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ΑΓΓΕΛΙΑ.

Κύριον σχοιήν απ’άρχίίς ίή ί νι/ττάνΐϋς το3 ‘̂ υτIογρ*̂ ίίο■̂  {Αβυ κχων τηί 
ώρέλιιαν ττ;ς νΐθ)·α'!οκ> [ΐ(?κχ(φ(β9τ]ν όλα τα όιτ/ατ& ρέαα κίζ τό να χα· 
ταστήαω τα »λίχτότε^  ό-.όαχτιχλ βιβλία όχι (Λ0νον χοινά, άλλα χαΐ 
ευ»να. Εις τοΰτο λοιπόν άποόλ(<|ης, 01ν ί^ιίαΟην οντε χόπων οντκ έξόόων 
ά0;χύν 2ιά τον τυπογραφικόν χκλλωπιαρίόν των Εχοόαεων, τάς οποίας επε· 
χίΕρν,σα πρ3ς χρ^’,βτν των τοΰ κράτους αχολείων.

*0 οε παντελής ε)Λε'.>}ί!ς βπιτό}Αου γεν ιχ ή ς  ισ τορ ία ς , γινομίνη 
πάντοτε έπαισ9/;τοτέρα εις τους σπουδάζοντας, (λΙ παρεχίντ,σε να άνα).άβω 
χαΐ τήν εχδοσιν τής παρούσης συνόΊ̂ εως, πεποιΟώς, ότι χαί τοΰτο τό άναγ- 
χαιότατον β-.βλίον βέλει εόρεΐ τήν αυτήν μό τάς άλλα; μου άχδόσεις ευ
μενή υποδοχήν παρά των ελλογίμων διδασκάλων χαΐ των οιλομουσων μα- 
θ̂ τ̂ών τών σχολείων μας, ά ^ΰ  μάλιστα ή έχλογή και μετά^ρασις εΐνζΟ 
τοΰ γυμνασιάρχου Γ. Γενναδίου, άνδρός, τοΰ οποίου μόνον τδ όνομα, πα- 
σίγνωστον είς τοίι; “Ελληνας, άρχει εις σΰστασιν τοΰ βιβλίου.

ΈνΆ9ήναις, τ^ 16 Μαίου 1839·

Ό  ΐχίότη;

Άνδρεας Κορομηλίς
ΤνΧβγρά̂ ς; χχΐ ΒιΟλιοπυληο
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ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
Σ ϊ  Ν 0 Ψ1 ϊ·

ΙίΙ.
§. Ιστορία.

[ ΙΣΤΟΡΙΑ εΤνε α ξ ιό π ισ τ ο ς  δ ιή γ η σ ις  άξιοσ?](χειώτων συ{ΐ- 
ΰάντω ν. Διήγτ]σι; 8$ αξιόπιστος εΤνε> ^τις γίνεται άπο μαρτυρία οονίριε- 
νον χα'ι βέλοντ* νά λέγιξι τήν αλήθειαν.

Αξιόλογα χαΐ αξιοσηριείωτα είνε ται συμβάντα εκείνα, οσα εις ολην 
τήν γήν ήχανείς μέγα μέρος αυτής ότ^ξέντ^σαν επαχόλουθα ευδαιμο* 
ν ία ς  π α ρ α ΐτ ια ,  ή ο λ έ θ ρ ι α ,  χαΐ επομένως κατέστησαν τους ανθρώ
πους ευποροιτέρους» πολυτβχνοτέρους, σννετωτέρους χαι χαλλιτέρους» ή το 
ίναντίον. <

$. 2 . Βοη0ήρατα χής ίστορίας. ^
1 Άπαραιτήτως αναγκαία είς τήν σπουδήν τής ιστορίας βοηθήματα εΤνε 
ή χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α  χαι γ ε ω γ ρ α φ ί α ,  ώς προσδιορίζουσας τδν καιρόν 
χαι τδν τόπον τών ίστορουμένων* χαί δι4 την χρησιμότητα των προσφυέ
στατα ονομάζονται αυται οί δύ ο  ο φ θαλ μ ο Ι τής ι σ τ ο ρ ία ς .

Εΐνε οέ χ ρ ο ν ο λ ο γ ία  μίν ήγνωσις, ή ό αναλογισμός τοϋ χοιροϋ, κα
θ’δν έγεινεν άξιδλογόντι, γ ε ω γ ρ α φ ί α  δέη  περιγραφή τής ήμετέρας 
γης ή τοΰ τόπου, δπου έγεινέ τι άξιοσημείωτον.

$. 3 . Xρ^(xτια^ιxύ^ ίεοζ»
Συμβδιν τόσον αξιόλογου, ίοστε θέτεται ώς σημεΐον  ̂ άπδ τ* όποιον άρχί- 

ζςυσι να λογαριάζωνται τα ετη, ονομάζεται έ τ ο ς . ^
Οί χριστιανοί λογαριάζουσιν άπδ τήν γ έ ν ν η σ ι ν  τοϋ Χ ρίστου 

Ε).α τα είς τδν νόσμον συμβαίνοντα* αυτή £έ χατά τδν σοφδν Πετάϋιβν, συν
έβη τδ 398 4  έτος άπδ κτίσεως κόσμου. "ΟΟεν αυτών ή χρονολογία ονο
μάζεται Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό ν  έ τ ο ς , Χ ρ ι ς - ι α ν ι χ ή  χ ρ ο ν ο λ ο γ  ία .

*Πμεΐς λοιπόν  ̂ δσα συνέβησαν πρδ τής Χριστού γεννήσεως» τα λογα- 
ριάζομεν, άρχίζοντες άπδ τδ άξιόλογον τούτον χρονιχδν σημεϊον, και άνα- 
τρίχοντες εως είς τδ έτος τής χτίσεοις τοϋ κόσμου. "Οσα ομω; συνέβησαν 
μετά τήν γέννησιν τοϋ Χριστού, τά λογαριάζομεν άρχίζο·/τε; απδ Χρι^ο^» 
χαι χαταβαίνοντες εως είς τδ παρόν.

ί



<  ΓΕΝ. ΙΠΌΡΙ&2

$· 4 . "ΑΛΛα ί ΐη  άζίοσηρίΐαχο·
Πα/τάκαη δ'.&φορον Ίοδ χρίΦτιανιχΜ το τ»ν Έ ^ [ » ν »  τό τΰν 

ΜωαΐΑίθανων, τ ί  ιών άρχαίν» *Ελλήν»ν χαΐ τό των *Ρω(ΐαίων.
Έπιιδή οΐ μ<ν Εβραίοι λογαριάζουη τα ετη από χτίαιως χόσμοοι οι βε 

ΚωαριεΟανοΙ από του Μο>άρ.ε9 την ^νγήν εχ της Ηέχχα; ε^  τήν Μεόίναν· 
ήτις εγεινε χατατό 6 22  έτος ριετί Χριστόν. "ΟΟιν τό 1838 μετά Χρι^όν 
«τος εινε τό 582 3  των Εβραίων, χαΐ τό 1217 των Ηωχμεθανων.

'Δζιοσημείωτον εΤνε χαι των Ελλήνων τό έτος, οΐτινες ελογαρίαζαν 
χατά Όλυμηιάβας« άρχίζοντες από τήν μόνιμον σύ^ασιν των Ό λ υμ π ίω ν  
τήν χατα τό 7 7 6  π. X. “Ετι βό χαΐ τό των “Ρωμαίων, οιτινες άρχίζβο- 
σ;ν αυτό άπό τήν χτίσιν τής “Ρώμτ,ς, συμπίπτουσαν με τό 754· « . X.

$. 6. ^ιαίρ$σι^ ζ}|  ̂*Ιστορ(ας·
Ή  Ιστορία βιαιρεϊται χατόι βια^ρους τρόπους* άλλ’ ήμεΤς περιοριζόμεΟα 

εις τήν χρονολογικήν αυτής βιαίρεσιν. Κα9ως βό ό γεω γρ ά ^  βιαιρεΐ τήν 
γήν εις μ  έ ρ η τ  ής γ  ή ς , χαί ταΰτα είς χ ώ ρ α ς ,  παρομοίως ό ίστορι· 
χό; είμπορεΐ να βιαφέση τήν ιστορίαν ιίς α ι ώ ν α ς ,  χαΐ τούτους είς 
π ε ρ ιό δ ο υ ς .

Ό  γεωγράφος χωρίζει τα μέρη τής γής δια φ υ σ ικ ώ ν  ο ρ ίω ν ,  
ήγουν θαλασσών, όρέων, ποταμών. Ό  ιβτ^χος χωρίζει τούς α ιώ ν α ς  
χαΐ π ε ρ ι ό δ ο υ ς  άη’ άλλήλων δι’ ισχυρών χαι εκτεταμένων πολατιχών 
μεταβολΧΐν.

Ό  γεω γρ ά ^  διδάσκει 5 μέρη τής γής, χαι ό ΐΓοριχός 5 αιώνας. Ού- 
τοιδέ εινε ό π α ν ά ρ χ α ι ο ς ,  ό α ρ χ α ί ο ς ,  ό μ ε σ α ί ω ν ,  ό ν έ ο ς , 
χαι ό ν ε ώ τ α τ ο ς .

$. 6 . Έ χθ $ η ζ ζ&ν Λΐ&ναγ*

Ό  πανάρχαιος αίων εκτείνεται άπό Άδαμ μέχρι τοΰ Κόρου, ή άπό χτ{· 
σεω; κόσμου μέχρι τής συστάσεως τής μεγάλης τών Περσών μοναρχίας, 
ήγουν άπό τοΰ 378 4 — 555 έτους π . X.

*0 άρχαΐος αίων χαταβαίνει άπό τοΰ Κόρου μέχρι τοΰ Θεοδοσίου, ή 
άπό τής συστάσεως τής μεγάλης τών Περσών μοναρχίας μέχρι τής με
γάλης μεταναστιύσεω; τών εθνών, ήγουν άπό τοΰ 555 π . X, μέχρι τοΰ 
4Θ0 έτους μ. X.

*0 μ ε σ α ι ώ ν  χαταντφ άπό τοΰ Θεοδοσίου μέχρι τοΰ Ε'. Καρόλου, 
ή άπό τής μεγάλης τών εθνών μεταναστεύσεως μ έ )^  τής συστάσεως τής 
μεγάλης Ισπανικής μοναρχίας, ήγουν άπό τοΰ 40 0 — 1517 έτους μ. Χ·

Ό  ν έ ο ς  α ιώ ν  φθάνει άπό τοΰ £·’, Καρόλου μέχρι τοΰ ις ’. Λουοοβί^



ΣΤΜ0Φ1Σ

χοι», η β«δ τί)ς συ?άσί»ς τ?ί« |**γάλης ί»πβνιχ?ί μβνβ^χίας {λίχρ·. ϊϊ5« «ρ-
Γαλ).ςχής εηνα^άΜως, ήγοονάπο τοϋ 1517— 1789 ίτ«ίς £λ. X.

Ό  ν εό τα το ς  φθάνει άπδ, τοΰ ις-'. Λουδοβίκου ρίχρ ι τοϋ Δ ’. Λουίο· 
βίκου Φιλίππου, ή άπβ ττ^ «ρχ>1< ■'ήί Γαλ5.ικζς επαναστάσεω; μέχρι τοϋ 
παρόντος χαιροϋ, ήγουν άπδ τοΰ 1789— 1838 ίτουςμ. X.

$. 7 . ΊΓκο^ια^ρισίζ·

Έπειδ:η 8ε των αίώνων τούτων οΐ ηεριααότεροι εΤνε παράπολν μεγί·>' 
λοι, δια τοϋτο, προς εδ^ερεττέραν διαμντ,μόνευτιν, τυνει9ίζουσι νδι εκλέ- 
γωσιν ε π  ο χ  ά ς τινας, χαΐ να υποδιαιρωσιν εκατόν αιών* είς πεοιόδου;.*

’Ονομ&ζεται 8^ έ «  ο χ  ή μεν σν;μαντιχώτατον συμβάν, τδ όποιον εί« 
τήν ιστορίαν χρτ,σιμιύει ώς στ,μεϊον άρχί^ς η άναπαύσεω;· π ε ρ ί ο δ ο ς  
δΐ τδ χρονικόν διάστημα, δσον ίμπεοιέχεται μεταζύ δύο εποχών. ΚαΙ 
περιέχει τοϋ παναρχαίου αίώνος ή ιστορία τέσσαρας πεοιόδους, χαΐ τούτων 
εκτείνεται.

*ΗμΙν πρώτη άπδ τοΰ Άδάμ μέχρι τοϋ Νώε, ή άπδ τ?,ς κτίσεως τοΰ 
κόσμου μέχρι « «  κατακλυσμόν, ηγουν άπδ τοϋ 3984— 2 444  έτους π. X.

'Π δ ε υ τ έ ρ α  δέ άπδ τσϋ Νώε μέχρι τοϋ Ηωϋσέοκ, ή άπδ τοϋ κατα
κλυσμού μ έ}^  τ?/; έπΙ τοϋ Σινα νομοθεσίας, ήγουν άπδ τοΰ 2444— 1444. 
έτους π. X.

*Η δέ τ ρ ί τ η  άπδ τοϋ Μωϋσέως μέχρι του Τωμύλου, ή άπδ τής επί* 
τοΰ Σινα νομοθεσίας μέχρι τής κτίσεως τής 'Ρώμης, ήγουν άπδ τοϋ 2444 
— 7 54  έτους π. X.

Ή Τ ε τ ά ρ τ η  τελευταΐον άπδ τοϋ 'Ρωμύ}«υ μέχρι τοϋ Κύρου, ή άπδ 
τής χτίσεοις τής 'Ρώμης μέχρι τής συστάσεως τής μεγάλης Περσικής μο- 
ναρχίας, ήγουν άπδ τοϋ 7 54— 555 έτους π . X.

ξ. 8. Σxοπό^ χα* ϋφιΛος χής Ισιορίοζ·

Τής Ιστορίας ό σκοπό; χαΐ τδ ό^)«ς συμπεραίνεται άπδ τά εξής εύχό- 
5α);. "Ηγουν ή ιστορία βΤνε τοΰ ανθρωπίνου ^θυ ταμεΐον, τδ όποιον δια
σώζει άτιδ τήν λήθην, δσα καλά ή κακά εγείναν προ ημών μεταξύ τών 
προγενεστέρων, και ή θεία πρό'κια θέλει νά χρησιμε’ύωσιν εις ημάς ώ; 
χαθρέπτης.



ΠΡΩΤΟΣ ΑΙΩΝ.

ΤΟΤ ΠΑΝΑΡΧΑ10Τ ΑΙΩΝΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ

!Δ«ό λ ίέ μ  μ έ / ; ι  Νν(, ή χτ(*ΐΗ< χ&9μβυ μ<;(ρ{ «οϋ ηηχλΜ μΜ ΐ· 
ήγρυν άιτΔ τού 3081— 3444 <·(ους κ, X.

1000 Ιτη.

5· 1· ΚχΙύι^ ηΟ χόίψον.

Εϋ; τήναρχήν ίκτιατεν 6 ίβδς τέν βύρανον χ*1 τήν γήν, τ3 « α ν , τίν 
χδσ|Λ ον· χαι τελευταΓον 2πλα«ν βηδ γϊ|ν τον πρώτον ανβρ«7«)ν, τον 
'Α δ ά μ .  ’Απδ {Αίαν 8ε πλευράν τούτου ίπλααε τήν πρώτην γυναίκα, 
τήν Βύαν. '0).ον οΐ το ονβρώπινον γένος κατάγεται άπδ του; δύο τούτους 
γ  ε V ά ρ χ  α ς. Τα ε9νη λοιπδν δλα, δαον κ’ έάν διαβέρωην άη’ άλλήλων 
κατά τδ χρ /χα , κατά τδ άνά(Γτη{*α, κατά τήν {ΐ-ορφήν χαΐ κατα τήν δίαι
ταν, πάλιν εϊνε αοελ^ι καί άδελ^ ί, ώς εχοντα τήν αυτήν καταγωγήν 
τον γένους.

$. 2 .  βαράίίισοζ·
ί  Ο βεος τους ί^ωτοηλάστας τούτους εΟεαεν είς τδ τίρπνδτβτον καί εύ- 
^ρώτατον {χέρος τής  ̂Άαίας, τδ όποιον, δια τας χάριτάς του, ώνο|χάο9ΐ] 
Π α ρ ά δ ε ι σ ο ς  ή £ δ έ ( χ ,  ήγουν κήτιος. Οί σοφοί πολυν καιρόν διεφι- 
^«^κησαν «ερί τής γεωγραφικής θέσεως του ευφροσύνου τούτου κήπου* 
ολλ ή φιλονεικία των ητον {χαταία* έπειδή τής εντελούς εύδαψονίας τδ 
ενδςαίτη[χα τοϋτο έχάδη παντάπασιν άπδ τήν γήν καΙ ήίικώς καί φυσικως. 

5· 3 . Πρύτη άριαρνία·
Οι πρωτόπλαστοι έξήλΘον οπδ του δηρ,ιουργοΰ τας χεΓρας ά9ώοι' άλ- 

^  «Ρχέ'ϊνϊ'Οί ^χείνγ) άβωότης ταχέως εχά9>). Επειδή ή Ενα, έξαπατη- 
βεδσα άπδ τδν όφιν, εφαγεν άπδ τον άπηγορευμένον καρπόν, χαΐ Ιδωσεν 
άπ αυτόν καΐ είς τδν άνδρα της. Άλλα πάραυτα έδοκί[χασαν οί ά9λιοι τής 
παρακοής τά 6λι6ερά άποτελέσ]χατα· επειδή έξώτ^ησαν άπδ τδν παράδει
σον, και επο{χένω; ύπεβλήίησαν αύτοί, καΐ οί απόγονοι αυτών είς κόπους 
*αΙ {χόχθους, είς νόσους παντοειδείς καί είς τδν ίάνατον αυτόν.

ί« 4 . 7*ίοΙ ζοΰ ’Αόάρι, /
*0 Άδα|χ ε'χε τρε'ς υιούς,'^δν Καιν καί τδν Άβελ καί τδν Σι^. [Με

ταξύ δέ τούτων ή 8ιαφ9ορα του ανθρώπου, τήν οποίαν είσήξεν ή πρώτη ά- 
^αρτια^ ονεπτύχθη φριχωδέστατα' έπειδή ό Εάϊν, άπδ φθόνον κινούριενος, 
■φόνευσε τδν άδελφόν του Άβελ, καί {χέ εκείνην άπδ τού Άδά[χ τας θυγα- 
■τέρ»;. ήτις {χέ αυτόν περισσότερον άπδ τ  άλλα του αδέλφια ήτον οίχείω- 
(χένη, έφυγεν είς τόπον {χακρυνόν.



Έ  έπ£ρατος λοιηον αδελ^τονία επροξίνησι τ'^ν ιερώτην &α(ρεην τ?̂ ς 
μίλις γινντ,Οείσης άνθρωιτίντ  ̂ β;χογενε(ας, κ*1 ίγεινεν ά ^ μ ή  ν* έξαπλωΟ  ̂
ιτερισσότερον εΐ; τδ πρδσωποΛί,ς γης. ΚαΙ οί τοϋ Κάϊν άπδγονοι 
έδειχναν πάντοτε τήν καταγωγήν των, οΐ δε το5 Σήθ έχλη^νέ{ΐηααν τά 
Άδαριαΐχ φ()ονήρατα.

§. 5 . Βίος χ&γ άγθρύηατ.
Πρώτον χαΐ χυριώτερον έπιτήοενμα των πρώτων ανθρώπων ήτον ή θ ή· 

ρ α ,  ή κ τ η ν ο τ ρ ο φ ία  καΐ ή γ ε ω ρ γ ία .  Ξνραν δε κατ’όλίγον τέ> 
γνας τινάς εις άνάηαυαιν καΙ ηδονήν τής ζωής αιΐ'/τεινούαας, εκτιααν κα
λύβας καΙ ουιους, και ήρχιααν άηδ ή.υ-έραν εις ήρίέραν νά άναπτύοσωαι τάς 
δεζιδτητάς των εύττοχώτερα. Τήν ενταξίαν δε χαΐ δικαιοαύνην εφόρευαν 
καΐ διετήρουν των φατριών οΐ αρχηγοί [ΐε πατρικήν δύναρ-ιν.

$. 6 . ΚαταχΛυσμός. *
Αλλά (λΙ τον εξωτερικόν «ολιτισ|Α0ν δΐν έσιι;̂ ιπροώδευε καΐ ή χρη

στοήθεια· επειδή κατ’ ολίγον οΐ άνθρωποι χατήντησαν ει’ς τόσην διαφθοράν, 
ώστε ο θεός άπεφάσισε να εξολοθρεύσ  ̂ τό άγνόήΛον γένος των ανθρώπων, 
είςτοϋτοδέ όδιχαιοχρίτης θεός (χετεχειρίσθη κ α τ α κ λ υ σ μ ό ν ,  δςτς 
ήφάνισε πασαν ψυχήν ζύσαν. Έξ αυτού όμως έσώθη μόνον ό θεοσεβής Νώε 
μέ τήν ο’χογένειάν του εις πλοΐον ονομαζόμενου κ ι β ω τ ό ν ,  χατασκευα- 
σθεΤσαν άπδ αυτόν χατα θείαν τ^αγή·.», συμπαραλαβων χαι από τα είδη 
δ)Λΐν των ζώων άνά ενα ζεύγος.

ΤΟΥ ΠΔΝΑΡΧΑΙΟΥ ΔΙΟΝΟΓ.
ΟΒΡΙΟΔ02 Β'.

λχΟ τβΰ Νά!ε μέχρι <οΰ ¥ωί<έΜ;, ή «βϋ ΧΒταχλυσμβϋ μέχρι της {«<
τβΰ £ιν5 νομοϊκέα;, ήγουν ««> 2444—1444 {τους *■ Ζ·

1000 {τη. '

§ .7 .  Το^ Ν&$ ιύχαρκηήριος θυσία.
Αφού έστράγγισαν τα δδατα, ό Νώε με τούς υιούς του Σήμ, Χαμ χβΛ 

Ιάφεθ,'έξαναπάτησαν πάλιν ξηραν εις τδ *Αροράτ, όρος τής Αρμενίας, όπου 
αίχε καθίσει ή κιβωτός. Καθόκ δέ άπδ τήν κιβωτόν έξήλθεν, ευθύς έπρόσ· 
«ριρεν ευχαριστήριον θυσίαν εις τόν θεόν διά τήν θαυμασίαν του σωτηρίαν. 
Ένφ δέ ή ιερά φλδξ άνέτρεχε προς τά άνω, άνεφάνη προς τά δυτικά του 
ουρανού ή πολύχροος Ιρις ώς σημιΐον τής διαλλαγής.

δ· 8. ΈζάχΛασις χΰγ Νααχιό&γ.
Μετά καιρόν τινα οΐ Νωαχίδαι άφήσαντες τό όρος τούτο, χατέβησαν προς 

τόν χάτω Ευφράτην είς τήν πολύνομον Β α β υ λ ω ν ί α ν ,  όπου τόσον 
Ιπλι^ό/Ιησαν εντός όλί·|^υ, ώστε ήνα*ριάσθησαν χαι ν’ άηομακρυ^ώσιν. 
Αλλά, διά νά μήν άποπλανηθώσιν, ήθέλησαν νά οίχοδομήσωσι πύργον 
^ήλότατον, ώσςε νά φθάν^ ώς τ4ι. ς;^ς^όν, χαι ν« βλέπη απέραντα.



ρβτβίωην 0{χω« ό θεΑ; τΑ νπε^ιήφ«·«ν ϊο5γο βργβν, συγχέβ; ΐβς γλώβ»*ς
X ^2/6Γ)“” ’'  νάί«σπαρ9ω«ν ί^Αλον τΑ πρί«α7κιν τί}; γϊ}; (π,

§. 9 . Πρωηι Λαοί-

Οι απόγονοι των οΙων τβδ Νώε ίχατοίχηααν τά Αιάοορα μέρη γβς. 
Και οι μεν Σ ε μ ι τ  « ι λέγεται δτι εξηηλώθτραν εις τήν μεααίαν χαΐ' 
« ς  ττ,ν μεσημβρινήν Ασίαν, οΙ δΙ X α μ Γ τ α ι ,  εις τήν »Α?ριχήν, χ*1 ο? 
I α φ ε ο ι τ α  ι ε ς̂ τήν βόρειον ’Ασέαν χαΐ εις τήν Ενρώπην.

Κατ ολίγον οε οί άνθρωποι, σννερχόμενοι εις τΑ αύτό, σιινιχρότησαν 
μεγαλειτερας χ ο ι ν ω ν ί α ς ,  χαΐ εσχημάτισαν τελενταϊον πολλάς μ ι- 
χρβς πολιτείας και βασίλεια, τά όποια ωσεπιτοηλεΐίστον έττωνομίσθησαν 
απο τους χτίστας των. Τα δέ Αρχαιότατα καΐ επισημότατα των μιχρων 
τοντων βασιλείων εΤν  ̂ή Β α β ϋ λ ω ν ί α ,ή  ’Δ σ β υ ρ ία ,  ή φ οΓ νί!^ , 
ϊ) Α ί γ υ π τ ο ς  χαί ή Π α λ α ι σ τ ί ν η .

$. 10 Βα$νΛ(ύγί<ί,

Η^Βαβυλωνία, χαι Χ β λ δ α ία  όνομαζομένη, εκειτομεταξύ Εύφβάτουχαϊ
1 ιγ ρ ι^  π^αμου, ητον ευβορωτατη, χαί πρωτεύουσαν είγε τήν Β α β υλ ώ ν 
θεμελιωτής δ_έ του βασιλείου τούτου λέγεται ό τοΰ Χάμ ίγγβνΑς Νεμ- 
6ροο, τ ^  οποίον η γρα^ή ονομάζει ίσ ν υ ρ δ ν  θηρευτήν. (π .Χ . 2160ί.

Αυτός, χαθι-Κ λέγουσιν, ήλθιν άπΑ τήν Αραβίαν μ ΐ στίβος άνθοώπωΐ 
χαι ^έτα^ε τοι^ ειρηνικούς κατοίκους των μερών τούτων, άλλους μέ δόλον 
χαΐ άλλους μέ βΛν. Αλλά μετά 100 έτη ό βασιλεύς των Άσσυρίων ΝΓ- 
ν^- ίΛεταξε τΑ βασίλειον τής Βαβυλωνίας χαι τΑ χατέστησεν επαργίαν 
■ϊης Ασσυρίας·

$ .1 1 . 'Α<ί(ηγΙα,

•Η ’Ασ^ρία βχιιτο προς τά βόρεια τής Βαβυλωνίας είς τΑν άνω Εύφρά- 
την χαί Τιγριν, εχουσα γήν εύφορον χαί λαόν πολεμικόν. Πρωτεύουσαι δέ 
•πόλεις αυτής εινε ή Νϊννος ή Ν ιν ιυ ί χαΐ ή Β α β υ λώ ν , καΐ τόποι επί
σημοι τα Α ρ β η λ α καί τά Γ α υ γ ά μ η λ α .

β«.ιλ({οι, .θύτου ητον ί  'Α .σοΰρ, υίύί τού Σήμ, δτ- 
’ «  ™ωών νομαί»ών στΐ{£ν, ίμ ,τ.τίττουτ.ν  ίίς τ ί  τιίοον το»,
ιιγριοος «τΙ ιτατοκτιτιν (ϊς ί.ιΓν» τά τίω; ίλίύβίΐ» μίρ,τ Έγοινι 8»

( Γ χ . ’' Ι ΐ Ο Ο ) “ ^ ' '  °  «»™ !» ι»5 τί)ς Βίδώωνάς

Ν ινοο , ό ί ι ά ^ ο ί  το! Ά.™ ύρ, ίζίτιι» . μ Ι κιλέμουί τό βασ!λ.ιον. 
χαΐ το'υς αι ΐ̂Λαϊυοτου; εβαλ. χαΐ οίχοδόμησαν μ ΐ λομπρύτητοι τήν . έ- 
ί,:«ν « ν Ν ι ν . υ ι .  Τούτο» 8ί ή ούζυγοο χ»1 διάδοχος Σ . μ ί ρ , μ , ς  χ« .
• εττηοι (π- X. 1900) ττ,ν Β«6»λών* δαϋμχ το» χότμου, χαΐ το» άνδρύς

·Ιηχ0Α0* , τ .  τάς δορυχτητίχς τύοον «ότνχϋ:. δ τ τ . τών ·4τ.»ρ !ω ,^  
ρχ<τα.ιο. .ξ ,τά ί, αχύ τόν Εύγράτην ίχ  τδν ίνδί», χχί ώνομάιΛχ μ . γ ί -  

,λ τ , Α τσυριαχτ, «οτοχρχτορί* . '

^  ΓΕΝ. ΙΓΤΟΡΙΑΤ



Τίρ» (ΐιγάλην Λ  τβύτην γυνβ«* ίΐλίΐΐταΤον ί^ίνίΐΛίν ό ϋ»ς *«της Νς- 
νίας, ο»τι«, χαβώς χαΐ οί διάδοχο·. αύτο3 ολοι, ταρίδάθϊ) είς αργίαν χαΐ 
|*«λθακδτητβ* Έσχατος δέ χαΐ ά8λιέ»τατος των θηλυπρεπών τούτων βα
σιλέων εΤνε ό Σ α ρδ α νά π α λ ο ς  («. X. 888), το5 οποίον την ιστορίαν 
έναπτύσσομεν είς τήν εφεξής περίοδον.

§. 12 Φο*^^κη‘

Ή  Φοινίχη εΤνε στενή και μακρα λωρίδα γής, παρεχτεινομενη είς τ ϊ  
Ινατολιχά παράλια τής Μεσογείου θαλάσσης, καΐ εχονσα τδ πο?.ύδενδρον 
?οος Λ ίβ α νο ν , και πάλαι πδλε·.ς επίσημου; τήν Σιδώνα χαΐ Τύρον,
Ο ί ^  κάτοικοι ταύτης, οί Φ ο ίν ικ ες, απόγονοι τοϋ Χάμ, ήλθαν (π. X. 
2000) από τα παράλια τής Ερυθρά; θαλάσσης εί; τα αμμώδη ταδτα καί 
αφόρα. Αια δε ττ,ν λυπρότητα τής γης των ταύτης ήναγκάσθησαν να επιμε· 
ληΟώσι τας τέχνας, και επομένως εντός ολίγου εφεύραν τήν δελον, τον 
χάρτην, τα πανία καΐ άλλα τεχνουργήματα, τά όποια άλλάζοντες εις τους 
γειτονάς των, εκεροαιναν. *0 ΦοΓνι  ̂ θεΰθ λέγεται των γραμμάτων εΰρε- 
τή;; καί ό Σ α γ χ ω ν ιά θ ω ν  φημίζεται δια τήν πολυμάθειαν καΐ τήν ί^β· 
ρικήν του γνωσιν.

Ή  παραλία θέσις καί ό πο).ΰδενδρος Λίβανος εκααι τούς Φοίνικας ν4 
δοθώσιν είς ττ|ν ναυτιλίαν και είς μεγάλα εμπορικά επιχειρήματα. "Οθεν 
ουτοι άχολονιθοϋντες ττ,ν οδηγίαν τής φ·υσεως, εγειναν τό πρώτον έπΙ τής  ̂
γης εμπορικόν καί ναυτικόν έθνος· ώστε περί τδ 1500 έτος επλεον καί εμ- [

πορία δε εφερε ι . . . .
πων καί τής γής ή καλλιέργεια ηυξησε τόσον, ώστε ή μικρά καί στενό
μακρος αυτή παραλία χώρα έφαίνετο ώ; μία μόνη πόλις, τής όποιας αί 
συνοιχίαι διεχόπτο·/το μόνον από μεταξύ χειμέ'/ους κήποχ καί αγροκήπια, 

ξ. 13. Αίγοατοζ·

*Π Α ίγ υ π τ ο ς , στενόμακρος χοιλας ιίςτδ βορειοανατολικόν τής Αφρι
κής, διαρρεομένη από τον Νείλον,, καί χατ έτος απο αυτόν πλημμυριζο- 
αένη, διαιρείται είς άνω  καί μ  έσ η  ν καί κά τω . Των πόλεων & ται^,ς 
ίπισημόταται ήσαν α ίθ ή β α ι ,  ή Μ έμβις καί ή Σ ά ϊς· άλλα ταύτας 
πάσας όπερέβη μετέπειτα ή *Α λ ε ξ ά ν δρ ε ι α.

»ος βασΛευς ή Φαραώ τής χώρας ταύτης, έχτισε τήν Μέμφιν, καθεδραν 
|εής λατρείας τοϋ θεού Ά π ιδ ο ς  (π. X. 1809). ^

Περί τδ 1700 έτος π. X. ό Εβραίος Ιωσήφ έπωλήθη από^του; φθο
νερούς του άδελφου; είς εμπόρους Ι σ μ α η λ ίτ α ς ,  οΐτινες τον εφεραν^ει; 
τήν Μέμφιν. Έχει δΐ ίπωλήθη πρώτον δούλος, επειτα εφθασεν είςμεγαλ®



βξιώ^ιβτβ, Ι«ροίκάλε»8ν δλην το» ττ,ν οίχογίνειβν» χβί ίτ,ν χ«ϊίΛϊίΓ»)ΐ 
(ΐς Γβ9έ{λ.

Κατ’ ίχίΓνον δ ΐ τδν χ«ιρδν ή ΑΓγυίΡΓος ^ ο ν  «θλλ4 «ολιη»(Αένη· ίπιιδή 
Ιβαίίλιυβν ·ίς ούτήν νόμοι χαλοΕ, τίχναι χαΐ «πιστήμαι* ή γί} Ιιρερο βν- 
τον χαΐ ^»ζ«ν· «ίς τον πάπυρον , βάμνον ίγχώμον · βγραφαν σύμ€ολ«« 
Ι ίρ β γ λ υ φ ιχ ά .  Περί τδ !5 0 0  ετο; « . Χ. Αιγύπτιοι, διωγμένοι ή μ ι- 
τοινάβπαι εφεραν νόμου; χαΐ ευταξίαν εις αλλας χώρ*ς» μάλιστα δέ είς 
«ήν Ελλάδα

ς . 1Α. Πα^αίσνίγη.
Ή  Παλαιστίνη ή Χ α νςιά ν, είς τ ’ ανατολικά παράλια Μεσογείου 

μισημβρινως ττ̂ ς Φοινίκης χειμένη, εΤνε χώρα εύφορωτάτη, εχει τό όρος 
Λ ίβ α ν ο ν , την νεχράν θάλασσαν, τδν Ιο ρ δά νη ν  ποταμόν, πόλεις 
πρωτεύουσα; ττ,ν ίερ ο υσ α λή μ  χαΐ την Σ α μ ά ρ ε ια ν ,  χαΐ τ4 διά τδν 
Χριστόν περίφημα πολίχνια Βηθλεέ'μ χαΐ Ν α ζαρέτ.

*0 Αβραάμ, απόγονος τοϋ 5ήμ, (π. X. 2000) από την Χαλδαίαν επέ· 
οασεν εις την Παλαιστίνην όις πλούσιος νομάς. Οί εντόπιο: τόν ωνόμασαν 

ο β ε ρ , ηγουν ξένον, χαΐ τό δνομα τοϋτο ε).αβαν επειτα ολοι του οΐ 
απόγονοι. ι

Σ άρα , ή συμβία τοΰ Αβραάμ , του έγέννησε τδν Ισαάχ, δςτις άφησε 
δύο υιούς, τδν ίαχώβ χαΐ τδν Ήσαΰ. Έχεΐνος ονομαζόμενος χαΐ I σ ρ αή λ, 
είνε γενάρχης του 1 σ ρ α η λ ι τ ιχ  ο ΰ λαού, ό όποιος έλαβε τδ δνομα τούτο 
άπδ αυτόν, χαί έδιαιρεΐτο είς 12 φυλάς, χατα τούς 1 2  υιούς αυτού. Τούτων 
δέ ό επισημότερος ώνομάζετο Ιο ύ δ α ς , καΐ άπδ αυτόν έλαβαν τδ δνομα 
οί Ιουδα ίο ι.

Επειδή δΐ ό Ιαχώβ ήγάπα τδν Ιωσήφ δπέρ τού; άλ).ους του υιούς, «υ- 
τοι, φθρνήσαντες, έπώλησαν τδν αδελφόν των. Αυτός, φερθείς εις Αίγυπτον, 
έδοχίμασε μεγάλας μεταβολάς χαΐ τύχας. Τοΰ Ποτιφχρ ή Πετεφρή ή χα> 
κότροποε σύζυγος ρίπτει αυτόν είς δεσμωτήριον, άπδ τδ όποιον εξάγει αυ
τόν ή ε^  ττ(ν όνειροχρισίαν σοφία του, χαΐ τδν χαταντφ να γιίνη τοϋ βα- 
σιλέως φ(λοε χαί τοποτηρητής.

Συστησας οέ άποθήχας, ευεργέτησε τήν χώραν διότι, ένφ αί πέριξ χώ- 
^αι ελ ί^ττα ν , ή Αίγυπτος εΤχεν αφθονίαν σίτου. Οί αδελφοί τού Ιωσήφ  ̂
ήλθαν από τήν Χαναάν, διά νά άγοράσωσι σίτους. Αυτός τότε τούς ανα* 
γ·Λ)ρ(ζει, τούς τιμωρεί γεννχιοφρόνως, τούς συγχωρεΐ, χαι υποδέχεται (π, 
X. 1700) είς τήν μιχράν χώραν ΓοσΙμ αυτούς χαΐ τόν γηραιόν του πα
τέρα, δστις νπερεχάρη διά τήν άνεύρεσιν τού αγαπητού υίοΰ του.

1β. Μ αϋσίοζ άχοσχο^ή.
Τού Ιαχώβ Λ οίχογένεια, δτβ είσηλθεν είς τήν Αίγυπτον, εΤχεν 70 5νί 

δρας. Ά λλ’ ή νομαλχήταύτη οίχογένεια χατ’ ολίγον ηύξησεν είς έθνος μέγα, 
το όποιον δι’ αύτδ χαί είς τά πέραν της ΈριΑρας θαλάσσης έξηπλώθη, χαΐ 
εις τού; Αιγυπτίους έγίνετο άπδ ημέραν είς ημέραν μισητότερον.

, *Οθεν οί Αιγύπτιοι χατά προσταγήν βασιλικήν ήρχισαν χαταδυνα-

$  ΓΕΝ. ΙΤΓΟηΑΣ



9?£ύωσ( ή ϊ ;  ΙφραηΧ(τας· νβι τους (πΐΜρτίζωη η^ηοοτίτβς ίγγαρία^ 
βΙς οίχοδθ[λήν «ύλ(ων χ«1 (ΐνη[ΐ([ων» χαΐ να πνίγωαιν τδν Νείλον χ«!| 
αίιτα αυτών τα π^τότοχα»

Κχς αυτ^ ο Μωϋαής Ι{Λελλβ να Θανχτω9  ̂ το(θυτοτρόιΐ(ι)ς, αν τ>}ς (ΐ?ι* 
τρέςτου ί,ω χεβ εθ  καΐ τί,ς άδελοίΐςτοϋ Μαρι4{ΐ ή φρδνηαις, χαΐ τ>5ς 
ίυγατρδς τοδ Φαραώ ή ίν|ΛΤΐά9εια §εν εαωζαν αύτίν. ’Ανατρα^εΙς δε εις 
τήν αυλήν ώς Θετές οίος τής βααιλίδος, ίφυγεν είς τί,ν ’Αραβίαν, ά ^ΰ  ειρέ- 
νευσεν Αιγύπτιόν τινα μ ΐ τον οποΐον άηο διχαίαν άγανόχτηαιν Ιπεαεν είς 
λογομαχ(αν.

’& εΐδ Ι ό Θεέ; έφανερωΘη ε^ αυτόν, και τον {ηρόαταιξε ν& έλενΐερι!^ 
αηέ τήν Αιγυπτιακήν δουλείαν τον Ισραήλ, χαι ν& τον ^έρ^ είς Χαναάν^ 
τήν γήν τής έπα·}^ελίας. *Π θαυματουργιχή ούναριις» ή άπέ τέν θεόν είς 
αυτόν δοΘεΐτα, χαΐ αί πολλαΐ πλ>;γαί, τοΐ οποίας ό χ^ιος έπέφερε χατχ 
τής Αίγύπτου, ήνάγχασαν τελευταΐον τέν Φαραώ μετά τόσα; αντιβτάαεις 
να δώα^ τήν άδειαν είς τούς 1σρο(ηλίτας νά έξέ),θώσιν.

§. 16. ’Έ^ο^ος 4πά τή>· Α ίγυπτον·
Ά^βϋ ό Ισραήλ έχατοίχησεν είς τήν Αίγυπτον υπίρ τά 2 00  ετη, χαΐ 

είς το δ·.άστγ;μα τούτο ηυζησεν είς 2  γ  έχατομμι^ια ανθρώπων, ό ΜωΙίσής 
περί τέ 1500 έτος π . X, όζήζεν αυτόν από τήν γήν όχείνην, τον διεβί· 
6ασε διά τής Ερυθρός θαλάσσης, χαΐ τον ερερεν είς τα πίριζ τού Σινα όρους;

Έχει εδωσεν είς αυτούς ό Θεό; νόμους(τόν δ ε κ ά λ ο γ ο ν , τά; δ έ χ α  
εντο λ ά ς), χαΐ τού; ύπεχρίωσε νά φυλάττωσιν, δσα διά τού Θεράποντος 
του Ηωϋσέως τους προστάζει. Επειδή δΐ μετά τήν άναχώρησιν των 1σ· 
ραηλιτών άπό τήν Χαναάν ή γή αυτή έχατοιχήθη από έθνη πο)4μιχά, χαΐ 
ητον αδύνατον νά παραγωοηθη είς αυτούς ειρηνικά, ό Μωϋσής τεσσαρά^ 
χοντα Ιτη έπερί^ερεν αυτούς χατά προσταγήν θεού είς τήν έρημον Αρα
βίαν, έωσότΟυ χατέστησεν αυτούς πολεμικού;, τολμηρούς χαΙ ευπειθείς είς 
τούς νόμους, είς τό όποιον μετεχεφίσθη πολλάχις παραδειγματικήν ου·, 
στηρότητα.
* Μετά δά τούτο ε^ερε τούς έξησχημένους άνδρα; πό»ν τού Ιορδάνου 
εναντίον τών εθνών, χαΐ μέ πόλεμον έχυρίευσεν άπό Ιχεινα μέρος τής γής,' 
*Αλλ’ είς τό μέσον τού ήρω'ΐχού σταδίου του άπέθανεν ό Μωϋσής (π. Χ·| 
1 4 4 4 | έπΙ τού όρους Ν α β ώ , κειμένου προ; άνατολάς τής Ιερουσαλήμ» 
ά ^ ύ  ανηγόρευσε διάδοχόν του τόν ί  η σ ο ύ ν τού Ν α υ ή. 1

Ό  Μωϋσής έχρημάτισεν ένας άπό τους πλέον μεγαλειτέρους άν^αςτού 
χόσμου, έλευθερωτής, νομοΘέτης χαΐ άρχον τών Ισραηλιτών χαΐ σοφός» τού 
όποιου τά συγγράμματα εΤνε τά μόνα μνημεία, άπό |τά όποια δυνάμεΟχ 
νά γνωρίσωμεν τήν χατάστασιν τού χόσμου είς τάς δύο χαΐ ήμίσειαν 
τας χιλιΟετηρίδας.

ΣΓΝ0ΨΙ2. ·,
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ΤΟΤ ΠΑΝΑΡΧΑΙΟΤ ΑΙΟΝΟΣ
Γ*. ΠΚΠ040Ι.

Α .ί·.·51Ι.Λ .ί.ί μ Ι» .*Λ  ·μ.μα™, Αί«>Ά< 1*1«Λ Ι..5  .ομ.)·.Ι.< μΐχμ
« μ  ><[.■>< μ)κ ·Ρ4μ<1!. ί τ · "  Ί '»  ’ · “ " * '*

«90 {Τ'-,

17. Μασονία·

» η 1  ιόν μητροχ·:!»· Νινίαν (§. Η )  ΙΑχίΟχμτιη ·Ις ή ν  Άσαν- 
(ί«ν άλλοι 60 ρχσιλιϊϊ, οίτιχΐ! V »» »«ΡΊΡ»  ̂ Ι*«Μ“Χ·ί « · ' “ 'Ρ 'ί- 
μμίιν άχάξιοι τί)! βχιηλιίας. Α λλά τούτων μάντων άίλιίττμτος ^το» 
ά Σ .ρ 5 .ν 4 μ « λ ο !  (« . X . 8 8 8 ), άςτις 8ιΙτ(«6·ν όληντομ τήν ζωήν 
<!; τ4 μέσον τών γονμιχών, ιρορώϊ γμνσιχίϊσ, χ«1 · ίί τοιαϋτ. ίνσσχο· 
λβύαινβς ίργα. , ,  , ,

'Αρβάχης 3έ, έ σ»τρά»η)« τ»ί« <ττρα«ιγοί, αίβτχο-
νίμινοι νά ίοΛίύωσ» τοιβΰτον θηλίΛρΙβν, άτ«φά»ΐϊθΐν ναι *β7β«ρέψ»β4ν 
βώ ν.'Ο Ο ιν, «ολιορχήσαντις *»ν βνανδρον βασιλίοά «ί«φ*α0ί5ρ«ν·Λ3 
Ν ινο υ ί, ιον ήνάγχασαν ν4 «ιρβδο&^ ιις τβς φλδγας (πο X. 8 7 6 ).
Η ετά ταίτα λοιπόν τό βα»ίλ«ον τ?ίς Ασσυρίας, όιροΟ διήρχισβγ 92 4  Ιτϊ) 
διιλύΟη, χαΐ ίξ  αύτοϋ 1γ«ιναν τρία νέα χρίτη, ί} ν έα  Α σ σ υ ρ ία , ή 
νέα  β α β υ λ ω ν ία  χαΐ ή ν έ α  Η η βία .

18. ΑΙγυκΐΟζ.

*Η ΑΓγυπτος, χαΐ παλαιόθίν διαπρέποοσα δια τόν πολιτισμόν της (§. 
1 3 ), {χαμ* χαΐ Χ*τ* '«ή'' ««ρίοδον ταυτην ίύτυχιΰ; η ρ ^ υ ς ,  έξαιρέτως 
δέ (ί; τήν τιχτβνιχήν. Έηιιδή ονηγί{Λησαν μνημεία, τα όποια χαΐ μ«τ4 
παρέλιυσιν 4 ,0 0 0  «των ««ρίπου χ ιν ^ ιν  «ίς βαυμασμόν άλλ4 χρϊμα, δτι 
οΐ Αιγύπτιοι Ιχλιναν ιίς τό Κ ο λ β σ σ α ΐο ν .

Ηοΐρις έ βασιλεύς «χαμ« φ  Ιπώνομόν του λίμνην («. Χ· 1300), ήτις 
«Τχ· 15 γίωγραφιχών σταδίων «ιριφέριιον, χαΐ μβγάλοκ συνήργησιν «ίς 
«υφο^αν χαΐ χατοίχησιν τής χώρας. *0 Σ έσ ω σ τρ ις  οιχοδομησβ το 37 
γίωγραφιχών σταδίων τ«ΐνος(«.Χ . 1 184), τό όποιον, έχτιινόμίνον άηό’· 
τό Πηλούσιον Εως «ίς τδν ̂ Αραβιχόν χόληον, χωρίζιι τήν Αίγυπτον οπό 
τήν Ασίαν. Τούτου ό υΙός 'Ρ α μ σ ιν Ι τ η ς  «χαμ« τδν μονόλιθον μέγι· 
στον ό 6 « λ ίσ χο ν , «χοντα 167 «οδών ύψος, χαΐ τόν Ιστησ« πρό του 
Ιν  Μέμφιδι ναοί τού Ηφαίστου. Ό  Χέοψ οίχοδόμησ» (π. X. 9 0 0 ) τήν 
«ρώτην Π υ ρ α μ ίδ α ,  τιράστιον τετράγωνον χαΐ χοίλον λίθι^ν χτίριβν 
8 0 0  ποδών ύψνΑύ·'· Οί μ ιτ  αυτόν βασιλείς οικοδόμησαν χαΐ ολλας ηυ· 
ραμίδας. Έχρησίμευαν δε αύται είς «νταφιασμδν των Φ ο ρ α^ώ, των ο
ποίων οΐ ταμχευμένοι νεχροί έσχληρύνθησαν «ίς αύτας, χαΐ «γίΐναν δ- 
σηπτοι. Τούς τοιοΟτους νεχροϋς όνομάζουσι τόρα Μ ο υ μ α ία ς .

5· 19. ΦοινΙχιι, Κσρχη^ών.

Οι Φοίνιχις χατ4 τήν ««ρίοδον τούτην οιν «μπορςύοντο πλέον «ίς τ4
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η«ρί>(« μίνον τί;< Μ ε σ ο γ β ίο υ  (§. 1 2 .) , ίλλΊπλεβν  ιΐς ϊδν Ευ- 
ξεινον Πόντον χαΐ ·ίς τήν Ινδικήν βάλ*σσ»ν· «τι δΐ χβΐ αδτ4? τβϋ *Βρ«- 
χλίους τβ« στήλας «τδλμησαν να ϋπβρβώσι, χαι «πεσχίφίηααν τήν Α γ 
γλίαν δια τον χαβαϊτιρον, και τα παράλια τής βορ«ίοι> βαλάσαιις διά τόν 
ήλιχτρον.

Λιά νά πωλίκη δ ΐ ««ριαίότιρβν χαΐ ααφαλίίτίρον τβς «ραγματιιας 
των, ίζηχολούθτ.ααν νά συσταΐνωσιν αποικίας «ίς τά παράλια. Τούτων δΐ 
πανών «πινημοτάτη «ΐνι ή Κ α ρχηδώ ν (Ν «α πβλ ις) «ις τά  β<5ρ«ια πα
ράλια τής Αφρικής άντικρν τής Σ ιχ« λ1 α ς. ΈκτΙνδη δΐ α«τΐ5 άπο τήν 
^ α τ ίρ α  τού βανιλίως τής Τύρου Α ιδώ , ήτις, φίύγβίΛα τον φιλάρπα- 
γύντης άδ«λφόν Π υ γ μ α λ ίω ν α , «υριν «νταόδαχαταφύγιον (π. X. 888).

Ή  άξιολογότης τοϋ κλίματος καΐ τής γής. ή δραντηριότης των κατοί
κων, χαΐ ή παραλία θένις μ«ταξύ των τριών ήπιίρων, &|«>ναν ταχέως την 
Καρχηδύνα, χαΐ χατίντηνον αύτήν μιγάλην καί πλουνίαν «μπορικήν 
πόλιν, ήτις δέν έβράδννβ νά άντνκύψτβ καί νά πιριορίνιρ τήν άχμαίαν ίμ ·  
πβρίαν τής μητροπόλβως.  ̂ , ,

*Η πολιτιία κατ’ άρχάς ήτβν μ ο ν α ρ χ ικ ή ,  αλλά μ«τ ολίγον «γ*ιν«
δ - -  - ............................................

μ«τ·χιιρίζ«τ
ζ«ται καί νά «χτιίνη αύτήν.

5· 2 0 . ΠοΛαισχΙπ!·

*0 διάδοχος του Μωϋνίως 1 η σ ο ϋ ς (5· 16.) «ζηχολού9ην«ν άχίμι) 
€ζ «τη τδν οοριχτητιχδν πόλ«μον, καί «π«ιτα διβμοίρανι την γήν «ις τάς 
δώδίχα φυλάς. *0 μίγας άρχίίριύς ήτον άρχων του λαού «ν βνύματι 
0ίθΰ. Είς καιρόν δμως πολέμου καί κινδύνου άν«φαίνοντο μεταξύ τοϋ λαοϋ 
άνδριΐοι και τολμηροί, τούς όποιου; ώνόμαζαν χριτάς.

Ά λλα τδ είδος τούτο τής Κυδίρνήσεως δίν έβράδυνι νά γιίνη μινη- 
τδν «ίς τον λαόν, δς τις διά τούτο «ζήτην« νά «χη ορατόν βανιλέα, χαβώς 
τά γίίτνιάζοντα «9νη. Είς τήν 0έληνιν ταύτην τού λαού πολΰν καιρόν 
οντείπάθη ό Σ α μ ο υ ή λ ,  ζωγραφίζων τήν βασιλείαν μ* χρώματα άπ- 
«χβίστατα· δμως «νίοωσεν «ίς αύτήν, καί «χρίσε πρώτον βασιλέα τού Ι
σραήλ τον πολεμικόν Σαούλ (π. X. 1060). ^

•Ουως ουτος δεν έβασίλευσε πολύν καιρόν· ίπιιδή έδυστύχησεν «ίς 
μάχην τινά, καί «γεινιν αύτόχ«ιρ. Άντ’ αύτοΰ δ« «χλέχβη ο Δαυίδ (π. X. 
ΐ0 5 0 ) , άνήρ καί «ίς τδν πόλεμον ανδρείος, καί «ίς τά θιΓα «υλαβής, καί 
«ίς τάς τέχνας καί επιστήμας έπι^ρίπής, καί μαρτύρων τής μιγαλοφνίας 
του άφησ« τούς ψαλμούς. ^

Καί ό Σαούλ καί ό Δαικδ έβασίλευσαν κατ’ «κλβγήν* από τδν Σολο- 
μώντά δμως ή βασι).«ία κγ·ινι κατά χ5.ηρβνομΙαν διαδοχική (π. X. 1000) 
Ό  βασιλεύς ουτος, πεοίβημΟς διά τήν σοφίαν του χαΐ διά τήν οικοδομήν- 
τού ναού »ίς τήν ίερουσαλ-ημ, ίιπεδουλώΟη περί τά τέλη τής ζωής του είς
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•Γην ηδυκάΙκαν χ»1 ιΐς ·ϊ 8 «λήβος τών γνναιχων τβυ» ίηίβαλι ’φίρβυς 
βαρ<Γς, χ*\ »φιρ« “ϊδν λαδν ·{; βγβνάχτηβιν χ ι ΐ  άποστβσίβν.

Ό  υιός αδΐοΰ χ«\ διάδοχος 'Ροδοα ι̂. ΐδιίχθη άπηΜεντιρος, χαΐ μ Ι τήν 
άσυλλόγιττόντου ού^ηρότητ» ίπροξένησ* ίήν διβίρισιν « ϋ  βασιλείου 
(π. X. 9 7 3 ). Επειδή αί 10 φυλοΐ άπεσπάσβησαν άπ’ αυτόν, άχλεξαν 
βασιλέα τον Ιεροβοάρι, χρημ,ατίσβντα στρατηγόν τον Ααυίδ. ΚαΙ οΒτως 
εσυςήθη τό βασιλείαν του Ισραήλ, τον οποίου χαΟέδρα εγεινεν ή Σα|λάρεια.

Μόνον δύο φυλαί, ή τον Ιούδα χαΐ ή τον Βενια|*ίν, ψειναν ίιπό τό 
σχήπτρον τού 'Ροβοάμ, χαΐ συνιχρότησαν τό βασίλειον τοΰ Ιούδα, τον ο
ποίον χαθέδρα διέρ,εινιν ή ίερουσαλήρι. Τά 04 δύο ταΰτα 0[ΐό:ρνλα βασί
λεια, τρέφοντα ριϊσος άσπονδον πρός αλληλα, χαΐ συνδιαφ9ειρό(ΐενα ·κ  
<βς άλληλοραχίας, {γειναν τελενταΐον παρανάλΐι>|εα των όχθρών των.

21.
*Β Ελλάς, «ερατουμένη δυτιχως μέν άπό τό Ιόνιον πέλαγος, μισημ- 

€ρινώς δέ χαΐ άνατολιχώς άπό τό Αίγαΐον, χαΐ βοριίως άπό την Ηαχε- 
δονίαν, άνέχαθεν μέν ονομα χοινόν δεν εΐχεν, άλλ’ άπό τό έν βίσσαλίςι 
«ολίχνιον Ελλάδα ώνομάσβη *Ελλάς πρώτον μεν ή περίχωρος αντον, I- 
«Λτα ή Θεσσαλία, δστερα ή χυρίως Ελλάς, χαΐ χατίπιν σύμπασα ή χ«1- 

συγχροτονμένη άπό τήν Πελοπόννησον , άπό την χυρίως 'Ελλάδα, 
άπό τήν βόρειον 'Ελλάδα χαΐ άπό τάς νήσους. Τελενταΐον δε χαΐ ή Μα
κεδονία σνμπιριελήφθη είς τήν Ελλάδα. Οί 'Ρωμαΐοι ώνόμαζαν αυτήν 
Γ ρ α ι X ί α V (ΟΓββοΐβ) άπό Γραικού τίνος άρχηγον Ελλήνων άτΛίχησάν- 
των είς Ιταλίαν χαΐ Άχαίαν, άφον τήν υπέταξαν.

Οί "Ελληνες, καταγόμενοι άπό τόν Ιαυάν, απόγονον τού Ιάφεί, περί 
τό 2 0 0 0  έτος π . X., άπό τήν μιχράν ’Ασίαν, άλλοι δι' άλλης οδού, ήλ
θαν είς τήν Ελλάδα (π . X. 2 0 0 0 ). Οί πρώτοι Ιλόόντες ώνομάζοντο Π β· 
λ α σ γ ο ί ,  ολίγον δέ μετ' αυτούς έφάνησαν οί "Ελληνες* άλλα χαι ούτοι 
χαΐ έχεΐνοι ήσαν άγριοι αυτόχρημα, μήν εχοντις νόμους μηδέ βίου τάξιν.

Εντός ολίγου δμως ξένοι έχ τής Μιχράς Ασίας χαΐ τής Φοινίκης χαΐ 
τής Αίγύπτβϋ^ άποιχήσαντες είς τήν 'Ελλάδα, άφεραν είς τους παχυλούς 
Ιχείνους άνθρώπους τά έναύσματα τού πολιτισμού. Επειδή τό παράδειγμα 
χαΐ οί λόγοι τών ξένων έχείνων έχίνησαν αύτσύς είς βίον κοινωνικόν, είς 
θεολατριίαν χαΐ είς τάς είρηνιχάς τέχνας, είς τάς οποίας επιιτα ή Ελλάς 
ύπερέβη δλα τής *|^ς τά έθνη.

$, 2 2 . ^ργοταΰζα ι· Τραΐx6^ ηύΧιρΛζ.

Τό πρώτον χοινόν Ιπιχείρημα τών Ελλήνων είνε ή περί^μος άχςγα- 
τεία τών Αργοναυτών. Επειδή τού ε9νους οί ήρωες, έμβάντες είς τήν 
Αργώ, χαΐ άρχηγον ίχοντες τόν υίόν τού βασιλέως τής Θεσσαλίας 1ά- 
σωνα έστράτευσαν (π. X. 1300) είς τήν μακρινήν χαΐ μυθώδη Κολχί- 
δα, χιιμένην είς τά παράλια τού £.ύξιίνου Πόντου, διά νά άρηάξωσιν έ· 
χςΐΟίν τό χρνσούν δέρας.
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ϊο  {πιχι((»]ΐ<α Ιπ ίτυχΐ δ ιϊ τ^ς χραταιά; <Η;ς Ηηδι{α(> τό
χρυβού» έέρ«ς ήρπίχΟη, χαΐ οΐ ήρωις Ιηέτΐριψχν (ί; τίι ί^ια πολνμαθέ- 
στιρΜ χαΐ «ολυηιι^τιροι, άλλί ηνίοντι; θυμόν χκΐ άγχνίχτηνιν χχ ΐλ  
των Τρώων, οΐηνις πολλά τοϋς ιΐχαν προζινήχει ίμπ^οιχ,

*ΟΘ(ν ρ(τα πολύ χατιστρά^ηχκν οΐ Τρώις χχΐ δ ιί τήν πχλχιαν 
•χιίνην Εχθρκν, θμως ο ιί τ6 βξής. Πάρις 6 υιό; Πριάμου, βχτιλέως 
τή; Τρωάοο;, ήρπχχι τήν ώρχ{χν Ελένην, χχΐ ουτω χατητχυνο τήν ζκ· 
τ(αν, τήν όηοίχν ίλχβον τί; τοΰ Ηινίλάου τήν οίχίχν,

Ό  Μ(νέλχο; έχ{νηχιν ολου; τής 'Βλλάόος τα ^  άναχτχς β{ς (χΒέχηχιν, 
χκ\ ούμπκσκ ή Ελλάς ήνώθη, διά νά έχπλύνη τό αΐχχος τούτο. Στόλος 
1 200  πλοίων μέ τούς έχλοχτοτέρους ήρωχς τοΰ Εθνους Ιγάνη Εμπρός τής 
Τρωάδος' άλλ’ οΐ Τρωις ύηερχχπίφθητχν νενναίως, χαί ή πολιορχίκ διήρ- 
χ^χ* 10 Ετη* δμω; τελιυτκϊον ή πόλις ίχυριιύθη (η. X. 1200) μ< τοΰ 
Όδυχχέως τον δόλον, (ώούρΐιος ιιηιος ).

2 3 . " Ε ^ ^ γ ιχ α Ι  άποιχίοΛ.
Η ιτχ δά τόν πόλιμον τούτον συνέβησχν εις τήν Ελλάδα μεγάλαι τχ- 

ρχχαί. ’Επειδή οί επιχτρέψαντες ήρωες ήνχγχάαθησχν νά χυριεύσωνι πά
λιν τούς θρόνους των με τά δπλα, διότι εις τήν απουσίαν των είχαν χατχ- 
σχεθή από χλέτκας. Οί πόλεμοι δέ ούτοι Εγειναν αίτιοι μεγάλων χχΐ 
άξιολόγων μεταβολών ήγουν ή γή Ιχερσώθη χχΐ ερημώθη, τχ  ήθη έξη· 
γριώθησαν, χαΐ πολ).οΙ δώ  τά δεινά τοΰ πολέμου έμετχνάστευσχν άλλοΰ« 
μχλιστχ οέ εις τήν Ηιχράν ’Ααίαν χαί είς τήν χάτω Ιταλίαν (π. X. 1050);

ΟΙ είς τήν Ηιχράν 'Ατίαν άποιχήσαντες έσύστησαν είς τά δυτικά αυ
τής παράλια τάς μιχράς μέν, άλλα περι^μοτάτας πολιτείας, τήν Ιωνίαν, 
τήν Δίολίδα χαΐ τήν Λωρίδα, αί όποΐαι διά τής ναυτιλίας χαί τής εμ
πορίας, διά των τεχνών χαΐ επιστημών ειρθχααν είς άχμήν επειδή είς 
ταύτας έπενοήθη των κιόνων ή Δωρική χα'ι Ιωνική τάξις, χαΐ εζη ό πατήρ 
τής ποιήσεΐι>ς χαΐ ό μέγιστος τών ποιητών "Ομηρο; (π. X. 1000)· ενταύ
θα Εγραψαν χαΐ έδίδαξαν ό μέγας ποιητής ΊΪσίοδος(π. X. 9 00), ό μυ- 
θοποιός Δισωπος, ή ποιήτρια Σαπφώ, χαί ό σοφός Θαλής. Ουτοι άπεθα- 
νάτισαν τά ονόματα των, συνιργήσαντες τά μέγιστα εϊς φωτισμόν καί 
πολιτισμόν τής άνθρωπότητος.

$. 24. Ί Ι γ ι ^ γ Ι α  Σηάχ^ΐ{ζ.
"Οχι δέ πολύ μετά τάς μεταναστεύσει; Ιχείνας άνιφύησαν είς τήν 

Ελλάδα μεγάλχι φιλονειχίαι περί τοΰ είδους τής χυβερνήσεως. Τό μο· 
ναρχιχόνίδιά τών βασιλέων τάς καταχρήσεις χαθηρέθι  ̂ είς δλας σχεδόν 
τας πόλεις, καί αντιχατεστάθησαν δημοχρατίαι.

Ά λλ’ αι μεταβολαΐ αΰται δέν Εγειναν δίχως ηο).λήν αίματοχυσίαν* 
Επειδή Επολέμουν οΐ βασιλείς τούς βχσιλευομένονς, χαί άνάπαλιν* ώστε 
ήσυχία καί ασφάλεια δέν ήτον πλέον είς τήν δυστυχή ταΰτην χώραν. 

Εσνστησαν τήν 'Δμφιχτυονιχήν σύνοδον είς τάς θερμοπύλας, διά νά
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χρίν^ τί< (ιβ^ορ&ς (ίκαζ^ των π^λούν, χαΐ οΰη* νΑ &«··
τηρή την ίΐρηνην. ΑιΑ ν4 βννέχωσι δλας τ Ις  Έλληνιχας ηδλιις μέ 
τ ^  βύνδισμίν τί|ς άγάιϊης, *ν·νέω»*ν *ατ4 τδ 7 7 6  π . Χ.τούς Όλνμ- 
ηιαχού< ίγώνκ; τσ ^  χατ4 πάναν τ«τρχιτ(«ν τίλονμίνους ·ί; τήν ’Ολυμηίαν.

Και δμως ή'Άμφιχτυονιχή σύνοδος χαί τα ’Ολύμπια ολίγον ίούναντο 
να συντιλέσωσι ηρός τήν συντήρησιν τής άδςλ^χής όμονοίας ιίς τας όμο· 
^λους τχύτας ηύλιις.

*Αλλ4 τέλος πάντων ή ήγςμονία τής Σπάρτης άνιδι(χ9η· ήης μέ τήν 
δύναμιν των όπλων Ιίρρύντιζα νά διατηρη τήν ιίρήνην. Τής δ< Σπάρτης 
τό μιγαλιΐδν έθιμιλίωσι τού Λυκούργον ή νομοθεσία (π. X. 880)^ ήτις, 
άνατρέ^ουσα τους Σπαρτι,άτας παιδιύθεν εις τον πόλεμον» χατέστησιν αυ
τούς άχαταγωνίστους ήρωας. Οί σχληραγωγημενοι λοιπον ουτοι χαΐ πει
θαρχικοί άνόρκς αοίωξαν τους ταραξίας άηο τήν Ελλάδα» χαΐ είσήξαν είς 
αυτήν πάλιν ησυχίαν μ Ι ευταξίαν.

ς . 2 6 . Ί ιλΛΙλ .

*Η Ιταλία» όνομαζομένη ιίς τοίις άρχαιοτάτου; αιώνας Α ύσωνία» 
Ο ίνω τρία* *Βσηε ρία χαΐ Σατουρνία» διαιρείται είς άνω χαΐ μέσην 
χαΐ κάτω Ιταλίαν» εχει τά "Α λπεα  χαΐ τά ’Α π ιν ν ΐν α  όρη, τδν Τ ί· 
βερ ιν  ποταμόν χαΐ τήν περίφημου είς δλον τον κόσμον *Ρώμην. ΜΙ τήν 
χώραν ταύτην συναριθμοΰνται χαΐ πολλαΐ νήσοι» των όποιων αί πλέον με- 
γαλείτεραι εΐνε ή Σ ικ ελ ία »  ή Σαρδώ χαΐ ή Κύρνος.

Αρχαιότατοι κάτοικοι τής Ιταλίας λέγονται οί Ό μ β ρ ο ι οί Σ ιχ ε λ ο ^  
ο! Α υ σ ω νες  χαΐ οΐ Έ τ ρ ο υ ρ ο Ι ή Τ υρ^η νο ί. Έ χ τούτων δε τών 
όθνών διέηρεψαν προϊμώτατα διά τον πολιτισμόν των οΐ Τυ^ρηνοί* επειδή 
λέγεται ότι περί τό 1200 ήδη έτος έγνώριζαν τάς είρηνιχάς τέχνας. Είνκ 
2έ πιθανώτατον» ότι οί αρχαιότατοι ούτοι κάτοικοι τής Ιταλίας ήλθαν όχι 
άηό τά Ανατολικά» άλλ* έξ έναντίας άηό τά; Γαλλίας χαί άπό τήν Ισπανίαν.

ε ίς  το~ΰ; άρχαιοτάτους Ώ τούτους κατοίκους προσετέθησαν χατ’ όλίγον 
διάφοροι άποιχοι IX τής Έλλάδος-χαΙ τής Μικράς Ασίας. ΕαΙ έχ μέν τής 
Ελλάδος ήλθαν προϊμώτατα μέν οί Πελασγοί ίιπό τόν Οίνωτρον χαΐ Πευ- 
χέτιβν (π. X. 1640), ύσηρώτερα δέ ό Εύανδρος μέ ηολλ.οΰς άποίχου; 
(π . X. 13 0 0 ) χαΐ έχατοίχησεν» όπου έπειτα έχτίσΟη ή 'Ρώμη. Αύτός 
λέγεται ότι έφερε χαί τήν γνώσιν των γραμμάτων είς τήν Ιταλίαν· 

$ » 2 6 . ΛΓεϊσις τ^^ 'Ρ ώ ^ ζ ·
Σημανηχωτάτη όμως πασών τών αποικιών ήτον έχιίνη, τήν όποίαι 

έφερεν ό Αίνείας» άναξ Τρωαδίτης. Οίίτος μετά τήν καταστροφήν τής Τροίας 
(π. X. 1200), περιπλανηθείς ιϊολλαχοϋ» κατεστάθη είς τό Λάτιον» καί 
νυμφευθείς Δαυινίαν τήν θυγατέρα τού βκσιλέοις Λατίνου, έλαόε και τήν 
βασιλείαν. Τούτο λοιπόν έγεινεν αφορμή νά συγχωνευθώσιν οί Τρώες χεί 
οί Λατίνοι είς ένα έθνος.

Τού Αίνείου δέ ό υίός Άσχάνιος έχτισε τήν "Λλβαν Λόγγαν, πόλιν του



λατΕουι δπου οΐ μ κ ίπ ΐΐΐβ  β«9ΐλ»« «ΐχαν τήν χαθίδραν των. ΐ^ χα το ς  
των βανιλίων ταύτης ήτον Νουρίίτωρ ό πάππο; τού 'Ρω|χύλου χαΐ 'Ρέριου. 
Οΐ ίύο λοιπον ουτοι ηιρί τό 7 5 4  ίτος πρ4 Χριντοΰ μΙ τήν ββή9ιιαν τών 
Άλ6β).ογγιτών ίχτιναν την *Ρώ|Λην. ΚβΙ τέως μ*ν νυνιβανέλιυαν οί ά2(λ- 

ουτον άλλ* Ιπκιτα νννέβη ρκταξν αντών' π<ρΙ ττ',ς ονομανίας τέ}ς πό- 
Λ(νς χαΐ πιρί τής <ΐς αυτήν βαηλςίας ^ιλονςιχία, οίς τήν οποίαν ό 'Ρί·· 
μο; {φονιύβη από τον άόςλ^ν του.

*ΟΘ{ν ό 'Ρωμΰλος ίμιιντ μονοχράτωρ *ίς τήν πόλιν, «αι ίηό τό όνομά 
του ίπωνόμααιν αυτήν 'Ρύμην. ’Βτον 21 πςπρωμένον ή πόλις αδτη νά 
γ«(νη χοαμοχράτωρ’ άλλα λύπης άζιον ·ΐν(, οτι, χαθως ίχτίνθη, ςΰθίις 
άμολάνβη μ ί τήν άόςλ^οχτονίαν.

ΣΥΝ0Ψ1Γ.

ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΧΑ10Τ ΑΙΟΝΟΣ 
Α*. αεριοΔΟΧ.

Αχί 'ΡαμυΧοϋ μίχρ» Εί;Μ ή 'Ρώμης μή(ρ, ««»<««<
«Ι|< 0(^βιχ^( μοναρχίας, ήγβνν άχΟ τ2ν 7Β4—Β58 *τβυ« «ρΟ Χριατβΰ.

199  ΐνη,

5· 2 7 . Τά ^ έ γ α  βα€νΛοηαχΙ>γ βαοΙΛαογ·
1Ι(τά τήν πτώσιν του Σαρδαναπάλου (ί·  17) διελύΟη τό ’Ασνυριαχόν 

βααίλιιονοίς τρία, τήν νέαν Ά σ β υ ρία ν , τήν ν ία ν  Β α β υλω νία ν  χαΐ 
τήν ν ία ν  Μ ηδίαν (π . X. 8 7 6 ). ·Εχαστον δ ΐ τών βασιλιίων τούτων 
χαμπόσον καιρόν διήρχςαιν, ιΙχ*ν οίχιίους βασιλιϊς, χαΐ ίζήτιι νά ίχτιίνι^ 
τήν έπιχράτΐιάν του (ίς τούς γιίτονάς του.

Διό Σαλμαναοάρ ό τής νέας Άοσυρίας βααιλους ίφώρμηο* χβτ4 τοδ 
βαοιλίίου του Ιαραήλ, χατίστριψι τήν πρωτούουσαν αύτοϋ Σαμάρειαν, χα{ 
βίχμαλωτΙοας χαΐ τους κατοίχους τής χώρας ταύτης χαΐ τόν βαοιλέα’Οαηέ, 
μοτέφςριν αυτούς βίς Άσουριαχας ίηαρχίας (π. X. 722).

^α^χοδονόαωρ,^τι κραταιότιρος δομχτήτωρ, ίιπίταξε τήν Αίγυπτον, 
τήν Συρίαν, τήν φοινίχην χαΐ τήν Παλαιβτίνην, χαΐ ούτως εούοτηοε τό 
μίγα Βαβυλωνιαχόν βααίλειον έχτεινόμενον από τόν Νείλον εως πέραν τον 
Τίγριδος (π. X. 600). Τούτου δΐ τό όνομα άναχαλεΐ φμχτα πράγματα" 
<ίς τήν μνήμην. Επειδή αυτός, μεΟυσμίνοζ από τήν νίκην, χατηδάφισβ 
τήν Ιερουσαλήμ, ήχμαλώτισε τούς Ιουδαίους χαΐ τόν βασιλέα αυτών Σε- 
δεχίαν, χαί τους έμ.ετοίχισεν εις τήν "Βαβυλώνα (π. X. 688)· ετι δ ΐ χαΐ 
την πιρί^ημον πόλιν τής Φοινίκης Τύρον χατές·ρεψε, καΐ είς τήν Αίγυπτον 
Ιχαμε λεηλασίας χα'ι φόνους φριχωδεςάτβυς* άλλ’ άπδ τήν διά τα χατορ· 
βώματά του υπερηφάνειαν επεσεν είς μανίαν τέλος πάντων.

"Ομως τών νεοσυστάτων τούτων βασιλείων ή δύννμις ήτον έφήμερος* 
δπειδή δλα ένο^Οησαν, χαΐ ήνώ9ησαν είς τό μέγα Περσικόν βασίλειον 
άπό τον Κΰρον, οστις εχαμεν είς τόν κόσμον μεγαλωτάτας 'μεταβολάς 
(π. Χ« 665).
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2 8 . ΑΙγνπΐΟ^*

Τδν χβιρίν ιτί^ιιβο, χΛ ’ 3ι» ή *Ρώ|Αη Ιχτίσίη, ίβ«»?λΐυιν *ίς την ΑΓ- 
γνητον (5· 18) ό ΣήβιΛν («. X. 7 31), ?»τις μ ι τήν «ρδς τούς ς·ρατιώτβς 
βχληρίτητΑ του έπροζίνησι τήν άποστβσίβν «κιίνην, 1ξ αίτίβς τής όπβίβς 
τδ βασΟ.ιιον ^ΐ'^ρέθη Βώ^ιχα χρ ίτη (η .Χ . 6 71). Οί οέ δωίίχάρχαι 
φχΟδδμηΦχν τον ταρί^ημον Ααβΰρινθον, συγχροτοΰμ£νον από 12 άνχχτό·) 
{χα χαΐ 3 000  ζυμ ίτιχ  χκΐ Ικέχίΐνα, θίλοντος 8ι* αΰτοϋ ν« ττιρεώτωτι < 
τήν προς άλλήλους φιλίαν άλλ’ δμως αυτή ολίγον διήρχισιν.

Έπιιδή ΨαμμΙτιχος, δωδοκάρχης ιίς τήν βόρειον Αίγυπτον, άδιχηίιίς 
όπδ τους βυμβααιλιΐ; του, όχινήδη χατ* αυτών, χαΐ βοηθούμενος από *Βλ" 
ληνας μισθοφόρους, τους ένίχηαε, καΐ εγεινβ μονάρχης τής Αίγυπτου δλης 
(π . X. 656). Ευγνωμονών δ1 «ρό; τσίις *Ελληνα; εόοσεν εις αυτους μεγά· 
λα  προνόμια Ιδέχθη 'Ελληνιχήν άποιχίαν ιίς τό βαοίλειόν του, χαΐ εβαλιν 
Αίγυπτίΐίν «αιδίανί διδαχΟώσι τήν γλώσσαν χαι τα; έπιστήμας τών Ε λ 
λήνων. ΔΙ& τους νεωτερισμούς δ ΐ τούτους οΙ Αιγύπτιοι, οίτινες εω; τότε 
ίπίφευγαν πάσαν σχέοιν πρός τά  ξόνα έθνη, τόσον ήγανάχτησαν, ώστε
24 0 ,0 0 0  οίχογίνειαν εμετανάστευσαν εις τήν Αιθιοπίαν.

Νεχάως δ1 (π. X. 6 1 0 ), 0 υιός τοΰ Ψαμμιτίχου, εσύστησε ναυτικόν, 
Ιστειλε Φοίνικας νά ηεριπλβύσωσι τήν Αφρικήν, χαΐ διά διώρυγος ήθόλησε 
νά συνάψω τή ν’Αραδίχήν μό τήν Μεσόγειον θάλασσαν, αλλ’ ώς δοριχτή- 
τωρ άδυσ^ησε* διότι εις τήν εν Ειρχεσίφ μάχην παρά τόν Ευφράτην 
ίνίχήθη από τον Γίαβουχοδονόσωρα (π. X. 6 06).

Τον Νεχάω οΐ υΙο\, Ψάμμις χαΐ Άπρίης, εδασίλευσαν είς τήν Αίγυπτον 
ϋδόζως. *0 Άπρίης μάλιστα, υπερήφανος καί φιλοπόλεμος έτόλμησε νά 
οτινήσγι πόλεμον χατά τοΰ χραταιου βασιλΙ(ι>ς τής Βαβυλωνίας Ναβουχοδο- 
νόσωρος, χαΐ άδυστύχησεν. Επειδή ό ξένΟς βασιλεύς εισβάλλει ώς λέων 
δρυόμίνο; είς τήν Αίρπτον, χαΐ άηέρχεται τήν άθλίαν ταύτην γήν βφά- 
ζων χαΐ λιηλατών. Άγαναχ^ισαντες λοιπόν οΐ Αιγύπτιοι χατά τοΰ βασι- 
λέως τών, δι* δσα άπέσυρι 'χατά τής κεφαλής των δυστυχήματα, τόν πνί- 
γουσιν είς αυτά τά  άναχτόρια, χαΐ άναγορεύουσι βασιλέα ενχ τών στρα- 
τ η ^ ν  αύτοΰ τόν "Αμασιν (π. X. 665).

*0 άζιόλογος ουτος βασιλεύς ηΰζησε τόν πλ.ηθυσμόν τής χώρας του* 
διότι Ιδέχθη *£λ).ηνας, είχε πρός αύτσυς έκιμιξίχν, ένεψύχωσε τήν βιο
μηχανίαν, χαΐ διετήρησε τήν ειρήνην χα'ι εύταζίαν. Αλλ’ ή ευδαιμονία 
«5τη δεν διήρχεσε πολύ* διότι ό Άμασις, συμμαχή^ας μό τούς λυδούς, 
ήθέλησε νά χαταθραύση τήν δύναμιν τοΰ βύρου' άλλ’ ουτος ένίχησε τούς 
Αιγυπτίους, χα'ι ό υίός αυτοΰ Καμβύσης κατέστησε τήν Αίγυπτον Περσικήν 
επαρχίαν (π. X. 625).

$. 2 9 . Φοιγίχψ ^
Ή  άχτεταμένη ίμπορία τής Φοινίκης (5 · 1 9 )  ε^ερεν είς τάς πόλεις 

αυτής τοΰ κόσμου τά πλούτη* άλλ'αύτά ταΰτα έχίνησαν τούς πλ.εονέχτας 
γείτονας νά τήν χαταστρέψωσιν. 'Οθεν πρώτον Σαλμανβσβρ (π. X. 7*17),



{ βανιλιύς νίκς ’Α7Φυρ(κ( οιϊ^λθΐ ία  παρίλια λ^ηλατών^ χαΐ νηίτα- 
ξιν ολ«, Ιχτός τή; Τύρου* ν̂ χΓ,ΟεΙς όμω< τελκυταΓον απο τν!ις Τυρίου; 
χ*τα θάλασσαν, ήναγχίσδϊ] ν4 όπισθοποδήση.

Έπειτα δέ, &̂ οϋ εζησαν οί Φοίνιχες 6λ(γα ετί) ειρηνικά, εί;έβαλΐν εί; 
την χώραν αύτών ά βασιλεύς τής Βαβυλώνος Ναβουχοδονάβωρ, χα) πολιορ  ̂
χησκς τήν Τύρον δεκατρία ετη, χατέ7ρε|εν αυτήν {«. X. Β87). Άλλ4 χα- 
ταέαλών τής πάλεως τα τείχη , δίν χατεπίνισε χαΐ των πολιτών τήν 
ευψυχίαν επειδή ούτοι έπΙ νήσοι», δχι πολί» άηεχούσης, φχοδάριησαν ν έ α ν 
Τόρον, ήτις έντδς ολίγοι» ύπερίδη τήν παλαιαν ε[ς τήν λα|Απρδτητα. ΚχΙ 
οΐΐτω [λίν οί Τύριοι.διετήρησαν τήν αύτονοριίαν των δριως οί έπΙ τής ξη
ρά; όριογενεις των δίν ίδυνήθησαν πλέον να γείνωσι παντάπασιν ελεύθε
ροι- επειδή, δτε ό Κύρος (π. X. 538) ίιπέταξε τής Βαδυλώνος τό βασίλειον, 
ίιπιτάχθη χαΐ ή Φοινίκη εις τήν Περσίαν.

$. 30. ΠαΛακτχΙηι·
Τ4 χαχα Ιπαχόλουθα τής διαιρέσεως τοϋ βασιλείου των υίων Ισραήλ
20) έδείχθησαν χατά τήν περίοδον ταύτην φριχωδέστατα· επειδή χαΐ 

το Ι σ ρ α η λ ιτ ιχ δ ν ,  χαί τέ Ιο υ δ α ϊχ δ ν  βασίλειον Ιχάθησαν οδύξως, 
αλλά πρδτερον τδ πρώτον, αν χαΐ τού δευτέρου ίσχυρότιρον πολύ. Τής δΐ 
απώλειας ταυτης αίτιον εγεινε τούτο.

Προ χαιροΰ δηλαδή ό Ισραήλ ήχον υποτελής ιίς τους *Δσσυρίους. Τούτον 
δΐ ό βασιλεύ; Όσηέ, δια ν’ άπαλλαχθή άπδ τί,ν ριισητήν ταύτην εξουσίαν, 
συνιριάχησε μ.ε τον Αιγύπτιον χατ' εκείνων. Ηαθών δέ ό Ασσύριο; Σ α λ- 
ριανασάρ τοΰτο , είςβάλλει είς τήν Σαρ-άρειαν, πολιορκεί 3 ετη τήν ' 
πρωτεύουσαν, κυριεύει αυτήν έξ έφίδου, σύρει αίχ|ΐαλώτονς εις τήν Ασ
συρίαν τον βασιλέα Ότηέ ριετά των προχριτωτέρων χαΐ χρησψωτέρων 
ίπ . X. 7 2 2 ) .  Τοιουτοτρίπως λοιπόν επαυσε τό Ισραηλιτιχόν βασίλειον 
2 53  ίτη μετά τήν σύστασίν του. Δια ν4 μήν έρημωθή δέ ή Σαμάρεια , 
ίστειλεν ό Σαθ.μανασάρ άποίχου; ’Ασσυρίου;, χαΐ από τήν μίξιν τούτων 
με τσύς μείναντα; Ισραηλίτας εγειναν οί λεγόμενοι Σ α μ α ρ ε ΐτ α ι.

Μετά δέ τήν χαταστρορήν ταύτην 100 ετη, επειδή ό βασιλεύ; τής Ιου
δαίος Σε δε χ ία ς  έτόλμησι νά άποστατήστι χατα τών Βαβυλωνίων, τών 
οποίων ήτον υποτελής, παροργίζεται ό Βαβυλώνιος Ναβουχοδονόσωρ, είς- 
βάλλει είς τήν Ιουδαίον, χαταστρίφει τήν Ιερουσαλήμ χαί τον λαμπρόν 
ναόν, τυφλόνει τδν βασιλέα, χαΐ μετοιχίζει αυτόν, χαΐ τον περισσότερον 
λαόν είς τήν Βαβυλΰινα (π X. 588).

Τοιουτοτρόπως λοιπόν χατεστράφη χαΐ τό βασίλειον τοΰτο,'άφον διήρχεσ· 
τετρακόσια περίπου ετη. ’Δλλά μετά τήν χαταστροφήν τοΰ βασιλείου τής 
Βαβυλώνας ο νικητής τούτου Κύρος εδωσεν ιίς τούς αιχμαλώτους Ιουδαίου^» 
άδειαν, νά έπιστρέψωσιν είς τήν πατρίδα των, χαΐ νά άνοιχοδομήσωσι τήν 
Ιεράν πόλιν, χαΐ τον χατηδαφισμένον ναόν τοϋ Σολομώντος (π. X. 538], 

31. Έ.ιΛά^.
'Β νομοθεσία τοΰ Αυχού^ί^υ (§. 2 Ϊ )  δ-ίπυσε τούς Σ π α ρ τ ιά τ α ; ,  καί

ΣΓΝΟΨΙΓ. ΙΤή
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χιτΙτΓΤ,ίΐν αύΐΟίΐβ ιτρώτακ τών Ελλήνων. *Ι1 άνοτϊόττίίο; αυτών Ευνχμις 
ί^«ρ* «άλιν ίΐ;  τήν πολυν χζιρον τίταραγ^λένην Ελλάδα τήν ησυχίαν χαΐ 
«ύταζίαν.

Άλλοί ήαίρώτιρβ; τρίπος, ή «ρος τ5:« τ έ χ ν α «  χαΐ ί π ισ τ ή α α ς  
ό γ ά π η ,  &^ωσε τους ’Αβηναίους, χαΐ άνέ^ιιξϊν αύτου; (ύίοχιμωτόρους 
ηάντων τής Ελλάδος των ).αών. Ουτο(· άπδ τον χτίστην τών ’Α9ηνύν 
ΕΙχροηχ ΐ6χσιλ(ύοντο Ιως οίς τον ίσχατον βασιλέα Κδδρον (1 6 8 0 —· 
1 068). ’Α^οΰ δΐ ουτο; αντοπροαιρκτως άπέθανίν ίιπίρ τής πατρίδος  ̂ ο· 
γβιναν ί ρ χ ο ν τ ι ς  , τών οποίων πρώτος Ιχρηριάτισ» τοΰ Εδορου ό υΐδς 
Μ ιδών (π. X. 1068).

'Λλλ' ή ίλλιΐ'^ΐίς γραπτών νόμων όβοήΟιι μιγάλως τδ αυΐαίριτον τών 
αρχόντων τούτων ώστι εντός ολίγον αυτοί μόνοι εγειναν κύριοι τών πε· 
ρισσοτέρων γαιών, χαΐ εσώρευσαν ηλ.ούτη άπειρα. Ό9εν ό λαός, μήν ύπο· 
^έρων τήν χχταδνναστείαν χαΐ τήν ανομίαν, εχλεςι τον Δρά χοντα νο· 
μοβέτην (π. X. 624), δστις ιγρα^ε νόμους ίιηερ λόγον αυστηρούς, θάνατον 
όηιβάλλθντας χαί είς τά μικρότατα πταίσματα, χαί δι’ αύτό α ίμ α τ ο -  
γ ρ ίπ τ ο υ ς  όνομασΟίντας, χαΙ άηδιασθίντας από τους ’Αθηνχίονς.

Μ αι λοιπόν ταραχαΙ άνε^άνησαν, χαι είς τό χεΟ.ος τοΰ βαράθρου ίρε- 
ραν τό μικρόν τούτο κράτος. Άλλ’ ίσωσε χατ ευτυχίαν από τον χίνουνΟν 
τας Αθήνας ό Σόλων, άνήρ επισημότατος χαΐσο^τατος' επειδή άχυρωσας 
τούς αίμοσταγεΐς ίχιίνους νόμους, ίδοσεν είς τήν πατρίδα του άριστον 
πολιτικόν σύνταγμα, τό όποιον συνεισίρερι μεγάλ.ως εις τήν πολιτικήν 
ιύδαιμο'^αν τών Αθηναίων, χαΐ ίπροξίνησεν είς αυτούς ησυχίαν, ευηαι- 
^ α ν  χαΙ ιυδαιμονίαν (π. X. 600).

Τό πνεύμα δέ τών νόμων τοΰ Σόλωνος οιέμεινιν ενεργόν, χαΐ ά^οΰ τό 
πολιτικόν του σύνταγμα επαθε πολυηοεΐς μεταβολόις χαί μεταποιήσεις, 
ο ι ’Αθηναΐοι έθαύμαζαν μεν τήν άνορίαν χαί εύ·^ίαν, αλλά πολύ περισ- 
σότιρον έτίμων τος τίχνας χαί επιστήμας. Όθεν ή Σπάρτη μάν ήτον 
βχολεΓον τού ανδρικού φρονήματος, α ί’Αθήναι δμως ήταν ναός τής άχραι- 
βνεστάτης φι).θκβλίας είς τά; τίχνας χαί τής άχριβε7«“η; μαθήσεως τών 
•πιστημών.

32» 'Ρώμψ
Τής 'Ρώμης χτισθείσης άηό τόν 'Ρωμύλον(§. 26) κατά τό 7 54  έτος πρό 

Χριςού, ποιμένες χαί θηρευτοί ήσαν οί πξώτσ. κάτοικοι, χαί έπληθύνΟησαν 
από συ^ήν άλλων συγχλύδων επειδή ο 'Ρωμύλος κατέστησε τήν Ι’ω- 
μην άσυλον. Έλαβαν οέ γυναίκας ούτοι δλοι, άρπάσαντες τών Σαβίνων 
τάς θυγατέρας. Μετά δέ τούτο διέταζεν ό 'Ρωμύλος τά τοΰ νέου κράτους* 
επειδή εσύστησε γέρο υσίαν από 1 0 0  γέροντας άνδρας{ΡαΐΓε5), διι{ρεσ· 
τόν λαόν είς φυλάς (Ττίΐ^υδ) χαί φρατ ρί ας (ουηαδ), καί διέ7ΐιλε το’ύς 
π α τρ ικ ίο υ ς  άπό τούς δημότα ς (ρ&(Γκϋ, ρ1β6ε]ί).

Έκαστος πολίτης έχ γενετής ήτον μέν στρατιώτης, άλλ εις καιρόν 
ειρήνης κύριον επιτήδευμα είχε τήν γεωργίαν, είς τήν οποίαν ενησχολοΰντο 
«αί β'ύτοί τών 'Ρωμαίων οί έπισημόΐβτοι·
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Μετβ τον ’Ρωαύλβν, τον ότιοΐον ίϊόνιίΛβν οΐ πιτρίχιοι (π. 2 .  717), 
{χρημάτισαν άλλοι ε ; βασιλεΐ;, Νουμάς ό Π ο μ ιτ ίλ ιο ;· Τ ΰλλος 
Ό σ τ ίλ ιο ς ,  Ά γχ ο ς  Μ άρτιος, Τ αρχύ  νιος ϋρ(σχος , Σέρβιος 
ϊύ λ λ ιο ς  XXI Τ α ρχάνιος Σούπεράος.

*0 έχ Σαβίνων Νοομάς ό ίίομπίλιος (π. X. 716) {ποδηγέτησε τόν λαδν 
εις την θεοσέβειαν χαι τών ηθών την ήμεράτητα.

*0 τούτου διάδοχος ΤΛλος Όστίλιος χατέστρεψε τΤ|ν αντίζηλον μη- 
τρόπολιν Άλβαν Λόγγαν (π. X. 672).

*0 Άγχος Μάρτιος εχτισεν εις τοΰ Τιβέρεως τάς {χβολάς τά Όση* 
(γ .Χ. 640).

Ό  Τβρχύνιος Πρ'σχος επρόσθεσεν είς την γερουσίαν άλλους εχατον γε- 
ρονσιαστάς, εχτισε τδ μέγα άμιριΟέατρον (οΪΓΟίΐΙ πιαιϊιηυβ) χαΐ τάς ■>> 
ηονόμους χαΐ τδ Καπιτώλιον, χαΐ χατεδάμασε τής 'Ριόμης τούς πολεμίους 
(π. X. 6 ΐ6 ) .

Ό  Σέρβιος Τύλλιος Ισύστησε τά Κομπιτόλια, καΐ διέταζε νέζν δια(> 
ρεσιν τών πολιτών χατα την περιουσίαν δια τήν στρατιωτιχήν υπηρεσίαν 
(π. X. 578).

Έσχατος βέ τών βασιλέων τούτων {χρημάτισε Τβρχύνιος δ Σούπερβος 
(π. Χ· 534), δστις έ'ρδνευσε τδν προχάτοχδν του χβΐ πολλούς "Ρωμαίους, 
έχ τών επιφανών, χατεχράσθη ττ,ν βασιλείαν , χαΐ διά τούτο έδιώχθη, 
'Οθεν χατηργήθη ή βασιλίία, χαϋντεισήχθη ή 'ϊπα ιε ία  (τι.Χ. 510).

5. 33. Πίρσία.
Χρειάζεται νά διας-έλλεται ή Π ερσία ή Π ιρ σ ίς  άπδτδΠ ερσιχδ« 

βχσίλειον’ επειδή εκείνη μέν εινε μικρά χώρα, χαΐ χεΐται εΐς τά άνατο* 
λιχά παράλια τοΰ Περσιχοΰ χδλπου* τούτο δέ είνε ύπερμέγεθες ίχτεινδυ,ενον 
άπδ τού Ιστρου τάς εχβολάς εως πέραν τού Ινδού , και άπδ τδν Εΰςεινον 
Ιΐόνην χαΐ τήν Κασπίαν θάλασσαν εως εΐς τούς χαταρράχτας τού Νείλον 
χα'ι τδν Περσικόν χόλπον. Πρωτεύουσαι οέ πδλιις αυτού είνε ή Περσέπολις, 
τά Έχβάτανα, χαΐ τά Σοΰσα.

'υ  πρδ ΚΟροϋ ιστορία τής Περσία; είνε σκοτεινή, χαΐ ή τής παιδικής 
ήλιχίας τού άνδρός τούτου μυθώδης. Όθεν παρατρέχομεν αυτήν, χ ΰ  άχο> 
λουθοΰμεν τδν ήρωα εΐς τδ θέατρον τοΰ χδσμου.

Ό  Κύρος, ϋίός τινδς τών επιφανών Περσών, βοηθούμενος άπδ ευτυχή 
πολιτικήν μεταβολήν, άνέβη εις τής Περσίας χαΐ τής Μηδίας τδν θρδνον 
(η. X. 560)· άλλα μην εύχβρι?ούμενθς εΐς τα δρια τής.^βσιλιίας ταύτης, 
δ μεγαλεττήβολος ούτο; ήρως, βάλ).ει κατά νοϋν νά έχτείνη τδ βασίλειδν 
του, χαΐ καταβάλλει ολους, δσοι τολμώσι νά τού άντισταθώσι.

Εροΐσος, δ βασιλεύς τής λυδίας, έπαιρδμενος εις τήν δύναμίν του χαΐ 
τδν πλούτον, χινεϊ πδλεμον χατά τού Εύρον, νιχάται από αύτδν (π. X, 
555), αίχμαλ.ωτίζεται, χαΐ χαταοιχάζεται νά χαταχαή επί πυράς εις τήν 
χαθέδραν του, τά; Σίρδεις. Ά λλ’ ή άνάμνησις τοΰ Σδλωνος χαΐ ή γενναίο-, 
φροσύνη τού Κόρου σώζουσιν αύ:δν ταπεινωθέντα.

2"



20 ΓΕΝ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Μηλ 2  ̂ τβ&ΓΟ χαταπ6λΐ|χοΰνται οΐ χκτοιχοΰντις τήν Ηιχρ&ν ΆβΙαν 
*Ελλην»ς, ή Φοινίχη σχιδ4» αϋτοπρββι^έιως νποτάϊσιτβι, ή Βαβυλών (χΐ 
εόλον χυριιύιται, «ν ίχ ( ϊ αιχμάλωτον Ιουδαίον λαμ6άνουσιν άίιναν, ν& (· 
««νίλ.θωαιν ιΐς ττ,ν «ατ^Σα των ώττ* έντός ολίγων ίτών ύηκτάχθΐ) ή 
Ηιααία χαί ή Ηιχρά Ανία.

' *Τβττ(ρα ό Κύρος, 2νά νά ΙξααιραλΙαγ) τά β^ρηα τού βασιλείου του ορνα, 
{χ7ρατεύεν χατά των Μ α σ σ α γιτώ ν , έθνους πολεμιχού εις τά ανατολικά 
παράλνα τΐ|ς Κασπίας* χατ* ίχείνων πολέμων νιχαται (π. X. 629)» 
«χοτώνεται, χαΐ ή χε^λή  του« εις άσχον αίματος χωσμένΐ}, εμπαίζεται 
από γυναίκα.

Ο ΑΡΧΑΙ02 ΑΙΩΝ,
$. 3Α. ΒΙΣΑΓΟΓΗ.

'□ ΤΜ άρχαίου αΙώνος ίατορία ($. 6.) Ιχτιίνιται από τού Κύρου μέχρι 
τού Θεοδοσίου, ή από της συατάαιως τής μεγάλης Οερσιχής μοναρχίας 
μέχμ  τής μεγάλης μιταναατενσεως τών εθνών, ήγουν από τού 555  {τους , 
πρό Χριστού μέχρι τού 400  μετά Χμστίν.

*0 Εύρος λοιπόν χαΐ ό θεοί^ιος εΤνε οί όύο ΰροι τού δευτέρου αίώνος τού 
κόσμον, οστις από έχεΓνον αρχίζει χαΐ εις τούτον τελειώνει* είς οέ τό μέ· 
βον αυτού συμπίπτει ή γέννησις τού Σωτήρος τού χόσμου· *Ολα λοιπόν 
τά συμβάντα δύνανται νά £ι»ρεθώσιν εις τάς εξής τρεις περιόύους.

'& πρώτη περίοδος έχτείνεται από τού Κόρου μέχρι τού μεγάλου Άλε· 
ζάνδρβν, ή άπό της συστάσεως τής μεγάλης Περσ. μοναρχίας μέχρι τής 
Ηαχεδονιχήςχοσμοχρατορίας, ήγουν άπό τού 555 μέχρι τού 333 έτους η.Χ.

Ή  δεντέρα άπό τού Αλεξάνδρου μέχρι τού Χμστού, ή άπό τής Μα- 
χεδονιχής αυτοκρατορίας μέχρι τής συστάσεως τού χριστιανισμού, ήγουν 
άπό τού 333  π. X. μέχρι τού 1 έτους Μ. X.

*β τρίτη περίοδος άπό τού Χριστού μέχρι τού Θεοδοσίου, ή άπό τής 
συστάσεως τού Χριστιανισμού μέχρι τής μεγάλης μεταναστενσεως τών 
έθνών, ήγουν άπό τού 1— 400 έτους μετά Χριστόν.

ΤΟΤ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΙΩΝΟΣ.
Α'. ΠΕΡΙΟΔΟΣ.

τβΰ μΙχρι τβΰ λλιξΔνίρου, ή  βυςάβιω; Πι^βικής μονερ);!·
μέχ^ι «1)1 Ηαχείβνικίιι χβεμοχρβτβρίαε, ήγουν ΔκΟ τβΰ 5Μ — 333 Ιτους «. X.

22-2 έτη
§. 35.

*Βπι Κόρου θί Εαρχηδόνιοι (ξ. 19) έσ^ετερίσθησαν τών Φοινίκων τήν 
έμκορίαν χαΐ τήν θαλασσοχρατίαν* άλλα μήν εόχαμστοόμενοι εις τούτο



βΐ άη^Γ^ντοι €(χπ^οι, ήγονίζοντο νλ εχτείν<ι>7ΐ χαΐ τ ,̂ν ίξοννί«« »Α τ^ν 
στρϊτιωτιχήν των Εύναμιν.

·09ίν ίχορίιιχτβν χώρ»« ίχτ»τβμίνβ< ι{ς τ4 βόριι« «βρ4λι* τίΐί Άφρι- 
χ9;ς, Ιξουτίιναν τ«; νήσους Ιβιχαν, Κΰρνον» Σαροώ, Μελίτην, χαΐ μέρη 
τής Σιχίλίχς, χ*1 «ίς τήν βργυροφόρον Ισπανίαν ϊκτισαν τάς πέλι« Γά- 
δίίρα χαΐ Τβρτησσόν. I

ΚαΙ ίξω 2έ τών Ηρακλείων στηλών Ισυστησαν αποικίας· δι6η &νεχ4- 
λυψαν χαΐ έχυρίευσαν το δυτιχα παράλια τής Άφριχής εως ιίς τήν Σεν»· 
γάλην, ετι ο4 τας Καναρίους νήσους χαΐ τήν Μάοειραν. Διά νά έξουσιά- 
ζωσι δέ τδσον διεσπαρμένους τάπους, έφρίντιζον τά; άποιχίας νά χατέχω- 
σιν είς αδυναμίαν, χαΐ τάς ανακαλύψεις νά γυλάττωσιν ώς πολιτικά μυ
στήρια.

Επιθυμοΰντες δά οί Καρχηδάνιοι ν’ αύξήσωσι τήν εξουσίαν των, Ινεπλέ- 
χ9ησαν είς φονικούς πολέμους, χαΐ μάλιστα πρός τούς Συραχουσίους είς 
τήν Σικελίαν, νήσον φέρουσαν δφθονον σίτον χαΐ οίνον χαΐ ίλαιον. Τό δά 
μεγαλεΓον αυτών διήρχεσεν 186 ετη (άπο τοΰ 4 50— 264 έτους πρδ 
Χριστού), χαί είς δλον αυτά τδ διάστημα ίπεχράτησαν οΐ περί τής ίζου- 
σίας τής Σικελίας πάλεμοι.

Άλλ* ή Σικελ ία εγεινεν αφορμή τής διχονοίας τών Καρχηδονίων πρδς 
τούς Ρωμαίους, χαΐ επροξένησε τούς τρεις έχείνους φριχτο'ύς πολέμους, 
βίτινες έπέφεραν τήν καταστροφήν τής Καρχηδίνος.

$. 36 . 'Ρύμη.

Ί ΐ  σχληράτης χαί απήνεια τοΰ Ταρκυνίου ($. 32) {προξένησε τήν έπα· 
νάστασιν εκείνην, διά τήν οποίαν χαθηρίΟη ή βασιλεία, χαΐ χατεστάθη 
δημοκρατία (π. X. 510), αν χα'ι ό έξωσθείς βασιλεύς ήγωνίσδη να τήν 
ματαιώση.

Ή υπέρτατη δύναμις έδύ9η είς δύο υπάτους, οΐτινες, εχλεγύμενοι ίχ 
τών πατρικίων, εϊχον τήν αρχήν ταύτην μόνον ενα έτος. Πρώτοι δέ ύπα
τοι εγειναν ό Λ. Ιούνιος Βρούτος, ή ψυχή τής επαναστάσεως χαΐ τής πο
λιτικής μεταβολής, χαΐ ό Ταρχύνιος ,Κολλ,ατΐνος, συγγενής τής έξωσθεί· 
σης βασιλικής οικογένειας.

Αλ.λ ό δήμος ήσθάνθη εντός ολίγου, οτι από τήν πολιτικήν ταύτην 
μεταβολήν ολίγοι̂  ώφεληβη* επειδή ή παλαιά χαταουναστεία Μν επου- 
σεν, αλλ οί πατρίκιοι μετεχειρίζοντο τήν εξουσίαν υπερηφάνως, δάν υπέ
βαλλαν εαυτούς εις τά πολεμικά βάρη, καΐ με άνίκφραστΟν ωμότητα 
εφίροντο προς τούς χρεώστας των. Τούτο δά ήρεθισε τόν δήμον είς απο
στασίαν, πρός χατάηαυσιν τής οποίας έχλέχθη (π. X. 600) ό πρώτος 
Διχτάτωρ, άρχων μά δύναμιν απεριόριστον, τήν οποίαν όμως δεν έδύνατβ 
>ά μετέρχεται υπέρ τούς έξ μήνας.

Ολίγον δά μετά τούτο οί δημόται, μεταχειριζόμενοι τήν βίαν, απέ
κτησαν (π. X. 494) ίδιους προστάτας, τούς δη μ ά  ρχους, τών οποίων 
τα πρόσωπα ήσαν ιερά καί άθιχτα, καΐ τό χρέος νά προστατεύωσι τόν
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2>5[λίν β«4 την **τ*δνν«σίΐΐ«ν τών *ατ* χληρονβμίαν ·δγ«νων. *Αλλ'ί- 
ηιιδή χαΐ οΐ £ήααρ*^οι ουτΗ δίν (δ^άδυναν νκ ύπιρβώτι τβ δριά των, 
^ρχιταν όλη νκ αί«0άνωντ« έκΐ ρ,άλλον και μάλλον τήν χρΐΐαν νδμων 
γραπτών.

"θθ(ν ίχειροτονήθηααν δέκα ανδρις (χ των πατρικήν (οΐ δίχαρχοι), 
ηληρίζούίίοι να ονντάςωσι νδμου; (π. X. Α52). Εις δ̂  τήν αύνταξιντών 
νδμων δκτάχθηααν οντοι να αυαβον).(ν9ώσι και τής Έλλάδο; τονς νόμους. 
Τοιουτοτρόπως λοιπόν κγιιναν οΐ των δωοιχα πινάκων νόμοι, κΐς τους ό· 
ποιους «δωααν χϋρος κατά πάντων (η. X. 44·9).

’Αλλ’ ίν τοίούτιρ ή δυααρΐσχίΐα τοΰ δήμου ί̂ ρτρ* νέας ταρ*·^βς· Ιπει· 
δή πρώτον μβν οΐ δέχαρχοι, ώς παρατεΐναντες αύΐαιρέτως τήν δύναμίν 
των, χαΐ πολλά πράζαντις αδικήματα, χαθηρέίηααν, χαΐ άλλοι μεν έ0α· 
νατώ^,οαν, άλλοι δά έ^γαδεΰ^ηααν.

Έπειτα των δώοεχα πινάκων ό νόμος, ό άπαγορεύων τήν επιγαμίαν 
μεταξύ τών δύο τάξεων, ήχυρώΟη* χαΐ τελευταϊον ήθελαν χαΐ οί δημόται 
να μετέχωαιν άπό τήν 'Γπατείαν, τήν οποίαν τέως οΐ πατρίκιοι μόνοι 
εδύναντο νά λάδωαιν.

Ά ^ ΰ  δέ μετά ηολλάς χαΐ οφοδράς διενέξεις πχρεχωρήθη χαΐ τό δι
καίωμα τοΰτο (π. X. 336^, τότε πλέον χαΐ οί δημόται απέκτησαν τα 
αυτά δικαιώματα μΐ τοίις πατρικίους. *Οθεν ή μεταςιι τών δύο τάξεων ‘ 
διαφορά έξίλειΊ>ε σχεδόν παντάπασιν άλλ' άντ' αυτής υατερώτερα άνε- 
φύη ή φθοροποιά έχείνη οιαίρεσις τών 'Ρωμαίων είς π τ ω χ ά ς  χαΐ πλοο- 
σ ίας ο ίκογενείας.

37 , Α ΰϋ γο υ ν α  όό>·αμ(( χής 'Ρύμηζ.
'Π 'Ρώμη, χαταοπαραττομένη από τους έσωτερνχοΐις διαπληχτισμούς, 

είχεν άγώνας χαΐ ηρός έξωτεριχου; εχθρούς, οΐτινες, ζη).οτυποΰντες τήν 
αύξάνουσαν δύναμίν της, πολλάχις ουνώμοσαν, διά νά εξολοθριύαωτιν αυ
τήν. Άλλ’ δλαι τούτων αί έπιχειρήσεις συνήργησαν μόνον είς τό νά μεγα- 
λύνωαι τονς 'Ρωμαίους χαΐ νά έχτείνωσι τήν έπιχράτιιαν αυτών. ’Βπειδή 
αί συνεχείς ν(και κατά τών Ερνίχων, Βόλσχων, Έτρουρών χαΐ μάλιστα 
χατά τών Σαμνιτών (π. X. 343) έχράτυναν τό φιλοπόλεμον τοΰ έθνους, ε- 
γύμνασαν τά ς-ρατεύματα είς χειμερινός εκστρατείας χαΐ είς ορεινούς πο
λέμους, χαΐ ούτως έθεσαν τό θεμέλιον τής είς τήν Ιταλίαν κυριαρχίας τών 
'Ρωμαίων.

Περί τό 272  έτος λ.οιπδν π. X. δλη σχεδόν ή Ιταλία, άπό τοΰ πορ
θμού τής Μεσσήνης μέχρι τών βορείων τής ’Ετρουρίας ορίων, υπτ,χουεν 
είς τήν 'Ρώμην. 'ϋτοιμάζοντο δε οί νιχηταί ήδη νά έπέλΟωας μέ τά Ο
πλα των άλλας χώρα; καί άλλα τής γης μέρη· χαΐ πρώτον είς τήν Σι
κελίαν ήρχισαν νά έχωσι πρός τους Καρχηδονίους τάς διαφοράς εκείνας, 
αί όποΐαι Ιλαδαν τέλος α'αιον είς αύτονς χαΙόλέθριον εις εκείνους.

§. 38. Έ .α ά ο
'£ηΙ Κύρου ή Ελλάς διιςρείτο εΐ; πολλχς μιχράς πολιτείας, τών οποίων



ΪΛΐ»τ,μ6το««ι 7,«Μ αί Άδήναιι χαΐ ή Σπάρτη ($. 31). ΌΧ*ι ίριως αίπ 
« ι  χοινόν σύνδίσμον ίίχον την γλώ σ σ α ν, τή ν  δ ρ η σ χ ιία ν , τούς 
άγώ νας, τ α ς  έο ρ τά ς ,’χαΙ τήν ά μ ιρ π τ ο ν  ’Α μφ ιχτυοννχήν 
σύνοδον.

'ΙΙ τανάρχαιο; βχείνη (χστρ*τι(α *ΐς ττ,ν Κολχίδα (π . X. 1300) χαΐ 
ή μετ’ αύτήν *ίς τδ Ιλιον ( π. X. 1200 ) , εδιιξαν εις τδ εδνος, πδσον / 
ίσχυεν ή ενωσις’ άλλα πολύ λβαπροτέρ* έ(ρά·/η τής ενώσεω; ή ισχύς χατά 
τούς περιφήριοος έχείνοι»; πολέριοος, εϊ; τούς όπο(οιις οί "Ελληνες, δλίγοε - 
όντες, χατέθραυσαν τήν 1ξ άηάβης τής Ασίας ελδοΰσαν δύναριιν, χχΐ 
άφύλαζαν τήν ελευθερίαν των. Οί ηεριςρδδρ.ενοι οε άγώνε; εκείνοι ελιβαν 
άιρορμήν εχ τούτου.

ό ί ιίς τήν Ασίαν χατοικοϋντες "Ελληνες επαναστάτησαν χατα των 
Περσών, χαΐ βοήθειαν έλαβαν οπδ τους είς τήν Ευρώπην ομοφύλους των 
"Αθηναίους (π. X. 500). Άλλα χαταδαμάσας εκείνους έντδς ολίγου ό Πίρ· 
σης Δαρεΐο:, άπεφάσισε νά τιμωρήσ^ χα'ι τούς Ευρωπαίους "Ελληνας, 
ί ι ϊτ ι  τούς έβοήθησαν.

Δύναμις λοιπδν μιγάλ,η Ιπλευσεν άπδ τήν Ασίαν χατα τής Ελλάδος 
(π. X. 494), ήτις άκύμη ένδτητα δίν εΐχεν ούΒεμίαν, χαΐ επομένως χ ίν  
2υνον ετρεχε μέγαν χαΐ φοβερδν. Άλλα τήν Ισωσαν ο; Αθηναίοι* 
επειδή τήν 29 Σεπτεμβρίου τού 490 πρδ Χριστού 9000 Αθηναίοι μετ4 
1000 ηλαταιέων, Μιλτιάδου στρατηγοΰντος, χατετρδπ(ι)σαν ε!ς τδν Μα
ραθώνα τον ύπερήφανον Περσιχδν στρατδν, συγχροτεύμινον άπδ (ίΟΟ,ΟΟΟ, 
καί στρατηγούς εχοντα τδν Δάτιν χβΐ Άρταφέρνην.

Αΰτη λοιπδν ή μεγάλ.η νίκη έπέφερε τήν ενωσιν των Έλλ,ήνων. Ό9εν 
ότε μετά 10 Ιτη Εέρξης 6 Α', φέρων άπειράριθμα στίφη είσίβαλεν είς 
τήν "Ελ.λ.άδα (π. X. 480), ηυρι τούς "Ελληνας ετοίμους εις πδλεμον.

*0 Σπαρτιάτης Λεωνίδας μΐ 300 Σπβρτιάτας χαΐ 7 00  θεσπιενς 
ύπερασπίσθη τά στενά των Θερμοπυλών έναντίον δλης τής πεζής ουνά- 
μεως τών Περσών, έωσδτου προδοσία ήνοιξεν οπισθέν του τήν όδδν, χαΐ 
ούτδς έχει άπέθανεν ήρωι'κώς. 'Π ευγνωμονούσα πατρίς ήγειρεν είς τούς 
Ιχεΐ πεσάντας μνημεΐον, χαΐ επέγραφε τήν άφελή ταύτην επιγραφήν.

'& ξίΤν' άγγέλλειν Λαχι!αιμον(οι;. Ενι τζδ(
ΚΕίμιΙχ, «ο'. χιίνων ^ήμαβι κυ6ε|Μνβ«.

39. Κανατρό.χασκ ΠιρσίύΥ.
Μετά τούτο οί μεν Πέρσαι χαταπλημμυροΰσι τήν μεσημβρινήν Ελ

λάδα* οί δ* Αθηναίοι χενώνουσι τάς Αθήνας, τάς όποιας ό 2έρζης τήν 
20 Ιουλίου τού 4 80  χυριεύει χαΐ πυρπολ.εΐ χαί τών Αθηναίων ή δύνβμις 
συγχεντρώνεται πλέον είς τδν στόλον. Τήν 23 Σεπτεμβρίου συγκροτείται 
ναυμαχία είς τον χόλ.πον τής Σαλαμΐνος, εις τήν όποιαν ό Αθηναίος '^ε- 
μιστοχλής άφανίζιι τον εχθρικόν στόλον. Μετά οι ταύτην ό Εερςης 
τακυριευόείς άπδ φόβον χαΐ τρόμον, συμπαραλομβάνει μένα μέρος τής 
πεζής στρατιάς, διέρχεται τήν Μαχιδβνίαν καί Θράκην, καΐ διαβαίνει ει; 
τήν Ασίαν.
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Ό  Μαρίίνιβς ί ϊ  τδν όποιον ό Είρξης δφη<7«ν είς ίήν Ελλάδα ρ ί '
300 ,000  βνδρών, δι»χ«ιρά<7«ς «ν θκταβλίίί, χβταπολιμειτβι (π. X. 
470.) τό Ιβρ ιίς τβς Π/βτβιβ; «πδ -τον Πβοϊβνίαν χβί τδν Αριστείδη» 
**τ’ βΰτήν ίχιΐνην τήν ήρίρ»ν **6’ ήν, ό Ελληνικός ατόλος χατίθραοσι 
τδν Περαιχδν εις τή» Μυκάλην, άχρωτήριο» τ?,ς Ιββνίας («. X. 4 79). 'β  
νίκη οδτη ίσωσε τήν Ευρώπην χ*1 ήλευδέρωσε τήν Ελλάδα.

'Δλλ’ οΐ "Ελληνες ρήν ευχαριστούμενοι δτι δίν όπίπεσβν εις τδν Περ
σικόν ζυγόν, ήβίλησαν να ίλειΛιρώσωσι χαΐ τους εις τήν Μιχράν Ασίαν 
όρβ^λους των. *09εν δέατρον τοϋ πολίρου εγεινεν ή Άσία· άλλα χαΐ 
άντοΰδα νιχώσιν οΐ "Ελληνες πανταχοΰ, χαΐ τελευταΐον διά τής κατά τήν 
Κύπρον ράχης^ χλείουσι τήν ενδοξοτάτην εκείνην ειρήνην, ήτις εγεινεν 
επών^ος τοϋ ΆβηναΙου στρατηγού Κίρωνος, καί εδωσε τήν αύτονορίαν 
*αΙ είς τσύς Ασιανούς "Ελληνας (π. X, 460).

$. 40. ίής 'ε^Μ ^ο ι:.
 ̂Κατ’ εκείνον^τδν καιρόν χαΐ ευδύς ρετίπειτα ερδασαν είς τήν Ελλάδα 

οι τίχναι χαΐ έπιστήραι τον χολοφώνά των, Επειδή τότε ήχραζαν οί 
περ^ηροι πολιτικοί χαΐ πολεριχοΐ άνδρες τής Ελλάδος, θεριστοκλής, 

^λίγω, χαΐ Μιλτιάδης, Λεωνίδας χαΐ Παυσανίας, ’Λριστείδης χαΐ Κίρων.
Τότε ίνδισαν οί βαυραστοί ρήτορες, Περικλής χαΐ Ισοχρκτης, Δηαοσ-ί 

« Ι  Αίσχύ^,ς· οΐ ρ^αλορυεΐς ποιηταί, ό Αισχύλος, ό Σοφοκλής, ά 
Εύριπίδης, ό Πίνδαρος, ό ’Λριστοφάνης· οί ρίγιστοι ίστοριχοί, ό Ηρόδο
τος, ό Θουκυδίδης, ό Ξενοφών, ό Κτησίας, ό Πολύβιος.

Τότε ίχρηράτισαν οί επισηρότατοι ιατροί, ό Ιπποκράτης χαΐ Δηρό- 
χρίτος· οί ρεγάλοι φιλόσοφοι, ό Πυδαγόρας, ό Σωκράτης, ό Πλάτων, θ' 
Αριστοτέλης· οί αξιόλογοι άγαλρατοποιοί, ό Φειδίας καί Πραξιτέλης-οί 

έξάκΛστοι ζωγράφοι, ό Άπελλής καί Ζεΰξις καί Πα^ράσιος.
Οί ρεγάλοι ουτοι άνδρες τής 'Ελλάοος διαπρέπουσιν ώς τελειότατα 

«αραδείγρατα ρή ίδιοτελείας ρεν εις είρήνην, άνδρίβς οί ιίς πόλεμον, 
οχραιφνιςβτης δε φιλ^ιχαλίας είς τάς τέχνας, χαΙ βαβυνοίας είς τάς ίπι- 
«ηρα ς. Καθέδρα δέ δλων τών τεχνών καί επιστημών έ;αιρέτο»ς ήσαν αί 
|Α ^ναι, καί επομένως ίγειναν σχολεΐον δ),ης τής Ελλάδος, Σπειτα δε τής 
Ρώμης, τών συγχρόνων τότε, χαΐ τών μεταγενεστέρων ακόμη και τόρα. 

ί .  41. 'ΤποΛούΛωσίζ τής 'ΕΛΛάύοζ,
Αλλ ή λαμπρά τής Ελλάδος ακμή μόλις διήρκεσε 50 ετη· ίπειδή, 

Ταβώς βΐ "Ελληνες άπηλλάχθησαν άπό τον φόβον τών Περσών, εύίΟς 
ίπεσαν είς τρυφήν χοΐ ήδυπάδειαν, αί όποιοι φθείρουσι τά ήδη· έστασίοσβν 
«ρός άλλήλους, ίχίνησον πολέμους κατ’ άλλήλων άγριωτάτους, κατέ^ρε· 
φον πόλεις Ελληνικός, ερήμωναν χώρας Ελλήνων, καΐ έθανάτωναν τούς 
χρηστότατους συμπολίτας των.

Έ χ τών άνδρών, δσους ή λύσσα τής χαχοηθείας έδανάτωσεν, είναι καί 
ό Γωχί^της, άνήρ σβφώτατος χαΐ έναριτώτατος. Δύτδς δέν έμολύτ^ άπό 
την πόγκοινον διαφθοράν τών ήδών, χ*1 δμως, χατηγορηδιί'ς ώς ασεβής
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'βΓς θ(ΐ« χαΐ 8ια^9θρ(7( ΐτ;« νίθ>α[ας, χχπδιχίν^η ν& τ ί χώνιιον, 
ιό όποιον κτόραχο; χαΐ τννίΐ9λ<γ0{Λ(νος μ.ΐτα Ίων ^Ελων πιρί θχνότο» 
χαΐ β ίϊνβ ϊίις , ιπιε (π. X. 400).

ΤοίουΊΟτρόπως ή Ελλάς πβρέτϊΐν· τάς ισωτιριχάς της ξιχονοίβ; 2ω; 
«;ς ίχείντ,ν Ίτ,ν Ιποχήν, χ*θ ην βνϊφίνη Ιζωθιν ίχ^ρά; ηχνοΰργος, δίΐς 
(ΐΙ όλ(γας δυνάμει; υπεδού).ωΦε τν,ν Ελλάδα (π. X. 333), τά όποιον 
όπιχειρτ,να: ό Πέρνης, τότα; ίιπιρ^εϊ; δυνάμεις. Ό  Εχθρός δά
ουΐος είνε ΦΟ.ιππυς ό Μαχεδών, ο πατήρ τον μεγάλου Αλεξάνδρου.

§. 42. Πΐξσία.
Ό  Εύρος μά τήν δΰναμ{ν του υπέταζεν δλας τάς γώρχς, δαχι περιΙ· 

^ονται μεταξύ των δυτιχών παραλίων τής Μιχράς 'Αχία; χαΐ τού Ινδού 
(ξ. 33), χαΐ εχύττηχε βαχίλειον τόχον μέγβ, δαον ό χόχμος δάν εΤχεν 
ίδεΐ άλλο δως τότε. &ιο δοξάζεται αιωνίως ως μέγχς ηολεμιχός. Τούτου 
δ ΐ ό υίδς Καμβύττ,ς, βαχιλεύχας μετά τόν πατέρα είς τήν Πιρχίχν (π. 
X . 529), είς οαας άπο Ιχεΐνον εχληρονόμτ^σε χώρας επρόχ9εαε χαΐ τήν 
Αίγυπτον (π. X. 524).

Άλλ’ ή προς τούς Αιγυπτίους, προς τόν στρατόν του, πρδς τήν γυναΐχα 
χαι πρός τον αδελφόν ώμότης αυτού έπροξέντ,σεν άηο»τασ·!»ν. Σπεύδων 
δά πρός κατάπαυσιν αυτής, πίπτει από τόν ίππον, χαΐ χάνει τήν ζωήν 
του. Τότε ίπτά εχ των ίπισημοτάτων Πιρσών συνέρχονται, χαΐ τό αυτό 
ίτος έχλέγουσι βασιλέα τής Περσίας ενα εξ εαυτών. Δαρεΐον τόν Ύστά> 
^σπους (π. X. 522),

Ό  Μέγας ουτος βασιλεύς διήοεσε τό άηέραντόντου βασίλειον είς 20 
σ 'α τ ρ α π ία ς  ή επα ρχία ς^  χαΐ χα9έδρχς τού βασιλείου άνέδιιξε τΤ|ν 
Βαβυλώνα, τά Σούσα, τα Έαβάτανα, χαΐ τήν Πιρσέπολιν (π. X. 521). 
*Επ'ι τούτου λίγουσιν, οτι έχρημάτισε χαΐ Ζωροάστρης, ό θεμελιωτής νέας 
θρν,σχείας. Είς τήν θρησχευτιχήν αυτού βίβλον, Ζ ενδα βέσταν ονομα- 
ζομένην, διδάσχει δύο άρχάς, α γ α θ ή ν  χαΐ χα χήν , χαΐ δτι αυται άδια- 
χόπως άντιπολεμούνται, αλλά τελευταΐον νιχ? ή αγαθή.

ΚαΙ ώς δοριχτήτωρ δέ ό Αχρείος εγεινεν όνομαστό;* διότι έχυρίευσ· 
τήν Θράκην χοΐ Μακεδονίαν είς τήν Ευρώπην (π. X. 520), χαΐ τό δυτι- 
χόν μέρος τής Ινδίας, τό όποιον χατέστησεν είχοστήν πρώτην σατρατώαν. 
*Αλλ’ ένώεΤχε πόλεμον είς τήν Ινδίαν, άπεστάτησαν οΐ Ασιανοί *Ελλη- 
νις, βοηθούμενοι άπό τούς Αθηναίους.

Καταδαμάσας δέ τούς άποστάτας, έχίνησε πόλεμον κατά των είς τήν 
Ευρώπην "Ελλήνων, καί ήττήθη τήν αίσχράν έχείνην ήτταν {π. X. 490) 
•ίς τόν Μαραθώνα ($. 38). "Ετοιμαζόμενος δΐ νά στείλη χατά τής "Ελ
λάδος δυνάμεις πολύ μεγαλειτέρας, άπέθανεν, άφήσας είς τόν υίόν του 
Ξέρξην τόν ά. τήν βασιλείαν χαΐ διπλούν πόλεμον (π, X. 486).

§. 43 . Πιρσικός ηόλιρ,οζ,
"Ο Εέρξης υπέταξε πρώτον τούς Αιγυπτίους, οϊτινε; μετά τήν έν Μα- 

ραθώνι μάχην είχαν άποστατήσει χαΐ άποσείσει τόν άπεχθή Περσικόν
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ζ ϋ ^ ν  ίΐΓϊΐτ» 2) μ ΐ «ινΐήχβντα μοριάδβς στρατοί ίστράτΕοσι χατ4 τϊ;^ 
*Ελ/,ά5βς, £ιβ να οττοπί ύνη ττ,ν χαταιοχύντ,ν τοί πατρίς του, *αΙ να χο- 
λάσ^ τοας ίιπιρη^άνου; "Ελλχ,νας.

Τής ίχστρβτείας τβύττ,ς ή Ιχβασις ιΤνι ίΐασ(γν*»το;· ί?; μίν ταςθίρ-
(π. X. 480) τέ ήρωίκέν φρόνημα το3 Λίων^α τοΰ άφαφοΐ 20

νίΛ, άνΟξΧϋν *ΐς τον χόληον ί ΐ  τής ΣιλαμΓνος ό θιμιστοχλής χατ*. 
«ρχύη τον ές»(σιον Πιρσιχον στόλον, χαΐ τό ίχόμενον «τος (π. X. 479) 
ο; ίρωες τών *Β/,)ήνων, Παυσανίας, Αριστείδης χαΐ άλλοι, εξολοθρεόουσΐ 

^τιοντάπασι τ* λείψανα τής πεζιχής χαί ναιιτιχής δυνάμεως είς τας Πλα- 
ταιας χαι ει’ς την Μυχάλην. ,

 ̂ Τό̂  πνεύμα θριαμβεύει χοτ4 τον ογχου! Ό  βασιλεύς εφυγεν αίσχρως 
εις την ’Λσίαν. οί χρατοιοί Περσαι άναγχάζονται από τούς νομιζομένους 
άσημάντου; ^Ελληνας νά περιορ-σβώσι τριάχοντα ετη εΐς βμυ';τιχόν πό
λεμον, χαΐ τελευτοΐον (π .Χ . ίδΟ ) εις τήν ειρήνην εκείνην του Κίμωνος 
να άναγνωρίσωσι νιχητός των τούς πρότερον εύχαταφρονήτους εχθρούς των. 

44. ΙΙίρσ/ας πσραχ^ν]·
 ̂Τότε ήρχισε τδ βασίλειον τής Περσίας να παραχμάζη· Ιπειδή ίπαρ- 

χίαι μεγάλαι άπεστάτησαν, χαΐ έκηρύχθησαν ανεξάρτητοι* όσωτεριχώς 0ε 
μίσος χατετάραττε τούς σατράπας χαΓαύτήν τήν βασιλικήν οικογένειαν 
χαί πανταχόθιν άνεφαίνοντο συμητώματ* τής εγγιζούσης πτώσεως τής 
Περσικής μοναρχίας.

Έπλησίασε πλέον ή ώρα τής πτώσεως! ΔαριΓος ό γ '. η Κοδομάνο: (π. 
X. 336). ό έσχατος βασιλεύς τής Περσίας, ήτο μίν αγαθός χαΐ άξιος 
2ιά τας ΐδιωτικάς του^άρετάς, διά τήν έξαισίαν όμως διαφθοράν χαΐ τον 
όπιχείμενον κίνδυνον ανίκανος να σώση τδ δείνώς πάσχον βασίλειον καί 
τον κλονιζόμενον θρόνον. Αλέξανδρος ό βασιλεύς τής Μακεδονίας χαΐ υίδς 
τού Φιλ,ιππου εχρήμνισε τήν σεσαθρωμενην οικοδομήν τοΰ κράτους, και 
εοφιτιρίσθη τήν αρχήν τής Ασίας (π. X. 333).

$. 4 δ . Μ αχιίογΙα.
 ̂ Ή Μακεδονία χεΓται προς τά βόρεια τής Ελλάδος, χωριζομένη άπδ 

θύτην διά τών Καμβουνίων όρέων. Τών δδ πόλεων ταύτης επίσημος ε1ν« 
ή Πέλλα, ηατρΐς χαΐ χαθέδρα Φιλίππου τοΰ Μαχεδόνος χαΐ Αλεξάνδρου 
τον μεγάλ,ου.

 ̂ 'Ελληντις έξ Άργους περί τδ 800 έτος π. X. έσύστησε βασίλειον εις 
τα μέρη ταϋτα, τδ όποιον ηολύν καιρόν ήτον άσήμαντον, χαΐ άπδ τοΰ 
δ Ι 2 — 480 έτους υποτελές εις τήν Περσίαν. Αί νίχαι όμως τής 'Βλλά-' 
βο; κατά τής Περσία; κατέστησαν ελευθέραν χαΐ τήν Μακεδονίαν. 
Ηετέπειτα δέ συνεβησαν εις Μακεοονιαν πολλαΐ διαφοραί περί τοΰ θρόνου 
μάλλον π α ^  περί τοΰ έθνους. Έξ αυτών δε μία εδωσεν εις τούς Θηβαίους 
αφορμήν να εισέλθωσιν εΐς τήν Μακεδονίαν προ; χατάπαυσιν τών εσω
τερικών ταραχών. Γότε οδ οί Θηβαίοι ε/.αβαν όμηρους τριάχοντα νεανίας, 
μεταξύ τών οποίων ήτο και «πδ τήν βασιλικήν οικογένειαν ό Φίλιππος.
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’Λ<ρθΰ ό βχΦίλΐυ; Μ«χϊ£ον(ας άπέΟανιν, ό 4ιίλιηπο; υπ ιχ^ ιύγκ  
άηό τβ ί Θτ,βας, οποί» βω; τ ίτ ε  β ίχιν ά σ χή « ι τόν νοϋντου ι ί ;  δλβς τας 
Έλλτ,νιχβί -τέχνβς χαΐ β«ι»τήΐΛ*ς, χχ ΐ ^βετα τί,ν επιβτρο^ήν τοι», *» χ*1 
ή·;ον άχ6[*η νέο;, χχτορθώνιι ν* γείντί βασιλεύς τί,ς Μαχεδον'α; (π . X. 3 6 0 ],

Τότε οέ ίο βασίλιιον εόοίσκειο εί;άκ^»ν τβραχήν, εςχ,ρ-ίτο απο τήν 
*£λλάδα, χ ί ΐ  όλόγορά του ε'ιχεν ωμούς χβ'ι χριταιού; εχίρού^ βλλ’ ό Φί
λιππο; τα'/έω; έταηείνυτεν δλου; το'ύς εχθρού;, έςέτεινβ τα δρια τ?,ς 
χνρας, χαΐ μέ άγώνσ; απέχττ^σε τήν άνεςαρττ,σίαν τοΰ βασιλείου του.

§. 46. Μ ίγαΧίΙογ Μαχίϋογίαΐ.
ΕαΟώ; ό Φίλιππο; εσωσεν άηο τον δλε^ρον την πατρίδα του« χαΐ σύ

στησα; τήν φάλαγγα ιλαβεν ίιπιροχήν εΐ; τά πολεμικά, εύ9ύ; ήρχισβ 
νά διανοί,ται πώς νά λ.άδη ττ,ν ί,γεμονίαν τή; 'Κλλάίος, χαΐ επειτα, με- 
τοχεεριζόμβνο; τής Μακεΐονία; χ};1 τή; 'βλλάδος τήν στρατιωτικήν 2υ- 
ναμιν, να άνατρέ^τ) τον θρόνον τή; Περσία;.

Τό πρώτόντου σχέδιΟν ταχέα»; ίξετελέσθη· επειδή οΐ"Ελληνες, ς·ασιά· 
σοντε; προ; άλ'/τ,λου;, κβΐ άπ*τώμε·.οι καίθβυδωνόμενοι πολϋν καιρόν άπδ 
τον χρυσόν χαΐ τήν πανουργίαν τοΰ Φιλίππου, αν χαΐ ό φοβερό; ^^ωρ Δήμο· 
σθένη; ήγωνίζετο άκαταπαύςω; μέ τού; δεινούςτου λόγου; να τοΰ; εξυπνήσι  ̂
οπό  τον λήθαργον, έγνώρισαν τέλος πάντων τά δίκτυα, εις τα όποια εν -  
επλέχΟησαν, καί ήρχισαν να φροντίζωσιν έπιμόνω; πώς νά  ύπερασπισθώσι.

ΚαΙ τιρόντι εντός ολίγου συνηθροισαν εις τό αυτό στρατιάν πολυάριθ- 
^μον, χαι μό γενναιότητα εχιντ',Οησαν χατά τοΰ βασιλεοκ* βλλ* εις τήν 
Χβιρώνειαν, όπου ουνεχροτήθη μάχη φονιχωτάτη, ήττήθησαν οί "Ελληνες 
(π, X . 333). Α υτή οό ή ήττα εγιινε τάφος τής ελευθερίας χαΐ αυτονο
μίας τών’Ιίλλή'.ων, και εις τον νικητήν εοωσε τήν αρχήν τής Ελλάδος.

"Επειτα δε παρεχίνησε τούς "Ελληνας δλους νά εκστρατιύσωσι χατά 
τή; ΙίΕρσίβς, χαΐ ώργάνισι νά άναγορεΰσωσιν αυτόν αρχιστράτηγον (π. X. 
3 3 7 ). ’Α'/.λ’ εις τό μέσον τών μελετωμένων σχεδίων του μαχαιρώνει αυ
τόν Παυσανία; ό αρχηγός τών σωματοφυλάκων του, ενώ έτέλει εορτήν 
χσρμόσυνον (π. Χ. 330).

Τότε όυίόςαύτοΰ "Αλέξανδρος, νέος εικοσαετής, άνέβη εις τον θρόνον, 
βφάνη πολύ άιώτερος τοΰ πατρός εις τας αρετάς καΐ βΙς τάς κακίας, ίγει· 
νεν ένάμιλ/,ος τών μεγίστων δορικτητόρων τοΰ παλαιού κόσμου, καΐ ίκα· 
μεν εις τό πρόσωπον -^,ς γής μεγάλ.ας μεταβολάς.

ΣΤΝΟΨΙΣ. 27

ΤΟΓ ΑΡΧΑΙΟΥ Α1ΩΧΟΣ 
ο . ΟΕΡίοσοζ.

λ χ ί  λ>.(ξ1νί^ου μέχρι Χμ*τοΰ. ή Ι Ι ΐν ίο ν ιν η ; βΰτοχριτοοίαι
βιάνιΜι τβν ][;ιβτιανιβμθΰ, ήγονν &χ« ,βν 333 (Τβυ« « . X. μ ί/ρ ι

τχε «V
ιού 1 μ. X.

332 έτη.
47. Μαχιϊίογία.

'Αφοΰ ό Αλέξανδρος άνέδη εις τής Μακεδονίας τον θρόνον (π. X. 336),



ίτρώτο» ΙκΛασ» τους φονβϊ; τού π*τρ<5ς του, ίπβιτ* ΐίς την Ιν Κθ(ΐΓ>βφ 
βυγκρβττ,δίΐσβν ιβνικήν βυνέλιυσιν ανηγοριύΟη αρχιστράτηγος των Ε λ
λήνων χατά των Π*ρϊών. Ά λλ’ ίΤχ· χαΐ άλλους «λησκοτίρους Ιχθρους 
να νιχήση, τους !λ),υρισίς, το·υς θράχβς, ίτι ίλ τους Θηβαίους χαΐ Αθη
ναίους, οιτινος, ρ̂ ήν υπογίρβντις πλέον τον Μαχιδονιχον ζυγάν, »ιχον άπο- 
στατή»«ι.

Ό  Αλέξανδρος χατιπολέμησεν δλους τους Ιχθρούς του, χαΐ ίξαιρέτως 
{χδιχήθη τους Θηβαίους, χατιδαιρίσας την πάλιν ολην, έχτδς τής οίχίας 
του Πινδάρου. 'Γατιρον οί 'Ελληνις τδν άνηγόριυσαν άρχιιττρέτηγάν των 

'χα Ι δ£ύτ(ρον.
Μιτα δ« ταΰτα έπιχιίρη»· τήν «λμηράν ιχιίνην χατά των Πιραων 

• {χττρατιίαν. Ό θίν, άφήσβς ιΐς την Μαχίδονίον έπίτροπάν του τον Αντί
πατρον, διέβη μ ΐ 35,000 στρατού τον Ελλήσποντον εις τήν Σηστίν 
(π .Χ . 334). Στρατηγοί δέ πράχρίτοι αυτού ήσαν ό Κλεΐτος, ό Πβρμε- 

' νίων χαι ό πιστάτατος χ»1 έπισττ,θιάς του φίλος Ηφαιστίων.
Προχωρήσας δέ εως εις τδν Γρανιχδν άχωλύτως, άπαντφ τους πολύ 

άνωτέρους τον αριθμόν Πέρσας, τούς χαταπολεμεΐ, χαΐ ουτω γίνεται χύριος 
δλης τής Μιχρας ΆσΙας (π. X. 333). Διερχάμενος δΐ ταύτην, χύητει τάν 
Γάρδιον δεσμόν. Εις δέ τά περί τάν Ισσόν έπερίμενεν ά Δαρεϊος μλ πλή
θος άπειρον στρατού τον νέον ήροη. «

Άλλα χαΐ ένταύθα ένίχησεν ό Αλέξανδρος, χαΐ ίχυρίευσε τό Ιχθριχόν 
στρατάπεδον, οπού επεσαν εις χεΐράς του άπειρα λάφυρα χαΐ ή οικογένεια 
τον Δαρείου, οςτις μόλις διέφυγε την αιχμαλωσίαν, καΐ τό νιχημένον 
στράτευμα εφυγεν αίσχρώς πρός τόν Ευφράτην (π. X. 333).

$. 48. Πχ&σΐζ ζής ΠιρσΙαχ·

Διά νά έξασφαλίση δέ τά νώτά του ό ήρως Μαχεδών, έστράτευσε πρός 
τά μεσημβρινά πρώτον χατά τής Φοινίκης· άλλ’ αΰτη ουτοπροαιρέτως 
ϊιπετάχθη δλη πλήν τής Νέας Τύρου, ήτις, έπιστηριζομένη είς τήν δυσ- 
πολέμητον θέσιν της, άντεστάθη μέν, ομοις δεν διέφυγε τήν μοΐράν της· 
άπειδή μετά έπτάμηνον πολιορκίαν επεσεν εις τάς χεΐρας τού έχθροΰ, 
άλιηλαττ,θη χαΐ χατηδαφίσθη πατόχορφα (π. X. 332).

Μετά τούτο έπροχώρησεν ό νιχητής πρός τήν Παλαιστίνην, χαΐ εχεΐ· 
Οεν πρός τήν Αίγυπτον, οπού ίιπεδέχθησαν αυτόν άλαλάζοντες ώς σωτήρα. 
*Ενταΰθα δέ έθεμελίωσεν έπΙ τών οχθών τού Νείλου τήν ίπώνυμόν του 
Α λ ε ξ ά ν δ ρ ε ια ν  (π. X. 331), ήτις έπειτα εγεινε πρώτη Ιμποριχή πό- 
λ,ις τού κόσμου. ’Επεσκέφθη προσέτι είς τής Διβύας τας έρημους τόν 
πανάρ'χαιον ναόν τού Άμμωνβς Διός, τού όποιου ό Ιερεύς προσηγόριυσεν 
αυτόν ώς τού Άμμωνος υιόν. Μετά δέ ταύτα διά τής Ιουδαίας έπιστρέφων, 
άφθασεν είς τάς πεδιάδας τών Άρβήλων χαΐ Γαυγαμήλων, δπβο χατά τήν 
2  Όχτωβρίου τού 3 3 ! συνεχρότησε και τρίτην μάχην χατά τού Δαρείου.

Οί Πέρσαι ήγωνίσθησαν μέν γενναίως, άλλ’ ενιχήθησαν χατά κράτος, 
χαΐ ό Δβρεϋ»; έφονενθη από τούς έδιχού; τον. Τότε πλέον αί έηβρχίβι π«-
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ρΐίόίΓ,σβν άλλίηάλληλβί · ή Β«6Λών , τα Σοΰίβ, ή ΠίρίΙηολις καΐ αΐ 
χώρβς δλαι (Λίχρι τοίί Ινδοϋ ϋπ»τ*χθ^σβν, **16 παλβιος τών Πίοίών 3*- 
σι/.ίων 9^^νος βνιτράπη. * ~

■ΑγΛ ϋ ό 'Α λ ίξ .,ϊρ ο ς  Ι,,ρ ίχΟ , ·λ , γ, . ,
«κριιι/ίη χ ιΐ ι ί , ϊ  Ι.ο,αν τήν η,,γήν ιώ , 6,.ϊιβ^ . , .  'ι ',ΐϋ ίά ς  
Ι ν ϋ ν ,  χα'. μέλλων ή!ΐ| ν4 πιρά«, χιί , ί ,  ·ν 5χ ,„ ,  ή,χγ'χί,Ο, 4„}

ιιω ιω ν  ς-άην ν ί  ϊπ ΐ7 ρ · |ΐ  ("■ Χ· 3Α7).Άλλ4 ίι4  νχ , , χ , ώ ' , ,  
μ .  χω , Μ ροίΓ,χιωνιοχ, έ χ ρ ίχ τ . ' .  νέ άνιγιίρω ϊι ίώ ϊ ιχ ι \ ι .μ Μ γ ί, ;« ί ,-  
).ιθίνους βωμού;. *

Ένψ δέ ό Άλΐξινδρο; τρίζων τού; οδύντα;, Ιπίιτρίφεν »?; τήν Β*?υ- 
λων* μ ΐ μερο; τού στριτεύματο;, 6 Ν«ρχος μ1 τέ ίλ/.ο άπύ τ»; έ»6ο- 
λ4; τοϋ Ινοοϋ επλε* προ; τον _Εύ̂ ρ»τ>ιν (π. X. 323). Φ ίίιβ ς όέ εις τήν 
Βαδολώνα ο β*»ιλΐος , μελετ^ νέ« μεγάλα σχεοια οοριχτηαιών χαΐ εχ· 
παιδεύσεω; των έ9νών. Άλλ’ ε-αγνα τήν 21 Απριλίου τού 323  έτους π. 
X., 2ύο χβΐ τριάκοντα ίτών τήν ήλικίαν, άποβνήαχει εί; πότον βιρμακευ- 
μίνος ή εξαδυνατιαμένο;· καΐ ή μόλις συατΓ^βεΐαα χοαμοκρατορί* του, 
ιέχτεινομένη από τό Άδριατιχόν πέλαγος μέχρι τού Ινδού, διαλύεται.

$< 49. Ωιώσΐζ ίής Αίαχίΰοηχήζ αν^οxρα^ορία^.

 ̂ ο ι βααιλόπανδες ήταν άμβλύνοες, ανήλικοι ή είς τ έ  σπάργανα. *0 ’ 
Αλέξανδρος λοιπόν διάδοχον δίν ειχεν. Ό5εν έρωτη9ε1ς τήν Δρχν τβϋ; 

θανάτου β Είςτίνα α^ινε τήν βασιλείαν », είπιν « Β ίς τον α ρ ισ τ ο ν  ί
* ά λ λ α  προβλέπω , δτ ι τα  έ π ν χ ή δ ε ιά μ ο υ  Θ4 ή ν ι φονιχώ>
* τ α τ α .»  ^

ΚαΙ ταϋτα ίγειναν τφόντι· επειδή, εύ91ς μετά τον θάνατον αύτοΰ, 
μεταξύ τών στρατηγών, τών οποίων έκαστος εαυτόν ένόμιζεν ά ρ ισ τόν , 
ίξή?9η τόσον σφοδρό; πόλεμος, ώττε χαΐ τόν νεκρόν τού βασιλέω; έλη- 
σμόνησαν να ένταφιάτωτιν. Άλλα τόν έν0υμή9ησαν τέλος πάντων, χαΐ 
ό Πτολεμαίος διέταξε να τόν θέσωσιν εις χρυσήν λάρνακα, χαΐ νά τόν 
μεταχομίσωτιν είς τήν Αλεξάνδρειαν.

Μετά δέ 23 ετών πόλεμον οί στρατηγοί διιμβιράσΟησαν τό βασίλειβν 
ώττε τού Αλεξάνδρου ή παμμεγέθης μοναμχία περί τό 307 έτος π. X. 
διηρεθη ιΐς πολλά αυτόνομα βασίλεια, τών οποίων επισημότερα ήσαν ή 
Αίγυπτος, ή Συρία, ή Μακεδονία καΐ αί 'ΕλληνιχαΙ πολιτειαι.

Έπειοη δέ τα βασίλεια ταΰτα σχεδόν άδιαχόπως συνεπολεμουντο, χαΐ 
χατέτριβαν τας δυνάμεις των, χαΐ προς αυτούς τούς παντοδυνάμους 'Ρω· 
μαίους ίδειξαν ίχθραν, διά τούτο προ τής Χριστού γεννήτεως εγειναν 
δλα 'ΡωμαϊκαΙ έπαρχίαι.

Και χατά πρώτον ίπεσεν ή Μακεδονία, ήτις, μετά φριχωδέστατα έσω- 
τεριχά ανοσιουργήματα, εγεινε περί τό 148  Ιτος πρό Χριστού 'Ρωμαϊχή 
επαρχία- μετά δύο δέ Ιτη (π. X. 146) Ιπαθαν τό αυτό αί ·ΕλληνιχαΙ 
ηοΑιτιΐαι, μετονομασθεισαι Ά χ α ία ,  χαΐ εχτοτε δένεμεινι πλέον ούδείς 
Βλλην χατά τήν «ρχαίαν σ η μ χ σ ίβ ν ^ λ λ ’ δμως ηχμαζαν ακόμη μετά-,
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ξ·;. τ ’ην Ελλήνων «ί ΐίχνα ι χ*ΐ — περί δ« τδ 64  ίτβς η. Χ<
ίρίειτόγΟη εις «νς  'Γω;Λΐ!ουςή Συρίι, χαΐ με-4 34 ετη ή Αίγυπτος (πν 
X. 30), είς την οποίαν επί των τριών πριότων ΙΙτολεμαίων ήχ|Λασαν αί 
ίπιστήμαι χ ι ΐ  ή ίριπορ·*· Τοί'.υτοτρδπως λοιπδν τέ Ηνη^τβϋ δρχαίω 
χδταοΰ συνεχωνίΰΟηαβν ε«ς την 'Γωριαϊκήν χοσμοχρατορίβν, ώς ρΰακες εί« 
(λέγαν ποταυδν.

§. 50. Λ'ί'/'|''}'^ώ)·. Πό.Ιψοι Κ αρχηίοηχοΙ·
Έ χ των πολυαρίΟ[ΐων πο/έμων, δαους οΐ ΚαρχηΣδνιοι δι4 τα; αδιβ«

) είπτου; αΰςί.αε·.; τω/ ει·/αν, δλείΐριώτατοι ήααν οί τρεις εχεΐνοι πρός τους 
Υωναίου; (ΐ·' 35). Διι,ρκίααν οε ουτοι 42 ετη, έν τώ μεταξύ τών όποιων 
τ:ϊ/ε·.ίπυαν χαΐ όλιγ·07ρό.ι&1 τινες οιαχοπαί, εϊνε περίφημοι εις τήν Ι70-  
είαν τού χό»μου, χαι ονομάζονται Κ α ρ χ  η ο ο ν ιχο ί.

Ό  ποώτο; δί τούτων (οιαρκίσας 23 ετη, από τού 2 64— 241), εγεινι 
δια την Μεαοήνη/, πόλιν τής Σικελίας, χειμένην είς τον Σικελικόν πορθ
μόν. 'Επειοή αύ:η χατεαχέ'ΐ/) από τού; Κνρχηδο-.ίους. οΐ 'Ρωμαιο·. ίΐν  
εετ.ργαν είς τούτο· αλλέως ενελλε νχ στΐρξωαιν, ώ ϊτε χα\ Καρχηόόνιοί 
να ε/ωαιν εςουτίαν ιπΐ τον πορθμού.

"υθιν έςι,βΊη τό/εμος πεισματωοίττατος χαΐ αφοδρότατβς μεταξύ ού^ 
τών, πο:έ υεν νικωντ'ων, ποτέ οέ νιχωμίνων. ΤελευταΓον δμωςήνάγχαα· 
τούς Κ'-,./̂ μον-οος εις ειρήνην ή μεγάλη χατά βάλααααν νΙχη την οποίαν 
όΛουτϊ-.ό; κάτουλος παρ^ τος Αϊγάοας νήαους, δχι μαχραν τής Σιχε- 
λίας, ε/.ι?ε χατα τού ί·/^ρ·.χοΰ στόλου, διοιχουμένου από τον ναύαρχον 
τών Καρ'/ητονίων Άννωνχ (π. Χ. 2 4 ΐ) .  Οί νιχηύέντες ί/αααν την Σι- 
χιλαν άπελυααν οίχως λύτρα τούς α'χμα/ωτιαίέντας "Ρωμαίους, χαΐ 
ε.:.-ή;ωταν 2  ' / ,  εκατομμύρια ταλλήρων. Μετά οέ την ειρήνην οί "Ρω
μαίοι κπίστως ήρπασαν τήν Σαροώ χαΐ Κύρνον (π. X. 238).

61. ϋ ΐ  Κ αρχηδύηα  χάνουοι ν)κ αύτο>·ορΙα)τ τωί’.
0? δέ Καρχηϊόνιοι, βέλοντες να Βεραπεύαωτι τήν οποίαν Ιπαθιν ζη

μίαν, άποιραβίζουσι νά χυριεύαωτι τήν άργυρο^όρον Ιτπανίαν. Εντός ολί- 
-·ω. ότών /οιπόν τήν μίνρι τού Ιβηρο; ('Έβρού)7.«·’»?*ν υπέταξαν, χαίτην 
Μτ, Καρχη-ό'» (ΚαρΟιγένν,ν) έκτισαν {π. X. 239). ΤαραχΊέντες δέ δια 
τίν ί^',σΐν αύτων ταύτην οί "Ρωμαίοι, τούς άπηγόρευσαν τήν περαιτέρω

\ ■ ί.' ί ’.' ν.!"ας, στρατηγός τών Καρχηδονίων, χαΐ τών "Ροιμαίων ιχ -  
Λ  ̂ ό/ιγωρών τήν άπαιόρευτιν ταύτην, διέβη τό< ίόηρα, χαΐ
ε,ύ ως ε.'ωτι. 7.·.;·ήν τού ''ευτέοου Καρχητονιχού πολέμου, δστι; διαρ- 
>;.·α; 10 ί:η  ;>πό τού 218— 202). έστέρησε τούς Καρχηοονίους άπό

χ α τ ' ^ ' / ΐ ;  μέν εύημέροιτε οί Καρχηδόνιοι· επειδή ο Αννίβας, 
• ■ ’ ' ’ ς τ ϊ  ϋ.ρ.-,'ίΐτ χ*1 τας Άλπεις, ένΙκησε τούς "Ρωμαίους είς τόν 

·■./, ε·ς την Τρεβίαν χαΐ είς τήν Τρασιμένην λίμνην, χαΙ έκεροησ* 
-  · .Γ/βντιαίαν εκείνην μάχην, ήτις είς τήν χάτω Ιταλίαν συνεκρο:ή9η



τ«< Κίννας (^χ. X. 2 1 6 ) .  Μ ί« ρ β ς  δακτυλίων χαΐ στρίπτών των
φβν«υΟίντων'Ρωμβίων δστάλθϊ',σβν εις τήν Κβρχηδόναώς τρόπαιά. Άλλ4· 
Ι ί ί  {Λίας τ.λλίξαν πρίσωπον τ4 πράγματα· επειοήο Αννίβας δένΙλάμ- 
βαν.ν επικουρίαν προς άναπ/ηρωσιν τοΰ ^ωνεύίαντος στρατίόυατβ; τον» 
ί· Ιαπανίβ έκυρ-.ιύθη βπο τον Κορνήλιον Σκιπίωνα, δίτις και εί; τν,ν Α· 
βριχτ,ν τιλευταΓον διίβ» ,̂ δά  να πολεμν>ί ιοΰς Κ«ρχ»;δονίους εις αύτάς 
αυτών τα; εατίος (π. X. 20-ϊ). ^

Τότε οΐ ό Αννίβας, προακαλνυ^ενος άπο τί,ν πατρίοατου, αναχωρεί 
από τ/,ν Ιταλίαν, τό ατάόιον τί.ς δόςν,ς του. δια να διααχεδάα^ τόν έπα- 
πειλοΰντα τήν πατρίδα του κίνδυνον. Ά λ λ ’ άπότυχεν επειδή ό Σκιπίων 
τον νικ? ε ί; τήν Ζάυαν κατά κράτος (π . Χ. 2 0 2 ) ,  καί άναγχάζει τοίς 
Καρχκ,δονίους νά οτέρξωσι τήν αϊαχράν έκιίντ,ν ειρήνν,ν, ήτι; τους άγ^- 
ρεαεν δλα τα  εκτός τής Αφρικής χτήματα, δλον τόν στόλον, καΐ τήν 
έςουσίαν νά χινώσι πόλεμον δίχως τήν συγχατάΟισιν τών 'Ρωμαίων·

§. 5 2 . Καρ̂'ηδό̂ος ί.ό ίίμ ος .

Α λ λά  τής ειρήνης ταύτης τό κα/.όν ήτον, δτι δντός ολίγου πάλιν ή
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αρ/ηδων άπέχτηαεν έσωτιρικήν δύνομίν χαΐ ευδαιμονίαν. "Ομως ή 'Ρ ώ - 
η, 'βλόπουαα τήν επά·Λθον τής ευημερίας ταύτης, ετήκετο άπό τόν 
ίόνον, *αί εχαιρο^υλάκτει νά εΰρη άρμοοΐαν πιρίστασιν διά νά εξαλείψω

(κ

αίόνον, —  ---- , , . . . . .
άπό τό πρ'ίαωπον τής γής τήν άπεχΟεστάτην αντίζηλόν της. Καί οίν. 
ήργοπόρησεν ή εύχτοιοτάτη αυτή ηερίατααις.

Μαααηνίσης, ό βασιλεύς τής Νομαδικής ή Νουμιδίας, εσφετερίσΟη μΙρβς 
τής χώρας τών Καρχηδονίων (π. X. 174)· καί ίπειοή οί 'Ρωμαΐοι πρός

υηερασπί'
τών συνθηκών, έστειλαν εις ττ.ν ’Αφριχήν στράι 
επρόσταξαν να εξολοίρευΟή ή άποστάτις πόλις.

; χατ’ αυτών, χαΐ

Τοιουτοτρόπως εγεινεν ό τρίτος Καρχηδονικός πόλεμος, δστις διήρχεσι 
τρία ίτη{άπό τό 149— 146), χαΐ έπέβιρε τήν πανωλεθρίαν τής Καρ- 
;ηδόνος. Τρία περίπου ετη άντεστάΟησαν οί Καρ'/ηδόνιοι μ1 απελπισίαν, 
όλλά τελευταίον επεσαν (π, Χ. 146). διότι οί πολέμιοι ήσαν πολύ ισχυ
ρότεροι. 'ϋ  πόλις κατεσχάφη, και ή έπιχράτειά της Ι/εινε ’Ρωμαϊκή επαρ
χία, μετονομασδεϊσα ιδίως Ά φ ρ ιχή .

§. 53. 'Ρώμψ
Άβοΰ δά ή 'Ρώμη εςωλόθρε'Λε τόν έπικινδυνότατόν της ^  

αντίζηλον Καρχηδόνα, τότε ή δύνβμίςτης π5έον ώμοίαζεν 
ταμόν, τον όποιον πρόχωμα ούοεν ού.αται νά άναχαιτίζη,
Ιπισεν έχείνη, επεσαν καί τά λοιπά βααίλιι* χαίείνη εις τ 
εις τήν Δυτικήν ’Δσίαν καί εΐς τήν βόρειον ’Αφριχήν διότι ·
«δύνατο νά βλέπιρ πλησίον της ουδέν κράτος αυτόνομον.

Ά).λ’ εΐς τήν 'Ρώμην, ενώ τ« στρατεύμβτ» ΤΓ,ς ενίχων είς τήν Εύρώ^
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«.Ι ·Α .(«  « .Ι ·Α,ριχήν. ίχ-χρί™»;- ·ί»6·Ρ·'
« Μ -χ  ί χ . ,  »χχ»Ε .χχέν. ιί;  ί/.!γ“ χ χ«··Ε·!. Χ“1 “  “ Η ”*,. Xη/Λν.Γ, 1,^ Γ ' .X. X -5 κί.. *ηΟ«Μ λΓι-λ.χ. ήίτ̂ ήίΜ ίίΑηι(.αν
χ*νο
«)Λ<ί-ί Τ7βν σΐΛίωίΐκυενΐ ΙΙ{ ο/·ιγ<«» Λ' Γ.’ν —  * . , .λ υ
! „  χίί· 5χ. χ«1; ί χ  ..«χνχ» ·:^ ί ί -  Ο®" °"'® ν
4  ),άί»χ.ν, ί . . :  έ.^χχ,λΑχχχχ». «1 ϊ ·  ϊ '

•ε'χ ,ώτου ),ο™ . ί.χύχ.Χ » ?>χρί»·. “  ·“·■··' •“ ΡΧρί":"* ·Τ » * ζ«

μ .« ,  Γ.ρ.υ.1., σίρχ,,,γχΐ, ).χ4ς. 4 « .ζ ί"Χ " ·ί ί λ ΐ · Ρ « χ γ "  -'!» »  Χ“ ν. 
ϊ χ ΐ  4™  τί,ς 4 ρ χ .ί.ί  ·ρω χ.;« ί! χίχ ,.*η··ος χ . ι  Μ ιητΟ ! . ιχ ΐρ ρ ,..  
χιολυτέλιιβχ τρχρή χχΐ πάγκοινος χχκοήβιιχ.

§. 54. Γ((·μΐΥοί·

Α1,νι!ίο« ίφάνν,χχν "."ΐ·!· ’ "5 προοογγίζοντος ίχνάχου ^ ς  ΙχτΛ ι- 
• μ ίν κ  ·Ρώπν,ς. ·Απ..ρ4ριβμ. ?0)·« Κίμίροι χ . ι  Τ.ο,ο.ος, Ρχ.-
ίν . .ν  ί«  ν.Ιμ.ροι ς.'ς χήν 'Ρωμ.ϊχν,ν ίπ,κράτ.ι.ν, 8ι4 ν .  χυρι.οπω« μΐ 
,4  όπ),.χ2ν γ ίν  χώλιτίρχν πρίς Μ ..Ιτν,.ίν χοιν. Εντ.ο(1. χ .χ .  πρ»- 
τον ίνββνίζονται »ί< τήν ίατορίαν οί Γερ|*ανοί (π. X. ι ΐ ο ; .

Μίγις *ίνίυ·-ο; ή«ίί/«ι τήν Τύριην ίπιι^ή, σι.μπ*ρ*®υροντ*ς οι Β*ρ- 
* . 1ΙΧΧ >η ιρ  ̂ΙΟ_____ - ΐ : . .  'Ρ<.χιιηιν9 βτοχτοτκοα. ιλιη-

λί«ν. Αποτόν κίνδυνον δέ τούτον €«ωσ» ττ,ν ««τριν.. υ 
ίχαιίς, άπ«ίίιοτοί, ά«λώ; στρατιώτης, χαΐ την (Αορφτ,ν φριχτός. Αυτός, 
«ίς τάς υίίηιΑβρινβς Γαλλίας ι«ρ·.χ«ρ*χω9»1ς « ρ ΐ  Ροδανόν, έΐΑτιό- 
£ΐί» τους Γ*ρι*ανθύ;, όβάχις χαΐ αν επιχείρησαν ν4 διαβωσιν ιίς την

Τάτι των Γιρμανών οΐ αρχηγοί ίδιχονόησαν, χαΐ διηριβησαν αί δύο 
βυλαί. ΚαΙ οί μϊν Τιύτονες, δίλοντις να διαφύγωσι τους Ρωμαίους, έζω- 
λο9αύ9ησαν άπο τό- Μίμον ιίς τας μισημβρινας Γαλλίας παρα τας Α
χού*; Χιξτία; (π. X. 102). Οί δέ Κίμβροι ίντοσουτφ ιισβαλλοοσι Οι* 
τού Τυρολίου ιίς την Ιταλίαν (π. X. 101)· ό Μάριος δμως «πήντησιν αυ
τούς, χαΐ χατα τήν γιγαντιαίαν «ιίνην μάχην, ί)τι« συνιχροτηδη ιν Βιρ- 
χέλλαιςπαρα τήν Βιρύ-^ιν, το·ύ; ή?άνισ« τόσον, ωστ» Κιμβρων ονβμα 
•ίςτήν ιστορίαν ίχτοτ· διν ιραίνιται πλέον.

5· 55. Π^ώίη ΤριαγχΙα·>

ΗόλΜχή *Ρώμη άπηλλάχίη από τούς χινδυνωδιστάτους τούτου; έχ^ρούς, 
χαΐ ή ^ π ο λ ι τ ώ ν  διχόνοια, χαΐ ή χαίημιρινώς αύζάνουσα «?ι>·οχΡΨ*- 
τία_{ια Ι·ι^χ :α  χα,Ι χαχοήίιια ιρριψαν τήν «πικράτΐιαν ιις νίαν α«λιΟ- 
τ η τ ϊΖ ϊίΜ Ρ ^  ιπίφιραν τήν *ατά/.υσιν τής δημοκρατίας. _ ^

*Αβ^^»<*νί6η»αν βριχταί συνωμοσίαι χαΐ φονιχαΙ σχηναί, τριις αν- 
δρκ, οΟηΒήίος χαΐ ό Κράσσος χαΐ ό Ιούλιος Καισαρ, ήνώ9ησαν πιρί 
τό 60 Ι ^ Ε ρ ό  Χμστού, χ*1 διιμοιράσβησαν τας έπαρχίας του κράτους 
δλας. *0 Καϊσβρ ητον ή ψυχή τής ένώσιως ταύτης *αΙ ό μίγαλιίτιρος των
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«ηρβτηγδν τϊΐ; ’Ρώ;αης. Ττ,ν Σέ ενωσιν ταύττ,ν οί "ΡωμαΓοι χ).Ευχστιχώς 
ονίΐΑβσαν τ  ρ ιο υ μ β ιρ ά το ν , ήγοον τριανδρίίν η τριαρχίαν.

ΆβοΟ ΣΙ έ Κράσαο{ ρι»τ* ολίγα ίτη ίνιχήθτ) χαΐ ίφονΕυθ)] άπδ τοίις Πάρ· 
9ου; (π. X. 53), 5γιιν» ουαρχία, ήγβυν έλαβαν την αρχήν ριβνον οί ίύβ 
Ιπίλ^^οι συνάρχοντες Ιχείνου. ’Δλλ’ ΐπειοή έχχτερο; ήθελε ν1 πρωτεύγι, 
Ιξή^θί] {λεταζύ αυτών δ ερφύλιος πδλερο; (π. X. 43). ’Δφοΰ Σέ δ μεν 
Πομπήίοζ δνιχήθη ιί;  τήν Φάρααλον τής βεϊΐ»λίας, χαΐ άποβαίνων είς 
■^ν Αίγυπτον ε^ονεύθη πληαίον τοΰ αίγιαλοϋ, οί ΣΙ εις τήν ’Αγριχήν χαΐ 
Ισπανίαν βαΣοΙ χαΐ φίλοι αύτοΰ ένιχήθηααν χβΐ εταπεινώθηααν, δ ΚαΓααρ 
ώς μθνδ^ή;4ροΰ 'Ρωμα’ίχοΰ κράτους επιατρίφει εις τήν 'Ρώμην, δπου γί
νεται Λ κ ^ - ι  Σιχτάτωρ, χαΐ αναγορεύεται αύτοχράτωρ.

ΆλλΑ|*τ,ν Ιχων αρκετήν εγκράτειαν Σιά να ΰπομένη τήν ευτυχίαν 
τον, εγεινεν άλαζονιχώτερο; είς τήν Σιαγωγήν τον, εταπείνωαεν ανορας 
ίπιφανεΐς, νΐω'/εν αφανείς, χαΐ εξέτεινε τήν χεΐρα προς τό ΣιάΣημα. Τότε 
λοιπόν τών 'Ρωμαίων ίξυπνφ τδ φιλελεύθερον, γίνεται συνομοαία, τής 
οποίας αρχηγοί ήταν δ Βρούτος καί δ Κάταιος, χαΐ φονεύεται δ Καΐααρ 
είς τήν Γερουσίαν μ ϊ 23  πληγάς (π. X. 44).

5· 56. ^ίυτέρα τριαρχία· ΆύιοχρατορΙα.

Ό  Καΐσαρ ίξέλειψεν άπδ τήν 'Ρώμην, δμως είς *ντήν Σέν επανήλ.θεν 
ή Σλενδερία (π. X. 43)· επειΣή ευθύς τδ Σεντερον ετν, μετά τον θάνατον 
δκείνου δ ΛίπιΣο;, δ ’Αντώνίος χαΐ δ Όκταβιανδς εσύστησαν άλλην τριαρ
χίαν, χαΐ ώς λείαν οιεαοιράσθησαν τδ 'Ρωμαίκδν κράτος, λαβδντες δ μεν 
Λίπιϋος τήν ’Δφριχήν, δ Αντώνιος ΣΙ τήν ’Δσίαν χαΐ δ Όκταβιανό; τήν 
Ευρώπην.

Κΰήύς Σε μετά τήν ενωσίν των οί Τρίαρχοι έξωλδθρευσαν τούς ιρονεΓς 
τοΰ Εαίσαρος χαΐ δλους το'ύς φίλους τής Δημοκρατίας. "Οθεν χιλιάοες 
άνΣρών χρηστών ίΟανατώθησαν, μεταξύ ΣΙ αύτωχχαί Κιχέρων δ μέγι^ος 
τών 'Ρωμαίων ρητδρων χαΐ φιλ.οσίφων (π. Χ. 4(1^

Το ΣΙ 36 έτος ηρδ Χριστού άπεβλήθη άπδ το?? συνάρχοντάς του δ 
αδύνατος ΑέπιΣος, καί οδτως έσυστήΟη ή δευτέρα Συαρχία. ’ΚπειΣή δμως 
δ ’Αντώνιος εχάρισε 'Ρωμαΐχας επαρχίας είς τής Αίγυπτου τήν βασίλισ
σαν Κλεοπάτραν χα'ι είς τά τέχνα ταύτης, χαΐ άπέβαλεν αίσχρώς τήν σύ
ζυγον εαυτού χαΐ τού Όχταβιανού άοελφήν Όκταβίαν, έχίνησε κατ’ αυτού 
πόλεμον δ ’Οχταβιανδς ώς εχθρού τής πβτρίίος.

Τήν Σιντίραν λοιπόν Σεπτεμβρίου τού 31 ετους η. X. νιχάται δ Αν
τώνιος είς τήν εν Άχτίφ ναυμαχίαν, χαΐ αποθνήσκει επειτα είς τήν Αί· , 
γυπτον, πληγώσας αυτός ΣαυτοΜΒ^τηφόρως. Μετά οΣ τούτο επις’ρίδ'ας 
δ ’Οκταβιανδς είς τήν ’Ρώμην, ημβάνει τήν μονοκρατορ-ίαν, επονομάζε
ται Αύγουστος, χαΐ χηρύττετιί Ιερός χα'ι απαραβίαστος· Τοιουτοτρόπως ή 
πολιτεία τών 'Ρωμαίων, μ ιΗ  480 ετών οιάρχειαν (510^—30 π. X·)· 
Ιγεινι μοναρχία , α ύ τ ο χ ρ ά τ ι : ^ ^  ή όποί^εζετείνετο είς τάς πλέον 
ώραιοτέρας χώρας τής γής, καί «Μ |(|ρ ίί^ |α ν  100,000 τετραγωνικών

3
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βταίίβ» γίωγρίιφιχώ·» €ΐχιν υ«^ρ τ ϊ  160 ίχ«τοιιμύρι* άν5ρ«πΐι>ν, {χ των 
οη(/.<·η υπίρ 'τίς  300 ,000  ήταν στρατώταν.

Άλλ’ ίξχιρέτως επίσημο» χατέστητι τήν ββΛλείαν Αογούττοο ή 
γέ»ντ<®\ς τοδ Σ ω τ ήρος τον κόσμου, ήίΐς συνέηισον «ίς τόν «ΐώνα τούτον»

τ ο ν  ΔΡΧΑ10Τ ΑΙΩΝΟΣ
Γ .  ΠΕΡΙΟΟΟΣ.

*ο5 ϊρι«Λ  μ<̂ ρ· τ»  «ιβίββίβν. Ι| <ρχ?,<_τοδ «ιοτ.Μΐβμςδ μΙχρ.
«1|(μιγ0λτ(< ” '  —ΛΛοV ΙΟνδν μ(τ«ν·η(ύβΕΜς, 4ιγουν ΑχΟ * —400 (ΤΒνβ ,̂ X.

§, 57. Ίησονζ Χριστόζ· .
*0 Ιη σ ο ΰ ί Χ ρ ιτ ό ί, ό πάλαν ηροφητειΛιΙς χαΐ πρβσδοχώμινος Μί»- 

«τΙας, ό ϋίός τοϋ θίοΰ, 3984 «τη μ«τ« τήν χτίσιν τον χότμου, 7 49  μετϊ 
την χτίίΐ» της 'Ρώμης, χαΐ 30 μιτ* τήν σύττααιν τής 'Ρωμαίχής αΰ- 
τοχρατορίβς, Ιγίννήβη «ις τήν Βη9λ»1μ τής Ιουδαίας «ρδς σωτηρίαν χαΐ 
λύτρωσνν τοΰ πισόντος γένους των ανθρώπων.

Άπό τήν γέννησιν αύτοϋ άρχίζίΐ νέον βτος, τό σ ω τήρ ιον  ή χ^ρΐ- 
σ τ ι ο ν ι χ δ ν  έπβνομαζόμίνον, ώ; έπιχρατοϋν (ίς δλα τα μέρη, δπον 
λατρίύιται ό Χριστός. Ό  Χριστός χαΐ οί Απόστολοι ούτοΟ «σύστησαν 
νέαν χαΐ θίίαν θρησχιίαν, τήν χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ν »  ήτις εχυσ» ιις δλα 
τά μέρη το3 κόσμου τήν ιύλογίαν, χαΐ ΐίσήξΐ τήν έν «νιύμβτι χαΐ αλη· 
θιί^ λατρείαν ένός χαΐ μόνου θιοϋ.

ΠιρΙ τής διδασκαλίας χαΐ των Ιργων χαΐ των παθών τού Ιησού Χρι
στού χαΐ τών Αποστόλων αυτού, π*ρΙ τής τοΰ θίΛ προνοίας (ΐς συ^ασιν 
*αΙ διάδοσιν χαΐ διατηρησιν τής άγιας αυτού έχκληοΐας λαλίΐ ίδίως τό 
Εναγγέλιον, ή ί*ρα χα·π^χησις χαΐ ή έκκλησιαστιχή ιστορία.

§. (||8 . 'Ρωρ^αΐx^^ βασΙΧαογ·
'Β  'Ρώμη πιρι τό 30 ίτος πρό Χριστού μέ τα όπλα της «Τχβν άπο- 

«τημένην τήν χοσμοχρατορίαν, ήτις δρια ( ΐχ ί δυτιχώς μέν τον Ατλαν· 
τιχον ώχ«ανόν, όνατολιχώς δΐ τον Εΰ<ρράτην, βορείως δ( τόν Γαλλικόν 
πορθμόν, τον ’Ρήνον, τον Δούναδιν χαΐ τόν Εΐυζ(ΐνον πόντον, χαΐ μισημ- 
βρινώς τά βόρ«ια παράλια τής Άγριχής χαΐ τονς χατβράχτας τοΰ Νίίλου.

Κύριος δέ τού έξαισίου τούτου πλήθους τών χωρών ήτον ό πανούργος 
Αύγουστος δςτις πραγματιχώς μέν μετήρχιτο τήν ύπιρτάτην δύναμιν, 
προς τό ®«*νόμ(νον δμως άφησε να υπάρχη μορφή δημοκρατίας καΐ ή
θελε νά Ονομάζεται όχι βασιλεύς, άλλα Κ α ΐ σ α ρ  Αύγουστος· χβΐ 
τίποτε άλλο δέν ίδειχνεν αυτόν κυρίως μονάρχην, ιίμή αί δέκα χιλιάδες 
τών Π ρ α ι τ  ο ρ ια ν  ώ ν ή σωματοφυλάκων.

’Δλλ' δσην υβόχρισιν κ έάν είπη τις δτε μετεχειρίσθη δ Δυγουτο; πρός 
επιτυχίαν τού σκοπουμένον τής φιλα^ίας του, πάλιν δεν δύναταί ν.ς » 
άρνηθή τα άτηφ· χα Μ , χατςσπαραγμέ^ ’Ρωμαΐ-
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χ9ι χρίτος* ίηειδή {κυβέρνα ήπιβ-Π]7α, {9ε9( νόμους χζλού; , έπ:ο7· 
τ ίτη ε  «ήν π«ι{({«ν· χαΐ ηί^ηζκ τό βαϊίλειύν του μ^ τημχχτιχάς 
χτησ(ας.

ΈπΙ τ^« βασιλείας αύτοΰ ίνιχήθη δλη ή μεσημβρινή Γερμανία» χχΐ 
Εγεινε 'Ρβμαϊχή {παρχίαευς είς τον Δούναβιν, ή μίν Νοριχή περί τό 34  
ίτος» ή δε Βενδελιχή χαί ή 'Ραιτία χατΔ τό 15 πρό Χριστοί. Δια να 
χατίγ^ δό τοί< Γερμανούς είς υποταγήν, εχτισεν ό Αύγουστος εις θέσεις 
Ιπιτηοιίας φρούρια, τΔ όποια χατ’ ολίγον μετεσχηματίαθησαν εις πόλεις 
εχ των οποίων διίπριψαν μάλιστα τό 'Ρηγΐνβν(*Ρεγενσβούργ) ώς μητρό· 
πόλις τής Βαυαρίας, καί ή Βενδελιχή Αύγούστα ('Αρυγσβούργ).

59. Ό  ΜρμΙηος σώζη τή>· ΓιρμΐτΙαν.
Περί ΐδ  9  ετο; προ Χριστού είσβαλών είς τήν Γερμανίαν ό Δρβυσος,' 

Ιπροχώρησεν ειος είς τόν Βίσουργιν χαΐ Άλβιν, εχτισε ^ρούμα, χαΐ ήνάγ- 
χασε τού; Γερμανούς να λάβωσι γλώσσαν χαί νόμους 'Ρωμαϊχά. Τότε 
των Γερμανών τό Φιλελεύθερον έξύπνησεν, ”09εν Έρμάννος ή'Αρμίνιος^ 
ό υιός ίεγιμήρου, βασιλέως των Χερούσχων, έπαγίδευσε τούς ύπερηφάνονς 
'Ρωμαίους, εμαύλισεν αυτούς είς τα ενδότερα τής χώρας, χαι έξωλόθρευ· 
σεν δλον σχεδόν τό έχθριχόν στρατόπεδον είς τήν Τιυτοβαυργιχήν νάπην, 
συγχροτούμενον από 30,000 έχλεχτών ^ρατιωτών. Ό  δε στρατηγός τών 
'Ρωμαίων Βάρος, δια να μή πέση αιχμάλωτος είς τών Γερμανών τάς 
χεΐρας, εγεινεν αυτόχειρ (μ. X. 9).

Εις τήν λαμπρόν ταύτην νίκην ή Γερμανία χρεωστεΐ τήν ελευθερίαν 
της, χαΐ τήν εως τόρα δπαρξίν των οΐ Γερμανοί. 0 ί 'Ρωμαϊοι μετά 7  ετη, 
στρατηγόν Ιχοντες τόν Γερμανικόν, είσεχώρησαν μίν εως είς τόν Βί- 
σουργιν πάλιν, ίλαβαν τα νικητήρια χατά τών Γερμανών (μ. X. 16)* 
άλλ' είς τήν επιστροφήν ή^νίσθη μέρος τού στόλου χαΐ τού στρατού. *Βχ· 
τότε λοιπόν οί 'Ρωμαϊοι έπαυσαν νά πολεμώσι τούς Γερμανούς τών με
ρών εκείνων.

Τού Αύγουστου τήν ύγείαν ί^θειρε καθημερινώς ή θλίψις διά τήν φθο  ̂
ράν τών λεγεόνων του, χαΐ ή κακοήθης σύζυγός του Λιβία, ήτις άπεμά- 
χρυνεν από αυτόν δλους το'ύς εύνοΐχούς του, χαΐ τόν ήνάγχασε προσέτι νά' 
αναγόρευση συμβασιλέα τόν πρόγονόν του Τιβέριον. Είς δέ τό 14 έτος 
μετά Χριστόν ό Αύγουστος έβδομηχονταιτής άπέθανεν είς τήν Νόλαν τής 
Καμπανίας. Οί 'Ρωμαϊοι άπένειμαν είς αυτόν θείας τιμάς, τού ά^έρωσαν 
ναόν, χαΐ τόν όγδοον μήνα είς τιμήν αυτού ώνόμασαν Α ύγουστον,

Παράρτημα.
χάν Χίχγών χαΐ ίαισχημΰγ χΐζ εήν ΊχοΛΙατ·

Άζιον σημειωσεως εΐνε, δτι έπι Αύγουστου ήχμασαν μάλιστα αί τέχναι 
χαΐ Ιπιστήμαι ·ίς τήν Ιταλίαν. Είς τάς έπιστήμας οΐ 'Ρωμαϊοι έμιμήθησαν 
τους "Ελλιγεας, χαΐ διά τούτο Ισασαν τόσον ταχέως είς τήν τελει,ότητα'.̂

3*
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δ-,ίίΐ δΐν έ·/5*ιάζ«'ϊθ V» έγ»υ(5'’σνΛ)ϊΐν, άλλα {λάνον μλ ι̂ιμώ'Λα» τοίϊς μ ί- 
γβλονς τ:ιο2{Λμοος *:ων, τούς "Ελληνας, χαΐ τούτο εχαμαν μέ «ολλήν ίη ι- 
το5'ί»''·

’Κατέ άρχίτυκ* Έλληνιχά έποίουν χαι εγραβον οί 'ΡωμαΓοι πο;ηταΙ χαΐ 
ίττοριχοί. Ό  Αύγουστος χαΙ οί υπουργοί του Μκιχήνας, Μεσσάλας, Κορβϊ- 
νος χαι ’Δσίνιος Πολλίων ησ»”* προστάται των λίγων άλλ’ εις τον Πολ- 
λίωνα ιδίως ή 'Ρώμη χρεωστεΐ χαΐ τί,ν πρωττ,ν δημόσιον βιρ^οβηχην.

μεν ο
ριχοΐ δ  -
Βελλόϊος Παρτεχοΰλος* χαΐ ό μέγας οιλόσοοος καί ρήτωρ Κιχέρων.
. Εις τάς πλαςιχας δε τεχνας οΐ 'Ρωμαΐοι πο/.ύ όλιγώτερον εττροώδευ- 
βαν επειδή ότίμων μεν χαι ΰπεστήριζον αυτας με τα εξαίσια των πλούτη* 
όμως 'Ρωμαΐος δεν Ιγεινε μέγας τεχνίτης, ά).λ’"Ελληνες πάμπολλοί, με- 
ταναστεύσα-Λες από τήν πατοίδα των εί; τήν Ιταλίαν, είργάσδησαν δλα 
τα μεγάλα χαΐ άξιόλ.ογα έργα· διότι ούτοι ωχοδόμησαν ναο'λ; χαί παλά
τια καί δεατρα χαι ).ουτρά, χαι αγάλματα ο)ραιότατ» εχ μαρμάρου χαί 
χαλχοΰ χατεσχεύασαν.

§. 60 . Τον Αύγούΰτον ηΛψάοΐατοί όιάόοχοι.
ο ι πλ.ησιέστεροι τεσσαρες διάδοχοι τού Αύγουστου ησαν άνθρωποι μοχ- 

ΟηοοΙ ή εύήδεις, ήγουν, ό Τιβέριος, ό Καί.ιγού),ας, ό Κλαύοιος καί ό Νέρων. 
), ΕαΙ ο μέν Τιβέριος, υιό; θετός τού Αύγουστου, τδ δέχατον τέταρτον έτος 
μετά Χριστόν, β·ροΰ έχεΐνος άπέθανεν, άνέβη είς τον αύτοχρατορικδν θρό
νον, τον όποιον έμίανε μέ αΐσχρουργίας χαί αιματοχυσίας, έωςότου περί 
τό 37 μετά Χριστόν επνίγθη εις τας Καπρέας, νήσον πλησίον της Νεα* 
πόλ.εως. Έπί ττ,ς βασιλείας τούτου ό Ιησούς Χριστός τό 33 έτος τής ήλι- 
χία; του έσταυρώδη έηΐ τοΰ Γολγοθά πύ,ησίον τής Ιερο’υσαλήμ, ά'ροΰ εσπειρε 
τδν θειον σπόρον πίστεως αξίας λογιχών δντων, χαί έθεμελίωσε τήν εκ
κ λη σ ία ν  τοΰ θεού.

Πολύ άτακτότερα χαί μανιωοέστερα έ^έρθησαν ό Καλιγούλας, ό ΚλΛύ- 
ίιος χαί ό Νέρων επειδή ό μεν Καλιγούλας (μ. X. 37— 41) ε ^ σ ε ν  είς 
τδ άχρότατον τής άσωτείας χαί όιμότητος* δια να χόρταση θέ τήν ωμό
τητα του, πολλάκ·.ς ηυχετο νά εΤχεν ό 'Ρωμαϊκός λαός δλ^ς μόνον μίαν 
κεφαλήν, διά να έδύ-̂ ατο μέ μίαν μόνην πληγήν να τί,ν ρηςη κάτω. Άλλα 
μετά τεσσάρων ετών βασιλείαν έμαχαίρωσαν αυτόν δ·ύο αξιωματικοί των 
σωματοφυλάκων του·

Μετά τούτον οί σωματοφύλακες Ιχάθισαν είς τδν θρόνον τής Ρώμης 
τδν ευήθη μέν, άλλ.ά πανοΰργον Κλ.αύδιον (μ. X. 41 — 54) τδν οποίον 
εφαρμάχωσε μετ’ ολίγα ετη ’Δγριππίνα ή σύζυγός του. Έπί τούτου (μ« X. 
4 7 )  εγεινεν ή θρφκη 'Ρωμα'ίκή επαρχία, χαίήρχισαν αί δοριχτησίαι εις 
τήν μεσημβρινήν Βρεττανίαν.

*0 διάδοχος αυτού Νέρων (μ. X. 54 — 68) Ιμίανε τδν θρόνον μ ΐ τας 
παντοειδςΓς άνοσιουργίας του» επειδή έφόνευσε -την μηιέρ» ϊβ'ήι 'ίή·'' ®'λ·



·ζι»γ6ν του, τέν ά δ ε ) .^  του, τδν δ:2άσχ«).όν του Σ ενέχαν χΑ τούς ίιτι-, 
ββνεττίτους ανδοα;· εβαλεν εις τήν 'Ρώαην «ΰρ, (|α. X. 64) χκΐ απέ·' 
δώσε ττ,ν αϊτ(*ν εις τους χοΐίτιανούς, τούς οποίου; διά τούτο «πανΘρώϊΚι»ς 
κατίτρεχε κ*1 ίχνευε. Τελευτβΐον δέ, χαίαφε5ε1ς άπύ την γερβυτΐαν διά 
τάς αίεριιτουργίας ταύτας, εευγε, χαι χαταντήτας εις απελπισίαν» εβαλεν 
οπελεύθερόν τινα χαΐ τον έ[λαχαίρο)σεν. Εις τον Νέρονα έξέλειψεν δλος των 
Καισάρων 6 οίχος, δςτις εΐχεν άρχίτει άπο τον Ιούλιον Καίσβρα.

§. 61. Χρηστοί βασι~1ιΐς.
Μετά ταΰτβ ήχο).ού9/,σαν τσραχαΙ μενάλαι· έπειοή τά στρατεύ|λατα είς 

ττ,ν δ'ΰσιν χαι εις τήν άνατολτ,ν άνεβίβαζαν χαι χατεβίβαζαν αύτοχράτο- 
ρα<· ώστε είς διάστ/,ρ.α δύο ετών ό θρόνος τετράκις έχαοίσθη. Έ χ τών 
τεσσάρων δέ τούτων, οιτινεςανηγορεύθτ,σαν αύτοκράτορες, εσττ^ίχθ»} ό Βε· 
σπεσιβνύς, δςτις τό 69 έτος ριετά Χριστόν εγεινεν άρχν,γός νέας δυνα7 είας.

Άπό τούτον δέ τον αύτοκράτορα ειος είς τον θάνατον τού Μάρκου Αύ- 
ρηλ.ίου (|Λ. Χ· 69— 180)δσοι εχρν,μάτισαν αύτοκράτορες, δλοι, έξαφου- 
(ΐένον τοϋ Δομετιανοΰ, ήσαν γρτ,στοί, χαΐ μεγάλοι; έβΟ,οτιμήθτ,σαν ν ϊ  
χαταστήσο>σιν εΟδαίμονος τού; ύπηχόους. 'Οθεν τά έχατόν δέκα Ιτη ταΰτ« 
εΤνε τά ευτυχέστερα τί;;'Ρωμαϊχν,ς μοναρχίας, αυτόχρημα χρυσού; αιών. 
Ουτοι δέ οι πάσης τιμή; άςιοι «νδρες είνε ο Βεσπεσιανό;» ό Τίτο;, 6 Νέρ- 
βας, ό Τραϊανός, ό Άδριανός, Άντωνΐνο; ό Ευσεβή; χαΐ ό Μί ρχο; Αύρήλιο;. 
Τά δέ εφεξής σχιαγραφούσιν ομυορώ; τά; άρετά; αυτών.

Ό  Βεσπεσιανό; (μ. X. 6 0 —79.) άποχατέστησε τήν ησυχίαν, εχτισε 
ΐέας πόλεις χαΐ οδούς, χαί έσύστησε δημόσια σχολεία. Επειδή δέ οί ίου- 
ίαΐοι ήθέλησαν ν’ άπαλλαχΟώσιν άπό τον βαρύν ζυγόν τής'Ρωααϊκής εξου
σίας, έδιώρισε κατ' αυτών τόν υιόν του Τίτον, δςτις τδ 70 έτος μετά Χρι
στόν έπόρθησε τήν ίερο’υσαλήμ, χαι έξήλειψε διά παντός τδ Ιουδαϊκόν βα- 
σίλειον. Έκτοτε λοιπόν οί Ιουδαίοι ζώτι διεσπαρμένοι είς δλα τά μέρη του· 
χόσμου.

Τούτον διεδέχθη ό πρεσβύτερό; του υιός Τίτος, καί έβασνλευσε μόνον δύο 
βτη (μ. X. 79— 81). 'Ιί μεγαλειτέρα χαρά, τήν όπο’ίαν ό Τίτος ήτθάνετο, 
ήτοννά εύεργεττί. "Οθεν χαΐ χαμένην έ'^όμιζετήν ημέραν, καθ’ήν οένετύ- 
χαινε νά κάμη ευεργεσίαν τινά. Έπί τής βασιλεία; τούτου ή Πομπηία χαί' 
τό Ηράκλειον εγειναν πυρίχωστα, χαί ή'Ρώμη άπό πυρχαϊάν χαί λοιμώδη 
νόσον άνεστατώθη και έρημώθη (μ. Χ· 79). Άλλ’ ό αύτοχράτωρ παντού 
επρόφθαινε βοηθός, χαί ουτω; ήξιώθη νά όνομασδή α γ ά π η  κ * ί  «ν* 
τ ρ ύ φ η μ α  τ ο ϋ γ  έ νο υς τώ  ν ά νθ ρ ώ π ω ν,

$. 62. Καχά σριιγρίίν'α ρ ί  χαΛά-
Παντάπασιν άλλέοις έχυβέρνησε Δομιτιανός ό νεώτερος αδελφός τού Τί- 

ιου (μ. X. 81— 96). Επειδή τούς έπιφανεστάτους άνδρας, χαΐ έξαιρέτως 
τούς χριστιανούς, εφόνευε με τήν αυτήν εκείνην ά'^,βησίαν, μ ΐ ττ,ν οποίαν 
προ τού έσκότωνε τούς χώνωπχς. Καί δμως ό άπηνέστατος ουτο; οημιος 
βπήτει νά ονομάζεται κύριος χ α ί  θεός. Καί ό μεν στρατ·η*'ός αυτου

ΣΪΝΟΨΙί.' δΐί*



ίςύλιβς ΆγμχΛβς έκυρίευσί (}α. X. 84.) τήν μ ίτ τ ιρ Χ ρ ι^  ^ ίττβνίαν.' 
χαΐ «{{Ηίηλίυη ττ,ν Σχωτίαν (Κ«),τ,δονΕαν)- ούτός ίέ  6 ούτοχράτωρ ήγό- 
ρ*«ν αίσχίώς άπέ τούς Δάχας παρβ τέν Ιστρον τήν «φήνΐϊν.'^λλα τβ- 
λ«ΐΛ·ΐον £ια σχευωρίβς της γ ^ ιχ ό ς  του Δοριίτίβς 4^οφονή0η (μ. χ .  96).

’£*1 '^ ο υ  τ,χ}ΐβζίν ό Τάκιτος, ίστορκιγρά^ κν τοΰ; μάλιστα ευδά  ̂( 
χιμβς. Των δέ β υγ γ^^ά τω ν  τούτου ίπισημίτατα εΐνε τ* χρονικά τ^ς 
'ΡωμαίχτΛ ίβπορίας άηο τού Αύγουστου μέχρι του Νέρονος, καΙ σύντομος 
μέν, άλλ' οχριδής «ιριγρι^ή τ?/; Γερμανίας!

 ̂Κατ ευτυχίαν των Ρωμαίων μετά τον Δομιτιβνύν εχρημάτισβν άλλοι 
τιεντε βασιλεϊς 2ι’ άρετην διαπρίψαντες. ΚαΙ «ρωτος μέν εΤνε 6 Νέρ6*ς 
(μ . X. 96 — 98) γηραιός χαΐ σιδάαμιο; συγχλητιχύς, δς τις έηάσχιτε 
νά θεραπεύττ) δσας ό Δομιτιανος ιΐς τήν έπιχΐάτειαν έπροζένησι ηληγάς 
1 Δεύτερος δέ ί  Τραϊανός (μ. X. 98— 117). μέγας βασιλεύς χβΐ ς ^ .

^  ^  νικήσα; τους Δαχας, άτη^λί^αξε ττ,ν 'Ρώμην άττό τύν αίσχούν 
«ίρον τον οτΓΟΪον εΤχεν ότϊοχρεω9ή ό Δομιτιανος νά πληρώνηείς έχείνους.

Τρίτος 2έ 6 τοΰτι^ διαδεχθείς Άδριανος (μ. X. 117— 138), δςτις δι- 
ϊ/βεν Ώ.ην του ττ,ν επιχράτειαν ηεζύς <ί>ς έπΙ το τιλεϊστον, φχοδύμησεν είς 
τήν 'Ρώμτ^ τδ ΜαυσωλεΓον (τδ νυν Οωΐβΐ ΑηββΙο), χαΐ είς τήν βόρειον 
Βρεττανίαν άνήγειρ· χατά τών άγρίων Καληδονίων τδ εδιοσι γεωγραοι- 
χων σ ^ δ ίι^  μί|χος ίχον τείχος (μ. X. 122), χαΐ τόσον μνημονιχδν εΐ- 
χεν, ώστε όλων του των στρατιωτών ήξευρε τά ονόματα.
 ̂ Τέταρτος δέ Άντωνίνοςό Ευσεβής (μ. χ .  138— 161), ος τις ήτον ένας 

βκο τους «λεον έναρετωτέρους βασιλείς, οσοι ποτέ Ιτίμησαν τδν θρόνον, 
«α'. ίιχ< το χροτοΛ το5το γνωμοιόν, βόλοι χ α λ λ ί τ ε ρ .  ν ά .ώ -  
σ ω < V XX χ ο λ  ί τ η ν ,  χ χ ρ 4  ν χ  χ χ ο τ ώ χ ω  μ υ ρ Ε ο υ ς π ο λ ί -  
μ  Ι ο υ ς. Κχβο|5 ιζηχίν ϊίχοχο: χχΐ Ιτχρχχο;, τοιοότον ήτον χχ! τ ί  τέλος

ΓΕΝ. ΙΣΤΟΡΙΑΝ

_ . - . - ................ —ί όβνών. Μετλ δό τον θ ί .
νχτον το» Αορηλίου έτιλιίωος χχΐ τ ίς  'Ρώχης ή ςίχμιρίχ, ίτις εΐνςν ίρ . 
χ ί ί«  άηδ τήν βασιλείαν τού Βεσπεσιανοϋ.

5- 63. Παραχμίι τοΰ 'Ρωμαΐχο^ χράτους.

Μςγχλκ άνδρες σχχνίως όχοοχι μεγάλο»; οίοί,- χλλ' ο!ίς τίχον χλ- 
λίτρ,ος ^  εφετί; τοί χχτρί,-, όχον ήτον 6 Κάμμοίος τής το» Μχρχχ» 4β· 
ρη«ο», &»χχίλο.ς εΐ^ΐχχετχε χλΛος. Τ ί τέρα; τοίτο, χφο» χνέδη ε!ς τό» 
βρί»ν, εοκ οτο» έη,άχβ, (μ .Χ . 1 8 0 - 1 9 3 ) ,  ο >  μίνον χχοχ,,ή. έ „ .  
ΟομΙχν χχΐ χιχχροοργΙχν δέν χρηχεν, είς τήν όποίχν όέν χχριίάίη, άλ)Α
χαιω? Λ/.χόΐ/ν1 β/ν̂  ^ χ · . . . , . . · « . .
στως
ζον :οϋτοιι αρχίζει ι νβ«·



«λΙων σηρά, «ίτιν*; *?ς διάσττ,ρι* 144 *τ»ν (;α.  X. 1 8 0 ~ 3 2 4 ) χ*τ-
ί^ύπβναν τον'Ρωμβϊχδν βρόνον.

Οί περισσίτίροι δβ τούτων ν^ώβτ,σαν είς τδν αύτοχρατόριχδν βρίνον άπδ 
τούς στρβτιώτας, κοί πάλιν χατιχρημνίσβησαν άπδ εχείνους, διδτι δ^ν ήδι>- 
νή^(»αν νδι εύχοιριττήοωσι τγ,ν άπλί-,στίαν αυτών. "(Λεν χαΐ ή βασιλεία 
τινών ΐχ  τούτων διήρχεσε [λν̂ νας, ή έβδο|ΐάδας, η χαΐ ήρ̂ έρας ριόνον* άλλα, 
χαΐ τρεις η τέσσαρες, »5 εξ αύτοχράτορες άν/,γορεύοντβ συγχρδνως, χαι τού- ■ 
των εχαστος δχίνει πάντα λίθον να εξοντώσνι τδν αντίζηλόν το\>· ώστε τδ 
'Ρωραϊχον χ^άτος άδιαχόπως εχλυδωνίζετο άπδ ε|Λ^?.(ους πολ0{χους.

Ούτε τά ονόρατα, ούτε τά άνοσιουργήρατα των άνίρωπορόρ^ν τούτων 
θηρίων δύνανται ποτέ νά εύφράνωσι ψυχάς, ραλίστα δέ απειροχάχων παί- 

χαΐ δι’ αύτδ ούδέ χρίνονται άξια νά ).άβωσι χώραν ενταύθα. Είς τοιαΰ- 
τα δεινά δέ περιπεπλεγρένοι οί ’ΡωραΓο'.ι δεν εδύναντο νά ρελε'Τ^ωη 
δοριχτησίας· διότι δχι ρόνον τά ή9η έξηχρειώνοντο, χαι παρηρελοΰντο ας 
χπιστί^ραι, άλ).ά χαι αύτή ή στρατιωτική πειθαρχία χαι πολερική τέχνη 
δχειροτέρευεν επί ρά).λον καί ραλλον.
 ̂ Οί άθλιο; τής 'Γώρης αύτοχράτορες ευχαριστούντο» αν μόνον εδύναντο 
νά διατηρωσιν άχέραια τάπαλαιά δρια τοϋ κράτους, χαΐ ν’άηοχρούωσι τά 
βάρθαρα έθνη, τά όποια έπήρχοντο πάντοτε όρρητιχώτερα. ’Ησαν δέ ταύτα 
έζαιρέτως οί Πέρσαι είς τά άνατο)Λχά χαί οΐ Γερρανοί είς τά βόρεια τού 
βασι74ίοο σύνορα·

§. 64. Λίίγιηοι ^χ^ροι τΰν 'Ρ^^χαΙαν

Ά ρ τ ζ Ι ρ Β α β ε χ ά ν , ό  άπδ τούς "Ελληνας όνοραζόρενος Άρταξέρ- 
ξης, υίδς τοϋ Σ α σ σά ν, χα'ι άπόγονοςτών πάλαι βασιλέων της Περσίας, 
ΙθερελΙοσε τδ νέον Περσιχδν βασίλειον, χαι εγεινεν άρχηγδς τής δυνα
στείας τών Σ α σ σ α ν ι δ ώ ν .  Ουτοι,.θέλοντε; νά χυριεύσωσι πάλιν ολας, 
τάς ΰηδ τούς ’Ρωραίους Περσικάς επαρχίας» είχαν (ρ· Χ· 161) πολυ
χρονίους χαΐ φονικούς πολέρους πρδς εκείνους, καί ρέ τά δπλα των εξού
σιασαν όλίγας τινάς.

Αλλά πολύ φοβερώτεροι τούτων ενειναν οί Γερρανοί» οΐτινβς δέν πς- 
ριεπλανώντο πλέον κατά φυλάς', άλλ’ ν^αν είς ρεγάλα στίφη συσσωρα- 
τωρένοι, ήγουν, οί Άλλεράνο’.. οί Γότθοι, οΐ Φράγκο·., οί Σάξωνες, οί Βαν- 
δάλοι, οί Βουργούνδιοι καί οί Άλανοί. "Ολοι δέ ούτοι άπεστρέφοντο βίον 
ήσυχονχαΙ ήρερον, και ένοστιρεύοντο πολέρους χαΙάθλους. Δι’α'ύτήν λοι
πόν αυτών ττ,ν διάθεσιν ταύτην, χαί διότι τδ άκαρπον τής γης των φει- 
δω?.ώ; έχορήγει τά ολίγα, δσων είχαν χρείαν, Ιχλιναν εις παντοτεινάς ρε- 
τα·/αστιύσεις, καί έπεθύρσυν εύφροσυνώτερα ένδιαιτηρατα.

"Οθεν ως χείραρος ακάθεκτος δέν έπαυαν νά έφορρώσιν είς'»τδ'Ρωραϊ- 
χδν βασίλειον, χαί δέν τδ άφιναν ουδέ στιγρήν νά άνασάνη· Άλλ’ άπδ τδ 
200  έτος ρετά Χριστδν ήρχισαν νά ενοχλώσιν οί Φράγχοι τας Γαλλίας 
χαί την Ισπανίαν, οί Ά).λεράνοι εισέβαλαν είς την Ιταλίαν, χαί οί Γότθοι 
ίχαρναν έπιδροράς είς τάς παρά τδν Ιςρον χαί τδν Ευξε·,·/ον Πόντον 'Ρωραϊ-

ΣΤΝΟΨΙΓ. 39'·
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χάς € ϊκ φ χ ( ^ Λ ΐ  έτκβαλλβν έττ,σίους φίροιΛ *ί« τούς χβτβχιριευομένοβς; 
’Ι^ α ίο '^ .

§. 65. Κ ω τσΐαηίίΌ ^ ό ^ γ α ς ·

Έν (χέσφ τόσων σφοδρών τριχυ^ιιών Κωνσταντίνος ό μέγας άνέδη ιίς 
τόν χλονιζόμενον βρόνον ώς μονάρχης (μ. X. 3 23— 337), άφοδ χατέβαλκ 
τού; «έντε συμδασιλιΐ; του. Άποχρούσος δέ άπδ τα δρι* τού χράτους δλους 
τού; ιφορμήσαντας λαού;, άνέστησε «άλιν τήν δόναμιν χαΐ την νπόληψιν 
των 'Ρωμαίων.

Επαινείται δε μάλιστα, δτι ε!;τδβχσί).ειόν του Ιοωσκ νέαν θρησχείαν, 
νέαν πρωτεύουσαν χαΐ νέον πολ.ιτιχδν σύστημα. 'Ο νέα δε θρησκεία είνε 
ή Χ ρ ισ τ ια ν ικ ή , την όποιαν ΰ-̂ ωσεν εΐ; τον θρόνον, χαι κατέστησε τοΰ 
χράτους θρησκείαν (μ. X. 323)· αΰτδ; δέ περί τα έσχατα τής ζωής του 
εδαπτίσθη.

Πρωτεύουσαν δέ άνέδειξε τδ παλαιόν Βυζάντιον, τδ όποιον μετεσχεύα- 
σεν έξ όλοχλήρου χοΐ τήν 11 Μαΐου τοΰ 330  έτους εγκαινίασε δημοτελώς. 
Αύτδς μέν ήθελε να ό'Λμάζεται ή τιόλις νέα *Ρώ μη, ό κόσμος όμως 
επειτα «ρδς τιμήν τοΰ χτίςου τήν ώνόμασε Κ ω ν ς α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ε ν .

Συγχρόνως δέ ό Κωνσταντίνος εχαμε χαΐ νέον πολιτικόν σύστημα, χαΐ 
νέαν διαίρεσιν τοΰ βασιλΑυ* επειδή έχώρισε τήν πολιτικήν δύναμιν άπδ 
τήν στρατιωτικήν καί θρησκευτικήν, χαΐ είσήξε νέα αύλιχά υπουργήματα, 
νέους τίτλους χα'ι νέαν άχριδή βαθμολογίαν. "Επειτα διήρεσε τδ κράτος δλον 
εις τέσσαρας ε ξ α ρ χ ί α ς  (ρΓββΓοοΙϋΓδβ)· έκάστην οέ τούτων εις δι· 
ο ι X ή σ ε ι ς , αΐ όποΐαι δλ.αι όμοΰ ήσαν δεχατέσσαρες* έχάστην δέ αυτών 
εις ε π α ρ χ ί α ς ,  αί ότιοϊαι δλαι όμοΰ ήσαν 120.

ξ. 66. ^ια/μεσις τοΰ ^ασι.^£ιοι;.
Κατά τήν διαθήκην τοΰ Κωνσταντίνου τδ 'Ρωμαϊκδν κράτος δλον διε- 

μοιράσθησαν οί τρεις υίοΙ αυτόν (μ. X. 337) Κωνσταντίνος ό β '. ,  Κων- 
στάντιο; 6 β'., χα’ι ό Κώνστας. ’Αλλ’ ή διανομή αυτή έγέννησε τδν εμ
φύλιον πδλεμσ> οστις έπεφερεν εΐς τδ μόλις ησύχασαν βασίλειον νέα κακά. 
’Επειδή πολλά ετη κατά συνέχειαν έτάραξαν τήν εσωτερικήν ήσυχίαν έπ- 
α'/αστάσεις και αίματοχυσίαι, χα'ι ό θρόνο; διά τών Γερμανών χαΐ Περ- 
σών τά; συνεχείς χα'ι Ιτι μάλλ.ον σφοοροτέρχ; είσδολάς ολίγον έλειψε να 
άνατραπή.

Τελευταΐδν δέ Θ ε ο δ ό σ ιο ς  ό μέγας (μ·Χ 3 94— 395) μετά φο- 
νικωτάτου; αγώνας προς τούς αντίζηλου; του, ελαδε τήν μονοκρατορίαν. 
Αυτός ολίγον καιρόν έβασίλευτεν άλ)δι κρατών είς τήν ςΊβαράν του ^εΐρα 
τάς ήνίας τοΰ χατεσπαραγμένου χράτους, Ιδειξεν δχι μόνον άνδρίαν, αλ)« 
και σύνεσιν.

Και πρότερον μέν πολλάχις διηρέθη τδ 'Ρωμοϊκδν κράτος* πάντοτε διιως 
έσώζετο τής ενότητος ή ιδέα. Ά λλ’άφοΰ ό Θεοδόσιος (μ. X. 395.) τδ δι- 
εμοίρατεν εΐς τού; δύο του ά'/ηλίκο'υς υίο'ύ;, δωσας είς μέν τδν μεγαλείτε- 
ρον ^τόν Άρχάδιον τήν Α ν α τ ο λ ι κ ή ν  'Ρ ώ μ η ν  ή Γ ρ α ιχ ο ρ ω -



μ α ϊ χ η ν  Α « τ Ο X ρ α τ ΰ ρ ί* ν , εις τον |«χρ6τερον δέ, τ ο ν ’Ονο'κον, 
τήν δ υ τ ιχ ή ν  *Ρώ[Αην ή τ^ν Λ α τ ιν ιχ ή ν  Α ύ τ  οχ ρ® τ ορ ί « ν , εξε- 
λεϊψ» 'β« 2ε είχαν Ιπιτρόποιχ;, 6 [«ν Αρχάδιος
'Ρ ο υ β ϊν ο ν  τδνΓάλλον,ό δε ’Ονόριος Σ τ ιλ ίχ ω ν α  τόνΒχνδάλον.^ ' 

Έπαισ9ητοτ«αν δ  ̂τήν διαίρεσιν ττ;« άνατολιχής χαι τ9;ς δντιχί,ς αύτο- 
χρατορ(ας ταύτην χατέσττ,σεν ή άντιζτ,λία των δύο ύχουργών ,^ένψ |*άλι- 
στα ήτον ή ενωσις άναγχαιοτέρα ύπερ αλλοτέ τ»τ8. ’ΕΜίδή €ώ\ τή; βα
σιλείας των ανηλίκων τούτων ήρχισε χατά τδ 40 0  έτος ή |χεγάλ/) των 
εθνών ριίτανάςευσις, ϊίτις επέιρερε τής δυτιχής αύτοχ^ατορίας τήν χατ^.ΐΛίν.

Νία έθνη εισέβαλαν εις τας τέως Τωρ-αίχας επαρχίας, χαΐ είς ^ η ν  
ττ,ν Εύρώτη-,ν έσνστήθησαν νέα κράτη, έρ-οριρώθησαν γ>ώσσαι νέαι, χαΐ νέα 
ή9η άνειράνησαν. Οί άγριοι βάρβαροι χατεπάτηταν γεωργίαν, διέκοψαν 
|ρ.πορίαν, σννέχεαν νό|Αθος, άνεχαίτισαν τέχνας χαι έπιστήι*ας, χαΙ τον 
βνθρωπισρ.όν> οστις είχε προοδε·ύσει, ώπισθοποοισαν ρ.ίαν χιλιοετηρίδ*.

ΤΡΙΤΟΣ ΑΤΩΝ.

ΣΤΝ(«ΊΣ.

ο  Μ Ε Σ Α Ι Ο Ν .

§. 6Τ. ΕΙΣΑΓΩΓΉ.
Ή το3 Μεσαιώνος ιστορία έχτείνεται οπδ τού Θεοδοσίου [λέχρι τού Ε . 

Καοό).ου ή άπδ τής {χεγάλης των εθνών ριεταναστεύσεως }*έχρι της σ χά 
σεως του ριεγάλου ίσπανιχοΰ βασιλείου, ήνουν άπδ του 400— 1 5 Π  έτους
|Αετα Χριστόν, και περιλαρ-βάνει τέσσαρας  ̂ ^

*Ι1 πρώτη εκτείνεται άπδ τοΰ Θεοδοσίου ρέχρι του Μωάμεθ, ή αηδ τής 
μεγάλης τών έθνών μεταναστεύσεως μέχρι τής συστάσεως τής θρησκείας 
χαΐ τής βασιλείας τοΰ Μωάμεθ, ήγουν άπδ τοΰ 4 00— 6 22  έτους μετά 
Χριστόν. .

Ή  δευτέρα έχτείνεται άπδ τοΰ Μωάμεθ μέχρι τοΰ μεγάλου Καρόλου, 
ή άπδ τής συστάσεως τής τοΰ Μωάμεθ θρησκείας καΐ βασιλείας^ μέχρι τής 
άρχήςτής Φραγκικής αυτοκρατορίας, ήγουν άπδ τοΰ 6 22— 8 00  ετο^ μ. X* 

*Η τρίτη εκτείνεται άπδ τοΰ μεγάλου Καρόλου μέχρι Γοδοιρρέδου του 
Βουϊλώνος, ή άπδ τής αρχής τής Φραγκικής αυτοκρατορίας μέχρι των ?αυ- 
ροβοριών, ήγουν άπδ τοΰ 8 00— 1096 ετου; μετά Χρίστον.

*'Η Τετάρτη εκτείνεται άπδ Γοδοφρέδου τοΰ Βουϊλώνος μέχρι του Ε·. Κα
ρόλου, ή από τών σταυροφοριών μέχρι τής συστάσεως τοΰ μεγάλου Ισπα-
....-- β— 'ι-·— ί*·—>■ 1096— 1517 έτους μετά Χριστόν»νιχοΰ βασι)Λίου, ήγουν άπδ τοΰ
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ΤΟΤ ΗΕΣΛΙΟΝΟΣ
Α'. ηκριοΑοε.

Χ<6 η ΐ  θηίβΦΐΜ μέχρι τμ Νι*έΐΜβ, 4| ίκέ μιγ^λΐ); «ΰν έβν»ν μιτ^ηςτι}· 
βΐΜ( μέχρι βυβτίβιικ «ή; «ον Ηνίμοβ ϊρηοχοΐας «·1 ^ιλ * ίβ$ , 'ζγβν*

«οΰ 400—623 {«ον« μ. X,
323 Ιτη.

$. 68 . ' υ  ιΐίγάΛη τω τ ρίτατάστίνοίΐς·

Η<γ&^ην «ών ίδνων [Αβτανάστεϋπν ίνθ{*άζουϊΐ τήν βιαίαν «{σβολήν 
β α ρ β ά ρ ω ν , ω ς  έ η ΐ  τ έ  π λ ε ι^ ο ν  Γ ερ ;χα νιχω ν λ α ώ ν  «{ς «ήν 
δ ύ α ι ν  χ α ΐ  (Α κσηρ ιβρ ίαν. Μεγάλη λέγεται ή (Λκτανάοπυαις 
αντη, £χι μόνύν βιότι πολλά Ι8νη ερέθιζαν άπά ανι^ν, άλλα χαΐ βιάτι ρε· 
γά).α έπαχδ).ουθα έπέφερεν αντη. ι

Αί ρεγάλα·. 8έ αυται χαΐ ταραχωβέαταται χινήαεις διήρχεσαν άπ3 τήν 
τετάρτην (ρ . X. 376) ίω; εί; τήν έβδάρην έχατονταετηρίδα. Των βέ 
ρεταναστευσάντων έθνών επιτηρότατοι ήσαν οί Ουνοι» Γάτθοι, Φράγχοι, 
Βουργούνδιοι, Βχνβάλοι, Σονέβο·., Σάξωνες, Ά γγλοι, Σλάβοι, Βένδοι, Έροϋ- 
λοι, 'Ρούγιοι χαι Δογγοβάρδοι.

Προαεχέστατα άποτελέσρατα των ρεγάλων τούτων οτρατειων των 
λαών ήσαν ή π α ν τ ε λ ή ς  χα τα σ τρ ο φ ή  τή ς  δντ ιχ ή ς  αύτοχρα το· 
ρ ία ς  τ ώ ν  'Ρ  ω ρ α ίω ν ,  ν ύ σ τ α  σ ις  ν έ ω ν β  α σ ιλ ε ίω ν  χ α ΐ  έν· 
τ ε λ ή ς  ρ ε τ α ρ ό ρ ^ ω σ ι ς  τής τέως π ο λ ι τ ε ί α ς  χαι π α ιδ ε ία ς .

§. 6 9 . ^ψορμ}} τ ύ τ  ί θ τ ύ τ  ρΛίανΛοχίύσία^·
Ό  πρώτη χίνησις προήλ.θεν άπά τήν Κίναν, χειρένην εις τά ρεσηρβρι- 

νοβνατολιχον τής ’Αβίας, οΐ Σίναι δηλαδή, πολλας έχατονταετηοίδας χα- 
ταδυναντευίρενον άπό τοί»ς βορείους γείτονάς των Ουννους, τών οποίων ήσαν 
υποτελείς, άπηλπίσΟησαν τέλος πάντων, χαΐ άδράζαντες τά δπλα (ρ. X. 
373) κατίτροπώνουσι χαι εζώνουσι το'λς τέως άπανθρώπους τυράννους. 
Ουτοι δέ, οερύρενοι έχεΐθιν προς δυσράς, σθάνουσι ρετά ραχράς οδοιπο
ρίας εί; τά ρεθόρια τής Ευρώπης (ρ . X . 375) Διαβάντες όέ τον Τά- 
ναίν, έπέπεσαν χατά τών Γότθων, οΐτινες βπδ τον Εΰζεινον Πόντον χαΐ 
παρά τον Ιστρον έζετείνοντο εω; εις ττ,ν Βαλτικήν θάλασσαν, καί δι^ροΰντο 
«ίς ’ΟστρογότΟους κζΐ Βισιγότθους.

Οί Βισιγότθοι, ώθούρενοι από τούς ’Οστρογότθους πρός τά ερπρός, διέ- 
€ησαν τον Ιστρον ρέ τήν άδειαν τοΰ ούτοχράτορος τών Γραιχορωραίων Βά- 
λ,εντος, δς τις τού; έδέχθη ώ; ύπηχόου; χαι στρατιωτικούς δούλους (ρ . X. 
376). Τών δε ’Οστρογότθων οί περισσότεροι έβιάσδησαν οπό τούς θύννους 
νά ύποταχθώσιν εις αυτού;.

’Επειδή ορως οΐ *Ρωραΐδι αρχηγοί εφορβλάγβυν οίσ^οότατα τού; Βισι- 
γότθους τού; όποιους είχαν δεχδή, ουτοι έπαναστάτησαν, χαΐ ι^χχϊχαλέ·. 
σαντες εις βοήθειάν των χαι άλλους πολλούς έχ τών όροφύλων (ρ. X. 378) 
ενίχησαν τά αύτοκρατοριχά στρατεύρατα πλησίον τής ’Αδοιανονπόλεως, 
« ί  κατερήρωσαν τήν θρφχην καί Μοισί ι̂ν και Ιλλυρίαν.



ΒΙβτ! φριχτας δε )Λϊί>αϊ[«ς χαΐ αναστατώνεις έστράτευσαν τΓ  βς πάν- 
·η»ν «{ς τήν Ιταλίαν ((*. X. 4 00), στρατηγδν εχοντες τδν βάσι).ία τω» 
Άλαρΐχον, χαΐ Ιχεΐ τρις έλετ,λάτησαν τήν ’Ρώιειιν είς δύο ετών διάστηρια 
(ΐ*. X. 4 08—·410). *0 αύτοχράτωρ λοιπον ’Ονόριος, ά « ν  χατέφνγεν είς 
τήν δχυρ4ν *Ραβένναν, άνεχάλισαν άπο τας μεθορίους επαρχίας, άπδ τήν 
Βρεττανίαν δτ,λαδή και τον 'Ρήνον χαΐ τον ίστρον, τα στρατεύματά του 
προς σωτηρίαν τής Ιταλίας (μ. X. 427).

70 . Σύσνασις Ηων βασιΛείατ,
Καθώς άνεχύρησαν τά στρατεύματα άηδ τα σύνορα, ευθύς τ4 περιοι- 

χοϋντα έθνη ώρμησαν χαΐ έπλημμύρησαν τας 'Ρωμαϊχάς έπαρχίας. Οί 
Φράγχοι δηλαδή, διαδάντες τον χάτω 'Ρήνον (μ. X. 428), εισέβαλαν είς 
την βύρειον Γαλλίαν χαΐ χατεστάθησαν περί τας έχβολας εχείνου. Περί δέ 
τδ 500 έτος εγειναν ουτοι είς την πατρφαν των γήν, τήν Γερμανίαν, ή 
χρατοϋσα φυλή, χαθώς χαΐ είς τήν Γαλλίαν, ήτις άπδ τδ όνομά των ώνο- 
μάσθη Φραγχία (ΡΓΗΠΟβ, ΡΓΟηΙϋΐίοΗ).

Όλίγοντι πρωτήτερα (μ. X. 114) οί Βουργούδιοι, δλλη Γερμανική 
ουλή, ύπερέβησαν τδν άνω 'Ρήνον χάι χατεκυρίτυσαν τήν «ερι τδν 'Ροδα- 
νδν χαΐ ’Αραρσν χώραν , ήτις χαΐ ττ,ν σήμερον έξ εκείνων ονομάζεται 
Β ο υ ρ γ ο υ ν δ ία .  Άχόμη άρχήτερα (μ. X. 406.) οί Βανδά).οι χαΙ ’λ -  
λανοί χαΐ Σουεβοι, όπερβάντες τά Πυρηναία, είσΓ/ώρησαν είς τήν Ισπα
νίαν, χαΙ μετά δεινούς πολέμους έθεμελίωσαν έχει τδ Βα ν ο α λ ιχ δ ν  βχ- 
σίλειον (μ. X. 409). ^

Μετά δέ τδν θάνατον τοΰ Άλαρίχου οί Βισιγδτθοι, στρατεύσαντες άπδ 
τήν Ιταλίαν είς τήν Γαλλίαν και Ισπανίαν, καΐ έκβιάσαντες τσύς Βανδά
λους, έσύστησαν τδ Β ι σ ς γ ο τ θ ί χ δ ν  βασί).ειον (μ. X. 419), έχτει- 
νόμενον άπδ τδν Ατλαντικόν ωκεανόν εως είς τδν Λειγιρον, τοΰ οποίου 
πρωτεύουσα ήτον ή Το).ώσσα.

Κα'ι οί μέν Σουέβοι, μείναντες είς ττ,ν Ισπανίαν, όπετάχθησαν είς τού; 
Γότθους* οί Βανδάλοι δμως, ύπδ τδν βασιλέα των Γε·ι»σ8ρ'.χον δ’.αβάντες εις 
τήν Αφρικήν (μ. X. 429) εκυρίευσαν τάς εκεί 'Ρωμαϊχάς χώρας, και έπΙ 
των ερειπίων της Καρχηδόνος έθεμελίωσαν τδ κραταιδν Β ανδα λικ όν  
βασιλειον (μ. X. 440).

$ . 7 1 .  Ν ία ι  ^μεταναστεύσεις.
*Η Βρεττανία μετά τήν άναχώρησιν των 'Ρωμαίων, επασχεν αδιαχδ- 

πως άπδ τάς έπιδρομάς χαι λεηλασίας τών άγριων Κα).ηδον(ων. Οθεν οι 
Βρεττβνβί, μή δυνάμενοι νά άντισταθώσιν είς τούς ωμούς καί πολεμικούς 
γείτονας των, έπεκαλέσθησαν (μ. Χ· 449) τούς Σάξωνας και Αγγλους, 
φύλα Γερμανικά παρά τήν βόρειον θάλασσαν. Ουτοι δέ, τρέςαντες είς βοή
θειαν, καί διώξαντες τούς λτ^στάς είς τά όρη των, κρατοΰσι τήν έϊ.ευθερω· 
θεισαν χώραν καί συσταίνουσιν έπτά μικρά βασίλεια (μ. X. 450).

Οί δέ Βρεττανοί, διά τήν πρδς αυτούς απιστίαν τών ίδιων υπεράσπισών 
δυσαρεστν,θέντες, έφυγαν απδ τήν πατρίδα των κατά χιλιάδας (μ. X. 456),
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χα) μτΐΐβήταν %2ς βορει,οδϋτιχψ Γαλλίαν, οπού ή Β ρ β τ τ α ν ί α  (βτβ> 
Ιβ^πβ) "ϊή·* σήαβρον οώζει. ίο δνο;** των. *Η οε Βρετιανίβ ^ιιτωνο- 
|Αά®θη Α γ γ λ ί α  οπό το5»? νέοι>;ττ,ς κατοίκοο; Άγγλοτάξωνας.

Εις δό τήν βορΕίανατολιχτ,ν Γερρ.ανίον, ερη ι̂ω8εΓσον δια τήν μετβνά- 
«ηευσίν ταύττ,ν, ήλθαν ([α.Χ . 495) άπό τοΰ Βιατούλα τα ανατολικά νέοι 
λαοί, Ββνδοι και Σλάβοι όνορ.αζόμενοι, και έξετάνθτ^αν άτώ τον Βίβδρον 
άνβτολιχϋ; εως είς τα [ΐεθόρια της ’Δαίας.

§. 72 . Κοσμοχρατορία των Ο νννον·
Ά λλ’ δλα τα νεοσύστατα ταΰτα βασίλεια εριελλαν νά χαταπονεθώσιν 

από τον Αττίλαν βασιλέα τών Ονννων. Ό  τρθ[ΐερδς οντος άνηρ, ό διά 
τας φρικωδεστάτας πράξεις του έπονορΛσθεΙς θ ε ία  ρ -ά σ τ ιξ , ύπέταξεν 
(|Α. X. 444) εί; τό σκηπτρόν του δλα τά κατά ριέρος σ τ ί^  των Ου'ΛΚιΐν 
από τον Βόλγαν εως είς τον Τίβισκον ποταριόν,καί συγκροτήσας στρατόν 
δΟϋ,0 00— 700 ,000  ανδρών έστράτευσε κατά της δυτικής Ευρώπης 
(ρι .X. 450).

Π).η{ΐμυρήσας δέ τήν Γερμανίαν, καΙ διαβάς τον 'Ρήνον, εηροχώρησεν 
εως είς ττ,ν Αύρηλίαν τής Γαλλίας (ΟΓΐβαηβ) λεηλατών και φονεύων.

Ό  επικείμενος κοινός κίνδυνος ήνάγκασε τον ίτρατηγόν των ’Ρωμαίων 
Άέτιον, τον βασιλέα των ΒισιγότΟων θεοδωρΓχον καΐ τον βασιλέα των 
Φράγκων ΜεροβαΤν; νά ένωθώσιν, οί όποΓοι, άγοϋ έχτύπησαν μέρος των ' 
5-ρατευμάτων τοϋ Αττίλα είς τήν Αύρηλίαν, και τά έξεβίασαν, άπηντήθησαν 
με δλην αύτοϋ τήν δΰναμιν είς τάς πεδιάδας τοϋ παρά τόν Ματρώναν 
Καταλαύνου (ΟίίαΙοηδ 6\1Γ-Μαπΐβ), δπου συνεκροττβη μάχη πεισματωδε- 
στάτη, είς τήν οποίαν χατετροπώθη ό Άττί)Λς, και έξώσθη άπό τήν Γαλ
λίαν (μ. X. 351).

Τό έξης έτος βίσέβαλεν είς τήν άνω Ιταλίαν , κατέστρεψε καΙ άλλας 
πολλάς πόλεις, καΐ τήν Άκυληίαν, των οποίων οί κάτοικοι μετά πολλών 
άλλων 1τα).ών κατέρυγαν είς τάς πλησίον νήσο’υς τοϋ Άδριατικοϋ κόλπου, 
δπου έκτισαν τήν μετέπειτα μεγάλην καί λαμπραν Β ε ν ε τ ί α ν .

Ένφ δέ ό Αττίλας έμελλε νά προχωρήση κατά τής 'Ρώμης, έρχεται 
πρός αυτόν έκεΐθεν πρεσβεία μετά τού Πάπα Λέο·/:οςτοϋ πρώτου ή μεγά
λου, καί ποοβάλλοντες υποσχέσεις πολλάς, μάλιστα δέ φοβερίζοντές τον 
μέ ττ,ν θρησκείαν, άηοτρέπσυσιν αυτόν άπό τόν σκοπόν του. Άναχωρήσας 
λ,οιπόν άπο τήν Ιταλίαν άποθ'/ησχει μετ’όλίγον άπό αποπληξίαν (μ. X. 553).

Τούτου δε ό θάνατος και ή διχόνοια τών υιών ούτοΰ καταλύουσι τών 
Ουτνων τήν βασι/.είαν εις τήν Ευρώπην. "03εν τά έθνη, δσα τέως ό τρό
μος σιτ^εΐχεν ηνωμένα, άτιεσπάσθησαν, καΐ ή μεγάλη τά ιΆ ττίλ» κοσμο- 
κρατ^ία διηρέθη είς πολλά μικρά κράτη. (μ .Χ . 555).

7 3 . Καχαοτροφή τήζ ίυτιχίΐζ ^ύτοχρανορίαζ.
Ένδ εγίνοντο α1 καταστρεπτικαί αυται ταραχαί, έβασίλευαν εις τήν 

διηρημέ'Λίν “Ρωμαϊκήν αύτοχρατορίαν παιδία (§. 66.), ήγουν, είς μέν τήν 
Κω·/σταντινούπολιν ό όχτωχαιοεκαεττις ’Αρκάδιος, είς δέ τήν “Ρώμην ό έν- 
ίεκαετήί Όνίριος.
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Οί »πίτροΐΜΐ των δύο ανηλίκων αύτοχρατύρων, 'Ροο’ρΤνβς χαι Στι^χων, 
τ,ίβν άνθρωποι ρ,οχθηροί, άντίζηλοτνποόντο χαΐ δέν έ<ρρύντιζ*ν τύσον δι* 
άλλο τι, δ»ον πώς ν’ οιύξήση έχάτίρος τήν ίδιαν «αυτού ούναυιΐν χαΐ πλού
τον. ’Αλλά χαΐ τδ προς τήν πατρίδα χαΐ τον ήγιΐλόνα χρέος των έλη- 
<τρι6νησαν τύσον, ώη« χαΐ συρβάσκις προδοσίας ίχαριναν πρές βαρβάρους, 
χαΐ ιίς ίπιτυχίαν τής ιοιοτιλιίας των έπροσχάλουν αυτους βοηθούς.

Τύρα δ{ [Λίλιστα, ένφ άδιαχέπως οί βάρβαροι έπήρχοντο, ήτον άναγ- 
χαιύτατον ή κνωαις* έπιιδή ρ,ύνη ή σύρ:πνοια δλων έούνατο νά σώαη τήν 
έλευθιρίαν ένος έκαστου. "Ομως των δύο υπουργών τδ ^ρύνημα δεν ήτον 
τούτο, άλλ’ έχάτερος ήγάλλετο διά τά δυστυχήματα, δσα επασχαν αί 
χώραι τού ετέρου. Αυτή λοιπόν ή διχόνοια «πίρερι τε).ευταΐον τήν κα
ταστροφήν τής δυτικής αυτοκρατορίας τών 'Ρωμαίων.

ΈπΙ τής βασιλείας ήοη τού Όνορίου είχαν κυριε'ύσει άπδ τούς *Ρω» 
ριαίους οί βάρβαροι μεγάλας χώρας* επειδή έχασαν έχεϊνοι τήν Γαλλ.ίαν, 
τήν Ισπανίαν χαΐ τήν Βρεττανίαν, χαί δέν τούς εμενεν άλλο σχεδόν είμή 
μόνον ή Ιταλία. Μετέπειτα δέ έχρημάτισαν έλεειναί σχιαΐ αυτοχρατόρων, 
οΐτινες ταχέως συνδιεδέχοντο ολλήλους, χαΐ οΐ περισσότεροι έξηρτώντο 
άπο τους βαρβάρους, χαι χατά τήν άρέσχειαν εκείνων ύ ψ ώ ν ο ν τ ο , έπρο-, 
σ τα τ εύ ο ν τ ο , χα θη ροϋντο .

Τελευταΐον οί βάρβαροι άηδίασαν νά παίζωσι μέ σχιάν αύτοχρατορίας. 
"ΟΟεν ’Οδόαχρος, 6 άρχηγδς τών Έ ρούλω ν χ α ΐ  ’Ρ ουγίω ν, μισθοφό
ρων τών 'Ρωμαίων, χαΟήρεσε τον έσχατον «ύτοχράτορα ’Ρ ω μ ύ λο ν  Δ ύ- 
γο υ σ τύλ ο ν , χαί, άναγορευθείς αυτός άπδ \οί>ς οίχείουςτου βασιλεύς, 
εσύστησε τό πρώτον Γ ερ μ α ν ικ ό ν  β α σ ίλ ε ιο ν  εις τήν Ιταλίαν (μ. X.
4 76).  ̂  ̂  ̂ ^ ·

'Ο *Ρωμύ),ος Δυγουστύλος, δστις χοτά παράδοξον συγκυρίαν εΤχε τδ 
Ονομα τοϋ χτίστου τής 'Ρώμης χαΐ τού πρώτου ουτοκράτορος τών 'Ρω
μαίων, δέν έφονεύθη, διότι ήτον πολ/.ά νέος χαί άνεπίφοβος, άλλ’ άπέ- 
θανεν ίδιοτεύων. Ουτω λοιπόν ή δυτική αυτοκρατορία τών 'Ρωμαίων, άφοΰ 
δ ιή ρ χε σ ι 1230 έτη (άπδ τοϋ 7 5 4  έτους π . X. μέχρι τοϋ 476  μ. Χ·) 
χ α τεσ τρ ά φ η , καί τό όνομά της έσβυσι.

§. 74 . 'Οατ^ογοτθίχίίΥ βααΙ.ΙίίΟΥ·

Άλλ'ολίγον διήρκεσετοΰ ’Οδοάχρου ή βασιλεία* επειδή μετά 17 έτη 
τοϋ άφγρεσαν οί ’Οστρογότθοι τδ βασίλειον, τδ όποιον εΐχεν άρπάσιι. Οί 
δέ ΌστρογότΟοι, μετά τήν καταστροφήν τοϋ ’Αττίλα, χατεστάθησαν εις 
τήν Οανονίαν (Ουγγαρίαν) μέ τήν άδειαν τοϋ Αυτοχράτορος τών Γραιχο- 
ρωμαίων Μαρχιανοϋ (μ. X. 463)* έπειτα δέ έπιθύμη^ιαν νά χυριεύσωσι 
τήν Ιταλίαν.

'Οθεν στρατηγούμενοι άπδ τδν βασιλέα τδν θεοδωρΐχον, εισέβαλαν είς 
τήν Ιταλ.ίαν, ένίχησαν τδν βασιλέα ’Οοόαχρον πλησίον τής ’Ραβέννης, 
χαΐ χατεδίχασαν αυτόν είς θάνατον* άνηγόρευσαν έπειτα βασιλέα τής 
Ιτβλ^ς τδν περιπόθητόν Ήι» ΟεοδωρΓχον (μ. X. 493). Τοιο'/τοτρόπως
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Ιαυ<πή9η μ£γ« Ό ν τ ρ ο γ ο τβ  ιχ&ν βανίλκιον, το όηο»ν ξξβτίίνκτο εί$ 
τήν Ιταλίαν, κι; την Σιχιλίβν, «ίς την μιτημβρινήν Γερμανίαν, κτλ,

*0 νίο; βασιλεύς βίχ· τήν χα9έ$ραν του άμοι6α£όν εί; την Τα6ένναν 
καΐ εις την *Ρώμην, και με ζήλον Ιπροατάτευε τβς τέχνας, τάς ίπι?ή- 
μ«ς χαΐ τάς αρχαιότητας, άν χαΐ ητον άμοιρος σπουδαίας άνατρο<ρής. ’Αλλά 
μετά τον θάνατον' αΰτοΰ (μ. X. 526] εβίυτεν ή 6όξα τοΰ ββσι ν̂είου} τοΰ 
όκοίου τήν πτώαιν επροξένησαν οΐ Βυζαντινοί.

$ . 7 5 . ' / /  άταΐο.Ιιχ^ αύτοχρακρία ζώχ 'ΡωμαΙωγ.

Τό βασίλειον τούτο ^ιήρχεσε χίλια ετη περισσότερον παρά τό Συτικόν· 
επειδή προσεβ).ή9η μίν' αυτό, χαί τινες των επαρχιών του ε).εηλατή9ησαν 
χαι ίπορδηδησαν, χαΐ επί τοΰ Θρόνου έχάΘητο ό βλάξ ’Αρχάδιος· όλλ* 
Ομως τό ολον οιίμενε. Μάλιστα δε, ά ^ϋ  εχάΘησαν έπΙ τού αύτοχρατορι· 
ΧΟϋ θρόνου άθλιοί τίνετ αυτοχαίτοοε;. άνεηνννι νν) τηιηή̂ ηι· 
δστις άόιδεν ελπίδας.

άθλιοί τινι; αυτοχράτορες, άνειρανη χαί τοιούτος αυτοχράτωρ,
. ΟΤΙ θά φέρη πάλιν το βασίλειον εις τήν άρναίαν

του λαμπρότητα.
Ουτος ήτον Ιο υ σ τ ιν ια ν ό ς  ό Α'. (α . X. 527— 5 65), επί τής 

βασιλείας τού οποίου συνετάχθη ή περίφημος νομική βίβλος, ή όπιγρα· 
φομόνη ςοΓριίε ϊϋΓΪ8, χαΐ έξ Ινδίας εγέρθησαν είς τήν Ευρώπην χατά πρώ
τον μεταζοσχώληχα (μ.Χ . 529). ’Λλλά μεγίςην δόξαν ελαβεν ό Ιουςι* 
νιανός διά τών στρατηγών του Β ελ ισ α ρ ίο υ  χ α ΐ  Ν αρσή.

Επειδή ό Βελισάριος, χατας-ρίψας τό είς τήν ’Δφριχήν Βανδαλικόν βα- 
σίλειον (μ. X. 6 3 4 ), τό όποιον άπό τού 430  έτους χατετρόμαζε πάσας τάς 
παραλίους επαρχίας, υπέταξεν είς τον αύτοχράτορά του τάς χώρας, δσαι 
δπέχειντο είς ίχεΐνο· επειτα δί, χινηθέντος πολέμου πρός τό εξαδυνατισμέ- 
νον Οςρογοτθιχόν βασίλειον (μ. X . 536), ό ΙουςΊνίανός, νομίζων, οη εχει 
διχβ^ωμα είς τούτο, έχι^ίευσεν αυτό μετά δεκαοχτώ ετών αγώνα; διά τοΰ 
Βελισαρίου χαΐ Ναρσή, τό έχαμε 'Ρωμαϊχήν επαρχίαν, χαΐ τό μετονώ- 
μασεν εξ α ρ χ ία ν  (μ . X. 654).

7 6 . Τό Αογγαβαρίιχόγ ΒασΙΛαον·

Αλλά μετ’ ολίγα ετη τό μιγαλείτερβν μίρος τής ίξαρχίας τβύτης 
άχυριευθη άπό τούς Αογγοβάροους, φυλήν Γερμανικήν. Οί ίγμοι ουχοι χαΐ 
πολεμικοί δνδρες άπό τήν Οαννοι^αν, δπου μετά τήν άναχώρησιν τών 
’Οςρογότθων είχαν χαταςαθή (μ. X. 548) έχίνησαν, χαί μετά πολλά; μετ- 
Μχεσίας εισέβαλαν είς τήν Ιταλίαν, στρατηγόν εχοντες τον βασιλέα των 
Άλβοϊνον, καΐ έχυρίευσαν σχεδόν άμαχητει τήν άνω Ιταλίαν (μ. X. 668).

'ϊστερώτερα δό υπέταξαν χαΐ τήν μεσαίαν Ιταλίαν, χαΐ τό πεμσσό- 
τιρον μέρος τής χάτω, χαί χαθέδραν του ό Άλβοΐνος εχαμε τήν Οαυίαν. 
Οί δέ Γραιχορωμαιοι εξούσιαζαν άχόμη μόνον τήν 'Ρώμην χαί τινας «1- 
λ ^  μιχρας έπαρχίας, χαΐ είς τούς Λογγοβάρδους ήναγχάζοντο νά πλη· 
ρωσωσι φόρον. Τοιουτοτρόπως λοιπόν έπΙ τών έρειπίων τής ’Ρώμης άντ}- 
γέρΘη̂  άλλο νέβν βασίλειον, τό Δογγοβαρδιχόν (μ. X  568)· τό δέ όνομα χαί



ί  »ι5ηρβ(5ί στίφ*νος των Αογγοβάρίων οι*τηρή9τ)»βν μέχρ» των ν«»:ά- 
των χρίνων»

Εΐ< την Κωνσταντινούπολιν Ιπ$χράτβνν ιντονούτφ φονιχοΐ διαηλη· 
χτ(7{Λθΐ μίταξν των Π ρ αφ ίνω ν χα ΐ Γ α λ α ζ ίω ν , 8ύο φατριών τοϋ ίπ^ 
«οδρομίον, ούτως ώνθ|χα9{ΐ{ν«)ν άηδ τδ χρώμα τών «νδυμάτυν» τα δηοΐα 
{^ρουν. Οί Γαλάζιοι Ευνοούντο άπδ την αυλήν, δια τδ δποΓον {γόναν 
τδαον υηιρή^ανοι» ώατι χατέτρεγαν θανάσιμα τους Πρασίνους, χαΐ τ<λευ« 
ταΤον (562 μ. X  ) χατήντησαν νά σχοτώσωσιν αυτούς χαΐ τούς φίλους 
αυτών ?ως 30 ,000 . Εις ταύτην την ταραχήν έχινδύνευσε να φονευθ  ̂
χαΐ 6 ίουστιανός αύτδς, άλλα τδν εσωσεν ή φρδνησις τοϋ Βελισαρίου.

0( δέ τοϋ Ιονστιανοϋ διάδοχοι ώς επί τδ πλεϊστον ήσαν άνθρωποι δει- 
σιδαίμονες, δχνηροί χαΐ απηνείς. ”0θιν τα πολεμικά παρημελήθησαν, χαΐ 
ωραΐαι Ιπαρχίαι υπέκεσαν είςζένην εςουσίαν. ΈπΙ δε Κωνσταντίνου τοϋ ε'. βασιλιύσαντος άηδ τοϋ 6 68— 685 έτους, δλον τδ Γραιχορωμαιχδν 
βασίλειον εφαίνετο δτι εμελλε νά ύποπέσιζ) είς τούς "Αραβας.
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ΤΟΤ ΗΕΣΑΙΟΝΟΣ
Β'. ΒΕΡΙΟΟΟΣ.

3ΐχ& ΜνίμεΙ μΙχμ ΚβρδΧου «οΰ μιγίλοο, ή ιΐχβ τής συβτίειας Η»χμεΙανιχ9ιε 
βρηηιε(α« χβΙ βαβιλεΐας μέχ^ ^ίΧ^Ι τ7[ς φραγχιχής αύτΒχ^ετορΙας, 

ήγουν, άχί ΤΜ 622—800 μ. X.
ΤτβϊϊήΓ

§. 7 7 . Μ(ύ&^ί$.

*Π Αραβία εινε μεγάλη Χερσδνησος είς τδ μεσημβμνοδυηχδν τής Α 
σίας, {χει άζιδλογα γενηματα, καί χατοιχεΓται άττδ ανθρώπους Απλούς 
τά ήθη χαι φιλ.οξίνους, οί δηοΐοι πορίζονται τδν βίον άπδ έμπδριον χαί 
πτηνοτροφίαν, χαΐ χυβερνωνται άπδ Σίχους ή Φύλαρχος. Τών δε «δλεων 
αυτής έπισημδταται είνε ή Ηέχχα, οπού έγεννήθη δ Μωάμεθ, χαΐ ή Με- 
δίνβ, δπου εινε ένταφιασμένος. *Η χώρα αΰτη Ιχατοιχήθη παλαιδθεν, χαί 
τινες γενεαλογοϋσι τούς χατοίχου; αυτής "Αραβας άπδ τδν υίδν τοϋ Αβραάμ 
Ισμαήλ* άλλά πρώτος δ Μωάμεθ, γεννηθείς χατά τδ 569 ίτος, χατίςτ)- 
σεν αυτήν τοιαύτην, ώστε νά ήνε σημαντική είς τήν καθολικήν ιστορίαν 
του κόσμου.

*0 εχ φΰτεως μεγαλδνους οϊτος όνήρ, περιηγηθείς χά ^ν {μπορίου, άπέ- 
χτησε περί χδσμου, ήθών χαί θρησκείας γνώσεις πολλάς χαΐ μεγάλσς. 
*Εχ τούτων δρμώμινος, ήσθάνθη πδσον άλογος ήτον ή είδωλολατρεία,τήν 
δποίαν {θρήσχευεν ή ηατρίς του, χαί έπομένως συνέλαβε γνώμην νά γείνη 
θεμελιωτής νΙας θρησκείας.

"ΟΟεν, άφοϋ εζησε πολύν καιρόν ^ίς μοναξίαν, {ζαφνα {μανίζεται ώς 
ηροφήτης τοϋ θεού. Ευθύς τότε ηυρεν ολίγους μίν οπαδούς, εχθρούς δμως 
*βΙ δώχτας παμπδλους. Έκ τούτων δέ ̂ σςιν μάλιστα οί ίεριϊς τών ειδώλων.



%8 ΓΕΝ. Ι3Τ0ΡΙΑ2

βϊτιν»;, ίεωροίίντ«ς τδν νιΟΜνη προφήτην ώ; ά·>βτρβπ|β τήζ τίως δηολή- 
^ιώ: των. έβουλιύοντο τον σηχώνωοιν άπδ το μέσον.

Ά λλ 6 Μωάμεθ, άφοϋ »δ· τόν όποιον όχ'.νδύνιυ· χίνευνον, χαταφεύγει 
άπότήνΗίχχαν «ί^τήν Ηιδίναν. ΚαΙ τήν φυγήν τβύτην, ή-ης «γιινε τήν 
16  Ιουλίου τοΰ 6 2 2  Ιτους μετά Χριστόν, οί "Αρσόες όνομάζουσιν ’Ε γύ · 
ραν, χαΐ οί Μωχμεθχ'/οΐ εχουσιν «ρχήν τής χρονολογίας των. Εις 2έ τήν 
Μεοίναν ηυρεν ό Μωάαεθ τόσους οπαίους εντός ολίγου, ώστε έίυνήθη νά 
χινήσνι χατά των διωχτών του στίφη ένοπλα {μ. X. 629). Διό ή Μέχχα 
ήναγχάσθη νά ύποτβχθή είς αυτόν, χαί ή Αραβία δλη ενιχήθη χαΐ εχλι- 
VI τον αυχένα. Μετά δε ταΰτα ό Μωάαεθ είσίβαλεν είς τήν Συρίαν, χαί 
αυτόν τής Κωνσταντινουπόλεως τόν αΰτοχράτορα έπροσχάλεσε νά δεχθρ 
τό νεον κήρυγμα.

Τελευταΐον δε άπέθανε περί τό 6 32  έτος είς τήν Μεδίναν, είς τής 
δποίας τό πρωτεύον τζαμίον κατετέθη τό λείψανόν του, άναπαυόμενον είς 
λάρναχα λευχοϋ μαρμάρου. Είς προσχύνησιν οΙ τούτου εχαστος Μωαμε
θανός χρεωστεΐ άπαξ νά υπαγη ίχεΐ. Μετά δό τόν θάνατον τοΰ προφήτου 
ο Δ β ο υ β έχερ ο ς  συνέλεξε (μ. X. 635) τά δόγματα χαι τάς γνωμας 
αυτού είς ^ιβλίον, τό όποιον ονομάζεται Κ οράνιον.

7 8 . Δίΰο’̂ (οζρατορ(α Μωαρ-ιθανιχ^»
Οΐ διάδοχοι τοΰ Μωάμεθ ωνομάζοντο Κ α λίφ α ι. Των δό πρώτων πέντε 

Καλιφών ή χυβέρνησις ήτον λαμπρότατη* επειδή αυτοί εσώρευσαν δορυ- 
χτησίας ΙπΙ δορυχτησιων διότι ή Περσία, ή Συρία, ή Φοινίχη, ή Παλαι
στίνη, ή Κύπρος, ή 'Ρόδος, ή Αίγυπτος καί δλη τής Αφρικής ή βόρειος 
παραλία μέχρι τοΰ 'Ατλαντιχοϋ ’ύχεανοΰ, έντός 15 ετών, έκλιναν τόν 
αυχένα είς αυτούς, χαί ό αύτοκράτωρ τής Κωνσταντινουπόλεως ήναγχά- 
σθη(μ· X. 657) νά χλείσημέ τους “Αραβας ειρήνην Ιπιζήμιον είς εαυ
τόν, χαΐ νά τους παραχώρηση τάς έπαρχίας δλας, οσας τού είχαν κυριεύσει.

*Ομΐι)ς οί "Αράδες δέν εύχαριστήθησαν είς τούτο, άλλ' ήθελαν μάλιςα 
νά χυριεύσωσι τήν λαμπροτάτην χαί πλουσιωτάτην Κωνσταντινούπολιν. 
*09εν μυριαπληθής Αράδων στόλος έφάνη προ τών τειχών τής πόλεως 
χαΐ χατετάραξε τους χατοίχους αυτής (μ. X. 672). ’Δλλά τών Γραικό- 
ρωμαίων ή άνομα, χαΐ μάλιστα τό λεγόμενον υγρόν ή θαλάσσ ιον 
πύρ χατέστρεψε τών πολεμίων τόν ύπερήφανον στόλον, χαί εσωσε τήν 
βασιλεύουσαν από τόν επικείμενον κίνδυνον (μ . X. 673).

Οί δέ Άραβες, οφώ άπέτυχαν είς τό χατά τής Κωνσταντινουπόλεως 
όπιχειρημά των, Ις-ρεόαν τά δπλα των προς τά δυτικά τής Ευρώπης. "Οθεν 
Τα^.χος, ό τών Αράβων αρχηγός, διέβη με ούναμιν μεγάλην άπό τήν
Αφριχήν είς τήν Ισπανίαν (μ. X. 71 1 ), χαί χατέλυσε τό δι’ αποστασιών 

άζαδυνατισμένον ήδη Βισιγοτθιχόν βασίλειον, άφοΰ διήρχεσε 282  Ιτη, 
άπό τοΰ 43 0 —7 1 2  έτους* τά δέ λείψανα τών Γότθων άπεσύρθησαν είς 
τά  δρη τής Άστουρίας.

Επειτα οί Άραβες ίνίχησαν από τήν Ισπανίαν προς τήν Γαλλίαν, με-



λ(τωντ«ς νβ ύηοτάξωσιν αύΐήν πρώτον, Ιπειτ* τήν Ιτιλ(αν κ*1 τήν Γερ- 
ΐχανίαν, χαΐ τοιουτοτρόπως, πχτοϋντες (ίς τα ερείπια ττ;ς ΓραιχορωρίαΐχΫϊς 
αΰτοχρατορίας, να έπιατρίψωσιν εις Δαμασκόν, τήν βασιλεύουσάν των 
πόλιν. Εΐσχωρήσαντες λοιπόν εις τό εσωτερικόν τής Γαλ),(ας, ετρόμαξαν 
τον χόσμον τόσον, ώστε εόίσταζαν είς τήν Ευρώπην αν εμελλε νζ ύπε- 
ρισχύση τό Εναγγέλιον ή τό Εοράνιον· Αλλ οΐ Φράγχοι Ισωσαν τότε 
τήν χριστιανωσύνην έπειόή εύτοι, στρατηγόν εχοντες Κάρολον τόν Μάρ» 
τιλον (Σαύραν), υιόν τοϋ Πιπίνου Έριστάλ, εχτύπησαν τούς Σαραχηνούς, 
στρατηγουμένους από τόν περίφημου Άόόέραμον ή ’Αβοελαραχμάνην, 
πλησίον τοϋ Τουρονίου (ΤοϋΓδ) παρα τον Αιγήρα ποταμόν (ίοίΓο], τούς 
ένίχησαν χαΙέοίωξαν τα λείψανα τοϋ χατατροπωΟέντος στρατεύματος πέ· 
ραν των Πυρηναίων (π. X. 732).

79 . Φραγχιχ6ν βασΙΛΐΐον.

θεμελιωτής τής Φραγκικής μοναρχίας εΤνε Χ λ ο ό ο β ίχ ο ς ,  άνόρειος 
μίν άνήρ χαΐ περί τα πολίτικα όεινός, αλλ απηνής χαΐ άσυνείόητος. 
’Επείοή εις τος ταραχας τής των εθνών μετανα^εύσεω; μΙ τούς Φ ρ ά γ
χους του (ή ελευθέρους ανθρώπους) ήρπασεν (μ. X. 486) από τσύς'Ρω- 
μαίους τό βόρειον καί μεσαΐον μέρος τής Γαλλίας ($. 7 0 ), και μετέηειτα 
έξηπλώθη περισσότερον εις ται πέραν χαΐ τά έοώθεν τοϋ 'Ρήνου.

Ό  Χλοδοβίχος δια μίν τής έν Τολπιάκιρ (ΖυοΙρίοΙι ή ΤιιοΙρίΛ) μά
χης υπέταζε τούς παρ* έχάτιρα τοϋ Τήνου ’Δλλεμάνους (μ. X. 496}* διά 
δέ τής έν ΙΙιχταβίφ (ΡοϊΙΐβΐβ) τούς Ιν τγ| μεσημβρινή Γαλλίφ Βισιγό- 
τθους (μ. Χ· 507). 'ΕπΙ δέ των διαδόχων αυτού κατά μέν τό 531 έτος 
υπετάχθησαν οΐ έν τή μεσημβρινή Γερμανίφ θυρίγγιοι, κατά δέ τό έπό- 
μενον ετο; οΐ έν τή μεσημβριοανατολιχή Γαλλίιρ Βουργούνδιοι χαΐ οέ 
Ββυαροί. *Οθεν οχι μόνον ή Γαλλία δλη, άλλα και μέγα μέρος τής Γερ
μανίας, ύπήχουεν είς τούς Φράγχους,

Του Χλοδοβίχου ή γενεά λοιπόν έβασίλευσεν εις τό Ιχτεταμένον Φραγ
κικόν βασίλειον 2 0 6  ετη, από τού 4 8 6 —7 52  έτους. Οί δέ βασιλείς τής 
γενεάς ταύτης κατά τού; υςέρους χρόνους, οντες νωθροί καί π τ ω χ ο ί  
τό π ν ε ύ μ α ,  άφιναν τ7|ν έζουσίαν είς τάς χεΓρας των άνωτάτων άζιω- 
ματιχών των, οΐτινες ώνομάζοντο μ α γ ιο ρ δ ό μ ο ι (αυλάρχαι). Τό δά 
άζίωμα τούτο έλαβαν άλληλοδιαδόχως τρεις μεγάλοι άνδρες, Π ι π Γ ν ο ς 
ό Έρις'άλ, δεινός τα πολιτικά καί ευτυχής τά πολεμικά (678 —7 14), Κά
ρολος ό Μάρτελος (716— 7 41), δοζασΟεις ό>ς σωτήρτής χριτιανωσύνης 
διά τήν χατάτών Αράβων νίκην, χαΐ Π ιπ ΐνος  ό μικρός (741— 7 6 8 )· 

*0 Πιπΐνος οδτος ήρώτησε τόν Πάππαν Ζαχαρίαν, αν ό έχων τήν βα
σιλικήν δύναμιν δεν είνε άζιος νά έχη χαΐ τό όνομα βασιλεύς. Λαβών δ1 
παρ’ εκείνου καταφατικήν άπόχρισιν, χαθήρεσι τόν βασιλέα Χ ιλδερ ϊχον 
τόν Γ' (μ. X. 7 52), τόν έχλεισενείς μοναςηριον καί έχρίσθη αυτός βα
σιλεύς τών Φράγκων υπό τού Β ονιφ ατίου , όςτις Ιχήρυττε τό Ευαγγέ- 
λιον τότε ιίς τήν Γερμανίαν, χβΐ τιμάται τήν σήμερον ώς άγιος. Άπό τόη
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Πιηΐνον τβντβν άρχΙζη νέα δ«Μαατ»{α ή βκηλιχή γ»νιά, ^ ΐ ζ  δνο· 
μάζ€ται ιών Καρλοβιγγίων ήγουν Κβρολιδών άπδ τον Πιπίνο» τον οΚν 
Κέρολον ηατρωνυριβυίΛένη·

ΤΟΓ ΜΒΣΑΙΟΝΟΣ 
γ ·. ΠΕΡίΟΔΟε.

ΪΚ& τοΰ μιγίλου Εαρδλιι μίχρι τοΰ Γ·ίο<ρρϋ»ι> ββυχ6( ΒβΛλονίβυ, ή «ή;
<%« φρατχιχΐις αΰτοχρα«ορία( μέχρ> <ϋνςαυρ«φορι£ν, ήγβυν

|800—109& {«ου( μ. X.
296 {«η.

, $. 80· ΛΓ<{̂ ο̂ οο ό
Πιηϊνος δ {«χρδς εββαίλουιν Ινδδξως χαΐ «ύτυχώς (μ. X. 7 62), τιμύ- 

μιν«« αηδ τον; υπτ̂ χδους χαΐ από τους γείτονα; του. Εύγνωμονών 2έ πρός 
τέν Πάπαν, δτε οΐ Αογγοβάρδοι έπίεααν τδν παναγιώτατον πατέρα, **1 
ττ,ς Γραιχορυμαΐχής χώρας έχυρίευσαν μέρη τινά , έχατρατεάει χατ’ αό· 
τών, ά ^ ιρ ιΐ  άπό αύ:ους οαας είχαν χυριεύσει χώρας, χαΐ τας χαρίζει είς 
τον Πάπαν Στέφανον τίν Γ* (μ. X. 7 5 4 ). ΚαΙ τό δώρον τούτο εγεινε τό 
πρώτον θεμέλιον τ?;ς χοσμιχής τοϋ Πάπα έξουσίας ή τής παπιχής ’Επϊ' 
χρατείας.

Ηετ4 δέ τόν θάνατον τού Πιηίνου (μ. X. 76 8 ), εμεινεν ό θρόνος τον 
Φραγχιχοΰ βασιλείου είς τούς δύο τον υΙονς Κ άρολον χαΐ Κ αρολομά· 
νβν. Άφον δέ οδτος άηροσδοχήτω; άπέθανεν (μ . X. 7 7 1 ) ,  εμεινεν ο 
Κάρολος μονοχράτωρ τής μεγάλης ταύτης μοναρχίας. Ουτος 21 ο άναξ, δςτις 
διχαίως έπωνομάσθη μ έ γ  α ς, δχι μόνον συνετός τά πολιτικά χαΐ άρι· 
στος τά πολεμικά άνεδείχθη, άλλα χαΐ μέ ζήλον πολύν έπροστάτενε τή« 
χριστιανικήν πίστιν, τας τέγνας χαΐ τας έπιστήμας.

Τό βασίλειόν τον, είς τό οποΓον χυριολεχτιχώς έβασίλενεν αυτός, έζέ- 
•ίεινε τόσον, ώστε άπό τοϋ ίβηρος ή Έβρον, ποταμού τής Ισπανίας, ειρθα- 
σιν εως είς τόν ’Λράβω·/ο (Βοβΐ)), ποταμόν τής Ουγγαρίας, χαΐ άπό τσύ 
Τιβέρευς τής Ιταλίας ε»ς είς τόν Έγιίόραν (ΕϊάβΓ) τής Δανίας, χαΐ πε- 
ριελάμβανι 26 ,000  γεωγραφικών σταδίων τετραγωνικών.

Την χαθέδραν ειχεν ώ; έπΐ τό ηλεΐστον έν Άχύίγράνω (ΑβοΙιβη) χαΐ 
ο'ι σοφώτεροι άνορες τοϋ αίώνος εκείνον, έζ ών διέπρεπε μάλιστα ό Δλ- 
χονϊνος, περ’.εστοίχονν τόν θρόνον τον. Είς τοϋτον δέ ·Λν βασιλέα ή Γερ
μανική γλώσσα χρεωστεϊ την πρώτην γραμματικήν, χαΐ ή Γερμανία αυτή 
τήν σύστασιν πολλών επισκοπών και πόλεων, έξ ών έπισημοτέρα είνε τό 
Άμβούργον.

Παράδοξον εΤνι, οτι είς τεσσαράκοντα ετών διάστημα ο μή  τόσον φι
λοπόλεμος οντος βασιλεύς οέν άφησε τό ξίφος άπό τας χειράς του. ΚαΙ πρώ
τον μέν έξεστράτευσε χχτά τών Σαξώνων (μ. X. 772), δια να τους τι- 
μωρήτη, ώς άνοχλοϋντας τά σύνορά του (Βιτεχίνοος)· αλλά μόλις μετά 
τριακονταετείς αγώνας (772— 803) τσύς ήνάγχασε νά ύποταχθώσι, χαΐ 
νά δεχθώσι τον χριστιανισμόν.

60 ΓΕΝ· ΙΣΤΟΡΙΑΣ



ΗΑ<ς ιίτελ<{ωΦ(ν ό πρώτος Σαζωνιχο; η^.(αος« χαΐ εύθυς ό βασιλείς 
τ«ν Λογγοβάρδων Δετιδέριος, εΐοββλών εις τήν ’Εχχληίΐα»7ΐχήν επιχρά- 
τιιαν, ν,νάγχασεν αυτόν νά τρέζι  ̂ εΐ; νέον αγώνα. *09ενό Κάρολος, όπιρ- 
βάς τ4ς "Αλπεις, ίξώντωσε τόν έχίρδν, καΐ χατέλυο-ε των Λογγοβάρδων 
τήν βααιλείαν ([λ. Χ. 7 74). Εύ9ΰς δέ μ,ιτα τοΰτο άπΙαπαοεν άπδ τάς 
γεΐρας των διχονοούντων 'Δράβων τήν μεταξύ ίβηρος χαΐ Πυρρηναίων 
ίτπανίαν, ήτις μετωνομάτθη Ισπανική Μάρκα (μ. X. 778).

Δέχα δέ μετά τοΰτο ετη (μ. X. 788) άφιρρεσεν άπδ τδν αποστάτην 
Δοΰχα τής Βαυαρίας Τοσσιλώνα τήν έπιχράτειάν του, χαΐ ήνωσεν αυτήν 
μ ϊ τήν Φραγκικήν. Τό δλ 7 93  έτος διέταξε ν’ άρχίσωσι τήν περί(5>ημον 
Καρολιχήν διώρυγα (Ρθ580 ΟοΓοϋηα), διά νά ένώ<η) τδν "Ρήνον, τδν Δού- 
•«βιν, χτλ. ’Ολίγον δέ μετέπειτα {μ. X. 796) Ιχτύπησε τους "Αβαρούς 
τους «ρδς άνατολάς γείτονας 'τών Βοΐων χαΐ συμμάχους αυτών, χαΐ τούς 
Ισπρωξεν εως εις τδν Τίβισχον (ΊΤιοίδ) χαΐ Άράβωνα (Καβί)) ποταμόν. 
Είς δά τά βόρεια τής Γερμανίας έπολέμησε τούς Ιύτας (άϋβίβη), συμμά
χους των άδιαλείπτως άποστατουντων Σαξώνων, τούς περιώρισεν είς τήν 
Χερσόννησον, ήτις πρότερον μίν ώνομάζετο Κιμβριχή, τόρ* δά Ιυτία ή 
Ιυτλανδία (Ιϋ ΐίβ ικί), και τδν Έγιοόραν ή Έπιδόραν ποταμόν εχαμεν δριον 
προσβόρρειον τής Γερμανίας.

Επειτα εστράτευσεν είς τήν "Ρώμην, διά ν’ άποχαταστήσιΟ τδν Πάπαν 
Λέοντα τδν Γ · διωχθέντα όηδ τών άποστατησάντων "Ρωμαίων. Συνέπισε 
δί τότε χαΐ ή έορτή τών γενεθλίων τοϋ Χρίστον· καΐ ένφ είς τήν έχ- ; 
χλησίαν ό Κάρολος εχειτο γονυπετής πρό τών βαΟμίδων τοϋ ίερον βήμα- | 
τος, ο τελών τήν ίεράν μυσταγωγίαν Λέων λαμβάνει πολύτιμον σ τ έ ^ -  
νον, χαΐ άπροσδοχήτως θέτει αύτδν έπΙ τής χεφαλής τοΰ βασιλέως, χαΐ 
δημοτελώς τδν αναγορεύει αύτοχράτορα τής ’Ρώμης (μ. X. 800).

"Εζησε δε δ Κάρολος μετά τούτο δεχατέσσαρα ετη, χαΐ φ9άσας είς 
■τδ 7 2  έτος τής ήλιχίας, αποθνήσκει εν ’Δχυισγράνφ, άφήσας πένθος είς 
δλον τδ έθνος (μ·Χ . 814). ’Βχεΐ δά χαΐ τήν σήμερον βλέπει τις τδ σε
πτόν αύτοΰ μνήμα.

$· 81. ΑονίοβΙχοζ ό

"Ο υιός καΐ διάδοχος τοΰ Καρόλου Λουδοβίκος (μ. X. 814— 840) ήτον 
μέν χαλής διαθέσεως άνθρωπος, διά τδ όποΓον χαΐ ευ σ εβ ή ς  έπωνομά- 
σθη, δέν εΤχιν δμως τάς άρετά; έκείνας, δι’ ών συντηρείται μέγα κράτος. 
"Ό).ην δέ τήν ζωήν, όσην έζησε βασιλεύων, έπίκραναν οΐχογενειαχβΐ τα
ραχή, προξενηθεϊσαι άπδ τήν διαίρεσιν τοΰ κράτους.

Περί αύτάς ήδη τάς άρχάς τής βασιλείας του διεμοίρασε τήν Φραγκι
κήν επικράτειαν είς τούς τρεις υίούςτοι^ Λ οτάρον χαΐ Ο ιπ ΐν ο ν  χαΐ 
Λουδοβίκον (μ, X. 817). Επειδή δέ μετέπειτα ήθέλησε νά δώση μέ
ρος ταύτης χαΐ είς τδνέχ δευτέρου γάρωυ υΙδντον Κ άρολον τδν Φαλα-, 
χρόν, διά τούτο οί έχ τού πρώτου γάμου έλαβαν τά δπλα κατά τοΰ ίδίου 
έαυτών πατρός. Δίς ό Λουδοβίκος έπεσεν αιχμάλωτος, χαΐ οΐς ισωσεν

ΣΪΝ0Ψ1Γ. 51;
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αύιόν ή κίστις των Γίρ[Αβνων άλλί τίλβιιταιον ό άτνχήί ««τήρ, χατα- 
ηονιθίΐ; άηδ ττ,ν ΰπερβολιχήν Ολίψιν, άπέθανίν βν ντρατοπέ^ π*ρ« τήν 
Μαγβντίαν ή το Μαγοντίβχον (Μοίηζ) (μ , X. 8 40).

Άλλα το5 πιτρος ό βάνιτοί οέν έπέίρ*ρι την βίρήνην μεταξύ των ϋ!ών. 
Έπ(ΐ2ή λοτάρο;, 6 τό αύτοχρατοριχδν Ιχων αξίωμα, ήθελε χαΐ τ4 πρω- 
τε;α μεταξύ των άοελ^ν, χαΐ έπομένω; έμίχρννε τα; Ιπιχρατε;α; των. 
Εί’ς £1 τί,ν αξίωαιν τούτην άηήντηααν οί άλλοι μέ τα δπλα. *Ομως είς 
τον πόλεμον έ&/στύχησεν ό αύτοχράτωρ τόαον, ώττε ήναγχάαθη νά ύ«ο- 

' γράψη (μ. Χ· 843) την εν Βερεδόνφ (ΥβΓίίαοη) ηερ(φημον εχείνην βνν- 
θήχην, καθ' ην ή Φραγκική μοναρχία διηρίΟη είς τ^ α  άνιξάρτητα βα
σίλεια, τό τής Γαλλίας, τό τής Γερμανίας καΐ τδ τής Ιταλίας· καί όντως 
(τόθη ή βάσις τής παρούσης τάξεως τΰν Ιπιχρατειών.

$. 82. Γα2ΛΙα^ Γεμ^αη'α, ΊχαΛΙα»
Το? μεγάλου Καρόλου ή μοναρχία 8ιαιρεθεϊσα κατεχερματίσθη (μ . X. 

8 43). ’Βηειδή έκαστον τών τριών βασιλείων διελύθη χατ* ολίγον είς πλή
θος μικρών επικρατειών, καΐ οί ηγεμόνες αυτοί τε).ευταΐον χατήντησαν να 
ήνε «ιριωρισμένον είς μικρά; περκρερείας. 'Οθεν έκαστος Ιππότης είς τα 
υποστατικά του κΤχε βασιλικήν εξουσίαν, καί οί υπήκοοί του ήσαν αύτό- 
χρημα δοϋλοιτον* πολΐται £ε καί δλεύθιροι γεωργοί δεν υπήρχαν, πόλεις 
δμως ό).ιγώταται.

Οί Μεγιστάνες είχαν τδν βασιλέα ώς τον πρώτον μεταξύ τών όμοίων 
τον, δστις διχαστικήν δύναμιν δεν είχεν ούτε έπ αυτών ούτε επί τών οι
κείων αυτών εκρινε δί τότε μόνον τού ίσ χυ ρ ο ϋ  ή μ ά χ α ιρ  α. ’Εχ τού
του λοιπόν ηροέχυ<|<ε μεγάλη καχοήθεια καί όμολογουμένη χειροχρατία, 
•φ’ ής ό άθλιος λαός εγεινε παίγνιον τής αυθαιρεσίας καί πλεονεξίας τοϋ 
ύπερηιράνβυ άρχοντβλογίου.

Ούτω λοιπόν είχε ή μίν Γαλλία βασιλέα, ή δΐ Γερμανία καί Ιταλία 
αύτοκράτορα, δμως δίχως αξίωμα και δίχως δύναμιν* τά δέ λαμπρά εκείνα 
καταστήματα, δσα ο μέγας Κάρολος είχε συστήσει δια την γεωργίαν καί 
την παιδείαν, έοθάρησαν κατά τούς έσωτεριχούς σπαραγμούς. *Οθεν ή 
αμάθεια καί ή δεισιδαιμονία προώδευσαν τόσον από ημέρας εΐ; ήμέραν, 
ώστε καί αύτοκρχτορες Γερμανοί καί βασιλείς Γάλλοι σπανίω; ήξευραν 
ν’ άναγινώσχωσι, καί ακόμη σπανιώτερα νά γρά^ωσιν.

Μόνοι δί πεπαιδευμένοι τότε ήσαν οί ίερεΐς τών χμστιανών* επειδή 
δά κατά ^ ιχ ό ν  λόγον ή πολυμάθεια καί ή σύνεσις λαμβάνουσι την υπε
ροχήν πάντοτε, διά τούτο καί περί τό 1000 έτος τό ίερατεϊον εχυδέρνα 
τσύς ανδρείους μέν, άλλ’ αμαθείς ίππότας, εχυβέρνα δε καί τούς βασιλείς.

Όθιν, δτε οί βασιλείς ήρχισαν νά μελετώσι την μεν τών ιπποτών 
δύναμιν νά έλ.αττύσωσι, τήν οί ιδίαν εαυτών νά αύξήσωσι, τότε τό ίερα- 

• τεΓον ήνώθη μ ΐ τούς ίππότας κατά τών βασιλέων, ένΙχησε, καί ούτως 
απέκτησε δόξαν, ήτις νΐ>ωσε τό ίερατεϊον ύπεράνω πάσης χοαμιχής δυ* 
νάμεω;, καί τόν 'Ρώμης πάπαν κατέστησε παγκόσμιον μονάρχην παντός 
τού χριστιβγιχοΰ πληρώματος.
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τ5]ς χριστίβνιχί|ς Έχχλϊ)»{βς ηίον ό ’Ρώμης πίπα<. ΕαΙ οί 
■μβν ίΐρώτ« «άπαι βΐν ίξοι>»ίαζ«ν οο2  ̂ηιΟβμήν γί|ς, άλλ’ ίζων άηοέλίί}- 
ΙΑοσύνην οδ ομω< 4 μέγβς Κωνσταντίνος ($. 65) έ8έχθτ] τόν χρι
στιανισμόν (μ . Χ· 31 1)ι ή χαΐ ολίγον τι άρχήτιρα, οΐ π ίπαι 8ιαι τα μ(- ' 
γ&λα φιλοδωρνίματα, δσα 4 αυτοχρϊτωρ έχεϊνος, χαΐ Ιτι μάλλον ό ΠιπΓ· 
νος (μ. Χ· 754) χαΐ ο μέγας Κάρολος (μ . X. 800) όηρόο^ιραν κίς τήν 
*£χχλησ(αν· απέκτησαν δχι μόνον πρόσκαιρα άγαβά, άλλα χαΐ χοσμιχην 
Ιπ ιχ ρ ά τ χ ια ν .

ΈηΙ Γρηγορίου του Ζ'« δστις άνέβη *ίς τον παπικόν θρόνον π«ρΙ τό 
11073 Ιτος» τό παπικόν αξίωμα Ι^ασεν ιίς τόν χολοφώνα τ^ς 5υνάμεως, 
χαΐ ή τών πολιτών όύναμις έπεσε σχεδόν παντάπασιν. Ουτος ό χατ αλή
θειαν μέγας άνήρ έχήρυξεν εαυτόν χυριάρχην πάντων τών βασιλέων χαΐ 
βότοκρατόρων, οπηγόρευσβ τόν σιμονισμόν, τήν άνευ παπικής άδειας χει· 
ροτονίαν χαΐ τόν γάμον τοΰ ιερατείου, χαΐ ΰπέταξεν αύτό είς μόνην τήν 
θέλησιν τήν έδιχήν του (μ. X. 1074). Τους δέ εις ταΰτα άντιτασσομέ- 
νους ύπέβαλλεν είς ά^ομσμόν χαΐ άργευσιν.

ΚαΙ ό μέν ά^ομσμός απέκλειε χαΐ ενα έκαστον χριστιανόν χαΐ ολο
κλήρους ένορίας άπό τήν κοινωνίαν τών μυστηρίων χαΐ άπό τήν άσχησιν 
τών θρησκευτικών τελετών* ή άργευσις όμως άπηγόρευε τήν τελετήν τής 
θείας μυσταγωγίας είς ολοκλήρους χώρας. *Οθεν, δπου έπεβάλλετο αρ- 
γευσις, έχει έκλείο'ιτο αί έχχλησίαι, επαυαντά σήμαντρα χαΐ οΐ έντα^ια- 
σμοί έγίνοντο δίχως τήν νενομισμένην νεχρόσιμον άχολη>θίαν.

'ε^ρίχος ό Δ'. ουτοχράτωρ τής Γερμανίας άπό τοΰ 1056, άνθρωπος 
διεστραμμένος χαι διά τοΰτο μισητός είς τό Γερμανικόν έθνος, έτόλμησε 
|ΐέν νά άντισταθή εί; τοΰ Πάπα τάς διαταγάς, όμως υπεβλήθη είς φρι
χτήν μετάνοιαν, επειδή ό Γρηγόριος έξέοωσεν άφορισμόν κατά τοΰ αύτο- 
χράτορος χαΐ έσυγχώρησεν είς ολους το'ΰς Γερμανσίις νά μή φυλάξωσι τόν 
ϊρχον τής πρός αυτόν πίστεως. *09εν 0 αύτοχράτωρ, επειδή πουθενά δέν 
?,θελαν νά υπαχούωσιν είς αυτόν, ήναγχάσθη νά ύπάγη είς τήν Ιταλίαν, 
καΐ έν Κανόσση νά πληρώση τόν κανόνα τής μετανοίας σκληρότατα (μ. 
X . 1077).

Αί σταυροφορίαι, αί όποΓαι ολίγον υστέρα ήρχισαν (μ. X. 1096), συν
έργησαν όχι ολίγον είς αυξησιν καΐ στερέωσιν τής παπικής δυνάμεως. 
Μόνος δέ ό λόγος τοΰ πάπα έχίνησε μυριάδας χριστιανών, ετι δέ βασιλείς 
καί αΰτοχράτορας κατά τών άπιστων Σαραχηνώ ν. Άλλα καί τά μο
ναχικά τάγματα, τά όποια κατ' έκεΓνον τόν χαιρόν έπολλαπλασιάζοντο, 
τό φρικαλέον ιερόν  ε τ α σ τ ή ρ ιο ν  (ίτκ^ιιϊδϊΐίοη) (μ Χ· 1 ΐ3 8 ). χαΐ ό 
«ίς τήν Ευρώπην δοθείς χώδηξ τών παπικών νόμων (μ. X, 1158), ονο
μαζόμενος κανονικόν δ ίκα ιον , δλα ταΰτα μεγάλως συνήργησαν νά 
νψωθή ή παπική δύνομις είς τόν ΰπέρτατον βαθμόν.

Ά λλ' δσον χαΐ αν επίεζεν ή ίεροχρατία, δέν δΰναταί τις να άρνηθή,

ΪΓΝ0Ψ1Ϊ Β3
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οτ( ή άναχτοχρατία εούνατο να «ρέρι̂  (ΐκγαλείτίρα χα χί, ί'Λ^ΐύζ &ΐΜρ{> 
σχναν οΐ άναχ-τις, 8ι*τάξ«ς τιν^ί ίΛαλιατ* των παηων, χαΐ Ιξαιρέτως ή 
σύατααι; των μοναστηρίων, €προξέν»ι»*ν πολύ μιγάλβ καλά* έπίίδή Ιν 
«ολλβϊς χώραις τής δάτιχωτέρας Ενρώπης άπο τα μοναατήριβ ηρχιααν 
να διαέίωνται χαΐ να έχτίίνωνται ή χριατιανιχή ηΐατιςι ή γιωρ^α χαΐ 
«Ι αρχαΙ της ίχπαιδ(ύα(ως.

84. Νορι/ΜνίοΙ. ^
’£νφ οΐ (λίγιατάνίς ήγωνίζοντο χατ4 των βασιλέων· χαΐ δ ηίπας χατ* 

αρ.(ροτέρων, έπέπεααν ιίς τα [Αιθέρια τον Φραγχιχον βασιλείου, χαΐ έπέρ· 
θησαν αύτα άγριοι χαι απηνείς πολέ|Αΐοι, οΐ Νορ|ΑανδοΙ χαΐ Ούγγροι.

Οί Νορμανδοι χατοιχοΰντες την πάλαι Σκανδιναβίαν, ήνώχλουν Ιλας^ 
τάς παραλίους χώρας, χαΐ έπιηεσόντες ώς θρασιΐς πιιραταί χατά τής 
Αγγλίας, Γαλλίας, Γερ[Αανίας χαΐ Ιταλίας, αυνέατηααν πολλά βασίλεια.

Και εις (Αΐν τας νήσους τής Γερ[Αανιχή; θαλάσσης συνέστησαν τδ βα- 
σ0.ΐ(θν τής Δανίας(|Α . Χ· 888), εις 81 τήν Γαλλίαν παρά τον Γαλλι· 
χδν πορθριδν τήν Νορριανδί αν ( ία.  X. 913). 'Βχεΐθεν οέ ήλθαν εις τήν 
χάτ» Ιταλίαν, βπου (ΐετά Βεινοίις αγώνας συνέστησαν τδ βασίλειον τής 
Νεαπδλιως χαΐ τδτής Σικελίας ( [α.  X . 1059). Εις αυτήν δ[ΑωςτήνΓερ· 
ριανίαν είν έδυνήθησαν [ΑΪν να στερεωθωσιν, άλλα προχωρήσαντες ίως 
εις τδ Ά[Αβοΰργον, χατέστριψαν αυτά. Ευδοκίμησαν 8έ μάλιστα εις τήν 
*Αγγλίαν οί Νορμανδοί, ήτις πρώτον (μ. X. 1015) Ιπεσεν είς των Δανών 
τήν εξουσίαν, χαΙ μετ’ ολίγον (μ . X. 1066) είς τήν των ΝορμανΕων τής 
Γαλλίας· οδτοι δέ, στρατηγδν εχοντες τδν οοϋχά των ’Β^^κον τδν δόρυ· 
κτήτορα, τήν ένίχησαν, καΐ τήν έχυβέρνησαν αυστηρδτατα.

§. 85 . Οι 01]/·γροι χαΐ "Οβωγ δ μ /γας.
'Ολεθριώτεροι τών Νορμανδών ήσαν οί Ούγγροι (Μάίάροι), έθνος ’Δσια· 

τιχδν. Ουτοι περί τα τέλη τοϋ έννάτου αίώνος (μ. X. 894), εισέβαλαν 
εις τήν πάλαι Παννονίαν, τήν Ιπειτα μετονομασθεΐσαν χατ’ αύτοίις 
Ουγγαρίαν, Άπό δέ τού 9 0 0 '~ 9 5 5  έτους έγειναν τής Ιταλίας χαΐ ετι 
μάλλον τής Γερμανίας μάστιξ’ επειδή έλεηλάτησαν τήν Βαυαμαν, τήν 
Σουαβίαν, τήν Σαξωνίαν, χαΐ τήν βυριγγίαν, χαΐ τοίις εχθρούς των υπέβα
λαν είς ετήσιον φδρον.

Τελ«υταΐον δέ 'Οθων ό Α'. ή μέγας, αυτοχράτωρ τής Γερμανίας άνα- 
Ι̂ ορευθεις τδ 9 3 6  έτος, Ισωσε τας χαταδυναστευομένβ; χώρας. Επειδή 
τήν 10 Αύγουστου τοϋ 955, εΐς τήν Παραλιχίαν (Ε,βοΙίΓβΙιΙ) πλησίον τής 
Αύγούστης ένίχησε τά απειράριθμα στί^η τών Ούγγρων χατά κράτος* 
ώστε θ)άγοι μόνον έξ αυτών διέφυγαν τήν έχδιχητιχήν μάχαιραν τών 
Γερμανών, χαΐ εχτοτι ή Γερμανία άπηλλάχθη άηδ τάς χαταστρεπτιχάς 
αυτών εηιδρομάς.

*0 Όθων, ενώσα; τήν Ιταλίαν μέ τήν Γερμανίαν (μ. X. 962), έλάμ- 
πρυνε μέν τδ χράτο; τούτο, άλλ’ εγεινεν αιτία νά χυθώσιν επειτα χεί- 
μαροι αιμάτων, χαΐ νά λάβηό πάπα; είς τήν Γερμανίαν τόσην έπι^οήν,



δτην ο^ΐ{ΐ(ίίν άλλην χώραν οίν είχι. Κχ) όριυς ή εν<ι)β{; αυτή ρ ι·  
γ&λως συνιινέ^ερεν εις τήν πρ^Βον τη; παι$;ία; ει; την Γβρριανίαν·

$. 86. Ίσ παιΊα  χαΐ ΙΙιφτογαΑΙα.

'Β  των Πυρρηνα(ων χιρσανησο; από τοΰ 7 12  έτους εατεναζεν ύπό τόν 
ββρυν ζυγόν τών '^ρέβων ($. 78)· χαΐ (ιόνον τό βόρειον αΰτ^ς ριέρος, 
£ια την ορεινήν του 61αιν οχυρόν» ε|Αενεν έ}.εύ9ερον» όπου είχαν χατα* 
^ύγει τα λιίι^χνα τών Βιαιγότθων.

Άπό τάς χατ* ολίγον άνα^υείσας διχονοίας ριεταξΰ τών εν Ισπανί ι̂ ’Α- 
^βω ν ώγελήβηααν οί Γότθοι τόσον επιδέξια» ώστε, περιορίζοντες τήν 
Εξουσίαν αυτών, εζέτειναν μεγάλως τήν επιχράτειάν των χαΐ συνέστησαν 
ιδιαίτερα μιχρα βασίλεια (μ. X. 8 8 8 ). Ουτω λοιπόν χαΐ εί; τήν μ ι- 
σημβρινοδυτιχήν Ευρώπην έθριάμβευεν ή χριστιανωσύνη.

Αυσιτανία, ή τόρα όνομαζομένη Π ο ρ το γα λ ία  άπό τόν λιμένα Κα
λέ, είχε πάντοτε τήν αυτήν τύχην μ4 τήν Ισπανίαν έπειοή πρώτον μέν 
ίιπέχειτο εί; τους Τωμαίους, Ιπειτα εις τοίις Βισιγότθους, χαΐ τελευταίου 
μετά τής Ισπανίας έπεσαν είς τήν εξουσίαν τών Α ρά βω ν (μ. Χ .712). 
*Αλλ* ό Δ '. Άλ^όνσος έχαμε τήν Πορτογαλίαν χράτος ιδιαίτερον, χαί 
νιχήσας τους "Αραβας ώνομάσθη βασιλεύ; (μ. X. 1139).

§. 87. ^γγΑ ία ·

*Π Αγγλία ελαβε τό ονομα τούτο άπό τσυ; Άγγλους ($. 7 1 ) , χαί 
διηρεΐτο είς επτά μιχρά βασΟ.ιια ήγονν, Κεντιάν, Νορθουμβερλανδίαν, 
’Οσταγγελίαν, Ηερχίαν, Έσσεξίαν, Σουσσεξίαν καΐ Βεσσεξίαν (Κοηϊ, · 
^ίοΓίΙιυπώβΓίαΐΗ], Ο&ΙαηςεΙ, ΜεΓοίβ, ε$$ΰχ, δυ$5θχ, Υβδββχ), χαΐ έκα
στον τούτων εΤχεν ίδιον βασιλέα. Περί δέ τό 827  έτος ’Ε γ β έ ρ τ ο ς , ό 
τής Σουσσεξία; χαΐ Βεσσεζίας βασιλεύς, δςτις είς τήν αυλήν τοΰ μεγά
λου Καρόλου εΐχεν άναστηθή χαΐ παιδευθή, ήνωσεν δλα ταΰτα είς μίαν 
μοναρχίαν.

Αυτός μέν κατεύνασε τών Άγγλοσαξώνων ήγεμόνων τάς διχονοίας* 
«λλ’ έπέπεσαν είς τήν τάλαιναν Αγγλίαν άλλα δυςνχήματα* επειδή επί 
τών νωθρών διαδόχων τοΰ ’Εγβέρτου (837— 8 5 8 ) έφάνησαν οι Δ α ν ο ί  
παί Ν ορμανδοί, επήλθαν τήν χώραν ταύτην λεηλατοΰντες, χαΐ τήν 
χατερήμωσαν.

Άνεχαίτισε δέ τά δεινά ταΰτα ό μ έ γ α ς  Ά λφ ρ έδο ς , χαθαρίσαςτήν 
γήν άπό τους πειρατάς, χαΐ έξασφαλίσας τά παράλια με προτυλαχίδας 
ναΰς (μ. X. 871). *0 αυτός συνέστησε χαΐ τήν μενάλην σχολήν έν Ό - 
ξωνίί^ (ΟχΓοπΙ). ’Δλλ' ή ευτυχής αυτή εποχή ολίγον διήρχεσιν επειδή 
τοΰ Αλφρέδου μέν οί άθλιοι διάδοχοι παρημέλησαν τά έςασφαλιστιχά 
ταΰτα χαι σωτηριώδη έργα* οί Νορμανδοί δέ χαΐ Δανοί πάλιν εισέβαλαν 
είς τήν Αγγλίαν, χαι τόσον ευτύχησαν, ώστε πρώτον μέν οι Δανοί ύπδ 
τόν Σβένον έλεηλάτησαν δλον τό βασίλειον (μ. X. 1012)* μετά δε 52 
έτη (μ. X. 1064) χατεχυρίευσαν αυτήν οί Νοομανδοί, τών οποίων ό βα·



ΰΐλεύ,- Έ ^ίχο; ο δο;ιυχτήτωρ {ζετεχίΐίΐζβτο προς τονς υποΐβχβέντκς ηολ- 
λήν ωμότ/,τα χαΐ άπήνειαν.

§ .  88. Γραιχορωιιαΐχή αΰτοχρατορία.
Έϊω^ε μεν ττ,ν Κωνβτβντινούπολιν το υγρόν πΰρ (^. 7 8 ), χαΐ κ*τέ- 

στρεψε βχεδον εξ ολοκλήρου τον ίιπερήοανον Αραβικόν στόλον (μ. X. 
673)· άλλ’οχε μετ* πολύ άνεφάντ/ταν άλλοι νέοι πολέμιοι* επειδή ε9νϊ) 
Ασιανα οι Αβάροι χα'ι Β ούλγαροι, έκινή8ησαν προς τον Δούναβιν 
και τον Ε'Ι^εινον Πόντον, χαι έπροξένησαν πολέμου; δεινούς. τούς Βουλ* 
γάρου; ήναγχάσθϊ) ό Αύτοχράτωρ να παρα·̂ ωρή<τ̂  τήν παρά τδν Αούναβιν 
χώραν, ήτις από αυτούς ώνομάσΟη Βουλγαρία (μ. X. 680).

Άλλα παρά τού; εξωτερικού; εχθρούς πολύ περισσότερον έβλαψαν α^ 
έσωτεριχαΙ ταραχαί, αΐ περί τού θρόνου δτ;).αδ/) διααοραί, αί θρησχευτιχαΙ 
λ.ογομαχίαι και ή εΐχονομαχία. Ό  Αύτοχράτωρ Λέων ό (σαυρος (μ . X. 
717) άπεστρέρετο τάς Ιερά; είχόνας, χα'ι έπρότταξε νά εχβάλωσιν από 
τάς εκκλησία; δλας τάς λειογραρίας χα’ι δλα το γλυπτά (μ . X. 720). 
Τό εχνοον τούτο πρόσταγμα παρώξυνε τον εύύ.αβή λαόν, χαι εις δλην ττ,ν 

ί επικράτειαν φονιχάς έπροξέντ,σε σχηνάς,
ΕπΙ Αύτοχρατορίας Μιχαήλ τοΰ Γ'. ύπερίσχυσε πάλιν ή τών εικόνων 

προσχύντ,σις (μ. X. 842). Άλλ’ήρχισεν έπ’αύτοϋ ή περί πρωτείων σφο
δρά έχείνη φιύ,ονειχίο μεταξύ τοΰ Πάπα Νικολάου τοΰ Α'. καΐ τοΰ 4 ^ -  
τίου Πατριάρχου τής Κωνσταντινουπόλειος, ήτις έπέφερε τό μεταξύ τής δυ
τικής χαΐ ανατολική; Εκκλησία; αχίσμα (μ. X. 88 0 ), τό όποιον διαρχει 
χα’ι ττ,ν σήμερον.

Οί ύστερώτεροι αύτοχράτορες άνθρωποι ώς έπ’ι τό πλεϊστον άθλιοι, αί- 
σχρώς και λ.αμβάνοντες και στερούμε·«ι τον θρόνον, άνείχοντο βλέποντες 
τά; π).έον ώραιοτέρας Ιπαρχία; τοΰ κράτους οιαρπαζομένας οπό τού; πολε
μίους, και χυριευομέ'/ος οπό ούτο·ύς. ΚοΙ όμως εις την ανατολικήν αυτο
κρατορίαν τών 'Ρωμαίων, έξαιρέτως δέ είς την βασιλεύουσαν, διετηρεΐτο 
βισθησις τού χαλοΰ καί ά·;·άπη πρός τά; τέχνα; χαΐ επίθημα;. ΈπΙ Α λε
ξίου δετού μεγάλου {μ. X. 1081— 1118) ήρχισαν αΐ σταυροφορίαι, αϊ- 
τινε; διήρχεσαν οπό τοΰ 1096— 1248 έτους, καΐ χατέχυσαν εις τό εξ- 
οδυνοτισμενον κράτος νέας ταλαιπωρία;.

$. 89. ^/ρα6ιx6'* βασΙ.Ιιιοτ.
Τό Αραβικόν βασίλειον τό πάλ,αι ποτέ τόσον φοβερόν καΐ τρομερόν εις 

τόν κόσμον ολ,ον, έτρεχεν άμεταστρεπτεί πρός τόν όλεθρόν του* επειδή πρό 
χΒίροϋ μέν Ιπεχιάτουν εις τό εσωτερικόν ούτοϋ διαπληκτισυ.οΐ περί θρόνου, 
τελευταΐον δέ χαθηρέθη από τόν θρόνον ό χαλίφης Άβοορραχμάνης, οςτις, 
διά νά σώστι την ζωήν του, ήναγκάσθη νά βύγη εί; την άπωτάτω Ισπανίαν, 
οπού συνέστησεν άλλ,ην χ α λ ιφ ε ία ν  ανεξάρτητον, τής οποίας χαθέδρ» 
Ιγεινεν ή Κορδούβα (μ. X. 755).

Εις δέ την ανατολήν τόν θρό^ν τού Μωάμεθ ελαβεν ο Ά ββά ς (μ. X. 
Τ'60), τοΰ οποίου οίάπόγονοι έπωνουάσθησαν Ά β β α σ ίδ α ι. Έχτούτων

Β6 ΓΒΝ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ



πάντων ίηισημίτβτος «ίνι ό Α βρώ ν ή Άροίιρι ΆΧ· 'ΡββΙδ ([χ. X. 
7 8 6 —'808)> σύγχρονος Εβρύ).ου τον μτγάλον* χαΐ προστάτης των το- 
χνών χαΐ οπιστημών, χαβώς άχεΐνος. Οί υίοΙ αντοΰ ριττά τον θάνατον τον 
πατρδς δι»(*.οιράσθησαν τδ μέγα βασίλιιον (μ. X. 808)· άλλα δια την 
προς άλλήλονς διχόνοιαν βντών τούτων καΐ τών διαδόχων αντών, χβΐ διόη 
Ινοπιστίύοντο τά σημαντιχώτ«ρα τον ββσιλίίου αξιώματα ιΐς τονς Τονρ- 
χονς, τούς οποίους χβτ’ άρχάς (μ . X. 833) βίχαν μισθοφόρους χαΐ σω
ματοφύλακας, έπροξένησαν τήν πιντ«λ^ καταστροφήν τής χαλιφείας 
(μ . X. ί0 2 5 ).

5· 90. Οι Τοΰρχοί·
Οΐ Τονρχοι, νομάδες χαΐ πολεμικοί^ άπό τήν μεσαίαν Ασίαν καταγό

μενοι, βγειναν χατβ πρώτον γνωστοί περΙτόν 2χτον αιώνα (μ. X. 568)* 
βοηθήσαντες τούς *Ρωμαίους κατά τών Περσών. Έπειτα δέ πάμπολλοι 
άξ αυτών εγειναν μισθοφόροι τών Αράβων, παρ’ ών χαΐ τήν Μωαμεθα
νικήν ίδέχθησαν θρησκείαν (μ. X. 814). ’Εντός ολίγον δε άνδρες, μεγά
λα εχοντες προτερήματα, έλαβαν τα μέγιστα αξιώματα τον κράτους· 
Ιπειδή εγειναν χαΐ υπουργοί, χαΐ στρατηγοί, καΐ έπαρχοι είς μεμαχρυ- 
σμένας έπαρχίας. !

ΕαΙ τότε οΐ Τούρκοι εκαμναν είς τό Αραβικόν βασίλειον, δσα οί ΙΤραι- ; 
τωριανοι είς τήν 'Ρωμβϊκήν αυτοκρατορίαν. Επειδή ανεβίβαζαν χαΐ κατε- 

. βίβαζαν, δπως ήθελαν, τούς αδυνάτους χαλίφας* χαΐ οι έπαρχοι άπος-α- 
τήσαντες εγειναν ηγεμόνες αυτεξούσιοι* τελευταϊον δέ, άφαιρέσαντες άπό 
τούς χαλίφβς τήν κοσμικήν εξουσίαν, περιώρισαν αυτούς να ήνε μόνον 
αρχηγοί τής θρησκείας (μ . X. 933). Περί δέ το 1026 ή κυρίως χαλι- 
φεία επαυσε παντάπασι, διαλυθεΐσα είς πλήθος μικρών αύτονόμων Τουρ
κικών βασιλείων.

*Εχ δέ τών βασιλέων τούτων υψώθη ή Σ ελδσ ουκ ιχή  δυναςεία, όν
τως όνομασθεΐσα άπο τον αρχηγόν της Σελδσοΰκον. Οί βασιλευόμενοι υπό 
τής δυναστείας ταντης Τούρκοι όχι μόνον έσφετερίσθησβν τήν έν Ββγ- 
δατίφ χβλιφιχήν εξουσίαν (μ. X. 1055), αλλ’ έκυρίευσαν και τήν μΐ- 
κραν Ασίαν, καΐ βλλας πολλβς επαρχίας τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας^ 
και τήν Παλαιστίνην (μ. X. 1θ76). Καί τούτο εδωσεν αιτίαν είς τούι., 
χριστιανοι^ς τής Ευρώπης να έπιχειρησωσι τας περιβόητους στανροφορι* 
κάς έχστρατείας είς τούς θεοβάδιστου; τόπους (μ. Χ· 1096).

ΤΟΥ ΜΒΣΑ1ΩΝ0Σ.
Δ'. αΒΡίΟΔοε.

τβΰ Γοίοψ̂ϋΜ Δουχί; τοΐί ΒονλλονΙου μ ίχ μ  Καρόλσν τοϋ Ε', ή ά τ ί  των Σταν-
Ρ09»ιών μένρι της βίΛτάΒίως τής μτνίλης ίβπβνιχής μίνα^χΐβ; ήγβνν άκΟ τοΒ- 

1 0 9 8 - 1817 £τονς.
421 ττη.

$. 91. ^41 ατΛνρορορΙαι·
Σταυροφορία: εΤνε οι ίεροι εκείνοι πόλεμο; τούς όποιους οί Χριστιανοί
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Εθρωη«ϊ« 2 00  « ρ ’που ?τη, άπδ το» 1096-1248 ετοίΝ'ι έ«ολέ|*τ^«ν
χ«τ* των Τούρων, δια να άποαηάσωαιν απΑ τα; χεΓρας των μιτοχρί- 
στων τούτων τον άγιον τά^ον χαΐ την Ιεραν γ ^ .  Αφορμή δΐ τών φοβε- 
^ ν  τούτων εχατρχτειων εινε ή έζή;.

Από τόν καιρόν άχόμη τού μεγά)ου Κωνσταντίνου (μ. X . 307). οί 
ίΣριστιανοι· εύλαβείφ φερόμενοι, έταζείδευαν εί; την Ιερουσαλήμ, δια να 
προσχυνήσίΛ σι τόν αγιΟν τάφον. Και Ινόσφ μίνεζουσίαζανοί "Αραδε; 
έχει, εμπόδιου ουο^ν ει; τού; προσχυνητάς δ^ν εγίνετο* αφού δμω; οί πχ· 
γυλβΙ καΐ άπολίτευτοι Τοϋρχον έχυρίευσαν την ίεραν γήν (μ. X. 1076), 
Ιδοχίμαζαν οί προσχυνηταί χαταδυναστείας παντοία;,

Τούτων δΐ τά παράπονα διήγειραν εί; τών Ευρωπαίων τά; χαοδίας 
την επιθυμίαν να ενώσωσι τάς δυνάμει; των, χαί νά έχστρατεύσωσι, διά 
να ελευίερίΛωσι την ίεραν εκείνην γήν οπό τά; γεΐρα; τών άλοθρήσχων. 
Αυτή οδή επιθυμία εγεινεν εργον, δτε |Ιέτρος ό εξ ’Α μβιανού (Απυοηβ), 
Ιρημίτη; Γάλλο;, επιστρέΑα; από την γην τής επαγγελία; (μ. X. 1093), 
περιέγρο’Ι'ε τά φριχωδέστατα δεινά, όσα χαΐ αυτό; εΤδε χαί έδοχίμασε. 
Τότε δε (μ. X. 109δ). ό πάπα; Ούρβανός ό Β'. συνεχάλεσεν εχχλησια· 
στιχήνσύνοδον είςτό Κ λ α ρ ο μ ό τ ιο ν  (ΟΙΟΓίηοαΙ),πρό; δυσμάςτού Αου- 
γ  δούνου (Ι,γοη), έν η εμελλε να γείνη σχέψις τιερί τού πράγματος τούτου,

'Εχεΐ δε μόλις ό πάπα; έτελείοισε τόν λόγον του περί τής ίερότητο; ; 
χαί τής αίσια; εχβάσεω; τού κατά τών Τούρχων πολέμου, καΐ παραχρήμα 
Ιχ  μυρίων στομάτωνήχούσΟη τδ β Ε Ζ νε  θ έ λ η μ α  θεούΙ». "Οθεν άπ- 
εφασίσθησαν αί σταυροφορίαι. Ευγενεΐ; λοιπόν, ίερωμένοι, χοινολαίται ε?.α> 
6αν τόν σταυρόν, δ;τι; κοχχίνου χρώματος ό>ς επΙτό πλεΐστον, ίχολλήθη 
εί; τόν δεξιόν ωμόν, χαί έχ τούτου αί εί; την Παλαιστίνην έχστρατεΐαι 
ωνομάσθησαν σ τα υροβ ορ ία ι.

“Αλλη εθνών μετανάςευσις, άλλα τδ άνάπαλιν τή; πρώτης, εγεινε τόρα. 
*£πεΐδή άπό ττ,ν Γαλλίαν, από την Γερμανίαν, την Ιταλίαν χαί οπό τά 
κατά·]Λίχρα ύπερδόοεια έχίνησαν στρατεύματα καί κατά γήν καί χατά θά
λασσαν προ; την 'Ασίαν, χαί ή Ε'υρώπη διά τάς εκστρατεία; ταύτας εί; 
διάστημα 2 0 0  ετών εχασεν έτετά περίπου ανθρώπων έχατομμύρια. Λογά· 
ριάζουσι δε τα; σταυροφορίας δ).ας όμοϋ δέχχ. Τούτων δε ή μέν πρώτη 
εγεινε τδ 1096, ή δεύτερα δετό  1102, ήτρίτη τδ 1147, ή τετάρτη τό 
1190, ή πέμπτη τό 1 1 9 6 ,ή εχτη  τό 1204, ή έβδομη τό 1217,ήόγδόη 
τό 1228, η έννάτη τό 12Μ  χαΐ ή δεχάτη χαί τελευταία τό 1248.

I Καί τών σταυροφόρων ηγεμόνων περιφημότατοι είνε οί εξής. Ό  Αύτο- 
χρέτωρ τής Γερμανίας Κορράδος 6Τ '. καί ό βασιλεύς τής Γαλλίας Λου
δοβίκος ό Ζ' . ,  οϊτινες συνώδευσαν την τρίτην σταυ:ο»θίίαν. "Επειτα ό αυ- 
τοχράτωρ Φριδερίχο; ό Α '., ό βασιλεύ; τής Αγγλίας 'Ρικάρδος ό Λεοντό
καρδος, καί ό βασιλεύς τής Γαλλίας Φίλιππος'Αύγουστο;, οΐτινιςσυνετρά- 
τευσαν μέ την τετάρτην σταυροφορίαν. Τήν πέμπτην δε σταυροφορίαν έςρα- 
τήγησεν ό αύτοχράτωρ τής Γερμανίας Έρρίχος ό ς·'.



5· 92. Τ6 βασΙΛιιογ τΐΐζ’ΙίρονσοΛήμ,
*Η «ρώτη εχττρατεία ηρχκτε τή Ιαρ τοϊί 1096. *Όχλος συρφετώδης, 

βτρατηγούρ^ενος ίιπδ τοί> εξ ’Α.αβίανοΟ (Απίϊβηβ) Πέτρου χαΐ Οπό τοίί ’Δχτή- 
{ίονος Βαλτέρον, αύξάνων χβθ’ όδίν, ώς βώλο; χιόνος ατο βου·« κκταφε- 
ροριένη· εγεινε τρόδρομος βίς “τδ φονιχώτ«τον τοΰτο οράρια. Τδ ^(.νδπΐίρον 
& ήχβλθύ0Γ̂ »εν ή μεγάλη στρατιά, συγχροτουμίνη από αυτόχρημα στρα
τιωτών χαΐ στρατηγόν εχουσα τον Βουλλονίου δοΰχα Γοδοφρέδον, τον χο- 
ρυ^ΐον των Ιπποτών·

Κατά δϊ τον Μάϊον τοϋ 1097 ό στρατός των σταυροφόρων σιινηθροέσίΐη 
προ τί); Νιχαίας πόλεως τη; μιχράς ’Δσίας, δπου έξητάσήη χαι εύρέθησαν
600,000 άνδρών. 'Η Νιχαία, ή Αντιόχεια, ή Έδεσσα ύπετάχθησαν, καΐ 
την 15 Ιουλίου τοΰ 1099 εχι«ιεύ9η χαΐ ή ίερο’υσαλήμ.

Τότε ονηγ^ειΜη μέν βασιλεύ; τ?̂ ς Ιερουσαλήμ ό Γοδοβρέδος, δμω; με- 
τριοφρονών δεν ήθέλησε νά φορέσγι χροσοϋν στέφανον, οπού ό σωτήρ του 
χόσμου έίρόρεσεν άχάνθινον, χαι τό αΤμά του ?χυσεν, άλλ’ εύχαριστή^η να 
όνομάζηταιμόνον ύ π έ ρ μ α χ ο ς  τ ή ς  Σ ρ ισ τ ια ν ω σ ΰ νη ς . (ΤάσσοςΤορ- 
χουάτο;].

5. 93. ΤέΛος χαΐ άκοτιΛίσμαζα ζώγ Σταυρο^σριώγ·
Άοοΰ οίΤοϋρχοι συνήλθαν άπό τόν πρώτον τρόμον, ήρχισαν ναστενο- 

^ωοώσι παντανόθεν τδ νεοσύστατου βασίλειον. "Οθεν προ; σωτηρίαν αυτού 
,· ' . _ ___ ί-. » .1_ϊ β__1.7. -Λ-Αν-.Λ-η.<ί,· / ί  91Λ

] μέγα; —------- --------  , .  ̂  ̂ ,
εζέλειψεν ή ευημερία τών Χριστιανών, μεταξύ τών οποίων ειχεν ανα^υή 
ζη λο τυ ιιίο ι «οιΐ δ ι χ ί ν ο ι» .  . ί  ν

Τελευταΐον δε όΣαλαοινος εχυρίευσε την αγίαν πολιν Ιερσυσαλημ ^μ. λ . 
1187). Καθώς δε ίπεσεν αυτή, ευθύ; και τδ βασιλείου αυτή; χατεχερμα- 
τίσθη, αφού διήρχεσε μόνον 88 ετη. Μετά δε τούτο ήγωνίσθησαν μέν^οί 
Χριστιανοί μεγάλως προ; άνάχτησιν τοϋ Ιερού (μ. X. 1248), ^δμως δίν 
ετελεσφόρησαν οί άγώνέ; των επειδή τών Τούρκων ή δύναμι; ήχον δ « -  
χαταγώνιστο;, καί τελευταΐον οί Χριστιανοί έχασαν και την Πτολεμαιδα, 
τήν οποίαν εξούσιαζαν ιί;  την Παλαιστίνην άχόμη (μ. Χ· 1291).  ̂ ^

Τοιούτον τέλος ελαδαν αί σταυρο^ρίαι, αί όποΤαι εστέρησαν τήν Ευ
ρώπην από 7  εκατομμύρια άνδρών, καί εί; αυτήν ε^εραν τήν ε υ λ ο γ  ί α ν 
χαί τον λο ιμόν. ’Δλλ'δμω; έπροξένησαν καί τινα καλά· επειδή εσχε. 
τισαν πολυτρόπω; τήν ανατολήν καί ττ.ν δύσιν, άνέστησαν τα; τέχνα; καί 
έπιστήμας, ύψωσαν καί εξέτει·«ιν τήν εμπορίαν, καί μάλιστα εις τά; Ιτα
λικό; πόλεις Β ενετία ν  χαί Γένουαν.

94 . '/ππ ο η χά  ίά)·μαζα.
'Εκ τών σταυροφοριών έπήγασεν ή σύστασίς τινων έπι^μοτάτων ίππο- 

τιχών ταγμάτων επειδή συνεστήθη συγχρόνως τδ τών Ιωαννιτων και το 
τών Ναϊτών, καί μετά ταΰτα τό Τευτβνικόν.



ΚιΙ τδ  |*ίν τών Ιωαννιτων ελαββ ιήν άρχτ,ν άπδ 4ρχ«ιβΐέροι; τινί; ργ« ι-  
{χίας Ιπποτών βν Ιερουσαλήμ, σχοπον ε χ ο ^ ,ς  να περΛάλπ^ ενδεείς προσ- 
«ινητάς (μ. X. 1118). Τοϋ τάγματος δε τούτου τδ μεν σχήμα ήτον ίι-  
^ τιχδν, τδ δΐ χρίο? να πολεμά τούς άπιστους. Μετά δε τήυ χχτάλυσιν τής 
εις ττν Ανατολήν εξουσίας τών Χριστιανών, τδ τάγμα εξούσιασε την 'Ρδ- 
δον (μ. X. 1310), χαι άφοΰ έστερήίη ταύτην ύπδ τών Τούρκων (μ. X. 
1522), ε).αβε πα;ά τοΰ αύτοχράτορος Καρδ).ου τοΟ Ε'. δώρον την Μελί- 
πην (μ . X. 1530), καΐ τότε οίίππότιι μετωνομάτϊησαν Μ ε λ ιτ α ϊο ι .

ο ι δέ Ναίται (Τβιηρ1ΐβΓ8, ΤβιηρεΙΙιΟΓΓΟη) δέν ήσχν τδσον ευτυχείς (μ. 
X . 1118). Αυτοί πρώτον κατφχουν παρά τοϋ Σολομώντος τον ναδν, έξ ού 
*αΙ τδνομα έλαβαν τούτο, *αΙ ανέκαθεν χρέος είχαν νά πολεμώσι τούς άπί- 
στο'υς. Τδ τάγμα τούτο ύπερεπλούτησε, χαΐ μάλιστα εις τγ,ν Γαλλίαν, δπου 
ΐ ί  πεοισσότεροι τών Ιπποτών είχαν χατασταθή μετά την άλωσιν τής Ιερας 
ε^ής υπδ τών Τούρκων. Άλλ’ ή υπερηφάνεια, ή τρυφή χαι ετι μάλλον τά 
πλούτη αυτών έκίνησαν τδν βασι5.έα τής Γαλλίας Φίλιππον τον ΌραΓον 
^Δ'.) νά χαταστρέΑη δυνοστιχώς τδ τάγμα (μ. Χ. 1312). Πολλοί δετών 
Ιπποτών τούτων έλαβαν θάνατον επώδυνον, καΙ ή περιουσία αυτών έδη- 
μεύθη.

Μετά δε την σύστασιν τών ταγμάτων τούτων συνεστήθη τδ Τευτονιχόν 
(μ . X. 1190), τοϋ δποίου χρέος ήτον νά περιποιήται τούς ασθενείς χα; 
πραυματίος. ’Αφοϋ δε ή Παλαιστίνη επεσεν είς την εξουσίαν τών άλλο- 
βρήσκων, οί Ιππδται ουτοι συνήργησαν είς τήν αυξησιν τοϋ χριστιανισμού. ■ 
Επειδή Κορράδος, 6 δούξ τής Μ ασσοβίας, έδωχεν είς αυτούς τήν επι
κράτειαν τής Κουλμίας (ΚυΙΐη) παρά τδν Βιστούλαν ποταμόν, διά νά πο- 
λεμήσωσι τού; αγρίους, άλλά γενναίους Προύσσους (μ . X. 1200).

*05εν έγειναν τδτε σταυροφορίαι χατά τών έθνιχών Προύσσων, χαθώς 
πρότερον είς τήν Παλαιστίνην κατά τών Σαραχηνών. Οΐ Ιππδται λοιπδν μέ 
φονικού; αγώνας διέδοσαν τοϋ Χριστού τήν διδασκαλίαν (μ. X. 1230), 
χαΐ συνέστησαν κράτος, τδ όποιον έπΐ τοϋ μεγάλου Μ αγίστρου Α λ 
β έ ρ το υ , ήγεμόνος τοϋ Βρανδεβούργου, μετεβλήθηείς κληρονομικήν 
μοναρρ^ίαν, μετονομασθέν μέγα Δ ουκάτον τής Προυσσίας. (μ. X,

§. 95 . ΜογγοΛιχότ βασίΛπογ.
Παρά τδν Σελίγγαν ποταμδν τών ανατολικών τής Ασίας, μέγας τις 

χ ά ν η ς , ίεσουκάης ονομαζόμενος, έδυνά^υβ τρισμυρίων οικογενειών. Ου- 
.τος νικήσας άλλους τε μικρούς χάνας τοϋ Μογγο),ικοϋ φύλου, χαΐ τδν κρα- 
ταιδν χάνην τών Σουμογγόλων Τεμουτσΐνον, έπανή).θεν είς τήν παρά τάς 
οχθας τοϋ *Ονωνος παρεμβολήν του, και προς άνάανησιν τής λαμπρά; νί
κης τδν Ιχ τής γν/αικός του Ούλοσνίχης γεννηθέντα υΐδν ώνδμασε Τεμου
τσΐνον, τοΰ όποιου τδν είς τδν κόσμον προορισμόν προεμήνυε, λέγουσι, βώ
λος πηχτού αίματος , τήν οποίαν είς χεΐρας έχράτει έξερχόμίνος εκ τής 
μητρικής γαστρός. Ούτος μετά τοΰ πατρδς τδν θάνατον έξήσχει τάς ήρω*- 
χάς του άρετά; ύπδ τδν ίσχυρότατον χάνην τ»ν Κεραίτών Τ ογγροΰλον

60 ΓΒΝ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ

(ογία
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φ5ον>;βίΐς τούτου 8ιβ ·πώτας, ύπτχφΐύγει, καΐ <ττρ»τίύβ·*ντβ *»-· 
τ’ βύτοΰ κατατρθί:ώνει, χαΐ τβς χώρας αυτού άποΟανόντος χαταχυριεύίί; 
5}τήαβς δβ την χαθίδραν του έν Κβροχου?ούρ.φ ,  [Αητροπόλει των Κεραί-τ 
των, χαταδαρ^άζε; χαι τούς Νίϊρ^άννους, φύλον Τουρχιχον ίσχυρύτατον παροο 
τον άνω Σελίγγαν. Τοΰτο μίν χατέστησεν αύτύν χραταιίτατον χάνην ττ;ς 
Μογγολίας· «λλ’ δ,τι μ.άλΐ7« συνέτεινεν «ίς τδ να νομιβ0ή χαΐ βεύπε^ιπτος, 
είνε τό εξής.
, Βίτταγγρής, υ»ς Μεγγλιχίιτχα, «ατρυιοϋ τοΰ Τε[Αθυταίνου, χηρυχβείς 
προφήτης ελαβε «αρα Μογγό).οις ριεγίστην δόξαν ώς άγιος χαΐ θεοφιλής 
«νήρ. Εις δε την εθνικήν αυνέ).ευσιν την αυγχροττ,θεΐΛν παρα τον "Οννωνα, 
δκου ό Τε|Αουταΐνος έδηριοσίευσε νέους νόρ.ους πολιτικοίις χαι Θρηακευτιχο'ός, 
ό κροφήτης Βετταγγρής, όις Θεόπνευστος, κηρύττει πανδήρως, δτι ό θεές 
δι’ αύτοΰ προστάζει να όνοράζηται ό ΤερουτσΤνος άπέ τοΰ νυν Τ σ ιγ γ ι-  
σ χ ά ν η ς , ήγουν ό μέγιστος των βασιλέων (μ. Χ. 1206).

Άφοΰ δέ ό Θεσπέσιος ούτος Τσιγγισχάνης ένέσπειρε φόβον χαΐ τρόμον 
«ις δλην τήν Ασίαν, χα'ι πανταχοΰ, δθεν διήλθεν, έναπέλειώε δεί·|^ματ«
 ̂τρανώτατα τής εμφύτου οπηνείας του, έπέστρεώεν αύτοπροαιρέτως εις Κα- 

'  ραχούρουμον τήν χαΘέδραν του, καΐ εκεί εξέψυξε τήν αιμοδιψή του ψυχήν
(μ . X. 1227). ,  ,

Τούτου δέ οέ υΙοΙ καΐ δχγονοι έξηχολούΘησαν τας δορυχτησίας μ ΐ τήν αυ- | 
τήν επιτυχίαν. Εισέβαλαν δέ χαΐ είς τήν Ευρώπην αυτήν, υπέταξαν ττ,ν 
'Ρωτσίαν, ένίχησαν χαι έλεηλάτησαν τήν Πο^αονίαν, Μοραβίαν, Σιλεσιαν χαΐ 
Ουγγαρίαν ([.. X. Ι2 ί1 ) .  _ ,  , , , . · ϊ  ·ι

Δια τον αιφνίδιου δέ τούτον κίνδυνον ο ουτοκρατωρ χαι οι χαροιναλεις 
προέτρεψαν τα εΟνη να χινν,θώσι προς υπεράσπισιν τών ηγεμόνων τής Σι- 
λεσίας. "Οθεν πλήθος εύγενών και Ιπποτών Ιτρεξαν είς βοήθειαν αυτών, χαΐ 
είς τήν έν Λιγνιτίφ (Ι-ΪΟδπΗϊ) μάχην ένιχήθησαν υπό τών Μογγόλων 
(μ. X. 1242), Μεταθετήν μάχην ταύτηνοίΜογγόλοι έστράφησανπρος 
τα άνατολιχα πάλιν, χαί έτελείιοσαν τήν χατακυρίευσιν τής Κ ίνας.

Περί δέ τό 1300 έτος τέ ύπερμέγεθες τούτο βασιλείου διηρέθη είς πέντε 
χανείας- καΐ ήλπίζετο μέν εκ τής διαιοέσεως ταύτης ησυχία χαΐ δύναμις 
τοΰ Μογγολικού βασιλείου, προήλθεν δμως το εναντίον, πόλεμοι δηλαδή 
συνεχείς χαΐ άλλο; μεγαλείτερος κατακερματισμός εις μίαν χαι τριάκοντα 
χανείας· ώστε χαθ' έκαστον έτος ή δόξα τών Μογγόλων ήλαττώνετο επί 
μάλλον καΐ μάλ),ον.

Άλλα περί τό 1370 έτος Τιμουρ ό Χωλός, ό και Ταμερλάνος λεγόμε
νος, έδυνήθη να άναστήση τ̂ ν̂ χοσμοχρατορίαν τοΰ προπάτορός του Ισ ιγ- 
γισχάνου. Επειδή αυτές ώς αστραπή διήλθε τήν Άσΐαν χα'ι τήν ανατο
λικήν Ευρώπην, άνέτρεψε πόλεις, άνεστάτωσε τόπσυς, και τήν κεφαλήν 
του έχόσμησε μέ 27  βασιλικά διαδήματα, τά όποια εκυρίευσεν. *

Άλλ’άφοΰ ό θάνατος άνέστειλε τάς δορυχτησίας αύτοΰ (μ. X. 1404),· 
τα χαταδυναστευόμενα έθνη έπΙ τών άνάνδρων διάδοχων αυτου, εου'ιήθη— 
σ*ν μέ μικρούς άγώνας ν’βποςείσω^ τον Μργγολ^ν ζυγον  ̂ χαι να ένα-
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"λίβαη τήν ίλίϋθβρίβν. Μ<5νον δ ΐ »ις την Ινδίαν Βαρδούρ, 6 δίίΙ'^βνος 
το5 Ταριερλάνβυ, διετηρήδη, χαΙηερΙ τδ 1398 Ιτο; ίυνέατη»· τδ Ιν δ ο - 
» τ« ν  ή τδ βασίλειον τον {«γάλου Μ ογγούλ, τδ όηο»ν χατατους ν«0^ 
τέρους χρδνους ηυξη« {«γάλως.

ί· 96. ΓιρμαγΙα.
Μυριάδα; Γερ|Λανων, ένοις χαΙ«ολλσΰ; Ιππδτας, βίχαν θερίνει α! ςνυ« 

ρο^ρ'.αι. Άλλα των Ιπποτών ή ^Οορά εγεινε πολυειδώς ω^έλιριος είς τήν 
Γερ|*αν[αν· επειδή οί «υτοκράτορε; έλαβαν δΰνα|Λΐν {Αεγαλειτίραν χαΐ τών 
υπηχδων ή χατάατασι; εγεινεν άνεχτοτέρα, πόλεις έπλη9ύν9ησαν χαΐ ευ
δαιμόνησαν, χαΐ οί ηγεμόνες έγνώρισαν, δτι οί πολϊται χαΐ χωριχοΐ εΐνε 
τοΰ βρόνου στερεώτατα στηρίγματα.

Ά).λαχαΙ μυ^οιάδεςΓερμανων είχαν ίπανέλδιι ευτυχώ; είς τήν πατρίδα 
των. Ουτοι δέ εις τήν Ανατολήν είδαν καΐ ηχούσαν πολλά νέα πράγματα, 
έλησμδνησαν πολλά; έχ τών παλαιών δεισιδαιμονιών, ε^εραν πλήθος νέων 
γνώσεων, χαΐ ό νοϋ; των ελαδε πολλά; ά^ρμαςνά έξυπνήσ:  ̂και νά συλ- 
λογίζηται. Ταΰτο συνεισέ^εραν μεγάλοι; είς τήν κατ’ολίγον έλάττωσιν τής 
εξαίσιου νπολή'ίεβκ, τήν όποιαν ό Πάπας χαΐτδ ίερατεΐον είχαν αποκτήσει.

5· 97. *// Άγσα,'ΡουδόΛφος ό Ά·^οδούργον·
Ά λλ' άχόμη πολλοί ληστρικοί ίππόται έφώλευαν είς τούς επί βράχων 

απροσίτων πύργους των, όπόθεν έζορμώντες μυρίας ε ι^ ττα ν  άΟεμιτουργίας, 
ετβρα-^αν τήν κοινήν ήσυχίαν, καΐ ήφάνιζαν δλην σχεδόν τήν κατά γήν 
χαΐ διά τών ποταμών εμπορίαν. Ά λλ’ έ<^νη τότε σοκήρ ή Άνσα καί 0 
βϋτοχράτιορ 'Ρουδόλφος ό *Αψθ6ούργου.

Άπειδη αί μεγάλαν πόλεις ΆμβιΛργον καΐ Αυβέχη, βλέπουσαι τήν Ιμ- 
πορίαν πάσχουσαν διά τος ληστείας τών Ιπποτών, εφρόντισαν νά εξασ^- 
λίσωσιν αυτήν, έκαμαν συνθήκην καί συμμαχίαν, ήτις κατά τήν παλαιάν 
τών Γερμανών διάλεκτον ονομάζεται Άνσα {μ. X. 124-1), χαΐ εφεριν 
δξια τών ελπίδων αποτελέσματα. Διότι είς τήν συμμαχίαν ταύτην προσ- 
ήρχοντο καί άλλαι πόλεις, ώστε περί τδ 1300 έτος αί μετέχουσαι της 
^ μ α χ ία ς  πόλεις ήσαν υπέρ τάς 7 0 ,  χαΐ ώνομάζοντο Άνσεατιχαί, αί 
όποΓαι άπδ τήν παρά τόν ’Ρήνον Κολωνίαν εως είς τήν Νάρβαν τής 'Ρωσ- 
σίας άπετέλουν σειράν, ύπερασπιζομένην ύπδ στρατιωτών.

*Ότε δέ 'Ρ ουδόλ^  ό κόμης Άψοδούργου, και γενάρχης τοΰ «ύτοκοα- 
τορικοΰ οΓχου τη; Αυστρίας, άνέβη είς τον αύτοκρατοριχδν θρό·«ν τής Γερ
μανίας (μ. X. 1273), τότε ή χατάστασις τής Γερμανίας έχαλλιτέρευσεν 
επειδή ό μέγας ουτος άναξ χατέστρεψε το·ύςληστας ίππότας, καΐ άποχα- 
τέστησε τήν προ πολλοΰ επιθυμητήν κοινήν ήσυχίαν, ττ,ν δικαιοσύνην καί 
τήν ευταξίαν (μ,Χ. 1290). Όθεν ό θάνατος τοΰ περιποθήτου καί ενάρετου 
τούτου αύτοχράτορ  ̂(μ. X. 1291)· εχαμε τού; φιλοπάτριδας τή; Γερμα
νία; νά χύσωσι δάιωυα πικρά.

5· 98 . 'ΕΛοΐζΙα·
'Π Ελβετία βλη η^οιβίχετο είς τ̂ -̂ ν επικράτειαν τής Γερμανίας^ χαΐ διη-
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ριΤΐΟ είς ιιοίνλα μ«ρ4 *ράτη, έξ ών κοατβιέτβίΤβν ζίον τέ υπδ -τον οίκον 
των χο|Αήτων τοί5 'Δψοβούργον. Έηειδή 8έ δ αύτοκ:άτωρ Άλβρέχτο; δ 
Α'. οίος το1> *Ρουδόλ^υ, ετ;ά»χιζεν άδίχω; νβ! Ιχτείνν; τήν εξουσίαν τοΰ ο?- 
χου του εί; τ3ι μέρη έχεΓνα> οί ^ιλιλεό9εροι Ελβετοί ήγανίχτηναν ΙνΒομό- 
χως (μ. X. 1291.)

Άνδρε; άητδητοι χ*1 άτ^φασισμένοι ν& ά-ιτισταίωσίν είς τήν τυοαν- 
νίβν βυνηλδον είς τδ Γρύτλιον μεταξύ Ουρανίου (υΓΐ) χαΐ Ουντερ€άλτης, 
χαΐ συνώμοσαν χατα των τυράννων. Έκ δέ των συνομοτων επισημότατοι 
εΤνε ό 'Αρνόλδος Με).χε9άλος, Βάλτερος Φύρστιος, Βέρνερος Στουράχερος χαΐ 
έξαιρέτως ό Γουλιέλμος Τέλ).ος, πολίτης τοΰ Ουρανίου. Άπηνέατατος δΐ 
των έπαρχον πάντων, οσους δ αυτοκράτωρ έίχεν είς την Ελβετίαν, ήτον δ 
'Ερμάνος Γέσλερος, τον όποιον δ Τέλλος χατετόξευσεν είς χούνην τινά, 
δνομαζομένην Όλεβέγη ή Όλεγάσση (ΠοηΙννβζ ί) ΗοΗΙοίζαβδΟ —  κοίλη 
δδδς) πλησίον της Κυσσενάντης Κυ65δη&οΙΐΙ (μ. X. 1307).

Τό εργον τούτο διεβημίσοη είς τί,ν Ελβετίαν δλην, χαΐ εγεινε σύνθημα 
παγχοίνου επαναστάσεως. ΟΟεν τήν παραμονήν τοΰ νέου έτους {μ, X, 

|1 3 0 8 ) έπέπεσαν χατά των τυράννων, και έδιωξαν τους νομάρχας και έπ
αρχους πάντας, χαΐ σύμπασαν αυτών τήν δορυαορίαν. Τοιουτοτρόπως λοι
πόν συνεστήΟη ή ελεύθερα Ελβετία. Οί 84 τής Αυστρίας δυνάσται δχι μό
νον δεν έδυνήθησαν να τήν υποδσυλώαωσι πάλιν, ολλ’ έχασαν χαί δσα 
κτήματα εΤχεν ή οίχογένειά των έχει.

§. 99 . Ίύ>άγγηί Ουσσοζ ')

Καί πρδτερον μέν έχυχλο'ρόρουν νΙαι θρησκευτικαί ίβέαι, έηαπειλουσαι 
περιορισμόν τοΰ εκκλησιαστικού δεσποτισμού* ολλ’δ ίωά·Λης Ουσσος, καθη
γητής είς τήν Πράγα^, ΰπέσχαπτεν αυτόν τα θεμέλια μέ ττ,ν διδασκαλίαν 
του· επειδή Ικήρ’υττε χατα τής εμπορίας τής άτέσεως των αμαρτιών, χαί 
συνέσταινεν ώς χαλα τά άπηγορευμένα συγγράμματα τοΰ Άγγλου Βι- 
χλέ^υ (μ . X. ϋΟΟ). Διδ έκατηγοοήθη είς τον Πάπαν, και ύπδ τούτου 
προσετάχθη να έμοανισθή είς τήν εν Κωνσταντί^ (€οη&(αη€6) σ-ΰνοδον, 
δια να δώσνι λόγον των δογμάτων, τα οποία έπρέσβευεν. Ύπεσχέθησαν δέ 
είς αυτόν ασφάλειαν χαι όαυτοχράτωρ, χαΐ δ πάπα; (μ·Χ· 1414).

"ΟΟεν δ Ουσσος, έμ^νισθεί; είς τήν σύνοδον, εξέθεσε τα δόγματά του 
ενώπιον αυτής με πολλήν αξιοπρέπειαν, άλλ’έιρυλαχίσθη ώς αίρετιχός, πρές 
ιόν όποιον δεν χρεως·εΐ ουδείς νά ^υλάξητήν υπόσχεσίν του, και χατεχάη 
ολοζώντανος έν Κων7αντίϊ(μ.Χ. 1 4 15).Τό αυτό δε επαθε τό επόμενον έτος 
χαι ό φίλ.ο; καί οπαδός τ ^  Ιερώ νυμος (μ. X. 1416). Οΐ δέ εν Βοεμί^ ο
παδοί τοΰ Ουσσου διά την προς τον διδάσκαλόν των άπι^ίαν έχινήθησαν εις 
πόλεμον φριχωδέστατΟν. "ΟΟεν αυτοί, Ιχοντε; στρατηγού; τδν Ζίσκαν καί 
Προκόπιον, ΙβέρΟησαν είς διάστημα ειχοσιν Ιτών(μ.Χ . 1416— 1436.) 
μΐ οπήνειαν μεγίστην πρός άπαντα; τούς παπολάτρας.

Είς τό διάστημα 8έ τοΰτο Σαξωνία, Γαλλία, Αυστρία, Ουγγαρία καί 
Βρανδεβοΰργον έλεηλατήθησαν, χαί ή Βοεμία έπλούτησεν από τ* λάτυτα.



€4 ΓΕΝ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τ£)·̂ ι̂ ?«Γον Οί ([£. X. 1436). οί ΟΙσσΓται επεσαν εις διχόνοιαν) ή οποία · 
εοονεν εΟχολίαν είς τον βασιλέα Σιγισ|Αθί»νδον, νο: τΟυς χαταπολεμήστ^· 
έλαβαν 0}λως παρ’ αντοΰ την όδειαν να ρ.ετέρχω·/ται αχωλυτω; τα της9ρη- 
σχείαί των. 0'!<σσΓται δέ σώζονται χαι χα9’ ή[λαςι άλλ’ ονομάζονται την 
σήμερον ΜοραυοΙ κ α ΐΒ ο ε μ ο ί  α δ ε λ φ ο ί .

ΙΟΟ. Ί(ύά^^ης 6 Γ ονχΐψ β ίργκχ·

ΆνΙχα9εν άντεγράφοντο τα βιβλία όπδ μοναχών χαί ήσαν σπανίώτατα* 
.% Ιερα γραφή παραδείγματος χάριν έτιματο 50 0  χρυσά φλωρίνια. 'ί ΐ  εφ-

ισιαζόμενα δια των πιεστηρίω· 
εγειναν είχύνα χαι εύπόριστα.

Την δε κοινωφελ.εστάτην έφεόρεσιν ταύτην ο κόσμος χρεωστεΓ εις τδν 
ίωάννην Γουττεμβέργιον, γεννηθέντα (μ. X. 1401.) καΐ οποθανόντα (μ.
X. 1468.) έν Μογοντιάκιρ· χαΙήπρώτη απόπειρα να χαράσσωσιν έκαστον 
γράμμα χαι εκάστην λέξιν έπΙ ξύλινων πινάκων, να μελανώνωσι καΐ νά 
τνπώνωσιν αυτά, επέτυχε μέν, άλλα ταχέως ημβλυνε τους ξυλίνους πίνα· 
χας, χαΐ κατέφΟειρε τοΰ εφευρετοΰ την περιουσίαν.

“09εν επενόησεν άλλον τρόπον, να χόνη δηλ. εχ μετάλλου χιλιάδας 
πολλάς έχάστου στοιχείου ιδιαιτέρως* άλλ' εις τούτο έχρειάζοντο κεφάλαια 
μεγάλα, καΐ ό Γουττεμβέργιος είχε πτωχεύσει. Ενωθείς λοιπόν με τον 
Ιωάννην Φαΰστον, πλούσιον χρυσοχόον συμπολίτην του, έπορίσΟη τά εις τό 
επιχείρημα τούτο άναγχαΤχ χρήματα (μ·Χ· 1450). ΜΙ τούτους δέ συν- 
τροφεύσας καί ό ίερεύς Πέτρος Σαίφφερος, καλλιγράφος άριστος, συνετέλεσε 
πολύ εις τελειοποίησιν τής τυπογραφικής τέχνης.

Έκ μίγματος μολύβοου και αΜων μετάλλων εχυθησαν γλαφυρώτατα 
στοιχεία, έπενοήΟη ή τυπογραφική μελάνη, χαΐ ήρχιο·ε να τυπώνηται πρώ
τον ήίερα γραφή (μ. X. 1455). Άλλα μόλις έτυπώθη ή δωδεχάτηκόλ- 
λ.α, καί ό Φαύστος, πλεονεςίφ φερόμενος , άπήτησε τά προχαταβληΟέντα 
κεφάλαια καί τους χα9υστερήσα·/τας τόκους* επειδή δέ ό Γουτεμβέργιος '  
δεν εδύνατο να πληρώση ταϋτα, έχεΤνος φχειοποιήίη την τυπογραφικήν 
αποσκευήν, δλα τα στοιχεία και τα πιεστήρια.

Ό  Φαύστος λοιπόν μετά τούτο έξηκολούΟησε νά έργάζηταιτήν κλεφθεί- 
σαν τέχνην, και έτελεΐωσε τήντύπωσιν τής ίεράς γραφής (μ. X. 1457). 
Όλίγον δέ μετέπειτα έτυπώλη και τό Ι̂̂ αλτήριον, τό όποιον επωλεϊτο, καθώς 
και ή γραφή, με τιμήν μετρίαν.

Τούτο δέ τόσον ετάραξε τούς τέως ζώντας από την αντιγραφήν, ώστε δι- 
έβαλσν τόν Φαΰστον ώ; μάγον, καί ή διαβολή των έπι<7ε·ύ9η ευκόλως* κα
θότι αυτός δ Φαύστος έφύλαττε τήν τέχνην μυστικήν, και κομπάζων ελε- 
γεν, δτι δίχως χονδϋλιον είς μίαν ημέραν έδύ·/ατο νά γράψη τόσον, οσον χ ί 
λιοι ταχυγράφοι δεν δύνανται νά ^ρά'ίωσιν εις διάστημα ολοκλήρου έτους. 
Ά λλ’ ή χομπορρημοσύνη «υτη ητο ν^ ο ς καν άλλων μεταγενκτέρων



ΣϊΝΟΨΙΓ^

(υπογράι^ν, οΤην»( «Ις ι λ  νη* αυΐων ·ητπ»νέ}Μν« βιβλία (λ(τ& ονομέ 
*ίω» ««έγραφαν τδν στίχον τοΰτον

Ιηριίαιΐΐ Πΐβ Οΐβ, ςα·ο(αιη ν!ι >οι!1ιί(υ? «ηηο.
Ά λλ’ δ[ΐως ό ΦαίϊστΟς έγέλα διοί τδ ριωρόηιστον το3 λαόν, χαΐ «ζηχβ- 

λούδει να «ργάζητ» τήν ««ιχίρδή τέχνην, ρ.βταχ«ιριζόρι«νοί «ί; τοντο «ρ- 
γάτας ώρχ’.σ{Αένονς να τήν φνλάττωσι ρνατιχήν. "Ομως δεν Ιρ,εινιν ή τέ
χνη ηολνν χαιρδν (λνστιχή* έικιδή, άφον τό Μογοντίαχον «χυριεν9η (ρι. X. 
1462), «ίέργάται τον Φανστον «σχορπίσθησαν «ί; τήν Γαλλίαν, «ί; τήν 
Ισπανίαν χαΐ εις τήν Ιταλίαν, ήρχιααν να ριιτέρχωνται τήν νέαν ταύτην 
«τέχνην, χαΐ έχέρδαινον δχι ολίγα.

εις ττ,ν Γερμανίαν δ· μ ιτ4  του; τρεΓ; εχείνου; πρώτους τυπογράφους, 
τον Γουττεμβέργον χαΐ Φανστον χαΐ Σαίφι^ρον, «χρημάτισαν τυπογράφε 
£ν δαμβέργη μέν 6 Αλβέρτος Πφίστερος, «ν δε Κολωνίι  ̂ ό Ονλερϊχος Ζέλ- 
λος, εν Αύγονστη δε ό “Δνσιος Βέλμερος, έν Νορ'.μβεργ^ Ιδέ ό Έ^ίχος 
Δούμελος χτλ. ’Εν Μονάχφ δέ πρώτος τυπογράφος λέγεται οτι έχρημά-ι 
τισβ περί τδ 1482 ό Ιωάννης Σχαύερος (δοααιιεΓ). '

Ό  δέ Γουττεμβέργιος άπέθανε χαχα τδ 1468 έτος, χαΐ δύο «τη πρδ- 
τερον δ Φανστος «ϊχ«ν άποθάνει «ν Παρισίοις άπδ λοιμδν, ενίρ συνήγε χρή
ματα, τ4 όποια τον «χρεώστουν άπδ βιβλία Χ. 1466), Περί δλ τδ 
150 0  έφευρέθη χαΐ ή ^βλιοδετιχή.

5· 101. Μ α(ί^ία^ι)^ δ 'Α'^
Κατά τους χρόνους τούτους (μ . X. 1493) άνέβη είς τδν ούτοχρατορί- 

χδν θρόνον τής Γερμανίας Μαξιμιλικνδς ό Α'., δςτιςεγεινβ πολλών χαλών 
εις τήν Γερμανίαν πρόξενος* έπειδή εις τήν βν Βορματύρ (\ν ο π ΐΐί)  βίαι-. 
ταν (μ . X. 1495) χατώρθωσε τής Γερμανίας ττ,ν παντοτεινήν «ίρήνην, 
ήτις χατέπαυσε τήν χειροδικίαν* είσήξε τα ταχυδρομεία διά Φραγκίσκου 
χόμητος τής Τουροτασσίας (ΤοϋΓ Τβδδίδ), χαι χατές-ησε δύο υπέρτατα δι
καστήρια, τδ λογιστικόν συμβούλιου χαι τδ αυλιχδν συμβούλων (Κβίοίΐδ- 
ΚβηιιηβΓ-βΓΐοΙιΙ, ΚβΐοΙίδ-ΗοΓΓβΙΙι) (μ. X. 1606)· ώργάνισε μόνιμα ςφα-, 
'τεύματα* διήρεσε τήν Γερμανίαν ευ; κύκλους, πρώτον βΐς ?ξ (μ. Χ· 1600) ' 
|χαΙ δεύτερον «ίς δέκα (μ. X. 1 5 ΐ2 ). Δύτη δε ή διαιρεσις εφερ« σημαν· 
τιχώτατα αποτελέσματα, χαΐ διήρχει μέχρι τών νεωτάτων χρό^ν.
4 Έξαιρέτως όμως «ύτύχησεν ό Ηαξιμιλιανδς ν’ αύξηση ττ(ν δυναμιν τής 
δυναστείας του δι’ επιγαμιών επειδή αυτός μέν (μ. X. 1477), νυμφέυθε'ις 
τήν κληρονόμον τής Βουργουνδίας Μαρίαν, θυγατέρα Κ α ρ ό λ ο υ  ·ίοϋ τολ
μηρού, άπολεσθέντος παν^ρατιφ «ίς τήν «ν Μοράτφ (ΜαΓίβη) μάχην πρδς 
τους Έλβίτούς (μ. Χ· 1476), έκληρονόμησ» τάς ύπδ πλουσίων χαΐ φιλοπό-' 
νων ανθρώπων χατοιχουμένας βπαρχίας τής Βουργουνδίας,

"Οχι δέ μετά πολύ (μ . X. 1496) συνή̂ ίιε τδν υιόν του Φίλιππον τδν 
'Ωραΐον μ ΐ τήν κληρονόμον τής Ισπανίας Ιωάνναν, θυγατέρα τού Φερδι^ν-» 
δου καΐ τής Ισαβέλλας, χαΐ οδτως ήνωσε τήν δυτικήν άχραν · ^  Εύ^ώπηό 
μέ τήν Αυστρίαν, Τδν υίδν τού Φιλίππου τούτου θά ιδωμον *ις τήν *ρχή)^



6β ΓβΝ. ΙΣΤΟΡΜ£

« δ  νέβν βιδνβί δς ΚάρΛβΜ ρν» Α'. ίπΐ «5  ίρόνο» (|ΐ.. X.
1516), »ς Κάχλον δΐ Β'. ·πΙ τοΰ αύτ«χρ«·:βριχοδ ίρίνοο τί}ς Γ*ρ{4«ν{«ς 
ία .χ .  1519).

$. 102. ΓζίΛΛία χαί ΆγγΧΙα,
ΚβΙ των ίίϊίχρβτίΐών τούτων έχχτίρχ ( ί·  8 2  8 7 ) ίπώλεχε τούς άχ« 

|ΐ.αιοτέ^ους ανδρας εΙς τόν χχτχ των Σχραχηνων πύλερίον, χαΐ ελχβ· τ&ς 
βύτ4ς ώίρελείβς χ«1 τ*ς ούτα; βλάδας, χαβώς χ*1 ή Γερριχνίβ. Οί β«η · 
λεΐς δ{ίως ττ^ Γαλλίας έγνώριζον χ α λ λ ίτ ^  «ως να έχτείνωσι χατ’ ^ γ ο ν  
την ίκρτωριτρ.ένην των δύναρ.ιν, καΐ των αντιτεινοι»αών δ«νά{χεων τας |ΐ,έν 
ν& ελαττώαωαι, τάς δέ να χαταλύαωαιν.
^  Έιτειδή Φίλιπιιος δ Α'., βασιλεύς της Γαλλίας, όχα ΐ ΌραΓος Ιπονο- 
(ΐαζύ{ΐενος· είσήλθεν είς αγώνα χαΐ ηρδςτδνείς πάντας έπί^δον «ίηαν, 
χαί έξήλβε νιχητής χαΐ τροπαιοΰχος· διίτι ϋπερασπίσδη γενναίως τήν χο- 
«{λίχήν Ιξουαίαν άχό τάς Ικιδουλας τεΰ « ίπα  Βονιιρατίον τοϋ Ζ’. ,  (ίάλι> 
βτβ δέ, άψηφων τδν ά^ρισ|Αύν χαΐ τήν ϊργευσιν, έτδλ|Λησε χαΐ τον αρχη
γόν τής Χρισπανωσύνης Κλήρ.εντ* τδν Β'. ν4 ατριώτη, χαΐ ώ; αίχριόλω· 
τον είς τήν Αύινίωνα (Α νΐ^ο η ) ν4 άηάξγ» ([*. X. ΐ 3 0 5 ) ,  δπον αύτος 
χαΐ οί διίδοχοΐ του ύηΐρ τα έβδοριήχοντα Ιτη ήναγχάσΘησαν να εχωσι 
τήν χαθίδραν των (|λ. X. 18 0 5 -^1 3 7 8 ), χαΐ είς τήν Γαλλικήν δύνα[Αΐν 
να υπόχηνται, τδ όποΓον όχι ολίγον εσχαν^λιαα τήν δντιχήν Ιχχλησίαν, χαΐ 

.ηολλα είς αυτήν χαχΑ ε^ερεν.
( Ό  αύτδς βασιλεύς τήν συναίνεαιν τοΰ ·πάηα Κλήμεντος του Β'. είς 
τήν έν Βιίννγι των Άλλοβρώγων (Υΐβοηβ) σύνοδον ([α. X. 1312) χατήρ* 
γησε τδ τάγ|αα των Ναϊτών, χατηγορη9έντων δια ριεγάλα χαχουργή,αατα, 
χατέτρεζε ά·ηηνΙστατα τους ίππδτας τούτους, χαΐ έδή|Λευσε τήν περιου
σίαν αυτών (5· 94.).

Μετ'δλίγον άνε^νηνίος ΙχίρδςτώνβασιλδωντήςΓαλλίας, ή Αγγλία* 
ίηειδή μετδ τδν θάνατον τοΰΦιλίττπου (ρ>..Χ. 1314), οίτρεΰ; αύτοϋ υιοί, 
συνδιαδεχο'ριενοι τδν θρδνον, οπίθανον ταχέως αχληροι, έηοριένως ή δια
δοχή αυτού (ίετέβη είς άλλον πλάγιον χλάδον τής βασιλικής γενεάς, εις 
τδν διχον τών δουχών τής Βαλεσίας (Υβίοίδ) ([λ. X. 1328). Άλλα χαΐ ό 
βασιλεύ; τής Αγγλίας, 'Εδουάρδος δ γ ' ,  ώς υίδς τής ριεγαλειτίρας θυγα- 
τρόςΦϊλίττπου τοΰ Δ*., ήθελε τδνθρδνον τή; Γαλλίας, χαΐ (λ1 τά όπλα 
ριξε τά διχαιώ,αατά του ({α. X. 1339.)

$. 103. Ή  ΑυρηΛιατί) ηαρθίγοΐ (ραοΰΐΐβ (1'( ΐ̂6αι&}.
Τούτο Ιζήψε πδλεριον, δστις διήρχεσεν ύπερ τα 100 ετη (|*. X. 1339 

— 1451), χαΐ πολλήν επροξένησεν αίρ«τοχυσίαν. Εις τούτον δε τδνπδ- 
λε{αον (ΐετεχειρίσθησαν χατά πρώτον πίΜβδλα όπλα, χαί ή Γαλλία όρθα- 
σεν είς τδ χείλος τοΜ βαράθρου τής απωλείας. Οί Άγγλοι νιχηταί χαΐ τρο- 
παιούχοι είσήλθον είς Παρισίου; χαΐ τδν διάδοχον τοΰ βασιλείου των εχά- 
βςσαν είς τδν θρόνον τής Γαλλίας ([ΐ. X. 1422). *̂ 0θεν ί ^ ν η  τότε, δτι 
βύτοί ερελλον να εξουσιάζωσιν είς τήν Γαλ).ίαν.



|Λ*τ4 «πΐβίτιΓς »ϋ|Λφορ«ς «φάνη σωτηρ «βρβίνος τις ίνψοίζομέγη 
Ιω βγνβ  Άρχί* ή Αύρηλιανή κβρίένος (^ββη^β ά’Αιτ, 1β ραοθΙΙβ ιΙΌτ- 
ΐ68πς), χ«ι γενγηβ«ι»* «ίς Δο̂ ιρέ}*ιον (1)θΐητβιηί) χωρών τί·^ ΛοΟριγγίας. 
Έπ(ΐ2ή βΟτϊ), «ν«7Λβοΰ9α τό Γαλλαόν »τράηυι*«, χαΐ χινήφασκ αύτί 
χατ* των ύπιρηκάνων "Αγγλων, διέλΐίσβ την πολιοοχίαν τής Αύρηλίβς, 
Ιχτύτιησε τον εχθρόν τ«ντοϋ, χν. εφερε τον ^(πλεβ Κάρολον τον Ζ'. εις 
τό Αςοροχόρτορον (Κίιοίπιδ), δ «  ν« στεφθ^ (ιλ, X. 1429).

"Επεσε ρ.έν επειτα εις τών "Αγγλων τας χεΐρας αιχμάλωτος ή ήρωις, 
καΐ ώς^μάνκπχα έν 'Ροτυμάγφ (Βουεη) χατεχάη(μ. X. 1431)· ώς'σώ- 
τειραν όμως της πατρίδος έοό,ασεν αυτήν ή Ιστορία, χαΐ ή πατρ'ις ευγνωμο- 
νοόσβ ετιμησιν, ανεγείρασ* έν Δυρηλί^ λαμπρόν άγαλμα, δπου διαπρέ- 
πουσιν άνάγλυπτα, δσα μεγαλεία χατώρθωσεν. ι»,

Είς ολίγον 8έ χαιροϋ διάστημα έξώσθησαν οΐ Άγγλοι πανταχόθεν, δποι> 
τής Γαλλίας εζουτίαζον, χαΐ ο πίλεμος ελαβε τέλος, δίχοις να γείνωσιν 
έπισήμως συνθήχαι ειρήνης (μ. X. 1451), άλλ’ έξή -̂ε μεταξύ των εθνω» 
ομφοτέρων τέ οδιάλλαχτον έχεΐνο μίσος, τδ οποΓον χαΐ την σήμερον άκο'μη 
τρέίρουσιν οί Γάλλοι, καΐ οί Άγγλοι προς άλλήλους. Περί δέ τάς άρχας 
τοΰ νέου α ΐώνος έβασίλευσεν εις μ ίν τήν Αγγλίαν Έρ^ίχος ο Β' (μ. X. 
1509), εις δΐ την Γαλλίαν Φραγχίσχος οΑ'. (μ .Χ . 1515).

^  104. ΊζαΜ α·

*Η Ιταλία διά τά έχτενή παράλιά της εΤνε προ; Ιμπορίαν εΜετωτάτη. 
Επειδή δ ΐ έπΙ των σταυροφοριών πδλεις ίταλικαί, ή Βενετία, ή Γένουα 
καΐ ή Πίσα, έχορή·ρουν τα εις τον οπό τής Ευρώπης είς τήν Ασίαν χαΐ 
άνάπαλιν διάπλουν άτιαιτούμενα πλοία, διά τοΰτο από τοΰ 1100 έτους 
βχόμη ή εμπορία της Ιταλίας ήχμαζεν εις τήν Αίγυπτον, τήν ΠαλοιΓίνην, 
τήν Κωνσταντινοΰπολιν, χαΐ είς τοΰ Εΰξείνου πόντου τά τ«φά5.ια. Κυριώ- 
τατον δέ άρθρον τής έμπορίας τούτης ήσαν είς τάς Ινδίας τά γεννήματα, 
τά όποια οί Άραβες έφερναν είς τήν Μεσόγειον.

Τδ κέρδος δε έκαμε τούς ανθρώπους νά γείνωσι βιβμήχανοι. "09εν χει
ροτεχνεία εξευγένιζαν τά γεννήματα τής φύσεως χαΐ παντού άνεγείροντο 
πάμπολ).α, και ούτως έξύπνησεν ή φ ιλ ο τεχ ν ία . Άλλα χαΐ αί γ ν^ ε ις  
βτιμωντο, χαΐ οί ποιηταί ήγαπώντο, χαΐ επομένως ή Ιταλία περί τδ 1400 
Ιτος έγεινεν εστία τής έχπαιδεύσεως τής νέας Ευρώπης.

ΠερΙδέτδ 1300 έτος ήχμαζεν είς τήν Ιταλίαν ό Δ ά ντης χαΐ ό Πε
τρά χα ς· κατ’ αυτόν δέ τούτον περίπου τόν καιρόν (μ .Χ . 1302), ό Νεα· 
ηολιτανός Φλάβιος Γιόίας έφιϋρε τόν δ ιαβή την χαΐ ό Φλωρεντινός Α λέ
ξανδρος Σπίνος τά ό μ μ α το ϋ ά λ ια , τά οποία μετ’ ολίγον ώδή'ι'ησαν είς 
τήν έφεύρεσιν τοΰ τη λ εσ κ ο π ίο υ , διά τοΰ οποίου δύναταίτις νά βλέπ) 
τόσον καθαρά τήν σελήνην, ώστε τόρα έχομεν χαΐ σεληνογραφικούς 
π ίν α κ α ς .

Τόν δέ χρυσοϋν αιώνα τής Ιταλίας (μ. X. 1400.) έφεραν οι έν Φλω- 
ρεντίφδιοιχοϋντες Α οΰχες Μ έ δ ι χ ο ι ,  οιτινεςδιέπρε<{<ιν ώςθερμότατοι

2ΤΚ0ΨΙΖ. €7(

5.'
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«ρβστάτβι τδν « χ Λ ν  β ΐ  ί«ι«η|Α&ι· ίηιιδή α^6ΐ δπιδΙχβνΛ «νιι«1- 
«Γϊβτα τδ «λί,Ιος τύν  €Ϊς την Ιταλίαν μΓταναατίϋδντων β ο ^ ν  χαΐ τ*γνι- 
τών, χαί φιρίμινοι^προς αδτού« ώς χατίττοταν τήν Φλωριντίαν 
ίατίαν δ ) ^  των άξιο»πβ^^δά»των ,  χαΐ χαταγώγχβν ίπι^ντατάτινν 
νδων τοίί αίώνοί (χίίνου.

§. 105. ΒαβΙΛαογ Νίνί6Λιο%  χα2 ΣιχίΛΙας,
Πολλοί πρδ των ςουροφοριων (μ.X . 1000) Νορ^ιανδοΙ Ιμιτανάστεν- 

ναν €χ τ?ί Γαλλίας είς τήν μεσημβρινήν Ιταλίαν {$. 8 4 .) , τήν οποίαν 
μετά πολυετείς αγώνας Ιχυρίευσαν, χαβώς χαΐ τήν Σ ι χ β λ ί α ν ,  χαΐ οδ- 
,τως β μέγας Κόμης τής Σιχελίας, 'Ρογήρος ό Δ ', συνέστησε τδ ήνω μέ- 
νον β α σ _ ίλ · ιο ν  τ ή ς  Ν ια π ό λ ε ω ς  χ α ΐ Σ ικ ε λ ία ς  ή τ ω ν  δύο  
Σ  ι X ε λ ιώ ν  (μ. X. 1098). 'Η δέ Νορμανδική δυναςείαμετάτδν θάνατον 
Γουλιίλμου τοϋ Β', έπονομαζομένου Αγαθού, εσβυσε,χαΙ ή βασιλεία των 
δύο Σιχελιών μετέβη ώς χληρονομία εις τήν Σουαβιχήν γενεάν τών ηρώων
*Οενςάοϋ^εν (ΗοΙιβηδΙβϋΓβα) (μ. X. 1189.)

)· Αλλ ο παπας Ελήμης όΔ*. Ιμίσει τήν ουιογένειαν τούτην, χαΐ δι4 
τούτο εχάρισε τήν ^(ηρεύοοσαν βασιλείαν είς τδν Κάρολον δούκα των Ά ν- 
δεγούων (αοοάΑη]Οϋ) (μ. X. 1263). Κο^δϊνος δμως ό έσχατος τής γε
νεάς τών Ό ^ ά ο υ φ εν  μην ευχαριστούμενος είς τούτο, έπάσχισε να χυ- 
ριεύίτρ μ ι τά δπλα τήν νόμιμον κληρονομιάν του· άλλ’ όδούξ των Άνδε- 
γαύων Κάρολος ένίχησε τδ στράτευμα εκείνου έν Ταγλιαχόσσί, αυτόν δλ 
τδν νόμιμον κληρονόμον τού θρόνου άπεχεβάλισεν εις τής Νεβπόλεως την 
δημόσιον αγοράν (μ. X. 1268).

106 Ό  ΣιχξΛιχ^ς 'Εαίίρΐγ6ς>

_*Αλλ4 τήν υπερηφάνειαν τών Γάλλων χαΐ τας πολυειδεΓς χαταδυνα?εί»ς 
τοϋ ^ σ ι λ ^  Καρόλου δέν ίδύναντο οίθυμοειδεΓς Ιταλοί να ύποφέρωσι, χαΐ 
επομένως εχαιροφυλάχτουν δια ν ' άποσείσωσς τδν μισητδν ζυγόν.

Ό χ ; δέμετά πολύ έπαρουσιάσθη περίς-ασις έπιτηδεία είς τούτο· επειδή 
τήν 30 Μαρτίου τοΰ 1282 οί κάτοικοι τούΠανόρμου (Ρβίβπηο) έξαχλύα- 
ζαν, παίζοντες τα εθνικά των παιγνίδια πρδ τών πυλών τής πόλε^. Επειδή 
δέ Γάλλος τις υβρισεν εκεί νεάνιδα, έμαχαιρώθη υπδ τών παροργισθέντων 
συγγενών εκείνης. 'Π άγανάκτησις δέ δια τήν δβριν ταύτην έχι^εοσε τών 
Σιχε)ών πάντων^ τάς ^ ά ς ,  καί τήν ώραν τοϋ εσπερινού Ιγεινε φριχτή 
»γβγή· επειδή δσοι Γάλλοι εΰρίσχβντο έχει, πάντες έπεσαν έν σ φ α τ ι  
ρομφαίας. ^  ^

Ή  έ^νάστασις & αυτή ώς αστραπή είς πάσαν διεδόθη τήν νήσον, καί 
μόνον όλίγοι τών Γάλλων διέφυγαν τήν εκδικητικήν μάχαιραν τών Σικέ- 

Τ α \ ^  δέ τήν φριχτήν βνθρωποχτονίαν ή Ιστορία ονομάζει Σ ι χ ε· 
Α ιχδν  εσπερινόν.

I “Επειτα λοιπόν ή μεν Σικελία πάσα ΰπετάγθη είς τδν Πέτρον , θχσι- 
α τής Α,«γωνίας* Κάρολος δέ δ Άνδεγαβίας εκράτησε μόνον τήν Νεά- 

, ^Λίν. Αλλα καί το βασίλειεν τβ^ο βφήρεσεν έπειτα άτιδ τήν γενεάν αύτοϋ



Φιρδινάνδο; ο βαν^ώ ; ’Α{ηγων(α(, χαΐ ΐΐάππος Β'. Καρ^λβυ, χαΐ 
«ϋτως ήνονι τάς 8ύο Συ»λ(οΕΐ ύη& σχΐΐπτρον νής ίτιηνίας ([ΐ· X. 1504.) 

5 . 107. Γ ραιχορα ^ΐο ι χαί Τοΰρχα.
Έ  αυτοχρατορ{α (ύρ^νχιτο «ίς άθλιΐΦΐίτην χκτάντκην χβ9̂ .

£ν χαιρ^ν ίνίβτ) τίν αύτοχρκτοριχέν θρήνον Αλέξιος έ μέγοις (5· 88] (μ· 
X. 1081). *Βτον ρέν ο5ΐος ίνίροΓος» ο( Τονρχοι δρως (Τχβν ηροχωρήνιι 
€(ς τ4ν Ελλήσποντον, χαΐ χοριιύσιι τάς Ιν Άσί^^ ««*ρχίβ? ηάσχς. Τέ 
ρόνα ).οιπέν λιίψανκ τής κάλκι ποτέ τέσον χραταιάς αύτοχρατορ{χς τϋν 
'ΡνραΙιβν ήσαν έν Ενρώπνι ή θρ ίχη . ή Μβχο^νία χ«1 ή Ελλάς.

ΑΙ σταοροΕρορέαι χατ* άρχάς ρέν έφάνησκν άνορβώνοικται την αρχα[«ν 
λαρπράτητα τής άνατολιχής αύτοχρατορίας τών Γραιχορωμαίυν έπιιδή 
άπισπκσθησαν από τών αλλοθρήσκων τάς χοΐρας ηολλαΐ χαΐ ριγάλαι χώ· 
ραι* άλλ' (ψκύσθησαν αΐ έληίδις, χαΐ ή χαρά έραταιώθη* έποιόή πάλιν 
οΐ Τοΰρχοι έχυρ((υσαν έχ<{νας, χαΐ οΐ δοτιχοΐ λαοί όΐν έουνήθησαν νά άνα· 
χαιτίσωσι τον όρρητιχόν χιίραρ^ν. Τιλιυταΐον αΐ στανρο^ρ(αι ηαν> 
τάπβσιν έπαυσαν.

108. "ΑΧοβι^ τηζ ΚντσταντιτονπόΧίΟζ·
ο! Τοΰρχοι διά τάς χατά των σταυρο^ρων νίχας ήσαν έν τη 'Ασ^^ 

1>ς συρκάσης τής Ευρώπης νιχηταί, χαΐ έπορένω; τ(ποτ* 0έν τους έρπό- 
διζτ πλέον νά χινήσωσι τά όπλα των χαΐ χατ’ αυτής έχιίνης. Δυιό όέ 
τοΰτο χαΐ ιγιινχν* έπηδή Σολιράνος ά σουλτάνος αυτών διέβη τον Ελλή
σποντον (ρ . X. ΐ3 5 5 ) ,  έπέηςσιν χατά τής έχνινιυρισρένης ανατολικής 
«υτοχρατορ(ας τών ΓραιχορυραΙων, χαΐ έντός ολίγου χατιχυρίιυσι τά πι- 
ρισσότιρά της ρέρη.

Ηουράτος δΐ ό Α'. τόν θρόνον τής βασιλείας του έστησςν «ις τήν Άδρια- 
νοΟπολιν (ρ, X. 1360). Εΐς ράτην οί τβταπιινωρένοι αυτοχράτορις έπι· 
χαλέσθησαν τάς Ευρωπβϊχάς αύλάς ιίς βοι^ιιάν των* <ΐς ράτην ύπεσχέ- 
θησαν ιίς τόν πάπαν νά ένώσωσι την ανατολικήν έχχλησίαν ρςτά τής 
δυτικής (5. 88).

Οΰδορία δύναρις δέν έδΰνατο ουδό ήθβλ· νά άντιπαραταχθή <ίς τόν 
^βιρόν χαΐ τροριρόν έχθρόν. Τςλβνταΐον 0ά τά πράγματα χατήντησαν 
τοιαΰτα, ώοτ· Κωνσταντίνος ό ΙΔ '. ιχασιν όλα έχτος τής β2σιλ€υουσης* 
τέλος πάντων δε χαΐ αυτή επεσεν εις τήν εξουσίαν Μωάμεθ τοϋ Β' (μ. 
X. 1453 Ηαΐου 29)* επειδή ρετά επτά εβδομάδων πολιορκίαν έκυριεύθη 
{ξ έ^δου, ό αύτοκράτωρ χαι οί στρατηγοί αυτού εσχοτώθησαν, ή ήαισε-· 
ληνός έσιηλώθη 'άντί τού σταυροΰ, ή ανατολική Αυτοκρατορία τών Γραι- 
χορωραίων χατεστράφη,

109. ’ΕααχόΧον^α τής άΧύσιως ταύζηζ.
Τής Κωνσταντινουπ6).εως ή άλωσις υπό τών Τούρκων έφιρεν είς τήν 

Ευρώπην σηραντιχώτατα χαΐ ώ^ελιρώτατα επακόλουθα. Οί άνορες δηλα
δή, δσοι έσωζαν είσέτι τήν Ελληνικήν παιδείαν, έρυγαν άπό τους πολε
μίου; Τούρκους ε]ς τήν δύσιν χ«ά ραλίστα είς τήν Ιταλίαν, δπου διέδοσαν
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■ φ  »λί(η» «ρίς φ  »πο«8ήΜ ϊ« ν  «οντ^μάτων των «ρν*[ών *Βλλήν»ν, 
Μ Ι μβταΚοοντις <ϊς τβΟς »«Γ τας βρδοτίρβς γνώσίις των, »υν«ισίφ€Μν 

«ί« 'ίή'» άναγέννηΛν των ίπι^τημών κβΐ τ«χν«ν. 
δίον ή αλω»ις αδτη ώγέλν,σ* τβς τίχνας χ*1 Ι π ι τ φ * ;  φ β ν  

έπι6λβδή« *γ*ιν*ν ιίς την έμπορ(ϊν χ*1 *ίς τον «λοντον τών Ιταλιχων 
ίίΟλιων· *««ι2ίι οΐ Τούρκοι όχι |*δνον τ«« ί»τΙρη»αν άπο τ« «ί« την ανα
τολήν χτήματί των, αλλα χαΐ την δια τού Ενξοίνοι/ Πίντον χαΐ τής 'Β - 
^ ρ α ς  Οβλάτσης τέως έιχποριχήν όδδν ιις τας Ινδίας όχλίΐταν. "09«ν τής 
Ιταλίας ή έριπορία μιγάλως ήλαττώ9η, τής Βινοτίας ή ναυτική δύναριις 
ηαρήχ^ιασι, χ*ι έχ τούτου δΐίλογΐζοντβ χαΐ ήγωνίζοντο ηάντος νινιχώς 
ν4 άναχαλύ-}ωαιν άλλην κατά Οζλααααν όδδν προς τας Ινδίας.

§ .1 1 0 . Πορτογαλία·
Τ4 βααίλοιον τής Πορτογαλίας (8· 86), αυατηβΙν δπ4 Άλβόνιτοο 

Α’. |ΐιτα  την ΐν Ουρίκφ (ΟϋΓίιΐυβ) νίκην κατά πέντ» βασιλέων τών V 
ΙοΠΚ ....α_...·____

<. νν/ρίΛψ νικτ]νχατα πιντι ρασίλίων των Αρα
βιΜ {(ί,̂  X, 1139), «γΟαα»ν ίντός ολίγου βΐς ακμήν, χυβορνώμονον κα
λώς, Οί Πορτογάλοι διέπριψαν ςίς τήν βιομηχανίαν χαΐ ιίς τ4ς Ιηιατή- 
μ»ς, »ί; τήν έμπορίαν χαϊ «ίς τήν ναυτιλίαν. Αί δΐ χατ* τον Ά τ λ α ν  
τικον ώκιανύν ανακαλύψεις ήρέθισαν χαΐ το'ύς βασιλείς και τους ύκηχάοος 
να έπιχειρήσωσιν άλλας μεγαλειτέρας.

Έδειξαν δε ζήλον χαΐ δραστηριύτητβ εις τάς πρδ; άναχάλυψιν θαλασ- 
σοπορίας μάλιστα δ βασιλεύς Ιωάννης ό Δ'. (μ. X. 1383) χαΐ τούτου δ 
προσφιλής υίός, Έ^ίχος δ Ο αλασσοπδρος (μ . X. 1 4 18). Οϊτος ίχυ- 

(ΟβαΙδ), τήν άντιχμύ τής Γιβραλταρίας 
(ΙιΐΟΓΗΐΙΟΓ). Επειτα δΐ άνεχαλύρ9ησαν ή Μάοειρα ύπδ Γονσάλβου χαΐ 
Τριστράνου, αί Άζόραι χαΐ αί τού Πρασίνου άχρωτηρίου νήσοι, ετι δ1 χαΐ 
τα παραλία τής Γουινέας. Ενταύθα ηυραν χρυσόν χαΐ ανθρώπους μελα- 

ούλδ·ρ!χ«ί. τούς οποίους μετέφεραν είς φ  Ευρώπην (μ . X. 
1 442), καί ουτω κατ ολίγον προέκυψεν ή αίσχρα σ ω μ α τε μ π ο ρ ία .

111. I I  χατα θαΛασσατ ίιΐόο ί/ς  τάς άτατολιχάς 
Η το ια ι^  ευτυχής αρχή των άναχαλύ-ψεων ίοωσεν άφβρμήν είς τούς 

Ι^αλοπράγμονας νά συλλάβωσι μεγαλειτέρων επιχειρημάτων σκοπούς. 
■(Λεν ηρχισαν να συλλογιζωντβι αν ήτο δυνατδν, περιπλέοντες τά δυτι
κά παράλια τής Αφρικής, νά «ΰρωσι χατα θάλ.ασσαν δδόν πρδς τας άνα· 
?  ε ί? < \  '·“ν  λοιπόν, ύπερβάντες τδν Ισημερινόν (μ.
. ■ * -  “ '^*''5_̂ θτι εςετείνετο ή Αφρική ακόμη προ; άνατολάς. Τε-
λευταιον οέ Βαρθο/.ομαΓος δ Διάζος, ναυτικός άξιωματιχός τής Πορτογα- 
/ιας, εφθασεν εις τό μεσημβρινόν άκρωτήριον τής Αφρικής, τδ δποΐόν 
αυτός μεν, ως δυσπλοώτατον, ώνδμασε θ υ ε λ λ ώ δ ε ς , ό κύριοςδμω; αύ- 
τ ^  χαΐ βασιλεύς Ιωάννης δ Β', ώ; δχων ήδη βεβαίαν έλπίδα, 8τι θά 
φ είς τάς ανατολικός Ινδίας διέταξε νά δνομάζηται άχρωτηοιον τής
Κ α λή ς  Έ λ π ίδ ο ς  (μ. X. 1486).

Αλλά μετά τήν άνακάλυψιν ταύτην παρήλθβν ενδεχα ίτ^ , χαΙ δπιιτ«



’ ΣΓΝΟΨίΣ. 7 0

£ Β ά « χθ ( Δ (γ ά μ « ς  τό αχρωτήριον τοΰΐο, άνίπλιυν» τ^ν
{^^» ,̂μβρινβανατολιxί1ν παρβλίβν της Άφριχί.ς, χαΐ Ιφθβσίν ςδϊυχώς ίίς 
ιόν λΐ|ΐένβ τϊ^ς Καλιχούτη; { ι̂. X. 1498). Τοιοντοτρόπως λοιπδν ί'Ιιρίθΐ) 
ή ηρό «ολλοΰ «πιβομητή ό2ός προς τας άνατο>ιχ4ς Ινδίας, χαΐ ήνοίχθτΐ 
«ον στάδων τί^ς όριπορίας, ή οποί» βπό τήν Βίν«τί«ν μίτέβή ·ίς τήν 
Πορτογαλίαν.

*0 ιίς τον Θρόνον τ^ς Πορτογαλίας άναβός χατα τδ 1495 Ιτος *Βμ- 
μανουηλ ό μέγας έαπούδααιν «πιμόνως να ώ^ϊληΘ^ από τήν αναχά),«Ίιιν 
τούτην. *Ο0εν τής Πορτογαλίας ή εμπορία χαθ' εχαβτον έτος εξετείνετο 
έηΐ μάλλον χαΐ μάλλον, άλλεπίληλοι έγίνοντο άναχαλύ,/εις, είς τήν Πορ
τογαλίαν ερ^ιεν εχ τούτοο πλούτος άφθονος, χαΐ τον ’Εμμανονήλ ή βααι- 
λεία όμ ο^ννς ώνομάοθη χρ υ σ ο ύς α ιώ ν.

§. 112 'Ισηαγία-
*Β Ισπανία (§. 8 6 ) χατά τας άρχάς τής πεμόδον ταύτης «εραϊχ* 

«βλλ4 χριστιανών Γότβων βασίλεια χαΐ τό ίν Γρανάοςι Άραδιχόν. Τά 
χμστιανιχα δ ΐ ταΰτα δι’ Ιπιγαμιών χαΐ βίας ήνώδησαν χατ’ ολίγον, χαΐ 
συνεχωνεύ9ησαν είς τό τής Καστιλίας, τά όποια τιλενταϊον ήνώθησαν είς 
τό αυτό διά τού γάμου Ισαβέλλας· κληρονόμου τής ΚαστιλΙας, χαΐ Φερ- 
δινάνδου, κληρονόμου τής Άραγωνίας (μ. X. 1469).

Τό ηνωμένου δέ τούτο βασίλειον περιείχε τό περισσότερον τής χερ« 
σβννησου. "Ωστε δ Φερδινάνδος, συναισθανόμενος, δτι ήτον αρκετά ίσχυ- 
ρός πρός ανατροπήν τού μισητού βασιλείου των 'Αράβων, έπέπεσε κατ 
αύτού μετά δυνάμεως μεγάλης, υπέταξε μετά δεχαετή πόλεμον τήν Γρα- 
νάδαν, χαΐ είς μίν τον βασιλέα ταύτης *Δβοΰ 'Δβδαλαχ σν«χώρησε, να 
διαβ^ έλιυθέρως είς τήν Άφριχήν, είς δΐ τους ύπηχόους τούτον Μωαμε
θανούς Εδωσε τριών έτών διορίαν, νά μεταβώσιν είς τήν ’Αφριχήν, εαν δέν 
γείνωσι Χριστιανοί (μ. X. 1492).

Ά λλ’ ευθύς χατά τό πρώτον Ιτος Ιπίισε τούς "Αραβας τό ίερόν Ιτα· 
ατήριον τόσον, ώστε αγεληδόν μετέβαιναν είς Αφρικήν, χαί, ώς εχθροί 
αδιάλλακτοι τών Ισπανών, έλήστιυαν τά παράλια τής Ισπανίας, χαί έπη- 
ρέαζαν τήν θαλασσοπλοΐαν αύτης. "Εχτοτε λοιπόν είς τά βόρεια παρα
λία τής ’Αφριχής συνεστηθτ}σαν τά λεγάμενα λ η σ τ ρ ικ ά  ή π ε ιρ α τ ι
κ ά  χ ρ ά τ η , τά όποια χαί χαθ’ ημάς σώζονβαι (μ. Χ· 1493).

$. 113. ΚοΛό^/Λος.
Τό αυτό έτος, καθ' δ έχυριεύθη τδ Αραβικόν είς τήν Ισπανίαν βασί- 

λειον(μ.Χ . 1492) Χ ρ ισ τ ό φ ο ρ ο ς  ό Κ β λ ό μ β ο ς , υΙός έμουργου 
έχ Γενούας, ά«χάλυψε τον νέον κόσμον, τήν Α μ ε ρ ικ ή ν .  Προ τουτβυ 
δέ μεταξύ τής ανατολικής Άσίβς χαί τής δυτικής Ευρώπης δέν έγνώμζαν 
ούδιμίαν χέρσον, άλλ’ άπό σφαλερούς γεωγραφικούς πίνακας άπατώμενοι, 
έπίστευαν, δτι ή Άσία έξετείνετβ άνατολιχώς πολύ περισσότερον παρ’ 
δσον τφόντι έχτείνεται.

Ή  δόξα δέ οώτη Επειθε τον Κολόμβον» δτι ή ανατολική Ασία, πεμ·



•χηινίμΙνη, Ιπληβίαζιν ίρχίτβ €?? τ ί ;  Εδ^ιτη ί τήν ίυτιχ?ίν ««ριλίβν, 
κ*1 έηομένως, «).ίων ϊΐς  Ιχ >:?,« Εύρώηης «άντοτι δι>τιχώ<, ίδύν*τβ ν& 
•βάττι {χιΓ σνντομώτιρβ. Έσυμπέραιν» λβιπίν, 8τι ή προς τβς άνβτολιχΙς 
Ινδία; δδδ; βδ?η ητον »«9ΐΛΐρα τ»); άλλης, την δπβίβν ήχβλούβουν 0? 
Πορτογάλλοι· αν όμως ή «ίχασία αδτη άλήβινίν, «ξάηαντο; «ν τδ 
μιταξίι ^Εύρώπης χαΐ ’Ασίας Ικριίπ* νέ χΐ5τα» άλλη χΙρτος, άγν«ατος 
*ί»Ι·η. ’Αμ^τΙρβς δΐ τα; ιίχασίας ταύτας 6 μ τγαλο^ ,ς έχιΐνο; άνήμ 
ίνδμνζιν Ιπίοη;^ βεβαίας, χ ι ΐ  τί.ν πίττιν βδτβδ ταύτην Ιατήριζαν οί π ι ^  
τ)*; βανμααίου ’Ατλαντίδος μνθον των άργαίων, κορμοί δένδρων χαΐ νι· 
« ^ Ι  πρβαπλέοντι; έχ δοαμών «ρδς τήν Ενρύ«ην, χαΐ μήν άνήχοντες ιίς 
ούδέν έχ των γνωατών μερών τοΰ χδαμου.

Διανοούμενο; δδ ν4 επιχείρηση βαλασσοπορίαν πρδ; άναχάλυψιν, ηροέ- 
τεινε τήν γνώμην του πρώτον ε^  τήν πατρίδα του Γένουαν, επειτα είς 
τήν αυλήν τής Πορτογαλίας ,  χαΐ χατδπιν εί; τήν τής Αγγλίας* αλλά 
πουθενά δέν »^ρι συνδρομήν. Ή βασίλισσα δμως τής Ισπανίας Ισαβέλλα, 
παραδ^θεϊσα τί,ν πρδτασιν τοΰ Κβλδμβου, ώπλισε τρία πλοία μί ΘΟάνδρας. 
Χ)θεν ο Φερδινάνδος έδωσεν ε{ς αύτδν επίσημον 'ΰπύσχεσιν νά διοιχή ώς 
τιέασιλεΰς πάσας τάς χώρας, δσας άναχαλύψη, χαΐ ούτως άηέ^ειλεν αύτόν· 

$· 114. ^^α xά ^ν^{^ τής ^ΐ/^/ριχίΙς,

*0 Κολέμίβ; τήν 3 Αύγούστου τοΰ 14$2 έξίπλευσεν άπδ τδν λιμένα 
τής πολίχνης Πίλου. Οί ναΰίαι χαΐ επιβάται χατ’ άρχας μίν ήσαν εύ
θυμοι, χαί έπείθοντο προΟύμως είς τος διαταγάς τοΰ Κολόμβου* άγοϋ δ- 
μ«υς άπεμαχρύνθησαν άπς τήν πατρίδα των, χαΐ ίφθασαν είς άγνωστους 
θ^άσσας, τίχε άπελπιοθέντες, ήθελαν να ^ίψωσιν άπδ τδ πλβΐον είς τήν 
θάλασσαν τον πάντολμον Κολδμβον, χαΐ ούτω να επανέλθωσιν είς τα ίδια. 
ΕαΙ τύτε μίν μόλις καθησύχασε τούς στασιώδεις τούτον; χαΐ απειθείς 
ανθρώπους· άλλα τελευταΐον -ήναγχάσθη νά ύποσχεθή, δ τι, έάν εντός 
τριών ημερών δεν άπαντήσωσι ξηράν, θά έπιστρέψη.

Τήν έηβύριον εφάνησαν σημεία, εξ ών έγνώρισαν, οτι ίκιίπου πλησίον 
ίχ ιιτς  χέρσος ή νήσος, και τήν 12 'Οχτωβρίου τοΰ 1492, μετά έβδο- 
μηκονταημερον θαλασσοπορίαν, ήραξε μέ χαράν άνεχλάλητον είς μίαν 
των νήσων τοΰ Μεξιχανικοϋ άρχιπελάγους, τήν οποίαν οί μέν έντόπιοι' 
ωνόμαζαν, Γουαναχάνην, 6 Κολόμβος δμως ώνόμασε Σαντ Σαλβαδώρ, 
ήγονν "Αγιον Σωτήρα, διότι είς ταύτην έχρεώ^ει τήν σωτηρίαν τής τιμής 
χαΐ τής ζωής του.

Μετά τοΰτο δε άνεχάλυψε τήν Κβΰδαν χαΐ Ά ίτην είς δ1 τά; τρεϊς μετί- 
ηιιτα θαλασσοπορίας του άνεχάλυψε τήν Γουαδαλοΰπαν, τό Πορτορίχον, τήν 
Ιαμαϊχήν,καΙ τελευτοίοντήν ?ερεάν,ήτις ώνομάσθη Αμερική (μ.Χ. 1497).'

Αλλά διά τα χατορθώματί του τούτα ό Κολόμβος άντημείφθη χαχώς* 
έπειδή οί φθονεροί διέβαλαν αυτόν ιίς τήν αυλήν τής Ισπανίας ώς έπι- 
κίνδυνον άνθρωπον, χαΐ τδν έφεραν σιδηροδέσμιον είς τήν Ισπανίαν. ’Βχεί

έγνωρίσθη μέν τοΰ άνδρός ή άθωάτης* ή ψυχή του όμως τόσην βλίψιν

"2  ΓΕΝ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ



ΣΤΝΟΨΙΣ ^

ίβίάνδΐ} δι4 <τήν ποτβηήν χ*1 «νίλιύβιρβν ταύτη» αγνωμοσύνην, δ»τ* 
ά.{γθν ιύχβρισ^^ι «1« -ίήν αβώωσιν, χαΐ ίκβμένως ό μ*γβΑ€«ή6ολβς ά- 

{?ιλ«{ι>ισ· την ζωήν τον ·ίς το Βαλλαε6λ^οον την 10 Μαιου τον 
1506. *0 £ι νιχρος οντβν μιτιχομίβθη (ΐ$ τον Ά γων Δομίγγον, δπβν 
{νταφιάσΟη διμένος μ ΐ τ4ς φριχτές ίλύάκς. ’Αλλβ τό 1716> οτ· οί^ιν 
^Αγίφ ΔομΙγγίρ Νίγροι άπιστάτησαν, τα σιπτα λιίψανα τον μιγάλου βν- 
2ρος μ(τ(χομ(α9ησαν ιίς τήν Κούβαν, χβΐ χατοτίθησαν έν τφ ναφ 
μητροπύλοως τής Ανάννας.

*0 νέρς χύσμος ό νπο τον Εολύμβου αναχαλνφθιίς· αχύμη χοινύν βνομ« 
ί ΐν  Λχιν, Ιως δτον δ φλωροντινύς Άμέριχος Εχαμο τήν «ρώτην «ιριστα- 
τιχήν «τριγραφήν αντβν, χαΐ Σια τούτο κατά τύ όνομα αντον ώνβμά»9ΐ|< 
*Α μ « ρ Ι * ή· ’Επιιδή 04 τας μοταξν βορτίον χαΐ μισημβρινής ’Αμιριχής 
νήσου; οξ άγνοιας ένόμισαν ) ν ό ( α ς, διά τούτο όντας μίν ωρίμασαν 
δ ν τ ι χ α ;  Ι ν δ ία ς ,  τήν δέ {δ(ο>ς Ινδίαν, τήν«ίς τήν μοοημβρινοβνατο- 
λιχήν Ασίαν, όνομάζουσιν ίχτοτο ά ν α τ ο λ ιχ ά ς  Ιν δ ία ς .

$. 116. *Ισααηχ^ χοσ^οχρατορία.
Ή  χυρίιυσις τής Γρανάδας χαΐ ή άναχάλνψις τής Άμιριχής βψωσαν τ0ν 

Φορδινάνδον χαΐ τήν Ισαβέλλαν >ίς τον χολοφώνα τής δδξης, χαΐ πιρΜ· 
κοίησαν «ίς αύτονς δύναμιν μσγάλην, χαΐ ιτλούτον ηολνν. ’Εηοιδή Εχ τής 
*Αμ(ρρ(ής χαΐ <χ των ίν τη Ευρώπη νπκξουσίων χωρών (ρ^βν ιίς τό βασι
λικόν Οησαυροφνλάχιον αποιροι θησαυροί. Ό  καρδινάλιο; Ξιμένης, άρχιιπί-^ 
σχοπος τού Τολέδου χαΐ πρώτος υπουργός τού βασιλκίου, όμοιον τον οποίον (ίς  ̂
τήν μιγαλόνοιαν ολιγάριθμους ήξιώθη νά (χη ή  Ισπανία, συνήργησοτάμέγι- 
ςα (ίς τήν δόξαν ταύτην τών βασιλέων τον, χαΐ συγχοινωνδς αυτής (γιιν ιν . ' 

Ό  Φτρδινάνδος χαΐ ή Ισαβέλλα ιϊχαν μονο^ίνή χόρην τήν Ιωάνναν, 
ήτις, ΰπανδριυθιΐσα τόν άρχιδΛχα τής Αυστρίας Φίλιππον, υιόν Ηαξι- 
μιλιανού τού Α'. ($ . 101) (μ . X. ΐ4 9 6 ) , ίγέννησι τόν Κάρολον. Ον- 
τος μ»τ4 τήν άποβίωσιν τών γονέων του ώς μίν Κάρολος Α'. άνέβη τόν 
θρόνον τής Ισπανίας (μ. X. 1616), ώς δέ Κάρολος Ε . (χάθησιν έπΙ τον 
θρόνου τής Γίρμανίας ολίγα Ετη μιτέπιιτα (μ . X. 1519). “Εχτοτ· ή Δύ« 
βτριαχή οίχογένίΐα Ελαβί τόν θρόνον τής Ισπανίας.

'Εχ τών ήγβμόνων τού χαιρού έχβίνου ό Κάρολος έξουσίαζχ πιρισσοτΕ·· 
ρας χώρας· έποιδή τά υπό τό σχήπτρόν του χράτη ήσαν τόσον έχτοτα- 
μένα, ώστ» έσυνήθιζαν νά λέγωσι τότι, δτι (ίς τήν έπιχράτίΐαν αυτού 
ήλιος ποτά δίν Εδυ** διότι ήτον αύτοχράτωρ τής Γίρμανίας, βασιλχυς τής 
Ιοπανίας χαΐ τών δύο Σιχελιών, άρχιδουξ τής Αυστρίας, έξουσιαστής το3 
Βελγίου (ΝΐβάβΓίοη^, ραγδ-1)08) χαΐ τής βορείου Ιταλίας, χαΐ χύριος τών 
δυτιχών Ινδιών, τού Περού χαΐ Μεξικού είς τήν 'Αμεριχήν.

"Οθεν ό Αυστριακές οίκος περί τάς άρχάς τΛ νέου αίώνος δι’ Επιγα
μιών εφθασεν είς τόσον ίιπέρογκον δύναμιν, ώστε έδύνατο νά ^είνη Επι
κίνδυνος (ΐς τήν Ευρώπην. Εις τόν άκόλαΛον αιώνα μέλλει νά οναπτυχθή 
ή ιστορία τής παρακμής χαΐ πτώσεως τής ^ ε ρ α ς  ταύτης δυνάμεως·



ΓΕΝ. ΙΣΤΟΡΙΑΙ*

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΑΙΩΝ.

ο  ΝΕΟΣ ΑΙΩΝ.

5. 1 1 β . Ε 1 ΪΑ Γ 1 1 Γ Β .

Τ«* νίβν βίωνοί ή ίστορίβ €*τ»ίν»·:*ι «πδ του Ε'. Καρδλου μ ίχρί τοϊ5 
Αου&οβίχοϋ, ί  άπδ τ?,ς συ<ττάσ€ως ττ,; {ΐτγάλης Ισπανιχί-ς μβνορχ(«ς 

μ»/ρι τ?,< βρχ?,« τής Γαλλιχής έτιιναστάσιω;, ήγουν οπδ « 3  1Β17—  
1789 ίϊους (**τα Χρίστον.

'ΙΙ τού ν{ο« αίωνο; ίστορί» «Ινί των τριών ηροτ*λϊυτβίων αιώνων 1?ο- 
ρΐα, χαΐ «ιριλαυ.6άν*ι {λίν δΠγον διάστημα χαιροΰ, άλλα διαλαμδάνιι 
ηιρί των μ*γί?ών άνξρων χοΐ των μνήμης άξιωτάτων συμβάντων. Πάντα 
δέ, όσα όγιιναν χατά τον αιώνα τώΐτον, «ιμποροΰσι να συμπιριλη^^ώσιν 
«ίς διίο ητριδοους.

Τούτων 0» ή μιν ηρώτη ίχτ»(ν*ται άττδ τβΟ Ε'. Καρόλου μΙχρν τοϋ 
Τ'. Φιρίινάνίου, ή άπδ τής συστάστως τής μιγάλης !σπα«χής μοναρχίας 
μίχρι -τής Βίςφαλιχής τίρήνης, ήγουν οπό τοϋ 1517— 1648 Στους μ.Χ·

*Β διυτέρα δ ΐ άχτιίντται άηδ τοϋ Τ'. Φτρδινάνδου μΙχρι τοϋ ι? '. Αο«- 
δοδίχου, ή άκδ τής Βιςφαλιχής «ι’ρήνης μέχρι τής αρχής τής Γολλιχής 
άηαναστάσιως· ήγουν άπδ τοϋ 1 6 4 8 — 178 9  Στους μττά Χριστόν.

ΤΟΤ ΝΒΟΤ Α10Ν0Σ
Α'. ΠΕΡ10Λ02.

λχΟ ΤΟ& Β’. Καρόλου μέχρι τον Γ*. Φ<ρ8ινΑνδου, ή τΐ̂ ς βυοτέσηιι τΙί< μ«· 
γέλης Ιίχινιχίις μ·ναρχΙα« μέχρι τής Β«ςφ·λική« οΐρήνηΐ. ή Μ  (•ϋ' 

13ΐ7~1β«8 ί(θυ( μ. Ζ.
131 (Τη.

$. 117. Γΐρ^ιατία·

*0 αύτοχράτωρ τής Γιρμανίας Ηαξιμιλιανδς 4 Α'. ($· 101). αισθανθείς 
ΐήν ώραν τοϋ θανάτου πλησιάζουσαν, τιροέτιινε διάδοχον τοϋ αυτοχρχτο· 
ριχοϋ θρόνου τον εγγονόν του Κάρολον τον Α'. βασιλέα τής Ισπανίας τύτ( 
(μ. X. 1516). Άλλ* οί μεγιστάνες τοϋ Γερμανικού βασιλείου, φοβούμενοι 
την ΰπερβο^Αχήν δύναμιν τοϋ Αυστριακού οίκους δέν εοέχθησαν χατά 
πρώτον τήν πρύτασιν, Άφοϋ όμως χαΐ Φραγκίσκος ο Α . βασιλεύς τής 
Γαλλίας, έζήτησι τδν στέοανον τής αυτοκρατορίας, τότε (μ . X. 1519) 
παρά τδν ξένον έχιΐνον προετίμησαν τδν ομογενή των Κάρολον, άνηγδ- 
^υσαν αυτόν αύτοχράτορα, χαΐ τδν ίπωνόμασαν Β'. Κάρολον, αφού προ· 
τερον έδέχθη ενόρκως τάς κροβληΟείσα; εις αυτόν άρχαιρεσιαχάς συνθήχας.

Μετά δέ τρία ετη (μ. X  1522) δ Κάρολος παρεχώρησεν εις τδν ά·



ίβΙφίν τοο ΦιροιναΜΟον τα; «ν Γιρμανί» χληρανβμιχαί χώρας, ^ςίτήαβς 
«ΰτ^; -την ίακανιχήν μοναρχίαν χαΐ τό Βέλγιον. Δια την οιαίρισιν £έ 
•Γβντην 6 Δύατριαχος οίχος ίχβρίαΰη ίίς ούο κλάδους, ' δ̂ν Ισπανικόν χ «  
τον Γερμανικόν. ’Εχ οΙ τών μάλιστα μνήμης άζί»ν, οσα συνέβησαν περί 
τά έσχατα τής τοΰ ^Ιαςιμιλιανοΰ βασιλείας, εΤνε ή διά τοΰ Μ αρτίνον 
Λ ο ύ θ η ρ ο ν  θρησκευτική  μ ε τ α ρ ^ ΰ θ μ ισ ις . (ΒβίοΓιηαΐΐοο).

§. 118. Μαρ^ι^ο^ ό ^ούίηροι;.

Μαρτίνος ό Λούθηρος, γεννηθείς εν Εισλεβίφ (Είεΐεΐΐβη) πλησίον τήί 
ΤΑλλης ίκ γονέων ταπεινών (μ . X. 1483 Νοεμβρ. 10), κατά πρώτον ε- 
γεινε μοναχός τοΰ τάγματος τών Αυγουστινιανών, επειτα δ1 έχρημάτισε 
διδάσκαλος κατά τδ έν Βιττεμδέργιρ γυμνάσιον. *Οτε δέ ό Δομενιχανδς 
Τεζέλλος έπροζένει μέγα σκάνδαλον εις τους χριστιανούς τής Γερμανίας 
χηρυττων καπηλικώς άρεσιν αμαρτιών, καΙ άνερυθριάστως ηωλών συγχ(ι>* 
ροχάρτια (ΐηάυίςβηΐϊαβ), τότε ό Λούθηρος ίτοιχοχόλλησεν είς τδ πανεηι- 
στήμιον ή πανδιδαχτήριον 95  θέσεις, οποίας άπεδείχνυε την έμπορίαν 
τών σνγχωροχαρτίνν ώς άντιβαίνουσαν είς τους εκκλησιαστικούς θεσμούς, 
ώς θιοκαπηλικήν, ως αίσχροχερβείας επινόημα, καΐ ώς καταστρεπτικήν 
ηάσης ηθικής {μ. X. 1517).

Ό  πάπας Λέων δ Γ ., άχούσας περί τών λόγων καΙ πράξεων τοΰ Λθυ>̂  
θήρου, ά^ώρισεν αυτόν, καΙ εδοσε προ^αγήν νά καώσι δημοσίως τά συγ-\ 
γ>ράμματα αυτού ώς αίρετικά (μ . Χ· 1520). 'Οθεν καΙ δ Λούθηρος £κη>* 
σε τδ ά^ριστιχδν καΙ τδ κανονικόν δίκαιον, χαΐ άπεδοχίμασε τδ δόγμα, 
δτι δ πάπας είνε δ υπέρτατος διχαστής, δογματίζων, δτι δ πάπα; δέν 
δύναται νά περιορίση τδν νοΰν, αλλά μόνην τοΰ Χριστού τήν άνδθευτον 
διδασκαλίαν όι^είλει δ Χριστιανός νά τηρή βηαρασαλεύτε·); καΐ άηαρ»; 
€ιάστως.

'Εν τοσούτφ δέ ό αύτοχράτωρ Μαξιμιλιανδς αποθνήσκει, χαΐ τδν θρό« 
νον τής Γερμανίας διαδέχεται Κάρολος δ Β'. (μ· X. 1519). Α λλά καΐ 
έ  πάπας Λέων αίφνιδίως αποθνήσκει (μ, X. 1 5 21), καΐ διαδέχεται αύ- 
τδν Άδριανδς ό ς-'., άνήρ ενάρετος χαΐ πρδτιρον παιδαγωγός Καρόλου 
τοΰ Ε'. Είς δέ τήν έν Β ο^ατί^ (Υ οπηΐ) συγκροτηθεΐσαν υπό τού βύτβ- 
κράτορος δίαιταν προσκληθείς δ Λούθηρος πρ ^  άπολογίαν, καΐ Ιμιροηκ· 
σθιΐς οπελογήθη μέν άιρόβως καΐ άξιοπρεπώς ύπέρ τβν δογμάτων, τώ 
όποια έπρέσβευε καί έδίδασχε* μή πεισθεΐ; όμως νά παλινωδήση, χατε·· 
&χάσθη είς περιορισμόν, χαΐ τά συγγράμματα αυτού χατιχρίθησαν.

Βλέηων δέ τότε δ έχλέχτβρ της Σαξωνίας Φριδερίκος δ σοιρός, τδν 
Λούθηρον κινδυνιύοντα νά θανατωθή, £6αλε κρν έ̂εος ίππεΐς νά τ ^  4ρπ4- 
•σωσι καθ’ όδόν, χαΐ νά τδν φέρβσιν είς τδ Βαρτοβ«^·ν, ^ρούριον έν θου- 
ρεγγίί· Έχει δέ ό Λούθηρος εζησε κρυπτόμενος, οχι δμως χαΐ άργών 
άπίίδή μετέφρασεν είς τδ Γερμανικόν τήν ίεράν γραφήν, καΐ συνέθεσε τήν 

• μιχράν κβκήχησίν του.
Έννέ* δά μήνας μετά τούτο έπανήλθεν δ Λούθηρος είς Βιττιμβέργην,
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νλ χ α τ β κ α ^  μκηζνι ΤΜν Οκάδων του αναφυΠης διχονοΐβς ίξ  
«{τ{ας τού <Νονθ}*άχον Καρολοντίδου. Έ χ ιϊ ιγνώριο· χαΐ τόν Φίλικ» 
«ον ΙΙ ·) ,ά γ ^ ν β , δβτίί Ιγιιν· ζηλβτής *υνιργδ« του.

Ό  Ιν$ο«»ι*θ[*δς δέ τού Κβρολοστάδου έχιίνβυ ίγιινιν ή χυ(χωτ|(» α{· 
τίβ τ ^  άποβ-ΓββΙ«« τ»ν χωρικών *{« την Φρβγκον{«ν, Σουα6{*ν χαΐ παρί 
τδν *Ρήνον, τί,ν όιτο£βν χχτέπβυσι «δλίμος φονιχώτβτοί, χ·β’ δν ο! δια. 
|ΐαχδρ.ινοι {πραζκν φριχτδις άπανθρωκίας (μ . X. 1524).

*0 ΔούΟηρβ«, ίλησμονήβη πλέον δ π»ριορισ|ίό< αύτοδ, ηιρκ^έριτο 
·ί« τήν ΣβξωνΙαν κβΐ «Ις «λλ* τ?^ Γιρμανίβς μέρη. Τήν δ ΐ 13 

Ιουνίου τού 1523 ένυμφιύθη τήν κρέτιρον χαλογραίαν Αΐχατιρίνην Βδ· 
ρην, μέ τήν δποίβν έγέννηα· τρ ιΐς  υΐοίις χαΐ 4λλας τάτα« θυγατέρα;.

Βίς 21 τα ιΓκοαιν ίσχατα Ιτη τή« ζωής του «κααχι μέν σωματιχίς 
ίρ^ωατίας, 4λλα £έν {παυι να έργάζηται χαΐ υπέρ δύναμιν πολλάχις, 

δχν δλιγάχις ήναγχάαβη ν4 διαχδ^ τήν διδαχήν, χαΐ νοι χαταβξ 
βπδ τδν ίμ ίω νβ. Τ^λιυτοΓον δέ «ίς τδ 63  ·τος τής ήλιχίας του έτολού- 
τησ» τήν «βλύπονον ζωήν του έν Είσλιβί^ (μ . X. 1546 Φιβρ. 1 8 ). Τδ 
δέ λ((ψανον αυτού μοτιχομίαθη <ίς Βιττιμδέργην, χβΐ χατιτέθη αίς τήν 
Έχχληαίαν τής ίχροηδλςως.

§. 119* ΜίΧα^ρύθμινίζ θρηνχίνηκ·^,
Ύ Λ  Λουθήρου ή διδαοχαλία ηνρ«ν δχι ιύβρίθμοος δπαδους μοταξυ χαΐ 

•ίων μιγδλων χαΐ των μικρών. Μάλιστα δέ πολλοί των ήγιμδνων ύπι^ή- 
ριζαν τ%  πίστίως τον χωρισμδν «άσαις δυνάμ»σιν· έπίίδή χατβργούντος 
τά μοναστήρια, έχέρδαιναν δίηαμιν χαΐ οίσοδήματα. Πρώτος δέ τών ή γ ι. 
μδνων ·ίσήξ»ν ·ίς τήν «ηιχράτιιάν του τήν βρησχιυτιχήν μίταρρύθμισιν 
β δχλέχτωρ τής Σαζωνίας Ιωάννης ό Ευοτταβής, διάδοχος ΦριδιρΙχου τού 
σοφού (μ . X. 1525)· μ«τα δ« τούτον ό χέμης τής ’ΔσσΙβς (Η6556α) 
«ολλοΐ άλλος χυριάρχαι.

Οδτω λοιπδν πολλοί ΧμττιανοΙ άπίσπάσθησαν χατ' ολίγον άηδ τής 
«αίολιχής έχχληοίας, χαΐ συνέβτησαν ίδιαίτίρον σύμδολβν πίστίως. Τους 
δέ θρησχιυτιχούς τούτους νιωτιρισμους «ηολέμουν οί τού χαθολιχού δάγ· 
μβτος ήγιμίν«ς, οίτινις έπέτριηαν μέν «ίς τοί»ς Λουθηρανούς να μιτέρ* 
χωνται τά τής θρηοχχίας των άχωλύτως, άλλ’ ίπάσχιζαν νά ύποχρκώσω- 
σιν αυτούς, να μήν άθιτήαωαι τήν λιιτουργίαν, χτλ.

Οί Λουθηρανοί όμως διιμαρτυρήθηααν χατά τών πιριορισμών τούτων, 
χαΐ δια τούτο ίπωνομάαθησαν δ ια μ α ρ τ υ ρ ο ύ μ ς ν ο ι ( Ο ρ ο τ ι β τ ά ν  
τ α ι) .  Λιά νά αποσοίοιοσι δέτδ δνςιδος, δτι συαταίνουσι παντάπασι νέαν 
βρησκιίαν, έχαρουοίαοαν ·ίς τήν έν Αύγούατη δίαιταν ίχθισιν χιφαλαιώδη 
1 530” **  ̂ Α ΰ γ ο υ α τα ν ή  δ μ ο λ ο γ ία  ( μ .Χ

 ̂ Δλλ υηο τής διαίτης ή δμώογία άπςδοχιμάαθη αδτη, χαΐ ή διάδοαις 
αυτής μέ βαρυτάτας απηγορ«ύθη ηοινάς. *Η δέ τοιαύτη τής διαίτης άπό« 
,ίβμβς άπδφασις έχίνηαο τούς διαμαρτυρουμένους νά όπλιοθώβιν (μ . X.



α531)· Έχτοτ* 1βι«ίι» €!« ■ϊ̂ '» Γ»ρα«νιχήν αντοχρ«το(){αν ΐΜ0ημι^'Μς
ΐ]ΐίξανι (ΐιταζΐ» των διβ^νούντων ή ^πέχθιιβι τήν όηοίαν {ζωπΰρη9«ν 
{ΐίλΐ9τ« οΐ ΙητοΜτο], οζτινις από τοίΐ 1640 ίτονς ήγων{ζοντο ν' άνα- 
γαιτίαωη χαΐ ν4 πιριορίαωσι τον (πιχτιινόμκνον Λον9»]ρανΐ9'μέν. 'Έπ€ΐτα
4έ χαΐ ή έν Τριόίντφ (ΤΓΪύβηΙ ή ΤΓίβηΙ) αύνοόος (μ . X. 1Κ46— 1563)
4νι9ιμά·ηαι πάναν ηαριχτροπήν 2χ των ύηό τής καθολικής {χχληνίας 
ηριαβινομένων άρθρων τής η{ντ«ι>ς.

Έ χ θλίψιως χα'ι νωματιχής άαθ(νιίας ά Ε'· Κάρολος χινοάμινος ηαρι^· 
τήθη από τήν βανιλιίαν^ ηαραχωρήνας τήν Ινπανίαν μόν τόν υιόν του 
Φίλιππον τόν Β'. τόν όό αντοχρατοριχόν θρόνον τής Γιρμανίας (ίς τόν 
άδολων του Φιρόινάνόον (μ . X. 1566). Ηίτά όΐ τόν Φιρ&νάνόον όβα- 
σίλιυνι Ηαξιμιλιανός ό 6 '. μετά τούτον 0ι *Ρο0όλ^ ό Β'. χαΐ μετά 
τοΰτον Η α τ θ ία ς  (μ . X. 1612). 'ΕπΙ 21 τής βαηλείας τοΰ Ματθία 
όξήφθη ό φριχτός τριακονταετής πόλ«μος> όςτις ^προζέν^,9ιν ε{ς τήν Γ·ρ* 
|Μνίαν άνήχουντον χαΐ άπερίγραπτον φθοράν (μ . X. 1616— 1648).

§. 120. ΤρΜχονζαίζης χό.Ιβ{ΐοζ·
Ό  αύτοχράτωρ Ηατθίας προςίταζε νά χατιόαφισθ^ μία Ιχχληνία 2ια· 

μαρτυρουμένων έν Βοεμίφ χαΐ άλλη νά χλειαθη, χαΐ προς τους παραπο* 
νεθέντας διά τούτο ξιαμαρτυρουμένους άπεχρίθη άπειλητιχώς (μ.Χ· 1618). 
Τούτο έχίνηνι τους Βοεμούς ιίς τόσην άγανάχτησιν, ο»τε τήν 2 3  Μαίου 
τού 1618 ώρμησαν είς τήν άχρόπολιν τής Πράγης, έτείναξαν τους βασι
λικούς συμβούλους έχ των παραθύρων, χκΐ τούς Ιησουΐτας έδιωξαν έχ τής 
ΒοεμΙας.

*Όθεν άπεφασίσθη ό πόλεμος. Οί ΒοιμοΙ λοιπόν πάραυτα συνήθροισαν 
στρατόν, ήρνήθησαν τήν υποταγήν είς τόν Αυστριακόν οΤχον, έχτύπησαν 
τά στρατεύματα τής Αυστρίας, χαΐ εισέβαλαν είς τά ενδότατα τής Αυ
στριακής έπιχρατείας. *Η Μοραβία, ή Σιλεσία χαΐ ή λουσατία (ίαΐΐβίΐζ^ 
ήνώθησαν μετά τής άποστατησάσης Βοεμίας.

Εις τούς κινδυνώδεις τούτους χρό-/ους άηέθανεν ό αύτοχράτωρ Ηατθίας, 
χαΐ διεδέχθη αυτόν Φερδινάνδος ό β'. έχθρός θανάσιμος τών διαμαρτυ- 
ρουμένων (μ. X. 1619). Ούτος δέ υπέταξε μίν έντός ολίγου τούς άπο-^ 
στατήσαντας τόπους* έπειδή δμω; έχώλυε τήν έν τούτοις έλευθέραν άσχη- ■ 
σιν τής θρησκείας τών ευαγγελικών, χα'ι τήν ελευθερίαν τών έν Γερμανίιρ 
Διαμαρτυρουμένων ηγεμόνων εφοβέριζε, διά τούτο έπεκαλέσθησαν ούτοι 
τόν βασιλέα τής Σουηδίας Γουσταύον Αδόλφον.

*0 μέγας εδτος πολεμικός, δεχθείς τήν π^σχλησιν, εκπλέει μέ 15,000 
Σουηδών καλώς έξησχημένων τά πολεμικά, χαΐ τήν 24  Ιουνίου τού 1630 
αράζει είς 'Ρουδίαν (Κυάεη) τής Πομμερανίας. ΚαΙ κατά πρώτον μέν 
χατεφρονεΐτο υπό τών πολεμίων* συμμαχήσας όμως μετά τού Άσσιοχασ- 
σελίου (Ηβεβεπ-Οοβδβΐ) χαΐτής Γαλλίας, ένέηνευσεν είς τούς έχθρούςτου 
φόβον χαΐ τρόμον. ’Επειδή έν Βριΐτεμφέλδη (ΒΓείίβηΓβΙΐΙ)· χειμένη προς 
τβ βόρεια τής Αει<{έας̂  χαητρόπωσε τόν τέως άνίχητον Τίλλνν (μ. X.

ΣϊΝΟΨΙΓ. Τί
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’Βντονού-
«^«(λκνινιν

1681 Γ η«·μ . 7 ), «ίμ«νβν δτΗ «V Αβυτίφ (ίίΐΙίΒη) ι8ν 
^Λβν Β*λλ»ν«ίίνον(μ. Χ· ΐ6 3 2 Ν ο ψ 6 ρ .6 ).

Άλλ* ή »(κη οΟτη Ιφίρΐ λύιτην {ΐιγιίιλτ}ν *ΐ« τβ^ς Σουηδούς· δ«5τι έ 
Γουοτβΰος Άδύλφβς ««»«ν ·ίς την μάχην, ίσως βηύ δβλοφύνβυ ^λήν. 
ΕαΙ δ|«ιίς οΐ στρατηγοί των Σουηδών ’Οςίνστιέρνβς, Βέννιρ^ *αΙ άλλοι, 
μ Ι ο{ των Αιβμαρτυροομίνων Γιρμανών, ίξη>«λούδησαν οοιαχύπως τόν 
«ί).»μον, ίχοντις τότι **1 τήν Γαλλίαν δραστηριώτιρον συνιργύν. ·Οστα 
^  αρχιστράτηγος τών Σουηδών Αιονάροος Τροστινσώνος μιτά τινας απο
τυχίας, τάς όποιας Ιπαβ* πρότιρον τύ στράτιναά του, ίνίχησ» τον Πιχο- 
λομίνην ·ίς την Ιν Αϊΐψί^ ^νιχωτάτην μάχην {μ. X. 164-2 Νοτμ6μ2).

§. 121. ^?ίΟΪ3>αΛ* )̂ Εΐρήί-η»
ύτφ άπίδανςν ό αύτβχράτωρ φίρδινάνδος ό Β'., χαΐ άντ’ αύτοΰ 
ίν ό υίδς αυτού Φιρδινάνδος ό Γ \ (μ. X· 1637). Ο μιγολ»· 

φυης δέ καΐ μςτρίόφρων ούτος ικλινιν είς τήν ειρήνην, ήτις μετά πολ).άς 
χαΐ διιξοδιχάς διαλέξεις ύπεγράρη την 2Α Όχτωβρ'.ον τού 1648 ίν Μο- 
ναστηρίφ χαΐ Όσναβρύχφ (ΜαβπδΙΟΓ, Οδηα1)Γαο1ί) τής Βεστίραλίας, διά 
τό όπβϊον παί Β εσ τφ α λιχ ή  ώνομάσβη.

Τα 81 χυριώτερα τούτης άρθρα εΐνε τά εξής* πρδτον μίν ο? <ί^ιαμαρ- 
τυρούμενοι νά μετίρχωνται ίλιυθίρως χαΐ άχωλύτως τά τής θρησκείας 
των, χαΐ νά ήνε ίσόνομοι μ ί τοίις Εαθολιχονς* δεύτερον δί οΐ Σουηδοί νά 
λάδβσι τήν νήσον 'Ρυγίον (Κΐίβεη) χαΐ μέρος τής Πομμερανίας· τρίτον 
δ ί  ή  Γαλλία νά λάβη τήν Αλσατίαν, τας Μετας, το Τοΰλλον χαΐ τό Βε- 
ρόδυνον (ΕΙδ&δδ, ΜεΙζ, ΤοηΙ, ΥεΓ^υβη}· χαΐ τέταρτον ή Ελβετία χαί τά 
Βέλγιον (δΛννβίΖ, Νίβ(ΐ6Γΐ8π8) νά ήν· χράτη ίλεύΟερα.

'Οθεν διά τήν -^σον ποθητήν ειρήνην τούτην άπασα ή Γερμανία τότε 
Ιπεριχάρη· ίπειδή άναγχαιοτάτη ήτον εις αυτήν ή ειρήνη* διότι οί άγροί 
αυτής είχαν χερσωθή, τά τής θρησκείας πβραμεληθή, το τής δικαιοσύνης 
λησμονηθή, ή ίμπορία οφανισθή, ή βιομηχανία μηδενισθή, χαΐ επομένως 
πάντες χατιπιέζοντο ύκδ απορίας χαΐ Αμηχανίας χαΐ άθλιότητος. Έετοτε 
λοιπόν ό μέν Ισπαναυστριαχός όιχος ίστιρηθη τήν όποιαν πρότερον είχεν 
υπεροχήν* ηυξανεν δμως χαΐ ίπιβλαβε^έρα ΐγίνετο καθημερινώς εις μέν τά 
βόρεια ή τής Σουηδίας ίηιρροή, είς δε τά δυτικά ή τής Γαλλίας δύναμις.

122. Γα^Μα,
Καθ* δν χαιρόν (π . X. 1 δ ΐ5 )  είς τήν Γερμανίαν Ιβασίλ.ευε Κάρολος 

όΕ ', βασιλε'ΰς τής Γαλλίας ήτον Φραγκίσκος δ Α' (5· 103), δςτις διάτό 
προς ίχεΐνον μίσος ίχίνησε τέσσαρχς πολέμους, καί συνεμάχησε μ ί αυ
τούς τού Χριστιανισμού τούς θανάσιμους ίχθρο’ύς Τούρχους έπΙ Σουλτάνου 
Σολιμάνου τού Β', τό όποιον εχαμε πάντας το'ύς Χριστιανούς ηγεμόνας νά 
Ιχκλαγώσι χαΐ νά ^ρίζωσιν (μ. X. 1537). Άλλ* ό όλεθρος, τόν όποιον 
ό Φραγκίσκος έτολύηευε χατά τού ίχθροί του , ήλ.θεν επ’ αυτόν χαΐ έπ'ι 
τό έθνος αυτού. Τελευταίου δέ, άποδυσπετών διά τήν αποτυχίαν τών σκοπών
του,«πέθχνεν|ά^ήσαςβιάδοχοντόνυιόν του'ΕρρΓχον τόν Β^(μ. X. 1547).



•ΣΥΝΟΨβ.

*Ειηι5ή ί ΐ  ί) ίρη»χ€υτιχή μ«*ρ^ύ9[Λίσις €Τχιν ίχτϊνβ^ **1 «ί« 
Γ«)λί«». δ*βΐί ίγιινβν «ά|Λ«ολλον όπβδΛ <ο0 Ιωάννβυ ΚαλΚνον, δςίΐβ έ«1 
Αομ9)·ροϋ ίχήρνττιν ιί« τήν Γίνιύην χ*τ» τ5;< ?ι«β9ορ5ς το5 χϊΐροίΐ 4**ί· 
«ο, δια τοΰΐο Φραγχίίχβ; ο Δ', χαΐ ίτι ρ5).λον ό «Ιός βύτοϋ 'β^ρίχος 6 
Β’ χ»«8[ωχι (*έ ηολλήν λύσσα» « ν ς  Διβρ.αρτυρον.αέν&ο;, χα’ι άη»3γίρΐϋσι 
ϊίάσαί αύτών τος θρησχίυτιχβς σνναήροίσίΐί. Οΐ έν Γαλλίφ Καλβινιστώ 
λοιηίν, μη δυνάμίνοι να τίλώσι τα τής Θρησχιίας των την ήαιραν, βτί- 
λουν αύτα τήν νύχτα, χαΐ δι4 τούτο ίπωνομάσβησαν σκωπτιχώς Οί*γ«- 
ν ί τ τ ο ι  (ίΐυ^αβηοΐδ), ήγονιν ννχτιρινα φαντάσματα.

’βπΐ δέ των υιών τού ΈρρΙχου, φραγχίσκοο τού Β '(μ . Χ· 1659) χαΐ 
τού τούτον μιτ’ ολίγον διαδίχβέντος Καρόλου τού θ  (μ. X 1 560), έξη· 
φ9ησαν *ίς τήν Γαλ).ίαν τ?όλ*μοι τκρι 9ρησχί!ας φριχτοί, Ιν οΤς μυριάδις 
Ούγονόττων χαττσφάχθησαν. Ττλίυταϊον οΙ Ιφάνη μέν, ότι ίφ^ασεν ή ηο- 
λυπόΟητος ώρα τής διαλλαγής, διότι Κάρολος 6 θ ' Ιδωσε τήν άδελ^ν του 
Μαργαρίταν γυναϊχα είς τον αρχηγόν τών Ούγενόττων, Έρ^.χον τον βα
σιλέα τής Ναυάρρας· άλλα τον γάμον τούτον ήχο),θύϊησεν άπαραδιιγμά- 
τιστβς φριχτή σχηνή.

5· 123. Ό  Παρισΐί·δο ^ η χ δ ς  γάμος·
*Η αυλή δηλαδή τών Παρισίων εχαμε τήν άδίμιτον καΐ άπάνίρωπβν 

ίπόφασιν νά φονεύση πάντας τους εν Γαλλίφ Ούγενόττους είς ώρισμένην 
ήμέραν χαΐ ώραν. *09εν μυστιχώτατα ήτοιμάσθησαν τα είς τούτο άηαι- 
τούμενα πάντα, δίχως ν4 μυρισίώσιν οΐ Διαμαρτυρούμενβι τδ παραμικρόν.

Τήν 2 4  Δύγούστου τού 1672 λοιπόν, πιρί τήν έννάτην ώραν μετά 
μεσημβρίαν τής παραμονής τού αγίου Βαρθολομαίου, άπβ τών άναχτβρίων 
τής βασιλιυούσης χαΐ από τών χωδωνθ7ασίων παντός τού βασιλείου έδόθη 
τό σύνθημα τού φόνου παντού. *09εν τήν αυτήν στιγμήν βΐ καθολικοί ίπέ- 
«εσαν χατά τών παντάπασιν άνυπόπτων Ούγενόττων, χαΐ χατέσφαξαν 
δσους άπήντησαν χαι δ βασιλεύς δέ αυτός από τού εξώστου τών οναχτο- 
ρίων έπυροβόλει κατά τών φευγόντων. Είς ταύτην δέ τήν φονοχτονιχήν 
σχηνήν άχωλεσθησαν έν Παρισίοις χαΐ χατα τάς επαρχίας ύπέρ τάς εξή
κοντα χιλιάδας αθώων άνθρώχων.

•Η Ευρώπη σύμπασα εφριξε καί ίβδελύχθη τήν άνθρωποχτονίαν ταύτην, 
ήτις υπό τής ιστορίας ονομάζεται Π αραμονή τού ά γ ίο υ  Βαρβολο- 
μαίου, ή, ώς συμβάσα όλίγας ημέρας μετά τόν ανωτέρω μνημονιυθί·/» 
γάμον, φ ο ν ικ ό ς  γ ά μ ο ς .

Και όμως οί έργάται τού φρικαλέου τούτου έργου δέν άπήλαυσαν τούς 
ιξ  αυτού έλπιζομένους καρπούς. Επειδή δεν έσφάχθησαν οί Διαμορτυ- 
ρούμινοι δπαντες ,  διότι άλλοι μέν εσώθησαν φεύγοντες ,  πολλούς οέ ή 
φιλανθρωπία εξωτερικών τινων ίρπουργηματικών εχρυψεν από τήν λύσσαν 
τών σφαγέων.

Ουτβι λοιπόν οΐ ύπολειφθέντες ε).αβαν τά δπλα , και ίπολέμησαν 
λύσσαν καΐ μανίαν τόσην, ώστε έβίασαν τούς διώκτας νά κ/ΐνωσιν εις



β ο ΓΕΝ. ΙΪΤΟΡΙΑί

^  ί<ιι» 4γ1λι;»0( ι ί ί  αΙτιΛί. Ό  51 ϊίλ ··! βΜ Λιύί, χα ΐΜ « υ  
ρ « τ ί|» · ϊ«  ύπί χΛ ·λ ίγχ«ι ·ϊ>1! «υνηδήιιικ ίι«  ιήν ά»»ιο»ργ1«ϊ ιοίιτψ , 
χ«τ5ντρ(ψι ϊ5ν βίον «λιιινώς (|λ. X. 1574).

5· 134. ΓαΛΛΙαζ·
Τέν θ'.Κάρολον διίδίχίηδ αδε>φος αυτοίΈ ^ΙχοςίΓ '. (μ. X. 1574). 

??τΐς Ιαιαίνιτο χατα των Καθολιχών χαΐ δια[χαρτυρουμ.ένων, έωσίτου την ■ 
1 Αύγουστου 1589 €{Ααχαιρώ9η «ν *Αγ;φ Κλ«υδ»((> (δαϊηϊ ΟΙβινΙ) υτβ 
τοΰ ίαχώδου Κλήαιντοί, {ίοναχοΰ ίχ  του τάγ.αατος των Δο^λενικανων. Είς 
τούτον ίσουσεν ή' βασιλική γενι4 εκ του βίκου των Δουκών τή« Βαλεσ(α( 
(Υαίοίβ §. 102.), χ ι ΐ  ό βασιλικό; στέφανο; [ΐετέβη εί; τον Δ'. Έ ^ ο ν ,  
χ«1 δι’ α«οΰ εις τδν οΤκον των Βουρβώνων ([*. X. 1589.) ·♦

*0 ιιίγας ούτος βασιλεύς, αυτόχρη|Λ« πατήζ των ύπηχύων του, ε^ερε 
την «ρδ τολλοϋ ιιο9ου|*ένην ησυχίαν* επειδή ωκειω9η τους [*έν Κα9ολι- 
χούς, άχομύσας ττ,ν ό{χολογί»ν τής πίστεω; τών Δια{λαρτυροϋΐλένων ([α. X.
]  593), τούς δϊ Διαριαρτυροι^ένους, Ικδώσας το έχ Ναννετών δόγ[Αα (Νβη- 
Ιβ·), x^ επιτρίχον εις αυτούς Ιλε<Λερ(αν πίστεως, χαΐ εδωσε τέλος εις τας 
βρησχευτιχαςταραχάς (^ι. Χ· 1598). “Αλλ* δ[Αως έμαχαίρωσεν αύτδν Κα- 
βολικός τις δολί^νος δ Φραγκίσκος 'Ραβοϊλλάχος, ςοχαζό^εενος τδνπραυ-
ίυμον βασιλέα ύπόκρυ^ον α^ιτιχόν (|Α. X. 1610).

Μετά δέ τον θάνατον τοΰ Ερρίκου πάλιν ήρχισεν ό κατά τών Ουγενότ- 
των διωγμός επΙ Λουδοβίκου τού ΙΓ'. χαΐ τοΰ υπουργού αυτού 'Ριχελιοΰ 
(ΚϊοΙκΙίβΐΐ)· άνδρδς δεινοτάτου περί τά πολιτικά κατ’ εκείνον τον {καιρόν 
(μ, X. 1620). Οδτοι εδίωχαν μ'εν τού; εν Γαλλ(γ Διαμαρ™ρουμέ·«υς, 
αλλά, διά να χολοβώσωσι την δύναμιν τού ίσπαναυστριαχοϋ οίκου, έδιδαν- 
αίς τού; εν Γερμανίά χρήματα και στρατεύματα.

τέχνην, διιδέχίη τον πατρικόν του Θρόνον (μ. X. 1643), ή Γαλλία εν^δια- 
στήματι 7 2  έτών, δσα εκείνος έβασίλευσεν {μ. X. 1643— 1715), ε^Θα- ■ 
σεν εις δόξαν καΐ ευδαιμονίαν, ττ,ν οποίαν ποτέ δέν είδεν. Εΐς τούτο δε 
συνήργησε μεγάλως ό Καρδινάλιος Μαζαρϊνος, ανήρ ά κ ^  τήν πολιτικήν 
ΐη ι^ μ η ν , βοηΘών πάντοτε τδν βασιλέα μέ τάς συνετά; του συμβουλάς. 
Τότε ή Ισπανία και Αυστρία εταπεινωΘη, χαΐ ή’Βλσατία, επαρχία της Γερ
μανίας τέως, εγεινε τής Γαλλίας δ,ά τής Βεστ^αλικής ειρήνης (μ.Χ. 1648). 

125. Ίσ ηα τΙα  καΐ Β ίΧ γίογ·
Κάρολος δ Η'. (Α '.)(μ . X. 1561.) ύπερεβαινε μέν είς τήν δύναμιν καΐ 

τδν π/Λϋτον πάντας τούς χαδ’ εαυτόν βασιλείς, δμως εύτυνίαν δίν εΤχεν· 
άτεειδή πολλοί σκοποί του άπέτυχαν, και μάλιστα, προστκιτήσας νά γείνη 
απόλυτος χαΐ απεριόριστος δεσπότης έν Ισπανία, δχι μόνον δέν χατώρΘ»· 
σε τδ σηουδαζόμενον, αλλά δι’ αύτδ χαΐ είς αγώνα βριχτδν είσήλΘε πρδς 
τούς προκρίτους τού βασιλείου ίχεί*Λί/ εηειτα χαΐ ή υγεία του εβλά̂ ρΘη, χαΐ



?, <1«χή του ησυχίαν 2έν βί^χιτέρίσϊ να «χτ .̂ Ό9εν «αρα£ώσχς τού ρι6γά« 
λου ^σι),είου την χυβέρνησιν «ίί τδν υίίν τον Φίλιππον τον Β'., άνεχώ- 
ρησεν εις τό εν Ιτπανί^ τερπνότατον |Αοναστήριον τοίϊ αγίου ΐονστον (μ.· 
Χ. ί Β56), χαι εχεΐ μετά διετή βίον μετάνοιας ετελεντησεν (μ. X. 1558 
Σεπτεμβρίου 21).

*Η τοΰ ΑοιΛήρου διδασχα).ία δεν είσεχώρησε μϊν είς την Ισπανίαν, οπού 
τό ίερδν έταστήριον (ιη<|υΐ6ΐΙιοη) εχόλαζεν άπηνέστατα πασαν παρεχτρο· 
πην βπο των δογμάτων τής χα9ολιχής εχχλησίας* είς το Βέλγιον δμως ηυρε 
πααπόλ),ους όπαδο'ΰς (μ· X. 1568.) Κατά τούτων λοιπον δ απηνής Φίλιπ
πος μετεχειρίσθη πάσαν τής ψυχής αυτοΰ την θηριωδίαν, διά νά τούς επι- 
στρέψ^ είς τούς χόλπους τής Καθολικής έκκλησίας, εχων δργανον είς τούτο 
τδν Δοΰχζ τής “Αλβας. Όήνεμών τής 'Αραυσίωνος (ρηοοβ θ'ΟΓαηξβ) 
Γουλιέ).μος, ό μετέπειτα τοποτηρητής (δΐ8(1ΐ5ϋ<1βΓ) τής συμπολιτείας τοΰ 
Βελγίου, έαυγαδεύθη, χα’ι υπέρ τάς 18,000 ανθρώπων εσράχθησαν έντάς 
εξ ετών.

*Η το’.αύτη τυραννία εχίνησεν εις έπα·;άστασιν τούς Βέλγας· επειδή περί 
τδ 1579 έτος εγεινενή έν'Ρηνοπεραίιρ ένωσις (ϋιιίοη ά’ϋίΓΟοΙίΐ), ό ^υ- 
γαδευθε'.ς Γουλιίλμος εδέχθη την στρατηγίαν των πνεδντων έκδίκησιν απο
στατών, τά Ισπανικά στρατεύματα χατετροπώθησαν, χαι δ χραταιδς βα
σιλεύς τής Ισπανίας ήναγχάσθη νά κάμη ανακωχήν Οπλων, καΐ τελευταΐον 
«V τη Βετ^αλική ειρήνη ν’αναγνώριση τΤ|ν ελειηερίαν κα’ι αυτονομίαν των 
Βέλγων (μ . X. 1648). Τοιουτοτρόπως λοιπόν έγεινεν ήσυμπολιτιία των 
Βέλγων, ήτις καΐ Όλλανδιχή συμπολιτεία ονομάζεται έχ τής “Ολλανδίας, τής 
μεγαλειτέρας και πλουσιωτέρας των 17 επαρχιών, δσαι συγχροτοϋσιν αυτήν.

§. 126. ’/Λτακ/ας ίζασθίιι·ησις.
Τούς Βέλγας είς τον υπέρ ανεξαρτησίας άγώνά των Ιβοήθησεν ή τής 

Αγγλίας βασίλισσσα Ελισάβετ. Διό έξώπλισεν δ Φίλιτπιος στόλον φριχ
τόν, τδν όποιον από άλαζονιχήν πεποίθησιν επωνδμαζεν α κ α τ α μ ά χ η 
το  ν ,  και εστειλιν αυτόν, νά καταπολεμήση ενταύτψ χαΐ την ’Δγγλίαν 
και την “Ολλανδίαν. Άλ).ά κί.ύδωνες τής θαλάσσης, κα'ι δ ήρως τών θαλασ
σινών τής Αγγλίας Δράκος έξωλόθρευσαν τδν ύπερήφανον εκείνον στόλον, 
χαΐ μετ’ αυτοΰ έμηδένισαν την δύναμιν χαί τδν πλούτον τής Ισπανίας είς 
αιώνα τδν άπαντα (μ. Χ· 1588.)

Όλίγα ετη προ τούτου έχέρδησε μεν ή Ισπανία την Πορτογαλίαν, οφβΰ 
άξέλειψεν ή έχει βασιλεύουσα γενεά· ολίγον δμως όκριλήθη έκ τής προσ- 
λ.ήψεως ταΰτης (μ. X. 1581)· επειδή έπι μέν Φιλίππου τού Γ’. ,  δςτιςείς 
τδ κυβερνάν ήτον οκνηρότατος, έκυρίευσαν οί Βέλγαι τά πεοισσότεοα τών 
όσα IV ταΐς Άνατολιχα'ς Ινδίαις εξούσιαζαν οί Πορτογάλοι X, 1600). 
επί δέ Φιλίππου τοΰ Δ’. (μ· X. 1621— 1665) οί Πορτογά)«ι, εχοντες 
αρχηγόν τδν δοΰχα τής Βριγαντίας, τδν μετέπειτα βασιλέα των, άπετί- . 
ναξαν τδν μισητόν ζυγόν τής Ισπανίας (μ· Χ· 1040), χαΐ διέμειναν είς τδ 
έξής ανεξάρτητοι.
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 ̂ Ό9εν ή ίσπανία, χαβ* δν χκ·.?δν εγεινεν ή Βίατφαλιχή ({ΐ. X.
16*8), δ'.β Τίολέ̂ ΑΟος ατυχείς χαΐ βααςλεΐς αναξίους, ητον έξτ,σ9εντ,[ΐίν>] 

χαι εΐχβ ϊΐνιγτ) «ίς τόϊα χρέη, χαι είς τόσην λειψανθρωπίαν χα- 
«ντήσει,ώστι υπέφερ* να βλέιτζΐ επαρχίας άποσπω;αένας, έσωτεριχας έπ- 
βναβτάσεις, χαΐ ζηι*{ας χανταχό9εν , οίχιος να εί χ̂πορή ν̂α χ-.νηδ  ̂ προς 
σχδίχησιν. *Β δε Βεστιρβλαή εζιήνη αυτή άπέσπασεν άπο τήν Ισπανίαν, 
χαΐ ίχήρυξεν ανεξαρτήτους τας πλούσιας χαΐ ®'.λο-δνους επαρχίας εκείνας, 
αί όποΐαι συνεχρότησαν τήν *0)λανδιχήν ή Βελγιχήν συ[ΐπολιτείαν. Τού
των δέ τγ.ν άνεξαρτησίαν χα; ριή βέλων ήναγχάσΟη Φίλιππος ο Δ'. ν4 
^ναγνωρίσιρ.

127. ΠορτογαΛία.
Τ3 βασίλειον τοϋτο δεν ψολύνβη ΰπδ των θρησκευτιχων νεωτερισρχάν, 

*αΙ έπΙ τής βασιλείας του Έρ.[Λα·/ουήλ (5. 111.) υπερευτΰχει δι4 τόάχ- 
ΐεαΤον τής Ιμπορίας του (μ. X. 1*95.) Άλλα καΐ αν αναχα/.ύψας έξηχο- 
λούθουν να γίνωνται* επειδή ό (εεν Καβράλος άνεχάλυ·]-ε τήν έν τή μεσημ
βρινή Άμεριχή Βρασιλίαν (μ. X. 1500), ήτις εχενάφβονίαν χ^ρνσοϋ χαΐ 
βδαμάντων χαΐ βαπτιχών ξύ)Λ>ν, ό δέ Άμέριχος Βεσπούχκνος εκυρίευσεν 
βύτήν έν όνόματι τής Πορτογαλίας (μ. X. 1501). Όλίγα οέ μετά τοΰτο 
ίτη  ό Μαγελλάνος περιέπλεοσε τήν γην (μ. X. 1520).

Άλ).4 μετίι τον Εμμανουήλ έτελεύτησε χαΐ τής Πορτογαλίας ή ευτυ
χ ία  (μ. X. 1521)· επειδή μετ’αύτδν έβασίλευσαν άλληλοοιαοόχως τρεις 
£θλιοι βασιλείς, δηλαδή Ιωάννης ό Γ'. (μ.Χ· 1521»—1557), όΣεβα^ια- 
νδς (μ.Χ . 1557— 1578) χαι όΈ^ίχος (1578— 1580). δέ άπέ- 
βανεν ό 'Ερδίχος, γέρων έβδομηχβνταεττς χαι καρδινάλιος, έσίυσε χαΐ ή 
γ λ )λ ι4  βασιλική γεννεά. Τότε λοιπδν Φίλιππο; ό Β'., βασιλεύς τής Ισπα
νίας, έχληρβνδμησε τήν Πορτογαλίαν, χβΐ τήν εχαμεν Ισπανικήν επαρ
χίαν (μ. X. 1581).  ̂  ̂ '

Τοϋτο δέ ήτον τής Πορτογαλίας όλεθρος* επειδή οί Άγγλοι, χαί μάλι
στα οι θανάσιμοι έχΟροΙ τής Ισπανίας Βέλγαι, τά έν ταις άνατολιχαΐς ίν- 
Είαις χτήματα των Πορτογάλων, τούς οποίους ώς υπηκόους τής Ισπανίας 
ήδη, μετεχειρίζοντο ώς έχθρο’ύς, τα εξούσιασαν αυτοί, χαιουτω; έφραξαν 
τάς πηνάς αύτάς τής Ιμπορίας χαΐ τοϋ πλούτου. Διδ ή Πορτογαλία περί 
τδ 1600 ετός έχοίτετο εις απορίαν καΐ αδυναμίαν, ΰετέπειτα (μ. X. 
ΐ16*0) ό Δούξ τής Βοιγαντίας (ΙίΓαβαηοο), απόγονος τής άρχαίας βα- 
Γίλιχής γενιάς, άνέλα^ε μέν τήν ελευθερίαν και άνεξαρτησίαν τής Πορτο
γαλίας, δεν έδυνήθη όμως να χυριεύσγι πάλιν τα πρότερον άπολεσθεντα. 0 
παγκόσμιος έμπορία ήτον ήδη είς χεΤρα; των Βέλγων, χαΐ ή Βεστφαλιχή 
αίρήνη άνεγνώοισεν ώς άνήχοντα είς αυτούς, δσα εΤχαν κυριεύσει.

§. 128. ϋγρΜ α^
'* Ώε^ τάς 4ργά? τοΰ νέου αίώνος ή ’Αγγλία Ιβασιλεύετο ύπδ τοΰ θηρίο- 

γνώμονος χαΐ αυθαιρέτου Έρ^ίχου τοϋ Β' ($. 1 0 3 , μ. X. 1 5 0 9 ), ος τις 
βίςήξεν είς τδ βασίλειόν του τήν νέ»ν Ορησχίντνχήν μεταρρύθμισιν δ'Λ τήν 
Ιξής αιτίαν (μ. X. 1531).
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Αυτός· άίΤθβα)>ων τήν σύζυγόν τβυ Α ^τίρ{«ιν ττ,ν 1·/^ντΐ9»βν τί}; 
Ιϊπανίϊς , €·Λ»ΐϋ5εύ9η τήν βαλα; ι̂ητϊόλον εχβίνης ”Αννβν Βολινίαν, πριν 4· 
πάπ«ς εγχρίν^ρ τδ διβζύγιον. Διδ ΰπέπεσεν (ίς τήν οργήν εχι(νουι β^ρίβΐ^· 
χ*1 άν606[Λ»τ[σ9η (ρι. X. 1531).

Τούτο πκρώςυνε τον Έ^ίχον τόσον, ωστβ διδ: βασιλικού 8όγ[Λατος χα- 
τήογησβ τήν *ίς τδ βασίλίΐόν του πνευματικήν Ιξουσ£αν τού πάπα» 
ήνάγχασβ τδ ίερατεϊον μετά Χριστόν αυτόν ν’ άναγνωρίζ·ρ κεφαλήν τής 
εχχλησία;, ήρντ,9η τον ετήσιον προς τον πάπαν φόρον, διέλυσε τα μονατη- 
ρια, έδήμευσε τα μοναστηριακά, χατηργησε τδ τάγμα των Ηελιταίων 
Ιπποτών* χαΐ ούτως ή *Δγγλία εγεινε βέατρον φρικαλέων ταραχών.

Τάς χλυοωνιζούσας τήν Αγγλίαν ταραχας χατέπαυσεν ή έχ τής “Αννϊϊς' 
Βολινίας θυγάτηρ τού Έ^ίχου Ελισάβετ επειδή αύττ} βασιλεύσασα (μ· 
X. 1558) κατεύνασε τήν έχχλησιαστιχήν φιλονειχίαν, χηρύξασα τήν Δώυ· 
θηρανιχήν θρησκείαν μέ προσθαφαιρέσεις τινας κρατούσαν έν Άγγλίφ. Διά 
δέ τάς μεταποιήσεις ταύτας ή έν Αγγλία κρατούσα θρησκεία ονομάζεται 
Ά γ γ λ ιχ α ν ή  κα’ι Έ π ισ χ ο π ια ν ή , ώς διατηρήσασα τους επισκόπους.

’ΕπΙ Ελισάβετ προσέτι έτέθησαν χαΐ τά θεμέλια τού μεγαλείου τής 
Αγγλίας* επειδή αυτή έπροστάτευε τάς τέχνας χαι επιστήμας , δ·}ωσε 
ττ,ν βιομηχανίαν χαΐ τήν εμπορίαν χαΐ τήν ναυτιλίαν, συνέστησε τάς βο- 
ρειοαμεριχανιχάς άποιχίας, έστειλε τον Φραγκίσκον Δράχον να περιπλεύστ} 
τήν γην (μ. X. 1377— 1 5 80), και έταπείνωσε τήν όφρΰν τής Ισπανίας.

*Η ύπδ κλυδώνων χζΐ ύπδ Φραγκίσκου Δράκου παντελής καταστροφή 
τού υπερηβάνου στόλου τής Ισπανίας, τού δωρισμένου να έξοντώσ^ τήν 
“Ολλανδίαν χαΐ Αγγλίαν, έμνημονεύθη ανωτέρω (§. 126). Εΐς μνη« 
μύσυνον οέ τής λαμπρά; ταύτης νίκης έχόπη κατά προσταγήν τής Ελι
σάβετ νόμισμα, βέρον είχονισμένον στόλον χαταστρεφόμενον υπδ τρικυ
μίας, και τήν αφελή ταύτην επιγραφήν α ΑΓΟατίΙ άβ08, εϊ ΐ1Ϊ55Ϊρθΐί βυηΐ Β, 
ήγουν, ένέπ*;ευσεν ό θεός, χαΐ διεσχεδάσθησαν.

§. 120 . ΠοΜηχ̂ άγατροηή τϊ}ς ̂ γγΛΙας·
Τήν Ελισάβετ, άποθανούσαν αγαμον, διεδέχθη ό πλησιέστατος αύ· 

τής συγγενής βασιλεύς τής Σκωτίας Ιάκωβος ό Α', ό έκ τού οΓκου τών 
Στουάρδων (μ. X. 1 6 0 3 ), καί ουτω τά δύο βασίλεια, τδ τής Αγγλίας 
καί τδ τής Σκωτία; , έ'ωθέ'/τα, έπωνομάσθησαν μ ε γ ά λ η  Β ρ ετα ν ία , 
ήτις συμπεριλαμβάνει καί τήν Ιβερνίαν (Ιρλανδίαν), ώ; ήνωμένην μετά 
τής Αγγλίας άπδ τών σταυροφορικών ήδη χρόνων. ί

ΈπΙ Καρόλου τού Α' (μ. X. 1625), υιού καί διαδόχου τού Ιαχύβου, 
δςτις κατεπίεζε τδν λαδν μέ βαρύτατους φόρους, καί περιέθαλπε τον καθο
λικισμόν, έξερ^άγη φριχτή Ιπανάστασις. Ή βασιλεία χατηργήθη, ό Κά-· 
ρολος έθανατώθη (μ. X. 1649 Ιαννουαρίου 30), καί ό άρχίίράτηγος τών δυ
νάμεων τού Κράτους’Ολιβιέρος Κρομβέλλος άνηγορεύθη Π ροσ τά τη ς  τής 
ά δ ια ιρ έτο  υ δ ή μ ο  χρ α τ ία ς  τών τ ρ ιώ ν  ήν  ω μ έ νων βασ ιλείω ν-.

$. 130. ΊταΛ ία.
Ό  νέος αιών είς ονδέν ά)<λ9 μέρ4( τόσον όλεθρον̂

β .
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Βίον (Ις χ ψ  Ιταλίαν ($· 104)· έτΗίδή ή Βίνιτία χαΐ ή Π νο «  , τ ϊ  
κλβϋίΐώτϊρα του χδϊρ-ου ψπο?«α χ̂ άτ·/·,, άπώ).ίσαν χ«1 ναυτιχην δύνα̂ Λίν 
χαΐ έαποίίαν δια τήν αναχά).υψιν ττ^ κατα θάλασσαν πορείας πρδς τ ^  
άνατολιχάς Ινδίας (α. X. Η 9 8 ). "Οσα δε .̂έρη Γςβυσίαζαν οι ΒενετοΙ εν 
τη άνατο).η, ίκυοιεύθτ,σαν ΰ«ο των Τούρκων, χαΐ ή προς τβς τεχνας δε χαΐ 
ίπιστν^αας'άγάττη χα'ι σπουδή των δουχών της Φλωρεντίας εμαρανθη χατ ο
λίγον δ'.4 τας χαιριχας περιστάσεις. , , « ο

*Ετι δε οΐΓά).λοι χα'ι Ισπανοί δια τά Μεδιάλανα και τύ Σιχελιχον βα-

γηβεΐσαι. Τελευταΐον δε οι Γάλλοι ήναγκάσΟησαν να παραχωρήσωσι τ 
^ώρας ταύτας εις τούς Ισπανούς.

§. 131. ^Εκχ^ησιασαχή “Επιχράϋια.

•Π επί πάπα Αέοντος τοϋ Ι'. ([χ. X . 1517-) αρ-/ίσασα θρησκευτική [Λε- 
■τβ^ιχισις εγεινεν όλιβριωτάτη εις ττ.ν παπικήν δόξαν χαΐ δ'ύνα ι̂νν επειδή 
ϊ  φίλος της πολυτελείας χαι άσωτος λέων, δια να γερ-ίσο τδ έςηντλψένον 
βησαυροφυλάχιόν του,χαΙ δια να ε?ρ.πορέηί να έπαρχέση εις τα ̂ υπέρογκα 
Ιξοδα'^τα είς την οίχοδοριήν τοϋ (χεγα),οπρεπεστάτου ναοϋ ̂ ;οϋ^άγίου Πέ
τρου, έξιρίσθωσε των συγχωροχαρτίων ττ,ν ε{επορίαν, χαι τούτο εδωσεν αφ- 
^ριήν δικαίαν είς τον Αο^ηρον να χΐ'/ήσν} και γλώσσαν και κάλαρ.ονχατ« 
τής βδελυράς ταύτης Οεοχαπηλίας.

Γρηγόρ'.ο; δ 1Γ. (ρ.. X. 1572) είσήξε τδ έπιδιορθωίέν ρηνολόγιον (|λ. 
X. 1582)· τδ έξ αύτοΰ Γρηγοριανδν έπονοραζόρενον, χαι ήδη παραδεχθέν 
&πδ πάντων χί»  εθνών ττ,ς Ευρώπης, έκτος τών τού ανατολικού δόγρατος. 
Σίξτοςό Ε'. (ρ. Χ· 1585.) έχαλλώπισε τήν 'Ρώρην ρέ οίχοδορας περι
κλεείς, έφρόντισε δια τήν καλλιέργειαν τής γής, καΐ τά γράρρατα ε̂ πρΟ- 
πτάτευσεν. Ιννοκέντιοςδε όΓ. (ρ. X. 1644), ακρα,ων χα9 2νκαιρόνεγει- 
νεν ή Βεστφαλική ειρήνη, διεραρτυρήΟη ρέν δια τήν χαταργησιν τινών 
|/Όναστηρίων· άλ.λά δέν είσηχούτ5η· διότι έχτοτε ή?7.'·®®
^εήν ^ ε  πλάον επίφοβος ή πάλαι τόσον φοβερά δύναρις τού παπα.

132. ^α^ία ,

Ό  ΑοιΛηρανισρδς είσεχώρησε και είς τά βόρεια βασίλεια· επειδή οί 
’ Δανοί ($. 48), είς τούς οποίους άπδ τού 1387 έτους υπέκειτο χαίήΝορ- 
δεγία, προσεκάλεσαν έπΙ Φριδερίκου τού βασιλέως των, δουκδς τού Σλεσβί- 
κου καί ^  Όλσατίας {8θ1ΐ1β5ςνί§, Ηοΐδίβίη), τον φίλον τού Αου9ήρου 
ίωάννην Βουγενάγιον, διά νά εΐσάξη καί είς τήν πατρίδα των τήν θρησκευ
τικήν ρετα^ύθρισιν (ρ . X. Ι 5 3 ή .  Μετά δε ταύτα σιτ«στησαν έχει καί 
βτρατεύρατα ρόνιρα, καί είς τόπους ρεραχρυσρένους ήρχισαν νά θαλασ- 
σοποπορώσι. Αιδ Δανοί άποιχοι ίδρύθησαν ε’ις τάς ανατολικός Ινδίας (ρ. Χ· 
1588), οπού έχτισαν καί τδ φρούριον Τρ»γκεβά{«ν.



ΧριτΛβνύς ?, Χΐριίΐιίί·Λ; ό Δ'. δίίζίχβτ) ·:4ν «ατίρα του Φριδιρίχον δω·, 
ίικβιτί,ί (μ. X. 1588)', μ \ εις τον όλιγοχρδνιον πρδ«τοος Σθ’Λ;δοϋς 
λψον εύη[ΐίρ»;«ν (μ. Χ· 1611)· άλλ’ εις τον τριχχονταετί) « ίλ ερ ν  πο- 
λε{Αήσας πρώτον προς τδν αύτοκράτορ» τής Γερμανίας (α. X. 1625), χαΐ 
επιιτα προς τούς ύπεριυτυχεατάτους Σουηδούς (μ. X. 1 6 4 3 ), ίπέαυρεν 
είς τδ βασίλειόν του μεγάλας οιωφοράς* Ιπειδή τδ Σλέίβιχον, ή Όλαατία 
*αΙ ή Ιουτία (^ϋι18ηά) ήρημώ5ησαν, χαΐ σημαντιχαΙ έπαρχίαι άπεσπά- 
σ9ησαν· τελευταΐον δε και αυτός ό ταπεινωίεΙς βιαςλεύς ετελεύτηη τδν 
βίον (μ. X. 16*8).

§. 133. Ί Ι  ΣουηύΙα.

*Π Σουηδία πο)»υν χα'.ρδν ηγετο καί έφερετο υπδ τών Δανών· άλλα τε- 
λευταΐδν χατέστησεν αυτήν έλευ^έραν καΐ αυτόνομον ό Γουαταΰος Βάαας 
(§. 120) {μ. Χ. 1520^. Δ·.α τοϋτο οδ οΐ Σουηδοί ευγνωμονοΰντες άνητ^ό- 
ρευααν αυτόν βααιλέα (μ. X. 1523), καί αυτός άνεδείχθη άξιος τών ελ
πίδων τού είνους κατά πάντα· επειδή ήνιοσε τήν δύναμιν τής Σουηδίας» 
βίαηξε τήν θρησκευτικήν μεταρρύθμισιν (μ. X. 1524·), εβελτίωσε την κυ· 
6ερνητιχήν μηχανήν έξ ολοκλήρου, καί με τάς λαμπρας χατα τών πολεμίων 
νίχας πρώτος εκαμε τον ^ω  κόσμον νά σέδωνται τούς Σουηδούς.

Άλλα τοΰ βασιλείου ή λαμπρότης ?).αβεν αρχήν άπδ τού Γουσταύου·' 
Άδόλ^ου, βασιλεως στολισμένου καί με πολιτικήν σύνεσιν καί μ^ τρατη- 
γικας άρετάς μεγάλας (μ· Χ· 1611— 1632). Ουτος μ ίν , προσκλί^θεις 
είς Γερμανίαν προς σωτηρίαν τών Διαμαρτυρουμέ·;ϋν (μ. X. 1630), ετε- 
λεύτησεν ήρω'ίχώς είς τήν έν Λυτενίω (Ι,αΙζεη) μάχην (μ. X. 1632)· άλ- 
λ’ ή θυγάτηρ αυτοϋ Χ ρ ιστίνα  έθέρισε τους καρπούς τών νικών έχείνου' 
επειδή κατά τήν συνθήκην τής Βεστφαλικής ειρήνης (μ. X. 16*8) εχέρ- 
δησε πέντε έκατομμύρια ταλλήρων, ελαβε τήν εντεύθεν τού Βιάδρου (0(16Γ) 
ποταμού Πομμερανίαν καί τήν νήσον 'Ρυγίαν (Κυββη)· καί ούτως ή Σουη- 
δία εγανε κράτος έπ ι^ν ίς  είς τα βόρεια τής Ευρώπης.

ξ. 134. ίΤρονσΙα·

;ΐσα ύπδ τών Ιπποτών τού Τευτονιχοΰ τάγματος »

Σ1-Ν0ΨΙΓ. 81^

'Β Προυσία , ,
«λαβε καί τον Χριστιανισμόν παρ’ αυτών ($. 94, μ. X. 1620). Αλλά τδ 
νεοσύστατον τούτο κράτος ειχεν εχθρούς φοβερούς τούς γείτονάς του Πο
λωνούς· ίπειδή ουτοι, κυριεύσαντες αΰτό (μ. X. 1466) » τδ μίν ήμισυ 
εχράτησαν αυτοί, τδ 61 άλλο παρεχώρησαν ώς Πολωνικόν τιμαριον εις τον,, 
αρχηγόν τοΰ Τευτονιχοΰ τάγματος, αφού τδν έταπείνιοσαν.

Τελευταιον δ1 Αλβέρτος, ό Μαρχίων τοΰ Βρανδεβούργου ( 
τοη Βπηι^οΙηιγ^)» καί αρχηγός τοΰ Τευτονικοΰ τάγματος, εγεννε τέχνον 
τής Λουθηρανικής ίχχλησίας, καί ελαβε τήν Προυσίαν ώς δουχάτον κλη
ρονομικόν έξαρτώμενον άπδ τήν Πολωνίαν ό>ς τιμαριον. Ουτω λοιπον ή 
Ηαρχία τοΰ Βρανδεβούργου καί ή Προυσία ήνώθησαν «πο μί*ν κώ τήν 
αυτήν δυναστείαν (μ·Χ· 1525).
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*Β βδτϊ) των χω ^ ν  τούτων βγίΐνβ πρώτη βάσΓζ ττ)ς «ύ^ιμο·
νΙ« έκΕΐνης, την όπβί*ν τ,ίξησιν εη  μάλλον ή  περί τδ χυβιρν^ν πιρΙ« 
νοια το3 μεγ«5 ο« ίχλέχτορος Γονλιέλμου Φμδερ'.χου ( μ. X. 1640—  
1688)· Ιπιιδή ί  μ ίγβ; ουτο; άντ,ρ επί των ταραχών ετι τον τριαχοντ*· 
•τους «ολέμον ή μ χ ι«  τά χοινωφιλί) τον ίχιΐνα έργα, χαΐ είς την Βις^ 
φβλιχήν ειρήνην ελαβε τήν 'Αλβερβτάδην, τήν Μίνδαν, την Καμίναν χαΐ 
τό Μαγδεβονργον (ΗαΙΙκΓβΙαάΙ» Μίπ(Ιϋη, Εαιηίο, Μοςάβύυτς).

$. 136. Ό σματικύτ βασΙΛίΐογ,
'Α^ον οΐ Τοΰρχοι νπέ τον βονλτάνον Μωάμε9 τδν Β' Ιχυρίευσαν τήν 

Κωνταντινβύηολιν ($ 108), (μ. X. 1453), εγειναν χατ* ολίγον υποχείριοι 
χαΐ αί λθίπαΐ πάναι τ ,̂ς Γραιχορωμαίχής αντοχρατορίας ίπαρχίαι ,  χαΐ 
άλλα δΐ γειτνιάζοντα χράτη χατιχνριεύβηααν. Είς τοντο ίέ  τδ εύρύχωρον 
βααίλειον περί τδς δρχάς τον νέου αίώνο; εβααίλευεν ό σουλτάνος Σε· 
λίμης δ Δ ' (μ. X. 16 ΐ2 ] ,  δςτις εχυρίεναε τήν Συρίαν, τήν Παλαιστίνην, 
τήν ΑΓγυητον, χαΐ είς άκασαν τήν Ενρώττην δνέπνεε ^5ον χαΐ τρόμον.

Ό  διάδοχος τούτου Σολιμάνος δ Β', δ χαΐ μεγαλοπρεπής όνομαζόμενος 
(μ. X. 1512— 1619), είρερετδβασίλειονείςτδνχολοφώνατήςδυνάμεως 
χαΐ δόςης · διότι ίχνρίενβεν άπδ των Ιωαννιτών ιπποτών τήν 'Ρόδον (μ. X. 
1519— 1566), υπέταξε τήν βόρειον Άρριχήν, τδ ήμισν τής Ουγγαρίας 
δως πέραν τής Βούδας (06ϋθ)' είςβαλών δέ χαΐ είς τήν Γερμανίαν αυτήν, 
επολιόρχησε τήν Βιέννην, άλλ’ άπέτνχε (μ. X. 1522).

Άπο9ανόντος δε τοΰ Σολ.αάνου (μ. X. 1529), ήρχισεν ή παρακμή τοΰ 
βασΟ.είου τών Τούρκων* έπειοή σχιατραφία των βασιλευόντων χαΐ ςάσεις 
εμφύλιοι έμάραναν τοΰ ε9νονς τδ φιλοπδλεμον. Έχτοτι λοιπδν έχρειάσίΐη 
νά ^ροντίζωσιν όχι πώς νά χυριεύσωσιν άλλας χώρας, άλλα πώς νά δια· 
τηρήσωσι τήν εξουσίαν των είς τάς ήδη χυριευδείσας. Λυτή δέ τοΰ Τουρκικού 
βασιλείου ή αδυναμία δέν 0λάν6ασε τάς χριστιαν.χζς δυνάμεις τής Ευρώ· 
πης. ^ θ ιν  οί Ισπανοί χαΙ Ιταλοί πρώτοι, Ινβαρρυνόμενοι ύπδ τοΰ πάπα, 
ετόλμησαν χατά τών αλλοθρήσκων.

Στόλος λοιπόν χριςιανιχός, συγκροτούμενο; άπδ 300  πλοίων χαΐ 20 ,000
ναυμάχων, ιρπδ τδν Αυστρίας Δον Ιωάννην, ναύαρχον τής Ισπανίας, ήφά· 
νισε σχεδόν παντάπασιν είς τδν κόλπον τής Νουπάχτου τδν ληστρικόν 
στόλον τοΰ σουλτάνου Σελίμη τοΰ Β'. (μ. X. 1571 )* έπειδή εχ τών 360  
γαλερών τοΰ στόλου έχείνου μό).ις διεσώ9ησαν 30, χαΐ υπέρ τά; 30 ,000  
Μουσουλμάνων εγειναν ή παρανά).ωμα τής μσχαίρας, ή υποβρύχιοι. *Η 
χατά θάλασσαν λοιπόν αΟτη θραΰσις, μεγίστη πασών, δσας ή ιστορία 
μνημονεύει, όταηείνωσεν αιωνίως τήν Τουρκικήν δύναμιν. 'Οθεν άπδ τοΰ 
1600 (τουςδπαυσαν οί Τοΰρχοι να ήνε ^ ιρ ο ί .

ΚαΙ έσωτεριχώς δέ τήν θέλησιν τών σουλτάνων συνέστελλιν ή άπε(· 
θεία τών Γιανιτσάρων χα'ι ή υπέρογκος δύναμις τών μεγάλων Βιζίρηδων. 
Καθ’ 8ν δέ χαιρδν Ιγεινεν ή Βεστοαλιχή ειρήνη, έβασίλευεν είς τδ Βυ· 
ζάντιον δ πολεμικός σουλτάνος Μωάμεθ ό Δ '. (μ. X. 1648).
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136. Γίραατΐα·

ΈπΙ Φιρδινάνδου του Γ '., βύτοχράτορος τής ΓίραβνΙας (μ. Χ. 1 637  
__1657), ϊγίΐΜίν ή ποί.ύχροτος Βιυτιρβλιχή ειρήνη (μ. X. 1648). Ά λ
λα ηολυν κ«»ρον ή Γερμανία Σΐν εοϋνηίη νά άπολαύα^  ̂τους καρπούς τής 
€ΐρήνη;($. 121)· επειδή ολίγα ετη μετέπειτα πάλιν ή μόλις χαταβτα- 

ή^ι,χίβ ίτβράχΟη ίιά  τον ΙΑ · Λουδοβίκον, βααιλία τής Γαλλίας. 
Ό  φιλάρπαγος δηλαδή οΰτος, ένφ ήτον ειρήνη βαθεΐα, ήρπααεν από τής 
Γερμανίας καί δλλας χώρας και τδ Άργεντοράτον (δίΓδδδΒϋΓβ) (μ. X.· 
1681), χαΐ μ ΐ Ούννικήν άπανθρωηίαν χατηρήμωσε τ4 πάντιρπνα μίρη 
τα παρα τον μέαον 'Ρήνον. _
1 *0 αύτοκράτωρ λιοπόλδος ό Α'. «Ιός χαΐ διάδοχος Φερδινάνδου τοϋ Γ,·
(μ . X. 1658— 1705), εχων κατ’ ίχεΐνον τον χαιρδν πόλεμον φονικόν 
προ; τοίις Τούρκους, είσβαλόντας εις την Ουγγαρίαν, ήναγχάαθη να παρα
χωρήσω είς τούς Γάλλους τάς περιααοτέρας των δσας είχαν κάμει οορι- 
κτησίας (μ. X. 1683), χαΐ να συμφωνήσω «ρόί Λουδοβίκον^άνα-
κωχήν εικοσαετή (μ. Χ. 1684). Άλλα μετ’ ολίγα ετη έξήφΟη άλλος 
δεινότερος πόλεμος, ό περί διαδοχής τοΰ Ισπανικού θρόνου.

§. 137. Ό  ΛίξΧ ίΐΛϋοχηα τοΰ ’Ι^Λαηχοΰ θρόνου αόΛψοζ.
Κάρολος δ Β'. βασιλεύς τής Ισπανίας, δ έσχατος βλαστός τοΰ Ισπα

νικού κλ.άδου έκ τοΰ Αυστριακού οικου (5· 117)ι γηραλέος και ά
κληρος. Ό  υιός τοΰ έκλίχτβρβς τής Βαυαρίας Ιωσήφ Φερδινάνδος, τον όποιον 
αυτός εΤχε κηρύξει διάδοχόντου, άπέθανεν άπροσδοκητως (μ . Χ. 1698), 
και δι’ αύ'τδ ό ά ρ κ το ς  βασιλεύς, παρασυρθείς ίιπδ των ρφοιουργιων το ϊ 
ΙΔ’. Λουδοβίκου, ίκάλεσεν εις την διαδοχήν τοΰ θρόνου τόν εγγονόν εκιί·Λ« 
Φίλιππον τόν Άνδεγαυίας οοΰκα (διιο ίίΆη]ου) (μ. Χ· 1701).

Άλλ.ά χαΐ ό αύτοκράτωρ Αεοπόλοο; δ Α'. άπήτει τόν ϋρόνον τούτον 
δια τόν δεύτερόν του υιόν Κάρολον, τόν οποίον καΐ άνηγόρευσεν εύθ-ύς βα
σιλέα τής Ισπανίας ώς ΚάρολονΓ. (μ. X. 1701). "Οθενό πόλεμος εγει- 
νεν αναπόφευκτος. Τότε λοιπόν ή Βαυαρία, μη δυναμίνη νά ηνε ούδετέρα, 
ώς έν τω μίσφ εΰρισκομένη, ήνώθη μετά τής Γαλλίας, και ούτως ϊσυρε 
τόν πόλεμον είς τά σπλάγχνα τής Γερμανίας.

Είς τόν δωδεκαετή τούτον πόλεμον (μ. X. 1701— 1713) δ Μαρλο- 
βορούγος χαΐ 6 πρίγκιψ Ευγένιος έκέρδησαν στεφάνους αμάραντους, έξο- 
λοίρεύσαντες τδ Γαλλοβαυαρικόν στράτευμα είς τάς φονιχίιΛατας μάχας, 
τάς συγκροτηθείσας έν Βερτίφ χαΐ 'Οχεσταδίψ ^ΟοηδυχνοΒΓίΙΐ, Ηθ?θίΐ(1*ί()
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(ΐ*. X. 1704), χαΐ έχβθίριίβν απο τών «χθρων τήν Βα«ιρ{βν χαΐ Σο«*· 
Μ ν  (δοΐι^βίκη).

Ά λλ’ ό θάνατο; τοί> βοτοκράτορο; Λ,εβπίλδου (μ. X. 1705) χαΐ ή 
πρώϊμιο; άποβ'ΐωαι; τοΰ πριαβυτέρου του υίοΰ )ωΦή  ̂ τοϋ Α'. X. 
1714) (^ α α ν  αίφνιδίω; βίς τά πράγ|χατα μορφήν άλλην «πιιοή, ά^οΰ 
τέτι ό δεύτερος υίος τοΰΛεοπδλδου Κάρολος οΓ '. βατιλιυς ττ̂ ς Ισπανίας, 
άνηγορεύθη χαΐ αυτοκράτωρ τί,ς Γερ(ΐανί*ς ώ; Κάρολος Δ'. (μ. X. 1711), 
ή  ’Αγγλία χοΐ Όλλανδία, διά νά μή συνιργήσωσιν εις αυξησιν τ?,ς έπι- 
^5ον χαΐ ύπιρόγκου ήδη δυνάμεως, άπεσπάσθησαν άπδ τής τοΟ αύτο- 
-κράτορος συμμοχίας, κβΐ άν 'Ρηνοπερ*!^ (ϋΐΓβοΙίΙ) έκλεισαν προς την 
Γαλλίαν μονομερώς ειρήνην (μ. X. 1713).

Τότε λοιπόν ήναγχάσθη χαί ό εγχαταλειφθείς αυτοχράτωρ νά ηροτείνη 
4ιαλλαγάς, χα\να ΰπογράψη την ειρήνην εν 'Ρασταδίιρ (βαβίαιΐΐ) (μ . X. 
1714). Κατ* αυτήν ό ’ΑνδεγαυΙας Φίλιππος έχράτησε μίν την Ισπανίαν, 
ως Φίλιππος Ε'. άλλα παρεχώρησεν εις μίν τούς "Αγγλους τήν Γιβραλ- 
ταρίαν, είς τήν Αυστρίαν δε τό Βέλγιον, τα Μεδιόλανα, τήν Νεάπολιν 
χαΐ τήν Σικελίαν Ουτω λ.οιπόν ή βασιλεία τής Ισπανίας επεσεν είς τόν 
Βουρδωνιχόν οΐχον. Μετά δά τάς σφοδρός ταύτας τριχυμίας ήχολούθησεν 
ολβιόδωρος ήσνχία, ήτι; διήρχεσεν ειχοσιν ετη.

§. 138. Ό  πίρΙ άιαίοχήςηΰ Αύ<ττριαχο!} θρόνον ηόΧιρΛς.
'Αφοϋ Κάρολος 6 Ε'· άπίθανεν (μ. X. 1740 'Οχτωβρίου 2 0 ), Ιζέλει· 

<{ιεν ό άρσενεχός χλάδος τοΰ ’Λψοβουργοαυστριαχοΰ οΓχου- Ιπειδή επάσχισε 
μεν ό αυτοκράτωρ ετι ζών νά καθιέρωση τήν τών θηλυκών χατά κλήρο·· 
νομίαν διαδοχήν, χαΐ τούτφ Ιζέδωσε τήν π ρ α γ μ α τ ικ ή ν  χαθιέ·» 
ρω σιν (ρΓ0§ηη8ΐίΒε1ΐ6 δβηοίΐοη) (μ. X. 1713), θΐλων οΰτω νά διατη- 
φήση αδιαίρετον τήν Αυστριακήν μοναρχίαν* άλλ’ δτε μετά τόν θάνατον 
αΰτοΰ ή τούτου πρεσβυτέρα θυγάτηρ Μ α ρ ία  θ η ρ ε σ ί α  ελαβε τάς 
ήνίας τοΰ Αυστριακού κράτους, πανταχόθεν εγειναν απαιτήσεις καΐ άςιώ· 
σεις, αν χαΐ αυτή είχε παραλάβει συμβασιλέα τόν σύζυγόν της Φραγ
κίσκον.

Επειδή οί μίν εχλέχτορε; τής Βαυαρίας χαί Σαζωνίας, ώς θεΓοι τοϋ 
αυτοχράτορος Ιωσήφ τοΰ Α'., άπήτουν τήν διαδοχήν τοϋ θρόνον* Φριδερί- 
κος δε ό Β'., βασιλεύς τής Ορουσίας, εΐχεν απαιτήσεις επί τών τεσσά
ρων Σιλεσιαχών ηγεμονιών, τής Καρνςβίας, τοΰ Λιγνιτίου, τής Βρίγης χαΐ 
τής Βολαυίας (1κ §6Γ(1ογΓ, ϋ βζο ίΐζ , ΒΓΪβς, ΧνοΚΙβυ). ΚαΙ ή Ισπανία 
δέ άπήτιι τήν διαδοχήν, καΙ ή Σαρδινία τό Μεδιόλανον. -

Πανταχόθεν λοιπόν τήν Μαρίαν θηρεσίαν περιεστοίχουν πολέμιοι, χαΐ 
τότε μάλιστα τής Αυστρίας καΐ τό χρηματικόν χαΐ τό στρατιωτικόν ά· 
θλιέστατα διέχειτο. Διό χαΐ Φριδερΐχος ό Β'. δεν έχρειάσθη πολυν χόπον 
ν' άναγχάση αυτήν χατά τήν έν Βρατισλαυΐ(|ΐ ειρήνην νά παραχώρηση 
είς αυτόν πάσαν σχεδόν τήν Σιλεσίαν (μ, Χ. 1742).

Καί 6 τής Βαυαρίας οέ έχλέχτωρ Κάρολος Άλβρέχτος, μετά τοΰ οποίου



Λχαν συνβνωθη οί Ιάξβνβς χ«ι ΒΟ,ΟΟΟ Γάλλων, χαι’ άρχαις ίνηι*ίρ»ι· 
έπίΐδίι ιδν έπροσχύνησϊν ή άνω Αύττρί*, ίχοριιύθη ή Βοψ(>, χ*1 βντδς 
την 24  Ιβνουβρίον τοϊί 1742 ίν φραγχοφορτίφ μλ ύπερΒάλλουσιν λβμ- 
πράτητα ίστέφθη αύτοχράτωρ, Ιπονομαββεΐ; Κάρολο; Ζ'.

Ά λλ’ *{; τδν μέγαν τοίχον χίνδονον ή Μαρία, χρατοναα *ίς τά; άγ- 
χάλα; τον βη).άζοντ« υίίν τη; Ιωσήφ, Ιμφανίζίται ιίς των Ονγγρων τήν 
δίαιταν, χ ι ΐ  ο&τως δχίνησι τδ ε9νο; τούτο εΐ; τδσον ενθουσιασμόν, ωστι 
ίίπεσχέθη πασιφανώ;, δτι χαΐ με τδ οίμά του χαΐ μ ΐ τ έ  υπάρχοντά του 
θβ ΰηοστηρίξη τήν βασίλισσαν. *Οθιν στίφη αυτοχθόνων χοΐ Ιλλυριών 
*αΙ Σλοβώνων χαΐ Τρανσυ5.βανών χαι άλλων περιεστοίχησαν τά; ση
μαία; τή; αυτοχρατορίσση;.

Τότε των Βαυαρών ή ευημερία εγεινεν άφαντο;* δηειδή Φριδερίχο; μίν 
ό Β’· είχεν ησυχάσει* ή Σαξωνία ο1 εχαμεν είρήνην χκΐ μετ' ολίγον χαΐ 
συμμαχίαν μετά τή; Αυστρία; (μ. X. 1743)· ή άνω δέ Αυστρία χαΐ ή 
Βοεμία έχάθησαν* ό δέ Ζ'. Κάρολο; ήναγχάσθη νά φύγη άπδ τδ χληρο- 
νομιχόν του χράτο;, χαΐ τελευταΐον μετά δυστυχεστάτην βασιλείαν άπί- 
θανεν εν Ηονάχφ (μ . X. 174Β Ιχννουαρ. 20). 'Ο υΐδ; αυτού, ό δχλέχτωρ 
Μαξιμιλιανδ; Ιωσήφ, έν Φυσσένη (Ρα655€π) εχλεισε ηρδ; τήν αυτοκρα
τόρισσαν είρήνην, χαθ’ ήν άπηρνηθη τά δπΐ τή; Αυ^ρία; δικαιώματα του, 
χαΐ άπέλαβε τήν κληρονομικήν του Ιπιχράτειαν (μ; Χ. 1745). Τότε λοι
πόν ό σύζυγο; τη; Μαρίας θηρεσία; Φραγκίσκο; ό Α'·> δούξ τής Αοθα- 
ριγγίας (Ια ίοΓΟΐοε, ίθΐ1ΐΓίη§), άνηγορεύθη αυτοχράτωρ.

$. 1 3 9 . Ό Έ.χταίΐής
Ά λλ’ ή Μαρία θηρεσία 21ν έδύνατο νά χώνευση τήν άφαίρεσιν τής 

Σιλεσίας. ’Οθεν χρυφίοις συμμαχεί προ; τήν 'Ρωσσίαν χαΐ τον εκλέκτορα 
τής Σαξωνία; χατα τής Προυσίας. Μαθών 2έ τούτο ό Φριδερίκο;, εισβάλ
λει ανυπερθέτως εί; ττ,ν Σαξωνίαν, αιχμαλωτίζει τδ Σαξωνιχδν στρατό* 
πεδον σύσσωμον, χαΐ ανοίγει τδν διά τήν διάρκειαν του έπονομαζόμενον 
ά π  τ α I  τ ή πόλεμον (μ. X. 17 56).

Ει’;  τδν μέγαν τούτον αγώνα, ε ί; τδν όποιον ό Φριδερίκο; βοηθούς μ ίν  
εΤχε μόνον τήν Α γγλία ν, χα ΐ ολίγους Αιαμαρτυρουμένους ήγεμόνας, ε χ 
θρού; δε τδ  ήμισυ τής Ευρώπης, τήν Αυστρίαν δηλαδή καΐ 'Ρωσσίαν, 
και Γερμανίαν, καί Γαλλίαν, χα ΐ Σουηδίαν, ελαμψε τού μεγάλου βασι- . 
λέω; ή πολεμική τέχνη  χαΐ ή άνορία των στρατηγών χα’ι τού στρατεύ
ματος αυτού. 'Εχινδύνευσε μέν ενίοτε νά άπολέση τδ παν, άλλ’ ώ; γίγας 
άντεΐχε χατά τδν δεινδν τούτον αγώνα, χαΐ εί; τήν είρήνην, ήτι; Ιγεινα 
τήν 15  Φεβρουάριου τού 1 7 6 3  εν Ούβιρτοβούργφ (ΙΙυο€Γ(8ΐ}υΓ§) μεταζυ 
Αρέσδη; χα ι Λειψίας, δέν εχασεν ουδέ πιθαμήν ^ ς  άηδ τήν Ιπιχρά- 
τειάν του.

Ό  βαρύ; ούτος πόλεμο; χατεβρόχθισεν έχατδν μυριάδας ανθρώπων χαί 
άπειράριθμα χρήματα, δίχως να προξενήση τήν παραμιχράν αύζησιν εις 
τήν έπιχράτειαν ούδιμιβς τών διαμαχομένων δυνάμεων. Ά λλ’ ό Φριδε-
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ρίχβί, τίν ίΛ»Μ»ν β *ί»|ΐος 5ιΑ -τήν γιγβ«ο{Λ«χί*ν Ι9αδμβσ· χαΐ
|ΐέγαν ονθ{4Βζ*ΐι &πίχτη»(» ίπιρροήν [ΐϊγόλην €Ϊ« τ^ς Εύρωπης τΑ πράγ- 
}ΐ«τα* χαΐ €ΐς ήρ»ΐχ^ν του Ι9νο; (χΐβαλ* 'Μίοΰτον (/{γαλοπρικ((ά< 
χαραχτί)ρ«, ώστε χαι χατΑ του< νεωτάτονς τούτους χκιρους έ^ωνεν βρε· 
τΓ,ς λβ|λ«ιρα δείγρίχτα.

5. 1*0. Ό  χΐξϊ διαδοχήζ τοΰ Βαναρικοΰ θρόνον ηόΖί^ζ.
Μετ* ολίγων ίτών τ,συχίβν ίρχι»* νβ έπαπιιλ^ τήν Γερμβνίβν νέος 

*«τβστρεπτιχίς ηόλιμος* έπΐιοή» βπο5*νύντος τού Μβξιμιλιβνώ Ιωβή-ρ 
(μ .Χ . 1777), έξέλειψιν ύ ύρσενιχος χορμος των έχλεχτύρων τής Ββυβ- 
ρ(«ς, ό Κάρολος θεύδωρος, έχ).έχτωρ τοΰ «»ρ* τον 'Ρήνον «βλβτινάτοι», 
ως χορυββΓος του χ).τ^οιεβτάτου χλά?ου τού Βιττιλοββχιχου χορμοΰ· είί“ 
ή).9εν εις ττ,ν χ).ηρονομ(αν του χβτ» τας νομίμους συνβήχβς τής οιχογε- 
νείβς τβΟττ,ς. Τίτε δε ή Αυιτρίβ, ίχουββ εις μίγα μέρος τής έπ^xρβτείβς 
τβύττ,ς άξ;ώϊΐις» εισέβαλε, δίχως άλλον λύγον, εις τήν χίτω  Ββυβρίβν 
ΧίΙ τέ άνω τΐίλατινάτον μέ δύνβμιν μεγέλην (μ. X. 1778).

Το ά?(Χον τούτο εργον έχίνησε τήν προσοχήν πάντων των ήγεμύνων 
χ«1 ίξαιρέτως ΦριδερΛου τού Β'. Όθεν οΐ Προΰσοι, διβ νβ ιαριστείλωσε 
τβς βΐίχου; απαιτήσεις τής Αυστρίας, είσέβελβν ιίς τί,ν Βοεμίβν. Ά λλ* 
μετά όλΛγοχρένιον πύλεμον επεσβν εις συμβιβασμόν, δςτις ελββε πέρας 
εις τήν εν Τισχνέρφ {Τβδοΐΐηβρ) ειρήνην (μ. X. 1779),^ χβδ’ ήν ελββεν ή 
μέν Αυστρία τοΰ Αίνου τήν τετραμοιρίαν (]αητίβΓΐθ1), ό δέ Κάρολος Θεό
δωρος τήν έπίλοιπον Βαυαρίαν, χβΐ ή Γερμανία τήν βποχατβστασιν τής 
ήσυχίβς. Ό  οέ Φριδερίχος οίν έπιθύμιι όηοζημίωσιν ούδεμίαν των είς 
τον πόλεμον εξόδων του, ιυχαριστοΰμε'/ο; νβ όνομάζητβι π ροσ τβ τη ς  
τ ή ς  Γ ερ μ α ν ικ ή ς  ελευθερ ία ς .

1*1. Συ^ιμαχΙαζών Γ ερανώ ν ήγψόνωτ.
(ωσή^ 6 Β’. βριστος ήγεμών, μοναρχήσας μετά τον θάνατον τής 

μητρόςτου Μαρίας θηρεσίας (μ. X. 1781— 1790), Ιπραγματεύθη νά 
άλλάξη τό μεμαχρυσμενον Βέλγιον αντί τής εύθετωτέρβς χοώ στρογγυ- 
λωτέρας Βαυαρίας. *0 ο4 Κάρολος Θεόδωρος Ιστερξεν είς τήν ανταλλαγήν 
«αύτην χαΐ ύηεοχέθη νά λάβιςι άντί τής Βαυαρίας τό Αύστριαχόν Βέλγιον, 
έάν αύτό έπονομασθή Β ουργουνδιχόν β α σ ίλ ε ιο ν .

Φριδερίχος δμως ό Β'. άγρυπνος πάντοτε χαι έναντίος είς πάσαν αΰξη- 
σιν χαΐ έπίδοσιν τής Αύστριαχής δυνάμεως, καΐ είς πάσαν βλάβην των 
θεσμών τής Γερμανικής συμπολιτείας, συ^έστησε κατ’ εκείνων τήν περί- 
βόητον συμμαχίαν τών Γερμανών ηγεμόνων, χβΐ ούτως ή ανταλλαγή έμβ· 
τα.ώθη(μ. X. ΙϋδΟ).

Το χραταιόν τούτο κίνημα έφόβισε μ4ν τόν τολμηρόν Ιωσή^ χαΐ τόν 
άνεχαίτισε πρός ώραν άηό σκοπούς τινας, τους οποίους είχε συλλάβει. 
Ά λλ οχι μετά πολύ (μ. Χ. 1785 ίουλ. 23) ό πρόωρος αυτού θάνατος 
διεσχέδβσε τόν φόβον, χβΐ ή εν ΓαλλΙφ έχραγεϊσα επανάστασις έστρεψε 
τήν «ροσοχήντών ήγεμόνων πάντων πρός τδίημαντιχώτβτον τούτο συμβάν.
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142. ΓαΛΛΙα.
Ή Γαλλία 2πΙ Αοοδοβίχου τού ϋ ' .  ί[ΐ. X. 1770^, χαΐ ΙπΙ τοδ ύπουρ· 

γοΰ αΟτοΰ Μαζαρίνου χαροιναλίου {5· »24), Ε<ρ9«ϊεν ιίς τον χολο^να 
τζ ί Εόξης χβΐ δυνάμεως* επειδή ό βασιλεύς οδ-.ος προσέδεσεν εις τδ 
βασίλειδντου μιγάλβς χώρας χαΐ τήν πόλιν Άργιροντοράτον ( 5 1 γ88-  
δ1)υΓρ) (μ. X. 1790), δψωσε τά γράμματα χαΐ τβς τέχνας, το τεχνον^ 
γεια χαΐ τήν εμπορίαν, σννεχρίίτησε μ ε γ ά λ ο  σ τρ α τ ό π εδ α , πολυά
ριθμα στρατεύματα, τα όποια έτελειοποίησεν, δσον ήτον δυνατόν, είσάξας 
τήν ομοιόμορφον στρατιωτιχήν στολήν χαΐ τήν βαΐονέτταν, χαΐ είχε τήν 
ούλήντου λαμπροτάτην χαΐ πολυμαδεστάτην. ΈπΙ τής βασιλείας αύτοΰ 
ή Γαλλική γλώσσα έτελειοποιήδη χαΐ εχαλλύνθη τόσον, ώστε χατεστάθη 
πάγκοινος χα’ι αύλιχή γλώσσα όνα πάσαν τήν Ευρώπην.

’Δλλ’ έπειδή ή9ελε να προστάζ·ρ αύβαιρέτως εις δλην τήν Ευρώπην, 
είχε πόλεμον σχεδόν άδιάχοπον προς τας άλλας δυνάμεις. Καί τέως μέ» 
αύτος χαΐ οί έμπειροπόλεμοί του στρατηγοί Τουρώνιος και Κονδάτιβς (άβ 
ΤΐΐΓβηηβ, άβ Οοηΐΐό) ένίχων πανταχοΰ* άλλα τιλευταΐον ο αδιάλειπτος 
πόλεμος έξήντλησε τος δυνάμεις τής Γαλλίας, οί περιβόητοι στρατηγοί 
έτε),εύΓησαν, αυτός δέ ό Αου&»6ίχος έγηρασε, χαΐ έπομϊνως, ά-ροΰ είδε τήν 
λαμπροτάτην άχμήν τής Γαλλίας (μ. X. 1680), ε^θασε να ιόη χαιτήν 
άχραν αυτής ταπείνωσιν (μ. X. 1700).

*Η άνάμνησις λοιπόν τών προτέρων αμαρτιών διήγειρε τόν ελεγχον τής 
συνειδήσεως τοϋ γηραλέου βασιλέως, χαΐ χατεσπάραττεν αύτοΰ τά σπλάγ
χνα. *09εν άπέΟανιν ύπέργηρος χαΐ χατατεθλιμμένος υπό τής συναισδή- 
σεως, δτι ζών ετι είδε τήν δύναμίν του έςουδενισμένην χαΐ τήν δόξαν του 
ήμαυρωμένην (μ. X. 1715 Μβίου 10). Τούτου δΐ ό δισέγγονος Λουδο
βίκος ό ΙΕ'. αντί να διαδεχθή βασιλείαν ανθούσαν, έχληρονόμησεν αύλήν 
χαχοήδη, βησαυροφυλάχιον έξηντλημένον χαΐ βασίλειον Ιχνενευρισμένον, 
τα όποια επειτα ε^ραν εις σφαγήν ώς χαχοϋργον τόν αθωότατον Λουδο
βίκον τόν ΐ7 ·

143. Έ π ίίο σ ίζ ζής άθ^ιόνηιος ^ι^ ίή τ  Γα^Αίαΐ'·
Ή  εν Γαλλία πάγκοινος άθλιότης εμελλεν έξάπαντος νά χο^ωθξ- 

διότι χαΐ ό ΙΒ’. Λουδοβίκος (μ. X. 1715— 1774) έξηχολούδει νά άσω- 
τεύη άσυλλογίστως, καί νά ΰπεραυξάνη τδ βάρος τοϋ χρέους. Μόνον δέ 
χα/.όν ίργον τοΰ βασιλέως τούτου εινε, δτι ήγόρασε τήν νήσον Κυρνον 
(0θΓ8Ϊε8), καί τήν συνεσωμάτωσε με τό κράτος του (μ. X. 1768)· ολ·/ 
λέως δμως οί ανωφελείς καί πολυδάπανοι πόλεμοι κατεβρόχθισαν τόν 
στόλον χαΐ τάς αποικίας, και αύτός, τιμιουλκών χαΐ τόν σίτον αυτόν, 
κβτεηίεζε τόν λαόν, καΐ τδ κράτος εφερεν ιίς τό χείλος τού κρημνού.

Διά ταΰτα πάντα ό βασιλεύς ουτος, πολυπόθητος χατ αρχάς καΐ τοΰ 
λαού έντρύφημα, κατηντησε νά άποθάνη χαταφρονούμενος παρά πάντων 
καί μισούμενος (μ. X. 1774). ΈπΙ δέ τής βασιλείας τοΰ έγγόνου χαΐ 
διαδόχου αύτοΰ, Λουδοβίκου τοΰ ι?*. (μ. Χ· 1774— 1793), οστις ήτβν
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{λίν άνβρωπος χβΐ άηλοίκδ; τ4 ?|9η, δχι ^ “ 5 «“ΐ νέ χβτΙ-
χ ·5 τές ήνί«ς ββσιλίίου κυμ*ι^θ[Αίνου υτ:δ ταραχών άνιχλαλήτοΥι έξ ί^
^γη·»λιυτβΤον(ΐΑ.Χ. Π 8 9 )  ή φριχω&ΐίτάτη ΐχιίνη ϊττανίατασις, ήτις 
χατΐπληιχ(«.ύριν* ίο πβριασδτιρον {λέρος Τϊ,ς Ευρώπης μΐ βνιχδςήγητα χκχά.

$. 144>. Ίσ ηα τία .
Ή  ΧτκλΆ* ίπ ΐ Κβρδλου τοΟ Α'. (Ε') (|α. X. 1516) Τιτον^χραταιοτά- 

τη παϊών των μβναρχών ίν Ευρώπη (5· 124)· ΙπΙ τών τριών βατιλέων 
ςριως τών μίτα τούτον χρηαατιαάντων, Φίλιππον δηλαδή τού Β . χαΐ Γ . 
χαΐ Δ'. άπδ ή|*έρα« «ίς'ήμέραν ίπιπτιν ιι;  πβραχ}λήν(§. 126)» &ττ· 
Ιπαρουσ(*ζ* θί«[Λατ* έλιιινά, χαΐ παντού ϊπασχ» ζημίας φριχτάς. ΈπΙ 
δϊ Καρόλου τού Β’. (μ. X. 1665), διαδόχου Φιλίππου τού Δ '. ΐφ9α«ν 
«ίς ανυπέρβλητον αίλιότητα, χαΐ πολλοί τόποι χατήντηααν είς τόιην 
Αχρηματίαν, ώατε οΐ άνθρωποι ίχαμναν τας δοσοληψίας των, άνταλλά- 
ζοντες πράγματα.

*0 Β'. Κάρολος, ό Γσχατος τής Άμψοβουργιχής γενιάς έπΙ τού θρό^υ 
τής Ισπανίας, μετά τον άπροσοόχητον θάνατον Ιωσήφ Φιρδινάνδου, υιού 
τού ιχλέχτορος τής Βαυαρίας (μ. X. 1698), προσεχάλεσε διάδοχόν του 
Φίλιππον τον δούχα τής Άνδεγαυίις (μ. X. 1700). 09ιν ο θάνατος τού 
Καρόλου έπροζένησι τόν ανωτέρω (5· 137) έςιστορηθέντα πόλεμον περί 
τής διαδοχής τού θρόνου τής Ισπανίας, δστις ήνοιξε νέας πληγας εις τδ 
ββσίλειον. Ό  Άνδεγονίας δούξ ΒουρβωνΙδης Φίλιππος εμεινε μέν ^βασι
λεύς τής Ισπανίας, έπονομασθε’ις Φίλιππος Ε’. (μ. Χ· 1714), αλλ ήνα- 
γχάσθη να στέρζη ν’ άποσπασθώσιν έχ τής ολομέλειας τής μοναρχίας 
ταύτης άζιίλογοι χώραν, αί ούο Σιχελίαι, το Βέλγιον χαΐ η πόλις Γι· 
βραλταρία.

Φίλιππος λοιπόν ό Ε'. χαΐ οΣ δύο του διάδοχοι, Φερδινάνδ^ ο ? 
ίςτις επεσεν είς ηαρίχφροσύνην (μ. Χ· 1746), χαί Κάρολος δ Γ . (μ. X. 
1 7 5 9 ), ήγωνίσθησαν ν4 άνορθώσωτι τό χράτος. "ΟΟεν αί δυο Σιχελίαι 
(πανήλθαν πάλιν είς Ισπανούς ηγεμόνας, τό ναυηχόν επολλαπλασιασθη, 
τό χρηματικόν έβελτιώΟη, χαΐ ή ευπορία χαΐ ό πληθυσμός τών χατοίχων 
τής Ισπανίας ηύξησεν όιρθαλμοφανώς.

ΚαΙ ό Δ'. Κάρολος υιός τού Γ'. Καρόλου, ό μετά τόν θάνατον τού πα- 
τρός βασιλεύσας (μ. X. 1788), όνήργησε τό χατα δύναμιν είς τήν άνα- 
γέννησιν τού βασιλείου, μην ύποπτιύων δσα ή μοίρα εφύλαττε να πάθη 
ούτός χαί ή μοναρχία του έχ τής τρικυμίας τής εχ τής Γαλλικής έπα- 
ναστάσεως.

145. Πορτογα.ΙΜα·
Ούδιμία έπανάστασις δίν έζεπεραιώθη τόσον άνοιμωτί, δσον ή τής 

Πορτογαλίας χατά τής Ισπανίας (5· 128) (μ . X. 1640)· διότι έν αυτ^ 
τρεΓς μόνον Ισπανοί έσχοτώθησαν, καί ή Πορτογαλία εντός οχτώ ημερών 
έχαθαρίσθη πάσα άπό τών έχθρών. *0 δέ αρχηγός τής συνωμοσίας Ιωάν
νης, δούξ τής Βριγαντίβς (Βγ8§8ΟΖ0) ανέβη έιώ τού άνορθωθέντος θρόνου,



ΙΐΓβνβ[/«9ί1ί Ι ω ά ν ν η ς  Δ '., χβΐ ίικά ΐί,ς  Άγγ)>(β; βοη9ού|Λ«νος, δ ιιτη - 
ρηί* την αύτονομίαν χαΐ έλιυθίρίαν «ύτοΟ.

Ό  νέος ουτος βασιλεύς 2ίν είχε την άπαιτουμένην δύναμιν πρδς 
Θεραπείαν τών Σοστυχημάτων, 5σα εΤχε πά9ει ή Πορτογαλία* άλλ’ ήνβγ· 
χάσθη χατά την τότε χατάστασιν τής έςουσίας του νά χλείση είρήνην 
προς την Αγγλίαν χαΐ ^Ολλανδίαν. Κατά Σί την ειρήνην ταύτην ή Πορ- 
τογαλίαι Σσα έν Ασί^ χαΐ Ατριχη εζουτίαζεν, ολα τά εχασεν, εν ταυτώ 
Σι χαΐ την παγχοσμίαν εμπορίαν* ή Βρασιλία ΣΙ μόνον άπεοό9η όλό· 
χληρος εις αυτήν.

Οί διάδοχοι αύ:οί3, ’Δλφόνσος ό ς '. (μ. X. 16 86), Πότρο; ό Α'. (μ. X. 
1667) χαΐ Ιωάννης ό Ε'. (μ. X. 1706). ήσαν αδυνάτου χαραχτήρος άνθρω
ποι. ’ΕπΙ δΐ του τελευταίου ή ’Αγγλία έδυνήΘη νά σφετερισΟή εις τα τής Κυ· 
βερνήσεως επιρροήν, ήτις διήρχεσε μέχρι τών νεωτάτων χρόνων, έπροστά- 
τευσαν δμως την Πορτογαλίαν χατά τής ίιπερόγχου δυνάμεως τής Ισπανίας.

’ΕπΙ δΐ Ιωσήβ τοΰ Α'. (μ. X. 1750), χαΐ τοϋ παντοδυνάμου χαΐ πα
ρακόρου υπουργού αυτού ΠομβάλοΟ) εγειναν μέν τινες έπωρελεΐς εις τόν 
τόπον μεταδολαί’ άζία λόγου δμως είναι μάλιστα ή Σραστηριότης, την 
όποιαν βύτος εοειξεν, δτι φριχωδέστατος σεισμό; χατέστρεψε τήν Λισ- 
6ώναν (μ. X. 1755 Νοεμβρίου 1).

Και ή βιομηχανία δΐ επροστατεύΘη, χαΐ ή πολιτική οίχονομία ΣιευΘε- 
τή9η, χαΐ τά πολεμικά εβελτιώΘησαν. *ϋ δε χατά τής ζωής τοΰ βασιλείας 
όπιβουλή εγεινεν αιτία νά έξωσΘώσιν ο1 Ιησουΐται πρώτον μίν έχ τής 
αυλής, τελευταίου δέ χαΐ έχ τής Πορτογαλίας πάσης (μ . X. 1777).

ΚαΙ δμως ό Παμβάλος δέν χατώρβωσε πολλά* διότι ήδελε νά νεουρ- 
γηση πάντα διά μιας, χαΐ εις τούτο μετεχειρίζετο πάντοτε τούς συντο- 
μωτάτους χαι σχληροτάτους τρόπους. Μετά ΣΙ τόν θάνατον τού βασιλέως 
(μ. X. 1777), ή θυνάτηρ αυτού Μαρία Φραγχίσχα Ισαβέλλ.α, ήτις εΐ- 
χεν ήδη ύπβνορευΟή τόν πατράδελγόν της Δον Πέτρον (μ. X. 1760)» ά- 
νέβη είς τόν θρόνον. Τότε οΙ ό Πομβάλος ήναγχάσθη νά ζητησ/) χαΐ νά 
λάβη την παραίτησήν του, χαΐ αΐ περισσότεραι των διατάξεων του χατηρ- 
γήΟησαν, "Οθεν τδ χράτος, άντί νά ηροοδεύη βελτιωνόμενον, ώπισθοδρό- 
μησι πάλιν» χαί οί βασιλείς επεσαν είς άχραν όχνηρίαν, άμεριμνούντες 
διά τά μέλ.λοντα βαρέα δυστυχήματα (μ. X. 1796).

§. 146. Τό ϋε^γ ιο^·

*Η Βεστφαλιχή ειρήνη (μ. X, 1648) εδωσεν είς τούς Βέλγας όχι μό
νον την άνεζαρτησίαν, αλλά χαΐ σειράν ορουρίων προς έζασφάλισιν τών 
ορίων, ετι δΐ χαΐ πάσας σχεδόν τάς χατά-τάς άλλας ηπείρους οοριχτη- 
σίαςτων (§. Ι2 5 ) .

Κατ’ έχιίνους δΐ τούς χρόνους ή πολιτεία αύτη ε^ασιν είς τόν χολο- 
^ ν α  τής δυνάμεως. Τά εμπορικά της πλοία επλεαν πάσας τάς θα/.άσ- 
σας, χαΐ είς άπαντα τά παοάλια έμπορεύοντο* μ ΐ τά πολ.εμιχά της πλοία 
πάλιν δεν εδύναντο άλλα νά συγχριθώνι χαΊά τήν κατασκευήν χα'ι τό
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ρίγίββς· ί, Άμίτελοοβαιχή τράηεζ» χαΐ ή ίταιρ-Ιβ της άνατολιχοϊνδιχ};ς
€{/ΤΓορ{α;, ϊυντηθενσα περί '{& 1609» επροξέγησαν είς τό έμηορςχον τοςίχο

xρά '̂’.ΐ  άπε'ρους ώ-ρε).ε(ας.
Ά ί.λ ή αξιοθέατο; βυτη άχμίι δεν ίιήρχισε τιολύ· επειδή ή δημοχρι- 

τία ειχεν άδιάχοπον ο^ιδον κό/εμον ηρό; τήν ’Αγγλίαν χαΐ Γαλλίαν, 
χαΐ ενίχα τούτου χατηνα/.ώθηαβν πλήθος πολύ χαι βνΒρώπων χαΐ χρημβέ- 
τνν. "Ετι δε χαΐ είς τό έοωτεριχον χχθ' έκαστον ετο; έπερίσσευαν αί έρι
δες χαι βί πλημμελειαι. Ταϋτα έχολδβωσαν τήν είς τα εξω δραστηριό
τητα τοΰ εθνοος, χαΐ * :̂^ρεσαν τοΰ κράτους τήν προτέραν δόξαν.

Περί τδ 171 δ έτος τό Βέλγιον ε^θασεν είς τόσην αδυναμίαν) δστε 
μόλις όδύνατο νά χρατή δσα είς τα εξω έξουσίαζεν ή ευπορία χαΐ ή ίμ« 
κορία τοΰ Βελγίου επιπτεν, οαον ή ευπορία χαΐ ή εμπορία τής Αγγλίας 
ύψώνετο· ΕπΙ των δυστυχημάτων τούτων διήρχουν άδιαλείπτω; οΐ ε’σω- 
τεριχοΐ στασιασμοί, χαί εγειναν τόσον ολέθριοι» ώστε ό βασιλεύς τής Ορου· 
σίας φριδερίχος Γουλιέλμος ό Β'. έχρειάβθη να στείλη στράτευμα είς 
τήν Όλλανδίαν (μ. X. 1787], διά νά άποχαταστήση κύρια τά δικαιώ
ματα τοΰ χατά κληρονομιάν τοποτηρητοΰ, δςτις είχεν έξουδενωθή σχληοως. 
Καί χατενιχήθησαν μέν οί δυσαρεστημένοι» χαΐ τοΰ τοποτηρητοΰ τά δι
καιώματα εξιτάνθησαν ύπίρ τδ ηρότερον άλλ’ ή δυσαρέσκεια δεν έξηλεί- 
φθη παντελώς. Είς τούτον λοιπόν τον βρασμόν τής νεωτιροποιίας ιύρί- 
σχοντο οί Βέλγαι» δτι ή Γαλλική έπαναστασις ΐξερράγη (μ . X. 1789). 

147. ΜιγάΛτ^ ΒριχαγΙα-

*0 ’Ολιβέριος Κρομβέλλος» δςτις ΙπΙ τής Βι^φαλιχής ειρήνης ειχεν ά- 
ναγοριυθή π ρ ο σ τά τη ς  τ ή ς  Α γ γ λ ικ ή ς  π ο λ ιτ ε ία ς  (5· 129), όιεΐπε 
τήν άρχήν ταύτην μ ΐ Οαυμασίαν περίνοιαν, χαταδάλλων πάσαν σπουδήν 
είς τήν ευδαιμονίαν τής πολιτείας (μ. X, 1649— 1658). Αυτός ο;» των 
περί ναυτιλίας δογμάτων (ΝανίββΙΙοηβοΙίΙβ) (μ. X. 1652), τά όποΓα έμη- 
δένισαν τών ξένων τήν έν ’Αγγλί^ εμπορίαν, έστερέωσεν είς αιώνας τών 
Άγγλων τήν ναυπηγίαν χαΐ τήν εμπορίαν.

Ηιτά δε τον θάνατον τοΰ ’Ολιβιρίου (μ. X. 1659) οιελ,ύθη και ή ' 
δημοκρατική μηχανή, τήν όποιαν μόνον ή μεγαλοφυία εκείνου συνεΐχεν 
επειδή ό Β'. Κάρολος υιός τοΰ άποχε^λισθέντος Α'. Καρόλου άνεχλήθη 
έχ τής Όλλανδίας, χαΐ έ^έρΟη θριαμβευτιχώς είς τήν χζθίδραν (μ. X. 
1660— 1685). Άλλ’ ή χαρά τάχιστα είς λύττην μετετράπη* έπειδή ό 
Β · Κάρολος είς τήν βασιλείαν δεν είχε βυμπάρεδρον τήν σύνεσιν, τήν 
άνδρίαν χαί τήν διχαιοσώνην, καθώς ούΐέ ό αδελφός χαΐ διάδοχος αύτοΰ 
Ιάκωβος ό Β . (μ. X, 1685— 1688), διότι αυτοί Ινησχολήθησαν μόνο» 
εις τό νά μηδενίσωσι τήν πολιτικήν καΐ θρησκευτικήν ελευθερίαν, τό 
παλλάδιον τοΰ έθνους.

Διό χαθήρεσεν ή Βουλή τον βκσιλ.έα Ιάκωβον, χαΐ άνηγόρευσε τον γαμ
βρόν τούτου ηγεμόνα τής Άραυσίωνος (ρτΐηοο άΌΓβΟ^β) Γουλιέ).μον τό» 
Ι ' .  τβποτηρητήν τοΰ Βελγίου, άφοΰ παρεδέχθη νά φυλάττη άπαρχμείω-



το-» τήν άρχα{*ν Άγγλικτ,·* πολιτείαν (ρι. X. 1689). Ή  αλλαγή αδ:η 
τοϋ θρίνου ονομάζεται εί; τήν Αγγλικήν Ιβτορίαν π ο λ ιτ ικ ή  ανα
τροπή  (Γβνοΐϋΐίοπ).

5* 1^8. Μ(γα.1ιΐργ τής Λγ)·Μας.
ΕπΙ Γοϋλιίλμοϋ το5 Άραυαιωνίου (ά’Οπίηςο) ή άποκατοϊταίε’τα Ιν- 

τιλής ελεοθερία καΐ άαφάλεια επανήγαγε τήν εχλείψασχν εύ-'αιαονίαν 
ίπειδή ή εμπορία εγεινε χοινοτέρα· σονίατήΟη ή έν Δονοίνω τράπεζα (μ. 
X. 1694), ή μέχρι τήί βήμερον βάσις τής πίστιως του Αγγλικού κρά
τους έξετάνδϊ] ή άνατολιχοινδιχή εταιρία* χαΐ μεγάλα χτήματα ή ’Αγ- 
γλία περιεηοίγ,αεν είς εαυτήν καί πλτ,αίον χαΐ μακράν.

Τον 'Αραυσιώνιον δέ Γουλιέλμον τον Γ'. διεοέ-χβη ή βααίλιααα Άννα, 
γοναιχαδέλρη αυτού καΐ δευτέρα θυγάτγ,ρ τού Β'. ίαχώβου (μ. X. 1702). 
Μετά δέ τον δάνατον αυτής (μ .Χ . 1714), ή βααιλεία τής Αγγλίας με- 
τέβη είς τον Α'. Γεώργιον (μ. X. 1714— 1727) έχλέχτορα τού Βρουν- 
ββίχου χαΐ Λουναιβούργου, δςτις έχ γυναικείας αειρας χατηγετο άπο τών 
Στουάρτων. Ο συνετές οδτος χαΐ δεινές τά πολιτικά ήγεμών, εχων σύν
εργαν μάλιστα τον άξιόλογον υπουργόν 'Ροβέρτον Βαλπόλιον (ΧΥδΙροΙε), 
επροξένησεν είς τ γ  Αγγλίαν πλούτον, κα’ι χατέστν,σεν αυτήν νά εχ^ 
μεγάλην ίπιρροήν εις τά άλλα τής Ευρώπης χράτη.

Ό χ ι όλιγώτερον λαμπρά Ικυβίρνησε Γεώργιος ό Β'. (μ. X. 1727—  
1760), εχων γμπάρεδρον τέν μίγαν ύπουργέν Πίττον. Έ π ΐ τής βασι
λείας αυτού ή Ολλανδία παρήχμασεν, ή Γαλ,λία επεσε, χαΐ ή μεγά/>») 
Βρετανία  ̂εγεινε δαλασσοχράτωρ, χαΐ έχέρδησι τήν χυριωτέραν εμπορίαν 
τής Ευρώπης είς τάς Άνατολιχάς 'ίνδίας χαΐ είς τήν Κίναν. Αυτός συνέ
στησε καί το εν Γοττίγγγ) πανεπιστήμιον (μ. X. 1734).

Ο Γ'. Γεώργιος (μ. X, 1760— 1820) έξηχολ.οΰθησι τό σύστημα τού 
πατρές του. Διό̂  έπΙ τής βασιλείας αυτού τά χειροτεχνεία χαΐ ή έμπορία, 
οι αποιχιαι χαΐ οοριχτησίαι, ό πλούτος χαΐ ή θαλάσσιος δύναμις, ειρδασαν 
εις τοιαύτην αχμην, ώστε είς τήν κοσμικήν ιστορίαν δεν άπαντ^ τις άλλο 
εδ·/ος δυνάμενον νά π^βριάληδή χατά ταΰτο πρός τήν ’Δγγλ,ίαν ίτι δΐ οί 
Αγγλοι επε·;όησαν πλιίστας δσας νέας μηχανές προς έντεχνον εργασίαν 

τού μαλ.λ.ιου, τού βαμβακιού, τού χάλυβος, τού σιδήρου· ώστε τά χειροτε
χνεία χαΐ βαναυσουργείο τής Αγγλίας παρήγαν ωραιότατα καί μάλιστα 
πολυζήτητα πράγματα.

§. 149. *ΕΛιύθΐξ>α% ποΛιX(ϊα^ τής βορτίου ’̂ ριεριχής.
Αλλά πλούτος ευκόλως γενν^ φιλ,οχρηματίαν, χαΐ μεγαλεϊον -διεγείρει 

^δένον. Διό χαΐ η κασών τών Εύρωποϊχών χωρών π).ουσιωτάτη ’Αγγ'/.ία 
δεν ήθελε νά συγχώρηση έμπορίαν χαΐ χειροτεχνείων έπιμέλειαν είς άλλο 
χράτος, χαΐ έξαιρέτως είς τάς έν τή βορείω Αμερική αποικίας εαυτής, αν 
και είς τούτος «χε δοδή πασιφανής ΰπόσχεσις, δτι έν πασι θά ενωσιν 
ισα δικαιώματα πρός τά τής μητροπόλεως (μ. X. 1761).

Όθεν άπεφάσισαν οί ΒορειαμεριχανοΙ όμοσώνω; νά μην άγοοάζωσς
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«οσώς Άγγλι*4ί «ραγματίΐβς, χαΐ ν« ιπιμιλ/^βώίπ μβλίίΐβ  τι4 βυ»τή- 
«ντ(ν ίργος·ά»«ι. Έπί;δή ί ΐ  τ,βέλησιν ή μητροΒολις νκ τούς αν*γχάο(ι»{ 
(II βί»·* χ«1 διτναστιίαν, ώπλΐίθηίβν, άπιοπάσθησβν ά«ο τ>|ς ’ΔγγλΙας, 
χκΐ διχκτριΐς επαρχίας ιχήρυξαν την πιρκρέριίάν των κράτος ελιύ9ιρον 
*αΐ αύτδνθ[ΐον (α . X. 1776),  ̂  ̂ ^

Οί Βρετανοί έπολίιιηααν τού; άποατατήϊαντας’ άλλ’ ουτοι, στρατηγόν 
ίχοντις τον Βασιγχτώνα, χαΐ βοηθούαΐνοι όπδ τί); Γαλλία;, Ισπανίας χαΐ 
*Ολλανδίας, τριφουσών προ πολλοί ριΐσος κατά τί;ς αύζανούσης ’Αγγλίας, 
ήγωνίσβησαν τίσον γενναίω;, ώ ιτι ή Αγγλία τιλιυταϊον ήναγχίσθη νέ 
Αναγνώριση την αοτονοριίαν των Βορειααιριχανων (ρι. Χ· 1783 Σιπτΐ[ΐ> >3)· 

*0 ΒενιαριΙν φραγχλΓνος, κατ' άρχά» Ιργάτη; εις τοπογραφεΓον, δια τήν 
«ολιτιχήν τον σύνεσιν δχι μδνον ώδήγησεν τα Ιπαναστατήσαντα χράτη 
(ΐε τας σο^άς τον σνριβονλά;, άλλα χαι εΐ; Παρισιού; πρεσβεύων έιιεσο- 
λάβησεν εί; τής ειρήνης τήν οποπεράτωσιν, χαΐ όντως εγεινε ριετα τον 
Βασιγχτώνος θεμελιωτής τής των Βορειαμεριχανων Ιλενθερίας. Λάμπει δΐ 
δ άνήρ οντος εις τής ιστορίας τά; πλάχας χαΐ ώ; επιστήμων* διάτε έπε- 
νδησε τον χ ιρ α ν ν ο γ ω γ δ ν  χαΐ τήν άρμον ιχή  ν.

Είς τιμήν δΐ τον στρατηγόν Βασιγχτώνος έχτίσθη Ιπώννμδςτον πρω· 
τεύονσα «άλ.ις» δπου γίνεται χαΐ ή σύνοδος τών αντιπροσώπων τής συμπολι
τείας. Έχειροτύνησαν δε αντδν χα; πρώτον πρόεδρον τής πολιτείας χατ’ 
αυτά εχεϊνο το έτος, χαθ’ δ ή Γαλλική εξε^ράγη έπανά;ασις (μ. X. 1789)· 

$. 150. Τό π/μπζογ {ΐί^οςΐοΰ  χιίσ^οο, ή Αοστρα.Ηα·
Παρά τών Άγγλων Ιμάθαμεν άχρι6ώ; τάς μεταζίι Ασίας χαΐ Αμερι

κής μιχράς χαΐ μεγάλα; νήσους τον Ειρηνικόν ’Οχεανον, τών όποιων τον 
Αριθμόν χαΐ τήν ^ ι ν  πρώτος εξηρεύνησεν ό Άγγλος θαλασσοπόρος Ιάμης 
Εοόχος, δστις ΙπΙ τών Βορειαμεριχανιχών ταραχών, όν διαστήματι δόχχ 
ετών (μ . X. 1778— 1768) τρις περιέπλενσε τήν γήν, χαΐ ηολλάςαζιο- 
λ.όγοος άναχαλύψεις ευτύχησε νά χάμη.

*0 χατ’ αλήθειαν μέγας ούτος Ανήρ όχι μόνον δπεσχίιρθη, χαΙ διώρ- 
θωσεν πάσας τών προτέρων θαλασσοπόρων τάς ά|Ηΐχαλνψεις, Αλλά χαΐ τά 
μικρότατα χαραχτηριστιχά τών εθνών ΐζωγράρ'.σβ^ Αλλά χρΐμα, ότι όν 
τώ μόσφ τον ενδόξου σταδίου βίαιος θάνατος Αφήμτιασεν αυτόν όπειδή 
άγριός τις άν μιά τών Σανδόιχιχών νήσων, ’Οβαϊχί^ (Ονναίΐίΐί) όνΟμαζο- 
μένη, Ιρίζων, έμαχαίρωσεν αυτόν (μ . X. 1779).

Τό σύνολον τών νήσων τούτων Αποτιλ.εΓ τό πέμπτον μόρος τον κόσμον* 
τό όποιον από τον 1777 έτους ονομάζεται Α υ σ τρ α λ ία , Π ολυνησία 
ή Η εσημβριναΙ Ινδ ία ι. Τό Αυστραλία σημαίνει μεσημβρινήν χώραν.

151. Ιτα λ ία .
Άπδ τής Βεςιραλιχής ειρήνης μόχρι τής ένάρξεως τής Γαλλιχής επα- 

ναστάσεως (μ. X. 1648.—1789) σννέβν,σαν είς τήν Ιταλίαν (§. 130 
και 13 ΐ )· ολίγα τινά, τά όποια είναι αξία νά χατέχωσι χ ^ α ν  είς χαβο- 
λιχήν ίστορίαν. ’£χ τοίττων «  τά Αξιθ).ογώτε5α διεξερχόμεθα εν συνόΑει.
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1) 'ί ΐ  Βενετνχτ) «ολ'.τεία, στερτ^^εϊτ* τήν έαϊτβρίαν χαΐ ·:« χτή|Λατά 
τ ν  ανατολή, έξ ,̂55ένϊ;σε, χαΐ ετοίΛενως άπώλεαε τί,ν Κρήτην, χο- 
ρ'.εο5ίΐσ»ν ντιό των Τούρκων (ιχ- X. 1669). "Εχτοτε λοΐ” ον άηεΐχε παν- 
τάπασι σχεδόν άπυ τών μεγάλων έπι,-χειρήτεων, χαι προτή)χι)σε τήν προ
σοχήν της εις το νά περιβάλπ^ τήν εσωτερικήν ευημερίαν τοΰ χράτονς.

2) Ή  πολιτεία της Γενούας, χατασπβραττομένη ύπδ εσωτεριχων δι- 
χονο'.ων, χαΐ γειτονεύουσα προσέτι μέ τήν Γαλλίαν, είχε πολυειδεΐ; παρα- 
πιχιάνσεις να ΰπομένη· ήγουν ό δέκατος τέταρτος Λουδοβίκος «ροσέταξε 
καί έβομβαρδοβό/.ησαν τήν ).αμπραν Γένουαν ενδεκα ημέρας, διότι άντες·έ- 
κετο εις τάς αντιποιήσεις αύτοϋ (μ. X. 1684)· ό δούξ τής πολιτείας 
ήναγχάσδη νά άπέλίη αύτοπροσώπιος εις Παρισίους, και νά προσπέση ικέ
της. ”Εχτοτε λοιπόν οίΓενουαΐοι εγειναν επιεικείς καΐ ειρηνικοί· ές εναν
τίας Ομως έπίεζαν σκληρως τήν υπεξούσιον εις αυτού; Κύρνον. Τούτο έκί- 
ντσε τούς Κόισους εις επανάστασιν (μ. X. 1729), προς χατάπαυσιν τής 
όποιας ποοσεκλή^ησαν οί Γάλλοι. Διά δέ τήν πεισματώδη άντίστασιν τών 
Κόοσων ποος τήν Γένουαν, παρεχωρήΟη ή νήσο; πασα διά 18 εκατομμύ
ρια β).ωρινίων εΐς τήν Γαλλίαν (μ. X. 1768), εις τήν όποιαν ΰπόχειται 
και τήν σήμερον.

152. Μ είιόΛανυν χαΐ Σαβαονϋα·
3) Τό δουκάτον τών Μεδιολάνων οπό Καρόλου τοΰ Ε'. ήτον ύπδ τήν 

έξουσίαν τών βασιλέων τής Ισπανίας. Άιροΰ δέ εΐς ττ,ν Ισπανίαν, έςέλειψεν 
ή 'Λψοβουργιχή δυ';ας·εία (μ. X. 1706), ή όίραία αΟτη χώρα έγεινε κτή
μα Τϊ,ς Αυστρίας (μ. X. 1714), χοΐ μετά τοΰ Δουκάτου τής Μαντούας, τδ 
όποιον οκτώ ετη ποότεοον ενεχα τοΰ πολέμου τοΰ περί κληρονομιάς τοΰ 
Ισπανικού θρόνου, ειχεν ύποπέσει εΐς τγ,ν έξουσίαν τής Α'ύστρίας, ΰπέκειτο 
εις αυτήν μέχρι τής έπαναστάτεως τής Γαλλίας (μ. X. 1789).

4 ) Τά δουκάτα τής Σαβαουδίας (δίνοϊβ) χαιΐίεδεμοντίου (ΡίδΟΙΟΠΐ), 
πολ.λάκις μέν διά τήν βέσιν των ήνωχ^ληθησαν χαΐ προσεβλήθησαν ύπδ 
τής ανήσυχου Γαλλίας, πάντοτε δμως έσωσαν τήν πολιτικήν των υπαρξιν , 
μάλιστα δέ ό οούξ '^βΒαΐος Βίκτωρ ό Β'. (μ. X. 1675— 1730) έλαβε 
χα'ι ττ,ν Σικελίαν χ α ^ Β  προ πολ).οϋ επιθυμητόν τίτλον βασιλεύς (μ. X. 
1713)· άλλ’ ομω; έξΐΡάγχης έστερξε νά παραχωρήση τήν Σικελίαν εις 
τήν Αυστρίαν, και άντ’ αυτής νά λάβη τήν άσυγκρίτως μικροτέραν Σαρ- 
δινίαν(μ.Χ. 1718). Ό  διά&χος αύτοϋ Κάρολο; Εμμανουήλ (μ. X. 1730
'— 1773.) μέ πολλήν ωρόνησιν έφέρθη προ; τάς καιρικός περιστάσεις* 
επειδή βοηθών ποτέ μέν τήν Γαλλίαν, ποτέ δε τήν Αύτρίαν, έξέτεινε τήν 
επικράτειαν του. Τούτου δέ ό διάδοχος, Κάρολος Άμαδαΐος ό Γ^ έβασί- 
λευσεν ήσύχως καΐ είρηνιχώς μέχοι τέλους τής παρο'ύσης περιόδου (μ. X-
1773— 1796.)

§. 153. Γοσκάκο καί έκχΛη<τ(ΐ·στι*ίι ίπιχράίηα.
5) *£1 επικράτεια τής Τοσχάνας, προβιβασθεϋτα ύτιδ τοΰ πάπα Πΐου 

βοΰ Ε'. εί; βαθμήν μεγάλου δουκάτου (μ. X. 1769), έκυβερ·;τ,θη υπδ της
Ί.
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οίχογενείβς τώ· 
/ μ Γ/μ 2-Λ ίύ ”γ.ββ *« 1  « ν ΐ'

... ί Μεδίχων {ΐέχξΐι του ίωάννβυ Γάστ6τ;οί, εί; τ4» 
ϋη·.οϊ έ -Λ ιΟ ν »  «II ί| -(ΐνώ » 5 τ  {|«· Χ· *'^37). Μ ίτί ί ΐ  τούτον ή Ιο - 
ί«4™ μιτέδη &  άιοζν,ιίωιις ·«  ™ν τό«ΒοΟ«« νήϊ Λο9ιοιγγ(ις φ ρ .γ - 
«Ιι«ον Στέϋΐϊον. Άτοϋ ΪΙ οντος ένο[ΐφ·»ί»| τί,ν Μιο'Λν θ η ^ ιιίιν , χ ι ΐ  
'Ρ,«6· τόν ώτο«?ιτο?·.χόν στί^ινον (^ι. X. 1745), δ ιίτιζι ν ί  ήγείΛονεήι 
είί τδ [«Ιγι οουχάτον ό δεντερδτοχος τ?,ς Αυττρίΐχί,ς οοεογενε'.ας.

*Οίεν, ότε αύτ4; ά^έίινεν (ρι. Χ· 1Τ65), ελιδε τό μ γ .  Δονχίτον -

# εΤΓΛρ**
Γυως δΐ χαι των τ?ι; λο-.ττί̂ ς Ευρώπης.

6 ) Ή  εχχληϊΛϊΤίχή έπ-.χράτει* ΙηΙ τ?,ς Βε^*λιχ?,ς ιφ ή ν^
16ί·8), ίχυβερνάτο ΰπδ του πάπ* Ιννοχεντιου τοΰ 1. Τουτου δε η χχτχ 
τί;ς είοήνης δ·.α[Λαρτύοησ« ώλιγωρήίη. ΈπΙ δέ των ι̂ετΑ τούτον παπών 
ηυξησεν ή των χο»{Αΐχών ήγειΑδνων προς την έχχλη-ηαιττιχήν δύναα-ντέλ- 
μη· έπειδή Λουδοβίχος δ ΙΔ'· ευρίοτιετο εις άδιάχοπον [Λάχην ποδς τδν παν- 
ογιώτατον πατέρα, χαΐ ό Πάπας Κλήμης δ 14 '., ενδιδων εις τας προαλι- 
παοήαεις τών αΰ).ών, χαΟ^^εαε τδ τάγ^α τών Ιησουιτών Χ· 1773). 
*Αλλ’ δ αύτοχράτωρ Ιωσήφ δ Β'. προέβηχαΙ περαιτέρω* επειΟη υπέβαλε τας 
διατάξεις τής 'Ρώρης εις την έπιχύ^ιωαιν την χοαμιχήν» χαΐ δίχως τήν^αυν- 
αίνεοιν τοΰ πάπα διέλυσεν 624  αοναατήρια. Τότε επορευΟη μίν ο τοΰ ΙΑ . 
Κλήμεντος διάδοχος Πΐος δ ς '. εις Βιέννην (μ. X. 1782),^ δια να αποτρί* 
ψη μέ τας πατριχάς του παραινέσεις τδν αύτοχράτορα απο τής εχτελέσεως 
τοΰ τόσον ταχυβού)·ως άποφασισΟέντος σχεδίου τής μεταρριΛμισεως, ομω; 
είς μάττ ι̂ΐ. ’Αλλ’ ή μεγίστη τρικυμία κατέλαβε τδν παναγιώτατον πατέρα 
και την επικράτειαν αύτοΰ, δτε χατα πρώτον έξιρ^γη ή Γαλλιχη επανα- 
«τασις (μ. X. 1789).

§. 164. Ρ/ίάΛ0.1ι< και ΣιχίΜα- 
Τά δΰο ταϋτα βασίλεια άπδ Φερδινάνδου του Καθολικού |μ .  X- 1603)

Κεάπολις χαΐ ή Σαρδινία, είς δε την Χοβαουδίαν ήΤΣιχελία. Άλλα μετ* 
τέσσαρα ετη (μ. Χ.' 1718) δ Β«τωρ Άμαδαϊο; ελαβε την Σαρδινίαν άντί 
τής Σικελίας. , , '

Έπειτα δέ (μ . X. 1736) ή Αυστρία παρεχώρησεν εις τήν Ινφα^ην 
πής Ισπανίας Δδν Κάρολον τα Σικελικά βασίλεια άντί τών οποίων ουτος 
παράτησε ττ,ν Τοσχάναν και Πάρμαν. Άλλ’ βτε δ Αον Κάρολος ανεβη ε^ 
τής Ισπανίας τδν θρόνον (μ. X. 1 7 5 9 ), εόωσε τας δυο Σικελίας εις τον 
τρίτον του υίδν Φερδινάνδον τδν Α*., τοΰ οποίου την βασιλείαν δυστυχή· 
ματα πολυειδή έπίχραναν ήγουν φριχωδέστατος σεισμός χατηοαφισε την 
Μεσσήνην και μέγα μέρος τής Καλαβρίας (μ. X. 1783), χα\ μεγαλειτέ- 
ραν ακόμη φθοράν τοΰ έπροςένησεν ^Γ«^.ιχή ίΐ»νά^σ^ν ίμ· Χ· 1789).



§. 155. Σον7ΐ^{α·
Ή Γουτ,δ’α ή Σουτ,χία δι« του βασιλέως τη; Γου^βύου Άοόλφΰυ εγεινβ 

πρώτη των δυνάμεων τη; βορείου Ευρώπη; (5. 133). ’Δλλα καΐ τούτου οί 
διάδοχοι διετέλουν φοβεροί εί; έχεΐνα τά μέρη* έπειδη ή Χρκττίνηι θυγά- 
τηρ τού Γουσταΰου {μ. X. 1632— 1651·), εχέρδησεν εις την Βεστφαλικήν 
ειρήνην (μ. X· 1648] πέντε έχατομμύρι* τάληρα, ετι δέ τήν έμπρέσβν- 
νον Πομμερανίαν (ΥοΓρΓΟΠΙΐηεΓη) και την νήσον'Ρυγίβν κτλ.

Άλλ’ ήΧριστίνη ήγάπα μάλλον τα; επιστημονικά; ενασχολήσεις παο4 
τα; κυβερνητικά; μέριμνας. “(Λεν παρεχώρησε τδν θρόνον εις τον έξάδελ- 
βόν τη; Κάρολον Γουσταΰον, πβλατΐνον των δύο Γεφυρών (Βιροηδΐυπί 
Ζ\τβγΙ)ΓΪίο1ΐ6η), δ; τις ώς Κάρολο; Ι'., έβασίλευσεν (μ . X. 1654— 1660).

Ό  βασιλ.εΰς ουτος έοιοσεν ελπίδας ετι μεγαλειτέρων κατορθωμάτων· επει
δή μεγάλα στρατηγικά προτερήματα είχε χαΐ εχινδύνευσε να έξοντώση 
τον βασιλέα τής Δανία; χαΐ τον τής Πολωνίας* άλλ’ό πρόωρός του θάνα
το; έματαίωσε τού; σκοπούς του.

*0 υιός χαΐ διάδοχος αύτοΰ Κάρολος ό Α'. (μ. X. 1660— 16 9 7 ), κατά 
προτροπήν τής Γαλλίας πόλεμον έκίνησε κατά τοΰ Βρανδεβούργου, άλλ’ έ· 
δυστύχησε·/ επειδή εις τήν έν Φερβελλίνφ (ΡυίΐΓΐίεΙΙίπ), πλησίον τοΰ Βε- ' ' 
ρολίνου μάχην ένικήθη υπό Φριδερίκου Γουλιέλμου, έκλέκτορος τής Πρου- 
σίας, χαΐ επομένως άπώλεσεν δσα έν τη Γερμανίφ έξουσίαζεν. ’Αλλ’ό 
σύμμαχό; του Λουδοβίκος ό ΙΔ’·, εις ττ,ν ειρή·/ην, ήτις εγεινε έν τω’Αγίφ» 
Γερμανίρ παρά τον Ααίαν (5ΐ. ΙθΓΠ)&ϊα 60 ί&γΰ) εχαμε ν ' άποδοθώσιν 
εις αυτόν πάντα σχεδόν (μ·Χ . 1675).

Διό ή Δανία· Πολωνία καΐ 'Ρωσσία συνεμάχησαν κατά τοΰ υίοϋ και δια*! 
δόχου αύτοΰ Καρό).ου τοΰ ΙΒ'., δεκαπενταετοΰ; νέο·υ. Ά λλ’ουτος άντες·άθη 
εύψύχως είς τούς πολεμίους του* επειδή τούς Δανού; ήνάγκασεν είς είρή- 
νην (μ. X. 1700), και τό αυτό έτος με 8,000 Σουηδού; κατετρόπωσσ 
ΐΟΟ,όΟΟ,'Ρώσσων έν Νάρβα παρά τόν Φοινικόν κόλπον, και μετ’ολίγον ' 
έξεβίασε τόν βασιλέα τ^Πολωχίας Αύγουστον τόν Β'. από τοΰ βασιλ^ου 
του (μ. X. 1704).^^ ^   ̂  ̂ ■

Παραφερόμενο; δ ε |^ ^  τής κατά τόν πό).εμον ευτυχίας, έξεστράτευσε 
και δεύτερον κατά τ ^ ^ ά ρ ο υ  Πέτρου τοΰ Α', και ήττήθη τήν μεγάλην 
εκείνην ήτταν έν Πουλτάβφ τής μεσημβρινή; ’Ρωσσία; (μ. X. 1709.) Ή τ- 
τηθεΐ; δέ κατέφυγεν είς Βενδέριον, καΐ ήγωνίσθη παντοιοτρόπω; νά διεγείρη 
τδν σουλτάνον κατά τή; 'Ρωσσίας. Μείνα; δέ είς Τουρκίαν πέντε Ιτη (μ.. 
Λ . 1714), έπανήλθεν είς τδ δυστυχές βασίλειόντου μετενδεδ'υμένος. Φθά- 
Ισας δ’ εκεί, πόλεμον κινεί κατά τής Νορβεγίας, άλλα σχοτόνεται είς τήν 
τάφρον τήν περί τήν Φριδερικοχάλλην (Ρπ6(1εΓίθΙΐ5ΐΐ3ΐΙ) (μ. X. 1718);
Ή έν Πουλτάβφ μάχη έταπείνωσεν αιωνίως τής Σουηδίας τήν δύναμιν, και 
είς τήν 'Ρωσσίαν έδωσε τήν υπεροχήν είς τά βόρεια τής Ευρώπης.

§. 156 . 'ΡωσσΑ».
θεμελιωτής τοΰ με·^τιλες^υ τής 'Ρωσϊίϊς εΤ·/ε ό Τσάρος Πέτρος ό Λ'. η

%*
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μίγβς, δςτις τίσσαίάχον:» πί ί̂ίπου ετη εδβσίλευσεν ευτυχώς χαΐ ίνδίΐζως 
(μ. X. 1689— 17*28). ΊΙ ^λεγα/Ανοια τούτου ιΐσήξε χατα πρώτον ει; ττ,ν 
*Ρΐι)ϊσίαν Εύοωπαϊκον πολ'.τυ^Α0ν, τακτικόν ®τράτευ;αα, καλλίτερον ρίΐτρι« 
κδν και νο[Α·.σρ.ατικδν σύστ»)υ.α, ετιοε τέχνα; και Ιπιατήαα;. "

Δια να ακ[4άσΐ) δέ χα'ι η έ{Απορία, εχρειάζετο να ε-̂ τι και λιίλένας εις 
τί,ν Βαλτιχί]ν θάλασσαν χαΐ εί; τον Εύξεινον Πόντον αλλ’έκεΤ ρ.εν εςοίί· 
βίαζαν οί Σουτ,δοί, εδώ δΐ οΐ Τούρκοι, και δίχω; ηολέαου;, τόπου; πα· 
ραλους τών θαλασσών τούτων £ΐν εούνατο ν’άποκτήσ: ι̂. “Οθεν ό Πέτρο; εκυ- 
ρίευσεν άπο |Αεν τών Τούρκων ττ,ν παρα τα; εχδο).α; τοΰ Τανάϊδο; (Βοή) 
Άσοβίαν (Αδον) (μ. X. 1696), από δ  ̂Καρόλου τοΰ ΙΒ'. πασαν ττ,ν πα
ραλίαν τί;; Σουτ,δ'.κί;; θαλάσσης από τοΰ Φιννιχου κόλπου (λόχοι τ?,ς Πρωσ- 
βία;, καΐ ένταύτ-η εχτισε ττ,ν Πετρούπολιν (ρι. Χ. 1703). ί

Δια να (λάθη οε ττ,ν κυβερνητικήν τέχνα; και έπιστν,τΑΟί ο!; εςενιτε'ύθΐ} 
Ό Τσάοος καΐ εϊ).κυσεν εί; τό βασιλείαν του αλλοεθνείς τεχνίτας χαΐ χει- 
ροτεχ·Λϊς. Τοιουτοτρόπως λοιπόν ό [λέγας Πέτρος συνέσττ,σεν έαπορίαν καϊ 
ναυτικόν, χειροτεχνεία καΙ τέχνας είς τού; τέως άΐλαθεΤ; 'Ρώσσο'υ;, κα? 
ήξιώθη να αναγορειΛη αύτοκράτωρ τής 'Ρωσσία; υπό τοΰ έθνους καί τής 
γερουσίας (ρι. X. 1721).

'Εχ τών ριετα ταϋτα δέ βασι).έων της 'Ρωσσίας διαπρέπει [αάλ,ιςα Αι
κατερίνη ή Β'. (,α. X. 1762— 1796), ήτις έςηκολούθησε να ενεργή κατόι 
τό πνεΰρια τοΰ Πέτρου. ΈπΙ τής βασιλείας αυτής έχτίσθησαν 21 6  νέαι πό
λεις, συνεστήθησαν σχολεία, και άτηρέθησαν από τών Τούρκων καί άλλαι 
χώραι κα'ιήΤαυριχή χερσόννησος ή Κριριαία {(ε. X. 1783). Τότετό'Ρωσ- 
σικόν βασΟ.ιιον έλαβε τόσον υπερρ,ιγέθη έκτασιν, ώστε από τής Σουηδι
κής θαλάσσης έ-οθανε ριέχρι τής Κα^ατσάτκας, χαΐ από τής βορείου πεπηγ- 
ριένης θαλάσσης (λέχρι τοΰ Εύ|είνου Πόντου.

Μετά δε τον θάνατον τής ριεγάλης αύτοκρατορίσσης (ρι. X. 1796 
Νοειιβρ. 17) έβασίλευεν ό υίο;αυτής Παΰ7.ος όΑ’., αυςηρδ;καίόρριητιχός 
άνη·, άλ),ά δραστηρώτατος είς τό να πολεαή του; άνδρα; τής Γαλλικής 
έπαναστάσεω;. Α

157. ίΙζοΜοΐα.
'Π Ποουσία ($. ΐ3 1 ) , τό ριιχρότατον τών έω ς^^ρ  χραταιών βασιλείων 

■ '/ρεωστεί τά πρώτα σπέρρ.ατα τής δυνάριεώ; ττ,ς εις τον ριέγαν Φριδερίκον 
Γουλιέλριον {[X. X- 1 640— 1688) (§. 159). ’Επειοή αυτό; άπήλλαξε το 
δουκάτου τή; Πτουσία; από τοΰ να υποτελή είς την Πολωνίαν (ρι.Χ. 1657), 
καί έν Φερβελλίνιρ έκτύπησε και ένίκησε το'ύς φοβερού; Σουηδού; ((λ. X. 
1675). Ί ΐ νίκη αΰτη περιεποίησεν είς τον εκλέκτορα δόξαν, δςτις, υποδε
χθείς τούς διωχθέ'/τα; Γάλλου; ριετερρυθρίηριένου;, έπο).υανΟρώπ·.σεν, έπλού- 
τισε και έξετκιίδευσε ττ,ν έπικοάτειάν του. !

Τούτου οέ ό υΙό; Φριοερίκο; ό Α'. (ρι. X. 1688— 1713) έλαβε τό όνο
μα βασιλεύ; τής Προυσίας (μ. X. 1701), και έν 'Ρεγιοιιόντφ (Κ®ηϊ§δ- 
Ι>εΓξ) εβαλεν αυτός έπ’ι τής κεφαλής του τον βασιλικόν ςέφανον. *ΙΙ ΙΙρου- 
βία, διόι νόι^νάβη την είς τοΰτο σ’/να ίν ε^  τοΰ «ντβκράτορος, έθνσί«σε(χέ^



ρ.(γί7,α · άλλ* εισί,λθεν είς την τάξίν των αύθυΐΐβΔχτων Β ^ πα κ ω ν  διι- 
νά[λεων. "Οτβ δέ [ΐετέπειτα ([^.Χ· 1707) ό Φρ.δ£&{κος εχληρονόιΛη»· τις  
ήγιμονίις τ5|ς Νόβας Καστέλλας χαι τοΰ Βαίχγγίου (ΧοϋΓοΙίαΙβΙ, νείβη- 
§ϊθ), οί κάτο'.κοι των όποιων, β|Λβαίνοντίς υπό τδ σχηπτρον αύτον, είχαν 
είς την ψυχήν των εέβον χαΐ τρόιιον· διότι ό μεν θη»αυ:δ; ήτον κενός· ί  
δέ λαό; ενδεής δια τήν τοΰ βασιλέως χλίαιν χαι πολυτέλειαν.

Τον Α'. Φριδερίκον διεδέχβηό «ρώτος Φριδερίχος Γουλιέλμος, παράδει·» 
γμα κυβερνητικής αυνέσεωί καΐαύςτ^ρας οικονομίας (μ. Χ .1713— 1740). 
Αυτός, δεχθείς τούς Σαλισβουργίους μετανά^ας (μ . X. 1 7 3 1 ), ηυςησε τήν 
•πολυανθρωπίαντής χώραςτου,χαί άποθανών{μ. Χ.1740) χατέλιπε 70,000 
στρατιωτικού θαυμασίως έξησκημένου. καΐ τδ θησαυοοβυλάχιον πλούσιον.

Ό  Β'. Φριδερίκος, ό και μέγας χαΐ μοναδικός επονομαζόμενο; (μ. X. 
1740— 1786), δι’ευτυχών πολέμων καΙ φρονίμου χρήσεω; πασών τών δυ
νάμεων ύψωσε τδ βασίλειον τής χώρας του τόσον, ώ^ε συγχαταριθμεΐται εις 
τα μένι^α τής Ευρώπης κράτη- κατά δέ τον επταετή πόλεμον {§. ΐ3 9 ) . 
έδωσε δείγματα λαμπρότατα 7ρ«·^γ«ήί αρετής, αντιτασσόμενος προ; δυ
νάμεις άσυγκοίτως ανώτερος τής ιδίας εαυτού, και τον Βαυαρικόν οιχον δίς
Ισωσε (§. 140. 141) (μ. X. 1778— 1785).

Καθό)ς διά τών πολέμων του κατέστησε τήν Προυσίαν άςιοσέβα^ον ποός 
τί,ν Αύς-ρίαν, τήν 'Ρωσσ'ίαν και τήν Γαλλίαν*· παρομοίως δια νόμων, καλ
λιέργειας της γης, και εργοστασίων, [έδυντ,Οη νά βώση εις τδ κράτος του 
έσωτιριχήν δύνομιν χαι ευπορίαν. "Ετε δέ ήγάπα τάς τέχνος καί έπιστή- 
μας, καί αυτός ήτον δριστος είς τούς λόγους καΐ γονιμώτατος συγγραφεύς.

Τε).ευταΓον δέ ττ,ν 17 Αύγουστου τού 1786 άπίθανεν δ μέγας ούτος 
άντ,ρ, χρηματίσας παράδειγμα τών συγχρόνων του ηγεμόνων. Λέγεται δΐ 
ΟΤΙ αύτός Ιγραψεν είς εαυτόν τό έςής έπιτύμβιον.

Ιΐϊε οιοογοβ: Νοιηεη υΙΙι^αο.
Τό άχμαΐβνκαί μεγάλως ηύζημένον βασίλειον άφησβ^ δ μέγας Φριδερί- 

κος εις τόν ανεψιόντουΦριδερίχονΓουλιέλμον τόνΒ'.(μ.Χ. 1786— 1797.) 
έπίτής βασιλείας τοΰάκοίου ήρχίϊαν αί τρνκυμίαι τής Γαλλικής έπανα- 
στάσεως. ^

§· 158. Ό ρμαγιχ^γ βαοΙΛηογ.
Τδ τΜτέ τρομερόν είς τον κόσμον βασίλειον τών Τούρκων ήρχισεν άττδ 

από τού 1600 έτους νά παραχμάζη (§. 1 3 6 ), καί εκτοτε άδιακόπως 
ανιάτους έίιαθε πληγάς· επειδή ό ανδρείος Σουλτάνος Μωάμεθ δ Δ'. ^μ. X. 
1648— 1687) έπολέμησε μέν κατά τής Λύστρίας καί Πολωνίας, δεν 
Ιδυ'/ήθη όμως, κατά ττ,ν επιθυμίαν τής ψυχής του, ν’αύςήση τό βασίλιιόν . . 
του, άλ).ά νικηθείς ύπό τών Δύστριαχών, έχλεισεν ανακωχήν οπλών είχο· ' ' 
σαετη (μ. X. 1664). ^

Πριν Ομως παρέλθη τής συνθήκης ή προθεσμία, δ Μωάμεθ, ερεθιζόμε
νος ύπό τής Γαλλίας, εκίνησε πάλιν τόν πόλεμον κατά τής Αυστρίας (μ.
X. 1682), και πολιορχτ'σας ττ,ν Β·έννην (μ. X. 1683), ενέπνε'υσε τόν
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τίλί'ΛβΓον ·τρο}ΐον εις τ Ι  ϊπλάγχν» τής Εΰ^ιώπτ .̂ ’Λ^ρριή δΐ ΐ:ο3 «ολέ« 
ήτον ή έξή^

Ό  Αύτοχράτωρ δηλαδή Αεοΐϊδλδος δ Α'., εξαπατηΟίΐς δτιδ των Ιησουι
τών, ήθέλησι να καταΟλίιίΓΓΐ 6χι μίνον το'Ιις 4ι«ρΐΒρτυρου;^ένουί, ολλαχαΙ 
άηάσας τας έν Ονγγαρίί^ ί«ιφανεΐς κβΐ πλούσιας οίχογενείας. 'Όβεν ήναγ- 
χάσίησαν αύτοί Ά  έη-.χαλίσίωσι τούς Τούρκους, οντινις ίδΐχδησαν την η«- 
^ λ η σ ιν , καΐ εντός ολίγου άπεφάριίρς,στρατια εύρεση πρή των τειχών 
τής Βιένντ,ς.

Ά λλ’ ή ευψυχία των χατο'χων, ριάλιστα δΐ των είνογυλάχων χαι σπου
δαστών, α[Αα δέ χαΐ ή ευχαιρος βοηββια, την όποιαν «φερεν εις ττ,ν ςενο- 
χωρουριένην πόλιν ό βασιλεύς τής Πολωνίας χαΐ ό δούξ τής Βαυαρίας Μα-/ 
^[ΐιλιανός Έμ|*ανουτ,λ, έσωσαν αυτήν από των πολε[Αίων την λύσσαν' 
έπειδή ουτοι όχι {εόνον έοιώχίψαν χατησχυιχίΛενοι από τής πόλεως χαΐ 
οπό πάσης τής χατεοηυοιΛείσης χ«!«ας ([*. X. 1 6 83), άλλ’ άπώλεσαν χαΐ 
τό προπΰργιον τοϋ Βασιλείου των χαι τό φρούριον Βελ^γράδιον (ΒβίΓβοϋ), 
ε·!ς τοΰ όποιου τήν εξ εφόδου ά).ωσιν συνετέλεσαν μάλιστα οι Βαυζροί, 
Εχοντες παράδειγμα ήρωίχής άνδρίας τον προαφιλέστατον εις αυτούς Μα- 
ξιμιλιανδν Εμμανουήλ (μ. X. 1688'.)

* "Εχτοτε τό βασίλειον τήςΤουρχίας ε«α9εν αλλεπάλληλα δυστυχήματα* 
έπειδή πόλεμοι ατυχείς, χωρών άπώλειαι, ΙσωτεριχαΙ ταραχαΙ χαι έχ9ρο- 
νισμοι εΐνε έν συνάψει τά ιστορικά τοΰ βασιλείου τών Τούρκων μέχρι τής 
Βρχήςτής Γαλλικής εηανα^άσεως (μ .X . 1789). 'ΙΙ ειπχράτεια τήςΤουρ
χίας, έ^ία πάλαι ποτέ τής άνδοίαςχαΙ παιδείας, χοίτεται την σήμερον είς 
τό σκότος τής άμα9είας χαΐ εις την αδυναμίαν. Τά πνεύματα εΐνε τετα- 
σιεινωμΐνα χαέ άπονεναρχωμέναΙ

ΠΕΜΤΟΣ ΑΙΩΝ.
ο  ΝΕΟΤΑΤΟΙ ΑΙΟΝ. ..

ς. 159. είΣΑΓΟτη. φ
Έ  τοίϋ νιωτάτου α'ώνος ιστορία εκτείνεται άπό τοΰ ΙΣΤ'. Λουδοβίκου 

'μίχρι τοΰ Λουδοβίκου Φιλίππσυ, ή άπό τής αρχής τής Γαλλιλής επαναςά· 
νεως μέχρι τοΰ παρόντος χρόνου, ήγουν άπό τοΰ 1789— .

Ή  τοΰ νεωτάτου αΐώνος ιστορία εΐνε άποχλειστιχώς ιστορία τής Γαλ
λίας* έπειδή ή έχει εκραγεΐσα έπανάστασις ένήργησεν ισχυρότατα πιρί 
άαυτήν, χαΐ χατέΟλιψε τάς πλησίον χαι τάς μαχραν χειμένα; χώρας.

I Λιαιροΰμεν δέταϋτα πάντα είς δύω μόνον περιόδους* χαΐ δσαμένσυν- 
άβησαν μέχρι τής έν Παρισίοις δευτέρας ειρήνης, ταΰτα έχθέτονται είς Ιοιαι- 

' τέρους παραγράφους* δσα δέ μετά την εν ϋαρισίοις ειοή-Λ-̂ ν έγειναν, τού
των τά άξιοσημειωτότερα έπισφραγίζσυσι τό δ).ον πόνημα.



ΤΟΥ ΝΕΟΤΑΤΟΥ ΑΙΟΝΟΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ πρατυ.

4ρχϊ|ς ΓαίιΧιχϊις έ*βν»ϊτά»£ωί μίχ?» ·*ής ίν ηβ;{«ίβΐς ί»ν»{ρ«< »Ιρί*ης 
ί^Ο . "Εχρηξίζ τήζ (Λανασιάσιοζ. 

λοι>^βίχο< ό ΙΣΤ’. ([Λ. X. 1776) Ϋ βύί νβ 0εραπί6σΥ| την άθλιότητ* · 
τ?,< χώρας, άλλοι δ^ν εΤχ* δύνα{χιν οΟδΙ χαλβνις βυ[Αβούλονς (§. 143). Τ4^ 
χρέη έπλήβνναν, οί φάροι εγειναν βαρύτεροι χ»1 ή δυσαρέσχεια των ύπη-» 
χόων χο'.νοτέρα χα'ι οχνερωτέρα. Τότε λοιπόν ό βασιλεύς, ώς μόνον χαΐ τε· 
λενταΤον βοήθημα χατά τ?.ς άχρηματίας, άπεφάσισε να συγχαλέστ» 
τρεις τάξεις της πολιτείας εν Βαρσαλίαις (ΥβΡίβΐΙΙβί) (μ .Χ .ΐ789  Ηαίουδ).

Τδ έ9νος ί,σδάνβη ενθουσιασμόν, διότι έπετρέπετο εις αυτό να συνδιαλε- 
χθή έλευθέρως. Έζήττ,σαν λοιπόν να συνεισβέρτ) επίσης είς το'ΰς φόρου; τό 
άρχοντολόγιον χαΐ τό ίερατεΤον, οιτινες £ως τότε εσφετερίζοντο ταις περισ- 
σοτέοας των προσόδων, χα'ι είχαν οίχειοποιηθή τά αξιώματα πάντα, δί-. 
χως να συνεισφέρωσι παντελώς είς τα βάρη τοΰ κράτους.

Αιά φόβον μεν αί δύο άνώτεραι τάξεις εδιιξαν, οτι ενοίοουσιν εις τούτο, 
άλ)4 κρυφίως εις τόν βασιλέα παρέστησαν τον λαόν (ος στασιώδη. *0 δέ 
βασιλεύς, τρομάξας, συνήθροισε μεταξύ Βερσαλιών και Παρισίων 50,000 
στρατού, καί έδιωξε τόν λαοπόθητον Νέχερον, δστις μέχρι τής ώρας έχεί- 
νης ίτον υπουργός επί των οίχονομιχων (μ. Χ. 1789 Ιουλίου 11).

Οΐ πολΐται, ογαναχτήσαντες δια ταϋτα, άδράξαντες τα δπλα, καί ένω- 
Οέντες μετά τής μεταταχθείσης προς αυτούς σωματοφυλακής, έχυρίευσαν εξ 
εφόδου ττ,ν Βαστιλλίαν (ΒββΐίΙΙβ), διαβόητου δεσμωτήριον (μ. Χ. 1789 
ίουλ. 17), χαί έφόνευσαν πολλούς επιφανείς άνδρας, τούς όποιους ένόμιζαν 
Ιχθρούς τού λαού. Ούτω λοιπόν ήοχισεν ή Γαλλιχή επανάστασις.

§ . 161. ΒασιΑίοχιονΙα.
Τόι παράδειγμα των Παρισίων ήχολούθησαν χα'ι έν ταΓς έπαρχίαις, χαΐ 

ή επανάστασις με άχραν ταχύτητα διεδόθη είς δλον τό βασίλειον. Τό τι> 
μαριωτιχόν σύστημα ήχυρώθη, τά μοναςτ,ριαχά χτήματα πάντα έχηρύχθη- 
σαν εθνικά, ή κατά χληρονομΓαν ευγένεια χατηργήθη, χα'ι ό βασιλεύς μετά 
τής οικογένειας του έφέρθη αιχμάλωτος από τών Βερσαλιών εις τούς θα· 
ρισίους (μ. X. 1789 ^τω β ρ . 0).

Οί ηγεμόνες χα'ι μεγιστάνες τού βασιλείσυ, π λ ί ^  εύγενών χαί τοΰ ίι·» 
ρατείου διά τά φρικαλέα ταΰτα έφυγαν είς τάς γειτονευούσας χώρας χαί | 
μάλιστα είς τήν Γεομανίαν* χαί αυτός δε ό Λουδοβίκος έτόλμησε νά φύγη, , 
άλλα έν Βαρένναι; (ΥοΓΟηπεβ), πλησίον τοΰ Βεροδούνου {νοΓ(1αΒ)|, γνω- 
ρισθεΐς υπό τοΰ Δρουέτου, έπι^άτου τοΰ ταχυδρομείου, συνελήφθη, κζί πε* ι 
ριφρο’νρούμενος υπό π),ήθους πολιτών χα'ι χ_ο)ριχών έφέρθη πάλιν είς Παρι
σιού;, όπου οιωρίσθη νά φυλάττηται αυστηρότατα (μ. Χ· 1791 Ιουνίου 2 ).

'Π φυγή αΰτη έβλαψε θανάσιμα τόν βασιλέα* επειδή αύτή εσβυσε χαί 
τον έσχατον σπινθήρα τής πρός αυτό» αγάπης. Οθεν υπό τοΰ λαοΰ παρα
βάτης ώνομάζετο τής ύποσχέσεώ; του, καί προδότης τής πατρίδος, χαί διά
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τούτο οί άπβτηίίντε; Γάλλοι Βέν Ιδύναντο «λίον ν» υ^αχούτωσιν *?ς αύ* 
ιόν. Τό δϊ έπόμίνον έτος χαττ,ργήΟη π*ντάπ*σιν η β*σιλεία, χα\ ή Γαλ
λία εχηρύχθη μ ία  κ α ι α δ ια ίρ ετο ς  δ η μ οχρα τία  (μ. χ .  1792 Σε- 
«τεμβρίοο 31).

*0 Αβοδοβίχος ϊ!αρε?ά9η είς τδ β>5μα τού είνίχού σιτ/εδρίοο, δ·.ά να άτιο- 
λογίιβή, χαΐ μετά βοριιδώδ/] χαΐ χατά πά·/τας τούς τύπους εα^ρχλμένν,ν χοι- 
αολογίαν χατεδιχάαθη εις θάνατον, ώς τά εθνικά δίκαια χαταπατήαας. Ό λί- 
γας δε ήμέρας δατερον ό δυστυχτ,ς βασιλεύς εν τ^ της έπαναςάσεως πλα
τεία, άντιχρύ τοΰ Κεραμειχού (ΤϊυΙΐ6ΓΪΰ5) εχαρατομηθη με τήν γιλ)>οτί- 
ναν φολάττων την καρτερίαν χαΐ ευστάθειαν εκείνην, ή οποία χαραχτηοίζει 
^υχήν άθώαν (μ. X. 1693 Ιανουρ· 21 .) ,

Τα αυτά Ιπαθε χαί ή σύζυγος αύτοΰ Μαρία Άντωνέττα, θυγάτηρ του' 
βύτοχράτορος τής Γερμανίας Φραγκίσκου τοΰ Α'., μετά δύο περίπου ετη 
{μ. X. 1795 Όχτωβρ. 16). Τδ αύτδ δε έτος ό μέν διάδοχος Λουδοβίκος δ 
ΙΖ'. άπεθανεν εν τφ δεσμωτηρίφ, ή δέ βαβι).όπαις Μαρία θηρεσία Καρ- 
λόττα παοεδόθη εις τήν Αυστρίαν (μ. X. 1795 Λεχεμβμ 26).

162. ^ιαΙγ(σΐ(: τής ΠοΛογίαζ·

>> Σύμπαντες οί τής Ευρώπης ηγεμόνες έταράχθήσαν διά τάς άγριας άχο- 
/ασίας τ ' ’'* ' ' '  - · .  . . .
Έης*
Ισπανία, Όλλανδία και τί5ς Ιταλίας οΐ ηγεμόνες έκίνησαν πόλεμον 
τής Γαλλίας. Διά νά συνεργήσι;; δ  ̂ μάλιστα ή Προυσία, δσον ητον δυ··>α- 
τδν δραστηριώτατα, εις τον πόλεμον τούτον, έζοντώθη άδιχώτατα τδ πάλαι 
χραταιότατον βασίλειον τής Πολωνίας.

Το κράτος τούτο προ ιιολ).ών δεκαετηρίδων κατεσπαράττετο ύπδ εμ- 
^λίων πολέμων, χαι εξεπεσε πολύ άπδ τής παλαιάς αύτοΰ δυνάμεως. Αί 
Ι'ειτνιάζουσαι δυνάμεις, ή Προυσία καί Αυστρία καί'Ρωσσία,ώρελούμεναι 
οπδ τής αδυναμίας ταύτης, εϊσίβαλαν είς τήν Πολωνίαν μΙ πολυάοιθαα 
στρατεύματα, χοΐ τής άπέσπασαν σημαντικάς χώρας (μ. X. 1772), "'Π 
δε εν Βαρσοβι  ̂ δίαιτα επεχύρωσε τον πρώτον τούτον διαμιλισμον τού βα
σιλείου.

Αλλ επειοή χαΐ μετά τούτο εζηχολούθει χαι αδρότερα μάλιστα ό

νην, οπου̂  ταραχοποιοί τόσους τολυπεύουσι κινδύ·«υς (μ. X. 1793).
Οί Πολωνοί τότε, ς·ρατη^όν εχοντιςτδν ήρωα Κοσκιούσκον άοράσσουσι 

τά όπλα άπηλπισμένοι. ’Δλλ’ ο( εχθροί ενίχησαν Ιπειδή ό μέν Κοσχιούσχος 
άνιχήθη, επληγώθη χαι επισεν οίχρ^λωτος (μ .Χ . 1794 Όχτωβρ. 10)· 
τα λείψανα δέ τού Πολωνιαχού στρατού ισκορπίσΟησβν. “Εχτοτε λοιπόν 
^  Πολωνία δεν υπάρχει- Ιπιιδή οΐ βασιλείς τής Προυσίβς, Αυστρίας χαΐ



•Ρωτίίβς ««{ίοιρίβήηιβν τ ί  τρίτον χαΐ τιλιοταΓον τί»ν ίιίίλβνπον Π ο^«  
νίαν (μ. X. 1795). Ό  ΣΙ τιλει>τ«Γο; βισΛείις αύτ?,ς Στανίυλαος Αυγοο- 
βτος Ιγιινεν ίίιώτηςι χαΐ άπίδανίν ολίγα ίτη ριετέπίΐτα ίν Πιτροι»πόλ«
([Λ. X. 1798).

§. 163. Ή  ί γ  Κάμπφ ΦηρμΙψ εΐρ-ήγη.
Παααι σχιΣον αΐ χατα γην «ρδς την Γαλλίαν πολψήαααβι δυνάμεις 

ίδνστύχηοαν ίπιιδή οί ίιπδ τ?,; ελεοθεριομανίας δνίουαιώντες Γάλλοι έδιω
ξαν τούς εχθρούς τον πανταχοθεν πέραν των ορίων της δημοχρατίας, μετ- 
ίφεραν τον πό).εμον εις τβς'έπιχρατείας εχείνων, χαΐ ηολλβς επαρχία; 
βύτών έχορίευυαν.

Τοιαΰτα λαμπρά έπαχίλοοθα εχαμαν χοινίΐν την Σόξαν, θη ματαιοπο
νεί, άττις είς τό Γαλλιχδν έθνος θέλε; νά Ιπιβά),^ ζένην θέλησιν. Όθεν 
ή Προυσία, Ιαπανία, Βυρτεμβέργη, Βάθη, Άσσιοχαααελ,λία χαΐ πολλά 
ήγεμίνες Ιταλοί χαΐ Γερμανοί έχωρίοθηααν άπο τ?,ς συμμαχίας, χα; εχα
μαν αυνθήχας ειρήνης προς την Γαλλίαν (μ. Χ· 1795— 1796).

Έχτοτε οί Γάλλοι έλαβαν υπεροχήν χαΐ οί μέν στρατηγοί Μορως χαι 
ϊορδάνης εισέβαλαν είς τά ένδύτερα τής μεσημβρινής Γε^ρμανίας, ό δε Βο- 
ναπάρτης ένίχησεν έν Ιταλίΐϊ τούς Αύστριαχούς εΐ; πολλά; μάχας, ήνά- 
γχασε τδν πάπαν χαΐ τον βασιλέα τής Σβρδινίας χαΐ τδν τής Σιχελίας 
νά ζητήσωσιν ειρήνην, χαί έχ τής Αύστριαχής Λομβαρδίας χτλ. σονεχρό- 
τησε τήν εντεύθεν των Άλπεων δημοχρατίαν (μ. X. 1797).

Μετά δέ τούτο είσέβαλεν ό Βοναπάρτης εΐς τά ενδότερα τής Αύστρια
χής έπιχρατείας, χαί έβίασε νά γείνη ή έν Λεόβφ τής Στιρίας συνθήχη 
(μ. X. 1797 Άπριλ. 17), τήν όποιαν ήχολούθησεν ή εν Κάμπφ Φορμίφ 
έριστιχή ειρήνη, χαθ’ ήν τέ Βέλγιον χαί τήν άριστεράν όχθην τοΰ'Ρηνου 
ελαβεν ή Γαλλία, τήν δέ Βενετιχήν επιχράτειαν ή Αυστρία (μ. X. 1797 
Όχτωβρ. 17).

§. 104. ' / /  ί γ  ^ανγαιβυ,Αα
*Β είς Αίγυπτον έχστρατεία τών Γάλλ,ων ΰπό στρατηγόν τον Βονα* 

πάρτην (μ. X. 1798), χαί αί χαταδυναστεΐα; αυτών προς τήν Ελβετίαν 
χαί άλλας γειτονευουσας χώρας, ίσωσαν άιρορμήν νά γείνη νέα συμμα- 
χία  κατ’ αυτών, είς τήν οποίαν προσετέθησαν ή Τουρκία καί ή Ρωσσία 
(μ . X. 1799). Ό  πόλεμος ήρχισεν είς τήν Γερμανίαν χαί Ιταλίαν, δπου 
βΐ Γάλλ.οι πολλά έδοχίμασαν δυστυχήματα· καί είς αύτδ δε τό έσωτερι- 
χόν τής δημοκρατίας τά πάντα έτειναν προς γενικήν διάλυσιν.

ΣΥΝ0Ψ13. *05

τος, χαί λαμβάνει τάς ήνίας τής χυβιρνήσεως (μ. X. 1800). Ευθύς λοι
πόν χλίνουσι πρός τό χαλόν τά Γαλλικά πράγματα· επειδή ο Βοναπάρτης 
χερδαίνει τήν εν Μαρέγγφ λαμπράν νίκην, ήτις ύπέταςεν εΐς αυτόν τήν 
άνω Ιταλίαν άπασαν (μ. X. 1800 ίουλ. 14).
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’Εντοσβύτφ 81 δ Μορ8ι; ίί«χώρησ€ν π ; ττ,ς Γιραανίβς σηί.άγχνβ»
χαΐ ν(χ}·9α{ έν'ΟχΓ^λιν^ενί^^Ιΐοίΐεΐιΐίηάϋη) ( μ - Χ ·  1800 Δεχ (α8ρ .3}·
»ρ»χώργ)7ΐν ανυπερθέτως *ατ« τ?,ς τριμούϊης Βνεννν,ς, χ«9έ2ρας τον βύ- 
τοχράτορος τί,ς Γερ^ίανίας. Ό  ?|ττ« λοιπον αΰτη ν,νάγχασε την Αυστρίαν 
*αΙ ττ,ν Γιρριανίαν νά χλίνωσιν εΙς την ίν Αουναιβίλλίϊ; εΙρηνην (μ. X,
1801 Φεβρ. 9}· χατα τήν όποιαν παρεχωρή9η εις την Γαλλίαν ολη ή 
άριστερα ο^9η τού 'Ρήνου εν ^  χεΐνται πάμπο)Λα χαΐ ωραία χτήματα 
Γερμανών.

*ΙΙ άποζημίωσις των ηγεμόνων τούτων ΙχρειάσΟη νά γε£νγι 1κ της Γερ
μανία; αύτής« χαΐ επομένως νά παραδιασό'^ ή χατά νόμους (όΐθχτησία 
ηβλλών' ήνουν από των Ιερωμένων ηγεμόνων, πλήν τοΰ ΐχλέχτορος άρ- 
^(χαγγελαρίουι ά^ηρέθησαν αΐ ανέκαθεν ίόιοχτησίαι, χαΐ παρεχωρήθησαν 
εις χοσμιχούς ηγεμόνας. Τό αυτό 81 επαΟαν χαΐ αί ΓερμανιχαΙ αύτόνΟ'ΛΟΐ 
«όλεις, έξαιρουμένων των Ιξ τούτων, ’Αμδούργου, Βρέμης, Λυβέχχης, Νυ
ρεμβέργης, Αύγούστης χαι Φραγχο^ούρτου παρά τον Μοϊνον, α1 όποια; 
όιετήρησαν την ΐ8ίαν εαυτών αυτονομίαν.

Ή έν Λουνοιβίλλςρ ειρήνη Ϋ,τον ό ηρόορομβς τ>̂ ς γενιχ9;ς άποχαταστά· 
σεως τής ησυχίας. 'Ο βααΟΛυς ττ,ς Νεαπόλεως δεηλλάχθη «ρός την Γαλ
λίαν* έτ; 8ε ο πάπας, ή Οορτογαλία, ή Μεγάλη Βρετανία, ή 'Ρωσσία χαΐ 
$) Τουρκία έκλεισαν ειρήνην (μ. X. 1802). ΑΙ περισσότεροι 8ε τών συν·< 
θηκών τούτων ηεριεηοίησαν εΐς την Γαλλίαν μεγάλα; ώ-ρελείας. Ποτέ ή 
Δημοκρατία 8Ινήτον λαμπροτέρα, ηοτί τών εθνών αΐ έλπίοες 81ν ήταν 
όχυρώτεραι, δτι αυτή 8εν εμελλε νά χαταχρασθή την δύναμίν της,

§. 165. Ποσογια*^ (Ιρήγψ

Άλλ' αι χρηστοί βίται έλπί8ες διελύθησαν ώς καπνός* {πει8ή ό Βο- 
ναπάρτης την έχ τών νιχών του ΰπόληψιν μετεχειρίσθη μόνον είς τό νά 
ΰψώση έαυτόν ετι μάλλον, χαΐ τής Γαλλίας τήν υπεροχήν νά στεριώτν] 
περισσότερον.

ΚαΙ χατά πρώτον μεν ώργάνισε νά χηρυχθή ύπατος 8ιά βίου (μ. X.
180 2  Αύγ. 2 ), χαί έπειτα, ώ; άπαιτούσης τούτο χαΐ τής θελήτεω; χαΐ 
τής ιύοαιμονία; τοΰ έθνους, νά άναγοριυθή αύτοχράτωρ τών Γάλλων (μ. 
X. 1804 Μαίου 18), χαί 8ημοτελώς νά χριτθή υπό τοΰ πάπα Πίου τοΰ 
ς '. (μ. X. 1804 Δεχεμβρ. 2), οστις είχε προτχληθή είς Παριτίους. Τό 
■ύλονηθέν στέμμα έπέθεσεν αυτός ό αύτοχράτωρ πρώτον έπΙ τής εαυτού 
χιραλής χαί ύστερον επί τής χεραλής τής έ.ώπιον αύτοΰ γονυπετούς συ
ζύγου του Ιωσερί'/ης.

Επειδή δμως ό 8ιά β'βυ ύπατός είς ττιν διχονοοϋταν Ελβετίαν έπέ . 
Χαλεπήν μετά τής μεσολαβήσεώς του συνθήκην (μ. X. 1803 Φεβρ. 19), 
ήνωτι τό Πεοεμό.τιον μετά τής Γαλλίας, χαί κατέλαβε μέ Γαλλικήν 
ρρουράν τήν 'Ανοβερίαν* έπειτα 8ε, αύτοχράτωρ άναγορευθείς, εβαλιν επί 
τής χεραλήςτου τό σιοηροΰν στέμμα τοΰ βασιλείου τής 1τα).ίας (μ. X. 
1 8 0 5  Μαιου 25), τό όποιον συνέστησεν βηό τής Ιταλικής δημοκρατίας



ΣΓΝ0Ψ1Γ. ίΟΤ
υηέΐαζε χαΐ 'ΐήν αρχαίαν δημοκρατίαν τήζ Γινούας, χαΐ τ ,̂ν αυ· 
τδνομιον πολιτϊίαν τ>)ς Λούχης !θωα*ν ι ί ;  την άδιλβήν του ω; χληρονο- 
|̂ ;(xήν ήγιμονίαν* ή δβ Αυστρία, ίιβι ταΰτα συριιχαχήαασα μοτα τής "Αγ
γλίας χαΐ 'Ρωσαίας, £λαβ( τα όπλα, δώ νά σώαη την ιπαπςιλουμένην 
Ιλιυθιρίαν τής Ευρώπης.

Ά λλα τδ έπιχίίρημα τοΰτο απίδη Συττυχίατατον βπτ;δή δ Ναπο· 
λίων, ώ; άατρχηή έλβών, χαΐ τΑ τής Βάδης, Βφτεμβέργης χαΐ Βαυα
ρίας στρατεύματα συμηαραλαβών« ήχμαλώτισε πλησίον τής Ουλμης τδν 
στρατηγόν Μάχχον χαΐ 23 ,000  Αΰστριαχών (μ . X. 1805 ’Οχτιοβρ. 17), 
χαΐ πριν άχόμη συμηληρωβ^ μήν μετά την Ιναρζιν τοϋ πολέμου, είσή- 
λασεν είς τήν πρωτεύουσαν τής Αυστρία; (μ· Χ· 1805 Νοεμδρ. 13). 
Έτάραξε μίν τήν χαράν του ή ειδησις τής μεγάλης θραύσεως, τήν οποίαν 
{παθεν ό στόλος του εις τό άχρωτήριον Τραφαλγάρον, δπου έπεσεν ό άγ- 
γλος ήρως Νελοών (μ. X. 1805 Νοεμβρ. 21)* άλλ" επαρηγόρησεν αυ
τόν άλλο 1ν Γερμανίά ευτύχημα.

'Βπειδή χατά τήν τής στέψεως του Ινιαύσιον ήμέραν έχέρδησι τήν εν 
Αύστερλ;τίφ (Αΐΐ5(6Γ!ίζ) τής Μοραβίας μάχην, τήν τ ω ν  τριώ ν αύ- 
τοχρα τόρω ν έπονομαζομένην, χαθ ήν σν/ετρί^θη των 'Ρώσσων ή 8ύ- . 
ναμις (μ. X. 1805 Λεχεμδρ. 2 ). Είχε μίν ή Αυστρία ετι στρατιάν άζιό- | 
μαχον, τήν υπό τδν άρχιδοΰχα Κάρολον, άλλ’ άντΐ τής μάχης προετίμησε ' 
τήν εν Ποσονίφ (ΡΓ685ΐ)ΐΐΓξ) ειρήνην (μ. X. 1805 Αεχεμδρ. 26), ήτις 
ά^νίρεσεν από τής τοϋ αύτοχράτορος επιχρατείας τό κράτος τής Βενετίας, 
τό Τυρόλιον, τήν Φοραλβέργην (νοΓθΙΙ)βΓβ) χαΐ τήν ίμπροσθινήν Αύ7ρίαν.

Τάς δοριχτησίας ταύτας ό νικητής διένειμεν είς τό βασίλειον τής Ιτα
λίας χαΐ είς τού; ηγεμόνας τής Βαυαρίας, Βιρτεμδέργης χαΐ Βάδης, τούς 
άν τω πολέμφ τούτφ συμμάχους· Τα δε τρία ταΰτα Γερμανικά χράτη, 
άφοϋ προσέλαβαν χώρας, απέκτησαν χαι τήν παμβασιλείαν (δουνβΓΒΪ- 
Ιΐε(έ), χαΐ οΐ εκλέκτορες τής Βαυαρίας χαΐ Βιρτεμδέργη; ίγειναν βασι- 
λεΓς. Τήν 1 Ιαννουαρίου τοϋ 1806 ό Μαζιμιλιανός Ιωσή^ άνηγορεύθη Βχ' 
σιλεύς έν Μονάχφ.

166. Σν^ιιαχία  τοΟ *Λί»·ί>ι;.

"Εχτοτε ή Γαλλία ελαβε τά πρωτεία είς τήν πολιτικήν τής Ευρώπης 
^μ. X. 1806). Ό  αύτοχράτωρ τών Γάλλων έλάμβανε χαΐ έχάριζε χατ’ α
ρέσκειαν χώρας. Ούτως ό μίν προγονός αυτού Ευγένιο; ελαβε τό βασίλειον 
τής Ιταλίας, ό δέ άδελρό; Ιωσήρ τό τής Νεαπόλεως, ό Λουδοβίκος δέ τό 
τής Όλλανδίας, ό δέ γαμβρός του Μουράτης τό δουκάτον τής Βέργης, 
β άρχιστράτηγος Βερθιέρος τήν Νόβαν Καστέλλαν (ΝβϋΓεΙιαΙβΙ), ό Ταλ- 
λεΐράνδος τό Βενέβεντον, ό Βερναδότος τό Ποντεχόρβον. Τών χωρών δέ 
τούτων πασών ή τύχη άπερασίσθη έν δίαστήματι πέντε μηνών περίπου
(μ. X. 1806 Ιαννουαρ. 12 — Ιουν. 5).

Τότε ό αύτοχράτωρ έξετέλεσε τόν σκοπόν ^  νά άηοσπάση τήν Γερ
μανίαν άπό τοϋ τέως αρχηγού αύτ^ς' έπειδή  ̂ ενώ τά στρατεύματα του
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2κλ?;αμι$|»Βν τήν Βιυ!(ρ[αν, Σουα6ίη λαΐ Φραγχωνίβίν, αί>τδ; 2ν Παρι·> 
β{οΐζ ίχαμ» τήί τοϋ 'Ρήνοι» σι>;Λ[Λ»χία; ττ,ν συνίήχην μ ίτα  πολλών ήγβ· 
μίνων τί|ς μισηαβριν^ς χοΐ τί;? π*ρα^ν,',^οϋ Γίρμανΐβί, χαΐ έχήροξεν κ’ι 
πήν Γιρμβνιχήν δίαιταν, ο:ι δίν άνεγνώμζ» πλέον τήν Γβρμανιχήν αομ- 
πολιτιίαν» χαΐ δτι οι ίΙρημί·ι«ι ήγεμόνίς αποαπώνται από τής Γιρμανιχή; 
αυμμαχίας (μ . X. 1806 )ουλ. 12)·

Ό  αΰτοχράτωρ Φραγχίϊχος, μή δυνάμινος να αντιαταδ^ £ΐς τί,ν βιαίαν 
ταύτήν πράζιν, άπέθια(ν δχι πολίι μβτεπιιτα (μ. X. 1806 ΑνγοόςΌ» 6) 
τό στέμμα τής Γερμανικής αύτοχρατορίας« χαΐ προς άποζημίωσιν μιτω- 
νομάαΟί) αυτοχρίτωρ τής Λόστρίας. 'Ο Ναπολέων δμως εις δσους τίτλοι>ς 
ε ίχ ε , προςέ9εσε χαΐ τούτον» π ρ ο σ τ ά τ η ς  τή ς  σ υ μ μ α χ ί α ς  το ν  
'Ρήνου.

Τοιουτοτρόπως διελύδη ή ίερα 'Ρ ω μ α ϊχ ή  α ύ το χ ρ α το ρ ίο , αφού 
διήρχεσι 1006 ετη, από Εαρόλον τού μεγάλου, δςτις πρώτος ελαβε τό 
αξίωμα τούτο περί τδ 800 έτος μ. X. (§; 80), μ έχμ  Φραγχίσκου τού Β', 
δςτις άπέβαλιν αυτό χατά τό 1806* σύμπαντοδέ οί χρηματίααντες 
αυτοχράτορες εΤνε 66.

167. *// ί γ  ίίρήγη·
Την μάστιγα λοιπόν τής Γαλλίας έδοχίμασαν δλα τής Γερμανίας τα 

μέρη έχτός τής Προυσίας. ’Αλλά χαΐ ταύτης ηλ9ε πλέον ή ώρα· επειδή,* 
επιστημζομένη είς δυνάμεις, αΐ όποΓαι, δια νά νιχήσωσιν, έχριιάζοντο 
κατ’ άρχάς χαλλιτέραν διεύ9υνσιν, έτόλμησε να χινη9ή χατά τής Γαλλίας. 
'Π έχλεχτορία τής Σαζωνίας έπηύξησε την δύναμιν τής Προυσίας, χαΐ οί 
'Ρώσσοι εσπευσαν είς βοήθειαν αύτής.

’Δλλ.ά πριν φΟάση ή βοήθεια αΰτη, ?γεΐνεν ή φριχτή Ιχείνη μάχη εν 
Ιένη (μ. X. 1806 Όχτωδρ. 14), χαί έματαίωσε τούς σκοπούς τής Προν 
σίας, χαΐ μετά 10 ημέρας ό νικητής είσήλασεν είς ΒερολΓνον. Οί 'Ρώσ- 
σοι τό μετά τούτο ετο; (μ. X. 1807 Φεδρ. 8) άντεστάθησαν μεν γεν
ναιότατα είς τούς Γάλλους εν ’Ε'ίλαβία (Εγίοα), άλλ’ είς την δευτέραν 
γενιχήν μάχην έν Φρ’.δελανδίφ χατετροπώθησαν ^μ. X. 1807 !ουν. 14).

'Ο Ναπολέων εύρίσχετο ήδη είς τής 'Ρωσσίας και Προυσίας τά μεθόρια, 
ο ι δε σύμμαχοι μονάρχαι, μτ̂ ν ιλπίζοντες πλέον σωτηρίαν από τών οπλών, 
υπέγραιίαν τήν έν Τίλση ^ΐϊΐδίΐ) συνθήκην τής ειρήνης (μ. X. ΐ8 0 7  Ιου
λίου 7), χιθ’ ήν ή Προυσία έστερήθη τό ήμισυ τής μοναρχίας χαΐ ήνα- 
γχάσθη νά ύποχύ<ύη εις τά νεύματα τού νιχητοΰ.

Εκ δε τών χυριευθεισών χωρών έσχηματίσΟη τό δουκάτον τής Βαρσο
βίας (μ. X. 1807 Ιουλ, 22) διά τόν νεοχειροτόνητον βασιλέα τής Σαξω· 
νΙας, χαΐ τδ βχσίλειον τής Βεστφαλίας (μ. X. 1807 Αυγ. 18) διά τδν 
νεώτατον άοελφδν τού Ναπολέοντος Ιερώνυμον, τδ δέ Λχντισχον (Οαη·. 
(ζίοΙι) έχηρύχΟη πόλις αυτόνομος. Έχτοτι λοιπόν έούνατό τις νά θεωρη 
«ής Ευρωπαϊκής ήπιίρου τήν δυστυχίαν χαΐ ύποδούλ,ωσιν ώς άναντίρρητον.
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§. 168. *£!x^ρο^ί0̂̂ ΰ  ̂ τοΰ /$ασιΜω^^^^ *1απιιγ1αζ·
ΚίΙ δίΛως -τβΰτα οεν τ,σ*ν τ* «σχατβ δίΐ'<ά· εηιιδή «|Αΐλλ« χΛ ΐώ* 

βασ·./.έω·ν τί^ς Ιίηανίβ; χαΐ ίτ*ς Πορτογαλίβί ν’ άφιφείώσι τ» σ·Εί[ί«.ατβ, 
**1 ΐα  χράτη αυτών νά γείνωίΐ χλτ,ρονθ!ΛΪα τών Ναχολεοντιοών. Τό 0^4·* 
διον τοΰτβ ϊονετέβη μ ι Εδ'λον εΰ̂ υ-ϊ), χαΐ ώ|ίδτ»)τ» έςιτίλέσδη.

ΚβΙ χατα πρώτον μ4ν εξίααύ/.ιβ·* τδ *νθο: τοΰ »·:ρ*τιωτ;κοΰ τής 1τπ«· 
νίας βΐς τα ξίνα· επειτα £4 ο·.έτϊ;ε 5 0 —60,000 Γάλλων να στρατιύ- 
σωαςν εις ττ,ν Ιαπανίαν (μ. X. 1807 Όχτωβρ. 2 3 ), δια να τιμωρήϊΥ| 
τάχα τον βασιλέα τής Πορτογαλίας, ως τών Άγγλων σΰ{*[Ααχον, καΐ να 
τον διώς-η άπδ τδ βααίλειίν του.

Καθώς δέ οί Γάλλοι έπλησίασαν είς τής Πορτογαλίας την χαθίδραν, ή 
βασιλική οικογένεια μετά τών θησαυρών της άπέβη εις πλοΤα, χαι Ιπλευσι 
προς τήν Βρασιλίαν τής Αμερικής (μ. X. 1807 Νοεμβρ. 2 9 ), χαΐ 
τήν επαύριον οί Γάλλοι εΐσήλθαν εις τήν Αισβώνου. Ουτω λοιπόν έςετε- 
λέσθη τδ ήαισυ τοΰ καταχθονίου σχεδίου, και τδ αΛΛΟ κατα τοΰ Ναπο- 
λέοντος τοΰ; λ.ογισμοΰς οεν εμελλε νά άποτύχ?ι.

Προς επιτυχίαν δέ τοΰ σχοποΰ τούτου έξήύε τδ πΰρ τής διχονοίας με
ταξύ τοΰ γέροντας βασιλέως τής Ισπανίας και τοΰ διαδόχου του* χαΐ δτ· 
Κάρολος δ Δ*, έκ τής έν Μαδμτω καΐ Άραγγουέτφ (ΑΓθηη]ιιβζ) συμβά- ♦ 
σης τοΰ λαοΰ επαναστάσεως(μ. X. 1808 Μαρτίου 16— 19) εβιασθη καί 
παρήτησε τδ στέμμα είς τον υίδν του Φερδινάνδον τδν Ζ'. ό Ναπολέων, 
ύποκρινδμενος πρόσωπον μεσίτου, ήλθεν είς Βάίόνναν, δπου παρεκίνησε ■ 
πάσαν τήν βασιλικήν οίκογένειαν νά ελθη προς οιαλλαγήν.

Άλλ’ ά^οΰ συνήλθεν ή δυστυχής οίκογένεια, τήν ήνάγκασεν δ Ναπο
λέων μέ άπειλάς νά παραίτηση τά επί τής Ισπανίας κληρονομικά της 
δικαιώματα (μ . X. 1808 Μαίου 5 ), καΐ νά μεταβή είς Γαλλικόν φρούριον 
ώς αιχμάλωτος. Τδ τοιουτοτρόπως χηρεΰσαν στέμμα τής Ισπανίας καί 
τϋιν Ινδιών εδωσεν ό Ναπολέων είς τδν έαυτοΰ άδελιρδν Ιωσή», τδν τέως 
βασιλέα τής Νεαπόλεως (μ. X. 1808 Ιουνίου 6). ΤόνδΙ τής Νεαπόλεω; 
θρόνον ελ.αβεν ό Μουράτης, γαμβρός τοΰ Ναπολεοντος, ό τέως μέγας οοΰς 
τής Βέργης (μ. X. 1808 Ιουλίου 15).

*υ ανήκουστος αυτή απιστία ιπροξίνησε γενικήν Ιπανάστασιν εις τήν 
Ισπανίαν και είς τήν Πορτογαλίαν. Ό  επιβληθείς βασιλεύς έδιώχθη, χαΐ 
παντοχοΰ τής χερσοντ,σου έςήιρθη όλεθριώτατο; πόλεμος, είς τόν όποιον 
οί Άγγλοι εγειναν κοι-/ωνοΙ δραστηριώτατοι. Αί δε έν Αμερική ΙσπανίχαΙ 
επαρχία; ήτοιμάσθησαν νά άποσπασθώσιν άπδ τής μητροπόλεως.

§. 169. Ί ΐ ί τ  Β ιΐνπ ) ειρήνη·
Τότε ή Αυστρία ένόμισιν άρμοδίαν τήν ώραν προς άνάκτησιν τής πά

λαι δυνάμεως τοΰ αύτοκρατοριχοΰ οίκου, τής ανεξαρτησίας τής Ιταλίας, 
και τής ελευθερίας τής Γερμανίας. Αιό έκήρυξε τόν πόλεαον εις τήν Γαλ
λίαν και τούς συμμάχους αυτής (μ. X. 1809 Άπριλ. 9).

Άλλ’ ή τύχη δεν εβοήθησε τής Αυστρίας τά όπλα. Ό  Ναπολέων μ4
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τ ί ί  Φ0«χ4ς μάγβς, τδ ί σνγχροτηθείβχς ί? Ά 6«ντ(νω (Αΐ)βη9!)β!·β) Εχ^
μύλ/χαΙ ·ρ«μτδ6ν7  (Κ68«»1«γ§) ([λ. X. 1809 Δηριλ. 2 0 , 2 2 , 26)^τ
ίξ»6ί*9·ν αύτονις από -τήν Βαυαρίαν, χαΐ εΜί»; μ « »  τουτο βΐαήλασ» ι ί
2ιύτ»ρον ιίς Βείννην ώς νιχητήί (μ. X. 1809 Μαίου 12)^

Έ χ Β·.ένντ,ί βξίδωϊΐ δόγμα, χαΟ’ 8 τδ παπιχδν χρατος «μίλλιν «ί< τό 
«ξίςνά ηναήνωμένον μΐ τό Γαλλιχόν βααίλειον αιωνίως {μ. X. 1809 
Μαίου 18). Πΐος ό Ζ'. ίχλ*χ5ι1ς ττ,ν Η  Μαρτίου του 1800 ίν Βενετί? 
ηάπας. χαΐ απδ το2 «Λοατόλου Πέτρον διαχοσιοατός ιίχοίτδς πέμπτος, 
οέν ήδελησι χατ’ ού&ένα τρόπον να συγχατανεύα^ εί; τήν άηαλλοτρίωαιν 
ταύττ,ν τοΰ αρχαίου εχχληαιαατιχοΰ χτήματος, χαΐ δια τούτο απν,χδη ίχ  
'Ρώυης ε(ς Γαλλίαν αιχμάλωτος (μ. X. 1809 Ιονλ. 1^3).  ̂ ^

*0 Ναπο/.έων διέβη τόν Δονναβιν παρα τήν λοβαυίαν νήίον, δια να 
τελειώϊ^ τον πόλεμον δσον ήτον δυνατόν ταχύτερα^ (μ . X. 1809 Μαίον 
20) ’Δλλ’ ή άνδρία, τήν όποιαν οί Αόατριαχοι ϊοειξαν χατα τάς εν 
’Δ σπ*ρν,χα ΐΈ α«λίγγ,μάχας(μ.Χ . 1809 Μαίου 21— 22), ήνάγχααε 
τόν Γάλλον να όπισδοδρομήα^ μέ πολλήν τον ζημίαν. Ο μ ^  τόαον ευτν- 
χιατέρα είς αυτόν ήτον ή εν Βαγράμφ μάχη. χ»*>’ ήν οΐ ΔυττριαχοΙ επα- 
6αν μεγάλην θραϋαινΙμ· Χ· 1809 Ιονλ. 6).

Μετά οέ τούτο εγεινε χατά το εν Σνο?μφ (Ζυαίιο η Ζηθ§ι11θ) στρατό· 
πεδον 4ναχωχή(μ.Χ. 1809 Ιονλ. 12), χαΐ ύστερον μετά μήνας τρεις 
(μ. X. 1809 Όχτωβμ 14) ήέν Βιέννγι ειρήνη, ήτις άφήρεσεν από τής 
Αυστρίας τό Σαλισβοΰργον, Βερχτογάδην (ΒβΓΛΐ88&(1βη), πάσαν τον 
Αίνου τήν τετραμβιρίαν (ϊηηνίΓίβΙ) τό ήμισυ τής Άονσρούχχου τιτραμοι- 
ρίας (ΗβνίδΐΌοΙί-νίΓίβΙ), τα παράλια, πάσαν τήν δντιχην Γαλιχίαν χαΐ 
μέρος τής άνατολιχής Γαλιχίας. Μέρος 'δέ των άπο τής Αυστρίας αφαιρι· 
βέντων τούτων χωρών έλαβαν οΐ άναχτε; τής Βαυαρίας, τής Σαξωνίας 
χαΐ τής 'Ρωσσίας, χαΐ έχ τού επίλοιπου έσχηματίσ9η ή ιίς τήν Γαλλίαν 
ίιποχειμένη Ιλλυριχή επαρχία. « . . .

Άφοΰ δέ ή Αυστρία έστιρήθη τας χώρας ταύτας, δέν εουνβτο πλέον 
νά λέγηται άνεςάρτητος* άλλ’ έ«άνη, δτι άνέτελλω νέος άστήρ τής μελ· 
λούσης ήσυχίας τού δυστυχούς τούτον κράτους. Ο Ναπολέων δη).αοή ε- 
χώρισι τήν σύζυγόν του Ιωσε^ναν, ώς μή δυναμένην νά^τού γ ε ^ σ ^  
χ/.ηρονόμον, χαΐ έμνηστεύετο Μαρίαν Λουδοβίχαν, τήν πρεσουτέραν θυγα· 
τέρα τού βΰτοχράτορο; τής Αυστρίας (μ. X. 1809 Δεχεμβρ. 16).

*0 γενναιό^ρων βύτοχράτωρ Φραγχίσχος, διά να έςαβφαλίση τήν είρή· 
ίην εις τούς λαούς του χαΐ εις τήν Ευρώπην , εχαμε χαΐ τήν θυσίαν 
ταύιην, χαί τήν 2  Απρίλιον τού 1810 εύλογήθη ό γάμος έν Παρισίοις, 
χαι ό είς πάντα ευτυχής Ναπολέων ήςιώθη τό επόμενον έτος να ιοη κλη
ρονόμον τού όνόιιατο; χαΐ τής βασιλείας του τόν βχσιλ.έα τής Ρώμης (μ· 
X. 1811 Μαρτίου 20).

§, 170. ΠνρηόΜισις Μόσχας.

*Αλλ* δσον εύνο'ίχωτέραν είχε τήι  ̂τύχην δ βύτοχράτωρ, τοσον βχρα-
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•ϊίΓϊερβς ^γίνίτο είς τ Ις  ίπιβοΐΑίαί τβν ή φΛβρχίβ του άνδρ3; τούτου χαΐ 
ή ηλιονεξία ητον άχύριίτο;· έπειοή ή Όλλβνδί*, ή Βιλλεσία. τ4 βοιειο· 
ουτιχ4 τϊ;< Γερμανίας παράλια χαΐ ουταί αί ΆναιατιχαΙ « ίλης ήνώ9ηι 
αΐν ]*ετ« τής Γαλλίας (ρι. X. 1810)· σύυ.πασα δε ή Ευρώπη αχεδον 
ήναγχάαθη ν4 ύηαχούτη εις τον νόμον, δςτις διέταττε ν4 χόψωτι ηαταν 
ληψοδοσίαν προς τήν ’Δγγλίαν, χαΐ τβς ιΰρεδείαβς 'Δγγλιχας πραγματείας 
να χαύαωΦίν.

*ί1 *Ρωααία δμως μόνη ίχ  των ίν τη στερεή Ευρώπη δυνάμεων διετή· 
ρηαε τήν ανεξαρτησίαν της. Επειδή δΐ ή γιγβντιαία αυτή δύναμις άντεχ*· 
χετο εις τδν αύτοχράτορα των Γάλλων, διά τούτο χαΐ αυτό; άπεφάσιαε 
νά τήν έξοντώση. Ή  Ευρώπη λοιπόν πάσα συνεχινήθη* Γάλ).οι, "Ολλανδοί, 
Ιταλοί, Γερμανοί, Προΰσοι, ΠολλωνοΙ χαΐ Αύατριαχοί προσέτι εσηχώ^ηααν 
χατά τής "Ρωσσίος· ένανρίον δέ τούτων ήσαν ηνωμένοι 'Ρώσσοι, Άγγ).οι 
χαΐ Σουηδοί.

Κα6ώς λοιπόν ήρχισε τδ θέρος, εύ9ΰς διέβησαν τά εχβριχά 7Ρ«"*ύματα 
'τόν Νέμενον (μ. Χ. 1812 Ιουν. 24). Μάχαι συνεχροτήθησαν συχνοί, άλλ" 
οί 'Ρώσσοι πάντοτε ώπισθοδρόμουν* χαι ουτως δ Γαλλικός ορατός ε^9ασε» 
εις Βίλναν, Βίτεπσχον, Σμολένσχον, χαΐ άιροΰ συνεχρότησε τήν έν Βορο· 
δίνφ αάνην, είσήλθεν εις τήν πυρπολουμένην Μόσγαν ί'ΡοστοψΓνος) (μ. X. 
1812 Σεπτεμβρ. 14). ^

Αί φλόγες χατέστρεψαν τάς έλπίδας τοΰ δοριχτήτορβς* έπειδή ήναγχά· 
σβη (μ, X. 1 8 1 2 ’Οχτωβρ. 13) από σιτοδείαν νά έπιχειρήση τήν όπισ9ο- * 
δρόμησιν εκείνην, χαβ’ ήν τό άνδο; των στρατευμάτων τής Γαλλίας χαΐ 
Ιταλίας χαΐ Γερμανίας έξ«λο9ρεύ9η σχεδόν ΐς  ολοκλήρου από πείναν χαΐ 
ψύχος χαΐ άπό τήν λύσσαν των χαταοιωχόντων πολεμίων. Τά δέ δεινά, 
δσα ό χαταδιωχόμενος στρατός επαθε χατά τάς όλίγας ήμέρας τής όπι-> 
οθοδρομήσεως, εινε άπερίγραπτα* επειδή άπο 600,000 έχλεχτών στρα· 
τευμάτων δέν εφ9ασαν εις τά σύνορα τής 'Ριοσσίας ουδέ 40.000* αυτός 
δέ ό Ναπολέων, φιύγων δίχως στράτευμα χαι θεραπείαν, έπέττρεψεν ιίς 
Παρισιού;, άγγελος τής ιδίας έαυτοΰ δυστυχίας.

§. 171. Ί Ι  ίν  Αιι-^Ια μ·ίχι\ Χών ίθνών.
ΝιχηταΙ χαΐ τροπαιοΰχοι έπηχολού9ησαν οί 'Ρώσσοι. *Η Προυσία άπέ- 

σεισε τόν όποιον άποδυσπετοΰσα Ιφερε ζυγόν, χαΐ προσετέ9η εις τόν Αλέ
ξανδρον (μ. X. 1813 δίαρτίου 27 ), ’Από τής Μόσχας λοιπόν μέχρι τοΰ 
'ΡήνΟϋ ή χοινή γνώμη ελαβιν άλλον δρόμον διότι απαλλαγή άπό τοΰ 
Γα'/.λιχοΰ ζυγοϋ ή θάνατος εγεινι πάγχοινον σύνθημα,

Τά μεν 'Ρωσσοπρουσιαχά στρατεύματα διέβησαν τον Άλβιν (ΕΙ1)β), 
χαΐ προιχώρουν* ό Ναπολέων δέ, συναθροίσας χαΐ έξοπλίσας μέ άνε(χας·ον 
*®χύ*η·τα άλλο νέον στράτευμα, Ιχτύπησε τούς συμμάχους εις τήν έν 
Αουτίφ (Ι,ιιΙζεπί) μάχην (μ. X. 1813 Μαίου 2 ), χαΐ τούς ήνάγκασε νά 
όπισθοδρομήσωσι πέραν τού ποταμού Έλιστέρα (ΕΙδΙβΓ), ετι δέ χαΐ έν 
Βουδίσση (μ, X. 1813 Μαίου 19) καΐ Βύρσχη (μ. X. ΐ8 1 3  Μαΐου 2 1 ) , 
{ΒααΙζςιι, \ν ιΐΓ ^ β ο ) ένίχΓ|σίν ό «ύΐίχρϊ'ςωρ ·ίών Γάλί.ωγ. '



ΤιλίΛβΜίν δ« ίηα«σ· τί,ν α{|Α*τβχι»αί«ν βναχωχή οπλών (μ. X. 18 1 ϊ  
Ιοονίου 4), χαΐ δΛ μΐίΐτιίβς τ?,« Αύ?ρίβς σονικροτήίη σύνοδος «ν Πράγτ  ̂
προς άποχβΐάστβσιν τής παγχοσμίοο *ιρή’«]ς (( ·̂ Χ· 1813 Ιονλ. 12)»
Επειδή δαω; ό Ναπολίων «ιρενέβαλλ* πχντοενδή ιριπδδι* εις τήν εο- 
χτα{«ν άποπιράτωσιν τοΰ πράγριατος τούτου, δ αύτοχράτωρ τής Αυστρίας, 
δψηφων τήν προ; τον Ναπολέοντα συγγένειαν του, χαΐ ενίυμούρ,ενος τήν 
β·.9ρωπδτητ« χαΐ τας επερχο^ιένας γενεάς, έχήρυξε τον π6λερ.ον χατα τοΰ 
ίχίροϋ τής κοινής ήσυχίας ([ΐ. X- 1813 Αύγούστ^ 13). ^

Συνέβ/,σαν λοιπδν σφοοραί ρ,άχαν περί τήν Δρίσδαν κβΐ επι τών μεθο
ρίων τής βοεαίας. Ό  Ναπολέων έστενοχωρειτο χ«ι επιέζετο επί μάλλον 
χαΐ μάλλον υπδ τής όπερίχούσης δυνάμεως τών εναντίων. Μετά τούτων 
δε ήνώίη χ ϊ ί  ή Βαυαρία (μ. X. 1 8 ΐ3  Οχτωβρ. 3), χαι οιεταζ· τα εμ«·' 
πειροπδλεμα χαΐ άνδρεΐά της στρατεύματα να προχωρήσωσι προς τον *Ρή- 
νον. *ί1 Σέ τού 'Ρήνου συμμαχία διελύ9τ].

Όλίγας δέ μετέπειτα ήμέρα; συνέβη περί τήν Λειψίαν ή μεγάλη τών 
έδνώνμάχη (μ. X. 1813 ’Οχτωβρ. 18), εις τήν οποίαν άπεγασίσ9η τοΰ 
Ναπολέοντος ή τύχη· έπιιδή, νικηθείς, ώς ουδέποτε άλλοτε, εφυγε προς 
τον Τήνον, διωχύμενος υπδ τών ατρομήτων Γερμανών. Άλλα πριν φΟά- 
ση έχει, έπέπεσαν χατ’ ούτοΰ οί Βαυαροί, καί τοΰ έπροξένησαν θραΰσιν 
ωεγάλην εν Άνοβί^ (Ηοηαυ) (μ. X. 1813 ’Οκτωβρ. 30 , 31 ). Οίνιχη- 
βέντες «έβησαν τον 'Ρήνον, ^ύγοντες εν άχρ^ άταςίιγ,

§. 172. Ή  έγ  ΠαρίσΙοΐί
’Αβοΰ δ ΐ τ4 συμμαχικά στρατεύματα συνήχθησαν περί τον Τήνονί 

καΐ ένεδυναμώθησαν μεγάλω; υπό τών πρώην συγχροτούντων τήν συμ- 
μαχίαν τοϋ’Ρήνου μελών, διέβησαν τόν ποταμόν (μ. X. 1814 ίανουαμ 1), 
προεχώρουν άχαταπαύστω; εις τά ένδίτερα τής Γαλλίας, ένίχησαν εί; 
πολλάς συυπλθχάς τού; εχθρούς, χαΐ τελευταϊον είσήλασαν είς Παρισίους 
έν θριάμβφ ^μ. X. Ι 8 ΐ 4  Μαρτ. 31).

’ίίντοσούτιρ δέ επαναστάτησαν χαΐ οΐ "Ολλανδοί, χαΐ τόν ζυγόν άπέ- 
σεισαν τόν μισητόν, ή Δανία δέ χαΐ αυτός ό τής Νεαπόλεως βασιλεύς 
ΙωαχιΙμ ήνώθησαν μετά τής μεγάλης συμμαχίας* χαΐ ή "Ελβετία δέ ά- 
ηηλλάχθη από τοΰ έπιβληθέντος Μεσίτου. "0 οέ βασιλεύς τής Ισπανίας 
π^τιρον άχόμη (μ. X. 1813 Δεχεμβρ. 15) άποχατεστά9η εις τήν πα
τρικήν του κληρονομιάν υπό τοΰ Ναπολέοντος αύτοϋ, οστις, διότι προεχώ· 
ρουν οί Άγγλοι δια να υπερβώσι τά Πυρηναία, ήθέλησε ν’ άπαλλαχθη 
άπό τούτου χάν τοΰ επικινδύνου εχθρού.

Τότε ?.θΐπόν οί ϋαρίσιοι ενειναν θέατρον έζαισίων συμβάντων επειδή, 
χατ'αίτησιν τοΰ αύτθκράτορος ’Αλεζάνδρου, συνήλθεν ή Γερουσία (μ. X. 
1 8 ΐ4  Άπριλ. 2), χαιέκήρυξε τόν Ναπολέοντα χΑ τήν οικογένειαν αυτού 
έκπτωτον τοΰ θρόνου. Ό  δέ Ναπολέων, έγκαταλη'ρθείς χαι ύπό τοΰ ίρα- 
τοΰ, παρήτητε μετ’ ολίγοι; ήμέρας τόν θρόνον (μ . X. 1 8 1 4 ’Απριλ. 11), 
χαΐ ελαβε τήν νήσον ”Ελβαν ώ; ιδίαν ήγεμονίαν, οπού χαΐ μετεχομίσθη 
όλίγον επειτβ.
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2ΓΝ0Ψ12. ί ΐ τ
Βυ9ύ« δί (ΐκτ« τ)|ν χοίθαίβ^ην τού Νλπολ«οντθ; ή ΤιρΟυ^Ια νννέτχζ· 

ηράξιν νννταγματιχήν, Ιί ανίχζλοΟντο ο! Βουρβωνίδαι |[$ τον θρήνον 
τής Γαλλίις· χαΐ οχι ηολλές ή^ίρις δττίρον ((α. X. 1814 Άπριλ. 24), 
4ονδο6(»ος ό ΙΗ'. όττις ηρέ τιολλών ίτών διέτριδεν 1ν Ά γγλί^, άπίβ»ι 

Κάλετον (Οβίβίδ), χαΐ |αιτ’ ολίγον είσήλίεν εις τήν χαίίδρχν του μετά 
ηομπής« άνευ^μούμενος ίιπδ σϋμηαντος του λ« ΰ  (μ. X . 1814 Μαΐου 3)ί

Πάρκυτα οέ οΐούμμαχοιήρχιταν να 2(χπραγματεΰωντ» προ; τόννεον 
δββτλία, χαΐ μετ’ 6)^γον ύπιγράφη ίν Παρκτίοι; ή ειρήνη (μ. X. 1814 
Ηαιου 30). Κατ αυτήν 2ε η Ραλλια 2ιε^λαζε τήν ακεραιότητά της χαδ*
)ν χατάϊτασιν εΤχε τήν 1 Ιαννουαρίου τοΰ 1 7 9 ^  άλλα χαΐ άλλα; όχι 
ιυχαταφρονήτους έπαυξήαεις προσέλαβεν. Ή  2έ  αυνβήχη εμελλε νά τελειο-  ̂
Λοιηθή εν γενική συνόίφ, ήτις συνεφωνη9η νά συγχροτηθή ίντος όύο μη- ' 
Ηβν έν Βιέννη.

$. 173. Ή  Ι τ  Β ίίγγΐ} σύγοόοζ.

Τίν Όχτώβριον (μ. X. 1814) βυνεχροτήβη εν Βιέννη ή Ευρωπαϊκή 
σύνοδος, χαΐ όοοι τών ήγεμόνων ήσαν εις τον λήξαντα πόλεμον έμπε- 
ετλεγμένοι, «άντες ή αυτοπροσώπως παρευρέθησαν είς ταΰτην, ή αντιπρο
σώπους επεμψαν. *0 αυτοχράτωρ τής 'Ρωσσίας Αλέξανδρος, οί βασιλείς 
τής ϋρουσίας χαΐ Βυρτεμβέργης, χαΐ πολλοί άλλοι δυνάσται, χαΐ οί δια- 
σημότατβι διπλωματικός τής Ευρώπης ο υ ν έρ ^ α ν  είς τήν χαθέδραν τών 
Καισάρων.

Μεγάλαι ές^ταί, όποιας ούτε είδε ποτέ ούτε ίσως μέλλει πλέον νά ίδη 
ή Βιέννη, έλάμπρυναν τήν ελευσιν χα’ι τήν διατριβήν τών μοναρχών. Με
γάλα συμφέροντα οξιολογώτατα χαΐ διά ενα έκαστον χαΐ διά* τό κοινόν, 
οιεφιλονειχηβησαν και οπε^σςιτβησαν. "Βγουν, τό μέγα δουχάτον τής Βαρ
σοβίας μετωνομάσδη βασίλειον τής Πο/κονίας, και έδόθη εις τήν 'Ριυσβϊαν· 
μέρος τής Πολωνίας ελαβιν ή Προυσία και μέρος ή Αυστρία* ή δέ Κρακο
βία έχηρύχβη πόλις έλευίέρα.
• Επειδή δέ ό άξιοσέββστος βασιλεύς τής Σαξωνίας έπέμενε παράπολυν 
καιρόν εις τον Ναπολεοντα ττροσηλωμένος, τό ήμισυ τοΰ βασιλείου τούτου 
«ροσετέβη εις την Προυσίαν, ήτις όχι μόνον έπανέλαβεν, δσα παρά τήν 
αριστε^ν ο;^9ην τσΰ Αλβεω; (ΕΙΒθ) είχε τής άφαιρέσει ή εν Τίλση ει
ρήνη, αλλ απέκτησε χαΐ τό μέγα δουχάτον τοΰ Κάτω 'Ρήνου· ή Άννο- 
6έρα έχηρύχδη βασίλειον* τ ο ’Ολδιμβοΰργον, ή Σαςωνική Βείμαρία, και τά 
δύο Μεχλεμβοΰργα ώνομάσ9ησαν μεγά).α δουκάτα.

Η Ολλανδία κάι το Βέλγιον, ένωθέντα, ώνομάσθησαν βασίλειον τής 
«τωτέρας Γερμανίας, χαΐ έοό9ησαν είς τόνοΤχον ^  έν Νασσοβίφ Άραυ-

’Ασκιβσύργον (\νϋΓϊ1)υΓ8, ΑΜ·ΙιβίΤβ«1ιυΓ")· ή Αύστοία έχΐτοί 
την Ιλλυρίαν, Δαλματίαν, 'Ρανοΰσαγ-. κ«,;τκ γήσοι^άνοι το

,εβοϋργον : 
_.θησε προσέτι 

γήσοι^άχρι τοΰ κόλπου το»· 
8



« Η ΓΚΝ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Κ «Γ Τ < ^  ιΜ|Λ Μοίνβν ΦΜηαββοδρτβν (Ρ ίΜ ίΙΛ Ρ ΐ Μ
Μ οίη), τ4 ·Αιι6ο3̂ ,  ή  ή  Αι^βίχχϊΐ (Ι^αΙ^βοΙί) ί*ηρ4χ9»|Μΐ^
« ί λ ι ις1λ*Λ ερ·ι·ή  »«|*τΜ34τ*{* νΚ λβιτικ ίι*«γνϋ ρ«»9η , «1 ή  Γ·ρ[Αα«*ή
•Μ ίμβχί· Λΐΐλτι*{Λλβ{*βάνο«»· τής Γιρ|*«ν{βς τέ  κράτη κάντα.
, 1·ϊ*λ(*ς τα χ ^ τη  8ιηΛ*τήίη«ν· έπιιδή β Ρασιλ»&ς
Ιβρδινίας ίλαδι «άλιν δ»α «ρδττρον «Ιχ« *(5άτη, ?τι δΐ χαΐ τά δουχάτη 
Τής Γινίύτ^. Τδ δέ Μ€διο)«ανιχδν χβΑ Β»νιτ«δν κράτος χτλ, ϊ« ί« ν  τ{ς τήν 
Αδτρία·», χ*1τήν7 'Αχ|χλίο«το5ΐ815«χηρύχθη»ανβαα{λίΐοΐί,τδοηβϊβν
·νβ|*4β^Λ β|Λ 6»ρδο6·ν·τ»χάν.\)μ ίγας δοί»ξ τήςΤικτχάνηςχαΐ ά «αν- 
«γιύτατος «ατήρ *γχ«ϊιδ#Λη»αν «άλ ι̂» «ίς τ» χρά-ηι^των χ»ι (ΐς τ4 
ίβυκάτα τής Οάρ{ΐας, Μοδένης, Μάντης χαΐ λούχχης Ιοό^τ/ην ίδιαίτχροι 
Ιίγιμδντς. Έ  δέ Νιά«ολ»ς, τής ίχβ(ας ^  ^ινιλΛς ά?άνη άχβρδς τ^ς ή- 
9υχ(ας, β«ϊδδ9η οίς τδν παλαιόν της βαβιλία.

§. 17Α. Ό  Ν αποΛίαν άτΛψαΙηχΛΐ^ 6 Μον(άχη< άποθν^ηΗ .

Ά λλ’ακόμη δέ» «ιχαν ·Λλιιώ«ι τής Εύρ4*ης τ4  πράγματα, δ «  άντή- 
χηντν ή γήμη· ΟΤΙ ό Ββναχέρτης Ε ^ · ν  (χ τήςΈλβης (μ .Χ . 1815 Φβ- 
βρ. 4 6 ) , χ «  ιίς τ4ς Κάννας {€βη«§) τής ματημβρινοανατολιχής Γαλ
λίας άπέβη (μ. X. 1815 Μαρτ. I ) .  νύνωδίΐ^^νο; ύπό 9 00  Ιχ τών ίδ{»ν 
Ιαντοί σβματοφολάχβν, *Β άπροσ^χητος δέ αδτη «αραδίααι; τής «Ιρήνης 
αίςπανβν τήν Εύβώβην,άχτό; τής Γ α λ ^ ς , διήγίΐραν άχραν άγανάχτηαιν. 
*0 ΙΐΓ. Αοοδόδίχβς *χ^»4« τόν αποβάντα ώς προδότην χαΐ άποντάτην, χ>4 
Ιντςιλχ χατ’αότοΰ τ4 (Γ^τχύματάτου, τα ό χΜ  «ρο9<τάχθη<ταν να ^ί·· 
ρβσιν αύτόν ή νβχρδν ή ζώντα.

Αλλά τ4 βτρατιύματα ταότα, Ικτός τ6ν «ιττων *Ελ6ίτων^ ηύτομόλη· 
νβν «ρός τόν έχβρόν. 'Η Γαλλία πάτα άχηρύχίη ίπάρτοϋ αρτκινο;, ό «ρο- 
δοΐςίς βατιλιύς ήναγχάΛ) ν4 φύγη, χ«1 την 20  Μχρτίον ^  έρκαξ το» 
ίρόνβ» ιίνήλβιν ·ίς Παριοίβΰς (μ·Χ· 1815 Μαρτίου 20).

Καθώς δί ήχούσθη τό άηροαοόχητον τής έμφανίαιως το» άηΐτο» τούτο» 
άνδρός, «Μ»ς οί τύμμαχβι ιξέδωταν έχ Βιόννης ηροχηρυζιν, δι’ής Ιχήρ»- 
ξαν τόν δραπέτην «χτό; νόμο», χαι δη  «αν «χ το» άξιοημωρήτο» « * ιχ« - 
ρήαατος βύτο» προχύψη χίνδνινος προφανής «ί; την Γαλλίαν, θα δύαωαι» 
χίς τόν Λονοβδίκον την άναγχαίαν βο^«αν «ρό; άποχατάατααιν τής κοι
νής έμυχίις.

Τ ί νώτατα σ»|λδάντα «ίς τήν Γαλλίαν ίχίνησαν το»; συμμάχους νά 
χάμωαιν «ν Βιέννη συνθήκην πρός συντήοησιν τής ίν Παρισίοις «ίρήνης· 
χαΐ «ηομένυς ουτβι έδωσαν προσταγήν «ίς τ4 στρατεύματα των ν4 ?ρατ«»· 
σωσι χατα των Γάλ)χον (μ. X. 1815 ΒΙαρτ. 25). ΕαΙ ουτω νέος άγων 
θανάτου ή ζωής παρεσχευάσθη μ ετα ^  τής Ευρώπης χαΐ τού Ναπολάοντο; 
μ«τα των οπαδών αυτού.

Έντοσούτφ & χαΐ ό τής Νιαπ0)·ευς βασιλεύς άπΰεσε τό προσωπηον; 
προσεχάλεσε του; 1τα)4υς εις αποστασίαν χατά των ίδιων Εαυτών νομί
μων ήγεμόνοτι', χαΐ τήν αυτήν ήμέραν έπίπεσε χατα τώνεν Ιταλίφ Αυτριαη



ϊΤΚΟΨίί. 115
ΐδν Χ> 1815 Μοιρτ. 30)ι *Δλλ’ δ ά&,χοζ αντοΰ αγΐίιν Ιτελιΐω η χκ· 
κΰ{> (πίΐ$η ο{ Αν?()'.αχοΙ αηέχαουναν άπό τοΰ Πάδου τ& οτίίηι) τ6ν 
ΐϊβΜ6ά·η}ν τοΰ λ6γον του ήγεμ^β, τέν ίδίωζαν άδιαχίηως, *αΙ τ|λο« *ί»- 
,ζλία» Μΐχτ,ΤϊΙ χβΐ τροΛαιονχοι ιί( τί,ν Νεάπολην (μ. X. 1 8 15 Μ«ίου 23).

Ό  χββαίΜβιΙς βιτΛεύς Μουράτης Ιδρβηέτευσεν *ί« τήν Γαλλίαν, χχΐ 
βλίτων, δ-Λ ονδί εχεϊ 2ίν ητον άσγαλής, εβυγεν είί τήν Κοραιχήν. Με- 
ταδας δΐ εχιΓβεν «άλιν εΙ; την Καλαβρίαν, ίδωαεν εν Πίζφ (Ρίζζο) τ ί-  
?.ος εηονείδιαταν (μ. X. 1815 ’Οχτωδρ. 18).

$. 176 . (Ι̂ Γο̂ χεσιβτεχ̂  ΒαχιρΛόφ·
ΕαΙ τοΰ Ναπολίοντος δί ή άρχή ίπληαίαζεν ήδη εις τδ τέλος της* εηειδή 

μ ί δύνβμιν ?ρατ«Λΐχήν μεγάλην χαι με βλαζονιχήν «ητοίδητιν έχτύπησχ · 
του; Ορούσους είς τα σύνορα τής Όλλβνδίας, χαι Ιλαδε χατ’ αυτών χαΐ νί- 
χας τινάς* άλλ’ή τ^ύωρύςτο» χαρ4 ίμαται^η ' ίπειδή εν τη φονιχωτάπ(Ι 
Ι*^χϊ· Βατερλ«5φ συνιχρο^ίη (μ. X. 1815 Ιουνίου 18), οί Ά γ 
γλοι χαΐ Προϋσοι, στρατηγούς εχοντες τ4ν Βελλιγχτώνβ χαΐ Βλύχερον, έν(- 
κησαν χαται χράτος τούς Γάλλους* ΰστε χαΙ δ Νατηλίιον αυτός μ^Μς διί- 
ρ<γι τόν χίνδύνον νά γείνη αιχμάλωτος.
 ̂ Μετά τούτο δ ί τά συμμαχικά στρατεύματα είσίδαλοιν πανταχόβεν είς 
τήν Γαλλίαν, χαΐ ό Ναηολίυν μή δυνάμενος νά δοχιμάση χαΐ άλλην μά
χην,ίχαμεχαΐ τό δεύτερον ηαραίτησιν τοΰθρόνου (μ. X. 1 8 1 6 1οι»ίου23). 
τα λείψανα τοΰ στρατεύματύς του άιτεσι^ησκνχίραν τον Αείγηρος τα>τα- 
μον, αυτός δε χατέ<ρυγε «ρός ’Ρουπι^ρτιον (ΒοοΙμΓογΙ) τταρά τον Ατλαν
τικόν ωκεανόν.

Τήν 7  δί Ιουλίου (μ. X. 1818) είσήλΙβν είς Παοισίους οί Άγγλοι χαΐ 
ϋρβϋσοι, δίχως νά τούς άνησταίήτις, τήν 8  είσήλ&εν δ ΙΗ'. Λουδοβίκος, 
τήν 9  ό Ναπολέων έν τω δρμφ τοΰ 'Ρουπιφορτίου τΜρεόόίη εις Αγγλικήν 
ναΰν, παρΑχαλέσας μόνον νά μή τοΰ ιιειράζωσι τήν ζωήν.
I "Ολίγον δά μετίττειτα ό Ναττολίων μετεχβμίσ^, ώ; αιχμάλωτος τής 
πολιτικής κοινωνίας, εις τήν Αγίαν Ελένην, νησύδριον ττετρώδες τοΰ Ατλαν
τικού ώχεανοΰ, άπίχον άπό των Αγγλικών παραλίων 1200 γεωγραφικά 
στάδια, δηου εφθασε τήν 1 7 ’Οχτωβρίου, χα'ι διέτριψε φυλαττόμενος ικυ^· 
?δς, μέχρι τής τελευτής του, ήτις συνέβη τήν 5  Μαιου τοΰ 1821.

$. 176. Λυε/μβ ίτ ΩαρισΙοίζ.
Μετά τήν άιιομάκρυνσιν τοΰ Νατ»λέοντος εγιινε πάγκοινος άνΟχωχή, 

χαι ήρχισαν νά διαπραγματεύωνται τάς συνίήχας τής ειρήνης· ή όρισηχή 
δμως < ^ή χη  συνετελίσθη τήν 2 0  Νοεμβρίου. Κατ' αύτήν δΐ ή Γαλλία ύ«- 
εγ^ειΜη νά παροχωρήση τά ό χν ^  Φιλιππόπολιν (ΡΙιίΙΐρρβτϊΙΙβ), Μαριό· 
βουργΜ (ΜεηάιΙιΐΓ^), Σαραυολουδόβικον (δαίτίουΐε) χαΐ Λανδαβίαν (1.βο- 
^ 11), ετι τό δουχάτον Βουλλόνιον χαΐ δσον μέρος τής Σαβαουδίας (8ατογο) 
ίξουσίαζεν ετι δά νά άββδώση δσα κειμήλια τέχνης χατά τσυς «ροίΛβόν- 
« ς  πολέμους ΰχεν Αρπάξει, χαΐ νά χατεοαρίση τά οχυρώματα τοΰ ’ϋγη- 
νίου (Ηυβοϊηξοη).

8*
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Δ'Λ δώ»5 δ ΐ ί  ιαιχΟδοΛος χ*1 χινόδοξος λ*δ; πρλς τίί τδίον χβι- 
ίςυδρκΛέντ» Κνη ΙχβνοποΕηβίντιν*, χαι 2»  τδ {λέλλον Ιγγύ»|»ιν α»φ«- 

Γ»ί*ί, «χ»χριώ3η ί^οϊέτι νβ «ληρωττι 700  έχατοιι^λύρι» φράγκων ώς ά«0-  
ζημ^ΐΰπν «ί;-:οί)ί »«ααάχο«;χ*1 να δι»9ρ«<1τ^χέντί « η  15 0 ,0 0 0  <η) ΐ̂|ΐ*-
νικων »τρ«τιν;Λάτων μ τοίς πιρί τά χ»1 άνατςλιχα ΐΑεβάρι* τΐίς
Γαλλίας βρουρίοις. ,  , «

Δ·.α να τ^·^-·ψ Η  δί ΐΑ*χ?δτα™ ή χαρ·.τ6ορ·Λος χαΐ ίΑνοίων όσων 
&να9ών «βοα-τκκ εις τον χόσΐ*ον όν^όνοα, ϊγεςνεν εν Παρισίοις {λεταξύ 
Φ ^γγ-σκ» χαι Άλεξάνορον χαι Φριδερίχοκ Γουλιέλ;Αθΐ> ή Ιερά σι>ιΐ|Ααχ{α 
({*.Χ. 1815 Σε«τεριβρ:ον26), είς τήν όηοίαν επειτα προσετί8τ/ιβν πάν
τα; ίχεδήν οί εν ΕνρώτΓξΐ χριστιανοί ήγεμδνες.

5· 177. Β'. Ά γλ τ?ί δεντίρας εν Παρισίοι; ειρήνης μΙχρ; τί|; σήμερον.
Γα^Μ α.

Μετά ^ ν  δεοτίραν άποχατάστασιν τής βασιλείας οί φίλοι τής ^λα ιό ς  · 
τάξεω; των πραγμάτων ονομαζόμενοι ^σιλόφρονες ή ρισιλιχοί ή ί ^ ρ -  
βασιλιχΛ (ΕογβΐίδΙβ», ϋΐΐταβ), λαβόντ« είς τήν κι^έρνησιν δύναμιν,με-· 
τεχίίρίσίηταν αοττ,ν προς έχτέλεσιν πραγμάτων, τα όποια μ ΐ δυσαρέσκειαν 
ό λαό;'παρεδέχετο.

Μετά των ΰπερβασιλιχών ήνωΙησαν ενίουσιασταί ίερείς, ,χινοΰντες τόν . 
λώδν χατα των Διαμαρτυρουμένων. Έ χ τούτου 2ε συνέδησαν έν Νεμαύσφ 
(Νΐδιηβί) χαΐ εν άλΑοις τισΐ τόποι; θλιβεραι σχηναΙ, ηαρόμβιαι «ρβς τήν 
παοαμονήν τοΰ αγίου Βαρθολομαίου.

'ΐελευταΤον 21 ή σπουδαία μεσολάβησις τών συμμάχων δυνάμεων εχί- 
%ησε τον ̂ σ ιλ έ α  να άναχαιτίση τήν παραφοράν τούτην. ίπιτυχίαν
δέ τσΗο/δ βασιλεύς Βιέλυσε τήν σύνοδον των αντιπροσώπων, έν ή υπερείχαν 
οί ύπερβασιλμβ',χαϊ συνικάλεσεν άλλην, ήτις εδειξε μετριώτερα φρονήματα.

Τοΰτο καθησύχασε τα π-;εύματα τών ΓάίΛων καί τας συμμάχους δυνά
μεις, χαΐ ούτως εώται άνυπόπτως πλέον ένέδωσαν εις τήν ζήτησιν τής Γαλ
λικής χυδερνήσεωί, χαι άνεχάλεσαν από τής Γαλλία; μέρος τοΰ επιτηρη-. 
τιχοΰ στρατού χατά το Ι817,χα1τδ επιλοιπον απαν περί τδ 1818 χατα 
τβς άν ’Δχο'ίτγράνφ (ΑίχΊα-εΙί&ρβΙΙε) συμβάσεις.

ΚαΙ δμως οι βασιίΛρρονες διετήρουν χαι μετά ταΰτα τήν δύναμίντων, 
μάλιστα δέ χαι κατόρθωσαν να μεταβληθή ό περί εκλογών νόμος, να πε- 
ριβρισθή ή  ελευθεροτυπία, χαι άλλα τινά· αλλά δεν εδυνήθησαν να κινή- 
σωτι χαΐ τσ·> βασιλέα να συγχατανε-υστ) εις τδ να «αραηοιηθώσιν οΰσιω- 
δώς οί συνταγματικοί θεσμοί.

§. 178 . ώ ρ α ς .

Έξαφνα ή Γαλλ.ία ίταράχθη μεγάλως, καθώς διεδόθη ή φήμη, δ τ ιχ ιι- ' 
ρβτέχνης τις, Λουβέλος ονομαζόμενος, άπετόλμησε να δολοφονήση τον οοΰχα 
τών Βιτουρίγων (άαο άβ Ββπγ) (μ. X. 1820 Φεβρ. 13)· επειδή «πω· 
;ττευαν συ·/ωμβσίαν χατα τής δννα?ε{αςτών Βσυρβωνιδώτ άλλ’ή ίξέτασις



ΣΥΝ0Ψ1Ϊ. Ι1 Τ

ΜΪ χ«οί?γβο χ ϊ ΐ  ή«Βντα*χβΰ ·:ίς χώρας ήϊυχίβ δ[ςσ*ίδβα*ν τβςνποψίβς, 
<αΙ ό Φ̂ νος ίΐάνη προαωπιχ ή Ιχέίχηαις ένδς χαχοβούλον.

0  ̂ τκλ(υταΐον ^ Ναπολέων άηέθαν^; ([ΐ. X. 1821 Ηα?ου 6^, 
ίχλιναν «ίς παντίλή ησυχίαν ίΛϊύματα τών «βουαένων χαί ίων έλπι- 
ζόντων, δν χαΐ Γίν ελίίψαν ι»λυ*·.δ»ίς συγχρούσίΐς* άλλ’αυται έπήγαζαν 
μάλλον δπδ τί^ς θαλερά; τοΰ κράτους ζωί,ς ή έξ άλν]θινων αίτιων προς δυ· 
σαοέσχε'.αν.

’Επίίδή δέ οΐ Ισπανοί (|ΐ. X. 1820)άπ«στάτησαν χατάτοΰ ίδίου έαυ- 
ϊών βασιλέως, καΐ ?;νάνχασαν αύτδν να τους δώστ) συνταγματικήν θεσμό- 
θεσίαν, χζθ’ήνή βασιλική δύναμις περιωρίζετο εις το μηδέν, άΙΒ'.Δου* 
δοβίχο; έστειλε Γαλλικόν στρατόν πέραν τών Πυρηναίων, διά ν4 ηεριο· 
ρ(ση την άταξίαν τών αποστατών.

Οί Γάλλοι, εχοντες στρατηγόν τόν ίμπειροπόλεμον Δοΰχα τής ’Βγγο- 
λίσμης (ίϋο ά’Αη§οα1βπΐβ), διέβησαν την 7  Απριλίου τοί3 1823 τόν Βϊί- 
δασον (ΒϊάβδδΟβ), χαΐ τήν 29  Σεπτεμβρίου τσυ ιτυτσΰ Ιτσυ; έστήθη επί τών 
έπάλζεων τών Γαδείρων (Οαάίχ) ή λευκή αυτών σημαία* Φερδινάνδο; 6 Ζ'· 
«ποχατεστάθη είς τό βασίλειον καΐ εις ττ,ν απεριόριστον δΰναμίν του καί 
οΐ αρχηγοί τής έπαναστάσεως ήνα·ριάσθησαν να σωθώσι φεύγοντες.

Ά^οΰ δέ ό ΙΗ'. Λουδοβίκος άττέθανε (μ·Χ. 1824 Σεπτεμβ. Ι6),'διε- 
δέχθη τούτον 6 αδελφό; αύτοϋ κόμης τής Άρτεσίας (€θΐη(€ ι1’ΑΓέθί$),ώς 
Κάρολος Ι'. Τά έπισημότερα δέ τής βασιλείας τούτον Ιρ*^ είνε ή άνα- 
γνώρισιςτής ανεξαρτησίας τοΟ Αγίου Δομίγγου (μ. X. 1825 Ά ι^ιλ. 17), 
ή αποδοχή τοΰ νόμου τοΰ περί άποζημιώσεως τών έχδήμων (μ. X. 1825 
*Δριλ. 27), χα'ι ή ύποβίβασις τοΰ τόκου τών εθνικών ομολογιών από τών 
6  είς τά 3  τοϊς % .

$. 179. ΓίρματΙα· '
Ένόσφ οί ήγευόνες ευρίσκοντο είς τήν έν Βιέννη σύνοδον πρδς διειΛέτη- 

σιν τών νέων σχέσεων τί/ς Γερμανία; χαι τών λοιπών, έστοχάσθησαν διά 
τίνων τεκμηρίων εύμενείας καί εμπιστοσύνη; έδύναντο νά άνταμείψωτι 
τγ,ν πίστιν, τήν οποίαν τό. Γερμανικόν έθνος έδειξε κατά τος ήμέρα; τής 
οδύνης καΐ τοΰ ά'ΐ'ώ'ως. Διό άπεβάσισαν νά συ^ηθώσιν είς τά κράτη πάντα 
τί^ Γερμανικής συμμαχίας δημοτικαί θεσμοθεσίαι, τών όποιων τέλος καΐ 
σκοπός εΐνε νά έξασφαλίζωσι τά Γερμανικά έθνη από αυθαιρέτου εξουσίας, 
«εριποιοϋσαι είς αυτά το άναφαίρετον δικαίωμα νά έχλέγωσι κατά καιρού; 
αντιπροσώπου;· ουτοι δέ, συνερχόμενοι είς τό αυτό, χρεωστοΰσι πρό πάν
των νά εμπιδίζ’ωσι πάσαν παρεκτροπήν τής κυβερνητικής δυνάμεως, χαΐ νά 
συνεργώσιν είς συντ/,ρησιν τών καθε^ώτων, τοΰ δικαίου και τής ιδιοκτησίας.

Πρώτος ήγεμών, οςτις έβαλεν είς πράξιν τό έθνοσωτ^ιον τοΰτο, ήτον ί  ' 
ΕούξτήςΝασσοβίας,χαρίσας είς τόν χρητόν λαόν του άξιομίμητβν συνταγ- ' 
ματικήν θεσμοθεσίαν (μ. X. 1814 Σεπτ. 2).Τοΰτον έμιμήθησαν μετέπειτα 
όχόμης τοΰ Σουαρτοδουργιχοΰ 'Ρουδολφοσταδίου (8^Β’ί̂ β ι̂ζ̂ η1Γ ·̂Κι1<1ο1ί- 
Β^^ίι)(μ.X. 1816 ίαννουαρ.8), ό τοΰ Αιπποσαουμβούργου (ΙιίρρβΑίΙΐβ-
«ωΐκίΐ^) (μ. X. 1816 Ιαννσυρ. 15), 6 τής Βαλδέκης (ΛΥβΙάβοΐί) (μ· X.
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1816 Άιφιλ. 18]* ο βονξ (νβίιιΐ8Γ) (μ, χ .  1816 ΙΙαίουΒ),
β ήγι^λών ^  ίλη(ρ«β(α< (ΗϊΙάΐΜίτςΙιυηβη)(μ.X. 1819Ηαρτ(ου 19).

'Ο γ ίν ν α ιέ ^ ν  τι}; Βιυΐρίας Μαξΐ{λΐλιανός Ιωσήφ σνΜφώνηΦί
•φωΐον τίν  πάπαν ηΐον τάνΖ ' νυνθήχην» χαθ’ήνΙμκλλον του λοικοΐ 

’ νά διοιχωνται $1ς τά «η)τ€ρ;χον τής Β α υ α ^  τά τής χαβολιχής έχχλη· 
σ1«ς (}Α. X. 1 8 Π  Ιουνίον δ)· ςπιιτβ έξέδωα· τβν ράγβν χ ά ρ τ η ν  τ ^  
Β αυαρίας (Μβ§μ  γΙϊ&γΙθ 6αν8πβ6),τήν ^ α ιν  τής αιωνίου ιύ&(;{ΐον{ας

λαοΰ (μ. X. 1818 ίίαίου 26).
Τά παράίιιγμα τούτου ήχολούθηαιν ά ριέγας δοΰζ τής Βαδίνης (Βαύβα)

ί[*. X. 1826 Α ύγ.22), όήγΐ{ΛώντοϋΑιχτινστιΐνου(1.ίο!)ϊβη3ΐβίο) ({&. X, 
818  Ι^οιμβρ. θ),οχό(ΐης τήςΙνΑιππίφ Α«τμολδ(ας (Οίρρβ-ΏβΙΐΙΐοΜ) 

Γ|ΐ. X. 1819 Ιουνίου 8], ο βχσιλιυς τής Βιρτςμβίργης (>να£Γΐ6ΐη1>6Γς) 
(ρ . X. 1819 Σ(πτψ6. 2 δ ], ο βζσιλιυς τής Άννοέΐρας (ΚβηηονβΓ) (μ. 
^  1819 Αςχιμβ. 7 ), όμίγας Αούζ τοϋ *ν ’Λβαίφ Δαρμσταδίου (ΗβΟ· 
Μη>Ι)&ηη8ΐ«(1() (μ. X. 1820 Α€χ<μβρίΜ 17), ο ήγιμών τοΰ «ν Σαξω- 
«ίφ Κουββίργου (^ΧβΠ·Κθ1>ΙΐΓξ) (μ·Χ· 1821 Αύγ. 8), ό &ύ; τής «ν Σα· 
ξυνίφ Ηοίνίγγης (5βΧ6α··Μβϊθΐϋ§6η) (μ. X. 1824 Σςπτψβμ 4).

Έν Ορουαίφ £1 συντστήβν^αν κατά πρώτον (μ·Χ· 1823 Ανγ. 6) ίπ ·  
^(ρχιαχά συμβούλια (Ροτΐηζί&ΙβΙβίΐάβ), όποια πρό αιώνων ύηάρχουσιν 1ν 
ταϊς χληρονομιχαΐς χώραις τοΰ Αύσ'φιαχοϋ οίχου. Τά £< λοιπά Γιρμανιχά 
κράτη ή κατίστησαν πάλιν τά άρχαΐα τοπικά βυμβούλια (Ι.&ΐχ1&1βθΐΐ6)· 
ή μςλιτώη νά αυντάζνσι νέα πολιτιύματα.

8. 180 . α^ρικ .
Παρά τάς μιτα^ιΛμίσοις τούτος τάςέν τη Γορμανίφ <Ιν« άξιομνημόνιυτα 

και τά Ιξής* ήγουν ή μογάλη σιτοδεία (μ. X. 1817), ή ίν ’Αχόίσγράνφ 
(Ααθ1ΐ6θ) σύνοδος τώνμοναρ*χών (μ·Χ· 1818),ένηάπιφασίσ9η ν’ άναχω· 
ρήοωσιν έχ τής Γαλλίας τά συμμα/ιχά στρατεύματα· £τι δε ή ερευνά 
δνεχα των δημαγωγικών ταραχών χαΐ τό περί λογοκρισίας δόγμα (μ. X.
181Θ)* ή σύνοδος ή έν Τροππαίφ (ΤΐΧ^>ραΐΐ) (μ·Χ· 1820, 18^1) χαΙήέν 
Λαβάχφ (ΙιΟΐΐΜΓί)) (μ. X. 1821).

Αί έν Γερμανίφ μάλιστα μνήαγ)ς άζιαι χυβερνητιχών μεταβολαΐ έίνα 
αύταΐ' δη  τήν μΐν 30  'Οχτωβρίου τοϋ 1816 άπίθανεν ό βασιλεύς τήςΒιρ· 
τεμβέργης, χβά διεδέχθη αυτόν ό υιός χαΐ διάδοχος αυτού Φριδερίχος Γου« 
λιέλμος* τήν δ1 17 'Απριλίου τοΰ 1818 ό ήγεμών τού 'Ρευσσοσελτιον 
(Ηβαη-δΰΙϋβίζ) *Ε^χος ό ΙΒ'. απίθανε χαι διεδεχθη αυτόν ό υιός χαί διά
δοχος αυτού'Ε^χος όΙΓ'· τήν £1 30 Ιανουαρίου τού 1820 έμαχαρίσθη 
Γεώργιος ό Γ ., βασιλεύς τής Αγγλίας χαΐ Άννοβέρας, χαί διεδέχθη αυτόν 
ό τ ^  Βαλλεσίας ήγεμών Γεώρ-̂ χος Φριδερίχος Αύγουστος.

"Οιε δέ ό έχλίχτωρ τής Άσσιοχασσελίας Γουλιίλμος ο Λ'. έτι^^ύτησε 
τήν 27  Φεβρουαρίου τού 1821 άνέ^Λβε τής χνιβερνήσεως τούς οΓχχας ό τού» 
του υιός χαι διάδοχο; Γουλιίλμος ό Β*. Άποθανοντος δ ί Φρ'.δερίχου τού Α'. 
δουχός τής Σαξωνιχής Γόθας (Β&οΙίΙβΒ Οοϋΰ) χατά τήν 11 Φεβρουαρίου 
^ού 1826 έξίλιιψεν ή Γοθα'ϊχή σειρά τώ·̂  δυναστώι^ χαι αΐ ύποχιίμεναι



τκντην δι·{^«φ^«0η9κν χ« ΐ«  τήν 5 Δυγούντου τον 1826 (̂ «ταξ̂ ι 
•Λ ι ληηών χλάδνν ττίς Έονιντιανής σιφάς.

Τ ή » ΐ3  ’Οχτνβρίοντον 1825 «πλήροαίν απροσ$οχήτως τό χοινόνχρίος
β λαοπέθ>]τος βασιλιυς τής Ββνα^ας Ηβιζιμιλίανος Ιωτή^, αφ-^να; 8ί&ξο~
^  τής ^9 ΐλ ιί« ς  τόν υΙέν τον Αον£ο5(χον τόν Δ '. τήν 5 Μζ(ου τον 1827 
·τ(λ«ντη90 τ ^  πολύηονον χαΐ πολυτηβή βίοντου ό βασιλιά τής Σαζων^ας 
4^ιδ(ρ{)(ος Αη^νστος, ό Ν έςω ρ τω ν ανάχτω ν . ’£π(ΐ2ή ^ ο ςά ρ σ ι-  
>κχον χληαον^ον δΐν (Ιχ<ν, όλα6· τήν ββτιλοίαν ο ριιτ αυτήν ιφινβιίτιρος 

Αντώνιος.

181. ΑοσΐριΟΛ^ αύίοκρΛζορία.

Πίτον ή Αύατρίβ αυνήτρΓ̂ αβν <{ς τήν ρίγαν νιώρ έλίυθιρίοις ίγωνα,χα! 
«όσον «υτυχώς ρ ιτά  τήν χατατρήκωαιν των Γάλλων άνΙλζέχ τον π ρ ^ «  
ρον βαθρόν της, χαΐ «όσον ηλοναίως άπςζηριώίη &ά τάς χώρας, οοας «ρί- 
τιρον 1ξουν{αζ(« «ιρί τούτου {γιιν· ρνοία (ίς τ ^  $. 171.

ΣΤΝ0Ψ12. Π9ί

δ ΐ χαταττείλααα τήν χατά τήν Νίάπολιν (ρ . X. 1820) χαΐ τήν χατά 
τήν Σαβαουδίαν (ρ . X. 1821) («ανάσταην «πειδή εντός ολίγων ήρερων 
τά Αυντριαχά στρατεύρατα διεοχέδασαν τάς βονλ^των άποττατών, χαΐ 
Ιδεβαίωσαν τής Ιταλίας τήν ήαυχίαν χαΐ ευδαιρονίαν·

Καθώς χατεατάθη ή ειρήνη τοΰ χύαρου, «ύθύς ί  αντοχράτωρ Φραγχίαχος 
ΖιενΑέτηαε τά « ο λ ιτ ε ύ ρ α τ α  ίν  «άσαις ταΐς χώραις, δτας άνίλαβεν ή 
νεωατί άπεχτησεν. "Βγουν 1ν Τυρολί(  ̂ άηοχατίατηαε τό άρχαΐον τοηιχόν 
αυρβούλιον (ρ . X, 1816 Άτ^ιλίου 24) χαΐ συνέβτηαε τοπιχόν αυρβούλιον 
ιίς  τ6 βααίλειον τής Ιλλυρίας (ρ . X. 1816 Αύγ. 10), «ιςτοτήςΓαλλιχίας 
(ρ.^Χ. 1817) χαΐ εις τό Δουχάτον τής Καρνίας (ρ .Χ . 1 8 ΐ8 ) . «

*0 αύτοχράτωρ Φραγχίαχος ίνυρφεύθη τήν θυγατέρα τον βααιλέως τής 
Βαυαρίας Καρλύτταν Αύγούατην (ρ . X. 1816 Νοιρβ. 10), χαΐ ύ άρχιδούξ 
τής Αύττρίας Φραγχίαχος Κάρολοςτήν ΦριδερίχηνΣοφίαν Δωροθέαν, ωταύ- 
τως θυγατέρα τοΰ βαοιλέως τής Βαυαρίας (ρ . X. 1824 Νβερβ. 4). *Η αυγ- 
γένεια αδτη αυντελεΐ ρεγάλώς εις όρύνοιαν χαΐ εύδαιρονίαν άρφοτέρων 
των έπιχρατειών τούτων.

$. 182. ΠρουνΙα.

'Β  Προυαία διά τής έν Τίλαη οχληράς εφήνης ($. 167.) ατερηθιΓσα τ4 
ήριαυ τών χωρών χαΐ των χατοίχων της (ρ. X. 1807), χαΐ εις τόν χατά , 
τής 'Ρωααίας ηόλερον τής Γαλλίας (ρ . 1812) άπανθρώκυς χαταηιε·
οθείοα χαΐ έρηρωθιΐαα ύηύ τών διερχορένων Γαλλικών α^τευράτω ν, 
ουνέλαβε χατά τοΰ Ναπολέοντος χαΐ τών βοηθών αντοϋρΐοος τοιοΰτον, 
αννκορύνως έχαιροφυλάχτη νά συντρίώη τόν βαρύτατον ζυγόν.

'Οθεν χατχθραυαθςίοης τ ^  δυνάριως τοΰ Κ α η ^ ^ β ς  έν ’Ρωταίφ|



βα«>ίύ; ϊ?!« Π50υ®:«; 8·Λ τΐ;; ίν Κ*λι»·:? (ΚβΙίβοΗ) <ηιν9ή*>ις ([». X. 
1813 Φίδο. 28) συνίίλάχησ· [αϊ-ϊ ϊ  τής 'Ρώυσί*;, *λ Ι «ρο«χάλ€« ««ν- 
?>)|ΐίΙ τέν 1*3ν ι{< τ4 δπλβ, δι4 ν4 *λιιΛϊρώ»«« τήν πατρίδα, χ*1 ν4 «»- 
Λίποιήαωσιν «ί« αυτήν τήν άρχαίαν δόξαν χαΐ δύναμιν.

• Άπβραδϊίγριάτιστος ί-Λουαίατμός βχυρ(ευ« τδ Βνος* «αντ«χό9ίν αυν 
Ι^ ίον προθύρ-ω; «ίς τας αηραίας τής πατρίδβς τ4 τίχνα, οβ  ν4 πρατφέ- 
ρΜίν «Ις τδν βωρδν αυτής ζωήν χαΐ «εριβυσίαν. Τά ατβατίύαατα τής 
Προ-υαίας. ατρατηγώς Ιχο'ίτα τοί»ς ήρωβς Βλύχιρον, Σαργχ<^τ»ν, Γν«»*- 
ναύ'ίον, Βυλόδιον, Ύόρχον, Κλέϊττον, Ταυεντένιον, χαΐ άλλους, «λαβαν δό
ξαν αθάνατον χατά τδν πόλερον του 1813 χαΐ 1814 , χαΐ <Γυν«ι«<ρεραν 
τά ρίγιστα εις τήν ελευθερίαν τήςΓερρανίας χαΐ συρπάτης τής Ευρώπης.

Εις τήν έν Βατερλόφ (ρ .Χ . 1815 Ιουνίου 18) ράχην αυτοί ρετα των 
Βρετανών χαί τινω*/ άλλων Γερρανω·ί χα'. Όλλανοών πολιριστών εδεδαίω*' 
ίαν χαΐ πάλιν τής Ευρώπης τήν ΙλειΛερίαν.

Διοδιχαίφ τώ λόγφ ήέν Βιέ-ΛΤ) αύνοδος (ρ. Χ· 1814) άν^ριιψ ε το5 
ήοωϊχοΰ Κνους τους άγω'χες ρ^ τόσον ρεγάλην άτιοζηρίωσιν εις χωράς χαΐ 
«'Λρώπους (5· 1 7 3 .) ,ώστε ή Πρσυσία τήν σήρερον έχει χώραν έπίχεινα 
των 5000 τετραγωνικών σταδίων γεωγραβιχών, χαΐ λαόν ΰπερ τα 12 εχα- 
τορρύρια.

§, 183. ΙΤιρας·

Άβοδ χατεστάίη ή παγχόσριος είρήνη, Φριδερίκος Γουλιέλρος 0 Γ'. 
χατέδάλι πάσαν επιρέλειαν είς διευθέτησιν τοΰ έσωτεριχοΰ τοϋ βασιλείου 
του. Διό δΐΊ^ρεσεν αυτό είς δεχα ίπαρχίας, ήγουν είς ανατολικήν Προυσίαν, 
δυτιχτ,ν Προυσίαν, Ποσονίαν, Πορρερανίαν, Σιλεσίαν, Βρανδεβοΰργον, Σα· 
ξωνίαν, Βεστφαλίαν, Κλεοβέργην (ΚΙβνβ-ΒβΤβ) χαΙΚατωρρτ,νίαν. Έπειτα 
συνέστησε νέον συρβούλιον ^  έπιχρατείας, χαί διειΛέτησε το τοϋ χράτους 
χρέη (ρ·Χ· 1817 Μορτ. 30), ήνωσε τό πανδιδαχτήρ-.ον τής Βιτερδέρ- 
γης ρετα τοϋ τής "Αλλης ίρ . X. 1817 Άπριλ. 12), συνέστησε νέαν άχα- 
ίηρίαν έν Βόννη (ρ. Χ. 1818 Όχτωβρ. 1 8 ) , συνεφώνησε πρός τον Οά· 
«αν συνβήχην περ; τών νεοσύστατων άρχιεπισχοπών χαΐ επισκοπών, χαΐ^ 
έξέδωχε τον γενιχον νόρον περί τής συστάσεως τών επαρχιαχών συρβου- 
λίων (ρ. X. 1821).

Μετά δε τόν γενικόν τοϋτον νόρον έξεδόθησαν ίοιαιτεροι περί εχαςτης επαρ
χίας· χα'ι πρώτον ρίν (ρ . X. ΐ8231ουλ. 1) περί τών Προυσιών, τής Πορ- 
ρερανίας χαΐ 'Ρυγίας, περί τοϋ Βρανδεδούργου χα'ι τής Δουσατίας (ίβ α - 
«ΪΙ»)· δεύτερον δέ’ (ρ . Χ· 1824 ΒΙαρτ. 27), περί τών Πορα^ηνίων έπαρ- 
χιών, τής ΒεςΦχλίας, τής Ποσονίας, τής Σιλεσίας καΐ τής Σαξωνιας. Περί 
τά τέλη δ ΐ τοΰ 1823 (ρ. X. Νοερδρίου 29) συνήψεν είς γάρον τον υιόν 
χα'ι δ ιά ^ ό ν  του ρετά τής άνάσσης Έλίσης, αδελφή; τοϋ βασιλέοκ τής 
Βαυαρίας Δουδοδίχον.

$. 184. ΜιγάΛη Β ριτατία ·
Ηετά πόσης ρέν δραστηριότητος χαΐ ίπιρονής ή ρ*γάλη Βρετ*';ίχ έπσ

γεν. ΙΣΤΟΡΙΑΣ



λέ|ΛΤ]ΐη χ»1 *«?* γ91ν χαΐ χατα δάλβίσβν ίούς Ιπανβςάτβς Γά).λονς π ίί·  
τεοον, χαΐ (κ^ί-κειτα τον «περήοανον Ναπολίοντα· «ό»ον 21 γβνναίως τ4 
Βοιτοινιχ» ςρατίύ|Λ*τα ίττδ τέν Βίλλιγχτώνα ήγωνίσθηυαν τρδς τους Γάλ
λους έν Πορτογαλία χαΐ Ισπανί^, χαΐ βαχάτως μετά τών Προύσων ενΒ«- 
τεολέω (μ. X. 1815 !ουν. 18), περί τούτων εγειν» λίγος έν τοϊς εμπροαβεν.

Έηες2ή 2ΐ ή ανίατος παράνοια τοΰ τ.εμπελου βααι?.έω; Γεωργίου τβίί 
Γ '. χατέσταινεν αυτόν άνίχανον εις τ ί  κυβερνάν, άντ,γορεύίη άντιβααιλευς 
ό ήγεμών τί^ς Βαλλεσ(ας(μ. X. 1 8 ! I Ιανουαρ. 20). Ουτος Μ, ώς οπα- 
<Γτ,ο αυτού, εδειξεν άμετάπειστον έπιμοντ,ν εις τον κατά τοΰ Ναπολέο·/τος 
πίλεμον, χαΐ 2εν εβείαθη ούτε χρήματα, ούτε σώματα, εως δτου χατεβλήβη 
ό Γαλλιχδς κολοσσός.

’Αντι τούτων 2ε ή μεγάλν) Βρετανία είς την εν Παρισίοις ειρήνην, ίχ - 
τός τών μεγά)^ν αποζημιώσεων, δσαι της εδο^ησαν είς ζένας ήπείρους, 
«λαβε καΐ από της Δανίαςτήν'Ελγοί·αν2ίαν* ίτ ι2 ί  είς την γενέίλιον έτίαν 
τϊ^ς δυναστευούσης γενεάς, ττ,ν *Αννοβέραν, προαέβεσε την ανατολικήν ^ ι -  
σί(χν (ΟβίΓΓίβεΙαπά) χαΐ την ίλδεσίαν (Ηί1(ΐ66!ί6ίΐη]* τελευταϊον 2εχαι τήν 
προστασίαν επί τών Ιονίων νήσων ελαβεν. *

Ό  2λ άνειβασιλεϋς μετά τον θάνατον τοΰ ηατρός αυτού άνέβη επί τον 
θρόνου τών ηνωμένων ^σιλείων τής μεγάλης Βρετανίας καΐίβερνίας, έη- 
ονομασθείς Γεώργιος Δ*, (μ . X. 1820 Ιανουαρ. 29 ), χαΐ εστέφθη λαμπρό
τατα ίν Δονδίνφ (μ. X. 1821 Ιουλ. 19). Εύθυς 21 μετά τήν ?έψιν του ί  
βασιλεύς επεχείρησε περιοδείαν είς ίβερνίαν, χαιέχεΐθεν έπιστρέψίχς είς τό 
εν Γερμανί ι̂ κληρονομικά» του κράτος, τήν Άννοβέραν (μ. X. 1821 ’Οχτωβ. 
1 0 ), επειτα έπανήλθεν είς Αονδΐνον (μ. X. 1821 Νοεμβ. 8).

Άβοϋ δέ ό μαρχίων Αονδινοδερίας και ό Λόρδος Καστλερήγιος (1·θη- 
όοοθεπγ, Οβ6ΐ!βΓβ8§Ιί), υπουργός ίπ ΐ τών εξωτερικών, καΐ πολυν καιρόν 
πρύτανις τής μεγαλοπράγμονος πολιτικής τής μεγάλης βρετανίας, εγει- 
νεν αύτόχειρ (μ. X. 1822 Αύγ. 1 2 ), ονέλαβε τους οΓακας τών εξωτερι
κών ό Κανίγγιος (€βπηίη§), χαΐ διεύθυνε ταύτα μέχρι τελευτής τοΰ βίου 
μετά δόξης και κοινής εύχαριστήσεως πασών τών φατρών (μ, X, 182Τ 
Αύγ. 8.)

Ό  Εανν'γγιος υπερβολή μεγάλας ώ^ελείας περιεποίησεν είς τό Βρετα
νικόν βασίλειον* επειδή δι' αυτού χατωρθώθη μεγάλη έλάττωσις τών εξό
δων, χαΐ τής μεγάλης Βρετανίας ή είς τήν πολιτικήν τής Ευρώπης έ π ι^  
^ ή  υ<|;ώθη δσον ουδέποτε άλλοτε* χαΐ δι’ αυτόν ή Αγγλία τήν σήμερον 
ηανταχοΰ είνε προσ^ιλεστίρα, σεβαστότερα χαΐ φοβερωτέρα ή πρότεροντ 
χαΐ τούτο κατώρθωσεν ό περινούστατος πολιτικός άνήρ δίχως πολέμου καΐ 
δίχως βλάβη; τών συμμάχων δυνάμεων.

$. ΐ8 5 .  Ή  χαζωΐίρα Γΐρμαγία

Τό βασίλειον τής κατωτέρας Γερμανίας (Ρβγ3 Ιμ6, ΝΐβάβΗθοί, β β Γ - 
ιηαηΐα ΐπΙβΓίΟΓ) κατά τάς άποφάσεις τών, Εύρωπαϊχών δυνάμεων (μ. X. 
1815 Ηαρτίου 16) συνιχροτηθη από τής *Ολλ«νδίας καΐ τοΰ Βελγίου



129 ΓΒΝ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ

(5· 173)ι τόνΐχ «Μ «?ιιου 'τΰν ήγιμ^νΜν «{]ς *Αρ««^νο(
Γουλ(έλ(λον Α'. Εις ιέ  τήν ίηιτέραν 1ν Παρΐ9(οις χφηνην (μ . X. 1 8 ΐ (  
ΚΜ{ΐ€ρ. 2 0 ) ηυξήθη μ ιγ ίλ ικ , ηρονλαβόν Δουχϊτον ^λλ^ν«Μ  
^  ΦιλικϊΗ^νλλαν χ ύ  ΙίβρίοβΜφγον (ΡΙιΐΙϊρρετΠΙβ» Μ&ΓίεηΐΜΐΓ )̂*
ΑλΑ« χαΐ τό δονκίτον Ι^υξΐ}λ6ονργον* αν χαΐ Γ«ρ(ΐ·νιχί}|
«ν|*πολΐΐ((ας, υηίχικαί *(ς τήν χατβτέραν Γιρι^ανίαν.

*Β ΙρτΜρΙα ·τί|ς χα τω τΙ^  Γιρρανίας ·1χ· χαταατραφ!| σ χχδ^  η«ν- 
^ χ α η ν  νηό τήν Γαλλ«χήν διαχοτίαν* 6μβς κολλά συνέτριξςη ο{ς θιρα> 
κΐΐαν τών κληγων τοΰ νιοουατάτοο βκαιλιΐον' ήγονν ή Αγγλία τΑς κ»· 
^σοτέρβς τΔν πλοοαίυν Αποικιών * οτας άγ€  χνρ»ύα<ι χα ΐ' δν ααφόν 
«ί Γάλλοι ΙδΙαποζαν ιίς τήν χατωτέραν Γιρρανίαν, τΑς Αηΐδωαιν,

"Ετι (ριλολιύθιρον κολίτιυμβ) πρΑς «νδαΐ|Μνίαν τοΰ λαοϋ αυατ))1έν* 
Ιχητα  ή Μνα{ΐις χαΐ ηρΑνοια τής ΚυβιρνήαιιΚ) ή αναζιΜίσις τής Ιριπο· 
ρίας χαΐ βιομηχανίας χαΐ τΑ τοιαΰτα, ίξήληψαν ήβη κολλά ιχνί) τής 
τιροτίρας £υατυχίας« χαΐ ηύξτ]βαν όχι όλίγον τήν «ΰόαιμονίαν τής χΑρας.

Συΐτατήθη Ανέοϋν άκοικία (μ« X. 1822)· ήτις όχι μόνον (οή-̂ ς «κααα« 
κάααν δαπάνην όπΙρ Ινδιών· άλλά χαΐ ιίς τΑ κράτος «ιριικοίηαα κολί· 
τας ^ρηαίμους πολλούς. Προς «ύκολίαν δά τής άμπορίας «αχά^δη διύροξ 
ΑκΑ Αμττολοδάμου μίχρις 'Βλδέρας (ΗβΜβτ), χαΐ ·ίς τούτην άδακανή· 
^ α ν  12  Ιχατομμύρια ^λωρινίων* χάριν τής άμκορίας σιηιιχροτήΐη χαΐ 
ή τ ή ς  χα τω τά ρ α ς Γ ιρ μ α ν ία ς  «μ κορ ιχή  ά τ α ιρ ιία  (μ.Χ .1824)^ 
ήης σχοηον Ιχ«ι νέ ίμψνχώνη τήν νααπηγίαν· τ4 χιιροτιχνιϊα χαΐ τήν 
γιιιργίαν· έστιριώβη ή άμοιόαϊα άμτβατοσύνη μιταξύ τ ^  ^Ρχή( **1 
άρχομένι,ιν· ίγ ιιν ι προς τΑνΠάηαν(μ. X. 1827 Ιουν. 18) α ύ μ β α α ις  
τού κύς νά διοιχώνΐαι τά κνιυματιχά τών 1ν τη  χατντΙρςι Γιρμανίφ τ |·  
χνΐίν τής δοτικής άχχληαίας. Οάντα λοικΑν ταΰτα κρομηνύουαίν οίς τούς 
κατοίχονς τοΰ βααιλιίου τούτου μίλλον αΓαιον.

186. ’Ισηατία ·
*Β άνήχουστος άκιστίβ» μ ΐ τήν ο'ποίαν ό Νατιολίων τΑν βααιλία τής 

Ιαηβνίας Φιρδινάνδον τδν Ζ', Ιατέρησ* χαΐ τής βασιλιίας χαΐ τής (λη^ο· 
ρίας (μ· Χ> 1808 Ηαίου Β), χαΐ άντ’ αυτοϋ άνιόίβααιν ίπ ΐ τοΰ Ιρόνου 

Ισπανίας χαΐ τών Ινδιών τΑν ίδιον έαυτοΰ άδελφΑν Ιωσήφ ( ί·  168)· 
•ύτή διήγιιρε γενικήν έπανάστοσιν κατά τοΰ ίπιδληβίντος βασιλίως. 
ΔιΑ ήρχισεν άν τή χιρσονήσφ κόλιμος φονιχίς, είς δν οί "Αγγλοι υπΑ τΑν 
Βελιγχτώνα συνήργησαν δραστηριωτατα.

Καί πολύν μϊν χαιρΑν βί Γάλλοι «Τχον τά νικητήρια· άφοΰ όμως 0 
·ίαΛο)^ων μετεχειρίσση τήν περισσοτίραν του δύναμιν κατά τής 'Ρωσσίας, 
καΐ Α Βελλιγχτών ένίχησεν έν Σαλαμάγχη τον στρατάρχην Μαρμόντην 
(μ . X. 1812 Ιουλίου 23)· (λαδαν οΐ Άγγλοι τήν υπεροχήν Αν Ισπανίφ. 
Αιο χαΐ Α Ιωσήφ ήναγχάεΛη νά φύγη είς τήν Γαλλίαν, χαΐ Α Βελλιγχτών 
άνίχησεν Ιν Βιχτορίφ (μ. X, 1813 Ιουν- 12), χαΐ μετ'ολίγον τά νικηφόρα 
τρβτεύματα τής Βρετανίας ίπάτησαντΑ (δαφος τής Γαλλίας (μ .Χ . 1813 

ί Οχτωδρ· 17).



{μ»; ΐΟν Ν«κολ(βν·:ο« ή δ»ν«ιχ(ς χ χ ΐ(9 ^ Μ η  Ιν *Ρ<Μ9{7, Π ρ· 
|λ«νί? χ·1 ΙηΜν!^, χαΐ «υτ^  «ναγχανδβΙς νχ χχχω; {χ»ν ιίς
γήν Γαλλίχν , χ«1 κολιορκούαινος ηχντχχ{9«ν 6ηο {«χυρων χβΐ πνιδντων 
{χδίχηην ηολ(|Α{«ν· έγνώρινιν, όη  των αδυνάτων ητον νχ ύκοχη]ρ{ξη τ3ν 
ά ί ιλ ^ ν  του έπΙ τού θρόνου τής }χηχν(ας, τότβ ηλόον οχχ|ΐ· ηρός τόν Ζ* 
Φορδινάνίον «υνθήχν;ν· £υνί|χ(( τής οποίας άηοχατέατητιν αυτόν ·|ς τήν 
^χνιλιίαν τής Ισπανίας, χχΐ τόν ύποχρέωσ· νχ άρνηθ^ τής Αγγλίας 
«υ]ΐ}Ααχ(·ν (μ. X. 1813 Διχιαβρ. 15).

Ά λ λ ί μόλις ο Φιρδινάνδος ιρθχσι «ίς τό βχσίλιιόν του, χαΐ τύθ'^ ίη ίη τυ^ ' 
9 ( τήν σν^ήχην ώ; βςβιασμίνην, χαθ«ςχχΐτό πολίτιυμα (μ.Χ . Ηαίου 1 4 ), 
το όπΟΜν οΐ αντιπρόσωποι (ΟοΓίββ) συνέτχζχν χαΐ ύπέβχλαν «ίς τήν ιγχρι· 
0ΐν αύτοΰ. ΕχΙ ο! μ ίν έντιηρόσωποι μ«γάλώς σννιτόλισαν ιίς τήν ατηλλα- 
^ ν  τοΰ βχσιλιίου από τής 2υνχστ«ίχς των Γάλλων ομω; ό χαχνς συμδου- 
ίλ(νόμ·νος βισιλιί< άπΙόαλιν ως χκόρους πολλάς των διατάξςων ίχιίνων, 
«ηλλοίις £έ τών «υςργιτων τής ηχτρίόος ίρ^ψ«ν «ί; τά β«σμωτήρΜΐ ή Ιξύ*  
βισ«, χχΐ Ιπχνήγαγβ τής βχσιλβίας τό αόθα(ρ«τ«ν χχΐ απόλυτον χατά τό 
«χχαλαι.

1· 187. ’Εζα*οΛού$ησις.
Ό  τρομιρός οίίτος δισηοτισμός (ΙβΓΓΟΓιΐιηβ) 1πΙ<ριρ«ν «ίς τήν Ισπανίαν 

τά ηάν0(ΐνα' στίφΐ] «υπόρων έμιτανάστιυαν «ίς τά «χτός· Ιμηορία χαΐ βιο· 
μτ,χανία, τό χρηματικόν χαΐ πασαι βί «ολιτιχχΐ 2ιατάζ(ΐς «π«σαν «ίςι 
ακινησίαν χχΐ σύγχυσιν* μισθόν £ιν άλάμβανιν ούτ< τό στρατιωτικόν οντίι 
αΐ άρχαί* ή άταξία χαΐ ή άθλιότης χατ«χυρ(«νσαν τά πάντα* ό όέ χολορων 
των όί^τυχημάτων ήτον, δτι α ί 1ν τή *Αμ«ριχ^ πλούσιοι «ποιχίαι άχήρυ- 
(αν άαυτάς ίλ<νθόρας χαΐ αντονόμους, χαΐ Ιστόρησαν τήν έαυτων μητρό· 
«θλιν τής από των χρυσιίων χαΐ άργυριίων μ«τάλλων ώριλιίας καί τών 
άμποριχών πλιονιχτημάτων.

Βίς μάτην αί Εύρωηα'ϊχχΙ αύλαΐ παρ^νουν τον Φιρδινάνδον να ^ρηται 
μιτριώτιρα* διότι αυτός <;ηχολοΰθ(ι νά βαδίζη τήν αυτήν όδόν. ’Επιιδή 
5μως ήμίρχν «ξ ημέρας ή χρηματική απορία «πλ«όναζ(ν ,  ή άθλιότης τοΰ 
λαού προέβαινβ χαΐ συχναΙ μ*ταβολαΙ τοΰ ύπουργβίου ηύξαναν τό χαχόν* 
διά τούτο «γ«ιν« μιταξυ των Ισπανικών στρατ«υμάτων συνωμοσία ,  ήτις 
· ιχ ·  σκοπόν νά βκέιάσ^ ν Ιο ν  η ο λ ιτ ιχ ό ν  σ ύ ν τ α γ μ α  (μ . X . 1819 
Ιουλ. 7).

Εατώρθωσ* μ«ν ή χυβέρνησις νά ίκβχλη άπό τό μίσον τούς άρχηγοός 
τής συνωμοσίας Πορλιέρον χαΐ Λάσχιον, χαΐ τήν Ιχρηξιν αυτής νά σβόσ^, 
4λλ* ή  πάσης τάξιως τών πολιτών δυσαρέσχιια πρός τήν χυβέρνησιν 
Ιχορυιροϋτο* χαΐ Ιπτιδή πολλά συντάγματα στρατιωτών σταθμ«υόντ»ν 1» [ 
Γαόιίροις ([$]& Ι.6θη) διβτάχθησαν νά άποπλιύσωσιν «ίς’Αμίριχήν, όπου 
χαΐ οτ· αύτόδηλον ήτον, δτι Ιμ«λλαν ν’άηολβσΟώσι, διά τούτο ούτοι άηι- 
ατάτησαν, χβΐ άπήτβυν νά χατασταίά πάλιν τό ηβλιτιιών σύνταγμα τοΰ 
1 812  (μ. X 1819 Ιαννουαρ. 1). ^
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*Β ίηβστβσίβ 9^%^·* «ί<: ««»«'' χ*1 »τρβ·
τι«?ιχ4 σώμβτα, δβ* ί*τά)Αη»*ν ν4 χα?βη*ύ»ω^ι την « :ο«»»Ιβν , 
τύτβαί).η<Γ«ν τ4 «ίρισίότίρ* «ρ4; ·:«υς άτ«»τάτ«ς. Έκιιδή δ< ο ββσιλί'^ς 

«δύνβτο «ιρισσδτιρβν ν4 έν^ίζη , ίδ έ γ ^  τ4 νέον «ολίτιυ|χ* ,  χ*1
βρχίϊ9η να τό ^).άττιτ| ([*· Χ· 1820 Ιβι»).. 9).

Ά λλ’ ίπιιδή τδ σύντβγμ* τβΰτβ ηιριώριζ* «ολί* δχι μδνβντήν β β σ ι- 
> ιχ ή ν  δ ύ ν α ιχ ιν , άλ).4 χ»1 του ίιρϊτίίου χβΐ « ϋ  ΰ^ηλοδάρχοντολογίου 
τ4 « ρ β νδα ι.α  χβΐ ιίσ ο δ ή ρ ιβ τ β , βυνιτήίη Ι ν β ν τ ίβ  φ α τ ρ (« , ήτις 
Ιπροξίνησι σφβδρβίις διβπληχ·η»ρ.ούς χίΙ άγίν*<. Τοΰ:ο 24 ίφάνη ίπ ι- 
•χίνδυνβν ·{« τήν ήσυχίβν των *λ),ων Ευρωπαίχών ίπιχρατιιών.

'Οθιν ή Γβλλ(«, ττρβφααιζοριένη δτι ΐηιχράτιι έν 1τι«ν{(ί χίτρ»νο< 
«νριτδς , βτβξιν ίιιΐ των Ισηβνιχών ι*ιθορ{ων στρατιάν (μ . X. 1822) , 
ττρλ; ττ,ν άπο'.αν χ α τ ί ^ ι ν  ηλί,Οος 2υσαρ»στημ1νων Ισπανών. Τίτ« οί 
τί[ς Ευρώπης μβνάρχαι, δντις συνηγμένβι ιίς την Ιν Βιρώνη σύνοδον, 
άζήτησαν «βρ4 των αντιπροσώπων {ΟοΠβδ) (μ . X. 1823 Ιαννουβρ  ̂ 6 ) 
νά «χη ά βασιλίύς τί|ς Ισπανίας τδ 1).(ύ9(ρον οίχιί^ βουλή χαι προαιρέσει 
ν4 δώση ιίς τδν λαόν άνόλογον σύνταγμα.

’Βπιιδή 24 βί άντιπρόσωπβι δίν «ίσήχουσαν τοϋτο, χαΐ την μισολάβη- 
«V τής ’Αγγλίας ώλιγώρησαν, ή Γαλλία βχήρυζί πόλεμον χατα των αν
τιπροσώπων, διέταξε τά ^ρατιύματά της ν4 είσβάλωσιν εις την Ισπανίαν, 
χαΐ άρχιστράτηγον τής εισβολής διώρισε τόν δοΰχα τής Εγγθυλ.{σμης
(ίϋΟ (Ι’ΑηβουΙέιηβ) (μ. X. 1823 Άπριλ. 12).

§. 188· Π^ρας.

Ο ίσ υ ν τ α γ μ β τ ιχ β ί ,  διχονοοϋντες καΙ ίπομίνως άσίενεϊς δντες, έ
δειξαν όλίγην χαΐ άνΙσχυρβν άντίστασιν πρός τούς Γάλλους. Διό ουτοι 
δ χ ΐ μετά πολλών χόπων έξουσίασαν μέγα μέρος τής Ισπανίας. Επειδή 
24 οί αντιπρόσωποι έβλεπαν, δτι έν Μαδρίτφ δίν ήσαν ά σ ^λείς, μ « έ -  
βησαν πρώτον μ4ν είς τήν Ισπαλιν (δβτίΐΐα), έπειτα είς τας Γάδεις, δπου 
χαΙό βασιλεύς ήναγχάσθη να το'ύς άχβλωΑηση.

*0 δ4 δούξ τής Έγγουλίσμης, εΐσελθών εις Μαδρίτον, συνίστησιν ά·»· 
«ερβέτως σ ν τ ιβ α σ ιλ ε ία ν  (Κέζβηεβ) ,  ήτις επανήγαγε τα πάντα επί, 
τό άρχαΐον, χαΐ πλή9ος πολύ έ^λάχισεν εις είρχτην. ’Βπειοή 24 οί άντι-' 
«ρόσωποι έβλεπαν, δη  οια τών οπλών δεν έδΐη^αντο νχ σω^ώσιν, απέλυ
σαν ελεύθερον τόν βασιλέα Φερδινάνδβν τόν Ζ' (μ . X. 1 823  Σεπτεμβρ. 
2 8 ) ,  δςης, ελθών εις τό έν ΜενεσΟέω; λιμένι (ΡυβΓίο βοηία Μβπβ) 
γενιχόν στρατόπεδον τών Γάλλων (μ. X. 182 3  ’Οχτωβρ. 1), ηυρεν υπο
βολήν ^ιλοβρονεστάτην παρά τοΰ αρχιστρατήγου τοϋ Γαλλιχοΰ στρατού, 
καί μετέπειτα εΐσεπόμηευσε λαμπρότατα εις Μαδρίτον (μ« X* 1823 
Νοεμβρ. 13).

Καίιώ; επέστρε4)εν είς τήν χαβεδραν του ό Φερδινάνδος, Ιηεχύρωσε 
τ4ς άπο^σεις τής άντιβασιλείας πάσας, άνήρεσε τας διατάξεις τών αν·

, τιπροσώπων, χαΐ δσα δάνεια εκείνον εις τα εςω εοανείσδησαν έν όνόματι
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•ϊον κράτους» αυτές πάντα άχήρυξιν άχυρα. *£τι πλήθος ^λα χ«9 |Μ ν, 
·ζορ(ών χαΐ θανατωσ«(*ν ιγΐιναν» χαΐ (ΐαήχθτ) σΰατηιχα σχλτ,ρέτ7]τος» άη» 
•ηΰ όκοίου ΐίς (λάτην άηέτριπαν αυτόν ό έονζ τής Έγγουλία{Α)}ς χαΐ οί 
ξάνοι ηρίσδίΐς.

’£π(ΐ2ή καί οαάχις ο βασιλιύς» 8ιά τήν υπ(ρ6ολ;χήν ανάγκην χαΐ τήν 
ταραχήν, ήβίλησ» να γίΐνη προαηνίστίρος ιις τήν διαγωγήν, ηάντοτ· ί) 
ά π ο σ το λ ιχ ή  β ν ω ν ις  ( ί α  ίαυία αρο$(θΙίθ) «απςυδι νά προτρέιτ^ 
αυτόν <(’ς τρέπους απηνείς, οΐτινις χατάαταιναν αδύνατον ηάααν βελτίυαιν 
τής άβλίχς χαταατάνεως τοΰ τύπου.

'Β ριή αναγνώριτις τοΰ των αντιπροσώπων δανείου ίμηδίνισε την δη« 
ροοίαν ηίστιν' δέν συνιρριαν πλέον θησαυροί χρυσού χαΐ αργύρου εχ τών 
ύπερθαλασσίων αποικιών αί ηρύσοοοι τοΰ κράτους ήταν τόσον ολίγαι» ώστα' 
«εν εδύναντο νά άπαντήσωσι τά έξοδα* ΐχ  τούτου δέ ηροήρχετο άχρα χρη^ 
ρατιχή απορία , χαΐ εξαίσιος πλεονασρος τοΰ χρέους τού κράτους, είς τά' 
όποιον πολύ συνέτεινε χαΐ ή διατροφή Γαλλικού στρατού, διατρίψαντος 
πολύ έν Ισπανίφ προς συντήρησιν τής ησυχίας.

Ορότερον μέν οί αντιπρόσωποι ιχράτησαν τον βασιλέα υπεξούσιον είς 
ίαυτούς* άλλ’ οί πεφωτισμένοι ύπερασπισταί τής απεριορίστου βασιλικής 
εξουσίας έκαμαν τούτο «τι μάλλον μάλιστα πολλάκις έδοχίμασαν πολύ· 
τρόπως νά χαθαφέσωσιν αυτόν, χαΐ νά βασιλεύσωσιν τόν αδελφόν τούτοι» 
Δον Κάρολον.

ο ι αύτοί ίιπερασπισταί τοΰ απεριορίστου τής βασιλικής εξουσίας έχίνη· 
σαν τήν Ισπανικήν χυβέρνησιν όχι μόνον νά δώση τόπίν καταφυγής έν ί·* 
σπανίφ είς τούς Πορτογάλου;, τούς άποστατήσαντας χατά τοΰ χάρτου,, 
τοΰ δοθέντος υπό τού πρώην «ύτοχράτορος Πέτρου, αλλά χαΐ νά τους υπο-· 
στηρίξη μεγάλως.

Έκ τούτου προήλθε (μ. X. 1827) δυσαρέσκεια μεταξύ Φερδινάνδου· 
χαΐ μεγάλης Βρετανίας, χαΐ αυτή ενδέχεται νά εκπολεμήσγ^ αυτήν προς 
τήν Ισπανίαν.

189. ΠορτογαΜα.

'Επιιδή ό άντιβασιλενς τής Πορτογαλίας δεν ήθελε νά προστεθή είς τά’-ν 
^Η πειρω τικ όν σ ύ σ τ η μ α  (δγδίέηηβ οοηΐίηβηΐηΐ), χαΐ να κλείση τούς,' 
λιμένας του «ΐς τούς Άγγλους, ό Ναπολέων έχήρυξεν, δτι ό οίκος τής Βρι· 
γαντίας έπαυσε νά βασιλεύη χαΐ κατέστησε κύριον τοΰ βασιλείου τούτου 
τον δούκα τού Άδραντίου (ΛΙ)Γ0ηΐ6ί) Ιουνότον (άαηοί).

Ά λλα πριν οί Γάλλοι χαταλάδωσι τήν βασιλεύουσαν πόλιν Αισσαβώ· 
να, ο άντιβασιλεύς, συμπαραλαβών τήν αύλήν, τούς θησαυρού; του χαΐ 
πολλούς τών μεγιστάνων τοΰ βασιλείου, επέβη είς Αγγλικά; ναΰς, χαΐ 
απέπλευσεν είς τήν Βρασιλίαν τής μεσημβρινής Αμερικής (μ. X. 1807 
Νοεμβρ. 2 9 ). Μίαν δέ ήμέρχν μετά τούτο είσήλθχν οι Γάλλοι είς τήν 
Αισσαβώνα ($. 168).

Αλλά δέν έχάρησαν πολύν καιρόν, οί αρπαγές τό άρπαγμα· επειδή μι·
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μοίμΜ ίΜ Λ  Ι»«η(Λ< «Ι Πορ«γ41α Ι ιη η ΐ ϊη » ·»  Μη» ·π»ν Γ ω < « ,  
; Λ  Ό ιιίιηΐί 0« · « ή ! ι ι  Ι « « «  (Γμ 1« ) ,  Ιγ β  ’ ί ’  ί η .ν ά » ι « η »
ίμ . 1.1808 Ι«υ». Ϊ Ο ) .  ΕΟίύς Ά π > · > « «  " ? « ’ » :·  'Χ " *  » 'Ρ · " 1Τ ^  *  
Μ ώ ον  « . Ι  Β€λλι·[χ·τώ« (Μ ο ο κ , λνεΙΙίπΕ ίοη), ί Λ  μ η »  τω ν Ι ^ ρ τ ·-  
τ ίλ ω ν , ω ΐ  «δτωτ οϊ ήνωμένοι βτρβτοί ένίνημτν τηΧ  Γβλλοις πφλΛΑχίζι 
ιιι1 τίλβί · ξ ·6ί* »*ν  αύτονί 1χ τής ΟορτβγβλίΛς. , «

Μ η »  81 τήν . .ν τ ι λ ή  « ·9«1ρς·ιν  τ«5 Νακολίοντος, 4 «ντιίττιλινς » ν  
ίιη ν ή λ Ι ·  « » 1«ν τ(ς τήν Κ ρ ώ τή ν , » » ν  ί «  Β ρ .σώ .ί·ς . τήν ίτοίτν  1«ή -  
Ι » ξ ι  β .τ Ι > .» ν ( μ .  31.  1816 » · « μ 6ρ. 16) ,  ϊχυβίρντ τν,ν Π ορτ«γ«),ι.ν. >«3 ί »  ή 0» 1λι>™ . ή τ «  » η ί  τ »  1792 ί « « · χ ·  ιηρατροτνμςν, ίτ ς -  
λ ^ Η  τ4ν 0(θϊ (μ . 31.  1816 Μ τρτ. 20) ,  1λα6·  τόν βρ4» ν  τής Πορ- 
τ η λ ί τ ς  κ«1 Β ί « η Μ «  ί  τίω ς άντι6»«ιλινς. « ς  Ιωίννης ς .

Ό  0Μ ΐ3,·1ς  λαϊκήν Ιωάννης Ι ίιιξς  μ ίν  ρρ ίνημ · φΑςλαιΛιρον χ«1 γ ς ^  
ν«ιθΜ»νύνην* €«ιιδη ίξηκολούβίι ν4 έδρ€ύ^ έν Β ρβσιλίϊ, ή [*ητρ6-  
ω ολκ  Π ο ρ τ η χ λ ( .ί λ Ι η ν ι1ί 4λ ·ι .ν  ·Ιχ ·ν  ίχ  τ ίν ά ρ ςτ ώ ν  αντωλ Εν χ » ι5 
! »  τχάηι 4 άρχιηράτηγνς τής Ά γ γ λ Ιτς  Β ςρηράρ& ς χιχιν ι ί ο ν Λ ν  τ χ · -  24ν 4ι»|χ^ιττον, χςά άδυτρ4μ »ν  οΐ Πορτογάλοι τής Βρηχνιχής Βιωχμχως 

'ϊύ
Τ4 Π β«βγ α λ«4 * τ ρ β « ί μ · τ « ,  &ισ«ρ«»τη9ίν τ*  δι4 _*ήν ^τ«ΐΗκί|>»

«ιβίβηίΐν, ίπ»ν«»τέττι»«ν 'Οιιίριφ «βτά τών Βρ«τ*νιχών ([*. X. 1820  
Αύγ. 2*). 'Ο <ηι«βγματάρχ»}ς Σιηβνλβίδβς διΐύθ̂ >ν* τήν έπ*νά(ττασιν, 
«υνΜΥοννΤΜν τβδ έβισχδ»»» χβΐ των «ολιτών τβΟ Οηδρτου. Σννέστη- 
« V  ϋ  άντιβ*«λι{«ν, 1»χιδ(βσαν νίον «ολιτιχδν σύντβγμβ, τό όποιοι, 
άτΜ Ινίχρίίη **1 ν»χ6 τής Δισσαβώνος, ηαρίδέχίη «πό πάντων, βνιχϊ}- 
βύχίη χύριον, χ ιΐ -πάντος ώρχΙβίησβν τί; βντό.

Ό  βχσιλιΟς Ιωάννης, |ΐ»9ών τ β δ τ ·  τ4 ίν  Εύρώπη συμβάντα, ίνίχριν· 
τήν μιταβιβλημένην ταύτην «ολιτ*(*ν, χαΐ τήν συγχίλισιν των άντι- 
«ροσώ πω ν, ο*τιν«ς ήρχι*«ν <ν Αισσχβώνι τας συν»δριάσ«ις τω ν (μ . Χ ·  1821 Ιανουαρ. 28) . Ουτο; δ ΐ συνέστησαν νέαν άντιβασιλιίαν, έτ ιλ ιιο· 
ποίησαν τόν Χ ά ρ τ η ν ,  χαΐ ίχήρυξαν αυτόν θ ο μ χ λ ι ώ δ η  ν ό μ ο ν  τοΰ 
βασιλιίου.

§ .  190.  'Ε ΐαχοΛού$ψΐζ·

*Β «ηδήδΙ ή έν Πορτογαλία ηολιτιχή άνατροπή συν«ά ρ«ττ* 
τήν Βρασχλίαν τόν λαόν, ό βχσιλίύς Ιωάννης άπιφάσισιν έχ»ί μ ίν  ν’  4-  
βήση τοποτηρητήν τόν διάδοχ^ίντβο Πέτρον, βύτδς όέ ν4 έπι»τρέ«}<η· ♦ β ά · 
σα ς  λοτηόν ι { ;  Πορτογαλίαν (μ . X . 1822 Ιουλ. 4) ,  έ«ιχό?ωσ·^ τά ς  δ ια - 
τά ξιις  των αντιπροσώπων πάσας, χαΐ τό  βασιλιχόν σύνταγμα, α ^  έη ·- 
ρατώ1η ( μ .  Χο 1822 Σ*πτιμβρ. 23) .

Ά ^ ϋ  Ομως έν Ισπανία διιλύθησαν οΐ άνττπρόσωπβι συνιργ α τοΰ Γ α λ ·  
λιχοΰ στρατού, ό  διύτορος υΙός τοΰ βασιλέως, ό άναξ Μιχαήλ (Όοη Μ ί- 
^ β Ι ] ,  όδηγοώμινος ίι«ό τής βασιλίσσης, χαΐ βοη9βυμ«νος υπό ©βτ,ίας 
«ροσηλω μίϊης «ίς βύτό^^ «νήργησ· τήν χα9σρ ισ ιν  τής νέ»* ταύ ης
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ηολιτιίΜ ({*· Χ· 1823 ΙΙαίου 27). *0 ΰ  β«9(λ·ν( )»ίνντ]< (νέ«(κν« χαΙ 
τήν δ«υτέ^ν πολιτιχήν ανατροπήν (ρ. X. 1823 Ιουν. 5)» χαΐ νηηαχΙ· 
θΐ}, δη θλ διορίαιρ Ιπιτροηήν έχ διχατιβϊάρ*» άνδρΰν, δια σχιδιάϊ^ 
νέον ηολιτιχδν αιίνταγμκ.

*0{Μ>; τοντο δίν ήριαιν <{« τδν {νβχτα Ηιχ«ήλ| αλλ* άπ{τ(ΐ ρτγκ* 
λιιτίραν βύαττ,ρότητα πρός τοΐις αΙτίους τοΰ νιητάγριατος τών άντιπρο· 
οώκνν' καί δπιιδή £ιν άπιδέχοντο τ& φρονήματα τούτο»! διέταξ(ν 
αύτογνβμύνωβ πολλούς φυλαχιαμούς (μ. Χ· 1824 Άκριλ. 30), χαΐ τύν 
Ιδιον Ιαυτού πατέρα Ιιοχννην τόν ς'. χατιΐχςν αιχμάλωτον τράηον τινά.

Τούτο άηιδοχίμαααν οΐ πρέοδιις των άλλων δυνίμιων, χαΐ ο βααιλ.ιύς 
«υτύ; ηρύς άα^άλιιάν το» έηέβη <{ς ηολομιχήν ναύν τής Αγγλία; (μ. X.
1824 Μαίο» 9). Τιλςυτών δέ ύ μέν άναξ Μιχαήλ ύπιτάχθη! χαΙέξήλθο 
τοΰ κράτους ηρύς πιριοΒιίαν (μ. X. 1824 Μζίου 3)* οδέ βααιλιΰς έηα- 
νήλ9ιν ς|ς τύ άνάχτορύν το») δκτάχθτ] αύατηρά Ιηιτήρητις τής βχαιλέα· 
αης χαΐ τών δηαδων αυτής* χαΐ ούτω χατιατάθη ή χοινή ήαυχίχ.

$. 191.
'Βνφ δΐ ταΰτα Ιγίνοντο 1ν Εύρώητ), ^  αντιπρόσωποι 2ν Βρασιλιίφ 

2χΐ)ρύχ0η«αν άνιξάρτητοι από τής Πορτογαλίας (μ. X. 1822 Δυγ. 22), 
καΐ τόν διάδοχον Πέτρον άνηγύριυσον συνταγματιχύν αύτοχρά· 
τορα  τής Βρασιλ.ία; (μ. X, 1822 Σςπτομβρ. 25). Ό  δΐ βασιλιύς Ιωάν· 
νης, μή δυνάμ«νος δι' δπλοιν να άναγχάσ:  ̂τήν Βρασιλίαν ιίς υποταγήν* 
άνογνώρισο τήν άν(ξαρτηα(αν τοΰ βασιλιίου έχιίνου (μ. X. 1825 Άπριλ, 
15), χαΐ συν*φώνησ· κρό; αύτο αυνβήχην έμποριχήν χαΐ φιλικήν (μ. X .
1825 Σκπτςμβρ. 9).

*Αφοΰ δμως δ βασιλ(υς τής Πορτογαλίας Ιωάννης δ άπέβανιν (μ« 
X. 1826 Μαρτ. 10), 4 αύτοχράτωρ τής Βρασιλίας άνηγδριυσο τήνέπταχ· 
τή θυγατέρα του Μαρίαν βχβίλισσαν τής Πορτογαλίας, χαΐ διώρισο άντι· 
βασίλισσαν τήν άδιλφήν του Ισαβέλλαν, ένδσφ ή βασίλισσα ελθη είςνδ· 
μου ήλιχίαν· 'Βνταυτφ δέ <{ς τήν Πορτογαλίαν ίοωσι φιλελεύθιρον σύν 
ταγμα, τδ δποΐον έδύνατο νά βοβαιώση τήν (ύδαιμονίαν τών πολιτών 
πάσης τάξκως.

Καί δμως χατ4 τοΰ συντάγματος τούτου ήγέρθη φατρία* ζητούσα τέν 
άναχτα Μιχαήλ άπιριδριστον βασιλέα. ’Αρχηγδς δέ τής φατρίας 
ταΰτης ήτον δ χδμης τής Άμαράντης (ΑτηΟΓβηίβ), μαρχίων τής ’Αχι- 
φλαβίας (Αφΐΐ1Ι&νί&* ΟΗίανβ, ΟΙΐ&τββ)* τον οποίον τδ Ισπανικόν ίερα· 
τείον χαΐ αυτή τής Ισπανίας ή χυβέρνησις ύπεστημζιν ίσχυρδτατα. 'Οθεν 
Ιχινήθη άγων χατά τής συνταγματικής πολιτείας, δστις (μείνε 
άκριτος, εως δτου ή μεγάλη Βρετανία (στείλε στρατιωτικήν δύναμιν είς 
τήν Πορτογαλίαν.

*Β χυβέρνησις* βοηθουμένη ύπό τών Βρετανών, ύηερίσχυσεν* άλλ* δ 
Αγών (μενεν άκριτος ε-η. Τελευταΐον δΐ4 Αύτοχράτωρ Πέτρος τον άναχτα 
Μιχαήλ άνηγδρευσιν Αντιβασιλέα τής Πορτογαλίας, χαΐ έλκίζεται* δτι 
τούτο θά ήνε σνντε^^στιχδν είς είρήνευσιν αυτής.
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ά) λΰΦΐρΕαχή άπόμοφα. I
“0τ· μιτ» -τήν κ*9αίβί»ΐΜ τβ3 Ν*πολ(θ·ηβς (μ. X. 1814) εΐίυ9«το3ν- 

το ίχ  νίβϋ βΐ η τέ« ις  τ?.ς Ευρώπης, ίλαβ» πάλιν ή Αύ^τρί* τά μίρη τϊ5ς 
^τβλίβς, δι*  πρ'ά·:«ρον έξοϋαίκζςν ίΧίός 21 τούτων κ»ι δτ» πάλαι ηοτί. 
άνίίχον »ίς τήν άρ:»τοχρ*τί«ν τ?,ς Βινιτίας ($. 173). Τβΰτα οε τά μέρη 
Ιχηρύχθηααν Λομβ αρδοβεν ι  τ ιχ  δ ν β α σ ίλ ε ιο ν  (μ . X. 1815 Δ-  ̂
«ριλ. 7 ), δπιρ οιηρέίη εις δύο διοικήσεις, τήν τών Μιδιολάνων χαΐ τήν 
τής Βενετίας. ’Εοό9η δ ΐ εί; αυτά χοινοβουλευτικδν σύνταγμα (δΙ«η<1Ϊ5ς·1ΐβ 
ΥίΓίίΐβίΐιηβ), χαΐ χβτεστάίη επ’ αύϊδ ά ν τ ιβ α σ ιλ ε ο ς . 

β·) Έχχλ.ησιαστίχή έπιχράτεοα.
Εις τον παναγιώτατον πατέρα ειχεν ήδη αποδώσει δ Ναπολέων τήν 

'Ρ ώ μ η ν χαΐ τήν Τ ρ α σ ιμ έ ν η ν  (μ. X. 1813)* ή δέ σύνοδος ή έν 
Βιέννη άποχατέστησε πάλιν δλδκληρον τήν παπιχήν έπιχράτειαν, έξοιρου- 
μένοι» τού επί τής άριστιράς δχδης τοϋ Πάδου κειμένου μέρους τής Φ ι^  
ββρίας. Ό  δέ πάπας Πΐος δ Ζ'. μετά τήν πομπικήν του είσοδον εις 'Ρώ
μην (μ. X. 1814 Ιουλ. 7 ), εύίύς άνέστησε τδ τάγμα των !ησο«τών, χαΐ 
συνεργία τοϋ περί τ4 πολιτικά 'συνετοΰ καρδιναλίου Κονσάλβου, ίδωσεν 
•ίς τήν έπιχράτιιάν του άρμδδιον ηολιτιχδν σύνταγμα (μ. X. 1816 Ιουλ. 6).

Μετά δέτδν βάνατον Πίου τοϋ Ζ'. (μ. X. 1 8 Ϊ3  Αυγ. 2 0 ), εζελέχθη 
χεραλή τής 'Ρωμαϊκής έκκλησίας Λέων ό ΙΒ'. (μ . X. 1823 Σεπτεμβρ. 
2 8 ), πρώην καρδινάλιος Γέγγας (ΊβΙΙβ Οβοζβ). Δύτδς άπέοωσεν είς τούς 
Ιησοϋίτας τδ ’Ρωμαΐκδν χολλέγιον καΐ πάντα αύτών τά πρδτερα χτήμα
τα, χαΐ Ιχήρυξε νά έβρτάση σύμπασα ή χρνστιανωσύνη γ ε ν ιχ δ ν  1ον·
β ιλ α ΐο ν  χατά τδ 1825.

γ·) Νεάπολίί χαί Σιχελία.
Μετά τήν πτώσιν τοϋ Ναπολέοντος (μ. X. 1 8 ΐ4 ) , δ Ιωακείμ Μουρά- 

της, διαπραγματευτείς προς τήν Αυστρίαν χαΐ ’Αγγλίαν, έδυνήίη νά δια
τήρηση εις εαυτόν και τους εαυτοϋ άπογδνους τον θρόνον τής Νεαπόλεως 
($. 168). Επειδή δμως μετά τήν τοΰ Ναπολέοντος επιστροφήν εχ τής 
"Ελβας εδειζε σκοπούς εχθρικούς προς τους γείτονας, και τούς Ιταλούς 
προσιχάλεσεν είς γενιχήν επανάστασιν άπδ των νομίμων εαυτών χυβε^- 
νητών (μ . X. 1815 Μαρτ. 30), εχίνησεν ή Αυστρία πόλεμον χαχ* αυ
τού, και εςωσεν αύχδν άπδ τοΰ βασιλείου του ($. 175).

ΚαΙ τον μεν χηρεύσανχα θρόνον άνέλαδε πάλιν Φερδινάνδος ο Α ■ δ 
2έ πρώην βασι).ιύ; Μουράτης, άποβάς εις Πίζον (Ρίζζο) τής Καλαβρίας, 
διά νά διεγ^ρη τδν λαδν είς έπανάστασιν χαΐ εις ύπεράσπισιν αυτοΰ, συν- 
ελήφθη χαΐ εχουφεχίσθη (μ. X. 1815 'Οκτωδρ. 13). Επειτα δέ ο Φερ- 
δινάνδος ήνωσε τά δύο του βασίλεια, τήν Νεάπολιν καΐ τήν Σικελίαν, 
χαΐ έπωνόμασεν αύχά β α σ ίλ ε ιο ν  τώ ν  δύο Σ ιχ ε λ ιώ ν  (μ. X. 1816 
Δεκεμβρίου 12). ,



Έπί τίί< β*»Λί(«ς δ ϊΐ τώ  Μοοράτου ίγιννή9>) Ιν Νι«πίλεν πολιτιχή α?- 
ρΜίς,τών Καρ 6ον άρων έπι)εγο|*ένϊ;, ήτις χ*τ’ ολίγον ίξητ:λώ9ϊ) ί»λύ, 
χαΐ δώνβριιν «ίς ττ,ν χοινί,ν γνώρ,ην «λαβι ριεγάλην. Οί Κβρβονάροι, μην 
«χβριστβύμενοι ι ί ί  τούς τρόηους τής χυβίρνήοεοκ, ήτις χατέστησ» πάλιν 
-τ ή ν ά ρ χ α ΐα ν  τω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν  τ ά ξ ιν , διήγιιραν εις τάς χαρδίας 
χαΐ τον στρατού χαΐ το5 λαώ την έπιθυμίαν νίας πολιτείας.

Αίφνιδίως αναφαίνεται μεταξύ το» στρατό» ε π α ν ά σ τ α σ ις  (μ. X. 
1820 Ιουλ. 2 ) , ήτις τάχιστα 0ιεδό9η εις δλον ιδ  βασίλειο». Διδ χαΐ ό 
λαδς χαΙό στρατός άπ^τει να είσαχθη τό τής Ισ π α ν ία ς  π ο λ ι τ ικ ό ν  
σ ύ ν τ α γ  μα, χαί 6 βασιλεύς άναγχαοδε'ις ενέδωσεν είς τούτο (μ. X. 1827 
!ο»λ. 7 ). Ά λλ’ ή Δύστρία εκηρύχΟη χατ’ αυτού, χαΐ πάραυτα παρεσχιυά* 
σΟη νά χαΟαιρέση τό νέον πολιτικόν σύνταγμα, τό όποιον δια τής βίας 
όπέδαλαν είς τον βασιλέα.

'ΒπΙ τούτφ ώργάνισε να γείνη εν Τρβππαυία σύνοδος (μ . X. 1820 
’Οχτωβρ. 2 8 ) ,  ήτις μετετέθη είς Αάδαχον (μ· X. 1821 Ιανουαρ. 10), 
δπο» προσεχλήθη χαΐ ό βασιλεύς Φερδινάνδος. Κα9ώς δΐ ουτος εφθασιν 
εκεί, έχήρυςεν ακυρον τό νέον πολιτικόν σύνταγμα, χαΐ ε»9ύς στρατός 
Αυστριακός, στρατηγούντος Φριμόντου, κινείται κατά τής Νεαπόλεως, διά 
νά χαταστήση τά πράγματα έπΙ τό άρχαΐβν.

Οί Νεαπολιτανοί, εχοντες στρατηγόν τον Πέπην, όλίγον άντεστάβη- . 
σαν, χαΐ πανταχού ώπισθοΒρόμβυν. Οΐ ΔύστριαχοΙ κατέλαβαν την πρω· 
τεύουσαν (μ . X. 1821 Μαρτ. 2 4 ), χαί μετ’ ολίγον έπανήλθεν είς την 
έτηχράτειάν του χαΙό Δ’, Φερδινάνδος (μ . X. 1821 Μαιου 13],χαΙ χα« 
τίστησε πάλιν τήν πολιτείαν έπΙ τό άρχαΐον. Ό  δέ Αυστριακός στρατός 
εμενεν είς άμφότερα τά βασίλεια πρός διατήρησιν τής πολιτείας ταύτης.

’Αΐίού δί ό Δ'. Φερδινάνδος άπέίανι (μ. X. 1825 Ιανουαρ. 4), διεδέ- 
χήη άύτδν ό διάδοχ^ος καΐ δούξ τής Καλαβρίας Φραγκίσκος ό Α’. ΈπΙ τής 
βασιλείας τούτου ήσύχασαντα πράγματα διόλου, ώστε οΐ Αυστριακοί κατ 
ολίγον άνεχώρησαν.

δ') Σαβαοίΐδία χαι ΠεδεμόντΕον.
τό παράδειγμα τής Νεαπόλεως ηύρε χαί είς την Σαβαουδίαν μιμητάς. 

έπειδή οί φρουροί τής Αλεξάνδρειάς (ΑΙβββοηιΐΓΪα) έπανεστάτησαν, άπαι·
■ τοΰντις, χαί τήν άπαίτησιν έτοιμοι όντες νά υποστηρίξωσι καί με τά δπλα, 
•τήν παραδοχήν τού Ισπανικού συντάγματος {μ. X. 1821 Μαρτ. 9). Ε- 
)πιιδή δέ καί έν Ταυρίνφ (ΤυΓΙΟο) πολΐται καί στρατιώται έζητουν εηι· 
μόνως τό αύ:ό, ό βασιλεύς Βίκτωρ Εμμανουήλ παρήτησε τήν βασιλείαν 
{μ. X. 1821 Μαρτ. 12), καταστήσας αντιβασιλέα τόν ανακτα τού Κα- 
ρινιάνου Κάρολον Αλβέρτον μέχρις ού εηανέλθη ό άηων αδελφός αύτοΰ 
Κάρολος Φήλιξ.

*0 δέ άντιβασιλιύς μετά τρεις ήμέρας παρεδέχθη τό σύνταγμα, αλλά 
παράτησε μετ’ όλίγας ήμέρας τήν άντιβασιλείαν (μ. Χ· 1821 Μαρτ. 22), 
τού νέου βασιλέως Φήλικος μή θέλοντος νά συγχωρήσι^ νεωτερισμόν μη«
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Ι ί « .  Τ ίτι δ ΐ · ίϊ Φ  Σιρδι^χήν μοΐρζν των στρατιωτών, δσ« 5[ΐηνσν 
« σ ή ί, σροσιτίίη στρατός Αίστριαχό:, στραττ,γονντο; το5 Βούΐνα, ααΐ 
δίνωΐ τιολλον χόπου χατιπανΟη ή ιαανάστασις,

Πρ0! διατήρν,σιν 8ό τϊ,{ ήουχίαί χαί ιίταξία! ίριιναν ίν ΠείιμοντΙω
12,000 Ανστριαχοΐ χατί τά: σννβήχας, τα! όιιοίας ό βασιΐιν! Φίλιξ 
{χαμι μ·τ1 τί,! ΠρονσΙας, Αύστρίας χαΓΡωσσΙας (μ. X. 1821 ΙονλΙοα 
2 1 ). ίαινδή δμω: ίν αίσνι τ^  ίαρόιννχΐ ίηιχρατε'ϊ ίχεχρ ίτ ιι ή ίσ ν χ ΐι  
αίΐτη. οΐ Αύ»τρι»>ιοΙ άνίχώρίΐϊϊ’ί π»ντ*λώς *» « 3  Πΐϋ;.ιονϊ’.ον (ι». X.

' 182 3  Σίπτί,αβρ. 4)·
§. 193. ΈΛδΐχΙα.

•Οτ» ή Γαλλιχή «Λ*νά»τατις €ξ*̂ ,̂ 4γ>) (μ. X. 1789) « διιτήρη»ιν 
|»υτί.ν ή Έ λβηί* ού3«ίρ«ν, χαΐ άηέφυγϊ π β ίΐν  £·.αφορ*ν ηρο; ΐήν 5η- 
αβχρ*τί»ν. Ά λλ’ ίν τοΟ Κάρ.πα> Φορμίοϋ ιίρήντι ([α. X. 1797) εχο3-
σα άίχΟΜίβ «βρ*χώρη«ν ιί« {ΐέν ίήν Γαλλίαν «  Βρούντρουτον, βίς 
£ί την ίντιΟδίν τών Άλπεων δηρ,ςκρβτίαν (ΟΐδβΙρίηε) την Βιλτλίνϊν χβΐ 
τό Βόρμιβν.

Έν Έλ6ετ[? ϋη»)ρχ»ν £ύο φβτρίχι, ή άριστοχρατιχή χαΐ ή δη}Αθχρ«- 
τιχή. Αζτη ϊχλινεν ιίς τβυς Γέλλοο;, χαΐ είχε η?όί «ντους ριυστιχήν σχέ- 
»ιν· τι3.ευταΐον δΐ ή Μυλου»ίβ χαΐ Ββαολανδία (ΜυΙΐΙΙΐίϋδβΐ),^ Οθοά- 
Ιίβηά) ίχήρυξβν, δτι ίπεθυρουν νά ενωθώ«ι μετά τής Γαλλίις. *ϋ Γαλ- 
λιχή χυδέρνηίΐς ίδοήίει του; 5ημβχράτ«ς τής Β««δλανδ(ας χατά τής Βέρ
νης, χαΐ έχήρυξεν οΰτήν δημοχρβτίβν, ίπονβμβσασα βύτήν Αεμβννχήν 
(μ. X. 1898 Ιχνουχρ. 26).

'ΙΙ Βέρνη ελαβε μεν τά δ«λβ, βλλά μετά γενναέχν πάλην προς τους 
Γάλλου;, ήττήίη. 'Επειτ* δ ΐ οί άντιηριίσωποι τών δημοχρχτιχών νομών 
βυνήλβχν διά νά βυγχροτήσω»! ν ί* ν  α δ ια ίρ ετο ν  'Β λ β ε τ ιχ ή ν  δη» 
μ ο χ ρ α τ ίβ ν ,  ήτις εμίλλε να διοιχήτβιυπό διευθυντηρίου {ϋΪΓΟΓίοηυίη) 
πενταμελούς, χαί τούς εναντιωνομένου; νομού; ήνάγχαααν ενάπλω; νά 
συναινέσωτιν. 'Π νέα οημοχρατί* αυνε^νηαε προ; την Γαλλίαν αυμμα- 
χίαν χαΐ ίπιμαχίαν, χαΐ παρε-/ώρη»ε την Γενεύην χ ι ΐ  τήν Μυλουϊίαν.

Πολλά ίτη χατά βυνίχειαν ή Ελβετία χατεοπαράασιτο ύπδ Ιαωτερι- 
χών διχονοίων, οϊτινες όηεθάλποντο ίχ  τής δλιγοχρονίου επιρ^ής, τήν 
οποίαν ίλαβεν ή 'Ρωσβία χαΐ Αυατρία (μ. X. 1899). Πλήθος σχεδίων 
πολιτιχου συντάγματος προεδλήθησαν, εΐσηχθησαν, πάλιν άπεβλήθησαν. 
Αιό Ιγειναν άπειρον μεταβολαί, χαΐ αί συγχύσεις έχορυφώθησαν.

*0 Ναιαλίων έπειτα (μ. X. 1803 Φεβρ. 19) επέβαλεν είς τούς Ε λ 
βετούς τήν πράζιν τής συμπολιτείας χαΐ μεσολαβήσεως. Κατά τακτήν δά 
ή Ε λ β ε τ ία  συνεχροτεΐτβ «πά 19 νομών (οβηΐοοδ), ών εχαατος ειχεν 
ίδιαιτίραν ίσωτεριχήν διάταξιν. Τά γενιχά πράγματα τής δημοχρατίας 
ώρειλον νά πραγαατιύωνται ίν  εθνική συνόοφ, ήτις επροεδρεύετο υπά 
ί6νάρχθυ (Ι,αηίΙαηίΕΐηη), ίχλεγομένου χατά παν έτος.

*Η Βαλλεσία πρά τούτου έγεννε πολιτεία ίλευθέρα, χαί ετέθη υπό τήν



Γρεστβϊίαν Γαλλίας, ·:7,ς Ιταλίας χαΐ τί;ς Έλβίτίας (|α. X. 1802 
Αώγούατ. 26)* χαΐ ομω; ή χώρα αυτή συν«σωαατώ9η μετά τ?;ς Γαλλίας 
(μ. X. 1810 Διχίμβρ. 12], χαΐ εξ αύτ7;ς εαχηματίαΟη έ  νομό; Σ^μ- 
ιτρόνιος (8ϊιηρ1οη).

Ή τοιαύτη χατάατασις τ?,ς Ελβετία; βιήρχεαεν εως ου τά συμμαχίχά 
στρατεύματα, μετά τοΰ Γ»απολέοντο; τήν ^τταν, είσέβαλαν είς αύτ^,ν, 
άπεοοχίμασαν αύτί,ς τήν ούοετερότητα, χαΐ χαττ,ργηταν τί;ν τ?,ς μ εσ ο - 
λα β ή α εω ς  η ρ ά ς ιν .  Τότε ο Ι(μ .Χ . 1813) χαΐ αί άρχζϊαι τών όρτ- 
στοχρατιχών χαΐ βημοχρατιχών οιχόνοιαι άνενεώ^ηααν, αΐτινε; μό).ι; βιά 
τών αυστηρών επιταγών τών μεγάλων συμμάχων ίυνάμεων χατευνάσθησαν.

'Γπό τήν προστασίαν αυτών εγεινε τέ)ο; πάντων εν Τιγούρφ [ΖϋΓΪοΙΐ) 
σ υμ π ο λ  ι τ  εύ σ εω ; ουνθήχτ], χαθ’ ήν «ί; τού; ^εχα υπάρχοντα; ήβη νο
μού; ηροσιτέθησαν χαΐ άλλοι τρεις, ή Γενεύη χαΐ ή Νοβαχαστόλλα χχΐ 
ή Βαλλεσία (μ· Χ· 1 8 ΐ4  Σεητεμβρ. 8 ). Αΐ μεγάλαι δυνάμεις βιάπρο- 
χηρύξεως συνεχώρησαν ιΐς τλ,ν Ελβετίαν νά εχι^ α ίω ν ία ν  ο ιι£ετε
ρ ό τη τ α  (μ . Χ· 1815 Νοεμβρ. 20).

194. άαγία»
Άπό τής Βεστφαλ,ιχή; ειρήνης μΙχριτής Ιχρήξεως τής Γαλλιχής Ιπα- 

ναστάσεως ολίγα συνέβησαν εν Αανί^ τής χα^ολιχής ιστορίας άξια. Τού · 
των 0  ̂ χαφιώτατα εινε τά εξής. Μετά τον θάνατον Χριστιανού τοΰ Δ'^ 
(μ . X. 1648) διεοόχθη τήν βασιλείαν Φριδερίχος ό Ι". (§. 132) (μ. X*. 
16-18— 1 6 7 0 ), οστις εδυστύχησε μ^ν είς τον πόλεμον τον προς Κάρο
λον Γουσταΰον τον βασιλία τής Σουηδίας, δμ(ι>ς ιίς τήν 1ν Εοδανί^ ή . 
’Λ ΐνίγ (€ορρ€π1ΐ{ΐξοη) δίαιταν χατώρθωσε νά άναγνωρισθή ή βασιλεία 
χ λ η ρ ο ν ο μ ιχ ή  χαί α π ερ ιό ρ ισ τ ο ς  (ρι. X. 1660).

’Επ'ι Χριστιανού τοΰ Ε’. (μ. X. 1 6 7 0 — 1699) προσετέθη είς τό βασι
λείου τής Δανίας τό Ολδεμβούργον χαΐ Δελμενόρστιον. Φριδερίχος δέ ά 
Δ'. (μ. X. 1 6 9 9 — 1730) συνεμάχησε μετά τής 'Ρωσσίας χα'ι Πολωνίας 
χατά τοΰ ΙΒ'. Καρόλου βασιλίως τή; Σουηδίας* άλλ’ ο νέος χαί θερμουρ- 
γό; Κάρολος, ε^ορμήσας ώς άστραπή χατ αυτού εί; τήν Κοδανίαν, ήνάγ- 
χασεν αύτόν είς ειρήνην, ’Επί δέ Χρι^ιανού τοΰ (μ. Χ. 1173— 1746), 
χαΐ ετι μάλλον επί Φριοερίχου τού Ε'. (μ. X. 1746— 1766), έπέδωσαν 
ή εμπορία χα'ι ή βιομηχανία, αΐ τέχναι χαΐ εηιστήμαι, χαΐ ούτως ηύ- 
ξησεν ή ευπορία χαΐ ισχύς τοΰ κράτους.

ΈπΙ δέ Χριστιανού τοΰ Ζ’. (μ . X. 176 6 — 1784) «αρεχωρήθησαν μέν 
αί χομητίαι Όλδεμβούργου χα'ι Δελμενορστίου είς τήν ’Ρωσσίαν, άλλ’ ή 
Δανία εύοαιμόνει* επειδή όμως ό βασιλεύς επεσιν είς παραφροσύνην, ε- 
λαβε τα; οΓαχα; τής χυβερνήσιως ό διάδοχος Φριδερίχος (μ . X. 1784), 
χαΐ σω^ρόνως διίθυνεν αυτούς προς εύδαιμονίαν τοΰ κράτους·

*0 άντιβασιλεύς δέν ήθέλησε ποτέ νά μεθέξη ίχ  τών διαπληχτισμών 
τών άλλων δυνάμεων, παί μάλιστα έχ τοΰ προς τούς έπαναστάτας Γάλ
λους, χαΐ ούτως ευτύχησε νά ίδιρ τά μέν πλοΐά του διαπλέοντα πάσας τάς 
θαλάσσας, ςήν εμπορίαν δέ χαΐ ευπορίαν άκμάζουσαν.
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$, 195. Π /ρα ι:.

Ά ΐ ν  ή «ϊ^υνήί ·δ"1 «!?*ιΕί“ ί  Ε>·” “ 5· ’'>Ρ'·56ρ'^·ί-
η ,ς  , ί ς  Δ .ν « ί,ί στ,ι».1« Ιχ ίΆ γ γ Ιω ν  ΘΛ.ασινί,ν έ« ζ,).ο™ π·«, ο «ν- 

1 ^ » 7 ΐλι0ς, ϊ ά  νά ίζ«σϊαλί»ι τήν ναυ-ηλίίν ιο» ρΜ ίλω » ιου «γ.ο του
•Αγγλι»5 ω  ϊ ί !  β.λά«5ΐ;ς " β Γ  ,*

' . ύ ν . , . ρ ί τ ν , τ .  τ ώ . 6 . .ρ 6 .ρ .1 ω ν ( ι . .  X. 1801 ί,νο ..ρ . 6  , τ , ,  
ί™ Ια νιίχ·νή ίιι ιυγϋροτήσιι ή 'Ρ » » ·!· (ρ· " *
νλοι ί«1νη««ν πίλερον « · '«  ’ ί !  ^ ,  .
^ Οί ν«ύ«ρχοι τ?,! Ά γγλ!«  Πάρχερες χ«1 Νέλεω» ηλβίΐν ειρο τ ί !  Κ«χ
ε .ν ί.ε , χχ ίχρδ  εϊ,ίχδλε(«ε.ύεχ,ς ίχεΟ«ε,.χν χ4ν 4«»ιχον σ ιίλ». ( ρ -  
X 1801 Ά π (χλ .2 ), χχΐ ήνάνχαια» τί,χ ΔαΛχ ν« αχχγνωρ'.οτ) το τίΐί 
■Αχγΐίχ! β χ ΐ ά ο σ ε ο ν  ί ΐ χ χ ιο ν .  Έχτοτε »  4 έντι6χ.ιλεός ενερεινεν', 
, «  τ ί  είρχχεχίχτοο ο4ετηρ., χ .! ρετί τήν δ.άλυοιν τοό ΡηνεΧΟ» ο » ^  
ί ίο ρ ο ο  χ,όίχ,οε τό ριοΙλεΛτοο »ο«·ο)ρ«τ4»ας εις οιοτο -ας Γερρανιχας 
ϊώρος (ρ. X. 1800 Σεητερδρ. 0). , , . . ι  ι ι

'Αλχ' ή το-.νενναι4»ρονος ίναχτος 4γ4ιεη χρ4ς τΐ.ν ειρ>;νην >Ρ·**· " ζ  
χροός νά . ί ρ ϊ  χαρχοός· ίοειδή ρετ4 τί,ν Ιν Τίλαε, ειρήνχ,ν (ρ. X. 1807 
Ιοολ. 7 ) , 4 ά,τιδααιλείς δ ΐ, ίδ ίχ ί»  τ ίς  Αγγλίας αρί-ααι. ν4 ουρρα- 
νήοη μετ' αότί,ς, οόδέ τόν Δανιχόν ςδλοϊ νά ειαραδωιγι εις αοτην, χαβως 
ίόν έζν,τει, ρίχρι τ ίς  γενιχί,ς ειρήνης, στόλος Άγγλιχός ίπολιόρχησ. 
,ή ,  βοσιλεόοοσαν ΚοδανΙαν(ρ. X. 1807 Σ._.τερ6?. 4 - 5 ) ,  ,α ι ρε χα- 
εαδοναστείας ρεγάλας ήνάγχασε νά ειαραοοθωσιν εις αυτόν τα ετολεριχα 
τής Δανίας ειΑοΐα ρετά εεάσης τής ειολεριχής παρασχευής.

Τότ» λοιπόν ό άντι6α»ιλιύς σιτνιμάχησ* μ«·?« Γαλλίας, χαΐ έχη^ 
ρυΙ·πόλ€αον χ«β*Εής Αγγλίας χαΐ Σουηδίας (μ. X. 1707 Νοίμβρ. 5), 
Καί 4 ρ ίν  νερίς τούς Σουηδούς ειόλερος λίγου άξιον οίν ερερεν-ουδίν· 
άλ.λ* ή τής Αγγλίας εχθρα εγεινεν ίχιβλαβεστίρα’ επειδή οοτοι ειάσας 
τής Δανίας τάς άποιχίας ήρα σα ν χαί ότε ΦριδερΙχος 4 δ ρετά τόν 
ίάνατον τοί3 παρά^ρονος πβτρόςτοο, Χριστιανό» «ι> Ζ „  «νββας ΙπΙ τοιι 
θρόνο» τίΐς Λανίας (μ. X. 1808 Μάρτιο» 13), «ροέτ.ινίν εΐ^νην (μ. Χ. 
Ί8 1 3 ), αυτοί άπήτουν να ηαρβχωρήαχι τήν Νορββγίβν εις τήν Σουηδίαν.

'Δνίνέωαϊ λοιπόν ό τής Αανίας βαυίΑΐύς τήν μετά τής Γαλλίας συμ- 
μανίβν “ίΟ», *«1 οι* επολεμήίη »ηβ του διαδόχου τής Σουηδίας. 
0 δ ί«  είαίβαλεν είς τήν *Ολσατίαν, χατετρόπωαε τόν Δανιχόν στρατόν, 
χαΐ ήνάγχασε να γείν, ή ίν  Κιλίιρ ή Χιλωνίψ (ΚιοΙ) είρή^ (μ. X. 
1 8 Η  Ιανουαρ. 1 4 ), χαθ’ ήν ή Δανία ηαρεχώρησε τήν Νορβεγιαν εις 
τήν Σουηδίαν, άπέβαλεν δμως «βρα τήί "Αγγλίας τας άποιχιας της, χαΐ 
όχέρδησε τί,ν Σονηδιχήν Πομμερανίαν. .  ο .  μ ι

Τήν δέ Πομμερανίαν ταύτην μετ ολίγΜ (μ . Χ.^1815 Ιουν 4.) ή Δανία 
ίΜιρεχώρησεν εις τήν Προυσίαν, ήτις άντ’ αυτής εοωσε χρήαατα καΐ το 
δουχάτον το!> Λεοβούργου (0»αειιΙ)αΓ8), τό όποιον είχε λάβει από τής Αν- 
^τοβί^ς. Τό δε Δεό^οι^γον ό Φριδερίχβς ή'Λίσε μετά τής Όλσατίβς.
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§. 196. ΙονηϋΙα-
Δ(ά τήν έν ΠοΛταύ? μεγάλην η-τταν, *:γ,ν όηοίαν ό ΙΒ'. Κάρολβί ήτ- 

υΐ» τοϋ Τβάρου Πέτρου τοϋ Α’. ($. 165) ([λ. X. 1 7 0 9 ), «ξέλειψίν 
ή έν τ^  βορείφ Εύρώτ;η δύνβ[Λΐς τής Σου^,δ(«;, χαΐ ίστίρεώδη ή τής 'Ρωσ- 
«ίί1  ̂ υπεοονή.' Άπο οέ' τοΰ θανάτου Καρόλου τοό ΙΒ'. οτις συνέβη «πΐ των

Γίβαλία (Ιβίΐθ), ένφ ευρίσχετο εις χορόν ττροσωπι,δοοοροΰντων (6α1 ηα8(}110) 
(ρι. X  1792 Μαρτ. 16). Τούτον οε διεδέχθη ό ανήλικο; αύτοΰ υιός Γου- 

Λ αντί τοϋ ότ:ο(βυ έχυβέοντ,σεν επιτροπικως τέσσαρα περίπουστοΟος 6 Δ'., άντί τον οποίου έχυβέρνησεν επιτροπικ 
ίτη (ΐΑ. X. 1796 Νοερλβ. 1), ό ηατράδελφος αυτού δούξ τής Συνδεριχαν- 
νολανδίας {δυιιάοΓίηοηιιΙοικΙ).

Άβοΰ δε ό Γουσταΰος εγεινεν εν^,λιξ, χαΐ τάς ήνία; τής χυβερνήσεως 
2).αβεν ε[ς '/«?*?» «ύθΰς διά τδ ό©ρον χαΐ Φίλοπόλεμον ΐδίωαά του ήρέθισε 
καθ’ εαυτού τάς ριεγάλας δυνάυεις. Αύτος ύβρισε χαι τήν Προυσιαν,ύβρισε ττ,ν 
Γα)Λίαν, ήτις τοϋ άατ,ρεσε’ττ,ν ΠοίΑρερανίαν χαΙ 'Ρυγίαν ([ΐ. X. 1800 
Τεπτεαβ. 10). Επειδή δε διά τό προς τόν Ναπολέοντα άσπονδόν του 
ρΓσος ένέρενεν άριετάπειστος εις τής Αγγλίας τήν συ[Α[Λαχίαν, Ιδωσεν αι
τίαν εις τήν 'Ρωσσίαν καΐ Δανίαν νά κηούςωσι πόλε{Λον χατά τής Σουηδίας.

'Ρωσσιχδς λοιπόν στρατός, εχων στρατηγόν τόν Βουξοιφέδιον (ΒϋχΚ«- 
ί(1οη), είσέβαλεν είς τήν Φιννίαν (ΡΐηηΙοη^), χα'ι έχυρίευσε τήν ώραίαν 
ταύτην επαρχίαν, τήν οποίαν ό αύτοχράτωρ Αλέξανδρος, δια να εξασ^· 
λίση τά σύνορά του, συνεσωριάτωσεν εις τήν Ρωσσιχήν αυτοχρατοριαν 
X. 1808 Μαρτ. 10). Ή  τής Φιννίας απώλεια χαι ββρεΐς «ρόροι προ^ τά 
τοΰ πολέριου έπρβςένησαν γενιχήν δυσαρέσκειαν, ήτις ηύςησε τόσον,^ωστε 
οί [χεγιστάνες τοΰ βασιλείου χαθήρεσαν τόν βασιλέα Γουσταΰον, χαι τους 
απογόνους αύτοΰ έχτ^ουςαν αιωνίως ξένους τής βασιλικής αξίας (^ε. X. 1809 
Άπριλ. 13).

§. 197. /7//ΪΟ0·
Τότε ό δοΰς τής Συ;δεραανοΑ/.ανδ(ας ανέλαβε την οντιβασιλειαν, καΐ 

άαοΰ πρότερον (ρι. X. 1809 Ιουν. 7) έπεχύρωσε νέον πολίτευ^Αα,^άνέβη 
είς τόν θρόνον τής Σουηδίας, έπονοιεασθείς Κάρολος ΙΓ'. Επειοή ο|εως 
βασιλεύς ούτος ήτον γηραλέος και άτεχνος, έχήρυξε δώοοχον του θρόνου τον 
Χριστιανόν Αύγουστον, ηγεμόνα τοΰ έν Ό).σατία Αυνσυστοβούργου (ιΐοΐ-
6ΐβίπ·Α«?α5ΐοιώυΓβ) (α . X. 1809 Ιουλ. 15).

Καθώς άνέβη είς τόν θρόνον ό βασι).εύς, ευθύς διηλλαχθη προς τας παρ- 
ωργισρένας δυνάαεις. Καί πρώτον [λεν Ιχαυεν ειρήνην μετά τής Ρωσσιας 
βν Φριδερικοχάμη (ΡΓίβάοΓΐοΙίδΙίαπί) (μ. Χ· ΐ8 0 9  Σεπτεμβρ. 1 7 ) , καΐ 
είς αυτήν παρεχώρησε τήν Φιννίαν, ττ,ν ανατολικήν καΐ δυτικήν Βοθνίαν 
χαΐ τήν νήσον ’Αλανδίαν. “Επειτα δε δια/λαχΟεΙς χαι προς τήν Γαλϊ.ιαν, 
απέλαββτήν Εομμερανίαν και ’Ρυγίαν (μ. X. 1810 Ιαννουαρ. 6).



’Κπίίδή 08 ό ο·.άΒοχος αί '̂^ιοίω; ατ:ί9χνιν (|α. X. 1810 Μαιο■̂  2 8 ),ο
ήνιΐίών τοΰ ΙΙονΐεχόοβον Β ίρ να ρ ο ο ί“Γτ,ς Καρο/Οί Ιωανντ,ί £,ε/.ίχ9/·, διβ*
άίχος (μ. X. 1810 ΑΟγο'̂ ϊτο·̂  28). Α·.α 2ε τί,ν σώ^ρονα τ:ολ-.τ«ήν τοϋ 
ίναχτος τούτου ή Σου ,̂δίβ ίχτ,ρύχβη χατα τοΰ Ναπο).έο·Λθ;, χα·. συνηγωνί-
σθϊ) γε·ΓΛΐίω;τον ύπίρ έ λ ίυ δ ίρ ΐα ς  β γ ώ ν « .

Α'.ο αυτός ό δ'.άδο*̂ ος ε~*ρουϊΐ«ο9η εις τ̂ ,'< Γερίλαν.αν |Λετα δυνά|Λεως, 
χαι βυντ,γωνίοΟη εις τ*ς ΐε*7*? "«? εν Γροσσοβ/^ι^, Δεννεβ’.χφ χαι Δειψ'.^ 
(0Γθ5δ1)€ΐ;Γ6υ, ϋοηΐΊενίΐζ,ί-θίρζί?)· επειτ» δΐ, στρατεύτας χατβ ττ̂ ς Δα· 
νίβς, εχυρίιυσε ττ,ν ΌλσατίανχαΙ τό Σλεββιχον χαι εβιασε ν» γεί'/γι ή εν 
Κιλία είρήντι, χ*0’ ην ή Νορβεγί» τιαρεχωρήΟν] εις τήν Σο'Λ-.δίαν (μ. X.
1814 Ιχνουαρ. 14). , (

Δεν έδεχδ/.οαν {λεν οί ΚβρδεγοΙ ττ,ν ττ.ς Σου/.δίας αρχήν, εχτ,ρύχδησαν 
ελειΛεροι, χαΐ έξέ/.εξαν βασιλέα εαυτών τον αναχτα Τί,ς Ολσατιας^χχΙ 
Σλεαβίχου Χριστιανόν Φρ.διρίχον (;α. X. 1814 Μαιου 29)· άλλ’ ουτος,
ρΐϊ,ν Ρχων ίχανήν ούνααιν στρατιωτιχήν, ήναγχάτ9η μετά τ/,ν έν Μοσσ’4
(Μοδδ) άναχωχήν να εχλεί^Ό ττ,ν Κορβεγίαν (μ. X. 1 8 Η  Αυ·/. 16)· 
χαΐ ούτως αύτη οταράχως υτιιτά-χΟη ιίς ττ,ν Σουτ,δίχν (μ. X. 1814 ’Οκ- 
τωβρ. 21), καΐ ώς αυ9ύί:α?χτον βασΟ.ειον ελαβεν ιδιαίτερον πολίτευμα άν· 
τιπροσωπιχόν (μ·Χ· 1814 Νοεμβρ. 4).

Άβοΰ δε όΙΓ '. Κάρολος επλήρωσι τό κοινόν χρέος (μ. X. 1818 Φεβ. 5), 
Ο'.ιδίχήϊ) τήν βασιΜίαν ό διάδοχος Κάρολος Ιωάννης. Ό  βααΛευς ουτος 
εβελτίωσε τό χρτματιχόν, μετα·χειριζόαενος είς τοΰτο φρόνιμον πολιτικήν 
οίχονομίαν, υ^ωσε ττ,ν δημοσίαν «ίστιν, χαΐ δραστηριώτατ» εφρόντισε περί 
τής εμπορίας, τής ναυτι).ίας, τής βιομηχανίας και τής γεωργίας. ̂ 'Γστερον 
δε ά·η·,νόοευσεν αντιβασιλέα τής Νορβεγίας, τόν υίόν του και διάδοχον τοΰ 
θρόνου "Οσκαρον (μ.Χ· 1814).

Ί ΐ  ευσταθής διαγωγή κάι ή ευεργετική ενέργεια τής δυναστεία; τα·ύτης 
καθ’ έχάστην ηυξανεν άμφοτέρων τών εθνών τήν εις τόν βασιλέα πίστιν, 
και ένέπνευσεν εις αύτα στοργήν και χρηστά; ελπίδας περί τοΰ μέλλοντος 
«ϊς πολλούς αιώνας.

198. ’ΡωσοΙα·

"Οτε έν Γαλλίφ έςερρά-ρ) ή έπανάστασις, έβασίλευεν έν *Ρωσσία ή αυ
τοκρατόρισσα Αικατερίνη ή Β'. (μ .Χ . 1762-1796), ήτ« έξηχολούθει νά 
ένερ'̂ ’ή κατά τό πνεύμα Π έτρου τ ο ΰ  μ ε γ ά λ ο υ  (§. 156). Αυτή δι ευ
τυχών πο/.έμων χάι ά/.λων ποί.ιτιχών πράςεων ηΰςησε τό βασίλειόν της 
με 11,000 τετραγωνικά τάδια γεωγραφικά. Ταύτην δε άποθανοΰσαν (μ. 
Χ. 1790 Νοιμορ. 6) διεδέχθη ό υίό; αυτής Παΰλος ό -Α'. (μ· Χ· 1 796—  
1801), όντρ αυστηρού χαι ορμητικού ·χαραχτήρος.

Όλίγον δέ μετά τήν είς τόν θρόνον άνάδασίν του ό α'ύτοχράτωρ Παύ)*; 
ουνεμάχησε μετά τής Αυστρίας, ’.Αγγλίας χαι Τουρκίας χατά τών Γάλ
λων (μ. ”Χ. 1798), κα'ι εςηκολ.ούθησε τόν πόλεμον χαι κατά γήν και χατά 
θάλασσαν δεαστηιιώτατα. Ό  'Ρωσσοτουρκιχδς ςόλος έκυρίευσε τά; Ιονίον;
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^^σους, οΐίΐνις £χηρύχ9-/;σαν ο η |* ο χ ρ α τ £ α  £.πδ τί,ν προ«τβ«Ιβν τής 
Το'^ρχί«·

Ό  'Ρωτϊαυστρ’.Βχδς Τ{«·οί -ουβάροβον βπολίμ/,ίίν «ν ιτΒλ'!^,
χαΐ |Λ£τ* τήν Ιν Νοβ^  ̂ (Νονί) ρΐίγάλην μάχ·/,ν (μ . X. 1799 Αύγ. 1δ), 
?ξω»» τους Γάίλου; «  τής Ιτα/.ίβς* άλλ’ «ν Έλβίτί<? χαΐ ’Ο/λανδί^ τα 
Υωσσιχ» δπλ» δεν ήσαν τόσον ευτυχή* επε-.δή έχει μέν ό Κορσάκοβος ένι- 
χήΟη χατα τό Τί-^ηυρον (μ. X. 1799 Σιτιτεμβρ. 2 5 — 26)* ένταΐ^α 8ε ο1
'Ρώσσοι μετά των "Αι~^λων, οϊτινες ήθελον να άτ^σπάσωσι τήν Βελγικήν 
δημοκρατίαν από τής Γαλ).ιχής έπιρ^ής, ήττή^ίησαν χατά χράτος (μ. X. 
179 9  Όχτωβρ. 6).

Ό  Βϋτοχράτωρ ΠαΟ,ος άγανβχτήσας δια τοϋτο, άνίχάλεσε τα λείψανα 
τοϋ στρατεύματος του, καί έχωρίσθη άπό τής χατα τής Γαλλίας συμμα- 
χίας. Όργισθει; δέ χατα τής Αγγλίας, δ'ΛΤΙ έβλαπτε την ούδετέραν ναυ
τιλίαν, συ-νεχρότησε τήν ένοπλον βόρειον ο υ δετερ ό τη τα  μεταξύ 
'Ρωσσίας χαΐ Σουηδίας χαι Δανίας χαι Προυσίας (μ. X. 1800 Δεχεμβ. 16). 
*Αλ).α πριν δυνηθή να βά/,η εις ενέργειαν αυτήν, έδο).οβονή9η δια νυχτός 
ύπό τινων μεγιστάνων τοΰ βασιλείου του (μ . X. 1801 Μαρτ. 2 3 ). Τού
τον δ1 διεδέχθη ό υιός αύτοΰ Αλέξανδρος ό Α’., βασιλεύ; πρ^ος χαι φι- 
λ.άν^ρωπος (μ. Χ· 180 1 — 1825).

§. 199 . ΈζαχοΛούθησίζ*

*0 Αλέξανδρος έπράϋνε τ4 αυστηρά μέτρα του πατρός του. έβελτίωσε 
τλ,ν των δουλοπαοοίχων χατάστασιν, χαΐ έγρόντισι περί τής έξημερώσεως 
χαι έχπαιδεύσεως τοΰ )Λθΰ του. Ήγάπα μέν τήν ε ιρ ή ν η ν ,  άλλα δέν 
Ι^οβεΐτο τον π ό λ ε μ ο ν , οσάκις ήτσ< άναγχαΐος. “Εδειξε δέ τούτο, δτε 
συνεμάχησε μετά τής Αυστρίας χαΙ Α γγλίας (μ. X. 1805), χαΐ έπειτα 
(μ . X. 1807) μετά τής ΠδΟ'υσίας κατά τής Γαλλίας, και τγ,ν έπολέμησε, 
διότι κατεπάτηβεν ολα τά εθ ν ικ ά  δ ίχ α ια  {§. 1 65— 166).

’Ενίχησαν μεν οί Γάλλοι χαι κατά τάς δύο εκείνος μάχας* δμω; ό Ά λέ- 
ξονδοος εί; τν,ν εν Τίλση ειρήνην (μ. X. 1807 1ουλ.7) έχέρδησε τήν έπ- 
ορχίαν Βιαλιστόκκον ή Γρόδνον (Βϊαΐίίΐοοίς Ογο^πο), προσετεθη είς τό 
ή π ε ιρ ω τ ικ ό ν  σ ύσ τη μ α  (δ^8ιβ^ηβ ΟΟηΙίηεηΐΒΐ), και έκαμε μετά τής 
Γαλλίας βιλιχάς σχέσεις, αντινες ετι μάλλον έστερεώθησαν εις τήνέν Έρ- 
^ύρτιρ σύνοδον τ?»ν δύο αύτοκροτόρων (μ. X. 1808).

Ά /.λ’ ή νέα αύτη συμοιλίωσις ήρέθισε τήν Ά*)^λίαν χαΐ Σουηδίαν είς 
πόλεμον χατά τής 'Ρωσσίας* καΐ τόν μέν πό).εμον τον πρός τήν Σουηδίαν 
ή 'Ρωσσία έτελείωσεν ευτυχώς, και είς τήν εν Φριδερικοχάμη ειρήνην (μ. 
X. 1809 Σετττεμβρ. 17) έχέρδησε τήνΦιννίαν καΐ άλλα Σουηδικά* είς τόν 
προς τήν Α γγλίαν δμωςάπώλεσεν έν τω ),'.μένι τής Λισβω·«;ς στοΛον εξ 
έν·ι/έα διχρότωνχαι μιας ορεγάδας (μ. X. 1808 Σεπτεμβ. 3).

"Οτε δε ή Αυστρία (μ. Χ. 1809) υπέρ τής Ευρωπαϊκής έλευθερίας 
έχίνησε κατά τοΰ Ναπολέοντος πόλεμον, ό Αλέξανδρος, ί>ς σύμμαχο; τής 
Γο)λ.ίας, έστειλε στράτευμα χατά τής Α'ΐστρίας, τδ όποιον ή δεν έζήτησεν
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9) οίν Τϋοιν ιΐκβιιίαν ειςμιγάλ* ηολεαιχα χατορ9ώί*ατβ. Κ*Ιο|ίω;ή Αι/- 
στρί» ώ  ττ,ν ίν Βανντί ιίρήντ.ν {[λ. X. 1809 ’0«ωβρ. 14) τ:α?*χώ.^,».ν 
*{; τί,ν ·Ρ<«σίαν τήν Τβρνίπολιν (ΤαΓΟΟροΙ), Ιπαρχίαν τ?,ς ανατολιχί,ς 

Γαλ»ίας. «. > -ο ·
Ει; τον πόλεμον τί;ς Τουρχίας χατ4 *Ρω»σί«ί» δςπ; 

τίοτροπήν ττ.ς Γα/λ.!*ς (μ. X. 1806), δ'.εχόπη ανακωχής (μ. Χ· 1807), 
ϊ^ ιιτβ  δε άνενεώ9η (μ . X- 1809),**1 τελείΛα'ον Ιτελείωαε δι4 τής έν Βο«. 
χου:ετ(ω εΐρή·«·,ς(μ. X. 1812Μ *«ν28),ή ·Ρωσσία εχί^Βψ( τό “^ατολιχον 
μ ί ^  τής Μολδαβία; χαΐ ολχ,ν τήν Βιαταοαβίαν χαι τον Πορδταν (ΡΓϋΙίι). 
Συγνοόνως δέ σχεδόν έπολέμονν τολ Άλεξάνορου τ.α στρατεύματα ποός 
τήν Περσίαν, χαΐ εις τήν εν Σεϊβά είρήν>  ̂ ίΡ· 1813 Οχτωβρ. 12) 
νίγκασαν αύττ,ν να παραχωρήττι ε(ς τήν 'Ρωσσιαν τας ωραία; επαρχίας 
τας μεταξύ ενςείνου Πόντου χαΐ Κασπίας θαλάσσ/^ς.

Ι §. 200 . Ω /ραο
*0 δεσμός, μέ τον οποίον ό Ναπολ.εων εουντ,Οτ) να οεστι τν,ν Ρωσσιαν, 

εχα/.αρώνετο χατ’ ολίγον* επειδή δ Άλ.έξανδρο; συνεϊδε τας εςα·.σίους βλά- 
βα'ς, δσαι έχ των εμπορικών απαγορεύσεων χατα τής Αγγλίας έπήγαζαν 
εις τό βισΟ.ειδν του* συνεϊδε τας προσβολάς, οσας ο των Γάλλων αύτοχρα* 
τωρ εχαμεν εις τα δικαιώματα ηγεμόνων άνεςαρτήτων* συνεϊδε πόσον τήν 
βπιχίνδυ'/όν της δύναμιν ή Γαλλία χα9 εκαστην ηυςανε.

Διό άνε-ρύη μεταξύ άμ:ροτέρων των αύτοχρατοριων χατα πρώτον μεν 
ψυχρότης* επειτα όμως, δτε ό Ναπολέων τον δοΰχα τοΰ Ολδεμβο'ύργου, 
συγγενή ·ϊθ'̂  Αλεξάνδρου, έστέρησεν άπο των πατρφων χωρών, ανειράνη 
ωανερα «χ^ρα. "θ0ιν οί αυτοχράτορες ομιρότεροι έπε9ύμθ’/ν τον πόλεμόν, 
ο μεν Ναπολέων, ϊνα, χαταδαμάζων τήν*Ρωσσίαν, έκπεραιώσγι την παν
τελή τής ηπείρου υποταγήν, όδε Αλέξανδρος, ϊνα τήν Ευρώπην άπαλλάξιζί 
οπό τής τών Γάλλων καταουναστείας.

Τήν εις τούς Γάλλο'υς χα; τούς τούτων συμμάχου; όλεΙρίαν εχβασιν του 
γιγαντιαίου τούτου άγώ*υος εϊδαμεν ήδη έν τώ 170. Ο βεός αυτός  
« χρ ινε  τή ν  κ ρ ίσ ιν , χ α ΐ ε ι ς  τούς κ εχ α χ ω μ ένο υ ς  λα ούς χ α ι 
ή γ ία ό ν α ς  έδώρησε π ά λ ι ν  ε ιρ ή νη ν  χ α ι ελ ε υ θ ε ρ ία ν !  Εκτου 
αγώνο; τούτου ό "Αλέξανδρος έχερδησε τό δουχάτον τή; Βαρσοβία;, τό 
οποίον έχήρυξε κ λ η ρ ο ν ο μ ι κ ό ν  β α σ ί λ ε ι ο ν  τής Π ο λ ω ν ία ς .  
Άλλ’ ϊνα έμποδίσή καί τοΰ λοιποΰ τον μεταξύ χριστιανικών δυνάμεων 
πόλεμον, εχαμεν έν ΙΙαρισίοις μετά τής Αυστρίας καί Ποουσίας τήν ίεραν 
ο υ μ μ α χ ία ν  (μ. X. 1815 Σεπτεμβ. 26).

*ϋτε οέ ό Αλέξανδρο; εν Ταγγαρόχχω τής Ταυρίοος άνεπαύ9η εν χυριιρ 
(μ. X. 1825 Δεκεμβρ. 1), ό μέν πρεσβύτερος αδελφό; αύτοϋ ΚωνσταντΓ-υ^ 
βχαμε παραίτησιν τών επί τοΰ θρόνου τή; 'Ρωσσίας δικαιωμάτων του, ο οέ 
μικρότερος, Νικόλαος ό Α'. άνηγορεύθη αύτοκράτωμ Και ευΟυ; μετά ττ,ν 
άναγόρευσιν αυτού εξιρράγη μεταξύ τοΰ στρατού σ'χ/ωμοσία πολύ εκτετα
μένη χαί προ πολλών έτών προπαρασχευασμένη κατά τής βασιλς'υούτη; 0ΐ- 
κογενείκςι άλλα οι' ενόπλου δυνάμε'Λς οιεσχεδάσθη ευτυχώς.



Μίταδί ταΪΛ«& ΝιιΙίλαος ε^έφίη έν Μόσχα λα^λπρίτατα ([Λ. X. 1826 
ϊ ιιγ π |χ6|>.) χαΐ “ϊδ «ύτδ Ιτος ιχιντ.βτ) πόλε|*ος χατέ τής Περτίας εις τδν 
ό«θΓον ευτ^^εροϋαιν οΐ 'Ρώσσοι·

$. 2 0 1 . ΠοΛωτία·

ο ι  Πολωνοί, διότι ύπέχειντο εις τρία διάφορα σκήπτρα μ,ιγάλως ήγανά- 
πτουν διά ττ,ν διαίρεαιν τής πατρίδοςτων ($. 162). Τήν δε τοιαύττ^ν τής 
ψυχής των Πολωνών διάθεσιν έγνώριζεν ό Ναπολέων, χα'ι δια τοΰτο είς τδν 
τιρδς ττ,ν Προοσίαν πόλεμον (μ . X. 180 6 — 1307) προσεχάλεσεν αυτούς 
νά λάβωσι τά δπ)Λ κατά τών Προυσών. Ταχέως συνήχθ/) πολυάριθμος 
στρατός, χαΐ ύπδ τούς στραττ,γούς Δομπρόβσχν,ν και Βίδιχιν έπολέμτ,σεν 
ήρωϊχώς προς τού; Προ’ΰσους.  ̂ ^

*0 Ναπο).έων, μετά τήν έν Τίλσιρ ειρήντ,ν, διά νά άνταμείψτ) τοΰ Πο· ' 
λωνιχοϋ λαού ττ,ν ονδρίαν, έχ τών τής Πολωνίας επαρχιών, δσαι τέως ΰπ- | 
ν.χουον είς τήν Προυσίαν, καΐ έχ μέρους τής δυτικής Ιΐρουσίας, έσχημάτι- * 
σεν Ιδιαίτερον κράτος τδ ο ο υ κ ά τ ο ν  τή ς  Β α ρ σ ο β ία ς , χα'ι άντίγόρευσ· 
κατά κληρονομιάν δοΰκα τδν βασιλέα τής Σαξωνίας (μ. X. 1807 ίουλ. 22), 
Τό νέον κοάτο; διεχοσμτ,^η κατά τδ Γαλλικόν, χαι ό αύτοκράτωρ έπι πολ
λών χττ,μάτων τοΰ στέμματος εφύλαξεν είς εαυτόν τήν κυριότητα διά ν αν
ταμοιβή μ’ αυτά τούς στρατηγούς του.

\ είς δέ τήνέν Βιένντι ειρήνην (μ. Χ. 1 809  'Οκτωβ. 14), τδ δουχάτον 
προσέλαββ τήν δυτικήν Γαλικίαν, τδν Ζαμόσκιον κύκλον τής ανατολικής 
Γαλικίας καΐ τήν πόλιν Κρακοβίαν* ώστε ό πληβυσμδ; τών κατοίκων αύτοΰ 
συνεποσοΰτο ήδη εις 4  εκατομμύρια. Είς τδν κατά τής 'Ρωσσιας δέ πόλεμον 
τής Γαλλίας (μ .Χ . 1812) ό Ναπολέων συνεχάλεσεν είς Βαρσοβίαν γενι
κήν σύνοδον τών συμμάχων, και ύπεσχέθη τ ή ν ά ν ά σ τ α σ ι ν τ ο ΰ  βα
σ ιλε ίο υ  τή ς  Π ο λ ω ν ία ς ,  τδ όποιον εμελλε νά συμπεριλαμβάνη τδ 
ύπάρ5>ον ήδη δουχάτον και πάσας όμοΰ τάς επαρχίας, δσας ή 'Ρωσσία εί· 
χεν έςουσιάσει άπδ τοΰ 1772 έτους.

Τοΰτο έξήψε μέγαν έ-Λουσιασμδν είς τάς χαρδία; και πολιτών καί χω
ρικών, και σύμπαντες έφιλοτιμηθησαν νά χάμωσι τά  πάντα υπέρ αυτόν. 
Άαοΰ δμως τών Γάλλαον άπέτυχε τδ επιχείρημα, τδ δουχάτον τής Βαρ
σοβίας είς τήν εν Βιέννη σύ·ιΌθον (μ. X. 1814) έγεινε κ α τά  κληρονο
μ ι ά ν  β α σ ί λ ε ι ο V , και έδόβη είς τδν Άλάξανδρον ή δε δυτική Πρου- 
σία και ή Πόσνα (Ροίβη) οπεδόίησαν είς τδν βασι).έα τής Προ'υσνας,ό αύ- 
τοχράτωρ τής Αυστρίας άπέλαοε τδν Ίαρνοπολίτην κύκλον μετά τώνα/.ι· 
κών τής Βελίσχης, και ή Κρακοβία μετά μιχράς περιχώρου έχηρύχθη πό- 
λ.ις ελεύθερα.

Ό  Αλέξανδρος εδωσεν είς τδ βασίλειον τής Πολωνίας νέον πολιτικδν 
σύ'/ταγμα, τδ όποιον συςαίνει μίαν σύνοοον και δύοσυνέορια (μ. X. 1815 
Νοεμβρ. 17). Τδ βασίλειον διαιρείται είς οκτώ κύκλους ή βοεβοδίας, καί 
έν άπουσίφ τοΰ βασι/.έως χυβερναται υπο αντιβασιλ»εως, ος τις εχ*ι τήν κα- 
βέδραν του εν Βαρσοβίφ.
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ς. 202 . Τοιρχία·

«ί,^οδ^ν “·«■“ '  · Ρ , ,  . , ^ ,4  ΓΛρ*(1·ζθ* Ρί<7ΐλΐ..Ο·/
^  " Π . . 6 4 ν . γ λ . =

, 5 ,  Μ .μ.,τ.^γών , »  « ώ . - · » .  Χ*> ™

. ° “ “ ^ ^ δ ή ' ^ 4  Ν .π .λί»ν ί»?! .» σ ..ή νΑ Γ γ» ™  « .Ι ο ;Β .χ .6 ι- 
να ΐ« ετ:ά τ/,« ν  χατ4 ίων Τού?χων.χ«
«■·. 'ί ΐ .  Ά λ /’ όΣ*λίμν·.ς. βο/,θούμινοί όηδ ίών “Αγγλων,

ί  Τ ο5 ρ « « \ .  ί? .ίι; ίρ ·· '«  μ  τ ο 3 ι .μ .6 ε « τ ή ί  Γ·Μ λ« ,  ε«ι-ί»,._..4· 
; ,μ .ν  . « 1  ' ί ε  ·Ρ ε» .ί«  (ρ.Χ · ίβ Ο Ϊ 1 ™ » ?  Π ) ,  ενω «εΣ·?«“  “ Χ*- 
ί δ ϊ  έ»™ .τ.εή»ει (μ. X. 1801), χώ  οί Β εχ .Κ ε»  εχράε»»·, ε·..εεε τε,ς 
ίχ« .ε««1« τί,ν .τ,Β·ί«Χ· Έ.«?ου.ι4·0η ειρ4 1% Κ ω ν .τ·ντ» « χ Λ ε«  
ν.ύχ57«  ε?ί ' Α π ^ Χ ' Ρ ' ™  στοΜυ,δ'.α χΑ ν ω ρ ι^  γΝ  Τ«"?-

.Ι,νόί Σ ,6 . .ε ι . .« ,  τ ,μ ^ Χ  εί,ί Γ ^ ’ ί ^  ·'< Κωντ»ντι»»χΛει, 8·.ειΛε_.ε,.ε 
-4 ί:ρο; ύτ;€Μσ«ίσιν δχυρώ[χ*·:» ίδβον έηιδίξίω;, ω»τ« ο να»α?χ« Αγ-
ν),«, ω « ' ΐ » · · ' " Β  "  ’“ ■' Αχίδεχεί-ί»·-.
Ϊ 4 .  ε« εί,χ μεσόγειον. ΑΛ 84 μεσιτείας τί,ς Γαλλ!« εγεινεν_ ίν Σλο- 
^ ζ ί .  (μ .Χ . 1807 ' α8υ. 2 4 ) μεταΕσ ·Ρο>σσίας χαιΤοοοχιας αναχοιχή, 
ί,τ'ς’ ητον εις ταότε,ν άναγχαισείτη διά τήν εσισσμβασαν βασιλέων χα-
ββίοιϊΐν χαι ανίίχαίάσίατιν. . _  , ο , λ

•Επειδή 84 Σ.λίμσ,ί ό Γ'. Χ .% «Α  δ™ τών Γενιτσαοων (μ .Χ . 1810 
Μαίο» 2 9 ) .  δσσαοεσττ,ίίντων διά τάς χ.ινοτομιας το», χαι ανχ,γορε^Ι 
,ονλτάνο; Μονστααάς ό Α·. ό Βαϊ ρ α χ  τ άρ >1 ( ,  ™οα; το» Ρου^ουχιο». 
β ε / ,ι  νά χαταστν,ση τόν α.βαιρεβίντα σο»Ατα»ο^ επειδή ομω; ουτος είχε 
οονινίή, χαβήοεσε τόν σονλτάνον Μοοστα'ρ».. τ »  28?
«Οβιό^ο» τόν άδελ,ρσν ,,ότο» Μαχμοότσ,ν τόν Β . (μ. X . 1808 1ο»λ.28). 
•Ο Βάίοαχτάρν,ς ϊγεινεν ίπειτα μιγα; Βεζφε,ς- χ · ι επειδ, χατεγινε.0 να 
«)Λ·:ίώστ τών Γενιτσάρων τή ν έπ ιρ ^ν . ϋυτοι εΓ.ετ:εσ«ν χατ αντου ε ι;ί6
«αλάτιόντοϋ. Και ά βεζίρη υη*ρ«®«ί»δ»)
ναξεν εί« τέν άέ«ι δαυτόν χαΐ τού; εχθρο-ύ; το. (μ. X. 1808 Νοειχβο. 15.) 
ό οε σουλτάνο; Μα-/[Αθύττ,; χατέστν,σι πάλιν ττ.ν α?χ»'*·' “?*Υ*
μάτων, χαι οντω; έδυ-νήήη να σω9^ ,

Ό  άνανεωίεΐ; χατα τ?,; 'Ρωσσίας «όλεμο; (ΐ»·· ε'ελε.ωσε
ϊιά  τήί ίν Βοοχοσρεστίν εφή«·ί (μ. X. 1812 Μαίο» 28). εις την οποΙ« 
^  Τοιιρχίβ άπώλεσε την Βεσσαοαβίαν χα\ {χΐρος τί|ς Μον.οΜΛί. Κ«'. οι Β*-
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ναδΐ-αι ·Ηλ»ΐΛ*Γον χ«τίδα|Λάσ9?;«ιν ίηιδ το3 σατράπου *:?.« Αίγύπτ» 
X. 1818).

5· 2 0 3 . ΈζαχοΛούΰησις.

1ϋό)νΐς ή Του3χ?α εΤχίν άπΒ5.5.αχ9»5 άηέ των επικινδύνων τούτων εχ9|>ων, 
οτί άλλος {ΐεγαλείτερος, ίπαχίείτατος εχ9ρός. ήγέρ5ηκ*τ’ αύτ^ς, οί "Ελ
λ η ν ε ς . Ουτοι, ι*ή δονάαενοι του λοιπού νά ύποβέοωσι τδν Τουρκικόν ζυ
γόν των άπηνεστάτων βκτανιςών εαυτών, Ικίντ,ααν εν Μολοαβί^ χαΐ Βλα
χ ία  έπανά^ασιν ([λ. X. 1821 Μαρτ. 6 ), και πάραυτα ε,ΐΛΐ[Λή9τ,ααν τόπα- 
ράδειγρια αυτών και οί έν Πελοποννήαφ και ?ερεα Έλλάδι και οί έν ταΐς 
νήίοις όριογενεΐς και ομόθρησκοι αυτών (μ. X. 1821 Μαρτ. 25).

Και ή μεν εκτός της Ελλάδος επανά^ασις εντός ό'λίγου εσβησεν επειδή 
ο *Α).εξανδοος ΎΑη).άντης, ό «ρχ*ίγος τής συνωμοσία;, δια τό ο/.ιγάρι9μον 
τής στρατιωτικής του δυνάμεως, ήττή,ίη υπό των Τούρκων, οντινες ησαν 
πο/.ύ περισσότεροι τόν αριθμόν και πολεμικώτεροι· καΐ δια να σωση την 
ζωήν του, κατέβυγεν εις την τής Αύς·ρίας επικράτειαν, οπού εκρατήθη, χαΐ ι 
ύς αιχμάλωτος απήχθη είς Μουγχακίαν (Μυοίεβίβείι), βρούριον έν Ουγ- ι 
γαρί^, Οί δε Τούρκοι κατέσχον τας δύο ηγεμονίας, και έπαυσαν είς ού- 
τας την έπανάστασιν.

'ΙΙ εντός δμως τής Ελλάδος έπανά^ασις δέν εμαράνθη, άλλ' άνέδειζεν 
\ είς τόν έκτεθαμβημένον κόσμον πάμπολλο ηρωικά, ομοια προ; τά των ιδίων 

εαυτών περικλεών προγόνων. Άγοΰ δε έκήρυζαν ενώπιον θεού και ανθρώ
πων τ η ν  ε λ ε υ θ ε ρ ί α ν  χαΐ ά ν ε ξ α ρ τ  η σ  {α ν τοϋ  Ε λ λ η ν ικ ο ύ  
λα οΰ  (μ. X. 182 2  ΐανουαρ. 1 ), έδημοσίευσαν τό προ σ ω ρ ινό ν  σύν
τ α γ μ α  τ ή ς  Ε λ λ ά δ ο ς . (μ ·Χ · 1822 ΐανουαρ. 15).

*0 σουλτάνος, άαού χατεστράφησαν τόσα πολυάριθμα στρατεύματα, καΐ 
τόσοι φοβεροί ς-όλοί, ειδεν, δτι αύτός δεν δύναται νά χαταπολεμή^ εκεί
νους, τούς όποιου; ύβριστιχώς ώνόμαζε κλέπτος καΐ ληστάς. Διό μ ΐ υποσχέ
σεις πο).λάς και μενάλας έχίνησε τόν κραταιόν τής Αϊγύπτου σατράπην 
Μεχμεταλήν να στείλη στρατιάν και στόλον ισχυρόν, και τδν υιόν του 
Ιμβραΐμην κατά τών επαναστατών. Ουτος δέ, άποβάς είς Πελοπόννησον, 
έκυρίευσε τόν Νοβαρΐνον, την Τρίπολιν και τό ηρωικόν Μεσολόγγιον, καΐ 
|εέ πυρ χαΐ σίδηρον κατερήμωσε πάντα. Τά δε κακά ταϋτα πάντα προ- 
ίίλθαν έχ τής δ ι χ ο ν ο ί  α ς ,  ήτις φαίνεται τών Ελλήνων π ρ ο π α το ρ ικ ή  
α μ α ρ τ ία . ,

Οί λαοί τής Ευρώπης έδειξαν συμπάθειαν μεγίστην εις τών  ̂Ελλήνων τον 
Κγώνα. Διό Γερμανοί» Γάλ)Λΐ, "Αγγλοι, Ε)'βετοί, Ιταλοί, εν οίς χαΐ αν- 
6ρες περιώνυμοι, έδραμαν είς την Ελλάδα, διά νά συναγωνισθώσι μετά 
τών ’Ελλήνων πιοι τής ελευθερίας αυτών* άλ)Λ καί εταιριαι συνεστήθησαν 
πολλαχού τής Εύρώπτ,ς, αΐτινες πολλά χρήματα συνιισέφεραν προς β̂οή
θειαν καί τών έν ' Ελλάδι άγωνιζομένων, καί τών οσοι διήρχοντβ ή χατίφευ- 
γαν έχει. ,

Άξιολογίύτάτη δέ τών έν τφ Τουρχιχώ βζσιλείφ μεταβολών εινε η
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•Ββνηλί; κβία[,οϊΐη? των Γινιτ»α5ΐ*ϋν ταγμάτων χλΙ ή  σύ(ττ»»ις ^ρβτοδ 
«ύδωπαϊοτί ώχλι<τμ«νοι> (μ. X. 1826 !ουλ). Τδ ίπιχιίρτ,μβ τοίϊτο άπήν- 
<η;« μίν πολλήν 'έναντίωίΐν, χαΐ «ίς τβύτην τδ Βίμχτημόριον τ?^ Κων
σταντινουπόλεως εγειν» πυρός παρανάλωμα· όμως ό σουλτάνος Μαχμού- 
•ηα δεν εςέχλ.ινε ποσώς τοϋ σκοπού, άλλα τον ήχολού9»;σεν άπαμάτρεπτος 
χαΐ ατρόμητο;·

Άφοΰ δε 6 0 — 80,000 άνδρων άντιστεκομένων Ιχύ8η τδ αιμα, είσή- 
^*)ησαν άναντιλ.έχτως αί νίαι διατάζεις. Τα οε περαιτέρω τούτων ίηοιχό· 
λοιΛα χ*λ.ύπτονται ύπδ τον δυσδιόρατον πέπλον του μέλλοντος. Εις δε την 
μεταζΰτών τριών μεγάλων δυνάμεων, Ά ι^λίας χαΐ 'Ρωσσίας χαι Γαλλίας, 
συμοωνηθιΓταν συνίήχην πρδςεΐρήνευσιντής 'Ελλάοο; (μ .Χ .1 8 2 7 ΐο νλ .6 ) 
ή  πόρτα δεν ήδ-Γ/ή^η ν» μή συναινςστ^

I $. 204. ^μ ι^ιχ ι^,

ά) Αί έλευθϊρα: πολίτεΤαί τί)ς βορείου Ά μεριχί)ς .
Άφοΰ αί ελεώΟεραι πολιτιΓαι τής βορείου Άμεμχής διέταξαν τά πολι- 

τεύματάτων(1. 149), δέν ήίέλησαννα χοινωνήσωσιν από των πολιτικών 
πραγμάτων άλλ.αν επικρατειών, χαΐ διά τοΰτο μά τήν αγάπην προς την 
α^ήνην ε^^ασαν Ιντδς ολίγου ιί;  άχμήν δυνάμιως* εμπορία χαΐ βιομηχα
νία έπολλαπλασιάσθησαν, χαΐ ο πληθυσμός τών κατοίκων εθίπλασιάσθη 
διά τάς έχ τής Ευρώπης μεταναστεύσεις* Ιγιιναν πλήθος νέων πόλεων, 
νέων λιμένε», καί αύτάρχιια χαθωράΐσε τδν βίον τών πολιτών.
. Διά την άχμαίαν χατάττασιν τοϋ χρηματικού έδυνήθησαν ν’ άγοράσωσι 

παρά τής Γαλλίας διά 60  εκατομμύρια φράγκων την νέαν Δύρηλίαν χαΐ 
την λουίσιανήν (Ια ηουνεΐΐο ΟΗβοπε, ίουϊεί&ηβ) (μ. X. 1 8 0 3 ].’Βπειδή 
δέ τής Βρετανία; αί περί άποχλιισμοΰ διαταγαί, και τοϋ Ναπολ.έοντος τά 
4χ Βερολίνου καΐ Ηεδιολάνων διατάγματα (μ. X. 1806— 1807) διέκο- 
ψαν έηιζημίως τήν άχμαίαν τών έλευθέρων πολιτειών εμπορίαν, ή σύνο
δος, διά να μή ύποδάλη έαυτήν εις τών Βύρωπάϊκών δυνάμεων τούς θ α· 
'λα σ σ ίους  νό μ ο υς , άπηγόρευσε τδν εκπλουν εις τά Βορειαμεριχανιχά 
πλ.οΐα, καί διέταξε χατάσχεσιν πάντων τών Εύρωπάΐχών (Εΐηϋ&Γ^ο) (μ. 
X. 1807 Δεχεμβρ.22).

Ηετά δε παρέλευσιν δεκατριών μηνών (μ. X. 1809 Φεβρ. 27} ή μίν 
τής Ισπανίας, Όλλανδία; καΐ Νεαπόλεω; εμπορία άπηλλάχθη τών χω· 
λυνάτων τούτων τών πλοίων δμω; τής Γαλλίας χα'ι ’Λγγλία; ό χατά- 
πλενς εί; τού; λιμένας τών έλει^έρων πολιτειών διέμεινιν άκηγορευμένος, 
μέχρι; δτου ικεΓναι άναχαλέσωσιν δσας διατάξεις είχαν κάμει. Ή  ιύστά- 
6ιια λ.οιπδν αϋτη τής συνόδου έχίνησε την Γαλλίαν εις τδ νά ενδώση* ή 
'ΑγγλΙα δμως διά τής αλαζονείας τοϋ ίδίου έαυτής πρέσβεως έπείραξε την 
σύνοδον, χαΙήρέθισεν αυτήν τόσον, ώστε εκήρυξε πόλεμον (μ. X. 181 2  
Ιουνίου 18).

'Αλλ’ ή τύχη δέν έβοήθησε τούς Βορειαμιριχανούς* Ιηειδή ή χατά τού 
Εανπδά άπιχείρησις τοϋ άρχιστρατήγον αυτών Οϋλλου (ΗυΙΙ) άπέτυχε



(μ . X. 1814 Αύγ. 2 4 ) , χαΐ οΐ *Άγγλο; ΐ€ομ€α^Ιοζ6\ψΛ'ψ χ«1 χατέ- 
9τ^((}'χν τήν πρωϊίύουσαν της συμπολιτείας Βασιγχτωνίαν. Τοϊ3τβ οΙ εχί- 
νησκν αυτού; <ί; ειρήνην, ήτις χαΐ «γεινιν εν Γάνοφ (€βθ(} τού Βελγίου 
(μ. X. 1 8 ΐ4  Δεχεμβρ. 24).

"Εχτοτε οί Βο^ειαμεριχανοΙ επεμελήθησαν νά συμηερι^ερθωσι χαΐ 
να ντερεώσωαι ^ιλιχας σχέσεις προς τα χράτη «μητέρων τών ήμισ^χι· 
ρί^ν’ ηυςησαν τήν έηιχράτειάν τ(>>νι άγοράσαντες από τής Ισπανίας τας 
δύο Φλωρί^ας. 'ϋ  εμπορία αυτών χαΐ μάλιστα είς τάς άνατολιχβς Ιν^ας 
χαΐ τήν Κίναν προοδεύει χαβ’ έχάστην. Τό δΐ μεγαλεΐον αυτών, χαΐ ό τοΰ 
οίχισμοΰ πληθυσμός, συμποσούμενος είς 12 ίχατομμύρια, χατασταίνουσι 
τάς ελευΟέρας πολιτεία; ταύτας αζίας νά συγχαταλέγωνται είς τάς μ ε· 
γ ά λ α ς  δ υ ν ά μ ε ις  τοϋ  κόσμου.

§. 20Β,
β’) "Αγιος Δομίνγος, νΟν Αίτια (ΙΙαίΐΐ).

*0 "Αγιος Δομίγγος τέως ήτον διηρημένος μεταξύ Γάλλων χαΐ Ισπανών, 
χαΐ παραχεν είς αυτούς έν ειρήνη χαΐ εύνο(? θησαυρούς ά-ρθσ̂ ους· άλλ’ 
β^οϋ ή εθνική συνέλευσις τών Γάλλων εχήρυξε τούς έν ταις άποιχίαις 
μαύρους ελευθέρου; (μ . X. 1793), έγειναν έχει εριδες χαΐ αίματοχυσίαι*  ̂
επειδή οί μέν μαύροι ήθελαν νά ήνε, χαθώ; έλέγοντο, ελεύθεροι* οί κύριοι'/ 
δμως αυτών άντέτειναν είς τούτο. Διό επαναστάτησαν οί μαύροι. 5

’Αρχηγός δέ τών επαναστατών ήτον ό μιξογινής (πιυΙαίΓβ) ΤουσσαΓν-  ̂
τος Λουβερτούρας (Του58βίηϊ Ι,ΌϋνβΓίυΓε), άνήρ συνετός χαϊ μετριό'ρρω' .̂ 
Ουτο; έχυρίευσε τό Γαλλικόν άχρωτήριον (Οθρ Ρ γοποοΪ&) (μ . X. 1798 
'Οχτωβρ. 2 1 ) , χαΐ χατέλαβεν επειτα τον Ισπανικόν Δομίγγον (μ . X. 
1801 Φεβρ. 2 ). *0 δέ Γαλ.λιχός στρατός, ό υπό τον Αεχλέρχον σταλθείς 
προς άνόρθωσιν τής Γαλλικής εξουσίας, έ^θάρη μέν εντός ολίγου διά τό 
νοσερόν τού κλίματος, έδυνήθη δμως νά συλλαβή δολίως τον αρχηγόν 
Τουσσαϊντον, καί νά στείλτ, αυτόν είς Γαλλίαν, διά νά ρ'-'ρθή είς ειρκτήν.

Διά τούτο άγαναχτήσαντες οί Μαύροι, έκινήθησαν είς γενικήν έπανά· 
στάσιν χατά τών λευ κ ώ ν  (μ. X. 1801 ’Οχτωβρ. 2 4 ), έδιωξαν ή έ ^

, νευσαν αυτού;, χαΐ τελευταΐον εχήρυξαν τήν νήσον χρά·^ ελεύθερον (μ. 
X. 1804 Ιανουρ. 1), μετονομάσαντες αυτήν Α ι τ ία ν  χατά τό άρχαΐον. 
Συγχρόνως δέ άνηγόρευσαν τον Μαύρον Ιάκωβον Δεσσαλίαν γ ε ν ικ ό ν010 ι χ η  τ ή  V.

Αλλ ό πανούργος ούτος χατώρθωσε νά ύπερισχύτη τό μ ο ν α ρ χ ικ ό ν  
σ ύ σ τ η μ α , χαΐ ά^ού εσχεδίασε π ο λ ίτ ε υ μ α , έλαβε τήν α ύ το χ ρ α - 
τ ο ρ ιχ ή ν  αξ ίαν  (μ. X. 1805 Μαίον 2 0 ), ώς Ιά χω β ο ς π ρ ώ τ ο ς ,’Αλλ' 
δχι μετά πολύτό μοναρχικόν ήναγχάσΟη νά υποχώρηση εις τό δημοκρα
τικόν, επειδή ιρονευθέντος τοϋ αύτοχράτορος Ιακώβου δι' επιβουλής χαΐ 
σκευωρίας τού στρατηγού Πεθίωνος (μ. X. 1806 ’Οκτωβρ. 16), άνηγο- 
ρεύθη υπό τού λαού πρόεδρος τής δημοκρατίας ό 'Ε ρ ρ ίχο ς  Χ ρ ισ τό 
φορος (μ . X. 1807 Φεβρ..17),
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Ό  21 Πιθίυν Μ μηηίλβρινοΒνηκφ τής νήσου σννίστησίν £λλη^ 
Γ2{αν 2ν,ροχρατ(αν, τής οποίας άνηγοριύ^ πρ^ιορος. χαΐ χαθέ2ρκν βύτής 
οιύρινι τήν Πορτωπρινχίαν (ΓοτΙ ΟΙΐ ρΓΪΟΟβ). Τούτου 2& άποθανύντος· 
ανίοέ'χΟτ] τήν χοβέρνησιν ό Βοιήρος (Βο^εΡ^ (μ. X. 1818 Μαρτ. 27)· 
’Εντοσούτφ ο* ύ ηρό{2ρος Έ ^ίχος Χρ;στύ^ορος αν1λαβ< τήν βασ^.οίαν 
οπό τό όνοιια *Βρρίχο ς πρώτος, χαΐ τήν πέλιν Γαλλικόν Άχρωτήριον, 
ρςτονοριασήιΐσαν Ιχτοτι 'Ε ρ ρ ίχο ιο ν  ’Α χρω τή ρ ιον  (ΟορΗεοΓΪ), «ξ2« 
λ ιξ ι χαϋ(2ραν του (|Α. X. 1 8 ΐ1  Άπριλ. 4).

Έπιι2ή Ομως ό νέος βαβιλβυς επάσχιζιτήν δτ^μοχρατίαν ΤΜ Π(9ίωνος 
νέι ένωτι  ̂ μοτα τοΰ ΐ2ίου ίαυτοΰ βασ-.λιίου, χαΐ ύψηλο^ρύνως χαΐ απηνώς 
άβασίλιυιν, έξι^ράγη αποστασία μιταςυ τοΰ στρατούματος αυτού (μ, X. 
1820 Όχτωβρ. 16)' 2ια τούτο ό βασιλούς όγεινιν αύτύχειρ, ή βασιλεία 
χατηργήΟη, χαι χατιστάίΐΐ) πίλιν ή ίημοχρατία.

Μιτ4 2ΐ ταύτα ήνώΟ>;σαναί 2ΐ}μοχρατίαι άμ^τεραι (ίς μίαν, χαΐίροΰ 
<προσ(τέ9τ] εις ταώτην χαΐ τύ τής Ισπανίας μέρος τής νήσου, άνηγορεύβη 
πρύε2ρος 2ια βίου ύ Βοιήρος (μ. X. 1822 Φε6ρ. 2 ). *Η ανεξαρτησία 2έ 
τής 'Αϊτίας δια συνθηκών (μ. X. 1825 Άπριλ. 17) ανεγνωρίσ^ υπο τής 
Γαλλίας, λαβούσης άντίδοτον 150 Ιχαταμμύρια φράγκων.

5. 206 .
Ή  Μεξιχανιχή συμπολιτεία.

*0 ίεριύς ίδάλγος πρώτος ίοοχίμασι ν4 χαταστήστ^ τδ ΚΙεξικδν Ανε
ξάρτητον άπδτής μητροπόλεως (μ . X. 1810), άλλ’ ελαβε τ4 επίχειρα 
τί,ς χαχίας του θανατωθείς (μ. X. 1811). *Εχτοτε δΐ άχατάπαυττα συν- 
έδαινον ταρχχαί, χαΐ μετά χύπων μεγάλων διετήρουν οΣ Ισπανοί τήν πα- 
λαιάν των έξουσίαν. ΤελευταΤον δ’ι ο συνταγματάρχης Ιτουρβίδας συνη- 
θροισε τούς φ ιλ ε λ ε υ θ έ ρ ο υ ς , χαΐ συνέταξε π ο λ ίτ ε υ μ α , χαθ’ 6 τής 
Ισπανίας ο βασιλεύς{μιλλε τού λοιπού νά ήνε σ υ ν τ α γ μ α τ ικ ό ς  βα
σ ιλ ε ύ ς  τού Μεξιχοϋ (μ, X. 1820 Φε6ρ·).

Επειδή δμωςό Ισπανός ά ν τ ι6 α σ ιλ ιύ ς  Ά π ο δ ά χ α ς  άπίβαλι τήν 
πρότασιν ταύτην, χαΐ μέ τήν όλιγάριθμόν του στρατιάν δίν ήτον Αξιό
μαχος προς τούς Α νεξα ρτή τους , άπέθεσε τό Αξίωμά του. Τότε λοιπόν 
οΐ Μεξικανοί συνιστησαν πενταμελή χυ€ερνητιχήν επιτροπήν Αλλ'Αχού- 
βης τής έπιτροπής ταυτης ή συνέλευσις άνηγόριυσε τον ίτουρβίδαν αυ· 
τ ο χ ρ ά τ ο ρ α  τού Μεξικού (μ. X. 1822 Μβίου 18).

Π χυδέρνησις όμως αυτού δέν εύηρέστησε. Διό ή σ·^νέλIυσις συνέστησε 
τ ρ ιμ ε λ ή  χ υ β ε ρ ν η τ ιχ ή ν  ε π ιτ ρ ο π ή ν  (μ. X. 1823 Μαρτ. 31), 
χαί ούτως̂ ο Ιτουρβιδας απεούθη Από τού αξιώματος του, χαΐ Ιπλευσεν εις 
Ιταλίαν, οιάναδαηαν^ έχει τό προσοιοοισθεν είς αυτόν ετήσιον σιτηοέ* 
σιβν. Τότε δέ εισήχθη συμπολιτεία ώς έν ταις Βορειαμεριχανιχαϊς έλευ- 
Οέραις πολιτείαις, χαΐ πρόεδρος αύτής ΙχειροτονήΟη ό στρατηγός Βράδος.

Ο Ιτουρδιδβς εχατευοδώθη είς Ιταλίαν, χαΐ έχει, μαχράν τών χινδύνων 
των εκ τής ασταθίίας τού λαού, έ§ ύ ν ^  ν» διάγρ εν οιλςτο^ικ^ ήσυχίφ



4).λ* η τί]ν στίρησιν το3 »τΙ{*[ΐατβς λύπη ήνάγχβϊΐ ν1 ί«ΐς*ρΙι{<ΐ} 
·?ς Ηιξιχ^ν* 8|χω{, χαθώ; αη{?τ] Κ ιΐ  ((ΐ·Χ . 1 8 2 4  Ιουλ. 15),<ύθ^; βυν- 
(λη^θι;, χαΐ ρίΐτ* ολίγα; ήρίέρα; ίτου^ιχίαθη ίν Παξίλλι;) (^, X. 1824 
Ιουλίου 19).

Εντββτούτφ νυνι^ώνηφο χ ί Μιζιχόν μ ιτ ί  πολλών Ευρωπαϊκών £υν4·· 
(ΐιων ιΐΑ ηοροχα; σ υ ν θ ή χ α ; ,  χαΐ ούναται νά θοωρηται ώ; χοάτος 
σταθίρίν. Συγχροτ«τα( οΐ εξ 2 0  Επαρχιών, χαΐ εν 55)000 τετραγωνι* 
χών σταίίων γεωγραφιχών εχει 7  έχατοριρίύρι» χατοίχων.

5. 2 0 7 .
δ*) Ή  συμπολιτεία Κολομβία.

Έν Κοράχχ^, χώρ(?ί παραλίι^ -τί*; Καραϊβιχί|; θαλάααη;, εγεινιν εηα- 
νάαταίτις χατ* τώυ Ιαπονών (ρι. X. 1 8 ΐ0  Άπριλ. 19)· οΐ ΙαπανοΙ υπάλ
ληλοι ειρυγαν ει; τά; Άντίλλα; νήαου;, χαΐ συνεσ:ή1η ή ίημοχρατί* 
Β ε ν ε ζ ο υ έ λ α , αυγχειριένη εξ επτά επαρχιών (ρ,. X. 1811 Ιουλ. 5).

Τοιοϋτο; νεωτερισρό; εγεινιν έν Κορθαγενη, πρό; ουαμά; τού Καράχχα, 
χατά τήν επαρχίαν Νέαν Γρανάοαν (ρ .Χ . ΐ8 ΐ ΐΝ ο ιμ β ρ . 12). Οί Ισ πα
νοί έπολέρησαν προ; τούς έπαναστάτα; ρέχρι τού 1819 ετου;, δίχως νά 
ίυνηθώσι νά τους χαταπονέσωσιν.

"Επειτα αΐ ούο πολιτεΐαι, συνενωθιΓσαι, συνεχρδτησαν την σ υμ η ο · '  
λ ιτ ε ία ν  Κ ο λ ο μ β ία ν , ήτι; παρε5έχθη πολίτευμα ομοιον τού των Βο- 
ρειαμεριχανών (μ . X. 1821 ’ίουλ. 2 1 ) , χαΐ σύνοδον, χαΐ πρύιορον τον^ 
άνδρεΐον υπέρμαχον τηςέλευθεμας Β ο λ ιβ ά ρ ο ν , Ουτος δέ μετάτήν συμ· 
πλήρωσιν τής τετραετίας τ>|ς προεδρίας του ήθέλησε νά ηαραιτήσι^ τό α
ξίωμά του* άλλ* ή παραίτησις δεν εγεινε δεχτή.

ΰ  νία αυτή συμπολιτεία διαιρείται εί; 12 νομοβς, οϊτινε; περιίχουσι 
σνμπαντες έηκράνειαν 88 ,0 0 0  τετραγωνικών σταδίων γεωγραφικών, χαΐ 
χατοίχων 3 ,8 0 0 ,0 0 0 . Πρωτεύουσα δέ αυτής εϊνε ή Σάντα φεδεβογδτα 
(8δπΙα Γβ ϋβ ΥοξοΙα).

ί )  Αίδημοχρατίαι τ1)ς Χιλίας και Περοβίβς.
Έν Χιλίφ (Οϊΐίΐΐ) εγεινε μέν έπανάστασις (μ . X. 1 8 ΐ0  Σεπτεμβρίου 

10), αλλά δεν έτελεσφόρησε, πρίν ό Σαμμαρτΐνος νιχήση τδν βασιλιχύν 
στρατόν (μ . X. 181 8  ’Απριλ. 5). 'Ο αυτός στρατηγός ενίχησε χαΐ τόν 
αντιβασιλέα τής Περοβίας (Ρβπι), χαΐ περιεποίησε τήν ελευθερίαν χαΐ είς 
την επαρχίαν τούτην άλλα δέν ήτον ίχανός νά χαταπολεμήση τούς βα
σιλικούς, μάλιστα οέ ούτοι χαΐ ενίχησαν ένίοτε.

’Αλλά τελευταΐον ήλθεν 6 πρόεδρος Βολιβάρο;, χαι νιχήσαςκατά κρά
τος τούς έναντίους, εδωσε πέρας είς τόν υπέρ ελευθερίας τούτον πόλεμον. 
Διό εύγνωμονοΰντες ο· πολϊται, άνηγόρευσαν αυτόν δ ικ τ ά τ ο ρ α  τ ή ς  
Π ερ ο β ία ς  (μ. X. 1824 Φεβρ. 10). Έν τ^ δημοκρατίφ ον.ω; τής Χι» 
Αίας εχει τήν μέν νομοθετικήν δύναμιν γενική σύνοδος, τήν οέ νομοτελε
στικήν διχτάτωρ.

Ή  Περοβία πρωτεύς^αν μέν εχει τήν ΛΙμαν^ έπι·φίνειαν δε27,!}00
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ί α ΓΕΝ· ΙΣΤΟΡΙΔί

τιτ^γβτιχω ν «ταο{ων γιωγρα^ιχών· χ*1 κατοίκους 1 |βδ8 ,000 . *Η 
Χιλίβ ίχ»ι «ρωτιύουσβν |*1ν ·ϊδν Σβνιάγον (δβη ίββο), ίπιφάν«ι*ν 
8 ,400  γιωγραγιχων «ταίΐων τιτραγννίχώ-ν, χαΐ κατοίκων 1 ,200,000. 
ΕαΙ ή ΐλίν θ€ρο6(α 2ιαιριΓται *ίς 7  νομούς, ή 21 Χ(λία ιίς 4  ίπαρχίας^ 

$. 208 .
ς·') Ή  Π λατα ίβχή χαΐ ή  Παραγοαίκή βμοσπονδία.

’Βν Εύατρί ί̂ (Βοηαβ Αετ, Βυοοοκ Α^τΓεβ) πρωτ(οούβΐ[ΐ τϊ^ς {παρχίας 
Πλαταίας (Ιλ  ΡΙβΙα), «χηρύχθη ή «νοξαρτησία (μ·Χ· 1816 Ιουλίου 9 ) , 
αφοΰ πρύτιρον ό Ιοπανος άντιβαοιλιύς κΐς τας Εαναρίους νή
σου;. ’Ενώ 21 τά πράγματα ήταν τοιαΰτα, Αηχύρο; ό Βρασιλ^ανο; στρα
τηγός έχυρίςυσιν όπϊρ τής Βρασιλίας (μ. X. 1817) τό Μοντίβί2εβν χαΐ 
τήν Βανοαοριινταλίαν (ΜοηΙβ Υΐάεο, Βαοάα Οιίεοίαΐ), χαΐ ούτως ίν(- 
πλιξ« τήν αύλήν του (ίς κόλιμον.

“Επειτα 2έ αΐ παρά τον Ολάταν ποταμόν Ιπαρχίαι παρςόΙχθησαν πο
λίτευμα ομοιον προς τό των Βορειαμερικανων, χαΐ έπωνομάσΟηταν Π λα· 
τ α ΐα χ ή  όμοσ πον2 ία  (ΟοηΓεθέΓδΙίοηιΐβ 1λ  ΡΙαία) (μ . X. 1819 *Α- 
πριλίου 20). Ηετά 21 τοϋτθ ή Βανοαοριενταλία, άποσπασ9εΐσα από τής 
Βρασιλίας. προσετέθη εις τήν Πλατάϊχήν όμοσηονΕίαν (μ. X. 1825 Δυγ. 
26). Σύμπασα 21 ή όμοσπονοία αυτή περιέχει τήν σήμερον επαρχίας 
14 , Επιφάνειαν 2ε 7 0 ,0 0 0  τετραγωνικών σταόίων γεωγραφικών, χαΐ κα
τοίκου; 2 ,600 ,000 .

Ή ο· Παραγοαίζ 2ΐν ή^Ελησι νά συσσωμάτωσή μετά τής Πλαταίας, 
άλλ' Εχήρυζεν Ιαυτήν ΕλευΟεραν πολιτείαν, ήτις περιέχει υπέρ τάς 6 ,800  
τετραγωνικών σταΒίων χαΐ 500 ,000  κατοίκων. Κυβερνφ 2έ ταύτην ό 
Βόχτωρ Γ άσ π ά ρ ο ς Φ ρ α γ χ ί ας, ώς π α τ ρ ια ρ χ ικ ό ς  α ύ το  χ ρ άτωρ 
χ α ΐ  Ε π ίτ ρ ο π ο ς  τή ς  χώ ρ α ς. “Αζιον παρατηρήσεως 2έ ιΐν ι, οτι ό αρ
χηγός ούτος άπηγόρευσεν εις πάντας τούς πολίτας τήν προς τάς γει- 
τνιαζούσας πολιτείας Επιμιξίαν.

'Γπάρχουσι 21 χαΐ άλλαι 2ύθ 2ημοχρατίαι, ή Κ ο υ α τιμ ά λ α  χαΐ ή 
Β ο λ ι β ί α .  ΚαΙ ή μίν Κουατιμάλα, άνήχουσα ετι είς τήν βόρειον *Λμε- 
ριχήν, Εκήρυξε τήν από τής Ισπανίας ανεξαρτησίαν της, χαΐ παρε2έχ9η 
πολίτευμα παρόμοιον τοΰ Μεξιχανιχοΰ (μ. X. 1 823  Ιουλ. 1). Ή 8ημο· 
χρατία αύτη συγκροτείται Εχ πέντε ΐοιαιτέρων πολιτειών, Εκτείνεται με
ταξύ τήΐ ειρηνικής χαΐ Καραΐβιχής θαλάσσης, χαι επί επιφάνειας 15,000 
τετραγωνικών σταοίων εχει χατοίκους 1 ,200 ,000 . Ό  αρχηγός 2ε αυ
τής εΐνε πρόε2ρος, χαΐ πρωτεύουσα ή Κουατιμάλα.

11 Β ο λ ιβ ία , πάλαι άνω Οεροβία, κείται μεταξύ Περοβίας χαΐ 
Βλαταιις ή Πλαταΐαχής συμπολιτείας, περιέχει 5 επαρχίας, επιφάνειαν
16,000 τετραγωνικών σταοίων, χαί κατοίκους υπέρ τούς έχατομμυρίους. 
Βρωτεΰουβα όέ ταύτης είνε ή Χουχοϊσάχα (Οΐΐΐκΐυϊδβΐίβ), προστάτης 2Ε 
χαΐ πρόεορος αύτής ό Β ολιβάρος.

Η Ισπανία 2έν παρήτησεν είσετι τά Επι των χωρών τούτων Βιχαιώ- 
ματά τχ,ς, ούςέ τ* λοιτ;» πάντα χρ4·;η4γιγνώρ;σαν ώ; 4ν^«ρτήτο«.



$. 2 0 9 . ΒρασιΧΙα.

*Η Βρ«»Λία, δπου Λ χι ^ησει τήν έδραν της ή τ^ς Πορτογαλίας αύλή 
(μ. X. 1807) ($. 189), εχηρύχθν] ύπδ τού άντιβανιλέως βααίλιιον (μ , 
Χ. 1815 Δεχεμβρ. 16). Μετά £έ τόν θζνατον της τον νοϋν ηατχούαης 
^«ητρός (μ. Χ· 1816 Μχρτ. 20) ό υ!δς αυτής, δ τί<·>ς άντιδααιλεύων, 
«νεδη επί τοΰ θρόνο» τής Πορτογαλίας χαΐ Βραοιλίας» έπονομαοθείς 
Ιω ά ν ν η ς

Επειδή δμως ή εν Πορτογαλία συμδβσα πολιτιχή ανατροπή (μ . X, 
1 8 2 0 ) Ινέπνευσε χ«1 είς τους έν Βρααιλία επιθυμίαν συνταγματιχής χυ- 
βερνήτεως, χαΐ είς τήν Πάραν, Βαΐαν, Φ ε ρ ν α μ β ο ϋ χ χ ο ν χαΐ είς αύ· 
τόν τόν Ιανίίρον αυνίβησαν όχλαγωγίαι* διά τούτο ειδεν ό βασιλεύς, δτί 
ήτον άνάγχη νά ενδώση, χαΐ τό Πορτογαλιχόν πολίτευμα νά παραδεχθ^ 
χαΐ διά τήν Βρασι)·ίαν. «
ί Διό τόν διάδοχόν το» Πίτρο» άνηγόριυσε τβποτηρητήν το» ίν  Βρασι- 
λία, αυτός δ ΐ εξέπλευσεν είς Πορτογαλίαν (μ .Χ , 1821). Ά λλα μετά Ιν 
5τος (μ. X. 1 8 2 2  Αυγ. 2 2 )  οί Αντιπρόσωποι τής Βρασιλίας έχήρυξαν 
τόν παντοτεινόν χωρισμόν τής Βρασιλίας άπό τής Πορτογαλίας, χαΐ τόν 
διάδοχον τοΰ θρόνου Πέτρον άνηγόρευσαν αυτοχράτορα τής Βρασιλίας (μ· 
X. 1 822  Σεπτεμβρ. 25).

*0 δ1 Πέτρος έδέχθη μέν τό άζίωμα τ^ίτο, άπέδαλεν βμως τό πολί^' 
τευμα, διέλυσε τό σννέδριον των αντιπροσώπων, χχί συνέταξε νέον πο· 
λίτιυμα, τό όττοΐον παρεδέχθησαν ώς θεσμόν τοΰ βασιλείου, χαΐ ώρχί· 
νθησαν είς αυτό (μ . Χ· 1 824  Μαρτ. 2 5 ). 'Αοοΰ δέ μετά τόν θάνατον 
τοΰ πατρός αύτοΰ (μ . X. 182 0  Μαρτ. 10) ό θρόνος τής Πορτογαλίας 
Ιχήρευσεν, ό Πέτρος άνηγόρευσε βασίλισσαν τής Πορτογαλίας τήν 
ηταετή θυγατέρα του Μαρίαν, χατέστησεν άντιβασίλισσαν τήν άδελοήν 
του Ισαβέλλαν, μέχρι; οτου έχείνη γείνιρ Ινήλιχος, χαΐ εδωσεν ένταυτφ 
είς τήν Πορτογαλίαν σύνταγμα φιλελεύθερον.

*Η αυτοχρατορία τής Βρασιλίας περιέχει 19 έπαρχίας, 1 35 ,000  τ ι-  
τραγωνιχωγ στα^υν έπιφάνειαν, χαΐ χατοίχους 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .
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ΤΟΝ ΚΤΡΙΟΤΕΡΟΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.
{τη κ . X.
398 4  Κτίνις τον χίνμον Ά§ά[λι Εμ , Πο{>ά8ιΐ9θς.
244 4  Καταχλν«(ΐό;' Νωι, Σή|λ, Χκιλ, )άφ«0.
2185 Οΐχο$θ(λήτοΰ Βχβνλυνίον πύργον «ασπορβτων ανΟρύπνν.
210 0  ΌΝερ.6ρώδ συττ»(νει την Βιδνϊωνίαν, ό Ά ϊτο.>;. την '-ΑτΦνρΙνλ 
2000 Νϊνο;· <^νίκη· Πϊ).αίϊτίνη· Άβροιάρ.· "Ελληνι;.
1900 Σιριίραριζ' ρκγάλη βύτοχ^ατορία τύν ΆνονρΜν.
4 809  Μένης· Μέ{*γ'.^ χτίνι;· αρχή ττ,ί Αίγνπτιαχής ΐστορίίΐζ.
1700 ίωαήβ· Οί ίσρατ,λϊται (ΐιτανοατίύίΐνιτιν ίΐς τήν ΑΓγοπτβ^ Γοαει̂ :. 
1640 ΠελααγοΙ εΙ« Ιταλίαν ΰπο τον ΟΓνωτρον χαΐ Πευχέτιον.
1550 *0 Κ,ίχρωψ χτίζει τα; Αθήνα;.
450 0  Ό  Μυϋϊή; εξάγει τού; Ιαραηλίτα; έχ τη; Αίγυπτον εί; τήν Πα- 

ληρίνην ψποοία χαΐ άηοιχίαι των Φοινίκων Αιγυπτίων άηοι· 
χίαι εί; ττ,ν *£λλάοζ.

 ̂ 1444 'Ο Ηωύαή; αποθνήσκει ειή τΜ ^ ν ς  Ναβύ. Ό  Ιηνον; διαδέχιταε 
τον Η ι^ήν .

1300 *0 Μοφι; ορύσσει τήν επύνυρίδντονλίιενην* Άργοναΰται. Ό  Εύαν>
δρο; εΐ; τήν Ιταλίαν,

120 0  Ιλίου πύρθησι;* Αινείας Έτροι^Ι 4ν 1ταλί? περί^ηριοι δια πρωί· 
ρζον Ιχπαϊδενσιν.

1184 Ό  Σέσωστρ·  ̂εν Αιγύπτφ* Έπιτίίχισρι*.
1068 Κόδρου θάνατος ύπερ πατρίδας* άρχοντες εν Άθήναι;·
1060 Σαυουήλ. Σαουλ πρώτο; βχσιλεν;'Εδραίων.
1050 Δαβίδ. Άχαή τοϋ 'Εβραίχοΰ βασιλείου. ’Ε/.λήνων άποιχίαι είςτήν 
> ελασσόνα Ασίαν χαί τΤ|ν κάτω Ιταλίαν.
1000 Σολοριών. Όμηρο; παττ,ρ τή; ποιήσεω;.

975 Διαίρεσι; τοΰ Έβρα'ίχοΰ βασιλείου εις τό τοϋ Ισραήλ χαΐ τδ τοϋ Ιο'ύδα. 
900 Χίοψ οίχοδομεΐ πυραμίδα. Ησίοδο;· Αίσωπο;, Σ α π ^ , Θαλής.
888 Σαρδα'/άπαλο; έν Άσσνρίιρ. Δίδω χτίζει τήν Εαρχηδονα* Αυχοΰργος 

νομοθετεί εις τούς Σπαρτιάτας.
8 76  Διά}.υσις τοΰ τής Ασσυρίας βασιλείου εις τδ τής νέας Ασσυρίας, 

τδ τής νέας Βαβυλωνία; χαί τδ τής νέας Μηδίας.
800  *£λλην τι; έξ "Αργους θεμελιώνει τό Μαχεδονιχδν βχσίλειον.
776 Σύστασις τών Όλυμπίοη.
754 'Ρυμύλο; χαί *Ρέμος χτίζουη τήν ’Ρώμην.



Ι^τιΠ.Τ.
731 £ή9ο; βζΦίλιύιι 2ν Αίγύπ?».
722 Σαλ ι̂αναβνάΐ έν ^Αννυρ̂ α. ’Αφφυριαχή δου ί̂ία. 'Οσηί.
712 Ό  Σαλιιανασναρ νιχάτνι χττί^Μναανύτώ ιών Τι^νν. 'Ρυμύλου

6άνατο{.
716 Νοο(**ς ό Πβμπίλιο; διιιΛίΤξΐ 1ν 'Ρώ[χ·η τ* θρη«ίΐΛΐχά.
67 2  Τύλ)ος ’Οστύλιοί χα·:αστρέβ»ι τήν 'Δλββν Δόγγαν.
671 ΔωδεΜοχΙα ίν Αίγύτττω. Λαβύρινθος.
656  Ψαρ.{Λί·:ιχος ̂ θνάρνι;ς ίν Αίγύπτφ. Ελλήνων άπβιχίιι Διγνητοι^, 

χαΐ δι’ αύτο |κγά^Αΐ μκτανβαΉύΦει; <ξ αύτι;ς.
64 0  *Άγχος Μάρτιο; θεαελιώνει τ* Ό ίτι* . ^
024 *0 Δράχων θέτει εις τούς ’Δθ)Τ«ιίοι*; αψβτογράΐΐτους νύμονις.
616 Τβρχύνιος Πρίαχος. Αύξν^ς τών γεροιΛΊχςών, χτ(σις τού Καπιτω?.ίθν. 
6 10  Νεχώς Αίγυπτου βασιλεύς στέλλει Φοίνικας νά περιπλεύσωσι ΐήν 

Άφριχήν.
€ 06  Ό  Κεχάω; ή Νεχώς ήττάται Ιν Ειρχ>;σ{(ι>.
6 0 0  Ό  Ναβουχοδονόσωρ θεμελιώνει τό μέγα ΰαβυλυνίχθν βχσΙ}.ειον· Ό  

Σύλων εν ’Δθήναις.
6 88  Ναβουγοδονύσορ. 'Β  είς Βαβυλώνα μετοικεσία. Σεδεχίας.
Β87 Κατβστρο^ τί|ς Τύρου. Νία Τύρος.
678  Σέρβιος Τύλλιος. Δούλων εορτή· νέα διαίρεσις τών τεολιτών τί^ς *ΡώμϊΚ· 
665  *0 Άμασις εύχολύνει τήν προς τού; "Ελληνας Ιπιμ^ίχν τών Αιγυπτίων. 
6 60  Κϋρος βασιλεύς Περσών.
655 Ό  Κ ί ^  καταλύει τήν βασιλείαν τών Βαβυλωνίων χτλ. χαι συταίνέι 

τό μέγα Περσικόν βασίλειον από Ι ^ υ  μέχρι; Ινδνΐ 
650 Αιχμαλωτίζεται έ ΕροΓσος. Σωτηρία αύτου. Ουρπολοΰνται αί Σάρδεις. 
6 58  Ί ΐ  Ιερουσαλήμ άνοιχοδομεΓταΐ. '
634- Ταρχύνιος ό Σούπερβος βασιλεύει.
6 29  Τελευτή Κόρου. Τώμυρις Μασσαγετών βασΟ,ισσα. Καμβύσης.
62 4  *Β Αίγυπτος υποτάσσεται εις τήν Περσίαν υπό Καμβύσου.
622 ΔαρεΤος ό 'λ'στάσπουΓ Σατραπεΐαι 20. Ζωροάστρης.

< 621  Δαρεώς κυριεύει τήν θρφχην, τήν Μακεδονίαν χχ'ι τά δ'υτικά τής Ινδίας. 
610  Ταρχύνιος ό Σούπερβος χαθαιρεΐται. 'Β  'Ρώμη γίνεται δημοκρατία*

' 'Γπατοι.
ΒΙΟ Πρώτος διχτάτωρ 1ν 'Ρώμ^ Αποστασία των εν τή ελάσσονι Άσίφ 

'Ελλήνων. Περσικός πόλεμος.
Α94 Δήμαρχοι έν 'Ρώμη. Πέρσαι πλέουσι κατά τής Ελλάδος.
490  Μιλτιάδη; νιχ$ έν Μαραθώνι.
480 εέρξης ό πρώτο; βασιλεύει.
4 80  λεωνίδας αποθνήσκει έν θερμοηύλαΐς. θεμιςοκλής νιχα έν ΓαλαμΤνι. 

εέρξης πυρπο)ΛΪ τάς Αθήνας.
479 Παυσανίας χαΐ Αριστείδης νιχώσιν έν Πλαταιαϊς, καΐ ό 'ΕΪΛηνιχός 

στό).ος έν Μυχά).η.
4 ζ2  Δέχαρχοι έν 'Ρώμη.

ΤΟΝ ΚΥΡ10ΤΒΡ. ΤΗΣ ΓΕΝ. ίΣΤΟΡ; ί*Τ.

10*



1 48  ΣΠΊΡΟΝΙΣΤ. ΣΪΝ0Ψ15 
Ιτΐ) π. X.
450 Κΐ(λώνιο< ι^ήν*}. ’ΒλκΛίρία των ιν Άνίφ Έλλ-^νΐιΐν·
449 ο ι των £ώδ(χα ιτινάχων νόμ« ίπιχυροϊΐνται.
400 Σωχράτους 9«ν«το;. Έρίφνλιοι πέλ(ρ.Μ κ«τχ9τρί^ι;σι τήν α χρ ιή ν^

360 Φίλιππος βασιλώς ΗαχεΙίονΙα;.
34 3  Πδλ([Αος 'ΡωμαΙων πρ^ Σχρινίτας.
338  Ή  έν Χαιρωνιί(}ΐ γίνίται τάφος τ ^  των Ελλήνων άλΛυθιρΙας 

κα'ι αυτονομίας.
33Τ *0 Φθ.ιππος άναγορίύιται άρχιοτράτηγος των Ελλήνων.
336 Ισονομία τύν δτ,μοτιχων <ν 'Ρώμ^ ποός τους πατρικίους, θάνχτος 

Φιλίππου τοΰ Μαχεδόνος* 'Αλίζανδρος ό μεγας βαοιλεύςι.
3 3 4  *0 Αλέξανδρος εν Στ,οτώ περαιοϋται τον 'Ελ).ήσποντον.
3 33  Ό  ’Αλέζανδρος νιχήσοις εν Γρανιχφχαΐίσσφ, καταστρέφει τήν ΠερΗ 

σών βασιλείαν, χζΐ συσταίνει τήν Έλ).ηνομαχεδονιχήν μοναρχίαν 
από τοΰ Άδριατιχοΰ ηελάγους μ έ ^ ι  πέραν τοΰ Ινδοΰ.

332  'Ο νέα Τύρος πίπτει μετά έητάμγριον πολιορκίαν.
831 Ό  Αλέξανδρος εις Παλαιστίνην χαΐ έχεΐδεν είς Αίγυπτον. Ετίσις 

Αλεξάνδρειάς. Ζώ; "Αμμων. Τρίτη μάχη έν Άρβήλοις.
327 Ταραχή στρατιωτών παρά τον *Τφασιν. Δώδεκα λίθινοι βωμοί.
325  Αλεξάνδρου επάνοδος άπό Ινδίας εις Βαβυλώνα.
323 Αλεξάνδρου θάνατος. Διάλυσις τής παγκοσμίου μοναρχίας του είς 

πολλά μιχρά βασίλεια.
307 ^Ανεξαρτησία Αίγυπτου, Συρίας, Μακεδονίας χαΐ *£λλάδος.
280 'Γώοϋται ή'Ρώμη. Νίκη χατά τοΰΠύρ^.
272 'β  Ιταλία γίνεται 'Ρωμάίχή μέχρι των βορείων ορίων τής *Ετρουρίας. 
2 64  'Ρώμη χαΐ Καρχηδων πολεμοΰσι. Μεσσήνη πόλις.
241  Αουτάτιος Κάτουλος νιχφ τους Εαρχηδονίους παρά ταΐς Αίγάσι νήσοις. 
238  Σαρδινία χαΐ Εύρνος υποτάσσονται είς τους 'Ρωμαίους.
230  Καταχτήσεις των Εαρχηδονίων εν Ισπανίφ. Νέα Καρχηδων.
218 Αννίβας υπερβαίνει τυν "Εβρον. Δεύτερος Εαρχηδονιχός πόλεμος 
216  Μάχη έν Εάνναις.
205  Σχιπίων πλέει πρόε Αιβύαν. Αννίβας έχλιίπει την Ιταλίαν·
2 02  Μάχη έν Ζάμφ. *Η Εαρχηδων υπείχει εις τήν ’Ρώμην.
174 Μασινίσσας κυριεύει χώραν των Καρχηδονίων.
149 Καρχηδόνιοι αμύνονται αυτοί. Τρίτος Εαρχηδονιχός πόλεμος·
148 'ϋ  Μακεδονία επαρχία 'Ρωμάίχή.
146 Ή Καρχηδων χαΐ ή Κόρινθος χαταστρέφοντβε ύπο 'Ρωμαίων.
113 Κίμβροι χάι Τεύτονες. Μάριος.
10 2  Έττα Τιντόνων έν "Τδασι Σεξτίοις·
101 "0ττα Είμβρων εν Βερχέλλαις.

8 8  'Ρώμη «χφ πανταχοϋ, β)λ’έμφύλΐ« πίλομβΐ *βΤβ«βρ4τΐΟΙίπ τ4 
έσωτιριχόν τοΰ κράτους.

64  &ρία 'Ρωμάίχή έ ΐ^ χ ία .



Ιηι η. X
60  Πρώτη Πομιτ^ίος Κρίιτης, Καΐσαρ.
63 'Ο Κράιτ70ς π ίπτη πολιαών ιιρό; Πίρ9ου;. Διανδρ(«.
48 Πομπηΐον χ ι ΐ  Καίφαροζ (*·βιχη Φαρφά/4|>·
44 Κχίσαρος ^νο{· Βροντος χαΐ Κίνηος.
43  Δευτέρα τρυκν^ία. ΑέπιΒος, Αντώνιος χαΐ ’0χτα6ι«νός.
4 2  Κιχΐρονο; ^νος.
36  Ό  Δίπι8ο; άπο6άλλ(τ«ι έχ τής Τριανδρίας. Διανδρία.
34  Τύ Νωριχον 'Ρωριαϊχή «παρχία.
31 Ή IV ’Δχτίω ριάχη Αντωνίου «ρδς'Οχταβιανδν.
30  *0 Ανγουστος ριοναρχιΐ. Μεγάλη 'Ρωιι,αϊχη αυτοκρατορία άκ4 Τ ^  

Ατλαντικού ώχιανοΰ (ΐίχρις Ευφράτον χτλ.
16 Βινδελιχή και 'Ραιτία γίνονται'Ρωμα'ϊχαΙ δηαρχίαι.

9  Δροΰαος εις τόν Βίτονργιν χαΐ 'Αλβιν.
1 *0 Χριστός γεννάται. 

ιτη Μ. X.
9  *0 'Αρμίνιο; νικά ιν τφ  Τευτβββυργιχφ αλσει. Βάρος.

14  Αΰγούστου τελευτή εν Νώληι* ό (ΐήν Λΐ^υστοςι Τιβεριος αύτοχράτ^ρ 
'Ρωριαίων.

16  Οΐ'Ρωμαΐοι είσχωροΰσι χαΐ δεύτερον άχρι Βισούργιδος' Γερριανιχάς. 
33  *0 Χριστός σταυρώνεται επί Γολγο9*.
37  Ό  Τιδίριος άποθνήσχει εν τη νήσφ Καπρί^. Καλιγούλας.
41 Κλαύδιος αυτοχράτωρ 'Ρωρ.αίων. Κατακτήσεις είς τήν ριεσηιεδρινή  ̂

Βρετανίαν.
47  Ή θρ^χη γίνεται των *Ρωμαί»ν.
61 ΝΙρων. Σινικά θάνατος.
6 4  *Ρώρ.ης ηυρχΛ.ησις. Χριστιανών διωγριός ύπό Νόρωνος.
68 Νέρωνος φόνος. Τέλος τής γενεάς των Καισάρων*
6 9  Βεσπεσιανός. Καλοί βασιλείς.
7 0  Καταστροφή Ιερουσαλή|Λ ίι«ό Τίτου.
7 9  Τίτος |ΐοναρχεΓ. "Ηράκλειον, Πομπηία χαί Σταβίαι γίνονται «ιφίχω^οι. 
81 Ό  Δομιτιανος φονεύει τους Χριστιανούς.
84  Άγριχόλας, στρατηγός τοΰ Δομιτιανοΰ, κυριεύει τήν μεσημβρινήν 

Βρετανίαν. Τάχιτος.
96  Ό  Δομιτιανός φονεύεται, ό ΝΙρβας μοναρχει.
98 Ό  Τραϊανό; νίχφ τους Δάκος.

117 Άδριανός. Μαυσωλεΐον.
1 2 2  "Ασιανός χτίζει έν Βρετανίφ τό ΆΒριάνεΐον τείχος.
138  Άντωνΐνος 6 ευσεβής.
161 Ηάρχος Δύρήλιος ό φιλόσοφος. Πόλεμος Περσων χατά "Ρωμαίων. 
1 8 0  Κόμμοδος βασιλεύει "Ρωμαίων. ’Δπό τούτου Αρχίζει ήέπΙ 144 Ιτη 

σεφά αθλίων βασιλέων, έπΙ των οποίων τό "Ρωμαϊκόν κράτος έζα^ 
, σθενει χαΐ ύπό Γερμανικών λαών καταπολεμείται.

1 98  Κόμμοδος) ό "Ρωμαίος "Ηρακλής, μαχαιρώνεται.
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Ιΐη II. X.
2 0 0  Φράγχοι τβίβ'ΤΓδοίΐ ·ταις Γβλλίβις,
3 0 7  Έναρξις των «ίς τύν "Αγιον Τάφον β'δοιηορών χάριν ί!{>ο«ιυνζ«ος. 
Γί23 Κων?*ντΐνο; ό μ.έγ»ί δίδει εις το *Ρω[**ίχον χράτος νέαν τιρωτιώο»- 

βαν «δλιν, θρτ,σχιίβν χ»1 «βλιτείαν.
3 3 0  'Β Κωνσταντινούϊβλις εγχαινιάζετβι δηίΛβτελώς.
3 3 7  θάνατος Εωνατβντίνον το5 {ΐιγάλου. Πολέμιος «ερί τίίς διανομΐ^ς το5 

βανιλείον·
3 7 3  Οί Ονννοι διώκονται ί«δ των Σΐ'Λν.
3 7 5  Οί θύννοι διαβχίνουη τον Τάναϊν.
6 7 6 'Οί Βιαιγδτβοι διαβαίνοοσιν τα Ιντιίίεν του Δοονάβεως.
378  Οί Βιαιγότθο’. λεηλατοϋσι τα ανατολικέ τί/; 'Ρωμαίχής αυτοκρατορίας.
39 4  θιοδδαιο; ό μέγας (ίοναρχεΤ.
395 Νεα διαίρεαις τής αυτοκρατορίας είς ανατολικήν και δυτικήν Αρκά·

' διος, 'Ονόριος.
4 0 0  Μεγάλη ίθνων ριετανάττευαις· *Αλαριχος εις ττ,ν Ιταλίαν.
406  Βάνδαλοι, 'ΑλανοΙ χ «  Σουέβοι είς Γαλλίαν καί ΐαηανίαν. 
4 0 8 ^ 4 1 0  Ή 'Ρώ|ΐη διοφπάζετα; ίιπδ Βίαιγοτίων.
409  Βανδαλικόν βααίλειον εν Ιτκανίφ.
4 1 4  Οί Βουργούνδιοι καταχυριεύουαι γήν ε^δς οίκιαμόν των «αρα τον *Ι̂ 3· 

δανον καί "Αραριν.
427  Οί 'Ρωριαΐδι οναχο^βίΐην οπδ Βρετανίας. Καληδόνιοι.
428  φράγχοι είαβάλλουσιν είς τήν βάρειον Γαλλίαν.
4 29  Βάνδαλοι είς Αφρικήν. Γενσερίχος.
430  Μίγα Βιαιγοτθιχδν βααΐλειον. Χο)άϋαα.
4 43  Βανδαλικόν βααίλειον έν Αφρική έπΙ των ερειιώον τής Καρχηοάν^.
4 44  Αττίλας κυριεύει από τοϋ «οτα|λοί> μέχρι τώ  Τιβίαχου.
4 4 9  Σάζωνες καί "Αγγλοι βοηθοΰαι τούς ^ τα ν ο ύ ; κατά τών Καληδονίων.
4 50  *£πταρχία Γερμανική εν Βρεταν^. Αττίλας είαβάλλει εις Ευρώπην.
451 Μάχη εν Καταλαύνφ. Άέτιος κατά Αττίλα. ^
4 5 2  'Αττίλας πορθεί ττ,ν άνω Ιτα).1αν. Βενετίας χτίαις. '
4 53  Αττίλα θάνατος. Εαταχερματιαμός τοΰ Ούννιχοΰ βασιλείου·
455 Ούστρογότθοι είς Παννωνίαν. θεοδωρΐχος.
456  Ηετανάστευσις τών Βοετανών είς Γαλλίαν. Βρετανία.
4 76  Κατα^ροφή τής δυτικής αυτοκρατορίας τών Ρωμαίων υπο 'Οδοάχρον.

*Ρωμύ/.ος Αύγουστουλος.
4 93  θεοδωρΐχος βασιλεύς τών ’Οστρογότθων.
4 95  Βένδοι καί Σλαΰοι είσάάλλουσιν εις τήν βορειανατολαχήν Γερμανίαν·
49 6  Χλοδοβίκος κατατροπώνει του; Άλλαμάνους.
5 00  Φράγκοι έπιχρατοΰσιν εν Γαλλίφ και Γερμανίφ.
5 07  Χλοδοβίκος υποτάσσει τούς Βισιγέτθους έν τ^  μεσημβρινή Γαλλίφ;·
5 26  θεοδωρίχου θάνατος.
527  Ιουστιανός ό Α'. Οοτρυβ 3υΓΐ8. _
529 Μεταξοσκώληκες φέρονται από τής ίνοίας είς τήν Ευρώπην! | |
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ΤΟΝ ΚΤΡίαΤΕΡ. ΤΗΣ ΓΕΝ. ΙΓΓΟΡ. Ι 6 &
Ιηι II. 1.
Β31 θορίγγιοι νιχωνται ύηέ ^ ίγ χ ω ν .
6 3 2  ΒουργοννοιΜ χαΐ ΒαυαροΙ ίητιζούνιΜ των ^άγχω ν.
634 &λΐ7βάριος καταστρέφει τό Βανδαλικόν βασίλιιον.
652 Διαπληχτισ|ΐοΙ των Ορασίνων ηρδς το ^  Γαλαζίου; εν Κ»ν?&ντινο»· 

πόλει.
5 δ 4  Ναρσής χαταστρΙ^ι τδ ’Οστρσγοτθιχδν βασ0.ειον. 'Εζαρχία.
6 6 8  Αογγοδάρδοι, στρατηγοίίντος Άλβοινου τον βασιλέως αυτών, επιιεέ-

πτουσι χαται των ’Οστρογότθων. Τονρκοι χατα ηρώτον γνωρέζον^ 
ται εις τήν ιστορίαν.

6 69  λογγοβάρδοι χυριιόουσι τήν βόρειον Ιταλίαν.
6 2 2  Ηωά;ν.εθ φυγή. Έγύρα. Καταβολή τής Μωαμεθαικχής βρήτχ((«ς χαΣ

βασιλείας.
6 3 2  Μωάμεθ θάνατο; εν Μεδίν^.
6 36  Άβουβέχερος συντάσσει τδ Κοράνιον.
6 67  Οί "Αραβες σωρεύουσι καταχτήσεις έπΙ καταχτήσεων.
6 6 8  Κωνσταντίνος δ δ'. έι(ι του αύτοχρατοριχοΰ θρόνου τού Βυζαντίοΰ· 
6 7 2  "Αραβες «ολιορχοϋσι τήν Κωνσταντινούηολιν χαΐ δια τδ υγρδν κΰρ

αναγκάζονται νά λύσωσι τήν πολιορκίαν.
6 78  Πιπΐνος δ Έριστάλλιος μαγιορδδμος του των Φράγκων βασιλέως. 
6 8 0  Βούλγαροι χυριεύουσιμέρΐ) τήςΓραικορωμάΐχής αυτοχρατορίας. Βουλ-

γ«?ί«· , , ,
711  Τορίχος διαβαίνει έκ τής Αφρικής εις τήν Ιστκινίαν.
7 1 2  Καταστροφή τού μεγάλου Βισιγοτθιχ^ βασιλείου. Αράβων εξουσία

εν Ισπανίφ χαΐ Πορτογαλίφ
7 1 6  Κάρολος Ηάρτελος μαγιορδδμος ΤΜ βασιλείου των Φράγχων'
7 1 7  Αέων δ ίσαυρος βασιλεύει.
7 2 6  Εΐχονομαχία έπι Δέοντος τοΰ Ισαύρου.
7 3 2  Κάρολος δ Μάρτελος κατατροπώνει τους "Αραβας έν Καισοροδούνφ. 
7 41  Πιπϊνος δ μικρός μαγιορδδμος τοΰ Φραγκικού βασιλείου.
7 6 2  Χιλδερίχος όΓ '. χαθαιρεϊται ύηδ Πιπίνου τοΰ μικρού, δς τις χαΐ βχσι· 

)40ει άντ’ εκείνου. Βονιφάτιος.
7 6 4  Πιπΐνος νιχφ τούς Λογγοβάρδους. Κοσμική εξουσία τοΰ Πάπα.
7 6 6  Σύστασις τής Αραβικής χαλιφείας έν Ισπανία ύπδ Άβδορα^μάνου. 
7 6 0  Άββάς λαμβάνει τον Μωαμεθανικόν θρόνον εν τή Ανατολή.
7 6 8  Κάρολος και Καρλομάνος χληρονομοϋσι τόν Φραγκικόν θρδνον.
771 Ό  Κάρολος γίνεται μονοχράτωρ τοΰ Φραγκικού βασιλείου.
7 7 2  ’Αρχή τοΰ πρός Σάξωνας πολέμου μέχ·π τοΰ 803.
7 7 4  Κάρο}.ος κυριεύει τδ Αογγοβαρδιχόν βασιλείαν.
7 7 8  *Η ισπανική Μάρκα άφαιρεΐται από των Αράβων.
7 8 6  ’Δαρών άλ 'Ρασχιδ χαλίφη έν τή Ανατολή και σύγχρονος Κκρδλ»» 

τοΰ μεγάλου.
^ 8  Τασσίλων δ Βαυαρίας χαθαιρεϊται. 
η 3  Κάρολο; επιχειρεί τήν Καρόλειον διώρυγα.



<τιι Μ. X.
7 96  Οί Άβάιοι χαταγωνίζβντβι υ«ί Καρόλου.
80 0  Ό  Κάοολος έν *Ρώ|Λη « ιβ ίτ α ί ούτβκράτωρ 'Ρω|Λβίων. Λ««μ ό Γ . 
8 08  Τοΰ ’Α«ρωνάλ·ΡαβχΙδ βΐ »ίοΙ (ΐοφάζονται τό Μωα{Λΐ9ανΜ0ν βανί-

* λίΐον.
811· Καρόλου τοΰ ρ,ίγάλου βάνατος «ν ’Αχοϊαγράνφ. Αουδοβάος ό ίύλβ- 

6ής. Οί Τοΰρχβι γίνονται (ΐιαθο-ρόροι τών Αράβων.
81 7  Ό  Λουδοβίκος διοΐΑο·.ράζ« τό βασίλιιον €ΐς τούς υίούςτου Αοτάρον

* χαΐ Πιηΐνον χαΐ Λουδοβίκον.
8 27  Έβγερτος ενώνει τά επτ* εν Βρετανί? βααίλιι* εις ριίαν |Λθναρχ{*ν. 
8 40  Λουδοβίκου τοΰ εΰλββονς βάνατος 1ν Μογοντιάχω.
8 4 2  *0 βύτοχράτωρ Μιχα·τ.λ ό Γ'. παύει τήν είχο'«}χαχ{«·
8 43  Συνθήκη εν Βερεδούνφ. Διαίβεσις τής Φραγχιχή; {Μοναρχίας είς Ιτα

λίαν, Γαλ),ίαν χαΐ Γερρ,ανίον.
871 Άλιβρίδος ό ρίγας χατααχιυάζει βτόλον, χαί αυαταίνει τηνρεγά- 

λην αχολήν εν Όξωνίι !̂.
8 8 0  Αιαίρεαις τής ανατολικής χαΐ δυτικής εκκλησίας απ’ ολλήλων. 
8 8 0  ΝορρανδοΙ συσταίνουσι τό Δανιχόν βασίλειον. Οί Βισιγότθοε εύτυ« 

χοϋσι χατα τών Αράβων εν Ισηανί^.
894  ο ι Ούγγροι είσβάλλουσιν είς Πανωνίαν.
9 00— 955 Δεηλατοϋσιν οΐ Ούγγροι τήν Ιταλίαν χαί Γερ|*ανίαν.
912  ΝορρανδοΙ συσταίνουσι τήν Νορρανδίαν εν τη Γαϊλίιρ.
933 Οί Τούρκοι σφετερίζονται τήν αρχήν τών χαλιφων.
955 Όθωνος του Α'· νίκη χατα τών Ούγγρων 4ν τφ τοΰ Λίχου πεδίφ

(ίβοΙιΓβΜ).
9 62  Όθων ενώνει τήν Ιταλίαν χαΐ Γερρανίαν.

1000 Τό ίερατειον υπερισχύει τών Ιπποτών χαι βασιλέων. ΝορρανδοΙ ία 
τής Γαλλίας ρεταναστεύουσιν είς τήν χάτο Ιταλίαν.

Ί 0 1 3  Ή  Αγγλία υποχείριος τών Δανών. Σβέννος.
102 5  Οί Τοΰρχοι χαθα'.ροϋσι ττ,ν χαλιφείαν. /
<1055 ο ι Σελσουχίδαι Τοΰρχοι φθάνουσιν είς δύναριν ρεγάλην.
3 0 5 6  Έ ^ίχος ό Δ'. αύτοχράτωρ τής Γερρανίος.
105 9  ΝορρανδοΙ συς·οίνουσιτά βασίλεια τής ΝεαπόλεωςχαΙ τής Σικελίας, 
1065 Ή ’Αγγλία υπεξούσιος τών Νορρανδών. Βιλίλρος ό δοριχτήτωρ. 
107 3  Ό  πάπας Γρηγόριος ό Ζ'. Άγαρία.
1076 *Η Παλαιςτίνη κυριεύεται ύπό τών Τούρκων. Αιτία τών ςαυροφοριων.
1077 Έρ^χος ό Δ'. ίχπληροϊ ρετανβίας κανόνα εν Κανόσση.
1081 ^Αλέξιος ό ρίγας βασι)4·ύει εν τη ανατολική αύτοχρατορίγ. Ο ΐΤ ο ί^  

χοι νιχώσιν τυ Έλλησπόντφ.
1 0 0 3  Πέτρος όίξ'Αρβιανθΰ ίπανερχεται εκ Παλαιστίνης.
1 0 9 5  Ούρβανός δ Β'. συγκροτεί σύνο^ν εν Κλαροαοντίφ ή Νερετφ.
1 096  Α ρχή τών ςαυροφοριών. Πέτρος ό εξ ’Δρβιανοΰ. Βάλτερος ό άκλη

ρο; (5οη8-ΐ6ΓΓβ νοη 1ΙβΙ«ηΐοΙϊΐ6^. Γοοοφοίδος ό Βουλοννου. ’
1097 Οί σταυροφόροι εξετάζονται πρό τής Νιχαίας.

ί  £\'ΓΧΡ0ΝΙΪΤ. ΣΤΝΟΨΙΣ
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1098 ’ΡβγήρΟ; ί  Α'. σνταίνει το ήνωΐΛενον ββσίλϊΐον τ?^ Νίβπίλεως κοώ 
Σιχίλΐ*;. ^

.1099 "Αλωσι; ίεροιισαλγ,ρ ύπδ των ^«υροβέοων. Βασίλειον τί,ζ Ιερουσβλη^Α. 
1 100  Βενετία, Γένουα καί Πίσα άχ;Λάζουα;ν εί? ττ,ν έΐΛπορίαν.
1 1 0 2  Δευτέοα σταυοβτοοί*.
1 1 1 8  Σύστασις το'ΰ'τάγ[εατος των Ιωαννιτίϋν καΐ των Ναϊτών;
1 1 3 8  Εισαγωγή του ίεοοΰ έταστηρίου.
1 1 3 9  Άλφόναος ο Λ'. ΰ·1ώνει τήν Πορτογαλίαν είί β*σ0.ειον. ^ ^
1 1 4 7  Τρίτη σταυροφορία. Ό  αύτοκράτωρ Κορράδο? ό Γ .κα ΐ Λουδοβίκος ο

Ζ'. βασιλεύ; της Γαλλίας.
1158 ■ Εισαγωγή τοΰ κανονικού δικαίου·
117 4  Σαλαδινος ό σουλτάνος επικίνδυνος εις τής ίερουσαλή;* τδ βασίλειον.'
1 189  Οί *0 Ένστάουβ^^εν κληρονοριοΰσι τδ τής Σικελία; καΐ Νεαπόλεως

βχσίλειον.
119 0  Σύστασις τοΰ Τευτονϊκοΰ Τάγ^Αχτος. Τετάρτη σ τα ι^ ^ ρ ία . Ό  αύτο

κράτωρ Φριδερίκε  ̂ ό Α '., ’Ριχάρδος ό Αεοντύχαρδος χ«ι Φίλιππος 
Αύγουστος ό βασιλεύς τής Γαλλίας.

1 196 Πέ|Απτη σταυροφορία. Ό  αύτοκράτωρ Ερρίκος ό Δ ·
1200 Οΐ τοΰ Τευτονϊκοΰ τάγματος Ιππόται πολεμοΰσι προς τους Προυσους· 

ΤεμουτσΓνος όΜογγόλος. Τής Βενιτί»; και Γένουας ή εμπορία 
ακμάζει.

1 2 0 4  'Εκτη σταυροφορία,
1 227  Τσιγγισγάνου βάνατος εν Καρακορούμφ·
1 228  ’ΟγΜη σταυροφορία. ^
1230 Οί τοΰ Τευτονϊκοΰ τάγματος ίππύται αποχτωσιν επικράτειαν.
1 2 4 0  Έννάτη σταυροφορία. ^
1241 Οί Μογγάλοι είς Πο)Λ)νίαν, Ούγγαρίαν καΐ Γερμανίαν. Δνσεατι-

χδς σύνδεσμος. Χειροδικία.
1 2 4 2  Μογγδ)ων νίκη εν Λιγνιτίφ,
1 2 4 8  Δεκάτη σταυροφορία.
1 265  Κάρο5.ος ό Άνδεγαυιας λαμβάνει παρά τοΰ πάπα τύ βασίλειοντω» 

δύο Σικε).ιών.
1 2 6 8  Κο^Μδίνου Θάνατος ενΝεαπίλει.
1 273  'Ρουδύλφος ά'Αψοβούργου. *Βσυχία Ιν Γερμανίφ. ^
1 2 8 2  Σικελικός εσπερινός. Πέτρος 0 Άραγωνίας λαμβάνει τήν Σικελιανι 

χαΐ τήν Νεάπολιν λαμβάνει Κάρολ.ος ό 'Ανοεγαυιας.
1290 Ό  'Ρου^λφος καταδαμάζει τούς λ,ηστρικούς ίπποτας.
1291 Ή  Πτολεμαΐ; άλ.ίσκεται ύπο των Τούρκων. "Ροδόλφου τοΰ Ά·ύθ·

£...1....... ΑληΛενταΐ ο Α .
1300 Δ·.

Ιταλίφ.

'Εχτασις τής 
:ράρχας εν

1 3 0 2  Ό  φ).άβιο; Γιόϊας ειεν^ίσχει τήν φ υτικήν πυξίδα.



Μ. X.
1 3 0 3  Φίλ'.ΐΜΓος ό Δ’. χαΙό ηάκας Κ λ φ η ςέ  Ε'. άντιδιαφΙ|>ονη(·
1305 Ο Ιπίπα ι ί^ρεύοννινίνΆβενίωνι. Φίλιττπος έ Δ'. χ«ι Βονί^Τνος^Β^
130 7  'Ατϊοττβαί» Έλβηών. Τ*λ).ος χαΐ Γέσσλβρος.
1308 'ϋ  'Ε).βίτία άποχτ^ τί,ν άνιζαρτηβίβν ττ^.
131 0  Οί Ιωβννΐτβι λβ[ΐβάνθϋίΐ την νήσον 'Ρόδον.
1 312  Φίλιηπος ό'Οραΐ^ το ^  Ναίτας.
1 3 2 8  Ό  οΐχος τής Βελεσίας λ«{ΐδ*νιν τον θρόνον τής Γ«λλί»ς.
1 3 3 9 — 1451 Πόλεμος τής Γαλλίας *ώ  Άγγλίας*ρος «λλήλοιίς.
1 3 5 5  Οί Τοϋρχοι νιχηταί ιν Ευρώπη.
1360 ’Λδρ'.ανούπολ^ς πρωτεύουσα τού βασιλείου των Τούρχων,
1370 Τιμουρ ή Ταμερ).άνος άνασταίνει τό Μογγολικόν βασίλειον.
1 283  Ιωάννης ό Α'. βασιλεύ; τής Πορτογαλίας χάμνιι άναχαλύ<]«εις.
1 3 8 7  'Π Νορβεγία ύποτάσσηαι είς τήν Δανίαν.
1 3 9 8  Βαδοΰρ ό Μογγό).ος εν Ινδί^·
1 4 0 0  Ουσσα; κηρύττει εν Πράγ^. *Β Ιταλία εστία του πολιτισμέ τής 

Ε ι^πη ς. Οί Μέδιχοι.
1 404  Ταμερλάνου θάνατος. Παρακμή τοΰ Μογγολιχοΰ βασιλείου·
1 414  Σύνοδος εν Εωνσταντί^.
1415 Ό  Ουσσος χαταχαίεται ^ν Εωνσταντία·
1 416  Ιερώνυμος ό έχ Οράγη; λαμβάνει τον αυτόν θάνατον. Πόλεμος

Ούσσιτών.
1 418  *£^ίχος ό θαλασσοπόρος χάμνει μεγάλος άναχαλύψεις.
1 4 2 2  Οί Βρετανοί είσελαύνουσιν εις Παρισίους νιχηταί.
1 429  'Π Αύρηλιανή παρθένος σώζει τήν Γαλλίαν. Κάρολος όΖ '. είς *Ρή* 

μους ή Δουροχόρτουρον.
1431 'Η Αύρηλιανή παρθένο; χαταχαίεται έν'Ροτομάγφ.
1 4 3 6  Σίγισμοϋνδος ό βασιλεύς καταπαύει τον πόλεμον των Ούσσιτών* 

Εΰρεσις τής τυπογραριχής ίιπό Ιωάννου τού Γουττεμδεργίου. 
1 4 4 2  Αρχή τής σωματεμπορίας. ^
1 4 5 0  Φαΰστος συντροφεύει μετά τοΰ Γουττεμβεργίου.
1451 Οί Βρετανοί εςε?αύνονται από πάσης τής Γαλλίας· Ειρήνη δίχως

συνθήχης ειρήνης.
1453 "Αλωσις Κωνσταντινουπόλεως υπότών Τούρχων. ΚωνταντΓνος όΙΑ'* 

καί Μωάμεθ ό Β'. Τήςα^Λοσεως ταύτης τά  εις τήν δυτικήν Ενρώ« 
πην αποτελέσματα.

1455 Ό  Φαΰστος οίχειοποιεΐται τοΰ Γουττεμβεργίου την ιδιοκτησίαν. 
1457 Ό  Φαΰστος αποπερατώνει τήν έχτύπωσιν τής Ιερός γραφής.
146 2  Μογοντιάχου ολωσις. Διάδοσις τής τυπογραφικής.
146 6  Οί Πολωνοί χυριεύουσι τήν είς τους ίππότας υποχειμένην Προυσίαν, 

χαί δίδουσι τδ ήμισυ αυτής ώς τιμάριον είς τον αρχηγόν τοΰ Τεν· 
τονιχ» τάγματος. Φαύστου θάνατος. -»

146 8  Ό  Γουττεμβέργιος αποθνήσκει εν Μογοντιάχφ.
1 4 6 9  ."Ενωσις τ^ςΚαστιλία; χα ιΆ ρ α γω ν^ . Φερδινάνοος χαι ισαβέλλα*

$&4 ΙΪΓΧΡΟΝΙΣΤ. ΓΓΝ0Ψ12



ΤΩΝ ΚΤΡΙΩΤΕΡ. ΤΗΣ ΓΕΝ. ΙΙΤΟΡ. 1ϋ&
Ιτη Μ. X.
1 477  Πορτογάλοι «λεουσι ηέραν τοΰ ίστ;[Αΐρινοΰ.
147 9  Μβςιμιιλιβνος λα[Αβάν8ΐ προίκ* το Βίλγιον. Μαρία Βουργουνδία· 
1482 Ό  Λούθηρο; γιννάται «νΕίαλιβί^.
1486 Βαρθολοααιοί Διάζος άναχβλύπτίΐ την μοσηριβρίνην δχραν της 

Άβριχν^ς.
1 4 9 2  "Αλωσις του βασιλιίου της Γρανάοας. Πνίβις των πιιρατιχων Κραη

των. Αμερικής άναχάλυψίς ύηο Κολόριβου.
1 4 9 3  ΜαξιριιλΛνές ό Α'. αύτοχράτωρ της Γερριανίας.
1 4 9 5  'Ο αύτοχράτωρ Μαξ'.ρι).ιανο; θερΑελιώνβι την «’ωνίβν ήτιειρωτιχήν

βΐρήνην. Έ|Α[Λ«νουήλ ό ρόγας βαοιλευς τ?^ Πορτογαλίας. Χρυσούς 
αιών.

1496 ΦΟ.ΙΪΓΠΟ; ό Ώρα’ος, νυμφευθείς τηνίωάνναν, λαρβάνει χαΐτονθρδ-
νον τής Ισπανίας.

1 4 9 7  *0 Κολόρβος «ναχαλύητεν τί,ν ήπειρον τής Άρεριχής.
1 4 8 8  Βάσχος Δερχγας άναχαλύπτει την χατά θάλασσαν όοον προς τάς 

άνατολιχάς ίνδίας.
1 500  Εΰρεσις τής βιδλιοοετιχής. Καβράλος ανακαλύπτει την Βρασιλίαν*
1501 Άρέριχος Βεσπο'ύκιος καταλαρβάνει την ^«σι'λίαν ενονόρατι τής

Πορτογαλίας.
1 503  Νεάπολις καί Σικελία υποχείριοι τής Ισπανίας.
1 5 0 4  φερδινάνδος ο Άοαγωνίας κυριεύει άπο Καρόλου τοϋ Άνδεγαυιας τ4'

τής Νεαπόλεως βασίλειον. 1
1 5 0 6  *0 Κολόαβος αποθνήσκει εν Βαλλανδολιοφ. *Αγιος Δορίγγβς. Εισ

αγωγή ταχυδρορείων και δύο άνωτάτων διχα^ηρίων ενΓιρρανίγ. 
1 509  Έ^ρίχοςό Ζ '. επί τοϋ θρόνου τής Αγγλίας.
1 5 1 2  Γερρανίας διαίρεσις εις 1 2  κύκλους. Σελίρης ό Α'. βασιλεύς τής 

Τουρκίας.
1 5 1 5  Φραγκίσκος ό Α'. επί τοϋ θρόνου τής Γαλλίας.
1 5 1 6  Κάρολος, ό Α'. βασιλεύς τής Ισπανίας χρατβιότατος τωνενΕύρώπ:^

ροναρχών.
1 5 1 7  Ό  Λούθηρος τοιχοχολλά έν Βιτερβέργη 95 θέσεις. Αιτία τής θρη

σκευτικής ρεταρρ'.Λρίσεως. ι
151 9  *0 αύτοχοάτωο Μαξιριλιανος αποθνήσκει. Κάρολος ό Ε'. γίνεται' 

αύτοκοάτωο τής Γεουανίας. ’Αρχαιρεσιακή συνθήκη. Σολιράνοςά 
Β'. ή ρβγαλοπρεπης ύψώ'/ει τό Τουρκικόν βασίλειον εις τον κολό
βωνα τής δυνάρεΐι>ς.

4 520 Ό  πάπας Λέων ό Γ. άφορίζει τον Λσύθηρον. *0 Μαγιλλάνος περι- 
πλέει κατά πρώτον τον χόσρον. Γουσταϋος ό Βάσας ελευθερώνει 
τήν Σουηδίαν άπό τής Δανίας.

15&1 *0 Λούθηρος ε·Λ>πιον τής έν Βορρατίω διαίτης. Έρρανουήλ ό ρόγας 
αποθνήσκει, καί ή Πορτογαλία παραχράζει, Ιοκίννης ό Γ'. βασι

λεύς τής Πορτο··α),ί*ς,



ΣΥΓΧΡΟΝΊΓΤ. ΣΥΝΟΨΙ3
ί τ η  Μ. X.
1522 Ό  Κ*5θ).ο; διβνέ^ιει ττ,ν ί«ι*5άτ«ιάν του. Ισττανιχή χ*ϊ Γΐρ^εβνιχή

σιΐί*  τού Αυ»τ£ί·.«χοϋ ονχου. Σολΐ{*ά·Λς ό Β'. ά ^ φ ι ϊ  τήν 'Ρέδον 
αηο των Ιωαννιτών.

1 523  Ό  Γουσταΰος Βά«ς χηρύττίτα» (5*Λλιύς τΐ[ς Σου>;5(ας. *0 Λοι%)·
ρος νυρίΦΐύίτβε Αΐχχτερίνν^ν την Βόρην.

1524' Μεγάλη εκανά»τα»ις των χ<ι^ιχών έν Γεριιανία. Ή  θρηνχευτςχή 
ριεταρρ·]ι9ρι;7'.ς είοάγιτβι &ά Γουνταύου Βχνα εις Σουηδίαν. 

1 5 2 5  'Αλδρίχτος 6 Βρανδεβούργου ενώνει το Βρχνδεβοί^γβν (ΐετά τ^ς 
Προ'^οίας· Ιωάννης ό ευσταθής εισάγει την θρησχευτιχήν ριεταρρύ- 

βριισιν εις Σαξωνίαν.
1520 Οΐ Τοΰίχοι «ολιορχοΰσι ττ,ν Βιέννην.
1580 Κάρολος ό Ε'. χαρίζει τοΤς Ιίωαννίταις τήν Μελίτην. Δίαιτα εν Δν> 

γο·^στν| Ανγουστανή ορολογία.
1531 ΟίένΓερρανία Διαραρτυρούρενοι άδράσουσι τά δπλα. Έρρίχος δ 

Η'. εισάγει ττ,ν θρησχευτιχήν ρετα^ύθρισιν εις τήν Αγγλίαν. 
Άννα Βολενία.

1 537  Ό  Βουγενάγιος εισάγει τήν βρησχευτιχήν ρεταρ^ύθμισιν ε’ς Δανίαν.
Φραγχίσχο; ό Α'. συρ ραχεΐ ρετά των Τούρχων χατά Καράλου τοΰ Β 

15ά0 Σύστασις τοΰ τάγρατος τών Ιησουιτών. *Η «ρός άλλήλους απέχ
θεια τών Διαραρτυρουρένων χαΐ τών Καθολικών άχράζει.

1545 '— 1563 Σύνοδος έν Τριδέντιρ.
154 6  Ό  Λούθηρος άποθνήσχει εν Είσλεβί^. Βιτερβέργη.
154 7  Φραγκίσκος ό Α'. αποθνήσκει. Έ ^ χ ο ς  ό Β'. βασιλεύς τής Γαλ

λίας έχθρο; τών διαραρτυρουρένων.
155 2  Αικατερίνη Βίρη αποθνήσκει έν Τοργαυί^.
155 6  Κάοολος ά Β’. παραιτεΐ τήν βασιθ^ίαν. Φίλιππος όΒ '. εν'ίσπανί;.

Φερδινάνδος αυτοχράτωρ τής Γερρανίας.
1557 Σεβαστια'/ος βασιλεύς Πορτογαλίας.
1558 Ό  Κάρολο; ό Ε'. αποθνήσκει έν τφ ροναστηρ'ω τοΰ αγίου Ίούστοο

χατά τήν Ισπανίαν. Ελισάβετ βασιλεύει έν ’Δγγλίγ χαι ςερεώνει 
τήν θοησχευτιχήν ρετα^ύθρισιν.

1559 Φραγγίσχος όΒ’. βασιλεύει ένΓαλλίςι.
1560 Κάρολοςό β  ■. βασιλεύς τής Γαλλίας, θρησκευτικός πόλερος έν Γαλλία. 
1566 Σολιράνο; ό Β'. αποθνήσκει. Παραχρή τοΰ βασιλείου τών Τούρκων.
1568 Οί Βέλγαι παραδέχονται ττ,ν θρησκευτικήν ρετα^ύθρισιν. Γου-

λιέλρος ό ’Αραυσίωνος.
1569 'ί ΐ  Τοσχάνα κηρύττεται μεγάλη Δουχία.
1571 Οί Τοϋρχοι χαταναυραχοϋνται υπό τοΰ Δόν ’Ιωάννου τοΰ Αυ^ρίας

εν Ναυπάχτφ.
157 2  Ό  Παρισινό; Μνιχός γάρος ή ή ποραρΟνή τοΰ Βαρθολομαίου· Γρη-

γόριος ό Η'*. προχει^ζεται πάπα; *Ρώρτ,ς.
1574 Κάρολοςό θ ',  άηοθντ,τχει. Ερρίκος ό Γ'· αναγορεύεται βασιλεύς 

τής Γαί.λί«ς. Τέλ.ο; τσΰ ο«ου τής Βαλεσίας.



ϊτη « . I .
1577 Φ?«γ*'<Γχο; ό Δράχος «βριπλέα ·;δν χδσ|Αον τοΰ 1Β77 χχΐ

1580.
1578 Έρρίχος βναγορεύβται βαϊΟ,ώ; τί;<: Πορτογα)-·!α?._
1570 Έπβνάϊτασις των Β6).γών χατα Φιλίπχον τοΰ Β'. 'Π έν ’Ρηνοπί-

ραία «νωσις.
1 580 Έ χλίίπ ιι ή γ€νε4 των τ7,ς Πορτογαλία; βααΛίων.
258 1  *Ι1 Πορτογαλία γίνεται Ια-πανιχή επαρχία.
1 582  Γρτ,γίριοζ ό 1Γ". εισάγει τδ έπιδιωρ^ωμίνον μηνολάγιον.
1 585  'Ο «άπας Σίξστος ό Ε'. φίλο; χαΐ «ροστάτ/,ς των τεχνών χαι επε- 

στ ,̂|̂ .ώ7.
1588 Ό  Δράχος εξολοθρεύει τον άχατα[ίάχητον στόλον Φιλίππου τού Β'. 

Μετριόφρων επιγραφή νορ:ισ{ΐατοσή|Αθυ. ΧριςΊανδς ό Δ'. βασιλεύς 
τής Δανίας. Δανοί εν ταΐς ονατολιχαΐς Ίνδίαις.

1589'*Ερ^χος ό Γ'. δολοφονείται. 'Ε^^χο; ό Δ'. αναγορεύεται βασιλεύ; 
τής Γαλλίας. Οίχος Βουρβωνιοών.

1 5 9 3  Έ^ίχος ό Δ'. άπορινύει τήν τών Δια{Λαρτυρου{Αένων ό}ΛθλΛγίαν τής 
πίστεως.

1 5 9 8  Έρ^ΐίχος ό Δ'. ίχδίδει τδ έν ΝαννΙταις δόγμα.
1600 οι "Αγγλοι χαΐ Βέλγαι άρπάζουσι τα; εν ταΐς άνατολιχαΐς Ινδίαις 

ιετήσεις τών Πορτογά)Α>ν. *ίΙ Πορτογαλία περιπίπτει εις απορίαν 
χαΐ αδυναμίαν. Ή  Τουρχία εξασθενεΐ.

1 6 0 3  Ιάχωβο; ό Α'. εχ τού οΓχου τών Στουάρτων άναβαίνει επί τοΰ 0ρό.«' 
νου τής Αγγλίας. ^

1 6 0 9  Σύστασις τής Αμστελβδαμιχής τράπεζας χαΐ τής ’Δνβτολιχοίνδί'^
χής εταιρίας.

161 0  Έ^.χος ο Α'. δολοφονείται.
1611 Χριστιανός 0 Δ'. βασιλεύς τής Δανίας χαταπολεμεΐ τούς Σουηδούς.

Γουσταϋος Άδδλφος οναβαίνει Ιπ ι του θρόνου τής Σουηδίας.
1 6 1 2  Ματθίας ό αύτοχράτωρ. Έπ* αύτοΟ αρχίζει ό τριαχονταετής πόλεμος. 
(1618 Ό  αύτοχράτωρ Ματθίας δια τήν πρδς τούς εν Βοεμίφ διαμαρτυ-

ρουμένους άτ^νειάν του διεγείρει τδν τριακονταετή πόλεμον (1618 
—  1648). Ή  ’ίσπανία χαι Αυστρία έξασθενοϋσιν» ή Γαλ}.ία 
χαι Σουηδία υψώνονται.

161 9  Ό  αύτοχράτωρ Ματθίας άποθνήσχει» χαι διαδέχεται αΰτδν Φεροι- 
νάνδο; ό Β’., πιχρδς διώκτης τών διαμαρτυρουμένων.

4 6 2 0  Δουδοδίχος ό ΙΓ'. χάθηται έπΙ τοΰ τής Γαλλίας θρόνου. Ριχελιός.
Φίλιππος ό Δ'. βασιλεύει εν Ίσπανίφ.

162 5  Κάρο).ος ό Α'. βασιλεύς τής Αγγλίας καταδυναστεύει τδν λαόν.
Χριστιανός ό Α' βασιλεύς τής Σουν,δίας αποβαίνει εν Πομμερανίφ. 

4631 Ό  Τίλλις καταπολεμείται έν Βρεϊτεμφελδίί.
163 2  Ό  Βαλλεστέϊνος καταθραύεται έν Λουχένγι. Γουσταϋος Άδόλφος 

φονεύεται. Χριστίνη βασιλεύει έν Σουηδίφ.
^1637 Φερδ;ν«δος ό Β'. αποθνήσκει, χ«1 διαδέχεται αυτόν Φερδινάνδβς οΤ'.

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΤΕΡ. ΤΗΣ ΓΕΝ. 1ΣΤ0Ρ. 18Τ



Ι5 β  ΧΥΓΧΡ0ΝΙ5Τ. ΓΥΝΟΨίΧ:
Ιτη Μ. Γ.
ί6 4 0  *ίΙ Πθ|>τορλ(» άποσικται άπδ-τής 1α^«ν{χι;. *ΟΔβύξ τί*<Βριγ«ν- 

τίας Ιωάννη; άν*γο|>ϊ6ίται β « ιλώ ς  ττ^ Ποίτονβλίας ώ; Ιωάννης 
Δ '. ΦριδίίΐΙχο; Γθϋλνέλ|*βς χ»τ»6ά)Αιι τά βί{4ίλ-.« τί,; δυνάί*»^ 
τ?5ς Προυσίας. *

1642 Τορ5τεσώ·ι«; ν.χ5 εν Δειψί^· ι
1643 Αονδοβίχος ό ΙΔ'. λκ^λΐιράτη; τοϋ βχϊΐλείου τί;; Γαλλίας, χαΐ μ*τ-

έηιιτα έξααδένηα;; αύτον. *0 βααΛίύς τής Δανία; Χριστιανός ό 
Δ'. χννίΐ τιόλειιον χα·;α τή; Σουηδίας.

1 6 4 4  Ιννοχέντιος ό Γ.πάπας τής’ρώυ,ης. Πκραχμή τής «βπ-χής Βυνάαβως, 
1646 ΰ  Γαλλία φίάνει τον χολο^να της δυνάιιεως εν πάστ| τη Ευρώπη.
1648 Βίστφαλ'.χή Ειρήνη εν ’Οτναβρύκη χαΐ Μοναστηρίω. Ματαία δια-

μαρτύρησις Ιννοχιντίου τοΰ Γ. χατ’ αυτής. Μωάμεδ ό Β*. είς Κων- 
σταντινούπβλιν. Ό  Βασιλεύς τής Δανίας Χρ-ςτα'/ός ο Δ'. άπο9νή· 
σχει, Φριδερίχος ό Ι”. διαδέχεται αυτόν.

1649 Ό  βασιλεύς τής Αγγλίας Κάρολος ό Α'. φονεύεται. Άγγλιχή δη-
{χοχρατία. ’Ολιβιέρβς Κρομβέλ),©;.

1652 Μαυτιλ.ιαχά δόγ}χατα έν ’Αγγλί^.
1654 Κάρο)«ς ό Ι'. βασιλεύει όν Σουηδίς:.
165 6  Βασιλεύς τής Πορτογαλίας Άλβόνσος ζ ς ,
1657 Ο Φριοεριχος Γουλιέλριος βπαλλάττει την Προυτίαν άπδτοντΐ|λα- 

ριωτιχοΰ συνδέσριοο προς την Πολωνίαν.
1658 Αεοπδλδος όΑ '. κηρύττεται αύτοχράτωρ τής Γερ^εανίας,
ίβ β ^  ®*^^®ί*0 '̂^6ι®?θ’̂ Κ·ροΐ'·6έλλου. Παραχριή της’Αγγιχής δη|ΐοχρατ(ας; 
1 6 6 0  Κάρολος ο Β . ανακαλείται, δια να βασιλεύση είς την Α γγλίαν. Ό  

βασιλ.εύς τής Σουτ,δίας Κάρολος ό ΙΑ'. ταπεινώνει την όρρύν τής 
Πο).ωνίας, χα; περιορίζει την Δανίαν και 'Ρωσσίαν. *ί1 βασιλεία 
τής Δανίας κηρύττεται κληρονομική και άπεριόοιστος.

1 6 6 4  Ε^οσαετής ανακωχή μεταξύ Μωάμεθ τσΰ Δ'. χαΐ τής Αυστρίας.
166 5  Κάρολος ό Β'. βασιλεύς τής Ισπανίας. Μεγαλιιτέρα παρακμή τοΰ

Ισπανικού βασιλείου.
1667 Πέτρος ό Α'. βασιλεύς τής Πορτογαλίας.
1669 Οί Τούρκοι χυρίευουσι ττ,ν Κρήτην από των Βενετών.
1670 Ό  βασιλεύς τής Δανίας Χριστιανός ό Ε'. προσλαμβάνει τδ Όλδεμ-

βούργον χαΐ Δελμενόρστον.
1675 Μάχη όν Φερβιλλίνιρ Φριδερίχου Γουλιίλμον του Προυσίας χαΙΚα- 

ρόλου ΙΑ'. τής Σουηδίας, και ήττα τούτου.
1679 Ειρήνη ίν τω άγίιρ Γερμανφ παο4 τον λαών.

*ί« τό άκρότατον τής δυνάμεω; καΐ δόξης»
1681 Τό ’Αργιτοράτον κυριεύεται ύπδ Λουδοβίκου τού ΙΔ'.
3 5 ? ?  τον προς την Αυστρίαν πόΡ-εμοιι.
I  ο83 Απράκτως οί Τούρκοι πολιοβχοϋσν την Βιένντν.
1 68»  ·0 ΛίοπΛδ« σ γ 5™ ίΓ |.ιτ1 ,ώ , Τοψ™> ά«χ»νί,ν <·«57α ΐί ϊ .  

ΔουδοβίΜς ο ΙΔ . βομββ^ΐδοβολιΓ την Γένουαν.



■Ιηΐ ■ . X.
168$ ϋχωβος ό 6  · <ηΙ τοΰ θρένου τ^ς *Ανγλ(«ζ.
1688 Μαξΐ{λΐλι«ν^ *Ερΐ·(λ«νουήλ ό Βαυαρίας χυρκύ(ιτ& Β(λ(γρίδ'.ον. Φρι·

διρίχο; ό Α '.) λα(χβάν» ΐ&ς ήνίας τής Κυβιρνήαιω; <ν Προυαί .̂
1689 Πολιτική ανατροπή €ν Α γγλία. Ιάκωβος 6 Β'· χαΟαιρκΐται, και 2χ·

λ ίγ κ α ι βισιλίύς τής Αγγλίας ό Άραυαίωνος Γονλιέλ^ος ό Γ*. 
Πέτρος ο Α'. ό και ριέγας. ^ααι).ευς τής 'Ρωασίας.

169 4  Σνατααις τής έν Λονδίνφ τραπέζης.
1696 Πέτρος ό {χέγας χυρκΰει άπό ριέν των Τούρκων τήν ΙπΙ των Ιχβολων

τοΰ Τανάϊδος Άαοβίαν, άπο δέ των Σουηδών τά παράλια τής Σουη· 
διχής θαλάσσης.

1697 Ό  Σουτ,δΐας Κάρολος ό ΙΒ'. χινβΐ πόλΐ{ΐον πρδς τήν Πολωνίαν, Δοι·
νίαν χαί 'Ρωσσίαν.

169 8  Ό  Ιωσή» ΦΕρδ'.νάνδος, υίδς τοΰ εχλίχτορος τής Βαυαρίας χαί δνο·
ρ.ασθεΐς βασιλεύς τής Ισπανίας, αποθνήσκει.

1 6 9 9  Φριδερίκος ό Α'. γίνεται βασιλεύς τής Δανίας
170 9  *Αχρα ταπείνωσις τοΰ βασιλείου τής Γαλλίας. Ό  βασιλεύς τής Ισπα

νίας Κάρο).ος ό Β'. ό έσ'/ατος έχ τοΰ Αύστριαχοΰ οΓχου έπι τοΰ 
ίσπανιχθΰ θρόνου, άποθν^χει. Ό  βασιλεύς τής Σουηδίας Κάρολος 
ό ΙΒ'. εύημερεΐ εις τον προς Πολωνούς χαι Δανο'ΰς χαΐ 'Ρώσσους 
πόλερ-ον.

1701 Φίλιππος ό 'Ανδεγαιίας και Ινταυτίρ Κάρολος ό Γ'. δευτίρότοχβς τοΰ
αυτοχράτορος Αεοπόλδου, βασιλεύς τής Ισπανίας. *0 περί διαδοχής 
τοΰ Ισπανικού θρόνου πόλεριος άπό τοΰ 1701— 1713 Ιτους. 'Β 
Προυσία γίνεται βασίλειον έπΙ Φριδερίχου τοΰ Α'.

170 2  Άννα βασίλισσα τής Αγγλίας.
1 703  Πέτρος ό ρ-έγας καταβάλλει τα θεαέλια τής Πετρουπίλεως.
1 704  Ηάχαι έν Βερτί^ χαι Όχενσταδίψ. 'Η εν Νάρβγ ήττα Καρόλου του

ΙΒ'. υπό Πέτρου τοΰ {ΐεγάλου.
1 705  θάνατο; τοΰ αυτοχράτορος Αεοπόλδου. Αναγορεύεται ουτοχράτωρ

Ιωσή^ ό Α .
1706 Πορτογαλίας βασιλεύ; Ιωάννης ό Ε’. Ή  Άψοβουργιχή δσναστεία

εκλείπει έν ίσπ*νί<}ΐ.
1707 Ή  Νόβα Καστέλλα χαΐ τόΒαλέγγιον υποτάσσονται εις την Προυσών. 
1709 *Β έν Πολτάβα μάχη. "Εκτοτε ή μέν Σουηδία παρακμάζει, ή δε̂ ·

'Ρωσσία ακμάζει.
171! Ιωστ,ο ό Α'· αποθνήσκει· Κάρολος ό ς '.  διαδέχεται αυτόν εις τόν 

αυτοχρατοριχδν θρόνον τής Γεομανίας.
171 3  'Β  έν 'Ρηνοπεραί^ βΐρήνη τής Γαλλίας προς τήν Αγγλίαν χαι τό 

Βέλγιον. Βίκτωρ ’Αμαδαΐος 0 Σαβαουδίας π^το ς  βασιλεύς τής 
Σαρδινίας. Φριδερίκος Γουλιέλμος ό Α'. βασιλεύς τής Προ-̂ σίας. 
Πραγματική χαθιέρωσις.

11714 Ειρήνη έν 'Ροσταδίφ. Φίλιππο; β Άνδεγαυ'ΐας χρατεΐ τό τής ίσπα- 
βασίλειον. Βουρβωνιχός οΐχος. Γεώργιος ό Α'. βασιλεύς τ^^

ΤΟΝ ΚΓΡΙΩΤΕΡ. ΤΗ2 ΓΕΝ. ΙΣΤΟΡ. Ι5 ί·
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ίτη Η.Χ.

ΙΤΤΧΡΟΚΙΣΓΙΚΠ ΪΙ'Ν Ο Ψ Ι!

Ά γ τ Ι Ι η .  ΒοΜ ικ - ή  Α^χϊρ!» «ερ8»ίν«ι τ1 Μ.8ι4)»ν«, ιήχ 
Μίντουχν, Νεάκολι* ««1 Σ»ί8ενΙ·ν, ή Σαβαουδί· λα|εί«νιι 
χτ,ν Σικελίαν. Κάρολοε ό ΙΒ'. έκ Βενίερίου έκιατρίφει εις ΣανηΜαν.

1716 Αονϊοβίκο! ό ΙΛ'. άκοίνΐεκει. ΛοΑδίκοί ό ΙΕ'. 8'.α5εχ9Μ
κέρει τέ,ν Γαλλίαν εις άβλιεατέραν καιάατααιν. Οι Βελγαι 8ια 
τάς έσοειερικά! δια^ορίες καΐ τιΛί έζωεερικοΐ; αολέρεο»; εξαα9ινο«ι.

1718 Ή  Σικελία' αοεαχωρεϊεαι είε τον ’Α[εα8αιον άντι τ?,ς Σαρδινίας. 
Κάρολος ό ΙΒ'! ^αιλεΐρς ·εί.ς Σοοϊ,δίας αίαεει ορό τής Φριδερικο- 
χάϊ-λτΑ ·εΤ|θ 60 Νοε{εβρίοο.  ̂ ^

»721 Πέτρος ό Α'. αναγορεύεται αότοκράτιορ τής'Ριοαα^ς.
•1725 Πίτρος ό μίγ«? β'ΛΟΚδά'ϊωρ 'Ρωίσίας» «·πο9νήσκει. ΑίκϊΤίρι-

4 7 2 7  Γεώργιος ό Β’. β«οιλί0£ΐ ΐν Άγγλ-Ιί. Πίττος. Παγκόο-ρ-ιος ε̂ Απορ!» 
των Άγγί-ων,

1 729  Έτιανάσταης των Κίρσων χατα της Γενούης.
473 0  ΚβΜλος Έ|Αμ*νοντ.λ βαβιλείίς ττ^ Σαρδινίας. Χριβτιανδς ό τ ', βα

σιλεύ; της Λανίας.
1731 Σαλιβ6ο·.^Υ«)·. {λετανάστβι υποδέχονται υπδ Φριοερίχου Γουλιέλ- 

ι̂ου βααιλεως τ>;ς Προυτίας.
1 7 3 4  Τοΰ έν Γοττίγη πανεπιστημίου σύστασις.
1736 Ό  Δέν Κάρολος, Ινφάντης τής Ισπανίας, γίνβται βασιλεύς τών δ-ΰο

Σιχελιων.
ιΐ737  Ιωάννης Γάστων ο έσχατος τών Μεδίχων. 'Π Τοσχάνχ πίπτει εις 

τον δοΰχα τής λο9αρι*γνί«ί Φραγχίσχον Στέφανον.
4 7 4 0  Ό  «ύτοχράτωρ Κάρολος ό ς-'. απο9νήσχει. Μετ’ αντοϋ εχλ^ίπιι του 

•Δψοδονογαυστριαχοΰ ο«ου ή άρσενιχή σειρά. Μαρία θηρεσία. Ο 
«ερί διαδοχής του Αύστριαχοΰ δρίνου πόλεμος. Ο βασιλεύς τής 
Π^υσίας Φριδερίχος ό Β'. ί4ώνειτό βασίλειόν του είς χράτοςτοΰ 
πρώτου βαδμοΰ. . . „

4 7 4 2  Ή  έν Βρατισλαυίφ ειρήνη. *Π Σι).εσία παραχωρειται εις την Προ;^ 
σίαν υπό Μαρίας θτ,ρεσίας. Κάρολος Αλβρέχτος ο Βαυαρίας εχλέ·, 
χτωρ χηρύττεται βϋτοχράτωρ '^ις Γερμανίας ώς Κάρολος Ζ .

1743 'Β Σαξωνία συμμαχεί μετά τής Αυστρίας. __ . , , ^
1745 Κάρολος ό Ζ'. άποίνη^σκει έν Μονάχφ. Μαςιμιλιανός Ιωσηο ο Γ . 

έχλέχτωρ τής Βαυαρίας. Ειρήνη έν Φυσσένη. Φραγχίσχος ό Α . 
έκ).έγεται αύτοχράτωρ. Ή  Τοσχάνα γίνεται ηγεμονία του δευτι- 
ροτοχου τοΰ τής Αυστρίας οιχου.

1740 Ό  β»σι).εί»ς τής Ισπανίας Φερδινάνδος ό ς .  αγωνίζεται να  ̂υ-̂ ώσν̂  
τό βασίλειόν του. Ό  ^σ ιλ ιύς τής Δανίας ^ιδερίχος ό Ε'. ευερ
γέτης τοΰ βασιλείου του.

1750 Ιωσήφ ό Α'. βασι).εΰς τί.ςΠορτογαλίας. Οομβάλοςόυπουργο; αυτού.
1756 Ό  Λισσαβων καταστρέφεται υπό σεισμού.
4750— 1763 Έ«ταετής ιαλεμβς. Φριδερίχος ό Β'. πολεμεΐ προς τό ήμισυ



^  Ενρώπηζ. *Η Γαλλίβ ΙξασβίνϊΓ. ' β  Προυνί· δοξάζβτα;. Ή 
Α γγλία  θαλαασοχρατεϊ.

1768 Ό  ^σ ιλ ιύ ς  Ιστιανίας Φιροινάνδος ο ς ',  «βραφρβνίΓΙ
1769 Κάρο)>ος ό Γ '. ΙηΙ τοΟ Θρόνον Ιβνϊβνίας. Τδ βααίλίΐβν τδν $<$0

Σ(Χ(λιών γίνονται τον νίον αύτοΰ Φερ6ινάν8ον τοΰ Δ'.
1 7 6 0  Γεώργιος ό Γ .  βασιλενς τί;ς Αγγλίας. Ύκερτάτη άχριή ί}·ς Ιρι^ο- 

ρίας χαί των χειροτεχνιών.
1 7 6 2  *Η βντοχρατόριασα τής 'Ρωσσίας Δάατερίντι ή Β'. Θεμελιώνει «όλεκ 

χχΐ συοταίνει σχολεία.
1 7 6 3  Ειρήνη ίν Ο6ερτοβού^ιρ. Τέλος τον επταετούς πολέμου.
176* Ή 'Δγγλ;» παρέχίι .«  τά; ίν βορείφ ’Δι»εριχ^ άιιοκίις ο^Ιξς 

ισονομίαν ηρος τήν μητοόπολιν.
1765 Αεοπόλδος ό μέγας Δονξ τής Τοσχάνας.
1766 Χριστιανός ό Ζ’. βασιλεύς της Δανίας παραχωρεί τδ Όλδιμδοΰργον

είς τήν 'Ρωσσίαν. **
1768 Ό  Κόβχος άνβκαλύπτει χαί Ιρ8ον$ τήν Ανστραλίαν. Πέμπτον μέ

ρος τον κόσμον. Η Κορσική πωλείται νπδ τής Γενούης εις τήν 
Γαλλίαν.

1771 Γονσταΰος ό Γ'. γίνεται ββσιλενς τής ϊονηδίας.
1772 Πρώτη διανομή τής Πολωνίας.
1773 Ο πά™ς Κ).ήμης ό ΙΔ'. άπο^σίζει τήν χαθαίρισιν τον τάγματος

Ιησονιτών. Βίκτωρ ΆμαδαΓος ό Γ'· βασιλεύς τής Σαρδινίας. 
177# Δονδο6ιχος ο ΙΕ . άποΘνήσχει μισούμενος και χατα^ρονοδμενος. Δον- 

δοβίχος ό ς '.  βασιλεύει.
1776 Ή  βόρΕίκ Ά(»ιρική 4»εξίρηΓΐ« ί«  μ )ς  Αγγλίας. Βασιγχτ»»

Φραγκλϊνος.
1777 Ο Βαυαρίας Μαξιμιλιανδς Ιωσήφ οΓ*. άποΘνήσχει. Κάρολος Θεόδω

ρός. Ο περί διαδοχής τής Βαυαρίας πόλεμχ. Οί ίησουίται εξε- 
λαννονται εχ Πορτογαλίας. Ο Πορτογαλίας βασιλεύς Ιωσήφ δ Α \  
αποθνήσκει. Τούτον διαδέχεται ή θνγάτηρ αύτον Μαρία Φραγχί- 
σχα Ισαβέλλα.

1778 Αυστριακοί είσβάλλουσιν εις Βαυαρίαν^ δ βασιλεύς τής Προυσίας 
Φριδερίχος δ Β’. γίνεται σωτήρ.

1 779  *Η έν ΤεσχΙνη ειρήνιρ. Ή  τον ΟΓνον τετραμοΐρία παραχωρεΐται
τήν Αυστρίαν. Ό  Κοόχος φονεύεται έν ’Οβαϊχίφ.

1781 Ιωσή^ δ Β'. ζητεί ν* άπαλλάξη τήν Βαυαρίαν αντί τον Βελγίου·
1782 Ό  αυτοχράτωρ Ιωσήφ δ Β'. καταργεί μοναστήρια. ζΟ «άπας Κός

δ πορεύεται εις Βιέννην.
1 7 8 3  Εις τήν Ιν Παρισίοις φ ίν η ν  ή Α γγλία άναγνεερίζει τήν ανεξαρ

τησίαν τής Βορειαμεριχκνιχής συμπολιτείας. 'Π Μεσσήνη και μέ
ρος τ ^  Κ αλα^ας χατερειπώνονται ύπδ «ισμον. Αίχατερίνη ή 
Β'. αυτοκρατόρισσα τής 'Ρωσσίας χοριιιίει άπδ των Τούρχω» τήν 
Κριμαίαν.

ΤΟΝ ΚΤΡ1ΩΤΕΡ. ΤΗΣ ΓΕΝ. ΙΣΤΟΡ. 101]
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Ι τ η  Μ. X.
^ 7 8 4  Ό  ββ»ιλίί*ς ·:ής Αανί«ς Χριστιανός ό Ζ'. παραορονιΐ, 5ιδ γ ίν ιτ«  

άντι6ι»ιλ«υς έ διάδοχος αύτο·5 Φρεδερίχος.
1 7 8 5  Ή  των Γερ^λανων ήγεαδ·Λΐν σομμαχία. 1
4 7 8 6  θάνα-ος Φριδερίχου τού Β’. Λ ιαδίχεται αύτον Φριδερίχος Γονλιέλ-

μος ό Β'.
4 7 8 7  ΦριδιρΙχο; ΓοολιΙλμος δ Β'. άναγχά^ει τονς Βέλγος νχ ήσυχάσωσι.
1788 Κάρολος ό Δ'. βασιλεί»; τ?.ς 1στ.ανίας.
1 7 8 9  "Εναρξις τής των Γάλλων έτιοναστόσεως. Δ ίαιτα έν Β ί^β λ ία ΐς  τήν

5  Μαΐοϋ. Ό  Νεχερος διώχεται τήν 11 Ιουλίου. Έ ξ  έ^οου ολ ο - 
σις τής Βαστιλλίας τήν 1 4  Ιουλίου. Βασιγκτών Α '. τ^εδρος τής 
Βορειαμεριχανιχής τυμηολιτείας.

1 7 9 0  Ιωσήφ δ Β '. άπο9νήσχει. Δεοπόλδος ό Β'. αύτδν διαδέχεται.
4 7 9 1  Λουδοβίκος 6 ι^'. φεύγει, χρατεΐτοι και είς Παριβίους έπιστρέφιτ»

τήν 2 1  Ιουνίου.
4 7 9 2  Αίοπδλδος ό Β'. αποθνήσκει, καΐ διαδέχεται τούτον δ υίδ; Φραγ

κίσκος δ Β '. Ό  βασιλεύς τ·ής Σουηδία; Γουσταϋος ό Γ .  φο·Ηύεται 
τήν 1 6  Μαοτίου κοί διαδέχεται τούτον ό υίδς Γο'υστοΰο; δ Δ '· ,  
έπιτροπευδμενος ύπδ τού δουχδς Συδερμανολανδίας. ’Εν Γαλ).ίφ 
καταργεΐται ή βασιλεία, καΐ κηρύττεται δημοκρατία τήν 21  Σε
πτεμβρίου.

4 7 9 3  Λουδοβίκος δ  ις '.  γιλοττινίζεται τήν 2 1  Ιανουαρίου, ωσαύτως καΐ
ή σύζυγος αυτού τήν 1 6  ’Οχτωβρίου. Δευτέρα διαίρεσις τής Πο
λωνίας.

\1 7 9 4  Οί Πολω'Λΐ χινοϋσι πδλεμον στραττιγούντος τού Κοσχιούσκου. 
4 7 9 5  θάνατος τού τής Γαλλίας διαδόχου Δουδοβίκου τού ΙΖ '. Ή  βασιλδ- 

πα-.ς Μαρία θηρεσία Καρλόττα παραδίδεται ε ί; τήν Αύς-ρίαν τήν 
2 6  Δεκεμβρίου. Τρίτη διαίρεσις τής Πολωνίας. Π Προυσία κλείει 
ειρήνην προς τήν Γαλλίαν.

Ό  Μορως καί ’Ιουρδάνης είσχωρούσιν εις τήν Γερμανίαν. Γουταύος 
Γ*. αναλαμβάνει τας ήνίας^τής Κυβερ-η^,σιω; έν Σουηοίφ τήν 1 
Νοεμβρίου. Τού Κολίμβου τά  λείψανα άνακομΐζονται έκ Δομίγγου 
είς Κούβαν. Αικατερίνη ή Β'. οποΟ·Λ ,̂σχει τήν 1 6  Νοεμβρίου Παύ
λος δ Α '. έη ΐ τού Θρόνου τής 'Ρωσσίας.

4 7 9 7  ΦριδερΙκος Γουλιέλμος δ Γ*. γίνεται βασιλεύς τήςΠρουσίας. *Β έν-
τεΰΘεν των "Αλπεων δημοκρατία. Ή  έν Αεέβιρ συνθήκη τήν 1 7  

' Απριλίου. *Η έν Ε άμπφ  Φορμίψ ειρήνη τήν 1 7  ’Οκτωβρίου.
4 7 9 8  Στανίσλαος δ έσχατος βασιλεύς τής Πολωνίας αποθνήσκει έν Πε-

τρουπόλες. Οί Γάλλοι στρατηγοδντος τού Βοναπάρτη έχς·ρ*τεύου· 
σιν είς Αίγυπτον. Ή  Βαατλανδία μεταποιείται ύπδ των Γάλλων 
«Ις δημοκρατίαν, καΐ ονομάζεται Δεμανική. Σύστασις τής νέας 
αδιαιρέτου Ελβετικής δημοκρατίας. Παύλος δ τής 'Ρωσσίας 
αυτοκράτωρ συμμαχεί μςτα  Τής Αϋτρίβδ Α γ γ λ ία ς  καί Τουρ
κίας χ»τβ  τής Γ «λ ίό« ί
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Νέα σψ|Λ«)'ΐα χα-τα τν;ς Γαλλ{ας τήν 15 Λυγοδατου. Ηάχη ένζ' 
Νοβίω, χαΟ' ήν δν^υχοΐΐσίν οί Γάλλοι την 25  χαΐ 26  ΣιπτιμβρΙου. 
Ό  Κθ|ΐτάχοβο( ήτταται έν Τιγού^ω την 6  ’Οχΐωβρίου. Οί *Ρώτ- 
σοι χαΐ “Αγγλοι ήττώνται την 6  Όχτωβρίοι*. Ό  ^νατιάρτης έπ- 
ανέρχιτβι έ ; Αίγύπτου την 9  Όχτωβρίου. Οί 'Ρώσσοι χαι Δύ- 
στριαχοΐ πολεαοόσιν εύτνγώί έν Έλβετίιρ.

Πΐος ό Ζ”. εν Βενετία εκλέγεται Πάκα; την 14 Μαρτίου. *0 Βονα· 
κάρτη; πρώτο; ύπατο;, νικά έν Μαρέγγφ την 14 Ιουνίου, χαΐ 4 
Μορέκ έν Όχελλ-ινδανία την 3 Δεχεριβρίου. *Η 'Ρωααια ου^αίνει 
ττ,ν βόρειον ενοπ),ον ουδετερότητα τήν 16 Δεκεμβρίου.

Ειρήνη έν Λουνκιβίλλ, '̂τήν 9 Φεβρουάριου. Άποζημιώτεω; αύτημ*. 
Ό  Πάρχερο; χαΐ Νίλ,σων ά'Λγχάζουαι τήν Δανίαν να ««γνωριαι^ 
το Αγγλικόν Θαλάσσιον δίκαιον. Πχίΰλο; ό Α'. δολοφονείται τήν 
2 3  Μαρτίου, χαι τούτον διαδέγεται ό υιό; αυτού Αλέξανδρο; ό Δ'. 
Οί Σέρβοι έπαναστατούσν χατα τής Τουρκία;.

Γενική συνοιάλλαξι; πρές τήν Γαλλίαν. 'ΟΒοναπάρτης αναγορεύε
ται ίσοβίως πρώτο; Γπατοςτήν 2Δύγουστου. 'ΗΒαλεσία χηρύτ·ι 
τεται ιδιαιτέρα έλευΘέρα πολιτεία.

'Π περί μεσίτου τής Ελβετία; πραςις τήν 19 Φεβρ.
Ό  Βοναπάρτης αναγορεύεται αύτοχράτωρ τών Γάλλων τήν 18 Ηχίου· 

Χρίεται ύπό Πίου τού Ζ'. τί,ν 2  ’Οχτωβρίου. Υπεροχή τη; Γαλ- 
λ.ική; δυνάμει.); έν Ευρώπη.

Ο Βοναπάρτη; αναγορεύεται βασιλεύ; τή; λομβαρδία; τήν 2 6  
Μαιου. 'ϋ  *Ρωσσία χαΐ Αυστρία χαΐ Α γγλία χηρύττουσι πόλεμον 
«ρό; τδν βυτοχράτορα τών Γάλλων. Ό  στρατηγέ; Μάχκο; αιχμα
λωτίζεται έν Ουλμη τήν 17 "Οκτωβρίου. Ναυμαχία έν Τραβαλ- 
γάρω τήν 21 "Οκτωβρίου. Τού Νέλσωνο; ό Θάνατο;. Οί Γάλλοι 
είσελούνουσιν εί; Βιέννην τήν 13 Νοεμβρίου. Ή έν Αυστιρλιτίφ 
μάχη τών τριών αύτοχρατόρων τήν 2  Δεκεμρβίου. Ή  έν Ποσωνίιμ , 
ειρήνη τήν 26  Δεχεμβρ.

*0 Μαξιμιλιανδ; Ιωσήφ κηρύττεται βασιλ.εύ; τή; Βαυαρία; τήν 1· 
Ιανουάριου. Γίνεται ή συνΘήχη τοϋ 'Ρηνιχοϋ δεσμού τήν 12 Ιου
λίου. Διάλυσι; τή; Γερμανική; αύτοχρατ. Ό  Ναπολέων υπερα
σπιστή; τού 'Ρηνιχοϋ δεσμού. Ό  αύτοχράτωρ Φραγκίσκο; άπο- 
Θέτει τό στέμμα τής Γερμανική; αύτοχρατ., χαί ευχαριστείται νά 
όνοαάζηται τοϋ λοιπού αύτοχράτωρ τή; Αυστρία; τήν 6 Αύγού·Γ 
στου. 'ϋ  Δανία ενώνει τά; έν Γερμανίφ χώρα; μετά τού λοιπού 
βασιλ.είου τη; τήν 9  Σεπτεμβρίου. Πόλεμο; τών Γάλλ.ων χαΐ 
Προυσών «ρο; άλλήλου;. ’Β έν Ιέννη μάχη τήν 14 "Οκτωβρίου, 
ο ι Γάλλον είσελ,αύνουσιν εις Βερολΐνον νιχηταί τήν 2 4  "Οκτωβρίου. 

Μάχη έν ’ΕΪλαυιφ τήν 8  Φεβρουαρίου, χαΐ έν Φριδελανδίφ τήν 14 
Ιουνίου. ΛουκβόοΘο; πρό τη; Κωνσταντινουπόλεως τήν 18 Φεβρ. 
Χελίμη; ό Γ'. έκβρονίζεται τήν 29  Μουσταοά; ό Δ'. σου/ι·^
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τίνος. Ειρήνη ίν Τθ.»χι την 7  Ιουλίου. Σύ»τα»ις τώ  Λουχίτου' 
τής Βαρτοβίκς τήν 22 Ιουλ., χαί τού βανιλοίου τής Βοτ^λίας 
ττ,ν 18 Αύγούττου. 'ϋ  Κο8ανί« χλτίιται υπ6 των "Αγγλων τήν 4  
χοιΐ β Σιπτιριβρίου. Ό  Αανιχός ατο)·ος απίγτται. Ή  Πομμορ»· 
νία χαΐ ’Ρυγίβ xυ̂ κ̂ ύοντα̂  ΰηό των Γάλλων. ΟΙ Γάλλοι (ΐοβίλ· 
λο'Λίν ίΐς ττ,ν Ιοπαΐ'/ίβν την 23 ’Οχτωβρίου. Ό  βα»ιλ*υς τη; Πορ
τογαλίας «λέιι πρός ττ,ν Βρααιλίαν την 29  Νοτρβρ. Οί Γάλλοι 
χαταλαρ^βάνουτι την Αιαααβύνα την 30 Νοιμβρ. 'Β Δανία χη- 
ρνττιι ηάλτμον χατα τής Αγγλίας χα'ι Σουηδίας τον Νοίμ6ριον. 

1808 'Ο βααιλςύς τής Δανία; Χριστιανός ό Ζ'. άπο^σχΕί τήν 13 Ηαρτ. 
Τούτον διαδέχιται ό ίντιβασιλΕυς ώς Φριδιρίχος ς '.  'Β Φινία χ ν  
ρκύςται ΰπδ τών 'Ρώσσων χαΐ συσσωρ-ατωνΐται ριιτΑ τής 'Ρωσ- 
σίας τήν 16 Μαρτίου. Αποστασία ιν Ισπανίςι άπο 1 6 -^ 1 9  Μαρτ. 
Κάρολος ά Δ'. τιαραδίδιι τήν βασιλείαν είς τον υίάν του Φερδι- 
νάνδον τον Ζ'. Ό  Νατιολέων έν Βαίωννΐ}. Ό  βασιλεύς τής Ισπα
νία; χαθαιρεΐται τήν 6 Μαίου. 'Ο Ιωσήφ Βοναπάρτης χηρύττεται 
βασιλεύς τής Ισπανίας χα'ι τών Ινδιών τήν 6  Ιουν. 'Ο Μοι^τη;

Ϊίνεται βασιλεύς τής Νιαπάλεε); ττ,ν 15 ’ίουλ. 'Αποστασία τού 
αοϋ 1ν Ισπανία χαΐ Οορτογαλίφ. Ηουσταφά; ό Δ'. Ιχθρονίζεται, 

χαΐ ό τούτου αδελφός Μαχμούτης ο Β’. αναγορεύεται σουλτάνος 
τήν 18 Ιουλίου.

1809 Ή Αυστρία χηρύττει πίλεμον χατά τών Γάλλων τήν 9  Ά ι^λ .* 0  
Βασιλεύς τής Σοντ,δίας Γασταΰος ά Δ'. εκθρονίζεται τήν 13 Ά -  
πριλ» Μάχαι τήν 20  Άπριλ. ίν Άβεντίνιρ, τήν 22  Άπριλ. άν 
’Εχρύλ.η χα'ι τήν 23  Άπριλ. εν 'Ρατισβόνη. Εΐσίλευσις τών I® -  
λ ι̂ν είς Βιέννην τήν 12 Μαίου· Ή έχχλησιαστιχή επικράτεια συσ- 
σωριατώνεται |Αετα τής Γαλλίας τήν 18 Μαίου. 'Ο Ναπολέων την 
20 Μαίου ύπιοβαίνει τον Δούναδιν παρά τήν Λαδοδίαν νήσον. 
Κάρολος ό 1Γ. •γίνεται ^σιλ.εύς τής Σουηδίας τήν 7  Ιουν. Ηάχαι 
τήν 21 Μαίου εν Άσπέρνη, τήν 22  ίν 'ΕσσελΙγγρ χαΐ τήν β 
Ιουλ. έν Βαγράρφ. Άναχωχή ένΣνοί|Χ<|> τήν 12 Ιουλ. 'Ο πάπας 
Πϊος ο Ζ’. άπάγεται ώς αίγράλ^οτος εις Γαλλίαν τήν 13 Ιουλ. 
Χριστιανός Αύγουστος ό τού εν 'Ολσατίφ Αύγουστοδούργου έχλά- 
γιτβι διάδοχος τού θράνου τής Σουηδίας τήν 18 Ιουλ. Ειρήνη έν 
Φριδιριχοχάυ|Χ'{| ρεταζύ 'Ρωσσίας χαΐ Σουτ,δίας την 17 Σεπτεμ
βρίου. Ειρήνη έν Βιέννη ττ,ν 14 ’Οχτωδρ. Ό  Ναιιολέων διαζευ- 
γνύιται άπδ τής συζύγου του Ιωσεφίνης τήν 16 ’Οκτωδρ.

1810 Β^ήνη μεταξύ Γαλλίας χαΐ Σουηδίας τήν 6  Ιανουαρ. 'Ο Ναπολέων 
νυμφεύεται ττ,ν θυγατέρα τού αύτοχράτορο; τής Αυστρίας Μαρίαν 
Αου^δίχαν έν Παρισίοιςτήν 2  Άπριλ. Αποστασία έν Αμερική. 
Ή  Όλλ.ανδία, Βαλ.εσία, καί τά βόρεια παράλια τής Γερμανίας 
μετά τών Άνσιατιχών πόλεων ενω*/ονται μετά τής Γαλλίας. Δυ
ναστική εισαγωγή χαΐ έχτέλεσις τού ήπειρωτιχοϋ σνσττ,ματος.



Ό  διάδοχος τής Σουηδίας άκοθνητχιι τ^ν 2 8  Μα?ον> έ  Κάρολος 
Ιωάννη; (βερναδόττος) κηρύττεται εν Σουηδίςι διάδοχος τήν 28  
Αύγούστου.

1 8 ΐ1  Γέννησις του βασιλίως τί}ς'Ρώριης την 20 Μβρτ. Πάλεριος μιταζύ 
Γάλ)^ν καί 'Ρώαοων.

1812 Ειρήνη εν Βουχουρεστίφ τήν 28  Ηαΐου. ΟΙ Γάλλοι διαβαίνουαΐ τδν 
Νίμινον Γοταριδν τήν 2 4  Ιουν. Εΐαελαυνουσιν εις Μάαχαν τήν 
14 Αύγούττου. Πυρπάλησις τής πάλεως ταύτης. *Ροβτοψΐνος. 
πιατρο^ των Γάλλων 4τ» τής Μόσχας τήν 18 Όχτωβρ. ’Δπα· 
ραδειγριάτιστα δεινά.

Ι 8 ΐ 3  'ϋ  ΙΙρουσία ενώνεται ριετα τής 'Ρωσσίας τήν 28  Φεδρ. Ηάχαι Ττ,ν 
αΐν 2  Μαίου Ιν Λουκένη, ττ,ν δε 19 εν Βουδίσση και τήν 21 
εν Βίρσχη. Ανακωχή τήν 4  Ιουν. Ή  έν Πράγη σύνοδος τήν 12 
Ιουλ. *Η Αυστρία κηρύττει πύλερον «ρδς τούς Γάλλους τήν 10 
Αυγούστου. Ή Βαυαρία ιιροσθέτεται είς τήν συ|*[*αχίαν τήν 3 
Οχτωδρ. Ή  του *Ρήνου συριμαχία διαλύεται. Ειρήνη έν Σεϊ6$ 
μεταξύ 'Ρωσσίας χαΐ Περσία; τί,ν 12 'Οχτωδρ. Ή  των έ9νών 
μάχη έν Αειψί? τήν 18 ’Οκτοϊβρ. Μάχη έν *Ανοβί? τήν 30 χαΐ 
3 ΐ  ’Οχτωδρ. Οί σύμμαχοι διαδαίνουσι τον 'Ρηνον έν Δυσσελδορ- 
φίφ τήν 2  Δεχεμδρ. έν Ουνίγγη τήν 17 καί μεταξύ Βασιλείας 
χαΐ Σχα^υσία;τήν 21 . Ό  βασιλεύ; τής Ισπανίας χατασταίνε- 
ται πάλιν είς τήν πατρφαν του βασιλείαν υπό Νατιολέοντος τήν 
16 Δεχεμδρίου.

1814 'Η Σελεσιαχή στρατιά διαδαίνει τον*Ρήνβν ττ,ν 1 Ιανοναρ. Ή  Δα
νία κλείει ειρή'Λ) έν Κιλί? ττ,ν 14 Ίανουαρ., και είς τήν Σουη
δίαν παραχωρεί ττ,ν Νορδεγίαν, άλλ’ άντ’ αυτής λαμβάνει τήν 
Σονηδ'.κήν Πομμερανίαν. Είσοδο; τών συμμάχων ει; Παρισίου; 
τήν 31 Μαρτίου. Έκίρονισμδ; τοϋ Ναπολέοντο; ττ,ν 2  Άπριλ. 
Παραίτησι; αύτοΰ ττ,ν 11 Άπριλ. Ό  Ναπολέων χν^ιάρχτ,ς τή; 
νήσου *£).6ας. Λο'υδοδΐχο; ό 1ΙΓ. προσχαλεΐται εΐ; τή; Γαλλίας 
τον θρόνον, αποβαίνει είς Καλέτιον τήν 14 Άπριλ., καί εισερ- 
ται μετά πομπής είς Παρισιού; ττ,ν 3  Μαιου. 'Η Νορβεγία κη
ρύττει έαυτήν ανεξάρτητον, και έχλίγει βασιλέα της τέν Χρι
στιανόν ηγεμόνα του ΌλσατιχοΟ Σλεσδίχου τήν 29  Μαιου. ’Απο- 
περάτοισις τής έν Παρισίοις ειρήνη; τήν 30 Μαίου. *ϋ έν Βιέν/η 
σύνοδος, 'ΰ  Τυρολία χαΐ Φοραλβέογη παραχι.^Γται εί; τήν Αύ· 
ς-ρίαν υπό τή; Βαυαρία; τήν 19 Ιουν. Άντ’αυτών δε ή Βαυαρία 
λαμβάνει το Βρυτοβοϋργον χαΐ Άσχοβοΰργον τήν 16 Αύγ. Άνα· 
χωχή έν Μόσση. Παραίτησι; τοϋ βασιλέω; τή; Νορδεγίας. 'β  
Νασσοδία λαυβάνει σύνταγμα τήν 2  Σεπτεμβρίου. Άποπερά- 
τωσι; ττ,ς συνθήκης τής νέας ομοσπονδίας έν Τιγούρφ τήν 8 Γε- 
πτεμδρ. Νορδεγίας κατοχή ύηδ τής Σουηδίας τήν 21 Όχτωβρ. Δί
δεται είς τήν Νορδεγίαν σύνταγμα τήν 4  Κοεμορ*
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1816 Ό Ββνβπάρτης την "Ελβαν τήν 26 Φββρ. χ*1 «ποβαίνβι βΣς
Κάννας Γαλ).ζας την 1 Μαρτ. Αουοοβίχος β ΙΙΙ'. <γεύγ(ΐ, χκΐ 
όΒοναπάρτη  ̂ εΐφίρχιται ιί; Παρισιού; τήν 20 Μαρτ. Σννθήχη εν 
Βιέννη (Λεταξυ των συριμάχων ριοναρχών περί τής συντηρήτΜΐ̂  
τής χατα τήν 25 Μαρτ. έν Παρισίοις ειρήνης. Ό  βασιλεύς Μοο- 
ράτης ηροσχαλεΐ τονς Ιταλούς είς γενιχήν έπανάστασιν τήν 30 
Μαρτ. οι ΑύστριαχοΙ εισέρχονται ε^ Νεάπολιν τήν 23 Μαιον. 
*Η Δανία τήν Σονηδιχήν Πορρ.ερανίαν παραχωρεί είς τήν Προοσίαν 
αντί τον Λαβιοβούργου ττ,ν 4  Ιονν. Μάχη εν Βαρτελόφ τήν 18 
Ιοιιν. Ό  Ναπολέων χατατροπω9εΙς παραιτεΐ χαΐ τδ δεύτερον τήν 
ούτοχρατοριαν τήν 23 1ο«ν. Οί "Αγγλοι χαΐ Προνσοι εισέρχονται 
είς Παρισίους τήν 7 Ιουλ. Λουδοβίκος ό ΙΒ'. επανέρχεται είς Πχ· 
ρισίου; τήν 8 Ιουλ. Ό  Βοναπάρτης έν τω δρριφ τοϋ Ρο'υπι^ρτίου 
παραδίδεται εις τούς 'Δγγ).ους τήν 9 !ουλ. Άποπεράτωσις τής 
ίε,»ς συριιαχίας έν Παρισίοις ττ,ν 26 Σεπτεριβρ. Μουράτου επο
νείδιστος Θάνατος έν Πίζφ τήν 13 Όχτωβρ. *0 Ναπολέων ιρΘάνε; 
είς τήν *Δγίαν Ελένην τήν 13 Όχτωβρ. Δευτέρα έν Παρισίοις 
ειρήνη τήν 20 Νοερ,βρ. 'ίΐ Ελβετία έπιτυχαΐνει τήν συ·/αίνισιν 
των δυνά|χεων περί τής αιωνίου ούδετερδτητο; τήν 20 Νοεριβρ.

1816 Ιουατοβουργιχον 'Ρουδολγοστάδιον τήν 8 ΐανουαρ. τδ Λιπηιοσαουρι-
β^ργον τήν 15 ΐανουαρ. ή Βαλδέχη τήν 19 Άπριλ. χαΐ ή Βείμα- 
ρ(α τήν Β .Μαίου λαμβάνουσι σύνταγμα άντιπροσωπιχύν. Ό βα
σιλεύς τής Βιρτεμβέργη; Φριοερίχος άποΘνήτχει τήν 30 Οχτωβρ. 
χχ'ι Φριδερζχος Γουλιέλμος ό Δ'. διαδέχεται αύτύν.

1817 Δίαιτα των Γερμανών Ιντψ παρ» τον Μοΐνον Φρζγχοφορτίιρ. Μέ
ρος τοϋ επιτηρητιχοΰ στρατού αναχωρεί έχ τής Γαλλίας. Μεγάλι) 
σιτοδεία έν Γερμανίι̂ . Ό  Βρασιλιανος ς-ρατηγδς Αηχύρος κυριεύει 
τδν Μοντεβίδεον χαι τήν Βανδαοριανταλίαν, χαΐ ούτως εμπλέκει 
τήν Βοασιλίαν είς πόλεμον προς τήν Πλατα'ίχήνόμοσπονδίαν. Μα- 
ξιμιλιανδς Ιωσήιρ ό τής Βαυαρίας βασιλεύ; χάμνει συμιρωνιαν μετά , 
τού Πάπα Πίου τοΰ Ζ'. τήν 5 Ιουλίου.

1818 Ό  βασιλεύ; τής Σο'υηδία; Κάρολος ό ΙΓ’. αποθνήσκει τήν 5 Φεβρ.̂
χαΐ διαδέχεται αυτόν ό Κάρού.ος Ιωάννης. Ό  σατράπης τής Αί
γυπτου χαταγωνίζεται τούς Βεχαβίτας. Οί ΧιλιανοΙ νικ2>σι τούς 
Ισπανούς τήν 6 Άπριλ. Ό  Μαξιμιλιανος Ιωσήφ φιλοδωρεί τον 
λαόν του με τον μίγαγ χάρχ/^γ της Βαυαρίας τήν 26 Μαίου. 
Σύνταγμα τής Βάδης τήν 22 Δύγ. Κατά τήν άπόφασςν τής έν 
Άκοϊσγράνφ συνόδου τα έπιτηρητιχά στρατεύματα των συμμάχων 
έκλείπουσν τήν Γαλλίαν τήν 9 Όχτωβρ. Πολιτικόν σύνταγμα τοΰ 
Διχτενστείνου τήν 9 Νοεμβα.

1819 ΔημαγωγιχαΙ σχευωρίαι, χαι έςερευνήσεις αύτων. *Η Βορειαμεριχα-
νιχή συμπολιτεία αγοράζει τάς Φλωρίδα; άμφοτέρας. Οί Ισπα
νοί ηολεμοΰσι προς τήν Βενεζουέλαν χζΐ ΚαρΘαγένην. Πολιτικόν



σύνταγμα τ?|ς Ιτ:ιρσουγ!ας την 19 Μαρτ. Πολιτιία τ?,ς Πλαταϊχης 
ομοσπονδίας την 20  ’Απριλ. Πολιτικόν σύνταγμα τί)ς Β·.ρτ(μβέρ· 
γης την 25  Σβπτίμβρ. Πολιτικόν σύνταγμα τ?;ς 'Δνοβερία; τήν 
7  Δεχεμβρ.

1820 *0 βασιλεύς ττ̂ ς Αγγλίας Γεώργιος ό Γ'. αποθνήσκει τήν 30 ία-
νουαρ., καΐ διαδέχεται αυτόν ό τής Βαλεσίας ήγεμών Γεώργιο; 
Φριδερίχος Αύγουστος, ΙπονομασθεΙς Γεώργιος Δ'. Ό  Δούξ των 
Βιτουρίγων δο).ο»ονεΤται έν Παρισίοις την 13 Φεβρ. "Εχρηξις της 
Ιπαναττάτεως έν Ισπανία τήν 7  Μαοτ. Αποστασία έν Νεαπόλει 
τί,ν 3 ίουλ. Πολ ιτιχή ανατροπή έν Πορτογαλία τήν 2ί· Αύγ. Άπο· 
στασία έν 'Αϊτία τήν 16 Όκτωβρ. Σύ·;οδος ένΤροπαυία τήν 28  
Οκτωβρ. Πολιτιχόν σύνταγμα τοΰ έν Άσί^ Δαρμςαδίου τήν 17 

Δεχεμβρ.
1821 'ϋένΛαβάχω σύνοδος. Έπανάστασις *Ελλήνων έν Μολδαβία χαΐ

Βλαχίφ τήν 6 Μαρτ. Ό  βασιλεύς τής Σαρδινίας Βίχτωρ ’Εμμα* 
νουήλ παραιτεΐ τήν βασι/.είαν τήν 13 Μαρτίου. *0 τοΰ Καρινάνου 
ήγεμών Κάρο).ο; Αλβέρτος γίνεται άντιβασιλεύς τής Σαρδινίας, 
καΐ παραδέχεται τό νέον πολιτικόν σύνταγμα τήν 15 Μαρτ. Ό  
τής Σαρδινίας άντιβασιλε'ύς παραιτεΐ τήν άντιβασιλείαν τήν 2 2  
Μαρτ. Ό  Ναπολέων άπο9νήσχει έν τη νήσιρ Άγιοι Ελένη τήν 5 
Μαίου. 'Ο βασιλεύ; Ιωάννης ό? '· , έπιστρέτων έκ Βρασιλία; είς 
Πορτογαλίαν, αποβαίνει τήν 4  ίουλ. Βολιβάρος. Ό  Βασιλε'ύς τής 
Σαρδινίας Κάρολος Φήλιξ χάμνει συν9ήχην μετά τής 'Ρωσσίας, 
Προυσίας χαΐ Αυστρίας τήν 24  ίουλ. Πολιτεία τοΰ Σαξωνιχοΰ Κο- 
βούργου τήν 8  Αύγ.

1822 Οί "Ελληνες χηρύτ^ουσι τήν ανεξαρτησίαν των τήν 1 Ιανουαρ. Βοιή-
ροςπρίεορος τής Αιτίας τήν 2  φεβρ. ϊτουρβίδας αύτοκράτωρ τοΰ 
Μεξιχοϋ τήν 18 Μαίου. 'ϋ  Βρασιλία άποσπϊται από τής Πορτο
γαλίας τήν 22  Αύγ. Πέτρο; ό Α'. συνταγματικό; αύτοκράτωρ τής 
Βρασιλία; τήν 25  Σεπτεμβρ.

1823 Ό  ϊτουρβίδας παραιτεΐ τό στέμμα τοΰ Μεξιχοΰ τήν 31 Μαρτ. Οί
Γάλλοι διαβαίνουσι τό·» Βΐδασσον τήν 7  Άπριλ. Ή  Κοατιμάλα 
χηούττει έαυτήν ανεξάρτητον από τής Ισπανία; τήν 1 ίουλ. Διορ- 
γανισμδ; τών έπαρχιαχών συμβουλίων έν Προ'υσίΐί τήν 6 Αύγ. Οί 
Γάλ}.οι χαταλαμβάνουσι τάς Γάδεις τήν 29  Σεπτεμβρ. Οί Αυ
στριακός έχλείπουσι τό Πεδεμόντιον.

1824 Ό  βασιλεύς τής Σαρδινίας Βίχτωρ Εμμανουήλ άποΟ'/ησχει τήν 10
Ιανουαο. Βολιβάρος διχτάτωρ της Περοβία; τήν 10 Φεβρ. Πέτρος 
ό Α'. αύτοχοάτωο τής Βρασιλία; διατάττει να όρχισ9ώσιν είς τό 
ύπ’ αυτού συνταγδέν σύνταγμα τήν 24  Μ*ρτ. 'Ο ϊτουρβίδας κρα
τείται έν τω Μεξίκψ τήν 15 Ιουλ., χαΐ εν Παδίλλ^ το’υ^εκίζεται 
ττ,ν 19 ίουλ. Πολιτικόν σύνταγμα τής Σαξωνικής Μεϊνίγγης ττ,ν 
4  Σεπτεμβρ. Λουδοβίκος ό ΙΗ'. απο5·/ησκιι τήν 26  Σεπτεμβρ., χαΐ

ΤΩΝ ΚΤΡ1ΩΤΕΡ. ΤΗΣ ΓΕΝ. ίΣΤΟΡ. Ι6Τ
Ιηΐ Η. X.
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ό άδίλφός αύτοΰ Κέι*>}ς τ5)ς Άρτκχίβς β*»ιλιύ«ι ώς Κάρολοί V. 
Ό  βαβίλιΟς της Σονιηδί»; Κάρολος Ιωάννης βναγοριύει τόν νίόν 
χ*ΐ ίιάδοχάν τβο "Οσχβρον άντιβασιλέβ τϋ); Νορβιγίβς.

1825 Άπο9«νάντος τον δονχος τής Σαξωνιχής Γό9ας Φριδεριχου τον Λ'.
ίχ/.ίίπβι ό Γο9*ϊκος κλάδος την 11 Φι6ρ. Ό  βασιλϊυ; τής 
λ^βς Κάρολος ο Γ. άναγνωρίζιι ^ήν άνιξαρτησίαν τής Άίτίας 
τήν 17 ’Λιτριλ. Ό  Ι'. Κάρολος παραδέχεται τδν νόριον τον 
«ερί άηοζημιώσεως των {Αεταναατατών καί τον «ερί έλβττώίεως 
τον τάχοντών δηριοα^ων χριων άπδ των 6 εις τά 3  έηΐ τοΐς 100 
τήν 27 Άπριλ. *Η Βανδ*οριανταλ(« άποσπάται άτ» τής Βοατιλίας, 
χαΐ προα9«τεται εις τήν Πλβτα'ίχήν όριοαπονδίαν τήν 2 6  Δνγ, Ή  
Παραγοαια αντεξοναιος χαΐ ανΟνπαρχτο; πολιτεία. *0 Δάχτωρ 
Φραγχίας. Ό  βααιλενς τής Βχνχρίας Μαξιρίΐλ'.ανδς !ωαή^ άπο· 
θ^σχει εν Ννμοοπνργΐ|) ττ,ν 13 ’Οχτωδρ., χαΐ διαδέχεται αν- 
τάν ό νίδς αυτόν Λουδοβίκος ό Λ'. Αλέξανδρος ο Λ'. αντοχράτωρ 
τής 'Ριεαβίας άπο9νήτχιι έν Ταγανρδχφ τήν 1 Όχτωβρ. * χαΐ δια> 
δέχετοκ αντδν ό δεύτερος αντον άδελιρδ; Νιχδλαος ό Α \

1826 Ό  βασιλεύς τής □ορτογαλίοις Ιωάννης ό ς \  άηο9νήσχιι τήν 10
Μαρτ. Πέτρος ό Α'· αύτοχράτωρ τής Βρασιλίας αναγορεύει τήν αν
ήλικον αντον θυγατέρα Μαρίαν βασίλισσαν τής Πορτογαλία^'6πά 
τήν επιτροπήν τής εαυτόν αδελφής Ισαβέλλας. Ό  Μαχριούτη; κα
ταργεί τους Γενιτσάρους.χατά τδν Ιούλ. μήνα. Διαίρεσις τής Γο- 

■ θά'ίχής έπιχοατείας μεταξύ των κλάδων τής ’Ερνεστινής γκνεας 
τήν 5 Αΰγ. Ό  αύτοχράτωρ Νιχύ).αος στέφεται έν Μύσχφ χατά 
μήνα Σεπτεμβρ.

1827 Συνθήκη μεταξύ Βαυαρίας καΐ Βιρτεμβέργης περί των άμβιβαΚε»
τελωνιαχων χαΐ εμπορικών πραγμάτων τήν 12 Άπριλ. Ό  βασι- 
λΐ'υς τής Σαξωνίας Φριδερίχος Ανγουτος άποθνησχει τήν 5 Μαίου, 
χα’ι τούτον διαδέχεται ό πρεσβύτατος αυτού άδελφδς Αντώνιος. 
*ϋ έν Λονδίνφ συνθήκη μεταξύ 'Ρωσσίας, μεγάλης Βρετανίας χαΐ 
Γαλλ.ίας προς είρήνευσιν τής ανατολής τήν 6  Ιουλίου.

ί^ν ίί^  ΤΕλΟΣ.


