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ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ,
ΣΪΝΤΕΘΕΝ ΜΕΝ 

ΤΠΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΓ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΪΛΟΓ,

Κατά τά νεώτερα χαΐ όοχψεύτερα βοη^^αια^ 

ΕΚΛΟΘΕΝ ΔΕ ΔΑΠΑΝΗ 

Δ Ν Δ Ρ Ε Ο Γ  Κ Ο ΡΟ Μ Η Λ Α .

ΒΙΒΑΙΟΝ 1Ε Π Ε Ρ 0Ν
ΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ

ΜΕΣΗΚ ΙΣΤΟΡΙΑΝ.
(Τιμβται Λρ€^, 5)
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ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ,
ΕΚ Τ Η ! ΤΓΠΟΓΡΑΦΙΑΪ ΑΝΑΡΕΟΪ ΚΟΡΟΜΗΛΑ.

Κατ^ δδϊν τβδ Έ ρμ ον  4ρι9. 21 δ .

1852.
Ε .Λ .



ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΙΙϋΥΔλΖΟϊΣλΝ ΝΕΟλλΙΑΝ.

Ό  δεύτερος ούτος τύμος τοΟ Εγχειριδίου της Γενικής Ί^ο- 
ρίας, τοΰ συνταχΟέντος υπό τοΟ Κυρίου Κ. Παπα|^^ηγοπούλου, 
περιλα|ΐβάνει τήν περίεργον καί δυσερ[ΐήνευτον Ιστορίαν του 
Μεσαίωνας, ην ούδείς των η|λετέρων οχρι τοΟδε έπραγρωτεύΟη 
μετά τοσαύτης άκριβείας ομα καΐ βραχύτητος. Είς τό βιβλίον 
τούτο προσετέΟη αναλυτικός πίναξ πολύ μακρότερος ταΟ είς 
την Άρχοίαν Ιστορίαν προςτεΟέντος* διότι η ποικιλία των συμ
βάντων είναι πολύ μεγαλύτερα είς τίιν μέσην Ιστορίαν, ώστε ό 
πίναξ αυτός θέλει χρησιμεύσει πολύ είς ττιν σαφή καί μεθοδι- 
κί|ν κατάληψιν των συμβάντων τούτων.

Έ γώ  δέ συγχαίρω έμαυτόν, διότι έκδίδων τον Β' τούτον 
τόμον, έκδίδω βιβλίον, δι’ ο ϊ μεγάλως θέλει εύκολυνθή η σπου- 
δάζουσα νεολαία, άφ' ού μάλιστα η τιμή του Δραχ; δ είναι λίαν 
σμικρά, άναλόγως της ώφελείας καί τοΟ όγκου του.

Έν ΆΟήναις, τή 18 Σεπτεμ. 1852.

Άνδρέας Κορομηλδς.
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ.

Το ΕΓΧΕΙΡ1ΛΙΟΝ τοϋτο συνετάχΟτ) δ ιά  νά χρησιμεύτνι εί? τοί»ς [α» -  
Οητάς τοΰ ενταύθα Γϋ[ΐναοίοι>, ε ΐ; τούί δποίου; άλλοτε, έπΙ τεαοβρα 
£τ/1, παρέδωχα τάν Γενικλν ίττορίχν. ΣννετάχΟ·/ι δέ, χαθώ; λέγω χαι έν 
τ^  έΛίγραφ^ τον βιβλίου, χατά  τά  νεώτερα^καί δοχιμώτερα βο»ιθ:Λ- 
{«χτα. Κυρίαν βάοιν των ρ.έχρι τοΰδε έχδοΟέντων δύο [χερών, δλαβον τίιν 
[χεγάλ-ην βυγγραφάν τοΰ Γερριανοϋ Σ;(^λοσσέρου, ο ;τ ι;  πραγματεύεται 
είς δέχα τύμου; τ^,ν «ρχαίαν χα ΐ τάν μέονιν Ι-τορίαν. Προετίμνιοα δέ αυτόν, 
διύτν ν ομ ίζω , δτ ι άχριβέ^ερΟν έχΟέτει, άπαθέ^ερονέχτιμά, χα ΐ μεθοδι- 
χώτερον χατατάτοει τ α  γεγονότα τ ί ;  Γενιχ^ς ί'^οριας. Ει; τινα  δμω ; μέ* 
ρ?ΐ, μάλιστα τό ; αρχαία; Ιςορίας, ήκολούθιησα τίιν έπιτομωτέραν εχθεσιν 
τοΰ Αέοντο; χα ΐ τοΰ Ραμσχορνίου, χ α ΐ τ-ίιν £τι έπιτομωτέραν τοΰ Ούα- 
χλέρου. Παρεχτό; των γενιχών αύτων Ιστοριών, μετεχειρίσΟην χα ΐ δια
φόρου; είδιχάί συγγραφάς· λ. χ .  ώ ; «ρό; τίιν άρχαίαν Γεωγραφίαν, 
τόν Γερμανόν Φορβίγερον, ώ ; πρό; τίιν άρχαίαν Ελλτινιχ·/ιν Ιστορίαν, 
τόν Αγγλον Θιρλούαλλον, (τό άριστούργ·/ιμα τοΰ Γροτε δέν έγνωριζον 
£τι δτε συνετάχΟ·/ι ή έλλτινιχά αυτ/ι Ι^ορία) τοΰ; Γερμανού; Ούαχσμούθιον, 
Μύλλερον, καΐ άλλου;, των ύ;»ίων εί; τοΰ; οίχείου; τότΜυ; παρέθεσα τ ά  
ονόματα χαΐ συγγράμματα" ώ ; πρό; τ·/ιν ̂ ωμα;χτ,ν ίςορίαν, τόν Νείβουρον 
χαιτδν Οΰάλτερον’ ώ ; πρός τάν Βυζαντινίιν έτιοχίιν,τδν Φαλλμεραυερον, ώ ς 
πρό; τίιν ΤουρχιχΫ,ν, τόν Αρ.μτρον, χα ΐ ώ ; πρό; άλλα ; άλλου;. έ π Ι  πάσιν 
εϊχον 6π’ 0}ιν τάς Κβραϊχά;, τ ά ; Ελλονιχά;, τάς Ρω μαϊχά; χα ΐ τάς 
Βυζαντινά; πηγάς* χαΐ δν δέν παρέθεσα εΐμά μόνον τ ά ; τρεϊ; πρώ
τ α ;, παραλιπών τάς Βυζαντινά;, αίτιον τούτου είναι, δ η  τό βιβλίον συν- 
ετάχΟτ], ώ ; προεΐπον, χυρίω; διά μαΟητά; Γυμνασίου, οΐτινε; οφείλουν 
χαΐ δύνανται νά ποι/σωσι χ ρ ίτ ιν  τ>ί; ίερά; Γρα^/ί; χα ΐ των Ελλήνων 
χαΐ Ρωμαίων συγγραφέων, δχι δμως χαΐ τ ί ς  όγχώδου; χα ΐ τ ί ;  μή 

χλασσ ιχί; Βυζαντίδο;.
II αρχαία ιστορία έξετέΟνι έκτενέστερον τ ΐ ;  μέσγι;" διότι, εί; την άρ

χαίαν Ιστορίαν, έχτό ; των χυρίω; πολιτικών γεγονότων, ένόμισα χρή
σιμον νά πραγματευθώ χ χ ΐ περί πολλών άλλων αντικείμενων, συντε- 
λεστιχών εί; τήν διευκρίντιτιν τή ; κλασσική; άρχαιότητο;, τή ; ότοία ; 
ή γνώσι; άποτελζϊ ενα τών κυριωτάτων σκοπών τής έν το ΐ; Γυμνα- 
σίοι; σπουδή;· τοιαΰτα αντικείμενα είναι ή αρχαία Γεωγραφία, ή έθνο-
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γραφίβ) χοινωνιχίι καΐ ήΟιχ·)ι χατάσταβίί, τά πολιΤ6ύ(<.ατα χαΐ τ. τ. 
Χάριν τγκ οικονομίας τοΰ τ<$που, αί πραγματεία! α&ται, καθώς καΐ 
τά ίευτέρου λ<5γοο άξια πολιτικά γεγονότα, έξετυπώΟηοαν διά στοι
χείων πολί» μιχροτέρωντών σονιίΟων, των δέ τελευταίων τούτων δέν έ- 
γένετο χρϋσι; «ίμ^ ώς πρός τά πρωτεύοντα πολιτικά γεγονότα, τά ό- 
ποϊα ετάχδησαν πρ4 πάσνις άλλνις υλ·/ις, έν άρχ^ έκαστου παραγρά
φου. ή  μέση Ιστορία περιωρίσΟη ώς έπΙ τό πλεΐστον είς τά χυρίω  ̂
πολιτικά γεγονότα, τά όποια διεκρίΟησαν όμκιίως, καΟά μετ’ ολίγον θέ
λει άχριβέστερον έξηγηΟή| είς άξιολογώτερα χαΐ είς δευτερεύοντα. Χά- 
ριν δέ £τι πλείονο; οικονομίας τού τόπου, 6 έχδότης δέν μετεχειρίσθη, 
είς τό δεύτερον βιβλίον, τά συνήθη στοιχεία είμ)ί ώς πρός μόνας τάς 
συντόμους είσαγωγάς τΰν τμημάτων χαΐ των παραγράφων, έξ ών αί 
είς τούς παραγράφους είςαγωγαι πολλάκις δέν είναι είμή άπλαϊ έπι- 
γραφαί' ή δέ των χυρκοτέρων εθνών Ιστορία έξετυπώθη διά γραμμά
των μέσων, μεταξύ των μεγαλν,τέρων καΐ των μιχροτέρων τής αρ
χαίας Ιστορίας, καΐ μόνη ή των δευτερευόντων έΟνών Ιστορία έτυπώΟη 
διά των μιχροτέρων γραμμάτων.

Είς τήν κατάταξιν των κατ {δίαν γεγονότων ήχολούΟησα την λε- 
γομένην Γενικοϊστορικήν μέθοδον, ίχων υπογραμμόν χαΐ χατά τούτο, 
ώ; έπΙ τό πολύ, τόν Σχλόσσερον. Καθ’ έχάττ,ν δηλαδή περίοδον, δεν 
ΙστορήΟη έκαστον έθνος {δία, αλλά τά έπιχρατέστατα έθνη, γεγονότα, 
ή 4τομα έτέθησαν ώς στήμονές τινες τή; δλης άφηγήσεως, περί οθς 
διεπλαχη ή λοιπή της περιόδου Ιστορία, ΐδία δέ δέν Ιστορήθησαν τά 
δευτερεύοντα έθνη, είμή όσάχις ήτο αδύνατον νά συνυφανθώσι τά κατά 
τα έθνη ταυτα μ ί τά πρωτεύοντα. ΚαΙ τούτων δμως των έθνών ή 
Ιστορία δέν έξετέθη ίλως μεμονωμένη, αλλά συνεδυάσΟη μετά τής Ιιςο- 
ρίας άλλων οικείων δευτερευόντων έθνών. Λ. χ. ή άρχαιοτέρα έποχή 
τών Σχανδνναυιων συνυφάνθη μετά τής άρχαιοτέρας τών Αγγλοσαξό
νων άπό δέ τής χαταχτήσεως τής Αγγλίας ύπό τοϋ Γουλιέλμου, δτε 
ή τύχη τής Αγγλίας συνδέεται μάλλον μέ τά Γαλλικά πράγματα, τά 
χατά τους Σκανδιναυιους χωρίζονται μέν άπό τήν Βρετανικήν Ιστορίαν, 
αλλά μετ’ όλίγον συνάπτονται πάλιν μέ τά χατά τά Φιννιχά χαΐ 
Σλαυϊχά έθνη τής βορειοδυτικής Ευρώπης. Ανάλογόν τι έγένετο και ώς 
πρός τα Μωαμεθανικά χαΐ τά Χριστιανικά κράτη τής ίβηριχής χερσο
νήσου" καΐ ώς πρός τούς Μογγόλους, χαΐ ιΐί̂  πρός άλλους.

Δια μόνης τής τοιαυτης μεΟοδου, ή γενική Ι^ορία συμπληροΐ τόν αληθή 
αυτής καθολικόν χαρακτήρα χαΐ παύει τοΰ νά ^ναι μηχανικόν άθροισμα 
τών κατ ιδίαν έκάς-ου έθνους ίτοριών" διότι τήν γενικήν ί·7ορίαν δεν άπο-



τ ί ί ΐ ϊ  |*6νιι ή εϊίγΐΊΐς τη; {ίιαιτέρ*; έχΛς^υ ίΟνου; 1<Γθρ{*ς, άλ>Λ <τυγ- 
/ρόνοκ χαΐ ή γνώσις της έχά<7θτε ά ρ ιβα ία ; των εθνών σχέιεωςχαΐ τής 
έντεΰθίν τ:«ριιγθ[ΐένης ίιηίρά®εω; αύτών είς τήν δλην τύχην της άν- 
Ορωπύτητος. έδέτ,τε λ(π«6ν νά εύρεθϊ} τρύπο; επιτήδειο; ιΐ;  τδ ν^ ηα- 
ραστήβϊ) δτον ενδέχεται ζωηρότερον τήν χατά ίτάσαν «ερ(ο$ον τοιαύ- 
την βχέυιν χαΐ έττίϊρασιν' χαΐ αυτή είναι ή γενιχοϊττοριχή ^λέΟοίο;, 
τήν όποιαν χαΐ ά ρ χ ιτ ε χ τ ο ν ιχ ή ν  τής Γενιχη; ίατορίας εύλύγως ώνό- 
μαβεν ό Λέων. Α^λ’ή μέθοδος αυτή δέν εϊναε δμοιόμορφος παρά τοΐς 
συγγραιρβ^βΐ} μά^ιβτα ώ; πρό; την μέβην χαΐ τήν νέαν Ιατορίαν. Είς 
την άρχαίαν Ιττορίαν τα επιχρατέςατα έθνη ίχρίΛοαν άλληλοίιαδύχως, 
καθ’ έχάςην δέ των άπό της 6η« «. Χρ. έχατονταετηρί^ο; χαΐ εφεξής 
τεαοάρων κυρίων αυτής περιόδων υπάρχει πάντοτε έν έθνος τοοοΰτον 
έπιχρατειτερον των άλλων, ώττε είναι πρόδηλον δτι περί αυτό καΐ μό
νον περιστρέφεται ή ολη λοιπή Ιστορία, ενίοτε 5έ καί βύμπασα ή γε
νική Ιστορία έν αύτώ περιορίζεται, ώς συμβαίνει κατά τάς τελευταίας 
πέντε έχατονταετηρίάας. Είς τήν μ,έσην δμως καί τήν νέαν Ιστορίαν 
συ*/γρόνως πρωταγωνιστοϋσι πολλά έθνη, Ιδίως ί έ  άπό τού τρίτου τμή
ματος τη; μέσης καί εφεξής, ή αμοιβαία αύτών σχέσις καί ένέργεια 
αποβαίνει τοσοϋτον πολύπλοκος, ποικίλη καί ανώμαλος, ώςτε άναγ- 
χαίως ή Γενική Ιστορία λαμβάνει ώς βάβιν τής έχθέσεώ; της, ούχΙ 
πλέον ίν έθνος, άλλά συμπλέγματα εθνών ή γεγονότων" 6 ί έ  καταρ
τισμό; τών συμπλεγμάτων τούτων έξαρτάται άπό τήν άτομικήν κρί- 
σιν τού Ιστορικού, και, τούτου ένεκα, είναι επιδεκτικό; πολλής διαφω
νίας. δΟεν προέκειτο νά εκλεγθή ενταύθα τόόρθότερον, καί 3;τις παρα- 
βάλη τήν μέσην ιστορίαν τού Σχλοσσέρου πρός τήν τού Αέοντος, θέλει 
ομολογήσει, οτι οΐ συνδυασμοί τού πρώτου ώναι φυσικώτεροι, οίδέ τού 
δευτέρου μάλλον βεβιασμένοι.

Σημειωτέον όμως, ό’τι καί αυτοί θΙ φυσικώτεροι τών συνδυασμών 
τούτων δύνανται νά φανώσιν ανώμαλοι έκ πρώτη; 0ψεω;. Λ. χ. ή Οΰγ- 
γβρική Ιστορία ότε μέν έκτίθεται μετά τή; Γερμανικής, ότέ δέ μετά 
τής Βυζαντινής καί Τουρκική;" ή Ιταλική έπΙ πολΰν χοόνον συνάπτετα» 
μετά τή; Γερμαναή;, περί δέ τά τέλη συνδυάζεται μετά τή; Ισπα
νική;. έν τω πρώτφ βιβλί^, ή Ιστορία τών Συρακουσών κατ άρχάς 
συνεκτίθεται μετά τών έλληνιχών πραγμάτων, έπειτα μετά τών Καρ- 
χιδονιαχών. Αλλ’ αμα τίς έξοικειωθή όπωσούν μέ τό πνεύμα τή; Γενικοϊ- 
ιςορική; μεθόδου, θέλει εννοήσει δτι ή φαινομένη εκείνη άνωμαλία ούδέν 
άλλο είναι ή ή πιστή είχών τή; αληθούς τών πραγμάτων καταστάσεω;. 
• οι διάφοροι Ιστορικοί έχφέρουσι πολλάχι; δλω; άνομοία; καί ενίοτε
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ι«9τνΐ[Λ«τικάς κρίββις ικρί των Ιιτοριχών γεγονότων. έπροοπάΟγιο» νά 
·τροτΐ[ί.·ίτω πάντοτε τίιν κρίοιν τίιν όποιαν ένόμισα εύοτο)?ωτίραν >ωΙ 
[{.ετριοπαθεοτίραν, [ΐά^ττα ώς πρός τά 5ύο έπικρατέστατα έν τγ Ιστο
ρία ζητά^ιατα, τό Ορησωυτιχόν ααΐ τό πολιτιχόν. 11 Ορν,σχχία παντό; 
έθνους είναι σεβαοτ}), ί^ίως ορ.ω; ρχτά τής όφειλομέννις εΰλαβείας έγέ- 
νετο Χόγος ττερί τε τ ίς  π»)αι5ς διαΟόανις καΙ περί τοΰ χριστιανιβ[εοϋ 
έν γίνε», Αλν άν ούίεΙς δύναται να άρνηθ^ τήν, έν άρχ^ του μεσαιώ- 
νος, εύεργετοι·ίιν] τϋ; παπικίί έξουσία; είς τίιν τύχην τής ίυτιχ,ης Ευ
ρώπης ίπιρροήν, τήν δποίαν καΐ οΐ διαριαρτυρύμενοι ίστορκοι όμολο- 
γοΟσνν, οΰίεΙς ίύναται νά διχαιολογ·όσνι τάς μετέπειτα καταχρήσεις 
τής Ιεραρχίας, ένόμισα περιττόν νά λεπτο^ογτ,σω περί τών μεταζΰ τής 
ανατολικής καΐ τήςίυτιχή; εκκλησίας δογματικών διαφωνιών" περί τοΰ 
σχίσματος όμως τών έκκλησιών, ώς πολίτικου γεγονότος Οεωρουμίνου, 
καΐ περί τών αποτελεσμάτων αύτοΰ ώ; πρός τήν έλληνικην έΘνικότη- 
τα, έξέφρασα γνώμην (?δε σελ. 1 22— 126 τοΰ δευτέρου βιβλίου), τήν 
όποιαν πρό καιρού πρεσβεύει πάς Ελλην, άπεδέχΟησαν δε καΐ πολλοί 
Ευρωπαίοι (ίδε τοΰ πρώην άντιβασιλέως Μάουρερ τό πλείστου λόγου 
άζιον σύγγραμμα, τό έτπγραφόμενον ϋδδ ΟΓΪβοΙιίίοΗβ ΥοΙΙί κλπ. τό
μου πρώτου, σελ. Β καΙ 6 , καΐ τοΰ Γάλλου Οΰϊλλεμαίνού τόν Λάσκα- 
ριν). ίπ ΐ  τ^ βάσει τή; αυτής γνώμης έκρίδησαν καΐ πάσαι αί απόπει
ρα» τών Παλαιολόγων περί τής ένώσεως τών εκκλησιών.

Εις τήν έκτίμησιν τών πολιτευμάτων έτήρησα όμοίως ριέσην τινά γραμ
μήν, μή γενόμενος συνήγορος ούτε τής απολύτου κυριαρχίας, ούτε τής δη
μαγωγίας" καΐ ή περί τών τριών πολιτευμάτων της Ρώμης, τών Αθηνών 
καΐ τής Σπάρτης έκτεΟεΐσα, εν σελ. 277 καί 278  τοΰ 1 βιβλίου, κρίσις, 
παρέχει τό μέτρον τών περί τούτου αρχών τοΰ εγχειριδίου. Τπάρχουσιν 
όμως εί; τήν Ιςορίαν τών έΟνών έποχαΐ καΟ άς τό απόλυτον τοΰ ένός 
κράτος είναι σωτήριον" ίτίς  δύναται νά κατακρίνρ εύλόγως τού; με
γάλους εκείνους βασιλείς τη; Γαλλίας, οϊτινες, παραλαβόντες συμμά
χους τάς κοινότητας, καΟ-̂ ρεσαν κατά μικρόν τούς όλεθρίους Φεου- 
δάρχας καΐ μετεχειρίσθησαν τήν οϋτω κρατυνΟεΐσαν αυτών εξου- 
σΜίν, άφ’ ένός μεν εί; τό νά άποβάλωσι τούς Αγγλους άπό τοΰ πα
τρίου έδάφους, άφ' ίτέρου είς τό νά ύπερασπισθώσι τά δίκαια τοΰ έ
θνους κατά τών καταπιέσεων τής παπικής έζουσίας \ έν γένει ή περί 
τών ιστορικών γεγονότων συστηματική κρίσις, η κατ άπολύτους τινάς 
άρχάς καΐ προχατειλημράνας δοζασίας γινόμενη, ούδ ασφαλής εϊμ- 
πορεΐ νά ηναι, ούδέ αληθώς διδακτική.

Κατέβαλαν πάσαν προσπάθειαν διά νά ελαττώσω δσον ενδέχεται

^  ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ



τάς 'ΤϊερΙ τάς χρονοΪΛγίας χ«1 τά χαΟ’ εκαστί* τών γεγονότων πκρα- 
^ρομάς. Λέγω να έλαττώσω, διότι ίςτνς φρονεϊ, δτι βιβλίον ΐίεριέ^ον 
τοδαότγιν άττειρίαν χρόνων καΐ γεγονότων δύναται νά ^ναι άναριάρτη- 
τον, δέν γνωρίζει τί έστι γενιχνι Ιττορία. ύ  άλνιβειχ είναι, δτι ή κατά 
τοΰτο {ΐεγα^γτέρα ΐ  μιχροτέρβ άξ(α των τοιούτων βιβλίων εΐνοι πά·^ 
τότε σχετιχ-ίι, ουδέποτε απόλυτος. Αύτ·}) ή τελευταία Γενιχΐ Ι^ρ ία  
του ϊχλοτσέρου, ή άπό τού κειμένου αύτοϋ, πρός χρ^®»ν του Γερμαιν 
χοΰ λαοί), υπό τοΰ ΚΓΪοςΙι μεταακευαοΟεΤίτα, χαΐ έπειτα έτημελέστατα 
ΰπό τοΰ ϊ/λοσβέρου πάλιν έπιΘεωρνιΟεισα, Ιστορία, έν αλλαις λέζεσιν, 
ίτ ις , είς δευτέραν μελέτην, ΰπό δύο τηλικούτων άνδρών έζνιχριβώΟη 
χαΐ έζϊίλέγχθνι, περιέχει ούδέν ίττον Αμαρτήματα 0χι όλίγα, έζ ών 
λαμβάνω τ ΐν  τόλμτιν νά Αναφέρω ένταΰΟα, ώς έπι παραδείγματος, 2ν, 
διότι τό ίν τοΰτο χ_αραχτνιρ(ζει Οαυμασίως εί; ποίους παραδόξους νυ- 
βταγμοΰς περιπίτττουσιν ένίοτε οΐ ρωμαλεώτεροι νόες. Εις τόν 6  τόμον 
τ ί ;  είρκμένπς Ιστορίας, γινομένου λόγου, έν σελίδι 5, περί Κων
σταντίνου τοΰ Κοπρωνύμου, έπιφέρεται' Μβη ΙΐΛΐ ΐΐΐιη ζ. Β. όεΙδςΐοΓ 
υηά Οοίζ νοΓβοννοιίεη, ιΐίχΐ (ΙοοΙι εΐεΐΐΐβ βΓ πιίΐ §το$β6η Εοείεπ άίβ 
ΙκΓϋΙιιηΙβ \νΒ5ΒβΓΐ6ϊίυη8 «τΐοάεΓ Ιιογ,  ττοΙοΗο βίηβΐ δυΓοΙι ΚβίεβΓ Υβ- 
]βΒ5 ζιν ϊδοΙιβη  ΟΙιηΙοβιΙοο ιιη ά  Ο ο η β ίβ η ΐίη ο ρ ε ί 
υηά ζϋΓ ΖβίΙ ίβδ ΗβΓοΙίϋϋβ !)θΐ οίηβΓ ΒβΙοβεΓυηξ ζοΓδΙδΓΐ νοπίβο 
\νβΓ. δ  έστι, λέγεται, δτι δ Κωνσταντίνος άν<{>κοδόμ·ησ8 τόν περίφημον 
Αγωγόν, τόν όποιον πάλαι ποτέ 6 βασιλεύς Ουάλης χατεσχευασε μ ε
τα ξύ  Χ αλχγιδόνος χ α ΐ Κ ω νσ τα ντ ινο υ π ό λ εω ς. · Είναι δυνατόν 
νά είπωμεν, ότι 6 ΚΓΪβ§Ιί καΐ δ Σχλόσσερος ^ήγνόουν, 0τι μεταξύ Χαλ- 
κν,δόνος καΐ Κωνσταντινουπόλεως δέν εΐμπορεί να χατασκευασ6^ ύδρα- 
γωγεΐον, ήγνόουν βτι τά υδατα τοΰ υδραγωγείου τοΰ Ούάλεντος κατ_ 
τίρχοντο Από τοΰ Αίμου; (ϊδε της γνωστής τοΰ Αη^Γβοεβγ πραγμα
τείας τό Ε' Κεφάλαιον τοΰ 2  βιβλίου, Α<}ΐιβύιιθ 5 θ ΥβΙεπε^ σεΧ 2 3 3  
X. £.). Αλλά · πόΟεν προέκυψε τό λάθος;  ΫποΟέτω δτι δ  Σχλόσσερος 
Ανέγνω είς τό κεφάλαιον ΙΣΓ' τοΰ βιβλίου ΧΠΙ τοΰ χρονικού τοΰ 
Ιωάννου Ζωναρά' β χαθήρέθη δέ τότε καΐ τά τείχη τής πόλεως Χαλ" 
» χηδόνος, ώ ς τών αυτής πολιτών τά Προκοπίου φρονούντων... 0  
* μέν ο5ν Οΰάλης, τξ  τών τειχών τής Χαλκηδόνος δλνι, είς οΐχοδο- 
» μήν δλχοΰ έρτρήσατο υδατος χαΐ τοΰτον ΟΰΑλεντα έπωνόμασε. » (ίδε 
χαΐ Γεωργίου Κεδρηνοΰ σύνοψιν Ιστοριών, σεΧ 3 10  τής Παρισινής έχ" 
δόσεοκ)· 0  παράΟεσις τοΰ χωρίου τούτου έγένετο ίσως Ατελώς ί1 Ασα
φώς έν ταϊς σημειώσεσι τοΰ Ιστοριχοΰ, εντεύθεν δέ ή παρεξήγηοις, ήτις 
χαίτοι πρόδηλος, έλαθε τήν προσοχήν άμφοτέρων τών ουνταχτών»

ΠΡΟΑΕΓΟΜΕΜΑ ί



Αλλ’ άν τοιαντα βομβαίνωβιν ίί; τοίις διί«ίχά>οιι; ή[*ών · είναι ίυ - 
νατ^ν V» υποθέσω δτι τού άνά χείρας ’Εγχειριίίου τα έχ^οθέντα 5όο 
βιβλία ίέν περιέχουσιν άιζ-αρ-πίριατα; Τινά έζ αύτών φΟάς χαρεττίρησα 
χαΐ έγώ, καΐ έσνιριείωσα είς του; πίνακας των ή|λαρτ«ί/.ένων. Εΰγνωμδνως 
δέ θέλω ^εχθτ5 τάςπερί των λοιπών παρατηρτίσιις των λογίων άνίρών.

ΚαΙ τδ δφο; τού λέγου θέλει φανίί ένίοτε πολύπλοκον καΐ ^υςεξέλι- 
κτον, κατά τδν Διονύσιον* τοΰτο προέκυψε κυρίως έκ τοϋ δττ ήναγκάσΟτιν 
να συμπυκνώσω έντό; στενού χώρου δσον ένδέχεται ηλείονα γεγονότα. 
Αλλ’ οΐαί^ποτε καΐ αν ώσι, κατάτε τοΰτο καΐ κατά τά  λοιπά, τά έλατ- 
τώματα τού Εγχειριδίου, ελπίζω, δτι θέλει χρησιμεύσει εις τους νέους 
τ ί ;  Ιστορίας σπουδαστάς, δι’ ο&ς έφιλοπον:ίΟη, τουλάχιστον μέχρι? ου 
άλλοι χρείττονες έμοΰ'άνδρες εκδώσωσιν έργα ακριβέστερα χαΐ μεΟο- 
διχώτερα.

Τδ τρίτον βιβλίον, τδ δποΤον θέλει περιλάβει τίιν νέαν Ιστορίαν, έκ- 
δίδεται προςεχώς.

έν Αθ/ναις, τάν 10 Σεπτεμβρίου 1852.

Κωτσταντϊγος Παηαργτιγ6πονΧος.

ς  ΜΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
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μ ί / «  « 5 5 Η ,  ίδρυτίκ το5 Φρβγκιν.οί χρίτου;
κϊν'ββχτ,7έττ.«·(ών Μ »ρουϊγι8ώ ν. « η »  ιόν θάνβι%» 
βύτού, ίμβύλιοι μΕχβζν» τών οΐωνίον δανεξίΐς, μεβ δ<
ίνοΰτβ» ΐό  ν.ράτοί ότιό ϋνβ {ξ βύχών, «όν Χ λοτάίιον^Α  , 
558— 561, δτ« *βλί» δίβν*μ«τ» μίτβξό τών 4 «5τοι» 
νΙών. Νέοι χ*1 ^οβερύτβνοι έμφύλιοι ·π5λ*μοΐρ Εν Ιτίΐ 
613, ιό  κράτος ένοΰτιι αυθις δ«ό τόν ίγγονον τοδ Χλο- 
τβρ(ου Δ’, Χ λ ο τά ρ ιο ν  το» Β'* Λλβ ■» άξίωμβ τών βα- 
βιλίω» μιιοϋτβι, δπαβιν δέ ττ,ν ίύνβμι» σφίτερίζοντϊΐ οΐ 
Μεγάλοι Μάγιοτροι, ο'τινες ίπ ΐ τοσοΰτον ϊσχοίβν, ω»τι, 
ϊτι οωζομέτων τών ββ9ΐλέ«ν, «ιρί τδ τέλη ττ^ "  έκατον-
«εττίίο'οί, έ Π ι« ΐ» β «  Έ ρ ιο τ ά λ ιο β  κατέ«η« τό
αξίωμα αότοΟ κληρονομικό», κβταλιτιών αυτό *1ς τον γ*ν 
ναϊον ν'.όντον Κ άρολο» Μ άμτελον, τοΰ όποιον 4 
υίός καΐ διάδοχος Ι ΐ ιπ ϊν ο ς  ό μ ι  κρό ς, χαβαιρέββς, 
73 Ϊ, τόν Ιτ/ατο» Μίροοϊγέδη» Ί λ δ έ ρ ιχ ο ν  Γ', ίλβδιν 
βότόςτό βαβαικόν άξίωμβ, άρχηγέτης γινόμενος της τώ» 
Κ βρολιδώ ν γινιάς.

δ ίβ τ ο ρ ί*  τή ς  Ι τ α λ ία ς  έ«1 τώ» Λ ογγο6αρδΙω ».
Ι Λονγοδάρδιοι άιρβιροόοι ττ,ν ίνω Ιταλίαν άπό τών Βυ

ζαντινών τίρ 563, οπό τό» Α λδοίνον* μετ δλίγο» κα- 
ταλαμβάνοϋβι κα\ τό πλεΐβτο» τής μέαης Ιταλίας χαΐ το 
1ν τή κάτω Ίταλίι* δουκάτο» τοΰ Βενιυέντου. Οΐ Βυζον 
τινοι' περιατέλλονται εις τάς παραλίας πόλιις καί ΐις τι»· 
δΜίνα χιορί*. 'Ο Πάπας Γ ρ η γόοτος  Α’ ή μδγ«<> 
από 591)— 604, «ροττάτης τών Ιταλών. Έν δέ τή “ 
τονταεττ,ρίδι, ο{ διάδοχοι αύτοΰ ςτάπαι, χιχωρυμένοι οντις 
•πό ττ,ς Κωνσταντινουπόλιως ενεκα τής περί είκδνω» 
^ιδος, προβεγγίζουαι προς τούς Φράγκους, είς δ πλεΐοτον 
αυνέδραμε» αυτούςχαΐ ό "Α γιος Βονιιρατιος" ωατε 
4 Πιπϊνος ό μικρός περιοτέλλει τούς Λογγοδαρδίους τζι 
ΐδΑ  καΙ προοτατεύΐι τό» πάπαν. —  Έ π ι τοΰ Πιπίνου, 
άποβανδντος τφ 768, οΐ Καρολίδαι προεξάρχουοι τής 
δδοιοκ. .  1. ,

Ε. Τ4 κα»4 »41ν τξ  Β ρετα ν ία  κράτος τ « ν  Βγγλβ- 
Χαδόνων κβΐ »4ς μετά  τή ς  Ιβ τορΙας αύτοΰ ·0»-

χ δ ς  έ χ τ ιΙέ μ ι 
Αγγλίας ΰχόι 
ίβ χ ε τ α  ώςέπ

■ α_μ<χρι τί 

*τό πλίτβτ
Γ ου λιέλ μ ο  
χρ6ς τή»  λ

τήι

Χουηίία.—Νορουηγ!·.—Δανία, ϊο υ ή  
Ρ) Ιβ τορ ία  τών Βρι_τι ■ηβ·»

Έκταρχία. 'Β γ ίβ ε ρ τ ο ς , πρώτος ήγιμώ» τής 6λη< Βγγ>.ί·ι, 
β ίτ .  Ό  ίγγονος »ύτοϊ λ λ ο ρ έ δ ο ς ό  μ έ γ α ς ,  β ΐ ΐ —901, 
ιΐς  τών ίπ,νανςατέρυιν άνίρών ώ» μνημονεύει ή Ιςορία. ΙΙρν· 
τη «ελιτική ίι·4?“*Ι“ *'ς τοΰ λγγλιποΰ ίίνους. Ί π Ι  ένίς τών 
βο6ινών τ »  ήλφρίδου βιοβόγιον Έ ίιε λ ρ έ ίο υ  Β , 978, »ν· 
μονει τήν Αγγλίαν, ιφ  1013, Χβυήννν 4 ευτυχής, 

γ ] Ι ο τ ο ρ (α  τώ ν  & γ γ λ ο α α ξ 4 ν » ν  κ α ί  τ ώ ν  Χ χ α ν ί ι-  
ν α υ ίω ν  β « 4  ϊβ υ ή ν ω ν ο ς  τοΰ  ιύ τ υ χ ο Ο ς  μ έ χ ρ ι  
Γ β ν λ ιέ λ μ ο υ  τοΰ  χ α τ α κ ιη τ ο ϊ κ  · · :  ! * !



Ι β ΐ ) < ( » « * ν ί · δ τ  υ χ ί | ?, 986—1014, ήγιμ^» Δ«·{α(, Νοΐβυΐ). 
«(■ς «αΐ %ΤΤλ<α«.—Κ ανονν«<  4 μ έ γ # ί ,  υ(4ι  »βΙ βι4ϊ»· 
χ 4«««ν, 1014—1035. Ι 0Μ ή «  Νβ?ιιυιιγ{β |  ^
λγγλί»  4<4 «V  Α·νΙ·«. $  βαβιλινΜη τί;; λγγλίβς τψ μΝ 
1042 4 ι>(4« το3 ’Κ ιλ ^ έ ί ϊυ 'Β 8ο υ 4 ρ 4ο< 4 Ό μ ο Χ β τ ΐ |-  
«ή<, ά««4α*4νγβ( 41 «ύιον, «φ 1060, 4 *4κ  «νζ4γ»ν «οι β> 
β(λφό<

4) 1β τ · ρ 1· τ » ν Η ο ρ μ · ν ν 5 ν 4 « Γ · Χ λ (7  μ^Χ ί<  <*ί< 
κ · < · κ « ^ β ι ι · «  ««!« λ γ γ λ ί χ .  . .............................

<Κ Μορμανν«1 Μ « 9τ49ηβαν μ·«(μ«ρ 4« νζ 4«4 · 4«»ν κλι^ΝΙν^ 
Γ«λΧ<«ϊ 911, 1κ1 τοΰ 4|γ(μ4''β( α4τ&« 'Ρ4λΧ«νβ(,

1(ιι*ρβΰ>το μίΜ ν«ο*«λ«Τί τδν βιβι14· ν  ίής Γαλλίαρ, 4λλ4, 
6(4 ΐή ν  ι 4<· 1ξι«41νησι<) τδν Καρ9λιί«ν χι{ «ήν μ<χρ4ν 4ύ· 
νχμιν ΐδ ν  χρώτον Β ιη « ι4ΰν, 4« ιτ ίλ ΐ9αν χράιο« χρβγμ·· 
ί,χδ{ άν^|4ρτη»«ν ^  2βχι>ρ4τατο«. 'Ο 44 τοδ 'Ρ 4λλ·νο< 4*4-  
νβν9( Γ·υΧι1λμ«ς, 4 4«ιχΧι;4ιΙ( χ « « χ η |τή (, έχυρίιυσι, «φ 
1066, «4ιν Αγγλίαν, χκτ·4χλ«» τ4« Ϊρ 4λ4«ν.

4  4 . Ι ιτο ρ ία  τοϋ  Β υζαντινοδ κ ρ ά τοο ; [^έχρ ι; ύ ρ αχλ είοϋ  
ϋ το ι  (ά χ ρ ι  ττ.( έ|λφαν(ιτε<>>; τώ ν  λ α ά βω ν. .  , .

Μ β β κ ι .ν ί , ε ,  450— 457.  Λ έ ω ν  Α ', 457— 474 . Ζή
ν ω ν , 474— 494. ’Λ ν « 9 τ ά 9 ΐβ «  Α ',  491— 518 . 
Ί β υ β τ ΐ ν ο ε  Α ', 518-“ 527. —  Ί ο υ β χ ιν ι α ν Χ ς  Α ', 
527— 565, Σύζυγος αύτοΰ θ ίο ίώ ρ α . Στάοις τοο Ν  (- 
X *. Ό  ντρβΐΐιγος Βϊλινάριος. Ά νά χΐτ ,α ιςτή ς  Α φρι
κής χβΐ τής ΊτβλΓβς. Π ίμ η τη  οΐχουμινική βύνοδος, Ιν 
Κωντταντινουκάλιι, 553. Οέλίμος πρ4ς ΐον Σαοοαν(δην 
Χ ο β ρ ύ η ν  Α '· Ν έ*Ρ ιομ τιχ«νήμ «β . ΠολλβΙ οίχοδομβί. 
Σύνταξις τού Ίουβτινιανι(ου χώδηχος, τοΰ Πανδέκτου, 
τδίν Είοτ,γήσίων, τών Νςαρων, Σύγχριβις τού Ίουατινιβ- 
νοΰ πρδς τον βαοιλέα τής Γαλλίας Λουδοβίκον ΙΔ '. —  
Ί ο υ α τ ϊ ν ο ς  Β ', 865— 578 . Τ ιβ έ ρ ιο ς ,  578— 582 . 
Μ α υ ρ ίκ ιο ς  582— 602.  Ή λίγομ ένη  χαταβτροφήτον 
Ελληνικού έθνους. Χ ο α ρ ό η ς  Β 'άναλαμβάνιι διά Μαυ
ρίκιου την πάτριον αρχήν. —  Φ ω *  5 ς, 602— 610 , —  
'Η ρ κ χ λ ι ι ο ς ,  610—̂ 41 . Μιγάλα χατά Πίραΰν κατορ
θώματα.

§  5 . Λ ρ α ^ις ...............................................................................................
Α. Ι σ ν - ο ρ ( · τ δ ν % ρ 4 4 ι « ν « ρ 4 τ ο ϋ Ι Ι ω 4 μ * ) , . . .
Η.) Μ ω ά μ ίθ .................................................................................
Χίδαρα ή Ε γίρ α , 13 Σοπτιμβρίου 622 . ΠςρΙ τδ  630, 4 

Μωάμςθ χυριαρχιΐ άπάαης τής Α ραβικής χίροονήοου* 
θάνατος αυτού τίΰ 632 . Μέον θρτ’βχουμα, Ί τλ ά μ .

Γ .]4ο τβ ρ (α  τ δ ν  Α ρ ά βω ν Ι χ Ι τ δ ν  τ ι ο β ά ρ ν ν  « ρ 4-

Χ6 ού Β ΐχ ρ , 632—634. 4 ι44β«ις τοΰ ΙβΧαμιομβΰ έκτδς τής 
Χρβίιχής χιραονήβου·— Ό μ 4 ρ Α', 634—644. Καιάχτηοις 
τής Συρίας, τής Αίγύχτου κ τβϋ Οιραιχοΰ χράτους. — Ό 4<ι· 
μ 4ν, 644- 606. — Α λ ή ς  696- 661.

Α .Ια τ ο ρ { >  < · ΰ  Α ρ α β ικ ο ύ  χ ρ ά ν ο υ ς 4 « 4  το υ  Ι α -  
ν β τ ο υ τ β ΰ  Α λ ή μ έ χ ρ ι  τ ή ς  κ α τ α χ τ ή α ς ω ς  τ ή ς  
ίο  π α ν ί ·  ............................................................ .....

Χίου α β ί  α ς Α', 601— 680, άργηγέτης τδν Όμμιαβδν ή Όμαΐα- 
β όν έ*1 τούτου ·1 Αραβις «ροαλαύνουαι μέχρι Βουχαρίας χαί 
Χαμαρνάνβας χαΐ μέχμ τοΰ Ινβοΰ κοτομού' βαβιλί'Μντος 44 
4ν Βνζαντίιρ Κννβταντίνον τον Π»γ»ν4του (668—689, νΙ«ΰ



ί ιβ ί« /Λ  « δ  Κώνβτβν«βς Β', Μ 2 “ <>6β, « δ  μιτ4 ί6 ι 
υ(δν χαΐ βιί(οχον ηοδ 'Β ριχλιίβν, Κιβν»·ντΤνον, βχβιλινοαν- 
« 0  »*«Μ*ϊ|β»ν χαΐ χβτ4 τϊ|ς Ιίβνβτ«ντινοΐΛ0λΐΐι>«· δγρ4ν ή 
•ϊλληνιχίν *δρ.— Ι . ζ Ι ί  Α', ΟβΟ—683 .·-Μ ο«β 6[β^  Β’,
$ρξας δλίγοϋζ μήν·5— Μ ι ρ6 4 ν Α', 683—688.— λ  63 X λ· 
μ β λ Ι χ ,  088—703. ϋ{ στρβτηγώ ιούτβ(/Χ«β4ν ^ Μουίάς 
Ιφαιρ^υβιν άχ4τΰν Βυζχντινΰν τήν μ(χρι Μαρόχχου βόριιαν 
Χφριχήν. — 'ΕχΙ 2ί Β (λ13  Α', 708—714, «ύ μόνον 4 Ηκβάς 
βυν·χλήρω« τί)ν μ<χρ» ίχλβντιχΧί χβτ4χττ)»ι» 
βοριίον ί ί ρ ι · ν ·  ί«?*< στρατ»ιγό?, 4 ΤβρΙχ, ΐγένιϊβ
χύριος χβΐ τή< 1βπανία<·

Ε .)Ισ χβρΙ*  τ£ ν  Χ ρ ίίβ »  ά*4 ϊΤ ΐί χ α χ β χ τ ή » «β ς 
τΐ^ί Ιβ χ β ν ίβ ς  μ έχ ρ ι ΐϊις«χό>9ΐ<0< τών*Ομ<ΐ«-...................................

Ηύχη χρίομο; μιτβξδ Ιρέβνν χαΐ «ου ι*λ·υτα(ου β>αιλέ<*ς 
χ£ν0ύ<9>γ4<1ον 'Ρο8<ρ Ιχ ν , ιΙ(ΧβΓ«ζ8« ΙλΡΓΟηΐβτβ, άχό 
1 9 - 2 6  Ιουλίου 711. Μόνοι οΐ όριηοΐ χΙτοιχοι τ«|( Γ ιλ λ ι. 
χία<, λβτουρίαι χαΐ Βισχιία; ίιαοάζβυοι ^ήν 4νι- 
ξβριηβΙβν. — ίολίμ ης Γ ο υ λ ιΤ μ έ ν , «ίιλβόί χ«1 ίιόίοχοί 
*οΰ Β«λ:ί. 7 1 4 - 7 1 7 . Αί *βτ4 τ ίν  Βυ^βντινών Ι*ιχιιρίβιι« 
«ύϊου ΐύίοχιμοΰιι χβ«’ 4ρχ4; Ιίι4 ^ήν άβλίαν χβτάβτχ- 
σιν νϊ]« χνβορντ,ϊΐω; τού Βυζαντίου, ο*ου τόν Κβνβτβντΐ»ον 
Πιβγιονάτον 8ιι4ίχ4η 4 υιός του Ιονττινιχνόο Β', 683—711, ^ 
τούτον 4 Φνλιχιιχ4«, 711—713, τούτον 44 4 λνββτάσιος Β', 
7 1 3 - 7 1 6  4 ούτ4ν 4 θιοίόο.ος, 7 1 β -7 1 7 )·* λ λ ’{χ.ιτο, βχ- 
οιλιύβαντβι τοϋγινναίου Λέοντας τοϋ Ιοαύρου, ο( ΐροβις άχο· 
χρούοντοι— Ό μ 4 ρ  Β', 7 1 7 -  720— I ιζ  18 Β', 7 2 0 -7 2 4 . 
- Χ ι ο 4 μ ,  7 2 1 -7 3 4 .— Β ίλ 1 8  Β', 7 4 3 - 7 4 4 — I . ζ  18 
Γ*, 4χοΒνήβχιι μιτ4 Η  μ1|ν>ς, Ι β ρ α ϊμ η ς ,  χατοβάλλιται 
μ(τ* οΰ πολύ 6x4 τοϋ Μ ο ρ£4 ν, ϋοτις χαβ^ρέόη τφ 780 νχ4 
τ ο ϋ ίβ ο ύ λ λ Β β ά ς ,  έρχηγέτ V τ£ν λ  6 6 α ο ι 8 ΰ  ν. Ό  ΌμοΤέ·
8ν)ς λ ίδ α β ^ α χ μ έ ν η ς ,  χαταβυγύιν ([ς («ηονίαν, 4χο9Χβ 
αυτήν άχ4 τκ; !ΐ66αοί3. ^ 14ρύ·ι αΰτόβι νέον Όμι'ιαόΰν χρ4τος.

ΤΜΗΜΑ ΑΕΪΤΕΡΗΝ.
Κάρολος ό Μέγας έν δύσει* άκμί) των Αράβων 

έν τη Ανατολή.
7 6 8 — 8 1 4 . ’

§ 6. Ε ίσ αγω γίι 6ΐς -τύ δεύτερον τιιτ ίιζα . . . . . . .
$ 7. Ιοτορ ία  τ·ϋ{Δύσε»ί ΰι:ί) εν*  ταχθ$(β·Λς ή γεμ ό να , Κ ά 

ρ ο λ ο ν  τ ό ν  Μ έ γ α ν ,  7 6 8 — 814........................
Ο Κάρολος, μόνος κύριος τού όλου κράτους άπό τοϋ 771, όιά 

ωχρών ΚαΕ άόιαλιΕτηων τιολέμων, χατατροπόνιι τους 
Σά^ονας, τους Λογγοβαρόέους, τοΐις Αΰάρους, τους 
4λαύους, τούς Νορμβννούς κβΐ άττοκρούει τους "Αρββος.
—  Ο Κάρολος φίλος ττ,ς ιτβιδ({«ς. Άλχουΐνος, ΙΙαΰλος 
Διάκονος κβΐ άλλοι τιιρί βύτόν λόγιοι. ΣτρατιωτικβΙ 
διατάξεις. Ό  Κάρολος άνβγοριύετβι β δτοκρ  άτω  ρ τής  
Δ ύ ΐ ϊω ς  όιιό τοϋ πάπα Αέοντος Γ', 800. Διχαστικός 
και πολιτικός όργβϊισμός. Διατάξίΐς περί τοϋ κλήρου. 
Πριαόίΐαι τοϋ Καλί^ου τών Αράδων Άροϋν άλ 'Ρα- 
βίδ. Σ;ι^έσεις «ρός τούς Βυζαντινούς.



ΑΡίΑΛΤΤΙΚΟΓ.

5 8. ί«τορ{* “τών Αράβων, των 6πο(ων τδ χράτο; «ρχί?ε>
νά ίιχριελίζετζι........................................................

Α. Ί β ΐο ρ ία  τω ν  ’Λ ^β α σ ιδ ω ν  μέ^^ρι τοϊί θανά
του τού Μ αμουν..........................................................

Ά β ο ύ λ  Ά δ 6 β < , 750 — 754.—Ά«ο& Αζαφφάρ άλ 
Μ βναοΰρ, 754 —  775.—Μ ω άμ ιθ  Α'. Α Ιβχαδής, 
775—785.— Μου·>5< άλ Χα3ή, άποΟανόνιος δι τού
του μιτ* 15 μήνβί, ό άδϊλφόίτου Ά ρ ο ϋ ν  άλ Ρβ- 
*1δ, Xϊβ^ρν·ή»*  ̂μ*χρι νοϋ 809. Λαμιτρίτατος οδτοί των 
τ,γεμδνων τού τών Άβίατιδών οικου. 01 πιρί τον χολι
κήν ιτοιτ,ταί χαΐ λδγιοι. Βαρμεχ{δαι.—Μαμοον, μετά 
τινβς έμιρυλίουί διενέ$«κ, ίρχες άπό τοϋ 813—833. 
Μϊτβ^ρασις Έλλ/νων συγγραφέων. Άσωτία χ*ι τρυφή, 
ϋροχορασχευη τοΰ διαμιλιβμοΰ χ*1 «ΰτοΰ τοϋ μεγαλγιχί- 
ρου τούτου μέρους τοΰ άχανοΰς ’Λραβιχοϋ κράτους.

Β. 1σ •Ο μ .ΐ τής 1«
Ο Ό μινϋης λ  β ίο υ  ρ ρ α χ μ ά  νη ς , νιιριαρ/ήαις ταί 

εάνιχοΰ τής Ιοηανΐας μέ;ους. χωρίζει τούτα άκύ 
%ρα&χοϋ κράτους, 759—788. Κοράνβη, ή τρωτςι 
τού. — Χ ιβ ά μ  Α' 7 8 8 - 7 9 9 . — Χ α κ ή μ ά ',  7 9 9 —82:2.
ρίλβς τής τίχνης ^ τής ίχιατήμης. —& βϊ βρρ α χ μ  ά νης Β' 
823—832. Ναυτική τών Αράβων ίόναμις. Α.ΐιλοόοιοι τ ι ι -  
ρχταί κυριεόοΙΜΙ τήν Κρήτην, 0ΐ τριΐς διάδοχοί του, 833— 
913, όλιγιύτιρον δνομαατοί. —λ 9  δ β ρ Ρ α χ μ ά ν η ς Γ ' 913— 
901,6 μίγιατος τΰν Όμιί'αδών, δαμυζει τά; δαωτιριχάς τα- 
ραχάς καί «ροάγιι βαυμαοίω; τήν ιΰημςρίαν τής χώρας, 
άαμαρά χιτάατααις τής Ηιυαμιδανιχής Ιοχανίας, κατά τήν 
Ιχοχήν ταύτην. — Κ α χ ή μ  Β'. 961—979. &χμήτήςκ«ιή- 
βιως χ·1 τής χαιδιίας. Ναό τοΰ υιού αΰτοΰ Χ ιβ ά μ  Β', 
*»ρ»κμή τής δυνίμτως τών ίν 1βκ»ν·ςι ’Ομιϊαδών, μέχρις Ου. 
τώ 1037, ίχλ'ττόντος τοϋ {αχάτου Όμβίαδου Κ ιβ ά μ  Γ', ή 
Η'υαμιίανική Ιακκία δηιρίΤται (I; πολλά μικρά βιοίλίια' 
{ξου ώριλήΐηαζν πολύ ο{ ιίς τό βόρειόν τής Ιιχενίας μέρος 
«εριαυιΟέντις ^  αΰιάΐι διάφορα κράτη συΐτήιαντις χριατιανοί.

Γ. Τά ί ν  Ν φ ρ ιχ ή  Μ ιοαμεΒανι χ ά  κ ρ ά τ η  μ έ χ ρ ι  τ ή ς
τ η ρ ίβ ο .

- οι δ’ » -01 Έ δ ρ κ
7λ«β . . .  . ..
τής 10 έκατονταετηρίδος, χαταλύουοιν άμφότιρα, αφιιρουαι 
δέ καί τήνΑΐγνκτον άπό τούς Νδδααίδας.

Βυζαντινή ίττορία. Αϊρετι; τ τ ί είκονομαχίας . .
Δ έω ν δ Ία α υ ρ ο ς, 717 —741. Εκδίδει βρώτος τήν άπα- 

γύρευαιν τώιν εικόνων.—Κων?αντϊV  ο ς Γ '.δ  Κοπροά- 
νυμ ος, 741— 775, είχονομάγος, άλλάίξοχος, ίΐις χαΐ ο 
«ατήρ, Ρααιλεύς.— Λέων Δ ', 775— 780, τ,γεμών άνθι
νη ς.— Ε ίρ ή ν η  χαΐ Κ ω ν β τα ν τ ΐν ο ς  Δ ' Π ορφυ
ρογέννητος, δ μέν μέχρι 797, ή δέ μέχρι 803. 
Πρώτη τών είχόνων άνόρθωαις. —  Ν ι χηφδαος, 802 
—811. — Μ ιχα ή λ  Α. 'Ρ α γ γ α β έ ς , 811—8 1 3 .— 
Λ έων Ε ' δ Α ρ μ έ ν ιο ς , 813—820. Επαναλαμβά
νεται ή άπαγόριυαις τών εικόνων. —  Μ ιχ α ή λ  Β 
Τραυλός, 820—829, είχονομάχος. —  θ ε δ φ ιλ ο ς ,  
829—842, τελευταίος είχονομάχος.



ΤΜΗΜΑ Τ Ρ ΙΤ Ο Ι
^ουΒαλιχόν <κολίΐευ[ΑΛ χαΐ ΡΙορμαννοί έν Εορωπ .̂

Τοδρχοι έν Άβίοι.
8 1 4 — 1096.

5 10, ΕΙιαγωγίι ιί; τρίτον τ[Λ?}ΐ*..................................
I I .  Ιιττορίκ τ ί ί  χατβκερματιοθίίτϊΐ; ί ί / ι  9ύΊίως. · .

Α .Ί β τ ο ρ ί α  τώ ν Κ α ρ ο λ ιν ώ ν ...................................
α) Τβ μέγρ^ τή< Β ερβδούνψ βνμ .6άβ ιω < .— 

Λ ονδοβϊχο< Α', 8Α4— 8Α0. ΑΙ {τι ζύντοε αΰτοΰ 
άρ{άμεναι μιταξί» τών υΙών του £ιινέ{(ΐε, {{αχολβυθτ,σα- 
031 μέχρι τοΰ Β43, παόουσι τότ( £ια τ^( έν Βεροοούνιρ 
β■^μ6ά9ίω ,̂ δι’ ή ; ό μίν Δ ο θά ρ ιο ς  {λβδ* ττ,ν Ίτ·- 
λίαν, ττ)Υ ΑοΟβριγγίαν χαΐ τλ αύτοχρατοριχ» ά^ίωμα, 
ό Α ου£β$ΐχο<, την Γιρμανίαν, ό 0( Κάρολ·<, 
την Γαλλίαν·

β] Τ α  μ έ χ ρ ι το ΰ θα ν ά το υ  Δ ο ν ^ ο β ίχο υ  τοΰ Γιρ> 
μανοΰ. —  Έαωτΐριχη χαΐ έζωτιρικη άσθένιια του κρά
τους. Οι ΝορμαννοΙτιροαβάλλουβι την Γαλλίαν, οΐ Σλζΰοι 
τ?ιν Γιρμανίβν, οί ΒυΙ^αντινοΙ χαΑ οΐ "Αράδες την ’ίτα- 
λίαν. Οι δοΰχε; χαΐ οΐ χέμητες άποδαίνουβιν έπΙ μάλ
λον χαΐ μάλλον Ιαχυρότεροι. Ό  πάπας Ν ιχά λ α ο ς Α' 
παρίαταται ώς Ηικαατής τών ήγεμάνων, δυνάμει τών 
ψ ιυ δ θ ϊβ ιδ ω ρ ιχ ώ ν  δογμ ά τω ν . 

γ )Τ ά  μ έ χ ρ ι Αουδο6{χου τοΰ « α ι ΐ δ ς .  Ή  αναρ
χία τβΰ Καρολιχοΰ κράτους κορ·>ροϋτιι. Πρώτοι έχλιί- 
πουαιν οΐ έν Γερμανία Καρολίο'αι, τφ 9Η', 

δ') Τ ελ ευ τα ίο ι έν Ι τ α λ ία  χ α ΐ έν Γ α λ λ ία  Κάρο- 
λ ί δ α ι. ’£ν Ίταλίςι έξίλιπον ουτοι τφ 924, έν Γαλλί^ 
δέ τώ 987.

Β. Κέον ρ » α ιλ ιχ4 ν  γένος ι ί ς  τήν Γα λλία ν, οΙ Κα.

^7 Π1ΝΛ3

τΕ4·ι

Χελ.
79
80

ιν· άλ·'Β β χ ιλ ιίζ  >α·ινι»τάτη' οΐ λεγάμενοι (ποτιλιΤς ίνχυρότχ
λ'άχοντες αχεδάν «I Κοκετίΐιι βννετοί, Ο & γκν, ϋ87-~ 
997.—'Ρ ο ίέ ρ τ ο ς  Α’, 997—1 0 3 1 .-Έ ^  ρ ΐχ ο ς  Α . 1031 
—1090.—Φ ί λ ιχ π β ς  Α '. 1000—1108.

Γ . 'Ιβ το ρ Ιβ  τή ς  Γ ε ρ μ α ν ία ς  χ α ΐ τή ς  Ι τ α λ ία ς  
κατά τήν δεχάτη ν  χ α ΐ την ί ν δ ε χ ά τ η ν  έ χ α -
τ ο ν τ α ε τ η ρ ίδ α ............................................................

α )Τ ά έ ν '1 τ α λ (^  γ ε ν δ μ ε ν α ά π δ  τοΰ β α νά του τοΰ  
ΒερεγγαρΕου Α' μ έ χ ρ ις  "Οθ ω νος τοΰ μ ε γ ά 
λου, άιρ'ής δηλαδή ΐςέλιπον οΐ Καρολίδαι μέχρις οΰ ή 
Ιταλία ΰπετάχβη είς τήν Γερμανίαν, 

β) Ί α το ρ ία  τοΰ Γ ερ μ α ν ιχυ ΰ  κράτους, Ιπ Ι  τή ς  
Σ α ζο ν ιχ ή ς  δυναστείας. Κ ο ^ ^ ά δ ο ς  Α 'δοΰ| τών 
Φράγκων* πρώτος μή Καραλίδνις βααιλιΰς Γερμανίας, 
9(1— 948.— Έ ^ δ ϊχ ο ς Α ',  δοΰ ξΣ α ξδν ω ν ό  δρνι- 
θοθήρας, 918—936.—Ό β ω ν ό πρώτος ή μέγας, υΙός 
'ε^^ίχου, 936—973. Κβτιβχδιι τών ε»ω άντιπάλοιν, 
χατατροπδνιι τους {ςω έχθροΰς χαΐ μάλιβτα τοΰς Μαγ- 
γιάρους, έπεμδαίνει είς τα Ίταλιχα πράγματα, στέρεται



ΑΜΑΛΤΤΙΚΟΣ.

$ 12.

ί>< ούτοχράτωρ, 962, ίνΤώμ.»ι,·“ ^ β ω »  Β', 973~·983,
ί«ν ϊχ ΐί την ^ώμην το3 «ατρίς.—Ό β ω ν  Γ \  άντ^ιχος,
983— 1002,— Έ ρ ^ ϊχ θ {  Β', ίν(ψι6< τβΰ’Όβωνος 'ηΰ 
μίγάλο», 1002—1924. Οΐ ΊτχλοΙ μιαοΰβιν Ιπΐ μάλλον 
χ·( μάλλον την Γιρμανςκ^ χυρι»χ_(αν. Έν Γ«ρμαν[^ 
ντόλιμο; άγ’ 4νί>« ηρός τ&ν δοΰχ> Βοημ(α^ χαΐ Πολωνίας 
Βολισλάον, άφ’ Ιτίροϋ κρδ« τούς Αοθοριγγίοιχ. Τβη*!νω- 
βις τοΰ 'Ε^^ίχον Ινώηιον τού κάπα Β « ν « δ ( χ τ ο ο  Η'.
Οι ΝορμχννοΙ Ιγχββίατβντα» »4 ϊτρώτον (Ις την χάτω
Ιταλίαν.

.) Ί ο τ ο ρ ίβ  τ ή ς  Γ ιρ μ α ν ία ς  ί π ΐ  των Φ ράγκω ν  
ή Σ α λ ίω ν  α ύ τοχρατόρω ν.— Ν ορμαννο ί.— Πβ- 
τϊςχή 4ξον>β(«.— Κορ^ ά δος Β', 1024— 1039. Σ χί· 
σις «ύτοΰ ττρδς ττ,ν Ιταλίαν χαΐ «ρος τούς Ούγγρους. 
"Αρχαιότατος γνωττος Φϊουόαλιχύς νόμος. Έχίχίιρ ία ή 
βίία Ειρήνη (Τίβυβ· 0«ΐ).—  Έ ^ (ϋ χ ο ς  Γ', ό νίός του, 
4039— 1036, ό Ιαχορότιρος ϊαως των Γςρμανων αύτο- 
χρατόρων' ύΐίοχςίριον χατέατηοΕ, 1039— 1041, τον δον- 
χα Βοημίας Βρζετιαλαΰαν, χαύιιπέβαλΕν «Ις τήν Γιρμα- 
νιχήν κυριαρχίαν το ββαίλςιον τής Ουγγαρίας, Ιδάμα« 
τούς ΙβωτΕρικούς δοΰχας καΐ κόμητας, διόταξ( μ«τά «λ«ί- 
βτης αύβτηρδτητος και Ιβγιίος τά Ίτβλιχα ·πράγματα.— 
Έ  ̂  X ο ς Δ ', 10δβ— 1105. Μιγάλη «ρις ιιρος τήν Πα- 
τιιχήν ίξουαίαν. Οΐ ιτάηαι, αυμμαχήβαντίς μ*τίι των 1* 
τή χάτω ΊταλΙ? Νορμαννών, ίυιχίΐροΰαι την αύ^ηαιν τοΰ 
υπιρόγχου αύτών κράτους. 'Ιλ δ έβ ρ α ν δ ο ς . Άναγορ(υ(- 
ται υάπας τφ ΙΟϊΒ, καί μΕτονομάζιται Γ ρ η γ ό ρ ιο ς  
Ζ’. "Αναρχία τής ΓςρμανΙας, δ ι ϊ  την άνηλιχότητα τοΰ 
Έ^^ίκου. Έ χ  τούτου ώφ«λ«ϊται ό Γρηγόριος. Άγαμία 
τίόν Ιιρέων. Τύ ιίΕρΙ τής ιτεριβολής (ΙανββΐίΙυΓ·) ζήτημα. 
Ό  Γρηγόριος ιιροαχαλίϊ τον 'Ε^^ΐχον νά άπολογτ,βή «ρΐ. 
τής διαγωγής του, 1076. 'Ο ^αβιλ«ύς, άγαναχτηβας, 
χαθαιρίϊ τον Γρηγόριον. Ό  Γρηγόριος άφορίζςι τύν

ίίκον, δατις, ύ*ύ «άντοίν 4ν Γιρμανί^ ίγχαταλ«ιφ9*ι«, 
ρχ«ται «Ις Ιταλίαν, ζητ«ϊ αυ^νωμην άχο τόν Πάπαν 

και ϊίολυίίδω; ίξ£υτ«λίζ«ται. Έπειτα, ϊχιον αυμμάχους 
τούς Λογγοβαρδίους, χατιξανίβταται ουβις κατά τβΰ πα- 
τια, ίνιογύίται όπωαοΰν 1ν Γιρμανία, πολιορχίι τον Γρη- 
γόριβν, 1681, ιΐς 'Γώμην, καΐ |γκαθ(δρι>(ΐ, τώ 1084, νίον 
1ν βΰτή πάπαν. ΟΙ Νορμαννοί έρχονται ·ΐς βοήβειαν 
τοΰ ΓρηγορΓου, βατις άποβνήϊχει ιίς Σάλερνον, 1085. 
Νίαι έν Γερμανία ατά«ις. Αΰτος ό «Ιός τοΰ 'Ε^όίκου 
Δ ' ένοΰται μετά των έχθρών του, οΤτινις άναγχάζουαι 
τδν βααιλέα νύ παραιτήβη την άρχήν 1105.—  Ε ̂  ρ ΐχ ο ς  
Ε'^ 4106— 1125. ’Εςακολούβηαις τής τ« προς τήν πα
πικήν έξουαίον Εριδος κα'ι των ίαωτερικων ταραχόίν. Αΐ 
τελευταΐαι παύοοΛ διά των έν Βιρχεβούργω, 1121, διαλ- 
λογων, ή δε πρώτη διαλύεται διά τής περι^μου έν Ουορ- 
ματί? αυμβάαεως, 1122.

Β υ ζ α ν τ ιν ή  Ισ το ρ ία . Χ ω ρισμός τω ν έχλτ.- 
σιών. ό λ ο σ χ ίρ ή ς  έξβ λ λη ν ιβ μ ό ς  τοΰ  Βυ
ζ α ν τ ιν ο ύ  κράτους.............................  .  . ,



Λ . Ί ΐ τ ο ρ ί α  ΐο ϋ  Β υ ζα ν τ ιν ο ύ  κρ ά το υ ς  άη^ τών 
μέβω ν τ η ς  ένν ά τη ς  μ έ γ ρ ι  τοΰ  τέλ ο υ ς  τ ή ς ίν -
δ ϊ χ ά τ η ς  έ κ α το ν τα τ τη ρ ιο ο ς ....................................

Μ ι χ α ή λ  Γ ', 842—867. θίοδώρα. "Οριστική άναστύλωσις 
τύν ι(χ£νων, 842. Φοβίρα άσωτ(α χαΐ άσέ6(ΐα τοΰ Μι· 
χβτίλ.— Β α σ Ε λίίο ς  Α', 867— 886, άρχηγέτης της Μβ- 
κίδονιχής δυναστεΕας. Έσωτίρικη κβΐ Ιςωτίριχή άνδρβω- 
βις τοΰ κράτους. Έκδοσις τών Βασιλικών.— Λέω» ΣΤ', 
ό ϊο ^ ς ,  886— 912. Λδγιος, ττρ^ς, άλλ’ δλως Ιστερημέ- 
νος πολεμικών προτερημάτων. Σχέσις αυτοΰ πρδς τούς 
Βουλγάρους, πρ4ς τους 'Ρώσους, πρδς τοίις "Αραβας.— 
Κ ω νσ τα ντ ίνο ς  Ε 'ό  Π ορφ υρογέννητος, 912— 
969, έητροπιίεται κατ’ άρχος ίιπδ τηΰ βείουτου Αλε
ξάνδρου, έπειτα δπδ της μητρδς Ζωής καί τίλευταϊο» 
ίιπο τοΰ στρατηγού 'Ρ ω μ α  ν ο ϋ, δστις, συζεάξας τήν βυ-

Ϊατέρα του Ελένην μετά τοΰ Κωνσταντίνου, έσφετερίσθη 
παοαν την έξουσίον μέχρι τοΰ 944, οτε ΰπά των ίδιων 

υΙών έξώσβη, έξωσβέντοιν δμως κα! του'των ύπδ του Κων
σταντίνου μετ’ ολίγον, δστις άνέλαβιν ίκτοτε την κυβέρ- 
νησιν. Βούλγαροι, "Αραβες, Τώσοι.—'Ρ ω μ α ν δ ς  Β' 
959—963. Οι στρατηγοί Νικηφόρος κοί Λέων Φωκάς 
μεγάλα κατορΟόνουσι κατά των Μωαμεθανών, Άνάκττ,σις 
τής Κρήττ,ς, 961.—Ν ικ ηφ όρος Φ ω κάς, 963—969, 
διατηρεί ώς βασιλεύς τύ προηγούμενο» μέγα αδτοΰ δνο- 
μ“· ~ Τ ο ι  μ ισ χή ς , 969—9 ι6 , 4 έπιφανέστατος τώ» 
χρόνων έχείνων πολεμικός άνήρ. Ί Ι  Βουλγαρία γίνεται 
επαρχία τοΰ Βυζαντινού κράτους. Οί έν Συρία "Αραβες 
Ιπανειλημμένωςήττώνται.—Β α σ ίλ ειο ς  Β', 976-1025, 
ένάμιλλος άμφοτέρων τώ» ένδοξων προκατόχων. Στάσις 
τών Βουλγάρων καλ κατοτρόπωσις αυτών μετά φοβερον 
πόλεμον. Κατάκτησις της Ίβηρίας* οΐ Μωαμεθανοί τής 
Συρίας καθυποβάλλονται είς πληρωμήν φόρου" οΐ Κροά- 
ται καΙ ο’. Σέρβοι άναγνωρίζουσι τήν Βυζαντινήν κυριαρ
χίαν. Πολλή έπίδοσις τήςέμπορίας και θιομηνανίας.—  
Κ ω ν σ τα ντ ίν ο ς  ΣΤ', 1025— 1028. —^Ρ ω μανός 
Α ργυρος, 1028— 1 034 ,— Μ ιχ α ή λ  Π αφλαγό- 

ν ιος, ί03·4— 1041. — Μ ιχ α ή λ  Ε ' όΚ α λ α φ ά τη ς, 
1 0 4 1 - 1 0 4 2 .- Κ ω ν σ τ α ν ί ϊν ο ς Ζ ' ό μ ο ν ο μ ά χο ς  
μετά τής Ζωής, 1042—1054.— Ή  αδελφή τής 2ωής 
β .ο δ ώ ρ α , 1054— 1 0 5 6 ,-Μ ιγα ή λ  ΣΤ ' ό Σ τρα 
τιω τ ικ ό ς , 1056-1057.— Τ σ α ά κ ιο ς  Α' Κ ομνη- 
ν ο ς, 1057— 1059.— Κ ω ν σ τα ντ ίν ο ς  Η' Δ ούκας 
1059—1067.—Ε υ δο κ ία  καΐ τφ 1068, 'Ρ ω μανάς
Δ ιο γ έν η ς  4 σύζυγος αυτής" αΙχμαλωτεύεται ύπο τών 
Σελσούκκων, τώ 1071.—Μ ιχα ή λ  Ζ' Π α ρ α π ιν ά χη ς. 
1071-1078.-Ν ικηφ όροςΒ οτανιάτης, 1078-1081.

Β. Π ερί τώ ν α ίτ ιω ν  κ α ι τώ ν  α π ο τε λ ε σ μ ά τω ν  
τοΰ χω ρ ισ μ ο ύ  τή ς  δ ο τ ικ ή ς  Ικ χ λ η σ ία ς  άπά

_ τή ς  ύ ρθοδόξοϋ  α ν α το λ ικ ή ς ..................................
$ 13. Ιστορία τοΰ εν τ^ Ανατολή Αραβικού κράτους και 

τώ» από ίιαφόρων αΰτοΰ κλασμάτων συγκροτη- 
θεισώ» Περσικών κκΐ Τουρκικών επικρατειών. .
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Ίω«ννϊτ«.—Ν.Ττβ,. - Φ ο ίλ κ ω ν ,  <131— 1Η 3.—Β .λ -  
δ ο υ ϊν ο ί Γ ’, άντ,λοιβί, 1Η 3— 1162. Ό  Ι»χβτβ< *1ν- 
8υ»ίΚ ύ ί  δν ΐϊΐριήλδ* τδ ρ«β(λ·ιον -ϊοϊλι», ϊνιχ* 4'·· 
δριίβί χβΙ<η< 4ρ(ΐη<«δ Τοίρχοο δυνάστον) τ«ΰ ^*^·” 
•πίουΝουριδδΙγ, τφοχαλεΤ φ  διοτίρβν μιγάλην Σϊ ««- 
ροφορίχν.

§ 16. ίτορ{* ττίς |Αέ«ν,ς καΐ ι ί ;  ίοτιχνίί Εύρώττπί «ΐϊ4 των 
αρχών τί« 12 έχατονταβττ,ρίίος (ϊέχρ^ τών ττ-
>.ευταίων πιρίττου αύτήί ένιαυτών...........................

Α .Γ ε ρ α α ν ία  χ α ΐ Ί τ * λ (* .  . ■ ι  · · . ·  * _*.
•Ο ϊ / ΐ ω ν  Αο#ίριο« Β', 1125—1437. Ρογέροί Β 

ϊΐβώτοίΝ«μ«ννδί β*«λίδίτ»ι« *άτω ϋ  ϋ ίν-
ατβοι»φ*νίδη« Κ ο^^ά δο« Γ'ι
φ  δ ίΐ«έρ«  Σιβυροίρορίας.—̂ ρ ε δ ε ρ ϊ χ ο ί  Α Β*ρ-
έ · ρ ( · χ < ,  1152— <190, Ικιγειρεΐ νί: ΙχβνβγιίτΓρ, ώς 
■κρίς V  τα ΙχΔτ,αιαατιχί χαΐ τα «βλίίίχίί αράγματα, τήν 
ΙηΙ τβδ Καρόλου το5 ΜεγόλοοχαΙ τοδΌβωνο: τοΰ μ*γ<- 
λοο x«^1ατβαιν. Μ«*ρ4 χαΐ <ναγώνι« βύτοδ «άλη «ρδ< 
τοϊ< Αογγοβαρίίοος. Αι4 όριτηχήί έν _Κω»βταντίγ 
«Ιρή^ηε, 1183, οΐ Αογγοβάρδϊοι διατηρβδαι κληατα 
δίχαια. Ό  Φρ»δ»ρΐχο« μ!*«χ*ί ϊ«««« τή« τρ£της Στβν- 
Μ·ορ(α< χαδ' <]ν χα\ ίπέδανιν.

Β. Γ α λ λ ία ..............................................................
Κατάαταηε τοδ Γαλλικού κράτους 1x1 Φιλίχχοβ Α .— Λ οι^ 

ίο β ΐχ ο ς  ΣΤ ' δ π α χ ύ ς , 1108— 1137. Συγίριβς· χοι- 
νότητις' άργίι τΐίς « ίήαιοκ τής 
Α ο υ δ ο β ϊχο ς  Ζ', <137—4180. Ηετίχιι τής δευτέρας 
σςα«ροφορ(ας. Διαλύει τδν μιτλ Έλεονώρας τής Άχι>- 
τανικής γάμον του. Έντιΰβεν πόλεμοι άδιάλειπτοι πρδς 
τήν Αγγλίαν.

Γ . Α γ γ λ ία ..................................................... * · · *.
Ίαγυρλ Μουδολιχή μοναρχία, ίιπδ τοΰ Γουλιίλμου του 

χαταχττιτοΰ Ιδρυβεΐαα, 1066—1087·—Γ ουλιίλ- 
μ ο ςΒ ', 1089—1100.—Έ ό δ ΐχ ο ς  Α', 1100—1136. 
-Σ τ έ φ α ν ο ς , 1136-1154.—“Ε ^ ΐχ ο ς Β ', άρχτιγέττις 
τοϋοΓχουτών ώαντογενετών, 1154—<189. Διαιρορλαύ- 
του «ρδς τδν Άρχιιπίβχοπον Κβντ^υρύας Θωμ3ν Βεχ- 
κίτιβν. Κατάχτηοις τής Ίρλανδίας.’Ίίριδες πρδςτοϋς υΙούς. 

ξ 17 Ιστορία τής, π»ρ\ τά μέσα τής 12 ίχατονταε-τηρίοος, 
4ι»«ίρας, καΐ τής, -«ρΐ τα  τέλη τής αύτής ίχατον- 
ταιτηρίίος, τρίτης σταιιροφορί»;* βυμ«λτίρω®ι< τής 
χατά τήν αυτήν Ιχατοντα*τηρίία Ιστορίας τής μέ
σης καν τής ίυτικής Ευρώπης.................................

Α. Τ 4  χ α τ4  τήν δευ τίραν  χ α ΐ  τρ ίτη ν  Σ ταυρο
φορίαν..................................................... ....  !  ύ. * ■

Α ς υ τ ίρ α  Σ ταυροφ ορία  ύ«δ Κο^άδον Γ τής Γερμα
νίας χαΐ Αςυδοδίχον Ζ' τής Γαλλίας, 1147.0ίιτοι Ιπον- 
Ιρχονται εις τήν Εΰρώπτ,ν άπραχτοι, δ πρώτος τίρ 1148, 
ό δεύτερος τψ 1149' τδ δ’ 1ν Παλαιστίνη χριατιανιχον 
κράτος δεν σώζεται εΙμή δι4 τής προσοιπιχής άνδρείχς 
τβδ ήλιχιωθίντος Ιν τφ μεταξύ ΒβλδουίνουΓ’.—  Ά μ α -
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α ν α λ ιτ ικ ο ι .

λάρΐ)^ος Α', 1162— 1179. Σ α λ « δ \ν , |*1γα< «ϋ*
Μωαμ«θ«νΰν ή γ ιμ ^ , ^ΡΥΤιΊτ1^< των Ιμ Α^γύπτφ καί
Συρ(α Έ ϋ ο υ έ ι ίώ ν .  —  Β βλ5ου7νο^ Α'. 1173—  
118*. 'ΒρςίκίΜρΙ τ?)« ίρ χ ί ί '  τίί 1187,6 Σβλ«Λν *«- 
ρι«ύΐν τίΐν Ίίρουββλημ.— Τρ{«η *«1 λ β μ ιιρ ο τά τ ν ι 
^ώ ν  Σ τ α υ ρ ο φ ο ρ ιώ ν  {>«* τοικ βαοιλιΤΐ τηι; Γαλλ(α<
ν.αΐ ττι< Αγγλίας ϋαι ίπώ τ*ν αύτοχράτορα τϊ\ςΓ(ρμαν{ας. 
Πρώτος ίξιατράτςυο» ίι*  5τιΡ*ί * Φριδιρΐχος Ββρ6β- 
ρΐοας, 148θ· χβΐ, χατιαχύαβς πολλών δυβχ·ρ*ιών, προ· 
ν'λαοί μΙχρι Κιλικίας, δποο Ιπνίγη «ίς -Λν Κβλΰχαδνον, 
1190. "Ιέρυοιςτοϋ ΓιρμανιχοΟ Ιπνοτιχοδ -ςάγμα-ςος. Οΐ 
δί ^ ι λ ί ΐ ς  τής Γαλλίας, 4 τοΰ Λοοδοδίκο» Ζ' διάδβν« 
Φ ίλ ιπ π ο ς  Α δγο υ α το ςχα Ι 4το3 Έ^^ίχουΒ' διά
δοχος ’Ρ ιχ ά ρ δ ο ς  4 Λ ςοντδΟ νμος, Ιςιβτράτιυβαν, 
διά θαλάσοης, 1190, ίχυρίςυααν τήν Πτολεμαίδα, άλλ' 
έπειδή ήριοαν «ρ4ς άλλι^ους, 4 μιν Φίλιππος ίπανήλ- 
βιν άμέοως οΐχοι, χατά Ιούλιον, 4 4« 'Ριχάρδας πολλά 
Ιδωχς διΕγματα τής θαυμαατής αίιτοΰ τόλμης χαΐ ^ ·  
μτ,ς, οόόεν όμως ετιρον λόγου £|ιον χατώρβωβε χαι όκζ- 
νήλίεν είς την Ευρώπην, τφ 1192.

Β. Γ ερ μ α ν ία  χ α ΐ Ι τ α λ ία ...................................
Έ ^ Ι^ ΐχ ο ς  ΣΤ ', υ14ς χαΐ διάδοχος του Ββρδαρέβα, 1190 

— 1197, Κυριεύει χαΐ την Σιχ^ίαν χαι Νεάπολιν, ώς β-ύ- 
ζυγος Κ ω ν α τα ν τ ία ς , τής μόνης χληρονόμου τοΰ τελευ
ταίου Νορμαννοΰ βαηλέιυς τοΰ κράτους ίχείνου. Μεγά
λοι μετά τον θάνατον τοΰ *£^( ί̂χου 1ν ’ΐταλί^ χαΐ έν 
Γερμανία μεταβολαί.

Γ .Α γ γ λ ία  χ α ΐ Γ α λ λ ία . .............................................
'Ρ ιν α ρ δ ο ς  4 Α ιο ν τό β υμ ο ς, 1189— 1199,— Ιω ά ν 

ν η ς*  ά χ τή μ ω ν  1199— 1316. Αποβάλλει είς τον 
πρ4ς Φ ίλ ιπ π ο ν  τλ νΑ δ γο υ α τβν  τής Γαλλίας, 1180 
— 1323, πόλεμον ίπαντα σχεδόν τα Ιντεΰθεν τοΰ πορθ
μού χτήματα. Εξευτελίζεται είς τάς προς τον πάπαν 
Ίννοχέντιον Γ ' σχίσεις, ίνφ 4 Φίλιππος άνθίσταται είς 
τόν αυτόν πάπαν χαλ χατισχύει 1ν τφ άγοινι. Οί "Αγ
γλοι Βαρώνοι καΙ όπίσχοποι άποσπώσιν άπό τον 'Ιωάν- 
νην τόν μ ίγ α ν  χ ά ρ τ η ν  τώ ν  1λ ευ 4 ερ ιώ ν , τον 
άποτιλοΰντα την βάσιν τοΰ δλου Άγγλικοΰ πολιτεύμα
τος. Έξεναντίας 4 Φίλιππος αΰξάνιι Ιπλ μάλλον χαλ 
μάλλον τήν μοναρχικήν ίξουσίαν ίν Γαλλί^.

§ 18. ιστορία τών τελευταίων Σταυροφοριών χαΐ τών συνε
χών έν τή  Ανατολή γεγονότων. Τριςχαιίεχάτν, {ζα-
τ ο ν τ α ε τ η ρ ί ; ........................................ . . .

Α. ’ίν ν ο κ ίν τ ιο ς  ...........................................................
*0 μεγαλοφυής και δρασττ^ιος οΰτος πάπας, εΰφεληβιΐς άπό 

την άνηλιχότητα τοΰ Φ ρ ιδ ερ ίχ ο υ  Β', υίοΰ τού Ε ρ 
ρίκου ΣΤ ', άνορθόνει τό κατά την Ιταλίαν παπικόν 
κράτος καί παρασκευάζει τήν τετάρτην Σταυροφορίαν, 
την οποίαν διεξήγαγον κυρίως Γάλλοι ηγεμόνες και ου- 
νάσται, συμμαχήσαντες μετά τών Ενετών. 

λρ/αιοτ1^ Ιανο Ι̂· τΐις'ΒνετΙας·
Β. Ι σ τ ο ρ ία  τοΰ  Β υ ζα ν τ ιν ο ύ  κρότου . ί> τ ή  δω-
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((χάτ:^ ίχα το ' 
ρο φ ορί*.— Λ αι

τ β ΐ ΐ η ρ ί ί ι . —  Τ ετά ρ τη  3 
ι ν ι χ ^ ν ί ν  τώ Β υ ζ α ν τ ίφ

Ά λ έ ί ι ο ί  Α ', 4081— 1117, άργηγίτη«τηε των Κομνηνώ» 
δι»να»τείβς. — Κ βλοΙω άννης, 1117— 1143, —  Μβ- 
νβνήλ Α ', 1143— 1 1 8 0 ,—  Ά λ έ ξ .ο ί  Β’ 1180— 
<483.— Ά ν δ ρ δ ν ιχ ο ς  Α', 1183— 1185. — Ί  τα  ά- 
X ι β ς Β' 1185— 1195. Νίον Βουλγβριχδν χράτο;.—Ά -  
λ έξ ιο < Γ ', 1195— 1203, χβταδάλλει χαΐ φυλαχίζιι τδν 
Ίσαάχιβν, άλλ’ 4 υ14<τούτβ« Ά λ ί ζ ι  0{ Α' ζητεί την 
τννδρομην των “Ενετών, ο7τ(νες ^ταν §;»ηρ89τημίνβι δι4 
τδν τρίιεον χβθ’ 8ν έπολίτεύβη ΐϊρ4ί «ότοί« 4 Ά λ έζ  ιοε 
Γ '.  Όδεν ο1 “ΕνετβΙ μιτβ τών βτβυροβέρων ίπίρχοντβι 
άπΙ τήν Κωνσττ'ΤίνούχοΧιν, 1203, Ό  'Αλέξιοΐ Γ «φεύγει. 
*0 Ίτβάχιοε άναβίδάζεται αίβιε εΙ?τ4ν βρόνον.— Α λέ
ξ ιο ς  Ε ' Μοι5ρζο(ϋρλο<, 1204. 13 Άκριλίοο, 5λω-
βιςτής Κωνίαντινουχόλεως&πό τών Αβτίνων. 'Ίδρντις τής 
Δατινιχής ούτοχρβτορίβί. Οΐ Ενετοί λβμβάνοντι τας χα- 
λητέρας )[ώρ«ς το3 Βοζαντινοό κράτους.— Ελλάς.—^Ή- 
οίειρος.—̂ ραχεζοΰς.—  Νίχα»α.—Β αλδοοϊν  ος, -πρώ
τος Αα-ήνος αΰτοχράτωρ, 1204— 1206. —  “Ε ^ ^ ϊχ ο ς ,  
4206— 1216, —  Π έτρος  Κ ο υ ρτεν α ΐϋ ς , «ροχειρι- 
σβείς, άλλά μή βατιλεΐβας, ίίδτ» καβ’ 4δ4ν Ιφυλβχίτθη 
χβΐ άπίβανεν έν ουλαχή.— 'Ρ ο β έρ το ς1 2 2 1 — 1228.— 
Ιω ά ν ν η ς  Β ρυ ένν ιος , 1228-1237.— ΒαλδουΤνος 
δ άβλιέττερος καί τελευταίος τών ήγεμδνων έχείνων  ̂1237 
— 1261.— ’Ακμή τοΰ έν Νικαίφ δρβοδόξου κράτους, ΙπΙ 
θεο δώ ρο υ  Λ α σ χά ρεω ς, 1204 — 1222, Ίω άννου  
Δ ο ύ χ»  Β α τά ττη , 1222— 1255 καί έπΙ τοϋ διαδδγου' 
θεο δώ ρο υ  του Λ α σ χά ρ εω ς  Β', 1255— 1259, Μι
χ α ή λ  Π α λ α ιο λ δγο υ , δστις ήνώρθωβε την Ελληνι
κήν αυτοκρατορίαν, έν Κωντταντινουιτδλει, τώ12β1.

Γ. Ισ τ ο ρ ία  τ ή ς  Ι ν α τ ο λ ή ε  ά χ ί  τοΰ ί α ν ά τ ο υ  τοΟ 
ΐ α λ α ϋ ν μ έ χ ρ ι  τ ή ς  Ιν τελ ο ΰ ς  κα τβλ  6 ο εω ς τ ή ς
χ ρ ι β τ ι α ν ι χ ή ς 8 υ ν ά μ ε « ς έ ν Π α λ · ι ς [ ν ι ι .  . .

Κατ4ατα«ις τϋν 1Ι»2μ<ίαν£ν ^  τ«ν Χριστιανών τής λνατολής 
έν ·ρχρ τής 13 έχατονταιτηρϋβς. —  Νέα μεγάλη αταυρο- 
φορίβ, 1217. — Σιρατεία τοϋ αΰτοχράτορος Φρεέερίχου Β’, 
1 ^ 8 .  — ΧτρβτιΙα τοΰ βαβιλένς τής Γαλλίας ΛουΙοΰίχου β' 
ΟΜ'Οσίου, 1249. — Οί Χ ο β α ρ ε σ μ ια ν ο Ι ,  «αταλΰβαν 
τες έν τή 12 έχατονταετηρίίι τέ κράτος τών Σελσονχκι^, 
τοσοΰτον κιέζαβιν έν άργή τής 13 τ6ν χαλίφην Βεγέατία, »ς« 
οδτβς ζητεί τήν έχιχανρίάν τών είίωλολβτρών Μογγόλων. — 
ν ο γ γ έ λ α ι .  Τ εμ ο υ τσ Ιν  ή ά ζ ι γ γ ι α χ ά ν .  Κατ&λνβις 
τοΰ Χοβαρεσμιανιχοϋ κράτους, ϊλ λ α ι  καταχτήσεις. Τιρ 1227, 
έάνατος τοΰ Δζιγγισχάν καί διανομή μεταξύ τών ι4ών του τοΰ 
άκέραντβυ αύτόΰ κράτους.—Ό χ τ ά ΐ ς ,  1227—1241.— Κ α- 
γ ιβ ύ κ .  1 2 4 1 - 1 2 4 7 .- Ι Ι ο γ γ β ύ ,  1247—1859. 'ΒχΙτούτα 
δ άδελράς του Χουλαγού, γινέμενος κύριος τοϋ ΒαγδατΙου, 
1258, καταλύει τδ τελευτα'ον λιίψινον τής κνευματιχής τοΰ 
Ηιυαμεΐανικοΰ χδσμου κυριαρχίας. — Οί Μογγδλοι τδτε ήδέ- 
ληααν νά χαβυχοτάξιυσι καΐ τήν Ζυρίαν, άλλ' άπικρούσδησβν 
ύχδ τών Μαμελουκκικών ϊουλτάνων τής Χΐγύχτου, τών κβτα- 
λυσάντο» τούς 'Εϋουβίδας ήτοι τους άχογένους τοΰ ΣαλαδΙν,



ΑΝΑΛΓΠΚΟΣ.

λ β ρ (Τς τΰν Σα;;λτάνων Ικιϊνων, χαταλύη, 1291,
ίν Πβλ»ιατίν·[ΐ »ρ4το< ιών χριστιανών.

§ 19. ίοτορί* τ ίς  ίοτιχτίί Εύρώττί;; ί τ \  των τεΐεεταίων 
Σταυροοοοιων. Τρυχαιδεχάττι έκατονταεττρίί- .

Α. Γ ιρ μ α ν (α  χ α ΐ Ι τ α λ ία .  . . . . . . . .
ϋ ίτα  τον θάνατον τοϋ Έρ^ίχουΣΤ', 8ύο αύτοχράτορϊ<, Ό - 

θω ν Δ ' χβΐ Φ Ιλ ιπ ι ιο ί ,  Ιρίζοοαι ιιίρΐ της άρχήί μέχρι 
το54208,οτ(, δολοφονηθέντοςτοΰ ΦιλίΐΓττου, άναγνωρίζι- 
ται παρί πάντων ό *Όθων, οςις όμως έπειτα καταβάλλεται, 
4218, θπό τοϋ υΙοΰ τοΰ 'Ερρ ί̂χου ΣΤ' Φ ρ εό ιρ ίχ ο υ Β ', 
βαβιλεόσαντος μέχρι τοΰ 42θ0. Μαχρά βύτοΰ πάλη προς 
τούς Λογγ'βαρδίονς καΐ τούς πάπας.-—Κ ο ό ί ά0ος Δ ' 
4250— 4254. — Τ ά  μ ετά  τον θάνατον τοάτοο 
’Ι τ α λ ιχ ά  π ρ ά γ μ α τ α .  Μαν<ρρέ0ος, βασιλεύς της 
χάτω Ιταλίας. Καταβάλλεται ύπύ τοΰ Κ αρόλου  τοΰ 
Ά ν δ ε γ α υ ιχ ο ϋ ,  1266. Κ ο^^αόϊνος, χαταβάλλεταο 
έπίσης ύπο τοΰ Καρόλου, 4268, άργηγέτου τής έν Νια- 
πόλιι Άνδεγαυικής δυναστείας. Σικελικός ίσπερινύς, 
4282. Ή  Σικελία καταλαμβάνεται ύπο των ’Λραγωνίων, 
Κοτάστασις τής Ιταλίας έν γένει, Ιδία 5έ τοΰ έχκλησια- 
στικοΰ κράτους, τής 'Ρώμης, τής Φλωρεντίας, τής Πί» 
σης καΐ τοΰ Μεδιολάνου περί τά τέλη τής 43 έκατον- 
ταετηρίδος.—  Τ ά μ ετά  τον θάνατον τοΰ Κοββά- 
δου Δ 'Γ ε ρ μ α ν ικ ά  π ρ ά γ μ α τ α .  Μαχρά μεσοοασι- 
λεία κοί αναρχία. Άνογόριυσις “Ροδόλφου του  Ά - 
ψ οδουργ ιχοΰ , 4273— 4291. —  Ά δ ό λ φ ο ς  Ν ασ- 
σ α υ ,χύς , 4292— 1298. —  Ά λ β ρ έ χ τ ο ς  δ 'Α ψο- 

β ο υ ρ γ ιχ ύ ς , 4298— 1308.
Β. Α γ γ λ ία  κ α ΐ Γ α λ λ ία ...................................................
“Ε β β ΐκ ο ς  Γ ', υίος και διάδοχος τοΰ ’Ιωάννου Άκτήμονος, 

4216— 4272, ήγεμών άσθενής. Ή  βασιλεία χολοδοΰται 
πολϋΐιδως. Αντιπρόσωποι των πόλεων εις το παρλαμέν- 
τον.— Έ δ ο υά ρδ ο  ς Α ', 1272-4307, βασιλεύς Ισχυρός. 
Κατατρόπιοσις των Ούαλλίων. Έπέμβασις αΰτοΰ εις τά 
Σκωτιχά πράγματα. Οΐ Σκώτοι ζητοΰσι την συνδρομήν 
τής Γαλλίας. Ένταϋθατύν Φίλιππον Αύγουστον διεδέχθη- 
σαν ό Λ ο υ δ ο β ίκ ο ς  Π ’, 4223— 1220, ό Λ ου δοβ ί
κ ος  θ '.  1220— 4275, ό Φ ίλ ιπ π ο ς  Γ  ό τ ο λ μ η 
ρός, 127ί>—1285 καΐ ό Φ ίλ ιπ π ο ς  Δ ’ 0 κα λός , 
1285— 4314, απαντις άνδρες ϊ?οχοι κρατυναντες πολυει- 
δώς τό Μοναρχικόν άζίω^α, μάλιστα δε ό τελευταίος. 
Φοβερά τοΰ Φιλίππου Δ ίρις προς τόν πάπαν Β ον ιφά- 
τ ιο  V Η’, καΟ’ήνή παπικήέξουσία κατατροποΰτβι.—Μετά 
τον Φίλιππον Δ'έβασίλευσαν τής Γαλλίας άλληλοδιαδό- 
χως οΐ τρεις άσΟενεΐς υιοίτου Λ ο υ δ ο β ίκ ο ς  Γ 4314 
— 1346, Φ ίλ ιπ π ο ς  Ε', 1316— 1322, κα ΐΚ άρολος 
Δ ’ ό κα λός , 1322— 1328, δτε 1‘ίλιτ .· ό πρώτος κλά
δο; τοϋ Καπετικοΰ γένους καί έβασίλι^:.ϊν ό δεάτερος, 
διά Φ ιλ ίπ π ο υ  Σ Τ ' τοΰ Οδαλενσιανοΰ.— Έν Άγγλίφ 
δε τον Έδαυάρδον Α' διεδέχθη ό ασθενής υιός του Έ -  
δ ο υ ά ρ δο ς  Β', 1307— 1327. Τό πολίτευμα παγιοΰται 
έπΙ μάλλον καί μάλλον. Οίκτρόν τοΰ βαοιλέως τέλος.
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ΙΜΒΜΑ ϋΕΜΒΤΟΝ·
Στενώ'ΐβροζ ούνδίβ^λοζ των ΕοροΜτβϊχών ίπιχραΈκών χλι προ- 

ΐΓοροσχβυ^ ούτών «ίς υυγχρότησιν ΐϊολιτικοδ συστή^κιτος. 
1 3 0 0 — 1500.

Χ(λ.

Ε£®«γωγίι ίΐί  -τδ ίτέ[ΐ.Ώτον τ[λί1{Λα.............................  240
Ιβτορία τών χυριωτίρων ίπικρκτίΐδν τ ις  (ΐίβϊΐς χαι 

τ ίς  ίυτιχϋς Εύρώπτις, χατά τό πρώτον ΐ{ΐι<ιυ τϋς 
14 ίχατονταεττιρίίο;.................................... .....  · 2  1

Α. Γ ι ρ μ β ν ία κ β Ι  Ί τ ο λ Ι β ..................................  *“
Έλβ«Τ|Τΐ*ή ίμοβπονί£«, 1308.—  Ε ^ ^ ΐ κ ο ίδ Λ β ο ς ι μ ·  
β ο ο ρ γ ιχ ^ ί ι  1308— 1313.ΚβτάΒΤΒϊΐί τής Ίτβλίβς.
Ό  πβ«ίκο< βρόνος μιταχ£θετ«ι *1ς Αυ»νιώνβ. Στρατιί*
Έ^^(χου.—Πάλη πιρί τοΰ αΰτοχρατοριχοϋ 
Γιραβνίβ, μιτβ{£» Φ ρ*δ*ρ(χου  το ΐίχ α λ ο Ο , Αύ- 
στριβχοΰ’ή ΆιΐΌίουβρχβί ήγίΐ^νοί, χβΐ Λ ου δοβ  {χο ι>
Ε' τής Βαυαρίας, 1314— 1322· {ιπ^Εοχυβις τ«ΰ Λου
δοβίκου. Κβϊάβταοις τής Ιταλίας. Ζτρατεία τμ  Λου
δοβίκου Ε ', 1327— 1329. Ή  Γ*ρμαν£α ίϋπΐιβίοτέρ* 
τ6τ« «1ς την παπικήν χυρίΜχΙαν ή ή Γαλλία, ή Α γ 
γλία χαΐ αίκη ή Ιταλία. 'Ο Λουδοβίκος ζητεί ν’ άντι- 
αταβή είς τους πάπας μίγρι τινός, άλλ' οποβανδντος 
αδτοό, 134·7, ή Γιρμαν£β ■^νεται, Ινεχα των διαιρέβεών 
της, δλως διίλου 6ΰμο τής παπικής άπληβτ£ας. — Είς 
την Ίταλ£αν Ιχλείπει τδ τε παπικόν άξίωμα καΐ τδ αΰτο- 
χρατοριχέν. 'Ρ ο β έ ρ το ς , ίαβιλεΰςΝεαπδλεως (υΐδς χαΐ 
διάδογος τοϋ Κ αρόλου  Β', υΙοΰ καΐ διαδόχου τοΰ Κα
ρόλου Α Ϊ 1309— 1343. Ν ικ ό λ α ο ς  Λ α υ ρ έ ν τ ιο ς  
ή Κ ό λ α ς 'Ρ ιέ ν ζ ι  ς 1ν *Ρώμ·ρ. Ι ω ά ν ν α  Α', βυγά- 
τηβ καΐ διάδογος τοΰ "Ροβέρτου.—Μιδιόλανον.

Β. Γ ίλ Χ Ι .  « .1  Ά γ γ Μ . ...................................................  256
Φ ίλ ιπ π ο ς  ΣΤ' όΟόαλεναιανδς, ρααιλευςτής Γαλλίας, 
132^—1350. Έ δ ο υ ά ρ δ ο ς  Γ ', βααιλιΰς Αγγλίας,
1327“ -  1377. Αρχή τοΰ μαχροδ Άγγλογαλλιχοΰ πο
λέμου, τοϋ δπίρτά έκατόν ϊτηδιαρχέααντος.Ήπερί Κ ρ ε α- 
βόν μεγάλη μάχη, 1346, καβ’ ήνκατά κράτος ήττήβη- 
ααν οΐ Γάλλοι.— Ιω ά ν ν η ς  ό ά γ α θ δ ς , βασιλεύς τής 
Γαλλίας, 1350— 1364. ΤαραχαΙ έν Γαλλ£?. Έξαχολου- 
θησις τοϋ προς τήν Αγγλίαν πολέμου. Ή  περί Μω- 
περ το υ β α ιο ν  νέα μεγάλη ήττα των Γάλλων, 1356. Ο 
Μίλας ήγεμών. ΑΙχμαλωσία τοΰ Ίωάννου άγαδοϋ. Ε π ί
τροπος τής χυβερνήσιως έν Γαλλία ό Δελιρΐνος Κ άρο
λος. Νέαιταραχοί. Ή  προςτούς "Αγγλους είς Β ρ ετι-  
γνύ ν  εΙρήνη, 1360. ΟΙ Άγγλοι μένουβι κύριοι μεγά
λου τής Γαλλίας μέρους.

Γ . Γ ε ρ μ α ν ία  χ α ΐ Ι τ α λ ία ,  π ε ρ ί τά  μ έσ α  τ ή ς  14
έ κ α τ ο ν τ α ιτ η ρ ίδ ο ς ................................................. .....  263

Ό  άπδ τοΰ 1846 ύπδ των άντιπάλων τοΰ Λουδοβίκου Ε' 
προχιιριοθείς αύτοχράτωρ Κ ά ρολ ος Δ' μένει μύνυς 
βρχων τΡΰ κράτους μέχρι τοϋ θανάτου αύτοΰ 1378, Ά -

,8' ΠΙ11Α2



νθ£νΐ}( χα'ι ίνίχανος ήγίμών. Τ& βΰτοχρατοριχον 
χρό χαιροΰ μπωθΐν, χοΐανιά ({$ χ^ϊρΐΐ ΐου Απλοΰν ονο· 
μα. Τη πολνΟρύλλητον αϋτοΰ Χρυβόβουλλον. Πρώτη 
ίχΐ την 'Ρώμην χορεία, Κβτάαταβις τής Ιταλία;, 'Ο 
αΰτοχράτωρ τ,υζτ,βεν, ίντί ν2ι έλαττώαη, την Ιν αυτ  ̂
ίχεχρατοΰααν ίναρ^ίαν, Ένετία χαΐ Γένουα.—Μείι^λα· 
νον,—Έχχλτ,αςαοτιχόν χράτοί. Τφ 1367 ό χάχας Οΰρ- 
6ανος Ε' έδρεύει α^ις είς 'Ρώμην, 

ξ. 22 . Ιστορία των ^ευτερκυουσών πολιτειών τΐϊ; Ενρώπτ,ς 
[ΐίχρί των ρεέσων τίς  14 έ/.ατονταετΛρίίος .

Α. Ι β τ ο ρ ί α τ ^ ς ΐ 6 η ρ ι χ ΐ | ς Χ « ρ 9 ο ν ή β ο υ .  < . .
α) Ε ΐα α γ κ γ ή .....................................................................
β ]1 β τΒ ρ ία  τ ϊ | ς  Ι β η ρ ι χ ί ι ς χ ι ρ β ο ν ή α ο υ  μ έ χ ρ ι  τώ  

μ έ ι » ν τ ϊ | ς  13 έ χα  τβ  ν τ α ε τ η  ρ ΐ< ·  ς, , , , .
γ ) 1 · τ ο ρ Ι »  τ » ι ς |6 η ρ ι χ ί ι ς χ « ρ β β ν ή β β υ μ έ χ ρ ι τ 2

μ έ « « ν  τ ή ς 1 4  έ χ « τ ο ν  τ α ε τ η ρ ( ί ο ........................
Β .1 · τ β ρ { ·  τω ν  β « ρ ε{ » ν  « · Ι  ά ν α τ ο λ ι χ ν ν  χ ο λ

ι ι ι ύ ν  τ*ιε Ι & ρ ώ χ η ς , ........................................  .
·) Βίβ·Τ«βγΑ..............................................................
Ρ ) Η ο ρ · υ η γ ί β . ................................................................
γ) ................................................................................
ί } £ ο ν η < ί α ......................................................................ι , .
ε ) ’Ε * 4 έ ν ιο ι ,  Α ε ιβ έ ν ιβ ι ,  Κ α υ ρ λ ά ν Ι ι ο ι χ α Ι  Πρώι 

σ«>.— η ο λ » ν β ( . - Α ι ί ο υ α ν β ί .......................................

^  23. Ιστορία τών χυριωτέρων πολιτειών ττίς ριέσης χ« 
τϋς ίυ η χ ίς  Εύρώπν,ς, κατά τ6 δεύτερον ίριισο ·τ
14 έκατονταεηιρίίοί,

$ 24.

Α. Γ α λ λ ία  χ α ΐ  Α γ γ λ ία .  . .............................
Κ ά ρ ο λ ο ς Ε' βαοιλε^ςτής Γαλλίας, 1364^1360 . Τ<, 
1369, Ιχανάληψις τοΰ χρίς τ1)ν Αγγλίαν πολέμου, (Μ 
Γάλλοι εΰτυχέατεροι έν τφ χολέμιρ τουτω.— Κ ά ρολος 
ΣΤ ', 1380— 142* άντ^λιχος· τβραναΙ έν Γαλλία.— 'Ρ ι-  
χ ά ρ δ ο ς  Β', βασιλεύς τής Αγγλίας, 1377— 1399, Τα- 
ραγαι έν Αγγλία. Άνιεχοιχή τοΰ Άγγλογαλ. πολέμου.

Β. Ι σ π α ν ί α  χ α ΐ Π ο ρ τ ο γ α λ ία .........................................
Γ . Ι τ α λ ί α  χ α ΐ  Γ ε ρ μ α ν ία ................................................
Νεάχολις χαι Σικελία. —  ^χ,ίσμα τής δυτικής έχχλησίας, 

ήτοι διχοτομία τής χαχιχής άρχής.— Φλωρεντία.—Μι» 
διδλανβν.— Ενετοί.—Γερμανικά πράγματα.— Αύτοχρά- 
τωρ Ο ύ ενα εσ λά ο ς, 1378— 1400. Αρχή τών μεταξύ 
Τούρκων χαι Ούγγρων πολέμων. Ό  Οΰενσεαλάος 6ποδου- 
λδνει τήν Γερμανικήν έχχλτ,αίαν είς τδν χάχαν, Ινωολα 
τά λοιπά τής Σδρώκης {θνη χαΐ Ιδίως οΐ Γάλλοι άπαι- 
τοΰσι χαί λαμβάνουσι παρά τοΰ άρχιιρέως έγγυήσεις. 
Αντίστασις τών Ούγγρων καί τών Βοημών. Ιω ά ν ν η ς  
Ο ΰ σ 9 1 Ο ς.

Ι σ τ ο ρ ί α  τ ή ς  τ ε λ ε υ τ α ί α ς  τ ο ϋ  Β υ ζ α ν τ ι 
νού κ ρ ά τ ο υ ς  π ε ρ κ ί^ ο υ  κ α ΐ  τ ώ ν  α ρ χ ώ ν
τ ο ϋ  ό σ ρ ια ν ικ ο ϋ  κ ρ ά τ ο υ ς . ...........................

Α. Ι σ τ ο ρ ία  τώ ν  Ό σ μ ά ν ω ν  Τ ο δρχο ιν  μ έ χ ρ ι  τή ς  
&χ’ αΰτώ ν χ α τ α λ ή ψ ε ω ς  τ ή ς  Κ α λ λ ιπ δΑ εω ς.
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ΔιάλοίΚ τοδ Μογγολικοί) κράτού;.— Άρχητων Όβμ.άΊων 
Τοΰρχων.— Ό  σ μ, ά ν.—Ο  ύ ρ χ  α ν, 1 1 3ο9.

5. ' Ι ο τ ο ρ ί .  τού η··»·--------- -- ---------------ί - " ·
τών Ό τι

;,νοΰ  κράτους  μ ί χ ρ ι  τή ς  
ιβ τ α λ ή ψ ϊω ς  τή ς  Κ β λλ ι-

Μ ιγβ ή λ  ϋ α λ β ιο λ ίγ ο ς ,  1261— 1282.— Ά ν δ ρ ί  
3 π ρ ε τδ ύ τ» ρ ο ς , 1282— 1 3 2 8 . - ’* -
ν»ώτ*ρος, 1328— 1 3 ϋ .— Ίω άν

, 1341— 1391.
η (  Πα λα ι < 

ΰ X α ΐ τ ο  ϋ Βυζα
γος, ■

Γ . 'Ι τ τ ο ρ ία
νοδ κρ ά το υ ς  μ ί χ ρ ι  τ ή ς  ά λ ώ β ιω ς  τ ή ς  Κων-
« τ α ν τ ιν ο υ π ά λ ιω ς ........................................................

Μ ουράτ ή Ά μ ο υ ρ ά τ  Α ', 1359 —  1389. Ό  Ιωάν
νης Πβλβιολίγος, ζητητας «ίς μάττ,ν ττ,ν συνδρομήν τής 
ΕύριΛπης, βυνομολογιΐ χρδς τον Μουρατ ίΐρήνην ΙιΑ πλη
ρωμή φδρου.— Στρατιωτικές δργανιτμός των Όαμάνων. 
—Νίαι τοΰ Μουράτ Ιν Εΰρώττρ χατακτήτεις. Ή  πρώτη 
Ιν τφ Κ οττυ ιρ ο π ίδ ίιρ  μάχη, 1389, καθ’ ήν έπετεν 3 
Μουράτ.—Β β γ ι β ζ ή τ 3 Κεραυνές, 1389-1402. Ή  περί 
Ν ιχ δ π ο λ ιν  μάγη, 1396,— Αύτοχράτωρ Μ ανουήλ, 
1391— 1422. Πολιορκία τής Κωντταντινουπδλεως. Τέ 
Βυζαντινόν χράτος ήθελε χαταλνθή ίχτοτε, 3ν δεν Ιπήρ- 
γοντο κατέι τών Τούρχιυν ο1 Τ ά τβ  ρ οι.— Τ ι μούρ. Ή  
περί "Α γκυραν μάχη, 1402. Αίχμαλωτία τοΰΒαγια- 
ζήτ. Τέ Ότμαννκον χράτος διαβποται τδτε έπί τινα χρό
νον, άλλά τυμπυχνοΰται πάλιν διά Μ ωάμεθ Α', υΙοΰ 
Βαγιαζήτ.— Άπο δΐ Μ ουράτ τοΰΒ’, 1421-1450, άνα« 
λαμβάνει την χατακτιτικήν 3ρμήν.— Ί  ω ά ν ν η ς Β' Πα- 
λ α ιο λ ό γο ς , 1422— 1449. Οΐ δυο πρόμαχοι τοΰ χρι
στιανισμού Ο ένυ ά δ η ςχα Ι Σ χ εν δ έρ β ευ ς . Ή  μαχρά 
στρατεΐα τοΰ Ούνυάδου, 1443. Ή  περί Β ά ρνα ν  μάχη, 
1444, Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς  Π α λ α ιο λ ό γ ο ς  1ν Πελοπον 
νήσιρ. Δευτέραέντιρ Κ ο β σ υ ψ ο π εδ ίιρ  μάχη, 1448.—  
Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς  Π α λ α ιο λ ό γ ο ς , ϊσ χ α τ ο ς  αΰτο- 
κ ρ ά τω ρ , 1449.—Μ ω άμ εθ Β', 1450, 'Άλωβις τής 
Κωνσταντινουπόλεως, 29 Μαίου 1453.

Ιστορία τή ; Γβρριανίας χαΐ τών έκκλησιας-ιχών ίτραγ» 
μάτων μέχρι τών μέσων της 15 έχατονταετηρίίοί. 

■ Ρ ο υ π ρ ίχ τ ο ς , 1400— 1410.—  Σ ,γ ε μ ο ϋ ν δ ο ς ,  1410 
— 143Τ. Η Ιν ΚωV στ αν τ ί  α εκκλησιαστική σύνοδος 
άπέ τοΰ 1414— 1418, χατέπαυσε μεν τήν περί τοΰ πα
πικού ά^ώματος ίριν, άλλ' ούδεμίαν έΟεράπευσε χατά-

ίρησιν χαΐ ίδωχεν άιραρμήν είς Φοβερον έν Βοημίιε πό- 
εμον.—Ή  Ιν Βα σ ιλε ία  σύνοδος, 1431— 1449. Κα

ταπαύει τέν ίν ΒοημΙ^ πόλεμον, άλλ’ οχι χαΐ τάς Ιν 
Γερμανία καταχρήσεις τής παπικής άργής. Ά λ β ρ έ -  
χ τ ο ς  Β’ 1 4 3 ^ 1 4 3 9 ,  Φ ρ εδ ε ρ ϊχ ο ς  Γ'.

$ 26. Τά χατάτήν 15 έχατονταετηρί^α ΙταλιχαχαΙ Ισπα
νικά πράγματα.............................................. .....  .

Α. Ι τ α λ ία ,  μ έ χ ρ ι  τ ή ς  Ιπ ε μ β ά σ ε ω ς  ε ί ς  αότή ν  
τ ο ϋ β α σ ιλ έ ω ς τ ή ς 'Λ ρ α γ ω ν ία ς ’Α λ ιρ ό νσ ο υ Ε '.
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ΑΙίΑΛΤηκΟΣ.

Καΐάηανις τη< £νω, τής χάτω χαΐ τής μίςης Ιταλίας έν 
ίρχή τής <5 έκβτοντβιτηρίδβς. ~·Ν«»ΐΕολις.— Μίδιόλα- 
νον. — 'Ενϊτία.

Β. Ί α « * ν [ ο ,  μ έ χ ρ ι  τ ή ς » 1 ς τ ή ν  Ί τ α λ ί α ν έ π ί μ -
ο ί α ς ω ς  τ ο ΰ  Ά λ ιρ ίν α ο ο  Ε '.......................................

Άρα γωνία.— Καατιλλίβ.
Γ . Ι τ α λ ί α  μ έ χ ρ ι  τ ο ύ β α ν ά το υ  το»  ’Λ λ ^ & ν α ο ο Ε ’.
Νίάηολις* ό Άλ^ναος Β' τής ' Αραγωνίας, έκιλβών τφ 4 432, 

γίντται κύριος τού Βαοιλιίου τής Νααπύλεως τφ 4442. 
—  Μίδιύλανον. —  Φλωρ*ντία·— Ένετία. Ό  Άλ^ναος 
ίιιοβνήακει τω 4458 χαΐ καταλείπει τήν μίν Νεαπολιν 
είςτοννύθον οΐύντου Φ ερ δ ιν ά ν δ ο ν , τήν δέ Σικελίαν 
χαί Άροεγωνίαν, είς τύν άδελ^ντοο Ί ω ά ν ν η ν .

Δ , Ί α π α ν ία ,  μ έ χ ρ ι  τ ή ς  έν ώ α ε ω ς  τω ν  β α σ ιλ ε ίω ν  
τ ή ς  Ά ρ α γ ω ν ία ς  χ α ί τ ή ς  Κ α α τ ιλ λ ία ς .  . .

ΆραγωνΙα.— Εαοτιλλία.— ’Ι α α δ ίλ λ ο ,  βασιλίς Καστιλ- 
λίας, 4 474, σύζυγος Φ ε ρ δ ιν ά ν δ ο ν  υίοΰ χαί διαδύχοι» 
τοΰ Ίωάννου τής Άραγωνίας.

§ 27. ίφτορίχ τής Γαλλίας χαΐ τής Αγγλίας κατά τήν 15 
έχατονταετηρί^α.......................................................

Α. Ι σ τ ο ρ ία  τ ή ς  Γ α λ λ ία ς  χ α ί τ ή ς  Α γ γ λ ί α ς  
μ έ χ ρ ι τ ή ς  ί π α ν α λ ή ψ ι ω ς  τ ο ΰ  μ ε τ α ξ ύ α ΰ -
τ ώ ν  π ο λ έ μ ο υ . ..........................................................
Ό  Κέρολος Σ Τ ' παραφρονεί. Έριδες περί τής άντιδασι- 
λείας μεταζίι «ών δουκών Βουργουνδίας χαΐ Αΰρηλίας. 
Ό  άνίχανος 'Ριχά^δος Β' οΰ μύνον δεν ώφελεΐται άπο 
τών δυσχερείων αυτών τής Γαλλίας, άλλ4 χαθαιρεΐται, 
τφ  4399 ύπ^ τοΰ Ααγχαστρίδου Έ ^ β ίχ ο υ  το ΰ  Δ ', 
4 399— 144 3, δστις, δχων ν ί  παλαίσ^ προς πολλίς στά
σεις, δλν έπαναλαμδάνει έπίστις τδν χατά τής Γαλλίας 
πδλεμον.—Άδλία χατάστασις τής Γαλλίας, χατί τήν 
έποχήν ταύτην.

Β. Ι σ τ ο ρ ία  τώ ν  μ ε τ α ξ ύ  Α γ γ λ ί α ς  χ α ΐ Γ α λ λ ία ς  
π ο λ έμ ω ν , έ π Ι  τώ ν  β α σ ιλ έ ω ν  Κ α ρ έλ ο υ  ΣΤ’ 
χ α ί  Κ α ρύλου  Ζ' άφ ένδ ς  χ α ΐ  τώ ν  β α σ ιλ έω ν  
Έ δ Μ χ ο υ  Ε' χ α ί  Έ δ ύ ίχ ο υ  ΣΤ ' άο’ έτέρου .

Έ ^ β ΐ χ ο ς  Ε ', 4413— 4422, ένδοξος χαΐ Ισχυρός βασι
λεύς τής Αγγλίας, Ιπαναλαμδάνειτόν πίλεμον, τφ 4415. 
Ή  π ^ ι  Ά ζ ίγ χ ο υ ρ τ ο ν  ήττα τώνΓάλλων, 29Όχτω5ρί. 
4415. Ή  άναρχίαχορυφοΰται έν Γαλλία. Ό  παράφρων 
Κάρολος ΣΤ ', οιύ συνβήκης συνομολογηβείσης προς τούς 
"Αγγλους τώ 1424, άποχλείει τής διαδοχής τόν υΐύν 
του χοΐ αναγορεύει διάδοχον τόν βασιλέα τής Αγγλίας 
'Ε^βΐχον Ε'* άλλύ τφ 1422, άποβνήσχουσιν ο,τε Έδδϊ- 
χος Ε ' καΐ ό Κάρολος Σ Τ '.— 'Ε β β ΐκ ο ς  Σ Τ ', άνή- 
λιχος υΙός τοΰ'Ββ^ίχου Α'* δθεν δυΐόςτοΰ Καρύλου ΣΤ' 
Κ ά ρ ο λ ο ς  Ζ', έξαχολουθήσας τόν αγώνα, δίδει άλλοίαν 
δψιν είς τύ πράγματα.

Γ. Ι σ τ ο ρ ία  τ ή ς  Α γ γ λ ί α ς  χ α ΐ  τ ή ς  Γ α λ λ ία ς  
μ έ χ ρ ι  τ ή ς  ο λ ο σ χ ε ρ ο ύ ς  έξώ  ο εω ς  τώ ν  "Αγ
γλ ω ν  α π ό  τήν  Γ α λ λ ία ν ........................................

ΣυμφοραΙ τής Αγγλίας ενεκα τής άνηλνχότητος χα; επειτα



ΓΠΝΑΕ ΑΝΑΛΤΤ1Κ0Σ.

ττ;« ιιβραβροσΰντ,ς τοϋ Ερρίκου Σ Τ '. Έ κ  τούτων ω<ρ»- 
Χούμ''''>« Γάλλοι άκοδάλλουοι τονκ "Αγγλουί, μ*χρι 
τβΰ 1453 άιτ2. « 3  ιτ«τρ[οο ίδάφοοί. Λ ο υ δ ο β ϊκ ο ί 
ΙΑ', διάδοχος τοϋΚβρδλοο Ζ', ,

Δ . ' ΐ β τ ο ρ ί β τ ή ί  Ά γ γ λ ( « ς  μ έ χ ρ ι  τοο 1486 ίτ ο ϋ « . 
Μβκρδς κ#1 οονικώτβτοί Ιμφύλιος ιιολίμος, ο κβλοομινος 

« δ λ ί μ ο ί  τω ν  δύο 'Ρ  δδων, μίτβ{ί> του Λβγχ#στρι- 
χβδ καΐ τοϋ Εΐιορβκικοΰ οικοΟ) κβτβτιβυιι έριοτικώς τώ 
1486 δ ι· τή« 4νβγορ*υ«ΐι)ί τοϋ Έ ^ ^ (κ ο υ  Ζ , μδνοο 
άπογόνου τών Α»γκ»«ρ«δών, δ»τΐί, ουζιυχβιίς τφ  1486, 
την Εΰορβκίδβ ’ίιλίίάβίτ, κ·τ*λι*6ν »1ς τους άπογδνουί 
αύτοϋ τα δ£κσι* άμφοτίρων τών οίκιών.

§ 2 8 . Τά χα τέ  τό ίίύτερον της 1 5  έκατονταετη-
’  ρ ίίο; Γερρ.χνΐΛά πράγ[/.*τ« χ α ΐ τα  συνεχ<ί[ΐ.ενα μ.ετ 

αυτών Γαλλικά, έτΙ Λουδοβίκου ΙΑ. . . . .
Άθλία χατάοταοις τηςΓερμανίβς ίιή  Φ ρ ιδ ε ρ ίκ ο υ Γ .

__Βοημίχ. — Ούγγβρία.—Βουργουνδία, τδ ί^υροτατον
της Εύρώπης χράτος. Έ ν α το ς  θύτης δούξ Κ ά ρ ο λ ο ς  
ί  βραούς, 1467 — 1477. Σχέοις βύτο3_ ι»δς τόν 
Λουδοβίκον ΙΑ’ χαΐ τιρδς τδν ΦριδιρΤχον Γ ’. Πδλεμος 
■κρδς τούς Έλουητίους, καθ’ δν ίπανιιλημμίνως χατα- 
τροποΰτβι 4 Κάρολος χαΐ ηίτττιι. Τδτ» τύ Βουρ^υνδι- 
κον χράτος διεμίλίοθη, χαΐ μίαν μλν μοίραν αυτού^ϊλαοεν 
δ Λουδοβίκος ΙΑ ', άλλην δΐ ύ Αύστριαχος οΤκβς, διά το» 
γάμου τού υίοΰ τού Φριδιρίχου Γ ' Μ α ξ ιμ ιλ ια ν ο ΰ  
μιτά Μ α ρ ία ς  τής μδνης χληρονδμου τοϋ Κβρδλου.
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ΜΟΡΘΟΣΙΣ ΧΩΝ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ.

,. 0. 6 ^ 7  « Τέ 4ν χαιρφ ιίςρήνη; » γρά^* « Ιν χ·ιρφ |[ρήνη« ■.
,. 2β. Τ ί δνομχ τ(ΐ9 προτ(>.ηΐ·{ον βανιλένς τΰν

(«ραλμίνν^ ΛΙλβύλ^ος Αίβνούλ^ιβς, ώ« Ι» γβΤς χρ«ιιγβυμέν»ι;.
.. 31. ς . 34— 33, 4ν«{ ■ 1x1 νΰν δίαν α&τ«ν· τΜ?* ■ 4χ( τ£ν [δ1«ν βίκβΰ ■.
. 36. — 7. 4νγΙ « χκΤ9ΐ«(ΐτο > τρά<ρ( ι  κΐΐιρχρΤτβ · .

38. —  24. 4νιΙ # χατέβαλλ* ·  γρίφ* ·  χ·ιέβ>λι · .
- — — 13—14. 4ντΙ € ύχ«ρ6χτΐ|( > * ύη<ρδχ*·{ ■.

46. —  4 άντί ■ {χοϊκήν ■ γρδρ* « <ήν έχοχήν ■.
- 33. —  27. 4ν<1 ■ δνΐΐΰδιν »«ι, 1x1 'ΟμΙρ, ·  γρίιρ* «Ιντιΰίιν, {τι 1ιώ '0μ4ρ, ι .
> —  — 30 ΙντΙ « μιτιβίβατι » γρίρτ · μττιβίβχααν >.
-  61. —  21 χίτνδτν, άνιΐ X ταντην ■ γρ4?* ■ τχύτης».
-  67. — ΙντΙ ■ Τδλητον ■ Τ?4ρι « Τύληταν ■.
- 64. —  13 χ>  ̂ 14, £ν<ιΐ4(ν 1)τΙ « προίτριψ* > τρ4?( χ χροίτριψαν «.
-  70 — 13 χάτωΐχν, άν<1 κ ιΐ< τήν χρδ; τ«6ς φρίριους χ Τρ4^ ·<(« *ρ1τ

τοΟς Φρ4γ«ονί . .
•  ■ —  13 ίνιββιν, 4ντΙ X * Τ{4^χ χ Αβδου^χμίνου ■.
-  85. — 13 χ4τχ>6ιν, 4ντ1 839 ^ ^ ψ ^  879.
-  87. —  10 «1τ<χβιν άντί 829 γρίφ* 899.
- « — 9 χΐτχιβιν, άντί I  ^ ίιΐιχή βρηοχιία » γράιρχ X ^ ήδιχδ), I  δρηβχιία X
-  X — 8 χίτ»β(ν, άντί I {) φαϋλβτ ΜαροζΙ· χ τρΙρχ χ ή <ρβύλη Ηαρΐζία χ,
-  92 — 10 £νωβ(ν, ΙιιτΙ 1 δι1 τοΰ Αουδοβίχο» τον χχιδδς χ 7Ρ*̂ Τ* * δι4 τον

ΛονδοΟίχου τοΟ Χχιδδ; χ.
-  04 —  14 χ1τ·βιν, άντί I  τήν 8(ρ·γγ1ριον χ τρί^* ■ *δν Βτριγγίριον χ.
•  9 5 — 8 άνιύδι», άντί X τοΰ ΒνζαντΙνου χ τρίφ* * Βνζαντίβν χ
-  96 — 16 17 ίνχιίιν, άντί X ώ« 5ν δ1 ύχήρχινχ τρ^φι χ ώ( 5ν βίν ύχήρχχν »
-  9 7 — 17 ίνωΡιν, Αντί X «{χχλδών μχτ' ΙλΙγαν 0«υ(αν χ γρ4?( χ χίηλδών μ<·

τΊλ Ιτβ ντ ίς  Πχΐ;(αν. X
-  X — 11 χάτνβτν, Αντί χ ΙγχαινιΑβΌ χ ΤρΑφ* * 1γχ>ιν[«η χ.
-  101 —  10 χΑτ·διν, Αντί χ Αφ«βιιχμ1νος χ γρΑρι χ Αφ»χιυμ{νο< χ.
-  108 —  9 $ν«β(ν, Αντί X Ιτιχιχλχιαμίνχν χ γρΑφι χ ΑχοχιχλχιχμΑνον χ.
-  111 —  10 Ανιχβχν, Αντί 1001 γρΑφι 1101. «τίχ. 12 Αντί 1000 γρΑρχ 1100.

χτίχ. 18, Αντί 1004 γρΑρ» 1104. βτίχ. 28, Αντί 1005 γρ. 1108. 
“ — 12 χΑτιχδιν, Αντί X χατώρδιχη ν1 Ανβρ4χ>#̂  χ γρΑρχ χ ήν£ρβ<χχχν χ.
-  115 — 14 Ινωδχν, Αντί 866 γρΑρ· 886.
-  118 —  9 κΑτνδιν, Αντί χ Ιχυρίτντχν χ γρΑρχ ι  {χυρ{χΜχν χ,
-  136 —  22 δνωΙιν, Αντί χ «ρβίχυψχν χ γρΑρχ κχροΑχνψαν χ.
“  151 τιλχντχιοτ, Αντί Β ΒκρΑορΑσχχς χ γρΑρχ χ Βχρ6χρδχ9β( X.
-  169 —  2  χΑτιχδιν, Αντί χ 6χχδ6δηχαν χ γρΑρχ χ ύχΑδμχαν χ.
-  161 —  18 Ανωδχν, Αντί X 6τι δ{ X γρΑρχ χ δτΐ δ1 χ 
“ 163 — 16 ΑντΙ X τΑξιςχ γρΑρχ χ τΑξιν, χ
-  168 — 8  χΑτβδχν, Αντί 1103 γρΑρχ 1163.
- 178 — 16 χΑτνδιν, Αντί χ {μΑνηβχ χ γρΑρχ χ {μΑβτιξχ χ,
-  176 —  6 δνοβχν, Αντί ι  208 χ γρΑρχ χ 1208 ■,
- 180 — 17 χΑτβδιν, Αντί χτήν λντίλβνχ γρΑρχ χ τδν λντί>·ν χ.



—  183 — 19 4ν«*»«ν άν<1 « έμίβΤίβ» » γ?ά?ι .  ίμ4β»«ξ€ ».
__ 18 1  .  11 5νυ1·ν άντί < {μίβτιβαν ·  Τ?4φ(  « {μ^βτιζιν ·.
_  189 — 18 £ννΝν, ά»τΙ 1206 γ^<|χ 1210.
—  208 —  9  χάτβίιν , 4νϊί « »οδ ί* Μιίιβλίνιβν ■ γ?4?» « τβ« <1 Μί»«λάνι>
—  213 — 10 *4<ωίιν, ΟντΙ « ίι*ίίζβν»ι< .  γ?4?« · ίι«6ιίίζ<ι««ς ·-
—  219 —  17 χ ίϊω ί ιν ,  ά .τΐ χ μίν 4λίγ»ν > γ»ίρ« » μ · ϊ’ Λίγβν >.
—  222 — 18 «ά«·9·ν, άντί .  Ιχ ΐ ϊϊν ίμ ιν ς ς  · γρέ»» χ ά*ο?ιινάμχ«ί ..
__ 239 —  6 ίν«ί»ν χνχΐ X νίχν I  γρόφι ·  νέχ ·.
—  231 —  3  κιίτβίιν, 4 .ϊΙ  .  1336. .  τρ4ρ« ·  13*6 ..
— 233 —  9 δνωΙιν, άνϊΐ ·  1λβ·ρ»6ζ>ιν > γρί<ρ« ■ Αλ6βρ»6ζν ·,
_  237 · »  4 χάτΜίιν, άντΙ · 1810 ·  τρ4?* χ 1340 .
_  261 — 12 3ν«1ιν, ένχΐ χ 1330 χ ΎρΟφι χ 1336 ».
—  267 — 9 4>χ>4(ν, άντί χ 4ινβρί»χς χ γρΟρ» « 4*»ρ1ά»«« ■·
— 299 —  4 «άτ«9ίν, 4χχΙ χ μχ»* ·  Τ?4ί* ·  Ι“ ^’ *·

304 — 12 5ν»1»ν, 4νίΙ χ ίι<»χ»ιρ»ν χ γρ4γχ χ ίιί»Βΐιρ»ν χ.

3ίΛ  ΜΟΡΘίαΙΣ ΤΩΝ ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ·.



ΜΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

ΜΕΣΗ !φτορί« ύπο^ιαιρκΐται εύλ^γω; είς πέν<;ε τ(ΐ'^{/.κ'η.
Α. Την έπο/ην -τη; [λεταβολης 'ηϋ |Μν Εύρωπαϊκοϋ χόυρίου ,

Υΰν Γερ[<.αν(όν, τοϋ ^ε Ασιανοί), ^ια των Α ρ ά β ω ν , άπ6 τοό476 
{λί;̂ ρι τοΰ 768,

Β. Την έποχίιν Κ α ρ ό λο υ  το ΰ  ρ ιΐγά ^ Ο υ  ίν τ^  Εύρώττη, έν 
τη Ανατολή, ττ(άχ(Λ^; των Αράβιον, έπΙ Μ α ν σ ο ίρ , Α ρ ο ϋ ν α λ 'Ρ α - 
β ΐ^  χαΐ Μ αμ ούν , άπό τον 768  £του; |^χρι τοϋ 814.

Γ. Τ^ν έτΐοχ'ίιν τοίί Φ ε ο υ ^ α λ ιχ ο ϋ  ΐ ΐο λ ιτ ε ύ () .α τ ο (  χαΐ τών 
η ο ρ ρ ια ν ν ό ν , εν τ^Εύρώτπι, των Τούρκων &Ην τ^ Αβία, άπότοΐ
4τον;814 μέχρι τοϋ 1096.

Α ΤΆν έποχην καθ’ ίν  έν μέν τη Εύρώττη έπιχρατέστβτα γεγονύτ^^ 
είναιαΐ Σ τα υ ρ ο φ ο ρ έα ι χαΐ ·/> Π α η ιχ ίι  έζο υ σ ία , 6 Ιπ π ο τ ικ ό ς  
β ίο ;  χ κ ιή έ π ίΑ ο σ ι ;  τ ο ϋ  τ ε  β α σ ιλ ικ ο ύ  α ξ ι ώ μ α τ ο ς  χα ΐτή ; 
μ έ σ η ς  τω ν « ο λ ιτώ ν  τ ά ξ ε ω ς ' ένίέτ^Ασίαπρωτεύουσινοΐ Τοϋρ- 
χ ο ι καΐ οί Μο γ γ ύ λ ο ι ' άττύ τοϋ 1096 ?τθνς μέχρι τοϋ 1300.

Ε. Την έτπϊχ'ίιν τής π ρ ο α γ ω γ ή ς  μεν τω ν  γ ρ α μ μ ά τ ω ν , τών 
Τ εχνώ ν , τοϋ εμ πορ ίου, τοϋ π ρ ο σ ε γ γ ισ μ ο ϋ  ίέ  τών Εύρωπαϊχών 
έτηχοατειών έπΙ τώ σχοπω τή; «νγχροτησεω; πολίτικου συστήματος, τής 
έντελοϋ; 5έ χ α τ α λ ύ σ ε ω ς  το ϋ  Β υζαντινού κ ρ ά τ ο υ ς  καί τής 
έπΙ τών έρειπίων αύτοϋ έγ κ α θ ι^ ρ ύ σ εω ς  τή ς  μ ε γ ά λ η ς  Ο θω ματ 
νίκης κ υ ρ ια ρ χ ία ς , άπο τοϋ 1300 ?του; μέχρι τοϋ 1800.

ΈπΙ τών ίριικίων τοΰ 'Ρωμαϊκοϋ κράτους έγιίριται ήδη ό νέος πολιτικές βίος, 
Ιν |λΙν τή Εύρώιτη τών Γερμανών, έν δε τή Άσί^ χαΐ τή Αφρική, τών Αράβων* 
ή δέ μέση Ιστορία προτίΟεται νά έςηγηση πώς, μιτβ δεινήν τοΰ πβντδς δια* 
τάραζιν, ^ πολιτικός Ικεΐνος βίος έ'λαβε κόσμον οριστικόν καΐ μόνιμον* πώς, 
από της ζυμώσιως τών ά^ΰβμων δυνάμεων, τβς οποίας παρήγαγον τά μάχιμα 
ήθη τών δορυκτητόρων και ή υπό τούτων κατάθλιψις τών έκτεθηλυμένων γαιο- 
κτητών, προέκυψαν, βαθμηδόν χαΐ κατ’ όλίγον, οΙ προσήκοντες είς τοιαύτην 
κατάστασιν θεσρωί τοΰ φεουδαλιχοΰ πολιτεύματος καΐ της έκκλησιαστιχής κυ
ριαρχίας, μετά ταΰτα ή σύγκρουσις τής πνευματικής και τής κοσμικής έξου- 
σίκς, 6 Ιπποτικός βίος, ή μέση τών έλενθέρων πολιτών τά|ις, καΙ ή βασιλική 
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3  ΙΙΙΠΗ 1ΓΓ0ΠΑ

!ύ..μ ις· «Χ..Τ.ΪΟ. ί ιω ! » » !  ™λιτ>·μ·5,' “ · «».ι.«ί5« " χ ί· · ·"  ^
ίμ .> 8 .(«  Λ  1,> .ρ .τ .,Λ  ί . .ρ ϊ· Ι« ·  Ό  γ .« . ί ! ™ .  « » >

ί ρ , Ι ,  ω  μ»ρ4·, <1 «'· ^  ΐκ··<>™ ρ“
χώ ς χΕλ».:· * ■ ·  Λτ,«=, 5·· ί<«Ρ>! · '«  * Ρ'"
ν , '  Χ.1 ό Φ ρ ά ^ ,ο ίΚ ίρ .Χ ..,  Ι.τήΕ 1ρώ χ„ χ .1 .1 Μ , « 4 .μ ,<  '·»  V -

μ „χχμ ί..1»1  4..Χ1χΧ..>μ4<· <·'»« « ' · *  " ϊ ' " -  *“
^μ»Γ |Λν χχΐ ω  <” · *  Ϊ'-Ρ-Τ-'Ρ·®”.
1 χ ! ίρ ίΧ . χ.1 .®· ΤΜρχ.χϋ. χ.τορ«»μά.ω·· ί>· >* μ ί»ον , ®Ι ίχ  τη! 

μ χ μ χ ν  μ . τ . « ν  τή! Ιχ.γτ.τμίχη! *  '4  <·>Ί Ι ' ' “ 7  - " ί χ Ξ  Λ  
^ χ τ ι ! ,  Ι Λ  τί|. χ .ρ ' χ ΐτ» !  * ,ά χτ.!,. τή< ? .ο μ η χ"Ι«  ««Ι ' · .  <μ” Ρ'«τ. " Κ
ίΤ .Λ .ρΙ« Χ·1 'ή !  ώ χ« ρ :.:,τ ί!τ έχ .η ΐ χ .1 τή ΐ ί.τ.τ<μηί, 1τ.λθ·Λτμ.. Χ«^^
μ,χρϊ, .1 χ.μω..χ.1 χχ! .1 «.λ,,.χοΐ Ι.χμ.1, τ1 Εί>η ίχ λ η .. .· . ·  ^ » !  “ ί Ι· . 
, .1  Μ.μ·λ.ώ«η ί  νΙοί τ·5 χ4.μ"» « !ν ί· .μ «  Χ·1 ή ™·Ρ»χ·1 τ^!

Ο ί(χμί·!τάτ,. ί..ρ Μ >  ' ΐ " · "  '4  «Ρ1"χ·4;χ.’ ·· δ Χ ρ '. " .» ;φ « .  <·
« ,  Εδρώχ,. ί 'I Λ .μ ! .μ 1 ! ,^  τή Ά ,Ι , ·  Χ.Ι .1 ί , . ! ώ  τ ™ « ρ ,τ χ ..μ .· ^  τ ^ -  
τ )̂ν, {.«4 4ι««6βΙ« ί1^βο«« *»ροξν«ομ*ν«, < .«ώο«4ν ιΐς  δί^*
χ*ΐ« ίγ9θ1Γρ!^ί·<. , ,

Τδ 81 4 χ«τίλ ..μ . δΧω» ω · "  χΧ»««μ®>. Χΐ"ΐμ4'“ »«·1 μ·τ«5·»«
»Τ»Βί, έν άνατβλή, ΐίβντάπβ« διάιρορον ί  χβτλ την δοΛν. Η [Αίν 4ν*το- 
λη νιποκ>5«τ« Λ ς  βρη«ιΐΛ«δν χ ϊ ΐ  σχρβτιωτιχδν δίίχοτιβίΑόν* μδνοι οΐ χρ*- 
τοδντϊς ϊχ « « ν  δίχαι., κ*ϊ μδνη ή 1βχ5.« *χο<ρ«α{ζ« «(Α «άντων. Έν
δλ -Λ ίί» «  Ιξ»ν·«£βς(ί* μίρ 1̂ χ«ϊ «αρ’βδτβ'ί τ « ί  βύτίβι 4 ΐΜχ*ταίτΒβ«ΐΛ» 
■Άραψι··) 4ν.«ύ»»οντ« «ολιτιύΐΑχτ. χ*1 ί9ν«δττ,τ*«. Ή  «ροσωπ«η ίλί«βί- 
ρ[» δ »  βο»ίά;«τ« όλβχληρος *1ς τδ χο.νδν σ^μ/ρερον, ώς ίν τή ·ρχΒ;δτητΑ· 
,β  χΒτ’ ΙδΕΒν μίλος τήί «βλιτείβί ίχεε δΙχΒΐ* χ«1 δΐΜ»τηρΙζίΐ 
τβδ μονιίρου< χ«τ’ οΤχον ΦΜ■̂ 8Βλιxοί5 άναπτίστονται ή μητ[»χη *“
«βργίι τδ χρδϊ τ ν  γυνΒΤχΒ σίβ»ς, βΙ δδ βάτεκ β5 « ι 4*ά»ης τή« χο.νωνι- 
χΫί τίίεω ί μϊΤΒβδβάζβντΒ. ι ΐ ί  τδν ίύρδτιρρν βίβν τή< αύληί, τη« χοίν«η·κκ, 
^  χ*μητΙ«?, τ »  δβυχ4««, τοδ χράτο«. Τδ ΙπΐϊΜ.χδ* «ν««μ« κβΐ « «  «»* 
Ι ί μ ,  ώ ϋ ,μ .  Τ . Λ -  Χ·1 τ ρ ί, .» ...  4ρ·’<·! “ > ^ ί ί Γ ’ ” '
χτί,ρχ!. Ό  «..μάτι.! ί( . .γ ΐ . . .μ ΐ!  Χ.1 μ<τ·μρ·.μ«< ΤΡ»«._μ·™
νΕζίτβ! ίΐ!  μιγβΧχχρτχή τη! χλχ.τιχτι! Ϊ ρ ϊ . ' 8 ,
Γιρμαμχωτ βχΧωτ άχαχχλύχμτχι ϊχ τή Ριτοχτιΐ. τώχ > ( οιχ^ι^ 
μ 1 τ . τ . !  ™ ί « . μ «  τΛ χ .,Λ ,Χ Λ ίτ·! χ·1 Γ
Λ ά τ Ι ,  4τ.φ .1..τ.. <. τ» !  τ·5 Α ί '" ” · Α 8. Χ.μχρίτηΐ, ί  γτ-

,,μ ίτη! χ.1 <1 ίμ6ρ»·'Χ “ '4  τ '"  .Ϊ .Λ  τώ..« .« Λ Λ ..  .Ι ΐ  τ1  ίιίμμηττ. 4ρ.™>.ρτ<μ·τχ τ») Ρ..ρηΧ,^ ^  ’
Κ!ρ?ηγ1~,το5Δ»ρ!ρ<»,τ«;Όλ6.1,μ,, „ 5  Ά ρ .ίη » .,  τ .χ τ«- Χχ»»

" Έ / τ φ 'μ έ ™ * !  τΟ. μ.·μ»™ τ»5τωχ ά η . . ί τ » ι .  τή! ίτ κ ώ 'ή ΐ χ_«'
βί.!ο,=, .« .!.■ · Χ.1 Χΐ4·μ»-· ' »  ίρ χ .Ι ."  χ ίτ Ρ » .  ν Χ τ ^ ί ;
ρ » χ «  χχ! τή! ’Λ.Εχϊ, 8ι8 το8 ί .γ .μ ί,ο . Ά .χτ .ίιχτυ  Ρμμχ.χ». ί  »<.«·-



«νβν Κράτβοί, διιβΤον, χα(το( πινταχόβιν πΐίζ^μίνον, {(ατηρηται ϊ «  <000 
«(ρ(που ίνιαιηους. Οΐ Ε6ρ(ι)παΐοι {«τοριχοΐ θιωροΰ^ι τήν του κράτους
τούτου βίυτ^ρου λίγου ά^ίαν, ώ< πρίς τ^ν ολην ττ,$ άνθρωπίτητος τύχην, δι,ίτ* 
τιρίνττ ο( Βυζαντινοί δον αυνοτάλεααν είς την πρόοδον τοΰ πολ(τια|εοΐί διλ της 
παραγ<ι>γή( ατοιχιίων νόιον, άλλλ μόνον διλ τών λειψάνων της άρχαιότητος, 
των παρ’ αύτοΐς περιβωθέντων, ώς όν χιβωτφ τινι, κατά την μεγάλην έκε(νην 
τρικυμίαν των έθνών. Ά λλ'ήμεΐς οΐ "Ελληνες ό^είλομεν νλ Ιπιβτηαωμεν καΐ είς 
τ ^  Βυζαντινήν ίατορίαν ίδιάζουααν προβοχην» ^^ύτι ε!ς τδ Βυζαντινόν κράτος 
χατλ μεγα μόρος όφείλομεν την διατηρηβιν τής γλώββης, τοΰ θρησκεύματος 
χαΐ ίν γίνει της έθνικότητος ήμων·

ΤΚΙΗΜΑ X. 3

ΤΜΗΜ ΠΡΩΤΟΝ.

Μβταβολή το!> μέν ΕνρωπαΙχοΟ χέβμου δ(ά τών Γβρμανών, τοΟ 
ΆσΜνοΟ, §:ά τών Αράδων, 4 7 6 « -7 6 8 .

§. 2.
Τά κοιχίλα γςγονόΐα βσα {χομςν νά έχΟέβωμεν έν τω πρώτερ τούτω 

τμ.·^μ*τι, ίύνκνται νά ^ιαχριθώιην εΕ; τρΕα κεφαλαιώδη ί  ιγο"
ρ ία ν  τω ν  Γ ερ μ α ν ικ ώ ν  έθνώ ν , τά δ"θϊα, έβαγαγύντα τ̂ λν χατά- 
λυυιν τοϋ δυτικού Ρωμαϊκού κράτους, έβεμελίωοαν, έπΙ τών έρειπΕων 
αύτοϋ, νέας πολιτείας* -τήν Ισ το ρ ία ν  τώ ν  Α ρά δω ν , τών ίδρυσαν 
των, έν τή δυτική Ασία, θρήσκευμα καΐ κράτος νέον,τό όποιον τάχι^α 
εζηπλώ^η εις άπκσαν τήν βόρειον Αφρικήν και εΐς αυτήν τήν Ισπανίαν* 
τήν Ισ τορ ία ν  τού έν τερ μέσερ τών δύο τούτων νέων κόσμων, σωζο. 
μενού Β υζα ντιν ο ύ  Ε,ράτους.

§■  3.
Τά πρώτα Γερμανικά κράτη τά έν τ·̂  δύσει ίδρυ6έντα εΐναι' έν τη 

Ιταλίαμίν, τό τού ό δ ο α χ έ ρ ο υ , ίπειτα τό τού θ ε υ δ ε ρ ίχ ο υ ,  ήγε- 
μόνος τών Α ν α τ ο λ ικ ώ ν  Γ ό τ θ ω ν  ή όστρογότθων, τελευταϊον τ4 
τών Λ ο γ γ ο δ α ρ δ ίω ν  (ή Αο(α)γγοδάρδων ή Λο(α)γγοβαρδών)· έν τ^ 
Αφρική δέ, τό τών Β α ν δ ή λ ω ν *  έντη ίσπανίβι και τη Γαλατία τ4 
τών δ υ τ ικ ώ ν  Γ ότθω ν % Ο ύεσ ιγότθω ν* έν τή Γαλατίφ, χαΐ τ^ 
Γερμανία, τό τών Φράγκων* έν τή Βρετανία, τά τών Α γγ λο σ α ξό 
νων. Αλλά πρά πάντων ανάγκη νάέκθέσωμεν τήν πολιτικήν, τήν κοι
νωνικήν καΐ τήν ήθιχήν κατάστασιν τών Γερμανικών αύτών έθνών κα
θ ’ ήν έποχήν έπήλθεν ή κατάλυσιμ τού δυτν^ού Ρωμαϊκού κράτους.

V



«Ρ'Α. Π β λ ι ΐ ίχ η ,  ή β ικ η  χ β ΐ  κ ο ιν ω ν ικ ή  κ β τ ά ο τ β ο ις  τω ν  Γ 
μ α ν ίκ ω ν  Ιβνώ ν «<ρΙ τ3ι τ ίλ η  τή ς  Ε '. έκατοντατττ,ίϊίιος. —  Καθ’ή' 
έποχτ,ν κατιλύθ^^δ δοτικδν 'Ρωμβΐκδν κράτος, οί ΓςρμονοΙ ή»«ν γνωστοί ί?ς 
τοίις “Ρωμαίους, γνωστοί ιΐς  τήν Ιστορίαν ·πρδ ϊξ κϊρίΛοι» Ικατοντ«ττ,ρί3ων· 
ίν τφ μακρψ ί1 τούτψ 2ι*στ(|μβτι, 6 βίος ούτών εΤχίν ούσιωδώς άλλοιωθή 8ι3ι 
του χρόνοι», διδ τήν όπδ πολλών φυλών παραδοχήν τοΰ Χριστιανισμού, δι& 
τήν μετά τών ’Ρωμαίων ίπιμιξίαν καί {ι’ ίλλας πιριστβσεις. Οΐ Γερμανοί δίν 
συναπήρτιζον ϊθνος καί κράτος εν* νοί μεν έπεκράτει παρ’ δπασι κοινός τις 
χαρακτήρ καΐ βίος, άλλ’ α( κατ' ιδίαν φυλαΐ ?ββεπον ίβχυρώς πρδς τον άπ’ άλ- 
λήλων χωρισμόν, καΐ οδ μόνον δίν άπιτροπιάζοντο, άλλά καΐ τιδχαριστοιϊντο 
διαχείμινοι πολεμίως «ρός άλλήλας. "Ενικά τοΰ πρδς τους “Ρωμαίους πολέ
μου καΐ άλλων περιστάσεων, αΐ φυλαΐ αδται εΤχον συγκροτήσει, περί τα τίλη 
τής δευτερας ή τάς άρχάς τής τρίτης Ικατονταετηρίδος, δμοσπονδίας τινάς, ίξ 
ών μάλιστα όνομασταί δτήίρίαν, ή τών Γότθων, ή τών Φράγκων, ή τών Αλ- 
λαμανών καί, βραδιίτερον, |ν  τή τετάρτη ίκατονταετηρίδι, ή τών Σαξόνων. Άλλα 
χαΐ α! όμοσπονδίαι αΰται δπαθσν διά τοΰ χρόνου μεταβολάς μεγάλας* περί δε 
τά τίλη τής Ε '. ίκατονταετηρίδος ήσαν διεσπασμίναι, διαλελυμέναι. Οΐ Γότ
θοι διηρίθησαν εις ?θνη δύο, τους ΟΰεσιγότΟους καί τους Όστρογότθους* Ιχω- 
ρίσθτ,σον δε άπ’ αυτών οΐ Βανδηλοι, οΐ Βουργούνδιοι {Βουργόνδοι, Βουρουγοΰν- 
δοι, Βουργουζίωνες), οΙΓεπΐδαι, οΐ Έρουλοι. Οΐ Άλλαμανοί διεχρίθησαν είς 
τά δύο (θνη τών Άλλαμανών καί των Βαυαρών, μοίρα δέ τις αυτών, φερουσα 
τό τών Σοήδοιν ονομα, Ισφενδονίσθη μέχρι τών περάτων τής Ισπανίας. 0 ( 
Φράγχοι ίν μέρει Εμειναν έν τη άρχαίφ Γερμανίφ, έν μέρει είσήλασαν έν τή 
'ΡωμαΙχή Γαλατία. Διεσπάσθησαν δέ χαΐ ο( Σάζονες, ών μοίρα μία έζήτησε 
καί ϊλαβε νέας κατοικίας έν τή 'Ρωμαϊκή Βρετανία.

Αλλά καί ήθικώς έ|εταζόμενοι οΐ Γερμανοί της Ε '. ίκατονταετηρίδος, δεν ήσαν 
πλέον οί Γερμανοί έκεΐνοι τούς όποιους ό Εαΐσαρ χαί οί πρώτοι αΰτοχράτορες έγνώ- 
ρισαν, άν χαί μέγα εΙσέτι χάσμα ΰπήρχε μεταξύ Τωμαίων χαί Γερμανών, έξ ών οί 
τελευταίο», έν γένει θεωρούμενοι, παντάπασι δέν έννόουν ουδέ τήν άδρότητα, ούδ'ε 
τήν διάταξιν τοΰ βίου χαί τής πολιτείας, ούόέ τήν τέχνην καί ττ,ν έπιστημην τών 
πρώτων. Ό ,τ ι δε μάλιστα δεν ήδύνατο νά κατανόηση ό Γερμανός ήτο, ή άρχή τοΰ 
«ώτοχράτορος χαί ή έξονσία έχείνη την όποιαν παράτοΐς’Ρωμαίοις εΤχεν ήπολιτείσ, 
νά έπιτηρη τόν βίον τοΰ χατ’ Ιδίαν άνθρώπου, νά χωλύη τά κακουργήματα αυτοΰ, 
χαί, γενόμενα, νά τιμωρη αυτά. ΟΙ Γερμανοί ένοσιρ διετέλουν έν τή άρχαία αυτών 
πατρίδι, ήσαν Εθνος ό'λως Ελεύθερον, χαί δσοι έξ αυτών παρέμειναν έν τή πα- 
τρίδι ταύτη, διετέλεσαν Ελεύθερον τοίθΰτον Εθνος πολύ άχόμη μετά τήν πτώσιν 
τοΰ 'Ρωμαϊχοΰ κράτους. Ελευθερίαν δέ ένόμιζεν ό Γερμανός τό δικαίωμα τοΰ 
νά ήναι αυτοκέφαλος καί αυτογνώμων. 'Άπαντες δμως οΐ Γερμανοί δεν μετ
είχαν της τοιαύτης Ελευθερίας, άλλ’ ύποδιηροΰντο είς πολλάς τάξεις, τούς εΰ- 
π α τ ρ ίδ α ς  χαί τούς ό μ ο ιο υ ς  (οοίιίΐεε καί Ιη^βαυί), τούς Ο π ο τελ ε ΐς  χαί 
τούς δούλους, ών μόνοι οί είς τάς δύο πρώτας τάξεις άνήχοντιςάπελάμδανον τής 
ύπερτάτης Εκείνης Ελευθερίας, καί, συνερχόμενοι είς τάς χοινάς συνόδους, άχε- 
φάσιζον περί του ποιητέου. Άλλ’ Ετι Εν τή άρχαί» τών Γερμανών πατρίδι, σύμ- 
πας ό τών Ελευθέρων δήμος σπανίως συνήρχετο, ίμ »  α» σχέσεις περιιπλάκη- 
σαν καί »1 φυλαί ηίιξησαν καί Εξηπλώβησαν πολύ δέ ηρό τής καταλύσεν* ^0“·
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ίι>τι)(θδ Τωμαΐχοΐί χρίίτονς, βυχνάχις μίνοι οΐ πμοΤηίμινοι, οΐ ήγιμ^νις, ώς 
(λιγον αίηοίκ, άτκ^τιζον  ηερΐ ιών ΧΜνών, &ν χαΐ ΰΐριιλον ν’ ίχολουΟώνι τκρί 
τοντο τλ πνιΰμα τοΰ ΑιυθΙμου δήμον, ίν(οτ( δ^ χαΐ Ι&ητΰ; ν9ι «ροολαμβάν<ι>οι 
•(ην 9υνα(νIβ^ν αύτοϋ. ΕΤχον δΐ πρδΐ ΤΦ^τοις αΤ κλίΤκαι Γερμανικά ιρνλα2 
*Αρχοντα<, χο5ερνώντ«? χαϊ διέποντχς β'ΐτβς, ίλλί: μη ίντις  δεοπδτβς χβΐ χν- 
ρ'6υ^. Τοιαΰτοι άρχοντες ηοαν δυο, ώ ; φαίνεται* εΤ: ό διέπο» τλ ίν χαίρω εί.- 
ρτ|νηί ιτράγματο, ίτεροϊ δέ τ^ τοΰ πολέμου, άμφδτερβι χατ’ άρχ^ε μή χληρο- 
νομιχοΐ, «λλ’ αιρετοί. θ !  ίν χαίρω εΙρ^νης ίρχοντιε έκαλοδντο β α ο ιλ ε τς  χαΐ 
έλαμδάνοντο δπδ τών ευπατριδών* π ο λ έ μ α ρ χ ο ι δε προεχειρίζοντο οΐ Ιπ’άν· 
δριίφ χαί έπΙ πολεμική έμπειρία διαπρέποντες. Καθ' δοον δμωε οΐ πδλεμοι ^πέ- 
βαινον βυνεχέβτεροι, αΐ ΓερμανιχαΙ ψολαΐ ήοθάνθηοαν τήν Ανάγκην αυγχω- 
νεύοωοι τέις διίο άρχλς είε μίαν* τούτο αυνέβη πρώτον παρέι τάδε άνατολιχοΐς 
Γερμανοϊε, διέι τον άδιάλειπτβν αυτών πρδε τίις Σλαυΐκΐε φυλ4? άντογωνιομδν, 
ΐπειτα δέ χαΐ παρα το'ς δυτιχοΐε, δι4 τον συνεχή πρδί τούς 'Ρωμα(ο·υ< πδλεμον.

ΕΙίς τ4ς νέαε πολιτεία;, τα; έπΙ τού 'Ρωμαίχαΰ έδάφου; ίδρυθείοα;, προσ- 
(λαβε χαΐ ή βασιλεία τών Γερμανών χύρο; χαΐ χράτο;, άλλ4 τούτο μδνον μετ4 
παρέλευαιν πολλών εκατονταετηρίδων* ουδέποτε δ4 τοιούτον δποΤον εΤχον οΐ παρ4 
τοϊ; 'Ρωμαίοις αύτοκράτορες. ΚαΙ χαθώ; οδδεμίαν ίρχήν ?χοντε< δμοίαν της 
'ΡωμαΤχή;, προβηλθον οΐ Γερμανοί πρδ; τού; "Ρωμαίου;, οΰτω χαΐ ούδεμίαν 
Ιννοιαν ϊχοντε; πολιτεία; χαΐ τ^{εω«. Ό  Γερμανό; δεν έγνώριζε του; δεαμοΰ; 
δι’ ών ο! νδμοι του χράταυ; έ^βύθμιζον τδν βίον τού χατ’ Ιδίαν 'Ρωμαίου, έια- 
βάλλοντε; ε ΐ; αυτδν, δαάχις ήθελεν αδικήσει Ιτερδν τινα, ποινήν έπ’ δνδματι 
τής πολιτείας, διδτι τδ άδΙχημο αυτού παρεβίαζε συγχρδνως ττ,ν τάξιν της πο
λιτείας. Ό  Γερμανό; δεν έδιδάχθη τούτο εΙμή δι4 τών "Ρωμαίων χαΐ δι4 τού 
χριστιανισμού, έν δε τή Αρχαία πατρίδι, άδιχηβεί;, έλάμβανε τ4 δπλα μετ4 τών 
συγγενών και φίλων χαί έτιμώρει αΰτδ; τον άδιχήσαντα. Τδ δικαίωμα όμως 
τούτο τού πολέμου, το όποιον χαι βραδύτερον παρ4 τοΐς άπογδνοις τών Αρ
χαίων Γερμανών διίποτι ίναφαίνετα», δεν ήτο πάντοτε έν χρήσει άνέκαθεν, 
άνεπληροΰτο δε ένίοτε δια χρηματικής ποινής. Ά λλ’ έ^ηρτάτο άπδ την θέλη- 
οιν ΤΜ παθόντος, ή, έαν συνέββινι φόνος, άπδ την θέλησιν τών τέκνων, τών 
συγγενών, τών φίλων αυτού, να δεχθώσι την χρηματικήν άποζημίωσιν ή να 
έχδιχηθώσι δι4 τού ξίφους. Ή  ζωή έχάστου άνθρωπον ήτο έχτετιμημένη* χαί 
δσψ άνωτέρα ήτο ή τάξις εις ήν άνήχε, τίσω μιγαλητέρα ήτο ή τιμή* έπί- 
σης δε έχτετιμτιμένη ήτο χαί πάσα άλλη χάχωσις χαΐ πάσα υέρις. Όσάχις δδ 
οΐ διαφερέμενοι βυνεφώνουν, παραιτούμενοι τής δι4 |ίφους δίκης, νδ συμδιδα- 
«Οώσι δια χρηματικής άποζημιώσεως, αυτή ώρίζετο ύπδ έπτδ πραγματογνω· 
μόνων, έπί παρουσίφ τής κοινής συνόδου, προεδρευομένης παρδ δ ια ιτη το ΐί, 
χαλουμένου 6 γ(Γ.

Οί έπελθόντες λοιπδν έπί τους "Ρωμαίους Γερμανό^ χαί αυτοί έχεΐνοι οσοι 
εΤχον δεχΟή τον Χριστιανισμόν, ήσαν «όνος άγριον κα*φ*οπόλεμον, τδ όποιον 
οΰδδν εΤχεν έν τώ βίιρ τιμιώτερον τών όπλων χαί της'νίχης. 'Οόεν ιι"ς τινας 
'Ρωμαϊχας έπαρχίας, εις μέν τδ Νωριχδν χαί εις την Οΰϊνδελιχίαν οί Άλλαμιηοί 
χαί οί Βαυαροί, εις δδ την Βρετανίαν οί Σάζονες, έσφαξαν ήδηδδν τους χατο1~ 
χους χαί έξηφάνισαν τοσοΰτβν την γλώσσαν χαί τα ήβη τών 'Ρωμαίων, ώστε 
είς τ4ς χώρας ταύτβς παρήχβη νέος καί ολως Γερμανικός βίος. Άλλα αΐ εις
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Ά ^ ιχ η ν , ιΙ(  Ιταλίαν, (1« ττ,ν Ίαπανίαν χαν (!« τ^ν Γαλατίαν τΙς·· 
ΰαλοΰββι ΓιρίΜΜχαΙ φυλαΐ τφοατ,νίχΟηααν ^,κιώττραν όηωαοΰν ττρο« τοΐ>«'Ρια- 
μαίοιχ, χαΐ ί^ρτααν αΰτο^« (χόνον τής άιραΐρΐακ αυτί)
&ηήρ& Ιιά^φρος χατλ τ&ς £ι̂ αρέρου< ίκαρχίας. Οΐ Βανίήλοι ίλαβον, ώς γαίν*- 
τα<, ί* τ^  Άιρριχ^ δ,τι χαΐ δαον ίίοζεν αύτικς. Έν τή Ίταλί^, Α 'Οίοάχιρο; ηύ· 
χ α ρ ια τ ^  νλ ^ α η  (1« τίι Γιρ|χανικλ αϊτό» ατ(7>> τρίτον τη$ χώρας. Οΐ ου> 
τιχοΐ Γέτβοι ΙαφττιρίαΟηην Ιν τ^ Ίακανί? χαΐ ίν τξ  Γαλατία τα δύο τρίτα της 
χώρας. Οΐ Βουργούνδιοι ίλαίον έντήΓαλατί^ τδ ηριαυ τΰν έιταύλιων χαιτών 
χ: ι̂ιων, τα δύο τρίτα της ^ροβί)ΐου γ ν  τρίτον τών γςοιργιχών δούλο». ΑΙ
(Μγίλαι 'ΡνμαΐχαΙ *4λ«ς ϋν  ττιριτλήγθτ,ααν ιΐς  την διανομήν ταότην. — Ά λ - 
λδχοτος δλ ϊ τ̂ο ή ί«1 τβΰ αΰτοΰ δδίφοος «ονύ«αρ|ις τών δύο έχιίνο» δθνων, ών 
•χαατον (Τχ< την Ιδίαν γλώαβαν χαΐ τας Ιδίας Ιδίας, χαΐ δκτέλςι άποτίμως χιχω·· 
ριαμίνον έαδ τοΰ ίτίρου' διδτι οί μιν ΓςρμανοΙ τκριι^δνουν τούς άνάνδροΟς αίτ- 
τών δούλους, ο1 δλ 'Ροιμαΐοι ίμίαουν τους άγρίους αυτών διβηιδτας. Ή  αυγχώνιυ- 
«ις, δίς «ρο^υψαν νίαι ίθνιχύτητςς χαί νέος βίος, δ«ν χατο^θώβη (ίμή χολύ 
βραδύτςρον' αΐ δέ προβχ^θιιαι οααι έγένοντο ύπύ τινων μαλαχοηέρο» ήγιμόνων, 
οΤον τοΰ Όδοαχέρου χαΐ τοΰ θιυδιρίχου, διέι νέι έχιιρέρνοι την αυγχώνιυσιν τού
την <ΰβνς δζ α ρχ^ι ύχίτυχον ίνττλώς.

Οι δδ Τ υμαΐθΐ δμΙαουν τους χαταχτητδις οΰ μόνον διά τ^ν χαταπίιαιν τΰ̂ ν όαοίαν
αύτών (χααχον, άλλά χαΐ διά την δπιχρατοΰααν μτταζΰ τών δύο δδνών θρη- 

«χτοτιχην διαοροράν. Οΐ έχτλβόνττς βάρβαροι ^ααν ί] ιΐδωλολάτραι ’ΑρΜονοί. 
Είδωλολάτραι ^ααν οΐ Άλλαμανοι, οΐ ΒαυαροΙ, οΐ Σάζονος, ̂  Φράγχοι, άκαντος 
χρταβ(ύοντις, ώς δχ τοΰ Ορηακιύματος αδτών, δτι ό «όλιμος και ό έν χολέμιρ βά- 
νατος ^το β,τι μάλιατα {χριχι νά έχιδιώχ^ ό έλιύβιρος άνηρ, έάν ήΟελο νά φΟάαη 
·{< τ ^  χώραν τών θτών, μηδένα δο λόγον χοιούμενοι χχρί διανοιών χαΐ χιρί χρά- 
(«ο» άχοββτουαΰν άχό τών διανοιών τούτο». Τά τρία πρώτα τών χροαναριρβίν- 
το» έΟνών έζτιράνιααν οίς τάς χώρας τάς οποίας χατέαχον, όμοΰ μβ τούς χατοί- 
χονς, χαΐ τδνΧριατιανιαμόν. Π«ρΙ δδ τών Φράγκο» οΤτινος, χιρδ τί)ν χατάληψιν 
της 'ΡωμαΙκης χώρας, δδν έπολιτεύθηααν ώς αΐ άλλαι ΓερμανιχαΙ ιρυλαι, δέλομεν 
όμιλ-ιζαει χατοκέρω, όταν παρααη^αιομιν την άξιολογοιτάτην διάπλααιν χαΐ άνά- 
χτυζιν τοΰ Φραγχιχοϋ κράτους. 'Έ κροι δδΓερμανοΙ, οΙ Βανδήλοι, οΐΒουργούν- 
διοι, οΐ άνατολιχοί χαι οΐ δυτικοί Γότθοι, οΐ Λογγοβάρδιοι, ηααν Σ^ιοτιανοί μεν, 
^λλά ΧριατιανοΙ χρεοβεύοντις την τοΰ Άρείου αΐρεαιν, χαΐ 2νεχα τούτου μιβητό- 
τεροι ιίς τούς όρθοδό^ους 'Ριομαίους χαΐ αυτών τών είδωλολατρών. Μάλιοτα δδ 
ίβδελύαβετο αΰτοΰς ό χληρος τών 'Ρωμαίο», διότι οΐ ’ΑρειανοΙ αΰτοί δεν άνιγνώ- 
ριζον τί)ν ΰπεροχην τοΰ χλ'έ,ρου έχείνου, οΰδδ τήν {«εροχην τών έχιαχόπο», οΰδδ 
τήν χαράλογον άίίωαιν τοΰ έκιοχόχου της 'Ρώμης, όςτις, λέγοιν δαυτόν διάδοχον 
τοΰ πρώτον τών άποατόλοιν, άχίβλεχεν ^δη είςτην κυριαρχίαν της Χριατιανιχής 
δχχληαΐας. ^

Τοιαύτη ί^το έν ήχατάοτααις τών Γερμανών χαΐ ήχράς τούς 'Ρο>-
μαίους αχέαις αυτών ηήδ’ Ι̂ ν έχοχην χατελύθη τά δυτικόν κράτος.

Β. Τ ά  έ ν τ η  Ι τ α λ ία  Γ ερ μ α ν ικ ά  χ ρ ά τ η τ ο ϋ  ’Ο δ ο α χ ίρ ο υ χ α Ι  τώ ν 
Ό α τρ ο γ ό τΟ ω ν  καν τ4  έν τ η  Ά ιρ ρ ιχ ή  κ ρ ά τ ο ς  τώ ν  Β ανδάλω ν. Ό  
καταβολών τον ϊαχατον αυτβκράτβρα της δύηοκ Ό δ ο ά κ ερ ο ς, δδν Ιλαδε τά 
ά{{υμα τον αΰτοχράτορος, αλλά, ώ? ειδομ<ν^δη(θ(λ. 440 τοΰ πριάτον β ι^ου ),

ο  ΜΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ



ώνομάνΟη βαβιλ€Η( Ίταλ(^«. ΔΙν ήτο β ά ρ δ ο ς  ^υβ^ρνΐ)«( (ιΐ.«τ)( «ολ- 
λή< |ϋ.(-(ριόττ)το(/ χαι, Ά ρ ίΐα ν^  Δν, «ρονηνέχθη ̂ ({ςχΰ« π ρ ^  -τονκ ϊρ6οδ&ξ«ι< 
αίιτο» &«ηχ6ουΐ. Τ6 ^ρχ^(ΐον παλ(τ(νμα χαΐ ίιοιχηΐΐκόν 3ύ«η||ιΐα ίκτηρήθη' οιύτίι 
ή αύλή χατηρτ(9&ΐ) ό«ω< ήτο προτ,γονρ^νΐιΚ χ«πτ)ρτΐ9μένη ή αύτοχραιοριχη. ΚαΙ 
Ιλαβι μ<ν 6 τοΰ 'Οδοαχχρου βτρατος ΐρίΐον Ίη ΐ χ<^ρβ(ι ΐθϋτο θμι·)( οχι ^τώ των 
μιχρών (ίιοχτητών, ίΧλ’ άτώ των μιγοίλων, των οποίων αΐ γαϊαι ήταν τ ί  πλτΐατον 
£ρημθ(· Έπιιδη οΐ λαβόντϊς τλχτήματα ταΰτα βάρβαροι άπ«τΙλονν την μάνναν 
στρατιωτιχ^ ίάναμιν χαί £εν έμιαθοδοτοϋντο «ίμή μδνον όταν έζεατρχτευον^ τό δη* 
μά«(ον ταμεΐον άνεχοιχρίαβη οόοιωδώς. Τ ΰ  ίνδεχατφ ί) δωόεχάτω £τει τής βααι- 
λιίας αίιτο5, ήναγχάτίΐη ό ’Οόοάχίρος νά βογχροττ,αη δπαταν τήν χατά την Ιτα 
λίαν ίαπαρμένην δυναμιν αδτοό χατα τών 'Ρουγίων, οιτιντς, άπό τοδ 'ίττροο όρμώ* 
μςνοι, άνίδαλον ιίς την χεραόνητον. Νιχήβας ότ αότους, χατίατρεψ* το ϊθνος τοδτο. 
Αλλά μοΙρβτών'Ρονγίωνχατίφυγ* προς τούς Όατρογότβοος, οϊτιντς, μετά τόν θά
νατον του Αττίλα, άνίχτηααν την ίλενθερίαν χαΐ χατεβτάθηααν παρά τάς ίχθος το3 
Ιίρον,άπο Οοίεννης μέχρι λΐλανονίας. Τό ϊθνοςτοΰτο,ώ^ελουμενον Εχτοτε άπό τών 

παρά τοΐς Βυζαντινοΐς ανωμαλιών, δεν επαίΜεν, άλλοτε ιρίλον, άλλοτε ώς έχΟρόν 
τον αΰτοχράτορος,νά έμβά)Λη είςτάς παρά τόν'Ιβτρον Επαρχίας, λεηλατοόν χαΐ 
γορολογονν τό χράτος. Μετά μίαν τών πρός τήν Βυζαντινήν ανλήν γινομένων βιιν- 
θηχών, έατάλη ώς όμηρος είς Κωναταντινονπολιν, ό  Επταετής νΙός ένός Όατρογοτ- 
θιχονήγεμόνος, θ ε ν δ έ ρ ιχ ο ς ,  ομετέπειταέπιχληθείς μ έ γ α ς ,  καΐ, διαμιίνας 
βύτόθι << ετη, Ελαόεν Εννοιαν τινα τον πολιτισμού. ΈπανελβώνδΕ εις τά Εδια, 
άνηγορεύθη βασιλεύς όλον τον Όβτρογοτθιχον βασιλείου χαί έ^ηχολονθησε τάς ΕπΙ 
τών προχατδχων αύτον άρξαμένας ληστριχάς Εν τφ Βνζαντινφ χράτει είσβολάς. 
Οαρά τψ θενδερίχιρ τοντιρ έζήτησαν ίσολον χαΐ έχδίχησιν οΐ περισιοθέντες 'Ρού- 
γΐΜ, μετά τον νίον τον πεσδντος ήγεμόνος αυτών, χαΐ τοντο χαθ’ ^ν Εποχήν ό βα
σιλεύων τοΰ Βυζαντίου Ζήνιον, διά νά άπομαχρύνη άπό της γειτονίας αντον τούς 
Όστρογύτθους, προΕτρεψεν αυτούς νά χαταλνσωσιτότον 'Οδοαχέρον χράτος. Όθεν, 
φθινοκώρφ τον 488, άναχωροΰσιν οΐ ’Οστρογύτθοι άπό τάς κατοικίας αυτών, προϊ
σταμένου τοΰ θεοδερίχου, κατββάλλουσι καβ’ οδόν τούς μεταξύ τών ποταμών Δρά- 
6ου χαΐ Σάου χαταστημένους Γεπίδας, Εμβάλλουσιν είς τήν Ιταλίαν διά τοΰ Σον- 
τίου (Ιεοητο), νιχωσι τόν Όδαάχερον περί Άχυληίαν, μετ' δλίγον περί Ούηρώνα, 
χαΐ τρίτον, τώ 490, περί Άδδούαν, και πολιορχονσιν αυτόν ΕπΙ τριετίαν είς ’Ραύεν- 
ναν (ή ’Ρβούενναν), τής δποίας παραδοβείσης, δ μΕν ’Οδοάχιρος χαΐ οΐ πλεϊστβε 
αύτοΰ ρΕλοι φονεύονται, οί δΕ όπτ,ρετήσαντες παρ’ <ώτφ βάρβαροι συγχωνεύονται μΕ 
τά στίφη τοΰ Θευδερίχον (Μαρτίφ 4 9 3 ) .

Μετά την πτώίιν τής Ρανέννης, δθευδΕριχος, γενύμενος κύριος άπίσης τής 
Ιταλίας, Επεχείρησι νά χυβερνήσ^ ούτήν, ΐχ ι  ώς οΐ Οΰεσιγότβοι χαΐ οΐ Φράγκοΐ 
Εχυβέρνησαν τάς παρ’ αυτών χαταληφΟείσας χώρας, οχι είσάγων βίον νέον, τρα- 
χΰν μεν χαΐ βάρβαρον, ισχυρόν δΕ χαΐ σφριγώντα’ άλλ’ Εζήτησε νά συμβιβάσ* «ό» 
Ρωμαϊκόν κόσμον μετά τοΰ βαρδαριχοΰ. 'Όσιρ όμως και ϊν  άνεδείχθη κατά ϊβϋτβ 

μετριοπαθής, δίκαιος χαΐ συνετός, ή άλήθεια είναι, ότι Ενεκα τον συστήματος τού- 
του οΐ Όστρογότθοι δεν ήδυνηθησαν νά ίδρ’ίσωσιν Εν τή Ίταλίφ χράτος μόνιμον, 
καθότι ό μλν σεσαθρωμίνος πολιτικός τών 'Ρωμαίων μηχανισμός καΐ δ π ε π β ρ ^  
μένος ΕχεΤνος βίος, δεν ήδύνατο πλέον νά διατηρηβή, οί δΕ Όστρογότθοι, εύάρι^οι 
ίντ»ς ώ ς  π ρ ό ς  τού; Ιταλούς, («Ιμε^θευδερίχουείαβαλόντες λέγονται 2 0 8 ,0 0 0



μζ';(_(μΛ]ν ίνδρωϊ* τ4 ι»»4ν ιΤνζι υιτίρδολιχδν, άλλβ πάνΐοτί μιχρδτβτον ώ< «ρδί 
τοίΐζ ίγ^ωρίου; βυμκοβουμίνουΐ ΐΙ< %0— 30 ίχζτοαμύρια χαΐοίχων, διόΐί χρά-
τβ< «δθιυίίρΙχου Ηίτάβη ΙπΙ τέλο« άκδ τοΰ χάτω'Ιστρου μ.ίχρ» τ<» *Ροδανο3 
κ ι ΐ  άηδ των “Αλπιων μΙχρι τη« ίκρας Ιταλίας χαΐ Σιχελίας) χαΐ «ίριιτλαχίντίς 
Ιντδς τοδ μηχανιαμοϋ έχιΐνου χαΐ βίου, ίζηχρςιώθτιοζν χαΐ εύχερως εηειτα χατε* 
λύβηβαν. Ό θευΙίριχος ϊδωχ* μεν εις τοδς Γέτβους αίιτοΟ τ& τρίτον των γαιών 
δσαςχατΙαχον οΐ περί ’Οδοάχερον, άλλί: χατίβτηαε αυγχρδνως βύτοδς ίιποτελεΤς 
ιρίρου κ*1 χ*τεπίε«ν ΰπδ το βάρος της χαταβλιπτιχής Τωμαΐχης φορολογίας. 
Διεφιίλαξς 81 δλους τους νόμους χαΐ ολον τόν δργανιαμδν της “Ρωμαϊκής πολι
τείας, «ερί 8έ την διαχείριαιν της διχαιοβυνης, χαβιίρωαε τίιν άρχίτ» οΰ μόνον οτι 
ό Γότθος ΘΛει διχάζεται κατά τδ Γοτθιχδν δίχαιόν, ό “Ρωμαίος, χατδ τδ “Ρωμαϊ- 
χδν, άλλδ καΐ δτι τδ τιλευταΐον τοΰζο εΤναι ίπιχρατέβτερον. Πρδς τοότοις άνεγνώ- 
ριαε τδ χυριαρχιχδν ίπ ΐ τής Ιταλίας δικαίωμα τοΰ Βυζαντινόν α·υτοχράτορος , δζή- 
τη «  παρδ τούτου την έπιχυρωανν τής άρχής οδτοΰ καί ώνομάαθη Απλώς βα- 
αιλεύς. Προςίλαδι πολλούς Ιταλούς εις την δημόαιον υπηρεσίαν, οΤον τδν Αι5ό- 
ριον, τδν Κασβιόδωρον, τδν ίπίσχοπον Έπιφάνιον, χαί τοι όντας όρθοδόςους, Ινψ 
αδτδς ήτο Άρειανδς, Ιν γίνει ϊδειξεν άνιξιθρησχείαν σπανιωτάτην εις τούς χρό
νους ίκείνους, ίπεμελήθη τδ δημόσια χτίρια χαΐ τδ ϊργα τής τίχνης' άλλδ συγ
χρόνως διετήρηβε τδ ϊθος τής σιτονομίας χαΐ τών Ιπποδρομικών άγώνοϊν είς τε την 
“Ρώμην χαΙ είς τήν καθίδραν αδτοΰ, τήν 'Ραύενναν.

Τους Ισχυροτάτους ήγεμόνας τών £λλων Γερμανικών Ιπιχρατειών, ίφρόντισεν ό 
θευδίριχος νλ προσήλωσή εΙςίαυτδν δι'ίπιγαμιών, μετδ πλείστης 81 πολιτικής 
συνίσεως ώφελεΐτο άπδ τδς περιστάσεις διδ να ίπιχτείνη τδ κράτος αδταϋ. "Ηχ- 
|ΐαζε τότε παρ4 τβΤς Φράγκοις ό βασιλεύς Χ λ ο δ ό β ικ ο ς , οςτις, νιχήσας, τω 
486, τδν Συάγριον, δεσπότην μικράς τίνος ίν τή ίίνω Γαλατίφ πολιτείας, ήιράνι- 
οεν ο3τω τ4 τελευταία Ιχνη τής “Ρωμαϊκής κυριαρχίας Ιν τή χώρ<* όκείνη. Έν 
£τει 8ί 496, καθυπίταξε μέγα μίρος τών Άλλαμανών χαί Ιπειτα ίτράπη χατδ 
τών δυτιχών Γότθων, ήτοι τών Ούεσιγότθων. “Ο θευδίριχος, του δποίου δ τότε τών 
Οόεσιγότθων βασιλεύς ’Λ λ ά ρ ιχο ς  Β',ήτο γαμβρδς ίπί θυγατρί, άνεχαίτισεν 
ίπ ΐ Ικανδν χρόνον, δι’ ίπιτηδείων διαπραγματεύσεων, τήν βήζιν* άλλα τελευταϊον 
3τε, ίν ίτει 607, ίξεββάγη ό μεταξύ Φράγκων χαί Ουεσιγότθων πόλεμος, πεσόντος 
δδ ίν αδτιρ τοΰ Άλαρίχου, ό Χλοδό^ιχος κατίλο6ε μίγα μίρος τοΰ Ούεσιγοτθικοΰ 
κράτους, ό θευδίριχος πίμπει εις τήν Γαλατίαν στρατδν, άφαιρεΐ άπδ τούς Φράγ- 
χους τδ πλιΐστον τής χαταχτηθείσης χώρας, μίρος μδν άξιόλογον τοΰ Ούεσι'γοτθι- 
χονί κράτους ίνόνει μετίι τοΰ Όστρογοτθικοΰ, τδ δδ λοιπδν χ’ίβερνμ δι’ ίπιτρό- 
πων , ίπ ' όνόματι τοΰ ίγγόνου αΰτοΰ Ά μ α λ α ρ ίχ ο υ .  Καί είς τδς Αρχαίας 
δί κατοικίας τών Όστρογότθων, βιεξήγαγεν ό θευδίριχος πόλεμον ϊνδοξον, 
διότι περί τήν ίποχήν ταύτην ήρξατο ίνταϋθα τδς χαταστρεπτιχδς αΰτοΰ είσ- 
€ολύς, τδ Τουρκικής, πιθανώτατα, χαταγΐι>γής ίθνος τών Βουλγάρων* ό δδ 
θευδίριχος, μετά μαχρδν άγώνα (περί τδ 506) Ιξίωσε τελευταϊον τούτους είς τάς 
ίρημίας αυτό», χαί περ κρυφίως ΰπδ τών Βυζαντινών ΰποστηριζομίνους.

Αλλά περί τ4 ϊσχατα τοΰ βίου, δ μετριοπαθής τοΰ θευδερίχου χαρακτήρ ήλ- 
λοιώθη ούσιωδώς, ώς ίχ τών ίξής περιστάσεων. Ή  Βυζαντινή κυδίρντ,σις ίπΐ 
Ιουστίνου Α '. ήρξατο πάλιν ν4 καταβιώχη δεινώς τούς ’Αρειανούς. Ο θευδίρι
χος ήθίλησε ν4 μεσιτεύσ^ ΰτκρ τών όμοδόξων αΰτοΰ 8ι4 πρεσβείας, τής όποίκ
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«ροΐατβΐο 4 ιό «  Π^««^ ίη< *Ρώ;*ης Ιω ά ν ν η ς*  άλλ’ <Α Βνζ«ντ(νΰΙ τ ,̂ν μβ* 
μίβιτίίαν άκέ^ιψβν, *:4ν 8  ̂Πάπαν «τίμηααν, Ό  θιοδέριχος, θίωρων τους Ιτα 
λούς έν γένίΐ χαίροντας διά πά παθήματα έχ*ϊν* των Άριιανών τής ανατολής, 
καΐ άγανβχ-η',αας διά τήν άγνωμοαύνην των Ανθρώπων αύτών, οίτινίς, ΰ«ά τά 
κράτος ήγιμύνος ’Αριιβνοΰ, άπτλάμβανον τοβαάτην άνίξιθρηαχίΐαν, δπώπτίυ- 
«V , δτι θπάρχςι «ροδοβία καί ίφυλάκιοί τδν Ίωάννην, έπανίλθόντβ. "Επί’-α̂  
κατηγορηθίντος Ινος των βουλςυτών, το5 Ά λ β ίν ο ο ,  ότι συνίννοϊΐτβι λάθρα 
μ»τά τοϋ «ΰτοκράτορος Ίουοτίνου, 6 θίυδέριχος Ιπ ιχίΐρ ϊΐ καθ’ όλης τής "Ρω
μαϊκής άριοτοχρατ(ας καταδΐωξιν άδικον χαΐ δςινοτάτην, τής οποίας θύματα Αν
αίτια έγάνοντο (525) καί θ φιλότο^ς Β ο ή θ ιο ς  κα) όπςνθτρός αΰτοΰ Σ ύ μ μ α
χ ο ς ,  Ιπιαημέτατοι των ^ λ ςυτώ ν ' ήδλ χατα8ίω{ις ηθιλιν άπο0ή ιτ ι ιροβίροκ- 
τίρα, έάν 6 θτυδίριχος δίν άπέθντ,οκ» κατά τά ίπύμςνον £τος (526).

Ό  θςυδάριχος υΙον δίν Λ χι' κατίλιπ* δλ τήν άρχήν ςίς τάν άπο τής θυγα- 
τράς Ά μ α λ α ο ύ ν θ η ς  καΐ έπιαήμου τίνος Γότθου, προαποθανόντος, όγγονον Ά -  
θ α λ β ρ ιχ ο ν , τάν όποιον (πταιτή όντα £μςλλτ νά έπιτροπιύοη ή μήτηρ. Αλλά 
τότί άμέβως άπίδίίχθη πδοον βαθρόν ήτο τά αύμμικτον τοϋ Θΐυδερί)του οικοδό
μημα, τά διατηρηθϊν μάχρι της δποχής δχιίνης διά την προαωπιχήν μόνον τοϋ 
 ̂άνδράς όκιίνου Ικανότητα, χαΐ πόαον ατυχής ήτο ό πολιτικός Ιχεΐνος αυνδυααμός 
κατά τόν όποιον ή μεν πολιτεία χαΐ ή διοίχηαις ήααν 'ΡοιμαϊκαΙ, ή βε οτρατιω- 
τιχή δύναμις, Γοτθική. Ή  Άμαλααύνθα, δλως ώς Ιχ τής Ανατροφής δκρωμαϊ- 
αθεϊαα, Απόχλινε μάλλον πρός τούς "Ρωμαίους χοΐ ήθελε νά θεραπεώαη την περί 
τά Ιαχατα τοϋ βίου όπό τοϋ πατρός γενομίνην είς αυτούς Αδικίαν* οΐ Γότθοι με- 
γιατάνες δυαηρεατήθησαν διά τοΰτο, καΐ όταν, τώ 534, ό ιΛός αυτής Απίθανε, νεώ- 
τατος £τι, δύν ήθίληααν νά ίπιτρέψωαιν ίπ ΐ πλέον τήν χυδερνησιν είς αύτην* οθεν 
ή Άμαλααύνθα ϊλαδε αύζυγον τον τής Αδελφής τοϋ θε-υδερίχου υίόν θ ευ δ ά -  
τον , δςτις, μετά τής "Ρωμαϊκής Ανατροφής, ποτιαθείς καΐ παααν την Ρωμαϊ
κήν κακοήθειαν, φονεύεε μετ’όλίγον την αύζυγον. Άπό τής Αθλιας δέ χαταοτά- 
βεως, είς ήν περιέατη τδ κράτος ίιπδ τοιοϋτον ήγεμόνα, ώφεληθεις ό τοϋ Ίουατί- 
νου Α '. διάδοχος ίν Βυζάντιο) Ί ο υ α τ ιν ια ν ά ς  Α'. Ανίκτηβε τήν Ιταλίαν. 
Άλλ’ επειδή τδ ίπνχείρημα τοΰτο συνέχεται μετά τής μικρόν πρότερον γενο- 
μίνης χαταλύ»εως τοϋ έν τή Αφρική Βανδηλικοϋ κράτους, προεκθετίον τά ηερ'. 
τούτου.

Οι Βανδήλοι, έπΙ Γιζερίχου καΐ τοϋ υΙοϋ αύτοΰ Ο ίιν ν ερ ίχο υ  (477— 484), 
ου μόνον έ|ηχολούθηβαν καταθλίβοντες τούς κατοίκους τοϋ κράτους αυτών, ά'~Λ 
καΙώς πειραταί φοβερώτατοι άνεδείχθτ,ομιυ Τοϋ Ούννερίχου οΐ άμεσοι διά-:ι·;.-.·, 
έ Γ ο υ ν τ α μ ο ΰ ν δ ο ς  (484— 496) καΐ ό θρ α σ α μ ο ϋ νδ ο ς  (496— 526) 
ξαν έπιιικέστεροι και μαλακώτεροι, ίντεϋθεν όμως τό έπικρατοϋν έθνος άπ. η 
Απολεμώτερον καΐ Ατολμότερον, διά συνιργείας 81 χαΐ τοϋ Αφρικανικού κλίμα
τος, οΐ Βανδήλοι τοσοϋτον ίξεθηλύνθησαν, ώστε πολλάκις ήττήθησαν ύπό των 
παναρχαίιον τής χώρας Νομάδων, ό οό θρασαμοϋνδος, 8ιά νά Ανθέ^η είς τούτους, 
ήναγκάσθτ, νά ζητηαη Από θευδίριχον τόν μέγαν ίπικουρίαν 6,000 Γότθων. Ό  
τοϋ Θρασαμούνδου διάδοχος 'ίλ δ έ ρ ιχ ο ς  Ανεδιίχθη £τι ήπιώτερος καί περιήλ- 
θεν εις στενήν πρός τόν Ιουστίνον σχίσιν. Τούτο δυσηρίστησε τούς Βανδήλους»
καΐ δ φιλόδοξος συγγενής αύτοΰ Γ ε λ ίμ ε ρ ο ς ,  ώφελούμενος Από τήν δυσαρίσχίιαν
το ύ τη ν, χ « « δ * λ λ ί ΐ  τ^ν  'Ι λ δ ίρ ιχ ο ν  (5 3 0 ) ,  "Ο  Ί β υ ί τ ιν ιβ ν δ ; ,  θελ ιίσ ο ς  νά  μ « « ·
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«ι5ηι ^λιχν< Ιιικρ ιοδ 1ξ»»βίντ»ς βαηλίικ, ύίρ?ζ««» !ήΑ τοδ Γ<λ(μ{ρου χα^ 
χ^τ* ίηο^ ιηζει νλ «ω ^νζο^  «ώτ^ν $ια η ΰ  κολέ|ΐ«ι, &ν χαι δχβντε; οΐ «ερί 
««•Αν »4(χ5ο«λθί άν·ςέ«τ.»χν εΙ« ·Α ί«ιχ*Ιρ·ημβ, διίτι χ«1 β «ή  ή ολοσχερής χα· 
ιβχττίίΐί του Βανδηλιχοΰ χράτοικ μιχρά< ώφελιίβί *ρδξίνο< ^Βίλιν ιΤοθαι, άπ- 
ήτιι δΐ δ·«νή«ις «ο>λίις, *Ττινι« ή&5ν*ντο ν* ίχοβώοι ι»λο χρη«ιμ«&τ»ραι ««(Λ 
τφ  Ευφράτη χ*1 «βρα τί> *Ιβτρ«ρ, ώ< βίλομιν ιδίΐ ίν Βυζαντινή Ιοτορίί· Ή  
βτρβ-πιγίβ τοΰ «ολέμου τούτου άνετίβη ιΐς  τδν μίγβν «τρατηγδν, τύν ύποΐον ντ̂ - 

■τύχτιβ» ν1 δ Ίουτηνιανδί, εΙ< τ&ν Βίλιοάριον, διβιτρέψαντ* ήδη *1ς τοδ< 
χατί των Πιρσων «ολίμουί χαΐ μίγ* Ισχύοντα ίν τή «δλή, δΑ την «υνοιβν τηο 
ΡασιΧΙδος βιοδώραί. Ό  Βιλιοάριοί διιιιεραιώβη ίΙ« την'Αφριχήντω 533, Ιτυ- 
χ* ^λιχήο 8ε(ιώοίω<, διδτι έχήρυξιν δτι έρχεται δχι ώ? ί);9ρδ< των Βανδ·ίλων, 
&λλί ώ( δλευβερωτή; τοϋ έχθρονιαδέντος αυτών βαβιλέως, χαΐ προαφχειώθη τους 
■ήγεμδνας τών Μαυριτανιχών ιρυλών. Ό  δί Γελ{μερος ίφόνευβε τδν Ίλβίριχον 
ΧβΙ τοικ υΙοδτ αδτοΰ, ήττήθη όμω« δπανειλημμίνω; χαΐ ήνβγχάαΦη ν)ι ««ραδοΟή 
(1$ τδν νικητήν, τώ 534. 0 ( κλειστοί τών Ββνδήλων μετειρέρΟηβαν είς την Ά·· 
σίβν, δηοΐ) Ραθμηδ&ν, ε!( «ουΐ χατ4 τών Περσών κολίμους, δζηψανίσΟησαν* οΐ 
δ^ δλίγοι δν τή Άιρριχή «αραμιίναντες «υνεχωνευθησαν 2νΑ« τών £λλων της 
χώρας κατοίκων. \Τοιουτοτρδχως έζέλικτ τδ Γερμανικόν δχεΐνο {θνος' ό δέ Γε- 
λίμερος, «ροΰ καρεστη εις τδν δν Κωνσταντινουπδλει τελεσδδντα θρίαμβον, ίλαβε 
χτήματδτινα δν τή μίχρα'Ασία, δκου χατόλυσε τον βίον.

Ή  ΆμαλασύνΟα είχε συνδράμει τήν κατά της Άτριχης έπιχείρησιν τοΰ Ίου- 
στινιανοΰ, δκερ βυνετίλεσκν ?σως είς τδν ^νον αυτής. 'Οθεν δ Ίουστινιανδς άκ> 
ε ^ σ ιη  τύτε νά ώφεληθή άκδ τήν διχύνοιαν την κροχύψαααν μεταζδ τών Όστρο· 
γότθοη ώς δχ τοΰ φίνου τούτου χαΐ της χαχής τοϋ βευδάτου χυβερνήσεως, ίτ ι δδ 
άκδ τήν άποστροφήν, τήν δκοίαν εΤχον οΐ δρθόδοίοι Ιταλοί ηρδς τους χυριάρ^ 
χας αθτών, διά νά άναχτ/,ση χβΐ την Ιταλίαν. Ό  Βελισάριος γίνεται δντδς δλί- 
γων έβδομάδων κύριος της Σικελίας, ετερος δΐ Έλληνιχδς στραΑς άφαιρεΐ την 
Δαλματίαν άκδ τών Όστρογύτθων (535). Έ πειτα ό Βελισάριος, διά προδοσίας 
στενού τίνος συγγενούς τοΰ θευδάτου, άποβιβάζεται είς χωρίον εύθετον της χάτω 
Ιταλίας, δν ή δκεχράτει ή Ελληνική γλώσσα, άναγγίλλει είς τους κατοίκους, ώς 
δν τή Αφρική, δτι ήλθε διά νά άπαλλά^η αύτοίις άπδ τοΰ (ενικοΰ ζυγοΰ, λαμβά
νει δν γίνει φιλικήν δεζίωσιν χαΐ δεν άπαντά άντίστασιν είμή εις την Νεάχολιν* 
άλλά ΐΜτά πεισματώδη άγώνα κυριεύει καί ταύτην, πχθοΰσαν τα πάνδεινα άπδ 
τών παντοδαπών βαρβάρων δξ ων συνέκειτο όΒυζαντιΑς στρχτύς. ΟίδδΓύτθοι, 
στασιάσαντες, άηοχηροτονοϋσι (536) χαΐ φονεύουσι τον μηδέν κρδς σο>τηρίαν τής 
ΐίεαπόλεως πράζαντα θευδάτον, χειροτονοΰσι δε βασιλία τδν Ο ύ ΐτ ιγ ιν ,  άνδρχ 
διαχριθέντα δπ’άνδρεία καί συνίσει Ιτι δπΐ θευδερίχου.

Ά λ λ ’ οΰδ’ ό Ουίτιγις ήδυντ,θη νά άναχαιτίση Αν Βελισάριον, δς τις δγίνετο κύ
ριος τής 'Ρώμης* συγχρδνως δΐ άπιιλοΰσι τά νώτα τοϋ ΓόΑου βασιλέως αί 
Φράγχοι, ΰπδ τοΰ Ιουστινιανού κροτραπεντες. Ό  Οΰίτιγις, άναχαιτίσας δπί 
τινα χρδνον τδν χίνδυνον τούτον, διά τής είς τ̂οΰς Φράγχους καραχωρη- 
βεως δλων τών δπδκεινα τών "Αλπεων Γοτθικών καταχτήσεων, χαΐ συγχεν- 
τρώσας είς 'Ραύενναν τήν πρίτερον ίσπαρμίνην στρατιωτικήν δύνομιν, δπίρχεταε 
χατά τής 'Ρώμης. Ή  δε πολιορκία αύτη, καθ' ήν μάλιστα άνεδιίχθη ή στρατιω
τική μεγαλορία τοΰ ΒελιοαρίοΟ; διήρχεη μ^ρ< ^  Μαρτίου 5 ^ ,  βτε δ Οΰί-



«ίΐγ»ς ήνιγχίββη νίι ίι*λ4ί^ β{«ϊ;ν χ«\ !**μψ* μίρο« « «  « ρ « ώ  Λς μ « χ^« - 
^«κ τινλΐ «ίλ(ΐς·

Π φΙ τη^ ίΐΜχίρ ιβύττιν άηίβτη ί« ο  ίώ» Γίϊθων Μ*5ιέλ«ον, Λ μ « ^  
*Ρώμη» μιγίατη χβΐ λβμηροτάτη τής Ίτβλίβς «6λις, *βΙ £λ«έ( μνχρέν, άκ6 τοδ 
ΒΕλίίαρίο' ,̂ στρχτιωτίχή» ίπιχο·^ρΙ*ν. Ό Ο ύίτιγις »ΐχ*ν ήδη ·ηροΤίγο«μίν»ς ιτλητ 
1>ώηι ίίς τούς Φράγχους χρ^μβτ* ί ι ·  ν* λά6^ ϊτβρ’ βύτών «νδρομψ* βΐ δ1 
Φρβγχοι, ο7τινϊς Ελχβον χ«ι άχο των Βοζβντινων, ω  τφ βύτφ οχοκφ, χρημβτβ, 
■προχβλοόΛ την άντ’ βύτών «Ις ττ,ν Ίτβλίβν »1ο6ολήν «ολοβρίβμων Βουργοονδ(«« 
χαΐ Άλλαμχνων, ο'τινις, 4νωβέντ(ς μίτ* μίχροο τών Γδτθων άηοβπά»μ«τβς, ι 
«ολιορχούσι τδ Μϊδιδλχνον. Ή  «δλ»ς ήδΰνβτο '»ως νδ »οΛή· άλλ’ ίν τφ  Β ο ζ ιν  
τινφ «ρ«τφ ίχΕκράτιι δ.χδνοια, δ«ότι ϊφθββί τότί μ*τ’ έπίχοορίβς ίχ  Κωνστβν- 
■ηνβοπδλςως δ Στιρος ίπίοημος τών ^^ένων δκίίνων βτρβτηγδς τοδ Βυζβντινοδ 
χράτβυς, δ Νβροής, οςτις, ηδονών τδν Βίλιοάριον, χβν ιυχοιδώς ιΐς  την Ιδίβν 
ίν τή βολή Ιχι^οήν, ίτδλμηοί νδ «βρβχούοη ιίς  τας διβτβγβς βοτοΟ. '09»ν τδ 
Μίδιδλβνον, (Λδ*μί#ν λββδν βοηθίΐβν, χχριιύίτβι χβΐ άνηλίώς χατββτρίφςτβι £*«δ 
τών Βουργοονδίων χβΐ τών Άλλβμ»νών. Οΐ δ« ίητίοροί τούς όποιους άιτήγβγον 
δντίΰθίν οΤχβδί οΐ ^ρβ»ροι οδτοι, Ιρςβίζουιτν τήν πλίονί^Ιχν χ«1 τών ΦράγχίΛ. 
Ό  ββο.λίύς αύτών θ » « δ ίβ * ρ τ ο ς  ίΐοδάλλίΐ μετά »τρ«οϋ ίοχυροό εΙς την I-  
τβλίβν, λυμβίνετα» δξίτου χ«1 Έλληνας, χαΐ Ιταλούς, χαΐ Γδτθονς (539), χαΐ 
τοααύτην ίρημωβιν δπάγεται είς την χώραν δχείνην, ώβτ» απίδαλε, δι4 την ί* · 
ελβουβαν χαχουχίαν, τδ «λεΤβτον τοϋ Ιδίου βτρατοΰ χαΐ ϊοπευοε νδ δπανίλβη μετδ 
τοΰ ύκολοίποο οιχαδε.

Κατδ την αύτην έποχήν δ Βελιβάριος, δναχληβίντος τοϋ Ναραη, πολίορχεΤ 
τελευταΐον ατενώς τδν βααιλία τών Γδτβων ίν Ραυεννη, χαΐ, δι4 ν4 δπιταχυ«|| 
την λόαιν τοΰ πολέμου, χατοφευγει είς άπάτην δναξίαν τοϋ ίλλου βντοΰ χαρα· 
ραχτήρος· δ.δτι ϊπ ε ι«  τδν τε Ούΐτιγιν χβΐ τούς Γδτβους νδ’άναγνωρισθήύπ’βύ· 
τών ^βίλεύς, έπΙ τή ύποαχέοει, οτι δέλει διατηρι',αει «παντας^αύτών τούς βε- 
«μούς. Έπειτα δλ, έμα γινομένου τούτου, χατβλαμδάνει την 'Ραύενναν (540), 
έποδάλλει τδ βααιλιχδν άξίωμα, χαΐ Ιπιχειρεΐ την διο(χτ,οιν δχι ώς ^οαιλεύς τών 
Γδτδοίν, άλλδ ώς Βυζαντινός δπαρχος. Διίταξεν όμως τούλάχκηον τ4 πάντα το- 
«ΰτον έπιτηδείως, ώστε ή χιίρωσις τών Γότβων ί,δελε πιβανώς χατορθωίή ίνεο 
νέου πολέμου, δτε αιιρνης ό Ιουστινιανός άνιχάλεσεν αυτόν, είτε έκ δυσπιστίας, 
•ιτε άπδ ^δνον προς τον ανδρα.

Ή  άνάχλησις τοϋ ΒελισαρΕο-υ ένβαρ^ύνει τούς Γότθους, οΤτινις χειροτονοϋσιν 
ήδη έν Παυίί νέον βασιλέα, τον Ί λ δ ίβ α λ δ ο ν ,  χαΐ, δολοιρονηθέντος έντός όλί- 
γου χρόνου, αύτοϋ τε χαΐ του μετ’ αύτόν σγετερισθέντος την άρχήν 'Ρουγίου ’Ε- 
ρβρίχου,'έπιτυγχάνο-υσι τελευταΐον, διδ τής άναγβρεύσιως τοΰ Τ ω τ ίλ α  (54<Χ 
βτρβτηγδνχαΙ χυδερνητην έπιτηδειότατβν. Ά φ’ ίτέρου, οΐ Πέρσαι, εισδαλόντες 
ίχ  νέου είς τδ ΒυζαντιΑν κράτος, άναγχάζουαι τδν Ιουστινιανόν νά έπιστήετί είς 
αύτούς Ιδίως την προσοχήν. Τελευταΐον αΐ καταπιέσεις τών έν τή Ίταλίιρ Βυζαν
τινών υπαλλήλων δυσηρέσττ,σαν χαΐ αύτούς τούς Ιταλούς, «ΐ 8έ ̂ πολλαΐ συμιρο- 
ραΐ άνοίωπυροΰσιν δπωσοϋν τδν χαρακτήρα τών Γότθων. Όθεν δ Τωτίλας, μ -  
ταδαλών τούς άναξίους Βυζαντινούς ήγε^νας περί Φαυεντίαν (Ρ»βΒΖ·), διελαύνει 
νιχηβδρος μ χ ρ ι Καλαβρίας χαΐ καταλαμβάνει αύτί,ν τή» δχυρωτάτην της χατω 
Ίτβλ(« πδλεν, τήν Ν€*ι»λ«. 'Ο  ** « «

ΤΕΗΑ1Α λ., ϋ



η ΜΕΣΗ ΠΤΟΡΙΑ

ίΐς  -(V Ίιαλίαν νοϋ ^44), «Ιλλλ |Χ(τ& τοτόΰτον (&«ρ(θμ(Μ χαΐ άθλ^ον' 
«τρατοΰ, δ τ τ ι ο&η( ούίίν ήδυντ,θη νίι 2ηΐ)^{(ρτ'9  ̂ γενναΐον. Ίδ{ω; 4ε βεν ήδυ· 
ν ,̂9ΐ) ν9ί νώση 'Ρώμην, 4ιιο(αν δ Τωτίλας Ιχορ'ευνε, μετδί μαχρ&ν πο- 
Ιιορχ(αν, τω 546. ΕΤναι άληθκ 8τι δγχατίλικε πίλιν α&ττ|ν μετ’ δλ(γον (ίν 4ρχ^ 
τοϋ 547) χαΐ δτι δ Βίλι»!ριος xατ£λ̂ Ε6ε τήν μητρέποΧιν ταύτην. Δεν χατώρθ<ι>- 
αιν δμ(ι]{ είμ^ νδι δχυρών|ΐ αυτήν χα% £λλας τιν^ε κδλει; , £κ 4£ τοϋ αυατίΕδην 
ίΐν  δτδλμα νδ άγωνιβθ^ πρδε τοίΐ; Γδτδους. Δ ιί  νλ γίνναι δ£ τ& £απευαμ{να 
ΙχεΤνα δχυρώματα, χατελυβηααν κολλδι τη« άρχαιύττ,τος μνημεΤα* χαι Ιι γ£νει 
£«1 τοΰ ποΧίμου τοδτου, 4ιίί των Αλλεπαλλήλων δτ,ώαεων των Γότδων, των 
ΦρΑγχων, των Άλλαμανων χβ) οωτων των Βυζαντινών, ηινεπληρώΟη ή χατα- 
ντροφί| της Αρχαίας λαμπρας χαΐ πεπολιτιαμδνης Ιταλίας* αΐ προηγοΑμεναι των 
βαρβάρων εΙαβολαλ βλν εΤχον Απι^ρει εΙμή προαχαΐρους αυμνοράς.

Έ νφ δλ Α πάλεμος ίξηχολούβει τοιουτβτρίπως 8εινδς Ιν τη μ£αη χβΐ ίν τη 
χάτω Ιταλία, πλημμυροδαι πάλιν οΐ Φράγχοι εις την ίνω, ληατεδοντες χαΐ 8η- 
οϋντες τήν χώραν, 588, Ό  Βελιαάριος, οΰδεμίαν λαμβάνων Αχ ΚωνβταντινβυπΑ- 
λεως αυν8ρομν> παραχαλεΤ ν’ Αναχληβη, χαΐ Ανακαλείται, 549* μιχρδν 8ε μετδι 
τήν άναχώρηαιν αδτοΰ, πίπτει τδ δεύτερον ή ’Ρώμη εις χεΐρας τοίΐ Γδτββυ βα- 
οιλάως, οςτις προςτούτοις αυγχροτήαας ατδλον, της μίν Σικελίας δεν δύναται νΑ 
γίνη ΙπΙ πολ& κάτοχος, λεηλατεί όμως τινάς των Ίονίων νήαων χαΐ καταλαμ
βάνει τήν Σαρδδνα χαΐ τήν Κδρβιχαν. Αλλά μετ' ού πολΰ (552) Ιπελθών δ Ναρ- 
βης, δ Αγαπητός της Βυζαντινής αύλής, μετά νέου χαΐ πολυαρίβμοο ατρατοϋ, καΐ 
διαφυγών τδν χατ’ αύτοΰ πεμφθέντα ατρατηγδν Τ η ία ν ,  χαΟώς χαΐ τά τών Γότ
θων τότε αύμμαχα Φραγκικά ατίφη, αυγχροτεΤ περί Εΰγούδιον (ί) Ίγυύΐον), τη» 
Αρχαίαν Έτρουαχιχήν τιόλιν, προς τά κύριον τοίί Γοτθιχοΰ ατρατοΰ μέρος, μάχην 
χρίβιμον, καθ’ ί̂ ν έπέτυχε νίκην δλοαχερή, Ιλαβε 84 καΐ δ Τωτίλας αύτδς πλη
γήν, Από της όποιας μετ’ δλίγον Απέθανεν. Οΐ Γότθοι προεχειρίααντο έν Ηαυίφ 
νέον βασιλέα, τον Τηίαν, (552), δςτις κατώρθωσε μ'εν’, μετά θαυμαστής έπιτη- 
δειότητος, νά τυγχεντρώση τόν διχοτομημένου στρατόν αυτών, τοϋ όποιου μία 
μεν μοίρα ήτ* έν τή ίνω Ίταλίφ, έτέρα δέ, έν τη κάτω, καΐ νά δχυρωθή είς 
τούς πρόποδας τοΰ Οΰεσουίου, ήναγχάσθη όμως νά συγκροτήση ένταϋθα, πρίν ί} 
φθάσωσιν οΐ εις βοήθειαν αΰτοΰ προσχληθέντις Άλλαμανοι, μάχην διήμερον, έπ- 
αγαγίΜσαν την χατάι·υσιν ένός τών χυριωνέρων Γερμανικών έθνών. Ό  Τηίας 
ίπεαε μαχόμενος γινναίως* οί περισωθέντες 1’ότβο; έόέχθησαν τούς ύπό τοΰ Ναρ- 
σή προταθιντας αΰτοϊς έπιεικεϊς ορούς, τοΰ νά διασπαρώσιν εις τάς χώρας οπού 
εΤχον τά χτήματα αυτών χαΐ νά διατηρησωσι τούς θησαυρούς αυτών* όλίγοι δέ 
τινες, μη βελήσαντες νά ύποχύψωσιν εις τούς όρους έχείνους, διήλασαν |ιφήρεις 
μέχρι τής ίνω Ιταλίας, καΐ ήνώθησαν αυτόθι μετά τών Φράγκων καΐ ’Δλλαμα- 
νών, οΓτινες, είς 711,01)0 συμποσούμενον, εΐχον ύπερβάλει τάς ’Άλπεις, ηγεμόνας 
ϊχοντες δύο Αδελφούς, τον Β υ κκελ ΐνον  και τον Λ εύ θ α ρ ιν , καί ώρμησαν 
είς την μέσην και την κάτω Ιταλίαν, Ό  Ναρσής 8εν έτόλμησε νά άντεπεξέλθη 
κατ’ αύτών έχ τοΰ συστάδην, Αλλά, κλεισθείς έντός τών οχυρών πόλεων, περιέ- 
μείνε πρώτον νά Κη τούς νέους τούτους ίχθρούς έξασθενήσαντας Από του κλίμα
τος χαΐ τής ένδειας τών τροφών* γενομένου δε τούτου, έπέπεσεν εις τά λείψανα· 
αύτών χαΐ τοααύτην έπέφερε φθοράν, ώστε έξ όλου έκιίνου τοΰ στίφους, πέντε μό
νον Άλλαμανοι έπανήλθον είς την πατρίδα αύτών. "Επειτα χατεβλήθησαν εύχερώς



ΤΜΗΜΑ Α. 13
Κ«1 οΐ -έλίγοι Γίτβο», “μ ι  δίΐτίλβυ» £τι «οΰ χβΐ «ο3 ίμυνέμινοι (μίχρ< τΛ  555 
ί  563), ή δ* ΊτβλΙ* χβτίΜη ί* ί τιν* χρύνον ίχβρχία ιοΰ άν*τολιχο3 'Ρωμβί- 
χοϋ χρά»ου« χβι διιρχτ,βη δχ& -ϊβΰ Νοιρβή, ώί βύτοχρατοριχοΰ ί*άρχο«, ίν γίνίΐ 6» 
«ρύ*ον «ρέ«ρον δπδ ·ίοδ Όδβ#χέρο« χβΐ τοδ θίυδίρίχίΜ.

Γ. τ ϋ »  « ΐ  Γ « λ · ϊ 1 ί ί  χ · 1  » ν  < ί  1 β « · ν Ι τ  Ο ύ ίβ ιτ · ^ · * » * »  *ρδ**«· 
τ»ι>;ιιν {βιλ. 4 * 1  ιοδ Ρ'6λ. 4 ')  *ύς οΐ Ο διβιγίϊίβι, χ«»βλο6όντις τί]ν μιβημβρινήν Γ»- 
λχτίαν, Τί[ΐ»*«» «ύτόΐι χρίτβς,<4 6χβΐβν, 4*6 ·ϊ*ι;  *ρ«β’»«βύ»ιις »ύ«ίδ Τβλώβηΐί,ώνομί- 
•βη τολ*«9«*ν. Π.«ΐίν»ο< 431 ι!« τ* Κ .«λ ·νν .χ*  * . ί ί ·  <ίδ υΙοΟ «βΐ 8ι»β4χβϋ »ο3 
Οδβλλί» θ « υ β ·ρ Ιχ ο »  Α', ί « « ξ β «  -«ή» 4{ΐχήν *ρ3τον μ4ν 4 «ριβίύτιρο; «ώτΛυί4ς 
θ ο ρ ι β μ β ΰ ν ΐ» ;  «*1 ίύβ ί ϊη  ί*««»  4 « ύ ϊ»  4ί»\·ό« β ί ϋ ί έ ρ ι χ β ί  Β', €«τίς, ρ β«- 
ίι«ύ»»4 4*4 «βδ 4 3 3  μ<ίρι '<» 4θβ, «ύ μ4νο» ΙχϊγΙββ» ϊ 4 Ού««;γο»ίΐ).4ν »ρ4ϊβ« ί» « ί  Γ ·- 
λ«τ(?, 4λλά *«1 4» « ϊ  ίι* ιν%  χατ ίχνη η  χώ?·ί τ«ν*«, ίβίι*< 44 «δ« , 1*νχρ*»ι»»άχ«»ς 
βνίίί» 4ιγ4 ϊ »|« €ΐς Χρρ**ή» 4ιβ«ίραιώϊ»<*{ χβν Βινβήλχν, Σηήβι,νς, τών 4*οΙ«» 4λ1γ*ι 
μονρν ^λ«1 , «{< ϊ4  *ρ4ί ρβ^ρ«. δ?η Οββχβρήβαβαι, ίιΐϊήρτιββν μΙχμι ·ην4ι φ  4νι5«ρ- 
χηβίιν αύ«5». Ό  <οδβ»Μ4«ρ{χ»« 44ιλγ4ς $ 6ιί4οχοί Ε ύρνχβ«  , 4ββ—484, ί*ιξί«ιν«ν 
{»» μ>λλο> τ4 Οϋ»»ιγοι4ν*6» χράτβς, *αι·λ«βών χϊ|ς  μ ίν Γ·λατ(ας ϊή»  ΡροΒηγχίβν κβΐ 
«ϊ»«ν χήν μίχρ* Α·(γτ.ρ« χώρ·», χ · ί ·* ίή β · ϊ  44, έντίΰβ»» ϊών Πυρηνβίκν, δπιββν τ};* 
2(ρβόνη»βν, 4χτ4( «οδ βορκΜυτιχοδ ταύιη; μέρους, <4 4*οΤον 4ιΐφδλ«ξ>ν ο( Σ4ΐ)4οι. 
’ΒχΙ Αλαρίχου Β'. τοδ ΕνρΕχου (484—307), χ4 04(ηγβχ4ιχ4ν χρΑςος έχινδδν·υα(ν 4x4 
*βϋ Χλο4β6Ιχ«ν, ^ ίι» ιλ·. ϊ»«ς, ί*1 τ^ς 4νη>ιχ4ττιτβς »οδ ίμβλαρίχοο, έν ίΐλδς  ύ*οτ«· 
χβϊΐ ύ*4 ςων φρίγχιβν, έ4« ίέν έβώζιοο, ώς οΤδομιν άνωτέρ», 4*4 ϊβδ ’ΟςρογοςΙιχβδ ββ· 
η>έΜς θ<υβιρ[χβυ «οδ μςγΑλου. λ«ο4·ν4ν«ος 44 ΐβύηυ, 4 λμαλΑριχος χα«α64λλβτ«ς 
1*6 ιών Φρίγχβν, «?τιν«ς χοτιλαμβάνουβι «6 «λ ί'ίτον »οδ *ρ4ς 6ο?ί*ν » ί»  ΠυρηναΕιβν 
0·4€βιγβς|ιχοΰ ρ<ι·ιλ*1ικι, δ ς «  6 Ό»<ρόγο«»»ς Θ ·δ 4 » ί ,  4 έ*ΐϊρο*ιύ»*ς τ6ν Άμ*λ4ρ»- 
χ«ν χ·>, μ(ν4 «ήν ςχλίυϊί)» βΰτοδ, άν#γ«ριύσ·ς ί«υν4ν ρβϊίλέβ τών Οΰς»ιγ4τβ<0ν, ήναγ. 
*β»4η νά μίταΜβ·# τήν Ϊ4ρβ» *ϊις ΚιΛρνήβίιίς (ίς «ήν ΙσπβνΙβ» (331).

Άχτοτ» ί) χοριβρχίβ νών Ούςβνγόϊίβν *ιριβρίζ«»βί »(ς νήν Πνρηηϊχήν χ«ρο4νιιιον, 1χ· 
*4ς ν»ις 4*βί«ς 44ν *·*«ΐχον βδτο· ςίμή μ«χρ4ν *>ν· *ν * ί  Γ«λ«τ!(ρ χώρβν. β νβ ι 41 *6 1ν 
ι ξ  χιρβρνήϊψ 1*«1νη Ι4ρ«Ην «ύ<4 χρά«ς 4ι4 τβδνβ μάλιρ» λόγβ 3ξι»ν, 8»ί 1ξ δλ«ν *ώ» 
Γχρμανιχών ί4ρυμ4τβν, <» *ρδςιρ 6 ξτ,ρΒνΙιΙς 4ρχ·Τος *ολιτι·μ6ς 1)ρξατο βυίις νέι 
Αιαδίδς ρλ>β«ο4ς μονίμους· 0( ΟδιοίγόςΡοι δνέχαβιν 4ΐ(χρ{4ηην 4*4 νών 3λλι»ν Γ<ρμα· 
«ιχών 14»ών βύ μ4ν«ν 8ι4 νήν ΐοχυρονέραν αύιών ^οχήν πρ6ς τ4ς μο>(μους χατοιχίας, 
4λλ4 χαΐ 4Λ τήν *ρ»ϊμ«»τ4την ά*ο4οχή» νής 'Ρβμβϊχϊΐς 4ι»*λ4β«βς, δς «» 1*1 «οδ Το· 
λ»ββιχοδ αύιών χρΑιους 4«ο«ύμι·ς 4>>χρίνβν«ο 4x6 <ών νρ>χυς4ν(ον αυτών γιιτόννν, τών 
ΦρΑγχνν. Συνςτέλοοι 41 *ίς τούτο $ 8τ» χατέαχον τΐις Γαλατίας τ6 μέρος Ιχτΐνο, ι{ς τ6 
4χβΐβν ή 4ρχαία φιλολογία χαΐ τ4 Αατινιχ* 1χ*αι4ιυτιχ4 καταστήματα μδλιατα ήχμα· 
σαν χαΐ ίχ ί  «λιΤαιον 4ιΐτηρήβΐ]«αν. ΚαΙ έχ* αυτών αών συμφορών α?τιν«ς Ιιτήλβον μ«<4 
*βν θάνατον τςδ λλαρίχου Β', ο1 Ούτσιγότθβι 4ιΐφύλαξαν τό χρ4ς τήν άνατέραν *αι4((α» 
αϋσΐιιμα χαί Ιχροστάττυσαν τ4 καταστήματα Ιχιΐνα. *Βη 4x1 ΕΰρΙχν, νίμοι γραπτοί χα4· 
κρώθιισαν άντί τών άχλών Ιθίμχιν, 4 44 ρασιλτΰς Ικτίνος μτττχιιρίββη τ(ς τήν βιβίκησιν 
τ6νΓαλάτη» Λ έ ο ν τ α , χαΙώςβρα4ύττρον 4 βτυίέριχος 4μέγας τ6ν Ιταλβν Κασσι64ωρον. 
•II 44 τραχύτης μτ τήν 4*οέαν οΐ Αρτηνοί ύΰτσιγίτβοι χατι4(»ξαν τούς 4ρ6«4ύξονς αύτών 
4ν τή Γαλατίφ χαΐ 4ν τή ϊσχανίφ ύχηχόους, μή άκο4οΐΒ οές τ6ν χαρακτήρα αδτών, 4λ> 
λ ' ιΐς  τ4 χοιν6ν τής έχοχής Ιχτίνης χντΰμα.

*0 β(ΰ4(ς, ύχοχ»ρήοας τις τήν ίσχανίαν, ί'βρτυστν τ(ς Βαρχιλλόναν ιΐχοσαιτίαν 8μ»>ς 
βρα4ύτιρον, μττττέβη ή Ι4ρα τής χνβτρνήστνς τΙς Τύλητον, τ4 4«οΐον *αΙ 4ιέμ«ναν τ(ς 
τ4 μιτέ«ιιτα χρνττύουσα τοδ Ούισιγβτΐιχοδ κράτους. Ό  Θιδ4(ς 4*ολιτ«δ4η μ4ν 4*ιΐιχέ· 
οττρον *ρ6ς τούς χαίολιχβΟς έγχνρΙους, 4ι4 »4 έξασφαλίση τ4 έν τή Ιβχανίφ κράτος αϋ· 
«βΰ· άλλ», βίλήοας »4 χυφί#»®, ίι*  τβ» μτγνατάνβν. τ4 ρ»ϊ·λιχ4ν ·ΰτϊδ 4{ί·μ», τίωχον



Η2ΣΙ1 ΠΤΟΡΙΛ
ηβηο* «λ «& βΐΜίνμα ^  «οΟ βαη)ί<*<, δ((

«•V* Η  ΟύΜίγηΙικΙ* «^τ*< (Μ ^λη* κ^ τη  «αΐ «ριέβτη 4«< «ολλί( 4ν«>
|Μλ(·(, 4κΑ <·» 4«ο(μ« (ΐί?«ΧοΟμ«'«#ι'*γ’  έν4{ ρίν ·1 Βυζιν«ν·Ι, ·(» «« , (ΐ€«4 «̂ ν 
»«ΐ|«ιν «Ι)ς έκΜνν «μ» ν ^ ·ν  ι ΐχ  με«βγ«ΐΜ «ατέλ·β»ν <·^λ[β«
«ιν^ ιιίλιι< ^^Μηι{·ς, ο( Χ6: ^ ι  {«(χράτηΜ* Γαλλιχίχς, «Υ)ς Π« ·̂
«κγαλλίχς μ ( (« μέρη λς·ν^α«. V) <« Ι η ι  Ββ9 «(μ^χΐς Α« α ο ίγ ι  λ 8ο«. »(«ς 
1β«·α«υΜ μ<χγι χΜ 58β μ Ι Ανι<(<χΙΐ) «μέγιχηκ |ϋβ·1»«*Ην ΟΐχχιγότΪΜν )ιτ(μίν<*ν 
4 ·Α βχυίι^Ιχ» «βν Β', κ( ι̂<«τ«ιλχ χ«Ι 1χαηΐ·<*βι *β&< μιτιβτανας, χβτίςηβχν ί*( «ινκ 
χρόνο* «λ*ιρονομι«ήν «ήν ρ>«ι)ιΐ{·ν χαί χατέλνοι* «ν*·λώ« «ό 56)<6(χ6ν χρόνος. Βν· 
«ιη'Μοόν*) 1«1β^ς νχ^ρξιν ή βα·ιλ(!β οβί υίοό ούνου 'Ροχκο^^ήόβυ (Β83— βΟΙ} Βς 

οις, άκοββλόη «ό« Αρχιανιβμΐ», <0όχ(μ οήν όρόοίοξίβν, νήν όχβίον ό̂ δη έ«;ίββιυο« οδ 
«λιΐοτοι, ο5ν ύχ^χόνν βδνοδ, χβοήργηοχ οή* όχχγόρικβί* *ών μινοξύ ΟΐοβιγΜΐ·* χ ·1' 
*ΡΜμο(«« γόμνν, χα|νχ<β*λι» άμφίτιρ· «ό ΐΙνί) ι2ς δν χαΐ «ό οΰτό δίχοιον, μςνςβίβαο· 
«βλλοόο δ ρ ^  «ξς 'Ρ·μβϊχϊ|ς *0μ·ί«β1β< χίς οήν ΟΛβιγβνβιχΙιν β»ίχτί»ιν χ»1 βιχβιοδβ- 
•ίαν, κ«( Ι Μ λ  «ό διμίλικ *ής βροδνοιρον χονό μιχρδν Ιχιλόούοης ϊ^ ιξ ίβ ς  ν̂ ς 
«>γ«*Ιυι1χ  γλύοβης μι*ό *^ς 'ΡνμοΓχής. Αλλό μονόλίγον ή βαοιλιίβ χχιέβιΐ) «όλιο 
βίροΓ  ̂ κοΙ Ι«ν^Ην κόλιν διχόνοΜίχαΙ «αρβχα(. Ονδέν 'ξννβνόχΙ Ε ιοοςβ ούο ου (β12 
— β3β} Μΐ Χ ο υ ΐ « * α ·  (621— 631) (διβληΐηβον ο< Βυζ·ν*ιν«« χοννόχοοι* έχ *^ς 
ΙβχονΙος. 1«1 δ) 'Ρ ο χ χιο ο υ Ιν β ο  (649— 672) οονςκληρύδη δχύδτ,ξ νύν νόμ»ν, δ«*ι< 
«ορκΐχ* οδ 6x4 *Μ 'ΡΜμκϊχΜ διχοΐαυ βνμχλ'Αρ·>Μν Ούςοιγ^ δ̂οιδν δίχβιον χοΐ Ιχρηβ(· 
μινοι οοΰ λ»(Χοΰ ι4ς β4οις ν!̂ ς διαχκρίοΐιβς «1)ς βιχκΜούν̂ ς̂ Ιν «φ χρότςι* έννχνβιν δέ 
κανηργήδΐ) «αρ4 *»ΐς Οϋιοιγότδοις χρύνοις <| «όν< ονι χαν4 «άβον «ήν Εΰρύχ^ν ΐχιχρ»· 
χονοα διόχριβνς χβΰ διχβ(ον χ·νό «ήν έΐκχην *«ν χολι««ν χοηγι^ήν. *Β χηη χρό* 
χοώνοιΟ ο( ΟόοβιγοτδιχχΙ έχχλ*|θΐβθ«ιχ«Ι οννοϋοι, «{< «4ς 6χβ(«ς χρ«ν·ν ήδΐ) χαρίτηβα* 
χοΐ χοομιχοΐ μογιςάνςς, Μτίοτηβχν 4λη4·ΐ« χοιναΙ ΙβηχαΙ ούνοδοι, δχινονρομμένΜ *ήο 
νομβδιηχήν ομ χρόνους δξβυοίον· χβΐ χιρίμδ* ννν έχχλιιοιαονιχνίν χραγμάτον όχ«ρό· 
οιζβν 1ν αΰοκς μόνοι *( χληριχοΐ, χ(ρΙ δέ «ϋν (λλιΜ έζινοννίος ουνοψήριζβν χαΐ ο( χβ· 
λχτΤνοι, ήτοι «{ χοομιχοΐ μογιοτανχς, «ίτινςςδμΜς ήβχν χολύ χΰοριίμότιρβι οδν χρύ· 
Χίον, «ςτ· 4 χλήρος χλχΐοτον ΐοχν*  ̂ύς χρ4ς *4 χβλιχιχό χρόγματα. Μόλιοτα δέ διχ· 
χρΙνίΜΐ <4 ΟίΛβιγβοδιχίνχοΜΜυμβ όχδ »5ν »ιομύν τβν Ιλλχν Γιρμανιχϋν ί»ν«ν χατ4 
νβΰτβ, βτι, χβτ' βΰτέ, «1 έχαρχιχχαΙ δΐΜχήβιις δέ* ήβον μέςιυδα, δηλαδή ύχβυργήμοτ· 
χληρονομικέ, όλλ' άληβχΐς ύχάλληλβι όρχβΐ διδόμοναι ύχέ »ο5 βαβιλέβς, χβτ4 τό δβχςΟν· 
4 έν γίν»! ύχο9·ίνο*ται χ·ρ4 « 'ς  ΟΐΜοιγότΙοις λ<α«ότιρ·ί τινχς χβλιτιομου Ιδέ«, χαΐ 
έχιβτήμη, χβΐ «έχνη, *4ς όχβίας μάτην ήΐέλομχν ζητήβιι *(ς τ4ς λοιχλς Γ<ρμ«νιχ4« 
χύρας τής έχοχής έχι(νης, βι'δ  ̂λυχηρβτέρα όχς6β(ν«ι ή μττ’ δλέγον έχιλδοϋοχ 6χβ· 
δβύλ«·ις τού ΐΐνβυς ίχτίνου.

*ΒχΙ ττΰμττό τένΙόυατβυ τού ·Ρι**«οουίνβου όναγορτνδέντος Ο δόμβα (672— 680) 
ήρξχντβ νό όν>ρ·(ν·ντ·ι τ4 έχιβλαβή όχβτςλίβματ* τής ύχτρόγκβυ δυνόμτιος τού ό · 
Μίτέρου χλήρου." 01 έχίβχοχοι άχδ χοιμέν·* τής έχχληβΙβς. χχτίβτηοον Ισχυρό» μ«. 
γιοτάντς, όγννιζόμτνβι ν4 χ·τ«ρέρ<Μς τόν μέν λαόν «Ις χντμαίαν διιβιδβιμον!**, τδν δέ 
Ρ*τιλίβ, (Ις όληίή δβυλοβύνην. ΚοΙ Ιχιιδή οδτοί χαΐ »Ι Π·λβτΐ·«ι χστέστησαν χλη. 
ρονομιχό (Ις τός οΙχ(«ς αύτύν τ4 όνώτιρα όΐιώματβ, ή 4x4 τΰν δλίγχν έχιίνκν 6ν. 
βρ«ιχ»« γινςμένη έν τφ χράτιι χοταχίισις, χροήγττβ δσημέραι ότιμιιρητί, τ& ήΐη έξη· 
χρ(ι<Μηο·ν, χαΐ, χοροτιινβμένης τής ιΐρήνης, δ χαροχτήρ τοΰ ϊδνους έξιΙηλύνίη. Ό 
ΝοΙαιρέτης ααΐ διόδοχος τού Οδάμβα ’Βρβυτγος (680—687) ηνξησι* Ιτι μάλλον τά 
ΧρονόμΜ χ ιΐ χλ(·ν(χτήμ·τχ τίν  χλημχ5* χα» τ«ν μιγιστόνον. Ό δ» Ο ΰ ΐτ ίζα ς  
Ρ Ο Ι— 710) (Χ·χ·(ρηο* ν4 χα .αδίλη τήν δρρυν τοδ χλήροο, έγένιτβ β[ΐως δΐμβ σννβ· 
μοοίας τινές, τής όχ·{.ς δχροΐοτόμχνος ^οδέ ρ ιχος όνηγορτύέη μέν β«σιλ(δς, 4λλ4, 
δι6  τής χρές τόν οδχον τον χροαοτόχου του διχ«νο(·ς· (ΰχολυνιν ιΐς «οΰς έν τμ μ·τ«ένι
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ΤΜΙβΙΑ Λ Ιβ
4«» » ν  Λτ,»ιί««™< Χ?»6»<:. ·ίήν €̂ ς φ  |««·«{·« |Μ«{βΜ>« (
«·<ά\υ«ιν «Ο θύ*»ιγο«»ΐΜΰ «ρά»βν41711).

Δ .  Τ ί .  ίν  Γ βλβ·{ ί?  * * 1  ί »  ιή Γ * ρ μ « ν { ?  *ρ<£<ο« ^  Φ ρ ίγ κ ω » . 
χ β ΐ  Ι·* -«ί Ί·{*λ{? * ρ β τβ €  τΟ * Δ ο γ γ ο δ β ρ ί ίω » .—  ά ) Ί » ϊο ρ Ι *  
«ώ « Φ ρ ά γ χ ω ν  μ ίχ ρ »  ίη <  Ιν·ϊ*λο2« * β τβ λύ » εω «  %ών Μ ίρ β ν ϊγ ιη  
{««. Οι Φράγχοι δ*ν ηββν Ιξ άρχή« ίδιδν ιι ?βνβ«, δλλί μ(α των έμάίων £«£-> 
νων «ολλών Γερμανιχών ί&νών, αΐτινκ ήρξβντο νλ συγχροτώντβ» άηδ τής δ*»»- 
τΙρβς μ . X. ίχατοντβε-η,ρίδος. Άν«<μροντβι δΐ χατβ «ρώτον Ιν τή τρίηι έχω- 
τοντ«τηρ(?ι χ«1 πρωϊμώτβτβ δι^έίηββν ίΐς βύο χλάδονς, τους Τ ιιιο υ α ρ ίο ο ς , 
οΤτινες χβτέλαδον τ Ις  οχ6βς τοΰ χάτω Τήνου, χώ  τους Σ β λ Ιο υ ς , τ<Λς χ*τβ- 
οταθέντας χαρ« τδν Βάχβλιν (V·»!) χ«1 τδν Μόββν (Μβϋί«,Μ»ί3). Των ιιρώτων 
ήρξε κ*τ&τήν «βράδοβιν, ί«ΓΟνωρ(ου,β#βιλεύςτις Φ βρα μ ουνδ ος, ίηΐτοϋυΐοδ 
ζα\ διαδδχου τοΟ όποίου Χ λ ο δ ίω ν ο ς , οΐ Τιπουάρ.ο» χαΐ οΐ Σάλιοι ήνώβηββν, 
γαίνεται, ί ’ς ?θνος ϊν. ’Αλλ’ άχοθβνόντος τοΰ Χλοδίωνος, δχωρίββηοαν «άλιν τδ; 
δύο των Φράγχων τμήματα* χαΐ των μεν Σβλίων ήρξεν 6 νεώτερος ίχείνου υΐβς 
Μ ερουα ΐος, των δε Τ ιε ιο υ α ρ ίω ν ,  διφεαβΰτερος, τοΰ δποίου τδ £νομα δδν 
εΤνβι γνωατδν. Μετ’ δλίγον δ τοΰ Μερουβίου υΐδς Χ ιλ δ ίρ ι χ ο ς  ίζώβθιι διλ τον 
τυραννικόν οΰτοΰ χαρακτήρα, ΰΐϊδ τών Σαλίων, οΤτινες άνηγορευβαν βααιλία τδ» 
'Ρωμοΐον ατραττ,γδν Αίγίδιον, τον μετίι τδν βάνατον τοΰ αύτοχράτορος Μοϊορια- 
ν̂οΰ Ιδρύσαντα ττερι Συεαβιώνβς (δοΐββοηβ) άνεξάρχητον ήγεμονίαν* άλλ’ ?πειτ· 
ίιρίβτανται ττάλιν άπδ τούτου, βελήβαντος νδ φορολογήα^ βΰτοίις, καί τινες μεν 
δναγνωρίζουβι ιιάλιν τδν Χιλδέριχον, άλλοι δέ διατελοϋσιν ύτεδ Ιδίους ήγεμδνβς, 
Έ πΙ τοΰ υίοΰ όμως τοΰ Χιλδερίχου, Χ λ ο δ ο δ ίκ ο υ  Α^, τοΰ διαδεξαμίνου τήν 

αυνιινώθτ,ααν οχι μένον διεαντες οΐ Σάλιοι, άλλα χαΐ οΐ Ριιτουάριοι, 1« 
δρύβη τδ μίγα Φραγκικόν κράτος ά«δ τοΰ δποίου, μετά 400 ίτη, κροίκυψαν ή 
Γαλλία και ή Γερμανία τών νεοιτίρων χρδνων. Άιτδ τοΰ Χλοδοβίκου κρδς,τού- 
τοις άρχεται και ή άοφαλεατίρα καΐ συνεχής τών Φράγχων Ιατορία* οΐ δ ΐ διά
δοχοι αύτοϋ διεφύλαίαν τήν άρχήν μίχρι τής δγδδης Ικατονταετηρίδος καΐ άπδ 
τοΰ άρχηγίτου αυτών Μερουαίου, ώνομάαθηβαν Μ ερ ο υ ίγ ΐδ α ι (ΜβΓΟΤίοΒίβηε).

Καβ’ήν έποχήν ίδαβίλευαεν δΧλοδόβιχος, τα Φ ρ α γ κ ικ ά  ?((νηχατειχον ί -  
ιεασαν τήν π β ^  τδν “Ρήνον χώραν καΐ τήν Βελγικήν μέχρι τοΰ Σδμμα κοτα- 
μοΰ. Μεταξύ τοΰ Σδμμα, τοΰ Βρετανικού πορθμού καΐ τής Ατλαντικής, ίν ίλ - 
λαις λέξεβιν, ίν τή χώρ? τής Άρμορικής, εΐχον χατααταθή οΐ άπδ τής Βρετανίας 
ξ ά ν τ ε ς  Β ρ ετα ν ο ί (ιδε κατωτέρω), συγκροτήοαντες αύτδΟι ομοσπονδίαν τινά' 
■πρδς μεσημβρίαν τοΰ ΛεΙγηρος, άφ’ ίνδς μέχρι τής 'Ιβπανίας χαΐ οφ’ Ιτέρου μ ί- 
χρι τής Προουηγκίας, έπεκράτουνοί Ο ΰ εσ ιγ δ τβ ο ι' πρδς άνατολάςτούτων, πρδς 
μ^στ^1βρIαν δδ τών Φράγκων, φκουν οΐ Βουργούνδιοι, οΐ βαθμηδδν κ *  κατ' δλί
γον εξαιελωβέντες μέχρνς Άνδοματούνου (1.·ηβΓ«) χαΐ Αΰενιώνος καΐ μέχρι του 
άνω Λείγηρος* μεταξύ αύτών, τών Φράγκων καΐ τών Ούεσιγδτθων, ϊκειτο^ή ήγε- 
μονία Σ υ α γ ρ ίο υ , τοΰ διαδεχθίντος έν ϊτει 464 τδν πατέρα αΰτοΰ Αίγίδιον, τδ 
μδνον λείψανον τοΰ πρδ μικροΰ καταλυθέντος δυτικοϋ 'ΡωμΛκοΰ κράτους* προς 
άν*ϊθλδς τελευταίον, οΐ Ά λ λ α μ α ν ο Ι  κατεΐχον απασον τήν άριστεραν τοΰ Τ ή 
νου δχθίΐν άπδ τών έκβολών τοΰ Αάνου (ίϊΐια) μέχρι τών συνόρων τών Β ο ^  
γουνδίων. Οΐ ΆλλαμανοΙ εΤχον πρδς τούτοις καταλάβει και τήν δεξιάν του Ρή
νου όχθην, ετε δε μέγα μέρος τής Έλουητίας και εΤχον έκταΟή νοτιβανατολικώς



1β ΜβΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

μ ίχ ρ ιτ ο υ  Λ ιχ(μ  Έ νταϋθα βυνώρευαν μ ίΐ ΐ ί  των Β ο Τ ο ρ (ω ν  ]| Βαυα-·
ρ ω ν ,  τών χβτβιχούντων μεταξύ Λιχίβο, ^9τροι^ χβΐ Ά νίαον (Εοηβ). Π ρ ύ ςβ ο ^

< ^αν των τελευταίων ήταν χαταίττιμίνοι οΐ β ύ ρ ιγ γ ε < ,  ίξαπλώ?αντε< τύ ί χατ- 
' οιχίας οώτών ίηύ των ο-̂ νόρων των Φράγκων, των Άλλαμβνων χαΐ των Βαυχρων 
ν^Χ Ρ'■ 'ν  2ημανοΰ< δλης (Ημ ϊ). Πρύς βο^άν τούτων, τα Σαξονιχ&  ϊβ ν η -  
■^«τε'χον ίπααβν »χε8ον τ?ιν χώραν τίιν μεταξύ τού Άλβιο; (Ε11»β) χαΐ των 
Φράγχων, ίπύ δέ Άντουερπίας μίχρι Κιμβρ(χηί χεραοντ,βον υαΐϊβοδ), τταρύ τήν 
βόρειον θάλβίβαν, ώχοον άπο μίν τού Φλεύοο (Ζϋϊύ»Γ-8ίβ) μ£χρι του Ούΐαούρ- 
^ιδοί (ν«*βΓ) αυνεχώί, ίντεΰβεν δΐ και δ<ρεξή< «οΰ καΐ πού μόνον, οΐ Φ ρ ε ί α ι ο ι.

Ό  Χλοδόβιχο; Α', άνήρ πλεονίχτηε χοΐ φίλαρχοε, ^ρξατο, μιχρύν β;ρού ίβ ι-  
οίλεοαε, νύ ίχτείνρ τύ χράτοί αυτού. Πρώτον χβτί?αλε, τ^ συνδρομή όίλΧων τι-'" 
νών Φράγκων βασιλέων, τδν 'Ρωμαΐο' Συβγριον, περί Σοεσσιώνας, 486, χαΐ ίφό- 
νεοσεν αυτόν, παραδοβέντα αΐσχρώε ύπύ τού ΟύεσιγοτβιχοΟ βασιλεωε Άλαρίχου 
Β', εΐί 8ν είχε χαταφΰγει. Τότε, γινόμενοί χυριοί χώραί άξιολόγου, ϊλοβε δι4 
τής βίας σύζυγον, τήν όρβόδοξον Χριστιανήν Χ λ ο τ ίλ δ β ν , άνεψιΐν ένύς των βα- 
«ιλίων τών Βουργουνδιών , τοϋ Γ ο ν δ ιβ ά λ δο υ · δλλ' αύτός παρίμεινεν ειδω
λολάτρης μέχρι τοΰ 496, δτε, προσκληθείς είς βο-ίθειαν κ ιτύ  των Άλλαμανών 
ί»πό Σιγτ,βέρτου, τοϋ βασιλίως των 'Ριπουαρίων Φράγκων, τοΰ έν Κολωνία έδρεί- 
ον—>ς, χαι χαταδαλων ίν Τ ο λ δ ι ακω (ΖϋΙρΙοΙι) όλοσχερώς τούς Ιχθρούς έχείνους, 
ά -'.ύ ύπεσχίθη δτι θέλει άσπασθή τον Χριστιανισμόν, Ιύν ό θεός των Χριστια
νών δώσγι αύτώ ττ,ν νίκην, έη^ρησε χατύ τύ αύτο Ιτος τήν ύπόσχεσιν καΐ έδα- 
ίττίσΟη είς Ρήμους (ΒΙιοίιοι] μ4τδι 300 Φράγκων, Τύ γεγονός τοΰτο, 8ν καΐ μή 
μεταβαλον τύ 4γρια τοΰ χαταχτητοϋ έκείνου ήθη, είναι όμως πολλοϋ λόγου 
ίςιον, διότι συνεπήγαγε την είς τον χριστιανισμόν προσαγωγήν δπαντος τοΰ Φραγ* 
χικοΰ ίθνους, καί, ίπειδή οΐ Φράγκοι άπεδέξαντο τό όρ^δοξον δόγμα, συνετέλε- 
σεν είς την βαθμιαίαν έξάλειψιν τοΰ Αρειανισμού. 'Όθεν πολλό ότιό τοΰ δυτι- 
κίΜ κλήρου Ιστορήθησαν περί αύτοΰ θαύματα, ών τό μάλιστα άξιομνημόνευτον 
είναι, βτι λευκή περιστερό, ούρανόθεν πεμφθεΤσα, έχόμισεν είς τήν Ικχλησίαν τήν 
μυροιρόρον φιάλην, ήτις βραδύτεοον παρίστατο είς 'Ρήμους έπΙτής στέψεως τών 
βασιλέων της Γαλλίας,

Ο Χλοδόβικος άναγκάσας, διό της ϊν Τολδιακω νίκης, τούς Άλλαμανούς νό 
δναγνωρίσωσιν αύτόν κυριάρχην, κοθυπέδαλεν ύπό τό κράτος ούτούκαι τούς κα
τοίκους τής Άρμοριχής· Επειτα 8έ ένίχησε μίν τον βασιλέα τών Βουργουνδιών 
Γονδιδολδον, δεν χατέδαλεν δμως αύτόν όλοσχερώς. Έξεναντίας μετ’ όλίγον ό 
Γονοίδαλδος, γενύμενος κύριος δπαντος τοΰ Βουργουνδιχοΰ Εθνους, διεφύλαξετην 
*ΡΧν θανάτου (3<6)· έξέδωχε δέ οΰτος χώδηχα νόμων, δι’ οΰ παρε-
χωρήθησαν Ιδίως είς τούς 'ΡωμαΙους ύπηχόους δικαιώματα καΐ προνόμια τό 
όποΓα ούτε παρό Φραγκοις, ουτι παρ’ Όστρογότθοις άπελάμδανον. Ό  δέ Χλο- 
δόβικος άφήκε τόν Γονδίδαλδον ήσυχον διό πολλός αίτιας* πρό πάντων ίσως διό 
τήν δυσχέρειαν τοΰ νό συνειθίση είς τήν κυριαρχίαν τών Φράγκων τούς Άλλα
μανούς, οΤτινες δίν καβυπιτάχβησαν έντελώς, εΐμή 8 Ετη άπό τής έν Τολδιακψ 
(**Χ'Ί<· Συγχρόνως διετελει είς άβιαλιίπτους Εριδας προς τόν βασιλέα τών Ούε- 
σιγότθων Αλάριχον Β', καί ένίχησε μεν τοΰτον, πεσόντα Εν ττ| μάχη, καί έγέ- 
νιτο κύριος άπάσης τής μέχρι Πυρηναίων χώρας* ένικήθη δμως Επειτα ύπό τοΰ 
στρατοί^ τον όποΤον θευδέριχος ό μέγας Επεμψεν είς βοήθειαν τοϋ γαμδροϋ αύ-
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ΐίι!!, χαΐ ήναγχίίβΟί) να ιτβραιτηστι μέροί της Οΰίβιγοτβιχηί χώρβί. Ή  Προο»- 
«·,γχ{α τ,νώΟη μ« τδ ^σΐλειον το5 θϊΜΪερίχου, οί Οΰεϊίγδτβοι βιε^λαξαν 
τί|ν ατ,μιρίνην Δαγγείοχίαν, βπααα 8ε ή λβιττη χώρα οιέμεινεν ε!ς χεΐρας τοϋ 
Χλοδοβίχου, τον «αγιώοαντοί ενχερω< το έν βντ^ χράτοί, διότι ήτο όμδδοξος 
των χατοίχων, ο?τινε( 8μ(βονν τού; Άρειανούς Οΰεβιγδτθονς.

Μέχρι τής 8ΐϊοχτ,< τβύτης δ Χλοδδδιχο; χατέοτΤι μεν ανώτερος ιτροβΤιίτ»ις, 4λλ’ 
δχι χαι ήγεμών όλων των Φραγχιχών ^νλων* τδτί δε άπέδλεψε χαΐ εΐ; τοΰτο, έχι- 
τυχόη τον οχοπον διίι (ιποχριβίας, χαΐ ηχνουργίας) χαΐ ιρδνον. Πρώτον χατέδαλο 
Σιγι^ερτον, Τον βαβιλέα των 'Ριπουαρ^ων, χαΐ τδν νΙόν αΰτο2· ϊιιειτα δε τούς «λεέ- 
ατονς δλλους βαοιλεΐς Των Φράγκων, χουρευβας την χδμτ,ν τέύν δλέγων ττεριοο)- 
Οέντων, διδττ τδ ^έρειν χδμτ,ν μακράν ητο τιρονδμιον των Μερον'ίγιδών, τον οπο(αι> 
ίτερτ,βέντες χαθίβταντο, χατά τάς ιδέας των Φράγκων, άνειιιτήδειοι «ρύς τύ ίρ - 
χειν. Άπέθανε δί δ Χλοδδδιχος τω 511, διαίρεσα; το κράτος μεταξύ τών 4 υΙών.

Ή  τοραδοχ·}) τον χριστιανισμόν χαΐ ή κτηνώδης άΐϊδλανσις των άγαΟών, τ4 
οποία εύχερώς ίκτησαντο ε!ς χώρας πειεολιτισμένας, έτροπολδγησαν οδσιωδώς 
τύν χαρακτήρα χαΐ τά "'έύν Φράγκων, χαΐ ν̂ θελον ίπιφέρει ?τι πλείονα άλ- 
λοίωσιν, έάν α1 ΓερμανιχαΙ ^υλαΐ άπασαι δεν ησαν Ισχνρώς προσηλωμέναι είς τΔ 
πάτρια χαΐ είθισμένα. ΠαρηχΟησαν δέ τδτε χατά μιχρον χαΐ παρά τοΐς Φράγ- 
χοις ο1 θεσμοί οΐ άποτελονντες τδν έδιάζοντα χαρακτήρα τών έν τφ  μεσαιώνε 
Γερμανικών πολιτειών. Περί τούς χρόνον; τούτον; Ιγράρησαν χαι παρ’ αύτόϊ; οΐ 
νόμοι, ο1 μέχρι τή; σήμερον, ύπύ το δνομα τών Σαλέω ν νόμων, διατηρηθέν- 
τες, οννταχθέντε; δέ έν μέρει άπο τών άρχαίων έθίμιον, έν μέρει άπύ νέων δια
τάξεων, τάς δποέας αναγκαία; κατέστησαν περιστάσεις νέαι. Μη λησμονήσωμεν 
προςτούτοις, δτι οΐ Φράγκοι άνήχονσιν είς τάς Γερμανικά; ^ λ ά ς  αΤτινες, ώς οΐ 
Βονργοννδιοι χοΐ οί Ονεσιγότθοι, δεν έξήλειψαν τύν 'Ρωμαϊχον βίον είς τάς παρ’ 
αυτών χαταλη^είσας χώρας, έντενθεν δέ ύπέστησαν είς πολλά την έπιρβοην αυ
τόν. Και τής γλώσσης δέ αυτών χοτίσχυσε βαθμηδόν ή Λατινική.

Ό  άπύ τής πρώτης του Χλοδοδίχου γνναιχος υΙος θ ε υ δ έ ρ ιχ ο ς  ίλαδε τδ' 
μέγιστον τοΰ κράτους μέρος, την λεγομένην Α ύ σ τρ α σ ία ν  ^τοι την άνατολικήν 
χώραν, δηλαδή 5πον το Φραγκικόν τής δεξιάς τοΰ Τήνον όχθης μέρος, καί την 
άριστεράν όχθην μέχρι τοΰ Μόσα, έδρεύων είς Διουδδουρον (ΜεΙζ). Τής έπιλοίποιι 
δυτική; τον κράτους μοίρα;, ήτι; ώνομάοΟη τότε Ν ε ν σ τρ ία , τύ πλεΐστον ?λ«- 
διν ό δεύτερο; τη; Χλοκίλδη; υίος, ό 'Ι λ δ έ δ ε ρ τ ο ς  Α ', δηλαδή βπασαν την πα
ραλίαν, μετά πρωτευονση; τών Παρισίων. Ό  δέ πρεσδντερος τή; Χλωτίλδης νιος 

Χ λ ο δ ό μ ιρ ο ς  ήρξε τής μεσημβρίας, έδρενο>ν είς Ανρηλίαν, χαί ό νεώτερος, 0 
Χ λ ο τά ρ ιο ς  Α ,̂ τής περί Σνεσσιώνβς χώρας. Ούδ’ έπί τούτης δέ, ονδ’έπΙ τών 
άχολούθων διανομών Ιποιήθη λόγος περί την ευρύθμου ττ,ς διαιρέσεως, ή τής φυλε
τικής τών κατοικιών διαφοράς, διότι χατά τούς χρόνους έκείνους δεν προέκειτο περέ 
διοιχήσεως, άλλα μόνον περί κυριαρχίας. Οί 4 άδελφοί ?ζησαν κατ’ άρχάς έν εΐ- 
ρήνη. Ό  θεοδέριχος χαι ό Χλοτάριος κοτέβαλον, τώ 529, τούς ώμοτέρους έτι τών 
Φράγκων θυρίγγους, τών οποίων ή χώρο, άποβονόντος μετ’ δλίγον, 530, τοΰ βα- 
οιλέως αύτών Έ ρ μ εν ε φ ρ ίδ ο υ , χατελήφθη έν μέρει ύπο των Σαξόνων, το δέ 
πλεΐστον οπο τοΰ θευδερίχου. Μικρόν πρότερον ό 'Ιλδέβερτος, προσδβλών τούς 
Ούεσιγότβου;, ήρπασε πολύ τής χώρας αύτών. Επίσης οί Βουργούνδνοι, έποντρ 
λειμμίνως πολεμηθέντ:; ύπύ τοΰ Ίλδεδέρτου, τοΰ Χλοδομίρου και τοΰ Χλοταρίου,

(ΙΙΚ, ί ϋ ι  «Αϋ ίο έ ΐ Β'·) .  , 2
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τοδ 823—534, όΐϊίχΒψβν «λίυτβΓον ίΙ« την Φριγκιχην κυριβρχΓβν, δν μ Ϊ  

4ι*τηρηβ*ν«« τοίχ 18«οος νδμους χ*1 Οίβμβύί. Μικρόν 8’ ϊπίΐτ», οί Φρίγκοι, 
ύ^λοόμίνο» δ*δ την κβτάβταίιν τοδ ίν Ίτ*λί« ’Ο^τρογοτΟιχοδ κράτου;, Ιξέτειναν 

. χαΐ ϊνβίν των “Αλπίων τας χαταχτίοίΐί βντών. Ά λλ'ίνψ  έτιεξεχίΐνίτο τοιουτο- 
τρ4«ως τδ χρβτος, μεγίίτη Ι«6χράτη« ττβρβ τοΤς Φρχγχοις ίιαιρΟορβ, διδ την I- 
«ιμιξΕβν των Αρχαίων χ*1 βαρβάρων τοδ εβνοί! τοότου έΟίμων μετί τοδ « α η π ί- 

'τος'ΡωμβίχοδχβιΈλληνιχοδπολιτίίμοδ. Ό  χαραχτηρ τοδ ίβνους έςηχρίιώβη 
^  τοντοΐί, ττροϊέντος τοδ χρένοι», ίχ ι μάλλον και μάλλον, χαλ δεν Ιβελτιωθη τίαλιν 
ΙΐΙμ^Ι ά-ροδ «αν τδ άρχβ'ον ί  έ?τ,ρ*νίίΙ)η ζ  δντδί των νέων ατοιχείων Ιντελώί αυν- 
βχωνίώη. Πολδ 8* αυνετελετεν ε!« την φθοράν των ηθών χαι τοδτο, δτι οί μλν βααι- 
ι'λεΐί δεν ένηργουν είμή άκλώί ώ< ατραίτ,γοί, βΐ δε πολιτικοί τοδ χράτοοίδποβίαεις, 
ΐιε{αγδμιεν*ι εί; τήν Λατινικήν γλώτααν, την όποιαν οδτοι δεν όγνώριζον πάντοτε 
χαλώε, ίίσαν άνβτεΟειμίναι εις Γαλατο^^ωμοίους όπηχόοοί.— ΌΧλοδδμιρος,πε- 
-βων εΙ< τδν πρδί τοίχ Βοοργο-ννδίονς πόλεμον, χατίλιπε τρεις άνηλίχοιχ υίοδε, των 
Οποίων δύο μεν δφονευΟηοαν υπδ τών θείων αότών μετά τινα; ένιαιιτοδε μλ τρόπον 
Ϋριχβλίον, ό δΐ τρίτοε ήναγχάοθη να κόψη ΐδί? χεφΙ την κόμην αυτοδ καί νά μο- 
νάστ). Ό  τοδ θε\>δερΕ^ον υ1δ< θ ε ο δ έ β ε ρ το ε , οετις διεδέχθη τδν πβτέρα, τφ 

Φ 34, Ιν Δδ«ρα·ί<ι, κατεπολεμηβε μετά τοδ θείοι) αοτεκ! 'Ιλδεβέρτοί) τδν ϊτερον 
’θεΐον Χλοτάριον, χαΐ μόλκ, οι4 πολλό» άγώνων τη; Χλοτίλδη;, ήνωρΟώθη ή ε?- 
ιρ'̂ νη. Τδν βύτδν δδ Χλοτάριον ήπείληοε 81; δ ι»1δ; Χράμνο;, τδν όποιον έπί τί- 
λοο;, μετίι της γυναικδς χαί τών θογατέρων, χατίκουσεν ό πατήρ. Βρίθοοσι δδ ίν 
γίνει τά χρονικά τών Φράγκων τοιούτΐι>ν άνοαιουργημάτων χαί χαχουργιών.
» Έ χ  τών νίών τοδ Χλώοβίχοΐ) μόνο; δ θεοδέριχο; χαί δ Χλοταριο; Α χατίλι- 
«ον άπογόνο·);· άλλ’ ίπειδήδ μόνο; «ίδς τοδ θευδερίχοο θ ε ο δ ίβ ε ρ τ ο ς  χαί ό 
ϊγγονος θ ε ο δ ίβ α λ δ ο ς ,  άπίθανον πρωίμώτατα, άπαν τδ βαοίλειον ήνώθη πάλιν 
ϊ>«δ Χλοτάριον τδν Α ', τώ 558. ΆποΟανόντο; δέ αδτοδ τφ 564, διενεμήθη πάλιν 
τδ κράτος χατ’ άρχδ; μίν μεταξδ τών 4 αδτοδ οίών, τοδ Χ ιλ π ε ρ ίχ ο ο  Α ', τοδ 
Χ α ρ ιβ ίρ το ο  Α ', τοδ Γ ο ν τρ ά μ ο υ  καί τοδ Σ ιγη β έ ρ το ο  Α ', ϊπειτα δδ 
τφ  568 δτε Ιτελεύτηοεν δ δεύτερος, μιτα|δ τών λοιπών τριών, ών δ μεν Σςγτ|βερ- 
το; (λαβε την Αύατρααίαν, έδρεύεον ίν Διουοδούριρ, ό δε Χιλπέριχο; ήρχεν εις 
'Χοεοτιώνας, δ δί Γόντραμος, εις Λδρηλίαν. ΉντεδίΙεν ήρςαντο νίαι εριδες χαί χα- 
Χθοργίαι, τάς οποίας όπεθαλψαν ιροβερά γυναικεία πάθη. Ό  Σιγήβερτος εΤχε αύ~ 
(ογΟν την Β ρου νείλ δα ν , θυγατέρα ένδς τών Οΰεαιγοτθιχών βααιλίων τών με* 
ταζδ θευδιο; καί Δεουϊγίλδου άρζάντων' δ δε Χιλπεριχος την άδελ^ήν αΰτη; Γ  α* 
Ιίεο ο ο ίν θ α ν . Άλλ4 μετ’ όλίγον ό Χιλπεριχος προτιμφ την παλλαχήν Φ ρεδε* 

^γο ύ νδ α ν , χαί, άποθανουοης αΓιρνης, ιβως δί δολοφονηΟείαης τη; Γαλεβουΐνθης, 
λαμβάνει την Φρεδεγούνδαν αύζυγον. Εντεύθεν, διά την άδυοώπητον όργήν τής 
ΒρουνεΊλδης, Ιχρήγνυται μαχρδ; καί ^οσερδς μετα{δ τών άδελιρών χαί τών γυναι* 
χών αυτών πόλεμος, χαΟ θν ό άβθενή; τδν νοΰν χαί άπόλεμοςΓόντραμο; διετίλεαεν 
'ϋτλ μίν μετά τοδ ίνδς, 4τΙ δί μετά τοδ Ιτίρου τααοόμενος. Τελευταΐον, οί δυαηρε- 
ντημίνοι τοδ Χιλπερίχοο Φράγχοι άναγορεύουαι τδν Σιγήβερτον βααιλεα αυτών* 
ϋ λλ’ ή  Φρεδεγούνδα κατορθώνει νά Οανατώατ) διά δολοφονία; αύτδν, χατ’ αυτήν την 
ρτιγμήν τής έναγορεύαεω; (576).

Τότε διαδέχεται τδν Σιγήβερτον ό μόνο; αδτοδ υΐδ; 'Ιλ δ έβ ερ το  ;  Β', πα ΐ; ετι 
 ̂ ,(δν χαί άπδ «V  μεγιατάνων ·ρ9πί;^με«ς· ό δε ^λπερ ιχο ; σώζει την Ιδίαν

ΊΜΕΙΗ ΐηΌΙΊΛ
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1Αί5>ίδ«, άλλ3ι 5ολοφονί'τ«ι, τώ 584, διβδ^χετ** ί ΐ  δ μόνβ« έπ(»ης αδτοΰ«Ιδς 

■ηρδ μικρού γεννηθείς όπδ ιής Φριδεγοώνδης, Χ λ ο τά ρ ιο ς  Β '. Μεχ« ένν£ι {χ^ 
δποΟανόνχος κ»ί τού Γοντράμου, κληρονομεί ό 'Ιλδέίερτος τίϊν χώριν αύτού, χ»1 
ηδη γενδμενος χόριο; των δόο τρίτων τοΟ ολοο κράτοο» ζητεί ν* ίρχίσ η  καί τον 
κληρον τού Χλοτϊρίοι) Β'* ή ίπιτροτεύουο* δμω; τούτον Φρεδεγούνδςε άποκροόει 
γεννβίως τους Αύβτραοίους. Τίρ 596 άΓοθντίοκει ό Ίλδίδερτος, χατβλιπόίν δύο
δνηλίκοος νίους, τδν θ ε υ δ έ δ ε ρ τ ο ν  Β' καί τδν θ ε ιδ έ ρ ιχ ο ν  Β', ίξ ύν ξ 
μεν πρόηος έδρεύων εις Διουόδοορον, ελαβε την ιδίως Αυοτρασίβν καί ιινβς χώρας 
τής μεςημβρινής Γαλλίας, έ δΐ δεύτερος, Ιδρευων άλλοτε μίν είς Κοταλάνν^ς 
(Ο&ίίοικ) 5λλοτε δ£ είς Αδρτ,λίαν, Ικληρονόμητε μοΐρβν του προτίρου Βουργουνδι- 
χοΰ βασιλείου και τήν μετχ|ΰ Λείγηρος καί Πυρηναίων χώραν. Ή  Φρεδεγοόνδ* 
ήθίλησε να ώφεληβή άτΛ την μεταίυ δόο παίδων διαίρεβιν τοΰ Αύιτρααιαχοϋ βα- 
βιλειου καί κατέλαβε μίρος αΰτοΐ3, τρέψασα είς φυγήν την ίπιτροττεύουσαν τους δόο 
δυεγγδνους οίιτή; Βρουνείλδαν. Ή  κατάατασις τοΰ Φραγκικού κράτους ήτο τότε χΛ  
Ιάωτερικώς χαί έξωτεριχώς Ιλεεινή' ολόκληροι χώραι ήσαν ϊρημοι κατοίκων* της 
θρησκείας δεν Ιαώζετο εΙμή τδ ονομα και ό τόπος* οΐ θόριγγοι άπέβηααν βχεδδ» 
Ανεξάρτητοι άπδ των Φράγκων* οί ΒαυαροΙ καί οΐ ΆλλαμανοΙ Ιίν Ιξηρτωντο είμή 
άπδ τοός Ιδίους δούκας, είς δέ τάς λοιπάς της Γερμανίας καί της Αδατραοίας φυ- 
λίις, οΐ μεγιστάνες, ώφιλοόμενοι άπδ τήν Αποστροφήν τού ϋθνοος πρδς τήν Βρου- 
νείλδον, παρεξετράπησαν είς αυβαιρεσίον καί Αναρχίαν. Καί είς -^ν Νευστρίαν 
Ιπίσης οί μεγιστάνες δεν ήβελον πλέον νά ύτεακοόσωσιν είς τήν βασιλικήν κυριαρ
χίαν* τού δί; Αξιώματος τδ όποιον ?σχον ό Χλοδόβικος καί οΐ υΙοΙ αδτού, 4λάχι- 
στον μόνον ίχνος ?σωζον οί τότε βασιλείς.

Η Φρεοεγοόνδα άπέΟονε, τψ 597, 0ν πλήρει κατοχή τής δυνάμεως αυτής* τής 
δε Αδυσώπητου αίιτής Αντιπάλου τδ τέλος δπήρξεν οίκτρόν. Ό  θευδέβερτος καί ό 
θειοεριχος ήλ0ον είς ^ήξιν πρδς Αλλήλους, τήν όποιαν ίκείνη. Αντί νά συμβιβά- 
ση, παρο'ιξυνεν. Ο πρώτος φονεύεται μετί τού υΙού, 613, ίιπδ τού δευτέρου, Απι^ 
θανόντος Ιπισης μετ’ όλίγον. Τότε ή Βρουνείλδο, Αναγορεύσασα τδν νόβον αότου 
υίδν .ίιγ ή β ερ το ν  Β', ήλπισε νά ίσχόση πλέον παρα ποτέ* Αλλ’ οί μεγιστάνες 
τής Αυστρασιος, ηγουμένου ενδς ές αυτών, τού 'ΡΑδωνος, καί οί τής Βουργουνδίας, 
προϊσταμένου τί·ύ Ούαρναχάρου, μή Ανεχόμενοι πλέον τήν γυναίκα έχείνην, στα- 
σιάζουσι καί πβραδίδουσιν είς τδν Χλοτάριον την τε χώραν Απασαν καί τήν βασι
λικήν οικογένειαν. Ο Σιγηβερτος και εΤς Αδελφός ούτού φονεύονται* Ιτερος δέ 
διαφ-υγών γίνεται Αφαντος και ό τέταρτος άνατρέφεται ώς ιδιώτης. Τήν δδ Βρου
νείλδαν κατηγόρησεν ούτδς ό Χλοτάριος, έπΙ φόνφ 4 0 Μερουϊγιδών, είς τήν έκχλη- 
σιαν τών Φράγκων, οίτινες καχεδίκασαν αυτήν αμέσως είς θάνατον έπώδυνον καΐ 
Ιπονείδιστον (613). Οί δόο προδόται'Ράδων καί Οΰαρνάχαρος ΑνηγορεόΟησαν 
μεγάλοι Μάγιστροι (Μ*)θΓΑθιηυβ), ήτοι ίλαβον τδ Αξίωμα τού ύπερτάτου Ιν τζ> 
κρατεί ίρχοντος, τού παρατξ) βαοιλεΐ διεξάγοντος τα κοινΑ πράγματα, δ μεν έν 
Δυστρασίφ, ό δε έν Βουργουνδία.

Διδ τής πτώσεως τής Βρουνείλδης καί του οΤκου αύτής, Απαντα τά τμήματα τού 
Φραγκικού κράτους Ιτάχδτ,σαν παίιν ύπδ ίνα βασιλέα* Αλλ’ ή πλεονεξία κβΐ ή εύ- 
ηβειαπαρέμειναν κληρονομικοί παρά τοϊς ήγεμόσιν, έττίσης δέ Αδιάλλα
κτα εκείνο μίση, δι α οί Μερουΐγϊδαι έξωμοιώΟησαν μέ τούς Πιλοπίδας τών μυ
θικών τής Έλλάο'ος χρόνων. :'ΟΟιν αί Αρ^ϊαι οικογενειακά·, έριδες έπανελη-



^ » 19αν, 2ϊ«χ* 81 βύίων ή δυνβμΐί ΐής χϋβερνήοίως έτωτεριχωί χαΐ ί|ι<>τ(ρίχω( 
ήλβττώΗ οΐ μεγίβτβνεί χατέιττηβαν ΙπΙ μάλλον ϊβχυροί χ»1 αύϊεξού«θί, βδτί. 81 
τδ Ίοό μιγάλοχ Μαγίβτροχ άςίωμβ; ^ρζατο, ετι ίχ ΐ Χλοταρίοχ Β , να άποδαίν^ 
ίνιξίρτητον ά*& του βαοιλέω;, διέτι μ£τ® τον θάνατον τού Οϋαρναχάροχ, βυτδς 
Ι  Χλοτάριος ιτροσεχάλεοε τούί Βοοργουνδίοο; νά έχλέ;ωοι·ών διάδοχον αυτού. Προς 
«ύτοις 4 Χλοτάρως ϊπραξι το λάθος το2 ν’άναγορεύτ^, 622, τον άνν-λιχον οίδν αύτοδ 
Δ α γό β ςρ τα ν  Α' βασιλέα τής Λύστρασίας· και £δωχ« μ*ν αύτψ ουμβοΛους 8 ^  
άγαθούς δνδρας, τον μέγαν Μάγιστρον Π ίΛ ίνον τον Λ α ν δ εν ιχ ο ν  χαί τον 
««(σκοπον Αιουοδούρου Άρνουλφιον* άλλ’ αΰτη οΰτων ήΙχανάτης συνετΕλεΜν 
«Ις τ4* έξευτελισμδν τού βασιλικού αξιώματος. ΠεριήλΟον 8λ χβΐ είς διχόνοιαν 4= 
•κατήρ ιερύς τ4ν υΙόν' μόνον κατά τών Σαςόνων χαι τών Ουίνδων βλέπομεν έν(οτε 
τούς Αύστρασίοος καΐ τούς Νευστρίοος ήνωμένοος. Όνομάζονται δέ Ούένδοι ?θνι> 
Σλαχικήςρυλϊις, άπ’ άνατολών προελάσαντο, έν χαίρω της μεγάλης τών έθνών με- 
ταναςάσεως, χολ βαθμηδόν καΐ κατ’ δλίγον καταλαδόντα τάς μέχρι Καρινθίας χαΐ 
.μέχρι τού Σαξονικού ποταμού Σάλα χώρας, τας οποίας πρότερον κατε^^ον Γερμα- 
νιχαΐ ρολαΐ, »5δη πρύς δοσμάς χαι προς μεσημβρίαν μεταναστάσα;* βπισθεν τών 
•Ούένδων έξώρμησεν έξ Ασίας το Τουρκιχύν ίΟνος τών Αΰάρων, τό όποιον χατέ- 
' λαβε την δπύ τών Αογγοβαρδίων (ιδε κατωτέρω) Ιγκαταλειφθεϊσαν Ουγγαρίαν χαΐ 
Ιξώθησεν Ιχεΐθεν ου μόνον τούς Οΰένδοος, άλλα χαι τούς Σάξονας, χαΐ τούς θυρίγ- 
γους χαΙτούςΒαυαρους. Τά κατά την έπιτούς Σάξονας στρατείαν των Φράγκων, 
χαθ’ην μάα Σαξονιχή φυλή εντελώς κατεστράφη, είναι δλως αγνωςα είς ημάς· κατά 
δύ τώ ν '^ νδ ω ν  είναι περίεργον, δτι βυνεμάχησβν δύο Γερμανικαί φυλαΐ ίλλως 

ΐπολέμιαι πρός άλλήλας, οί Φράγκοι καΐ οΐ Σάξονες.—  Ό  Χλοτάριος καί δ υ1ύ« 
•ιώτοΰ έπρόσεξαν πρύς τοιίτοις χαΐ εΙς την Ισο>τερικήν κυβέρνησιν, άλλά τ̂ύ ίρ - 
γον τούτο 8ι’ αυτούς ητο [δυσχερεατερον της τού πολέμου διεξαγωγής. Ησθά- 
νοντο π .χ .  τά ευεργετήματα τών Ιμπορικών συναλλαγών, αιτινεςούδέ κατά τούς 
.βαρβάρους έχείνους χρόνους είχον Ιντελώς Ιχλιίψει" άλλ’ άντί νά ευκολυνωσν τάς 
συναλλαγάς ταύτας, έπεβάρυνον έξ Ιναντίας ούτάς 8ιά πολλών φόρων. “Ηδελον 
προσέτι νά βελτιώσωοι την κατάστασιν τού κλήρου, καΐ όμως Ιπέτρεπον είς μεν 
τούς μεγιστάνας νά σφετερίζωνται τάς έπισκοπάς .δι έαυτους καΐ οιά τους υΙούς 
αυτών, είς δέ τδν κλήρον νά έπεμβαίνη Ιπί μάλλον και μάλλον εις τα κοσμικά 
πράγματα, &ν καί άφ’ έτίρου άνάγκη νά όμολογήσωμεν, οτι ή έπιβ^οή τού κλήρου 
ώς π ^ ς  την έποχήν έκείντ,νήτο αναγκαία καΐ ευεργετική, διότι ουτος είχε πλείονβ 

.πά λ ιν  τών ίλλων τάξεων γνώσιν και συνεσιν
■ . Άποθανόντος τψ 628 τού Χλοταρίου Β', έκληρονόμησεν σπαν τύ κράτος μέ* 

*ος δ Δαγόβερτος Α', καί τοι εχων αδελφόν νεώτερον τον Χ α ρ ίβ ιρ το ν  Β'* 
έπΐ τέλους δμως ήναγχάσθη νά παραχώρηση είς τούτον την ΆκυτανΙαν, ήτοι 
τήν μεταξύ Αείγτρος καΐ Πυρτινα'ων χώραν', ϊτι δέ μοίραν τής Προουηγκίας. 
Έπειτα, τελευτήσαντος τού ΧαριβέρτοΟ καί τού πρε^υτέρου αυτού υίού, έπε* 
χείρησε μεν 4 Δαγόβερτος νά άφαιρέση πάλιν τήν χώραν έκείνην άπ4 τούς δύο 
νεωτερους, ανηλίκους 2τι οντας’ άλλ’ΐβιάσθη υπό τίνος έχ μητρύς θείου αυτών, 
νά παραιτηΟή του βουλεύματος τούτου, χαΟυποβαλών μόνον τους νέους έκεινους 
είς τήν ύποχρέωβιν τής πληρωμής έτησίου φόρου καί της άναγνωρίσεως τής ύπερ- 
τάτης κυριαρχίας αυτού" είναι δε άξιον παραττ,ρηαεως, δτι ούτοι, καταλιπδντες 
είς τούς άπογόνους τύ δουκάτον τή ς  Ά κ υ τ α ν ία ς ,  υπήρξαν άρχηγίται

ϊ α  Β1Κ51Ι 1ΣΤ0 ΓΙΑ



ΤΜΠΜΛ X.
ίϊγΕμονιχοΰ οΓχου, ίποίίντος ϊηε.τ* ίβχυροΜ χβΐ ενδίξοο, Ινφ οΐ Επίγονοι του 
ΐλκ»ν{χταυ αΰτων θίίου ^πέδαλον πάβαν (οχΰν χαΐ δυναμιν.

Τφέντι ο! ΜίρουΐγΤδβι βί«ο( άχέβαινον δίτ,[Λέραι άκολββτίτιροι χαί κτηνωδέ- 
βτεροι χ ιί,  τρωίμως άποΟντ^χοντες, χατΟ,ειπον τήν άρχήν είς πβΐδβί, οϊτινεβ οΜ' ! 
έαυτοδς ήδύναντο νλ χοδερνι'οωσι. Τ4 χληρονομιχλ βΰτών χτήματ* χεριήλθο» ι. 
Ρββμηδδν χαί κατ’ολίγον εις χεΤρας των κληρικών, οΓτινες, Ιχτός δλίγων εξαιρέ
σεων, άδιαλείπτως δέν έσχέχτοντο είμίι πώςνίι ίΛεχτείνωοι τΙς  κτήσεις β&τών 
χβΐ την δύναμιν* ίχ δΐ τβδτου Ιδελτιοδτο μέν δφ’ ένδς ή γεωργία τής χώρας, χατε- 
λύετο δε διρ’ έτίρου ή βασιλική Ιξουτία. Τελιυταΐον περιεπεοιν εις άχρηστίαν 4| 
χατϊ: άρχοΤον Γερμανικόν ?9ος «:ρϊ τόν βασιλέα συγκροτούμενος στρατός ά-’
τεάντων των έλευθέρων (II^ε^^εη^), μένος δε έν χρήσει στρατός ττβρέμεινεν 
ττερί έκαστον τών μεγιστάνων, από τών άκολούβων αότοδ, συνιστάμενος. Εντεύθεν) 
«Τχοί τινες έηι «λούτιρ χαΐ ίσχύΐ διαπρέηοντες, άπέ5ηβαν περί τοίις χρδνους τοώ“' 
τους μάλιστα λόγου άξιοι έν τή Ιστορία τού κράτους.

Έ κ  δλ τών οΐχων τούτων ουδείς Ιπενήργησεν εις την τύχην τών Φράγκων οσον 
δ  οΤχος τοϋ προμνημονευΟεντος ’Αρνουλ ί̂ου, έπισχδπου Διουοδούρου, τού δηοίοι» 
ύ υιός "Ανσεγος έλαδι σύζυγον αδελφήν τινα Γ ρ ι μ ο ά λ δο υ , υΐού τοΰ Πιπίνου' 
τοϋ Λανδενιχοΰ χαΐ έγέννησε τόν Π ιπΤνον τόν Έ ρ ισ τ ά λ ιο ν ,  πατέρα το ΐ 
Κ αρόλου  Μ αρτέλλου  χαί πάππον τοϋ Π ιπ ίν ο υ  τοϋ μ ιχ ρ ο ΰ ,  τοϋχα-> 
τορθώσαντος τελευτοϊον δ,τι ό Γριμοάλδης έπεχείρησε νά πράξη. Διότι δ Γρι-' 
μοάλδης, διαδεχθείς τόν πατέρα εις τό τοϋ μεγάλου Μαγίστρου Ιν Αύστρασίφί 
ϊξίωμα, άπεπειράθη νϋξώ ση τοός Μερουϊγίδας έκ τοϋ θρόνου. Ό  Σ ιγ ή β ε ρ τ ο ς  
Γ ', δςτις μετά τόν θάνατον τοϋ πατρός ούτοϋ Δαγοβέρτου Α', 638, έβαοίλευσα 
τής Αΰστρασίας, (ή Νευστρία χαί ή Βουργουνδία Ιδόθησαν εις τόν νεώτερον το3 
Δαγοβέρτου υΙόν Χ λ ο δ ό β ιχο ν  Β') εΤχε προσδιορίσει,. Ινόσιρ ΙστερεΤτο αύτό?' 
άπογόνου, τόν τοϋ Γριμοάλδου υιόν, ώς διάδοχον τής βασιλείας. Έ πειτα δϊ,' 
άποχτήσας υΙόν, τόν Δ α γό β ερ το ν  Β', άνεχάλεσε τήν περί διαδοχής έχείνην 
ίιάταξιν. Ά λλ’ άποθανόντος τώ 656 τοϋ Σςγηδέρτου, δ Γριμοάλδης, πέμψος τό» 
Δαγόδερτον Β' εις μονήν τινα τής Ιρλανδίας, ήθέλησε νό κατοττήση τόν ίδιον 
ϋΐόν βασιλέα τής Αΰστρασίας. θ ! δε κάτοικοι τής χώρας ταύτης, έπαναστάντες, 
έφόνευσαν τόν τε Γριμοάλδην χαΐ τόν υιόν αΰτοϋ* ώστε άπαν τό Φραγκικόν κρά
τος ήνώθη πάλιν ύπό τόν Χλοδόβιχον Β', άποΟανόντο μικρόν έπειτα, 656. Ό  οΤ
χος δμως τοϋ Γριμοάλδου δίν άπέδαλεν ώς έχ τής πτώσεως τούτου τήν παρό τοΤς 
Άΰστρασίοις προτέραν ΰπόληψιν, καΐ δ ΠιπΤνος, ό άπδ ένός τών χτημάτων βδτοϋ 
Εριστάλιος δνομασθείς, ώφελούμενος άπό τών, ένεχα τοϋ άξιώματος τοϋ μεγάλου 

Μαγίστρου, άδιαλείπτων έρίδων τών ευπατριδών, χατέλαβεν αίθις τό άξίωμα 
τοϋτο έν Αύστρασίφ καί περιεποίησεν αΰτψ δύνσμιν οίαν ουδέποτε πρότερον έσχς. 
Διότι υποστηρίξας μερίδα τινό τών ευπατριδών τής Νευστρίας, ΰπό τοϋ αότόθι 
μεγάλου Μαγίστρου χαταπιεσΟεΐσον, χατετρδπωσεν αυτόν τίρ 687, περί Τέστριον, 
ήχμαλώτευσε τόν βασιλέα θ ε υ δ έ ρ ιχ ο ν  Γ ' (νεώτερον άδελφόν, καί, άπό τοϋ 
670, διάδοχον τοϋ Χ λ ο τα ρ ίο υ  Γ ', υΙοϋτοΰ Χλοδοδίχου Β') χαΐ προεχειρίσθη 
ΰπ’ αΰτοϋ μέγας Μάγιστρος τής Αΰστρασίας, τής Νευστρίας καί τής Βουργουν
δίας. Ο θευδέριχος διέζησε παντάπασιν άσημος χαί άπό τοϋ μεγάλου Μαγίστρου 
έξτ.ρτημίνος μέχρι του 691, ό δε ΠιπΤνος έν τούτοις προΐστατο της διοιχήσεως, 
τοϋ στρατού χαί τών δικαστηρίων, ώνθ)λάζςτο ύιιΐ ί ΐ  ρ̂ )Β̂ β̂ 3̂ ΓγιοΟο̂ ^  χαΐ



« 2 ΜΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ·

ίαΫίλαξ* τίιν ά ρ χν«4τη ν  μίχρ. Οανάτο.,714.
*ρ|(ν των αργών Μ.ρο«ϊγι8ών, μιόνον δ ι ίν λ  μί)«ροι5αλτι τα α/6αί τδ απο.ον εαω- 

ίτ . ώ  φ ρ .,« ιώ ·  !β··Ι "Ρ»! 'ή ·  % “<«· Ρ « Λ « ή . ώτ«» γ<.ίά..
Ό  Πισινός χατέλςπίν άιιδ τή« νομίμο·  ̂αΰτο3 γυναικο{^Ι!λ6*τρουδιο« €γ-

γονβν τδντοά ιίροα«οβ*νόντο< υίοϋ βδτοά Γριμοϊλδου ϋίδν θ ε υ δ ίδ α λ δ ο ν  ·ί|
Πλίχτραοδις, ί|τ.ς έπετρδ«υι « .ρδ « ' ί  Αύατρ.σίο.ί « ν  «νι^λ^ον «δτον ?γ^νον 
χαΐδιίξήγίν ίκαοαντην τοδ μίγάλου Μαγίστρβυ ίζουα,αν, ΛνΕλαδε μ ιτ ολίγον 
,βν νδβον τοδ ΠιπΙνοο νίδν Κάρολον, τον ?Γειτα άπονομααίίντ* Μ,ρτελλον, « Ι  
ί^λ βχ ια ίν  ίήτδν εί« Κολωνίαν, όποο αυντ.βω; Ιδρεοεν. Ά λλ' οί Νεύβτριοι, δεν 
^ελον ΟιιοταχΟώίΐν εις τον άντ^γδρίοααν
Μάγιστρον μίν τδν ευΛατρίδην 'Ραγίνφρειδον, βασιλέα 8έ ανεψιόν τινα του Χλοτα- 
βίοαΓ',τδν Χ ιλ Λ ίρ ιχο ν  Β'. Ό'Ραγίνρρειδοί, συμμαχ-Γ,σαί μετά τοΛ άχοστα- 
ττ,σάντων β*δ τών Φράγχων τρο μιχροΰ ειδωλολάτρων Φρευίων χβί του ροδεροΰ 
«ύτων ίιγεμόνος 'Ρατιδδδοιι, ένέίαλεν εΙ« την Αΰστραβίαν χαΐ ήνάγχασ* την Πλέκ- 
τρουδιν νά «αγοράση, διίε χρημάτων, τήν όΐίοχώρησιν αύτοδ. Έ ν τώ μεταξύ 31 
δια^εόγει ά*ύ την φυλακήν ό Κάρολος Μαρτελλοί, βναλαμδάνιι την άρχηγίον τών 
«λΧτων δυσηρεστημένων Αΰοτρασίων, χαΐ, νικάται μεν υπό τών Φρεισίων, κα- 
ταδάλλει δμως τον ίπανερχόμενον είς τα ίδια Νευστριαχδν στρατόν (747). Ε- 
ιιειτα τρέπεται χατα της μητρυιάς, βιάζει «ύτην νά ίπανέλθη είς την πατρίδα 
βυτής Βαυαρίαν χαΐ άναγορεύει βασιλέα ί>ποτι6ίμενόν τινα Μερουϊγίδην Χ λ οτά- 
ρ ιον  Δ '. ’Αποδιώξαςδε μέχρις Ούΐοοόργιδος τούς λεηλατησαντας τας περί Ρή
νον χώρας Σάξονας, χατοτροπόνει (749) τούς μετά Ό δ ω ν ο ς ,  τοϋ Δουχος τής 
*Αχυταν(ας, συμμαχήσαντας Νευστρίους, άναγνωρίζεται μεγας Μάγιστρος τής τε 
Νευστρίας χαΐ τής Βουργουνδίας, κοί, χατά τά Ιπόμενα δέκα ϊτη, καταπολεμεί 
χαΐ σωφρονίζει τούς Σάξονας, τούς Φρεισίους, τούς Βαυαρούς, τούς Άλλαμανούς.

Τφ 734, χαβ’ ήν έποχήν ό Κάρολος εΤχιν ήδη παγιώσει τύ χράτος αυτοΰ έσω- 
τεριχώς χαΐ έξωτεριχώς, έπιχειροΰβιν οέ άν τφ  μεταξύ χαταλαβόντες την Ισπα
νίαν Αράδες νά ύπερδάλωσι τά Πυρηναία. Ό  δάκτυλος τής προνοίας είναι έν- 
ταϋθα προφανής* £ν οΐ Αράδες, οΐ άπύτού 748 άρξάμενοι μικρών τινων εΐσδβ- 
λών, Ιστράτευον 3χτοτε πανδημει, εΰρίσχοντες τήν Γαλατίαν άσβενή και διηρτ,μέ- 
νην, ήθελον πιθανώτατα κυριεύσει αυτής, ώς άχυρίευσαν μιχρον προτερον τοΰ Ούε- 
«ιγοτθίχοΰ κράτους. Άλλ’ ήδη δ συμττυχνώσας είς χεΐρας αύτοΰ άπχσαν τήν 
Φραγκικήν κυριαρχίαν Κάρολος χατεσυντρνψε το πλεϊστον τοΰ απειραρίθμου ’Α- 
^δ ιχοΰ  στρατού μεταξύ Πιχταυών (ΡοΙΙίβΓε) χαΐ Τορώνων (Τοιιεο), ’Οχτωδρίο) 73Ϊ, χαΐ ήνάγχαοε τά λείψανα αύτοΰ νά έπανέλθωσι είς τήν Ισπανίαν* άπο τής 
μάχης ?ε ταύτης Ιπωνομάσθη Μ ά ρτελ λος  ήτοι σφύρα. Τότε οΐ δούκες τής 
Βουργουνδίας άνεγνώρισαν τήν κυριαρχίαν αύτοΰ προσωπιχώς, οχι τών Μερουϊγι- 
δών πλέον, τών όποιων αΐ σχιαι παρίσταντο ίτ ι έχ διαλειμμάτων φέρουσζι τύ 
•εών δασιλέων ονομα. Προς τοότοις ό Κάρολος αυνεπλήρωσε, διά νέω-ν άγώνων 
χαΐ προπάντων διά τής είς τον Χριστιανισμόν προσαγωγής, τήν χείρωσιν τών 
Φρεισίΐι»* άπέθανε δέ τώ 744.

Ό  Κάρολος, παντάπασι μή προςέχων εις τούς περιλιπομένους απόγονους τού 
αρχαίου βασιλικού οΐ’χου, είχε διανείμει τά χράτος μεταξύ τών τριών αύτοΰ υΙών, 
πού Κ α ρ ο λ ο μ ά ν ο υ , Π ιπ ίν ο υ  τοΰ μ ικ ρ ο ύ  καί τού Γ ρ ίφ ω νος. Ό  
^ελενταΐος^ έτεροθαλής ών τών δύο άλλων αδελφός, έχδάλλεται μετ’ ολίγον τής
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4ρχη? οπϊτβυτων, ων δ ρεντιρΜΤβ; ϋ ι β ί  τδτί τί^ν ΑυίτρββΓβν, δ δ1 ϊην Νίυ- 
βίρίαν *βΙ τί)  ̂Βουργουνδίαν. Οΐ δυο άδϊλοοί, βνβγορεδ*«ν«ς ?τι (742) Μίρουϊγί- 
δην τιν« ρ*5ΐλία, τδν τοΰ Χιλιτερίχου Β' υίδν Ί λ δ έ ρ ιχ ο ν  Γ ', κιταδάλλουαι 
μέχρι τοΰ 746 τους άποοτατηταντας Βαυαροΰς, Άχυτανίους, Σάξονας χαΐ Άλ^' 
λβμβνούς. ο ι  δβ διτ,νεκεϊς ουτοι ιιδλεμοι, μή ίυμδιδβζδμενοι μ ι τον μβλαχώτιρον 
όκωβουν χαραχττ,ρβ τοΰ Κβρολομάνου, τρβχαλοΰαι την παρβίτηβιν βδτοΰ, ίβ τα - 
«βεντος τόν μονβχιχδν βίον* ώστε όΠιστΐνος ίρχιιμδνοςτοΰ Φραγκικού κρά
τους, και, καταιτολεμήβας βυθις τους Σάξονας, τούς Βαυαρούς και τούς Ά λ - 
λομανούς, πολλβχό>ς δ* ιύιργεττ,αβς τόν έ-ηΐ τοΰ «ατρος βυτοΰ -κολλών κτη-ι 
μάτων «τιρηβέντα χληρον, βιωρεϊ οτι δδνατβι πλέον ν5ι απαίτησή τύ ββαιλικύι» 
άξίωμα, ώς άμοιβήν των έχδουλε-όβεων δβας τιροβτΊνιγκιν ιΐς τδ κράτος καϊ 
ίΐς  την Ικκληο'αν. Εύρε δε είς τοΰτο πρόθυμον τύν Πάπαν Ζ α χ α ρ ία ν , δςτις^ 
■πιεζόμενος δπύ των κυριαρχο-ίντοιν της Ιταλίας Λογγοβαρδίων, εΤχε -χρείαν τ ί ς  
βυνδρομής τοΰ Πιπίνου' όθεν, έπινεύβαντος τοΰ άρχιερέως της ’Ρώμης, αυγκρο- 
τεϊται είς Συεββιώνας έθνική τών Φράγκων συνέλευσις, -ητις, καθαιρίβαια τδν 
Ίλδέριχον Γ ', μεταβιβάζει τδ δικαίωμα ούτοϋ εις τον Πιπΐνον (732), άρχηγέτην 
γενόμενον της βαβιλικής τών Κ αρολ ιδώ ν  γενεάς, οΰτως δνομααθείυης άπδ τοΰ 
περιι -̂ημοτέρου αυτών, τοΰ υΙου τοΰ Πιπίνου, Καρόλου τοΰ μεγάλου. Ό  Πιιηνος 
ίτρύς τοδτοις Ιχρίαθηκαι έατέιρθη, έπ’ένόματι τοΰ Παπα, ύηύ το6 έπισκοπού Βονι- 
^τίου, περί οΰ μετ όλίγον,

β'.) Ι σ τ ο ρ ία  τ ή ς  Ι τ α λ ία ς  Ιπ Ι  τώ ν  Λ ο γ γ ο β α ρ δ ίω ν . ΒασιλείιΧ  
Π ιπ ίν ο υ . Οι Α ο γ γ ο β ά ρ δ ιο ι,  χατοικ-τ,σαντες μέχρι τών μέσων της 6 Ικα- 
τονταετηρίδος ένΟύγγαρία, ού μόνοντούς'Ερούλους αύτόθι καθυπεταξαν,αλλά, με
τά τών Αϋάρων συμμαχ-όσαντες, έζωλόθρευσαν καΐ το τών Γεπιοών ?θνος. Προί- 
στατο δέ αυτών περί τούς χρόνους έκείνους όπολυθρύλλητος Ά λ β ο ί ν ο ς ,  ος 
τις άπεφάσισε να κυριεύση την Ιταλίαν, την οποίαν οΐ Λογγοβάρδιοι έγίνω- 
ακον, διατελέσοντές ποτέ σύμμαχοι τοΰ Ναρση κατα τών Όστρογότθ<ι)ν. Λέγε
ται όμως οτι προετράπη είς τοΰτο και δπδ τοΰ Ναρση αυτου, οςτις, αροΰ έπΙ 
44 ίτη διώκησε την έπορχίαν έχείνην, άνεκλ-ηθη ϊπειτα υβριστικώς Ιπ ι Ιου
σ τ ίν ο υ  τοΰ Β', άνεψιοΰκαί διαδόχου τοΰ Ιουστινιανού, και ήβελησε νά ίκ* 
διχηθή τοιουτοτρόπως δια την ϋββιν έχείνην. Όπωςδ-ηποτε οΐ Λογγοβαροιοι, οΤς 
προσετέΟησαν 20,000 Σαξόνων μετά γυναικών και τέκνων, ένέβαλον, κατύ τύ 
Ιορ τοΰ 568 έτους, εις ττ,ν άπο αυτών έκτοτε όνομασΟεΐσαν Λογγοβαρδίαν, 
χαΐ, κατά Σεπτέμβριον, ήσαν ήδη Χ-ύριοι άπάσης τής ανω Ιταλίας, έκτος τών πα
ραλίων πόλεων και τής Παυίας, ήτις δεν επισεν είς χεφας αύ-ϊών εΙμή μετά 
τριετή πεισματώδη πολιορκίαν. —  Ό  Άλβοίνος έδολοφονήθη, τψ 573, ύπο τής 
Ιδίας συζύγου 'Ρ ο σ α μ ο ύ νδ η ς , θ-υγατρος τοΰφονειώέντος βασιλέως τών Γε;η- 
δών" οΐ δε Λογγοβάρδιοι, προεχειρίσαντο βασιλέα τον Κ λ έφ ιν , οςτις όμως, 
ένεκα τής ώμύτητος ούτοϋ, φονεύεται έπίσης μετ’ ολίγον, τύ δε κράτος διαιριΐτβι 
τύτε είς πολλά μικρά τμήματα καί πολλούς ήγεμύνος, καί ε-ύχερώς βεβαίως ήδύ- 
νοτο νά κατατροπωθή. Άλλο τοσαύτη ήτο ή άθλιότης της Βυζαντινής χυβερνη- 
σεως, ώςτι οΐ Λογγοβάρδιοι έξήπλωσαν ούδέν ήττον την κυριαρχίαν αύτών Ιπι το 
πλεΐστον τής ανω χαΐ τής μέσης Ιταλίας, χαταλαβόντες μετ' όλίγον καί τδ έν τή 
κάτω Ίταλίφ δουκάτον τοΰ Βενευέντου’ οΐ δέ "Ελληνες περιεστάλησαν είς τάς πα
ραλίας πόλεις καί εΓς τινα όρεινά χωρία, Ή  τύχη τών Ιταλών άπέβη έντεΰθε-*



24· ίνίΕΗ Ι2Τ0Ρΐί
βλιβ:ρί' ολίγοι μίν ΐινο< αυτών άιτΐ8ι{(ΐηααν, οί $1 λοιαοί ^ ίςτινδραποδίοΟτ^βα»-  ̂
^  ίιπε'/ρεολΟηααν ν ί χαταβάλλωαι το τρίτον της (’ο^ράς των αγρών είς τους έν 
(ΐέαιρ αίιτών κατανταθίντας Λογγο$αρ8ίους, ξ  παρεχώρηταν ιώτοΐς το πλεΐατον 
τών χτημάτων, Φορολογούμενοι προοέτι διά τδ περιλιχόμενον μΙρος. Έ ν τοΐς πεν* 
βίμοις ίχείνοις χρδνοις άνηγορεύβη τιάχβς άνηρ, δςτις, διά τής χρηβτότητος, τήρ· 
εύλαβίίας, τής πολιτιχής χαί άλλης Ιμπειρίας, £τι δε διά τής άναγχαίας είς την 
Ιποχήν ίχείνην χβταλλήλοο χρήοεοκ τής δεισιδαιμονίας, τοσοϋτον άνόψωσε τά 
ά^ίωμα τοίΐ 'Ρωμαίοο Ιπισχόπου, ώστε μένος αύτδς ττολυειδώς τιζρεμύθησε χαΐ 
Ιαροστάτευσε τούς δγχωρίοος χατά τών βαρβάρων. Ό  άνηρ ουτος ύπήρξεν δ 
Γ ρ η γ δ ρ ιο ς  Α' ή μ έγα ς  δαιχαλού;^νος, ό άρχιεριτεόσας άπδ τού 590 μάχρε 
τοΰ 604.

Ο ι Λογγοβάρδίθΐ, δννοήσβντες τα ατοπήματα τής διαιρίσεως τοΰ χράτοος, άνη· 
γδρευσαν 4τι βπδ τοΰ 584, πάλιν βασιλέα, τδν υίδν τοΰ Κλέφιος, ’ΑούΟαριν, 
χοβερνήσαντα Ισχυρώς μέχρι τοΰ 590, δτε, άποθανόντος αύτοΰ, χατέλαβε την 
άρχήν 6 τής «αντοδονάμου οΰτοΰ χήρας β ε υ δ ε λ ίν δ α ς  νέος σύζυγος Ά γ ι -  
λ ο ύ λ φ ιο ς , δςτις χεριήλθεν είς διηνεκείς έριδας πρές τε τούς ’Έλληνας χαΐ 
«ρδς τους Φράγχοος χαί προς τον Πάπαν Γρηγδριον, χαΐ δ^ερεν είς τδ χρά· 
τος, λδγφ έπιχο-υρίας, πολλά Αύάρων στίφη. Ό  άγαθδς Πάπας Γρηγδριος ήπει- 
λήθη πολλάχις ύπ’ αύτοΰ έν τήτδτε πανερήμψ σχεδδν πόλει τής'Ρώμης’ ήρισε 
δε χαί προς τδν Βυζαντινόν Αύτοχράτορα, δς τις άπένειμεν είς τδν Πατριάρχην 
Κωνσταντινοοπδλεως τδ επώνομον τοΰ ο’ιχουμενιχοϋ, τδ όποιον οΓρηγόριος δέν 
^Οελε νά άναγνωρίση, χαλέσας έαοτδν προς άντίθεσιν, δοϋλον τώ ν  δούλιαν 
τοΰ  θ ε ο ΰ . Ό  δΐ ’Λγιλούλφιος ού μόνον την 'Ρώμην προσέβαλε πολλάχις, 
αλλά καΐ τδν Βυζοντινδν Αύτοχράτορα είς έτήσιον ιρόρον χαθυπέβαλεν' οΐ έπ- 
ελΟοΰσαι δμως μετά τδν θάνατον τοΰ βασιλέοκ Ιχείνου, 615, Ιριδες άνεχαίτισαν 
τη* φοβεράν τούτην πρόοδον τής τών Αογγοβαρδίων δυνάμεως. Ά φ’ έτέρου, 
διά την έπι^^οήν τοΰ κλίματος χαί την Ιπιμιξίαν μετά πεπολιτισμένιον όπωςοΰν 
ύπηχόων, ήρ|ατο νά ρυθμίζεται ό βίος τοΰ Ιθνους έχείνου, χαΐ, άπδ τοΰ βασιλέως 
Ροθόρ ι ο ς (636·“ 652), βλέπομεν παρ’αύτώ, άντί τών προτέρων έθίμων, νόμοιις 
γραπτούς, βιτινες άπδ τών έθίμων έχείνων καΐ άπδ τών νόμων τών υπηκόων συν- 
βρμολογηθέντες καί, κατά μιχρδν έπΙ Γ ρ ιμ ο ά λ δ ο υ  (662—671), Λ ο υ ϊτ ι-  
πρά νδου  (712— 744), 'Ρ ά χ ιο ς  (744—749) και Α ίσ το ο λ φ ίο υ  (749—  
756) συμπληρωθέντες, ισχυσαν έν τή Ιταλία πολύ Ιτι μετά την χατάλυσιν του 
Άογγοβαρδιχοΰ κράτους. "Αξιόν δε μάλιστα μνήμης είναι, δτι ή μονομαχία, ήτις, 
έν έλλείψει Λλης διχαστικής άποδείξεως, ήτο παρ’ δπασι τοΐς Γερμανιχοΐς Ιθνε- 
αιν έν χρήσει ώς θεία περί τών διαφορών χρίσις, διετηρήθη μέν και είς τούς νό* 
μους τών Αογγοβαρδίων, αλλά μόνον ώς άρχαΐον χαΐ δυσεξάλειπτον ΙΟιμον, 
ούχί δέ ώς έμφαίνουσβ άλάνθαστον περί τοΰ δικαίου άπόφασιν.

Ο δε Λοοϊτίπρανδος έπανέλαβε χαΐ τδν πόλεμον Ισχυρώς, ώφελουμενος άπδ 
την σφοδράν διένεξιν ήτις έξε^^άγη τότε μεταξύ τών Βυζαντινών αΰτοκρατόρων 
χαί τών Τωμαίων παπών* έχ τουτουοί πρώτοι έπεχείρησαν νά χαβαιρέσωσιν έν τζϊ 
χράτει αυτών, την λατρείαν τών εικόνων, ώς θέλομεν ΐδεϊ Ιτι κατωτέρω. Ό  Λουϊ- 
τίπρανδος έχυρίευσε την πρωτεύουσαν τοΰ Βυζαντινού έξάρχου ή έπαρχου 'Ραύεν 
ναν, την οποίαν δμως δεν ήουνήΟη νά διοτηρήση, και είς τοσαύτην Ιφιρεν αμη
χανίαν τούς Πάπας Γ ρ η γ ό ρ ιο ν  Β' χβϊ Γ ρ η γ ό ρ ιο ν  Γ', όΐστε ό τελευταίος



ΤΜΗΜΑ X; 95
Ιζ·ηττΐ« ΐην Ρο^βίίβ» το3 Κβρ^λοο Μβρτίλλου, ιΐίρϊ ?ϊ]ζΙ»τ* ·Λίς ζωής το<ί-̂  
του. Καί δ μίν Αουϊτίιιροινδος βυνίβιβάσΒη, 743, μςτδι χοϋ διβδόχουτοΰ Γρτ, '̂ 
γορΙουΓ' Ζ β χβ ρΙο υ ’ άλλ’ δ ίν Ιτίΐ 749 ρ«»ιλ6ΐ3»ος Αίττούλίριος ίπεφ ά ϊΐ«  
νίι συμπΧηρίΛσ  ̂ την χε'ρωοιν της χεροονηοου. "Όθεν, Ιχβοίλων τούς 'ΈΧΧηνβς 
Ιντίλώς άπύ της βνω Ιταλίας, ώρμησ* χατδ ττ,ς 'Ρώμης καΐ τοϋ Πάπα. Ό  Ζα
χαρίας, ούδεμίαν ί|λϊΜζε ίπύ τοΰ Βυζαντινού αύτοκράτορος βο̂ ^βειαν, ού μδνου δι4 
την δοθένειαν τοΰ δνατολιχοϋ κράτους, άλΧΑ χαί διότι, ίνεχα της περί εικόνων 
Ιριδος, ή 'Ρώμη χαι ό Πάπας δΧως άπέατηααν όαχάτως άπο Κωνατβντινουπδλεως. 
Επικουρία λοιπόν δίν ητο προοδόχιμος εΐμή μόνον άπό των Φράγχεον, χαΐ 4 
Ζαχαρίας ίτπούδααε παντί αβίνει νά χατααη^,ση βεβαιότερου τύν δεσμόν οςτις 
συνήπτε την 'ΡωμαΤκήν Εκκλησίαν μετό τής Φραγκικής, ΙπΙ δε τοότω μετεχειρί- 
σΒη, μετ4 πλείστης ίπιτυχίας, τούς Βρετανούς μοναχούς, ο7τινες, διαηρίποντες 
τότε Ιπί παιδεία καΙ άρετή μεταξύ όλων τώυ κληρικών τής δύσεως, ήγωνίζοντβ 
τόν Βεοφιλέστατον άγώνα τής διαδόσεως τοΰ Χριστιανισμού είς τούς είδωλολάτρας 
ίτ ι Γερμανούς χαΐ τής άνορθώσεως αύτού παρ’ έχείνοις των Γερμανών χαΐ (δίως 
παρλ τοΤς Φρόγκοις, οΤτινες εΤχον μεν ήδη δεχβή τόν Χριστιανισμόν, άλλό, δι4 
την άσωτίαν χαΐ τήν βαρβαρότητα τού κλήρου αύτών, δόν έγίνωσκον εΙμή το ονομα 
χαΐ τόν τόπον τού Ιερού θρησκεύματος.

θερμότατος δό χαΐ εύτυχέστατος των Τεροχηρυχων τούτων ύπήρξεν δ Ιπι Κα 
ρόλου τοΰ Μαρτέλλου χαΐ όπΙ Πιπίνου άχμάσας Ο ύ ίν ιρρειδος , δ άπό Έσσε- 
ίία ς,δ κληθείς μετέπειτα ί γ ι ο ς  Β ον ιιρά τιος  χαΐ δικαίως Ιπονομασθείς Από
στολος των Γερμανών* δι’ ούτοΰ ή δυτική Ικχλησία χαΐ δ νΙος βασιλεύς τών 
Φράγκων προήχθτ,σαν βεβαίως πολύ μάλλον ή διύ τού Πιπίνου καΐ του Πάπα. Ό  
Βονιφάτιος, άνοχωρήσας, τ ί)7 1 8 ,|χ  'Ρώμης, ώς ίπίτροποςτρόποντινύ τοΰΠά« 
πα ΓρηγορίοΟ τού Β', μετίβη πρώτον είς Φρεισίαν, {πειτα παρύ τοΐς θυρίγγοις 
καί τοΤς Εσσίοις, καί Ικήρυξεν είς αύτούς ίπιτυχώς τόν Χριστιανισμόν. Τώ 723, 
έπανελθων είς Ρώμην, διωρίσθη ύπό τοΰ Πάπα έπίσχοπος χαΐ ϊλαβε συστατικ4 
αυτού γράμματα πρός τόν Κάρολον Μάρτελλον χαΐ τούς Φράγκους δπισκόπους» 
Τυχών δε παρύ τζ̂  πρώτφ φιλικής δεξιώσεως, Ιτράτιη πάλιν πρός τούς θυρίγγους 
καί τούς Εβσίους, και μετίε ττ,ν ίντελή τούτων είς τόν Χριστιανισμόν προσα- 
γωγήν, ήλθε τό τρίτον είς 'Ρώμην καί ίχειροτονήθη ύπό τοΰ Γρηγορίου Γ ' Α ρ
χιεπίσκοπος Μογοντιάκου (Μβϊηα, Μ»γβηοβ). ΆπελΟών δό είς την νίαν άρχιεπι- 
σκοπην αύτοΰ, δρ^ύΒμισε τύ έκχλησιοστικα πράγματα διαφόρων Γερμανικών 
δθνών, ίδρυσε πολλάς έπισχοπδς καί τοιουτοτρόπως Ιπαγίωσε μίν την Ιν τη 
Γερμανίφ Φραγκικήν κυριαρχίαν, ήτις δι4 μόνης τής μονίμου είς τόνΧριστια^ 
νισμόν προσαγωγής τών αύτόΒι ίΟνών ήδύνατο νά άποβή Ασφαλής, συνετέλεσε δό 
συγχρόνως είς τήν οδξησιν τής εξουσίας καί τοΰ Αξιώματος τοΰ Πάπα, συνδίσας 
στενώς μετΑ τής 'Ρώμης τας νέας ίπισκοπός, καί πολλΑ ύπερ τής Παπικής χ ν  
θέδρας μοχθήσος είς τΑς συνόδους τΑς δποίας ίν Αύστρασίφ συνεκρότησεν. ’Εφο- 
νεύθη δό, τφ  754, ύπό Φρεισίων τινών είδωλολατρών, είς ·ηύς δποίους, περί γή
ρας βσχατον, Ιπεχείρησεν ?τι νΑ κηρύξη τόν Ιερόν λόγον.

Τοιουτοτρόπως διΑ τού Βονιφατίου έξηπλιΜη είς τήν Γερμανίαν Λ  θρήσκευμα 
καί ή σύντροφος αύτοΰ παιδεία, καθ’ ήν έποχήν ή βαρβαρότης προήγετο Ιν τή 'Ιτα- 
λίφ, Ιχινδύνευσε δό Από τών Αογγοβαρδίων δ κορυφαίος τών Αρχιερέων τής δύ> 

’Λλλ’ ό κίνδυνος οντος βηετράπη, διότι, δτι Ιπί Καρόλου τού Μαρτέλλου, δ



ίρχτ,γο; τ?ι< ·Ρώμη< ««ίίΐΜ  «ηιμφέρον β&το3 τοϋ συμΐ(ίμοντος των Κ*·. 
ρολιίύν, ύ §1 Βονκρβτιοί «(Χβπβεηβί» «ώτω το βξίωμ* τοΰ όπϊρτάτου έπισχόποο» 
*Άνϊυ τηί ?πιχβομί« των Φράγκων, ό ΠάτΜ«ί άντί άνίξβρτήτοι» Ιπιυχέηοο τιμω
μένου ίν τ^  ιιίλιι βύτοδ ώς «ρο»τάτο« χ*1 «ατρδί, ήθ*λ« χατβοταΟη ϋιη'.χοος χαΐ 
«βίγνιον τών Λογγοβαρδίων, ή δ’ ^Λ̂ *ο·̂ ρ̂ * έχείνη χατωρβώΟη ενεχα τή« διά το» 
ΒονιιρβτΙοϋ νεωστι άτοχττ,Οείχτιί έΐϊέχεινα τών Αλπεων Ιπ ι^ ή ς .

Ί ψ  753, δ Αίλοόλβιοί, χυριεύσαί τ ^  'Ρβύεννβν, έπλτ.ίίασε τελεοταΤον είς ττι» 
κδλιν τήί'Ρώμννί. ΤότεόΠάπαί Σ τ έφ α ν ο ς  Β '?ρχετ«ι είς τί.ν Γαλατίαν, οτέ- 
φει τδν Πιπΐνον, υεριποιεϊ αύτώ, διά της τελετής τούτης, λαμπρόττ,τα χαΐ ίερ^ 
^ α  τη; οποία; οί Μερουΐγΐδιίι ούδέποτε εΤχον άξιωβή, χα'ι, χαθαγιάαα; «οτδν, 
«ύ μδνον ώ; βαοιλέα, άλλα χαΐ ώς ποςρίχιον, δηλαδή πολιτιχδν τή ; 'Ρώμης χυ- 
^ ν ή τη ν , έπιδάλλει αύτώ τ'ο χρέος νά δράμη εις βοήθειαν τής πόλεως. 'ΌΟεν δ 
Βι«νος, έίορμήβας είς την Ιταλίαν τώ 754, χαταδάλλει τον Δΐλούλφιον χαι 0Λ0- 
χρεοϊ βώιον, 755, νά δποαχεθή την πλτ,ρωμήν φάρου χαΐ νά Ιχχωρήιττ, πολλών πά- 
λβύν. Ό  ΠιπΤνος ίθηχεν ούτας &πο τήν προοτααΐαν τοΰ Πάπα καί Ιδωχεν οδτ» 
τήν βρώτην άφορμήν είς τάς ά{ιώβεις τών Ρωμαίων έπιαχοπων περί βυγχροτη- 
«εως αύτοτελοΰς χοαμιχής ήγεμονίας, τάς δποΐας δμως οΐ Βυζαντινοί καΐ οΐ Γερ
μανοί Αΰτοχράτορες αείποτε ήμφιαβήτηβαν. ’Δποθανδντος του Αίλουλφίου τή» 
7ΰβ, δ νέος τών Αογγο5«ΐ»*Σ“ ’'  Α ε β ιδ έ ρ ιο ς  διετέλεσε χατ’ άρχάς
άν είρτ,ν^ πράς τάν Πάπαν άλλα μετ’ δλίγον ήρξαντο αυθις α\ έχθροπρα^ίαι.

*0 Πιπϊνος έντούτοις έίέτεινε τά δρια τοΰ χράτους αότοΰ χβΐ πράς άνιτολάς 
χαΙ πράς δυαμάς' άφ’ 4νά; ΰπεχρέω»» τοάς Σάξβνας εις πληρωμήν φάρου, άφ 1τ£- 
ρ η  ού μάνον έξέβαλεν ίντελώς τους Άραδας άπά τής Γαλατίας, τής έποίας μέ
χρι της ίποχής τούτης χατεΐχον μέρη τινά, άλλά χαΐ μέχρι Βαρχελδνης, έντάς 
τών Πυρηναίων, έξήπλωαε τήν χυριαρχίβν αύτοϋ· προςδετοώτοις, διά μαχροΰ χαά 
ίνβγωνίου πολέμου, έθάμααε τίρ 768, τούς άδιαλείπτως αταβνάζβντας Άχυτα- 
νίους. ’Δπέθανε δά χατ’ αύτά τοΰτο τά ?τος.

’£ π ΐ τοΰ Πιπίνου, οΐ Κβρολΐδαι προεζάρχουοι τής δύπεως" χατ βύτην δλ τβυτην 
'τήν έποχήν, ή κυριαρχία τής άνοτολής, ώς θέλομενίδεΐ, περιέστη είς τούς Αβ- 
6«α{δας. Πράς τούτους περιήλΟεν δ Πιπΐνος είς βχέαεις , περί τά ίοχατα τής 
ζωής, ί«ως δώ  νά άντιπολ«τκ»θή τούς πολεμίους τών τε Άδβαοιδών χαί αότοΰ 
βΟμμβΛβδας τής 'Ιαπανίας, ή ίνεχα τοΰ έμπορ(ου το δβοΤον ή Μασίολία χα2 
έλλβι «βράλιβι τοΰ Φραγχιχοϋ κράτους πάλεις διεξήγον μά τήν Αίγυπτον χαι 
|»λ την ’Αφριχήν το «ιβανώτερον δμως είναι, δτι περί τε τάς αχέαεις τούτος 
κοί περί τάς πράς τάν Βυζαντινόν οΰτοχράτορα, Κωνσταντίνον τον Εοπρώνυμον 
κυρίως εΤχε πρά δφθαλμών τήν λαμπράτητα τήν όποιαν περιεποίουν είς ττ.ν αυλήν 
βΰτοΰ οΙ {έναι έχεΐναι πρεσδιϊα», Ιτι δά τά συμφέροντα τών πολυαρίθμων προσ
κυνητών οιτινες άπά δυσμώ» έπορεύοντο είς Ιερουσαλήμ.

Β. Τ ύ έ ν τ ή  Β ί ε τ · ν Ι ; ι χ ί ά τ β ς τ δ »  Α γ γ λ · β ο ξ ά ν · ν  χ β ΐ  τά  μ ε τ ά ν ή ς  
ΐ ΐσ τ β ρ ία ς  α ύ ν ε ϋ  σ υ ν ε χ ό μ ε ν α  Σ χ α ν β ιν α υ ι χ ά  χ ρ ά τ η . —  ά) Π · να ρ -  
χ α Τ α ι ε ί ί ή σ ε ι ς  π ε ρ ί  τ ώ ν  ε χ β ν ί ι ν α υ ι χ ώ ν  έ ό ν δ ν . — ’Κ^’ δσβν ή Ιστορία 

μ λ \ αΐ άρχβϊαι πβροίόσιι; τών βοριίαν έχείνων έίνών ά.ατρίχβυσιν, εδρΙσ»[Μν έν Ιχα ν- 
£ιναυίφ ίύο δ.βφόρων άπ’άλλήλων έβνών εΐ8η, τους 1ίί«; ί χ α ν ί ι ν α υ ί ο υ ς ,  ήτω,
« ο ύ ;  Ν ο ρ μ α ν ν β ύ ; ,  ώς ώνομάοίησον ίν  Γαλλί? χβΐ 4ν Γιρμβνίιρ, ^  τά  Φ ι ν ν ι χ *  
*  β V η. λμφόίεροι οί λαοί βυιοι άνήχοιβιν είς τήν Βαυχαοιχήν τού άνίραπίνου τένωο; 
Β?νλ3ν, άλλ’ βΐ μέν Σχανίινβύιρι άπ ε τ ε λ |^  τήί Γ * ίυ»«»^

26  ΜΕΣΙΙ ΙΠΌΡΙΑ



ΤΜΙ1ΜΑ X. 27
|»ίβγ·ρμβΜι*θδ *λίίθ» τ ϊΐ; ί*«ί»η«. έν^τά  Φ ιν ν ιχ λ ίβ ν η  βέν 6χ^γονται (Ι«· 

χλίδον τώτοο, άχοτ(λ»ΰνι 2) μ(ΐ*αλλ«ν τιννν Μνΰν, ϊβιόνγινα τής Καυχααιχής 
φνλής χλίίο», ΧβλοΟμίνβ» φ ι ν ν ι χ ό ν .  Τ« μαλλβν λίγβιρ δξιβ ίβνη Τιδ χλίϊςυ  ςςίτ# 
Ιΐναι ο( Φίννοι, οί Αάχωνος, ο( Α(ι6όνιοι, οΐ Έοθόνιοι χαΐ «( ΙΙαγ]Ίίροι ή Οδγγροι, ^  
δρχαΤχι τής εχανίιναυίας χβραίόοιις Ν« δναφϊ^ονται οίμή μόνον οίς τό Γιρμανιχόν τ£ν 
κ«τοίχ·ν βύτής μέρος· «ιρί ίέ  τ«ν Φίννων άοραλως τβότο μόνον γνωρίζομςν, δ «  ?ς»ντ» 
■ΟΤΙ τις δνωτέραν «οΰ «ολιτισμοί/ βαϊμίόα, δτι έξΐ)τλ<0>))βαν μέχρι «ρός μοοι^βρί·* 
τής Σχανδινουίας χαΐ μέχρι των ίνίοτέρωντής Σ.βιρίας χαΐ δτι έν τ^ έννίτ^ £τι μ . X. 
έχ*τοντβ€Τ>ιρΙίι ένέμοντβ «λίίονβ βιομηχβνίβν χ ι ΐ  ςόημιρίβν ή οήμίρον. Χλήό β*β- 
μηδόν χοΐ χατ'όλίγον ςξώοθηβαν ύκό των έχςιχιιβίντιον Πρμανιχωνφνλνν «ίς τΑςδ^ι· 
λοξένοικ χνρβς τής <ί«<οτάτιις £βχτου·

Τραχύς χαΐ μίχιμος ήτο 6 βίος των Γκανίινβν’βν.' Ό  «όλιμος, ή ίήρβ χαΐ ή  &χλα* 
«χία ήοαν βΐ μόναι άσχολίαι αί χρτβήχοναβι τίρ έλτυΐίριρ δνδρί· ή χιωργέα χ«1 ή χττ)· 
«οτρβφ·· ν τ '*  ^νντοβιιμέναι ιίς  δούλονς· Ά ς έχ των έ’ξιων τούτων χαΐ «ής δνάγχ^ς 
όλαυνόμτναι, αΐ διάφοροι ΣχανδινβικχαΙ φυλαΐ δκτέλουν ιίς διηνοχςΐς αμοιβαίας λςφρι· 
α&ς έπιδρομάς· βραδύττρον δ'έτράκηοαν χβΐ <(ς δένας χαΐ άχιρχιομένας χώρας. ΟΙ ήγο· 
μόνςς οώτών έχβλοΰντο, χαβ'οοον αί βτρατςΐαι έγίνοντο χατά ζηρδν ή χατά ϊάλαβοαν, 
ή  γ ο μ ό ν ι ς  τ ο ν  β τ ρ α τ ο δ  ή  ή γ ε μ δ ν ο ς  τ ή ς  β α λ ά ο β η ς .  λ λ λ ’ αΐ ναοτιχαν 
δχ.δρομαί έπεχράτιι«αν μ ιτ ' όλίγον χαΐ δι’ αύτων ο1 Σχανδιναύ-.οι έπ(βχηι{ιβν ·2ς τά Γ(ρ< 
μανιχδ «αράλια τής ββριίου θ>λάβαΐ)ς, «Ις τήν Βρττανίαν, οίς τδς Κάτω χώρας, τΙς τή · 
Ταλλίαν, ι[ς τήν Ιοχανίαν, οίς τήν Πορτογαλλίαν χαΐ ιΙς αύτήν τήν Μίοόχοιον. Ίΐτβ  δΙ 
βΐϊρ^μένον τδ Σχβνδινβυιχδν ίδνος (Ις «βλλάς φυλάς, ών έχάοτί) «Τχο μ ίν  «ροΐοτάμτνον 
βασιλέα, ύχοδίίραϊτο δέ (Ις διάφορα τμήματα. 01 ήγιμόνις τΰν τ(λ(υτα(«ιν τούτων έχα·' 
λοΰντο Ι α ρ λ ο ι ,  ήβαν ύχοτ(ταγμ(νοι τφ βασιλ(ΐ χαΐ (ΐχον ύφ’ έαυτούς«άλιν «ούς χα . 
λουμένου; ”£ ρ ο « υ ς , «ρΜΟταμένους μιχροτέρνν τμημάτων. Ό  βασιλιάς, τού δποίου τδ 
αξίωμα ήτο κληρονομικόν, (Ι«ωρ(ΐτο, χαβώς χαΙ «αρδ τιή; Γτρμανοΐς, δχκ ώς κύριος, ά λ . 
λ δ  «δς έχίτρβκος τής φυλής ούτοδ· καί ήτο μέν άρχιιρεύς, άρχιδιχαβτής χ«1 άρχιςφά· 
τηγος, άλλ ' ύηράνω αυτού Γοτατο ή  έβνιχή άχάντων των έλ(νβέρων άνδρω* ούνοδος 
(Τΐιΐοβ), ήτις ταρωλάμδανί συχχρόνως τήν ΰηρτάιην κυβίρνητιαή* το χαΐ βικα«ηχή« 
άζουιίαν.

Αί άρχαιόταται των Σχανδινβυΐων «αραδόσοις φημΚουσι κυρίως τδ <βισ>λικδ« των 
'Γ γ γ λ ι γ γ ι δ ώ ν  γένος, οϊτινοςήρχο» τής Σουηδίας, κατοιχουμένης ύηδ βύο βραδάτα- 
φον ουγχωχυδέντων Γιρμανιχνν δθνων, τΰν Γότδων ^  των Σουηδών. Κατά βδ τούς χρδ 
νους των τιλιυταίων Τ γγλιγγ ιδ ίν , άναφέροται ^ Ααννκόν τι κράτος, του όκοίο κρωτού*»* 
,ητο ή  έχΐ τής νήοου Ζηλανδίας Α έ β ρ α, Έν τ ϊ  ίβδόμη έχατονταοτηρίδι χατίλύδή Τδ 
Τένος τώνΤγγλιγγιδών καίάντ’ βύιού κορίσταται ή δυνβστςία ή ίδρυίιϊφα ί«ό τοδ ΐβ· 
Λρο« Ο ύ ιδ φ ά μ ο υ  ήτοι τού Εύρυκίλκου,ό’ς τις, κατά τήν ωαράδοοιν, ήρξ» «ύ μύτοτ 
τής ϊονηδίας καί τής Δανίας, αλλά χαίντέταξτ καί δχαντα οχιδόν τά μιοημβρινά χ«.' 
φάλια τής Βαλτικής θαλάσσης. Έ τι δνομβστότίροι ύτιήρζαν οΙ άμιβκ βύτβδ άχόγονβι· 
αλλά τά χιρί «ΰτών θρυλλούμινα δέν ίχοωπ ιιολλήν Ιστορικήν άξίαν. ’£ν τ |  έννάτη 
Ιχοτοντοίτηρίδι συνέβησαν δύο σ«·,υβαιότατα γτγονότα· ■! λιοτρικαί έκιδρομαί οίς τάς 
χώρας τής άνατολής καΐ τής βύσςως άκοβαίνουσι συνίχέστιρ» καί φοβ(ρώτ(ραι, δ δ* Χρω 
οτιανιβμδς «αρΓ.βδώίι ήδη μέχρι ΣχανδιναυΙας. λ λ λ ' ή πρόοδος αύτοϋ δνταϋθα ύπήρξ* 
^ δ υ τ ά τ η . Μάλιστα ήγω νίο^ «ιρ» τδ Ιίρδν τούτο Ιργο», άπδ τού 82β, δ Μρίφημος 
^άλλος μοναχδς & ν σ γ ά ρ ιο ς , δ δπικληΒοίς βραδύςαρον ά η ό α τ ο λ ο ς  τ ή ς  & ρ χ τ« . 
®4 οπέρματα δμβς δσβ αύτδς ^ «Ι διάδοχοι αϋιΛ  κατέδςσαν (Ις Σλίΐοόϊϊβν Ιδθΐΐίβδίνΐί) 
καΐ'ιΐς τήν Χιμβριχήν χσρσόνηοον ή {ουτλανδίαν χατιβτράφηοαν έντ(λώ; 6τ( ,  δν άρχζ 
Τήςδιχάτης έχατοντβατηρίδος, Γ ό ρ μ ο ς δ π ρ ο α β ό τ ο ρ ο ς , δ  κατ'άρχδς βαοιλιύσας 

Ζηλ«νύ(β{ ί  2χ9^δ|μςι έξωσας ίζ ΐιτβ  ίπαντος τούς λβικςός τής Αανίβς ή γ ο
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^ίνΒ (, ήν*** &«αβα« ύκ& χ;&τ·( βίηοΰ, 8ι&η 6Γό;{ιο; χαηδίηξι δ ιινΑ
η ΐ  ίί»ιψ4ν»βϊ τόν Χριβίΐβνιβμόν. Έ«1 ιιΛ  Γό^μου «ροςτοίτο»; (Ι Δ»*«1 χ ιτ ίίη β β *  

(,**«>«« γ6ρι», 934, ·»ο3 γιννβΐίυ » -ν  Γιρμβνίν ρ ϊΛ λ ί·κ  Έ ^ίχςυ  το« α' .  *ΰ μ « Γόρ* 
μου οΙδί Χ ρ ά λ ίβ <  Β λ ο υ ζ * ν ί β ς ,  6 β:βί<χί«1< <όν «««[>« « υ τ φ ϋ 3 β , ^ΧΙ· χ.ο '- 
4ρχ&( ((( βοήβιια* <»ν Νορμανχΰν, δΐτινις πρό «>ν·ν {(χακτηρίδνν ιΐχον κα«>βτ*β1| ι{« 
τήν Γβλλιχήν δ«Βρχ(αυ τή» ΝορμχνίΙβ» χληΙιΤββν χαΐ {«ιίζβντο ύχδ «οΟ
β6ι » ^ ίΐλ< ««  ίή ί  ΓβΧλίβ«. Έ «ιι»« ώφΛήβ>1 Μ  »ή* Χβτίβ^ββιν χών χατΑ »ήν Νο· 
ρουηγίβ» «ρβγμίϊΜν, διά »4 »ρο#ΙέσΌ τήνχώρβ» χβύτην ι!<τδ χρ4ίβ; βυϊβϋ.

*Β» Κβρουηγία ·ίΐρι«μοΰντ6 *οτϊ. ίχ<δ« ·τ»ν *ολλ5» }ά?λ«>ν,«Ζιινις ήχιςβ *?ς τοδς χυ- 
^ιάρχβς αύτΰν ύΜτάοβοντο, «ριάχοντα κνρΕχου μιχροί βαοιλτΤ;· έχι:6ς δ) «ούτΜν ύ χ ^ ·  
χβ» ίβχ»βββμί«ι ά»ά τήνχώρον, χβΙοίϊ νάς νί,βους χοΐ τά άχριίτήριβ, * λ · ΐ·« ι  δλλοι 
·ρα«Τ( 4νδρ«ί, ζώντίί μιμονωμένοι μ ίΐά  ν5ν δβύλιβν βύιδν χ ι ΐ  οΰδινί; βνβγνβρίζβντίς 
χήν ίρχή». ΪΙΧΧ' % ·Τ?ί· «δ«ι χο ν ίςβ ίΐ; ?ΐρίβνο νά Ιχλί*5 *ιρΙ « ύ ς  χρίνβί έχιΕνουβ 
«β·* βΰ< Γίρμβς 4 «ριβδύτορος »υν·{ν»9· »4« άονιχάς χώρ·«. *Ε»ι «ρ4 τούτου, »Γς τ5» 
^βιλ<<ον τής μιβιιμδρινής Νορουητίας, 6 Ά λ μ δ α ν δ ς , δςτις όλιγιν άαυτδν άχδ τω» 
'ΓγγΧιγΤιδνν χβτβγύμινον, «αβυχύτα^ιν ίξ  ή έχτά μιχράς ήγιμονίας, Ό  δά υΐδς τούτ* 
λ ρ ά λ δ ο ς  Α ά ρ μ α χ ρ ο ς  ήτοι ΚαλΧΕκομος, ούγχρονος ών Γύρμου τού «ριοβυτδρου, 
ητέχτΐ|9< χατά μιχρδν $χο9αν τήν ΚορουιιγΕαν. Βλλά «ολλοΐ γιννα,ΐοι £νδρις,θ(ΐορή· 
«>ντ(( άμάρηταν τήν άχώΧιιβν τής χροτίρας (ντ(λοΰ« άνιξαρτηνίας, μοτανίιτνιβαν, ώς· 
ή  χυριορχΕα τώλράλδου {δ^χιν Αφορμήν «ΕςχοΧλάς νδας ΝορμβννιχάςΑχοι»((Κ· Τ6τ· 
Ιν  μ ίριι «νιχαλύφδιισαν. Αν μέριι ΑδΑχϊιιββν νΑους χχτοίχους, ή ΙβλανδΕο, ■( Φ«ρήν· 
βι«ι, «( ’ΟρχΑδις. βΙ ΣχιτΧΑνδιιι ^ ο ι ·  «ολυάριδμ· οτΙβι) κατΑφυτον «Ες|τάς Αανιχάς 
νήοους· 5λλοι Αχλιυβαν ιίς  λγγΧΕιν, «ίς £χ«τ(>ν χαΐ οίς Ιρλανδίαν, δχου χαΐ χροηχβ· 
μίΜΟς (Τχον ήδιρ καταβταδή Ζχανδιναύηι· δβββιλοΰς 'ΡδΧΧςον Αχοριύδη μ(τά «οΧ· 
Χ£ν Αχαβών «{ς τήν Γαλλίαν, Αν ή Ιβρυη τΑ χρ«μνΐ|μβνςυδΑν δουχΑτον τής Νόρμαν· 
βίας, ααΐ ί«ο>ς οΙ τολμηροί ναυτίλοι τής Σχανδιναυίας Ιφβαααν τδτι μέχρις αυτής τής 
Γριιλλανδίας. ^  ΠιρΙ τδ 9 3β , βιιδίχδη τδν ήρΑλδον, ώς Αρχιδααιλιύς Νορουηγίας, ά 
«ριβδύτορας αΰτοΰ υΐδς *Ερ I χ ο ς  , δςτις, φονιύαας δύο Αδολμούς καί χαταχιΑβας τούς 
Ιάρλβνς χα) τούς "Βροας, τόν δκοίιον δ χατήρ αύτοΰ οΐχς ριιοδή μΑχρι τινδς τά διχαιώ· 
(ιατα,χαταδΑλλιται μοτ'δλίγβν ίχδ  τοΰ νοίοτΑτου Αδιλφοΰ *Α χιονος τού Α γ α δ ο ΰ ^  
τμ  βυνδρομξ Ανδς Αχ τϋνδυνηριοτημίνιον Αχοίνμν Αρχδντιον, τοΰ Σ ιγ ο ύ ρ β ο υ . *0 
'Αχμν ι7χ*ν Ανατραφή χαΙ βακηαβή τίς τήν ήγγλίαν χαΐ ήβΑληαι νά ιΕοαγΑγη τδν Χρι· 
βηανιβμδν χα> δίλλας τινάς βιατάξςις οίς «ήν Νορονηγίαν τοΰτβ χαρώξυνιν Αχίβης τούς- 
(τκηχδους αύτοΰ, ύςτο ο( τοΰ ΈρΕχου υίοΙ,-δρμήαανττς Αχδ τής Δανίας, οχου τίχον χατα· 
μύχτι χαρά τίρ Χράλδμ, άρχΑζουα», ύχδ τούτον Ρβηδούμτνβι, τήν δν ΙΓορονηρίφ Αρχήν 
(981)· λλΧά χαδ ουτΜ, μοντνοαντις τδν Ζιγοΰρδον, χαδαιροΰνται «τρί τδ 960 ύ«δ τοΰ 
υίβΰ τούτου *Δχ<ονος τ ο ΰ  χΧ ουβΕου , βςτις χατορβώαας τοΰτο χΑλιν τή αυνδρο· 
μ |  τοΰ ΑχιτηδςΕου ϊρΑΧδον τοΰ Βλαυζανβΰ, ΑναγνκρΕζτι τήν ύχςρτΑτην τον βχαιΧένς 
έχτίνοί) τής Δανίας κυριαρχίαν.

*0 ΙρΑλδος ήδέληβ* τότ* νά Αχαλλαγή τοΰ μύρου τδν δ«Μον ΑτΑΧτι «ίς τδν βααιλία 
τής Γτρμανίβς* ον μόνον όμιος ήττήβη ύχδ «οΰ ’Οδννος τμ  μογΑλου χαΐ τοΰ υίοΰ ^  δια. 
δόχου αύτοΰ Όβανος τοΰ Β', Αλλά χαΐ τδν Χριβτιανιομδν ήναγχΑοΙη, μιδ’ Κχαντας τοΰ 
οΐχβν, νά ααραδιχβμ. Έντιΰδιν δδ άμ' Ανδς ΑχΑοτη δ βαοιλιυς τής ΝορονηγΙας 'Δκκν, 
Αμ' Ατίρου Αβταοίαοι ορός τδν λρΑλδβν 6 Αχοδαλών αύδις τδν χριβτιανιομδν υΐδς αύ· 
τοΰ Χ ο υ ή ν · ν δ  ο ΰ τ υ χ ή ς ,  ύχοοτιιμχδιίς δέ χαΐ ύχδ χάντ«ν τ£ν (ίδβλολατρΰν 
τής χώρας, χατΑδαλτ τδν χατίρα, τμ  9ββ· Ό  £ουήν«ν αΰτδς, όςτις, άμα ^ ιλ ιύ β χ ς ,  
χατςδίιοξτ διινώς τούς Αν Δανίμ Χριατιανους, χατΑκτηοι βραδύτςρον τήν ΙΑγγλίαν δδτχ 
ΑνΑγχη νά Αχτιδή Ανταϋβα ή  μΑχρι τής Αχοχής ταύιης Βριτανιχή Ιοτορία.

β'Ο 1 ( · ρ Ι α  τ · ν  Β ρ ο τ α ν ιχ ώ ν  ν ή α ν ν  μ Α χρ ι Σ δ υ ή ν χ ιν ο ς  τ ο ΰ  « ύ τ υ ·



ΤΜΙΙΜΛ 2 »

χ 6 ΰ < . ' ο ι  «νβρχβΐοι <δν Βριϊ»«'*δν νί|ΐ·>'· *«''ο«ος 3έΜ τ ,« ν , ώ; «( Ιχα«βινανι·ι, 
Γιρμανιχ^ς *»ταγ(ι»γή<, άλλ’ ά*^χον *1ς «4ν Κι%τιχ4ν κ> 4ίβν τής Ινδογ«ιιμα»ι*ής ?Λ ής, 
(Β*βλ. Α .«Χ .328 . 329 »τιμ.).'Β μ«βημ6οινή Σ χ·τ Ι* ^ή  «ηυαρινήίδίβς 
λισαν,χιτ4 <4ς «(λίυτβίχς ίχβτβντβιτηρί&ις τής άρχβιότητος, μ ί·ν  των ώρχΗτέρων 'Ρ · -  
|ΐ* ΐχ5νέ*«ρχιών, οί <4 χάτοιχοι βϋτής «*ρ·5έχβ>ι»»ν τ4ν 'Ριώμβϊχδν «ολιτιομόν, βρωί· 
(ΐιωτατα ίέ  ^  τ4ν Χρις\«νιβμ6ν. Συγχρόνως όμως έξίίηΧύνϊτ.τϊν ^  ιΤχβν χρίΐβν 'Ρωμβϊ* 
«ών λίγςώννν διά να ΰνιρααπινβώσιν έαντοός χατ4 τών λΐζριχων ^  πςνήτων Πίκτων }  
Σχώτων, τών άχδττν βίριίίτίρβ μέρους τής νήαου ϋιαλςί-χτως «πορχομένων. 'ΐ)9·ν «(· 
μνήλβον *1ς ίίΐνή ν άμηχβνίαν , δτβν, ίιςΐ τής μ ίγ ίλ η ς  των ίβνών μίταναβτιύβιως, ί ΐ  
'ΡαμιΤη ήναγχάβϊηβαν ν4 Ανιχαλίαω^ι τους Χτγ<ώνας αύτών. Ο! ΒριτανοΙ τότι, 4γχα· 
τβΧτιρίίντίς ·ίς τΙς 1«Ι«ς ίυνάμί»ς, ίιήρ ΐϊχν τήν νήαον αύτών ςίς μιχρ4 τινα τμήμβτ» 
»αΙ «αρέϊωχαν αυτί ·1ς χληρονομνχούς ήγιμόνβς. Μϊτ’ ίΧΙγον ςίς των μιχρών τούτων 
ήγςμύνων, 4 Ο ύ ο ρ τ ίγ ς ρ ν ο ς , χαταβάλλςι τούς λοιχούς χβΐ δρχτι μόνος ίχ ίβ η ς  
«ής χώρας- ίλΧ4 β4ν βύνατα» ν4 ίχ α ρ χ ίΐί  τ!ς τήν τιαγίωοιν τής νέας αύτοΰ άρχής $ 
«Ις τήν 4*4 τών Πΐχτων χαΐ Σχώτων ίμυναν δίιν έτικαΧιΤται τήν βυνίρομήν τών «>ρ4 
*ήν Γτρμανιχήν χαραΧΙον τής βορτΐου «αΧίοοης βΐχούντων Σαξόνων χαΐ βυνομοΧογοΐ 
μττ4 ίύο Σοξονιχών ήγςμόνων, τοΰ Έ γ χ ι β τ Ι ο υ  *«1 τού ’Ο ροα, βυνΐήχην 8< ής 
«αρςχωρήίη τΙς αυτούς χαΐ ς'ς τ4 βτίφη αύτών μιχ?4τ«ς Βρτταν.χή νήσος, έκΐ τ5  δρ<ρ 
β η  βέΧοοστν άναλίβ» τήν δμυνον τής χώρας χατ4 τών Χ-ςιστριχών γτντόνων τής ίρχτ* 
(449). Μτί* ού «οΧύ δμως βΐ Σέξονις, των δχοΐβν 4 άριίμός ηύξαντν δστιμέρα» ίι4  νέων 
4*ο{χων, ιταρςτήρτισαν δτι ςΤναί *ολ« Ισ/υρόττροί τών τίρηνίχων έγχωρίω»· «ροέτκναν 
Χοιχβν ούβίίιις 4*α«τήβςςς, χαΐ,μή γτνομένων αύτών ίικτών, ήρξαντβ ν4 χαταλαμβά. 
νωσι τήν χώραν, βυντμίχνιβαν μ ιτά  τών Βίχτων χαΐ Σχώτων χαΐ χατ4 μιχρ4ν έξέωσαν 
τούς Βρςτανούς 4*4 δλων τών τιιίινών τής νήσου χωρίων. ΟΙ ΒριτανοΙ, χ α τ α ^ ό ν τ ις  
•Ις τ4 ίρη τής βύστως, ήτςι ςίς τήν σι»»ςρινήν ΟΰαλλΙαν χαΐ ΙορνουαΧΧΙαν, 4νέλαβον 
τήν 2ι4 τής *ροτέρας ιύημίρΙος 4*ολισίιΐσαν ^ώμην χαΐ ί*ςχ«Ιρησαν αγώνα χορτςρι· 
αώτςρον χατ4 τών Σσξόνων, βοηβούμονοι ςίς τούτο ύ*4 τών χατοίχων τής Ιν ΓαΧΧίςρ Β?ς- 
τανίας, ήτις Ιν μ ίριι *ρ4 τής «τώσιως ϊτο τοΰ 'ΡωμαϊχοΟ χρίτους, έν μέρτι *ροσρ4· 
τως ύ*4 μςταναστουσάντων Βρττανών χαταΧηφθοΤσα, δΧαβςν ςχ τουτου τ4 σνιμςριν4ν δνο·· 
μα. 34.ΧΧ4 βΐ ΒρίτανοΙ τής Ούαλλίας ^  τής ΚορνβαΧλΙας ίιέσωσαν μίν, <·4 τών4γώνων 
ίχιΐνων, τήν ανοίαρτησίαν 4*ί τινα ίτ ι χρόνον, 3έν έίυνήβησαν δμως ν4 άναχτήσωσι τ4 
4*ολισΜντα· οΙ ίέ  Σ4ξονςς χατέλοδον ίχτοτο όριοτιχώς τήν Βρςτανιχήν χώραν, ήτι« 
ώνομάσέη βραίύτίρον έχ τούτου 3ΐγγΧϊα, 4*4 τών λγγΧων, έν4ς τών έχοιχησάντων γύ· 
Χων. — Τ4 ίιόφορβ ταΰτα ςίςίαΧόντα στίφη δέν βυνςχρόΐησαν χράτος ίν , 4ΧΧ4 «ολλώ 
ΙττΑ «δίους ήγιμβνας χράτη, τών δχοίων 6 4?νβμ4ς χατήντηοτν έχΐ τέλους ςίς έ*τά· έν- 
τςΰδιν «ςριλαμδάνονταισυνήίως ύ«ό τ6 χοινίνδνομο τής Χγγλοσαξονιχής Έ * τ α ρ χ Ι α  ς. 
'ίΙαανβέτ4 χρ4τητσΰτα· ή Κςντιχή, ή Συσσςζία,ήτοι μςσημβρινή Σβξονία)8υβ9βΧ-8υ4« 
$&θΒ8βη], ή Οΰισσςξία, ήτοι δυτιχή Σαξονία (\ν«β80Χ·\νς9(.5β0ΐιΐβη), ή ΈσοςξΙα 
ήτοι ανατολική Σαξονία (Εβββϊ-ΟβΙ-δοΟίΐίίϋ), ήΝαρΙουμβςρΧανβΙα, ή ’ΟσταγγΧΙα χαΐ % 
Ηιρχία. Οί Χγγλοσάξονςς έξωλοβρτυσαν έντιλώς τήν 'Ρωμαίχήν γλώσσαν, τ4ν ’Ρωμα'ι· 
χ4ν χοΧιτισμόν χαΐ τόν ϊριοτιανισμόν έντςύίςν ίιςφύλαξαν όΧοσχιρή «4ν 4ρχ«ΐον έίνι- 
χ4ν χαρακτήρα, τ4 βέτρια ή9η χαΐ είιμα, ένφ οί ςίς τήν Ιταλίαν χαΐ τήν Ισβανίαν ςίς· 
δαλόντςς ΓςρμανοΙ τςιριίέχέησαν τίν 'Ρωμα'ίχόν τοολιτισμόν χαΐ τ4 'Ρωμαΐχχ ήβη, χαΐ 
μςτέστησαν, ώς έχ τούτου, κατά μικρόν ςίς τόν Χογόμςνον "Ρωμανικόν χαρακτήρα.—Ό  
Ιριστιονςσμδς δέν τίσήχβη *4Χιν ςίς τήν Αγγλίαν τιμή 150 «ρίχου ςτη 4*4 τής ιίςβο- 
λής τών Αγγλοσαξόνων, χαΐ τούτο δχι δι4 τών «ιρισωβέντων «ρός δυομ4ς έλςυβέρω» 
Βριτανών, ούδέ 0ι4 τών χλησιςοτάτων «ρός μισημβρίαν γςιτόνων, τών έν τή Γαλατίφ 
Φράγκων, 4λλ4, «αραδόξως, δ;4 τοΰ «ορί τ4 τέλη τής ςχτης έχστονταςτηρίδος 4ρχ>ς· 
^ατΓύβανίβί έν 'ίιίιμ·# ΓρηγορΙοκ .τοΰ μςγ4λ«ι, δςτις άηιφήσιβς «4 ηέμψη 4«β9*4λου*



0 0 ΜΕΙϋ ΙΣΤΟΡΙΑ
<{< «V  « 9 ( ιί;·ς  >ύ«βΰ χ(ΐ|Μνΐ|ν ϊγγλ ίαν , ίν^  χ ίμ μ ίχ  ϊ η  ίΗ  ΰ·^;»χΚ
(βίον δ η  6 0^χα( (Γνβ( 4  Μ μ υ  α η ντα  τ& « ·τ ί  τ4« χριβ«ιανι»μί« «Ιμ 6 ι^(·ς , 
η^ΤνΠΜ τβΰ «ύχγγελί» Μ» ά»ή»τη»ιν <ί« «ή» λ π λ ί» *  »«! ίιΛχ^ρ«^·ς, $««( «ΙίοιΜ* 
««ρλ ηΙΓ< ΐΜ»2ιναυ(ος(· ή <έ «>χιΐα ·ΰ>οΰ I* «ξ νήτφ έχ*ίν;Β ίιάίοαις ί ^ ι Α ι η ι  2(ί«ς 
κίς «V  ν^ β«η «· την 1«ιτη$<ι6τητα τΜν 'Ρ «μ·ι·»  άχοβτόλυν. ΠρΜΪμύτχταΙβρνβι^ 
βαν Βυτοΐι α( ίύβ άρχαιόταται έζιβχβχχΐ, α1 μέχρι τής βήμιρνν ι^«Ηίΐ«υβΛΐ τής έχ^· 
χρβΤοΟβιςς λτΤ^ιχανιχής βρηαχςίας, *ρ£τβ» ή τής Κ« ν Τ«ρ6 νρύβς , ςχη τβ  ή  ««> 
*£ β Ο ρ ά X ο υ* «[ ί ΐ  «ρΰτΜ Χριστιανοί των ΙΙγγλοο^ζόνων ^χοιλςΐς έχέτρτι^ιαν ς{ς τούς 
{χιαχόπους οϊι μίνον απαντα τά ίσιιτιριχί τής ϊχχληαίβς χράγματα ,  ά λ λ ί ^  {&ιάζαντα 
Χρονόμι* *αΙ ίικαώματα. Χρ’ ίτίροϋ ή ώ; ίχ  τοϊί νέοο βρησκςύμιτος άν«ν*ΐι»ί»ΐβ» α χί-  
β ις  χρίς τήν 'Ρώμην, έν ξ ίσω^οντο τόιι τα πλιΐα ι» λςίψανα τής άρχαίας χλιβιχής 
ΙΧβιίτΙβς, αχιβη χατί μιχρ4ν έχωρίλςοτάτη ιίς  τςΰς Αγγλοβάξονβς. Οΐρΐ τά τίλ^  τής 
έβδόμης έχατονταττι^ρίδος >2ΐ>ΐχ0ΐ} Χχρΐ τςϊς βχβιλιϋτιν αΰτύν τ6 ςδ·ς «ον ν1 χ ιρ ι· 
<1λλΐι>ντ>ι ιΙ(  τ4 ίοχβτα τής ζωής τ4 τνδνμα τήςμτιβνοΐας, χορκοόμτνοι ώς χροαχν» 
ΙνηταΙ ςΐς 'Ρώ μην χχΐ τΐναι «ιρίςργον, οτι οΕ βρχζχνττς τοντβ βχοιλτΐς «ιναι ί« γένη ο{ 
•μάλλον λόγον άξιοι όν τξ ίατορίρ· διότι τοιαίτη ιΓνχι ή ρνίις το» Βρττανιχβν χλ^ματος, 
^2ς ήν όχΐκνιΙ/αν χαΐ ο2 λγγλοβάξοντς· άιίχοτ* αντόβι ή χτρ{ τ4 οτλα ριλοτιμΕα |  ρήν 

« ίνω ς βννςδέίη μ ί  τδ ξηρότατο» οίββημι τής «ατασίας χαί «ή; ματαιότητο; τϋ · 
,ιίχιγςίβ» αραγμάτων. ·£ν τ^ όγδοη έχατονταττηρίδι έίΐάληααν τις 'Ρώμην χολλοΐ νΙο« 
'<ι4 νά 4χχαιδ«»ί»οι» ίχβ · «Ιχο» β» «ΐς ί»  των χροχαττΕων τής χόλ««*ς όχοίνης 20(>» 
«χολήν ή  λχβδημίαν «χςιτα τίαήχίη χα{ τοχτιχδς ίτήαιος ίρανβ; χρδς ίχχβίδίυβι» α:^  
χών χαΐ χρύς ονντήρηβιν των λγγλββαξόνων χροοχννηιίν· ή δό λγγλ£· αχόχτηβιν άχ. 
Χβ»« χολλούς άριίτβ χςχαιδινμίνβς χληριχβός. έξω» τιντς, οίβν, λ . χ .  ό «ο» Εαρόλα «βϋ 
;|ΐ»γάλον ρίλος λλχουίνβς, «ννττέλιβαν ςίς τήν βιαβοαιν τής «>ιδ«£·ς ^  ι£ς άλλος χιβρος.

ϋ  χτρί των ίχτά  Αγγλοαοξο»ιχών β«9ιλ·.ώ» μέχρι τής έχοχής χαβ’ ή» ήνώίηαον 
'τίς «V χράιος, « ν  άνήχουαιν ιΐς  τήν Γτνιχήν ίγορΙχν ή  δ’ έ’νωαις βντη κ ιτω ρ Μ η  4ν 

έννίτής έκοτοντβιτηρίδος, ΰχό τον βϊ«λέω ς τής Ονιοοτξίας ’Β γ τ β έ ρ τ · ,  
'άρον χρόηρον τΤχον ύχτμαχνβτι άλληλοβιαδόχως ή ϊιν τ ιχή , ή ΗορίονμβτλανδΕ· χαΐ ή 
ν ιρ χ ίβ . ΊΟ,τι δέ μάλιατα λόγον δξιον «χρίβτηοιν ή μέχρις Έγτβέρτον ΙβτορΕο των λ γ ·  
Γγλοαοξόνων ιΐνβι, τ* Ιμρντβν τον ίίνβς τοΟτο» οΓοίημβ χρός τήν χολιηχήν ινχοαμίβν 
β ι ’δ χ ι ΐ ΐ χ ΐ  τής τρβχντέρος αΐκον χαταίτβατως, οί ήγςμόνις ήδννήδηαιν ν4 διατάξωσι» 

ϊ*έ®ωτ«ριχ4 χρβγμαιο δ;ά νομίμων όρ ιτμ ίν.— 'Ο Έγέ6»ρτος «ίχτν άνβγχο^ 
οβή, Ιν  τη ντότητι βότον, νά ρόγη άχό τής Οόταοιξίος, νχό βριττριβιον τίνος τής άρχής· 
χατέρνγ* δέ χαρά Χαρόλμ τμ  μογάλμ, χαΐ δ)ν έχανήλβτν «ές τήν χατρίδα ύ  μή μιτά 
«δν «άνοτοντον βρττιριοτον έχτίνον. ΑντγνωρίαΡί] δέ χέρχ»;α ήγομων ίιχδ τον Ιϋου £> 
ίνονς (8Μ) χβΐ, ώρεληόιΐς έχιτηδίΐότοτο ά χί τ4ς χιρι»τά«ις, χβίνχέιβξί ^ τ4 λοικά 
ΐγγλοβαξονιχά Κράτη (χιρί τ6 827). "Οίτν ·Γναι 4 χβωτος ήγτμών, μττά τοό δνόματος 
<«ον όχοίςυ αννδέτται ή Ιβτορίο τής όλης ΙγγλΕος, χαΐ έχΐ τής έχοχής αύτοϋ μάλιστα 
Ίίλοβ*», ώς ρβΕνιτβι, ή χώρα τό άνομο έχίΤνο. "Εχτοτ* δέ ήίίλον ίσως τεβή τά 6τμέ· 
>λια χοΐ τον μτγαλτΕον τής λγγλίας, έάν μετ’δλίγον δέν έχέσχηχτον είς τήν νήσον τον· 
την μάλλον ή τις χάίαν άλλην χώρτν οΕ ληστοί έχιΤνοι, ο?«ν«ς μετ'ού χολύ χαΐ <ίς 
χήν Γαλλίαν άχέβησον έχίσης φοίιροί. ά-.ότι έχ ΐ των χροσεχεστέρων αότοόδιαδόχων, έχ* 
βχείρησον οΐ ΙίβρμαννοΙ, ή χι9ώς όνβμόζονται 4ν τή Χγγλιχή ίστορΕςι αχαντις, οΕ Δ ο .  
ν ο ί  > τάς (Ες τήν λγγλΕα* έχιδρηεός αότων, χιόττρον μή ένβχλήσχνττς ιΕμή τήν Χχω,. 
χίαν, ή , τό χολύ, τήν χβραχιιμένην Νορίβμδερλανδίαν. ' Ρ χ Ε  'Εγεδίρτο», ή /ώρα χατ’ έρ . 
χ ές  δέν έταράχίη τΟν έχδρών έ χ ε ί '^ ν  άλλδ τελενταΐον έηί|λίβν Χολνάριίμοι, έχΐ 
χβλλά χ«τδ «υνέχαια» «τη. λχςχροόοδησαν δ) ύχδ τον Έγεδίρτου, 3ς τις ^ κατά τώνέ» 
■Οναλλίμ Βρετανών ονιδεΕχέη χολλάχις «ύτυχής. 'ίίς  χρΐς δέ τ4 έβωηριχά χρόγμβτβ 
«•ροςηρητέςιν, οςιδ ’£γ*6*ρτϋ δ ^  ΧήΡϊρε«*ν άχαντχς τονς ν^ τιχ^έν ιβς  νχ ' αότονβη·
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Ο&ί) ΧκτΩυη θ ύ ί! « ιν α γ ( μ 6 τ ο υ ς ,  ή«βι τ&(9Άϋ«υς <ν αΙ« βΓβι«ιλ<Τ« 
| ΐ ι « ί  των τύηατριβων νυν(ββυλ(’;οντα χαΐ ^κί^ίνιζβν κερί των χ«ινων. 'β ς τ ι  μιναρ- 
χ[« τού ΈγιβέρτΗΐ ϋ ν  {*ήγαγ« τήνβυγχώνενσιν τωνκροτ^ρων αύτοτελών βασιλείων,ί» 
τεΰθεν 2} φυαιχ6ν ήτβ ν& «ρεχιίψωσιν, έπΙ των ^«9ενων βΐιτοΰ βιαβάχων, άν*μαλ(αι 1σω· 
«εριχβΐ χαΐ κίνδυνοι έξωτεριχβΐ. Τιρδντι έχΐ τοϋ άνιχάνου οΐοΰ «ύτεί ’Ι δ ε λ ο υ β λ ν ίο κ  
(83β·898), ού μδνον ίριδε; μιτιξυ α&τον χι< των υίων ηροέχοψαν, άλλά χ«Ι ο( ύνοτα· 
χΝντεε βαβιλιΤ; έκεχείρησαν οτάβεις. Έντεΰϊιν ώριλοδμενοι ο! Δανοί ηρζαντο νΔ μ τ ·· 
λαμβάνωβι μον(μ»< τήν χωράν. Ό ' Β β έ λ ρ ε δ ο ε  (τρίτος τού ’£9ελουολ<ρΕου υΐδς >«δ 
βιιδεχβιίς τους δύο ‘)(ρ^οδ(<τ^ρβυς χ ζ  866—871} ύ<[7|ρζιν ιίν’Εΐρ 7*ννχΤος, ΔλλΔ βέν ήδι>· 
νηδι) νΔ διιχωλύσο τήν έν δίορΟονμβερλανδί  ̂ ύκδ των Δανών ϊδροτιν ΙΤορμαννο·λγγλι· 
«βΐ> χρχτους χαΐ τήν {ντιϋδεν δεινήν δήωτιν χαΐ λεηλιαίαν τής λοιπής χώρας. ΉιΤ)|βΐΙς 
61 Ιπανειλημμένως χαΙ μιχρδν μετΔ τήν τελευταίαν ήτταν άποδανών χατίλικ ι τήν άρ· 
χήν εις τδν νεώτιρον Δδελρδν αύτοΰ Ιίλιρρέδον.

Ό  νέος ούτος βααιλεύς, Α λ ^ ρ έ δ ο ς  δ μ έ γ β ς ,  εΤναι εΓς των Ιπιφανεβτέρων ^ν· 
δρων Η  δαων μντιμονεύει ή ιστορία- διότι βυνήπτε τήν πανουργίαν, τήν πολιτικήν έμ· 
χειρΕαν, τήν παιδείαν, τήν βυνείδτισιν τής τάξιως χαΐ τοΰ διχαίν ^  τήν άλΐ)δή εΰλίβει·* 
{ΜτΔ τοσαύτης Ανδρείας καί καρτερίας, ώς τε έν τίρ πρός τούς Δανούς Δγώνι, εις ο\ύς τότ· 
δπέκυψεν οπασα σχεδόν ή Γερμανία καΐ ή Γαλλία, λαμηροτίτην παρέσχεν άπόδιιξ ν τβΟ 
«{ δύναται ί  νοΰς χαΐ ή δέλτ,σις άνδρδς ένδς χατΔ των ίσχυροτέρων Ιξωτεριχδν {χΙρων· 
**Λμα βαβιλεύοας, μετίδαλε τόν τρόπον τοδ πολεμεΐν πρδς τούς λςστΔς ίχείν«ι*ς οϊτινες, 
διΔ τής γιγανιώδους των σωμάτων ^ώμης, τής περί τά δπλο άσχήβιως ^  τής μανιχής 
^νδρίας, εΐχον άναδειχβή αήττητοι μέχρι τής εποχής Ικείνης, ϊλαδεν ίλλους πειρατάς εις 
αήνύπηρεβίαν αύτοΰ,^ προαέβαλτ χατά δάλασσαν τούς 1π1 μικρών σχαρών ίκιβαΐνοντας 
Δανούς, μετΔ πλοίων μεγαλητέρων, βιΔ ν& άραιρέσηπροηάνεων τΔςέτιχουρίας, τάςδπβία* 
«ιδιαλείκτως «ί έν τή ^δγγλ!^ «ροχατασταδίντε; έλάμδανον άπύ τής έρχαίας «ατρίδος, 
Δέν έπέτυχιν δμως τοΰ σχοποϋ τούτου, διότι οί έχβροί, χαί τοι πολλΔ; παΙόντες ζημίας, 
«πολλαπλααιάζοντο ουδόν ήττον έηΐ μάλλον χαΐ μάλλον τοσοΰτον, ώστε οί λγγλοσάξβν 
νες, οϊτινες έν τίρ πρώτιρ ίτει τής τοΰ Αλφρίδου βαοιλείας δχτάχις ήναγχάοδησαν νύ πο· 
λεμήεωσιν έκ τοΰ συστάδην πρδς αυτούς, ήβύμησαν Ιντελώς, Γχαστοε δ1 ήδη βέν έρρόν« 
Τισιν ε!μή περί τής ιδίας άμύνης. "Οδεν ό λλφριδος έννδηβιν δτι διά τής συνήίους δδοΰ 
έλπίς σωτηρίας δέν ύπάρχει, χαί άπεφάσισε, παραιτούμενος έκί τινα χρόνον τοΰ άγώνος, 
νά περιμείνη τήν έντύτωσιν τήν όποιαν βέλη προξενήσει ι(ς τούς ύποχόσς αΰτβΰ ή <ΐπελ· 
πισία, χάλλιςα είδώς, ότι λαός απεγνωσμένος, άξιωβείς ήγιμόνος έπιτηδείβυ, χατορβύνει 
τά  αδύνατα δυνατά. Εατέρυγε δέ μετά εΰαρίβμων ρίλων χαί μετά τινων έχ των έπί τών 
Δίων αύτοΰ χ τημάτων ύηηρετούντων ανθρώπων, εις τά ελη τής Σομμεραειίας, όπου « ι·  
,ριιχαραχώβη χαί έπΙ πολύ εζηβεν έν μεγάλη άμηχανί^. ’£ντιΰθιν δ1 όρμώμενος, έπε· 
χιίρησε τδν λεγόμενον μικρόν πόλεμον, έπήρχετο χατά τών περιπλανωμένων έχβρών, 
ένεθά^^υνεν αύβις τούς περί αύτόν, ιΤδε τούς δεινώς ύπδ τών έχθρών καταπιέζομε νους ΐδγ· 
γλοσάζονας σορ^οντας περί αυτόν χαί έπΙ τέλους τοσοΰτον ένισχύβη ώστε , έν ετει 878, 
άποχλείσας έντελώς όλόχληρον Δανικόν στρατόν ύπό τόν βασιλέα Γουθροΰμον , ήνάγχα· 
βεν αύτόν νά παραβεχθή τόν Σριστιανισιιόν χαί νάάναγνωρίση τέ|ν κυριαρχίαν τοΰ βασι· 
λέως τής Αγγλίας, έπΙ δέτόίς όροις αύτοΤς έκέερει{ιε* εις τούς έπήλυδας έχείνους νά χα· 
τασταθδσιν εις Νορθουμβερλανδίαν ^  εις Όαταγγελίαν, καθότι, διά νά χωρίση τους μέχρι 
τής εποχής έχείνης ήνωμένχς έχθρούς ^ νά άχαλλάςη άπό αυτών βαθμηδόν τήν γήν τδν 
πατέρων αύτοΰ, 6 λλγρέδος ευχαρίστως πζρηττ,θη τών χωρών έχιΐνων, αίτινες, χυρίως εί· 
πιΐν, ουδέποτε σχεδόν άνήχον είς τόν βίκον αύτοΰ. Τιρόντι ήλευθέρωσε τοιατοτρόπως βχθ^ 
μηβόν ^ χατ'όλίγον τόπλεΐστον τοΰ βασιλείου άπό τών έχθρών, χαί τότε, χατασχενάσας 
πάλιν στόλον, διά πολλών μισΙοαόρων Φρεισίων, Κατωχωριτών χαί άλλων τολμηρών 
'όβυτιχών, άντδχεξήλϊε κατά τών Δανών χ ιτά  θβλβσ^γ χαί άγεδείχθτ) ^ηιχέστερος ^
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τ«5ί*  βέ ί ια κ ρ ^ ϊς  ύ«1ί ίλ.« ί.ρώ »ι«ς«»  τής άμ ίνηί Χ«Ρ«· ****·'?^” ’'
| « « .  τήν άν6ρ6«β.» τή , έσ-..ρ.χής τίξ.«ς. Έ χΙ τοΟτ^ 4 ν .ν έ « . . - Ι  τήτ
4«τρ«»Γσ»ν 4ρχ«1.ν Γ.ρμ.ν.χήν « 5  Εβ««ς . ί ί  8θΗ ΐΓ « Μ « τβ τ .
τ48«« « Ι  8»χ»ί.ς, ή. κ·ίώς ήί4λθ(ΐ»ν «!..Τ ήμ.Τς, «ίς « μ ώ ς, Ι . .ρ χ 1. ς  «»»«ήμ»-;.« »  
Μ  τ5 04*»ν «»ύίί β>»ρτ4ν«. τήν 8ι.«οβύνην. τήν άίτυνομ.χή. 8«ο.χΐί·ιν χβΐ τ» 
οτββτ.·τιχ6ν. Γ4 λγτλοβαξ««χ6ν ϊβνος ί«.έχ·ιτ* *ρ«τον έχ τών λιγ.μςνβν ΕβΟίΙίΠ, 
«««  «νν ίλςυβίρβν «ολιτών χ »1 γ«<»ΡΤ*^ ίιίτ ιρο’» *» ώχ»τ?ι8« ν , τ·>ν υ«®ίι«- 
Μυμέ»»* «ίς βύο*άξ«ς. τούς Ε «1β  χχΐ τ»4ς ΤΗβηβ. Κ.Ι «Ι μ ί·  τ·)^«τ.Τ.ν τ ίξ ι ις  
Α Τ μ 6« .τ ϋ ν ώ . .ρ .« .ώ μ .τ . έ λ ά μ 6* ν ,ν .4λλ4».1 . 'ς  τΛ ; 0: ϊ τ . . .γ .μ 6« .ς .  ή τ«  . ί ς  
τ4σ«ϊ48β.ο» τ ίν  Αρχόντων, τ4*=ί χ*ιρο5 4ν ί« * τ ιί» « ν , 4 .τΙ των όρχχ,ω. Μννχων ^ 4- 
•λΐύατων. {«ρίβχνον .{ς 84 τήν τάξ-.ν τΰν χολ.τδν « Ι  τών γ.ωργων ίχίβω χ.ν 4 &λ- 
«ρέΒος τήν βι.χιίρ^ίΐν τής 8« β 4θσ6ν ,ς  χχΐ τής ά ττ .νςμ ί.ς , ωςτ. τ8 χ ο λ ί τ · ^  χ .τ4  
<Λτ» έΜυίμΙΛι, 8ημβκρ«τιχώς. ή  84 νομοβ«1.  «·1 ή * '·* ”
β ,„ « τ .χ ίν  « α  μον.ρχ.χόν χαρβχτήρ». Ό  ρ»«Λ.1ς ήτο μ4ν 4 ό,ίρτατος 8.χ ..τή ς  
Λ λ ’ ·£ ςχβ « ν  8*χάδ«, ίχ.το»τάβ« χ»1 χομητίβν 4χή?χ« 8ιχ»»τηρι#ν «^«ιΐμτνον 4x4 
^ χμ έ νβ υ  τιν4ς 4ρι#μο5 βΙχοτ·ν*ι«ρχ“ '^ Ό  8ιώριζ«ν »ίς ίχ ιβ ιη ν  χομη^ “
8ύ· Κ βμν«( (6 ί · ί« 0). ω» *>5 *“ ίΡΐΤ* 'ή"* *'»ί»η«'»ι * β’ Ετς?»; χ ^ ί ϊτβ το  τβκ 
έχ  «βλιτώ* $ γιωργών χνγχιχροτημένον 8ιχίβτιιρ{θϋ τής ΚομητΙχς, τ ί  4χΛβν ιήτβ »υγ· 
χρ4νβς χ«1 βιχβττήριον ’Βφςτων ώς πρ4ς τ4 βιχΜτήρι» τΰν ίχβτοντάίων χ«1 των β ι- 
κΑΒων, 'Β  «τρβτνωτνχή ίιχνυίβί» Ι^^νίμίβίη ύχ4 τον Χλφρέϊου τκουτβτρόχιβς, ως τ» τ4 
ΒιΑρορβ τ»δ Μνονς τμήμχτ* νχοβι-ίΐρέϊιιβχν ιίς  8όο ϊ τ ι  βώμιτβ, ων τ4 μ4ν ^το 4χι· 
τ·τρ·μμ£νβν τήν δμννχν των χχτοίχων, «484 Ιξτχίμτΐίτβ χ*1 Ιχτδς. *0 λλγ:48ος χχτέ· 
« η ϊ*  τ ις  8«χΑί»ς, «4ς έχ«τβντΑ8βς ^  τ Ις  χομητίχς ίηςενίννοος £νϊχ· τής χβινής τΑ- 
ζΜ ς χ«( Αβφβλι!»ς· ώρτιλον, 8ηλβίή, ίίβχις 4 ί«χβ«  Αίίμντβνχρίίιως, «χρ’ βύιβΤς 
•ομβΑβν. *4» ίΐίννβτο ν4 τιμωρν,βΐ, ν4 χβτβδίλλωβννοότβΐ τήν Ιχιγινομένιιν ύχ’ ι ν -  
«βϋ ζημίβν. Διότι & &λ?ρ48ος ήβ.λ» νΑ δρχ^ ίβνους ίλιοβίρον, έχρηχορούντος χβΐ χν- 
βιρνωμένα βΤχοίςν, χχ4 οϊχοθτν ττιροΰντος τήν τίξιν χχΐ τήν κηίχρχίαν, ςύχι 84 8ι4 τής 
βίβς, ΰχ4 «Λ χοριίρχβν χβλβζομ<*ον χ«1, ώ ; νήχιον, βγομένον 8ι* ζωιτήρβ;· "0)ςν τ4 
χ>ρ4 *β5 βΜίλέωςέχςίνοο ΑνβνίωίΙν χαΐ χ»τ4 τβς νέχς χςρυτίΜ ίς τροηβλβγήίΕν » ·  
λίτιυμ· χιρΗ«βΙιι«ςν ς{| τ4 ίβνος αΰτοΟίυγχρένωςζωήν, 1>.ςυΪ6ρ1»ν χβΐ τάξιν «οοοδ· 
«»ν 84 ήτο 4χιτήδςιον ιΙς τ4 χντόμ* των βορ«ίβν έχτίνων ΐίνών, ως τ» Αχβτιλτΐ μ ί·  
χρι τής βήμςρον τήν βάοιν τβΰ λγγλνχοϊί «ολιτιύμβτος,οΐ 84 μ ιτ ' δλίγον χοριβρχήβαν- 
« ς  «ή» νήβ>ν Δ«νοΙ χ»1 ο1 βρβίότιρον χιτ«λβ6βντ»ς βντήν Γάλλοι (ΝορμαννοΙ) Ανίτρ*· 
ψχν μ4ν «4ς 8ιχτ4ξιις τού Δλφρίδον, δμχ όμως 4χ4νοντο χ ιΐ  αΰι ο( ϊγχλ ο ι 49·ύρτ)οαν 
τήν |[ς  αΰτ4ς 4χΑ«ο8ον, ώς 4χίνο8ον ι!ς τήν όλιυθιρίαν, Οιριι χοίηβς 84 χαΐ 8ύνβμιν 
«βλλήν «4 νέον ιηλίτινμα τις «4 χρίτος, 8ί4τι, ότι 4ν Ιτ ιι 893 , άχιβιβίτβηταν μίν 
«υγχρόνως 8ύο μιγάλβι ΛχνιχαΙ ττόλοι «!ς «4 ήγγλιχ4 «αρΑλια, 4χανέιτΐ)7·ν 84 αΐ 4ν 
Νορ9β«μ6·ρλαν8^ χ»1 έν ’Οττβγγλίςι χβτ«βτ«9έντις βίρδβροι, οί Α γγλοι. μ ιι4  τρωτή 
Αγων·, χατώρΒωοχν ν4 Αχοχροόβωτι χχΐ ν4 8χμ4οω«ι τον; έχβρούς (χιίνονς, ο484 χροβ· 
ιβλήβηοαν χλίον ένότιρ όζη όνιχιιρόρο; βύτών ήγιμών.

Ό  λλρρίίβς ^xρ^^;^ϊ» χ ι ΐ  ϊίρ Ι ^ ς  *** διχνβητικής «οϋ ςίνβνς »4τ«ν βι*·
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·&( 6  Κ ί̂«λ«« 4  μίγβς, «4 4^χαί7« *β5λβοδ <{«» «44«#Γ,

Μ« €ύ«ΰ 4| ψιιχή 'ίν  « ί  »«6τητι 4μορφώ«η, κ«1 «υν<<>ξ(, «««4 «4 «νιύμ· κβΐ «{̂  
γ>Μ«9·ν ««V ήρΜΪΧΗν 4χ(1ν«·ν ^ \£ « ,  $ ιμ ·τα  νέ·, ’Βνύ^λΜί τ4ς ίλλ ο τ ι «Μοίΐιον 4 χ . 
μ·ζίΐΜ·( «χολ4( τή« Α γγλίας, αί 4«ίΓαι, βι4 Μταατρβγής των μβναατηρίων καΐ 
των ίχχληβΜν, ένηλίδς αχιδόν κ·τ*λΜΐ)3αν, χαΐ αν«4«, ή4ΐ) άνήρ »ν , τ^ν
Αατινιχήν γλώββαν χαΐ 4ναν(ώβ(ικ των μττ4 τ^ς 'Ρώμη; βχΙβιων
*αΙ τ^ς 4ναζ««υ;ή9(ιβ( τ^< αύτββι ίφΐ9«βμ<νΐ)ς Σχξονιχής «χβλ!κ· ΝαΙ μίν 5καντ·( βϋ». 
(Μ αύτΜ ο( 4γ»ν»« κυρίως χαΐ ·ύλ6γ«·ς άκίβλικβν «<ς τήν βιάτλαην τοΰ κλήρου· 4λλ4 
«4 ^λβν τ«ΰ δέοντος χαΐ τοϋ χρέκβντος έν γένςι «ντύμα αύτοΰ δέν παρημέλιι «Μέ των 
βλλων τοϋ £βν«νς τέζτων τήν ««(δτίαν. Τούτο μαρτυροΰαι, μτταξύ δλλων, δοα £«ρβξ« 
« ι ^  των αχολιΙων των νέων τύκατριδων, ττς δέ χβϋ τούτο, δτι τους ύκαλλήλους <ίοο( δέ» 
ΙγΕνωακον ν4 γρέφωοι χβΐ ν4 4ναγινώοχωοιν έκ «βντδς τράτου «ροέτρτκτν ι{ς έτανάρ· 
Ιωοιν τού έλαττώματος αυτών. Οράς τούτβςς δ Αλ^ρέδος ,αυνέταξτ διάφορα Γιωγραφιχ4 
βυγγράμματα, «ολΰν Ιδτιξτ ζήλον Μ ρ  τής (οτορίας, μιτέφραοτ «ολλά Λατινικά Ιργα, 
ών τά μάλιςα λάγ« ίζιον τΤναι 4 «ιρί «αραμυδίας λόγος τού «ρομνημονχυδέντος (βτλ. 9), 
ΒοιιδΕου, 4 ύ«4 τούτου μικρόν «ρ4 τού βανάτου 4ν φυλακή ουνταχβιΐς, καΐ έχάλτοτν άκδ 
των Βριτανικών χα( τών Φραγκικών χ « ^ ν  «ολλοΰς τις τήν Αγγλίαν λβγΕονς βνβρας. 
Αχέάαντ δέ τίρ 901·

*0 νΙός καΐ διάδοχος αύτβϋ Έ βο νά  ρ β ος  Α' άκέκρουοτ μέν τούς Νορμαννβύς, ο?τιν«ς, 
«τρί τούς χρόνους έκιΐνους ι{ς τήν βόριιβν Γαλατίαν κατααταδέντςς, έχοΕουν ουχνίς ά - 
«οδάοοις (ίς τήν Αγγλίαν, ύκτχρέωβο δέ τούς βααιλοΐς τής ΟύαλλΕας, τής ϊχωτΕας, τής 
Νορβουμδορλανδίας χαΐ τής 'Οοταγγλίας νά άναγνωρΕβωΟιν , δνάματι τούλάχιβτον , τήν 
Αγγλοβοζονιχήν κυριαρχίαν. Ό  δέ έν δττι 924 διαδτξάμινος αυτόν υΐδς Α θ τ λ ο τ ά ·  
ν ι ο ς  ύβήρζτν 4 γτνναιόττρος τής («οχής έχτίνης άνήρ, καί, τφ 937, βυνικρότηοκ «ρδς 
τους έν τ ζ  Αγγλίφ αύτή κατααταθέντας Δανούς, ώκαντας έξαναοτάντας κα< αυμμαχή« 
οαντας κατ’ αΰτοΰ, μάχην «ιρί Β ρ υ ν έ β ο υ ρ γ ο ν  κρΕοιμον , καβ* ήν, ύ«δ τού άδτλφαϋ 
Έβμούνδου βοηδούμινος, ένίχηοον όλοαχτρώς τούς άντικάλους χαΐ κτριτκοΕηατν ούτως ·Ες 
τήν χώραν αύτοΰ ήουχίαν, τήν όηοίαν ά«ό των τίλϊυτοΕβ» τής ρ»«ιλ«Ιας τ »  λλφρίδιι 
έτων δέν έγνωριατν. 'Οέντιΰβιν κολυυμνητος (ίς τά ήρωϊχΔ τοϋ {βνους αύτοΰ φαματα 
γΐνόμ«νος Αδτλοτάνιος, ού μόνον _.τ& «ολΕτίυμα τοϋ Αλφρίδου β’.τφύλαζιν, άλλα ^ διά 
νέων νόμων έτ(λ(ίωο(ν αύτ4, έξ ών άξιος μνήμης μάλιατα (Τναι, 4 νόμος 4 όρΕοας, δτι 
«άς ίμκορβς, διτξαγαγών τρτΤς νανςολίας, λαμβάνίΐ τό κατώτιρον τοϋ τύκατρΕδα άξίωμα 
(ΤΑβΟΟ). Ό  νόμος ουτος άκοδηχνύτι όκόοον 4 ήγτμών ήβτλα νά έμψυχώαη τήν βιομη· 
χανΕαν καΐ τήν έμηορΕαν μή «αρίδωμιν δμως, ότι β1 ιύκατρίδαι έχτΐνοι δέν έόιωρήβηοον 
ώς βαρώνβι τΙμή ύχέρ τά 1000 έτη βραδύτιρον , έκΐ δέ Αβίλ^ανΕου μικρόν ΰκιρςΤχον 
τής τών «ολιτών τόξιως. _  Τόν Αδίλοτάνιον, άκοίανόντα τιρ 911 , βιιδίξατο 4 άδιλ- 
φδς αυτού Κδμού ν δ ος—940, δςτις βυνέβτϊιλ» τούς Νορβοιψδτρλανδίους ^ τούς 2χώ- 
Τ8ς, χαΐ, μίτοικήβας τούς Δανούς άζό τών έχτός τής ΝορδαμΟίρλανδίας ^  'Οβτβγγλίας 
χατβιχαμένων ύκ'αύτών τόλτων, κατφχισιν τίςαΰτάς τούς Αγγλοαάζονας.

Α«δ τής (ίς τόν θρόνον άναδάαιως τού 'Β δβ ρέδα , άδτλφού τού ’Εδμούνδα,'^ΟύΟ, ήρ* 
ξατο νά άκοβαίνη έκικρατέβτατος έν τή «βλιτιίφ 4 1 (ρός  Δ υ ν α τ ά ν ιο ς ,  μοναχός 
«ολυμαθέοτατος καΐ αωφρονέοτατος , τόν όκοϊον έξώριβτ μέν 6 τού 'Βδμούνδου υιός καί 
τ »  ’Εδιρέδβυ διάδοχος ’Ε β θ ύ ϋ ο ς~ 9 5 9 , ά»(χάλίβ«ν δμως 4 μιτά τούτον βασιλιύαβς 
άδιλφός αύτβϋ Έ  δ έ γ α ρ ο  ς—973. Τότ* όΔυνβτάνιος, δςτ ις  μττ’ όλίγαν κατέστη 
■αΐ άρχωκίβχοχβς Κανς«ρδνρϋας, κβΐ, ώς τβιοΰτος , μητροκολίτης «άοης Αγγλίας, άπ- 
^ Ί ·  φυβιχφ τ$  λόγ<ρ, καντοδύνβμος. Είχο βέ βόνίοιν, ^  δραοτηριότητα, χαΐ άληβή ιύ- 
λάδιιαν 4 άνήρ- καί ήβέληοι μέν νά καβυκοτάξφ τό κράτος «έρα τού δέοντος (Ις τδ μο
ναχικόν τάγμα, άγων<οδ(Ις έ«ί «ολύ καί έτΙ τέλους κατορθώοας νά άκββάλη ά«4 δλας 
τάς έχιοημβτέρας έχχληοιαβτιχάς δέβ«ις τούς έγγάμους Ε(ρςϊς καί νά δώβη βύτάς ιΕς 
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μ . . . ™ , ,  ί  ,ώ Μ ,» ™ . .1 . 5τ»Ι*·»> « · '*  '*  “  "  ? Ί
· - » · - « - V  . ι , ί . ί ΐ · > ΐ ' ί · ■ ^ Τ » · ! · ·

βμί,Αβγτ,Β»μ . (- Μ ,.,,Λ ν ΤΜ-ίιηΤ* ίμ ’Π’Ρ » » “ ” *·***
,^ΰτίιν ά κ ί «»9·η« 1*Λί9«·ί ' ί ο ’ΙΤ’ Τ» Ί  ^

X . " *  . ' , Γ , . . . ν , ° . ί . . . > ί =  ί η ^ - · . » ·  “ '  '*  \ · ’ “ ··“ '·  “"
· \  ’ . »  Λ ',νΜ βί 4νϊΙ »ί5 π?ο»4ρο« ίΡ'ηΐ»»^*" ”

»■ * , . . . . > . 4 . · . ;  . 4-  ;·^ > ί;· ;,

λ4 \ 1« .λ 7,9.« τ .χ 4ς « .ν»ς.ά λλ4  « ,Ι  »ϊις ^ 9  λ·'.«ς «*> « « 4  * ^  ί » « ·

,.1  1 . τ Ι « .  . ί .  Ι ·Λ η " Ι«  1- ' ί
. , * . . . .  . ί ,  . . 1 Μ  " . . « 'χ -  · '· “  ' · ” ,
..^V ί . .β 5 ·  ϊ»)·«»«»3μ»ί *β14ΐ μητρΒ44ϊονητΛ η ?!λα?χ« β λ » » ί β · .

ί . „  . . . 4 , 1 . . .  0 . ι . η , & . ,  .Γ. ι · .  μ ι,η  «■'· »··.>·ι·.· .4 . " ■ χ . '  4 '*
^4( ί«{»? ίλ·βθν $ ν4 «οβΰίιν α3τ«. «ίς «οβμιχώς 4ολβ«ντ«έν«; «  « υ  £»«4ρ.
ίο# τδ  978, Ρ«9ΐλ*ύιι 6 βι*βίϊή« «Λ4ζ »ή? *Ελίρίδις Ε ϊ*  ρ· ·<  , ι ι» ρ « ί«  βι
ιΖ# «ρβγμάτων 4 τη ρ .ιίς  »βΙ «ννι^ίς Δϋνβ^ίνιβί (ά*ο»*νών »δ β88ΐ. »4 «  »ρ4το< « ·
ί.κ Ι* τ .Λ ΐ,  μ*γ4λα, α.μφορί;· «άτ. -Εβ.λρίί». ί . 9ν .λ ή ί«ή «ν
ϊκ .,ί.ν «υΙ«ν  * ..ρ « 2 ν , «»4 «1..#«7ον ί | νή .ο , ύ « » » ψ ''’ '«« «Ρ0.6βλ4« « «  Ρ«>-
> : ; . ν 4 . ν ί « / Ε ο # ή # . ν ο «  , ο - # Ε 4 , # χ 9 0 . .  « ν ί · . « ί Φ μ ν ο ο ,« , ^ « = .μ . ν .  

τ4» ω τ ίρ ·  βΟτοδ'Αρίλίο» Βλβ#ζ«4ν, ■«δβββ· α α ^ - <
ν· |ο τ « « ( ·  » » ν  λ γ γ λ » β · 5 4 ν · »  « .»  » ύ ν  ε * » ν ί ι ν « # 1 » ν  4 * 4  - » V  

ν « # * ί  τβ 4  Ε ύ ιο χ ο δ ς  μ έ χ ρ .  Γ ο υ Χ α Χ μ * #  *βϋ χ . τ . .^ η ^ ο δ . Τ4 *λ*.ς* 
τύν δβί μέχρι «Μ» ίξίβίσ·μ«ν ηιρί τΰν βορ·Ι·» -««ύ»». 4·ν5» »«1 «4«»· δβ» «χβμιν 
ίτν ΐΕΐρΙ βύτών »4 Ιβιορήβ-μ»» άνήχο«·ι* «ί< ί ί  βίύηρον »«Ι «Γ« »4 *ρ'«» τμ^μ« 
μέοης ίβ^ορίος· 4ΧΧ’ ί»*ι«^ +( τύχη τ»» » '5 ·  τ»ύτ-» 0*Χρ6*. μίχ?ι_ *“ >’
βτοΒρβφοριΖν, *»»τά*»*ι »χιϊ4» ΐ ίχ ίτ β ;  μ4 τ·ίι# τΟ χν τής ίΧλ^ις Ευρωβης, 
μςν χβτίλλτ,λβ» νά μή 6ι*χόψ<ίμ«ν τή» μέχρι τώ» χρότων 4χι1ν«»ν ιβίορί·» βντ·».

Γοοήν-. δ ίύτοχής,δμ» *«γιώ «ς τή# ί ρ / . ν  «ύτοϋ, έμςλέττ,ο. τήν χ«»»Ιρ»«η» τ<« 
1ΤΤλοΒ»«ον.χβδ βϊβιλέως ’£»ίλρέίου· ίλΧ4 βι.χ-λύ»η χ«τ’ ά?χ4ς ά»4τής έ χ « λ έ « « ; 
τβ» ροϋΧιύμβτβς τούτου 4*4 τοΰ ήγςμύνος τω» ίουτιίών Ε ρ ίχο '*  τ ο υ  νιχτι<ρ4ρβ, 
δςτκ, έειΧίώ» μ»τ4 4«»4μ·β; {»χυρ5ς, (ξένοι τ4ν Ιοήνων*. χοβυχέτοξι χβτχν τί,ν 4 ^  
τίβχ χ«» ίιΐϊύΧοξιν αΰιήν μέχρι τοΰ «χνότου («ιρΙ τ» 1000 £το«). Ό  ί ’ έξιοβΙιΙςίΒη- 
ννν, έννίιΐς μ ιτ’ άΧΧικτ «ιιροτων ^ ΐ ϊ ίν ς  μ(τ4 τοΰ ’Ο Χ χφΙου Τ ρ υ γ γ ο υ ίβ  ν  νος  , 
ίιςιγγίνοϋ λρόΧίου τοΰ Αχρφχγρου, ωρμηίί» ι!ς τ4 κχρόΧι» τής ΑγίΧίβς «βΐ υ ·«- 
χρένοι τί» δβλιον *β«ίΧρ«ίβ» ν4 ίξβγορόοί τή» «ρ4ς βυιίν (ίρήνη», άιτοίίδνν «{; τούς 
τιιρατ4ς έχιΐνους τ«ν Λ β ν ι χ ί ν  φδ ρ β ν ,  βς τις μέχρι τής ΐχοχής έχίΐνης (1β·*ρ4τ- 
τιτο  ίι4  τήν «Χιίρωμήν τνν ύοιρμέχνν τοΰ χράτους.

’£ντίΰ«<» «1ο«ιτ,»»ς 4 ϊουήννν χ»1 ώβιΧηΜς ·*4 τ4ν Ιν τψ μιτχξύ βυμβτντ* *4“ 
τβτον τοΰ ΈρΙχου, ϊ*χν<ρχ(ται (!ς τήν *βτρ(ίβ βύτοΰ χβΐ όν»χι«ρίζιτοι βοσιΧιΰς τώ* 
Αχνών. 'Ολίγον βέ *ρ6ι*ρον (99έΙ}, χΒτέλοβτ χβΐ 4 'ΟΧόφιος Τρυγγβυόβνν, τήν τής 
Μβρονηγίος όρ/ήτ. ΧχτβΧνσος "Αχών* τ6ν χΧούβιον. Αλλά «ιλήο»ς »4 (ΙοίγΙγΌ 4*· 
ταΰΐα ίι4  τής βίος τ4ν Χριβτι»νιτμίν, τ4ν 4«οΐον »ΐχι «βρβίιχβή ·?ς τ4ς *?0τίρ»ς »υ- 
τοΰ ιιιρι»Χ«ν·ήτιις, χχΐ ζροχίΧέοχς «ρ6ς τούτοις τήν ίοτμίνιιβν τού τ* βχθΓ/.έως^τής 
Αχ νιας ϊουήνωνος ^  τοΰ τής Σςυν,ϊίβς, Ό  X* ιρ ίου  έχίοης λιγομένΒ, υίουίέ οντος Ερ'· 
χου τοΰ « ή ϊύ ρ ς υ , *β««·.?ιΤτ»ι 0*· ςιύίβΰ ΙΙΟΟϋ). Οί ίύο νιχτ.τ^ Λ ί.(;μ ·ν τά χ?»τυ«
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αύτοΰ, «ρ«χώ ρη«» »ί«#ς «» «λιΤίτο» «ϊ^  χώρβ«μέίβς, μ'{ ϋ ο  «Ιβύς'ΑκβνοςτΚ « λ ·, 
«ίβυ, ώ; 6«οτιλι7« βύ«Μ( ^γιμ^Μβ;.

Η(ΐΑ »ήν ί « β ν  τ«ύιη» «·ϋ «β?»ηγΐ)ΐβ5 ήγίμίνος ΌΧβφΙοο, 6 Ρ··ιλ»&ς "Β.
Ιέλρ*βθ( *ρβι«άΧ»«, «44 τή» «ιρβγήν 4«άντ»ν τδν έ* τψ , ί ν  Χγγλι»βί6ν«ν · | .  
*»ύ»τιίν 4β»ώϊ, »ήν Ιχβί»η»(» τϋν 4|ΐβγ(ννν αυτών, ητις £μ(λλ< «4 άκο6· <6βφ μ£λ· 
λβν 4λ€0?ι·τίρβ, $βφ μ»γολίτ»ρον μέν ή ίη  4«<6ΐ) «4 «·ϋ Εβνήνανβς άξΙ«μβ « ( 4  »9 |ς 
«»τ«.τή9»βί «ή< Νορβνίγίβς, ««ινοτίρα «1 ή τβΰ 1τγλ»βαζονι«δ »<«υ« ήβίχή έξαχρτί. 
Η«·<. βτιν»τ<ρ· βί ή μτταξδ Αγγλίας χαΐ Σχανίιναυίας βχέβις. Οί Αγγλοβάξβνςς ού μ ί .  
ν»ν έχυβιρνώντο χαχώς. 4λλ4 χαΐ «4χβνΜα χαΐ *ρβ«6β(α έχιχρΑτονν χβρ4 τκς  μ ίγ ιξά . 
Οί» ούτώ», 6 «4 χολδςεμιλβς »ίχ«ν ή ίΐ) «οβοϋοον «(>·ρ«4ρΐ|, ώ ς η  οΐ *λ·'* τ»  *ολ«μι· 
βταί, χΒτηναγχαβμένΜ μόνο» χαί «ιρίγοβοι έξήρχβντο 4*ί «6» Αγώνα. '(>«4»ο» $έ ?ςν4| 
<^ίίρζ« <1 μ**βξΟ Απλ<β! «·> Σχανίίναυίας οχέης ,  4ξΑγιτα> Απί «ίαφόρί·» ηρ.οοΑ . 
β·»ν. Έν »5 Τ(λ·υτα1? ταύτ^ χώρ?, Αχαντςς οί μοταλλουργβΙ ίβαν τ4το Αγγλοι, «ί 
ρ«βυβαλιχ4» « λ ίτ ιυ μ α  έ^ιΛμιβίη χατ4 «4 λ γγλ ιχίν , «ολλ4 χαΐ οζ* νομο»οο1ας Απ« 
<ών Αγγλικών «ιβμών έλήγίηβαν, 4 «4 βαοιλςδς ’ΟλΑγιος «1ιρ4ς, 4 μς«4 ιίχοσαι· 
«ίαν ηγιώβας »ίν Χριβτιανΐ9μ4ν 4ν Ηοροηγίςι, ίιΆ γγλιβν χαΐ Γορμανών ίορνμένιο», «· 
»«υ βϋίομιβς τής "Ρώμης μςτοχής, «κνήργηοο τήν 4ν τψ χρΑτςι αυτού χήρυξιν τού 4<ία 
λ6γοϋ. Α?^ ίτίροο, έν Αγγλ% βχαντίς οί β.οιλιχοΐ βορνγόροι καί δκοντίς 4ν γένι. «Ι 
δρχονττς, οοω» ή ύκηριοΐα ιβίιτο τηλτμιχής ίχιτηδιιίτητος, ήοαν Δανοί, βϊτινος ώς *ρ4ς 
μ ίν  τους ΑγγλοοΑξονος «Λολιτςώοντο ώς ύκιρέχουοΑ τις Ανίρώτηβν τΑξις, ώς οΰκοιρίίαι, 
ούτως οί«7ν, ς(; 44 τούς 4«1 λςηλαοίςι έχιρχομίνος δμορύλους Ιχρηβίμινον ώς 4ίηγβΙ §  
βοηΜ. Ό ςτο μυροτΑτη έντουτφ καΐ ώμοτΑτη «ράξις ίικήρξον ή ούγχρονος ο^αγή 
ίκάντω» των Δανών, τήν 4«ίαν, τξ  13 Νοομβρία 1002, «ιέταξςν 4 ’Εβίλριίος, ιΤτο 4* . 
«ρτιίόμονβς τις τή» ουνίρομήν τήν 4ι»Ιο» ήλ«ιζ( ν4 λΑβη Α«4 τού γυνοικαίέλγβ αύτβΟ 
Εοχυροΰ «ουχός τής Νορμονίίας 'Ρ ιχ ώ ρ ίβ υ  τού Β’, «Γτο 4ν«ί8ων *ίς τήν ΑγανΑχτηοιν 
τού χατοοιιζομίνοκ αυτού λαού. ΊΗτο «4 ή χρά^ς τδοφ μάλλον μωρ4, ό«φ οΙ 4» Ό - 
βταγγλίγ, αν Νορίαυμβορλανίίμ, έν Ιρλανβίγ καί 4» δλλβις Βροτανιχαΐς νήαοις κατοι- 
χούντίς Δανοί 44ν ήίύναντβ ν4 βανατωΐώοιν ίχΙβης· |  ήααν αυτοί μίνοι (χανοί ν4 τ.μ ω . 
ρήαωαι τήν ,ηρβγή, τών'δμοιρύλων. ·θ«ωςβή*οι«. ικ,λλαΐ χιλιΑίος Δανών έβναιάβίηοαν 
ύ*4 τών έξηγριωμίνων Αγγλοσα'ςόνων· ταύτης «Ίχιλαβόμινος τής «ροβΑοιως 4  ( ίχυ - 
ρέτατος ή!η Σβυήνων, ήρξατο ίχτοτο, «αρ’ ίνιαυτ4ν τούλάχιβτον, ν’ Αχοβαίνη ίίς  τήν 
Αγγλίαν χι̂ _ ν4 λοηλατή τάς 8>αφ4ρονς αύτής χώρας. Οί ΑγγλοβΑξονςς Ανοίιίχβηααν έχ» 
των έχανίίλημμένων αυτών έκιβίατω», άξιοι τής έχαχοιλούαης αύτούς «ουλιίας· διότι 
ΟιΛίς αχτβδν τών μ,για,Ανων ,ύτών όπήρξς. άμοιρος «ροβοαίας , « 1  Ανανδρίας- ,ύτός 4 
του ΜιΧρίδου γαμβρί, δ ι.τ ίλ .ι μ .τ4 τών έχβρών χ ρ ίγ .  αυνοννοούμ,νος. Τ.λ,υταΤον 4ν 
ίττι 1013 4 Σουηνων αυμπληριΐ τήν χατΑκτηαιν τής νήβου, 4δ4 ΈδίΧριδος αώ'-ςται 
«>ρ4 τφ χηδςατή 4ν Νορμανδίιρ.

•Ο Σουήνων Αχέδαν.ν όλίγους μ«τ4 τ4 κατόρΙωμ. τούτο μήνα; (Φίβρουαρίν 101«ϊ. 
χαταλ.,ων δυο υιούς. Κ ανβΟ τον τ δ ν μ ί γ , ν  καί τ4ν Ά ρ Α λ β ο ν , οΓτιν.ς,ίΑχδ 
μητρός Χρνοτιανής γςννηβέντςς, έΟαπτίοβηοαν «μ* μ ,τά τ4ν βάνατον τού «ατρός· ώ χι δ4 
6 Σουήνων Αναδι,γίή Ανίχτικώτίρος «ρ4ς τ4ν Χριοτιανιομόν, Αις4 τής χβταχτήσιω- τής 
«ορουηγιας. "Ο ΑρΑλδος Ιλ.β* τήν Δανίαν. 4 «4 Κανούτο, τή . Αγγλίαν, 4ν ή 3μωςδ4ν 

*®” ' >*·** «·""** *?ί< «  τ4ν έν Νορ.
μανδιςι ΕΜλρςδον (βανόν,α τ,ρ ΙΟΙβ) καί «ρ4ς'τ4ν υ16ν τούτον Έ δ μ ο ΰ ν δ ο .  τ6 ν  
ο ιδ η ^ ρ ό χ λ .υ ρ ο ν  (δολοφονηβέντα τ^  1017). Έλαβι βέ ούξυγοτ τήν χήραν τοΰ’ΒΟιλ- 
ρ τ ^  Εμμαν, ΑνιδοίχΑη ζηλωτής τού Σριοτιανιαμοΰ καί ά*ηγόρ*υ«( τ4 έθιμα τής ιίβω.

•λατριίος· Αλλ'Αγ’ έτίρου έΙανΑτωσιν ή άλλως Αχινδύνβυς χατέοτηστν όλους τούςΑ- 
« ο γ ο ^  τού βασιλιχοΰ τών Αγγλοοαξόνων ςίχου· δυο μόνον υιοί του 'Ββελρίδου, 4 Α λ- 
Τ ρεοβς χαί 4 ’Ιά ο υ ά ρ ά ο ς  όιεβώίηοαν έν Λορμανδιγ.

3*



•Λ Ιχα 1 0 1 8 , « 3  Άρίλββυ, 4 Κ«»ο3«« ̂ Τ1κ«,6μ11β»|
,4 β«Ιλ^Φ. .V 4«*Μ· 4-»4« »ϊΐ5ίι«μέν^ςί..«.4*ς, «ίς ί.ν*4Μ
4Χ.ηι.ρ« ,ή* κ*ρ.«ητ·- «  'δ'* ·'?'=· ^*:Γ* ;
λ - «  .^.μ4,η».» 6«4 *4 «ρ4«, α Μ  ί, ΚττλΙ». 'ίΐί *
«Ι( '.άι 4λλι« χύρ·< «ύ« β.βμ<Λί, <βύ« ν6μ<«« «» «I»»»· Τ4 β«β.λ*.βν Ι.«.ν», «4 ̂
«ίο» Ιλ,ί*ν «.4Χ.γ*. .Κη·«. «“  ̂ V χ«ρώ«·« =*“*'*“'' ···
(4 ίο«αβ·ίλ«»βί· «.«.««Τ« 4*4 0*βιΛ·ν «4̂  β?.«ν«. «.Ι .Τχ· Μί>«χ<-ρη«ϊΐ 4λ· 
λ·,. 0*4 «δ λγγλ«·ϋον« ρ..Λ(«« ·Βίμ.ύν&«. άδ«Χ?οΟ «δ λ«.λ«.ν(.υ.ώ;

,4» Ρ«β.Χί· «ώ» Ε»*»«. Ι Ι .λ « 4 λ μ # · )  «ΐγιμΑ^·» Δ« ί  .  4 νρ «. Μ » λ » 4λ- 
|ΐ·μ χ.ΙΗ·«6ίτο«,**λρύ«ν» «ρββί̂ ί̂'* ν»*Ρ«» »-« 4λλ·»Χ·Ρ-'' ί ««· 
β4λ«« 1*>έβ«η 0*4 ϊ5» 4γ«ρώχ··ν Δ·ν«ν, «ο0« 4«ο!βί *·ριέρ*ιλλ· γι>ο»Ιμ«*ς 4 Ιβνβΰτο;. 
Β>«4( ·ηύ*ΐΜ, Μ 8τγΧοΡ4ίο»·« *νέΧβ«ον 4ι»ςοδν 4*4 *·κ «ρβϊίρ*» χβρ«^ι·{, ί» 
μρι> 4>4 (£» ·ϊ>β««ιών τ4ί 4»ο?·« μ*τ4 «ώ» Δ«»δ· 4*οίρ«». 4» μί?·» 4*4 *"» ®«ϊ»δ* 
4«>τβμ>£ν μ Ι 44λιι» 4ϊ.βΧ«ί*Ρ· 4*ιμι5Ιβ« μ»τ4 «« « ’̂ Χ·
«4̂  ο( Α««ί. Βα»ώ«ρρ· «»«< »·*4 «*» *ρλι»ιβμ4». *«ρ·ίίχ»η»·« «*»*«*» ·*«0< Χτ· 
Τλι«ο0< »6μρ«. &ί «· ίΐ μ««>ξ0 «ύ« «»“» Χι-β««Χ4ΐΙ ■«·
<4 «4ν«α Χόγο» *ί« ϊ«ύ< Χπ>««45β»β«·
■Η Δ»»1· ίί ί«»^ς 4λΧ* *λ»ο̂ ί»τιιμ<ι 61» ίΧββ.ν 4*6 «δ ί β»θ0*Οϋ «<μή «ή» ··■ 

γ(·9ΐν «ρδ Χρ^ΡίβΜΡμοδ» «*ι4 «4 λοι*4, β«»«τέλ*» μ4«ν 6ι4 τάί βίμβ»ο; βΟτίι; »ις «ή» 
•δζι,η» 44ξη» «»' »%«6»»4μ··« »«δ «ρρΜίρχοι/ έ*·ίν»̂  Κ·» ·1»4« 6» 4 Χρ»»«·»ι. 
ρμ4« βέ» 4ι\ΧρΙ»«ι» ο0ιμρ8£» »4 4ρ«.*τι*0» κ»1 4*4λ9Ρ»ρ* ίιβρ» «ρ3 ΚβνοΟϊΛ. δ<̂ ».« 
44» 41«ρ4**ΐΛΐ·» »«ίμ*λδ« »!μή «ούι 4ξιΛ»μ»ρ0ρ »θδ 4ρ>)9χϊύμ·»<>Ρ χν*9^, «»ί »»ύ»ι.ς 
»*»’ 6βρ» 4»»ί0β»» 64» 46λά*«»·ΐ9 »4 4τομ*χ4 4| ϊ» χι>ρ·»ίχίχ4 βΟιοδ ουμφίρο»»·. 'Ο 
Ε·νοδ»ρ« 4*ορ«0β^ 4» ί«·βι» 1020 »>» 1027. 6>4 »4 «ρ<κηωνή9ΐι »1 4»»· »·» 4**· 
9<4λΜν ηίτρου «*1 Ρβύλρμ, «>ρΐ9χρ χ»4' 444», ιΙ« δλ*« »4ί χώ?«» 6*' «' Οι̂ λίρ, λ«μ· 
κρ4 β»ίΏ*β«» έλι»6«ρ«4»^»«, ίίΜχ» «λούίΐ· βώρβ »ίί ϊή» 4χχλ»ΐ9ΐ*» χαΐ ·Ι« »4* ΙΙά- 
«1», *ρο*μήί«»9«» »ί» ϊοίΡο» *4λ»» ϊ«0ί «ρ4»ιρον 4*4 λγγλίβι «ίς*ρβ»»ομί ·β« »βχί·· 
χρΟ( «4ρου«, οΪ9>»(; «ββνώί»»» Λχο» χ»ϊα*·0σί· *βρ1 *ο0< τ*λι»»»!β« χρίνρυ:, ̂  έ«- 
έτυχρ *βρ4 »οδ Αύ(βχρ4«ορρ« Γ*ρμβ»1α« Ϊο ί̂44ο» »οδ Β χ*1 ««ί* «δ 1»χ«»· Ρ«·
αιλ4ι«« «ήί 4*« Βρυρτί«»4ίβ« 'Ρςίόλν»» Γ  ΐή» μιί<ί9<» »δ» 0χ«ρδολιχ2» χχ» χβτ«»λί-
*τιχδν ̂ 4ρ»*, οΐρινρρ 4*{»ρδ»το, μ4λί9Ρβ κ3ρ4 ιάζ *ώ» λΧ*ί*ύ» 6ί9699ΐίρ· 4*4 »ώ» 
*ρβ<*»«1»δ» »ώ» ίχ Δ«»1»ς. Χπλί»5 Νορ»υΐ|γί»« *ρο9·ρχομ<ν«» (Ι< 'Ρώμη*.

Ό  Κο»6δτ<χ 4*442»· «V 1033 χ»ί 4» «φ 8μ» «4 χρβτ»« βΟτοδ β1(μιλ{9Ϊ>̂  Ό  4*4 
»»ΐςΈμμ«4 »6μ»μο« αΟιβδ «Ηί 2  ̂  β ι χ» »Ρ δ » ο ς ίλο6· «ή» Δ«»Γβ*· μ·»4 44 «»β« 
4μφΐ96η»ήΜΐς *ρ4ς ·&» ν64ρ» ςώιοΟ αίιλ̂ ί» Α ρ 4 λ 4 9 ». 4«ο·ί»4»τ· »ν 1039, χβΐ αύ- 
*ή» »4ΐ» ΑγγΜαν άλλ’ 4 ?«ίρ»« »4ίο· βΟτοβ 44ιλφ4· Εβυή»·» 6 »ιά»-·ρο<, 
δ;χς· ϊ»ι 4x4 »ρδ 1028 Ιχυβίρν» »ή» ΝορΛΠίγΙβν, Κώ9βΐί 4χ·7ίι» ίμ» μ1 »6» β4»«»ο» 
ι Λ  *β·ρ4«, 0*4 η»ο< »5» λρ4).βρν ·ρδ 2 βρϊ»4γρρ» 4*070»«», τονχ»λρ»μ4»0ϋ Μ 4γ»β. 
•4» 4*«ρ» 4» ϊ«« 1039 ή»«τχέ9<τ} »Δ 4»*γνι»ρίαί βιβιλέβ «%» Νβρβκηγίο· 4 Αρλχα· 
««ΰτρς'

2 *ο4α»4»·ρ< 1» {τ(ΐ 1042 «μ  λρ4ικα»ρ0τ6υ βι··ι4ο«, »4» μ1» 6ρ4νρ» 2 τγλί9ρ 
■α»4λ>6<» 4 4τιρ«1·λή« αίρβΰ 44ιλμ4ς (4 4*4 »οδ *Ε4·λρ46ρυ νϊ4· »Ρι< Βμμ9(] *Β 4 ·· 
4 ρβο« 4 Ι", 6 ίνίχβ »» μρναχιχρδ βΟ«οδ χβρβχτϊ|ρος4*ι*Χ»,9ίΙί 4μρλογη»ής, ί» 
44 ύ»»1β «ρνήλβ·» ·<< χ·7ρα; ·»2 Ρϊ9ιΧέΐι)ς ·5ις Νρ?ο»ηγΙ»4 Μβγ'/ο». Ό  'Ε8βι»*ρ4ρ· 4 
4μρλοτν*1< V® *»ν»4*β»ι» 4»{χ»ν»; 4»βρ«ιι« χ«1 ίΐΜ4λ«9» 6»’ αλίΛ» ·»δ ρΐρ» 4γ4μ*·
νρ( >9ΐ ̂ιρ4μ·νρς *ρ»·ρν 0*4 ·ρ2 (9χνρρδ Δα»οδ κ4μΐ]Τ0« Γϋ4ου[νρ ιι (»οΰ 4*»(ρν ή* 
νιγχ4β(»Ι »4 λ46{ 92ζιιγον ·4|» Ιι>γ«τ4ρα], Ικίΐχβ 64, 6<< 4*469»·» 6 Γν6οΐΛ»ρς, 1033, 
0*4 »ρδ υ4οδ ·αύ·Μ Α ρ 4 λ 6 · ». Ό  ·ιλ·υηΤίις μ4Χι·(α, μιτΟ »4» 4» {ιιι ΙΟβ§ 4*· 
«λΙ4ν«« Ι4»β·»ν ί ιΛ Έ 4«υ4ρ4ρν) 4»>|γ»ρ·0βΐ| 0*4 ·|̂ς )ΜγΜ·4ικ»ν ) β··

3 β  ΜΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ



ΤΜΗ&ΙΑ' λν

ΊΒ«» «  ίξιβς <*ί'βγΐ< Λ λ ’ίχ«« ίύχην β«9μ*»1ι, ά«1β>λ« η>1
•ρίνον μ Ι ζωήν έν «$ « ^ ς  Γουλ(έ>μο« «ίν 6 ', βοΐχαι νής Νορμ·ν}[«(, Ιγωνι.

8'. Ι ς « ρ Ι ·  ν · »  Ν ο ρ μ β ν ν δ ν  1ν Γ α λ λ ί< τ  μ έ χ ^ ι  « ή <  Β · να *  «ή β « < ·« 
1λν(φ<;ομη ήϊη («<λ. 28) 8τι ή ύ«β λ(»(λ8οο η ΰ  λα ρφ ίγ^υ  κ<χ*8· 

Κη)«« «ΐκ Νο;οννιγ(«(, Κωχιν 78ρν’ >ν Κβλλΰν Νβρμ·ννιχ«ν ^«βνχΜν )
6τι ιί(  των ήγιμίνων των 8«ο8ΐ|μτι«8»των τ8τ( έχ Νορουηγίαι ήτβ ^ 6 'Ρ έ λ λ ω ν . Ού· 
«β(, 8ηββ·£ιβ((1ς μ«τ8 των ικρί ·ύτ8· 4«>?ών, (ν 2τι> βΤβ. ι ( |  τήν βόρ«(βν τή< Γαλλί9< 
«■ραΧαν, {χιχ(ίρ<ιβ(ν, >χιΤβιν6ρμώμιν«(, 81(αλ<{*τΒ{ λς(ριχ8({«ιίρ6μ1(, ΤίλιυτιΤονι 
8 τ6τ« βχβιλιύων τής ΓϊΧλίβς, Ιχ τβδ οίχοιι των Κ·ρ«λ;2ων, Κάρολχ 8 <ίή>ι)<, ίφβρων 
·!( τ8 ( βυμφορ8« Ιχιΐνατ, ’βως β> Ιληίζων χαΐ ότι, !ι8 «υνόρκμήτ τβΰ 'Ρόλλωνβς, *{λ(« 
ίναχαιτίοιι μέν τ8< νιας Νορμαννικίς 8ιη8ρομ8(, βτριςτίλιι βέ τήν <λι«νάαασαν 0ύν«· 
μ ιν των μτγιβτάνων τ«ν χρίτβν«, 8κΐφ8»<9( ν8 «νμβιβιβϊή μ ιτ’ τύτοΰ· χχΐ τψ 011 
βννωμβλ8γιι»ι «ρ8< τίν  'Ρόλλων· βυνΟήχην βι’ ^  μτο< Ιλιβ* βύζνγβν τήν Φκγχτίρα 
ΤβΟ ΕβρΛοβ ΓνβίΧβν χχΙ δ< χλτ,ρονίμνιμβ τήν μ«τα(ύ Βριτανίατ χ»1 Είρβυ (ΕυΓβ)*β- 
<·μ«ν χώρτν ήβΐιίβίνΐ «ί μ·τ4 των 4*βίών τί Χριβτι«νι»4ν «ρήβχτνμ» χ ·Ι άνιγνώριβι 
τήν όχιρτάτην φρ>>·ιιχήν χνριαρχΙχν. ΤΜουτ«τρ8αω< «αρήχΐη τ ί  ίο υ χ ά τ ο ν  τ ή ΐ  
Η ο ρ μ · ν ό ( · < .  01 ήγτμίντ^ αΰτοΰ ίβ«ώρο»ν ίαυτοϋ« (τι όλιγώτιρβν ή οΐ £λ λ «  μ(Τ>· 
βτδντς τήί Γνίλία* ώίΟ«ηΐχ4ο«ς τοδ βββιλίωτ, ί ιίτ ι  βύ«ν £τ»ρβν άηίνεμβν *1ί τβδτον 
({μή τήν χρ*βχ6ντ)βιν, τής 6χβίβ< μάλιβτβ χ ·» ' άρχδ« οώ ί τήν (νν«αν χ·τ(λάμ£ανον. 
V) 'Ρ ίλλων, ή, ώ< ώνομίίβη ά χί τίδ  βϊπτίβμβτοί. 'Ροβίρτος, Κρυβτν ίν  ΝβρμανίΙ^ ά· 
λη ίή  δχοιχίαν, ίιινειμ» τήν χώρβν μιτ ιξΰ  τών όκβίών βύτοϋ, χατ«»τιι*ιν ύκβτ(λ*ι« 
τούτων τ»ίι« δλίγοντ *«ριλι*ομίνβν« άρχ«Ιοι>4 χ·το4χοινς, (φρόντΜΐ ιιιρί τή ί Ινορϊύ· 
ΤΜ( ιή< τ ·“ ?Τ̂ *<· ■*?· *ΐ< άνοιχοίομήοτω* τών «ίλοων, «ιρί τής άτώ άλλων Νβρ- 
μαννιχών («ιβρομνν άμύνηι χαΙ Ιζηβφάλιβ* 0«υμαο(ω«, 8ιά νέμων )  ίιβμων, τήν έβω> 
«(ριχήν (Ιρήνην χαΐ (ύτχξίαν. Έξτναντίας ή άη ί ζηράς όλως άχρο^ρύλαχτος γοίτων Βρο· 
τανΙβ (κ>η  τά «άνβτιν· ά«8 τών χιτοίχων ηΟ νίοΜ βουχάτου. χατ' άρχά« άνΐ)λ«ώ; 
λετιλατιιίιΤβα, (χιιτα  βί ύκοταχΜΓοα ύ«ί τών Νορμαννών.

2ΐ.χοθ>νόντβ« τφ  031 τού “Ροβέρτου Α', όιιίίξατο αΰτίν ί  οΐίς Γ ο υ λ  ι (  λ μ β« Α', 
Ιίβτις, χβτί τήν ίν  τ$  μΜαιώνι {πιχρατήοοταν βυνήίιιαν τον χαίιοτάν τ4 ((βριχά τ;ρ6« 
σ ω η  γ«ωοτίτ«ρα <ι'ίχωνύμων, («ιχλήβη Γ ο υ λ ι ί λ μ ο ς  ί Η α χ ρ ό ζ ιρ β ς .  Ιΐτο  
βί (Γς των ινγοιοτάτων χαρακτήρων τής ίηοχής έχίΐνης χαί χολΐν0ρύλλτ)τος κατέοςη 
έχ’ άριτή χαί μτγολοψνχΙςρ. Δω τιλιβι χρόμβχος τοδ ^βιλτω ς βύτοΰ Αβνίιβίχον Α’, 
ν(θΰ Καρόλου τοϋ ινήίους, καΙ ίηροατάτιν· ιτάντα άδιχούμενβν, γινόμτνος ΙχΙ  τίλονς 
Οόμα τής άγαβότητος ταντης, βιότι τζί 040 ίδολοφονήβτ) ύ χί τοΰ χόμητος τής Φλαν- 
βρίας λρνούλφου, τοΰ όποιον χτριέβτοιλο τήν αλιονιξίαν. Ό  άγνώμβν βααιλινς Αουόο· 
βϊχος ήί«λΐ]θΐ νό ώροληίό 4x6 τήν άνΐ)λιχ6τΐ)Τα τοϋ υ1«ΰ τον Γουλιέλμον· 'Ρ ιχ ά ρ ίβ  
Δ ' τ ο ΰ  Μ αχιροαχτ λ ο ΰ ς ,  βιΑ νά οέχςιβχοιηβή τό βουχάτον. Χλλά ήττήίιΐς ύχό 
τών γονναίων Νορμαννών, ον μόνον ήναχχόοΐη νό οννομολογήομ ίνόρχως «άντα όαα 
«ύτοι άχήτηααν όχίρ τον νίον βονχίς, άλλβ χαΐ νά βώοςι αυτός όμηρον τ ίν  ΐίιαν υιόν 

βέαρολίμανον. Ό  'Ριχάρβοι Α' ύχήρζςν ή ίη  εις τών «ιχροιίρων χαΐ [οχνροτίρων ίχθρών 
ΤΜ βααιλέως Λουόοβίχβν, χαΐ οΰχ όλίχον ουνιτίλ«β«ν ·2ς τήν άννψιοαιν τβϋ ΚαΜΤίχοΰ 
όΤχου, τοϋ ίζώοαντος τότ< 4x6 τοϋ Γαλλικόν βρόνον τούς ΚαρολΙίας.

Ό  υιός τον 'Ρ ιχ 4  ρβο ς Β' (006— 1027) μέγ* 4χίχτηβ(ν όνομα ί χ '  άροτμ χαΐ *ΰ· 
λαβιΐ^, (τ ι βί χα> 1χ* 4νβρι!φ, 4λλ4 «ανονργότατος χνρ(ως βιατιλίαας μιτιχτιρίσβΐ) 
τήν ςνλάβτιαν ώς όργανον «βλιτικών βονλινμάτων, Παρέβχς μ ίν  λ. χ . οωνβρομήν χαΙ 
ασνλβν ({ς τήν 4β«λφήν αύτον ΊΕμμαν χαΐ (ΐς τόν βΰζνγβν της ’εβιλρίβον, ουτχρόνως 
όμως βιχτίλςι ς[ς (ΐλνχός αχίβιις «ρ6ς τούς ίχβρούς αύτώ» Δανούς. Τ4ς («ιβκοχός τής 
χώρας ίβιώρηοι, καβώ ςκαί ο( βιΔίοχοί τον, ώς φίονβα, τ4 όχοΐα ίχρηοήιινον ι(ς 4χοχα· 
τάρτααιν ρΕλων »·( αν)γινΰν, χαντΔχααι, χιρί τήν «οραχώρηοιν ανιών μή χινβμίνου
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λίγου «ιρί ά?*ϊ1ις μ » 1*·»4*ηΐθί. Λ)** 4 'Ρίχάρ<β<, ι«·ώ ς |  οί δλλοι Λ λ λ {*4 |κ ·
. γιβτβνος, ά»ιβτ4ί*« ίοΰ «ι»β1βυ <4ν Χ»4ϋ »·Ι «βτίίΧιδι 8ιί τής βίας «ά.τας » ύ ς  |ξ -  

ΒΜβ·ημί«ους * ·* ί «αύτης, βί* *Τ»αι «βράίοξον, βιάτι «βιοδτο» ητβ ίό
«νοϋμα τ^ ί ί«·χ»Κ. *Β» γ ίν ιι *1μ«γ«τβν·ς ϊ6τ« ά^ϊρουν 4>ί ί^ ς  βίας ά·χ6 ϊδ ν  »ολι- 

αβί γ(·ργδ« δρχαΖα («χαιώματα χαΐ «αβαν ι ΐς  ιι^ν διοίχηαιν μιτοχήν, χαβ· 
•βτύνιις αύτοϋ; βίο»«1 «ΐήμανα «αΐ «%ήνη. ΚαΙ αύτοί Μ οΖ Βαρϋνοι, οοβι ί ίν  V ·»  «ί< 
Μιάατχβιν »* άντιβ^αίώβιν «Ι« τήν βίαν «βν ΙβχυροτίρΛν, ίέν ίχβσχον 4λιγώτίρ» ά«4 
«Μ» Αουχών χαΐ »ών μιγάλ«ν Βαρώνιβν. Αΐ ριβι011ρ»Τ‘»‘ ίί»χα» , ί«1 'Ρ.χίρίου
.ιού Β', ά?βρμ·1>» ·£ί άχο«»ιμία«, δ ς  έ» ϊδ ν  ίχοΐυ», χβίώς ίίλβμον έχβέι«( όχτ«»<9Μρ«ν 
9ΜΜΥ{ρ«, αιινίβιη έ» ^4 χ1τ·>Ίι·λ ίγ Νορμανχιχί» χράιος.

■Ο *ρ€β6ύ«ρο4 X» ·Ρ7*Ρ*<« ®· 'Ρ ι χ ίρ β β ς  Γ  μιχρΑχ ίχυβίρνη». τή» Μορ- 
μβνίίβ». Ιίέχ* άχίβα»· « ί  1038 χβΐ <4χ· «ροοχίιρίβίϊ» 4 νιώ«ρο; άίίλρός χου 'Ρ  β· 
β ί  ρχος  Β', βςχις μ»χ4 χοβα^χιν» ώμίτη” < χραχύχιιΐχος χροβηνέχίη χ?ός χ· «ύ ς  
ύηρόχχ^ς μογιβχβνας «?ις Γαλλίας, χαχλ χών όχοΐων ίζήχηος χήν ύ*«ρά*ιηο« αύχβΰ 6 
βχβΛοΰς 'Ε̂ ^̂ Τxος Α', χαΐ *ρ4ς χούς 15Ιο«ς 6χοχ«λιΤς, ώβι· *ι»βνώχ·ια ί χ  χοίτο» ίχω - 
νβμίβθη « ιά β ο λ ο ς . λχέΙαν* 4έ χμ 1033, ίκανςρχόμςνος έχ Οχλαιαχίνης, βΧΟυ ίΐχ· 
μιχαβή δς «ροοχ-^χηχής, χαχαλιΐΰν νί6ν Ανήλιχβν, χ4« χςβοΰτον μχχέχοκα ηρίρι-^ιον 
γςχίμινβν Γ ο υ λ ι ί λ μ β ν  Β', δςτίς, χαχβχχήαος μέν χή» λγγλίαν,έχικλτιΙ·ΐί χ β χ α .  
« χ χ ιχ ή ς ,  ΑρχηγΑί ** γι»6μ«ν*ς χίας ίχ ί  χής νήβί«Χ«ϊΧίί ίυχαβχςίας, ώνβμάββΐ} Γ Γ  
λ ι ί λ μ ο ς  Α'.

Έχ» χής Ανχιλιχίχητος αδχοΰ, 1) Κορμανίία Ιχα ίι *ολλ4 ά«4 Ιοβτιρ ιχ ίχ  βχίχοκν $ 
δχΑ χδν ίχιμβΙοΕνχ χ ώ  βιαιλέυ; χ))ς Γαλλίας 'ί^^χου. Ή λιχινβιΐς Μ 4 ΓΜλιίλμος 
δχΜίιζςν ίμ ίβ υς  ·αυμαατίι» χανουργίαχ χαΐ χολλήν αΟβαιριαίαχ ύς »ρ4ς χού; Ιχκλητ 
βιαοχιχβυς νίμονς χαΐ ίχ  γ ί χ ι  δς χρ6ς χ4 ΙΙχαιοχ· χαχίΒχλλχ χο4ς ί χ  χβχρ4<βυγγι·ςΐς 
χούς άχβίου; ίβςώρςι ύς αναιχ'.ύ: ίχίρούς* χιρκίΜΐήίΐ) ίξ  ίχανχίας χ«νς ίχμηχρός, « ι·

• βχβυς ίϊχος· χαχϊχρόχωαι (1034— 1030) χ4χ βαοίλία χής Γαλλίας, χαχχγίλαοι χιβνίχ 
χλχιοιαβιιχΰν χςραννδν χ«ΰ Π ίχα Νιχβλάου Β' χαΐ χ4ν ήχΑγχααι χ4 άναχαλίας χ4ν ά- 
φοριβμίν χ4ν ίχΜ ίχχα  χαχ’ αύχου, ίνιχα χαρανίμα χινίς γ ίμ » , χ4χ ίχβΖον συνβμβλί- 
γχςοοχ, "Ετςιχα β’ ίχ·χιίρχ|9( χήν χολυβρύλληχοχ ίχΙ  χ4|χ λγγλίβν βχρατιίαχ.

’Εχίιβή δ βαβίΑίίις χίις λγγλίας Έβουάρβος 4 Ομολογητής δίχ χΐχ* χίχχα, δ β’ ϊαχα- 
αος γδνος χής λγγλοααζοχιχής βυνααχχίας, 4 χοΰ ΈδουίρΑου ίξανιψιδς ’Β δέγα ρ  · ς  λ ·  
β ι λ ί γ γ ι ο ς ,  ί ίχ  ήδύναχο χ4 χληρονομήο^ χήχ αρχήν ίνιχα χής μςχράς αύχοΰ ήλ ί- 
χίας, 4 Γουλιέλμος ίμ ιλ ίχη ο ι *ολΰ *ρ4 χοΟ βανάτου χοϋ Έίουάρδου, χήχ ϊ ^ ’ ςΐαβήχοχ* 
«ροιρίαςι χαχΑσχοοΕχ χής λγγλίας. Ή  άχίβανος «αρίβςαις λ ίγ ιι , δτι αΰτδςδ 'Ββουδρδος 
χαχίσττ,βι, βι4 βιαβήχης, χληροχδμον χδν βοίχα χδχ Νορμαννήν, ςΟγννμοχνν ί’νιχα χής 

•ύχοβοχής χής δχοίας ή ΐίύ ίη  χαρΑχίρ «ατρί χαΐ χ$ «Αχχιρ χίϋ Γουλιίλμου. Κ ατ'4λ· 
λη» δί ίχί άχιίανιίτίραν φήμην, χαΐ 4 λ ρίλ ίος, 6 5μβ μ·χ4 χδχ βίναχον χον Έδυάρβον 
χατολαβώχ χδν βρόχον, οΤχί κοτι άναγνιβρίβίΐ χ4 χοΰ Γουλιίλμ» βιχαίνμα ^  ύαοαχιβή 
μάλιβχα ιίς  ούχόχ χήχ συνδρομήν Χου «ρός ιςραγμαχΙβσιν χοΰ βιχαιώμαχος χούτου. Ό ·  
ΧΜςδήΚΒΧΐ, 4 Γουλνίλμος ήλιησ« μάλλον οίς χήν βύναμιν αύχβδ, «αρά οίς όλα ίχιΤν* χΑ 
Αληβή ή ψουδή διχαιώματα. Είχο 41 βοηβοδ; $  χ4ς «ιριζάσχις χής λγγλίας ^  χής Γαλ· 
λ ίας. Τής χολχοχαΐας χαύχης ίβαοίλιυ* χόχ( ό Ανήλιχβς φίλικχος Α', χοΰ 4χ»ιβ ό χηδο· 
μών, Βαλδουίχος ΣΤ* χής Φλαν4ρίας, ήχο αχινός χοΰ Γουλιίλμου σνγγςνής· αχανχις 4ί ο1 
Ιλλοι χής Γαλλίας μ ιγιρϊνις ήσαχ φίλοι αΰχοΰ' ιίς  41 χήχ λγγλίαν, 4 Άρίλβος, ζϋνχο; 
£χι χοΰ ’Εδουίρββ, (Τχον ΐξώαΐι χ4ν Ζ4ιον 44ιλφ4χ Τ δ α χ ι ο ν , 4οΰχα χής Νορβουμβιρ- 
λανβίας, 4ι4χι >αχι«ί(ζ< διιχδς χοΰς ΰ«ηχ4ου; αΰχοΰ. Ό  Τότχιβς λοι«4χ αΰχδς, 4ι4 χΑ 
ίχδικηΐή χδν 44*λφ4ν, ιΐχχ σνμμαχήσιι μχχΑ χοΰ δοίον χοΰ Νορονηγ-.κι» βασιλίιβς ΗΑγ·
« ο υ ,λ ρ Α λ β ο υ  χοΰ  ώ μοΰ, δςτις, μοχά χδν βίναχον χοΰ Ανιψιού χ«, 1047. χατίσχη
βααιλιύς ΝορουηγΙας· Αμφόχιροι 4' ίχήλβοχ έ*1 χήν λγγλιχήν χαραλίαν χαχ' αΰχήμ
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|χ|{νΐ|« «ήν 1 « χ ν * « ® ’ν  * Γβυλιέλμο* ίμ«λί«ΐίβ» τ ί ι * *%< 
τοΟτοίς 4 ΓΛ>ιέλ|κ>ς »βτώ{.»ΐ49«, ί«4 »9ις «*νβ«ρτΙ*ί *ί'»βί'. «ρ β λέβ *  «.«νί^γίν «»! 
βύτή» Π «ιη*ν {ξοκβίβν, »ή» 4«β·βν{*^τι?ι>ν «ββΰϊον «*ρ«ι^ίδ»*ιβϊ' 4«βτι, ώφ«· 
λούμ«νος 4*4 τ)ΐ'ν8ιη''*»^ ίιένιξι» ι[« V  8'*τίλ««ν ή  βύλή ^  4 »λϊιρβ< *ϊ|< λγγλΙ*« 
«ρδς ϊ4ν Ιΐίίβχοπον "Ρώμης, 4*4χνχ* '»ή'' Αλιξάνίρου έ«ι»ώ5·β ιν  «οΰ *{ς
«4ν λγγΧιχόν βρόνον βιχαιώμανος βύτολ

•Ο ΓθΜ>«έλμβς ΐ«ριί*«'^4*«η ί»» *4» 4γώ»β, ίίμ· μ ΐϊ4  »4» ίίνβ ιβ ν  ίοδ Έίουάρβου· 
χ ιΐ  τβββύτη ?ιτς ή  ««** *4β«ί ϊ4ς χώρβ« ? ίμ η  ««<«. &«*» βϋν.χρόττι»» β«ρ·τ4'. ·ι»μ. 
«οββδμινον, ΰ« λίγοίΜίν, ·(; βΟ,ΟΟΟ 4»<ρ2ν, Ό  Μ λρ4λ4βς, (ννβήβας τ4ν χ(ν4υνον, 
#ιί*ϊ9 ΐν δριβ»· *4 «έντ* «!ς δμυνβν, «βΐ άίΛφάβιβ* ν* 4»«(Κ(ξέλ4ο «βτ4 βίλβοσ»» *ρ4ς 
«4ν Γβνλ:έλμο», *οδ 4*οίβ« & 4Μ;ρ»ρ»4μΜ», 4λλ* μ»*ρών «λοί»¥ »υτ»*ίμ«ϊβςς6λβς,
«ύχςρβς ί|4ύνβ« ν4 χχϊββληίή· * · ί4  ίιιστ«χ(»ν βμως, βι4 «ή» 4*ρςσ44κιι)»»¥ «*1 
^ ρ ( ι ·  *ής νΐ,σου μίρη ϊφοίοχ *θδ ΤββτΙβυ χαΐ ΑρόλίβΙί <βδ ώμοδ, 4«όμι»« χρέ*ον *4 
«αρβκήβη *6 ββύλίνμ» ΙχίΤνο χ»1 »4 4ρμήβϊ *ροιτάϊϊ·ν μ·4’ βλης *^ς ίννίμιως χ«τ4 
«&ν Ιχϊρώ* «ούίιβν, βίτΐ¥»ς ήβύνβνίο χαΐ δνι« β*6λοι> νά χ»ΐβ6ληί«βι. Τ4 λ44ο< τή*β 

χρίβιμον ώς χρ6ς *ήν ^ύχη» ίής λγγλίχς. Ό  λράλδος χχτίτρίχΜβι μί» χβΐ 
Ιφ6ν»«β» τοΟς δδο χροχικΤς *νχοδιώχ»«ς, ικρί Β»τΛ»6ρίγίιο» (28 Σ(ΐκ(μβρ{β 1066), 
4λλ4 *ιρΙ *ήν βΰτήν βχιίδν ίββχίιν (τή 29 Σ1««ϊ·μ6ρ£ου) 4*ί6:6»9»>ι «Ις *ή» μιβημ· 
βρινήνκβραλίαν 4 Γβυλιίλμος. &ι4 διχνομής 441χβυ «?ΐς «<ρΙ Βαϊΐλεβρί4]Τ(βν γ«νβμίνης 
λιίας, 4 ϊρ4λδοςιΤχ( ίυββριβτήβιν χοΧλβύς »2ν βί*·!®»· 4λλ’ό’μ»ς ίρ*(ν«τβι δη  δι«» 
|ΐβ ϊ’ ίλΙγον,δν χ ιΐ  βρββύηρον *Λ  ίίονχος, έχήρυξ» «άνδημον ΐχίτοδς Ν6ρμβν»ο4< ?ρβ· 
« Ιβν , ο1 Α γγλβι, βυναιβ4χν0ένς·ς »4 μίγιίβς τοδ χ ινδδν», β«νέ^^*υβ«¥ «ολυβ(κ4μοι 
«·ρ) ·ύϊ4ν. ο ι  δύο βτρχιοί ήλβον <ίς χ«*ρβς, *«ρΙ λ  σ τ ι γ γ  β ,  «ήν 1 4  4*τ®6?ίβ 1066. 
Ό  Γουλιίλμβς, δςτις ύ*ιρϊΐχ*ν άχάντ*¥ »5ν βνγχρόν«βν βΰτοδ χ«τ4 »ή» «λ ιμ ιχ ίιν  Ιμ. 
«ίςρίβν, *ήν χχνοκργΙβν χβΐ *4ς γνώϊ«;ς, κρβέτβξ» τ4 Μζι*4ν ιΐς  δύο «χιλλήλΒς ιρίλβγ- 
γχς· χ*τ6*ιν 84 «ύηβν Τσϊχτβ βύτ4ς μ*4’ δχβνΐος « δ  Ι·π«\*βΟ, έ» φ  ήβχ» χιτχγμένοι 
«ολλοΐ Ιχ Γαλλίας, 1χ ΦλανδρΙας ^  Γιρμανίας άνδρις, βιίχρ**®» δέ μάλι;χ οΐ Ιίβρμα»· 
«οΐ «ύχα-ςρίδαι, άνομαβτότατοι α6»4 δντις ϊών χ» ϊ4  χάϊα» <ή* εδρώχην Ιπχί®*. 01 Α»· 
γλββάξο»«ς ίιγωνίββηαον γιννα ίβί ΰχέρ αίις αύτονβμίας χ«1 *ής έίνιχ4τη*βς αύτων χα4 
«ατ’ 4ρχ4ς, ιίς  ηυκνοϊΑτην *»*βγμ«νο· φάλαγγα, ίςραώαν ς4ς δύιβ πρώτας ίων άντιχά- 
λων χαρατάΙιις· (χ ι ιία  84 , διαδοθ^ίβης 4ξ 4*ίίηβ<< Ζβως 0*4 ίοδ Γουλι4λμβυ ίή ς  φή· 
μης δη 4 ήγιμώ» αύτων ςκίαιν, ήραΙωβον 4*ββΛ» ί4ς τάξίΐς, ϊ»« *0)^«?έίϊ«ρο» χατβ* 
διώξωαι χαΐ χαταβάλωαι τούς Οχί'δόντας δχβρούς. Αλλά ίότ» ίφορμφ χα* αΟιών 4 Γκ- 
λι4λμος μ*ίά ίής μοίρας ίοΟ Ιχχιχοδ, χαΐ ή άνδρ«ίβ ίών Αγγλοβαξονω» ύχοχύχτη «ίς
ίίΐν ίφοδον ταύ*ην· αύί4ς ^ α β ιλ ίύ ς  Αράλδβς *ί*ί«ί έν τώ αγών», μετά δύ« άδχλφων χαΙ 
ίή ν  έβχίραν ίή ς  αίματοφύρτβ ίαύςης ήμ4ρ*ί 4 δοΟξ ηδ» Νορμαννών λαμεάν*· ίό οίλο» 
ίή ς  νίκης, ί4ιν ιίις  Αγγλίας ραβιλιίαν.

Οί ήτίηβ ίνιις  Ιζήτηααν μέν καί μ ίίά  ίήν μάχην ν’ 4«οχρο0»ωβ« ίήν ξινιχήν χαριορ· 
χίαν, 4λλά 84ν ήδυνήίηααν νά βυμφωνήβωβ· *·ρΙ «βδ «ραχτέοα· οΐ δυς ίβχυρδτανοι ίων 
μιγιβίάνων, οΙ ΝορίουμβίρλανδικοΙ χ4μητ·ς Έίβύδος χαΐ Μόρχαρος, άχϊιλδον άμΙαβς «'.ι 
ίήν μακράν άχίχοίΜαν αΟτών χομητίαν 4 Έδίγαρος Αβίλίγγιος, 4 Ιν Αονδίνφ «ροχίιρ:· 
ο ΐιίς  βααιλιΟς, ηίο, βιά ίήν νιαράν αΟτβδ ήλιχίαν, άνΐΐηίήδιιος νά δρξη χίς ίήν χ ρ ίχ· 
μβν ίχίίνην ρ γ μ ή ν  4 άρχιίπίαχοπβς Κανϊ«ρ6υρύας Στιγάνδςος, βιατιλών »!ς ίριν χρ4ς 
ί4ν Πάηαν, 84ν ήτο άνιγνωριαμένος χαρά ίούτου* 4 βιύιιρος 4ρχ,κρ<0ς ίοδ χράίβυς, 
Έ84λρ«8ος 6 Εύοράχον, βυνίίάχβη μ«ίά ίβΰ Γουλιέλμβν. ΠρΙν λοιχ4ν λίδωαιν Οριβηχήν 
άχδφοκν, 4 Γβνλιέλμος, γ»νίμ«νος χύριβς άχάβηςίής μίβημβρίος,ίχήλδί κανά ίίΛ Αβν· 
δίνβν. "Οί«ν 0«ιτ4χβη»αν ήδη «Ις «ύίόν ο( «λιΤίίΟΐ χοβμιχβΐ χαΐ κληρικοί μ«γιο»«νίς, 
χαδώς χα) 4 Έδέγαρβς λδιλίγγιος, *ρ4ς ί4ν άχοΤον χροαηνίχβη φιλιχως, ίίλήαβς έν γέ- 
*« »4 Χβτίδκχδβ »»Τ»«ίνή?> ίλ λ ’Οί έ«ΐβιώΧ’4»ϊ 4«λδς χ4 *ληρβ*«μικ4ν ο0:οδ
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&ιι·(ο)ΐ«. ·€««*·. ΙΊ ΛβνίΙν» 4ϊλ·γωτι«5< 6**βΛ*, λτγλ«>ί «ιΛς. «ρβ«χι*2
^ββΐ) ^ 6  ϊθύ«·» «  «β* «δ* <**·» Κβρμβννώϊ ρβ»>λ·ί»« «βΐ «·ρ«υ«<Μ ίς<9·ι> ύ*6
«οΟ ϊ«ϋ* .β*6«β«  *ύθί1«β« ( ίβ  Δικιμβ^Μ) χ»1 4»«τ»-|>1ίβΐ) &«6 « 4 « ·ν , ^  μ .
«4»ίη··ς ίίΐς  *«ν»«λτιρύβ'ί «{* μήν·< ϊρι'ς . λλλ*  ή *(«τη  βίηη »β*ι«6τβξκ
βέ* (ίμκο^ΐ ν4 «Ιμλ ώ» «?©β1μ«·» Ι»·1ν·ν 6β·( 4 Γουλ(<λμο« ήνβγχίββη ϊ « « *
ν4 Ικ>χ(ιρ<1<τ«. βι4 ι4< *τιλ»ούβ.ί ς4β·<». Μ*·** *»Ι έχχνηλτιμμένβ* ταύ«ις χ*»ίΛβ»««. 
α&ι», μ .τ.χ.ΐίΙ»·», «4 *(>4ϊ μ  ι4ί .·»βχτ^Ι·Γββ» δλ«ί χώρχν, έίωλό»ί*ν«ν 6λου« 
^  ^χ·ν« ««« &γγλ«ββ|βν»5» «ύχβτριίών χ ^  χ«ϊέίϊησ«ν *1( ϊ4  χτήμβϊβ χβ» ϊ4< 
ύιπΐρ««(β( βύχβ» «ού« Νβρμ·»ν<Λ« ·ί«βδ Βχρώνοικ. Ή  χώρβ Ιχχβι» 4λβ»χ«?ή ίλλβΙβΛ»· 
«ΙΗ»9μα««·1 «Μ?ί9ϊη·β» ώς4ρχ«Λβ <4ξι«4νϊ» ι5 »  Εβξίνω» χαΐ &·»£» ι4η«ρ>β«ν,4 
Γονλ»έλμο< ιΐ9«ιτ»Τ«» «<« ίή» λγγλ<·» χβ»χ«ί’ Λ ·  «λ^«< Φ«Μ»ϊβλίχ4» *β-
Χ η υμ α , 6*οΤβν ούίβμΜ Εύρώχτ)» 6?(»τβτο χβΐ ί^ ίρ ιβ ι»  ο6 μόνβ» 4x4 χ«δ ίη μ »  
χήν 4\ΐν»·ρ1χν, 4λλ4 Ιχαμι^χ κχΐ βντβυ< «»ν; Νορμανν&ν« Β*(>ώνκ( ύκ4 «4ν «ραχυ* ζ ν  
γ&» ««ραιινχιχ^ΐ χ»1 Ι«βχβτ·χϊΐς Ρ*βιλίί«ί· 0ϋ*4 χ4 ήβη χβΐ ή γλ»)βββ 1ξ4λ·χληρβ«
μ«46λήβηβαν 4.4 »1μ ίχ·ρί»>ΐ« »»5 λγιλβϊχξονιχοϋ 4λλ4 « ρ ΐ  *·ν μ«·
,χ>4«λν» χβύΐΗν χΑτυτίρυ «λινβ^ϊρα.

§ ·« ■

ή  έΐϊΐ τ ί ;  ίϊίριό5ου τ«ύτη; Βυζαντινή Ιττορία «βριλα^ιβάνει τήν λΐ[ϋ- 
•προτέραν ·τοΰ κράτους τούτου εποχήν διύτι, άν καΐ κατατρυχύ^ιενον ύπο 
των βορείων βαρβάρων, ίπ ι (είν τοΰ ϊου^ ιν ια νοΰ  χαταλαριβάνει τήν 
κυριαρχίαν τής Ιταλίας καί τής Αφρικής" έπΙ ί έ  τοϋ Η ρ α κ λε ίο υ , 
ταπεινώνει ββον οΰίίποτε τύ Περσικόν κράτος" τά Ϊ Ι  νοριοθετικά τοΰ 
ττρώτοϋ των Αύτοχρατώρων τούτων ίργα τώζουσι, κυροΰτι και εζασφα- 
7.ίζουτι τάς πολυτιρ,οτέρας άρχάς τής περί τοϋ ιδιωτικού ίικαίου θαυ- 
ρ,αβτής των ^ω^εαίων έπιστή[Α·ης. Αλλά περί τά τέλη τής περιόίου τα ^  
της, ή λαριπίώτης έχείνη κατά [ΐέγα ριέρος έκλείπει. Οί ρεέν Λογγοβάρ- 
Λιοι «φαιροϋαι τό πλεϊττον τής Ιταλίας, οΐ δε Αραβες τ6 πλεΐατον τής 
’Ασίας καί άπαααν τήν Αφρικήν" καί έπιτιθέρ.ενοι ριέν άίιαλείπτως, 
προατιΟέριενοι ίέ  εις τούς άπύ βορρά κατερχοριένους έχΟρούς, έτκίγου- 
βιν είς τύ Βυζαντινόν κράτος πληγάς, αϊτινες ήΟελον άποβή βεβαίως 
βανατηφόροι, έάν ί ΐν  ίβωζεν αυτό ή άνάλωτος αύτοϋ πρωτεύουσα. Καί 
σώζεται ριέν τοιουτοτρώπω; τό κράτος έχεΐνο' άλλ αποβάλλει ίκτοτε 
τό ράγα έζωτερικόν άζίωρια.

Μετά τήν οίχτράν βαβιλιίαν τοΰ Άρχαίίου καί τοΰ υΙοΰ αύτοΰ θιοίοαίοο 
τοΰ Β', ή κυριαρχία τοϋ άνατολικοΰ τμήματος τοΰ 'Ρωμαϊχοΰ κράτους πιριήλΟίν, 
ώς ιιδομιν ή$η (βιβλ. πρώτου, α«λ. 443-445), (ΐς χιΐρας άνδρός Ιαχυροΰ, τοϋ 
θραχός Ηαρχιανοΰ, 450, τόν όποιον βιεδίξατο, 457, ό βχρβαριχής έπίαης κα
ταγωγής καί Εαχυρός ίπίαης Λέων 4 Α '. Άπθοανόντος δΐ τουτο-υ, κατέλαβεν 4 
γαμβρός αότοΰ Ζήνων τήν άρχήν, τήν ίποίαν διεφυλαζι δια πονηριάς, προδοοίας 
καί βίας μέχρι τοΰ θανάτου αΰτοΰ (491). Τότε άνηγορευθη άρχων τοΰ κράτους ό 
τήν χήραν τοΰ Ζήνωνος Άριάδνην γήμας γέρων αΰλιχός ’Α ν α α τά β ιο ς  Α ', βς 
τις προεχάλεη μΐν έαωτεριχάς βϊάίίις, ώς έχθρός τής όρ9β3β>ί*ς; διινούς δί 4πί.
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βτη «ρΙ< τ ϊ  δρκιΛ'ι' τδ* Ίσβν()ων 1&»«ι «(Λ< Τ<Λ< Πί(»α< μ Ι
« ρ ^  τοΰ; Βουλγ<Ερου<. Μςτλ τ^ν θάνατον τού Άναβτααίοο (518), Ιαφ£ηρ(αθη, 
£(λ ΐΕονουργίοκ, τ ^  θρόνον, θίχΘρακών καταγόμ(νοΐ οτραπ)γό< Ί ο ν α τ ίν ο ς  
Α ', άνήρ γέρων μ«ν ΰν χαΐ άμαθη;, άλλλ, 2ια τη; αόβτ ,̂ρα  ̂ αίιτοο ^(ΐδω> 
λία< χαΐ χρτ^ατότητος, β{λτιώαα< τον στρατόν χαΐ την οΐχονομιχήν χατάστασιν, 
«αραμοθηαα< τό ; συμφορό< των όπηχόων, σ(βαστό« γίνόμτνοτ καρα τοϊ< γτίτοσι, 
χαΐ έν γένκι «αρασχτυάσα^ χαΐ $<ι\ηιο)ιόνα( τά λαμιτρό τοό όιαδό̂ ^οο ο6τοό κατ· 
ορθώματα.

*0 άντψιότ χαΐ διάδο;^ο< αότοό Ίο υ σ τ ιν ια ν ό σ  Α ', 0« τι« «ρό χαιροϋ <(ρ· 
γάζίτο χαρλ τίρ θτίφ, $κχρ(θη, ίπ ΐ τη« μακρά« ο6τοϋ τριάκοντα χαΐ όχταίτοΰς 
βασιλίίατ (52Τ— 565), δι’ άτρότου ίραστηριότητος χβΐ ΐλίίστηβ μττριοπαθίίας. 
Ήνώρθωσϊ ΘΙ τό ά(ίωμα τοΰ χράτοος' χαΐ κ!ς τοίΐτθ συνττέλτστ τιολυ ή σόζυγος 
αότοο θ τ ο δ ώ ρ α , τ|τι«, άκό αίσ}(_(στοο χαΐ εύττλιστάτου ηροηγοομένου β(ου, 
άναβιβασθε'σα <!< τόν χατ3ι τοός χρόνου< ίχείνοος λαμπρότερον τής οικουμένης 
θρόνον, άνεόεέχΟη, 0ια τής συνέσεως χαΐ βταθερότητος αΰτής, άξέα τής καραόόξου 
ταυτης τύχης. Εΰθός όε έξ άρχής, «νταετίαν μετά τόν τοΰ Ιουστίνου θάνατον, 
^σωσε τόν βύζ·ίγον ί«ί τής στάσεως τής χαλουμένης Νίκα. Ή  στάσις αΰτη χα- 
τέστησεν άρΙόηλον όποιο! τινες άπέ^ησαν έν Κωσταντινουπδλει οΐ άπόγονοι τον 
'ΡωμαΤχοΰ δήμου. Πρό χαιροΰ εΤχεν έπικρατήσει τό έθος τοΰ νό διαιρωνται οΐ 
θεαταί τών Ιπποδρομικών άγώνων είς φατρίας, έπονομαζομένας χατό τό χρώ* 
ματα τοΰ ένόύματο; των άρματηλατων* ή άντιζηλία, ή διχόνοια τών φατριών 
τούτων έχορυφώθησαν προϊόντος τοΰ χρόνου έπΐ τοσοΰτον, δςτε  ΙπΙ τέλους ό 
λαός πολό μάλλον ήσχολεΐτο περί τους Ιπποδρομικούς άγωνας ή περί τό σημαν« 
τιχώτατα τοΰ κράτους πράγματα· πολλάχις αΐ φατρίαι έκεϊναι περιήλθον είς αΐ- 
ματηρούς πρός άλλήλας άγώνας, ή δε άμοιΰαία αυτών ίχθρα μετιΰιβάσθη χαΐ είς 
αυτός τός σχέσεις τοΰ καθημερινού βίου. Ή δη έπΙ Αναστασίου τοΰ Α', γ ι- 
νομένης ιητε (^ζεως έν Κωνσταντινουπόλει μεταξύ των Πρασίνων καί τών Οΰε> 
νετίων ήτοι Γαλαζίων, επεσον τρισχίλιοι έχ τών τελευταίων τούτων. Έ πΙ Λ  
Ιουστινιανού, δς τις έπροστάτευε τούς Γαλαζίους, αΐ δύο φατρίαι έπΙ πενταετίαν 
Ιμαίνοντο χατ άλλήλων* έπιχειρήσαντος δό τελευταΤον τοΰ βασιλέως νό χατα- 
παύση τό κακόν, έξε^ράγη έπίσημος έμφύλιος πόλεμος, χαΐ τό δραστήρια μέτρα 
τό όποια ή χυβέρνησις ίλαΰε πρός περιστολήν τοΰ άγώνος, ούδέν ίτερον Ιπήγα^ 
γον ή την χατό τής άρχής συμμοχίαν άμφοτέρων τών μερίδων. Εντεύθεν ή 
Κωνσταντινούπολις, έπΙ πέντε ήμέρας, υπήρξε μεστή φόνου χοί πυρχαϋς* αύτός 
δ ύπό τοΰ μεγάλου Κο>νσταντίνου χατασχευασθεις πολυτελής ναός τής Α γίας Σο
φίας, τό πρωτεύον τής πόλεως οικοδόμημα, Ιγένετο πυρός παρανάλωμα* ή κυδέρ- 
νησις.άπέδαλε πάν άξίωμα έν τή στάσει ταύτη, ήτις από τοΰ πολεμικού τοΰ Ο
χλου συνθήματος έκλήθη Ν ίκ α  (προςταχτικής τοΰ νικάω, νίχαΙ), καί μάχην ί  
Ιουστινιανός έζήτησεν έπΙ τέλους νό κατευνάση τήν μανίαν τοΰ πλήθους δι' έπιει- 
χείας χαΐ τής έπαγγελθείσης συγγνώμης* τό πλήθος χατήντησε ν' άνβγορεύση αυ- 
τοκράτορα 2να τών ύπ’ όργήν διατελούντιον αύλιχών. Τότε ό Ιουστινιανός, άβυ- 
μήσας, άπεφάσισε νό φύγη, χαΐ ήθελε τ ^  οντι βάλει είς προξιν τόν σκοπόν τού
τον Ιόν δεν ένεψύχωνεν αυτόν, διό τοΰ άχαταπλήχτου αυτής θά^βους, ή θεοδώρα» 
ήτις καΐ τόν Ιπιτήδειον νό χαταβάλη τήν στάσιν ίνδρα άνευρε, τόν στρατηγόν Β ε- 
λ ισά ριον. Όστρατηγός ουτος, δς τις εΤχενήδηδιαπρέψει έν τίρ χατό Περσώή
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•κολίμν 5μ1 διλ ΐη< ί5* ϊΤχεν ή ί^Λΐτωτάτη { ιμ χβΐ άχΛ *«ος «ύτΒ3
. β(5ζ«γο  ̂ Ά  ντω ν (νβ  μ ίτ ίτη ς  ίμοτ'ίοοί β ίοίώ ρϊί, μ£γβ ιβγκ-· Ιν τή τοΰ Ί«>- 

«ινιβνοδ βϊιλ^, ««ραλαδών ϊριτχιλίοικ πιλ»ιοΟ« στρατιώτβί, δ·-1 τής ίπιτη- 
ίιιέτητοΓ χ ίΐτ ή ς  τίλμης «δτονί, τβχΐϊτιι βυνίστιιλ* τού; τιβοιιττάς. 'Οτιόϊον 
ί* (ροβςρα όπηρίίν ή «τά^ς αδτη καΙ όπό«ν μίγβ τί» κατόρθωμα τού Βελιαβρίςυ 
βηλον έχ τούτον, οτι, χατα τον μι :ριώχ(ρον των ύπολογιαμων, άτ^αλον £ν βύτή 
το ζήν τριαμύριοι. £ν8ρ<ς.

Μ ίτ’ ολίγον Ιχϊτρίιτη τω Βίλιοαρίφ, Ι*ϊ τή ααατίβίΐ τής θίοδώρας, ό κατα 
Βανδήλων ιιόλ«μ<κ (ί3« βιλ. 9-10). ΚαΙ ηύτύχηαι μΐν ό άνηρ {χεΤνος, ώ ; ειδομεν, 
»* καθυποτάξω, ίνόλίγω χρόνον διαίτήμβτι, ιΐς τήνχυριαρχί«ν αυτού την Επαρ
χίαν τής Αφρικής, ίλλ’ήΙλίϊΐνή αυτής κβτάατααις δεν Εβελτιώθη Εχ τούτου· 
διότι ή χρηματική χαταπίεαις των Βυζαντινών όπαλλ^,λων κβΐ ή αυστηρά τών 
'Λρειανών χαταδίοιξις Ειττ,γαγον Ιπανίίλημμόνας Επαναστάσεις, αιτινες δεν χατ- 
«δλήΟηααν ίΙμή άφοϋ ή χώρα Εντελώς σχεδόν ήρημώθη.

Και ή Ιταλία δε, την όποιαν ό μίν Βελισάριος και ό Ναρσής άπΕσπασαν ίπδ 
τών ΌστρογότΟ(ι>ν, ό Ά  τελευταίος διι^ει £χτοτε ώς αυτοχρατορικός ίπαρχος 
(βελ. 49), δεν άπηλαυαεν ήαυχίαν τινά, είμή Εφ’οσον διε|ήγαγε την διοίχηαιν 
«ΰτής 6 μέγας ουτος στρατηγός· δςτις, μετά «λεΐστης Επιττ,δειότητος, ήγωνίςθη 
υά βυμ6ι6άζη μεν την διατηρτ,αιν τού άρχαίου πολιτεύματος και τών άρχαίοιν 
«όιχων μλ τά νεωστι παρεισαχθεντα Εθνικά στοιχεία, νά βυνδιαλλάττη δε την με
ταξύ ΌρΟοδόξων χαΐ Άρειανών άοιάλειπτον εριν, είς ήν κατά δυστυχίαν προσε- 
τέθησαν άπό τίνος και άλλαι ΟρησχευτιχαΙ διενέξεις. ’Έτι άπύ τής προηγούμενης 
έχατονταετηρίδχ (περί το 430 έτος) ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ν ε ατό- 
ρ ιο ς  Εδογμάτιβε την διαφοράν τής Εν Χριστώ θείας χαΐ άνΟρωπίνης-φύσεως, άν- 
τιπαρέστη δε κατ’ αυτού ό ’Λλεξανδρεύς Κ ύ ρ ιλ λ ο ς , ίσχυρισΟείς, οτι αΐ δύο 
φύσεις δεν δύνανται νά διακριθώσιν άπ'άλλήλων' Εντεύθεν ή Εκκλησία διεσπάσθη 
εις δύο άντιπάλους μερίδας, την τών Ν εσ το ρ ια νώ ν  καί την τών Μ ονοφυσι- 
τώ ν , τών οποίων τήν δεινήν άμοιδαίαν καταοίωξιν δεν ήδυνήθησαν νά καταπαύ- 
σωσιν αΐ Επι τούτιρ συγκροτηΟεΤσαι Εχκλησιαστικαί σύνοδοι. Ό  Ιουστινιανός ήΟέ- 
λησε νά άνορθώση τήν Εν τή Εκκλησία ειρήνην, διά τής άποδοκιμασίας τριών κεφα- 
λαίιυν τής Εν Χαλχηδόνι οίχουμενιχής συνόδου, Επι τή Ελπίδι, ότι τοιουτοτρόπως 
θέλει εύχαριστηθή ή μία μερις, μή προσδαλλομένης τής Ετέρας. 'ϋθεν συνεχά- 
λεσε, 553, Εν Κωνσταντινουπόλει τήν πέμπττ,ν οικουμενικήν σύνοδον, υποχρεώ- 
οας καί τον Πάπαν ττ,ς 'Ρώμης Βιγίλιον ν’ άποδεχθή τάς άποφάσεις αυτής, προς 
τάς οποίας βιεφώνει ό λοιπος τής δύσεως κλήρος. Αλλά ταΰτα πάντα είς ούδεν 
Εχρησίμευσαν, διότι χαΐ Εν τή ανατολή αΐ θρησκευτικοί εριδες Εξηκολούθησαν, 
παί Εν τή δύσει δε, όταν, μετ’ ολίγον, άποθανόντυς τού Βιγιλίαυ, προεχειρίαθη 
ΙΙάπας άνήρ, δςτις Επρεσβευε τά τών ίποφάσεων Εκείνων, δεν κατωρθώθη νά εύ- 
ρεθώσιν ουδέ τρεις Επίσκοποι διά νά άναγορεύσωσιν αυτόν.

Έχτύς τών Εσωτερικών τούτων συμφορών, το κράτος ΕτπιΟεν, Επι Ιουστινιανού, 
χ ύ  έξωθεν πολλά, ϋ ΐ Εν Ούγγαρίφ τότε διατιλούντες ετι Λογγοδάρδιοι, οΐ Γε- 
μτίδαι, οί Βούλγαροι, διάφορα Σλαυικά φύλα χαΐ άλλα άρχτώα έθνη Εποίουν σ·;- 
χνάς Επιδρομάς είς τάς παρά τά σύνορα κειμένας Επιερχίας, και Ενίοτε προήλου- 
νον μέχρι τών πυλών τής Κωνσταντινουπόλεως· Εν Ιτει μάλιστα 5511 ή πρωτεύ- 

α3τη ήθελεν ^ίσως χ'υριευθή ύπύ μοίρας ΐινος Βο-^λγάρΐιΐν, &ν δεν έσωζεν
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«υ-ιην ή τ^λμτ) -ϊΛ γέροντοί Β^λι9αρ(ον. Κβί οΐ ΠΙρβα» δϊ, δπο(ους 'χβτα- 
πολεμήβα< £λλοτ( ό Βίλι^άριος ίλαβε ΐ ζ ;  ηρώΐζ< ΐοί> ηολεμιχαϋ ζΐιτοϋ ζταδίου 
δά(ρ«ζ(, δίΐνώζ χζι κολλάχ(« έπίίβζν τό Έλληνιχάν χρίΐος. Ά πίι τβϋ 531 Ιξ^- 
ζίλευζεν αυτών εις των περιφημότερων Σζαβανιδών (αελ. 425 του Α' βιβλίου) ό 
Χ οζρδ η ε Α ', είς τόν όποιον ή Ανατολή άπέόωχε τό τοΰ Ν ο υ ζ ιρ έά ν  ότιώνυ- 
μον ήτοι τοΰ δικαίου, &ν χαί, άπτ,νώς χυβερνηαας, δίκαιος άνεδείχβη μόνον, οσάκις 
δεν προέχειτο νά βυαιάζη ουδ’ίπ ’ όλάχιζτον τήν Ιδίαν αΰτοΰ δόναμιν. Ό  ήγεμών 
ουτος, ώφελουμενος έν μίριι άπό τήν άνιχανότητα των άντιπαρατα^^θέντων αΰτϊρ 
στρατηγών, ίν μ^ρει άπό τήν σμιχρύτητα τής έπιτραπείσης αΰτοΐς στρατιωτικής 
δυνάμεως, έδήωσε, 540, ίπαααν τήν Συρίαν χαΐ είς Εδαφος σχεδόν χατεέαλετήν 
■πρωτεύουσαν Αντιόχειαν, Τότε τελευταϊον ό Ιουστινιανός έξαπίστειλεν όπιενει- 
λημμένως δίς χατ’αύτοΰ τόν Βελισάριον' άλλό, διό τήν συνήθη αΰτοΰ δυσπιστίαν, 
άνεχάλεσε τόν άνδρα, χαθ'ήν Εποχήν μάλιστα Επέχειτο ή ευτυχής τοΰ πολέμου 
χατάλυσις, ώςτε ήναγχάσθη να έ^αγοράση Ιπ\ χρήμοΜΐ, 544, οπλών άναχωχήν, 
^υνομολογήσας μετ' όλίγον, έπι τή είς τόν Εχθρόν Εκείνον παραχωρήσει τής 
Ααζιχής ή Κολχικής ορεινής χώρας και τή χαταβολήνίων χρημάτων, πενταετείς 
^ινθήχας, τός οποίας Επειτα, πιεζόμιενος ΰπό των παρα τόν Ίστρον βαρβάρων 

τών Εν τή Ίταλίφ μή χατατροπωθέντων Ετι ΌστρογότΟων, μετέβαλεν είς 
«εντηχονταετή ειρήνην, πάλιν ΕπΙ πληρωμή Ετησίου είς τόν βασιλέα τών Πιρσών

Έ ν γένει δέή Εχβασις δλων τών πολέμων τοΰ Ιουστινιανού Ι{ηρτάτο άπό τών 
«υλικών βαδιουργιων μάλλον ή άιτό τοΰ πνεύματος τοΰ στρατοΰ' ή Θεοδώρα Εδέ- 
σποζε τοΰ βασιλέως, αΰτή δΕ χαι οΐ φίλοι αΰτής άπεφάσιζον τίς θέλει στρατηγή- 
σιι χαΐ πόση δύναμις θέλει Ιπιτραπή τφ στρατηγώ' αΰτός ό μέγας Βελισάριος δεν 
δπεστηρίζετο εΐ μή δια τής Ισχύος τής αίσχρδς αΰτοΰ συζύγου Άντωνίνης* καί 
περ δίΰπείχων χαθ’δλα είς τα νεύματα της αυλής, χαΐ τοσαΰτα μεν δοΰς αυτή 
άφοσιώσεως δείγματα, τοσαύτας δέ προσενεγχών είς τό κράτος Εκδουλεύσεις, Εφυ· 
λαχίσΟη, τώ 562, ώς οπαδός συνωμοσίας* χαί ήλευθερώθη μεν μετ' ολίγον χαΐ άν· 
έλαβεν άπαντα τά αρώματα, άλλά, άποθανόντος αΐιτοΰ μετάτιυας μήνας, Εδημεύθη 
άπασα ή περιουσία αΰτοΰ ΰπό τοΰ Ιουστινιανού, Επι τή προαάσε;, δτι δεν χβτέ- 
λιπε κληρονόμους, 'Ό τι δΐ καί Ετυφλώθη, καί ώς Επαίτης ήναγκάζετο νό περι
έρχεται τάς άγυιός τής Κωνσταντινουπόλεως, εΤναι πλάσμα μεταγενέστερον.

*Η άχοίμητος τοΰ Ιουστινιανού δραστηριότης δέν περιωρίσθη είς τοΰς πρός ά- 
νατολάς, πρός άρκτον καί πρός δυσμός πολέμους καί εις τήν τών Εκκλησιαστι
κών πραγμάτΐι)ν ^ύθμισιν' άλλ'ήγωνίσθη νό κλείση τό ονομα αΰτοΰ καί δι’άλλων 
ποικιλωτάτων Επιχειρήσεων* Εζήτησε ν' άναζωπυρήση τήν μετά τής Ινδικής Εμ- 
τΓορίον καί νά είσάΙη είς τό κράτος τήν καλλιέργειαν τής μετάξης, ·ητις τότε πε- 
ριωρίζετο είς τήν Σινικήν* άπό δεταύτης, δύο μοναχοί, ε·’ άδρδς αΰτοΰ συνδρο
μής, κατώρΟωσαν νά μεταφέρωσι κρυφίως είς τήν Ευρώπην ώα μεταξοοκιιλήκευν, 
τών ίποίΐιΐν ή Εξαγωγή αΰστηρώς ήτο Εν Σινική άπηγορευμένη. 'Όθεν άπό τοΰ 
Ιουστινιανού είσήχθη τό πρώτον Εν τή Ανατολή τό πολύτιμον Εκείνο προϊόν, τό 
όποιον Επειτα μετεδιδάσθη Εντεύθεν καί είς τήν Σικελίαν, είς τήν Ιταλίαν καί 
είς τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν, Προςτούτοις ό βασιλεύς διέταξε «ήν άπαντβχυΰ 
τοΰ κράτους, δυσανάλογον βεβαίως ώς πρός τοΰς οικονομικούς αΰτοΰ πόρους, κατα- 
βχίυήν οχυρωμάτων, γεφ-υρών, υδραγωγείων, Εκκλησιών καί άλλυο οικοδομημάτων.



ΚβΙ 4 ί ιή  Ι«*»β«ά9*ω< δ^ίΐ·ϊ«< χ*λ«ΐ<Βΐ Ν(*«, *υρ»>ληβ*ϊ< ν·4< της *Α- 
γ(*ς Σοφίβ; άνφχοίομήβη «π’ α4το5, διλ 4α«άνης ίιπερόγχου. 'Αλλλ μάλιντα 
ικρ(δ6ζον χατέττη τ4 τβϋ Ίου»τινιανο5 ονομβ διά τής νομοβιβίας αύτ«ΰ, μάλλον 
δλ 8Λ της παρ’ οώτοδ δι*τβχθ»1ΐϊη< συλλογής τών ιτροϋχοφχόνχων 'Ρωμβικών *δ- 
μο», ήτις ά«έβη «ολί» ·ηληρεστ*ρβ *«ν βέλτιον χβττρτιβμΐνη τής κροηγουμ£ν(·>ς 
έπΙ θίβδοσίου τοΰ μιχροΰ γινομένης. 'Ο  Ίουστινισ.δς έχίτρςψε την δκξβγωγην 
τοΰ Εργου τούτου είς τδν νομοδιδάσχβλον Τ ρ ιδ ω ν ιβ ν δ ν , όςτις, ϊχων έννί* 
βυνςργάτβς, βυνεπλήρωσε τδ υρώτο» μέρος τοΰ Εργου τούτου, ήτοι την συλλογήν 
τΰν ·ηρδ τοΰ Ιουστινιανού αύτοχρατοριχών διατάξεων, Εν Ετει &29, Ή  συλλογή 
^ ίτη  ίδημοσιεύθη δΐϊίσήμως ΰ*δ τδ δ'νομα τοΰ Ί ο ϋ σ τ ι ν ιβ νε ίο υ  Κ ώ βηχος 
(€θά«> λ«ΐ8(ϊηϊ·Βευΐ), *βι τα διχαστηριβ τοΰ «φάτους διετάχδησαν νδ ^υθμίζωσι 
χβτ’ αυτήν τας άιτο^σεις αυτών. Μετατέσσαρα χοΐ έπίχεινα Ετη, ήτοι περί τα τέλη 
τοΰ53ί), δξίδδΟη χαι έτέρα συλλογή χληθεϊσα μέν Π α ν δ έκ τη ς  ή Δ ίγ ε σ τ α ,  
πχριέχουσα 8δ τάς Ερμηνείας τών έπι^ανεστέρων προηγουμένων νομοδιδασκάλων, 
Ιτ ιδε  χαΐ έγχειρίδιον τοΰ δικαίου, τδ όνομαζύμενον Ε ισ η γ ή σ ε ις .  Τελευταίου 
4 'ΙουστινίΒνδς συνεπλήρωσε τδ νομοθετικόν τούτο εργον διατών Ν εαρώ ν, δπερ 
ίστί τής συλλογής τών παρ’αυτού νειοστι έχδοβέντων νόμων. Τδ δέσύνολοντών 
νδμων τούτο», χληθδν βραδύτερου Οοτραε έοεί*, είσήχθη είς δλας τας Χριστιοι- 
νιχάς πολιτείας τοΰ μεβαιώνος, έκτος τής Αγγλίας, δπου δεν ίσχυεν εΙμή είς τα 
Εκκλησιαστικά δικαστήρια, χρησιμεΰον είς τά λοιπά μόνον «δς άπλοΰν βοήθημα.

Ά λλ’οσφ λ α μ β · » ί ί ν  ΰ π ^ ε ν  ή  τοΰ Ιουστινιανού χ-υδέρνησις, οσιρ καί 8ν 
διεκρίβη δ άνηρ έπΙ τή δραστηριότητι, τή φιλοπονία καΐ τή μετριότητι
αύτοΰ, τδ χμίτος Επαθεν ούδέν ήττον, έπί τής βασιλείας ταύτης, πάντα όσα 
συνήθως συνεπάγονται αΐ πέρα τ<» δέοντος λομπραί κυβερνήσεις και ή πέρα τοΰ 
δέοντος πολυπραγμοσύνη τών κυριάρχων. Ό  Ιουστινιανός παρεβλήθη πολλάχις 
καί εύλόγως πρδς τον βασιλέα τής Γαλλίας Λουδοβίκον ΙΔ '. ’Λμιρύτεροι άνέ- 
δειξαν την αυτήν άχάματον δραστηριότητα χαΐ φιλεργίαν, άμφότεροι περιεπλάχη- 
σαν έν ού δέοντι είς θρησκευτικά ζητήματα, άμφότεροι έγυναικοχροτήΟησαν χαΐ 
είς άμφοτέρας τάς έπιχρατείας ό ζήλος τής άπδ τοΰ πολέμου δύξης και τής, διά 
φόρων χαταθλιπτικών, υπερβολικής πολυτελείας, τά αυτά παρήγαγεν αποτέλεσμα* 
τα. Ό  Ιουστινιανός, καθώς χαΐ ό τής Γαλλίας βασιλεύς, είς δεινήν περιέστη 
άμηχανίαν, καί περ Εχω» τήν άρίστην προαίρεαιν’ ήθέλησε νά συμβιβάσητάς έχ· 
χλησιαατικάς Εριδας χαΐ χατέστησεν αύτάς Ετι πιχροτέρας* άνέχτηαε τήν Άφρι* 
κήν, αλλά κατέστρεήεν αύτήν* άπέσπασε τήν Ιταλίαν άπδ τών ξένων δεσπο· 
τών, άλλά δίν χατώρΟοΜε νά προφυλάξνΐ αυτήν άπδ τής μικρόν μετέπειτα έπ- 
ελθούσης νΙας βαρβαριχής κυριαρχίας* έπεχείρησε τάς δπερθαλαααίου; έχείνας χα· 
«αχτήσεις, χαΐ έν τούτοις δεν ήδυνήθη νά άπαλλάξη τάς περί τήν πρωτεύουσαν 
Επαρχίας άπδ άδιαλείπτων χαΐ φοβερών Επιδρομών. ’Εν δε τή πρεσβυτιχή ήλι* 
χίφ, περιέπεσενό Ιουστινιανός είς παράλογον Ιδιοτροπίαν, διετήρησεν όμως μέ-> 
χρι τον είς ήλιχίαν όγδοήκοντα τριών Ετών συμβάντος θανάτου αύτοΰ τήν πάλαι 
^.χοίμητον δρασττ,ριότητα. Ή  θεοδώρα εΐχεν ήδη άποΟάνει προ έχχαίδεχα Ετών.

Τδν Ιουστινιανόν, μή χαταλιπόντα τέκνα, διεδέχθη δ άνεψιδς αύτοΰ Ι ο υ 
σ τ ίν ο ς  Β' (565— 578), άνήρ άσθενής τδ σώμα καί τδ πνεϋμα, καί έπιτρέ· 
ψαςτά  πάντα είς τήν σύζυγον αύτοΰ Σ ο φ ία ν . Έ πΙ τής βασιλείας τούτου-φ’ 
ίνδς μεν άιςεβπίσΟη τδ πλίϊστον ^ ς  Ιταλίας 4πδ τών Ελλήνων ύπδ τών Δογ-

Μ  ΜΕ£Η εετοΡίΑ



ΤΜΗΜΑ Α. 4$
|6?(φ$(ων («&ί ιφοίξίτέβη, « λ ·  23 *«·)» <*?’ ίρχ·** "'^ί χβΤΒΛρτπτ»-
κ1« αί«ιΛ ϊ!ίΓδολ4« Τβτβριχίιν ^ Το->ρχ»χον ίθνοςτών Α ύάρων, όηοίο» 
«Τχ· χβϊβ«β8ή «??)< β(#δν τού Ίοτροί).

Η(τ3ι τϊν θάνατον τοό Ίοοβτίνον ίβαοΓλεοϊον άλληλοδιαδίχως 4 θ ρ ^  Τ ιβ έ -  
ρ ,ο ς  (578— 582) χαΐ 4 Τ«ρ.αΐο< Μ α ο ρ ίχ ιο ί (582—602), 8«τκ ε'χ» ίεαπρί- 
φ(ΐ ώ( *τρατηγ4«· άμ-ρότιροι 4  ̂ ο4 μόνον «ρ4« το5ς Πίρσας δΐίττολίμναν, άλλί» 
χβΐ «ρ4ς το4« Αύάρονς, ο7τινί«, μίχριτων τειχών της Κωναταντίνοοχόλεως προε- 
λάααντες, χαθοπίβαλον «Ις φόρον τοος ΒιιζβντΙους. Δβν «Ινβι δμως άλτι&ς, οτ:, 
{ν ϊτ ί ΐ  589, χβτίχτηβαν χαΐ «οτην την Πίλοπόννηβον, χοριαρχν>αντες αότης ϊχ- 
τοτε μετ* των αομμάχων Σλαικχων ^λών, ίχ ΐ διαχόοι* δίχοοχτώ «τη, ώς ι»χι^ 
ρ(αθη 4 Φαλμεραόίρος, ίή« άνοχάρχτου τβντης χαταχτηοίως ίηοιχοδομήβας 
τ4 8>ον αδτοδ, ι«ρΙ τής χατ*«ρο<ρής τΛ  άρχαίοο Ελληνικόν γύλοο, τίρατούργη-> 
«β. Ό  ΓερμανΙς ίχεϊνος δ'εν «ροβήγαγεν ίλλην όπ^ρ τον τοιούτοο κατορθώματος 
τών Αδάρων μαρτυρίαν είμή «εριχοκήν τινα αυνοδιχοϋ γράμματος γρα<ρέντος μίν 
«ϊρι τ4 τέλη της ένδεχάτης έχατοντοετηρίδος ΰπδ τοΰ οικουμενικού Πατριάρχον 
Νικολάου πρ4ς τδ» βασιλέα Άλέ^ον Κομνηνδν, χαΐ χατα άλλα μέν ,ιολλά άναξίου 
ιιίστεως, κρδ πάντων δε χατ^ τοϋτο, οτι δλοι οΐ «ρογε^στεροι Βυζαντινοί ίβτο- 
ριχολ ουδεν άνα^έρουσι «ερι τοιαύτης χαταχτήσεως* 6 δε «ερί τ4 τέλη τής ίχ^,ς  
χαλ τ4ς άρχσς τής έβδομης έχατονταετηρίδος, ήτοι περί την έποχήν αδτην καθ’ ήν 
αυνέβη δήθεν τδ γεγονδς, ζήσας θεοιρύλαχτος Σιμοκάττης, 4 λεπτομερέστατα πε- 
ρ,γράψας τοδς πολέμους των Αδάρων χαϊ των Σλαύων, βέβαιοί ο4 μδ,νον δτι άπδ 
τοΰ 584— 593 τα ίΟνη ταΰτα ουδέποτε πέραν τής θρ?χης προέβησαν, αλλά χαέ 
δτι περί τ4 τέλη τής έποχής ταύτης οΐ μέν Αυαροι ηρεμούν πέραν τοΰ "Ιστρου, 
οΐ δέ Σλαΰοι ένιχώντο ΰπδ των Βυζαντινών έν τή ιδία αΰτών χώρα.

Κατά δυστυχίαν 4 Μαυρίκιος δεν άνεβείχθη άποχρώντως συνετός περί την δι
εξαγωγήν τών έσωτεριχών πραγμάτων, άλλ5 παρώξυνε τόν τε χλήρον χο'ι τδν 
στρατδν, τουτου δ’ ενεκα δεν ήδυνήθη νά ώφεληθή άπό τών ανωμαλιών δσας, χατ4 
τήν έποχήν έχείνην, ύπέστη τδ Περσιχδν κράτος. ’Εδασίλευε τότε τών Περσών 
4 τοΰ προμνημονευθέντος Χοσρόου υίδς Ό  ρ μ ί σ 8 α ς Δ’, δς τις,^ άπδ μητρδς Τουρ- 
χΐδος γεννηθείς, καΐ, ώς έκ το'ότου, έξ άρχής υποβλεπόμενος ΰπδ των υπηκόων, οι- 
τινες, πυρολάτραι οντες, άείποτε έμίσουν τδι Τουρκικά φύλα ώς άσεβή, άδιχήσας 
δ’ έπειτα ισχυρόν τινα στρατηγόν, προεχάλεσε στάσιν, έπαγαγοΰσαν τήν καθαίρε- 
σιν χαΐ τδν θάνατον αυτού· 4 υΐδς τούτου Χ ο σ ρό η ς Β’ χατέφ·υγε προςτους Βυ
ζαντινούς καΐ άνέχττ,σε ττ,ν πάτριον άρχήν διά τής συνδρομής του Μαυρίκιου 
(591)· άλλ’ άνεδείχθη άγνώμων τδ δέ δεινότερον, ωφεληθείς άπδ τήν έκραγεΐσαν 
τότε παρά τοϊς ΒυζαντινοΤς διχόνοιαν, χατώρΟωσε νά περιχαλύψτ, τήν άγνωμοσύ- 
νην έχείνην 8ιά προσχήματος τίνος δικαιοσύνης. Διότι 4 Μαυρίκιος, θελήσ,ς νά 
περιστείλη τήν άκολασίαν του στρατού αυτού, έπεχείρησε μεταρρυθμίσεις τινας, 
άπδ τών όποιων δυσαρεστηθεις 4 στρατός έστασίασε , καθτ,ρεσε τον βασιλέα χβΐ 
άνηγόρευσενάντ’αύτοΰ(602) τδν έχαχόνταρχον Φ ω χ δ ν , άνθρωπον ευτελούς κα
ταγωγής χαΐ πονηρών ηθών, ιρονεύσαντα άμέ σως τδν Μαυρίκιον και είς πλείι^ν 
άλλην έξοχείλαντα ώμότητα χαΐ άκολασίαν. Τότε 4 Χοσρόης έπΙ τή προφάσει 
τοΰ νά έχδικηθη τδν θάνατον τοΰ ευεργέτου Μαυρίκιου, έπεχείρησε νέας είο τδ 
κράτος είσβολάς, τδ όποιον ?παθε τά πάνδεινα ιΛτως, έσωθεν καί έξωθεν κοτα- 
τρυχό{Μνον 4ιΗ όκτ» ϊτ]ή. Τ ίλευταΐρν, τώ 610,4 υίδς τβδ έξάρχου τής’ΔϊΡ·*ή«



ΛίΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ!

Ή  ρ Μ ο ( , κατ^αλύ» πιρλ «άντων μι«&ι!μ{νον ν^ριννοΥι ίΧαβη 
τ^Ί Αρχήν.

*0 -4ος βκτιλι^ ί&ρίΑτ) {*ς δίΐνην [ΘΙβιν Ινίχα τη« ί>ιτεροχή« «ων Περ«(χων 
οηλω^. Κατ’ αύτήν τή< «Ις τον θρίνον Α να^οεω ΐ αδτοΰ Ι*οχν> Α Χο»ρίτι< Β' 
ουνεπλ'̂ ρον τψ  τη« Σορ(α; χατάχτηοιν 8ιΑ τή« άλώηως της Άντιοχ((α<. ΗετΑ 
91 τινα £ηι, 614, οΐ Περοαι ίχορίεοοαν χαι Ιλτηλάτηταν τήν Ιεροοοαλημ, «ροέ~ 
βη»*ν μΙχρίί ΑΙγύπτβο, έδήωταν πάβαν τί|ν μιχρΑν ΆτΙβν χ*1 τΕβρίοττ,σ*», 616, 
τδ δεότιρον προ των τκχίόν της Κωνοταντινουπδλεως. ΚαΙ τδ πλεΐοτον τή< 
’Αρββίβς όπίχοψ*^ Χοβρδοο χοριαρχΙβν 4πδ τοδ 611. Κατ’ *ϋτν·
χΙ*ν ό ήγεμών ουτος ̂ το μίν Ιπ ιτ^ειος ε1< τδ χττ,ββοβαι, δίν ίγνώρεζεν όμως 
τί^ν τίχνην τοδ φολΑ^αι τλ χίριβχτηβίντβ' χβΐ διΑ της ιροδερδς των τε Αρχαίων 
νπηχόων χαΐ τών νεωοτι υποταχΟέντεον 19νων χαταβλίψεως χαΐ χαταπιεβεως, οδ 
μδνον τας χβτβχτηθείβας χώρας Απέβαλεν, Αλλ4 χαί την Ιδίαν αΰτοδ πτώσιν ιτβμ· 
εαχρ'ϊίτν.

’ΛΑ'οίοςολωςβνε?ε(χ9ηό ΉραχλεεΟς. Καίικρ πιεζδμενος Ιν μεν τή πρωτεία 
βδ»τ| αδτοδ όπδ των Περοών χαί των ΑύΑρων, δπδ λοεμοδ δε χβΐ λεμοδ Απανταχού 
τε« Ιπελοίποε» χράτοεις (617), δίν ήθύμηοεν. ’ΑντΙ νΑ βχέκτεταε ικρΐ της εις Ά ·  
ερρεχί̂ ν ερυγης, εδς ΙαχιιρίετδηαΑν τενες των, ίνεχα θρηαχιοτεχών λδγων, πολεμίειίς 
πρδς αδτδν δεαχειμένων Ιβτ'.οιογρΑερει», Ιπενδηκ τδν μδνον δυνατδν, Αν χαΐ βρα
δέως μέλλοντα νδ Ινεργ^αη, τρόπον της τού χράτοος οωτηρίας' αονωμολόγηαεν 
έπιζημιον πρδς ταδς Αόάρους χαΐ πρδς τοδς Πέροας είρήνην, ενα λό6η χαερδν νδ 
ΑΟροίαη τας δυνάμεις αδτοΰ, έπανέλο6εν ίπεετα τδν πρδς Χοαρόην πόλεμον, 
ΑλλΑ χαί τότε, Αντί νΑ προχωρήαη περαιτέρω, έζήτηβε πρώτον νΑ έξααχ/αη, έπΙ 
δυο έτη, τΑ βτρατεύματα είς την μιχρΑν Άαίαν. Μετά δδ ταΰτα, συμμαχν,αας 
μετΑ των «ερί τΐ̂ ν Κααπίαν θάλαβοαν περεπλανωμένων Νομάδων, οέτενες ^ ( ·  
«οτε ήταν άοεάλλαχτοι τών Περτών έχΟροΙ, προήλααε, δεΑ ατρατεεών εΰτυχεατά' 
των, μέχρι τής πρεοτε’Μναης τοϋ Πέρβου βχβελίως χαλ άπτ,γαγεν άπδ αδτής ακα
ταμέτρητα λάφυρα. 'Β  ευτυχία αυτή χαΐ ή τον Χοαρόου τυραννία εδωχαν Αφορ
μήν εις ντάαιν, τής όποίας μετέαχε χαί ό υΐδς αΰτοΰ Σ ιρ ό η ς , ό καταβολών, 
628, χαΐ φανευαας τδν πατέρα χαΐ όλους αχεδδν τους αδελφούς, είρηνε-υτας δ’ έν 
τίρ αμα πρδς τδν Ήράχλεεον, είς δν άπέδωχε πάντα τΑ χαταχτηΟέντα' άλλ' άπέ- 
βανεν έντδς ίπτΑ μηνών, χαΐ τότε τδ Περβεχδν κράτος υηέχυψεν είς αναρχίαν έν- 
τελή, ωςτε μετΑ έννέα ίτη έγένετο βορά ευχερής τών έν τφ μετβζδ τουτιρ, διΑ 
τοϋ Μωά'ΐεό, φοβερών άναδεεχθέντειΜ Αράβων.

Μεταξύ τών υπδ τοΰ Σιρόου άποδοθέντειη είς τδν Ηράκλειον ήτο χαΐ ό τοϋ 
Χριατοΰ βταυρδς, 8ν ο1 Πέρβζι εΤχον λάβει Απδ τήν Ίερουααλήμ, όταν έπόρΟη- 
οαν αύτήν* τδν βταυρδν έχεϊνον ΰψευαεν αυβις είς τήν Ιερόν έχείνην πόλιν ό 'Ηρά- 
χλειος μετΑ πανηγυρικής πομπής, ή δΐ ήμέρα έχείνη ήγιάαΟη τόβον, ώςτε ?χ- 
τοτε έορτάζεται χατ’ Ιτος ΰπδτών όρθοδόξων ημών, χαλουμένηή ΰ ψ ω α ις  τοϋ 
αταυροϋ. ΚατΑ δυατυχίαν, ό Ηράκλειος ΑνιμίχΟη είς τΑς μεταξύ τε« κλήρου 
τής Συρίας χαΐ τής Παλαιοτίνης έχραγείοας έριδας, βίτινες ούχ όλίγον έπίαης δι- 
ευχόλυνον τΑς πρδς τοΰτο τδ μέρος ΆραβιχΑς έπιδρομΑς χαΐ χαταχτήαεις. Ά πέ- 
Οανι δΐ ό Ηράκλειος τψ 641,
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5.
ή  δλτ) κατάί-ΤίΡης τοΰ Απιανοΰ χό(ΐ[;.ου {ΐετεβλ-ί&η ά«ό τών μέβων 

τγΐί έβί^|χτις έχατονταετηρίίος διά των Α ρ ά β ω ν , έθνου; τβϋ όποιου 
εν {λέν τή άρ/αί* ίστορία βπανίως χαΐ έριπαρόδω μόνον γίνεται μνεία, 
έξιίγειρε δέ ίδη  τάς λτιθαργούοας δυνάμεις άνάρ κάτοχος μεγάλου δχ- 
μιουργιχοΰ πνεύματος, ό  Μωάμεθ, διά τού χηρυχθέντος Οπ αύτοϋ νέου 
δόγματος, έ'-άπνευοεν είς τούς όμοφύλους θργισχομανίαν άκαταγώνιστον 
καΐ κατακτητικίιν όρμην άκατάσχετον" καΐ αύτός μέν περιωρίοθϊΐ είς τό 
νά ίδρύσνι τό κράτος «ΰτού έν Αραβία καΐ νά ένώτνι τάς διαφόρους 
αΰτίς φυ>άς είς ίθνος Ιν, υπό τ/ιν πνευματιχ-ίιν καΐ πολεμικήν αυτοί» 
Καλιφίαν. έπΙ δέ των πρώτων αύτοΰ διαδόχων, ό ΐσλαρ.ισμός, προκυ" 
ψας άπο τής Αραβικής Χεροον/.σου, τάχιοτα διεδόθνι είς τον Περβίαν, 
είς τήν Συρίαν, είς τήν Αίγυπτον, είς τήν ανατολικήν Αοίαν. ΟΙ έν Δα
μασκέ» τότε έδρε’ύβαντες Καλίφαι άπέβαλον τήν αρχικήν τοϋ έθνους 
αφέλειαν ή αυλή άπέβτ, άσωτος καΐ δαπαντρά· τήν δε παρακμήν του 
κράτους παρεοκεύασαν ή τε αχανής αύτοΰ έκτασις, καΐ θρτ.ακευτικαΙ 
διενέξεις, καί ίριδες περί τής άρχής. Αλλ’ ετι δ στρατός άνεδ:ιχνυτο 
απανταχού νικηφόρος, έν αρχή τ'ίς όγδό·/;ς έκατονταεττ.ρίδος, ή Αρα
βική Καλιφι'α έξετάθγι καθ’ δλτ,ν τήν βόρειον Αφρικήν καί καθ'δλτιν σχε
δόν τήν Ισπανίαν. Ανευ δέ τής προμν/ιμονευθείστ.ς νίκτ,ς τοΰ Καρόλου « δ  
Μαρτέλλου, τόμέγιστον τής Εύρώπτ,ς μέρος ήΟελεν ύποταχθή είς τόνίσ- 
λαμιτμόν.

Α. Ι σ τβ ρ Ιβ  τ « ν  Χ ρ ίβ υ ν  « ρ ί  ϊ β ΰ  Μ ω ά μ ιβ . — ΟΙ λ ρ«6ΐί «Ινήκουβι, λόγιρ 
γλώίβης βύτδν, ιί< τ4ν Σιμητιχίν χλόίον ιής Κβυχββιχήι τβϋ άνθρωίτίνβυ γένβυς 

φ·Λής (Β ίβ λ Ιο υ  Α’. βελίς 19)· αΐ ί ’ έβνιχβΐ βΰιών «βρζίόϊΐις ίιιτώ ς άνάγβυβι τήν 
«αιβγυγήν τβ^ττιν είς τήν άρχβιβτίρβ» Έερβϊχήν ίβτορίον. Ο! μ ίν 3)ρβ6ις <ί ιίχοΐίν· 
« ί  *ί« "Είββς, «Ις τ4 ίνίίττρβ τήϊ χ,ρβονήτου *«1 ιί< άπάββι τβ< βιιί τής Αϊγύκτου 
μέ^ρι τοΰ Εΰφρβτου ΐρήμους ««ρίγουβι τήν ίρ /ή ν  βύτών ίχ4  τοΰ άιιοδλήτοϋ ι»Ιο5 το» 
λβοι&μ ίομαήλ. ΟΙ ίέ  χιίτοιχοι τβδ 'Γ ίμ ίν χβΐ β τίοης τής μιο-ημβρινής, μί^τρι ΤΜ 
ΙΙε:βιχ«ΰ κόλιηυ, «αραλίβς, ιΐνατρί/ουοιν τις ίκο/ήν τολΰ «ρογτνιοτιραν χαΙΟΐι^ρβϋΐιν 

' ίρΖήΤίντ)» τόν ΙοχτΑν. ίνο των αλτ,βίΜτί^ων Απογένυν Σήμ τοΰ οίον τοΰ Νώ«. ΟΙ 
Ι ο μ β ι ίλ Ι τ α ι  χβΐ ο2 ίο χ  τα  ν ί  δα ι άνίχαβςν ίμίβηβαν άλλήλοος· χαΐ οί μ{ν αβρέ· 
μιιναν έιίβοτ* νβμά!(ς, οΙ δέ ίοχτανίδαι πρωΐμώτατα ίλαδον μονίμους χατοιχίας ιίς  
'Γέμςν, χαΙ, βυναγαγάντις αχαντα αΰτον τα Οδατα «ίς μιγάλην ^ βιΙοΤβν χοιλέδβ, τήν 
έχοίαν «ιράχλιιββν !ι4 τοίχων χαΙ χωμάτων, μιτέββλον τήν νΰν ίρτ,μον έχιίνην χ ύ ·  
ραν είς ιιαράδειβον. Αλλά χερί τά μέσα τής 2 κρά Χριοτοΰ έχατονεαεττιρίδος, διβρ^α· 
γέντΙ>ν αΐρνης ύκά τής κιέαεως τοΰ ΰδβτος, των τοίχων έχιΐνων χβΐ χωμάτων, κααα 
αΰτιι ή έχμή χατεατρίρη χαΐ οΐ Ιοχτανίδβι άπεδήμηοαν. Χωρισίέντει 21, ΐδρυβαν 2ια· 
βάρους έκοιχΙβς, ων τρεΤς μάλιβτα άίιββήμείωτβΐ' τά καρά τδν Εΰρράτιιν, εκειτα ΰκά τήν 
Περβιχήν κυριαρχίαν «εριχβοάν, βααίλειον τής ΐρ α  ς· τΑ πρ6ς μεβημβρίαν τής Ααμαοχοΰ 
κράτος των Γ α β α α ν ιδ ώ ν ,  τά χατ* άρχάς είς τους 'Ρωμαίονς «αΙ έ» ιτα  εί« τοΰς Βιη 
ζιντινοΰς ΐη»χύψβν καρά τήν Ηέχχαν, τίς^Βδος, έηηχίάι ιής 0Χθί·ς οί



Χ β ιιζ ·< « β > . Μ τα λ β βίη κ  ^ β ή · ^  « V  « « ν ν η ύ ΐ^ * , Α«{βηη« λ ίγ*  £ζ<Μ 1ν «ξ 
Π«ι»Β ΙβτορΙφ.

Β« Ι1έ » α «  ίτ ιμ δ »  Α< Ι«ί»ςΙ««·λ·ι (ΐ*λ«« «< λί·*«. **» ^ β *  ή*»ρ**ο»« *'^Τ» 
μ ίχ μ  Τβΰ ΙΜ α . 'Β χ ΐίϊ·  ί ’ 4» χ·?<ρ. ί·** ·'·9»·1?“ '' «βίχ'·» *«Ρ“ χ®Ι**'Υ. 4«μ·;ίμ ί»ος 
ώ ί ί  4 χδρ·< ·ύ^4ί, ϊ · · β ί .  Τήν 4«;μ{λιια* »Λ ί·β64 ,8μ *  Μ καΙ τήν Μέ»χα« 
κυριότητα,(Τχ·ν 4*1 |Μχρ4ν χρόκβ» φ«λή *ι« »βν ΙβμαπηλιΜν, τήν 4*οί«ν ά*ι·τέρΐ)ην 
8μ 70«4ρ«Μ β Ι Ι β ί · μ 1 8 · ί ,  4» ιοδ γ<νι«*4 «3ν ίο»».»ι«ών. » ·«Μ τ.·ίντ«ν  «4 *β{Λ 
*ή¥ Ι(4χΜν «Μ* Χ«υζ#*τβν, οί ·ρ δ«» , βκμμβχή*·"»·* «5«β»λβν »β4ί Ζορβ·
^ ί4 α ς ,  δν «*1 μιχρ4« 4« τίύτβν ·?»λήΙιιβαν, ίι4τς *4 Λ ιιβΜ » «ής «3ν έξιβϊΜν- 
* ·¥  ΙξουβΙ·* *·Ρ>ίΐλ9« *<ί Χβυζβίιβς. ΙΙ4λί« ί Ι  « ρ ΐ  ϊ 4 464 μ . Χρ. *βτώρί«β· μΙ» 
Ι·μ«ηλ.τ.«ή ?νΧή. *1 Χ ο « ρ .Γ · Ιχ ·» . ν4 4φ»>ρί9ϊ <»*» Χβ-ί-ϊ^δ» Φ  «  » · ·  
« χ ή ,  τ«5 Κ»α6 4  ϊήν 1«χχ·ί »>^·?χί·ν· 4| -Ρ«λή Ι^ ρ χ ϊϊ '^ ^ ν  4·ι«ιμή«η 
ϊι« ,„ ·{ < «Λ λ ούς*λ 44ο«« .ώ ¥*Ις? ,«**δ »  Χ . β ι μ ι τ δ ν ,  5ς*.ς 4.4 »«5« μ4λ .ς· 
4«4βΐ| άξ.βμ«ιμ4ν»τβς, 4». «’ς β4τ4» 4νή*«» 4 14ρ«.ής ■«» ίρη»*ιύμ«ϊ»« ΙΙ·άμ«».

Τ4 Ιρήβχωμ· τών λ·τρ*ντών ϊβδ Κβ*64 χ«ϊ · »ρχ4< μ·χρ4ν 4* γίν ιι 4ιέφ.ρι «{. 
β«Μς « 0  546ρβ4μ· 4λΧ* 4*1 «δ· Χβ«ρ·Ϊ9.»ώ» *»ρ«4«τρι1*η »ί« *βλνίι(«». *0 Κ»«β48μ0ς 
«·ρ4μ«ιν*ν 1<ρ4ς *·ρ’ 4**»ί *»< Α ?^«» 4»β» 44» ί»«» !·«*««. ή ΧριβτιβνβΙ. Πβλυάρ.- 
«μο· 4»τ»ϊ«*, ά*β»τβχ6β€» «1|ς χβρβς, *ρβ»χϋ»ιΐϊβΙ. 'Βχ 44 Μ ύτ» χβΐ κ α ν ν
Τνρ.( βι,νιχροίίΤτβ Μ χ’Ιτβς, ·Τ< *»** *β?βχ·ιμέ»»ιν τξ  Μέχ»» *4λ.ν, 4» ξού μόνο» έμ- 
«ομχΒ) 4»ο·λλ·τβΙ 4τΙ»β»« *λλ4 ■«· «ο .^ ιχο ί έτ*λο3»το Λγύνκ χαΐ 46ρββί4ο»τ# β( 
4ρΜΜ^»Μ« κοιτίΜί. Κ < « Λ «  44 *4»ο* *ν«ϊέλ«. « ι ΐ  »4 Αρχαίο» ί»ος, χβοά οό 4- 
«£ον 4*4 τίββαραί μϊι»βί « 0  έ-τ^ντοδ χ«οί«αν« ι » ί  *όλ«μος (4χ«χ«>ρ(>}. Αιότ» τ4 
λβ.«4» <οδ χρ4»β«, βί μ*«αΚ< τδ» φ«λδ» Ιρ«4*« ήβ»'' 44ι4χβ«ο. »χ«ίό», ίμ ’ *»4« £»**■ 
·ρΐ)βχ«κ.κδ» 4<(»ές(«» («ολλοΐ έ( αΰοδν έτρίαβίνον, δ ;  «ρο«ίρηο·ι> ι4  Ιου4αϊχ4ν χα4 
<4 Ιρι»«Μν.*4» 4ρή«Μ»μβ. βύχ όλίγοι 44 ί;*·* ί  Αβϊΐρολίοραι), 4<ρ’ 4τέροα ανιχα «ής 
«βρ' ·ΰθΜ( μΑλ.οί» 4*ι»ρβοη»Αβΐ)ί «ύ»ο4ιχ(ος· 4» γ4»ι. 44, δ» »α) α( ροΧβΙ · ι« · ι  »Γ· 
χο» «4τογυ«ϊ« «»■< 4ρ«χ4ς, βΤβν τή» ^λοξινία», »ή» 1>*«βιρ.4τητα, »ή» <ήρη«» »οδ 
4·<{»τ·« λόγβ, ο4 *ρ4ο οή» Α»4ρ«{β» ο46α<, *ή» *ρ4< «ούο ήτοηΜνοβο μογαλο^ροαύνΐ)»,
4 εχ»ί δμ»« οδ» Αράββ» ρίο« 4μφαΙ»«. οραχυττιτΑ »ι»β ή ό .χ ν  ^  «ολ.τιχή» νηι»4τηοβ, 
«αΐ άμάίιιαν 4Μ.οη»«ή»· 4| Χραβιχή γραφή 44» 4φι»ρέίη «Ιμή μ.χρό» *ρ6 οοΰ ΙΙβίμιβ  
«αΐ αΐ Ολα. 4.Α τδ ν  4*οΙ<ο» ίγραφον (φόλλα *λβτΑνου, λ(4ο«, 4έρμα.α χαΐ τ4 οοαιΰτα) 
ήαα» 449χρηατο.· δ{ «ι «4 λραβ.χό» ό4»ος (Γχ« χρ*(αν χ>{ ή9.χή{ έξάραΐΗ^, «αΐ βρ ι̂α· 
Μυηχήο ^ ιλτ.δΜ »;, *»1 *ολιτιχή{ ο»μ*υχ»««βς.

Β . Μ ω ά μ ε θ .-— 'Ο  Μ ω ά μ ε θ  έγεννηθη τίί» 5 7 ί  ε ΐ;  Μεχχαν ** ' τ^το δ .ί^γ- 
γονο; ΧααΙμτοίί άρχηγέτοα τω» Χααιμιτων. 'Ο  «ατηρ αύτοδ Ά βοζλλ δχ  τ|το ίμ -  
«ορος, άλλ' είχε μ ιχρ ίν  περίΜαίαν, χα ΐ, άποθχνών μετ όλίγον, 5εν χχτέλικεν είς 
*ον υΙον ε.μή μίαν οΙκίαν, μία» 4ο0λην, χέντε χαμηλό»; χζ ί ΐΐνα  πράνατα. 'Ο  
Μωάμεθ, στερηθεί; ε ΐ;  ήλιχίαν Ιζ έτών χα ΐ τή ς μΤ[τρο;, ά νετρ ά ^  »*ο το» έχ πα - 
τρος κάππο», ίκειτα  »*4 τοΰ άδελιροΰ το» κατρο; α»το», Ά 6 ο »  Τ α λ ίβ *  καΐ 
τιρωίμώτατ* ά«ε3τ'μτι94 ·πολλάχις, μετά των συγγενών, χάριν Ιμιτορία;, ε ΐ;  την 
Σ»ρ(αν χαΐ ι ί ;  την μεσημβρινήν Α ραβίαν. ΒΙχοσαετή; 44 γενόμενο;, ίζησεν έηί 
τινα  χρβνον ώ ;  «οιμήν. Μετ' ού πολύ μετήλΟε «άλιν το» ίμποριχόν βίον χο ΐ είς 
ήλιχίαν ε.χοσν χαί ιτΙντε ίτώ» άνίλαδε την Ιπ ιμίλε.αν τών Ιμποριχών ίητοΟεσεων 
κλο»β ία ;τ ιν4 ; χήρας, της Χ α ί ι 8 σ δ ; '  άιρο» 8ε πολλάς ίπεχείρησεν, ενεχα τών 
ίιποθέσεων τούτων δδοίΛορίβς εις μεσημβρινήν Αραβίαν χαι Σ»ρίαν, ίνυμφεύΟη 
την γιιναΤχα ίχείνην. “Ε χτοτε ίμεινεν είς Μεχχαν χαΐ »*4βαλε μλν χατδ  μικρόν, ίν 

,-τή έμηορίφ, την *ροϊκ* αίηο», πλείστην δμως ίκτήσατο «αρδ τοΐς 4μοφ»λοις νπο- 
Ατ^^ιν, ετρβ«η είς εύλββεϊς άσκήσεις « 4  θεψρίβς, ήτ*ά»θη ί!*^·

4 8  ΜΚΣΗ ΠΤΟΡΙ/(
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λον ρ(ο»ίρημιχ^ν' φα'«»»ί«'' εχω^ ζωηροτάτην, βίρμοτίττιν δ ΐ χαρδίβΜ, ιιν«δ- 
μα 8  ̂μβγαλοοργίιν, *βτιί«η«ν ί*ί τίλβ'«?»ωί νβ ΐΓίστεύτ») μέχρι τινδί,δτίΕΤναι
4ν«ίβεν Ιντϊτβλμΐνοί νβ χηρύξτ» νίβν κβι ίντελίττεραν της Μωϊβικήί και τής Χρι· 
στιβνικής ί«ο*άλυψιν, ·ώς δίτοίβς *Τχε λββιι ίβορμήν ν ί μίλεττ.σ^ χβΐ δ*ν άπέ- · 
κρβυβςν ^8η, άλλ’ ίβϊώρτ.ϊί μδνον ώς άτελίίτίρβς τής Ιδίβς βΐττοΰ άιτβχβλύψΕίικ.

Έ το  ί ί  τ*ίσ«ρ*χ:.ντούτιΐί ήλ»χ1βν 8« , * « “  Μωαμεθανών μυθεύ
ματα, Ιπειράνη βύτζ) ί  ίγγιλος Γαβριήλ. Πρώτβς βΰτοϋ έττβδδς ύπήρξίν ή Χβ8ι8- 
ββ καί τις ίξάδϊλψος αύττ,ς Βαραχίις, δς τις προηγουμένως εΤχίν βαπαβθή άλλη-
λοδιαδδχως τόν τ* ΊουδαΤαμδν και τδν Χριβτιανιβμδν έντδς δέ των τριών ιιρώ- 
των έτών άιτεδέχθηααν ■» δδγμα του ό ίδιος βϋτοΰ έίάδελ^,· Ά λ ή ς ,  τον οποίον 
•παραλαβών παΐδα, έθεώρςι ώς υΐδν, δ δοΰλδς του ΖιΈδ, ό μετέκειτα πενθερδς του 
Ά β ο ίι Β έχρ , ό βρβδύτερον Κβλίιρης διβτελέαβς Ό θ ω μ β ν , καί τινες φίλοε 
κβΙ βυγγενεΐς, τον Αριθμόν τεαααράκοντα. Έν 8τει τετάρτω, παρέατη δ Μωάμεθ, 
κατλ πρώτον δημοαίβ, ώ; προφήτης, κηρύξας κατ’ άρχάί τδ δέγμβ αΰτοΰεΐς τοίις 
δμοφύλους Χουρεϊβίτας' ού μίνον δμως δεν είατ,κούαθη, αλλά ήθελεν ιβως κβΐ 
θανατωθή, έαν δέν έλάμβανεν αύτδν δπδ την προαταοίαν του 6 θειος αότοΰ Ά β ο ύ  
Τ α λ ίβ . Ά λλ' έν ϊτει δεκάτΐι) τής άποατολής βΰτοϋ,έστερήθη αυγχρδνως τήςτε 
συζύγου Χαδιδαδς καΐ τοΰ θείου έκείνου, ώςτε κατεδιώχθη πάλιν καί δέν ήδυ- 
νήθη νά έπανέλθγι οΓκαδε εΙμή ΰπδ την σχέπτ,ν έτΙρου τίνος έπιαήμου τής ηατρίδος 
αΰτοϋ άνδρύς.

Μετ’ δλίγον δ Μωάμεθ προβέλαβε προσήλυτους κατοίκους τινάς τής Μεδίνης, 
παρατυχόντας έν Μέχκ^’ -γνωσΟέντος δέ ουτω τοΰ νέου δόγματος ε’ις Μέδιναν, ευρ* 
τοΰτο αυτόθι πλείστην δεξίωσιν, διά την πρδς την Μέκκαν άντιζηλίαν* έντεΰθεν 
ηυίησε τδ μίσος τών Μεκκανών κατά τοΰ Μωάμεθ, ώςτε βδτόςτε κβΐ οΐ όπαδοί 
αδτοΰ ήναγκάβθησαν ν4<ρύ·γωσιν είς Μέδιναν. ΊΙ δειρυγή αυτή ήτοι Χέδσρβ (ή 
συμβάσα τή 13 Σεπτεμβρίου 622) την οποίαν δια ποικίλων θαυμάτων ό μΰθος έπ- 
εκδσμησε, βεωρ'Τται ΰπδ τών Μωαμεθανών ώς ίν τών κυριωτέρων γεγονότων τής 
ζωής τοΰ προφήτου αυτών, διότι εκτοτε ήρχιβεν ή παγίωσις χαΐ ή διάδοβις τοΰ 
νέου δόγματος* δθεν εΰλόγως Εταξαν την πρώ-ην ημέραν τοΰ Ετους κατά τδ όποιον 
συνέβη ή φυγή έκείνη (ήτοι την 45 ή έθ Ιουλίου 622 μ. X.) ώς αρχήν τής Μωα
μεθανικής χρονολογίας, τής οποίας άλλως και τά κατ' Ιδίαν Ετη διαφέρουσι τών 
ήμετέρων, καθδ όντα σεληνιακά.

Κατά τά πρώτα άπδ τής φυγής ετη, ό Μωάμιθ ήγωνίσβη κυρίως νά έφελκύ- 
σρ είς τδ δόγμα αΰτοϋ τοΰ; έν τή Άραβίφ οίκοΰντας πολλούς Ιουδαίους* καί διά 
νά εΰχαριατησρ αύτοΰς ώρισε κατ’ αρχάς τήν πόλιν τής Ιερουσαλήμ ώς Κ ίβλαν, 
ήτοι ώς σημεϊον, πρδς δ ό προσευχόμενος όφείλεινάστρέβρ τδ πρόσωπον,έπέτρε- 
ψε τήν τήρησιν πολλών Μωσαϊκών διατάξεων, κοί αυτήν τήν Ιουδαϊκήν νηστή- 
σιμον ήμέραν. Επειδή όμως ούδέν ήττον ευαρίθμους κβτέπεισεν Ιουδαίους, με
ταβολών γνώμην, Κίβλαν μίν ώρισε τήν Μέκκαν, ό δε παρά τοΤς "Αραψιν ίερδς 
μήν 'Ραμαδάν έτάχθη ώς έποχή νηστείας, χαθ’ήν πάντες οΐ πιστοί ώφειλον, άπδ 
τής άνατολής τοΰ ήλιου μέχρι τής δύσεως, ν’ άπέχωσι πόσης υλικής άπολβύσζως. 
ΆντΙ δε τών κωδώνων και σαλπίγγων, δι' ών τότε Ιουδαίοι καί Χριστιανοί έκα- 
λοΰντο είς τήν προσευχήν, έκανόνισεν ότι, διάβωνής ανθρώπινης, θέλουν προ*- 
χαλείαθαι οΐ πιστοί, άπδ τοΰ μινόρε, είς τάς νενομισμένας πέντε καθημερινός προς- 
ευχάς* οΐ δέ φθεγγόμενοι ΰπδ τοΰ κήρυκος λόγοι Εχουσιν ύς έξης* « θεός έστιν ό 
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.  ·Οι.ολογώ,3« Λ ς * ώ  μ δ ν ο ί ^ χ » β ί & ί χ . Ι δ η ί  Μωάμεβ^
,  , .7 ό ά « δ ,« λ ο ί« το 5 ΐΠ ρ « .ύ χ» Λ » Ι Σώζ*»β«Ι θ « ;ί< π ιν  ο««ίρ«το<1 ΕΤ«

« χβΐ μύνος δπάρχίΐ β»δ« '·  . ι  » />
Ά ιώ  Μ.δΙνης ήρχι«ν 6 Μωάμεβ νλ μ.τ»χίνρίζ«β. ^ίτ, την βΐ.ν «ρ^ς «,άδο- 

β,ν τή< δ.δ««Λ Ι««ί«οδ, κηρύξω «λ ιμόν χ .τάτ* τής Μιχχα; χαΐ δ λ ^  των 
ί , ί^ ω ν ,  Ιδίως των Ίονδ.ίων. Αΐ χ « 4  τής Μίχχας ίχ .δ^μ τ ΐ, τους ,«ν ινχδρο^
Μ*χχ«οί«**ιρίωςέζημ(ονν,τούς & «ίνητ.ς Μ ιδνν-«ς δπλοντ,ζον 
»μ«τών0Μ δ£)ντονηδξη« μ «  ο ύ « λ ν  χατίβ.λι δι χ «  « λ ιί^ .ς  Ιο«δ«.χ1< 
Ι ν δ τ η τ « ,  *ώ « ρ ΐ  τδ 629 δ«ίδη ?οί«Ρ0ς το,οάτον, ^ Ρ * - -
χ^ς, « ρ ΐ  παρ.δοχής τ.3 δδγμ.τος .ί.το2, ί*.«ολ^ς ιΐς τδν Χοτροην Β ^της Πιρ- 
»{«ς. ιίς τδν β « « λ«  Ήράχλιιον, ιΐς τδν Βυζαντινόν ίπαρχον ^ ς  ΑΙ-γ^ « ,
,όν {«οτιλή « δ  Βυζαντίου Γααβανίδην Άμροί», ιΐς τον βαβιλι* ^ ς  Α^ααη 
νιας, Χριττιανδν δντα, χ .Ι  «Ις ίλλο«« « « «  μιχρο«ρο« ήγ;μ^ν*ς. Παντεςάνηα^ 
γτιαβν χαΐ ϊδωχβν άχαντήβιις ιύμινίΓς· μόνος ό Χοαρόης ίαχιοι την του Προφή
του δχιατολήν, 4 δΐ Άμρού ού μόνον ΰδριοτικώς δπό6αλι την πριαβιί.ν, δλλλ χαΐ 
ίφδνιυαι Μωαμεβανόν τιν. άπόατολον' διό τόν μιν πρώτον χατηρααβη ό^Μω- 
άμιβ, χατ^ δ ί του Άμρ«Λ ίξίίκμψι τριαχιλίους μιτ^ τού Ζιΐδ δνδ{«ς, οΤτινις 
δμως άπιχροόϊθτ.ββν, πιβόντος χ*1 τού Ζιΐδ ίν τή μάχη. Εν δΐ τή Αρα6(? το. 
κράτος αυτού διν ίχουβιν όξαπλούμινον, χώ  μ ιτ’ ού πολύ πάσα ή χιραονησος άνι- 
γνώρια* τήν χυριαρχίαν «ώτοδ, μάλιστα ίγ Λ ,  ίν ίτ ι ι 630, ίχυρίιυσιν ουτος «  έ- 
βδδου τί,ν Μέχχαν, την όποιαν (.ριιοίιίς των χατοίχων αύτης, βιτινις άνιγνωρισαν 
,ώτδν ώς δισπότην χα\ προφήτην) άνιχή^υξιν α3βις Ιιραν χαί ίσυλον. Απίθανε 
δε χα» άταφη ιΐς Μίδιναν (Ίουνίψ 632). άφου διώρισ. μίν άρχτ,γον του στρατού 
τ·ον τού ΖεΙδ υΐδν Ο ύ ζα μ α ν , ίσύστησε δΐείςτούς «ιστούς, αρίστ^ς αδ«υ 
φίλους, τίνιεινθερόν του Άβού Βεχρ χ .Ι  τδν τής θυγατρδςτου Φ α τ ιμ ε ς  σΟζυ

^ 'Ο  Μωάμεθ, χαΐ άφου ίγίνετο χύριος έπάστ,ς τής Αραβίας, δλν Επαυσε διάγων 
μίν Βίον άφελίστατον,ίδίαιςδίχερσίπαρασχευάζων τδ λιτώτατον αυτου οιιπ«ν.
ΚαΙ τδ μιν έλιυθίριον χαΐ εΰποιητιχδν, χοινδν είχε πρός παντβς τους Αραβας^ 
διχαιότερον δε θαυμάζεται διδτι χατώρθωσεν ώς ίπ'ι τδ πολύ ν άναδειχθή Ου^υ 
ίνχρ,τής, χα(περδ?εϊαν{χων τήν φύσιν. Περί τδς πράξεις αύτου « λ ε ι ^ β ι -  
δαίως Ενίοτε άναφαίνεται πανουργία, χαΐ άναχολουΟία, χαί ιδιοτέλεια, άλλά δεν 
δυνάμεθα νδ άρντ,θώμεν, 0τι ύπήρξεν εύεργέτης τού ΙΙίου Εθνους,̂  εις 8 χαΐ βρη-
σκιίανχαΐ ήβιχδς άρχάς Εχ̂ ό̂ υξεν άσυγχρΙτω τφ λόγν χαθαρωτερας των ^ ο τε -  
ρων.— Τδθρήσχευμα τού Μωάμεθ χαλεϊται Ί σ λ ά μ ,  ο Εστιν αφοσίωσις (είςτδ 
θιΓον), οΐ δΐ δπαδοί αυτού δνομάζονται Μ ου σ ου λμ άνο ι, ήτοι θεοβεοεις. υ- 

= ώ ,« τ . ί ί γ ι . . . .  .1...· )ι « Ι " .!  ·ΐ! « ·  μ«»«” «■'·
λόψεις αυτού δια τού Μωάμεθ χαΐ των προηγτ,θέντων προφητών, χαΐ εις την 
μετδ την άνάστασιν των νεχρών χρίσιν, χαθ’ ?,ν οί μιν άγαθοί χαί πιστοί θίλ«σι 
Ρραίευβή, ο? δΐ πονηροί χαί ίπιστοι, θΛουβι τιμωρηθή.'Η ηθική τού Μωάμεθ ιΤναι
ή άρίστη χαΐ χαθαρωτάτη των δσαι ποτι, ΐςαιρέβει τού Χριστιανισμού, ίχηρύχ^- 
σαν ιΐς  τήν ανατολήν. Παρ^χτδς βδ τούτων ΕξΕδωχι χαί πολιτικούς νόμους, ορί
ζοντας τούς φόρους, τ4ς άμοιβαίας των πολιτών σχίσεις χαΐ τήν ττ,ς δικαιοσύνης 
δι.γ ιΛ ισ ιν  χαΙ τούτου Ενεχα τδ Κ ο ρά ν ιον , ήτοι ήίεράβίβλος, ή * .ρ α χ ^ «  
τήν διδασκαλίαν τού Μωάμεθ, άπβτιλεΐ, δμού μετίι των ψτ^ριαματων των άμιΓ



ΤΜΗΜΑ Α.

β(*ι τοϋ Μω*μ6β*νιχοΐ« ϊβνί-π, συγχρίνως
'»  β ά βινϊοΰτ»  ίπν ιχοό  νέμον» χβι το3 ·ιτολίτ£ΐί;ια·Μί. Τούτο {« «Τναι προδή- 

λϋς {« ^  χορίωτ»ρ«Μ ίλβττω μάιω ν « ύ  βρτ,οχίόμιτοί «ύτοϋ, χαβότ·. δ ι ί  ττ|ϊ 
βύγν ο»ιν τβύττ.Ί 500 ιιολιχιχοο *βι θρηοχιοτίχοο ^ίοο, & βχω λόϊτοι μ ίν  ή  τοο

ά νά ™ 5 « , «  < 4χ·ί«  4 δ·ύτ·(»<. Έ . ί |»  ίλ .Μ “ δρχ ί ’ ·"
λίμιαμο! ί . . .  ή Ι·τ>βλτ,»·;»« ·1ϊ 'ώ =  Μ·».οϋΧμάνο.ί δ ιοχριι» ..: .!)! ρ..1.ς τη! 
„ 1 ,τ ω ι ώ τδν ίι.8δ··» ι· »«> 1ιτι6Χ·«ή ί"Ι«η! 4 ιτ·τ·λ ί.μ!τ. έη ίγ .γο . η ϋ

™ λ » γ ·μ · ,  · '  ” ■?' ’ ί '  μ·>·>·"δ«τ.< 5“ ϊ !  ή ί.™ «« ΐ! ί · Μ » ,
».1 6 , .τ ώ . .μ 4 ! ,  ίτ»τ ή ι ! ™ !  ·ΐ! ά«Ρ»1ττ,τ4·'■>« » · ' «  ·~ '· ί·“· ·»
,ο5ά.1»ώ™» μηίίΧ"! ίονάμι»·· ϊ 4 τροιολογηΙΙη ηροΐριαμο» ητ·η! · » · ^ « 'η !  
ηράΐΕΜ! χαΐ ηίχη!· τό  τϊλΕυτβϊοϊ τοϊτο ίδγμ* δΧν τχηρύχθη ̂ ιε» 0x8 τοκ ΜΕΰί- 
μίβ βότοό, φυβιχώτατβ ομω< βνίχτυχθη άπδ της »«οοίίί<, ην, πάντα τίί λοιπ* 
δίότερ» ποιούμενος, κβτέβαλεν ιΐς τδ ν4 έντοπώτη τοϊς οπβδοΐς την «ββερωτά- 
την είς την θίλησιν τού βίοό πεποίθηβιν χβί βοιάβείίτον να χατοοτησ^ την διίε 
παβης ΟυοΙας προβομίαν α'ότών περΛ ττ,ν διάδοοιν τής πίοτεως. Έ π ι δε πββιν, 
ιρβοροποιδν Υπήρξε τοδτο, οτι ύΜωάμεβ πβρέοτηοε την διδβσχαλίαν αότοόώςτδ 
ίπαχρον της πνευματιχής άναπτύξεονς, καί, δια να προλαβη πάββν προς την 
εΙδωλολατρε£ο« οποπλάνησιν, άπηγδρεοτεν είς τούς «ιατοος τδ είχονίζειν οΐον- 
δήποτε Εμψυχον έ'ν' καβδτι δια τούτοι» Ιδεβμεοοε μεν την ίλεοίεραν τοϋ πνεύμα
τος άνάπτνςιν, περιΕοτειλε δε χαΐ την τής τέχνης έπίδοσιν. δλων τούτων 
συνάγεται, οτι ή διδβοκβλίβ τοϋ Μωάμεβ, χα£ περ περιέχουοβ καθαρωτέρας τινδς 
ήΟιχάς βρχας, καί περ Ιδρύϊβοα την εις τον ενα θεδν «Εατιν, έπΙ τΟ.ους οϋδέν 
ολλο χοτώρθωσεν ί, να δώοη νέαν τινδι ζωήν εις τον βρχαιον χαϊ τοοοΰτον 
πλημμελή ανατολικόν τοϋ βίου χαραχττ,ρα.

Γ'. ίβ τ ο ρ Ι β  τω ν  Α ρ ά δ ω ν  έ π Ι τ ί ν  τ ε α ο ίρ ω »  *ρ ώ » ι» *  Κ α λ ί ρ δ ν -  
— Μετά τ6ν βάνβτον τβοΜΒάμιβ. πολλή προέχυψε χ .τ ’ άρχάςπρίγμ»»*”* άνωμαλί» «ιά 
τε τήν άχό του νέου δόγματος βπόοτββιν πολλών Αρίδων χ ιΐ  διά τάς περί τβΰ διβδδχβ 
τής άρχής Γρ.δ«ς· άλλ’ ΰ*ίρ£»χυτε» δ τής αυζόγβ τού Ηωίμεί λ ϊοϊςπετήρ, δ ουνιτδς^^ 
«νοΰργος γέρων Α δ ο ύ Β έ χ ρ , άναχηρυχίείς Κ α λ ί ρ η ς .  6 ίβτι διάδοχος τοϋ προφή
του, άνβγομυβιΐς δέ ώ; τοιοίτος χ»1 ΰπ’ βύτοϋ τον Αλή, δς τις, λόγιρ «ρετής ^ χαβοράς 
εΰλοβιίας, χ»1 φιλ.βνίρωπίος, ήτο β»6»£ιος πολύ ίχείνου ανώτερος. Ό  Αδιυ Ιϋχρ, Χβί» 
υποτάξβ; πρδ πάντων τούς άποντάντος Αρ.βος δι'έ'Εδεχο ςρβτηγών, ώ . έπιβταιότβτος 
ήτο δ Κ α λ  έ δ ,  τόν δποΐον ήδη δ Ηωάμεβ είχε» έίΜνομάοει, ενεχβ τής πολεμικής βυιου 
έπιτηδιιότητο;, ^ ο μ φ β ία ν τ ο ΰ δ ε ο ΰ ,  έπιχε^/.οε χάροντα τήν έχ ιίς  τής χεροονήο» 
διάδοαιν τού Ιολαμωμοδ χβΐ επ» τούτφ επεμψε κβτό τοϋ Πιροικοϋ κράτους τδν Κολέδ, 
ΰςτις τάχιβτβ έξέτεινε τήν κυριαρχίαν τού Κολίφου μίχρι τοϋ κάτω Ιίύρράτου^ άλλ'βν- 
•κλήίη τάτε ϋπδ τον Α6ού Βίκρ, δςτις, προοδβλών βι,γχρόνιιΚ δι’ έτέρον ςρκτοϋ, τήν Βυ
ζαντινήν ίπβρχίβν τής ϊνρΙας, άναχαιτιβδέντος νπί τοϋ ατρατηγον Σ έ ρ γ ιο υ ,  ίνομναε 
δέον νά άν«»ιε£λη έπΙ μικρδν τάς πρβς άνβτ.λάς κατακιήοεις.-Ε»» διενίννη ««» »  
τοϋ τήν δύναμιν είς τήν Συρίαν. Τιρόντι, βμ» έπελΜντος έντοϋβα τιΛ ΚβλΜ, μετέδκλον 
τδ πράγματα ίψ ιν  τοϋτο όμως αυνίβη ή ίη  ίπΐ τοϋ διίδόχου τοϋ Χδ.υ Βεκρ. ^

Αιβτι δ γέρω* αυτός άπεβ.ωβε τψ β34, διετίαν μόλις δρξας. Α»»0ε1ς δδ · “ > ειπομεν, 
ι[ς άλλβς νεωτέρβς, τήν των πολέμων διεξαγωγήν, «ΰτδς ιΓχε»άβχοληίή περί τήν α λ 
λαγήν των διαφόρων τοϋ προφήτου άποχαλύψΐω», οϊτινες, ζωντος τοΰ^Μωίμεί, δέ* ε.χον 
γραφή ι ίμ ή ίν  μέριι. Προέλαδε «ρδς τβότ«ς παοαν «ερί τής αρχής εριν . διβρίβαε ‘** 
δβχον τδν Όμέρ, δςτις είχε μάλωτα οννδράμει αυτόν είς τό νά λάδρ τδ του ί α  .φου 
άξίωμ·, χ»1 διεΙήγεν ϋπδ τούτον ε«ί»ν τήν χυίέρνηιιν. Σημειωτέο* έ*ι τ ονς,

4·*
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Σβοΰ Βέ«?. » · ί« Ρ  * ·’'  ΪΡ «^ Τ -»  *“»«δ λίφορβ.ίΐν {Μυβι βι4γ»«
ρ(«ν Σ .τύ τ·« ν , μιτι?χ4μ«ν«ς μ ίλ ιβ ϊβ  |« (  τι*· χ^ν«» ««Ι τή» ίμβο^Ιβ* ·ντήν, $
7«« 1*1 τή* νβμν τ1 «£μνιβ ·ί«ι».

Ό  Ε«λί?»ι; Ό μ 4 »  Α'. ·Τχ·*β>ι»»τβ τ4 *ρ»τ»Ηίμ·τ» δ»· 4«ιτβδντ· ί»4 »* ««γΜοίζ 
ν·1 Ι τ ιχ τ ιΙ ζ  τ4 ||β«μιί«νι«4» »?<»«<, καΙ «λιΐβτβ» τΙς τβΟιβ «ν«(τέλ(β(ν Μ  τ^ς 
<(χΐ(τ·ν( «ύϊΛ Χϋβ«ρ*ΐβ·«κ («34— β*4). ΑνίΜ ·* I*»” *Ρ4 *4* ι-* . ί'ν»χβ ΙίΙ»ς Ι χ .  
Ι^ας, τίι» «Ιίχττίγΐ·» *·“ *'■ τ ί · « δ  4*4 »4ν Εβλέί. βς »Κ, 4ν τφ  μίτβξίι
το4»ν. τ4ί ·ρ ν χ .ι« < χ 4ς 8ι«·ρί«>ς«»1 τήν ν*>βρ4*ΐ)«« τ ί*
Χρ.βη·*-*, «ΐχ· Χ·«β4>»» ΙΙ*”. *»Ρ« *4* «Μ μ6ν Τβρμβύχ (τ6* ΙιρβμΙχχ· τΛ  Πλι- 
νΪΜ), «βλ*4ρι·μ·» Β>ζβ»τιν4» *τρβτ4ν, χυριιύιο 4έ II  4?ο«οι. τήν 4»μιβχ6»· 4>λ4. χβί 
Μρ ά * · « Ι · ίη ΐ  *»ΐί ίΐγ«μο*[·« ·ί« τ6ν χργό«ρο* λ β ο ύ  Ό ύ 6 » ΐ8 4  , ί*«ιίή  4 Ε»λΙ*, 
ζί^λγ χ;4< τή* Ιιίίοβι* τ ί ί  »!·*Ι·« χχ*βΰμ·*β«, ί«ίχ»ΐ) *4 ν**ιριττι»ϊ ύβ’ ·δτ4ν , «Ι* 
•.«χβιτίβίιι 4  χβι4χηΐ·ι« τ>.< ίλη< ϊ« ? ί·ς , τ^ς 4*ο{«ί βύβ μ**#* 5λ>·ι «όλ«ι« μαχρί- 
^ ρ ·ν  4«»»·«ν ίντίβτηβχν, ί) ΐΒΐβ4ρ€ΐβ Χ·1 <1 Ιιρβνι»»^ήμ· ίΐ <ι5··«τβ1β μ ίλ 'ί»  ίΝ  
1μ Ι«4ι|  »4 ιηραδβΙβ «Ιμή «ίς τ6* ΚχλΙφη» **’· »»» ’*^4ρ.
λογήΙι» »Λ»»1χη Α 'ί ς  <4 « χτιμ» ίφιίαίη»»* μ ίν  τ^Τ ζ-ής ««» τ^« «ρ.βΐΛΐ»< τβ »χβ - 
τοίΜ*. *·1 «ύ'Τΐί *4 ■'̂ Ι* ·η»*«’« ί ϊ*«*4 ««» '' »ιριβριβμ»ν, ύχΙβχλβν {>μι«( ·ύ-
χού< ιί« έτίβιβν Χΐφ·>ιχ4ν φ4ρ««. 'Β*ίχ«Ιρ*ΐΜ «4 4 *Ομ4ρ. 4*1 τ »  χ«ρΜ β * »  * β λ «  
Μιήτβ & ν·4ί Τβδ Σβλομϋντο;, τ4ι* βίχβββμίι’· τζ«μί»υ, τ4 6*βϊον, βυμ*λ:ήρβί1» ύ·* 
τ ί ·  βι·Μ χ·χ «ύτθϋ, μέχρ» τί^ς βήμιρτ* Ικβρι'ται 4ς ϊ*  τ3ν μ*γίίΐ<βν ίιρδν τ«ΰ Μμ * 
μΐΐβνικβΰ χ4ομον.

Ηιχρίν μ»τ4 τή* 4*4 τδ» Βυζαντινν* 4<ρβ£ρ€οι» τ ϊμ  ΖορΙχ (689). χβτιχιή ίη  χ»1 ί | 
Αίγι**ΤΒ« ·δχ«ρ3< 8ι4 τήν ΙριιβχΐϋΤ«*4ι» ίιένι|ι* τ3ν χ«τ»ίχν«, «ν β< μ ίν  Κ ύ χ τ α ι  
(ήτβι β( 4*4 4*βγ4*«* τδνάρχαίον ΑίγυχτΕ*·· χ>4 ««4 4χηλύ4«ν Νβν6(ων , ΑΒμβνηνίκν, 
Μηγριτδ* *»1 Ιοϋίχίβν <τνμχ*φϋ?μ<ν9ΐ ίγχώριβι) V · ” Μβ*βγυ9Ϊτβι, ο4 81 άρχβντις 'Ρ ··  
μαΐοι χαΐ Έλλην*;, {ίτττομανοΕ· Ιτ ι 84 8ι4 τ4 μ*Μ; τ8 4*ιΐον {τρ«ρον οΕ χρΰτοι χρ4< 
το ^  84ΐ,κ4ρΜς. *04(* 4 β«>λιΙ( 4*1 τήν Αΐι^χτον 1χιτή8(ΐο« 9Τρατ7ΐγ4< 31μ ρβΟ, χαΕ 
ΤΒΐ μή Ιχνν *·τ* 4ρχ4( <>μ’ 4·μτ4ν (Εμή τ(τριχιβχιλΕου« Ινβρ«<, χ«τΕ9<ιι 1ντ4< μιχρβΰ 
χνριβς 4χ4π]( τΤ|( χόρβς, 4χτ4« τΤι« λλιξαν8(·Ει<, τ^ ( 4*οίι« 4| χοΑιβρχΕ· χαρ<τ41ΐ| 1x1 
μ·χρ4ν, 8ι4η ο1 Σρββι; 84* (Τχο* !τι ναυτιχήν 8ννιμιν, 4 84 “ΒρΑχλοβ^ ήγ«»«1ζ<το 
χ·ν(1 σ44ν«ι «4 ΰχρςηρΕΙΐ τονς χβλιορχβυμίνβυ«. λχο4α*όντο; όμ«( χαδ β ιβ Λ ί· ; 4χι(· 
νοι» 4ν (·ρι τοΰ 641, βΕ Χρββις 4χ',>ρΕ>Μα« *>τ4 Δ(χ4μ6ριον τ« ί ·ύ<βΰ ίτβυς τήν χ ρ··  
τ«ύοι>Μ* τ},«ΑΕτύ*ι«ν· 4λλ4 «4 Ιρνλλβυμτνον, δτι 4 λμροΰ {χ·υ«· τήν χιριφιιμον β<· 
€λι«4ήη|ν τής Αλι|·ν8ρι1·ς, (Γ*αι μιτβγτνένττρβν χ λ Ι ϊμ · ,  8ιστι τ4 χλιΐβτο* τής βι· 
βλκβήχης 4χιΙ*Τ)ς Τ|8ΐ), χ«τ4 τή« τβϋ Καίβχρος 4x1 τή* Λ'γ^χτνν Χ(ρ9Τ(ίβν, ιΕχι γ ίη ι 
χ>ραν4λ«μ· τβΰ Χνρ4ς. τ4  84 μιχρ4 ·ΰιής λςίψχνα (Γρ̂ βν 4ρ·νι*8ή Χβλί χρ4 τής Μ«α- 
μςίανιχής χ·τ>χτή«ι<·ς.·»'0 Αμρον, τΕς δ* 4χιτρ4χη ή τής ΑΕτύχτβςι 8ι«1κτ,βις, 1δ4τ«ι*« 
τ4ς χαταχτήτΐις «ΰτοΰ μέχρι τής ΤμχάλΜς* ιΓχ> 84 ντήβιι τ4 χδμον βΰτβΟ ςρ·τ4χι· 
8«ν χαρ4 τήν 4ρχ·Εα* ΙΙέμριν, χ·1 τ4 βτρατόχ(8ον τ«ΰτο, τ4 4χΒΪΒ* χ ·τ ' 4ρχ.4ς *ιν·μ4· 
■<ΐ| Φ β ζ ΐ τ  ήτοι βχιι*ή, μςταίληΐέν χ·τ4  μιχρ8« <(ς χόλιν μιγέλην, «ροοίλαβ·, μιτ4 
τι*«< έχ«τονταιιιιβί8ις, τ4 ό»βμ· Κ 4ΐρβ  ν ήτοι Κιχόχολις.

Ή  έχέχταοις «Οτΐ) τής Αρχβιχής χ»ρι·ρχ!«ς χατί·η)Τΐν4χ9ρΒΕτιιτον τή* (Εοαγ·γή* 
διΜχητιχοΟ χαΙ μ4λι·ιβ  οΕχονβμιχίδ τίνος βοοτήμβτος, βιάτι μέχρι τής 4*β-/ής Ιιιίνΐις 
τ4 ]|ρο6ιχ4ν χρ4τος βύ8ιν4ς <Ε8·ς 8ιβΕχ*ιη* (Γχτν. Ό  Η··8μ·1 ·Εχ« 8ιατ4ξ«ι άχ^δς δτι τ4 
τ/βη ρα  χέμ*τ· τής λιίβς άνήχονοι» ιΕς «ο8ς καλιμνβτίς, τ4 84 ύχόλοιχον χίμχτον 8έ> 
λ ιι 8Ε8ιτβι έν μέριι ιΕς αύτόν χ·4 ιΐς  τούς βυγγοντΤς ·ύ(«ΰ, έν μέρ(ι ιΕς χτΜχβνς, 4ρ· 
«χν ΐ χαΐ 48«ι*4ρ«νς· 4 84 Όμ4ρ (4*1 τ·ό 4χοί·ν ού μ4νον τ4 χέαχτον έχιΤνο, 4 λ \4  χ ·Ι  
<4 ϋκίρ τδν χ τνχδ ν  τέλος τδν ΙΙιοομιΙανδν χ«4 «[ ρόροι τδ* 4*(βτ·* «λι(?η» 8λ«8ον 
«ΰζ>10ΐν) 8ι4ι·(ι τή* «δ'/ηζιν χατολέγβν βλ·ν τν* χ ιιτδν  ^  βχίοςνν, έχίβης 84 14χρι*
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^  κ(ν«χ· «£ν Ιη|1ο·(·ν ϋβκρίξιΜν. Αΐ<{βχί^ζΐ((β3τ«ι Ιβ χ β ν ^ ΐι^ η ν ^ ΐιΐ  κυ^ί«< ιΙ;{< 

» »  αυγγ<ν£¥ ««ϋ «ρς^ήτου 1 1 {« «αχτιχήν μιαΜοβΙαν «μ  (ραιβϋ, β(¥ΐ^, 
(χιβν ίχ«βς τούτον χ>1 τήν λ ιί·ν , τίχιοτα £τι μάλλον ΙκολλοχλιαιίοΙι).

Έ χτί(  τνν Βνζαντιννν Ιη ρ χ ιν ν  τ1[ς ΣυρΐΒ{ χαΐ τ1|( Αίγύβτου, χ·τιχττ|6ΐ), έ«1 τον 
'Ομλρ, ύ«ί τδν ΙΙρύβΜν, χχΐ τύ Πι^ΟιχΑν χρύτο<. 'Ο χ^)ς τούτο τΟ μέρθ( χύλιμοο, 6« τις 
«Γχ(ν 4ρχ(ο<ι {« ΐιος μ*τίι τίν ϊίνατον τον Μνίμιβ, οτραιηγοίντος τον Κ ιλΗ , έίηχο- 
λούΐιιβιν ήδη, ύκύ τήν ήγιμονίαν τού «ύδΚ ήτιον ίχιτηδιίον βτρατηγοΰ £■ λ δ $ έ « .  
λιΐνοο, διά τής, Ιν Ιτ ιι 643, χ ιρί Νοχαυδνδ, χύλιν χρ6ς μιοημβρία» τον ΙαμοδΟν χ·ι- 
μ{νην, χριοΕμον τνν Πιρον» ήττη;· 5ν χ«1 οΐ λραβςς «βλλάς {τι ήναγχάβΐηβον ν4δ«· 
μίβνοιν άχοχιί^βς ίχαναοτίοινς τον τ ι Ιοχάτον τνν Σιβοινιδνν γιννχί· I ο δ « γ  ( ;  δ ·  
^  τνν δυθΒνβΟ];ΐτονντνν » τ 4  τής ξίνιχής {Μΐίν:ης χνριαρχίβς ά^χ·ίνν αύτβν «χηνύνν.

ΑολοφονηΙϊντβς, 641, τον Κολίμον *0;ι4ρ ύχδ Πίροον τινδς, «ροιχν-ρίαδη διάδοχος 
«ύτον δ Ό δ ν μ ά ν 'ή δ ’ {χλογή οδτη ύ«ή;ξι διδ χολλοδς λδγονς ατυχής. Ό  νέος Κ*· 
λΐ^ης «ορέβλιέιι τούς χρηοτβτέρονς Ενδ^ας, ΧΒΤαχαοιζδμινος «ίς Τυύ: φίλους χαΐ τούς 
ουγγινιΤς χβΐ χαταδαηνϋν ςίς τούτους τά δημέβιο ιΐοοδήμβτχ. Πβριχτδς τούτου, δυο·· 
ηρέβτηβι τούς δμοΐ^ήβχους χαΐ διά τής ύπι^οψΕος αύτον, τδοιμ μάλλον οαι  ̂χλτΙ(η ήτο 
ή  ΤαχιινΟφ^ύνη, ήν ύχςχ^Ιδη μδν δ λδού Β ίχρ, άληθή δδ (Τχ(ν δ ’Ομέρ. ’βντινδ«ν 
«αλλή έξ 4ρχής χροέχυ^ιν άχιίβιια χ ι ΐ  άννμαλίο, ώς έχ τής δχοίος ομν; δέν (οηρήδη 
{«( τινβ χρόνον δ  Όδνμάν τής δρχής, βύδ'άνιχαιτίβδη ή «ρδοδος τής Αραβιχής χν^ 
φίαρχίας· 'Ο διοικητής τής ΣνρΙας II ου α β  ία ς άφήριοιν άχδ τνν Βυζαντινήν τινΐς 
τνν  χατά τήν μιχράν ϊο ία ν  αύλςνν· χαΐ ιίς  τάς χιοί τήν Καοχίαν χαΐ τδν Ενζονον 
Πόντον χώρας έξιτάβη «τι μάλλον ή χυριαρχία χαΐ τδ δόγμα τνν Η ναμιίαννν. Ό  βδ 
*{ς τήν διοίχ-.,βιν τής Αίγύχτου διάδοχος τον λμρού λ β δ α λ λ δ χ  χατέλαβι, 648, μέ
ρος τής αημςρινής ΒιρβιρΙας, τής δχβίος οΐ χάτοιχοι, τρόγβνοι μ ίν  δντ«ς τνν  αημιρι- 
ννν Καδνλνν, άχότονβι δέ τνν άρχαίνν Νομάβνν χαΐ Ηαυριταννν, χατά μέν τήν γλν>· 
«αν μ<τ4 βύδινδς άλλου τών γννοτών έίνων φοίνονται ουγγινιΤς, χατά δά τά ήδη χαΐ 
τδν ρίον «λιίβτην ιΤχον κρδς τούς Χραδαςδμοιότητα· ίν τ ιϊδ ιν ίτ ι, έχΓΟμάρ, ιΓχονχι- 
ριίλδιι <[ς «χέοιις «ρδς αϊτούς, οΤτινίς, ύχολβδδντις Τονς τά φύλα έχιΤνα, ώ; βυγγινή 
{δνους τινδς έμοήδβυς, τ4 όχοΓον «ρδ χαιροΰ μέν ήν γνωοτίν ι!ς αυτούς ώς χατοιχοϋν 
«αρά τήν έρυδράν δάλαοοαν, έχαλιΐτο δέ Βιρδίροι, μιτιβίδαοι τδ ίνομα τούτο ιίς  τούς 
χατοίχονς τής βοριίου ήφριχής· ή δ έμ ιτά  τνν Ειρβίρνν βύτη βχέαις ήνέιρξιν ««ιιτα 
<’ς τούς Μναμιβανούς τδν μέχρι τής λτλαντιχής δρόμον.

λ λ λ ’έν τβύτοις, ή χατά τού *Οβνμάν δυομίντια έχήγαγι βτάαιν, τής διτοΐας δ άνήρ 
{χιΐνος Ιγίνιτο ίΰμα, τφ 656. Τόιι τιλιυιαΐβν ά'̂ ηγοριύβη Κολίρης δ λ λ ή ς ,  βςτις, 
χαβδ έζάδιλρος χαΐ γαμδιδς τού Μνάμιδ, χαΐ υΙοβιτηδιΙς ύη'αύτοΰ, ιΤχ« αβλύ κλιιδτιρα 
δίχαια ιές τδ άξίνμα ή δλοι ο! χροχάτοχβι Εαλίφαι* τούτα {νιχα μέγχ μέρος τνν Μνα· 
μτδατνν, ήτοι βΐ χαλούμινοι £ χ  ιέ τ α ι ,  μέχρι τής οήμιρβν Ιινροΰβιν αΰτδν ώς τδνμό· 
τον νδμιμον τού Ηνάμιδ διάδοχον, ένίρ αέ λοιχβΐ, ήτοι «( Ζ ο υ ν ν ίτ α » , άχοραίνοντοι, 
χαί τούς τριΐς «ροχατδχους ώ; έχίσης νομίμους Κβλίβας. ή λ λ 'δ  λλής, χαί *ιρ δ χρη- 
βτότιρος χαΐ «ύγινέβτιρΟς τνν ΐδράδνν, δέν έτέπρντβ νά άχβλαύαηΐχί «ολύν χρόνον τήν 
άρχήν. 'Ο έξάδιλρος τβΰ Όβνμάν δίβυαδίας, δ τής Συρία; δ-.οιχητή;, έχανϊοτη χατ' αδ- 
τοΰ, αυνιργδν ίχ ν ν  χαΐ τήν άνέναίιν δυβμινή ττρδς τδν λλήν άναδιιχΙιΤοβν χήραν τού 
Κρορήτου Ανοάν, Ό  Καλίρης άνιδιίχδη,ικρί τούς έχ τού αυοτάδην άγννας, «ολύ τνν 
άντιαάλνν ύαέρτίρος· δ Μουαίίας δμνς χατίοχυβι β:ά τής «ονηρίας αύτβΰ, χαί, δολβ» 
ρονηδέντβς τού λλή  έν Ετιι 661, χατέλαδι τήν ίξοναίαν.

Α', } (ο ρ (α  τ ο ΰ λ ρ α δ ιχ ο ΰ  χ ρ ά τ α ς  ά τ δ  τού δ α ν ά τ ο ν  τού  3 λ ή  μ έ χ ρ ι  
τ ή ς  χ α τ α χ τ ή α ι ν ς  τ ή ς  Ι α π α ν ία ς .—Ό  Μ ο υ α δ ία ς  Α', δ< τις χατέ?ητι τήν 
κυριαρχίαν χληρβνβμιχήν έν τξ θί*(? αυτού, δχήρξιν δ αρχηγέτης τνν 'Ομμιαδνν ή Ό - 
ήΜίαδδν, (ϋίτν χληΐέντννάρ'ένδς τνν χροκατόρνν'Ομςΐά, ̂ έγη·* τήν έδραν τού χράτας
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ι{< Ααμ·»χίν. Ε·τ«βαλ&ν <1, <ι> «βλλΐκ «ανν^γΐβ; ̂  άμ£«ΐ)ης, ««ίχ η λ λο ίχ  «μ  
ίκαΙβύι, Ιηχιί^ ιιβ* χβΐ ΐξκΐ(;ιχ&( αιχ 1λ(γ«« χ««αχ^ή9(κ. Π^ίς άνατβλί( «{ ΚίΜμ*- 
}«νς( «^ήλΜ αν νιχ^φό^ι Βαυχα^Εας χαΐ Σβμαρχίνίχς χ>1 μέχ^  χοΰ 1ν(βν τατα-
μοΰ. 'Β μιχρ& λβίβ έλ«ίλαττ,(Ιιι τββούτφ «ΰχιρϊ»9ΐρ«ν, βσφ & τότι βχβιλιόνν ίν Βυ- 
ζαν\Εφ {γγβν«« τού 'Η;>χλιίβι> Κών^χς Β', ·Ιχι μ·τ·6ή <Ε( ΙταλΕβν «αΐ& «»ν Α^γγο· 
βα^βί·!, ο( β' λβΕ^ Βυζαντινοί μιβ9οτ^ί« αυνιμάχνιααν μ«τί %ύν λ ^ β β ν  έ«1 τζ  {;ςώ· 
90  χ^ρχ<' 9« λΐ(9Τριχα1 βυτιι ί* ι8^ μ ιΙ  ·ύ μόνον όξηχολούβτ,οαν ό«1 Κ β ν ^ α ν ·  
« Ε ν ·υ  Β · γ « ν ό « ο υ ,  τοΰ ιΛΛ «ιϋ Κύνζαντοο. έλλ'οΕ λ ^ β ι ς  {«ήλΙον ήίη ^ 1x1 τΒ 
«α ^ ίλ »  «βΰ χ;<Ετ«κ, χατίχλιυοα» μό/ρι Σ>χιλία«, 9(*τ|; ήρχαοαν χιΧνί<>« Α νΙ^· 
χ«»ν. 4χιβί6αοαν β ΐ , ΐ χ ΐ  έχ:* χ*»4 9υνίχ»ιαν ίτΐ), οτραηύματα χ»1 χαρ4 ττ,ν Κνινςαν^ 
τινούχβλίν αυτήν, έχιτιβέμινοι χ·τ4  »?,« βιοιλουούοης ΐχοίνιΐί· ίλ λ ’ οΐ {μο<ο> οΰται έ- 
χέτυ/βν, ίιότι τ^ιχυμί» χαΐ τ^οφύν (νδιια χολλ&« ϊχήγχγον ( ΐ;  τού; ϊρ·ει«ζτιμ ί>ς, 
βΐ <έ "Ελληνις, χ(«)βίλ«εβ. άχ^βϊίόχητον τ^όχον οωττίρίβί, τ6 μιχ(.4ν χ?0Μρον τ ίτ ι, 
(Λ0  τ»νο< ίχ  ευρίας"£λλϊΐνοί Κ α λ λ .ν Ε χ ο υ , 4*ννο«ιΜν ύ γρ 4  ν ή  'Β λ λ τ ίν ι χ δ ν  
« ϋ ρ . υ το  α μίγμ» 9114 68Μον.«ξβχοντιζόΐι«νον»ίί τά ίχίριχά χλοΤα,χατίίλ.χτν^βύ· 
«4 χ·1 ήτβ 4ι4 τούτο μόλιοτα χατββτριχτικόν, δτι ίξτ)χολούί»ι χβΤον χαΐ ίντ&« τυΰ 5ία- 
ΤΟζ. ΤιλιυταΤο» 4 ΗθΜεΐ»« βυνωμολόγϊ,αιν, »ν ίττι 6»7, *?ός ί4ϊ ΚοιναταντΤνβ» ·ιρή· 
ντιν, 1χ τύν 6(Κίν τή ί 4ποΕ«ί τούτο μόνον ιννιρίζομιν, ότι 4 ΚαλΕ^ης ύβίοχττβ ν4 χλη· 
ρύ«ΐ «ΐ< τ4ν βασιλέα έτήσιον <ρόρον.

’ΒχΙ τού νΙοΟ ,τού 11ο·νϊ6Εο» Ιο ζ ίβ  Α ',680—683, λ  τοΰ υΐσδ τ ο ύ τ ο υ  Η ο υ α β Ι ·  
Β', όλίγοιίς ίρζαντος μ ν ·ό ·  χ»1 τοΰ *»γγ*νοΰί αυτού λ Ι(ρ 6 4 ν  Α', 683—683, ί τ ι ί4  
^  χβτΑ τ4 «ρώτα ίτ ιι τή ; αρχή; τ »  υΙοΰ τούτα Β 6 4 !Α λ μ « λ Ιχ , 685—703· μογάλιί 
έχ ιχρ δ τ^ ιν  «ΙναρχΕα «ν τώ Αραβιχφ χράτοι 4ι4 τ&ς έχαναντάσιις τίϋν άχογί-ναν ^ 4χα· 
ί« »  τού Βλή. ΤολιιιταΓβν, «αγιαβίντο; 4ι4 βίος 9«6·Ρ·( τ5ν Ό μ ιϊα ίίν  χρύτβυ;, 
έχανέλαβιν 4 Ββ4 ΒλμαλΙκ τ4ν χαταχτητιχ4ν τάν χροχατόχ·ν αυτού <ρ4μον· έχ( 41 
τούτ^ , έητΜ η χατ4 τύν Βυζαντινύν α^’ έν4< έν τ ζ  μ ιχρ | Βσ'ιρ ^ 4ν τξ ΒρμινΙφ, 4· 
9* έτίραέν τήβορτΕ^ Βρριχΐ. Καί οίμίν χατ4τήν λ9ίανάγιύνιοβηιβιΐ]9αν όμρΕ^οχοι, 
•ύύΐν έκαγατύντχ; 4ρΐ(ιχ4ν βχοτέλιομα’ 4 3' ίν  τρ Βφριχίή χ4λ<μο« Ιξιναντίας Ιχΐ^ορ* 
τήν έντίλή Τήί χιόρβί ταύτην χιΕρίΜ.ν ^ χαοιοχούασι τήν (ί«τήν Βύ?ώ*ιιν4ιίίββην τού 
Ιβλαμιομοϋ. 'Ο έχΐ ΗουοεΕου Α' 4ιβρΐ9Ϊ(1< διοιχητήο τής λΕχύχτου 0 x 6 4  ιίχ ιν  ήίΐ] έχ· 
«ΐΕνιι τ4 κράτος τ£ν Βρέ6(«ν μέχρι Τύνιδο; χαΐ (Τχτ χτΕφιι, χ;4ς μιβτιμβρΕαν ταύτης, 
«ήν «όλιν Εα Γρα 64 V · ί;  χ·ρον τοοιϋτον ΕυΟιτον, ως τ ι  ή χόλις βύ(ΐ), ήτις μέχρι 
τοϋδ* ιΓναι έχιοηαοτάιη τής όλης χώ;α; μ ΐι4  τήν Τύνι{α χβΙώς 1ΐρ4 (ιωιςύται,χατ· 
έοτη τ4 χέντρον δπβντος τοΰ 6ι4 χιρβανίων έοωτςριχοΰ έμχβρ'ου χαΐ ΐν  των χυριντέρωτ 
Χβταιτημάτων τοΰ χατ4 τήν χρωτην ταύτην ΐκοχήν Βραβικού χράτβυς. 'Ο '0χβ4 χρβ· 
ήλαοιν {χιιτα μέχρι των άνκτολιχω» συνόρων τού Βαρόχχου, χαΐ λέχαοι μ ίλι^χ , βλλίι 
τούτο βίν (ίναι άχοχρώντως ίχοδιόιιγμένον, ότι χρ>ύτος ΚωαμιΙανός αντ4ς χνΐ μέχρι 
τής χαραλΕας τού Βτλαντιχιύ ΙρΙαοιν. Βλλ ' 4 ’0χ64 δυοηρέστησι τ«υς Βιρ^έρους 4<4 
»ής χρββ«»β(βς, ήν Γνςιμιν ιίς  τούς ξένους τής χώρος μττοΕχους· ιντιυβιν ο1 Βιρόέροι, 
«υμμαχτ,οαντι; μΐτ4 τών Βυζαντινών, έξέόαλον τούς Βραβαςάχοτ* τής Ειιρβ64«^άχ4 
Ιλών τώ* χρ4ς 9υομ4ς τής Βέρχη; γανομένων χαταχτήσιωτ, τ4ς όχοΕας 04ν άνέλαβοτ 
«Μις «έ ΙΙωαμιΙανοΙ ·ίμή έχ( Β64 Βλμαλίχ. *0 κβρ4 τούτα, μιτ4 στρατού μ ιγέλα , έχ· 
« ιμρ ΐιΐς  (<ς Βμριχήν Χ α σ ά ν , «ίρμηβίν, οδχΐ ώς οί χραχάτοχοι χατ4 των Βιρόέρων, 
4λλ4 χ·τ4  τών καραλΕων 'Βλληκχων χ όλον . Προήλααι 24 νιχηρόρος μέχρι ΕαρχηΜ- 
νβς, όχυρΕίυο* τήν χρωτιύουβαν ταύτην τής {χαρχΕα; Βρριχής, χο4 τ4τ· έτράχη χατ4 
τών συμμαχηβάντων αυβις χρός τούς Βυζαντινού; Βιρβέρων. 'Ο χόλιμος όχτοη 4χέ6Τ| 
έχ{ τινβ χρόνον άμρϊρ^οχος. Ό  Χα»4ν ήνα γχίϊίη  ν4 ύχοχωρήοη μέχρι Βόρχης* Εχιιτα, 
ώραλβνμίτος 8>4 τήν έχολόούοαν «Μις ίιχΕρισιν τών άντιχόλων, χατίλα6ΐ χΑλιν τ4ς 
«ροηχουριόνωρ ΜΤΜτηΙιίσας χώρας* άναχληόέντβςόμνςβύτρύ τγ  897 νχότού ΕαλΕρ·^
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λ («  ΪΜν«τ«ν«(νΜη&Μ<ς (ρ>«<ιγίς Ιξέβαλι» ικ  ν{» λ ^ ·
β·<. λ λ λ ’ ή < ^ χ ! ·  ·ί>τ^ Βί^;α»τινΰν μ(χρ«ν διήρχιβιν. >ΰτον <οΰ £ κ ^ (ν ·  
|«βυ«, Α98, & βιηχητής {ζέ«·μψ( βτ;·γ^ν ί«« τή« ήγιμβνίαν Ανδ^Α; κ ·τ .
ο^δΜβ·ν«·« «(λ·υ«αι»ν νΑ χαδιιχοτΑζ| &Α χ·ντδ< (Ι{ «ήν Ηι^βμιβινιχήν κΜ^ιβρχΙαν τήι 
δλην Β'ίζ·»»ιν1ΐ'' λφριχήν· ήιο δ ί δ Ανή; ίδιος 6 Μ ο ιι«5 ς , δ«ιις, Ιχιχιοών λίΛβώ. 
Αΐ)ς χ·ιΑ χβνιδς ΐ ίδ  Αιβιςιμένον, ιινάς μδν «νν Βι^βιοιχώ» φνλ£ν ολος ίξωΧόδ^ιυοο, 
{λλβς δέ έξήλαοιν ι(ς«Ας ί^ΛΙ^βς. χβΐ, χατΑ ιΑς δ χ ι^ λ Α ς  τ£ν λ^δεννίβτοριογρο^ν, 
30 μν^ιΑδις <^νχΰν {ξΐ)νδ(>χόδιβιν. "Αχανιις «( Β(;δδρη, όιοι δίν χχτέφιιγον (!ς χώρας 
ΑχρβσΙιονς, έδ^χΐιιοα» ήτοι Αμίαως, ήτοι μιχρδν ίχ ι ιτα  τδ (ρήοχιυμα τϋτ Βράβων χα( 
ύχέχυψαν «ίς νήν χιιοιαρχίαν αΰτϋν τινίς μίλιοτα ιών (ρνλνν έχιίνντ {δδχϊηοαη χαΐ 
«ή« Αραβικήν γλώαααν. *Ετι }χΙ λβδ ΑλμαλΙχ χαδίιχίιδχβη «αβ* ή βδριιος Αφρική μδ· 
χ μ  <£« βννδρνν ««Ο Μχρόχχβι,ι χαΐ ήνςύχΐηβαν ·1 χύλχι τοΰ τιλιυταίου τιύτον τμή· 
ματος τής Βνζανηνής {κ([νΐ)ς ίχαρχίας. 'ΕχΙ δδ Β · λ ΐδ  Α', τον ίν  (τιι 703  διαδιζτ· 
μίνου τδν χαιέρα αίτΜ, χατέχτι,οιν Α Μουαάς αηαοον τήν μδχρι «οΰ ΑτΑαντικίΰ χώ> 
φαν. ο ι ·1ς τΑς χΑΑιις ή ιΐς  τώ ς Αγρούς χαταβττιμίνοι χίτοικΜ τής Αφρικής, ήτοι 
Αχδγονοι τδν Αρχ>(·ν Καρχΐ)δονΕ<ο» χαΐ τδν ΐχοιχτ)θΑντ<ον βύτδβι 'Ριβμαίων χ>{ Έ λλή- 
νι»ν, ΑχΙβαλον χροϊόντβς τοΰ χρδνου τΑν Χριοτιανιβμδν, χαΐ, διχδένκς τδν Ισλαμιομδν, 
ουν·χ<·ν«ύ(ΐ)·Βν μοτΑ τδν ΐχιλδ&ντίύν ΑρΑβίον. Τοιουτοτρδχκς δέ χροέχι^ιν ή τΑ(ις 
Ιχιινί) τδν χατβίχιον τής Βιρβιρίας, ιΐς  τούς δκοΙ«υ: βραδύτςρον οΐ Βνρωχα'ίΐ ίδ»χαν τδ 
τοΤς Βςρδέροις (δ1<·ς χρςαήχον ίνομα τ£« Η αύριον , ινα διαχρίνιοοιν αντούς Αχδτς τ£ν 
Βιρδέριον χαΐ ΑχΑ τ£ν Β·δον(»»'ΐ, ήτοι τ£ν ΑρΑβιον έχι(ν»ν, οΐτινις δέν έδέχδηααν μο· 
χίμοΐις χατοιχίας, άλλ’ έξΐ)χο1ού6ΐ)βαν νομαδιχδς ζ£νττς έ» τή χώρ^·

Β*, Ια τ ο ρ Ια  α £ ν  Α ρ ά β ν ν  Α χδ τ ή ς  χ α τ α κ τ ή ο ί ν ς  τ ή ς  Ι β χ α ν Ι α ς  
μ έ χ ρ ι  τ ή ς  χ τ ώ ο ι ν ς  τ £ ν  Ό μ ς ϊα δ ν » .  — ’Ε^ςβέααμιν ήβη (η λ . 1 3 )τή νΙ· 
ατβρίαν τοδ έν τή Ιαχανίφ Ούιαιγοτβιχθδ χρΑιους. Οί Ονιβιγδτθοι χαιιΤχον χαΐ έκΐ τής 
δυτιχιοτέρας Αφρικής τήν χδλιν Σιύταν μςτΑ χιριοχής άξιολόγβυ, ως τς αΐ τιλίνταΐαι 
τοΰ ΜονοΑ χαταχτήοςις «φιρβν τούς Αραβας οίς Αμιβον μιιΑ τοΰ Γιρμανιχοΰ έχιΐνου {· 
(νους βχέοιν’ έχιιβή δέ β1 ΑχατΑαχιτοι οδτοι βορυχτήτορις «Γχον, χ ιρί τούς αύτούς χρΑ· 
νβος, ΑχτοΙντι τήν κυριαρχίαν αύτών, διΑ των βτρατηγών Μ ω Α μ ι β ^ Κ ο ν τ ι ΐβ ά ,^  
αίς τήν Αχωτάτην Ανατολήν, Αφ'ένΑς δι’ Αλης τής ΤονρχιβτβνΙις μέχρι τοΰ Σινιχβϋ 
ΕαογΑρ, Αφ’ έτέρου δ ' έκέχιινα τοΰ Ινδού μέχρι ΜουλτΑν, δχορον δέν ιίναι, ότι διςνοή- 
Ιηβαν ήδη καΐ χατΑ τ ίν  έν Αφρική Ούιβιγβτίικών κτήβοων νΑ έχιτιΟώοι χαΐ ιίς  αύ· 
τήν τήν ΙβχανΙαν νΑ χιρέβωαι. ΑιΐυκΑλυνς δέ τδ έχιχιϊρημα τοντο χοΐ ή των Ού<«ι· 
γΑτΑων έξαχριΕωαις χαΐ διχόνοια. 'Οδςν, αν χαΐ αΐ χρΰται αύτων χατΑ τής Σιύτης ·φο- 
δοι έχέτινχον, διότι Α Τ α ρ ίκ  (·1ς 3ν Α έχανιλδων ιίς Καϊραβέν, τήν χρωτούουααν τής 
βιοικήσεως αύτοΰ Μούσας άνέΑηχο τήν ύχιρτέτην τής έκωτέτης δύοιως Αρχηγίαν} μα- 
ταΐκς έχιτέβη τιρ 708 χατΑ τής «Αλικς έχιΐνης, ήν έχιτηβιΐω; χβΐ ιύ ινχώς δκτέλισιν 
ΑμυνΑμινος Α Ούιοιγότβος διοικητής αύτής ΚΑμης Ι ο υ λ ί α ν  Α ς, μ ιτ ' Αλίγον αύτόςοΰ· 
τος Α ΙουλιανΑςι Α έιωβιΐς μκΑ τών δύο υίων τού χςχτωχότος βχαιλέω; ΰΐκτίζα, έζή· 
τη»· τήν αυνδρομήν τού Ταρίι χατΑ τοΰ αφττοριαβέντος τήν έρχή» 'ΡοίιρΙχον». ' Ο  Τ»ρ;χ, 
ΑχοβςχβιΙς τήν Χρόοχλησιν, Αιέδη, τφ 711, (2ς τήν Ιαχανίαν μιτΑ ρρατβΰ τύιρίβμου μέν, 
τάχιοτα Αμως χολλαχλαοιαιδέντος διΑ των ατρατινμάτων τού Ιονλιανοΰ χαΐ τής βν^- 
(«ής χβλλων δυαηριβτημένων.

Ό  ΤχρΙχ ίατησι τΑ οτρατΑχιδον χύτού έχ> τοΰ ίρους τής Κέλχης, Ανομ.οίέντος Αχέ 
χύτου Γιβέλ Αλ ΤαρΙχ, ήτοι ίρος τοΰ ΤαρΙχ χαΐ, χιτΑ χαραφΟορέν, Γιβραλτέρ. Ανιοχιξ· 
«λΙΑντβς δέ χατ’ ούτοΰ τον βαβιλέως 'ΡοΙιρΙχου, αννοκροιήβη ι2ς τ* οΰ μαχρΑν των 
ΓαδιΙροιν χιΐμςνα χςδίχ τής Α?ης 'Ρηγίχς {Χοιβί Αβ Ι ΐ  Ρ γοοΙΟΓΟ) μ Ιχη  κρίσιμος (Αχό 
τής 19 μέχρι τής ΑΟ Ιουλίου 711) κχί’ήν ήττήβηοχν όλοσχορΰς ο1 Ούισιγόιίβι, χιβόν· 
*** "·* ί?* *ΙΤ*ί ί̂»·< χύτώ». Α( ςύδαίμςνις έχαρχίαι τής Ανδαλρνσίας, τής Γραναδχς^
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ΙΙου?»ίβί. βί> μ«?<.ν χρ«ίμχ*τ«λ»ιγ·η«·». ί ' Μ  «»Ι χΛ»<ί»«»δν Μ .
ΜΐΜ>« ·ύ *ίν  έϊέχίη*«'’ ΐΛ ·μ « μ « ’'. ■ 'ί.'· « ««ί·»»·*!*»«’'  Β»ί-'' *»««« 4
Τ·οΐΒ »{β4|λΐ€« «1ς Ιόλ^Μ». ’ ή» »0δ Ι(.ί«υς. Έ - ί  »  ώ«β«

4«·ΐΚν τίΐ( χ .Μ »»ή«Κ  «^^οδ *?4< * · *^ * " ’ *·* *
έ«ί»ου 4 «·ίίλ·6. » ν  ϊ,υΛλΙβν χ>1 Λ λ . ς  μισημβρινίς «όλ..ς, ββηίβύίΐ..β< .{« «δτο 
Οχ» ι Λ  5ιχβν«ι0«βς χ»1 ίι«?»*ρμί''»  χλήΡ<«>· * ? .  μ·*’ ·δ χ »>0 *4»· ή |9*·'Ί· δ»*· 
τίνΐη  ι(« «0< 4ρ«6«ς. Μόνοι ο1γ»ννοι0ΐ*ρ« ίριινοί χάτοιχοι τ^ ί Γ·λλιχ!β«, χί)4λς»- 
((<>< χ·1 Β:«χ.ί.ς 8>έ*ν.»·ν ι>ΐν άν.ξ.ρτηβ',.ν όντ.0ία <τυν<^.»Μ. χαΐ δχ.ντίς βΐ 
βλλοι Οθ«·ιγόιί<>. 0*01 έχροίίμ·» ιή» « *' Φ  ίρηβχιΐχν χΟχίν ά«ό *4 όχΙγίι» 
άΐοβά- χ·1 ο«ν*χρβνήβί.·»νοΟν·> ίν *«Τ« όχ.Ιν.ις μοτ’ όλίγο. ήγομονίχι.
άνίΐοιλον βΟίις βρ»8ύι·ρθ» ή Χριϊΐι»νι»ίΐ _

Εΐ.,ι όν τοΟτας δ|.0» μ»«ί·;. «« μ*Τ«ί>β' βτρο«ΐγ»1 *1 X·** Χ*οί χρό
νου; «Ο ι·ς χρ8< όνομίς >»» «ροί 4ν»;ολ1;·ιο«.ί;»ον χροογχτον*·; *ό λρ*6.χ4ν ί-ομο, 
,ρ4« ;  χοΐ Ιρ»,οχ.ψ.. β «  ΙΙον:χ;. χ.Ι ό Μο.4μ·9 *«1 4 Εον«ϊίά;. χινήοονιο; τή» 8«.. 
χ.οτίχν οοΰ Κ«χΐ?οο ΒιλΙί, χχΐ.μινό *4ν ίχν.τον χούτο, ί 1*, νοΟ άβ.Λμοδ χοχ 8ι.βο- 
χο« .Οιοϋ Ε ο υ λ ίϊμ ά ν , Ιγίνονιο ίύμ.ιοι οϊΐ; 4 “ «·όρ«μ>ϊί·
Τό 84 χυριώτοτβν »χ1 Σου>«ϊμ4ν ίχι/ιίρημ» η ϊ*  4 *·*4  · '« ' Βυζβντι»·ν χολιμο;. ό« 
<ι;ά..ηΙΐ| *;« *4ν 4«.λ?4ν οοΟ ί.λί.οο Μ » , λ .  μ ϊ .  . χλιίοοβν χοτ’ άρχός ώόοχι- 
μ^ανο* {νιχ« *«ν Ισ»»ριχ2ν *οδ ΒυζχντκΜιδ χρίΐβυο Χ*ρι·ϊ4»ι«ν. Αιόοι 4 *οΰ Κ«ν- 
ς»ν*1ν«ι Οωγ«>νά;ο« υΙό; Ι β υ ο ί ι ν ι β ν » ;  Β’, χ«ί*ιρι··1ς 8ι4 «τ»β»·ς «ο5 ??· '*« . 
βναλαβίον 84 μ ιι4  8·χ«ι*1»ν, 8ι4 β«ν8ρβμϊ\ο τών Ββ^γάρ·», οήν δρχήν. 4χρο(όΙ^ χ4λι» 
* ί  711 0x4 *δν βτροτίνμβϊ·», χότο 81 χοΐ Ι^βνούίη· 'Ο Οχ» »ών «ταβίΜοΰν άνογβ- 
ρΐ'.ΙΐΙ; άνϊ'οΰιοΟ ϋρμίνίο; φ ι \  ιχ χ ιχ  » ί χβοέοτη 4χΙ*τιο, μ·*4 βν* Ι»η. ϊχχτ«»βς 
*οΟ ίρόνου, I  « V  οΟιήν ϊλ«β» μ««’ Λίγο» -ούχην »8>48«χβ< βΟτβδ Ιν β β ο ά β ιο ;  Β. 
Τ4 χ·τ4 «·ΰ«*ρ·*ή *οδ ϊβΛ«ΐ'μ4ν όχχομφίίν*· τάγμοχβ 84ν ί)ί4λΐ)·βν ν4 4ν*γν·ρί- 
·»βι ο4ν »«*» ρ*βιλί· $ ήνίγχββχν £ν« »ώνρ*οιλιχ5» Οχ·λλήλ·»> θ χβ ίό χ ιβ »  χ«- 
Χοόμονβν ν4 8οχ('Β «ήν χορφΟρχν ίντίΰίιν 4 ϋνββοάβιο;, 4φίΰΰχ<?η έξίμιΙ»βν 4νβΐί»» 
•τανηνονχόλιι χολιορχίβν, «χΐίιβον 4χβι;β{«0 *ήν άρχήν (71β). *0*4 84 «ουτβ ίχρ·|· 
χ*1 4 θιοίοοιος. 6*» 4 ·ΐ(β.4?χη« ϊ ί ;  4 ',« χ ϊΐ ί  Α έ - ν 4 ίο · υ ρ β « .  4χ.χ..η»ώςν4 
χ4ν άνβγνωρίββ , ΙχΫ,λί» μ»*4 ϊοΟ?ρβ-ϊοΰ χ»τ4 *ήςχρ·)»*ι»ύβνιςΐ717). Οΐ 1ρ»6*;4νόιι· 
9«ν μ«τ' »λ(γον δ*ι. 4ι4 «ΰ  4 ίοντος, χβτέλοβι * 6ν Β^;«νοιν»ν βρόνο* γίνβς άν8ρ·» Ιβ- 
χυρ2ν. Β»β.λι4«ν,βί *ο5 0«8ββίβν, 4 4<«ν χιτύρΙβοι ν4 4χϊ«ήο» ούτοΟ; 4χΐίη**ί“ « 
1(4 8ιβχρβγμβ«ί9«ω* χ«1 ουνωμιΑόγιΐί» βϋνίί,χην μ ιτ’οΟτών, Οτι» τ» χρόοχημο χιςοΰ 
βυμμίχο». "Αμβόμΐι>< οίοιλίών <[; Κιι»ν»ίβ*οι»οΟχολιν δχϊβολι τ6 χρο*»χ«(θ» χ»ΐ 4»·· 
*· 'Χ Η  «ν*Ιχ«λβο »0τ2ν, οίο» ούΐίχοτ· *Τχ·ν βχ*ντϊ,βκ »ί; «0; Χρ6« τοΟ; Β«ζ·νίινβυ< 
ΧοΧίμΟον "Οβον ίΐώρμηϊβ* χχϊβτροίιί «1; ϊ))ν ίωνοτβνϊΐνούχϋλιν, χχΐ 4χ4χλιι··ν αυ. 

ινινάτιρον τ«ρ4 χβ*1, χ>*4 ** γϊ|ϊ «»· *«^4 ίΛβοοχν· 4λλ4 χχααι «0(2* «I
χρ«οχ48ιιαι 4x48 ,̂β·ν μά(«;·ι. ΒοοιλιΟ; γονναϊο; χαΐ Ιμπιιροο χροΐοταχο ήΐη *£ * χο- 
λιβρχβυμένιβν, χα\ χοριχν&ς νο̂ τιον ο4 βτόλον χαΐ ο( στρατοί ο2ν ||<«*μ(8α«2ν ΙχαΙον 
«4 χ4ν8«(ν« 4x4 το λοιμού χαΐ λιμβν, χαΐ το! ύΐ'ρού χυρό;, χα( χιιμήνο; «ραχυτΑταυ. 
Ν4θΐ)ν 4 Μασλαμά; χρβσέχοιτο άίολρ^ Ιιόμινος ινβ λΟσιρ τήν χιλιαρχίαν* 4 Σχλοΐ· 
μ4ν Ιχόμοκο χαΐ μοτί τήν όλοσχιρή τον στόλου, 8ι4 τον υγρού χνρΟ«, όζιρόνισιν, 
0084 Ιν48Μχον, ι,’μ'ίι 4ρον 81* χατιλιΙρΙήσατ ι[μή «λοοινά τινα λοίψαν· τού λαμχροτ4τ« 
τάν στρατδν δσους χρό χαιρού ·?χο* βυγχροτ' σ̂οι ο1 *Αρ·βΐ(. Αίγονν 84 ότι 4χ( τή; χο· 
λιορχ(«« ταΟτης, ήτις Ιιήρχοστ» οτβς όλβν, 717, 4χέ8αλο· τ4 ζρν ΟχΙρ «4; 10 μυρι4- 
8α; ΙίΜβμοΙανδν.

Ό  Χονλοϊμόν, δς τι< «χέ8«ν« τ^  717, Αιχρίΐη ιχ ΐ  τ ζ  «>μ4τΐ|« μ4ν αότον 4ν τ )  χν· 
βορνήσοι, 1x1 τξ 4χολασίγ 84 καΙ τφ 4σιβι[ρ 4ν [Ικοτιχφ βΙ<ρ. 'Μ·ν«ντ(α< 4Α48ο- 
2 ·« σύτσΰ Ό μ 4 ρ  Β', 4ν<ψι4< τβΰ&β8 λλμαλΙχ, 4νι8ιίχ8η «Ολβδή;, χρ|ο(ι χρΐ)?4< $
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λ λ λ ί  ·Γρΐ|νικί« ·&«Μ «ν(»μα ^  4| «ιρί β{·ι«αν λ»£«η( βΙ» «ννιβι· 

<άζον«ο μέ τί|ν «ρί χ«;βϋ {κ ιχ^τ^ν·«·«  Α·μ·β>ν «βλυτΟιιβ* χ·Ι μέ «ή« «λιβνο 
(ί«ν ΐ·ϋ  βτ^ιγοΰ χ>1 <βν ^|γ^μ^ν»ν. Ό9ιν β[ ύπήχοοι (λιγβν «ιρί «ύτον,δη ί χ · η  Κ ·· 
λίμην έ*ΐΐήί«>βν «ί< »» ·κρ89ΐΰχ€9ββι. οδχ» βέ «βΐ ιΐς  «» χνβ«ρν?».

%«έ9αν( <9 6 ’Ομδ^ <$ 720, «ιΙαοώτβχ· ίηλητηριαβίιΐ; {>«& τ«ϋ Ιι«{6χ·90ΐι$ δ(<λ> 
φοδ 9«ΰ Γ«*λ·ΐμ1» 11 ζ ΐ  8 ϊοδ Β’. »*1 « δ  4*β!ο« «βλ>·» μ ίν ίξ ·ίμ γ ^ ·* ν  &««μ>λ(«, 
μ ΐ9λ χόχβΜ δχ4 *βδ γικϊ»1β« Ηαβλκμβ *«ρι»9·λ«Τ*β·, άχέχνχβν 61 ·Ι  ύ«6 «5ν 6» Ι β η -  
νίγ 9«ρ>τηΤ»'' γι>>8μ<'>·' 1<9«(ιρ« «<δ ίηχ«ι{νΜ«ι «6 «ρδιος 9θ0 ]>λ·μιβμ·δ 6«έ· 
*·ινβ ϊδ ν  Ιΐυρν»^»*· ’Β'’ί  ·τρ»τηγβΙ αΰτβδχρ4{ «βνβντβς 1«4λ«ι«ν 6ν«χ«ρι[·(, & 
Ι(ζΙβ χ>χΐ)ν4λΐ9« ι «6ν βίβν η ρ ΐ  ίρ»τ>« χ«1 ^«μ·8«, αύ6’ &««««ύ<·ν χδ» β«> «16«>6«1' 
9θΰ «δν (χοΐκν χρς(9Τ>ντβ 6|6ΐ)·1  & β 6 · « 1 8 « ι ,  ί χ̂<γβ«0( Ι·(«» <«9
ΙΙω4μι6 λρβίς, ίΛ<βχβ*τοχ λ*βρ» ·τίν 6ρ4νβν χών ’Ομίνββών. 'Ο 46»λμ6< χβΐ 6ι46βχΒς 
αύτβδ Χ ιβ ί μ ,  724, τ.δξηϊ» ιήν χβινήν 8ι>«·ρίβχ4ιβν 64& τ<ιν 4γ«»^ ·ύ««ν μιλαργν 
ρΐαν. ο ι  βτρβτοί βν·6ι 1χβηϊ»ν μ«ν «ιρί Όξ«ν χ·1  Κ·ίχ««#ν ·ύ»»χιΤ<, χ ·1 χ ·χ έ  τδν Βν· 
ζαντινΰν 6έ τολλάχις ϊίΜβχίμηββν Λ λ 4  6 ϊή ί  ί»»β.1·ς  βΜίχηί^ς Χ 6β # υ ^ ί · χ μ < -  
ν η « ,  Ιχιχιιρήβα;, 732, νΙαν 1x1 9Τ)ν Γ>λλ1·« α9ρ«»(·ν, δκχΗν 6x6 Καρίλβν ««δ 
1Ι·ρ8<λλθ(« ·*ν 4λβ*χ·ρϊ; έχ»ίνιιν (*·^· **) **’ *?>««>“ « *Ι Βδρύ«η
4x6 τβδ Μ(ββμ»β*νιβμΒ5· Πβριχτίς 9#4τ«» 4 Χνσ*μ, βι4 ν4 β·ρ»ΰ»ϊ βΐ)»««ρ«ύς ΙχΙ  6̂ ·  
«χυρδν, χατήντηβι ν’ άχοβτ«ρή»5 νβν άνιψι6ν αύτβΰ χ*1 βιάββχον Β ιλ ί β  Β , χ·1 ·ύ« 
χνν ϊών άχβλδτ<*< άνβ7χ · 1<»ν. "Αμ· ί ί  4χο6βν6ν«βς τού 6*1β« νβν 7*3 ,4  ν*β« Χ·λ(μΐ|( 

9β9βδτΐ)ν χαρχξιτράχνι άνβΐίχιινίον βχ*τ4λΐ)ν χ»1 4χολββ1·ν, Ιμ 9(  μ ιχ  βδ χβλΟ 
«ρβ(χ4λΐαι χΐ^ν χίχχβίνβΫ χαβ'Ιαυτβν άγχνίχνη*!» χαΐ 4(ρβνι»6η, 744.

Ό  »ανχιλί»·ς *1ς τ'ή» χχδΛν βδτοδ χβΐ 8ι»βχξίμ»νο< «ήν ίρχήν 1 * ζ 16 Γ*, υ(4< « δ  
Β»>1« Α’, 4χ««»» μΜ4 «  μ ^β ί*  4 β» 46«λ(ρ4ί βύιβδ Ι β ρ β ίμ η ς  χ·χϊβλή»ιι μ«»’β6 
«ολδ έ χ ΐιη ; 4x4 χοΰ ΙνχυρβΟχαΙ ΙμχηροχβλέμΜβιοιχι^ΧΜ τ4|; Χρμ»ν[·« · * ρ 6 4 ν  ««ϋ 
Β*, 4γγ4νΜ χμ χροι^γουμέννς £ρξανχο« ίμννδμβυ Ειλί^ον.

:*λλ4 4 4 ΙΙ·ρ44« βδτ*ί β « α λ « »  «Γ χή< ρ«βΛ·1«ς 48ι·λ»(χχβ« «χχ* *μχ1» 
Χ·ν 4χ4ρδν, χολλέχκ χβΐ βυγγχνδν βδχβδ, 4γβνιζ4μ«νος· «Γί όλβς χ4< έχαρχίας χβδ 
χρ4τβυ< ίξί^^ίγ^ββν «ιάσιις, μή έξ«ιρο»μίνΤ|ς οΰ** χής Ει>ρΙβ«, μίχρ* 4χβχϊι» 
χαδιης βιίτέλίβχν ίιίχοχχ βίρμδί «ί« χού; ’0μ»Γ46«ς χροβιιλβμίνιι· ’ΒχΙ Ιχη χ«χΙ- 
«χ««χν 4 ΙΙίρβΙν, βλλ* χφ 730  χχχιβλήβη 4x4 χοδ Β β ο ν λ  Α 66δ ς ,  χρίΜγγ^νο» χβδ 
χρβμνημονχιΑΙνχος 6χ(ου τβδ Ηιβάμχϊ, χβΐ Ιβολοφονήβη (ν Αίγδχχιρ.

Ώς 4χ χβδ βχνάχου χοδ Ηχρβ4ν, ή χυρηρχία Χοδ ΗΐΜμ(6ανιχοΰ χράχΜχ «ιρι|λ4ι» 
({( χ4ν οΐχονχδν λ β β > 9 ΐ6 ω ν ·  «{ 44 χιβόνχις '0μιΐ44>ι ίχαβον δνα ούίΐχβχβ ο48χ· 
μία χαχ>ελχ)Βιΐβχ 4υνβζβί· 4χα6ιν, ωςχβ 4 χρδχο( Χβ4Ββ16ι1( Καλ(φη( λβούλ Αββαχ, 
χ«( χχρ χ4 χαβ' έβνχίν «ν χ ρ ^ ς  χαΐ μΐΐ μ4ρ<β» χ̂ '* ·44δνην χδν μιαρών έχχίνιβν χρ4· 
ξχϋν, 4χ»νςμ4β6ιι <4x4 βδχδν £αρμ4χ, ήχΜ Εμβγιύχ. ’Βχροοιμίααβ 44 ·1< αδχ4« 4 ΝΤ4ς 
τον &$4αλλ4χ 4ι4 ^βχρον 4ηβήμ>χο<· 4ι4χι,4χαχήΜ< έννβνήχονχα ’0μχΐ44·« β>’ 4· 
μνχι«χ(9<,'^ν 4ν Ααμαχχφ χροχχήρνξχν, έχδλχβιν αδχούς ιΙ< ββ'χνον άλλ4, μ4λ(ς * * · 
ραχ«4ένχ«ν χδν βρβμάχΜν, χαχέβ<ραζ<ν δχαντα;, χαΙ βχχιτα χαλύψα; βι4 χδχηχος χ4 
•χβΙρβνχβ ^?^4τι χχώμαχα, χ4 δγριβν Ιχιΐνο βηρίον 4ξη«ολβ66τι« χήν ρβιλυρέν ·4χοδ 
χδνχίαν »1 44 λοιχβΙ Όμχΐ44αι χαχχβιώχβηααν μΙχρι χδν δπιβχίχνν γβχηδν χβδ χρ4> 
τουχ. 0444 χ4 δηΐίζβνχα βρίφΐ) 4ι4φυγον χ4 ; 6ολβφ4ν·( χχΤρας' χαΐ 4χ<ι4ή οΐ 4χα- 
4βΙ αδχΰν Ιχιχιίρηβαν χολλ4β οννιβμοαίας κα) βχίαχιχ, αΤχινβχ 44>μ4α6ΐ]α·ν 4Α αμα· 
γ£ν χαΐ χαχαβΧΙψιην, χ4 αίμα {^ιυβχ «οχαμη44ν 4x4 Ινβιχον μ*χρι λχ^ανηχοΰ ’β· 
χχανβδ, &(χβ βιβαιοδαιν, βχ( 44ν «ιριχαύΐη βΙμή χΓχ χβ! μόνος ΌμιΐΑ4ΐ)χ, 4 {γγονοχ χβδ 
ΚχλΙφον Χιβ4μ Χβ 6 ο υ ^ ^ α χ μ £  ν η (, βαχιβ, χαταμνγβιν «ρ4< 4»βμ4ς, ΑκΙαχαβχν 
4x4 χ£ν λβββηδδ» χ ^  ϊκίΡΧ^βν τής 1βχαν(α« ^^ρναβν β4«64( νίβν ·ρ4χβ<>
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§ · 6·

Π « ρ \ « ϊά  ί 4Χ ϊ ι  ττΑ; ό γ ί ό η ς  χ α ΐ  τ ά ξ  « ρ χ * ί  τ ι ;  έ ν ν ά τ η ς  έ χ ι - τ ο ν τ α ε π ι ·  

ρ ί ί ο ς ,  ά ν α φ α ίν ο ν τ * »  ί ιέ ίτ ο ν τ κ ς  Ή μ έ σ ω τ ε ρ ο ι ί ι ν  χ α ΐ  τ ί ι ν  έ ξ ω ΐ ΐ ρ ιχ 'ί ι ν  τ ύ χ γ ,ν  

τ ο ϋ  π ο ^ ιτ ιχ ο ΰ  Χ(5σ[λθυ, χ α - ί ά  τ ε τ ί ι ν  5 ύ β ι  ν  χ α »  - τ ΐν  ά ν α - τ ο λ ί ι  ν ,  ά ν ^ ρ ι ς  

ί ϊ χ υ ρ ο ί  χ α ΐ  { α γ « Χ ο φ ι> « ς ,  « γ ω ν ι σ θ έ ν τ ί ί  ν ’ ά ν α χ α ι τ ί β ω σ ι  ρ ,έν  [λ έ χ ρ ι  τ ι -  

ν ό ;  τ ά  ί ϋ σ τ υ χ ΐ ί ρ ι α τ α  τ ί ί ς  φ ο β ίρ » ;  ά ν « β τ β τ ( ά « ί ω ί  χ α ΐ  τ ϋ ς  ά χ ο λ ά τ τ ο ΐ ί  

β ίβ € ,  ί ν  εΤ ίο ρ ιεν  έ ν  τ ?  π ρ ο τιγο υ ρ ΐέντι έ : τ ο χ ?  έ ι : ι χ ρ α · η |( ΐ« β « ν ,  ν ά  ρυθ{ΐ.ί« 

9(Μ (  ί έ  χ α ΐ  ν ά  έ χ π α ι ί ί ύ β ω ν ι ν  ό π ω β ο ΰ ν  τΑ  ί [* ο ρ9ο ν  έ χ ε ϊν ο  χ ρ ά { ΐιχ  τ ώ »  

ν ι χ ι τ τ ώ ν  χ » 1  τ ώ ν  ν ι χ τ θ ίν τ ω ν .  ’Α λ λ ά  ι ιά ( ΐ«  ή  δ ύ να ρ .» ς  τ ϋ ί  θ ε λ · / ,β ίω ; χ α ΐ  Ί ο ϋ  

7Γ « ύ [ ΐ.α τ ο ς  ά ν ϊ ρ ώ ν  έ ζ Α χ ω ν , ε ίν α ι  α ν ί - ί χ υ ρ ο ;  ν ά  ΐ ϊα ρ β γ ά γ ν ι  χ α ρ η ο ν ς  [χο- 

ν ψ ο ι> ί,  δ τ α ν  τ ά  έ θ ν η  5 ΐ ν  7,ν α ι  έ τ η τ ή ^ ε ιχ  ν ά  ί ε χ θ ω α ι  τ ά  ά γ α θ  ά  τ ί ;  εύ ν ο -  

[ά ΐα ;  χ α ΐ  τ ο ϋ  η ο λ ι τ ι ο μ ο ΰ .  0  ρ ιέν ί υ τ ι χ ο ;  χ ό σ [ ΐο ς  ί ε ν  ε ίχ ε ν  ε ίβ έ τ ι  ω ρ ιμ ά 

σ ε ι  ά ΐ ϊ ο χ ρ ώ ν τ ω ί ,  ώ ς ^ ν ά  ώ φ ε λ η θ ή  έ π Ι  ι » λ «  ά ί : 6  τ ω ν  θ ε σ μ ώ ν  τ ο ϋ  Κ α 

ρ ό λ ο υ  τ ο ϋ  μ ε γ ά λ ο ι *  χ α ΐ  τ ο ϋ  Α λ φ ρ έ ί ο υ *  ϊ « ρ ά  Αά τ ο ΐ ;  Μ ω α μ ε 

θ α ν ο ί ; ,  ώ ;  £ χ  τ ή ς  φ ύ σ ε ω ς  α ύ τ ή ς  τ ο ϋ  θ ρ η σ κ ε ύ μ α τ ο ς ,  έ ^ θ ά ρ η  ή  α ρ ε τ ή  

χ α ΐ  ή  ε ύ φ υ ί α ,  τ ή ν  4τ:ο{αν τ ,Α ύ να ντο  ν ά  έ χ ω δ ι ν  α ν ί ρ ε ς ,  ο ϊο ι  6  Α ρ ο ΰ ν  

α λ  Ρ α σ Τ Α  χ α ΐ  6  Μ α μ ο ύ ν .  6 θ ε ν  τ ά έ ρ γ α τ ώ ν  ά νΑ ρ ώ ν  τ ο ύ τ ω ν ή  « α ρ -  

ί λ θ ο ν  ώ ;  Α ναρ ε ύ τ υ χ έ ς ,  τΑ  Α ΐίο ϊο ν  τ α χ έ ω ς  α φ α ν ί ζ ε τ α ι  ε ν ω ϊτ ιο ν  τ ο ϋ  Α ο σ - 

μ ε ν ο ϋ ς  ι τ ρ α γ μ α τ ιχ ο ϋ  χ ό σ μ ο υ ,  ή  έ χ  π ρ ώ τ η ς  α φ ε τ η ρ ία ς  έ ν ο θ εύ θ ν ,σ α ν . Α λ λ  

ο ϋ Α ΐν  ί τ τ ο ν  ε ίν α ι  5 £ ι α  μ ε λ έ τ η ς  χ α ΐ  θ α υ μ α σ μ ο ϋ .  — 1σχι>ρώ ν ή γ ε μ ίν ω ν  

ή ζ ιώ θ η  χ α τ ά  τ ή ν  έ π ο χ η ,ν  τ α ύ τ η ν  χ α ΐ  τ ό  Β υ ζ α ν τ ι ν ή ν  χ ρ ά τ ο ς ,  τ ή  

όπΟΤον, χ α ίπ ε ρ  μ η  Ι χ ο ν  ηΑ η τ ά  μ έ γ α  τ ώ ν  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ν  χ ρ ό ν ω ν  ε ζ ω -  

τ ε ρ ιχ Α ν  α ξ ίω μ α ,  ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί  δ μ ω ς  Α ια χ ω ρ ίζ ο ν  τ ο υ ς  Α ύο έχε ίν θ '* ς  α ν τ ι θ έ 

τ ο υ ς  χ α ΐ  α ν τ ιπ ά λ ο υ ς  κ ό σ μ ο υ ς  χ α ΐ  σ ώ ζ ο ν  τ ή ν  Ε υ ρ ώ π η ,ν  ά π ό  τ ο ϋ  Ι σ λ α 

μ ι σ μ έ

| . 7 .

Τδ πλείστον της Αυτιχή; Ε ϋ ρ ώ π τ ,ς  συμ.πυχνοΰτ«ι, Αιά τών χατακτό· 
βίων Ε α ρ ό λ ο υ  τ ο ϋ  μ εγά λ ο υ , υπό τό χράτος τοϋ άνΑρΑς αύτοϋ 
χαΧ  Αέχεται τήν κυβερνητικήν χαΐ ηθικήν αυτού Αιαρρύθμισιν. Κ,αΙ αυ
τά Αΐ τά έθνη, Ασα Αέν άποτελοϋσιν άμεσον μέρος τοϋ κράτους έχεέ)|θυ, 
«τϊβχνίϊτονσι χατά τΑ μάλλον χαΐ ήττον ·1ς τήν έπιρ^οήν αύτοϋ.



ΤΙΙΗΜΑΒ'. 69
ο ι  ^  ΐθΰ ΠικΙνοο «ΙοΙ,Αιφΐββ'ηίροΐ Κάρολος,6βραδι!ΐΐρΜ Ιπονθμ(ΐ*9(Ις 

άπέΟανΐν ό «βΐήρ, 768, ήλιχ(«« Ιιδ ν  (Ικαη'ι^,
χ α ΐί  ν«ώτ·|Μ« Ε Iρ θ λ ^ μ α ν α ^ , ίιένιιμαν, χ ιτίί τη* ΘΟηην βδτοΰ, τ& χράτο?,
χαΐ χατϊ τ ΐ  φ5νη0ί( ίίιχονόηναν ίμ(η>ς πρ&« άλληλους' άλλ ί̂ ή μ/τηρ Β ίρ  0 ·
έπίΓ^χ* τη» ίνίρθωίΐ* τη< μίτιξύ «ϊιτών όμο*ο[<Ες. Ήγωνίίβη νίί βυμβιβάίη 
«δτο&; χαΐ προΐ τ&ν βαβιλέα τΰν Αογγοβαρδίων Δϊνιδίριον, χαΐ ΙχΙ τοιίτΕρ βυνέζτυ- 
( ΐ  τό* Κάρολον μττά τη$ θογατρ^ΐ αΰτοΰ ΑίοιβΕράτα^' άλλά ταύτην άκίπιμψΕν 
4 Κάρολος μίτά ίν ϊτος, 771,λββών σύζυγον ττ,ν Άλλβμβνίδ* ’Ιλ ίά γ α ρ δ ιν ,  
ηρ4ς ϊΐ* χαΐ μύνην μέχρι του θανάτου αύτής, 783, θκτέλίΟΕ πιστές χαΐ ά^σιοιμέ-· 
νος.ΚΙς δίτην διάλυσιν τοΰ πρώτου έχ((νου γάμου ηροθυμύ'ατα ουνίτέλϊοηδπά·· 
ΐΜς'Ρώμης Σ τέφ α ν ο ςΓ ο ς, δςτις,έίίποτ*διώτων Αογγο6βρδ(<ον πιεζύμενος, 
δίν έπεθύμΕί, ^ τ ιχώ τώ  λύγφ, νάΐβη παγιούμίνον τδ κράτος αδτών διά τής μετά 
τοΰ βαοιλέως των Φράγκων δμοφροσύνης.— Τφ 771, άποθανδντος τοΰ Κάρολο* 
μάνου, δ Κάρολος κατέλαβε διά τής βίας χαΐ τούτου τδ μερίδιον, Ιχβαλοιν τοΰς 
Ανεψιούς, οΤτινες, μετά της μητρδς αδτών, εδρον ίβυλον καί προοταβίαν παρά Δε- 
«ιδιρέιρ, δπιρ έπήγαγε μετ’ ολίγον την καθαίρεοιν τού Αογγοββρδιχοΰ βα·ιλε(ου.

Αλλά «ρδ πάντων 6 θαυμααέως πρδς πύλεμον περυκώς Κάρολος δρμηοε, 
Ϊ72, κατά των Σαβάνων, προς τούς δποίους (κτοτε έπΙ τριάκοντα χαΐ δύο ίτη 
ίχ  διαλειμμάτων έπολέμησε, πριν έ) κατορβώαη νά δαμάση αδτούς. Έπεδίωζε 
2λ κατά τδν Αγώνα τούτον σχοπδν άλλον ή οΐ προχάτοχοι, οΤτινες ούδΙ τήν δλο- 
βχερη χαΐ μδνιμον χείρωβε* Ιμελέτηβαν, οδδέ άπήτΤ|θον τήν παραδοχήν τοΰ 
χριηιανιαμοΰ, τδν δποΤον δ είδωλολάτρης έχεϊνος λβδς οδ μδνον καθ' έαυτδν 
Απεστρέφετο, Αλλά χαι διά τδ συνδεδεμίνον μετ’ βδτοδ Αείποτε ίχχλησιβστικδν 
δέχατον Ιμίσει, χαβά μηδέποτε ε?ς ταχτιχδν ιρδρον υποβληθείς. Πρδ τοΰ Καρύλου 
λοιπδν, οί Φράγχοι χα\ οΐ Σάξονες δεν διεμάχοντο εΐμή ίνεχα της πολεμι
κής υπεροχής, κοίτινες τών κατά τά βύνορα Σαξονιχών φυλών Ανεγνώριααν 
■πολλάχις την ΰπιρτέραν τών Φράγκων δύναμιν, πέμπουααι ε!ς αΰτους, Ιν εϊδει 
φόρου, βόβς χαί Τππους, παρευρισχόμενοι δέ Ινέοτε χαΐ είς τάς αυνελεύτεις βΰ- 
των. Ό  Κάρολος Ιξεναντίας, ίμ α  νιχήαας Ιν τφ  πρωτιρ τούτφ πολέμερ, μίαν τών 
Σαζόνων μοίραν, τάς περί Ούΐσουργιν οίχούβας φυλάς, έπεμψεν είς αδτάς σμή
νος Αποστόλων, οιτινες, ύπά τοΰ θρησκευτικού αυτών ζήλου οδηγούμενοι, ήθελον 
νά δποχρεώσωσιν αΰτάς χβΐ διά τής βίας είς τήν παραδοχήν τοΰ Χριστιανι
σμού. Εντεύθεν αί προηγούμ.εναι σχέσεις Ιντελώς ήλλοιώθησαν. Τά Σαζονιχά 
φύλα, τών όποιων ή όμοσπονδία πρότερον ήτο χαλαροιτάτη, συνεδέΟησαν ήδη 
βτενώτερον πρδς Αλληλάτε χαί πρός τούς γείτονας Φρεισίους, τούς μή Ιντελώς 
Ιπίσης Ιτι παραδεξαμένους τόν Χριστιανισμόν, χαΐ ήρχισαν Αγώνα πεισματώδη 
6πέρ τών πατρίων ηθών, Ιθίμιυν χαΐ δογμάτο». Εντεύθεν αΐ συνεχείς αυτών 
Ιπαναστάσεις χαΐ α! μχχραί τού Καρόλου στρατεϊαι.

Ό  Κάρολος, αμα Ιπανελθών Από τού πρώτου τούτου πολέμου, Απεοάσισε νά 
όρμήση κατά τών Αογγοβαρδίων, πρόφασιν λαβών τήν περί βοήθειας αίΓτ,σιν 
τού πάπα Ά δ ρ ια ν ο ύ  Α, διαδόχου τού Στεφάνου Γ . Ένέβαλε δέ τ$  773 είς 
τήν Ιταλίαν Αδοχήτως, Ιπολιόρκησε τους Αογγοβαρδίους είς τήν πρωτεύουσαν 
αυτών, ήνάγχασεν αύτους νά παραδοθώσιν Ιντός έπτά μηνών, 774, ίπεμψε τόν 
ΔεσιδέριοΫ είς μονήν τινα της Γαλλίας, χατέλιπεν δμως είς τούς ήττηθέντας 
τούς προτέρονς νόμους κ«Α 9<σμούς, χαΐ Απίστησε μόνη νά όμόβυοιν ιΐς «ότ4ν
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μΧ Λ »τρ « « ά ι» «  μ » ϊ’ οώί«5. Έ ν  ί φ  Ι μ α  £} 

βδ&ίί 1*1 το4< Σ β ίο ν ίί , οΤτινίς Ιν^^λον «Ις την Έ«β{αν ί^ ώ ν τ ις  τηνχώμα«· 
χαΐ μ*τλ τών *ι»λ»»ρ(βμων αύτον Φράγχων «ροτ^αβί νικηψίρος μέχρ ι τοδ*ΑΧ- 
βιος. Τάτ* στάσις τι« τών ΑογγοδβρδΙων &κ(χρέωσ&ν οώτδν νλ δράμη ά*& 
Ού'ισΦ^ργιδος (Ες τδν "Αθισιν «οτβμδν (ΑΦβ*. Ε ίίοΙι), 776* μόλις δέ χαταβαλών 
η  χ(ντιμ* τοίϊτο, άνβχάμπτίΐ πάλιν έ*1 τώ ς  ΣάξονβςχαΙ άναγχάζει βύτοίις,χβ- 
τσπλαγέντας, 7 7 7 , νάόμόσωαι πίστιν »1ς βΐιτόν χ »  νά ίιπβδληβώσιν, δν **1 
Μ τ' έηιράνειαν μόνον, (Ις ^ ρ ο ν , βάιτησμα χαΐ δέχατβν.

Έ τ ι Ιν ΓερμσνΕφ ΰν έ Κάρολος £λαβε «ρεσ&ίαν τινά πιρί έπιχουρίας άπό τών 
άντι«άλων τών έν ΊσπανΙ^ Όμεϊαδών, χαΐ τφ  778, ίτρεψεν 2πασχν αότοΰ την 
δύνι^ειν τήν άντΕβετον έχιΐνην τής Εόρώπης £χραν, διαιρέσβς τόν στρατόν 
ιΐς δύο μοίρας, δν ή μία, ί« ’ ανών τίτβγμένη, είσήλασεν «Ις την Χερσόνησον 
όιά τής Γασχωνίας,ή όέ £λλη, ίιπότινας άλλους ήγεμόνας, διά των άνατολι- 
χωτέρων Πυρηναίων. Ένώσας δε είς Σαραγόσσαν τάς δ-ίο μοίρας, ό Εάρολος| 
χϊθυχέταίεν ίπβσαν σχεδόν τήν μετσίύ Ίβηρος χαΐ Πυρηναίων χώραν, ίχισυ· 
νήιίαν θύτην είς τόΦραγχίχόν κράτος, χαταλιπών την διοίχησιν αυτής είς τούς 
Μωαμεθανούς μεγιστάνας, ο?τινες εΤχον μλν χαλάσει αυτόν είς βοήθειαν, ήδη δό 
άνεγνώρισαν αύτόν ώς χυριάρχην, χαΐ άπήλθεν άπάγων λείαν πλουσιωτάτην. Έν 
δε τή έπανόδιρ ταυτη, ή άγουσα τά λάφυρα όπισθοφυλαχή προςεδλήθη ύπό τών 
ορεινών τής Άχυτανίας Βάσχων, οΤτινες {χυρίευσαν βπασαν την άποσχευην χαΐ 
δφόνευσαν τρεις γενναίους ήγεμόνας, τον Έ γ ά ρ το ν , τον Ά ν σ έ λ μ ο ν  χαΐ τΰν 
'Ρ ολάνδον, τούςτοσοΰτον πολυθρυλλήτους ϊπειτα είς τά ποιητιχα μυθεύματα 
τοΰ Μεσαιώνος χαταστάντις. Ό  Κάρολος έθανάτωσε τον δοϋχα τής Άχυτανίας 
διά τήν βιαιοπραγίαν ταύτην τών υπηκόων αύτοΰ, £δωχενείςτόν υιόν τοΰ δουχός 
μέρος τής πατρικής χώρας, τό δέ λοιπόν ίσφετερίσθη.

Πριν δε Ιτι έπανέλθη άπό τής'ίσπζνίας, οΐ Σά^ονες, ΰπότοΰ έκισημοτάτου τών 
ήγεμόνων αύτών Ο ύΤ τεχίνδου  παροξυνόμενοι, Ιπανέσττ,σαν α ^ ς ,  χαί έπνιδή, 
Ινεχα τκί πρός τους Μωαμεθανούς «ολέμου, ή κατά τό άνατολιχόν τοΰ κρά
τους μέρος σ ^ τ ιω τ ιχ ή  δύναμις εΤχεν έξασθενήσει, προέδησαν μέχρι τοΰ 'Ρή- 
νου, δηοΰντες πάσαν την χώραν. Άλλ’ έπελθόντος τοΰ Καρόλου, 779, ήττήβη- 
σαν και έξώσθησαν μέχρι τοΰ Άλδιος* χαΐ έπειδή ό μέγας άνηρ ετερα ήδη διε 
νοείτο βουλεύματα, έπέτρεψε πάλιν είς αυτούς, εχουσίως ϋποταχθέντας, τήν ει
ρήνην. Λιότι ό Κάρολο, ήγάπησε τήν άνάγνωσιν, έζήττ,σε ν’ άναπληρώση δ,τι 
άτελες εΐχεν ή άνβτροφή τής νεότητος αύτοΰ χαΐ προοηλώθη πολύ μάλιατα είς 
τήν μελέτην τών 'Γωμαίιον συγγραφέΐύν' έχάλεσεν είς τήν αύλήν ούτοΰ άνδρας 
δυναμένους νά έξηγώτιν είς αυτόν τούς συγγραφείς έχιίνους χαί ότίμηαε χαι 
άδράβευσε τούς λογίους τούτους ούδέν ήττον ή τούς περί αύτδν πολεμεστάς. 
Τοιουτοτρόπως δε ου μόνον γνώσεις συνέλεξε χοΐ συνείθισεν είς νέον ένασχολή- 
σεως είδος, άλλ έηί μάλλον χαΐ μάλλον οίχειώθη μέ τούς άρχαίους 'Ρωμαίους 
χαί με τόν χαρακτήρα αύτών, άποδούς ώς έχ τούτου είς τήν φήμην χαί μά
λιστα είς τήν υστεροφημίαν άξίαν όλως άλλην ή οΐ βάρβαροι αύτοΰ προχάτοχοι. 
^ « ρ  δό μάλλον ήχουε τά κατορθώματα τών "Ρωμαίων χαί έθαύμαζε τούς συγ
γραφείς, τόσω μάλλον τό «νιΰμα αύτοΰ άτρέπετο έπί τήν Ιταλίαν χαί τόσιρ 
μάλλον έπεθυμει νά άναδειχθή μεν ένάμιλλος τών αρχαίων τής 'Ρώμης ήρώων, 
,νά δώσφ δό είς τό κράτος αύτοΰ τήι {χτασιν τοΰ 'Ρωμαΐχοΰ. Εντεύθεν αΐ έπα-



νϊι^Ιημμ^ναι {χ·(θτ( α&ΐον μίταβάνιις ίνβ^ν τών "Αλικιβ* χαΐ ή «ρ^ς λίγιον 
Πάποη Ά ίριινδν φιλ[*, 4»β' ί ί  ΐϊολλΟν μ^ν ήξιοϋτο βύτόβι τιμών, πολλής ί ΐ  «υγ- 
γνώμης δια τ ίς  ου^ν^ς παραβίοΕίς τών Ιερών αύτοΰ χαθτιχ&ντων πρίς τ ι τούς 
οικείους, χαΐ «ρύς τύ ίητίχοον, χ«1 πρύς την άνβρωπίτητβ. Έποριι5βτι λοιιΛν χ ι ΐ  
περί τύ τέλη τοΰ 780 εΙς Ίταλίχν, έώρτβτε την μέν γέννηοιν τον Ίηβοΰ Χριοτοϋ 
οίς Παυίαν, τύ δε ΠΙοχα «{ο 'Ρώμην χαΐ ίχρινε, διύ τού Πάπα, τούς δύο αύτονί 
ι/ούς Π ιπ ΐν ο ν  χαΐ Λ ου δοδ ϊχον, τύν μεν ώς βαβιλέα τών Αογγοέαρδίων, 
τδν δλ ώς βχοιλέα της Άχοτανίας.

Αιατρίδοντος τον! Καρύλου ί(ς  Ιταλίαν, οΐ Σάζονες {^αΝοντο ήονιχάζοντες' 
άληθώς δΐ ύκύ τού προμνημονευβέντος Οΰϊτεχίνδοο ύποχινούμενοι, παρεαχίοά·· 
ζοντο είς νέχν ατάοιν, ητις έ|(^^άγη φοβερωτέρα παρύ ποτί, έν ετει 782. Ό  
Ιπελθών Κάρολος διεπολέμηοε πρύς αύτούς ΙπΙ τρία ίτη  μετά πλείατης τραχύ· 
τητος, χαι πολλάχις μεν άνεδείχ&η νιχν^ύρος, άλλύ δίν ήδυνηδη νύ δαμάβη τούς 
φοβερούς έχείνους άντιπάλους είμη προοοιχειωοάμενος, 7 8 5 , διύ πολλών ώ^ε·  ̂
λημάτων, τούς αρχηγούς αύτών, τόν τι Ούΐτεκίνδον χαι ετερόν τινα ήγεμδνα, τύν 
Ά λ δ ο ίν ο ν . Ούτω δέ δελεχαθέντων αύτών χαΐ δεχβέντων τύ βάπτιαμα έν Καμ· 
πανίφ της Γαλλίας, ύπετάχθηβαν '^δη χαΐ οΐ λοιποί Σάξονες χαι διέμεινχν εΐ- 
ρηνεύοντες έπΙ δχτώ δτη.

Περί τύ τέλη τοϋ 786 ίτοος, δ Κάρολος μετέδη αϊβις είς την Ιταλίαν, χαΐ 
νπεχρέωαεν ένταύβα τύν μί| ύποταχβέντα ?τι Αογγοβαρδιχύν δούχα τού Βενεο· 
έντοο νύ άναγνωρίαη τήν κυριαρχίαν αύτοΰ. Έπειτα δέ, έν χοινή αυνδδιρ είς 
Ίγγελείμιον ς\>γχροτηθείαη, έδίχααε χαΐ χαβηρεαε τύν δοΰχα τών δυαρών θ α -  
β ίλω να , τύν μδνον άπειθη τοϋ δλοο χράτοος ίνθρωπον, έχτύς τών Σαξδνων, 
Νέος δού( Βαυαρών δεν προεχειρίαδη, είλλ’ ή χώρα διενεμ/(!η είς μιχρδτερα 
τμ/ματα, τών δποΐων «ροϊατάμενοι διωρίβίίηοαν άπλοΤ χδμητες, ώς χαΐ είς τύ 
λοιπύν κράτος. *Άμα δέ μετύ τέ|ν χαΟαίρεαιν ταύτην τοϋ θαβίλωνος, έτράπη δ 
Κάρολος έπΙ τύ Γλαυΐχύν ?θνοί τών Ούΐλζων, τύ δποϊον χατψχει έκέχεινα τοϋ 
ΑλΟιος είς Βρανδέμβουργον, χαί, αυμμαχήαας κατ' αύτοϋ μετά έτέρου Σλαυιχοϋ 

φύλου, τών είς Μεχλέμβουργον οίχούντων Ό δ ο τ ρ ί τ ω ν ,  ίνώβας πρύς τούτοις 
τούς Φρειοίους χαΐ τούς Σάξονας μετύ τών φραγχιχών αύτοϋ ατρατευμάτων, 
χατεαχεώαβε δύο γέφυρας έπΙ τοϋ "Αλβιος χαι ύπεχρέωσε τούς έπισημοτάτους 
^ΡΧ'ΊΪ®ύς τών Οΰίλζων νύ προοφίρωαιν αύτψ υποταγήν χαΐ δώρα. Ένώ δέ είςτύ 
άνατολιχύν τοϋ κράτους αύτοϋ μέρος έταπείνοΜε τούς Ούίλζους χαι αυνεμάχει μετύ 
τών ’Οβοτρίτων, ήναγχάζετο νά άοφαλίζη μέν τα βδρεια παράλια άπύ τών Νορ- 
μαννών πειρατιον, νύ προαέχη δέ είς τύν ίαχυρύν έχθρύν 6ν είχεν έν τή άποε- 
τάτη βυοει, είς τον έν Κορδυβη δηλαδή τής Ίαπονίας έδρεύοντα Καλίφην, νύ ουν- 
έχη, κατά τύάνατολιχύ αυνορα, τούς άγρίους χαΐ ληατριχούς Αύάρους χαί ναδυ 
απιατή έν μεαημ6ρίφ πρύς τούς Δογγοδαρδίους δοϋχας. Συγχρδνωςδέ παρεαχεύα- 
ζε, διύ τοϋ μελετηθεντος γάμου τής ύυγατρύς αύτοϋ 'Ροτρύδιος μετά τοϋ υΙοϋ 
τής Ε Ιρ ή ν η ς, μεγάλην τινύ μετύ τοϋ Βυζαντίου αυμμαχίαν* χαί άποτυχύν 
τος τοϋ βουλεύματος τούτου, εΤδε τούς Βυζαντινούς αύξήααντας μέν τύν άριβμύν τών 
έχβρών αύτοΰ, δυςχερεβτέραν δέ καταατήβαντσς τήν διατηρηςιν τών έν’ΐταλίφχτή- 
βιών του. 'Ος 8ν δέ αΐ πολλαΐ αύται χαί ποικίλοι δυσχέρειαι δέν ^ρχο'υν, τύ 
βαυμαατύν έκεΐνο διύ τήν άδάμαοτον αύτοΰ δροβτηριδτητβ πνεύμα ένηαχολεϊτβ 
ένταυτφ μετ4 πλείοτης σπουδής περί τήν διαχείρισιν τών χτημάτων του, περί
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0 3  ΜΕ5Β ο τ ο ρ υ :
τ)ρ) β(Χτ{«»η* έχχΧΐ|βν·9^(χής μοι^σιχηΐ, «ερι «V  (Ιηγνγην της 'ΡωμβΤ· 
κής τής διδανχαλίας χα^ «<ρΙ την Ιδίαν β6του διαμδρφυσιν.

Ο Κάρολος, νορίης δαυτδν άοιραλή άπδ τών Σαζόνων, Ινβχα τής οννδρομής 
ήν παρέοχον αοτφ χ«τ« τών Οϋΐλζων (789], παρςαχευάβθη ήδη έχΐ κόλιμον, 
Ιατις (|θλλ( νδί αύτ^ ^νδρων τοΰ Βυζαντινόν κράτους. Έηε-
^«(ρηαι δΐ τδν κόλεμον τούτον χατ^ τών πρός άνατολάς τ«όν Βαυαρων οΙχοάν> 
τ«ι»ν 2ν τή οτ,μερινή Ουγγαρία χαΐ Λΰατρί^ Α ύαρων , χαΟ’ ών, ώχυρωμίνων 
ΐντοιν 2ν τή χαι ιρύηι δχυρ^ αυτών χώρ^, ίπτά, χατδι διαφόρους χρόνους, ή- 
γαγεν ή ίξίπεμψε ατρατείζς, βφαιρών έχάατοτε άπό αυτών μέρος τών άμετρης 
των θησαυρών οβοΟς οΐ ^άρ^αροι δχεΐνοι, Ιν ταΐς ίπιδρομαΐς αυτών, εις τάς «ε- 
τηλιτιομένας χώρας, εΤχον άλλοτε άρπάαει * άλλ’ δν ετει 793, πρίν τιλειώαη δ 
χατλ Λυαρων αυτός «έλεμος, αταοιάζουαιν α ^ ις  οΐ Σά^ονες, χι^υνεύει έχ νέου 
το δυτικόν τού κράτους μέρος άπό τών Μωαμεθανών, έπιΟουλευονται δέ χαΐ την 
ζωήν τού βαοιλέω; ό νόθος υιός ΙΙιπΤνος (ετερος τοΰ τερομνημονευθέντος όμωνυ* 
μου γνησίου) μετά τών φίλων, τιεριυδριβθέντες Οκό τής άγερώχου τρίτης αυτού 
συζύγου Φ α σ τρ ά δη ς.

Ό  Κάρολος ϊτεριέστη τότε είς δεινοτάτην αμηχανίαν, άλλ' ή μεγαλοφυΐα αΰ* 
τοΰ, χατιβχύσαοα όλων έχείνων τών δυσχερείων, έζήστραψε λαμπρότερα παρ» 
«οτέ. Οι μέν συνωμόται έτιμωρήθησαν διά τής έσχατης τών ποενών, έκτος τού 
υΙοΰ, οστις χατεχλείσθη εις μονήν τινα, έφ' δρου ζωής. Οί δε "Αραβες, οΐτινες, 
ώφιλούμενοι άπό ττ,ν έ | Άχυτανίας απουσίαν τοΰ ήγεμόνος αυτής Δουδοβίχου 
(τού παραχολουβήσαντος μετά τών μαχίμοη αυτού άνδρών τόν πατέρα είς τάς 
Σαξονιχάς χαΐ Αϋαριχάς στρατείας, έν έ'τει δέ 793 έχιτραηέντος νά χαθυποτάξη 
άπό χοινοΰ μετά τού άδελφού Πιηίνου, τού γνησίου υΙού, τόν σταηάσαντα δοΰ* 
χα τού Βενευέντου Γριμοάλδον), εΐχον άφαιρέσει άπό τών Φράγκων πάσαν 
τήν ένθεν τών Πυρηναίων έπαρχίαν αυτών, Ιμβάλει δε χαΐ έντός τής Γαλλίας, 
άπεχρουσθησαν ΰπό τού χόμτ,τος τής Τολώσστ,ς Κουρτνεζίου, χαι, έπανελθόντος 
μετ’ ολίγον τού Λουδοβίκου, σννωμολόγησαν πολυετή όπλων άνακωχήν. Κατ' 
αυτό έχεΤνο τό 793 ίτος ό Κάρολος, βέλων νά χαταπαύση βογματιχάς τινας έ
ριδας έχραγείσας μεταξύ τών έπισχόπων τοΰ εις αύτόν υποτελούς μέρους τής 
Ισπανίας, έπεζήτησε τήν συνδρομήν τού σοφού Αγγλοσάξονος Ά λ χ ο υ ίν ο υ  

(σελ. 30), τόν όποιον είχε γνωρίσει άπό τοΰ 781 είς τήν Ιταλία·/ χαί πολλά- 
χις μεν {χτοτε «αρεχάλεσε νά διαμείνη παρ’ αΰτώ, ήδη δέ μόλις χβτέπεισε νά 
χατασταθή όριστικώς έντός τοΰ Φραγκικού κράτους, ϋλεϊστον δέ ίχτοτε ϊσγυσεν 
ό άνήρ οντος είς το πνεύμα τού Καρόλου, χαί έπενήργησεν είς τάς πράξεις αυτού.

Ο Άλχουίνος προέστη πρότ'ρον τού ακμαίου έν'Κβοράκιρ ανώτατου ίχπαιδεο- 
τηρίου, τό όποιον είχε μίαν τών ολίγων τότε έν τή δύσει σωζομένιυν {Ιιβλιοθηκών 
χαΐ δπήρχεν ή χυριωτάτη ιστία τής υψηλοτέρας έπισιήμης χαΐ τού ακραιφνούς 
θρ^σχευιιχοΰ ζήλου. Ο φίλος τής παιδείας Κάρολος, άμα χαταπείσας τελευταΐον 
τόν άνορα νά διαμείνη εις τήν Γαλλίαν, έπέτρεψεν αΰτφ, χαίτοι μή όντι μο- 
''*ΧΨ> είσοοηματα πολλών πλουσίων μοναστηρίων, χοΐ δέν ΰπεχρέωσεν αύ
τόν νά «αραχολουθή ττ,ν αυλήν, άλλ' εύχαρίστοοςτόν είδε χατοιχήσαντα εΙςΤορώ- 
νουςήΚαισορόδουνον (Τουε»), διδάσκοντα αύτόβ; τοός έπιφανιίς άνδρας όσο; ήθε- 
λον νά παεδευθώσι χαΐ συνεπαγόμενον αυτούς είς τήν «ύλην, όσάχις έπορεύετο πρός 
«ύιήν έπΙ τψ αύτιρ τής διδασχβλίας σχοπιρ. Ό  βαηλεύς έχάλε; τόν Άλχουίνον



ίγβΐίητ^» *δ«ϋ ί» Χριβτο ?ι8άίΧβ>ον* 6 μίτριίφρο)» γίρω» Άδ{>ιϊρδ■ο ,̂ δϊτις 
ίνιτέλΐΛ χ4μτ)ί ίμ·ίμ«·:4< ΐΐνο? τη<Άλ»!ΐτ(βί χβΐ Σβ«(ο)τ^[Βί, ϊηίΐτβδεμΕτέςη 
*ί< ΐούς χληριχοδί χ*1 8ιωρ'»5τι 6πδ τοϋ Καρ4λο»> «βιδαγωγδί χ«1 διδάυχαλος 
ΐοΟ υΙοϋβδτοδ ΠιΐιΙνου, τοΰ ιη ί ’Ιτβλίβί βββιλίωί, ώνομοζεν ίαυτδΜμββητην τοδ 
ΆλχβϋΙνο»· οΐ «Ιοΐ, αΐ 9«γ«ίρί< ίδΕλ(ρβΙ το3 Καρ4λου ήγάλλοντο Ιιή 
δν4μ*τ» τών υ1δ« χαΐ θι^γβιέρων το5 τοιροδ άνδρδ;· αύτδ? τίλΕϋχα'ον 4 Κίρολοί 
ΙγβορΙ# δι4τι εΤχε ιδν Άλχοοίνον μάλλον, 1] ΙχΙ *“τοχ=ή βασιλείου όλου, Ισύ» 
«ησεν «δ·Λν εΙ« την λβμπράν ίχχλτ|»ιοίτιχήν δμα χβΐ πολιτιχήν βύνοδον η«ζ 
βυνεχροτ^,θη, 794, Ιν Φρβγχο^ρτίω, τώ «βρ» τίν ΜοΤνον ποταμδν, «ί>« φίλον οδ- 
τοΰ χβΐ διέταξε νά χαταγραφή ή σΰατατίί αδτη είς τάπραχτιχ* τή< αυνδδου.'Ο 
Άλχονίνβί 2λεγε την άλήβειαν εΙ« τδν Κάρολον, χαΐ δτβν «άννες οί λοιποί ίοιώ* 
πων· προέτρεψε δλ οϋτδν να Ιδρύαη χαί έηιοτημονιχην Ιταιρίαν, της δποίος πάν
τα τά μέλη ϊφερον δνέμαιβ άρχβίων συγγραφέιον ί| περιοινύμων άνδρών. ΚοΙ ^  
το μεν ό Άλχουίνος ό έπιφανέοτοτος τών περί τον βασιλέα σοφών, άλλ’ οδχΐ δ' 
μδνος, δι4τι ό Κάρολος έχάλεσε χαί ίλλους πολλούς, ών οΐ ονομαστέτατοι είναι 
ό Ιστοριογράφος τών Λογγοδαρδίων ϋ α ΰ λ ο ς  Δ ια χο νο ς  ή Π αΰλος Ούαρ- 
• ε φ ρ ΐδ ο ς ,ο  Π έτρος Π ε ισ ά τη ς , 4 Έ γ Ιν ο ρ δ ο ς ',  τοϋ οποίου σώζεται βίος 
Καρόλου, δ ’Δ γ γ ίλ δ ε ρ τ ο ς  χοΐ ό πρδ μιχροϋ μνημονευβείς Ά βδϊς Ά δ έλ α ρ -  
6ο ς. Διά της συνδρομής βΰτών χοΐ 4λλων τοιούτων άνδρών, τδ πλεΐστον άλ- 
•ΐοδαπών, ήγωνίζετο 4 βασιλεύς νά διαδώση την παιδείαν εις τύ Φραγχιχον χρά- 
τος. ΕΤναι αληθές, οτι ή παιδεία αυτή δεν είσέδυσε μέχρι τών σπλάγχνων τοϋ 
λαοϋ, άλλά έδελτίωσε τουλάχιστον τας άνωτέρας τάξεις καΐ ουσιωδώς έπενήρ- 
γησεν είς αύτο το πνεύμα της Κυδερνήσεως, ώς Ιξάγεται άπύ πολλών τοϋ βα- 
οιλέως έπιχειρήσεων, ών τινες δ'εν άπέτυχον, είμή 8ιά την άμάθειαν τών κα
τωτέρων ύπαλλήλων χαΐ τών έργατών. *Η δέ μάλλον λόγου άξί* τών αποτυ- 
χουσών αυτών ίπιχειρήσεων ήτο ή διώρυξ δι’ ής έμελέτησε νά συνάψη τούς 
ποταμούς "Ιστρον χαΐ Μοΐνον· άλλ'ό Κάρολος κατεσκεύασε πολλάς γεφύρας, χαΐ 
Ικχλησίας, καί βασίλεια πολλαχοϋ μίν καί άλλου, μάλιστα δε είς ’ΑχυΙσγρα- 
νον, πόλιν έν ή ιδίως έτέρπετο διατρίδων.

Έ ν τώ μέσφ δμως τών βουλευμάτων τούτο» χαί κατορθωμάτων, 4 άνήρ έχεΤ- 
νος ήσθάνετο την πίεσιν τού μεγαλείου αυτού, μή δυνάμενος νά διεξάγη τούς 
πρσμνημονευθέντας χατάτών Αύάρο» χαί Σαξόνων πολέμους μετά ί’σης έπιτυ- 
χίας, οΰδ’ άνευ βαρείας χαταθλίψεως τοϋ έθνους. Αΐ αδιάκοποι σχεδόν στρατο- 
λογίαι ήνώχλουν δεινώς τούς Ιδιους αύτοϋ ύιτηχόους, μάλιστα τούς είς τά άκρα 
τοϋ κράτους οΐχοϋντας, οΐτινες ώφειλον, ού μόνον ώς πάντες οί λοιποί νά προνοώ- 
σιν ο'ίχοθεν περί τής Ιδίας πρός πόλεμον παρασκευής, άλλα χαί συνεχέστερον 
προςεχαλοϋντο νά στρατεύωσι, χαί, ήναγχασμένοι πολλάχις νά πορεύωνται είς 
τά αντίθετα σύνορα, ήσαν υπόχρεοι νά συντηρώσιν έαυτους έπΙ μαχρότερον χρό
νου διάστημα. Κατά τάς ύπο τοϋ Καρόλου έχδοθείσας διατάξεις, πάς 4 Ιχων 
χτήμα ώρισμένου τινός μεγέθους &φειλε νά στρατεύη αυτοπροσώπως* έχ δέ τών 
πενεστέρων, δύο, τέσσαρες ή πέντε, άναλόγως τών χτησεων αύτών, ΰφειλον συν- 
ελβόντες νά έχπέμψωσιν ένα ίξ αύτών, άπό κοινοϋ συντελοΰντες είς τήν δαπά
νη» τής συντηρησεως αύτοϋ. Ό  άκοφεύγων νά στράτευση, Ιτιμωρεΐτο διά χρη- 
ματιχής ποινής, ίξτις ήτο μέν μιχροτέρα ώς πρός τούς πένητας ή ώς πρός τούς 
πλουσιωτέρους, ήτο δμως ούδέν ήττον χαταπιεστιχΐ) ώς πρός τούς πρώτους, Ιδίως
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6» ΜΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ί ι ί τ ι  & ^  τμ^ατο< ίλάμβαν* ■<& -φΕτον τού κοβοΰ x̂ Ει 2ν(δί(χνιηα
Τ(ΰΟ(ν αύ«τ)ρ^ατθ( ιηρί <(βπρα|ιν' δ λε«ποΐάχτης Ιτιμωρίΐτο ίιά  θανάτου.

Οι Αυαροι ττλίιηαϊον έδαμάβθηοαν 1ν Ιτ<ι 796 χαΐ <1ς ^ ιρ ά ν  ύχΙχυψαν 
λιηλαοΕαν, άχ ί ΐ  τ>)« άχτοχαοθη άκ& αυτών προήυ^* βραδύτερον
ή άχαρχΕκ Α&«τρ(α(. Ά λλ ' οΐ Σά^οντς άκέμενον άποχρούοντε; τους ξένους νό> 
μους χοΐ βεηεους, χαΐ «·ρ πολλάκις ήττώμενοι χαΐ τά χάνδεινα πάοχοντις άπδ 
τοΰ πολέμου. Εΰτυχέατερος ύπήρξεν δ Κάρολος προς τούς ίν '1»«αν(γ “Αραβας, 
άι» τών όποιων τύς θρηβχευτιχύς χβΐ ίλλας ίριδας ώφελούμενος έχυρ1ευ«, δ;4 
τοΰ υΙοΟ Αουδοβίχου χαΐ τών πιρί αυτόν γενναίων Άκυτανών, ττ,ν Βορκελλόναν, 
801, την Τέσχον, τ4ς Βαλεαρίδας νν,αους χοΐ Τδρυ«ν έν Καταλονία προμαχώ
να τοδ χριατιανισμοΰ δοςκαταγώνιατον. Τα δ* κατ4 τών Μωαμεθανών ταΰ-' 
τ» κατορθώματα τοΰ μεγάλου άνδρος χαΐ ή «ροβωπική ύποαττ^ιξις ί ’* παρέαχεν 
ιΐς τύν άπύ τον 795 διάδοχον τοΰ Άδριανοΰ Α ' Παπαν Λ έοντα  Γ ,  προ- 
άτρεφε τ'ον Αρχιερέα τούτον νά άπονείμη είς τον Κάρολον τιμήν μεγαλην, 
νέ άποδώαη δηλαδή αύτφ το αξίωμα τοΰ Αύτοχράτορος τοΰ δυτικού ·Ρωμαϊχοϋ 
κράτο··ς, άξίωμα τύ όποιον ουδείς εΤχε λάβει άπδ 'Ρωμύλου Αΰγο·>ατούλου.

Ό  Κάρολος εΤχιν Ιλβει, τφ 800 ίτ ΐι, είς 'Ρώμην, Ινα παγιοιαη την ύπύ 
άμ^υλίων διενέξεων άμαιαβητουμένην άρχήν του είρημίνου Πάπα· αύτος δε είς 
άμοιβήν τής προοτασίας τ α ^ ς ,  κατά τήν ίορτήν τής Χριατου γεννήσεως, γονυ- 
πετήβαντος τοΰ Καρόλου ένώπιον τού Ιερού τής Μτ,τροπδλεως, έχόαμησεν αύτύν 
διά τών παρααήμων τοΰ αΰτοχρατοριχοϋ άξιώματος, χαΐ το μέγα τοΰ παριβτα- 
μένου λοοΰ πλήθος, ύπδ του Λέοντος προτρεπόμενον, άνεκήρυξε τύν ρααιλέ» 
των Φράγκων αύτοκράτορα ’Ρωμαίων, ένίρ μέχρι τής έποχής έχείνης δεν ϊ^ε- 
ρεν εΙμή άπλοΟν τόν τίτλον τού Πατρικίου τής 'Ρώμης. Ό  Κάρολος, ίν τή με- 
γολορ-υίϊ αΰτοΰ, ήαβάνετο, οτι ώς έκ του πλαατού ίχείνου άξιώματος δεν ηυξανε 
πολύ ή πραγματική αύτοΰ δύναμις, περί ΙλαχΙατου δ’ ίποιεΐτο ίν γίνει την ίξω- 
τεριχήν >Λμπρότητα χαΐ ίπιιράνειαν, δθεν χαΐ έξηχολουθηβε φορών άείποτε τήν 
βννήθη αυτού φραγκικήν ένδυμασίαν, μή περιβαλλόμενος δέ πολυτελή κοαμήματα 
χαΐ (μάτια εΙμή είς ίπιαημους περιατάαεις. Ή  αλήθεια όμως είναι, δτι ή 
αΓγλη τής αύτοχρατορίας ίπενήργηβεν είς τα πνεύματα τών αυγχρόνων αύτοΰ 
πολύ μάλλον ή τύ μέγεθος τής εΰφυίας χαΐ τής περινοίας τοΰ άνδρός. Αύτύ 
δΙ τούτο δυνάμιθα μιέχρι τινός νά εΓπωμεν χαΐ περί τών πολυχρότων αχέβεων 
ας αυνήψε πρόςτε τον περίβλεπτον Άββαοίδην Άρουν άλ'ΡααΙδ χαΐ προς τύν 
πατριάρχην τών'ίεροαολυαων' αΐ αχέαεις αύται άλλο πραγματικόν άποτέλεαμα δε« 
ίπήγαγον, εΐμή δτι Ιξηοφάλιβαν όπωαούν τούς πολυαρίθμους ήδη προαχυνητάς 
τοΰ Αγίου Τάφου. Ά φ’ έτέρου, οΰδ' ή βααιλίς Ειρήνη, ουδ' οΐ διάδοχοι αυτής 
(έξαιρέβει βφετεριατών τινων τής άρχής) άνεγνώριβαν ποτέ τύ άξίωμα έκεΐνο τών 
αότοκρατόρων τής δύαεως.

Ο Κάρολος διετριψε τότε ιΐς τήν Ιταλίαν μέχρι τού θέρους, άαχολούμενος 
«υντόνως περί τήν διάτβξιν τών πραγμάτων τής χο>ρα; τούτης καΐ Ιδίως περί 
τήν κατάπαυβιν τών καταχρήαεων τών Κομήτων καί τών Κεντηναρίων, ήτοι τών 
προϊαταμένων τών ίπαργιών καί τών ύποδεεατιρων περιφερειών. Έ ν γένει δε 
χατά τλ τελευταία ταϋτα τής ζωής αυτού ϊτη ίνηαχολήθη μάλιατβ ό Κάρολος 
περί τήν βελτίωαιν τής τύχης τών ΰπύ τού βυνεχοΰς πολέμου χαταπιεζομκνων 
^ηχόων αύτοΰ, διά ποικίλων περί δικαβτικού και πολίτικου δργανιβμοΰ, πεί'ι



$ρτΐ»«ία« «ΐιββρχίβί, ΐίίρ^ ίιιιβτιίμης χαΐ τίχνης διαίΙξίων, « ρ ΐ ων ίπιφί- 
{Κ^«ν ^δη πλίΐότίρά τ»να έντ*5β«.

ΑΙ μίν χυριώ-κραι ΜομοθετιχαΙ χαΐ διοιχητιχαΙ χεί διχαηιχαΙ &ποΟίφ:ι; άηι· 
φασίζοντο έν χοιν^ βννδδφ, ητι< βυνίχροτίΤΐο *ν ίβρ;, χ»1 Ιδίω; δν μηνί Μαίφ, 
(0·η>ρυ« Μ»ι1ΐα9) οΰχΐ δί, ώ< ιτρότ*ρον, Ιν Μαρτίψ μτ,νΐ (Οβηρα* ΜιΠίαβ)· Π ϊρ· 
ή»«ν δ» δν «νόδψ ταύτρ, δχτίιί των χληριχών κβΐ λαΤχών μίγί»τάνων (ηι<όο- 
τίβ , Μθίθΐ«9) χα\ ίνΟρωποι δχ τβϋ δ-δ,μο» (πιϊοογ<9) ’ αλλίί μόνοι ο! μ£γιβταν«ς 
δδοϋλίύοντο χβΐ «ψηφοφόρουν, »1ς δ* τούς «ολλοίΐί ίχοινοτοιονντο Απλώς τ* δό- 
ζαντοι, Τνα δπιδοχιμάνωιην αντΑ διΑ κοινής ίπιιρωνήοίως. Αΐ μίτΑ των μςγιοτί- 
νων βυντ(δ(ΐβαι άπο^άοκις τών κοινών συνόδων δ/.κλονντο Κ α π  ιτο υ λ ά ρ  ι α' 
ίιπιβάλλοντο δ« <{ς τΑς συνόδους τβυτας χαι α1 Ιχχλτ,σιαστιχαι υποΟέσοις, άλλα 
πιρί αυτών δβουλεΰοντο μόνοι οΐ χλτ,ριχοΙ| άν χαΐ αΐ άπουχσιις αυτών Ιδέοντο 
ίπίστις τϊ|ς βασιλικής έπιχυρώσεως.Ή διοίχησις τώνϊπαρχνών χαϊ ή διανομή τής 
δικαιοσύνης ήτο ώς έξης ώργανισμένη.'Ο Κάρολος διώριζεν εις εκάστην επαρχίαν 
ή χομητίαν ενα Κόμνιτα (€0ΐη«8, &Γ*0ι έχάστην δε έκατοντάδα ήτοι ΰποδιαί- 
ρεσιν τής έηαρχίας, ένα Κεντηνάρίον (οεηίεηειίυο]. Μόνον είς τά σύνορα, 7νχ δπι· 
τύχη την άσφαλεοτέραν τής χώρας άμυναν, ήνωνε πολλας έπαρχίας υπο εν* και 
μόνον χόμητα, ιρέροντα -ώ Ονομα τοΰΜ αρκΙονοςή  Μ αρχγράιρου (ΜΐεοΙιΐβΙρ 
ΜειΙι^Γαίςη}, τό όποΤον δμως μαίνεται μεταγενέστερον τών χρόνων τοϋ Καρόλο( 
τοΰ μεγάλου. Οί χόμητες ήσαν ηγεμόνες τής στρατιωτικής δυνάμεως τής έπαρχίας, 
ΐτροίστάμενοι τής διοιχήσεως χαΐ πρόεδροι τών δικαστηρίων αότής. Έ χ  τών άξιω< 
ματιχών τής βασιλικής αυλής ίπιστ,μότατοι ήσαν ό άρχιειρημέριος ή άποχρισιά- 
ριος και ό χόμης παλατΐνος, λαβόντες οίονεί ττ,ν τάξιν τοϋ Μ»^ο (̂1οIηϋ». Ό  πρώ
τος, κληρικός ών, Ιπεμελεϊτο άπάσας τΑς έκχλησιαστιχΑς όποθεσεις χαι προίστα- 
το τοΰ αϋλιχοΰ γραιρείου, δ δεύτερος διεξήγε τας πολιτιχΑς ΰποβέσειξ καί ιδίως 
τβς διχαστικάς. Τα τοπιχΑ δικασηίρι* συνεκροτοΰντο, είς πάσαν έπαρχίαν χαΐ 
εκατοντάδα, προεδρεύοντος τοΰ χόμητος καί τοϋ κεντηναρίου, άπό αριθμού τίνος 
ελευθέρων άνδρών τής έπαρχίας, έκλεγομένων, ϊτι έπΙ Καρόλου, ΰκό τοΰ λαοΰ, 
όνομαζομένων δέ δοΙιοείΤεη, δεοΐιίοΐ, (δικαστών). ΚατΑ τών άποφάσεων των δι
καστηρίων τούτων τής έπαρχίας καί ττ,ς έκβτοντάδος, ήδύνατο νΑ γίνη ε^εοις 
εις τούς έκτάχτους έπιτρόπους, περί ών μετ’ όλίγον, καί άπό τούτων πάλιν είς 
τόν βασιλέα ή τον χόμητα παλατΤνον αύτοΰ, ΙΙαρεκτός τούτων, οιεξήγον έπΙ τοΰ 
Καρόλου, καί οΐ έπίσκοποι χοσμιχήν εξουσίαν, ήτοι τΑ τών χομήτων οίχαια, έν- 
τός τής περιφέρειας αυτών. Έ πΙ δέ πάσιν, 7δρυσεν ό Κάρολος χαΐ έτερους τινας 
άνωτέρους άρχοντας, διορίζων κατ’έτος είς πολλας έπαρχίας όμοΰ, δύο έκτάχτους 
έπιτρόποϋς, τόν ένα κοσμικόν, τόν άλλον Ιερωμένον, οΤτινες καλούμενοι Ρ>ί«ί άο- 
οιΐαίοΐ, έργον εΤχον νΑ περιοδεύωσι πολλαχις είς τας άνατεΟείσας αΰτοΐς έπαρχίας, 
7να έξετάζωσι τα χατΑ την χατάστασιν αυτών, νΑ δέχωνται είς τΑς τοπιχΑς συν
όδους (ρΐιοΐΐϋΐυ, εηοΠαιη) χΑ χατΑ τών χομήτων, τών χεντηναρίων καί τών έπι- 
σκόπων παράπονα, νΑ διορίζωσν τούς κατωτέρους υπαλλήλους, νΑ έπιτηρώσι την 
Ιχτέλεσιν τών περί στρατολογίας διατάξειυν χαί νΑ άναιρέρωσι περί πάντων είς τόν 
^σιλέα . Οί έκτακτοι αύτοί λοιπόν έπίτροποι άφ’ ένός έπαισθητοτέραν άνεδείχνυον 
την βασιλικήν έξουσίαν είς'τι^ς χόμητος καί τούς έπισχόπους, άιρ έτέρου έπρο- 
στάτευον τόν λαόν χατΑ τών χαταχρήσειον τών παντοδυνάμων έχείνων τοπικών 
άρχόντοιν. Άλλ’ είναι πρόδηλον, δτι δεν ήδύναντο νΑ έκπληρώσοισι την σωττψίαν 
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αυτώι ΐιτοΤίϊίν, ίΐμί) ίνόίω ίχάβητο ΙπΙ <&ΰ δρύνο» ροΛλιί>ί 1βχυρ4ί, *βρ5ι ^  
όυο(ο« ί-.βί μόνοα 1λάμι6β»ον τί) άζίωμ· αίιτύν χβΐ τί?» ίυΜίρ’*. Οΐ δϊ ά«β{- 
*ίΤς τθ5 Καρόλοο δίάδβχβι, ώ  μόνον δίν ·ήδι»ντ;δηβ«ν νλ {ιιτοοτη?(|«*« τού; ίπς- 
ορότΚΜί τούϊοιχ, άλλ», χ*1 τόν χΰριον βχοκόν ιήςονοτάβίωί βύτών «βριμϊλήσαν- 
τ«<, βνίθΕσαν ϊ*  ϊργβ ταϊίτ» «ολλβχΐί «1< βότους «ύς Ι« ί« ό π ο «  χβ» τοί« »ό- 
μτγτβί, ίχ Λ  «ότανί ίμιιτβίωΜη μίν τόν Ιλιγχτιχόν χ β ρ β κ ττ^  ον *Τχίν δ 
Κίρολοί *μ 1 νοΰν, όπήγαγον δδ χοΐ ϊτιρον άτόητ,μα, οτι «βλλκ ίχ  ι·ΰ  Ι γ  
μο« ίπαοσβν τοδ νβ ψοιτώσιν *1« τίίί το*ιχλ< ουνόδους, διότι ούδΐν όγεΐ£« ή- 
δόνβτβ ήδη νλ ·ηραχβή (<ς βύτί« κατλ -ϊών χατβχρτ,Λω» τών τοπιχώ* « * λ -  
λήλΜν.

Ό  Κάρολο< έϊ:ίμ«λν.θη ουντονώτβτ* χ ϊ ΐ  -ώ βίχονομιχ» τράγμβτβ, ζητήϊχν 
δχριδιϊί ·Βληροφορ(Β< «ιρί ιών χτημάτων του οτέμμβτοί, των όχοίων ή κρόο- 
οδοί βπίτέλιι τό χυριον μΙρος των ^βοιλιχών €ΐο&δημάτων, χαΐ ίχδον? «ίρ» 
τή« χβλλΐϊργ{β« βΰτών, διβτάξτις μ«κρά«, *ΐ« δ ί δΙν πιριωρίσδη νό χβνονίοη έν 
γέ ϊ«  τ^ χαθ/χοντ* των διαχωριστών χβΐ τών όηβλλήλων αυτών, άλλδ χβΐ λτ· 
«τομίρίϊί Εδωχίν οδηγίας ««ρί γβωργίις, « ρ ΐ χηι»υριχής, «ερί θηριυτιχής κ. 
τ .  τ . 'Ε τ ι δό, αυ τιώ ν  -.'όιτος χαΐ διωγραμμδς της αω^ροβύνης χαΐ ττ,ς τάδκως, 
ήγωνίαθτ,, δι’ άατυνομιχών διατάξεων, νά ικριατβίλη τήν μέδην χαΐ Λλβς τοιαυί, 
τας χακίας, δπρο»πά0η« νίι ίχριζώαη την ληστείαν, ίχεμεληίίη τούς ττίντ,τας, 
ίςόδωχεν Ιμτοριχοΰς νόμους χτλ. Ιδίως δ^ μνήμης άξια ιΤναι τα διαταχβέντα 
ΐιΐιό τοϋ Καρόλου, ΐνα σωιρρονίϊτι χοΐ βυνετίη» τον ιτολλάχις ληομονήαοντα τλ 
όληήή οώτοΰ καθήκοντα χλήρον. Εις Ιν τών τελευταίων αότοϋ χοχιτοολορίων, 
δ μεγας άνήρ άκεύθυνε, διδ τών δχτάχτων Ιιατρόικύν, είς του; Έχιοχότπιυ:, τας 
έ{ής δρωτήοίΐς. « ’̂ Αρά γε τό ά^εαθαι τον χδαμον βυνίαταται μόνον είς τδ μή 
» ^ίρειν διιλα χαΐ ίν άγαμί^ι διατελεΤν; Ά ρ ίγ *  τςαρήτησε τά έγχόαμια, 6 ίν - 
» βρωτϊος ίχεΤνος, δςτις άδιαλεΐατως άλλο δεν μελετά είμή ττώς, ϊκ ιιαντός τρό- 
» «ου, να βόξήτίΐ τδ χτήματα αίιτοϋ, δςτις, ότέ μεν διδ τών βόδω* της χολά- 
» «ως, δ τε δΐ διά τών ίτιαγγελιών τοϋ ούρανοδ, άγωνίζεται νά χαταπείση τους 
» άπλουατΕρους τών ηλουαίων χαί πενήτων να ά^αιρεάωοιν από τών νομίμων 
» αυτών κληρονόμων την προςηχουβαν αότοΐς περιουσίαν χαί νό άνοτριάοωσιν 
» ούτως αδτούς νίι τραπώαιν Ιπειτα Επί την ληστείαν χαί τήν κλοπήν; Μρά 
» γε «αρήτησε τδ εγκόσμια ΙχεΓνος δςτις, Εχ πλεονεξίας, προτρέπει άλλους δια 
» χρημάτων είς Επιορκίαν χαΐ ψευδομαρτυρίαν χαι Επιτρέπει την διοίκησιν τών 
» κοσμικών πραγμάτων της Επισκοπής «ΰτθ3 ρίς ίνδρ* οΰχΐ δίκαιον χαι Οτο- 
I σεδή , άλλα αισχροκερδή χαΐ άπάνθροιπον; >

Καί περ 3έ τοσαάτας χαταβαλών προςπαθείας περί τής Εν τίρ χράτει αυτοΰ 
παγκνσεως τής ειρήνη; χαΐ τής τάξεως, ό Κάρολος δέν ηυτυχησε να ήσυχάση 
μέχρι τέλου; της ζωής αΰτοΰ* τό ϊργον τοϋτο ίιπερέβαλλε τας δυνάμεις άν- 
δρός Ενός, διά τήν άχανή τής Επικράτειας δκτασιν χαΐ τό ταραχώδες πνεύμα 
η>ν γειτόνων αότής. Έχτός τών Εκδρομών δσα; οΕ χόμητες αύτοΰ ήναγχά' 
σθτ,ββν νά ίπιχειρήσωσιν είς Ουγγαρίαν, είς Βοημίαν χαΕ είς Βρανδέμβουργον, 
Εντ,σχόλησε» αυτόν κατά τά τελευταία πεντεχαίδεχα ^ ς  χυδερνήσεως αύτοΰ 
Ετη ιδίως οΕ ϊάΙονες χολ οΕ Εν Όλσατία, Εν Σλεαοοΐχω χαΐ Εν 'Εοντλανδίε  ̂ ο ϊ ' 
χούντες Νορμαννβί. 0Ε τελευταίοι οδτοι δεν περιωρίζοντβ ήδη είς τό νά Επερ- 
χωνται Επί τβ άρχτιχϊ 2 “ »Λ9Ρ*ι *λλά μέχρ^ΐ Άχυτανίας ίπςξέ-
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ΤΜΗΜΑ Β', 67
« ν κ ν  ·ϊ4« βίΛ ββλ^ίίηί έβιθ{ί€ΐς. Οΐ Γάξονε« δίν ίποΒΜν μαχίμενοι δ«ίρ 
■ίήί άν«ξαρτη»(α<. Ά λλέ τω 804 ό Κίρολος, στρατ«ύσιχ« ιιάλιν ίπ ΐ το<5του<, 
χβΐ «ολλούί μεν έ | αύΐων μ ιτοτοπίϊίί *1ς τήν τών Φράγκων χώραν, *?« 84 
την τών Σβξίνων χώραν Ιγκβτοικίσαί Ιν μίρει τ ώ ; συμμάχους αύτοΰ Σλαύους 
Όδοτρίτας, Ιν μάρςι Φράγχους άποίχους, χαΐ δια^ρίσας ουτω τα διάιρορα Σα- 
ζονιχά <ρΰλα, χατεπαυσ* ΤΜουτοτρδπως όριστιχώς τάς τών ιρυλών τούτων 
ναστάσιις. Οΐ ΰποταχθΙνΉς Σάξονις 8ιέμιιναν μέν, ώ; χαΐ οΐ Φράγκοι, άτίλεΐς 
^ ο ·  χαΐ Ιζηχολούθτ,βαν έχλίγοντςς τους Ιδιους χριτάς (5ο·Ι>ίΒΐ] Οπο την προϊ- 
δρςίαν τών βασιλικών κομιστών, ΰηιχριώθησαν όμως ν4 διχΟώσι αυμπαντςς τ8 
Χριστιανιχδν θρι^οχευμα χαι νά τιλώσιν «Ις τοΐις Ιερείς χαι ε(ς τας έκχλησ(ας 
τήί νέου τούτου δόγματος κατ’ Ετος το δεχατον τών καρπών, τών ζώων χ «  της 
βιομηχανίας αίιτών. Οΐ 8έ ΝορμαννοΙ, άιροΰ πολλλς δπηγαγον εις τό κράτος πλη· 
γας, άποβαλόντες τον ήγεμόνα αίιτών Γοδοφρέδον χαΐ διχονον,σαντες ηρός 1λλΐ)· 
λους, όπέχυψαν ίπίσης είς την τών Φράγκων κυριαρχίαν. "Ωστε 4 μάγας άνήρ ηΰ- 
τύχησε νά ιδη, «ερί τά τέλη τής ζωής, δπαντας τούς δχίίροίις αύτοΰ ταΑινωθέν- 
τας. Ό  καλιάς τών Αράβων 'Δροΰν άλ 'ΡοσΙδ έλάμηρυνε περί την δποχήν τβύ- 
την τό αξίωμα τής βασιλείας τών Φράγκων διά νέας πρεσβείας. Είς μόνους δέ 
τούς Βυζαντινούς έπέτρεψεν ό Κάρολος Εντιμον ειρήνην, διότι δίν εΤχε στόλον 
έχβνόν ν' άντιπαραταχβή είς τόν Βυζαντινόν όβεν παρεχώρησεν αύτοΐς τφ 803 
τήν Καλαβρίαν χαΐ την Νεάπολιν, Ετι 84 χαΐ την παραλίαν τής Ένετίας χαΐ 
τής Δαλματίας, χαι πάλιν, μετά νέας έχθροπραξίας, έπεχύρωσε, τφ 8{4, την 
παρβχώρησιν έκείνην.

Ό  Κάρολος είχε διαιρέσει, Ετι από τού 806, «ό κράτος μιεταξύ τών τριών εώτου 
υιών, τοΰ Καρόλου, τοϋ Πιπίνου καΐ τοϋ Λουδοβίκου* άλλ' οΐ δύο πρεσβύτεροι 
τούτων άπέβανον προ τοϋ πατρος, ώςτε δεν χατελείρΟησαν είμή ό Λουδοβίκος χαΐ 
εΤς τοΰ Πιπίνου υιός, 4 Β ερνάρδος. Είς τον πρώτον εδωχεν ό πατήρ τη» 843 
το αϋτοχρατοριχόν αξίωμα, ώς μόνον τής κυριαρχίας κληρονόμον, διατάξας όμως, 
ότι 4 Βερνάρδος θέλει λάβει τήν Ιταλίαν, ώς υποτελής εκείνου βασιλεύς. Άπέθα- 
νε δέ 4 Κάρολος τφ 844, είς ηλικίαν μέν έτών έβδομήχοντα και δύο, βασιλεύ· 
σας οε τεσσαράκοντα Ετη.

§ .  8 ·
ο ι  Δ β β α ί ί ί α ι ,  χ β (  π ε ρ  Ε χ ο ν τ ε ς  τ ή ν  ά ζ ί ω τ ι ν  τ η ς  ί ιτ τ ε ρ τ ά τ η ς  χ ο σ μ ι χ ή ;  

κ α ι  π ν ε υ | ΐ α τ ι κ ή ;  κ υ ρ ια ρ χ ία ;  ό λ ω ν  τ ώ ν  Μ ω α μ ε θ α ν ικ ώ ν  χ ω ρ ώ ν ,  χ α ΐ  φ ε»  

ρ ο ν τ ε ;  τ ό  τ ώ ν  Κ α λ ιφ ώ ν  ό ν ο μ α ,  ά λ η θ ώ ;  0 μ ω ;  ^ έ ν  η ρ χ ο ν  ή ^ η  ε ϊμ ή  έ ν ό ;  

μέρο ιυς τ ο ν  ά χ α ν ο ϋ ;  ε κ ε ίν ο υ  κ ρ ά τ ο υ ; ,  ί ι ό τ ι  κ α ί  έ ν  Ι σ π α ν ί α  κ α ί  * ν  Α φ ρ ικ ή  

π ρ ο έ χ υ ψ α ν  ί υ ν α σ τ ε ΐ α ι  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ι .  Β ρ α ίύ τ ε ρ ο ν  μ ά λ ι σ τ α ,  κ α ΐ  α ύ τ ό  τ ό  

κ α τ ά  τ ή ν  Α σ ία ν  α υ τ ώ ν  κ ρ ά τ ο ς  ί ι ε μ ε λ ίσ θ η  έ π Ι  π ο λ ύ .  Α λ λ ά  κ α τ ά  τ ή ν  

π α ρ ο ύ σ α ν  π ε ρ ίο ί ο ν  τ ή ς  ισ τ ο ρ ία ς ,  τ ο ΰ τ ο  τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν  τ ό  μ έ ρ ο ς  τ ο ΰ  Μ ω α 

μ ε θ α ν ικ ο ύ  κ ό σ μ ο υ  ^ ια τ ε λ ε ΐ  ε τ ι  ή ν ω μ έ ν ο ν  ύ π ό  ή γ ε μ ό ν α ς ,  ο ΐ τ ιν ε ς  έ ξ ε τ ρ α ·  

χ η λ ίβ θ η σ α ν  μ έ ν  η ^ η  ε ίς  π λ ε ίσ τ η ν  δ ε σ π ο τ ε ία ν ,  χ α ΐ  α υ θ α ιρ ε σ ία ν ,  κ α ΐ  ά σ ω -  

τ ί α ν ,  ά λ λ α  σ υ γ χ ρ ό ν ω ς  π ρ ο ε β ίβ α σ α ν  τ ή ν  τ έ χ ν η ν  κ α ΐ  τ ή ν  έ π ισ τ -η μ η ν ,  έ ν ε -  

ψ ύ χ ω σ α ν  δ έ  τ ή ν  ε μ π ο ρ ία ν  κ α ι  τ ή ν  β ιο μ η χ α ν ία ν .
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Ί« γ ο ρ { α  τω ν  Ά β β α ϊ ι^ ώ ν  μ^χρ*  του  θ α ν ά το υ  τοΰ  Μ αμοάν. -·« 
*0 άρχτιγίττίΐ τη; των Άββαοιίών ίυναοτιία; Ά βονιλ  Ά €βά < , & Ιπονομα-
βΟιΙί Έ λ  Σαιρφ^ ^τοι ««ραγευς («λ· 57), ίχυβέρνηοη άπδ τοΰ 750-754. Ά πο-
•τρί^άμενοι; τ ^  Δβμβοχ^ν, δώ  την »1< τοΰί Όμίέάδο; άιροβίωαιν τή< τώλεω; τοώ- 
τη«, δεν ίδρίθ«ν ίίς βΰτην, άλλ’ ούδβ άλλην έριοτιχήν τοΰκρβτου; ΐίρωτεύουοαν 
άξελέζατο. Δείξήγαγε δ ΐ ήδη την χυβίρνηοιν, κατά τδν «αρα τοϊς άνατολιχοΓ; εΐ- 
•ίομίνον τρδι»ν· ήτοι ένψ οΐ ηροηγούμενο» χαλίιρβε δ«ν εΤχον «Ιμή ίνβ γραμμα
τέα βυντάβοοντα τ4< διαταγαβ αύτών, αΰτδί άνέθιβί την όλην χυβέρνηβιν ε(< 
Β ε ζέρη ν , δχερ έοτίν ί?ί ΰχέρτβτον ίρχοντ* ένίργοΰντα έχ’ όνόμβτι τοΰ ήγε- 
μόνοο χαΐ άκ άντιττρδοωχον χαΐ έπ(τροχον αΰτοϋ, άνοιξα; οΰτω την θύραν εις 
την αύθαιρεαίοεν χαΐ την φιλοδοξίαν. Είναι δέ ίξιον οημειωαεω;, ότι μετ« 
τον θάνατον τοΰ ηρώτου των Άββαοιδών Βεζίρου, τδ χηρεϋβαν άξίωμα έπεχρά- 
■κη εΙ« ίνδρ», τώ  όχοίου ̂  οίχος άχΐ *ολλδ« γενεά; διεφύλαξε τήν ύχερτάττ,ν τού
την άρχήν· χβι εΤναι δ Α-ήρ ουτο; Κ β λεδ   ̂ υΐά; τοΰ Βαρμεχου χαι άρχηγετη; 
τον των Β α ρ μ εχ ιδ ώ ν  οΐχου.

Ό  Ά β?δ; διώριοε διάδοχον ουχίτδν ιΛδν, άλλά τδν άδελφον αύτΜ Ά βοΛ  
Δ ζαφ φ άρ άλ  Η αναοΰρ, ο;τι;, ιεαγιώοα; την άρχήν αύτοΰ 8ιά «ολλών βφα- 
γ&» χαι χαταδιώξιιον, μετέφερε την Ιδρόν τή ; χυβερνήοεω; ιεληοίον τών έιταρ- 
χι&ν έχείνων εΐ; τά; όιχοΐας χιτιρχουν οΐ χλιΐβτοι τΰν Άδβαηδών διταδοί χολ 
Ιδρυαν τδ ιεερέφημον Β α γδά τιον  (κληοίον τών έρειιχίων τή; άρχαία; Κτηαι- 
φώντο;, ήτι; διιτέλετε χχρωτεύουβα χαι τών Σαοοανιδών, δνομο^ομένη τότε Μα- 
δα)ν) τό δχοΐον χαΐ παρέμεινν χαθεδρα τών ’Δδδαβιδών, Ό  Μανβοΰρ χατηοώ- 
τευη μλν άιεειρα χρήματα εΐ; χατααχευην όχυρωμάτυν χαι άλλων δαπαντ^ρών 
φΐχοδομών, χαΐ έν γένει άνεδείχθη έλευΟέριο; μέχρι απατάλη;, άφ’ έτέρου τοοοϋ- 
τον χατεχίεοε τδ δπηχοον, ώ;τ( άποθανών χατέλιπε 600 εκατομμύρια Διρεμίων 
(τδ Διρέρον (οοδυναμεΐ «ρδ; (ν τρίτον ιεερίιηκι τοΰ ταλήρου}, ίτε δέ είχοοιτέο- 
οαρβ φλογών έχατομμύρια.

Ό  έν ίτει 775 διαδεξάμενο; την άρχήν υΐδ; αύτοΰ Μ ω άμ εθ Α' Η α χ α - 
δ ή ;  Ιδειξεν εύγενεστέραν ή ό πατήρ έλευθεριότητα, έμψυχώβα; τήν τέχντ,ν χα^ 
τήν έπιοτημην, χαί Ιδρύοα; κοινωφελή χαταβτήματα, άλλά παρεξετράπη ουγ- 
χρόνω; εΐ; όλεθρίανπολυτέλειαν. Όπεριώνυμο; υΙο; αύτοΰ Ά ρ ο ΰ ν  ’Ρ ααΙδ , 
βτρατεύοα; χατά τή; Βυζαντινή; βαοιλίδο; Ειρήνη;, ύπεχρέωοεν αυτήν, διά τήν 
^αθυμίαν τών βτρατηγών τοΰ Βυζαντινού οτρατοΰ, εΐ; πληρωμήν φόρου. Μετά τδν 
θάνατον τοΰ Μαχαδή, τψ 785, διεδέχθη αύτδν κατ’ άρχά; δ πρεοβ^τερο; τών δύο 
υ(ών του, Μ ουαά; άλ Χ αδή, άλλ’ άποθανόντο; αΰτοΰμετάπεντεχαίδεχα μήνα;, 
περιήλθεν ή άρχή ι ί ;  τδν νεωτερον υΐδν Άροΰν άλ ’Ρασίδ.

Ο Καλίφη; οντο;, ό;τι; έχυέέρνηοε μέχρι τοΰ 809έτου;, ύπήρξιν ό λαμπρότε
ρο; ήγεμων τοΰ τών Άβδαοιδών οΐχου καί χατέοτη, ενεχα τών αρετών αΰτοϋ, έπι’-  
οη; πολυθρύλλητο; έν τή ανατολή, δοον ό ούγχρονο; αύτοΰ Κάρολο; ό Μέγα;, Ιν 
τή δύσει, 8ν χαΐ αΐ άρεταί έχεΐναι δέν ήοαν άμιχτοι αυθαιρεσία; χαΙ ώμδτητο;, χα
θώ; συμβαίνει, ώ ; έπΙ τό πλεϊστον, είς του; μεγαλητέρου; τή ; ανατολή; χυβερνή- 
τα;. Τήν περί τή; δικαιοσύνη; αύτοΰ πολλήν έκείνην φήμην, δι’ ήν χοΐ έπεκλήβη 
« λ  Ρ α σ Ιδ , δπερέστί δ ίχ α ιο ; ,  ώφειλε χυρίω; εΐ; τον σοφόν και λόγιον άρχι- 
διχαστήν τοΰ κρατου; Ά β ο ύ  Ιω σ ή φ . Τά μέγιστα συνετέλεσαν εί; τήν ιύτυχίαν 
χαΐ την δόξαν τοΰ Αρούν χφΐ οΐ Βαρμεκίδαι' λαμπρότατον δέ άνεδείχθη τδ Αομί
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αΰΐοίί των ποιι^των χα\ των «{ΐταιίευμίνωνίνίρων τ ο ^  δπο{ους ττρο;ωχ(ΐώθη, 
Ιτι δί χαΐ έκ τοιίτβυ, δη δπ ΐ ττι< χυβερνι^κω: αδτ&ΰ ^ρχινεν ή δχμή τή ΐ Αραβι
κής ιριλολογίβς, τής οποίας ολως τότ* ήλλοιώΟτι ό χβραχτήρ, ί ιλ  τής 2πι |̂&οήςτον 
ξένου χβΐ μάλιατ* τοϋ Περαιχοΰ πνεύματος. — Ό  Άροΰν προαηνέχ&η πρδς τους 
Βαρμεχίδας μετλ πλείατης ώμέτητος. Ό  οιχος ουτος, δςτις χατήγετο απδ των δρ- 
χαίων βασιλ^ν τής Περαίας, χαΐ, χαβως ολοι οί Πέρααι, δεν εΐγε τήν Οριιαχομα- 
νίαν τών Αράβων, διδ χαΐ άβεβής μίχρι τίνος όπδ τούτων Ιβεωριϊτο, χατ' δρχάς 
μεν πλεΤβτον ΰπδ τοΰ Καλίφου Ιτιμήθη. Βεζίρης χαΐ φίλτατος βΰτοΰ διετέλεβεν 
δ δπιοημδτατος δλων τίόν Βαρμεχίδω» Δ ζαψ ^άρ, τοΰ όποιου ή σοφία, ή δραατν,- 
ριδτης χα  ̂ή διχαιοβύνη δπίαης θρυλλοΰνται |ν  τοΓς άβηγήμασι χαί άν τοΐς μι>6εύ· 
μααι. τών Αράβων, δαον χαΐ τό ήγεμονιχόν μεγβλε'ον τοΰ 'Αρούν' χβΐ οΐ αδελφοί 
δε τοΰ Δζβφφαρ μέγιστα χατεΐχον έν τί> χράτει αξιώματα, δτε αΓφνης, τω 803, 
δ Καλίφης, θεωρήαας πιθανωτατα τόν οΤχον τούτον Ιπιχίνδυνον, τον μέν Δζαφφόρ 
έθανάτωαε, τούς δί λοιπούς έφυλάχιαε, τούς δε οπαδούς δεινώς, χοβ’ ολην την έπι- 
χρβτειαν, χατεδίωξεν.—Περί την αυτήν Ιηοχήν, 802, διεπολέμηαε προς τύν Βυ
ζαντινόν βασιλέα Ν ιχη φ ύ ρ ο ν  Α', άποποιηθέντα τον προσυμπεφωντιμένον φδρον 
χοΐ ύπεχρέωσεν αυτόν, μετό πολυετή άγώνα, είς την άνανέωσιν του φόρου. Άλλδ, 
διαρχοΰντος τοΰ πολέμου τούτου, περιέπεσεν ό *Αρούν είς μέγβ πολιηχύν λάθος, 
διαιρέσας το κράτος μεταξύ τών υΙών, παρα τήν έπιχρατήσασαν μέχρι τής έπο- 
χής έχείνης άρχήν περί διαδοχής. Κατά τήν νέαν ταύτην διάταξιν, ό μέν πρεσβύ- 
τερος τών υΙών αΰτοΰ Ά  μέν Ιλαβεν άπάσας τάς πρύς δυσμάς τής Μεσοποταμίας 
χώρας, 2τι δέ τύν τίτλον τοΰ Καλίφου χαέ την έπΙ τών δλο>ν ύπερτάτην χυριεφχίαν, 
δύοδέ τούτου δδελφοί, δ Μ αμούν χαΐ δ Μ ουταμέν {μέλλον νά διανείμωσι 
προς άλλήλους τύ δνατολιχόν τοΰ κράτους μέρος, άρχοντες δ μέν τών μεσημβρι
νών χαΐ μέσο», δ δέ τών βορείων έπαρχιών* προςδετούτοις ώρίσθη δ Μαμουν 
διάδοχος τοΰ Άμίν.

Εντεύθεν έπήλθεν, ϊμ α  μετότόν ένίτει 809 συμβάντα θάνατον τοϋ 'Αρούν, έμ- 
φυλιος μεταξύ τοΰ Άμίν καΐ τοΰ Μαμούν πόλεμος, καθ’ 8ν ήττήθη καΐ έφονεύθη δ 
πρώτος, 813. Άλλ' αί ταραχαΙ δέν έπαυσαν έχ τούτου" καθ’ ολην τήν διάρκειαν 
ϊήςτοΰ Μαμούν αρχής, 818—833, τό κράτος άνεβείβθηύπο πολιτικών στάσεο» 
χαΐ θρησκευτικών διενέξεων, τών δποίων ό Καλίφης έκεϊνος δέν χβτίσχυσεν είμή 
διάδεινών άγώνων καΐ χαταδιώξεων.Ή δέ προς τούς "Αραβας α'ρετικούςτραχύτης 
ιύτοΰ εΤναι τοσιρ μάλλον παράδοξος δσ<μ ό άνήρ έκεϊνος εΤχεν έν γένει πολλά 
■ροτερηματα, άνεδείχΟη πρφος προς τούς Χριστιανούς καί πρώτος αΰτος τών Κα· 
Ιιφών διέταξε τήν δημοσίφ δαπάνη είς τό Αραβικόν μετάφρασιν τών έργων τού 
Άριστοτέλους, τοΰ Εύχλείδου χαΐ άλλων συγγραφέων τής έθνικής άρχαιότητος. 
Επί τ ^  Μαμούν εκορυφώθη ή τρυφή χαΐ ή άσωτία τής Αραβικής «ύλής, ή Ιξου- 

βία τοΰ Βεζίρου άπέβη μεγαλητέρα παρα ποτέ, ό διοικητής τής Ανατολικής Περ
σίας στρατηγός Τ α χ ή ρ ,  ϊδρΟσεν αυτόθι τήν μετ’ δλίγον άνεξάρτητον άποβάσα» 
δυναστείαν τών Τ α χ η ρ ιδ ώ ν , έν γένει δέ έπεκράτηοαν ίηαντα τά σημήβ τοΰ 
προσεχούς διαμελισμοΰ κοέ τούτου τοΰ μεγαλγ,τίρου κλάσματος τής πάλαι ή- 
νωμένης Καλιφίας.

Β. Ι σ τ ο ρ ία  τω ν  Ό  μ ε  ϊ α θ ΰ ν α ή ς Ι α π  α ν ία ς  χ β ' τ ύ ν ν έ ν ν  α ύ τ ή ς  Χ ρι
σ τ ι α ν ικ ώ ν  έ π ι κ ρ α τ ε  1 δν. — Η ιτά τήν χατάλνσιν τοϋ Ούεσιγβείικβΰ κράτους, 
■ τλ ^ Ι φυγάίες ΓότΙοι καΐ ιθαγενείς Ισπανςΐ, χαταφνγόντις είς τό βόρειον τ \ ς  Χ ιρ·β»ν

ΤΜΗΛΙλ Β'. βΛ’
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β · »  μ Ι ^ < ,  « { (  « λ  λ « Τ 00̂ [α «  »> 1  Β Μ Χ ·^ β (  β ; η  «Ί^ν « ν ι ξ ι ρ .
<ΐ)9Ϊ·ν αΰτ£«. λ^χ·ι6τατοι «υ«ΰν ί]γ(μόνις λ ίγ » ν» ι & Π έ τ ρ α ς  χτί 6 Π α λ ά γ ιβ ς ,  
6 μέν £ρχ«·τ έν Βινχαΐ^ μβχ(μ»ν άνβρδν, έ 8έ <£ν έν λαταυρίςι. Ό  γινναΐος τον 
Πέτρα ύ(&ς λ λ ?  6ν«β ς , ήναιβι τ ί ς  8ύο χώρας ΰχέ τ ί 'έ ιον  κρίτβς, χαΙ, (ϋτνχτ,βας χίς 
τβΰς *ρ4ς τούς Ιραβας «βλέμους, ς«(ζέ<«ιν· τήν χνριαρχίβν βύταδ μίχρι το5 ΑβυρΙου *β- 
τβμΛ  (Οαίιο). Μ·»* 4λ1τ»  ̂ ίύο χριβτ»·ν»*ίι Ρ«βΛ·ι« * ίλιν  Ϊχ<*ρ1α«ηβα* «*’ άλλή- 
λ β» , .λ λ ’ έν τφ ματαξύ, η έ» λβΙ<ρ χτώαις τώ» ΌμιΥιΜν Ιϊήγαγ» ΧβΙ (ίς τ ^  Αρβ>
βιχήν Ιαηνία* ούαιύδτιςματαββλίς.

’£τ:1 «5ν τ·λιυτα ί·ν  τ«ΰ οίχαΐι ϊ«·ί*Λ Κ αλιρίν, έν τξ χιρσβνήβν ταίτ® βίιάλ«ι*τβ< 
αχτδέν βυνέβαινον ϊριβις μιταξύ τ ί ν  βια^ρνν έχιλΙόντνιν ά«ί1χ»χ, 4ρ»6.·ν, Μ«ύί.«. ^ 
Β«ρ6»ρ«ν. «Μ «ιοιχτιτβΐ, έν μέρϋ ύ«4 τών έν λφριχί ίιοιχτ,τώ» ή τ ί ν  Καλιφών. «ν 
μέρτι ν«4 τδν ^ τρ ιδ ν  «ροχτιριζέμανοι, ίέν ήί^νβντο ν ί  «αγιώίιββι τήν άρχήν αύιδν. 
ΚβΙ 'αχίΛ» μέν τιλιντβ'ο» έ Χονριϊαίιιις Γ ια υ β β ύ ρ , 74β. 4·/βχιιρύζ*ς έαντέν ^  4νς-
ξέρτητον, ματ4 τήν «τώαιν τών έν ’ΟμΓίαϊών.άλλίι ματ’ ού χβΐύ, 7*9 , χβταδλήίϊΐ
ύ*4 »β5 Όμίνάίου λ 4 6  « χ μ β  ν «, 0ς»ίς, ««ριβωβιΐς «ν ίβχ«ν1()ΐ. χ»1 έχανςιλ ί^μ ί- 
ννς νιχήοας τέν άντίχβλον, άναχι^ρύχίτι ήγτμών τδν ένταΰββ λρίβιαν,

Ό  ]έβέον^^αχμανης Α', βςτις ςριρα τύν τίτλαν ταΰ Έμ!?β ήτα» τοΰ ήγιμόνβς, ϊιατέ. 
ΪΙ(Κ χαβ’ βλην τήν βι4ρχιιαν τής χν£(ρνήβ«<βς αΰτοΰ, 739 —788, άγβνιζέμινας ιτρίς 
έβ^τςριχους ^  έξ«τ«ρ(χαύς έχβρβύς' άλλώ χατίβχυβτν ίχάντων, ϋ ίο ς  βέ χατέβαλαν ύλο· 
«χιρδς τέν χατ’ αύτοϋ «ιμρβέντα &«6 ταΰ λβδχαίδαν Μχνβαύρ οτρατέν· χ·1 έατςρήέη 
μέν έ«1 τ ιν· χρόνον, διό τήν βυμμαχίαν ταΰ Καρόλου τοΰ μςγέλου μ ιτό  τδν όκαδών 
τόΰ Γιουβοίκρ, άχέσιις αχαδόν τής ματα^ΰ Πυρηναίον καΐ Ιβηρος χώρας, έλλό μ ( ΐ4  τινας 
ένιαυιοΰς 4νέχτηην αΰτήν «έλιις Δέν 4ιητρ4χη δέ ύκό τόν «υνιχνν έχ((ν«ν «ολέμιαν 
4ιςό τοΰ νό έκιχιιρήτ^ μ*Τ^λ· ςΐκοδομήμβτα, {τι βέ νό έκιμίλν^ϊή χ«1 τήν βιλτίΜοιν 
τής &Μχή9(Μς χα( έν γένη τής χαταατέαίιος τής χώρας. Ή  «ρωταύουοα αΰτοΰ χχΐ τύν 
διαδόχνν τόυ Κορδόβΐ] ιίχέβη ή μ(γίαπ) ^ λαμχροτάτη τής όλης ίαπανίας «όλις' έχτι· 
«ς δέ έν αυτή τέι ^χβίλτια τά χληΜντα ή λ χ β ζ ό  ρ χαΐ χτρΐ ταΰτα χήχονς λαμχρονς, 
μάλιατα όμ»ς διαικνέαέη τό όνομα τοΰ 'Βμίρου ·ΰτοΰ διό τής χατααχιυής τβΰ χιλιςςύ· 
λβυ έχαΐνου τζαμίου τής Κβρδύδης, τό όχόϊον, αυμχληριοίέν ΰχδ τοΰ υέοΰ του, δχέβη ςν 
τ£ν βαυμχατοτέρνιν όργιαν τής τύν Ηνημιδανύν άρχιτιχτονιχής χαέ μέχρι τής αήμςρον 
αώζτται, «Ις χριοτιανιχρν μτταβληβέν ναόν.

Ό  υΙός χαΐ διέβοχος αυτοΰ X ια ό μ  Δ ', 788—79Β, ήναγχάοβη έχΙβης νδ χαταβάλη 
αολλδς κόλος, Δναδίιχβιΐς ιΰτυχής χαΐ ·ίς τούς έζιατιριχούς χολέμους, χρός τα τους 
ΦρΔγχβυς χαΐ «ρδς τους Ρααιλιΐς τύν λστονρΙιαν Β α ρ μ ο δ β η ν Δ '.  ^ λ λ φ ό ν ο ο ν  Β’, 
έξ»ν δ τιλιυταΤος όχτιαα τότι τήν νέαν αύτοΰ χαΐέβραν, τό Ό β ιέ β ο  ν. Πρίς ότι χλΐ(ο> 
νας δυςχτριίας έαόληστ χατ’ άρχΔς όυέός του Χ α χ ή μ  Δ', 796—822, όςτιςτοΰς μέν 
έβΗτςμχους άντιχΔ).«υς χττέδαλςν, όχέβαλαν όμ»ς ι[ς τήν χρός τονις Φρέγχςυς χόλ<- 
μον τήν Βαρχιλλόναν ν801) χαί άιΐΜαν τήν Εαταλονίαν. Καί τοι δέ χβλλήν {χιον χρδς 
τήν 4α»τίαν χαί τήν χαταχίιοιν ^οχήν, Δνςδςίχβη μίλος τής τέχνης χ·1 τής έχιβιή· 
μης, ΙχτιΜ  ρκγδλα οΐχοβομήματ», Υδρυοτ μόνιμον ατρατόν, άντί τής χροτέρας χανδήμου 
ατρατολογίας, ^  χατιαχςΰαοα βτόλαν μέγαν, χβλλΔχις χροςβαλόντα τός νήαους χαΐ τό 
«αρΔλη τής Ιταλίας. 'Κχαλαΐτο δέ 6 ναύαρχος χαρΔ τόΐς Χρ·<{^ν Χ μ ίρ  Δ λ μ Δ , ήγτ- 
μέιν έχί τής Ιιλόοοης, έξ Λ, χατά χαρορδορέν, τδ τύν Εύρνχαίιαν & β μ ι ρ Δ λ .

*0 νϋς χαΐ διέδοχος τοΰ Χαχήμ Χβδου α χ  μ  ά νη  ς Β', 822—852, χολλός μέν 
ήναγχάοδη, ύς χαί βέ χροχΔτβχΜ, νρ χαταβέλφ έοωτιριχές βταβιις, χολλοΰς δέ διςξή- 
γαγ* χρός τ* τούς Φρέγχους χαί χρδς τά χριατιανιχά χρΔτη τή ς  φορτίου Ιοχανίας χο
λέμους, Δναδαιχβτίς ώς έχΐ τδ χλιΤατον ίτυχής χρδς τά ττλιυταΤβ, ιΰτυχέατιρος δέ χρδς 
τοΰς χρύτους, διά τήν μ ιτδ  τδν βάνατον τοΰ Καρόλου τβΰ μιγάλοο έχιλδβΰβαν έζαοθι· 
^ • ι ν  τής μρβ';«ιχής μβναρχίαμ '£<! «οΰιου, χροβέβαλον χατά χρντβν τά Ιοχανιχά Μ ·
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χβΙ β( Νβ^βννοΙ, άι(«ο«* ό)Μς 1κι«ιιΙ((«ς β«οχρΜ«ΝνΜς. 'Β  κϋτιχΊι <νν·μ>( 

<ύν έ««αΰ(Β ηβλλήν ^αβ«  τ6(* έκίβοην χ·1 «βλλβΙ ίξ ·ΐιτ«ν, «<ΐ(ΐατ·1 «>ν«>
(ΐιχΜντις. έπίχλιΐΛ»» ύ«6 «άδνβμβ τβν ίλν 9αλο»β{«*« · ι ι  » μέχρι «·ΰ ΑΙ-
γνϊου «(λάγβυί, έκι>ρΙ«υ3Β« «ήν Κ ρήιν· χ·ϊέλα€ον έ«ϊ τιν· χρόνον νήν λλ(ξόν<ρ·Μν, 
μ Ι  Βΰιή* Μ νήν '^ ύ μ ν  κρα<έβ3ΐλβν, Αίι^λονδμος ιέναι, δ« «λαι «ί νβ»τιχ«1
βυι»  έχιχκρήνι^; έγένονιο ύχό μό»«·» τ«ν *ν ΙοΜνΙ^ ΗΜαμιβ«ν«ν }| χ  ύηό «ΰν λρρι· 
χ·νων· 8ιόη χ·1 β1 τιλουταΤοι όχιλαγοβρόμου» έχΐ αύτ£ οχοχν· 9ό χρβνογρόιρ»· 
νΡ|« ί*βχί« ίχΐΐνϊΐς άίι»χρίτ»« όνομάζουβιν όμροτέρ»« Μ · ύ ρ · ν «  $ Ζ α ρ ο χ η ν ο ύ  <. 
•Β βημ»®'· χρώϊΜ* »«ν όνομίΜ ν νούτιί» όζηγήίη ή*») ό-ωνέρω (·»λ. 60)· «4 £4 
ϊνομ· ϊών Σιρικηνών ΐΕβρόγίΜΐ «Ιΐβνώς ·*4 ο ϊ|ί Αρ»6ιχής λίξ«»< Ζ β ρ β χ χ γ Ι ν ,  ο 
Ιβτιν Ανβνολίίης. 'β ς  ίχ  ·*5ΐ< μ»γ·λη« <* ίχ·ίνιι« »νβ*ιύ|ΐω« »ήί νβοϊΐχ^ς ίυ.άμ«ι.ς 
ννν ’Ομιϊββών ίξηγιΐτβι χ»1 ή βχέίις τβΟ Ββ4·κίίι»χμόνβν Β'. κρ4« τί» Βιιζβννινίν 3»- 
βιλέ> θ ι έ ρ ι λ β ν .  ’Ο '£μΕρΐ)ς «υνος ρημίζϊναι {«4 νήν χβλυοίλιΐΒν τ?μ ·4λί|« αύτοΕί, 
«6 μίγιίβς ιών οΙχβίβμημάτ·ν νό 6ηοΐ· χβ»«βχ·ύ»β« χ·1 *4ν ίρ«τ« £* ίδ«ι(< τρίς 
οήν μουονχην ^  νήν «οΕη^ιν χ«ν<£(ν>ξ<ν ομ«« «υγχρόν»; «ιχρότοΐα τούς Χριστιανούς.

Οί τρ«ς 4ΐ7·μόν»ς «Ι άλληλ*ϊιβ8όχω< μ«τ4 τ4ν 168οι,ρ^>χμ*ννιν Β’. βρξανττς, 4 υΙός 
αύτοό > Ι ·ά μ · β  1852-886). ί  οΐ βύο ίγγβνοι Μ βυνβΙρ (8 8 6 -8 8 8 ) 4  Χ β 8 · λ .  
> 4 χ  (888—912) ύχ1ιρ(αν όλιγάτορον όνομαοτοί χαί μόλιστα ήτύχηοαν ιΐςτούς «ρ4< 
<4 χριβτιανιχΑ τ |«  Χιρβονήοου χρατη «ολ*μ«ν(. Ό  όν δτ«ι 800 χατ»λα€νν τ4ν θρόνο» 
τΙ)ί λβτοορίβς α ο ίτ ίις  Βιβχιίίς λ λ ρ ό ν β ο ς  Γ ', 4 χ»1 μίγας έβιχαλούμινος, ήο?αλι-
· ·  χαΐ έξήχλωβ» τ4 »?4το4 ίοΐΛΟ, <4 όηοΐον 0*1 44 «ϊη ίχυ«ρνιιο* (μέχρι « 5  910), 
ώς ου8«Ις τδν «ροχατόχβν. 'ΐΙβη *ρ4 αύτού τ4 λβΤΜίριβχό» χράτος οΐχον όχταβή μόχρι 
« ΰ  ά«Μ Αοορίον, οπού «Τχτν (βρυθή έ) ΙπαρχΕ· <8|ς Βαρ8ουλίας, έ] μ ιτέη ιτα  δνοχα τάτ 
«ολλΰν 4ν αότζ χατΒοηΐίαβόένναν ρροορ(Μν, χασοολλίβν, 4»ο(Μ«β«Ϊ9α Κ α β τ ι λ  λ ί · .  
'ϋ  81 λλρόνοο; ΐκιξέτοινον ότι μάλλον τ4 όρια, χρίβιμον Ιπαγογω» ^ττα», τψ 901, άί 
«<ύς ΙΙιοαμιβανςύς, χατ4 «ήν «ιρί Ζ α μ ό ρ α ν  μ ά χ η ν .  *Επρχξ«ν όμιο< «4 λίθος τοό 
νά βιαιρέβη, «ρ4 τοΰ θανάτου, τ4 κράτος μοταξύ των τμων ιάων του. Πορ( τού; αυΤο4( 
χρόνους «ροέχυψ< χα) όν τη Ν αυά^^ρι αυτόνομον χριοτιανιχΙν κράτος. Μέχρι τ*ι;έΒο> 
χής ταύτης, ή χώρα αύτη ητο ότΙ μέν αυτόνομος 4τ1 81 ύχοτοταγμένη οίς τους λ ο το ν  
ρΕους ή του; φράγχους βαοιλοΐς ή οίς τούς 'Ομιΐάδας· κατά μιχ.όν όμως άχίβη πάλιν 
αυτόνομος ήγομονια καί ον αρχή τής 10 ίχατβνταοτηρίδος όάρχων ούτής 2  ά γ χ ο ς  Α*. 
ολαβο χαΐ τ4 βαοιλιχόν άξ,ωμα. Προςτούτοις χαΐ οί Μαρχγρχροι τής Βαρχιλλόντις 
χατέοτησαν «ιρί τά τέλη τής 9  Ιχατοντοοτηρίδος άνιζάρτητοι, 18ρύ«αντ»ς οίίτωίόκρά- 
το; <4ις Κα ταλω (ο)νΙα ς, τ4 όποιον βραόύτιρον ήνώθη μ1 τ4 άν τ γ  μιταξύ ά«4τής 
Μαυά^ας χροκϋψαν βαοίλιιον τής Αραχωνίας.

Τ4ν Αβόαλλάχόιιόίχθη, 912, 4 Ιγγονος αύτοίί λ β ό ο υ β ρ α χ μ ά ν η ς  Γ*, όμέγιςος, 
λαμκρότιρος καΐ πτριρημότοροί άπάντων των Χ)μιίά8ών. Αί « ρ ΐ  των πολέμων βϋτοϋ 
πρός τ4 χριβτιανιχά τής Ιβπανίας χράτη (ίβήοιις ιΤναι τβοοΰτον άντιραηκιΐ,&στ· ά£ϋ· 
νοτβν οΤναι ν4 διαχριθή έν αύταΐς ή άλήίοιο· τ4 βέβαιο» δν χαΐ χοράόοξον οίνοι, ότι, 
{νφ τοτοΰτον μέγα ύπήρζο τ4 του ήγίμόνος ΙχοΙνο» άζίωμχ καί τββούτον θανμαοτή ή 
τοΰ κράτους αΰτβΰ ίύημορίβ, τΑχριβτιανικά κράτη, χκίτοι 8ι^χιρι»τάτο«ς 8ιιξ»γ·γόν« 
πολέμους ^  Ιοωτιριχως βιχονοοϋντα, ηΚηοαν μάλλον ή ήλάττωααν τήν βύναμιν αότΑν· 
ΐξιον 81 μνιίας |  τούτο, ότι Ιν Ιτοι 964 4 κάμης Φ ι ρ(βι) νά νβ ο ς  Γ ο ν ς β λ ίζ ,  «ατ- 
άβτη άνοΙάρτητος χύρ»ς τής Καοτιλλίας, ήτις μέχρι τής ίποχής ίκτίνης η ΐβ  μία τω» 
όπαρχιών τοΰ βαβιλιίβυ τοΰ Αογιωνβς (Ιβου), τοΰ προκύ'{ιαντβς άπ6 τής διανομής τβϋ 
ίτ ι  ςίρυτέρον Αοτβυριακβΰ κράτους. Β·1 κρδς τους ΗωαμιΙονούς τής βορίιοδυηκής Αρρι- 
πής διοκβλέμηοιν ΙπΙ μαχρόν 4 Αβδου^αχμάνης, γςνόμινος 1*1 τέλους κύριος Απάοης 
τής Μαυριτανίας. Δαμάοας I I  καί πάβας Τάς Ιοιοτιρικός ταρβχός κβΐ άνορΙ-Οας τήν ^  
Μ ΐρ^  ΙιλιλΟιπνΙ·* ΐνότητα καΐ βύγαμιν τής κυβιρνήοιβς, 1*1 τς«·ντ«ν προήτ»Τ*



7 2 ΜΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
(ύημ«9ΐα« ίν*$ι(χΙΐ| 6 «λβυαιύ<«ρβ( χαΐ λαμ«^&τι^< «»« Ι«1
<ΐγ*μό««*« Χ2τ1 Ι*οχή'' ΐΜίοΊΐν. Τ ί  ((βοίημιτα «βϋ χ^ί^βυ<, τ Ι  &χβΐ· ΙχΙ  <«« 8μ·  
« ^ « » ν  ’ΟμιΐβΜν &1ν ·ι>«(«Μβΰνιο ι2μή ·ίς Ιξ«χοβ:«« χ ιλ ιϋ « ς  φλ»^ιβν, λ«γβ««·» 
ΑναβιβαβΗηι, ΙιΗ Αββοι^^χμΑν» Γ*· *Ι< «I ίχίΐανβν ·χ*Μ» ιηβΙ» τ«« β<·1ΐΜ έχ«· 
τομμιφ(<*ν Ινν*ακβ«{«ν τιββα^χονια «ένη  χ ιλ ιίΙνν  ^ λ ·^ « ν . 'Β  Ηυαμ«β·νιχή Ιβχα· 
ν(α, ή ΐΐ ;  Μν ηρΗλ«μ6>ν( «6ι* ιίμή τ Ις  «χμ·ρινύ< Ικβρχίβς γή« Σρβγ<«γ(·(,γ}|ΐ<Εα·. 
λ««Ιβ<, Η[ί Κ ίι« Ε ·βΐΐ>λ(>;, ϊ9|ς ΜονρΗΐχ, ’ββ*ρβμ·ίβ6ρ««, Ανί»λβϋβί«« »»1

Γ ρ α ν ί ^ ς ,  I »  ( έ  μ ι η μ ι Ε ρ ι ν Ι ν  Μ ρ ί « ο υ  ή μ υ φ ί τ ή ΐ  Π 6ρ< τογ αλ (α < , ( « ΐ  ν « ΰ
Σβϊον^^ιχμίνου Γ '. χ*1 τ»ν βιχβόχΜν ·ύτΜ ̂  «ολυννΑριχ^νέρ· χ<«ρ« <«ΰ Εΰρώκΐ)«, Ιιό· 
XI 4 ίρ>1μ«ς χήν χ·το(«»ν «ύ<^ς, 4βήμιρον <Ι« ΙννΙβ χ4 χ·λΰ Ιχαχομμύρι· «υμχ««ού· 
μχνκ, 4χ(λ«γίζ(το χβχ( ·2< ι'χοβικένχ* ?μ« <ρι4χ«ν«« Ιχατομμύρια. 'Βχτλχ 1μ«·ρ<ας 
λαμ«ρά(, Ιιχμ·ζ« ϊ4χ* ·ί< χ^ν ίβχβΜΐβν ή γιιχργίβ, ή μιχχλλχία χβΐ ή χιχ·βυργ{· οββ* 
«ν>41χβ<χ μχτ ίη ιχ·· Αΐ 'ίζ χ«(9))μ6χ<ρΒ· Χ·ρΧ! <ύλη< ^ η ν ,  ή Χχρβύβη, χ) Τ·λη· 
χον, ή Χαρ«γΙββα, ή Οΐηλχνχία, )) Ηβυρχία χαΐ I) Σ ικ λ λ ί·. 1ξ 2« μ·γ(«χη ή Ε·ρβ>^η> 
(!( ^ν, «ι^(χθΗ«·ν, ώ< λ»τιΧ9ΐ, 212000 κχιρίνν, I* ·Γ« βΟΟ χββμία, χαχιαχιίι·«·« 4 
Ι^β^Μι^^χμΙνικ I*. χ4 «βλυάμνητα Ι χ ι '· ·  ^ « { λ ιι·, χ4 &*Μβ Αχ4 ΧΜ> Ιχομχτοχ μ>3( 
Ιρ·μΙνη< αύτοΰ χχβλιβιν Α ζ ζ ά ρ · ·  Έββαμήχονχ· βιβλιχΙ^χβι χαΐ Ιχχ ιχ·ί!<χ> βνιί>· 
χ«ρ« έχΜΐ<·νττ(ρι« Ορύβηνχν Ιχχοχι β χίμ ηϋχ (Ιχ |»«·νίαν, έξ »ν χ4 χι\ιυχ>ϊ« λρ'?β 
9<γχιχρ«τΐ]μ1ν· χχΐ χ«χβ χχχρΜΧιβμΙνα ίιΑ χχφαλαίιιν χαΐ χτιρίνν· *Εχχ4χ 41 χν* 
κανιιη9ττιμ1<«ν χαΐ «χολ»*, 6«1^ρχον χβΐ χιν» 1*»»τ>ιμβνιχά »υχΙίρι«, Ανάλβγ· χ3» »η· 
μχρχνϋχ 1χαίημι»«. Ό  λβίχν^χχμ ίνης χαΐ «I «χρί αύτΙν Ιρχονχις μάλιντα έχέρτβ.χο 
έν χ |  μχχΑ χνν λβγΐ·» χαΐ <ϊίμ« χων *«ιΐ|Χβν βυμ*<ρ>ν<>Ρ? Χ·Ι 1ξιο·ημι>«η·«. Ας 
βλκς Ανήχονβχβν ι(( χ& Αναχολιχΐ ίΟνί), χΤ«»ι, !χι η«ρ4 χ«ς λρχψι χήχ Ιβχανίας ·ΐ·<>) 
αΐ γ■̂ ναΤx1ς τ·«χύττιν Ιλίμβανβν «αςβχΙχν, «Ισχι χολλαΐ βνηίχαξαν ««χ^μχχα, χ4 4ιηχ> 
ήχγινΑβχβνχ· χ{ς χ ΐς  Ιημςςίας.ςχβλ&ς ή ΙπΙ χ£ν χοίχον χ·«  μιγάλβν χ ^  Ε»ρ4»βΐ)ς 
βαηλςίΐΜ Ιχ ιγρ ί^ β α ν .

'Χ ηιδή 81 χοιουχβχροΜς ή 1ν χ$ ανχχολβ «αραχμίβαη Εαλι<ρ(>, 1χ χ ϊ  Ιαιηνίςι 
μΑλιβχβ λβμτρί ά χ ιίιΐχΐη , {ηαΐψ χφ λ6γφ Α ΣβΑςυ^χμάνης χροσίλββχ χ4ν χίχλβν 
κ ΰ ’Β μ Ι ρ Α λ  Ι Ιο υ μ ςν Ιν , οη ρ  ΙβχΙ,χοΟβρχηγβδ χδν « ιβχ ίν , 8 ί^χρ»» β1 λββχ»!· 
V» ΚαλΙ^αι, Ανβχηρύξας 8ι4 χβύχβυ ί»υχ6ν ό ;  χ6ν νόμιμον Κ βλ!^ν , χ:ρο;·«βν«μαο8χΙ( 
81 χοδχβ» ςνίχβ χαΐ Α ν ν β β Ιρ  Δ χ 8 < ν ιλ λ 1 χ  ί|Χθί κρόμβχος χΧ|ς κίσχικς, 1ν^ άχαν· 
Κς ·υχ»0 ο1 χρβχΐχοχοι, χαίχιρ «ολίμιβι ίντχς χ6ν Αββαηδών, ίιίχοχχ ιηρίβρνβΐηββν 
ύ ί  χΙν ψιλόν χίχλβν τΜ ’Βμίρου, όοχις έβήλου Ιχλ ά ς  χήν 1ν χξ <8 ^  αύχΰν χύρ^ 1|γχ· 
μβνίαν. *Εχ χβνχου 1 Αβίβν^αχμίντις, «ρδτος $λ»ν χΰν Ό μ ιία ΐνν  χής Ιςχανίχς, 1κ<· 
γραψιν ΙιΑ χ2ν ν<μιβμίι»ν χ1 Ιβιον 8νβμβ* β< «ραχάχοχοΐ χ«υ ιΤχον μ ίν  χόψχι Ικό  Εβ· 
βΑβν^χμόνχ ΧΝ Β'. ί6ι· νβμίομαχα, Ιλλ* χΤχον Αώηι χίς χαΰια χΙν χνχον ^ τήν1«ι- 
Τρβ^'^ν χοΰνομίομαχΦο χβν Εαλι^»* <ή< λναχολΧ^ς. Τχλιυταίϊον Αμίγαςουχβς {|γιμΑν, 
6 5ρ|ας «ινχήχονχ· «χρίχου {χη, 91 9 -.9 β 1 , *ιρι*|λΙς 8ι1 «ρχοβιιΜν ιίς  βχέσχις χρίς 
{ίλης ·χχ81ν χοΰ« ΜΐΜμ·<·νο8ς χιϋ  ΧριβχιχνοΑς ίιγιμόνας χ^ς («οχήχ χου χ·1 ί8ί·*ς 
«ρίς ΕΜν«χ«νχ*νον χΙν αορφυρογίννχ)χον, ( ν ·χ ΰ ν  έχ ι^ν ιςχ ίρβ ν  8ιχ81χ«>ν Αΐβνχος χοδ 
ςοφςΰ, *ρ8ς χΙν ΓχρμανΙν βιβιλ1·*ΟΙι·ν· χ4ν μ ίγχν, χτρίς χούς βαοιλιΤς χϊις Γαλλίας, 
XV Ββνργοονβίας, χϊ[ς Ουγγαρίας «λ«.

ΑιΑΒαχας αύχβΰ ΰ«νΐ<ν 1 νΐΐς χον Χ α α 1 |μ  Β', 9£1->9Τβ, 1«1 χμ  6χο(ου χ1 χρι· 
αχιανιαέ XV 1α«αν(ας χρΑχη μίλιαχα Ανχ8ι1χίχ|ααν «αΐ χβχαχιινιαμίνα 8ιΑ χΑς
ΒιαιρΙβης ·6χ·ν. Ό  Χαχί^μ Β'. ΙχνρΙςυβι «ρός χούχοις 5«αα>ν χήν βυχιχήν Σρριχήν. 
’ΧνιοιμςοχΑχιι 81 Ακέβη ή χνβίρνηαις χβΰ ήγιμόνος χούχου {Αί^ς 8ιΑ χ8ν ΙαυμΑβιον 
«ιρΑνχι ζ8|λαν ανχοδ «ρίς χήν «οίηαιν χα> χήν «αιβιίαν, αΤχινας ούΐΐχβχχ «λχιίχιρον 
ήκμα··* 1ν χξ  Ιβχανίςι. Ό  Χβκήμ Β' {ριρχν Α«1 χί|ς  Χναχβλής χΑ νκανιιίιχαχα ^  ·ολμ· 
«ιμΑχαχ· χνν 1ργ«*, «·1 ^  βι8λιβ8ήχΐ| τ^ς ΕαρΒόβνις Α κ ίχ ^ α  Ιΐγβνν χΑχχ χΑ ^ 2^



Τ.Μ11Λ1Α I 7*
γΜν «Μ&ν τ£ν ίξινοβίνν χιλ:ίδ<«» Μιτλ *)* Ιάνα«β« βύτβΰ ^<(λν|ρ£χβΐ) μίκ 
Εαλ<φΐις ϋ ΐΜ η ή (  υ{6; τον Χ ιβ ί μ  Β', α λ λ '5 η ν  «ρίτο; «ρι1|λ1ιν έ«1 (Μον· 
τον <(ς χ>~ρ>( *ον ΒιζΙρον λ λ μ κ ν ζ ί ρ ,  &>«< τ )  ίνομα «ύτβν «>1 «ίς τ^χβ ιν^«  «ομ·  
ιυχ&ς, χ·1 ιί< ν«μί«]ΐατα, χ·1 ([ς ·ΰτ{|ν τ'}|ν βφραγ13α τοΰ χρίηνο ιΙ« «λ
τον Ιβλί^ον δϊβμβ. "Αμ« Μ *»γιώβ«ί τ ^  άρχί,ν βύτον, 3 λλμινζίρ  «τ^ιψον ί*ίβα< 
τ&( 3νν3μ{ΐς «αν χρΑτου; 1«1 «3ν «3λ«μ«ν χ*1 «4|ν χατίχτηοιν, χαΐ, «νγκροττιαας ««ρ·· 
«3ν χαλλΰν έχΒΤοντϋκν χιλμί3<*ν ^νίρδν, ϊχομψι μ)ν «3ν νΙ3ν λ β Ι  ά λ  μ α λ  Ιχ  3«1 
«ήν ϊ^ριχί)», αΰ«ί« 3έ ωρμΐ|0(ν, 977, 1«1 «3 «<αϊαρ· «ότ* «% 2βφχν(ο« χριοΤιβνιχΑ 
χράτη, ήτοι «Α βιαίλοι· «ον ΑΐγΜνο« χ«1 τ^( Μουάρ^τς χ·1 «Ας χομη«ίας «ΐ|; Κ α^λ· 
λ(ας χ·1 τ^ς Βχρχ(λλ&νη«, χαΐ,ιύρώ» αν«Α ίι^ρτιμέν·, ΙχΙριριν ο!ς αύτΑ «ληγΑς χ · »  
ρΐας, μιχριββν ο( χριβ«ιανο(, 9νμρρονήβαν«ι« 3«Α τΐμ ονμρορΐς χαΐ έν»3<ν«<;, Ανίκη. 
β·ν «V 1002 «ονς λρα6>«, χορί «Αν £νιο Αούριον, «!« μι>;(ην χρίοιμον, χοΑ' ήν 1 χ λ ΐ)γ ^  
(ΐ) ΚΒΐρ(«ς Α λλμανζόρ. &«ο6ανΑν«ος ΑΑ μ««' Αλίρον «οΑ«ου. έκληρονόμνι» «Α ΑβΙρ«α«ον 
αυνοΐϋ ΑξΙημα, Α νίΑς « ο υ λ β Α Α λ μ α λ Ι χ , μΐ)8ςλ·« «ροοίχ<βν ι(ς «Αν δβλιον Χαλ(ρη« 
ΧιβΑμ, χβΐ μνι?» «ήν χύριΜίν χΑν «ϊι« Αρχ»ις χαρΑ «βδτον ζ«ι«ή«ας. 'ύ  Αβί Αλ μβλί» 
ύιήρξιν Αχίη|ς (οχυρΑς χ ι ΐ  {νΑβξβς Αοον Α χβ«ήρ χ  Αχυβέρνηη μέχρι «βΰ 1003' Αλλ* 
Α ΑιοΑιχΑιΙς «Α ΑξίιομΑ «ου Α8·λ^ς ούτοΰ Α 6 Α ο ν^^ α χμ Α ν ΐ|«  χαταβάλλίναι ύκΑ ( · ·  
βιαβτϋν, 1009· βν«Α< Α χ ο λ ί^ ς  Χ(βΑμ ^ν(ό««» μ « ’ ον «ολΑ, 1013· ο( Αΐ((χν)«·1 
«βν έκαρχιΰν Α«βΑα(νουβιν έ«1 μάλλον χαΐ μάλλον Αν(ξΑρ«)|*οι, έυοον, «φ 1087, 
χαβοιροβέντος «ον Όμι'ΐΑΑου Χ ισΑ μ  Γ', έχλ«[«η «Α χρΑ«ο« «οϋ τ^νονς αν«ον χαΐ ή 
ΜοομιΑανιχή Ιη α ν ίβ  8ιαιριΤ«« οίς χολλΑ μιχρΑ βοοίλοιο, «ΰν Αιοο(ΐι»ν ή έριξής Ιρο· 
ρΐα χ<ριο«ρέρο«·ι «{ς ΑΑ<αλ«[«τους ι!«ο «ρΑ( Αλληλα, οΓ«ι «ρΑς «Α ΧριοτιβνιχΑ «Α̂ς 
χώρας χρΑ«η «ολέμβνς. ΤΑ «ιλιν«·'α  ταντα ώρολήΑν,ΟΒν, έννοιΤ«αι, χβλν Α«Α «ήν ΑιαΕ· 
ροβιν έχιΐνην «£ν ΧρΑβιον, χαΕ «Οι οϋΑ' αύ«Α Αιατολονντ· ήν»μένα· ΑιΑ«ι ναΐ μέν, 
«ςρΐ «Α 1030, Α ΧΑγ χο  ς Η Αγ ιορ  ^01 μ έγ κ , βαοιλ(νς «^ς Νχνέ^^ας, χα«ώρΑ»οο 
νΑ ΑχοβΑλρ ΑκΑ «ήν Αρχήν αΑ«ον άκαντας «ούς ΑμοΑρήαχους, ΑλλΑ «ρΑ «ον ΙανΑτον, 
1033, Αι^ριην ονΑις «Α χρΑ«ος μ ι« α ^  «ών «οβσΑρνν αΑ«ον νΐΰν.

Γ. ΤΑ έν  Χ ρ ρ ιχ ρ  Μ «α μ ο Α β ν ιχΑ  χρΑ «ι) μ έ  χρ  ι « ή ς  έ ν Α (χ Α «η ς  έ κ α ·  
το ν « ·(« ΐ]ρ { Α ο ς . Έν {«οι 7 β 3  έριαίασαν ο{ ΧλίΑαι έν Βραβίρ χατΑ «δν ΧΑβαοιΑδν, 
Αλλ* ένχήθηοαν χαΐ «Α χλ·Τβ«ον έξ<ολοΑρ«νΑηβαν· οίς Αέ «δν ΑιαονΑίννων, ΑνΑμα«ι Ί ·  
8ρ Ις, ΑληΙής ή λογΑμινος ίγγονος ΧααΑν «ον νΐον «μ  Χλή, χανέρνγιν <{ς «ήν Βιρ6«« 
ρ(>ν, ή, χαΑώς έχΑλονν ο( Χραβις «ήν έχαρχΕαν «αύνην, ΗαγρΑβ χαΐ (6ρών ΑοξΕιοβιν 
«αρΑ ««ς ΒορΑέροις «ής βημιρινής χώρας, Φ έ ζ , Ανογνκρίβ^ Α«’ αν«2ν ώς ΙμΑ μιςς 
4]<βι «νιυματιχΑς ΑρχνίγΑ;, χαΕ ώς 'ΒμΙρνχ, ή«οι ώς χολι«ιχΑς ήγςμών, χαΐΤΑρνοον οΟιιο 
«Α«δν 'Ε ΑριοιΑδV χρΑ«ος, 7 8 9 ,«Α Αχόιβν «άχιςαμέν ήχμαβι, ΑιΑ«ι «λιΐ;οι ένναΰΐα 
αυνέ^ηοαν «ιο«οΙ ίχ  «· «ής Ιοκανίας χαΐ έχ «ής ΧοΕας, 7ν· «αχΑΰβιν ΑχΑ «Αν νβμιζΑ· 
μινον ΙχιΤνβν Αχόγονβν «ον αιβιβτον «αρ* αύ«οΤς Χλή, «Αχιατα 8έ χαρήχμαοο ΑιΑ «ήν 
Ανοχι«ιιΑιιΑ«ιι«Β χαΐ «ήν μοχΑηρΕαν «δν μ<«Α «Αν ν(Αν «ον ΈΑρΙς Α', 'Ε  Α ρ Ι ς Β', Αια· 
βιχΙέν««ν «ήν Αρχήν Έμιρδν· «>««« έχΐ «ον Ια ίο  ν Α', Θ05, χαί«οι λ«βς «οΰ Αικιιο«Α· 
«ον χβΐ αβριο«ά«ον όλιον «δν ’ΕΑριοιΑδν, «Α χρΑ«·ς αΑτΰν ύχέχνψον, ώς Αέλομον {Αοΐ 
μα«’ Αλ(γον, ιίς  ξένιον χνριαρχίαν,

Ό  έν («<ι 799 Α«Α «ον ΧββααίΑον χαλΕρβν ΑιοριοΑιΙς 3ιοιχη«ής «μ  ΚβιραβΑν Ιβρα(μ 
£ ιν  λγλΑβ,ινα χα«αβΑλ) «οΑς ’ΕΑριαίΑας, «ον«ο μέν Αέν χανώρΑναον, 7Αρν« Αέ ιΐς  «Α 
Ανα«βλ(χΑν «ον ΗαγρΑβ μέρος, ή«βι (ές «ήν σημιρινήν χώραν «ής ΤννιΑος, «Α αντΑνομβν 
χρΑ«ος «δν λ γ  λ α β ι « δ  V, «Α ΑχοΓον «Τναι ΑιΑ «κί«β μΑλιοτα λΑγον Αξιόν, 8«ι «Α (ρα- 
«(Αματα αΑ«οΐί| ΑχΑ χοινβν μο«Α «δν &ρΑβών ιηιρα«£ν «ής Ιοχανίας, έχυρΕανααν «ήν 
Χιχιλίανξ οΑ«ής «ής χΑηο 1«αλΕα< μέρος. Χ λλ'ένΑρχϊ «ής Α«χΑ«ης έχα«ον«αοτηρΕΑος 
•Ε Χγλαβί«αι χαΑρρέβηαανΑχΑ λογβμένον «ινΑς Αχογένον «ον Χλή, ΑνΑμα«ι Ό β ι ϊΑ α λ ·  
λΑ χ,$ο«ις έγένοιο Αρχηγέτες «ής «δν Φ · « ι μ ι Ι δ ν  ένϊρριΧΒ Ανν«β«ιί·ςι Ό 'Ο β ^



7* ϊίΙΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
(Ιν  2λ»€( μ ίν «ί τοΰ ΚβλΙφον Λξί»μ», Ιχά’ΚΜπ όμι»; *Β|ΐΙρ υ«υΜ

μ ιν ίν, χαΐ Ιιξ(««ι«, ώ{ «*1 εΧο> αΰτβΰ ο! βχόγονβι, δ «  ι7ναι ί  μ6νο( νόμιμο; ν·ΰ «ρό
σ τ ο υ  βιόίομ·;, Αόν&; «αβ^ρΜ* τό «5ν ’Β ^ ιη ^ »  κρότβ;, χ«τ*όρ)τ&; ύχοτιΧΐ^ 
μόν·ν χχταοτ-ηιι; Ιαίαν Δ', 918, μ·ν'βλ!τ«ν Μ βΧω; χ ιη β ιΧ ώ ν αύτόν «οασιό. 
οανγχ. λ λ λ ' ί « ι ι ν  νό μέρβ< ;«ΰτβ «Ιι; ύ*έχυό;ν, ώς «ρΜίνομχν, <(; «οίι;
Ό μ ΐϊίβχς ϊ^ ς  Ιικχνία;. ΚαΙ ο( μ ίν φχτιμ ίβιι ό«ιζΐ]μιιί>|ιι)3αν ΙιΔ «ήν ««όοηην « ϊ|; 
{»τιχ(«<{ρα; ΐΐ^ριχή; , ναταχτ^ηνχις, 989, <ήν Δΐγυκνον, |η*ΐ( όχό <(οΰ «<λβυ< «%,; 
9  1χ«τονν»(ηιρίδο; (ιχ ιν  όχοβχ··β^ αχό *ο« χρότονς «μ» λ66α«ι{«>ν, «ρ«χβν (ιό «άν 
Τ ο ν λ α υ ν ιό ΰ ν  χ α ΐίη κ τ ·  2>Δ «ΰν Ι ξ ι ίΰ ν )  χαΐ «^ν Χορίαν, Αλλ’ 1«(ιβή μ ιν ι ΐ ιη ν  
·1( <^ν «ρύτην χ£ν χ«ρν» ΐβύτ<*ν «ήν χα61{ραν ·ί·τύν, ϊίΐύχαν «^ορμήν ι2ς «ήν βι>- 
β ο β ιν  {2ΐα; όυνχοΜίχ, ή ν  Ζ>'ι'ρι 2 » ν , όν όρχχΐ^ (Οτίφ χα» χράνχς βύτνν, 
2)«βι χΙ« ΕχΓρββόν. 'Βχ 2έ τοΰ 8<«μ(Χιτμοΰ «ανΐου ^ τύν 1χιλ2ου«ΰ« ό2«λι!χ:ΐι·ν ς ί -  
ι«»« βφιλοϋμινα βΐ όχ2 νή» όρχύ» τή( έν2«χχτΐ)ς όχα«βννα(χΐ|ρ12ο( χ·««βη9<ν;ΐ; 
{ν νζ  χότ» Ιταλίφ Νβρμιννβΐ, όχίικββχν, Μρΐ «Δ τέλι) τΙ^; έΐΒ<βντΜτη;>2ο; τχότιι; 
χβΙ τ&« «ΡΧ&ί έ«ομέντ,(, «έ ν̂ ΣιχιΧαν ;1χ& «Ζν Ιρ ίβον.

Τδ έ«ιχρ«τίστατον γιγονό; της κατά τ^ν ταώτην Β·^ζ«νη-
νίίς Ιστορίας ώναι ή αίρισις των βΐχονορίάχων, ίιάτι ταύττν ήσττάσθτ," 
οαν, χατά ί\ΜΤϋχίκν, οΐ κλειστοί καΐ {χανίτεροι τών βασιλέων, |χ·λ ίο -  
ντ.θέντες ώ; έκ τή; έκελ^ούσν,; έντεϋθεν ίιαιρέσεως καΐ κατα^ιώςεω;^ 
V άνχ^νιάβιν, οσβν άκ6 των άλλων αυτών αρετών ή^ύναντο χρι ,̂σιριοι 
είς τό κράτος.

Είϊομε» ^5η (« λ .8 6 )τ ϊν  Α έο ντ*  τ4ν Τσα υρον κατ*λβ5ίντβ, ίν ίτνι 
Τ Π , τον βρόνον καί ί(4 τής έίτιττ,δίίχς χ « »  τών Αράδων άμάνη; τής *ρω- 
τευοώτης, άςιον άν«ό»ιχ6άντιχ τής τιμής έκίίντ,ς. Ό  γ»ννοΐο< καΙ συνετός οδτος 
βνήρ ήνώρ9ί4«ς την τάξιν κώ τήν η»ι8»ρχ{*ν τοϋ στρατού καΐ νέον Ινέπνίυσί θά^- 
^ος «Ις τούς ψυχή τε χαΐ σώματι έκλελυμινοος ύπτ,κίους. Ά λλ’, ώς μή δρελλεν, 
άνβμιχθείς ί ΐς  ζήτημα καβαρώς θρησκευτιχίν, ϊδαλε Χίτ4 νοΰν ν4 χαθαιρίη) 
ττ,ν λατρείαν τών άγίων είχόνων χοΐ νεαν καρήγαγ» ίια  το'υτου άρορμήν ανω
μαλίας καΐ ταραχής. Έν ετ;·. έν^εχάτφ τής βασιλείας αυτού, έ|ΐδωχε γενιχήν «κ- 
ογέριυσιν τών (Ιχένων τού Χριστού, τών άγγελων χαιτών αγίων, έηΐ ποιναΐς 
βαριίαις' ή δ ’ άνεηιτηίε'α βυτηδιάταξις «αρώςυν» τ4 μάγιστον τών υτττρςόων μέ
ρος. Ό  βασιλεύς {ικχείρτ,βε νλδαμάση διά τής βίας τούς ίνθισταμένους ε ίχα ·  
νο δούλους, ώς ίλέγοντο, άλλά δλν ήδύνατονά κβτισχύσγι τής θελτ’σεως όλο- 
χληρου τού Εβνους. ΚαΙ ή Ιταλία άπ4 κοινού μετά τών -χαιτών άντέστη ίΐς  τύ 
νίον τ ο ^  δόγμα, μοΤρο δέ τις τών Ιταλών έχο^βθη τότε μάλ.ιστα ά«4 τού Βυ
ζαντινού κράτους. Ειτήλβον ϊταιτα είσδολαΐ τών Αράβων καταστρϊτττικαι, χαΐ 
-λιμάς *αΙ σεισμοί* *1 σιηι^οράΐ αύται κατίστησαν άναγκαίαν ττ,ν οΰςηβιν τών 
^όρων, ίηαντα δέ τά δυστυχήματα ταύτα άττεδόβησαν είς τον βασιλέα ίχεϊνον, 
κβΐ -ήμαυρωσαν την μνημην τήν όκοίαν τοσούτον λαμπράν ήδυνατο *ά χβταλίιτ^ 
^ ιχ α  τών άλλων ηροτερτ,μάτων.

Ό τού Αέοντος υίάς χαΗιάδοχος Κωνσταντίνος Γ '. 4 Κ β η ρ ώ ν υμ ο ς, 741—775, άνετράφη ιΐς τά δόγματα τοϋ πατράς καΐ ήναγκάσθη κατ’ άρχάς νά 
βνταγωνισθή προς αντίπαλόν τιν?, «ανβΰργως ώ̂ιλτιθέντα άπό τήν πράς εΐ-
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χβνθ[χάχθΐ4« Ίναιίροιχ 3υ«μίνιι«ν των Βυ!^αντ(νωγ. Δια ίν8ρ(1α< δμ»; αΰ- 
του, ού μίνο-* τον άνταγωνιατην ί«ΐνον *ατ»6*λίν, βλλί χαΐ την «υνοιαν τοδ 
ατρβτοΰ ΐϊίρΐίΐιοιτ'βη. Μέγβ ίνομ* έπίχτηβι χβΐ έν Ίταλί^ ϊν»χ* των κο)(μ«> 
χων αΰτοΰ άριτών, Έ χΙτοΰ μκα^ίΐ Ό μ ιϊιίΰ ν  χαΐ ΆβΟαβιοών άγωνο;, 
τ<ιντ τλ σύνορι τοΰ κράτους <!ς την Συρίαν καΐ <1« την Άρμτνίαν, χαΐ τοί< 
Βουλγάρους δί χατίχολέμηβεν ίοτυχέβκρον τών «λίίοτων τρβχατόχων. Οΐ 
Β ο ύ λγα ρ ο ι, ίβνος Τουρχιχή; ιρυλήί, ϊΤχον μττβδη ί ί ί  την Εϋρώχην άηο τής 
Ασίας, άπΙ τών θύννων, μττ’ άλλων διαιρέριον Ιβνών, καΙ »Τ·̂ ον χϊταατοβή παρ4 
τον χάτω “Ιατρόν. ΈντιΰΟίν ολ άπίδηααν έπι μακρον χρόνον φοβιροί 8ιά τών 
συχνών αυτών Επιδρομών, χαΐ τοσοΰτον τρόμον όνίΐτοίησαν «ΐς αότήν την ιτρω- 
τίύουσαν τοΰ Βυζαντινού κράτους, ώστ* ό βασιλίύς Αναστάσιος Α · . ΐ χ . , „ . .  
σκευάσει πλησίον αυτής μέγα άμυντικόν τείχος. Π{ρ· τ* τίλη τής ίβδόμης 
ίχατονταετηρίδος, ίδρυσαν το χράτος αυτών έν τή σημερινή Βουλγαρία χαΐ εχ- 
τότε £λαδον μετοχήν είς ολας τάς όσωτεριχάς τών Βυζαντινών ταραχας, ύηη· 
ριτοΰντες, όπΙ χρήμασιν, ότε μεν την μίαν, ότε δε την άλλην μερίδα. 'Βλάμβανον 
δλ ίχτοτεχαι άπό τών βασιλέων ταχτικά δώρα. 'Ο  Κωνσταντίνος δ Κοπρώνυμος 
άπιποιήθη ταΰτα χαΐ Ιζήτησε νά άσ^αλισθή διά παντός άπό τών Ιπιδρομών τοΰ 
βαρβάρου ίχείνου έθνους, διά όχυρών άποιχιών έντεΰΟεν δό «ροέχυψε πόλεμος, 
καθ’ δν ό Κωνςαντΐνος ένίχησε τους Βουλγάρους καί ήνάγκασεν ούτοΰς νά χαροδώ- 
σωσι τά τέκνα ώς όμηρους τής πίστεως. Έχαναλαδόντων ίχειτα τών Βουλγάρων 
τον «δλεμον, δ Κωνσταντίνος ότιμώρησε τδ ίβνος τούτο μετά χλείστης τραχύτη- 
τος· χαΐ ήναγκάοβη μεν νά παραίτηση ττ,ν πρόβεσιν του νά χοθυχοτάξη αϊτό όλο- 
σχερώς, άλλά Τδρυσε παρά τα σύνορα πολλά όχυρώματα, άφ’ ών δμα μεν Ιχετη- 
ρει, 5μα δε χατεπολέμει τούς βαρδάρους. Στρατεύσας δΐ έκ νέου κατ’ αυτών, 
Ινόσησε χα\ άχέΟανι, τφ  776. Διά τών πικρών, διά τών άπανβρώπων κατα· 
διώξεων δσας ίπεχείρησε κατά τών εικονολατρών, ό Κωνσταντίνος ήδίχηβε τά 
μέγιστα καΐ τδ χράτος κοί έαυτδν, διότι αύταί α1 άριταί αυτού άπεσιωπήΟησαν, 
αυτά τά άριστα τών βουλευμάτων ηαρεξηγήβησαν. ΕΤπον λ. χ .  δτι ήτο φιλάρ
γυρος και πλεονέχτης, ένψ αυτός άνψχοδόμησε, διά δαπάνης μεγάλης, τδν περί
φημου αγωγόν, οστις, χατασχευασβεις πάλαι ποτέ, έν Κωνσταντινουπόλει, ύπό 
τοΰ βασιλέως Οΰά).εντος, κοτεστράφη κατά τινα ίπ ΐ Ηρακλείου πολιορκίαν. Ού- 
δεις τών διαδόχων του Ηρακλείου ήδυνήβη νά έπαρκέση είς την άνοιχοδόμησι» 
ταύτην ό δέ Κωνσταντίνος κατώρβωσε τδ Γργον ίντός ένδς βέρους, άσχολήσας 
είς τούτο Ιπταχισχιλίους σχεδόν Ιργάτας χαΐ πληρώσαςδλα τά Ιξοδα ^ ό  του 
βασιλικού ταμείου.

Ό  τού Κωνσταντίνου άσβενής «10ς Α ίω ν  Δ 'δέν  έκληρονίμησεν άπό τοΰ 
πατρός καΐ τ<κ> παππού είμή τδ κατά τών είχόνων μΤσο^ καΐ ουδέ τήν ιδίαν σύ-' 
ζυγόν, την περιώνυμον Άθηναίαν Β ίρήνην , ;ήδυνήΟη νά ίμποδίσρ άπό τού νά 
βννεννοήται, ίτ ι ζώντος αυτού, μετά χληριχών'τοΰ άντιθέτου δόγματος. Πληρο- 
^βρηίείς περί τούτου, προσηνίχθη ήχίως πρ0ς αυτήν, άλλα τήν άπεμάκρυνεν άπό 
τών βασιλείων· μετ’ όλίγον δέ άπίβανεν «ί^.δίως, 780, χβΐ ,ρήμη διεδόβη, δτι 
ή  Ειρήνη δέν ήτο άμέτσχος τού βανάτου αυτού. Επειδή ό υίός τού Δέοντος Κων
σ τα ν τ ίν ο ς  Δ ’. Π ορ φ υ ρ ο γέν νη το ς  ήτο άνήλικος, ή Ειρήνη, άναγορευ- 
βϊΐΜέπίτροηος «ΛϊοΟ, έζήτηβε προ πάντων νάΙ»τύχη την των ιΙκόνΜν <ν4ρβ«·
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«V. Ι«1 ή μίν βίνοίος -ϊη» δ*θΓ«ν ω  τω «Ο λΛ τί-δΐφ βίΛίχρίτηΛ» ίν ΚιΛ- 
«τΜΛίνΜΐιΐίέλ*», ί»ώύθη 6ιιό τών^Λ λίχώ ν <Λ>(ΐιτο.?·Λάχων, ί>ι»κιντ,9ίντων διΛ 

χληριχ&ν τή« έ«ι*άλου μιρίδος· ίλλ’ ή  β««αΐί, έπιμί£ναβ», «« χά λ ε« »  Ιν 
Νικβίβ, χϋ«4 τδ Ικδμενο» ϊτβ<, ΐή» Ιδδδμην οικουμενικήν ούνοδον, ήτΐί άποκα- 
τΙ»ττΐ« τήν «ροσκύντ,βχν των είκδνων κβθ’ 0λο» τδ ρβοίλειον. Ή  των είκονομά- 
χων μερίε, ε£ς ϊ̂ ν άνηκον ττολλοΐ κ«\ Ικ το5 οτρβτοϋ χβιΐ ίκ τοδ κλήρου, δυίβρε- 
«ηβεΐ»* διδ τήν «ρϊξιν τβύτην τηο Ειρήνης, δ«εχρ£ωο»ν «υτην νδ τ«ρ»χωρή^ 
<{« τδν υΐδν την ηροςήκουσβ» βδτω ίρχή», "ϊ®®· Ά λλδ δ υΙος ούτδς ητο ιτβ^ά- 
Καβιν δνίκκνος κ*1 ήνβγκάοβη εύβύς εις τδ κ«τδ ττίδβς Ιτος νδ κκρβλάβη αδδις 
την μητίρ» εις τδ βυμδούλιον Βδτοίί. Έχτοτε συνεδίοΐλευοκν ά«δ κοινού ΙιΗ 
^  ϊτη άδιβλείιίτως μισούμενοι χ ι ΐ  «ολεμούμενοι βμοιβαίως, μέχρι; οΰ δ Κων- 
«τιντ'νος, μή άνεχδμενος την δπεροχήν ην ίλββεν ή μήτηρ του, ίφυγεν ε{ς Ά - 
ϊΐαν, Τνβ ίΐϊβνέλθη μετδ τού στβθμίύοντος είς τ* Άρ«βικδ σύνορα ςτρβτοϋ, δλλδ 
βυνελήιρβη καί κβτδ διαταγήν της μη·φδς του Ιτυρλώθη, 797. Ή  Ειρήνη Ικυβΐρ- 
νηαε μιτδ τούτα ΙιΛ ί ΐ  Ζτερα ϊτη, ατηριΓβμένη δπδ τού ττοντοδυνόμου ίν τδ 
Βυζαντινή κράτη κλήρου, μίχρις ου, τφ 803, εΤς των φίλων βύττ,ς, δ Πατρίκιος 
Νικηφδρος, κατεβίβααεν αΰτην άπδ τού θρδνου χαΐ τήν ίζώριβεν είς Αέββον, οπαυ 
μετ’ δλίγον άπίβανεν.

Ό Ν ιχ η φ δ ρ ο ς  κατέλαβε τδν βρδνον χαβ’ ξν Ιποχήν ή Ειρήνη διε«ρογμι- 
τεύετο μετδ τού Καρόλου Τνα Ινώαη βτενώτερον τδς δύο Χοιατιανιχδς αυτοκρατο
ρίας χατδ των Μωαμεθανών χαί άχίατων. Ό  νέος βασιλεύς ί^τ,κολούίδηαε μέν 
τήν διαχραγμάτευαιν ταύτην χαΐ βυνωμολόγησε χρδς τδν Κάρολον ειρήνην ώς πρδς 
τδ  Ίταλιχα χράγματα, άλλδ μετ' δλίγον ίςεβ^άγτ,οαν νέαι ίριδες, διαρκέβασαι μέ
χρι τού θανάτου τού βαβιλΙιας. Ό  Νικηφόρος άαεκοιήθη την είς τδν 'Αρουν άλ 
’Ραβιδ πληρωμήν τού ΰχδ της Εΐίρήνης συμφωνηθέντος φόρου, καί χιρ δμως γ ιν  
ναΤος ών αυτός καΐ δραστήριος, ίεν ηυδοκίμησεν είς την χρδς τούς ".άραβας τού
την ίριν. Ό  'Αρούν ίδήωσε χάσαν την μ^χρι τού πορθμού "ή|ς Κωνσταντινουχό- 
λεως χωράν καί καθυκέβαλε τούς Βυζαντινούς είς φόρον έχονειδιστότιρον τού χρο- 
τίρου, 806, *Γχδ των δπηχόων αΰτώ ίμισήθη δ Νικηφόρος διότι είς τδν χρδ και
ρού υφιστάμενον καταΟλιχτικδν Ζγγειον χαΐ κεφολικδν φόρον, χροςέθηκε χοικίλας 
δμμίσους είςχράζεις, άνενέωσε δΙ καί άρχαΐόν τι χολεμιχδν τέλος. Περί τδ ίσχα- 
τα χεριεχλάχη είς πόλεμον χρδς τούς Βουλγάρους, καθ’ βν τοσοΰτον ηυδοχίμη- 
αεν, £>ςτε μικρού ίδίησε νδ ίπιτύχη την δλοσχερή τού ίθνους τούτου χείρωσιν· 
ίλλ’ ή δχερβολική τού Νικηφόρου ώμόττ,ς ίφερεν είς άπιλχισίαν τούς Βουλγάρους 
χαΐ χροεχάλισεν άγώνα νέον, καθ’ θν ίχεσεν αύτδς μετδ τού χρατίστου μέρους 
τού στρατού, 81 ί . Οΐ έχθροί, χαταδιώξαντες τδ λείψανα τού στρατοχέδου, ίδήωσαν 
^ ,λεώ ς άχασαν την θρφχην, ίνφ είς την Κοινσταντινούπολιν Σ τ α υ ρ ά χ ιο ς  δ 
ιΑδς και Μ ιχα ή λ  Α '. 'Ρ α γ γ α β έ ς  δ γαμβρδςτούφονευθέντος βασιλέωςήριζο* 
«ιρί της αρχής. Ό  μέν χρώτος απίθανε μετ' δλίγον άπδ τών χληγών οσας Ζλοβε* 
2ν τφ Βουλγαρικί^ χολέμφ, δ δδ δεύτερος, ήκιστα ίνάμιλλος ών τή δυςχερείφ 
των χιριστάσεοιν, ήναγκάσθη, όταν οΐ Βούλγαροι ίπλησίασαν είς την χροκεύαυ* 
•αν, νδ χιραχωρήσιρ τήν άρχήν είς τδν στρατηγόν Λέοντα, 813.

Α ίω ν  Ε '. δ Α ρ μ έ ν ιο ς  ίζήτησε ν’ άχαλλαγή άχδ τών ήδη μέχρι’Κωναταν- 
δηνονηόλςοις χροελααάντυν β α ρ β ά ^  διδ 9£ΐ|ρίχς ϋσχράς' διόιι ήθέλησι^ μχΑ'



•ίινβ ΤΚ|)\ ίΙρίνΤιί βυνδιάλίξιν, νβ βυλλάβ^ ήγίμίνβ β·'τω» Κ ροδμον, βλλ’ 
ίώτδί δΐΒΐρΐ)γί)ν Ιιτίχίίρτιττ» Ιχδ'κηβι» φοβίράν. Πάβαι αί πόλεις 5ββς ίκυρίίϋβαι» 
οΐ Βούλγαροι, χιτΕβλ·ίβη*αν ί!ς ίδβιρος, οΐ δλ χίϊοικοι ούτων άπηχΟτ,ααν εις αην 
των πολεμίων χώραν. Οΐ τελεοΐαΤοι οδτβι, των όποιων ό άριθμός βρβδύτιρον 
ίπολλαπλασιάα«Τ| διλ πολυαρίθμων νίων αιχμαλώτων, βυνεχωνίύθτ,ααν «:?αν τοδ 
Ίστρου μετ& των άπογδνων των 'Ρωμαίων άποίχων, ϊτι δε μετά Θρακών, 
Σλαύων χαΐ ίλλων «ύτόθι κοταλίίφθέντων λειψάνων βαρβάρων έθνών, από ολ 
τού ποικίλου τούτου συριρετοϋ θεωρούνται καταγόμενοι οΐ αν,μερινοί Β λ ά χο ι. 
Ά®οΰ δέ οΐ Βούλγαροι άνενοχλ^τως Ιξτ,χολούβηααν ίπί τινα χρόνον -ώς δτ.ώιεις 
α&τών, χατιδρβωαε τελευταΐον ό αύτοχοάτωρ νά άποχλεία^ ̂ αύτούς ίντός ατενοΰ 
τίνος χαΐ ίπηγαγεν ίνταυβα ιροβίρ^ν οιραγην. Άλλ’ ό Κρουμος, χαί τοι
άποδαλοΜ τότε τάς προτίρας καταχτήσεις, παρέμεινε μίχρι του θανάτου αυτου, 
8 ί5 , έχβρός των Βυζαντινών χαΐ παρέστη μάλιστα αυθις πρό τών πυλών τής 
Κωνσταντινουπόλεως· μόνον δε 4 διάδοχος αύτού, πιεζόμενος χατα νώτονδπό τών 
Φράγκων χομτ,των τής Άυαριχής χώρας, συνωμολόγτ,σε τριακονταετή ειρήνην. 
Ό  Λέων άλλως, έξαιρέσει τραχύτητός τίνος, συγγνωστής εις άρχαΐον στραπώ- 
την, όπτ,ρξε κυβερνήτης άγσθός. Κατά δυστυχίαν εΤχεν ανατροφή έπί τών Ίσ- 
ούρων βασιλέων καί άνενίωσε τούτου Ινεχα την καταδίωξιν τής είκονολα- 
τρείας. Έ χ  τούτου ώυιλούμενος 6 αρχαίος αυτού φίλος καί συναγωνιστής Μι
χ α ή λ  Β'. ό Τ ραυλός, χατεσχεύασε συνωμοσίαν κατ’ αυτού. Καί συνελήφθη 
μίν ό Μιχαήλ καί χατεδιχάσβη, έπΙ Ισχάτη προδοσία, εις θάνατον άλλ’ άνα- 
βληθείοης τής Ικτελέσεως, δι4 τήν έορτήν τής Χριστού γενννήσεως, οΐ συνωμό- 
ται σφάζουσι τόν Λέοντα έντός τής Ιχχλησίας,χατ’ αύτην ταύτην τί,ν έορτήν, 820.

•Ο Μιχαήλ, έςαχθείς άπό τής φυλακής δμα μετά τήν δολοφονίαν τού Λέον- 
τος, άνεβιδάβθη δέσμιος ϊτ ι εις τον θρόνον. Πρώτη αύτοϋ κυβερνητική πράξις 
υπτ,ρξεν ή διακήρυξις, δτι είναι έντελώς άδιάφορος ώς πρός τήν περί είκονολα- 
τρείας ϊριν* άλλο μετ’ όλίγον, άναγκασθείς ν4 έκλέξη μεταξύ τών δύο μερίδων, 
άνεδείχθη είκονομάχος. Παρεχτός τούτου, έντός τών τριών πρώτων έτών τής βα
σιλεία; σδτού δεινόν όηέστη άγώναπρός ίμπειρδντινα στρατηγόν θωμάν χα- 
λούμενον καί άνέκαθιν έχθρόν αυτού οντα. Ό  θωμάς χατήντησε καΐ να -ών 
πολιορχήση εις ττ,ν πρωτεύουσαν, άλλ’ Ιπειδή δέν ήδυνήθη νά κυριευστι αυτήν, 
οΐ όπαδοίτου, άΟυμήοαντες, τον πορέδωκαν εις τόν βασιλέα, οςτις τον έθανά- 
τωσε μετά πολλής ώμότητος. Ή  δέ στάσις αυτή οϋ μόνον φοβ'ρός δηώσεις προυξέ- 
νί,σεν εις τα πίριξ τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλά Ιπήγαγε καΐ ετερον μεγαλήτερον 
κακόν. Διότι ένώ δ Μιχαήλ καΐ ό γενναίος αυτού υιός ήγωνίζοντο προς τόν θωμάν, 
οΐ ■Άραβες τής Ισπανίας πειραταί έκυρίιυσαν τήν Κρήτην, ήτις ϊκτοτε έπΙ έχατόν 
καί έπέκεινα ένιαυτοός παρέμεινε δεινόν ληστείας όρμητήριον. Έςεναντίος ό Μι
χαήλ ύπερασπίσθη γενναιότατα τήν Σικελίαν κατα τών Άγλαβιτών χαί δεν ήδϋ- 
♦ήθη μέν έπί τέλους νά σώση τήν νήσον ταύτην, διότι οΐ μέν έχθροί πρόχειρον 
είχον τήν έπί ταύττ.ν ίφοδον, οΐ δέ Έλληνες εΐχον, έχτός αότών, να άποκρούσω- 
σι χαί τους Άραβας τής Ανατολής καί τούς Βαρβάρους τής "Αρκτου· άλλα του
λάχιστον ήμφισβήτησε προς τούς Άγλαβίτας πάσαν της νήσου σπιθαμήν, καί, 
ένόσφ έζη αυτός καί δ υιός βύτού, ή Σικελία δεν εΤχεν ολόκληρος άπολεσθή,

Ό  υΙός ούτού Θ εό φ ιλ ο ς, δ διαδεχθείς τήν άρχήν έν ετει 829, έχ προ>- 
της αφετηρίας περιεπλίχη εις πόλιμδν πρός τόν Καλίψην Μαμβυν* *«ί
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^·ήίβ< Ι ι  ίφ  τοιίτψ, διτιμψε, τω 832, κ^ζβζιΐτ* λβ[ΐ*ρ1’̂  πρ^ς ·ών Κβ·
λίφτ,ϊ, ?ν* 8ι*τρϊγμ«*υ0ή ιΐίρΙ βίρήνης. Τ ί,ί ·κρϊϊβιί»ς ιβύτης κρθ4«βτο 8 
Ιω ά ν ν η ς  Γ ρ α μ μ χ τ ιχ & ς , άντ,ρ άνηκων μίν κίςτην τώνοΐχονομάχων μ<ρ[- 
οα, άλλα ιΐίρ{£λ(κτο« χαΐ ώς ιηλιτιχος χαΐ ώ; λάγιος’ χαΐ &ν ό Μαμοΰν 8έ« 
άπέθντ,ηυ χατά έηά[Μνον Ετος, βεβαίως ^ ιλ ε  χαΐορΟωΟη σΰμβαβις μεΐα|ύ τών 
8υο ηγεμόνων χαΐ άνταλλαγί) τών αμοιβαίων τεχνών χαΐ κροϊόντων, την οποίαν 
8|ίαοι> όπεβόμουν ο τε Μαμονν χαΐ ό Θεόφιλος. Διότι άμφότεροι ί^ααν άνθρωποι 
πεπαιδευμένοι χα^ φίλοι της έπιβτημης χαΐ τής τέχνης. Ό  Ηαμοΰν ήγωνίοθη 
«ολΐι, διά μεταφράσεων των Ελληνικών ίργων, τά οποία πολυτελώς άντέμειβε, 
να αφαίρεση άπο την Αραβικήν φιλολογίαν τον ίδιογνώμονα αυτή; χαρακτήρα* 
ό Θεόφιλος έπροστάτευσε τούς λογίους, έσυστησε νέα εκπαιδευτικά καταστήματος 
καΐ έπεμελήθη την άντιγραφήν χαΐ την συλλογήν τών προ καιρού παραμεληθεν* 
των αρχαίων συγγραμμάτων. Ό  Ιωάννης, δστις περί πάντα ταΰτα υπήρξε σύμ
βουλος χαι βοηθάς τού βασιλέως αυτού, προσηνέχθη έπιτηδείως έν τή αυλή τοϋ 
Καλίφου χα'ι ηύδοχίμησε περί τάς διαπραγματεύσεις, οτε ό θάνατος τού Μαμούν 
έματαίωσε τά πάντα. Ό  διάδοχος αυτού Μοτασσεμ ύπήρζε μεν έπίσης φίλος και 
προστάτης τών έπιστημών, ώμοίαζε δε χαΐ κατά τούτο τάν Θεόφιλον, οτι είχεν 
ύπερβάλλοντα ζήλον πράς τάς οικοδομάς χαΐ τάς μηχανιχάς τέχνας* προσδε- 
τούτοις, μετά προθυμίας δλως Ανατολικής, ήγεονίσθη νά προαγάγητήν Αστρονο
μίαν άμα χαΐ Αστρολογίαν, ήτις έδιδάσχετο χαΐ έν Κωνσταντινουπόλει είς σχολάς 
έπΙ τοότφ Ιδρυμένας' άλλ' εΤχε προς τώς άλλοις χαΐ έτέροη τινά προς τάν Βυ
ζαντινόν βασιλέα όμοιότητα, διαχωλύσασαν την Ενωσιν τών δύο μοναρχών, βτι πε· 
ριεπλάχη, ώς χαι ό Θεόφιλος, είς θρησκευτιχάς «ρδς τους ύπηχόους ίριδας, δι' άς 
πολλάς αυτών χιλιάδας έ{έβαλε τού χράτους, άπο τών όποίευν ώφελήθη ό Θεόφι
λος, ινα έπιχειρήση καταχτήσεις. Φαίνεται δε άφ'έτέρου ότι χαΐ ό Ηοτασσέμ 
παρώςυνε τους είχονολάτρας τού Βυζαντινού χράτους κατά τού βασιλέως αύτών. 
Ο Θεόφιλος άντέστη είς τάς προσβολάς τού Μοτασσεμ έπίσης γενναίως. Οσον καί 

είς τούς Άγλαβίτας, οΤτινες ήβελον νά άφαιρέσωσιν οσα κατείχε» ετε έν Σι- 
χελίφ. Έν γένει δέ ήθέλομεν χατατάξει αύταν μετά τών αρίστων ηγεμόνων, διά 
τάς βελτιώσεις δίας έπήγαγεν είς τήν οίκονομικήν διβχείρισιν, είς ττ,ν άστυνο- 
μιχήν διοίχησιν χαΐ είς τά σχολεία, έάν ή μέχρις άπανθρωπίας σχληρότης αυ
τού προς τούς είχονολάτρας δεν έμείωνι τήν φήμην τού όνόματός του. Κβτε’στησε 
δε διά διαθήκης Ιπίτροπον τοϋ άνν,λίχου βΟτοΰ υίοϋ χαΐ διαδόχου Μ ιχ α ή λ  Γ ' 
τ ^  ευλαβή αυτού σύζυγον Θ εοδώ ραν, 842, ήτις, άμα μετά τον θάνατον τού 
Θεοφίλου, συγχαλεσασα σύνοδον, ήνώρθωσε τήν λατρείαν χαΐ τήν τιμήν τών ει
κόνων χαλ ηύτύχησε, διά τού ζήλου αυτής, νά χαταπαύσρ διά παντός τήν όλεθρίαν 
έχιίνην ίριν.
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ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ.

Φεβυοολιχόν πολίτευμα χαί ΝορμοννοΙ έν Εύρωπη. 
Τοΰρχοι έν Άσία.

8 1 4 — 1096.

§  1 0 ·

’Εντλί τη; περιόδου ταύτη;, έπκνχλβμβάνετβ», εΐ; την Ε·ίρώπ·/ιν, ή 
βία χαΐ ή κατάΟλιψ»; τή; πρώτη; τοϋ μεσαιώνο; έπο/ίί; ι«ίΙ άνανεο&ν- 
ται ίεινβ μεν εμφύλιοι εριίες, τραχεϊ; δέ κατά των ληστρικών, των. 
καταστρεπτιχών είοβολών έχδρών ξένων, άγώνε;. έν μέσω δέ των συμ- 
φοίών τούτων, συγκροτούνται ί^η κράτη 6)^οντκ μετριωτέραν {κτασιν 
καΐ ίιαμορφοΰται όριστικώ; ή Γαλλαίι, ή Γερμανική, ή ίταλικίι εβνι- 
χύτης. ίΐ παπιχ·}] Ιεραρχία, ητι; έγένετο μετέπειτα πολλών ατοπημά
των χαΐ σκανδάλων πρόξενο;, δεν είναι κατά τό παρόν άσυντελίι; εί; 
τάν άνακούφισιν τοϋ πολιτικού κόσμου από τών περιστοιχιξόντων αυτόν 
δυστυχημάτων· διότι, άναλαβοϋσα την κηδεμονίαν εθνών βαρβάρων, 
συντηρεί και διαδίδει τόν χριστιανισμόν, μετριάζει τίιν ακολασίαν τϋ; 
πολεμική; βία;, προστατεύει τόν λαόν κατά τ ί ;  αλαζονεία; τών μεγι
στάνων, οίκειόνει πρό; άλλάλα; τά; Ευρωπαϊκά; πολιτεία;, αλλά συγ- 
χρόνω;, διά τη; ποικίλη; ταύτη; αότη; ένεργεία;, σφετερίζεται βαθμη
δόν και κατ’ ολίγον ΰπέρογκον καθ’ δλην την δυτικήν Ευρώπην κράτος. 
Τό φεουδαλικόν πολίτευμα, τό όποιον έχει μέν τά; ρίζα; αυτού έν τ? 
πρώττι, υπό τών Γερμανικών έθνών, κατακτήσει τού δυτικού ρωμαϊκού 
κράτους, οΰσιωδώ; ομω; ανεχαιτίοθη υπό τή; στιβαράς τού Καρόλου 
τού μεγάλου χειρό;, αποβαίνει έπικρατέστατον έπΐ τών ασθενών αύτοΰ 
διαδόχων* τά αξιώματα γίνονται κληρονομικά, οί κάτοχοι αύτών άρπά- 
ζουσιν απαντ* σχεδόν τά κυριαρχικά δικαιώματα καΐ εκτραχηλίζονται 
εί; τάν δεινοτέραν αυθαιρεσίαν· βασιλείς δέ καί λαοί επίση; ΰπ’  αύτών 
καταδυναστεύονται. —  ΙΪ Ασία περιέχει, άφ’ ί ;  εποχή; συνετρίβη ή α
χανή; Αραβική δύναμις, πολλά λόγου άξια, άλλ’ εί; συχνά; μεταβολά; 
ύποχείμενα πολεμικά κράτη. Τό δέ Βυζάντιον αρχίζει ήδη νά κινδυνεύφ 
άπό τή; δυτική;, τή; όσημέραι ίσχυροτέρα; άποβαινούση;, τή; χριστια
νική; Εύρώττης, μάλλον ή άπό τή; καταχερματισθείση; Μωαμεθανική; 
ανατολή;· άλλα ώ ; έκ τού έν τφ περιόδω ταύτφ γενομένου χωρισμού



•των έΛΛλικηών, ί ι «  τ ί ;  όρθοίοξίας, πα(^βκ(θάζ(ται νά οώβ'/:,
Λν την «βλιΤΜίίιν αύτονθ|Λ{αν, τούλάχιβτον τίιν έδνιχότητα.

§ · 1 1 ·
ΣΜγκ«9«^*ιβΰντες τίιν άπλ των άρχών τ ί ;  έννάτης μέχρι τοΟ τέλους 

τ ίς  ένίβχάτης έχατονταίτηρί^&ί Ιβτορίαν τής ίοτιχτί; Ευρώπης, 6έλο- 
μιν πρ«γματ*υθΐ ένταΰθβ τά πβρί των Κ α ρ ο λ ιν ώ ν  μέχρι τής έν- 
τ»λοϋς αυτών χαταλύτιως, τά περϊτών πρώτων Κ α π ε τ ι ί  ών χαΐ τά 
π*ρΙ τών αϋτοχρατέρων τής Γ ε ρ μ α ν ία ς , μετά των όποιων ατενώς 
<τυν5έονται καί τά Ι τ α λ ικ ά  π ρ ά γ  μ α τ α ' ίιότι ή μέχρι τής αυτής 
εποχής ίατορία τών μέν λγγλοοαζόνων καΐ Σχανίιναυίων έξετέθη ήίη 
έν τφπρώτω τμήματι, τών ίέ  έν ΐσπανίΐί Αράβων χαΐ Χριίτιανών, έν 
τώ  ίευτέρω.

Α. Ί τ τ ο ρ ί*  τώ ν  Κβ ρ ο λ ι ίώ ν .— β) Τ 4  μ έ χ ρ ι τ ή ς έ ν Β ίρ ο δ β υ ν φ  
« υ μ β ά ίίω ς .  Ό  Α ο υ δο δ ΐχο ς  Α', έ Ινιχα τής ιύλιβιίας αΰτοΰ έπιχληθείς 
Π ϊο ς  ^τοι ιύβεδής, διβχρίβη μάλλον διά τής πραδτητος χαΐ διχβιοίύνης βϋτοΰ 
ή τής βυνίηως χαΐ έμπιιρίας. Τά μοναβττ'ρια χαΐ ό χλήρος όπτ,ρίβν άιίποτε τό 
χδριον τής Ιπιμιλιίας αύτου άντικιίμινον, προς χάριν δ« αότών ίδυείβ» χαΐ τήν 
Ιδίβν δύνβμιν χ»Ι τήν δημοσίαν. Κατά τάς διατάξίΐς του Καρόλου, οι χλτ,ριχοΐ 
χαί οΐ μοναχοί ή»αν μΐν άπηλλαγμένοι τής αδτοπροσώπου ατρατιωτιχής ί»πϊΐρϊ- 
αίας, ώφιιλον όμως νβ έκπέμπωαιν «Ις τον στρατόν τους όποτελιϊς αυτών, ίπ ι- 
ΐαλούμενοι τήν παρααχίυήν χαι αυντήρτ,βιν αύτών" 4 δό Αουδοδΐχος, ζώντος ίτι 
το» πατρός, άπήλλαξί τής ύποχριώσιως ταύτης ίπαντα τά Άχυτανιχά μονά» 
σττ,ρια. Βααιλίΰοας δί, έηιξέτϊΐνίν έν τή χοινή αυνδδιρ τοϋ 8 ί7  έτους, τήν άιιαλ- 
λαγήν χο\ ιΐς ίλλ* πολλά μοναστήρια, ών τινά χαι δλως ίτίλή  προς τόν «ύτο- 
χράτορα άπεφτ,νατο. Παριχτός τούτου, έδωρΐ,σατο κατά μικρόν ίίς τόν χλήρον 
δπαντα τά χτήματα τοΰ στέμματος, τά όποια, ώς προείπομιν, παριϊχον τώ βασι- 
λ*ΐ τήν χιφιωτέραν αυτοΰ πρόσοδον, διότι τά ίλλα εισοδήματα χχΐ τά έτήσια δώ
ρα όσα παρεΐχον αυτφ, χατά τό άρχαΐον έβος, οί μιγιβτάνες ήταν μικρού λόγου 
£ξΐ(ΐ.—Έν τή αύτή αυνόδφ, έσπευσεν ό Αουδοδϊχος νά διαιρέση, μεταξύ τών τριών 
άνήλίκων ϊτι υιών του, τό χράτος, τοΰ όποιου μόλις εΤχεν άναλάΰει αυτός τήν χυβέρ- 
ντ,β.ιν, πρωτουργός οδτω γινόμενος όλων τών συμφορών όσας επαθε μετ’ ου πολύ. Ό  
πρεσβύτερος Λ ο θ ά ρ ιο ςΑ ' έλαβε τό αύτοχρατοριχόν αξίωμα χαι άνεχηρύχθη ου· 
τω έπίτροπος χα\ διάδοχος τοϋ πατρός' εις τόν δεύτερον, τόν Π ιπ ΐν ο ν , έπετράτιη 
ήτής Άχυτανίαςχυριαρχία* ό δε τρίτος, 8 Λ ου δοβ ίκ ος, ό βραδύτερον έπιχλη- 
βείς Γ ερμ α νός, προεχειρίβ&η βαβιλιός τών Γερμανών.Ή πρόωρος αΰτη διάταξις 
δνσηρέαττ,σε τοσοΰτον τόν ανεψιόν τοΰ Λουδοβίκου Βερνάρδον, τόν προμνημονε»- 
βεντα (σελ. 67) βασιλέα τής Ιταλίας, δστις, ώς κληρονόμος τών δικαιωμάτων τοΰ 
πατρός αύτοΰ, ένόμιζεν ότι δυνατοί νά άπαιτήση τό αύτοχρατοριχόν ά|ίωμα, ώστε 
^ ο ς  πορεσχευάσΟη είς στάσιν" άλλα προδοβείς ύπό τοΰ χομητος τής Βρε- 
σχίας(τής Βρηξίας τοϋ Στράβωνος) χαΐ τοϋ'Επισχόπου Ούηρώνος έχρίδη ύπό 
δικαστηρίου μεγιστάνων χαΐ χατεδιχάσβη είς βάνατον, έχτιλεσβείσης τής παι- 

.νήτ παρά τήν Οέλησιν χαΐ τήν εΐδησιν τοϋ Λουδοβίκου. Χαραχτηριστιχώτζτον
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ϊ ϊ  ίΤν«ι, ?τί, Ιν ννιϋΐι/ « ϋ  822 ϋτους, 3 βύτοχρίτωρ ώμολίγη^β δ·/ιμο- 
σ(ί ί®«δν άμβρη^βαντα χβ·Ε4 ττιν διτίβίβιν τβύτην χοι ίιχίκυψίν *!< έκκλησςα- 
βτιχον ίΛιτίμιον· ήθίλί δ ί ιιιθβνώτβτβ ίίτιαίβή χαΐ τδ» μονβχικδ» ^ίο», 
οΐ Ίκρ) αδτδν φι̂ δδοζοι £νδρ<{, οίΧίνες ηγον αδτδν και ϋφίρον, δέν ιδν κρί>έτρ€· 
■κον να λάδ^ δ(ΐηέρχν ιτίζυγον, Ι ο υ δ ίθ  τήν θυγηδρα χοΰ Βαυαροΰ χδμητο« 
Οόιλ^ου,Ιξ^ςΙγίννηοΕ, 823, υΐδν χέναρ-Εον, Κ άρολον ΐδν έηονομαβθδντα Φ α- 
λαχρδν, και έχ γ*ννίτη< πολλάς Ιπαγαγδντβ ί!« τδκράτος αομφορδς, διδτι ή 
ρι^τηρ ^ έλ τ |«  νά ικρικοι- ΐ̂Γρ βύτώ μέρος τής ήδη διανινϊμημένης ούτοχρατο- 
ρ(ας χαΐ χατέπςιβςν <!ς τοΰτο τον άτθίνή αιίζυγον. Αλλά τδτβ ό βρααότίρος 
των πρςαδυτέρων οέών Πιπϊνος, Ιπ«λβών αί^νιδίως, 830, χατά τοΰ «ατρός, τούτον 
|ών σολλαμβάνίΐ, την δέ μητρυιάν πέμχίΐ ίΐς μοναοτήριον ί  δϊ Λοβάριος, τταρα- 
« 4 ς  έξ Ιταλίας, βυνέ*ρο|ίν ιΐς  δλα ταυτα. ΚαΙ δ μέν τρίτος υ!δς Λουδοβίκος, 
χατώρθωοε νά άναλάβη 6 «βτηρ δχαντα τά δίκαια ούτοΰ, χαΐ νά άηοδοθή ούτώ 
ή «ύζυγος, άλλ' ή άτΟένιι* του ιιρώτου χαΐ ή φιλοδοξία της δίυτέρας, ήτις ήΟί- 
ληατ ν' αΰξήττ» ?τ» μάλλον τδ ιτρδτΕρον άιτονιμηβίν βΙς τδν Κάρολον τον Φαλακρόν 
μςρίδιον, Ιπήγαγον, Ιν ίτ»ι 833, νέαν χοινην των τριών άδίλφών κατά του πατρδς 
αυμμαχίαν. 'Ο Λουδοβίκος ήναγκάοθη νά παραδοθ^ ίίς  αΰτοδς, Ιχωρίβθη άπδ 
τοΰ δϊυτέρου υΐοϋ καί τής αυζυγου καί διέμίΐνίν αιχμάλωτος τταρα Λοθαρίιρ. 
Κατ' «υτυχίαν τοΰ ϊΕβτρδς, οί δυο άλλοι άδίλφοί, φθονήσαντίς τδν «ρΕοβυτς· 
ρον τοΰτον, δπςχρέωταν οΰτδν μίτ’ δλίγον, 834, νά ΙλΕυΟίρώηι τδν Λουδοβίκο* 
καί άπέδωχβν αύτ$ «άλιν τδ αΰτοχρατορικδν άξίωμα. Ή  δδ άθλια οδτη τοΰ 
Λουδοβίκου τάχη καΙ ή ηρδς την χυβέρνηαιν παράδοξος δκιίνη άνίπιτηδτιότης 
άνδρδς, οατις ού μδνον άληθή οΐχεν «υλάδίΐαν άλλϊ χβΐ λδγιος ήτβ και ι«Λαι- 
δνυμένος, ίξηγβΐται, άμα ένθυμηθώμεν, δτι ίατίρεΐτο ιιαντάποοι τής άπαραιτή- 
του κατ’ έκεΐνην μάλιστα τήν έποχήν *ίς τδν ήγτμδνα πρακτικής ίμπειρίας, 
σταθερας θίλήσίως κοί ι»λιτιχής δραστηριδτητος. 'Γπδ τοιοϋτον κυβερνήτην, τδ 
ίργον τοΰ Καρδλου τοΰ μεγάλου τάχιστα κοτέ^^ιυσεν, Ή  προτέρα βαρβαρδττ,ς 
Ιπεκάλυψεν αυβις την Εδρώπην* τδ σχολεία παρημελήθησαν χοΐ Ιξέλιπον. Πας 
κδμης ηθέλησε νδ άποβή κύριος τής έπιτετραμμένης αύτφ έπαρχίας' ή  Βρετα
νία έπονέστη έπανειλημμένως χαΐ ΙπΙ τέλους όλως σχιδδν έχωρίσθη άπδ τοΰ κρά
τους· οΐ ΆκυτανοΙ άπήτησαν καί ίλαβον ίδιον ήγεμίνα* οΐ Νορμαννοί, μετδ τών 
δποίων ήνουντο πασαι αΐ ήμεδαπαΐ ληστρικαί συμμορίαι, έλεηλάτουν ού μδνον 
^ ν  παραλίαν, άλλδ καΐ τήν μεσογαΐαν· τής δδ Ιταλίας έδήουν τδ παράλια 
Αφρικανοί, ΣιχελοΙ καΐ Ισπανοί "Αραβες, προσκληθέντες καί ώς σύμμαχοι, εις 

Ιριν τινδ έν Βενευέντιρ, περί τοΰ δουκικοΰ άξιώματος, Ικραγεΐσαν.
Τφ 838, άποίανδντος του Πιπίνου τής Άκ^τανίας, ή Ίουο^θ κατίπεισε τδν 

Αοθάριον νδ συναινέσηείς νέαν του κράτους διανομήν, άδ.κωτέραν Ετι τής προη- 
γουμένης, διδτι κατ’ οδτήν ο! μέν τοΰ Πιπίνου υΙοΙ παντδς άπεστερήθησαν μερι
δίου, δ δλ Λουδοβίκος περιωρίσθη εις μύνην τήν τών Βαυαρών ήγεμονίαν, πδσαι 
δ ΐ αΐ λοιπαΐ χώραι ϊμελλον νδ διανεμηθώσι μεταξύ του Καρίλου καί τού Αοθαρίου. 
Άλλδ τφ 840, άμα τελιυτήσαντος τοΰ Λουδοβίκου τοΰ Εΰσεβοΰς, δ Λοβάριος 
ώρμησε χατδ τοΰ Καρδλου' συμμαχήσαντος δέ τούτου μετδ του Λουδοβίκου, 
έξε^^άγη πέλεμος κοινδς, καταστρεπτικώτατος, δστις δεν έκρίθη οΰδί διδ τής 
μεγάλης, περί Φοντεναίϋν (ΡοοίβΒ·γ.βο.Ριιΐ»ιγβ), κατδ Ιούνιον τού 8 4 ί, συγ- 
χροτηθιίσης, προς τδν Λοβάριον, μάχης* άλλ' έξηκολο·ύθησε μέχρις ου δ γογγυ- ,

έτεΐί, ΐ£ΐορ. οΑη. ;ο « , ί'.)  ρ  *
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βμίς «V Ιμ ^ ν ο ό  ίΜίνης ν̂α9τατώ«I(·)̂  καταβληθίντίι)» λα&ι χα̂  !κι«
βχύ κυ ν , Βουκών χ«1 χβμ-ήτων, {ιι»χρίωβ« ηλιυταΤον τοϋ« ΐρεΤς άδ<λφοΰ« νίι « υ ν  
{ λ ^ η ν  (’κ  ΒιρδΒουνον χα ΐ ν4 τυμφωνι^τωη νέαν διανομήν (χ ιτ λ  Αυγουοτον το»
843)· Αι4ταύτιμ τήτ 4ν ΒεροΒο<ίνΐ|) 9ΐιμβάβε(ι)<} Β ΑοοΒο^χοτ £λο6εν Α·
«αααν τήν 4ντδ< τοΰ 'Ρήνου Γερμανίαν, 2μα Βέ χαΐ το άνατολιχΒν χαΐ μ^αον τής 
*£λουητ{α( μέρος χο^ τ2ς Ιπέχιινα τού 'Ρτ'νου έχιαχοτώς Σχείρος, Ούορματ(ιε< 
χαΐ Ηογοντιώιου' μόνη ή Φρειοία έΙτ>Ρ̂ βΐ) άπ& της μοίρας ταύτη; χαΐ έΒδΟη εΙ< 
τδνΑοόάριον, λαβόντα, Ιχτός τούτου, την Ιταλίαν χαΐ χΰααν την μεταξύ 'Ρήνο» 

ένύί χαΐ τοΰ Σχάλδιος, Μόββ, Άραρος χαΐ ΤοδανιΛ ίψ ' έτέρου χώραν, Ιτι $4 
|ΐιχρον γης χλίαμα έχέχεινα τοΰ τελευταίου τούτου «οταμοϋ. Τελευταΐον είς τύ* 
Κάρολον -ών Φαλαχρΰν έ«εη»άχη χάβα ή *ρ1ς δυβμύς της τοΰ Αοβαρίου μερίδος 
*«μ|νη χώρα, ί^τοι ή ΝευστρΙο, ή Άχυτανία, ή Ίιτχανιχή Μαρχία, ή Σ εχτιμ ^  
νίβ χολ χλάαμα τής Βουργουνδίας. Μόνον τύ το» Καρόλου μερίδιον διεγύλοξ« 
§ρ«δύτιρον τύ ίνομα τοΰ Φραγχιχοΰ κράτους ήτοι τής Φραγχίας |Ρς»ηοβ). Τ» 
τοΰ Δ ολίουχράτος ώ ν ο μ ά ^  Α ο β α ρ ιγ γ ία  (ονομα Εχειτα «εριοριαθίν ιίβ 
|Μχρύν μόνον αύτοϋ μέρος). Τοΰ δε Αουδοΰίχου τύ μερίδιον άχετέλεα* τήν βάη» 
τοΰ μοτέπειτα Γερμιενιχοΰ κράτους.

β.) Τ ά  μ έ χ ρ ι το ΰ  θανάτου  Α ου δοβ ίχοο  τοΰ  Γ ε ρ μ α ν ο ΰ .·^ Τ 4 π ο ν  
λ4 χβθόντα ήδη κράτη τών τρών άδελφών, δεν ίπαυσαν χαΐ είς τύ έξης χα· 
τατρυ χ^Ρ ^ ' Μάλιστα δλ δεινως εΤχε το τοΰ Καρόλου μερίδιον, δστις ήναγχάβθη 
μ ίν  νά δώση τ κ ς  άδιαλε1χτ<ι>ς βτασιάζουσιν Άχυτανοϊς Λν υίόν αύτοϋ ώς ίδιο» 
βασιλέα, ήναγχάβθη δε νβ άναγνωρΙβη ώς βασιλέα των Βρετανών, τύν ήγεμόνα 
«ώτών Έ ρ ιβ χ ό η ν . Χαλεχώτατοι δμως εώτοΰ έχθροϊ ΰβηρξαν οέ Ν όρμαν· 
νο ί, των όποιων αί ληστρικοί Ιπιδρομαί ούσιωδέστατα ήδη Ιπενεργάίβιν είς τή» 
τύχην της όλης Ευρώπης {σελ. 87 χ. έπ.) διότι ήνώχλησον χαΐ των τριών άδελ- 
ιρ&ν τ4 χράτη. Τιρόντι, οΐ μάχιμοι Λτοι ίνδρες ένέδαλ» άπό ’Ιουτλανδίος είς 
Γερμανίαν, έλεηλάτηβαν τήν Φρεισίαν χαί τάς ίλλαςπρός βο^^ίν τοΰ κράτους 
τοΰ ΑοΟαρίου παραλίας χαί νήσους χαΐ προεχώρηβαν μέχρι τής ΆχυτανΙας, 
Αναπλέοντες το·ΰς ποταμούς τής βορείου χαΐ τής δυτικής Γαλλίας. Καί εις αύτ4 
Αέ τ4 παράλια τής Προουηγχίας χαΐ τής βορείου Ιταλίας παρέστησαν Ιτι άπύ 
τδν μέαευν τής ίννάτης έχβτονταετηρίδος στίιρη τινύ Νορμαννών. Ιδίως βμως 
ΐπαβχεν άπο ούτών ή Γαλλία* είς μίν τήν Γερμανίαν καί εις τύς Κάτω χώρας 
^ρίσχον Αντίστασιν γενναίαν χαΐ ένίοτε μάλιστα μετά ζημίας πλεΐστης άπεχρούον· 
το' ή δλ Γαλλία έξεναντίας ήναγχάζετο νύ έξαγοράζη διύ χρημάτων τήν ύ » χ ώ · 
ρτ)σιν αύτών, χαΐ τοΰτο διότι άιρ' ένος ό Κάρολος εΤχε μεν παιδείαν πολλήν, ώς 
ό ,πατήρ, ολως όμως Ιστερεΐτο πρακτικής χαί στρατιωτικής έμπειρίας* άγ 
ίτέρου, με-ώ τύν θάνατον του πατρος, διά νά περιποιηθή τήν εδνοιαν των μεγι· 
«τάνων, είς τοσαύτας εΤχε συναινέσει πρύς αύτους παραχωρήσεις, ώστε χατήν· 
τησε νί έξαρτάται αΰτύς μάλλον άπύ έχείνων, ή έχεΐνοι άπύ αύτοϋ, ίνίοτα βλ χαί 
<ίντελώς ύπ’ αύτών πορηχούετο. Τελευταΐον συνετίλεββν είς τήν έπιτυχιαντώ» 
Νορμαννιχών έπιδρομών, αί στάσεις τών Άχυτανών χαί των Βρετανών καί ή 
|εετά τούς προηγουμένους έμιρυλίους πολέμους έπελΟοΰσα ίν Γαλλίς μάλιστα 
πολλή έχλοοις χαί άναρχία. — Καθώς δε ό Κάρολος πρύς τους Νορμοννους, οδτι* 
ό Αευδοδίκος ό Γερμανός, κατά τιαν έτος, διεπολέμει προς τύ Σλαυιχά ^ΰλα, τά 
όποια ίχουν προς άνατολβς τών Γερμανών, άπύ Μίχλεμεούργου μέχρι Μοραυίας.
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(Μ «ίΧιμ« ουΐβι ίΐν  ίίΐΐηρξβν ίτνχ ίϊς , άλλ’ ίζ«Γ* άίιάλίΐκτοι* ·Μ>εοτ«Τον 4 
Λουδοβίκοι Τ8ρι»», χατ4 τώ» βΐς τ ί  Ανατολικά των θυρίγγων βίνορβ χβΐ 1» 
τη Βρανδεβουργιχή Μχρχία οΐχούντων Σλαυιχΰν ιρύλων, ι!ς τ4 όηοΓα οονήΟως 
4ιιοδίδίτβι “(δ χοινδν τών Ο^ένδων ονομβ, Κιδν τιν« μ«ρχ(ωνβ χβΐ δοΰχβ, 8χοντβ 

έβυτδν ίπαντας τοδι; χδμητα; του μέρου^ ίχιίνου, χαΐ δ<4 τούτου 4νεχ«τ(ο· 
μίν τ4; Ιντευθεν δπιδρομδΐ, δυτηρίοτηην δμωο τού; πρδττρον άμΙβως 4κδ -η>ί> 
ύικρτίτου ίρχοντοΐ ίξηρτημένου; χδμητας. Ό  δδ τρίτο< 4δ(λ^« Αοθάριό« 
ήγωνίζετο Ιντούτοι? ιτρδς τούί Αογγοεβρδίους δοΰχας τοϋ Βενευίντου, τού< Βυ
ζαντινούς της χίτω Ίταλ{ας χαΐ τούς άκύ του 827 2ν Σιχελί^ χατααταθίντας 
"Αραβας. Οΐ χληρονομιχοΐ τοϋ Βενευίντου δοϋχες Ιπεχείρηβαν, μετλ τύν θάνατον 
« ο  Καρδλου τοϋ μεγάλου, ν4 χυριεύτωαι τήν Νεάπολιν, ητις ένόματι άνεγνώ- 
ριζε την κυριαρχίαν του Βυζαντινού βααιλίως. Οΐ Νεςτηολΐται ίχάλεααν εις βοι̂ ” 
βηαν τούς έν Σικελία "Αραβας, δντεϋθεν 81 ιτροίχυψε πόλεμος μαχρύς, χα9’ 8ν οδ 
"Αραβες, προαελθδντ&ιν χαΐ Ιξ 'ΙαπανΙας Μωαμεθανών πειρατών, χατΛαβον 
πολλύ της κάτω Ιταλίας μίρη χαΐ αύτην τήν 'Ρώμην, 846, έλεηλάτηβαν, 
μίχρις ού δ Αοβάριος, πέμψας χατ' αυτών τύν υΐύν Αουδοβϊχον μετύ πάαης 
της έν ’Ιταλί^ Φραγκικής δυνάμεως, τούς μεν πειρατύς χατετρδπωαε, τύν 84 
βοϋχα ΐενευέντου έαοχρρδνιαεν. Άπέβανε δύ ^ Αοθάριος Α ' τ $  855, δποδιαιρέ- 
οας τύ κράτος αύτοϋ μεταζύ των τριών υίών, έ$ δν δ μίν πρεαβίτερος Λου
δ ο β ίκ ο ς  Β', δ άπδ τοϋ 852 ώς αύτοχράτωρ χριαβείς, έλαβε την Ιταλίαν, δ· 
δ ΐ Α ο θ ά ρ ιο ς  Β' πάσας τ4ς ίπέκεινα τών "Αλπεων χώρας, έξαιρέσει της Προ- 
ουηγχίας, ήτις δμοϋ μί τ4ς μετέπειτα χομητίβς τοϋ Αουγδούνου χαΐ της Σα- 
βαυδίας, έπετράπη εις τύν τρίτον οΐύν, τύν Κ άρολον, τοϋ δποίου δμως αποθ*· 
νόντος τίρ 863 ίπαιδος, τύ μερίδιον διενεμήθη μεταξύ των δύο άλλων.

Ού πολύ μετ4 τον θάνατον τοϋ Αοθαρίου Α', τ^  859, δ Κάρολος έξώσθη 
τοϋ κράτους Ινεχα ^ ς  άνιχανδτητος χαΐ άνανδρείας αύτοϋ, ύπύ μιας των μεγι
στάνων μερίδος, ήτις έπίτρεψε τήν κυδέρνησιν τής Γαλλίας εις τύν Αουδο- 
βΓχον τύν Γερμανόν. Άλλ4 μετ4 τέσσαρας μήνας δ Κάρολος, συμμαχησας 
μετ4 τοϋ άνεψιοϋτου Αοθαρίου Β' χαϊ ώιρεληθείς άπύ την Απουσίαν τών στρα
τευμάτων τοϋ Λουδοβίκου χαΐ την παλιμδουλίαν τών μεγιστάνων, άνέλαβε πά
λιν την άρχην. *0 δΐ Αοθάριος Β' περιεπλάχη μετ' όλίγον είς έριν δεινοτάτην, 
βίρ' ής έλαβεν δ Πάπας ο·ρορμήν βύ μόνον την έπλήν προεδρίαν 0|ν μέχρι τής 
έποχής έχείνης εΤχεν ώς πρύς τούς έπισκόπους τής βύσεως, είς κυριαρχίαν ν4 
ΐαταβάλτ), άλλ4 χαι είς τ4 χοσμιχα πράγματα να έπεκτεΐνη τύ κράτος αύτου. Ο 
Αοθάριος, δστις διήγεβίον άσωτον, ώς οί πλεΐστοι τών ήγεμόνωνχαΙ μεγιστάνο» 
τής έποχής έχείνης, ήβέλησε ν4 διαζευχθή άπο τής συζύγου αύτοϋ θ ε υ τ ε β ίρ -
γας, Τνα νυμφευθή την αίσχραν αύτοϋ Ιρωμένην Οΰαλδράδαν* ΙπΙ δύ τουτιρ
χατηγόρτ,σε την σύζυγον Ιπί βδελυρφ άδικι^αατι χαΐ άνέθηχε τήν περί τούτου έξέ- 
τα«ν χαΐ χρίσιν είς διχαστόριον κοσμιχον έχ μεγιστάνων συγκείμενον. Τύ δι- 
καστηριον έπέβαλεν είς τήν χατηγορουμένην τήν δοκιμασίαν τοϋ ζέοντος ϋδατος, 
?ίτοι μιας τών θείων έκείνων κρίσεων, τας όποιας τ4 Γερμανικά έθνη πρύ καιρού 
συνείβιζον ν4 μεταχειρίζωνται άντί ή έν Ιλλείψει τής δι4 μαρτύρων άποδείξεως. 
Συνίστατο δε είς τοϋτο, δτι δ κατηγορούμενος, ή άνθρωπός τις παρ’ αύτοϋ άντι- 
χατασταθε'ις, έξήγέ τι, γυμνή τη χεφΙ, άπύ ζέοντος ΰδατος· ή χειρ έδέετο τότε καί 
ήνοίγετο πάλιν μιτ« τρεΤς ήμέρας’ έύν δέ δέν εύρίσκετο ϊτι ’αθε'σε, τούτο έθειβ-
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(κΐΐο ώ< βημιιον βίίτητος οώτήί δοΟέν. 'Η θίυ«β/ργ«, άνπ·
χβτβστή»*»* ίνδρβ {«ςοβτάντβ ίχιτβχώί την δοκιμαβίαν, βνικηρύχδη άΟώ*. 
Ά λλ’ & Αοβάριος, ίιυμένων *{ς τον σκοιιόν το», ίπετυχτν «»το» δι* των τριών 
4κΐ9χόηων ΤρινΗρων, Κολωνίαν χαΐ Ηεττών Διο»υδο»ρο», Η ΐ(ΐ), οΐτινις, δι3ι 
ψΐ»δολογ{α< ίχδτ^ο», ίχτ,ρϋξβν Ενοχον τίιν θτνηδίργαν, Ετιέτρίψαν τδ δίβζυγιον 
(Ες τον Λοθάριον χαΐ ίνεγνώριοαν νδμιμον αΰτο» ούζυγον την Ούΐλοράδαν. Τέτι 
δ|ΜΜ ή Θιοτεβέργ*, όχοστηριζομίνη δπδ Κιρδλο» το» Φαλακρού, καί το» Έ·· 
*ι»χδηο» τών 'Ρτ,[ΐων Ίγχομάρου Εξίκάλεστ την άπόφβΛν ίνώκιον τ »  Πάπα, 
εΙ« 8ν έκΐ τέλους άηιτάθη καί αυτός ό Λοθάριος. Σημειωτίον ότι (Ιχον ΐ|δη £ρ· 
χΙαει τδτε νόι θίωρώνται ώς αρχαΐον χαι γν/,αιον έχχληβιαατιχόν δίκαιον τλ λεγδ· 
μίνα ψ ευ δ ο ϊα ιδ ω ρ ιχό  δ ό γ μ α τα , '^ται αυλλογιήτις έχχληαιαατιχών νόμων, 
γενομένη δήθεν ίητό τοΰ πρό πολλών Ιχατονταετηρίδων ζτ'ααντος 'Ιαπανο» Έ π ι· 
αχόκο» ’Ιαιδώρου, άληθώς δμως μικρόν πρότερον αυνταχθεΤαα, Γνα δια τής ίαχόος 
το» Πάπα, ίκοαπιίαρ την Χριατιανικήν έχκληαίαν όπό χειρών βαρδάρων, '^ ε ν  
'3 τότε Αρχιερατεύω» τής 'Ρώμης Ν ικ ό λ α ο ς  Α ' έΟεώρηαεν έαυτόν Εχοντα, δ»· 
νάμιι τών όποδολιμαίων τούτων νόμων, τό δικαίωμα τοΰ νλ προατατευτρ χαΐ 
Αχδιχήα^ τήν χαταθλιδομένην Αθωότητα χαΐ Αδικίαν, όποοδήποτε τής γής, χαΐ 
καβ^ρεαε τούς καταδιχΑααντας την θευτεδεργαν όχιτκόπους, 864. Ό  Αβθενής 
Αοθάριος ίπολιτευΟη ίκ ι τοΰ ττροκειμενο», δπως οΰδείς τών προχατόχων, Ανα- 
γνωρίοας τόν Πίπαν ώς ίδιον χαΐ τών ίπιβχόπων αότοΟ διχαατήν, ό δε Πάπας, 
ευφελουμενος Από τήν Αδυναμίαν ταιίτην, διεξήγαγε τό ΰπ’ αύτοϋ αφβτεριαθεν 
Αχεΐνο διχαίωμα μό δρος όντως χυριαρχιχόν* διότι ήπείληαεν αύτόν δι’ Αρορι- 
αμοίή χαί, μή προβίχων εις τους νόμους τοΰ χράτους, Απεςήνατο τήν θευτε- 
βεργαν, δι έπαρχων χαΐ διΑ Φοίερωτάτων Απειλών, ώς νόμιμον τοΰ Λοθαρίο» αυ« 
ζυγόν χαΐ Ινήργηοεν ώατε νό ατιφθή Αχ νέου ώς τοιαύτη, 863.
 ̂ Έ ν Ετει 869 Αποθανόντος τοΰ Δοβαρίου Απαιδος, ό Κάρολος ί  Φαλαχρδς 

ήΟίληαε χατ ΑρχΑς νΑ αγετεριοθή όλόχληρον αΰτοΰ τό μερίδιον, ΑλλΑ μετ’ όλί- 
γον, 870, ηναγχααθη να διανείμγι αυτό πρός τόν Αδελ^ν Δουδοβϊχον τόν Γερ- 
Ι^ ό ν , δλως παραγχωνισΟεντος τοΰ νομίμου διαδόχου τοΰ Λοθαρίου, ί^τοι του 
^ελρου αυτοϋ Αύτοχράτορος Λουδοδίκου Β'. Έ  ουίηβις δμως ώ τη  τοΰ χρά
τους τοΰ Καρόλου βΰδεμίαν δπήγαγε βελτίωαιν εις τήν ΑΟλίαν αύτοΰ Ιαωτερι- 
)κ,ϊ χατάατααιν. Οί ΝορμαννοΙ δεν ίπβυον Αδιαλείπτως καΐ Ανηλεώς δηοΰντες 
■εόΐό* ή Βρετανία ήν τχεδόν ανεξάρτητος· ό δε Κάρολος δεν έτόλμα νΑ πιρι- 

 ̂ ατείλ'ςΐ τους ατααιάζοντας χαί Απειθείς μιγιοτανας, φοβούμενος μήπως παρα- 
δοθώοιν εις τόν Λουδοδίχον τόν Γερμανόν ή τούς υιούς αύτοΰ. "Οβτε Εδλεπεν 
Ατάραχος παντα ίαχυρόν πιίζοντα χαί βλίδοντα τόν ήττον ίαχυρόν χαί τούς 
Φραγχους χαταβληβέντας υπό τών μεγιατάνων αύτών εις κυδέρνηαιν όμοίαν 
έχείνης, ήτις τιρό πεντήκ&ντα ίτών έπιχράτει εις τήν ΔΓγυπτ&ν, τής οποίας ό 
Ανίσχυρος πααας, ό ύπό Ανιαχυραυ Σουλτάνου διωριομίνος, σχιΑν μόνον έξουαίας 
όνήργει, όπί τών παντοδυνάμων Βέιδων, οΤτινες κατά τό δοχοΰν έλήατευον τούς 
κατοίκους τών πόλεων καί τών Αγρών.

Πολύ βίλτιον δόν εΤχον χαΐ τΑ κατΑ τόν Δουδοδΐκον τόν Γερμανόν, δςτις 
χατώρθωαε μεν κατ' αρχας, ώς προείπομεν, να Αποκροίβη τούς χυριωτέρους 
αύτοΰ εχθρούς, τούς Σλαύους, άλλ’ όκινδίνευαεν Από αύτών, δτε βραδύτερον τΑ όν 
,Ροραυίφχαι Ιν Βοίιμία Σλβνικ* φυλά, πρότερον δι;,ρημέ»α όντα, αΛετάχθτ,ααν
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"Ιιιϊ' χ6ΛΪ» γ̂εμϊίΜ», ’Ρ β ΐΙβ λ β α ο ν  *αΙ ΐ ϊν  άι«ψιϊ» «ίτοι* Ζ ο ο Λ ί ί -  
βολδον, β δί υΐδς ΐοΰ ΑοΟδοβίχου Καρολδμ«Ενο<, δυϊορεβτηΟεΙε ίπλ  τ^ν 
•πβτΐρ*, σονεμάχη»» μεϊλ ΐοδ 'Ρίτιβλβύου (861). ΚοΙ β μ?ν Λουίοδΐχοί *ρο- 
έλιβί τήν ·δ|τ,Λν « ϋ  χαχου, (τυμδιίβββε'κ πρδί τδ» οίδν, ίλλλ τδτί Ιατ«« 
βΕαην δ δε^ερος υΐδς Α ου δοδέχοε Γ ', χαΐ οδτος όμως ήναγχάνθη να ζιιττ,τρ 
ουγγνώμην, τφ 866, ίχτοτε δέ ίπανβιν αΐ έαωτεριχαΕ αυτα< ταραχα(. *0 Λ ον 
δο^χος δπίθανε τώ 876 χαι διένειμε τό χράτος αίιτοϋ εΙς τρόπον ωατε ούδείς 
των τριών α&τοό υιών ^αδεν έ^ουαίαν τινλ έπΙ τοϋ δλλου’ Ιδωχε δί ε!ς μεν 
τόν Καρολόμανον τούς Βαυαρους χα^ τίι γειτονεόοντα μετ' αότών Σλαυιχα, Αδα- 
ριχλ χαΐ Ίταλιχί φΰλα' είς τόν ΛουδοδΓχον Β', τοδς Σάζονας χαΐ τούς δν 
ΓερμανΕ^ Φράγχους, είς δί τδν νεώτερον Κ άρολον τον Ο αχΰ ν, τοός Άλ~ 
λαμανοδς.

Τδι μ έ χ ρ ι Α ουδοδΕχου τοΰ π α ι δ ό ς . *  Τ ίρ875, δποθανδντος ταδ 
«ώτοχράτορος ΑουδοδΕχου Β' £νευ δ^^ένων απογόνων, ό Κάρολος ό φαλακρός ί* 
9ραμεν εΙς ’Ρώμην ΐνα βτε^θ^ ώς αύτοχράτωρ χαΐ χαταλάδ^ την Ιταλίαν* 
δλλδ χαΐ ή νέα αυτή τοΰ χράτους αΰξηαις, άντί νΐι βελτιώαη, έχειροτέρευαχ 
τήν χατάαταοιν αότοΰ, διότι, ίναγχααθεΕς τιρ 877 νδ μεταδή εΕς ΊταλΕαν 
ιερός βοήθειαν τοϋ Ειπό των Βυζαντινών χαΐ των Αράδων πιεζομένου Πάπα 
Ίωάννου τοϋ Η ', δρ' ένός μλν, διό νδ ποριαδ^ τδ άναγχαϊα πρός τοΰτο χρι̂ ·· 
ματα, δεινώς ΙπΕεαε τους ύπηχόοος, άγ’ έτέρου, διά νά πεΕαη τους μεγιοτά- 
νας νδ τόν αυνδράμωαιν, εΕς δεινοτάτας υπέχυψε ΟυαΕας χαΕ παραχωρήοεις πρός 
αυτοός, δοτέ έπΙ τούτου, χαΕ (Ες την Γαλλίαν χατά πρώτον, ^  Εόμητες άπό' 
προΤαταμένοΝ τών διχαατηρΕων χαΐ τοϋ οτροτοϋ μετεδλήΟηααν ε!ς χυρίους χαΐ 
Ιδιοχττ^τας της έπαρχΕας α&τών. Πρβςτούτοις, ίμ α  φθάσβς εΕς την ίνω Ιτα 
λίαν, μαθών ότι ό άνεψιός του Καρολδμανος (οβτις, ώς χαι δ πατήρ, 
εΤχον άμιριοδητ^αει πρός αύτόν τήν κληρονομίαν τής Ιταλίας) έπέρχεται χατ 
αϋτοϋ μετά «ττρατοϋ Εαχυροϋ, άναχάμπτει οΕχαδε χαι έν τή χαθόδφ ταύτγι άπο- 
6νήαχει άπροβδοχήτως, όχτωδρΕφ 877,

Τότε 4 πάπας Ιωάννης Η', μή τολμών νά προίφέρη τό αϋτοχρατοριχόν βτε'μ- 
μα εΙς τόν άβθενή Λ ο υ δο δ ϊχο ν  τόν Τραυλόν, τόν έν ΓαλλΕ^ διαδεχθέντα 
τον πατέρα αότοδ Κάρολον, ήναγχάοδη χαί £χων νά άνβγνωρΕοη βαβιλέα της 
Ιταλίας τόν παρ’ αότοΰ μιαούμενον βαοιλέα τών Βαυαρών Καρολόμανον. Ά λλ ' 
ή παραλυοία τών Εαρολιχών έπιχρατειών ηύ^ανεν όσημέραι' τφ 839, άποδα- 
νόντος τοΰ ΑουδοδΕχου τοΰ Τραυλού, οί ΙπΕοχοποι τής ΝΑνατολιχής Γαλλίας, 
οΐ άνέχαβεν πλεΕονα τιΰν άλλων νεμόμενοι πολιτικήν Ιξουβίαν, ουνελΟόντες, τ^ 
προτροπή τοΰ Πάπα, είς κοινήν »·5νοδον, άπεφάαιοαν νά αυγχροτήοωσιν αυτόθι 
νέον βαοίλειον χαΕ νά προιτφέρωαι τό στέμμα αυτού είς τόν ιρίλον τοΰ Ίωάννου 
Η ' δούκα τής Παυίας Βόαωνα. 'Ο Βόβων άντημειψε τούς μεν κληρικούς, 
διά πλουσίων δωρεών, τούς δλ μεγιστάνας, διά τής άπό τών ΰπερησιών άπαλ- 
λαγής' ό δλ διάδοχός του ήναγχάσθη νά μιμηθή τό παράδειγμα τούτο χαΐ ύπήρ- 
|εν ό πινέστερος χαΐ ασθενέστερος κύριος τής χώρας αίιτού. Τό νέον τοΰτο 
βασίλειον, τό όποΤον £γερε τό τής ΠροουηγχΕας όνομα, υπό δε τών μεταγενε
στέρων Ιστοριογράψων έχλήθη άτόπως βασίλειον της Ά ρ ε λ ά τ η ς ,  άπό τής 
πόλεως ταύτης, ή βασίλειον τής Κ ισ ιο υ ρ α ν ιχ ή ς  Β ο υ ρ γο υ ν δ ία ς , πρός 
διάκρισιν άπό ετέβου τινός ̂ ^ο·^γουχίιxρύ ̂ .ίσιλϊίου; περί ο» μετ’ ολίγον, περιελά^-



βανε», ίχτος Π (ί*^γ«ία ;, Δελ^ιι^άτον, μίρο^ τηί ΑβγκεδοϊΓβί,
€ β « 5 («  *βΙ ε ν  Βοβργο-^νδίαί, την Βοοργοονδικήν Κ ομ η -ϋ»  (Ρε^ροΙ» (» ιη ΐ4)  
χ β ΐ την χώρ«ν τή< Α«υβάννη<. Ή  ίπο«τα»Εα «δτη « «  Β5«>νοί 4 π ί« Ε « »  
άπδ τον Γαλλιχςδιφάτον<τ4< ώρβιβτίρ*< «ύτοδ χώρας. ’Α λλλ χβίο ΐ Μ«ρχ£ωνις 
■ϊης Βαρχελλένης, οΐ ίοΟχες τής ΆνηηΙας, ο{ χ ίμ η τ ις  τής Τολώσβης ίκίβ·γ, 
« V  ήγεμένες χληρονομεχβΐ, ένέμβτι μένον άνβγνωρίζοντες τ& τΟν Κβρολ<ί<Γ 
χράτος* οΐ Λ  ΝβρμβννοΙ ίξηχολβόδουν άνηίεώς ίηονντίς τή» τ ι  Γαλλίαν, χ , Ι  ^  
Γερμανίαν αύτήν. ’

’Εν ϊτ ι ι  884, «ροβποθανίντων άλληλοδ.αίίχως τΟν δύο ιφεαβοτ/ρβν το5 
Λονδο6ί·«ο τα> Γερμανό» »1ών Καρολομάνο» καΐ Λοοδοβίχοο Γ ' «Α τδν δ»ο 
« ^ ^ ο τ ίρ ν ν  του Καρίλο» το» ^λακροδ οΐών Λονο'οβίχο» Γ ' χαΐ Καρολομάνο», 

•ίΐν ίητελίβοντβ ήδη είμή δύο γνήοιοι Καρολίδα., ό τρίτος υίδς το» Λοοδοβίχο» 
το» Γερμανό», ^ βλδί Κάρολος 6 **χ»ς, δατις ού μόνον τής όλης Γιρμανίαβ 
ν ο  κύριος, άλλά ά«δ Τ9» 881 *βΙ τδ αύτοχρατοριχδν ίλαδιν άξ.'ωμ* ^  
ίτ^ι'ας, χώ δ ίβλιος^φίτος »Ιδς Καρίλο» το» Φαλαχρο», ό Ανήλικος ίτ, Κά

ρολος ο 0»η*ης· Οί Γάλλοι μιγιατανες άπεδίϋχαν τότε χαΐ τής Γαλλίας τ> 
ατίμμαείςτδν Κάρολον τδν ΠιχΟν, ένώααντα ο5τω αϊβιςείς χεϊρας α«ο» όλά- 
χληρον τδ Καρολιχδν κράτος. Άλλ’ αΐ άίβενεΐς Ιχεΐναι χίΐρ*« «ί» ί ; , , ,  
ναΐ νδ χρατήοωαι τοαοδτον βάρος, ή ηαραλνσία όχορ»φώ9η. Πολ»άριΟμοι Νβρ- 
^ ο ΐ ,  ίμβιλόντες είς την Γαλλίαν, άπέχλειοαν τήν πόλιν τΔν Παριοίι**· 6 
ίπελθων είς βοήθειαν αδτής Κάρολος, δ«οχ«ρεΐ άμαχητί, 886, ώα« οΐ άπηλ- 

**ραδίδο»βι τήν άρχήν ώς τδν γενναίο» Κόμητα τών Πα- 
ρ ιβ ίω νΌ δω να , τον αώααντα τότε τήντι *6λιν χαί τήν *ίρεξ χώραν. ΚαΙ βΐ 
Τΐίν«νοΙ α ,  βε«ρο»ντες τήν βλ«ιε(αν το» Καρόλο», χαβήρε,αν αύτδν κατά τδ 
4*όί«»ο- Ετος χαΐ δπίτρεφαν τήν βασιλείαν ιΐς  ών νόβον το» Καρολομάνο».

ΐ Γ ι  « ρ ·  ω , .
■υ Κάρολος άπέθανε μιχρδν μετά  τήν χαθαίρεσιν τούτην.

τδν δάνατον το» Καρόλο», τδ χράτος διενεμήθη εις ββλλδ «άλι» βασί- 
.  τ ,  * Γ ί ν η γ ο ρ ε ύ θ η  βασιλεύς δχδ των Γερμανών χ*1 τών Δο- 
•αριπίων, δ δλ Όοων 6 Πορ,σινδς ίχειροτονήίη βασιλεύς Γαλλίας, δ δΙ μαβ- 
Χΐωντης Φ ρ^^λί.ς Β ε ρ .γ γ ά ρ ιο ς  Α', »Ιδς τής το»Δοοδοδίχο»το»Εύσε^ 
^ατρδς_ Ι ι^λας, ηρ,τασε τδ στόμμα τής 7ταλίας· χαί ίνφ  ό «>» Βόσωνος ιάδς

\ τυφλός, Ιπιτροπευόμινος ύχδ τής συνετής β»το» μητρδς, 
Μ αυτοχράτορος Λουδοβίκο» το» Β'. ίον.ν

ΙΔ ουδοβΐχος δ
γατρδς οδσης το» αύτοχράτορος Λουδοβίκο» το» Β', ήρχ.ν 1«δ τώ  ’Ιουρασίο» 

μ ίχ ^  Ρο««νοϋ, -Ροδόλφος Α ', δ ίγγονος μ,άς τών β υ γ α τ ίρ ω ν Λ ^  
•Βίχο» το» Ευσεβούς, αροεχειρίζετο βασιλεύς τής μεταξύ Ίουρασίου χαί Τορολί- 
βοςχώ ρας,ήτιςώ νομάσβηϊχτοτε 'Α νω ήΤρ.νσ ιοορανιχή  Β ου ργου νδία  

Ό  Άρνουλφος είχε »4 αολεμήση ιφδς τούς Νορμαννούς, οΤτινεί
βχειράριβμοι Ινίβαλον είς τδς Κάτω χώρας. ΚαΙ τούτους μλν χατίβαλε* όλο- 
ετχερως, φοβερδν όπαγαγών είς «ύτούς σφαγήν, 891. Ά λλ’ ϊ« ιτ « ,  τραπείς ω  

έν Βοημία χαΐ Ι ν ^ ο ο ί χ  Σλαύους χαί βελή«ς ν4 δαμάση τούτους τή 
σ ^ρομη  των άγρίων Μαγγιάρων, ά#ήγ.γεν 1«1 τήν πατρίδα «ύτο» ίνθρο»; 

χαί πολύ των Νορμαννών διινοτόρους. Οΐ Μαγγιάροι, ί0νος Φιννιχδν («λ . 
), ησαν νομάδες βάρβαροι, όλθόντες άπδ τής Ασίας είς τδς μεταξύ Τανάϊ- 

δβς χαί ΒορυσΟενο»ς (ή Δανάπριος) χώρας, , 4ς έγχαταλειφβείσας ύπδ τών
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ΒοϋΧγίρίι», 8« ο&κκ χ«λιιτέρβ« ιιρ^ς μ««ιμίρ(β» « δ  Τηροο κβτοι-
χΙα<. ΠϊρΙ -ώ 834, νιχΓ,θίνη« &π& « ΰ  ΤοορχιχοΟ χαΐ ί*ί»ηί «μβδιίΐοΰ ίδνοοί 
•ών Π ίΐτ ίν Ι γ ω '· ,  άπιλάΟη«« 4ν μέρ« ι?< Β*αβρ*5ί®», Μολδοαιίβν *οι Βλβ- 
ν{βν. Οδτω 8  ̂·πλτΐίΐάΜΜτ« ίΤ<« -ώ Βοζανην^ν «ί< ώΓίρμα«χον χράτος, 3 

βύίοχράτωρ Ββσίλίίος Α' μ«?χιιρ£99η β^^ούς «1« « ν  «ρ8« τούς Βουλγάρους 
άγων*, ιιροβίλββε 84 χβΐ 6 Άρνοΰλφος, ώς προίΕρτ,τβι, ίπιχούρβυς ιΐς  τ^ν χβαλ 
-ιης Μορβυίχς «δλιμον, κβΐ τή βυνδρομ  ̂ βΰτών ίύχίρώς χκ·π·^πω*€ τ4ν οώ- 

Σλβΰον ήγίμδν* Ζουΐντίβολδον, άν«γχά*βς *ύτ8ν ιΐς πληρωμήν γ4ρβν· 
χΛ  ίΐς τήν ικράδοϊΐν « ΰ  υΙοΰ ώς όμηρου. Οΐ Μαγγιάροι τδ« ήθΙληΜίν μ)ν ν34' 
Ιπβνίλθωβιν οίς τήν χώρβν αΰτων, άλλ’ ίδρόντίς βδτην χβτβλη^θίΤββν δπό <«ϋν 
Πίτοίνέγων χβΐ των Βουλγάρων, Ιτράπτ,οιν 8πΙ τήν Γαλλιχίβν* όχκΐθςν 81, μι-Λ» 
τόν βάνβτον του Άρνούλιρου, ίνίβίλον δπό τόν Ά ρ π α δ β ν  ί?ς τήν Παννονίαν 
Ουγγαρίαν, ίξήπλωβαν τό κράτος αυτών πρός άνατολάς καΙ πρδς δυβμ^ις *β\ ίπ ί-  
χίίρηααν μετ’ όλίγον μαχράς χαι χαταατρεπτικωτάτας εΐοδολός χαβ’ δλην τήν 
Γερμανίαν, προχωρ^βαν«ς χαΐ μέχρ» τής Γαλλίας, άφ’ίτέρου 84 καί μέχρι ^  
Ιταλίας «ίαδαλόντες.

Έ ν Ίταλίιρ ίντοότοις Ιιτανί«η χατί τοΰ Βερεγγαρίου Α ' ό δουζ τοΰ Σπολντ 
τίοο Γ ο υ ίδω ν , 888, Ιαφςτερίοθη, διά τοϋ φίλου αδτοϋ πάπα Σ ττφ ά ν ο ν  Ε ', 
«αΐ αότό τό βδτοχρατοριχόν άζίωμα, χαΐ χατίαχυοί τοΰ Βερεγγαρίου έν τή ίν »  
«αΐ έν τή μέαη Ίταλίφ, ένφ έν τή χάτω ού μόνον οΐ Βυζαντινοί άλλά καί οΐ Ά 
ραβες έπεξετειναν τάς χτήαιις αΰτών. Τελευταϊον, τφ894, μετά την χατατρ^ 
τεωοιν των Μοραυών, ό 'Αρνοΰλφος, τδν όποιον ό Βερεγγάριος «ολλάχις ιΤχ· 
χαλέαει είς βο·/̂ ειαν αδτοϊ  ̂ «αρέατη είς την ίνω Ιταλίαν, πάλιν δμως ΰπεχώ- 
ρητεν, άποβαλών μίγα τοΰ ατρατοΰ μέρος, διά τό νοσώδες των περί Πάδον χω
ρών. Μικρόν μετά την ΰποχώρτ,σιν ταύτην, άπεθανεν δ Γουίδων καί ή χήρα βΰ- 
τοΰ άνέλαδε την ίνοπλον δπεράσπισιν τών είς τό αΰτοχρατορικον άςίωμα δικαίων 
τοΰ άνηλίκου υίοΰτης Α αμβέρτου , ότε τφ 895, ό ’Αρνοΰλφος ένέβαλ* τό 
δεύτερον είς την Ιταλίαν, Ιχυρίευσε την ’Ρώμην και έστέφθη μεν αυτός αΰτβκρά- 
«ωρ, άλλά νοσήβας, ήναγχάσβη αυβις να άνακάμψη είς Γερμανίαν, 896· καί τβτ» 
6 μ4ν Ααμβέρτος άνέλαβε την πάτριον άρχήν, ό δε συμβιβασδείς μετ’ αύτοΰ Βε
ρεγγάριος ήρχεσΟη είς τό δουχάτον αυτού τής Φριουλίας χαΐ εΐ; τό ψιλόν τοΰ 
^ασιλέω; άζίωμα.

Ό  ’Αρνοϋλφος, ίπανελΟών οίκοι, παρήττ,σε την Ιλπίδο τοΰ ν’ άναχτήση τήν 
*Ιταλίαν, συνωμολόγησεν είρήνν,ν πρός τε τούς Βυζαντινούς χαί προς τά Σλαυιχά 
^ΰλα καί έπεχείρησε την (5ύ9μισιν των έσωτεριχών πραγμάτων, είς ήν όμως 8έν 
■ά}δυνή9η νά Ιπαρκίση, διότι μετ’ όλίγον Ινόστ,σε καί άπίΟανε (829). Διάδοχος 
αύτοΰ άνηγορε·ύ9η ό ίξαετής υίός του Λ ο υ 8 ο 6 ϊ χ ο ς ό π α ι ς, ένφ ή χατ' έχεϊνο 
τοΰ χρόνου χατάστασις τής Γερμανίας, έδέετο ήγεμόνος ίχοντος στιβαρωτέ- 
^βςχεΐρας. Διότι ?τι Από τών χρόνων τοΰ 'Αρνούλφου, εΤχεν αρχίσει νά έκ· 
λίπη καί ένταΰθ* τό διοικητικόν τοΰ Καρόλου τοΰ μεγάλου σύστημα, καί οΐ κό- 
μητες και δοΰκες, μάλιστα οί τών μεθορίων έπαρχιών άρχοντες, άντί πρόσκαιρων 
Ψπό Λοΰ βασιλίως διοριζομίνων υπαλλήλων, νά άποβαίνωσι κληρονομικοί τοϋ 
ά^ιώματο'ς αυτών κάτοχοι, 5μα δε οΐ πλοΤστοι τών έπισκόπων,οΐ μετά τών κομή- 
των έκείνων καί δουκών διά στενής ουνδεδεμένοι συγγένειας, Ιζητουν νά μεταχει- 
βίβΟώσι ττιν κοσμιχ/ην αυτών εξουσίαν πρός ε^ελβς τώ»/ οικογενειών βΰτών, καί.



ΜΕΣΗ ΙΣ ΙΌ Ρ ίϊ

•λ  !κ  τ:ρ?«βυ <ηΜ ίξοοβίβν τ«υ«ιν. Τοίίυΐίΐ ?ί5ρϋρό1 ί|γεμί»ι5
«ροίχνιψαν 1δ{»ς «!< ΐ ΐ ε  χώρας τών Φρκαίων, Έων Σαξ6νων, τή'ν Θυρ(γγ<ι>ν χαΐ 
εΙ« ΐτ̂ ν ΑύβτρΕαν. Άλλ4 μάλιτια λδγου £(ι<η δί& την Ιατορίαν τής 2ποχής ται}- 
της »«ήρξαν οΐ ήγςμονιχοΐ οΤχθ( τοί> ^ γ χ ιχ ο ΰ  χδμητος ΟυιρνΙροχ χα2 τοΰ 
7ραγχ»·θυριγγιχοΰ μαρκίωνος Έ ^ ( χμ, οΤτινις ΙχΙ έπτδ; {τη ^δη δι«χολίμη-.

' «αν «ρδς έλλι^ους, μδχρις (») 905, ίπϊμβάντων των έπιτρόπων τον ΛονδοβίκονΥ 
- τον κβ(δδς, "Αττωνος τον δρχκπιαχδπον Μογοντιάχον χβΐ τοΰ γηραιόν χδμητος 
^  δουχδς των Σαζδνων *Όθωνος, χατιβλήβη μίν δ τοΰ *ε^ρ(χον οΤχος, δ χαι Βα*^ 
β ιμ β τ ρ γ ιχ δ ς  χαλοόμτνος, ύπτρ^αχυστ δΐ δ οΤχος τοΰ Ούτρνέρον. ’Εγίνοντο δδ 
««Ι £λλαι «ολλαι δμ^δλιαι δκνέ{ςις, χαΐ οΐ Μαγγιάροι κχανίίλημμένας χαι φβ· 
βςρ&ς {ικχιΕρησαν δντδς τής Γςρμανίβς δηώβΐΐς, δττ δν Ι-κι 944 άχέθανεν ό 
«Αιΰς Δονδοδΐχος, έχλιιήντων οντω έν Γερμανι^ των δξ αρρενογονίας άχογδνων 
«ον Εαρδλοντον μτγάΧον.

«'.) Τ τ λ ιυ τ ι ΐο ι  έν Ί τ α λ ί?  χ α ΐ έν Γ α λ λ ί ;  Κ α ρ ο λ ίδ α ι.— Έν Ίτζ- 
λίγ δκοδανδντος, τφ 898, τον αύτοχράτορος Ααμβέρτον, άντεηοιήΟη ανθις την 
έρχήν δ Βΐριγγάριος Α', χαί άπιχρονοε μέν τδν έπΙ τω αδτφ «χοΐΕφ έμδαλδντα 
(!ς την Χερτδνηοον βαοιλέα τής Προονηγχίας Αονδοβιχον, τνφλώοας αντδν (τού* 
τον Ινεχα τυ ^ λ δ ν  έχιχληΟέντα) χα^ ίποχέμψας «Ις Προονηγχίαν , τ$  905 
(δπον οντος τδ ονομα μδνον της βασιλείας διέαωσεν, δποδληθέν χαί τοντο βρι· 
δύτερον νχδ τον νίοΰ), δλλλ ηραγματιχήν έ^ονοίαν δέν χατώρΟοΜε νδ «αγιώαη, 
διδη έν^ αδτδς {φερε τδ ονομα τμ  βαοιλέως της Ιταλίας, ή £νω χαΐ ή μέση 
Ιταλία χατεδυναστενοντο ίητδ χολλων ληστρικών τνραννίσχιον. Έν Έώμη, όχου 
ή  έχλογη τοΰ Πάκα δπετίβετο ότι ένιργεΐται οΰ μδνον δηδ τον χλήρου, άλλα χαΐ 
ύ«δ τοΰ λαόν, έδέσχοζον ευάριθμοί τινες ίσχνρδτατοι οΤχοι, άείποτε πρδς άλλή> 
λονς στασιάζοντις, τδ δέ χείριστον, Ιτέαν τδ κράτος μετ' δλίγον τεεριήλθεν είς 
χεΐρας γνναιχων τινων τολμηρών, «ονηρων χαΐ νοημένων, άλλδ ιριλοδό^ων χολ 
χαχθήθινν, της περιφήμον Θ εοδώ ρας χαΐ των δδο αντης θυγατέρων Μαρα» 
ζ ία ς  χαι θ εο δ ώ ρ α ς  τή ς  νεω τέρα ς, των διεοίων ή μήτηρ χατώρθο»ε ν4 
^ α δ ε ί^ , 914,Πάχαντδν πάλαι αδτηςέραστήν Ί ω ά ν ν η ν Ι '.  Την δέ χάτω Ίτα- 
λίαν έίηχολοΰθουν δηονντες Βυζαντινό! καί Μωαμεθανοί, ίζ ών περιέστειλε τους 
τελευταίους, 916, δ προ^ΡηθεΙς πάπας, αυτοπροσώπως στρατεδσας κατά μίμν,σιν 
των τδτε έπισχδπων τής Γερμανίας, τής Γαλλίας καί τής Αογγοβαρδίβς. Ό  
πάπας οϊτος συνέπραξε μ «4  του Βερεγγαρίου, είς δν άπένειμε, 9 4 ^  χαί τδ 
βντοχρατοριχδν άζίωμα* άλλ' οδ3έ τοντο ηυ|τ,σε την δνναμιν τον ήγεμδνος έχεί- 
νοο, οστις, χαταπιίσας τους νπτμιόους δι4 των άγριων Μαγγνάρων, τοδς όποίσυς 
προσέλαδεν ώς μισθοφόρους, μισηθείς δέ χαί νπδ τών μεγιστάνων, χαθ' ών έζή- 
τει ν4 προβτστευση τοδς υποδεεστέρους όποτελεΤς, προεχάλεσεν έπΙ τέλους 
συνωμοσίαν χαθ’ έαυτου, ώς έχ τής οποίας βασιλεύς τής Ιταλίας άνηγορευθη δ 
τής ίνω  Βουργουνδίας βασιλεύς "Ροδόλφος Β', 923* δ δΐ Βερεγγάριος, δπο· 
χωρήαας είς τδ χληρονομιχδν ουτοΰ κράτος, άπέθανεν αυτόθι χατα τδ έπόμενον 
ίτος χαί ούτως έζέλιπς χαί ό Ίταλιχδς των Καρολιδών κλάδος, διότι δ έπί 
θυγατρί ίγγονος αδτοΰ Β ερ εγγά ρ ιο ς  Β 'δ  μετίπειτα βασιλεύς τής Ιταλίας 

■ γενίμενος, δίν Ιλο6ε την άρχήν ταύτην, λόγω τής καταγωγής.
Είς τήν Γαλλίαν, άποθανόντος, τίρ 898, τοΰ γενναίου, τοΰ μεγαλόβρονος, τοΰ 

Λπος εύλβδοΰς Όδιρνος τοΰ Παρισινού, ο1 μεγιστάνες άνηγόρευσαν βασιλέα τδ»
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6Λ «ρβηγβδμΙνίιΚ, ·ών Όδωνβ, ίτΛ -πολλίι Ιτη, ίρίιτβντβ ικρί τή? δρχή^ 
Κάρολον -ών Εϋή^, δοτις ο|μ«  οδ« σΟνεοιν, οδ« *6Τρ«ν, ούτε ίύνβρ,ιν είχε» 
Ιχανην να οναδί{|ΐ(ΐ τδ άξίωμ* ίχεΐνο «6«»τδν, β « ε  οΐ χδμητες χβΐ οΐ δοΰχεί 
ίίεώρησιιν ί}δη έ«Μτο&« {νεελ«« ύ« 1!ιοχτητ« τών χ(ορών, ομι έπετράπηίβν 
είς τοϋί ιτβτέρβς αΐιτών άπλώς ώς διοιχτιτάς. Έ χ  5ε τών μεγιβιάνων τούτων μ£· 
λι»τ» ίίέπρείΕον, έπΙ Καρόλου τοϋ Εΰήθοοί, διίι τό χράτος βότώ» χ«1 ·ώ άξίωμβ, 
ίχ ίμ ΐΐς  Β β λ ίο υ ΐν ο ί τής Φλανδρ!ας, ό χόμης ’Ρ ο β ίρ τ ο ς  τών Παρεσίων, 
άδελφδς τοϋ Όίωνος, χβΐ ό χόμης ΟΰερομανδύοΜ (ΤβπηβικΙοΙδ) 1» Καμπανίφ 
Έ ρ β ε ρ το ς  Κ', οίτινες ή ί «  πολϋ ίαχυρότεροι τοϋ βαοιλέως, Ιζήτοον ν’ ά^αι- 
ρέσωβιν άηό αυτόν χ ί  ολίγα χτήματα δαα ίτ ι ΰπελίκοντο αΰτιρ χαΐ χαθ’ ολ« 
Ινέπανζον την ίξουαίαν αΰτοΰ. Τ φ 9 Κ , Ιχλιχόντος τοΰ γέ*ους των Ιν Γερμανί^ 
Καρολιδών, οΐ Λοθαρίγγιοι (ήτοι τό μιχρόν λείψανον τοΰ ιτάλαι Αοθαρεγγιχοίί:, 
χράτους, τό όποιον ήδη οΰδλ τό όνομα τοϋ βαβιλείου ι̂ρερεν, ίλλ’ είς &πλοΰν δου' 
χάτον περιεατάλη) άνεγνώριααν την χυριαρχίαν τής Γαλλίας* τούτο όμως δεν ηδ- 
ζηαε την πραγματιχήν τοϋ Καρόλου του Ευήθους δύναμιν, διατελίβαντος χαι τοΰ 
λοιποϋ ώς πρότςρον, δούλου εύτελοϋς τών μεγιατάνων, ΟΙ λεγόμενοι ούτοι ύποτε· 
λεΐς ήααν οΐ άληθεϊς χύριαι τοϋ πλείατου μέρους τοϋ χράτους. Ή  Προουηγχία 
χαΐ αΐ όλλαι μεαημβρινοανατολιχαΙ έπαρχίαι διετέλουν ϋπό Λούδοόΐχον τόν Τυ~ 
^λόν. Άπό τοϋ Δουρανίου (ΟοΓόο^ηβ) ποταμού μέχρι τής μεοογείου χαΐ «ώυ 
Πυρηναίων ήρχεν ό γαμόρός τούτου έπΙ θυγατρί Γ ο υ λ ιέλ μ ο ς  ό Ε ΰαεόή ς, 
ώς μαρχίων τής Γοτθίας, δουζ τής Άχυτανίας χαΐ χόμης Άρουερνίας (ΑυνοΓ^ηβ}, 
όνόματι μόνον ύποχείμενος είς το τοϋ βααιλέως χρίτος. Οΐ πληαιέατερον τούτου 
οίχοϋντες δοΰχες καΐ χόμητες τών Πβριαίων, τής Πιχταυίας, τής Αΰδεγαυίβς χαΐ 
τής Βρετανίας δίν ΙνΟυμοϋντο τον βααηλέα, είμή όαάχις προέχειτο νλ ζητήαωαιν 
Από αΰτοϋ τήν ίπιχύρωτνν τών ληατριχών αυτών σφετεριβμών. Έχτός τούτων, 
ίρχον έν μλν τφ χέντρφ τοΰ κράτους ό Ιαχυρός δοϋς τής Ιδίως Βουργουνδίας 'Ρ  ι- 
χάρδος , ό δλ κόμης τής Φλανδρίας είς τάπρός βο^^ν αύνορα, ό Έρόερτος τών 
Οόερομανδύων έν Καμπανί^ χαι ό πονηρός χαΐ γενναίος 'Ρ α ιν έ ρ ιο ς  έν Δο« 
θαριγγί^ πρός άνατολός, ώατε είς τόν βααιλέα δεν υπελίπετο είμή έλάχιατον τής 
χώρας μέρος, χολοόωθόν ότι μάλλον άρ'ής, έν ότει 911, ό Κάρολος, διά βητής 
συνθήκης, ίπέτρεψεν ιίς τους 6πό τοϋ 'Ρόλλωνα έμβαλόντας Νορμαννοΰς (οελ. 
28, 37, χαΐ Ιπ.) παραλίαν μοίραν της χώρας, Γνα άπαλλάττωσι τό χράτος άπό τάς 
λοιπ^Ις Νορμαννιχάς έπιδρομάς. Ό  Κάρολος έπεχείρησε μεν ν’ οΰ^ήση δπωϊοΰν 
τάς κτήσεις αΰτοϋ, άλλό περιήλθεν ώς Ιχ τούτου είς πάλην πρός τους μεγιστά' 
νας, χαθ’ ήν ήττήθη όλοσχερώς, 923, χαθαιρεθείς όπειτα, γυλαχισθείς χαΐ άπο- 
θονών ίν τή ιρυλακή, 929. Τό χράτος έντούτοις περιέστη είς την Ισχάτην άπώ- 
λείαν, διότι ούδείς τών μεγιστάνων ήδύνατο νά χατισχύση τών λοιπών, μέχρις ου 
Ο υγω ν δ μ έ γ α ς  ή δ λευκός, υΙόςτοΰ Παρισινού 'Ροόέρτου, άνεβίόασεν είς 
τόν θρόνον, 936, τή συνδρομή χαΐ τοΰ τής Νορμανδίας δουκός Γουλιέλμου, τόν 
Λ ουδοβ ίκ ον  Δ', υΙόν Καρόλου τοΰ Εύήθους, έπονομασθέντα ΰπερθαλάσ- 
β ιο ν  (δ'οαίεβπιβε), διότι ήλθεν Ι |  Αγγλίας, οπού εΤχε χβτα^ύγει μετά τής 
μητρός. Ό  Λουδοβίκος δεν ώμοίαζε τόν πατέρα, ήτο γενναίος χαί δραστήριος 
άνήρ, καί, τάχιστα αποβολών την κηδεμονίαν τοΰ Ουγωνος, πολλούς δέ προςον- 
χειωσάμινος τών μεγιστάνων χαΐ σύμμαχον όχων τόν βασιλέα τήπ Αγγλίας, 
τήν ι^ν είς τούς Γερμανούς μεταβασαν αυΟις Λοθαριγγίαν δεν ήδ-υνήθη να άνο-
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χτήβη, 1«ίΧί(νΛ(Γ» ομω« τον Οδγων* χ«\ τοίιί μ ίτ’ αύτο» ίτ)ντ*χ9ίντβ< χβΐ «ο« 
λνβιίώς ηϋίηο* τή» 8ύ»*μιν ·ντβΰ. Άλλ4, «ρίϊΐίβών *ί« τί. λάϋοί το5 νβ θίλι^»ϊ  ̂
ν& άριιάΛι τ9 3οο*άτβν τ5ι< Νορμ*νδ£αι« ά*ο τοΰ άνηλίχο*» νΐοϋ τοδ «ιργίτοι* 
αΰτοδ 5ουχίι« Γοολιίλμν», (β*λ. 37), *^φί^{ννί τοίι« γιννβίοος Νορμ*ννού<, ̂ χμα- 
λωτίύβη χοτ’ άρχβ« δπ’ Λ\ιτ&ν, Ϊχϊΐτ* ΰπδ τοΰ ίχβροδ Οδγωνος, ίλντρώθτι ^ρα- 
ίύτιρον, χβΐ *άλιν *ρ?ι< τοδτον ί;*ιηλέμ»;9(», ήνβγχβϊβη όμως οδ μδνον ν* συν- 
ίι«λλ«γή π(Λ< βδτδν, ίλ λ ί χ·1 Φ  διάχρισιν αΰ·κώ ν4 «βρβδώσ^ τον «Λδ* 
Α οβάρ ιον , άποθανων τώ 954.

Ό  Αοθάριος 8*ν ίβτιρ ιϊτο  Ικανίττιτος χβ^ άνδρςΕβς, έ λ Γ  ί | Ιίτωτίριχϊΐ ιτβρ** 
λ « (β  χβι ή  δυοχ ίρ ίΐ*  τώ» έξωτιριχών π«ρ ιιηά«ω ν ί τ »  τοιβΰτη, ώβτε μιχρδν 
Α φιλήίη ά*δ των «ροτιρημάτων ίχ«(νων. Ο ΐ ΙΙβγγιάρο» προίχώρτ,οβν, «·ρΙ 
■ώς χ*τ««ρ ιχ ·η χ4ς  βΰτών ιΙβ€οΧ4ς> μέχρι τών ίνδοτέρων τή ς Βουργουνδίας. 
Α Ι Ιμ ^λ ιο»  δι·νέξ««ς έςηχοΧούβουν, α ΐ γίννβΐβι άπόπιιραι τοΰ Δοβαρίου «ρδς 
άνίχττ,βιν τής Δοβαριγγίας τοΰ Ιαχυροδ ββαιλίως τών Γίρμβνών Όβωνος 
τοϋ τρώτου ίνέδίΐ$αν μέν τήν Τρίτην τοΰ Κβρολίδο» Ιχίίνου, 4λλ’ τέλους 4 «έ - 
βηίαν άκλίσφί^η·»»· 0^  ** ΝορμβννοΙ, τούς δποίοος ήβέληα» ν4 « λ ίμ ή σ γ ι τ ή  
βυνδρομή τοΰ υΐοϋ Οδγωνος τοδ μιγάλου, Ο δ γ ω ν ο ς  τοδ έιηλςγομένοΗ £δηλον 
«δβιν Κ χ ι ιέ τ ο » ,  χαΐ Λ λ ο »  μιγιοτάνων, 9 6 3 , νιχήβαντος, έχέδαλον ιΐς  αυτδ» 

τους βυμμάχους βυτ»5 ^ρυ τά τβ ς  συνθήχβς.
Τον Δαθάριον, άποβανδντα τώ 986, «αρτριολούθιιΜν είς τδν τζίρον μετ4 ηεν- 

«χαίδεχα μήνας Α νΐδς χκΐ διάδοχός του Λ ο υ δο β ΐχο ς  ό ααιτρός, χα£ τότα 
βίλος δί» ύπελίπετο Καρολίδηςείμή δ τοΰ Δοβαρέου «δελψδς Κ άρολος, δατις 
£μως δμόαας κέατιν είς τόν βασιλέα των Γερμανών, χαθδ δοΰ( Δοθαριγγίας, ιερδ 
χαιροΰ εΤχεν ΰιηχέβει ε(ς τήν δυσμένειαν τοΰ ίδίου (όνους* δβεν ό Ουγων Κακε- 
σος, ώιρελοόμενος έχ τοότου, άναγορεΰεται ήδη βασιλιΰς ύπό τίϋν ΰκοτελών χαΐ 
^(λων χαΐ βτέφετβι είς 'Ρημους, 987. Ό  Κάρολος Ιιεεχείρησεν ούδέν ήττον ν4 
άναχτήσφ τήν ιιάτριον άρχήν, άλλ4 άχέτνχεν, ήχμαλωτεόθτι, 989, χαΐ άχέΟανεν 
(ν ^υλοκή, 994. Έ χ  τών υίών του, δ  μεν πρεσδδτερος ’ΌΟων βιέμεινε δοΰζ Δο 
Ιαριγγίας, μέχρι τοΰ θανάτου, 1005, οΐ δε δύο νεώτεροι, κατα^όντες είς Γερ> 
μανίαν, άχεδίωσβν αυτόθι άχατονόμαστοι.

Β. Ο ία ρ ω τ ο ι  Κ α χ ε τ ίδ α ι .  ΒνεΙ εοΰ ΙχΧιχδνεος γένουε «5ν Καρολιίάν, δνΙ· 
λαβιν ήδη τήν βασιλείαν |ν  Γαλλίφ δυναατιία έτέρα, φέρουβα *δ <*» X α χ  ε < 182 ν 
Ινομα. Βλλδ κβΐ ίιχδ τήν νέιν ναύτην δυναστείαν ή Γαλλία χαρέμεινιν, έ ^  χολύν (τι 
χρδνον, βιΐ|ρημένη μ ίν «Ις «ολλδς ύχβτελεΤς χ ύ ρ ιι, δν&ματι μίναν άχ8 τοΰ ύχερτάΟΜ 
ήγεμδνος Ιζηρτημένας χαΐ χρ4ς άλλήλας αυν<ι8εμίνας, χερί μικρούς 81 έμ^υλίανς χερι- 
β ιρ ε ^ έ ν η  χολέμαυς χαΐ ύχ8 άβΙενεΤς τίΜγμένη βισιλιΐς. ·.· Ό  χύμος εοϋ Ο8γ«νος 
Εαχέτου *ΜΧ8ς ϋχήρΙε χΰς  νδ (ιατηρήση ό οίνος αντον τδ στέμμα, «θύτου 8' (νεχα, 
(τ ι  άχύ τ κ  988, Ιυίιρισε 8ιύ(«χον αύτβϋ τύν 'Ρ ο β έρ το ν  Λ '-χαΙ 81ν ηύΐηαε μεν τδ 
χληρονομιχδ αύτοϋ χτήματα, τύ 6χ«α χεριιβρίζονεο ι!ς τύ θουνδτον τής ^ α γ χ ία ς  ή 
Γαλλίας ήτοι είς τούς Οαριαίβυς χαΐ τύς χιριξ χώρας, άλλ' ούδΙ χέλ ιν ήσύτινσεν αΰ· 
τύ. Προςτούεοις, συγχροτήσας ένχληβιαστιχήν σδνβδον έξ εναρΚμυιν (χισχύχαν ^ή γ β - 

εμένμν, χαΙήρεσεν, έχΐ «ροίοσίςι, τδν άρχιεχίβχβχον 'Ρημίι» ήρνοΰλφβν ή (χειροτένησεν 
(τερον αντ’ αΰτοΰ, άντιβεάς είς τήν ύξίωσιν τοΰΟύχα, τ «  θελήσοντβς νδίκεμβή είς τή* 
ΟχΜισιν ταύτην, δυνάμει τ£ν ψευβυΐσιδββ'.χων δογμάτων·—Ό  ευλαβής υίδςχαΙ διάδοχος 
«ύτβδ 'Ρςβίρτβς, 997— 103!, ίβάνη «ύτνιΝστιρος είς τ4ν άρχιιρέβ τής 'Ρώμης,άν»· 
βιβσσας μ ίν  χάλιν οίς τύν %ρχαχιβχοχιχ4ν βρόνον τΰν 'Ρήμων τδν ύηδ τού χάχα χρο·
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6»τι«1μί5βν χ β ρ Λ Ι ί  Μ, 1« β ι« » γ ί;  « 3  βίιβ!; 0^«β, άιΛ  «ί^ί *μ τη «
α ΙτΛ  συζΟτ» ,βνΤΤ«''βδ< *«»ηί » « 5 .  Π»ρΙ β» «λ;»ιχά*ράι>·»«, ιιδ^ιβειί 
άξίΜιρα βϋ«5 μ4λ<9« «ί*ί«ίτ»ς »βΙ «υνέΜκς, «ί» Εί«ξ« **ίΙ τήν χρϊριν τ1»ς
8Λβςι*»ϊί β&’»  ί5»«βΙ·«· '*  Μριϊβίτιηι <» χ«ιρ*5β«ν *«ρΙοι> !·Μΐίϊβ» τϊΐς
ΒΛ»ρτι»νίίβ< »{< ϊ4ν νιύί«ρ«ν βύ«δ Μ ν  'ΡιΛέρι·ν,γινβμ«νβ» 4ρχηγ<τιιν νβϋ «ριιδυ·· 
^έρβυ βίοίηχ» Ββυ?γ·«*ίί«« οίχον, %Λ ίιβιηρήβα^ίβς »ήν άρχήν «ύτη ν  μέχρι 
58β1· «λλβχβΰ δ μ -ί  « ν  »ρέτο«ς ο« χδμηι·» χ»ν ο{ ίονχ«ι «αρήχοϋ,ν ιήν ρ«νή» βύ- 
«ΰ . Πολλέ *4 ί*αΙ«ν δ β»β>λ·δς ίυ<ο« χαΐ ά«4 ϊή ;  (ρΛβίοξΕβί τής διυτέρχ βδτον « ·  
ζϋγου Κ ν ν ο τ α χ τ έ α ς ,  ήτι< ^ϊιλ< ν& χιρικοιή«ΐ) τήν χλιιρβνομΙχν ιΐ< τ4ν έ«4 α&· 
■Λς νιώτ·ρ«ν υίδν τβ«, τδν «ρομνημβνιιΛέ/τβ 'Ροβίρτοχ, ΚχΙύχίρίβχνΜ μ ίν ΐ»»  «ίλονς 
6 *ριβ€ίτ«ρβ; 'Ε ^ β ϊχ β ς  Α' (4 β*9ΐλ»6»»« έ«4 »βδ 1031 — 1060), [βίνς 9>4 τής βο»- 
βρομής τοΟ ΛορμβνίιχβΟ ϊοΜχδς 'Ροβίρτΐυ Β', έλλ4, ίΐιχβτίς ·ρ4ς τοΟτο·< άγτώμνίίν χι4 
6·>ή«χς ν1 βφιτιριοϊό τ4 («υχέτον 4x1 «ής ένηλιχέτιιτος τού ν ί»  χβΐ Ααδέχβυ ΤΜ Γβυ· 
λιέήμβυ Β’ {«(>. 38), χατκτρβχήΐτ) ΐχτιτα 0*4 τβΟτου ήλιΧΜ^ντος. Κ έλιβι· 44 4ζη· 
μ(«ίΜν αυτό* τ* κ>> <«4( βιαίέχους αύτοΰ 4 Γουλιέλμβς, έροϋ χατέχτητχ «ήν 
χ«1 μιτ4 τής ΗορμινίΙα; βύτήν ή ν κ η ' ίιδτι τβΟττιϋβ·» βί ίοΰχις τής Νορμανδίχς 4*4- 
6^βιν »Ις τβίι-, ρ»9ΐλ*Τς τής Γ»λλΙ*ς <ρι6ίρώτ*ρ« ή  *δς ίλλβς χρδτιρον γςίτων ή  4*ο· 
ττλής· ΧΒ» 'αως ήίιλβ» χβτχχτήβιι δλδχληρ*. τ4 βίβΙλςιβν, 4» ίχαντις οΐ Ε ι«ιτί4·ι 
ί ίν  βιιχρΙίρντΟ 4*1 τξ  9«νέ»τι, τή ίραττηριέτ^τ» *»1 τξ  «ρΜΐίΧιχή έν5ρ·!?, ΰςτι 4*1 
τίλους χατώρ9»9·ν νά λιβώ τββι τήν x'̂ ριαρχιxήν αύτΐν 4ξηιβ:·ν. 'Ανανττ; «ρ4ς τβ4· 
τους οΙ «ρδτβ» Ιβχ ιτΗ χι Ε«τι?βν ζδνττς Ιτ» τοίς υίοδς *«1 4;βϊ4χβ«ς βΟτδν, 4γβΤιζ4- 
μινβι βδτι» τ4 Βιβτηρήίββι τ4 »τέμμβ χρέτβυς, τ4 6*βΤοχ ·Τχ* *»τβντή«ι οΙρ«τ4». 
Αύτ4 Ι*ρβξ« ΜΪ 4 ’ί^ 'χ ο ς  *ς *Ρ*< ♦ ίλ ι « * β *  τ4ν δτοΤον, Ανήλικον
Λ τβ , ί*ιτρ4*ϊ«7ον μίχρι « 3  1067 χβτ’ Αρχές ή  μήτηρ Α»νο, Ινγέτηρ οϋ*· « δ  μ«- 
γέλου 4ουχ4ς τδ* 'Ρ δονν ΙοροολοΟα» Α', Ε χιτο  4 τΰγινής, *«1 γινναΐος, χαΙ βανιτδς 
Κδμης τής Φλανδρίας Β«λ4βν(νος Ε'.

Γ . Ί ϊτ ο ρ Ε »  τ ή ς  Γ β ρ μ β υ Ιβ ς  κ β ΐ τ ή ς  Ί τ β λ Ι β ς  χατδι τή »  δ ι χ ά -  
τη ν  χ β ΐ  την Ι ν δ ιχ ά τ η ν  ίχ β τ ο ν τ β ιτ η ρ ίδ α .  “  β) Τ λ  1ν Ί τ α λ ί^  
γ ιν δ μ ς ν α  ίιτ 4  του θανάτου  τοο Β ίρ ιγ γ α ρ ίο ο  Α ' μ έ χ ρ ις  Ό θ ιο - 
νος του  μ ιγ ά λ ο υ . Μττλ ·Αν θάνατον του Βίρςγγβρίου Α ' ήριο»*ρήςτ4ν 'Ρο- 
ίδλ^ν  Β ' τής ίν «  Βουργουνδίας, ικρί τής Ιταλικής ^«λβίας, δ «αντοδίναμος 
2ν τ^  Κΐϊίουρανιχή Βουργουνδία δού5 Ο δγω ν, οατις τέλους βυνςδιδάςθη μ«τ’ 

■βδτοΰ διέ οομβάοτως.χαθ’ήν ό 'Ροδδλφος,χαραιτιίββς τέςΙπΙ τής Ιταλίας άζιώ* 
οΐις, ϊλβδεν είς άχοζημίωοιν την Κιοιουρανικήν Βουργουνδίαν, δλως παραγχων·· 
οθίντος του υίοΰ Λουδοβίκου τοΰ τνφλοΰ Κ αρδλου Κ ω να τα ντίνβ υ . Τοιου- 
τοτρδτιςας έν Ιτει 933 (τυνεχίιΝεδθηοαν (ίς Ιν τέ  6·ίο Βουργουνδιχά βαοίλιια. 'Β  
οδμβαοις αυτή άκέβη πολΟ έτιωνολίοτέρα «ίς τδν 'Ροδδλψον ή (ίς τον 03γ<ι>να. 
Ή  χβτ’ ΙχιΤνο τοΰ χρδνου χβτάσταιης τής Ιταλίας ήτο οίκτροτάτη, ού μδνον ή 
ίτολιτικί], άλλλ χαί ήθιχή' θρηοχίία καί άρετη Ινεπαίζοντο Ιξίβου άβίβώς’ ή 
φαύλος Μαροζία Ιδιβποζςν Ιν 'Ρώμη, γειροτονοΰτα καί χαβαιροΰαα τούς πάπας 
χβτέ τδ δβκοΰν. Μετ’ αδτής ήνώίη δ Οίίγων κιί ίφάνη δι4 τίϋν άνοβιουργημά· 
των αδτοΰ ίξιος τής βυμμβχίας ίχείνης. Είς τοοαυτην δΐ πβρςξετράπη τυραν
νίαν κβΐ τοοοΟτον μάλιστα τδν χλήρον δυσηρέστησε δι4 των σρετερισμών αυτοΰ, 
Λστε, Επί τέλους, οΐ κληρικοί, ουνεννοηθέντις μετά τοΰ έγγένου του Βερεγγαρίου 
Α ', Βεριγγαρίου τοΰ Β', ΰπεχρέωσαν, 986, τδν Ουγωνα νίι άνβκάμψη μετά των 
θτ,βαυρων είς Προουηγχίαν. Ό  δλιγώτερον μισούμενος υίίς του Λοβάριος «αρέ- 
|»*ιν»ν £τι είς Ιταλίαν, άλλ’ άκοθαίδντος καΐ τούτου μετά τέσσαρβς ένιαυτοΟς,



950, άνηγορϊίΟΐ) 5 Βϊρεγγίρ«>ί· ΟΙ«βς ήΟ&ηβι νλ νύμφ^'η) τϊν υ!5>
βδτο3 Ά δ ε λ β ίρ ιο ν  μετίε της «λουβ'βς Μΐ«»χ«(>βς χίΐρβς τοΰ Αββαρίο  ̂ ’Α- 
ί ε λ α ΐ ίη ς ·  ί*ο*οι·τι9({»ης δ ΐ τβίτηί τδν γάμον το3τον, χατεδίωξεν <ώτην το- 
«οΰτον «ιχρως, ώ«τί {.π«χρέω« την γυναΐχβ Ιχιίνην νδι ζη-η-ίη την *ρο»τββί»ν 
το3 ββ»ν>έως των Γερμανών ’Όθωνος τοΰ μεγάλου, οΛοίχομίνη «ώτφ * ί τδν 
«ζευχβ^ χβΐ «βρίχουυ» τήν ίλπ(δα τοδ Ίταλιχοδ Οράνου, 9 5 ί.  Ό  Όθων έδί- 
χ»η ϊί^ν «ρ6τ*«ιν χβΐ ίντιΜεν τδ βύτοχρβτοριχον άξίωμα «εριηλθι μετ’ δλΧ~ 
γον είς τοίις ββτιλεΤς της Γερμανίας.

β.) Ί β τ ο ρ ία  τοΰ  Γ ε ρ μ α ν ικ ο ί χρ ά το ν ς  Ιη Ι  τη ς  Σ β ξ ο ν ιχ η ς  δο
ν β β τε ί ας. ~  Καθ’ δποχήν Ιξελικε διδι τοο λουδοδίχοο τοο χαιδ&ς τδ γίνος 
νών άν Γερμανίά Καρολιδών, ή  βιοίχησις τοΰ μεγάλοι» τούτου κράτους δίν διε- 
ζ^γετο δμοιομδριρως, άλλ' αΐ μεν ιτλε'αται χώραι διετάλουν υιώ τους λεγομένους 
βααιλιχο^ ίκιτ^ιιοος, οΤτινες Ι«λ «5»ριβμένον χρδνον χαΐ είς κεριιρερείας μ ι- 
χρλς «ροίαταντο των δικαστηρίων καΐ της στρατιοηιχής δυνάμεως καΐ Ικεμε- 
λοΰντο τλ χτίσματα τοΰ βασιλέως' Ινιαχοΰ δμο>ς ή διοίχηβις ^το άνατεθειμένη 

ανδρας ίσχυροδς, ώ< ίιιΐ τδ ιελεΐβτον δοΰχας χαλοομάνοος, οΤτινες εΤχον ^δη 
ςίρχίσει τύτε ν& χαθιστωσι κληρονομικήν παρ’ έαοτοΐς τί̂ ν Ιξουσίαν ^ν ^σαν 
Ιπιτετραμμένοι. Τλ ίσχυρδτατα των δουκάτων τούτων ησαν, τΰ των Φράγκων 
καλ τΰ τών Σαξύνων* χαΐ τών μεν πρώτων προΐστατο δ ίγγονος τοΰ Οΰερ- 
νΙροο Κ θ^^άδος Δ ', τών δε Σαζόνων δοΰζ ^το 6 προμνημονεο6εΙς Ιπίτροπος 
τοΰ Αουδοδίχθϋ τοΰ «αιδδς 'Ο θω ν. Αναγκαίος £ρα εΤς τών δύο τούτων άν- 
δρών ίπρεπε ν& χειροτονηθή βασιλεύς μετά τον θάνατον τοΰ Λουδοδίχου, χαΐ 
«ροετιμι^Οη, πιθανώς χαθΰ νεώτερος χαΐ δραβτηριώτερος, ό Κοββάδος. Άλλ’ & 
βασιλεύς οΰτος άγωνισθείς, 914—>948, νδ χαταβάλτ; τους λοιπούς μεγιστάνας 
1*ι τοσοΰτον άπέτυχεν, ώςτε *ερΙ τδ τέλη της ζωής, έκτος τής χώρας τών Ιδίων 
«ώτοΰ Φράγκων, το £νομα μδνον τής βασιλείας έ^ρε χαι άπελπισθεις νύ δια- 
φολάζη είς τύν οΤχον αύτοΰ τύ ύπέρτατον άξίωμα, συνεδούλεοσε ηρύ τοΰ θανά
του τύν άδελ^ίν του Έέεράρδαν νά προτιίνη αύθορμήτως την βασιλείαν είς 
τύν ίσχυρον δοΰχα τών Σαξδνων, Έ ρβΤχον Α ', τύν υΙον χαΐ διάδοχον τοΰ. '  
^Όθωνος, τον έκιχαλούμενον Ό ρ ν ιθο θή ρ α ν .

Τοιουτοτρόπως τύ βασιλιχύν ά$ίωμα μετέδη άπο τών Φράγκων, οΤτινες μέ
χρι τής ίποχής τούτης μύνοι χατεΤχον αΰτο, είς τούς έχτενεστέραν χώραν Εχον
τας χα\ πλείονα Ινύτητα χοΐ δύναμιν δλοσχερεστέρον Σάξονας. Καί δέν συνέ- 
δραμβν μεν είς την Ιχλογτ,ν τοΰ Έρ|Ιίχου είμή μύνοι οΐ Σά{ονες καΙ οΐ Φράγχοι, 
άλλ’ ήναγ/άβθησαν ν’ άναγνωρίσωιιν αυτήν και τα λοιπά <ρΰλα. ΆνεδείχΟη δ 
Επιτήδειος χαι εύτυχής ό βασιλεύς ουτος χαι προς τούς Εξω έχθρούς, τούς Νορ- 
μαννούς, τούς Σλαύους, τούς Ούγγρους. Προς τούς τίλευταίους τούτους, φοβε- 
ρλς, ώς προείρηται, διενεργήααντας έπιδρομας, συνωμολόγηιεν, 924, έννιαετή 
άναχωχήν, ίπ ΐ πληρωμή έττ,αίι ιν δώρων, άλλα τοΰτο ινα παρατχευασθή βέλτιον 
Ιπί τον κατ’ ούτών άγώνα. Τωέντι ί  Ερρίκο; ο'κρελήΟη άπο την διακοπήν ταύ- 
την τών Εχθροπραξιών ?να, διά άσκήσεων χαι Επιττ,δειοτέρου δπλισμοΰ, βελτιιύσ  ̂
Την χατάστασιν τών πολεμιστών αύτοΰ, Ετι δε Τνα άνεγείρη πολλαχοΰ ύχυ- 
ρώματα, ίχανά να χρησιμεύωσιν ώς χαταιρύγιο χα'ι ορμητήρια κατά τών Εχθρών. 
Προςτούτοις ήγων'σθη ν ί τοπεινώστ, τούς γείτονας αύτοΰ Σλαύους, δηως άσιραλίση 
ΕπΙ τοσοΰτοΫ τά βορειοανατολικά σύνορα, ώςτι να δυντ,θή ν’ άντεπεξελΟη μεβ’

9 3  Μ ι  ΙΓΓΟΜ.Ϊ
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ϊλτ.ί τη; ίονιμίω; Χβτΐ τώ’* χυριωτ^ρων άντιιτίλων. Αί ί ϊ  χατί των Γλβόων 
»ψβτΕΤαι αΰτοΰ ίττήγβγβν χ*1 ?τίρο» ά^νίλογον άποτίλΕ9|ΐ8, ΦΛίΕτέλισαν *1< 
τίΐν ικ'ρβν τοδ Άλβιο;, άτΛ των βυνύρων τη; σημερινής Βρβνίιδοοργιχή; Μαρ- 
χί*ς μίχρι τη; Μορβυίας, έξάχλωσιν των Γερμινιχών «ρόλων χ ι ΐ  ήΟών. Έ χ Ι 
τνάην, & Έ^^ΐχο; ήνφάλισε χαι ηρ^ς βο^^άν τ& χράτο;, των Δανών* χα  ̂τότε. 
933, άικχοιηθη τήν {|αχολο»&ηαιν τοΰ έτηαίου γόροι> ι ί ;  του; Ούγγρου;. Έμβα- 
λόντ«ι)ν δΐ «ύτών *1; την Σαξονίαν, χατετρδπωαεν αύτους χερίΜεριέβουργον το- 
«ϋτον όλοοχερώ;, ώ ^«  δίν έτόλμηοαν χλίον νλ άναχάμψωαιν εΙς τήν χώραν 

■ίχιίνην. Οι ΒαναροΙ 0μω< χαΐ οί Σουήβοι εμεινβν ?τ« έχτεβειμένοι εΐ; τ Ι ;  ^ ·  
δρομ^; αδτων, διδττ τδτε πααα «ρυλή τοΰ χράτου; ώφειλεν οΓχοθεν ν’ ̂ μύνετα^ ύπερ 
τή ; Ιδία; χώρχί. Ό  Έ^^Γκο;, περί τλ ϊιτχατα τοΰ ̂ ίου, βυνήγαγε τού; μεγιοτάνας 
τοΰ χράτου; εΐ; Έρψοΰρτον, ?να προτρέψη αύτού; να χειροτονν^αωαι τύν υΐύν 
αύτοΰ Όβωνα’ τούτο δε χαΐ ίγίνετο, μετά τύν Ιν «τει 936 Ιπελθδντα θάνατον το» 
βααιλίω;.

Ό θ ω ν  δ π ρ ώ το ;, ϊ}, ώς συνηθέατερον χαλεΤται, 6 μ δ γ α ;  δατέ<ρθη μετά 
πλείατη; δπιαημδτητος ε ί; Άχυίογρανον ύπδ το5 άρχιεπιαχδπο» Μογοντιάχου, χβ> 
οΐ τίοααρε; δοΰχε; το» χράτους, δ τών Φράγκων, δ τών Σουηδών, δ τών Βαυα· 
ρών χαΐ δ τών Αοθαριγγίων, ο7τινε; μετά το» υπέρτατου τών ΣαξδνοΝ άρχον
τας ηααν οΐ ίπκρανέατεροι τή ; Γερμανία; ήγεμδνε;, διεξι^γαγον τά χοτά πρώτον 
ίπ ΐ τής βτίψεν; ταότη; βναφανέντα χαΙ ίχτοτε έν χρ^ΐαει παραμείναντα αύλιχά 
άξιώματα τής αιτίαεω; χαΐ της θεραπείας το» βαοιλέως. Ό  'Ε^^ΐχος εΤχε δια- 
τελέαει μάλλον Ιαχυρύ; τών Σαξδνων δούξ ή αεδαατύς τών Γερμανικών έθνών βα- 
αιλεύς* δ Όθων Ιπεδίιοξεν Ιξ δναντίας τδ τελε»τα'ον τοδτο, ίζήτηβε νά άνορθώσ^ 
τήν λαμπρότητα της ίρχής, αννεπήγετο, χατά τδ παράδειγμα τών άρχαιοτίρων 
βααιλέων, άπανταχοϋ το» κράτο»; τά ατ,μεΐα της κυριαρχίας, ήτοι τδ δικοττήριο» 
ούτοΰ χαΐ την ούλήν, χαΐ διά τούτο» κατίίττηβε τδν βίον αΰτο» πολ»τάραχον. 
Τούτο» δ’ Ινεχβ Ιπέτρεψε και τδ δοιιχατον τών Σαξόνων είς ίνδρα ετερον, τδν έπι- 
^ ν ή  και γεννοϊον Σάξονα Έ ρ μ ά νο ν , το» οποίο» δ οΤχος ίπ ΐ μαχρδν δ ιε^ -  
λαξε την ήγεμονίαν ταύτην.

’Εξ αύτής τή; άρχής τής το» ΌΟωνος βαβιλείας, Ιατασίαβαν κατ’ ούτο» οΐ δύο 
βδελιροί το», μετά πολλών μεγιστάνων συμμαχήσαντες* δ ίσχ»ρδς όμως ΙκεΤνος 
άντρ ού μόνον χατ(Γ/»σε τών αντιπάλων, άλλα κατώρθωσεν, έκ τών 5 δοϋχάτων 
τοΰ κράτο»;, νά περιποιήση τά τέσσαρα εϊ; σ»γγενεΐ; ούτο», δούς τού; μδν Βουο- 
ρους είς τδν ζητησαντα συγγνώμην άδελ^δν Ερρίκον (δ ίτερο; εΤχε πόσει 0ν 
τώ όμφυλίω άγώνι), τού; δε Σουήβου; εΐ; τδν υΐδν αύτοϋ Λουδόλφον, τού; δδ 
Δοθοριγγίου; καΐ Φράγκου; εί; τδν ίπΐ ΟυγατρΙ γαμβρόν Κο^βάδον τήί Ούορ- 
μοτία;. Αλλά κοί τοΰ πέμπτου δουκάτου, τοΰ Σαξονιχοϋ, προίστατο ίνΟρωπος 
όλως άπδ ούτοΰ ίξηρτημίνο;, καΐ τδ βασίλειο» τη; Βουργουνδία; υπίχι^εν είς 
τήν ίμεσον ούτοΰ δπιββοήν, διότι μετά τδν θάνατον τοΰ 'Ροδόλρο» Β' (937) δ 
Όθων άνηγορεύθη Ιπίτροπος το» ανηλίκου βοσιλίω; Κοβ^άδοο* Ιλθών δδ τώ 931 
είς Ιταλίαν, έπΙ τή προσκλήσει, ώς ειπομεν, τής Άδελοίδη;, ϊγημεν αύχτ,ν καΐ 
κοτέστΓ,σε μίν ύποτελή τδν Βερεγγάριον, άλλά, διά το» δευτέρου έκιίνο» γάμου 
δυσαρεστήσας τδν υίδν Αουδόλφον, δι’ ίλλων δε τινων άγερώχων χοΐ ούτογνω- 
μόνων πράξεων, παρόξυνα; τδν γαμβρόν Κορ^άδον, προεκάλεσε, 933, στάσιν ιρο- 

.^εράν, χαθ' ήν »ί άντίΐΜ ^ί ινρίλώον ^  τού; ^γ^ιά^βυς,



ο » ΜΕ2Η ΙΣΤΟΡΙΙ'

τρβ«ώ0»|β»· ομ«« ί* \ ίΛους, 95*, »ΐίγχ«ι)ρηθ£ΐ«ίί μίν !ικ* ιοίί βββιλίως, « ί -
μηβέν«« ομ<ικ ίων δουκάτων, τ* όποια ότυτμάιτηβαν εΙ« ΰίλους ιηβτοτέμοο; £ν· 
0μ«<. Μόλις ΐΒ^ωΟέννος τοΰ Ι{Μρολ{οΐ) ταότοο ίγώνος, ολ μίν Ηαγγιάμοι ένέ· 
βαλβν Ιχ ν^Μ (Ις 'ϊό (Μ(Πΐ}ΐβμινόν τοό ιφάτοος μ̂ ρ̂ο̂ ) '<* Σλαυιχ* ^ λ κ  ημος- 
ί£αλο« ' φ  ^«{ονίαν, οΐ 0λ Δανοί, όπό τόν ήγίμόνα α&τών Άράλόον Βλαυζανόν, 
ίπεποι^βηοαν («X. 58) τίιν πληρίομην τοΰ φόρου, τον δποΤον ίτίλουν *ρό< τον 
βασιλόα της Γβρμανίας *ιΛ 'Ε^ίχοο Α '. Άλλ’ ό γτνναΐος, ό ίρβοτήριος, ό μο- 
γβλοφοηβ Χ)βων ΙπήρΜβίν *Γς δπαντβί τοό< δοαχίρίϊς ουτβυς άγΰνας. Τοόί μί» 
Μαγγιάρους *αχίτρ0«ωη, 955, «ίρΐ Αόγούατον, τοβοΰτον όλοαχιρως, 4 α »  
ϊχτοτε τ4 ΓιρμΛνιχό ^ α  ίια  παντός άπηλλάγτισαν ίπό αδτιϋν, τραπίντων 
«ρός άνατολός, χατό τδίν Βυζαντινών. ΚατΧ δΐ των Σλαόων, χαΐ Ιδίως των Β ο ν  
μώ*, ^ηανιιλτ1μμ^νως ατρατεύοας, όπςχρίωσίν αύτοός οό μόνον την κυριαρχίαν 
αΰτοΰ ν' δναγνωρίβωαιν, άλλό χαΐ τόν χριατιανιαμόν, &ν χαΐ χατ’ όπιφάνιιαν, 
V* δίχΟώβι. ΚαΙ ό Άρίλδος δε ήναγχάοβη να τελίηι τόν αυμπίφωνημένον φδ· 
ρον καΐ νό ^πτιαδή.

Ά λλ’ οΐ δγδνες οότοι, δσφ ίνδοίοι, όαφ τελεαφόροι χαι &ν ιζααν, δπιδείχνυον 
δμως, ότι τό κράτος, άδιαλείπτως ύπό όσωτίριχών χρί όίωτεριχών {χθρών άπει· 
λώόμινον, άδιάλϊίπτον εΤχε χρςίαν τής παρουοίας χαΐ άμόνης τοΰ μεγάλου ά ν  
δρός. 'Ό^εν δόν δυνάμιΟα ιΐμή ώς λάθος χαίριον ν* θεωρήοωμεν, μιθ’ όλων 
των Ιβτοριχών, ττ,ν άπόφααιν, $)ν ελαδεν ήδη τοΰ να «ροςκτήοη χαΐ τήν Ιταλίαν 
χαΐ τό αότοχρατοριχόν άζίωμα. Ό  Βερεγγάριο; Β' εΤχεν όντουτοις ταπανώαεε 
διινΰς τους μεγιατανας τής Ιταλίας* ο7τινες, χαΐ μάλιστα οΐ Επίσκοποι χαι ό 
Πάπας, τραπεντες προς τον Όθωνα παρεχάλεσαν να άπαλλά^ αότοός άηό της 
τοΰ Βερεγγαρίου κυριαρχίας. Ό  δί 'Οθων, όπιτρόψας την διοίχησιν τής Γερμανίας 
εις την μητίρα αΰτοϋ Ηατθίλδαν, ΙπορεύΟη <ίς την Ιταλίαν, 961, εΐσήλθεν είς 
Ηεδιόλανα άκωλυτως, τοΰ Βερεγγαρίου μή τολμήσαντος ν’ άγωνισθή έχ τοΰ ο<  ̂
σεάδην, &λλό χλεισθίντος είς τό φροόρια αντοΰ, ίλαβεν αότόθι τό Αογγοβαρδι^ 
χόν στέμμα χαΐ Ιχρίσθη, έν αρχή τοΰ 962, έν 'Ρώμη αότοκράτωρ 'Ρωμαίων, ίιπό 
τοΰ Πάπα Ίωάννου ΙΒ', έγγόνου δντος τής διαδοήτου Ηαροζίας, διαβοήτου δέ χΛ  
«εότοΰ έιά αίσχρότητι βίου χαΐ άναγορευθέντος τω 956 £χρου άρχιερέως, είς 
ήλιχίαν έννεαχαίδεχα έτών. Ά μ α  όμως ό αΰτοχράτο>ρ έ|ήλθε τής 'Ρώμης 7ν« 
έχπολιορχήση την Βερεγγάριον, στασιάζουσιν οΐ αυτόθι μεγιστάνες χαΐ ό πάπας 
Ιωάννης* χαΐ τιμωρούνται μέν ΰπό τοΰ Όθωνος, έν τάχει άναχάμψαντος χαΐ 
χαθαιρέσαντος τ0ν ’Ιωάννην ΙΒ'* άλλό πάλιν μόλις έζελθόντος τής «όλεως τοΰ 
αΰτοχράτορος, σταβιάζουσι τό δεύτερον. Πάλιν όμως ό Όθεον, αίχμαλωτεΰσας έν 
τφ  μετάξι» τόν Βερεγγάριον (σταλέντα είς Γερμανίαν, όπου μετά δύο ίτη άπέθανε), 
«τευφρονίζει τοός ’Ρωμαίους, υποστηρίζει τόν φίλον αότοΰ Πάπαν Λ έο ν τα  τόν 
Η ', £νδρα δίκαιον, χα’, διατάςας ένδόξως τό χατότην Ιταλίαν πράγματα, έπαν- 
έρχεται εις Γερμανίαν, 964, Ινα άσπασθή τελευταίαν φοράν τη* γηραιόν αότοΰ 
μητέρα, διότι ό χρηστός άνηρ άείποτε διετέλεσεν εύλαβούυενος φιλοστόργως «ότ 
τήν. Νέοι δέ ταραχαΙ έν Ιταλία, προεχάλισαν μετ’ όλίγον την Ιπάνοδον αότοΰ είς 
την δυστυχή έχείνην χώρον, καθότι Ιπανέστηοαν μεν οΐ Λογγοβάρδιοι, δ δε νέος 
παπας Ιω ά ν ν η ς ΙΓ ' ήναγχάσθη υπό των μεγιστάνων νόφόγη άπότην'Ρώμην. 
Ο Οθων, δαμάσας τούς πρώτους δια του δουχός τών Σουήίων Βουρχάρδου, ϊδρ»- 

μεν αυτός ιίς Ρώμην, 966, έτιμοιρησεν βΰοιε,ρώς τούς ενόχους, *αΙ τότε έμε-



ΪΜΗΜΑ η

τΛυ μ ίγβ% ίρ“ Ινίοίίΐΐρβ βοολίΐίμβιβ, ΙμβλΙΐηΜ ν̂ ι χ*β«ιτοτά{^ 
μίν δχααβν τή» Ί·Ε«Μ*ν, ν2[ ίιιιτύχΐ[ΐ ίέ  τήν ί»αγνώρ»9;» αΰτοϋ 6κ4 το« Β·^αν 
•ηνοϋ α^οχράτορο;, «^«υγνύο»* μιτίι έλλην(δ»ς βααιλόκ3ΐδο« τόν υ ΐ»  α&π>« 
Ό β ω ν ί. τδν Β', τδν βποΐον «έψ(χ< βββιλίβ I» Γίρμβνί* ?τι Ιήη
961, Ι^ρκν ίΙ(· τίιν Ίτιλίβ» καί Ϊβτϊψίν ώ« βϋτοκράτορβ, τώ 967. Κ«τ& 
ίικτνχ{»ν -ώ ίύο ιι»·τ« «ράγμιτα δίν «νίβιβάζοντο, ί·.ίτι ίνφ 3ί»ιτρ9γμβ«ίίτο 
■ΒίρΙ ιίρίΓ,νης *«1 «ριλίβϊ «ρδί το5« ΒυζαντΐΜού<, ίι*πολέμ«( ι:ρ^ς αύτούς 1ν τή 
*(ίτω Ίτ«λ(?, δπίρ 5ϊν ήδύν«ο ν4 ίνίχβή ό τίτ* βασιλίδων το3 Βυζαντινοί) 
ίσχυρδί χαΐ ίΛΐχ«ρημβτιχώτα·ρχ Ν ικ η φ έρ ο ί Φ ω κάς* ώβτ* αΐ ίιβπραγμα- 
«δοίΐς  ίΐίκδπτ,σβν, 968, 4 8έ Ιν κάτω Ιταλία «4λίμο<, δι’ Ίταλιχΰν μ^ον 
βτρατίυμάτων διείαγΑμίνος, δίν ευωίοΰτβ. Κότα τ4 έττόμϊνον δμως Ιτος, ^ν^^- 
,βίντος τού Νιχτ,ιρ4ροο, 4 διάδοχος βύτοδ Ι ω ά ν ν η ς  Τ σ ιμ ισ χ ή ς ,  ττιριβίτώ- 
^ίνος &ιΛ τών *Ρώσων καΐ των Αράβων, καΐ άιιοφιδγων πάσαν πρδςτδν ΌΟωνα 
Ϋριν, ίπανέλαβϊ τΙς διαπρβγματίύ«ις, χαΐ Ϊπιμψϊν αδτί(1 την «ίριζήτ/,τον νδμ- 
^ ν  θ ίο φ α ν ία ν , τί)ν όκκαιδιχαίτη άδελ^ν τύν δύο αύτοδ αυμβαοιλ4ων, Β«· 
«ιλίίον καΐ Κωνσταντίνου. ”Αμα δ* τιλισδίντων (τδ Πάσχα τοΰ 972) άν 'Ρώμ^ 
των γάμων τοΰ Όθωνος Β', δπανηλθον β τ ί πατήρ χαΐ 4 υΐδς ίΐς Γερμανίαν, οπού 
% πρώτος άπέθανεν ίΐς τδ κατά πδδας ίτος, άφοΰχατώρθωσ* ν' άναγνωρίσ^ τήν 
κυριαρχίαν αΰτοΰ χαί 4 της Πολωνίαςδοΰξ Μ ιίσ ισ λαΰος·

Ό  διαδίξάμινος τήν δλην οδτοδ άρχίιν "Οβων Β' ίΤχε μλν πλίίβνας το» «*- 
τρδς γνώσεις, άλλά χατά την ^ώμην τής ψυχήΐ ένάμιλλος ιιδτοΰ. Μιχρδν
μετδ την είς τδν βρόνον άνάβασίν του, διεπολίμησε πρδ; αδτδν 4 της Βοημίας 
ήγεμδιν Β ολεσ λάος Β', συμμαχήσας μετά τοΰ στασιάσχντος δουχδς των 
Βαυαρων Έ^^ίχου, παρήχδηοαν δλ άνωμαλίαι 2ν Ιταλία, προβεβλήθησαν δδ τά 
|ΐεν δυτικά τοΰ χράτους σδνορα δπδ των Γάλλων, τά δλ βόρεια, δπδ τών Δανών. 
*0 πρδς τδν Έ ^ϊχον χαΐ τδν σύμμαχον αδτοΰ πόλεμος, άτυχώς διεζαχθείς, δέν 
χατίπαυσεν είμή διά της αΙχμαλωσίας τοΰ πρώτου, 977, χαΐ τής «αραδόσιως 
τής των Βαυαρων διοιχήσιως εΙς τδν δοΰχα των Σουήβων Όβωνα. Ό  βύτοχρά· 
τωρ άνίβαλε μδν τφ 978 μέχρι των ίνδοτέρων τής Γαλλίας, άλλ’ έν τή ύποχω- 
ρήσει άπίβαλε τδ πλεϊστον τοΰ στρατού. Άναχαιτίσας δέ χαί τοδς Δανούς, ϊδρα- 
με, 980, είς την Ιταλίαν, οπού δμως δδν άπεχείρησε τήν δριστιχήν άνόρΟωσιν 
τής τάξεως χαΐ τής δλως παρογνιορισβείσης άρχής αυτού, άλλά κυρίως την χα- 
τάληψιν τής χάτω Ιταλίας, λόγφ τοΰ υποτιθεμένου έπ’ αδτής δικαιώματος της 
συζύγου αΰτοΰ. Όθεν ένέβαλεν είς Άπουλίαν χαί Καλαβρίαν, άλλ’ έμπεσών είς 
ίνέδραν, ήν Ιστησαν-αδτφ οί ύπδ τών Βυζαντινών είς βοήθειαν έχ Σικελίας μετά· 
π εμ ^ ντες  “Αραβες, άπέβαλε πάντας τοδς περί αύτδν, χαΐ δίν έσώθη αδτδς είμή 
ώς έχ θαύματος, 982. Τότε πβρεσχεύασε δύναμιν μεγάλην Τνα έκδιχήση τήν άπβ- 
τυχίαν έχείνην, μή προσέχων είς τδ βτι οΐ μδν Δανοί άπδ βορ(δδ, οΐ δέ Οδένδοι 

I άπ' άνατολών, ού μόνον τδν έπιβληθέντα είς αδτοδς χριστιανισμδν μετά δεινής 
βιαιοπραγίας χατέστρεψαν, άλλά χαί εις τήν Γερμανίαν ένέβαλον' άπέθανεν όμως 
έν ’Ρώμη, 983, είς ήλιχίαν 29 Ιτων, πρίν έπιχειρήση την νέαν αδτοΰ έχστρα- 
τείαν.

Τδν ιΛδν χαΐ διάδοχον αδτοΰ Ό θ ω ν α  Γ ', τριετή βντα, έπετρίπευσε χατ’ 
άρχάς ή μήτηρ θεο^νία χαί 4 άρχιεπίσκοπος Κολωνίας ΟύαρΤνος* μετ’ οδ πο- 
Μ δμως, πολλςί διΜ.αρεστηθέντε; μεγιστάνες άπςδωχαν είς τδν άρ^ςιεηίσχοπον



«ΙΕΠΙ ΙΤΓΟΡϋ)

Μαγοντιάχβΐ» 0 Μ λ » γ ι*  τή ν «  χΐίβίρνηίΐ’* τοδ >φ<1τοθί χβΐ τηΜ τηςάνβτρό^^ς 
« 5  ββίδλς Ι ^ ί β ν ,  ών {««ΐχο»! ·η«φ«ΐδ< ή "»« "ΌβωΜίχ μή·ϊηρ,
χ«1 ή μάμμη Ά8ϊλβίδβ, χαΐ ή «ρδί βί[«, ή ήγου|ΐένηΜβτ6!λί«. Ί ίίβ
21 ί«μ*λοδ«ο τη̂ ' βνατροφτιν το5 νίοο βοβίλέως τρ*Ι« των σοφωτίρων άνδρών τής 
ίιηχήςίχίίνης, 8 ίΐϊίϊχοΐίοςΒτρνβυάρδος, δ ίπ(σχοιτος Μ ί.ν ο υ ίρ χ ιο ς  χβΐ 
δ πολομββής μίν χβΐ έπιτήδίίος, άλλδ χδλβξ χαΐ άλλο*ρδβαλλβς Γ δρδ (  ρτβ ς. 
Ό  «αΤς «ροςίλββϊ «ολλδ, χβί ποιχίλβς γνώβιις χβΐ ·>τρω<μώτ«αΙξ6πΙμγθη8ΐς 
τΙς πρ?χ τοδς Ούίνδους «ρβ«ί«ί, ?ν* γυμνβσβή χβϊ ιΐίρΙ τ* «ολ*μ»χ* τιράγ- 
μβτ*. 'Δλλ' δνψ οΐ χόλίμο» οδτοι ίύωδοόντο, ίν μέρβι δι* τής άνδρίίβς των Σβ- 
ξδνων, <ν μ«ρει 8ι2ι τής «νίτής βνμμβχίας |«τά τ;νων των Ισχυροτέρων Σλβϋΐ- 
χων ήγιμδνων, τβ φΰλ» τής μείτ,μβρινής Γερμανίβς έβιρετιρίζοντο τδ διχ»£ωμ« 
τοδ δχλέγςιν οΓχοβεν τους δοΰχβς »ΰτών χ »  οΐ υΙοΙ τών δι& οωτοχρ^τοριχών 
χτημάτων *ς*ροιχι»μένων χομήτων, χοΕτελάμβανον βύτδ μετί τδν θάνατον τώ» 
ΐϊβτίρων «δτων, «αντάιιβαι μή ζητοΟντες ε{ς τούτο τήν ανναίνεαιν τής χυδερ- 
νήηως, τδ δδ χείριβτον χαΐ μέχρι τής έχοχής έχείνης άνήχοοατον, αυνωμολό- 

- γουν μεγάλας ουμμαχίβς χβΐ αίμοττ^ύς χρδς άλλήλους διεξήγον πολέμους, ώς 
8ν δέ δχήρχεν έν τφ χράτει άνωτάτητις διχβατιχή άρχή. Οΐ δ' εΰπατρίδβι, 
μή άρχούρΛνοι οδδέ είς τούτο, δτι χατεοττιβιεν δχαντα σχεδόν τδχοσμιχδ άξιω- 
ματα χληρονομιχα, ήγανάχτουν διδτι δεν έδέδοντο είς ούτους χαΐ τλ έχχλησια· 
στιχδ, άλλ’ ίπετρέηοντο εϊςέτι δπδ τού αύτοχράτορος χατά τδ δοχοϋν.

ΈνξΙ δ’ αΙματηρεΑ πόλεμοι διεξήγοντο έν μέρει είς τά βορειοιενατολιχδ τής 
Γερμανίας σύνορα, έν μέρει είς τδ Ινδδτερα τού χράτους μεταξύ τών Σουιτών 
χαΐ τών Βαυαρών, έχορυ Ι̂ώθη χαί έν Ίταλί^ ή ταραχή. Ού μόνον οΐ Βυζαντινοί, 
μετά τήν ύποχώρησιν τών Γερμανών, έπεξέτειναν παραδόξως τδ κράτος αυτών, 
άλλδ χαΐ έν Ρώμ^ οΐ μεγιστάνες έδέσποζον άφ’ ένδς τοδ λαού, χαΐάφ’ έτέρου 
τών Παπών. Τδ χύριον τοΰ αΰτοχράτορος χαθήχον ήτο βεδαέως νά άσραλίηι 
«ρδ πάντων τήν Γερμανίαν χαΐ Ιδίως να άποχρούηι τούς Δανούς, τους έπιχει- 
ρήσαντας τότε νέας χαταστρεητιχας είς αυτήν δ^ώβεις’ άλλδ χατύ δυστυχίαν, 
δ άπδ τού 992 ύπδρ πάντας τούς άλλους έν τή αυλή ίσχυσας Γέρβερτος υπέθρε
φε, διά κολακείας ολως άναξίας του χαραχτήρος χαΐ ττίς παιδείας αύτοδ, τήν 
έξ άπαλών όνύχων έμτινευσθεΐσαν είς τον παΤδα έχεΐνον κενοδοξίαν χαΐ κατέπεισεν 
αύτδν, έγχαταλείπων τήν πατρίδα, να δράμ^ είς τήν Ιταλίαν, είς τήν Ρώμην. Ο 
Όθων λοιπδν ένίβαλεν είς τήν Ιταλία», 990, καί μαΟών καθ’ όοδν Ιτι τδν θά
νατον τού Πάπα Ίωάννου ΙΕ', διώρισεν αύτογνωμόνως διαοοχον αυτού, χαθως 
βυνείθιζε νά πράττη έν Γερμανί? ώς προς τας έπισχοπας, τδν συγγενή αυτού 
Βρούνωνα, ύπδ τδδνομα τοΰ Γ ρη γορ ίου  Ε', έστέ^ηύπδ τούτουΙν Ρώμη, χαί, 
μή προχωοήοας περαιτέρω, άνέχαμψεν οΓκοι' άλλ’ ήναγχάσθη είς τδ χατα πό- 
δας ϊτος νδ έπανέλθη είς Ιταλίαν, διότι, βμα μετά τήν άναχώρηοιν αύτού, ό πρδ 
καιρού δεσπόζων τής "Ρώμης μεγιστον Κρησκέντιος έξέδαλε τδν Γρηγοριον Ε 
χαί έχειροτόνησε νίον πάπαν, τδν Ίω ά ν  νην ΙΣΓ '. Ό  ΌΟων, έμβαλόίν άπο Γερ
μανίας, έτιμώρησε μετά πλείσττ,ς τραχύτητος τούς σταιιαστάς, άπεκε^άλισε τδν 
Κρησχίντιβν, ήχρο)τηρίασε χαί είς τδν χλευασμόν τού οχλου παρέδωχε τδν Ίωάν- 
νην, χαί, άποθανόντος τφ 999 τού Γρηγορίου Ε', διώρισε πάλιν αΰβαφέτως Πά
παν τδν περί^μονδιδάσκαλον αύτού ΓέρΟιρτον, μετο»ομασθέντα Σ ίλ β εσ τρο ν  
Β'.ιΜίτα σύντομον ί ΐ  έπάνοδον εις Γερμανία», έπανήλθε χαί τρίτον είς τήν Ιταλίαν,
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5ιμ6 Σπίθαν* ΐω  4008, «1« ήλιχίβν 22 Ιτ«ν, ούίίν γίννβ'ον 5^«πρ9|β^, ούί^ δ ι ί-  
δορχον χβτβλιτιών, «ΑδΙ διάταξίν τιν« ΐϊ»ρΙ διβδοχή;. Άλλ’ οΐ Γίρμβνοι τοβοΰτον 
ί»*ν ϊτ» προίηλωρ,ένοι «Ις την Σβξονιχήν δυνβστίίτ», ώί»* ·ηρο»χίΐρ{ββντο βαβι- 
Χία τδν δβΰκβ των Ββοβρδ™ Έ ρ ^ ΐχ ο ν  Β', ίνδρβ άββίνη, ?χοντα δμω; τδ πρβ- 
τίρημΒ, δτι ητο δ πληίΐίστιροί τον Όβωνο< Γ ' *ϋγγ»νης, ών ανιψιό; τον ”Οβω- 
νο; τον μογ^λον.

Έντούτοι; δύο άλΧβίίΛληλοι Ιξί^άγηααν χατ& τον Έ^^ίχβν « ι{« ις, ιτρωτον, 
ή τών δονχΰ» των θυρίγγων χβΐ τόίν Σονήβων 4̂ Άλλαμανών, ίπβιτβ ή τοδ 
μαρχίωνοί τή; Αύοτρίαί, τοΰ ίδίον ίδίλφοΰ τον Έ^^ίχου Βρούνωνο; χ«1 τον δον- 
χδς τής Πολωνίας Βολιαλάον Α ', τοβούτον μ£λλον ίοχυρον οντος δαφ ίρχ*ν ήδη 
χβΐ των Βοημών, Καταβληβέντων δλ τω 4004 τών σταβιαστών, εδρβμςν ο Έ ^^ϊ- 
χος εις την Ιταλίαν, δπου δμα μετ4 τδν θάνατον τον Όθωνος Γ’ πάντες μδν απί- 
τΕτυααν τήν Γερμανιχήν χνριαρχίαν, Ιχειροτονήθη δε βααιλενς εΤς τών ίηιχωρίων 
μεγιςάνων, δ μαρχίων τής Ίίρέας (τής Έποριδίβς τονΠτολεμαίον) Ά ρδον<νος. 
Άλλ’ οδτος τοβοντον άκηνώς χατεχρβίθη την ίξονσίαν βδτον, ώατε πολλοί τών 
μεγιατάνων δνααρεατηθένης ίχάλεααν τον Έ ^ ΐχον  ιίς βοήθειαν. ΚβΙ Ιπήλθε μίν 
«ίς τήν Αογγοδαρδίαν δ Έ^^ΐχος τώ 4004, είοελθών δμως μετ’ δλίγον Πανίαν 
μετ4 ώαρίβμον ατρβτοϋ, ϊνα μη π ιίη ι τονς χβτοίχονς τής «Λλεως ταύτης, πολιορ- 
χιΐτοι οίψνης δπ' αντών έν τοΤς βααιλείοις χβΐ χινδυνεύει" έμδάλλουαι τδτε είς ττ,ν 
τιύλιν οΐ ϊξω τών τειχών οδτής μιίναντες ίοτρατοπεδινμένοι Γερμανοί χαΐ ίπ ι- 
χιιροϋΛ  αφογην φοβέραν, μεθ’ ήν δαμάζεται μέν ή πδλις, άπεδήμηκν όμως οίχοι 
δ βασιλεύς, διδτι ή τύχη τής Παυίας θλιβερωτάτην χαθ’ δλην την Ιταλίαν «ροε- 
ζίνησεν Ιντύπωσιν.

Έν Γερμανία διειεολίμησεν ίπΐ μαχρδν χρδνον προς τδν δοΰχατής Πολωνίας 
χαΐ Βοημίας Βολεσλάον, δι' οϊ χατ4 πρώτον άπέβη λίγου ί{ιον 2ν τή Γενιχή 
Ιστορία τδ Πολωνιχδν ίθνος, ονδλ είρηνευσε πρδς τούτον 6 Έρ^ΐχος είμή ίν {τει 

4048, μεθ’ δ πάλιν ό Βολεσλάος νεβ παρήγαγεν είς τα άνοτολιχα τοΰ κράτους σύ
νορα πράγματα. Ένώ δε τοσοΰτον πονηρως ε^χεν ή προ τδ μέρος τούτο κοτάστασις, 
προεχάλουν χαι άπδ δυτμών οΐ Λοθχρίγγιοι ποικίλας άνωμαλίας' χαΐ δ ΈββΓ- 
κος, δστις δεν έξωμάλυνε τδς άδιβλείπτους ταύτας δυσχερείας είμή δια παρα
χωρήσεων, άνεδείχθη χαΐ πρδς τον χλήρον άσΟενέατοτος. Περιιλβών είς £ριν 
πρδς τδν έπίσχοπον Βυρτζίούργου (Έρβιπόλεως), συνεχάλεσε Σύνοδον, καθ’ ήν 
γονυπετώς Ιχέτευσε τούς έπισχδπους να δικαιώσωσιν αΰτδν, καταστήσας ουτω αυ
τούς ύπέρ ποτέ άγερώχους. Κολέσας ϊπειτα είς Γερμανίαν, τφ 1020, τδν πά
παν Β εν έο ικτον  Η , ?να έγκαινιαβη δι’ αυτού τίιν έν Βαμβέργω Ιδρυθεΐσαν 
νέαν έπισκοπιχην έκχλησίαν, υπεδέχθη τδν αρχιερέα μεθ’ ύποκλίσεως, ήτις περιε- 
ποίησεν αυτζέ αξίωμα καί κράτος παρά τοίς πολλοΐς άβυγχρίτω τώ λόγω πλειό- 
τερον παρ όσον ήδύνατο να άττοχτήση δι’ δλων τών ψευδοισιδωρικών δογμάτων. 
Προ τούτου δε δ Έβ^ϊχος είχε πράξει καί έτερον μίγα λάθος- διότι, έλθών είς 
Ιταλίαν τφ 4013 χβΐ λαβών τδ αυτοχρατοριχδν στέμμα έν Τώμη, 4044^ διά 
τού αύτοΰ Παπα, προσηνέχθη πρδς αύτδν άνεπιτηδειότατα, ΰηδ κακώς έννοουμε- 
νης ευλαδειας κινούμενος. Ο Πάπας οΰ μόνον άπήτησε, προ τής οτέψεως, παρ' 
«υτου την εύλογον ύτεόσχεσιν, οτι θέλει είναι προστάτης καί πρόμαχος τής Ρω
μαϊκής έκχληοίας, άλλά τδν ήρώτησε καί δν θέλει διατελέσει έν αποσι πιστδς 
προς οδτόν τε καΐ πρδς τούς διαδόχους αυτοί* ό δε αύτοκράτωρ άπήντησι, ναι, 
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■ 17 47β>ίτϊ.ζν*«<. **· ίρώτηαβ » ν  Ιγίνιτο ·νη5«Λ< »ϊ|»ί| »<« &ιτ«ί>ιϊ<.
Κ,ώ λιώ τί,ν « β λ« .χν  δΐ ί«οψ« δ «  άιτίβη Εντιμος ή  δϊοτίρ. «δτη Εν Ίτ«λί?
ί ι« « ι6 ί ,  τ ο ό Έ ^ ίχ ο ο , & « .  ού μ ό ν «  «V  Ηιμώρηοίν Ί«4ννιιν τ .ν λ τ ο η  ίν  Ρ ι^  
ιΐ7>,»ρ.νν.ύοντο, Λ λ 'ο ύ ί Ι  χ«τ4  « 2  Άρίο«ίνο« Εχίχϊίρηοέ »ι. Κ «  .οτοχ^αν,
ΓΆρίοοΙνοί μ .νΛ Ιγο ν  άχ{β«ι, ίΜ 5· ίλλέ νΕο« τίτ ι Ε«?.νη  ίν ^  « τ ω
’ΐ7βλ(· ΕγβΛς,χαΙ ίΧλως μίν Ιχιχίνίονος, μάλιηχ 818ι4 «υτο, οτι, μ «  ολίγον,

Εχ^γ.Ιοης ν * Ρ « «  *·^
ϊν ,Μ  τ&ν χυριχρχιχδν άξιώ««ν τών «ρώτων, Ετνχον οοτον * ιρ  ίχιινψ Ιοχο-

^“ ΐΙίίΓ τ ίί! 'ίπ ο χή <  « * η <  ή *^«> ^  *ρά-
τ«κ· Λ λ' Λχον ί|δΊ »» “Αρτβ.ς χ«τ»λά6*ι ίν μέρ*ι ττ.ν χώραν χαΐ *βρ·χτος 
χούνοο 2«ί)ΡΧ*'' ^  Αογγοβ.ρ8««ί ·πν*ς ήγιμον<«, «  ών «I ,^.ο,ταται
·;)««ν ή «Λ ΒίνιοΙντοο χ«1 τής Κβχύτ,ς, χαι τών 8*ο£«ν οΐ ίρ/οντ»ς ή μν,ίδλως 
ή *ρο»«Ιρως μδνον άνιγνώριζον την Βοζανηνήν χυριαρχίαν. Ή  χώρα Ε««αχ« 
τα χάνδιιν*, ά*2 τών ίηώβιοιν των Αράβων, άχο τής «λίον«ίίβς χα) τών διβρ- 
«Τ,ών τών Αβχνοδαρίιχών μιγιστάνων χβΐ ά »  τής βύ9«.ρ»ί*ς τών Βυζαντι
νών έχάρχων. ΑΙ χοταβλίψιις τών τςλινταίων τούτων «ροικβλουν »υν*χ(ϊς «αν 
« ις , ώ» μ{* μάλιβτβ »Τνβ» άξιομνημύνιυτβς, διύτι ουνιΐϊτ,γαγ» την Εντβΰβ* μι- 
τβνάίτιυβνν τών Νορμαννιχώ» βτιβών. Επιφανής τις ΛογγοΙ?άρ8ιος ίχ  τής χώρας 
•Απουλίας, Μ ίλω ν καλούμίνος, έχανέβτη, έπΙ Όβωνος τοΰ Β',χατατου Βυ- 
ζαντινββ Επιζού, νιχηθιΐς Λ  χ«1 χβτΜογών ·1ς Καπύτ.ν, βυν(μάχη« βραδ^*- 
ρον, 40Ε6, μ ιτ ίτινω ν Εχ τών γιννβίων ίχ»[ν»ν Σχβνδινβυίων, οΤτιτςς «ιχον 
,ςβτααταίή Εν Γβλλ(? χβΐ Εξηχολούβουν ΕχιΤβίν πληρουν-κς τ8ν χόαμον δΛ τοΰ 
τρόμου το2 όνόματος βδτών χ«) τής φήμης τών χατορβωμάτοΛί. Ούδςν ήττον ήτ- 
τ5μ  πάλιν 6 Μέλων, 4049, διότι προ<«ατβτότ» τοΰ Βυζαντινοϋ θρόνου άνήρ 
μάχιμος χ ι ΐ  ?Εχτη<, Β β οΙλ» ιος  Β' ό Β ο υ λ γα ρ ο χτό ν ο ς . 'ΌΟίνόΜέλων 
χατέφυγί προς τδν αΰτοχράτορβ Έ(^^ίχον, δ« ις, Εμβολών ίΐς  Ιταλίαν μιτίι Ιβχυ- 
ρο2 «ρατοό, 4024, προΕβη μςν μέχρι τής Νιαπολιτιχής χώρας, δχου οΐ Νορ- 
μαννοί ήνώθηααν μκτλ τοΰ «ρατοΰ αύτοΰ, χατέχΤτ,ος δ’ Ενταύθα πολλάς πΰλ(ΐς, 
άλλ’ άποβαλών Ινιχςν άβθςνίΐών, το χράτιβτον τοΰ ατρβτοΰ, Επανήλθεν ιίς ττ,ν 
Γερμανίαν χατά τδ άχόλουΟον Ιτος, άχοθονων αυτόθι, 4024, βπαις χαΐ μηδέν 
περί διαδοχής όρίαβς. Μετ' δλίγον θέλομεν Εδ»ϊ όχόβον ηΰδοχίμηααν Εν τή χάτω 
Ιταλία β\ Νορμαννοί.

γ '.) 'Ιβ τ ο ρ ία  τ ή ς  Γ ε ρ μ α ν ία ς  Ιπ Ι  τώ ν  Φ ρ ά γ χ  ω ν ή Σ α λ ίω ν  αύ- 
τβ χρατόρω ν . —  Ν ορμ α ννοΙ.·— Π α π ικ ή  Εξοϋοία. —  Μετά τδν θάνατο» 
τοΰ Έ^^ίχου Β', ή Εκλογή Εταλαντεύθη ΕπΙ μαχρδν μεταξύ τών δύο πληαιεατέ- 
ρων άπογόνων τον Όθωνος τοΰ μεγάλου, άμφοτέρων Κο^^άδων χαλουμένων, 
άμφοτέρων Εήτων διςεγγόνων τοΰ γαμβρού τοΰ Όθωνος τοΰ μεγάλου Κο^^άδον, 
χβι τοΰ μεν ένύς διατελοϋντος έπλοΰ χόμητος «αρ4 τοϊς παρβ^^τ^ίίοις Φράγκοις, 
τού δέ Ιτέρου Εχοντος το αξίωμα τοΰ τό» Φράγχων δουχος, χ ^  οντβς βο)ει 
ίοχυροτέρου χαΐ Επιβημοτέρου. Ούδέν ηττον, δι’ ΕνεργεΙας τοΰ άρχιεπιαχόχοι» 
Μο','οντιάχου, ύπερίβχυβεν ό πρώτος, Κ ο^^ά δβς Β' χαΐ Σ ά λ ιο ς  Επιχολούμε- 
νος, χαθύ χαταγόμενος άι«ο ο'κβυ τίνος τών Σαλίων Φράγχων. Έπέ τής χειρο- 
τονίας τοΰ βαηλέως τούτου (4024) παρίαταται ή βααιλεία χατχ πρώτον <ύς α!ρι- 
τή, διότι τότε χατ* πρώτον ηνεχροττ)Οΐ) άληθής «ρχαιρεαιαχή 4χχΑή·ία τών
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(ΐη>(θΐ{νων Τθ3 *5<·»ικ, Ιπΐί·(ίμω< «ϊ,κ {χλογήν «ζτ,ττ,ββίβ χ»1 (χ ιχ ιιρ^ατα . 
Μίτίτχ* δ ΐ χ*1 δ δή}χβ« μίχρ» ΐίνδς ττ,ς έχλογήί, διότι βΐ ήγιμόνις, χροχηριβά- 
μηοι τδ» Κβ^άδον, χαβο«ό€αλον την χρδξιν €ί« το βονηγμίνον «λήβος, όχιδοχι- 
μάοαν β«τη» δι’ βτηιρωνήτΜιχ. Τδτ* *ρβ?τοότοΐί τό ίθνο* «αρίοτη, ώς^α(ν(τα(, 
χβτ4 ιτρώτον διηρημένον «Ις ίξ «ρβτιωτιχλ τμημβτβ (Ββ«^$ |̂ι̂ Μ^), ίΐ^ « 
έλίγον χροΜτίβη Ηβι Ιδδομον* ί5ϊβν δϊ τέ  πρώτχ *ί, τδ τάγμα τών λογάδων το3 
βϊοιλίωτ Ιίΐιτέων, τδ των χληριχών μ«γιατάν«ν μ*τα τών βύτοΐς ΰχοηλών, τδ τών 
δουχων, τδ των χομητων, τδ τών μΙαων (δχατριδών, τδ τών κοινών ίχχέων' ή δέ 
έπΙ Κο^^άδοο ήδη «ροοτΐθίΓοβ έβδομη τοδ δβνου; τά(ι« ήν ή τών βιομηχάνων 
«ολιτών.

Ό  Κο^^άδοί Β', δοτίί δττηρξίν άρχηγέτης ν ί«  δοϊβ:»τί(*ί, ττ̂ ς Φ ρ α γ κ ι
κής ή Σ β λ ιβ χ ή ς ,  Ιχιγίίρηβί νδ χβταλάδη την χληρονομίβν τοΰ Βουργουνδι- 
χοδ Ραοιλίίοο, τοΰ όποίοο 4 Ρασιλίδς "Ροδόλφος Γ'(ίγγονος το2 "Ροδόλφου Β', 
τοΰ ίίς  ίν ουνάψαντος, ώς χροίίρητβι, έν ϊτ ι ι 933, τδς δύο Βουργουνδίας) άο' 
ένδς μέν δκδ τών μίγιττχνων «κζόμινος, βχιδν μόνον τής χατρίαυ διετήριι άρ- 
χής, βφ’ Ιτίρου δέ, άχογόνους μή ?χων, ϊΤχιν ήδη χροτίΐνΐι την διαδοχή» »{ς 
τον Έρ^ΐχον Β'. 'Όδ«ν δ Κο^άδος, ηορςυθιΐς τφ 4024 ι ’ς Βουργουνδίαν χαλ 
άναγνωριοίιΐς κληρονόμος αυτής 6πδ τοΰ "Ροδόλφου Γ ', έοτρβτευοιν ϊπίιτα *ίς 
Ιταλίαν, δν ή «λίίατη ίτΜχράτϊΐ, ώς πάντοτς, αναρχία. Κόμητες χαΐ μαρχίω- 
νες, δοϋχις χαί έχίαχοχοι, «δταί αΐ κόλ«ς, «ΰτοί οΐ άχλοΐ γιωχτήται έβφςτςρί- 

’ ζαντο βιαίως τδ χτήματα τών άοΟςνιατέρων χαί τλ βααιλιχα χτήματα, μηδένα 
ιθίλοντςς ν’ άναγνωρίαωοιν άνώτερον ίρχοντα. Τινές δέ τών μςγιςτάνοΜ τής 
ίνω Ιταλίας χβΐ ·ίς Γάλλους τινδς ήγίμόνας χροοόφιρον τδ Λογγοβαρδιχδν 
βτίμμα. Ό  Κο^^άδος, έμβαλών ιίς την Ιταλίαν, ίβτέφΟη ίν Μδδιολάνοις, έχυ* 
ρίιυην ίηςιτχ, 4027, την χατ’ άρχδς άντιοτάοχν (Ις αδτδν Παυίαν, έχρίτΟη 
ίχςιτα αΰτοκράτωρ 4ν 'Ρώμη δχδ τοΰ χάχα Ίωάννου Β', μετλ χλιίττης λαμ- 
χβότητος (διότι παρέβτηοαν έν τή τελετή ταότη οΰ μόνον ο’. δόο άρχιεηίτχοχοι 
Μεδιολάνον» χαΐ 'Ραυέννης, άλλα χαΐ ό βασιλεύς τής Βουργουνδίας Ροδόλφος 
Χϊ'. δ ιτχυρδς κυριάρχης τής Δανίας χαΐ τής Αγγλίας, Κανοΰτος ό μίγας, οιλ. 
36) και έχορεΰΟη Ικ 'Ρώμης ιΐς ττ,ν κάτω Ιταλίαν, 4ν ή (ιχετάχβησαν αΰτφ ίν 
μερει έκουσίως, έν μόρει διδ τής βίας τδ Βενευεντον χαί άλλβι χόλεις μετά τών 
ήγεμόνιύν «δτών. Ή  δέ μάλιστα άζιομνημόνευτος Ινταΰβα αΰτοΰ χράςις ύχήρ>εν 
ή έπιχόρωσις δωρεάς τίνος ήν οδού* τής Νεαχόλεως Σέργιος είχε χρδ μικρηΰ 
χοιήσει είςτον άρχηγδν τών Νορμαννών 'Ρ α ιν ο ό λ β ιο ν . Ό  Σέργιος, έξωσβείς 
άχδ τοΰ δουκάτου αΰτοΰ, εΤχεν άναχτησει αΰτδ διά τής τοΰ 'Ραινουλφίου συ·;- 
δρομής, είς άμοιβήν δ’ έπέτρεψιν αϋτω, ώς ΰχοτελή, την κομητίαν τής Αΰέρστ,ς 
(τής Άτέλλας τοΰ Στράβωνος). Δι4 τής κυρώσιως τοΰ Κορ^άδηυ, βΐ Νορμβν- 
νοί κατέστησαν ΰχοτελεΐςτοΰ Γερμανικοΰ χράτοος' τούτο δέ ΰπήρζε τδ χρώτον 
μόνιμον τών Νορμαννών 4ν «ή Ιταλία κατάστημα.

Ό  Κο^^άδος ήναγχάσβη νδ έκανέλΟη χατδ τδ άχόλουΟον Εαρ είς Γερμανίαν, 
δι4 τδς έχραγείσας αυτόθι ταραχάς. Δαμάσας δέ τους στασιαστας, 44 ών χολ- 
λοί ήσαν συγγενείς αΰτοΰ, Εστε<{ιεν, 4028, ώς βασιλέα τίΰν Γερμανών 4ν’Λκφ»*- 
σγράνιρ, τδν όχταετή αΰτοΰ υίδν Έ^^ΐχον Γ ' χαΐ έπεχείρησεν, 4030, βραχείαν 
τους Ούγγρους στρατεία·/, οίτινες τότε ΰχδ τοΰ «υνετοΰ χαΐ ΐσχοροΰ Σ τεφ άνου  
Δ ' (997·—1038), υίοΰ τοΰ Γ ε1ζ«  Α ' (97ί*·997), βασιλευόμενβι, εΤ·χον δεχβή

τ
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τί(, χρ..«ι·νιχην βρηβ**Ι« Χ*\ χ.βυΐϊοβλιιβτ, « 3  ί,γιι*4ιιβ< ^ιίνΜ, ι|< βολ- 
λοδ λόγον» άξίβ» χοΐϊωννχν *·ϊ «ολιτιχήν ίιαρ^θμ,ιοιν. ΚβΙ τότ* μ*ν δ Κορ- 
μ«ο« δΚ ήδνινήβΐ) χέ «ροχω ρΗ  χέρβν ^«ν ίυτνχών τή ί Ούγγαρίχς δρίων ι«χ4 
,όν δά«τον δ|«ο« « δ  Στεφάνου, Οΐ Οδγγρον, «ρνπιοόντες «1« έμφυλνο^ Ιρνο«, 
β*έχ«ψ.ν *1ς την ΓερρΛννχήν χοριβρχίαν, χ«0όκ χ«1 οΐ Βοημοί χ*ν οΐ Πβλο,νοΙ 
8.4 ,τ,ν άα.ν6«{αν «δτών ϊχβραν. Ό  Κορ^δοί Χ « ίβ^*  χροςτούτονς «αν τιν4 
•τάονν το2 χρογόνον» αί-τοϋ Έρνίατου τής Χουτ.6{«ί, 1030, χ«τέλαβε,μ»τ4 τόν I» 
{τιι 1032 ίχιλΟόντα θάνατον του 'Ροδόλφου τή« Βουργοονδ!α«, την χώραν  ̂ταυ- 
την, ΐτ ίς  ϊχτοτι, ώς χαΐ ή Ιταλία, άχιτέλίτ* μέρο« τού Γιρμαννχ» χρατοοί, 
χαΐ τιλιυταϊον, μιτά μαχράν άχον«{αν, Ιχανήλθεν είς την Ίταλιχην χ ^ ^ ν η -  
ββν, τϊΐί δχοίαί ή άβλία χατάατατνς άχαραίττ.τον ήδη χχτίοτηοε την ίχέμβαβιν 
τού νχερτάτοΐί ίρχοντο«. Οΐ μιχρότεροι γεωχτήται, άνηλεώς χαταβλνδόμενοι ν»χ4 
των Ιαχυρβτέρων βετιεοτών χαΐ 1δ{ω« όχό των άχισχόχων, έηανίατηααν χατ 
αυτών τφ 1035, οΐ 2ε τελευταίοι ουτοι, χινδυνεύααντεί, έχεχαλίσδησαν την συν
δρομήν τβϋ αύτοχράτοροε. Ά λλ’ δ Κο^^δοε ίχελβών, 1037, α«αβε τ4 χράγ- 
ματα χαΐ ηδρεν, δτι οΐ όχίσχοχοι, ίδίωε δ άρχιεχίσχοχοε Μεδιολάνων, έσφε- 
τερίοδηβαν χολλ4 βαβιλιχή χτημ»·*«· όηειδή 0 άρχιεχίσχοχοε ουτοε αΰβαδώί 
άχεχοιήβη τού ν4 δώβτι λόγον, δ αύτοχράτωρ διάταξε -ά,ν φυλάκιαιν αύτον. 
Τώτο έχήγαγε δεινήν ίν τή άνω ΊταλΕφ στάσιν* δ άρχιεπίβιοχβε Ιδραπάτευσεν 
άχδ την φυλακήν χαΐ ϊτυχε λαμχράς έν Ηιδιολάνφ δεξιώσεωε. Ο Κο^^αδος 
δεν ήδυνηθη ν4 χυριίυση τήν χόλιν τούτην, χαΐ, άχοδαλών ενεχα τοϋ νοσεροΰ 
Ίταλιχαΰ χλΓματοε, χλείστουε τών γενναίων αΰτοϋ μαχητών, ήναγχάσΟη ν4 έχι- 
τράψη εΐε τουε βχοδούε τήν άξακολούθησιν του χολέμου τούτου, αυτός 2 άχανήλ- 
βεν 1038, εΐε Γερμανίαν δχου,χατα τό άχόλουβον ϊτοε, χαΐ άχέθανεν. Έν δΐ 
τή δευτίρφ ίχείνη ίχ ΐ  τήν Ιταλίαν στρατείφ, δ Κο^^άβος ίξέδωχε τόν άρχαιό- 
τατον γνο>στόν Φεουδαλνχον νόμον, δι’ ου ήσφάλισε τοΰε μιχροτάρουε υποτελείς 
χατα της τών μεγαλ' ΐ̂τίριυν αυθαιρεσίας, δχανύνισεν, οτι ούδεις υποτελής τών 
•μεγαλν,τέρων κοσμικών ή κληρικών Φεουδαρχών δύνοται ν4 «ερηθή^τοϋ χτή- 
.χατος'βΰτοΰ ή φέουδου εΙμή δι’ άχοφάσειυς δικαστηρίου δμοτίμων^ ουτου, χαθ 
• |ς  άπετράπη δρεσις εις τον αύτοχράτορα ή τον άντιχρόσωπον τούτο». Έτέρα 
οώσιώδης διάταξιε ήν δ Κο^^άδοε ήγοίνΙσθη ν4 χυρώση, δεν κατώρβωσε 21 ν4 
ιΐσάξη ε’ιε τήν Γερμανίαν εΐμή δ υίδς αύτοΰ 'Ε^ϊκος Γ ', ήτο ή λεγομίνη θεία 
ε Ιρήνη  ή δ χ ι χ ε ιρ ία  ΙΤεουβ· Οίΐ). Επειδή οΐ ί[^ λ ιο ι μεταξύ μικρών χαΐ 
μεγάλων υποτελών πόλεμοι χατήντησαν άδιάλειπτοι, ό κλήρος ήθέλησε ν4 χατα- 
χαύση τό χαχόν 8ι’ άχχλησιαστιχών δπιτιμίων άποτυχών δε, ίπεχείρησε να 
μετρι'άση τούλάχιστον δ,τι ίντελώς ν4 ίξαλείψη δεν ήδύνατο χαι Ιχ \ τούτφ, διά 
πολλών 'συνόδων, ώρίσθη, οτι, χατ’ Ιχείνας τ4ς ημέρας της Ιβδομάδος, χαθ’ άς 
ίτελοΰντο ή χαρεσχευάζοντο τα τής θείας λατρείας, δ Ιστιν άχο τής Ισχέρας 
τής τέταρτης μέχρι τής χρωίας τής δευτέρας, χ5ς χόλεμος έπρεπε να χοταχαυη, 
δ δέ παραβάτης έτιμωρεϊτο δι’ άφορνσμοϋ ή άλλων ίχχλησιαστιχών ποινών. 'Ο 
3έ νόμος οδτος, έχιχυρωθείς χαΐ ί*πό τής χοβμιχής ίιπερτάτης εξουσίας, βαθμη
δόν χαΐ χατ’ δλίγον Γοχυσεν είς τάς διαφόρους τής Ευρώπης χώρας.

Ό  χρό χβιροΰ ώς βασιλεύς στεφθείς Έ^^ΐχος Γ ', δ τοΰ Κο^^άδου υΙός, άνε- 
λαβεν, άμα μετά το» τοϋ πατρος θάνατον, είς ήλιχίαν ειχοσι χαΐ δύο έτών, τήν 
κιιίέρνηαεν τοϋ κράτους, τήν δχοίαν ούδείς ?βως τών άλλων αΰτοχρατόρων μετά



ΤΜΗΜΑ Ι '. 101
ί ο β β δ ίν  Ιυ χ ίο ί  Χ«1 8ΐ6^5γβγιν. Πρώτη» <γβρμίιν »λ ίιβκρ ίψ η  Ιν «ολΙμίρ 
Ιλαβί» -ήίί Πολ«ν(β^ χβΐ τ ϊ) ;  Βοημ(β?, βΤτινις, μ ιτ ί  τον θάνατον το3 Βολε- 
^λάοι), χωρισθεΤσαι ά η ' άλλι^λων, ({ς ^μοιβκΕα; χαΐ έμΕρολ{ου< χεριεπεοον ίριδα;. 
Έ ν  Ι « ι  81 1037, 4 ίοΰξ Βοημίας Β ρ ζ ί τ ι α λ β ΰ ο ;  Α ', ώρελούμίνβς β«4 τή» 
Ανηλικδτητα τοΰ βαβιΚ ως τής Πολωνίας Κ α β ι μ ιρ ί ο ο  Α ', ίγγίνοι» το5 Βο- 
λεαλάον, Ιττεχείρηνε ληατρικήν 8ν Πολωνία ίπιδρομήν' 4  8ί Έ ^ ^ χ ο ς , δ ιχ  τριών 
ατρατίΐών, 4039—*<041, ίιεροατάτεοΜ τ4ν Κατιμίριο» κοί ίντιλώ ς &Λοχείριο» 
χατέατηαε τόν Βρζετιαλανον' ίπε ιτα  έπεχείρηβε τρεις πάλιν χατ4 τών Ούγγρων 
ντρατείας, ώρελονμενος άπ4 τών έμ^ολίων αύτών 8ιενί|εων, χαΐ χατώρβωαε, 
τ $  1044 , ώστε ό βασιλεύς αύτών Π ίτ ρ ο  ς, 4 τοο Στέφανον ανεψώς, ν& άναγνω- 
ρ [η ΐ τ4 πρότερον άνεξαρτητον Ούγγαρικον βισίλειον, νποτελες τοΰ Γερμανικού, 
5ν χαΐ οΐ Οίτγγροι, δυσαρεστηβέντες 8ι4 τούτο χα-ώ τοΰ Πέτρου, ο4 μδνον τού
τον μετ'&λ(γον χατίβαλον, νεον άναγορεΰααντες βασιλία, τόν Ά ν δ ρ ί α ν  Α ', 
άλλ4 χαΐ εις την Αύβτρίαν Ινέδαλον, 8ι' 4 4Έ ^^ ΐχ ο ς , ίπηο^ολημίνος Δν άλλα- 
χοϋ, δέν ήδυνήθη ν4 τιμωρήοη αυτούς άποχρώντως.

Περί δε τα  Ισιοτιριχλ πράγματα, τα 4ποΐα πολλάκις ήνίγκααα» τόν άκαταπδ» 
νητον ΙχεΤνον αύτοχράτορα νά διαχό<]/η τας δξωτεριχάς Επιχειρήσεις, ήγωνίσδη 
οΰτος νά χαταστήση αυβις όπλοΰς τοΰ κράτους υπαλλήλους τούς Γερμανούς δοΰ- 
χας χαΐ χόμητας χαΐ μετά πλείστης αύστηρδτητος ίπολιτεύβη χατά παντός τοΰ 
μ ή  ύπείζαντος εις τήν βδλησιν αύτοΰ. Μάλιστα δό ούδίποτε ήθέλησε νά παραλί- 
π η  άτιμώρητον πάντα 3στις, νομίζων έαυτόν προσβεβλημένο», έπεχείρει νά 
λάβη διά των δπλο» τό δίχαιδν του, χαΐ Επειδή τούτο εΤχχ καταντήσει τότε 
δευτέρα φυσις παρά τοΤς Γερμανοί; ήγεμδσιν, 4  Έ ^ ^ χ ο ς  άναγχαίως περι- 
ίσ τη  εις άδιαλείπτους αγώνας χαΐ τιμωρίας. Παρεχτός δ» τούτων, άπήτει χαΐ 
ή  Ιτα λ ία  την παρουσίαν ούτοΰ. Έ ν  Λογγοβαρδίφ, οπού 4 Κορβάδος δόν εΤχ· 
κατορθώσει την παγίωσιν χαταστάσεως πραγμάτων άσιραλοΰς χαΐ ειρηνικής, 
ίπεχράτει β ία χαΐ δυναστεία άντί τοΰ νδμου. Έ ν  Τ ώ μ η  τό παπικό» άξίωμα 
χατέστη δνιο», χαΐ τρεις Π άπαι ήριζον περί τοΰ δικαίου τοΰ προΐστασθαι τής 
Εν τή  δύσει χριστιανωσύνης· εις την χάτω Ιτα λία ν , τέλος, οί ΝορμαννοΙ, άπό 
υποτελών τοΰ κράτους, άπέβησαν λησταί καί χατακτηταί. ΚαΙ τά μεν τής άνω 
Ι τα λ ία ς  πράγματα έρ^ύβμισεν άπό Γερμανίας ετι 4 Έ ρρϊχος, ώφεληθεις άπό 
τήν έκραγεϊσαν αίματηράν διένεξιν μεταξύ τών εύπατριδών χαι,τώ ν χαταπιεζο- 
μένων υπό τούτων άστών τών Ηεδιολάνων, προστατεύσας τόν προϊστάμενον τής 
δημοτικής μερίδος, εύπατρίδη* Α ά ν ζ ω ν α ,  έπιτυχών την ύπερίσχυσιν αύτοΰ, 
ί τ ι  δε χατορθώσας νά διορισθή άρχιεπίσχοπος Μεδιολάνων, άντί τοΰ Ιν τιρ 
μεταξύ άποβιώσαντος Έριβέρτου, 4 άφοσιωμίνος εις αυτόν Γ ο υ ίδ ω ν *  τώ  δό 
4046 , Ιπελθών αυτοπροσώπως μετά στρατού Ισχυρού, πρώτον μεν καθήρεσε 
δ ι’ Ικχλησιαστικής συνάδου καί τούς τρεις πρός άλλήλοος Ιρΐζοντας πάπας, ίπειτα  
8έ διενήργησε τήν Ιχλογήν εις τό άρχιερατιχόν Ιχεϊνο άξίωμα Γερμανού τίνος 
Ιπισχδπου μετονομασθέντος Κ λ ή μ ε ν τ ο ς  Β ', παρ 'ου  και Ιστέφθη αύτοχράτωρ, 
διέταξε μετά πλείστης αύστηρδτητος καί Ισχύος πάντα τά  λοιπά πράγματα, καΐ 
τελευταίο» έπορεύθη εις τήν κάτω Ιταλίαν, δπου έ» τφ  μεταξύ οΐ Νορμαννοό 
Ιδωχαν άφορμήν είς άξιολδγους μεταβολάς. Α ΐ πέλεις αύτής Γ οέτα (ή  Καιάτα 
τοΰ Στράβοινος, Καιήτη δε τοΰ Διβδώρου), Ά μ ο λ β ις  και Ν είπολες πλείστην 
εΤχον λάβει, ώς καΐ ή είς τή» βόρειον 'ϊτρλίβν Έ νςτία , Ιπ(δοσι». Έ νώ  ή  τελεμ-
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'ΙταλΙ»;. Άλλ» -πάυτ* τ*υτ« μιτ«βλτ,βηβ*ν

V χρδ-

«ό)«β; άνεγνώριββν ττ.» κυριαρχίαν των Βυζαντινών ί«αρχ< 
τάτ* διίτέλίΐ ·5« «λϊΐατον ττ,ς κάτω 
διλτώ» Νορμ,κννών.

ΕΙ« τούτους, ίν Λϋέρατ,, ο',< ττροίίρν,ται, κατααταΟεντας, ίιίτ/βον 
νον τής τβδ Κο^^άδου Β' άποδιώβεως, νέα «πδ Νορμανοία; τυχοδιωκτών οτι^η, 
ήγεμύν,ς ίχβντ. Γ β υλ ιέλμοV  τδν  Σ ιδ τ ,ρ ό χ .ιρ α , τόν Δ ρ ά γ ω ν *  κα\τ1ν
Ο δμτροΤδον, τούς υίούς Τ .γ χ ρ έ δ ο υ  τού 'Α ο υ τ ίυ έλ λ ο υ , μικρούίν Λορ- 
μβνδίφ δυνάατβυ. ΟΙ ΝορμαννβΙ ουτοι ύπτβίττ,βαν κατ’ βρχβς, ώς μιαΟοψόροι, 
« δ ς  Βυζβντινοδς δκίρχους, Εικιτ* όμως, διχσνοήοανχίς ττρδς τούτους, ίτρά- 
•κτ.βαν <ιιΙ τήν δήωαιν Αηάατ.ς τής κάτω Ιταλίας, κβΐ, νιχήσαντίς ίΙ< μάχην 
κρίβιμον τους Βυζαντινούς, 4043, ίηιχςίρτιβαν τήν «ρδς άλλτ,λους διανομήν των 
κατβκττιβίντο». Οΐ υΙοι τοΰ Ταγκρίδου δκάλίσαν καΐ τούς Αλλους αδτών άδίλ- 
^ ς ,  καΐ αχαατος μ*ν βΰτύν, μ*τα πολυαρίθμων δπαδών, χατίλαβίν δχυραν 
«να βέ«ν, ώιλίι αυμχάντων «ρχτ.γος ήτο ό Γβυλιέλμος δ βιδηρδχ«ρ, μίτα δδ 
τδν θάνατον τούτου, ό Δράγων. ’Αμιρότιροι ήδΐ] δχαλοΰντο Κύμητες τής Άπαυ· 
Μας καΐ δ «λευταΐος δνίγνωρίβ&η ώς τοιβΰτος, έπΐ «λτρωμή μαγάλου χρΊΙ^*· 
«χοΰ *ο*οΰ, ύ*δ τοΰ 'Ε^^ίκου Γ ', καθ’ ήν έΐΜχήν, 4047, ήλθεν ούτος εις τήν 

'χάτω Ιταλίαν. Έκανελθόντος ϊπειτα τοΰ αΰτο/ράτορος οιχοι, οΐ Νορμαννο'ι πε- 
ριΐρχονται εις ^ή?ιν και τιρος τον Πάπαν Δ έ ο ν τ α  θ ',  τον τοΰ Κλτ,μεντος διά· 
δοχον, δατις, μή δυντ,θείς νΑ ίητυχη  τήν βυνδρβμήν τοΰ άλλαχοϋ άκητχολτ,μέ- 
νου Έ^^ίκβυ Γ', οτρατολογεΐ οίκοβεν μικράν τινβ Ιν Γερμανίά δυναμιν χΑ 
Ιπέρχεται ΙχΙ τούς Ιχθρούς ίχείνους* άλλα οΐ Νορμαννοί, ένώααντες Απαντα 
■ύτών τδν βτρατδν 6πδ τον διάδοχον τοΰ Δράγωνος Ούμφρεΐδον, τον Αδελφόν 
τούτου “Ρ οβέρτον, τον ίπιλεγδμενον Γ υ α χά ρ δ ο ν  ήτοι πανοΰργον, τον πο· 
λοτροπώτατον δντως χαΐ τολμηρδτατον του μεααιώνος ίνδρα, τον {{ραδύτερον δια· 
δεξάμενον τήν τοΰ Οδμφρείδοο ήγεμονίαν, χαί τον “Ριχάρδον τής Αυέρατ,ς, χα- 
ταβάλλουαιν όλοαχερώς τον Πάπαν χαΐ βπέρ *βτ» «βγιοΰαι τδ χράτος αΰτών.

Ό  Έ ^ ΐκ ο ς Γ ' άπέθαν* τδ 40δ6 , χαταλιχών τήν αρχήν είς τδνέξαετή υΐδν 
'Ε^^Τκον Δ ', προηγουμίνως 8τι ιφοχειριαθέντβ καΐ χριαίέντα βααιλέα. Η όλη 
τούτου Ιατορί* χεριβτρέφιται χερί τήν μεγάλη* αύτβΰ ίριν «ρδς ττ,ν «αιηχην 
ΙΙουσίαν* ?θεν, χρίν ή έχθέαβμεν τδ χ»ρΙ τής χυβιρντνϊως «ώτβΰ, άνάγχη νλ 
διαλάβωμέν τιν* *ερί τε τίΐν μάχρι « δ  Γρηγορίου τοΰ Ζ', τοΰ φοβερού του 
*£^^χου άνηηάλου, χαιών, *ρδ τούτου δ’ ετι να δξαχολβυθτ,υωμεν τήν Ιβτορίαν 
των Νορμαννων τής χχτω Ιταλίας. “Ο διαδεχθείς *«ρ’ βΰτοϊς, μετδ τδν βοηία- 
τβν τοίί Ούμφρςίδο^ 4057, ττ,ν ΰκερτάτην άρχήν Τοβέ,ρεος Ιυαχάρδας ειατορ·
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βίν« (»νίλ ίγο«, 1059, νλλάβτ) παρά-(οΰ π ίπα  Ν ιχ ο λ έ ο υ  Β', ώ;<ρ{βυία« 
^τοι ώ( ύποτίλή ήγΕμονίαν, πά< ]ςώρας ΐή« Καλαβρία; χαΐ τΐ^; Άπουλία;, ϋτι 
βί χαΐ τάν τίτλον τον δονχος, οοτις ήβη βΟε(θρ((το ώ ; άμ«β(ο< τφ βαβ'.λιχψ 1πβ~ 
μ,ινο;. Τοοαντη χατ’ ίχιίντ,ν την άκοχήν «πίχράτιι βύγχναι; π*ρΙ τΟν διχαι»- 
|ΐιάτων τον παπιχοο άξιώμοτο;, ώοτ* δ«ν πρίπιι να φανή παράδοξον, δτι ^ μίν 
Πάπα; ίντίποιτ,θη τοιαότην χνριβρχιχτ,ν άξουοίαν, ό δ» 'Ροβίρτο;, δατις ή^ι- 
λ«ν όπω;β·τ,ποτ« ν1 νομιμοποιηοη την χατοχήν αυτόν, προθύμω; ΰμοβεν «Ι; 
τάν Άρχιερεβ τή ; 'Ρώμη; τον τον νποτιλοΰ; δρχον. Αεν χεριωρίαίη 8έ εί; τού
το δ πάπα;, αλλά προιχειρίσατο τόν 'Ροβερτον δοϋχα χαΐ τή; ΰπδ τών Άράδο»ν 
ϊτ ι χατεχομένη; Σιχελία;, την δποίαν δμ«; μετ’ ολίγον ό τον "Ροβέρτον βδελ- 
γος 'Ρ ο γ έ ρ ο ί Α', μ·.τα πλείβτη; γενναιδτητο;, 4061— 1089, βπέσπαοεν άπδ 
τά ; χεΐρα; τών δια'.ρεθέντων και έξαοΙΙενηοάντων Μωαμεθανών* άβ’ Ηέρον ό 
"Ροβέρτο; έξέβαλι μεν άπο τή; κάτω Ιταλία; πβντάπβαι τον; Βυζαντινού;, 1071, 
χατέβαλε οέ έν μέρει διά πονηρία;, έν μίρει διά τή; ?ία;, καΐ τα αυτόθι Λογγο- 
βαρδικά χράτη, ώβτε έγένετο χόριο; άπάαη; τής χώρας μέχρι τών αννόρων τοΰ 
άχχληβιαατιχον χράτον;. Μόνον την Νεάπολιν χατέυχεν ετι Ιπί τχνα χρόνον 
Αογγοβάρδιό; τ ι; ήγεμών, χβΐ άπδ την μετά τή; Καπνϊ); ήνωμέντ,ν Κομητίαν 
τή; Αΰέραη;, δεν έξέβαλεν εΙμή βραδντερον δ "Ροβέρτο; τον αυτόθι ίρχοντα 
ίδιον Νορμαννιχδν οΤχον, έπέτρεψε δε χαί το Βενεόεντον εΐ; τον Πάπαν, άξιονντα, 
δτι ^χει έπ’ αότον άνέχαθεν δικαίωμά τι.

Οι πάποι λοιπόν, οΐ κατ’ άρχά; πολέμιοι τών Νορμαννών άνοδειχθέντε;, παρ- 
ίατησβν ήδη ώ; προαιάται αυτών χαι αόμμαχοι. Η τοιαυτη τή; πολιτική; αυτών 
διαγωγή; άλλοίωοι; συνδέεται με την νέαν φάσιν ήν έν τφ μεταξύ ελαβεν ή πρό; 
την Γερμανικήν ούτοχρατορίαν σχέσι; αυτών. Ο αυτοχρατωρ Ε^^Γκος εΤχε 
μελετήσει νά χαθυποβάλη ύπο την αΰτογνώμονα οδτοϋ βέλησιν την τε πολιτείαν 
χαΐ τήν έχκληβίαν. Κατ’ άρχά; ή "Ρώμη ήναγχάσθη, ώ; ε’ιδομεν, νά κύψη^τόν 
αυχένα* άλλά μετ' ολίγον μιγολεπήβολόςχι; πολιτικό; άνήρ, ό Ιλδέβρανοο;, 
πλείστην λαβών παρά τοΐ; άρχιερεΰσι τή; "Ρώμη; ίσ·/όν, πριν ετι αότόςάρχιε- 
ρατεόση, §οηθουμενο; δε ΰπό τοΰ μονάχον Π έτρου Δ α μ ια νο ύ , απεριόριστόν 
έπιτυχόντο; παρά τώ δχλιρ έηιρ^οήν, άντέπραξε λάθρα εΐ; τό βούλευμα τοΰ 
αυτοκράτορο;. Γενντ,θεΙ; εΐ; Σιέναν (τήν Σαίναν τού Πτολεμαίου) τή ; Τουσχία;, 
άνετράοη έν τή νεότητι υπό σο^ΰ τινο; Άβδά, διετελεσεν ω; μοναχό;, έν Ρώ
μη, μαθητή; χαι φίλο; τοΰ έπι πολυμαΟεία κάι έμπειρίφ διακεκριμένου Πάπ» 
Γ ρ η γο ρ ίο υ  ΣΤ ', ένό; τών τριών ΰπό του "Ερρίκου Γ'χαθαφεθέντων, ώς 
προείρηται, συνώδευσεν αυτόν, 1047, έν τή κατά ττ,ν Γερμανίαν έξορίφ του, 
πρβστ,λώθη έκεϊ εί; τόν μετέπειτα άρχιιρατεόσβντα Λέοντα θ ',  παρηχολουθη- 
σεν αυτόν έν "Ρώμη, υπτ,ρξε σύμβουλό; του εί« τά δυσχερή τή; Ιταλία; πράγ
ματα καΐ διετελεσεν ϊκτβτε ή ψυχή τή; "Ρωμαϊκής αυλή;. Ό  'ΐλδέβρανδο; 
συνεβοόλευσε τόν Λέοντα νά μή Οεωρήση δριστιχόν τόν έν Γερμανίφ υπό τον 
εώτοχράτορο; γενόμιενον διορισμόν αύτοΰ ώ; άρχιερέω; τή ; Ρομη;, άλλά νά 
έπιχενρήση, μετά τήν εί; τήν πόλιν τιύτην άειξί» του, νέαν έκλογην υπό τών 
"Ρωμαίων αυτών. Προςτοότοι;, κατ’ εΐσηγτ,σιν τοΰ αύτοΰ άνδρό;, ό Λέων άνοδεί- 
χβη μετ’ όλίγον πολέμιο; τή; τι λεγο;ιένη; Σιμεενία; και τών γάμων του άνω- 
τέρου κλήρου. Σ ιμ ω ν ία  (οντο; όνομασθεΤσχ άπό Σίμωνο; τοΰ μάγον, τ» θ ε- 
λήσβντβί νά άγοράση άπό τώ* ίποστνλων τό τή; θαυματουργία; χάρισμα,)
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Ιλέγίτο ή άγορίι **1 ή ιΐο·λτ,9»ς τών ίχχλτ,ίΐβστιχω» ΘΙηων χα2 ή ίι4  δωροίο- 
χ(3ς έκιτυχ^(α αύτΜν. ΚαΙ ητο μίν ττρδ χβιροϋ δια τύν ίχχληβιαβτιχών νύμΜν 
ίΐΓΤ|γοριυμένη, ίλλ4 τοβοντον ίκανταχοϊ! τη; δύαιω; έπϊχράτηην, ω *ιι Ιν τη 
■χριίίτη έχχληβιββτική βυνδδφ, ην δ Λέων έν 'Ρώμη αυνίκρότη*!, δ*ν ήδννηβη 
ν4 έκιτύχη τήν χύρωαιν τής χροτάηως αϋτοΰ τού να χηρυχθώβιν άκυροι κάται 
αΐ Λκδ ένδχων Σιμωνίας χαταστάντων έχισκύτιων γινδμΐναι χΐΐροτονίαι, διότι, 
χαβώς {Τπον αύτφ χληριχοΐ άλλως χρηστότατοι, διαταχθέντος τούτου, πάσαι αϊ 
χυρκ&ταται Ιχχλησ(αι Ιμιλλον ν4 σττρηβώσι τούς 1(ρ«ϊς ανιτων. 'Όθτν ήναγχά- 
βθη ό Λέων ν4 π(ριορισ8ή (!ς τδ ν4 άναντώση τούς χβτά τής σιμωνίας άρ- 
χα(ους Ιχχλησιαστικούς νόμους χαΐ νά άποιρανδή άναζίους χροβιβασμοΰ &παν- 
τας τούς όλο των τοιούτων έηισχόπων χϊνροτοντ,θέντας Ιίριΐς. Ή  δ( όγβμία 
τιρο χαιραΰ μον έκέσης έΟεωρεϊτο ύπο πολλών χαΐ έ| αύτοΰ τού χλτ'ρου ώς μά
λιστα προς την Ιερωσύνην συνάδουσα, άλλ’ ό Λέων, μάλλον δέ ό τά πάντα δι' αύ- 
τοΰ ένεργών Ίλδέ€ρινδος, «εριώρισε χατ' άρχάς την άπαγόρ(ΐ>σιν τοΟ γάμου εές 
μόνον τύν άνώτερον χ).ήρον, μηδόλως μνημονεύσας τών άπλων Ιερέιύν' ή άπο- 
σιώπησις όμως έγένετο τοσουτον έπιτηδείως, ώστε βραδύτεραν ή άπαγόοευσις 
έπεξετάδη χαΐ ε!ς αύτούς. — Εντούτοις ό Λέων ήτο είσέτι πολέμιος τών Νορ- 
μαννών, χαΐ μηδεμέαν λαβών βοήθειαν ούΐέ άπο τού εχοντος έτέρους περισπα
σμούς Έρ^{χοο Γ ' ούδ’ άπο τών Βυζαντινών, ενεχα τού πρύ χαιροΰ άρζαμένου, 
χαΐ τότε συμπληρωβέντος χωρισμού τών έχχλησιών, ήττήθη, ώς προείρητβι, ύπ’ 
αύτων. ΆποΟανόντος δΐ τοΰ Αέοντος, 1054, ι^οχειρέζεται διά συνεργε(ας τοϋ 
Ίλδείράνδου, μετά τινας άλλους ήττονος λόγου ^(ους πάπας, άρχιρεύςς "Ρώμης 
ό Ν ικ ό λ α ο ς  Β', 1059, δστις ώφελούμενος άπύ την άνηλικότητα τοϋ νέου 
«εΰτοχράτορος χαΐ ύπο τοΰ Ίλδεβράνδου καθοδηγούμενος, έπιχειρεΐ ήδη την όρι- 
στιχωτέραν {ΐύθμισιν τής έχχλησιαστιχής άνεξαρτησίας. *Έτι χατά άπρ(λιον τοϋ 
1059 έξέδωχεν ουτος την έξης άξιομνημόνευτον διάταξιν. « ΆποΟανόντος τοΰ 
ι· Πάπα, οΐ καρδινάλιοι (3 έστιν, οί έπισημότεροι τής πόλεως "Ρώμης κληρικοί) 
» έπιχειροΰσι την έκλογήν τοϋ διαδόχου αϋτοϋ, Ιπιφυλαττομένης τής εύλοβείας
> τής δφειλομένης ε?ς τε τον άγαπητον ημών υΐύν 'Ε^^ϊκον, τύν ήδη βασιλέα οντα, 
» μέλλοντα δέ, ώς έλπέζομεν, διά θεέας συνευδοχέας, νά λάβη καί το αύτοχρατο- 
» ριχύν αξίωμα, χαβά έπιτρέψαμεν τοΰτο αύτ^ διά τοΰ καγγελαρίου αϋτοϋ,
> καί εις τούς διαδόχους αϋτοϋ, όσοι λάβοισι τύ δικαίωμα τοΰτο προσωπιχώ; απο 
» τής άποστολιχής τούτης χαβεδρας. · Παρεκτός δε τής διατάξεως ταύτης, ήτις 
σκοπον εΤχε νά χαταστήση άδύνατον την εις την έκλογήν τοΰ πάπα έπέμδασιν 
τοΰ αύτοκράτορος, ό Νιχόλαος χαΐ ό Ίλδέβρανδος, προβλέποντες, οτι θέλουσι 
λάβει χρείαν χαί ύλιχής διτ/άμεως «ερί τήν διάπραξιν τών βουλευμάτων αύτώ», 
έπεχείρησον νά χαταστησωσι τούς Νορμαννούς, πρότερον όντας έχθρούς τής Πα
πικής έξουσίας, ^λους καί συμμάχους αϋτής, χαΐ έπέτυχον τοΰτο 8ν τρότεον 
προεξετέθη. Άποθανόντος δέ τοΰ Νικολάου, 4061, προεχειρίσθη, τή ένεργεία 
πάντοτε τοΰ 'Ιλδεβράνδου, κατά την νέαν περί έχλογής διάταξιν, ήτοι ύπύ μόνων 
τών καρδιναλίων, ό Α λ έξ α νδ ρ ο ς  Β', τοΰ όποιου διάδοχος ύτεηρξεν ό 'Ιλδέ- 
βρανδος αύτύς, 1073, μετονομασθείς Γ ρ η γ ό ρ ιο ς  Ζ', Ά λλ’ άνακεέμψωμεν έπΙ 
μιχρ&ν είς τήν Ιστορίαν τής Γερμανικής ούτοκρατορίας.

Η άνηλιχόττ,ς τοΰ Έ^^ίκου Δ' συνεπηγαγε μεγάλας συμφοράς. Κατ’ άρχάς 
έπετρόπευσεν βΰτον ή μήτηρ, ή βύτβχρατόρισσ* "Α γνή, άναθεΐσα τήν άν»τρο-
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φί)ν του ·ΐΓβιί&< εΙ< Ι·π{«οττον Αυγούβτης Έ^Ι ΐ̂κο». Άλλλ [ατ’ ού πολύ- 
ά φιλόδοξος ίρχίίπίτχοκος Κολωνίβς χαΐ ίρ7_ιXΒγγ6λάριο  ̂τοΰκράτβος "Αννών 
χ«1 5λλοι μεγιβτάνίί, συνομοΜίντκ, άρπάζουσι, 4062, άπδ τΐΐί χ«~ρ«τ τηί ι*·»)- 
τρδί τδν νέον βιοιλέ» κ«1 ίφίτερίζοντβι, 4π' όνόμβτ·. «ΰτοϋ, την ολην άρχήν. 
Άλλβ τοΰτο δυστ,ρέοττ,»» τδ ϊβνοί τοσοΰτον, ω τκ  ό "Αννών, δ ιί να ^ιιοτρίφη 
ττ,ν κατηγορίαν, δτι ολωί Υποχείριον χβτεατηαε τόν ήγεμόνα, Ικαν4νι«ν, οτι ή 
^νατρο^ αυτοϋ θέλει έχάστοτε Επιτρέπεται είε τδν Επίσκοπον, ΕντΥε τη< κερι- 
•ερείας τοϋ όιηίοι) διατρΐβει* χα  ̂ έπειδη ή αυλή, συντηρούμενη τότε μόνον δι’ 
αυτούσιων χορηγημάτων, Κν ήδυνιτο ν4 διαμείνη έπι πολύ εΐί μ{*ν κβ! τήν 
«ύτην χώραν, ή ανατροφή τοΰ παιδδς, ή καΐ πρότερον κάκιστα διεξαγόμενη, άπ- 
έίη ήδη όλεθριωτάτη, διότι ϊχαστος ίπίσποπος έφρόντιζεν, οΥχί περί τής ήθικής 
αυτοϋ βελτιώσεως, άλλα περί τοΰ τρόπου καθ’ θν, παραβλέπων ή χαΐ ΰποθάλπων 
τά Ελαττώματα αύτοΰ, ήδόνατο δσον Ενδέχεται νά ώφεληθή άπδ αΥτών. Μετά {ν 
Ετος δε άπδ της καταγωγής Εκείνης, μετέσχεν ό νέος Έρ^Τχος Δ ' Εκστρατείας τινδς 
ίπ ΐ τήν Ουγγαρίαν, τής μόνης Εντίμου Εκστρατείας τής Εντός τής βασιλείας αΰ* 
τοϋ γενομένης, καθ’ ί̂ ν οί Γερμανοί, ώφεληθίντες άπδ τάς Εμφυλίους των Οδγγροιν 
διενέξεις, άνεδίβασαν εις τόν θρόνον τής Ουγγαρίας τδν ύπ* αότών προστατεοό- 
μενονυίδντοϋ ΆνδρΕου Α 'Σ ο λ α μ ώ ν τα , γαμβρόν δντα Επ'αδελφή τοΰ Έ^|5ίχου 
Δ ', Έ πΙ τής Εκστρατείας ταότης Εγνώρισεν δ τελευταίος ουτος τόν άρχιεπί σκο
πόν Βρέμης Ά δ έ λ β ερ το ν , ίνδρα μεγαλοπρεπή και Επίχαριν, οστις, ΰποθάλψας 
ττ,ν ιίποστροφήν ήν εΤχεν ήδη δ βασιλεύς πρός τ0ν σκυθρωπόν "Αννωνα, Εξ ολο
κλήρου ύπήγαγεν ΰφ’ Εαυτόν τόν νέον Εκείνον. Εντεύθεν δεινή προέκυψεν Ερις 
μεταξύ των δυο άρχιερέων, Ερις ήτις δίν Εστηρίζετο εις μόνα τά προσωπικά αυ
τών συμφέροντα, άλλά χαό εις τά άντίθετα πολιτικά δόγματα. Διότι ό μεν Ά -  
δέλβερτος Επείίωχι τήν Τδρυσιν παμβασιλείας, ό δε "Αννών χαΐ οΐ περί αυτόν με
γιστάνες, μάλιστα δε οΐ Σάξονες μεγιστάνες, την Επί τών Ερειπίιυν τοΰ αΰτο- 
χρατοριχοϋ θρόνου ύπερίσχνσιν της χατά τόπους κυριαρχίας τών ήγεμόνων, Εκ δΕ 
της Εριδος ταυτης πλεΤστον ιήφελήθη 0 Ίλδέβρανδος καί ή παπική Εξουσία. Ό  
Άδέλβερτος, διά νά διατηρηση τήν εύνοιαν τοΰ νέου ήγεμόνος, ύπέθαλψίν άπαντα 
αύτοΰ τά πάθη καί άπασαν τήν άχολασίαν, καί άνεχήρυξεν αυτόν ένήλικον ε’ις ήλι- 
κίαν πεντεχαίδεχα Ετών, Εν Ούορματία, 4055· Εξώσθη μεν κατά το άκδλουθον 
Ετος ύπό τοΰ "Αννωνος καί τών οπαδών, άναλαβόντος ήδη τήν χυβέρνησιν, πορέ
στη δμως πάλιν είς τήν αυλήν τφ 4 069, καί τό δεύτερον μετ' όλίγον απεβλήθη, 
ίποθανών κακώς τώ 4072, Εντούτοις, δ μεν Έβ^ΐχος ίιήγϊ βίον πονηρότατον, 
πλεΐσται δ Εν τώ κρατεί ΰπήρχον άνωμαλίαι, διότι ό βασιλεύς, θελτ'σζς νά Ε«αρ- 
μόση τάς τοΰ Άδελβέρτου πολίτικος άρχάς, δυσηρέσττ,σε πιχρώς καί τούς Σά- 
ξονας, καί τούς θύριγγος, καί τούς Βαυαρούς, καί τούς Σουηβους' τελιυταΐον, 
οί Σάξονες, τών όποιων ό δούξ Μ άγνος ΙχρατεΤτρ προ δύο ήδη Ετών φυλακι
σμένος ύπό τοΰ Έ;5^(κου, συμμαχτ’βαντες μετά τών θυρίγγων, έπανεστησαν, 4 073, 
πονδί,μεί, καί Επήλθον αΓφνης, εις Εξήκοντα χιλιάδας συμποσούμενοι. Επί τήν 
Γοσλερίαν, βπου συνήθως διέτριβεν δ βασιλεύς, άπαιτοΰντις νά κρημνίση τούς 
πύργους δσο·υς κοτίσχεύασεν Εν τή χώρφ αυτών, νά έπολύση τόν Μάγ>ον, νά μή 
διατριβή βδιαλείπτως εις τήν καταπιεζομένην Εντεύθεν Σαξονίαν, νά περιστοι- 
χισβή ύπό άνθρώπων Εντιμβτέρων τής αίσχράς σηιίβας τών περί αυτόν ββυ- 
λ.οδίων νέων, καί νά μή άδική τήν χρτ,στήν σύζυγον αύτρ^ Βέρθαν, άποδιώκων
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<4ί κολϋ< ΐϊΛλβκάί. Ο Έ^ί^ϊκος, βυγώ» λάβρα, άγωιΐζίίβί *4 κκαπιία^ 
«ους δβΰκας, ίπιαχό«Μ( μ Ι κάμητας τού Ικιλοίκου χράτοχκ νλ ατρατιύσναι 
κα<λ τΰν Σαξάνων, αλλά ματαίω^, ωβΐε ήναγχάβθη άπΙ τέλους, 4074, ν4 αυνο- 
μολογτ,α^ *ρδς τούς άποβτάτβς ·υνβ·ιίχβ<, ί ι ’ ών δπί»χ»το νλ βυγ^^βίρι^ βΰ- 
τοίις, να μή ίια.τρί6·ρ έίιβχάΐΜς ςίς Σαξονίαν χαΐ νίι ί«ιτρίψ|ΐ την χατιίά^βιν 
τών πύργων.

Ένφ άλ 4 υΐ^ς τοϋ αΰτοχράτορος έχ(ίνον>, τοΰ οποίου ή παντοδυνίψιία ούδίν 
δγίνωοχϊν όριον, 4πΙ τοβοΰτον έ|ηυτ{λίζ«το, ύ μονάχος Ίλδέδρανδο;, χαταλαβων, ίν 
πφ μςτχξίι τούτφ, τδ άρχιιρατιχδν της 'Ρώμης αξίωμα, πίρκποίίΐ είς τδ άξίω- 
μα τούτο δύναμιν ΰπερτόραν πάαης 4λλης χαθ’ όλην την δυτικήν Ευρώπην. ΚαΙ 
χατιχράαβη μεν της δυνάμεως τούτης, άλλ' ή άλι^βεια άπαιτεΐ νδ δμολογηαωμεν, 
ΟΤΙ αΐ πρώτοι άρορμοί της προς τον αύτοχράτορα πάλης αΰταΰ υπήρξαν εΰλογοι. 
Τοβαΰται ηαον «Ι Ιπιπολάααααι τδτε χαταχρι^βεις, μάλιοτο δε ή τού κλήρου 
άχολοιία, κα'ι 4̂  άπεριακεψία με την οποίον ό Έρ^ϊχος χαΐ οΐ περί αύτδναύλιχο) 

διεχειρίζοντο τδ έχχληαιαατιχδ άξιώματα, ωβτε οΰ μόνον ό Γρηγόριος Ζ', άλλδ 
πας ίνβρωπος όπωαοΰν χηδόμενος περί τής θρηαχείας χαί τής χρητεότητος, 
Ιπρεπε να βιωρήαη Απαραίτητον την Ανάγκην τής θεραπείας. ’Όθεν ό Γρηγόριος, 
δατις Αχινεΐτβ κ«1 Απδ Αλλιυς ^ιλοδοξοτέρους αχοπους, ώφελούμενος Απο τήν 
Αμηχανίαν τοΰ 'Ε^^ίχου, χοθαιρεϊ πολλούς τής Γερμανίας έπιαχόπονς ίνεχα «ι* 
μωνίας. *Έπειτο δε, 4074, πέμπει πρδς αδτδν τέαααρας έξάρχους Απιτετραμμέ- 
νους την έν Γερμανίφ δημοαίευαιν των νέων αΰτοΰ διατάξεοΝ χοτά τε τής αιμωνίας 
χαΐ τοΰ γάμου των Ιερέων, ίτ ι δδ άπαιτηααντας Απδ τοΰ Έρ^ίχου, πρώτον, την 
Απδ τής αυλής άπομάχρυνβιν πέντε Ανδρών, οίτινες έίχον ετι ΰπδ Αλεξάνδρου 
τοΰ Β' Αροριαθή, ξνεχα τοΰ τρόιηυ χαθ’ δν έμπορεύοντο τδ έχχλητιζατιχδ Αξιώ
ματα, δεύτερον, την αυγχρότηαιν έχκληαιαατιχής αυνόδου, ?να παραδεχθή τα 
παπιχα έπιτάγματβ, Ό  Έρ|ίίχος είς μεν την πρώτην Απαίτηαιν υπέχυψεν, 8ν 
καΐ μετ’ όλίγον άνιχάλεαε πάλιν παρ’ έαυτφ τους πέντε Ιχείνηυς Ανδρας, την 3ε 
δευτέραν, ήτις προδτλιυς άντέχειτο είς τα δίχα-.α τής Γερμανικής έχχλησίας, 
χατδ τδ όποια μόνος ό άρχιεπίαχοπος Μογοντιάχου ήδύνατα νδ συνχαλέαη έχ- 
χληαιβατιχήν ίν Γερμανίρ τύνοδβν, οΰχΐ δε ίξαρχος τοΰ Πάπα, δεν παρεδέχθη* 
«πεύδων όμως νδ ατεαλλαγή Απδ των ένοχλήαεων τούτων όπωςδήποτε, "να Ανε· 
τώτερον ίχδιχηθή τοΰ: -άξονας, εγραψε προς τδν Γρηγόριον ίπιατολήν δι’ ής 
«αντάπαβιν ίαυτον Ιξηυτέλιαεν.

Οι Σάξονες ίπιχειρήααντες, χατδ τδ «υντεΟειμένα, την χατεδάριβιν τών π·ύρ- 
γων τοΰ Έ^ίχου, δεν ίρείαθηααν, περί την χατααχαοήν τοΰ αρζε&ούργου, οΰδε 
τής ίχχληοίας, ουδέ τών τάφων τών βασιλέων* τοΰτο παρώργιβε τοΰς λοιπούς 
Γερμανούς, ώστε ό Έρβΐχος, ώρελούμενος ίντεΰΟεν, άπεβάοιαε νδ τιμωρήαη τοΰς 
Αρχαίους αΰτοΰ ίχθρούς* χαΐ τιρόντι, ευρών ήδη πραθυμοτέρους να τδν αυντρέξωσι 
τους άλλους μεγιστάνας, χατατροπόνει τοΰς Σάξονας, περί Οΰνστρουτον ποτα- 
μδν, 4075, χαΐ αναγκάζει απαντας τοΰς ήγεμόνας χαΐ ίπισχόπους αυτών νδ 
αποθέσωσι τδ όπλα καΐ να παραδοΟώσιν είς χεϊρας αΰτοΰ. Ό  βασιλεύς ίνόμισε 
τότε, ότι Ιπαγίωσεν όριστιχώς τδ κράτος αΰτοΰ* άλλα χατδ την Ιποχήν ταύτην, 
τρεΤς έχ τών δουχων τής Γερμανίας, 'Ροδόλρος, ό της Σουηδίας, Οΰέλρος, ό 
τών Βαυαρών, χαΐ Βερθόλδος, ό τής Καρινθίας, περιήλθον είς διαπραγματεύσεες 
πρδς τδν πάπαν Γρηγόριον, όστις, ίν τ^ «υνέσιι αΰτοί  ̂ ένόηαεν, ότι υπέρ «οτε
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2:ητηΙ(ΐθΐά'(η ^το ή (!>χα<ρ(α, ν& Αναί(ίς^ ιήν |λΐ» Έκκλγ)ν(α* &η(^{ριν της 
Πολιτ{!α(, τη» «« 'Ρώμιη» δέ»«οι»»» τών Γ*ρμβ»ω».

Ό  Γρηγόριος, δι2ί νβ καταστηση την ίχχλησί»» όλως άνβξάρτητβ» *π& τή< 
ηολιτιχή; ^ρχή(| έπεδίωχΐ κρό καιροΰ τη» χύρωφΐ» 8ύο νόμι·)», έζ ων 8ι^ με» το» 
■κρώτβυ ?0ίλί νβ άπαγοριύβη «ίς «άντβ λβϊχδν τοΟ νβ ίίδη οΐονδηποτ* δχχληβιβ- 
«τιχδν ά^(ωμ«, δια δε το» διυτίρο» Ιοχδπίΐ νβ χαθαρώβη τη'> άγβμίβν «βντοβ 
κληρικού. Ώ ς  ηρδ; την &γβμ(βν τδιν Ιερεο», ό Γρηγδριοΐ ηιρκορΕβ^η
χΙ< ίπλβς διαταγδ;, δλλ' δπεμελ/θη χβΐ την Ιχ τεαντδο τρόπο» όχτελεσιν αντών. 
’Έπεμψεν ίπαντβγοΰ έ^βρχου;, χβτόοτηβε τοΰ< Ιπιοχόποικ ύηευΟόνο»« χαΕ Οιδ 
τών μονβ*/ών πβρώξννε τδ πληθο<. Έντευβεν ηροίχοψε πολλή τβρβχη χβΐ βιβιο- 
«τρβγΕτ, διότι Ικβτοντάδε; κληρικών Ι^ωρίβθηββν δπδ τών οΐχογενειών αότών, 
ό δε δχλο< καΐ εΐ; βότοδιχΕβς χβτδ τών «ίπειθοόντων πβρε|ετράπη. Τινε« τών 
έν ΓερμανΕβ όπιβκόπιον ήβεληοα» ν’ ίντιβτοθώβιν, όλλα χβι Ιντβΰθβ τδ πληθο<, 
(ιπδ τών μονβχών κατηχούμενον, ί]το δπλρ της όγαμίβε' ε!( τδ< βυνόδους οΐ μεν 
(ερεϊ$ ψη^ον δεν εΐχον, τών δλ ευαρΕθμιον όπιβκόπων Ιπλειονοψ/ιροιιν οΐ Ηγούμε
νοι, ώβτε ή δέληβιε το» ΓρηγορΕου ΟηερΕβχοβεν όπΙ τελου;. Δνεχεριατερχ δδ 
Απίβη Η τχτόλεηε τών χατδ τη( «ιμυνΕαε διατάξειαν, μάλιβτα ώ{ όχ τήε όκε- 
χτ^σεωε, ^ν ίδωκεν εΕ< αοτδς ό Γρηγόριος* διότι όν Ιτει 4075 άπηγόρ(»τε την 
λεγομόντι» π ερ ιβ ο λ η ν  (ίονοβίϊΐΟΜ), δ όβτι την υπδ τών χοομικών χοριάρχων 
ιί< τβΐ Ιπιβχοπδς χβι τδ μοναβτΗρι>> θεωρούμενα ώς χληρουχτ'μβτβ, έγχβθΕ- 
δρνβιν τών Ιτηβχόπιον μβΐ τών ήγο»μίνω», διδ τή« είς βύτους πβραδόιεωί το» 
δβχτυλΕο» χβΐ τηε ράβδου, έ* Αλαιε λί^ιβι» άπηγόρε»σε τον διοριβμδν εις ίχ- 
χληοιβίτικβς θέσεις »πδ κοσμικών, Διδ της διβτάξεως τβύτης δι^γειρε χβθ 
όαΐίτο» δπβσαν την χοσμιχΗν ό5ο»σΕβν· βύδλν ^ττον 8εν ίνέδωχεν ο»δβ χβτδ τούτο 
μέχρι το» θβνότο», χβτορθώσας ώστε ο'ι διάδοχοι βύτο» νδ ίπιτύχωσιν ίηΐ 
τέλους χβι τούτου τοΰ βουλεύματος την πρβγμβτΕωσχν. Κβι διδ μεν της άκα- 
ταπλ^χτο» τβύτης βτβθερότητος χβτεστη τ^ όληΟείβ κύριος το» πβντος· άλλ 
δ» χβι ό βιος βύτο» πβρίμεινε» ώς άεΕποτε ίμωμος, κατ’ αυτήν τών πιχροτίροίν 
ίγθρών του την έ|ΛολογΕβν, βθβσας όμως είς την (λιγγιώδη έχεΕνην περιωτιην, ό 
ίντ^ , διδ της υπερβολικής ιριλοδο{Εβς χβλ όίύτητος βυτο», δυςηρίστησε πολλούς 
πβΐ ές βντών τών πρβτέρω» βΕλων. Σώζεται δλ βιδλΕον ίπιγρβφόμενον Ιλ.δε- 
βρανδιχδ βρΟρβ ΕδίοΙο(ε), τδ όποιον σφόδρβ μδν βμβίδολο» εΤνβι 8ν »π βυτο» 
«υνετάχθη, δι’ ένβργών δμοίς Αξιωμάτων, άκριδώς ίκτΕθησι τδ το» ΓρηγορΕου 
«σύστημβ χβΐ την περί της παπικοί πβντοδυνβμΕας βςίωσι».

*Η πολίτικη τοΰ Γρηγορίου βύνεσις μάλιστα άπίδη όλεθρΕβ εις τον Εβ^ΐχον 
Δ ',  δστις, 4ι· τη μο)ρΕ? βυτο» έλπισε», οτι 0 πάπας βελιι τδν ύποστηρΕξει «ιρλ 
τί|ν ίχτέΧεσιν τών βουλευμάτιαν β&τοΰ, Ινίρ δ πάπας, χάλλιστβ εϊδώς, διδ τών 
όξάρχο)ν βυτο», τήν της Γερμανίας χοτάστασιν, συνεννοείτο μετά τών Σαξόνων 
δπΐίχόπιΛ» χαΐ συνιμάχει λάθρβ μετδ τών μελετησάντων ν’ άντιπράξωσι» είς τδν 
του Έβ^Εκου θρίαμβον τριών προμνηίλονιυθίντων δουκών, "Ροδόλφου, Ουόλ- 
9»  χβΐ ΒερΟόλδου. Εντεύθεν οΐ 6πδ τοΰ ΓρηγορΕοι» έχ νέου είς τ^ν Γερμανία* 
άποοταλ.έντες ΐξβρχοι, 4076, ο5 μόνον τδ» Ερ|ϋχον ώε πσραββντα
ί,δη, δια τδ κατδ τών Σβξόνιβ» χοτόρθωμα, τδς πρδ διετίας δοθείσβς αδτοΤς 
Οιτοβχ.ίσιις, άλλδ ίτόλμησαν χαΐ νδ χλητιύσωσι» αυτόν »δ ίμ ι^ ια θζ , πβι- 
νή «^ορισμού, Ιν ήμόρρ 'Ρ«&}εην, Τνα άπβλβγηθ^ Ινωκιον το* πάπα.
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*0 νίο{ Ρβίιλίδς, άγ«ν«*τι*,ί5ί διίι την αύθί^ιιχν τβιίττιν, ίπ ίδαλί ρίβ ' δδριω^ 
τοδς ίξάρχουί, χ ι ΐ  9υγ*ΒλΙ»ας Ιν Ούορμιτί* « ΰ ; Γίρμανούς ί*ι»χίΐΓ0«ί, ίδΓ- 
χο»ε δι αύτώΝ κ ιΐ χββήρισ» τον Γρηγόριον. Τδ δ« λο'δορβν ιτίρ'ς τοντου δδγμα τής 
βυνόδου Ιχείντ,ς, γίνδρενον δΐχτδν χαΐ πζρά τίνος Σννδδου, ίν Πλαχιντί^ βυγχρο- 
ττ,βιίτΓ,ς Ιιπδ των Αογγοβορδίων ίπιζχόιιων, Ιχομίββη είς 'Ρώμην. Άλλ’ ό 
τολμηρδς ΓρΤ|γδριος, άβρο(ζκς Ενταύθα Ιδίαν αδνοδον, ^πίδωχε τταραυτα τδ( 
Γοα τω βζβιλς', ου μδνον χαβαιρέαας $«αντας τοδς δπιαχόποικ δαοι 2<|ττ;̂ ο<ρδ· 
ρτ,βαν κατ’ «υτβΰ, Ιδίως δ* τον δρχηγδν τοΰ ΓΕρμανιχο» κλτ'ρου, τόν βρχ»«Λΐ- 
αχοπον Μογοντιάχον), άλλδ: χαΐ αδτδν τδν Έ^^Τχον Ιχηροξεν έιηχΕχλίίομένον μιν 
τής Χριβτοϋ ίχχληαίας, Εκπτωτον δδ τής αρχής, άπολύιβς ϊπαντβς τούς ίηιη- 
κδους τοΰ πρδς αύτδν δρκου. Διέδωχτ δτ, δι’ δ|άρχο>ν χαΐ Ιδιαιτέρων Ιπ(- 
βτολών, τύ άποφααίΦθέντα, είς δπαντας τούς πρδφαοιν μδνον χαραδοχοΰντας 
^ποαταοίας Αντιπάλους τοΰ Έ^βίχου Ιν Γερμανία, προοθείς, μετά πλείοτης 
χαχοβουλίας, οτι πάς χλτ,ριχδς, αφορισβείς Ενεκα σιμωνίας ή έπι Αλλοις χαχουρ· 
γτ’μααιν, Απαλλάττεται τοΰ Εχχληοιαατιχου τουτου Επιτιμίου, ίμ β  αυνταχβή 
μετύ των πολεμίων τοΰ βαηλδως.

Ή  Απδιραοις τοΰ Πάπα χαΐ τδ βδγμα τοΰ Έββίχου διάφορον, χατίι τύς δίθ
υρους χώρας χα\ διαβέαεις, Ελαβον δεζίωαιν. Έν Ιταλία, δποο δ πάπας έμι- 
οεϊτβ, είχον ήδη οΐ Λογγοβάρδιοι άποδεχβή, ώς πρβείτεομεν, την τοΰ 'Εββίκου 
Απδφχαιν. Έ ν Γερμανία έξενχντίας Επανέατηααν άμέαως οΐ δοΰχες τής Σουηβίας, 
τής Βα·υαρίας χαΐ τής Καρινίίος, παρααύραντες χοι τους πλείατους ίλλους χοαμι* 
χοΰς χαΐ κληρικούς μεγιατάνας' αυνελθδντες δλ πάντες είς Τριδυρίαν, απε^άαι· 
«αν, δτι παραχωρεΤται είς τδν βαοιλεα ένύς Ετούς προΟεαμία, Ενα αυνδιαλλαγή 
μετίι τοΰ Πάπα, δατις ίμελλεν. Εντός τεααάρο» μηνών, νύ αυγχροττ'αη Εν Αΰ- 
γούατη, αυνίδριον ινα άχροααθή τ4ς κατ4 τοΰ βααιλΕως κατηγορίας χοΐ Επειτα 
Αποφασίαη ώς χριτ/,ς· ό δ’ Έ^βΐχος, 8ν δλν ήθοχϊΰτο ύπ' αδτοΰ, άπεδαλλε παν είς 
τον θρόνον δικαίωμα, μέχρι δε τής άποοάαεως, ώοειλε ν’ άπέχη όλοαχερώς 
τής χυβερνήτεως, διάγων ώς Ιδιώτης. Τότε δ Έ^βΐχος, θεωρών έαυτδν ύπύ 
πάντων Εν Γερμανία Εγχαταλελειμμένον, απεύδει νά Επιτυχή Εχ παντός τρόπου 
Από τοΰ πάπα την λΰαιν του άβοριαμου* χαΐ ΕπΙ τοι5τΐ|ΐ μεταβαίνει είς την Ιτα 
λίαν, ίιπό μόνης τής αυζυγου, τοΰ υίοΰ καί ενός όηηρΕτου αυνοδευδμενος, παθών 
χαθ’ οδόν, διό τόν χειμώνα, τά πάνδεινα. Φθάαας είς την Ιταλίαν, περιεατοιχίβθη 
Αμέαως ΰπό πολλών Αογγοβαρδίων καί ήδύνατο να Επιτεθή δια τής βίας χατ* 
τοΰ πάπα, εγχαταλιλιιμμένου έήτος χαΐ καταφυγόντος είς Εανούαιον, φρού- 
ριον της φίλης α ΰ ^  χομήοαης τής Τοαχάνης Ματθίλδης. Ά λλ' ό βαβιλευς, 
Επιθυμών προ πάντο» νό λάβη τήν Από τοΰ πάπα αυγχώρηαιν, Εατειλε πρός 
βότόν πολλούς πρέοβεις Επικαλούμενος αύτην. 'Ο  Γρηγδριος αυνήνεαεν τού
το, Αλλ' Απήτηαεν ώβτε ό βαβιλείις νό χαθυποβληθή είς Επιτίμιον βαρυτατον* 
χαΐ διό νό όποχόψη είς τοΰτο, προαι^χθη 4 Έρβϊχος είς τόν ΰπό τριπλού τείχους 
περιεζωβμένον πύργον τοΰ Εανουαίου (Ίανουαρίιρ 1077), Ενταύθα παρέμιινεν 
οΰτος, μεταξύ του δευτέρου καί τοΰ τρίτου τείχους, ίνευ βυνοδίος χαΐ χδαμου βα- 
αιλιχού, Αλλ Εν Ιματίιρ τής μετάνοιας, χαΐ Ανυπόδητος, χαΐ Ααιτος, ΕπΙ τρεις 
δλας ήμέρας, Από πρωίας μέχρις έοπέρας χαθιχετεύων τόν Πάπαν νό τόν βυγ- 
χεορήαη. Τελευταΐον τήν τετάρ^ν ήμέρβν 4 Γρηγδριος Εδωχε την αυγχώρηοιν 
ταυτην, ΕπΙ ταΤς θιρμαΐς δρ^οιαι τής κβμήβοης Ματθίλδης καί Επί τή έγγυήοει



ΤΜΗΜΑ Γ. 109

χληριχώΐ) τινων χβΐ ήγΐμόνω^ &Βίρ τυ! Έρ̂ ίΛΟ-̂ · άλλ’ Ιχίτρϊψί β«γγνώ}ΐτ,ν βτι- 
λή κβΐ άμ,φίίολον, διότι ό Ερρίκος ώφειλ» κβτ’ βΰχτ,ν ούίΐν ηττβν ν* άπολογτ,β·  ̂
ίνώϋΐον τοΰ τιάπβ Ινίχ«  τών γίΫβ|χένων χβτ βύτοϋ κχ-πιγοριών και επ ίΐτ*  να 
άναλάδΐ) ί  να 4ποδάλ^ τδ στέμμα, χατα την του πάπα βπάφασιν, άκίχων ιιρδ 
τούτου πάσης χυδερνητιχής έξουσία; καί όποχρίουμίνο;, δν ό χάχας ήθελε τφ 
δκοδώοει τδ στέμμα, νδ συνδράμη αυτόν «άβ·{ΐ δυνάμει,ε!ς την έν τω κράτει 
βεδαίωσιν τής ίχκληοιαστικής τά|εως· «ροςτεβέντος έχΐ χάσιν, ίίτι δν ενα καΐ 
μόνον τών δρων τούτων παραβή, βεωρεϊται μεν αυτός έ'ν·-/̂ ·ς χαΐ άκυρος ή άπδ 
τοΰ ά^ριαμοΰ λύσις, δικαιούνται οδ οΐ μεγιστάνες να έπιχειρήσωβι νέαν έχλο- 
γην βασιλέως.

Άλλοίαν όΤως ίκβασιν τής ίριδος Ιπεθύμουν χαι προσεδόκων οΙ Ιταλοί 
έπέσχοποι, έζαφέσει τοΰ ιδίως 'Ρωμαϊχοΰ κλήρου χαί ευαρίθμων τινών άλλων, 
διότι διάφορα ειχον συμφέροντα άπό τους Γερμανούς μεγιστάνας. Οΐ τελευταίοι 
■ηροετίμων νά ύποτάσσωνται είς τον χό |̂^ω διατελοΰντα ηάπαν ή είς τόν πλη
σίον εδρεύοντα κυριάρχην τής χώρας’ οΐ Ίτολοι έξ έναντίας προετίμων τόν 
πέ^^ω Ιστάμενον κοσμικόν άρχοντα, παρά τοΰ οποίου ήδύναντο έν άνάγχγι νδ 
λάβωσι συνδρομήν χατά τών άγριων κομητών και άλλων κυρίων τής πατρίδας 
αυτών, άπδ τοΰ έγγΰς διατρίδοντος ήγεμόνος τής έκκλησίας, δστις πολλος με» 
είχε» άπαιτήσεις, δύναμιν δε υλικήν οΰδεμίαν. 'Όθεν ό άγεννής τοΰ Ερρίκου έ{ιο- 
τελιβμδς κοινήν παρήγαγεν έν Λογη’'>̂ ε'Ρ̂ ?̂ άγανάχτησιν, καί 0 Έ^^ΐχος, συν
αισθανθείς τδ λάθος αΰτοΰ χαΐ προσλαβό>ν έπιχουρίαν τινδ άπδ τών έν Γερμα- 
νίφ όπαδών (διότι αυτόθι ό λαδς χαΐ οΐ μικρότεροι γαιοχτήται ήσαν ΰπερ αΰτοΰ 
μάλλον καί χατα τών μεγιστάνων), κατεξονέστη αυθις χατα τοΰ Πάπα. Άλλ’ 
ήναγχάσθη μετ’ δλίγον νδ δράμη είς Γερμανίαν, Άπριλίφ 1077, οπού οΐ άντί- 
παλοι αΰτοΰ, μαθόντες τδ έν Κανουσίιρ γινόμενα, έχειροτόνησαν, άπδ τοΰ Μαρτίου 
μηνδς, Ιτερον βασιλέα, τον Ροδόλφον τής Σουηδίας. Κατδ τούτου έπεχείρησεν 
ήδη ό Ερβΐκος, ύπδ τοΰ λαοΰ χαΐ τών μικρότερων γαιοχτητών βοηθούμενος, Ετι 
δέ καί ΰπό τινων έπισκόποιν καΐ τοΰ δουχδς τής Βοημίας Οΰρατισλαύου Β', πό
λεμον έναγώνιον, Χαθ θν ήττήθη μεν τρις* άλλδ πληγωΟέντος χαιρίως έν τή 
τρίτη μάχη (όχτιυδρίιρ 1089) τοΰ 'Ροδόλφου χαΐ άποθανόντος μετ’ δλίγον, ό Έ β - 
βΤχος κατέστη α.θις κύριος άπάσης τής Γερμανίας, Ιχτδς τών Σαγόνιαν* καί τότε 
θεωρών, οτι οΰδε\ς τών έπιφανών τοΰ κράτους ήγεμόνων θέλει παραδεχθή στέμ
μα άμφισδητούμενον, τοΰ όποίου ό κάτοχος δεν ήδύνατο εΙμή να ήναι παίγνιο» 
τιϋν δυςτρόπων έχείνων φυλών τής άρκτου, άπεφάσισε νδ χαταδή είς τήν Ιταλίαν, 
οπού οΐ φίλοι καΐ οΐ ύποτελιΐς ούτοΰ εΤχον άναδειχθή νικητοί τής τοΰ πάπα με- 
ρίδος. Διότι ό Γρηγόριος, δστις Ιν άρχή τοΰ μεταΐΰ Έρβίκου και 'Ροδόλφου 
άγώνος, θεωρών τήν οΰ μιχραν τοΰ πρώτου δύναμιν, έφάνη μετριώτερος καί άμ- 
φίββοπος, ίπειτα, θαββήσας άπδ τών νικών τοΰ δευτέρου, έτάχθη άναφανδδν μετ’ 
αΰτοΰ, πέμψας είς αύτδν στέμμα, φέρον τήν άγέρωχον έπιγραφήν, Ρβ<η άβάίε 
Ρβίεο, Ρβίευ· άίεάεαιε ΕυάοΙρΙιβ, ήγουν όΧριστδςέδωκε τδ στέμμα τ$  Πέτριρ, 
ά δε Πέτρος τ$  'Ροδόλφφ. ΚοΙ εΤχε μεν ήδη σύμμαχον ισχυρόν τδν 'Ροβέρτο» 
Γυτχάρδον, άλλ’ οΰτος έντελώς άπησχολεΐτο τότε ΰπδ Ιτέρας Ιπιχειρήσεως»

Τιρόντι ό 'Ροδέρτος Γυσκάρδος, δστις εΐχεν ήδη, ώς προείπομεν, κυριεύσει 
άπασαν σχεδόν τήν κάτω Ιταλίαν διδ δδ τοΰ άδελφοΰ 'Ρογέρου καΐ τήν Σικελίαν, 
{μελέτησε τότε χαί τοβ Βυζαντινού κράτους τήν χατάχτησιν, χ«ί, παντάπαη»



ίίιαγορ&ν ίιιντ,ν ά; .̂τ,'/κνίοπ τ&ϋ βύτοΰ χαΐ δητιθιμ^νου
κυριάρχου, « ϋ  Πάκα, έη{χι{ρτ|9«, χβτ’ αυτό ΙχιΓνο τό ίτβς 108ί, χατά τό όποιο» 
/πτ,λθΕ» (Ι{ την Ιταλίαν ό Έρ^Τχος, ατραττίαν ίπΐ την 'Κλλάόα. 'Όθΐν ό 
^ϊχο{ ήίυνι^θη ίχωλύτω< νίι πολιορχήηΐ τήν Ρώμην* άλλ’ ουδόν ηττον, διά τήν 
άχράδαντον τού Γρηγορίου αταΟιρότητα, δόν έγόν(το χόριο< τή; πόλ(»ς (ίμή έ» 
«ρχή τοΰ 1084, άποχλτίοαΐ τόν Γρηγόριον ιΐς τόν Άγγτλόπυργον. Τδτί ένΙδρυα*» 
αυτόβι τόν άπό του 4080 άναγοριυβίντα (ιπ’ αότοϋ νΙον πάπαν Κ λ ι^ μ τν τα  Γ', 
ίχρίίόηίιπό τούτου αΰτοκράτωρ τή 31 Μαρτίου, χαι άπήλβιν ιί« ΓΕρμανίαν, οπού 
ί0(ώρΕΐ άπαραίτητον την παρουβίαν αύτοΰ. Μιχρον μιτά την άνα^^ώρηαιν αύτοΰ, 
ί^βατΕΤΕλιυταΐον ΕίςΡοτίβΕίαντοΟΓρηγορίου 4 'Ροδίρτοί Γυσχάρδοί, δβτι< Είχ* 
μϊν ίπανίλβει πρό καιρού άπο τίηί 4ν Έλλάδι ατρατΕίας, άλλ’ άττηοχολήβη εις 
τΐιν χάτο) Ιταλίαν Ινιχα τή{ ατάοΕως πόλεών τινων. Τά έχ παντοδαπών έθνιΐιν, 
άν οΤ; '^ααν, χαΐ πολλοί Μωαμεθανοί, αυγχείμενα ατί^, τοΰ 'Ροδέρτου, γενόμενα 
χόρια τ?ίς 'Ρώμη$, εί( τοααότην Ιξετραχηλίαθηοαν λεηλααίαν, Δοτέ γενιχηόζε^· 
^άγη των Ιξηγριωμένων πολιτών ίπανάατααι«, άπ4 τηί όποία< ό 'Ροδέρτοί δό» 
δαώθη είμΐ) πυρπολτζαβς τ4 μίγιβτον τής πόλεωτ μΙρος. Και αυτό; μόν άπήλθε 
τότε είς τ4 ίδια, 7να δευτίραν Ιπιχειρι^αη χατά της Ελλάδος ατρατιίαν* 4 δό 
Γρηγόριος μετέδη ιΐς Σάλερνον, δπου άπέθανε, χατά Ηάΐον τοΰ 1085, παρά 
πολλών μλν τιμώμενος ώς άγιος χαΐ μάρτυς, παρά πολλών δό άναθεματιζόμε> 
νος ώς πρωτουργος βυβτ^ματος, τ4 όποιον έπ-^γαγεν ίπ ΐ πολλάς έχατονταετη- 
ρίδας δεινά,V διχόνοιαν μετα{ϋ τ?|ς Ιχχληοίας χαΐ τής πολιτείας χαΐ παρεοχεύα- 
η  τήν διαίρεοιν τής βυτιχής έχχληαίας. Άλλ’ αότός Ιθεώρει έαυτόν ώς μάρτυρα 
τής άληθείας χαΐ τοΰ διχαίου, χαΐ άπάθανε λέγοεν, ΟΪΙβιΙ )υ>11ΐίιεα ε( οάί ΙοΙηυΙ· 
ΙιΙβη, ρεορίοεβα ιοογΙογ Ια βιΙΜο, Ιζτοι ήγάπηαα δικαιοσύνην χαΐ {μίσησα ίδ ι- 
χίαν, διά τούτο άποθνήσχω Ι^όριστος. Απίθανε δε μετά όχτώ ίδδομάδας χαΐ 4 
προστάτης αύτοΰ 'Ροδίρτος είς Κε^λληνίαν, Ιν αύτή τή άρχή τής δευτέρας 
αΰτοΰ στρατείας.

’Εν Γερμανία εΤχον ίντοότοις βΐ δχθροί τοΰ Έ^^Ιχου χειροτονήσει άπο του 
4081 δτερον βασιλέα, τον υ14ν τοΰ χόμητος τοΰ Λουξεμβούργου Έ ρ μ ά νο ν , 
άπλως διά να τόν ίχωσι* βργανον τών όρέξεων αυτών. Άλλα ή χαταπίεσις τής 
όλιγαρχιχής δχείνης άριστοχρατίας άπίβη Ιπΐ τέλους τοσοΰτον άρόρητος, ώστε 
α1 πλεϊσται τοΰ Κθνους τάξεις, χαταλιποΰσαι τήν παπικήν μερίδα, μετά τοΰ αΰ- 
τοχράτορος ουνετάχθτ,οαν. ΕΤχε δό ύπερ ίαυτοΰ χαΐ υπέρ τό ήμισυ τών έπι- 
αχοπων, χαέ τόν τής Βοημίας Οΰρατισλαΰον Β', είς δν άπΙνειμε τό βασιλικόν 
άξί(ι)μβ. 'Οθεν τώ 1087 αύτός 4 'Ερμάνος άπέβετο την άρχήν, συμβιβασθείς 
|εετά τνΐ 'Ε^^ίχου, όσης, καταβολών μετ’ οό πολύ άλληλοδιαδόχως χαΐ τους 
άλλους πολεμίους, μετέβη αΰθις είς Ιταλίαν, τώ 1090. ΈνταΰΟα Ιχυρίιυσ* 
«ολλάς πόλεις τής χομήσσης ΜατθΙλδης, ήης Ιξηχολούθει άγωνιζομένη ϋπέρ τής 
άνηθίτου μιρίδος, ύπεστήριξε τόν πάπαν αύτοΰ Ελήμεντα, χατά τοΰ ύπό τής 
μερίδος ίχείνης προχε'.ρσβέντος Ο ΰρβανοΰ Β’, ήνάγχασε τούτον νά φύ̂ ηιι είς 
τίρ  χάτ» Ιταλίαν χαΐ ί'σχνσεν είς τά ίχχλησιαβηχά πράγματα όσον ούδιίς τών 
προχατόχων. Συγχρόνως όμως είς τοσαύτην παρεξετράπη μοχβηρίαν, ώστε άπέ- 
α«η άπο αύτοΰ αυτός 4 υΙός Κ ο^δος, χαΐ συμμαχήσας μετά τών πολεμίων τοΰ 
πανρός δστέρθη βασιλιάς τής Ιταλίας, 1093. Ό  δέ Ούρβανός Β'πλεΐστον άπέ· 
χτηατν αξίωμα χηρόξας, έν τ^  παρ' αύτοΰ, είς Πλβχεντίαν, συγκροτηθείση σννό··
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4095, 9ΐΐχυροΜ^(βν ιΐ^ ΐον  2γιον·(άφον. ΠολλχΙ $ε «ίλιις «υνω;*<>λ{·̂ ,9<ιν 
«ύτο/.ϊβάλου< δλως ί| .̂ο»1«>ν8{β ,̂ «ρ!>< ίξββφάλισιν τή{ ίϊΐβήρίβϊ *«1 τ«ν ίι*βςω·> 
«ύ-τΰν.' “Οΰιν ό Έρ^ίχΟϊ, ά9«μτ.»«ί «αντβπχβιν, ίπαντ.λθιν ίΐς Γ«ρ[Λβν{βν, τίρ
4097.

Ένταΰββ έπιχράα» «ιιό τίνος ήοιχ/Εβ τις χ ι ΐ  ίλίγοι τίάν μεγι«·άν«ν βνίί- 
βτχντο ϊτι 2χ το3 έμφβνοϊΐί *1ς το» 'Ερ^ΐκο», δοτις, θίλω» ,ήίη »β τιμωρτ,ο^ 
ΐ4» Κο^ράίον, χβτίπειο* τούς ήγεμίνβς νβ χτ;ρύξ(ι)βιν βότον ϊχητωτον τής χλττ 
μονομίας χ«1 »3ι μετββίβάοωοιν «ύτήν »{< τον δεύτερον οΐόντοο, τον Έ ^ ^ ΐκ ο »  
Ε '. Ό  δυβτυχής Κο^(ίάδος, έγχαταλιιφθείς χβΐ διιδ τή< «βπιχής μερίδος, ήτις
ήβιΧ* ν1 τδν μ«τ*χ*ιρι»βή ώ« άπλοδ-ν δργβνον, βπίβανεν έν Ίτ»λΙγ τώ 1001,
ίΐς ίοχάττ,ν «ριελβών 4«ορ{αν. Άλλλ χβί το» «ατρδς βύτο» τδ τέλος δΐ* 
υιιήρΙιν δλιγώτερον οΐχτρόν. Διδτι μή θίλήοας νβ ουμβίδάοτι την ίν 'Ρώμ^ 
ίχκλτ,οιαοτικήν ϊριν, δικρ ίδχίρως ήδιίνατο ν& πράξη μετά τον έ» ίτ ιι 4000 
ίπελβίντβ θάνατον τού Κλήμεντος Γ ', εύλογον α»νομολογών εΙρήνην πρδς τό» 
διάδοχον το» Ούρβανοδ Π α β χ ά λ ιο ν  Β', διενήργτ,αε τήν Ικλογην έτέρου Αντ£- 
πβπβ, δ ίτε  δ Πββχάλιος άνενέωσί τδν κατ’ αύτο» άφοριομδν. Άιρ' έτέρο», έ Ε ^  
^κος Ιπιχειρηβας βϊθις διαφόρους χατδ τών μεγιατάνων ίν Γερμανίφ καταδιώ
ξεις, προεχάλεβε ν£αν τών Βαυβρών χαΐ τών Σαξδνων Ιπβνάαταβιν, τδ δε χείριβτο», 
αδτδς ό δμώνυμος »ίδς αύτο» ήνώθη μετδ τών ατααιαατών, 4004, βυνεργοϋντος 
ε(ς ταϋτα πάντα χαΐ το» Πααχαλίου. Μετ' δλίγον ό γέρων ’Ε^^ϊχος αυνελήφβη 
καΐ έφολαχίοθη δι’ αΙαχρδί ^0“ ΐΓοντ,ρίας, 4006, όδιχάαθη ίπειτα χβΐ έξη»- 
τελίβθη Ιλεεινώς δπό τίνος ί» Ίγγελειμ£«ρ »πδ τών βταοιαστών αυγχροτηβεί^,ς 
βυνόδου, χαΐ δπεχρεώθη υπ’ αύτών ν ί  παραιτήαη την άρχήν καΐ να παραδώβη 
τάτεπαράβημα το» χράτο»ς καΐ δπαντα τδ χτήματα, Ίανοιιορίιρ 4106. Απε-
6(ωαε δε μετά τινας μήνας είς Αεόδιον, οΐ δέ άαπονδοι εώτο5 ΙχβροΙ χ « ε -  
δίωξαν αδτδν χαι μετδ θάνατον διότι έχ προβταγής τίνν τοποτηρτ,τών το» Παπβ, 
ό νεχρδς αύτο» άνωρόχθη 7ν* μείνη ίτοφος, μίχρ»< ο» δ άρχιερεύς ίχεινος λ»ηι 
τον άφοριαμδν τής έχχληαίας· χαι ϊμειναν οδτω τδ δοτά δκεϊνα κείμενα ίπ ΐ τής 
γής δι’ δλων πέντε Ινιαυτών, δτε τελενταΐον ήρθη δ άφοριαμδς χαλ Ιχηοιύθη τδ 
λιίψανον είς τδ τών προγόνων αύτο» κοιμητν,ριον.

Ό  πρδς τδν πατέρα αύτο» τοαούτον άατόργως καΐ άπανθβώπως προοενεχβείς 
Έ^^κος Ε ', άνεδείχθη περί την χυβέρνηαιν τού κράτους ού μικρό» λόγου άξιος, 
διότι άφ' ενδς κατώρθοΜε νδ άνορθώαη δπωβουν τδ αξίωμα τού ύπερτατου ίρ -  
χοντος, πιριατέλλων μέχρι τινδς τούς μεγιατανας καί χαταπαύων τήν άναρχίαν, 
άφ’ ετέρο» ήδυνήθη, έν τή μεγάλη ίριδι πρδς τδ Ίλβιδρανδικον τοϋ παπικού θρό
νου β-όατημα, νδ διαφυλά^ έπιττ,βείως χαΐ ίαχυρώς τδ αύτοχρατοριχδν αύτο» 
δικαίωμα, βυαιάζων τόαον μόνον αύτοΰ μέρος όβο» δίν ήδύνατο ήδη νδ αωθή. 
Ό  Πάπας Πασχάλιος άνενέωαεν, ?ν τινι παρ’ αύτοΰ βυγκροτηθιίαη βυνόδφ, την 
άπαγόρευτιν τής ύπδ τών χοαμικων περιβολής· άλλ' ό ’Ε^^ϊχος προαεκβλεαεν 
αύτδν νδ ?λθη είς τήν Γερμανίαν, Τνα ^ μ ία η  αδτόθι δι’ έκκληαιαατιχής συνό
δου τήν σχέσιν της πολιτείας πρδς τήν Ικχλησίαν· χαί μή δεχβέντος « ϋ  Πα- 
σχαλίου τήν πρδσχλησιν, ού μόνον είς πολλούς νέοος Ιπισκόπους άπένειμε, δυνά
μει το» Ρασιλιχο» αύτο» δικαιώματος, τδν δακτύλιον χαΐ τήν ράβδον, χειρβτο- 
νήσας αυτούς διδ τοϋ Αρχιεπισκόπου Μογοντιάχου, άλλδ χαΐ τινας άφωρισμέ- 
Μ»ς ύπδ τοϋ Πάπα κληρικούς άποχβτίοτησεν Ης τδ άξιο-ματα «ύτώ*. Άβοϋ δ|
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«ατώρθωβ* χαθυποέάλ^ αυθκ ι^ν Πολωνίαν, τ^ν Βοημίαν χαΐ
την Οόγγαρίαν, όΐ{& την Γερμανικήν κυριαρχίαν, άκο τής όποιας αΐ χώραι ίχεΐ- 
ναι εΐχβν έπαλλβγή ίιΗ των «ρός τήν όχχλτ,οίαν χαί τούς μιγιατάνας Ιρίόων 
τοΰ «ατρός αΰτοΰ, ώιριληθεις ίη»  τϋν περί τής «ρχήε όκνόξεων, ΰιρ' ών ανιαι 
Μοπώντο κατά τους χρόνους τούτους, μετέβη, τφ 4110, μετά ίαχυροΰ βτρατοΰ 
εις τήν Ιταλίαν, ίτιμώρηαε πολλές πόλεις αίτινες ολως αχεόόν ίνεςαρτη^ άπό 
τής βααιλιχής βρχήί άπεδηοαν, όκεχείρηαε πολλας και άτελεσφορήτους πρός 
τον πάπαν ΙΙααχάλιον όιαπραγμαπευαεις, περί τ«ΰ τής περιδολής όιχαιώματος, 
εατέοόη οΰόεν ήτταν Οπό τοΰ πάπα τούτου όν Ρώμη ώς αΰτοκράτωρ, 43 Ά π ρ ί ' 
Χίου 4414, χαΙ άπήλΟεν 4ν τφ {μαεΐς Γερμανίαν, όπου έηανεαττ,ααν α ^ ιςο ί 
ί  άξονες μεγιατίΐνες. Ό  'Ε^Γχος κατέβαλε μεν τούτους κατ’ άρχάς, άλλα τοσοϋ- 
τον χατεχράνβη τής νίχης, Δοτέ προεχάλεαε νέαν χαΐ άλλων πολλών ήγεμό- 
νων ατάαιν, 44 44, έπαγαγιώβαν μαχρόν χαΐ χαταατρεπτιχώτατον έμιρύλιον αγώνα, 
άπό τον όποιον ήόίληαε νά ώ ^ λ η ^  χατα τήν αυνηθειαν ή παπική έξουοία, ταα- 
βομένη μετά τών άντιπάλα» τού βααιλέως. Διαρχοΰντος ετι τού πολέμου τού
του, ό  'Ερ^ΐχος, χαταλιπών εις τους όπαόούς τήν έν Γερμανίά έξαχολούβηαιν 
αΰτοΰ, έπήλθεν, 4416, εις τήν Ιταλίαν. Καί πρώτον κατέλαβε τά χτήματα τής 
προ μιχροΰ άποβανούαης χομήαοης Ματθίλόης, τά όποια έχείνη εΤχε μεν χλη- 
ροόοτηοει είς τον παπικόν θρόνον, άλλ’ ό Έ^ίΐχος άντεποιήθη ώς αυγγενής αυτής 
χαΐ μάλιατα ώς αΰτοκράτωρ. Περί ό'ε τήν ώς πρός τοΰτο ύποατήριζιν τών αΰ- 
τοχρατοριχών αΰτοΰ όιχαίων, αυνέόραμον κυρίως τον Έ^^Τχον οΐ τοΰ Ίουβηνια- 
νείου όιχαίου (αελ. 44} όιόάαχαλαι, (όίως ό έν Βονωνί^ περί^,μος Ί ρ ν έρ ιο ς , 
οττις προ χαιροΰ είχε ^υθμίαει ιίς  δλας τάς χτήαεις τής Ματθίλδης τον διχα- 
ατιχόν όργανιαμόν χατά τον χώόηχα τοΰ Ίουατινιανοΰ χαι άείποτε ΰπέρμαχας 
άνεόείχθίτ, τοΰ 'Ε^ίχου. Έ χ  Τουαχίας, μετέβη ουτος έπανειλημμένως είς Ψώ- 
μην, ϊξέβαλεν άπό αυτής τον μετά τον θάνατον τοΰ Παβχαλίου, 4448, χει- 
ροτονηθέντα ΰπό τής μερίίος αΰτΜ νέον πάπαν Γ ελ ά α ιο ν  Β , έχειροτόνηοεν 
ίδιαν πάπαν, τον Γ ρ η γ ό ρ ιο ν  Η', χαι άνέχαμψεν είς τά ίδια.

Έν Γερμανία έντούτοις φοβερά έπεχράττ,βε πραγμάτων άνωμαλία' άμφότεραι 
^  άνταγωνιζόμεναι μερίδες έόήουν (ίαρβαριχώς τά χτήματα τών αντιπάλων* 
ό κλήρος έόιχβνόει ούδέν ήττον ή οΙ λαΤχοΙ μεγιατανες, χαί πολλαχοΰ αί έχ- 
χληβίαι Ταταντο ίρημοι ποιμένων χαί ποιμνίων, Ή  επάνοδος τοΰ αυτοχράτορος 
οΰδιμίαν ιίς τήν έλεεινήν ταύτην χατάατααιν έπέβερεν άλλοίοΜίν, ή δε^Γερμα- 
νία πάσα εΐ; το ίαχατον τής άπωλείχς έφαίνετο περιελθοΰαα, ότε τελευταΐον οί 
άντίπαλβι, αωβρονισθέντες, αυνωμολύγηβαν, 4424, είς Βιρχεβοΰργον, οιαλλαγάς, 
χατά τάς όποιας ήνωρθώθη μεν ή ειρήνη χαθ' όλον το κράτος, ποινή δε θανάτου 
ώρίαθη χατά παντός τοΰ παραβάτου* πάντα τά βασιλικά χτήματα χαί εΐσο- 

' βήματα έπιτράπτ,σαν τφ βασιλεϊ, πάντα δε τά ίκχλησιαστικά, είς τάς έχχλτ,- 
σίας* πάσα άρπαγεϊσα χτήσις άπεβόθη είς τόν νόμιμον κύριον, χατά δέ τών λη
στών αΰστηροτάτη διετάχθη χαταδίωξις* τελευταΐον ώρίσθη, ότι τά περί τής 
περιβολής, χαθ’ όσον μεν άφορά τήν Γερμανίαν ώς κράτος θέλουσι χανονισθή 
ΰπό κοινοΰ Γ^μανιχοΰ συνεδρίου, παντάπασι μή έπεμβαίνοντος τοΰ πάπα, χα
τά δά τό λοιπόν, θέλουσι βυθμισθή έκ συνιννοήσεως μετά του άρχιερέως τούτου. 
*0 τοΰ Γελασίου διάδοχος Κ ά λ λ ισ το ς  Β', όστις, φυλαχίσας τόν άντίπχπαν 
Γρηγόριον Η ', μόνος ήδη άρχιεράττυεν έν 'Ρώμη, δεν έτόλμησε νά άποββίψη τήν
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*οιν?|ν τών Γ^ρμοινδν άπίφ,σιν. 'Όθίν συν.χρο,^Οη, 1122, ίν Ούορυ*-
,1 , Μ ο ,  ™  ω  ™  1, ^  Ζ 7 ^
« 1  ν „ .  «αρ8.,ώ1». |£ ^ χ „ .  „ α  Πί™ , ), ^
™ μί™ ., ,  ,η ,  μ „ ρ 1 . τ ί ι  ρ ., ,λ ί ΐ . ϊ  « .! ,ή ;  ω , .

Ερ». οι χ.ρί,.αΧ.οι ίνί,Μ ., 5„ ϋ .  χΤ,χ, ί „ ,„ 4,  ,1  ,
.χ<ρί χΟρ«.,. χ ί .  ·Ιλ.·ι5ρ.Λχϋ, ί„γμ ί,„ ,. , ι  ■
τ·. χχχ.,^ Εχ.|αΙ.«,,„ .Ις ,8 .4 μΙ( γ1,,
τ?ΐν εις τους έπιιχίποϋ< 6π^ τοϋ βασιλίωί απονομήν ιών χληροΟχημάτων· βνΐΐ 
ίε  τούτου, συνίνεοαν ώστε οΐ έχλογβΐ νλ Ινεργώνται **1 το2 λοιπού ΙπΙ παρου
σία τοΰ ββσιλέοκ, 5 ίστι >ςβτ  ̂ τήν Οαησι» βώτοί, ΙπΙ δί άμφισβητουμίνων έχ- 
λογών, ν3ι άποφασίζνι ούχΙ ί  πάπαε, άλλ’ 6 αύτοχρίτωρ καΐ οΐ Ιπίσχοποι τής 
ίπβρχίας. — Άπέθανεδε δΈ^^Τκοςτφ 1125, ούδλ υ14ν, ούδ’ ίλλον οΐονδήποτε 
ίς Αρρενογονίας συγγενή χαταλιπών.

δ* 12·
!’ Αν κ*1 ΐ4  Βυζαντινήν χράτος, έπΙ τή; «εριύίου ταύτης, νίον «ρος- 
εχτήϊατο, Αιά πολλών («γάλων ήγε(Α<5νων, άξίω(Λ«, οϋίέν ίττον τή' 
σπουίαιότερον γεγονής τής χατά τοί»ς χρόνους τούτους Β υ ζ α ν τ ιν ή ς  
ίοτορίας, ως εχ τών άποτελεβ[Λ.άτων αύτοΰ, είναι 6 χωριβριός τών ίχ- 
αλτιτιών τούτου Αέ ενεχα, άφοϋ έχθέσω[Αεν τό κυρίως πολιτικήν τής 
Ιστορίας ταύτης ('-έρος, βέλο[Λεν ίίία  πραγ|^.ατευθή περί τών πόρρω χαΐ 
αμέσων αιτιών τής εκκλησιαστικής ταύτης ^ιαιρέσεως χαΐ περί της 
επιρροής αυτής εΐς τήν τύχην τοϋ έλληνικοΰ έθνους.

Α. Ισ τ ο ρ ία  τοΰ  Β υ ζα ν τ ιν ο ύ  κ ρ ά τ ο υ ς  ά π δ τώ ν μ ίβ ω ν  τή ς  1 ν- 
ν ά τη ς  μ έ χ ρ ι  τού  τέλ ο υ ς  τή ς  έ ν δ ε κ ά τη ς  ίχ α τ ο ν τ α ε τ η ρ ίδ  ο ς .— 
Είδομεν (σελ. 78), δτι ό Θεόφιλος, άποθανών, 842, χατέλιπε τήν βασιλείαν είς 
τον άνήλιχον αΰ™ϋ «Ιον Μ ιχα ή λ  Γ ', έπιτροπευόμενον ύπί. τής μητρδς θ ε ο δ ώ 
ρας, τής δλως άφωσιωμίνης είςτήν λατρείαν τών εικόνων. Έ κ τών τριών αυτής 
έπισημοτάτων συμβούλων, δ μεν γενναίος στραττ,γδς Μ ανουήλ καΐ δ Ιχανδς ; 
πατρίκιος θ ε ό κ τ ισ τ ο ς δ έ ν  ήσαν οπαδοί τής δρΟοδοξίας' μόνος δε ό πανούργος 
αύτοΰ αοελφος Β άρδος περιεποιεΐτο, δια λόγους πολιτικούς, τήν τών εικονο
λατρών με^δα.^Ούδένήττον, ή θεοδώρα ήδυνήΟη, δια τής συνδρομής αύτοΰ καί 
μονού, κατ ούτο έκεΐνο τδ 842 έτος, νά συγκρότηση σύνοδον άνδρων δμοβρόνων, 
ήτις ηνώρθωσε τήν λατρείαν τών εΙχόνων, καΟήρεσε τον είχονομάχον πατριάρ
χην Ίωάννην Γραμματικόν και έχειροτόνησεν άντ’ αύτοΰ τόν Μ εθόδιον. Αλλά 
το κράτος δέν ήδυνήΟη να̂  ώφεληΟή όσον έοει άπδ τής σωτηρίας ταύτης άποχα- 
ταστ^εως τήςτε όρΟοδοξίας και τής έκχλησιοσΐιχής ίνότητος, διά τδνδλίθριον 
του Μιχαήλ χαρακτήρα. Ό  δλως τοΰ πατρός άνάξιος ίχείνος υΐδς φύσεως 
μίν ών μοχθηρας, μηδεμίαν δέ λαβών ανατροφήν, εΤχεν Ιντούτοις έχ παίδων 
την ^ίω σιν νά πράττη τά τοΰ βασιλέως· δμα δδ ήβήσας, έφόνευσε τδν άγα-' 
βδν θεόχτιστον, 854, καΐ μετά δύο ?τη αύτήν τήν μητέρα εις μοναστήριον 
χατέχλεισε, λαθραΐον έχων εις πάντα ταΰτα συνεργδν τδν Βάρδαν' και χατα- 
ί .χ ί»  .1ί ,4 , 4 χ ,ν „  Κ χ ΐ,χ ,. ,  ,φ  863, 4 , „ ί μ „ „ ,  5λ ,, χχ-
. ίρνησιν, έτράπη έπΙ τήν άχαλίνωτον β6ρς5««ί« "ϊών βανβύσων οότου ό^ξί«»

ίΓΒΒ. 1£Ι0^ ΠΑΠ. ΙΟΜ. Β> ^  ^



ίί$ ΜΕΣΪ! ΙΪΤΟΡΙΛ:

κβΐ ΐΟν άγρ[(ιΝ ιτβΟώ».'ίικΐϊϊίι, 1ρματτ^9{α> «άλτ;, ησίτ* α! ΐϊοθτ,τότϊρ*ι «δ- 
&9χολ(χι, βννηβ«ις χαΐ Εταίροι, ίνΟρωποι Ιχ της έβχάτης τοΰ λαοΰ 

ξ*ως, μΐ9' Δν ο6 μδνοχ ^^υβαΐον όλως β<ΐ}γς β(ον, άλλί χ ι ΐ  αίςχρΰς τ^ 1ερώ> 
τ « β  τώ» τιρβγμάτων ένέυαιζί». Ό  Βιίρδας, κβ{ τοι μή &ι χρηστδς ά»ηρ, ίεν 
έχυβέρνηιη χ·χώς* νοήμιιΜ Δν κ ιΐ λύγιος, ένίψύχωα* τήν άπδ τΰν χρδ»
νων τοΟ θεο^λου έζινθιήσβ«Γ* αϊβ»ς έιηατιίμη·ιΐ χαΐ τέχνην, άντέ»τη άχοχρών· 
τν ς  εις τούς "Αραβας, χαΐ «εριέατειλε τους ΙΙαυλιχιανοΰς, οΤτινες άπδ αίρετιχων 
λο»υι>μένων μετεβλήΟηααν εις ληστρικούς μλν τ&< Έλληνο»ν έχθρους, συμμάχους 
βλ τών ’ΑράβΐιΝ έν τή μ·χρ9  Άσί^. Ά λλ' ύ Μιχα};λ, διχ'ονο/σας χαΐ χρύς τύν 
Βάρδον, έδολοφίνησεν ούτύν, τφ  βδβ, χ*\ «ρο-ήγαγεν άντί τούτου τδν Β«σ(- 
λ · ιο ν  τύν  Μ αχεδύνα, βστις άχύ εύτελοΰς χαταστάσεως εΤχεν, έν τίρ μεταξύ 
τούτερ, λά@ΐ« ^ η  άνωτερά τινα τής αυλής άξιώματο. Και ηαιδείας μέντινο« 
ήν 2λως δμοίρος, άλλ' εΤχε πολλά φυσικά προτερήματα, χαΐ, διά τήν έκιτηδειά* 
τητα αίιτοΰ περί τήν πάλην χαΐ τήν Ιππασίαν, τοσοΰτον ήγαπήύη ύπύ τοΰ βασι· 
λέϋΚ, Δστε οδτος ού μύνον τήν ΙδίύΜ άδελφήν Εΰδοχίαν δοωκιν αύτώ σύζυγον, 
αλλά χαΐ Καίσαρα αυτόν άνηγύρευσεν, άμα μετά την δολοιρονίαν τοΰ Βάρδο. Ή  

^χατάστασις τοΰ κράτους ήτο έντούτοις θλιβερά, οΐ Βυζαντινοί εΤχον άηοβάλει 
οχεδάν την Σιχελίζν, ϋτι άπά τοΰ 846* πολλαΐ τής Ιταλίας πόλεις, τάς ύποίας 
μέχρι τής έποχής τούτης χατεΐχον, χατελήιρβησαν ήδη ϋπά τών Αράβων, 6πά 
τδιν Αογγοβαρδίων δουχών, ύπδ τοΰ βώτοχράτορος Λουδοβίκου Β** οΐ "Αραβες 
άζήτησον να άπεχτείνιοσι την κυριαρχίαν αυτών μέχρι τής Άδριατικής θαλάσ· 
σης καΐ είχον ήδη κυριεύσει τήν 'Ραγούσαν (το 'Ρίσινον τοΰ Πτολεμαίου^ 
'Ραονσίον δά του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου)· άπδπειρά τις, προς άνάχτη» 
σιν τής Κρήτης άπά τών άπίστων, άπέτυχεν όλοσχερώς' τελευταΤον, τφ  869, 
σ τ ΐ ^  Νορμαννών, είς τους άποίους άπέδωχαν άν Κωνσταντινουπύλει τά βρα· 
δυτερον έθνιχδν γενδμεναν έπώνυμο* τών 'Ρ ώ σω ν, χατελθδν διά τοΰ Δανάπριος 
εις τάν Ευξεινον, έλεηλάτησε τά παράλια χαί τάς νήσους, και έπολιδρχησεν βύτή* 
τήν πρωτεύουσαν τοΰ κράτους, μέχρις οΰ τρικυμία διαλύοασα τον στύλον ίχεΐνο» 
ήνάγχασεν βύτον νά ύποχωρήση. Καί ώς $ν δέν ήρχουν πάσαι αΰταί αί συμ· 
φοραί, ά Μιχαήλ Γ ', διχονοήσας χαΐ πράς τδν Βασίλειον, άπειλήσας μάλιστα 
βύτάν, προεχάλεσε συνωμοσίαν, τής ύποίας έγένετο θΰμα, 867.

Ό  Βασίλειος Α ', χαταλαβών τύτε τήν ύπερτάτην άρχήν, έγένετο άρχηγίτης 
τής λεγομέντκ Μ α κ εδ ο ν ικ ή ς  δυ νασ τείας*  καί τοι δε οΰχι ένδύξως προα* 
χθείς, άνεδείχθη ευεργέτης τής πατρίοος, έξωλύθρευσε τους προμνημονευθέντας 
ΠεΕυλιχιανούς, χοτέστησε τά ονομβ α'ύτοϋ σεβαστήν παρά τε τοΐς "Αραψι χαΐ πα
ρά τοες βαρβάροις Ιθνεσι τής άρχτοο, ά^ή ρε^  άπο τών πρώτων τήν Ααλμα~ 
τικήν παραλίαν καί βιετήρησε τήν έπΙ τής Ένετίας καί 'Ραγούσης κυριαρχίαν. 
Άλλα μάλιστα έτιμήΟη διά τήν έπιτηδειύτητα τής ίσωτεριχής διοιχήσεως* διύτι, 
διά πλείστης φειδοΰς χατώρθωαε νά έπαρκέση είς τάς χρείας τοΰ κράτους, μή. 
θλίβων τους υπηχδους, ένεψύχωσε δέ τήν τε έργατιχήν τάξιν χαΐ ττ,ν τέχνην, 
Ιπιχειρήσσς «λείονας παντδς άλλου βασιλέιος οΐχοδομάς. Προςτούτοις, μέχρτ 
τών χρόνων τούτων ή λατινική γλώσσα ΙθεωρεΤτο ώς ή Ιπικρατοΰσ* τής χυ- 
βερνήσεΐιχ γλώσσα, χαίτοι παντάπαοιν άλλοτρία ουσα είς τούς όλως έξελληνι- 
σΟίντας ήδη ύπΐιχδους. Ή  άνάγκη τής θεραπείας του άτοπήμοτος τούτου εΤχε* 
άποδειχθή πρά χβιροΰ, διάτι «δσ*ι οί νίαραί τφ» «υχ9χριτί2!ίΐΫ|*δηλ«δή "ηί»*
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{ .. ν ί«  .ίμ ο .. φΛΧο,ήί 1 ,1  „ ο  „ι„ι , ι , ^  Α έ ο „ „  ™ μ , χ ^

κ » . ,  . γ τ α , , έ . , ,  ά„1 „ 1  , ύ ί τ μ κ ,  , . )  ^  μ .ί,„  ;  ^

Γ  .” * " . ν '" ’' ' '™ “ ' ’ )ί"""· “ ^ « · ! ί* ί  Τ « , » . χ ρ „ 1 . Λ , Η „ ΐ 7 « 2
ίΧ.Λ1ίρ„ Ε Χ ω „  μ ί „ ,  , ζ ,  ί,κ γ μ ,^ ίρ . ^

ϊ ’ Ε Α Τ !  “ “ »'” >« ή κ ι ^ 'Μν την ζ ^ ν  ««του, δ·(5τι δίίξνίγαγί τλ χβτίι την άνάχρισιν χ«1 τί,ν τιμωρίαν των
ένδχων ουχιαυτογνωμδνω«,ώ< σ·«νέβ«ινετ6τί συντίθωί Ιν τώ Βοζαντινώ χρά«ι
έ«ι « ιο υ τ ^  χαχονργη^Αάτων, μεχλ *Χ££»της εύθώτητοί χαΐ νομιμδτητοί.

υ  ΒααίλΕίος «πεΟανί, τώ 6 δε υ!δ< αύτου χ«1 διάδοχος Λ έων ΣΤ' 
δ^ΙπιχαΧούμενος Σοφδς, πλείατην μέν είχε ιιρδς ττ,ν Ιρωτιχήν άχολαοίβν 
«ην, δι χαί ε?ς έπιχινδώνους «ρδς τί,ν χλήρον ττεριέοτη ?ριδ«ς, ό'Χως δ’ έιττε- 
ρειτο των άναγχαίων τδτε τοΤς βαοιλεΰοι ιιολεμιχών προτερημάτων, ^το όμως 
ϊ^ιοωλος, πράος κβΐ πρδ πάντων λδγιος χαΐ ^ιλδπονος βντ;ρ, ΚβΙ αΐ μέν ϊδιβι 
«Μτυυ σ^γραιβοι, των δποίων δνομαστοτάτη «πήρξεν ή περί Ταχτιχής, δεν εΓ- 
χον πολλην την αξίαν* άλλ’ «πδ τής χατλ τούς αμέσως έπομένους χρδνους 
Χβταστοβεως της τε Ιπιστι^μης χαΐ τής γλώασης, δήλον γίνεται, δτι ή περί τ1 
νραμμοτα έκείνη έπιμέλεια τοϋ Λέοντος αυνετέλεσεν ου μιχρδν είς την έμψιί- 
χωσιν βύτων. —  'Αψ' έτέρου ί ΐ  πάσαι αχεδδν οΐ έξωτεριχαί αδιου έπινειρτί- 
«1.1 Εχ„5ρ, & 6« „ ,·_ ρ ΐ.„ , , 1,  Τ « λ Ι . , ,Μ ο „ · μ , ,„ ί , „ „ ο ,

Βυζαντινοί, διδτι οί μέν δοΰχες τοΰ Βενευέντου ήναγχάοΟησον ν ί  δενβώαιν, 
έπίτιν* Ελληνικήν φρουράν Ιντδς τής πδλεως βύτών, ή δ’ Ένετία άνε- 
γνωρι«ν έχ νέου τήν προαταοίαν τοΰ Βυζαντινοί αύτοχράτορος. Προςτούτοις, δ 
Λέων ί«μψ εν εις τήν κάτω Ιταλίαν άποιχίον, ινα χαταατήίτι ο3θις χρήσιμον, 
τήν υπο^βδιαλείπτων πολέμων έρημωΟεϊταν έχείνην χώραν. Έν δέ τη Σικελία, 
χατά τους του Λέοντος χρδνους, ίπ ΐ πλεϊστον προώδευοαν οΐ Άγλαίίται. Ά τυ· 
χεις ίπ.σης ΰπήρξαν οΐ τοΰ Δέοντος βτρατο'ι χαΐ στάλοι είς τους πρδς τοδς Βουλ- 
,άρ««; ,ώ ί  Ρω«ο„ « .; „ 4 ;  ·Λρ«5« „ ,ρ „ 1 ;  0 1 Β ο 1 Χ „ „  « ,

χον πλέον τδτε τδ άγριον χαΐ μάχιμον των προπατόρων πνεύμα, άλλά, έπΙ 
έμπορίαν τρβπέντες, άπέδησαν μβλαχώτεροι χβί άπολεμώτεροι. Μετήρχονιο 

Λ  την έμπορίαν τής μεσημβρίας χαΐ τής άνατολής μετά τής άπωτάτης ίρχτοο.
V δ'^ξαγομένην χαί ώς έκ της έμπορίας ταάτης, ίριαα.

τ ι^ ς  τδν Λέοντα* διότι ουτος, δια νά ύποστηρίξη νεωστί τινα ΙδρυΟεϊσαν έμπορι- 
χην ίτα.ρείαν, μετέθεσε, παρά τάς συνδήχας, τήν άγοράν των Βουλγάρων άπά

™Τ Τ  · ’ *'· « ”!»"■““·· ™ —
Ζ  μ!" Ίρ·μ<9..« ί«« . ί « ϊ .ρ ί -

« «  «4ι Ιπ.ίρομ4( , ϋ ,  ! ) * ,« „ &  ,* ρ„_

Γ ,ϊ  ! -  1 ' · ·  Βοών V ,  ή.«ϊ«άΛ1, ! μ «  Μ ί ,  ΐ™ , .
.Γ . ,5." ( 7 , ” ·  '7Τ'“ % · »  Ψ < -

* ’ 2̂  ^ΐίξίΕν ιούς δροος.
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Κ ιΙ 3 ήγίμοΜ ί ΐ  <β? 'Ρωσνχοΰ χράτο««, τοΰ ιτρδ μ»χρο3 τ ί ϊ ί  Ιν Κιο6(« σογ» 
χροτηθίνΐος, Ό λ Ιγ ,  Ι«ράτίθβϊ λέγουν χοτ^ τοΰ Λέοντος, χ ιΐ  χβΐ' βυτή« ·ϊίϊί 
Κων«βντινου*όλιω< ΙπίχίΙρηβϊν ϊφο3ον, την όιτοίαν Α βαβιλευς 8ιβ κολλών 
χρημάτων άκέτριψεν' άλλά τά ιπρί τούτου κολλά βρυλλοϋντβ χρονικά τών 'Ρώ- 
οων, δίν εΤναι άκοχρώντω; άξώπιοτ*. Ό κ ω ; δε κβΐ ϊν  ίχη  τά κίρΙ τή< ®τρα- 
τ*(«  τβύτης, τά βέβαιον φαίνεται, ότι κολλή έμκορικη αυνβλλαγή υφίατατο τότε 
μεταξύ 'Ρώοων χαΐ Βυζ»'<ϊ»''ών χαΐ οτι οΐ τελειιταϊοι υπήρξαν αρκετά οαβενιΐς, 
5βτε νά δκοχύψωαιν εΙ« έπονειδίατους βονΟήχαί κρος έχΟράν, τον όποιον εΰ- 
χερώ« ήδύναντο να χατατροκώαωσι. Καθ’ οαον δ’ άφορδ αυτό τούτο το νεωβτΐ 
έκιφαινόμενον Εθνοε των 'Ρώ σων, ή κατ’ ιδίαν οεύτοΰ έκΐ τοϋ μέσου αΙώνος 
τύχη, δεν ?χει ίτι αξίαν κολλήν ώ« κρός την δλην ττιο άνβρωπότητο! Ιστορίαν. 
Τό έν τή έννάτη έκατονταετηρίδι κατά πρώτον μνημονευόμενον τούτο ίβνοζ 
φαίνεται συγκείμενον οδ μόνον άκό Σλαυιχών, άλλά καΐ από Σχανδιναυικών στοι
χείων* το-ΰλάχιοτον ή ιδρυσίί τού 'Ρωσικοϋ χρέους συνδέεται μετά τών πολλά- 
κι< ί^δη κρομνημονευθεισών έκιδρομών τών Σκανδιναυίων έκείνων τυχοδιωκτών, 
οΤτινεε ένέβαλον κβύ εις την ανατολικήν Ευρώπην, καθώς είς την δυτικήν, καΙ 
ίφερον είς τήν κρώτην τό τών Ο ΰ ο ρ ιά γω ν  ονομα. Οΐ τολμηροί ουτοι κολεμι- 
οταί χατέκττ,σαν, περί τό 860, τήν μεταξύ τών ποταμών Δουΐνα {'Ρούβωνος τοϋ 
Πτολεμαίου) καλ “Οκα κα\ τής Λευκής Οαλάσστ,ς χώραν, καί, ένωΟέντες μετά τών 
Σλαύων αυτών κατοίκων, άπετέλεσαν ϊθνος Ισχυρόν, προσλαβόν τό τών Ρώσων 
δνομα’ έξαπλωθέντες δ’ ϊπειτα καΐ προς μεσημβρίαν, περί τον Δάναπριν ποταμόν, 
ήχείλησαν έντεϋθεν τό ιε  Βυζαντινόν κράτος καΐ τήν προηεύουσαν αυτού. Τοιου
τοτρόπως παρηχθησαν κατ’ άρχάς δύο 'Ρωσικά κράτη, ών τού ενός μεν ίστία 
ύπήρχε τό Νουογόροδον (δέστι, Νεάπολις), τού δ’ ίτέρου, ίι Κιοβια* ό πρώτος 
μέγας Κνιάζος ήτοι ήγεμών Νουογορόδου ΰπήρξεν ό 'Ρ ο ύ ρ ιχ , εΤς τών κυριω- 
τέρων άρχηγών τών έμδολόντων Ούαριάγων, οστις λέγεται άρξας άπό τού 864 
— 879. 'Ο  'Ρούριχ κατέλιπεν υΙόν ανήλικον, τόν Ί γ ώ ρ , δν Ιπετρύπευσεν δ 
Ό λ Ιγ ,  διαφυλάξας τήν αρχήν μέχρι τοϋ θανάτου, 942. Ό  Όλεγ καθυπέταξε 
χαΐ τό ίτερον 'Ρεοσικόν κράτος, μετέθεσε τήν έδραν τής χυβερνήσεως είς Κιοβίαν, 
892, έποίησε, 907, τήν προμνημονευθεΤσαν κατά Κωνσταντινουπόλεως στρα- 
τείαν, καί, δπερ βεβαιότερον τής στρατείας έχείνης, συνωμολόγησε, μικρόν προ τοϋ 
θανάτου τοΰ Λέοντος, έμπορικήν προς τους Βυζαντινούς συνθήκην* ό δε ύπ 
αυτού έπιτροπευθείς καί διαδεξάμενος ούτόν Ίγώρ ήρξε μέχρι τού 945, καταλιπών 
υιόν άνήλικον, άνθ’ ου μέχρι τού 964 έχυβέρνησεν ή τοΰ Όλεγ σύζυγος Ό λ γ α .

Όλως δό παραμελήσαντος τού Λέοντος τήν ναυτικήν δύναμιν, οΐ “Αραβες 
πειρατοί έπΙ μάλλον χαΐ μάλλον ί^χυροι άπέβησαν είς τό ανατολικόν τής με
σογείου μέρος, χατέλαβον τήν Λήμνον καί άλλας κολλάς νήσους, άφ’ ών προ- 
χειροτέρας είχαν τάς έκιδρομάς, προήλασαν μέχρις αυτής τής Κωνσταντινου
πόλεως, έλεηλάτησον τόν Ελλήσποντον καί τήν Προποντίδα, έπί δέ τέλους έκυ- 
ρίευσαν, 904, καΐ αύττ,ν τήν δευτέραν, μετά τήν πρωτεύουσαν, έν τώ Εύρωπβϊ- 
κφ τοΰ κράτους τμηματι, πόλιν, τήν Θεσσαλονίκην, σβάξαντες απαντβς αυτής 
τούς κατοίκους όσους δεν εΐχον συμφέρον νά έξανδραποδίαωσι, καί μή κζταβα- 
λόντες αυτήν είς έδαφος μόνον διότι αδρότατα έπί τούτω έλαβαν λύτρα. 
ένφ τοσούτον άΟλία ήτο ή τών τ^αγμάτων χατάστασις, ή αυλή χατέτριβε τόν 
κιειρόν αυτής είς άναξίας λόγου ραδιουργίας, ο δε Λέων, λαβών παρά τους κα-
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■ιετίρτίΐ'' Ζω ^ν, ίφωρίζετο διώ τοδ ««τριάρχου Ν ιχο ·

λάοϋ <00 Μ κ ίτ ιχο ΰ , άιτεχειροτδνει τδν ηβτρκίρχτιν τούτον χβΐ ίνηγίρευίΝτ 
Ιτερον, δβϊίί ο* μ-όνον ελυσε τδν άφορισμ,δν έχεΐνον, βλλ’ έστεψεν ώ< βκμβ». 
βιλέα τοΰ ιιατρος τδν άτδ τηί Ζωτ,ς γΜνηΟίντ* υίδν αδϊοίί Κ ω ν σ τα ντ ίνον  
Ε ', 9<ί. Άποθανόντα δε τδν Λέοντα είςτδ χατί ιεέδας ?τοί, διεδέγθη χατ’ άρχδ« 
δάδελιρδε αδτοα Α λ έξ α ν δ ρ ο ς , ώςβασιλεύς δμα χαι έηίτροπος τοΰ δνηλίχον 
ίνεψιοδ του, άνθρωτος ίοωτος *αΙ άσεδής, δστις άττέ&ανε χατ’ εύτνχέαν μετά 
ϊν Ετος· χαι τδτε ίχετρδιιεναεν ή Ζωή τδν οίδ» αδτής Κωνσταντίνον, τον δπ«- 
χληθέντα Π ορ'ρορογέννητον, διδτι έγενντ'θη βασιλεόοντος τοδ πατρίς. Ά λ- 
λίί χβΐ βδτη, εΐσβγαγοδσ* ε?ς το ιιράγμοτα τούς τε ίδίοος δδελ^ΰς κα» ίλ - 
λοος ιιβλλούς άναξίους όνθρώιιονς, νιολλήν ιιορήγογε δοσαρέσχειαν τςαρδ τοΤς 
Ιπι^ανεστέροις τίιν στρατηγών, ύν δύο έστασίασβν. Καί δ μίν Κ ω ν σ τα ντ ί
νος Δ ο ύ κ α ς , άιτοτυχών, χατεστρά<ρη· ό δ’ έπιτηδειότερος 'Ρ ω μ α ν δς , έ 
ναύαρχος τοΰ χατδ τον ΕϋΙε-.ν̂ γ «δντον στύλου, ηΰδοκέμησε, 9 ί9 , συνέζεν|ε την 
βυγατέρα αΟτοΰ Ε λ έν η ν ,  μετά τοΰ Κωνσταντένου, έσ^ετερίσΟη £χασαν την χν^ 
βέρνησιν διιδ τδν έ·πΙ τοΰ Λέοντος έπινοηΟέντα τίτλον τοΰ βοσιλεοχάτορος, κα- 
τέδαλεν ίκοντας τούς αντιπάλους, έξώριοε τήν Ζωήν καί έπΙ τέλους άνηγδ- 
ρευσεν έαυτδν Καίσαρα καί Αύγουστον, έπέτρεψε τδ αΰτδ άξιώματα καΐ είςτοδς 
τρεΤς πρεσδυτέρους υΙοϋς αύτοΰ, Χ ριστόιρορον, Σ τέφ ανον καί Κ ωνσταν
τ ίν ο ν  καί δεν άφ^ρεσε μ'εν τδ τοΰ βασιλέως δνομα άπδ τοΰ γαμβρού, ^λλλ 
έχράτει αδτδν ώς εί αιχμάλωτον έν τοΐς βασιλείοις.

Ά πδ των Ισωτερικών αδτών Ερίδων καί βαδεουργιών ώφελούμενος δ τών Βουλ
γάρων βασιλεύς Συμεών, έπανέλαβε τδς Εχθροπραξίας καί οΰ μόνον τδς πιρί 
τήν Κωνσταντινούπολιν καί τήν Άδριανούπολιν χώρας Ελεηλάτησεν, άλλ' Επι- 
ξέτεινε τας φοβερές αύτοΰ δηώσεις μέχρι τών Ενδοτέρων τής κυρίως Ελλάδος, 
ούδ’ Επαυσε τδς Επιδρομάς ταύτας μετά τήν άναγόρευσιν του 'Ρωμανοΰ, δστις 
κατ’ άρχας άνεδείχΟη παντάπασιν ανάξιος τής υπέρτατης άρχής, μή δυνηθεις 
νά προφυλάξη οόόέ τήν πρωτεύουσαν αυτήν, πολιορχηθεΐσαν καί Εν μέρει πυρ- 
ποληθεΐσαν ύπδ τών Εχθρών Εκείνων. 'Ό τι δέ πάσα αΰτη ή άθλιότης Ιπή· 
γαζεν άπδ τήν άνικανότητα τών κυδερνώντων άνθρώπων, οδχΐ άηδ τήν άνανδρίαν 
τοΰ στρατοΰ, Εξάγεται προδήλως Εκ τών κατά τών Αράδων Επιχειρήσεων. Κατ’ 
αύτδ Εκείνο τδ Ετος κατά τδ όποιον ή Κωνσταντινούπολις τοσοΰτον δεινώς όπδ 
τών Βουλγάρων ΕπιΙζετο, 926, δ τολμηρδς τήςθεσσαλονίκης δορυχτήτωρ Λέων 
δ Τ ρ ιπ ο λ ίτ η ς  ένικάτο κατά κράτος έν λιμένι τής Λήμνου ΰπδ τών Βυ
ζαντινών* καί προ δεκαετίας, δ στρατδς τοΰ αυτοχράτορος προήλαυνε νικηφόρος 
|εέχρι Μεσοποταμίας, δ δΕ γενναίος στρατηγός Ιω ά ν ν η ς  Κ ουρκοοας, Επί 
^Γχοσι καί Επέκεινα Ετη, πλεΐστον Ενεπνιε τρόμον εις τούς "Λραδας καί άφήρει 
^πδ αυτών μεγάλας περί τδν Εύφράτην καί τδν Τίγριν χώρας.

Έ ν Ετει 927 άπέθανεν δ φοβερός τών Βουλγάρων βασιλεύς Συμεών, Επειδή
καί τδ τοΰ Ρωμανοΰ κράτος, δια τής καταθλίψεως πολλών στάσεων, Επογιώ^ 

Οη ήδη όπωσοΰν, τά πράγματα Ελαβον Εχτοτε καλητέραν τινά δψιν. Οί Βούλγα
ροι, απειλούμενοι ύπδ τών γειτόνων αδτών, συνομολογοΰσιν ειρήνην* οΐ Ούγγροι, 
δμβαλόντες είς τδ κράτος τψ 934, Επί χρήμασι μέν πείθονται νά ύποχωρήσω- 
βιν, άφοΰ δμως τουλάχιστον προηγουμένως καί διά τών οπλών Εσωφρονίσθησαν·
ρΐ δε Ρώσοι, ύπδ τδν Ίγύρ, παραστάντες, 944, |Λετ' άναριθμήτων τΛοιαρίων είς
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■Α σΑμιΛ « δ  ΒοΛίροα χώ  ίΐς  άπ«Ορω»οτάτβί Ιχ^χτιλ ίϊΟ ϊνβς 
€|ωλοθριύβη»*νδπ>τώνβτρβτηγών Κουρχοοδ, θ ε ο ^ ά ν ο υ ς  χαί Β άρ$α Φ ω - 
»Λ, ήναγχάσβησαν ν1 (τυνομολογ^σωβι μ«τέχ£ίτβ βυνθηχην «ΐρ^ντ,( χαΐ έμπο
ρ α ς , έ£έχΟτ|βαν Κ χ»1 τ& χρι»τι*νςχδν Ορήίχευμ*. Ού ιιολύ ϋ  μ ετί Α  χβτορθωμβ 
τοΪΛΟ, οΐ <ριλύ$οξον ΐ)1β1 τοΰ 'Ρωμανοΰ, δυσαρίατηβίντες δι4 την ώνοιίητ, ην ηρ- 
](̂ ιοε« ίπ δ  τίνος ουτος νλ Ιπιδειχνύη είς τον γαμδρδν, χαθήρεοαν, 9 (4 , τδν γη- 
^ ιδ ν  Ιχεΐνον «ατέρα χαΐ εΙς μικρόν τινζ νήβον έςώριοαν, δποι> μετό τινα; Ινι· 
«οτα^ άκέΟανεν. ’Λλλ' εις Α  χατ& πόδας Ιτος, Ιρίβαντες χχΐ κρδς Αν Κ ω ν 
βτβντΤνον, ουνεληιρβηοβν ΰττ' Ατοΰ, ί  μδλλον ίιτ:δ τής ^ιλόρχου Α τΑ  γυνοιχδς, 
χαΐ όπήχΟησαν «ίς δύο διαιρόρονς ντ'οους, όΟεν δεν έπανήλθον ηλέον, δοτέ εχ· 
τότε 4 Κο>ν»τβϊτ7νος δχνδερνηβε μόνος. —  Ό  ήγεμών οδτος Ιιτεμελι'Οη *ολ4 
την Ιιειοτιζιεην χαΐ τήν Α^νην, ονινίγραψε πολλά, το πλεΐοτον άρχαιοτίρων 
«υγγραρων ουνιιλεγμόνα ίργα, χαΐ, διδαχθείς όπότε τής παιδείας αΰτοΰ χαι της 
Ατυχίας, έπεΟόμηβε τ4 καλδν καΐ πολλόκις τδ ίπίτοχεν’ όλλδ τδ πνεύμα ούτού 
ητο μιχρδν, δ δδ χαραχτηρ όΑινής. Ούδέν ήττον σι>'ι>ήψε φιλιχδς χαΐ όνίοτε ώφε- 
λίμους αχΙβεις μετδ πολλών έΟνων χαΐ ηγεμόνων* διότι &ν ή πρδς τδν Ιαχυρδν 
τής Ισπανίας χοβερνήτην (σελ. 72) οίκειότης υπήρξε λαμπρδ μάλλον ή λυσιτε
λής, ή μετδ των Ρώσων συμμαχία περιεποίησεν είς τδ κρότος πραγματικήν 
δ^όλειαν. Ή  μεγάλη δοόχησσα τής 'Ρωβίας 'Όλγα, δια να είμπορόση Α  δα- 
}ΐάση γειτονικόν τι ίθνος, όπεζήτησε τήν πρδς τοδς Βυζαντινούς ειρήνην χβί 
ίβοπτίσβη ίν Κωνσχοντινουπόλει, 9!>7. Εντεύθεν δδ πβρήχΟη μετα{δ των δυο 
κυβερνήσεων ^λιχή σχέσις, έπιχερδεστότη όποβασα εις Α  εμπόριον τής Κων
σταντινουπόλεως. Ηΰδοχίμησαν δε ο1 τοΰ Κιυνσταντίνου στρατοί χαΐ είς Α,ν 
Ιταλίαν καί είς την Ασίαν, διδ τήν χαΟ’ ΙχαΑρας τας χώρας ίπιχρατήσασαν 
τότε άΑίνειαν τής άρχής καί όδιόλειπτον περί αυτής Ιριν.

Ό  νέος αυτ» οίδς, 'Ρ ω μ α ν δ ς  Β̂ , δ κληρονομήσας την βασιλείαν, 959, 
Α τδς μεν δϊν ίφρόντισεν εΙμή περί των Ιδίων ηδονών* Α* δε κυβίρνησιν διεξή- 
γεν ή ο'όζυγος αυτού θ εο ^ α ν ώ , γυνή ευτελούς μεν καταγωγής, άλλα ρύσεως 
Ισχυρός, χαι δ πανούργος αυλικδς Ίω σ ή ρ . Έ πΙ τής βασιλείας ταυτης, οΐ δυο 
υίοί τού προμνημονευβε'ντος στρατηγού Βόρδα Φωκά, ό Ν ικ η φ ό ρο ς Φ ω κ ά ς  
καί ό Λέων Φ ω κά ς, μέγα ίκτήσαντο, δια τών κατά Μωαμεθανών χατορΟω- 
^εάτων, άξίωμα* καί τοσούτον περιεποίησαν είς τδ Βυζαντινόν κρότος κλέος, 
'δστε, ώς έκ τών ίργων έκείνων, ή κυβέρνησις τοΰ νεωτέρου 'Ρωμανοΰ ήδυνατο 
Α  όνομασθή ή ένδοξοτέρα δλων όπδ Δέοντος τού Ίσαύρου* διότι όνεχτησον, 
9 6 ί,  Α'* όίίόλογον νήαον τής Κρήτης, κβτολύσαντες τδ ίδρυβέν ΑτόΟι λτ,στή- 
ριον, χατετρόπωσαν πολλόκις τους Ά μ α δ α ν ίδ α ς  (ϊ?ε κατωτέρω § 13)εΐςΑ,ν 
Μεσοποταμίαν, χαΐ είς Αν Συρίαν, ίχυρίευσεν τήν Βέροιαν (τδ σημερινδν Χαλέπι] 
καί ίξήκοντα όλλας πόλεις χαΐ έπλήρωσαν τδ θτ)«αυροφυλάχιον τού κρότους διά 
των αμετρήτων θησαυρών, οίίς όπήγαγον όπδ Κρήτης καί Συρίας. —  Κατά 
Μάρτιον τού 963 άποβανόντος τοΰ 'ΡωμανΑ, ή ^οφανω όνέλαβε τήνέπιτρο- 
ιιείαν τής χυβερνήσεως έπ'όνόμζτι τών δυο αυτής παίδων, Β α σ ιλ ε ίο υ  τού Β' 
καί Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο υ  τΑ  ΣΓ', καί, διά νά όσφαλίση Α  κρότος αύΑ< κβΑ 
τών όντιπρόξεων το5 ΊωΑ,ν συγκλήτου, «υνεννοήθη μεΑ  τώί Νιχηφό-
ιρου Φωκά, δστις, χαταλαβών, Α  συμπρόζει τΑ  έπιφανεστότου των χρόνων έχεί- 
.ν»ν στρβτηγΑ Τ σ ιμ ισ κ ή ,  τήν ΙίωνσϊανϊΐνΑπβλιν, Ανγοόστν 903, όνηγο-
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αυΐόιφ^ηιρ, <τυΜΐζεύτ.Ο)) μετ^ τή^ χή(ης βανιλίδιτ; χαΐ άνείειξε ΚχΙββρα 
ίλν γηρβιδν β&τοίϊ «αιίρ». 'Ο Ν ιχτ^ροί διεφύλβίε καΐ-ώι; βασιλεύς τ6 μ£γ* 
έπύ τοϋ «ολέμου £νο[λα, δπερ «ρύ καιρού ήδη, ίηύ κοινού μετ& «οΟ ίδ ε λ ^ ,  
«ΐχ«ν ^ζοχττίβει' δι6τι ίν Άσία μεν άδιαλείπτωε σχεδύν οΐ στρατελ αύτού άν«· 
βείχ^ηβ*» Μωαμεθανών νιχη^δροι, έν Σικιλίι^ δέ ά«έΐΐ>χ* μέν ίπ ι-
2 «(ρη9(ς ΐΐς  τού ναυάρχου αύτοδ Νικήτα, άλλύ τοσούτον ήτο τύ «αρίι τοΐς 
Φατιμίοαις, εΙ< οϋ* τύτε άνήκεν ή ν^σος αυτή, άξίωμα τοϋ άνδρδ«, Οστι εά 
Αγέρωχοι ίχείνοι ήγεμόνες^ ιερ!>« τούς όαοίοος οΐ κροχάτοχο< του μίχρι ιιλτ,ρ<ι>· 
μης φδρου εΤχον έξευτελιβΟή, άπίδωχα* αυτίρ τους βίχμαλύτους ίνευ λύτρων. 
Κατ^ δ« των Βουλγάρων τελευταΐον, οΤτινες άηαιτ/σαντες τάί ντνομισμίνβς 6ω- 

τραχέως ί« ' αύτοΰ οπειεΙμιρθτ,βΒν, ί»«εχίνη«ν ΙιιΙ χρήμββι, τύν 'Ρώαον 
ήγεμόνο χαΐ οΐύν τής Όλγας Σ δ ια το β λ α ΰ ο ν . Κατλ δυβτυχίβν δ Νιχτιφίρος, 
ΙηΙ τ?ί είοηγήσει τοϋ αδελφού, ήδ(χ»>βε τύν Ταιμισχήν χαι δυαηρέοττ,βεν οδτω 
’ώ  ιιλεΐστον τού βτρατού· οΐ οΰλιχοΐ δφερον χαλεχως τήν οΰατηρίτητα καΙ άφδ* 
λείαν αΟτοΰ* 6 κλήρος «αρωξύνθη, διδτι β βασιλεύς ο6 μόνον κατά τό δοχοϋ* 
ίιώριζεν εις Έτιισχοχας, άλλύ ήθελε χοΐ τλς είς τήν Ιχχλτ|σ£ιν 6ωρς3« ν4 πε- 
μιστείλη· ό λαός Ιπιίζετο ίιιιδ τών Αδιάλειπτων έχείνων πολέμων, καΐ βύτή ή 
βεοφανώ ήτοι Αήδιασε τον Νιχτιφίρον χοΐ ήγά*τ)σ8 τόν Τσιμισχήν, ή έφοβήΟτι 
{ΐήπως οί υΙοΙ της παραγχωνισθωσιν ύιι^ρ τού Λέοντος Φωκά. Τούτα £λ πάντα 
βροεκάλεσον συνωμοσίαν, δι’ ής ίδολεφονήθη μεν ό Νικηφόρος, Αντ,γορευθη 
βΰτοχράτωρ 6 Τσιμισχής, 909.

Ό  νέος βασιλεύς, χαίπερ δι' Αδηιίας χαταλαβοΝ τήν Αρχήν, ΑνεδείχΟη Α ι̂ος 
•(ής τε ιιροτέρας ΰπολήψευκ χαΐ τού γένους αυτού, όντος έπιφανεστάτου* κροσέ- 
^ίαβεν Αμέσως κοινωνοΐις τής βασιλείας τούς υίούς τοϋ 'Ρωμανοϋ, Βασίλειον θ ' 
«αΐ Κωνσταντίνον Σ Τ ', χαι κατ' άρχάς μ'εν ήθελε νΑ συζευχθή μετά τής Θ»ο· 
φανούς, Αλλ' Ικειτα Απεμάχρυνεν αΰτην, χαί ίσως όχι Απροθυμως, είς νήσον 
τινΑ, χαθύ χατηγορηΟεϊσαν μεν ένεκα τοϋ φόνου των δόο προτέρΐι>ν συζύγων, τού δέ 
κατριάρχου μή έκιτρέψαντος τύν τρίτον αύΑής γάμον. Αιετέλεσε δέ άμέτοχος «ά- 
βης κενοδοξίας χαι ώμότητος, κερί δΐ τύν πόλεμον συνετός χαί έπιτήδειος. Κατα- 
βαλών τούς Από χοινοϋ εις τύ κράτος έμβολόντας καί μέχρις Άδριονουπόλεως 
προελάσαντας Βουλγάρους χαΐ 'Ρώσους, χατώρΟωβεν έπειτα νύ διαιρέστι αυτούς 
Απ' άλλήλων* χοΐ τούς μλν πρώτους έντελώς χοΟυπίταξεν, είς δλ τούς τελευταίους 
Απέτρεψε νΑ Απέλθωσιν οίχοι, συνεπαγόμενοι Απασαν τήν λείαν αυτών, φρονιμώ- 
τατα ποιήσας' διότι τΑ λάφυρα έκεΤνα Απέβησαν όλέΟρια είς τούς 'Ρώσους, οϊτι* 
νες, ένεκα αυτών, προσε^ήΟησαν καθ’ όδύν ΰπύ τών ληστρικών Πετσενέγων χαί 
ϊπαθον ήτταν φούερΑν, καθ' ήν έπεσε χαί ό μέγας αύτών δούξ Σβιατοσλαύος, 
972. 'Ο  Τσιμισχής κατέστησε τήν Βουλγαρίαν έπαρχίαν, διαιρέσας αυτήν είς 
τμήματα, ων προέστησε Βοϊβόδας, ήτοι ιθαγενείς μεγιστάνας, έπειτα δέ έδραμε 
νΑ δρέψη νέας νίκας είς τήν Ανατολήν, καί, άφαιρεσας Απύ τών Φατιμιδώ» καί 
'Αμβδανιδών το πλεΐστον τής Συρίας, Ιμελέτησε νΑ αφατεύση έπΙ τήν Αρμε
νίαν καί ήθελεν έπαγάγει έντιλή είς τούτο τύ μέρος τού κόσμου πραγμάτων 
'Αλλοίωσιν, 8ν βίν προελάμβανεν ούτύν ό θάνατος έν τψ μέσω τών κατόρθωμά» 
των έχείνων.

Έ κ τών δύο αυτού συναρχόντων, Ανελαβε τότε τήν χυδερνησιν, ίχ ι τε τώ ίδιφ 
χαί τώ τού Αδελφού αντούόνόματι, μόνοςδ Β α α ίλ ε ιο ς  Β', 976-^<02ίί, χαί
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ίνείεΙχβη ϊνάμιλλοί «ιιτοτίρων ίων |»86ίων «ρο*«τ4χω», «βίιτερ ϊχων ηρδί 
«λείτεβς Ιξ ίρχης νλ »β>α(σ^ δ»»χερε(ιΐί, ίιίτ ι δύο μέ* »βτ’ βύ«ϋ έ»ταβ{β»«ν 
ετερβχηγοί, κβτβλβδόντεί ιιάοαν ττ,ν Άσίον, ίιτβνίιηηοιιν δε χώ οί Βοΐβόδαι 
των Βουλγάρων, ινιι βνιχχ-εήσωΛ την άνεξβρτηβΙβν, χαΐ, «ροβτηβάμενοι ίιγεμδν* 
τολμηρδν, τδν Σ β μ ο υ τ ,λ , χατέχτηοαν μ^ν τβς 1εσρ*xε̂ μέν5!  ̂ Ιτβρχίβί, μ ί-  
χρις Ιντδ« Λ  τή« Πελοπονντ,ίου δκείίτεινβν τάί λτ.ίτεριχίκ χτί γ.ονςχάς βύτών 
άυιδρομάς. Ό  Βικτίλειος χατέδαλε «ρώεον τοΰ« Ιμ(ρυλίηυ< Ιχείνους άντιπβλοοί, 
χ*1 άχαλλαγείς ά«δ αυτών, ίπεχείρηοε» ?πιιτ* πδλτμον «ρδ< τους Βουλγάρους 
μϊχρδτατον, χαβ’ δν, ίκδιχούμενος την ώμδτητα τών Εχθρών ίχείνων, ε!ς ιιλεί- 
« η ν  χα\ αύτδς καρεξιτράχη ώμοτητα' διότι λέγεται, μεταξύ πολλών ίλλων, ότι 
ίτυφλωαέ ποτέ πεντεχαίδιχ* χιλιάδας αιχμαλώτων. Τούτο κατεπτόηβε τούς 
Βουλγάρους" χαΐ ίπειδή προςτούτοις ό υΐύς χαΐ διάδοχος τού Σαμουήλ Ι^νευβη 
ί>πό τίνος τών μεγιοτάνων, χατωρβώΟη τελευτβΐον, τώ 1048, ή όλοαχερης της 

■ ίίναατάτου χβΐ ΙρημωΟεΕβης βύτών χώρας χεέρωαις. Συγχρόνως ό Βααίλειος άφ 
Ονος μ4ν έξηοψάλιζε τ4 αρκτικά τής μικρβς Άαίας ς·υνορβ, προακτηαάμενος την 
ίρεινήν Καυκασικήν της Ίδηρίβς χώραν, κβτηνβγκαζεν εις ^ρον τούς Μωαμε- 
βανούς Έμίρβς της Συρίας καί περιέατελλε τάς εις την χώραν ταύτην ίπιδρο· 
μάς τών -νομάδων Αράδων* άφ’ ετέρου δε ύπεχρέου και τούς Κροάτας χαΐ τούς 
Σέρδους νά άναγνωρίαωοι την κυριαρχίαν αύτου, κβΐ κατελάμδονεν ϊ-παβαν την 
Ανατολικήν τού Άδρίου παραλίαν. Αλλά πάοαι αύται αΐ εύτυχεϊς έπι-χειρήαεις 
εΤχον καί τινα έπιζήμια άποτιλέαματα' διότι έντεύβιν ό Βασίλειος περιέστη πρύς 
■τούς Ονγγρους εις νέας καλ πολλάχις δυσαρέστους σχέσεις, Ιδιχονόησε προς τούς 
συμμάχους οότοΰ Ενετούς χβί ήναγκάζετο νά προστατιύη χοτά τών Πετσε- 
νέγων καΐ ίλλων βαρδάροΛ γειτόνων, την έπαρχίαν τής Βουλγαρίας, τήν «ρότε- 
ρον οιχοδεν σωζομένην. Έ πΙ δέ πϊσιν, ηυξησαν άναγχβίως χβΐ οί ιρόροι. Ά λλ’ 
«μως, ώς έχ τού νέου άξιώματος τύ όποΤον έλαδε το χράτος χαλ της άπαραμίλ- 
λο·υ τότε ναυτικής βύτού δυνάμεως, ηδξησβν μεν αΐ δημόσιοι εισπράξεις, έπολλβ· 
•κλασιάσΟη δε ή πώλησις τών τεχνουργτ^εάτων και πλείσττ.ν Ιλβδεν έττίδοσιν ή 
Ιμπορία, μάλιστα εις τάς ναυτιχάς τής χάτω Ιταλίας πόλεις.

Τόν τοΰ Βασιλείου βδελιρον Κωνσταντίνον ΣΤ ', τριετίαν Ιπιζήσαντα χαί ί -  
δρβνή, ώς πάντοτε, άνβδειχθέντα, διεδέχθη δ έπΙ τή θυγβτρι αυτού Ζ ωή γαμ
βρός 'Ρ ω μ α ν ο ς Ά ρ γ υ ρ ό ς , 1028·—1034, άνήρ λόγιος, όσης όμως, βαντβ- 
σβείς, δη είναι καί στρατηγός Ιπιτήδειος, ήττήθη, 1030, ύπό τίνος ήγεμόνος τής 
τών Κελα··>ιδών (Γδε κατωτέρω, 8 13) δυναστείας. Καί τούτοι» μεν τήν ήτταν 
2νδόξωςήνώρθωσε μετ'ολίγον ό στρατηγός Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Μ α ν ιά χη ς , πλεϊστον 
'άμπνεύσας τοΐς άπίηοις τρόμον, ώς προϊστάμενος τών περί τών ίνω Τίγριν 
ίπαρχιών* τον δό 'Ρωμανόν, άποΟανόντα, ή, ώς εΤπον, ρονευθέντα ύπό τής Ζωής, 
διεδέχθη ό έραστής ταύτης χαί {πειτα σύζυγος Μ ιχα ή λ  ά Π α ^λ α γό ν ιο ς, 
4034— 1041, έπί τού όποιου, ασθενούς ίντος τότε πνεύμα χβΐ τό σώμα, ή 
χυδέρνησις διεξήχθη ύπό τοΰ άδελροΰ αυτού Ίω άννου, έγένετο δε άτυχήςτις 
Απόπειρα πρός άνάκτησιν τής Σικελίας, εις τοσοίΛον δό στενήν σχέσιν περιήλ- 
6ον εά Βυζαντινοί πρός τούς'Ρώσους (τών οποίων ό ήγεμών Β λ β δ ίμ ιρ ο ς Α ',  ό 
χαί μέγβς έπιχαλούμενος, ίτ ι άπό τοΰ 988 είχε συζευχΟή ίδελρήν τινα τού αύτο- 
χρβτορος Βασιλείου) ώστε πολλά έχχλησιασηχά καί πολιτικά τούτων άξιώματα, 
ίσα άτεήτονκ γνώσιν γραφής χ«1 πραγμάτων έμπειρί^ν, ύπό ΐλλήνο» κατείχοντ».
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*0 Μ(χβηλ Δ', ({ποΟί̂ I«̂  φ  τ ϊ (*ον«χιχΙιν υχημι, κ«1

■ίύη ή Ζωίι οΙοθίτηιιε τδν άνεψί^ν βδτοΰ Μ ιχα ή λ  Ε ' τον Καλαφάτην, ίν- 
βρωττον χαΟ’ όλβ άνάξιον του ίιτκρτάτου άξιώ|Λβτοί, δατις, ίπιχειρν,σαί ν’ άπο- 
6άλη τή» χηδεμονίαν της θετής ούτοδ μητρίς, χαΟηρίΟη ίιη’ αύτής τ ι χαί τής 
άδιλφήςτης Θ εοδώ ρα ς, 4043, αιχννες ίςφετερίβθηβαν ήδη τήν χυδερνηοιν* 
άλλδ μετ’ δλίγον ίννδηβαν, οτι γυναιχεΓαι χιΐρες δεν ήδυναντο να πηδαλιουχή- 
οωβι χράτος ύκδ βαρβάρεον ίΟνών ικριεστοιχισμένον, χαΐ μάλιβτα εις Ιποχήν 
χαθ’ ήν τδ τουρχιχδν των Σελτούχχεΰν ?0νος εΤχε καταχλύβει ϊπαταν την μετα
ξύ "Όξου χβΐ Συρίας χώραν. "Οβεν ιιροεχειρίααντο αΰτοχράτορ» τον συγγενή του 
βασιλιχοΰ οϊκου Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ν  'Ι/ τδν Μ ονομάχον, δστις ουνεζευχίη' 
την γραίαν ήδη Ζωήν χαί δεν Υστερείτο συνέσεώς τίνος χαί σταΟερύτητος, διδτι 
ού μόνον πολλας χατέδαλε στάσεις, αλλά χαΐ νίαν τινά χοΐ μεγάλιιν τών 'Ρώσων, 
ύχύ τδν ήγεμόνα αΰ^ν Ίεροσλαΰον Λ', έπιδρομήν άιίεκρουσε, χαΐ τούς ΙΙετσενέ- 
γους δϊ, τούς έπι μαχρδν δηώοοντσς απασαν την Θράκην, ίιιΐ τίλους χατηνάγχαοε 
νά εΙρηνεόοωσι χαι νύ ύποχ<ι>ρήσωσι, δια τών στρατηγών Ν ικηφόρου Βρυεν- 
ν ίο υ  χαι Μ ιχα ή λ , τοϋ αρχηγού τών μισβοφόρεύν Ούαριάγων. Μετά δε τδνχα- 
τ1 τδ αύτύ ϊτος συμβάντα θάνατον τοΰτε Κωνσταντίνου χαι της Ζωής, 4054, 
ήρξεν ίπ ΐ δυο 2τη μόνη ή Θεοδώρα, συνετώς χαΐ ίιιιτηδείως· χαΐ θανούσης αυ
τής τφ 4056, άνηγορευβη δ Μ ιχα ή λ  Σ Τ ' ό Σ τ ρ α τ ιω τ ικ ό ς ,  ίνθρωιιος 
γέρων καΐ άνίχανος, δοτις χατα τό Ιπόμενον Ιτος χατεβλήΟη ύπό τοϋ στρατη
γού Ί σ α α χ ίο υ  Α ' τοΰ Κ ομνηνοϋ.

Ό  ’ίσαάχιος ήτο άξιος τοΰ βρόνου. Πρό ικίντων Ιιιεχείρησε νύ άνορΟώση την 
υπό τών σπατάλων αύτοΰ προχατόχων παντάποσι διοφΟαρεΐσαν οικονομικήν κο- 
τάστασιν τοϋ κράτους καί δπεμελήΟη περί τούτου μετά τοΰ αύτοΰ άχοιμήτου ζή
λου μετά τοϋ οποίου ό άδελφός αύτώί Ιω ά ν ν η ς , εις Βν δπετράπη ή στρατηγία . 
τών δοτικών στρατευμάτων ήγωνίσβη ΰπέρ τής τών συνόρισν άσφαλείας. Καί περί 
τής Ιιηστήμης δε κατεδλήβη πολλή χατα τον χρόνον έχεΐνον σπουδή, διότι ού 
μόνον αυτός ό Ίσαάχιος, άλλό χαί ό κληρονόμος τοϋ θρόνου αύτοΰ, έτι δέ οΐ δύο 
όπί τής βασιλείας ταύτης άναδειχθεντες πατριάρχαι, Κ ω ν σ τα ντ ίν ο ς  Λ ε ι- 
χ ν ο ύ δ η ς  χ α ί Ιω ά ν ν η ς  Ξ ιφ ιλ ϊν ο ς ,  χαί ό τής συγκλήτου πρόεδρος Μι
χ α ή λ  Ψ ελ λ ό ς , υπήρξαν άνδρες διακεκριμένοι ίπ ΐ τή σοφίφ αυτών* Ιξελίξοτο 
δλ δ Ίσαάχιος διάδοχον ούχΙ συγγενή τινα, άλλα τον ίνδρα τόν όποιον αύτός τε 
χαί δ γενναίος ΐύτοϋ άδελφός Ιωάννης έθεώρησαν ώς τόν έπιτηδειότατον προς 
τοϋτο, τόν Κ ω ν σ τα ντ ίν ο ν  Η 'Δ ο ύ κ α ν , είς Βν χαί ζών Ιτι άνέθεσε τήν χυβέρ- 
νησιν, 4 059. Ό  νέος βασιλεύς ήκολούθησε τό βήματα τοΰ προκατόχου, χαί πρό τοΰ 
θανάτου, 4067, διώρισε διαδόχους τούς τρεις αυτού νέους ?τι υΙούς, άναΟεΙς τήν 
έπιτροπείαν είς τήν περιώνυμον έπί τη πολυμαθεία σύζυγον αύτοΰ Β ύδοχίαν, 
2πί τώ δρω τοΰ να μή συνέλθη είς δεύτερον γάμον. Άλλ’ αυτή, παραβάσα μετά 
ίπτα μόλις μήνας ττ,ν ένορκον ύπόσχεσιν ήν είχε περί τούτου διύσει, έγημε τόν 
στρατηγόν Ρ ω μ α νόν  Δ ιο γένη , χαταλαδόντα συνάμα χαί τήν άρχήν, 4068.

'Ο  'Ρωμανός έζήτησε νό άσβαλίση τόν θρόνον αύτοΰ διά κατορθωμάτων χαί 
καταχτήσεων* δθεν ώρμησε μετ’ ού πολύ έπί τούς Σελσούκκους, οίτινες μέχρι 
μόν τής έποχής ταύτης προς τούς Άραβας πολεμοΰντες, άπέφευγον τοΰ να ίλ- 
θωσιν είς χεΐρας ματά τών Βυζαντινών, ήδη δε άκέβησαν θρασύτεροι. Καί είς 
^ύο μΐν στρβτείι^ ηύδοχίμησεν ό β ^ ιλ ^ ς ' άλλβ τήν τ£|την, άπατηθείς



*<)λάχων ικ ρ(«  της 1ί1«« χ«1 τή« των ΙχΟρώ* δ«νά|Λ€«ς, ο!> μίνοΜ δλο- 
σχίρώς ήττν.ίη, Λ λλ χαΐ ^χμβλωτιύΟη, 4071. "Λμχ έλβούβης « κ  ««ρΐ τού
του ϊΐδτ,βϊως «ις τη» Κωνοτιΐνηνούιιολιν, άνίχηρυχθη μΙ» ίχβτωτος ό 'Ρωμανλς, 
ί»’ ί«ργι(α« τοίί βίίου τών τοΰ Κωνοταντίνβ» 4Γ υΙών Ίω ύ *»β υ  Δ ού»β, 
ίντιγορίόθη δΙ 6 «ρίββύτιρος τών οΙών τούτων Μ ιχ α ή λ  Ζ 'Π β ρ β π ιν ά χ η ς .  
•Αλλοίως δλως ίπολιτίύβηααν οΐ ΣΛσοϋχχοι ιτί*« τδν γβνναϊον ίνδρα, *1ς δν ή 
•ΐύχιΐ έφάνη δυαμενής, βιδτι ού·μ6νον ιριλανδρώπως, άλλα βαοιλι*οι:ρ·*ώ< *ροα- 
ηνίχΟηβαν «ρλ« αύτόν χαΐ άπολύσαντίς -Αν 'Ρωμανδν ί«1 λύτροΐί, ονδεμίαν «*(Α 
τή ί «ληρωμής αυτών ίζήτηααν άβιράλειαν άλλην ειμή ■Λ'* Ραβιλιχδν αύτοΰ λύγον. 
Ό  'Ρωμανύς ίττεχείρηαε τότ* νά άναχτήβη την άρχήν, άλλ’ άτυχήβας «άλιν χαλ 
ί»τΛ των Ιδίων δβαδών άναγχααβε’ις νά «αραδοθη είς τοίις ίχβρούςτου, ·Βεριι>- 
βρίβθη αίαχρώς, ίτυφλώδη, Εχαβε τ4 χάνδεινα χοΐ βιτίθανεν άλεεινώς, 4074, 
βιοτηρήοας δμως μΕχρι της υατάτης ώρας άναλλβίωτον την χαρτερίαν οίκοι» 
χαΐ τήν τής ψ«αή< άταραξίαν.

Ό  Μιχαήλ Ζ' έδιδάαχετο ΰ*δ τοΰ Μιχαήλ Ψελλοΰ νά «Γβμχλίχη βτίχοος 
2νφ τδ χράτος, «ιεζίμενον διΑ τών βορβάρευν «αριατρίων ίβνών, δπδ τών Σελ- 
αούχχων χαΐ ίιχδ τών Νορμαννών, ώμοίαζε «ίλιν άχανταχύΟεν άχοχεχλειαμέ- 
■νην. Ένδηρ Γβχοεν όχωαοΰν δ τοΰ βααιλίεος βεΐος Ιευάννης Δουχας, ή  κατά- 
αταβις τών χραγμάτων ήτο μ£χρι τ«δς άνεχτή, άλλ’ άφο5 μετλ τήν άχομίχρυνο.ν 
βυτοϋ, 4074, τίι χάντα χερεήλΟον «Ις χεΐρβς άχολίμων άνδρών, ν> χαχόν άχο- 
ρυφώβη. ΟΙ άνίκανοι οδτο* άνθρωποι, δια βώσωαι τδ χράτος, ι ^ γ α γ ο ν  τδτε 
δύο άνεψιούς τοδ Ί β β α κ ίο υ  Α' Κ ομνηνοΰ, τον Ίοα ,ά χ ιον , λββόντβ τδ 
μ£γα άζίωμα τοΰ I» Άνηοχείςι οτρατηγου, χαΐτδν Α λ έ ξ ιο ν ,  ίχπ εμ ^ν τα  
χατάτινων Νορμαννών μιβΟοιρδρων, οΤτινες, δοβαρεοτηθέντες άχυ τής χυδερνή- 
αεως, έλήατευον χαΐ «ήουν τήν μιχράν Άαίαν. Ό  Αλέξιος χατΙαχικί τέλος 
τών άντιχάλων αύτου, άλλδ τδ χράτος ήτο χεριεζωομένον δχδ έχθρών. ’Ε. 
Ιταλία εΤτεν ήδη 6 'Ροδέρτος Γυαχάρδος άιραφέαει άχδ τών Βυζάντιον άπίαις 
οδτών τδς χτήβιις· τήν μιχρδν Άοίαν έλεηλάτουν οΐ Σελοουχχοι, διβτελουντίς 
τότε ΰχδ ήγεμόνα μέγαν χαρ4 βέ τον Ιατρόν, τδ χράτος ήπειλειτο αυγχρδνω; 
6χδ < :^ρ ω ν , Κροατών χαΐ Βουλγάρων. ΚαΙ τδ μέν τελευταία ταυτα ΙΟνη, ή 
διηρημίνα όντα, ή άνεχιτήδεια, εύχερώς όχωσοΰν άπεχρούαΟησαν, 407δ· τότε 
5 ^  Ιαταοίαοαν δύο έχίαημοι ατρατηγοί, δ Νικηφόρος Βρυέννιος έν τή Εΐ^χυχη 
χ α Ιδ Ν ιχ η φ ίρ ο ς  Β ο τ α ν ιά τ η ς  έν Άσίφ. Ό  βαοιλεδς Μιχαήλ, όπδ δύο άντι- 
χάλων βυγχρόνως άχειλούμενος,· ήΟύμηαε χαΐ άχοΟέβις τήν άρχήν Ελαδίτομο- 
ναχιχδν οχήμα, 4078. Ό  Βοτανιάτης, άναγορευΟιΙς έν Κωνοταντινουπόλε;, 
χατέβαλι, διά τοΰ ίιχ" αύτδν τεταγιεένου Αλεξίου, χαΐ Α* αντίζηλον Βρυεννιον 
άλλ’ ουδ’ αδτδς έφύλαξε χολύ Α,ν άρχήν, διότι νέος έξςρβάγη μετ’ ολίγον έ » ^  
λιος άγό», χαΐ ένφ άφ’ ένδς δ 'Ροβέρτος Γυαχάρδος άχεόιβάζετο ε’ις τήν Ιλ 
λυρικήν χαραλίαν, άφ’ έΑρου δέ οΐ Σελσοΰχκβι χροήλαυνον νικηφόροι έν τή |Μχρ| 
Άαίφ, βτββιάζουοι δύο στρατηγοί, δ Αλέξιος χαί ό Μ ελιβσ η νδς , δ μέν έν 
θρόχη, δ δέ έχΐ τής Άανανής τοΰ Βοοχόρου χαραλίας, χαί έπίρχονιαι αίφνι- 
δίως έχί τήν χρωτεύουσαν, άναγορεύεται δέ δ Αλέξιος αύτοκράτωρ, 4084, χαί 
άτητρέχει Α  τοΰ Καίοαρος άξίωμα εις τον Μελιββηνδν. Ό  Βο**νιάτ».< έτελείω- 
α  Αν βίαν είς μοναατήριον.

Β . ΐ ίε ρ ί  τώγ « ίτ ιώ ν  καί τω ν ά χ ο τε λ εα μ ά τω ν  τοΰ χ ω ρ ισ μ ο ύ
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δ ο τ ι κ η ί  Ι « χ λ τ ) » ( β «  τη <  δ ρ θ ο δ ί ξ ο υ  ί ν α τ ο λ ι χ ^ .  —  Τ^ν
χωρυμΑν των Ιχκληβ.ών ίιηίγβγον ίρ ’ ίν^ς ή ίξίω«« τίίί Π*«χή< 
ν1 ίβ€χτ*ίν,ι μέχρ» τη< άνβτολν τ& ίιπέρογχον χράτο< -Α όποιον Ιλβδίν ό» 
τή δόσίΐ, όφ’ ίτέρον τό «δυνατόν τοΟ νλ χβτορβωΟ^ ή άς{ω«; «ότη. Τιρόντί, οΐ 
Πόπαι ίτχυοαν έν δυτιχή Ευρώπη, δ.ότι τό« ητο άνάγχτ, νί« {ίχύίω«· τό 
κρότος αυτών άνίπλ/ρωοϊν όλους τοΰς πολίτικους, κοινωνικούς χαΐ ηθικούς δ«- 
πμούς ών δλως όοτςρίϊτο ό βάρβαρος έχςΐνος χόομος· «ίς τήν άνατολν τοιαύτη 
όνάγκη δίν ύπήρχς, διόη έντβΰθα ύφίατατο πολιτική όςουβία ϊυρυθμος, λογία, 
•πολλάχις Ι^υ ρ ύ , ίνίοτε μίγαλεπήβολος. Έντβυθί* ή παπική παντοδυναμία <ν 
τή δύαει, ού μόνον «ύίξήγτρος εϊναι, άλλα χαΐ «ύίργιτική μέχρι τίνος άπέβ»,· 
•Ις τήν ανατολήν έ^Ενοντίος ού μόνον άχατόλτιπτο* «Τναι, πώς ήδυνατο νλ ϊΰδο- 
κ ιμ ή ι^  αλλά καΐ &ν ήτο δυνατόν ν4 κατορθωθή τούτο, ήΟελιν ές άρχής άποβή 
όλιθρία. Διά νό «ΕίσΟώμεν περί τούτου, άρχει νά ένθυμνιθώμεν τ> συνέβη είς 
τήν Ευρώπην, άμα άπο τής 4* έχατοντιιετηρίδος ήρχισαν νά συγχροτώνται ού- 
τόθι κυβερ^σεις εύρυθμοι, ΙσχυραΙ, καί κατά τύ μάλλον χαΐ ήττον πεφωτισμέ- 
ν«Γ Ιπειδή οΐ ύπηρεβίαι τάς οποίας πρότερον 6 κλήρος προσήνεγχεν εις 'τή» 
πολιτικήν κοινωνίαν κατέστησαν περιττοί, τά εΰεργετγ^ματα τής Ιεροκρατίας έ|έ- 
λιηον, παρέμειναν δέ μόνον τά ατοπήματα* δΟεν δεινή παρτ^χΟη ρήξςς μεταξύ 
κοσμικής καί πνευματικής Ιξουβίας, Ιπαγαγοΰσα άναγκαίως τήν περιοτολίρι τής 
τελευταίας. ’Λλλ’ οΐ θεσμοί και οί άνθρωποι άνεργουτιν έν τφ χόσμφ ιαίτιρ 
πολλάχις μή ?χοντες τήν συνείδησιν οΰδλ τής άνάγκης ήν θεραπε·ύουσιν, ουδέ τών 
λόγιυν, δι’ οΟς εύδοχιμοΰσιν. Διά τούτο οΐ πάπαι, θεωροΰντες έουτούς εύδοκι- 
μοϋντας έν τή δώσει, Ινόμιζον, ότι τής αυτής πρέπει νά βξιωθώσι καί έν 
άνατολή Ιπιτυχίας, ή 8’ άπαραίτητος είς τούτο άντίστασις τήςίν Κωνσταντίνου- 
πόλει πολιτικής καί έκχλησιαστιχής άρχής έπήγογε τήν τε ?ριν καί τον χωρισμόν.

Πρώτην είς τούτο άφορμήν εδωκεν ή ύπύ τών Βουλγάρων παραδοχή τής είς 
Χριστόν πίστεως. Ή  εισαγωγή τού χριστιανισμού παρά τοΤς Βουλγάροις συν
δέεται στενώς μετά τής εισαγωγής αύτοΰ είς τύ Τουρκικόν ?θνος τών Χαζάρων, 
καί είς τούς Σλαύους τής Μοραυίας* διότι άπό τού παροδΕΪγματος τών γειτόνων 
τούτων Ιβνών προετράπη 6 τότε ήγεμών τών Βουλγάρων Β ό γο ρ ις  νά ποφαδε- 
χΟή τό νέον θρήσκευμα, τό δ ’ ?ργον τής εισαγωγής αύτοΰ παρ’ ίπασι τβϊς τρισί» 
άχείνοις έΟνεσιν όφείλεται είς δύο Έλληνας μοναχούς, τούς άδελβούς Μεθό
δ ιο ν  χαΐ Κ ύριλλον, ο"τινες δικαίως κατατάσσονται μεταξύ τών ευεργετών 

 ̂ τής άνΟρωπότητος, οιοτι μετά κόπων πολλών καί κινδύνων ήγωνίσθησαν νά δι- 
1 δάξωσιν είς τούς βαρβάρους έχείνους ού μόνον τούς τύπους, άλλά καί τό πνεδ-ι* 

τής Ικκλησίας. Ό  μόν Μεθόδιος ϊτ ι άπό τού 8*5 εΤχε πορευθή έπΙ τούτιρ π ^ ς  
τούς Βουλγάρους, άλλά παντάπασι δεν είσηκούσθη ύπ’ «ύτών* ό δΐ Κύριλλος προς- 
ήγαγε μετ’ όλίγον είς τόν χριστιανισμόν τά στίφη τών Χαζάρων, τά όποΤα Λ- 
χουν έν τή σημερινή Ταυρίδι. Ό  Κύριλλος ίσπούδασεν έπειτα τήν γλώσσαν τών 
Σλαύων, έδίδαξεν αυτήν χαΐ εις τόν άδελφόν του καί Ιπορεύθη μετ’ αύτού πρός 
τόν ήγεμόνα τών έν Μοραυίφ Σλαώων 'Ρατίολα'Λν. Ενταύθα είργάσθησαν οΐ 
δύο ά^λφοί έπΙ τέσσαρα ημισυ έτη έπιτυχώς, δ δέ Κύριλλος έπενόησε, διά τούς 
παραδεξαμένους τό νέον Ορήοχευμα, Ιδίαν τινά γραφήν χρήσιμον είς 0λβς τάς 
Σλαυικάς διαλέκτους, τήν οποίαν καί μετεχειρίσθη, δτε περί τό 863, μετέφρασεν 
£ίς τήν Σλαυικήν τήν άγΙαν Γραφήν καί τό Εύχολόγιον. Αφού 6ό λαμπρά έπι»
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ϊ« ίψ «  κΑς Αγώνβί ίων ίύο Έούτΐών μονάχων *ο(Α τοΤ< Χβζάροχ χβΐ 
τοΐς Μορβοοΐί, τβρίίέχθη χβ^ 6 Βίγορις τον χίΧιττιβνισμίν. Άλλ^ Ιίιχονόν,ίΜ 
ώ ; «ρ<κ τούτο ντρος το μίγο χλτ,δος των Βουλγάρων «ΰτού· οΐ δλ Βυζαντινοί, 
ββ»ιλί«όμ*νοι τ4τι ί«δ τού άβλ(ου Μιχαήλ Γ ', δλν ήξυνι'θηοαν Λ  -ών βοτ,θν,βω- 
<η, χαΐ τοιαύτηήτο ή'αμηχανία, V  Ιΐϊηγογ*ν ή ηαράφορος τού βασιλίως ίκίΐ- 
νου άαωτία, ώβτι δ*ν ήδυνηβηβαν νίι ατιίλωαιν *!« τον Βόγοριν χ&ν τίι άνβ- 
γχαΐα, *ρλ«τίλ«αιν των Ιερουργιών, «εύη χαΐ ίμιρια* δΟεν 6 Βδγορις ίτράκη 
*ρο< τούς Γιρμανούβ χαί τδν πάπα αυτών, 8ν χβΐ ήδη ήταν Ιν τή χώρα αυτού 
Βυζαντινοί χληριχοΐ. Ό  Πάπα< ίπεμψι» ε?« τους Βουλγάρους άμέαως Ιτα 
λούς άποοτδλους, οιτινες, άντί νίι φίρωαιν είς τούς ανθρώπους έχείνους λίγους 
εΙρν,νης χβΐ άγάπης χαί θεοβεβείας, είς δειν4 ίξετράπηααν χατίι τών Βυζαν
τινών χηρύγματα, ?να σφετερίϊθώίΐν αύτοί την πνευματιχήν τής χώρας διοίχη- 
αιν' χαΐ δίν ίπίτυχον μεν τβύ .αχοικιύ, διδτι οΐ Βούλγαροι, πληαιίατεροι όντες είς 
τύ Βυζάντιον χαΐ βαυμάζοντες τ4ς άρετίις τού Μεθοοίου χαΐ Κυρίλλου, μετ δλί- 
γον ύπίχυψαν α!τθις είς την άνατολιχήν Ιχχληαίαν. Ά λλ’ ή ίρις αΟτη ηυίτ|βε τήν 
μεταζύ τών δύο Ιχχληοιών δυαμένειαν, την οποίαν ΰπέβρεψαν χαι ίλλα περι?ατιχά.

Ό  πατριάρχης Ι γ ν ά τ ιο ς ,  4 διάδοχος τού Μεθοδίου, ίνδμισε χρίος αύτού 
νίι περιατείλη τύς δβρεις δοβς προβίτριφε τη έχχληαία ή ^ ε ρ 4  τυΰ ΜιχαΤ|λ Γ ' 
ίβέδεια χαΐ ν4 τιμωρήοη τον σύμβουλον αυτού χαΐ Καίααρα Βάρδον. Ο βασι
λεύς χαΐ ό Βάρδος άπειράσισαν τδτε να άτεοχειροτονήσωσι τύν τολμηρύν Άρχιε- 
ρία’ άλλ’ &ν χαΐ ή αύστηρδτης τού Ιγνατίου πολλούς εΤχε χαταστήσει χαι ίχ 
τών χληριχών ίχθρούς βδτοϋ, δν χαΙ περί την έκλογην τού διαδίχου του θαύμα» 
σίως ηδ&χίμησαν, διύτι προεχεφίσαντο πατριάρχην τύν Φ ώ τιον , ίνδρα πο- 
λυμαθεστατον χαΐ χριτιχώτατον, 857, ούδέν ήττον, θε'λήσαντες να χυρώσωσι τ4 
γενέμενα δια συνόδου, μεγάλην άπήντησαν δυαχόρειαν' ό κλήρος διηρέθη, χαΐ είς 
μίαν μεν τής Κωνσταντινουπόλεως ίχχλησίαν άνεγνωρίζετο πατριάρχης ό Φώτιος, 
οστις χαΐ ίν κατοχή ήτο τού άςιώματος τούτου, είς ίλλην δε, ό φολαχισθιΐς 
Ιγνάτιος. Ό  Φώτιος χαί 4 Βάρδος τότε άπετάθησαν προς τον άρχιερέα της ’Ρώ» 
μης, Τνα, τή συνδρομή αυτού, χατορθώσωσιν, 2ν συνόδφ οίχουμενιχή, δ,τι όν τη 
«ροηγουμίνη, δίν όπίτυχον. Μεταξύ τού πάπα καΐ τής άνατολιχής Ιχχλησίας 
πρύ καιρού ήδη εΤχε παυσει ποσά σχίσις, £νεχα ποικίλων αιτιών. *0 πατριάρχης 
τής Κωνσταντινουπόλεως ουδέποτε συνήνεσε να αναγνώριση την παράλογον «ερί 
πρωτείων άξίωσιν, ήν προέτεινεν 4 'Ρώμης Ιπίσχοπος, ώς διάδοχος τού άπο- 
βτόλου Πέτρου. ’ΒπΙ δε τής περί είχόνων ίριδος, οί Βυζαντινοί πολλά έδήμευ- 
σαν παπικά χτήματα, έν Σιχελί^ έν Δευχανία χαΐ έν Καλαβρία. "Ηδη δέ, 4 
Βάρδας χαί 4 Φώτιος, πέμψαντες πρεσβείαν ίπίστ,μον προς τον πάπαν Νικό
λαον Α', ίνα χαλέσωσιν αύτον είς σύνοδον οΐχουμενιχήν, ού μόνον την έλπίδα 
παρέσχον τής άποδόσεως τών άηολεσθέντων, άλλά χαί αυτήν την προεδρείαν 
ίν τη συνόδιρ έπέτρεψαν είς του; άπεσταλμένους αύτού. Ό  Νικόλαος Α', οστις 
χατ’ αυτήν έχείνην την ίτοχήν, ίπ; τής γαμιχής τού Λοβαρίου ?ριδος (σελ. 83*84), 
ίσγετερίζετο κυριαρχικά έν τή δύσει δίκαια, έθεώρησε χαλήν την εύχαιρίχν τού 
τά λάβη χαί έν τή ανατολή δμοιον άξίωμα. Όθεν οί δύο αύτού άπεσταλμένοι 
έπεψηφισαν έν τή συνόδιρ, 861, την καταδίκην τού Ιγνατίου χαί την τού Φωτίου 
έπιχύρωσιν. Άλλά μετ’ ολίγον ό πάπας, έννοήσος, ότι 4ιά τού Φωτίου, δίν ήίύ- 

«νμχβ έπιτύχη τβν <ώ«ϋ, «υγχρςτιϊ, 863, ιδίαν έν 'Ρώμη σύνοδον,
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«ροιριίβεί, ?τ< ο1 άνΐίπρόιωποι β«το!> «Τχβν, διλ δω(}οβ(»((α(, δώ«ι. 
«ήν συναΐνεβιν α{)ΐών, άνακαλεΐ τά γενάμενα χαΐ μδνον ^ναχηριίτεει ΐδντε 
Φώτιβν χβΙ του€ διεαδοίκ εχπτώτοϋε τοΟ ϊχχληβΐϊΒχεχοίΐ άξ(ώμβτος, άλλ’ βχει- 
λ ιΐ χαί να τοίκ ά̂ Ρορ(?'̂  έν περιτττώαει άπειθείαε. Εντεύθεν «ροέκι>ψε κίχρί: 
μεταξύ τού πάπα καΐ της Βυζαντινής χυβερντ^σεως άλληλογρ»ρία, ητις άνα- 
γχοίως ίμιλλε να καταντηα^ είς ^τ,ξιν έπίβημον, διότι δ Νικόλαος ί̂ Οελε ν3ι 
Ιπιβάλ'η χαΐ ι{ς τούς Βυζαντινούς το Ιχχλτ,οιαατιχόν δίκαιον, δι’ ου όχυριάρχ_εε 
ηδη παρ^ τοϊς Φράγχοις. Ά λ λ 'ή  πολυμάθεια και ή όπιτηδιιοτης τοΰ Φοηίοι» 
Ινατοίωσαν το ονειρον εκείνο τοΰ βρχιερεως τής δΰςεως. Ό  πατριάρχης, ύποβτητ 
ριζίμενος ύπο τοΰ Βάρδα καϊ άποδίδοΜ είς τον έπίσκοπον 'Ρώμης τα ισα, άφώ- 
ριβεν αυτόν δια αυνόδου, 866, χατεδειξε θα^ραλεως τας δογματιχάς καί άλλας 
καινοτομίας είς ας παρεξετράπη ή δυτική Ικκληαία και ήλεγξε τους "Ρωμαίους, 
διότι ύπο φιλαρχίας ήθόληοαν νύ άποσπάαωαι τους Βουλγάρους άπύ τοΰ ίκχλη- 
«αβτιχοΰ θρόνου τής Κωναταντινουπόλεως. Βραδύτερου ό Σ έ ρ γ ιο ς  (ό ίν  ίτεε 
998 πατριαρχεύαας) Ιδεδαίωαε αυνοδικώς τύ παρα τοΰ Φωτίου πραχθέντα χα% 
έξήλειψεν άηο τα δίπτυχα τύ δνο;̂ ιαε τοΰ πάπα, ώς δεξαμόναυ τήν είς τύ ούμβο- 
λον τής πίατεως περί τής ίκπορεύίεως τοΰ άγιου πνεύματος προσθήκην, καΐ κα
τόπιν τούτου, ό Μ ιχα ή λ  Κ η ρου λά ρ ιος  (πατριαρχεύαας Ιν 2τει 4038) άιρώ- 
ρισε πάλιν ουνοδιχώς τήν δυτικήν Ικκλησίον διά τάς διαφοράς της καΐ μάλιστα 
διά τήν είς το σύμίολον προσθήκην χοΐ τήν χρήβεν των άζυμων είς τήν θεΐαν 
ιευχαριστίαν. "Έκτοτε 8’ έκύπη πασα κοινωνία μεταξύ των δύο δκκλησιΰν.

Ό  χωρισμός τών Ικκλησιών εΤνοι γεγονός θλιβερόν βεβαίως καθ’ δουτδ θεω
ρούμενου* αλλά στοθμίζοντες τά πολιτικά αΰτοΰ άποτελίσματα, άνάγκη νά όμο- 
λογήσωμεν, δτι είς ούτύ κατά μέγα μέρος οφείλεται ή διατήρησις τής Ελληνι
κής έΟνικότητος. 'Χ)τε όν τή 43 έκατονταετηρίδι οΐ δυτικοί, ΙπΙ τή προφάσει του 
δτι στρατεύουσι κατά των απίστων τοΰ Αγίου Τάφου κατόχων, κατέλαβον καΐ 
διένειμαν τύ Βυζαντινόν κράτος, πιθανόν εΤναι, δτι, άν δέν υπήρχε τό μεταξύ τής 
ανατολής χαΐ τής δύσεως θρησκευτικόν διάφραγμα, οΐ Φράγχοι, βντες τοτ» 
πολύ των Βυζαντινών Ισχυρότεροι και ήδη Ιξίσου πεπολιτισμένοι, ήθελον κατορ
θώσει νά συγχωνεύσωσι τό Ελληνικόν έθνος έντός εαυτών, μάλιστα τό μεσημ- 
βρινώτερον μέρος τοΰ έθνους (τήν κυρίοις Ελλάδα καΐ τάς νήσους τοΰ Αιγαίου), 
έπΙ τοΰ όποιου πλεΐστον χρόνον ήρξαν. Άλλ’ ή διαφορά τοΰ θρησκεύματος και ή 
έπιμονή τών προγόνων ημών είς τά πάτρια δόγματα, καί είς τήν γλώσσαν έν ή 
έξηγοΰντο τά δόγματα ταΰτα, τοιοΰτον ύψωσαν μεταξύ τών Φράγκων καΐ αυτών 
τείχος, ώστε δταν [«τά 250 περίπου ένιαΟτών κυριαρχίαν, έξεχώρησαν οΐ Φρά- 
γκοι, δεν άφήκαν είς τήν Ελλάδα είμή Ιλάχιστβ τής μακρας αυτών διατριβής 
7χνη. —  ΕΤναι άληΟές, δτι ή βραδύτερον ΙπελΟοΰσα ΌΟωμανική κατάκτησις (Ιν 
τή 15 έκατονταετηρίδι) άπεδόθη πολλάκις εις τήν οιαίρεσιν τών έκχλησιών* άλλ’ 
είναι παντάπασιν άδηλον 3ν οΙ δυτικοί, καί μή χωρισμένοι δντες άφ’ ημών Ορη- 
σχευτικώς, ήβελον καί ήδύναντο νά μάς σώσωοιν έπί τής τών "Οθωμανών είς- 
βολής. Έν τή 44 καί 4 ο έκατονταετηρίδι εΤχεν έκλείψει πλέον ό θρησκευτικός 
έκεϊνος ζήλος, δστις, από τοΰ τέλους τής 4 4 άρξάμενος, έκίνησε τήν Ευρώπην 
απασαν, έπί διακόσια περίπου 2τη, είς διάσωσιν τών ίερών τόπων άπό τής βε- 
βηλιόσεως τών άπίστοη* αλλά καί &ν ή Ευρώπη έχινεΤτο είς βοήθειαν τοΰ Βυ
ζαντίου, ί είναι βράγε πιθανόν δτι ήΟελεν έπιτύχει τήν διάσωσιν αΰτοΰ ιίς  έποχήν>
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« Λ ' 1)» ·ί|ιΐΜ«οδ«βμ(β τΟν Ιψων Ι**(νων χατακτητω» «οοίΛον πάγχοινον Ινί· 
*ν«  ΐρ6μον χβΐ ϊφβρ€ «5ι άκοτ«γώ»ΐ(ττ* α«ών 5*λβ μ^χρκ αΐιτ&χ» των σπλάγ
χνων τή ί Γ*ρμ«»{βς χ«Ι τ ΐ^  Ίταλίβς ; Το πιθκνωκρον, μβλλον βίβαιον, ιι-  
νβι, ίτα οί ΌθωμανοΙ δ*ν ίπίχβίρτ,σβν ν« έπιβάλωσι δια της βίβς ίΐς τίιν Έ λ- 
λάδ» ·ών Ίβλβμισ|ών, άλλ’ έ«6βσ0ησ*ν τ& Ελληνικόν Ορήσκιυμβ, *Ις 6 κυρίως 
δφΐίλομςν τήν διβτήρησιν τής ί&νικότητος ήμών, διά τοίίτο καί μόνον, οτι ίθιώ- 
ρησαν τό 0ρήω«υμ* ίκίΤνο ώς όπιτηδίιότβτον ε^ς τδ να ύποτρέγη τήν μεταξίλ 
τών Χριστιανών διαίρεσιν κβΐ νά χαβιηά άβ^λεστεραν οοτω τήν έπί τής Ά -  
νατολτ,ς κυριαρχίαν αυτών.

δ· 13·
Τό ΑραβιχΑν χράτοί, χαταχερριατίΊΟΙν έπΐ τή; περιόδου ταύτης, χαΐ 

εν τφ  άνατολιχώ αντοΰ ρ-έρει, οκού έσώζετο Ετι εν ϊ̂ ροηγοι>̂ 1̂ν̂ ί 
αχέραΜν, ολως χ^η έζααΟενεϊ χαΐ παραχμάζει» έπΙ τών ερηκίων αύ- 
τοϋ ίγείρονται τά Π εραιχά χαΐ τά Τ ο ο ρ χ ι κ ά  κράτη,έξ ων τό τών 
3ελ·τού χχω ν μάλιττα άτπ>βοίνει φοβερώτατον.

Δ. ΙατορΕα τ ϋ ν  λ β β α σ ιβ ω ν  ν α ΐ  τ δ ν  ά ξ ιο λ ο γ ω ν έ ρ ιβ ν  Ε λ λ ιν ν  Ι ν  ΐ1β{<]ΐ 
δ υ ν β σ τ ε ιϋ ν  μ έ χ ρ ι  τ ω ν  μ έο ιβ ν  τ ή ς  Ι ν β ι κ ό τ η ς  έ κ α τ ο ν τ α ε τ η ρ Ι β ο ς .— 
Τίν Καλίρην Ηαμοΰν, βιεδέχΙη & τίταρτβς «ΰτοΰ άδιλφίς Μ ο τα α β έμ , 833—8(3 . 
τού όπο(αυ ή χυβέρνησις «ατ& τβ?τ« μέλιστα «Τναι άζία μνήμης, βτι πρώτος βΰτός. 
μηίιμίαν ίχων πεποίβηοιν εις τους 2ρα$«ς, Ενεκα των (ρηβχεντικάΐν διενέξεων ^  χα . 
ταδιώξεων ΰρ' ών χατετρό/ετο ή ΚαλιρΙα, συνιχρότητε φρουράν ξίνων μιβΒοφόρω·, η γ ·  
χιιμένην έξ άχελιυβέρων δοόλων, τό πλεΐβτον Τουρκικής καταγωγής, χαΐ Ιπίβπασεν 
«Ι̂ τΜ ι(ς τ ι  κράτος μεγάλας συμφοράς, διότι, βι' ούιό τούτο, ότι η ασφάλεια τού προ- 
οώπου τού ήγεμόνβς άπά των ταγμάτων έκιΐνων έξηρτήβη, ά*ά αυτών έξηοτήίη του 
λοιπού κβΐ βύτή αυτού ή ύπαρξις. Τψδντι αυτός 6 πρώτος τών δορυφόρων τούτων αρ
χηγός ΒασΙφ  πλεΤστον ’βχυβεν Ιν  τή ο5λή χαΐ τά πάντα κατά τό δοκοΰν ήγε καΐ 
Εφερε. Μετά δέ τόν ίάνατον τού Μοταββίμ ηυξηαε τό κακόν τούτο ίκΐ μαλ.λον § μαλ· 
λβν, μέχμς μ5 οΐ ήγεμόντς τών δορυφόρων άπιριόριστον έλοβον, έχ’ ίνόμβτι τού Κα- 
λίφον, κράτος.

Ό  ιάός τού Μοτασσέμ Β α τ έ κ , 843—817. ύπήρξενδνβρωπος άσβενής τό τε οώμα $ 
τό πνιΰμα, 4 δέ δόλιος άίελφύς του Α ^ ια φ φ ά ρ , 4 αυνήβως Μ ο τ α β ά κ ε λ  καλούμε
νος, 847—861, βιεκρίόΐ) 0ιά τήν φίδεράν αυτού ωμότητα καί τήν πολυτέλειαν των 
οίκοβομημάτων τά 4*«α ε«εχεΙρτ>οεν- ’ΒίΙ τέλους δέ, «ελήβος νά κοταβιρίψη καί τους 
τρεις τουρκικούς ήγεμόνας ΒαβΙ φ, Β ό γ α ν , καΐ Βα γ έρ, τούς όποιες πλιΐίτον μέχρι 
τ6τι ηύνόηβι, προελήφβη ύκ’ ού-.ών καί ϊβ ϊά γη  ύπό τού Βαγίρ, άναγορευίέντος καλί- 
Φ«υ τον υΙού αύτ» Μ ο ν τα  » ί  ρ, 861—802, οίτις όμως ήνογκάοΟη ύπό τών Τούρκων 
V* άποκλείαη τής αρχής τούς δύο αυτού αδελφούς. Καί άποβανόντος μ ιτ ’ δλίγον τού 
Μονταβέρ, οί Τούρκο» ούδ’ έκ τούτων τι»ά, ουδέ τ4ν υέόν αυτού έχειρβτόνησαν καλίφην, 
άλλά τόν Μ οα τα ίν . εγγονόντινα τού ΜοταΒσέμ.’ΚιιΙ τού Καλίφου τούτον, 8 0 5 -8 0 9 , 
τά Βυζαντινά βτρατιύματα μάλιστα π«4ς τούς λραβας ηύδοκίμησαν καί μέχρι Μτσοπο- 
ταμίας «ρβήλαααν προςτούτβις, ιΐς  Τεδαεεςάν, ήτο» τά σημερινόν Μβζανδεράν, έαρετε. 
ρίσάη τήνάρχήν 4 Χλιδής Χ α σά ν, εις δέ τά Χεδσεστάν χροέκυ<ύ·ν ή άνιξάρτητος δυνα
στεία τών Χ ο φ φ α ρ ιβ ώ ν , έν Βαγδατίιρ δέ πλιίστη έπεκράτησεν αναρχία, μέχμε ού 
έφονεύΐη μέν 4 Μοσται» ύπά των Τούρκων, άνηγορεύβη 4έ εΤς τών ιΛών τού Ηοταδάκελ. 
4 Μ σ τ ά ζ . όστις δμως έφονεύΐη Ιπίοης ΰ«4 τών δορ-νβόρων, ΛΓ.9, άνβγβρευσα“«ων τόν 
τον Βκτέκ υιόν Μ ο χ τ α δ Ι .  Ό  ήγεμών ουτος όνεδιί/βη ^ιννοιότερος άκωβου 
πρβά»Μχ«ι', ΐΒέχέ'Ρή’ ί νά άνρρίιβϊϊ τήν ίλοτινήν τςΰ κράςννς ι ΐίύ;τ*»ιν, κβί κατ’



ήίννήίΐ) ν4 «ρ ιβ ιβ ίλ ϊ μέχρι τινί< τονί Τούρ*ο·><· 4λλ& μ·τ'6λ(γβν, 8 1 0 , 
χ>1 έφον«ύϊΐ) έιχ’ αύτΰν, Αναγορ(ϋβίντ(ΐ« τ6ν «έταριον ΐοϋ Νοταέχίχιλ νϋν 

« ο « α  μ Μ . '!} χυβέρνη9ΐ< αΰτβΰ, 870—892, (Λϋ* άλλο «χ«ϋν «αρίβοιι«ι* οίμή οιι· 
ράν άδιάχβχον άνυμαλιϋν χαΐ οτάα<»ν. "Αχαντις οΙ ίιομοΙ, ο1 αυνίχοντι« ^  χρά«θ(, 
έφαένβντο ΐιαλνίμονοι, χα) ΐ ίΰ ιο  καθ’ V  μάλιβια έ * ο χν  & λρ ιβ ιχ ίς «ολιτιομΑς 
«ίν Οχατον αύτοΰ προήγιτο β·9μ6ν. Εί( άνατολιχώτορον «οϋ χράηκς μίρ«( νννέ> 
6ηοα« μοταβολκΐ μογάλαι, αιτινος ήέολον {χαγάγιι τή« 1νΐ£λή αί·θύΰ διάλυνιν, ϋ «  ή 
<ρδς τ& πνουματιχδν τοϋ χαλίρου άζί>ί>μ> ιΰλάΕιια δέν ή-το αΰτδΐΐι μ ιγαλςτέρχ έν 
δύβιι, ««ου χ>1 οοΰτο τδ μέρας διινάμιιβς ανιτοΰ «αρΐγνιορίζιοο. Τδ βέ χύριου ·*«ιο« 
οδ|ς μοχαξυ «ΰν βύο τμημάοβν τού «ρότους τοιαύοης διαρι^άς ήτο, δ<ι ·έ< μδ« ο6 δυ· 
χιχώίορον μέρος οΐ διβ«4ζον«ς *βρΙ «Ιμ νομ μόοκίϊος τ ί»  Αδβιοιδώ» βυ>ικι.» ·2ς ο)ι» 
άρχουαον χοΰ {Ονους μιρίδα, έν δέ χφ άνανολιχιρ χμήματι, άνιίδοξοι τύυ λβδοοιδν»
ήαα» ο{ χαταΟλιβόμινοι,

'ΙΙ δυναβτ<(α τΰ» Τ < ιχ ΐ)ρ ιδ « ν , ή{ις «βρήχΟη («(λ. 09) «τι ά«& τον 820, ήρζ« τον 
Χοραβδν χαΐ τινιον ι»ραχ«ιμένυ)ν έχαρχών, μέχρι τον 873, Ετι τδ Χορβοίν έχ«σκν 
«{( χαΐρας τνν  ΣορρχριδΜν. 01 δδ £β φ < ρα ρ(δ3 ΐ {Γλχο» τδ γένος άχδ ία χ ο ν β τ ο ΰ  
έχονβμβββέντος Ι ο ? ? δ ρ  ήτοι σιδηρουργόν (βχδ τού ηχτριχοϋ έπαγγέλμκτβς), βστις 
κατ' άρχάς Οχηρχτήβας άνβριοχό» τινσ βταοιάσαντα ιΐς  £Εδτ«ατδν χιτΑ τν» Τβχηρι. 
δνν, χζτέσπ) Ιχιιτα  άρχηγδς των στασιαστών, έχνρΙτυσιν δλόχληρον σχτδδν τδ £«δ««· 
«τδν, τδ Ταδοοίστάν χοΐ τήν βάλχην, χαΐ^ρίο* τίν  ΤαχηρΙβην Η ω δ μ ςβ , δξιδαλι 
τδν Χλιδήν Χασδν όχδ των χτήβ«ων βδτον, χαΐ ήττήίη μέν 6χδ τον Ηοβαφγέχ, τοϋ 
γτννβίου βδ«λ7θΰ τοΰ χαλίρνυ Μ ο τα μ δ δ , ά λ λ ί’σνλλέξχς νέας δννάμιις άχέδη αυβις 
φοβίρδς· ωστ« μττδ τδν θάνατον βΰτοΰ, 87», ό άδιλγδς του Χ μ ρ ον , άνίγνωρίοβ·} ύχδ 
τοΰ ΧαλΙρβυ ώς ύχοττλής άρχων τών χατοχτηβίισών χωρών.

’Ενφ δδ αΐ ΠερσιχαΙ δυναατεΤαι τΰν Ταχηριδών χαΐ Χ ο^ριδω ν άρ^ρουν άχδ τών 
Χββοσιδών δλόχλτιρον σχιδδν τδ άνοτολιχδν τοϋ κράτους αυτών μέρος, δ δέ Χ χμίτ, δ 
Αρχηγέτης τών Τ ο υ λ ο υ ν ιβ ώ ν  (σ«λ. 74) άρήρκαζ» τήν Αίγυχιον, έξι^ήγνυντο χα) 
*Ις τ* ένδόττρχ τοΰ κράτους κινήματα έχιχίνβυνα· ώστ· ό Καλίιρης Μοτβμέδ, μή δυνά- 
μενος ν4 έχαρχέση εές τάς δυσχιρείας ταύτας, χρβ»ίλα6ε συνάρχοντα τδν άδελρδν Μο· 
δαν?έχ, δι* ου χαΐ μόνου χατώρβωσε νά συντηρήση μέχρι τινδς τδ χανταχδβεν χβτβ^  
^ ν  άξίωμα τής Κβλιρίας. Χχοβανίντων δέ άμ?οτ€ρων κατδ τΑ ίτη  894 χαΐ 892, 
άνηγορτ'ύβη διάδοχος τής αρχής δ τοϋ τίλιυτοίου νΐδς ΜοτΑδ, έχΐ τιΛ όποιου, 892 
002, άχέδαλον τήν έσχύν αυτών οΐ ΙουλουνΙδοι χαΐ ςΐ ϊορφαρίδαι, ήγέρβη όμως, άντί 
τών τελευταίων, έν Πτρσνί, ή τών Ειμανιδών δυναστεία, ήτις μετ’ δλίγυν άχιβη ·χολύ 
τής χροηγουμένης φοβτρωτέρα. — 01 ϊ β μ α ν ί δ ο ι ,  «ϊτινες, χοβώς χοσβι β1 ΟερβιχαΙ 
δυναστεΐαι, ολεγον έαυτους βκδ τών Εασσανιδών καταγομένους, χατιΐχον ίτ ι  άχδ τών 
χρόνων τοϋ χαλινού Μαμοϋν τέσσαρας Ιΐιρσιχδς «χαρχίας. Έν ετει δ1 892, είς έξ αΰ· 
τών, δνόματι Ι σ μ α ή λ ,  ήνβσιν ύφ' έαυτδν άχάοα; τάς χτήοεις τής οίχογινεΐας τσν, 
ήτοι άχσσαν σήν άχδ τής Κασχίας μέχρις έχέχεινα τής Βονχαρίβς χώραν, κατέβαλε 
τδν ϊορϊβρίδην λμρον, 900 καΐ κατεσεί) χόριβε άχίσης τής Περσίας, άναγνωρέζων 
ίή»ως τήν ΰχερτάτην αρχήν Τοΰ καλίφου 11 οκ τ ά<ρ, τοΰ διοβεξαμέ.ου, 902—908, τδν 
κατέρα τσυ Μοτάβ. ΗετΑ τδν δάνατον τοϋ Ηοχτδφ, άνεβιβάσθί) είς τδν δρόναν δ τριςχαι· 
δεκαετής αύτΛ άδελιρδς Μ οκ τα δέρ · χοΐ άχδ τή^ στιγμής ταϋτης οί Τβϋρχοι βορυγό- 
ρ«ι έσγετερίαβηραν καδ' δλοχληρίαν βλα τΑ άζιώματα, αχαν τδ κράτος τής πολιτείας, 
έν$ δ καλί^ινις άνετρέρετο μεταξύ γυναικών, εϋνούχων καΐ εϋτελών δοόλων, μηδεμίαν 
λαμβάνων γνώσεν τών άοΟρώχων χαΐ τών πραγμάτων. ”Οβ«ν χαιΑ τήν έχοχήν τοϋ· 
την μάλτσεα ηΰδσχίμηααν οέ Βυζαντινοί χατΑ των Μωαμεθανών, «ρσελάσαντες έ ^  
Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο υ  Π ο ρ γυ ρ  ο γ ι  ν ν ή το υ , 916, νιχηχόροι μέχρι Ηεσοχοταμΐας* Χαί 
^ ιλ β ν  άχρβή Μι ?ί§·Ρΐί»τ·£βι ((< τίΰ{ έ*ι*ί»»»ί τ*ν Ββνλγάρων
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ί ίν  ήνίγνιζον Βϋζβντινίιν χυβίρνηβι» ν4 άνοχβλίβη τίν βτρβτίν βΰϊ?|ς *»1 ν) 
■»ρβι«[»ϊ *{ς Κ χλΙφν ·!ρ'ή''Ί''ι '® Βοχιαίίρ έχίδίιξ» τό «  « ρ ΐ  τήν Οχοίβχίιν
ίώ» χρέβ£(·)« ΐ ώ  Β«ζβι«ίον <ίΐΜ ο λ ν  λβιιχρότητ» χιιΐ μ^γίιλο^ρέ««^αν <ή; οώλ^ί 
ιΰτοΟ, ή η ς , Χ»1 εί« βΰτήν άχόμη ΐήν  έχοχήϊ, ί»Χ·ρέ6βλ« *ίν»β <β> ηίυνβτο ν ί  'ί^, 
ϊΚ  ϊ ί(  Κβ*®τ«Μϊ«Μθύπολιν. Εις χιμή* «5» κρίβδεων έγίνχτο ίν  Βχγίβτίφ ίχ;β»ώ- 
ρηβες 150,000 *τρβϊΐΐι>τ»ν· χρό χ5ν άνχχτόριον χβρχτχχβιιϊχν 7000 ιΰνοΟχοι χβΐ 700 
χ»λ>*ρ«(· ί» ίερβχείβ χ3ββ ε<ριρ« χβλ«»ίλίβτ«»β ίμότιβ, 8ι* χρ«οο<> χβΐ χολοΐίμων λί- 
«»ν χεχοβμημένβ* χρίς χχλλιβχιβμίν (έ εών ίνβχιίρβν ίχρηΒίμιυβχν, Ιχτί^  ιών 4λ- 
λ ·ν ,  12,500 χρυαού^χνν· μ>«<^(3 τιμδχιΒ. Έν«6( νης «ύλή; («ταντο έχατδν }«3ι· 
μένοι λέβντίί, χ*1, μχνβξύ « ν  βλλιβν «αυμαβ(«ν χρβγμάεων, ύ χ^χ»ν  1ν χνριυιτέριρ 
ηββύα^ <<ν$ρβν όλόχρίΜον, ίχ»ν ίχν»χ«;3ιχΒ μεγάλους χλάδους χ>1 7'ί·>'' ^Αΐ^ρβ 
χρυοβ χαΐ άργυρί χνηνά, χ ιλ ίίο ΰ ν ϊ· , διά μηχανής ϊννος. ’Β βννομολογηίιΐϊ* νόίβ 
ειρήνη δέν δ ιήρχιη χολά, χαΐ, άνανίνΙένςος <αϋ χολίμου, οΐ ΗωιμιΙχνοΙ έξηχολοΰΐη· 
βαν ήνΐώμινοι.

Α( άχχνάχαυοτοι ίηονιριΧΒΐ βτάοιις, νά; ίχβΐας χχρήγον, &«ά μέν {Ιλιη  ύχουργοί, 
άτΙ δΙ ΙρηοχουτιχαΙ βίρ^οΐις, δτά βά ριλόδοξαι μογιβτβνις, ήθελαν Ιχιρδρει βέβαιος τήν 
χεώχιν «Μ όλου χράτου<> δάν δέν συνετήριι χήν χΒλιφ(αν ή (αχάς «ής χοινής γνώμης. 
Προέχυι{«ν βέ έχΐ εοΰ Μβχταδίρ χαΐ δύο νέαι δυναβτιΤαι, ή εών ΐάράβων λ  μ α δ |άν  ι·  
δ ώ ν ή θ α λ ε β ιδ ώ ν ,  έν Μεαοχατ·μ{^ χ ι ΐ  Συρί^, χα( ή ιών Δ ιλ ε μ  > «ώ ν, έ· τη 
χώρςρ Γχιλάν έχΐ δέ τοϋάβελφοΰ αύτοΰ ^  διαδόχου Ε β χ έ ρ , 932—931, ή χολΰ ά^ιο- 
λογβςέρα βυναονεΐα τών Β ον ΐδ ώ ν . — Εις τήν χώρον Α ιλ έ μ ,  ήτοι εις τά δυοχροβι· 
χώτοϊ» όρη, τά άχοτελοΰντο τά μεαημδρινά βύνβρβ τής χαρά τήν ΚααχΕαν κείμενης 
έχαρχίας Γχιλάν, ού μόνον ή άρχα(α Περβιχή χυρολατριία ι(χε δκτηρηβή, άλλ’ εύραν 
£αυλον χαΐ χολλοΐ χαταδιιεχόμενοι λλίβαι. 'Βν 2τει 913, χατώρδ««αν ούτοι νά χατ»· 
χτηβΗαι «ήν χώραν Γχιλάν χαΕ τινας άλλας χαραχειμένας, Ιβρύααντες αΰτΜι έχΐ τρις· 
χο ΐδεχαίτη, ϊβιον χρίτος, του ίχοίου «{ ήγεμόνις έχλήίηοον Δ ι λ ε μ ΐ τ α ι .  &λλά 
μετ' δλίγον τδ κράτος τούτο χατεχερματία1ΐ|, χαΐ ΐαμανίδης τις ατρατηγδς, ώφελούμε- 
νος 1χ τούτον, χαθνχέταξε, 927—033, τά Διλΐμ, τά Γχιλάν, τό Ταδαρεοτάν χαί τινας 
άλλας χώρας, αρχηγέτης γενόμενος νέου ήγεμονιχοΰ οΐχον,τοΰ τύν Ζ ια δ  ώ ν , τον δ- 
χβίου μετ’ δλίγονέχικίνδυνοι άντίχαλοι άνεδείχβηοαναΐ Β ο υ έ δ α ΐ ' διότι τρειςυΙοΙ τΜ 
Βουθ ου, όατις ίλ ιγεν έαυτδν άχά τών άρχαΕιον βααιλέυν τής ϋερβϊας χαταγόμενον, δ 
λ λ ή ς ,  δ Χ α α α ν  χαΐ δ λ  χ μ έ τ ,  ύχηρετήοαντις έχ( τινα χρόνον ΰχδ τδν ΣτμανΕδην 
εχεΤνον βτρατηγόν χαί χατ’ έντολήν βύτβν χυρ:εύααντις τό όλον Φαροιστάν, 931,ΐδρυ· 
σαν αυτόθι {δίαν νΙαν Περσιχήν δυναστείαν, τήν τών Βου'ιδών, λνεγνωρίβθησαν δέ ώς 
ίιχοτελιις δχδ τού βιαθεζαμένου τόν Εαχίρ χαλΕοου 'Γ α δΙ, υ{οΰ Μοχταβέρ, χαί ελαβον 
τό δικαΕιεμα νά χ6χτ·αι νόμισμα χαί νά δίοιχώσι τάς χαταχτηθείσας χώρας χατά νό
μους ίδιους· Δέκα ή όνδεχα έτη βραβύτιρον, άχένειμιν αύτοΤς ιΐς  τών διαβόχιον τοΰ 
'Ραδί, ό χαλΕ^ς Ηοσταχζί, έζαίρετά τινβ έχώννμα, χαβ' £  καΐ άνααέρυνται συντ,θνις έν 
τή Ιστορία* ό μέν λλής ώνεμάαθη Έ μ ά δ έ δ Α α ο υ λ ά ,  ήτοι έρειαμα τοΰ χράτσυς, δ 
Χασάν, 'Ρ ό χ η ν έ θ  Α αουλά , ήτοι στύλος τοΰ χράτας, δ δέ 2χμέτ, Ι Ιο έ  ζ έδ Α αου- 
λ ά  ήτοι δλβιοργός τοΰ κράτους, ϊφήρεσαν δέ πολλάς έ»ι χώρος άχό τε τών Σαμανιδώϊ 
καί τών Ζιαδών χαί διένειμαν χρθς άλλήλους τάς χαταχτήοεις, δ δέ άΐοέζ έδ Ααουλά 
μέγα έλαβεν άξΕκμα έν τή αύλή τοΰ Καλίφου. Διότι έτι ό χαλίφης 'Ραδί, 934—940, 
μή δυνάμενος νά έχαρχέβη εις τήν δεινοτάτην τον κράτους αμηχανίαν χαί χαραλυσίαν 
ακεράαιαε νά «εριοριαβή εις μόνα τά έχχλησιαστιχά «ράγματα, έχιτρέϊβν τήν δλην 
κοσμικήν έξονσίαν εις χληρεξούσιον ίντιχρόσιοχον, όατις, γέρ·εν τόν τίτλον τςϋ Έ μ Ιρ  
•λ Ό μ ρ ά , ήτοι τ<0 ήγεμόνος τών ήγεμόνον, έμελλε νά συμμνημονιύεται μετά τοΰ 
χαλΕμου έν ταις χοινιΐς χροσεν/άΐς. Βαοΰ δέ διάφοροι Γιΰρχοι έλαβον τά άξΕιεμα τοϊτβ, 
ώς έχ τοΰ όχοίου ό χαλίφης άχίβη ήδη δεντερεΰον τνν χράτβυς χ,.οβαιχςν, διότι μό.ες



*6ριος χ«1 * ’***'? * ^ Η ο σ τ β χ ζ Ι ,  [όΙσ«ί(
^το υ(ίς μέν η »  χαλίφ«ι> Ηβχτίφ, βιάίοχβς ϋ  II β τ ·  χ  ή , «ον > ί « λ ^  χαΐ βιαίόχον «μ 
'Ρ ιδΙ, 9ίΟ->944), 4ν«γνώριβ(ν ώ< ’ΕμΙρ άλ ’ύμ(ΐ4 «ίν Βουίδην Ηβίζίδ Δι«νλ<ί· Ιντιΰ· 
6«ν μογίλαι «ρβέχνψ** 4ν «$ χρ4·ηι μ«τ«6ολα(. 01 Βουιδαι χατέίτιιναν «δ «ζίυμα τού· 
«» χληρονομιχδν έ» «5 οΙχίγ τβ», β*««, ά»τΙ «ών Τοίρχων, ήρξχ. ήδη οΐ Χολν αύτΰν 
Κρο«ιμέ<(ρ« βι6>ί»ς Οέραχι, «δ δΙ «βΰ Κχλί^ον άξΙοιμα «ννιοτδλη έ«1 τοϊοϋιβν ιΜτι, 
4«Ι «ίϊβ χρ6»0», βί χί«οχβ4 «ύ»3 ούδίν 5λλβ ιΐχβν ίίμή  «ήν τιμή, τον δνίμχτοί, τ« 
{ργον «Μ «ρο9ΐ»χ<9δ «  «ΐ( τδ χροτιΰον τζβμίον, ^  τδ δικαίωμα «ον δπβγρά^ν τδ δι- 
χλώματο· οίδέ ή?χι»«» »’ ίν«λ»μβίν»»ι δννομΙ» τινβ βΐ κβλί^βι «ίμή μ«τδ ηεντήχβννβ 
Ιτη.

Ή  Ιστορία λβιχδν τή« Κολιδ>!·( έπΙ τή< ’ΒμιρΙας τ £ . Βονΐδων βδν «εριοτρέρτται 
χλδον «ιρί τού( χαλίρχτι άλλδ κ ΐ(\  τοδ; ΒονΙδα«, χαΐ τδ( δλλας δν δυνχοτεία^. 
"ΰδιν αημειοϋμεν έ.ταΰβα 4χλΰ« τδ δνόμοτα τ£ν Καλιρών. Τδν ΗοβταχζΙ διιδΙχΟη δ 
τβό Ηβχταδδρ τρίτος νΐδς Η ο β ( ,9 4 β —974. τοΰτον 81 δ υ(δ< τον θ α γ ί ,  9 7 4 —991, 
μιβ* 8ν 4νηγορ«ύ4τι χαλίφης ίγγονάς τις τή» Ηοχταδίρ, δ Κ α χ  1 ρ, 991—1031, ^  τ ι ·  
λ ίντίίον δ οίδς τούτου, Κ α χ Ι μ  Β ε α μ ρ ιλ λ  δ χ, 1031— 1073. Ή  χατάίτοβις τής 
Ηιβαμιϊανιχής Ανατολής ήτο, χατδ τήν Ιχοχήν τβντην, μίλιβτα (ύχέριοτο;. ϋάοοι 
Ιχεΐναι αΐ δνναστιΐαι, οΐ Βονίδαι, οΐ Ζομανιδαι, οΐ Αμαδανίδτι, οΐ Φατιμίδαι χαΐ οί τότε 
νιαατί «ροκΰψαντις Γ α σ ν α ν ίδ β ι  ΐχολιτούδηοαν ιίς τρδχον χολδ δτ.έχβντα τίϋ. 
άρχνν χαβ' 4ς ιηλιτενιται ή οημερινή Οιροιχή χνδίρνηοις, {«ραττι 81 χαΐ ή Τβνρχιχή 
μέχρι τής τιλιυταΐας μετα^^υδμίαιιος. Οασχι ?δρν«αν βιοιχήαιις «υρόδμονς χαΐ ήμιλ· 
λώντο *ρδς δλλήλας χιρί τής Ιμψνχώσιως τών τ ιχν ί»  χ»1 «χιστημάν. Βχδ τών σννό- 
ρ«. τής Ι.διχής χβΐ τής ΙαταρΙβς μέχρι τών Ιιτδοτέρων τής Αρριχής χ«1 μέχρι τής 
2ιχιλ(·ς ^  Ισπανίας μαχρδ παροτεένοτο σορά έηιστημονιχών ρυτωρίνν, Ιχδντων άδιχ· 
λΐιντον πρδς δλληλα σχέσιν, 8ιδ τήν οδχέρειαν τών μέσων τής συγχοινωνίας· 8ιδτι ατ» 
ΐχ δ  τής 4χμής ιΰ ν  λββασιδών χατεσχηδσδησαν ίριαται λινρδροι, χλιίατη 81 χατ ι·  
βάλλιτο πρόνοια τηρέ τής δκανταχον Ιδρύσιως ξινοδοχτίων (χαραΟανσιριέων) χαΐ χ ιρί 
τής σνντηρήσιως χρηνών αίς τδς Ιρήμους* προςτούτοις 4χδ τής Ιχοχής τού Καλίραν 
Μουαβίον ύρίστατο ταχτιχή ταχυδρομική ύχηρτσία, αΐ δ1 χνβίρνήαςις οίχον, τηρτχτδς 
τούτου, συστήσει χαΐ (βίους διοιχητιχονς ταχυδρόμους. Εις δλας τδς μιγάλας πόλεις 
δβήρχβν βιβλιοβήχαι, βυνδμεναι, χατδ τήν έχτασιν αΰτΰν, νδ παραβληϊώσιν 1ν μέριι 
«ρδς τδς ΐχισημοτέρας βιβλιοβήχας τής νέας Ευρώπης. Ή  δ1 δπανταχοΰ Ιχιχρατήσαοα 
μεγάλη πρδς τήν παιδείαν χαί εήν Ιπισεήμην ιύλάβεια δνίδιιξε τούς Μισαμιεβανοΰς 
άνεχτιχντίρους πρδς τε τούς χριστιανούς χαΐ πρδς τούς πνρολάτρις. Οίίτιβ λ . χ . έίκαν- 
τ ις  σχεδδν οΐ ούλιχοΐ ιατροί ήσαν πυρολδτραι, χαί τδ αύτδ Ιπρέοβευσε δρήσχευμα δ 
Ιδιαίτερος γρεμματεύς των βύα πρώτων Βουΐδών Έμιρΰν, δστις οΰ μόνον απαντα τδ δια· 
τάγματα συνίταασεν, άλλδ ^ τήν ιδιαιτέραν άλληλογραφίαν των χυρίων αύτοΰ δ'.εζήγεν.

01 Β ουέβαι ήσαν Σχιέται χαί τούτον έ'νιχεν ήδη δ Βοέζ 18 Δκουλί ήβελε μετδ τδν 
ΗοτταχζΙ δναβιΕάσει λλίδην τ>νδ ε(ς τδν τοϋ χαλίφου βρόναν, άν όΐν Ιπείΐιχο ύπδ 
των ρίλων, Ετι ή των ΐδΟδασιδών χαβαίρεσις είναι πράγμα δυοχερίς. Διιτίλχαε δε δ 
Ηοΐζ εις δδιάλειπτον σχεδδν μέχρι τοϋ δανάτου, 967, πόλεμόν, πρδς τούς Αμαδανίδας. 
*0 ί^ός τον Β ο χ τ τ γ ιδ ρ  Α ζ ζ  18 Δ α ο υ λ δ , χαΐςρέβη, τφ 979, ύπδ του Ιςαδέλρου 
τον λ δ δ δ  18 Δ α ο ν λ δ , τον υίοΰ τού 'Ρόχν 18 Δαουλδ, δστις, χληρονομήσας χαί τδν 
ίπαιδα ’Εμδβ 18 Δαουλδ, συνεπύχνιοσεν εις χεΐρας έαυτον τδ δλω» των Ββυίδών χράτσς, 
διότι ήναγχάαΙη μ ίν νδ διανχίμη τδ πατριχδν χληρονδμτ,μα πρδς τούς δνο δδελρούς 
του Η ο ν γ ιδ β  18 Δ α ο υ λ δ  χαί Φ δ χ ρ Ι δ  Δ α ο υ λ δ , άλλ' είχιν ώς πρωτότοκος τήν 
ύχιρτάτην κυριαρχίαν, {τι 81 ύς Έμίρ άλ Όμρδ, τήν τον χαλίρου χηδιμονίαν. Ηετδ 
81 τδν ίδναταν τ ΐ ί  18ά8 ήριααν πρδς άλλήλους οΐ υιοί αυτού χαί οΙ τοϋ Βοχτεγιδρ 
νέοι, άληδΰς 81 κύριοι τοϋ κράτους χατέστησαν α( άπδ Τούρκων χαί Διλεμιτών συγχιί· 
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μ .χ ί .-Λ . 105«· ~  '»  ' ϊ "  »««-

* % ί ν ί ’ν^ '!«'««Μ «. ήβη ϊ α μ . ν ί β η ν  ί ^ » ί ,λ  ί..« χή η  β «1* |Λ «δ  Α χ μ έ τ .Μ Τ  
—»14. λ μι»β »ήν βίλβ^ρ Α·» «ίύτ·.·ί Ι«*ί·?β»<βα€τρ·τοϋηΐΐ)γ.» •Μίγ.Μ'*»- «*« 
(»»< τή  Οόν ■«(«. «*«« «Ιν·ι δ «ί»»Λτ4ρ»?β« δ|Τ«μών « ν  £>μ·Υνβύν βυνα««·ί«<,
·>δ β4 ίνβμ . «ώτ.1 Κ 4 β »  ή μίλλβν «δ θΛδ» *ύ«ί έ*ύννμ»ν 'Κ μΙρ  δ« ϊ ·Χ β  V ·^  δ
.δρ«ή< ήΤ^^ί*·. !'■ βν.τηρή*η *ΠΥήμ«»^ ««» 4 ·μ * « . *0*λλ·«»· »Λ»
.ύ λ ·β τ·ν , <ήν δ.'-βρ·ί·ν » · 1 τ ν  μ^γβλί-^υχί*» **'»·“· ***
04»« »Λ  Κϊβρ. 9 1 δ -« δ 3 .  »*> “
,^νI*ν*Μ » 1«ίν»^»γ3.1«ί»ρ4ί »ίΐ» «»“ «'» · “« “ « « η - ίχ 'η ·  «  «ι.βοχοί « · . « ? ιή λ -  

,Ις  4.««ι.»Τς Ιρ » .ς  «ρόί «  ^ούί Βο««.ς χ·1 «?δ« »Λς 1β·..«; « « ίρ χ ·ς  έ .  ϊρρ.βίν^. 
Μ«*’ δλίγρν Μ νί.ρ ίλ .ίρ»  Χ»1 έ«ιχννβ-νδ«ρ»» δχβρόν β;ό« «ί; τών ·ρχητ«» 
« ρ . « 0 « ν , δ  Τβί?χ»« λ λ » » · * ! » .  *ν?'»δ«·4 «δδχνρΡΜίβ·» > ·* ··» _ ^
Γ 1 » ν ., Ιβ?ν«ν .:« * ν  νδ.ν Κ « .μ ίβ .ν .χ ν  Γ · · ·  ^ ®
1«1 δργβ^Ι τ«μ«»δί « '"*Χ «  « δ  λλ«τ«χ1ν, δ £ « « « »  τ . γ ΐ  ,  β Τ ί .β β Τ ,  .Ι»6«_-

* λ ν «  4«.ρ«ν γ,νναΐ»» Ι η - ί Χ  « ί  ^  ΐ ; ; * Γ ^ " Γ „ ν 8 ! 4 .
Ι«1 · Μ ς  μ έ. φΛιχώς 4«·βοδν έ«ολι«ώ·>) «ρδ< « - ί  ΒαμβνΙβ.^. *λλ 4 ι>ί4< » Ι  βιά 
*«6<<β« Ι Ιβ χμ β Ο *  α ' ,  « 97, δ **ρνΐ«νί·τα«.; »-»  Γ«·νβνι4·ν. « ι« β ·λ ·  ιδ» »βχ»- 

« ,  Γ.Β.νίβηχ Β β > τ *  « » ί  ρ, 100*. « .« χ ι ί , · » ;  «δ «λ·Τ»«'' 'Λ  · “’ ·"· Τ
4 „ 1 ,Λ λ « « δ ν  κ.χ*λ.β.ν δ Ι λ * .  ϋ » , δ  ήγ*μώ’' « ·  Τ·«Ρ>»*ν ν * ι  «ΡΤΙβλ*·"»
χ ,Ι  Τ.υρχ.χώ* ·Ρ.«ών. δ*τ.« ήρχ.ν <1.δ ΒΜγδρ μέχρ. Σινιχής.

Η«Χ* ·ί**1«ώ*ιν ιών ϊ* μ « « 4 ί . ,  δ Γ β ζ χ β Μ ίβ η ί Μ·χμ««ϊ Ιί?«Υ» -V  «Ρβ»®Χν 
•δχβϋ δ«1 «ήν 1»β'«ή*. » ·«λ·6« . 1001, Ρδ ΪΙ<Λ.δλ «*1 ’ δ ϋ4«»Ρ·ρ, «ρβήλβΜν **» 
,δν ίνβδν . . Ι  « .1 « έ « Ι .»  ρΧόχληρο» ».1 μ ίγ .  μ ·ρ«  « ·  «Ρ» *» ί » ·
Ινββν ϊ* ρ ίν ·  ί« * .«  δ .τρά «« ..»  δχΐ »ό» 1λ»« 1δ» χ«1 (««χρόίη»» *Ρ*4« » « « '’ ϊ  
,δ« μ»«· ·ϋ^·δ ..μμαχήρχρ*» Κ ·  » » Ρ X * ν. £·Χ«ρδϊ»»« β«νδβ*ην « μ Τ .τ δ ^ ν  
έ « 1 ν ^ . δ « . « .τ ίχ ο ^ ι  χδί χρδ, ρ . ^ ν  -.ϊκ Τ.β·τ.»ΪΙί Ζ ·Ρ·ί. Ι ^ Χ ν .
.ίον V .  χ δΧ .·. ΒδΧ.. χ ρ ίο .μ ο „ χ .. 'V  -.δ .1χβ η  100«· -  ~
δ .μ η « ν  δχΐ .δν ήγ,μρν. χώ  I ο6ρ. β .,χ. «υ«ς χολλδ; *χή ..γ* . ;ι»μ^·δ ·1δ »δ δ «  .η ;  
, Ι « ί  .ύ.β« β«ρχ*μ.«νδξ:δλργον μ»τ.ξύ Ινδ.χήί χχΐ 4>.τ«λ.χής ϋ·Ρ»^·δ ίμχοριρν-η 
ί  ν» .* ρ .« ί«  »δ»η Μ ί  < δ ν «  δ λ λ . μ·ρ*«ρ.τ Ρ »  μ·7«ίλ*« Ανβρδδ «  *.ρ»6«>.β·« « » - -  
» .  β.δ« τήν μ1. «.λρΙρδλλη«ν βύ«δ « ρ .  «ή< δ*<β»1ΐ μ ν  « Ι  ^ήί « Χ ^ δ

« » ή ν  .Ι χ .  ΙΡρδ* 4^4  Β ..ίδ.». « «  ϊ .μ .ν ίβ .4  Χ.Ι *δ4 5ΧΧ.4 δ Μ
<«& Γούρ δ χ « « ί  Χ4Χ·μβ< μ ί·  ^«Χ^^Ρ^»*” *· *

4η5Τ*;«..^ *Χδ Ρ.1υ.δ4η4 1«γνύ ,.«4  »5 . « μ ,.ρ δ νδ-ν  τής ® " / · '
; ΐΓ ί .» ρ 1 .ν « »  « « .- V  «V  Χ-^·* ’■«» « » « « τ ρ ^ 4  δμ.»ρ.Χ».ν ,Χ4
βν. *·· ή ί  1 * μ ίγ « «  ώ ?·λ·2«β δχ«ντ· »ής γής «* χ η
μ .« Ι α  Α * Κ .« 1 .4 * .Χ 4 « ’1δ.»ήδ λρ .λ .χήδ λ1μν·4ί χ»  ̂ *ώ  Ό ί «  * « .μ ο ν κ Μ ν η ν  
Υώρ«ν 4ή« Ϊ«δ.ρ«βμ1»4· 8*4 8δ « ϋ γ · » * ^ ·
δηστημών χβΐ »ής ήμ«Ρ·»·Ρ·« ««β*Ρ»ή·**·δ έ^τίβη»»» μδχΡ* ' · ’' *!*'"*^*ζ,
β « χ χ δ ν , « ί  .ύ«» οΐ 4γρ*β* Τ.τ*ρ*χ*Α Κομ*β«4 ύχίχ*^»» *«<

·ρ η ,χ ι( .ί  Χ»1 Ι'β*χΛ χ*.λ.τ*βμο5. Ό  Μ.χμ*ύ. «Λ λδ« Ι«* ’
Ιιβίχήν βτρ«<·ί*ς· *ρ*Χ«*μβ“μ*’®< X* μ"*χτ^*··* *® ^*^'*“*'* * * '* ’*“***ν*. . .  «  
Ιη,χυρώς .1ί .4 ί  5ΧΧ« δρ-χ.^ίρ-ί « 0  -Ιχ-νοδ* . ύ « ί  Χ ιΛ .ν“
δΑ ^ Χ ο ν  X.» μίΧΧον τδν Ι,Χ,μμτμδ. ·« Χ .ρ « 6 ^ . .  ί « 1 ν ν .  Χ χίβ .«. «

χ ιχή ί «V  Γ»λββίι»*«·», Χ*ί *ήί Π^ρΛχήδ. »·» Γ*ρ*Μν.



(X Μ % μ α< ·ν(ία ι, «?ην·ς μ|γΐ9««ν Ζυ (̂«ς μ{ρο<, ι{< βύο ί«ο·
ίΐϊρΙίηφχν βΐΛβ»τ*ί·«, δν ^ μ(· ^!ρ·ν»ι» «Ι« Μοη6λ, ή ϋ  ({( Χαλίχιβν άμ·6τ(ρ·ι 
|<1 μ>χ(>6ν 8ιιη;ρήΗ|Μν, {) μέ» «ράτη μ<χρ> «Μ 991, ή <1 2ιιη<ρα μίχρ< ιοΰ 103Β, 

«λ μ»Ρ^ «ρβ«βαλλ6μινα «νν<)τώ« ύκ6 των Βυζαντινών, τών Ββυϊβών
9ΐ·1 τδν Φατιμιϊων, χατ«βλή|η«·ν ττλιυταϊβν ίιαί βύο Αρίβων Έμιρών, (ξ ων 6 μ1* 
λ  βούλ Δα νίβ, )χ τ1)« Όχαίλ, ΐβρυοον ·2ς Νοβούλ ν^ν ν<·ν των Ό χα ϊλ ιρ
βών βοναατιίαν β β1 Σ α λ Ιχ  β)ν ΗαρβΔ«, χαταλαβών τβ Χαλίπιον, ίγένοτο ^ρ- 
χτ)γ<τιι« τν '<δν 11αρβα«(τώ ν 4| Κ «λ > βιβ ώ ν βυναατϊίας, ί\τι<, μ(«& χοΧλΔς 
μιταβολΔς ^ χολλούς Δγωνα ,̂ χατοβλήβη, τφ 1080, ύχβ των χαρχκτιμένων ’Οχαΐλιβών,

Β, Ί φ τ ο ρ ία  τω ν Σ (λ « ο ύ χχ ω ν  Ιν  Π ρροία . — Οΐ Σελτοΰχχοι ηοαν 
£βνος τη« Τουρχιχής «ρυλήί, ηη< &νι',χ(( μίν ϊΐς τ?ι Καυχαβικον γένο:, δίν 
(ιπάγίται όμως είς την Ίνδο-γερμανιχήν χύτου ί»xοδ̂ β{ρ£β̂ ν, άλλ’ άττοτελίΐ Γδιδν 
τινα τού γένους ίχείνου χλάδον. Περί τίι τίλη τής 10 βχ^ Χριστού Ιχατονταε- 
ττ,ρίδος, μέχρι τής όποιας χαΐ μόνον άνατρόχουσιν οΐ άη>αλεΓς δπωσοΰν, περί 
τού Εθνους τούτου, ΙστοριχαΙ ειδήσεις, οΐ Σελσοΰχχοι έπλανώντο, ώς νομάδες, εν 
τή χώ?? τών σημερινών ΚιργΙζων, χαΐ, ϊχοντες ιδιόν τινα ηγεμόνα, διετίλουν, 
όμοΰ μετό τών ήγεμόνων πολλών άλλων στιφών, υποτελείς μεγάλου τίνος Χαν, 
Β ιγο ύ  ή Ί ο κ γ ο ί·  χαλουμένου. Περί τό 970, οί Σελσοΰχχοι, δπό Σελσοΰχ- 
χον, τόν υίον τού Δοχ4χ, άπίβαλον τήν κυριαρχίαν ίχείνην, άχεδήμησαν πλη
σίον τής Βουχαρίας, Ιδέχθησαν ΙνταΰΟα τον Ισλαμισμόν, Γνα έπιτύχωσι την 
προστασίαν τών παρακειμένων Ταταρικών στιφών χαΐ έπολλαπλασιασβησαν δι4 
ΐής παραδοχής πολλών ίπό άλλων στιφών άνδρών. Συνετάχβησαν δ’ όν ταΐς νέαις 
αυτών χατοικίαις μετ4 τού ισχυρού ταταρικοΰ ήγεμόνος Β α γρα  Χ 4ν, όστις 
ήν πατήρ καΙ χροχάτοχος τού προμνημονευθίντος Ίλεχ Χ4ν, χαΐ άπό κοινού 
μετ’ αύτοϋ διεπολέμησαν πρός τούς είδωλολάτρας παραμείναντος όμοφύλους. 
Έ χ  τών άμεσων άπογόνων τού Σελσούχχου, μάλιστα άζιομνημόνευτος είναι 6 
οίός του Ισ ρ α ή λ  ή Ά ρ σ λ ά ν  χαΐ οί ανεψιοί τούτου Τ ο γ ρ ο ύ λ β εγ  χαΐ 
Δ αούδ Γ α γ ρ ο ύ ίε γ ,  ό μεν ώς περιποιήσας κατα πρώτον τοΐς Σελσούκχοις 
μονίμους κατοικίας Ιντεΰδεν τού "Ο^ου, οΐ δΐ ώς βεμελιωταί του τοσοΰτον άξιο- 
λόγου Σελσουχχιχοΰ κράτους.

Ό  Ισραήλ διετελεσε κατ’ άρχός ύχοτελής, έν Βουχαρί^, τού μεγάλου Γασ- 
ναυίδου Μαχμουτ Α'· Επειτα δε ό Τογρούλβεγ, ώφελούμενος άπό τας διαιρέ
σεις χαί τήν άσθίνειαν τών άπογόνων τού Μαχμουτ, ένέβαλιν εις τό Χορασάν, 
Ιχυρίευσεν ολόκληρον τήνέπαρχίαν ταύτην κοί ενίχησεν, 1040, εις μάχην κρίσι- 
μοντόν τού Μαχμουτ υΙόν Μασσούδ Α '. Είς τό χατά πόδος έτος, 1041, οί 
Σελσοΰχχοι Ελαδον αφορμήν ν4 Ινισχυβώσι χαΐ ώς ίχ τού συμβάντος τότε χατα- 
χερματισμοΰ τού Ταταριχοΰ κράτους, του τοσοΰτον προηγουμένως ΙπΙ Βαγρα 
Χόν χαΐ Ίλεχ Χαν άχμάσαντος' ό δΐ Τογρούλβεγ, οστις τάχιστα έξήπλωσεν Ετι 
μάλλον τ4ς καταχτήσεις αυτού χοΐ Ετι άπό τού 1059 έχαλεΤτο Σουλτάνος τής 
άνατολιχής Περσίας, Ιπέτρεψε τψ άδελφφ Γαγρούβιγ τας άνατολιχλς τν,ς Περσίας 
επαρχίας, στήσας ττ,ν ίδίαν Ιδρόν, 1015, είς Έκβάτονα (Ηίηβι3»ο), άσφαλίσβς 
τό κράτος αυτού διά συνετών διατάξεων καΐ Ι |  άρχής άναδιίξας τήν θρησκευ
τικήν εύλάβειαν καΐ τήν υπέρ τών δπηχόων πρόνοιαν, δι’ ήν αείποτε αυτός τε 
καί ο1 άμεσοι αύτοϋ άπόγονοι διεχρίθησαν.

*0 Τογρούλβεγ, άποσπάσας, 1050, χαί τό ΊσηαχΙν άπό τους Γοσναυίδας, 
εύφελήθη Επειτα άπό τής τών Βουίδών παρακμής, Τνα κληρονομήση χαΐ τούτων
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■ϊό χρ»το<" διότι οΐ Βουίδαι τότβ Ιίιχονόβυν μ»ν άλληλοοϊ, χατιπίιζον 51 
τούς Άδβαβίίας κβλίφχς ΒβγδατΙφ, δ»β«όζοντ»ς μ*ν βύτών ώς Έμίρ όλ 
Όμρόί. ίιητοζόμίνοι «€ Χβι αύτοί ύπύ τώ« Τουρχιχών χβΐ Διλ«μιτιχών μι»6ο(ρό- 
ρω». *Όβίν ό Τογρούλβεγ, τροίχλτ,θιΐς τφ  408δ ι(ς βοτ,βίΐβν ύ*ο τοΟ Κ β λ ί^  
Κβγϊμ Βιβμριλλίγ χαι αύτοδ τού Βουίδο» βύτοΟ Έμιρ άλ Όμρ* Μ αλ«χ ίρ  
'Ρ ο χ Ι μ ,  ϊρ χ« κ ι ίΐς  Ββγίβτιον, βΐΜλλάττίΐ άμιροτίροος άπύ τής τνρβννίχς τώ» 
Τονρχων’ ίορνφδρων, άλλ’ αχάγίΐ αϊχμάλωτον τύν Βουίδην, χατβλχμβάτΐι χΛ 
το λοιχον Βο'ίΐδιχΙν χράτος, ίπανϊρχετβι, 4058, «ίς Βαγδάτιον, διορίζετβι Εμίρ 
4λ Ό μ ρ ι ύιιο τού Κχλίρου, άνβγχίζίται ν' 4πίλ9^ βύβις Τνα χιταβάλ^ Ιμφ«· 
λΙοος τννύς ϊριδβς, άλλ« χ»τβ το έπομίνον ίτος ίνακάμπτιι βίθις ίίς  Βαγδβ- 
τιον, ένχιβςδρόίΐ τον Εχλίφην Κχγΐμ, τον ίν τψ μϊτβξύ το'ίτψ δχο των Τούρ- 
χων χχθαιρίβίντβ, χ«1 χβγιώσχς τό χράτος, ίποθνήίΧίΐ, τώ 4063, ϊΐς ήλιχΙβν 
έτών Ιβδομήχοντα, χβτβλιπών μίγ» 4x1 οννί«ι χαΐ ιολαβεία ονομβ.

Δκδίχθη δί αύτον, ίτίχνον δντβ, ώς Σουλτάνος χ»1 Έ μ φ  *λ Ό μ ρ ΐ ό άνί· 
ψιδς του Ά λ «  Ά  ρσλλν, 6 υίδς του Δβούδ Γβγροόβεγ, 4063— 1072, άχολου- 
θτΐίβς χββ’ δλβ τά 'χντ) τ»ΰ βίίου του. Ό  Ά λπ Άρσλάν άτότρεψί τήν έβωτερι- 
χήν διοίχη^ν *Ιί 4πΙ οοφ(α χβι ·Βρο»ταοί* τών τής ειρήνης τεχνών «ολυ- 
θρύλλητον «ΰτοΰ Βεζίρην Ν ίζ λ μ  Ιλ  Μ ούλχ, βύτδς δε ίχεδίωξε μάλι«* τύ 
οπύ τοΰ χολεμου χλίος, χ»ίυ*οτά5βς τύν Τουρκεστύν, δπιχειρτ’σας ν άνβ- 
γχάηι τούς χριστιανούς χοτοίχους τής Γεωργίας νύ δεχβώσι τον Ισλαμισμόν 
χβΐ διαπολεμτ,σος χρδς τε τούς Βυζαντινούς χαι χρός τούς Φατιμίδας. Ο υΙός 
χ»1 διάδοχός του Μ α λ ιχ σ ύ χ , 4072— 4092, μετέθεσε ττ,ν £δραν τής χυβερνή- 
σίως είς Ίσπαχαν, ώς χίντρον τοΰ χράτους αύτοϋ, χλεΐστον δ’ έ^τ,μίσθη ύ«ύ 
τών μεταγενεστέρων Περσών ποιητών χαΐ σοφών ώς μέγας κυβερνήτης, όφείλων 
τύ χλέος τοΰτο χυρίως είς τον ίμπιιρον αύτοϋ Βιζίρτ,ν Νεζάμ έλ Μούλχ. Ο 4x1 
τή διχαιοσνντι, τή εύχοιί!!, τή άφοσιώσει είς τον χύριον αύτοϋ χβΐ τή πολιτική 
συνεσει περίφτιμος ουτος Βεζίρης ήνώρθωσε τύ έχ' έσχατων ίχπεσόντα χαιδε'υ- 
ττ^ια τοΰ ΒαγδχτΙου, ίουίττισε το άπο αύτοϋ Νετααιχον χληθΙν συνίβριον, μίαν 
τών μεγίστων Άκαδημιών έξ δσων αναφέρει ή Ιστορία, χαΐ ϊδρυσεν οϋ μδ- 
νον είς τας κυριωτίρας χόλιις τής δυτιχής Περσίας, άλλύ χαί είς τύς άνατο- 
λιχεοτέρας, σχολάς, οΙαι πρ ί χαιροΰ ύχήρχον είς τας χώρος ών ήρ'άν ιεοτε οί 
Σαμανίδαι. Συγχρόνως συντελέσας είς την εισαγωγήν νέας τίνος Χρονολογίας, 
ύχο όκτώ άστρονόμων χαταρτιοθείσης, ίπεμελήβη οδτω ττ,ν έφαρμογήν τών θε
τικών έxισττιι^ών εις τάς τοΰ άστυκοΰ βίου χρείας. Ή  δε χρονολογία αΰτη τής 
όχοίας ή άρχή, δια λόγους Αστρονομικούς, ώρίσθη τή 45 Μαρτίου 4079, ώνο- 
μάσθη Δ ζ ε λ α λ ε δ δ ιν ιχ ή  Χ ρ ο ν ο λ ο γ ία , διότι ό Μαλεχσαχ ίφερε το έχώ- 
νυμον τοΰ Δζελαν έδ Δούλά βέ έδδιν, ο έστι, τοΰ Ιγχαυχήματος τής πολιτείας 
χαί τής χίστεως. ΚαΙ τοσαύτην έν γένει ό Νεζάμ Ιλ Μούλχ δδειξεν ύχέρ τής 
Ιπιστήμης δρασττριότητα, ώστε ό Ιν Βαγδατίφ Καλίφης άπεχάλεσεν αύτόν ποτέ 
τ,γεμόνα τών σοφών, χαθώς Ιχάλει τύν Μαλεχσαχ, χύριον τοΰ πολιτικού χράτους.

Ό ς  προς δε τήν πολιτικήν τής άνατολής ιστορίαν, ή τοΰ Μαλεχσαχ χυβέρ- 
νησις ύχήρ{ε διτχώς πολλοΰ λόγου ά^ία’ διότι Ιπήγαγεν είς τήν Συρίαν χαΐ 
την Παλαιστίνην μεταβολάς, αϊτινες κατέστησαν αΐ άμεσοι τοΰ μεγάλου τών 
Σταυροφοριών κινήματος άφορμαι, χαΐ ΐδρυσεν Ιν τιμ χράτει αύτοϋ φέουδά τινα, 
Ιζ ών τύ χράτος Ιχεΐνο χατεχερμφτίσθη είς χολλβς μιχράς ήγεμονίας. Και χερί
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μίν πο<̂ τ<ι]ν μίτιβολών, ποί'^νωμεν λίγον μικρήν κατωτίρω, Ιν τΰ  Δ ' Ιδα- 
τοΰ παρ^ντοΐ 9. Ή  δε τοΰ χράταυς δςανομή εΐε ΟποτελεΤ; ήγεμ6νβ( πνρ^αγε 

τίί διάφορα Σ(λ«ουχχ(χ2ί χρ^'^Ί) περιελθδντχ «!( «τχίτιν ηρ&; το6; 9Τ»>ροφδ- 
ρους χαι μάλιστα χράτο< τη^ Νιχιίας χαΐ το!» Ίχον!οο. Ιδρυτή; τούτου 
δτιήρξίν ύ Σ ολ ι μ λν Α', ιιύ ^ ^  βογγίϊη; ών τοίί Μαλιχοαχ, δβτες ίπίτριψιν 
βύτφ τη» «χοτελτι κυριαρχίαν δλων τών χωρων τή; μιχρβ; Άοίβς όααι εΐχο» 
ί̂δη δφαιρεβτ) χαΐ Εμελλον δτι ν ί  άφαιρεθδαιν τύ» Βυζαντινών. Ό  Σολιμύιν, 

ώι;ελούμενο« δπδ τήν Ανωμαλίαν τοΰ Βυζιεντινοΰ χράτου<, κατέλαβε» ολην την 
Καππαδοκίαν, τήν Κιλικίαν, τήν Ίααυρίαν, ?τι δε τή» Κύζικον, τήν Νίκαια» 
χαΐ ίλλας I» μέρει πλεΐστο» άπ’ δλλήλων δβιαταμένα; πδλει; καί χώρα;, δ δλ 
Άλέςιος Α ', ατρατευβα; κατίι τοΰ δπδ Ιταλία; Ιπίλβίντο; "Ροβέρτου Γυαχάρ- 
δου, οΓχοθεν ίπέτρεψεν ε ί; τον Σελβοΰχχον έκεΐνον αίιύλογο» μοίραν τή« χώρα;, 
Γνα παύση πάντα πρό; τοΰτο τδ μέρο; ίντιπεριοπαβμδν. Ό  Σολιμδν δστησε ττ,ν 
έδρα» αΰτοΰ εΙ< Νίκαιαν, καί, άποθανών τώ 1086, κατέλιπτ κράτβ;, τδ όποιο» 
Ιξετεΐνετο άπδ τοΰ έν ’Λρμενί^ Έρζερουμ μέχρι τή ; Νικαία; καί μέχρι των 
συνόρων τή; Συρία;. Ό  υ1ο“;του Κ ελ ιδζλ  ’Α ρσλδν Α'άπέβαλε μέν έ» τώ 
πρδ; του; Σταυροφόρους και του; Βυζαντινού; άγώνι τήν πρωτεύουσαν τοΰ κρά
τους χαί τινας ίλλο; χώρα;, ού μόνον δμω; διεφύλαξε τή» άρχήν, άλλ’ άπέβαλε 
χαί τδ πρόσχημα τή; ε ί; τοΰ; απογόνου; τοΰ Μαλεκσδχ ίιποταγή;, διλ δέ τού
του διευκώλυνεν ?πειτα τδ; έπΙ τήν Ιερουσαλήμ Επιχειρήσει; τών Χριστιανών. 
Επειδή δλ αποβαλών τήν Νίκαιαν μετέβετε τήν Ιδραν τοΰ κράτους εί; Ίχόνιον, 
διδ τοΰτο ή δπδ τοΰ πατρόςτου Ιδρυβεΐσα Σελτουχκιχή ήγεμονία καλείται συν- 
ήθεος Κ ρ ά το ς  τοΰ Ί χ ο ν ίο υ . Όνομάζεται δδ προςτούτοι; χαΐ χράτο; τοΰ 
Ροΰμ  ή 'Ρ ω μ α ν ία , καβδ συγκροτηβδ» άπδ Βυζαντινών χωρών. Ό  Ηαλεκ- 

σλχ ϊδρυσεν Ικτδ; τούτου καΐ τδ κράτος Κερμ&ν, Επιτρέψα; τήν κληρονομική» 
χαΐ δποτελή αύτοΰ ηγεμονίαν εΐ; τδ» τοΰ βείου του Καδερδ υΐδν Σουλτβνσάχ’ 
τή ; δδ Συρίας χατίσττ,σε κυβερνήτην τδν άδελγόν του Τ ουτούσ ην Α'· διότι 
δδ» ήδύνατο νλ Ιπαρχέση οΰτδ; εί; τήν ίμεσον τοΰ ολου αύτοΰ κράτους Επίβλε- 
ψιν, διά τε τήν άχανή αύτοΰ ίκτασιν χαΐ διότι περιεσπβτο ύπδ κυνηγεσίων καΐ 
πλείστη; πρδ; τή» πολυτέλειαν (^οπη;, περί δε τά Εσχατα τή; ρασιλεία;, διά τών 
Ραδιουργιών τή; φιλτάτη; αύτοΰ Σουλτάνα; Τορχάν, έχωρίσβη άπδτδνίχανδν 
Βεζίρη» του Νεζάμ, δστι; χαΐ Ιδολοιρονήβη μάλιστα τώ 1092, όλίγα; πρδ τοΰ 
θανάτου τοΰ Μαλεχσάχ ημέρας.

Εχτοτε τδ Σελσουκχιχδ» κράτος ήρχισε νά παρακμάζη. Οΐ τέσσαρες τοΰ Μα- 
λεχσάχ οΐοΐ, έρίσαντες προς άλλήλους περί της άρχής, «εριήλθον είς δεινούς 
Εμφυλίους πολέμους* χαΐ χατώρθωσε μδν ό πρεσβύτερο;, Μ ωάμεθ, νά χατα- 
λάβη τήν δλην άρχήν, 1104— 1118, άλλά μετά τδ» θάνατόν του, Επανελήφθηό 
Εμφύλιος πόλεμος μετα|ύ τοΰ υίοΰτου χαι Ενδς τών άδελφών του Σα νδσάρ, 
ύπερισχύσαντο; Εν τώ άγώνι τούτω* τ$  4153 βμω; ίτει, ό Σανδσάρ ήττήθη χαδ 
ίχμαλωτεύβη δπδ άγρίου τινδς Εθνου; τή; Ταταριχή; Ερήμου, τών Τουρχομά- 
νυν. Ό  Σουλτάνο; διΕφυγε μετά τρία Ετη άπδ τήν αιχμαλωσίαν, άλ.λ' άπέθανεν 
εί; τδ χατά πόδα; Ετος, 1157. Και ή μεν φυλή του διεφύλχ|εν Επί τινα έτι χρό
νο» τδ δνομα τη; κυριαρχίας, τδ κράτος δμω; χατεσπαράχθη ύπδ συνεχών στά- 
σεΐιίν χαΐ ύπδ άδιαλείπτω» ΕπιθΕσεω» τών παρακειμένων ηγεμόνων.

Γ . Ί σ το ρ έχ  τΰ »  Φ β ΐ ιμ ιδ ϋ ν  Εν Α ίγόπτ ιρ  μ έ χ ρ ι φϋ» Σ τα ύ ρ ο -
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βόρ ιώ ν- — λ^γοϋ αί'.οχ ί·η$ι(^9τ,9αν ίν ^στορ';! οΐ Ιν Α!γ«ητ(<> 
4>αΐΐμίέ«ι (βιλ. 73 »»'ι 74) οΰ μόνβν δι3ι ττ,ς 4τϊί^̂ >ο?ΐί ην ίσχον ίπ ΐ τή« έιβμο(ΐ· 
<̂Μ9«(·Κ τίιν ΐϊρβγμάτωϊ χβτ* ττ,ν ίηοχην των στβυρο^ριών, άλλλ χβ\ ί ι ίτ ι  
ή  ·ρί«τ) δίβίχησις την 4πθί»ν ίΐϊτ.γαγον ίρίίδίτο ίπ ΐ ίπιατημονιχών άρχών. 
Πβριχτίχ τούτ» χβΐ βΐ ίξωτ*ρ»χ«ι '^ ς  «βλιτίίβς βύτών βχίίτεΐί ύπηρξαν ΐίβρχ- 
4β|ω< «Ιτβχίϊί. Τλ άχμ®ϊ« χράτη τΐτ|« β«ρίί«» Ά<?ρ»χή< Χ« τής Σίκιλίας 
άν*γνώ{χζον τοίκ Φατιμίδχς, χβτ ίρχβς μ'ίν ώς χ«ρ«άρχβς, ΙΐΜίτα «  μβ- 
χρ4ν γρένον ώς *ν»υμβτιχοί« «ροτϊάτβς χβΐ ήγίμόν*^ όΟεν άδιάλίίητος μίτ 
«4τών 4«ήρχ.ν ίχιμεξίβ. Διβ τής ι{ςτ£ΐ·.ςΦχτιμ!δβς χαίυποτάξςως τής Σνρίβς 
χώ  τής Εβλβι«{νης, 4νςν*ώθη 0 μίτ^ τί.ς ίνδοιέρω Ά ίίβ ς  ̂ αύνδίίμος. Προς- 
,βύτβ,ςοί πρώτοι τοΰ οίχ·Μ ίχ»ίνου δονάβτβι χαβνπέτβξβν ον μονον τβς Ιιρα; 
πδλίΐς τής Μίχχβς χβ\ τής Μίδίνης, άλλβ χβΐ τβ ίλλβ της Αραβίας * β ί^ ^ ,  
τρΐψαντκ οδτω «ωθις δηι ττ,ν Αίγυπτο» τήν ίμηορίαν τής Ινδικής χαι τής 
άχωτάτης Ανατολής. Έ πΙ πδαι πίριήλβον δ| δρχής *ίς αχί9^ν πρδς τϋαχυρ3ι 
Νουβιχλ ί&νΓ, χβΐ ήνώρβωααν τήν μίτδ τής ένδοτίρβς Αφρικής κοινωνίαν, ττ,ν 
διαχοπςΐβαν μ »  έιΛ τών Τοολουνιδών, ήδη δέ ίιπέρ πβττ άκμάαααβν.

Ά πή τών πλιονϊχτημάτων τούτων ώφ«λτ)βη ήδη οΰ μιχρδν ο Φβτιμίδης 
Μ ο ΐ ζ ,  953— 976, δστις, δισέγγονος Δν τού άρχηγέτου τού οιχου το·ίτου Ό βίΐ- 
δαλλβχ, πρώτος χατίχττ.βι τήν ΑΓγυπτον, μίτέΟίβίν βύτδθι την έδραν αότου είς 
τήν παρ’ αϋτοΰ χτιβίςΐβαν Νιχόπολιν (Καϊραν ή Κάιρο), Ιγένετο χύριος τής Συ
ρίας χβΐ προσέλαβε τδ τοΰ χαλίφου αξίωμα. "Έτι ευμινέστερβι υπήρξαν αΐ περι
στάσεις ίπΙτοόυΙοδ βυτοί3 Ά ζ Η ,9 7 5 —996, όστις Γσχυσεν !τι μάλλον ίν τή 
Συρίφ διά τήν τότε έηελβοΰσα» παρακμή» τής τών Άμαδανιδών δυνα^είας^ 
'διεκρίίη έιΛ τή πολλή αύτού άνιξιβρησχεία χβΐ τφ ζήλφ δν ϊδειξεν 6περ ττ,ς 
ίπισην^Χ. πολυδρύλλήτος δλ ύπήρξεν έηΐ πασι διά την σχέσιν αύτοΰ πρδς τούς 
Άραβας της Ισπανίας, εις ους, δραίηρκοτάτην τότε μετερχομίνβυς ίμπορίαν μετά 
τής Σικελίας, τής Ιταλίας, τής Αίγύπτου χαΐ τής Συριακής παραλίας, έπεχεί- 
ρησεν, $ν χαΐ ματαίως, νά έπιβάλη έαυτδν ώς τον μόνον γνήσιον άπόγονον τοΰ προ
φήτου. Τά πρώτα Ετη της χοβερνήσεως Χ α χή μ , τονυΙοϋ χαι οιαδόχου τοΰ Αζιζ, 
996— 4021, διετίλεσαν Ενδοξα, διότι οΰ μόνον το Χαλέπιον ίπΐ τινα χρόνον ήνω- 
σε μετά τοΰ χρότους αύτοΰ, άΐϋίά χαΐ πολλαΐ τότε έχτίσβησαν νέαι έν Αίγόπτφ 
πόλεις, άρχαΐα ευεργετικά χαταστήματα ήνωρθώθησαν, σοφά προς ίμψυχωσιν τής 
Εμπορίας έλήφβησα» μέτρα χαΐ έπΙ πλεϊστον Ιπροχοψεν ή  τής χοιρας γεωργία. 
Αλλά μετ’ όλίγον 6 Χαχήμ παρεξετράπη είς άγριδτητα παρεμφερή τής παρα
φροσύνης, δτΜ έμισήβη χαΐ υπό τών οΐχείων αότοΟ, ή δέ άδελφήτου Σ Ι τ τ  ίλ  
Μ όλχ λέγουν δτι σ-υνετέλεσε» είς την δολοφονίαν του. Ή  Σίττ έλ Μόλκ κατέλα
βε τον βησαυρον χαΐ δι’ αΰτοΰ τη» χΰβέρνησιν τοΰ χράτο·υς, την όποιαν χαΐ διε- 
ξήγβγε μέχρι τοΰ βανάτου, 1025, Ιπ ’ όνόματι του άνεψιοΰ αυτής Τ α χ ή  ρ. Μετά 
ταΰτβ ήρξεν δ Ταχήρ, οστις άπέβαλε μέν τό Χαλέπιον χαί τινας ίλλας πόλεις 
τής Συ^ας, άνεγνωρίζετο όμως ίφ’ Ετέρου χαβ’ οποσαν τήν Αφρικήν ώς μόνος 
βλη&ής Καλίφης χαί νέαν πιριεποίησε τή Αίγυπτιρ ευημερίαν. Καδ’ ήν έποχην 
βύτος άπέθανι, 1030, ό οίός του Μ οσ τανζέρ  ήτο Επταετής τήν ήλιχίαν· ό'δεν 
ή μήτηρ άνέλαβεν άιΛ χοινοδ μετά τοΰ παρ’ αυτής διοριοβέντος Βεζίρου τήν 
βέρνησιν* άμφότεροι δε τοοαύτην άπέοιδον άξίαν είς τήν χατάληψιν τής Συρίας 
ώστε συνιρμβλίγησβ» τ^ός τσνς θβλασσοχρατοΰντβς τότ* χαι τή'» ’Δντιόχε'*»
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χ-ττίχονΐΛς Βυζβντίνοίχ, ϊΙρήντ,ν, 8ι' ϊ5< ίΐϊίτράπη ίφ  β«9ΐλΜ των Βι.ζ«»τίων 
ί, τοϋ 8ν ΊίροϋΦϊλτιΐί. νβοΰ τής άνιχ(ΐτά«ως βνθί*β8έμ.Τ|«<, «̂ ς ίχ  τήί όποίβς χβ· 
οΙ Αίγιίπτιοι ού μ»χρ8» ώφίλήβηββν, 8ιύτι ή φήμη τοΰ νίου οΙχίΐίομήμβτος ί»{- 
ρ»ν ιίς Πβλβίίτίνην ϊτ ι ττλίίονβς ή «ρύτίρον ιτροΛίυνητιίς. Έν γίνιι 81 ίχ ΐ 
Μοβτβνζίρ ο«8ιμ(α Ιτι {ιποφβίνιτοι έξωβριχή πβραχμή τοδ τών Φ«τιμι8ών 
κράτος, έλλλ ίι?ήλ>βν ίβωτιρικβΐ ίλίβριβ» μετββολαΐ, έιχαγχγορΟββι την όλο- 
βχςρή τοΰ κυριάρχου ταπΕ^νωοιν χαΐ ά8ιάλ«ιτττον οειράν ένωμαλιών χαΐ στρα
τιωτικών στάοιω» χαΐ τυράννων. Διότι συνίδη νίτι έν Αΐγόκτψ ο,τι κρό Ιχβτό» 
ίνιβυτών ιΤχς αυμβή έν Ββγδβτίω, ή ολη χυβίρντ,σις ΐΓΕριήλβεν ε{< χ«ϊρας 4«ς 
υπαλλήλου, ό ίε  Καλίφης 61ν δίΕβωβεν ίίμή σκιάν τινα μβταίβς τιμής, ίχτδς 
μόνον ότι ό παντοδύναμος ΙχΕΪνος δεσπότης, άντί νά όνομάζιται ’Βμίρ άλ Όμρα, 
έχαλιΐτο Βεζίρης. Βραδύτερον όμως προβέλαδε καΐ τον τίτλον τοΰ βααιλεως 
χαΐ Σουλτάνου, ήδη δ' άπΙ Μοατανζέρ £φερε τά αΰτδι τιμητικά έπώνυμα τά ό- 
πο7α χαΐ ό Καλίφης.

Ό  πρώτος Βεζίρης τοΰ Μοστανζερ ύπήρ^εν ό 'Λδοΰ Μωάμεθ Χαβάν, ό άπό 
τοΰ τόπου τής γεννήσεώς του Ιπικαλούμενος Ία ζο υ ρ ι, οστις δοφετερίσβη την 
ολην δύναμιν τής χυδερνήβεως ίπ ΐ 2νν0α ετη, ίλβδε μικρόν προ τής πτώσεως 
του χαΐ τδ όζωτεριχόν τοΰ κσλίφου αξίωμα χβΐ προβέθηχε τδ ονομά του είς τδ 
τοΰ Καλίφου όπί των νομισμάτων. Μετά την τττώσιν και τήν ίξορίαν ή τον θά
νατον τοΰ ’ΙαζουρΙ, ίπήλθον Αλλεπάλληλοι μεταδολβϊ, μόχρις οΰ υπερίσχυσεν ή 
τοΰ Μοστανζερ μήττ,ρ, ήτις Νιγρήτις <^α συνεχρότησε φρουράν όκ Νιγρητών, 
ινα δι’ αυτής περιστέλη τους Τούρκους δορυφόρους. Άλλα οί Τούρκοι, Αρχηγόν 
ϊχοντες τδν Ν 4βρ άδ Δ βουλά, Απόγονόν τινα τής προ Ιξήχοντο έτών χατα- 
ΰληβείσης Γυριαχής δυναστείας τών Άμαδανιδών, χατατροτοΰσι τούς Νιγρήτας, 
0076, χαΐ, γινόμενοι κύριοι τοΰ τε χαλίφου καί τής χώρας, όπάγονται είς τού
την τάς φο^ερωτ.ρας χαταστροφάς’ ό δε Νάσρ δδ Δαουλα δδουλευετο ήδη νά λαδή 
χαΐ τά τοΰ Σουλτάνου ονομα, δτε τώ 4072 Ιφονεύθη ίιπο των Ιδίων φίλων.

Ό  δυστυχής Φοτιμίδης ούβεν ώφελήθηάπό τοΰ θανάτου τοΰ τυράννου δχείνου, 
Αλλά ?π*θε μάλλον τα πάνδεινα ύπό των δολοφόνων αύτοΰ χαΐ νέα ίπήλθε σει
ρά συμφορών καΐ βιαιοπραγιών, ΰφ’ ών έπΙ δύο σχεδόν ετη χατισιταράχθη ή 
Αίγυπτος, μέχρις οΰ ό Μοστανζερ, ζητήσας όξωθεν έπιχουρίαν, Ανεθηχε τά πράγ
ματα είς Ανδρα, τοΰ οποίου ή μεν μνήμη σώζεται μέχρι τοΰδε παρ’ Αίγυπτίοις, 
ό δ1 οΐχος κατέστη έν τή ιστορία πολύ Αξιολογωτερος τών έ'χτοτε ολως άσημάν- 
τω* γενομένων Φατιμιδών.Ήν δέ ό Ανήρ αυτός ό Βάδρ, ό'στιςέκ γενετής μεν ήτο 
Αρμένιος χαι Χριστιανός, άλλά, δοΰλος γενδμενος, έδέχθη τον Ισλαμισμόν, Ιπ ι- 
χλήθη Από τοΰ προτέρου αύτοΰ δεσπότου, Ά λ  Δ ζ εμ α λ Ι , ΙπΙ πολλάΙτηέπει
τα διέπρεψεν ώς διοικητής τής Δαμασκού, χαΐ, έπΙ τών τελτυταίων συμφορών, 
χατώρθωσε νά διασώση τήν τών Φατιμιδών κυριαρχίαν ίπ ΐ μέρους τινός τής Συ
ρίας χαΐ έπΙ τής Παλαιστίνης. Ά λλ’ έπΙ τέλους, μή δυνάμινος ν’ Ανθιξη οιχο* 
θιν είς τόν μετά Αγρίων χαΐ πολυαρίθμων μισθοφόρων κατ’ αύτοΰ έπιτεθέντα 
Νάσρ έδ Δαουλά, Ιχάλεσεν εις βοήθειαν φυλήν*εινα Νογαίων Τουρχομάνοιν, ακ
τίνες εΤχον έμβάλει ιΐς Συρίαν μετά τών Σελσούχκων. ΚαΙ χατετρόηοσε μεν 
δι' βύτών τούς Αντιπάλους, Αλλ’ έπειτα προσεόλήθη αυτός ύπό τών ληστρικών 
έκείνων συμμάχων, ο'ίτινες χατέχτησαν, 1072, τήν Ιερουσαλήμ χαΐ χαθοπέτα- 
ξαν πάσαν σχεδόν τήν Σιφίαν χαΐ ττ,ν Παλαιστίνην. Τούτον λβιχόν τόν Βέδρ
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προβΕχάλινεν ό Ηοηανζερ εις Αίγυπτον, 4074, άναγορειίνας 4πέρτατον ίρ χ ο ν  
τα ήτοι ΒεζΕρην, χαΐ 4ν τί|> ί1ρ.α τα πράγματα άτέραν χαΐ βελτίονα ελαβον ^ ιν .  
Ή  βτρατοχρατ(α ήφαν(οθη, ή τά |ις χαΐ ή πειθαρχία άποχατεατάθτ,ααν, αΐ χα- 
ταατραιρεΐβαι διώρυγες ήνωρθώθνιααν, ή έμπορία άνΙλαβε τον άρχαΐον αζιτής 
δρδμον χαΐ ^ξηνθτ,βεν αυθιςή τής χώρας εΰτιμερ(α. Λύτη ή Άραδιχή παραλία, 
ήτις πρδ τινων άνιαιηών εΤχεν ίιποταχθή είς τούς Άβδααίδας, άνεγνώριαεν ανθις 
τήν τών Φατιμιδών κυριαρχίαν, μδνη δε ή Συρία, 1{αιρέσει παραθαλασαίων τινών 
πδλιων, παρέμεινι λεηλατούμενη ύπδ τών άγριων βτιιρών, οαα εΤχον εμβάλει 
ε’ις αυτήν, αΐ δε χαταπιέαεις δαας ίπαθον άπό αυτών οί Ιχεΐ ΧριατιανοΙ προε- 
χάλιααν τήν πρώτην «αυροφορίαν, πριν Ετι ή Αίγυπτος χατορθώαη τήν άνά- 
χττ,οιν τής χώρας,

Α. 'Ο χ α ΐλ Κ α ι ,  Κ ελ α β Ι Ι α ι ,  « ρ ώ τ  οι Σ τ α β έ γ α ι  ^ ν Ζ υ ρ ι9 ‘■ —  *ίς Μβ- 
ββόλ χαΙ ε^ι Χαλέχιον, τ ί ς  άζιβλογκτίρις πόλεις τύν ΝΑνατολιχβν μεταξύ Ζριβτιανων 
χαΐ Ηιοχμιβανι,ιν αννό^νν, ο! ϊμαίανιόαι χατιλύθηβαν περί τ* τίλη  τϊ(ς δεχότης χαΐ 
τό ; άρχΑς τής ένδεχάτης ίχατονταιτηρίδβς, ώς προείπομεν, ύπδ τών ’Οχαϊλιδνν ^  τ£ν 
Χελα&διίν, 'ϋ  τοΰ Χβοδλ ΑαυΙδ, Αρχηγέτου τνν 'Οχαϊλιδών, των είς Ηοβούλ άρξάντων, 
πέμπτος διάδοχος Η ου σ λ έ μ, 1061— 1083, «οτεβτη κύριος ^τβΰ Χαλεπίου, τό δβοΐβν 
άρον μετέβη έπί τινα χρόνον άκό των Χμαδανιδών είς τούς Φατιμίδβς, είχε χνριευίή 
τ$  1023 ύπδ τοΰ αρχηγέτου των Μαρδαειτών ή Κελαβιδών Σαλέχ, μετέβαλεν έντδς 

I μικρού ΐολ.λάχις δεβκότας χαΐ τελευταΐον ύχέχυψε μέναύδις είς τους Κελα βίδας, με- 
. τέβη όμως άπδ τούτων είς «άς ’Οκεΐλίδας. Χ λλ' ούδ' οΐ 'ΟκαΐλΙβαι (αχνβαν πολύ, πιε· 

οδέντες ύπδ των δύο Χελοονχχιχών ηγεμονιών, αίτινες έν τ γ  μεταξύ τούτ^ πρβέχυ^πν 
έν £υρήι χαί έν μιχρα Χ σί^

Οί πρδ μιχροϋ χαίοποτάξβντες Εκοβαν βχεδδν τήν Χυρίαν καΐ τήν Παλαιατίνην Νο» 
γαΐοι Τουρκομά'.οι, μή άρχβύμενοι είς τούτο, έπιχείρηβεν, 1077, ύπδ «δν ήγεμόν· 
βύτων X τ ζ ί ζ , νά χατεχτήβωβι χαΐ τήν Αίγυπτον. Ό  Χτζίζ, ήττηδείς δλοβχερώς ύπδ 
τοΰ Βέδρ χαΐ ύκδ μέν των Αιγυπτίων χαταδ,ωχόμενος, μισούμενος δέ ύπδ τών Ζυρίων, 
δχεχαλέβίη τήν βυνδρομήν τοΰ Σουλτάνου τών Σελβοΰχχων Μαλεχβδχ, πρδς τδν όποΤβν 
είχεν ήδη προηγουμένως βυνβμολογτ,βιι τήν πληρωμήν μορβυ. 'Ο Μαλεχβδχ, δβτις 

εΓχε τότε έπιχιιρήοει τήν ιδρυσιν τών Ζελβουχχιχών φιούδων, διέταξε τδν άδιλμδν αύ· 
του Τουτοΰβην να συνδράμη τδν λτζΐ^, δ δέ Τβτο.βης, χατα6αλών τούς Αιγυπτίους, έρό- 
νιυεε τδν Χτζίζ, 1080, χατέλαβε τήν Ααμαοχδν χαΙ τδς άλλας πδλΐις δοαι πρότερον 
ήβαν αΰτφ ύχβτεταγμέναι, ένίχηβε, 1083, τδν ’Οχαΐλίδην ΗουαλέμχαΙ ήνάγχαοεν αύ- 
τδν νδ παραδωβη μέν είς τέν Σουλτάναν τών Σιλσούχχων τό,τε Μοβούλ χαΐ Ελλάς τής 
Ανατολής πόλεις, ν ' Αναγνώριση δέ έαυτδν ύποτελή αύτ^. Χλλ* ούδέ τούτο ήρχεβε, διότι 
μετ' δλίγον 6 Μουσλέμ, προσίληΐιΐς Αμ' έτέρου ύπδ τοΰ Ζελαουχχιχοΰ ήγεμδνος τής Νι- 
χαίες Ζολιμδν Α’, ίνεχα τής Αντιόχειας, φονεύεται παρ’ αύτβΰ, 1083. "Βχειτα ήρισαν 
περί τής κατοχής τού Χαλικιού ό Ζολιμδν χαΐ δ Τουτούσης· χαΐ επιβε μέν ό πρώτος έν 
τφ  Αγώνι τούτιρ' Αλλδ, παριμβάντος τοΰ Ηαλεχσδχ, & Τουτούσης ούδέ τδ Χαλέπων (λα- 
βεν, ούδέ τήν Αντιόχειαν τδ μέν έδδδη είς ενα τών τοΰ Ηαλεχσδχ στρατηγών, τδν βάρ
βαρον αμα χαΐ γενναΐον Α χ ζ ο  γχ δ ρ , ή δέ είς ένα άνιψιδν τοΰ Ηαλεχσδχ, τδν Β α γ ί  
Ζ ιγ ιά  V, Καί είς τούς Όχαϊλίδας δέ χαΐ τδν πρότερον αυτών έν Χαλεπίιρ διοικητήν 
έχετράπησαν μιχραί τινίς έν Ζυρίφ ήγεμονίαι, παρςχτδς τών όποιων ό Τουτούβης εΐ- 
χ ιν  άπδ τού 1084 έπιτρέψει τήν Ιερουσαλήμ είς τδν Ισυρχομάνον Ό ρ τ  4 χ , χαταλι- 
πόντα τήν Αρχήν είς τούς δύο υίοΰς αύτοϋ Ζ ο χ μ δ ν  ^  Ι λ γ α ζ ί .  Ή  Συρία Ιπαβς τδ 
πάνδεινα άπδ πές συνεχείς ταΰταςτών πραγμάτων μιταβολδς παί τής κυριαρχίας ήγε- 
μόνιεν βερβάρειν, ς7«ινες μετδ βανδαλικής Αγριότητας κροοηνέχδησα» πρός τε τούς χα·
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ηΐΜυ« «αΐ »4 Ιργβ »<χνη^. ίίΙ«»< »«\·Λ ί«ονϊΐ{ τού; ΧριβτΜνςί^ μ Ι «ο4ς 
Εύρώκης «ρβΜρχομένβιις χροβχυνΐ)«4(.

Ένίβφ ίζη 6 Μ·λιχβ4χ, οΙ διί^ρροι Συρίας ήγ«μον«ς Α κίλιβαν ΙπβϊίλιΤς ««. 
τυΰ'ίίμβ α  #βν6νϊβς βΰ«ν, 6 ΤουΜίΙβιις (ιΜχρέκαιν αχχντας »’ άηγν«ρ(β«ην βύτίν 
ύ (  ύχίρϊατβ» ϊ?ις χώρας «υριάρχην. λλλ4  «(χαιι έν κρ«1μ ^  ,«1 «ρ4ς ι ίν  1 .«^ι6ν ({να 
» ώ ν « β * ν ν  «ϊ*» « ϋ 1ίαλιχΒ4χ) Βαρ χ ι α ρ 4 χ  μ ά χ,. 1 (»5, χαΐ ν4τ« ίχϊ,λίον ίχ  
£νρ(? μιΐββολαΐ χλ·(ανου λίγου 5ξια< τήν 1»,ίρ£α, ,ί(ς „ , 4  4̂ ίχόμ,νον {« ς  ίρ -  
ξαμίνη; «ρώτη; σταυροφορίας. 'Ο μ ίν ΒαγΙ Σ»γ,4ν ίιίμ ιςνι χύριΟς τί)ς λντςβχ.ίας, **;. 
•ης χοΐ οΐ τοΰ Ό ρτίχ υ(ο( ίιίφύλοξαν τήν Ιΐρβνβαλήμ, άναγνυρίοχγτις £χαντις ςήν 
«υριβρχίαν « δ  Βαρχηρίχ, δ ϊΐις  τό ι. ιΤχιν έχΐ μιχρόν χαταλάβιι αήν ύχορτάτην άρχή» 
αοϋ δλου Σιλοουχχιχοΰ χρίοους. Είς «ϋν στρατηγών τού Βαρχιαρίχ, 4 Ε ιρ β ο γ ά  ίλα· 
βιν ο6 μίναν τ ί  Ηασαδλ, άλλά χαΐ «άοας τ Ις  λοιπές πιρ4 τίν  Τίγριν χαΐ τίν  Εΰφρά. 
την πόλοις, ί  84 ταυ λχζβγχίρ υΐίς βέν ίχληρβνομησι τήν τού Χαλιπίου ήγιμβνίαν, ?ι» 
χατίλαβιν ιΐς  τών τού Τουτούοη υιών, ί  *Ρ οβ ουέ ν, ένφ ί  ίτιρος, Δ ο χ ά χ , ήρξον ιίς  
Ααμααχίν, ς[ς άβιαλτίχτους πιρκλβίντος κολίμους, χαί'α&ς 6 ’Ροίανέν έπικαλτΤτο 
«ήν ουνίρομήν τών Φατιμιδών, τών χατιχόντων £τι τές παραλίας τής Συρίας πίλ ιις. 'Βν 
Αίγνπτφ ίντούτοις Αχτβίοσαν, 1094, β,τι χύριος ίυνίστης Βίβρ χαΐ ί  Καλίφης Μοςαν- 
ζίρ, χαταλιπόνττς (ίμφίτιροι τ έ  Ι8ια αξιώματα <{ς τούς υιούς, ίξ  ών 4 τοϋ Β48ρ υίίς 

I «αντοδύναμος Βιζίρης Α χ μ ί τ  Α φ δ ά λ  ίποχτίρηστ, χατ’ αύτί 4χιΐνο τ4 Ιιος χχ9'8  
ίπήλβον ι{ς τήν Ανατολήν οΙ πρώτοι σταυροφίροι, τήν χατάχτησιν χαΐ τής μοαβγτίου 
Συρίας, Αρξάμτνος Αχί τής Ιιρουοαλήμ, ής {γένοτο χίριος Δύγούατιρ 109β, {«βαλών 
*4ν ΙλγαζΙ χαΐ τ4ν Σοχμέν, οΐτινος, {χχνρήοαντις, χατίλαβον νίας ήγιμβνίας παρ4 τ4ν 
!ν»  Τίγριν.

ΈπΙ παοι παρατηροΰμον, £τι αί Απί τοΰ 8ιαλυ8{«τος Σιλαουχχιχοΰ χρατους προχυ· 
ψασαι ίυνασττΐαι, ύπί ίιΑφορα ήρξαν ίνόματα. Οί μ ίν ήγτμόνςς τοΰ 'Ραύμ, τοΰ Χαλ<· 
πίου, τής Ααμαοχαΰ χαΐ οΐ τοΰ Σανβσέρ έν τή Ανατολική Πιρσίφ Απόγονοι, {χαλήντο 
ΖουλτΑνοι. 01 44 πλχΤστοι Αλλοι ςφιρον τήν τών Α τ α β έ γ ιο ν  {τωνυμίαν, ήν 4 Ηα· 
λτχοΑχ {τι τΓχιν {πιτρίι{ι(ι τΙς τ4ν «ςρίφημον αύτοΰ Βιζίρην Ντζέμ 1λ ΙΙούλχ· έαή· 
μαιντ ί ί  αδτη πατήρ ή χηδτμνν τοΰ ήγιμίνος, ήτοι έπιμτλητής τοΰ χρΑτονς.

ΤΜΠΜΑ ΤΕΤΑΡΙΟ.ν·

Σΐβυροφορίαι χαί Παπική έξουσ«, έτι 8έ ίπποκχός βιος χαί 
έπ(8οσ{ς τοΟ τβ βασιλιχοΟ αξιώματος χαΐ τής μέσ>}ς τών 

πολιτών τάξβως, έν Εύρώπη. ΤοΟρχοι χαί Μογγόλοι, 
έν ’Λσία.

1 0 9 6 — 1300.

δ· 14·
έντό; τής περιέίονταύτΥΐς, ή Α σί* περιπίπτίϊ βίς τήν άθλίαν έκεί- 

νϋν τοΰ ίεοποτιομοΰ κ«1 τής βαρβαρότατος χατάστασιν, εις τήν όποιαν 
8ήν έπαυοεν Ικτοτε ^ιατελοΰβα, Αΐ συνεχείς καΐ β(χια( τών 8υναςειών 
χαΐ τών επικρατειών μ,εταβολαΐ, τών δπο((ι>ν έξεθέσαμεν τά προοίμια, 
έιαχολοοθοοοαι χαΐ χορνιγοόμεναι, έπ^γονται τήν απώλειαν πάτης πο*



>»'ηκίς τάξιωί κβΐ « ά « ω ν  τών β-τοιχείων "ίΨα χβινωΜίΛίί βε^τιώττως 
καΐ «ροόδου. Τά αύτά «άσχεν και ή Αφ ρικ-ί, Ιδίοκ δέ έν τ-ξ Ααί^ 
βΓΛντα -τά Τουρκικά κράτη, τά όποια, προκύψαντα άπά των έριιπίων 
τοδ μεγά'λου Αραβικού, βπέβτιβαν Ιαχυρά |λέν, καίτιρ υπό τίίς διχβ- 
νβία« καΐ των έμ,φυΤίων ιτολέμων κατατρυχ^ιζ-ενα, μάλιοτα δέ επι
κίνδυνα εις μέγα τίς Ευρώπης ι̂άρο;, καταστρείρονται ήδη ΰπό τής 
φοβερός Μογγολικής καταιγίδος. —  έξεναντίας, έν τ ή  (Αεαη(*βρι- 
ν ο δ υ τικ ή  Ε υρώπη, ό πβΐιτί'τ ι̂.ός προάγεται καΐ ώρψ.άζιι, διά τής 
έΐι̂ κέβου έπιρροής των Αράβων, διά των Σταυροφοριών, διά τής ίππο- 
τίας, ήτις τά {κίγιατα βυνετίΧεβεν εί; τήν βελτίωτιν τού Εύρωτςαϊκοϋ 
πνεύρ,ατος καΐ βίου, διά τής παραγωγής καΐ κυρώοεως τής μέσης τών 
πολιτών τάξεως, τών συντεχνιών καΐ τών πανεπιστημίων, καΐ διά τής 
άναζωπυρήσεως τού έμπορίου καΐ τής βιομηχανίας. —  Τό δε Β υ ζα ν - ’ 
- ιν ό ν  κ ρ ά τ ο ς , έν^ κατ’ βρχάς φαίνεται λβμβάνον, διά τών Σταυ
ροφοριών, ίσχυράν έπικουρίαν κατά τών άπό τής Ασίας κινδύνων, αλη
θώς όμως πάσχει τά πάνδεινα άπό τών μεγάλων έκείνων πολέμων καΐ 
έπΐ τέλους κυριεύεται καΙ κατακερματίζεται Οπό τών δυτικών, ώς άνεί 
φιλοτιμηθέντων νά διευκολύνωσι τήν μετ’ οΰ πολύ έπελθοϋοαν 06ωμα- 
νικήν κατάκτησιν.

§. 15.
Καθ’ ήν εποχήν οΐ Χριστιανοί τής δύσεως έπεχείρησαν τήν πρώτην 

αυτών έπΐ τήνΠαλΛίστίνην σταυροφορίαν, έπιτηδειοτάτη ήτο πρός τού
το ή κατάστασις τών πραγμάτων, Ιν τε τφ Ανατολή καΐ έν τή Λύσει, 
έν τή ανατολή, οΐ Μωαμεθανοί ησαν πρό αίώνων ήδη διηθημένοι εις 
δύο πολέμιας αιρέσεις, τούς Σχιίτας καί τούς Σουννίτας, έζ ων οί πρώ
τοι περιελάμβανον προςτούτοις φανατικά τινα καί δλως έν μέρει άπι^α 
τάγματα, είς ά ανήκε και αυτός ό Φατιμίδη; Καλίφης τής Αίγυπτου, 
βστις έντούτοις ίφερεν, ώς ίλεγον οΐ Ομόδοξοι αυτού, τό Ιμάτιον τών 
Αλιδών ήτοι τών απογόνων καί οπαδών τού τετάρτου Καλίφου, ίν τό 
ήμισυ τών Μωαμεθανών έθεώρει ώς τόν πρώτον νόμιμον διάδοχον τού 
Προφήτου, έν Βαγδατίφ, ό έκ του οίκου τών Αββασιδών Σουννίτης κα
λίφης, είς διηνεκείς διήγεν έριδας πρό; τούς άποτελούντας τό ήμισυ 
τών κατοίκων Σχιίτας* προςτούτοις εφερε ψιλόν τό όνομα τού κυριάρ
χου, διατελών πράγματι ίλως έξηρτημένο; άπό τού Σελσουκκικοϋ αϋ- 
τού έμΙρ άλ 0μρά, καθώς πρότερον άπό τού Βουϊδικού. έπίσης άθλιος 

κ ά  ό Φατιμίδης καλίφης τής Αίγυπτου, δέσμιος ών τού παντο
δυνάμου αυτού Βεζίρβυ Αχμέτ Αφδάλ, όστις ητο ένθερμος Σουννίτης 
καί ήγωνΰ[ΐτο μετά ζήλου να περιποίησή τήν υπεροχήν τοίς αίρεσιω-
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ΐβις. Το« χράτοι»; Ι̂ ούρι, ί  τον ίχονίου, ίΐρχίν 6 Σς>βονχχο; Κιλιδζ4 
Αρ7>·άν Α, έπίσνις ΰπ6 των όριοίάζων ύ·τοβλ£πόρι»νο; δοον χαΐ δ Κίρβ(^ 
γ« παρά τδν άν«ι) Εύ^ράτην καΙ Τίγριν, χαΐ δ ΒχγΙ Σέγιάν ίν Αντιο;̂ κ(α* 
προίίίτούτοις χαΐ ά|Αθΐβαίωί οΐ τρ«; οντοι ήγεριόν»; έφθονοϋντο. ί τ ι

έχθριχώτερον ^ιέχειντο πρδ; άλληλον^ οΐ ^ύο ά^ελφοί ^ο^ουαν χαΐ 
Δοχάχ, οΐ άρχοντες εις τάς άξιολδγονς ιτδλεις τον Χ«)Λπίον χαΐ τ ίς  
Δα[/.α5Χ0ϋ. Η παραλίχ τ ί ;  Συρίας άνήχεν εις το'ΰς Φατιριίίας, οίτινες 
πρδ ρίιχρον εΐχον χνριιύοει χαΐ την {ερουσα).')ι(ε, ξτι ρεέρος της έν$ο~ 
τίρω Παλαιστίνης· τών πρδς βορράν της Συρίας δρέων ίρχον οΐ Χρι
στιανοί Αρριένιοι, άφ' ένός ρεέν ριέχρι τν̂ ς Αντιόχειας σχεδ'δν έςαπλώ- 
βαντες τας χη^σεις αυτών, άφ’ έτίρου έγχείρχενοι τοΐς ίν ίχονί^ 
Τούρχοις. Αλλά χαΐ ο ^ ι  ίιεσπώντο δπδ θρησχευτιχών ^ιενέζεων, £ύο 
ί έ  παρ’ αΰτοΐς πατριάρχαι χατανεθε|χάτιζον άλλ^^λους. Τελευταΐον Ιτε 
άνατολιχώτερον, πέραν τοΰ Εύκρατου, ίχειτο ή πολλοΰ λδγου άζία χαΐ 
^ ω ς  ύπδ Χριστιανών χατφχηριένη πδλις έίεββα, ^ιατελοϋσα ριέν ύπδ 
την Βυζαντινήν κυριαρχίαν, έχουσα ϋ ι̂ον άριστοχρατιχδν πολίτευρια 
ρ.ετά ΰπερτάτου άρχοντος. έν αύτή, καταληφθείση ριετίπειτα υφ’ ένδς 
τών ήγερΑδνων της πρώτης Σταυροφορίας, ΐίρύβη ή πρώτη τών δυτικών 
έν Ασία κομητία.

£ν ί έ  τ$ Δύσει έπεχράτει τδτε άχ[λή τις ίζωτεριχής χαΐ έσωτεριχής 
^υνάαεως, ^ι’ ής παρα^δζω; ίιηυχολύνθη δ πρδ; τήν ίιεσπασριένην τών 
Ηωαριεθανών τής Ασίας ίύναρΑΐν αγών. Τδ [λάχιρεον τών ίυτικών έθνών 
πνεΰρ/.α νέαν ελαβε τάσιν χαΐ έττίρρωσιν $ιχ τοΰ από τής Ισπανίας ίχ - 
ριπιζορλένου ίνβουσιασριοΰ όπερ του πρός τούς απίστους άγώνος. 01 ί ΐ  
θρήνοι και αί ίεινολογίαι τών έπανερχο|Αένων άπό τής Ασίας προσχυ» 
ντ,τών ΰπέθρεψαν τδν ίνθουσιασμιδν αυτόν έπΙ τοσοΰτον ώστε (Αετ όλί- 
γον δ λαός χατήντησε νά συλλάβ^ τήν βαθυτώτην πεποίΟησιν, δτι θέ
λει πράζει Ιργον θεοσεβές, άπερχδ[Αενος είς τήν γήν τής επαγγελίας, 
ϊνα άπαλλάξη τους καχουχοΰντας ό|Αθ5δζους άπό τοΰ ζυγοΰ τών Τούρ
κων χαΐ τών Αράβων, και άφαιρίσνι άπό τών απίστων τόν τάφον τοΰ 
Σωτήρος. έπΙ πάσιν είς τάς κυριωτερας τής χριστιανική; ίύσεως χώρας 
|Αεγάλα ιΣ/ον συ[Αβή χινήριατα, οί 5έ Ιππείς είτε είς άααρτή[Αατα ίν 
αύτοϊ; εΤχον δποχύψει, είτε, (Αετά τήν άνδρθωσιν τής ειρήνης, ήισθάνον- 
το τήν ανάγκην τή; ίνεργείας χαΐ τήν πρός άρπαγήν αφορμής, ώστε 
προθύμως ηχούσαν τό κήρυγμα τής Σταυροφορίας. Περί τών κινημάτων 
τά όποια παρήχθησαν έν Γερμανία ώς έκ τής μεταξύ τοΰ έρρίχου Α καΙ 
Ίοΰ πάπα ίρι^ος, ώμιλήσαμεν ήίη έν εχτάβει. Αλλά χαΐ έν Γαλλία χβέ 
έν Αγγλίφ πλείστη έπβ*?«τεΐ διχόνοια, χαΐ ανωμαλία, καΐ πνευμάτων



Ιζαψις. ό  ββ(Γθ.ίχ)5 τίΐί Γβ>,'λί«5 ΦΟ,ιχλο;  λ  ( α ι \ .  91), ήλιχκι^ 
θ ίΐ;, «{« [χακρδν 'Τϊριί'ίΛβ πόλεμον πρό; τους υΐοίι; χαΐ έγγόνους του 
προτέρου αΟτοΰ χτ^·:μόνο;, άπέβαλεν 2πειτ« τ·ίιν σύ![υγον "να συνάψη 
γάμον παράνομον χαΐ περιέατη, ώ; έχ τούτου, μ»χρ4ν πρ4 των παρα
σκευών της πρώτης σταυροφορίας, είς σφοίράν £ριν πρός τε τάν ΐίιον 
χλϋρον χαΐ πρός τόν πάπαν ΟΟρβανόν Β*, οσιις χαΐ άφώρισεν αυτόν, έν 
Αγγλία ίέ ,  6 Γουλιέλμος δ χατακτητίις (σελ. 39-40) παγιώσί^ί, Αιχ 
πάσης βίας,τίιν Νορμαν«χίινκυριαρ5̂ ίαν,χατέλιπεν 8τε άτ:έ6ανεν, 1 0 8 7 ,  
τω μέν πρεββυτέρω των υΐδν ί  ο 6 έ ρ τ  ω, τ·>,ν Νορμανίίαν, τω ίέ  νεω- 
τίρω Γ ο υ λ ιέλμ ω  Β', ·τί;ν Αγγλίαν. 0  τελευταίος, κληρονομησας τίιν 
ίεσποτιχήν τοϋ πατρδς φύσιν, μεγάλα; προεχάλεσε, των βιαιο- 
πραγίώντου, έν τω χράτει αυτοϋ ταραχάς, δ ί έ  Ροβέρτος είχε μέν λαμ- 
πράν ίππο-πκήν άνίρείαν, άλλα, έλαφρδ; «ίιν χαΐ παντάπασι μή φρόν
τισα; οΰίέ περί ίιοιχάσεω;, ούίέ περί ίιαχειρίσεω; τίί; ίικαιοούντ,ς, 
τοοοΰτον κακώς ίιέθεσε τά τε κατ’ ίίίαν αΰτοΰ πράγματα καΐ τά κα
τά τδ ίουκάτον αΰτοΰ, ώστε ευχαρίστως έπελ-^φθη της αφορμής ί,ν 
παρέσχεν αΰτώ τδ χάρυγμα τ^ς πρώττ,ς σταυροφορ'τ', ϊνα ένεχυριάσ^ 
τώ άίελφώ τδ χτήμα έκεϊνο, έπΙ εύτελεϊ χρηματικω ποσώ.

Α. Π ρώ τη  Σ ταυροφ ορ ία . — Ί δ ρ υ , ι ς  , ο 5 β α σ ιλ ε ίο υ  τή ς  Ίερ ο υ -  
ααλήμ.^Τδ πρώτον περί αταυροφορίας κήρυγμα ίγε'νετο ΰπδ άπλου τινο: Ιρη- 
μίτου XXI «ροαχυνητοΰ Νορμαννιχής καταγωγής Π έτρου  τοΰ  Ά μ ί ι α ν ί -  
του, τοϋ Ιπονομβζομενου, χα«ως λέγει ή Άννα Κομντ,νή, Κ ου κουπ έτρου. 'Ο 
ίνθρωπος αϋτδς εΤχε μεταβή ώς προσκυνητής είς Ιερουσαλήμ κατ’ αυτήν Ιχείνην 
την εποχήν κ*9’ ήν ήρξαν τής Παλαιστίνης τά ίγρ,α Τουρκικά στίφη, ήτοι έν 
ίτεσιν ^4093 καΐ 4094, χχΐ ίίών, μετά βχβείας βλίψεως, τάς κακουχίας καΐ 
δδρεις οσας ϊπασχον άπά των βαρβάρων οΤ τε χριστιανοί τής Ιερουσαλήμ χαΐ 
τδ ίρήσκευμα αΰτών, συνεννοήβη μετά του «ατριάρχου τής πόλεως καΐ άπεφά- 
σισαν άπο κοινοΰ να κχλέσωσι, Οιά κηρύγματος έπισημβυ, τοδς χριστιανούς τής 
ίυσεως είς βοήβειαν τών έν τή άνατολή όμοδέξων αυτών. Ό8εν ό Πέτρος, λαβών 
ίπιστολάς τοΰ πβτριάρχου πρ4ς τε τδν πάπαν καί τούς ήγεμόνας τής δυτικής 
Εύρώπης, ήλβεν είς τήν Ιταλίαν καΐ παρέστη είς τάν πάπαν Ούρβανδν Β', ΰστις, 
ίγωνιζόμενος τδτΐ προς τδν Ερρίκον Δ ' χβΐ ΰπδ της μερίδος τοΰ άντίπαπ* 
Κλήμεντος Γ  δεινώς πιεζδμενος, Ινδμισεν έπιτηδειοτάτην τήν περίστασιν τοΰ 
»ά προσλαβη μέγα ά^ίωμα, διευβυνων μεν πρδς ΰψηλδν τινα σχοπδν τδ μάχιμον 
τών έθνών πνεύμα, άναλαμβανων δέ αυτός τήν ήγεμονίαν τοΰ κοινού έπιχει- 
ρήματος. Επετρεψι λοιπδν τί> έρημίτη νά καλέση, έπ' δνδμχτί του, τούς ήγε
μόνας χαΐ λαούς είς έκστρατείαν έπΙ τήν Παλαιστίνην. Ό  Πέτρος ήκιστα μέν 
είσηχούσβη κατ’ άρχάς παρά τοϊς Γερμανοΐς, διά τε τό ψυχρότερον αυτών πνεΰμα 
καΐ τήν παρ’ αΰτοίς ίπικρατήσασιν τότε Εριν μεταίΰ της κοσμικής καί πνευμα
τικής έ|ουσ(ας, μάλιστα δδ ηΰδοκίμησεν έν τή μεστ,μβρινή Γαλλίφ, έν τή Βουρ- 
γουνδίφ καί είς τάς Κάτω χώρας. Όπόσον δ ΐ μέγα άξίωμα περιεποίησε τώ πίπα

ί*®  ΛΙΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ



ΤΜΗΜΑ Α*. 141
^  χι^νγμα ίΜίνο, βμίνως ε!« την ίν Π λ α χεντ(α , χατα Μιίρτιον
τον» 4095, ίνγχρβτηθίΓββν ίχλησιβίτιχήν ίύνοδον, χββ’ην, ιιολυανβρωχοτάτην 
ι»«ς πάίτ,ί προηγουμένης γινομίνην, ό μέχρι της έποχής έχείνης πβρημίλημένος 
χ*1 χαταχί^ρονημένος ίιαιελέσας Ούρδβνος, ού μόνον ώς διχβιτή; πβρίοτη 
τον Βοτοκράτορος Έρ^£χον Δ', έπΙ τής χβτ’ βότοΰ χαιηγορίας τής διυτέρας 
αυτού αυζύγου, άλλίι χαΐ ώς χροβτάτης τοΰ Βυζαντινού βαοιλέως χαΐ ώς ήγι* 
μών τής χατα τοΰ 'ίΒλαμιβμοΰ όηλιζομένης έχχλτ,οίαο. Τό δ’ έν Πλαχιντί^ 
χατέι τό Εαρ όρ^άμενον ίργον, (Τ;νιχληρώ9η χατά τό ιρΟινόπωρον «£ς Κ λ ιρ - 
μ ό ν τ ιο ν , όπου ό Ουρβανός αυνεχάλεοε νΙα^ ούνοδον, αυνέ^ευβαν δέ άναρ(6- 
μητοι τχεδόν άνθρωποι 'Ρωμανιχής γ^ώοοης, ό δέ πάπας, άγορεόοας αΰτός 
προς τό πλήθος, τοοαύτην έπροίένηην έντύπωβιν, ωοτε οΐ άχροαταΐ, μόλις έπι- 
τρέψαντςς αυτ$ νόι περατώσ{ΐ τον λόγον, δι’ όμοφώνου Ιπιδοτ'οεως αυ τή  ή 
βουλή Κ υρίου  I έδήλωοαν, ότι τό παρά τοΰ Άρχιερέως άπαιτούμενον εΤναι 
θέληαις τοΰ ύψίβτου. Οΐ πλεϊοτοι των παρευρεθέντων ώμοοαν ν’ άπέλθωοιν είς 
τον Ιερόν πόλεμον, ό δε άπαξ έκριπιοθεις Ινθουαιαομός διεδόθη μετ' ολίγον 
άπανταχοΰ τής δυτιχωτέρας Εύρώπης, τόαφ μάλλον, όοφ, έχτός τοΰ θρησκευ
τικού αίσθήματος, χαι αλλα πολλά χοσμιχώτιρα αίτια ώθησαν τους άνθρώπους 
είς τό έπιχείρημα. Πολλοί όΤαδον τόν σταυρόν, μόνον διά νά μή έγχαταλεί- 
ψωσι τους φίλους αυτών, άλλοι διά νά μή έχλη^θώσιν ώς άνανδροι, χαί άλλοι 
πάλιν άπό άπερίσχεπτον έλαφρότητα ή διά νά άπο^ύγωοι τους δανειστάς αυ
τών. Ό  πρώτος έπίσχοπος 0 όμόσας νά άπέλθη έπΙ τόν σταυροφοριχόν άγώνα, 
ήν Ά δ ή μ α ρ ο ς  ό Άνηχίου (Ρυγ), πρώτοι δέ χοσμιχοΐ ήγεμόνες ό χόμης 
Φοόξου (ΡοΙχΐ ’Ρ ο γέρ ο ς  Β 'χα Ι ό κόμης Τολώσσης'Ραιμοΰνδος, ό πλου- 
σιώτατος χαΐ Ισχυρότατος δεσπότης άπάσης τής μεσημδρινής Γαλλίας. Τό δε 
παράδειγμά των ήχολούθησαν πλεΤστοι Γάλλοι μεγιστάνες, ών οΐ Ιπισημότατοι 
ήσαν Γοδοιρρέδος ό Β υλλ ιόνου, μετά τών ούο αΰτοΰ άδελφών Ε ύ σ τα θ ίου  
χαΐ Β αλδου ίνου, ό χόμης τής Φλανδρίας 'Γ ο δ έρ το ς, ό δούξ 'Ρ οβ έρτος  
τής Νορμανδίβς χαΐ 0 άδελιρός τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Φιλίππου Α 'χόμης 
Οΰερομανδόων 0 3 γ ω ν . Έλαδον δε τόν σταυρόν χα'ι δύο έπιφανεΐς ΝορμοννοΙ 
ήγεμόνες τής χάτω Ιταλίας, ό ήγεμών Τάραντος Β οεμοΰνδος Α 'χαΐ ό τού
του άπό άδελιρής άνεψιός, ό μαρκίων τοΰ Βρεντεσίου Τ α γχρ έδ ο ς . Ό  Βοε- 
μοΰνδος, ήττΤ|θεις, μετά τόν ίάνατον τοΰ πατρός του ’Ροδέρτου Γυσχάρδου, ύπό 
τών Βυ’,αντινών, ήναγχάσθη νά ύποχωρήτρ είς την χάτω Ιταλίαν χαΐ νά περιο- 
ρισθή ΙνταΰΟα, είς μόνην την τοΰ Τάραντος ηγεμονίαν, ένώ ό νεώτερος άδελ- 
φόςτου, 'Ρ ο γέρ ο ς  Β ούρσας, είχε λάβει, χατά την θέλησιν τοΰ πατρός, την 
Καλαβρίαν, την Άπουλίαν χαΐ τό Σάλερνον' ό δε άνεψιός του Ταγχρέδος ήτο 
νέος διαπρέπων έπΙ πάσαις ταΤς Ιπποτιχαϊς άρεταΐς χαι ήδύνατο νά θεωρηθή 
ώς τό πρωτότυπον τοΰ νιανίου Ιππότου τής έποχής έχείνης, χαθώς ό Βυλλιόνου 
Γοδοιρρέδος ήτΟ τό πρωτότυπον τοΰεΰλαδοΰς χαΐ εΰδούλου χριστιανού μαχητοΰ* 
έν άλλαις λέξεσιν, δ μεν ήχο ό Νέβτωρ, ό δέ, ό Άχιλλεΰς τοΰ πρώτου σταυρο- 
φοριχοϋ στρατού.

Έ νφ δέ οΐ ήγεμόνες χαΐ οΐ μεγιστάνες παρεσχευάζοντο ίτ ι έιά τόν αγώνα, 
έπροπορεύθησαν αύτών διάφορα οχλου στίφη, τά όποια, άπό μοχθηροτάτων ώς 
έπΙ τό πολό άνθρώπων συγκείμενα χαΐ ταχθεντα, τό μεν ύπό τόν γενναϊον άλλα 
«ένητα Γάλλς^ν ιππότην Ο υάλτερον, «όν ενεχα τής 0}δε(ας αΰτοΰ Μηδε-
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2τ(ΐχΧΤ|β{ντοι, αύτ&ν ΙρημίΓΓ,ν Π ίτ^ν, <ι̂  £ί {ικ^
Γϊρμαν&ν 1(ρέα Γ ο ττ (φ χ & λ χ ιο ν , Η ; ιτολλ&( κο4’ &^ν ίξώχίΐλαν ίτω τίβ ; 
*ώ  βΐίΐοηρβγίβί, μίλί»τ* χβτ2ΐ των δυβτιιχω» Ί·υδα(ων, χβΐ ίχιίον Ιξ όλο- 
χΧ^ρον ΙξωλοθρΕύβτ,ναν, Ιν μέριι &κ& ιών άγκναχττ,σάντων ί Λ  «ην ίχολανίαν 
βύΐών Οίγγρων, δν μέριι Οπ  ̂ ιών Σιλνούχχων τής Νίχβίίς, χολλ4ς χαραβχευά- 
«χντες (ίς τονς μετ’ δλίγον ΙχελΟίντας χνρ(<χις «ταυρο^ριχού; στρατούς δυτχ<> 
μς{«ς, δν ταΓς χριβτιανιχαΐς χώρβις δι’ ών Ιμίλλον ουτοι να ίιέλβωαιν.

Ο πρώτος τών στρατών τούτων, ^νοιχωργ'οας, νπύ Γοδο^ρΙδον τον ΒυΧΧιί- 
νβο, χατ4 Αδγονστον τοι5 4098, &ρί««ν ίν 4ρχή τοδ χομώνος πρδ τών πυλών 
τής Κωνστβντίνουπύλίως. 'Εν τφ μιτβξύ 4 Γάλλος ήγιμών Οίγων, ίΐΐίλθών 
μ»τ4 Ιτέρου βτρβτοδ διέ τής Ιταλίας χαί διαπεραιωθίΐς ιίς Δυ^|ΐάχ»ον, τοβοδ- 
τον βύίαίώς προσηνίχβη »ρ6ς τ* τον «ύτοχράτορα Αλέξιον χαΐ τ4ς άρχάς αύ- 
τοδ, &στ€ σονςλή^θτ) 4χ διαταγής τοι> χαΐ άπηχθη ιίς Κωνοταντινούπολιν. Μι
αρόν δλ μίτ4 τον Γοδοφρέδον χβΐ τον Οίγωνα, εφθασαν χαΐ 6 Βοϊμοδνδος χαΐ δ 
Ταγχρέδος, οΤτινςς έπίσης πολεμίως έπολιτεύΟηβαν έν ταϊς Ιίυζαντινβΐς έπαρ- 
χίαις δι’ών διτ^ρχοντο* δβεν άπορον δεν εΤναι, οτι ή ίφιξις τών πολ>»αρΙβμο)ν 
άχείνεβν Ιππέων τής ίρχτοί) χαϊ τδ άλλδτριον τής παρασκευής τιυν είς πολλήν 
ένεβαλε ταραχήν τούς Βυζαντινούς χαΐ οτι 4 ούτοχράτωρ Αλέξιος, δι4 νέ άοιρα- 
λίβιρ όπωοοδν έαυτον, άπήττ.Μ παρ4 τών ήγεμδνων τύν Φεουδιχύν δρχον πί- 
«τεως, άπήττ,αε, δηλαδή, νύ δρχιοδώτιν, δτι τών χωρών όσος άπύ τών άπι
στων άναχτήοωσι, βελει λογίζεται αύτος 4 νδμιμος κύριος, ιίς 6 έκεϊνοι δέν ουν- 
■ήνεβαν εΙμή μετ4 ειολλής δυσκολίας, καΐ πάλιν έξαιρέοει τοδ 'Ραιμβόνδοΐί, 
«ιριορισΟέντος είς τήν ύπόσχεσιν, οτι δλν βέλη πολεμήσει προς τούς Βυζαντι
νούς. Τύτε τιλευταϊον μετεχομίσΟη 4 σταυροφοριχύς στρατδς (είς 600,000 μετλ 
τών γοναιχών, τών παίδων χαΐ τών χληριχών συμ«οσούμε»ο<, 44» πιστεύσω- 
«ωμεν ^τούς Χρονογρά^υς τής έποχής έχείνης) ύπ4 τών Βυζαντινών είς ττ,ν 
Ασιανήν παραλίαν. Άλλ’ έμελλε χαΐ ίνταϋΟα πλείστβς να άπαντήση δυσχε- 
ρείας, διά τε το άσυνάρτητον αυτού πλήβος χαΐ τήν εύλογον δνσπιο^αν τοδ 
Άλεξίον. Κατά πρώτον έπολιύρχησαν οΐ Στουροφύροι τήν χαβέδραν τοΰ ΚιλίίζΙ 
Άρσλάν Α ' Νίκαιαν, Γνα Ικδιχηθώσι τον βάνατον τών ύπο τύν Πέτρον χαΐτον 
Ούάλτερον προπορευβέντων έμοφύλων, έξ ών δλίγοι τινίς περισωΟέντες μετά του 
Πέτρου ήνώθτ,σαν ήδη μετά του κυρίου στρατού. ίΟ άποκλεισμύς τής Νιχαίας 
δεεξήχθτι άτάχτως, χαΐ ένφ, μετά ίπτά έίδομάδων καΐ τριών ήμερων πολιορκίαν, 
ή πώις είχεν ήδη περιέλβει είς τύ έσχατον του κινδύνου, 4 Αλέξιος, δστις πρύ 
χαιροΰ ίΐς στενήν διιτέλεε προς τον Σελσουχκικύν Σουλτάνον σχέσιν, επέτυχεν, 
έπΙ χρήμαβι, τήν είς έαυτον παράδοσιν τοΰ φρουρίου, ’έουνίω 1097, χατευνά- 
οας διά δώρων τήν £νεχα τούτου 4ργήν τών Ισχυροτέρων του σταυροφορικοδ 
στρατού ήγεμδνων.

Περί τά τέλη Ιουνίου, άνεχώρησβν οΐ σταυροβδροι άχο Νιχεείας, παβδντες είς 
σή» προς τά πρδσω πορείαν, άπύ ένδείας τροφών, έπύ τοΰ ύπερ6ολ:κοΰ χαύ- 
βονος χ ιΐ τής τών 4δηγών άμαβείις, τβσαΰτα δεινά, ώστε πολλαΐ χιλιάδ ς 
«υτών άπέβανον. Έπήλβε δε, Ετι έν Κιλιχίφ αύτώ* ο'ντων, μεταξύ τών ήγεμδ-.ων 
τής έμιφοσΙοφυλακής, τοΰ Ταγχρέδου χαί Βαλδο·Λνβυ, τοδ άδελφοΰ τοδ Γοδο- 
φρέδου, διχδνοια, ώς άχ τής 4ηοίας 4 Βαλδουϊνβς, χωρισβείς άπύ τοΰ τών 
δμσφύλων σ ^τα ΰ , δγένετο χύρεο< «ής Έδέβσης καί πολλών περίοικων «δλεων
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κα{ Τδριίβεν οδτωί βδτίβ» άξιδλογον χομητίαν. Ή  κομτ,τ£* αδη) ΙχρηνίμΕοοι 

«ρομ«χών οδΐω« ιΐκιΐν των χριατιβνών ίν τ^ βορειοανατολική Συρ{^ χαΐ 
ίπέβη βραίότερον, ίη& χοινοό μετά τον άρμενιαχοϋ κρίτοιχ καΐ τή« μεταγενε· 
«τέρα< ήγεμον(α< τής Αντιόχειας, ώ<ρ(λιμος είς τά Ιν Παλαιστίνη ϋρνθίν ΰπά 
των βτανροιρόρων βαβίλειον, άλλά κατά το «άρον ή ίναχώρησις τον Βαλίονίνου 
ξ^αψε τά κύριον ίπιχείρημα, ού μύνον 8ιύτι ύ στρατάς Ιιτερήθη τής σνμ· 
«ράξεως αύτοΰ τε χαΐ «ολλων άλλων γενναίων 1««οτών, ίλλά χαΐ 2ιύτι ύ Βοε- 
μοΰνίος, έπόμενος τφ «αραδείγματι, «αρε£ύθη ήίη άβοβτύλως είς τήν «λεονε- 
{ίαν αίιτον χαΐ φιλαρχίαν, ώς ύήλον ίγίνετο κατά τε χαΐ μετά τήν «ολιορχίαν 
τής Σνριαχής «ίλεως Αντιόχειας. Μετά ^ννεάμτ,νον ταύτης «ολιορχίαν, χαΟ’ ήν 
Ινεχα τής των τροφίμων 2νίείας χαΐ των τον χειμώνος σνμφορών, «ολλαι χιλιάδες 
οτανροφόριον άπεέίωσαν, «λεΐοτοι χαΐ τήδε χφχεΐσε διεσπάρησαν, ^ Βοεμονν· 
£ος, «Ις δν ο1 λοιποί ήγεμύνες εΤχον άπιτρεψει τήν πδλιν ώς Ιδιοκτησίαν, εξη- 
γδρασε τήν παράδοσίν της ΐι«ο άρνησιβρήσκον τίνος, είς δν δ δεσπότης ’Δντιοχείας 
ΒαγΙ Σεγιάν, εΤχεν άναβέσει ενα τον τείχονς πύργον, Ίουνίιρ 1098. Ά λλ’ οΐ 
στανροφδροι, μόλις γενόμενοι κύριοι τής ηόλεως τούτης, άπεχλείσΟησαν Ιν αύτή 
νπό πολναρίθμον Τονρχιχον στρατού, δν όπήγαγεν έ Εερδογά, κατά προσταγήν 
τού Σελσονχχιχον Σονλτάνον Βαρχιαρόκ' χαί ήβελον βεβαίως άναγχαβθή νά 
παραδοθώσι διά τήν ίλλειψιν των διροδίων, &ν κατ’ εύτυχίαν Προονηγκιανός τις 
μοναχός Πέτρος δεν άνεύρισχε τήν ίεράν λόγχην, δι’ ής έτροπηβη ποτό ή πλευρά 
τον Σωτήρος' τούτο τοσοντον ένειενευσεν είς τούς Χριστιανούς θάββος, ώστε 26 
ήμέρας άπό τής άλώσεως τής Άντιοχείας, έξορμήσαντες άπό αύτής, όλοσχερή 
έπήγαγον τροπήν των Τούρκων χαΐ έχνρίευσαν τό ατρατόπεδον α ύ ^ ,  Ιν ώ εν- 
ρον «ςλλά πολύτιμα πράγματα, τό δό σπονδαιδτερον, μεγάλην τροφών χαΐ άλ
λων έφοδίων προμήθειαν. Μετά τήν νίκην ταύτην, άνεστάλη ή «ρός τά «ρόσω 
στρατεία ίπΐ Ικανόν χρόνον, διότι δ Φατιμίδης Καλίφης ΜοσταλΙ, μάλλον δί 
6 παντοδύναμος αύτού υπουργός Άιρδάλ, ό πρό μικρού άποσπάσας άπό των Σελ- 
σβύκκων τήν Ίερουσαλτ^ε, έζήτησε, διά φιλικών χαί ειρηνικών προτάσεων, νά σώ- 
«η τήν πόλιν ταύτην. Ά λλ’ ίπ ΐ τέλους οΐ σταυροφόροι άπεφάσιοαν νά μή άφη- 
σωσιν είς τούς άπιστους τούτους, χαίτοι πολύ των Σελσούχχων όντας ήμερω- 
τέρους, τον άγιον τάφον* χαί παρελβόντες διά Λαοδιχείας, Τριπόλιως, Σιδώνος, 
Τύρου, 'Αχης χαΙ Έμμαούντος, ϊφθασαν τήν πρωίαν τής 1 Ιουνίου 1099, είς 
την Ιιράν πόλιν, τήν όποιαν χαΐ έντός πέντε έβδομάδων έ̂  έφόδου έκυρίευσαν, 
15 Ιουλίου, καίπερ ύπό έίήκοντα χιλιάδων άνδρων μαχίμων φρουρουμένην, 
τού δό σταυροφοριχοΰ στρατού ήδη είς 40,000 μόνον περισταλέντος, Ι |  ών μόλις 
τό ήμισυ ήτο πρός πόλεμον Ιπιτήδειον. Και περί μεν τό κατόρδωμα τούτο, δπερ 
έστί χαΙ τό λαμπρότερον τής δλης πρώτης στα^, αφορίας, θαυμαστήν τή άληβείφ 
άνέδειζαν άνδρείαν*. άλλά μετά τήν άλωσιν, έζετραχηλίσθησαν είςφοβεράς σφα- 
γάς, ληστείας χαί άτιμώσεις, αϊτινες Ιηλήρωσαν άγανοχτήσιως τόν δλον Μωα
μεθανικόν τής Ανατολής κόσμον χαί παρήγαγον τον άτελεύτητον ίχεΐνον περί 
έχδιχήσεως αγώνα, έν φ  άναγχαίως οΐ Χριστιανοί ίμελλον νά ήττηθώσιν έπΙ 
ιέλους, χαθό πολύ των άντιπάλων εύαριθμότεροι.

Οι σταυροφόροι, {μα γενόμενοι κύριοι τής Ιερουσαλήμ, κατέστησαν αυτήν 
πρωτεύουσαν τού βασιλείου, τό όποιον άπεφάσισαν νά Ιδρύσωσιν 2ν τή άνατολή, 
χαί έχειροτόνησαν βασιλέα τόν εύλαβέστερον χαί έπιφανέστερον των δουκών αύ-
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^ων, Γοίοφρίίον Βυλλίδνοϋ, ο«ι< |·«βγ?ωσι μ€ΐ' όλίγον τί^ν ^ρχήν βδτβδ 
κβτβτροιίώββί, Α6γού«<;> <099, ιτερί Άσχβλωνβ, τ4ν δττί «ΰ  Άφ84λ έξ Αίγ,}- 
ΐΐΐΓβν ίτβχβίντ* υβλοίριβμον μίν, άλ>’ ά«ο ίΛολίμιων Νιγρη^ΰν^ Βείοοίνων χαΐ 
Αίγυιετίων βυγκίίμίνον ιχτρβτον, χβΐ άιτέθανιν *ν ?το« άπο τή; άναγορει^βίώί τοκ 
1100. Έ ιτϊχιίρηη δί ν4 ίιβ ά ^  ίν κό νέφ β&τοϋ χρ ί« ι ·ε4 ^βη χ*1 ΐ^ψ αχ^ς  
ίύϊβως, ώς νδμοος έρΐίτιχούί, χαΓτοι μί) γράψβί τούί νίμους τού■̂ ον̂ , ώ ; «υνι -̂ 
βω« λέγιτβι· 6β«ν ίπϊχριίττ,Μ μετ’ 8λ(γον Ιν Πιλβι^ίν^} βϋσΐτ,ρδν Φίου8αλιχ8» 
σι^ττημα. Δι4 ν4 δώίωμίν δί άχριβή τούτου Ιννοιχν, άνάγχη ν4 δίϊχρίνωμίν 
τίι» Ιιτπβτία», άπί. το3 έπΙ του «ολίμου ίρειδομένου φίουδίϊλιχοϋ «ολιτίίμβτος* 
ή μ»Μ Ι^«·ρη {ν Παλβίστίντ), τδ δέ βύτδβι μάλιστα ηνδτ,βίν. Ή  δόχιμοί Ιπποτία 
διαχρ(ν*τβι ίΐ(1 τή άπίχβίία ιτρδς πάσαν άνανδρείβν, έπΙ τ^  «(««ι χ*! 
βι(?, ΙπΙ τή ιύλαδίίφ χαΐ άβιλοχίρδτία, ίπ ΐ άποστροφή’ πρδ« πβσαν'βγίνή 
άχολαβΕαν χαΐ ίπΐ προστββΕγ ττ,ς άλτ,θοΰς άγάιη'ί, Έ χ άρττών το-λο»  
τινέί ητο άδύνατον ν’ ονθίΙωβιν ίις  τδ χλίμβ χαΐ ίΙ« τ4 Ι̂ δη τή; άνατολη^, μδνη 
ή άνδρεΕα ΰηήρξι χβτ’ άρχβς άπαραΕτητοσ, ή δέ 6ρτ,οχίΕα πβρέμιινιν ώς σύνθη
μα ένώίίως κατά τώ» ύπερμβχων τοΟ Ισλαμισμού. ΈτΕραν ολως βάσιν βΤχ» 
τδ Φίβυδβλιχδν πολίτίυμα. Διύτι Ισττ,ρΕζίτο δπι τής Ιδιαζούσης τή Ιποχή δχϊΕ- 
νη πολιτιχής σχέσςως, χαθ' ήν δ βσθίνης, ό άνάσχητος, δ ίοπλος ο^ίμΕαν Λχςν 
άξίβν, βΐ δδ λοιποί πάντίς πολΐται του κράτους ήσαν καθυποβιδλημένοι *!ς Ι*- 
ρορχικάς τινας δποχρίώσίΐς, συνοίδίμένας μ< την κατοχήν ώριβμένων τινών 
κτημάτων, χαΐ άπίτέλουν τοιουτοτρόπως κρίκους μιας αυνίχοϋς άλύσςως. Ό  
ίσχυρδτατος τών γαιοχτητών ήτο ή κ*φαλή και ή κορ·υφη τής όλης άλυβιως· καί 

' κατα θεωρίαν μέν ϊπρίπ* να ήναε τοιοΰτος έχάστοτί δ ^ασιλϊΰς, ?ργφ δ» δίν 
βυνέδαιν» τούτο πάντοτ* ίν Ευρώπη· ίν Παλαιστίνη δμως τφόν-η δ ισχυρότατος 
τής Ιιραρχικής ίχιίνης βαθμολογίας άνθρωπος ήτο δ βασιλεύς, διότι ά«£ποτ« 
ήτο χαΐ ό 2ν πολίμιρ στρατηγός.

Μιτα τδν θάνατον τού Γοδοφρίδου, προιχειρίσθη βασιλεύς δ μέχρι τής δπο- 
χής ίκείνης δν Έδίσση άρχων άδίλφδς του Β αλδ ουϊνο ς Α ', δστις, πιριστίί- 
λας τούς χυριωτδρους δσωτίριχούς αυτού άντιπάλους, δηλαδή τδν Ταγκρεδον χαΐ 
τδν μετά την άποβίωσιν Άδίμήρου τού Άνηχίου άναγορευθέντα δπδ τού πάπα 
πατριάρχην Ιεροσολύμιον Δ α ίμ δ ε ρ τ ο ν ,  άνδρα βαδιούργον, άντιπαρετάχθη 
πρδς τούς Αίγυπτίους καί μετά χιλίων περίπου άνδρών χατόδαλε τδν τριακον
ταπλάσιον στρατόν τού Ά ^ ά λ . Έπειτα δέ ήθίλησε χαΐ κατ’ αυτής τής Αίγυ
πτου να έπιτεθή, ώιρελούμινος άπό τε τάς περί άρχής ίριδας, δσαι προέκυψαν 
.αυτόθι ώς έχ τού θανάτου τουχαλίφου ΗοσταλΙ καΐ άπδ τών πολυαρίθμων σται^ 
ρο^δρων, βΤτινες δΐν ίπαυον άπδ τής Ευρώπης έπερχόμενοι. Άλλ’ οΐ μεν ίπ ΐ- 
κουροι Ικεϊνβι, πρίν ή φθάσωσιν είς Ιερουσαλήμ, έξωλοθριύθησαν ύπδ τών Τούρ
κων τής μιχράς Ασίας, ό δέ Άψδάλ προλαδών έπαγίωσεν αΰύις τδ Ιν Αίγύπτιρ 
κράτος αυτού, ώστε δ ούδέν ήττον μετά εύαρΐθμου στρατού όρμτ'σχς έπΙ τήν 
χώραν Ιχείνην βασιλεύς ίπαθεν ήτταν ^ ε ρ ά ν ,  Διετέλεσε δέ μέχρι τού θανά
του, 1118, δ Βαλδουΐνος είς άδιαλείπτους χαΐ άτελεσψορήτους άγώνας πρόςτε 
τούς Αίγυπτίους χαί πρδς τδν διάδοχον τού Σελσουκχιχού Σουλτάνου Βαρχιαρδχ 
καΐ πρδς τούς δλλους παρά ών Εΰ«ράτην χαί Τίγριν Μωαμεθανούς δυνάστας. 
Ά πδ τών πολέμων τούτων δίν ώφελήθησαν είμή α( παραθαλάσσιαι Ίταλικαί 
πδλεις· αΤτινες συνέδραμαν τδν βασιλέα τής Ιερουσαλήμ είς τήν χατάληι^ιν τής
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ΐίοιρ*λ(*<· ίιίτ ι ώ  μίίΟΊΐ ί*ίι τή« ^νατολ^xης Ι(ΐπορίβί ίττλοιίτηββ», χ,: 
ΐί>ύ? σχίλονίϊ βΐΐϊών τ,δξηίΜ ώ« ί*. των βαρυτίμων ναύλων των προακυνητί», χαΐ 
κλείατην «βρίοχον ίπίίοβιν ί ΐς  βπαντας τους πολίτας, δια της έν γίνΐι ίναπτυ- 
χθίίοης βιομηχανίας.

Τύν Ββλίουϊνον Α ' διίδίχβη δ ΙπΙ της βασιλίίας του βρ«ας της Έδίααητ 
<τυγγ£ντ5ςτου β α λ ο ο υ ΐν ο ς  Β' ό Βιτουργιαΰς (<ίβ ΒουΓ^εο], του οποίου δρα* 
στηριωτάτη καί ένδοξοτάτη υπήρξϊν ή κυβίρνηαις, 4118—·4131, Βοηθούμίνος 
ίιπδ τοΰ μίτα άξιολδγου «ττύλου δπίλβύντος Δόγου 1̂ δουκδς τής Ένίτίας, έχυ- 
ριτυαε τήν Τυρόν, 1124, και, Ιπειδή ή Αίγυπτος μετά τδν θάνατον τοΰ ΆιρδΙλ, 
1121, ε ίί άδιάλειπτον αχείδν ύπεκυψεν άνωμαλίαν, ό Βαλδοοΐνος Β'ήθελενΓαως 
άιτοαπάβει βπδ τούς Φατιμίδας την όλην παραλίαν, δαν δίν προέκυπτον είς τ4 
ανατολικά του Χριοτιανικού βαβιλείοΟ σύνορα δύο φοδεροί δχθροί, δ Τούρκος 
Αταδέγης Ε μ α δ εδ δ ιν  Ζ εγγ  Ι χαί τύ τω ν’Αααασαίνων κράτος. Ό  ΖεγγΙ ήτο 

υίος τοΰ γενναίου Άκζογκορ καν διωρίαθη μεν κατ’ άρχάς ύπύ του Σελαουκκι- 
^  Σουλτάνου Μαχμούτ Β' σατράπης τοΰ Ο ύιζ«  καί τοΰ Ίράχ, ?λαβε δί 
εηειτα, 1127, καί τάς ύποτελεΐς ήγεμονίας τοΰ Μοαούλ, τής Μεσοποταμίας καί 
τής Συρίας, αυγκροτήαας κατά μιιφύν Ιπικννδυνοτάτην εις τούς χριστιανούς δύ- 
ναμιν. Η δά γένεοις τοΰ παραδίξου των Άβοτασσίνων κράτους Ιχτενεστέρας δεΤ- 
•ΜΙ δξηγήσεως.

Β. Τά χ ·τ &  τ ο υ ς  λ σ α β σ σ ίν ο υ ς .  — ΟΙ ϊσσαβσΤνοι ήσον μ ί·  τδν «βλουμί- 
νβν Ι σ μ α η λ ι τ ι κ δ ν  αίρίβενν, οΤτινε; ίξηβλώίησαν δπ6 τβϋ Του?*ιστάν μΙχρι των 
Πυρηναίων «αΐ ίλοβον τ6 δνβμα Μ  «βΰ νομιζομίνου βΰτων Ιίρυτοδ Ισμαήλ, άπογίνου 
του λλ ή . Τ» των Ισμαηλιτών σύστημα προίχυψεν δπ ί τής 1*1 τοΰ Ισλαμισμού έ«ιρ· 
ίοής των Ινδβπιρσιχων δογμάτων χαΐ Ιδίως δπδ τής βδξης, δτι τδ Ιμαμ&τ ή τδ πνεύμα 
τοΰ Βυρίου, βιαιωνίζεται ιΐς  τήν οΐχογένειαν τΛ  ίδρυτού 'τών Ισμαηλιτιχων αίρδσεων, 
8ι4 τής μιτιμψυχώσιας. Βάσις δδ τού συστήματος ήν μυστική τις χβΐ άλληγομκή δι« 
ίσσχαλίο, χαβ’ ήν ήρμηνιύττο τδ Κοράνιβν, χαΐ ήτις, κατά τήν τών είδημδνων μαρ. 
τυρίαν, συνιπήγετο τήν έντδς τής ιριλοσιφίας συγχώνευσιν τής θρησκείας, άπεριδριςου 
Ιλευδερίαν τής διανβίας καΐ τής κρίσεως. καΐ χαρά τισι μέν τών Ισμαηλιτικων αίρδ. 
σιων, άκατίληπτβν ήδών άσίλγειαν, «αρά τισι δδ έτέρ.ις, άκ.τάλη*τον δπίσης άαβ 
των δγκοσμίων «αραΐτησι». "Αποσαι βί ΙσμαηλιτιχαΙ αιρέσεις εΤχον τδ μυστήρια αυτών 
τ.λετ4ς «αΐ ρ.βμούς, άκό^?ητ. δργια καΙ άτιοστόλους, « ιο ΰ ,τ .ς  μδν κροσηλύτοιις, τδ 
α  *λίΐστον δκΐ «ολιτικφ έργαζομένβς σχο«$. ΟΙ λαϊκοί αύτων ώνομάζοντβ ·Ριβΐχ, οΐ 
μιμυημίνοι, Φεβαϊ, οΐ δδ διδάσκαλοι «αΐ άπδστολοι. Δ .ί. Ούδιμία δδ τών αΙρέσεων τοδ- 
των (είς 5ς ά.ήκον κ,Ι ο! άπδ τοδ Φ.τ,μίδου Χ .,ή μ  μέχρι τοΰίε έν Διδάνφ ζώ ,τ.ς 
Δ ρ .δ σ ο ι)  άκέβη εύτυχεστέρα τής τών Φ «  τ ιμ  ιδώ  ν, ήτις, ώς .Γδομεν, κ .Ι  ,ολιτ.κδ. 
κράτος δν τη βορείφ Αφρικ® ά'ιόλογον χατώρΙωαε ν4 Ιδρύση. — Είνο. δδ άρνίσει « κ  
Λ  Φατιμίδ,. ν* ,,ρ .κμάζω σ. κ .Ι δ φ.ν.τισμδς τών Ισμαηλιτών ν4 άποβαίνη άζήμιος, 
διε άνεζωκνρησεν αύτβν καί δλως πολιτικόν χαρακτήρα εδωκεν αΰτώ, δ Ιδ,υτής τών 
Λσσασσίνων Χ α σ 4 ν  β δν  Σ , δ ά χ .  δστις, φ.μμ.βητή,.βι«τελέ,.ς τοΰ π,ρι,ήμου Σελ- 
σ^κκικου Βεζίρη Νεζδμ δλ ΙΙούλκ χαΙ ,ίσ,χδείς παρ’ αύτοΰ είς τήν αύλήν τού Η ,λεχ- 
σ4χ, έ ζ ή τ ^ ν  .ντα υ ί. ν4 Οκοσ.ελίση τςν Μ.ζάμ· άλλ’ άποτυχών, συ,ετάχβημ.τά τών 
Ισμαηλιτών καΐ δπιτηδειδτατα ίκτοτε μιιεχειρίσδη, ττρδς δκιτιχίαν τών ίδΙων σκοκών, 
τδν μυατιχδν αύτων σύνδεσμον καί φανατισμόν. Καί κστ’ άρχάς μδν ϊπορεύίη είς Αί·τυ- 
πτον, «λιιστον ϊσχυσεν δντανβα καρά τφ Βαλίφ, Μοστ.νζδρ, δπιχτ-.ρί,σας δμως ν ' ά ,- 
'^*Ρ»ίϊ είς τδν Βδδρ, ήναγκάβδη καί δχ£9ιν νά δρακετεύβι είς ϊυριβ. χαΙ είς Περσίαν, 
ί  αφςΟ μετά κόκα οιέφυγε τ4 ; δνέδρα; τοΰ Λιςϊιε δλ «ούλα, κατώρδωσε τέλος, τ.ρ 10»ϋ^ 

ίΓΙίίί. ΙΪΪΟ Ρ. βΛ α. ΙΟΗ. Β'.)
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x'^;ι^»βφμ(^I ΐ£ ν  τ ί ^ρ^ικ^ν φρούρην λ\<μ(ίτ(, 1ν

Δ<λίμ, Ιντιΰΐβν βΐ (ρμύμ«νο(«1 χαϊνΚΒ'ίξι ^ ««κέριξίρΐ]. Οί 1χ&λι«·ναύ<ύ«
£χ«οτ( £ ι ί κ  ί λ  Δ ζ ιβ ^ λ , 8 £ς> «ύριο« *οϋ 8ρου<, ή, χαΙώς μιτέ^ραναντί δν^ια 
οίΕΰρΜηΐοι, γέροννβ τ«ΰ 8ρου Ό  Χαβάν ίχ«οτ< μ«& ΐφβα6τΐ)ς έ«(μον^ς άφβ· 
«ιββη φΙ( τήν Τδρνσιν «ράτους αντ«ν, νβ τι 8ι' αχανγοφ τβΰ β(βν βΙ< μόνον έρίνΐ) 
όιΑ τον άνβήρου «οΰ !8λ·μουτ, ονόίκοτο β’ όξήλθι «λέον τον ρρονρίου έχκίνον. 'Κχόλοο* 
-βέ ο ρ ’ όαυτψ >*χντβ« τον« ΙομαηλΙτας τΐχ  Πιροΐας· χατώρίοΜ* νό όμκνούο^ αύ· 
τοΰ« τιχρλόν γ·νατ>αμό» χαΐ νό σνγχροτήβι ό*ό αντΰν τόγμο μέχρι μαν1·« άφίΜΚ*. 
μέ««ν όκαβΰν, «ΰτό« μ^ καρι9Τόμ«ο« >ντοΤ« «ίμή ώς έΐντιπρόοωχος τον Ιμόμ ήτοι τον 
άρχκρέ«>«, ’Ειηιόή τό μέλη τή; α[ρέο«ό< τβν «ννιίβιζον νέι ύχιχχοίωαι τόν ένΟονβι·· 
ομόν > ^ ν  Μ  τή« χρή«ι<ο« τον Χατιβό, ήτοι μιβόβματός τίνος άκό χανναβίνο» βκέρ- 
«ματος χοτιοχιναβμένον χα·. (Ις ύχέρτιτον βχέμ&ν όμΐιβτιχον, Μ  τοντο Ιλαβον βρα· 
ίδτορον τ) ίνομ· X αοιο Ιμ , έξ οΰ οΐ Ενρβχοΐοι χοτιβχιόαο·ντ6 τΰν %90α·β(νκν έ<ύ· 
ννμον. Τοοούτη 0έ ήτο ή χρός τόν Χοιόν νχοχοή τΰν όποίΰν αίτςν,ΰοτο, χρ&ς έχτέ· 
λ(βιν τΰν £ι·ταγΰν τα, ίτόλμνν τό τ^ντα, ^ αύτήν τήν ζνήν «ρσβνμνς έόυαίαζον· 8β<« 
ού μόνον ιόχιρΰς όπέχρουττν όττόβις τός τΰν Σιλοονχχιχΰν Σονλτόνιβν χατ' «ΰτον 
όκι1«9(ΐ«, βλΧ4 χαΐ ροβιρός όηέβη οές αντονς. Τό ^ ο ς  τΰν τκριμανΰν έχιέν·ν α<ρ«τ»· 
>ΰν ήτοίλοι ο10ιαλ*έ«τιβς «ίντα όοτις έτόλμ· ν& όνβμβοΦή έχόρός τον Χαοέν ό Μ  τη· 
νονργβς χ«1 ·τα(«ρό< βδτβς άνήρ «αρέΙνχτ «ρ& τοΰ όανατου, 1125, τό ««ρ’ αΰτοίί έόρυ· 
(έν τολιτιχόν χαΐ (ιρατιχόν χράτος οόχΙ (ές ονγγτνή τινα, Αλλέι ι{« τόν χροοβντιρον | 
όμχιιρότιρον όιίάοχβλον τής οΙρέοιως,τόν Ε ιό  Βονρζαόχ, δ»*ις, έχΐ 24 χοβιρνήσας 
Ιτη, ηνξηο· τόν 4x6 τΰν 2οιαοα(ν·ν τρόμον, χαΐ ιβρναοτ 1ν &λ·μβϋτ έόίαν 8υνα(ΐ(βν, 
όιατηρηβιΐοαν μέχρι τής αχολβόθον όχΒΤθντβ4τηρίίος.

ηολν τής Πιρβιχής τχύτης όννβοτιίας τΰν Χοβαββίνιον «χβνδιιοτέρα όι4 τήν !στο· 
ρ ΐιν  τΰν Στανροφόρνν ιΤν» ή έν £νρ(^ χατιατβόιΤα* μοίρα τής αίρέηνς ταύτης. *Χν· 
τανόα έξηχλΰόηοαν οΐ ΧοτχοοΤνοι 4χό τον 1105, δτ< ό'Ροβονόν, (οιλ· 137), βιιορήοας 
βυμφέρον ν4 χολέαη αύτονς <ίς Χβλέχιον, τοός μττοχοιρΙοβη ΰ ς  όολορόνοΜ ^  χατέστη 
βι’ αΰτΰν ροβιρΰτατος <!ς ΰχαντας τονς 5λλονς τής Χνρίβς όννάβτβς. Τότο όχόντος 
2χοντος αότον ΐόρνοαν οντοι έν ΧχαμτΙ^, τήν όχοΐαν 8ι4 τής ουνβρομής τ«ν (Γχτν έχ(ΐ> 
της χυριιόοιι, ίοντέραν τοΰ χρότονς «ΰτΰν έατίαν, οχου Ιοτηβι τήν έίραν τον έ'τιρος 
Γέριον τοΰ 8ρονς. Καί 6 μέν χρΰτος τΰν έν £υρί? Στΐχνν τΰν Χβοαοοίννν, ό λ β ο ΰ  
Τ α χ ή ρ ,  ήχμιλ«τ(ΐίβη μχτά τρία «τη ΰχό τον χυριιύοαντος τήν Χχάμειιν Ταγχρέδον· 
•1 δέ χριστιανοί χαΐ ίτιρον αντον ρροόριβν μοτέκιιτα έχνρέινοαν, καΐ αντός ό 'Ροδονόν 
ήναγχόσόη ν4 χατββ,ιόξ]) τονς ύχό τοΰ Καλίρον έχιοήμιος 4ρβριββέντας τούτους αέροτι· 
χοΰς' 4λλό ταΰια χόντα δέν διιχώλνβαν τήν έν Σνρίςι έςάχλκοιν αΰτΰν, διότι άρ ' ένός 
μέν ηυ^νον & όριόμός αντΰν χαΐ ό άκό αΰτΰν τρόμος διό τής ατρατολογίας 4χάντ«>ν 
τΰν τολμηροτόριον καχβύργιβν, άψ έτέρον δέ έλάμδανον 4δι«λτίχτας έχιχονρίας 4x4 
τΰν έν Πιροίφ όμοδόξνν· ΤιλινταΤον έχιχιίρηοαν βΐ όρόόδοξοι ΗίΜμιβανβΙ έχίαημβν χα· 
τό τΰν μοχβηρΰν τούτιον αίριτιχΰν βρηοχιντιχόν χόλςμον, χαβ' ον ο( Χοοιαβΐνοι £χα· 
δον, 1127, χιρί όχμοσχόν, ήιταν διινήν, ό δέ ήγιμΰν αΰτΰν Ισμαήλ ήναγχάσβη νά 
άχέλδη τής χύρας' 4λλ ' οΐ όχχδοϊτου έζήτησαν χαΐ οΰρον, ιΐς  δναχροσίτονς βρ4χονν 
Μλοός άοραλιστέρας τΰν ρρουρίιον τό όχοΤα χρότιρον 4λληλοδιαδόχκς χατέσχον χα< 
4χέ6ιλον, ΰ/υρώόηααν έχΐ τοΰ Χντιλιδάνον, κατέχτησαν βχίμηδόν χολλό χέριξ ρρού· 
ρια χ ^  ίδρυσαν οΰτ» νίον ΧσβασβΙνΜν χρ4τος έν ΣνρΙφ, «ολνΟρύλλητον καΙ ίροε<ρόν 
άναδίιχόέν, ύχδ τόν έν τίρ ρρουρ ιρ Μαβιόρ τοΰ Χντιλιβίνου έδρίύοντα Γέροντα «οϋ ορας, 
οΰδέν ήτταν ή τό □«ρσιχόν, χαΐ χλιιότιρον τούτονβιητηρηβέν.

Γ. Χ ρ ισ τ ια ν ιχ έ ι (ορλ τ ά γ μ α τ α ,  - -  Β α β έ λ ι ιο ν τ ή ς  Ί ιρ ο ν σ α λ ή μ  
μ ()^ρ ι τής δ ς ν τέ ρ α ς  ΐ τ α ν ρ ο ιρ ο ρ έ β ς . Τ ά  ίπχοτιχά τών χριστιανών 
^]^ματ» χμρήχδί,σοιν Λβτα τήν αΰ?ήν χιρ^που έηοχή> καΟ'ήν οΙ Ισμαηλίταν
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ΛΜΐΙοχΙβ^σιν χΛχίι τη< θ€Τΐ*ήί ·ίδν Μωβμί6«νών βρτ,9Xί̂ 1̂^, Σϋνί*ρο·η^,_ 
σ «  ίηλ«5ί; τ<« ιτ»|Λ «Τς χρι^ιανοΤς ίτ.φίΤβι δ.’ ών 6 ΙΐΗοτιχδς άγώί», δ»τι« 
Ιν δίΛΐχ^ Είρώτπ) ίΤχί χατβίτη Ιδία ένα(τχδλη«< *!δ(χών τινω» τάξεων 
άνθρώπω^^ τοαουτον ατενώς [χετλ τοίί θρηαχείμβτος βυνεδέδη, βατέ ?χτο« 
δ -αδλεμοί ΙΟεωρι̂ θτ, μέχρι τινδς ώς ?ργον βεάρεατον. Τά δύο πρώτα Ιπποτιχλ 
τάγματα {.πήρξαν τδ τών Ί ω α ν ν ιτω ν  χβΐ τδ των Ν α ίτώ ν. Πολύ πρδ τής 
πρώτης «τταυρορορίας εΤχε ανατηίή εις Ίεροοσαλήμ χαΐ δι4 προνομίων χβΐ 
χττ,μάτων π^ιχιαΟή Ιταιρεί. τις πρδς περίβαλψ,ν τών νοσοδντων προοχυνν,τών, 
της δποίας τα μέλη έχλήβηααν, άπύ τοο χροττάτοο βδτών άγιοι», Ίωαννΐτβι. Έν 
?τει δλ Μ έ8 αυνέττη, Ιχτδς τού ιριλανθρώτΜυ τοδτοο αωμβτείοιι, χβΐ άλλη Ιται- 
ρεία, της δποίας ή ^ β ις  έ | άρχής, ώς φαίνεται, όπηρξεν άλλοέα’ διδτι έννέα ή 
έχχοίδεχα Ιππείς βονελθοντις αυνεφώνηααν ν4 αυγχροτγ-τωβι αώλλογον ίδιον, α χ ^  
τΑν ίχοντα τήν υπέρ τών προαχυνητών ίμιιναν κβΐ καθυποδεβλημένον εις θρη- 
«ευτιχήν ω  τοδτφ ύποχρέωαιν, άνάλογον τών μοναχικών ταγμάτων. Ό  Βαλ- 
δουϊνος Β', έννοήβας όπδαον χρήσιμον ήδδνατο ν4 άποβή εις τδ άαΟενδς αύτοδ 
βασέλειον τδ σύστημα τ«!το, κατέστησε τδ τάγμα έχεΤνο'είς εν μέρος τών ιδίων 
αύτοϋ βασιλείων κ»1 ίπειδή τ4 βασίλεια τούτα ήσον ώχοδομημένα πλησίον 
της δέσεως βπου ίι^στατδ ποτέ δ ναδς του Σολομώντος, οΐ Ιππδται έ’λοίον ίχ 
τούτου τδ ίνομα τών Ναίτών. Ό  πατριάρχης τών Ιεροσολύμων άνεγνώρισ» 
τδν πνευματικόν αΰτδν σύνδεσμον, ό κλήρος έπέτρεψεν αύτονς καταστήμα
τα διά τούς ύπηρέτας χαΐ τούς στρατιώτας των, χαΐ μετά έννέα ϊτη, 4127, 
τδ ταγμα τών Να'ιτών έχυρώδη δι’ Ικκλησιαστικής συνόδου ύπδ τοϋπάπα'Ο- 
νωρίου Β ' συγχροτηΟείσης. Μετ’ δλίγον, άπαντες οΐ άπιμεληταί τοϋ έν Ιερου
σαλήμ νοσοκομείου, δσοι έ | ίππέιον. εΤλκον τδ γένος, ομοιον συνεκρδτησαν Ιπ- 
ποτιχδν τάγμα, άναλοβδντες, ώς κοί οΐ Ναΐτοι, την ύπόσχεσιν τοϋ χατα τών 
άπιστων άγώνος. Άμφδτερα τά τάγματα έπροιχίσθησαν μετ’ δλίγον, εις δλας 
τδς χριστι^ιχας χώρας, διά πολλών χτημάτων δ δέ βασιλεύς Άραγωνίας χαΐ 
Ναυάρ^ας ’Λλφόνοος Α ' χοτέστησεν αύτά, 1131, άπδ χοινοϋ μετά τίνος άνολδ- 
γβυ κατά τών Μούρων Ιδρυθέντος τότε ίπποτικοϋ έν Άραγωνίφ τάγματος, κλη
ρονόμους τοϋ κράτους ούτοΰ. ΚαΙ ο! μίν Άραγώνιοι καΐ Νουο^^αΐοι βέν άνε- 
γνωρισαν τήν δωρεάν τούτην, άλλ’ ούδέν ήττον τά Ιπποτιχά τάγματα μεγάλιυν 
?τυχον προνομίοιν καΐ δικαίων έν Άραγωνίο, ώς έχ τής διαθήκης έχείνης τοϋ 
Αλφδνσου. Ο διάδοχος τοϋ Έ^^ίχου Ε ' αύτοχράτωρ τής Γερμανίας Λοθάριος 
έδωρήσατο α·ύτοΤς άπαντα τά κληρονομικά αύτοϋ χτήματα, χαΐ πολλά έπίσης 
χτήματα παρεχωρησεν αύτοΤς δ βασιλεύς τί,ς Αγγλίας Έ^^ΐχος Α '. Ή  δέ ταχεία 
ουτη αυξησις τοϋ πλουτου τών Ιπποτιχών τούτοιν ταγμάτων κοί της δυνάμεως 
άπέδη λυσιτελεστάτη εις τδ βασίλειον τής Ιερουσαλήμ, διότι διά τής συνδρομής 
οδτών κυρίως και τών παραλίων Ιταλικών πόλεων ήδυνήθη δ Βαλδουΐνος Β' νά 
έπιχειρήση βξιόλογον έπΙ τήν Αίγυπτον και τήν Δαμασκόν στρατείον και νά 
διοσώση τήν κινδυνεύουσαν ηγεμονίαν τής Αντιόχειας.

Ό  έπΙ Ουγατρί γαμδρδς αύτοϋ χαΐ διάδοχος Φ ούλχω ν  της Άνδεγαυίας, 
1131— 1143, παρέλαβε τδ βασίλειον έν τή άχμή τής εδτυχίας του* ή έσωτερι- 
κή διοίκησές του ήχο άσυγκρίτιρ τφ λόγιρ χαλητέρο πάστ,ς Λλης έν τή δυτική 
Ευρώπη, κατά τήν έποχήν έκείντ,ν' διότι ένψ τά Ευρωπαϊκά κράτη ε’ς άδιαλεί- 
Λτονς, περί του πολιτεύματος, διετέλουν άγώνας και πολλάκις έν τή αυτή χώρ^

10"
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όποτελ»,, τΜ ,^ ο τ .χ ϊ τάγματα χαΐ οΐ ίχ  Σ-ρίων, Φραγχων χ ,Ι  Ελλψων 
<π>γχι{μ·ν« χάτ<»χοι τών «δλεω» εΤχον ί(χαι« χαι χαβτ,χοντα ώρ.αμνχ χ .Ι  
άνδρχως ή«αλ,»μνα. Ά λλ’ ή ύπιρτάτη έχείνη άχμή ώί ««ήβωί
ουμβαίνίί, -Λ ««έρματα της ά«ωλ*(ας· ήρχι»« V άναφαίνεται ^ * ρ ά  ή6«χίι 
διαίΛορέί, ί Μ 'ν  δ ΐ τδ βαβΛίΐον ήπειΧεΐτο ί.«δ του ΖεγγΙ, δπδ των ’Α«Μ«»ί- 
νων χαΐ Ιν μ^ρει &ιΑ των Βυίαντννών βντών. Έν αντή τή άρχή τής τοο Φουλ- 
X » .., χ»ί.ρ .·(..ω ,, .1 Ά .. .. .Τ .0 .  ώ  χρίτο! ·4>™ ·1< ^

',ή ς  Π Λ « „ Ι ^ ί .  Μ.,· Ιλ ίγ.. ί  Φ"3Χ™>, ί · ^ .« *  »™ ψ . γ χ χ .^
ν ΐ  χ .ρχ!ώ χ, . 0 ^ ! .  ίρ·.ρΐ“ > -  “ Χ ϊ" ·!·  ·ΜΧ··Ϊ”’ χ ρ ^ · '· ;» ·
«οαδν δ 81 διάδοχος τον Αλεξίου Δ ' Ιω ά ν ν η ς  ο Κ ομνηνβς ή Κ αλο .ω άν- 
ν η ς  &«.γρέω« «V ήγεμόν. τής Αντιόχειας 'Ρ α ιμ ο ΰ ν δ ο ν  νά άν.γ^ριη» 
την χυριορχίαν του χαΐ νά υποαχεβή μάλιστα την άνταλλαγην τής όλης ήγεμο- 
ν ίις  έχείνης άντί άλλων τινών Συριοχών «δλεων, τ4ς όποιας δ Καλοϊωά.νης 
Επιχείρησε ν4 άφαιρίση ήδη άηδ των άπιστων. 'Η έν Συρί^ έμφάνισις του γεν
ναίου Βυζαντινού βασιλίως χαΐ ή μετά των αύτόβι χριστιανών συμμαχίατου 
άξεφόδισε μεν τούς Μωαμεβανοός, ούδέν άλλο όμως έπήγαγεν είμή τήν ίλωσι* 
ΐειχρών τινων πύλεων. ’Δναχάμψανεος δέ είς την Ευρώπην τού ΚαλοΤωάννου^
Α <38, δ ΖεγγΙ χατίχτησεν ήδη άπερισπάστως πάσαν την περί τόν Όρδντην πο
ταμόν χώραν χαΐ σ·υνιχρδτησιν, έχεΐβεν δρμώμενος, άξιδλογον χράτος. Μετ οδ 
ιπολδ άπίβανεν δ Φουΐχων, χαταλιπών την βασιλείαν είς υΐδν τριςχαιδεχαίτη, 
τον ΒαλδουΤνον Γ ,  Επ’ δνόματι τού όποιου έχυδίρνησεν ή μήτηρ αδτου. Εν
τεύθεν δε ώφελούμενος, χατίχτησεν δ ΖεγγΙ, « 4 * ,  τήν Έδεσσαν _χαΙ χατέ^η 
οδτω χύριος άπάσης τής άπδ τού Μοσούλ χαΐ άπό των συνδρων τής Αρμενίας

τής Αντιόχειας μέχρι τού βασιλείου τής Ιερουσαλήμ χαΐ ^  « « -
«λουμένης χώρας. Κατ* εύτυχίαν τών διχονοούντων χριστιανών, ^  οΐ Αντίπα
λοι αυτών ήσαν ήνωμνοι* δ ΖεγγΙ δολοφονείται, <<46, δπο Εμ^ρου 
βΐ Χριστιανοί άναλαμβάνουσι τήν Έδεσσαν. Έ χ  δ ί των ουο του Ζεγγ; υΙων ό 
μεν πρεσίάτερος ΣεΙφ  Έ δ81ν Γ α ζ ί  ελαβε τήν ήγεμονίαν του Μοσουλ, δ δε 
νεώτερος, Ν ουρεδδΙν , τήν τού Χαλεπίου. 'Ο τελευταίος ουτος, οστις Ιχτος 
τών πολεμιχών προτερημάτων τού πατρδς του, διεκρίνετο καί έπί ταϊς άρεταίς 
αότοΰ, τή δικαιοσύνη, τή φιλαλήθεια χαΐ τή άχραιονεί εΰλαόείφ, άπέίηέχθρός 
ΙπιχΙνδυνοςπών Χριστιανών. Άναχτήσας τήν Έδεσσαν, έξηνδραπΜισεν δπαντας 
αυτής τους χοτοίχους, οσοι διέφυγον τήν σπάθην τών αγρίοιν στρατιωτών,
χαίεΙς ϊδαφος χατέβαλε τήν πόλιν. Ή  δέ φοβέρα αύτη τής Εδέσσης χαι τών 
κατοίκων αύτής τύχη προεχάλεσε νέαν μεγάλην τής δυτικής Ευρώπης σται^ο- 
ίορίαν, ήτις δεν διεξτ,χθη πλέον υπό άπλών μεγιστάνων καί ιππέων, άλλίι υπο 
αυτών τών κιεβερνησεων χαί τών βασιλέων.

§ .  16·

ΛΜίχότςτοριεν ενταύθα τήν ιτερί τών Σταυροφοριών άφήγηβιν, ίνα έχ- 
θέσωμεν τήν [4χρ ι τής τρίτης τών μεγάλων εκείνων επιχειρήσεων, ήτοι 
(ΐέχρι τών τελευταίων ενιαυτών τής ίω ίεκ ά τη ς  έκατονταετηρίδος, Ιστο
ρίαν τών χατκ τήν μέστ,ν καί τήν ίυ τιχήν  Ενοώττην επΐ9χ;·^οτάτων έτ;ι-
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ϋρϊτειω ν, ϊτιλαίίι Γ ε ρ (Α α > ία ς ,  {ΐεθ’ ί«  συνίεεται χαΐ ί5τ, ή 
ΐ τ α λ ίΧ ϊ ΐ  {στορίβ, τ ί ς  Γ α λ λ ί α ς ,  τ ί ς  Α γ γ λ ί α ς .

Α. Γ ίρ ΐ^ α ν ία  χβΐ Ί τ β λ ία .  — ’Λφοί» δ ι ί  ·5θ3 βανάΐοο του 'Ε^^ίχον Κ', 
4125, (ΐδε « λ . 443), έξίλιιιεν ό Φραγχιχο; οΤχος, δι>ο ήγιμίνεε έρισαν ΐ[ίρ\ ιίις 
χηρί«»άίης άρχίί«. ^ Όενβτβο-^φΐ'-Ιδης Φ ρ ε δ ίρ ϊχ ο ς ,  δοΟξ Γονήδίβί χαΐ άνε- 
ψι&ς ώντοδ 'Β^^ίχο», κβΐ ό δοΰΐ των Σαξόνων Λ οθά ριος, ίχ  τοϋ Σο’̂ xπλ^γ- 
γιμβουργίΧθ5 ο?χο«. Έ χ  τούτων ό τελευταίος διιχρίνετο έπΙ τ^ εδλαβεία ώτοΰ 
δμα χαΐ Ιτχύΐ, δ δ^ πρώτος ίμιβεϊτο υπδ τ» τοΰχλιζροο χαΐ δλων των τ ο ΰ Έ ^  
^(χοϋ Ε ' άντιπάλων. Όδεν ή ποκίχν) χβ^ χλν,ρςχη μερ'-ς ίπίτυχβ την όπερίαχυ- ̂  
«(V του δουχδς λοθαρίου, Ιντεύθεν ο« πραεχυψε μαχρός μεταξύ αύτοΰ χαΐ τοϋ 
Φρεδερίχου Ιμ^ύλιος αγών, καθ’ δν δ μεν βααιλευς δπεχράτεε τής £ρχτου, δ δδ 
γενναίος χαΐ ευτυχής αύτοΰ δντίτταλος ν̂ Σουηδία, παρα τον 'Ρήνον χαΐ παρά 
τοϊς Φράγχοις. Προςτούτοις έ Λοθάριος Ε ' διετίλει χα4 προς τούς παρά τά Σα- 
ξονιχά σύνορα Σλαύους, είς διηνεκείς πολέμους. Οΰδεν ήττον, τφ 1132, κατήλ- 
θεν έΐς τήν Ιταλίαν, δπου ποικίλα αΰτδν προαεχάλεσαν αΤτια' άφ' ένδς τοΰτο, 
οτι ή χαΐ πλουαία, χαΐ δλως δημοκρατικά φρονήματα ί'χουαα πδλις τών
Μεδιολάνων, ϊτι δε ή Πάρμα χαί τινες τής χώρας μεγιστάνες εΐχον αναγο
ρεύσει ίδιον βασιλέα, τδν τοΰ Φρεδερίχου άδελφδν Κ ορ^άδον Ε ', 7να διά 
Γερμανών άπδ τής Γερμανίας άποσπβσθώσι, χαΐ ήξίουν νά έπιβάλωσι την 
Οέλησιν αύτών είς τάς μχχροτέρας πδλεις (τής Παυίας της Πλαχεντίας χλπ.),. 
αιτινες χατέιρυγον είς την τοΰ Λοθαρίου προστασίαν* άφ'έτερου δέ, οτι, μετά- 
τδν θάνατον τοΰ πάπα Όνωρίου Π', 4130, δύο άναγορευΟέντων παπών, τοΰ έζ 
'ΕβραΙων χαταγομίνου Ά ν α χ λ ή τ ο υ  Β 'χα ΐ τοΰ Ίν ν ο χ εν τ Ιο υ  Β', ο μέν 
Ανακλητός έζήτησε χαΐ £λαβε τήν προστασίαν τοΰ χδμητος τής Σικελίας 
'Ρ ο γ έρ ο υ  Β', δστις, υίος ών του άδελφοΰ τοΰ "Ροβέρτου Γυσκάρδου Ρογέρου 
Α ', είχε καταλάβει τφ 4427, δχε έίέλιπε τδ τοΰ "Ροβέρτου Γυσκάρδου γένος, 
τά έν τή κάτω Ιταλία κτήματα αύτοΰ καί ήδη ού μίνον νδμιμος αύτών κυρίαρ
χης ύπδ τοΰ Ανακλητού άνεγνωρίσΟη, άλλά χαί βασιλεύς Σικελίας έν Πανύρ- 
μω έστέφθη' τον δε Ίννοχέντιον έπροστάτευσεν δ μέγα τδτε ίσχύσας έν Ίτα· 
λίφ, διά τής παιδείας, τής εύγλωττίας, τής σωφροσύνης κβΐ τοΰ ένΟουσιώϊους 
αύτοΰ πνεύματος "Ιερός Β ερνάρδος, δστις χαί τον Λοθάριον χατέπεισε νά 
ταχθή μετά τής τοΰ Ίννοκεντίου μερίδος. Ά λ λ ’ δ βασιλεύς ουτος, Ιπελθών μετά 
μιχράς δυνάμεως, ούδε είς τήν άνω Ιταλίαν ήδυνήθη νά έπιβάλη τήν θέλησιν 
αύτοΰ, καίτοι μετ’ ολίγον άναχωρήβαντος τοΰ Κο^άδου, δστις δμο)ς ούδεν άλλο 
ίιπήρ^εν εΙμή οργανον τοΰ συμφέροντος τών Μεδιολάνων χαί τής Παρμας’ ουΟΓ 
εήν "Ρώμην δλύκληρον κατώρθωσε νά χαταλάβη, ώστε έστέφθη, 4133, οΰχί έν 
τή  μητροπδλει, άλλ’ έν άλλη τινί έχκλησία* ϊτι δέ δλιγώτερον ισχυσεν έν τή 
κάτω Ιταλία, ήτις άπασα, έκτος μδνης τής άναγνωριζούσης ϊτι ττ,ν κυριαρ
χίαν τοΰ Γερμανικού κράτους Νεαπδλεως, ύπέχυψεν ήδη είς τδν ’Ρογέρον Β .

Ό  Λοθάριος, έτανελβών οδτω άπρακτος είς Γερμανίαν, Ικέτυχε τουλάχιστον 
έντοΰθα τήν άνδρθωσιν τής έσοπεριχής ειρήντ,ε, συνδιαλλογείς ιδίως, διά τής 
ίπιυελείας τοΰ ίεροΰ Βερνάρδου, μετά τών 'Οενσταουφενιδών χαί τδτε τδ βΰτο- 
χρατοριχον άξίωμα κατέστη σεβαστότερον είς τούς ϊ|ω  ηγεμόνας· οΐ ββαιλεΐί 
τής Δανίας χαί τής Ουγγαρίας απέδειξαν τήν πρύς «ύτο εύλάβειαν, ό δούξτής.
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Πολωνίβΐΐ 2χλ^ρ*«β -ώ» «ρ4 6»δίχβετίας **θυττερ6ί<τ« οΙ μ ίγΑ όΐ τη^ 
'Ρωοία< 8<ιΰχες Ικίμψαν ιιρζββ<(αν, χαΐ 6 αΰτοχράτωρ ΐοΰ Βυζαντίου χαΐ ό 
*άιια« έπιμόνωί Ιπϊχαλέαθτ,σβν την ·'<" Αοθβρίου αυνδρομν χατί: τ«5 ββαι- 
λέίικ τή: Σιχίλίβί 'Ρογέρβυ. Ό&»ν ό αΰτοχράτωρ Ι«»χ{ίρη«ν, Αύγούατψ 1136, 
,την δίυτίραν βύτοΰ έτιΙ την Ιταλίαν ατρβτιίαν ριίτΙ δβνάμίΜ; {αχυράί, λαμ-^ 
«ρβς ηδη ήξίώθη ίίξιώαιως ϊί< τι την Πάρμαν χβϊ είς τα Μεδιδλανα, ίοορίύβη 
χατλ τ ϊ  έΐϊόμενον ίβρ εΐί την χβτω Ιταλίαν χαΐ ίιέλυαε μέν την «βλΗΐρχου- 
μένην Νεάιιολιν, χαβυπετβξε δε ίπασαν την Καλαβρίαν χαλ ττ,ν Άηουλίαν. Άλλ*· 
αΐ ίκιλβοΰααι, χα·ώ τδ αδντ,βις ΐ ί ί  τίις Γερμανιχ^ς ίχείνας δπ« την Ιταλίαν 
ατρατείας, νδβοι χαί αΐ «ρίχ τοί>« βυμμάχοοί διχύνοιαι, τον ήνάγχαααν μετ’ 
ΰιίγον ν& άναχάμψη «ίί ϊδ'*> όχου χαί νοτηοας όχέβανε, τψ  4 ί37 . Τάβ 
& 'Ρογίρος εύχιρώί άνέχτηαε χάλιν ϊχοαον την χάτω Ιταλίαν χαΐ συνεχρδτη> 
•εν οΰτω άχδ των Εκατέρωθεν του ιτορθμοΰ της Μεααήντις χωρών {ν μέγα βα- 
βίλειον, τ^ δχοΐον «λεΐβτον ^ μ α « ,  δ ιί της εύρυθμου χαΐ αΰατηρδς τοΰ ίνδρδς 
ίχείναυ χυβερντίοεως χαΐ αστυνομίας. Ιδίως δέ ά?ιδλογον δνέδΐιζαν τύ Νόρμαν- 
ν»χδν ΙκεΤνο χράτβς τ4 λομπρί έχβαιδιυτιχα: χαταατήματο τλ δτοΐα δκηρχον ίν 
βυτφ, αί έν Σαλέρν^ ΙατριχαΙ καΐ φνσεχοϊατοριχαΐ σχολαί, ή νομιχή σχολή της 
Άμάλ^ιος χαΐ αί ίχ ΐ μάλλον χαΐ μάλλον ςφοχδχτουσαι σχολαί της Νεαπδλιο>ς. 
Ά λλ’ ένφ ή χάτω Ιταλία χαΐ ή ^κελία τοσοΰτον τ^αιμόνουν ί*«δ τήν Νορμβν- 
νιχήν έχείνην χυβίρνησνν, έν τή μίση χαΐ έν τή ίνω «λείστη έπεχράτει άναρ- 
χία, καΐ διαίρισις, χαΐ άνωμαλία, ή δλ Γερμανική ίκ ί της Χερσονήσου κυριαρ
χ ία  Ι^ίνετο δλως χαταλυθεΐσα, διότι χαθ’ ολην την βασιλείαν του ίκομένοι· 
αύτοχράτορος οόδέ λόγος Ιγίνετο «ερί μεταβάσεως είς Ρώμην.

Μετά τδν θάνατον τοΰ Λοθαρίου Β', άνηγορευΟη βασιλεύς Γερμανίας ό προ- 
μνημονευθελς Όενσταουφενίδης Κ οβ^άδος Γ ', οστις, θελήαας νά τακεινώση 
τδν Ισχυρόν δουκάτών Σαξόνων καί τών Βαυαρων, τόν Ούελ^ίβην Έ ^ ^ ΐχ ο ν  
τδν  δπερήφανον, άφήρεσεν άκό αΰτοΰ άλλήλοδιαδέχως τά δύο ταϋτα δου
κάτα χαΐ άκ^ωχεν αύτά είς Ιδιους φίλους χαί συγγενείς* άλλά προεχάλεσε διίε 
τούτου έμφυλιον κόλεμον, καθ’ 8ν άπεθανε μλν ό ’Ε^^ΐχος) 4139, οί Σάξονες 
όμως, ΰηοστηρίζαντες τά δίκαια τοΰ άνηλίχου αύτοΰ υΙοΰ, Έ ^ ^ ίχ ο υ  το ΰ  
Α έοντος, ήνάγχαααν τον ΰ«ύ τοΰ Εο^άδου προχειρισθέντα δοΰχα νά χαταλίιΐη 
την χώραν. Μετ’ όλίγον ό Κορ^άδος «ροσεχλήΟη είς την Ιταλίαν, Διότι ίν 'Ρώμη 
νέος τις, Ά ρν ό λδ ο ς  ο Β ρ εσ χ ια νό ς , πρεσβεύσας την άρχήν, οτι ό κλήρος «ρέ- 
-κει νά ήναι ολως άμέτοχος των κοσμικών πραγμάτων, ή δέ πόλις όπό τϋν Ιδίων 
νά χυβερνάται πολιτών, είς τοσοΰτον έχίνησεν αύτοίις ένθουσιασμόν, ώστε έστασία- 
σαν πρός τε τδν μετά τον θάνατον τοΰ Άναχλήτου ΰπερισχυσαντ* Ίννοκέντιον Β’ 
χαί προς τους διαδόχους αύτοΰ Κελεστϊνον Β', Λούχιον Β' χαΐ Ευγένιον Γ ', 
τον όποιον χαΐ άποδιώ|αντες, 4446, ίδρυσαν, χχτά τύ παράδειγμα τών προπα
τόρων, σύγκλητον καΐ ήνωρθωσαν τόν τύπον της άρχαίας δημοκρατίας. ’Δμψό- 
τεραι δέ αΐ μερίδες, δ,τε Εύγένιος δηλαδή μετά τοΰ ύπερμάχο» αίποϋ ίιροΰ 
Βερνάρδου, χαΐ οΐ 'Ρωμαΐοι έζτίτησαν τήν συνδρομήν τοΰ Γερμανοΰ βασιλέως, 
χαι οΐ τελευταίοι άπέδωχαν έαυιοΐς, Ιν τή προς αυτόν ίπιστολή, τό άρχάΐον χαΐ 
^νδ»{ον έπώνυμον 5εοβΐιΐ3 ρορυΐυε ηαβ ΒοηΜουο, ήτοι 'Ρωμαίων ή βουλή χαΐ 
ό δήμος. Άλλ’ ό Κοββάδος, προτιμών τήν Ιν Γερμανία παγίωσιν τής άρχής 
βΰτοΰ, άπέφυγε τ »  ν» πβρευθή εις Ίτβλίκν' καί ίντούτβις, μετ’ όλίγον, πειΟό-
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|»*νβ< ίίς  τίιν ιτροτροιτϊιν τοδ Ιιροϋ Βερνάρίοο, έιτεχίίργ,βε «ρ ϊτε ίιν  2ι' ης πολδ 
[εαλλον ίμελλε ν ί μαχρννθ^ άπ^ τοδ {2ίοι> χράτοοε, έπεχείρησε βΐουροφοριχον 
έπΐ τήν Πβλβίϊτίντιν πόλεμον, περί ου, άτυχή λ«6όντβς ϊχβατι», Οελομεν όμι- 
λτ’βΜ χβτωτίρω 8 ί7 .  — Ε ίί τήν οτιυρο^ορίιν τούτην ίεν πορηχολουβηοον τόν 
Κο^^άίον εΙμή οί τή ί χάτω Γερμχν(ο( ήγεμόνετ χβΐ μεγίοτόνες· οΐ όε τήί ίνω 
ίεεξτίγογον βογχρόνωε, 1449, υπό τόν νόον δοΰχβ τών Σαξόνων Έ^^ςχον τον 
Δόοντα, στ«υρο^ορ(αν ΙτΙραν, χοτό τΰν Ούενδιχών ^λων, αΤτινετ, οΐχοΰοαι πα- 
ρ^ τόί βόρεια τής Γερμανίας σόνορα χαΐ ώιρελουμεναι άπό τήν όπΙ 'Ε^ί^ίχου Ε ' 
χαΐ ΔοΟαρίου άλλαχβΰ ίνατχόληαιν των Σαξόνων χαι τ&ς Ιπι Κο^^άδο·  ̂ Ιμ<μ>- 
λίοος εεότών ίριδας, άπέδαλον τα ολίγα τοΰ χριατιανιαμοδ σπόρματα δαα εΐχον 
ίιαδοθή παρ’ αυτοϊς, χατεδίωξον πικρώς τοός Χριβτιανοίις, ίποντ|λ0ον είς τήν 
άρχαίαν είδωλολατρείον χοΐ Τδρυβαν χράτος Ισχυρόν ίιπό τους δύο Όβοτριτιχοός 
ήγεμόνις Ν ιχ λ ό τ ιο ν  χαΐ Π ρ ιδ ισ λ α ΰ ο ν . Καί τοΰτο δΐ «ό Επιχείρημα πε> 
ριωρίσΟη είς άτελεσιρορήτους δτ,ώσεις, ή δό Ιχ νίου τοΰ χριστιανισμού παρέ 
τοΐς Οΰόνδοις διάδοσις δφείλεται χυρίως είς την Ινεργειαν τοΰ εόλαβοίίς μονά
χου Ο δ ϊζελ ίν ο υ , δστις χατώρθωσε μετ’ όλίγον χαΐ Επισκοπήν Εν Ηεχλεμδοόρ- 
γψ νίι Ιδρόση, άναγνωρίσας τήν κυριαρχίαν τοΰ Έ^^ίχου του Λέοντος. —* Πολό 
ένδοξοτΕρα δπήρξεν ή Εκστρατεία τήν όποιαν οΐ παρόι τόν χάτω 'Ρηνον Γερμα
νοί μετάτινων Οδεβτ|αλών χοΐ Κατωχωριτδη Επεχείρησαν χατόιτώνΕν Πορτο
γαλία Μαύρων. Περί τά τΕλη της προηγουμΕνης έχατοντβετηρίδος, εΐχεν ίλβει 
«5ς Επικουρίαν τοδ βασιλΕως Καστιλλίος χαΐ Αεγεώνος Άλ^όνσου Σ Τ ' ό χδμης 
Βουργουνδίας Έ^^ΐχος μετά τινων γεννάίΐι>ν πολεμιστών χαΐ εΤχε διαπρΕψα 
(Ις τους πρός τοός Μαυρους πολΕμους, ό δό ’Δλφόνσος, σοζεόξας αυτόν μετά 
τής 1δία< βυγοτρός, ΕπΕτρεψεν αύτιρ προςτούτοις την ίιποτελή ηγεμονίαν τήβ 
μεταξύ των ποταμών Μίνιου καί Δσυρίου χειμΕνης χώρκ«ι δοΰς ούτως άγορ- 
μήν είς την Τδρυσιν νέου βασιλείου, τό όποΓον' Επειτα ώνομάσβη Πορτογαλία 
από τοΰ ΡοΠιιο ΟβΙβ ή Οβίεοι (τοΰ Όπόρτου) χαΐ, χατό παραββορόν Εν τώ 
μεσαιώνι, ΡοΠοκεΙί. ’Επολιίρχει δε δτοϋ Έ^|5ίχου υΙόςΆλβόνσος Α 'τήν Λιβ- 
σαβώνα, οτε οΐ προαναψερβίντες στ.αυρογδροι, μεβ’ών συνετάχθησαν χαβ οδόν 
καλ πολλοί Άγγλοι, άπεβιβάσθηοαν είς τό στδμιον του Τάγου χαΐ συμπράξαν- 
τες είς την τής πδλεως ίλωσιν, Επανήλθαν ο’ίχοι, συνεπαγόμενοι πλοόσια λά^υ- 
ρβ, ^  Ό  Κο^^άδος, ΕπανελΟών οπό τής Παλαιστίνης, προσεχλήθη αδθις εις 
την Ιταλίαν ίιπό της 'Ρωμαΐκής δημοχρατίας, τής οποίας προίστατο ήβη ό 
Βρεσκιανός Άρνόλδος. Οί Τωμαΐοι Εβιβαίουν Εν τή πρός τόν βασιλέα Επιστολή 
οΰτών, δτι δεν ΕξΕβαλον τόν Πάπαν είμή διότι οΰτος, ουμμαχήσας μετά τείί'Ρο- 
γέρου της Σικελίας, Επεδουλεύετο τό αξίωμα του αύτοχράτορος* χαΐ τιρόντι τ3ι 
περί τής περιστολής τής τοΰ κλήρου Εξουσίας δόγματα της 'ΡωμοΙχής Εκείνης 
συγκλήτου συνέγερον είς τόν Κορφάδαν, οΰχΐ όμως καΐ είς τόν όπουργόν αύτοϋ 
Άβδάν Ο ΰ ΐδ ά λ δ ο ν , δστις χατώρθωσε ν’ άναδληθή ή πβρ4 τοΰ βασιλέως με- 
λετηθεΐσα πρός υποστήριξιν τών 'Ρωμαίων στρατεία Επί τοσοΰτον, ώστε 0 Κ ο^ 
ράδος άηέθανε, 1182, πρίν τί,ν Επιχείρηση.

Επειδή Εχ τών δόο τοΰ Κο^ράδου οΙών, ό μεν πρεβδυτερος Έ ^ (ίτχο ς  είχε 
προαποΟάνει, δ δε νεώτερος Φ ρ εδ ε ρ ΐχ ο ς  ήτο όχταετής, ό βασιλεδς, προ τοΰ 
θανάτου, παρΕδωχε τα παράσημα τής αρχής οδχΐ εις ούτόν, άλλ’ είς τόν γενναίον 
*&τοϋ ανεψιόν Φ ρ εδ ερ ΐχο ν  Δ ' Β αρδορόσσαν (Πυρ^βγένειον), δστις μες,’
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4λ1γ'>ν {«4 τιΛ ϊθνοιχ β4μ«*ντος όμο·Μ0ν»< βνιγνωρίβθη 4«|ρϊβί;ος τοδ χρί·»ΐ^ 
ορ^ων. Έ το  44 4 ΦρεδιρΤχος Ββρ5βρόσ»β«4 μίνοί Γερμανοί ήγεμών, δ « ις  εΙ{ 
τβς «εριοτάβείί ίχΐίνας ήδύνβτβ ν4 5ιβττ;ρτ'ηι χαΐ ν4 αύξτ,οτι ττ,ν δύναμιν, την 
οχοίαν είχεν άρχίβει να περιποιή αυθίί εΙς το α&τοχριτοριχδν δζ^ωμα ο ηρώτας 

^Όενοταοϋφενίδηί Κο^^άδος. Κ»1 *ί χεριατάβεις η « ν  έτητηδειαι είί αΰξϊ;«ν τηι;| 
'δυνάμεεοί ταότης. Ή  οοημέραι χροαγομένη χολεμιχή χαι ληοτριχη διάθεοι; 
τών «ολυαρίβμων ευπατριδών χοΐ ή Ερι« αυτών ίρ ’ ένδί μεν προς τούς ήγεμδνβς, 
άφ’ Ιτερου δε προς τούς ποΧίτας τών πολοβρ£9μων «δλεοΜ, χατέατηβαν έπαιαθη-' 
τοτάτην την χρε(αν τοΰ {πιδιαιτητοΰ’ οΐ ουνετώτεροι ΙτέχΟηοαν μετδ του αύτ»- 
χράτορος, δ δε Κο^άδος εΐχεν χαταβτήβει οτενώτερον τον ούνδεβμον της 
χιφαλης χβΐ τών μελών τοΰ χράτους, διύ τής άνορΟώοεως τής ίρχαίας τών ού- 
τοχρατοριχών βυνδ^ν τάξεως’ αΐ ούνοδοι αύται β·υνεχροτοΰντο παρ’ οώτοΰ άπα- 
ραλλάχτως χαβώς πάλαι ποτΙ* οΐ ηγεμόνες χαΐ χ·5ριοι ώφειλον νύ παρίατανται 
εΙς ούτάς μιτύ μιγαλητίρας ή μιχροτέρας αυνοδίας, χαύ’ δσον οδτως ή οδτως 
παρηγγόλλετο όν τοϊς προαχλητηρίοις, έπίαης δε χαΐ οΐ ανώτεροι τοΰ χράτους 
χληριχοΐ) χαΐ οΐ κατώτεροι Ιππόται, διότι ό Κο^^άδος χαΐ αύτούς τούς άρχιεπι- 
οχόπους ώς αύλιχούς αύτοϋ έθεώρει, χαΐ ίπ ΐ τών ατρατειών {διδεν ε(ς αύτους 
τε χα\ είς τούς ύπ’ αύτούς τεταγμένοος χυριαρχιχύς διαταγάς.

Ό  Φρεδερΐχος £οτηοχ πρύ πάντων την προαοχήν είς τήν ’ΙταλΕαν χα4 αιηπ 
Ιλαβε τήν μεγαλόιρρονα άπόιρασιν τοΰ νύ όπαναγάγη, περί τε τ3ι Ιχχληαιαατιχόι 
χαΐ τά χοαμιχδ πράγματα, χα4 ώς προς τά,ν ξχταβιν τοΰ χράτους, την άπΙ 
τών Καρολίδών χαΐ Όθώνων χατάοταβιν τών πραγμάτων, τόηρ μάλλον δαφ χαλ 
τά χατύ τήν Χεραόνηαον διόχειντο πρύς έπιτυχίαν τίΜ βουλεύματος δχείνου 
προο^ορώτατα. Α4 πόλεις τής άρχτι^ς Ιταλίας αΓτινες όαημέραι δημοχρατι- 
χώτεραι άπέβαινον, χαΐ δι' δμπορίας άχμαίας, ηυ|ανον τήν ευημερίαν αύτών, 
είς αδιάλειπτους διετίλουν πρύς άλλ^,λας ίριδας. Μάλιατα δ4 ήπείλει τότε άκά- 
βας τάς λοιπάς ή τών Μεδιολάνων πόλις, ήτις δπ\ τοαοΰτον χατέατη μεγάλη 
χαί Ιαχυρα, ώστε ήδύνατο να αυγχροτήοη στρατόν 40,000 άνδρών χαΐ όπ’ όσχά- 
το>ν εΤχεν δπεχτείνει είς πασαν την πίριδ χώραν τήν κυριαρχίαν της, ού μόνον 
■ναγχάζουσα ΐπαντας τούς θέλοντας νύ νε'μωνται άν ειρήνη τύ χτήματά των 
γαιοχτήτας, νά χτίζωσιν οίχίας έν Μεδιολάνφ χαί νά γίνωνται πολΐται τοΰ έλευ- 
θέρου αύτοΰ δήμου, άλλά χαΐ χολάζουσα χαΐ χαταστρε'ρουσα πάσαν πόλιν, ήτις 
ήθελε νύ διαψύγη τήν έπαχθή μετ’ αύτής ομοσπονδίαν. Έν τή μέαη Ιταλία, 
ό Οάπας διετέλει έν άδιαλείπτφ άλληλογραρί? μετά τής αύτοχρατοριχής αύ*. 
λής, εις δλ την 'Ρώμην έχάλει τον αύτοχράτορα ού μόνον ό δήμος, ξβτις ήθελε 
νά σ^ετερισθή τήν χυδέρνησιν, άλλά και ό πάπας, πρύς διάλυσιν τής άδιαλλάχτου 
αύτών ίριδος. Έν τή κάτω Ίτβλί? τέλος ό βασιλεύ; τής Σικελίας 'Ρογέρος 
είς άδιαλείπτους διετελιι ίχθροπραςίας προς τύν οίύν χαΐ διάδοχον τοΰ ΚαλοΙωάν- 
νου Μ ανουήλ Α', δστνς δεν είχε παυσει ύπυχινών τον Κο^ράδον είς τήν έπΙ 
τήν Ιταλίαν στροαείαν.

Ο Φρεδερΐχος, άιροΰ συ'έδεσε μεΟ' έαυτοΰ τον Ισχυρόν χαί νέον δοΰχα τών 
ΣαΙόνων Έβρΐκον τον Λέοντα, έπιτρέψας αύτψ αΰθις τύ τών Βαυαρών δοι>- 
χάτον, ήρχισε νά άποχαλύπτη σαιρώς τά βουλεύματα του, άπαιτήσας χαΐ παρά 
τών νομοοιοασχάλων αύτοΰ νά τον παριστώσιν ώς πρόμαχον τοΰ αύτο/.ρατοριχοΰ 
άξιώματος χατάτε τών ττ,ς έχκλησίςς ββετερισμών χαΐ χατά τών δημοχρατι-
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Ο *  ·ϊη« Ίτβλ{β«. 05 ίτ)|ΐβχρ«·πχοί βνιβί ϊη« Ίτβλίβί, ϊ), ώ« βραίντιρο» άνο- 
μάτβτιβαν, οΐ Γοϋέλφοι, «Τχο» τΑη έ«ι»βι^«ι 53ι4ν τΐϊτολιτιχ&ν βυίτημ.·, άν»ν- 
•καρατάξβνΜί μ^ν ϊ5{ ·ί4 δίκβιβ χαΐ τήν 1»χ&ν έο5 βδτοχράτοροί ΐήν χρκηιβ- 
ιη χ ν  4χχλη»5«» ώ« δημοκρβτίβν τ»νοι, Ιπιττιδίιέτβτβ δ* βνναρμβλογήίΜντίς τή» 
χριστιχνιχή» 5ίρβρχ{«», «ρο<«ατο ό «ά«βί, μ*τα τοϋ »ύστη(«τβς τής ίδί«ς 
β^ών ββτυχής Ιλίυθιρίος. Δ ι ί  τοΰτο βρβδύτιρον ό ηάπβς χαΐ β5 δτιμοχρβτιχοΐ 
βυνίμάχηββν άιΛ χοινοΰ χ«τ^ των άΐίβδών ·ρΛ α'ΐτοκράτορος ή τών Γ ι6 ίλ ιν ώ ν ,  
βΤτινις άνχίτβσσον βύτοϊς, οτι, ά<ρ* %< ίκοχή« ή 'Ρωμβϊκτ; ΙλίυβφΙ* χ« ίλ ι»η  

ΊοΛΙβ» Κβ(«ρ<κ, τδ χρά-ος 4 νδμος μ*τί»ττ,βαν άχδ τοίί δήμον ιΐς 
^ ν  βύτοχράτορ*. Τδ Γιβιλινιχον τοντο δόγμβ νβίρίσχν* μίν τότ* δν τοις σχο- 
λίίοις χαΐ τοΤς δίΧ«»τηρ(οις, δπον τδ Ίονοτινιόνίΐον δίκαιον Ιτιμίτο ώς τδ τήί· 
σοφίας Ιπακρον* δλλ’ άφ’ δτίρου παν ίχνος των βύτοκρατοριχών δικαίων ίΐχεν 

ίξαλίΐφβή άπδ τ* τα πολιττύματα χαΐ την διοίχησιν τών Ιταλικών «δλεων, 
αΤτινες, άιιδ τών χρόνων τον Έ^^ίχου Δ ', ίπι μάλλον καΐ μάλλον μίγαλητερ» 
βφετιριαδιΤσαι τιρονόμι* χβί δίκαια, έπΙ τέλους βυνίχρόττ.οαν ένοσχονδίας κοί 
δΐίΐήγον «ολίμους, ώς 5ν ησαν δλως αυτόνομος χολιτεϊαι. Οϋτως οί Μεδιολα- 
νϊται χατέατρεψαν, -Μ10, την Λόδιν (Ιβαβ ΡοωρβϊΙ) χαβυπέταξαν, 4427, τη» 
Κρεμώνην, χαΐ βυτοϋ τι» Φρεδερίκου, μικρδν «ρδ τής στρατείας του, ηαραινετι- 
*ήν τινα έηιστολήν έσχισαν χαΐ κατεχάτηοαν. 05 δδ 'ΡωμαΤο» χαι ό Αρνόλβος 
άπεφάαισαν νά χειροτονήαωαιν ιδιόν τινα 'Ρωμοϊον αυτοχράτορα, ϊνα δι’ αύτοϋ 
άβφαλίαωαι τά ίρχαϊα αυτών δίκαια, Τοώτα χάντα «αρώξυνον ού μόνον τον Φρε- 
δερΤχον, άλλά καΐ άπαν τδ Γερμανικόν κράτος, δστε Ιπεταχόνθη ή χρΑ χαιροΔ 
μελετηδεϊσα ίχστρατεία, τδαφ μάλλον, δσφ, άχοβανόντος του 'Ρογέρου Β', 4 454, 
δ υΐδς αύτοΰ χαΐ διάδοχος Γ ο υ λ ιέ λ μ ο ς  Α', δδν έΤχε τήν του χ α ^  5χανό- 
τητα, ώστε καί τά κατά τήν κάτω Ιταλίαν Ιφαίνοντο συντελεατιχά είς τήν χα- 
γίωσιν τών ανκοχρατοριχών δικαίοΜ. ■— Ό  ΦρεδερΤκος ίχήλθεν είς την Ιτα
λίαν μετά δυνάμεως μιχράς κατά Όκτώβριον τοΰ 4 454, Ιχέδαλε βαριΐαν είς τά 
Μεδιόλανα χρηματικήν χοινήν, καί, μή δυνάμενος νά χυριεύση τήν χόλιν ταύ- 
την, δτιμώρηαε χολλάς Ιχ  τών συμμάχων αδτής, ?λα6ε το Δογγοβαρδιχον στέμ
μα Ιν Παυίφ, ήτις ήσπάζετο τήν μερίδα αύτοΰ, έχορεύβη ϊχειτα είς Ρώμην, - 
ίστέφθη αύτόθι αύτοκράτωρ ύχδ τοΰ χάχα 'Α δρ ιανοΰ  Δ , διά χολλής σφαγής 
κατέβαλε τούς Ιχαναστάντας μετ’ όλίγον''ΡωμαΙους καί χαρέδωκε τδν Άρνόλδον 
«Ις τήν διάκρισιν τοΰ έχβροΰ αύτοΰ 'Αδριανοΰ, οστις διέταξε χάραυτα νά λάβγ»
4 δημοκρατικός ΙκεΤνος τδν διά τοΰ χορός θάνατον. Έ πειτα δε ήναγκάσθη 4 
Φρεδερΐχος, διά τδν ίχελθόντα καόσονο καί λοιμόν, νά άνακάμψγι οίκοι, χινδυ- 
νιυτας Ιν ταΤς στενοχορίαις τών Τυρολικών όρέων άπδ τών Αογγοδαρδίων καί 
μή διασωθείς είμή διά τής γεννοιότητος τοΰ κόμητος χαλατίνου τών Βαυαρώ» 
* Ο θω νοςτοΰ  Ο ύ ϊττε λ σ β α χ ικ ο ΰ .

Έ ν Γερμανία Ιχεκράτει ί,δη χλεΐστη τάξις καί εύνομία· οί ήγεμόνες ϊμοθο» 
8τι εΤναι μέλη ένδς καί τοΰ αύτοΰ κράτους και 8τι όφείλουσιν ύχοταγήν είς τδ» 
νόμον καί είς τά δικαστήρια. Οΐ Ιχί λτ,στείφ ή φόνιρ ΙξελεγχθΙντες ΙχχεΤς άπέ- 
βαλλον τούς χόργους των, οΐ χολϊται Ιξεναντίας Ιχέτυχον τήν άνανέωσιν τών 
χρονομίων αδτών’ καί δ Φρεδερΐχος, αύτδς ών χοιητής χολυθρύλλητος, άνεδείχθη 
χροστάτης γενναίος τής τέχνης. Άπεφάσισε δί, ώφελουμενος άχδ ττ.ν εύχίρι- 
βτον ταύ^ν Ισωτεριχήν χατάστασιν, νά έπιχειρτ.οΐΐ δευχέραν χατά τών Μείιολ*-



«ι-Μν Ιχ9 ΐ(:^1η ι, μίΟ' £λης ΐής « μ χράηιυ« χα^, Ιμ ίαλί»  βΤ« 'τ ^
Ίίβλίαι,^ 1ν Οίρα τοά Η  58, ίιτολιόρ»ηβ€ ταxτ^xώί τους άνιΐίτάλοκς έ«ίνους^ 
Ή  *6λις &«τέλε«»Ικιμόνω« 4μυνομένΐ) χατα «ρβτοΰ είς 480,000 άνδρώνβομ·* 
«ΟΛΚίμένο»», <νφ οΐ «ολϊϊ«ι της Πβυίας χαΐ τής Κρςμώντ,ς ίλίηλάτοΜ άνηλεώς 
τήχ 6««ηβρΜ βυτής χώραν" τϊλϊϋταϊβν βΐ «δβορώτςροι των χατο(χων, ά»λ«ι-ν 
βΐίντ· ς της χαχονχίας ήν ίχααχον, «βρίδωχβν την *δλιν «£ς την διβχριαι» 
■τβϋ Φρ(δ(ρ(χ(Μ, άιτβιτηταντος «βρ4 τών Μεδιολβνιτών ν4 ζητηαωαι συγγνώμην, 
ν4 χβτατχενάτωην 4ντ&ς τής «δλεως των «ύτοχρατοριχλ βαοίλςια, ν4 πληρώ- 
#6)τιν άξιδλογον χρηματιχον ηβαον, νά ίώαωίΐν δμήρονκ, *«1, τδ δ6(νδ«ρον, ν4 
5τηχδψωαιν <1ς άπάτας τας «<ρΙ των αύτοχρατοριχών διχα£ων διατάξςις, 2ααι 
Ιμτλλο* ν4 δροβώην Ιν χοινή νυνδδφ, ΐιπο τοίϋ αδταχράτορος αύτοΰ χροςδρευο- 
μίνη. Ή  «δνβδος βδτη βυνεχροτηΟη τψδντι μετ’ δλίγον Ιν τψ ’Ρογχαλιχφ «εδ{<ρ, 
■όχου «ντήΟως έτεΧοΰντο αΐ Ίταλ(χα2 βύνοδοί, χαΐ ΙνταΟθα, δι4 τε τήν παντο
δυναμίαν του Φρεδερίχου χα2 δι4 τής δνεργείας τών Ιν Βονωνίςι νομοδιδα9χάλ<ιΐ« 
«ιϋ 'ΡνμαΤχοΟ διχαίοο, άτηφααίαΟη, ότι ή αύτοχρατοριχή βεληιης είναι ή μόνη, 
«ηγη παντός δικαίου χαΐ παντός νόμου. Ή  δε αΰβαιρεοία με τήν οποίαν ό Φρε- 
Λρΐκος ίπεχιίρηαεν ^δη ν4 Ιφορμδση την υπίρογχβν ταότην 4ρχήν χαΐ βΐ όπο- 
«ΐΊτ/,αιις τών Ιν Ένετία διατριβόντβν πρεαβευτών του Βυζαντινοίί βασιλίως, 
διΑ τοοοβτον παρώξιΛβν το4ς Αογγοβαρδίους, ώατε ίν έτος μετ4 τήν 'Ρογχαλι- 
«ήν ούνοδβν, οΐ Ηεδιολανΐται ώρμηβαν α ^ ς  ΙηΙ τον πόλεμον. Άλλ4 δεν χα- 
τεμίτρηββν χαλως τ4< δυνάμεις αΰτων, διότι ναΐ μεν ό Γερμανικός ατρατός, 
βυγχείμενος Ι ί  ύποτελών μή όντων ίιποχρίων είμή, εΐς βραχυχρόνιον δπηρεβίβν^ 
άηήλβεν βΤκοι όμα μετά τήν είρήνην τών Μεδιολάνων" άλλ’ ό βΰτοχράτωρ, ύπο- 
βτηριζόμινος ύτώ των κατοίκων τής Παυίας, τής Κρεμώνης, τής Δόδιος, τής 
ϊίοβάρας (της Ναυαρίας του Πτολεμαίου) ΚαΙ του Κώμου, δεινώς Ιδήωοίν ΙπΙ 
ήμεόλιον Ινιαυτόν τήν τών Ιπβναοτατών χώραν. Καί ίιπεατηρίζοντο μβν οΐ Με- 
διολανιται Οπό τοΰ άνός τών δι^ παπών τών μετά τόν θάνατον, 4159, τοϋ 
Άδριανοδ Δ ' «ροχειριαθεντων, του Α λ εξ ά νδ ρ ο υ  Γ ' (ό Ετερος, Β ίκ τω ρ  Δ' 
5ίτβ ^λος του αΰτοχρβτορος), άλλ'οΰδέν ήττον ήνογχάοθηοαν χαΐ πάλιν, |«  
Ιαρι τοϋ 4462, νά ζητήοωαι τήν βυγγνιόμην τοΰ νικητοϋ.

Έ  περίαταοις ήτο ίιπίρ ποτέ Ιπιτηδεία προς παγίωοιν τής I» Δογγοβαρδίφ 
Γερμανικής κυριαρχίας, Ιαν ό Φρεδερίκος μετεχιιρίζετο έπιειχώς τήν νίχηναΰ- 
τοδ χα\ Ιπραττεν ιΐς τρόπον Δοτέ να μή ιρέρη εις άπελπισίαν τούς άνβρώπους 
«ϋτους, 4λλό νά τους περιοτείλη μόνον" ό Φρεδερΐχος δμως Ιπολιτεύθη μετά 
πλείοτης τραχότητος. ’Αιροΰ άπάίττιοεν ώβτε δπαντες οΐ χάτοιχοι τών Μεδιο- 
λάνων νίι προαίλθίΛοιν Ινώπιόν του ταπεινώς ινα αίττ'αωσι τήν «ωτηρίαν τής 
ζωής, κατέβαλε τ4 τείχτ. χβΐ τ4 χυριώτατα τής πόλεως αυτών χτίρια χαΐ δ ι εβ- 
χ ισ εν  αύτους (χοτα τόν τεχνικόν όρον τοΰ αρχαίου τώνΈλλήνων πολιτιχοΰ δι- 
χο(μ )  εις όπβίΟρους χώμας" όμοίαν δε τύχην ελαβον καί ή  Βρεβχία, χαΐ ή Πλα- 
χεντία, χαί άλλαι αύμμαχβι τών Μεδιολάνων πόλεις, χαΐ ίνγένει πλεϊστον ιώ 
Λογγοβαρίεκαί πόλεις ύβο τών αάτοχρατοριχών υπαλλήλων χατεπιέοθηααν, Οατε 
ίτεορον δεν είναι, οτι Ετι άπό τοΰ 4464, διά τής μυστικής ενεργείαςτών Ενε
τών χαίτου Βυζαντινού αυτοκράτορος, διά τών χρημάτων καί ύποσχέοεων τοϋ 
υπό τοΰ Φρεδερίχου άκειλουμίνο-υ βασιλέως τής Σικελίας καί Νεαπόλεωςκαί 
διά τών προτροπών τβϋ ηάπα Αλεξάνδρου Σ Ι '^  ουνίκρβττξθη χ*τ* τοϋ αΰτο.

1 8 *  ΜΕΣΠ ΠΤΟΡίΧ



ϊΟΗΐιω δ”. » 5 ί

·Λί< Γ£()[λ« ? «  <ιο(Μ«χΙ* ■»« «Λβωϊ Ουηρω»ί, Τρίοίζο· (ϊ Λ  Τβρβη. 
«(ον του ΙΙροχοη(ου), Παταυίου χαΐ Ού(χεντ(α«, γνωη^ &τώ το ηορ.α της Ο ΰ 
^ ω ν ιχ η ς  «υ}ΐ.μαχ{ας. Μετ’ ίλίγο* δί ή όβη[ΐ^« ιφοΐονα* αΰΟαιρεοία κτ} · 

της ί«*ιχής χυριβρχίβς χβτηνάγχιτβ» *{ς ίπίστβσιν κβΐ βότβί τα; «ττοτέροί 
•κίλεις* χβί τή ?  Άιτριλίβι» < 467 «ροσήλθο» ή Κρεμώνη, τ4 Βεργαμον, ή 
9χ(α, ή Μάντουα χαι ή Φε^^άρι ε(ς την Οΰηρωνεχν ουμμαχίαν, μετονομασΐΐΐΐ'* 
ββν^ίη Α ο γ γ ο β α ρ δ ιχ η ν , χαΐ ίπεΦαϊίοβη, οτι ή πόλις τών Μεόιολίνων θέλει 
^νοιχοόομηθή όια γενιχής φορολογίας χαΐ βονόρομής της όλης όμοσπονβίοες. Ό  
Ιν άρχη τοΰ αύτοΰ έτους εις την μέαην Ιταλίαν παρελθών ΦρεδιρΤχος Ιχυρίευβε 
μεν την άποατατηαασαν Ιχίαης "Ρώμην, ήνάγχασε τον Αλέξανδρον νλ φύγη άχδ 
αδτης χαΐ πανηγυριχώς έγχαθίδρναεν έπι ταίΙ ΙΙαπιχοϋ θρόνου τον ριετλ τον θά
νατον τοΰ Βίχτωρος προχειριβθέντα Παο}^άλ<ον Γ ', άλλα μετ’ όλίγον φοβερός 
Ιχελθό» λοιμός έξωλόθρευοεν άπαντα αχεδόν τον άχμαϊον αΰτοΰ βτρατόν, άπο- 
θανόντος τότε αύν τοϊς ίλλοις χαΐ τοΰ έξαδέλφου του Φρεδερίχου. "Αμα ηλθεν ή 
άγγελία τής ουμφορας ταότης, Αρμηααν έπΙ τά όπλα άπαντες οΐ Λογγοβάρδιο* 
άπό τών Πεδεμοντιχϋν χοιλάδων μέχρι τοΰ ’Λθέαιος ποταμοΰ. Ό  Φρεδερΐχος, 
όλίγα αώζων των παλεμιατων αότοΰ λεί4<ανα χαΐ μόνην ίχων έτι βόμμαχον τή« 
Παυίον, έπεχείρηαε μετά «λείατης χαρτερίας χαΐ γενναιότητος ν’ άντιβταθη είς 
τον χείμα^^ον, βυχνας ποιων έπιδρομός χατό των πόλεων χαΐ μάλιστα χατα τώ« 
άνοιχοδομηθέντων χαΐ άνηβησάντοηι Ηεδιολάνων. Τότε οΐ Ιχθροί του, διό νό άνα- 
χαιτίσωβι τός έπιδρομός ταότας χαΐ νό προαγάγωη τόν όλεθρον της Παυίας, 
χατεσχεόασαν μεταξύ αυτής χαΐ τής "Αατης, πόλιν νέαν, ήτις, προς Κριν τοΰ 
αύτοχράτορος χαό είς τιμήν τοΰ πάπα, ώνομάσθη Α λ εξ ά ν δ ρ ε ια  χαό μετό 
δόο έτη «εριεΐχεν ήδη πεντεχαίδεχα χιλιάδας μαχίμιυν πολιτών.

Τελευταΐον ή ύπεροχή τών στασιαστών ήνάγκασε τόν Φρεδερϊχον νό έπαν'έλθγι 
είς την Γερμανίαν, οπού Ιζήτησε, δε’ ασφαλούς παγιώσεως τής δυνάμεως ανιτοϋ̂  
νό προπαρασχευάβη την μετό οτρατοϋ φοόεροΰ άπάνοδον είς τή* Ίταλίιεν* 
παρίλαβε τήν μεγάλην χαί πλουβίαν κληρονομιάν τοΰ όΤπαιδβς άποθανόντος 
έξαδέλφου του Φρεδερίχου, προεχάλεσε την χειροτανίαν χαΐ στίφιν τοΰ πρεσόυτέ- 
ρου υίοΰ του Έ ^ ^ ίχ ο υ  Σ ΐ '  χαί περιεττοίησεν είς άπιιντας τους άλλους υΙούς 
άξιόλογα χτήματα. Οΰτω δ’ έπαυξήσας την δόνβμιν τοΰ οϊχου αύτοΰ, έπεχεί- 
ρησε, φθινοπώριρ του 4174, την νέαν αύτοΰ έπί την Ιταλίαν στρατείαν, έχό- 
λασε πιχρώς την Σούσν (τό Σεγουσιον τοΰ Πτολεμαίου), Ιπολιόρχησε την Α 
λεξάνδρειαν, (παθε ηολλό άπό τό νοσώδες τοΰ κλίματος χαί ήναγχάσθη να συν- 
ομολογήση, έν έαρι του 4Ι7ΰ, άναχωχήν, ΐνα προσλάόη νέας άπό Γερμανίας 
έπιχουρίας. ΕαΙ δεν έπέτυχε μεν την συνδρομήν τοΰ'Ηρ^ίχου του Δέοντος, προς 
όν είχε τότε διχονοήσει, άλλ’ οί 'έπίσχοποι Ηαγοοόούργου χαΐ Κολωνίας ήγαγον 
πρός αυτόν άξιόλαγον οόναμιν, μιεθ’ ής ώρμησεν αχό Κώμου 'ίνα ένωθή μετά τής 
πολυαρίθμου εθνικής φρουράς τής Ιίαυίας. Επειδή όμως οΐ πολΐται τών Με- 
διολάνων, τής Βρεσχίας, της Νοόάρας, τής Λόδιος, τής Ούηρώνος, τής ϋλα- 
χεντίας χαΐ τών Οΰερχελλών Ιπεχείρησαν να παρεμποδίσ(ι>σι την ένωσιν ταότηυ, 
ήναγχάσΟη ό αΰτοχράτωρ να συγχροτήση προς τούς έχθρούς, περί Α εγνάνον, 
τή 30 ΜαΙου 4 476, μάχην, χαθ’ ήν χατ’ άρχός μεν οί Αογγοόάρδιοι έλοσχερώς 
ήττήΟηαον, άλλ’ έπελθόντες έξ ένέδρας οί Βρεσχιανοί, μετίδαλον την τύχην τοΰ 
^[«νος χβί έιι,ήνεγχρχ είς τούς Γερμανούς τροπήν, ώστε αυτός δ βυτβ-
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χ ^ -κ ιρ  0& μίνον τ^ι» «Τ|μα(αν χα ΐ τ>|ν άβχί&κ αύτοΰ απΚα)>«ν, άλλ3ι χ·{ 
ϊ « χ « Μ  ΐητέστη χίνδονον.

Ό  Φρ(2ιρ'χο«, ίβροίνας ΐα  λ«(ψ«ν« το» οιρκτοίί αΰτοίί, ίν£τ^(ν, »τι βίν
ναι $υνβη&ν Ικιτ̂ ίγ̂  ̂ £ιίι τή( β(ας χαΐ έπ(χ(ίρηβ( οια7ΐραγματ(ΐίκΐ(, χαθ' α̂
πλείατην ?$(ΐξ«ν Ιΐΐΐτηδιιδτητα, δι6τ» ίπ ΐ τοαοϊΐτο* χβτώρΟοί^ϊ νί: διαιρέηι τούς
ίχ&ρβύς τοι>, ώατί, όταν τδ  Κ\Ύ1, συνεχροτ(;βιι ίν Ένετίαι ή ιτιρί «{ρψης αύνο- 
ϊο ί, 23 ΐϊδλϊΐί, ίνα ΐς χ«\ ή Γίνοι», χβρέϊτηϊβν ώ? βύμμαχοι τοο αΰτοχρά- 
•ηροί, χβΐ μδνον 25, μιβ’ ών «νετάχβη ή χρότεββν ούδιτερα Ένετίβ, χβρίμει- 
ναν ώ« μίλη της Αογγοδαρδιχης ομοσπονδίας. Οοδέν ^ττον πρί>ς τούς Αογγο~ 
βαρδίονις δεν ουνωμολογι^βη είμή Ιξαετης οπλών άναχωχί), εΐρ/νηδ^ οριστική 
*ρος μδνον τον πάπαν Αλέξανδρον* χοΐ διύ νύ έπιτόχη ό Φρεδε^χος τδν χωρι- 
ομδν τούτου άπδ των άρχαέιον συμμάχων του, έθυσίασε τδν άντέπαπαν αυτού, 
βν χαΐ έ^ρόντισε νλ δοθή εΕς αύτδν ήγουμενεία τις χκ'ι νά Ιπιχυρωβδσιν απόντες 
«ί ίπίσχοποι χαΐ καρδινάλιοι της αντοκρατι^ιχής μερίδος. Γενομένης δλ οδτω 
τής εΙρήνης χαΐ λυβέντος τού άφορισμοϋ, 8ν προηγουμένως εΤχεν έχδώσει 6 πά
πας κατά τού αϋτοχράτορος, ίπορευΟη δ Φρεδερΐκος εις Ένετίαν "να λάβη συν- 
ίντευξιν μετά τού· άντιπάλου. Ό  Αλέξανδρος τδν έδε-χίΠτι είς την Ικκλησίαν τού 
Αγίου Μάρκου και δ αύτοχράτωρ άπένειμεν βυτφ ταεΐδισμένα τιμής δείγματα, 
δγονυπίτησε,.δηλαδή, ίνώπιόντου, ήσπάσβη τδν πδδατου καΐ έ-χράτησε, μετά 
τήν βείαν λειτουργίαν, τλν άναβολέα οδτού. "Έπειτα 3έ ώφελήδη άπδ της πρδς 
τοίις Αογγο£αρδίους άναχωχής, Τνα χαταδάλη έν Γερμανίά τδν Ούελ^ιχδν οΐχον 
καΐ είς τούτο έπέτυχεν έντελύις, ώς βέλομεν Ιδεϊ.μετ’ ολίγον* άλλά, διά να μή 
δώσγι καιρόν είς τόν ά-ηίπβλδν του τούτον νά άνακύψη, ώς έχ τών έν τή Ίτα- 

περισπασμών, άπειράσισε τελευταΐον νά συνομολογηση, τψ ί  4 83, έν Κων- 
σταντί?, δριστικήν πρός τούς Δογγούαρδίους εΙρήνην, τής οποίας οΐ κύριοι όροι 
^σαν οΐ 1^ς· Οΐ Αογγοδάρδιοι ίλαδαν έντός μέν τών πδλεων αυτών άπαντα 
τά κυριαρχικά δίκαια, έχτός δλ τών πδλεων, άπαντα έχεΐνι τά δίκαια χαι είσα- 
δήματα δσα άνέκαβεν εΐχον. Προςτούτοις ώρίσθη δτι οί Οοοειιΐββ οοιηηιιιηίε, 
δ)τοι οί δικαστικοί χαΐ διοικητικοί προϊστάμενοι τών κοινοτήτων έχείνων, θέ- 
λσυν τού λοιπού, έξαιρέσιι τών πόλεων είς άς μέχρι τότε ύπό τού έπισκδπου 
4κυρούντο, έγχαδιδρύεσΟαι είς την αρχήν αυτών ύπό τού πληρεξουσίου τού αύ* 
τοχράτορχ, άλλά δωρεάν. 'ΚπΙ δικών τών οποίων τύ άντικείμενον ύπερέδαινε 
πήν άξίαν τών 25 λιτρών βασιλικού νομίσματος, έπετράπη ερεσις είς τούς έν 
ταΤς πδλεσι χαΐ έπισχοπαΐς έπιτρδπους τμ  αϋτοχράτορος* ύπεσχέθη δό δ αύ- 
τοχράτωρ νά μή διατρίδη είς τάς πδλεις και τάς έπισκοπάς είμή όσον ήτο ίπα- 
ραιτήτως άναγχαϊον, Τνα μή προξενή είς ούτάς μεγάλας δαπάνας. Τελευταΐον 
έπετράπη είς τάς πδλεις νά χατασχευάζωσιν οΰ μόνον έσωτεριχύ, άλλά χαί 
έξωτεριχά δχΰρώματα, χαί οΰ μόνον τόν προηγούμενον σύνδεσμον νά διατηρή- 
βωσιν, αλλά καί έν τίρ μέλλονη νά άνανεώσιν αυτόν, οσάκις χρίνωσι τούτο εύ
λογον* «άσαι όμως αί κατά τού αϋτοχράτορος συνομολογηθεΐσαι μεταξύ αύτών 
βυνθηχαι κατηργήθησαν.

Ένφ η  δ Φρεδερΐχος άπησχολεΐτο ΰπό τών Ιταλικών πραγμάτων, δ ΈββΓ- 
κος δ Λέων έπεχείρησε νά ΰποτάξη άπασαν τήν βδρειον Γερμανίαν, καί νά συγ- 
κροτήβγι αυτδθι ίδιον κράτος, καταβάλλωνάπΙ τούτω πάντα τόν άνθιστάμενον καί 
**ΙΨ*Χ’ί**? «ρβίϊβίΐίίί μ ίϊά  ίθ5 μεγάλου των Δανών βαβιλέως Ο ύαλοεη
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Α', ϊΓίρΐίΛοίτιοεν ίΙ< ·Λ κρά-ίος οΛτο“ Ιβχ^ν κκίχβδυ-

«έταξε τούς Ο^δον<· Τελευταϊον οΐ χβΐαπιεζδμενοι ίκίνχοποι καί ήγ(μ.δν(  ̂
■Ι̂ ς βορείου Γίρι«ιν(β< χαΛξανέατηβον, τω 4166, χατλ το5 Έ^^Ικου, δατις ί̂ βε- 
λ ϊ κινδυνεύει αύτΰν Ιαν δίν Ιχροατατεύετο εΙαίτι ύχδ τοϋ Φρεδιρίκου, τβ3 
δΐΒλύ«««ί την συμΐ|χ*χίβν Ιχείνην χαΐ άποδύνιοί ιίς τδν Ιαχυρδν τηί ίρχτου 
δυνάστην πάντα τ^ άπδ άγαιρεθέντα. Ά λλ’ δ (ΰεργετηθείς ίδεί]^3η άγν<^ 
|ΐ,(ιΐν προ{ τδν εδιργάτην χαι δεν ήθέληνε νά τδν βοηΟν,ση εΙ< τά( νάας 2πι τί)ν 
Ιταλίαν βτρατείο«. Έκ δί τούτου χαι δι’ ίλλα< τινάς άφορμβί, ΙχΓβημος χαΐ 
ίδιάλλακτοί μεταξύ τών δύο άνδρών έξε^^άγη ?ρις, τφ 1176· χοΐ τ£) 1178 γε- . 
νομίνης νέαε χατά τοϋ 'Ε^^ίχου ΙπαναστάσεΐιΚ, ό αΰτοχράτωρ, ταχθεί; ^δη μετλ 
των Ιχθρων αύτοϋ, όλοοχίρώε χατεδαλε τύν αντίπαλον έχεΤνον. Άηύ δε των 
άρειχίων τοϋ μεγάλου χράτου;, το όποιον άπΐ τριάκοντα ίτη χατεαχεύαζεν ό Έ ^- 
βϊχος, Ιπλοΰτησαν πολλοί Γερμανικοί οΐχοι, ιδίως ό Ουϊττελσδαχιχός οΤχος, τοί 
όποιου ό χατά την έποχήν ίχείνην «ροϊατάμ.ενος χΰμης παλατϊνο; "ΟΟων, 9 
κολλάς προσενεγκών τφ αύταχράτορι υπηρεσίας, τότε έλαδε το Βαυαρικόν δου> 
χάτον. Ό  δό 'είρ^ΐχος δίν διόαωαεν είμή τά κληρονομικά αύτοΰ χτήματα, έξ 
ων προέχυψε βραδύτερον τό Βρυναδιχιχόν δουχάτον.

Μετά την χατατρδποΜνν τοϋ Ερρίκου χαΐ την σύγχρονον σχεδόν πρός τους 
Άογγοδαρδίους είρ/νην, ό Φρεδερΐχος Ιπέστησεν απασαν αύτοϋ την προσοχήν 
είς τό βασίλειον τής Νεαπόλεως καί Σικελίας, τοϋ όποιου ό βασιλεύς Γουλιέλ- 
μος Β', ίποις Αν, 5λλον κληρονόμον τοϋ κράτους δεν εΤχεν είμή την άγαμον 
ΐ τ ι  θείαν αύτοϋ Ε ω ν  στα ν τ ί  αν. Όθεν ό Φρεδερΐχος σονέλαδ* τό βούλευμα νά 
βυζεύξη μετ' αύτής τόν πρεαβύτερον υίόν του Έβ^κον χαΐ νά ένώση τοιουτοτρό
πως τό λαμπρόν ίκεΤνο βασίλειον μετά τοϋ Γερμανικού· βούλευμα όλόθριον, 
κολλάς έπογαγόν είς τόν Όενστοουφενιχόν οΤχον συμφοράς, τελευταίου δό χαλ 
αυτήν τήν πτώσίν του πορασχευάσαν. Διότι ό πάπας άντέπραξε παντί σθίνη <(ς 
τήν Ιχτέλεσιν αύτοϋ, δχ δβ τούτου δδόθη άφορμή είς νίαν μεταξύ τοϋ κράτους 
χαΐ της Ικκλησίας ίριν, ήτις άνεχαιτίσΟη μόν διά τής τρίτης σταυροφορίας, 
τής όποίας μετέοχε χαί ό Φρεδερΐχος, άλλ’ έξε^^άγη μικρόν έπειτα 2τι φοδε- **

** Ε ^ Γ α λ λ ίο .  —  Τό Γαλλικόν κράτος, Ιπΐ τοϋ Φιλίππου Α ' (σελ. 91), κε- 
ριωρίζετο κυρίως, ώς χαί Ιπί τών άμΙσων αύτοϋ προχατόχων, είς μόνος τάς 
χώρας της ’Αρτεσίος, τής Πικαρδίος, τής Γαλλικής Νήσου (ήτοι τής περί τούς 
ΐίαρισίους χώρας) τής Κομπανίας, τής Λύρηλιονής, τής Μαίνης, τής Άνδε- 
γουίας, τής Τουραίνης, τής Βερ^ύος (τών Βιτουρίγων), τής Νιβερνιχής, ττ,ς 
Βουρδωνικής καί ττ,ς ’Λρουερνίας* διότι είς τά λοιπά τοϋ κράτους μίρη τό βα
σιλικόν αξίωμα μικρόν ή μηδόλως ισχυεν, όπΙ δΐ τοϋ δευτίρου τοϋ Φιλίππου 
διαδόχου τό 'αύτό συνέδη καί είς τάς χομητίας τής Μαίντ,ς καί Άνδεγαυίας, 
τάς μετά τοϋ ’Δγγλιχοϋ τότε στίμματος ίνωΟείσας. Τό δουχάτον τής Βουρ
γουνδίας όνόματι μόνον ύπετάσσετο είς τόν Φίλιππον, μετά δό τόν θάνατον 
αύτοϋ χαί όπισήμως άπεποιήθη τήν υποταγήν. Ή  Νορμανδία συνηνώθη, διά 
τοϋ Γουλιόλμου τοϋ καταχτητοΰ, μετά τής Αγγλίας· ή Βρετανία ίξηρτατο 
άπό τών Νορμαννών, άλλά ώς 1χ τών νόμων, τής γλώσσης χαί τών ήθών αύτής 
άπετέλει δλως αύθύπαρχτον πολιτείαν· πρός μεσημβρίαν ταύτης Ηχείτο ή χοιρ* 
«όο δουκών τής ’Αχυτβνίας καί τών κο^ήτ«ν 1Ιικτι<ίί«(ι οϊτινίς ΐΜ νίρ
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■ΤΜβ.ν ώ λ ιγ < 5 ^  ιΛ  βββιλίοκ τί^  Γολλ(·<. Π(Ας μ«««»βρί«ι *άλιν το<Λω>ι, 
«Ι κόμητις της Τολώνσης, «ί>ς ώνομ<ίζοντο σι«ή9ως άιώ της «θέδρβς τω^ 
βΐ τοδ 'Δγ{ηι Λίγιίίοο (8. ΟΗμ) χέμητες, «Τχον ένώσί^ μέ τ4χτήμ»τα α&τών 
τη» 'Ρουεργί» χαΐ τή» μαρχ(αν τής {^«κθ(ας χαΐ ώ»ομ^ζοντ» ΜΐΰΜς της Ν^ρ· 
β«Λ>ί*,ής· Λ  Διλ^νάτον χοΛ ή Οροοοηγχ(α »Τχο» Ιδίους δυνάντας χαΐ ά*^ Ά -  
φαροβ μίχρ» ΜομΛλλιίροο Ιβώζίτο 8τί «κά ·ης το5 Ά ρ ίλ β τ ι» · ^λ « ί< κ ι 
<(ηλ. 8ί)). Κα» *1ς τίίς λοιττίις δΐ ίχορχίας οΐ &κοτ(λΐΐς 2»» δικτβ«οντο « ΐςτ^  
^αβιλδ· ^  Γαλλίας ιίμή χβΟ’ οαο» τοίτο τούς ονχάρςρβ· «ρ9σ5»λλ:4μίνο4 δί 
Κιχ (Μτοϋ, χατιχλΐίοντο ιΐς τοίις «ύργους τω» χ ι ΐ  ςκρςίμεγον δντδς αύτώ» 
«βρίλβχι δ Ρραχίις νητηρίΐΐχδς χρδνος τώ» άνθρώιΜα» αυτΜ χαΐ νλ ίξβντληβώ- 
« η  οΐ δ)ί(γΜ ΤΜ ταμςίοιι αύτοΰ πδροι.

βύτίλλς το5 «χίρτάτοΐί της Γαλλίας αρχοττος βζίωμβ ϊτ« μβλλο* ίξηι^ 
τςλίαθη ί«λ τής τοδ Φιλίκχου Α ' διαγωγής, δατ»ς ήτ«'.θη μλ» ά«δ το« χδμητος 
τής Φλβνδρίας, διαζευχβίίς δ* άιώ τής πρώτης «νζώγο»» χαΐ ατ»άφας δίύτίρο» 
«αράβομο» γάμο», <090, άφωρία^η ύι,δ των ^πίαxδ1̂ ω» τοδ χράτοβς, <095, ο%- 

,-τινίς ώςήροί» £χυρον τδ» γάμο» αβτοδ· χβΐ βντά»τη μλ» 4η| τ,ν* χρίνο» ςίς 
'ούτοδς χαί-τδ» βρχηγδ» ούτώ» πάπα» Οορδβνδ» Β', άλλ'δπΐ τέλους δπέχυψ· 
χ ώ  δΜοχέθη »α χωρίβΟή βπδ τής ουζόγου έχΕίτης, <<04, &» χ«1 έξηκολούίη» 
«υζών'ρχτ'«ώτής. ΆποΟι*»ύ»τος δδ το» Φιλίππου, < <03, δ άπδ του πρώτου γ ί-  
(|·ου ιΑδς αυτου Α -ουδ»υΐχος ΣΤ ' δ π α χ ύ ς , δβτις και ζώντος ΪΜ τοϋ πβ- 
τρδς «ΐχι* <«·’ έσχάτιον αυμβαβιλιόσω μςτ’ αύτοΰ, άνέλαδς» ήδη μδνος τήν χι^ 
€έρι»η<η» χαλ ήρχΜ* να πιριποιή πλϊίονά τινα δώναμι» «ίς το βασιλικόν άξίωμα* 
ί ίς  δ συνιτέλϊσα» χαΐ £λλα πολλδ αίτια, ίδίιος δς άιρ’ δνδς τοΰτβ, δτι ή κατ4 
τή» δποχη» έχιί»η» ·ίς τήν βδρ*ιον μάλιστα Γαλλία» έπιχρατηβασα οοδτρί 
ήδών άχολαοία καΐ άναρχΐα άναγχαιοτάτη» κατέστησαν την έηέμβασι» τοΰ ύπτρ* 
τατου άρχοντος' άιρ’ έτέρου δδ ή χατλ ττ,ν έποχήν ταύτην ιδρυβις τώ» κοινοτή
των. Τίι άρχαϊ* 'Ρωμοιχα άστυκά δίκαια δ*» ςΤχο» διατηρηΟή εΐμή βΙς τη» 
Λαγχςδοχιαν, ητις όμως ο»» άήΙ|χςν ι ΐς  τδ Γαλλικό» κράτος, καί αίς την χώρα» 
άχίίνη» άνατρέχουσι τδ άρχαιδτατα ίχνη τώ» τριών τοϋ ΪΟνους τάξεων, αΤτινες 
'ίιφίσταντο μέχρι τής περί τδ τέλη τής παρελΟουσης <κατσ»ταιτηρίδος μεγάλης 
Γαλλικής άναπολιτεόσεως. Απανταχού δέ άλλου αΐ πόλεις ύπέχυπτον ή  εις 
κληρικούς ή εις κοσμικούς μεγιστάνας. Ά λλ’ ή καταπίεσις ήν επασχον διήγειρ» 
παρά τοΐςπολίτοις ττ,ν προς τή» έλευΟερία» σπο'οδή», ό*δέ βασιλεύς ύπεστήρι- 
ίεν αυτους ίΐς τοΰτο παντΙσΟένει, πρδς τδίδιο» συμ^ρο». Τοιουτοτρέπιος προέ- 
κυψα» χατα μικρδ» «ολλαΐ έ» τφ χρότει κοινότητες, αιτννες εΤχο» μίν εΙσέτε 
ώρισμένας πρδς τούς ουνάστας αυτών υποχρεώσεις, άλλα διφχουν τά καθ’ έαοτδς 
δι άρχών, τδς όποιος αύταί Ιξέλεγον. Τοΰτο άπέδη διττώς τίρ βασιλεΐ λυσι- 
τιλδς, διότι αΐ πόλεις ούδέ νδ έπιτόχωσιν, ούδε νδ διοσώσωσι τήν έλεϋθερίαν 
'ίνεβ αδτου ήδόναντο, άφ’ έτερου δέ οΐ μεγιστάνες συνεχέστερο» εΤχο» Ιχτβτε 
χρείαν τής άπικουρίας αύτοΰ κατά τώ» πόλεων. Αιδ δδ τοΰτο, καί τδ ετερον 
ούσιώδες «εριστατικδ», δτι οΐ βασιλείς τής Γαλλίας, άλλοίως όλως τών έν Τερ- 
μανί^ βασιλέων πολιτευόμενοι, διέσωζον τδ κληρονομικόν αύτων δουκάτο», πλεί- 
στην έλαδιν έπίδοσιν τδ στέμμα έ» Γολλί^, ίτ ι άπδ Λοοδο6'ί»υ ΣΤ ', μάλιστα 

τή» τών κοινών διεξαγωγήν, ό μεγαλοιρυης Άδδάς 
3 »  · 7 ^  4»»«ί5ϋ 5 ά » ίέ ρ ΐ ί ί  καί ήρχιβε^ο ένδι^ν» ί ΐ ε ώ  πολιιαό» στί*



βιΟ», Ιξ Χ*1 «αγίώσβί ^  θρίνο» **1 ίλλα, ί ί
β*ιμ*ήβτοο« «ροσενίγχών τη Λβτρίδι &ιηιρίσ{*<, ί, ίτ ι  χβΐ τη» τίχνη* άν*ζ«-' 
τη1ριι« χβΐ τ^ ιπίθημ» Ιςήγίΐρ* τοϋ λ**τοτίροι> χβί ίυγίνί»τ/ρΜ β?οο. '0< 
«ολιχίχοί ί ϊ  βντ ι̂ έ ΣϋγΙριοί, μ«τ* θ4«μβ«ήί τη ίλτ.&*ί  ̂ ίΐΓίτηίίίδττ,τβς χβΐ 
ΟϋνίβίΜί, Ιπίχί{ρη«» έτ* μίν τβς πίλεις νβ «ροβττβτΕύη, όχί τούί μιχροτ/- 
ρο«  ύ*οτίλίΧ« χβτ* τών μϊγαλητέρων .̂ί̂  ένκτχύη, έτι 9ί τούιτ ΐαχυροΟς Ιτ:-.η6· 
ΙΚΜ χβτΐ των γειτόνων αύτών χβΐ τίνάτβλιν ν4 βοηβή. Ό  Συγόριο< συνίβοι ·̂ 
^ ο β ί  «ροςτοότοις τί»ν ββϊΐλεβ νλ «ζεόξη τον υΙόν βύτ'οδ χβΐ διάδοχον Λοι>- 
ίο ΐίβ ΐχ ο ν  Ζ 'μετβ Ε λ εο ν ό ρ α ς  της βυγατρδς χβΐ χληρονόμου τον δββχ^ς 
της Άχντανίας Γονλιέλμον θ ',  Γνβ 5Λ  τον γάμον τούτον ιτννάψη μ « λ  τον 
βτέμμβτος τ1̂ ν τε έχαρχίαν ταύτην χαΐ τβς εις τον βντδν δουχ* ί^οχειμόνβς 
χομητ(α« ·*ή« Πιχταυ£ο; χαΐ Σαντόγγης. Ά λλ’ ό γάμος ο5τος άπόβη άτνχής 
χβΐ ϊβχεν άποτελέβματβ δ).ως αντίθετα των «ροβδοχηθέντων. Ένό«ρ μέν εζη 6 
Συγέριος, Α Αονδο€ΐχος Ζ' δεν έτόλμηβε νά διαζχνχΟή άχό της ανζ·ίγου ίχείνης 
ϊχραΣεν όμως τούτο μετέχειτα, καΐ ίχειδή ή Ελεονόρα (τυνωμολάγησε δεύτερον 
γάμον μετά τον κληρονόμον τον Αγγλικόν θρόνον, Έ ^ ίχον  τον Β' αί είρημί- 
ναι όπαρχίβι ήνώΟηβαν μετά τής Αγγλίας.

Ό  θάνατος τοϋ Λονδοδίκον ΣΤ ', <137, ούδεμίαν δπήγαγε χολιτιχον βνατι}- 
ματος μεταβολήν, διότι ό Σνγόριος άτκδη Ιη  μάλλον παντοδύναμος ΙχΙ τοδ 
διαδόχον τον Αονδοβίκο» Ζ', Τότε διά «ροσταοίας τοΰ μεγάλον άνδράς, άνεγάνη 
ϊΐς  τήν Γαλλίαν χλεϊαχοςχρός την οικοδομικήν, την ζο>γρβιριχήν, τήν ξνλογλν 
ερίβν ζήλος· τότε προςτούτοις ήρχιστ νά διαδίδεται εις τήν Γαλλίαν χαΐ ή νΙα 
Ιχείνη ΐίλοαογία, ήτις εις χολλά μεν ίτι μετά τής αοφιβτικής δτοντίζετο, σννε- 
τίλεαεν δμως ούδΙν ήττον εις τήν άνάχτυξιν τοϋ άνΟρωχίνον χνεύμοτος. Ταύτην 
Ι  Σνγέριος χαΐ ό βαηλείις αντον οό μόνον δίν ένε<}ηίχω<κεν, άλλά, όνδίδοντες είς 
τάς άχαιτήοεις τον Ιερόν Βερνάρδον χαΐ τον χάχα, ήγοινίαθηααν, 3ν καί μα- 
ταίως νά άναχαιτίτωαιν. Η δλ κατά τοντο νχοχώρηαις των χρώτων είς τους 
δεντόρους δεν προεβη μέχρι καΐ τής βνοίας τών οναιινδών του κράτονς δικαίων* 
διότι, <ν ϊτει <140, χηρευσάαης τής των Βιτουρίγων άρχιεχιτχοχής, χαϊ χρο- 
χειριααντος τον Ίννοχιντίον Β' είς τούτην κληρικόν, τ'ον όχο'ον δ Έρ^ΐχος δέν 
ηθελεν, δ τελευταίος οδτος άπηγόρεναε τήν έγκαθίδροαιν τοΰ χαχικοΰ ίιχοψη- 
^Ιου, δλιγωρήαας χαί των άχειλών τον Ιερόν Βερνάρδον χαΐ τον άφοριαμον 
τον χάχα, 8στις οδ μόνον 3χαν τό άΟώον βαοίλειον είς τόν άφοριαμόν τούτον 
«ριέλαβεν, άλλά χαΐ είς τόν χόμητα τής Καμχανίας θεοβάλδον, Ιχοντα ίτέ· 
•ραν τινά χρός τόν Λουδοβίκον άφορμήν ?ριδος, άνίθηκε τήν διά τής βίας έκτέ- 
λεσιντής άχοφάσεώς τον. Μόλις δε μετά τρία Ετη χατώρθωαεν δ ιερός Βερνάρ
δος νά βνμβιβάαη τήν διαιροράν τούτην, ανναινέβαντος τον βαβιλέως νά άνα- 
γνωρίαη τόν χρότερον άχοβληθέντα Έχίακοχο».

“Αμα δό διαλυθείσης τής Εριδος ταύτης, Εγθαβεν είς τήν δοτικήν Εύρώχην ή 
άγγελίβ των Ιν τη άνατολή κατορθωμάτων τον ΖεγγΙ, χαΐ 0 μέγα τότε διά τής 
ενγλΐι«τίας αυτόν ίαχύοιν Ιερός Βερνάρδος έχεχείρησε νά χηρύξή νέαν .γενικήν 
σταυροφορίαν, Τό κήρυγμα αΰτοϋ ίχέτνχε μόν, διότι δ,τε βασιλεύς τής Γερμα
νίας Κορ^άδος Γ ', ώς ειδομεν ήδη, και ό βασιλείις τής Γαλλίας Λουδοβίκος Ζ', 
μετά χολλών ίπιφονεστάτων όχοτελίάν, νχιδύθησον τόν ιερόν αγώνα* βυνετέλε- 
« ϊ  %1ι1ί ώ  ϊδ  νά «Βδβιίλη βββίύτε^ον τήν χερί τής Ιερ^^ος α^τον 5 ® ^ ^
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<2χ((«ην ^  2καγγ<λ(αι αύτΜ ΧαΙ -προφί̂ τιΤαι ίμίΐναν ίηχκλ'^ρω·
^ ι .  Ό  Αουδο6(χο<, πρίν άναχ(ι>ρ^τρ, 1Η 7 , ίνέθηχε την 8ιοίχηβιν τοΰ χράτο»; 
€ΐς £ν8ρας τρι'ς, τον Συγίριον, τον ^ρχΐΐκίσχοπον 'Ρημων Σαμψών» χαι τον 
χίμητα Ούίρομανίύων 'Ραούλ, άληβώς όμως τήν ολην xυ6^ρνηοιν δκξηγαγτν 
& Σνγίρςος, οστι<, ώφεληθεις άπ8 της ε!ς Παλαιοτίνην άπο8ημ(ας τών ταφαχο)- ’ 
δ(9τ{ρ<ιΐν τή; χώρας ΧΕ^αλών, {νίβχ'^οΕ τ& βαβιλιχά 8ίχα(α χαΐ «{« α ^α  τοϋ' 
χράτους τ^ οποο μέχρι τόττ οό8(ν ιΤχον χΰρος. Οροςτοδτοι; Ιπιτηδτίως
μττ4χτιρ{βθη, χρος αυζηβιν τών βαοιλιχών χτημάτων χαΐ 8ιχα{ων, τα χρέη τΙς 
£  ύπέχι»ψαν οΐ μεγιοτάνες 8ιά τήν έπΐ τον αταοροφοριχον άγώνα παρααχίΐ>ήν. 
Ττλιυταϊον ί^ύθμια» τοιοοτοτρόπως τα χιτίι τήν χρηματικήν ίιοίχηαιν χαί τή* 
τον βαοιλιχοΰ οίχονΌίκονομίαν, ώατί ού μένον τίι μεγάλα τοΰ Αοι>8οέ(χοο έπΙ 
τής έχιτφατ((ας έκίΐνης ίξοοα ήουν/,θη νά πληρώοη, άλλά συνέλεξτ χαΐ χρήμα·· 
τα (χβνά δ ίί  τήν ταχτικήν μιβΟοδοοίαν τών 18(ων τον βασιλέως βτρατινμάτωνι 
τήν ουντήρηοιν των βαοιλιχών πάργων χαι φρουρίων χαΐ τήν άποταμίΕυβιν άζιο· 
3ιάγου «οαοΰ, «ίς τάς μττέπειτα χρείας τοΰ βασιλέως χρησιμιάοαντος. Μετ£ 
βέ τήν Ιν ίτει ά)49 έκάνο8ον τοΰ Αοο8ο6ίχοΐ), ά Σογέριος ήγων(σθη ·χαντ) 
βθένίΐ νά άποτρέψη το άχό της Έλεονάρας 8ιαζΰγιον, μεθ* ής έξ έρχής δ  Α ον 
2ο6ϊχος 8ιν εΤχε βυμδιεασΟή, έηΐ 8τ τής χατά τήν Παλαιστίνην βτρατείας, τ!ς 
^ν εΤχε αυμχαραλάβει αυτήν, ο).ως έίιχονάηοεν. Ά λλ’ 2μα άποθανάντος τίΜ Σο- 
χορίου, 4 βασιλεύς, ΰπο τοΰ Ιεροΰ Βερνάρδου Ινθα^νδμενος, διεζεάχβη,
ίπ ΐ  τη νιροφάσει «ορ^ωτάτης τίνος μετά της συζύγου Ιχείνης συγγενείας, βιιο- 
£οΰς τή Έλεονύρφ καΐ τήν «ροΐχάτης. ΌΟεν μετ’ δλίγους μήνας ή Ινεχα τών 
|ΐεγάλων αίιτής χτη|εάτων κεριζήτητος έχείνη νύμφη συνεζεύχθη μετά Έ^ρίχοϋ 
τοΰ Πλανταγενέτοϋ, ο2οϋ τοΰ ηρο μιχροΰ θανόντος χύμητος Άνδεγαυίας χαΐ Μαί- 
νης Γοοοφρέδου. 'Ο  Έ^^ΐχος, ώς χλ·ηρονύμος τοΰ πατράςτου, ήτο τύτε δ ίσχιτ' 
ρδτατος τών έν τφ χράτει τοΰ Αουδοβίχου υποτελών, διδτι χατεΐχεν ά|ιδλθγον 
χαι δλως σχεδόν Ανεξάρτητον χώραν, ετι δε ήτο χληρονομιχδς κάτοχος τοΰ 
Αξιώματος τοΰ ΟγοβΑ 5άηέοΙι&1, δ Ιστι τοΰ άρχιοτρατ·ήγοο χαΐ άρχιδιχαστοΰ 
τοΰ κράτους. Προςδετουτοις, δ  πατήρ αΰτοΰ Γοδοφρέδος, συζευχθε'ις μετά 
Μοτβίλδης τής χήρας τοΰ βασιλέως τής Γερμανίας Ερρίκου Ε ', τής όποιας 4 
πατήρ ήτο δ τελευταίος έξ αρρενογονίας βλαστός τοΰ άγγλο-νορμοννιχοΰ βασι
λείου οιχου, μετεδίδασεν είς τοίις διαδύχους του χοΐ τδ έπΙ τοΰ Άγγλιχοΰ θρί- 
νου δικαίωμα. Ό  πατήρ τοΰ Έρβίχοο χαΐ ή μήτηρ του εΤχον μεν μετά τον θά
νατον τοΰ βασιλέως έχείνου άποχλειβθή τοΰ Ορίνου ΰπδ σφετεριστοΰ τίνος τής 
^Ρχή< συγγενούς Στεφάνου" άλλ’ ό Στέφανος ουτος ήναγχάσΟη νά άναγνωρί- 
βη έπισήμως τδν Έ ^ ϊχον  διάδοχον τής ’Δγγλιχής βασιλείας, ίν έτος άπδ τοΰ 
μετά τής Ελεονόρας τούτου γάμου. Διά δλ τοΰ γάμου βύτοΰ, ό 'Ε^^ΐκος προσέλαδε 
χαΐ τά τής Ελεονόρας μεγάλα χτι/ματο, ώστε προίστατοήδητριςχαίδεχα Γαλλικών 
χομητιών. Ο Αουδοδΐχος δεν ήδύνατο νά ι5η ταυτα πάντα με Αδιαφορίαν" δθεν, 
&μα μαΟών τδν γάμον τοΰ χυριωτάτου αυτοΰ υποτελούς χαι πρώτου £ρχο*ν>ς τοΰ 
στέμματος μετά τής Ελεονόρας, έπεχείρησε νά καταπολέμηση αυτό·/, διά τόν 
λόγον, δτι, χατά τά Γαλλικόν φεουδαλιχον δίκαιον, ίπρεπε νά ζητηθή ή πράς 
τάν γάμον έχε'νον συναίνεσίς του. ’Δποβανόντος δμως τοΰ Στεφάνου, οστις είχε 
βοηθησε; λαθρα τον Λουδοίΐχον εις τον πόλεμον αυτόν, ·χαΙ άναγορευΟέντος τοΰ 
_ ίίάΙιΜίίς ^ ς  ’4 π ^ ^ ι  «ΐ^ήνη, δι’ ήί ό τελευταίος οίτος
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Λ«ρ«5λβξΜ ί«*νίβ Γβλλιχβ κ·^μ«ά  του χαΐ ί«{χρίώβιι μίνον Λ  2μέ5« 
τ&ν Δονδο^χον τ&ν ^ουδκλιχϊν ορχον. ^ '

Άλλ’ ί.4  « δ  ουνοιΧΕοΙου τούτου τοδ Έ,ί^ίχου μ.τλ τής Έλτονόρ.ς ή),» - 
τώβη τδ ί?ίωμ* τοδ βατιλέως τής Γβλλίβς, τ^ης» τοϋτο ιτβλιν ώς έκ τής ο\- 
«λής ϊρ.ίος, (ίς })ν «»ρι*πλάχτ, δ  πάπας ΆλάΙανίρος Γ ' ηρδ<  τδν βύτοχράτορ* 
τής Γίρμανίας Φρίί.ρΤχ^ Βαρβαρίςαν χ .Ι  πρές Έ^^Γχον, άναγχααβΓίς 
ίιά τούτο τλ π«ρί«οιηθή τ&» τής Γαλλίας βααιλία. Δ.ά τής μετά τοδ Δουίοβί- 
χου ουμμαχίας, ώφελήβη χαΐ αύτ4ς δ  πάπας, χαβίτν ό  ΈύλΙχος, ί ,λ  νλ άποαύ- 
η» τή» ύπατου Αλεξάνδρου άπειλτ,θίΓσαν διά του Αουδοδίχου δχτίλεαιννώ 
^ ρ ια μ ώ ν  «ύτοδ, ύ π ^ ψ .  *α9·όλοχληρ(.ν «ίς τί,ν Ιχχληα,,,τιχήν ίξουαίαν, 
Ο βέ Δουδοβιχος ώφελτ,Οη άπο των άδιαλίίπτων Ίταλιχώ» του Βαρδαρόβα πο- 

Γερμαν.χάςτινας χώρας. Αΐ πρδς τον Έρίϊχον ίριδες 
του 1 άλλου βααιλέως ήβαν δντούτοις άδιάλειπτοι, &ν χ«ί άπδ τοδ <160 μ£« 

Τ  β»γ«1ρων αυνεζεύχθη τόν πρεοδύτερον τοϋ ΈδΜχου υΐδν
έτίρα δά ή^^αδωνίαΟη Ιτερον του αδτοδ βααιλίως υ»ν. Περιεπλάχηβιν δί τά 
πράγματα 1δί<^ διά τοϋτο, δτι δ Έ^^ΐχος δτί μέν παρίατ.το ώς δποτελής τοδ 
Λουοοδ χου χαΐ δπατος αυτού ίρχων, Γν. άπαιτή Γαλλιχάς πδλεις χ«1 χώρας, 
οτε θε ίπολιτεύετο ώς δλως άνεξάρττιτος. Έ πΙ τέλους δ  Έ^ρΐχος, χαίπερ πολύ 
ίαχυρδτερος, ήττήβη, διδτι, διχονοήβας πρ4ς τούς υΙούς "Ριχάρδον χαΐ Γοδο- 
.ρρέδον, οίτινες εδρον τύτέ προατααίαν παρά Λουδοδίχφ, ήναγχάαβί) τφ 1168 νά 
βυνομολογήίτι προς τύν Γάλλον βααιλέα αυνθήχην, δι’ ής έπίτρεψεν είς του* 
υίούς τά έν τ^  Γ«λλ(? χτήματά του. "Αλλά μετ’ δλίγον πάλιν ήρι«ν δ  π.τή^ 
«ρός τούς υΙούς, χαΐ πάλιν ίξε^^άγη αίματηρος μεταξύ Γαλλίας χβΐ Αγγλίας 
αγών, τον δποΐον δ μεν Πάπας μάττ,ν ήγωνίαΰη νά χαταπαύηι, μόλις δέ τώ 
1174 ήίυνήθη νά διαλύστι δ  άρχ.επΙαχοπος Σενδνων (άοο*, τού παρά Πτολεμαίο» 
Άγηδιχοΰ). Έπδβει δέ δ  πάπας τον αυμδιδααμύν τοδ 'Ε^^ίχου χαί τοδ Λου- 
δοδίχου, διότι ή χατάατααις τών έν Παλαιστίντ, πραγμάτοιν νέαν άπν-τει άπο τής 
δύαεως ίπιχουρίον χαΐ τφόντι, 5μ* ουνομολογηθείαης τής μεταξύ αύτών εΙρή- 
νης, άνέλαδον οδτοι, δι’ έπιαήμου έν Νοναγχοόρτιρ ομολογίας, τήν όποχρίωαιν 
του νά δράιεωαιν εις βοήθειαν τών έν τή άνατολή πιεζομένων όμοο'ύξων, ί ι ’ έπι- 
αήμου δηλοποιήσεως άναγγείλαντες τήν άπόφααιν χαί εις τούς ύπτ,χόους χαΐ 
υποτελείς. Αλλ’ ή έχσχρατεία άνεδλήβη, διότι άμφότεροι οΐ βααιλεΓς 6πδ τών 
οίχείων πραγμάτων άπησχολήθτ,ααν άποβανόντος δε του Αουδοδίχου, 1180 όλως
παρελείιρΟη ή έχτέλεαις τής έν Νοναγχοόρτιρ συμδάαεως, διότι 0 «Ιός χ«1 διά
δοχός του Φ ίλ ιπ π ο ς  Β' παντάπααιν άλλοΐα έπεδίωξε βουλεύματα, διά τήν έπι- 
τυχίαν τών οποίων έπωνομάαίη βραδύτερον Α δγο υ β το ς.

Γ . Α γ γ λ ία . — Τύ Άγγλιχύν χράτος επαβιν, ώς προείπομεν, δια τής υπό 
τ£« Νορμαννών χ,ταχτήοεως (α,λ. 3 9 -4 0 ) ,  όλοαχερή άλλοίωοιν. Ό  Γου- 
λιέλμος εΐοήγαγεν αύτόΟ, χυβέρννιαιν ο̂ λως δεαποτιχήν έπλούτιοε μ’.ν τούς Νορ- 
μαννούς διά τών Άγγλοοαξονιχών χτημάτων χαΐ χατέθλιψε τά ο'ίχαιβ τών ήτ- 
τηβέντων, διότι εΤχε χρείαν μεγάλων Βαρώνων, Ιχανών νά διατηρώοι πολυάριθ
μον μαχίμων άνδρων θεραπείαν χαΐ νά αυνέχωαιν οδτω τάς έπαρχίας ών προΐ- 
αταντο, άλλά χαθυπέβαλε χαΐ τούς Νορμαννούς τούτους μεγιατάνας 6πό τδ βτρα- 
τιω τιχ^ χράτος, δι' βδ έδέαμιυοε τούςτε Άγγλοβάξονας χαΐ τόν χυρίως λενό- 
μ»νον δήμον. Εντεύθεν δέ οί μεγιστάνες έκει,οι έπεχιίρηααν, έπ\ τών άοθενε-

ΓΚ1. ιετορ. ΠΑΟ. ιοίΐ. Β'.) υ
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«Λτοί βι*?4χ««ι »» «««λλβγδ·»·* '»«5 4«»6λΊ^{ν«{ βύ^6<« ζυγΛ*
»«\  έ*«ι3ί| δίνήδύνβ«ο ■.» ίυ.τύχω<η τ»ν<β ίν*« <ίί< ί Λ  »»««(»θίΐ?Λ» 
« Λ . » ν  χφ λίγφ ήν»ρβίΜΐν«ν χ .τλ  μ»χρδν κβΐ «Λίλ  »θΰ ί^μο« ίά  « χ « ί . — Π^Λ
«*ντ«ν ό ΓοΛιίλμος Ιδ^,μιυί* χ»1 Λ ςχ«/μ«««δ βτίμμβτοί ίβιώρ^ην 8 « -
•«V ιήν »ιβχ·5Τΐ«1«^ τ<Λ Άγγλο»«ίΜ»χ« Ρ«μΛ«(» β?χοο χ*1 ·ών «ρ ;Ά β τιγγ»  
·ηΐί4ντ«ν δχβδών ι:ο5 Άρΐλίβυ. Έ χ ίΐτβ  ί ΐ  β*δ τ«ν «ολλών ΐο5 τ4 χ«  * « -  
«(»«, ·Λ« 4«ο(Βς δν ίχ  χ?()«ιρέ«<*< «'« *ρ«*<ίλ€«, ούίΐ ίαχώλυιν όμΜ«, Ελ»- 
{ »  ϋ-ίορμήΝ Χ«ν νβ χ·β«ιρί«1 δ«««« ί »χί3όν τβίκ ’Λγγλοβάξβνβί
.4πβίρ«β<, ν4 ΐΜρχδώί^ τδ δξιώμβτ. «ύτώ» χαΐ χ^τ,μ«« «1« «ί.ς Νβρμ.'.«ύ« 
ιβ« χβΐ » · ίπιβίϊτι ί!ί ■«*? «ρχ«{θυί νίμο>« χ»̂  β»·»μο«ς ί^ ,μ»  6γχ«-
ί «  βί»«ΰ Φίοϋδίλιχδ» ΐίολίϊευμ*. Αιβ νβ «υνίχ^ Λ  χ«1 τοϋ  ̂Νορμ«ν«υ:, »«»- 
.ττ5ρ« δίιόλογβί μνββοϊίρων ίύνβμιν, ί^δ ίμ ι·»  -«ν «ρβτιωτ.χτ,ν τών {.«οηλδν 
&ϊΓΜ£β(*ν εΪ5 ηΐίχβν δκηε ήδιίνβτο Ιχάτεο^ε νδ βυγχρβτ^ »τρ«τόν *6λυδριθ]Α0ν, 
{.«ιχρέωΛ τοίΐί μεγάλο>ι« « 5  «ίμμ*το< (.««ελεΤί νδ ηβρ{ϊε«τ«ι εις τί|ν *ύ- 
λιζν ΐ 0« χβ»4 Τβς τρίίς μεγάλβς έχδ«ο« Εεους ίορείς, <4 Πβίχβ, την Πεντη- 
χοςτήν χ ϊ ί  την ήμίρβν τής Χριβτον γεννητιως, χβΐ Ιτροχολόγηβεν βδτδν τον 
ιεχρ’ βντον είσβχδέντ* Φεοο8βλιχ4ν νίμον, 4«ίχις ευρισχεν Ελλείψεις τινλς είς 
«■/τόν. Ούοιωδιοτδτη δΐ τών τροιίολογιων τούτων ήτβ, 6«  οΐ Εμμεοοι («οτε- 
λεΐς, οΤτινις 4ττ#ντχχο2 άλλον τ?,ς Εύρώττης μίνον «ρ4ς τούς 
ιερβίοτβμίνους ή««ν ιΐς 5μεοον οχίοιν, διε^λβ^Μ μΕν τί,ν «χτρο»«?άδοτον είς 
τούτους ίιποτχγήν, ύπεχρεώβη»«ν όμως βυγχρένως χβΐ είς ίμεοον «ρόςτίχττίμ- 
μτ πειβορχίιν. Το5το χβ\ μόνον ί,ρχεοε νά ι:ερι«οιήοη τοΤς ΝορμοννοΤς β«(Τ.- 
λιυοι ϊύνβμιν όιιίρογχον, ίύνχμιν, την όχοίχν οΐ μεν ββοιλεΤς τής ΓβλΧίις 8εν 
Εχέτυχον είμή μετά τορείευοιν έχβτοντχετηρίίων, οΐ 8έ βύτοχράτορες ττ,ς Γερ· 
μβνΙ»ς ιΤχον μέν χ«τ’ άρχβς, ούδΕχοτε όμως Εχιττ,ίείως μετεχειρίβθηοχν. Ένω 
δ'ε ό Γουλιελμος χατηνάγχοζε τοιουτοτρδχως ι!ς ιη'Λτρχίτν τούς μεγι*τ«ν«ς 
τοΟ χράτους, οΐτινες βχοΛτχχου τής )οι·χΤ|ς Εύρώιιτ,ς άνεξβρττ,τον άχΕβτ.οβν ήγε- 
μόνες, Ενίοχυοι την ίύνβμιν τοΰ τεεμματος χβι δι« της ανζήοεως τών τ·κτι- 
χών προοόίων χβΐ 5ι’ βύβαιρετων χοτοχιέοεοΜ* διότι, Εκτος τού εΐοοδτ,μβτβς τών 
χτημίτων τού οτΕμμβτος, το όχβΐβν άείχοτι είς τοίίς «λειοδοτοΰντβς Εξεμίοθου, 
■χροβελβδε χ«1 ίλλους κβλλούς «όρους ά«ό τε «,^ν είς τούς ύ*οτελείς «βρβχωρη- 
βίντων χτημάτοϊν χβΐ ά«ο τών τελωνίων, τών Ε«1 τών όίών ιρόρων, τών δημεύ- 
οεων τού ΕπΙ τών Ιουδαίων «όρου, τών χρηματικών «βινών χλπ. —  Οδτω $ε 
χυρώβας και αΰζήοας το κράτος αυτού, Ενόμιβεν, ότι δύναται νά Ε«ιτρΕ<}τι είς 
τον Ιδίως δήμον το άρχαϊον «ρονόμιον τού να διχάζεται χαΐ νά διοιχήτβι άγ’ 
εαυτού, διότι, όβάχις είχε ουμβΕρβν, ήδύνατο νά Επιύάλη διά τή^ βίας την Ιίλη- 
βίν του. 'Οβεν διετήρηαε μεν τον άρχαϊον Άγγλοβαξονικύν Ιεαμον τών Ενόρκων 
(«λ . 32), έιεετρεψε δε καΐ είς τούς Ιδίους Βαρώνβυς την Ε«1 τών ύποτελών 
αύτών διχαιοδοαίαν, αύ^ήβας, ούχι Ελαττώοχς, Εχ τούτου τύ αξίωμα αύτού χαί 
την ίτχύν, διότι, αυγχωρηβείοης άρΕαεως ά«ο άμψοτε’ρων τών διχαοτηρίοιν είς τύ 
τής χομητίας δικαατι^ριβν, Εν φ  άχεβάαιζεν, Ε*’ όνόμβτι τού βαβιλέως, ό κόμης 
ήό Εκίτρεκος αύτού (βεΚατίΓ), όατις είοεηραττε και τάς διά το βααιλικον τ«· 
μιϊον τοϊούτον άξιολόγους χρηματικάς «οινάς, τά δικαατηρια Εκείνα δι Ιαχ'ίρου 
εχρατοΰντο χαλινού. Ή  δΐ δύνο)Αΐς Εκείνη τού ίιπερτβτου ίρχβντος, δι’ ην οΙ 
Ιοχυρόαατοι ύποχελεϊς : ,̂ς9ίνοντ« ότι ήααν ύκήκοοι, βύ μόνον Ετεαχίωβε τους
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ΐφβ«*ίρχοντβς β€»μοί« ίης δι·,μοηκη< 8ιο«ιί«ως χβί 8ιχ«ίΛ ίίίβί, 4λλλ τυν*. 
τέλιΜν ϊ(« ·ϊ4 νλ 2ν Άγγλ£? ^ίζβς ββ9ί(*< τ4 «ρ4« ·»ίιν τάξιν, τ4 «χβιον 
μ Ι τηχ 2ρί·ηΐ» βισθημα, ΙπΙ τοϋ δκοίον χβΐ μ8νοι> ^»φ«λώ^ ίι5ν « 9 ΐ ν* « Μ ίν ίή  
«δν ίλίϋβίρον «ολίηυμβ. Έντίϋβιν λυπηρήν ·ηρίντί Λ»βι, ότι ί*ν ?χομ«ν άικ>1 
χρώντ«< βαιριΤς »Ιδιί«ι« «*ρ« «λων τών έβκΜριχών τοϋ Ά γγλιχΛ  κράτβνς 
αχίσιω» ίπ ΐ Γβολιίλμο». ΝβΙ μίν γνωρίζομε χβλώ; τϊιν ιτοιίτητα τη? νής χοΐ 
τή» ίιβνομίιν τών ίκινιίτων κτημάτων, ίιδτι ό Γουλιβμο^ όπίμϊλήίτ, ν4 ^^ν- 
τβχ9ή βχριόίχ άνβγρβφή, «ερισωβιΐοβ μέχρι χοϋίι {Οοπί€ίά·ϊ4οο4), όλων τών 
χτημάτων, τή ί άξ£α«, τών χορίων βώτών κβΐ τή< «ροιόίβο· άλλίι τ4 χ « 4  τ4^ 
βχέβίΐ€ τών ίιβφόρων άνωτέρων τοϋ ϊβνοοί τάξεων χοΐ τλ χιρί τών «ροτωχιχώ* 
δικαίων τοϋ Ιδίως δι'μου ϊμεινβν ά»Βΐρή, χβίτοι βο<ρωτάτων "γενομένων περί τοϋ 
άντιχίιμένου τούτου ίρευνων. 'Όβεν ούδε τ4 δίχβιβ, οΰδΙ ή καταγωγή δόνανται 
νό διευχρινηβώοιν τών τριών τμημάτων τών έλευβέρων άνδρών, τδ όκοΐα άναφί- 
ρονται μεν εΙ« τδ Οοπ.*»<1·γ1>οο1ι. σαφώς δε διαχρίνονται ά«4 τών «ροσηρτημί- 
νων είς την γην δουλοιιαροίκων· Ιδίως δεν ήξεύρομεν ιτώς εΤχον τα χβτ4 την ί-  
λευβέραν ίχείνηντοΟ Αγγλοσαξονικού ίβνους τάξις ητιςέχαλεΐτο ΚεοεΙβ (σελ. 32) 
καΐ δ.εκρίνετο άκο τοίις ΕοΠβ καΙ Τΐιιηβ, ούδ* 8ν οΐ ίλεύβεροι έκεϊνοι «ολΐτβι 
και γεοιργοί δεν εΐχον χατασταθή δουλοκάροικοι ίτι πρ4 της Νορμβννικής χα-- 
τακτήσεως. —  Έ κΙ ϊΐδσιν, δ μέγος άνήρ μετά ιιλεΐστης σταβερδτητος επολιτεύβη 
* ρ ^  τε τον κλήρον καί τ4ν άν Τώμη ίκρον άρχιερία, ώς εΚομεν ήδη (σελ. 38). 
Μαλιστβ άντέστη δπέρ πάντα ίλλον ήγεμδνβ της Αποχής έχείνης, είς τ4ς 
άξ ι^εις  του Γ ρ η ^ ίο ο  Ζ', άπαγορεύσας είς τοϋς Ιπισκδπους τοϋ ν’ άπάγωσι τδ 
χρήματά των είς Ρώμην χαΐ άναγχάσος τον άγΙρωχον έκεΐνον πάπαν νδ ξνδώση* 
σύμβουλον δε εΤχε περί πάντα τον Ίτολδν Α α ν φ ρ ά γχ ιο ν , Ιπιτήδειον θεολόγον 
και νομολόγον, τον όποΤον καΐ άρχιεπίσχοπον Καντερβυρνας χατέστησεν ήτοι 
προϊστάμενον τοϋ Αγγλικού κλήρου.

Μετά τον θανατον του Γουλιέλμου, 0087, Ικ τών τριών ούτοϋ υίών, του "Ρο
βέρτου, τοϋ Γουλιέλμου Β' χαΐ τοϋ "Ερρίκου Α', ό μέν πρεσβύτερος ϊλοβε τήν 
Κορμονδίαν, αλλά, διά τήν όλαφρότητά του χαΐ τήν περί τήν διοίχησιν άνεπιτη- 
δειότητα, άπεχλείσθη τοϋ Αγγλικού θρόνου Οπό τοϋ πατρος, βροντίσαντος νά 
κατασταβή βασιλεύς τής Αγγλίας ό δλως όμοιος ούτοϋ Γ ο υ λ ιέ λ μ ο ς Β '.  Ε ν
τεύθεν προέχυψον όμφύλιο» μεταξύ τών δύο άίελφών αγώνες, καθ’ οί)ς άπέτυχεν 
ό ασύνετος "Ροβέρτος, όνεχυριάσος ΙπΙ τέλους χοΐ αυτήν τήν Νορμονδίαν είς τύν 
Γουλιέλμον, έπΙ εύτελιΐ χρηματική ποσζ·|, "να στρατιύση μετά τών πρώτοιν 
σταυροφόρων είς Παλαιστίνην. Έπανελθών δ’ έχεΐθεν, 1100^ χαΐ γήμας χαΟ' ό8ον 
τήν θυγατέρα πλουσίου τίνος χόμητος τής Άπουλίος, ού μόνον τύ δουκάτον 
αύτοϋ έλύτρωσεν, αλλά καΐ δλον τύ κράτος του ήλπισε νά προσλάβη, διότι 6 
1 ουλιέλμος άπέθανε περί τήν έποχήν ταύτην, ό 100, άπο πληγής ήν ίλαβε κυ
νηγών. Αλλ ό Β β β ΐκ ο ς  Α' προλαβών ονεγνωρίσθη βασιλεύς* καΐ ό μέν'Ρο- 
βέρτος, άπά Νορμαννίας όρμώμενος, Ιπεχείρησε νά άποβιβοσβή είς ττ,ν Α γ 
γλίαν χαΐ νά διαπολεμήση προς τον αδελφόν, ίχων αυτόθι και όποδοϋς πολλούς, 
-τερούμενος όμως τής αναγκαίας καρτερίας, κατ’ άρχάς συνεβιβάσθη, πορβι- 
τησας τύ δικαίωμά του 2πΙ έτησΙφ χρτ,ματική χορηγήσει, επειτα δέ, έπαναλαβώυ 
τάς έχθροπραξίας, ^χμαλωτεύθη καί δεν έθανατώθη μεν, διότι τό έν Αγγλία, 
τότε Ισχυον οίχαιο» τών έθίμων, δλ.ως διάφορον τών μέχρι σήμερον αυτόθι Ισχυόν-
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·»>« ίρ « Μ ΐι Ι» ν  Μίμων, ι» ιν ί ιν « 5 β β ν ά « » ·  ί«<ρλώ&τι δμω< χΛ
άχέβ.ν*ν Ιν ί « λ « ϊ .  Ό  δ * υ 1 4 ς ί«  Γ ο υ λ ι α μ ο ς  Κ λ Ι^ ω ν  <ΛίΙ ^ ν  Ν ορμ.»- 
ί ΐα ν  ήδυνν,βη νλ άνβχτν,ηι, άλλ’ Ιλ ίβ ίν  4 π ί  « 5  *ρβ·τ«ίύΜ νχο< «ύτίν β«βι- 
λ ί «  « |?  Γιλ>{»« Αονδο6(χβ» Σ Τ ' τήν χομητ[«ν Φλ«ν?ρ{«ϊ, 01«« ά π ίβ .ν .»  

ίν  4χμ?ι τή< ήλ»χ{β<, τ φ  4ί2%
Ό  βφί«ρι*άμΜος την 4ρχίιν Έ^^Τχβ« 8ιι«ρίλβί« «Μ » «' 4δΐ4>*ίιηου βιβιο- 

χρ*γ{*« χ*1 χ«*χιέ»ίω«. Λίγοϋν δτ. ιτρώτοί βύτ&< έηέτρίψίν ιΐς  τδ ίθνοί 
Μίγβν Χάβττιν, δι’ οδ « * ρ * ϊΐ«  ·ώ« αδββφετοοί χατββλίψιΐί τοδ ««τρ4ί χ<ά τ4ς 
*1« ώ  ί ( χ « .  των {.ποτιλών ίχ ίμ 6ά « ΐί, 4λλ4 τοδτο ίΐν  *Τν« βι6»ιον· ί«ωςδτ5ι««. 
δ1 δ »  ίτήρησ* τ4ί  &πο»χέ«κ, ί. ίτ .  Ιίίως τ ί ίη «  μίλλον ?ίήλάττ«« τ « « Λ  
« «  Γο«λ.ίλμ«, τοδ χ«τ*χττ,«δ «ΙσαχθΕίσβί «θλλ4; Χ«1 ίν μίρ» δλως «τογνω- 
μ « «  *ί«ορά«. ·Αν.μ^δολον άφ’ έτίρου ιΤναι, δτ. Ι«« ίρω «ν Ιχ νέου Λν άρ- 
νχ'ον 4γγλβ«|ον,*«>ν ίιχα«ιχδν δργ«νι»μδν χ«1 άχρ.δη ττίτ,β.ν των νομών 
τοό Έδονάρδον τβδ Όμολογητο», 8ν χ«1 χβτ’ βύτίιν μάλ.στ» την ίποχην ού μ ^  
νον ή 4ρχαί» Γαλλιχή γλώβ*β ίπίχράττ,«ν ίίς  τί,ν «δλην χ ι ΐ  ί?ί δλ*< τ4« 
ο'ημο»ίβ« δποθίΜιί, 4λλ4 χ«1 οΐ ίξ ίκαγγίλματος νομιχοΐ ά*δ Νορμβννων χλη- 
ριχών σννέχίίντο. ΟΙ β«»μοΙ όμως τών Άγγλοββξίνων χ«1 των Νορμβννών ί»*ν 
τββοντον δμοιοι, ώοτ* πρωίμώτχτ* Ιντιλώς βυνιχωνίύθτ.ββν. Στ,μίίωτέον δϊ,; 
δτι δ»4 των Νορμαννών ίχιΝων νομοδιδβςχάλων «Μ χβη ·λ(  8|Χ β » ^ «
χαι άηδ τούτων »1ς τον λαόν τοβαύτη τον διχβίον γ*ώσ»ς χβΐ **ρΙ τονς τύπον« 
άχριδολογία, ώστι δι4 τοντο χνρΙως, δταν Ρραίύτερον οΐ Άγγλοι άλτ,θώς 
τνχον τδν «ροαδιοριαμδν τών 8ιχα(ων αίηών 8ι’ ίχκτί,μον τράξϊως, τδ ϊβνος 
ίχίίνβ άνίδίίχΟη ιτίρΙ ττ,ν φύλαξιν τών προνομίων τούτων ιπιμελέατιρον ^  *ϊ 
λοιπβΐ ττ,ς Εύρώπτ.ς χώραι. Ένίρ δί ή το3 Έ^^ίχον χνβίρνηβις^ χαβ’ Σν. τού- 
λάχιβτον λδγον άπέδη λυοιτελης ιίς τδν δ?.μον, οΐ μίγιιττδνίς έςεναντίας δλως 
άικθτ,ριώβηβαν νΐϊδ τόν βαρύν ζνγδν τον μαχίμου Ιχείνον δίοπότο».

Ό  Έρ^ϊχος ίΤχε μεν πολλούς νίβονς ν’.ούς, νδμιμα δΐ τίχνα δύο μόνον, ?να 
νΙόν, άποθανόντα παρ’ ώραν, χαΐ μίαν βνγατερα, την Μ ατβ ίλ δα ν, τϊ>ν όποιαν, 
βϋζιοχόεΐααν είς πρώτον γόμον τόν Γερμανόν αντοχρατορα Ε^^ϊχονΕ, Ι |  οδ 
δίν ίτεχνοποίτ,αεν, όπεβόαιαεν ^δη ό πατήρ να χαταατήατι διάδοχον* χαι δια ν4 
άογαλίαη αυτήν άπό τοΰ ΓονλιΣλμοο Κλίτο»νος, του χατ4 τήν ίποχήν ταύττ,ν Ιγχα- 
ταοταθέντος είς τήν χομτ,τίαν Φλανδρίας ί»πό τον Γάλλου βαβιλέως, Ιπιχειρτ,αε 
να τήν «υζεύξη μετό τοΰ υΙοΰ τον γτ,ραιον χόμητος Άνδεγαυίας Φούλχωνος Ε', 
δατις άπό χοινον μετά τον Λονδοδίχον ΧΤ' είχε παντί ββίνει προατατεύοει μέ
χρι τότε τόν Κλίτωνα,'Ήτο δε δ νΙός οϊτος τοΰ Φούλχωνος Γοδοφρόβος πολν- 
βρύλλητος επί τή χαλλονή χαλ τότε Στι μόλις ί^ηβος, δεχαετίαν αχεδόν νεώτε- 
ρος ών τής Ματό'λδτ,ς. Ονδεν ήττον ό γάμος ίτελόίότ„ χαΙ Ιπειδηδ Γοδοφρίδος 
βννείδιζε ν4 φίργ, ίπΐ τοΰ χρόνους χλάδον βπάρτον (ρ ΐεο ίε §;τηί»1), Ιλαδεν ίχ  
τον τνχοΐον τούτου· πιριβτατιχοΰ τ ό τ ο ν Π λ α ν τ α γ εν ίτ ο ν  δνομα, τό μεταδο- 
βιν είς ίπαντα τόν παρ’ «υτοΰ Ιδρνβεντα νεον βααίλειον οΤχον. Ε ίχε δε γεννήσει ή 
Ματβίλδα άπό τόν γάμον τοΰτον υιόν, τόν μετέπειτα βασιλεύααντα Ε^^ΐχον Β , 
χαί άναμφισδτίττ,τον Σραίνετο, δτι οζχος βάλει ποτέ άχωλύτως διοδεχβη τήν άρχήν 
τον πάττποϋ του, δτε οΰτος, περί τ4 έσχατα τής ζωής, έδιχονότ,σε προς τήν βυγα- 
τίρα χβΐ τόν γαμβρόν* χαί ίπιλβόντος μετ’ όλίγον τον θανάτον τον Ερ^ίχον, 
4136, ιΤς τών άνεψιών τον, ο νΙός τής άδελφής τον χαΐ τον χόμτ,τος Στεφάνον
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^  Βλίβων (Βίοίι), ύμώ«)μο< τοΰ -πατρ^ς Στίφανο;, 4«ε7^9ΐβ€ν, ώγιλούμενο; 
ιάιώ τή« ϊριίοε ίκιΐνης χαΐ της ίχ  τή ί Άγγλίβς άπο«β{β< τή« Μβϊβίλ5η« χβΐ 
η ΰ  Γοδοφ^ίου, ν ί  αψε«ρΐϊ6^  την

Ό  Στέγβνο<  ίιιίτνχ» τωόντι τοϋ βχοϊΐβδ χβΐ ίν*γνωρ(»9η μιχρόν μίτ& τβν 
ββνβτον τοδ Έ^^ίχου Α’ βχσιλίύ;, χορίωί όιλ τβΰτο, δτι ό βφόρητος τών τριών 
τελευταίων βαβιλέων ζυγό; πιριιτόθητον χατέατηβε την έξατ^άλινιν τών δικαίων 
τοΰ Εβνου;, ό δλ νέο; βαβιλεΰ;, δατι;, ίνευ τη; άίιβλιίικου ιτροβυμία; τών Ββ- 
ρώνων, του δήμου χαϊ τοϋ χλν.ρου, δεν ήδόνατο να δια^λόξη την άρχήν» Εχ *ρ<4- 
τη; άφιτηρία; ΰκιαχέθη την δι’ έπιατίμου «ράξεω; χαβιέρωαιν τών προνομίων 
ίχείνων, Έξέδωκε δέ την «ρδ^ν ταύττ,ν χαΐ 6 μ ο«  την ττ^ρηοιν αυτή;, Η 36, 
εί; «ανηγυριχτ'ν τινα, έν ’Οξονίιρ αυγχροτηθεΤβαν, χοινήν τοΰ χράτου; αύνοδον'. 
£πειδΐ^ άπό τη; ατρατιωτιχή; τυραννία; τών προχατόχων του τό Ιερατεϊον μά- 

λιοτα είχε παβιι, ό οέ τοΰ Στέφανου ίδελφό;, ό έπίβχοπο; Οϋϊγχεοτρία; Έρ^ι'- 
χο; όιιήρίεν ή ψυχή τή; ολη; χατα τών ά^ώαεων τη; Ματθίλδη; έπιχειρι^βεω;, 
ή  υπό τοϋ Στεφάνου έχδοβεΤο* πρδ?ι; 6πέρ τοΰ χλιαρού Ιδίω; έπρονόηοε· δεν 
ήμνημδνηβεν δμω; χαΐ τών ίλλο» τοΰ ίβνοο; τάξεων. Ό  Στέφανο; υηεαχέβη 
να μη αφετερίζεται τίΐ εΐαοδιζματα τών χηρευουοών έπ.ακοπών, ώ ; Επραττεν ά 
Γουλιέλμο; 6 χατοχτητή;, άλλό: έχάοτοτε νλ άναπληροΐ αύτα; άμέοω;, χατόι 
τού; κειμένου; ίεροίι; κανόνα;, ίτ ι δέ να μί| άντιποι^ται αΰθαιρέτω; τοδ; δρυ
μού; κληρικού ί  λαϊκού, Γνα επειτβ, ώ ; δ Έ^^Γκο;, άποδίδη αΰτοό; έπΙ λύτροι;" 
ΰμοβε την χατάργηοιν τοΰ Δανικού φόρου («λ . 34), τόν όποιον οΐ προκάτοχοί 
του τακτικώ; κατ’ £το; είοέπραττον* ύπεαχέβη τέλο; καΐ άλλα πολλά, άλλίι, ώς 
λέγεται, οΰδεν τών χαβομολογηβέντων έτιίρηαε. Βέδαιον δέ είναι, δτι ή παρα ■ 
χώρηβι; τών προνομίων έχείνων ούδέν έπήγαγεν άμέσω; αίαιον άποτέλεαμα' 
διότι, χτίσαντο; τοΰ Στεφάνου, "να ένιαχυδή, όχυροίι; πύργου;, ίμιμιζίΐηοαν τό 
παράδειγμά του ϊπαντε; οΐ Άγγλοι Βαρώνοι χαΐ Έπίαχοποι, μάλιοτα ό τή; 
Ματθίλδη; όμοπάτριο; άδελφό; "Ρ ο β έρ το ; ό Γ λ ο χ ε α τ ρ ια χ ό ; ,  δοτι;, διά να 
βώηι τά μεγάλα κτϊξματά του, εΤχε μέν όμόσει πίοτιν εί; τόν νέον βασιλέσ, 
άλλά παρεαχευάζετβ εί; πόλεμον. Εντεύθεν δέ ήρχιοαν νά έπιχρατώοι καΐ εί; 
ττ,ν Αγγλίαν, ώ; εΐ; την λοιπήν Ευρώπην, οΐ πρότερον μηδόλω; αότόθι ουμ- 
βαίνοντε; Ιδιωτικοί πόλεμοι. Και έπειδή ό Στέφανο; ήθέληαε νά παύση τό χα· 
χόν τοΰτο, οΐ φιλοτάραχοι Βαρώνοι συνεμάχησαν μετ' αύτοΰ, προϊσταμένου τοΰ 
"Ροβέρτου· συγχρδνω; 8έ ένέβαλεν εΐ; την "Αγγλίαν ό Σκώτο; βασιλεύ; Δαυίδ 
Α". Ο Στέφανο; άνεδείχθη ένάμιλλο; τή; δυσχεριία; ταύτη; τών πραγμάτων, 
διότι, άφοΰ, δίά πλιίστη; ίπιτηδειότητο; προσοικειωσάμενο; τόν χλήρον, κοτί- 
βχυσε τών στασιαστών, κατετρόπωσεν Επειτα όλεσχερώ; τού; Σκώτου; καΙ ήνά- 
γχασεν αύτοΰ; νά εΙρηνεύσοΜίν. Άλλα τότε ό Στέφανο;, θελτίσα; νά περιστείλη 
χαΐ την ύπέρογκον πολιτικήν τοΰ κλήρου έξουσίαν, προεκολεσε την συγκρότησιν 
φοβερά; πολέμια; μερίδο;, ήτι; πα^βησίφ καί λάθρα ύτεέσχαψε την δύναμιν 
χαΐ τό άξίωμα αύτοΰ. Έ κ δέ τούτου ώφελουμένη ή Ματθίλδα, άπεβιβάσθη, 1139, 
μετά τοΰ "Ροβέρτου ε ΐ; την Άγγλίιεν, χαΐ έπεχείρησε πόλεμον αίματηρόν καί 
πορθητικώτατον, καθ’ δν ό Στέφανο; άνέδιιξε μέν καί στρατηγού έξόχού κοί μα- 
χητοΰ γενναίου τά προτερήματα, άλλ’ ούδέν ήττον ένικήθη καί ήχμαλιυτεύθη, 
4141. Ή  Ερι; αυτή ήθελεν Εκτοτε καταπούσει όριστικώ;, &ν ή Ματθίλδα, μη
δόλω;. προσέξαοα εΐ; την γενικήν, .περί «νορθώσεω; τών Σαξονικών νόμων, Εφε·
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*ι», την Δη9(αν Λ Νβρ|ΐ«ννοΙ βνν*[*ίρ[ζ«ντβ, $ ν̂ ίχιχι^ρο ηιβ(Α-
νηηι {«(·η( «ΰθοκρίτιικ »βΙ 8»»ί!οτ««< β?ον ί  χβτηρ β4τή< χα; ίιν  
Ακν {χ τβύτοί) «ά·αν τϊ|ν ιυνοιβν τοδ χβινβδ. "Οβιν Ιζι^^άγη (|ν ^ρ*ι τ κ  14 
Ιν Δονίίνψ «άβ ΐί, τά χ ΐί ΐβ  4καγ«γοδ9« τη» γ « « χν  μ*χροΰ υολίμο» 4ν4»4ω· 
«»· χαΐ βίχμχλωτίϋβέντβς μ ίτ’ 4λ[γο» « 3  Τοδίρτου χαΐ <ίντβλλβγί»·«κ 
τοδ Στ»!ράνοϋ, ή μϊρίς τοδ «λιιηβίοο τούτο» 6ι?ιρί»χ»οίν 4ηΙ μαχρ4ν, 
ίιδτ( 4 Γοίο^ρέίοί, μάλλον φροντίζοιν *ιρΙ τών 4ν τή Γβλλί^ χτημάτων βδτο» 
ί  ιι*ρΙ τηί Άγγλ[β<, οΰδύλοχ τννέίρβμ* την ούζογον χβΐ άντχάλΐοτ μάλιοτ« 
«Λτήν ίχ ίϊ ίιν  μιτ& τοδ υίο5, τφ 4 4 50. ΕΕ« τ4 χβτ4 ιι6δβ« ο>ως ϊτος ίποβνή- 
^  4 Γοδο^ρέδοί, 4 54 νιος Έρ^Γχος, χληρονομήββί ήίη το 4ν Άνί*γ«υ(γ χβΐ 
«ν̂  Νορμβνοίφ χβτριχον ά{ίωμα, χροβλχμβάνιι, 4ι4 τι» μιτίι τής Έλτονόρβς 
γβμον («λ . 4 60) χαΐ άλλα ττολλλ χτήματα* ά^’ 4τέρο» 4 Στκρανος δι^^ονοτΐ χρός 
τ« τονς Ιοιοος φίλους χαι *ρ4ς τον χλήρον, ώατ» οτα» ήθέληαβ να 4νοργήα^ τη» 
άναγνώρΐίΐν τοδ υΙοδτο» Εύοταβίο» ώς 4ιο44χου, οΐ χοαμιχοΐ χαΐ οΐ χλτ,ριχοΐ 
μιγιατάνςς, μηδύλως χρο*ίχο»τι« ιΐς  τας άπκλάς το», άχτ^ναντο, δτι θ4λο»ν 
μόν ττ^ρήτιι τήν προς αύτο» ,χ£ατνν μτχρι τέλους, «λλά 4»» δόνανται »4 6ϊω- 
ρήβωοι» ώς νόμιμον διάδοχον *ίμή τ4ν τής Ματβίλδης οΐίν. Έ*1 χβαιν, 4 τ ι-  
λίοταΤος ίποδιίάζττοι ςίς τήν Αγγλία», τφ 4453, άχοθνήαχιι δ ΐ μ«τ’ 4λίγο» 
4 Βδοτάθιος, χαΐ τίτ ί 4 Στέιρανος αυνομολογιϊ αυνθήχην ςίρήνης, δ ι' ή ί άνίγνώ- 
μα» τΐιν Ε^^ΐχον Ιχίδοξον το» χράτους χληρονόμον. Τ<ρ4ντι 4« τ»λϊ»τήαβ»τος 
τοδ ϊτιφάνου,τίρ 4454, χαρέλ»6*»ήδη άχωλύτιος τήνάρχήνό Έ ^ ^ Τ χο ς  Β', 
άρχηγίτης γηόμςνος νίας ’Δγγλιχής δ»»αατιίας, το» οΓχο» τ0«  Π λ α ν τ α γ ς-  
ν ςτ ϋ ν .

Τής βααιλιίας το» 'Ε^^ίκο» Β', οατις άντνέωας» 4*ά»βς ·ά< χαταβλίψίΐς χοΐ 
βιαιοπραγίας τοδ βάπχο» αύτο» Έβ^ίχο» Α', τ4 άξιολογώτίρα γςγονότα, έχτδς 
τόίν προαναφιρθέντων ήδη άδιαλιίητων πρ4ς τήν Γαλλίαν πολέμων, ήααν ή προς 
τ4ν βωμόν Βςχχέτιον δναιρορά, ή  χτίρωβις τής Ιρλανδίας, χαΐ αΐ «ρ4ς το'λς 
»Ιο4ς ίριδις, « ρ ΐ 4>ν έτηφέρομι» πλιιότορί τινα. ^  Ή  προς τον άρχιτπΙαχοπο» 
Κ*ντςρδμρ»«ς θ ω μ α ν  Β ιχ χ έ τ ιο »  διαφορά προήλθςν 4χ τούτο», δτι 4 Έβ- 
βΓχος Β ' έηςχιίρηας νά ύπαγάγη τον έπΙ Στ^ράνο» όλως άν(|άρτητον άχ4 τής 
χοαμιχής ί|ο»σίας χαταατάντα χλήρον *ίς τήν «ρ6ς τ4 « ίμ μ α  υποταγήν έχτί- 
»η», ιίς  ή» *Τχο» χβμψ*; αύτον οί αιδηροΐ τοδ Γβϋλιίλμο» Α ' χαί τοδ Γο»- 
«ίλμο» Β' βραχίονςς. Ένόμυς δλ δτι βέλιι ίπ ιχύχιι τοδτο ά»ραλέατ*ρον, 
άναδ*ιχ»ύ(ι»ν μητροπολίτην πάαης Αγγλίας το» βλως άρωαιωμίνο» βύτή» χα-· 
γχιλάριβ» θωμά» Βιχχέτιον άλλ’ ουτος, άμα χιιροτονηβίΐς Άρχιςπίαχοπος 
Καντιρδυρύας, 4 4 62, ά»*δ»ίχ9η οΓρνης Οςρμδς ίιπέρμαχος τώ» ουμιρίρόντω» το» 
τάγματος το» 4ποίο» »λαβ» τ4 αχήμα, χαΐ π*ριήλθί» ιίς ^ή|ι» προς τ4» βαβι- 
λία, άπαιτήααντα, 4403, τήν χατάργηαι» το» ΐπ ’ έαχάτων δπιχρατήααντος άτο 
^ ι|« τος, χαβ’ 8 4 χλτ^Ηχδς δλ» έδιχάζιτο ιΐμή »π4 τοδ ίπιαχύπο» αί«ο»· ό 
^^ ιχος ήβιλι» δξίναντίας 4 ίνοχος χαχοοργήματος χληριχδς, άραιριθιΐς το 

άςίωμά το» 6π4 το» Έπιαχόπο», νά διχάζιται ϊπιιτα χαΐ ν4 τιμο>ρήται δπο το» 
χοαμιχο» διχαατηρίο»· άπήτηβι δλ ιφοςτούτοις, ΰατι 4 χλήρος »ά ίιποταχθ^ 
«ις ίπαντας τους άπΙ τοδ πάππο» το» Ιαχύοαντας νόμο»ς. Οΐ Ιπίβχοποι, προι- 
σταμένο» τοδ Βιχχιτίο», άντέβτηααν πιιαματωδίβτατα' άλλ’ ό τραχύς χαί ρο· 
£ ^ ς  Ε^ΐχβς, ϊχων »πΐρ έα»το» έπΙ τοδ προχιιμίγο» τονς λαΐχούς μιγιατα·
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νβ« χιΑ βΜ ν τϊν $^ον, χατηνάγχαν* χλ^ιρον, 1464, €ΐ« τήν 4ν Κλ>ρ:ν- 
8ώ« χοΐϊήν το3 χράτοος σύνβίον, νίι ίιποχώψιΐ χβδ’ όλοχληρΓβν »ί< «ην βανιλική'· 
διχβιοδοβίβν. ο  £^xx(τιο^, (ΐττωοήσβί μ.κ’ ολίγον 8ι4 τι̂ ν υβρβ-,ςώρίΐϊΐγ 
ταότη’': β«ί?τίν«ο :ώ·;τ,ν «ορον, άλλ’ ήϋβγχάοβη να ιρύγτι *!ς Γαλλ(αν, 4165· 
χαΐ ϋτυχ* μ<ν ΙνταΟθβ προατααΐας -Εοϊϋ τ« Λονοο6(χον Ζ ' χαΐ του ηάπα ’Α- 
λ*{*νίρο« Γ ', άλλ’ ούδίν ηττον, δ«α τον δί«:οτ;χΰν τοίί Έ^^(χου χοιρβχτΐίρα χαΐ' 
τήν (ΐίγάλην αύτοΰ 1»χΰν, ούδίποτ* Γυως ήβιλιν Ιιηινίλθιι εΙ< τήν Αγγλίαν, βν 
ό τελευταίος ουτος ΰέν Ιλίμβανε χρείαν τοΰ ·καπα, χρ^ς την τη; Ίρλανοίας χα- 
τάχτηαιν χαΐ δεν κιριιφχετο εΐ; Ιχιχίνδυνον χρδ; τούς (δίους υιούς χαΐ την μη
τέρα αΰτΰν ίριν. Ένεκα το>ν κιριατάβεων τούτων, έπετρει ι̂ε τελευταΐον δ Ε ρ 
ρίκος, 4170, είς τον Βεχχέτιον νύ άνβχάμψη εις την έπιοχοηην τοΰ. Αυτός δέ, 
δπιμένων ε!ς τό θράσος αύτοϋ, άμα άναλαδών τό άζίωμάτου, άφώριαε πολλούς 
τών έπιφανεστέρων θεραπόντων τοΰ βαοιλέως, ώς ύπαχούσαντας εις τήν θέληαιν 
τοΰ χυρίου των* χβΐ τότε τέσοβρες Ιππείς, έχδιχούμενοι τήν προαγενομέντ,ν τϊρ 
βασιλεϊ υδριν, ειτδάλλουοιν ένοπλοι ε(ς τήν έχχλησίαν τοΰ ΒεχχετΕου χαΐ β ^ -  
ζουοι τόν άρχιερέα έπί αύτοΰ τοΰ Ιεροΰ, 4 470. Ό  άνόβιος αυτός ζήλος τών ύιτη- 
ρετών του, έδλα<|/ε τον βααιλέα πλειότερον παρ' δτι ήδύναντβ νά τόν βλάψωσιν 
άλοι όμοΰ οΐ χληριχοΐ χαι αυτός ό πάπας* ό φόνος άπεδόθη είς αυτόν, χςώ πάσα 
•ή θλΐψις ήν δι' αυτόν έδειξε, πάσαι α1 άπόπειραι δσας έχαμεν ινα άποδείξητήν 
άθ(ι>ότητά του, άπέδησαν μάταιαι' μετά χόπου δε άπέφυγε τόν άφορισμόν καΐ δεν 
άνεχ·ηρύχθη ά·κηλλαγμένος πάοης ένοχης εΐμή άφοΰ υπέγραψε βυνθήχην, δυνά
μει τής όποιας ή έχχλησία άνέλαδεν έν τή Άγγλίφ άπαααν αύτής τήν ανεξαρ
τησίαν, ή δε 'ΡοιμαΙχή αυλή άρχισε νό έπεμδαίνη εις δλας τας ύποθέαεις τοΰ 
Άγγλιχοΰ κράτους, χαΐ, δι’ έ|άρχων, νό φορολογη άνηλεώς τήν χώραν έχείνην. 
ϋροςτουτοις ό Έρ|^ΐχος ΰπεχρεώθη νό ομόση έπ' εκκλησίας, Ινώπιον άπαντος 
τοΰ λααΰ, τήν τ ι συνθήκην έχιίνην χαΐ τήν άθωόττ,τα αύτοΰ. Ό  δολοφονηθείς 
άνιχηρύχθη υπό τοΰ πάπα άγιος, χιλιάδες άνθρώπων έπορεύθησαν είς ηροσχύνη- 
σιν τοΰ τάφη; αύτοΰ χαΐ αυτός ό 'Ε^^ΐχος έθιώρησε, 4474, συμφέρον του νό 
μεταβή είς προσχυνησιν τοΰ τάφου έχείνου. —  ΗρΙν δ’ (τι συμπληρωθώσιν αΐ 
προς τόν πάπαν διαπραγματεύσεις, ηυξησεν ό Έρ^ΐχος τό Αγγλικόν κράτος διό 
τής χαταχτησιως τής Ιρ λ α ν δ ία ς .  Οΐ Ιθαγενείς τής νήσου έχείνης χάτοιχοι 
άνήχον είς τήν άρχαίαν Κελτικήν φυλήν (σελ. 2 ^  Ιν οη;ε. τοΰ βιδλίου Α%  καθώς 
χαΐ οΐ ορεινοί Σχώτοι χαι οΐ Οΰαλέσιοι, έδέχθησαν δε τον χριστιανισμόν περί τό 
μάσα τής 6 Ιχατονταετηρίδος, διό τοΰ Ιερού Πατρικίου. Ή  νήσος ήτο διηρημένη 
μεταξύ πολλών ήγεμονίσχων (οεοβαηγ, Γββ«8) υπό ενα άρχιβασιλέα ίΑιάεΐοβό 
χαΐ εις άδιαλείπτους διετέλει έμφυλίους πολέμους* ή άχίνητος χτήσις ήτο σχεδόν 
έέγνωστος είς αυτήν* ό χατό τήν 8 ίχατανταετηρίδα άρχετά, ιός λέγουν, προηγμέ
νος πολιτισμός της άνετράπη διό τών έν τή έποχή εκείνη χατοιατρεπτιχών Νορ- 
μαννιχών είσδολόη, ώστε όταν ό 'Ε^Γχος διεπεραιώθη είς τήν Ιρλανδίαν ΐυμε 
τούς κατοίκους είς ·ήμιαγρ(αν σχεδόν χατάστασιν. Πρό καιρού δε μιλιτήσας την 
χατάχτησιν ταύττ,ν, έπεχείρησεν αύτήντφ 4174, άπό τής έξης ώφελούμενος περι- 
«τάσεως. "Αγγλοι τινες ύποτελεϊς οΰ μόνον εΤχον χαταγάγει είς τήν έ,γεμβνίαν 
τοο τόν αχό αύτής έξοισθέντα Ιρλανδόν ·ήγεμονίσι«)ν Δερμότιον, άλλό χαΐ γεί- 
τανά τινα ήγεμονίαν α·ίτ^ χαθυπίταξαν' εΤς δέ τών "Αγγλο» έχείνων έγένιτβ 
(πΐιτα γαμδρό; χαΐ χλν,ρονόμος, 4470, τού Αερμοτίο-υ, έτι μάλλον έηαυξήσας



ΜΕΣΗ ΙΪΤΟνίΑ

^  χ ρ ίη ς  ίου. Ό  'Ε^Γχος τότ» άιτήττ.η ·π«ρ4 τούτο» »’ Ινβ^^ωρίτ^ τίρι χ»- 
ριαρ^Ιαν το» Ρατιλίω; της Αγγλίας, χβΐ, μ ϊτ’ ύλίγον, διβχιρΒίωβϊΙς α»τδς, 
μ ιθ ' όλων των ίιποτολων τής δυτικής παραλίας, (ίς Ιρλανδίαν, «ύχςρώς χατέ- 
βτηα» Αλδχληρον την νήβον δπαρχίαν το» κράτους το», <17δ. Λαβών δί τον 
ορχον της πίατιως παρα τών ήγιμόνων τής χώρας, δ^^υθμιας τβ πράγματα ίν 
κοινή αυνάδιρ, άκαλλάζας Ιδίως τδν Ίρλανδιχδν χλήρον άπδ τής προτίρος βα- 
ρίϊβς ναοχρςώβεως του νά ξενίζη τους ήγίμόνας χαΐ δννάατας τής ντ'αο» «*ριο- 
δίώοντας. *Χ)6εν διά το» χλτ'ρου μάλιοτα έπαγιώίίη ΙΐΜίτα ή γίνική κυριαρχία 
ΙπΙ τής νήβο», ήτις δμως διά τούτο κυρίως μςτεβλι^βη »ίς Αγγλικήν άποικίαν, 
δτι πολλολ δραοττήριοι Άγγλο; τυχοδιώχται ίπροιχίαθηβαν αΰτάθι διά κτημά
των, από τών ίγχωρίων άφαιρςβέντων. —  Ά λλ’ {μιλλεν ό μιγαλβιτήβολος, ό 
χτης, 4 άδάμβοτος έχτΐνος βιαιλεΰς να πάθη κολλά, κατά τά τίΛϊυταΤα κίντς- 
χαίδίχα {τη τής ζωής αυτού, άπο τής συζύγου χαΐ τών υιών. Εις την Ιλα^ράν 
χαι {μπαθή Ελεονόραν ιταρέσχςν αιρορμήν δυσαρέσκειας ολως άμελήσας αυτήν 
χαΐ Ιπί άλλεπαλλήλους τραπείς {ρωτάς* την δέ δυσμένειαν τής μητρΑς συνεμε- 
ρίσδησαν οΐ υΙοΙ Έ ρ^Τ χος, "Ρ ιχά ρδος  & λεοντόΟ υμος, Γοδοφ ρέδος  
χοΐ 4 Ρροδύτιρον Ά κ τ ή μ ω ν  έπιχληβεΐς Ιω ά ν ν η ς .  Ό  «οττ,ρ ήβίλησε νά 
τοδς τιμωρήσγι, ά^αιρων τά πρότερον αΰτοΐς ά^ιιδώς χορηγηθέντα χτήματα καί 
βύτάς τάς συζύγους ή μνηστές. Αυτοί δε φυσιχώ τίρ λόγφ άντέστηααν, καΐ 
μετ’ αυτών συνεμάχησαν οΤτε βασιλείς τής Γαλλίας χαΐ τής Σκωτίας και πολ
λοί δυσανασχετοϋντες διά την τραχύτητα τού Ερρίκο» Β ' Βαρώνοι. Ό  Έ^^ΐκος, 
«τυγκροτήσας ίτρατδν μισβοφόρων, ήνάγχβσε μλν την Γαλλίαν νά ειρήνευσή, <174, 
χατετρόπωσε δλ τ6ν βασιλέα τής Σκωτίας, 1175, χαίχατώρβωσε την χείρωσιν 
τών στασιασάντων υποτιλών* άλλ’ ή πρ4ς τούς υΙοΰς {ρις, χαίτοι χοταπούσασα 
τότε έπΙ μιχρδν, έπανελήιρβη καΐ διήρχεσε μέχρι τέλους τής ζωής το». ΝαΙ μεν 
άπέβανεν όπρεσβυτερος τώ1193 άηαις, άηεβίωσε δΐ χαΙ 4 τρίτος άμέσως έπει
τα, άλλ’ 4 "Ριχάρδος έςηχολού&ησε (μλονεικών πρδς τον πατέρα, χαΐ το παρά
δειγμά του έμιμηβη 4 Ιο)άννης, αμφότεροι δλ Ισχυρός ϊτυχον έπικουρίας παρά 
τ$ νέφ τής Γαλλίας βασιλεϊ Φιλίππω Αύγούστω. —  Ό  'Β^^ΐχος Β', χαίτοι εις 
άδιολείπτους άναγχασβείς ν’ άντιταχβή πολέμους χαί άνωμαλίας, Ιπρα{ε πολλά 
πράς ^ μ ισ ιν  τοΰ κράτους* δι^ρεσε το ολον βασίλειον εις εξ διχαστικάς περιφέ
ρειας είς ας περιωοευον, χαβ’ ώρισμένος έποχάς, βασιλικοί διχασταί, τόσφ μάλ
λον καιρίον έπαγαγών διά κοντού πληγήν είς την διχαστικήν τών Ββρώνων 
έξουσίαν, δσον όπαντες αυτών ο1 πύργοι χατελ/φθησαν τότε δπδ βασιλικών 
φ ^ρώ ν. ’Επί Έ^^ίκου προςτουτοις συνετάχθη, διά τοΰ σοφού άρχιδικαστοΰ τής 
Αγγλίας Ράλφου Γ ρονουίλ Ιου , έγγράφως το δίκαιον τών έθίμων* τελευ- 

ταΐον 4 βασιλεύς έκεϊνος σοφάς έξέδωχε διατάξεις περί στρατιωτικής ύπηρεσίας, 
χαΐ μάλιστα περί τοΰ χαβοτιλισμοΰ τοΰ δήμου, περιποιήσας οδτω είς τούς έν 
Αγγλίφ τότε πολυαριθμοτέρους ή άλλαχοΰ τής Εύρώπης μικρούς άνεξαρτήτους 

γαιοκτήτας, δυναμιν χαί έπιρβοήν, τήν οποίαν ούδαμοΰ άλλου ένέμοντο,

δ- 17.
έν τώ παραγράφω τθύτ«, βϋγκ*φ«λ*(θύ|Χίν τά χ « τ 4 τ ή ν  ίβ ιε - 

τ* ρ « ν  *« 1  τ ή ν  τ ρ ί τ η ν  Σ τ α υ ρ ο φ ο ρ ία ν , χαΐ τά μβτάτώνρΐί» 
]^άλων τούτων 4γή τήν ανατολήν οτρατίεών ουν·χά^ίν« Ιοτοριχά γ ί-



τίς  Γ#ρ}*«νίας, τ·/ις Ι τ α λ ί α ς ,  τ ί ί ;  Α γ γ λ ί α ς  χαΐ τ ή ;  
Γ α λ λ ί α ς .

Α. ϋ χ « τ 4  τήν  δ ιο τ ίρ α ν  χ α ΐ  τρ ίτη ν  Σ τ  βυροφ ορ ί« ν .— Μ«4 τήν 
■ητώβιν τήί Έδίβσης άι:ίΜ»£ίβη, ώς προιίαομιν, 5(4 τών ηροτροκων του ΙίρβΟ 
Βίρνιίρδοϋ, μίγάλτι ιών Γάλλο» χ«1 τών Γίρμβνών, δκδ τούς ρβοιλοΐς 
ούτών Κο^^άδον Γ ' χ ι ΐ  Λουδοδΐχον 2 ', ίπ ΐ τούς Μοιαμιδανούς βτρβτιίβ. Ό  
Κορ^άδος, βνβχο)ρτ>«ς «ρώτος π*ρΙ τ4 τέλη Απριλίου 4 4 47, ικριήλθ», δι4 τον 
άγίρΐι»χον αύτοΰ χβί τού βνβψιοΰ του Ββρδαρόββ τρέπον, »!ς ^ήξ(ν ιτρύς τούς Βυ·' 
ζαντινούς Ιν Άδριανουπόλίΐ, χαίτθ( γυναιχάδίλιρος ών τοΰ βαοςλίίυς Μανουτ,λ 
χαΐ, διαπςρ»ο>θ(Ις «ίς Άσίχν, 4δ(χονδτ,ο( πρύςτον άδίλ^ον Όθίονα (ύς «ρος τον 
ορύμον τον όποιον ίπρΕπ( ν« «χολουβ/σωςίν, "ν* άοφβλίοτιρον βθά»ο)οιν ϊίς Πβ· 
λβιοτίΫΤ,ν. Ό  ΌΟων, μ£τ4 πολλών Γίρμβνών ήγίμόνων, Ιχορίύθη δ(4 της πβ- 
ραλίας, ό δ< Κο^^άδος, μ(τ4 τών λοιπών, δι4 τής μΐοογαίας* άλλ' άμψόηρα τ4 
τμήματα τοΰ ατρατοΰ επαθον τ4 πάνδεινα άπύ τής δυβπιστίας τών Βυζαντινών 
χαΐ απο τών Τούρκων τοΰ Ίχονίου, τών οποίων ό  Σουλτάνος ιΤχ* προ μιχροΰ 
ουνομολογήαει διοδεχαετή ειρήνην προς τούς Βυζαντινούς, ωατε ό μτ» “Οβων μιτ4 
όλιγίατων ϊφβααεν είς τ4 αύνορα τής Συρίας, ό δΐ Κορ^δος, μόλις τύ δίχατον 
διαβώοας τοΰ ατρατοϋ, ήναγκάοδη να ΰποχωρήοη είς Νίκαιαν.— Μικρόν πρδτε- 
ρον εΤχε φθάαιι είς Κωνοταντινουπολιν ό  δύο μήνας μετ4 τόν Κορ^άδον άνβχο>- 
ρήαας ίζ Εύρωπης Λουδοβίκος Ζ', ϊτυχε, δι4 την εύπροβηγορίαν αύτοΰ, πολύ 
εΰμενεατίρας παρα Μανουήλ δεζιώοεως, ίπετρεψεν είς τούς Βαρώνους αύτοΰ ν4 
όμόαωσιν είς τόν Βυζαντινόν βααιλέα τόν δρχον τής πίατεως χαΐ ήνώθη δν Νιχαία 
μετ4 τοΰ Κο^^άδου, οατις όμως, λαβών γιλιχ4ς παρά Μανουήλ δπιατολάς, Ιπα- 
νήλθε μετ’ ολίγον είς Κωνοταντινούπολιν, δπιτρίψας τοΐς Γερμανοΐς αύτοΰ ν4 φβά- 
αωοιν δπως δυνν|θώβιν είς Παλαιατίνην. Οΐ Γάλλοι, έ^αχολαυθήααντες τόν δρό
μον αύτών, πολλάς δπίαης ΰπίαττιοαν αυμ^ρας άπό τών Τούρκων χαί τής τών 
τροιρών Ινδείας, κακώς δό ^χοντες χαΐ βραδίως Ιρθαααν είς Αντιόχειαν. Περί 
την αδτήν δό Ιποχήν (εαρι 4148) άβίχθη διά βαλάααης και ό Κο^^άδος είς Πα
λαιστίνην, όπου ήβρ'.ίββηοαν περί αυτόν τά λείψανα τών Γερμανικών ταγμάτων 
χαΐ ό άδελβός του "Οβων. —  Ό  Νουρεδδίν εΤχεν ίντούτοις άβφαλΙαει τό κράτος 
αύτοΰ διά δικαιοσύνης καί εύλαβείας, καί κατέστη κύριος αλών τών χωρών δσων 
ποτέ ήρζαν οί Άμαδανίδαι, Ιχτός τής Δαμασκού, τής οποίας έδίσποζεν ό Τούρ
κος Ά ν ά ρ . Οί δύο δυτικοί βασιλείς ήλπισαν, ώγελούμενοι άπό την μεταίύ 
τούτου καί τοΰ Νουρεδδίν Εριν, νά χυριεύσωσι τήν πόλιν δχιίνην καί νά έπανορ- 
θώσωσι οΰτω τήν μεταξύ Παλαιστίνης καί τών χριστιανών της Αρμενίας καί 
Εδέσσης συνάφειαν. Όβεν, κατά Ιούλιον τοΰ 4148, δπήλθον, άπό κοινού μετά 
τών μεγιστάνων τοΰ βασιλείου της Ιερουσαλήμ καί τού νέου Βαλδουίνου Γ ', έπί 
τήν Δαμασκόν. Άλλα, καί περ γενναιότατα άγωνισθέντες, ήναγχάσθησαν νά ύπο- 
χωρήσωσιν* άπέτυχε δό καί τό κατά τοΰ Άσχάλωνος, Λίγυπτιαχοϋ μεθορίου 
φρουρίου, Ιπιχείρημά των’ προςδετουτοις ίδιχονόησαν οί δύο βασιλείς, καί οί μέν 
Γερμανοί μετά τοΰ αύτοχράτορος άπέπλευσαν οίκοι φθινοπώρω τοΰ 1148, Ιπίσης 
καί οί πλιΐστοι Γάλλοι* ό  δό βασιλεύς Λουδοβίκος, διηρίψας τόν χειμώνα είς 
Ιερουσαλήμ, ΙπανήλΟεν είς Γαλλίαν, έν Εαρι τοΰ 1149.

Τότε οί Ιν Παλαιστίνη χριστιανοί Επαθον άλλεπαλλήλους άπό τοΰ Νουρεδδίν 
σ-υμφοράς, ουδό Ισεύ^η τό βασίλειον, εΙμή διά τήν ίπποτιχήν άρεττ,ν καί τήν
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«οΰ Βαλ$<Μ(Μ0Μ, οη«( ίν {-κι |ΐ1ν 41&3 {κυρίΐυνι 
Ά νχίλω ικ, γίνναιόΐαΐα ί ί ,  μίχρι τού βαν^του, 4162, άντίηη ιίς  τΐν Νουρ({- 
6ΐν, τ&ν {ιτιίρ ποτ( έκιχινο’ηότΐρον χατανιάντοΕ άκ& ΐον 1454, όη  χκτ£χττ|η 
τήν Δα|ΐαφχόν. Ό  τοΰ Βαλ$ου(νοο ϋ (λ ^ <  χχΐ ίιά4ι>χο$ *Α(]ΐαλάριχο< Α ', 
4462— 1172, ιΤχιν άπάσβς τ4ς ίριτ4ς τοδ «ροχβτίχου, άλλ4 ίι4  χών μ<γα~ 
λΕπτ,βίλων αύτοΰ Ιχιχκρτ,μάτων «ιαρΕβχ*νανι τήν πτωνιν τοΰ βα9ΐλ<[θνχη( *Ιι- 
ρονβαλτ'μ’ 4(6τι, θ(λτ'«α« ν ί ώφιλτ,θ^ ^ιτ4 τών ϋ ιαλϊίιηω ν ίιεν^Ιιων ιΐς £; 
π(ρι1π(9ον οΐ ίιίδοχοι ΐου ’Α ^ ΐλ  Β(ζ(ραί, ο7τιν(( Ιξτ,χολούΟονν 4ν Α!-
γύπτ({) άπιν τ4 χράτο(, ένφ οΐ Φατ(μ(£αι χαλίιρχι ψιλόν (ΐ^ον μ4νον ς0 ΐξς  
χυρι«ρχ(α( ονομα, $ύο μ1» έ«ιχι{ρηβ(ν (Ε( την χώρζν {χιΐνην Ιντίμουτ χαΐ ν<- 
χτ,^ρβντ 9τρατ«ία«, 1164 χ »  1167, <1ς τό χατί πϋ α ς  όμ»τ{τος, 1168, νο- 
μ(βα; ότι χαΐ όλωτ όιΐναται νό χαβυπβτά^ την Αίγυπτον, ήνάγχβοΕ τόν Β«ζ[- 
ρην Σ χυόρ νόι ζητ^.βη ττ,ν προβταβΕαν του ΝουρεόΩν, όοτκ Ικιμψιν άμέοω; 
τΙ( Ιπιχουρίαν των Αιγυπτίων τοό( μιοθοιρόρους αΰτοΰ Κουρόου;, ύπό τήν ήγι- 
μονίαντων όυο γΕννχιοτάτων Εοόρόων Σ ιρ χ ο ό χ  χαΐ του άνεψιοΰ τούτου Σαλα*-' 
ί ΐ ν ,  χ«1 δπεχρίωη τοιουτοτρύπωτ τόν Άμαλάριχον νό όποχωριζοη. Ε ντεύ
θεν προήλθε μεγάλη πρβγμάτων μετ«6ολι{· οΐ ντχητχΐ χβτίδβλον τόν ίπιχβλε- 
ββίντα τήν βοήθειαν αυτών Σαυερ, άντί τοΰ όποίου χατ1λα6ε τήν άρχήν 4 Σιρ· 
χουχ, χαΐ άποθανόντο; τούτου μετ’ λλίγον, 4169, 4 ΣαλαδΙν, όατι<, μετό την 
άποόίωτιν τοΰ τελευταίου ^ατιμϋου χ α λ ί^  Άδόό ΛείΙν Αλλάχ, 1171, Γ!ρυ- 
βεν 2ν ΑΙγύπτιρ Ιδίαν θυναοτείαν, ίπό τοΰ όνόματο; τοΰ πατρ4;του Έ ΐ ο ΰ β ,  
ίυνοττιίαν τών Έ ϊο υ β ιδ ώ ν  χληθιΐοαν* ζηλωτητ όό Δν της Σουννιτιχής χΐρ ί- 
«ω ς, χβτίατρεψε τόν μέχρι τότε Ιπιχρατήααντα έν τ^ χώρ? 2« ίη ΐ Σχιιτιαμδν 
χαί άνεγνώριςε την ΰπερτάτην χυριβρχΙβν τοΰ Άββαοίίου χαλίιρου. Ταΰτα πάν
τα (Λ4’ 4 άρχβΐος αΰτου εύιργίτης χαΐ χύριος ΝουρείδΙν, οό4’ 4 Άμαλάριχος 
ήίύναντο νά Βοιαι με άίιαιρορίαν χαΐ άμφότεροι παρεοχευβαθηααν νά τον χατα- 
πολεμήβωβιν· άλλ' άποθνήβχουαιν άμφδτεροι τψ 1173.01 υΙοΙ χαΐ διάδοχοί των 
ήταν άνήλιχοι, οΐ δ’ Ιπίτροποι τών βαβιλίων, διηρημίνοι* ώατε 4 ΣαλαδΙν, ώιρί- 
λούμενος 4χ τούτου, παρίατη εις τήν Συρία», 1174, χατελαβε τήν Δαμααχόν 
χαΐ ίλλας πόλεις, μίγα άπεχτη« παρά τε τοϊς χριοτιανοΐς χαΐ τβΐς Ηωαμεθα- 
νοίς ΙπΙ τη εύλαδεία, τή άνδρεί^ τή μίγαλοΫροϊόνη χαΐ τη Ιλευβεριότητι ίνο- 
μα, χαΐ «πετύχε μεν είς την χατά τοΰ Χαλεπίου ί ^ ο ν ,  πιχρώ; όμως <τιμώ- 
ρ,οε τους ίπιβουλευθίντβς «ύτόν ’Ααβαβίνους' ήττήθη ίπειτα όλοβχερώς περί 
’Ράμλαν (χατάτινας τό 'Ραμαβά τήςΓραιρής) ού μαχράν τοΰ Άαχάλωνος, ΰπό 
τοΰ ν1^ υΙοΰ χαΐ διαδόχου του Άμαλαρίχου Β α λ δο υ ίν ο υ  Δ ', άλλά χαθυπέ- 
ταξε τήν εΰδβίμονα Αραβίαν, εχυρίευαε τελευταίο», 1183, τό Χαλίπιον Ιγίνε- 
το χύριος χώ πολλών «Τλων πόλεων περί τόν Τίγριν *,1  τόν Ευφράτην, Δ «ε  
<πας ο  Μωαμεβανιχός χόβμος τών χωρών Ιχείνων Ιβεώρει Ι^δη «ύτόν ώς χ ΐν  
τρο» χα'ι προβτάτην τής πίατεώς του.

Έ ν φ  δέ τό  τώ ν  Μ ω αμεθανών χρά το ς , δ ιά  τ ή ς  0νώ «εω ς «ύτώ » χ Α  τ η ς  το δ  Σ α ·  

λ α ίιν  μ ,γεώ β φ υ ία ς  ί ν ,ο χ ύ η ο , τ ό μ ιχ ρ ό ν  βαα ίλειον  τ ή ς  Ί ερ ο υ α α λ ή μ  Ιτ ή χ ε τ β  ύ π ό  
τ ή ς  ά α ίε ν ε ί,ς  χ α ΐ  τ ή ς  δ ιχο νο ία ς . Ό  Β αλδουΐνος Δ ' ,  π ά α χ ω ν  ά π ό  λ ίπ ρ . ς ,  * « τ ή ν -  
τ η « ν  άνεπιτήδειβς π ρ 0 ς  τή ν  χυβ ίρνη β ,ν . Ό  τή ς  π ρ εα β υτέρ β ς  ά δ ελ φ ή ςτο υ  Σ ι -  

β ύ λ λ η ς ,  άπό τοδ πρ ώ το υ  αότής γ ά μ ο υ  μ ε τ ά  τοΰ  μ α ρ χ ίω ν ο ς  Γ ο υ λ ιίλ μ ο υ  τοΰ  

« ο μ φ ε ρ ^ α τ ιχ ο ΰ , υΙός Β αλδουΐνος Ε '  ήτβ π α ΐς ·  ό  β νβ λα δ ώ ν  τή ν Ιπ ε τ ρ ο π ε ία ν  το ΰ
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της γηνβΤοί, άλλ’ ούίέ «ννι«*, βδδ’ ΙμιτκρΙβν, ίξίωμ*, β· ί̂ι ιτλοδϊον ιΤχ»»· 
ο) «λιΤφτΜ ίων ύποτιλων ^θ«λον Οποταχθΰ»ιν ιΙ< «ύτ&« ό β««ι-
λ ί^ ,  διχονοι^να; «ρος τ&ν Γουΐίωνα, δνατίΦηνι -ιην ίτητρο«((αν (1« τ&ν χίμτ)· 
:* τϊ)< Τριπίλιως 'Ρ α ιμ οϋν ίον*  4λλλ μ ιτ’ έλίγβν έπββ-Λίβχι» ό Β·λίουΐ»οί 
Δ ', 4 4 β4, μ<τά 31 3<!ο {ττ) χαΐ 6 3ν(ψι3« τοι> 6αλ3ουΐν«; Ε ', χ«1 ή ηρ3« μι- 
χρΐ» χβταπβύββαβ διχάνοι* ίξιρ^άγη ύηίρ τιοτι ίκνοΐίρβ. Ή  Σιβίλλβ «ιριποι»" 
■τ3 η ίμ μ α  *1« ·Λν σύζυγον, οΐ μ(γιστ«ν(« διβιρ^ντ·» <[« 3όο ίντΙβίτβ στρβιί· 
ΐΓΐί«, χ*1, Ιν τφ  μέ«ρ τής "«“ρ β ίν  προβίληβί»τος·ΰπό τοδ ήγϊμίνβί τ?|<
'Ανηοχι(α( ένος Μωαμεθανικού χερ6αν(ου, όποιον προ; τί;ν Μέχχαν ι·< προ;· 
χυνηην Ιπορεύετο, ύ Σαλαόΐν είρηνεύιι πρό; τθν όμύίοξον ήγιμύνα τού Ηοσουλ 
όπερχε^ι μεθ' ολτ,; τ^ ; όυνάμεω;, 1487, χατόι τοΰ Ιλειινοΰ βασιλείου '«?,« Ι ε 
ρουσαλήμ, χαΐ, συγχροττ)θε(ση;, τή 5 Ιουλίου 4487, περί Τιβερι^όα, μάγ>]; κρί
σιμου, ο4 χριστιανοί ήττώνται όλοσχερΰ;* ίντό; τεσσάρων έβόομάδων περιπίπτει 
εί; χεΐρα; ιών άπίστων άπασα ή παραλία του βασιλείου τής Ιερουσαλήμ άπ6 
Τριπύλεως μίχρις ’Λσχάλωνος, έίαιρέσει μένη; της Τύρου, ήν Εσωσεν 0 γεν
ναίος Ιππύτης Κ ο^βάδος ό Μ ο μ ^ ε^ β α τ ιχό ς , 6 άδελφος τοϋ πρώτου τής 
«ιβύλλης συζύγου* τή δλ 3 Όχτοιβρίου τού αυτού ίτους παραδίδεται εις τδν Σα- 
λαδίν χα'ι ή Ιερουσαλήμ.

Τύτε τελευταΐον τΐι τρία χύρια τη; δύσεω; !θνη άπεφάσισαν ν2ι δράμωσιν εΐ; 
Ιπιχουρίον τίιν Ιν τή Ανατολή δμοδύ^ων χαΐ Ιπεχείρησαν, υπο τοίις βασιλείς 
αυτών Φρεδερΐχον Βαρ^αρύσαν, Φίλιππον Αύγουστον χαί τον τοδ Έ^^ίχου Ε' 
διάδοχον "Ριχάρδον τον Αεοντδθυμον, την λαμπροτίραν τών σταυροφοριών δσαι 
έγίνοντο μίχρι τής Ιποχής Ιχείνης. Προηγήθη δλ τών άλλων ή τοδ Φρεδερίκου 
στρατεία' δ μίγας ουτος τη; Γερμανία; αύτοχράτωρ, άβοδ, ώ; εΓδομεν (σελ. 456 
ν.α\ 157), διίι συνετή; πρδς τοίις Αογγοδαρδίους είρήνης καί τη ; χατατροπώσεω; 
τοϋ Έ^^ίχου τοδ Λέοντο;, Ιπαγίωσε, πρό τινων Ινιαυτών, τδ χράτο; αύτοδ, εΤχε 
περιίλθει πρδς τδν μετδ τον θάνατον τοδ Αλεξάνδρου Γ ', 4484, χειροτονηθίντα 
πάπαν Λ ο ύ χ ιο ν  Γ ', εΐ; ?ριν, κυρίως διδτι μετΙβη είς την Ιταλίαν ινα περι- 
ποιήση τφ υίώ Έ^^ίχω, διά τοδ μετά “ή]; Κωνσταντίας γάμου, τά Νεαπολιτι- 
κάν βασίλειον. Ά λλ’ ή ερις αυτή, ήτις καί μετά τάν θάνατον τοΰ Αουκίου Γ') 
4185, Ιπί τοδ διαδόχου του Ο δρβανοδ Γ ' Ιξηχολουθησε, δεν Γσχυσε νά διαχω- 
λυσφ οδδε τδν γάμον τοΰ Έί^ρίχου, οδδλ τήν άναγνώρισιν αΰτοΰ ώ; βασιλίοις τή; 
Ιταλίας, 4486, διότι ό Φρεδερΐχος εΤχεν δπίρ εαυτού του; Μεδιολανίτας, ποι
κίλα ΙπιτρΙψα; αΰτοΐς πλεονεκτήματα. Οδτω δΙ Ιπαυξήσας τδ κράτος καί τά 
κατά τήν Γερμανίαν άριστα διαθίσα;, άπειράσισεν δ άνήρ, εΐ; ήλιχίαν 67 Ιτών, 
νά σταυροφορήση είς τήν γην τής Ιπαγγιλίχς, δπά άκραιφνοδς εϋλαβιίας χινου- 
μιενο;. Κατά μήνα ΜάΓον τοδ 4489 άνεχώρησε μετά στρατού Ιχ τριάκοντα μάν 
μόνον χιλιάδων άνδρών συγκειμένου, άλλά λομπρώς χαττ,ρτισμίνου· ϊτυχε φιλι
κής δεξιώσεως παρά τφ βασιλεΐ τών Ούγγρων Βίλα Γ ', περιήλβε, κατά τήν συν
ήθειαν, είς ί&ήξιν πράς τον βασιλεύοντα τότε Ιν Βυζαντίφ Ίσαάχιον Β' τάν "Αγ
γελον, Ιχυρίευσεν Ιξ Ιφόδου τήν Άδριανουπολιν, χατίλαβεν άπασαν τήν μΙχρι 
Μακεδονίας χώραν χαί Ιξεδίασε τήν διά Βυζαντινών πλοίων είς ττ,ν Ασίαν δια- 
περαίιυσιν αδτοΟ, γινομίνην, κατά Μάρτιον τοδ 4490, οΰχΐ διά τοδ Βοσπύρου, 
άλλα διά τοΰ Ελλησπόντου. Ενταύθα Ιπεχείρησαν ο1 Σίλσοΰκχοι τοδ Ίχονίνυ
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«λ διακωλύβωβι τΙ,ν «άροδοΜ αλλ’ δ ΦριδιρΤχος, διΑ Οαυμαηη; ^νδρI{α^ 
χα\ Ιμκιιρίας, χατ(9̂ υβ(ν όλων των δυ^χιρίιων, χαΐ, χατατροχώσα; τονι« Ιχ - 
βροί·« Ιχιίνοϋί δι3ι νίχτι< λαμπρβί, Ιγίνιτο χι5ριο< τϊϊ< πολκβνβρώποΐί α«ών τ.ρ^α- 
τίυοΰηιτ, του Ίχονίου’ χρονφχΜώθη ίηοιτα, δια της αυαττ,ράς τοϋ ατρατοΰ 
ΤΜΐβαρχίας χαΐ χρτ,ατόττ,τος, τον χατ’ δρχδς άμιριδόλως «ολιτουβέντ* χριατιβ- 
νδν ττ,ς Άρμ«ν(αΐ βαβιλέα χαΐ ΐιρθαβιν οδτω μ^χρι Κιλικίας, διαφυγών τον ολο- 
θρον τδν όποιον ϊπαθον άπαντςς οΐ ηροηγοόμονοι αταυρογοριχοΐ ατρατοί, οΐ διδι 
τής μιχράς Άβίας δκλϋόντςς. ’£ν Κιλιχί^ δμως αυνέδη <ίς τούς Γςρμβνοός 

\  αυμ^ρίι μεγάλη. Ό  βότοχράτωρ δηνίγη «Ις τον ποταμόν Κβλόχαδνον (την σημ. 
'^αλε^) είτε λβυόμενος δν αΰτ$ άπερ'.αχέπτοΚ) (ός πάλαν ποτέ ό Άλάζανδρος ό 
μίγας 1ν τή αυτή χώρηι, εΤτε δπιχειρτ,αας νά διέλθη Ιφιππος τό βίαιον ^εΰ· 
μα (10 Ιουνίου 1*90), Ό  θάνατος αΰτοΰ ίματαΙωαε τό μέχρι τής άποχής 

φύτης τοαοϋτον εύτυχες άναδειχθεν ίπιχείρημα. Πολλοί έκ τοϋ λαμπρού όχεί- 
«ου ατρατοΰ άπιηήλθον άμέαως οΓχοι* οΐ δε λοιποί δπορεύθηααν μεν είς Πα~ 
λαιατίνην όπό την άρχηγναν τού δευτέρου χαΐ όμωνυμου υίού τού Φρεδερίχβυ,' 
άλλα οΐ κλειόταν άπέθανον ή χαθ’ όδόν όπό ττ,ς κακουχίας, ή έν Ά ντιοχιί^ 
Οπό τού λαιμού, μικρό δε χαΐ £6λια αύτων λείψανα ήνώΟτ,οαν μετά τοϋ ατρα- 
τού δατνς, (>πό τόν Γουίδωνα, *έπολιόρχει τότε την Πτολεμαίδα. Το μόνον 
μνημεΐον τής έχατρατείας ταυττ,ς {*πηρ|ε τό Γ ε ρ μ α ν ικ ό ν  ίπ π ο τ ιχ ό ν  
τά γ μ α , τό όποιον ό «ρομντμονευθενςυΙός τού αύτοχράτορος Φρεδερΐχος Τδρυαε 
χατό την πολιορκίαν Ιχείνην τής Πτολεμαΐδος, διότι εΐδεν, δτι οΐ Ίωαννϊται χαΐ 
οί Ναϊται μικρόν παρείχαν τονς Γερμανοΐς Ιππόταις προαταοίαν χαί περν 
ιεοίηοιν. Τό νέον τούτο τάγμα χατ’ άρχός διετέλεαεν εΰτελες χαΐ άχατονόμα- 
Φτον, βραδύτιρον όμως άπέδη πολυθρύλλητον διό τους άγωνας ους χατέδαλε 
πρό την διάδθβιν τού χριατιανικοΰ χαί Γερμανικού πολιτισμού είς τήν βορειοανα
τολικήν Ευρώπην.

Οι δό βασιλείς τής Γαλλίας καί τής Αγγλίας, χαίτοι πολύ προ τού Φρεδε- 
ρίχου όποσχεθέντις νό σταυρο^ορήβωσιν, έστράτευσαν μετ' αότόν, διό τός άδιαλεί- 
«τους άμοιδαίας ίριδας. Είδομεν (αελ. 161} οτι ίτ ι άπό τού 1174 0 Αουδοδϊχος 
Ζ ' χαΐ ό Έ(5^Γκος Β' συνωμολόγησαν Ιπίσημον περί σταυροφορίας σ·υνθήκην, -ής 
όποιας ή έχτέλεσις άνεδλήθη μέχρι τού θανάτου τού πρώτου* ό διάδοχό; του 
Φίλιππος Αύγουστος έπανέλαδε τήν υπόσχεσνν άπό κοινού μετό του Έρβίχου 
Β'. Άλλ' άμφότεροι δεν έ{επλήρο>σαν αότην πάλιν, διότι ό μεν Έββιχος ήριζε 
προς τόν υιόν 'Ριχάρδον, ό δε Φίλιππος έμελέττ|σε νό χαταλάδη τα έν Γαλλίφ 
Αγγλικό χτήματα. Μετό τν,ν δλωσιν τής Ιερουσαλήμ ήναγχάσθησαν οΐ βασι
λείς, άπό τήν πάγκοινον τών όπηχόων αυτών κραυγήν, να άνανεώσωσι τήν υπό- 
«χεσιν, 4188* ά^ιό τραπέντες α ^ ι ;  έπί τός άμοιδαίας ίριδας, δεν ήθελον?σως 
ουδό τότε έπιχιιρήσει τήν έχστρατείαν, έόν οΐ μεν Γάλλοι μεγιστάνες δόν άπε- 
ποιούντο τφ βασιλεϊ αυτών «3σαν χατό Χριστιανών υπηρεσίαν, άποΟανόντος δό 
τού Έρβίχου Β', Ίουλίφ 4189, δεν διεοέχετο αυτόν ό 'Ριχάρδος, δστις είχε 
μεν οό μικρόν τραχότητα, χαί πλεονεξίαν, χαί άσωτείαν, εΤχεν όμως χαί ζωη
ρόν θρησκευτικόν αΓσθημα, χαί άληθή δίψαν κατορθωμάτων, χαί άδιάσειστον ήρωί- . 
κον φρόνημα* ώστε, διό τήν άνάγχην τού ίνός χαί τόν χαρακτήρα τού Ιτέρου, 
άπεφασίβθη ήδη όριστιχώς τό έπιχείρημα, χαί οΐ δυο βασιλείς συνήλΟον, χατό 
Χεπτέμδριβν τού 4490, είς Μεσσήνην της Σικελίας, προτιμήσαντες τόν διό θα-



ΙπΙ 'ΐ^ν Παλαιβτ(νΐ]ν ίρίμον. *Έτι {νταΐΚία ί η ι ς  ϋίχον6τ)βαν κρος 
ϋιλ/,λου(, ιΐς  8 βυνιχ(λϊ9αν χαΐ αΐ τότε 'κεριντάβείι; τοΰ Σιχιλιχοό χράτου<. Μετά 
τόν θάνατον τοΰ τελευταίου Νορρ-αννοϋ τηε Σικελίας βαηλίως Γουλιόλμου Β’, 
1189, ή κυριαρχία τοϋ κράτους τούτου ηεριήλθεν ιίς την Κωνοταντίαν χαΐ 
τόν αύζι^ν αυτής Έ^^ΐχον ΣΤ ', άλλ’ οΐ μεγιβτάνες, μή δεχόμενοι την ζέντ,ν 
δεακοτείαν, άνεγνώριοαν ήγεμόνα τόν Τ α γ χ ρ Ιδ ο ν , υΙόν όντα 'Ροίέρτου, νό
θου τινός υίοδ του 'Ρογίρου Β '. Ό  Ταγχρέδος όπώιετεοεν άμφοτίρους τοίς ίπελ- 
θόντας βαβιλεΤς, τον μεν Φίλιππον ώςιρίλον τοϋ Γερμανού αΰτοχράτορος, τόν δλ 
"Ριχάρδον, <λς άδελφόν τής χήρας τθ3 Γουλιέλμου Β' Ιωάννης, ήν ό νίος δυ· 
νάοτης τής Σικελίας εΤχεν άδιχήοει* χαΐ δδίχθη μίν τόν Φίλιππον είς τηΐ 
Μεσοήνην, ^ιλιχως αότον θεραπεύσοντα, ούχΙ δί χαΐ τόν "Ριχάρδον, δατιςτότε 
όΙεπόρθηαε την πόλιν καί ήθεληοε νά ατηαη Ιπ ' αυτής την σημαίαν του, δι’ 3 
ήδη χαΐ ό βασιλεός τής Γαλλίας δυατ,ρεατήθη. Μόλις δί μετά μαχράς ίριδας 
συνεδιβάαθηααν χαΐ άπέπλευααν δχ Μεοβηνης κατά Μάρτιον τοΰ 1190.

Ό  πρώτος άναχωρήοας Φίλιππος Αύγουστος ϊφθασεν εότυχώς είς τήν παρα
λίαν τής Παλαιστίνης· ό δε τοΰ "Ριχάρδου στόλος διεσχεδάσθη ΰτΑ τρικυμίας 
μεταξύ Κρήτης χα\ Κύπρου, καί ίπειδή ό τής Κύπρου δυνάστης Βυζαντινός 
Ίσαάκιος προσηνίχβη χαλεπώς πρός τούς ναυαγούς, δ "Ριχάρδος έκυρίευσε τού
την χαί δίν άπεβιβάσθη είς Παλαιστίνην εΙμή κατά Ιούνιον. Οΐ εώτόθι χριστια
νοί, τήν Τύρον μόνον τότε ϊχοντες, Ιπολιόρκουν ϊτ ι την Πτολεμαΐδα" ό τοΰ Βαρ- 
βαρόσα υΙός ΦρεδερΤχος εΤχεν άποθάνει, ό δΐ Κο^βάδος ό Μομφε^βατιχός χαΐ ό 
Γουίδων ήριζον πιρι τής βασιλείας. Ό  βασιλεύς τής Γαλλίας Ιλαδε την μερί
δα τοΰ Κορ^άδου, ό δΐ "Ριχάρδος έφαίνετο προστατε'ύων τοΰ Γουίδωνα. Καί τότε 
μεν δ Κο^βάδος Ιξεχ«1>ρτ,σεν άπό τοΰ στρατοπέδου. Δολοφονηθέντος δό αύτοΰ μετά 
εν Ετος υπό δύο ’Ασσασίνων, δ "Ριχάρδος, δστις μετά τήν δντός μιχροΰ ίπάνοδον 
είς τήν Ευρώπην τοΰ Φιλίππου, είχε μείνει μόνος κύριος τών κατά τήν άνατο- 
λήν πραγμάτων, Εδωχε τήν χηρεύσασαν βασιλείαν είς τόν χόμητα τής Καμπα
νιάς "Ε ββϊχον Β', τόν γτ'μσντα τήν τοΰ Κο^^άδου χήραν, άπεζημίωσε δ> τόν 
βασιλία Γουίδωνα, ίπιτρίψας α·ύτω τήν Κύπρον. —  Τήν δε Ιπιστροφήν τοΰ Φι
λίππου προεχάλεσεν ή άδιάλιιπτος δχείνη μεταξύ αύτοΰ χαί τοΰ "Ριχάρδου δι
χόνοια, καθ’ ήν, ίπειδή προίχειτο περί άγώνος χοΐ πολέμου, ό έπί τή βο’ιμη χαί 
τόλμη ούδένα Εχων τόν ίνάμιλλον βασιλεύς τής Αγγλίας άναγχαίως ίπροτέρει 
■«οΰ ίπ ί τή πολιτική μάλλον συνέσει χαί δεξιότητι διαπρέποντος Φιλίππου. Τιυόν- 
XI ή τή 12 Ιουλίου χατιρθωθεΐσα δλωσις τής Πτολεμαίδος υπήρξε κυρίως 
Εργον τοΰ "Ριχάρδου, δστις ίν τώ δμα ήρχισε νά πολιτεύεται ώς άπίλυτος τοΰ 
στρατού ίρχων χαί νά φέρεται πολύ φιλιχώτερον πρός τούς Μωαμεθανούς χαί 
τόν δυνάστην αύτών ΣαλαδΙν ή πρός τούς όμοδόξους, ιδίως περιίίβρίσας τούς Γερ
μανούς χαί τόν δοΰχα τής Αυστρίας Αεοπόλδον ΣΤ '. Όθεν δ Φίλιππος, θεω
ρών τόν βααιλε'α -ήίς Α γγλίας δσημέραι μάλλον ίσχύοντα χαί φημιζόμενον, άπέ- 
πλευσεν είς τά Εδια περί τά τέλη τοϋ Ιουλίου, έπιτρέψας τήν άρχηγίαν τοΰ Γαλ- 
λιχου στρατού είς τόν δοΰχα τής Βουργουνδίας Ουγωνο. "Ο δε "Ριχάρδος, χαίπερ 
είς φιλοφρονεστάτας περιελβών πρός τόν είς πολλά ομοιον αυτφ ΣαλαβΙν σχέσεις, 
δίν ίδίστασε νά σφάξη ίπαντας το·">ς αιχμαλώτους Μωαμεθανούς, δμα εΤδε τόν 
Σουλτάναν άναβάλλοντα τήν ίκπλήρωσιν τών δρων ίφ’ ο"[ς «Εχεν ίπιτραπή είς 
τήν φρουράν τής Πτολεμαΐ,δος νίι ̂ χωρήση ίλευβέρως. Έπ»ν»λ*6ών δό τάς ίχ -
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·ρο«ρ·ξί«, ίρχι»η »?,< ίϊβχτι'Μως Ίηβ «ΐίραλ(β« χαΐ η«οΰτογ τρίμβν 
<ν«ην(ΐ>9η  ιΐς «ύ< 4χβροΰ(, ίιλ  τή< βαορβίτης χδτοίϊ 4νίρι{β<, ώστ» βύτδς ί  
ούί«γ γ«νν·Τβ« Σβλαίι-ί ΙηιχιΓρηη *ρ4ί €ύτ4» ίιβπριγματιόβίΐί. Τίχ* ^ 
'Ρίχάρίοί βννΛβί* ττΐ'' 4λλ4χ«βν ΙίΙ*» ΐοδ ν4 χα-(απαδ« |̂ τ4ν «ίλίμον, Λ ζιο- 
γνιίω» τ4ν τ<Λ ΣβλβΛν ’Α 4 ΐ ρ μιτα τή< *ρομντ^Λονίυβί(»η< ί ί« λ ^ ς
«V *Ιωάννη<, τίΐΊ όχοίβ» ίΤχι ««ιτΓβγίγίΐ μίβ’ ίβντοϋ άπ4 Σικ*λ(βς, χβΐ 
ίν β ^ Γ ζω »  Λν ίλλίίρηΛο» ίχΛνον ώ« χυρνάρχτ,ν τής Πβλ«ι«(νης. *Αι»- 
«χέντο« ί ΐ  ·»δ ^ λ ιίμ β τ ο ς  ί(4  την χβτβχρβογην των Χρι»τιβνών, χ «1 ίχο - 
βοΐϊΐβέντων των Γάλλων νΑ ίιηχηρηβωβι την «αρΑ τοδ Τιχάρ4«* μιλιτηβιϊ- 
•αν, χχτά Ίβύνιον το» 4193, ΙπΙ τήν Ίεροοοβλημ ί ^ ο ν ,  ^ 'Ριχάρίος « π ^  
ιρά«ι« ν4 ίχβνέλβη ίΐς τί̂ ν Ά π λ ίβ ν , διάτι »Τδ«ν, δτι, 'δι4 τί,ν διχίνοιάν τούτην 
τδ»ν «*»ρογδρων, «4δ«ν ήδύνοτο τ »  λοιηοϋ ν4 «ράξη λάγο» ί{ιον. Αλλά χρίν 
άννι^Μρι^^ βννωμολδγη»! *ρ4< τδν ΣβλβΚν τρ.ιτή άνβχωχήν, 4 ΣίΛτιμβρίβι, 
4193, δί’ ής οΐ χριστιβνβΐ πορίμηνον κατίχον«« τήν Άντιίχπον, τήν Πτβλ*- 
μβίδβ, τήν Ιύ«χην χοΐ άπάσοί τ4« Λ λ .τ  «ορ.λί*« ττύλιι<, ί*τ4« το» χ ,το - 
Λοφάντος Α«άλωνο<· ί«τρά*η δΐ 4 ^ι^ τδ» Ιγτον τά ^ ν  *ρο»Λ.»«« δλων 
των χριοτιονδν, άλλ'ά ’Ρ.χάρδος, διά νά λοΛ/.ηι τοδ< Γάλλο»^, χβρήνιιρ* ,δν 
δρ«, 3τι κ&< «ροοχονητίκ δφτίλτ» νά «ρβοίγη διοβοτψιον ^το. ούτο», ,^δ 
Ιιή ψ'λϊρ δνδμβτι βαηλέω« τη< ·Ιίρουβολήμ Έ^^ίχο». Μίτο δ» τβ»τβ, ίν άργή 
Όχτωδρίο», άπίχλιοην »?« τηνΕύρώπην, «ροδιίλως ΙιΛ τφ « ο π φ  το» νά 4«β- 

**« δ δ μ*τά πίντ» μήν.ς Ιπιουμίος θάνοχος, 
4193, το» ΣβλβδΙν, χολλίβτην τιβρι'χίν *ρορ|χ·ίν. Άλλ’ ό,τ» 'Ρ ιχά^ος χαΐ 6 
Φίλιππος Αδγο»»τοί, άπδ της χβτβοτάοίως τών 4ν Ευρώπη πριγμάτων δΐί- 
χωλύβηοχν το3 νά μιτοβωοιν 4χ ν/ο» *1ί τήν άνοτολήν, Ικ δ1 Γίρμβνίβς ώρ- 
μηοβν μίν τώ 1197 πολυάριβμοι ΙπΙ τίιν Πβλβιοτίνην οτβορο^οι, ούδίν όμως 
λδγο» ίξιον διίπροξον.

Β .Γ ϊρ μ β ν ίβ  χ ο ΐ  Ί τβ λ Ε ο .— ΌτοδΦριδίρΙχουΒβρβορδββυΙάς χβίδιά- 
δοχος Έ(5^ϊκο< Σ Γ  Ιπίοτηοι ηρδ πάντων τήν «ροοβχην τις τήν χβτάληψι» 
το» Ρ*»ιλίίο» τή ί Νίβπδλιως χοΐ τής Σιχιλίος, το ίποϊον, μίτ4 τ4» προ μ ,, 
χροΰ ουμίάντο βάνοτον το» ΓουλιΛμο» Β', ίΐχ* βφίτίριοθή, ώ« ϊ'πομίν, 6 Τ«- 
γχρέδος. Όβί» δ Έ|}^Γχοί, 4πίλβίΑ( ι Ι (  την Ίχολίον, δδίβ»*, διά τών 'ΡωμοΕων 
τους οποίους προοψχίιώβη, τδν ά«ιπράττοντβ ιΕς την άπίχτβίΐ» ίχβίνην της 
1|θϋβ[ι< το» πιπον Κ ίλ ίβ τ ΐν ο ν  Γ ', νά οτάψη βυτδν ώς βύτοχρότορβ 4ν "Ρώ
μη, ΆπριλΕιρ 4191, Ιηορίύθη (πίΐτα «1ς την χάτω ΊτολΕον, Ιχυρίιυοι πολλβς 
θύτης πόλίΐς χαΐ «Τχςν ^ χ ίο ίΐ ^δη τήν πολιορχίβν τής Νίβπδλίως, δτ*, διά 
την ολιβρίον ΙπΙ το» οτρβτο» το» Ι π ι^ ^ ν  τοδ χλίμοτος χ ι) τήν χβτάοτβο.ν 
τών ίν Γίρμον(γ προγμάτων, ήνβγχάοΟη νά ίπονίλβη ί!ς τά ?3ςβ, χβτά Σ ί« -  
τίμβοιον το» βύτο» ίτο»ς. Έντουβο δ Έ^^Ιχος, μετά Ιχβνοος άγώνβς χο', « ,λ- 
λάς διβπρβγμβτίϋβιις, βυνιδιβάοδη, Ιν ίορι το» 419*, «ρδς τον Έ^^ϊχον τον 
Αίοντβ, δβτις, <μο μίτά την άνβχώρηοιν το» Φριδιρίχο» Βορδορδοβ εΕς τή* 
γήν τής Ιπογγίλίβς, ίΤχ,ν δπιχίιρήοιι »4 άνορθώοη τδ άρχοϊον χατά τήν 8δ- 
ρΐιονΓιρμονίον χράτοςτο», ΕΤχ* δλ 6 Έ^^ΐχος ό Λίων ο»ν*ργ4ν ιΐς το»το τον 
όμιύνυμον νΙον »!δν το», βοτις ήΐη, λβδών φΙζυγον τήν μδνην 9»γοτίρ. το» 
πορβ^^ηνίβ» χίμητος «βλβτίνο» Κβ^^άδο», άδίλβοδ το» βδτοχράτορος Φρίδίρί- 
χον, άν»γν«ρ(β9η δπά τβ» Έ ^ίχο» ΓΤ' 4π«βί(!ς διάδοχος χ ι ΐ  των χτημάτων

17* «Ε3Η ΠΤΟΡΙΑ
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^  «νβιροΰη» Κο^^ίβου. Ή  «ννδιαλλβγη αΕτη βννίΐ^λιν* χ«1 ι{« τη* 
« χ υ τ ίρ «  λύ«ν Ιτίρβς τ»ν!>ί σιτονίβίβς ίιποβίϊίως. Ό  γιννβϊος άλλ’ άπιρίβχι- 
*τβ« 'ΡιχίρΙος 4 Λιβ«δβυμβ<, ίιτβνιρχόμ»νος Παλαιττ(νη;, προΐΐίμηΜ τή* 
ίιβ  Δβλμβτίας χβΐ Γίρμβνίβί ίΙ< την Αγγλίαν Ζπάνοίον. ΣυλληψβιΙ< 41 
χ·β*444ν&«&τ«ΰ ίχθροΟτον 4ουχ4« νή< Ανττρίβ; Διο«4λ4ον, Δεχίμβρίω 4192, 
ίτ·ρ»ίΛη 6π4 τβίτοο €(« τον Έ ^ ίχο ν  ΣΤ ', δ« ι^  χβτίχλ«ι»£ν βύτον ·{< ^οβι·· 
ρλν ^ β χ ί)ν , έν τη πβρα^^ηνίφ Βαν«ρ(φ, χαΐ έιτήτηβ» 4ι1̂  τήν 4λιυβ1ρ&>«{ν 
του τ4 &ηίρβγχον τδτ» τ:ο«6ν των 450,000 μάρκων άργύρου. Οΐ «ύπατρίδαι 

μ Ι ^  χλίίρος τ ί«  Άγγλ(*<, οΤτινις «λοίατην ΐίηξαν τον "Ριχάρδον ά ^ .  
»ίω»ιν χαΐ έγάιιην, ίδίχβηνκν νΐι χαταβάλωυι τλ λώτρβ χβΐ 4*λι5ρωβ*ν άμά- 
τωί την ντρώττ,ν δδοιν, μιτλ την όποιαν, χατλ τήν βυνθηχην, £πρ*«« ν4 άπο- 
λυβή ό ρ·β»λΕύ«· άλλ’ ό 'Ε^ρϊχοί ΣΤ ', »1« 8ν ό άδ(λ<ρδ« τοϋ "Ριχάρδου Ιωάν
νη;, άλπίζων ν1( βφ;τιριο0ή ώς έχ τή ; άπουοία; άκ«(νη; τόν θρόνον, 6πίβχ«το 
πλιίονβ ϊτ» χρήματα, έάν παρατίίνη την αΙχμαλωαίαν, άνέδαλλ* την άιτο^λά- 
χιαιν, «τ( ό τοΰ "Ριχάρδου ίπ" άδιλφή γαμδρί; Έ^ι^ϊχο; ό Δίων άπήτηαιν έντά- 
νοκ την άχτέλίοιν τών βυμφωνηθέντων, χαΐ ό ^λαχιομένύ; άπιλάθη τιλιυταΐον» 
Φίβρουαρίφ 4494. — Ό  "Ε^^ΐχο; Σ Τ ' μκιχ^ιρίβθη τίι χρήματα ταΰτβ Τνα 
έπιχιιρήαη νέαν ΙπΙ τήν Ιταλίαν ατραττίαν, ϊ ΐ ;  8 αι πϊριατάαη; ήααν «όμ;- 
νιΐ(* διότι ό γάρων "Ε^^ϊχο; ό Λέων *Τχι παραιτηθή τΰν πραγμάτων χαΐ μ ιτ’ 
όλΐγον άπέθανι, 4495* ό υΙό; του, ό νιώκρο; Έ^ρΐχο;, ;Τχτ χριίαν τή ; φιλίας 
τοϋ αότοχράτορο;, ό δί Ταγχρίδος άπίδίωα*, Φιβρουαρίφ 4494. 'Όβιν δ 'Ε ρ - ' 
Ρ«χος ΣΤ ', αυμμαχήαα; χαΐ μιτ4 τών Γενουαίων χαΐ των Πιαατών (;{; ο'ι);, 
θαλααοοχρατοΰντα; τότ(, ηαρέαχι πολλό δίκαια χαΐ ηλ;ον{χη'ματα, ΰπιαχάθη 
δ ΐ Ετι μιίζονα, ών οΰδιν έτήρη» βραδυτιρον, ώ^ληθΐΐ; άπο την άμοιδαίαν αύτών 
ίριν) «όχιρω;, τφ  4194, ίγίν*το χόριο; τοΰ βααιλίίου τη ; Σιχιλία; χαΐ Νιαπί- 
λ«ω;. Άλλα χατήαχυν» τδ κατόρθωμα δι' άπανθρωπία; χαΐ λ«ηλααία; γοδ»ρα;, 
άναμίλλου τή ; άπιατία; χα'ι μοχθηρία; τοΰ ένγάνιι άγ(ν«ατάτου άναβίίχθίντο; 
έχιίνου χαραχτήρο;. *Χ)βιν, άμα άναχο^ήααντο; βύτοϋ ί ί ;  Γορμανίαν, άίι^^άγη 
(Ι; Άπουλίαν ατάαι;, την όποίαν δπιλθόη αΰθι; ό "Ερρίκο; Σ Τ ' μ ιτλ τοοαΰτη; 
άγριότητο; χατάατιιλι χαΐ καθ' όλα τοοοΰτον άνηλ;ώ; άμάατια; την άλλοτ; <ΰ- 
τυχή χαΐ πλουαίαν Ικιίνην χώραν, ώατ« αΰτή ή βνζυγό; του ίδιχονόηο; πρδ; 
αΰτδν, οΐ 84 υπήκοοί του άδιάλλαχτον ^αθάνθηοαν μΐοο; χαΐ άποοτροιρήν' χαΐ 
ϊΙχίν ήδη ή άγανάκτηοί; των χορυ^ωθή, δτ* ό Έ ^ ϊχ ο ;, νοοήαα; ίν Μίααήνη, 
άπέθαν;, Σιπτιμδρίφ 4497, ;1; ήλιχίαν 23 0τών, χαταλιπών υΙόν τρκτή, τον 
Φ ρ * δ« ρ ΐχο ν  Β', τοΰ όποίου άπδ τοΰ 4496 <Τχο δκν(ργήοΐι τήν έν Γιρμανί^ 
Δναγνώριαιν ώ; διαδόχου του.

Ό  θάνατο; αύτοϋ μεγάλα; έπήγαγεν £ν το τή Ίταλίγ χαΐ έν τή Γερμανίά 
μεταδολά;. 'Δποβιώααντο; μετά τρεΐ; μήνα; χαΐ τοΰ πάπα Κελεοτίνου Γ', 
προεχειρίαθη ε ΐ; τΰ τοΰίκρου άρχιερέω; άξίωμα, έν άκμή τή;ήλιχία;, εΤ;τΰν 
μεγίατων άνδρων 0αων ποτέ έχυβέρνηοαν τ4 τή ; δυτική; έχχληβία; πη
δάλιου, ό Τ ν ν ο χ έ ν τ ιο ; Γ ', δατι;,ώ ; Ιχτενέατερον βέλομεν έχθέαει έν τφάχο- 
λοόδιρ $  48, παραυτίχα χατέλυαε την έν "Ρώμη αυτοχρατοριχήν κυριαρχίαν, 
«υνεχρότηαε ιροβέράν όμοαπονδίαν τών πόλεοΜ τή; Τουαχία; χαΐ ήνάγχααε την 
Κωναταντίαν νά έπιτρέψη ε ί; τΰν παπικόν θρόνον τό,τε ΰκέρτατον έπΙ τοΰ βα· 
•Λείου ιΛτή; χρέτο;) χαΐ την περί του εώτή; υΐοΰ έπιμέλειβν. Καί βΐ
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Αβγγοβάρίιο» ί ϊ ,  «^φΛτ,βίντι< ίπϊι της χιχτβττίβιως τώτ «ρβγμίςων, ά«ίβ*« 
λον τϊν Γίρμ.Βνιχ&ν ζυγδν' έν Γιρ|ΐβν{ς; ί^, οΐ μέν ιτιρί -Λν Ούιλφοών οΤχο» 
άντιγύριυ»« ρ«αιλΙ« τ&ν ίϊύτίρβν τβδ 'Ε ^Γ χ»  τβδ Αέοντος υ5&·ί Ό θ ω ν *  Δ', 
οΐ *4 ικρΙτΪΜ Όιν«βοϋ<ρ«νιχ4ν, τ4»ίίϊλφ4ν τοδΈ^^ίχου 2 Τ ', Φ ίλ ιπ π ο ν ,  
μιτβξί* των 6«οίω» πβρ^χβη 4γών μ«χρο< χβταοτριπτιχώτβτος, οβτις, χβΐ 
6π4 τοϋ ΊννοχίντΙου Γ ' ΰποββλπόμινος, 6«ι^ρ«« μέχρι τοΰ 208 ϊτους, οτ«, ίο - 
λο^νηθέντος τοδ Φιλίππου, όνίγνωρίβθη ό “Οβων Δ' παρβ πάντων ββ»ιλ*υς 
Γιρμανίας.

Γ . Ά γ γ λ ί β  χ β ΐ  Γ β λ λ ίβ . —  Ό 'Ρ ιχβρϊος Αίοντίβυμος, έπιχιιριζ»«ςτίι» 
βτβυροφορίβν α&τοϋ, ί»ν χβτίλιπι την {πιμίλιιαν τοΰ χράτοος »1ς τον άί(λιράν 
του Ίωάννην, τΰν Ιπιλίγ<μ·'^» τή Ιοτορί* ά χ τή μ ο ν *  (Ι.·€λ1·ηά, «ιτ* 
ίιίτ ι έπΙ τοΰ βχνάτον τοΰ πχίρδςτου ούίέν ίίβέτχ *Τχ· λάδ« χτημβ, ι?τ· 
ίιάτι Ρρβδύτιρον, ρβοιλίίις ΰν, χββηρίβη 6π4 τοΰ πάπα), άλλά «ίς ίά> χλη- 
ριχοΰς, τον Ιπίοχοπον Έλοος Γοολιέλμον χαΐ τον έπ(»χοπον Δορβμίου ΟΟ- 
γωνβ, ών 6 πρώτος, ίχδβλών μϊτ’ ίλίγον τ4ν ουνάδίλ^ν, μ κ ά  τοοαύτης Ιχο- 
β/ρνηοιν «ύβαιρκίας, & η ι  ά Ιωάννης, ώφ(λουμ(νος άπΰ την δυοαρίοχιιαν 
τοΰ χλωρού χβι τών ιύπβτριίών, ιΰχίρώς ήνάγχα««ν βύτδν νά χβτβλίπη τήν 
χώραν χαι χακΩιαβς την βέοιν του. Μή άρχοόμίνος 8λ £?ς τί^ν άπλήν ίπιτρο- 
πςίαν, ί)βίληβ£ χβΐ δλως ν4 βιρίτιριοβη τά τοΰ πριοβυτίρου άίίλιροΰ 8ίχαια, 
βυμμαχηβος ίπ ΐ τοΰτψ μ«τά τοΰ Φιλίππου Αΰγοίβτου χαΙ ραίιουργτίοας, ώς «ί- 
8ομ(ν, πβρβ τψ Έ^^ίχφ ΣΤ '. Ά λλ4 4 'Ριχάρίος χατώρίίωβί τίλιυτβΐον, ί  494,* 
»β έπανίλθη ι ΐ ί  την πατρίδα, χαΐ, άνολοβών ττ,ν άρχην» ήβέληα* χατ’ άρχάς Λ  
τιμωρι^αη τ4ν Ίωάννην* Επιιτα όμως, ίξιυτςλιοβίντα ίλτιινώς ίνώπιδν του, το» 
ίσυγχώρηην, ώς άχίνίυνον. —  Ό  'Ριχάρίος, !μα μ*τβ τί)ν ίπάνοίάν του, Ιπ*- 
χίίρηο» πολυςτη πρ4ς τί,ν Γαλλίαν πδλιμον, δβτις δμως ουδέ» ίλλο άποτέλι· 
αμα ΐοχιν «Ιμητδν γδνον τών ΰττηχδων χαΐ την δηωαιν τής χώρας άμψοτέρων 
τών βϊοιλίων, οίτινις, παρ»χτ4ς τούτου, ίψορολδγουν άνηλιώς οΰτούς’ ιδίως δ’ 
ϊπαβον άηδ τοΰ Φιλίππου Αόγουατου οΐ δοατυχίΐς Ιουδαίοι, οΤτινες, άφοΰ προη
γουμένως έίωρίοθηοαν Ιλ τής Γαλλίας ΰπ' αντοΰ, δημιύααντος μεν τά άχίνητα 
χτήματά των, άποφηναμένου 81 τάς πρδς αυτούς ό^ειλάς τών χριστιανών ώς 4{(ι>- 
φλημένος ίμ α  χαταδληθη αΰτή) τ4 πεμπτημύριον τοΰ χρέους, ήδη ϊλαδον την 
άδειαν νίι Ιπανέλβωσιν έπΙ τή πληρωμή ΰπερδγχου πάλιν ποβοΰ. Τελευταίο» 
βυνωμολογήβη μεταξύ τών διαμαχομένων εΙρήνη πενταετής, 4 4 99, χαΐ μετά τρεις 
μήνας, άπέθανεν ό 'Ριχάρδος είς πύλεμον τόν όποιον πάλιν έπεχείρηβε χατά 
τίνος ΰποτελοϋς.

“Απαιδος δε άποβιώααντος αΰτοΰ, διεδέχβη την αρχήν ό Ίεοάννης ό ά χ τ ή -  
μω ν, δστις, οΰδε αύνεαιν, οΰδΐ άνδρείαν Ιχων, χαΐ προςτούτοις ΰπό τών "Αγ
γλο)» πρ4 χαιροΰ μιβούμενος, άναγχαίως ήττήθη ΰπό τής πανουργίας χαΐ Ισχύος 
τοΰ Φιλίππου Αΰγούστου. ϋρός τούτον περιήλθεν άμέσως εις πόλεμον, χαθό 
άναγνωρίσαντα ώς νόμιμον κληρονόμον τών έν Γαλλία Αγγλικών ε̂ούδ<ι>ν, τόν 
Ανεψιόν τοΰ Τεοάννου, υιόν 81 τοΰ πρεσδυτέρου άδελιροΰτουΓοδοιρρέδου, Αρθού
ρον· χαΙ πρώτην ταύτην χαΙ μόνην φοράν είς δλην την ζωή,ν του άνεδείχθη ε·λτυ- 
χής, νιχήσας τούς Αντιπάλους χαΐ αίχμαλευτεύσας τόν Αρθούρον* άλλά τότε, 
φονεύσας τόν άνεψιόν τούτον, προσχαλιΐται όπό τοΰ Φιλίππου, ώς ΰπερτάτου φεου- 
διχοΰ κυριάρχου, να δώσ^ λόγον περλ τής πράξεως* έπειδή δέ δεν ένεφανίαδτι, 4



φ{λι*«ο« χβΤΒλβμδά»»» ίπβντβ τΔ ίο κβ) δι«ιχη Γβλλί^ χ»,^-
»»*ίάτοο, ϊ «  81 χβΐ οι-ί Νορμβνδίαν ούττ;». Ό  Ιωάννης δβλίΐην'άιΛΆγγλΓβς 
άτάρα^ος νήν «ρδοίο» ταύτην -«Λ <χ·ρο5 του, ^»«νίζων χαι χβτβπιάζω» τ«Λί 
(ιπτ|χ4ου( χαΐ ((« £ιρροντιν παρχδςδομένος άχολαο^αν’ τ(λευτ«ί<ιν ηθέλην* νλ κρά- 
(^τε , άλλ’ 5μα άποβ(6αβ6(Ις ε!ς την Γ«λλ(αν χαι ττυρηολη»ας μίαν «δλιν, 
άχανήλθη ·1ς την Άγγλ(·ν κβΐ «ννωμολόγτ,σι βυνίν,χβς, {»’ ών άφ’ 8λων -ρών 
μεγάλων βύτοΰ άντεΰθιν τού τιορβμοΰ χτημάτων 8*ν διίρύλβξεν »ίμή την τής μη- 
τρ8ς χληρονομΕβν, <206. —  *Ενν 8*, το«ουτοτρ6«ως « ρ ^  τον Φίλιτπην Αδγου- 
οτον «ολιτευδμςνος, άκέβαλλ* παοκν καρ& τοΐς ΰκηχδοες ίιπόληψιν, ηίριήλΟ* , 
χβΐ «ρ8ς τ8ν ττάχαν Ίννοχένηον Γ ' ί!ς £ρ(ν, βίρτώ μίν ίκαγαγοϋσαν ά8ιαλε(-  ̂
τηους συμφοράς, τίρ 8ε Άγγλιχφ {θνκ «ιριτςοιήοαναν τάς βάβιις τοϋ άλιυθίρου 
ίχείνου ΤΕολετιυματος, τ8 8ποϊον 8<ν ίπαυβεν Ιχτοτε, προϊάντος τοΰ χρόνοι  ̂ουμ- 

.«ληροόμενον. Δςδη, τώ 4205, ίιχονοησάντων τών έχλογίων τής άρχίεκςοχοιτής 
Καντιρβυρυας μοναχών, δύο «ροεχε(ρ(β6ηβαν ΰποι)/)'θ[θΐ, ή 8ί  μεταξύ αυτών έχ- 
λογή άνετάβη, τή αυναινίαει τοϋ Ίωάννου, είς τόν πάπαν, οατις, ουδέτερον αυτών 
άΐηοδεχβείς, διώριαεν ίδιον άρχιεπίαχοπον. Ό  βααιλεϋς, μή δεχθείς αΰτδν, δα^· 
τερίβθη τί( είαοδήματα τής άηιαχοπής, ό δε Ίννοκεντιος, ά^οΰ ίπροαπάβηαε νΔ 
τον μεταπείαη, χαθυπδβαλε, Μαρτίφ 1208, £παν τδ βαβίλειον τής Αγγλίας 
ίΐς  την λεγομενην άργίαν (ίο(<η11ο(ιιιη), ήτοι είς την χατάπαυαιν πάβης έχχλη· 
αιαατιχής πράξεως. Επειδή δλ δ κλήρος, παρο|υνθείς υπδ τής τοραννίας τοΰ 
Ίωάννου, ΰπδχυψε προθύμως είς την προαταγήν τον πάπα, δ βαοιλεΰς χατδ* 
τρίξε χαΐ χατιηίιαι δεινούς τούς άπιβχδπους' χοά, φοβούμενος ίτ ι χείρονα, περι- 
εατοιχίαΟη ΰπδ μιαθοφδρων χαΐ χατίθλιψεν δπίοης τούς υποτελείς. Έπίαχοποε 
χαΐ ΰποτελεΐς «υνεννοήθηααν μετδ τοϋ βααιλεως τής ΓαλλΙβςι δ δλ πάπας, τψ 
μεν 4209, άφώριαι τον Ίοιάννην, τ$  δε 1242 χαι χαθήρεαεν αυτδν, δ(ι>ρήαας τδ 
βαβίλειόν του είς τδν Φίλιππον Αυγουατον, παραβχευαοθίντα νδ τδ χαταλάβ'^ 
Τδτε δ £θλιος Ιωάννης, χαταπτοηθείς, πραβίπεαεν είς τδ ίλεος τοΰ άρχιερί<ι>ς 
τής 'Ρώμης, χβΐ ού μδνον άποχχτέατηααν είς ΐδ ς  ίπαρχίας αυτών τούς 4ξω· 
αθέντας κληρικούς, ίτι δλ άπεζημίωβεν αυτούς, άλλδ ύπεχρεώθη χαί νδ δεχθ^ 
τδ άλεύθερον αύτοϋ βααίλειον, ώς φίουδον, παρδ τοΰ πάπα, μετδ έξευτελιατιχών 
τελετών, χαί νδ πληρών^ είς αύτδν άτήαιον -φόρον, 4213.—  Όπέαον άλλοίαν 
βχβατιν ίλαβεν άνάλογδς τις Ιρις τοΰ Φιλίππου Αύγουστου πρδς τδν αύτδν Ίν* 
νοχένηον 1 Ό  Φίλιππος, μετδ τδν θάνατον τής πρώτης ούτοΰ συζύγου, «εριήλ- 
θεν είς δεύτερον γάμον πρδς την πλουβίαν Ί γ γ εβ ύ ρ γη ν , αδελφήν τοΰ βασιλίως 
τής Δανίας Κονούτου ΣΤ'* άλλδ την άπιοΰσαν τοΰ γάμου, 4493, άπίβαλεν βώ- 
την ίπ ΐ τή προφάσει άχατανιχήτου άποστροφής, σφετιρισάμενος την προίκα, 
ο( δδ άπίσχοποι τοΰ κράτους, ^ίμοντες τδν βασιλία άχεΐνον, δέν άτύλμησαν νδ 
άντείπωσιν είς την περί διαζυγίου άπαίτησίν του. Ό  Φίλιππος μάλιστα συνε> 
ζεύχθη, τμ  4496, είς τρίτον γάμον, την Μ αρίαν Α γ ν ή ν ,  θυγατέρα Γερμα
νόν Τίνος δουχδς, δπαδοΰ τών Όενσταουφενιδών. Ό  Ίννοχέντιος άνέβαλεν έπΙ 
μαχρδν την τιμωρίαν τής τοιαύτης διαγιογής, άλλδ τελιυταϊον άψηφισεν άργίαν, 
δ 4 99, χΒτδ τής Γαλλίας. 'Ο Φίλιππος δμως προσηνέχθη μετδ τοσαύτης Ιπιτιρ 
δειύτητος καί ίπιμονής, ώστε ό πάπας ού μόνον ήναγχάβθη νδ ένδωση, 1204, 
άλλδ βραδύτερου, ώς είΐομεν, χαΐ τδ βαβίλειον τής ’Αγγλίας είς αύτδν Ιδωρή- 
^ τ ο .  Ό τβ δδ, ύποχύψαντος τοϋ Ίωάννου, δ Ίννοχέντιος παρηγγειλε τον Φίλιπ- 
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ίΐ»ΰϊ^ τ «  χ « «  ·ϊή< Άγγλίβς ιιβρ«σ«ϋ1ς, ό ββυιλίίις τη< Γα^λ( (̂  ̂ίιη',ν· 
•ΕΤ,βΕγ, οΐΐ ή'έΐίΐ ·ιτ|< Ά γγ\1«ί έχιΐνη χοριαρχίβ τοΰ « ίπβ  ϊΐ»βί ιΐ3ρ(1νομο(' κβ», 
ίπειδη ό Ίωάνντ,ς, ουμμβχτ.σβς μ ί τον Ό ίω ιβ  Δ', το» Αντίπαλο» « 5  μοτα Φίλιπ
πο» τοΟ Δύγούβτοο συνδε3«μέ»ο» Όίνβτβοοφίνιχο» «ύτοχρβτορος, ίνδβαλεν Απδ 
ΧΜϊοόμετα τοΰ βυμμάχο» (1<τήν Γαλλία», ουγχροτεϊτ» « ρ ΐ  ϋοι>6(»α<, 27 
Ίο«λ(ο» 4344, μάχτι μεγάλη, χαβ’ 5̂» ό Φίλιππος όλοαχερως κατίτρόπωα» τα 
ΓερμβνιχΑ »α  ̂ τίι Ά γγλιχλ στρατεύματα. Τ6τ* σονωμολογηΟη μέ», διλ μοαι- 
τι(βς τοΰ πάπα, άναχωχη μεταί» Γαλλίας χβι Αγγλίας, άλλ’ οΐ “Αγγλοι ΰαρίν- 
νοι πα\ έπΙαχοποι ώφελί,βτ,σαν ίπ4 τη» ήττα» ταύτη» τοΰ βασιλεως χαΐ 4πανα- 
στάντες τό» ί»πεχρ4(ι)σα» να ύπογράψη τδν ιιολ»βρώλλητον μ έγα ν  χ ά ρ τη »  
^ώ » ίλ ευ β ερ ιω »  (βι·β·>· οίιοΠα Ιί1>βς(>Ιαηι), δι'ου  Οπεσχεθη, 4π’ ονόματι 
έοΜΜ χα> των δίαδύχων του, ότι θέλει Αιεέχει τοΰ λοιποΰ πάσης τοΰ καθε
στώτος διχαίου προσβολής καΐ ότι Οίλει ανορθώσει χαΐ πραγματιώσει το έπι τώ» 
Αγγλοσαξονικών χαΐ Νορμαννιχώ» έθίμων τεθεμελιωμενον κυβερνητικόν χαΙ 
όιχαστιχόν σύστημα. 7£ίως όε ώρίσθησα» Ακριβώς οΐ εισπρακτέοι φόροι, ίιετά- 
χθη, ότι όιΑ βασαν όχταχτον εισπραξιν Απητεΐτο ή συναίνεσις τοΰ Παρλαμέντου, 
ό έστι, σωματείου συγκειμένου Από ομ Ανωτέρου κλήρου, τών Βαρώνων και τώ» 
έλευθέρων γεωργών, χαθωμολογήθη ή έλευθερία τον εμπορίου, Απηγορενθη ή αυ
θαίρετος φυλάχιοις χα\ δήμευσις και ήνωρβώθη χαΐ έηαγιώθη ό Αχαιός όικα- 
οτικός όργανισμός. Ιΐροςτούτοις οΐ στασιααταλ Απήτησαν την Αποπομτεήν Απάν
των τώ» ξένων ΰπηρετών και ύπαλλήλο» τοΰ ^σιλέως, τήν όιάλνσι» -ηό» μι- 
βθοφοριχώ» ατρατευμάτεον χαΐ την συγκρότηαι» έπιτροπής 33 Βαρώνων, όργο» 
έχούσης τήν έπίσημον της όιαγεογής τοΰ βασιλέιος κΑ τώ» υπαλλήλων αΰτοΰ 
έπιτήρησιν. —Ό  Ιωάννης, ίτπό τής άνάγχης πιιζόμενος, £ιμοσε τα πάντα* άλλά 
μετ’ θλ'γον, δία τών μή ΑπολυΟέντο» καΐ ότι μάλλον αΰξηθέντων μισΟοφύρω» 
και υπό τοΰ Ίννοπεντίοο ύποστηριζόμενος, έπεχείρησε νέον χατα τών Βαρώνων καΐ 
έηιοχόπων Αγώνα* αότοί δέ, Αναφανδόν ήδη μετά τοΰ Φιλίππου Αυγούατου συμμοι- 
χήσαντες, προέτεινον τό οτέμ|ΐβ τής Αγγλίας είς τόν υΙόν αΰτοΰ Λ ουδοβί
κον Η', όστις, Αποβιβααθείς είς την νήσον έχείνην, χατΑ Ηάιον τοΰ 1310, 
έστέφθη, κατό Ιούνιον, έν Λονδίνφ. Ά λλ' 6 πόλεμος έξηχολούθησεν ό/.έθριβς καε 
Αδιάλλαχτος, μέχρις οό, ν ^ ς  κοινή* τών Άγγλων εόχαρίστηαιν, ό Ιωάννης Απε- 
βίωσε χατό ’Οχτώβριον τοΰ αότοΰ έτους· * "  Ανήλικος υιός του Έ  ̂  ρΐ χο ς Τ ' 
έπετροηεύθηΰπόΑνδροςέπιτηδειοτάτου, τοΰχόμητος Ι ίε μ β ρ ο χ ία ς  Γ ο υ λ ιέλ - 
μον, όβτις, οπιύαας νό στέψη τον νέον βασιλέα χαί Αναγορευθεΐς αυτός έπιμε- 
λητής, ή, ώς λέγουαιν οΐ “Αγγλοι, Προτέχτωρ τοΰ κράτους, περιήλθεν Αμέσως είς 
διαπραγματεάσεις πρός τους πολεμίους Βαρώνους, Απέσπασε τους κλειστούς έξ 
αυτών Από τής τοΰ Λουδοβίκου μερίδας, χατετρόπωσε τούτον χατά τ ι γην χαΐ 
χατΑ θάλασσαν, τόν χβτέπεισεν, έπΙ τή πληρωμή τών έξόδων τοΰ πολέμου, να παρ- 
αιτηθτ] νώ» έπΙτοΰ Αγγλικού θρόνου Αξιώσεών του, Σεητεμβρίφ 1217, έχεκύρωσε 
τΑ δίκαια χιΑ προνόμια τών ΰπτ,κόων, δια δέ τούτου οΰ μόνον την ειρήνην ήνώρ- 
θωσεν, Αλλα Αχήλλαξε χαΐ τον έπιτροπευόμινον ύπ’ αΰτοΰ βασιλέα τής πρός τόν 
Ριομαϊκόν θρόνον ΰποτελείβς, διότι οϋ μόνον ή περί τούτου πρδξις έθεωρεϊτο 

Ακυρος ΰχό τώ» “Αγγλων, Αλλά καί ό πάπας δέν Ανεγνώριζε τό» μέγαν χάρτην. 
ΚατΑ δυστυχίαν ό συνετός έχεΐνβς Ιΐροτέχτωρ άπεβίωσε μετ’ Αλίγον, 4212.

δς, τήν φαυλότητα τ«ν 'ίνάννοθ} ή ^{^λιχή Αξία καί ΐαχ,ΰς έμειοΰ-
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Περ\ - ά  τέλη τ-/5« ίω δεχά-πκ  έχατονταετηρέίος, 4 αύτοκράτωρ 
^ιχο; Γ Ι ' ίΟέλτ,σβ νά άνορθώσ^ τίιν άχανό ρίΛνβρχίαν τ<Λ Ιίαρόλου 
τοδ μεγάλου καΐ τών ΟΟώνων. έν  άρχ^  5έ τ ή ; τριςκαιίεκάτης δ πά - 
<τχς Ι ν ν ο χ έ ν τ ι ο ς  γ '  έτηχείρηοε ν’ άνανεώση χα ί ετ» μάλλον μέχρι 
τινδς να έπεχτείννι τό ίεραρχιχδν τοΰ Γρτιγορίοο τοΰ Ζ ' σύστημα, βχ- 
βέτομεν ένταϋθα τούς αγώνας τοΰ  ίεεριφανοϋς τούτου Ιεράρχου, χα ΐ 
τ ^  συνίείεμένην μ ετ’ αύτών τ β τ ά ρ τ η ν  Σ τ α υ ρ ο φ ο ρ ία ν "  ετ« 5έ 
τίιν μετά ταύτης πάλιν χατά  τδ  μάλλον καέ ^ττον συνεχομένων λοι
πήν Ι σ τ ο ρ ί α ν  τ ί ς  Λ ν α τ ο λ ί^ ς .

Δ . Ιν ν ο χ έ ν ν ιο ς Γ χ  — Έ ν ε τ ία .  ·— Ό  Ίννοκίντιος Γ ', Ιλχων μίν <4 γέ
νος ά«4 τών χομήτων τνίς Σεγνίυς, έ*«βιδ»υθε1ς δ1 Ιν Πιφιοίοις κβΐ έν Βονω- ’ 
ν£ί, ττροεχίιρίοθη χαρδινβλχος εΙς ήλιχίβν «ίχοοι έννία έτών, καν ιτάπβς είς 
ήλιχίαν ετώνέχτδ προς τοΤς τριάχοντβ, 4<98. Εύρς δέ την Ιταλίαν«ιεζομένην 
χαΐ προσδοχώσβν οωτηρβ χβΐ προττάτην χατα τής τώ» Γερμανών ούθβδΗβς 
την Νεάπολιν χαί την Σικελίαν χηρευούαας ήγ^μόνος χβΐ την ίλην χριοτιονι·)- 
βύνην της δύβεως νέαν βουλευομίνην σταυροφορίαν. Αΐ περιοτάβεις ίρβ ^βαν εύ- 
ςχενεσταται εις τον δραβτήριον Ιχεΐνον, χβΐ Ιπποτιχον, κβ’ι άχμάζοντα είοέτι ίν- 
δρα. Τωδντι, τήν έπιοΰοαν της άνο^^ηβεώς του, όπεχρέιυβε τον πρδτερον ΰιιο τοΰ 
βύτοχρβτορος κυροόμενον κβ« την Γερμανικήν κυριαρχίαν έκπροβωποΰντβ έπαρ
χον 'Γώμης, ν4 έμδση όρκον «ίοτεως εις τον παπικόν θρόνον τό αύτό δε πρά- 
ζας χολ ώς προς τας λοιπβς πόλεις της έκκληβιαοτιχης πολιτείας, ίκ πρώτης 
άφετηρίας βυνεχρότησεν «ντοτελλς πατηχον κράτος. Έπειτα, διά νά χαταβτήαη 
«Βύνατον την άνόρθωην τοΰ «ΰτοχρατοριχοΰ αξιώματος ίν τη μίση Ιταλία, διε-- 
νήργησε την υτιό τών Τουβχιχών πόλεων βυγχρότηαιν όμοβπονδίας, όμοίας της 
Αογγοβαρδιχης, ης μόνη ή Πίββ βέν μετέβχε, μείναβα πιστή είς τόν αΰτοχρά- 
τορ*. ’ϋν ιδ'ρελτ,ίϊίΐί 4χό τή» άνηλιχίτητ* τοΰ υίοΰ τοΰ Έ^|^{ςρΐ{’



3 Τ ',  Φριδιρίχβο Β* ( ί« Κ , ά»ΒγορΛβ<«οϊ « «  θϊίβι»·τ(» ΦιΜίΡΚΟυ 
·ί¥ΐ< ΓιρΗΛνίβς, « ίρ ω ^ ίθη  ιΙ< μίνο» ’ί ί ί  I‘VΡ^^ χλτ^νίμημβ) χβΐ ί ιώ  χτι» 
ίμτίχβνίαν ϊή« Ιιτιτρο·Χί-»ύβη4 «ύτίιν μτ,ϊρ4< ■«« Κωνβτονϊίβς, χατ’ άρχλ< μ}· 
81» έχέτρεψι» βύτ^ 4χ  ̂ ■««» 'Ρββίί«« Γ^^χάρδοο χαΐ 'Ρογέρου Α ' 8ί8ο- 
μένη» «βπιχη» τ?τς ήγεμβν(« <Χ«{'̂ .ί ^  δρν « 5  ν ΐ « ρ . . -
τ τ ^  τώ» ϊφονομίω» 8β* εΐχ* «ρΑτ«ρο* ««4β« ή χ»»>ι«ί|
2·»5*γωγή» ϊώ» ίχιΛτ,9ΐβ«ίΧω» ιτρβγμβτΐΰ»· μετ’ 4λ!γο» 8», Λινούβης τής Κων- 
•ταντίας, 4 4 98, &ΐΰρ£?βη 8 ’ΙννοχΜτκΚ, ίι*  δι*β>ίχν <»)«, ί^μελητής τού χρά- 
το«ς· χβΐ ίτφ ζ τρ *  μΐ» ί<>Τί'>Ρ^ 2 « β ΰ β β  ίντίπβλον, ·»» ίΜ ϊδ τ ώ »  Σ υ ς ι λ ώ »  «χο- 
^ττιριχ8έ»τΒ δοΰχβ του Άγχώ*ο< Μβρχοοάρίιο», μ«τ2ι βλ τδν βά»»·»» βύτοϋ,
4202, τ4» ίδελφδν το« Δςεΐ}8λ8ιο», Λλ4, 4206, διέ-
βωβε ττ,ν 4» τή ΣίκελΙμ το», χ«1 <̂ροϋ τ^ρήλθεν ό τής ίητροχείας »»-
τβ» χρ8»ο«. —· Έν τψ μετοί» τοι^Ψ, 4 Ίννοχίντιος χβρεβχευββ» χβΐ ιττβυρο- 
^ρίβν »ίβ», *ρ4ς ί»  ιΰδιώτβτα* ή»β» οΐ βίρ»σϊά«ις, ίιέτι οΐ το» Σ«λβ81» υίοΙ 
23ιχονίτ.<ΓΒ», δμβ μ·*» τ4» 8ά.«τον αύτοΟ, «ρ4ς άλλήλους· 8 δρχ«ιρε»ς «βρε- 
χώρηυεν’ ίιπΐρ το» 8πιχε»ρήμ*τι>< Ιχι£»ο» τ4 ίέχατο» τώ» εΐ«.8ι,μάτω» του, Ιπ ί- 
ββλε» εις ίπβντβ το» χλήρο» τής δυτικής ίχχληοίχς ιρδρον τριώ» ήμιβ» τοΤς 
Ιχ»το», χβ4 μετ* τοσιΰ-ηις Ζ«ι·πίειδτ»ιτος χβ4 δρβτπιριότητος ένήργητε, δ»« τω» 
έξάρχω» χβΐ χτ^ρύκω» βυτβΰ, ώττ* τ<ρ 4429, (ίλεϊοτοε 1 αλλοε ήγεμύτες χβΐ 
ίΐίχδτβι Ελβ6ο» ι4» βτβυρδ». Τού«β», ο4 δ»ομ«»τ0τ£ρο« ή«»» δ Κδμης Κομπα
νίας θ εο β ά λ δ ο ς , δ χόμτ,ς Βλεβώ» Α ο υ δ ο δ ίχο ς , οΐ χέμητες Σ ίμ ω »  ό 
Μ ομφορτΙου χ α ΐ 'Ρ α ιμ δ ν δ ο ς  δ Μ ομ μ ιρα ιλ Ιου , δ βτρατάρχης Καμπα- 
νίβς Γ βδβφ ρΙδος  δ Ο υ ϊλλ εβ ρ δο ο ΐν ο ς, δτης χαΐ περιγρα^» τής Ιχ- 
στρβτείβς ταύ τν  συ»ίτ«?ε, αωζομέ»τ,» μίχρι τβϋίι, δχδμης Φ λβ»δρ£βς Β «λ· 
8ο»Τ»ος χ*  ̂ δ χδμης τοΰ Άγ£οο ΙΙαόλο» Ο υγω ». ’Δκεφάσιαα» δε οΙ βύμ- 
μαχοι, Τνβ άποφόγωοι τδ «ιβτ,ματα τώ» «ροτ.γουμ8»ω» ατβυροφόρευ», »4 «ο- 
ρε»0ώβι» είς .Παλ«ιατί»Γ,» δι4 δολάββνμ, χοΐ, προς τοΰτο, βυνεννοτ,δτ,βα» μετά 
τής Έ»4ί£βς, τής δποίβς ιαιρδς ιΤ»« »ά ίχΜοωμχ» δι’ δλίγο»» τή» προτέρα»

' ι Ιατορία».
ΙΟτε έ» τβ  πΙμ«τ^8χβ«ο·<·ετ»η><βι ο> Γόεδη Μ <δ» άΜ^ιχο» «>Ι »1 Οδ»»« ΰχδ 

τή» λετ(λα» 88τ»>αν τή» δν» Ιταλία» (Β·βλ(» «μίκα « ιλ. 440 )  443), πολλοί χάτοιχοι 
έζήτηοα» δτνλον 4x1 τά» μιχρώ» νήοντ, τ4 δπκα δχοτιλοϊ^σι τή· τεναιρώδΐ) »»» 4x6»·. 
λπ» «ον Β(4ντα ποταμού (τον Μείβαχο» «οϋ Χ«;46«νος) παριλίαν, βιά ντινώ» 64 πόρυπ 
4π’ άλλήλα» χπρίζοιται. Κατ* 4ρχ4ς δζηαατ α ν ιίΐι ώς πτνχοΐ δλιιΐς, 8ιιμαιρ«τ>χ4» 
Ιχοττες πολίτευμα, έχδατη 44 νήβος 4πιτ4λε> (81α» πολιτε'αν. 'Β χκτα βμνς, πλ»υιή- 
«αντες χαΙ χαταληψΙείτης τής £ν« Ιταλίας Μ τ»ν Αογγε6αρ6Ι«ν, ήοίάνί-ι^οαν τήτ 
δνίγκην τής 4»ύοΐΗς χαΐ τής δμοιβαΐας δμύνης* δΟεν,πιρΙ τά τ4λη τής 4626μ»ι: 4χα· 
τ»ττ«ετΐ|ρ(8ος, χοινίν «ξελίξαντβ δρχοντα, δαης, {νβμαζδμενος 6 ού ξ ή 6 4 γ η  ς, καί 
46ριύ·>ν τΙς τή» νήοον *Ρι4λτον, βυνεχίλιι τή» χοινήν τοΰ βήμου 4χχλ»ιτί>ν, Αώμζε 
τούς χιΑρνήτας χοΐ βιχαατδς τά» χατ* (81α» «ολιτίιδν, χαβίβρυι τούς ύπ4 τού (ήμου 
4χλ«7ομένους Ιερείς χαΐ 18!χα(ι χατ ' {ρεσιν, ώς δτύτερος βιχαατής, ΟερΙ τούς χρό»ους 
το» Ιαρδλτν τού μεγάλα, δτε τ4 μύλνς άναρυάμενα» Ιχεΐνο χράτος ήναγχδζετο »4 πεμ - 
παιήται »ί» μ4ν «ο6ς 4ατ1»ε»ς, -νΰ» 64 τούς Βυζαντινούς, «ξιδλοτ·» ήρχ»ε »4 λαμ64- 
» ϊ  4«(Η·ι» 4 πλούτος τνν Έ «τνν, 4π4 τοΰ Ιιαμεταχομιατιχού Ιμπερίαυ τ4 έποίε» μετ· 
ήρχοντ» μεταξύ τΰν 4» λρριχ«· 4» Ιαχανί^ χαΐ 4» Σιχιλίς^ ΙΙπαμεΙα»»» 4ρ'4»4ς, χαΙ 
τ»ν  Βυζαντινών, ϊλα ύνν, Γερμανών χαΐ 4«γγς6α(8{ιον χατοίχπν τής Ιΐβματιχής 4αλ4α·
η ι  ^Λ' Μι^ δ^1ζ«* «·1ν«ξ^1<|ν |·1  «ήν Μ{9λΙ·» «ή< Ι·τρί>« χ«4 τής ^ ·



ΤΜΗΜΑ Δ'. 18*
| ίΜ « (  « τ ^ · ι <  δΐίβίιβιιέν·» ·ή ν  μ ·7 ίμ«Ν βογ^, Ι«Ζ«ρ<
Μ «, Τ*β * Λ Λ ·χ Μ η  ·ατ& 1ξ»»|κχ·)ΐ ίχ*ρ5» χ» φΛοι«ίλ·μ*ν κν(νμα τ5ν ί ί χ υ ρ ί ν Τ  
»4*ν, οί«»ι< μ Ι Ι·ηΜ α, *(< χές Ιλλα< Ιτ>λιχ1« «βλιτ·ί·«, ^δ>«λ((κ(Μ< * ^ ς  ί χ ΐ  
Χν,ΧβΜί ήριζβν. ΠιρΙ ϊ*  ΐ ίλ η  τή< ένίιχίτης 1χ«Μντακιιμ{ο«. «οηύιη ήτβ ^ νηηιχή 
ν»ν ·Β.«τώ. <ύν«μ>(, δ β « ,  6Λ  ««νίρομήί β&^δν χ«ρί«ς, ^ Β^ζ«ντιν4« β ύ « χ ρ ί^ »  
λλίξιοί ή«»»ή»η «λ 4χο«;βΐΜ« ·»4. 'Ρο6·ρ«ν Γκβχά^ίβν, »χιν<ψβί. ίν τ ί ίχ ,χ ίο ! 
ί(β« τ.4ι»ις. «ΛχΛ , λ  μόνο. μ*γ4λ. { , νψ χ ρ ί ,η  ,ύ „ δ  |μ ,5?ι«» ,ρονίμ .,, 4Χλ4 „ ι  
»ίν χχίοχή» τ^ , Δβλμβχίβ* >αΙ Ερ«·τίι« ύχ4 . ή .  Βο'χνϊΐνή. χΐίρι«ρχ(«ν. υ , , '  ^χ,, 
V», 1118, ρλίχομ·. νοίπ Έ ν ι,Λ ; ού μόνον »ί|ς Ζόρχς ίρχο .Μ ί, 4ΧΧ4 ,α ί μίνρ, Β·' 
Ι.γραίίοο,^έν «ρ χρ&, τοίκ Οίγγρο»! «Τώνι. «ρο.Χχύνβντ·;. £νγχρί,»{ β* ώρ.λβδντο 
*»« 4ιγ4 . 5 .  ««ορο^ορκών, κλοοιοΰΜΟς 1x4 μιτοχομ!β.»< χ ί .  ««.υροφίοων 4ιι4 
·»ί1< 4νο>ζΜΧ»ρό«ι>ο( χβδ άνανολιχβϋ ίμιορίβυ χαΙ άχ» «»ν χρονβμΐ·., «λ«ν{βν »’,» Χι 
μέν -ν, Τ ίν * ,ρ .χ,.ρ ..«νχ«ν β&οβΐ< έν Γ ο ρ ι.,ί  „ ρ , χ , ^ .  Ό  ,ου λλ.ξίοο Μ , , '  
Α«.»4ννη, ί , ,χ ν ρ » , ,  χαΐ έ ,,ξίρ ,ρν. μ ά λ ι,ν . .4  «,ρ* „ 5  «χτρ4, .ου 1*.τρβ,έντ. 
^ τ ο ις  4 84 Η,νοοήλ Α', 0*4 χ Λ  Νορμαννοδ 'Ρογέρου Β' « .ζίμ ,νβρ, , 5, , .
λ ·νιχήν »βΙ ίμχοριχήν <{τ4Χ(ΐ«ν «αρΑχώρΐ]» « '«  Ένοτοΐο. *Β«*ιμ  οΙ *«νοίρνο, 4»,7«, 
ίμχορβι ίλαβον 4*4 *ρ4« νούς Αογγοβχρίίουρ ίρι4ος τοδ Βορβχρόοα άρορμήν ί ^
μβλλον ν4 ·0ξή·υ.· «ήν {«χύ» αύϊδν. 8ι4<ι χβ .’ άρχ4« μ4ν χβρώ|υ.ον ι4« «4λ«ις χα . 
*4 »ον «υοοχράχορος. μ<τ4 τχδτβ «αρέβτηβ.ν ώ« βιβλλβχραί χ .Ι  χ,λ,μτίΖβν χχχ ίσ ιχ- 
β»ν χήν *όλ.ν τβν χοβέβρχν ·τδν χορ{ ιίρήνιΐί βιχχρβγμβτιύβι·.. —  Ιΐςχρ4ν *ρ4τ ,» „ ,
1171, ««ριήλίβν ιΙ< βοινήν χρ4( ΐ6ν Βι/ζ«νηνόν α0τ«χρ4ιορα ίριν, 4ξ χ ρ β ίχ ^ ι  *4.
λνμος, 8(4 τοντο μ ά λ ια η  μνήμηρ 4ξιορ, Βτι *«ρήγ«γ» »ήν «ρώτην ο4β;ώ8η κιρί 
«ολίτιομ· «ή< Έν«ϊ[*< μ«τ»8β>ήν. Δι4η 4 βίγηρ Βιτ4ληρ Μιχιίλιις Β', χαχβκλοόβα; 
((< «4 4ρ]|ΐ«4λ·γβρ μιχ4 μιγόλου, οδ μόνον £χρχχτβ« ***νϊιλβιν, άλλ4 οονρκή-
γαγιν «4ς Βν(ι(«ν χβΐ χήν «νώ λην . Ό  βήμος, ίν  τξ  4χιλ«ιβ!^ τοο, 6*ολβί«ν τ4ν 
Ηιχιέλην «« «ροβόχην, όχανίστη, Ιφόνοοοκν βΟτόν χβΐ <4*ιφ4βιο< ν4 «ορ,βηΐλρ} μ{ν 
*ήν ί |» » ί ,ν  «βδ ίόγοο, όλοοχιρή 84 χρονολογίαν χοδ «βλιχιΟματορ ν4 4χιχ·ιρήβ,.
1172. ’Βντόρ ϋ  μηνών χά νέον «ολίχινμβ β»ν»χ4χ9η, 4ψηφ(α«η χαΐ ίντ^ργί^βη. 
Λ.ν.χροτή»ησαν χότι αμνίβρια, χ4 λ«γόμ»νον μ 4 γ ·  β ο μ β ο ύ λ ιο ν ,  χ6 ό*ι7ον 4χ 
480 μιΧδν, χαχ’ ίχος 4χλ*γομέν«ν, Λγχιίμονον χαΐ 4χ*ρο·»χοδν βΟχως ·ί*«7ν χ4ρν 
έχχληχίον χοδ βήμου, Γργβν ιΙχ« χ4 >χο8έχιββ» 1ι ά χς^ 'χ χκ ν  χ4( χοδ 8όγβ άχο?4βι.ς, 
»αΙ χ4 μ ιχ ρ ό ν  α ν μ β ο ύ λ ιο ν ,  ή λίγομένη δίβηοίϊβ, 8Γ ου ίχι «ληρίατορον 4β«». 
μιΟΙη ή {ξουαία χοδ ίόγου. λίηλον «4ν χόϊ» «ίβήχίη χ»1 ή ?ο6ιρ4 4ρχή χώ. χ ι  α β ■· 
ρ 4 X 9 V X ■ ( ι |μ ιη ο Ι ί ί) , ήτιρ ήχο χ4 άνώχαχον 4x1 χ ίν  Ιίιωχιχΰν 8ιαρορΰν βοχο^^ριον, 
Ιχί 84 Χό χόριον «οινιχόν βιχααχήριον ί ι ’ όλα χ4 μίγ>ατα χών χαχβυργημόχΜν, χβΐ 
μαχ’ όλΙγον 4χ·χρ4χηβι χ^ς ΒΧη, χυβορνήοιωρ, Ή  έχλογή χοδ 8όγου, ί| χρότορον 0x4 
χοδ βήμου γινβμένη, ένηργιΤχο ίχχοχχ 0x4 χοΟ μιγίλου ουμβουλίου· Ινγένχι 84 οΐ «οομοί 
Λ χβο . 4ρ.αχ,χρ„,χ6ν χ.ραχχί,ρ,, 45 οδ βραβύχ,ρον χαρήχβη ροβ.ρ4 όλ.γαρχία. Έχκ. 
χήί»»ι ίμοιρ 8όγ«ι χαχύρΙου. ιίβ ιχι, 4x1 χινβ χοόνον, ν4 4·ιχυγχ4νβ9ί χ4 βονλιΟμαχα 
«Οχών, χχΐ »0β· ί| 8ημοχρ·χία οΰΚς 4( 4ρχ^ρ χ β ί' 4λοχλη?!αν χβχηργή»,, 8(όχο 4x1 α χχ . 
8α(«ν ύχο8·χ«·ν^4,,τ,Τχ, ,ί,ΐχρ ή τυναΐνιβιρ χϊ^; δληρ χοδ βήμου 4χχληα(.ρ· »{«« 
4-»ρυλ4χΙη βΰχξ χ4 8>καί«μα χ||ς 8ι’ 4χιρωνήβ((*ρ Ιχιχνρώσινρ χοδ ν{βυ 8όγου— Πρ4(
84 χοδ; ΒυζανχινοΟς οΐ 'ΒνιτοΙ ο4 μόνον σ»ν8ιηλλ4γη*«ν μιχρ4ν *ρό χής 4ν4ρξ(»ς χϊ^ς 
χοτβρτης βχιυρορβρί·;, άλλ’ 4 α0χοχρ4η«ρ Ιααόχιο; λγγιλορ χαΐ »χ·νβχ4χην μ»χ· α ^  
χών »υν·μολόγη.» βυμμαχίβν, 4«>χυρι!ιααρ όίχανχ· χ* «ροηγουμένως 4*οχραχ<νχα αϋ- 
*«»« «ρονόμι», χ4 όχοΤα Ιχι μβλλον ηΙ>ξηβΐϊ 4 ^Ιλέξιορ Γ", «ανχ4ρ «όροα <4»αλλ45α« 
·δχβΟ< 4ν χφ Βοζανχινφ κρότοι.

Β. 'Ια τ ο ρ Ιβ  χο5 Β υ ζβ ν χ ιν ο δ  χρά χβ υς Ιν  χ ^ ίω ? * * ά τ η  ίχ β τ ο ν -  
, τ β ς τ η ρ ίδ χ .^  Τ ιτ ά ρ τ η  Στβνρο«ρορ{«,— Λ α τ ο ι χ ί ν  I ν τ·Τ) Β υζαν-
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•τίφ  χρί'Τβ?.·»Ό  <η<ν(α« τδ» Κθ)»»η¥«* δ>Λββί£(«4?χ»^·ίτΐ? Ά λ κ ζ(ο ? Λ '  
^ « λ . 432) (κτέλ ιη  χαΟ'Ώίον ^  βι^ιηημ.» τή« χυβίρν^^ώΐ'ΐου, 4084—  
4447, 4γωνιζ6μ«ος «ρ^< 4»<ιΚ£ριχο6ς χβΐ Ιξωτίρίχοδς Ιχ9ρο4<. Τδχράΐος άπδ 
δυνμΰν ρΚ Ιπολί)Κ«ΐο δτΛ το» Νορμαννοΰ 8θ'·)χδς ’Ροβέρτου Γυτχάρίου χαΐ 
« δ  υΙοδ «ώτοο Βοεμούνίο», ά«δ βορ^ί ίί' ,̂'Λτο 6π4 των Λίχνων ε{»6ολών των 
4γρ(ων ΠετβενΙγων χαΐ Κουμάνων, ίπ ' άνατολων δε Ιχολοβοΰτο διεδ των ΣεΧ» 
οουχχων της Νικαίας κ»ί τοϋ Ίκονίο». ΑΙ ίιΛ Αλεξίου άρξάμενβι βταυροιρο- 
ρ(βι άχίτρεψιν μεν 4π( τινα χρίνον τον ί χ ’ βνβτολών έχερχδμενον χειμώνα, 
4ιείβτ|ϊβν Ομως ^ ω ; ,  Ιχ πρώτης Αφετηρίας, έπιζήμιοι βΐ< τδ Βυζαντινόν χρά- 
τος, διδτι ηυξηααν τδν ίριθμδν τών τε ξένων μιββο^δρων χβι τών ίν τ^  πρω- 
πειΛύαη Ιγχαταστημίνων άλλοδαπών. Όλςχλτ,ρα τής Κωνοταντινουπέλεως τμή
ματα χατειχοντο καΙ πρότερον δπδ Ενετών, Ιξεβατών χαΐ Γενουαίων, έχδντο)ν 
Γ&* διχβαττιρια· «ροςτούτοις Τούρκοι χαΐ Άραβες αονεκρίτουν βύτδθι ιδίαν 
τρόπον τινδ ίμποριχήν πολιτείαν* ήδη 8λ χατεατάβηοβν ίνταϊβα χαΐ πλεΤατοι 
«τανρο^ροι. 'Βχ τούτου δξηχρειώδη Ιπί μάλλον χαί'μαλλον ό ίΟνιχδς χαραχτηρ, 
ή χυβερνηοις 4ηόβη δυβχερεατερα, ό 8λ στρατδς χατέοτη τόοω μάλλον δπ ιχίν  
ϊυνος, βοφ τδ χράτιατον αΰτθΰ αυνίχειτο 4χ Τούρκων μιαθοιρόρων. ΝαΙ μεν ο&- 
τε ΙπΙ Τω άννου ή Κ αλοΐω άννου, τ ^  υίοΰ χαΐ διαδόχου τοϋ Αλεξίου, ούτε 
£π\ Μ ανουήλ Λ', τοϋ υΐοΰκαλ διαδόχου του ’Ιωάννου, άνεφάνηβαν τδ ατοπή
ματα ττ,ς νέας ταυττ,ς χαταςάσεως τών πραγμάτων, διότι άμ^τεροι οΐ βααιλιΐς 
έχε'νοι υπήρξαν ατρατηγοί μεγάλοι* άλλ’ άμέαως μετά τδν θάνατον τοΰ Μανουήλ, 
οΐ άξιωματιχοΐ, ό αυγχλυς τής πρωτευούαης ίχλος χαΐ ό ατρατδς χατεατηοαν 
οΐ άληθεες τοΰ κράτους κύριοι.

*0 Καλοϊωάννης υπιρεμάχηαι γενναίως ίιπλρ τοΰ άπανταχόθεν πολεμουμένου 
κράτους, χαΐ περλ τήν έαωτεριχήν διοίχηαιν άνέίειξε πραότητα απανίαν παρά τοϊς 
Βυζαντινοΐς βαοιλεΰοιν, Ό  8δ Μανουήλ Α ', 4443— 1480, δπήρξεν άτι γενναιό
τερος αυτοΰ, &ν κβΐ περί τδ τέλη βαοιλεΐας έφάνη άτυχης. Κατ’ άρχας περι- 
ήλΟεν ιίς τοια'ύττ,ν ^ήξιν πρδς τους δπδ τδν Κο^^άδαν Γ ' ίπιλΟόντας σταυροφό
ρους, ώστε χαΐ μετδ τών Σελσούχχων ήναγχάσΟη να συμμαχήση χατδ τών ίδίων 
όμοδόξων. ΠαρελΟούαης δί τής Ουέλλης ταύτης, έστράτενσεν έπΙ τοδς Νορμβν- 
νους τής Σικελίας χαί άφήρεσεν άπδ αυτών, μετδ μαχρδν πολιορκίαν, τήν Κέρ
κυραν. Έπειτα ίτρεψεν άπασαν αύτοΰ τήν δύναμιν έπι τδν "Ιστρον, διδ τα χατδ 
τήν Σερβίαν χαΐ τήν Ουγγαρίαν πράγματα. Οΐ Σέρβοι ήσαν πρδ χαιροΰ ΰποτε- 
Χεΐς τοΰ Βυζαντινού οώτοχράτορος* άλλα ό τότε αυτών μέγας Τζουπάνος ήτοι 
υπέρτατος ήγεμων, πεποιθώς εις τήν συγγένειαν ήν είχε πρδς τδν βασιλέα τών 
Ούγγρων Γ ε ΐζα ν  Γ ', άπεποιήΟη τήν πληρωμήν τοΰ φόρου. Ήττήθη όμως μετδ 
βραχΰν αγώνα χαΐ ήναγχάσβη ν’ άναγνωρίση οδθις τήν Βυζαντινήν κυριαρχίαν 
χαΐ νδ ΰποχύφη είς βαρυτέρους ϊτ ι τών προηγουμένων δρους* δ δΐ Μανουήλ, Ιμ- 
βαλών τότε χαΐ είς ττ,ν Οΰγγαρίαν, Ιτιμώρησε χαΐ τδν Γείζαν, άφαιρέσας άπδ 
αΰτοΰ τήν Βοσνίαν. Μετά τδ πέρας τοΰ πολέμου τούτου, 4453, δ εεδτοχράτωρ 
άτράπη αϋθις πρδς δυσμδς, χαί, δια τοΰ γενναίου αΰτοΰ στρατηγοΰ Μ ιχ α ή λ  
Π αλα ιόλόγου, πολλδς άπδ τών Νορμαννών άχυρίευσεν ίν τή Τταλίφ πδλεις* 
μετδ τδν θάνατον όμως τοΰ Μιχαήλ, άναξίου προχειρισΟέντος ήγεμδνος, οδτος οΰ 
μδνον άπάσας άχείνας.τδς καταχτήσεις άπέβαλεν, άλλδ χαΐ άλλας ίπαθεν ήττας, 
δοτέ β Μανουήλ ΰπεχρεώθη νδ είρηνεύχρ πρδς τοϋτο τδ μέρος, 4158. Και έ»



<9 2μα ώρμηΐΜ τ» &ύ·τίρο* κατί «5* 1^τ*αη&·ηα» *ίλ<» Σ ^ ω »  καί Ούγ
γρων, έτΕέβίλίν (Ιβ ϊούς ί:ρώτο»κ ίίιον Τζουπάνον, κβΐ, 4ναμιχθΐί« ίΙ« - ι Γ Χ  
6«υτέρων «ράγματβ, ίνίβ(5Β»ε» *1< -τον Ούγγβρικδν Ορίνον, 4172, ,ί,ν Οί- 
νβτοΜ τοδ Στίφάνο» Γ ' (δ« ΐί ίν  ο12>ί « 5  Γείζβ, ίτιοΟβνίνχος «ρ 4464, ίιάδο- 
χ « δ »  Λ α δ .β λ ά β υ  « ϋ  άδελφοί »οΰ Γίίζβ) ,δν «βρ’ «δχ^δ *ρθίΤΒτιν>έμενον 
Βέλβ» Γ ,  «οραμείναντα «ιβτδν βύτοδ φίλον. Ά λλ’ ?«ε,τα ό Μανοοί,λ, Ιπελθών 
βύτοΛροοώιχως χβτλ -εοδ Ίχονίου, ?τυαθεν ίττβν ίκονείδιττον, έκαγανοϋίβν 4τ«- 
βλαδή πρδς «δ< Σελ«ώεχο«< εΐρι',ντ,ν, 4 47*. ΙΙροςχούτο.<, διβ τήν πληθδν τών 
^χικων δοο«« «ερί βδτδν ^θροι* κ«1 δ·.  ̂τί̂ < φ^ζ^^ζ^ύ^ « υ  μετ^ δύο γυνβ;χών 
Λαχινικήί χβτοιωγής, δο»τιρέ<ητν»ε χοεκ 6τπριδ<Η>ς, Ό  δεάδοχδ< τοα
Ά λ ίξ ς ρ ς  Β' ήτοΜ ΐς· ή  4ΐϊΐτροΐΓεύο«ί« βύχδν μηχηρ, άσύ»ε·κκ· έχ τοώχων δΐ 
«άντων ώφεληβίΐί δ Ά ν δρ ό ν εκ ο <  Α ',  υ Ι«  ίδελφοδ «νος « ΰ  «ατρδς του Μα· 
-νοοηλ χαΐ είς των «χολβοτοτίρων, «ανουργοτέρων καί μοχθηρότερων άνΟρώηων 
<( δ ^ ν  4ναφ4ρεε ή Ιστορία, «Ιίτήλασε μετ4 δυνάμεως 1»χυρ«< εί< την Κωνσταν- 
τενούίΓολιν, ίσφοξεν ίπαντας τούς δπαδούί τοδ τ ι ούτοκρ4τορο? κβ) τήτ μηιφύς 
του, ΙΟανάτωσε μ ιτ’ δλίγον χβΐ τούτους κβΐ χατίλειβε την δΐϊίρτάτην άρχήν, 4483.

Ό  Ανδρόνικος έςηχολούβησε Λολιτευόμενος μεν μετά φοβέρας άγριότητος, 
διάγων δλ μετά πολλής άσωτίβς, «νίδειξεν δμως πολλάχις χβΐ ούνειιν κοί όξύ- 
νοιαν, ίνίοτε δλ, τά παράδοξον, χαΐ «ρφδτητβ καί δικαιοσύνην. Ιδίως ίμάστισι 
τβς άνωτέρας τής κοινωνίας τάξεις, «ερί δε των κατωτίρων ού μιχραν δλάμβανεν 
ώς δπΐ τβ πολύ φροντίδα· άμείλιχος ύπτίρξι πρύς την πλεονεξίαν τών μεγι
στάνων καί πρύς τ4ς καταχρήσεις τών υπαλλήλων, μεγάλος β’ έπεχείρτ,σεν ο?χο- 
6ομ4ς, ινα παράσχν, άπωφελή ε!ς τούς πολλούς Ιργασίον προςτούτοίς χαί τήν 
Ιπιστήμην δπροστάτευσεν, βύτύς δν λόγιος. Άλλ4 δέν ίβασίλευσε πολύ, καί ίν τψ 
μικρώ έκεΐνιρ χρονιχίρ διίστήμοτι, πολλά τοδ κράτους μόρη ΰπύ τών ΙχΟρώντου 
κατελήφθησαν. Ό  βασιλεύς τών Ο ^ ρ ω ν  Βίλας Γ ', δστις εΤχε δράμη εις βοή- 
6ειαν τοϋ υΙοδ τοδ φίλου του Μανουήλ, φθάσας βροδίως, κατίλαβεν ίπασαν τήν 
άπύ Νίσσης μέχρι τών συνόρων τοδ κράτους «ύτοδ χώρον καί βιεφύλαξεν αυτήν 
ένόσφ έβασίλευσεν δ Ανδρόνικος. Έγγονόςτις του άδελφου τοδ Μανουήλ Ίσαά- 
πιος έγίνετο κύριος τής Κύπρου, καί άπύ οδτβδ ήρπασε μετά τινας Ενιαυτούς 
τήν νήσον τούτην δ "Ριχάρδος ό Αεοντόθυμος. Οΐ Νορμσννοί τής Νεαπόλεως 
χβΐ Σικελίας, τότε 6πύ τοϋ Γουλιίλμου Β' ββσιλεοόμενοι, συμμαχήσαντες μετά 
τών έπί τής άνα^^ήοεως του Ανδρονίκου όξωσΟίντων άπύ Κωνσταντινουπόλεως 
Λατίνων, έπόρβν,σαν άπάσας τάς παραλίας, δδηγούμενοι δί ύπό φυγάδος τινύς 
Βυζαντινού μεγιστδνος, προήλβσαν καί δι4 ξηρός μΙχρ, θ»σαλονίκης, όχυρίεο- 
σαν τήν πόλιν τούτην, ίπειτα βλ ι^οεχώρησαν καί μέχρι Κωνσταντινουπόλεως, 
δπου δμως, Ιν τ ^  μεταξύ, δ Ικ -η» οίκου τών Α γ γ έ λ ω ν  Ί σ β ά κ ιο ς  Β, 
«ινήσος τύ πλήθος είς στάσιν, καί ηορβδοδς τύν Ανδρόνικον είς βίνατον Ιλιει^ 
νύν, άνέλοβε τήν βασιλείαν, 4485.

Ό  Ίσοάκιος Β' ήτο ίνβρωπος ίνατδρος, άοθενής χαί άκόλαστος. Έκ τύχης 
ή άρχή τής βασιλείας του ύπήρξε λαμπρά, διό·» τριχυιιίβ διέφθειρε -Λν Σικελι
κόν στόλον, καί δ κατά ξηράν δΙ στρατάς τών Ιχθρών Ικείνων, παραδόξως άπο- 
κλεισβείς ύπύ τών Βυζαντινών, ήχμαλωτιύ^. ’Λλλ’ 0 Ίσαάκιος, ύελήσας νά 
κιτοΑίλ», τύν όμώνυμον τής Κύπρου δυνάστην, άπίτυχε' δεν κοτέπεισε δί τάν 
Βίλαν Γ ' νά ι^αχωρήση τά παρ’ «ύτοδ καταληφΟέντα είμή ίπΐ χρήμασι' διά

ΧΜΗΜΛ
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Μ ιΙ««ρ£{^ 2) «λ ταντβ, <«ιχκρι|η( ν ί  ^«ρβλη^βη Ιττίχ^βς
τόΐ( £)ιί»ζ, χα^ παρ^ Αίμον Βλαχιχέ χβιΐ Βοολγαρ(χλ ?νλ>> &«οΐ« η ρ ^
^ρον Μ ,η ί*  ΐ ΐ  μένον ^έλος χατίβαλλαν χαΐ «τρατιώτας ΐίιίον  <1< ^ ν  «^ατ&«, 
«ρο€χίλ(η ^ $ ρ λ ν  βΟτ(!η «τάχν· βχο τϊις 4χο(β« έν τβΓ« *Ττιν*ς βιΑ

χατ>Χύβ«ω« ΐοϋ Αρχαίου Βοολγαριχοΰ χράτο<χ («ιλ. 420) (Τ;̂ ον χατβηαθη 
, ·1ρτ,νιχα1 ΒυζαννινχΙ |πβρχ{«ι, «ροέχυψΜ ^ η ,  4186, νέον Β ο υ λ γ α ρ ιχ 4 «  

χρ ά το ς . ΙΙρώτοι αΰΐοϋ ήγιμδνκ Οττήρξαν ο4 «ίρχηγοί ηάβιω« Ο4τρο< 
χ*5 Ά ζ ίιν , Βλάχοι τολμηροί, ο'τιν^< οά μένον την άτοηίριχην ίιοίχη»ιν χατά 
το Βυζαντινόν ηαλΙκυμβ έρ^ύΦμιαβν, άλλέ χαΐ ταχτικήν ουνιχρδττ,ααν στρβτάν. 
Τότ* ^ρχιααν «άλιν α! χαταοτριπτιχαΙ ίπι4ρομαΙ, ί ι ’ ών οΐ Βούλγαροι τ4 πάλαι 
τοβοΰτον 4μάατιβαν τ& Βυζαντινόν χράτοτ* μάλιατα δλ ϋπαΟϊν άπό αυτών ή Κων- 
«ταντινούπολι;, τη< όποιας ή Οίβις άπ16η τόαιρ μάλλον ίςινη, «αω χατά την 
αΰτην άποχήν τό πλήθος χαΐ ή ποιχιλ(α τών έν αυτή έγχαταατημένων άλλοάα- 
«ών όπιριπλΐόνασβ* όιότι τύτ« ουνέ^^ιυβαν «Ες αότήν σμήνη πολλά Ηοημςθα· 
νίιν, χαθό έπιτραπίέσης ιΐς αυτούς, όυνάμιι συνθήχης μςτά τοϋ Σαλαόιν, της 
άλςυβέρας τίλέσιως τής λατριΕας αυτών, άιροΰ πρό χαιροΰ άπιιρα προνόμια «Τχοι 
έπιτραπή <1ς τους μςτανάστας Ένιτούς, ΓςνουαΙους, Οισάτας, 'Ρώσονς χαΐ Βουλ* 
γάρο'κ. Ό  Ίβαάχιος, όστις έν τή 1${α πριοττυούση μτταξΰ ξένων {ζη, χαΐ 
προΕστατο στρατού έχ ξένιον συγχςιμένου χαΐ άόιαλιΕητως ΰπό τού νιωστί έχ(Ε- 
νου Ιίρυθέντος βαρβαριχοϋ χράτους ήπειλιΐτο, (Ις τοσούτον πιριήλθ· τρόμον ότι 
^χουσιν έπιρχομένην την σταυροφοριχήν τοϋ ΦριδερΕχου Βαρόαρόσα στρατιίαν, 
ώατι όέν έόίβτασι νά συμμαχήση μιτά τού Σαλαόίν. Αλλά όιν ήόυνήθη ούοέν 
ήττον, ώς «ροιίπομιν, ν’ αναχαίτιση την ίιάόασιν τού μεγάλου άνόρός' χαΐ μιτ 
όλΕγοος ένιαυτούς, 4495, χατιόλήθη ύπά τού ΙόΕου άόιλφοΰ Ά λ ιξΕ ου  Γ ', ος* 
«τις, τυιρλώσας αύτόν χαΐ ^λαχΕσας, έσ^τιρΕσθη η  ύπέρτατον άξΕωμα, τού ό* 
«εοΕου ήτο ξτι όλιγώτιρον άξιος ή 4 «ροχάτοχος. Έ ν$  οΕ Βούλγαροι 4η (παυον 
τάς ίηώσιις αΕιτών, 4 4’ αύτοχράτωρ ζθλιόι την χώραν 4ι’ άνηχούιτοιν χαταπιέ- 
βιων, συλαγοιγών τά κειμήλια χαι αυτών τών έχχλησιών χαΕ αυτών τών βασι
λείων τάιρων, πολλαΐ τής μιχράς ΆσΕας ΈλληνιχαΙ πόλεις έχουοΕως ίιπετάσ- 
βοντο ιΕς τούς Σελσούχχους, άλλιπάλληλοι 4λ συνέόαινον ιΕς τό έσωτεριχόν βτά- 
βεις' τό 44 χιΕριστον, 4 άθλιος άνήρ, περιποιηθεΕς τούς Οισάτας χχ'ι νέους παρά 
τάς συνθήχας έπιόαλών (Ες τούς Ενετούς ^ρους, έπΕ τοσοΰτον έχΕνησι την 4ρ 
γην αυτών χαΕ μάλιστα τού γηραιού χαΐ φιλοόόξου αυτών Δόγου Έ ββΕχου 
Ά ανόόλου, ώστε ούτος, ώφεληθείς άπό την «ερί έπιχουρΕας α^(η9<ν Ά λ * - 
{Εου Δ', τού υ(ού τού τυφλωθέντος ΊσααχΕου, χαΐ άπό τούς σταυροφόρους, ο?- 

: τινες τότι άπετάθησαν πρός τούς Ενετούς, Τνα 4ι’ αύτών μεταχομισθώοιν εΕς 
την Ανατολήν, άπεφάσισε την χατάλυσιν τού Βυζαντινού χράτους.

'Ο  ’£ββΐχος Δάνόολος ήτο τότε έννενήχοντα τριών έτών χαΙ, άπό προηγου- 
' |ΐένου τινός τραύματος, σχιόόν τυφλός* άλλ’ όμως £σωζεν άχεραΕας τάς 4υνά> 

|α ις  χαΙ άχμαϊΟν τό πνεύμα, πανουργότατος $ε ών και έπιττ,όειότατος, πρώτον 
|ελν συνωμολόγησε πρός τούς απεσταλμένους τών σταυροφόρων συνθήκην, £ι’ ής 
άνέλαόε την όιαπεραι'ωσιν 33,500 άνίρών χαΐ 4,500 ίππων, έιή τή πληρωμή
85,000 μάρκων* ίτιειτα 4έ, έπειόή οΐ σταυροφόροι 4εν ήόυνήθησαν νά συμπλη- 
ρώσωσι τό ύπέρογχον τούτο ποσόν, έόέχθη ν’ άναόάλη την περί πλτρωμής άποΕ- 
,ρ^σιν μέχρις ου πορισθνσε τό έλλεΐπον 4;ά χ«τβχτήσενς τίνος, άντί όό .τής
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χάριιβς τβίτης αιηΐ5<η« νϊι Άν βοη<Η'«ΰ9ΐ ν1  χοΛοττοτάΙ ,̂ τρ> ίβϋ 4«4·«λβυ 
»ην Ιν Δβλμβτίβ Ζίραν, ή ΐΐς  μικροδ άκίτη^ τδ «έμπτον άπδ Ένιτίβς 
ΚβΙ ίτίχβη διιδ ττ,ν ττροΒΤββίβν τβΰ β«ίΛίω€ των Ούγγρων. Ό  Ίννοχέντ'.ο; Γ' 
ε»τι« ΙιτροβτάτΙΜ* τδν Άλίξιον Γ ' καΐ ίν6τ,»ι «οΰ βέλίΐ νδ κβτβντι',ση έ «ο· 
♦ηρδί Δάν5ολο«, άπηγίριοβίν »?« ΐ(>δ̂  «»υροφόρβ»«, |«1 ποινϊί άφοριβμοΰ, τη» 
κατδ *<τη« χριστιανικής τδλςως ίπιδρομνίν. Ά λλ’ όμως οΐ ΈνιτοΙ χβΐ οΙ σταυ- 
ροφδρβι ίκυρίΜββν τή» Ζάραν, Ιν θίριι το5 <202, χοΐ τδτ» δ Δάνίολος δκέβα- 
λίν ί!ς τους βυμμάχους οδτοΰ τδς προτααίΐς τοΰ ίιΐϊίρα δποαχομίνου ιΐς άντβ· 
μοι6τ|ν χρίσματα Άλί^ίβο Δ '. Άυοφααιαβϊΐατις δ« τής έπιχίιρήβιως, άιιέπΧίυαβν 
οΐ ατβυροφδροι «ρδς τήν Κωνατοντινοάηολιν, <ν άρχή του ίβρβς <203, {φβασαν 
ουτδβι τή 23 Ιουνίου, άΛίβιβάίθτ,ααν ιΕς την Άβιβνήν τοΰ Βοσπόρου παραλίαν, 
8ι*πίρβιώδηααν έχςΤβεν, μιτά τινας ήμίρας, «ίς την βδρ«ιον άχτήν του λιμένος τής 
μίγαλβπδλιως ίχίίνης, χατίλαβο» τδ Μέρα χ »1 τδν Γαλατβν, προιχώρτ,αβν ίν- 
τ»δβίν 8ιλ ξτ,ρϊς, ίνωθίν του λιμίνος, μίχρι των τιιχώ» τοΰ Βυζαντίου, Ιμβα- 
λδντος δ’ Ιντούτοις χαΐ τοΰ ατδλου »1ς τδν Κίράτ«ιον χδλιτον, γινική Ιγίνιτο 
ί^οδος, ίπ δ  τ» ξηρδς χαΐ άπο ββλάσαης, τή <7 Ιουλίου, ήτις, χαίτοι άηοτυχοΰαα, 
τοαοϋτο» ένίπνιυα* τρδμον ιΕς τδν άθλιον αΰτοχράτορβ, ώατ* οΰτος την άπιλ- 
θοΰααν νύχτα Εφυγιν άπδ τής πρωτευούαης, αυμπιραλαβών μςν τδν θηβουρδν χαΐ 
τά χιιμήλια, χαταλιπων δΐ τούς ύπηκδους χαι τήν γυναίκα χαΐ δύο θυγατίρας 
ιίς  την τύχην των. Οΐ Βυζαντινοί, μή Εχοντις ήδη τί ίλλο να «ράξωσιν, άνιδί- 
βαααν (ίς τδν θρύνον τδ» τυφλδν Ίααάχιον, αύτδς δ* παρ(χάλ(σς τους βταυρο- 
^ροι»< Λ  (ίαίλύωβιν ί!ς  ττ,ν Κωνβταντινούπολιν, ώς <ρΙλοι, <» αυνοδίΐϊ τοΰ υΐοΰ 
του ΑλιΙίου, <9 Ιουλίου. Ά λλ’ οΐ τιλιυταίοι δίν ήθςλον ν’ ί^ήαωσι τδν Αλέ
ξιον τούτον έλίύθςρον, ηρίν ή δ πατήρ έπιχυρωση τας παρ' αύτοΰ γςνομένας 
δμολογίας. 'Όθιν ό Ίσαάχιος ήναγχάβθη νά αυναινέαη, χατα τα ΰπδ τοΰ υίοΰτου 
«υντιθιιμένα, «ίς τδ νδ ΰποταχθή μλν τδ Βυζαντινδν κράτος τψ Πάπ^ 'Ρώμης, 
νδ πληριυβΰη δδ <00,000 μάρκων ιίς  τούς Ένιτους και <00,000 ιίς  τοίκ 
Γάλλους, να δοβώαι δέ *1ς τούς Σταυροιρύρους τδ «ρδς ζωάρχιιαν άναγχαία έπΐ 
δλον ίν Ετος, νδ προατ*9ή δδ *?ς αυτούς δύνκμις άνδρών μυρίων έπΙ ϊν έπίοης 
Ετος χαΐ νά αυντηρώνται έβαιΐ ςίς Παλαιστίνην, δαπάνη των Βυζαντινών, Ιππιίς 
τΐίνταχίσιοι. Γινομένων των συνβηχών,τούτων, ςΐσήλθον οΐ σταυροφόροι «Ις την 
Κωνσταντινούηολιν, έΐιχώρησαν όμως άπδ αυτής πάλιν, μ*τά τινας ήμέρας, *ίς 
τδ Ιπέχιινα τΜ λιμένος προάστεια.

Ο Ισααχιος δΐΐτέλιι έπΙ τοΰ θρόνου ςίς πλςίονα άμηχανίαν ή πρότιρον έν 
φυλακή* διότι άφ’ δνδς δδν ήδύνοτο νδ έχπληρώση τδς ύπςρόγκους ΰποχρίώσίΐς 
όσος άνέλαόιν δ υΐδς του προς τούς Λατίνους καί άβ' ίτέρου ίΤχ» χρ*ί*'' τής 
Επικουρίας τώ» Λατινΐι>ν κατδ των Ιδίων υπηκόων. Τούτου δ’ ϊνιχα χοτέποισ* 
τούς σταυροφόρους καί τδν Βνίτιχδν στόλον νδ διατρίψωσι παρ'αύτώ μέχρι τοΰ 
προσιχοΰς Εβρος. Ό  *Ις φιλικ&κάτας σχέσιις πρδς τούς ξένους αύτούς διατ*λϊ5ν 
Αλέξιος άπέχρουσί, διδ τής συνδρομής των, τδν μ « δ  τών πιρί τδν Πστρον βαρ
βάρων έμβαλόντα *ίς τδ κράτος καί μέχρις Άδριανουτ.όλιως προίλθόντα θϊϊόν 
το-υ, καθυπέταξι δδ τδς έπαρχίας όβαι δδν «Τχον ίτι άναγνωρίσιι αύτδν καί τδν πα
τέρα του, Λλλδ μαχρδ ίίρήνη μεταξύ Βυζαντινών χαΐ Λατίνων δδν ήδύνατο νδ 
ίπιχρατηση· διότι οΐ μεν πρώτοι Εσωζον τδ βρησχευτιχδν αυτών μίσος χαΐ ήγβ- 

^άχτουν προςτούϊβις ο'ιδ τήν χρηματικήν καταπίισιν ήν Επασχον, πρδς έχτέλιβιτ
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τϋ · ο1 ^  &<έτ£ροι (ιη^θαλπο* τ̂ ,« ίντμΝίΐν» ΐ 8̂ *
α(οι> βν(ύ> Β“ Ρ » « «  ϊούίΟϋ, οΐ Λατίνοι μίτιΗχΜ τή« Εωνττβντινοο-
« 6λ«ιχ ί^βΐνουν τοΐκ «βλλο«« χα* «λουσίοος Μωαμϊββνούί ίμνό^ους' χαΐ οώτοί 
μά}.ιοτα, «οροίύνβντκ τον θρ/|»χιοτιχ6ν τών βτβοροφόρων ζήλον, 28ωχβν άφορ- 
ΐιήν *1< την ίχρτ,ξιν τών ίχβροχρβξιών. ΜοΤρά η< «ροηιϋνητών ίιΐ€χϊ{ρηβ» ν4 
χχτίδ ί^η ΐ τ4 «ρ4 δεχαχριών ίχών, 8ον«μ(> σ- χιν4< μεχ4 τοϋ ΣαλαδΙν,
*νρ(«τάμ(νον τζαμ(ον* ο( ΜναμεθανοΙ ύχεραβχίβθηοαν τδ «ροσευχτι^ριον αΐιτών, 
βΐ Βυζαντινοί ήλβον <(ς βοηθειάν των, ώβτ» ιτροίχυψ* ιιδλεμος τβχτιχδς, χαΐ 
{ιεειδή οΐ Φράγχοι {ιευρκδληααν οΙχίας τινδς, διαδοθείοτ,ΐ της τχυρχαΐάε χαΐ έκΐ 
«χτώ ολας ήμέρκ ώαρχεοάαηε, μέγα τής ιι6λεω< μίρος άχετειρρώθη. Έ χ  τούτου 
«ροηλθιν άδιβλλαχτος £χθρα. Οΐ Βυζαντινοί έξιμάνηαβν χβτβ «άντων τών Λα
τίνων, ηενταχιαχ(λιοι δε δυτικοί Ιμτιοροι ήνα-^χάοθηβαν νίι χαταιρύγωαι «ρδτ 
τούς έχεΐθεν το» λιμένος ύμοφύλους. Συγχρδνως χβί ο{ ήγεμδνχς τοϋ οτβυρογο- 
ριχοϋ «τρατοΰ, έπαιτ^ααντες ^ντόνως τά όφειλέμενα χ ρ ισ τ ά  χα\ μη λαβόντες, 
«κανέλα^ τύς δχθροχρα^ίβς. Τύ χράτος ««ριήλΟεν δχ τούτου είς την δοχάτην 
Αμηχανίαν, διότι χαΐ ό άδελ<ρύς τοϋ γηραιού αύτοχράτορος δνετ^ετο μετά τών 
Βουλγάρων χαΐ τών Βλάχο». Όθεν, ατασιάταντος το» «ληθους, άναγχάζεται χαλ 
βχων νύ λάβη τύ ύχδρτατον ά|(ο>μα νδος τις, άκδ άγαΟών γονδων δλχων τύ γέ· 
«ος, Ν ικ ό λ α ο ς  Κ άναβος. Μετ’ όλδγον δμοις 6 Α λ έ ξ ιο ς  Ε ' Μούρζου· 
ιρλ«ς, ιτόρ^  ουγγενίις ών τοϋ τών Άγγίλιον οιχο-η δωροδοχι^αας «ήν ^ασιλιχή· 
ιρρουρύν, φυλακίζει μεν τύν Μιχέλαον Κάναβον, ττν(γει δδ τύν Αλέξιον καΐ χατα- 
λαμδαίνει την άρχι^ν. Ό  γέρων αυτοχράτιορ ά«εβίο>βεν δτΗιτης άμδβως άντύ της 
λύτης χβΐ τοϋ ιρόΰου του, 4204.

Ό  Μοώρζουφλος δηεχε(ρηοε μεν διαετρβγματεότεις ηρύς τους »τ*ορβφ0ρους, 
£λλ' δτειδη δδν ήδυνατο να χορέτη την τλεονεξίτν αυτών, δτανελιΐιρθη ό «ερδ 
τών όλων άγών χαδ όί δυτιχοΐ, μην άμ^βάλλοντες «ερί τί)ς δχβά<ηως, βυνβ- 
^ώντ,οβν χατα μήνα Μάρτιον, «ερι ττ.ς διανομτ,ς τής >ε(ας. Κατύ τύς βυνΟήχας 
τβύτβς, οΐ Ενετοί ϊμελλον νύ λάδωοι τύ */ε τών λ α ^ ο » ,  βΐ δε ίπτεϊς Ιν μό
νον τέταρτον* μετλ την άλωβιν τής «όλεως, ίξ Ενετοί χαΐ 2ξ «βυροιρόρβι ϊμελ- 
λον νά δχλέξωαι, δι4 «λπονοφηφέβς, ούτοχράτορ*, βτοδέδοντες βύτ$ τύ τέταρ
τον τοϋ όλου Βυζοητινοϋ κράτους, τοϋ δτιλοέϊτου διιενεμομένου μεταξύ τών Ενε
τών χβΐ τών βταυρο90ρων* τροςτούτοις ώρίοδη, ότι ή καθολική τοϋ κράτους δχ- 
χλησία θέλει χαταρτιοθή χαΐ ό «ατριάρχης αυτής δκλεχθή, εΐ μδν κροχειριοβή 
βύτοχράτωρ Ενετός, ΰτύ τοϋ κλήρου τών σταυροφόρων, ε( δε βταυρο^ρος, δτύ 
τοϋ κλήρου τών Ενετών* δηΐ τταοιν οΐ Ενετοί διιεφύλαξβν έβυτόϊς τας τρονο- 
μίας οσας ειχον £χρι τότε Ιν τφ Βυζαντινφ χράτει.

Επειδή ό Μούρζουφλος δέιλτίοκε τύ οχυρώματα τής Κωνατβντινο»πόλ?<ι>ς 
καΐ άνυφωβε τύ τείχη αυτής, ή τή 9 Απριλίου γενομένη πρώτη τών Λατίνων 
Εφοδος άπέτυχεν άλλύ τή 42,οΙ δχθροί, καταλαβόντες άπύ το3 λιμένος τδργους 
τινύς, ήνοιξαν μίαν τών πυλών τοϋ προς την ξηραν τείχους, εΐαήγβγο» δι’ βΛτής 
τον πεζόν στρατόν, καί, «ροβλαίόντες ούμμαχον τύ πϋρ, άπετέφρωααν πάλιν 
μίγβ τής πόλεως μέρος. Την νύκτα δ αύτοχράτωρ δδρβπέτευβεν, ώστε τήν έπιοδ- 
βα» οΐ Λατίνοι, είς δισμυρίους μόλις ουμποαοόμενοι, ιΤδον ίαυτούς κυρίους πό· 
λιως τεαβαράχοντα μυριάδας χατοίχοίν περιλαμβανούαης, μή άποδαλόντίς είμή 
ί»β καΐ ιρόνον Ιχηέα' χβί έχ τών Βιζβντινών δε δλίγσι άναλίγως άπίθανον.
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. ϋ λ ’ «Ι χαχο*(Μγίβι δα«ς 8«α&)ν άπδ -ώ» δμοδίξων έχί^ω»> ο7·««ί, ώ« 0»·.ρία 
ίντ^μ,ίρβ, ούδίν ?9.βν έσεδάίθησβν, &«ί)ρί«ν (ίιΐίρίγρβητοι· ή  δέ λ*(α ίη έ ίη  ίν»χ- 
τίμτ,τος, διότι, δν χ*1 ίβ«ρ<χ *ςιμ·ήλι* ί««{Γ,ρίΟτ)σΒν, «άλιν ηροιτέ»τ.(7βν «{ς 
διανομήν 400,000 μάρχων. Έλ·ρβτϊν9>ισβν δ< χαί αΐ Ιχχλτ,αίαι αύταί, χβΐ -χβ· 
λνάριβμα ?ργα τίχνης χα) βιομηχανίαί δχήχθτ,οαν ιί« τήν ουτιχήν ΕύρώίΓην, 
χα'ι {δ£ω< ίΐς  τήν Ένετίαν.

Μετά τήν δλωαιν τής Κωνατβντινουπόλεως, οΐ τήν ηραγματιχήν (5φίλει*ν 
ίπιδιώχοντες Ενετοί δέν ήγωνίίβηβαν νο λάβωσι τδ ψιλόν τοΰ «ύτοχράτορος 
ά^ίωμα έιτειοη δε έχ των βτοοροφόρων δύο μάλιατα ήδυναντο νά τό άχαιτήοω- 
οιν, δ ύηέρτατος βύτών ήγεμών, Βονιιράτιοί ό Μομφε^ατιχόί, χαΙ ό Ιαχυρότε- 

των ίλλων όλων Βαλδουϊνοί ^ Φλανδριχόί, ουνεφωνήθη ίχ  προοιμίου, δτι 
&τι« έί αυτών 8εν έπιτύχρ τό βΰτοχρβτοριχον άςίωμα θελιι λάβει παοαν τήν Ιν 
Αοί^ Βυζαντινήν ;^ώραν χαΐ τήν νήβον Κρήτην, άναγνωρίζων τον ετερον ώ ί φεοο- 

διχόν βί»τοϋ χυριάρχην. Έ πειτα δε «ροεχειρίίθη αΰτοχράτωρ δ ΒαλδουΤνοί, 
9Μαιου 1204, χαί, χατδτδ αυντεΟειμένα, οί Ενετοί άνηγόρευιαν πατριάρχην 
τον δξ ίτιφανοΰς γίνου« χληριχόν Θ ω μ δ ν  Μο ρ οζ(ν ην. Ό  αΰτοχράτωρ έλα
βε τήν δμεβον χατοχήν τή« Κωντταντινουπόλεωτ, Ιξαφέαει μεγάλου τινός οώ- 
της τμήματος τοΐς Ένετοϊς παραχωρηβεντος’ έλαβε «ροςτούτοις τήν ομεβον 
χατοχήν της χώρας τής 'Ρωμανίας. Τδ δλ λοιπόν τοΰ χρά·»υς Ιδδβη εις ^ου
δόν τοΐς Ενετοϊς χαί τοΐς ίππευαιν δ{ ήμιηίας, χαί οΐ πρώτοι προαίβηχαν ϊχ- 
τοτε είς τδν τίτλον του δόγου αυτών, χές λέξεις χ υ ρ ιά ρ χ η ς  του ή μ ιο λ ίο υ  
τ ε τα ρ τη μ ό ρ ιο υ  του  Ρ ω μ α ΐχ ο ΰ  χράτοος* αυτοί δ’ έπέτυχον τ4ς χαλητέρας 
ίπαρχίας, άγοράααντες μετ’ δλίγον άπδ τοΰ Βονι^ατίου χαί τήν Κρήτην, ίπΐ 
εΰτελεΐ χρηματιχφ «οαφ, Ιπιτηδειίτατα δλ δργανίσαντες τ4ς άποιχίας ίχείνας. 
Αλλδ δεν χαΟυπέβαλον άπάαας τ4ς νεμηβείσας αύτοϊς χώρας 6πδ τήν ίμεαον 

αυτών χυριαρχίαν·^ έδίχθηααν ώς υποτελείς χαί Γάλλους ιππείς χαί ίβχυρούς 
Έλληνας οαοι δζήτΤ|ααν τήν προατααίαν τω ν 2τι δε καί εύπατρίδαι Ενετοί έπε- 

χείρηααν χαταχτηαεις 4ν τψ Βυζαντινφ χράτει, Ιδρύοαντες έπί νήβων χαΐ παρα
λίων πόλεων ήγεμονίας υποτελείς τή δημοκρατία.

Ενή> δε οί Ενετοί, ·ών οποίων ό περιφανής δόγης Ερρίκος Δάνδολος άπε- 
βίωαεν {ν Κωνσταντινουπδλει τώ 1205, χατεαχεύαζον, άπδ τών ίρειπίων τοΰ 
Βυζαντινού κράτους, τήν ίδίαν αυτών μεγάλην άρχήν, ή νεωβτΐ Ιδρυίεΐεα Λα
τινική αυτοκρατορία Ιχ πρώτης άφετηρίος δπλοΰν ΰπήρξεν ειδωλον χαί φάντα- 
βμα, ταχέως ΙπΙ τήν κατάλυβιν αυτοΰ κατενεχθεν, ώς χαί τδ βααίλειον τής 
ίερουααλημ. Ο αΰτοχράτωρ οΰδεν άλλο ήτο ή ήγεμών ουμμαχικοΰ σιρατοΰ, 

μη δυναμενος να ίπιτυχη χαΐ να διατηρήηι τδ άξίωμα αΰτοΰ, είμή δια προ- 
οωπιχής ίν πολόμιρ άρετής. Είς πάντα ώφειλε ν4 πράττη χατα τα δόξαντ* 
τοΐς Ενετοϊς χαι τώ άπδ τών μεγιατάνοη συγκεχροτημένερ αύτοχρατορικώ αυμ« 
δουλίψ, ήναγχααμόνος, ίν περιπτώοει διαφωνίας, νδ όποτάααηται είς διαιττ,τδς 
παρα τών πρδς αύτδν διαφωνούντων διοριζόμενους* οί υποτελείς τοΰ χράτους, β" τε 
Γάλλοι καί οί Ενετοί, δέν ήβαν υπόχρεοι είς οτρατιωτιχήν πρδς αΰτδν ΰειηρε· 
βίαν είμή άπδ τής 24 Ιουνίου μέχρι τής 29 Σεπτεμβρίου, χαί άν τώ μιχρφ 
τουτφ διαβτήματι τινες Ιξ αυτών ήοαν πάλιν νομίμως άπηλλαγμένοι τής ΰπο- 
χρεωαεως τούτης. Τδ κράτος συνέχειτο άπδ πολυαρίθμων μεγάλων και μικρών 
ήγίμονιών, τών οποίων οΐ δεβπότβι ήοβν Ινίοτε ίοχυρότεροι τοΰ αΰτο/.ράτορος^
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>(Α ιιβρ^χοΐΛ* ·ϊί;» 4 ρ χ ν  ^  Βονιφάτιβί, 3 « κ  II  Αρχί< 4ντ/Αλ«Ι»
-τρ μ,ιχρδ ·Α»[* ίπιτρβίϊϊΐϊβς *ύτώ χώρβ« ιτ{Λ« λ*γ6μ£»ον ^β ίλίΐον τ^ς 

θίβ»»λονίχη?, ΧΒΉΐχι ·!  ̂ ιιλ ί;«ον ίη ί Μ«χίίον(«< *βΙ -ϊής θίβββλίβ; χβΐ μ « ’ 
4λ{γο» Ι|τ|«λώ&η μίχρι τής ΠίλοκονΜήίου. Μιτ* τ^ν βάνχτον τούτοι», Γ ο 8ο- 
^ ρ ΐδ ο ς  4 Ο α?λλ»βρ!ο ι» ϊνος, 4 Ιή.6ψν4ς τοδ ομωνύμου βτρ«άρχο«, χχΐ » 
Βουογούνίιος Ό θ ω ν  Δ ς λ β ρ δ χ ιο ς  Τίροσβν ίν τή κυρίως Έλλάδι ήγϊμονίβς 
βΙιολίγους, 6 μίν *1ς Κόρινθο», 4 δΐ *Ις Άθήνις. 11*ς Ιιιηύς, δυνάμςνος ν4 
βυγχροτό,οτι ιτερί εαυτδ» συμμορί«ν άνδρών ίνόπλω», χβτίλδμββν» ιιόλι» τινά ή 
δρος, ουου'ήλπιζ* »4 μιτίρχετβι ίνιτώτερον ή ίΐς τους τιβτρίους δρυμούς τ4 
4ρχ*ίον βΰτοϋ λροτριχδ» Ιπάγγιλμ». Ή  χώρβ κβΐ οΐ κάτοικοι βυτής ϊ*αθο» 
ίιΛ  τώ» άγρ'ων χβΐ άρχάγων βύτώ» δυναοτώ» τίί τάνδϊΐνα. Εκτός δΐ των πολ
λών τούτων μάγκων δυνβοτών, Τδρυοαν κβΐ Βυζαντινοί, πού καΐ ποϋ, ήγεμονίας 
μιγάλας κ*1 μιχρας, άλλ’ ούδ' ήνωμένοι ήσαν, ούδΐ πρός τους ύιττ,κδους πρςιύτ»- 
ροι των δυτικών Ιππιών. Ό Α  Ιω ν Σ γο υ ρ ό ς χατίλαίε την Κόρινθον, το Άργος, 
τί|ν Νβυπλίαν χβΐ τβς Θϊ^ίβς, ολλ' 4 διάδοχος του Ι|ςδλήθη ΙχςΤθςν, 1410, ΰπβ 
τού Γοδοιρριδρου Οΰίλλιαρδου(νου, χαΐ τοΰ Όθωνος Δίλαροχίου. Έ ν  Ήπ»£ριρ 
Τδρυβιν Ιδ£*ν ήγιμονίβν ό Μ ιχα ή λ  Κ ομ νηνός, αυγγενής τοΰ χατβλυθίντος 
βύτοχρατοριχοΰ οΤχου. Πόλεις τινις τής Θράκης διεφύλαξαν την Ανεξαρτησίαν 
των. Ά λ ίξ ιο ς  Α', ϊγγονος τοΰ Ιξωλεστάτου Ανδρονίκου Α ', έστησε» Ιν Τρ*- 
•πιζβϋντι τήν Ιδραν ν£ου Βυζαντινού κράτους, λαβών καΐ τόν τοΰ αύτοχράτορος 
τίτλον. Τελευταίο» Ιν Νικοίς; ήρχεν 4 γενναίος Θ εό δω ρ ο ς  Λ ά σ κα ρες  Α ', 
βστις, γαμβρός ών ίπ ΐ βυγατρί τοΰ αυτοκράτορος Αλεξίου Γ ', «ροεχιιρίσθη μόν 
τήν ήμίραν τής άλώσιως, άντί τοΰ δραπετεύσαντος Μουρζούφλου, άλλα μετ’ 4- 
λίγας ώρας ήναγχάβθη »3ι φύγη χαΐ αυτός* μετίβη δε είς τήν μιχρόν Ασίαν, 
«ερεεστοιχίσθη υπό τών εόγενεστίρων καί γενναιότερο»» Ελλήνων, ίτε δε χαΐ ΰπό 
■πολλών Λατίνο»» τυχοδιοϊκτών καί Τδρυσεν είς Νίκαιαν χαΐ π ε^  αυτή» κράτος, 
τό όποιον καί είς τους Απογόνους μετεβίβασε».

Ό  πρώτος τών Λατίνο»» αύτοκράτωρ συνόλαβι μεν καί Απεχεφάλισε τό· 
Μούρζουφλον, 4204, ήνάγχασε δό τόν ΆλΙξιον Γ ' ν4 φ'ΰγη είς μικρόν Ασίαν, 
βπου, αυλληφθείς ίιτ.ό τοΰ γαμβρού του θεοδώρου Λασχάρεως, χατεχλείσθη οΰτος 
'είς μονήν τινα’ Αλλό μετ’ όλίγον ή τύχη τοΰ Βαλδβυίνου Απίβη ετι οΐχτροτίρα* 
διότε οί Οπό των Λατίνων Ανηλεώς πιεζόμενοι *Έλληνες της Θράκης, συμμα- 
χήσαντες μετό τών Βουλγάρων χαΐ τοΰ τότε βασιλίοις αΟτών Ίωάννου Α', αυλ- 
λαμβάνουαεν αίχμάλεοτον τόν Αντεπιξελθόντα μετό μεχράς δυνάμιως αύτοχρά- 
τορα, 4205, χαΐ προελούνουαε μΙχρε τών τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως. ΚαΙ 
νιχώνται μεν ΙπΙ τίλους, Λΰγούστφ 4206, Οπό τοΰ ΑδελΜΰ τοΰ αΟτοκράτορος 
Έββίχου, ·»ΰ Αναγορευθίντος I» τώ |ΐεταξΰ Βαίλου ήτοι Ιπιτρόπου τοΰ κράτους· 
Αλλό τότ# 4 τών Βουλγάρων ήγεμώ* Ιωάννης, Ικδιχούμενος τήν ήτταν, Ακρω
τηριάζει και ζώντα θάπτει τόν Ατυχή Βαλδούϊνον. —  Ό  Αδελφός και διάδοχός 
του Ε ρ β 'χ ο ς , 4206, Οπήρξεν Ανήρ Ιπιτήδειος, Ιπροστάτευσε χαι Ιπροσηλωοιν 
•Ις Ιαυτόν τοΟς Έλληνας, τούς όποιους 4 Ιξαρχος τοΰ πάπα, δια πάσης βιοιο- 
στραγίας, ήθελε νό χαταναγχάστι είς παραδοχήν τοΰ χαβολιχου θρησχεύματοςί 
ΑπΙχρουσε δΐ τοΟς Βουλγάρους, καί, άποβανόντος τω 4207, τοΰ Αγρίου οΰτών 
βασιλέεας Ίωάννου, συνωμολόγηοε πρός τόν διΑδοχον ούτοΰ συνθήκην ειρήνης 
μ 4 φιλίας* ώστε δύο ήδη νπελείποντο Ιπιχίνίιινοι οΟτοδ Ιχβροι, 4 ΙνΝιχαίφ
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βί«ίωρος Α ά«βρκ *βΙ ί  ^  Ήπίίρψ Μ.χβήλ Κο|*»τ|»5ς. Ό  *ρδν»<, πβΜνργΛς 
Δν ίμ β  καΐ άνδρίϊοί χαΐ μ ίγβ ί ·η·ρΙ <ήν στρ«τιωτικήν τίχντ,ν, κατώρβωβι νλ 
χβτβιητ'ηΐ ττ,ν ήγ*μονίαν βύτοΰ ΐΕολί. ιι«γ«ωι:ίρβν ιο ί ΛβιινικοΙΐ χράτΜί. 'Όθίν 
ΐϊρ^ς το5«ν ά Έρρϊχοί »»νωμολίγη«, <214, ειρήνην 8ι ’ δληί τή« βασιλείβς 
βδτοί» μή διβκοπίϊββν· «ροί 8ΐ  τον 2ν Ήπείρφ Μιχβήλ, όοτις, όπο τον τίτλον 
το5δ«Γ*ότο«, ίρχεν οί. μόνον τ?,ί χώρβ< τβυττ.ί, άλλβ χβΐ τή{ τιβροχιιμενης 
Ακαρνανίας καί Αιτωλίας, διετέλβαεν ό Ερρίκος ιΐ« άδιόλειητον αχείόν ϊρ·.ν. Ό  
Μιχαήλ, αίχμαλωτεώοας αΓφνης τον «μεοβύτιρον Γοδοαρέδον Ονίλλεαρδοοΐνον 

*καΙ έκατον άλλους ίϊΜίεΐς, χοΐ τίιν μίν πρώτον άνααταυρώαας, τους δ* φυλαχΙβας 
χαΐ χαχοηοΐγ;βας, ένεδαλίν .Ις ττ,ν τών Λατίνων χώραν, ίλεηλάτηβεν αδτήν 8εινώς, 
όπροβτάτεναε τους υπό τοϋ παπικού όςάρχου κατοδ.ωχομένους ορθοδόξους μο
ναχούς καί Ιερείς χαί μικρόν προ του θανάτου, 1216, ίκάλεαε παρ’ έαυτώτόνίτε· 
ροθαλή αδελφόν του Θεόδωρον, δστις, παιδευθιίς ίντ^ του Λαακάρεως βχολή 
τήν βτρατιωτικήν τέχν»ιν, άπεδειξε μετ’ ολίγον, ώς δεσπότης ·<ήί Ηπείρου, ο7ους 
ίνδρας ήδύνατο να διαμορφώσω ή στρατιωτική κυδέρνΥίσις τού ίν Νικαίφ αΰτο- 
κράτ'.ρος. Ό  Θεόδωρος άρχισε τό λαμπρόν αυτού στάδιον διά καταχη^σεων δν 
θεσσαλιφ χαί δν Ιλλυρίφ’ ό δ αντεπεξελθών χατ' ούτοΰ αύτοχράτωρ Έ^^Γχος 
ήβθενηοε καθ'οδόν χο’ι «ηεδίωσεν δν Θεσσαλονίκη, δν θι'ρει τού 1206. Ό  θά
νατος αύτοΰ δπηγαγιν είς τό Λατινικόν κράτος πληγήν τοσοότφ δεινοτεραν, 
δσιρ μετ’ όλίγας έβδομάδας άπεβίωσε καί ό πάπας Ίννοκε'ντιος Γ ', δστις κατ’ 
^ χ ά ς  μεν εΤχεν άποδοκιμάσει τό κοτά Κωνσταντινουπόλεως δπιχείρημα τώ» 
Ενετών, ίπειτα όμως μετά άδαμάστου ορα«ηριότητος ήγωνίσθη νά ασφαλίσω 
τό νδον τούτο τού άρχιερατικοϋ αυτού θρόνου οπόχττ,μβ.

Διάδοχος τού Ε^^ίχοο, ίπβιδος άποΟανόντος, προεχειρίσθη ϋπό τών μεγι
στάνων τού κράτους ό της άδελφτ,ς άλτου Ίο λ ά ν θ η ς  σίζυγ-ς, σ-υγγενής δό 
τοΰτε Γαλλικού καί τού Γερμανικού βασιλικού ο?κου Π έτρος  Κ ο υ ρ τ ιν β ίυ ς , 
δστις δμως, δρχόμενος δξ Εόρώπγ-.ς Τνο λάδτι τό νΙον άξίωμά του, συνελ·.:φθη ύπό 
τού θεοδώρου τής Ηπείρου και άπίθανεν δν φυλακή. Τότε οΐ ββρώνοι του 
Λατινικού κράτους άνηγόρευσαν τόν πρεσίυτερον άδελφόν του Φίλιππον, 1219, 
άλλ’ άποποιηθίντος αύτοΰ τήν ματαίαν δχείνην τιμήν κατεουγον εις τόν νεώτε- 
ρον αδελφόν του 'Ρ οβερτον , οβτις άνίδη είς τόν θρόνον, 1221, δν χαιροΐς δει
νότατοι:. Ό  τής Ηπείρου δεσπότϊ,ς Θεόδωρος, δκδολών τόν υιόν τούΒονιφα- 
τίου άβ’ όλο» αυτού τών χτημάτων, εΐχε καθυποτάξει απασαν τήν Θεσσαλίαν, 
τήν Μακεδονίαν χαΐ τήν Θράκην μεχρις Άδριανουπόλεως καί ϊλαδε τόν τί
τλον τοϋ αΰϊοκράτορος τής Ελλάδος, 1222. Έπετίθη δέ κατά τού Λατινικού 
κράτους χαΐ’ δξ Ασίας ό διάδοχος τού θεοδώρου Λαοκάρεως, <222, καί γαμ
βρός αυτού δπί τή πρεσβυτίρφ Ουγατρί Ιω ά ν ν η ς  Δ ούκ α ς ό Β ατά τστ,ς, 
δστε τό κράτος δκεΐνο, «ανταχόθεν «ιιζόμενβν, ήθιλεν άφεόκτως ϊκτοτι καταλυΟή, 
δάν οί δυο Βυζαντινοί αύτοκράτορες δεν περιήρχοντο είς Ιχθροπραξίας. Ά λλ’ 
οόδ’ από ταύτην ώφελήθη ό σκαιός "Ροβέρτος, καί μετ’ολίγον, διχονοήσας πρός 
τούς Ιδίοος υπαλλήλους, άπεδήμτ,σεν είς τήν Ευρώπην, δηου χαί άπεΟανι, 1228 
καταλιπων τό βασίλειον είς τήν τυχτ,ν του. —  Επειδή ό τρίτος τού Πέτρου 
Κοορτεναίϋος άδελφός Βαλδουΐνος ήτο άνήλικος Ετι, οί βαρώνοι άνηγόρεοσαν αύ- 
τοκράτορα τόν κόμητα Ί ω ά ν ν η ν  Β ρυέννιον , δστις άπό τ »  1208 δλδγετο 
« Ι  βζσιλιύ; της Ιίρο«ίβλήμι χβί ήχο μςν ίγίβηχοντοότης, §ιιτή0{( ω « ί
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( ΐ ΐ  δυτάμος. Ά λ λ ' τίι πράγματα «{ς τοιαδτην άναρχίαν χχΐ 
παραλυοίαι, ΰατ( «ύάΙν γ«νναΐον ήδυντίΟτ) νά πρά£^. *£τωβ( μύνη  πρω-
τιύονααν βΐιτοΰ, πολιορχτ;θεΐβαν άπδ χοινοΰ ύπδ τοΰ έν ΝιχαΙ^ Βυζαντινού αύτο- 
χράτορος χαΐ τοΰ τών Βουλγάριύν βααιλίοκ Ίω ά ν ν ο ν  ’Λ ζάν, συμμαχηαάν- 
των. ΆπΕβ(ωα( 61 $ν ίτος μ(τά την τελευταΐαν πολιορκίαν, 4337, χαΐ τάτι 
βνίγνωρίβδη αΰτοχράτωρ 6 νέο  ̂ Βαλδοιήνος, 6η ΐ( , ά^ΰ  δύο πιριεπλανν^Οη ^τη 
«1« την Ευρώπην, ίπβιτών παρά τ<« πάπα χβΐ τών βααιλέων χρήματα χαι ατρο· 
τίύματα ύπίρ του κατα^βίοντος α&τοΰ χράτου;, ϊ^θί τιλενταϊον είς Κωναταντι- 
νούπολιν, 4339, διλ τή ί Γερμανίας χβΐ της Ουγγαρίας, μετά πολυαρίβμου 
ατρβτοΰ κ*1 ίπεχείρησιν Ιχίρομάς τινας* άλλά μετ’ ολίγον οΐ ιρίροι του ίξην- 
τλήβησοη χαΐ ο! έπελθύντες μετ' αΰτοΰ δυτικοί, Ιγχαταλιπόντες αύτδν, ίδραμον 
είς την ύκηρεαίαν τοΰ αντιπάλου του Βατάτση. Ό  Βαλδουΐνος ίζι^τηαε νά αυμ· 
μαχ/,αη μλ τον Σουλτάναν τοΰ Ίχονίου, ίπειτα περιήλβε πάλιν ώς Ιπαίτης τήν 
Ιταλίαν χαΐ τήν Γαλλίαν καί μετά τετραετίαν έτεανήλβεν αυθις ε!ς Κωναταν· 
τινοάπολιν άβοηΟητος. Ό  Βατάταης Εντούτοις εΤχεν ά^ιρίαει άπ& τών Βουλ
γάρων μ4ρος τής Θράκης, ήνάγχααε τΰν τέτε δεαπίτην τής Ηπείρου νά παροι- 
τήβη τον αύτοχρατορικον τίτλον, ήχμαλώτευαεν επειτα αύτδν, χατε’λαβεν ϊπ ο - 
οαν τήν Μακεδονίαν χαί την Θεσσαλίαν χαί ήνάχχααι τιλευταΐον τά Ισχατα 
λείψανα τοΰ ήπειρωτιχοΰ τ,γεμονιχοΰ οίχου είς το ν' άναγνοιρίσωαι τήν χυριαρη 
χίαν του. Ό  δυστυχής Βαλδουϊνος ίπορευθη χαί τρίτον ματαίως είς τήν Ιτα 
λίαν χαί τήν Γαλλίαν χαί διετέλεσ* μίχρι της πτώσεως αΰτοΰ 4ν δσχάτη πενί^· 

Ί Ι  πτώσις άχείνη ήτο τοιύντι ήδη ίοευχτος, διδτι τΰ Ιν Νιχαία κράτος άπέ- 
ίη  τδ χεντρον τής Ελληνικής φιλοπατρίας χαί τής δρθοδοξίας, χαί δνγένει πα- 
ραδό^ς ήχμασεν ΰπδ τδν Βατάτσην' ό άνθρωπος αύτος ή|ευρεν οΰ μδνον νά 
χατασχευάσ  ̂ μεγάλην δυναμιν, άλλά καί νά μεταχειρισθη αυτήν δπιτηδειδτατα, 
άπεχείρησε χαί χατώρθωσε νά άναζωπυρήση είς τάς ώραίας άλλ’ δρτ,μωθείσας 
Άσιανάς έπαρχίας τοΰ κράτους του, τήν γεωργίαν καί τήν άκδλουθον οϋτΤ|ς εΰπο- 
ρίαν* προςδετουτοις περιεποιήθη πολΰ τους Λατίνους, οΤτινες άπετέλουν τδ χρά- 
τιστον χαί πολυαριθμδτατον μίρος τοΰ στρατού του. Ναί }χεν ό υίδς χαί διάδο
χός του, 4355, Θ εόδω ρος Λ άσ καρες  Β', διά τής αυθαιρεσίας αΰτοΰ καί ώμό- 
τητος χαί τής σκανδαλώδους προστασίας ήν δνειμεν είς τον ευτελή οΐχον τών 
Ηουζαλώνων τοσοΰτον δυσηρίστησεν άπαντας τούς Ιπιφανεστερους τοΰ χράτους 
άνδρας, ώστε μετά τδν θάνατόν του, 4359, ό δπίτροπος τοΰ άνηλίχου υίοΰ του 
Μ ιχα ή λ  Π α λ α ιολ όγος, ευπατρίδης ελχων τδ γένος άπδ οίκου διάσημου ήδη 
όπί τών Κο(ΐνηνών, ιύχερώς κατέβαλε τδν παΤδα έχεϊνον, άρχηγέττ,ς γενόμενος 
τής τελε'ίτοίος Βυζαντινής δυναστείας* άλλ’ ό νέος ουτος ήγεμών Ανεπλ/ρωσε 
τδ δργον τοΰ πρώτου Λασχάρεως χαί τοΰ Βατάτσου. Αφελής ών περί τον βίον 
αΰτοΰ, άλευθέριος προς τους άλλους χαί σεβόμενος τά τών πολιτών δίκαια, ήγα- 
πήθη ΰπδ τών υπηκόων χαί έπαγίωσε τήν άρχήν αΰτοΰ. Τήν δε χατάλυσιν της Λα
τινικής αυτοκρατορίας χαί τήν χατάχτησιν της Κωνσταντινουπόλεως παρεσχεύα- 
σε διά τής μετά τών Γενουοίων συμμοχίας καί τής χοταπολεμήσεως τοΰ δε
σπότου τής Ηπείρου. 'Επειδή οΐ Ενετοί ήσαν τότε τά μόνα έρείσματα τής δυ
τικής κυριαρχίας, οΐ 0έ Γενουαΐοι δεινώς πρδς οώτούς άντεφέροντο, ό Μιχαήλ 
Παλαιολόγος σονωμολόγησε, τώ 4364, μετά τών τελευταίων συνθήκην, δι’ ής 
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«4ν τΐϊλβν χ Λ  ρ»»ιΧί·Κ·»ϊΐς1·Ρ'ΐ«ββλήμι βτβυροίορ!·ν δμ«ς «έν ί*ιχ«ίρτιβ«, «ι’ ίχ·»»^ 
»*τ'χδ^βδ ήγίρΐ··! 4» Εδρώχϊ χ»<β«ρ»υγή. 4 44 ιβΟ Όνιβρίοιι 4ΐϊ4οχο; Γ ρ η γ 4 ρ ιβ «  
β ' η ΐ  ίρώριβ.ν βδτ4ν, » ί  29 Σι*«μβρΙ*« 1227. Μ »’ 4Χίγβν 4 Φ?ι4ιρΤχο< ίλαί» υαρ 
«ύτ5ν » ίν  ΜιίβμίΙχχίν «ρβ»χλΐ)β(ν ν4 σϊρβτΐ'Λ ϊ ·1« Π ολ ·ι« ιΙ-ν . * ί ’ 4ν4ί ί<6*χ, Δς 
1χ «6ν Αρχών βδιβδ χβΐ 4ιξβ·ίών, 6 «βλύιρβχβί ΙχιΤνβς ά»ήρ χβλδ μβΧλο» «ροοήγχι· 
ς·ν ·!( ι»ν 1·Χ·μιβμ4ν ή «!« ^4ν Χρ»»τ.«ν.·μβν· άρ· έι<ρ» ίι4»ι 6 Κ«μέλ, 4ιχον<.ή«ί« 
*ρ4ς ι4» 44«λ»4»« «  1Ιοβ·ί·ί*μ , «λιΐβ ϊ^ν ιΤχ» χρ«!·ν 1*ιχβ»-ρί«<. Κ β ί 'V  *χοχ·)ι» 
ίχ Η *  ή ι^Μ .λιΐΛ ί χδ»η. 1.ν«Λ?ί¥ 1228. 4 Φρ.4.ρΤχοί 44. 1,4ύν.« .4  4 « χ -ρ ή « ϊ 
Αμ4«ι*^ Α«4 »4ιν ΕύρΔ*.).. «·4η «ο1ιμ(«ς βιέχι.ιβ *ρ4; «  ·:οδ< *.γγοβ<ιρ4[ο«4 
«ρ4ς τ4ν *4χ«ν. "Δμβ ίμ«»{ 4·ΐώρι1·«ν ιδνβυβίέρβς 4χ»ι>96δν »4< ««ριχιάβΐις, ΐιΐρμη·4 
«IV 4x1 «4 Γργον μ·»4 «υν4βιι·« χ«1 ϊ4λμιτι< ·»·μίλλο« τίις ίΧηι βδτοΟ «οΧ»τ«Ιβί· 4 
«Αχ«( ήγβνίζιιβ ν4 χινήβί χ·«* β ύτ»  »4ν χίβμον ίΧον, χοΐ μδλιατβ »βύ« 4««ιιρ··ϊη- 
μένΐΜ 4>4 φ  4ιβχ«τιχήν βύ»6δ χ«6έρνιΐίιν Ι»*·χολ{ϊ·«· Α νιίχριτ ιι 44 χ·1 4 4 |γβ « · 
« ^ 1 . «  χβν' βδίοδ χ«ν«»ρ4ς « «  Μ ννιις  Βριίννιβι. θ:44ν ?;ττβν 4_Φ?«4«ρΐχο«. Ν ρ·- 
«■(««« χΛ ; ΚιβχβΧίτβί V  ύχββ/.1«ών τινων, Αχ4χλ·««, χβχ4 ΑίγοΛΧ». 1228, «ίς 
Ι)·λ « « ίν η . χοΐ χχιβιβάβΙΐ) ςίς Π«λιμ«<4β. χξ 8  ϋχΐίμβρίβι». Εβτ’ 4ρχ4ς οί χρ«·»»- 
*«1 4χς44χΙν ·. ·δι4ν ένιχΰΙ· ώςβΗΧΐιρ· χβΐ χύριον, μ ιχ ’ ίλίγβ» 44. ^ςι4ι·υρτιι·*.χ»« 
ύ«4 χδ» ·χ«»χ61β» χο5 κ4χ>, μιτίβχλον Οφος. λ λ λ ’ 4 Εαμ4λ. χβιχιρ 4χβλΧβγ·Ις χβδ 
Μν4ύν«υ *»4 χ4ν 4ν χφ μ«τ·1δ Λμ64νχα *4νβχον χκδ 44ιλφ6δ χβν Η««τχ4μ, ΙΝώρτιβ» 
φρ4νιμβν »4 «ννςμοΧογήϊϊ χρ4« χ4ν »ύ»βχράτ«ρβ δ«χβ·ϊ·Τς 4ν·χ»χ4ς, χ»χ4 χ4« 4χα»ς 
β( χρι·Χ.·νβΙ 4νίλ»βο.χτ.ν Ι«ρ » ..λή μ  χαΐ Χ·ύ« ΙλΧ·«ς χ»1« η.λ·ιβχ{.η« χ4-
«*»(, *»ρρχτ,4^·». 44 χδ» γρ«νρί«ν χβΐ χϊις άν·χ«·ίι»*«*« χήι δΧ ν χ “ Ρ*<· ® Φρ*4«- 
^ΧΚ. μ·>ΐχρ«β4χ». ιΐς  χήν «α τα .ρ .-.τν  X·» χή» ΑνχΙχρ.Γνν ««ΰ *»χρι4ρχ«ν, Ιχββ.ύίη 
}ν Ι«ρ« χ«5 1229 (ίς 1ιρ<χισ·λ1|μ, «χίΟηχ«ν, {«·>( *» » ί  ^ 7 “ “
ΤΑρΜ, Χ4 βχιμμβ 4x1 Χ^ς χΐρχΧίΐί χβ«, έχιμύρνίβΙ» «ϋ*χχΐρ4χ«χ· Χ»4< ΑνΧίχΛιΧ·»- 
μΑηνί »λ^ρι«»4ς) 4»ρί·«ς Ανχ*«δ*δ» χνίρώχΛς χ ^  ί41*ς ίοωχιδ μιρ14«{> «ρ»1ιλ4«ν



ΪΜΗΜΑ' Ιί· Ι93Τ
9«^ιχ«ίί4τ·< «ρ*ί «ί<  4*1·τβ«* «χ<β·ι;, χ»1, Ιν ίρ χ ϊ Ιίβίου, ^ν^χ·μψ·ν «{< τήν

Ιύρνκην*
Μιχρ&ν μιτλ «ήν ^ναχύριι·ι« «ον φριίιρ(>ου, ηρχινιν ή η ρ α χμ ή  τού κράτον< «£ν 

*Εϊουβι$Μν. >«ο>βνίννο« «οΰ Εαμέλ «φ 1238, »1 ϊύο α&ιοΰ νΐιΐ ήριναν «ιρί «ής 
«ρ4{ <λλήλβυ« τκ χ>1 «βί« βλλ«υ« βνγγ«νιΤς, (ΐ<χρι« Λ , «φ 1240, ι(ς 4χ ι£ ν  ά $*λ^ν 
ΙχιίΜ·*, 6 Σ α λ Ι χ  ’£ ΐο ϋ 6 , χατύρ·««ι χαταβίλφ <ίν £τ<ρρν, ένφ 6 β<(έ( του £ α - 
λ ί χ  Ι β μ α ή λ  χατίΙαβ* τήν Ααμασχόν, Ό  ΣαλΙχ ΈϊοΟιβ 6χ^ρξ«ν ό χύριος χρβτουρ· 

τής Ηαμολουχιχής Ιν Αΐγύντιρ χυβτρνήοΐιος, <ι’ ής χατ ιλύΐη η ν μττ’ όλίγβν αΰτΙΒς 
•I 'ΕΐουβΙδαι. '^βαν 21 ο< Μ β μ τ λ ο ΰ χ ο ι  βοΰλοι άργυρώνητοι, (ρατι·τιχ£ς ^ «ρΙττρον 
«Ις («ρςιφόροι χαΐ λογΙβις «οΰ βτρατοΰ άνδρίς γυμναζΙμινο·, Βι* £ν χυρίνς χατέλαβι τ ίν  
•ρίνον I  ΣβλΙχ Έίούβ· χβΐ ΒιιλΜηοβν μΙ» ύ χ ' «ύτβΟ, άμα ««γιώββντος τήν άρχήν, 
Αλλ' οδτος ?Βρυ«(ν άμ^νιος {χιιτα έτΙραν Ηαμτλούχ«ν ρροορίν, ήτις, φίρουββ τΙ Β^νβμ· 
«νν Β « χ β ρ > τ ιχ » ν  Η α μ ιλ ο ύ χ ν ν ,  χατέλαΒτν άπαντα τΒ άξιήματα χαΐ άοσβ» 
τήν χυβΙρνηβΗ 6φ’ έ«υτήν ύπηγαγτν. Εντούτοις 6 Ζ α λ Ιχ ’ΒΓουβ, καίτοι «αραλύαας 
τήν Ιβ·τιριχήν ΤΜ χράτους αύτή» ίύναμιν, Τττχυβτν Ιχ  τύχης «ρΒς τά {ξ« οΰ μιχρΒν 
Βιύτι βΐ Τονρχοι μιαΐβφόρβι τοΰ «ρΰ μιχρκί ΰπΙ τνν ΜογγΙλα» χαταλνΙέντος ήγιμύνβς 
τνν  Ζοβαριβμίνν (Ιβο χατντΙρ·), ΰχβχυρήααντις <{ς τήν Συρίαν, «ίβήλίον ·2ς τήν 6πη- 
ρτοίαν «βϋ Σουλτάνου τής Αίγύπτου, χατίχτηοαν χαΐ έλιηλάτηοαν τήν Ιιρουβαλήμ, 
1 244 , Ιξυλύίρτνοαν «ιρί Γάζαν τήν ύχΒ τ6ν ΣαλΙχ Ιομαήλ ήννμίνην Χριβτιανιχήν ^ 
ΜναμτΙανιχήν τής Συρίας Βύναμιν χαΐ ΙΒοήΙηταν τ |ν  ΣαλΙχ ’Βϊοΰβ ν4 χαταλάΒη τήν 
Δαμααχύν, Ιν {  χαΙ μττΙΙτο* τήν £Βραν του. Ναι μ ίν μττ’ ΰλίγον τ4 ληατριχά έχςΤνα 
βτίρη ΙπανΙατηβαν χατ’ αντοΰ, άλλά ή ττή ΐη η ν  χαΐ Βιιλύβηοαν, οΐ Β* &Ιγνχτιο«· 
χαταχτήαανττς ΙπΙ τούτοις, 1247, χαΐ τήν ΤιβτριάΒα χαΐ τίν λοχάλιονα, ιίς  τοιαύτην 
χβτήνιγιον τΰ χριατιαντχΙν χράτος άμηχανίαν, ΰατ* νέα τις βταυρορορία Ιραΐνττο 

άχαραίτητβς, 7να Βιααάση τά ττλτυτάΐα αΰτοΰ λτίψανα·
> Τιρόντι I  τ6τι βαβιλιύυν τής Γαλλίας Α ουΒο βΤ χος θ ' ,  4 Ι«ιλ·γύμινος "Ο α ιος , 
άχςφάβιβτ, ηιΐύμονος τΤς τα τάς «ροτρβχάς τοΰ «ά«α Ί ν ν β χ τ ν τ ίο υ  Α 'χ α ΐτ ίςτ ή ν  
{Βίαν «ΰλάΒιιαν, νά λάβη τΒν αταυρΒν, μττΑ τδν τρυϋν ΙΒτλράν του, 'Ρ ο β Ι ρ τ ο υ τ ο ϋ  
λ ρ τ ι α ι α ν ο ΰ ,  & λ ρ ό ν α ο ν  το ΰ  Ι Γ ιχ τ α υ ιχ ο ΰ  χαΐ Κ α ρ ό λ ο υ  « ο ΰ  λ ν 8 ς ·  
γ α υ ιχ β ΰ ι  χαί βιτηραινΙη, μττοπθργ τοΰ 1248, *(ς Κύκρον. 01 Γάλλοι, βιαχτιμάβαν· 
τας ΙνταΰΒα, άΒίράβιαον νά ΙπιιοΙάβι χχτ’ άρχάς οΰχΐ χατά τ3ν Ιν ΟαλαιατΙνς Η να· 
μ ιίαννν, άλλά χατά τής Αίγύχτβυ. Έχτλβύνττς ΒΙ «ίς τήν «αραλίαν αΰτής χατά Ιού· 
νιον τοΰ 1249, Ιχυρίτυααν μ ίν  ιύχτρΐατατο τήν ΑαμιΙτταν, Βιά τάς χατ'άρχάς άναχι· 
τηΒοίας άμυντιχάς Βιατάξτις τοΰ Σουλτάνου ΣαλΙχ 'ΕΓούΒ· άλλά, Ικιχιιρήοανττς τότα 
νά «ροχβρήοιβσιν οίς τά ΙνΒΙτιρα, {χαβον, χαΐτοι τις 60,000 αυμποοούμίνοι, Ιν οΤς ήταν 
20 ,000  ΙχχΙνν, χιίρονα τ»ν χροηγουμίνοις χατά τής αυτής χώρας Ι ιη τιΙίντ·ν  χρι· 
βτιανΰν, Αιότι τό «λΐ,Βος τΰν βραχιβνΜν χαί τΰν Βιΐιΐρύγκν τβΰ Νιίλου, τό ΰγρΒν τοΰ 
Ιδάρους, ή ίλλτκ^ς Ιλαρροΰ ίπχιχοΰ ^  ή ΙχιτηΒιιότης μέ τήν Βχοίαν οΐ ΙχΙρβί Ιποίαν 
χρήαιν τοΰ Έλληνιχιΰ «υρΒ; τροραν τούς αταυροράροος ςίς τήν Ιαχάτην Αμηχανίαν· 
Ό  άβαλρΒς τοΰ ΑουΒοβίχου 'ΡοβΙρτος ΙΙανατώΙη* ^  Αίγύχτιοι, χροαΒαλόνττς τά χρι· 
βτιανιχά «λβΐα, ΙατΙρηοαν τΒν βτρατάν «άβης χρομηΒτίας· Ινττΰβιν «ρβίχυψανχολλαΐ 
«6«οι χαΐ ττλιυταΤον Β Σουλτάνος Τ ο υ ρ α ν β ά χ , Β ΒιαΒτχβτΙς τΒν Ιν τ $  μοταζΰ ά«ο· 
βιώααντα «ατέρα του ΣαλΙχ, χατώρΒββα νά αίχμαλιντιύοη άπαντας σχιΒΒν τούς Γάλ· 
λους, Ιν οΤς χαΐ τΒν βααιλία χαΐ τους Βύο άΒιλρούς του. 'θ  τύχη αυτών νηήρξι ρθ6ι· 
ρά* «ολλοΐ Ιρονιύβηααν, οί ΒΙ άλλοι άπανβρωχΒτατα ΰ*Β τΰν Μαμιλούχαιν Ιτυραννή· 
•ηααν. Τ»λ«υτάΓον ά Τουρανβάχ βυνήντβτν ·ί< τήν άτηλςυΚριββίν τ«ν χαΐ βυνωμολό- 
Τηατ («χατττΤς άναχΜχάς, χατά τάς Ιχβίας, Αχριλίιρ 1260, άχιΒύΙη μ ίν αυτψ ή Αα· 
μιίττα, οΐ ΒΙ χριατιανοί βιιτήρηααν τάς «6λ(ΐς Ββαςτ7χον Ιν Παλαιστίνη, 6χιχρ«<οΝντ>ς 
νά «ληρώαίιίαιν ΰχΙρβγχα Βιά τοΰς αιχμαλώτους λύτρα. Ό  ΑονΒοΒΐχος άχλτυβι τότα 
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■I, η ..λ » ώ .·  * ΙοΛ ι, ϊ«λ.τ.«ι·1™ι ω  ~ ·  ΙΝ ··» * ·· >» Τ»(.»4λ  Ι α *
« ,  α  >ί> ί - · .χ ή ί  Μ» ι<>»ή·η—  ι» ί~ ·  Λ ΐι:.« ι-, ■«»*·■-. 1.·1 Λ
ΐ™ »έΜ . ·!( < ί· Γ.λλ1··, »1 μ·1·ϊ ·1ΐ < ί·  »·1 *  ! · .ν ώ ά £ ,  * ■

, ή .  1 » κ 1 · ·  » '« " ■ » ' · '  '* ’> ·'* Ί ’  ί ' ι ™ .  “ · '*
„ Χ Χ ί, ί™ μ .χ ι« , » » χ . Μ . » .  ώ .  · χ ω ^ «  Μ  » .
ι ^ ^ . « Λ ~ . ί , „ , ί . · ΐ ' ί · . » χ · · ( · · ι * - · <  Ι " ' · ·  . . ι ω *  ’ " Λ ' ί ; ί ’
1»Μτέν«· «.τβεΰ »ών Β»μ.λθύχ»ν βύτ«. »»1 »»ν ίν  &;ρΙ? 1Ι·.μ .ββν«». λ λ λ  4 Ρ ·- 

■ οΓ& ς Ι..Ιν« ί, « ·1 « . «ί« Π»λ«*«Ιν,ν. ,Μ»ν ίιδ«»ήί, ^  ^ ί«νύ * ,,

ω  , χ .  = » » ,4 .,™  ™ ' “ · ·» ·"  - » · ’  >ίϊ™ * ’  '· ϊ · ί ; ; ;  ί ’ " ’  ! ’* ί ·τ '<
ή <  ( χ ι ™ μ ά < - ν Λ  . . Χ Χ · ι  χ , . . . » · » * ι  « ί Χ " < ·  ϊ » « < . . Χ . τ ϊ < . Ι · χ ι « < *  1 ϊ 5 3  ·Ιη < Χ _ 1
ΙΜ »&  « »  Χ(γ«χιί-» « Ι  Χ«β“ 'Ό^"Χ< 'Χ ϊ

ΒΧίτ.ηχ. 1· ·'χ· ·· ’·>■■·“  ’ϊ '  ' ί *  '?* 'Τ Ϊ ^ Ι ι Τ '
ω Λ . » . .  .5..Χ  -4  Μ  1.1.Χ Ι.· 125·· « ■ '·  ' · ·  ·™Χ·*Ρ^·· '· " ·  «  *· " · -

1α .{ χ  ι> ι.μ .Χ χμ *μ· < ίι .. .·Χ 4 ··« Ι  »1>η< •■■έχ·*·! μ · ’ ·< μ · " » Χ · ΐ  « « > · ( -

^  . ! ,  , 4 .  .*< χ4(·1  Ι " Ι · ’Κ. “  ’ · ·  ’*
«ϊ·οτρ·«9·χί'*  «ώ» έ«νών βύ^ών ί«Μ1*β· __

«  μ ίγ .  ϊ,λ»» ΐχχ«6ν χράτβς, τ6 Η?υ·έν ύιώ « 0  Τ*γ?*υ%«τ, « «  λ λ ·  λ ρ β λ ίχ χ .ΐ  
«οι Η .\οχο4χ, χβοο«ριι.τίβ9ΐί. (Μι *  «4* Μ»»*ο* «ώ  ·ϊΐλί«»ίοϋ το6*ου, ·ί< «* * » «  
μ*κ^ς ίιγ·μβνΙ·«. αίτ ιος, ΛιβΜί* μ·»’ 4λλήλ»» Λ ϊί«έμ.νΜ , βι4 ο^ς Χ»<’ έ*ιφ4ν«·ν 
»νρι«χΙ.< ένί» μ .γ4 λ «  ϊ«*λ«ά««, Οχέχ«ψ»ν μ·»* *λΙγο» «ίς νίβν «ιν4 βυνΜΤοίβν, 
#^«χύψ··β» έν Χ ο β β ρ ο β μ Ιί ,  4*βρχΙ» χ χ ψ έ η  μ ·« 5 ι  Ι^β λ ιχή ί λίμνης, νϊις 
Ε α η ΐβς ίβλίββης χβΐ νοϋ *Οξοι> *οι»μοδ. — 'Ο λ ν β (» β ΐ·« 1 ν , βώλος ίνίί^ΡΧ»»·* 
«βχόβι» « ίς  Γολ»»«χχιχής «Ιλής, «οοώτβν. Ι*» 1Ι·λ»χο4χ χβ*4 μιχρί» ϊ«Χ»«·ν “»*«» 
β·νβ»τ«ς »ώ  « ίο τ ίρ »  β6<ώ δί»»4το·^, Λβ6« τό,ϊ» νώ  άρχιοινοχόβιι άξ!·μβ χ*1 *ή* 
1*00* «ούτοο «ονημμβ.ην *(>ώββ« «ϋς ί*·ρχ1β» Χθ6«{*ομί«. Ό  υΐβς χ .Ι  *"
έιηξβνην* «β έν ή  «οότ^ χριένος **ι>, β βέ «οΟίο» «14ς λ  < ζ Ι * ?ι
Ι ΐβ β ,  «·( 4»«ίίρ«ηϊβς άτΛ ιού ϊΛ οβϋχχιχώ  Σοϋλχίνβν Σβχββέρ {β·λ. 133)χβτί*»η, 
ύξιολέτοος έ«χ·;ρή ί»ς χ««ιχτ<ΐίί.ς *ίρβν χώ  *«««» »ώ  **ρ4 χήν Εαβ*ί«ν. Ό  ««» 
Λ ςΡ«ζΐίΐ4ς1λ  λ ρ » λ 4 » ,  ώφολούμινβς «* ί χ4ς μ*«4 χβ» ί» .·ΐ»ν  «ώ  Σβνδβλρ «ροβ- 
χΗ ΐΜ ς 4νωμ»λίβς χώ  χρβχονς χώ» Σ.λβοΟχχ-ν, χ ίν  όχοίων η  <ίσ9**ής ΧΜΡ^βρχ» 
**ρ«βχ4λη ί«1 χίλοος *{ς μ»χρ4ς χ·ν«ς χ»|ς &ίβίβ« χώρ«<. ^χβ»»»»·» <1·*
Τ« χώ  ΧοροβΑν μίρος· χβΐ β χοΰ 1λ Ερβλάν νίβς λ λ ^ ο β β ΐ*  Τ α χ · σ χ , 1 Π ί “  
1100, 4?· έν4ς μέν «βχέλνοι χ4ν «·λιυτ«Το» γόνον χ!1ς Χιλβουχχίχής βυνοβχχίος, έν « ϊ  
ί«χι*5 ΠχρβΙφ, έρ ' έχίροο, χροιαίς τρός άνβχολές χ»χ4 τ5ν έν Τ»τ»ρί? Κιχέν«*ν, ήρ- 
<4«ο 4x4 ούτύν χήν *βλιν Βιχχρβν. Μιχ4 ί ί  χ6ν βάν.χβν βύχώ, άνομΙχίηββ» «Ις χ4 
Χοβίρχομιβϊβ *ρ4γμχχ« « ΙΓ ο ρ Ιβ β ι,  έχβγβχένχις βι4 χοΟχοο χήν ίβίβν *χ6β»ν·-*4ϊ* 
β χ ^  χ»ς, 4»ίμβ«« Χ ο ν β β Ιν  β έ «  ϊ 4 μ ,  ιΙβχ<ορή«»ς « ρ ΐ  χ4 χέλη χ%ς ένβχχΑχης 
ίχβϊονχβοχηρίβος χΐς χή» «ύλήν χ«ν Γββνβοιβδ*, «ρβήχΐη 4*4 4ξ»ί*μβΧ0« *1ς 4? ί·μ · 

»α1 «ροχχοιρΙβίη χολινχβΤο» βιοιχηχής χ^ς χβχί χ4 βέριιον χώ  Γβονονιβιχώ χρ4χοο* 
μέρος χκμένιις 4ρ*·νΕς χώρας Γ«^¥ λ  Γββύρ. *Γς χών ιιΐώνχοιι (ώχινος ώ  μένβν Ι«λη. 
ροχβμηοαν χήν β«οί»ν|<Γ»ν χΡ)ς χώρας χαώχης, 4λλ4 χαί νόμιμο* β»χ%4 κυριίρχ** ^ ι«»··ν 
ΐηοΤναι, ιαβό 4»ίγ·»ο* βΐ̂ ί»» χών «αναρχαΐΜν χώ  Οοροίαώ γένους έιρώ*ν) Χ αο4 ν, 4 
Ρνοιβ Χ^ς 4«χν1ρΜΐας ώ χιΰ *Ο λ»χή ρ  έ«ιαλη»*1ς, έ»υρ*«υ« *ώ  έβ^ ίο· χ^ν Γάβνβν 
ο ϊΐ ήτάγχαχ» χ4ν Γβονβι/ίίην Βαορονοέχ «4 «αχαφύγη «£ς χην 4ν^αουββ» Χ? »ρ4χι* 
βύχώ Ινέιιήν «Λιν Αβχώρ. Χηββνόνχος βέ χΛ  Ιβο4ν «αέ μαχ’ ύλΙγβν χώ  υΙώ  «αΐ 
4*αβόχο·χου, βύο συπ«»«ΤςΧϋυ, ο1 4β«λ«·1 Γ α γ ια β χ β β ίν  *αΙ Σ β χ α β ο β β Ι ν ,  
βιόνομιν ·ρ4ς ίλληλους οό »?βτβί, Ι ΙΟ ί ' 5*ώ 0 μέ* ς»λ·υΜΪ0ί, ίβρώκν ·1ί Γβονβν,



ΐΐΙΒΜ  ̂'Α'. 9^6
••ϊέΧΜΜ» » Μ χ ι^ (  ί« ιΐ, Ι ΐβ # ,  τ« {«( Μο <Μτον«·<τΐ);Ηα( <Μη|{η)«1ν «(ΐ«το« τΰν 
ΤββϊβικΜν, Ι «  «  » λ λ 4« ις  Μ  »ή» Ινδαιή» «ιραΜίΜας, ητέχτηνΜ  δ*Μβν β χ ιϋ *  

9ίχί<. &νι»»1ς χώρ·»« « 8) β$(λ|ρ8ς -εο» 2χι/^[(ν«< <8ις »6λ.ίς Κ»β·ι«ύ;, χ * ρ ΐ, ,^ ι  
■ϋριΑ χ«α *ν<ί»λ«ν <{« τή» Ι .^ ρ ι χ ή ν  Α3«« β{ έν 4νβτολ.«5 Πΐ{»:« χατβχτί» ,«  
ί» ίτ·Τ 0*  *Α« *·» ίλ»«ν τδ» Γο?.δδ». β^4ί>, μ « 4  ,4 ,  , ,5  Χ οίβρ .^1»  χ .
·λ«841» 4νιψ.6ς «.« ίοδ Μ  χαΐ βιαδίχα, « »  ΙΙ»4μ,β Γ ,  4μ ρ ·ο6 ,ϊή ,.ς
τούτη τν< χληρονομίο» τί^ς δρχί^ς, δχιβτηρίχβη 6x4 τού Γβγ«β»βδ(ν. ’ΚντιΟδτν «ρο- 

*6λ·μ»ς, *«»· 8 , ά,Ιββν· μέν έξ ί^χϊ^ς. 1202, 4 Γβγκ,διδδΙν, άχίβαλι βέ «4 
« 0» «ύτοδ «ρίτβς 4 ά8.λ?4ίτοο. χα,,λυδ.ίαητ δλοοχ.ρδς τϊ,ί τ ΰ .  ΓβρΛδ» Λ ,ν .. 
•ττίας « ρ ΐ  τ4 1208. Τ4τ* 4 μέχ.μος τ2ν Χς6αρ«μ·*. Ζ4χ Η .ίμ .β  I-  νέας έ « χ . ί -  
ρ ρ ιι  δορνχτητίας, έμβαλών ι^ς τή» Ινδιχήν, έχιΐβιν 4’ Ανέχαμψ, *ρ4« τ4ν Τΐγρίν, χατ- 
4χτη*· «αβαν τήν δριινήν χήραν χαΐ έχςξέτι.νι τήν χνρι«ρχ(«» βύτβΟ ιπ(4 τδ μ>χρ4ν 
^ ς  τής χλέβμ·, τδ ήμέα·; χατιχδμ,νον ύχ4 τού ϊβββίίδον, δατις ίριρςν έν Βαγδά
την <4 <{τλ4ν τού χα λ ίρ »  τδν ίοονν^τών ίνομα, λβί»!® · ίέ  *·ρ4 τούτον βύ μόνο» 
4χάβας τ4ς τ ιμ ίς , δβας ουτος ·ίχ«ν άχονοίμο. ι2ς τδν ϊοολτάνον τ3ττ ϊιλβούχχων, 
4λλ4 χαΐ <4 διχ·[(»μΒ τον νά £χτι ρρουρίν Χοβαρταμί»» έν Βαγδατίφ χαΐ τήν &δ·>αν 
τά έδρτύΐ) έν βύτ$, δβέχις βέλιι. Έχοςβή δέ 4 Β.λίρης ήχέχροΜ» τές 4ζιή«(;< τού
τα ;, 4 ΗιΜίμ;», «υγχροτήσας «ύνοβον αχςιτδν βίβλύγιον, ήνηγύροοην έτιρον «αλίνην 
*οί έΜχςίρηαο ν4 έγχαφιδρύσ^ αύτδν ο[ς Βαγβίτιον, βι4 τής βίος. Ό  δέ ΪΜοαΙβΐ);, 
έχΐ τξ  «υμβονλξ τδν χ ιρί αύτδν οτορδν δμοδέξαν, έχίλοσον ·Ζς βοήίΜβν τβ« τούς ι ΐ-  
8«λαλ4τρας ·ογγ4λους, 1218, χα< τούτο Ιδα>χ(ν Ιρορμήν ιΖς τήν ροδοράν έχιίνι^ν 4χ* 
ήνοτολδν έχιδρομήν των ονγχλύδΜν μοτγολιχδν χαΐ τουρχιχ&ν οτι^δν, τ4 6χα?·, 
4*4 τ δ ν Τ ιμ ο ν τ β Ι ν ,  ή Δ ζ · τ τ « β χ 4 ν  χβΙ τούς υΙούς βύτοδ, ήλλοίιοΛίν τήν ίλην 
τής άνβτβλής δψιν χο( αατοβήωοαν, 4(4 τού χαταατριχτιχοΰ αύτών ^ιύμβτος, τήν £ι· 
ΧΛήν, τήν {νβιχήν, τήν δντιχήν Αβίβν, τήν *Ρ«Ιβν, τήν ΟαλννΙβν, τήν ΖιλιβΖαν χα( 
τήν ΟύγγαρΕαν,

ΚαΙ’ ήν έ*οχήν Ιγ«ννή»η 4 ΤομοοτβΙν. ύρΕαταντο έν τξ 4νατβλ>χ« &οΙν τρία ί»χι>. 
ρ4τατβ ?8νη χα) χρύτη* οΕ {δ(<«ς Ηνβι, οΓτινος ήβον «·ρι»ριβμένο· «Ις τήν μιαημδρι- 
»ήν Χινιχήν χαΐ δ(θτέλοννύχ4 τήν δυνβατιΕαν τδν δθθ5 (βιδλίοο «ρήτον, βολ. 10)· 
τ4 ^ ι ο ν  Σινιχ4ν χρ4τος, τ4 ίχΜον (δρύδη, 1123, ύ*4 τού Μογγολιχοΰ {βνους τδν 
Βιβυττιον χαΐ τού 6*οίβυ ή  ήγςμονιχή δυναοτοΕα έρορο τ4 έχώννιμον τού χρυβοδ γένους· 
ηλουτ«ον, «ρ4; βνομάς, ή δμοοκονδία τδν Κ α ρ α ϊτ δ ν ,  κρ«τ·ύου«αν έχονιαα τ4 Κα- 
ραχοροΰμ. Ί χ ιδ ς  τδν τριδν τούτβν βαοιλιΕβν, μοΤρύ τις τδν ύχοτολδν οΖς τούς ΝΐοΟ- 
τβους ρυλΰν οΤχον Ιδρύβιι, μιτβξύ τού χοτβμού Ιΐμούρ χοΐ τδν ύρχτιχδν συνόρων τής 
Χινιχής, νέαν οτιρδν όμοσχονβίαν, ιΖς ύβιολίΐχτονς σχ;84ν χολέμονς χρός τούς Νιβύ- 
«σους βιατιλούσαν. Βίς τούς χρδς τούς Ιϊιούτσους βύτού; χολέμους «Ιχον ά*οχίή«ί» μέ- 
γ ·  δ'/ομα ο{ τοβ ΤίμβυτσΙν ^δρονοι, οίτινος, ώς ήγιμόνος τού έχιφβνιστέρον στίφους, 
έχυριέρχουν τρ4*ον τιν4 τδν ίμοσχβνδουσων φολδν. Αΰτδς 41 έγσννήβη τφ 1155 χοΐ 
Ιέν οΤχ«ν ίτ ι  ^ χ λ η ρ ώ ο ι ι  τδ δβδέχατον τής ήλιχΙσς έτος, δτ«, Ιχοδανέντος τού *βτρ6ς 
του, έγχατιλιίφΒι; ύχ4 τδν χλοιοτέρων στιιρδν δσα ύχ’ έχοΤνον οΤχον βιατολέοοι ήνβ- 
μένα, χα( ήναγχέσβη ν4 χαταφύγΐ χρδς τούς Κορβιτας, τδν δκοΐων 4 ήγιμ&ν Τό>
λ ι ς  ή  0 4 γ γ χ 4 ν ,  χβτ·όρχ4ς μέν έόιξιώδη σύτόν φιλιχβς «βΐ γσμβρδν έ«ί δυγβτρ» 
χβ» 4ρχιστρ4τηγον άνέβοιξον ίχο,τα δμως. έχςιβή έ4.χονδι»σβν. χ.ριήλβον ιίς  «δλομον, 
**»· δν 4 ΤιμουτσΙν, νιχήσας χοΐ φβνούσας τδν Τύλιν, ού μόνον Ιχέσα ; τ4ς φΐ>λ4ς χαΐ 
χώρας βύτοδ χαδυκέταζτν, άλλ4 χαδ «λοΤστβ Ιλλβ στίφτ,. δοΙς ούτν. τ4 δ,μέλιβ τής τ«- 
ρατώδους τδν βτιφδν δμοσχονΙΙ.; έφ’ ής έ«νχοδόμτ)σι τδ Αχανές αύτου χρίτος. — 
Προτού χροχωρήσ, «ραιτέρω, ώφ,λήδη <έχδ τής διισιβοιμονίας τδνσηφδν έχοΙνων,Τν. 
•β γώ σ ι νδ χρίτος αΟτοΰ· χα( έχΙ τβότφ, συνιχρότησ». 1206, ·ύ μ«χρ4ν τδν χηγδν 
τώ  λμ,ύρ. έν νφ μία,ρ τή , τδν ΜογγόΧων χώρος, ϊ ο ν ρ ο λ τ ά Τ .  χ,ντ,γυρι-



ϊ^6 ΧίΚ^ ΠΤΟΗΐ
«V· 8)!6ν «3ν μογγ«λι«δν «βΐ Τβ»ρ*<χ6* φοΛ^ιΐν, I *  ?  Ζβμ<νβ4 « -

«4ς ήτοι χ ^ ή τ α ι  ΙδήλΜίΜ ί»οχ·1ιύψι»<|»οϋ ούρβνοδ, *»«’ 3ς βύιδς ΐ « ^  ν* Αν .  
γ«#ριβί5 |ΐίγα< ϋ »  τδν δ|Μβ*όνβ·» οτιφδ» χβΐ «ροολίβ^ »4» «δον τίτλο» τού 
’Λ ζ ιΤ Τ * * χ » » . <4ν « λ ΐΛ ΐίδ ς  μί* ί?μην*«»ίντβ, δίηλο» Βμβί τ. « ;ίΙ·«  ^ » 1 ν ο » Ν . 
εΙ« τ4 ·ϋ«δ Ιο ν ^ λ τ ί 'ϊ  ώρίβίηο*» *«ί τι»·ί Τ«»>»·ί ίι»τ·{“ «. ίλλ ά  βέ» »Τ»β» βίβαιον 
«» τδτ* ή β(»ίότι?ο» έξ«ίό»η ^ τ» *«ρΙ?ιιμον οιηοδ 'Γοβοδ ήτοι 6 γτνι»4« Ιρητχιοτι- 
χδς κοΙ η λ ιτιχδς »6μο«· Τ* βρη««υτι«4 τοΟ » ίμ »  τοΛοο ίίγμ «τ»  ιρΙρουη «ροβήλκς 
«λ !χ»η τή ί Αρχβιοτίρας »·ί»ρ«<έραί λοιονής ο«?1*ς· ι Γν ι  Μ ιιβτ^Βρχιχή τι« 
>ιδα«χ>λΙα, μολυ»ί*“β · ύ«4 τ »  Μοττβλι»» ίί«0Μ. Αλλ’ βχηλλβγμίνη το» τ« έχιχ··· 
«Ιοιι »» τή ϊν «  λοΙιρ Χ«μ»«σμβ5 «βί »ή« ρρ«ί6τ«ρο» ούτίίι ιιτιβίοτιιΛιίοης Αομβιχήί 
·βΐ(βχιΙιχ«, χαΐ τ5ν ««ρβλογισμδ» τών Βρβχμ»ν·ν χβΐ το5 φβνβτιβμβΰ τ«ν Βίνζι·* 
(Βιβλ. βρώτο», β«λ· 1·)· Τδ ^  *ολΙτι»μ» ήιο οδίί» δλλο ή βί>β«ηρδ οτρατοχρβτία, 
Ιχο ο »  ιύκοτίΜβ! »^νάς, τούς χβλοϋμένοος Τ - ρ χ ά ν β ο ς ,  Λτννις οΜίΝ ί*λήρ·»«» 
γδρο», ίΐ»  6*ιχρ»Λντο νδ ϊ.«ίμ·*οι μ«τ4 τδν δλλ«ν τή» Τ ίνομΗ » λ·1«», «Γχβ* 
άιΐχβτ* τήν άχδλοτο» «ρ4ς τδ» μίγβ» Χ4ν «ρόβοίον, χ»!, χβχβοργήββντ·;, &έμ·. 
»ον Ατιμώριιτβ· μ^χρις ίννδτης Οχοιροχής· τής τςιοότης ίιβμοίιβίβς ή  ϊίρυοις έξηγιϊ· 
«αι 8μα ένδυμηΜμον, δ η  «βρ'δχατι οχιΜ» τοΐς ήμικολιτιβμένοις Ιδνιβι 6 χολιμιχδς 
^ ς  «βρητβτ» ?»ο«ϊολ.>ι4 «ρβνίμ.β.—Ό  Δζιγτ**χ4». 8<ροδ Οχήγβγς» ί-ρ’ έοιιτδ» 8*βτ- 
τβ  τδ *ιρΙ τ4 Καρβχορούμ »δ»ΐ), ώρμη«« χβ*4 «ο5 βότοχρδτορος τοδ βοριίου Χιτιχβίτ 
χρδτονς, τοδ δχοίου «ύτδς, »ςχ·< ο( χροχάτορις, οΤχβ» ίιβτ»λέ*ιιύ*οτ·λ«ς· χβΐ, μ ιτ4 
τρ ιιτή  χ*τ*·τριχτιχ6» δγύν», ήνδγκαβςν »ύτ4* νά βυνομολογήο^ 4*»χ*ή 
βνος αύτ^ μΙ·ν «υγγινή τον δς βνζνγον χ ι ΐ  νδ μτταιβ49ς μςοημβριηότιρον τήν 
Μδίίρον τον. 31*ί Γινιχής Ιτράχη 6 νιχηρδρος μίγ» ί *?*« β»*μδ<» *ρβ«6·λ· 
τ ί  Γ·τ·ριχ4» χρδτος τον Κοραχιτδι, χβΐ, ννχήοβς τδ» δυνάβτη» βντοδ ίχβχβνχ, χ ··*  
ΐ/χέταξςν 5*»σβ» τή» χ«4ρ«» τοΒ, δοτ* ίξέιτι»·» ήδη τήν χνρνβρχΙβν β δτ»  μδχρι 
τ·»  οννίρ·» τΜ Χβδιρςομιαχον χρΑτονς· Τδτ« δρ’ ίνδς μί» «ροοχληΜς ύχδ τοδ Χ»λ(· 
^  τοδ ΒτγδατΙου ι!ς βοήδςιαν, δρ’ έτίρου δ1 δδιχηδοίς δχδ τ£ν Χο6>ριβμ(ιβν, «*ρμν 
«I, μοτ'οΜ μΙμήταν, ώς δοΙχοτι δχρβτττ, «ολομιβτδν, χατδ τοδ ΙΙ«>^ςΙ Γ*· ΚαΙαύ· 
τδς μ)ν 6 Δζιγγιβχδν μ ί τ&» τέτχρτον ιΑ6» το» Τ ο » λ  ι ν, ίχήλΙτ χβτΔ τής Σβμαρ· 
χΑνδης χαΐ ΒοχΑρβς, «4» β{ χρςοβότιρον υϋν Τ » χ ο » τ β χ Ι  Ιχτμψτ χβτδ τοδΤβοχΙνδ, 
τ(ς δί τδ» ίοδτςρον ^ τδ» τρίτο», τδ» Τ ζ αγ  χ τ Α ϊν  χ«1 τδν Ό χ  τ Αϊ'ν ή Ό γ ο  τΑ ϊ» , 
έ«έτρ«ψ« τήν /ροδο» χοτΑ τής «ορί τδν 'Οξον χιιμίνης δχνρας χο> «ολυανδριοχοτΑτης 
χύρος ’ΟτρΑρ, Ό  μδγας τΰν Χοδιροομίι** ήγτμών, χαίτοι «ολνμήχχνος 3ν «ολομιςής, 
δίν ήδννήβη V* κνΙίςη «ίς τ ίν  χαταχληχτιχδν δχι'νον χτίμο^^ον, κα> χβτήντηοΐ νΔ χ·> 
τορύγη ι]ς νήοδν τινα τής Καοχΐχς δαλΑαβης, δχον άχίβανο, 1221, δ» δνχΑτη Αχβρί^ 
χαΐ βμηχανϊηι· β1 δνγατέρςς τον χ χ ’ςχληρονομήβηοαν μιταξύ τήν νιχητήν, διρονοδδη. 
αον δδ δχαντος ο( νίοί τα, Ιχτδς δ»ο, τοδ μιγβλορυοΰς Δ ζ ι λ χ λ ι δ β Ι ν Ι Ι α γ χ β ο ρ ν Ι  
χ·1 τοδ Τ χ τ χ ρ ο δ χ ,  οΐτινος χατώρίιοβαν νά διαρύγΜΟίν. Εντούτοις τΔ &Τμ· δχ·ΪΝ 
βτίφη {ξηχολούδουν δηοδντχ, μί Ακιρίτραχτον ωμότητα, τδς λαμχροτίρας «δλιις τοϋ 
Χβδαρςσμίαχοδ χρΑτονς, χατοοτρΑφοντα χ ^  τόχνην, χαΐ ίχιοτήμην, χαΐ β,βλιοΙήχας 

I «λονοίας, χαΐ Αχμαΐα διβαχτήρ», χχΐ γιωργίαν, χαΐ ^ομηχανίαν, χαΐ ΑνΑχτβρα, χαί 
τζαμί», ^  'Ο ΔζτλβλςδδΙν, δχνρωδοίς «ίς ΓΑοναν, χατέβαλι μ ίν δύο οτροτοδςτοΰ Δζιγ·· 
γιοχΑν* Αλλ' (ΐΗΐτα, Ιμδος ίχραγιίοης ίν  τίρ οτρατφ βύτοδ, «*ρΙ τής διανομής τής 
λιίας, ίγχαταλτίχιται ΰχδ τον ήμίβονς τήν δχιδήν χαΐ ΑναγχΑζτται, νΔ 6«οχ»ρήοη 
μίχρι τήν δχδήν τοδ Ινδοδ «ταμοδ, τίν δχςίΐον, *ρδ δφθαλμήν τοδ Δζιγτ'®Χ** *** 
τού Αχοιραρίδμβυ ανςοδ οτρατον, 1221, μοτΔ τβοαύτης φονναιότητος διοκέρααιν, ή η ο  
δ μίφος Ζδν, ίχχλαφοίς χαΙάχοδανμΑοας' « ΐδέττ, ·  Ανέχραξι «ρδς τούς νίονς, «Ανδρα 
> τοδ χατρδς αΰιοδ άξιον > Εδτυχής, δ Ιχων το ιήτα  τέχνβ! Πίρΐ τοϋ &ζιλαλ«δδ1ν ίοχύτι 
» τδ «ιρΔ τςδ χοιητς» λογδμινον ούδιίς ίβτιν δ Ιδνι» τοιςίτο» Ανδρα μ 4 ρύδ' δΐήρ^ν



ΪΜΗΜΑ 'Δ'. 19Τ
■· Ι μ «V ϋνίμ ιλ\ο( αΰγβϋ. 'Μ  μέν βτιριά; ?|νο ^ β (^ (  Δ( λέ««,
•  έ» &έ τ $  Οίαη, ί((νί< Δ ; χροχΜ(ΐ>βς. » — (Η ίτ ί^μ ην ιν  ν1 η ρίβ«9ΐ
χ ίν  1ν8&ν, άλλ’ <(βλ>ν{ρέ(ΐηβαν ·ί« τήν Πιρβίβν, ΐνα «υμχΧηρύβιβνι τ ί  {ργον 
χαταβϊροτ^;· 'Β  λιι^ΧαβΙ· <ώη) έξηχολούβηΜ 86» ! μ  {νουτβνς, η ΐ  Ιν »φ μ τ η ^  
ο( τββ ΑζΐΤΤ‘̂ 8 *  ν1·1 Τβαγατ^ΐς «αΐ Όχτ8ΐ< 6«ΐ|9χολοΰντ» <{ς Γένναν μ Ι η ρ 8  
*8ν Μόν> & 88 6 !(λ ^ {  αΰτΰν ΤνχβυτΦχΙ.καβιιχέτα»»* »8ς 'Ροβηχλς Ικβρχίας η ν  
Όρι·8β6ργ«υ χαΐ Ιΐ^τραχανί»»· 'Ο 8ζιγγι»χ8ν 8ιέ«ρ;8ι χ6»  «λιΤβτον ι{( χύτ 
ραν «ής Σαμαρχ6«βης χαΐ 8ηχι(ρηβ» «βρ8 «8ν Όξβν άχανί) χυνηγί«ι·, χ·ραχτη· 
ριβ»ιχι!ι<ατ· «2ν^9»ν «»9τ( λ·«ϋ έχι(»»υ χαΐ ιβϋ κυριάρχου βύΐ·ΰ, 8ι8τι {8νιι 6λ· 
ήίρβ^ββηβαν ΐνα «υνιλάββιιν έχατονχίΐας χιλιϋ ιβν άγριων βιιρίων, τ8 8««ΐα Ι μ ιτ»  
8^νι6βντο χαΐ ηνΐ)»81ον(β 6x8 »οΰ μχγάλβ» Χ8ν χαΐ ν£ν αύλιχΰν αΰτον- βχιιρα Μ  
βλλα ηνιλαμβίνοντο χαΐ 8(8 «αιχίλων σνμβάλιχν βιβημκιωμένα άχιλνοντο α&9ΐ( ιΐβ  
χήν Ιρΐ|μον. Ι1ρβ(Τβ6«α(ς 8 8ζ(γγισχ8ν 8ζήτΐ)«ι χ ι ΐ  ίν  Χςβαριαμί^, ώ< χαΐ <(ς Χλλα< 
ηταχνη8ιΙσα( χ8>ρας, ν8 «ληρο<ρ»ρη8ζ «8 ν?|ς ϊρτιβχιία; «2ν χβρ’ αύναϋ χαναχαχΝ· 
μένχν λαών, βνν8(αλιχ8«1ς 4x1 χβ6((ρ μ (ΐ8  <ων ααψϋν Βοχάρας, Β?νιν«ς *(ς μ ·· 
γάλας άχα8ημ[α< 4ξ{θ*τον άναμΙξ ν8 8&γματα νοϋ Ιαλαμιαμοΰ, ν^ν μιλοβοιρίαν των Ιν· 
8άν χαΐ τ8  μνίιύματα τ5ν ΙΙιρβΰν. Τ<λ«υταΐον, ά^οΰ <ίς (6ρ6χ·>ρ»ν χαρ8 τ8ν *Οξβν χχ> 
81«ν βνν«χρ4(ΐιαιν £τιρ«ν μέγα ΚουριλτάΓ, χρ8ς 4χί8«ξιν μαλλαν τή( &λΐ)( αΰτοΰ άξΙβς 
9ί χρ8( Ιχδβην νΐων βιατάξιων, 4χαν^,λβ<, τ γ  1224, «2ς Εαραχορουμ, όΙ·ν Ιτρίχΐ], 
|ΐ4τ8 <»» ν12ν, χρ8« τ8 β8ρ<ια χβΐ 8υτιχ& τής Χινιχής αύνορα, ΐνα χαδυχοτάξγι 4ντ*> 
λή ς «8 αύτ8β( Ηομα8(χ8 ατΙρτ) χβΐ Ιχ ιιτα  χχταββλί) τ8 βίρκον Χινιχίν χρ8το<. Ένφ 
8’ ένταϋβα άχ^αχ»λοΰντβ «Ι Ηογγόλη, 6 Αζιλαλ·881ν, χατατχιυίαα; νέαν 4αυτφ 4ν ιμ  
}ν8(χΐ 8νναμ(ν, ένίβαλιν αυ6ις νικηφόρο» ({( τ8 χάτρ(»ν χρ8τβ(, 1225, τβΰ 8χο(β (Τχιν 
4·*46τ«< έναχτή»» χύρα( τιν8ί 8 ά8·λφ6ς τα Τβτβραάχ* οδ μίνβν 84 ήνΔρβββ» την χ ά ·  
«ριβν βασιλιίαν, 8λλ8 καΐ ν4>ς χατώρίωβ* χατακττ,β(«. Εατ8 8υ«τυχ{αν χιρι^λ8*ν 
4χ «ύτοα ι(ς ^ήξιν χρ8< τ« τ8ν ’Εϊοκδίίιιν λβχρ8φ, τ6ν ι>1ίν τοΰΕίέλ, ^ χρ8ς τ6ν ϊα ιλ ·  
χάνον «οδ ΙχβνΙου Εα(χο618ι χρ8< τούς 8χοίο»ς β«ν*χρ6τη« μάχην τρ(ήμ«ρον χαΐ α<μα· 
χηράν, 1230, 4ν η άχίβαλτ τ ί  χλΛβτβν τής δννάμιως, χ«β* ήν μάλίστο άχοχήν οΐ 11ί>- 
γύλοι 4χ »<0Β ίνίβαλον ι{ς τ ί  χράτος τοο. — Ό  Δζιγγ»σχάν έν τφ μοτοξύ «Ιχ* χαΐνχο* 
τ ίζ ιι  τ8 χορ8 τ8 »(νιχ8 σύνορα βτίρη, ϊχοιτα χατέχτησ» τ ί  χλκστον τ »  βοσιλίίοι» 
Χία, τ ί  8χοΤον ύ^ίστατβ χρίς ββ^^άν τής Σινιχής Χ»ρ8 τ ί  βαβίλςιον τδν Είν ήιο« τ5ν 
8υναοτδν τβδ χρυσού γένους· χ«1 τ6τ» ίμίλάτη»· τήν χατάχτησ.ν τ5ν ΕΙν, όλλ άχέ· 
<·ντ χρί» ή  ίχιχκρήση τ8 ϊργον, Αύγβύστιρ 1227. Κ»τ8 τήν ΪΠΡ*»®» »*“
χ8 χράτος του Ιχρτχ» ν8 βιανομηίξ μοταξύ τδν «,έών του χαΐ τ5ν άχογόνων «ΰτίν , 8 84 
Ό χτάϊς ν8 λά ίη  τ ί  ύχΙρτατβν τοΰ μογάλου Χ8ν άξ^ωμα. Ό  τού χριβχοίανίντος χρ*· 
αβυιέρου μ(οΰ του ΤσχουτσχΙ τοσοϋτον φΐ,Οιρίς μιτέχιιτα  τις τήν Εΰρώχην χαταβτ8ί 
νΐίς  Β α το ύ  £λα8( τ ίς  χ ιρί λσιροχάνιον χαΐ Όρσυβούργον χώρας, ήτοι τ ί  λιγίμτνον 
Ιαχτσάχ. 'Ο 8»6τ·ρος τβΰ Δζιγγιοχάν υ(ίς Τζβγατάϊς «ροτχκρίοίη ήγιμών τών Ιχέχΐινα 
τοΰ ’Οζβν χαΐ Χμ8ν χκμάνων χωρών. Ό  τέταρτος, Τούλις, ίμτλλι ν8 λάβη τήν8νατο> 
λιχήν χαΐ βυτιχήν Πιρσίαν χαΐ τ8 χατιχτηβίν μέρος τής Ινίίκής. Τούτα όμως χάντα 
84ν Ιγένοντο, ούδ' 8 Όχτάίς άνίλαβ» τήν τΧίτραχι'βαν ΰχτρτάτην χυριαρχίαν ιΐμή  8ι 
ένίς Εβνρβυλτάϊ, τ ί  ίχίΐον συνιχροτήβη ίύο μόλις Ιτη μ«τ8 τίν  θάνατον τοΰ Αζ>γγ>· 
σχάν. ΟρΙν 8* «τι συμχληρωίβ ή μ«αζύ τΰν άίιλφΰν βιανομή. κατάχτησαν οΰτοι, ύχί 
τοΰ Τοαγατάϊ ίΜυίυνίμινοι, ίλίχληρον τ ί  βόρ«ιον Σινικόν χρχτος, 8 84 τοΰ Τούλι υΐίς 
^ (ο υ λ α γ ο ύ  χρβήλαβτ μέχρ>« Χρμινίας χαΐ Γιβργίας, χβΐ δλλα ΜβγγολιχΑ βτΐιρη 
ίτράχησαν χατ4 τού Σουλτάνου των Χο€αρ«βμ!ι»ν, όβιις μ«τ’ 4λίγον έρονιύίη ύ χ ί  χρο- 
βωχιχοΰ τίνος έχίρβΰ, 1231, χαταλυίίντος οΰιω ίλοσχιρΰς του κράτους αύτοΰ. Τ όκ οΐ 
ΐΗογτγόλοι ά^' ένίς μέν ΰχιχρέωσαν τ ίν  Σουλτάνοντβΰ Τυύμ ν8 άναγνωρίαη τήν χυρορ ' 
ΐχίαν τοΰ μτγ^λρν αΰτνν Χ8ν, χαΙ ά^' έτέρον 8ι«χολ>μηβα> χρίς τίν αύτβχράτορα τής



198 ΜΕΣΗ ιστορία:

ρ·ηΐμβ^«1ϊ( «·1 «λ* βνν^ιηι* Χ (^ή*0«  Κβ^«<. 'Ο «λκκβίϊβς
Αλλ’ ο( £ '* «  ^βννήΐηην ιΙ«£·ο «Α ^«·χ««Ιβ««ι )«»«· Τ·Μρικ6* ^ » ·
]ΐ«. Π·ρ] η ΰ ς  βΰτ«&< Μ νχιβ&ν χρίν«υ( σιΤ9<<<ι ή »  'Οβμ^νΜν Τούρχνν έν4β<λιν «{ς 
«4|« (ΐικρ&ν &«<·«, χβΐ, {<ρύ«αη αύτΜι ρ(«* ίλίγβν «Α λ^βτρικΑν χράτοι τβύ Χ χ ^ ιη λ ρ ,  
( |« λ ι  «λ ·ΐ|ΐέλΜ  «έον λν·«ολιχ«ΰ μιγάλον χρί«ους. ι
 ̂ *1η  Α«Α ^ 1ν Χ*βαρ·«μηχ^ χράτη, 6;
ν(Α« χ&ηδ Τ«χ«\ηβχΙ, Α χαηχιη 'τής «μ  Κμ τ ιΑχ, Αν<β>λ«« ΑχΑ «9|( ΚβνιιΙ·« ΑχλΑβ· 
«η( «ΐ« Εύρ<·*ΐ)ν χαΐ «ψΙΧΜ  Αλ»νχ<ρΜ< χατιτρΑ χν» <οΑ« 'Ρ«> β β ν(·ίντ><  «Ατ*· 
Αι̂ ρΐ]μ{νβ9( «(< «ολλΑς βύιοηλιΤς «ολιτ*{β«. ΚαΙ Αανόντο< μέ«·6«Μ Α|ιΑ»ιη  (**ηβ, 
ΑΜϊ^Αλη Α«1 «IV· χρΑνο* ή «ρΑ< τβΟυο ι Α μ(ρβ< Ηβγγολιχή Ιρ«Αβ(' ΑλλΑ «φ 1237, 
Αρβ» οΐ Βούλγαροι Αν |Η«α(ύ ^ναγχΑοΙν|ααν νΑ ντ;βνύψ^ν «{ς τήν κυριαρχία» «δν 
ΑχαΙέχτ·» {κ·ΙνΜ« ΑορυανηνΑρνν, Α μέγας ΧΑν Ό χ ιά ΐι ΐχιμψ · «Αν Αν*<{ιΐΑν «·υ Βατού 
ιίς  χα*ίχτΐ]βιν τ^( 'Ρ<Μίβ«· Α ΑΑ υίΑς έχηνοο «οΰ ΤαχβυαχΙ, Ακαν»ΐλημμίν«( χα«·«ρ«· 
*<*Μς «Αν μέγαν Ιβΰχα «οΰ ΒλαΑιμΙρο» Ιβύριον }| Γιώργιο» Β', ΑΑ;»·* χαβαν «ήν χ ή ·  
ραν, ΑκΑρίιυαο, 1240, χαΐ αύνήν «ήν Κιιβϊαν, ήτΐ( ήτο «Α«· ή κυριντάτη « ή  *Ρ·αιχ·ΰ 
χρίτουο ΙΑρα, χαΐ. Αν Αρχζ «ον ΑκομΑνου Ιτουι, «ροήλβοον (Ας Ουγγαρίαν χαΐ ιίς  Π»« 
λκνίαν. — ΒΑς Ο ύ γ γ α  ρ ία ν , μ««Α «Α» Αά»βτον Έ μ  ( ρ ίχ α υ , 1190—1204, τή< υΑον 
χαΐ Αιαβοχου τον Βίλα Γ*. έηριηρίβΟη «ήν βαοιλιίαν Α ΙΑιλρΑς αύτοϋ λ ν Α ρ έ β ς  Β’, 
Αξδβας τΑ« Ανήλικον Ανκ^Αν «ου, υΑΑν <Α τον ’Εμορίχου, 1205. Ό  &νΑρΑ·ς Β’,  Α τήν 
βΑοζον Αχιίτιιν Αχιχηρήοας οταυρορορίαν (ο«λ. 191), ΑΛχονΑιι»*» Αξ Αρχής «ρΑς τβ&ς 
{οχυρούς αύτον ΑχοτολιΤς, χ«1 (Α(·ς «ρΑς «Αν Κιον υΙΑν Β έ λ  α ν Β', Α1 ου Α>ριλ«ύμ«νο( 
οΐ μιγίοτΧνις <ΜΪ κρΑτονς «Αν ήνΑγχαοαν »Α ύχογρΑψ^ Αλ(4ρ1αν τινΑ «ράξιν, δ ς Αχ 
τής ΑκοΑας ή  Ουγγαρία χατΑοτη οτάΑιβν ι^λ « (« τ ··ν  Αμρυλί»ν ΒιανΑζοΜν, Α ΑΑ λοΑς 
•ύτής {«νΑτατα Α«Α «3» («χυροτΑρ·» χαΐ «λουΟΜτΑρβν χαταχιΑοΑη, Κ·«4 «Α λογΑ· 
μηον ΑχαΤνα χ ρ υ α ο ί ν  « ρ ο τ Α μ ιο » , β1 μ«Τ'*^''·< βύ μύνον 2τρ«η  κατ’ Ιτος 
ν1 «υγχαλδνται ιίς  χοινήν ούνοΑβν, δλλ* 4«ΐ|λλ4γν|«αν «ύτοΑ τα χαΐ ο( Αν·ρ«χ·ι «ΑχΒν 
«αντΑς έμΑβου ^ ο ν ,  λαΑΑντος χαΐ Ιλλ α  χοτΑ «Α μάλλον χ«1 ήτταν «£λ«γα «ρονΑμια. 
ΤΑ Α«ι»Αν άμ<*ς ήτβ, δτι τΑ ταλιυταΐον τής *ρ4{(«*ς τούτης βρίρον, Αχέτροχα ^ητδς αίς 
τα ταΑς αΰχατρΙΑας χαΐ α(ς τΑν χλήρ<Μ «ήν Ινοχλον ΑχανΑαταοιν, βμα Α βαηλαύς ή  τις 
τβ» ΑιαΑόχι·» «ου ήίαλα « ρ β ίή  «ι»α «Βν βιατΑξαιον τοΰ χρυαον χρονομίου- χρβςτοΑτοις 
« ρ Ι  «£ν χολιτΒ» χαΙ γινργΒν βύΑιμΙ· ΑλήρΑη χρΑνοια, ΑξιναντΕας βΐ μ«γιβ«άν(ς τής 
Ουγγαρίας ΓΑρυοα» τΑ χρΑτβς αύτΒν ΑιΒ τής χα«α(λ<>]Μς τΒν Αύο τούτον τύ((Ην του 
Λνβυς, τδν μέν χρΒτκν χιριοταίλαντος τΑ ΑΙααια, τούς ΑΑ ΑηιτΑρους ιίς  ΑληΑή χα«α· 
ΟαλΑντας Αονλαίαν, Ή  ΑνααϊίΑιν χροχύι|'ασα ΑυοαρΑοχαια, Αιχίνοια χβΐ Ιρις, ΑιαβχΑλυνα 
τήν χατύχτηην τής χήρος, ύχΑ το» Βατιύ. «στις. Αμβαλήν, τ£  1341, ίιΑ τβν Κ·ρ· 
ΧαΑΙκν ΑρΑινν, ΑνταλΒς χατατρΑχιΜ* τΑ» ΟΰγγβριχΑ» οτρατΑν χαΐ χαρττχινάζατο ή«η 
»Α ΑγιαταοιοΑΐ μονίμκς Αν Ούγγαρί», δτι, έχΐ τξ άγγιλύρ τού ΙανΑτου τού μαγίλαυΐ 

' ΧΑν Ό«τ4ΐ, Αχανήγαγα, 1242, τά βτίρη ούτοναίςτή» άνατολή». —Μ αίς τ ή ν Π ο λ · - ;  
ν ΐα  » Αρμήοαντις ΒιγγΑλοι ·5ρο» τΑς χαριατίσιις ιΰμινιοτΑρας ίτ ι ή οΙ Α» Ούγγαρίφ.' 
ΤΑ ΟολανΟιΑν χρατοι, αίς 8 Ανήχι καί ή ίιλααίο, ή 'β  χρΑ χ»-ροΰ Αιιτχαομένον αίς 
■χολλΑς ήγιμονίας ΑΑ.αλαΙχτως χ ,τ ’ άλλήλβν Αρ.ζούοβς· χ>< Α4.«ρι·»ο μ ίν  αΤς «Βν 
^ ν ρ ο τ ίρ · .  8οοχΒ« ής Ανώ,τρος χνριΑρχης, άλλ’ ώς ΑχΙ «Α χλιΤστον ψιλΑ» αΤχα τΑ 
ί·/ομα τον Αξιώματος τούτο». Τίτι οί Μογγδλοι «ίοίβαλον ύχΑ τΑν Βατού ιίς  τή νΤ »·. 
οΙαν, ήρχβν τής βιηρημένης ΤΙβλιονίας τΑοοαρας χυριώτατοι ίυνβοται, ώ» ούΑαΙς μέν 
άτΑλμα νΑ λΑ£]| «Αν τον ^οιλΑκς τίτλον, Αχιχροτέοτιρος ^ » ς  ΑίΐιοριΤτο Α «ής Β?·- 
βλανίας ««{ ΑνΑς μέρονς τής Ιιλ,βΙοςήγτμών 'Β ^^Τ χβς Α' Α χ · γ · ν Α τ ο ς .  ΑύτΑς 
•αΤναι Α Ακνιργήοας τήν χαραχύρηοι», 1228, «ής χιρί «Α Εούλμ χώρας αίς τούς ΙχκαΤς 
,τοϋ Γίρμανιχβ» τάγματος, (αΐτινας αΤχον τΑτα άρχίοη, ίγχαταλιχΑντας τΑ» Α» « ί  4»α. 
® ϋ - ? ^ ^ » ίν ϊ ί  «!ρ1 ί,ήν χ«<ρ·ίν» «Βν Βρώοονν χο'ι «νν Αλλην ηρΑ
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«& Ι'*^«Μ ΐ&  οΰΜ;· λ·Η« «αΐ «ήν ·(< αύ«β£« $ιΑ2<β<« <6ν χ^ιηινιβμοΰ), «β.
γιύβας β&*« έ« «« μ *  Π|«Μβι·ν 1γΜ<άβτ·>ιν «οΰ «ίγμαιος έχ«ΙνΜ, ^

^«ο(ου 61 Ιχ ιή(, έν«ΰϊ(» 4ριιύμ(ν«, «οβΜ«ν «χΐιτα η)Ηϊέλ<«·ν <(; Υίν χολίΥΜτμ^ 
««? «αρβλΕ»* ΒιλτίΜΐ^ς 1·λ<ββιΐ(· Τ6 ««ν 'Κ^ίηΐΜ  κξίκμα ϊχΙη ;ον^ιιθ4 , 1 2 3 ^  
6υΜς τον '2 ί$ 'ίκ ο«  Β ' 2 « ίιλ ·β  ή ς, έκΐ τοΙό ίνοίβυ έ^τέντγτ· αΐ |1·χτ·λ(χ·ί «Μο·· 
>«ί< χ ·Ιτ«  χαταχ·;μβτι«]ΐ<«η; <1\ς 0·λ<*«(α<, »< ^ά^6αρ·> άβι^ντηαβν Ιι^ταΐίΒι 
γονΜΜτέ^βν ή ^λλιιϊί «ου άντ(9Τα«ιν, 9ιέτ< άντ*«οξΙ|λ(ον ή3ΐ| χ»τ' α ^ ν  β{ |ΐίχι{Μ( 
ίίΜΒΤς τ ^  (ύαι*τ· Εβ( ^ττήβηβαν μ ί*  ·1 χ^βτιαηΐ (1< <ή« ίχ  πα^τ^ξίΜς μέχην 
««ν(χ;6τη9αν κ^« το^ Β λν^λίου 1241, « (ΐΙ Αιριτίβ» «1^ Χιλτοίβς,
Μ λ ' ο! ΜοτΤ^^ο  ̂Ιιιοββ* τοιαύτητ ζημίαν, &ττι, μοταβαλ^νττς τ6( κατΑ τ ^  Γορμα· 
«(ας {μΑμαν, ήναγχάοβησαν ν& τραχ«σι, βι4 τής Βοηΐ^ίις, (ίς Μ«(ΐαβΙαν, ΰ«Μ νΙας (ρ«έ· 

Ιιηιτα ήνώΙηαβν *(ς Οΰτταρίαν μιτά τΰν £χλι·ν τβΰ ίαιο», 4μ>- 
κίμψαντις, ός «ροιίρηται, (χοΤίον τ(ς τήν ανατολήν. Κατ' τύτνχίαν βέ τής Γιρμαν(«ις, 
βνν(βΐ) μιτΆλίγον <{ς τ ί  έβ«τιριχΑν τον Μογγολιχοΰ χρΑτους μογίλ'^ τις μοταβολή, 
4&ς Αχ τής 6χο(ας ή ίύναμις τ«ν βαρβΑριον βιινβύνβΐ) ούχΙ «λτον χατΑ τής Εΰρ<ί>«ης, 
ΑλλΛ χατΑ τής χαλιφίας τής έ« ΒαγΑβτΙφ·

ΌκτΑϊς, Α «ρϋτος τςΰ ΔζιγγιοχΑν βιΑΐοχος, ήτο τραχςις, ώς χαΙ β( £λλο< λΙογγΑλαι· 
«α( ·Ινο«6τιις· άλλΑ λόγτΑς τις χαΐ αυναιΑς £ίνητι Α ΥβΙυΐΒβΙιμΙβοΙίΑί, δαης ήδ^
«ον «ράτου μτγΑλου ΧΑν τίχιν Αναλάβοι ύ«ΐ|ρ(αίαν Αν τφ Ηογγολιχγ χρΑται, Αιςξήγαγα 
«ήν χυβΑρνητιν <Ας «ρνίυνονργΑς χα( οορΑς ίζΑίοτο ίη τά ζ η μ  Ό  4νήρ ·ίϋτος «ΐναι «λ«(> 
ατβυ λότου Ιζιος ύς «ρΑς τήν Αβ·τ*ριχήν Ιστορίαν τον χρίτονς ΑχοΙνον, ΑιΑτι μ ιτήτγι· 
«IV ιΐς  τήν Αι«{χη«ιν αυτοΰ τΑ ήΙΐ| ^  τΑ «νιΰμα «ολιτιίβς «ρΑ χαιροβ Αια^^νβμιοΑοίσηο· 
ϊζ ή τ η β ι ΑΑ «Α (ίβαγίγιρ χαλ^τίρας χυβιρνητιχΑς ΑρχΑς, ΐ4ρν«ν ΑχβαιΑιντιχΑ «α τ·- 
οτήματβ, ΑρρΑντι·· νΑ μιταρραοΙιόαιν ι(ς τήν χλίόσβα» «μν ΗογγΑλμν τΑ βυγγρΑμμμ· 
τα ««ολιτκμΑνιβ* ΑΑνΰν «αΐ «ροσιχΑλιΜν Α«Α τής £ινιχής, χοΑ 4«6 Οιρσίας,ΑηΑ&ρ·· 
β α ς  χαΐ ά λλ·ν  ΜναμιΑαννν χ<*ρ»ν λογίσνς, ΑζιιοματιχοΑς, ^ιομηχΑνβνς χοΐ «ιχνίτας. 
ΑκοΑβνΑντος ΑΑ τοϋ 'ΟχτΑι, 1 2 )1 , χαΐ μ ίτ’ «Α «ολΑ τ«ν Ανήλικον βΙο9 χ>) ΑιοΑΑχοο 
βΑτον Κ ά γ ιο  Αχ, 1247, Α ΒβτςΑ όνηγΑρτνσι. ΑιΑ τής ^ β ς  μΑγαν ΧΑν Η α γγοΑ , τΑ* 
οΙΑν τον Τούλι, {ζβλοΑρούσας βχαοαν %Α 'θχτάϊ τήν (,ίχογέντιαν. 'Ο ΜαγγοΑ ΑνΑΑΐ|χ·ν 
«{< τοΑ< Αύο αΑτον ΑΑολοοΑς ΧονλαγοΑ χαΐ ΚονΑλΑίν ΑΑο μ ιγ ίλσς «τρατιίας· Α «ρ«τβς 
ΑζιτΑμρΑ^ χατΑ τής Οιρσίβς χαΐ χατΑ τον χρΑτονς τον Αν Οιγ$ατ(<ρ χχλίμον, Α ΑιΑτι· 
^ ς ,  χβτΑ τής Σινικής, 1293. Ό  ΧονλαγοΑ, «ορονΑιΙς ΑιΑ Σσμιρχάνδης «ρΑς τήν 
Εββκίαν, χατέλαίι τΑς παρ’ αΑτή χιιμΑνας ΑρίινΑς Αχαρχίας, μιτικέμψχτο *(ς «ρο«· 
«Ανησιν «Ατοδ τούς χροηγ«)μΑν,ος ήθη χατ«στ4ντας ΑκοτιλιΤς τδν Η»γγ6λ«νΑΙλ(«ς 
ήγιμόνας τμ  χρ4τονς τον Ιχονίον (οί'τινος μιτΑ 90 —60 οτ^ ολως χατιλύΑηοκν 
ν«Α τδν Βογγόλιβν}, «ροήλβοιν όχιιτα μέχρι τον ΧαμαόΑν, χα(, χνρκύοας τΑ ρροΑ· 
ρια τδν Αν ΟιρσΙ^ Άοσαβίνβν, ίρ ίην ΑξβλΑΙριυβι τήν οΑτόΙι μΡΐραν τής Ισμαιλι· 
τιχής ταύτης αίρΑστιος. Ή Α' Αν ϊνρ '^  βντή; μοΤρβ ϊιιτηρήΟΐ) μΑ« μέχρι τής βήμιρον, 
Αλλά τΑ κράτος τΑ Αχοΐον ιΑχ4|(δρνβϋ.Αχιΐ ί·Ι ίη ς  μιτΆλίγονς ΐνιοντούς χατιλύΑιμ 
Κ*Α ϋιρβίας, Α ΧονλαγοΑ Ατρίχτι χιτΑ τον Ασχάτον τδ» χβλιρδ*, το3 ΧΟίασίΑβν Η ο- 
β τ α α ζ έ μ .  0(Αν Βαγδβτίφ χαλίραι ιΓχον, Α*Α τής χβταλίβι«>ς τδν Βονίίΰν ( σιλ.

130), 4ναλά6*ι, Αχ Αιαλίιμμάτνν τοΑλέχιοτον, τήν χβιμιχήν βΑτδν Αξονβίαν ^  
ΑχΙ τέλονς μάλιστα Αλοοχιρή σχιΑίν Αχέτνχον άνιξαρτησίβν. ΧλλΑ τΑ κράτος τοντο Αιι· 
νδς ιχασχιν ά«Α τής Ιρτίίχίνίιχής ίιβιρΑβιως τδν Σχιιτδν χαΐ τδν Γονννιτδν, Α ΑΑ 
τον ΒοΛτοαζΑμ Βιζίρ^ς Μ ουγ ιβΑιΑ Α1 ν, ί.βιρμος «» ϊχ ,ί ,η ς .  ού μιχρΑν, ώς ραΙ· 
νιται, σννιτΑλισιν ι{ς τήν «τδσιν τΛ  Σ,,νννΙτον χαλίρον· ΑιΑτ*. ΑπιλβΑντος τον Χον· 
λαγβν χβΐ «ολιορχήταντος τΑ Αρ’ ένΑς έχατομμνρΙον άνβρώχων χατβικονμινον άχανίς 
ΒαγΑάτιον, Α κρςίΑτης Βιζίρης χιΛ ίι τΑν χ»λίφΐ]ν νΑ ίλ»ο ιίς  κίοσιοχ,χήν «ρΑς τΑ* 

ονκίϊτίνξιν. '4μβ  ί '  ΑζςΜίνΤος ιού Βοοτββ',ίμ ι(ς τΑ Μρ)^γνλικ4» οτρατίβ»·
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Ιμ , «λλ·μ «ν«Μ « αΖ«« «Ιχμί>*Μβ<· " >  »*»» * Τΐ«*·· Η  *?ίίβυ «ύρ«Β«
Τϊ,ί « έ λ ι · ( ,  «βτ* Φ «6^ί?ιον «ο5 ϋ δ β ,  «βτββολών ούτήν «{« χβΐ 8»ά αψι. 
γΙΚ ^τ.ς ίιή?«*« ** <»*<?■< φβν·ι«β{, ώί λέι*«ν, 800,000 άνβρύην. Ό  »»λί?ιΐϊ, 
*φον έβιίβίη V* «·*ββ·15ΐ «4» '4*βν. *»»“· ** ’ « τιλβ^γυρίφ β^τον, ·*χ« β»|χύβι· 

^ίκΜβιυί 4ηβ«“Ρ*ύ<. Ϊ*^«ί4· « « “ ■'* ■"λ'ΧΜΐβ'» λ*Ιψ·*ον -ϊϊ,ς
<*(υιι>«ι«1|( * »  ΙΙ·βμ·«βν,·οϋ »«μο« »?«βρχΙ«<. ίΐ» »«1 «·ντβχ4β.» { τ ,  «λ^^νομι- 
«ήν «ΐίφύλβξ»» 4 Λ*βί <β» λββοΛ ίδν.-. ·0 Ν  Κ6ΐΛλ<ίΪ4 χ»τ’ ίρχΛς άβήνηιβ» ίϊχκ- 
ρ4ν ά«(*Μβιν « ρ *  « ϊ ί  8οηβ ^’ΐί ««*·~ *" '“ ’><> ήνβγχίβίη ν4 ( ( Λ ^  «{« 

·ύτβ« ώ τ ίς  6 μίγβς Χ*ν Μβγτώ, *«ϊών, 1289, ίν  χ γ  ίγδν· τβύιφ. ·β «»κ « 
4 ΕθΜ«άΪ4, γ«»6μ·«ς μίγβς ϊ* ν , «·ρνι»*ίβΙη 0*4 έμ<|«λίθϋ *ο\ίμςυ «ρΟς ·»ίν « « λ -  
νΟν &ρΥ*Χ40τ4· Τ«λ€ΐίΤβτον ^ · ς  *«4»!τχϋθ«ς χλΙ γενόμινοί χΟρίβ* άχχοης Βογ- 
γβλίος χβΐ Τ·»βρίβϊ. Ιχιχιίρη»» νέο» χ»τ4 ϊδ»  Σινώ» β γίνβ  χ(ϋ έχΐίρΙουβ», 1280, 
ίλόχληρβν »ί Εί«χ6» χράτοί. (χοξέτον* μβλιβίβ ιήν *νρ·.«ρχΙ»ν βΟτοδ χβΐ έ*ί οϊ^ς 
Β«γτ«λ>χ4<. 'Β Λνιχή 4ι««έλιο« χ»1 ί«1 νδ» Βιοβόχβν νοδ Κουίλάϊ ί) χοριωτίοη έςΐ* 

.*·» £{ρβ »θΟ Μοχγβλίχοδ χράτονί, *ροβλβ64»τοί μ»** Ολίγο» »4» Σι»ιχ4ν χβρβχοίιρ· 
(Βιβλίου «ρύτβυ ο»λ. 11). Έ ίΐρ»  βί ή «υ»3β»·1β ίου Εονίλίϊ 0*4 ι%{ ·1« ιή» χώρ»» 
ταδτην μ(«·νβ«τ0β(Μ4 αΟ<ή« «4 δνομβ τδν Υνοο·

4ι4 οής χβ«>λ6«(ι>>; Κιλιφίο; κβρ'^χθη έν Πιροί^ χρΟοος Τατ«ριχ4ν 4  Μογγ»· 
λο·Ταοβριχ(», Ορβΰ *ρβηγουμέν«·ς ήβη 4 έν έτ(ι 1280 άχοΐονδν ΒχτοΟ ΐΤχον (8ρύ«η 

-ί«»ρο» οοιονιβν ι ί ί  Κβτνβδχ. Ό  ΧουλβγοΟ, ιΤχ«» ί»«χηρΟξ·ι έαυοό», ϊτ» <ρ4 ιοΰ · · -  
ν1<ηυ νοϋ μιγέλου Χ4ν ΙΙαγγοΟ, χυρι4ρχην «ή; Οοροία« 0*4 «4» «Ιτλον ιοΰ Ιλ έ * >  
X 4», ά»ραλ>β8ιΙ< **ρΙ «ήν «βνοχν ·0τής κλιιρέηιρβν 8ι4 μιταΒέοοι*; «οΰ μο· 
γάλου Χ«>ά«ου ■(( ιήν Σινικήν βκμΟλαξβν 84 ο4 χράοος <οδοο μ Ι »1 άνέγβνβΐ ίου 

4 ΐέχρι «οΰ οέλουο 18 έχα«ον«ο*ιιρ(8ος, 8οι 4 Τάτβροο ΤιμοΟρ Ιαμιρλάνοο ■»(· 
νέιοβι «4 χαταχοητιχέν ίργον «μ  ^ ιγγιβχάν . *Αμα μο«4 «ήν αλιοην «οδ Βιγίατέου, 
& ΧβυλβγοΟ χαΐυχέταξι καί τή» Συρίαν, 4λλ4 μ6λι« 4ναχάμ·(«»ο«( ·4(οδ έχιΐΐον *ρ4« 
«4( (ένανολιχές Ιχαρχίχζ, «!ς «δ» «ρδν«ν Μαμιλουχιχδν Σουλτάννν Αίγύχτου,
4 I  ο V ο 0 ζ, χβρο0τ4< μ*4’ όληο «8|ς βυνάμοιβς »1ς Συρίαν, έξέβαλον έχιΙ8ον νο0« Ηβγ· 
γάλους χαΐ μέχρι «οδ ΙΟρράνον χατιίίιοζιν. Ό  μοτ’ Ολίγον χαοαβυλδν α0«4ν χαΐ 0*4 
«δν ΗαμολοΟχ·» Σουλτάνος άναχηρυχβοίς «τρατηγ4ς Β ιβ ά ρ ς  ίχοξέτοινο χαΐ 1«α· 
γίιΜΟ τήν κυριαρχίαν του, άρ’ έν4ς άροληβιίς ά*4 τ8|ς αίματηράς Ιρι8ος, ήτις *ροέχυ· 
-ψο μοταξΟ τοΰ ΧουλαγοΟ χβΙ Β« ρ χ ι  ρ4 ή Βα ρ χ4  ΐ ,  τοΰ υίοδ χαί 8ια84χου τοΰ Β χ ' 
το4, άρ’ έτέρου ά«4 τής έν Πβλαιβτίνρ Βιχβνοΐας τδν 'Βνιτδν, τδν Οιοατδν καί τδν 
ΓιναυαΙνν, Κυριούβαντος 84 αΟτοΰ «ή» Εαιοίριιαν χαΐ «ήν Ϊντι4χ(ι*ν, νέα «αριαχουά· 
β8θ) έν Εΰρ<ί>*γι ςαυρορορία, 1270, 0*4 Αουβοβίχου τοδ 'Οοίου ^ τβδ μοτέχοιτα βαοιλέκς 
τής Σγγλίας 'Β 4«υά ρ 8β υ  Α'· 4 τού Αο^βοβίχου βμιος «ονοδργος ά8ολρ4ς Κάρολος 4 
]4τβιγ·μιχ4ς· όβης «ρ4 μικρού ^ρχο του Ν·α«ολιτο*1ιχιλιχΜ κράτους, έζήτν|00 ν4 
*αριχτρέψ( τ4 έαιχοίρημα έχ«ΐνο *ρ4ς ΐ8ιον βρολος καί καιέ*ιιο( τ4ν άέολρόν του ν4 
μοταβρ, οΟχΙ οίς Π·λαιατίν»|ν άλλ' ιίς  Τύνιβα, ό*βυ||ροτ’ έλίγας έ68ομά8>ς, Ε,τι βαβι- 
λους Λουδοβίκος χοΐ 4 *λ<ΐοτος βτρατ4ς αύτοΰ έγένοντο βορά τοδ Σρριχανιχοδ κλίμα· 
τος' ωστι ι(ς Παλαιατ{νΐ|ν 84ν μιτέβΐ) ι{μή μ4νος 4 Σγγλος ήγιμδ» μ ιτά  τδν {βί«ν 
όλίγιον άχολούβιον, Ό  ’Κδουάρδβς, ζιιτήοας ιίς  μάτην ν4 ουμμαχήβη χατά τδν Αίγυ· 
κτίιον μ>τ4 τοΰ λ β ο γ 4 ,  τού διοδιξαμένου άκ4 τον 1268 τ4 χράτος τοδ Χουλαγού, 
οΟδέν άλλο *ρ4 τής έ*αν48ου, χατύρδυοιν οίμή νά ουνβμολογήοΐ ι ^ ς  «4» Βιβάρς άνα· 
χυχήν, δυνάμιι τής 4κοίας β1 χριβτιανοί διοτήρηοαν τήν Οτολιμαίδα, τήν Τρίχβλιν ^ 
αλλα τιν4 μιχρότιρα χορία. — Βύδοχίμηοι δ4 4 Βιβέρς χαΐ ιίς  τους «ρ4ς τ4ν διάδοχον 
τοδ Χουλ|γου «ολέμβυς' χαΐ ά*ίΟ«νο τφ  1278 άχ6 *ληγής ήν «λαβο χατ4 τήν τολου· 
ταίαν έ«1 τήν Βιραίαν έχοτρατοίαν, *0 μςτά ταΰταοριτοριβδοίς τ4 τον Σουλτάνου άζίιο· 
|«  βιρατηγΟς Σ ι ι ρ έ δ β Ι ν  Κ α λ α β ο δ τ  έξιιχολοΟδήβ* τ4ν χατ4τδν έν Πορβίρ Μθ7·



ΪΜΗΜΑ δ '. 201
τη'ί|ΐ(Λ « Ι  «ί«ί^ίΐΜβιν αύη6{ *λο<τχ«ίδί, τν !281· (« η α  Μ. ύφιληΜβ 

{Μ<ίι τ&ν β ν̂ατβν «αϋ &6οτ&, 1282, ^^υλίβυς αύτβ* Ι^ ί·«  χα> ι« ^  \
«& Καηβΐχ «ολέμβΜ, χ·«1 τ«ν χρΐ9«Μνδ« χαΐ έ»ιφ1(υβ», 1289, «ή»
Τρίχβλιν. ”0 υ<ίς *>1 βι^<οχδ( «Ν ϊ φ ρ ί φ ,  1290, Ιχχνίλαβ* «ίν ά γδνβ , Ιχέτυ;^», ' 
*β ί*  Μάϊβν »β5 1291, »ίιν 1ξ {^(ου ΚλίΜίν τής Πτολ<μα«βς, μ ίτ ’ ίλίγον ϋ  χαΐ τήτ 
τής Ι ίρ »  « ί ί ϊο β ιν  χ«1 τ£ν Ιλλ νν  ^^ΐί^ίων, χαταλίαβς τ3τι« ί»»*ΐ τ ί  4ν Οβλβι;(τ) 
χ ^ τ ίς  «δν χ^Μτηννν.

δ- 19-
έν  τώ  «{Κ)ϊΐγοο[Αένω § «υνί)ΐεφ*λχιώσ«(;.6ν τ η ν  1*1 τ δ ν  τελ β» ^  

ί α ί ω ν  σ τ α υ ρ ο φ ο ρ ιώ ν  Ι β τ ο ρ ίβ ν  τ ί ?  Α ν α το λ ή ς*  έν τ δ  * α - 
ρίντι,ϊυγχεφαλαιοϋριεν τ ή ν έ π Ι τ ώ ν  τ ε λ ε υ τ α ίω ν  ς ·α υ ρ ο φ ο ρ ιώ ν  
Ι σ τ ο ρ ία ν  τ ή ς  Ρ ύ σ ε ω ς ,  ΰποίιαιροϋντες αυτήν εις ίύ ο  χυριώτατα 
|λέρη, τήν Ι σ τ ο ρ ία ν  τ ή ς  Γ ε ρ ( ΐα ν ία ς  χ α ΐ τ ή ς  Ι τ α λ ί α ς ,  τ ή »  
Ι σ τ ο ρ ί α ν  τ ή ς  Α γ γ λ ί α ς  χ α ΐ  τ ή ς  Γ α λ λ ία ς .

Α. Γ ε ρ μ α ν ία  χ α ΐ  Ι τ α λ ία .  — Ή  ίςτωτίριχή τής Γερμανίας χαΐ τής 
^Ιταλίας χατάστοβις, Ιν ίρχή τής τριςχαιδίχάτης έχατονταςτηρίδος, ήτο ίτκτη- 
δϊίοτάτη ιίς  την αυξηαιν τής τταχιχής Ιξουαίας* διδ χαΐ ό Ίννοχέντιος Γ ', ώφι- 
ληδϊΐς άχ& τήν άνηλιχίτητα τοΰ Φρεδερίχου Β' χαΐ την μ^τα5& τοΰ Φιλίηπου 
τοϋ Σουηβιχοΰ χαΐ το!) Όδωνος Δ ' ίριν, δλως μεν σχεδόν χατελυσ» τδ αύτοχρα- 
τοριχδν 4{ίωμα Ιν Ίταλί^:, οΰ μ ιχ^ ν  βΐ βυνίβτειλεν αότδ χαΐ ίν Γερμανί^. 
ΙΜετί τήν δολοφονίαν τοΰ Φιλίιεχου, 1208, δ Όθων άνεγνωρίβθη μλν ιταρδι ττί>· 
των χοριάρχης τής Γερμανίας, συνδιηλλάγη βέ μετ4 της άντιχάλου μερίδάς, συ- 
ζευχβείς μετ4 Βεατρίχης, της τοΰ Φιλίπποο βογατρδς, χαΐ Ιν γίνει ίχαγίω- 
σεν έχωσοΰν τ4 ίν τή «ατρίδι χρίτος* άλλ’ 8ν χαΐ «ολλας ίποίησεν είς τλν 
•ηάπαν «οραχωρήσεις, ηεριήλΟε «ρ&ς αΰτδν, μιχρλν μετ4 την Ιν 'Ρώμη στίψιν 
του, 4204, είς δεινοτάτην ^ήξιν* χρβςτούτοις, άποδανούσης τφ  4242 της συζύ· 
γοο του, Ι^^άγη 4 μδνος δεσμδς, οστις αυνήπτεν αΰτδν μετ4 της Όενσταουιρε- 
νιχής μερίδος' 3θεν οΐ δχαδιΑ τής μερίδας ταύτης χαΐ οί μετ4 τοΰ χάχα συν- 
τασσδμενοι άρχιεχίσχοχοι τής Γερμανίας μετεχεμψαντο ομίσως τδν δχτωχαι· 
δεκαετή ΦρεδερΤχον Β'. Ο νέος οδτος εΤχεν άνατροφή ίν Σιχελίφ, ήτις ήτο τδτε 
χωρά Μωαμεθανική μάλλον ή Χριστιανιχή' οΐ χεριστοιχίσαντες αύτδν έχ χαίδων 
-ίνβρωχοι ήσαν ώς έχί τδ χλεΐστον Μωαμεθανοί* χορεχτδς τουτου, έν Σιχελίφ 
Ιχειφάτει δ σχεχτισμδς, δ χρδ χαιροΰ χαρά τοΤς Ίσλαμιβταϊς χαρεισφρήσας, διά 
τής έ χ ι ^ ^ ς  των Ελληνικών, των Περσικών χαΐ τώ» Ινδικών δοξασιών. ΚαΙ 
«οιηταί δλ ΙλαφροΙ χαντδς είδους έχενήργησαν είς τδ χνεΰμα τοΰ Φρεδερίχου, 
χαΐ αί χερί θρησκείας, λατρείας χαΐ Ιεραρχίας δδξαι, τ4ς έποίας εΤχον αΐ άνώ- 
αιραι τής Ιταλίας συμχάσης τάξεις ήσαν είς άντίθεσιν χρδς τ4ς ΰχδ τής έχ- 
χλησέας πρεσβευομένας άρχάς. Όβεν ίπορον δεν εΤναι, δτι ή πανουργία, ή  

Ιδιοτέλεια χαΐ ή χεριφρδνησις τής χριστιανικής θρησκείας χοτεσπίλωσαν τδν 
ίλλως τοσοΰτον ίξοχον χαρακτήρα τοΰ νέου έκιίνου. —  Ό  Φρεδερΐχος, ίμ*· 
<?ώθών είς Γερμανίαν, συνεμάχησε μετά Φιλίππου τοΰ Αΰγοόστου· χοΐ Ιχειδή 
6  Όβων συνεμάχησε μετά ’Ιωάννου τοΰ άχτήμονος, τοΰ άντιχάλου τοΰ βασιλέως 
τής Γαλλίας, έδέθη Ιντεΰβεν άφορμή είς την έχΐ τήν Γαλλίαν έχείνην στρα- 
*εί«ν, καθ’ ί̂ ν δ Όθων ίπαθε τήν περ\ Βου$ίν«ς ήτ^ν (σίλ. 4 7 ^ . Ό  ΦρεδεβΓ*



£02 ΜΕΣΠ ΙΣΙΟΡΙΑ

κο<, «V  *ο“ ίνϊίττάλοϋ κ » , έηίφΟη ί» Μογοντιί^
χφ , ’ΐοϋλί·^ 12<β, χβΐ ίπ€χ£(ρηβ« μ κ - ^ ι  κβΐ βίμβτηρ» άγώ»β, χοβ’ δν η*** 
« ^ ις  χβφίλι>Μν έ» Γιρμβνίι^, χαΐ έν Ί«αλ(? οΐ Γ«>έλιρ« καΐ βΐ ΓιβελλινοΙ . 
ίΙ< άδ»*λ*(ιτκ«{ διιτίλου* ίχΟροτροιξ{«. Ό  ιύγττης 'Οθω» ήβ»λ« *β -ίβριττιΕλ^ ^ 
δκωνοΰν τ4< κβ·:αχριίβ«ι« χών μϊγΜχά'ΚΛ χβι Ι«βχ»πων. Ό  Φρ*δίρ'χβς ίζκναν·- 
χ ( «  ίβϋοίβζίν ά^ίΐδώί βχβνχ* ΧΪ! αδχοκρβχοριιΛ ίίχβιβ *ρδ< χδ ίδιον βομφέ- 
ρον' δθίν *Τχ£ν ίτπ*ρ έβυχοΰ βτβντχί «ύ< &ρΐίβγ*< χβι χλϊονίχτβς* ουμμα^^- 
«ας δδ κ·ί μ£χβ χοδ χωρών Ο ύ α λ δ £ μ ά ρ ο υ
Β', (Ις μιγίνη^ν χατέφ«ρ( χδν ΌΟωνα άμ1ι]χ4(ν̂ ^̂ ν, νοντ,οαντα χαί ίχοΟοη^χα 
ι<ρ1218.-> -Ό  Φρ«δ(ρΐχθ;, ^ιηραλίοβς οόχ» χδ χατ^ χην Γ«ρμανί«ν κράχο<  ̂
ήγωνίβΟη νδ ίιτχύσφ χαΐ Ιν Ίταλί^, χατααο^ιζδμ£νο< χδν διάδοχον χοϋ Ίν* 
νοχ£ντ(ου Γ'κάπαν 'Ονώριον Γ'.'ΓχοβχιΟϊΙο «Ις αύτδν, δτι θ£λ(ΐ «χαυροιραρ/,ηι, 
Ι ο χ έ ^  ύχ’ αδχοϋ ώο αδχοχράχνρ, ΝοΕμδρΐφ 4220, ίπειτα δμως, βνχΐ νδ μχ- 
χκβ^ «{« Παλαιστίνην, Ιζητηαχ νδ «{ριηχίλη χην ίσχδν τοδ «άχβ, χαταβάλ· 
λ(ι>ν τους Αογγο^αρδίοο;, χαΐ {δίυο χδ μιβτ,χδν Ηχδιδλανον, χοδδχοίοα χδ δήμο· 
,χραχιχδν πολίχΕομα «λεΐστον διηυχδλονε χην χοΟ ^ρχιερεοκ χ4κ 1^ώμη< 4νίρ- 
^ειαν. Ά λλ' οΐ Μεδιολανΐται ^νδηοαν χαί δματαίωσαν χδχ> χδν «χοηδν αδτοίί, 
χαροζυνανχες, χζτδ χοϋ Φρεδερίχοο, δπάοας χα« «έλκς, χών δι(«ίων ή χοβάρνηης 
5̂X0 ΓοΉλιριχ ι̂, έίνορΟώααντχι: τί)* δρχαίαν Δογγοδαρδιχν όμοακΜδίαν χαΐ χβ(> 
χαλα£όντες χδ« «ρδο χ ^  Γερμανία* παρόδους χών Άλπεων. Ό  γέρο>ν χαΐ αγα
θός πάπας'ϋνώριας «εριο»ρίοδη ιίςχδ  νδ (ιποβχηρίζ^ λάθρα τοδ; Δογγοβαρδίοικ' 
άλλ' όδιαδεχΟε'ις αΟχον, )(αρχί«|>.4227, Γ ρ η γ β ρ ιο ς  θ ',  άμαπαρελθουσης 
ιεροΟεομίας όντδς χ^^ όποίας ό Φρεδερΐχβ; δχέοχετο να αχαυροφορηαη, άφώριβαν 
μδχόν. Ό  αύχοχράχΕιφ δεν όβχοι^η άπδ χοΰ όκχληοιαοχιχοΰ χούτοο χεραυνου* 
άλλ' άτη^ντηοε διδ πιχροτάτης διαχηρ-όζεως, χαΐ, ώ^λοιίμενος άπδ χδ χ«χδ 
^ο5 πάπα μίσος χών ίν Τώμ'(ι μεγιστάνωνχαΐ ίδίως χοϋ ίαχοροϋ χών Φ ρ α γ - 
γ ιπ ά ν ω ν  οιχαο, οδ μόνον χαχύρθωσε ν’ βναγνωσθ^ ή  διακηρυζις ίχείνη ε(ς 
δβηχοον άκαντος χοϋ δήμου χής πόλεως ίχιίνης, άλλδ ήνίγχασε χδν άρχιερίβ \ 
«αί νδ χαχαλίπιι αυτήν, χδ Πάσχα χοϋ 4228, Τότε έπεχείρηη χ4)ν χφοεχ* 
χεΟεΙσαν χην Παλαιστίνην σχρατείαν αϋτοϋ (ηλ» 492·—493), &ν χαί ί  «ά* 
πας καί ό σύμμαχός του Ιωάννης Βριίννιος παρεσχευάζονχο νδ ίητεθώσι χαΐ 
ίπεχΙθηβαν χ ε ^ τ ι μετ’ όλίγον χατά τε τής Νεαπόλεως χαί τής £ιχελίας. Ό  Φρε- 
δερϊχος άνέλβϋε, διδ τής εκστρατείας του ίχείνης, χην χοινήν εΰνοιαν, διότι π α ^  
έσχατο Ι^η ώς δπέρμα^ος τής πίβτεως, ένφ ό πάπας ί^αίνετο μάλλον διαχωλύων 
χδν υπϊρ πίβχεως άγώνα. "ΟΟεν μεχδ χην άπδ τής ανατολής ίπάνοδον χοϋ βδ· 
τοχράχορος, ηναγχάοΟτ, ό πάπας νδ συμβιβββθή μετ’ αΰχοΰ, 4230, χαχ’ έπιφά· 
νειβν χεΰλάχισχον' χαί τότε ό Φρεδερΐχος, συγχροτήσας κοινήν χοϋ κράτους *υ- 
»̂οδον εις Ταυίνναν, όψηφισεν 4ν βύτή, δχι πΐοοι οί πόλεις, δσαι δίν ήβαν βδτο- 

χρατοριχοε ή δδν είπονχο χαβ’ βλα χ6 βώχοκράτορι, βίλουν Οποκύψει είς τβδς 
,^εμόνας χαι τούς όχισχόπους, ίίτι ποσ* μεχαίδ αΰχών ίμοσπο'^^ αύοχηρδς 
άχαγορεύιχοι χαΐ ίνγόνει ότι ή άρχή χής άστοχης έλευβερίας εϊναι άΛμβί€*“ 
στος μδ χδ άρίστοχρατιχο-μοναρχιχδν πολίτευμα χοϋ κράτους. Όμοιο* δΐ δόγμα 
όξίδόβη βυγχ^νως σχεδδν ίν Οΰορματία παρδ κοινής συνόδου ουγχροτηθείσης 
δπδ τήν προεδρείαν Έ ^ ^ ίχ ο υ ,  το5 υΐοϋ καί ίπιτρόπου τοϋ Φρεδερίκου εΤς 

0  βροςχβάτοίς, διδ ν’ ίντιπολιτπΛ^ είς τδ ηανηιε-



πΜΗΜΛ Δ'. 209
9ΐ^|ΐιΜ τηί Βονωνίβ<ι Τ?ρυ«, »φ <224, ν<αν Δ> Νίκηέλ» ίνώτατον τοιοδτο* 
4χπαιδ(»η^ον χαΐ Ιν€ΐμιν α&τ$ «λδιέτιρα τοί> έν Βονων(<̂  «ρον4|Χ{«. |

Έ νφ  5ί δ Φ(9<δ*ρ(χο( χατέλυ· ΙλίυΟιρίαν χ«1 την !«χυν των Λογγοβαρ·· 
ίιχδν  ιτ6λίω» χώ ήνώρβοϋ τήν ίίνβμιν των ήγιμένων χαΐ τυράννων, ρκτΔ 
χλίίατοο ζιίλου αογχρίνως ένηαχολίΤτο *τρΙ τί>ν δι«^^'5βμιοι», ̂ ίοσφάλισ«ν x*^ 
{χΐχτααιν του λαρηροΰ α&τοΰ Ιν τ^ χάτω Ιταλία βασιλτίου. ΕαΙ τίναι μ«ν βΐ 
«ιρί τούτου άγωντς αύτοΰ ίνδο|οι, άγαθαΙ αΐ ύποίας πρτββ4ΐίιι <«
νοΤ( Ι χ ^ ι ΐα ιν  ύκ’ αύτοΰ νύμο(«, ηολλάχΐ; όμως χαρ«|(τράτπ) των άρχων τού· 
των Ιν τη χυβίρνήοιι *ί«οΰ χβι διοίχήιτίΐ, μάλιοτ* £έ χαταπίίοτιχδί ΐνίδτίχθη 
χίρΙ τί[ν φορολογίαν, ούχΙ ί ιέ η  ητο φιλάργυρος χαι -χλίονίχτης, άλλ4 διύτι Λχιυ, 
άνάγχην χρημάτων, 8ι4 ν4 ητριοττίλη την των Λογγοββρδίων Ιλιυθιρίαν. Τού
του Ινεχτν οΐ Ιν Σιχτλίφ χαΐ Ιν τή μεατιμβρινή χτρσονι^αφ ίιπηχοοί του έβαβανί- 
οθηοαν ίεινως χαΐ κολλάχις Ιατααίαααν, ύ 8( Φρείερΐχος χατηντηαεν άνεπαιοθι^ 
τως, άπο εύγενοΰί χαΐ σοφού χυβερνι',του, δεσπότης χβΐ τύραννος. Τψόντι, ε?ς 
τδ δεύτερον της ζωής αύτοϋ μέρος, βλίπομεν οώτδν ού μόνον πρδς τδν πάπαν 
χ«Λ τήν Ιχκλησίαν διχονοήσαντα χαΐ προς τάς Δογγοββρδιχάς πόλεις ίχ  το3 
ουστάδην α ^ ις  άγωνισθίντα, άλλά χαΐ ύιώ των πιστοτάτων αυτου ύπηχόων 
<λς δβριστην θεωρούμενον, ύπδ τών ύπηρετών του προδιδόμενον, προς τδν Ιπιττ|· 
δειον αί>τοΰ 6πουργδν Π Ιτρ ο ν  Ο ΰ ΐν Ι ΐν  διαφωνοΰντα χαΐ τελευταΐον κρδς 
τδν ίδιον αύτοΰ «ρεσβύτερον υΐδν Έ^^χον είς πιχροτάτην Ιριν «εριελθόντα χαΐ 
άνβγχασΟίντα ν4 ^ ν  συλλάβη, ν4 τδν σύρη άπδ φυλαχής (Ις φυλακήν χαΐ νΔ 
Ιπαγάγη οΰτω τδν θάνατον αύτοΰ, άναγορεύσας διάδοχον άντί τούτου τδν δεύτε
ρον υΙόν του Κ ο ^^ά δο ν  Δ ', 1237. £ ΐς  δΙ τδ χοινδν τούτο χατ4 του αΰτοχρά- 
τορος μ ϊσ χ  ουνετίλει ού μιχρδν χαΐ ή φιλική αύτοΰ αχίσις χαΐ έπιμιξία μετΔ 
των Μωαμεθανών, άφ’ ΰν χαΐ μισθοφόρους πλείστους συνετήρει.

Κατά Ιούλιον τοϋ 4237, ό Φρεδερΐχος, τδ δεύτερον ήδη χήρος γενόμενος, 
βυνεζεύχθη μετά Τσαβέλλης, τής άδελφής τοϋ βασιλίως τής ’Δγγλίας Έ ^ χ ο υ  
Γ ', λαμπρούς τελίσβς γάμους Ιν Οΰορματία. Μετ’ όλίγας δ' Ιβδομάδας μεγαλο- 
«ρεπεστάτην συνεχρότησε κοινήν Ιν Ηογοντιάχιρ σύνοδον, Ιν ή, «αραστάντων βλο>ν 
σχεδδν τών Γερμεηών ήγεμόνων χαΐ ίπισχόπων, Ιψηφίσθη πάλιν, κατά τδ άρ- < 
χαΤον (θος ιό̂ ς τών Καρολιδών Ιποχής Καπιτουλάριον, ήτοι θεμελιώδης τοϋ 
κράτους νόμος, δστις, Ιχτδς τοϋ πραγματικού αύτοΰ μΙρους, είναι χαΐ κατά 
τοΰτο μάλιστα άξιομνημόνευτος, οτι «ιθανώτατβ συνετάχθη είς Γερμανικήν 
γλώσσαν, Ινφ ίπαντες οΐ προηγούμενοι νόμοι είς τήν Λατινικήν γλώσσαν ήσαν 
γεγραμμίνοι. Έχανόνισε δε ίδίως τά περί τής διαχειρίσεως τής δικαιοσύνης 
χαΐ τά περί τής διατηρήσεως τής ήσυχίας χαΐ τής τάξεως Ιν τφ  χράτει. 
Προςτούτοις ό Φρεδερΐχος «υνδιηλλάγη Ιν Μογοντιάχφ προς τδν κύριον οίιτου 
Ιχθρδν, τδν Οδελφιχδν οΤχον, φιλοφρονηοάμινος τδν άρχηγδν αύτοΰ, "Οθωνα 
τδν « α ΐδ β , άνεψιδν τοϋ άτΙχνου β-^τοχράτορος "Οθωνος του Δ ', καί άναδείξας 
δουχάτον τά κληρονομικά αύτοΰ χτήματα, ήτοι τδ Βρυνσβύχιον χαΐ τδ Δυνε- 
βοϋργον, &ν χαΐ, μέχρι της Ιποχής ταύττ,ς, ό τίτλος οδτος δεν άπενίμπο είμή 
είς τάς χυριωτέρας χώρας του Γερμανικού ?θνους,
; 0 ^  δε όχυρώσας άπαντβχόΟεν τδ Ιν Γερμανίφ χράτΟς, δ Φρεδερΐχος |«ρά· 
*η ούθις 1*1 τήν Ιταλίαν, Τνα συμπληρώση μίν τήν κατάλυσιν τής τών Δογ- 
χοβαρδζιβν Ελευθερίας, παγιώσ;) δε τήν Ισχύ* τών Γ(£ίλλινικ$ν τι^ννων, ΰηί



«άν « δ  διββοήίοο ίπ ΐ άγριίτητι Έ ζ ζ< λ (ν 6 ν ^
ζβίλε νίι χάμψτΐ ·ϊ^« κέλεις ·ιτ>« ίνω Ίτβλ ί« . "Αμα ^λθών Ιντβϊ5ββ, Ιδηλωσ** , 
•Ις « ύ ς  Ιυβ^ιτβντβς βντον «ρ(«β«ς « «  «*«*, *β^^ηβί?, δτι δεν εΤχον ν*  ̂
4ν*μίχθώ«ν εΐί τ4ς ί>«οθέβ«β *δ«5. Σνγχρδνω< δί μετεηέμψβτο Ιχ  Νεβιεό- ' 
λεο« ώ  χράτιβτον ιών Μω*ιαθ««ών οδχβδ <ηρβ«υμάχων, ηνωβεν αυχ^ μετί 
των «ολοβρίΟμων Γερμανών Ιτηεέων, οΤτι«« χδν ιΤχον πβραχολουβ^αει ίιΛ  
Γερμβν(βί, «ροκχόΧισε «ροίτούτοις «βρ’ έαυτφ ·Ε«ς έ&νιχΙς φρουρ^ε τών πε- 
«τών βδτψ «δλεων, ϊτε δ^χαΐ την « 2  Έζζελίνου δίνβμιν, χαΐ δρμησεν οΟτως 
δχΐ Λ  Μεδιδλβνον μετ^ βτρβτον, ο»τΐί, £χτδ< τών Σβρβχηνών, σονεΐϊοϊοΰτβ, ώ( 
λίγονν, εΐί 400,000 άνδρών. Ή  «δλκ τ:αρε(τχιυάαδη Ιντάχεε ιτρ?« δμοναν, χβΐ 
ΤΜαύττ, ίτο  ή «νδριία χβΐ ή εύπορί* τών ττβλιτών « τή ς , τουοντον δΐ άχμίΐΐβ 
ϊνγίνεί ή χβτάίτασις τής ίλενβΙρβς ϊτ ι τότε Αογγοββρδίας, ώιττε ο1 ΜεδιβλανΤ- 
Τβι, β»μμ«χήβ*ντες μετά τινων άλλων πόλεων, ήδυνήΟτ,ααν ν’ άντιτάξωβιν ε!ς 
τόν οώτοχράτι^ 60,000 ίνδρις. Ούίεν ήττον, δ Φρεδερΐχος, ίπιπειών χατ- 
αύτών, περί Κορτενουόββν, Νοεμδρίω 4237, φο^εράν όπήγαγεν βυτβϊς χατβ- 
βτρο^ν. Αλλά ^εν ώγελήβη ίπςττ,δείως άπδ της νίκης* διότι «ερί'ίβριαε μΐ* 
« ΐις  Ενετούς, χατβιαχύνας χαΐ ίπειτα θβνβτώββς τύν τού Δόγον Τιεπόλοο «10», 
δίτις, κυβερνήτης ών τού Μιδιολάνβο, εΤχεν βίχμβλωτευθή ίν τη μάχη ταύ·^, 
τεβριίήϋνε δΐ τούς Γενουαίους διά της Ιδιαζουςης εύνοίας, ήν ίπίδειζε «ρύς τους 
Πιβάτας. “Οβεν Γενοοιϊοι χ*  ̂Ενετοί βυνεμάχηίΒν ήδη στενώς μετά τού πάπα. 
Έ νφ  δλ τ^ξανον οδτω οΐ ίχδρο  ̂ τού βύτοχράτορος, βύτύς, ώς ίλλοτε δ πβππος 
του ίν δμο!^ περιίτάβει, κβρέβχε, διά τού πολιτεύματος του, όπλα χαθ ίαοτού 
4 ς  τδν πάπαν χβΐ τούς αυμμάχους του. Διότι βονεδέετο ατενώτερον μετά τοι» 
Έζζελίνου, εις δν ίδωχε αυζογον μίαν τών θυγατέρων του* διώριαε τύν νόβον 
αύτού υΐύν Έ ν ζ ιο ν  βααιλάα της Σαρδινίας, 8ν χαΐ ή νήβος αυτή δθεωρεΐτο δπά 
τών παπών ώς κτήμα τ«! αρχιερατικού αύτών βρόνου, τιλευταΐον, δτε οΐ Μεδιο- 
λβνϊται ίζήτηβαν νά όξαγοράαωαι την ουγγνώμην αυτού, ίπ ΐ τη είς αύτύν παρα- 
δόαει όλων αύτών τών ατ,μαιών χαλ χειμήλίιον, υποσχόμενοι προςτούτοις μυρίους 
νά καράσχφσιν ε!ς σταυροφορίαν άνδρας, αύτύς άπητησ* την άνευ ορού ύποτβ· 
γην, ώστι οΐ άνθρωποι ίχεΐνοι ά; άνάγχης άπεηάσισαν νά άποθάνωη μάλλον 
|ΐ ί  τά όπλα είς τάς χεΤρας, ό δί Φρεδερΐχος παρέστη ήδη τοΐς πάσιν ώς τύ
ραννος άνάλγητος. Ό  πάπας Ιτάχθη άνα^δόν μετά τών Λογγοβαρδίων, τών 
Γενουαίων χαΐ τών Ενετών, φΐνωμα).όγησεν Ιπίσημον πρύς αύτούς συμμβχίαν, 
χαΐ, πεποιθώς εις την δνωσιν δλων τών έλευθΐροιν χαθ’ όλων τών τυράννων, νέον 
Ιζεβιρενδόνιβε, «ιρί τά τέλη Μαρτίου 4239, κατά τού αύτοχράτορος άφορισμόν. 
'Ο  Γρηγόριος ήδυνήθη νά πράξη τούτο τόσο) 0α ;̂5αλεώτερον, οσφ 4 αύτοχράτο>ρ, 
Ιπιχειρήσας, δν θέρει τού προηγουμένου ίτους, την της Βρεσχίας πολιορκίαν, 
ίντελώς άπέτυχεν, άποβαλών τύ άριστον τού στρατού χαΐ άπαντα τά Ιιρόδια 
Έν τοΐς διαχηρύγμασιν αύτού ό Γρηγόριος άπεφαίνετο τον αύτοχράτορα ού μό
νον Ιχβρύν τού πάπα χαΐ της όχχλησίας, άλλά χαΐ αύτού τού χριστιανισμού άν- 
τίπβλον. Ό  βύτοχράτιιΐρ δεν δστέρησεν έννοεΐται τύν πάπαν άπαντήσεως, χαΐ άμ- 
φδτερΜ Ιχτοτε Ιλοιδόρηοαν άλλήλους χαι χατεχλεύασαν δεινότατα. Τύ δύ χείρι- 
στον εΤναι, οτι άμγότεροι χαΐ περί τάς πράξεις αύτών δλως «αρεγνώρισαν τάς 
άρχάς της χριατιανιχής διδασκαλίας, διότι ό μεν Φρεδερΐχος, Ικ\ τού Αογγο- 
^ ^ ΐΜ ΰ  τθ’ή «  πολέμου, {^ ιοτα  ίκάκωσε τούς έν Νεαπόλει χαι όν Σιηελί^

204 ΜΙ3Η ίΣΤοΡυ;



ΤίΠΠΒ'Α δδ ϊ
ϊΐΛ^δέΤ(ίδΛί> Λ ϊ ^^ώΛζΑο χβτβατίηι ίιΛρΐίρίΛον χβρίίρχ»ιν ίν»· 
*4τ«λ(α? τδν μιβ(Λν ίχίϊνοιι ΈζζεΧΓνον, δ»τΐί ΙχρΙίβευιν, οτι οί ζώντ*? άνάγχιγ

φθον β̂(ι>β· αε^ιϋτας* ή  δΐ κακιχ^ έτηλιτεύετο φιλανθρωπδ·
%ΐρ&ν ίΙ« ί ΐ ί  βδλϊΐς χώρα« δ*™» δπ*ρ»»χ««.

Ηετί τί;ν χατ^ ^  Βρεσχ^α; 2ποτνχ(αν αυτού, δ Φρε$ερΤχο( ένίδαλε «ρω- 
«0» ^  (ΐβ ΤουαχΕαν, χαΐ £«ιιτα «Ε« αύτύ τ^ {χχλτ,τιαβτιχον κράτος, δκου πολ- 
Κούϊ (ΐ3ρε Κιδιλλινούς κροθύρι»« νλ αυμ'χράξωη χα-ώ τού πάκα, {χάλιατα τούς 
φραγγιχάυους χ«  ̂ τους Κ ολδννα ς, χαΐ πολλ9^ Ιχυρίευη τής τταπιχής χώρας 
'«6Χκς· Προςτούτοις, οΐ ιτ;οτοΙ αύτού Πιοάται χατέβαλον τύν ατ^λον τών Γ»· 
«ιβυαΕων, τον έπιχειρτίοαντα υύί μιτα^ίρ^ (!ς τήν ΊταλΕαν τούς Γάλλους χαρ$ι· 
<ναλίους, τούς οηοΕους δ Γρηγόριος μςτεπέμψατο αυγχροτήτ^ ούνοδον Ιχ* 
χληοίβοτιχήν, *1ς τ̂ ν, Ιν τή δεινή ΙχιΕν^ άμτ,χβνίβ, Ιμελίτησε νύι ύχοβάλ^ τη* 
βτρύς τύν Φρεδερΐχον ?ρι* βύτοΰ. Μετ’ δλίγον, Αύγούατφ 424 ί, άπεβΕωαεν ί  
Γρηγδριος· δ άντ’ αυτού «ροχειριαθε^ς -χάπας άπέβανεν ΙχΕιτης δλίγας άπύ τής 
βγχαθιδρύοεώς του ήμέρας, διά δε την διχ^δνοιαν των καρδιναλίων μδλις μετϊ 
δύο Ιτη, Ίουνίιο <243, χατωρβώθη νέα άρχιερέως έκλογη, χαΐ άνηγορεύβη, I* 
Αχμή τής ήλιχΕας, δ έξ έπιφανοΰς χομητιχού γένους Γενουαϊος ΣινΕβαλδος Φιέ- 
«χος, όατις μετωνομάαδη Ί ν ν ο χ έ ν τ ιο ς  Δ ', διύτι έπρέοδευε τάς τού Ίννο  ̂
χεντΕου άρχάς.

*0 Φριδερϊχος, Οεωριύν τούς Λογγοδαρδίους έχθύμως χαΐ λαμχρως άνθιατα· 
μένους εις -η τον ^οδερύν Έζζελινον, χαΐ εΕς τον βασιλέα Ένζιον, χαΐ εις δτε- 
ρδντινα νδθον τού αυτοχράτορος υΕύν, Φ ρεδ ε ρ ΐκον τύν Ά ν τ ιο χ ιχ δ ν ,  ό* 
«Τχε διορίσει διοικητήν τής ΤουσχΕας ή Τοσκάνης, απεφάσισ» νά συνεννοηβή μ ΐ 
■ών τάπαν «ερί άνορύώσεως τής ειρήνης· άλλ’ αδτύς 'ύ^ελήθη άπύ τάς διαπραγ
ματεύσεις, Τνα χαταφύγη χατ’ άρχάς εΕς τήν τατρΕία του χαΐ ΙχεΓθεν εΕς Αού- 
γδουνον. Ή  τδλις αυτή ήτο τδτε εΕς τοιουτην Οίσιν, Λστε άμ·ρίδολον τρδτον 
τινά ήτο, &ν άνήχεν εις τύ Γερμανιχο-άρελατιχον ή είς τύ Γαλλιχύν κράτος, χαΐ 
Ιπειδή, ταρεχτύς τούτου, άτετέλει είδος δημοκρατίας, διατελούσης ύτύ την 
Ιτι^^οήντού αύτόβι άρχιετισχόηου χαΐ τού βασιλέως τής Γαλλίας, ήτο έπιτη- 
δειοτάτη είς τά νά χαταστή όρμητηριον τού τνευματιχού κατά τού αύτοχράτο- 
ρος άγώνος. Ό  Ίννοχέντιος, άμα ά^ιχθείς ε!ς Λούγδουνον, συνεχάλεσε, 424$, 
Εκκλησιαστικήν σύνοδον, ΐνβ δικάση τον αΰτοχράτορ»· δ δέ διεμαρτηρήβη έντο- 
νώτατ* κατά τής δικαιοδοσίας τβύτΤ|ς των παπών ώς τρύς τά Ικχλησιαστικά 
•πράγματα. Ά λλ’ δ Ίννοχέντιος άφώρισεν ουδΙν ήττον τύν Φρεδερΐκον, ένώιηον 
τής συνδδου, ήτις, διά τής σιωπής αυτής, κυρώσασα ούτως είπιϊν τήν
πρά^ιν ΙκεΕνην* ^ύλαψεν όμως τύν αύτοχράτορα ούχΐ τόσον δ ά^^ρισμύς έχεΤνος, 
οσον ή κατβπληχτιχή τού πάπα δραστηριότης. Ό  ίλαρχος τούτου καρδινάλιος 
Γ ρ η γ δ ρ ιο ς  Μ οντελόγγος, άναλαύών τήν ηγεμονίαν τών ίν ΛογγοβαρδΕ^ 
Γουέλιρων, πολλά παρέσχε πράγματα τοΐς ^ρονούσι τά τού αύτοχράτορος' χαΐ 
βύτύς δε- ό Ίννοχέντιος ύπεστήριζε τους δπαδοΰς α·υτοΰ διά πολλών χρημάτων, τά 
δποΐα ές Αγγλίας είσίπραττεν, ίιπεχΕνησε ταραχάς 1·ι Γερμανία, χατίσκόπευε λά
βρα τά άπόρ^ητα του αΰτοχρατοριχού γραφείου, χαΐ έζήτττε νά διαφβείρη τούς 
πιστοτέρους τού Φρεδερίχου ΰπηρέτας, δελεάσας, μετά τινας ένιαυτούς, και αύ :ύν 
τύν Πέτρον Οΰινέΐν, τύν δποϊον δ αΰτοχράτωρ ήναγχάιθη τούτου Ενεχα ΙπΕ τέ- 
'ί.ςυς νά ^Εψ  ̂«ΐς τήν φΐίλαχήν, έν ^ δ πρωβυιιοοργύς έχεΐνος έ γ έν ^  ώιόχ«ρν'



&09 ηε2Β ΐΣΓοη)
—  ’Λ<ρ* ί  4 ^ ( ΰ ( ά ς  2 ιη τέ^  χ«τ2ι το3 « ίκα  ίκΓβτ|< χαΐ ηα·
νο&^(Μ* (Ις ίλας τ^< &«οΐετβγμένβ( «6τ$ χώρας, χλήρον
<1% «ρονέμκΝ «V  & χκκ(χή« ίιχαιοίοϊΐας, ίναγχάαας αΐ>τ&ν ν^ ίιμρανίζετιζι είς 
τ& χοσμιχλ ίιχαατήρκχ χα^ 2ταιτήαβ« ιταρλ ΐ» ν  βίλλων ηγεμόνων νέ νρά|ωαε· 
τό βώζ&, χβτιόίωζε «ιxρότ^κ« τό βυμηρώηον μ η ί  τοϋ «άπα |Μ»αχ^χ&ν ιών 
Δαμινιχανώ* τίγμα , ίνω οΐ ΦρβγγισχβνοΙ έτάβαοντβ μετά τοίν οώτοχρότοροβ. Φι*> 
λθ<ρρονιΐ9(ίμ(νο< «0̂  Γάλλους χαΐ Ιδίως ̂ δν Δουδοβΐχον θ ',  χακώρθωσε «ά «ροβ· 
λάέη νόμμαχον χαι αότδν τδν εύλαβή τοϋτον βαηλίχ, Χ9ΐ τελευταΐον, ώ ^η θεΐβ  
άηό ·ςί|ν χαταπίεην {χαοχιν ά ’Λγγλιχδς χληρος άχό -ςοϋ «άχβ, ήδννι^θη 
άποσχάοη άιώ ιόν Ίννοχίντιον χαΐ αϋτδν Ιχεΐνον ς^ν χληρον. ’Δλλ' <Γχ« νόι 
ώγωνιοΟ^ «ρδς άντίκαλαν δπίσης χολυμι^χανον χαΐ Ιγρηγορότα. 'Όθεν, £ν χαΐ 
Μάμαη μετά «λείοτης ώμότητος τ ^  «άπα ίν Σικελί^ χαΐ Ιν Νεοχό·
λει Μνηθεΐοαν στάοιν, δεν ήδοντ̂ Οη νά χαταβάλη τούς Δογγο6αρδίους χαΐ ίπαθεν 
άχδ οώτών κολλά* ό γενναίος υΐδς αότοΰ Ένζιος '^χμαλωτεόδη όπό των Βονω* 
νίων, 4349, χαΐ τότε & ΦρεδερΤχος Β', χαταλιπών την Δογγοβαρδίαν ε!ς τόν 
άίγριον ΈζζελΤνον, μετόβη ε2ς τό Νεαπολςτιχδν αότοΰ κράτος, όβου, κερί τά 

γτΙλί) τβ» Ικομένοο £τους, 43ϋΟ, Ινόιτηοε χαΐ άκε?ίω«ν.
Είχε δλ χαταη^,βει, διά της διαΟηχης τον, γενικόν μόν κληρονόμον τόν νόμε- 

μον «Αδντον Κ ο^^άδον Δ ', κοδερντ^την δό τοΰ Ιταλικού κράτους, ότάχις ό 
Κορ^άδος τ^ιλεν είναι άτώ», ών νδβον βΰτοάυΐόν Μ ανφρέβον, όατις ί(το καθ’ 
δλα τό κανομοιδτυκον τοΰ κατρδς. Ό  Ίννοκίνηος Δ ' μετε6£5α«ν εις τόν Κορ
φάδαν τό θανάβιμον μΐαος τδ όποιον είχε κατά το3 Φρεδερίχο'9, Ιπεχείρησεν 
βμίαως νά τδν κατβκολεμήαη παντί αΟένει χαΐ ηλβεν ήδη, Ιν Οίρει τοΰ 4251, 
οότοιφοίώκως είς την Ιταλίαν. Έκηλβε δδ μετ’ δλίγον είς αδτην καλ ό Κο^βά- 
ίβς δκ Γερμανίας, δστις Ιψύχρβνε μδν χαΐ δυαηρόατηοεν αδίκως τδν Μαν^έδον, 
εδν μετά κλείοτης δραοττριότητος καταβαλόντα ίντοιίτοις ^υβερδιν Οκδ τοΰ πά
κα ΰποκινηδεΐοαν ατάαιν έν τώ Σικελιχο-Νεαπολιτικφ χράτει, ήγωνίοΟη δΐ, διά 
κάτης Ουαίας χαΐ ταπεινώοεως, νά συμδιδαοΟη μ ΐ τδν πάπαν. Ίοών όμως δ-α 
μβιαιοκονιΓ, ήρχιαε ν ί  είακράττη κολλά Ιν Ίταλί? χρήματα, ?να αογχροτή»^ 
«τρατδν χεά Ιπανέλδη μετ'αΰτοΰ είς Γερμανίαν. ’Δλλ’ άπέθανε, 1354, «ρίν 
ίτιχειρήαη την Ιπάνοδον, καταλιπών υΐδν διετή, τδν μετίπειτα ΰποχοριατικώς 
όνομαιΟΙντα Κο^^αδΓνον, Ιπίτροπον δδ αύτοϋ τδν Γερμανόν μαρχίωνα Βερ- 
βόλδον, οστις όμως ήναγχάαΟη ν ί  Ιπιτρέψη μετ’ δλίγον την Ιπιμίλειαν της χυ- 
βερνήαεως είς τδν πολλοϋ λίγου ίξιον Μανφρέδον. "Δμα δέ άνοΛαδόντος τούτου 
την χυβερνηοιν τοΰ Νεαπολιτιχοΰ κράτους, Ιμδάλλει είς αΰτδ μετά ατρατοΰ ό 
ΊννοχΙντιος χαΐ τυγχάνει θριαμβικής δεζιώαεως. Συγχρόνοκ κολλά παρέχει 
πράγματα είς τδν Μαν^δον, καί Ιν Γιρμανί^, διά τοΰ δπαδοϋ αΰτοΰ Γ  ου· 
λ ιελ μ ο υ  τοΰ Ο λλανδικού , δατις καί τδν τίτλον τοΰ βαβιλίως εΤχε λάβει 
αυτόθι, £τι άπό τοΰ 4247* τελευταΐον καί ίν τη ίνω Ίτολί^ τά πράγματα ήβαν 
ολως ΰπδρ τοΰ Ιννοχεντίβυ, δίατε οδτος άπανταχοδ ΰκερίαχυε'τοΰ άντιπάλου, 
οτε άπίΰανε, χατά Δεκέμβριον 4254. — Ό  τοΰ Ίννοκεντίου διάδοχος ’Δ λ έ- 
{ α ν δρ ο ςΔ ' ίίηχολοίθηαι μλν τδν χατά Μανρρίδου άγώνα, οδ μόνον δμως ήνα- 
γχάίβη νά ΰποχ<ι>ρήατ| είς ττ,ν τοΰ άντιπάλου τούτου δύνομιν, άλλά καί ΰπδ τών 
Ι'ωμαίων άπδ τής τιόλεως αΰτοΰ ίξώβΟη, 4255. 'Ο  δε Μαν^ρέδος, άιρ’ Ινδς χατ- 

^ Γ ί ν  ίπαν,τΰ Σικελικόν κράιο,- καί ραοιλίος αυτόν άνίκηρύχΟη. 1258, μή



ΙΜΗΜΑ' δ*. 20Τ
Λκβίχων *ί< ίΚβΐ« « δ  Κο^άίον, ίφ ’ ίτ/ρ6ο Λ  7 ίχο «  χιΛ ίν £νν
" Ι ^ Ι ^  χώ  Ιν ϊη  Τοτχάντι, δι6η Ιν μ ϊν  ϊή  «ρώττ,, δ«ον Ιν τψ μϊταζδ χ ίλ ίΐς  
ίΐν ίς  Χ*1 ήγ*μ*ί«, δίΐί χο»νης βυμμβχίαί, χβνίββλον -Λ τοδ Έζζίλίνοο χράτος, 
οΐ χΧΛστο» <ών νιχητΟν ·ίούτου μιτ4 τοϋ Μχνφρέίο» Ιτάχβηβχν, τής 81 Τοσκά
νης ίπβντις οΐ ΓιβιλλινβΙ την μιρίδβ βύτοΰ ήσχάσβησαν, ώστ· άχοθβνόντβς τοϋ 
ΆλίΣΙνδρο»» ^261, 8 8ιάίοχ6ςτο« χάχας Ο ύ ρ6α ν4ς Δ 'ίικχβλίββτβ ξένην 
■ίκικβϋρίαν, Ιχ«ρ4»«  βα^λπον τής ΣιχίλΙας ιΐς  τον άίίλιρον τοϋ ββσι- 
;ΐΙΐύς τής Γαλλίας Κάρολον τ4ν Άνδιγβοικον, τ&ν 8ι4 τής συζύγου το» δυνί- 
οττ,ν τής Προουηγχίας γϊνδμινον, χβΐ μίγάλην 8ι4 τούτο» Ιχογαγών »1ς τ4 
Ίταλιχ4 χράγματα άλλοίωσιν.

Ή  Π ρ ο ο υ η γχ ίβ , ήτις, δι4 τοϋ γίγονύτος τούτο», άχίδη τδτε Ιχίσης λύγο» 
'^ξία ώς χρλςτην χολιτικήν τής μεσημβρινής Ευρώπης Ιστορίαν, δσονχρδ και
ρό» άξια λύγο» ήτο δι4 τδν πολιτισμόν αυτής χβΐ τήν χοίησι», άπιτίλςι κατ’ 
^ρχ4ς μέρος τοϋ ΆρΕλατιχοΰ βασιλΕίου* έπειτα διρρέθη εις δύο ήγεμονίας, άδια- 
λείπτως ίριζούσας, τήν 5νω καΐ τήν κάτω Προουηγκίαν, τώ 8Μ 167  ή ίνω  
Προουηγκία χεριήλϋε δι4 γάμο» είς τίν βασιλικόν οΤκον τής Άραγωνίας χαΐ 
Καταλωνίας. Έ κ  των υΙών τοϋ πρώτο» Άραγωνιχοϋ βασιλέως, τοϋ τής 4νο» 
ίΐροουηγκίας ίρξαντος,’Λ λφύνσο» Α ', δ μέν ΠέτροςΒ'?λαβε, 1196, τήν Ά -  
ραγωνίαν κβΐ Καταλωνίαν, δ δλ Ά λ φ δ ν σ ο ς  Β ' τήν ανω Προουηγκίαν, χρος- 
λαδών χα^ τήν κάτω, δι4 γάμου μετ4 τής κληρονδμου τής χομητίχς τούτης. 
Έ χ'ιτοδ υίοΰ βύτοΰ Τ β ιμ δ ν δ ο υ  Β ε ρ ε γγ α ρ ίο υ  Δ ', 1209— Ιδύ-*», δ βύτο- 
χράτιορ "^ς Γερμανίας Φρεοίρΐχος άνενέωσε τ4ς Ιπ^ τής Ηροουηγχίας χυ· 
ριαρχιχΔς αξιώσεις το» χάππο» οδτ'.ϋ Βορδαρδσι* 4λλ4 μετ’ ολίγον, δι Ινερ- 
γείας τοϋ άντιχάλο» του χάχα Γρτ,γορίου β ',  ·ώ κυριορχικδν έκεΤνο δικαίωμα 
τοϋ αϋχοχράτορος χατελύΟη χαΐ χατωρΟώΟη ώστε ή χώρα ν4 ύχαχΟή είς τήν 
δχερτάτην κυριαρχίαν τοϋ βασιλέως τής Γαλλίας* τφ δέ 1246, κατέλαβε τη» 
ήγεμονίαν τής Προουηγκίας ό Κάρολος δ ’Δνοεγαυιχδς, λοδων συζυγον την 
Β ε α τρ ίκ η ν , θυγατέρα τοϋ Βερεγγαρίου, δστις, άχοθανών κατλ τδ προηγούμενο* 
ϊτοςίνευ ί^βενος άχογόνΟυ, εΤχε, δι4 διιΟήχης, καταστήσει τήν χίρην Ικείνη» 
χληρονδμον τής χώρας. Ό  Κάρολος ήτο άνήρ βέκτης, κα'. 8μα άναλαβων τήν 
χυβέρνησιν, Ιζήτησε ν4 κατβσχήση άπεριδριστον τήν έξουτίαν ούτοϋ, άφαιρών 
Δπδ των χδλιθ)ν τδ τής αυτονομίας χρονόμιον, εις 8 οδ μικρδν συνέδραμε» 
αυτήν ή προδοσία τοϋ αρχιεπισκόπου Άρελάτης καί τΟν ίλλοΛ-κληριχών δυνα- 
χχών, έχίντων όλων τδ αυτό μετ’ αυτού συμιρέρον. Μ;τ’ ί·'ίγον έχεξέτεινε τή» 
κυριαρχίαν αίιτοΰ καΐ είς τήν ίνω Ιταλίαν, τής όποιας πολλαΐ πόλεις, ίοίως ή 
Αλεξάνδρεια, ή Πάρμα και ή Πλοκεντία, Ιζήτησαν τήν προστασίαν του* καΐ 
τότε ήρχισαν βΐ μεταξύ του Οΰρβανοΰ Δ ' καί τοϋ Καρόλου, περί τού βασιλείου 
τής Σικελίας, διαπραγματεύσεις, αΤτινες δμως δέν μετεδλήΟησαν είς συνθήκην 
οριστικήν ε’μή άγοϋ, άχοΟανόντος του πάπα Ικείνου, 1264, κατέλαδε τδν άρχιε- 
ροτικδν θρόνον δ Προουηγκιανδς Ε λ ή μ η ς  Δ .

I Ό  Κάρολος ήδη πιιρισκευάσθη δραστηρίως πρδς τήν 1*1 τήν Ιταλίαν βτρα- 
τείαν καί Ινέδαλενείς αύτλ.ν κατά Μάϊον τοϋ 1265. Ό  στρατός του περιέλαδε 
τοδς γενναιότατους τής Γαλλίας ίνδρας καί ϊπαντας Γχεδον τούς Προουηγκια- 
νώς ίπηότας' εΐπο·/το δί αύτφ καί μύριοι καί χιν-ακιΓχίλιοι πεζοί, φίροντες 
^  χαΐ βΐ ίχήόϊς, βύμδολβν -«ιΐΰ έπιχτιρήμλ'ϊος τδν σταυρόν, δνήγι δ πάπαί



τβρέβίΐϊ»! 3λν «*ί(»τορ£βν χ « ϊ  το5 Μβ')γρΙδοα. Έπιιϊ^
ά μ ^ ρ α  τλ τμήμ.«* « δ  βτρβτβϋ, ο ? «  !«**■< χαΐ ο1 ·κιζοί, οδίέν» £Χ}α» 

*4ρον ζ«ίη« »Τχον ·1|λή « »  ««ρΐ « δ  Κβρ»<« « « “« «9ρ*χίμινον, άνβγχβ(«« 
,<·Γρά«τΐί«ν ί«1 τη* λϊΐτίίίβν »βΙ διέκρβξβ» έΐϊ«ντ«χοδ βιαιοιτρβγίβς, δλω« άνβ- 
4((α< χρι««βνων μάλκττβ βτ·υροιρέρ«ών. Ό  Κάρολος ίι^ρ ΐΛ  τδ* «ρβτδ» 
« «  »1ς δι5ο μέρη, χαΐ αίιτδς μέ» μ ««  τών εδγενκηάτων ΙίΜιέων χβΐ των οχο- 

»λο«<ίν αύτών άτιέπλευ«ν ίχ  Μβββ»λί«ς, οΐ ίέ  λοίΐϊοί Ιι»ρί«»ησαν δ(λ τΟν “Αλ- 
ιΐ(ο»ν ίΐς Αογγοδβρδί«· Ποριοχιοάίβη »  *«1 » Μανγρέδος έπιτηδείως «Ις τδ» 
ιίγώνα τοδτον, άλλ’ έσχ» έ* «ρώτης ά*ίττ,ρί«« δ*βμίνη τήν τύχην. Διύτι Ιν$ 
τηριέμενε, μετίε έγδοι^χοντ» πλοίων, τδν Κάρολον, είς ώ  «βράλί» τοδίχχλη«εε- 
*τχχοδ χ^τοος, τριχομίβ ήνάγχββε τδν στύλον αύτοϋ ν ϊ χοτβλίπτι τήν «βρ»- 
Λίίεν, ή βύτή «  τρίχομία ώθησε τλ πλθ«* το3 Κβρύλο» είς τδν Τοσχβνίχδν 
βΙγίώδν, άιώ τοΰ έχοίου Ϊφ0ασ«ν οντοι «Ισίως είς “Ρώμην, χβΐ μετ’ ίλίγον 
^σέπλεοσεν είς τδν Τίδερ.ν δ λοιπδς τοδ Κσρδλου στδλος. ΕΙς τί;ν ίνω  Ίτβ- 
9ι(·ν ιεάλιν, οί Αογγοδάρδιοι ΓιβελλινοΙ σονεχρύτησαν στρβτδν Τνβ διβχωλύσωσε 
<τήν δίοδον των άχδ των Άλπεων χατελβόντων ταγμάτων του Καρύλοο, χβΐ δ 
« « ν ^ δ ο ς  εΤχι *έμψ« *£« έπιχοορίβν των ά|;δλογον μοΤρβν Νεβπολιτιχο3 Ι*- 
τηχοΟ, άλλ’ ούδΐν ήττβν τ4 το5 Καρδλου στρατεύματα διήλθον άχωλύτως τη» 
\Αογγο6·ρδ{αν χαΐ ένέβαλον διά των Άικννίνων είς τ?ιν Τοσχάναν, χυρίως ϊνε- 
« α  της βροδοσίας δνδς των χορίωτάτων άρχηγΰνττ,ς Γιδελλινιχής μερίδος, 
βοοδσωνος, τοδ δικάστου Κρεμώνης. Οδτω δέ συνελβουσών των τοΰ Καρδλ» 
ϊιτνάμιων ικρί την 'Ρώμην, ίχειδή χαΐ αύτδς, Ινεχα τής άχρηματίας του, χβΐ 
■ϊ Μαν^ρέδος, Ινεχα τής δρμής των Σαραχηνών του χαλ τής άπιστίβς των Νεα- 
■κολιτών, δεν ήδύναντο νά «βρατείνωσιν Ι«1 χολύ τδν άγώνβ, συνεχροτήθη τή 26 
'Φεβρουαρίου 4266 «ερί Β εν ιύ εν το ν  μάχη κρίσιμος. Ό  Μαν^ρέδος άνέδειξσ 
χαΐ κρδ χ«λ 4ιη τής μάχης ταύτης άνδρείαν μίν Ινάμιλλον τής τοΰ «ροπάπ- 
■κοι», σύνοσιν δε, ήτις χαΐ είς αύτδν τίν πατέρα του ήβελε περιποιησει τιμήν" 
Ιάλλ’ βΙ Γιβελλινολ τής μέσης χαΐ τής ϊνω Ιταλίας ούδεμίαν παρέσχον αν»τφ 
«σνδρομήν, ένζ) οΐ Γοοέλροι όπεστήριξβν τδν άντίπολέν του μετά χάσης της 
^ιτνάμεως. ΝαΙ μίν οΐ Γερμανοί χαΐ Μωαμεθανοί αύτοΰ ήρωΙχώς δχέρ το5 ήγε- 
ιμύνος αδτΰν ήγωνίβθησαν, άλλ' οΐ Νεαχολΐται τδν Ιπρύδωχαν χαί τδν Ιγχατέ- 
’λιχον" εώτ^ δέ, δτε εΤδεν, δτι έλχίς οΰδεμία δπάρχει, χοίχερ δυνάμενος νά 
«ωθή, εΤχεν είς τούς ^λους, δτι προτιμά νά χέση έν τφ πεδίφ τής μάχης ή 
|Μ ζήση έν έ|ορ{? χαί ταλαιπωρία* χαί ίπεσε τφόντι γενναίως μαχδμενος.

Έν τή μάχη τούτη Ιχρίθη ή τύχη τοΰ κράτους* δ Κάρολος δ Άνδεγαυιχδς 
τιαρέβτη ήδη ώς κύριος άπάσης τής Ιταλίας, διίτι της μέν χάτω χερσονήσου 
ήτο βασιλεύς, έν δΐ τή Τοσκάνη χάντες υπήχουον είς αΰτδν, τοΰ δε Μεδιολά- 
νων χροίστατο άνήρ ΰχοτελής τοΰ βαγδαίου έχείνου χαταχτητοΰ, μέχρις ου ά 
«άπας, βεωρών έντεΰβεν τήν Ισχΰν τοΰ συμμάχου του ίιχέρ τά μέτρον έξογχω- 
θιΤσαν, ήνάγχασι τδν χυδερνήτην του Μεδιολάνου νά «αροιτήση τδ άξίωμά του 
χαί ήλάττωσεν ουτω ίχ ί τινα χρίνον τήν έν Αογγοβαρδία υχεροχήν τοΰ Κορδ- 
λου. ’ΕχολιτιύΟη δ ί βίίτος ώς πρδς τήν Νεάπολιν χαί τήν Σικελίαν χαθώς άλ
λοτε δ Γουλιέλμος ά καταχτητής ώς χράς τήν Αγγλίαν" Ιδήμευσε δηλαδή τά 
πλεΤστα τής χώρας κτήματα, συνεχρδτησεν άηά αυτών νέας ΒαρωνΙας, εοωχε* 
«ν.ϊ4ς είς τοίις άτξίροϋς α&ΐίΰ 0ρο«υηγχιανοΰς Ιππδτας χαί έπέτρεψεν αΰτοΐς



2(χα<α, τλ  ΑποΤα οΐ ΝορμαννοΙ τοο Σιχιλιχοΰ χρ(!του« βαρώνοι ο^Ικοτι ώς 
«ρ^« το^ί «υμκολίτβί ϊλβββν* ιτροίτοιϊτοίί χββυιτίδαλ* τ&ς «δλιις ιΙ« διινοτάττ,ν 
^αλογ(αν, ίϋ « ι  οί ΣιΧίλβΙ χβΐ Ν»βι»>Ττ*ι ιάχιστα ίβρτίνηίβν την ίπώλιιαν 
τοίί βββιλέωί Μ*νψρέ8β«, τον ύπβΤον, xβ9ώ^ λίγ*ι Ιοτοριογράφοί τις της ίποχης 
ΙχΕ^νης, ζώντα μίν ίθιώρουν ώς λύχον, ^8η δΐ Ιπδβηοχν ώς άρνίον £χοτχον. "Οθιν 
ττολλοί ΝιχΛολΐτβι «ρυγάίες χ«1 οΐ της Τοβχάνης ΓίίελλινοΙ, οΐ ΰ«4 των Γοοέλ- 
φων χ«τ*«ιεζόμίνοι, άπιτάθηοβν ·κρ4ς τ4ν Ιοχβτον Ό*νσταοοφ»ν(ίην, τ4» νίον 
Κο^^«5ΐνον, δοης, ά«ο τοδ βανάτοο τοδ ιιοτρδςτοο, ?ζη «*ρ1 τωγενναίιρ αδτοδ 
βεί(|), τώ δουχι της Βαυαρίας Λουδοδίχω, χαΐ θερμώς Ιχίτευοαν αϋτδν νλ {λθ^ 
είς τ4 χληρβνδμημβ των «ατίρων του. Ό  5υ»τ«χίις νεανίας δελεββθείς ιιροοήλ- 
θεν, &ν χαΐ η τε μ/τηρ αυτοδ χαΐ δ θείος τ4ν ίπίτρεπον ευλόγως* ί πώς τφδντι 
ήδύνατο ν4 έλπίοη, ίνιυ χρημάτων χαν ταχτιχοϋ ατρατοΰ, νά δεεξαγάγη ίπιχείρη- 
μα, τ4 όποιον ό Κάρολος, ώς ήγεμών της Προουηγχίβς, ώς σύμμαχος τοΰ πάπ« 
χζ) όλων τών ΓουΙλφων, χζ^ οό μόνον όπό των χρατίστων Προουηγχιανών χαΐ 
Γάλλων ευπατριδών, άλλίί καΐ όπ’ αότοδ τοΰ βασιλίως της Γαλλίας, χβΐ όπ* 
αΰτης της όλης δυνάμεως της Ιχχληοίας {ιποστηριζόμενος, μετά κόπου ήδυνι^θη 
νά φίρη είς πίρας; Ό  Κάρολος, άμα μαθών ττ.νεΐςτην Ιταλίαν ίφιξιν τοΰ Κο^- 
ι̂αδίνου, εδραμε μετά τοΰ στρζτοΰ α0τοΰ είς Τοβκάναν' αλλά, διά τήν έκραγεΐ- 

βαν ίν τή Σιχελίςι χαΐ Ιν τή Άποολίβι στάσιν, ήναγχάσθη νά Ιπανίλθη μετά 
τών «λείστων ταγμάτων είς τίιν χάτω Ιταλίαν. Τά έν Τοσκάνη χαταλει^θέντζ 
δλίγα στρατεύματα, πρός τί|ν ΰπίρ των Γουε'λφων άμυνάν, χατε6λ/,θησαν ίν μικρςί 
τινι μάχη υπό τοδ Κο^^αδίνου, όστις ί^δη χαΐ είς την 'Ρώμην είτήλθε, λαμπρας 
τυχών Ιν αυτή δεζιώσεως. θα^^ήσας όμως άπό τε τούτου χαΐ άπό της τών Σι- 
χελών στάσεως χαΐ τής τών Νεαπολιτών συμπάθειας, χαΐ Ιμόαλών είς τό Νεα- 
«ολιτικόν κράτος χαΐ μάχην χρίσιμον σπεύσας νά συγκροτήση πρός τόν Κάρο
λον, περί Τ α λ ιε κ ο υ ΐτ ιο ν  (ΤιρΠιοοζεο), 23 Δύγούστου 1368, {παθε, διά 
ττ,ν άπειρίαν αυτοΰ, ήτταν ολοσχερή. Και έσώθη μεν, α^οΰ γενναίως ήγωνίσθη, 
άλλ’ Ιπροδόθη υπό ’Ρωμαίου τίνος μεγιστάνος, ΙπΙ μισθίμ μεγάλφ, είς τόν Κά
ρολον, όστις ήθίλησε, διά διχαστικής άποφάσεως, νά χαταστηση αυτόν Ιχποδών. 
Καί τοι δε αότοΰ Ιχλίξαντος τοός διχαστάς, ϊπαντες οί άνδρες οΰτοι, Ιχτός Ινός, 
Ιγνωμοδότηοαν, ότι ό Κο^^αδϊνος Ικολεμησε πρός τόν Κάρολον, οΰχί ώς στα
σιαστής, άλλ’ Ιπι τή πεποιθήσει τοΰ δικαίου αΰτοΰ, τούτου δ' Ινεχα οΰδεμιβς 
ποινής βξιον αύτόν ίχρινον. Ό  Κάρολος Ομως ήθελε ν’ απαλλαγή τοΰ άντιπάλου, 
χαΐ ή μία μόνη Ιχείνη ψήιρος, ή τόν Κο^^αδΐνον άναχηρύ^ασα ίνοχον θανάτου, 
ήρχεσεν είς τόν τύραννον. 'Όθεν ό ταλαίπωρος νεανίας Ιχαρατομήθη Ιν Νεα- 
πόλει δημοσί^, τή 39 Όχτΐι>0ρ(ου 1368, Ιν μίσφ τών στεναγμών χαΐ τών 
θρήνων τοΰ όδυρομίνου λαοΰ* άπαντες δό οΐ οπαδοί του χατεδιώχθησαν χαΐ 
Ιτιμωρήθησαν μετά φοβερός άγριότητος.

Μετά την νίκην αύτοΰ ταύτην, ό Κάρολος ήρίι μλν άπολύτως τής μίσης Ιτα 
λίας, ^ ς  δποίας κατέστη ΰπό τοΰ πάπα Ιπιμελητής* ήθελε δε κυριαρχήσει χαί 
τής Αογγοβαρδίας, ίάν οΐ ισχυροί τής χώρας ταύτης εΰπατρίδαι, Γουίλιροιτε 
χαΐ ΓιβιλλινοΙ, δ ^  συνεμάχουν χατ’ αύτοΰ χαΐ δεν άπΙχρουον θα^^αλίως τήν 
ύποτιθεμίνην προστασίαν ήν ήθελε νά Ιπιβάλη είς αύτους διά τής βίας. Μετ’ 
όλΙγοΫ, 1370, (ίκρελήθη, μό την συνήθη αότοΰ Ιδιοτέλειαν, άπό τής δευτίρας τοδ 
άδιλ^οΰ αότοΰ, Λουδοβίκου τοΰ ΌσΙου, σταυροιροριχής βτρατιίας, παρατρίψας
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ΚβρΛοο Χ»ϊ ««  ίΤχ» προβαηθή. ·Δ<ρο5 Λ  ώ  «άντ, τβιοοτΜρίπως
*ρειιβρ£»«ι>(ίαβη<»«, δ Πίτρβς Λ«ίχρδτηβί ^  «ροφάίϊΐ β«νρο-
φορ{((« χατί <ών ίν Άφρι*^ Μωβμίθβνών, ϊπλίϋΜ προς ττ.ν έν ·Αλγιρ(ί Βδνα. 
καΐ ήγχοροίόλτιβίν βύχδβ» ΔΜτΛρί» τή: Σιχιλίος, Έ „  ίντ^όΟ,
ίίιρ^γη , χδ Πά»χα τβϋ <282, ι{« ΠάνβρμΛν, «Ιμβτηρλ ««χ& τής ί«νοκρ*χίβς 
ί*«»ίσταης. ΕΤς χ δ .  Γάλλων, βΓτ.νις οδ μίνον χβχιπίχΛίν χήν χώρβν; άλλ« 
χ>1 *1ςι:δ»βν άχολΜίανκατλ χΰν 2«*λ«νΙξχτράπηΜν, ίχδλμη**, «αβ’ ήν ώρ« 
οΐ χάχοιχοι χοϋ Π«ν6ρμο« Ικαρίύονχο «Ις , ,̂ν ίτΛίρ.νδν, να ίαχτ,αονή™ *ρλς 
νιαν χ,νδ χυρίβν. Οΐ άχάλον9«ι χής χίρης χλν ϊτροσίδβλον, <νχι5βχν ί« ,τροί- 
χυψ» ίιβμάχτ, φοδίρδ, χ .9 ’ ήν οΐ «ρδ κιιροΟ ίξηγριωμίνβ; Πανορμΐχ.ι ίς^αξϊν 
ίντδς μιχροΰ διτβνχβς χοδς <ν χή ιχόλ*( βύχών οίκουνχβς Γάλλους· ί  ϋ  »ένος 
ίΐίδάβη άμΙσως ίΐς δλβς τβς ίλλας ιχδλίΐς χβΐ διχ,γοϋνχβί, δτι οΐ Σικ*λβΙ ήνά- 
γχίζο» άχανχβχοδ «άνχ» ά'γνωαχον νά χροφίρη χήν λ^ξιν εΙοβίΐ, ξΛ  γνω- 
ρ(σωβ(ν Ικ χοδχου <άν ^νβ. Γάλλος, χαΐ δχι ά^’ δλων χων άν χή νιζοφ πορεία 
ριβάντων Γάλλων κβΐ Προουηγχιβνών, δύο μίνοι δίχρυγον χ4ν ίάνβχον.—  Ό  
Κάρολος δλν έ«ήλβ»ν ίΐς  ΣιχίλΓβν ιίμή άφοΰ ή οχά«ς διςδδβτι δπδ Πανίρμβυ 
*·ς Μϊβοήνην χ*1 ο) κάτοικοί τής «έλιως χβυχτ,ς ίιρδνιυόβν χήν Γαλλικήν αί»- 
χων φρουράν. 01 ύπο τοϋ βαοιλέως ηολιορκη9χνχ«ς Μιααήνιοι άνχΙοτη»«ν γ«ν- 
ναίως* άν χφ μΐχαζδ, έπέχλευο* χ*λϊυχ«ον, καχλ μήνα Αδγουαχον, ί |  ’Λφρικής, 
και δ ΐίονηρδς Πίτρος χής Άραγοκίας, δαχις καβ’ όλον χουχο χ4 διάτχημβ 
ίβχώρςι μοχρδβίν χδ* δρόμον χών «ραγμάτων' χβΐ χδχι δ Κάρολος, μή ών Ιν- 
άμιλλος κατά θάλοαααν τοϊς Άραγωνίβις, χόβω μάλλον δβιρ|μι«?χβ χ«1 &βδ 
χών Γινουαίων και ί>*δ χών Πισατών, ήνβγχάαθί) ν’ άνακάμ^ *1ς χήν χςρβδ- 
νηοον, 2πβ»α δι ή Σικιλία άνςγνώριοιν ήδη νομίμους κυριάρχας χδν βαβιλέα 
χής ’Αρβγωνίβς κ»1 χτ,ν αυζυγον βϋχοΰ. Πβαβι αΐ κροοπάθΐιβι χοΰ Καρόλου 
«να άνακχήηι χήν νήοον ίκιίνην, κοίχοι θίρμώς &7Γοσχηριζόμίναι Διχο χοΰχιάκβ 
Μαρτίνου καΙ χοΰ διαδόχου αΰχου Ό ν ω ρ ίο υ  Δ', <285— <287, ά*άβη,αν 
μάταιαι. Ό  να««ρχος χοΰ Πίτρον χής Άραγωνίας 'Ροχίρος Αορίας, χαταναυ- 
μαχηοας μαλιατα τον χοΰ Καρόλου δμώνυμον υΙον, ήχμαλώτχυαχν αδχδν, <284* 
καί ίπηδή δν άρχή χοΰ Ιιιομδνου Ιχους άπΐδίωβχν 6 Κάρολος Α ', 4 δλ υΐδς 
καΐ διάδοχός χου Κ άρολος Β' ήτο αΙχμάλ.ωχος, ή Οίσις χών Άραγωνίων ά*ί- 
βη άρ(ςχη. ΝαΙ μςν, βανδνχος *ιρΙ χά χίλη χοΰ «ύχοΰ ίχους χοΰ Ωίχρου, καί 
ίκ χ«ϋν υΙών αΰχου, χοΰ μχν ιτριαβυτόρου ’Α λφ δναου  Γ ' λοδόνχος χήν Άρα- 
γωνίαν, χοΰ δχ νιωχόρου Ια κ ώ β ο υ  Β', χήν Σιιηλίαν, ίχωρίοδηχαν χή βυμφέ- 
ρονχα χών δύω χούχων ^σιλίΐων. ’Βκ δ  χοΰ χωριομοΰ χοιόχου, ίζακβλουβη- 
σανχος καΐ άιροΰ, μίχίι χδν βάναχον χου Άλφόνοου, Παβ* χήν Άρβγωνίαν ό 
Ίάκιύβος, καχαλικών χήν Σικελίαν είς χδν άδιλφδν Φ ρ εδ ερ ιχ ο ν  Β', ο Ι’Αρα· 
γώνιοι, μή θόλονχες να δυααρεαχήβωσ; χον κάκαν (χδν Όνώριον Δ' διεδίχθη 
ίν χ φ  μεταξύ δ Ν ικ ό λ α ο ς  Δ ', χοϋχον ό ευλαβής Κ ε λ ια χ ΐν ο ς  Κ', καΐαΰ- 
χδν κάλιν ό «ολυβρΛληχος <«1 χή βιαίφ καΙ άαιβεΐ αΰχοΰ πολιχείβ Β ονιφά· 
Χίος Η ', <294— 0 0 3 ), δχάββονχο μάλλον μ ιχ’ αύχοϋ καδ μετά χοΰ ίπειχβ 
άιώ μακράν αίχμαλωβίαν άπελευθερωβίνχος χελευχαΤον Καρόλου Β'. Άλλ’ ο4- 
δεν ήτχον ό Φρεδερΐκος Β', ώφελούμενος άκδ χής αυνάαεως χοΰ ’Ιωάννου Προ- 
κ1^, άπδ χής άφοσιώβεως χών ίικελών καΙ ά*δ χής «^υχρίς φυ«κ>ϋ χ^  λόγιρ 
δνώηνς χβδ άδελφοΰ χου μεχ4 χών άνχιχάλων χου, ΰκιχρόεκε χδν Κάρολον Β'

1*·
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μ .,4  ,^ ί  φ 7 ί·ρ ΐ» « . “ Ρ ί'1 ”·  ; . .
Πριν ί4 άνιϊράμωιρεν ι ΐ ϊ  XV εϊδΐί(ωχερ*ν ^  ^  ,

, 1 ,  Γ .ρμ .ν » &  .ρ . ίμ ίχ ™ , ?ί+“ Ρ "  '*  Ρ^*!*!*· ,'.’"  Τ '  ! “ 1 '

Ιχ ,) .™ ·« .χ Λ  .ρ ίτ .« ! , χΐΡ «’1“Ρ ·" '· '·  ™  “ · Τ  “ ·
!ι.λά-ο» 181,.- Έ .  χψ μ.^Γ.μδρ'»» Γ Ρ ··« .·“" ”  ί ° ’Τ ' ' ί
χ ί.. · 0 „ ™ ν > ! 4 .  ί ..ν .μ < Η  ώ< Ρ " ·? “ \  ' ^ ^ λ Ζ Ι ^
•Αρ.™ ».»» Λ χ» , έν «1 <5 Μ ί ·  |“ "Τ !’ “ <? ί 'μ Λ " -  ^
χ ρ ώ ^ λ ιχ . ! . . ,  «  ί -  μ Λ ·" ·  “ τ"" **'■' ί ” ” ' '  * ' “ Ρ · " '’ ’, ̂  ” “,  “ ■*;
, Ι ,  χ8λ.( ί  Έ .χχΙ., <1 Πνοχχ Χ.Ι ή ΠΙχχ. Κ.1 ά , ' Μ ι  μ ι.  ,"5·ρ4 4™ .- 
χ. , .5  1.’.χρ4χ« ά « μ .« « ,  4» ·4 ··'· Ρ·«·«’ Ρ·1:'·; 4»' *'*?“" “Ρ"< "”Γ
, ώ ™  .λ .ί .χ μ  ρΐ.« ί..ργχ.χ*χ<χη!. 1>1τ «  ’■ « ' « '  · ν > ν  » λ .χ έλ ..χ , Μ »
Λ ρ . .μ [ «  .1 .·,μ .,Τ .»Ρ γ1· μ.Χ.6·λ"=™ ■'= « ' . ' ί  « Ί '"*  ί  ’
• . .μ ..χ ή  χϊ,ί ρ ..μχ,χ .·ι·ϊ ω * » " »  «■' 4«Ρ ' ' ί '  !«■ ·> «<  
χ...4χ>, ίXX. «Χ»1 χχ ί χ.λ.'εχχΐ·. ϊρτ» μ 'χΡ ' Ά '  “̂ Ι“ Ρ"’' ““ μ Λ " '“'· “ ’,■ 
.ροίχρύχ»! Α 5'4 ' ϊ ί  Ι Ρ < " " ' ™4“ϊ>4,μ..Χ., μ .χ .» τ .β , _4ΧΧ.
4 , . . χ ω . .  .!( 4Μ»ή 8ώ...χχλρ1χ., ί.8χ. 8 «ολργ«8μω>, χχ« χχχΙ». 4 

,  , «  4χχΙΙ!.χ.. .1. χχΐι ΪΙ.ΧΙ, «Ι» "Μ χ«1 *·ρ4 “"“χ"·"!". '^ί χ ." ,» “ ! “ -
'γ .χ χ ,, χιρί χ8 <3X0 «XXX χ«χ4 «Ι* .» .! “  ™  Άμ.Χ,Ιχρ. Φ λχ^χ. Γι_ίγ.χ, 
4λλ’ ϊχι άχο χοϋ χΐλοος χήϊ χρχτ,7Χ.μέ.Αϊ ΙχχχοΧϊΒ.χηρΙΟχ. η«> “Ο.οιχ .<«

' χάγχρ ι... χχ.ί8ν χρίχχν. —  Κ χΐ’ ί . χ .  χ.μ>ρί χ4ί χμΡ.δχΙχΧ χώ. 'Ιχ.Χιχ»· 
χ»λιχ*ιώ. χχίχΕιχ, Ϊ . .0ΪΪΧΧΙ οιχοβ.», ώς έχ χοϋ χχρχχχήροχ χτις ίχοχη! <χ*1· 
γιΐς, δτι τ?> 8(*β»ον τώ» ίβνων ί»ν έτηριϊϊο «ολλ4 ακριβώς. ΚαΙ ■» ναυτικήν δί
καιον «βλλάκις έκίβης υοφιβιάζετο. Σημιειωτέον 51, δτι, μίχρι ι·..< τίνος ένο- 
μ(ζ«ο, Ζη ν> ναυτικόν δΙκβ;ον τών νιωτίρων χρόνΐϋν ίλαβε ττιν αρχήν αυτού 
Ιν Πιοτί, 2ιη« Μεωρεΐτο «αραχβ^ν, 4081, άκο τών «τελών νοι^χών τών Ρο
δίων νδμων' ίλ λ ’ ήδη ίΐϊίχρατεοτέρα εΤνβι ή γνώμη, ότι τό νεώτερον ναυτικόν 
δίκαιον ·η«ρήχ9η άηό τοϋ Κατβλωνικοΰ, ήτοι ό«ό τών Ικ Βαρχελλόνης ττροελ- 
βόντων νόμων, οΤτινες, καλούμενοι Οοηεοΐαίο δεί ιη«ε«, ίγίνοντο κατ άρχ^ς 
δεχτοί (ιΐΑ τών Ιταλών, ίπειτα δε καΐ ό«1 τών λοιπών τής μιοογείου παρα
λίων πολιτειών. Ή  βϊ ίγνωβτος τή άρχαιδτητι περί την ίμπορίαν χρη«ς 
βυμβδλων έναπληρωτικών τοϋ πραγματιχοδ άργυρίου, ήτοι οΐ ουναλλαχτικοΐ 
καΐ τραπεζιτικοί βεομοί, ϊλαβον τερόντι τήν δρχήν ιώτών είς τής ίτ ^ ιχ α ς  -^ς 
ίποχής ίκείντ.ς πδλεις, πρό πάντων διότι ΊτβλοΙ ήοαν οΐ Απανταχού εΐοπρατ- 
τοντες χβΐ είς τήν Τώμην βιαβάζοντες τοός πολλούς φέρο<«, δοους ή παπιχή 
αυλή δπήτει τότε άπό τών ^ιοτιανών. Παρεχτός τιχΛον μετήρχοντο ίοτιν οτε 
χαΐ τό ίργον τοϋ ΙπΙ τόχιρ δβνιίζειν, καΐ τοοοϋτον κοταβλιπτιχοΐ πολλάχις, ίνε- 
χα τής τοχογλ-υφίας αδτων, «πέβηοαν, ώοτε πανδτ,μεί Από χωρών τινων 
βθηοαν. Είχον δΐ διΑ τής βυνολλαχτιχής αίιτών ίργαοίας Ιδίως όλως βεομους* 
π . χ . ή ·Ρώμτ;, ή Γίνουα, ή 'Ενετία, ή ΠλαχεντΙα, ή Αούχχα, ή Βονωνία, ή. 
Πι»το1*{ή Πιοτωρία τοϋ Πτολεμαίου), ή ’Α.τα, ή Άλβα, ή Φλωρεντία, ή 
ϊι ίν α  καΐ τό Μεβιόλανον, εΤχον χοινήν όν Μομπελλιίριρ τράπεζαν* χαΐ οτε, 
^  4378, Ιπεφαβίαθη νή μτεατεβή Λτη είς Νίμτ,ν (Νέμαυαον, τοϋ Στράβει^ς), 
αΐ «ίλεις |»?ναι ο-Λν ,̂ο^ίΤΊ»**) 2»* ίπιτρόποοι μ.«ί^ ϊθ·3 β # « λ ί«  τής Γβλ-
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Αί«< σύνδ^χην, ί ί '  ί ς  τοίβϋχβ <*ίτυχβ» «ρονέμιβ, ί » «  ή τρίΐΜζ* β&των χβι- 
Ι « η  Λ»ιΜ« χρίτος ίν χράτιι. —  Ένί5 6ϊ αί χρημβτι<ηιχ»ι ίργ«»{«ς 8ι»ξ^- 
γθ»«, ώ^ ίηλοΰτβι β«& τών «ροονβφιρδέντων ονβμάτιιΜ, χ·>ρίωί ιών μ«- 
■αογ((<ι)ν ιτίλίων, μίγ* έξ(ικ<ρ(χ&ν ίμπόριον τ?,< 8«οχης Ιχ(ίνη« ?[τβ ίΙ« 
χίΐρβί “ήί< Γίνούη< χβί τής Ένςτίας. Άμφίτίρβι βΐ νβυηχβΐ βδτβι πδλςις ον 
μ8νον Ιμιηριχά (Τχον χβταντήμβτ» 8ν Αίγύνηφ χαι Ιν Συρί?, άλλ3ι χαι ολας · 
»ή*οος χβΐ παρχλίας χβτίΐχον Ιν τ» τζ> Βυζαντινή» χράτίΐ χβΐ «ϊρϊ ϊ«βντβ τ4» 
Εδξιινον πόντον. Δι2ι τής 8μπορ(ας τών Έν«τών ήχμασ» μάλιντα ή Αιγυχτος* 
«Ι δίΓονουαΐοι (Τχον 8ν Κριμαία ίρμητήριον, άπ8 τοΰ δπαίον μίττ'ρχ^οντο μϊτ& 
τοΰ Π(χ{νοο χαΙ τής Σινιχής Ιμκδριον τη £ληθ(ία οΰχι ύπο8<ίβτ(ρον τού 8ν 
τθΐς ν£ωτ{ροις χρδνοις δπδ τών "Αγγλων χαΐ τών Όλλανδών δκ^αγομένου. 
"ΙΙχμαζκ 8λ (Ις τ8:ς Ίταλιχας χέλιις ού μόνον ή χαλή τέχνη, ^λλ&, ώς κροιί- 
τημεν, χαΐ ή βιομηχανία. Συγχρόνως μ ΐ την χαλλιέργηαν τών μιταξοαχωλι^ 
ΧΟΝ, όιιδόΟη χαι ή μιταζοχλωσία χαΐ ή ίκό τής Ανατολής ιταραληο6(Ταα τέχνη 
τής χκτασχϊυής χρυβών χαί όργυρών όφ^νμ^των. Μάλιατα 4ΰημέρησαν 
τών βαμβακερών τιχνουργημάτων οΐ ΦλωρςντινοΙ, οΤτινις χαΐ μ« τους έριοιιχα* 
τιοιοδς τής Φλανόρίβς ίξιόληγον μετήρχοντο ίμκορίαν.

Έ ν *Ρώμη, δ βυγκλητιχός, ήτοι ό χυδίρνήτης τής κόλεως, εΤχειτλείονα ίβχίι* 
χαΐ μ«ζβν Αξίωμα ή δ πάπας, αλλά «πανιώτατα ήτο ό,τι κυρίως δπρεπ* νά 
^νοι, προστάτης δηλαδή του δήμου χατά τών χαταθλίψΐων τής άριβτοχρατίβς. 
Οι πάπαι ήασν εΙς άμηχανίαν δεινήν, χατααταβεΐίαν δεινοτέρβν μςτ’ όλεγον. 
Δ ιά τόν τρόπον χαθ’ δν μετςχειρίζοντο την «νίυματιχήν αδτών έξουσίαν, Γν* 
«ύΐήοωαι την χοομιχήν δυναμιν, άπέβησαν μισητοί *?ς δλαυς τους «ύλαβεΐς άν' 
βρώπους, ουδέποτε δε ή χατάχρησις του παπικού αξιώματος, ουδέποτε ή πνευ
ματική χαταπίεσις, τά σταυροφοριχά κηρύγματα χαΐ ή σπατάλη τών άπά τώ* 
χριστιανών είσπραττομένων «όρων ηυίησαν τοσούτον όσον έπι τού Βονιιρατίου 
Η ' χαΐ έπι τού δευτέρου αυτού διαδόχου Κλήμεντος Ε ', 4305— 1314, ώστε ίχ · 
τότε κοινή άγανάχτηοις ήρχισε νά «αράγεται χατά τού άρχιερέως τής 'Ρώμης 
χαΙ έν Γερμανίά, χαΐ έν Γαλλέα,χαΙέν Ά γγλ ί^ .—'Έ ν  τιρ’Ε χ χ λ η σ ια σ τ ί ' 
χ<4 χ ρ ά τ ε ι  δεν Ι’σχυεν δ πάπας, άλλ’ άναρχία χαλεπωτάτη χαΐ τά τού Ισχυροτέ- 
ρου δίκαιον. ΑΰταΙαΙ μιχρόταται πόλεις διεπολέμουν πράς άλλήλαςχαΙ χατεχλεόα- 
ζον τόν τε πάπαν χαΐ τους έπιτρόπους αυτού* περιήλθον δΐ ΰπά το κράτος τυραν- 
νίσχειΝ, ών οΐ πλεΐστοι διεττ,ρήθησαν μέχρι τέλους τής πεντεχοιδεκάτης ίχα* 
τονταετηρίδος, οτε δ πάπας Αλέξανδρος ΣΤ ' χαι δ μυσαρότερος αυτού υίάς Καΐ- 
σαρ Βορνίας, άφήρισαν άπά τών άπογόνων αυτών τήν ζωήν χαΐ τά χτήματα 
με τρόπον ώμότερον εΐ δυνατόν τού τρόπου καθ’ ον οΐ τούτων προπάτορες 
εΤχον άρπάσει ποτά τήν κυριαρχίαν. —  Ή  Φ λ ω ρ εν τ ία  έδαλε, κατά τήν Ιπβ- 
χήν τούτην, τάς βάσεις τής λαμπρβς χαΐ μεγάλης δυνάμεως, ήν χατά τάς δυο 
άχθλούθους έχατονταετηρίδας έπέτυχε χαΐ διετήρησεν. Έ π ι πολίιν χρόνον, δ έν 
αύτή μεταξύ Γιδελλινών χαΐ Γουέλ^ν άγων ήτο ίρις άνηζήλων οίκων, οΰχΐ 
πάλη άντιβέτων πολιτικών μερίδων* δεν έλαβε δέ τον τελευταΐον τούτον χαρα* 
χτήρα εΙμή ά^’ ής οΐ Γαυέλφοι δπεστηρίχΟησον δπο τού Καρόλου Α' τού Άνδε- 
γαυιχού. Τότε οΐ τελευταίοι ούτοι, ΰπερισχόσαντες μετά μακράν χαι άμγίρβοπον 
αγώνα, έξέδαλον τούς Γιβελλινούς άπά τής Φλωρεντίας, έδήμευσαν τά χτήματά 
«αν, χαΐ ιΐς τβσβυτην ίν γένιι έ ξ ^ ιλ α ν  χατάχρηοΛν χατ*π1εσιν, « γ» , έν



Ιη ι  4889, «ρο ΐχλ ι^  βια(α τοϋ «ολιτ(ύ|Α>το< μ(τ«βολ^„ ικρι««ιτ'«αβα χ»· 
β ί ^ η ν  (Ις δοχιμώηρον <(βϋ ^ΐθ> *1ς τά( ί |  <φωτ«ν·ύη« «νν·
τιχν [« ς , βΤΐΐν«( μ ιτ λ ίξ  £λλων «υν^χνιών « ικ ΐέ λ ΐν η  ΐό» λίγ^^ανβν ί ν ώ τ ε ρ β *  
{ή μ ο ν , χ ·τ ’ άντίθιην ^ων £ώ2(Μ ί̂λλων κα‘Μ)τ̂ ρ<ι)ν «υντιχνιών. Κυβκριήτβκ 

«Αι»< «ςβτίβτηβ·» ^8η οΐ Ιξ ρΓίθΓ(· «ροϊ»»!*»·*»» <ών πρώτων ίκιίνων 
«υνττχντδν, οίτινις μ κ '  όλίγον Ι·^ι«ρ(·4τ,β«ν μ Ι «ο ίνομ* τής δίβηοΓί* της 
Φλωριντ(«ς. Έ πιι4ή δΐ οΐ ςυ«ατρ(δ>», δυνάμςνοι ν& χαταγρίΕ^νιν *{ς τάς αυν· 
τ*χ»{βς, πολλήν ίτι ίοωζον την Ιτχϋν, <ν ίτ«ς 4292 Ιψτ,φίβθη νδμος, δι’ Λ  
ό λ ^  ϋπ(χλ((<θτ,ναν τών όιτηρςσιών χα! βιωμάτων τής πολιτί(ας, Ιδρύβη δϊ 
άρχιδ(χα«τής, β«τις, χαλημινος ΟοιΓχΙοΒΪττβ δί (|<ιΐ(ΐίζ<·, <ΐχ(ν δαυτόν 
τάγμα μιλιών ηο)ιιτύν, Τνα ίχττλή τας διχαατιχάς ^ ο φ ά η ις  χατά των 
πατρίδων, δαοι άντ(τάντοντο ϋ ς  αύτάς διά τής βίας· Το ίνττΰΟιν παγιυθίν Ιν 
Φλωρςντί^ χράτος τον» άνωτίρον δήμου ίπήγβγϊ μ ιτ’ δλίγον μετα|ά αύτοΰ *αί 
τοΰ κατωτέρου δήμ«υ ίριν δμοίαν τής προηγουμένως μιτα{ύ τών (ύχατριδών 
χαι τοΰ άνωτέρου δήμου έπιχρατηαάοτ,ς. Άλλ'άιρ'ίττρου ή « μ ή  έχτΐνη τής 
χολής χάγαβής δημοκρατίας βαυμαοτήν ααρήγαγ* διάνθηαιν τής βιομηχανίας 
χαΐ τής τέχνης χαΐ άνέδίΐζς την Φλωριντίαν οΰ μδνον μίαν των πλουοτωτότων, 
«̂δλΜ>ν τής Ιταλίας, άλλά, κατά μικρόν, και ίμςβονή δμμΐβον κυρίαρχον άπά- 
«ης τής Τοβχάνης, διδτι ή Φλωρςντία τδτ* ήδονήίη να βυγχροτηση δδναμιν 
έχατδν χιλιάδων μαχητών, έπιτηδιίως παρςαχΜΟΟμένων χαΐ γιγνμναομένων. 

• ΝαΙ μέν μίτά τής «ύημςρίας η&ξηβ* χαΐ ή αΰβάδίΐα τοΰ (υχινήτοΐί *λήδοι>ς, δ 
δδ μέγας ποιητής Δαντης, δ έχ τοΰ αόνιγγυς (δών ττ,ν Φλωρεντινήν δημαγω> 
γιον, έπιρέρει π*ρΙ τής ένεργςίας αυτής *1ς την ηθικήν τοΰ ίθνοος χοτάαταβιν, 
τήν αΰτήν χρίαιν την όποιαν χαΐ ό ’̂ ριατο^άνης π*ρΙ της έπιββοής τής των 
Αθηναίων δημαγωγίας. Προςτβύτκς οί εύποτρίδαι έξηχολουθουν νά μςταδάλ- 
λωαι τάς κατοικίας αΐιτών ςίς οχυρώματα χαΐ νά πολλαπλαβιάζωαι τους πύρ
γους τούτους έν τή πόλιι. Άλλ’ δμιος χ ι ΐ  αΰτ^ς δ ψυχρδς Μιχιαβέλλης, δατις 
^ς^αίως βύνοίχως δδν *Τχ* πρδς την δημοκρατίαν, βυνομολογϊΐ την άκμαίαν 
χατάβταοιν τής πόλιως κατά την έποχήν τούτην καί έηιιρίρςι, δτι, « 8ν χαΐ μ*- 
» ταξΰ των ευπατριδών χαί τοΰ δήμου ίκρίατβτδ τις δυαμένςια χαΐ υπόνοια, τοΟτβ 
» δδν «Ιχ* χαχα άποτςλέαματα, πάντας δ’ ίζων Ιν δμονοί^ χαΐ ίίρήνη. » Περί δδ 
τά τέλη τής τριςχαιδεχάτης ίκοτονταετΤ|ρίδος, ή Φλ«<>ριντία έοιίαθη ΰπδ νέας 
τινάς βτάαεως έχ ΠιαταΙας αυτόθι διαδοθι,ίαης. Οί πολϊτζι τής τελευταίας 
ταδτης εΤχον διοιρεβή, άπδ τής μηα^ΰ τών μελών ΐβχυρίς τίνος οικογένειας 
Ιριδος, εις δύο ρατρίας, τούς μ έ λ α ν β ς  χαί τούς λ ευ κού ς. Οΐ Φλωρεντινό·, 
πβραατάντες ώς έπιδιαιτητα’-, πβρέλαίον τούς άρχηγούς άμροτέρων τών φα
τριών ώς δμήρβυς είς τήν πόλιν αύτών, υπηυ οΰτοι Ιφιλοίενηθηβαν ύπύ τών έπι- 
«ημοτέρων οίχιών. Αλλά μετ’ δλίγον οί φιλο|ενήοαντες ϊλαδον τήν μερίδα τών 
φιλοξενοι)μένων, χαΐ Ιπειδή δύο Φλωρεντινοί όΐχοι, οΐ ΟοηεΐΙ χαί οί ΟΟΓΟίιΙ, δει- 
νώς πρδς Ιλλήλους ήριζον, Ιτβχθηααν οί μεν πρώτοι μετά τών μελάνων, οί 
δδ δεύτεροι μετά τών λευκών, άδιάλλαχτος δ ΐ ι^ήλθεν έχ τούτου ατάαις, άρ’ 
•ής ώφελούμτνβς δ Βονιφάτιος Η ' περιεποίηβεν έπΙ μιχρύν τήν κυριαρχίαν τής 
Φλωρεντίας εις τύν Κάρολον τάν Οΰαλενηανον, Αδελφόν ταΟβααιλέως τής Γαλ
λίας Φιλίππου Γ '. Καί ήναγκάίθη μεν δ Κάρολος νά έχχωρήαη τής πδλεως, 

ί*β«ΐ^β[η«ΐ* αυτήν ^ιά τής άργνρτλογίας του, Αλλά παρέδωχε προηγουμΙ-
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ΤΜΗΜΑ &\ 2ί&
»»« την δλην κυ6ίρ«)«ν ιΙ« χΛρβς τη< |αλ*(νη< φβτρίβτ, ί<ώ< οβτω 
«ΐς την έίβρίβν δλ»ν τώ» λιυχών, <302* τ4τι β’ ήναγχάτθη ν1 χαταλίπρ τί|ν 
τιατρΙΕα αΟτοΰ χαΐ & «ιριχλτης Δάντητ, ίποΟανων ίν έξορ(γ>—  Πρ  ̂τή< τβλχν 
ταίας ταύτη( ^  Φλωρ«ντ(α ίννμαλία;, ή Π {νχ, ητις μ{αν όλην έχατον· 
τντηρ^δα τφ^ς την Γένουβν δκχολίμηΜ, χαρτχτ^ς £ΐ τοιίτου, χαθό Γι£(λλιντ· 
χη, ίκτέλιι «{Λς τούς Γουέλιρους, χαΐ Ιδίως χβτβ τής Φ)Λ>ρ(ντί«ς, ίμονομ^νη,. 1 
ήττηθη χατά θάλαββαν δλοβχςρως, τφ  <284, χαΐ ίκτοτς άπίίαλ* χαντύς 
τύ άξίωμβ, το όχοΤον μέχρι τής έχοχής έχς(νης ςΐχς μίτβ|ύ τών Ιταλικών *ο- 
λιτιιών. Οότω δ ι χαταλοβ((ατ|ς τής τών Πισατών δυνάμτως, ούδ'α( Τοαχανιχβί 
χόλιις Πιατοία, Αοδχχα, Σιέννα χαΐ ’Δρήτιον ήδυνήβησαν κλέον ν' ίνβέξωοι» 
(!ς την Φλωρ*ντίβν, ήτις έίΗχράτηα* τδτ* τής μίστ,ς Ιταλίας. —  Κβτβ την 
Ιχοχήν τβύτην οΐ Έ ν ετο λ  δίν *ιχον ϊτ ι έπιχειρι^βει χατβχτήβιις έ«1 της Ιτα
λικής ηπείρου. Έν Ο ΰ ϊχ ε ν τ ί^ ,  έν Ο νη ρώ νι χαΐ έν Μ αντού^ {«χυρότα- 
τος έίχεν άποβή, άπο τού τέλους τής τριςχαιδεχάτης έχιτονταετηρίδος, ό ςκχος 
τών Δ ελ λ α  Σ χά λ α , δατις έν «ιρχήτής δχολούθουέχατονταετηρΕδοςήρξε, ΐεροϊ- 
στάμενος τών ΓιΟελλινών. Πάδα δε ή λοιπή £νω Ί-αλΕα ουνεμερίζετο τήν τ ^  
χην τοΰ Μεδιολάνου. —  Εις δέ τύ Μ εδ ιδ λα νον  έπεχράτει περΕ τούς χρδνονς 
τής τοΟ ΦρεδερΕχον Β' δποβιώσεως ή δποΕα χαι είς δπάαβς τάς £λλας ηδλίις 
Ανωμαλία. Έν ετει <256 χατέλαβεν αύτδΟι την χυβέρνησιν I  Μ α ρ τίν ο ς  Δ έλ- 
λα  Τό^^ε* οΕ εύπατρΕδαι έξώοθηοαν άπύ τής πδλιως, τής δποΕαςτήν χυριαρ- 
χίαν διερύλαξεν έπί τινα Ιτη δ τού ΜαρτΕνου οΓχος. ΕΕς την χαταΟληθήσαν 
μιρΕδα άνήχε χαι δ 'Ο θω ν Ο ΰ ία χ δ ν τ ις , δατις, χειροτονηθείς ύηύ τοΰ «άπα 
Ούρέανοΰ Δ ', <263, άρχιεηΕοχοπος Ηεδιολάνου, αλλύ μή γενδμενος δεχτύς έν 
αύτφ, κατέβαλε, μετύ πολυετή «δλεμον, τφ  <277, τούς άντιπάλους, είς μάχην 
χρΕοιμον χαι έηέτυχε τοιουτοτρόπως ού μόνον τήν κατοχήν τοΰ έπιαχοπιχοΐ» 
«ΰτοΰ θρόνου, άλλύ χαι τήν ολην έν Ηεδιολάνιρ άρχήν, έζορΕοας τούς άπύ τοΰ 
πολέμου περιαωθέντας Το^^ιανούς. 'ϊπ ύ τή ν  κυριαρχίαν τών Ο ύϊοχοντ ινώ ν^ 
τύ Μεδιδλανον άνέλαοε τήν έν ΑογγοβαρδΕςι υπεροχήν, ήν Ιαχεν έν ταΐς προη- 
γουμέναις έχατονταετηρΕαιν* δ 'Οθων έπέτρεψε τήν πολιτικήν έ^ουαίαν είς τον 
έγγονον τοΰ άδελ<ροΰτου, Μ α τθα ίον  Ο ΰ ίσ χ δ ν τ ιν , τύν μετέπειτα χληθέντ* 
μ έ γ α ν , όοτις διετήρηαε τήν αρχήν χαΐ μετύ τον θάνατον τοΰ Όθωνος, <295, 
προσέτι δε έτιμήθη ήγεμονιχφ ά|ιώματι, ύπύ δυο Γερμανών αύτοχρατόρεον, διότε 
ο,τε Άδόλρος δΝααααυιχος χαΐ Άλβρέχτος Α ' ο Λΰατριαχος προεχιιρίσαντο 
αύτον άλληλοδιαδόχως αύτοχρατοριχον έπίτροπον έν Αογγο^αρδΕ^. Έ χ μ α η  δΐ 
ΟαυμαοΕοκ τδ Μεδιδλανον έπΙ της πρώτης τών Οϋΐεχοντινών έποχής. Κατά τινκ 
τεολιτειογρα^ιχήν μαρτυρΕαν, άνατρέχουααν είς τα τελευταία ίτη τής τριςχαιδε- 
χάτης έκατονταετηρΕδος, ή πόλις αΰτη είχε τριςχαίδεχα χιλιάδας Ιδιωτικών οί- 
χιώ-ν, έζαχιςχιλΕας κρήνας, τριςχιλΕους μύλους, τετρακόσια χρεωπωλεΐα, ΕσαρΕΟ- 
μους κλιβάνους, χίλια χαητ,λεΐα χαΐ έχατονπεντήχοντα χαλα νοσοκομεία. *0 
άριθμύς τών χατοΕχει>ν συνεποσοΰτο είς διακοσΕας χιλιάδας, έν οΤς ησαν τεσσα
ράκοντα χιλιάδες στρατεύσιμοι, διακόσιοι σοφοί διχασταί, τετρακόσιοι συμβο
λαιογράφοι, διακόσιοι Ιατροί, όγδοήχοντα διδάσκαλοι, πεντηχοντα βιβλίων αντι
γράφεις, όγδοήχοντα σιδηρουργοί, τριάκοντα χωδωνοχωνευταΕ. Ή  ά!(εεσος το* 
Μεδιολάνου χώρα περιελάμβανεν, έχτδς έξήχοντα προαβηίων, έχατονπεντήχον
τα πι^γους μιτβ τών βνη.-.δν'.ω> εις αΰτονς χωρίων χαΐ έςαχόσια αυτοτελή χω-
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ρ[α, ήίύϊβτβ ίΐ νϊ: «γχροτ^ηι βτρβτο» βχ·ΜΧί?χιλ(ων ίητίων χβΐ 3ιαχ««((ι» 
νΐβΦβράχοντα χιλιάδων π(ζΰν. Ή  χτδλκ ικριιζωννύιτο ύπο δύο η(χων, Ιχύν- 
<κων ίξ μεγάλα< ιιύλας, δώδίχβ μιχροΐέρας χαΐ έχατδν π-^ργοο;. Ά λλ ' ή λαμ- 
ιτρότΤ|< * δ ^  τβΟ Μίδιολάνου, χβΐ τοδ Ούίίχοντινοΰ οϊχου {δ(ω«, ήμχορώβη πά
λιν Ιιι(τινβ χρδνον, χβ0· 5)ν ίποχην δ ΜατθαΓο<, διχονοι(ββ« *ρο« τδν τοϋ 
«ατρδ; του άδιλ^^ν Πίτρον Σχριπίωνα, ίδωχ(ν <(ς τού< πιρι τδ Μεδιδλανον μι
κρούς δυνάφτας τήν όποιαν πρό χαιροϋ Ιπόθουν ά^ρμήν του νδ χαταβαλωοι 
τ^ν των Ουΐαχαντινών δύναμιν. 0{ δυνάαται ούτοι, οΤτινις (Τχον «υμμαχηηι 
μττδ των δπιιρανιβτέρων ο^χων τών διαιρόρων Αογγοβαρδιχών πόλιων, παρα- 
λαβόντις ήδη αυνεργοός τδν τε παροργιαΟέντα χατό τοΰ ανεψιού ταυ Πέτρον 
Σχρεπίωνα χαΐ άλλους τινός έχ τής αότής ο{χ(ας, χατετρόπωοαν τόν ΜατθχΤον 
(Ις μάχην χρίαιμον, Ίουν(ω 1303, χαΐ, αΙχμαλωτεύααντες αυτόν, τόν ήνάγχα- 
«αν νά παραιττ,θή τής έν Μεδιολάνιρ άρχής. Οΐ Το|$̂ ιανο1 έπανήλβον τότε εΣς 
τήν πατρίδα, οΐ δε Οΰϊαχοντινοί έξωρίσθηααν* χα2 αΰτο2 ο1 πλεΓστοι τών £λλων 
ευπατριδών, χαθό μετά τού Ματθαίου αυνταχθέντες, όπεχρεώθηααν νά χαταλί- 
πωαι την πέλιν' ή δ ΐ πτώαις αύτη τών Ούϊαχοντινών πολλήν έπήγαγεν αϋθις 
είς την Αογγοβαρδίαν πραγμάτων ταραχήν, ώς Ιχ της όποιας πάντες έπόθηααν 
την άνόρθωαιν τοΰ αύτοχρατοριχοΰ ά^ιώματος.

Έπιχειροΰντες ήδη νά έχθέαωμεν ένταΰθα τό ε!ς τόν προχείμενον $ άναιρε- 
ρίμενον μέρος τής Γερμανικής Ιστορίας, δαον εΤναι δλως άσχετον πρός την 
Ιταλικήν, άρχόμεθα άπό τών έπΙ τής χυδερνήβεως τών 'Οεντταουφενιδών Δα< 
( ιχ ώ ν  πραγμάτων. Ό  βαβιλεός τών Δανών Ο ό α λ δεμ ά ρ ο ς Α ' νέαν, ώς 
προείπομεν, αελ. 156— 157, περιεποίηβεν είς τό κράτος αυτού Ισχύν' χαΐ «ύ' 
πός μόν άνεχαιτίαθη υπό τοΰ Φρεδερίχου Βαρβαρόαα, βί δό δύο υιοί του, Κ α- 
νοΰτος Σ Τ ' χαΐ Ο ό α λ δ εμ ά ρ ο ς  Β', όπήρδαν ιότυχέατεροι. Ό  πρώτος, 1182 
— 1202, χαβυπέταζε μέγα μέρος τής Πομερανίας χαΐ τοΰ Μεχλεμβούργου, άτι 
δό τήν Όλαατίαν, χατέχτηοε τό Λυδέκχιον χαΐ τό Άμβοΰργον χαΐ έπωνομάτθη 
« βασιλεύς τών Δανών χαΐ τών Οόένδων. > Ό  δε άδελ^ός του Οΰαλδεμάρος Β', 
420^—1241, οό μόνον χαταχτητιχί.ς έπεχείρησε ατρατείας είς Εσθονίαν χοΐ 
Λιδονίαν, άλλά, διά νέων χατά τών Πομερανίων χαί τών Μεχλεμδουργίων έπι- 
χειρήβεων, ?τι μάλλον Ιπεζε'τεινε τάς έπΙ τής Γερμανικής πλευράς τής Βαλτι
κής θαλάσσης κτήσεις αίττβΰ χαΐ έζήτησε νά καταλάδη τήν μεταξύ Ούΐσούργιδος 
χαλ *Αλ6ιος χώραν, Διηυχολύνβη δλ περί άπάσας αίιτοδ τας έπιχειρήσεις έχ 
τούτου Ιδίως, δτι τό Δανικόν κράτος ήτο τότε βέλτιον ώργανισμένον ή οΙαδήποτε 
άλλη Εύρωπαϊχή πολιτεία, μάλιστα ώς πρός τό στρατιωηχόν μέρος, διότι, έχτός 
τών εόπατριδών, οΤτινες χαΐ ένταΰθα, ώς άπανταχοϋ, έόφειλον , {μα διακηρυ- 
χβείσης στρατείας, νά πορασταθώσιν ίτοιμοι πρός πόλεμον, ήσαν χαΐ οΐ ίλ -  
•λοι γαιοχτήταν όπόχριοι, ίχαστος χατά την άξίαν τοΰ χτήματος αδτοΰ, νά πα- 
ράσχωσιν ώρισμένον άριθμόν πλοίων χαΐ άνδρών. Έντεΰβιν βλέπομεν τόν Ουαλ- 
δεμάρον στρατευοντα είς Αιβονίαν μετά χιλι'οεν τετριεχοσίων πλοίων χαΐ άνα- 
λόγου στρατού* ήσα» δ’ έν τφ στόλφ τούτιρ πενταχόοια μαχρά λεγόμινα πλοία, 
ων Ιχαστον ειχεν έχατόν ειχοσιν ίνδρας, ίιπό τών πόλεων ιδίως βοθέντας.— Μετ’ 
όλίγον ό Οΰαλδεμάρος έπεκράτησ'εν άπό τοΰ Φιννιχοΰ κόλπου μέχρι τής “Αννο- 
ίεριχής πόλεως Στάδης, οΰδ’ α'ΰτοϋ τοΰ Σουηδικού κράτους Ιίηρημένου, 
>«μιαε τά διά τής σπάθης χαταχτηβίντα, έξέδωχε τούς μέχρι σήμερον δ^ιβί*·



φίροντ«^ ?νβμ« «υτοϋ νόμους χβΐ Ιι?<τυχ»ν, <4Η , ΐ}ιν 6*0 « ΰ  
Φοίδίρίχοο Β' («ίλ. 202) «βταχύρωβιν τής δστ,ς εΐχ* χατβλβδίί Γιρμανιχής 
χώ ρ β ς/Α λλ Ιμ »  οδπ ο λ ^ ό χέμ η ς'Ε ^^ ϊχο ς  ^ Σχουηρ.ν<χί> ί(νοιι 5ο1ιΐί«- 
Γΐη), Ούβλόιμάρβο Χϊτβλτ,φ6ι(9β< Γ*ρμβνιχ6< χώ-
,ρβς χβΐ ητο ήδη 6πο«λϊι< βυτοΰ, ίδιχν,βίΐς 6μ  τοΰ χυριάρχου τούτου, »υλλϊμ-_ 
βόν» αυτόν τ» χβΐ τδν οΐόν του άδοχήτως, «ίρΙ χυνηγίσιόν τι διχτρίβοντβς, χα ΐ' 
»Ι< φολαχν χοταχλίΐίΐ, <223, δ*»ρ οΰδ’ ό Φρίδιρϊχβς Β' ιΤδι τότο μ» δυββρί-: 
«Βΐίΐαν. ΚαΙ δ μ*ν Ιπιμιλητης τού τών Δανών χράτους Ά λ δ ρ έ χ τ ο ς  δ Ό ρ- 
λ α μ ύ ν δ ιο ς  ήγωνίβθτι γ*ννα£ως όπΐρ τών συμ^ϊρόντων τοΰ βαοιλόως αΟτοϋ, 
4λλλ ήττηβϊΐ, <225, χβΐ ήχμβλωτϊύβη, ώβτί οΐ ΔβνοΙ ήνογχάοβτ,βαν νλ ουνο- 
μολογι£βωαι «ρδς τον Έ^ρΐκον χαΐ τους συμμάχους αύτοΰ ήγίμόνας της βορ(£ου 
Γςρμανίας (δ ΦριδίρΤχος Β' ητο τότ» «Ις την Ιτα λ ία ν , καΐ, οιά την άντ,λιχότητα 
τοδ υΙοϋ του Έ^^χου, χίντριχή χυβέρνησίς «Ις την Γιρμανίαν βχίδδν δΐν υπήρ- 
χΟ  , βυνΟηχας, δι' ών ^πλήρωσαν μ*ν ά^ιόλογα λύτρα *ρδς ά*ίλευβίρωσ»ν του 
Οΰαλδιμάρου, άπέδωχαν 8* *δβαν την 6*’ α-ΰτοϋ καταπατηΟιΐσαν Γίρμαν»χήν χώ 
ραν χοΐ σχιδδν πδοαν την τών Οΰένδων χώραν, δ«έτρ»ψαν 8* ϋ ς τους Λυδίχχι- 
νους ίΐς τους 'Αμδουργίους χαΐ ιίς  όλας τας μίτ» της Δανίας έμχοριυομένας 
Γςρμανιχάς «όλεις οσα ίλλοτ* ιΤχον δίκαια χαΐ προνόμια, χαΐ εδωχαν δι’ όλα 
ταΰτα δμ-ήρους. Ό  Ούαλβίμάρος, άμα δπανίλθών *1ς Δανίαν, ήβέλησι νά μή 
τηρ^,ηΐ τα αυμ^ωνηβίντα’ άλλα, πιριηίσων εις τδ λάθος τοϋ νά χαταπιόση βο
ρείους τινάς Γερμανιχάς φυλάς, άνίχαθεν ίλευθίρας διατηρηθείσας, *ροι*άλε« 
την συμμαχίαν αυτών μετά τών γειτόνων μεγιστάνων χαΐ ήτττ',θη όλοσχερώς, 
<1227. Έχτοτε δδ χατελύθη ή ί*1 της βορείβυ Γερμανίας Δανιχη κυριαρχία, πολ- 
λαχοϋ δ’ε αύτής Ιπαγιώθησαν δημοκρατικά πολιτεύματα, χαΐ ίδίως ολως μίν 
ίπηλιυθερώθη τδ Λυδίχχιον, ίθεμελιώθη δδ τδ ίλεύθερον άστυκδν πολίτευμα 
τοΰ Αμβούργου.

Αλλ’ &ν ή συνεχής είς τά Ιταλικά πράγματα άπασχόλησις τοϋ Φρεδερίχου 
Β ' δεν Ιμπόδισε τδ άξιομνημόνευτον τούτο κατόρθωμα, κατά τά λοιπά ό άντι- 
περισπασμδς έκεΤνος χαί ή πικρότατη πρδς την παπικήν Ιξουσίαν Ιρις, ίσχον 
δλίθρια ώς πρδς την Γιρμανίαν άποτελίσμοτα. Οΰ μόνον οδδεις έπεμελεΐτο την 
ίχτελεσιν τών διχαστικών άποοάσεων, αλλά δ Φρεδερΐκος, διά νά ίπιτύχη τήν 
συνδρομήν τών μεγιστάνων περ*. την βιάπρα^ιν τών ίν τή Ιταλία βουλευμάτων 
του, ίπετρεπεν άβιαλείπτως αύτοϊς προνόμια, τά δποΤα ΙπΙ μάλλον καΐ μάλλον 
παρόλυον την Ισχυν τής αύτοκρατοριχής αρχής- ΚαΙ οΰδ’ Ιπιχουρία τις ίδόθη εις 
τούς Βοημοΰς χαΐ είς τους Οδγγρους, οτε οΐ Τάταροι όνίβαλον είς την χώραν 
βΰτών. Προςτούτοις διά τής άχοιμήτου χαί άμειλίχου ραδιουργίας τοΰ ’Ιννοκεν- 
τίου Δ ' χατωρθώθη ν’ άναγορευθή, ίν ϊτει <246, είς Γερμανία; βασιλεύς 
αντίπαλος τοϋ Φρεδερίχου Β', δ χόμης Έ ρ β ΐκ ο ς  ό Ρ ά σ π ιο ς , χαί, άπο- 
θανόντος τούτου είς τδ κατά πόδας ίτος, ίτερος πάλιν άντίπαλος βασιλεύς, δ 
χόμης Γ ο υ λ ι ίλ μ ο ς  δ Ό λ λ α ν δ ιχ ό ς .  *Η δε διαίρεσις ο5τη χαί παραλυσία 
τοϋ οΰτοκρατοριχοΰ άξιώματος τοσαύττ,ν έπήγαγεν αυθαιρεσίαν, βίαν χαί άναρχίαν 
άπανταχού μεν τής Γερμανίας, μάλιστα δε είς τήν Σοηβίαν, είς τας παραχει- 
μίνας χώρας τής Βαυαρίας, τών θυρίγγων, τών Έοσίων, τοΰ Παλατινατου χοΐ 
είς όλον τον μετεπειτα ίνιυ καί κάτω 'Ρηνιχδν κύκλον, δστε μίγα μΙρος τών 
αυτόθι πόλειίν καί μεγιστάνων ήναγκάσθησαν νά βυγχρβτήσωβιν αδτοτελή τινβ
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μΛ οώϊΚίπαρκτον 1μο»ι»νδ{«ν, {)ΐκ, χληθιΓτβ 'Ρ η Ί ΐχ ^  ^ μ ο « χο ν $ Γ «  χαΐ 
6*’ «4τοδ «ο» βαβιλέΐΜ Γουλιέλ(«ΐ) Ι«ίχυρω6ίΓσ«, 1255, σκβπον ιΙχ« την χατά·
λυ«ιν τδν λτ,ντρικων ™ργων χαΐ την «ροβτββίβν τοΟ Ιμπορίου ίνώ τής ίιη - 
ίρβμής καΐ τής ίιβρττβγής των ίχολάβτων Ιΐϊκίων. Κ ιί βΰτη μ«ν ή συμπολι- 
*Γ*{« ί*ν «ΙμβέρΓβ» νλ δι«ττ,ρΤ|0ή «Ιμή έ»νί« μέλις ϊτη, £ιλ την διχόνβιαν 
των μιγιττάνων ιφδς τίίς *4λϋς. Άλλβ ιηρί τούς «ύτούς χρόνους ϊλαδ« την 
κρχτ,ν αύτής, ίν τή βορςίφ Γιρμβνί^ «τ/ρ« τ«ς «όλϊων όμοοπονδίβ, ήτις ΙπΙ 
ΚΒΐοντίίττ,ρίδβς δλβς διήρχισι, διότι ομοιομόρφων βονιχροτίΤτο «οιχι{ων. 
Ή  ύίΓο τύ ονομβ τής "Ανοης υολοβρύλλητος μ ίτ ΐ« ιτ*  χαταοταο* «5τη όμο- 

*βι»ν?1« ιτχρήχΟη ίηύ τής βομ6β«ως ήν το *Αμ6οΰργον βι»νωμολόγη«, τώ 
1241, μ4 το Λοδί'χχιον, «ρος όχύρωσιν τοΰ άμοιδβ(ου βύτών ίμπορίβο, άφοΰ, 
δΐϊτΓιν ηρότιρον, «Τχ» οομμβχήοει μ4 τβς «ερι τύν "Αλβιν Φρηοιχύς φυλύς, 
«ρός ί?βίγάλι·ιν τοΰ τβϋ ττοτχμοό 4χ«ίνου «λοϋ* ίΐς & την όμο»χον5[βν 
τβ'ίττ,ν «ροΒϊτίθη, τφ 1247, τύ Βρονββίχιον, ϊιτίΐτα δ*, χβτα μιχρον, χαΐ ίλ -  
λ ϊΐ τής βορίίοΐ) Γιρμβνίβς «όλίΐς, ώ«« ό*ο τής βχολοώΟοί) Ιχχτονταιτηρίδος. , 
ή  "Αννα όι»6·(νη ιιλς(οτοι» λόγου

'Ο  Γοολιόλμος ό 'Ολλανδίχός ίχιοςν, ίν βρχή τοΰ 1256, ςις τινα κρύς τούς 
δοτικούς ΦρκσΙους άγώνα. Έν τώ μιταξύ ςΐχςν άποθανςι ού μόνον δ Φρςδςρΐχος 
Β', 4λΧ4 χα\ ό υ'ιος βύτοΰ Κοβ^άδος· Ό  Όςνοταουφίνιχος οΐχος, μττα χόπου όγω- 
νι«όμςνος ν^ διβοώση τα τιλιυταΐα λιίψινβ τών ίν Ίτβλ{γ χττ,μάτων του, ουδέ 
ιιβρίοτη'χ5ν άντιχοιοΰμινος τήν ίν Γίρμβν!γ διχδοχήν. ΠιρΙ δς την γςνομίνην 
τότς αύτόβι ίχλογην τοΰ βχοιλίως όνα<ρα{ν(ται α ^ ις, χαι ΐοως χατύ πρϊάτον 
Μ^ώς χαι άναμιριοδηττίτως, το άρχαιρισιακον διχαίωμο ίξαοχοόμτνον όποχλει- 
στιχως ύ«ύ μόνων ίχτα ίχλογίων (χαλουμίνων Κυςίΐίηΐιη, άπο τμ Κΐίτοο, 
ίχλίγςιν) τών όρχκπισχόπων Μογοντιάχου, Τρςυιρών χ ι ΐ  Κολωνίας, καΐ τών δυ- 
ναοτών ττ,ς Σαξονίας, τοΰ Βρανδςνδοόργου, τής Βοημίας χαΐ τοΰ Παλατινότου. 
Οι ίχλογιΤς ουτοι ίδιχονόηααν «ρύς όλλήλους, χαΐ μία μεν μερίς, «ροίοταμενου 
τοΰ όρχιειιιβχόκου Κολωνίας, ιιροετεινε το ατεμμζ είς τύν 'Ρ ιχ ά ρ δ ο ν  τον 
Κ ο ρ ν ο υ α λ λ ιχ ο ν , όίελφόν τοΰ βαοιλεως τής Αγγλίας Έρ^ίχου Γ ', ί« ι τή 
«ληρωμή ώριαμενοϋ εις τούς ίχλεχτορας χρηματικού Λοβοΰ' ή δε Λλη, άρχη- 
γον ΐχοϋβα τον αρχιεπίαχοαον Τρευιρών, είς όμοιας περιήλβε διαπραγματεύσεις 
«ρος τον βασιλία τής Καστιλλίας Ά λ ^ ό ν α ο ν  Ι', δστις ίθεωρεΐτο εΤς τών Ισχυ* 
ροτβτων χαΐ σοφωτάτων βασιλέων τής ίποχής ίχείνης. Άμρότεροι ίδέχβησαν 
τ«ς «ροτάβεις τβυτας. ΚαΙ ό μέν Ά λ^νοος δεν ίηάτησε ποτέ τον πόδα βύτοΰ 
είς Γερμανίαν* άλλύ χαΐ αύτος, χαΐ ό ίπανειλημμίνως είς την χώραν τβύτην 
ίλΟων Ριχάρδος συνετελεσβν είς την ?τι «λείονβ ίςασβενισιν καΙ παραλυσίαν τοΰ 
αύτοχρβτοριχοΰ αξιώματος δια τών προνομίων χα'ι κτημάτων δβα χβτεβπατά- 
λευσαν είς τους οπαδούς. Έαν δε εις πάντα ταΰτβ προβθεσωμιν χβΐ οτι οΐ πλεΐ- 
στοι τών μεγιστάνων ουδέτερον τών βασιλέων ίχείνων άνεγνώρισαν, βέλομεν ίν- 
νοήσει οιατί δπβσα ή άπο τοΰ βανάτου τοΰ Φρεδερίχου Β' μέχρι τοΰ θανάτου 
τοΰ Ριχάρδου ίποχή, 1250— 1272, ώνβμάσθη ίπβχή τής μ α χ ρ β ς  μεσ οβα” 
β ιλ εία ς.

Αποθανόντος τοΰ 'Ριχάρδου, οΐ ίχλίχτορες ίνομισαν οτι δίν δυνβντοι άσβα- 
2ί»τερον νά πβγιώσωσι τ4 χυριαρχικύ δικαιώματα, τα όποια, ίπ ΐ τής μεσοβα- 
ελείας τεύτης, μάλλον δί άναρχίας, ίο|ετερ(σθησιν, είμή προχειρίζοντες ββσι-



λίβ ^χοβ(» άφΐινη, χα> 4θύ«Μ {ν«χ· χι>ρ(<4< ^νι-,γ^ρΜΜα», Σ«πτ<μβρίφ 
4273, χδμητα *Ροί4λ(ρβν Λ4Όβαργ< χδν, £χον«α μιχράς τινας ίν
Έ λ ιυ η ^ ^  Σ<η^ί? χ<1 Ι« Άλοατίφ χ τη η κ . Ά λλ’ ό 'Ροδδ^ι^ οΐκος *{ΐ(ί£- 
#η Ιχων κρ»βΜπιχΔς άρ{τ&< ί ι ’ &ν Δνϊχλι',ρνβ* την «δχδλΐΐαν της ί̂ ν ιίχ ιν  {^ι- 
^ ς  £υ«ά(Μως, χβΐ, 3ιλ τής άνδρτίβς, τής μ*γ*λβ<|-ι»χί*ς, τής δ^ίλιΕας, τής χρη- 
•τδτητβς χβΐ τής οιηέτιως α&τοϊϊ ου μδνον άνορθοηης τβί3 αΰ-οχρβτοριχοΰ β{ιώ*' 
μβτος ίνςίίίχθη, άλλ* χβΐ άρχηγέτης οΓχοο έιβνςργι'«[ντ«ς τέ  μ ίγιβτ· ιΐς τήν' 
τύχην τής Ευρώπης. — 'Ά μβ χίΐροτοντ,θίντος τοΰ'Ροδόλιρβυ, δίημφιτβήτηοι- 
την νομιμδτητα βότοΰ 6 της ΒοημΕας βαοιλιύς Ό τ τ ό χ α ρ ο ς  Β', διδτι ιΐχ^ν 
ΔποχλκτΟή τοΙ3 έρχαιρεοιαχοϋ ουνιδρίο». *0 νδος τής Γ ερμανίνς £ρχι>)ν, πρ<ν 
δχιχςιρήοη την πίριντβλήν τοΰ Αντιπάλου, Ινόμισί πρίπον να δνβλύση τας πρός 
τΰν «4«αν διαιροράς' χα\ δπςιδή 6 Γρηγδριος Ι', άνήρ καλοκάγαθος, δίν άπή- 
τηβεν άπΰ τοΰ 'Ροδόλ^ου, ώς βραδύτερον ό Νικδλαος Γ ', νά θυοιάαη πάντα τά 
άν τή ΊταλΕα αΰτοχρατοριχά οΕχαια, χαΐ προςταύτοις ίδέετο ατηρίγματός τίνος 
τότε χατα τοΰ Καρόλου Λ ' τοΰ Άνδεγαυιχοΰ, εύχερώς δρρυθμίτθηοαν, δν τή 
κρομνημονευθεΕοη Λουγδουνιχή αυνοέφ, 4274, (σελ. 210) πάντα τά άναγόμενα 
εις τΰν πάπαν Γερμανικά πράγματα* ά δε Γρηγάριος άνεγνώριβε μέν άπιοήμως 
τόν 'Ροδόλ^ν, χατέπειβε δέ τον βαβιλία τής ΚαοτιλλΕας 'Λλίρόνβον νά παραι- 
τήση τόν όποιον {>ρερεν Ετι ψιλόν τίτλον τοΰ αΰτοχράτορος της Γερμανίας, και, τό 
«πουδαιότερον, προβεχάλεςιν άντόνως τόν βαηλέα τής Βοημίας νά μή άντιπράτ· 
τη χατά τοΰ 'Ροδόλοου, προαθείς, οτι ούδεμίαν ίχει νά άλπίσ;^ προς τοϋτο άπο 
τοΰ ίίχρου άρχιερέως αυνδρομήν. *0 Όττόχαρος δμ(ι>ς, πάλιν μή πειβθείς νά 
0ποκύ<{^, άντιπαρέβτη κατά των Ιπιταγμάτιον τής τε Έχκληείας χαΐ τοΰ αΰ- 
τοχράτορος. Τότε ό 'Ροδόλ^ς, άφοΰ προςτούτοις Ιν τφ μετα|ΰ ήνώρθωαεν 
όπωιουν, διά τής διχαιοούνης αΰτοΰ χαΐ δπιμονής, τό δλως αχεοόν, ώς προ* 
είρηται, δπΐ μαχρόν χρόνου διάβτημα, όχλιπόν αΰτοκρατοριχόν άξίωμα χαί 
κράτος, διά δε τής ίπιττ,δειότητος προαιρχειώβη τοΰς πλείβτους μεγιοτανας, 
ίτράπη χατά τοΰ άγερώχου Σλαύου ήγεμόνος, 4276* χβί τοι δε μετά μιχράς 
δυνάμεως ατρατεύββς ίπ ’ οΰτόν, τόν ήνάγχοαε μεν δλίγον νά είρηνεύοη, νά όμβ- 
βη τόν δρχον τής πίοτεως χβΐ νά παραιττ,αη την άρπαγεΐσαν ύπ’ αυτού κυριαρ
χίαν τής Αυστρίας, τής Στιιρίας, τής Καρινθίας, τής Κρανιόλης, καΐ τής Έγρχς. 
*0 Όττόχαρος ήθίλησε νά ίποεναλάδη τόν πόλεμον, άλλά, τή 26 Αΰγούατον 
4278, αυγκροτηθείσης μάχης κριαίμο», ου μακράν τής Ουϊέννης, είς τό Μαρ- 
χ ε γ ε λ δ ιχ ό ν  πεδίον, ήτττ'βη καθ’ ολοκληρίαν ό Βοημικός στρατός, Επεσε δό 
καΙ αυτό; ό Όττόχαρος* και τότε ό 'Ροδόλ^ς άνενόωσε την προλαβοΰσαν συνθή
κην μετά τοΰ μαρχίωνος Όθωνος τοΰ Βρανδενδουργιχοΰ, οστις άνέλαβε την 
Ιπιτροπιίαν τοΰ Ο ύ ενσ εσ λάου  Β', άνηλίκου υΙοΰ τοΰ Όττοχάρου. ’Εκ των 
οδτω όριστικώς κοταχττ,βεισών χωρΐόν, ίπίτρεψεν ό 'Ροδόλφο; ττ,ν μέν Αδστρίαν 

Στειρίαν είς τούς υΙούς αΰτοΰ Άλβρεχτον καΐ Ροδόλφον, λαβών τήν είς 
τήν τοιαύτην ά^όλογον ιώξησιν των κτημάτων τοΰ οΓκου του βυναΐνεσιν ^τών 
ήγεμόνιαν του κράτους, διά φιλικών διαπραγματεύσεων, τήν δε Καρινθίαν εδω- 
χεν, 8ν χαΐ μετάτινας ίνιαυτοΰς, είς τόν Τυρολικόν' χόμητα Μα'ινάρδον, άμα 
μόν ττ,ρών τήν δοβεΤσαν αύτφ «ερί τούτου ΰπόαχεαιν, άμα δε άμείβων τήν ί^ υ -  
ράν συνδρομήν, ήν ό ε!ρΤ||εενος ·κ·>μΊ* παρεσχεν αΰτώ είς τόν κατά τοΰ Όττοκά- 
ρου 4γών#ι — Ή  βόνρμις τού Ροδόλφου άπίβη ήδη φοβερά, άλλά πολύ άπεϊ·
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χι»  ί ΐ ΐ  ·το3 »}ι Ιβχιίτί ίικητβχβδ Γ»ρμ!η(α« ή ίνωτάτη «ί^οδ ΑχαίΤίχ^ 
ίξο»β(β. Πολλίχις ήνβγχάβίη ν ΐ βτηρ%  ««τη» ί ι ΐ  τής βίας, *Ις ςοδςο 
αιηίιτρβττον βώ·Λ χυρίως οΐ Σοτ,βοι βύτοΟ κβΐ Έλβυήτιοι, *«1 ού μόνον ·} Ι«- 
*»ϊς, άλλλ χβΐ οΐ γεωργοί ΧβΙ βΐ ι»»μΙνες εΤποντο βόϊώ προβόμως, όοόχις 
«ροαιχβλοΰντο· 8»6τι ούίιΐς τώ» Λλων Γιρμβνών βύτοκρατόρων χατώρβωο*, 
μετλ τοοβύτης Ιπίχηδειότητος, νίι βονίοόζη, χβτλ τοίις διαφόρους χαιρούς χαΐ 
<βς διαφόρους τηριατάαεις, τίι κροτερημβτβ^ του δημαγωγού μ« ςήν «ιγλην 
•τής μβνβργίας. —  Ό ί  *ρο« τή» Ιταλίαν ό "Ροδόλφος ίΐϊολιτεύβη ιίς  τρόπον 
βλως άντίβΐτον των Όενατβουφανιδών ίθυοναο» δηλαδή ττ,ν χώρον τούτην »ίς 

•τό Γερμανικόν αυμφόρον. Έν ίτει 1275, «ρο τοΰ Βοτ,μιχοϋ Ιτι πολίμου, όλθών 
είς προοωοικήν μετά τοΰ Γρηγορίου Ι ' ουνέντευξιν, "νβ δλως «ροαοιχειωβή αό- 
τον, ουνωμολόγηαεν, ότι ή Σικελία ουδέποτε όπετέλιαε μέρος τοΰ Γερμανικού 
κρότους, έπιτρέφβς τζι πάπφχαΙ τήν άνείόρτητον χτήβιν όλης αχεδόν τής μέ
θης Ιταλίας. “Ετι δέ πλιίονας ποραχωρήαεις επροξεν είς το» Νικόλαο» Γ ', όατις 
μετεχειρίαθη αύτόν, ότέ μεν κατά τοΰ Καρόλου Α ' τοΰ Άνδεγαυιχοΰ, ότέ δέ 
χατα τών «όλεω» τής Ινω Ιταλίας. Καί ταΰτα μεν πάντα δικαιολογούνται μέχρι 
τινός* άλλά άαυγγνωατος είναι ή εΰπείβεια ήν έδειξε, κατά την έν Βυρτζδούργιρ 
πολιτικήν καΐ έχκληαιαατικήν αύνοδον, είς τό» έξαρχον τοΰ πάπα, άπαιτήααντα 
άπό τοΰ Γερμανικού κλήρου ΰπέρογκον έτήαιον φόρον' ό "Ροδόλφος υπεατήριξε τήν 
άπαίττ,αιν τούτην, οόδιίς δ’ έτόλμηαε ν' άντείπη, μέχρις ο5 ό Τούλλου έηίακο- 
πος Πρόβος έξανέατη κατό τής παπικής άξιώαεως, ένβα^^υνθιις δέ ύπ’ αΰτοΰ 
καΐ ό λοιπός κλήρος όμοφώνως διεμαρτυρήβη, ώατε ή πρόταβις δεν έγένετο δε
κτή. "Αλλ’ ή παπική αόλή χατεδίωξεν ί^η απαντας τούς φιλοπατρίδας ίνβρας, 
τούς άντιαταβέντας είς τήν άξίωην αυτής, οΰδείς δέ έπροοτάτευαεν αυτούς. —  Ό  
"Ροδόλφος, οατις Λλως ούδέποτε έπορεύΟη είς τήν "Ιταλίαν, άπεδίωαε, τήί 
1291, άφά έλαβε θλίψιν νά ίδη τούς έν Φραγκοφορτίιρ αυνηγμίνους έκλέ- 
κτορας έποκρούοντας τήν έπιβυμίαν ήν έξέφρααε τοΰ νά άναγορευβή, ζώντος έτι 
αύτοϋ, διάδοχος τής βαβιλείας ό πρεοβύτερος υιός του ΆλβρΙχτος. Οΐ κληρικοί 
έκλέχτορες προέτειναν ώς πρόφαβιν τής άποποιήαιώς των, δη ό "Ροδόλφος &ν 
εΤχε βτεφΟή ώς αύτοχράτωρ, άληθώς ϋ  δίν ήθελαν τύν ’Δλβρέχτον, διά τον 
τυραννικόν αυτοΰ χαρακτήρα,

Τιρόντι, δ Άλβρέχτος, τοΰ όποιου ό αδελφός καί αυνάρχων έν Αύατρίφ "Ρο
δόλφος εΤχεν άποβάνει ίπό  τοΰ 4290, μετά πλείατης τραχύτητας κοί πλεονε
ξίας προσηνέχθη πρός τούς αύτόθι ύποτελεΤς* καΐ εΤχε μεν τήν πιποίθηοιν, ότι 
αυτός θέλει προχειριοθή διάδοχος, άλλ’ ήπαττ,θη, διότι ό άρχιεπίβκβπος Μο- 
γοντιάχου, κατα^^αδιουργήβας τούς έχλέχτορας, άνηγόρευσε βαβιλέα, Μαίψ 1292, 
τό» έξάδιλφον αύτοΰ χόμητα Ά δ ό λ φ ο ν  τόν Ν αβοαυ ικό»· Ο νέος οδτβς 
βαοιλιύς Ιδίαν κτήοιν είχε ομικροτάτην χαΐ έπεχείρηοε μέ», μιμούμενος τό τοΰ 
προχατόχου παράδειγμα, νά αύξήαη τά κτήματά του, άλλ’ άπετυχε, καίτοι βια- 
«ρίπων ΙπΙ Ιπποτικψ πνεύματι, καΐ προσωπική άνδρείφ, και οωματική βώμ:ρ. 
Ό  Άδόλφος, λαβών παρά τοΰ βαοιλέως τής "Αγγλίας Έδουάρδου Α ' χρήμα
τα διά νά τόν βοηθήβη είς τόν κατά τοΰ βαοιλέως τής Γαλλίας Φιλίππου Δ* 
πόλεμον, ταότην μεν ^ ν  ύποοχεθεΐοαν «υνδρομήν δέ» ίδωχίν, από δέ τών Α γ 
γλικών χρημάτων συνεκρότηοε «τρατόν Τνα άποοπάοη άπό τών νομίμων αότνν 
χυρίιον ϊάς χώρας τής θυριγγίας χαΐ (ίίννής· Ό  πόλεμος βδτβς παρέοχεν εύ-
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^μ*ωίΐβΜ ίψορμην « ί« ω ς  »1ς άρχι.πί«οτί>ν Μογβντίάχο«, ύ< « ν  δουκα 
·Α« Σβξωνίβί, *'.< ■Λν μβρκίων» τοΰ Βρανδενδούργον, είί ΐδν βα»ιλίιχ ΐή ί Βοη- 
μ{#« Ούίνσίίλάβ» Β' χ«1 ιΙ« δλοι»<, δσοι, βέλοντ« ιδν βασάί» οΓχοθεν άσβίνή 
Γνβ μίταχίΐρ[ζω»τβι β&Λν ώς 4πλο2ν «ργβνον τών «μ?ιρδντων βύτών, Ε6λ»- 
■κον Άδδλφον ψίύδο«* τίκ προβδοχ£«ς των χβΐ άγωνιζόμενον ν’ αύξτ,^
^ ν  δίνβμίντου. Ό βίν, βυνωμολύγηΜν, τφ <297, *νμμ«χί*ν μ«τ4 τοδ δοΗχδς 
,?)ί Αΰβτρ(βί Άλβρίχτοο, ί«1 τφ  βχοίΐώ τού ν’ άν*γορώ»ω*ιν «ύτον βασιλέα, 
χαβαιροδντίς τίιν Άίβλφον, ώ« ταρ«ξ£βν τής χοιντχ «Ιρήνης. Ό  Άλβρίχτοί, 
ΐϊβρασχείΛβθίΙς »1< τον Αγώνα, ίιημψε χαΐ εΙς 'Ρώμην ηρίσβ-Λ μιτα χρημά
των, ?να λάβη. δνδματι οΰτοό χαΐ των σνμμάχων το» ίχλεχτδρων, ττ.ν χό- 
ρωσιν τών όσα ίμίλέτηβαν. ψ ι ο  δ» «άπ«< τότ* ό φίλαρχοί χαΐ «λίονέχτηί 
Βονιφάτιοί Η ', δστις, λαδών τ4 χρήματα, ϊδωχε ττ,ν ίτιιχόρωσίν το», άλλλ μετ’ 
ολίγον, δεχβεΙ« χαΐ ιτβρ* Άδόλφο» χρεσβον χαΐ χρήματα, ήρνήΟη άναιδώς τήν 
γντ.σιότητ» τών έγγρά^ν τά όηοΐα εΤχε δώσει εί« τόν άντίχαλδν του, χαΐτοι 
«ρόντων ττ,ν ιδίαν σψραγίδβ Χ*ι δπογραιρν το». Ό  πόλεμοί έντοάτοΐί, άρίάμε- 
νοί χατα μάρτιον το» <298, έτελείωβε τ^ 2 ΊουλΙο» το» αύτο» ίτο»«, διά 
*ερΙ τδ χωρίον Γελλίίμιον, ο» μαχράν ττ.ς Ούορματίας, μάχηί, χ*9’ ήττή»η 
χαι ϊιιεσιν ό Άδόλοοί.

Ό  Ά λ δ ρ έ χ τ ο ί  έστίφβη μετ’ όλίγον εΙ< Άχυίσγρανον χαΐ Ιγίνετο παρά 
•πάντων δεχτόί. Μονοί δ Βονιφάτιβί Η', δστίί εΤχεν Ιλπίσει νά ώφιληθή ά«» «η» 
μ,ταξό τών δύο Αντιπάλων Εριν, άπεποι/,θη νά τον άναγνωρίσ^ χαι έζητη« νά 
{«οβάλφη^» διχόνοιαν Φά τών συγγενών το» Άδόλ?ου. Ά λλ’ ίΐχεν ήοη ν* 
«ολιτευβτι πρό< ίνδρα ένάμιλλον αύτοδ χατά τί,ν πανουργίαν χαΐ την τόλμην. 
Ό  Βον,αάτιοί Εγραψε «ρδί τδν Άλδρίχτον, πίμψαντα εΐί αυτόν πρε^ειαν, οτι 
4 φονεύσαί τδν χύριόν το» (διότι ίι φήμη «λεγ*ν. δτι ό Αλβρέχτο; Χ“ Ρ» 
ίβύνευσι τόν Αντίπαλον Αν τ^  μάχη), εΤναι Ανάξιοί τηί βοσιλειαί- ο δε Αλδρε- 
χτοί, φίρων τό στέμμα Απ\ χεφαλήί χβΐ χρατών τίιν σπάθην εΐί ^ ν  χειρα, εΤπε, 
γιγωνυία τή βωνή, προς τούς ήγεμόναί το» χράτους- ·  ! Τί βλάπτει οτι ο πα
ν πας με Αποποιείται τό στέμμα; Διά τής Ιχλ.ογήί τών ήγιμόνων είμαι βα- 
> στλεύς, ίρα χαΐ αύτοχράτωρ. » Ό  Βονιφάτιοί, θεωρών, οη ό Άλδρέχτοί περί 
ίλαχίστο» αύτον έποιιϊτο, οπίδη όξυτερος χαΐ προσεχάλεσι μάλιστα αυτόν ν Απ^ 
λογτ.βτι Ινώπιόντο», ό δε Άλδρέχτος συνεμάχησ» τότε προς « ν  βασιλέα της 
Γαλλίας Φίλιππον Δ ', προς ον Απίσηί ήριζ* νότε ό πάπας. —  Κατα δε τα Αο̂ ι- 
πά, 8ν χρίνωμεν περί ττ,ς χαταστάσεως τή« έποχήί ^χε^η« νο» 
ρος τοδ δυνάστου, άπό μόνων τών έγγράφων νόμων χα'ι διατάξεων, ουδεις βε
βαίως θέλει φανη ήμΤν άγαβώτερος το» Άλδρέχτου’ διότι άρχισε την^χυδερνη- 
σιν αύτοϋ διά πολιτικής συνόδου λαμπροτάττ,ί, ο"α πρό χαιροΰ  ̂δεν ε ιχ ΐ σ»γ- 
χροτηθή είς τήν Γερμανίαν, χαί Ιντ,ργησε νά άνανεωθώσι δι’ αυτής αΐ ^ΡΧ“̂  
περί χοινήί εΐρή.νης διατάξεις. Αλλά προς έκτέλεσιν αύτήί μεγάλα άπτ,ντήθ^ 
σαν κωλύματα. Κατ’ Αχεϊνο του χρόνου, δσφ ή Αστυχή βιομηχανία χαΐ Αμπορία 
Απρόχοψε, τόσφ τά ί,Οη εξηχρειώβησαν. Πηγή 'δΙ τής τε ε»η{εερ{«! Αχείνης Χ*ί 
της Ακολασίας ήτο τότε ή Ιταλία, καθώς σήμερον τό Λονδΐνον χαί οί Παρισιοι. 
Ή  τών Ιππέων τάξις δεν ήδύνατβ Α̂δη νά σ»γχριθ?ί, κατά τήν εδπορίαν,^ πρός 
•εβός χατοίχους τών πόλεων καί Ιζήτει ** Αποζημίίοβή διά τή ί ληστείας τών μ- 
πόρων καί της χατβθλίψεως τφν γεωργών. Ό  Άλδρέχτος ήθέλησεν Ανίοτε να
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*ρο»·:«τίι^»Τ| τ(Α^ Iμ«ίρβυ^, ίλλ* βΐ ί«ιι:ιΤ< Ιμ9·(α(νη το< ίφι»πββι(«ς το« τό&- 
ϋ  γ(ωβγο^^ χβ«ττ{{«ν χοινβΟ τΰν βδ«λ>ών Ιχ«(\κΛν. —  Κ«ί ή 

« 2  φίνου « δ  Ά ίίλφβ» άγορβοβίϊ·* ι^ρ1ίνη «Λ χράτους ίιτ;ρχ*ο* 
δ ί ίη  μιτβξύ μοχθηρών μαχρθ είρι ν̂η Άν δχίρχ.ι. Έ « ί τ.ν* χρίνβν, 6 Ά λβρί. 
χ·5β< ΧίΙ ί  ίρχκιη'σχοτος Μβγβντιάχοο δκτ,ρξβν ίχροι φίλοί* αμβ όμ»; ^ &β- 
Λλ«ίί ήβφάΧισχ τον βρόνον του, ίπλι1ρω« την Ιί.οτιλί^ φιλ(«ν «ύτοδ τ» χ«2 χών 
«υνωμοτών αύτοϋ δι'ίμοίοο νομ£»μ*τ«, Ό  Άδίλφος (Τχ* δΜρτ|οιι ίϊ<·ην*ς 
<ών ήγτμίνων, χβι ίίίως »{« τίν ίρχΐϊ*(»χο«ον, ί'ΐίλογ*  χτ/μ*τ*· τ(^ <300 
ί  Άλβρίχτοτ ίτΗίτησι τί|ν ιΙχίδοην αυτών. Ό βιν ουτοι, ο-Μίννοηβίνχις χβΐ 
μττίι του Βονκρατίβυ, ουνώμοοβν χατ<ι τοΰ ^β ιλ ίω ;· ί  δΧ Άλβρίχτοί, συγχρο- 
τ^ββς, 4301, ατρβτίν Ιαχυρίν μκιίοφίρων, ού μίνον το&̂  ατααιββτ1< ήνάγχαη 
ν4 δποταχβώσι τάχιοτα, ίΧΧίι χοΐ τδν πάπαν ί>πιχρίωο» ν4 βυνίιβλλαγή χαΐ 
ν4 τίν άναγνωρίση βαοιλία “Ρωμαίων. "Αμα δέ τοίτοο χατορβωβί'ντοί, ίύχαρί- 
·τω« ΙπΛτ'φβη τή< *ρββΓνίχβ«?οτί βύτώ άβορμτ|ί, τοΰ νέ αοχοΧτίοη τούί μι- 
ββοφίρουςτου ττ,ν Ο ύ γγα ρ ίβ ν  χαΐ *ί< την Β ο η μ ία ν . —  Ή  μ*χ4 τον 
βάνατον τοΰ Όττοχσρου Β’ χατ* άρχάς πολλά ποθοϋοα Βοημία, ΙίρχιΜ νά άνβ- 
χίπτη μ*τ4 τήν ήΧιχίωαιν του ίπ* άδίΧφη γαμβρού τοΰ Άλβρίχτου Ούίνβϊβλάου 
Β', χβΐ φαίνονται μάλιατα ίν ούτη, χατά την έποχ1;ν ταύτην, ίχνη τ«νά ίμπο- 
ρΐας μ ΐ ττ,ν Ιταλίαν χαΐ τηί ίπι^^οηί των ΊταΧιχών τιχνών. Όμοίω^ ί ί  *ΤχΕ 
χώ  ή Ουγγαρία, άμφίτιραι ί* ο1 χώροι αυται πιριήλββν προςτουτοκ τίτ» πρ4< 
την ΐιμιβάρβαρον Πολωνίαν ιΐς βχίαιν ίξίαου έπιβλαβη (1< αΰτ4« άποβδααν. Ό  
Βίλα« Δ ' (αιλ. 498) ίίιχονίη»» πρ4ο τίν υΐίντου Σ τ ίφ α ν ο ν  Δ', άπαραλλά- 
χτο){ χαθώς ί  Ά νδρίκ  Β' Λχ* διχονοηαίΐ ίΧλοτ» πρίς αυτόν τίν Βίλαν. Τ«- 
ΧίνταΤον 6 Στίφανοί ίΐίίίχθη  τίν ποτίρα του, 1270 άλλά Λν ίβααίΧιυην ιίμή 
μίχρι τοδ^ 4278, 3τ* απέβαν*», άφβΰ |ν  τώ βραχιϊ τούτιρ δ.οβτιίμβτι ιΕί ίλ ί-  
βριον πιριήλβ* προί τον Όττίχαρον Β' ττ,ς Βοημίας πίλϊμον' χαΐ Ιπτιδή ί  άχό- 
λιατοί υΐίς χβΐ δ.άδοχδς του Λ α β ια λά ο ς  Δ' ίφονίίβη τφ 4290, μή χ*τ*λ,. 
πων ουττ άδιλφίη., οδτι τίχνον, ί  ·Ροίίλφβς, άποφηνάμινος την Ούγγαρί.νχη- 
ρ ^ ν  τοΰ χράτους χτήμα, £δωχ«ν αύτήν τώ υΐώ Άλβρίχτιρ. Ά λλ’ ϋπήρχιν £τι 
άχίγονίςτις του Άρπαδίβυ βασιΧιχοδγίνους, Ά ν δ ρ ία ς  ί  Έ ν ίχ ιχ ο ς ,  £γγο- 
νο< Λν Στςφάνου, του ίμομητρίου άδ«λφοδ του Βίλα Δ', χαΐ £χ«ν τήν άπωνυ·

 ̂ μίαν Ιχ -ηχΛου, δτι «Γχι χαταφΰγιι ιίς  Ένιτίαν, ίπ ΐ των ίμφυλίων τής Ουγ
γαρίας ταραχών. Τοΰτον οΐ <Κγγροι μιταπ(μψάμ(νο< ήδη άναγορςυουαι βαοι- 
λία· μαχρος δέ ίντίΰβτν προίχυψ* *ρ3ς τδν Άλβρίχτον πίλίμος, χαταπαίαας 
διά αυμβιδασμοΰ, χαβ’ 8ν ί  ’Λνδρίας ϊλαβς βίζυγον τήν τοΰ Άλβρίχτου 9υγβ- 
τίρα, ̂ ,ν  ίΰλβ^ Αγνήν, ήτις τά μίγ,ατα συν«τίλ»«ν «ίς *1ρήν*υβιν της χώ
ρος. Ι ί τ .  ί  πάπας Βονιφάτιος, βατις πολλά ίλίγον ίφρίντιζ» π«ρΙ τής ίίρήνης, 
δααχις αυτή δίν τυνιβιβάζϊτο μέ τΰ πολιτιχάν ή τά χρηματιχον αύτου βυμφέ- 

δ« χ ίν η „  νίον τοΰ Ούγγαριχοδ βρίνου μνηατήρα, τδν Κ άρολ ον  'Ρο- 
ρτον, γγονον τοΰ Καρίλιο 6  τής Ν ιαπϋιω ς χαΐ τής τοΰ Λαδιαλάου Δ ' 

« ι* ^ ς ,  οατις δμως, χ,ίτοι («ά του πάπα χαΐ μιας μιρίδος τών Ούγγρων με- 
γιοτανιαν ΰποοτηριζόμινος, δέν «πίτυχ» τοΰ αχοποΰ τοΰ νά έ{ώ<η» τον Άνδρίαν· 
μ«ά  δέ τέν βάνατον τούτου, 4304, βΐ Ούγγροι «ρβατίμησαν νά προαφίρωαι τά 
ατίμματων »ίτ τον Ουιναιτλάον Β . Έπιιδή δέ οδτος, διά τοΰ δητίρουαυτοΰ 
Τ»μοβ μιτά Πολω·>ιχής χ.νβς ήγιμονίδος, «ίχι λάβη «ροΐχβ χ η  τβ ατίμμα τής



|«γΛτι< Πθλων(β(«, ί  'Αλίρίχτος 4 Αύ»τρι«ό<, μή 4νίχ5μί>ί« Λτ,ν τ»σ«δτ»ϊ» 
Μ χταιΜ  'ή|« ίυνάμχως ίχ((νη(, «αρίστη ώς ίιπέρμαχος τού Καρόλου 'ΡοέΙρ- 
νου. ΚαΙ τό«  μίν οΰόλν ήνυαιν’ όλλ’ >(« τό χατα χόδας £τα«, 1306, βανόν-ης 
^  Οοινοιαλάου 6 ',  ό νέο« αότβΰ υ1ό(, αίσθανόμινος, ότι όλν όύναται νλ ίια- 
βώοη χαί «ό τρία- χράτη τ4 όχοΤα όχλτρονόμτ,σίν, εΙρν,νιύβαο «ρο< τόν βααιλίχ 
τής Γιρμαν(ας, όν«γνο>ρ(ο9η μλν ίι*’ «ύτοΰ ΰποτίλήί κυρίαρχης της Πολωνίας 
χαί Βοημίας, παρήτηο* 8* τήν Ουγγαρίαν. Ταότην άντίποιήθη ήίη ό δοΰξ τής 
χότΜ Βαυαρίας Όθων, υίός ών θυγατρός τοίϋ Βέλα Δ', 8«ν ςίμχόρςβεν όμως 
*ό χαταλάόη* τφ  8ο 1309 όνςγνωρίοθη βααιλιυς αΰτης ό Κάρολος 'Ροόέρτος, 
χαί 8ι’ αίιτοΰ άνςδιβάβϋη ιίς  τον Οΰγγαριχόν θρόνον ό ’Λνόςγαυιχός οίχος, 
ώς «λάγιος κλάδος τής ’Αρπαδιχής βαβιλίίου γίνίδς. —  Είς την Βοημίαν 
δντοότοις άλλιπάλληλοι αυνέ^ηααν μςταβολαί. Ό  Οϋηβςβλάος Γ ' Ιοκρηθη 
τοΰ χλςίβτου τής Πολωνίας ίιπό του αΰτόβι άντιπάλου αίιτοΰ Ααδιολάου Αο> 
χτιτχίου (^τοι Πηχυαίου), χα), ΐΐς  κτηνώδη άχολααίαν έζοχτίλας, έμιαήθη 
όχό των ίδιων ίιπηχόων χαΐ έδολοφονήβη, 1306. ’Εχλιχόντος 8( μιτ’ αΰτοβ 
χαντός £ρβςνος γόνου τής Βοημιχής ουναστςίας, οΐ ΒοημοΙ άνςβίβασαν <Ις τόν 
θρόνον τόν δοΰχα τής Κορινθίας Έρβΐχον, αυζυγον όντα τής ΤΜ Ούςνηαλάοιι 
Γ ' άδίλφής' χαΐ έπίίδή ό Άλβρίχτος άντέοτη *ίς τήν άκόφαβιν ταόττ,ν μίτ4 
ατρατοΰ Ιαχυροΰ, οΐ ΒοημοΙ, διά νά άπο^όγωαι μαχρόν νόλομον, αυνέζιυζαν 
ττ,ν τοΰ Οΰιναεολάου Β' χήραν, την Πολωνικήν ήγιμονίδα Έλιαχβιτ, μ(τά 
’Ροδόλ^ο», τΜ υΙοΰ τοΰ Άλόρέχτου,. χαΐ άνςγνώρισαν αότόν βαβιλέα' άλλα 
μ ιτ ' όλίγον, άαοθανόντος τοΰ 'Ροδόλ^υ τούτου, άνηγόρςυοαν «άλιν τάν δοΰχα 
τής Κορινθίας, ό δέ Άλΰρέχτος δϊν ήδυνήθη πλέον νά Ιμποδίοη τοΰτο, διότι, 
διηχςιρήοας έν τφ μεταξύ νά χυριεύοη χαΐ τήν θυριγγίαν, 1307, *Τχεν άκβ- 
λΙοει ένταϋΟα τό χράτιοτον τής δυνάμιως. Περί τήν αυτήν Ιποχήν δξέόαλον 
οΐ χαταπιεζόμενοι κάτοικοι των Έλουητιχών όρέων χαΐ κοιλάδων τοΰς έπ' ό- 
νόματι τοΰ 'Αλδρέχτου διοιχοΰντας αίιτοΰς 'Αψοδουργικους Ιππείς, οΤτινες άπά 
■ηροατατών κατήντηναν βααανιατοί, ό 8έ Άλόρέχτος, έπιδραμών ιίς δπ*ράαπι· 
αιν αυτών, έδβλοιρονήθη οπό τοΰ Ιδίου άνεψιοΰ ’Ιωάννου. ’Αλλά τό Ιπιχείρημα 
τοΰτο τών Έλουητίων, δχερ εΤναι Ιν τών βπουδαιοτέρων γεγονότων τής γενικής 
Ευρωπαϊκής Ιατορίας, προαήχει μάλλον νά έκτεθή είς τό άκόλουβον πέμπτον 
Τμήμα.

Β. Α γ γ λ ία  χ α ΐ Γ α λ λ ία . —  Όάγαθόςδχίτροπος τοΰ ββαιλέοίςτής Α γ 
γλίας Έ^βίχου Γ ' κόμης Πεμβροκίος Γουλιέλμος (βελ. 178) άπεόίωοε πολά 
■πρίν ή δ βαβιλεΰς έκιΐνος φθάηι είς τήν προς διεξαγωγήν τής χυδερνήοεως 
άπαιτουμένην ηλικίαν τών είχοη καί ενός έτών* χαΐ κατά δυατυχίαν οΰδεις 
άπήρχε περί αυτόν ό δυνάμενος ο6 μόνον τά κοινά πράγματα, άλλα καΐ τήν 
άνατρο^ν άπλώς τοΰ δωδεκαετούς Ιη  νεανίου νά διευθυνη ουνετώς. Άνέλαΰον 
δε τά δργα ταΰτα 8υο ίνδρες, οΤτινες ΰπήρξαν τά έχλεχτά τοΰ Ίωαννου τοΰ 
άκτήμονος σκεύη, Ο ίιβέρτος ό Β ο ύ ρ γιο ς , άρχιδικαβτής τής ^Αγγλίας, ίπ ΐ 
δέ Ίιοάννου ήγεμών τής κατά τών Βαρώνων ίξορτυβείσης ναυτικής δυνάμεως, 
καί δ έπίσκοπος Οΰϊγκεστρίας Π έτρ ο ς  δ Ρ ό χ ιο ς , οβτις, γεννηθείς εις Πι- 
κταυίαν, ήτο άλλοδαπός. Οΐ μεγιστάνες, οίτινες χατεΐχον ?τι τούς βααιλι- 
χοϋς πύργους, είχον ΰποσχεθή νά άποδώσωβιν αΰτοίις είς τον βασιλέα ήλικιω- 
θέντα' ό ΟΚερτος λοιπάν ένήργηβεν, ώστε ό πάπας νά ανακήρυξή, Ετι άπο τοΰ
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Ι%34, ίν^ιχβν τον ν/βν β«9ΐλΙα, £ λ '  οΐ Βαρώνοι ΙτχνρίφΟηναν, £τ( ό πίπββ 
ϋ ν  £χιι ΐ4 ίιχαίωμα 2ι»μββ{ν^ ι(« «ρί(γματα τοί> χράτ«υ<, χβί τοι ^  
4ναγνωρ{9οντ(« μτϊίι δ ιιτ(«  <ίιν ίνηλιχίϊητ» τοϋ ββαιλίως, χρ*(* <γίνιτο ν& 
ΰηοχριωβΰη δ>4 τής βίας (ίς τήν άττδδοαιν τών «ΰργων. Έν*.^^βη προίχυψςν 
Ιχ  «ρώτης ίφίττ.ρίας δυβικ«(* χβι διχδνβι*· »αΙ μΐν δ Έρ^Γχος Γ ', δβτις, 
χββ’ ήν Ιιιοχήν δνίλαβί τήν χυβίρνηΛΜ, δίν ήίίλτ,»ι νλ Ιιοχυρώστ), χ « 4  τδ» 
νδμον, τδν μίγαν Χ^ρ·” !"" ΙλβιΛιριών, ήνβγκάίβη νδ τιράξιρ τοΟτο μίτ’ έλΙ- 
γον, 6Τ(, 2'.(χα «ολίμου τίνος «ρδς τήν Γαλλίαν, χαθ’ δν ΙχινδΟνςοκ να 
βάλ-ρ τήν Άχυτβνίαν χβΐ τήν Πιχταοίαν, ίλαβ« χρϊίαν να ^ο λ ο γτ’αρ τδ Ά γ- 
γλικδν Ιδνος, ιΐς  δς ττ,ν πίρίςτααιν ταόττ,ν ίκ:(χρ$ώθτι δπδ τών Φίλοθήρων Βα> 
ρώνων νδ ίκοδώνρ χαΐ τδ χυντ,γςτιχα χαΐ δααιχδ δίχαια, τδ όηοΐα ή βααιλίίι 
ϊΤχς ί^ιτίριαθή δχδ τής ίτοχής το» Έρ^Ιχο» Β', χα'; ίπ ΐ τούτψ ίδιον να έχδώ- 
σρ χάρτην, οΗιΠ· ίοΓΤίΙβΓνη* άλλ’ 6 βίαιος, &ν χαΐ δτΐιτήβηος, δκουργδς α»το» 
Οίδιρτος δϊν ήδόνατο νδι ανναινέατι ιίς τήν ίίλιχρινή τών δμολογηΟέντων τήρη- 
«IV. ΚατΙιηιβι τδν βααιλία νά χηρόξρ άχδρους τάς ίικοχρςώβςις τας όχοίας άνέ- 
λαδιν, Ια! τώ λδγ<ρ, όη ήτο τότϊ άνν'λιχος {τι' 'χάς ό ίχων ιδιδν τι χρονδμιον 
ήναγχάαΟη να τδ δπικυρο'ιτρ διδ νέας χρτ,μάτων καταβολής* 6 δ* ΟΟβςρτος α»- 
τδς ίλαβ( «ρονδμια άαυμδίδαατα μ ΐ τα τών δλ'/.ων δίκαια. Προςτοδτοις ίξέβαλα 
μλν άκδ τής αολής τδν έκίβχοκον Ούϊγχιατρίας χαι τοδς δηαδοδς αδτοϋ, έπή- 
γαγ» δλ ττ,ν Ιιχδνοιαν τοϋβαοιλέως χαΐ «ρδς αδτδν τδν άδ»λγδν το», τδν μιτέ- 
τ((ΐτα αύτοχράτορα τής Γερμανίας, 'Ριχάρδον τδν Κορνουαλλιχδν, χαΐ ΙχΙ το«οΰ*' 
τον έΐίΐίσί τούς ήδη άπδ τών μιγιβτάνων χαι το» χλή,ρου χακώς «άαχοντας 
νιτηχδοος, ώβτ* κατ’ άρχδς «ιαέτραξι τδ*/,» **ί ϊ«*ιτα «άλιν τδ */,4 τής άχι-' 
νήτο» ικριουαίαςτων. Ταντα δι πάντα έγίνοντο Ινώ δ μ«ν Ερρίκος ήτο άδ»νά- 
το» χαρακτήρας ίνθρωπος, ό δε δττονργός το» ιΤχ( μ«ν πολλά τοϋ πολίτικο» άν- 
δρδς προτερήματα, δλλά τής άπαραιττ,το» χατ" ίχείνην τήν έποχήν στρατιωτι
κής Ιχανότητος ολως έβτερεΐτο. —  Αί πρδς τδν πάπαν «χέοεις εΤχον καλώς, 
^ιλιχώς μάλιστα, ωατε ό πάπας Ιπραξεν δ,τι ήτο δυνατδν, ΐνα, διά τών πρδς 
τους Άγγλους έπι«κύπο»ς έπιταγμάτων αύτοϋ, συνέ'χη τους μεγιστάνας το» 
κράτους εις τήν πρδς τδν βασιλέα αυτών δποταγην. Αλλά έντεΰθεν ή Αγγλία 
χατεπιέσδη δπδ τής 'Ρωμαϊχής πλεονεξίας δεινότερον χαΐ αυτοΰ το» Γερμανικό» 
λαού, τον έν μέρει δπδ χληριχών ήγεμδνων χνβερνωμένου. Ό  Γρηγόριος θ '  χαΐ 
δ Ίννοκίντιος Α' άπδ τής Αγγλίας είβέκραξχν τά' πλεΐστα τών χρτ^εάτων, 
όσων εΤχον χρείαν είς τδν πρδς τοδς Όενσταουφενίδας πόλεμον* ή δέ περί τοΰτο 
άχολασία τών παπικών έξάρχων προέβη είς τοσοΰτον, ώστε πολλάχις τά συλλε* 
γέντα χρήματα, άφγ,ρέβησαν άπδ αυτών, διά ληστρικών Ιπιδρομών. Εδρον όμως 
τρόπον νά άπο^υγωσι του λοιπο» τάς τοιαότας ληστεόαεις* διότι έκάλεσαν εις 
τ ΐ .  ·Α „ λ Ι .,  τους έπιτηδείους αυτών ομογενείς, τους ήδη χατά τήν λοιπήν 
Ευρώπην ώς τραπιζίτας χαΐ τοκογλύφους φοβερούς χαταστάντος, χαι, άντί νά 
περιάγωσι με9'εαυτών τά χρήματα, άνέβηχαν είς έχείνους τήν είς τήν 'Ρώμην 
αυτών μεταβίβασιν. Οΐ Ιταλοί οΙίτοι χρηματισταί, οΓτινες έξέβαλον τούς πρό- 
τερον 2ν Άγγλίφ έγχαταστημένους Φλονδρίους, έξεμύζησαν άπδ τών Άγγλιυν, 
διά τής τοχογλϋφίας, 5,τι εΤχεν άφήσιι είς αΰτοίις ή πλεονεξία τής χυβερνήσιως 
χαί τών άρχιερέων, αλλά συγχρόνως ίΐσνίγαγον είς τήν χώραν έκείνην τάς ουν- 
αλλακτιχάς έργασίας. —  Έ» ίτει 4232, έπανήλβεν είς τήν Αγγλίαν ό το» Ού·
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2χβρ^?, 4 1«{«βπος ΟμίγχίβτρΕβί Πίτρο?, ίση<, μ^τί! τ?|ν ιιτωβίν του, 
ι ΐχ ι  μιταβή *1ς «ρι>οχι5νη«ν τοΰ ίγίου τάιρου" βυνεννοηβίΐς 8* ΐζ8η μ*τλ τ&μ ίλ -  
λων ομογενών του 2»οι £ζων Ιν τ^ ’Δγγλιχ^ χβτέιτιι« τ8ν νέον ββοιλέ*
νλ χβόο^ «Γρνηί τ8ν Ουβερτον. Ά λλ’ ή χυβίρνηοιε του έπιτχ6χου ίχ ίδ η  Ετι τυ- 
ραννιχωτίρβ, 8ι8τ( οΰτος £8ωχ(ν ολας νιττηρεσίαο, χκΐ μάλιοτα τβς άνωτέ- 
ρ«(, είΐ τθύ{ άλλο8αιια{ι; έμογίνεϊς του, ιτρο(8<το8τβις ίφερεν άκο Βρετανίας 
χβΙ 1x8 Πιχταυίας 8ιοχ^ιλ(ους Ιπχεΐς, οΐτινις, χαταλαβέντες τους βασιλικούς 
*ι5ργους χβι «ολλ8ς Άγγλιχας κομητίας καί βαρωνίας, άπετέλεσαν μ8νιμ5ν 
τινα στρατόν, ίχανον να χαταβάλτ) πάντας τους άντιλέγοντας. Πάντες οί 8χωσουν 
λίγου ίξιοι "Αγγλοι χατίλικον ττ,ν αυλτίν* το κράτος διγιρίθη είς δύο άντίχαλα 
οτρατδκεδα* ό ίμούλιος πύλεμος Ιιραίνετο άνατιύδραστος, ώστε δ Έ^^'χος ήνα- 
γχάσθη τελεοταϊον ν' άκούογι ττ,ν φωνήν του λαοΰ χαΐ νά θυσιάστι τούς ξίνους* 
καί τύν μεν Πέτρον άπίπεμψιν είς την ίιτισχοκην του, τούς δ ΐ ζίνους, άπολύσας 
τ ν  ύπηρεσίας, Ιζαπέστειλεν είς την Γαλλίαν, 4234. Τά πράγματα δμως 4κ 
τούτου 8λν έβελτιώύησαν' 8 βασιλεύς ούδεμίαν εΤχε κυβερνητικήν ίχανύτητα χαΐ 
άμισηθη διάτε την άοθενειαν τοΰ ^αραχτηρδς του χαΐ δι8 τήν άχύρεστον πλεο
νεξίαν του· Το δε χαχύν δχορυφώΟη, οτε, μετ’ ού πολύ, ούτος κατέστη α ^ ις  
ύπο^είριος άλλου τινύς εύνοουμένου. 'Ο  Γάλλος 2 {μ ω ν  8 Μ ο ν τφ ο ρ τικ ύ ς , 
υίύς άνδρύς διαπρέψαντος έν τω Άλβιγανιχφ πολέμφ, περί ού κατωτέρω, χλη- 
ρονομ-ηοας τήν χομητίαν της Αειχεστρίας χαι τ4 ίλλα τοΰ πατρίς του Α γ 
γλικά χτήματα, ίμ α  έλβών είς την Αγγλίαν, έπΙ τοσοΰτον έδελέασε τύν Έ β - 
βίκον, δστε χαΙ την αδελφήν τούτου Ελεονόραν ίλαβε σύζυγον, 4238. Τότε 4 
“Ριχάρδος δ Κορνουαλλιχύς, άντιπβραστάς μετά τών δυσηρεστη|εένων, ΰποχρεοϊ 
τύν ^ ε ν ή  βασιλέα ν4 Ιγκαταλίτττι τύν νέον αυτού εύνοούμενον, χαβώς πρότερον 
τούς άλλους. “Ο Σίμων, πορευβείς είς “Ρώμην καί ύποσχεθείς είς τον πάπαν 
χρήματα, άναλαμβάνει, διά της συνδρομής αΰτοδ, μετά την είς Αγγλίαν έπά- 
νοδον, την εύνοιαν τοΰ Έββίχου. “Αλλά χατά τύ Ιπόμενον Ιτος, Ιπειδή δεν 2- 
πλήρωσε τά ΰποσχεθίντα χρήματα, άφορίζεται ύπύ τοΰ πάπα, 2πΙ τή προφάσεε 
άχυροτητός τίνος τοΰ γάμου του χβί ύποχρεοΰται πάλιν νά φύγη άπύ τήν αύ- 
λήν. ■— Κατά τήν έποχήν ταύτην, οΰδενος ύπάρχοντος πολέμου, τά έχβκχζόμι- 
να παρά τοΰ βασιλέως χρήματα αμέσως αίθις χατεσπαθώντο, ώστε ηυξησε παρα- 
δόξως ή πολυτέλεια είς τήν Αγγλίαν, ήρχιβε δε ν' άκμάζη καΐ ή  τέχνη καΐ ή 
Ιπιστήμη* ή ανάγκη τών ξένων έμπορευμάτων κατέστη κοινή, κληρικοί καί πο- 
λΐται εΤχον απειρα αργυρά και χρυσά σκεύη, περί δε των εύπατριδών, «ύ μόνον 
λέγεται, δτι έχδμιζον έξ Ιταλίας τούς πολεμισττ,ρίους αυτών ίππους, άλλα καί 
δτι είς αύλιχήν πανήγυριν χίλιοι Ιππείς παρέστησάν ποτέ τήν μεν μίαν ήμέ- 
ραν μεταξοκά φίροντες ίμάτια, τήν δε άκόλουβον, ετερα ίπίσης πολυτελή. Έν- 
τεΰβεν δ’ έπαισβητότεραι καί όλεθριώτεραι άπέδησαν αΐ τοΰ πάπα καταπιέ
σεις, ώστε καί αύτύς ό Έρβΐκος, συγκαλέσας, τηι 4240, κοινήν σύνοδον λαμ- 
πράν, έντελώς άπηγόρευσε τήν εισπραξιν των παπικών φόρων* άλλά ό πάπας, 
«ροσοιχειωσάμενος τύν άδελφύν του βασιλέως καί τινας -Ιπισκόπους, εύχερώς 
ύπιχρέωσε τύν άσβενή καί άνακόλουΟον έχεΐνον άνθρωπον νά ένδώση. Ή  δε 
παλιμβουλία αΰτη καί ή των έθνικών δικαίων προδοσία παρώξυνεν £τι μάλλον 
τύν λαόν* δβεν, δτε, έν Εχει 4248, λαβών μεγάλην χρημάτων άνάγκτ,ν, συνεχά- 
λεσε περί έβυτύν τούς κληρικού; καί κοσμικούς μεγιστάνας, Τνα ζητήση παρ' 
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ν^ω ν *{« εΙ<ηρβ(ι&, ιτι*ι»τάτους Ιλίγχούς. Κβτηγβρίζ&ΐ), δτι
χηρεοούσ« τ4ς ίπισχοπβς χ*\ ήγουμενία; 5ιβ ν4τ4<λ^βτ*«^, οτι χ«β' {χάβτην 
«αρΕίβιάζει τ4 ί{χαια ΐοϋ ίθνονε, όη οΐ 6«ουργο( τον εΤναι ύχτ^έται τον 
Ιθνον<, άλλ4 κ^βωπιχοΐ αντον Επάλληλοι, ότι ονίεμία ά ο ^ ε ια  ΰπάρχει έν 
χφ  χράτει χαΐ οτι μ.εταχειρ(ζίται την έιχαβτιχην χαΐ ιηινιχήν αύτοΰ Ιζονοίαν 
ύ ς  νηγί|« Ιόΐον ιτοριομον. ΤαΰτχδΙ ιΙηόντε$ο1 μεγιβτάνες, ίπεποι^ηοχν την 

1 ζητονμένην εΐβ^οραν, καΐ ό βασιλεύ; ήναγχάσίΗτ) να ίχ'ηαΐ'/,ση 2παντα αζιτοΰ τ4 
Αργυρά σχεόη, τιάν τό 4κ4 τή; χνβερνι|σι<ι>( Ι{αρτ(&ρ(νον, χαΐ να ίπιτρ^ψη κα- 
«αν λΐ(ΐ«»1αν χβΐ χαταπίεσιν «{ς τού; ηιρί αύτον ίνθροιπου;, τ4 «λίϊστον Γάλ
λον; 1«χεΐς όντα;. ΚαΙ έν<ρ εί; τοιαάτην <{>ρ{«χ(το άμη^ανίαν, ^ίναχισθεΐ; δπό 
τοϋ πάπα, ήγόρασεν όπερ τον ν2οΰ του Έόμούνδου, Ιπΐ άδραΤ; χαταβολαΐ;, τδ βα- 
«[λ((θν τής Σιχελίας, τ4 δποΤον δ άρχιερεύ; τή; 'Ρώμη; ^9«λε μεν να άφβι- 
ρέπρ άπδ τδν 'Οενσταονρενιχδν οΤχον, άλλ’ οχι βεβαίως δι4 να τ4 δώσ^ εΐ; 
τδν ΈββΤχον. Έ πΙ δλ πάσι, «εριήλθ* προ; Σίμωνα τον Μοντ^ορτιχδν, (τον όποιον 
μετά τήν δευτδραν πτώσίν τον, διώρισι διοικητήν Άχυτανία;, άλλ’ ίηειτα, δι4 
τ4ς ά^ρι^τονς χαταχρήσκ; του, ήδίλησε ν4 παύση) είς ρήζιν, ήτες, συνδναζο* 
μάτη μ« τ4 ; παπιχα; χαταπιεσει; χαΐ τα ; ηροαγομένα; βιαιοπραγία; τοΰ 

'^ίχον.χαΐ των περί αύτόν, άπηγαγε οπουδαίαν πραγμάτων μεταβολήν. Νέα χρη
ματική άπορία ήνάγχασε τδν βασιλέα να συγχαλέαη, τίρ 1258, τοδ; μεγιστάνα; 
αΐ; ηαρλαμέντον* οΰτοι παρέστησαν ίναπλοι χαΐ μετά τοσαύτη; ώμίλησαν δ{ύ· 
τητο;, δστε ό Έ^βΐχο; διέλνσεν αΰτον; άμέσω; χαΐ άλλην δώρισε σύνοδον ε ί; 
^^δνιον. *Εν τω μεταξύ οΐ Βαρωνοι, προϊσταμένου τοΰ Σίμωνο;, άπειράσισαν 
περί τοΰ «ραχτέου* τή 11 Ιουνίου 1258 προσήλθον μετά πολυαρίθμων άχο- 
λούθ<ι>ν ε ί; την έν Ό|ονί<ρ συνίλευσιν, ήτι; μετέηειτα ίλαβεν (ιπδ τή; βασιλι
κή; μερίδα; τδ όνομα τοΰ μ α ν ιχ ο ΰ  π α ρ λ α μ έν το υ , χα\ ήνάγχασαν τον βα- 
πιλία οδ μόνον ν’ άποπέμψη τούς περί αυτόν ξένους, άλλί χαι ν4 παραδεχθή 
νέον όλω; χυδερντ,τικόν σύστημα. ΕΙ; είχοσιτέσσαρα; μεγιστάνα; τοΰ κράτους, ών 
δωδεχα μίν διωρίσθησαν Ιιπό τοΰ βασιλέως, δώδεκα δε ΰπο των ευπατριδών, 
άπετράπη ή βροντι; τοΰ ν4 Ιπιχειρήσωσι τα; άναγχαίο; ι ΐ ;  τύ χράτοε μεταρ

ρυθμίσει;, μέχρι δε τή; ονμπλτ^ώσεω; τοΰ Εργου τούτου, χαΐ ή όλη βασιλική 
άξουσία. Λυτοί δ4 συνέταξαν ήδη τ4 ; λεγομένα; Όξονιχας διατάξεις, δι’ ών ή 
■μοναρχία ε ΐ; άληθή όλιγαρχίαν μετετράπη. Ό  μέγα; χάρτη; έχυρώθη Ικ νέου, 
όΐ ίν τέλει δεν διωρίζοντο πλέον υπό τοΰ βασιλέως, άλλ’ ύηύ των είχοσιτεσσάρων, 
δ διχαστιχό; δργανισμό; κοί ή όλη διοίκησι; έςυπορχή; έρβυΟμίσθησαν, εί; 
πεντεκαίδεχα Ιχ τών είχοσιτεσσάρων άνδρων άνετέθη ή έπιτήρησι; Ιχάστου βή- 
(εατο; τοΰ βασιλέως, προςτούτοι; ε ί; πάσαν χομητίαν ΙδρύΟη Ιπιτροπή τεσσάρων 
Ιππέων ινα άναχρίνη πάντα τ4 παράπονα, καί τελεοταϊον ώρίσθη, ότι τδ παρλα
μέντου δέν θέλει τοΰ λοιηοδ συγχβλεΤται κατ’ άρέσχειαν τοΰ βασιλέως, άλλα τ«- 
χ-ηχω; τρί; τοΰ Ινιβυτοΰ. 'Ο  βασιλεύ; ύπεχρεώΟν,, μεΟ’ όλη; τή; οΐχογενιία; του, 
ν4 ύπογράψη τδ νΙον πολίτευμα χαΐ να δηλοποιήση αύτό, ώ ; Ι |  οίκεία; προαι- 
ρέ«ω; έχπηγάζον, εί; τ4; τρεις, Ιν τή αύλή, Ιν τοΐ; διχαςηρίοις, χαΐ Ιν τώ χοινώ 

είβισι^να; γλώσσας, ήτοι τήν Γαλλικήν, την Λατινικήν χαΐ τήν Αγγλικήν.
Αλλ4 τύ πολίτευμα τούτο, χαίτοι πολλά; θεράπευσαν πληγ4;, δεν ήδύνατο 

V μίν χατέλυεν όλω; σχιδύν την βασιλικήν Ιξουσίαν,
, μα νηέρμετρον περιεποίει ίξονσίαν ε{; τςΟ; άνωτέρου; εύπατρίδας. ΌΟε»



1ν?.ί χ»τίίβνί«>ι χαΐ* βύτοϋ δ ’Ρ ιχίρίος δ Κορνοιβ»(χδί μ \  οΐ ίλλοι 
βυγγ*ν«ΐ« τοϋ βασιλίως, αύϊδς ξί δ ββιτιλεύί άχελδβτι &«δ το5 ιτάιτα, 4261 
τοΰ ορχου δν 25ωχίν ιί« τοδ« ίηπιχδοϋς· δρ’ έτίρο», έδιχονδησβν ο1 χβτώτεροι 
εύπατρίδαι *ρδς τοδ? άνωτίρο»:, ιιροτιμώντ6« ιδν ϊνβ βαβ,λίβ ίντί ίων ι!χο- 
»ΐίί»σάρ«ν· ίελευτβΤον δπίθίλπ* την ίβραχήν χαΐ δ Χίμιων, Ιπ1 τ^ ίχ « β , ,^υ 
νΑ «ριίΓΟιήβτι τδ» βρδνον ίί« τδ τέκνα αδτο3, Λβτι έυανιιλημμένω’ς έξε^^άγη- 
ααν «άβεις χβΐ Ιμφδλιοι έχ τοϋ συοτάδην άγώνε^, μέχρι^ ο5̂
4264, βυγκροτηΟεΓβης μάχης χριβΕμοο «ερί Λ εύ βς (ΐΛ»ββ), δ Σίμων χατ»- 
τρόπωαε τον βασιλικδν ιηρβτδν χαΐ βυνέλβειν αιχμάλωτον τδν τ ι Έρ^Γχον χβΐ 
τδν γενναΤον αδτοΰ οίδν χβΐ διάδοχον το5 βρδνου Έ δ ο ο ά ρ δο ν  Α \  Οδτω δ ΐ 
«αντοδδναμος γινδμενος, δπιχρέωσε τδν βααιλέα να δπογράψ^ ^ τ ι τώ δΛέίαλ» 
καΐ έξέδωχι τοιουτοτρίκως διαφίροος διατάξεις ικρί τής εις τοδς οτααιααώς 
««ραδδαεως των βαβιλιχων τπίργων χαΐ των «έντε χυριωτάτων λιμένων (οίη«ι 
ΡΟΓΙ») τής ντ>ου, «ερί μεταβολών τοΠ ττολιτείματος χαΐ μάλιβτα «ερί «αρα- 
χωρήσεως ιιολλών προνομίων καΐ ώφελημάτων ιίς  αδτδν τδν Σίμωνα. Ούδ’ ο» 
άφοριαμοί τοϋ πάτα, ούδ’ οΐ άαβενεϊς άγώνες τής βααιλίδος, ήτις, χαταφονοϋ- 
ιτα ιΐς  Άχυτανίαν χ ι\  Πιχταυίαν, Ιπεχείρηοιν έχεΐΟεν στοβιβααμδν εις τήν 
Αγγλίαν, ήδυνήθηααν νδι άνατρέψωοι τδν ίνδρα Ιχιΐνον. ΝαΙ μίν οΐ μεγιατα- 
η ς  χατεξονέοτηοαν κατ’ αύτοδ, διά τήν τυραννίαν, την δπεροψίαν χαΐ τους σφε- 
τεριαμοάς του, Ιδιχονόηαε 61 «ρδς αδτδν βδτδς δ ίϊποημδτατος τής μερίδος 
τονάνηρ, δ κ ό μ η ς  Γ λ ο κ ε β τ ρ ία ς  Γ ιλ β ίρ τ ο ς ,ο Ι  δ’ δταδο'ι τοϋ βαβιλιχον 
ο?χο» ήρχιβαν νά άθροίζωνται τ ιρ ί τά αύνορα τής Οδαλλίας, Ιπιτυχδνκς ήγε- 
μδνα γενναΐον, τδν 'Ρ ο γέρ ο ν  Μ ορτίμ ερ ο ν . Ά λλ’ ούδέν ήττον ό Σίμων έκΐ 
ίτος όλον διεφύλαξε την άρχήν· κύριον δε βτηριγμα εΐχι τδν λαδν, τδν όποιον 
•χροαφχειώβη διά πράξεως, ή·*ς απουδαιδταχα επενήργηοεν εις την διαμδρφωαι* 
τοϋ Άγγλιχοΰ πολιτεύματος. Διότι προοεκάλεοεν εις τδ παρλαμέντον ού μόνον 
τούς κληρικούς χαι τούς χοαμικβύς μεγιοτδνας, άλλά χαΐ δύο άπεοταλμένους 
των κατωτέρων ευπατριδών άπδ πάσης χομητίας, προοέτι δδ καί τινας άντι- 
ειροσωπο>>ς τών πόλεων, ωοτε τότε κατά πρώτον τδ παρλαμέντον φαίνεται λ«- 
βόν τύν πλήρη^ βύτοΰ σχηματιαμδν, μέχρι δδ τής έποχής ταύτης μόνον δ κλή
ρος χαι  ̂οΐ άνώτεροι εόπατρίδαι ίςεπροοωποϋντο εις αυτό. Άλλά τελευταΐον 
ή τρβχυτης κβΐ ή υπεροψία τών τοϋ Σίμωνος υιών χαΐ ή δραπέτευοις του γεν
ναίου καΐ δλως άνομοίου τ£> πατρί Έδουάρδου έπήγαγον έμφύλιον άγώνα, χαβ' 
ϊν  δ Σίμων ήγωνίαόη μεν ήρωϊκώς, άλλά ήτττ'Οη χαΐ ϊπεοεν, Αύγούοτφ 4265. 
Τότε κατελύδη καΐ τδ ύπδ τοϋ άνδρδς τούτου εΙσαχΟεν πολίτευμα. Ό  Έδουάρ- 
δος καΐ ό κόμης Γλοκεβτρίας ιΤχον έχ προοιμίου βυμφωνήβει, δτι βίλει άπλώς 
ίνορβωθή .τδ άρχαϊον πολίτευμα και τδ άρχαϊον δίκαιον, παραιτοΰντος μδν τοϋ 
βαβιλέως πάσαν τοϋ χάρτου τών Ιλευόεριών παραβίασιν, χαταργουμένων δδ τών 
νεωβτΐ φηφισβέντων περιορισμών τοϋ βασιλικού άξιώματος. Ό  Έδουάρϊας Ιπε- 
μελήβη τωόντι νά τηρήση δ πατήρ αδτοϋ τδν λδγοντου, 8ν καΐ ήέπΙ τήν Πα
λαιστίνην τότε γενομένη αΰτοϋ στροτεία (σελ. 200), νέαν προεκάλεσε μετ’ δλί- 
γον χρηματικήν άνάγκην καΐ καταπίεσιν, διαταχβείσης τής είοπράξεως τοϋιί- 
κοστοϋ άπάσης τής κινητής περιουβίτς.

,'®. άπεβίωσε, 4272, μετά 5β ί-ών βασιλείαν, ίπόντος Ετι τοϋ υίοϋ
β.ύτοΰ ϋ δ ο υ ά ρ δ ο ο  Α', οστις δ^ν έπανήλΟίν είς τήν Αγγλίαν ε’μή εν Οέρτ;

ΤΜΗΜΑ Α < 227

15*



^ 29 ΪΠ211 ΙΓΓΟίΊλ

«θΰ 4274, οτ{, ο^χονομιχ^ 6π<ι>9θΰν χαλώ; ^χβηα, ίΐν  Ιπίχυρωβ;»
'ίμ ίαω ; τον χάρτην των έλευθερνων. ΊΕΙκρα^ε δ* τοΰτο μετ& είχοβικίντε μδνσν 
ίτη , 5τ» ϊλαβ* χρ*ί*ν της τιροβιίμο» -  »

'  'ιτοο βοολεδματβ·^ Ο Έ οοκλ̂ /κμι, τι^ίωιον ««ι τον ηνε-
)« Οδαλλ{ας, Α εοοελλΰνον (ίΙβνβΙΙ^α), οατις ηροεχάλεαε την δ()γην

μιχλ α ^ ΰ  βουλεύματα. ̂  Ό  Έδουάρδος ετράπη χατ^ ηρώτον 4ηΙ τ&νήνε- 
|ΐδνβ της Ουαλλ{ας, Α εοοελλΰνον (ίΙβνβΙΙ^α), οατις ηροεχάλεαε την δργ-̂ ·· 

I, {«ιχειρ^αας ληατριχάς τινας έπιδρομας χαΐ άποποιηθείς τ&ν δρχον τής ίιπ 
^Εο£. ΚαΙ τω αεν 4277. ό Βααιλευε «εβ{(ι>ο(βΟη ε!ε τδ νδ αωοοβνίιηι ταΐίτ^

ηχειρηαας Αηατριχας τινας επιορομας χαι αττοποιηοεις τον ορχον της υπο- 
'τε^Εας. ΚαΙ τη> μεν 4277, ό βααιλεΰ; «εριωρ^βΟη ε!ς τδ νδ σωφρον(σητούτον* 

μετάτ ινα ίτη , 4282, έκαναβτάντων αυθις των Οΰαλλεαίων, δλως χα 6 ^  
^ α ε  τδν ήγεμονιχδν Ιχεϊνον οΤχον, χα9υπέδαλε την χώραν ύπδ τδ χράτος ’Δ γ- 
χλιχων νέμων χαι ύιταλλτ|λων χαΐ ίδωχεν είς "Αγγλους τιολλ^ 4ν αυτή ^ουδα. 
'ΑΙ παραχθεΤααι ώς Ικ τούτων δλων στάοεις αυτής ευχερώς χατεδλήθηααν, δ 
Α’ ’Είου^ρδος ένειμε τφ «ρεοδυτέρψ υίφ τον τίτλον του κ ρ ίγ κ η π ο ς  τ ή ς  
Ο & αλλίας, ξν μέχρι τούδε ιρέρουοιν οΐ έπίδοζοι διάδοχοι τού Αγγλικού θρδ* 
νου. —  Συγχρδνως διεξήγβγε χαΐ τινο άλλον δλιγώτερον ίνδοξον «δλεμον, χατλ 
των Ιουδαίων τού κράτους αυτοί^ των ήδη ύπδ τού πατρδς χαί τού τιάππου του 
άχμυελιοβδντων. Είναι άληβίς, οτ» Κιδον χαι αυτοί αφορμήν εις τδς καταδιώξεις 
τβύτας χοορεύοντες χαΐ νοθεύοντες τδ νομίαματα. Ό  Έδουάρδος ίξεβαλεν αυτούς 
βχαντας τής χώρας, 4290, άφού τιροηγουμένως ίδήμευσιν £πααα« τήν ιεεριου- 
^ίαν των, -ποριαβιΐς έχ τούτου χρήματα «ολυ «λιιδτερα ή άπδ των πολυαρίβμωυ 
δικών, τδς δποίας ίχίνηαε χατδ των χοβμιχύν χαΙ χλτ,ριχών μεγιβτάνοιν, Γν» 
^νακτή(^ τ4 βααιλιχα χτήματα χαΐ δίκαια, δβα εΤχον αφετεριαδή 4ν χαιροϊς 
^ωμαλίας.—  Ως «ρδς ,ήν έαωτεριχήν τής *ΑγγλΙβς Ιβτορίαν ή χυίέρνηαις τοΰ 
Έ^υαρδου εΤναι χατδ τούτο μάλιβτα λδγου άξία, δτι ούτος, άιτοδεχβείς ώς βαη- 
λεύς τδν τρδπον χ,β· δν δ Σίμων εΤχ. αχημ«τί„ι ,δ  Παρλαμίντον, «αρίαχ», 
«.« ^δν δήμον μετοχήν τ ιν , εις τήν διοίχηα,ν. Διδτι προοεχάλεαεν εις τ4 εις 
•δ^τειτεΐαε, αυγχροτηβλν, 4283, «αρλαμέντον ού μδνον τούς χοομ.χούς χαΙ· 
:Ληριχούς μεγιοτανας, άλλ4 χαΙ άντιπροοώχους των κδλεων χαΐ χομητιών, δι’ 
Γ ,  τοιουτοτρόπως δε παρήχίη
ίπ ί Λδουαρδου ή βουλή τών κοινοτήτων πορα τήν των Λόρδων βουλήν, ίν  χαΐ 
«λ λα ΐ παρήλβον ίτ ι ίχατονταετηρίδες πρίν ή ή βουλή τών κοινοτήτων β.ωρη- 
^^ώ ς 3 χ^ ιος του Ιβνους άντιπρόσωπος. Ό  Έδουάρδος ίο'ίως δδν οΟνεβου* 
Μυετο είμή μόνον μδ τους βαρώνους, καί δεν «υνεχάλει τούς άπεαταλμένους τού 
λαού είμή δια ν4 άπαιτή φόρους άπδ αυτών. Προςτούτοις πολλάχις όπΙ διχαε- 
τΐαν «V τούς όνεβυμεΐτο παντάπαοι, χαΐ πάλιν, ότλ μδν προαεχάλει πλείο- 
νας, ότλ δδ όλιγωτερους άντιπροοώπους. Είσεπραξε δ ΐ χαΐ φόρους δλως αύβαι- 

, ρετως, ά ν ετη ς  βυνευδοχήσεως τού Παρλαμέντου.— Μετ’ όλίγον ό βααιλεύς 
) ουτος ίλβδεν άφορμήν ν’ άναμιχΟή *ίς τλ πράγματα. Οΐ βα,ιλεϊς τής
ί^χω τίας, της δποίας ή Ιστορία μέχρις ,ύτής της δωδεχάτης ίχππ,νταετν,ρίδος 

είναι άναμεμιγμόνη μετ4 πολλών μύΰων, ή,αν ύποτελεϊς τού Ά πλ ιχού  « έ μ -  
ματος ώς κάτοχοι τής Κουμίερλανδίας χαΐ Νορθουμίερλανδίας· όπΙ τού Έόδί-
" Τ Τ ®  « 8 ) ,«  β .. .χ . ί< .ΐ=  ϊ . ; * ,  ψ , -
γ ^ . 4  5,4 ,

Μ , .  ’ϊ '  ί» ·» .!..·.. . χ ί . . , ,  άλΧ4 ο1 ρ..Λ .Γ( τής Σχω,Ι.,-
Μ μ . . .»  ι „ „  ι „ „ χ , ,5  „ 5  ,0,5>. ίι4  τ4ι ϋ .  ί .  Ά νγ» !.

Ρ08να,*ρβί(5*ς .ττ;.(ΐ5, '^ , 'ίχ ίρ ο ^  ία τ ί\( ,·ι·ι ϊΐς  , ι λ ι . Ι ϊ  βχέιεις χαί πρός



ΤΜΗΜΛ δ". 229
'τ?ί» Νορο5ηγ?β», η δϊ ((υγβτηρ του ^!κλ{ω« τη ί Σχωτίβ< Ά λ ί^ ίΙν ίρ ο ο  Γ '  
Μαργαρίτα «τύζκγον τοΰ βααίλίω; της Νορουηγίβς Μ άγνο» Ζ' «ί^» 
χαΐ ίιάδοχβ» Έ ρΤ χον  Β'. Άπο?ιώααντος το5 Άλ(ξιίν$ρου, 42?6, ίνϊο 
ν«ι>» άτίογδνων, τφ  δ« 4290 χαΐ της ίγγόνης αύτοϋ Μαργαρίτας άιιο τής «ροβνα- 
^(ρθίίαης δμωνύμονι Ουγατρδς του, πολλοί παρ£ατηβαν μνηατήρςς χοΰ Σχωτιχοΰ 
βρίνου, ών οΐ μάλιστα λόγου ίξιοι ήαα» δ Ιω ά ν ν η ς  Β α λ λ ιό λ η ς  χαΐ δ Τ ο -  
ί ίρ τ ο ς  Β ρ ό χ ιο ς , άμφότίροι δντις απόγονοι βϊίλφοΰ τίνος του προαναφέρ- 
βόντος Γουλίϊλμου, άλλ’ δ μίν πρώτος ^γγονος πρεσβυτόρας τοότου άνεψιας, ά 
δλ δεύτερος υιός νεωτόρας. Ό  Έδουάρδος Β', προσκληθείς δπδ τοΰ Σχωτικο» 
παρλαμέντου ν’ άποφαβίστι ώς ίπιδιαιτητής, προετίμηοε τον Βα)λιόλην, 4292, 
ϋλλ'άπι^τηαε παρ’ αύτοΰ δρχον πίοτεως' ό δλ Βιλλιόλης, περιελθών δνεκα 
τούτου είς ^ήζιν πρδς τδν βαβιλέα της Αγγλίας, ίχων δέ χαΐ έσωτεριχούς άν> 
τιπάλους, αυνεμάχηαι, 4295, μετά τοϋ βααιλέως της Γαλλίας Φιλίππου Δ ', 
δ ι '8 άνάγχη ν’ άναδράμωμεν έπΙ μιχρδν είς την Γαλλιχήν Ιστορίαν.

Τον Φίλιππον Αύγουστον (βελ. 479) διεδέχθη, 4223, δ δλως όμοιος αδτοντ 
υΐδς Λ ο υ δ ο β ίκ ο ς  Η ', όατις δεν έβααίλευοεν εΙμή τρία 0τη, άλλά πλεΐοτκ 
ΐπραξε πρδς αυίησιν τής δυνάμεως τοϋ Γαλλιχοΰ κράτους. Διότι διεφύλαξε μίν 
τάς έν Γαλλί^ Άγγλικάς έπαρχίας, όσας δ πατήρ του έοφετερίοθη, χαίτοι έπα- 
νειλημμένιος άγωνιοθέντος τοϋ Έ^^ίχου Γ ' νά άναχτήοη αυτάς, ώ^ιλήβη δέ χαδ' 
ίπ δ  θρηοχευτιχοϋ τίνος ά|ιομνημονεύτου πολέμου, Ιν ττ| μεσημβρινή Γαλλί^ πρ5 
τινων ένιαυτών έχραγέντος. Ε ίς τήν μεσημβρινήν Γαλλίαν, Ιν ή διισώθησαν 
πλεϊστα ίχνη τοϋ άρχαίου 'Ρωμαϊχοϋ χαΐ μάλιστα τοϋ Έλληνιχοϋ πολιτισμοί^ 
προϊμώτατα δε άνεπτύχθησαν αΐ έπιστήμαι χαί αΐ χαλαί χαί ώφέλιμυι τέχναι, 
παρήχθη ή πρώτη χατά την δυτικήν Ευρώπην άντίοτασις χατά των καταχρή
σεων τής Οαπιχής Ιξουσίας. Ή  έντευθεν προχύψασα αυτόθι αίρεσις των Ο ΰ α λ- 
δ ε ίω ν  (άπδ Πέτρου Οΰάλδου, ένδς των προηουργών) ή Ά λ β ιγ α ν ώ ν  (άπδ 
της πόλεως Άλβίγης, Αΐ1)ϊ), χατεδιώχθη υπό των παπών ίτ ι άπο τής άρχίς 
τής δωδεχάτης Ικατονταετηρίδος, άλλά φοβερόν Ιπεχείρησε χοτ’ αυτής άγώνα 
δ μεγαλεπήβολος Ίννοχέντιος Γ ' περί τάς άρχάς τής άχολούθου. Τφ 420$, 
πολυάριθμος σταυρογοριχδς στρατός, προϊσταμένου τοϋ μανιχοϋ Άββα Ά ρ ν ό λ - 
δου (άβ ΟίΙεευχ), ώρμηβεν ΙπΙ τον διωγμόν τών κατοίκων τής πρδτερον το- . 
σοϋτον ευδαίμονος Ιχείνης χώρας, συνεπαγόμενος χατ’ αϋτών πϋρ χαΐ σίδηρον. 
*0 αισχροκερδής χόμης Ηοντ^ορτίου Σ ίμ ω ν , δ πατήρ του δμωνύμου άνδρός, 
τοϋ μετέπειτα Ιν Αγγλία τοσαϋτα διαπράξαντος, Ιγένετο πρόθυμο; τοΰ κινή
ματος τούτου κοινωνός, 'να άρπάση τά κτήματα τοϋ χόμητος τής Τολώσσης 
'Ρ α ιμ ο ύ ν δ ο ν , τοϋ άναλαβόντος τήν ίιπεράοπιοιν τών χαταδυναστευομένων υπή
κοο» του. Κατ’ άρχάς οί διώχται ηϋδοχίμησαν, διότι δ Σίμων ήτο άσυγχρίτφ 
τφ  λόγφ τοϋ 'Ραιμούνδου άνώτερος’ άλλά τοϋ μεν πρώτου φονευθέντος Ιν Το- 
λώσσγι τφ 1217, άποθανόντος δέ τοϋ δευτέρου, 4222, Ά μ α λ ά ρ ιχ ο ς  δ Σ{- 
μωνος έιράνη πολύ τοϋ δμωνύμου γενναίου υΙοΰ τοϋ 'Ραιμούνδου υποδεέστερος, 
ώστε δ πάπας Όνώριος ήναγχάσθη νά Ιπιτρέι^η είς τόν βασιλέα τής Γαλλίας 
τήν τε Ιξακολούθησιν τοϋ πολέμου χαΐ τά άπό τής ευτυχούς αΰτοϋ Ιχβάσεως 
ώ^ελήματα. Τφόντι δε τώ 4226, δ Λουδοβίκος ΗΊπεχείρησε, μετά δυνάμεως 
άξιολόγου, τόν άγώνα τούτον, οστις, διαρχέσας καΐ μετά τόν θανοτον αΰτοϋ, έτε- 
λείωσε τψ 4229 δι’ ειρήνης, καθ’ ήν δ άτυχης Ταιμοϋν$ο_ς ίιπεχρεώθη νά *«-
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Ρ·Χ“ Ρ̂ ®!> ίλ  κλι?9«α ϊών χτηι*ι4των του *!« το» βββ>λ1* τ»κ Γαλλίας, τοδ 3*οΓΛ 
ϊΐ χυριαρχία ί{η*λώβη « τ »  χ*1 Ιχβγιώβΐ) ιΐς  τ4 }«οτ^ιβρι»ό» του χράτους ιι5- 
η ΰ  μίρο«. Τ6ΐε δ» χατλ ιτρδτο* δ «ά«βς Γρτ,γόριος Θ ' "δρυ« τ1 χβλοι3μ«»« 
1 « ρ ί  δ ι χ α β τ ίρ ιβ ,  τδ δχβΤβ ?ργο» εΤχο» το άνιχνεύει» τοδς α!ρ»τιχο6ς χ«1 
τιμωρεί» βυιοίιε χατα τοΰ{ Ιεχληβιβοτιχουί »δμου<, ε?σβχ6εντβ ο Επειτα χαί είς 
2λλβς χώρ«<, δλεθρίβί «ιυνεπήγογαν <π)μγθρ<ίί. —  ΤελειπβΤον δ Λουδοβίκος Η ' 
δί» άπηλεοΟίρωιτε τδ» άπδ της περί Βουβώνας μβχη< αΙχμάλωτο» ο'ιαμείναντβ 
χίμητ* τής Φλα»δρ(βς, εΙμή άφοΰ τδ» δπεχρέωσε ν’ ίναγνωρίατι δαυτδν έπιοή· 
μως («τοτελή τοϋ Γαλλιχοΰ στίμμιτος.

Ό  ϋίδς χβΐ διάδοχος τοΰ Λουδοβίκου ΙΙ', 1226, Λ ο υ δ ο β ίκ ο ς  θ ',  δ δι4 
τίΐ» ευτέ&Μίν αΰτοΰ ίχιχληΟεΙς 'Ό α ιο ς , ητο άνηλικος, ώστε οΐ μεγιστάνες 
ηβίλησαν νδ ώ^εληΟώβιν δχ τούτου δια νδ χολοβώσωσι τη» Ιπι των ούο τελευ· 
^α(ων βασιλέων τοσΛτον αδξησασα» βασιλικήν ΙΙουσίαν* δΟεν σονεμαχησαν πολ
λοί δ{ αύτώ» χατβ της μητρδς του, τής εύλαβοΰς Β λ α γ χ η ς  τ ή ς  Κ α σ τιλ -  
λ ια ν ή ς ,  ήτις άνίλαβι τήν ίπιτροπείαν τοϋ κράτους, χβΐ χατβ του συμβούλου 
αυτής χα^ιναλίοο 'Ρ ω μ α νοΰ ’ άλλα χβίτοι ένωΟίντες μετδ του βασιλέως τής 
Αγγλίας, άπέτυχον ίιβ  τήν πανουργίαν τοϋ καρδιναλίου, τήν Ιπιτηδειδττ,τ* 
τής βασιλίδος καΐ ·ώς Ιδίας περί τδ βουλεύεοβοι χαΐ πράττει» αμφιβολίας. 
Ό  νιος βασιλιίις, '^ιχιωθεις τψ 1239, χατετρόπωσε, 1241, τον χατ οδτοδ 
ΙπελΟδντα μετά οτρατου άξιολδγου Ερρίκον Γ ', χβι μετά τινα Ετη δπεχείρησε 
τή» έιά τήν Αίγυπτο» καί τήν 2υρίαν σταυροφορίαν του (σελ. 193— 194), τής 
δποίας ίβεράπεοσε Θ,ν άτυχή ώς προς τή» Γαλλίαν Εκβασιν, μετά τήν Ιπάνο* 
δο», διά τοΰ χρηστού αύιοδ βίου χαΐ τής άμιτβτρίπτου δικαιοσύνης. Αποφεύ
γει)» πδοβν περιττήν δαπάνη», άπετβμίευσε πάλιν εϋχερώς τά χρήματα οσ* 
Λχεν έπαιτ/,σει ή δπιχείρησις έχείνη, δδιπλασίβσε δε τά εισοδήματα των χτη- 
μάτεον τοδ στέμματος διά τής έπετηδείας βΰτοδ οΐχονομιχής διαχειρίσεως, μή 
?χων, εδς δ Έρβΐχος Γ ' τής Αγγλίας, αδιάκοπο» τώ» μεγιστάνων χρεία», ίνα 
είσπράττη νίους φδρους. Οεριέστειλε τήν βάρβαρον χειροκρατίαν, προ πάντων 
διότι χατ/στησε τά δικαστήρια αΟτοΰ διχαιότατα, Ικανότατα χβΐ ισχυρότατα, 
διά τής καλής τοδ προσωπικού αυτών Εκλογής, Επειτα δε χαΐ οιοτι τοσαυτη» 
βδτδς άτηλάμβανεν υπόληψιν εΰϋύτητος, ώστε οΐ μέγιστοι των δποτελων είς Ιχεΐ- 
νο» έπέτρεπον τάς αίματηράς οΰτώ» Εριδας, έ{ ου ΙπΙ μάλλον καί μάλλον Ιλάμ- 
βρ»εν άφόρμήν νά κεριστέλλη μέν ττ,ν τών αρχόντων δικαιοδοοίον, νά Ιπεκτεί- 
»^ δά τήν των βασιλικών δικαστηρίων. Άπτ,γόρευαεν είς τά κτήματα τοϋ στέμ
ματος τή* διχαστικήν μονομαχίαν* Εσύστησε τά λεγάμενα ρΙείάβ άο Ι· ροΓ(«, 
ήτοι δικαστήρια Επιείκειας, συγκείμενα οΰ^ί άπο διχαστών Εξ Επαγγέλματος, 
άλλ άπδ άτΑώς χρηστών άνδρών, Ή  δ’ ιΰλάβειάτου δεν τον Εμπόδισε» ουδέ 
τήν σπουδήν καί τήν Επιβ^οήν τοδ ’Λριστοτέλους ν’ άνεχβή, ουδέ τά δικαστήρια 
νά άφαιρέσ^ άπέ τής πνευματικής δπερτάτης κυριαρχίας, υΰδε νά Εκδεόση, τψ  
1269, τή» περίφημο» οδτοδ π ρ α γ μ α τ ικ ή ν  δ ιά τ α ξ ιν ,  δι’ ής συνέστειλε τήν 
περί τέν διορισμόν είς τάς Εχχλησιαστικάς θέσεις χατάχρησιν καΐ τήν ΕπΙμβα- 
σιν το· άρχιερατιχθδ θρόνου τής ’Ρώμης, άχηγόρευσεν αΰστηρώς πάσαν φορο
λογίαν τοδ πάπα ιδίως ύχέ τοΰ βασιλέως μή Εγκριθείσαν, και Επεχύρωσεν Εκ 
νέου τά προνόμια τής Γαλλικής Εκκλησίας. Μετά εν Ετος δέ διέταξε τήν σύν- 

*9μνν συλλογής, τής καλουμένης ΕΐείιΙΪΗβαιεϋΐ* δ* 51. ίουΐο,



ίν* ί^ί διηί«ρ{ν»ι« μ^ν Λ  ά » ϊ^ ί  τΰ» Αρχαίων νίμων χαΐ ίθ{μων, ίχδλαη ί ΐ  
τρβχύτίρον μIρο^· ΚβΙ ΐίΕρΙ τ ϊ ί  9^έ9«« «ύΐοΰ «ρ^< <(4? ίλλβί ίκιχρβΐείβς 
^(ί(ίχθτ) ίίίποτ» ή ϊδγένίΐ* χβΐ ή δικβιοσύνη ϊοο χαρ«*'ϊ?ιρόί έοι*' Ιδίως $4] 
6«ήρξ»ν ώιργίτης της άτυχοδς χώρας η'ί ή Γαλλία «ρο«κτι^σατο, ϊ η  ίιΑ της 
Ανηλιχίτητος «{ιτοϋ, ώς έχ το» Άλβιγανιχοΰ πολίμου, ηολλάχις «εριέςτΕίλα 

«λεονΕ^ίαν τοΰ ίδελ^υτου Εαρδλο» του Άνδεγαοιχο», χα), οΰ μδνον δΐ» 
ήβέληοϊ »4 ώφεληβή 4π4 την ΙιΑ Έρ^ίχου Γ ' ίβλίαν τής Αγγλίας χατάαταην· 
χα\ 4πδ «λ,ν ^τταν ην αύτδς ^παθιν, ώς ττροΕίχομΕν, 4λλ4, καρ4 την ^τδρρ\ 
θίληοιν των Γάλλων μιγιστάνων, σονωμολδγηοΕν εΙρήνην, δι’ ί5ς ή ’Αγγλί* ά ν ^ ’ 
λαδ( τδτΕ, άχ των άν Γαλλία ιτροτίρων αΟτής χτήαιων, -ώ Διμουβΐνον, τήν Πο^ 
ριγορδίαν, τί)ν Άγινενσίαν (Αββαοί»), την ΚοΟΕραυχην (ΟοβΕογ) χαΐ (εέρος της| 
Σαντδγγης, ώς φέουδα τού Γαλλικού οτέμματος. Απίθανε δ* 6 Λουδοδΐχοςί 
χατ4 την δΕΰτέραν αδτοΰ άτυχη εις Τύνιδα οταυροφορίαν τή 25 Αύγούατου 1275·«

*0 διαδεχθείς αύτδν ϋΐδςτου Φ ίλ ιπ π ο ς  Γ ' δ το λ μ η ρ δ ς , πρώτον μίν ί -  
χληρονδμηαε τα χττ'ματα δοα, δι4 τής μετί τον Άλδιγανιχδν πδλεμον είρι{” 
νης, είχε διααώαει ^τι β 'Ραιμοϋνδος' διότι, κατά τά τότε αυμφωνηθεντα, τλ  
χττίματα έχεΤνα δέν εΐχον μείνει είς τον Ταιμοΰνδον, ε!μή έπΙ τω δρφ, δτι^ 
μετά τδν θάνατόν το», θέλουν μιταβή, ούχΙ είς τους ο^^ενος αύτοδ συγγενείς^ 
άλλ’ είς την θυγατέρα του, ήν αυνεζευχθη ό άδελφδς το» Λουδοβίκου β' Άλφόν- 
αος δ Πιχταυιχός· ί,δη δε άποβιώσαντος χαΐ τοότου, πιριήλθον είς τδν άνει|/ιό« 
του, τδν βααιλέα τής Γαλλίας. Μετ* ού πολύ ό Φίλιππος ίλαβεν άφορμήν νά̂  
άχτείνη Ιτι μάλλον τδ κράτος αύτο» πρδς δυομάς. Τδ Ίτπανιχδν βαβίλειον τής 
Ναυά^^βς εΤχε περιέλθει, τίρ <234, είς τδ» Γάλλον ίιποτελή χόμητα τής Καμ*· 
πανίας θεοβάλδον Γ ', χαθδ αυζυγον τής μόνης τού βααιλείου τούτα» χληρον^ 
μου' δ δ’ ίγγονος τού θεοβάλδον ’Ε ^ΐχος Δ ',  άποθανων τω <274, χατέλιπεν 
έπίοης μίαν μόνον θυγατέρα, χατιγγυηθεΐβαν τφ  οίώ καΐ διαδόχιρ τού Φιλίπ
που, Φιλίππιρ Δ ', ώστε δ βασιλεύς τής Γαλλίας χατέλαβεν ^δη χαΐ έχείνην τήν 
χώραν. ΕαΙ άπέχρουοε μέν τούς θελήσαντας νά έπεμβώβιν είς αυτήν βασιλείς 
τής Άραγωνίας χαΐ τής Καατιλλίας* άλλά έπιχειρήαας ίπειτα νά έμβάλη χαίΐ 
είς τά δύο ταύτα βασίλεια, άπέτυχεν. Άπεβίωσε δέ τφ <285, χατζλιπών τήν 
άρχήν είς τον πρεσβυτερον υΐδντου, τύν προμνημονευθέντα Φ ίλ ιπ π ο ν  Δ', 
τύν ίπονομαζδμενον χα λ ό ν .

Ό  Φίλιππος Δ ', σςδδρα φίλαρχος χαΐ πλεονίχτης ών, ήβέλησε μέν νά ίξαχο- 
λονθήση τδν χοτά τής Άραγωνίας πόλιμον, άλλ’ άπέτυχεν, είις χαΐ δ πατήρ, χαΐ 
τότε Ιμελίτησε ν’ άποζημιωβή άποχτών προς βο^^ά» τών Πυρηναίων ο,τι δέν 
ήδυνήβη νά Ιπιτύχη πρύς μεσημβρίαν, δηλαδή Ιχβάλλων ίς βλοχλήρου τούς Ά γ 
γλους άπδ τήν Γαλλίαν. Αΐ έντεΰθεν άρξάμεναι, τίρ <293, μεταξύ αύτού χαΐ 
τού βασιλέως τής Α γγλίας έχθροπραξίαι χατέπουσαν, τω <296, δι’ άναχωχής, 
ίπαναληφΟείσης χατά τύ ίπόμενον ϊτος χοΐ μεταβληθείσης, τϊρ μέν <299, είς 
«ρδσχαιρον, τφ δλ <303, είς άίδιον ειρήνην, δι’ ής δ Έδουάρδος άνέλαβε τήν 
’Λχυτανίαν χαΐ συνεζεόχβη μετά τής τοΰ Φιλίππου άδελφής. Ήναγκάσθησαν δέ 
άμφότεροι οί διαμαχόμενοι νά διαλύσωσι τον πόλεμον, διότι δ μεν Εδουάρδος 
περιεπλάχη τότε είς τά Σχωτιχά πράγματα, δ δέ Φίλιππος ήθελε νά «μωρήση 
τον χόμητα τής Φλονδρίας, δστις είχε συμμαχήσει μετά του Έδο»άρ8ου, ήδη 
(ίυΐΙυσικΟ^ «τι) Ανίί'Μ· Γ * 'Ο  ,Φίλί.Γ^τβς έπέτυχε τβδ σχβπβύ, χ*1, άναγχ^βς
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ιόν τ’η« Φλανίρ(«( Λ  «κραδοθή, Ιδημιοη «}[* χώρβν ·ότΜ χα{
τρι<|>( τ}|ν όςο(χη9(ν βότη« (1« (δίους όκαλλι^λΜΚ. Έν ϋ  Σ χο τ ί^ ,ό  Ίωάν> 
νη« Β«λλιόλ)]ς, διά νά ««οιρύγη την έντιλή ΰιη το» Έδουάρδον χτίρωην, «Τχ(«, 

«ροίΕχομιν, «ομμαχήοΕί, τφ 4295, μττά το» βαβιλένς -ής Γαλλ(α«. ’Λλ·
6 'Εδουάρδοΐ, ώ<ρ(λούμ(νο< ^«ό τ4)ν Ανανδρίαν χαΐ την Ανιχιτηδίΐδτητα τΜ 

-Βαλλιδλο», {τι δκ άτό την διχόνοιαν το» δθνοο; χαΐ την αυμπρα^ν το» ’Ροβέρτο» 
Βρ»χ(ο», όνκχρέωαι τόν Αντίπαλον Ιχιΐνοννά παραδοθή, 4296, χαΐ νά ιταραι- 
τι^αη τί^ν αρχήν, χαθ»πέταζ( την δλην χΦραν χαι απηγα·]'«ν αυτόν τόν Αρχαϊβν 
■βαβιλιχόν λί&ον, δηΐ το» δποίο» οί βααιλαΐς της Σχοκίας δατέ^ντο δν Σχύν^. 
—  Ταΰτβ 2ν τΑχιι διαπράξας, διτίατηβ» την προίοχήν ϊΐς την άνάχτηαιν των 
Ιν Γαλλί^ ’Λγγλιχων χωρών. Έ χω ν δό, πρός τόν ϋχ(ρ6αλάαοιον τούτον πόλε
μον, χρείαν χρημΑτιον, πρώτον μεν ήνάγχαοε τόν χλήρον νά χαταβάλη αότψ 
τό «δμητον τής «εριουβίας το», δκειτα δε χαΐ από τών άατών εΐοεπρα^εν Αξιό- 
-λογον ^ρον, βελήαας δμως Ακι τίλο»ς ν« ΰποχρεώαη τοός μεγαλητερους υπο
τελείς είς ατρατιωτιχήν όπηρεαίαν, προιχάλεαε ατάαιν δχδιάααβαν, χατά Σεπτδμ- 
δριον το» 4297, παρ’ α»το» την τε δπίσημον χύρωαιν το» Μεγάλο» χάρτοο χαό 
το» Δββιχοΰ, χαΐ την όμολογίαν, δτι το» λοιπού ούδείς φόρος θέλει είαπραχθή 
ίνευττ,ς σ»νε»δοχή«ωςτ» παρλαμέντο». Προςτούτοις, ό Έββΐχος δεν είμπόρεβε 
να βάλ.γι είς πρδ|ιν τό πε^  τής Αναχτήαεως τών έν Γαλλίφ χτημάτοιν βούλευμά 
το», Αλλά αννωμολόγτ,οε την προαναιρερΟεΐσαν δε»τέραν πρός τόν Φίλιππον άνα- 
χοιχήν, διότι γενιχή έν τφ μεταξύ έξεβράγη είς Σχωτίαν έπανάαταβις, ύπό τό» 
Γ ο υ λ ιέλ μ ο ν  Ο ύαλλ  ά χ ιο ν , νέον εοτελοΰς μεν χαταγιογής, Αλλά βαυμαοτην 

ίχοντα Ανδρείαν, χαΐ έπιτηδειότητα, χαΐ έπιμονήν. Ό  ’Εδουάρδος, ίπιλθών μεβ’ 
2λης τής δ»νάμε<ι>ς αύτοϋ, χατετρόπωσε μεν αυτόν, χατά Ιούλιον το» 4298, περί 
Φ α λ χ ίρ χ ιο ν ,  (πειτα δέ, μετά μακροχρόνιον καΐ πιισματωδεατάτην Αντίατα- 
βιν (διαρχοόαης τής έποΐας συνωμολόγηαε τφ 4303 τήν προμνημονευΟεΤααν εΐ- 
ρήνην πρός την Γαλλίαν), χατώρθωοε νά χαβοποτάξη την χώραν, 4304, χαί νά 
βυλλα^η τόν Οΰαλλαχιον. Ά λλ ' ή Αγριότης μεθ’ ής προαηνέχ&η πρός τε τούτον 
χαΐ πρός τό δλον ίβνος, νέαν προεχΑλεαε χαΐ Αδιάλλαχτον έπανάοτααιν, 4306, 
υπό τόν υΙόν το» Αντιπάλου το» ΊωΑννο» Βαλλιόλο», 'Ρ ο β έρ το ν  Β ρ ύ χ ιο ν  
τόν νιώτερον, «ατις, ατεφΟείς Αν Σχώνη, έπ’ αύτής τής θέσεως δπο» πρότερον 
Τατατο δ Αρχαίος βααιλιχός λίβος, χαί υπό τής Απελπισίας τών χαταθλιβομένων 
Αμοφόλων «ηριζόμενος, έξίδαλι τους Άγγλους τής χώρας. Τότε ό ’Εδουάρδος, 
χαίτοι ήδη προίεβηχώς την ήλικίαν χαΐ Ασβενών, Απεφάσισε νά έπιχειρήοη αΰ- 
τοπροσώποϊς νέαν χαΐ φοδεράν δπΐ τους Σχώτους στρατεΐαν χαΐ ιΤχεν ήδη Αθροί- 
βει τό πλεϊττον τής δυνάμεως είς τά σύνορα, οτε ήσδάνβη προσεγγίζοντα τόν 
βάνατον. Ήβελησεν δμως οΰδεν ήττον νά λάδη την εύχαρίστησιν νά Απιφάνη 
έχΐ Σχιατιχής γής χαι διέταξε νά τόν μετοφέρωσι πέραν τών όρίων. Μετά δέ 
τόν βάνατον αυτού, 4307, δ '^ ι ρ τ ο ς  Βρύχιο; διεφύλβξεν Αν ιΙρήνγ, τόν Σχω- 
τιχόν θρόνον.

Έν τφ ^ταξύ τβότφ, Ιξεββάγη μεταξύ τοδ Φιλίππου Δ ' χαΐ τού πάπα Β«- 
νιφατίουΗ Ιρις φοβερά, σπουδαιότατα Απαγαγούσα Αποτελέσματα ώς πρός τε 
^,ν Γαλλίαν χβΐ ώς πρός την 'Ρωμαϊχήν Αχχλησίαν. Κατά Ιανουάριον τού 4296, 
ό ΒονιφΑτιος Αξέοωχε τό περίφτ,μον αίιτού Απίταγμα, δι’ ού Απηγόρευσεν είς 
{ΐβίις ι^ληριχ^ ^βσαν χρηι*β·»ω* εισφοράν είς χοσμιχήν Αρχήν. Ό  Φίλιππος Αν-



ίΐϊβ^ιν ϊI^ ίοΰτο 5ιβτβ5(ν, ί|ιι<> χβίτοι (ί< ϊ^ν «ίββν άνβφιρομέ»)^
ίίΐλάμβανίν, &ί·8ίκ· ίπιτρ£ι«τ«ι ήίΐΐς,τττ* ίΧλιΛβιν-ΙΙίημύ;^ δπλων, ϊΐί*(*^ 
ίργυρίοϋ χ«Μ*)(^νίΐ «ολικίμων μ£<ΐλλ<ιΗΐ. "Ακοαβ ’Ιΐβ5Κ<(, ζτιμιωβίΤσβ ίχ,' 
^ ^ • ί ί ΐ ΐ α ς  ·ΐα;ΐη]«, Ι/φαν^Μ  χκ8; τοϋ πάχα' οϋδΐν ΐ^ηον, ό Βονι^τιος 1|£-· 
ίωχ» νΙοΊ Μ ταγμβ, ί ι ’ οδ έπανέλαβκ μ«ν την ι»ρΙ τή< ^»ρολογ(2« το» ι Λ ^  
ροι> ίΐϊαγίρεοοιν, ήλεγξ» 81 τον Φίλιππον πιχρώς χαΐ 8νκχβ τή ί προς τδν 
ίοοάρδον χώ  τοίις βυμμάχους «ύτοδ ίιβμάχης. Ό  Φίλιππος, μή πτοηβϊΐς, 8&- 
χβιοΧόχηο· διίι δτ)μοοί«ς διβχηρύΐεως την ώς π ρ ^  τοϋτο διαγωγήν, περίδ^ 
των καταχρήβίων τοδ κλήρου καί τοϋρχηγοΰ αύτοΰ έμιλών, ήρώττ,Μν· 5 ’Άρβ ή| 
χριοτιανιχή ίχχληβία αι3γχειται βπδ μδνων κληρικών; αρα τ1 προνόμια δαβ- οδ-( 
τοι χίκτηντΜ,, παρίχαυβιν βϋτοΤς τδ'δίκαιον τοΰ να καθιοτώαιν ίδόνατον τήα| 
κοβίρνηοιν καί την άμυνάν τοΰ κράτους, καί ίπιτρίπεται ίρά γ* *1ς τούς ίοροΐς^ 
νύ τρικρωβι καί νύ άαωτεόωαιν, όνώ ή πατρίς ιττιροΐται των πρύς ουντήρηβιν· 
αδτης άναγκαίιον χρημάτων; —  Ό  Βονιιράτιος Ιβίώρηαε τότε άναγχβϊον ν ϊ δν- 
δώοη καί, τ$  4297, «νεκάλεοε την ά|ίωαίντου, άπο^νάμενος, ότι τό περί τήφι 
ορολογίας του κλήρου δπίταγμά του δίν άνεφίρετο εις την Γαλλίαν. Άλλύ μετ*̂  
ϊλίγον δπανελή^Οη ή ίρις. Ό  πάπας δίν ήρκέβθη νίι διορίβη είς την Γαλλικήν 
{πιοκοπήν Παμιών (ΡοιηΙετ») τόν υπο τοΰ βααιλίιυς μιαούμενον Βερνάρδον Σαι- 
σέττιον, άλλ’ ίπεμψε, τφ  4301, τόν θραοΰν καί άνίνδοταν τούτον έπίαχοπον, ώς 
Ιξαρχον, παρδι τίρ βααιλεΐ τής Γαλλίας, παρδί τοΰ δποίου ό Σαιβαέτιος άπήτηην 
αύθαδεβτατα την άπελευθερωσιν τοΰχόμητος της Φλανδρίας. *0 Φίλιππος άπί· 
ΰαλεν άπο τής αύλής υόριατιχώτατα τον τολμητίαν άρχιερία καί κατηγόρηαεκ' 
α&ιδν ίπειτα έπί δ.γκλήματι καδοσιώοεως καί ίλλοις, ίχων περί τούτο ουμβοό^ 
λους καί ουμπράκτορας δύο σοφούς τοΰ κράτους αύτοΰ άγδρας, τον Ιπί τή  φο* 
ρολογιχή αύτοΰ τέχνη διάσημον Π έτρον Φ λ ό ττ ιο .ν  καί τύν ούδεν ήττον ριί-, 
γαν ίπ ί τή νομική έπιστήμη Γ ο υ λ ιέ λ μ ο ν  Ν ο γ α ρ έ τ ιο ν , ό’στις, διατελέσας/ 
καθηγητής ;οΰ δικαίου είς Μομπελλιέρον, προεχειρίσθη ύπύ τβΰ Φιλίιεπου ήδηι 
μλν Ιππεύς, ίπειτα δε, 4'301— 4303,·βαρώνος καί τελευταΤον, τφ 4307, Καγ- 
γελάριο.ς τοΰ κράτους. Οΐ δόο οατοι άνδρες συνέταξαν μέγαν κατάλογον άμαρτη- > 
μάτων τοΰ κατηγορουμένου, άπέχραιισαν τήν άξίωσιν τοΰ πάπα, όστις ήβελεν„ 
ώς ύπέρταχος πνευματικός δικαστής, νύ οέρ;  ̂τήν ύπόθεσιν ένώπιόν του, καί άπή- 
|μι·ρο« άμέσως τύν^π[σxοπο^|, βτρατιωτιχώς φρουρούμενον, είς Παρισίους. Ό  Π'ά- 
ικας, έέαγρ^ωδίίς'ήίη,,Γτνμψεν είς Γαλλίαν, χατύ Δεκέμβριον τοΰ 4304, Ιπί~ 
ταγμα, Ιν ^  άπίΐ^νατο τήν παράλογον άξίωσιν, ότι εΤναι ύπέρτατος διχαστής, 
ο6 μ^νον των πνευματικών, άλλύ καί τών κοσμικών άντικειμένων. (*) Τούτο
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(" (Ρ)ιΧΗγχρ4ν«ς μετά τοΰ Ιπιτάγμβτοε τούτου, ίγρβψεν ΰ Βονιφστιος κσ! τήν έξής 
εώντομον «ρδςτόν Φίλιππον ίπιστβλήν. ΒοηϊΓιοΙαι βρίιοορυι ββιτυβ εΟΓΥΟίυιο Οβί 
έΡΗίΙίρρο Ρ κ η ο ο ιν ιη  γ«β>· Β β υ η  Ιίπιο βι ιηαοΟαία β]υι ο ίικενε . Οοίεο Ιβ νο ίυ- 
Ιθϋ»,4αο<ϋα βρίτϋιιιΙίΒ αί β1 εβιηροΜίϊίιυΒ οο1>ϊ> ιυ1>Μ. Ββηβϋοίοευιη βι ρτεα- 
^ η ά α ιυ ιη  αΟ εβ οοΠτϋο ηυΐΐκ *ρ«ο(ε(ι βε βί α1ϊ<ιυοευιη τ ιο ε α ίΐυ ο  ευείοάίαιη 
ώΒΐ>Μβ, ΙπιΟυΒ 6οευη  ιυοοΜ εοιφ υι ςβιο ινοβ ; ε( βΙ ςυ«β εοοίυΐίεΐΐ, εο ΐΐεΐίο · 
ηεια  Ηυ)υ·ιηο<Β 1ίΓΐΐ8Πΐ άβοοηιίουΒ β< ςιίΑηΐυιο Οβ ΓεοΙο ρεοοοΜονίε, ε«τοο·> 
φ υ δ . ΑΐίιιΟ βιιΐοΐη ΟΜάεηΐΗ 1ι»·ιβϊΙςοι ΓβριιΙβηυβ. ϋεΐυ ια  Γοΐοεβοί Νοα·Ι>οβ« 
[Τί&ϋΠ(ΐ&Ιΐΐ> Βί11ΐΐ<111^* £($ τήν έ][ΜΤολήν ταΰεην ύ  Φίλιππος άκτ|ντηνν Δν
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ι Λ  ΓίΰΛοος »1ς ί»**ρβολν» *“ί ^ Φίλ*πιη>β, ΙιΑ τής χοινης γνι4« 

■Ι̂ ης έιηριιίδμςνβς, ίπιφήνβτο τδ τού « ίχα  ίηίταγμα προαβλητίχον των ίι»  
χα(ων τ«> έθνους χαΐ τοϋ βαβιλκ^ο» χαΐ διίτα{« Λ  χαή £ημοβ(φ έν Παριηο^, 
χατέ Φίβρουά'ρίθν τοΟ 1302. βδλίιηι δ* νίι δηςημδκρον ετι τδ ίθνοςδλον 
συνιργδν (Ις τδν πρδς τον Βονι^τιον χρ{ημον τοοτον Ιγώνκ, συνιχ^λεβΙ, χατ^ > 
Ά ιφίλιον τού αδτοΰ Ιτονς 2ν ΠοΕρ;τ(οις, «ύνοδαν οδ μόνον ίχ  των ευπατριδών 
χαΐ τοϋ χλν|ρο\> ου^ειμενην, όλλα χαι αντιπροσώπων των πόλεων, ό^'έχί·· 
ντης των όποιων προσήλθον όνό δόο όπεσταλμόνοι, χαι μετε]^ειρ(σΟη χα τ ί τήο 
«απιχής έςοΐΜ(ας την λεγομδνην ταύτην χ ο ιν ή ν  β όνοδον (£(1(9 βέαόΓχαχ^, 
τήν τότε χατδι πρώτον συνιλΟοΰσαν, όπαραλλάκτως χαθώς μετά 487 ίτη μετι- 
χκρίβθηααν εώτην χβτ4 τής άπολύτου ββσιλιχής όξοοβίας. Αύτδς ό χλήρος 
ήνβγίϋίίΟι, νό σ«μπράξΐ[ΐ μετλ των Λλων τάξεων το3 εβνους χαΐ ϊγραψεν 1δ(φ 
πρδς τδν πάπαν, προτρέπων αύτδν είς άνόρθωοιν τής ειρήνης, όν^ άπειηαλμένβ· 
τής «νελεύσεως, Οπό βασιλιχο» ίπιτρόπου σονοδευόμενοι, χαΐ χομίζοντες δια- 
μβρτόρησιν χατά τής διαγωγής τοΰ πάπα, όπορεόθηααν είς 'Ρώμην, δπου, Ιν- 
τ ^ ι ς ,  ό Βονιφάτιος εΤχε αυγχαλεαει ιδίαν σύνοδον χαί πάσαν, περί τίις διαχη- 
ρόξεις αότοΰ χατά τοϋ Φιλίππου χοΐ τοϋ βασιλείου του, παρΙβη χοσμιόττ,τ» 
χοΐ άξιοπρ(πειαν. Αΐ διαπραγματεύσεις άπέτυχον, (ρυοιχζ» χψ  λόγφ, χαι χατ^ 
Νοέμβριον ό πάπας έξέδωχε μεν τδ πολυθρύλλητον α&τοϋ ίπίταγμα (ϋηυι» 
Μηο(ιια), δι’ μ  άπε^ήνατο άπαντα τδ βασίλεια άπλά φέουδα τοΰ 'Ρωμαϊχοδ 
βρόνου, ήπείλησε δε χαϊ άιρορισμόν είς ταϋτα άπήντησεν δ Φίλιππος, συγχρο- 
τήσας έν ?αρι του άχολούβου ϊτους συνέδριον βαρώνων χαΐ έπισχδπων ( |χ  τ ^  
πιλιυταίων δμως όλίγβι παρέστησαν), έν η 4 Νογαρέτιος έξεχάλεσε μεν εις 
μίλλουσαν έχχλησιαστιχήν σύνοδον τον ένδεχόμενον ά^ρισμδν, έζήτησε δε χαΐ 
Ιπέτυχε Ά  δοθή είς τον βασιλέα ή άδεια τοϋ ν4 συλλάίη τδν πάπαν. Επειδή 
δε οδτος άφώρισε τελευταΐον χατ4 Απρίλιον τ4ν Φίλιππον, 4 βασιλείς νέον συν- 
ΐχρότησεν έν Παρισίοις, Ίουνίιρ 4303, χοσμιχδ» χαΐ χληριχών μεγιστάνων 
βυνέλευσιν, είς ήν πλεΐονές τινες παρέστησαν χληριχοΐ ή έν τη προηγουμένη, 
ίνεργητιχώτατοι δε άνεδείχθησαν οΐ ήγεμένες τής μεσημβρινής Γαλλίας, της 
ίποιας χαι αότδς 4 χοινδς ίχλος έμίσει τον πάπαν χαί τους μοναχοίις αότον, 
δι4 τούς άδίχους δ«ι)γμοδς τους 4ποίους άπ’ αυτών έπαδεν. Ή  συνέλευσις αυτή 
έποίηαεν ?φισιν χατα τοΰ Βονιφοτίου, ώς παρανόμου πάπα, εις σύνοδον άμελΗ 
λητί συγχροτητέαν χαι διεμαρτυρτ'θη χατά παντός, ί,τ ι ουτος ίπραξεν ή βέλεε 
πράξει χατα τοϋ βασιλείου καΐ τοΰ βασιλέως. Ό  Φίλιππος έσπευσε νά ώβεληθή 
απ4 ταΰτα πά*ντα, χοΐ, συνεννοηΟείς μετά τών έν Ίταλίφ Ιχβρών τοΰ πάπα, 
Ιδίοκ μετά τών Κολόννων, συνέλαβε, δι4 τοϋ σταλέντος «ότόθε Νογαρετίου, 
τόν Βονιφάτιον, δστις διέφυγε μέν μετ’ ολίγον άπδ τίις χεϊρας τών ίντιπάλων,

ίξής. ΡωΐίρρϋΒ Ώ . 6 . ΡείϋοοΓοιη Κ βι Βοοίίβοίο Η  {«τβηάί ρτο βιιιιιίΒΟ ροΒέΙ- 
β «  ·9ΐυ(βαι η ιο ιίίοη ι μ ο  ηυΙΙια ι. 8οί>( ε η ι ι ΐη ι  ( ο ι  έιΐυΚ βε Ιο Ιε ιη ρ ο η ΐϋ ιυ · 
Β08 ιΙΙοηΙ ηοο <υ1ιβ9ΐβ} «οοίβοΐιευιο ·β  ρπε Ιιεα διευ ίΒ  τ ι ο ο ι ί ο ιη  οοίΐκίοιιβ ιο 
•ά  (ΙΟΙ ΐυ ιβ  το{ίο ρ ε η ΐη εε ο ; ίτυο(ο9 ο ι ιυ η  ηοείεοι ίιοβεβ-, οοΠΜίοοβι ·  ηοΐιΐβ 
1)10(0008 έ ιο(ΐ8  βε Ιο ρ ο κ ο η ιη  ίιο ΐβοάιβ έοεο τιΙΜ ΐ8  Ιο ρειβίΟΓΚαη «1 έυ (υ · 
ιο ιη : β( «ΟΓΟιο ρθ88β98θΓ«Β οοο((ΐ 0100(8 ν4είΚ(βε Β08 (αβΗ} η ο ο ·  ια κ ιη  ο η ·  
4 ε ο («  ί·(υο9 β( ά ε ιη ο ίβ ι  Γβροίιιηιβ. Ο ιία β  Ρ ΐ ( ΐ9 ϋ 3 .  — Πβράδςξος άλληλογρα- 
ρΐα κ»1 χορβχεηριοειχιίτέτη τής τε έπβχής χ ^  τ ·ν  άνίράπβν.
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βΧλ' ίιιΙΟβν*, Όχϊωβρίοιί 1303, άΟλ(<^ς^ν'Ρώμΐ). Ό  8ιίίαχδ; τοο 
ν ί δ ι χ τ ο «  ΙΑ 'ή θ ίλ ι^η ν , 3ΐν χιύ μΚριώτίρον έκωσοϋν, ν ’ έχολονθησ^ ·ώ <ώ Α  
νύβτη[ΐα, άπιβίωβεν δμω« έπινης μετά τιναι; μήνας, χαΐ τ ίκ ,  μετλ μαχρίίβ' 
^$««υργίας, χατώρθωβεν ά Φίλιππος, 1305, ν’ άναγορεό»^ πάπαν τδν ΓάΜαν* 
άρχιεπίαχοπον Βερτράνδον, οττις, μετονομαβθείς Κ’λήμτ,,ς Έ ' χαι μεναΟέσας, 
ΐην ίδραν αόΐοΰ, προς πλείονα άαφάλειαν, είς τήν μεςΤ|μδρινήν Γαλλίαν, ΐφ  δλΐ 
1308, όριβτιχως είς Αύενιώνα (ή πάλις α5τη άνήχεν £η χατα την δπο^ήν τιεύη 
την ε!ς τδν βααιλία Νεαπάλευς, ώς χόμητα Προουηγχίας, ήγ.οράβθη δΐ τ ^  
4348, δπ& τοΰ παπικού δρόνοο, παραμείναντος 2ν βύτή ·'0“ 13Τ3' ή £2Ι 
ίποχή αδτη τής ίν Γαλλί^ διοτριδής των παπών, ίοδχρονος ουσα τής δπΐ Νοβπ 
ββυχοδονόαορ είς Βαβυλ.ώνα μεταδέηυ; το» Ίαραηλιτιχοΰ λαοό, ώνομάβΟι# 
τούτο» δνεχα Β α δ υ λ ω ν ια χ ή ί ζ ο ρ ί α  τ ώ ν  π α π ώ ν ) £πρα|εν ήδη πάννι 
τδι άρέοχοντα τώ Φιλίππφ χαι ιδίως ήκύρωαεν ολα τα χατ’ βύτο» Ιχδοθέντ* Ιπι- 
τάγματα χαΐ Ιπέτρεψεν αυτίρ τδ δίκατον δλων των Ιχχλητιαατιχών χττ,μάτων. 
— Οδτω δέ ταπεινώαας χαι Υποχείριον χαταατήΒβς την παπικήν άρχήν, ύ Φί" 
λιππος ίμελέτηοε χαΐ ϊτερον μίγβ ρονλεομα, την χατάλοβιν το» τάγματος τώιΐ' 
Ναίτών. Ό  Φίλιππος ήχο πρδ πάντων βιλοχρήματος* τούτου 2!νεχ3 ίζίζαΧίΨ 
άπδ το» κράτους του τούς Ιουδαίους, άφο» Ιδήμευσεν δλην αύτών την περιουβίαν, 
μετ3( δχτω δε ίτη  δ«έτρε'^^εν «Υτοΐς νά Ιπανέλθωοιν αίβις, ινα, ίμ α  2χ νδο» 
πλουτηβωτι, νδ ληατεύοη βύτούς καί πάλιν. Τούτο» δ’ Ινεχα άπι^άοιαε νίι χβ· 
ταατρίψη χαΐ τούς Ναΐτας, διά νά ογετεριαδή τά £πειρα αύτών πλούτη. ΕΙναε 
άληβΙς δτι τύ τάγμα τούτο άτιιτίλει ίερατιχήν τινα χαΐ Ιπποτιχήν πολιτεία# 
4πιχίνδ»νον είς την βββιλιχήν άρχήν* πολλά προςτούτοις ίλέγοντο περί τής άχο- 
λαοίας χαΐ τής άοεβείας, ήτις παριιαεψρηβεν ιίς  αύτύ άπύ τής Ανατολής, χαΐ 
Ιδίως άπο των δλεΟριωτέρων τού Ίβλαμιβμού αίρεοεων, έχ δε των κατηγοριών 
αύτών τινίς τούλάχιστον δεν ήταν δλως άνυπύατατοι' άλλ’ ή χυρία το» διωγμό» 
άφορμή Υπήρξαν ο4 δπί^ονοι αυτού θηβαυροί. Κατά Σεπτδρίβρίθν το» 1307, Δ 
Φίλιππος, λαδών, &ν χαΐ μετά δοαχολίας τινδς, τήν ο»ναίνε«ν τού πάπα, 
διέταξε νά φυλαχιβθώαιν Απανταχού τής Γαλλίας δλοι οί Ναΐται ούθημερδν, 
"Επειτα δλ, διά βααάνων βναγχάοας αυτούς νά δμολογητωαιν ο,τι ήβελιν, έπ*· 
χείρηαε την τιμωρίαν πριν ίτ ι αυμπληρωθή ή άνάχριαις, καΐ τζ» 1309 παρέ> 
δωχεν είς τδν διά τ<» πυρύς θάνατον 54 Ιππείς, ίν  χαί Ιπιβήμως άναχαλί· 
ααντας τάς έχβίααθείαας δμολογίας* όμοίαν δε τύχην έλαδον μετ' δλίγο* πολ> 
λοί Ιππείς είς £λλα μέρη τού κράτους. Ό  πάπας χαΐ ό βασιλεύς, οΤτινες έξ 
άρχής ήθελον νά χυρώσνσι τήν πραςιν ταύτην διά Ιχχλησιαστιχής συνδδον, 
αυνεχάλεσαν τελευταΐον ταύτην, κατά δκτώβριον τού 1311, είς Ούίέννην τής 
Γαλλίας* Αλλά δεν ήδυνήθησον νά τήν χατοπείσωσιν ιΐς τύ νά χαταδιχάηι τούς 
Ναίτας. Ό δεν δ πάπας ίπραξεν ήδη τούτο δι’ Ιδίου έπιτάγματος (Αά ριονί- 
άιιη οΥτίεεΐ εΐοεϋ), Άπασα ή κινητή αύτών περιουσία περιήλβεν είς χεΐρας 
τοΰ'Φιλίππου* τά άχίνητα χτήματα άπεδύβησον μέν είς τούς Ίωαννίτας, άλλ’ δ 
Φίλιππος έ^ρδντισε νά έτκβορύνη αυτά προηγουμένως με τοσαΰτβ χρέη, δ»τε 
ή  θ(ύγώ άπέβη έπιβλαβής μάλλον ή ^σιτελής. Ή  περαιτέρω περί των Ναίτών 
ίνάπρισις χαΐ άπό^ααις έπετράπη είς τάς τοπιχάς των διο^ρων βασιλείων χβι 
Ιπαρχιών αονοδους, ώστε το τάγμα πο» μεν πρωϊμώτερον χαι τραχύτερον, πού 
δε βραδύτερον χαΐ πρ^ύτερο» χατεπιέβ&η. ’ΟμοιύτροΛος δέ δεν Υπήρξεν ούβ'
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«άν χττ,μάιων βδίβδ ίιίβ£»ις. Έ ν μβν Άγγλί*, τλ .ίίβ ίρίτβ αδτί3ν .ΙΧίΛ 
«χέμμκ' 4ν ϋ  ιή  ΓιρμανΙ^ ί^»νιμ ,̂911β« μ*ταξδ των Ίωαννιτων χάΐ τβ^ 

Γιρμ*νιχο5 τάγμβτος* ίν δΐ τή ΚβστιλλΙ^, χβτίλββίν 4π«ντ* -ώ ηίμμβ* 2ν δΙ 
>1̂  Άρβγων(γ χβΐ ϋ)ρτογι)λίί; Ιπρβιχίσθητχν δι’ βντων δγχώρι* ίπποτιχ4 τάγ- 
,μβτα. Ό  «λιοτβΤος τών Νβϊτών ήγοιίμινβί ’Ι ά χ ω ίο ς  Μ ο λ α ίΰ ί ίββνβτώδηι 
'ϊιίττβν *υρδ« Ιν Πχριαίοι;, τζ) <304.— Έξηχολοδβτιβ* β* δ Φ£λι««ο« χβΐ ί |ω -  
τζριχως αύξάνων το χράτοί αΟτοΰ. ΝοΙ μίν ή χβτβπ(»βι< των Γάλλων υπαλλι^·  ̂
ϊω ν χαι στρατιωτών «ροίχάλβσίν ίν ΦλβνδρΕβ, τί^ν δχοίαν, ώ< χρ<κ(πομ«ν, «Τχ*ι 
|ΐϊταβάλίΐ βΙ< 2ΐΕβρχ{αν, στάσιν δίΐνοτάτην, <302, τ4 δϊ βταλίντα χρδς χβΕβΗ 
«τολτ)ν αντη$ βτρατίύματα Ιχανΐίλημμένωσ ήττι^θΤ]σαν’ άλλ' ό Φίλιττπο;, χοσ* 
τορθώσασ τ*λ(ΐ>ταϊον, 4304, ν4 νιχι ,̂σ  ̂ το&{ στασιαστίτ, δθιώρηστ μεν φρδνιμο» 
να ικριελΙΗρ ε(ς (!ρτ|νιχίι« διαπραγματεδσεκ, 1305, ηρδ« τ4« βιομηχάνουσ, τ4^ 
κολνανΟρωιτονσ χαΐ ζωνιρδν έχοδσα; τδ της αυτονομίας αΓσΟημα Φλανδριχ4< 
«δλεις, χβΐ νλ ά«οχΒταση{ση *ίς την χομητίαν αί>το5 'Ρ ο β Ιρ το ν  Γ', τδν υΐδν 
τον «ροηγουμάνωε ^λαχισθεντος χαΐ άποθανδντος ΐ^δη χδμητος, ίΐΐέτυχεν δμως» 
®ι4 ιιάσης ·χόντ.ρ{βς, ν4 σφιτίρισδή δίιδλογον της χώρας μέρος. Πρδςμεβημτ· 
βρ(·ν δλ {ιτεξέτεινε τήν χυριαρχίαν τοι> τιερί τδν 'Ροδανδν χαΐ ε!ς τ^ν χάτ» 
'&αγγεδοχίαν, δι' δγορας, βίας χβί ίλλων θεμιτών χαΐ άθεμίτων τρδκων. Ίδίω^ 
ίλ δμεσον ίιτιοτελη αδτοΰ χατίστησε τδν είς τδν Άραγωνιχδν οΤχον άνι^χονται 
ήΐ^εμδνα τοΰ Μομπελλιέρου, τιολεως τίτε άχμιαιοτίρας χαΐ αυτόν τοϋ Δουγδο<$~ 
νου, διά τε τΙ,ν δν αδτή συγχέντρωβιν δλον τοΰ ίμχορίου της μεσημβρινής Γαλ
λίας χαΐ τήν τών Ιπιστημων δπίδοσιν, μάλιστα δλ της (άτριχης χαΐ τής Εβραϊ
κής τε χαΐ Ελληνικής σχολαστικής φιλοσοφίας. Ούτως ήκλωσε κατά μιχρδν τ4 
κράτος αίιτοΰ είς τάς χώρας τμ  ’Δρελατιχοΰ ή Βουργουνδιχοΰ βασιλείου, ε!ά 
τδ δποΐον, πρδ Ιχατδν ίνιαυτών, δκί μάλλον χα( μάλλον «εριεστίλλετο ή ίσχΐΙΙβ 
τοΰ Γερμανού αΰτοχράτορος. Τδ δΐ μίγιστον άηίχτημα, οπερ Ιχέτυχε ττρδς 
τ4  άνατολιχά σύνορα, ήτο ή ΐϊδλις χαλ ή χομητία τοΰ Αουγδούνου, τ4ς δποία^ 
τφ  1343, καθ’ όλοχληρίον δντδς του Γαλλικού κράτους ττεριίλαβεν. Έν γένει 4| 
χυβέρνησις τού Φιλίχποο Δ ' 6ηηρξε δεσποτιχή, τυραννική, αυθαίρετος· Λλ* ά- 
νάγχη ν4 δμολογήσωμεν, οτι, Ιπειδή σχοιιδν κύριον προίθετο, τήν διά τής Ινι- 
«χύσεως τής Μοναρχίας ιιεριστολήν τής φεουδαλιχής πολυαρχίας, τούτο δέ 61* 
ήδύνατο χατ4 δυστυχίαν πολλάχις νά χατορθωθή είμή δι4 της βίας, πολλαΐ τωϊί 
ίεσποτιχωτίρω* αύτού διατάξεων άπέβησαν εύεργετιχαί. Μετέβαλε τ4  παρλαμέ*· 
τα , τ4 δποϊα μέχρι της έποχής ίχείνης ήσαν συνέδρια συμβουλευτιχ4 «ε(Λ τδ *  
δημοσίων πραγμάτων, είς άνώτερα ήτοι βασιλιχ4 διχαστήρια' χαΐ ίπειδήτ4 μ ί ·  
λη αΰτών διωρίζοντο ήδη ύπδ τού κυριάρχου, πρδς δέ χαΐ ϊηαντα τ4  λ ο ιπ ϊ 
τής χώρας δικαστήρια περιήλθον είς χεΤρος τών βασιλικών ύπαλλήλων, 4ηαα4 
ή διχαιοδοσίβττής χώρας δπέκυψεν, έπΙ Φιλίππου, δπδτδ κράτος τού βασιλ£ώς« 
Αδτή ψαίσχροτέρα άπάτη είς 4)ν πολλάχις έξώχειλε, δι4 ν4 πορισθή χρήμα
τα, συνετέλεσεν είς την παγίωσιν τής κυβερνητικής χαΐ διοικητικής Ινδτητας» 
Πολλάχις λ. χ . ένίθευσε τ4 νομίσματα, καταβιβάσας 6τειτα την άξίαντών ίκ- 
δοθέντων χιβδήλοίν νομισμάτων* άλλ’ &ν δι4 τούτου ίζημίωσε καΐ τδν λαδν 
χαΐ έαυιδν, έπέτ>χεν δμως συγχρδνως την χατάλυσιν τών νομι^ατοκ'οπείων 
Ιλών τών βαρώνων, έπισχδκων κ*ί δήμων, δςρι εΤχρν τ4 δικαίωμα αοδ κύπτει» 
«ομίσματα.



ΪΜημα δ Ί 237
Φίλιππον Δ', άποΟανόντβ τώ 1314, $ΐ[8ίχθΐ) 4 πρεββύτιροο του 

Λ ου8οβΤχο( Γ, οττις, Νικίαν μδνον βαβ^λούβαο , πολλίΐς, παρΔ τ4 σύστημα 
του πβ·^ο«, ιί< το&« ίύπατρίδαί έποίησ* παροχωρησοις, 7να ΙξωμενΙηι αύτοίι^ 
ε ίί πολοίΐίίϊς δΐ ;^ημ«τικβς ήναγχιίσ&η νΔ χατβφύγι^ χ«ακι<σεις, Γνα Ιπαρχέ* 

({( νέον τ«ν& χατβ Φλανδρίας πόλεμον, χα6’ 6ν χαΐ άτυχης &πήρ{ςν. "£ν 
των Ιν χ^μ α τιχή  Ιχείνη άμηχανίφ παρ’ αΰτοΰ διαταχθέντων συνετόλεσιν (ίς 
την Ιπίδοσιν τοΰ ΓαλλιΧΜ πολιτισμού, διότι «πότριψςν ςίς τούς δουλοκαροίχους 
των βασιλικών χττ,ματων την όπΙ μικρά χρηματική ποοότητι άπελςυθόρωσιν’ 
τούτα δλ εΤχεν Ιπιτρόψίΐ χαΐ ό πατήρ αύτού ώς πρδς τήν Ααγγεδοχίαν. —  Τού 
Λουδοβίκου δ υΐδς άπέθανι τέσσαρας ήμόρας μιτα τδν πατόρα, 1316, ο ίδλύπδ 
τοΰάδίλφοΰτου Φ ιλ ίπ π ο υ  Ε ' συγχληθίντες είς παρλομίντον, κατδ την άρχαίαν 
ϊννοιβν τής λέζεοις, χόμητες άπόνειμαν την βασιλείαν εις τοΰτον, ίγήσαντος 
χατλ μέρος τήν θυγατέρα τοΰ Λουδοβίκου Ιωάνναν Β', £ν χαΐ νόμος βητώς άπο· 
χλιίο» τάς γυναΐ^χας άπδ του θρόνου δεν ΰπήρχεν· ώστε τ0τ* χατλ πρίκον άνε- 
κηρύχθη θεμελιώδης τοΰ κράτους αρχή, δτι γυνή δίν δύναται νίι βασιλβύση τήβι 
Ταλλίας, χαΐ τούτο έηΐ τή βάσει δήθεν άρθρου τινδς των άρχαίων Σάλιων νόμων 
(σελ. 17), οΤτινες δμως άληβώς οΰδεν σαφές χαΐ οριστικόν περί τοΰ άντιχειμένοΟ 
τούτου διέτασσον. Ο Φίλιππος Ε', ευτυχέστερος άναοειχθεϊς του άδελφοΰ π ι^  
τον Φλανδριχόν πόλεμον, χατέπουσεν αυτόν, 1320, διό λυοιτελοϋς είς τήν Γαλ
λίαν εΙρηνης, χαΐ βελτιώσεις δέ τινας Ιζτ'τησε νό είσογάγη είς την χυβέρνησιν, 
ίλ λ  άπέτυχεν ώς έπΙ τό πολύ διό την άντίπραξιν τών εΰπατριδών χαΐ τοΰ κλή
ρου, τους όποιους δέν εΐχε ττ,ν Ικανότητα νό καταναγχάση, ώς ό πατήρ. —■ Ό  
τοΰ Φιλίππου Ε ' άδελφός καί διάδοχος Κ ά ρολος Δ 'ό  χα λ ό ς , 1322^1328, 
δπανέλαβε τός τοΰ πατρός βιαιοπραγίας, καΐ Ιδίως Ισφετερίσθη τήν Ναυάββαν 
καί τήν Κομπανίαν, Ιγύμνωσε δέ χαι έζέεοσε τούς Ιουδαίους, τούς έπί Λουδο
βίκου Γ λαβόντας τήν ίδειαν νό έπανίλθωσιν είς τήν Γαλλίαν* προςτούτοις χαΐ 
τούς ’Ιταλοός τραπεζίτας, τοός οποίους απλώς Ι,οιηΙίΐά* ώνόμαζον τότε, Ιζέβα- 
λε της χε&ρας. Πιρ> τοΰ προς τοός "Αγγλους πολέμου αδτοΰ, μικρόν κατωτέρω· 
Επειδή δέ, άποθανών τω 1328, οδτε υίόν χατέλιπιν, οϊτε άδελφόν άλλον εΤχεν, 
αΐ δέ γυναίκες πάλιν τότε, δυνάμει τοΰ λεγομένου Σάλιου νόμου, άπεχλείσθησαν 
τής διαδοχής, άνηγοριύΟη βασιλεύς δ πλησιέστιρος άββην συγγενής αότοΰΦι
λ ί  π π ο ς  ΣΤ ', ό υΙός Καρόλου τοΰ Οΰαλενσιανοϋ, άδελφοΰ τοΰ Φιλίππου Δ ', χαέ 

'άνέβη οΰτω εις τόν Γαλλικόν θρόνον ό δεύτερος κλάδος τοΰ Καπετιχοΰ γένους,
Ο ΰ α λ ε ν σ ια ν ό ς  οίκος, δστις χαΐ διεφύλαξε τήν βασιλείαν, μέχρις θΰ έζέ- 

λιπε, τω 1589.
Συμπληροΰμεν ήδη τήν τοΰ παραγράφου τούτου καί τοΰ τμήματος ιστορίαν 

διό τής έχθέσεως τής βασιλείας τοΰ Έ δ ο υά ρδ ο υ  Β', άσθενοϋς υίοΰ χαέ δια
δόχου τοΰ Ισχυροΰ χαΙ ίπποτικοΰ βασιλέως τής Αγγλίας Έδουάρδου Α ', Ό  
νέος έκεΐνος ήγεμών, παντάπασιν άνεπιτήδειος Δν προς τήν χυβέρνησιν χαΐ άλ- 
λότριος τοΐς "Αγγλοις διό τό Γαλλικό αότοΰ ήθη, παρεδόβη Ιζ <έρχής είς εύ* 

..νοούμενους, ών πρώτος υπήρςιν ό Γάλλος Π έτρος  Γ α υ έσ τω ν , άνθρωπος 
κθΰφος καί άλαζών. Ό  Έδουάρδος Α ' εΤχεν έξορίσει αότόν, μικρόν πρό τοΰ θα
νάτου, άπό τήν Αγγλίαν, άλλ’ ό Έδουάρδος Β', άμα βασιλεύσας, τόν άνεκάλεσεν, 
'έπέτρεψεν αυτώ άπειρα χτήματα και προνόμια, χατέστησεν αυτόν χαί έπίτρο- 
•πον τής χυβερνησεως, δτε μετ’ ολίγον προσήλΟεν είς τήν Γαλλικήν Βονωνίαν,



%38 ίΙΕΣΗ «ΡΓΟ«Α'

»νβ «ίβη* *ι< Φίλιππον Δ ' χβΐ οοζίοχθη τ^ν θογβΐ/ρβ « ο  ' ϊ β ^
'β ίλ λ α ν ,  ίν γίνίι «οβύτην πβρίοχβν βύτω ίι3ναμιν χ^£ ανηοζ τοβοοτο· 
χατ<χράτ9η της δονάμιως τούτης, Δοτι, χβτ^ ^βρουάριον «οο 1308, οΐ έχ;οη- 
(ΐύτιροι των μςγιοτάνων οομμαχ^οονχςς, προίηαμένοο του έ^αδέλφου τού βα- 
«ιλ^ως θ ω μ 3 τ ο ϋ  Λ α γχα ο τρ ιχο ,ΰ , ήνίγχαοον τον Έδονκίρδον ν’ έπομο- 
χρύνη τδν Γαυίοτωνα ίπ δ  τής Αγγλίας. 'Λλλί μ κ ί  Ινβ μήνα ύ ι^γρων βαη- 
λ(ύ< διορίζςι αύτ^ διοικητήν Ιρλανδίας χαΐ πολλά δωριΐται αυτιρ χτήματα ίν 

'τ (  τη Ά γγλί^ χαΐ τη Ίρλανδί^' τφ δΐ 1309 χαΐ ιίς  τήν Αγγλίαν αύτδν άν**· 
χςίλίοιν, ίχ  δλ τούτου μαχρά προίχυψςν δν τφ βαοιλτίφ δχίίνφ Δνωμαλία, βυν 
τιλίοαοο ιίς  την παγίωοιν τοΰ 1λ«ιι0έρου πολιττύματος. Έ τ ι ίπά του Μαΐον 
1309, ή βουλή τών χοινοτητ(ι>ν, ώφςληθεϊσα άπά την κοινήν δυααρίβχςιαν χαΐ 
τήν διχύνοιαν τοΰ βοβιλέως προς τους μίγιβτανας, χατά πρώτον προέχυψιν άπδ 

μΙχρ* τής Ιποχής Ιχίίνης τοπιινής αίιτής θίσιως, άπαιτήοαβα γχνναίως τήν 
τςατάπαυαιν τών χαταχρήοτων καί λαδοΰοα ίγγραφον την πςρΙ τούτου ύπύο^ι· 
«V τοΰ βοαιλίως. Κατά δά τά ίχδλουβον ?τος, άνογχαββίντος τοΰ Έδουάρδο», 
4*ό'τίνος ίίίδολής τών Σχώτων, νά ουγχαλίοη παρλομίντον, τά παρλαμέντου 
τούτο έβύβτηοεν έπιτροπην ίπτά έπιοχόποΜ, δχτώ χομήτων χαΐ Ιξ βαρώνο», 
ήτις άπιχιίρηοε γενικήν τοδ πολιτίύματος μιτοββόβμιιπν, τήν δποίαν ύπςχρεώ- 
βη δ βααιλςΰς νά άποδίχθή χαΐ χυρώοη, «> 1311. Τή νίον τούτο πολίτευμα 
ιυριοε, πρής τοϊς £λλοις, τήν Ιτηβίβν συγχρύτηοιν τού παρλαμέντου χαΐ τήν βύμ- 
πραξιν τών βαρώνων περί τους ι2ς τά άνώτερα άξιώματα διοριομούς’ έχανΑ* 
τ ι« ν , δτι ίπαιτεΐται ή  βυναΐνεβις τού παρλαμέντου διά νά προβχληθή δ ατρα- 
τάς χαΐ νά γίιη πύλεμος, δτι Απαγορεύεται πδ ϊα  τών βασιλικών χτημάτων Απ- 
βλλβτρίωσις, δη δά χαΐ αύταί αΐ γενόμινβι «ρύτερον άπο τοΰ Έδουάρδου δωρεαλ 
Λναι ίχυροι· έπΙ πάσιν βΐ βαρώνοι ΐπήτν,σαν οΑ μύνον τήν έξορίαν τοΰ Γαυί- 
ατωνος, άλλ’ ίνεο δίχης Ιτιμώρησαν πάντας τούς έπαδούς αύτοΰ τε χαΐ τοΰ β«- 
•ιλέως. Και 2μως ούτος Ιν άρχή τοΰ Ιπομένου ϊτους Ανακαλεί πάλιν είς Α γγλίαν 
τάν εύνοούμενόν του, Αποφαίνεται δι’ ΙγκυχλΙου Ιπιστολης πάντα τά χατά τοΰ 

Ταυέστωνος πραχβέντα παράνομα καΐ προσχαλεΐ άπαντας τούς Σερίρους τοδ 
χράτοος νά προστατεύσωσι τούτον χατά τών μεγιστάνων. Αυτοί δά όπλιαβέντες 
τίτε, όπύ θωμδν τον Λαγχαστρικδν, συλλαμέάνουσι χαΐ άποχιραλίζουσι τάν 
Γα-υέστωνα, 1302. 'Ο λαός κβ; οί κατώτεροι εύπατρίδβι, ο7τινες Ισέδοντο ?«, 
τύν βασιλέα, χσριζόμενοι εις τήν μνήμην τοΰ πατρύς του, προςτούτοες δ’ Ιφο- 
βήθησαν ήδη τήν αγρίαν καΐ Αλαζόνα τών βαρώνων δεσποτείαν, παρέσχβν είς 

•τδν περΓΰδριοβέντα Έδουάρδο» συνδρομήν τινα, δι’ ής ήδυνήβη νά Ανβέξη έπΙ 
δλίχλ»ίΐον ?τος είς τούς Αντιπάλους, μέχρες ου, χατά ’Οχτώδριον τοΰ 1313, 
ίγένετο συμ6ιδασμδς καΐ Αμνηστία τώ·/ πεπραγμένων. Ά λλ’ ή Αμοιβαία δυσπι- 
•τΙαέξηχολούΟησεν,ΙπήλβονδέχαΙ Αλλα δεινά. Ό  'Ρ ο β έ ρ το ς  Α ', δ Βρύχιος 
ώ,ελ^μενος Απο τάς έν Ά γγλί? ταραχάς, έ|έβαλενΑπο τύ «λειστβν μέρος τής 
πατριοος του τάς Άγγλικάς φρουράς* επιιτα δΙ χαί Ιχ  του συστάδην, τφ  131*, 

?®2ερά ΙπήλΟεν έπϊ δύο ?τη σιτοδεία, 
ϋν υυιλλίφ έςειό^άγη στάσις, χαΐ Ιν ΊρλανοΊφ οί {«αγενείς διεπολέμουν προς 

τ ^  έποίχο^^ Άγγλους, δρασττ,ρίως ύπή του βασιλέως τής Σκωτίας όποστηρι- 
ζομενοι* Ιπ 'ι δε π ^,ν, 4 Έδουάρδος ίγένετο ύποχείριος νέου πάλιν εύνοουμίνου 

γ ω ν ο , ϊ υ υ ^ π . ν ί ΐ ρ ο υ ή Δ υ : ; ι , ί ί ρ ο .^ ^ ] ( ;  υςεροιι^ε), ιίς 5ν τοσαντα



ΤΒΙΗΜΑ Δ'. 23»
|^{ν (ΐμ ί χτήματα χαι προνόμια, δ τ τ ΐ Ιχίντ^κν α ^ ΐς  -:̂ ιι ^{νον *τδν ίλλων 
||ΐ(γΐ9τάν(ι)ΐ. Τιλιυταΐο* ό βανιλ<$ί;,.ηανταχίθ«ν πΐίζίμηος, ήναγχί6θΐ] να Οπό- 
ΙοχΕ&  ̂ ιΙ< α&τβ&(, δτι θέλει έχπληρώαει ^χριΰύς ΐ&ΐ δι«ά|ει<  τοΰ κροεχτεθέν> 
Βος χθλιτεύματοβ, ο ΐΐ έν αλλαις λέζεσι θέλει ίιποτα^θή έντελόκ ε!ς τ^ν έριηο· 
ίχρατέαν' χαΐ τέτε είμπέρεη νά γέν^ νέαν χβτά Σχώΐων έχατρατεέα. Ή  Ίρλαν- 
|ί(α  ε!ρτζνεντε, {^Μοθέντοΐ τοϋ βτρατοϊί 8» ό 'Ροβέρχος ιΤχε «έμψει αυχέθι μετλ 
Ιΐόϊ7 Ιδέον άθελφοϋ' ή δλ χατ’ αΰτοΟ τού 'Ροβέρχοο ίχνχρατιία δεν ηδδοχ(μΐ)Μ 
^ λ ν ,  διδτι δ θωμάς δ Λαγχαηριχδ; χαΐ οΐ δπαδοέ χου, δυοαρενηιθένΐΐς α ΐθκ 
λ . χ .  της ϊΐροαγομένης χιρος χ8ν Σπένιερον εύνοιας (&ν χΛ οδτ« ητβ χατ’ δρ- 
υ(ας αννετώτερος τού Γαυέατωνος, δ δέ δμώνυμος πατέ,ρ του, άνηρ Ιχανδτατος) 
9γχατέλι«ον τον ατρατον, δι’ 8 ολως δπέβαλον την ε^οιαν τοϋ λαΜ, πιατεύσαν 
τος, δτε χα\ συνεννοούντο λάθρα μετά τοΰ βχσιλέως τής ΣχωτΓας* δλλ' δηωςδ^ 
•βοτε, μετά την άναχώρτ,οίν των, δ 'Εδουάρδος συνωμολόγηαι διετή δπλων δνβ- 
χωχήν, συμψωνηθέντος αροςτουτοις, δτι, διαρχοδαης αυτής, θέλουν γένει δια· 
τεραγματεύσεις περί είρτ'νης, 4349, ~  Μετ’ δλέγον έπανελή^ηααν αΐ έα(ι>τεριχβΙ 
ιααραχαΙ, αΤτινες χαι αδιαλείπτως σχεδόν ^δη έ|ηχολούΟησαν μέχρι τοΰ θανάτου 
ετον ’£οουάρδου. θ !  βαρώνοι άναγχάζουσι τον βασιλέα νά άποπέμψη τάν Σπέν· 
«ερον χαι τον πατέρα του άπο τά χράτος’ άλλά τοσοΰτον χατεχράσθηβαν τής 
παντοδυναμίας ήν τότε άπέχτησαν, ώστε ο4 χάτοιχοι των πόλεων χαι οΐ χατώ· 
τεροι εΰπατρίδαι, μετά πλείστης προθυμίας υπέρ τοΰ βασιλέιυς ήγωνίβθησαν 
νείς τον έχραγέντα έμφύλιο* άγώνα. ϋ  δ ’ ’Εδουάρδος ήδυνήθη νά χατα^άλη τά 
των άντιπάλων στρατεύματα, συνέλαδε τάν θωμαν τον Ααγχαστριχάν μετά έννε· 
νήχοντβ δύο άλλων βαρώνων, ήνάγχασε τούς άλλους νά φύγωοιν άπο τής Α γ 
γλίας, χατεδίχασεν είς έπονείδιστον χαι βάρβαρον θάνατον τόν τε πρδηον χαΐ 
πεντεχαίδεχα των λοιπών χαΐ έδωρήσατο τά χτήματά τοη είς τους φίλους, 4323. 
Το χαχύν όμως έχ τούτου δεν Ιπαυσεν. Οΐ Σχώτοι, ΰπύ των βαρώνων προηγου· 
ΐεένως προτραπέντες, Ιπανέλαβον τάς είσβολάς αύτών' ή προς τούς Σπενσέρους 
«υνοια, ών ό νεώτερος άπέβαινεν όσημέραι μάλλον άγέρωχος, δυσηρέστει πάντας, 
!χάΙ αΰτον τον δήμον, χαΐ αΰτον τον χλήρον, ιδίως δέ τήν βασιλίδα, ήτις χαέ άλ· 
Ιλως μή ώσα τωλλά χρηστή, τά τε ήθη χαΐ τόν χαρακτήρα, άντιπορέστη ήδη χατά 
Ιτοϋ συζύγου, αφορμήν λαβοΰσα από τής “ριδυς αυτοΰ πρός τόν Κάρολον Δ ' τής 
ΐΓαλλίας. —  Ή  ίρις αυτή, άρχίσασα άπΐ> τοΰ 4322, διότι δ ’Εδουάρδος δεν 
ηδωχεν είς τόν τελευταΐον τούτον τόν δφειλόμενον δρχον πίστεως, τ,ύίησε το
σοΰτον, ώστε δ πόλεμος καπήντησεν αναπόδραστος* άλλ’ δ ’Εδουάρδος, ένεκα των 
άσωτεριχων περισπασμών, μή τολμών νά άπομαχρύνη τόν στρατόν δν είχεν έπ} 
τζ> άγώνι έκείνφ παρασκευάσει, έπεμψε, κατ' άπαίτησιν αύτοΰ τοΰ Καρόλου, τήν 
>1δ(αν σύζυγον είς Παρισίους, 4325, "να χατορθώση τον συμβιβασμόν. "Επειτα, 
Ιίβτειλε χαι τόν πρεσβύτερον υιόν του, τόν μετέπειτα βασιλέα ’Εδουάρδον Γ ', "να 
ίχπληρεόση τήν ύποχρέωσιν τής δρχωμοσίας. Άλλα τότε ή βασιλίς Ισαβέλλα 

, συνεννοείται μετά τοΰ νέου λόρδου Μορτιμέρου (δστις, εΤς ών τών Ιπιχινδυνοτάτων 
•φΰ συζύγου τί^ς έχθρών, ε'χε πρό τίνος διοφύγει άπό τής φυλακής χα'ι βιέτριβεν 
ΐν  τή Γαλλική αύλή), λαμβάνει μετ'αυτοΰ σχέσεις στινωτερας τών πολιτικών, 
συμμαχεί μετά τών "Αγγλων μεγιστάνων χαΐ παρασκευάζεται νά έπιλθη χατά 
τοΰ Έδουάρδου. Ουτος έζήτησε νά άποτρίψη τόν έπικρεμάμενον κίνδυνον χβτα- 
:ηολεμών τόν βασικέ» τής Γαλλίας, οστις ύπεχρέωσε τιμόντι την άδελφήν του να
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β«γ«^ϊ1α^ ϊη« ΓβλλΙας. ΆΧλ’ βδτη ?β « «  Λχ» βνμώηρώβίΐ τ ΐ ί  ηαρ«· 
βχιο ίί 8 ιΐ  τοδ χ6μη·Κ»ς 'Αννο»ί*« -(ΗβοηίΒΐΐί, ΗβηίΐιΗ), το» όχοίο» τ^^ β»γβ- 
τίρα «ροέχίΐτο νλ ν»μ<?ίο9τι δ »ίδς της, «ρίγχηψ Ούαλλίβς, ώσΐ», χβτ( Σ*ι:ΐΙμ. 
€ριο» το» 43 ί6 , ίχίδιβάβΰη ίΐς Συφφολχίβν, μ κ α  το» βτρατο» βδτή<. Οΐ ιτλ«ϊ- 
οτο. τω» ώχβτριδών Ιτάχθηββν μ ιτ’ αύτης· δ λ«δ« το» Λονδίνο» 4«βοΙ«ο* χατί 
Όχτώδρίον- ό «ατήρ τοδ Σπίνοίρο» ηνβγχάοβη νδ «βραδώοτ» τί^ν ΒρίοτοΧί» 
χαΐ «ανΒτώθη* χ « «  Νοόμβρίον ο»ν»λτ.?θ>ϊ χ*1 ίπηγ^ονηθηβδτδς δ Σπίν»»ρος· 

•δ ’Εδουάρϊος Β' ήνβγχβσδη τιλίοτβΐον νδ πβρβδοβή *ί« τον χϊμητα Έ ^ ^ ϊ-  
χ « ν  τδ »  Α α γ χ β ο τ ρ ιχ δ ν ,  τον άδίλφδν το» θωμά* ή*Ί»*εέλλ«, β»γχΛί· 
«βο* «1« Αονδϊνον π(φλβμίντον, ίχέτοχ* παρ’ «ώτο» δχλαγΜγΛχώί ς4 3 Ίβνοοβρίο» 
.4321), τήν χ·8βίρ«οιν το» βϋζόγοοτης χ·1 τϊ̂ ν χοιροτονίβν τοϋ δλως άιίδ *ύ- 

χ ^  το» Μορτιμίρου έξτ,ρττιμίνο» ττρίγχτ,πος τη ; ΟδβλΧίβς* δ δΐ δοοτυχν 
|)α9(λοδ(, άφο» ίούρΟη ά«δ γυλβχτ,< ιΙ« χολικήν, άν*οχολο*ίββη, χβτδ Σοπτέμ^ 
6ριον, δια ηοΐΕοραχτυμένο» ηδτ^ο».

ΤΜΠΗ,Ι 0£»ΠΙΟ\·

ΣΐΐνώτΕρος <ιύνδεβ{(ος ιΔν Εύριδ'καΙχών έπίχρατειών χαΐ προ> 
παρασχεοή αύτών ε:ς συγχρότησιν πολιτιχοί) ουβ^ή^εατος.

1 3 0 0 — 1 5 0 0 .

§- 2 0 .

έντδς της ιτερτόίο» ταύτης, οΐ ήγεμίνες έηΐ ριάλλον χβί 
ονθίίταντα» εί; τίιν αΰβαιρεοΐαν τ ίς  ιΤΛίτικη; εξουσίας, δ ίε  λαδς εύ· 
Αδγω; αγανακτεί ίιοΕ τ+.ν ήθικίιν έξαχρείωσιν τοϋ δυτικοΰ κλ-ίρου. ή  
ριίση τών «ο>ιτών τιίξις άττοβαίνει δσημέραι ίσχυροτέρα εί« τάς τίΧείν 
βτας Εύρωπαϊκάς «ΟΛίτείας. 0  ίττποτιχή τάξι; &τπ)κύτ?ΐΓει είς τίιν ίι*ε“ 
^ογην τών ήγεμι5νων. Αΰτδςδ λαδ; άρχίξεινά βΰνοισΟανεται τΐν άξίάν 
τών δικαιωμάτων αότοΰ, ώ ; δηλοϋται άτΛ τοϋ ίεροΟ κ«1 γενναίου ΰττϊρ; 
έ>ευ9ερίας άγώνος τών έλουητίων. ΚαΙ διά μέν χ ίΛ  χρ'^σεω; τής « ιτ  
ρίτιδος, τής αυγχροτά,σεω; μονίμων «τρατών καΐ τής ουστάβεως το&' 
ίτεζικοϋ, αναιρείται ά τ Λ  του; εύπατρίδας τδ άτοχΑειστικον διχαίωμβ 
τών οπλών και το» ηοί.έμου» διά δέ τή; έπιδδσεως τών «ανεπιοττί- 
μείων, στερείται δ κλήρος τό άποκλςιστιχδν χρονδμιον τής χαιδέίας 
καΐ διδασκαλίας. Η εθνική φιλολογία καΐ τέχνη χαράγουσιν 2ργα μαρ- 
τυροΰντα τήν έξέγερσιν αίσβτμάτων χρδτερον νεναρκωμένων χαΐ τήν 
9ύναμιν καΐ τήν άνάπτνξιν τήν δχοίαν ίλα^ον τά πνεύματα. 0  τυττο- 
γραφιχή τέχνη αποβαίνει ρ.ετ’  ολίγον ίργανον δραστίριον τής σχήμα- 
■^κΟίΐΰΊΑ Αοινί  ̂ γνώμης. Τδ έμπόριον καΙ ή βιομηχανία προάγοντο^ι



ΤΜΗΜΑ Ε*. 241
0«ο[Λββίω;, (λά>Λ-ηα Λ ς τ?ΐν Ιταλίαν, *ί; τάς Κάτω χώρας, ε{; ·τΐ]ν 
Γερ[;.ανίαν, ααΐ άποχτώσι νίας χηγά; «λοιίτου ώ; έκ ττί; άνακολύψιως 
τϋ ; τ ί  Α{«ρι*ΐ{ ααΐ τη; ί ιά  θαλάσσης «ρ4; την ίνίικήν όίοΟ. ίνω  ίε  ή 
Ασία καί Α ΑφρικΑ βυθί!^ονται $£; τήν βαρβαρότητα καΐ άπ&βάλλουσι 
πάσαν πολιτικήν ίύνα{Λΐν, ε£; τάς Εύρωπαϊκάς πολιτείας τουναντίον συρ.- 
ττίπτουσι ποικίλαι καΐ ίρασηίριχι άφορραί έπιίόσιως, ί ι ’ ών ράλιστα 
εξασφαλίζονται ρέν τά  πολιτεύρατα καΐ τά ίικαιώ[;Λτα, ώριράζει ίέ  καΐ 
τελιιοΰται ό πολιτικός καΐ κοινωνικό; βίος. Αφ’ έτέρου, οΐ κραταιωθέν- 
τες ί ί η  Αγερόνε; πολλάκις καταχρώνται ^εινω; τδν  ΐυνάρεων τΑς πο
λιτείας. Τά γείτονα κράτη επιτηρούνταν άπό τοΰίε άροιβαίως ρετά 
πολλΑς δυσπιστίας, ώς όκ τδν πολυειδων δέ σχέσεων των εθνών καΐ 
των κυβερνήσεων αυτών, ή διεξαγωγή τών έξωτερικΰν πραγράτων απο
βαίνει προσόν ουσιώδες τών Αγερονικών καθηκόντων. 6  έσωτερικΑ κα-' 
τάστασις καί αΐ έξωτερικαί σχέσεις τών έν Ιταλία ρικρών ηγερονιώι 
παρΑγαγον παρ αΰταΐς πολιτικΑν τέχνην πονηροτάττ,ν και ραδιοΰργον, 
τΑ; όποίας αΐ άρχαΙ ρετεβιβάσθησαν καΐ εις τάς πλείστας κυβερνήσει; 
τΑ; δυτικορεσηρβρινΑς Εΰρώπ·/ις, άφ’ ίς  έποχΑς, άποπειραθείσης τΑς 
■Γαλλίας τοϋ νά κυριεύση τΑν Νεάπολιν, Α Ιταλία κατέστη τό ρΑλον τΑς 
ίριδος τΑς Ισπανίας, της Γαλλίας καΙ τΑς Α’ΰστρίας. £πΙ πάσιν, Α έν τ^ 
Εύρώτηρ έγκαθίδρυσις τοΰ Τουρκικού κράτους προεκάλεσε ρέν τΑν ενω- 
σιν τών χριστιανικών πολιτειών, άλλ’ Α ένωσις αΰτη ούδέ ειλικρινής, 
Ουδέ διαρκΑς υπηρζεν,

§ · 2 1 ·
έκθέτορεν πρό πάντων τΑ ν κ α τ ά  τ ό  π ρ ώ τ ο ν  η ρ ισ υ  τΑς 

τ ε σ σ α ρ ε ς κ α ιδ ε κ ά τ η ς  έ κ α τ ο ν τ α ε τ η ρ ίδ ο ς  Ισ το ρ ία ν  τ η ς  
Γ ε ρ ρ α ν ία ς  κ α ΐ τ η ς  Ι τ α λ ία ς ,  καΐ τΑν σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν  Α γ γ λ ο - 
Γ α λ λ ιχ Α ν  ίσ τ ο ρ ία ν ' τΑν τελευταίανταύτην, άπό της έποχΑς ρέχρ· 
τΑς όποίας ένορίσαρεν καλόν νά παρατείνωρεν αύτΑν είς τό τελευταΐον 
ρέρος τοϋ προηγουρένου τρηρατος.

Α . Γ ε ρ μ α ν ία  κ α ΐ Ι τ α λ ία .  κάτοικοι τών Έ λ ο υ η τ ιχ ώ ν  χωρών
Σο’υητίας, θορίου καΐ Ούντιρβάλδης, άπλοι όντες ποιμένες, είχον ίιασώτει τήν 
έλευθερίαν αυτών καΐ ηοαν αυνδεθεμίνοι προς άλλήλους £ιά ιρλίβ; άρχαίας. 
Διετέλουν δέ όπό την άμεαον τοΰ αΰτοκράτορος κυριαρχία- ,̂ έπ'όνόματι τοϋ 
όποιου άρμοστης διεζηγε παρ’ αύτοΐς την ποινικήν δικαιοσύνην, καί, άπό τών 
χρόνων τοϋ αΰτοκράτορος "Οθωνος Δ ', είχον άναγνωρίοει άρμοοτάς τους Άψο- 
δουργικοΰς χομητας. 'Ο  'Ροδόλφος καί 0 Άδόλφος έοεδάοόηοαν τά δίκαια αυτών, 
άλλ’ ό Άλδρίχτος Λ ', γενόμενος αΰτοκράτωρ, ίζΑνηαε νά χυέιρνησρ αΰτογνω* 
μόνως τους έλευθίρους ποιμένας, χαΐ διώριβε διοιχητάς αύτών ανδρας βίαιους* 
συγχρόνως δέ καΐ οί είς τάς χώρας έχΐίνας χαΐ περί αΰτάς οΐχοΰντες εΰηατρίδαι
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ν« *«το<Λ*1η·σιν βύτέβ., δ,τι ο'ι Ιπ«Τϊ ϊπ ρ » |«  *1< Λλ·< Γίρμ»»ιχ4« 
νώραί, νίι α»α.ρί·»9ΐ »«« *» ίργ« '*^’'  “«  “^"
« ΰ  χαΐ ν· χβτχ-ττι'ίωσι 2βΛοπορο{χο«< τοίΐί άν6ρώπο^.ς αΟτούς. Κατ’ »ύτνχ£β» 
ξ , ^ , ν  .!ς τας Έλουητιχ^ί Ixί^β^ χώρβί »5«ορ«{ τινί< χαΐ τιμώμίνο. βΤχοι, 
Λ ιν έ ; οδτε ίντ.χον, ούτε Ι.βελον χατατβχβώβιν εΙς τ^ν τΟν Ιτπιίβν τ.ί|ι»· οΐ 
«ϊχτι οίτοι ήν<«τΐίβν μετίί των ίγχριτωτίρων «βιμίνων, 2ιίι χ£ι ματαιώβωσι τ1« 
άχοτΜίρβί τβϊ *ύτ^xράτι»ρβ  ̂ χ*ΐ τ«ν Ιπχίοιν, ώ» οΐ τώεΕίτοι ί»βν ξίνοε «1<τλ«
» ν λ « β ί βδτΰ'»· δ « » ,  ίν ίτ«ΐ <307, μιχρΜ μιτ4 τίιν ί τ τ «  ίιν *Τχ» χάβη 
έ Ά>βρ£χτος £ν θ·.ριγγί?. ? » '« « * . »’· Ρ«^ο*Ρ«γί«»
β^τοδ Χ.1 τδν διοιχητώ» « υ  ίχορνφώθη»αν, ίξερ^άγη Ιν Έλοϋτ,τία ί«ανίατα«9. 
Τ ίι νιοΧ Γ ο υ λ ιίλ μ β υ  Τ £λλο« χβΐ «ρ^ 'η ^  τορβνχίβς τ£>» ίιοιχττ*» Ε ρ- 
μ ιίνοο Γ ί ϊλ ίρ ο ι .  χ«) Β ε ρ ιγ γ Ιρ β υ  β*ωρο3νται ατΊμερο-. ώ« χαθαροί μ&- 
Ιοι· χ·1 χατίι τ’ ίλλ* δ£, τ^ χ«β£χ«στβ τβί ίπνχιιρηματος τβΰτοο δί» Λνβ» 
ίη α λ ΰ ς  γνωστά. Κβτ* τί,ν «ράδοσιν, βΐ τρ«ΐί επισημάτεροι ίνδρις των χω- 
ρων £χί£νων, ί  ££ Οδρ(» 0 6 ά λ τ* ρ ο «  Φ δ ρ τ ιο ς , ό Ιχ Σαι»ητ£« Ο ύ έρ ν .-  
ρο< Σ τ β ο υ β γ ά χ ιρ β ί  χ«1 δ £? Ούντερίάλδτ.β Ά ρ ν δ λ δ β ί  'Α λ δ /ν ιο « ,  
9»·;ιη*7δμίνοί άνίι δ£χ* ίνδρβς, τοίι« μάλιστα Ισχύοντ«< »1< τ&< δ4«^δρο«< 
χβιλάίας, σνΛίλββν, χβτΐ Νο£μβριβν του 4307, *£? 'Ρύτλιβν χα« βι»νεγώντ,σ«4 
.ΐΜρ\ τβδ τρδιηχ» χαβ’ 8ν β£λοι»ιν ίξωσει τβί>< δικιχτ,τ4< χβΐ ταπεινώσει τοΟί 
αλαζόνας Ιππείς. Μετ’ β£»τ«ν ίινώθτ.σαν πολλλ ϊγχριτ* τοδτδκίΜ γ£ντ), τά όποια, 
άντιταχβεντα είς τίιν Αύστριαχή» »>Ρ'“Ρχί*’'ι ίμιβηίηββν **£ κβτεδιώχθτ,σαν 
{.πο το5 Άλβρ£χτοο χβΐ των διοικητών βύτβδ, ήδη δε άνελαβον τήν ηγεμονία* 
τοΟ ύπίρ ανεξαρτησίας άγώνος. Την πρώτην τοδ Ιτοος 4308, χαθ'ήν σονεφω- 
νήβη ν ΐ γίνη ϊναρξις το3 Ιπιχειρήματος, ίξεπολιορχήΟησαν άπανταχοό ο£̂  πύρ
γοι, έξώσβησαν οΐ διοιχηταί χαΐ οΐ Ιππιϊς, χαΐ, μετά έπτα ήμερας, άνενιώθη ή 
αρχαία μεταξύ των χωρών ό μ ο σ π ο ν δ ία , ί« ί τώ σκοπφτήςνπερ τοΟ πατρίου 
πολιτεύματος άμόνης.

Ό  ’Αλβρέχτος ήτοιμάζιτο νά τιμωρήση πιχρώς τούς αύδάδεις δρείτας τής 
Έλοοητίας, δτε ή χαΐ πρδς τούς Λλοος ύποτελεΐς τΟραννία αύτοϋ προεχάλεσε »«ν- 
ωμοσίαν, προΙσταμ£νουτοϋν£οι> Ίω άννο ί) Σ ο η β ιχο ϊί, οΙοδ 'Ροδδλροο, τού προ- 
αποβανόντος άδιλΐροδ του Άλδρ£χτοι>, τής δποίας οοτος £γ£νετο θύμα, δολοφονη
θείς τή 4 Μβίοϋ 4 308. Οί βολο^νοι, δραπετιύοαντες, διέζησαν άθλίως ίν ίξορίιι, 
ο1 δΐ "συγγενείς χαΐ φίλοι των ίπαβον τά πάνβεινα άπύ τών τ£χνων τοδ Ά λ ίρ ί-  
χτου. Καί οΐ μίν π£ντε αύτοδ οΐοί βι£σωσαν τά χατά τήν ΑδστρΙαν χαΐ Σοη- 
βίαν χτήματά του, άλλ’ ίπειδή 6 οΤχος βύτος εΤχεν άποίή πέρα τοδ μετρίοο 
Ισχυρός, οΐ ΓερμανΛ ήγεμδνις ίπέδεβχαν τό ύπέρτατον άξίωμα τού κράτους είς 
ίτορον, άναγορειίσβντες, κατά Νοέμβριον 4308, αύτοχράτορα τον χόμητα Ε ^ ^ ϊ -  
χο ν  το ν  Α ο ο ξ ιμ β ο υ ρ γ ιχύ ν , δνομασθέντα Ε ^ ^ ϊχ ο ν  Ζ . —  Ο νέος αυτο- 
χράτωρ, ών ίνηρ «λιίστου λόγου άξιος χαί γενναίος, έφρόντιο» πρ» πάντων ν 
άποδεί^ ιΐς  τούς Γιρμανούς, όπόσαν εύεργετική δύναται νά άποβή ή νόμψ®< 
τοΰ μονάρχου έξουσία ε’ις χώραν, της όποίας άπ’ έσχάτοεν οί μλν δυνασται χαΐ 
Ιππείς χατήντησαν λησταΙ, αΐ βέ πόλεις, δη(χοχρατίαι. Ο Ε ^ χ ο ς  ήγωνίσθη 
ν4 άνορΙώση άττανταχοδ τύ δίκαιον χαΐ τον νόμον, άνεμνησεν είς τάς πόλεις, 
βτι εΤναι πόλεις αύτοχρατοριχαΙ, άπέδωχεν εις τάς τρεις Ελουητιχας χ<*¥®τ 
τά έρχαι* αύτδν δίκαια χαΐ προνόμια, χοΐ συνέδεσεν ουευς αύτβς πάλιν μέ



2^υμΙνϊη, διί: ·2η« Ιχιττ,$(ΐύτΐ)'»ς αυτοΰ, τ&ν Άψοβουργιχλν οΤχον, 
.τιμώρηΜ τδν λ^βτριχ^ν χάμητ* Ούύρτίμβ<ργτ,< Έδίρβρδον, κ ιι, ΙχΙ πρβ- 
τάσ4ΐ ιών Βοημών μιγιτιάνων^ οΐτιν«(, 2υβανα7-^ιτοΰντ(4 χατα τοΰ βαβιλίως 
αύτώ* Έ^^Χβν* («ίλ. 233)^ xα‘τΕζ«ν^βΐη9αν χατ’ αΰτοΰ, αυν^ζιυξ* υΐίν *«» 
?Ιωάννην μιτ* χηρ«< 'Ροίύλοοι*, « 2  υΐβϋ τ«ϋ Άλβρίχτου, Έλιϊόδιτ, 
χβΐ χβτέϊΤΓ,βΕν α2τον βανίλια ΐη (  Βοημίας, 13Μ , ίζώαας τύν Έρρΐχαν νής 
Καρινβίις (ίς *(2 έονχατο* αΐτ»2. Ταΰτα $< ίιαπράζας, ο ί ΐ ΐ  Γουέλφοι
χαΐ οΐ Γι$(λλινοΙ Ιταλίας ί^τ^α α η ο  τήν αυνίρομην τοί), έχορεύΟη (ίς 
Ιταλίαν, της ύποίας Ικθίτομιν έν αυνίψιι την χατλ την ίχοχήν ταύτην χα* 
τάατααιν.

Έ ν  'Ρώ μ 'ρ , οί Κολίννοι, οΐ Όραΐνοί χβΐ Αλοι μςγοτάνων οΤχο« ιβχνον 
τοαοΰτον, δατι χαΐ 6 Βονι^άτιος χαΐ ό Βτνίδιχτος ήναγχάαΟηααν νλ ίδρςι^αω- 
«(V Ιχτλς της ηίλίως. Διλ 2λ της ίχ ΐ Κλημιντος Β ' μςταθίαιως το2 «αχιχοΰ 
θρήνον <ίς Αΰίνιώνα, ολως Ιξίλιχιν ίη ί τΕνα χρόνον ή ηολιτιχ^ τών παπώ« 
Ιζον>α(α 2ν τή *Ιταλ!^. Έντςύβιν 2ττ(χράτηβ*ν ή Σιμωνία χαΐ πααα χαχί την 
Ιχχληαίαν χατάχρηβίς. Έ π ιδ ί)  δλ Ετέρου ο2 μιχρί^ ΰπηρχεν ^δη χαΐ ή δια· 
νοητιχί^ ίνάητν^ς, ηροέχυψαν &χανταχο2 μεταρί^υθμιαται, ζητο2ντςς την μετα
βολήν τών έχκληβιαβτιχών πραγμάτων. Μάλιατα ά^ιομνημδνευτος τών άνίρών 
τούτων, είναι 6 Δ ο ο λ χ ϊν ο ς , οατις, 2ν τοϊς χηρύγμααιν αΰτοίΤ, άντέταααε την 
μεν ά^έλειχν το2 εθαγγελίου εις τήν πομπήν της ίχκληαίας, την δλ χοινοχτη* 
μοαύντιν τών πρώτων άποβτολιχών έχχληαιών εις τα ήγεμονιχί χτήματα τών 

’ίίπιαχύπων χαί τών ήγουμένων χ«ι ιίς τήν 2πΙ της χατοχής τής χώρας χαΐ τών 
άνθρώπων Ιρειδομίνην άριττοχρατίαν. Εύρε δ2 πολλούς ύπαοούς είς τήν ΐνω 
Ιταλίαν χαί προίτριψεν αύτούς χ ί  ίδρύοωαι χριατιανιχήν τινα (δίαν πολιτείαν, 
Τνα άπαλλαγώαι αυγχρίνως της τε χοβμιχής χαΐ τής πνευματικής χαταπιίαιως. 
Ά λλ ' άπ^τυχε, χαταΛ.ηβείς, <308, 6πδ το2 παρί τών ίπιαχέπων αυγχροτη- 
βίντος κατ’ αύτοΰ ατρατοΰ. Ό  πάπας Κλήμης Ε ', δστις εΤχε ζητήβει 2ν τώ με
ταξύ νλ άνβλάδη Ιν μερει τούλάχιατον τήν 2ν Ιταλία χοίμικήν αδτου άξουβίαν, 
πεμψας ούτίβι ατρατον ύπύ τον μάχιμον κοί πονηρόν καρδινάλιον Ν α π ο λ ίο ν -  
τα  Ό ρ β ϊν ο ν , άλλα ούδαμοΰ είατ,χούαβη, εΐδεν ήδη τήν είς τήν χερβδνηαον 
ατρατείαν του Έ^^Ιχου Ζ' δχι μλ δυααρίαχειαν , &ν χαΐ βεδαίιος δίν δπεΟύμει 
τήν δριατιχήν άνόρβωαιν τοΰ αύτοχρατορικοΰ άξιώματος. —  Ό  βασιλεύς τή ς  
Ν ε α π ύ λ εω ς  Κάρολος Β' άπέθανε τ0> 4309, άφοϋ περιιποίησεν είς τον Ά ν- 
διγαικχον οΤκον δπασαν τήν δύναμιν δαην εΤχεν εις τήν Ιταλίαν ί  αΰτοκράτιορ, 
διέτι χατίστησεν 2ν τώ 2χχλησιαβτιχώ χράτει υποχειρίους τύν τε πάπαν χαΐ τούς 
εύπατρίδας, είς δό τήν ίνω Ιταλίαν άνεδείχθη προϊστάμενος τών Γουίλιρων, μέγα 
προςτούτοις Ισχύσας χαΐ παρ’ αΰτοΤς τοΤς ήγεμδσιν, διοι μάλλον άπίχλινον είς 
τύ Γερμανικόν κράτος ή είς τούς Γάλλους, κατασχών δε καΐ τοΰ Πεδεμοντίου 
μίρος. Κατίλιπε δΐ τήν άρχήν, ούχΙ είς τόν άπό τοΰ πρεσβυτίρου υ'οΰ έ’γγβνον 
Κάρολον “Ροβέρτον, τόν έν Ούγγαρί^ βασιλεύοαντα, άλλ' είς τόν νεωτερον υΙον 
του “Ρ ο β έ ρ το ν , πρός δν 4 πάπας Κλήμης περιήλθεν είς ^ιλιχωτάτας σχέσεις. 
Κατά τήν έποχήν ταύττ,ν, ή Γουελ^κή καΐ Γαλλική μερις Ιφαίνετο Ιπικρατε- 
οτάτη έν τή Ίταλί?. Οΐ θανάσιμοι τοΰ αύτοχράτορος χαΐ τών Γιβελλινών έχθ^ 
Φλωρεντινοί διεπολέμουν πρός τούς τιλευταίου; μετά δυνάμεως Ισχυρδς, λα ον- 
^ες είς έπιχουρίβν χαΐ παρά τοΰ “Ροβέρτου μοίραν τών γενναίων έκείνων μ“χη-
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ιών, οΤτινίί βν*ίχ»«νΐο μ«Ί ί» βλλων έθνώ^, χβλοι3μινο» όμως 1δίω? Κα- 
■»βλώνΐ6ΐ χαΐ Άρ#γώνιοι, υιιτ,ρέτουν ώς μι»β<κρόροι {1« Λ β ί τα« ντ'βονς χβΐ 
*αρ«λί»ς '.ήί ΜϊΒΟγίΙον) ββλάσστ,ς. Ή  Γένο«* χαΐ ή Ένίτ!* ίταρίββοντο ΰπ^ 
ίίΐ·.ώ» έμψ«λ(ων ίρίδβν. Ε1« Φ^ρ^άρβ» ήριζον ιιιρί τή« ίρ χή ί β'.άφβροί ή γ ιμ ^  
ν*< τοϊϊ Έ β·ϊΐχο ί5  οΤχου, ών ιΤς ίηώλτ.βΜ ίπ*ΐϊ« «τινιιολΐ'< ϊΐς  ιο «  Ενίτους, 
οΐ ί ΐ  χβτοίχοι «ύ■ΕΪ1̂ , δι4 ν« ΑποφιίγωΛ τοΰϊο, ««ριδδβΓ,βαν 6»ς τδ'< «άηβν. 
ΈντιΟβίν «ροίχοψ* ιτδλΕμοί μιτοξύ Ένϊτίβς χβΐ ίχχλτ.σ^««. Οΐ Ενετοί Ι|«ά- 
βίτ.σαν μ*ν άιιδ της Φε^^βρβί, άλλ’ ή ιιόλιί βδτη, χαχΟΛΟιηθιΐσ» δπο το« < τ ^  
ροιροριχοδ το3 τιάτίΒ οτρβτοΰ, β»εχάλε«» «υβις ϊνβ δχ των τοΰ Εβτίχοΰ οιχο» 
ηγεμόνων, δ δ» τείπας χβτ/ρ«γ* τδτ* πρί,ί τδν φίλον »ΰτοό "Ροβέρτον, χβτ*- 
«ττ·.»»; βύτδν ίιτίτροττδν τοι» *ί« Φε |̂^άρβν χαΐ »1ς 'Ρωμβνίχν, χ«1 ο Ροβέρτος, 
2βτι« διέτριβε χ « ’ έχεΐνο το« χρδνου εΙ< Προουηγχίβν, ίβττευβε νλ μεταδ^ 
4310, είς Ίτβλίβν, ιερ\ν?^ φδάβη όβύτοχράτωρ.—Πβρβ τοΐς Φ λ ω ρ εν τ ιν ο ις  
διτ^χει ή 4ρχαΙ« ?ρ« *»' δεαμβχη. Ή  ίξω»0εΤ»β μερίς των Αευχών 
χηοεν ήδη μετί των Γεβελλενών της χώρας χαΐ διίε τούτοο χατέατηαεν Αδύνα
τον την χίβοδον αότης είς «όλιν δλως Γοοελφιχήν. Ό  πάπας Βενεδιχτος ηβί- 
ληαε νλ «νδιαλλάξη αύτούς πρδς τούς άντεπάλοος, χαΐ, άποτοχων, αφ<^ι«την_ 
«ίλιν. Επειδή δε ούδε τούτο ισχοαεν, οΐ ΔεοχοΙ χαΐ οΐ Γιβελλινοί ηβέλη»αν| 
δΛ τής ρίας να έμβάλωβιν είς Φλωρεντίαν, τή βονδρομή χβι της Πιατοΐας. 
Άπεχρούϊθηβαν όμως, χαί τότε οΐ Φλ<ι>ρεντινοΙ, ίχοιχοομενοι, έπεχείρηααν την 
•πολιορχίαν της τελευταίας ταύτης πόλεως μετδι φοβέρας δπιμονής, εις ήν οί πο 
λιορχούμενοι άντέταξαν ϊαην χαρτερίον. Τελευταϊον ή Πιβτοία ηναγχααίίη να 
Ίταραδοθή, 1306, οΐ δέ δ{ηγρ<ωμ1νοι νιχηται ίπηγαγον δεινοτάττ,ν βφαγήν,

, ι̂αν τή τείχη της πόλεως χαΐ χατηδάφιβαν όλα τα παλάτια χβι όλους τους πύρ- 
' γους τών Γιβελλινών χαι τών Λευχών’ όθεν οί έξόριατοε τής Φλωρεντίας έζητηααν 
•^η  δαυλόν χαΐ βυνδρομήν παρίι τφ αΰτοχράτορι τής Γερμανίας. —  Τούτου δέ 
την προβταοίαν χαΐ Ιπιχουρίαν ίξητήβατο χα\ έ Ματθαίος Οΰϊοχδντις, ί_ προ)ην 
τοΰ Μ εδιολάνου  χυριβρχης, διότι ο1 Ούϊβχοντννοί, μετέ την πτώοΙντου, 
πολλάχις έπεχείρηααν οΓχοθεν ν4 άναχτηαωαι την Αρχήν, βλλ ατείτυχον ηρχ* 
δ έ ίν  Μιδιολάνιρό Γ ο υ ίδ ω ν  Δ ελ λ α τό ρ ^ ε , ώς Αρχηγός των Γουέλφων.^ 

Ό  Έρ^ίχος ΑπορεύΟη είς την Ιταλίαν, φθινοπώρω τοΰ 1310, μετά μιχράς 
μέν δυνάμιως, Αλπίζων δέ Αν μέρει εις τον Φίλιππον Δ ' τής Γαλλίας, όατις 
ύπέσχετο ν’ ΑναχαιτΙση τον 'Ροβίρτον τής Νεαπόλεως, Αν μέρει είς αυτήν την 
χατάατααιν τών πραγμάτων τής Ιταλίας, Από τής οποίας όμως δεν ώφελήθη 
Απιτηδείως. Γουέλφοι χαΐ ΓιβελλινοΙ Αζήτουν Αξίαον την προστασίαν του* Αλλ» 
φυσιχοΐ χαΐ είλιχρινεΐς αΰτοΰ σύμμαχοι ήσαν μόνοι οί μονβρχιχοΐ ΓιβελλινοΙ^ 
οί δέ δημοχρατιχοί Γουίλφοι, χαΟώς χαί ή παπική χαί ή Γαλλική μ*ρ'·<ι ήθίλον 
νά τον μεταχειρισβωσιν όπλοΰν οργανον τών συμφερόντων ανιτών. Ο Ε^^ΐχος 
Αντούτοις, άντί νό σττριχθή Απι μόνων τών Γιβελλινών, ΑφαντάσΟη, οτι δυνα— 
ί*ι νέ συμβιβάση τές 2ύο μερίδας χο'ι όπό Αμφοτέιων Αφενοχίσθη. *Έη ίν  
Μεδιολάνιρ αίιτοΰ όντος, 6 Γουίδοίν χαι ό Ματθαίος παρισχεύασαν Από χοινΜ στά
σιν χατό τών Γερμανών* χαΐ αυτή μέν προελήφθη, άλλ'ό αυτοχράτωρ, οστις· 
Αστε'φθη Αν τη πόλει Αχείνη, διή τοΰ σίδηρου στέμματος, χατα Ιανουάριον τοω 
1311,Αχρονοτρίβη«εν Αν αΰτήμέχρις Απριλίου χαΐ ίοωκεν οδτω καιρόν είς τ̂ ις̂  
χυριωεΑρας Γονςλφιχός πόλεις νό παρασκενασβώσιν είς άμυναν. Ό θεν, ο «
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Ινιχώρτ,βι τ^λοΐ Ηιδιολάνου, παρ{λα$ι μίν άμαχητί ττ,ν Εριμώνην,ττ,ν όποια* 
χα\ ίδίχω( Ιλ(ηλάττ)οι χα^ Ιν μίρει χατ^ηρίψεν, Ιγένϊτο δΐ, μετ& δναχιρή πο- 
λιορχΓαν, χόριος τής Βρ(οχ(ας, τή» δπο£αν ϊ-π «ιχρότερον Ιμάβτιζ«ν, άλλ4 δι4 
τήν προχυψαααν ίντοΰθεν κοινήν τών πόλεων άγανάχττ,αιν, όνότ,βΐν, δτι δΐν δόνα* 
ται πλόον ν4 Ιξβχολοοθήηι τήν ίόβεΓαν πρός τήν 'Ρώμην, δια τής Φλωρεντίας,, 
δδδν, χαΐ, μίταβαλών δρόμον, ήναγχάοθτ, ν4 τραπή Ιπ'ι τήν Γένουαν. Ένταΰβι 
Ιχρονοτρ(5τ|αί πάλιν ίνευ λόγο» άπδ τοΰ ’Οχτωίρίου μέχρι του Φεβρουάριου, 
χαταπιέζων άφ’ ένδς τους κατοίκους καί άφ’ {τέρου επιχείρων νέους αυμβιβα- 
βμούς. Ή  Γένουα ήτο δι^ρημένη ιίς  δύο Γιβελλινιχάς ιρατρίας, χαθώς ή Φλω
ρεντία είς δυο Γουελιριχάς. Ό  Έ^^Γχος έζήτηβε ν4 ουνδιαλλάξιρ αύτάς, άφοΰ δλ 
χαλ δι4 τούτο χαί δι’ £λλα δυοτ,ρέαττιοεν άμφοτέρας τ&ς μερίδας, μιτέβη δια 6α- 
λάααης εις Πίσζν, χαΐ έντεΰβεν, πρίν φθάαωοιν οί έχ Γερμανίας μεταπεμ^έντες 
ίπίχουροι, δρμηβεν έπλ τήν Τώμην. £ ίς  'Ρώμην εύρε πλείονα ή δατ,ν προβεδόχα 
ίντίβταοιν' ό "Ροβέρτος εΤχε πέμψει έν τφ  μεταξύ τδν άδελιρίν του Ίωάννην είς 
τήν μέθ7)ν “Ιταλίαν, Τνα άντιταχβή είς τδν βΰτοχράτορα, χαΐ ά Ίοϊάννης προχατέ- 
λαβε μέρος τής πόλεως, οΐ δε σύμμαχοι αϋτοΰ Όραΐνοι, ίτερον. 'Όθεν 2μα εΐαελ- 
θδντος τοΰ Έ^^ίχου (χατ4 ΜάΙον 4312) δεινός έξε^^άγη πόλεμος* οΐ Γερμανοί 
δέν είμπόρεβαν νά έξώαωαι τους άντιπάλους άπό τής μτ,τροπόλεως τοΰ Αγίου 
Πέτρου* Δοτέ ό *£^|^ϊχος ήναγχά*6ην4 ατεφβή, τή29  Ιουνίου, είς τήν Λατερανι- 
χήρ>, ήτοι τήν έφημεριαχήν τοΰ πάπα έχχλτ,οίαν' δέν χατέπειβε δέ χαΐ είς τοΰτο 
ιούς Καρδιναλίους είμή μετά πολλής δυβχολίας, τό δέ χείριοτον, άντί ν4 άιςο- 
επάατι τήν έχχληοίαν χαΐ τόν πάπαν άπό των χειρων τών Γάλλων χαΐ ν4 άνορ- 
ΐώβγι τήν τε άρχαίαν τής έχχληαίας τάξιν χαι τήν έν 'Ρώμ'^ χαΟέδραν τών καρ
διναλίων χαΐ τοΰ £χρον άρχιερέϋς, ώς έπεθυμουν οΐ άγαθώτεροι τών Ιταλών χαΐ 
συνεβούλευεν ό Δάντης, έξεναντίας παρέατη ύπέρμαχος τοΰ Κλτ'μεντος χαέ έδή- 
λωαεν, δτι θέλει καταπολεμήσει πάντα τόν άνθιατάμενον είς τήν "Ρωμαϊκήν αύ- 
λήν. Έ χ  "Ρώμης άνεχώρηοεν ό αύτοχράτωρ έν άρχή τοΰ φθινοπώρου χαΐ ήθέ- 
λτ,αεν ήδη νά πολιορχήαη, μετά δυνάμεων μικρών, τήν Ιαχυραν Φλωρεντίαν* 
άπέτυχε δέ τόσιρ μάλλον δσιρ ένόαηαε βαρέως, χαί ένφ, ουμμαχήαας μετά τοΰ 
Φρεδερίχου τής Σικελίας, έπεχείρηαε νά ατρατεύαη χατά τής Νεαπόλεως, άπέ- 
θανε χαθ’ όδόν, έν άχμή τής ήλιχίας, τή 24 Λυγούατου 4343,

"Ο θάνατός του έματαίωαι τάς έλπίδας όλων τών Ιταλών ύβοι έφρόνουν, δτι 
μόνον διά τοΰ μοναρχικού πολιτεύματος δ’ύνανται νά παύσωαιν α1 άδιάλιιπτοι 
πολιτιχαΙ ίριδες καΐ συμφοραί τής πατρίδος αυτών. Ό  πάπας Κλήμης διώρι- 
σεν άμεαως έπίτροπόν του είς τήν Ιταλίαν τόν βασιλέα τής Νεαπόλεως "Ρο
βέρτον, χαΐ έσφετερίσθη μάλιστα άπασαν τοΰ νυτοχράτορος τήν χοσμιχήν έ|ου- 
σίαν, διαρχούσης τής μεσοβασιλείας, άξιώοας βητώς, βτι ένέας) χηρεύει ή  αυτό- 
χρατοριχή άρχή, ή έξαυσία έκείνη προσήχει τφ  πάπα. Είναι άληθές, δτι μετ* 
όλίγον, 4344, άπέθανε χαΐ ό Κλήμης χαΐ δτι ή ύπέρ τά δύο ίτη άμφισβητη- 

. θεΐσα έχλογή τοΰ διαδόχου του ήδύνατο νά δώση είς τόν αυτοχράτορα αφορμήν 
τοΰ νά άφανίση τήν παπικήν άξίωσιν, άλλά χαί τό αΰτοχρατοριχόν άξίωμα χα- 
τήντησε μήλον τής ίριδος, έπΙ πολύ μάλιστα πλειότερον χρόνον.

Τοΰ αξιώματος τούτου δύο παρέστησαν έν Γιρμανίφ μνηστήρες, 0 τοΰ αύτο- 
χράτορος Άλβρέχτου πρεσβύτερος υίό; Φ ρ εδ ε ρ ϊχ ο ς  ό καλός, χαί ό τής άνυ 
Βαυαρία; ήγεμών Λ ο υ δοβ ίκ ος, έπιχ).ηθι1ς Ε ', ύ>ζ αύτοχράτωρ* τό άρχαιρ#»
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«ΐίκ^ν βυνίίρΐΜ, <9 Όχ·5<ι>6ρίο« <314, <5τ» ίιτ,ρημίνον,
/άλλον δβ<ρ την ψήιρον..τΤ|« Βοτ,().(»« 4ντ«ίΐο»ο5ντο ίν  *ύτώ δ,τ* βαηλ«ν« Ιωάν
νης, ό το5 «ροτ,γον(ΐ.ίνο« βυτβχράτορχ «ί4ς, β« ις , ροίού/ίνος τάς ά|ςώο«(ς τοδ 
Φριίορίχοι) άκΐ οής Βοτ,μίβς, ϊτά«α(το μ(«ίι 'οΟ Λουδοβίκου, και δ τον άντί- 
«·>ον τούτου 6*ο»τιιρίζων, 'Ε^ί^ίχος ττ,ς Κ«ριν6{·ς· προοίτ» ιηρί τής Σ«ξονι- 
χής ψηρου ίύοήριζον ήγιρίνις. Ό δίν έκβοτη μιρϊς ίχιιροτένηο* τον Κιον βίηής 
(«οψτίφιον, χαΐ προίχοψςν ίντίΟΘ» ί/ρύλιος τ[ύλ(|ΐος, χαθ’ &ν ή Γιρμανίβ άχ 
νέου &χέι»Μν ·1ς ίναρχίαν, διαρχ(ο>(Γ«ν μέχρι τοΰ θανάτου τού Λουδοβίκου, 
ήτοι τριάχοντα χα^ τρία £τη. Ή  Ιοτορία τοΰβολέμου τούτου άηοβ(ΐχνυ(ΐ, οτι, 
άν τή τ(ο9«ρ«ςχαιδ*χάπ[ΐ έχ·τοντα*τηρίίι, αΐ κ&λιις (Τχον ήδη ηολύ «λοίονα 
βύναμιν ή οΐ Ιβχοΐς· Λΐ πλοϊοτοη των χόλιο» έθίώρουν τδν Λουδοβίκον ώς 
τη3θττάτην αύτΰν χατα τών Ιςρίων χαΐ των ληατριχων Ιππέων χαΐ δυναστών, τον 
δ( ΦροδςρΓχον, ώς βασιλέα τών (ύηατριδών, Ό ς  τοιοΰτον παρέστηοςν αύτδν 
χα\ δ άδίλρόςτου Λ ίοπδλδος,·(δ»τις ήτο χυρίως ή ψυχή τής Αύτφιαχής 
μςρίδος) ( ΐς  τδν έν ίτΐΐ <315 έχραγέντα πέλομον πρδς τδς έν άρχή τοΰ πα- 
ρύντος $ μντ,μονίυβιίσας Έλουτ,τιχας χώρας. Δύται άνςγνώριααν ώς βασιλέα 
τον Λουδοβΐχον χαί ίοχυρώς δπδ τούτου έπροστατίύθηααν χατέιτοΰ «ρογράψαν- 
τος, χα\, διά δύο αρ'/ιερέων, άρορΕσαντος αυτάς Φριοςρίχου. 0 ( Έλουήτιοι έπή- 
χα^ον, ΝοομβρΕφ <315, «*ρΐ Ηοργάρτινο*, ροβιραν ήτταν ςίς τούς δπδ την δδη* 
γ(αν τοΰ Λ«οπδλδου έπιχςιρτ,σαντας νά έμβάλωσιν Εππςΐς, μέγα έντ«ΰθ(ν πςρι- 
οτοιήσαντςς βνομα ιΐς τον πιζιχδν στρατόν των' τδ δΐ δςινύτιρον άκοτέλταμα τής 
ήττης ταύτης διά τούς Αδβτριαχοΰς δοΰχας ΰπήρξιν, οτι μιτ ' ολίγον συνηνώθησαν 
μςτά των τριών έχΐίνων Ελουητιχών χωρών χαΐ αΐ άλλοι γιίτονις χώραι, χΐ 
μέχρι τής έποχής ταύτης ριλιχώς διατςλέσασαι πρδς την Αυστρίαν. Ό  Αβυ- 
δοβϊχος έπςχύρωσς χατά τδ άχόλουθον (αρ τά άρχαϊα δίκαια χαΐ προνόμια τών 
*Ελουητ(ων, προέγραψςν άρ'έτέρου τοδς Αΰβτριαχοδς δοΰχας χαί έδτ,μςυσο τά 
2ν Έλουητία χτήματά των. *0 δλ περί τοΰ βασιλικού άζιώματος πόλεμος διήρ- 
χίσεν άμρίβ^οπος μέχρι τοΰ 1322, δτ(, συγκροτηθείσης, τη 22 Σιπτςμβρίου, 
μάχης χρισίμου περί Μ υ λδόρριον  χαΐ Ά μ π ρ ίγ γ ι ο ν ,  ή Αυστριακή μερΐς 
ήττήδη δλοσχερώς, χαΐ αύτδς δέ ό ΦρεδερΤχος ϊπεσεν αΙχμάλακος εΙς χιΐρας 
τώνΙχθρώντου.

Λιαρχούστ,ς τής χατά την Γερμα'/ίαν ταύτης ίριδβς, είς την Ιταλίαν διε- 
λύΐη πάς δισμδς μετα^ τών χατ’ ιδίαν πολιτειών* πάσα πολιτεία χαΐ πάσα 
πόλις χατήντησςν αύτοχέραλος ή χατεπιέζετο ΰπδ Κδς ή πολλών τυράννοη' ό 
Τββίρτος, βστις, δχτδς τής Νεαπίλεως, ήρχε χαλ τής Προονηγχίας χαλ μέρους 
του Πεδεμοντίου, παρίβτατο μίν έν 'Ροιμη, ίν Τοσχάνη χαΐ ίν Αογγοβαρδία, 
ώς χεραλή τών Γουέλρων χαΐ ώς προστάτης των διχαίιυν τοΰ άπόντος πάπα* 
άλλά ούτε αύτος ούτε δ πάπας ήδύναντο νά Ιμποδίσοισι τήν άδιάλειπτον ϊριν 
χαΐ διαμάχην άπανταχοδ τής χώρας έχείνης, έν ή έντούτοις, χαίτοι τ ο σ α ί^  
Ιπιχρατούσης άναρχίας, ήχμοζι παραδόξως χαί ή έμηορία, χαΐ ή βιομηχανία, 
χχ\ ή Ιπιστήμη, χαΐ ή τέχνη, χοΐ ή ποίησις. *0 βασιλεύς της Σιχελίας Φρε- 
δερΐχος Β' άνβίστατο είς τάς Ιπανειλημμένας Ιπιθέσεις τοΰ κατά τήν χάτω 
Ιταλίαν Ισχυρού αύτου γείτονος, οβτις ούτε ώς νόμιμον τής νήσου χνριάρχην, 
νά τον άναγνωρίστι, ούτε ειρήνην έπίβημον νά συνομολβγήση πρδς αύτδν ήθελεν. 
Έν ςή μέση Ίςαλ.ίρ, ή Φλωρεντία χαΐ ή Πίσα προΐσταντο τών δύο άντιπάλεσν
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μιρίδω», »1< 5 ί ητο διτ,ργ,>χ(»ϊ. τ, χίρίόντ.βο;· ίιδτί ή μ ο  ί^ϊβ βιί-
ίτοτ* τιιβχη »ίί τδ» οΟϊοχράτορα, ή δ« Φλωροτία ί,δυνβϊο νβ θίωρηβή ώίπδλις. 
ελω; άνίξάρττ,τοί άπό ·:οϋ Γ*ρμβνικοϋ κρίτουί. Σημαωτίον δμω<, δις «Ις ίτ-,ν 
Φ).ωρ*νχΙοη· ούδίις ϊτ ι  οΐχοί η κατ' Ιδίαν άνβρωϊτος εΤχ* τολμτ^βϊ» νλ σψίτιρι- 

άπόλυτον, ώς αυνίδαίνεν ήδη είς ιβ« ΐϊλιίαταί Λβγγοδβρδίχίες ηά- 
λεις. Τών Δογγοδαρδικών ΐούΐων πδλεων «λουβιωτότη καΐ Ισ-^οροτάτη ήτο 
Μεδιδλανον, τβδ σποίο» ήρχε πάλιν ό Ματθαίο; Ονΐακοντινδς, κατορθώαα;, {τ« 
άνο τΤ|ί δποχήί καθ' ήν ό 'Ερ^ϊχο; Ζ' ήτο εΙ< την Ιταλίαν, νβ απαλλαγή το5 
δντιπάλοι> τοι> Δελατορ^ε, Ιπειτα δε κατα μικρόν ν2ι £ρ{η καί άπάαη; αχεδδν 
ςή; Λογγοδαρδία;, χχταδάλλων το»; Γουελαιχο»; δυνάατα; των άλλων πέλεων. 
» Κ α τ ά  Απρίλιον τοϋ 1314, άποθανόντο; το» Κλι^^^εντο;, οΐ Ιταλοί καρδινά
λιον άνίδολον δπί δύο ετη την νίαν δκλογήν, άποποιούμινοι νά δώβωαι τα; ψή
φο»; των εΐ; Γάλλον, άλλ'Ιπί τέλο»; δεν άπερογον β,τν δεν δπεθύμουν, χαΐ δ 
τή  7  Λίιγούβτο» 4316, δν Αουγδούνφ, χειροτονηθεί; Γάλλο; Ι ω ά ν ν η ;  ΚΒ' 
άπίδειξεν άμίβω; τυφλήν άφοαίοχαιν ε?; τε την Γαλλίαν καί εΐ; τδν βααιλεα τή; 
Νεαπδλεω;, το» δκοίο» προ μικρό» εΤχε διατελένει χαγγελάριο;* διδτι ήρξατο 
την κυδέρνητιν α»το» διορίαα; τον 'Ροδδρτον Σ»γκλητιχόν τη; "Ρώμη;, ήτοι 4πί- 
τροπον έν α»τή το» αυτοχράτορο;, χαί δι’ άλλων δέ μιχρδν ίπειτα διατάξεων 
δζήτηαε να υπαγάγη τήν Ιταλίαν είς την τή; δχχληβίας εξουαίαν, ήτοι είςτούς 
Γουέλφο»; καί εις τους Γάλλους. Ιδίως δε Ιπαναλαδων την αρχήν το» προκα*- 
τόχου του, δτι, άποθανδντος του αυτοχράτορος, ή δζουαία αυτοΰ μεταδαίνει αυ
τοδικαίως είς τον πάπαν, άπεφηνατο πάν υπό το» Ερρίκο» Ζ' δπιτραπέν ά^ίωμα 
ώς χαττ,ργημένον, άφώριβε πάντας οαοι ήθελον ΐΙαχολουθτ'αει την ΰπηρεοίαν 
αύτών άνε» παπικής Ιπιχυρώαεως καί δπεχείρηαε κατά το» Ματθαίο» Ού'ίτκδν- 
τιος βταυροφοριχήν ηρατείαν, άναθείς αυτήν είς πολεμιατήν άποχτήααντα μ ίγ ΐ 
άνομα δν τή το» 'Ροδέρτου υπηρεαίφ, τον 'Ρ α ιμ ο υ ν δ ο ν  Κ αρδόναν. Ό  το» 
Ματθαίου, £ν τ ^  μεταζΰ άποθανόντος (Ίουνίω 4323), υίδς χβΐ διάδοχος Γ  α- 
λ (ά τ ζ ο ς  Α ', θεωρών (αυτόν δντεϋθεν χινδυνεύοντα, διότι ό αταυροφοριχός οτρα· 
τός εΤχεν ήδη χυριεύοει την Αλεξάνδρειαν, τήν Τορτώναν χαί την Πλαχεντίαν, 
καί κατατροπώβει 4χ το» αυατάδην τους Μεδιολανίτας, δζήτηαε τήν «υνδρομήν 
το» πρό μιχρο» νιχηφορήααντος περί ’Αμπφίγγιον Δουδοδίχο», δατις, π4μψβς 
τιρόντι είς Μεδιόλανον δπιχουρίαν, Ετρεψεν είς φυγήν τόν παπικόν ατρατόν.

'Η  αποτυχία το» πολυδάπανο» τούτο» δπιχειρήματος παρώξυνε τόν πάπαν 
τοαοΰτον, ωατε προαεχάλεαεν άμίαως, Όχτιυδρίιρ 4333, δι' δχθέματος, τόν Αβυ- 
δοδϊχον νά Ιμφανιαθή δνώιηόν το», Ιηί άφοριαμώ, είς τήν δν Αυενιώνι μητρόπο- 
λιν, ?να άπολογηθή, διότι, άνε» παπική; άδείας, εχάλεσεν εαυτόν Γερμανών καί 
*Ρωμαίων βασιλέα* χαί είς τοσοΰτον άναιδιίας προήλααεν ό Ιωάννης ό ^ ε ,  
μεταξύ των πολλών σοφιστικών καί δογματικών αίτιων τή; πρό; τόν Δουδοδΐχσν 
δυσμενείας, άνέφερε χαί τόν πολιτικόν λόγον, δτι δ βασιλεύς ουτος τόν Ιχώλν- 
«εν άπό τοΰ νά γίνη κύρια; Μεδιολάνο». Κατ'ευτυχίαν περιεπλάχη συγχρό* 
νως εΐ; ξριν πρό; τό χρηστόν, τό μεγα παρά τοϊ; πολλοί; Ισχύον χαί «λε(- 
«την ίχον παιδείαν μοναδικόν τάγμα των Μ ινορ ιτώ ν , ώστε χατήντησενόπό 
πολλών νά θεωρηθή ώ ; αίρετιχό;. ΕΓναι άληθε;, δτι ό Αουδοδίχος δφάνη 4ξ άρ- 
^ή ; εί; τήν πρό; τόν πάπαν πάλην ανακόλουθο;, διότι άφ' ένα; διεμαρτυρήθη 
κατ' αύτο» καί {φεσιν Ιποίησεν είς ιεελλουσαν σύνοδον, άφ’ στερο» Ιπεμψιν σίς
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Άνχνιωνα ηΐίτιρίζονηΐοος, Τνα έζιλ<ώβ^ τ&ν αρχιιρίβ. Όθ(ν ί  Ιωάννη; προβ;- 
«ίλΐβίν αΰτον «ζθι; νίί ίμ>ρ»ι;θ^ χκΐ μιτ ' άποΧή; άπ^,ττ|η ν· άηοθΙτη, ίν- 

(ΐΜ μτ,νων, ΐο νψιτεριβΟΙν άζίωμα. "Ηλπιζι δΐ (I; τήν συνδρομήν τού 'Ρο- 
βέρτου χαΐ των Γουέλ^ν, αΐ δποΤοι οδδίνα ήθίλον ν ί  δχωβιν ι ΐ ;  τήν Ίτκλ(ζν 
«^οχράτορο’ Ιτι δε (Ι; τον ^«οιλία τής Γαλλία; Κάρολον Α', όατι; έπεθύμεε 
ν ί Ιξαο9ενίβΐ|) τδ Γερμανιχδν χράτο; χαΐ ν& άιραιρέτ  ̂ άχδ αΰτοΰ τά ; Άρ;λα- 
τιχα; άχαρχ ί̂α;* δχΐ χάοιν, δ πάπα; Ιστηρίζετο εί;τδν Λεοπδλδον τον Αυστρία· 
χδν, δστι;, Ινεχα τή; αιχμαλωσία; τού άδιλιροΰ του, δεν ίβιώρει τήν τύχην τού 
Λουδοδίχβυ συνδεδιμένην μΐ τήν τύχην τοϋ Γερμανιχοΰ χράτου; χαΐ Ιθνου;, εί; 
τδν «ριλοτάραχον χαΐ ιριλοχρήματον βασιλία Βοημίας Ίωάνντ,ν, διχονοήσαντα 
ματλ τήν περί Άμπ^γγιον μάχην πρδς τδν Αουδοδϊχον, χαΐ ε ί; πολλούς άλλοΟ; 
δυνάστας τη; Γερμανίας, ών οΐ πλιΤστοι, ώς προείπομεν, ήσαν ίχβροί τβΐ3 Λου 
δοβίχου. Ά λ λ 'ό  Λουδοβΐχο; είχεν Ιιπΐρ ίαυτοΰ δλας τά; πδλεις' οΐ μεγιστάνες 
συνιστίλλοντο ν^ Ιχτεθώσιν είς τδ μΤοο; τοΰ λαοΰ' οΐ έπιβανέστατοι διδάσχαλοε 
τοίί χανονιχοΰ'διχαίου <ν τοΐ; «ανεπιστημείοι; τη; Βονοινία; καΐ των Παρισίων, 
τά δποΓα ήσαν τδτε τ4 πρώτα τοϋ χριστιανιχοδ χδσμου άκπαιδευτιχδ χαταστή- 
ματα, άπάβωχαν δίχαιον ε ί; τον Λουδοδΐχον' τδ δλ σπουδαιδτερον, οδτος συνε- 
€ι6άσ6η άπδ τοϋ 1325 πρδ; τον άντίπσλόν του Φρεδερ'κον, χατ’ άρχ4 ;Ιπ Ι 
τέρ δρφ τοϋ ν4 ίρξωσιν Ιχάτεροι των χωρών δσαι άνεγνο'ιριζον αυτούς, ίπειτα 
ίπ ΐ τώ όρφ τοϋ να λέδη δ μίν ττ,ν Γερμανίαν, 6 δϊ τήν Ιταλίαν· Ιν άρχή Λ  
τοϋ 1326 άπίΟανεν δ πολύ τοϋ άδελιροϋτου δξϋτερο; χαΐ δρασττ,ριώτερος Λεο- 
πδΧδο;· καΐ δ μδν Φρεδερΐχος ί^ηχολούβτ,σε ιρίρων μίχρι τοϋ βανάτου, 1330, 
τδ τοϋ βασιλίως ονομα, άπιιδή δμως ήτο ήχιστα πολυπράγμων, ή δλη ίίουσία 
περιήλβεν ε ί; χεΐρα; τοϋ Λουδοδίχου, δστι; χαΐ άπεφάσισεν άπδ τοϋ 1327 νδ 
μεταδή είς τήν ’ίταλίαν.

Εΐχον δδ προσχαλέσει αύτδν Ιπιμδνω; άνταυβα ο1 ΓιβελλινοΙ δυνάσται, ών 
πλειστοι, οΐον Μάρχο; Ουϊσχδντι; δ ΜεδιοΧάνου, Πασσερΐνο; Βοναχδσσας ό Μαν· 
ποιύα;, δ μαρχίων “Εστη;, Κ4ν δίλλα Σχόλα; ό Οδηρώνος, 6 Έ πηχοπο; Άρη- 
τίου^ χαί οΐ πράσδεις τών Πισατών, τοϋ βασιλίω; τής Σικελία; Φρεδερίχου χαΐ 
του δυνάστου Λούχχη; Καστρουχχίου Καστραχάνιος, περιεστοίχισαν τόν Λουδο
βίκον, £μα χατελθόντα είς Τρίδεντον, οπού ουτο; συγχρδνω; συνέταξε, δι* αύ- 
τοχρατοριχων θεολόγων, ίντονον διαχήρυξιν, άν ή χατηγ'όρησι τδν πάπαν Ιωάν
νη» ώς αίρετιχόν. Έπήλθε ο'έ δ αύτοχράτωρ, κατά Μάίον 1327, ε ί; Μεδιόλανον, 
μετδ στρατού πολυαρίθμου, χαβ^ρεσε τη; άρχής τδν πρδ; τδν άδελιρόν του Μάρ
κον ίρίζοντα Γαλεάτζβν Α ', διότι δ Μάρκος χαι οΐ άλλο; τοϋ Γαλεάτζου δχθροί 
υπέσχοντο πολύ πλιΐονα τώ» όσα ουτο; ίδωχε χρήματα, ήνώρβωσεν 2ν Μεδιο- 
λανφ τήν δημοκρατίαν, ΰπαγαγών αυτήν ύπδ αύτοκρατοριχδν άρχιδιχασττ,ν χαΐ 
αυτοχρατορι^χο» διοικητήν, χαΐ, περί τα τίλη Αΰγούστου, δποριύθη εί; Τοσχά- 
ναν. Ενταύθα ήναγχάσθη δι4 τήν άχρηματίαν του νδ φορολογήση αυτή» τήν 
άνέχαβεν τβσοϋτον είς τούς Γερμανούς αΰτοχράτορας ά^σιωμένην Πίσαν, άπδ 
δλ ταύτη;^ μετεδη είς -Ρώμην Τν. στειρ&ή. ΟΙ «ολίται αυτής εΤχον 1ν τφ με- 
■»«{ύ Ιδρύσει δημοκρατικήν τινα χυβίρνησιν, προΤσταμένου του Σκ.άόδα Κο
λοβού, είχον προσχαλέσιι, δι4 πρεσβείας των, τύν πάπαν νλ Ιπανίλθη , ί ;  ,ή ,  
«όλιν αύτώνχαί έδΙχθησαν τον Αουδοδϊχον, είσελθύντ* τή 7 Τανουαρίου 1328, 
μετ* πλείστκ; άγαλλιάσιως· ό δλ Ιχολάκευσεν αύτούς ϊχ ι  δλίγο», δεχθείς παρ’
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«ΰΐΰν το ίξίωμ» τοι> οογχΑτ,τιχοίϊ 'Ρώμηί, τδ ίποΤον δ 'Ροβίρτος »Τχι λάβις 
καρλ τοΰ πάηβ, χαΐ «ροοίτι λαβ£>ν αΰτ& τ^ κ&τοχρατοριχ&ν οτίμμβ, Ιν τη μη- 
τρο«δλί( του ίγίοο Πίτρου, άηδ των χτιρών το» Σχίί^^β Κολ6ννο» χβΐ £λλω» 
άπ(ττβλμ{νο>ν το» λβοΰ. —  Μέχρι τη ί έποχή< τούτης ηύίοχίμιι ί  ΛοοδοβΓχος* 
άλλ' έίδη βΐ άχ*τά«β»βτοι άρρρολογίβι το» «ΐχο» ί»»*ριοτΓ'«ι ·πολλο6ς χβΐ Ιξ 
*»τώ» τών ύποδών το»* «ροςτούτοις, νοί μίν 6 «άπας, χβίτοι μαινδμινος χ « ’ 
αύτο», δίν »1οηχού»το «ορδιι τονς Γίρμβνοΐς, τούς οποίο»; ήγωνΙζίτο νά άποσπά- 

άπύ το» ήγςμύνοςτων άλλ'ά'ρ’ έτέρου ούδ’ δ Ανώτερος τής Ίτβλίβς χλήρος 
έπίίβ»το νλ ύποοτηρίξη τ4ς ίπανειλημμένβς διβχηρύξίΐς το» Λοοδοβίχο» χβτίι 
το» πάπα, ώς βίριτιχο»· εΙς τήν οτέψιν το» δέν πβρ{»ρέθη»αν ίίμή δύο έπίοχο- 
•βοι, χβΐ βύτοί άιρωριομένος· τύν παρ’ «ύτο», 4328, χβιροτονηβέντο πάπβν Ν ι- 
χδ λ α ο ν  Β ' δίν έγχββ(δρ»»βν *{μή Ιπίσχοποι, μίθ’ ών οΐ άλλοι »Τχον πβύ« 
άπίοης ποοβ» έχχληοιαοτιχήν κοινωνίαν* τίλί»τ«ϊον δ ένδοοοιαομος τών "Ρω
μαίων ύπέρ το» ύπ’ βύτών προχιιριοθέντος βδτοχράτορος έξέλιπιν, δμβ ούτοΓ 
«ΐίζόμινος ύπύ χρηματικής άνάγχης, άπητηβ» παρ’ αύτών τύν λεγόμενον βδτο- 
χρατοριχύν ^ρον ' οΙ Φλωρεντινοί έπεχείρηοαν χοτ' αύτο» πόλεμον* οΐ εύπα- 
τρίδαι τής 'Ρώμης βονεννοήθηοεη μετά το» 'Ροβίρτο», χβΐ, έπελθόντοιν τώ» 
«τρατευμάτων τούτο» έπΙ τήν πόλιν έχείνην, ό Αο»δοδϊχος ήναγχάοθη νά χατα- 
λίπη αυτήν, παραπεμπόμενος ύπύ τών,άρών χαΐ τών ύδριων το» δήμο», οατις 
πρύ μιχρο» εΤχε θεοποιήοει αύτόν. Ό  ΔοοδοδΓχος, μεταδάς είς Πίοαν, ίπαθεν 
Αλλεπάλληλα Ατυχήματα, ών τό μάλλον μνήμης Αξιόν εΐναι, ατι ό το» Γαλεά- 
τζο» υΐύς *Ά ζζος κατώρθωοε νά Αναλάδη τήν ήγεμονίαν το» Μιδιολάνο», τή 
α»μπράξει το» βεΙο»το» 'ίωάννο». Οΐ δύο ΟύΐοκοντινοΙ έπολιτεύβηοαν ήδη ίν 
Μεοιολάνφ χατά τύ πολιτικόν έχεΐνο ούστημα, τό όποιον χατέατη τότε έπιατήμη 
παρά τοΤς Ίταλοίς, βραδύτερον δέ ΰπό το» Μαχιαυέλλη χοΐ είς χλαβιχά ο»γ- 
γράμματα έδιδάχβη, χαΐ προχτιχώς ΙφηρμόοΟη' άφ’ ένδς δηλαδή έπεχείρηοαν 
διαπραγματεύσεις μετά το» ’ίωάννο» ΚΒ', μεθ' ο» χαΐ σονδιηλλάγηβαν κατά τό 
Ακόλουθον Ετος, Ιξέδαλον τούς ύπαλλήλους το» αύτοχράτορος έκ Μεδιολάνο» χαΐ 
Αφήοεααν Από τών Γερμανών τήν πόλιν Μόνζαν* Α^'έτερο», Ανεγνώριααν τον 
^υτοκρατορικόν πάπαν Νικόλαον, ό Ιωάννης Ούϊαχόντις μάλιστα προεχειρίοΰη 
•ίιπ’ ο»το» χαέ καρδινάλιος, Ιλθόντος δΐ το» Αοοδοδίκο» περί Μεδιόλανον είς 
Ισχάτην Απορίαν, Εδωχαν αύτδ) πλούσια δώρα ινα Απέλθη ταχύτερο». ΤελεοταΤον 

αΰτοχράτωρ έγχατελεί^θη χαΐ ύπ’ αύτών των Γερμανών τα», ώστε κατά Δε
κέμβριον το» 4329 ήναγκάσθη νά Ιπανέλβη οΤκοε»

Μετά τήν Ανοχώρησιν αδτοΰ, ή Ιταλία Ιξηχολούθηοε πάσχοοσα Από τής Ανω- 
^εαλίας τών πραγμάτων χαΐ της χαταπιέσεως Ιπίσης δσον χαΐ ή Γερμανία. Έν 
μεν τή τελεοτα{<!ΐ τούτη χώρ?, πάσα κνδερνητική Ινότης χαΐ τάξις εΤχεν έχ- 
λείψει, ή δΐ Ασφάλεια τών οδών δεν διεττ,ρεΤτο εΙμή δι’ ομοσπονδιών τών πόλεων, 
αΤτινες προεκάλεσαν Αντιπάλους τών Ιππέων όμοσπονδίας* είς τήν Ιταλίαν χα- 
τεπίεζον τάς πόλεις τύραννοι Ανάλγητοι, στηριζόμενοι έπΙ Αγρίων μισθοφόρων. 
ΝαΙ μεν, ό βασιλεύς 'Ροδέρτος, Αφ’ ής έξεχιόρησεν ό Λουδοβίκος έχ 'Ρώμης, 
ο» μόνον έν αύτή χαΐ καθ’ δπασαν τήν μέσην Ιταλίαν έθεωρεΐτο ώς έπίτρο- 
πος το» κράτους. Αλλά εΤχιν έπιχτείνει τήν δύναμιν αύτο» και είς τήν άνω 
Ιταλίαν, δύο δέ μισθοφορικοί το» πάπα στρατοί εΤχον καταλάβει τόν Άγχώνιη 
τήν Βονωνίαν και άλλας είς τά σύνορα της έκκλησιαστιχής Ιπιχρατείας πόλει^
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ό Ί<ύάνη^ Μ μινιν, όη έηέιοχι τοΰ «χοπον αότο» χκΐ δτι έκβγ'ωνίν {ν ̂  
Ίναλί^ ιή» ■πβπιχϊ·,» ίί»Μ(ίίν, άντί της βύτβ*ρ«βρικής· άλλ* τδ δλον το5το «δ- 
τοΰ οίΜ^δμημί χατ(λύ6η ιιάλιν μχτά τινας ^νιαβτούς. Ό  βαβιλιδς της Γαλλίας 
ΦίλιΐΓβος ΣΤ ' ί,λπιβ» τίτ», άρ»λούμίνος άπδ τη» μίταξύ »ο3 ν ίτΛ  χβΐ του βύ- 
τοκράτορος ίριν, »δ αποβκάαρ ίηδ της Γιρμανίας τα τςλςνταΐον λιίψανον τοϋ 
«ρχαίον Βοοργουνίιχοϋ χράτοος' 4«άηας τδ» «υνίδρβμιν *1ς τούτο, οΐ ί1 Γάλλοι 
«αρίλαίον οονιργδ» χαΐ τδ» «ολυχράγμον* βαολία τής Βοημίας Ιωάννη», διδτι 
•δτος, γινύμςνος χύριος τής Τυρβλίίος, ίντιΰβι» ϋ  πςριχλαχκίς χαΐ ιίς τδ τή ς  
άίνω Ιταλίας αράγματα, ««ριήλθι» *ίς ή̂£«ν «ρδς τδ» ’Ρο^ΐρτον, ^  δδ 'Ρο$άρ- 

Ιτος, <ρο&ούμς»ο« μήπως δ Φίλιππος άπςχτιίνη τδς £«1 των διχαίων τού Γέρμα* 
-νικοδ χράτοος ά^ιώβιις του καΐ »1ς τη» Ιταλίαν, ητο πολέμιος των Γαλλικών · 
βουλευμάτων* ή άπιιλητιχή α3τη αυμμαχία τών Γάλλοη, τοϋ πάπα χαΐ τού 
ϊάαχινητου χαΐ φιλοχρήματου βαοιλέως τής Βοημίας, ήνωαε τελευταίο» δναντας 
τοδς μικρούς ίυνάατας τής ίνω  Ιταλίας χατδ τών ξένων. 0 ΐ  Οΰϊοκοντινοΐ, οΐ 
Έαται, οΐ Σχάλαι, οΐ έν Μαντού^ μετά την πτώβιν τών Βοναχδοαων, άρχοντες 
Γ ο ν ζ ά γ ο ι αυνεμάχηααν ήδη ώς Ιταλοί, άνευ διαχρίβιως Γονελ^χής ή Γιβελ- 
λινιχής μερίδος, μετά του βαβιλέως τής Νεαπδλεως καθ' όλων τών ξένων, χαΐ 
ή  Ιταλία ϊχτοτε μέχρι του θανάτου τοϋ 'Ροβέρτου, 1343, διετέλεοεν υποτε* 
ταγμένη είς μένους τοδς Ιθαγενείς αδτής δυνάατας·

Ό  δε Λουδοβίκος, μετά την έπάνοδδν του άπδ τής άτυχους έπΙ την Ιταλίαν 
«τρατείας, άθεώρηβεν απαραίτητον χδ ίιποχΰψγι είς τδν πάπαν* διδτι, είναι άξιο» 
«αρατηρήοεως, ότι χβτα τήνέποχήν τούτην ή  Γερμανία, ώς έχ τών πολιτικών 
αυτής διαιρέσεων χαί τής ήθιχής τών κατοίκων της άγελείας, πολύ μάλλον Ιγο- 
6εΤτο την παπικήν κυριαρχίαν ή ή Ιταλία, ή Γαλλία καί ή Α γγλία. Ό  Λοι^ 
ίοβϊκος ένδμισεν ότι δφείλει νδ Ινδώσ]|, τουλάχιστον κατ'έπι^άνειαν, καΐ είς 
αυτήν τήν αναιδή άπαίτηοιν τοϋ πάπα περί τής παραιτήσεως τοΰ αϋτοχρατοριχοϋ 
άξιώματος, 1333* μετδ εν ίτος άπεθανεν δ έννενηχοντούτης Ιωάννης ΚΒ' χαΐ δ 
πολδ χρηστότερος διάδοχέ; του Β ε ν έδ ιχ τ ο ς  ΙΒ' έιραίνετο διατεθειμένος νδ 
«ννδιαλλαγή πρδς τδν Λουδοβίκον, τέσιρ μάλλον όαφ έν Λΰενιώνι ^σθάνετο έαυ- 
τδν δντα είς τήν διάκρισιν τοϋ βασιλέως της Γαλλίας καί ήλπιζε, τή συνδρομή 
τ<» Λουδοβίκου, νδ διβρυγη είς 'Ρώμη». ’Λλλ' δ Βενέδιχτος, πιεζέμενος δπδ τοΰ 
Φιλίππου χαΐ ϋπδ τών καρδιναλίων, οΤτινες, Γάλλοι δντες τδ πλείστον, υπηρέ
του» τδ συμ^ροντα τής Γαλλίας, ήναγκάσθη νδ άπαιτήση άπδ τδν Λουδοβίκον 
πράγματα, τδ δποΤα δ αΰτοχράτωρ δεν ήδένατο νδ έπιτρέψη εΙμή γινδμενος 
Ινοχος έσχάτης προδοσίας. Κατδ τήν άπαίτησιν ταυττ,ν, δ Λουδοβίκος ύ^ειλεν 
'άφ’ ένδς μεν να άναγνωρίση άπάσας τδς χατδ τοϋ Γερμανικού κράτους άξιώσεις 
τοΰ Φιλίππου, ώς πρδς τήν Άρελατικήν Βουργουνδίαν, άφ’ έτίρου δ ΐ οδ μόνον 
ν’ άνςχθήι»; έπεμβάσεις τοΰ 'Ροβέρτου είς τους ίν ΊταλΙ? Γερμανούς ϋποτε- 
λεΐς, άλλδ καΙ έπισήμως νδ κύρωση αδτάς. Μετά τινας είσέτι δισταγμούς, δ Λου
δοβίκος ήσβάνβη τελευταίο» έξεγειρομένην έν έαυτ£> φιλέπατριν καί δικαΐβ» άγα- 
νάκτησιν, καί, τιρ 4337, δλως μετέβαλε πολιτικήν* διέχοψε τδς πρδς τδν πά
παν διαπραγματεύσεις, άνέλαβεν ι ^ ι ς  τδν αΰτοκρατορικδν τίτλον, τδ» δποΤον, 
χατδ τδ προηγούμενο» ϊτος, χαριζέμενος είς τδν ίχρβν αρχιερέα, εΤχεν άποθέ- 
•ει, συνεμάχησε μετδ τοΰ βασιλέως τής Αγγλίας Έοουάρδου Γ ', βντος τέτε IV 
πολέμφ πρδς την Γαλλίαν, χαΐ έτράπη πρδς τδ έθνος, τδ όποιον δμοφώνως,ι
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|>Λ^< 'ϊοδ Ίω ά « ί«  τ?ί« Βοημίας χαΐ ■:«» μονβχω¥, μ ιτ’ α&«οΐ; «Λ κίχβη. Οΐ 
μίν ί*{»χοϊΕ« Ιίτ^λιασαν ίΐς  τον «άπαν, οτι, ϋ ν  ίπιμιίνη Ετι ίκοΛοιούμίνος 
ίΐς τ^ν αοτοχράτορβ την άπο τοΟ ί^ριβμοΰ άπέλυβιν, θίλουν αχίΐρδή βύτβΐ 
«ιρίτο» ιφβχτίου, Τν* οιββώβωϊ» τα δίχαιβ χβι την τιμήν τοΰ Γιρμανιχοΰ 
χράτβοί* βΐ ϋ  μίγιατάνίί, οΐ)γχροττ'ααντί« μίγάλην αύνοδον Ι ι  Φραγχοφορτίφ, 
χατίι Μ ϊ̂ον τ<Μ 1338, χα\ μαβόντις ότι ό «άκα( δ«ν τολμά να £ρη τον ά^ο- 
ριαμδν δνίι τ«« άϊκιλάς το5 ββαιλίως της Γαλλίας, αίΐ*γήναντο, οτι «άντ* 
^  νιώ τοΰ Ίΐιήνιον Κ ϋ 'χατά τοό Δουδοέίχοο γινόμίνα (ίναι «αράνομα χαί 
ϋχνρα, διίταξαν, δτι «άς χληριχδς δατις ?,·ίλίν υποχοόοιι »1ς ττ,ν ίιπδ τοδ «ά- 
η  Ιπιβιβλτιμίντ,ν £διχον άργίαν, θίλιι τιμωρηβή ώς Εχθρός τής τιατρίδοςχαί 
ίκίτριψαν ς(ς τοΐις Εχλίχτορας νά άποοαβίαοιαι χςρΙ τϊ,ς ίιπο τού αχρον £ρχι<~ 
ρ ίνς ηροταθςίαης άξιώσιως, δτι <Ις αΰτον χαι μόνον προσηχιι ν« χρίνη, τίς 
■ίμηοριΐ νά ^Ιρη τον τίτλον τοΰ βαβιλίως 'Ρωμαίων ή αύτοχράτορος. Οί δ' Εχ- 
λίχτορις, τιλχοταΐον, Εξαιρίαιι τοΰ βασιλίως τής Βοημίας, άχς^'/,νανΐο «αρά* 
λογον τόν χαχιχόν αύτόν ίοχυριαμόν. —  Ή  β*οις λβιχόν τοδ Λοοδοβίχο» ά**- 
βη ήδη άρίατη’ χατά δοατοχίαν δόν ή^ηιρ* νά ώ^ιληΟή άπό αότής, διδτι άντό 
«ά χαταχολίμήηι άηό χοινΜ μ*τά τής Αγγλίας τον Φ ίλ ιηον χαΐ να Εχδιβ- 

'αη τοιουτοτρόπως την χαρά τούτου χωλυομίνην *ρβς τόν χάχαν «υνδιαλλ.αγην, 
αυτός Ιξηκολούθει διατςλών (!ς άπόρ^ητον προς τόν ΒςνΙδιχτον αχίβιν, ύχοαχό· 
μςνος νά θυαιάαη πάντας τοίις ΰπιρμάχους τών διχαίων του, άρχιΐ μόνον ν' άνα- 
χτήαη την ώνοιαν τοΰ πάπα. ’Λιρ' άτίρου ίό μάρους, δι’ όλης αίιτοΰ τής αΰάαι- 
ρίτον Εαωτιριχής χυβίρν^ακος χαΐ ιδίως διά τοΰ παρανόμου τρόπου χαθ’ βν ήγ«0·  
«ίοδη νά πλουτίαη τόν οΐχον οώτοΰ, τοαοΰτον ταρώζυν* πάντας, κ«1 φίλους χαΐ 
Εχθρούς, ωατι ΕπΙ τίλους βύτο'ι οΐ Γορμανοΐ ηδχήθτ,σβννά μή έπιτύχη «ίς την 
προς τόν ίχρον άρχκρία αίηοΰ πάλην, Τνα μή, ΕνιαχυθΓις ίτι μάλλον, ά κ ο ^  
χαταθλιπτιχώηρος.

Ό  ιυλαίής χαΐ πράος Βίνόδιχτος ΙΒ' άπίβαν* τφ 134Ϊ χαΐ άντ' πηβΰ Ιχ*»“ 
ροτονήθη ίαωτός τις Γάλλος ευπατρίδης, δνομοοθείς Κ λ ή μ η ς  ΣΤ ', δατις 
Ιπανίλαδε μετά πλείαττ,ς όξύττ,τος τήν πρός τόν αυτοχράτορα ϊριν, δν χβΐ ο5τος 
οό μόνον εΤχεν ΙξαχολουΟήαε: δεόμενος την συγχώρηαιν τοΰ Βενεδίκτου, άλλά χαΐ 
πρός τόν Κλήμεντ* Επεμψεν άμΐαως ίκετήριον πριοίείαν. 'Ο  νέος πάπας άπΙ- 
βαλεν όβριστιχώς τούς άπεατολμίνους τοΰ αύτοχράτορος, πιτ.οιβώς είς τήν 
δυααρέαχειαν, ττ,ν όποιαν ήρχιαι νά παράγη παρά τοΐς ΓερμανοΤς ήγιμόαιν ή 
τυραννική τοΰ Αονδοβίχου πολιτεία. ΚαΙ είναι μόν άληίες, δτι Επί τινα ίτι χρό
νον δίν ήθΕληβαν νά χωρΙαωαι τήν τύχην τοΰ υπέρτατου ίρχοντβς άπό τήν 
τύχην τοΰ κράτους, αυνελβόντες δΐ χατά ΣεπτΕμβριον τοΰ 1344, εις Φραγχο- 
ιρδρτιον, άπίκρουοαν τος παραλόγους ά?ιώαεις τοΰ ίχρου άρχιερέως. Αλλά Επει
δή ό Λουδοβίκος, άιροΰ προηγουμένως Ιββιτερίαίη τήν χά-ω Βαυαρίαν χα) τήν 
Τυρολίδα, ήδη ήρπααε χαΐ τήν Όλλανδιχήν χομητίαν, Επεχιίρηβί μάλιατα νά 
χολοβώαη χαΐ τά τοΰ Αύατριαχοΰ οικου χτήματα, ό πάπας χατώρθωαε τελευ- 
τ»ον, διά τών δύο άρχιεπιοχόπων Τρευιρων χαΐ Κολωνίας, διά του άαπβνδο- 
τΕρου τών τοΰ Λουδοβίκου Εχθρών, τοΰ βοοιλέως τής Βοημίας Ίωάννου, χαΐ διά 
τοΰ πένητος ήγεμδνος τής Σαξονίας, ήτοι διά τεααάρων Εχ τών Επτά Εκλογέων, 
τήν χειροτονίαν ετέρου αύτοχράτορος, χβΐ άνηγορεύθη τοιοΰτβς, Ιουλίω 1336, 
4 τοΰ είρημένβυ βααιλέως τής Βοημίας (τοΰ μετ’ όλίγβν πεοόντος ιίς τήν περί



81» ΜΕΣΗ Τ?ΓΟΤ>?<
Βριβσνν άτυχη Γάλλων «ρός τούς "Αγγλους, χββ* <&< ά«(ιτοτ<,
6ι\λρ των Γάλλων ^τάίβτΐο) υΐλς Κ ά ρ ο λ ο ΐ  Α'. Έχτοτ< ή άναρχία άκορνφώθη 
ΙεΓ« Γ(ρμβν(αν’ οΐ ήγ<μ.άν(ς χαΐ βΐ Ιπη(Τ( ώφιλ ,̂βτ,σαν άηο τήν μτταξδ τών £ά» 
α&τθχρατάρων ίριν Τνα χυρωβι, ίιά προνομίων άτησπωμίνων άπο τον ί ν α ^ τ ^  
■λλον ίζ αυτών, τ2ί< βιαιοπραγία; χαΐ του; α^τνριαμού; των, ν3ι ληατιάωαι 
^  )) χαί άουλοηαροίχο»; νά χαβιατώη πάντα; οβοι ϋ ν  ήάάναντο νά αώαωαιν 
Ιαιηοΰ; ίιλ  των οπλών 1] διά “ή ;  τών τειχών προαταβία;. Ό  Δουδο^χο; άπά· 
βανεν αΐιρνιδίω; νοαιί,αα;, τη 14 Όχτωίρίου 1347, άλλ’ αΐ άμ^λιαι ίριδε; 
χα\ διαμάχαι Ι^χολοιίΟηααν Ιν Γερμανί^, ή δί άνόρίΙωαι; τη; μεταξύ άχ- 

(χληαία; χαΐ πολιτεία; είρι{νη; Ιξηγοράαβη διά τεολλη; τών δικαίων το» ίΟνοιι; 
θυαία;.

Έν δλ τη Ίταλιχη χεραοντ'αιρ εΤχεν ίχλείψει, ώ ; προείπομεν, (αιλ. 880) 
τδ τε παπιχδν χαΐ τδ οΰτοχρατοριχδν άξίωμα* άπδ τή; περιατάσεω; ταίτη; 
ώφεληβίντε; οΐ ΟΰιαχοντινοΙ, οΐ Ενετοί χαί οΐ Φλωρεντινοί, Γδρυαβν πολι
τικήν ίξουαίον νίαν, ^τι; οδτε τδν πάπαν, οδτε τδν ούτοχράτορα άνεγνώριζεν, 
•Εν 'Ρώμη ήνείχοντο μλν λόγφ ώ ; ύπίρτατον άρχοντα τδν πάπαν, ώς αυγχλη- 
τιχδν δλ χαΐ ίπίτροπβν τη; άρχη; τδν 'Ροίίρτον τή ; Νεαπδλεω;, χατ’ έπι- 
ιράνειαν δ Ιξελέγοντο δπδ του δ/μοο τά μίλη τή; βουλή;, οΐ διχασταΐ χαΐ οΐ 
δπάλληλοι, Ιργιρ ομω; δεβπδται τή; πδλεω; ήααν ίαχυροί τινε; οΤκοι, χαΐ ίδίω; 
οΐ Κολδννοι χαΐ οΐ Όραΐνοι, πλείστη δ’ Ιπεχράτει 1ν αυτή τε χαΐ περί αυτήν 
άναρχία χαΐ άχολααία. Περίεργον ίντούτοι; είναι, οτι εί; την Ιποχήν ταύττ,ν 
τη; άνωμαλία; χαΐ τή; τών ήθών τραχάτητο; ήχμααε μάλιατα ή Ιταλική ηοίη- 
ο ι; χαΐ φιλολογία. Ό  Δάντη;, δ Πετράρχα;, δ Βοχάχχιο;, ο1 δύο Γοοίδωνε; 
(4 Γουΐνιχίλλι; χαΐ 4 Εαναλχάντη;), 4 Δΐνο; Κομπάγνι;, 4 Ιωάννη; Οΰϊλλάνι;, 
χαΐ πλειατοι άλλοι άνεδείχβηααν τ4τε ίνάμιλλοι, χατα την ποίηαιν χαΐ τήν 
πε^ τδν λδγον δεινδτητα, τών Ινδοξοτέριον τή; άρχαιδτητο; άριατοτεχνών. ”Α- 
παντες οίηοι άνιμίμντ,αχον τδ πάλαι ποτί κλέος τή ; 'Ρώμης χαΐ «αρήγαγον 
«δν πρδ; τοδ; αυγγραφεϊ; ττ.; έποχής έκείνη; ένθουαιασμδν, δοη; κατέλαβε χαΙ· 
βντδν τδν αφδδρα μέν έξαχρει<>)θέντα, άλλδ πάντοτε εύφυά 'ΡωμαΙχδν δήμον* 
«ρωτβγωνιατή; δέ τή; διανοητική; τούτη; άναπτύξεω; ήτο 4 θερμό; τή; 'Ρώμη; 
λάτρη; Π ε τ ρ ά ρ χ α ;, όατι;, θαυμαζδμενο; μδν δπδ του δήμου ώ ; άντιπρέαωπο; 
τών άρχαίων 'Ρωμαΐχών χρόνων, τιμώμενο; δ’ ίπ ΐ τή σοφίφ δπδ τών ήγεμίνων, 
■παρά πάντω-ν δδ τών δρεγομένων παιδεία; ώ; χρτ|θτήριον βεο^οόμενο;, κατήντηαε 
.νά λάβη Ιαχδν Ευρωπαϊκήν, τήν 4ποίαν Ιοεβάοθηααν καΐ 4 πάπα; χαΐ 4 αδτο- 
διράτωρ. Άπδ δδ τή; μεγάλη; τούτη; δπολήψεω; παρήχβη χαί ή Ιδέα του νά 
ατεφθή ώ; ββαιλεδ; τών λογίων χαΐ ποιητών, οπερ χαί έγένετο, χατά Άτιρίλιον 
τού 4341,^έχοαμτ;βη έν τψ χοπιτιολίιρ, διά δάφνινου ατεφάνου, υπδ του Συγ- 
χλητιχου τή; ’Ρώμη;, έ«1 παρβυαίφ άναριθμήτου πλήθου; λαού. Φίλο; δδ χαί 
βαυμα»τή;τοΰ Πετράρχα ήτο, μεταξδ τών άλλων, χαΐ ό Ν ικ ό λ α ο ; Λ αυρέν
τ ιο ; ,  ή, καβώ; τδν ίλεγονοί πολλοί. Κ ό λ α ; 'Ρ ιέ ν ζ ι ; ,  δατις, περί τά νομικά 
άαχολουμενο; χαί του; άρχαίου; ρήτορα; μελετήαα;, αυνώδευαε ,δν ποιητήν, 

Αδενιώνα, ίνα συγχαρή τδν πάπαν Κλήμεντα 
Α Ι διά έχλογήν του χαί τδν προσχαλέαη νά έπανέλθη εΐ; 'Ρώμην· μετά 
•δέτινας ένιβυτο,κ μέγα; χ«1 άνεδείχθη έν 'Ρ ώ μ η . - Ή  άναρχί* τή;
έ^αη; χ**.νυ έxορ·̂ φώβτ.7αν δτε, τώ 1343, άπέβανεν ό 'Ροβέρτο;,
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ί»ίτ» 4μψ ί«ρ« (Λ χβρ*« β ϊϊβ ι,  χίι« ότιι»ίΛ< οδτβς πβτριχΰς χαΐ βββιλικώς. 
ίχυ^ίρντ,νι, χατίτττίϊαν ίχτοχι λ((α χο<;9<>>ν χαΐ χαχοΰργων βυνβΦτών, «χ^ντω» 
ουνίργούς τούς χρδ χχιροΰ βο^ ί̂ΐ3ββντβ< €ΐ< την χιρβόντ,βο'ν άποντβχίβιν τη« 
Εύρώιιη«λη»τριχοί« τυχο8ιώχτβί, το6ί χ«λοομίνβυ< Κ ονδοτι<ροϋ?, βϊτινες, 
χατ4τ^πβρβδιιγμ,β των Κβτβλωνίων, βνγκροττ’ββντίί λδχο»<  σιιμμιορ{*< 
χαΐ Καταλώνιοι μάλιττα πολλάχκ χαλοι3μ(νο(, ύχδ δνομαηδν δ( «άντοτετιν» 
νιολεμιστήν τετβγμίνοι, ί^τηρίτςυν ττάντ» δ ίτκ  άδρότιρον βύτούς ^ίσβοδίτει. 
Τονββοιλέβ τής Σικελίας ΦρεδίρΙκον Β', άχοδιώϊαντ* τφ  <337, διεδίχβη κατ’ 
(ίρχΙς δ άβΟενής υΙός του Π έτρος  Β' χαΐ μιτδ τδν βάνατον τοδτου, <342, δ 
«τρβεττ,ς Εγγονδς του Λου δ ο δ ΐχ ο ς .  Ό  δέ "Ροβέρτος, υίδ'ν μή Ιχων, χατέλιχ* 

«ρειβυτέραν βυγατέρ* του Ιω ά ν ν α ν  Α ', την οποίαν βυνέ- 
ζευ(« μετά του Ουγγαριχοΰ πρίγχηπος Ά ν δρ έο υ , υίοϋ τοΰ άνεψιοΰ του Καρέ- 
λου Ροβέρτου. Ή  Ιωάννα εΤχεν «παντ* τά λαμπρά βασιλίδος προτερήματα, 
ΰλλ’ οχι χαΐ τά της αγαθής γυναιχδς, ώ ίτι, εις πολλήν παρεκτραπεΐοα άχολα- 
βίαν, αυνετέλεοε χαθ' δλας τάς πιθανότητας κα  ̂ είς την μετ’ δλίγον βΟμβάοαν 
’δθλοιρονίαν τοΰ αυζυγου αυτής Άνδρέου. Τότε άγριωτάτη έπεκράτηαεν Ιν Νεα' 
πέλει άναρχία, ά^’ ίνδς διότι οΐ όπαδοί του ^ονευθέντος έπεκαλέααντο την τι- 
ιμωρίαν των ένοχων υπό τοΰ πάπα, άφ' έτέρου διότι ό τοΰ Άνδρέου πρεαβύτερος 
άδελφός, δ βαβιλεΰς τής Ουγγαρίας Λ ου δο β ίκ ο ς  παρεβχευάζετο να έπέλθ^ 
μετά βτρατοΰ, προς έχδίχτ,σιν τοΰ ιρόνου έχείνου. ^  Περί τοΰς αδτοΰς χρόνους 
ουνέβη έν 'Ρώμη μεγάλη πραγμάτων μεταβολή. Ό  πάπας Κλήμης Σ Τ ' έπε- 
χείρηαε νά παύαη την έν τή πόλει έχείνη άναρχίαν, προβοιχοιοόμενος τόν 
δήμον, χαταβάλλων δε την αριβτοχρατίαν* έπΙ δέ τουτιρ, ίπεμψεν είς "Ρώμην, 
τ ^  <346, τον έν Λυενιώνι μείναντα άπό τής προμνημονευθείαης πρεαβείας Κό
λαν 'Ριένζιν, οαχις, άδροίβας τό πλήθος εις τάς έχχληαίας καΐ είς τάς πλα
τείας, παρώξυνεν αΰτό κατά των άλαζόνων καΐ άρπάγο)ν εύπατριδών, έγαργάλι- 
οε τά ωτά του, διά λαμπρών «εριγρα^ρών των κατορθωμάτων τής άρχαίας 'Ρώ- 
•μης, χαί, θπό τοϋ παπικού έίάρχου &ποατΤ|ριζδμενος, υποθαλπόμενος μάλιατβ 
&πδ τών Κολόννων, οΤτινες ήλπιζον νά τον μετβχειριοθώαιν ώς δργανον (δίων 
αυμ^ερόντων, πβρεσκεόασε τά πνεύματα είς τήν μεταβ^υθμιβιν τοΰ πολιτεύ
ματος· κατά Απρίλιον δέ τοΰ <347, είς έποχήν καθ’ ί,ν οΐ πλεΤβτοι τώι» 
Ιππέων άπεοήμουν έκ τής πόλεως προς συγκομιδήν των καρπών, ίιπέβαλε τά 
νέον πολίτευμα είς την έπικύρωσιν τοΰ δήμου, δστις, άναλαβών τά κυριαρχικά 
αίιτου δίκαια, διώρισεν αυτόν δήμαρχον καί άνέθηχεν αότφ τήν έχτέλεαιν τής 
άποφασισθείαης μεταβολής χαΐ νέας διοιχήβεως’ προαέθηχεν δμως αύτω, ώς δή
μαρχον έπίαης, χαΐ τόν έξαρχον τοϋ πάπα. Οΐ διηρημένοι εύπατρίδαι ήναγχά- 
βθηααν κατ’ άρχάς ν’ άνογνωρίαωαι τά γενόμενα, χαΐ, έπιτεθέντες βραδύτιρον 
κατά τής 'Ρώμης, άπεκρούαθησαν. Έν γένει δέ δ 'Ριένζις έπροοιμίααεν ώς 
άγαθός χαΐ σώ^ρων Χ'υβερνήτης, έπιμεληθείς τή^ διαχείρισιν αίιστηράς ποινικής 
'διχαιοίύνης χαΐ τήν άνόρθωσιν τής τάξεως. Αλλά μετ’ δλίγον έμέθυβεν άπό 
της έξουαίας χαΐ μετεβλήθη είς δεσπότην άλαζόνα καί κοΰ^ν. Έλαβε πομπώ
δεις. τίτλους, παρείετράπη είς γελοίαν πολυτέλειαν χαΐ έγραψεν έπιατολάς είς τόν 
«δτοχράτορα,, είς τοίις ηγεμόνας καί τάς δημοκρατίας τής Ιταλίας χαΐ είς όλους 
τοδς βμβιλεϊς. Ό  οότοκράτωρ Λουδοβίκος χαΐ δ βασιλεΰς τής Ούγγαρίας άπήν- 
τη«βι αύτφ {(λιχώς, ή δέ Ιωάννα τής Νεαπόλεως Ιπεμψεν είς τήν σύζυγον



η »  ίημάρχαν (δββ κολ^τιμα’ «λλ’ οΐ *Εκα(, ο1 Σχίίλαι χχΐ οΐ Αλβι δυν<ί»τη 
■της ί«Μ **Ι τής μίβης ’Ιτβλίβς ΐΜριίβρίϊβν τότ ιτλη5»ϊον· 4 Λ  ιτάπβς, θςωρων 
^δη «υτο» ίιτιχίνίυνβτ γττίμςνον, ήρΙθι«· χ « ’ βύτοΰ τ4 ιιλήβος διδ τών Ιιρίωτ, 
^ τ ι ,  Ιχ(λβδντ(·η μ (τ ' όλΕ-γον βυβις χατίι τής 'Ρνμης χαΐ τών ιδιτατριδών, 4 
'Ρ ιΙϊζις ήνβγχβίθη νίι χ»ταλίχη τήν *4λιν, Δίχ*μβρ(ιρ <347, χ»1 χ χτ ί^ γς  
■κβρ̂  τφ Ιν Νιβχύλιι τ6τ« ιΐιριβχβμίνφ ΡβίίλιΓ τής Ούγγαρίβ; Αο«δο€{χφ. 
Μιτ’ ο4 πολδ, ώιρΛούμςνος ά«δ τήν άγανάκτησιν ήν Ιιτροξέντ/ταν αΐ βιβιοιιρβ- 
γί«ι τών Ιχανςλβδντων ίΐς την 'Ρώμην ΙνκΙΐΜ, ^  'ΡίΙνζις ιταρίίτη βϊβις (!ς 
τδ ίχχλη«ιβ*τιχδν χράτβς, ίλλ’ ήνβγχάίθη χ ι ΐ  διύτίρον νδ φυγή. Μβτίδο ίδ 
τ4τι «ρδς ·ών βδτβχράτορβ Κάρολον Δ ', δίτις «αρίίωχςν βύτδν ιΐς  τδν κάκαν, 
Ό  *ΡιΙνζις κβτ* άρχδί 1®ϋλ«χίββη Ιν Αύίνιώνι' ίχίίΤΒ όμως, ίιχβ»β*1ς χεί 
ίθωωβιΐς, ίχίμφβη ίχ  νΙο·> 6«1 το» άρχκρίως ·1ς τήν “Ρώμην, δπο» Ρρβδδχ»- 
ρον ηάλίν μιχρδν ήρξιν. —  Έ ν τφ μίτβί» τούτψ 6 ββοιλίύς τής Ουγγβρίας 
Αοοδοβίχος ι 'χ ίν  Ιμβάλ*» «Ις το Νιβπολιτιχδν κράτος, ·ήνάγκΒςι τή» Ιωάνναν 
χβΧ τδν δ«ύτ*ρον τβυτης βύζ'νγον, τον άπδ άδίλφο» τίνος τοό 'Ροδάρτο» ίξάδιλ- 
ρδντης Λονδοδΐκον, πρίγχηπ* Τάραντος, νά ρ·»γωβ»ν *1ς Προουτ,γχίαν, Ι^4· 
« » «  τδν άπδ έτΙρο» άδελφοδ τοδ 'Ροδέρτο» Ιξάδ»λγδν ττ,ς, Κάρολον τον «ρίγχη· 
■κα Δυρ^αχ(ο», άπίπεμι^εν ι!ς Ουγγαρίαν αιχμαλώτους τους άλλους τοϋ βαοι- 
λιχοδ οιχου πρίγχηπας, χατίλοδιν 5παν τδ βϊοίλίΐον, 4348, χαΐ, άπίλθών οί
κοι, χκτίοττ,βεν άπανταχοδ Γιρμανους χαΐ Ούγγρους διοιχητας. ΟΙ χαταθλιδδ- 
μινοι 6πδ τών ξίνων τούτων Νιοπολΐται ίτρίπΤ|βαν τδτς πρδς την Ιωάνναν* 
«δτη δΐ «υνςχρότησς μιαθοιροριχδν οτρατδν, χαι, δποοτηριζομίνη ΰπο τοϋ παπα, 
δπεχίίρηαι, περί τής άναχτήοεως τοϋ βαοιλείου της, πδλεμον μαχρδν χαι χατα-' 
βτρίτεηχώτατον, μήκαταλυθέντα, τή Ιπανιιλημμίνη μεοιτείφ τοΰ άρχιερίως, εΙμή 
Ιν ϊτ ι ι 4 352, δι’ εΙρηνης, χαβ’ ήν ό βαοιλεϋς τής Ουγγαρίας Ιπέτρεψεν είς τδν 
πάπαν τδ βαβίλτιον ττ,ς Νεαπδλεως, λαδών ώς ιδίαν χττ,οιν τδ Σάλερνον χαΐ 
τδ ιρρβύριον τοδ “Αγίου Αγγέλου. Τύτ* δ Κλήμης ϊβτεψιν Ιν Νεαπόλει, δι 
ΙΙάρχου του, την Ιωάνναν χαΐ τδν αύζυγδν της Λουδοβίκον, διαιρυλά^βντα την 
4ρχήν μέχρι τοΰ βανάτου ουτοΰ, 4362* δ Αουδοβΐκος Ιπεχείρηβε καΐ την άνά- 
χτηβιν τής Σικελίας, τής οποίας, μετδ τδν βάνατον τοΰ βαοιλέοκ Λουδοβί
κου, 4355, ήρχεν ό άδελ^-όςτου Φ ρεδ ερΓ χος Γ '· άλλ’ ή άπόπειρα αυτή, κατ’ 
άρχας ευδοχιμήβοοα, ΙπΙ τΟους άπέτυχςν. —  Ό  πάπας Κλτ^ης ΣΤ ', οοτις 
Ιπέτυχιν ΙπΙ των άνωμαλιών Ιχείνο» τοδ Νεαπολι-ηκοδ κράτους τδν σχοπδντου 
νδ χυρώοη τδ ίπ ΐ τοδ κράτους τούτου χυριαρχιχδν του δικαίωμα, εΤχε κατιαχύ* 
βει ίπΐ τέλους χαΐ Ιν Γερμανίγ, διδτι ό Κάρολος Δ ' ήχο προθυμότατος εις τ4 
νεύματά του" ήτο Ιε δ άρχιερεΰς έχεϊνος όλως υποχείριος τής έρωμένης αδτοΰ, 
τής δποκομήιαης Τυρίνντ,ς, διάγων, καθώς χαΐ οΐ πιρί αύτδν καρδινάλιοι, βίον 
άβωτότατον καν «ολυτιλέβτατον, ένψ ή λαμπρύττ,ς τής χτριυούβης τοδ άρχιε- 
ρέοκ αυτής 'Ρώμης ήμαυροδτο ΙπΙ μίλλον καί μάλλον. Ο Κλήμης ΣΤ Ιβτέ- 
ρτ,βε μάλιβτα τους “Ρωμαίους καί Ινδς μΙρους τών ώ^ελημάτων τα όποια εΤχε 
περιποιήοει «δτοΐς τδ Ινίτει 4300, υπδ τοϋ Βανιιρατίο» τοδ Η', κατ4 πρώτον 
άνακτ,ρυχθεν Ί ο υ ί ιλ α ϊβ ν ,  ήτοι ή Ιπαγγελία, ο,τι πας οστις Ι*ι«εφβή, Ιν 
διιβηί,ματι τοδ ϊτους ίχείνου, τάς Ικκληβίας τής 'Ρώ μης, βε’λ.ει λάβει πλήρη 
άριβιν άμαρτιών. Ό  Κλήμης ήΕίωβε μεν δτι ό πάπας ?χει τδ δικαίωμα νά 
τελή χ»τ4 πββαν πεντηκονταετίαν τδ υπο τοδ Βονιγατίου ίπαξ κ«τ4 πασαν
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{κατονταιτηρ·!· 1ουβιλ«ΐ·?ν, χαΐ £χάλ<η χριηιανονς 'Ρώμην
-ϊώ Ί350 ϊίΐ( ,  8«ο«, λ^γοον, δ «  ιτροβήλβον τότε, 4,80(1,000 άνθρωποι, άλλα 
ίί'ριβε *ι»γχρίνω«, δτι Ιχ τώ» ουλλιγίντων έντεΰθεν ίτ,ββορών, τ& τρίτον μ,όνον 
0(λει μείνιι «({ ·*̂ < ίχχλτιβίβί, τλ 54 δύο ίλλβ τρίτβ ίλβδεν βύτός. Παρτχτόε 
τούτο» ή *όλ« ϊπ<«»χ» 'ί» «άνδειν* ά«δ τη< άνβρχ(β< χβΐ των άδιβλε£ι«ω» 
ίμ^οΜων Ιρίδων των Κολόννων χ«1 Όροίνων. Ό  διάδοχος το3 Ιν ϊτει 4353 
ίίΓοβχνόντος Κλτ^μεντος Σ Τ , ^ Ί ν ν ο χ Ι ν τ ιο ς  ΣΤ ', ά«οφ*οί»ας νλ άπβλλάξ^ 
την 'Ρώμτ,ν *Λ0 των ςυμ^ορων τούτων, Ιπεμψεν εις Ιταλίαν, μ»τ· «ολλΰν χρτΓ 
μάτω-ν, ώς ϊξαρχον, τον 'ίςπβνδν Α Ιγ ίδ ιο ν  Ά λ β ε ρ ν ό ζη ν , χαΐ τον Κύλαν 
’Ριίνζνν, δβτις, προχειριοθείί βυγχλητιχδς, ήΟίλτ,βε νλ ίρξ^ ούχΙ ώς πρό- 
τερον, ΙκΙ τής εύνοίας τοΰ δ/μο» Ιριιδόμενος, άλλ* ΙπΙ μιββοφόρων, ώς ο1 ίλ - 
λοι διοΛοτβι τής Ιταλίας. Διν εΤχεν δμοκ τλς «ρδς τοϋτο άναγχαΐας ηολεμι- 
χας αρετάς· τιροςδετούτοις, διίι νίΐ βυνττ,ρν.β·;! τοίις μιαβοφόρους Ιχείνους, ήναγ- 
χά»6η νλ χαταΐίΐϊβη τδ ΐϊλήβος, «βριξετράπη *ίς δεινήν τυραννίαν χαΐ προεχά· 
λεβε στάβιν τής όποιας Ιγίνετο βϋμα, 8 Σεπτεμβρίου 4 354. 'Ό,τι 84 4 «άπας δε* 
χατώρβωοε διίι τοΰ δτ,μαγωγοΰ ίχείνου, Ιζήτηβε μετ’ όλίγον ν4 χατορθώηι διλ 
τοΰ Γερμανού αύτοχράτορος Καρόλου Δ . — ’Ε» Μεδιολανερ, 4 Α ζζ ο ς  *ΐχ»ν 
άνορβώαει χοΐ ΰπερ «οτε άτφαλέατερον «ογιώβει τ4 χράτος τοΰ οϊχου βίιτοδ διά; 
χρημάτων χαι μιβ6ο<ρόρο>ν, δια πανουργίας χαί πονηρίας' ΙπεξΙτεινε 54 το κρά
τος τούτο οΰ μόνον είς Λογγοβαρδίαν, άλλ4 χαΐ Ινβεν τών Άπεννίνων, είς Το- 
βχάναν. Άποθανόντα αύτόν τίρ 4339, τον διεδΙχΟη 4 βεΐόςτου Λ ο υ χ χ ΐν ο ς , 
*Τς τών άγριωτίρων, άχολαατοτερων χαΐ άπιατοτίρων τοράν/ων, ιρίλος δμως βυγ· 
χρόνως διατελίσας, χαθώς 4 Φάλορις χαΐ οΐ δύο Διονύαιοι, τής φιλοβοφίας, 
τής «οιήβεως χοΐ τής τίχνης, ίτ ι 84 μάλλον Ιζαπλώαας τό χράτος τών Ούί- 
οχοντινών, ωοτ» 4 μετά τόν βάνοτόν του, 4349, ίρξος Ιν Μεδιολάνφ, ά δ ελ ^  
του χαι άρχιεπίςχοπος τής πόλεως ταύτης Ιω ά ν ν η ς  μετά βαοιλιχής παντο
δυναμίας Ιδίαποβε τών χαλλίατων χαΐ «λουβιεοτάτων τότε 4ν Εόρώπη χεορών, 
διότι Ιχυριάρχει άπό Ούερχελλών, χα ί "Αλβας, χαΐ Αλεξάνδρειάς μέχρι Πάρμας 
χαΐ Βρεβχίας, χαταλαβών 54, μικρόν μετά τόν βάνατον τοΰ άδελγοϋ του, χβΐ 
την Βονωνίαν, ήνωςεν ουτω ύπό τό οχήπτρον αΰτοϋ τάς χώρας χαΐ πόλεις 
άφ’ ών χατά τους χρόνους ίχείνους έξιπηγαζεν ή Ιπιστημη, ή τέχνη, 4 πολιτιαμάς 
χαι τά Ιμπόριον όλων τών Εύρωπαϊκών Ιπιχρατειών. Κα) δ4ν ήδυνήίΗη μεν *ά 
ίπεχτ.ίνη τάς καταχτηθείς αΰτοΰ είς την Τοίχάναν (ήτις ήτο ή μόνη χώρ* τής 
Ιταλίας Ιν ή ΰπερίαχυον οΐ Γουέλ<ροι, διά τής Ιαχυράς χαΐ μεγάλης πόλεως τών 
Φλ(ι)ρεντινών, οΐ όποιοι, χινδυνεύααντις άπό τών μιοβοφορων τών Ουϊοχοντι- 
νών, Ιζήτηβαν την ίπιχουρίαν τοΰ αότοχράτορος Καρόλου Δ ' χοΐ ουνεμάχηααν 
μετ’ ούτοΰ· ώβτε οΐ ΟυΙβχοντινοΙ ήναγκάοθηβαν νά υυνομολογήαωαιν ειρήνην 
πράς την Τοσχανιχήν δημοκρατίαν, 4353) άλλ'ά<ρ’ Ιτέρου κατέλαβε ττ,ν Γ έ
νουαν. Ή  πόλις αυτή, άφ’ ής ίποχής ή Φλωρεντία κατέβαλε την Πίααν, ήτο 
ή μόνη Ιμποριχή καΐ ναυτική δύνομις, ή προς την Ένετίαν άμιλλωμένη χιά, 
Ιχτός τών άχμαίων αίτεής, χατά τόν Εδξιινον χαΐ την Μεβόγιιον, άποιχιών 
χαΐ Ιμπορείων, Ιχυριάρχει καΐ τής Κορβίχης χαΐ μεγάλου τής Σαρδινίας μέ
ρους. Ά λλ’ οΐ άντίζηλοι «ύτής Ενετοί, βυμμαχήααντες μετά τών Βυζαντινών 
χαλ τών χαθ' άπαβαν την Μεσόγειον ψοβερών Καταλωνίων, Ιπετέόησαν χατά τοΰ 
Ιμπορίου χαι τών αποικιών τής Γένουας. Ή  πολιτεία ώ τη άντέατη κατ’ άρ-
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·/■« 7ΐννβ{«; χ»1 ίν ΐίιίί^^ι ν»χτ.!^9;· ·λλ1 κβτ· Αύγουστο» τού <353, ίιι- 
τ^βη όλοσ-^ίρώί χ«τ« βάλατοβ», ««ρι Σβρ3ό»α· συγχρίν«ϋ< έπβνϊλτίιρθητ.ν κ*1 
βΐ ίμφύλιοι ανιττ,< τ«ρ*χ*1, ίΐ 'ί ' ίμ?««Ρ*^ ·»ώ» «4ρΐίτάβίων τούτων ώφί-
>«5μ«νο< 4 4ρχΐίχ!»κο«ο« « Ι  ίονάβτη« Μιδιολάνου Ίωάνντ,ς Ούϊίχδντίί χ*τ- 
«λβδι ττ.» Γένουαν- οΐ 8’ ΈνίΐοΙ, έχχλαγίντες άπό τής οΰξηβίως ταυτης το3 
Μί5ιολ».τιχοΰ κράτους, ΙχΓντιΟβ» πάντα λίθο» 7να ουγχροττ>ωοι συμμαχίαν ζΧυ» 
τών ήγψίνων τής ίνω  Ίταλέας χατ^ Μίί.ολάνου· χατ.ορβώθη δϊ τούτο Χ«1 
Ιούνιον <354 χαΐ άμ^σως % ιοαν  ιΙ  ίχβροπρ»5!««· ίλλά χ ,τ^  Όχτώβριοντου 
βύτοΰ ζτους άχέθαν*ν ό Ιωάννης Ούϊοχόντις χβΐ μιτιβλήθη αίφνης ή ολη τω» 

πραγμάτων χατάοταοις. _ ·»,ββ ·#
Β. Γ α λ λ ία  κα ΐ Α γ γ λ ία .  — Έν Γαλλία,τής οποίας από του ΙοζΗ ίβα- 

οΐλίΜν & Φ ίλ ιπ π ο ς  Σ Τ ' 4 Οϋαλίνβιανος, πολλά, ώς ίΐίομιν, ίγένοντο, ίπ4· 
τής ίποχής Λουδοβίκου του Όβίου πρός βυγχρδτηο;» άπολύτου μοναρχικής «ου- 
αίας. Έ κ τών άρχαίων δουκάτων και κομητιών, των 4ποίων οί ίρχονττς, χβ- 
λούμίνοι καΐ ύ μ δ τ ιμ ο ι,  ησαν, ώς οΐ Ιχλίκτορίς τής Γερμανίας, οχίδδν άν»· 
{άρτητοι, δίν ίοώζοντο ήδη ιΙμή τίοσαρις, ή Φλανδρία, ή Βουργόυνοία, ή ’Ακυ- 
τανία καΐ ή Βρςτανία. ΟΙ νέοι 4μ4τιμοι, καΐ αύτοί οί »ίς τίν βασιλικήν οίκον 
άν^κοντες, δίν ήοαν πλέον οοον οί άρχάΐοι άνιξάρτητοι* προςτούτοις άπλ των 
χρδνων τού Συγιρίου (ο*λ. <58 χαΐ έπ.), I» Γαλλία, καί «ώτδς 4 κλήρος,^παρά 
τά γςνόμίνα άπανταχοΰ τής λοιπής Εύροιπης, έχρησίμιυοίν ϊίς  αδξηαιν τής 
«αικής έξουβίας· έπΙ πάοι και 4 πάπας πρ4 μικρού Λχ* καταντά,σίΐ τοαοΰ^) 
άπά τού βασιλέως τής Γαλλίας έξηρτημίνος, δςτ» ώτύχημα έ0εώρ.«ν, οτ· 
ήδυνηβη νά άγοράαη τδν Αυενιώνβ, δια να μή έδρεύη τούλάχιατον άμέσως ίπ ΐ, 
Γαλλικής χώρας. Πρ4 καιρού δέ ήρχισε *®ί ή αυξηαις τής περιφερεΙας το» 
κράτους.— Τ4 μάλλον λίγου άξιο», διά τά άποτελέαματα αίιτοϋ, γεγονύς τής 
του Φιλίππου Σ Τ ' βαβιλιίας είναι 4 τδτε άρξάμενος καί, ίχτ ίς  τινων δ^ιακοπών, 
ύπΐρ τά Ικατον ϊτη  διαρκεβος πέλεμος προς την Αγγλίαν. Η χωρά αυτή, μετί» 
τή» αΐβχράν δολοφονίαν του Έδουάρδου Β', ίχυβερνάτο, διά την άνηλιχδτητ» 
τοΰ υΙοΰ αύτοϋ Έ δ ουά ρδ ου  Γ ', ΰπο -ής τούτου μητρος Ισαβέλλας καί τοίΡ 
ίραστβϋ αυτής Μορτιμέρου, άδύ{ως καί τυραννιχώς. Τώ <328, συνωμολογήθν» 
προς τον βασιλε'β τής Σκωτίας "Ροβέρτον Α', τ4ν είς το Άγγλιχ4ν κράτος έμ- 
βαλύντα, είρηνη έπονεΐδιστος, δ ι’ής παρί^τησεν ή Αγγλία άπάσας τος έπΙ το ϊ 
γείτονας έχείνου κράτους άζιώσεις αίιτής, 4 δ1 τοϋ "Ροβέρτου υίδς Λ α υ ίδ  Β , 
4 κατά τ4 έπύμενον Ετος διαδεχόμενος τ4ν πατέρα του, ή^^αβωνίσδη μ ΐ την 
θυγατέρα τής Ισαβέλλας. Μετ’ ού πολύ 4 Μορτίμερος συλλαμβάνει, χαταδιχάζκ 
και θανατόνιι τδν άδελφον τοΰ Έδουάρδου Β', Έδμοΰνδον, δοΰχα τής Κενηχής,^ 
τον θελήσαντα νά καθαίρεση τ4ν σφετεριστήν έκε'νον τής άρχής· Έ^^ιψε δ' αύ- 
τ4ν περί τά τέλη τοΰ <330 4 Έδουάρδος Γ ', δτε έζηγέρθη αίφνης 4 χοιμώμε^' 
νος έκεΐνος λέων, καί, μετά τοΰ Ιτέρου θείοι) του Έ^^ίχου τοΰ Ααγκαστρικο»< 
αυνεννοηθείς, άπτιγχ4νισι τον Μορτίμερον, ήθέλησε κατ’ άρχάς και την μητέρα 
του νά κεκαδιώ^η, Επειτα δμως, πραδτερος άναδειχθιίς, ίπέτρεψεν είς αΰττ,ν νά 
διαζήση έν ειρήνη καί άνέσει, τά ΰπδλοιπον τοΰ βίου, καί ήρχισεν αύτάς τά ήρωϊ- 
κάν έχεΐνο στάδιον, καθ’ δν οΰδένα ίσ χι τάν ένάμιλλον έξ όλων τών Ιππέων τής 
Ευρώπης, Πρώτον θΰμα τοΰ άρειμανίου έχείνου βασιλέως άπήρΙαν οί Σχωτοι 
διάτι, ώφελη^Ις Εχ τινων άδικημίτων τά οποία Εηαθον, άπά τοΰ έπιτροπεύον-
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«βί αν^ιχον Δβυϋ Χϊ>β(ρν^ΐου, ^Αγγλοι ·ϊΐνΙ{ βίρδνοι, ϊχβντις χβΐ 2ν Σχω- 
ι(α  χ'./,ματα, βννίννοιϊτβι μκτί τού έν ΝορμανδΓ^ βωζομίνου Έ δ ο υ ά ρ ίο υ
Β αλλιόλου , υίοϋ τοΰ ηρατέρου βαβιλέω« Ίωάννου Βαλλιδλο», ^ΰνομολογ(ΐ πρ&ς 
β'ΐΐ&ν, Νοιμίρ^ν 1332, βνίΟ/χην, ίι' τ&\» ^ν^γνώριβ^ν ώς νέμιμον, άλλ’ όπο- 
« λ ή  <ο3 Άγγλιχοΰ «έμμβτοί, βββιλέβ ιη« Σχωτία«, χβΐ χ«5τ:ροπί«ι, κβτΐ 
Αυγοΐ)βτον 1333, τού« Σχώτου« »ίς μάχτ,ν, χ ιθ ’ ?5ν ίπεβεν ό Χϋ6ιρνι5της τής χώ
ρας. Ό  βΒβιλϊίις Δαυίδ ΐΛλανήδη Ιχτοτ» ώς φυγας τήδε χάχεΐβε, άντ’ ο4τοδ 82 
ίιυεδλήβη είς τοδς Σχώτους, ώς Ά γγλος υποτελής, ύ Έδουάρδος Βαλλιδλης, δ « ις , 
πβριχτδς τούτου, πβραχωρήαας είς τήν Αγγλία» τδς μεαημβρινδς, ή^οι τ4ς 
χαλ-ρτίρας τής Σκωτίας χώρος χαί είς δίλλας Ιπαχθεΐς ίιποβλτιΟείς ίιποχριώ- 
βεις, δυαηρίατηοι β^δρα τοδς 6πηκίους. Οΐ ίρχιερεΤς ίτράπηοβν πρδς τδ» πά
πα», οΐ ίαχορδτίροι μεγιστάνες χβτέφυγο» είς τή» Γαλλίαν χαΙ Ιπονήλθο» ΙχεΤ- 
6ε» αετά Γαλλικής Ιπιχουρίας, ίίνα χαταπολεμήσωοι τδ» βασιλέα αυτών, ώστε 
6 Έδουάρδος Γ ' ήναγχάσθη χοβ' £χαστον σχιδδν Ετος νδ στρατεύ^ ΙπΙ τήν Σκω
τίαν, πολλή» μεν έπιτυγχάνων αείποτε δόξαν, άλλ' ώφέλεια» όλίγην. —  Ό  Έ -  
δουσρδος, άγαναχτήσας διδ τήν συνδρομήν ταύτην τήν όποιαν ό βασιλεύς τής 
Γαλλίας παρέσχεν είς τούς Σχώτους, τφ  μλν 4335 συνεμάχησι μετδ πολλών 
έν ταΤς κάτω χώραις Γάλλων υποτελών, δυστιρεστημένων χατδ τοΰ Φιλίττπον 
ΣΤ ' καί διδ χρημάτων προσέλαβεν είς τήν συμμαχίαν τούτην πολλούς πρδς 
τοότοις μεταξύ Μώσα χαί 'Ρήνου Γερμανούς ήγιμόνας χαί άρχιερεΐς' τφ  δδ 
1338, ήρχισεν άνα^ανδδντδν χατδ τής Γαλλίας πόλεμον* τφ  δδ 1340, συνεμά- 
χησε χαί μετά των Φλανδρίων, τών όποιων αί δημοχρατιχώς κυβερνώμεναι πό
λεις, Ιξ άρχής τής τοΰ Φιλίππου βασιλείας έπαναστάσαι χατ4 τοΰ χίμητος 
αυτών Δουδοδίχου, χατιβλήΟησαν μεν, 1328, ΰπδ τοΰ Φιλίππου, άλλδ, τ$< 
1337, δυσανασχετήσασαι διά τήν δεινήν χαταπίεσιν ζ» ίπασχον άπό τε τοΰβα- 
σιλέως χαί τοΰ Λουδοδίχου, έχινήΟησαν ο ^ ις , ΰπδ τδν πλούσιον, έχ τής πόλεως. 
Γάνδης, ζυ6οποιδν Ί ά χ ω δ ο ν  Ά ρ τ ε υ έ λ λ ιο ν  χαί Ιξέδαλον άπδ τής χώρας 
τόν τε χόμητα χαΙ τοδς πλεΐστους εύπατρίδας. Έ πΙ πάσιν, δ Έδουάρδος προέ- 
τεινε τήν άξίωσιν, δτι είχε πλείονα δίκαια είς τδν Γαλλικόν θρόνον ή ό Φ ί- , 
λιππος ΣΤ'* διότι δ με» τελευταίος ουτος ήτο άνεψιδς έξ άδελιροΰ τοΰ Φιλίπ
που Δ ' τοΰ Καλοΰ, ό δλ Έδουάρδος Ιγγονος αύτοΰ άπδ τής Ίσαδέλλας' όΟεν, 
άμα μετ* τή» πρδς τους Φλανδρίους συνΟήχη», ίλαδε χοι τδν τίτλον τοΰ βασι- 
λέως τής Γαλλίας χαί ήγωνίσΟη ήδη ούχΙ περί χωρών τινών, αλλά περί το» 
Γολλιχοΰ θρόνου, περί τής ίνώοεως τών δύο έπιχρατειών ΰπδ ενα βασιλέα, δι 
ε άνέπαυσι μεν άφ’ ένδς τή» συνείδησιν τών μετ’ οΰτοΰ συμμοχησάντο)» Γάλλων 
ΰπΤ)Χθων χαΐ ΰποτελών, άιρ' έχέρου δε έξήψε τή» έθνιχήν τών Αγγλων φιλοτι
μίαν χαΐ προθυμότερους κατέστησε» αύτους είς τήν καταδολήν τών ΰπερόγκων 
εισφορών δοας άπήττ,σεν ό μαχρδς οΰτος πόλεμος, εισφορών, τάς οποίας όμως 
ό Έδουάρδος Γ ', διάφορος κατά τοΰτο τοΰ πάππουτου Έδουάρδου Α ', δίν είσέ- 
πραξεν άείποτε ειμή τή συνοινέσει τοΰ Παρλαμέντου. — Τδ πρώτον άξιομνη- 
μόνευτον γεγονδς τοΰ πολέμου τούτου υπήρξε» ή περί Σλυυσιον, είς τά Ολλο»" 
διχα παράλια, κατά Ιούνιον 1840, συγκροτηθεϊσα ναυμαχία, καθ’ ή», θεωρο'»» 
μίντ,ν ώς τήν οίματηροτάτην τοΰ μεσβιώνος ναυμαχίιεν, ήτττ,θησαν οί Γαλλα 
κυρίως διά τήν έπιτηδειότητα τών έλοφρώ» Φλανδριχών πλοίων χαί την υπεροχή» 
τών Άγγλον τοξοτών ώς πρδς τούς Γενου»(ους τοξβτας, τούς παρά τίρ Φιλίππιμ 
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μςΛβ<ίορ·ίσ»««. Ά λλ’ 4 Έ 3 ο ν ά ^ (, κα(τΜ νικ/.ββς, ψβγν.ίίθτ,, Λι' Ιλλίίψιν 
«ιινομολβγ^ιΐ^ αναχω]̂ >ΐν> κα«4 Σ(ητέμβ(9ΐ·« αύτοϋ ·το»ς. ΑΙ 

ίχθροιφβξ(αι ί«αν«λν[^τΐβαν ρ«τ’4λ[γον> 4ι4η άκο$αν4ντος τφ 4341 τούδου^
χός Βρ«τβν(·$ £ν«ο 4ρ^«νων 4ηογ£νων, 4χλτ,|Μν4μ'>)0£ ΐ4 δουχάτον «οΰτο ή θυ·
γάττ^ «00, «οζιοχΜοα «4ν 4ν«ψιον «Μ Φιλ(ιηοο Κάρολον άλλ’ ό Αδ(λ^< τοΰ 
,4ιη9«4ν«ος Ι ω ά ν ν η ς  4 Μ οντφ ορ« ιχ4ς, ^ριο< προς τ4ν Κάρολον νηρί 
οτ,ς 4ρ]^ής χαλ Ιζήτηοι καί Ελ«6ί την έπιχονρ[«ν τοϋ ’Εδοοάρδοο χατά τοΰ Κα> 
|)4λο(·, τον 4ιηΗον ίπροοτάτηκτη 4 Φ^λιικος. Καί ηινωμολογι^Οη μλν χατ4 Ία· 
νοοά(Χ«ν 1343 πάλιν άνακβχΐ) μςταξ4 των δύο βχοιλέων, τή μ«ητ((α τών ά^άρ- 
^ων ταο πάκα Κλτζρκντος ΣΊ', άζαχολοοΟι^οαντος όμως τοΰ πολέμον των δύο 
|ΐιντ,«τηρω* της £ρςταν(οις, άνηςοιθη, τψ 4346, καί ή μίγαλητέρβ μςταξο των 
6ύο δχιχρατιιβΐν διομάχη. Κατ' αΰτ4 τοντο το (τος, 4 ιΐς  Άχοτανίαν 4x4 τοΰ 
*£δονάρδου Ιχπςμιρθιις μςτά οτρατοΰ γτνναϊος χαί άλιοβίριος Έ ^ ^ ιχ ο ς  κύ* 
| ΐ η ς  Α έρβυος, 4 μιτ4«ί«τ« δο4ξ Α « γ χ « β τ ρ (α ς ,  κατατροπώαας τους 
Γάλλους, χχτ4χττ,ην όλα αχτδδν τλ φρούρια τής χώρας δχςίνης* χατά δτ τ4 
4346, βότ4ς 4 ’Εδοοάρδος, δπιλβων ϊΐς  Νορμανδίαν, δχςΐΟςν δ( προίλάβας ε(ς 
τά δνδότερατής Γαλλίας, χαί χαταλβ^ών τ4 Οψώματατής μιχράς πόλςως Κρεα·· 
βύος , βονιχρ4τη« προς τον πολύ ύπςρέχοντα στρατόν τοΰ Φιλίππου (άλλ’ υπερ
βολή ιΤναι ίσως ότι 4 τιλινταΐος αονιχροτεΐτο άπύ 80,000 άνδρων) μάχην κρί- 
«ιμον, Αΰγούττιρ 4346, καθ' ήν οΐ Γάλλοι, χαίτοι γςνναιότατα άγωνιοθεντες, 
ήττνιθηααν όμως όλοαχερως, διά τήν πλιΐονα τοΰ ΆγγλιχοΟ οτρατοΰ πιιθαρχίαν 
χαά την μςγάλην οτραττ,γικήν δμπιιρίαν τοΰ ’Εδουάρδο», τοΰ οποίου ήδη χατα 
την περίοταοιν τούτην ένάμιλλβς άνεδςίχθη 4 πιντιχαιδίχοάτης δμώνυμος υίύς 
χαί διάδοχος, 4 μΐτ(πειτα πολυβρύλλητος μάλας ή γεμ ώ ν , οΰτω χληθςίς άχ4 
τ3ΐς χροιάς της πανοπλίας. Ό  Γάλλος Ιστοριογράφος Φροϊσσάρτος βέβαιοί, ότι 
«I δμογίντΐςτ») άπίβαλον 30,000 στρατιώτας, ΐ ίΟ Ο ί^ ε ΐς χα ί Ιίπρίγχηπας* 
6λλοι λίγουν με·^ιο«έραν τήν φ6ορ4ν, όπωςδτ,ποτε το τραΰμα ύπήρ(ι χαίριον, 
4 δ' Εδουάρδος ώφελήβη πολύ χαΐ άπο τής λείας καΙ άπύ των λύτρων τ4 δποΐα 
δπλήρωααν πολλοί Ιπίσημοι σίχμάλοιτοι. Λέγεται, ότι ίν τή μάχη ταύτηάγένε- 
το χρήσις χαί χονονίων χαί 6ν δχεται όμως τούτο άληθείας, ταΰτα δεν συνετέ- 
λεβαν, ώς φαίνεται, εις την ίκββοιν' ουδέ πρώτον τδτε μνημονεύονται, άλλ’ & 
τινι πολεμική πρά(ει, άναγορδνη είς τ4 ίτος 1338. —  Ό  'Βδσυάρδος Ιλεηλά- 
ττ,σεν ήδη άνηλεώς τ4ς άρχτιχάς δπαρχίας τής Γαλλίας, χαί, δια νλ άπςχτήβη 
πρ4ς τοϋτο το μέρος άαφβλές όρμητηρνον διά τάς μελλούσας έπιδρομάς, 4πο- 
λιδρκηοε τ4 Καλοίσιον, το όποιον μετά ένδεχάμτ,νον ήρωίχήν άμυναν έχυριεύΟη 
ίιπ’ αΰτοΰ, χαί, δεχθέν πολλούς Άγγλους Ιποίχους άντν των πολλών ίχβληβίνΙ· 
των Γάλλων, διέμεινεν ίπί διαχδσι» ίτη έν τήχυριότητι των ΆγγλοτΛ Έ πειτα 
δΐ, τή μεσιτείφ των παπικών έξάρχο»ν, βυνωμολογηβη, κατά Σεπτέμβριον 1347, 
βραχεία άνβκωχή, παραταΟεϊβα βραδύτερον μέχρι τοΰ 4361. Οί Άγγλοι ήααν 
τδτε κύριοι ου μόνον τοϋ Καλαισίου, άλλα χαί άπάβτ,ς τής Άχυτανίας χαί όλης 
τής μετβ?ύ Λείγηρος χαί Γαρούνα χώρας· έν Βρετανία, ό Κάρολος εΤχε προ 
μικροΰ βίχμαλωτευΟή ύη’ βΰτών· οί Φλάνδριοι, τέλος, (παρ* οΤς ό ’Λρτευίλλιος, 
ιις αοθαιρίβΙαν παρεκτραπείς, εΤχε δολοφονηίίή άπο του 1346) παρέμειναν σύμ
μαχοι τής Αγγλίας, χαίτοι ίν τή άναχωχή ^ητώς έπιφυλαχθέντων τών δικαίων 
τοϋ νέου κόμητος Λονδοβίχου τοΰ οποίου ό πατήρ Λουδοβίκος Β' εΤχε πέ·
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βη ι!< τή* ικρί ΚρΜ»ύ* μάχτρ«. Προρ»ύϊοί<, ίιβρχοΰΜτος τίΰ  «ολίμοο, οί Ιρ
λανδοί ματβ(ωί ίικχιίρηαβν ίκοβάλωβι ιΐιν Άγγλίχί» ζυγδν, οΐ ίλ Σ*ωτ«, 
ίπΜΤΕτιριζίμηοι δ«4 τοΰ Φιλίππου ΣΤ ', Ινίδβλον μ*ν ι1< τ3ι< βορίίοικ τής Α γ 
γλίας χομητίβς, ίλλλ ήττήδνι»*» Οπδ τής ^ |̂ ΐ̂νωποί> τοϋ Έίουάρίβυ «ΰζύγον, 
Φιλίππβς τής Άννονιχής, €ΐς μάχην, <347, χαβ’ ή» ίχμ»λ»τ6ΐ»η καΐ 4 
λε&ς Δβυ(ί. ΈτΑ πά «, νβΐ μέν χβΐ 4 ’Εδονάρίος χαΐ 4 Φίλιππος δδαπάνηαατ 
ς(ς τ4* ίγωνβ τούτον όπέρογχβ χρημαηχλ ηοο4 χβΐ ήναγχάβδηο» ,*  χαςα^^ 
γβίπν ιΐς  δεινοτάτβς χοιτβπι<«ις, άλλ’ ή ΓβλλΙ*, <ν ή δΐίξ,ζγςτο 4 πδλ«μος, 
ίπβθ* *ολ4 μάλλον ή ή ’ΔγγλΙβ, Λιη» 4 Φίλιππος «ριήλβιν *1ς ίλως ίχτάκτοος ; 
«χονομιχάς είοπράξίΐς, ίΙβήγβγι τδν βραδύτερον 4ν τή Γβλλιχή Ιστορί^ τοσου-  ̂
τον διββδητον γενδμϊνον φέρον 4 ιή  τοϋ ίλατος, ίπενόηο» νΙα τέλη, ίβ^τη** 
γίδρον τιν* ίπ ΐ τής βιομηχανίας, αυνΙλι(ςν ίπ 4  τδν χλήρον ίίχατα χαΐ έμιμήίη,

_ ώς πρδς την νοθείαν των νομισμάτων, τ4 παράδειγμα τοϋ Φιλίππου Δ '.  « ^οΑ  
ίντούτοις, ίΤναι ίξιον σημειώσεως, οτι χατ’ αδτοίις μάλιατα τους δ ιί την Γαλλίαν 
τοσοϋτον άτ^εϊς  ίχείνους χρίνους, οονεχροτήθη ή ϊνότης τής Γαλλιχής γλώα- 
αης χαΐ τοϋ Γαλλιχοϋ βίου άπδ Καλαιαίοο μάχρι Μεσογείου θαλάσσης χαΐ άπ4 
Πυρηναίων μίχρι Ούάρου ποταμού, Ινδτης δι’ ής οΐ Γάλλοι άείποτε χαθυπίρ- 
τεροι πολιτιχως άνεδείχβησαν των άπλ μάλλον χαΐ μάλλον ε!ς Ιδίας πολιτείας 
διασπασθίντων Γερμανών. Αυτοί οΐ "Αγγλοι παρεσύρθηβαν οδτως είπεΐν ίντ4ς 
τοϋ χδχλβυ τής Γαλλιχής έθνιχδτητος, διδτι Γαλλική ήτο χαΐ ή γλόίββα τής 
αδλής, των νόμων, των δικαστηρίων αϋτων, Γαλλικά δλ χαΐ τάήθη, τ4 άνδόματα 
χολ τα Επιπλα τής άνωτίρας του Εθνους α ΰ τ ^  τάζεως. Οΐ Γ ^λ ο ι ήναγχάσβη- 
σαν μέν μετ’ δλίγον νά παραχωρήβωσιν είς τήν Αγγλίαν πολλάς Ιπαρχίας' 
άλλ οΐ ίπαρχίαι ουται Εμειναν συνδεδεμίναι μετ’ αύτών διά τοσοϋτον σφιγχτΰν 
δεσμών ίΟνιχδτητος, ώστε ή είς αυτούς οπόδοσίς των ήτο άναπόφευχτος. Άφ’ . 
4τίρου ο Φίλιππος ΣΤ 'χαθ’ ολοκληρίαν χυριεύσας τά περί Μομπελλιίρον Άρα- 
γωνιχά χτήματα, τά όποια άπύ Φιλίππου τοϋ Δ ' άπλώς ύποτελή τοϋ Γαλλικού 
στίμματος ησαν (σελ, 336), χαταλόσας δλ τά τελευταία ?χνη τής Ιν Άρελά- 
τη Γερμανικής κυριαρχίας, τοσοϋτον έπεζέτεινε τύ Γαλλικόν κράτος, ώστ^ 
ίχτος τοϋ 'Ρουσσιλλώνος καΐ τής Κερβάγντ,ς, δλη ή μεσημβρινή Γαλλία άπηλ- 
λσγη τοτε άπύ πάσης (ενικής κυριαρχίας. "Ελαδε 91 άμφοτίρας τάς χώρας, 
4344, ίπ ΐ χρήμασι' χαΐ Ιδίως ή εδρεΤα χώρα, ητις δξετείνετο άηύ των πίριξ 
τοϋ Μομπελλιίρου μίχρι τής Γενεύης καί τοϋ Λουγδούνου, ίΟεωρεΤτο δλ ίπ ΐ 
τής ίποχής τούτης ώς άνεξάρτητος ή μάλλον ώς Γερμανικόν Ετι φέουδον χαΐ 
Ιχαλειτο Δ ελ ιρ ιν ά τ ο ν , (διότι 4 ήγεμών αυτής Ε^ερεν άνέχαθεν, ίγνωστον πδ- 
Λν, τον τίτλον του Δ ελφ ίνου), παρεχωρήθη ήδη ύπό τοϋ τελευταίου Δελφίνου 
Ο ύ μ δ ίρ τ ο υ  Β' είς τον πρεσδύτερον υίον τοϋ διαδόχου τοϋ Γαλλιχοϋ θρόνου, 
τύν μετίπειτα Κάρολον Ε', δστις, βραδύτερον άνβδάς είς τον θρόνον, έχανόνι- 
οεν, δτι άείποτε εΤς τών πριγχήπων του βασιλικού οΓκου, και Ιδίως ό πρεοβύ- 
τερος υΙος τοϋ βασιλεως, θέλει φέρει τον τίτλον καί τά παράσημα τοϋ Δελφί
νο·». Ο Φίλιππος Ι Τ '  άπέθανεν εν Ετος μετά ττν απόκτηοιν τού Δελφίνάτου, 
<350.

Ο νέος βασιλεύς τής Γαλλία: Ι ω ά ν ν η ς  ό βγαΟ ύς. 1350— 1361, ίσπού- 
δασε πολύ προθυμότερον τοϋ πατρος αυτού όπως άνορΟώση τή< μιτα τής Α γ
γλίας ειρήνην, βοηθούμενος είς τούτο παντΐ σθένΐι καί ύπό τού πάπα 'ίννοκιν-
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τ(β» ΣΤ* ίλλ’ α! «{»«40αβϊ άμφβτέρων ίπίβ>ι®« μάτιιβι, ί ι ί η  6 Έίοΐκίρ- 
δος ^6ιλί ν’ άπαλλαγή βάσης βρί< φ  ΓβΧλίβν ίτποτϊλίίβς, ό δί Ιωάννης <ώ- 
δΧν Ιτδλμβ νά ΐϊβρβιτίβη ούβίώδκ δίχβιβν τοδ ϊβνους βότοϋ. ΌΟιν, μίτά βρα- 
χιίβς άναχωχάς, ίβ β ν ϊλ ή ^  δ «δλιμβς, ·Εδ> 435δ* χαΐ ούδ’ ΙβΙ ιών άναχωχών 
ίΤχον ββό«ι αΐ Ιμμισοι έχθροπρβξίβ», βιδτ» οί μεν Ά γγλοι ««εστιή,ριζον χδ* 
Μοντφδριιβν ίν Β^τβ»{?, οΐ δλ Γβλλοι «βρώξονον τούς Σχώτοος. Ά λλ’ δ Έ -  
δουόρδος «ροσίλβδε μ ιτ’ δλίγο», δώ  τίιν ^ότητ* 4μχ χβί την ασθένειαν το3· 
«χαρακτηροί « «  Ίω^ινοι», συμμάχοος Ιβχοροτάτους μεταξύ τών Γάλλων μεγι
στάνων. Τφδνη δ Ιωάννης, δστις χαΐ ώς <ρίλος χαΐ ώς έχθρος ύβήρξε «άντοτα 
άχρατής χβλ άσύνετος, ηδνδησε Καστιλλιοχόν τινα βρ(γχη*α Κ άρολον (ά β ΐ·  
€β(ά>), άβαραλλάχτως χαθώς εΤχεν εύνοήσει δ ’Εδοοάρδος Β' τον Γαοέστωνα, 
χαΐ δυσηρέστησε τούς μεγιβτδνας τού χράτοος τδσφ μάλλον δσω, χαταδιχασας 
είς ίδιχον θάνατον τύν χοντδοταολον (ΟοηαβίαΜβ) 'Ραούλ τον Βριίννιον, άπέ- 
νιιμε τδ άξίωμα τούτο είς τύν εύνοούμενον άλλοδαηύν χαΐ «ροςτοότοις οννέζι/· 
^ιν αύϊύν μετά χάρης σογγενοΟς τοό βασιλιχοΟ οίχον· Όθεν 6 βασιλεύς τη ς  
Ναυάρβας (ή χώρ* βίίτη, βελ. 234, έδδθη έπΙ Φιλίπιιον Β , βελ. 237, είς Ιωάν
ναν Β', θογατέρα τού Αοοδοβίχοο Γ, τής διτοΐας, σοζεοχθείσης ϊχειτα μετΑ 
Γάλλο» τινύς βασιλίβαιδος, ιΑύςήτο δ) Κ άρολος δ χ α χ ο β ο  «ος, «νομόοας 
μετάτινων ίλλων μεγιστάνων, δολοιρονεί, 435δ, τύν μισητόν χοντόσταυλον* 
χ ι\  ίβειδή δ Ιωάννης ήθέληοι νύ έχδιχήτη τύν θάνατον το» φίλου το», δ Κά
ρολος συμμαχεί μετά τών Άγγλων, δ δλ Ιωάννης τδτε ού μδνον συνεχώρησ» 
τύν δολο^νον, άλλά χαΐ βικζημίωσεν αύτδν.—  Τώ 4356, έχραγέντος  ̂ (ώθις 
το» *ρύς τήν Αγγλίαν κολέμο», δ μέν ’Εδουάρδος Γ ', διαχεραιωθείς είς Κα- 
λαίσιον, έλεηλάτησε τ4ς βορείο»ς έααρχίας, δ δλ μέλας ήγεμών, άχύ Δχυτα- 
νίας δρμώμενος, έχδρΟησεν άνηλεώς τας μεοημίρινάς. Ο βασιλεύς τής Γαλ
λίας, «ριελθών δχ τούτο» είς δεινήν χρτ^εατιχήν άμηχανίαν, συνεί^εσε την 
χοινήν τοΰ χράτους σύνοδον. Σημειωτέον, οτι τότε ή Γαλλία ητο οιηρημενη» 
χαιά τε τήν γλώσσαν χαί τα δίχαιβ, είς δύο διαχεχριμένα μέρη, άφ ένβς το με- 
σημίρινδν χαΐ μιχρότερσν, τδ δποϊον ώνομάζετο άπδ τής γλώσσης Ιιο^υβάοο. 
εΤχεν Ιδίαν σύνοδον, έχεχράτει δΐ παρ’ βώτφ τδ γραπτόν 'Ρωμαϊχδν δίχαιον, άφ’ 
Ιτέρο» τδ βόρειον, χβλούμενον έπίσης άπδ τής γλώσσης {.εοβυβ ά βίΙ, το» όποιο» 
ή  σύνοδος ώνομάζετο χοινή, χαΐ εις τδ όποιον, έχτδς δλίγων χωρών, Γσχ»ε τδ 
ίγραφον δίχαιον ήτοι τδ έθιμα. 'Β  σύνοδος τής Αογγεδοχίος έφάνη «ροθυμο- 
τάτη χαί τότε χοΐ έπειτα είς τδ νδ ψηφίτη πάντα τδ προς ίμυναν τής χωρ*ί 
άποιτούμενα* ή δ’ έν Οορισίοις, τή 30 Νοεμβρίου 4355, συγχροτηθιΐσα χοιντ^ 
σύνοδος έξινοητία; έπεχείρησεν, ύβιλουμένη άπδ την άμηγανίαν το» βασιλέως, 
νδ περιστείλη τδς καταχρήσεις χαί χαταπιέσιις είς άς εΤχεν έξοχείλει δ Ιωάν
νης χαΐ δίν άπεποιήθη μίν τδ άναγχαίβ προς τον πόλιμ*» χρήματα, άλλδ διώ- 
ριση ίπιτροιτην έφορευτιχήν τής τε είσπράξεως τών Ικτάχτων φόρων χαΐ τής 
γρτ,σεως αύτών, λαβικίσαν δΐ χαΐ άλλα άξιόλογα δίχαια χαΐ αύτής τής με>ναρχ,ι- 
χής έξοοσίας μέρος. Είναι αληθές, οτι τδ τελευτσΐον τούτο δεν ισχβεν είμή 
ένόσιι) διιτρχει δ πόλεμος, άλλα δι'αΰτδ τούτο δτι οί φόροι έπΙ εν μόνον έτος 
Ιπετράπηταν, ύπεχρεοΛη ό βασιλεύς είς τδ νδ συγχαλή κατδ παν ?τβς την συ- 
νοβον, παρεκτδς δέ τούτο» ύπιβλήθη καί είς άλλους ούσιΐιΐδεστάτοϋς περιορι
σμούς. Π  τοιβύτη μετβ|5(^ύθμιβις τής χυβιρνήσεως χαΐ το» πολιτεύματος, χ*δ



Ια υ τν  άνβγχβΙβ, άλλ’ Ικτίγβγι μεγ(Ωία ίιιν ί , ίιότ» ή
|ΐΙν  Ιπιτροκη ΐη« βννϋου χβ«χράίθη ιίίς μεγάλης βότης ΙξουσΓβς χα» έμισηΦη 
Ζιΐ(̂  τοΰ λαοϋ, 6 βαβιλε&ς, «αραβάς τας ίμολογίας, καΐ, ύποπτεύων οτι δ Κά
ρολος δ χαχο«αιδς ίζηχολούθη συνεννοούμενος μετά των *Λγγλων, συλλαμβάνει 
αύτδν τε χα( τινας των συνεργών αύτοΰ «ερί την δολοφονίαν τοΰ Καστιλλιαχοϋ 
Ιχείνου εδνοουμίνοο, φονεύει τάσσβρας των συλληφβίντων, φυλαχίζει τδν Κάρολον 
χαΐ δκι^^ειρεΐ νά χαταλάβ^ τά χτήματα αύτοΰ, τά όηοΓα δμως ύχερασπίσδησαν 
οΐ συγγενείς χώ  οΐ φίλοι τβϋ φυλαχιαθέντος, συμμαχ^σαντες μετ* του βασιλίω; 
της Αγγλίας. Τούτων γινομενευν, Ιμβάλλει αίφνης δ μίλας ήγεμδιν άπδ ’Α- 
εευτανίας χαΐ «ροελαύνει, «ορβων χαΐ χείρων τήν χώραν, μΙχρι της πόλεως Πι- 
χταυίας* άντειτεξελβδντος δε άπδ ταύτης τοΰ Ίωάννου, συγχροτεΐται, δύο ωρος 
μαχράν αύτης, ιεερί Μ ω κ ερτοο ίσ ιον  (ΜιυρβΠυίε, 49 Σεπτεμβρίου 4336), 
μάχη κρίσιμος, χαβ’ ί̂ ν ήττήβησσν αίδις οΐ Γάλλοι, χαίτοι ηολυαριβμδτεροι 
ίν τες  τών ίχΟρων, διά τί^ν θαυμαστήν πειθαρχίαν ^τις ίπεχράτει ίν τψ ’Αγ- 
γλιχφ στρατοπέδφ, ^χμαλωτεύθη δλ, ίχτδς πολλών άλλων δπισ^μων άνδρών, 
καΐ αΰτδς δ άχράτητος βασιλεύς Ιωάννης, πρδς δν θρυλλεϊται, δτι μετά ίπποτι· 
χής φιλοφροσύνης προσηνέχθη ίν τη συμφορφ ταύτη δ πρίγχηψ (Ι^αλλίας, μτ) 
«πισθείς ίδίως νά χαθι^ση είς την βύτήν μετ' αύτοΰ τράπεζαν, άν τφ  μετά τ ^  
μ ^ η ν  δείπνφ, άλλά όπισθεν της χαθίδρας οδτοδ διατελεσας Ιστάμενος-

Ή  ίττ»  οδτη χαΐ ή αίχμαλωσία τοΰ Ίβάννου ηυξησαν τά δυστυχ·ίματα της 
Γαλλίας* διδτι, συνωμολογι^θη μίν χατά Μάρτιον του άχολούθου έτους διετής 
φπλων άναχιοχή πρδς τούς "Αγγλους, χαΐ άνέλαβε την διοίχησιν του κράτους 
β  Δελφίνος Κ άρολος, τδν δποΐον δ είς ΑονδΤνον άκαχθείς «αττ'ρτου διώρισεν 
άπίτροπον {Ιίςχίβη^οΙ βδηδι&Ι άα ιογιυηιβ), άλλ’ ή 2πανειλτμ.μίννς συγχροτη· 
4εΐβα σύνοδος Ιπέμεινεν είς τήν χατάπαυσιν τών χαταχρι^σεων, αΐ δί τρεις 
τάζεις τοΰ ίθνους, Εχουσαι ίχάστη ίδιον φατριάρχην, ή μλν τρίτη τύν δψαρχον 
Οαρισίων (ΡεδνύΙ άββ ιοΐΓςΙι>οάβ] Β ύ σ τά θ ιο ν  Μ άρχελον, δδλ χληρος, τύν 
Ιπίσχοπον Δαδνου Α ε κ ώ χ ιο ν ,  ^  δ) τών εύπατριδύν, τδν διοικητήν Άρτη- 
«ίας Ί ω ά ν ν η ν  Π εχ χ ίγ ν υ ο ν , 3μα συνελθοΰσαι α ^ ις, χατά Φεβρουάριον 
4357, δπαυσαν της (πτηρεσίας 32 βασιλικούς υπουργούς χαλ συμβούλους, χαΐ 
ήνάγχασαν τύν Δελφίνον νά δεχθή δλας τάς μετα^|ίι^μίσεις οσας άπ^τησαν χαλ 
36  συμβούλους ύπύ της συνδδου έχλεγΕντας. Άλλά τά πράγματα Ιχ  τούτου 
δεν δβελτιώθησαν, διδτι ή χυβΕρνησις άντΕπραττεν είς την Επιτροπήν τής συν 
ίδου, ή  δ’ Επιτροπή ·ήις συνδδου είς τήν χυβΕρνησιν* προςτούτοις, οί διάφοροι 
πής συνδδου τάζεις Εδιχονδησαν πρύς άλλήλας. Εν Παρισίοις δλ, οπού μΕγα 
«υνΕ^^ευσε πλήθος άνΟρώπων, ζητούντοιν άσφάλειαν άπδτε τών "Αγγλων χβΐ 
άπύ τών μετά τών "Αγγλο» συμμαχησάντων Εχθρών τοΰ βασιλέως, πλείστη 
άπιχράτησεν άναρχία* οί πολΐται ύπώπτευον, δτι υποθάλπει ταύτην δ Δελφίνος 
χαΐ οί περί αυτύν, διά νά χαταστήσωσι μισητούς τους Παρισινούς χαί τούς άντι· 
προσώπους τοΰ Εθνους* δθιν, προνοοΰντες οίχοθεν περί τής άπδ τε τών Εσω καί 
τών Εζω Εχθρών άμύνης, χατεσχεύασαν τδτε πρώτον τά πολυΟρύλλητα Εντδς 
τών δδών χαραχώμιετα (1>εΓτίς·ι]Μ), τά τοσάκις Επειτα άναφερδμενβ είς τήν 
Γαλλικήν Ιστορίαν* τελευτα'ον οί τρεις φατριάρχαι, (οΓτινις, 6ν χαΐαί τάζεις 
τάς δπαίας Εζεπροσώπουν δίν ώμοφώνουν ήδη πρύς αύτούς, ήσαν Ετι ήνωμΕνοι), 
άναγχάζουτε, πμρά τήν θΕλησιν τής βΖθκ βυγχροτηθείσης κοινής συνδδου, χατά
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ΪΠ ΙΠ  ΙΪΓΟ Β *

Ν οίμ δ ι» . 4387, *  Λ  4 τ .ί» ί« « ί.,  ,»■, Κ άο.(η  ,1 ,
> χ«Ι Λ  ίκοίΛ ,ϊ, ·1ί .Μ ν  ι4  χΓ ί,,,π ί , ,ο , ίχάγ«»^ α  „ ι  35 ), μ ίΧ ,™  1 

Ηά{)x(Xβ ,̂ εΙ< τ4» »έον ίιγ(μ{να !·ι?ρ€κ *«} «ροσβολιί;.
Άλλ4 μιτ’ όλίγοχ ό ΔίΧιρϊνοί, «της μ4λ,« τ4τ* ιΤχι βυμττλτ,ρώσί. τδ 21 

Ιΐος τη« ήλιχ(β<του, χ»1 τ/τβ μ{ν ί9θ«νή< χαΐ άχίΧίμος, *Γχ,» £μως «ολλήν 
ϊΜνουργίαν, δι’ ί)ν χαΐ ίιίΜνομάαβϊ) Ϊ « « β σο<ρ4<, χβιορβόν,, νλ διββύν« 
Πβριβίων χβΐ βνγχβλίϊ «(ς Κομχιέγνον ττρ. χο.ϊή·. σύνοδον, . [ ,  «λιΤ«ο» οΐ 
ιΰΐΜτρίδβι υπίΛ^ρξβν β«ον, -ήσφ μάλλον οβω xβτ^ ΜβΓον 4358 
«ολλβχοΰ τής Γαλλίβς, φονίχωτβτΐ) χατ’ βύτω» ίπβνβστ»98ς των χβτβτηςζομί- 
ν ^  χωριχών (δνομβίβςΤσβ αβοςοβςί» ά-κο τού έμπβιχτιχοδ Ι«ιίνυμοο, δι’ ου οΐ 
ευκχτρίδαι δχβλοον τους χωριχους, ;·οςο«ι ^οΐιοαπιβ, ήτοι Ιάκωβος δ ϊύή- 
ίτ,ς), ιτρδς χχτββλίψιν τής όηοίβς τ,νώβτ,ίαν άμφ'5τ*ρ«ι μ^ρ(δ(ς τών μίγιστά- 
*«ν, ί,τ« δηλαδή μ«ρ1ς του Διλ.ρ{νου χβΐ ή του Καρδλου του χαχοχοιοδ. Ό  Δ Λ - 
γΐνος τότ» άχοφοίνίται, δη δ»ν βέλη έπανέλθίΐ >2ς Παρισίοβς, 8ν διν τιμωρηβω- 
βι* οΐ πρωταίτιοι τών ταραχών, χαΐ κολιορχίΐ τήν ιτρωτίύουσαν ταύτην. Έντ*ϋθ** 
ή μίρΐς του Μαρχέλου χτοτ,βίϊσα διαιρείται, δ φατριάρχης έχεΐνος φονεύεται δχδ 
τού προτίρου «μχράχτορος Ίω ά ν ν ο υ  Μ βιλάρδου , 4 Δϋγούοτου 4358, 
μετά τρε^ς δε τ^εέρας εΙβέρχετβι δ Δελφίνος είς Παριοίους, θανατδνει τοδς ββ» 
χ^γους ττ,ς βτάοεως (έχτδς του Λεκδχου καί Πιχχιγνύου, οιτινες έαώβτ,οαν «αρδ 
Εαρδλψ τφ χαχοτοιώ), «ριχοιεΐται έ«ιτηδείως τον ίχλον, χ«1, ώφελτ,βεΙςάπδ 
τδ ττρί.ς τους ευχατρίδας μίσος τών μικρότερων «δλιων καί τών χωρικών χοΑ 
«*ό τήν άγανάχτηβ,ν τήν οποίαν ίνέπνευσεν δ Κάρολος, δ αναφανδόν μ εώ  τών 
Αγγλων ήίη βυμμβχήσας, ίναλαμβάνει χατ4 μικρόν £«αν τδ άπδλυτον αίιτο» 

κράτος. Τελευταίον χατ4 Δίίγουστον 4359 *ύ«ις δ Κάρολος άναγχάζεται νδ 
'β^ιαλλαγή *ρ0ς τον Δελφίνον. Καί έφορμφμενέχ νέου δ Έδουάρδος Γ 'χατ4  
πής Γ α ζία ς  άπό Καλαιοίου, καί μέχρι τών τειχών τών Παρισίων προελαύνει- 
*λλ4, μή δυντ,β.ις ν4 χαταπείη, τόν πονηρόν Δελφίνον ν4 άγωνισβή έχ ,ο5 
•αυαταοην, θεωρών δ'ε τί,ν «αράτασιν τής διατριβής του ίν ^ σ φ  Ιχθριχής γώ* 
ρας έίαντλουσαν έπΙ ματοίψ τόταμεΤον α&τοϋ, πείθεται ήδη είς τας έπιμδνββς 
νφοτρο»4ς τών παπικών έ{άρχωνχβΙ συνομολογεί, τη 8  Μαίου 4360, »1ς 8 ρ » . 
τ  ι γ  V χ « |¥ ίο ν  πλησίον τ «  Χάρτρης κείμενον, εΙρήνην καθ’ ήν παρήτησε ταβ 
έπί του Γαλλικού θρδνου ά|ιώσεις, καί έλαβεν άντί τούτου, ίκτός τής Άη».

χαί Γασκωνίας, τ4ς δποίας καί πρύτερον εΤχεν ώς Γαλλικό φέουδά 
την Π«τ«^βν, τήν Σαιντίγγην, τήν 'Δγινεναίαν, τήν Περιγορδίαν, τή Αιμουν 
« ν « ,  τήν Λγγολεσμίαν, τήν Τουεργίιεν, τό Καλαίαιον χαί ίλλας χώρας, ώβ 
ά*δλ«ος χυριάρχης· 4«λύθη βλ χαί δ Ιωάννης δ άγ.θός τής αίχμαλωαίας. 
4λλ έπί υ π ε ρ ^ ις  λύτροις, τ4 δποΤα μή δυντ.βείς ν4 πληρώση δπανήλθς» *{ς 
Δ ονδι.^  χατ4 Ιανουάριον τού 436*, δπου χαί άπέθανε χατ4 Ά π^λιον ιο3 
«4του ϊτους. Οΐ Φλάνδριοι ίλαβον ,ή .  άίδει.ν ν4 διβμείνωσι α ύ μ ^ ο ι  τΰ* 
ΑπΧων, περί δλ τΟν δύο μνηστήρεον τής Βρετανίας είρίσθη, δτι θέλουν άπβ- 

^ • ε ι  ^ ό  χοινου οί δύο βααιλείς της Αγγλίας χαί Γαλλίας, άπεδύθη β’ΙπΙ 
είλβι« τό δουκάτον τοΰτο είς τόν υίύν του προμνημονευβέντος Ίωάννου Ηοντφορ- 

Τ  ^  ** Γαλλίφ χατορθωμάτων τοβ ’Εδουάρδου Γ*
χαΐ δι4 τ ν ε ίς  Βρςτιγνόν εΙρήνης, ή «Αγγλία δφαίνετο άποβάαα ή  πρώτη τήσ 
βνρωπης δύναμις. Αληθώς δμως ή χατάσταης «δτής δίν ήτο πολλά εύχάριβϊος.
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Έΐί *Α»«β»ί?*οΙ ί»Γβ*Λ>Μ(ί, 4ίΐϊΐϊ(»«1<{»*4τοδ **τ(Α< τί{» κν6ίρ«ι#ι» «4 -

|ι^λα« ήγιμώ ν *ί« ΐοιβντ^* «κριήλθι» Αμηχανίαν χρτΐ|Μ ΐτιχν κβΐ ·τοβαι3τ*ς 
^Μαγκάβθη Λ  *ρ*{^ κ β » Κ ίί« ι? ,  ΰ κ ι  Μ ά * ιλ ιπ ϊθ ί« ι<  «η>τβλ*Τ<τοι>ίζ>5ττιβ»» 
|Π ϊ ’ ο& *ολύ ΐί[ν 2ηικοΐ)|>(θΕν τοδ «ροτίρο» α&τώ» χορκίρχου, τοδ β»«λέω< 
Γα λλ ίβ ί. Ο ι Σκώτοι, κβίτοι ά ίιβ λ ι ΐ ιη ω ς  ^ ώ μ » ν « ,  41ν ^βίλβ» κ « ’ ο48ί»« 
λίγο» νλ ί*χβω»ι ^4* Ιΐϊΐδληβίντβ · 4 ϊ (η < ^ « ( λ ίβ ,  « « ί  4  Έ ίουάρδοί, « ί -  
« ΐ ί ,  Ι λΙ  μ ιχρ φ  βιτηριβίφ, τ4» ’Εδο«{ρίο» Βαλλ»λην «4 «βραιτι^»^ -«4 δΕ η ικ  
«Μ, 4«χρ*ώ β η  «4 άίΓοδώβϊ» αύτοΤς ι4»  βΙχμαλ»τον ΔβυΙδ, 4«1 λύτροις, *ρ4< 
* λ η ρ « μ ν  των όικ>ίαν ή  8υ»κ>χή« Σκω τία ?καθ«ν <«1 «βλ4ν χρδνο» τ 4  βάν- 
ί ί ΐ ν β .  Ο ι 81 {ητ4 τών ίκοίκω» Ά γγλ ω ν  ίντιλίως κ * τα « ιιζ ί|α ν ς ί Ικιχώ ριοι Ίρ -  
λβν ίοΐ ίστβσίβϊβν χβΐ  ̂ Έ ίοοάρδβί ήναγκάβΟη ν4 καταίακανί)»^ ιί<  έγώνα 
^ ^ λ ι ο ν  τ4 ά«4 των δύβ αιχμαλώτων βασιλέων έΐακραχθίντα χρήματα .

Γ . Γ ιρ μ α ν ία  χ β ΐ  Ί τ α λ  ία . ~  Ηττ4 τ4ν βάνατον τοδ Δοοδοβίκον τοδ 
Βαοαροδ (« λ . ^ 2 ) ,  4 Κάρολος Δ ' {μτινι μδνο« αδτοχράτωρ τής Γτρμανίας, 
Δλλ4, μιβοδμτνος «αρ4 των κλςίατων, ώς &ιμ(ουργιιμα τοδ Κίίπα χαΐ ώς δργανον 
των Γάλλων, ίίν  ήδονήθ% τΙμή 4ι4 αονηρίας κολλής, 8(4 μτγάλων χρι^ματι· 
κων θοαιων χαΐ ηρ4 ιιάντων δ ι' άληθοδς ακατάλιις των αδτοχροκοριχων δικαίων 
μ Ι τής μοναρχικής έξαιΜίας, ν4 διατηρήα^ ^  δνομα τής άρχής χαΐ ν4 ϋ ιν -  
μη(α^ τοδς άντιχάλους, μάλιατα τούς (αχοροτίρους αδτων, τδν δοδχα τής 
Αδατρίας Άλβρδχτον Β ' χαΐ τ4ν ι,άδν τοδ Αοοδοβίχου τμ  Βαοαροδ, Αουδο· 
βίκον τόν Βρανδινβαυργιχδν. Ά φ ' δτίροα μ<τ4 ιώι{αττ)ς δραατηριδηιτος χαλ 
«ιινΙ«ως ίηρονδηοι «ςρΙ τής ςίς τ4 χατριχδν αύτοδ κράτος, τήν Βοημίαν, διαδδ· 
β«ως τοδ κολιτισμοδ, άνιοχύηως χαΐ ^ιΑμίοιως τής δίο'^οίας, χαγιώκως τής 
4ο<ραλιίας, Ιδρδοας ίν Πράγα χαΐ «ανΐτηοτήμιον, 4348. Ένγδνιι δΐ ούατημα 
τΤχι ν4 αύζάνη δοον ένδάχςτα» τ4 χληροναμιχ4 αδτοδ χτήματα, Οοοιάζων άφ(ΐ· 
δώς τ4 αδτοχρατοριχδν ά{(ωμα, άδια^ορων δ4 χαΐ *{ς αδτ4 τ4 δΓχαια τ ώ  
Γερμανικού κράτους, ώς άχεδείχδη μάλιοτα ·1ς τ4 'Ελουητιχ4 «ράγματα. 
Έ ν Ζνρίχφ (παρ4 τοΤς Τιγυρηνοϊς τοδ Στράβωνος), βυνίδη τώ 4 3 3 5  μία των 
μεταβολών δχείνων, οΤαι ουνίβαινον τότε «ολλαΐ ιΐς  τ4ς Γερμανιχ4ς ηόλιις* 
δηλαδή οΐ κατώτεροι εδηατρίδαι χαΐ ή βιομήχανος των κατοίκων τάξις χατέλα- 
βον τή» διοίχηβιν, έξεβαλον τ4 Ιΐίκρανέοτερο γίνη χαΐ άνηγάρεοβα» (οδβιον δή· 
μαρχοντδν διεξαγαγδνταχάντα ταΰτα 'Ροδδλιρον Β ροάνιον, δβης, »(ς κολ
λάς κορεκτραχείς βιαιοκραγίας κρ4< τοί>ς ΙξωοΜντας χαΐ φοβούμενος τήν έκδίκη· 
τιν τοδ δβοκος Αδβτρίας ’Αλβρεχτοο Β', κροέτεινεν εις τούς οομκολίτας ν4 ίνω- 
•ωβι μ ί την Έλουητικήν αυμκολιτείαν, ήτις εΤχ» άνβδειχΟή νιχηφδρος κερί 
Μοργάρτενον. Τερόντι τφ 4 3 5 4  το Ζύριχον ήνώθη μετά τής ονιμκολιτείας ταώ* 
της, μεθ’ ής αυνετάχίησαν έντδς μικροδ, δι4 τ4 κ ^ ς  τήν Αύατρκχχην κυριαρ
χίαν μϊςος, καΐ ή ΓλαρΙς, χαΐ ή Ζύγη, χαΐ ή Βίρνα, χαΐ ή Αουχίρνα. Τ4 Αΰ- 
ατριαχύ οτρατεδματα άπεχρούοδηοαν’ δ Κάρολος Δ ' ΰκεοχδΟη μλν εις τύν δοΰχΐο 
'Αλβρίχτον τήν αυνδρομήν του, άλλ4, χατ4 τήν οννήίειάν του, δβάχις δίν «ροέ· 
χατο « ρ ΐ ίδιου αυμιρίροντος, κιριωρίοβη ιΐς λίγους χαΐ ϊγγραφβ, ώοτ» 4*1 τ Ι-  
λους αΐ χώραι έχεΐναι τφ  4 3 5 6 ,  βι’ Ιδίας «ρύς την Αύατρίαν ουμβάοιοκ, ά*ο- 
βααςθεΤοαι ά*4 τοδ Γερμανιχοδ κράτους, μετ4 τοδ δ*οίου δκιφάνιιαν μδνον 
τιν4 αυναφείας διοφάλαζαν, άληδώς «αρέμειναν ήνοιμίναι μετ4 τής νέας έχείνητ 
Ελουηηκής «ολιτίίας. ~  Τοδ «υτοχράτορος βύτοδ έηίοηςίργον εΓν» χτί το έυ



26^ ΗΕΣΠ 1?Γ0Ρ1Α

Ι η ι  4386 ΙχίοΟ^ «λυΟριΛλητον χρι»»66οΐ)λλον, 9(α\ 6 « ρ ΐ  τη« 2κλογη<)κύ 
ίη ς  Φΐέψίως τοΐί αδτοχράϊορος *β» τη« *ρδ< βύτίν τ« χαΐ τρ4ς κράτος βχί- 
«Εως των Ιχλςχτ&ρ<ιΐν νίμος, οοτις -προίθΐτο μίν τ&ν άγαθ&ν οχοιι&ν τοΰ ίμ · 
τοίίη} δ«ν  ίν ίϊχ ίτα ι ίίκτχτιμίνως *Λν *άπ*ν άΐϊΐ το5 ν4 βφιτιρίζιτβι ιο5 
Αοιποΰ ών Ιιοριομδν τοϋ δικρτάτοο της Γερμανίας ίρχοντος, εΤχεν όμως χαΐ 
τ4ν ίτίρον «λάγιον αχοτίδ» τον να χβτοατήβη πρώτον Ιχλέχτορβ τον ίρχοντα τής 
Βοημίας, ήτις ήτο χώρα Σλανιχή μάλλον ή Γ»ρμανιχί], να «ριλάβη ί ΐ  μ«- 
ταξί) των 4χλεχτ£ρων τους Εαρίλου δννάκας χαΐ νίί άποχλιίοη άπλ
τοϋ άρχαφεβιαχον ονλλίγον το6ς άντιταχΟέντας <ίς αυτόν ήγεμύνας' 2κΙ πβ- 
βιν, έπαγίωβι την έλίβρίαν τής Γςρμανίας πολυαρχίαν. Περλ τα χαθ’ ίχαοτα, 
τ^ χρυο^ουλλον « Μ  ίρ ^ μ ιζ ε  πρλ πάντων, μετά πλιίατης χαλ γελοίας άχρι- 
6είας, τά περί τον τνπιχοΰ, τον Ιματιομο<3, των τελετών, της βαθμολογίας χτλ. 
τά πλεΐατα ληφθίντα άπο την Βυζαντινήν αυλήν, διότι ό Κάρολος έαποάδαζε 
«ολά περί τάν μάταιον της άρχής χίμπον. Την θεολογιχήν δεινότητά τον άπό- 
διιζεν, εΙπών ^ητώς έν τω νόμιρ, ότι 2{ελίξατο ώς πρός τους όχλογεϊς τον Ιερόν 
αριθμόν ίπτά, διά τάς όπτά λυχνίας τής άποχαλόψεως. Δώδεκα των νόμων 
£ρθρα ωριζον τά προνόμια των λυχνιών αότών, ή δ’ ουβκαδεατόρα των διατά
ξεων τοότων ήτο, δτι οί δχλεκτορες άποτελοναιν ώς αυνίδριον {ν ήθιχόν μετά 
τοϋ αΰτοχράτορος πρόαωπον, άπαραλλάχτως χαθώς τό των Καρδιναλίων ουνό- 
δριον με τόν πάπαν, χαΐ δτι, τούτον δνεχα, «αν χατά έχλόχτορος χαχούργημα 
τιμωρείται μλ ττ,ν αίηήν ποινήν με τήν όποίαν χαό τό χατά τον αύτοχράτορος 
αύτοϋ. Περιείχε δλ τό χρντόδονλλον χαΐ άλλας τινάς χρηαιμωτερας διατάξεις, 
οΐον τήν άπογόριυαιν πάαης διαμάχης χαΐ ίπιδρομτ,ς, ίνευ προηγούμενης δια- 
χηρύξεως, τήν περί ίχεχειρίας διάταξιν, τήν περί τής χαταχρησεως του νομι- 
οματοχοπιχον δικαιώματος καί τής αόθαιρίτον ουατάαεως νέων τελωνείων. ’Δλ- 
λ’ δοω άχριδώς ΙτηρήΟηααν τό τνπιχδν καί ή βαθμολογία τον χρναο5οι3Λον, 
τόβφ παρημελήΟηααν οΐ περλ τής κοινής άο^αλείας όριαμοί αότου, διότι οόδείς 
&πήρχεν ό 2χων τό ίργον χαΐ τήν Ιξονβίαν τοϋ νά Ιπιμεληθή τήν Ιχτέλεβίν τείν. 
—  Ό  πάπας δυαηριατήθη πολίι κατά τοϋ νόμον αύτοϋ, δατις πιριέατελλε τός 
άξιώσιις του' χαΐ ήξευρε μόν δτι 6 Κάρολος ήτο μέχρι δεισιδαιμονίας ευπειθής 
είς τήν έχχληοίαν, έ ^ ε ΐτ ο  δμως τήν έπι^βοήν τών περί αύτόν.^λο» τής πα- 
τρίδος θεολόγων χβΐ νομικών, οΓτινες δλεγον, δτι ό αύτοκράτωρ πρέπει νά άπαι- 
τηιη άπό τοϋ Ίννοχεντίον Δ ' τήν άνάχλησιν τών είς τό κράτος Ιπιδλαδών ή 
νδριβτιχών διατάξει·» βοας έξέδωχαν οΐ προχάτοχοι αύτοϋ καί δτι πρέπει νά 
ίπαγορευθή είς τόν χλήρον τής Γερμανίας, χαθώς έγένετο είς τήν Γαλλίαν καί 
αίς τήν Αγγλίαν, να πέμπη είς τόν πάπαν τά άπαιτούμενα παρ’ αύτοϋ δέκατα. 
Ο  Ίννοχέντιος λοΓχόν έβιώπηαι περί τον χρνοο€ούλλου, ?να αιωιττ'αη χαι ό εώ* 

τοχράτωρ περί τής παρά πάντων άπαιτονμίνης μετα^^μίβεως τής Γερ-εανι- 
χής Ιχχληαίας.

Μικρόν ^  πρό τής συντάξεως τοϋ χρυσοβούλλου τούτον, ό Κάρολος Δ ' ίπε- 
χιίρηη τήν πρώτην οδτοΰ έπΙ τήν 'Ρώμην πορείαν* αΐ περιστάσεις ήσον επι
τήδειοι είς άνόρθιιΜίν τοϋ αύτοκρατοριχοΰ άξιώματος Ιν ’Ιταλίφ, άλλ’ ό βύτο- 
χράτωρ ούδ’ έχ φύσεως, ούδ’ έξ άνατροφής ήδννατο να διζπράξ^ ϊι'ί’· ύ 
της έδιχαιοντο νά έλπίση άπό τον πάππου αύτοϋ. Ό  μέγας ποιητής χαΐ 

4ΐέγας άντ^ άπήτει τήν Τδρνσιν μοναρχ,ίας Ισχυράς χαΐ Ιχανής νά άπα}.λάξ^
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μϊ» Ιχ^ > ΐϊΟ :"» «  Ιχκλτ,ίίϊϊ 4βϊ> Βη< ίξορ(«ί χβΐ ιών ίμβρτημίτων Ββ- 

βυλώνος, ·ύς 51 >.·>ταΟλιδομένα< ηόλίκ χβΐ ιτολ«Ε{«< Βής ’ίτβλίας 4κο τής 
ψ ί ιξω-λ'ι»;» ίλ6·-θ«ρία< χ£ιί χων τ^ράν*ω‘/ Iξ<κ)9£ϊ .̂ Πόβον ό Κάρολος άττϊϊ- 
χ ίν  άιι', η Ζ  -Λ ί ’μπορ^ νβ^χατορΟώο/) τοίοΰτδ τι, ί'βγιτβι χβΐ |χ  τής ίχ ιντή - 
Γίως, ήν ίδωχΕν ιίς το&ς Γιδςλλινονς, ττβρβίτ/,οβντβς, μιχρον τρο τής μίτα- 
€ά«ώς του ίΐς ττ,ν Τώμην, ώς χβτίπίίγουσβν τή» ίπιχουρίαν. ι  Α(λογΐ9μίν>) 
> η ίψ ις, ΕΐΊτιν, ςύοδοΐ άο^αλίοτςρον τα πάντα* χαΐ οαφ μακροτέρα ίΐναι ή αχ{- 
» ψις, τόαω ταχυτέρ* καΐ ευχίρίοτέρ* Ιπίρχιται συνήβως ή ίπιτυχία· 4 βύτο- 
> κράτωρ Αυγουατος Ιδίίαξ* τοίις ήγεμδνας, 2τι παν -Λ μετί ήσυχίας χβΐ άνί· 
'> βεως * ι̂νδμενον, τάχιστα διαπράττεται. ιΌ θεν το 2πΙ τήν Ιταλίαν Ιπιχείρημα 
τοΰ Καρόλου άπέβη τδ μάλλον έπονιίδιστον, των οαα άνα^ερει ή Ιστορία. —  Ό  
Κάρολος, άφοΰ υπεσχίβη είς τον πάπαν, δτι 5λν ίπιχειρεΤ Ιχστρατείβν, άλλά 6έ- 
ϊε ι  νά 5ιατρίψτι είς ’Ρώμην μίαν μάνον ήμίραν, Ιπέρααε τάς Άλπεις χατά 
’Οχτώδριον τοΰ <354, χαθ’ ήν Ιποχήν είχε μ2ν συνομολογηθή ή χατά Μεδιο- 
λάνου Αογγοδαρδιχή καλούμενη αυμμαχία (βελ> 356), εΤχε 5λ άποθάνει 4 άρ· 
χιεπίσχοπος χοι δυνάβτης τής πόλε«ι>ς έκείνης Ιωάννης Ουϊσκόντις, χαταλιπών 
την άρχήν είς τους τρεΤς υ'ους τοΰ άδελφοΰ του Στεφάνου, τον Μ α τθα ίο ν  
Β ', Β αρνάβαν  χαί Γ α λ εά τζο ν  Β'. Ό  Κάρολος διίτριψεν είς Ηάντουαν δάο 
μήνας, βχεπτδμενος &ν ^ναι συμφερώτερον να ταχθή μετά τής Αογγοβαρδιχής 
Ομοσπονδίας ή μετλ των τριών άδελ<ρών. Προτρεπδμενος δε &πδ τοΰ φίλου του 
Πετράρχα (οστις, χαίτοι Ιν τοϊς ποιιζμασιν α&τοΰ περιφρονών πάντα τά έηί- 
γεια, έπεδίωχε Οερμδτατα την εύνοιαν τών βασιλέων χαΐ ήτο στενώς σννδεδε- 
μένος μετά τοΰ Βαρνάβα, ώμοτάτου δντος, άλλα συγχρδνοκ ίοχυροτάτου, πανουρ- 
γοτάτου χαί λογκυτάτου κυβερνήτου) έδέχΟη τάς Ιλεεινάς χργ^ματιχάς προτά· 
αεις τών δυναστών τοΰ Μεδιολάνου, είσήλθεν είς τήν πάλιν ταΰτην £νευ στρα
τού, έστέφθη, χαί, λαβών 4λίγα χρήματα, άπήλθεν είς Τοσχάναν. Ένταΰθα 
πάλιν, άντί νά περιστείλη τοΰς άλαζάνας χαί αΰθάδεις δημοχρατιχοΰς, έχύ- 
ρωσεν Ιπί χρήμασι, διά προνομίων χαί έγγράφων, άπάσας εευτών τάς ά$ιώ- 
οεις, έπορεύθη τάχιστα είς Φώμην, Ιστέφθη έν αΰτή 6πδ δυο έζάρχων τοΰ πά
πα, χαί, μή ,προσέχων είς τάς δεήσεις τών 'Ρωμαίων, άνέχαμψεν άμέσως είς 
Τοσχάναν, οπού δμως ή τε Ιδία αΰτοΰ χαί ή τών περί αΰτδν Γερμανών πλεονε
ξία χαί ή δουλική ευπείΟεια {)ν έπεδείχνυεν είς τιύς αυνοδει^ντας αΰτάν έπαρ
χους τοΰ πάπα, τοσαύτην έκίνησεν άγανάχτησιν είς την άνέχαθεν οΰτοχρατορι- 
χήν ή Γιβελλινιχήν φατρίαν, ώστε 4 Κάρολος ήναγχάσθη, {τι άπδ τών άρχών τοΰ 
Ιουλίου, νά έπανέλθη είς Γερμανίαν.

*Η έν Ίταλίφ διατριβή αΰτοϋ δίν ήλάττωσεν, ηδξησεν έζεναντίας τήν άνωμα- 
λίαν τών αΰτδθι πραγμάτων, ώς δήλον γίνεται άπά τής έπιτροχάδην ένταΰθα 
Ιχτιθεμένης Ιστορίας τών χατ'Ιδίαν πολιτειών.—■ Ή  Έ ν ε τ ία  ήτο τδτε 
«Ις πλείστην άμιχανίαν, διέτι οδ μδνον ή Γένουα, χαί άφοϋ ΰπετάχθη είς τδ» 
δυνάστην τοΰ Μεδιολάνου, έ|ηχολοΰθησε τάν ναυτιχδν αΰτής άγώνα μετά λαμ- 
πράς έπιτυχίας, άλλά χαί ΰπδ τών Ούγγρων δεινώς έπιέζοντο οΐ Ενετοί. ’Ε- 
σωσεν δμως τήν πάλιν άπδ τών έμφυλίων ταραχών, άπδ τών όποίοιν έταράχθη- 
σαν άπασοι αΐ λοιπαί τνραννίδες, δημοκρατίοι χαί άναρχικώς διεσπασμέναι 
ίπτοτιχαΙ τοΰ μεσαιώνος πολιτιϊαι, ή  βιομηχανία αυτής, τό έμπόριον, ή ναυ
τιλία χαί μάλιστα ή μετά καταχθονίου συιόσεως χαί ατβΟερδτητος χυδερνή-
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ναβα βΰ<?|ν βριβΙβιίΐΛκΓί. *0 ίτ^χοί ·ίτί? πόλιω< ί«ι5ΐη« ίΐκχλείβδη χβ ΐ' βλίγο»"
■ϊ^ γομοΟκιχηε χνβιρνητιχης ϋου»{ας ίΐΕΦόλβττί» ϊτ ι  *!ς ΐ ΐ ς  λοιπά; 
Ίτβλιχλί πολιτείβί* «^ιπλτ,ρωσ* 8* τλ ί«1 ττί« ά«υνομιχής χβτββχοπιΕβ;, ΐής 
ώμ8ττ,το<ι γ^νοος χα^ τοϋ πλούτο» τιβΐ[αλΐ(ι>μ{νον τεχνικώτατον, &ν χαΐ ήθι· 
χ«« ά«ο^*«ιον ΙχεΤνο πολ(τ(»μα, 8 8έγη< Π έτρος  Γ ρ β δ ς ν ΐγ β ς ,  4289 
— 4344, έπιμ*λ»{? το» 4ί»ίο» χβτ» «ρώτοτ 8 κ»ρ(ο>ς ίτ,μος ίπεχλιίσ ίη της 
νομοθϊτιχϊΐς έξοοβίβς, ολο» τώ» 8ημοβ£ων ίρχων χ*1 τώ  διχβιώμβτος το» 8ιο- 
ρίζιιν ίΐς  βύτϊς, Ιχβνονίοβη 84 δτι το» λοιχο» τ4 μέλη το» μίγάλο» ουμβοολίο» 
8έλον· λβμδάνίοθαι ίπ8 «ύβρίβμω» τινών οΓχων, των ίποίω* -ώ δνίμβτα χβτ- 
«γράγτ,ββν »Ις τη» χβλοομένη» χροβήν  β (6λο». Τ8 μέγ* τοϋτο βυμδούλιο* 
«Τχιν {παντα τα προσι^οντα τ$  δ^μφ δ£χαια, ^Μΐρίσιζε «ερί ηολέμον χαλ 
«Ιρίΐνης» χαηΓχεν όλας τ4ς 6έο(ΐς τοολάχιατον έπςχύρο» το ^  ς!ς αδτας διορι* 
«θέντας, ίτββςι το»ς ^ρους χαΐ ήδύνατο ν4 άχυροΤ τ4ς δπο^αΜίς τής α»γχλ^- 
το», ΙνΙ λδγφ εΤχ̂ ε» απαααν την χυριαρχιχήν το» δτ^ο» έξουο̂ Εεν* ο»84ν ^ττον, 
τ4 μέλη αυτό» ηααν, ώς χα4 8 δδγης α»τδς, άηλως δούλοι της &πδ χαΐ 8πδ τού 
βομβοολέο» Ιχλςγομένης ύπόιττο» δπιρτάττιΤ χ»βιρνητιχης 4ρχν» V®* 
χλήτο». Ό  τοιοΰΐος τώ» προνομιούχων ε?ς 8λ£γο»ς περιοριομδς πιφηγαγ» γ*»ι- 
«ήν 8»ααρέοχει«ν, μάλιηα παρ4 τοΧς πολλοΐς πλοιηέοις καΐ «ύγενέαιν οιχοις, τώ« 
«ηο(ων τ8 δ»8μ«τα δίν εΤχον καταγραφή είς τήν χρ»οην βέδλον* δατι έν ίτα  
4340, 6 δδγης ΓραδενΤγοςΙθεώρηαεν αναγχαΕαντην 78ρναιν τοολιγομίνο» α ν μ ·  
βοαλέου τω ν  δέκα , τδ όποιον Ιργον ςΤχ* την έξόντωσιν όλων τΰν 8χβρων 
τής όρχούαης 8ρ«9Τθχρατίας, άπαραλλύχτως χαθώς ή Ιεροχριαία έπροηάτειίο 
τήν έχχληαέβν δι4 βατάνων χαΐ το» δι4 πυρδς θανάτο». &ι4 ν4 έλαττωθή ί τ  
τιωσοδν ή φοδ·ρ4 όλιγαρχ(« της διχανδρίας ταύτης χατέατηααν «αρέδρονς αύτής 
τον δόγη» χαΐ ίλλοος αυμβούλοος' 8λλ4 βραδύηρον ή όλη αύτης έ{ουβέα 
8πετρά«η είς τρία μέλη, τ4 όποια ήδύναντο ν4 βυλλάόωαι, ν4 Ιζορίαωαι χαΐ 
νδ Οανατώαωη πάντα πολίτην, άπό το» δόγον μέχρι το» έαχάτο», είς οόδί· 
V· δφιίλοντις λόγον «ερί 6ν (πραττον* χαί 8ύο 88 μόνον 8χ τής τριανδρίας 
ταύτης ήδύναντο, £νω δίχης, ν4 ατιρήαωαι τόν τρίτον τής ζωής. "Απορον (ίρα 
δέν (Τναι, όη ή πολιτική αίίτη ίεροχριοία τοοοότον ένέπνευαι τρόμον, δατ* 
τδ όνομα αότής να προφέρωαιν έτόλμων. Τό 84 τερατούργημα τούτο το» Γρ·· 
δενίγο», τό τοαούτον θαομααδεν ύπό το» Μαχιανέλλη, έπαγιώθη έπΙ μάλλον χαΐ 

'μ3)λον μετά τόν θάνατον το» αύτουργο» αότο» χαί ήογαλίαθη μετά πεντήχοντα 
Ιτη, ότι, τολμήβαντος τούδόγο» Η α ρ ί ν»» Φ α λ ιερ ο ν ν ά  τό έπιόο»λευΟή άπό 
κοινού μετάτινων ίγχρίτιον δημοτών, δ ριΐν Φαλιέρος άπεχιφαλίαθη, ο4 δό 
•υνομόοαντες μετ' αότο» πληβείοι χβί Ιπαντες οΐ άβΰοι αότών α»γγενεΤς χαΐ 
^λ ο ι άπηνώς κατεδιώχθηααν, 8ξεναντ(ας δλ δ εόγενής τού 8όγο» οΤχος διεφ»· 
λα|εν άπάοας αότο» τός τιμάς, 4355. Κατά μήνα Μάϊον αότο» τούτο» τού 
ότονς, «ηωμολόγηοεν ή Ένετία πρός τούς νιχτ/ρόρους Γενοναίοος εΙρήνην 8ιιο* 
νείδιοτον μίν, άλλ' άπαραίτητον, διότι διεπολέμει αυγχρόνως πρός τοός Οόϊαχον 
πινοίις χαΐ Ιχιέζετο ότό τού βαηλέως τής Οόγγαρίας Αο»δοβ(χο». Επειδή $ά 
ούτος, ουμμαχήαας μετά τού Αλβρέχτο» Β' τής Αόατρίας, μετά τού αότοχρά- 
•εορος Καρόλο», μετά τού πάπα χαί μετά πολλών «ιραννίαχων τής βορειοανα-· 
πολικής Ιταλίας, ΙπΙ δύο {τη, 4356 χαί 4357, έπιδρομάς έποίηαεν όλεβρίας, 
ε"< τε την Ιταλίαν καί είς την Λαλματίαν, οΐ Ενετοί ήναγχάβόηβαν χαΐ πρόςΙ



«δτο» *4 ι!ρτΐνίι5ί<ι»ί ϊζ) 4358, ίι«τρίψ3ντ*< βδτν ίλί*>ηρο, Δβλμβι(«ν κβΐ
βυν*«£»*ντίς ω « ι  6 ίέγης βύτών ν ί  ιιβρβίΓίηι ίδν όκοΤον ηρίίηρον ίφ«ρΕ τί
τλο* το5 δοϋχδς τη« Δβλμοτίβς χβΐ Κροβτίβς, άναλαβό*τί« δμω< τ« υπδ το·3 
Λουδοβίκου ίν τή Τρϊΐκβιβχή μαρχ(?, £ν Ίοτρί^ χαΐ έ» Φριουλί̂  χαταλη^βίν- 
«ιβ χτ^βτβ τώ* Ένιτών «ατριχίιον. Μ*τ’ δλίγον δέ άν(δίίχθΐ]βαν ιυτυχίοτίροι 
<* Κριίτρ, την δτΓοίβν τδτ» χ*9’ όλοχληρίβν ΰ.πίτβξβν. —  ΙίΕρΙ τ̂ ,ν Ιχοχην τού
την άνίχτηο» ή Γ ίνοοβ  τή* ίνιξβρτηοίβν αίιτής διά Σίμωνος Βοχχβνέ- 
,γρβ, ϊοτκ, χβΐ χρδτβρον δίΒΤίλίββς δδγηςβύτν, δίΕν̂ ργηβϊ τδ 1356 την ίξ«ι- 
«ην των Ευπατριδών, οίτινις *Τχον χαλ£ηι τους Μίδιολονίτας χβΐ ήνόρβωοι 
τήν δτ^οχκιτίαν, τής δποίος <ώτδς ήτο ή ψυχή. Γ«νδμ«νος δΐ βυθις δδγης, 
αυνιμιίχηη μηά του μαρχ((ι>νο< τοδ Μομφερ̂ άτο-υ, χατβ τοΰ Μεδιολάνου" χαΐ 
(χτοτς ή Γ£νου« χατέβτη αϊθις μί* των χυριωτίρων δυνάμεων τής Ιταλίας, 
χαταχτήτ*»* τφ 4373 χαΐ εώτήν την Κύπρον. —  Έχ των λοιπών τής Ιταλίας 
τίολιτίιων, ή μίν Νςάπολις ήτο τδτ* -ικριπιπλεγιχένη ιίς εύτίλιίς Εμφυλίους 
Ιριδας, ή δΐ Φλωρ*ντίβ ματ«ίο»ς ήγωνίζιτο νά «ίριποιήαη Ιαυτή την χυριαρχίαν 
της Τοοκάνης. ΠλίίοτΙρου λδγου ίξιβ ιΤνοι μόνον τδ Μ*δι0λανον χαΐ τδ δκχλη- 
βιβοτιχδν κράτος.—  Οι τοΰ Η ιδιολάνου ίρχοντιςτριίς ΟυΤοκοντινοΙ άδ*λ- 
^  «εριήλβον *!ς άμηχονίαν τινά μ*τά τήν τοδ Καρόλου Δ ' άποδημίαν, διότι 
ΙπιΙζοντο |ών δπδ της Αογγοβαρδιχής όμοβπονδίος, δπδ τοΰ Μομφι^ β̂τιχοδ μαρ- 
χίωνος, μιχρδν δ’ ίπιιτα χαΐ δηδ της Γινούας, πολλούς δ* άπέχτηοαν χαΐ £οω> 
τίριχούς ίχθροδς, διά τήν άχαλίνωτον άσοιτίαν τοδ πρεοβυτέρου τών τριών άδϊλ- 
«ρών Ματθαίου. Άλλ’ ή πρδ ίχατδν έτών εύμινής άείποτ* άναδίιχθιΐοα είς τδν 
Ούϊοχοντινικδν οΤχον τύχη, ίφάνη χαΐ τότ* πιβ·Μ5. Οΐ Ενετοί Επαοχον Ιπίοης 
4πδ πολλών δεινών, ό Μομφερ α̂τιχδς μαρχίων, ευχαριοτηθείς ι!ς τήν χατά- 
χτηοιν της πόλεως-Νουάρας, Επαυην ίπΐ μιχρδν τάς όχθροπραξίος, ή Λογγο- 
βαρδιχή όμοοπονδία, διχονοοδσα, βυνευμολόγηοεν εΙρήνην τφ 4 358, δ δε Ματθαίος 
άπεβίωοεν ίπδ τοδ 4355. Η χυβ£ρ*ηοις τών δύο όπιζηοάντων άδελ^ν δι<- 
τηρηθη διά ^ ε ρ ά ς  ώμότητος, οδδδ έδίοταζον οδτοι νά χηρύττωοιν, 0τι άρ- 
χουοι βτρατιοηιχώς χαΐ ?τι ή ζωή χαΐ ή περιουοία τών υπηκόων είναι χτήμά 
τευν άλλ α  ̂ δτόρου πολυθρύλλητοι άπέβηοαν διά τήν προαταοίαν ήν Ενειμαν 
ιΐς τήν Ιπιοτήμην, είς τά γράμματα χαΐ είς τήν ποίησιν* χαΐ αυτοί ίδρυσαν, 
4364, τδ όν Παυ(? πανεπιοτήμιον, διά νά άνηπολιτευΟώσιν είς τδν πολέμιον 
βύτών πάπαν, τοδ όποίου ό Εξαρχος χατεΐχε τήν Βονοινίαν. Τοοοϋτον δέ ήοαν 
πλούσιοι χαΐ εύχλεεΐς, Φστ* οΐ όπι^έστεροι τών ήγεμόνων ίπεζήτηταν τή· 
μετ’ αύτών συγγένειαν* χαΐ ιδίως ό μίν βασιλεύς τής Γαλλίας Ιωάννης ί  άγα- 
βδς ήββαβίι’ινισε τήν άνήλιχον αυτοδ θυγατέρα μετά τοδ υΙοϋ τοδ Γαλεά<οθ, 
Ίωάννου Γαλεάτζου, ό δέ δεύτερος υΐδς τοδ βασιλέως τής Αγγλίας Έδουάρδον 
Γ ',  Αιονέλιος, Ελαβε σύζυγον τήν θυγατέρα τοδ αύτοδ Γαλεάτζου. Έν τή άνα- 
τολιχή χαΐ έν τή βορειοονατολιχή ίνω Ίταλί? διεφύλαττον μεν Ιτι τήν άνεξαρ-  ̂
τησίαν αδτών οΐ Ισχυροί οΤχοι τών Σχάλων χαΐ Έστων, τών Γονζάγων, τών 
Καββάρων χαΐ άλλοι μιχρότεροι δυνάσται, οΤτινες δλν δπίχυψαν εΙμή βραδύτε- 
ρον είς τούς Ούϊσχοντινούς ή είς τούς Ενετούς* άλλ' οΐ δύο Οΰίσχοντινοί ίχτοτ* 
Ιχυρεάρχουν άπδ τής χώρας τοδ Τεσοίνου μέχρι τών συνόρων τής Βονωνίας χαΐ 
άπδ τής Οΰηρωνιχής χώρας μέχρι Πεδεμοντίου, μετ’ δλίγον έ|απλώσαντες τδ 
κράτος αύτών χαΐ έπέχεινα τής Νβυάρας χβι Τορτόν»ις. Προς δυσμάς τοδ κρά·
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^βυς αυτών, ό μορ*ίων, ζτ.τ/αβί την Ικιχοορίαν τοΰ «άπα Ίν»
νοχτντίον ΣΤ 'χαΙ λαβών «αρ' βΰτοΰ «ολλου; Γάλλους, Άγγλους *οΙ Γερμα
νούς μΐϊβοφέρους, οΐτινες μετά τλ.ν είς Βρετιγνυν ειρήνην «εριειρ£ροντο βηοΰν-ες 
ιην Γαλλίαν, ίκανέλαβε τ^ν ιερός τοικ ΟΰίϊχοντινεΛς «όλεμον, μεχρις ου, [«τά 
(̂>ν ίν Ιτει 4362 α-υμβάντα βχνατον τοϋ 'Ιννοχιντίου, αυν^ιηλλάγη ηρο< αυτούς, 

μεαιτεί^ τοΰ Οϋρ&ανοΰ Ε ',  4361. Τ έπ  αΐ βυγχλυίες αυται αυμμορίαι 
ίίΐϊορεύβτιοαν ιίς Τοαχάνην, ίΐς την όποίαν αυνίρ^ιον χατά την έιιοχήν ταύτην 
4ίκειρο( τοιοδτοι μιαβοφίροι, αυντηρούμενοι ίιιεο τών άδιαλείπτως χρός άλλϊ^ι·υς 
τηλιμούντων Φλωρεντινών χβΐ Πιοατών. — Εις 8ε το 4 χ χ λ η α ια ο τ ιχ 8 ν  
κ ρ ά τ ο ς , £π4χτηοε «ερί τούς χρδνους ανιτοΰς, άχίμνηοτον χλίος 8 καρδινάλιος 
^Αλβορνδζης, διδτι αοτδς, χαΐ μδνος ο8τ8ς, £*<ρχοδόμησεν ίξ δχβρχής την χο- 
'βμιχήν της άχχληαία; ήγεμονίαν χαΐ χατίβττ,βε δυνατήν την μετάβεσιν τής 
βδρας τοΰ χάχα ε!ς την Ιταλίαν. Ή  μίν άπδπειρα αύτοϋ να χατορθώση τοΰτο 
ΐ ι ά  τοΰ 'Ριίνζιος άηάτυχεν, 4ματαιώθηοαν δλ χαΐ λ\ δλχίδες τάς έχοίας αυνέ- 
λαβεν & Ίννοχίντιος ΣΤ ' άχδ τής 4πΙ την 'Ρώμην μεταβάαεως τοΰ Καρδλου 

άλλ' δ 'Λλβορνδζης χαθνπίταζεν άμΙαως ίχειτα την ’Λγχωνιχήν Μαρχίαν, 
τδ δουχάτον Σχολητίου χαΐ τοίις μικρούς καΐ αΐαχρούς τής "Ρωμανίας δυνάπας, 
τούς Μαλατέβτας, τούς Πολέντας, τούς Όρδελαφίους. Είναι άληβες, δτι δια να 
κατορθωτή τοΰτο ίιρερεν άχδ Ούγγαρίας (τής όχοίας δ βααιλεύς Λουδοβίκος διω- 
^βθη άρχιατράττ,γος τής αταυρο^ορίας τούτης ύχο τοΰ χάχα, δχιτρεψαντος 
«ύτφ, διά την Ιχιχουρίαν ταύτην, τα δχχλητιαατιχύ δέκατα τής χώρας δχεί- 
<νης} φοβέρα ατίιρη Εροατών, Ηαγιάρων, Πανδούρων χαΐ Βοανιάχων, άχο τών 
.*4χοίων οΐ δυατυχεΐς κάτοικοι τής "Ρωμανίας ίπαθον τύ χάνδεινα. Προςτούτοις 
Λ ιδ τήν Ιν Ιτει 4360 χαράδοαιν τής Βονωνίας, χρύτερον αυμμάχου τών Ούί* 
ΐβχοντινών διατελεσάοης, είς τον Ιλαρχον τοΰ Πάπα, δ Άλβορνύζης χεριήλθεν 
αίς δεινοτάτην Ιριν χρδς τούς ίβχυρούς τοΰ Μεδιολάνου δυνάατας. Άλλα τύ ερ- 
γον τι»  μαχίμου καρδιναλίου Ιτελεαιρδρηβεν ίχ ΐ τέλους. ΑύτοΙ ο1 "Ρωμαίοι, ίχαυ- 

.δήσαντες άχύ τής άδιαλείκτου άναρχίας χαρέδωχαν την χδλιν των είς τον Άλ* 
Εορνδζην, 4362. Οι ΟύϊαχβντινοΙ, καθ’ ών δ χάχας Ούρβανύς έχήρυ(εν εις δλην 
την Εύρώχην σταυροφορίαν, ήναγχάαθηβαν νά αυνομολογητωαιν, 4364, είρήνι,ν 
ίιΟαιτελή είς αυτούς, διότι άχελύβηααν τοΰ χροηγουμένως έχδοΟέντος κατ' αύ- 
τών άφορινμοΰ, άνέχτηααν δλ χαΐ χάντα δαα εΤχον άχοβάλει, έχτύς τής Βο- 
«ωνίας. ΕαΙ δεν έχεθύμουν μέν την κάθοδον τοΰ χάχα είς την 'Ρώμην, 
τεάοα όμως ή άλλη Ιταλία ίφάνη χρόθυμος ήδη να ουντελίαη είς αυτήν. Ήγω- 
νίαθη καΐ δ βασιλεύς τής Γαλλίας Κάρολος Ε ' νδ άναχαιτία^ την άναχώρηοιν* 
άλλ’ θύδέν ήττον τή τελευταίφ ήμερα τοΰ Άχριλίου 4 367, άχήλΟεν δ άρχιερεύς, 
{ιχύ τών καρδιναλίων του χαραχεμχόμενος, είς Μασσαλίαν, έχεϊθεν δέ διεχεραιώ- 
Οη (ίς Γένουαν έχΐ χλοίοιν λαμκρων, τύ δχοΐα ίχεμι('αν ή Πίσα, ή Γένουα, ή 
Ενετία χαΐ ή βασιλις τής Νεαχέλεως' άπο Γένουας μετέβη διά ?ηρδς είς Ούϊ- 

τίρβιον, χαΐ άφοΰ είς μάτην χεριέμεινεν έχει τον αύτοχράτορα Κάρολον Λ', 
βστις, χαίτοι ύχοσχεθεις νύ τον χσραχέμψη είς 'Ρώμην, κατα την συνήθειαν 
του, χιριιρρίσθη ιίς  λόγους άχλοΰς, έχορεύθη δ Ούρβανύς μόνος είς 'Ρώμην, 
δχου ίτυχε λαμπρός δεξιώσιυς καί κατιόχηςεν εις τα άναχΛίνισΟέντα χαχιχβ 
^άχτορα.
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ΠρΙν έξαϊο>οι»Οτί(ϊωμ.εν πραγ|*ατευό{ΐενοι περί των πολιτειών 
{εέσνι; )ΐαΙ ίν η κ ίς  Εύρώπτις, δβαι πρωτεύουοι κατά τίιν εποχήν ταύ- 
τνΐν τϋί Γενική; Ιστορίας, ανάγκη νά έκθέσωμεν καΐ τά κατά τάς 5εο- 
τερεοούσας πολιτείας, άφ’ ένός ριέν τής μεσ-ήριβρινοδυτικωτέρας Εύρώ- 
πης, «?’ έτέρου, τής βορειοανατολιχωτέρας, ήτοι, ιφώτον, τά κατά τήν 
ίβ η ρ  ικ ή ν  χ ε  ρσδν-ησ ον, καΐ δεύτερον, τά κατάτά Σ κ α ν ^ ιν α υ ι-  
χ ά , Σ λ α ν ικ ά  καΐ Φ ι ν ν ι κ ά  έθνη.

Α. Ι ν ν ο ^ ε *  ν ή ς ! β η ρ ικ ή < χ « ρ « ο ν ή β ο υ  μ έ χ ρ ι  « ΰ ν  μ έβ ιβ ν  «<ρ(.ί 
«Β ·  * ( 9 β α ρ ( < ν α ι β · κ ^ τ η ς έ κ α τ ο ν « α ( « η ρ ( ε ο ς . — α ) Β ϊβ ι χγ ιβγ ή ·  
-— 'Εν τξ  |φ*αν|φ ουνιχκνιΜη, κανλ τ ίν  μέσον αίννα, ύ Γιρμβνιχ&ς καί χρΐ9Τ»«·»1ς 
χβ ΐιν ισμ ίι μιτέι του λρσβικον, Πιρσινοΰ χβΐ {νίιχοΰ πολιτισμού <2« Μιοσμιβανίόν, χαΐ 
«ολλλ έχιτν)βιύματα, πολλαΐ έ?«υρέσιις χαΐ «έχναι τσΰ βίου, {τι δέ ή Ηαιθηματιχή, ή 
Αστρονομία, ή Ιατρική χαΐ αλλαι έπιβτήμαι μττιβιβέσθησαν |{« τήν Βΰρώχην άκδ τής 
^«»τάττ)( Ινίιχήτ, 8ιΑ τής ΟτρσΕας, Συρίας, Αίγύπτου, βοριΙβυ Αφρικής καί Ισπανίας. 
Τοέτβυ {νίκα τΤναι μάλιστα λέγου άξια τά Μναμτϊανιχά καΐ χριστιανικά κράτη τής 
Ισπανίας· ΠτρΙ τής ακμής τΰν «ρΑτνν καί τής (!ρύσι«ς τ5ν δτυτέριον, έπραγματιύ· 
βημτν Ιν τφ τμήματι Β, οτλ. 6 9 ~ 7 3 ·  ’Βν άρχί τής ένίτκάτης έκατβνταιτηρίίος, τά 
μέγα Μναμαβανιχίν κράτος, τβΰ δποίου ήρξάν ποττ οΐ 'ΟμιΓάίαι χαττχιρματίσβη τις 
πολλά; πολιτιίας, τ£ν όπβίισν καβέδραι ήσαν ή Χορδύ£ΐ|, ή ΣιυιλλΙα, ή Γρανάδα, ή  
Ηάλαγα, ή ΟΰαλιντΙα, ή Βαβαϊδζα, τδ Τάλητον, ή Σαραγόσσα καΐ άλλαι χάλςις· ^  τΑ 
άκΐ μικρδν δά ύπδ «να χυριάρχην, τδν Σάγ/ον Ηάγιορ, ταχδέντα χριατιανιχά χράη),’ 
διςνςμήδη^Βν, όίμα δανόντος αϋτοΰ, 1035, μιταξΰ τνν τισοάρνν υίνντου. Απδ τ«ίν 
ταοοάρκν έπιχρατσυόν τής Ναυάρ^ς, τής Καστιλλίας, τής Σοβράρδας κοί τής Χρα- 
γιονίας, αΤτινςς «ρβέχυψαν έχ τής διανομής ταύτης, μία, ή τρίτη, έξέλικσν α ^ ις  
μ ίτάτ ινβς ένιαυτούς· άλλ 'ΐκ ςιδή  άφ 'έτέραή χατ 'άρχάςτίς τδ Φραγκικό* κράτος 
άνήχουσα χομητΕα τής Βαρκίλλόνης ή ΕαταλανΕας (οιλ. 70 καί 71) κατ' αάτήν έχ ΐί-  
νην τήν έκοχήν άπιβΐ) λόγου άξια ύπδ τδ* 'Ραιμώνδβν Βιρτγγάριβν, 1035 — 1076, τΑ 
κατά τά μέαα τής ένδτχάτηςέχατονταιτηοίδος ύφιστδμινα έν Ιαπανί^ χριατιανιχάκρά. 
τη  ύκήρξαν πάλιν τέσσαρο· ήτοι ή Κομητία τής Εαταλ»νΕας καί τά βασίλΐια τής 
.έανιά^ας, τής ΑραγίονΕας καί τής Καστιλλίας.

β.) Ι β τ ο ρ ία  τ ή ς  Ι β η ρ ι κ ή ς  χ ιρ σ ο ν ή σ ο υ  μ έ χ ρ ι  τ ΰ ν  μ έσ ιον  τ ή ς  τ ρ ι ς -  
κ α ι δ ς χ ά τ η ς  έ κ ο τ ο ν τ α σ τ η ρ ίδ ο ς .  — 'ϋ  Κ α α τ ιλ λ Ε α , ήν ΐλοΑίν δ δτύτιρος 
υίδς τ« ί Σάγ/ου Ηάγιορ, Φ τ ρ δ ιν ά ν δ ο ς  Α', όποδιςρέβη, μιτά τόν Ιάνατον τούτου, 
1007, μειαξύ τήν τρινν υίν* του, έπί τΟν όποΐων έζη δ πολυδρύλλητος ιίς  τά Ισκα' 
νικά ποιήματα η ρ β ς 'Ρ ο δ έ ρ ιχ ο ς  Α ιά  ζ, δ «κικαλούμτνας ΟβηροίΐιΙΟΓ ήτοι μέγας 
οτρατηγός, ουν>;ϊέστ»ρον δ1 ΟίιΙ, ήτοι δυνάβτης ή τ,γιμών. ’Βκ τΰ ν  τριών άδιλφών, 
δολοφονηθέντβς τοΰ πρτββυτέρου Σά γ χ β υ  Β' χαΐ φυλακισΟέντος τού τρίτου Γα ρο ί β, 
έκτχράτι,στν 6 διύκρος Α λ φό νσο ς ΣΤ*, όοτις, έπιχιιρήσας, άκδ κοινού μιτά τών 
ίκκέϋΐν τής Καυίρ^ας, τής Αραγβνίβς, τής Γαλλίας καί οΰτής τής Γιρμανίας, βρη- 
σχτυτιχήν κατά τοΰ Ιολήτου στροτιίαν, ή η ς  δύναται νά βίωρηΐς ώι ττροβγώνισμα τής 
πρώτης οταυροφορΕας (οιλ. 139;, και κυρκύοας τή» πόλιν ίχιί*ην, 1083, ?τι δ ί άπα- 
βαν τήν ρΜταξύ Τάγου κα: Γουαδιανα (ή Ανα) χώραν, «ροοκάλτσ* τήν έξ Αφρικής έπέμ> 
βασιν τών Ηοραεηβών. — ϋί Ι Ιο ρ α δ ή Ια ι  ή Ι Ιο ρ α δ Τ τα ι,  ι{τιν<ς καλούνται καΐ 
Α ιμ τ ο ΰ ν α ι ,  ήααν Αραδικαί φνλαΐ, νομαδιχώς πλανώμιναι τις τήν βόρτιον τής Α· 
φρικής παραλία», κ<ρΙ δό τά μέσα τής ένδ(χ4ι·]ς έχςιοντατχηρίδβς, οΰ μόνογ άοκα-

§■ 2 2 ·



«70 ΑΙΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
οΜΪΜ· Ιβλ4[ΜμΑ« β » * λ β β · λ λ λ χ  β ίν  1α«>»,ι1λλλ «ολΰν φαναιιβμ}* 
Ιρ,«*·υΗι7β·ι &«' α6««ϋ νήν &<βο«ν« τού νΙβυ <ίγμιτβ«. Χ(λΐΜ Μ ηβικού {ξ α^- 
«νν  Μ ^ ιτ ή η η ι ς ,  μ η λ  «αδ λββαλλδχ, δ * ^ « ς  ήβονδς «οΰ βίον, {ζων,
Αβ<Μς Μν 4·ήμ<«·(ο* *αΙ ί ΐ ν  έμΑχβηο, Μ«άχλιΐί««> ι2« μοναβτήρι· ή 'Ρ α β ιτχ , έξ μ  
•ινομδοΐιιηγ ΜοραβΙ^Ι», ή , «ϊςήλλ«(<Μβν «4 £««μ« ·( ΒόρνηΤη, & λ μ β ρ · ( , ι ΐ ( · ι .  
*Β«1 &6β·λλ4χ 61ν Ιμ Ν  χαΐ τ»« θύ« «ού^βυ 2 ι·ϋ χ ·ν  Β6βύ β έ χ ρ β έ ν ’Ο μ ά ρ  χ«| 

β έ ν Τ · · χ ν Ι ν ,  χβτ4λαβο« ουηι £χ « η «  Τ·γγ4ρ«κ μ<χ;κ &λγ<·
^(•0 χ » ^ ,  Ι^> Η  βντιχ^ν «βρ«λί·ν «^( βρχβ ΐχ  Μ<υριτκνΙ«<, « τίβ ινη ς  αύ«όΙ· 
νέ·ν «ρ·ηύ«Μ ·ν, «6 βημ»ρι»4* Μ ·ρ4χΜ ·*ι ΙΟβΧ Η(τ·6άνγ(ς <4 1086 , μ<«Α
«οΧυβρΜμΜι «τρ·ι«ΰ. ύ«4 «4ν Ιουβούμ β1« ΤαβχρΙν, ιίς  (««ανίαν, 4«1 «ό 
ύ « ( «Μ λλρ6ν«·υ ΣΤ* «ανα«Μζομ4ν·ν 4μοΜΙ·ν, «ατιαρλαΗναν 4«αν(ιλημμέ«ιβ( «6« 
β«^« Ιν  η ϋ  Κα«ηλΐΜΧ·ϋ ^ < λ έ ι* (  («(ς 8ν «υνί^υαα* «βλλ«1 Ι««α«ς 4» Ββυργ«νν- 
• ( ^  Γαλλ(α< χαΐ £λλ<·ν χ«*^ν), >α«4β«ΐ|βαν ΰ«««ιλ(ΐ( 5«αν«α« τοΜ< «ολνβ}ί4μον« 
ΜΜμαΙανους >»ν4β«·( «*ι« (««·«!«( «αΐ αύ(^« μ4χρι «νν μίαν* «))« <«·4ιχάγ)ΐ(
{χα«·*αΜ«ιΐρΙβ«<, μή βννιιϋνης δ μ ·(  «υ μένα* ν ί  κα4υ«αν4ξν« άλλ4 ού44 χά» ν4 
4«ι^αια(«·9ΐ «ή« *ρ4«βον «νν μβχΙμΜ* χριαηανιχδν βαβιλιίΜν. Τ6«( αννέατη χαΐ «4 
*<·* χα*4 νήν Ιβιιριαή» χ(ρ«4νη·ον χριιτςανιχδν χρ1«β« «%< Π ο ρ τ ο γ α λ ία ς  (μ Χ. 
181), Μ  τβϋ (λΙόνης «{( βοήίοαν «·« λλμέναον χέμητβς Έ ^ ^ Ι χ ο υ  τ ^ ς  Ββυρ· 
γ ·« ι« Ι(α < , Μΰ 4«ο{μ) 4 υ(4ς χαΙ βιά(«χο< Χ λ ρ ό ν α ις  Α 'Ιλαβ* καΐ *4 «οο βαη- 
λέιας Ιξίομα, 1199, ΙΐΜίτα 44,1143, 4^ν(μ«αι« «ν χ·«ν | «ονόδφ, «ίς Α α μ έ γ  ·  ν βι/γ- 
«ροτ^βιία^, «& «4·« χρδτος <ι4 ν4μ<·« καΐ «αλινιύματβς, «4 ΑχοΤον 4<«ριΐται {ν τ«« 
δρίαήαν α«ϋ μιβΟΜνις, κα·'£β«« 4ΐ)λ·4ή «Ι *4τ« ηρΜ τααης ·νν«β>βίζ·ντο μ4 τή* 
(«αρ(ιν μονίμαν *4μι*«. 'Γ«4 τ4ν «ρ«« 44 ταδνον «ιοαν «αΐ «4 ««λίΜνμανο τ^ς Κβςιλ· 
λίθ{ ααΐ Ή|ς Χραγ^νίας λίγον 5ξιβ, 4.6*1, χ«*Α *6ς 4ρχ4ς «ύΜ*. «6 η ρ ΐ  *^ς ζ«1μ 
«α1 «<ρι««(α< νΰ» «·λ(«Η« 4ι«Ιΐ(β«*β ούχΙ ύ«6 τής αΰ6α>ρί*ου Ι«λ4.β<»ς τ η  ήγ·μ4.«ι 
«·> τβν ύχαοργΜ* ταυ, Αλλ’ έρ«4 «ΰν 4γα6Μτ4ρ«ν χαΐ βο<ρ··τ4ρ·ν Αν4ρ»ν τού («νους.» 
* |«  Ιαατιλλίφ έντοΰτης άχοβανόντος, 1109, τοϋ λλφένβου £Τ* £««υ αίαϋ, μ«τ6 μακρύς 
Ιμρυλίης 4Μνέξιις, έβαοίλιοη, 1116. 6 4χ Ιυγατρίς Ιγγονός του λ λ μ 4 « · « ς  Ζ ', 
Τηνα>6τατα 44 ύντέβτ^ «ίς τούς άχίατους, άμ' ν* χαΐ τήν £αραγό«οα« έαυρίιυην 
4 τής λ ρ α γ · ν ί α ς  α α Ι Ν α υ ύ ^ ^ α ς  βαβ.λιΰς λ λ φ β ν α ο ς  Α', δςις, «Ιβ4>ν Ιν τ ή  
Αγ£»ι *βύιψ, 1134, χατ£λι«(, 4ιύ ύιαίήχης, «4 4ύ« βαβίλαιύ τα «Ις τςύς Ιιααννίτας, τούς 
Μβ(«ας, καΐ ιίς  4«<χιάρ(6ν *« «α’ αύτοΰ 14ρυ44» τάγμα (β»λ. 147)· άλλ’ ή 4ιαβήαη αβτη 
44» έξςταλέαίη, χαΐ «I μ4ν Νανο^^Τοι άνηγίρςυσο» άχόγονό» τινα τβδ » ρχαίου «&(£« 
βαβιλϊίου οΓαβυ, Γ α ρ « { α ν ΧΤ’, τής 44 Ιραγννίας ήρξ»» 4 ούζυγας τής τοϋ ήλμόναου 
Α' άν«ψι3ς, 4 χ4μΐ)ς Βαρχιλλάνης ή Καταλανίας 'Ρ α ιμ « δ ν 4 · ς  Β ( ρ ι γ  γά  ρ ιο ς , δς* 
{χτατα ή Καταλανία χαΐ ή Χραγανία «αρέμι.ναν ήναμέναι.

Τ4« 'Ρα.μοϋν4ο* Βιριγγάριαν, άχοΐανόντα τγ 1162, 4α4έχ4ΐ| 6 υ(4ς αϋτοΰ Χ λ ^ ά ν ·  
• ·ς  Β* 4«1 ««V 4«βΙ«υ ήνΜη ματύ ταΰ ήραγ»πχοΰ βαβΛςίου, »ι4 χληρονομίος, χαΐ ή 
Οροουηγχία· άλλ’ ή 4ν«οις αυτή 44ν 4ιήρχ«η ηλϋ, 4.ίτι 4 Χλφόναας Β’ <4·χα τή» 
Οραβυηγχίαν «ίς τ&» δςδιαρον υ16ν του, βςτις Τβρο«·ν αϋςέΟ. Πρβουηγχιχβ-ήραγ-ν.χήνδυ- 
να«Τ«ίαν(β(λ. 207). ΐ4μ’ έτ·ρου44, μιτύ τ6» Ιάνα.ον τοΰ Κλρένβνυ Ζ ' τής Καοηλλίας, 
1167.4Μν«μή«η ^ αϋτη ή χάρα «άλ.ν μιταξϋ τΰν 4ύουΙάντ»,αν 4 «ριβ«6τιρος Σάγ· 
χας Γ" Ιλοά» τήν Καατιλλίαν, 4 44 νςύτςρας Φ αρ4ςνάν4ος Β'. τ4» Αςγςύνα, τή» 
Γαλλιαία» χαΐ τή» Χατουρίαν. Έντ»δ9·ν «ολλο4 «ροάχυψαν άμοβαΐαι ίρι4ϊς, «ολλαΐ 44 
βυγχρ4»*ς («αημχαί άναμαλία. Ιτάραξαν τέ βααίλι.α τής ΚαϊτιλλΙας, του Α«γ«δ»ος, 
τής Κανάτας χαΙ τής Χραγανίας. Τ4 «ράτον μάλιατα {«αία «ολλύ 4«>ν6 4ι6 τ4» 

’·“ βαβιλίβς Σάγχιι Βάνατβν, 1168, ^ τήν άντ|λ·χότΐ]τα τοΰ υΙου του & λρ6ν· 
(οαυ 11'· 0( ΚαατιλλιαχοΙ «ύ«ατρ14α· 1.γιρ44ηααν ιίς όμοβχονΰίας. ο! 44 («χυρέτατο. βίκοι 
ςΜ» Αέ/Μ » ρα ίΚ άα τρ κα  ήριβαν «ρό; άλλήλνς «ρ Ιτής  χΐ|4()Μνίαν



ΤΜΗΜΑ Ε'. 27 ί
ΤΙΑλή {2 ϊκβιρίβχιΐΒ *^χυ>|ι> μιΙ χατ ί τνν Ν ιιΐΰν  κβΙ <?τιν<(, κ·ί«·(
«^βιχιβ4ίΊΤ·( ίν ί «βλλόίν €ν Ι ΐη ν ίϋ  χτημ ίτνν , χα^ημίληααν «ήν χ<ί>̂ >« 2μυναν,
«{ μ<ν ^τι·τ('>ύνΐ«, «( 8) ϊ[( «ή* ανατολήν χβριν^ινβι. 'Οβιν ΙΙ^ύβηααν ίν  ίιχ α ν ί^ , 
«ιρί τά μέσα τή« 8<β8(χ1τη« έχατονταιτιρίβκ, τή έγχρίβιι τοϋ «>«■, (8» {««οτιαλ τύγ. 
ματ<· $ένμ |ν  τή Καστιλλίφ δύο τάγματα τ ή < λ λ χ α ν « ά ρ · (  ^ Κ α λ α τ ρ α ύ α ς ,  
4ν βέ » ί ΓβλλιχΙ^, τ6 «οδ λ γ ( ο ι ι  Ι .τχώ β ο ο  (5 44§οι), 4» δέ τή Πορτογαλ!^, τδ 
τάγμα τνν (ακοτδν τή( Εύδρας, ή, χαθώ; βραδύιίρο* άνομάιΐΐ) άχδ τοΰ πρΜτιύ«ντο{ 

V αύτύν «νργον, τή< Α ν (δ ο ( . Τά μ4χιμα ταϋτα βχιματιΤα ήβαν, ύ ;  χαΐ ολα τ4 ίλλα  
Ιχχατιχά <βΰ μιβαιϋνο; τάγματα, Μίδέν άλλο ή μόνιμοι οτρατοί άφ* έαυτών άν«νιούμ«· 
«Οι ααΐ έκανήργηιαν αΖ( τήν τύχην τή« χριστιανική; Ιτκανία; τόσ^ μάλλον οιιρ, 5μ · 
ΙδρυδέντΜν αΐιτν>ν χαΐ ΐν γ  μιγάλη ΐχιχράτιι μτταζΐ· τ»ν χριατιανϋν όρι; χαΐ διαμάχη, 
άνέβτη 4x1 τϋν Ιρϋκίιβν τον 4ν τφ μίτσξύ χαραχμίσβνιο; Μοραβηδίχον χράτβν; νέα
φοδιρά φανατιχών λφριχανιχΜν φυλνν έμοοχονβία.

Τφδντι ένσρχή τής δ«>8«χάτης έκοίςνταιτηρίδος, ίδαγινήςτις τή ; *{ς τό &φρικανρ. 
«όν τνν Μοραδηβάν χράτο; άνηχούσης χώρας Η ν ά μ τ Ι  Β ίν  Τ ουμ έρ χα λ ού · 
μτνος, ά««φήνατο έσυτδν νέςν «ροφήτη» χαΐ χολλβύς βνλλέξας «ορί έαντόν όχαβουο, 
δνομασδέντας Η ο χ ά δ α ς  ή ά λ · μ ο χ ά δ α «  ήτοι έταΐρονς, χατατρβχνσα τούς 4ν 
γριχή Ηνραδήβα;- ό δέ διάδοχός του λΕδιλμουμΙν χαΐ ολως χατέλυσς τό,τκ αΰτόδι κρά· 
«ος αυτών, 1145, χαΐ τό 4ν Ιαονίφ, 11ν7. Κατ'ςύτυχΙχν τνν χριστιανών, δ τον Α- 
6δ«λμουμΙν, άχοΟανόντος Τφ 1162, υιός Χαΐ διάδοχος ίο υ σ ο ύ φ  Αβοδ Ια χ ο ύ β  ήναγ· 
κάοδη χατ’ άρχάς ν* άγννιοδή χρδς χολλούς βνγγινέΐς καί βλλους οταοιαστάς, 6 ι(  β* 
αη ιτα  έχήλδον έχΐ τοΟ>ς χριστιανούς, ήττήδη ^ χαιρΕνς έχληγνβη «<ρΙ£χνταρ4μ, 1184, 
βιά τήν (χιτηδιιύιητα τον Πορτογαλιχον «ρίγχηχος £ ά γ χ ο υ  Α ', δστις μοτά 2* {τος 
βκδέχθη τδν «ατέρα του Αλφόναον Α'. Καί ήττήδηταν μέν βραδύτςρο» δ τα Σάγχος ουτος 
«αί 4 τή ; Καστιλλίας βαβιλούς Αλφόνσος Β' ύ«δ Ια χ ο ΰ β , τού ν(οΰ ίονσούφ· άλλ' 4θώ· 
βηοαν χάλιν, διότι δ τνν Βοχαδνν ήγιμνν, δναχα τροφών 4νβ(ία; χαΐ νοοημάτνν «οΰ 
•τραταν, ήναγχάσΙη νδ καύση τάς βηνσιις αύτον χαΐ νά αννομολογήση άνακνχάς. 'Ότα 
βέ άκοδανόντος, 1199, τον ίαχονβ, δ νΙός του Ι Ι ν ά μ τ β  4λ Ν δσ ρ, κρβχληδαΐς ύκδ 
τνν  ληστρικών άκίδρομνν τνν Ιχκένν τής Εαλατραύας, έμαλέτησα τήν χατάχτησι* 
άκάσης τής ίσκανίας, σνγκροτήσας ςχΙ τούτψ στρατόν 500,000 άνδρών, τά αταίφΟφΟ· 
ριχά «ηρύγμοτα Τον Ιννςχ.ντίον Γ' τοσβύτονς έκήγαγβν ιίς  τήν χριστιανιχήν Ισκανία» 
άκανταχόβαν τής λοικής Εύτώκης έχικούρονς, ως·, κατά Ιούλιον 1219, συγχροτηδαίσης 
ιϊς  τΑ ΧίρΙ Τόλητον χαδία(Ιά8 ΝΑνΑ3 ϋβ ΤθΙθ81) μάχης κρίσιμου, ή δύναμις τνν Ηο· 
χαδών καβ’ δλοκληρίαν συνοτρίβη. Η(τδ τήν μάχην ταύτην χαρήχβησαν 4ν ΚαστιλλΙφ, 
4ν Αιγοώνι, 4ν ΑραγννΕφ ^  4ν Πορτογαλέφ, δοινόταται πιρί διαδοχής έριδας, αΐτινας ιΤχον 
τουλάχιστον τούτο τό χαλδν, δτι ύχέτραφον τδ μάχιμον τοΰ λαού 4χαΕνου χνιΰμα· τδ 
δ4 τνν  Ηοχαδών κράτος, ώς σνμβαίναι ιΐς τδ χλαΤβτα ανατολικά κράτη, (Ιαγδαίν; 4x1 
τήν χατάλυσιν αύιοΰ χατηνέχβη, διότι άκοδανόντος τώ 1223, άνιν ά^έννν άχογίννν, 
τοΰ Ιονσούφ Έ λ  Μοστανσίρ, υιού χαΐ διαδόχου τοΰ Ηνάμαδ Έλ Μάσρ, χαρήχδησαν φονι. 
χώταται Ιριδας χ ιρί διαδοχής, μίχρις ουέν μέν τή Αφρική Ισφίτιρίαδη τήν αρχήν δ 
άγριώτατος όλων τώ» Μοχαδών, δ Α λ α μ α ν ο ύ ν ,  αίδ4 διοικηταί τνν Ισχανιχν» χόλανν 
κατέστησαν άνιξίρτητοι, ζητήσαντις έν μέροι τήν κροστασίαν τών χριστιανών, 4ν μέριι 
άντιτάξαντας αές τούς Καροκκηνούς, τούς όχοίους ϊδιώρησαν ώς αιρετικούς, τήν βκιάν 
τοΰ δρδοδόξου καλίφου τής άνατολής, ήτοι τνν Αββαοιδών, 'Βκ β4 τών χολαμησάντνν 
τούς Μοχάδας έχ ’ ίνόματι τών Αδβααιδών χιρίφημος ΕδΙνς αΐναι δ δυνάστης Βουρκίας χαΐ 
Ανδαλουοίας Βνάμιδ Βέν Ιονσούφ, δ συνηβέστερον ύχδ τνν χριστιανών Α β α ν χο ύ β  
δνομαζόμενος, καδδ αλχνν τό γένος άχδ τοΰ αρχαίου οίκου Χούδ.

'£ν Κ α σ τ ιλ λ Ι φ ,  μιτά τύν θάνατον τοΰ Αλφόνβου Β', 1214, συνίβηααν άννμαλίαι 
<ινές κερί τήν διαδοχήν, μέχρις «ύ, τφ 1230, ό αχό βυγατρός <ΤΤδ*>δ «ύτοΰ Φ ε ρ δ ι·



2:3 ΒΙΕΣΠ ΕΚΦ1Α
Γ* & *Οβιβ« ^νίγ'ΜΑ ί̂ββη ύτί «ϊ)< ιι«νϊ|( βννϋο* ΐ | τ»ν Κί^«ο«, ι}< λ^γβΜ 

ται >1 βύνοίβι αυτα( Ιν « ΐ  Ιβη^ιχζ χ ι^βνήνφ ι βα9ιλιύ< τ* Ε*βηλλ(ΕΚ ΧβΙ το!) 
λιτ*»'«<ι χα·«τΐ94έντθ( βυγχρ6ν»«, {ίτι αΐ ϊνβ ανται χώρας θ^λβΜΐ» <!ς τ& έξ1|ς 2ιαι*λί> 
«(ΐά1ι·ιρέΜ ( βννημμίνις. Τότ* 6 Φορλνάνβοο έ»χ<ίρΐ)9ΐ σχοι/ίαςον «βτ4 τ5ν Ηηιι-  
μι)α«»ν άγννα. Ίΐτο  I )  κατΕ τ)|« Ινβχή» ταύτην ή Ηωαμιίχνιχή Ιβκινία &ς{ιρημένη, 
(1ς τρία* μέροο άνΐ|χ(ν *ί< «ού« Ηοχάΐας, τδν 6«οί<*ν τριβκ^οςιβα ήτβ ή Σχι^ςλλία, «2» 
α  λος«»ν τ» «ΧιΤβτβν χατιίχιτο ό*ύ *ο3 λβον/.ούί, χ*1 μςχρίν τς τμήμ» ύ«6 έιέρου ό χ ν  
ίοδ ιών λββχϊιίω». ο ι  τρ«Τς ο5τος ί ^νι4IίΒι ήριοαν χ»»’ 4ρχ4« *ρ4« άλλή λ^ς, Ιχοντος 
»υμμ»χ·ς, νϋν μ ί» 6 «Τς Λν ί* 6 «λλοί, τους Ε»βτιλλΐΒ*ίύ!, μέχρις ο3 6 λ«ί«, ίργιβ·ιΙ« 
Ι9«>ινα· »6ν ΐνβ , τούς β» βύο 5λλου« ύ««χρί·>β» ν4 χολ«μή»»σς» άχ4 χοςνίίί χαι^  «3« 
χριβτςβνώ», «ρά'βίβμίνοΜ τώ  λδ«»χοΟί. 4ΧΧ4 χ*1 «ύτίς χ»1 4 υ!4ς χβΐ 8ςάίβχ6< τοβ 
λ β »  Ϊβ ϊ ί  ί|«ήβηββ» ί*«ϊ·ςλιιμμί»«ς 4*4 τού Φίρίς*άν8ί», δβτςς χβτέΧββο δςβ^βρβυς 
Ι|Μμΐ4ανιχ4< *βΧ«ί ^ !«ίς*< τήν Κορίύβην ^  τήν ΕικςΧΧΙβν, ίίΕΒγίβτϊ τή» χρςςιινςχήν 
χυρίΒρχΙαν {ν &»!αΧθ'^α> χαΐ ι!< 4Χ4χΐ9(ον τ^κ ΐΒΧΒνΙα; μ^ροο χιρςίοτιςλ* τ«ύ« Η·μ ·  
μιΐβτούς. Κα<4 βυβτυχίαν χα<ι1ί·>ξ> «χρώς, €{;τ4( χαταχτηβιίβας χώ ;· ;, τους 1ο'α8>Ι»( 
χ·Ι τους 11αύρβς<ς χαΐ ήϊάγχββι χςΧςίίϊς ·ξ β1τ5» ν* χΒτ«φύγ<ίβιν ίίς  τήν ύχ4 τών Μωα- 
μιίανδν χβτιχομένην ίτς Γρανάβαν, βΜΧλτιρώβΒς τούς βςβμηχάνους έχοίνους χβτοΐ- 
χβυς δι' ^ργί» μοναχών, δς' 8 έξςιμνήβΐ) μέν ύχ4 τού χΧήριυ, ύχ4 44 τοΰ χ4χβ 4ν χ ΐ  17 
4χ·Μ»Μ»ιηρ:ίς χβ«τα χ ίη  μιτβξύ τών 4«1ων, έξηοίΐνςοιν δμ«βς χ4 χράτοςτου χςώ ίν ΐ-
»χυ*. τούς χοΧιμΙους__ ’Κν λ ρ β γ β ν ΐ ΐ ϊ .  βιίίέχίηβΒν ·ι4ν'Ρβιμοϋνίον Βιριγγίριον Δ',
ΒΧΧιχιΧήΧνς, 4υ14ς, 4 ίγγονος χβΐ 4 ίςβέγγονός « υ  ΐ4Χ φ 4νβος Β'. 1162—1190, 
Π έτ ρ ο ς  Β'. 1196 — 1213, χαΐ ΐ 4 χ » 6 ο ς Δ ' 4 χ β τ α χ τ η τ ή ς ,  1213 — 1270, 
έξ ύν 4 «λίοτϊςος άρϊριβιν άχ4 τ ί ν  Μωαμιβανί» «Χ ιΐίΐας χώρας. χ»1 !5ί»« τ1« » -  
ΧυανΙρώχονς τ4τ» Β«Χςβρίίος νήηνς. τ Ις  ύχοΐας, χαϊβοτήβας βρβίύτιρον, 6μοΰ μ«τλ 
«2ν έν ΓαΧλίφ λραγ»νιχ»ν χ τ ν * ’'.^4ςον βΒΟίλςςον, Ι4υχ«ν «Ις τ4ν νςώτορον υΙόντο» 
Ιάχνβο», έξ «ύ «ροέχυψ» νέο» χράτος χαΐ «λάγςος χΧώίβς τοΰ 1ρβγ*νςχαΰ οΐχου. ΕΙς τίΐν 
Χ9τέχτΐ}·ςν τών νήβ·ν βύτών βυνςτέΧοοαν «οΧύ οΐ ΚαταΧώνιος, τδν 4ιη(»ν ή ναυτιλί· 
βιςνώς {χανχςν ά«4 των ΗιοΒμτΙανΰν τΐ^; Μςίζβνος χαΐ ’Βλάσβονος. *0 ίιέχς*6ος Δ' έ χ ν  
ρίςυοςν Ιχιιτα  χβΙ τ4 Μΐι>αμ(4ανςχ4ν βαοίλιιον τ!)ς ΟύχΧςντΙβς. ’Εζέβαλτ 8έ χαΐ αυτές 
τούς φιΧοχύνονς Μα6ρο<»ς, ΔΧΧ' άντςχαταοτήβχς Δντ’ αύτών ώς έχΐ τ4 «αΧύ τούς ουδέ» 
^ττο» βιομτιχένους ΧαταΧονΙους, ένήγιγ ίν  4Χςγ>βτέραν ζιιμίαν ιΐς  τήν χώραν. —  Έν 
Π ο ρ τ ο γ α λ ία , 4 Εάχχος Δ'. 1189—1211, <έν χατύρβναο μέν τβιαύτας χαταχτήο(ςς, 
Δλλί τοΒαΰτα 4«έρ των γοωργών χαΐ τής γιωργίας Γ«ραξιν, δοτο έχ<ονομδο4ΐ| (ρ ι λ  α> 
γ « « ρ γ έ ς  (ίβΤΠίΙοί}. Χξςβμνημόντυτος έχίοης «Τνβι 4ς4 τήν γονναίβν δντίβιβοίντοι» 
χβτΐ ΤΗ» αζιώοιων τοΰ χλήρου, τούς 4χοΙονς ηέος 4υναμ({ ύηαςήριζιν 4 ίβχυρ4τατος 
«ίχας Ιννοχέντιος Γ . Τήν αυτήν ά»έματον χβρτχρίαν έδονξον 4 υί4ς χ ι ΐ  ΔΔ8οχ4ς του 
2Χφ6ν«ος Β', 1211—1223. Ό  41 τούτου ν(4ς χαΐ δςέίοχος Χ ά γ χ ο ς  Β', 1223—1218, 
ένέτςβι μ ίν οίς τάς «αγίίας τής (οροχρατίας, Δντέοτη ομνς έχτιτα χΔΧιν *(ς α&τή», 
χαΐ τούτου ίνιχα χαΙρρέΙη ύ*6 τού Ιννοχοντίον Δ', ΔναγορςύοΒντος άντ’ οΰτοΰ τ4ν 
ΔίιΧράντου λ λ ^ έ ν ο ο ν  Γ*. δοτις χατέχτητι τήν έχαρχίαν Ιλγαρου^ας, 1230, χαΐ 
έχίοης άντοχοΧςττνένι «Ις τήν χληροχρατίαν τ4 44 χαρΔδοιγμΔ του έμιμήβη 4 υίάς του 
Δ ιβ ν ύ ο ς ο ς ,  1279—1323 άχςχοςηΐιΐς τήν χΧηρωμήν των 4χχΧΐ)βςαοτςχΰν 4ιχΔ· 
των άχ4 των 14ίων αύτοΰ χτημάτων, ρορβΧβγήοας τΔ χτήματα τών μοναοτηρίων χαΐ 
Δχανορςύοα; τήν άχβττοΧήν χρημάτων 4ν 'Ρώμη. ~ Π ίρ Ι  «άντα τούτα ύχτοτήρςζαν 
ουτ4ν χροέύμως β( χοομςχοΐ μ ιγ αιάντς χαΐ «{ νβμςχοί τού βαοιλιίοτ χβΐ μ«τ1 μακρύς 
4ιαχρ·γμ·τιύ«ι«, <4νιγνώρςβ< μ4ν 1289 τήν έχΐ Σάγχου Β' γτνςμένην μιτΔ τής 'Ρώμη< 
βύμδτβ.ν (Οουοοτϋβΐ], άλΧά μιτ'4λίγον, 1291, ύχιξίφυγ: τήν ούβςω!<ςέραν αύτής 4,ά· 
τα&ν, χροτρί^ας τήν κοινέ,ν ούνοδον νύ έχδώαο νόμον βι’ οΰ αχηγορούοτο ΐίς  χάντβς 
τούς ηορτογίλονς νΔ χβρί^ωβιν ή  χωΧώβιν άχίνήτα χτν,ματ» (ίς χλΐ)ρ«χνύς.
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ν ο  «*Ι« ί6ιΐρ« ■ ^ « ο ν ή σ ο υ  μ Ι χ ρ ι  « · ν μ 1 σ « «  « ή ,  
■(€β·<ι; · (  ο α ι ί ·  « έ · α  τ β ν « « ( Τ η  β · < . - ^ ’Κν Κ α ·  τ ιλ λ (φ , 6 τοΰ 
Φ<9<ςν1ν2Μΐ Ό<ί·ν υΐ2« κ·Ι <ιϋ«2 β( λ λ ^ ύ ν ν ο ς  Γ. 1282'—1284, έκ»νομ4βίΐ) β « . 
^4 (, <νιχ* «1)« «βλυμ·Η'«; αύ(θ3, ι2 ν  «»>η*(κ£ν |;γι«γ χ>1 η^Ι ιήν ά»τρ«ν«. 
μίαν, τήν {ντβρίαν χ·1 «>«ιν 4ν -τ4ν(ι Ιαιντήμην ακονδή; καΐ 4 ημ·λι(α(. Πρδ; ιβύτοι« 
μ»ι·χιιρ(«·η «ί« τ4 έ«ί»»ιμ« ίτΤί*^· 4ίν*χή* γλ£-β»ν αντί ιί); αρ6τ(ρβν »ί6.9μί- 
νης β«;δάρΜ Αατινκής, ό«(ρ «·1 ({« τήν Γιλλϊαν (ΐττήν δέν Ιγίνινβ μι^4 «ολλ^( 
δΜχολί«( ι{μή 1ν τ ϊ  1β 1χ3ην<«·9ΐ)ρίδ(, Κλίνιαΐον, 2(4 νομοδιιία; αύτοδ, τής 
γναΐβτής τ6 2»βμ> βίβΙβ ρβΓίϊάββ, ήτοι τ£» 4«<4 τμιιμόταν, χατήργτ)θΐ τ4 δλ4> 
6ρι· τοΐ(χ4 «ρονδμ'.α, Γαίτοβ, «ο· «ρδτιρβν ·Τχ· χαοχ αόλις χ>1 ηάτα χ»ρ>. λ \λ '  4ρ’ 
4τ4ρο» δ(4 τήν δξίαν 4ν>τολιχβΰ μάλλον ή ΒύριύκαΙβυ ή-,-ςμόνος ιιβλντίλιιάν τον, 6ι4 τ4 
λ44ος |[ς «δ δχοΐον αιρι<«<9ΐ του ν4 άγοράβο τ4ν μίταιον τίτλον τον βνο(λ1«ς τής 
Γιρμανίος (οιλ- 218] χχΐ δι4 τ4ς δχαίνας τΰν «ρδς τους Μαύρους αολέμιβν, χατοίιβο 
δΐιννς τους νττηχόονς χαΐ {δίιος ίβζαΐνιοι τους Ιουδιίου;· Προςτούτοις, νομοΐιτήυος άμ' 
4νδς ότι τον λοιχβΰ, 44ν ονμκίοΌ ν4 «ρςακοδά»^ 4 τού βαοιλέιβς «ροαβύτορος υ!δς κατ»· 
λιίβΜν άχογδνβυς, νδμιμοι τον βρδνου διάδοχοι θέλουν οίοβαι οί άχογονοι ουτοι ^ ούχΙ, 
Μτ4 τδ άρχαΐον Ιοπανιχδν χλτ)ρονομιχδν δίκαιον, οΙ τού βαβιλένς δουτορδτοχοι υ!ο{, ά^’ 
Ιτίρου δ4, 4«(ιδή ή κοινή βύνοδος δέν άνιγνύριοον ός  Μδοχον ονα των δύο νέων ο ς̂ 
αατϊλιαιν 6 κρδ τοϋ λλρδνοου άχοβανών χριοβύτιρος υίοςτον, άλλ4 τδν δουτ·· 
ράτοχον υΙόν του Ζ ά γ χ β ν Δ ' ,  ίχιχυρύοας τήν άκόραβιν ταύτην τής κοινής βυνδδβν, 
(διοΜν άρορμήν «ό><( ζωντος Ιτι αύτιΰ νά (κραγή μακρδς δμνύλιος «δλιμος, διότι 
δ βαβιλιύς τής Γαλλίας Φίλιααος Γ , οολ. 231, ύ«·βτήρι4* τ4 δίκαια των 4γγόν«ντο» 
λλρδναου, οΐτινος ήβαν χα( άν«|<ιοί αΰτοϋ αχό άδολρής. ’£ν τιρ μιταξυ τούτιρ, 1διχο> 
■νόι,αιν δ 34λφόνβςς χαΐ χρδς τδν Χάγχον* Ιχιιδή δ4 ή κοινή αύνοδος, 1182, χαρίδωχι 
«ήν βιοίχησιν τού κράτους ιίς τδν υΐδν, δ χατήρ ίζήττςβον «ΧικουρΙαν χαρά τοΐς ΙΙωα· 
μιίανβΐς τοΰ Ηαρδχχου· άρ'δτίρβυ δ Χάγχος αννομόχνιβι μιτά τών Μαύρων τής Γρα- 
«άβας, ή δδ ίρις βιήρκιοο μίχρι <οΰ ββ»ότον τον λλρδνβον. — 54*6 τών άνωμαλιων τού
των ώνιλήδΐ)θαν οΐ Μωομιδανοί τδαιρ μάλλον, £α^ δ λλρδνοος, διλτ,οας έζ άρχής τής 
^■ιλοίαςτου νά ϋιόβρ ά*δ τής ίχαρχίας Μουρκίας όλους τούς χιριλιχομίνβνς Μ*ύ· 
ρους, χρβοχίλττον δχανάοταβιν, τήν-δ*οίαν ουνίδραμον βΰ μδνον δ Ρχβιλιύς Τής Γρα- 
νάδας, £τι 2δ βΐ ΈμΤροι τών Μωαμιθβνιχών χδλοβν τής μισημίρινής Ιιχανίας, άλλά 
χαΐ δ άρχτιγίττ.ς τής τδι» χαραχθοίβης νέας 4ν λρριχς Μωαμιίονιχής δυνοαιίίας τών 
Μορινιτών, Α6βν Ιουβονφ. 01 Μ ο ρ ιν ΐτ β ι ή Η ορ ΐνο ι ήβαν φυλή νομοίική, {ούχΙ, 
ύς οΐ Ηοραβήδαι ^ Ιΐβχάδαι, οΓριοις) καταλοβοΰαι χαβ’ ήν έχοχήν, χορί τά μίαα τής 13 
άχατονταοτηρίδος, βιιλύβιι |  δν τή λρριχή τδ τών Μοχαβών κράτος, δχαααν τήν ν»υ- 
ριτανίαν. Βοτ,βήοοντος δδ τούς δν Ιοχονί^ δμοδδξος, ήνόγκβοαν τδν λλρδντβν.τφ 1277, 
νά βυνβμβλοϊήοϊ «ίρήνην έχιβλαδοατάτη. βι’ αύιόν. ·Κχ.ιτα ίχ.νιλήφβηααν αί δχίρο- 
χραξίαι, καΙ, τ$ 1285, βαοιλιύοντος ήδη τού Χάγχου, άνινοώθη ή χρδς τδν ρ»βιλέα των 
Μΐρινιτδν, λβού ίουβούφ. Ιίρήνη, τή» δχβίαν οϊτ» χριοτι.νοί χαΐ βΐ Ηωιμ·»α.οΙ χρονο- 
γράροι έβιώρηοον Ινδοξον ίχάτιροι διά τούς ίδιους δμοδδξιυς.— ’ΒκΙ χάοιν ή μοχαξύ τοΰ 
34λρβν«υ ^τβΰ ΣάΓχαέχιΙνη ίρις δνίβχυοον ιΐςύχιρβολήν τήν άριατοκρατίβι̂ ν δν Κοςιλ- 
λίγ, ^μάλιβτα τούς δύο χρδ χαιροδ ίτχυροτάτους οϊχους τών "Αρων «αΐ των Αύρων,.

’Βν Α ρ α γ ω ν ίφ  διοδίχδη τδν Ιάκωβον Α' 4 αριοβύτιοος υιός το·υ Π έτ ρ ο ς  Γ , 
1278—1285, δ γονόμονος χύριος τής Σικολίας {«λ. 210—211). Αλλά διά νά ιίβ χρ ^  
ξη τά ίζοδα τοϋ χβλέμου δχ«ίνου, δξςτράχη «ίς τοοαύττιν χαταχίιβιν, ώ·τ« οΐ μίγιατα- 
ν*ς αυνωμολόγηβαν χρδς άλλήλους τήν λιγομίνην ίταιρΐαν τής δλ.ιΛορίας. ιίς  τής 
δκοΐας τάς άξιώαιις ήνογχάβθη δ Πίτρβς ίχών 5χων νά δνδώοτ;. Μ«τά δδ τδν βάνατον 
του, ο1 «υμμαχήαανιος μιγιατδνις δχίδαλον «ίς τδν υίδν κβΐ διάδοχόν του Α λ ρ ό ν β ο ν  
Γ', 1 2 8 5 -1 2 0 1 , καΐ αυτούς τούς όρους διρ’ οίς άνιγνωρίββη Ραβιλςύς- ίχ ιιτ*  μαλιβτ»
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»{< < «τ{··μ»τιύ ϊ·Η  *?*ί *»4! έ{<β»»ριι<*ί{ «»1 <ξιβία«Β?

Ρββ>>(> ί «  ν<« *ίβ*ίμι·, »ά 4««β κ ιιένττ.βκ  «ήν <τ>ιρ!·ν 4« ίν ιινά ληϋ ( χρ<τ»<{ν 
«ρβ«ι »»1 «φέριβαν ·κ6 <4ν βα*α<α ·ίι*Χ·γ·ν μ<ρ«ς ■»>(« έ4κ>9(β( «·υ «ρ^ς βλάβην 
ίύ ν  4λλ·»  « ίς·»ν «·ν ίβνβυς ή^βι <ών άβτϋν χαΙ τ ί ν  7«*ρ^£ν· 9ι4τι 4 
ήννγχάοΙη νλ ΟικαχιΙξ «ρν«·ν, Ι*ι ιύίέν· «δν άτ·(;·*  Ιάλκ ^ λα κ ίβ ο  ή «ιμκρήβιι 
ί κ ν  τ9|( βν*·ιν<·ι<*ς ΐή ς  «βινή< 9υν44» χαΐ νβΰ {(λ·*; άνιξβρττ,τβυ άρχιβιχαχ^οΰ (ή ( 
χδρ ις, Ε ιη :, χαλοΰμινος Ιυ ίΙΙβ ΐΐ, 4ξ>*μάλιζ(ν, έν %ραγ*>·(̂ , άχά«β( μιχαξ4 β α χ .  
λ ίν ;  χαΙ 1^ ;  χ«ιν1ΐ( «ννάβ» 4ρι9«;, 4«ιτρ·χβμ1νη ι ί(  τού« έτ·Ιροι,>( {άν 4 β39>λ£ύ« « α . 
ρχβζ χήν ί«4βχΐ9ΐν χαύχην, ν4 4χλ4ξαΐ9ΐν 4λλο«· ίιύτιρβν 94, 4Νχ9η 6 λλ^όννοχ νντχ ' 
β( νχονργβΐ χβυ νλ 4χ>4γωνχ»6χ4 χ4)ς χατ’ {ιβ(, μτι«1 Κοιμίρίψ, 9υ^xρ6x«^>ένη« «υν4« 
<βυ, χ>1 «ΐχ β ^ ν  ν1 4ρχίζ<*νχ·ι.

*0 ϋ γ χ β χ  * ' χΙ|< Κ «9 χ ιλ λ ( · χ  4χ4(βνχ «φ 1295, χ« | {χιι3ή 6 ϋ(4χ του Φ ι ρ β ι-  
ν ά νβ ο χ  Α' V *  μ ιγ ίλ β ι ·υνέ6η««» <ν χ$ βαχιλιίφ Ιχιίνιρ 4νι»μϊλΙ·ι, 8ι4χχ
»?< <«ύτιρβ< χβδ «ρβηγ^υμίνο» βιιβαίωχ άίχλρίχ κβΐ ιΤχ ΙιΤβχ χ » ,  χαΐ ο( 4ΐ(4 χοΟ « ρ |.  
9ίνχ4ρ» άίχλ€*ϋ ίνχψιοί, 4χ Γχλλ(ας ίχ·«χλ ίίντ·χ, χβΐ β( βα9ιλι7χ χί^ς Γρβνάίχχ, χΐ^ς 
ΙΙορτ6τ·λ(·Χ »9ΐ Χΐ|ς ΑραγΜοΙαχ, χ ιΐ  ·[ Ι9χυρς1 βΓχοι χ2ν *Αρ·ν χαΐ χδν Α4ρω», 8**ν- 
χ»χ ήίίλ»19·» V* «ιφ<ληβ»9ΐν άκ4 χ^χ 4νηλιχ4χηχο; ταμ Φχρϊινάνίου. Κατ'χΰχυχ(αν 
*4χίδ, ή μι^χΊΡ Χ β « Ι 1 « ρ ί· Ι Ιο λ Ι ν β , γυνή νβ^μ»», 4χιχη9χΕ« χ>1 4^^χ.·χ4χ, χ ·χ δ ρ ·  
(«9· «4 <<αιρ49η τούς σνμμαχ^αανχαχ <νχιτ4λοι>χ, «4 « ιρι«ιη4ή τή« ιδν«Μ« τχΰ λαβν, 
8ι4 χ»ΐχ χαχαργήιΐΜ; ΙχαχΙοΰχ χινβς 4x1 « 5  »Ιχ«μ φ4ρΜΐ χ·1 ν4 β<α9ώ9η βΟτΜ «4 ί Ι · '  
Χ919 χ«ϋ νΙΛ χηχ. 4λλ4 μ4λιχ φβί9»νΧ9χ τούχβι* ι(ς χ6 17 7τοχ χής ήλιχΙαχ χβν, ή ί ί ·  
λη9ΐν κυτβχ, χξ χίοτ,γτιβιι χχ3 1χ(ον χο« χβΐ χδν Λάρ«ν, «4 4χ9λλαγ{ χήχ 9»χηρίαχ 
(«<[νη< μηχριχήχ χηϊιμβνΙαχ χ«1 «χριέχιβιν 4χ χβύχΜι νέχχ ίριβαχ, ·?χινχ; 9ιήρ· 
Χ>9ΐν ά9:·λιίχτ<«ς 9χι44« μ4χρι Χβύ Ιανάτο» χ«ν, 1312· Τ4 94 χΐΕρΐ9ΧΟ», 4 υ(4χ χ·4 
9ιά9&χίχ τβϋ Χ λ ρ 4 ν 9 β χ  ΙΑ' ^ν χαΤς 9ιιχ'))χ, ωϊΧ( ·Ι Ιρι9>ς ιηρί χ^χ άρχ1|χ 4ξΐ)Χ·· 
λβιΜη»»ν ύχ4ρ *βτ« 9««4χίρο»· ή ίοβρχΙ· έχβρι>ϊ>ώίη, ^  χ γ  1 3 1 5 , 8»4 ν4 4νβρίώ9ΐ·9ΐ» 
;4χνβίί;ν χήν δλκχ Ιχλι*6δ9«ν χίξιν χ υ ν ι^ ν ή ΐη  ωχτΧ χ4 κρ<Χ»χ ν* 9ι«ιρ(4ή ι(χ 9μ· 
χ·1 4) μ4ν 9ιβ(χη9ΐχ χμ βοριίου χβΐ Ιυχιχχΰ χ9τον μ4ροχ ν4 4ν«τ«·ή χ{χ χ4ν μ4γ·* 
Ιχ'ιον χοΰ βαβιλίΜ; &όν |« ίννην, 4) 94 9ιβΙχη9>χ χμ μΜχιμβριηΰ χ·1 δνβχολιχΜ, χ{ς 
χ4ν ίίΤόν χον &4« Π4χρο<. Χλλ' χΐ 93» «,δτβι χιΛ9ρΛ^χ·ι, έχίχιιρήχανχιχ »««ν4|ν χ·χ4  
χδν 1ίβιαμ<ββν£ν οτρβχ.ίβν, Λ  μ4ν»ν 6λθ9χ·ρώχ ήχχήίηχβν, Αλλ4 χ>4 χχ<90ν 4* χ« 
μάχη, 1310. ’£νχι»ί«ν άρ*4ν4ς μ4» »{ ΑρριχβνϊΙ «ί ββηΙήχβνχιχ χ·ύχ 4μ»9ό£ουχ χ ^  
ΙχχανΕ·; 4« χδ  άγδνι χούκρ, 4λχηλάχη9>ν χ4 Καχχιλλίαχά μ<44ρι«, χ«{ δ^ίριχα* 
χβ).λ4χ «ρχηγβνμίνωχ ύχ4 χδν χρΐ9χιανδν κ«Χ9Χχΐ|Ι(1«·χ *4λιιχ· έφ’ 1χ4ρΝ Ιηνχλ ι^ · 
ί ΐ ΐ )  4) χιρΙ χήχ έχιμχλιίαχ χ^χ ΙμρυλΕ· 7ρΐ(. ’Β Χβινή 9ύν»9θχ Ι ζ Α ^ · ·  ’ί* χ · ·  
χβχίΜ η α4χήν άν«χτ,ρ3ξ99> 4νήλιχβν χ&ν βαχ.λΙχ, 1324, 4ν χ^  ιηνχιχ>ι9ιχ4χ9 χχ« 
χϊ,ς 4ιλιχΐ9χ χομ. Χ λλ' ίΜ4 χ» χο  4χρη9ίμι»9<, 9'.4η βί «χρίχχοιχΕχχνχιχ χ4» £«*ιρ·» 
»χ»ν{β» £>9ρις, έχίνη»*ν, 9ι4 χοΰ «βλιχχδμαχοχ βύχδ», χήν Μίνήν 9ν9ΒρίβχχΜΐν. Κχ 
94 χ4χ {ΐυ>χχριχ4( χαύταχ 9υ»χιρι{*ς χρ»9·χ4βη κ·1 ή ·Ιίλ«7οχ 9ν*μ4ν«ια χ»δ |1·9ΐλέ»ς 
χ4!μ Ποριογβλίβχ Χλρόνχου 4 ', 9ι4τι 4 Χλ^ν9θχ ΙΑ’, βχχι; ιΓχ· βνζχνχΜ^ χήν Ιντμχχρ· 
χ»δ γχιχβν»; 4χ«ίν»υ βθ9ΐλ4ι,><, ύβρι·ΐικ2χ κιρΐ(^ρ4νη9ΐν β&τήν, χ·ρα9«·(1ς 4λ«κ »4< 
χήν Ιρ·μ4νηνχ.υ · ί λ , , ν 6 ρ 9 ν  Γ β υ ζ μ ά ν η » . Χλλ4 χχλ*νχ·Τβν ηχ·ρβ«9Χν 4 β »  
βιλ*6· χήχ Κ«9<ιλλ!9ς, Ιν μ4ρ«ι 9ι4 χήχ βίβχ, 1ν μέρκ 9ι4 χήχ «ανχυργίαχ, χ4 χβχβ- 
94λη,^ ν4 έζινμινίβη ή ν4 ο99ιχ·ρώ«) βχβνχχχ χονχ 4νχιχρ4χχ«νχ«χ· χ«1 χβχΑ, ·*4 
χβιν«ΰ μιχά χδν β>9ιλί»ν χήχ Χρ«γ«»ν[·χ χ>4 Βορχογαλίχχ, χ«χ4φ<ριν, 4* μηνί Όχχ·*· 
ίρίιρ 1340, « ρ ΐ  ε ά λ α 9 « ν ,  (<ς χ«3- μ*χ4 τού Χ·νλχάν«μ χήχ Χ^ροή* Χββνλ Χ»94» 
*«μμ«χ».»βνχ·χ ΙΙωβμιίινςύς χής Γρβνάία;, χληγήν χ*ιρι«χ4χη», έχνρΙιυ·*) *»1 ·»ρ 
δχιλ<«νχ«ν οΓχβι χδν Πςρτογάλβν χαΐ ΧριγωνΕκν μ(χ4 χ4 χ·χ4ρ4««μ« 4μ Ϊ«·, χ4 1 λ ·  
γ»;ιρ4{, 1344, χβΐ ήΟ.λχ χυριχνακ χ Ιτί χ9 Γι6ρ«λχ4ρ, χ4 4 » Ι «  έ«·λνίίΗ>ί·» Μ» «Ιί



Τ»ίΗΜΑΚ 3Τ&
*» Ιβ χ β ίβ ν  4μηχβ»1·ς ιΤχι φ Ι;« ι, έ4ν 4 « α ι ' ίιι«(»(«( ,β ^ς  4>αβοβ·1« <««
Ανβΐθλ£ν «<{ «6 κλίΤίτ·» ·*<ίς Εΐρώ^ηί μέρβ« λοιμό;, βόν ίχ ή ν ιγ χ *  τί» Μ η<«ν »»«,
19ΒΟ.

Τ ίν  λλιρόνΛ» Γ  «^ς ϊ ρ α γ κ ν Ι β ;  όιιό ΐχό ΐ) ό « ^ ό ΐιρ ιν  τΙ); ϊ . χ ι λ ί β ;  > 9ΐλι&; 
ί β ι λ ^ ς  9«ν | 4  «·> 6 ο ς Β ', ο (λ . 2 1 1 , 1x1 «ον ό«β(ου ή  ν ν ο <  Ιχ ΐΙν η  { « ι^ρ ό χ η  · ( ;  «ό« 
{γι^βν ^ (« λ ^ ν  φ ;(ί«^*χον Β ', τόν Ιό^ύοντοι αύτόϊι ν< ιν  <υν«βτιΐΒ». Κα·(ό Ικ»τνχ(α« 
4  ΙόχΒβ»; 4 φ ίρ ·« »  ί χ ό  ιο ύ ;  Π ιβότβς ίή »  Σ·ρ*6»β *»1 ή ν·γχ4»»η  ν4  { « ιη ν ή ο ς  «ρ4; 
'Χούοο Ιν κ ιρ ιλ ύ ;  ιό  · ίμ >  χ α ΐ «ούς «όρου; 9«ν ύ π |χ 6 » ν  ΐ ΐ ν .  'Ο  όλέΙριβ; ούτο; « γύ χ  
έ (ηχολούΙιι«ι χ χ ΐ  Ι χ Ι  τ ο |  ο ( ι» τ« υ , λ λ ιρ ό ν ν ο υ  &', 1 3 2 7 > -1 8 3 0 . ιό νό χό ΐο *  « ιπ )(χ ί··  
λ ιιοαν «ρο;«ούτοΐ( ό ιιν«1 Ι β ν τ ιρ ιχ α ΐ Ιρ ιό ι;, 4< ι1 λ(ΐχ ιο (  αχοόόν «ύβαι 1ν Βρ«γ««(φ βιό 
5 0  ϋ λ » ; ΙλιύΟιρον «>1 βχίδόν όημοκρβΥΐχό* α ύ ι^ ;  « ο λ Ι^ ίν μ ·, «ί|ν {«χοτιχή» οΜ Μ ι μ * 
τ ν ν  μ ιγ ιο ;4 ν » ν , τ ό ;  ^ γ ιρ ό χ β ν ; ά (ιώ ««ι; τ « ν  ά β ι ΐ ν  χ · )  «ΰν γ ΐιβ^γά ν χ·1 <ή« ρ « « ι. 
λ ικ ή ν  ύχιρο<{ι[Β« ι £ ν  χΐι£·ρ<^«£«. "ΕόιβΜ 81 8φορμ^ν ι{ ; χ ό ;  {ρ ιία ; 1χ«(ν·; χύτόο 8 
λλφόνβος 8ιό ΐ ή ν  ΰχιρβίλλουβαν οτοργίιν ή» Ιχ Μ ιιξ ι  « ρ8 ; <4 4x8  τβΰ 8«υτ1ρβυ γ8μβι> 
«ου «Ιχνα, όνο ιρ ιοττιβα ; οΰτιο «ό« «ο 4χό  «οΰ «ρύ^ου γίμ ο ν  νΙόν Πέοροο «αΐ «ήν 8 » · ·  
γνιορίσβοον «ρ«ΐ]γουμ1>β; αύ«8ν <·; 1χ!8ο|βν όιΐϋβχβν χοινήν ούνοβον. ΚαΙ μ ι« ό  μ ίν  
« α ί υΙοΰ βυν»βίβ4ϊίη  ό * « τή ρ , 8 λ λ ’ ή  μοχοξύ «ο5 χρύοου χ«! «ής μηορνιΧ; 8ιχ6ν«ι· 
Ιξΐ)χολ8ύ(Κιο«ν· ο ΰ τ ·  8 ) οΤχβν τ4  «ρά γμ β τβ  β««, 1 3 8 6 , ά* ι6 ι6 ί» ίτ ι *(; τόν Ιρ4··ν
8 Π έ « ρ ο '  4 ’.  —  Ό  Ιβχυρό; οΣλο ;  βοοβότης ί ιγ χ ν ίβ ΐη  βι’ 6 λ ιι ;  «8|; μβχρας β6«βδ ρ»· 
• ιλ ι ίβ ς ,  1 8 3 β -> 1 3 8 7 , νό ίο μ ίο ;)  τό Ιχχοτςχόν χ ν ιΰ μ α  «οΰ Ιλ ινΙίρου  αύτβν λαοΰ· 
ϊ ^ ο ΰ  ου νιβ ιβ ίβ ΐΐ)  μ « 1  «V  μη«ρ4« «»1 βι«*ολ1μΐ)β» * ρ ί ;  «  « ύ ς  Η ιοαμ ιίχνού; $ «·ρ( 
Εβρβόνο; χ»1 Κ ορτίχη ;, *ρο«χ4λ·ο«, 8 ι4  ν ίβ ;  χ ρ ό ; τούς ο2χ({ον; Ιρ ιίο ς , μ (γό λ χς  {σ «- 
η ρ ιχ ό ;  « ιρ α χ ΐ; ·  8ιότι 1ν { τ ·ι  1 3 1 9  αχοφ^νατο τή ν «υγατέρα «ου Κ κ ν σ τ β ν τ ί α ν ,  
ή« ις Ι χ Ι  «βλύν χρόνον βι««<λΐ9· «ό μόνον βύτοΰ τ ίχνβ», 8ιό8οχον «οδ *?6νου, χοροβιά- 
«>« «ό ύφιβτόμινβν χληρονβμιχόν βίχαιον, χβ«4  «8 όχαΤον, ο( ό8«λφοΙ «βΰ β ια ιλ έκ ς  
χ ρ ο ο η μ ίν το  «5ν 8υγ««<ρων β ίτο5. "ΟΟον 8 ά ίιλ φ ό ς «οΰ Πίτρβυ Ι ίχ ν β ο ς  Ι χ β ν ίς ι)  χ . τ ’ 
·υ«θΰ ' βλλ * 8  ββο ιλ ιύς  χατώρβιοβο ν8  βιβ ιρίοη τούς ίν τ ιχ ό λ ο υ ς  «ου, κ · Ι , χ α το τρ ο χύ ο β ; 
όλοοχορνς χορί ’Β χ Ι λ ο ν ,  1 3 4 8 ,  «ούς Ιχ ιμ ο ίνα ντα ς , ού μόνον «ό βοοιλιχόν όξίΜ μ· 
έν ϊρ ο ^ ν ν ίφ  ί|''<^ρ1>Β0ΐν, ά λ λ 4  έχη γο γ »  χ α ΐ ούοιύβη β ιλτίιοοιν ι{ς «8 χο λ ίτιυ μ β . Οΐ 
9υν«λ»όν«ις χόρτοι χβ«ήργΐ)β»ν «ό Ι χ ι τ ρ χ χ έ ν »  ·(« «ήν 1«Β,ρί>« τ £ ν  μ ιγ .ο « ό ν« ν  κρο- 
νό μ ι·. »ι’ ί ν  «Τχβ νβμ ιμοχο ιη ΐ^  ή  όΐναρχία Ι ν  « $  β χο ιλϋιρ  ίχ ιΐν ιρ · όρ 'ότόρο» 4 β βο ι-  
λ«ύς (ομοοον, 8 ι ι  Ν λοι «η ρ ή α ο  τούς ύ ρ ιοομ όνους νόμους χ ·1  «8 χ ο ΐιο τ ΰ τ α  81χ«;β ^  
{Ιιμ«· «ό«( 81 {λ ο β ; χ ο ΐ  8 3|ΐΜ Ιθ1« «ής Β ρογννίας «1 μ ίγ α  ΙχςΤν· ό ΙΙυ μ α , 8ι’ ου ή 
β ιβ ιν ητ ιχ ή  >8«οΰ ύχηρ ΐ9 ΐα  μ ο ν · ^  βασιλίιος χ α ΐ χοιν1|< βυνόίου, χ ·1  χ ό λ ιν  μ .τβ ξύ  «*» 
8 ι α ^ ρ · ν  «όξς«ν «ού « ν ο υ ς , όκ16η «οβοδτον ιν·ρτ< «ιχή »Γς «ο «ήν «ίρήνην «οΟ χράτους 
χ«1 «ήν 1λ(νΙ«ρ(αν «οΰ λαού. 4ι& ν8 χατορίόιορ ομιος τβΰ«α χ ό τ « · ,  8 Π ίτρος, μ ·« ’ 
ΑχβνΙρώχον «ιρόντι <1γριό<ι;«ος 1β>νό««·90 χ α ΐ χα«*Είυ>ξ( χολλούς «£«  μ·γΐ9«όν·«ν 
·υ« β ; χρο<«οό«οις ΙξηρόνιβΟ «8ν χ λό γ ιο ν  Αρογιονιχόν χλόβον « £ ν  Β > λια ρ (Ι·ν  «ήφνν, 
νιχήοος , «{χμαλιβοιύοος « α ΐ ό χ ο κ ιμ β λ ίτ · ;  «1ν «ό«0 β α ο ίλ ιύ ο ντ·  >ύ«£ν Ιιίχιοβον V.

*Β« Κ α β τ ι λ λ ί ^  *“ *όχβη «ίν Βλρόνοον ΙΑ', Ι3β0 , 4 υίός«ου Π ίτ ρ β ς  8 ’· -  
μ 8 ς , 8ξιο; «^όνη άν·β«.χ».1, ,  8,· ίλι,ς  «ή« ρ « .λ ι : .ς ,  «οΰ ά«βν,μ,»ίντος «ύ ,^  ί χ β .  
ν ίμ » . ’£β.«ίλ.υοιν ίχΜΐ8«χ.έ«ν)<, ^ 1ν «$ « μ , 1β.νό«»·< «ήν 1ρ·μίντ,ν «ού «.«ρός 
«ου Έλιονόρβν χαΐ ώμό«>τα χο««βί«ξιν £χαν«> «8 άχ8 βύτής « ίχ» ,. Κ·1 ή μ ίν χ ρ ύ . 
«η βδ*νι χοχουρτία 8ύνβ«βι μδλλον ν8 4χο8ο*ί ι{ς «ήν »ηρ,£8η « Ι ,,δ  μη«έρ,. «8 
ϋ ί ! ί* * '?  6« Χ·1 »ΰ«8ς 8 ηΐνρο; .Ιχ ,ν  ίρριότητ» ύ « ίβ .1«υ* ,ν  χ .Ι
«ύ«ήν «ήν «ννήΐη «8«ο «ΰν Ιοχανίν ήγ«μόν«*ν ί1ιχρι1·«ιν. Τήν Ιχιοΰσαν «ν« γόμυν 
«ουόχόβολί χ·1 μ««· 8λΙτβν Ιμυλάχιο. «ήν βίζυγον «ύτβΰ Β λ ά γ χ η ν ,  χ.ριζόμ.νβς 
•Ιςτή »  1ρ»μ1νην«ου ϋ - ρ ί ο ν  Π > 8 Ι λ λ « ν  χοΐ έχ«,8ή «ινίς «ών μ*γιο«άν«ν, ρβο- 
••δντις «ή» Ιοχύν «ήν 8χοΕαν Ιλαβον βΐ ουγγινιΤς «Βς Παβίλλης, «υνύμαοαν 1x1 «»
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27β ΜΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
•·β * γ  τβν νΐι >ναγΐι«ί··9ί τ ίν  β><ΐιλ<> ά ν·λ ·£ ( τή» Βλ1τ>^η*· ·ν·>Ί)ίν·
ί»Μ<10« η>ν 1«<2Ιιρήμ·(Β(, άλλβι μ*» ίρονίύΐη^αν, 5λλβι Χ3τιΐιώχ0ιι«χν, τ> πάντα 
8) «(ριήλββν (ΐ« χιΤρα« τ ΐν  άίιλφών καΐ τβΰ Αίου <7|( ίριβμϊνης, Ηίτ'8λ(γον ή υ , .  
<Λλα. μ ·«·νοή·»> 4 κρ«β«οιιι9ιΐ·· μκβ>κ(ΐ, άν>/_ω^? <{« μοναβτήριον, 6 ί ί  
Ι1 Ιτ^(. Ι^α«Ι(1< νί«( τιν8< χή?>(> 1 ν ά ν ν > <  Κ ί·τρ α υ >  ητι« 81ν Ιπιίβιτρ νά βυνά-

μ·*’ «ΜΊΜ λΪΕΐμον ·χέ«ιν, κ^οηίνρι νά βυζΕνχΐβ ^ ΐζη  ίτ ι I) Βλίγχι),
( ίχ ι 84 «ννϊλΟιι 8 βιβνλ(υ;, ύ ( «ν6(Χ»« β^βδύτιρβν άμ«λ0γιΐ9·ν, ( 'ς  γίμον λζ8ρ« «·1 
κ ^ ς  τΙ)ν ηΒΪιΧΙαν· 8ύβ 4χίαχο«βι ά(«7*(νοντ«ι τ6 μ*τ8 «ή( Βλάγχης βυνοιχέφιβν 5χυ· 
(Ον, τρίτος Μ τις χλΐ)ριιι8ς ιύλογίϊ τδν ν4βν τ<ίμο«* (ΐς ίχάνττ,βιν 84 τάν ν«υ4(ΐη»ν ^  
ΑνςιΧάν τοϋ «άκα Ιννοχιντίου Σ Γ , 8 Πδτρος άχββίλλτι «άλιν τήν νέαν βύζυγβν, «αΐ 
8Μ ν4ρχ((» «ις ςήν Β>8ίλλον. Τότ· οΐ («χυροί «Ιχοι τ»ν Κάντραιν « α Ι Ί ρ β ν  «ιηιώ- 
μΜ>« μ*τ’ βλλνν μιγιΒτάν»*, «ροϊιτζμένβυ τιΰ >«6 τΐ)ς ’Βλιονέρας «ριοβντέρΜ 
ΜίΧρβν τον Ρ««ιλέ«:, Β ^ ^ Ιχ ο υ  Τ ρ ο τ τ β μ ά ρ α ,  "να έιδιχήοωτι τ ^  γονομίνν 
«2ς τ^ν 1·ά«να« ϋβριν, άνβγχάηοτι τ8» £β«οτςν νίβν ν8 άναΧάβρ αύβι; ώς «Οζυγον τήν 
ΒλΑγχην ί  ί*Τ*νιι νά «ριςιΐλω βι τίιν μοχβιρίβν τον. Κβτ' 4ρχ8ς 6 Πέτρος ΐχινίύνίκβο 
ο8 μέτιβτα έ«8 τ4|ς «νμμβχία; τ»ύτΐ)ς ^ «ρ ιίκ ιβ ς  μάλι«<α ιές χιΤράς τη;* βλλ8 μ ι·  
τ' 8λίγβν, 8(8 *8|ς «ννήΐονς βντςΐ «ανηρίας, «ρο·χοιη>ι1ς ότι ί ίχ ιτα ι  τ8ς άςιώαιις τΰν 
όντιχόλνν χαΐ ότι « ίδ κ β ι  ιές τ8ς τιραινέβιις τον χ ό τ ι,  χαβίοττ^οιν ιΰμινίοτιρον τ8 
χλΙ|Ιος «ρ8( έαντόν, «νλλέτιι έν τ$  μ κοξί' μια8ορ6;χς, χατοτροχόνοι έκινοιλτ^μμένας ί 
τους «ΤΜιΜτ&ς, 1236 κοί 13Β9, φοιιΟΐι τ^ν Βλ-ίγ ν ν̂, ρον·6·ι τέσσιρις έτιροβαΧιΤς 
«ϊιλιρούς ΤΜ, οόχΙ ομιος χαΐ τ8« ·Ις άλλοδαχήν οωΟέντ» Τραοταμάραν, Οανατένιι τ6» 
Ιηοουρςρίλαχα αίτΜ Ιι,νδοϊον ΐ ο μ ι υ ν  Λ ιυ Ι , 8ι8 νά ίτ,μςόοΒ τήο χςριονβίαν το», 
χβΐ (Ις «λςίοτος 5λλ·ς χαΐ ίνιχδιί’,γήτον; ηοριχτρίχιται οραχός χ ι ΐ  άνοοιβυργίας.

'Ενφ 84 8όο τύραννοι άμρότιρον ,τ8 όνιμα τού Πέτρο Δ' ρέροντις ιμέβτιζον βνγχρό« 
«κς τήν Κχβτιλλίαν χαΐ τήν Ιέραγιονίαν, τ8 >ΰτ8 ΐχα « /(  χοΐ 4) Ο α ρ τ ο ρ α λ ία . Τόν 
^Διονύσιον β ιιϋ χ ΐη  βότ88ι 8 ιιΙές του Β λ ρ 8«α ος Δ', 1323—1387, 4x1 τού (χοϊον οέ 
ϋορτβράλοι άν(χάλΐιι|ιαν τ8ς Δανορΐβς νήβονς. ΌυΙός τουχαΙ έχ(8οξας διάδοχος Πέτρος 
Α 'ι χαραμιλήβος τή» νόμιμον βότοΰ βνζυχβν Ι»ιοτ·ντ1αν, Εαβτιλλιανήν ΐιγιμονίβα 
οόην, οχένιιμςν άχαοαν ούτβν τί^ν οόνοιαν «ίς τ4|« 4ρ«μέντιν τον Α γ ν ή ν  Κ ά ο τ ρ ο ν , 
Κιοτιλλιβνήν έχίοτ^ς, ^ ιΐς  τους άδΓλφους αότής ^ όλλονς ΚαοτιλΧιανονς' άχνίονοό· 

Ο^ς 84 τής Κ«»νβτΒ«τ(ΐ( τ $  1348, 8 Πέτρο; μιτίχιιρίοδ^ τήν Αγνήν όλος ως ούζυ· 
γον. Α λ λ 'ό  Αλμόνσος Δ', μή άνιχέμονβς τούτο, διατάοοίι ν8 τήν ρονιύβωοι, 1388, 
41 ού 8 νέος του χιριέβτη «Ις Ιλίψιν άχαραμύδητβν, μνταβληβοΤοον, τού χοίρου χρόί- 
όντος, (ίς άληΐή μανίαν, "Αμα 84 βασιλούβας 6 Πέτρος Α', 1387—1307, ουνιμάχτιβτ 
μιτ8 Πέτρου τού 'βμοΰ τής Κββτιλλίας, χατΔ των ΑρογωνΕνν, χρδς οΰς άμροτιροι χο· 
λιμίως 8μτέλ«υν' ουγχρόνως όμως 8 μέν βαβιλιυς τής Πορτογαλίας χαρέδωχχν ςίς τόν 
Πέτρον Α' Κοοτιλλιανούς τινας ιίς  τ8 βαοίλ(ΐ8ν το» χαταρυγόντας, 8 8έ τ(λιυτ*'ος ιές 
τ8ν βαοιλέα τής Πορτογαλίας, τους ιίς  ΚαατιλλΕαν ζητήοαντας ίανλον ρονιΤς τής Α
γνής. Ό  Πέτρος Α' έδανάτωαιν βΰτούς μιτ8 χολλών βοτάνων, Δμοιιν, 1300, ότι ή 
Αγνή 8ιιτΙΚμ ι νόμιμος αυτού ούζυγος, άντγνωριτον ως γνήτια τΔ άχό αυτής τίχνο, 
ότόλιτο μιγβλβχροΜτιάττ,ν κΐ)ί(ίαν τον νοχροΰ τής γυνοιχδς έχιΕνης χαΐ χατιινάλωη 
τ8ν έχίλοιχον βίον ς(ς χραιχάλην, οίς χβλυτολιΐς χανηγύριις χαί ι ίς  βτ,ριώδι,ς βιαιο- 
χρογίας.

ΙΙιρΙ τ4 τέλ^  τής βατιλιίας τού Πέτρον τούτου τής Πορτογαλίας, ό Πέτρος τής Αρα· 
γωνίας ονντμάχηοι μ(τ8 τβΰ Καρόλου ααχοχοιβδ τής Καυά^α; χαΐ τού Έ^ρίχου Τρο- 
αταμάρα, έχΐ τρί ταοχν» ( ,ν ν* χαταεάλωτι τόν τής Καβτιλλίας Πέτρον, νΔ άναό.βάοω- 
βιν ιίς  τόν βρόνον τόν 'Β^ρΐχον χαΐ νΔ βριτίρισίωτι χώρος τινΔς τού βασιλιίον τούτον. 
Παρέλαβον 8έ ονμμά/ονς τόν τ· ιτάχαν Οΰρβανόν ί ' ,  δοτις οΙιώρτι·· τήν αατΔ του Π»» 
τρνυ του 'Πμού έχιχί'ρηοι» ώς «τανριβορίαν »»νΔ. ααΐ, τό «Ιοιωϋβτιρον τό» λιτο;ιϊ-



ΤΜΗΜΑ Η. ί77
Μς »υμμ·ρΙβις ήϊ*ι « ί . ;  γινν·:#«; χ ·Ι <7ρ[βν( μ.βΙφροΗς Μλλο»{, ϊη > » « 5, Γιρ. 
μβνούί, «λ>ν{ρΐ!>ν< κ*λ. δ» τινίς μ<τ& |{< Βρ·τιγ»ύν ιΐρήντ.ν . 6«& «ςύ« « ρ ,^ .  
νύμβ«ς μ ·χ ν 1 «  Β·ρ »ρ * ν ββ ν Α υ γ « ι  β « λ ΐν  βν «.} βίρβτηγίν Β ο « β . « ώ 
« « γ μ έ ν ο ι . έ5ΐ)*βλ«ύίηβ.ν μιχόμινβι ίν  Βριτανί, 6κ1ρ « δ  Γ*χχο„ *ρίγ»ηχβς Κ«ρό- 
λρο ΜΤ* « 5  Ι*)4ννο« ίοδ Μον»?βρ·»ΐΜδ, ϊιίη 8», ί ξ  έν«ργ,ί, »5ν «ροοριιμίννν βυμ.' 
μ4χ»«, ί»ρΑ*η»β* έ*1 τή» Κββιιλλίβν, β ι̂,ΰντΜ χ»1 «ρβοδν»ι< *53»ν χώρβν β ι'ής 

·« « «  ί '  Αύίνιωκι I»; ίβτιΧούνχβς 01?6βνβί μή ?ΐίβ#'ίνΜ{. Μ·^· 
»«»ίτ·» βι.ν«ργών, ό Έ^^Τχβί, δσιις ίλββιν ^μ< ιυ; χαΐ τδν « δ  β ιηλέω ς ιίτλον, 
•δχιρδς κ«τέ6·λ( χ8» δ χ ί ΐ£ ν  ϋ ί· ν  ύχτιχ^ων μιβούμινβν Πέτρον, 13δβ. Α Χ λ'οί:θ( 
«2ρ*ν £βυλο» »α’. «ρΜτανίαν *2( ΑχυτβνΙτν, διότι κρό χΐιρόΰ διίτέΧ» <[« ^ιΧιχ.*τΑ. 
τ · (  σχ<β«ις «ρός τόν *Ε2θνΑρ8ον Γ ' τ^ς ]2γγλ(αΐ(· $((ν, τ^ βυνδριμξ τοΟ γινναίον μό· 
λβνος ήγιμδνος, άν»λ«μίάνιι, χ«τΑ τ8 έπόμινίν ίτβ{, τή» ρ»»ιΧ«ίβν «·1 άνβγχίζτι 
τ ίν  Έ^^Τχο» ν4 φ075 (!ς Γαλλίαν. Ον8ίν δμωί ό* ϊ τ3ν «βόιημάτιαν διβαχίτίς χ«1 Λ .  
ΒόλΜ« μή ««ρρονιβίιίς. «(« τοβαΰτα; έξύχιιλ* μ<τΑ τό χατέρβνμα βιαιβηραγία; χ>8 
«οβοδτον έψύχρανιν αδτ«δ« τ«δ« μ ιτ’ όλίγον όπανιλίβντας ο{'χο> »μμΑχΗ·« «ύτοΰ Α τ- 
γλου<, &9ΤΤ, έντό« «έντ* μηνδν, & 'ε^^*χβ« έκανέλβϋι τόν νατό τ«β 42ιλφον Αγώνα, 
«ατατροχώιΐ( 22 α&τ6ν χατά Μόρτιβν τθδ 1369, αΙχμαλΜττνΙέντα μιτΑτινατ ήμίρας 
καί γονιυΜντβ, ίνίγννιρίαόη «αρΑ «Αντιαν Ας βααιλιύ;, χαΐ, ό>βμα·8<1ς ήδη 
κ ο ς  Β', {ζήτηατ, 8ι’ 1γαβή( χυβιρνήβΜ;, ν4 Ιξιλιίψη μνήμην τής «ροτέρας τυ· 
ραννίας χαΐ τής (δίας Αδιλμοχτβνίας·

Τής Π ο ρ τ ο γ α λ ία ς ,  τ ν τ $  μιταξν Αττοβανόντας τον Πέτρου Α', έβιβίλοατν 6 έχό 
τής Κκνσταντίας νΙός β&τον Φ ορ Β ινΑ νβ ο ς , ί χ ΐ  τοΰ ίχοίου ή χ»ρ· έχοίνη ήτο ή 
κλουαινιτέρα Τβνς Αχέσης τής Εύρώκης, βιότι λέγςται 6τι ιΐς  μόνον τ&ν {ν Α'Οαβώνι 
«δργον όχήρ^^ον, {χτός τήν £λλ«ν νομιβμΑτυν χαΐ χιιμηλίνν, 800,000 γρνα«ν χαΐ 
400.000 μβρχ«)« Αργυρίου, 0ν 2) τ$ λιμίνι ήριίμοδντο ^ ι  « ινιΑ χις 430 Ιμχοριχλ 
κλοΐβ χαί αοτο, ο2ς {ν μόνον ρβινόχαρον, {·βρτύ2η9αν αίτόδι 12000 τόννκν οΤνου. 'Β 
βαοιλςία τοΰ φορδινΑνδβυ 82ν διήρχοοι «ολΰ, 1367—1383, μοτ’ αυτόν 8ό ΑνιβιίΑοΙη, 
χαΐ έν Πορτογαλίρι «ίς τόν βρόνον βαβιλίυς μή χοτβγόμβνος έχ νομίμου γΑμου, Ή  ίςο· 
ρ(α τοΰ ΦιρδινΑνδβυ χαΐ τοΰ διαδόχου του αυνδέςται βτονώς, ύ ;  καΐ ή τοΰ βαβιλένς τής 
Καατιλλίας Έρ^ίχο» Β', μοτ4 τδν έτΙ 'ΡιχΑρίβν Β' Α γγλιχΰν κρχγμΑτνν· £β«ν βέλο· 
μ ιν  έκανέλόιι χατντέρν οίς Αμροτέρας. Χημιιοϋμτν 82 ένιαΰδα μόνον, δτι 8ύο Αχό τής 
Παδίλλης βνγατέρις τού Π2τρου τοΰ Όμοΰ, ή Ε ια ν σ τ α ν τ ία  χαΐ ή Ι α α β έ λ λ α ,  
αυνςζούχίηββν δύο Α8«λροΰς τοΰ μίλανος ήγςμόνος, ή μ2ν χρώτη τόν δβΰχα Αίγχαςρίας 
Ιιοάννην, ή 82 διυτέρα τόν 8οΰχα ΕνορΑχον ’Εδμοΰνδον, λαβόντας οΰτιο Αξιώσιις έχΐ το~ 
Εαατιλλιαχοΰ στέμματος.

Β .1 α τ ο ρ { >  τ 5 ν  β ο ρ ο ί ν ν  χ α ΐ  Α ν α τ ο λ ιχ δ ν  χ β λ ι τ ο ι ΰ ν  τ ή ς  Β&. 
ρ ώ χ η ς  μ έ χ ρ ι  τ ω ν μ ίο ω ν  τ ή ς  τ ισ » « ρ € ς χ α » 3 » χ Α τ η ς  έ χ α τ ο ν τ α ο τ η ·  
ρ (8 θ ς . — α) Ε ισ α γ ω γ ή .  — "Εντός των μοτ4 τήν χβτΑλυβιν τοΰ δυτιχοΰ "ΡωμαΓχο* 
χρΑτους δξ χρώτων έχατονταιτηρίδων, & χολιτιομός, ό «βραχίιΐς Αχό τοΰ χριοτιανι> 
«μβΰ. Αχό των λιιψΑνων τοΰ Αρχαίου 'Ρωμαΐχοΰ βίου χα! Αχό τής δ.αχλόαιυς των 2» 
λαίρ Ηωαμοΐανιχών έχιχρατ«ιών, 8ιο2ό6η χατό μιχρόν ιίς  τήν {ιαλίαν, τήν Γαλλίαν, 
τήν Γορμανίαν χαΙ τήν Αγγλίαν. Έν 8έ τξ 13 χαί τή 14 έχατβνταιτηρίδι χνριξιτΑδη 
ουτος βαδμηδόν διό των Γιρμανών χαΐ ιίς  τήν Σχανδιναυίαν χαΐ ιίς  τό χαρό τήν Βχλ· 
τιχήν ΙΑλαοσαν Σλανιχό (0νη. 'Β £χανδιναυ(α ου μόνον χαρ(2έχ6η τόν νέον Γ<ρμα· 
νιχόν χολιΤΜμόν. Αλλό χαί χολιτιχως βυνιδίβη μιτό Τής Γιρμανίας, ιδίως 82 ή Νθ· 
ρουηγία έγένοτο βΰμα τής ίβιοτιλοίς χολιτιχής των ίμχοριχών τής βορ«Ιου Γιρμανίας 
«όλιων, αΤτινις χατό τούς χρόνους έχιίνους «υνιχρότηβαν τήν χιρίιρημον αύτων λ ν ·  
« ι α τ ι χ ή ν  όμ ο  α χ ό ν  δ ία ν . Ταύτης τήν Αχριβνς Ιγνωατον Αρχήν Αχοδίδουαι αννή·
δως ιίς  τήν 2ν Ιτ ιι 1241, αυνομολογηδτΤβαν μιταξύ Αμδούργου χαΐ Ανβικχίου βύμδααιχ
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(«ΐλ. 318]. * |«  8)1«< ·«& φ;ι4(ίΙκου Β' βν μόνβν >Ι τής Ζαξονία; {
« ΐ|« Μ τά μ ι·ι «ύλ«ις, άλλλ «αΐ μ ιβ ίγ ιη ι  «6λιις αίον τ4 ΗΟνβτιρβν. ι4  Β^ννουίοςν 
«τλ. {*«μ«·ν νυοολ χ·1 τ ιχνη τ ί ·ίιτνν κ^4ντ>  ιΐς  ξ ίν χ  ίγ ο ^ ς  χ·1 «ννιχρότονν 
1μ«ο^χ4< έται^ίνς (ΟίΙάβη), ^«4 Α ν  &ιιο!Μν «α;ήχ<>ι β ; · 4 ύ τ ( ^  ή  ”Α ν · «  ήτοι ^
Ιτ·ι^Ια ή 4μοβ»νβί· ΤΗ» «όλ«ων-----(Μ <4 χίτοιχβι τν» ά χ Η τ ί^ ν  χ>;4 τήν Βχλτι·
χ4|ν (ϋλΜβαν χ » ^ » .  ΐ',νΜ β( Α(ί£6νκΗ, «Ι 'Β«β(ιν»ι. βί Κούριφι χχΙ ·( ΙΙρώααη, 4χ(ιβ^ 
4«ι·<ρέφ«»Μ τ4ν Γ·;μ·νιχ6ν χ»λ>τι·μΒ», ή ίξηναν{«|<ι··ν ^  *{ς τΑξο βονλβχαρβίχχν 
χατι(λή*ΐ)β«ν, ΓιρμινβΙ β) Ιχχιϊς χ·1 «βλΐτβι, χ·τ«λβίό.τ4ς τήν χώραν, «{«ήγαγβ» 
ΐ2ς αίτήν <ώβν βίον.

Β Ρ) Ν ο ρ ο ν η γ ΐ  α. —  Τ4 ΗορΒυΐ|Τ*βχ4» χρίίτβ; 4ι·τ<^·«(ν, ^«4 τ2ν χρόνον Κανβύ·
«Μ «οϋ μιγώλου (βιλ. 39—36], ό^χινο» χρός τ ^  λοιχήν Ε υρόχν, 44ν (ξαιρέιωμιν 
τ4ς «ιιρατιίας τ£» χατιίχον ·ύιβΰ, νήν «τρατίΜνιχήν (ιχι^ριβίαν Ναρινηγίον «ινΰν ι{ς 
ΚονζιντινβΜΧβλιν, {«κι β( {«ρνήέρος τβΰ βχβ(λ({βυ 1ι6 «βλίιν χρόν«ν 4χ Σχανβιναυίιον 
■«ινίχιιντα, χαλκιμένον αύτ64ι Ο ΰ α ρ ιώ γ ο ν  (ήτοι μιβίβφορον), {τι 84 μιχρόν τινα (Ις 
«4ς (αυρ«ή«ρ(ας μιτβχι^ν. Α4» αυνιΐίΐι; 84 τ4 χρ9το; έχιΤνο μ·τ4 τ2ν Ιλλ ον  Εύρνκνΐ· 
χόν «αλιτκών Β^μ^ 8ι4 τής Ιμχοριχής «νιργςίας τ2» «όλι»» τής ^ ι (μ  Γ(;μβν(<ις ^ 
τής «νχχ«ν<(·ς «β» β βκλ ίος Μίγνςυ Ζ' μ·τ4 τον μ ιτ ' όλίγβν 4χλι«όντ·; Ζχοτιχοΰ ββ· 
«λιΕο· βίχΜ («(λ. 3 ^ —339). Ή  Μςρουιιγ'α τβ ιι (Τχι χβλΰ «λ«ιατέρβνις χατοίχβυς ή 
·%Μρ·ν χαΐ ή ναυτιχή αύτής {όναμις ξτβ ίτ ; αξία λόγου· άλλό »| χίτβιχ·» έχιΤνος 
όλίγον έχαλλιέργουν τ4ν βΤτον χ·1 81ν ιίχον 4ν βφόονίφ ιΐμή χρέας χαΐ ίχ8ός. {βιν όρ' 

ΙΧΦχής Ιχαυσαν τοΰ ν& τρ ί^ ν τβ ι  ά«4 τής λ |9τι(α ς γ<οργιχοτ4ρον χορήν, 4βτ(· 
ροΰντο τον «ροτΙβΤΗν τής ζοής («ιτηόςΙιαν, χαΐ 4χ τούτου ή «ατρίς αυτόν χατίατη τΑ 
χύριον βτάδιον τή ; τμτορίας τύν «όλιον τής βοριίον Γιρμανίας. Ή  «χέβις αυτή ήρ· 
χιβτν 4«1 τβΰ «ροαναιριρίτντος Η ά γ»ου  Ζ', 1263—1381, οοτιςβι'ολης βύτοό τής 
χυ6ςρνή«»ς «ολΰ μάλλον ήγονίβΙη νά «βλιτίο^ τούς Νορουηγίους αύτοΰ ή  νά >«χβ· 
λήοή αυτούς ((ς χΟλ<μι»άς χαΐ λςατριχάς έχιχκρήοτις* ήβροιβ* χαΐ αυνικλήρίΑβΟ 
τ& άρχαΐα νόμιμα καί ιΐιμα , Αι' 8 χαΐ Ιχιχλή ΐη  ίβΕ βΚ ίον ήτοι νόμον βιορΑοτής· 
4«4τρ«ψ( 84 «Ις τους Γιρμανςνς τμχόρβυς νά χαταλά6οοιν όλβχληρον τμήμα τής «ρο· 
τιυούβής αυτού Βίργης χαΐ νά ΙΑρύβοαι» αΰτόΐι ΙμχοριΤον, τ6 8«οΤο» άχίβη μιτ* ΑλΙγο· 
«ράτος 4ν χράττι, 8ιοτι {ιιρχτΐτο ύχ4 ίόΐον ΰχαλλήλον χαΐ χατ’ 281ους νόμους. —  Ό  
υΙός χαΐ 8ι48οχός του Έ ρ Ι χ β ς  Β', 1 2 8 1 -1 2 9 9 , όιορό» 5τι τά χαρά τόν άλλο8»«5ν 
άχτίνον «αρ«ιβαχ(4»τα ξινιχά ήβη 4νό1«υον τό» άρχαΐβν αφτλή χαΐ 2»χ»ρ4ν χαραχτήρχ 
τον Ι?βρουΐ|γΙον, ήΙόληοι ν’ ά χίβ ϊλρ  τούς Γτρμανους άχό του χρίτους του· άλλ'οίν 
χαΐ 4<1 τβύιιρ οίρήνιυοο «ρός τόν βιαιλϊα τής άανίας, χρός 8» ιΓχΐ όιαχολιμήβιι 
χροΐ|γουμ<νος, Ιζήτηοο 84 τή« συνβρομήν τού τ« βαβιλόο: τής Βγγλϊας Έίουάρβου *’ 
(μιτά τού όκοίου »Τχι «ρότςρον σονομολβγήοτι βυνίήχην άμύντ|ς χατά τόν «όλιον) χαΐ 
τοδ βααιλίος τής εουήβίος Μόγνου Α', 8» χατίοτιιη  βιαιτιιτήν τής ΐριΙΙς, άχέτυχον 
£μος βιότι «2ς ούνοΑον έν Εαλμαρίφ αυγ«ροττι#«ΐβαν, (Ις ή* χ5ο« «όλις τής &νβοα· 
τιχής όμοοχονβίας Ιχιμψ ιν άνά 8ύβ ά*ι*ιαλμί»ους, ό Μίγνος άχιρήνατβ, δτι ό ’ΒρΙ- 
χος ό ^ ίλ ιι  ού μόνον ν’ άχβίόοή ςΓς τάς «όλιις 4χι1νβς τά χλοΐα αυτόν όσα χατέβχο 
χαΐ νά άιοζημιόοή αΰτάς, άλλά χβΐ »ίς τριΤς άλλας «όλιις τού κρότους του νά «χ ι-  
χτςΙν-Β τά 4» Βίργς «ρο.ομιά τον. 1283. Μιτά 4 .ν ί·  β' {τή άχό τής Καλμαρικής «2. 
ρήνής, Τ$ 1394, οΐ Ινοιάται 4χ4τυχβν, μ«τά νόον χόλαμβν, μςγβλιρττρα τόν χροτί· 
Ρ“ ν χρονόμια, λαβόντις τ4 άχοκλιιατικβν {μχόριβν τόν χροτίβτυιν τβϋ βίου άνβγκαίον 
»«1 τήν ά«ό «αντός ^ρου χαΐ άλλον ύχο/ρτώοιον άναλλαγήν. —  Τά χρονόμια ταΰτβ 
ήύξηοαν {τι μάλλον 4x1 ΤΜ ι4οΰ τού ΈρΙχου, " Α χ ο ν ο ς  Ζ’, δατ» ή ΚορβυηγΙβ 6x4- 
χυφ»ν ήβΐ) 2ιλββχςρός «2ς τόν άλλότριβν 4κτΤνον χαλιτιομό» χβΐ βίβν. Έ«α*ι 84 τότ« 
«βλλά χαΐ άχό ουχιόν αιιαμόν χ·1 άλλον μυθικόν αυμρορόν 281ος ή «ρότορον το- 
βοΰτον ακμαία χαΐ «λιίοτους «όρςυς καροαχούβα ·1ς τήν Νορουηγίαν Ιαλανβία άχίβα·
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>·, βιβίΜ ο τϊΐί "Β«λι<, γ1 ιτάλ« άξί<«μα, χ«1 ·*4 »»|ς (>ν««βς
Η^?«»ηγ(·< μ·τ1ι τίμ Α»'«»ς <ίί:<6η μάλλον ή Μ^ιλιία; χ^άξ·νο{ ·ί( »ήν νολιο-
νχ ί.ν  » · ιΚ ν  χ»?·''· ■*’ * »«δ ·Ά»»νβς, 131», ή «»^·^ιιγι»ή {βΜ^{«
βνγ/ανιι>>ηι μιτά Η |( Δανι«ή« ν*{ £ουηδι«ή(.

γ.) Αα νΙο. — 11ί<4 τ ίν  βάνανον τοΰ Ού«λ{ιμ1ρου Β', 1241, }χ( ν·0 4*οίβϋ, ώ< 
«Τδβμιν, Μλ. 3 1 6 —217, χαΙ «>< {μικ*βιΐ| <& Αχνι«4ν χ^1τβ(, «6 χρ1τ·«
βκνιμήΐνι, «ατά 9υ«τυχ{·ν, μιταξΰ τϋν υ{ΰν τον· 'Ρ ντινίιν  «αρνΐ7<ΐ)σ«ν μιταξά τ»ν 
Ι ΐ ι λ ^ ν  (ι^τάνοιαι, ώς 1χ τΰ τ άχοίνν & χροβύιι^ος ’Β ρΙ^  ο ς ΣΤ’ Ι^ονινάη άχην*ί(, 
1 380 ,0ι*4 τβ3 ν«·ι4ρβν λ  6 ·  λ , ίβχνοτ βέ ή άριατβχρατίβ, 1|τ«» β( έχίβιοχοι »·Ι «I 
ώ«»τί18βι γ>ια«τ})ται, τββοντον, ΰβτι & Χ6ιλ ήναγχάβΙη νά άμολογήο^, 8τι ά^ιίλκ 
τάν άράνον »{ς τή» ίαλογήν αυτών, οΰχΐ ({( τά «ληρονβμίκά βύτοβ ίΐααια. — Ό  51β«λ, 
8ιά νά χρχταίΜβζ άηινοοΰν, ήβίληοι νά Ικ ιε ίλ^  {χταχτον ^ό^βν, οτης «μΜς«;«ι«1 .  
λ ΐΛ  χαρά τβΤί ίρχτιχβΤς Φριιβίοις βτάοιν, χ α ΐ 'ΐ ιν  6 ρχαχλ ί̂τ» ίχ(Τνβ( ήττήά^ χαΐ 
8«(«ιν, 1833. — 'ϋ  βαοιλαία τού έβιλ^οΰχα) άιαϋχουτου Χ ρ ιβ το ^ ά ρ ο υ Α 'ύ χ 1 |ρ ·  
(«V άάλΙα, άιότ( ήριτα « ·τ 'ά ρχά( χρά( τ8τ υ<άν τον λβιλ· χαΙ μ ιτά  τοάτβν μΙ» 1χ( 
τίλους ουνο6ιβάαάΐ|, άλλ’ I) βανία ίχαϊο τάτι τά χάνίι,να άχά τών μοτά τοό Γ<ρμα· 
«βΰ χ6μιιτο« '0λοατ(α« «αί τώ» ουμμα^βάντ»· βαοιλ^νν Κορουτ|γ(ας χβΐ Ζουη4^«^ 
«ολέμ«β«, χαΐ άχβ τών ίιονοουν τδν Αυβτχχηνών- χρο(τοΰτοιο ή ’ΕαΙονΐα χχ[ ή ά(.6ο· 
»ί* άχέβηοαν δλιο; «χοάίν άνιξάρτητοι* έχΐ 8) χββιν, 6 Χριβτβφίρος, χιριιλάώ» |Γ« 
Ιριν βοινοτάτΐ|ν χρά« τάν χλήρον, τβδ άχοίου χροίοτβτβ 4 άρχιιχίοχιχος ΑννίΐνΙβυ 
) ά χ « β » <  ’Ι ρ λ ά ν ί ο ν ν ,  άντίοτη μ ίν γιννο(<·(, Ιγένιτο όμα; βΰμα αυτού, 4ΐ)λΐ|-
« ΐρη ιβ ιΐς  ν«« άνύ< τδν Ιιρέονν <χοίν*>ν, 1ν αΰτ) Τ) ά7^? μ·τολ«|ΐ^·ι, 1339. — ϋ( 
έχίοχοχοι ήδη συμμαχήοαν»; μοτά τον υ(οΰ τον 36 (λ  χόμητο; Ζλιοονί'κίΜ Ίρ ίχ ιυ , 
Ιξίβαλον τ!1< χώρβί τάν ν<ον τού Χρκ»το<ρ6ρου νΐίν *Ερ{χον ΐ .  δοτις δμ»<, ίιχοοτ»). 
ριχίοίο 6χά τοΰ ανγγονοΰο του άουχί; ΒρυνοοΜνίον λλβρέχτου τοϋ μίγάλον, χαΐ νιτά 
•β τ  Ανβιχχηνντ, άνάλοΒο τή» βα«λ(Καν, βι^ανοο τά ί» 2λιοου<χ(^ Κχαια αντβΰ καΙ 
μ<Τ« Ινομα Ι χτ'^μτο άα Ζουηβίφ, ·(( Τ^ς άιβίχς άντμίχβη τά« ίβιοτοριχάι 8ρι8α;· ο?* 
άτίρου βμι»; μι«αίι·« ήγ«»1β1ΐ| ν' άναχτήβ) τήν 4x1 τΐι« 'ΕοίονΙας χα( Λαιβονίχς χα> 
ρταρχίαν, χβΐ, |(ά  τδν χβλυΙρυλλήτ«ν βύτον χολιτιχών «βΐ 4χχλΐ]9ΐ·«τιχδ« ν4μ«ν, 
χατόλυοο «ά τολαιταΐα ΐχνί) τώ* 8ιχ«ί«ν τον «αταχιοζομένου λαο» χαΐ άιάάινχ· 
μιγάλα «ίβ «άν χλϊ|ρον χχΐ «[« τούξ ονχντρ18β( Χρονάμιχ, βραδντιρο» άκΐ 1χάοττ]ς βα> 
«ιλά»* άτα^^ήοιιος ΐτν μάλλον αύξήαβντβ· «αΐ αύτί( <ά ά *3ρ'λ*« 4τ·νοτο ·ϋα* τΐίς 
βαρβάρου 4χ·ί«ΐ|( 1χχοτ;χ^« άλιγαρχίαο, δβλβφβνηΐιΐο 6χά τινβν μογιβτάνβν, τ$ 1386· 
« -  'Ο άνήλιχος υιό; του *£ρ (χ ο ς  Η', έχιτροχίνβιΐο χατ ' άρχάς 4x4 τον τνγγινοΰς τον 
Οναλάομάρβν τοΰ Χλιοουΐχικοΰ, μ ιτά  άέ τινα« ένιαντούι άναλοβοιν αύτ44 τήν χ»64ρνη· 
οι»ι ΙίίχρΟη 4x1 τή χρ^4τΐ]«ι «4τοΰ χοιΐ ιύχροοηγορί^. λ λ λ ' (ί« χολλήν ««ριήλάον άμιρ· 
](·ν(>ν διά τάς άδιολιίχτου« 1χιδρομά( τδν Νορονθΐτί·ν χαΐ τδν μοτ* αυτών ονμμα· 
}τηαάν*«ν δολορόννν τθΰ Χατρά; του· Αιά νά χαταχολιμήοιο αύιονζ, Ιζήτητί τήντντ· 
βρομήν τοϋ τ ι ραοίλΐυι τής ΣονηδΙτς Ηάγνου Α' χαΐ τδν λ ν η χ η χ δ ν  χόληον, «1'ηνος 
Ιχίαης Ιχαοχον άχ4 τών χιιρατδν. ά ΐν  χατώρδ·βιν 8μ»; τδν οχοτόν του ν’ «ναλάβρ 
τήν ήττμονίαν τής Ανοιχτιχήο 6μοοχονδ(ας χαΐ αύδδ δς μέλος αυτής δγτνιτο δοχτός 
ηιριιλβδν δ4 ιΐς  ίριν βοινοτάτι^ν χρδς τ4ν χλήρον χαΐ τδν ρίλαρχον χάχαν Βοντφίτιον 
Ο', ήναγχάσδΐ) μ ίν  4x1 τέλους νά χύψη τδν αύχένα ι(ς τάς χαχιχάς άζιώβκς, άνιγττο· 
ριαι τδν άρχιιρέβ Τής 'Ρώμης ώς δικαβτήν ται χαΐ έχιοήμα; χαΐ ^ητδς άχιδέρ^δη τά 
διαβόητον έχίταγμα ΙΓ ο ίη  δ ίΒ Ο ΐη  (·ιλ , 231), χατά τον δχοίου, ύχάγβντβς τήν κβ· 
αμιχήν έξουαίαν |[ς  τήν χντυματιχήν, χάνια τά χράτιι βκμορτορήδιίβχν άλλ* άρ' 4τ<· 
ρου χατάρδ<οαιν δ τ τ ι  δ χάχας νά άχςμαχρύν^ τής Αανίας τδν «ιχρδν άντίχαλόντον 
«ρχιίχίβχοχίν Αονβινίον Γρ ά » 5 ι ο ν, όχαλλι»»1τ Λ  τδν δο»/ιριιδν ΐχιίννον, δνιλήβτ} 
ίχιτ>}4··.«ος άχδ τής ά/αρχίτς ήτις ΐχτχράτΐι 4ν τή ββρ ’ή” Β»” »^ή
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'Χ>ρ>λυ«<·ν τοΐ ·ύ;««Μτ»ΐι>χ»ίϊ Α^<^χμ« χχΙ ιχ(τϋ;τ«ν ·9 τ( «ΰ μίνον Λν>β{χχ>5«, 
• Χλλ χ ·ΐ  οΙ «4μΐ)τρ« Ό1β«τ<>< «>1 & (ούξ Μιχλρμβϋύργβ» ν* 1ν«γΗ»ρίβΐ4κ «ήν κυρορ· 
/(«« ^βυ. Ιίλλ’ ή έξιρτιριχή α'ίτΐ) έν.χγυβις «οΰ χράτους τΐί>(η«« γήν («Μτρρ,χήν ^ββ<· 
νιιχν. λ«(.Ι·ν4ντθ( «ϊΰ Ίρίχου ^  μ ιγ ^ ή ν ις ,  μ ιγ ί  <>μήν«υ( <·«χραγμ·.
■Τ(ν«ιΐ(, άνηγόρίΜαν Αίιλρέν κυ  Χ ρ>9< β βόρ ·ν  Β’, ^ρβΰ βμ«ς *ροητ«»μέν«( 
•«<«π»χ» ί κ ί  αΰιοϋ αΟμβαβιν ί ι '^ ς  «ρ4 πίντιβ» «νΐβς ύχϊνχχτ· ν ί  μή ·1β«ρ4ξ{ ά«β 
■ύ«Η* οΰίένβ φόρον. ΠιριιΤχΐ 2έ νΐβν Χ^ΰτο «βλίτιυμβ χα(«ινβ( χαλί« <ι·τάξ»ς 
κ«ρΙ {λιυβιρίαι τ«ΰ έμηρίου, η£ν 2ιχ>ί<βν τ2» {μκβριαν χτλ. ^λλ’ α | 2ι·{»ξιι· 
ρυ«1ι «ΰ2έχ«Τ( 2ζΐΥΐ>έβΙιΐα>*. Ορβ(»ύ<β>« ύριλήβΐ) χ«1 2 « ίπ ·<  ά«4 τής άμι^χινίχς 
τ»ΰ Χρι«Τ6ψ6ρθυ, μή Ιπιτρ<;|>9ς τήν ττ<ι|>ι> αΰτΒν ιίμή «(ρΜ χαιέττηβιν 6««χιίριοτ 
έχυτοΰ τ2ν &>νιχ2ν 2ρόν·ν, <1χ6ρΐ]νάμ·ν«(, βτι «ΐβα βιέψις μή {νιργτ^βιΤβ* ή μή {γ .
χριΙιΤβα (/ιΛ τον Χρχκχιοχέχου Δινίβς ·Ιν»ι Ιχνρ·ς. Ιιλτνταΐον 2 Χριοτορόρβς, χ»Τ9· 
««λιμηίιΐς ύ«2 τώ* μιγίττάνβν, ί;4τ» ί ΐν  2ξ ιτίλ ι·( τήν οννβμολογ'^βιΐΜν βύμβχσιν, 
χ«Ι ιίκ2 τβν ρ ιλ% ον Πρμβνον χόμητος 'ΟλββτΙος Γ(ρ«ρΙου, ήνβγχίο(Η) νλ χ ·τ ·λ ί·  
«Ρ τ6 βαοΙλίΜν, «ροχιιρισβέντος έτίρου άντ' ·ΰτ«ν ββΜιλίνς. λνέλαβ* 22 τψ 1339 

βννίρβμρ 22ί·ς τ»ν Λνβιχχηννν, άλλά τ6 Λαηχ2« χρίτβς Ι^ιίτιτο  ήϊΐ) 
•χοβίν (ι·λ·Ανμ{«·ν, β(2η χαΐ 2 Γιρ2ρ2ος, 4Λ τής ΐϊτρί «ίρήνρς σννΙήχης, χατέλα. 
Λν ί^ιίλογβν βύτβδ μέρος, χβΐ ίλλοι ίβχνροί οίχβι μ(γιβ«άν»ν χιτέοχβν ίτιρβ ·νι«9 
μέρη, ϋ«6 τήν ϊβυηίιχήν χμριτρχίβν. 'ϋ  Χριοτςφόρος έχςβίΜΟί τ^  1333.

I) 2  ον η ί  ίβ . —  ΙΙ«ριλι(χομ·ν τήν άρχ«ιβ(έρ«ν £βνη|ιχή« Ιττορ'αν, ί ιέ ι ι  ςΐνβ, 
£βχιτ»ς «ρ4ς τήν τής λνικής Εύρώχης, ςχί «ολύν $1 χρόνον μ*τό «αλλδν μ ν)·ν >ν«· 
μιμιγμένη, κ«1 ·6ί1ν $>λ· «αρίβτητιν ή οιιρΑν ίί·ά χο « »  μόν·ν, οτάβΤΜν χβΐ βίαιο· 
χρβγ Μίν άν*ρώχΗν, «ίι,νςς ϋ ν  *ιρ«δίχ|ητ«ν «ον χμοτιβνιομοδ «{μή τίν  ΙξΜΤίριχόν 
τν«ον. Κ*1 αντός 22 ουτος 4 τύχος 12ν 2χαγι<««η 2ν Σονηβίρ ς(μή 2«( ,οδ βαθιλ<«ς 
Ζ ο υ η ρ  χ έ ρ ο υ  Α', 1133— 1155, χνΐ μάλιατα 2»1 τον Ιιαίοχου τύτιΰ ’Β ρ (χο »  V ,  
ίβτις, <ιΑ τόν «ιρί τήν ιίββγβγήν τής :«ρβρχ(ας ζήλον ·&τή 2»«νομίο1η 'Χ )«ιος. 
Μέχρι τοό Αχολονίον βαβιλέιος Κ « ρ ό λ ο ν  Ζ’ ή Α'. 1 1 β 0 -1 1 β 7 , ή Χουτ,ίΙα 6«ήτ*« 
«(ς τήν «ριρέριιαν τον έν ΑανΙφ βρχιΐ«ι«χό«βν Αννόινίου, βιατιλέααντος £«ς τότο 
«•τριόρχιυ τής άρχτου· 1*1 τον ϊαρΟλου [ϊρίίη, 1183, ή  2ν Ούψίλρ «ρχιοιβχοχή χ·1 
ή  ΖονηϊΙ* όχέχτηοον «'χτοττ Ιδιον «νιυμοτιχίν όρχηγόν άλλβ μόλις τ$  1243 άκηγβ- 
ριΰΐη 2ν αυτή ό γΑμας τύν Ιιρέιον, έχιβλήόη ή βχονβή τον χανονιχον «ιχαίον ^  <>ι. 
τΑχΙη, ίτ ι 2 ίιβρ.αμ2ς τ ί ν  έ«ι«χό««ν «ρέηοι νΑ {νοι Ανιξόρτητος Ατιό ιςέαης 2>·μ. 
Μβοχις τής χοομιχής έξονβέας· χοΐ *άλιν <2 έ«Ι « λ ύ ν  χρόνον «Ι ΑιοτΑζςις βυται <2« 
'ίοχληροΛηββν.

Ι ί  1233, έχλιχόντος τον Σβνηρχιριχοϋ γένονς, Αντβιβέοΐη ι{< τίν  ίρόνον ό ’Β ρΙ- 
|β  ς ’Κ ρ ί X* σ ·  V, έίοτις ίμορ* ψ.λόν τό τον β>βιλέν»ς ίνομα, «ιΑ τήν όχέρογχον {βχ4ν 
ιβν μ«γιβτΑν«ν χαΐ « [ „ ;  «ον οΓχον τ ί ν  Φ ο λ χ ο ο γ γ ό ρ κ  ν, τον χβΐ τΑν Ιρόνβν χβ· 
«•λοβόντος μ«τΑ τίν  ίάνβτον το» ’βρίχοο. 1250, ί.ότ, Ανηγοριύίη τότο ί  Ιχ  τού οΐχον 
Ικιΐνου Ο ύ α λ ϊς μ Α ρ ο ς . *Β χνβέρνηοις τοΰ νέον βχο.λέιος ΰχήρζ* βννιτή χαΙ ί»χν. 
ρΑ, όνόοιρ έχιιραγιοχιΤτο ύ*ό τοό χβτρός του- τιλοντήβαντος 22 τούτου, ί  Οΰαλίτμόρος 
« ρ ιή λ Ι ιν  ·ίς {ριν «ρός τούς ίνβ Αίιλρούς ένιχήίη χαΐ ι^χμολιντίύβη, ίιβμοίνας τις τήν 
Ι ^ ο ία ν  Ούιίν μέχρι τον ίβνΑτςυ, 1 3 0 3 . - Ό  χριοβντιρος Αί.λρές τον Η Α γ ν ο ς  
Α’, οατις Ιτ ι Αχό τού 1279 «Γχ» λΑβιι 2χι·ήμ«; τ ί  βτέμμβ, 1χΑλ«β< χβρ’ έ·ρτιρ χολ- 
Αους Γιρμβνονς ΙχχίΤς, έίόμχα* τούς έγχιβρίοΐις μιγιοτβνβς χαΐ ίι* Ιβχνρών νόμινν 2χρο· 
ο ^ τ ιν »  χβτΑ τ5ν χαΐΒ«ιέβι«ν βύτών τιύς χ-ριχβνς. βΤίομιν 22 ά.ωτέρΜ (·»λ. 278) 
χνς  έχολιτιύΐη »{ς τήν μιτοξύ Λορονηγίων χαΐ λνβιβτών ϊρ ιν .— Τίν χραίίύττρον 
υέίν χοΐ ίιΑΙοχόντον, 1200, Β ίργο  ρβ ν, Ανήλιχον ί ν „ ,  έχ.Τ{ό«.νθ·ν ί  βτρ.τίρχης 
Τ ρ XI λ  Κ V ού τ « (Ο V. χνίιρνήβας βυνιτώτοτο, βνμχληρώαχς τήν 'χι[ριοοιν χοΐ τήν 
·ί< τίν χριοτιονιομόν χροβέλινοιν τής Φιλλον2ί·ς, ίιοίβύς τή» Ϊςνη2ιχήν χν«·ρχ1«ν
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(μ ·  «αΐ «ίν χ(κβ«ι·νΐ9μ}« <{( γ^Ττον ΙΙνος τ£« Εα^ιλίι*ν μ Ι η μ ιλ Ιώ ν , 8ι& «ής 
ιηταντήβίΜϊ τ«ιΐ>ηι«, «ίζ 5μιβον β χίη ν  τ·υς 'Ρύββυ;. Κ·«9ι ί»»»υχΙ··, βΙ βΰο
νιάι*ρ»ι η ΰ  ρ«ι·ιΧ<·«( έρ(·«ν«ι« «ρέ( τ ι τίν βτρ·τί;χ«ιν χαΐ «ρίς τίν Βίρ·
γιρον, 1301. τίν μ ίν «ρΰτβν ρονιύουην, β ίχμ·\··τι»0(Η> <1 τ^ν Ιιύτιρο». 'ΒντίΰΙιτ 
1 τού ΒιργΙρβυ »(&< Η 1 γ ν · « ,  Ι«*ιτ· >1 «αΐ αΰτί« 1 Β εγίρας, άναχτήατς τήν 1λ·υ· 
1ιρί·ν,1ηχ·ιροΰη, τ ζ  βννίρομζ τ1|( ΔανΙις χ · | Γιρμβνύν μ(ο<Β«ί:Μν, «6λιμ·ν χχτΔ 
τύ ν  τ1|ς ίρχ^ς , έξ β ί ή ΐοκτιϋα ίχ α ΐι  τΔ ««νίκν·. Τφ 1310 9»νι1.βί«1ν·ν
μ ίν  ί ΐ  τριΤς Αβιλμ^, ^ λ λ ΐ  τφ 1318, Ρ Βίργιρος φ«νι6«ι ίι1 «ρςίοτίατ χ«1 λιμ«χτο· 
νιΤ τβ6( βύο £λλΒκς* ά να γχ ίζ ιτ»  βμυ< χκΐ α»ιύ<, τήν Δγανίχτητιν τ£ν ΟχηχόΜτ 
*Η>· Δ*ν[«ν, 31ν ι[μχβριΤ κλέβν νΔ «ννβρβμήν τιν· *αρΔ τού έχίτης
βχιΜν Μ%(«β( {χβντο; γυν«ιχα$1λ<ρ«ν ·0τβν Χριττβμόρβυ Β' χαΐ Δχοβντ,βχιι 1ν (« χ ΐτς  
κτνίφ *(( τήν ξ^ντ^ν, Ό  8} υϋ« τον ΙΙίγνος, α ίχμ^λντινίιΐτ χ·1 χ«τ<8ιχαβ8ιΙ< ι(« 11· 
«ατον {ν Χο<η)(ί7· {«(χιραίιίβΐΐ) βημονίφ. Μίτλ τήν «τννιν τον ΒιργέρΜί, ή Σονΐ)βιχή 
Ιστορία σννδέιται σ τινν; μιτΔ τής Νορβνΐ]γιχής χαΐ Δτνιχή;, μίχρις η ρ ί  τΔ τέλη 
τής 1χατβντ3·ττ|ρ(8ο(, τΔ τρία ταϋτα χρίτη ήνήβηταν.

·] ’Β ο β β ν ιο ι ,  Α ι ι 8 6 ν ι · ι ,  Κ β υ ρ λ ά ν β ιο ι  α α Ι  Π ρ ύ σ α ο ι.  —  π  «λ μ νο ( . 
·>  Α ι ΐο ν α ν ο ί · —  'Βκ τΰν τιβο1ρ«*ν «ρντιον ϋνδν , <3ν £λ λ · ιίναι ΦιννιχΑ (σ·λ· 37), 
Ιλλ α  Χλαυιχΐ, «βρλ μέν τοΤς Πρύσββΐ(, χ ιΜ  >λιΐ|βι*ιτέρθις >{« τ«ν( Γιρμανιύτ, 8 χρι· 
στιανιομ8< ήρ/<«* ν1 ηαριιβίν^ 1x8 τής ΙχαταντβιτηρίΐΒτ, «βρ8 88 τμ(  λοι«β*«, 
1x8 τή ; 13- αλλ’ 8πΐ(8ή Ιχαντα 1χ{χρ·νον τ8 νΐον (ρήβχινμα, τ8 8ΧΜβν σννικήγι»  
τ8 · ξινιχ8ν ζμγ8ν, 18έησι ν8 χαταρύγο τούτο ιί< τήν βίαν. Α λ β έ ρ τ ο ς  8 3 χ ι λ ·  
88ρ ν ισ τ , 8 τρίτο< τνν  ΑιιΒονίαν έχίσχαχος (τβΰ 8χοΙο« 8 «ροχίιβχος ι ΐχ ι  ρονινίΐΐ 
0x8 τνν ιίδιβλολατρώ») Ιχτιστν, £μβ ά ριχίιΐτ <[« Αΐ.βονίαν, τήν χόλιν 'ΡΕγσν καΐ 
Ώρυσι ονγχρόνιος, τ γ  1201, τ8 Ιχχοτιχόν τάγμα τ£ν 5 ιρ α 8 έ λ ρ ( β ν ,  7,α Ιχ ς  στρα
τόν μόνιμον, {χιτιλοΰντα 8ι' Ιργαν τούς λόγονς «ντοά. Ό  Ιννιχόντιος Γ* Ιχιχνροσι τ1 
τάγμα τβντο, άναχ^ρύξας τοΟς ιίόιολολάτρας ίχιίνονς ίχτός τον νόμον* 8 αύτοχράηορ 
'Ο Ινν Α' όχέτριι^ι τήν χνραν αύτνν τ(ς Τόν όχΕοκοτην τής 'Ρίγας, ι8« άν ήτο χνριος 
αυτής, χολνάριβμοι 88 ΓιρμανοΙ Ιχχ ιΐς  σννό^^ιυσαν αύτόβι, μιταχιιριζόμινοτ τονς ίγ -  
χο)ρίβνς ώς χτήντμ Η ιτ ' όλίγον, ς{ ΕιράδιΧροτ έκάλιβαν ([; βοήβιιάν τιον χαΐ τόν 
Ισχυρόν βασιλΙα των Αίνων Οΰαλβιμάρο* Β', ίσ ης  χατΙχτΐ}σ« τήν 'ΕσΙονίαν. ΚαΙ Ιξιι· 
χολονίν,σαν μέν α( ρνλαΐ έχιΐναι σραόάζονσαι χαΐ άνΙιστάμινιι, άλλό, όιςρημέναι ον· 
σαι, (ιχέχνψαν έχΐ τέλους ·ίς τήν χολιτιχήν χβΐ έχχλησιαβττχήν (ιρτρχίαν τον χρι- 
στιανιχον χόσμου· —  *Εν^ 88 οί Ειράίιλιροι χ«11[ Αανοί 8ιέ0ι8ον 8ιό τής βίας τόν 
χριστιανισμόν μιτσξό Μιμέλβυ χαΐ Νιύα χαί ΙγΙνοντο χόριβι των Αΐιβονίων χαΐ ’ΒσΟο- 
νίων, $μβιόν τι συνέβχινι χαΐ χαρό τβΤς Πρώσσοις* διότι ό Γιρμανός μοναχός Χ ρι
σ τ ια ν ό ς ,  γινόμινος, 1213, χρΰτος έχίσχοχος Πρωσσίας, χ·1 βιωρών ότι ο1 έΐίλονταί 
αύιον όμβγινιΤς {ίσοι συνέχρασαβν ιίς  τήν Ιντανόα όιό8οσιν τού χριστιανισμόν, 8έν έχήρ- 
χουν ι(ς τό ίργον τούτο, συνωμολόγηστ, τή Ιγχρίβιι τού αΰτοκράτοροτ χαΐ τού χόχσ, 
μ τιό  τούμιγίλου μογίστρου τοΰ Γιρμανιχοϋ τάγματος (σιλ. 173, χαΐ 108 — 109] σύμ- 
Βααιν, 8 ι' ής οί ΙχπιΤς οΰτοι άνέλαβον τ8 ιργον τβΰ χατά Οριλσσων άγωνος, ϊχιτράχη 
81 αΰτόΐς ή χυριότης τής τ ι χιρί τό Εοΰλμ χώρας ^ άλαν των χωρνν βσας τμιλλον νό 
χαταχτήσωσι. Τώ ό1 1237, οΐ 8ν ΑιιβονΙρ Ξιρό8ιλρβ>, οΙ χατά τό τςροτιγούμινον Ιτος 
ριβιρόν χαΐβντίς άχό των Αιόβνανών ήττα-, συγχρόνως 88 χαΐ άχό των Αανών χαΙ άχό 
τών 'Ρώσων χινδννιύσιντις, ήναγχάσίτ,σαν νά ένωβώσι μ ·τά τοΰ έν Πρωσσίρ Γιρμανι- 
αοΰ τάγματος χαΐ συνςχωνιύίηταν ςίς ί /  μ ς ι’ αυτόν, ’Βχτοτι νέοι έχήλέον ΐ 'ς  τάς χώ
ρας έχιίνβς χαΐ χολυάριίμβι έχ Γιρμανίας άχβιχοι. ΓιρμανοΙ βίΕμήχτνοι χαΙ ίμποροι 
χατφχησαν ιίς  τά χαράλια χαΐ χαρά τβΐς χλιυσνοΤς «οταμοΤς τής Πρωσσίος, τής 
Κουρλανδίας, τής Αιιβονίας χαΐ τής Έσβονίας, σνγχροτήσανττς αΰτόΐι χέλιις αΰτο- 
νόμους, ώς χαΐ έν Γιρμανίρ· ο< 88 {ΙβγινιΤς ένμέριι ήρανίοΐήσαν, έν μέροι χατέσιηοαν
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{/ητιλιΤς. 'Ο « 4 η (  ην(τέ>«9«« ((« Ι« .χι^ ΐ)μ α  <·ν«ο κ«νιΙ α ϋ ·« , χαΐ Γ·χΜ «2«· 
·(< ίκντά τβ  Μίμένβς {«*1ν«« }>·ίιρ·« «ολΰ μάλλον ή ΐν  Ί ο ·λ (^  01 Ι’̂ α^χοΐ <«» 
β(<ν<μ«ν «ήν γήν ·[< «ου« κατοίκους α Μ «  κατά «ί ίοκούν ίκ^ναν ματαξί. ^«ι. 
σχόκνν καΙ ΙιςκέΜν ίριδας* ΙιέΙττον ά«·λύτΗ( τά κτ1|ματ· τμυ ΙΙνικδν, ιΓν κατακτί)· 
Μ'Τα ί|4η ι ΐτ ι  μΐ), καί Κρυααν 1» μ)ν τ^ Πρυιαίφ, τΙαααρας, ■(( ϋ  «Ας μ«ταξΰ Η«· 
μίλου καΐ 'ΡιυΙλου 7.<^ρα(, τρ«Τς Ικιβκονίς, ! · 'ύ« έηροίχιζον Γίρμανούς «ύκοτρϋας.

£ί< 81 τή« Πολωνίαν, ήτις έ*1 «ολ&ν χρόνο» (ι*ι1λ<αι μιτβξϋ όια^όρΜν ίνναατδ* 
βι^ρημίνΐ) ( ίΐλ . 198), 1*1 μιχρί» <1 καί μ<τ1 Βοημίος ήνώΐη (««λ. 383), ήνώρ. 
<ιναι, κατά τό« άρχ&ς τ1|« ιιαβοροςκκιίιχάτ^; 1χ*τβνταιτΐ|ρ19ος, τήν τ« 4ν«ξαρτΐ|β(·ν 
καΐ τή» 1ν6:ητ* του κρ4τ»«< ό όονί 1 α ί ι α λ 4 ο «  Α ο κ ο ι1 χ ιο « , γονόμονος κύριος 
Α«<οτ,« τΐις χώρος, Ιχτ ίς  «1)ς Γιλοαίας· ΧαΙ 81» οίμκόροοο μ1» νά καχαλάβ· τ^ν Πβ. 
μιριλλίαν, άναγκααΡοΙς ν1 *βραχι·ρ^β| αότΐ)» «1ς οους αυμμίχονς αύτβΰ 1χ*4τας τού 
Γιρμανικοδ τάγματος, ά λ λ ί μίγα άνέχτηοο ναρί Τιΐς Χλαύοις ^νομα, κατώρίααο νά 
λά£{ καρί το8 «ά*α $ τ8ν τίτλον τού ^ · ιλ ά · ς  τ^ς Πολιονίας, 1330(8 ι'8  8μ»ς ο'& «^. 
κοβ( τα ύ«ςχρ·ώ1ΐ)θαν νά >λιιρών<*αι τα χτιιΐτ  ι2ς τίνάαρον άρχκρία οάρβ») ^βυ!;·ύ:·« 
τΑν υΐά» τα Καβιμ'ρο» μοτί τ^ς Ιυγατρίς τού μογίλα 2«>1ς τδν ΑιΙιΐναν»» Γ.8ιμ1»ου, 
«υ»«μάχΐ)Μ μοτΑ τού ήγομίνος βΰιοΰ, δοτις, χατβκ ιλιμ ι^χς τούς τ· Γίρμανοίυ *κβί. 
χους ^  τβ ^  γιίτονας (ΙαγονοΤς, 78ρυβ* μάγο κράτος. Τούτου του Γιΐιμίνου 1 ίγγονος 
1 · γ ( * λ ο <  ή Ι β γ έ λ λ β ν  (1381—1854), ίρ χ ιςγ ςτ^  γονόμονος τ ^  Ι ο γ ι λ λ ι ο  νς . 
> ή ς  8 υ ν α · τ ι ( · ς ,  18ίχΙΐ) τΑν χμοτιανιαμίν,καί, ώς Ιάλομον 18«ΐ, Ι^νκοαν ύφ' έ>υ· 
τΑν τ8[ν ΠολιονΙαν καΙ Α4«υαν{αν. —  'Ο ταΰ ΑοΑιολάβυ υίΐς καί 8ιά8οχβς X α α ιμ ΐ  ρβ ς 
* μ ί γ ο τ .  1ΤΪ5—1370, άνάΙιτΙτ» Ιτ ι Ιοχνροτάραν τ1)ν Οολ«νί·ν, κατακτιόοας τή» 
ΓβλλικΙον καί τήν Ούολυνίαν, βολτιώοας τούς νίμους, κτίοος «όλος καΐ ΙχιμςληΙοΙς 

»«» γραμμάτ·» βιάΙοβι». Κατά 8υατνχ(Μ Τ(ύξ]|0* οαγχρςννς ·1ς ύηρΒβλή» τ8 
«ράτβς τβν μιγιοτάηΜ κβΐ Καλιν οδτ» τάς βάοοις τοϋ «ολυχιράλον Ιχ ίνβ υ  «ολιτού- 
ματβς, τ8 4«Τβ» Ιχ ΐ τΙΧοος 1«ηναγκο τ1|τ χατάλνοιν «%ς Πολννικίμ αύτονομίας- 4^* 
άτέροβ 81 Ιχάλιφον ·(< τή» Οολ·»νΙ«ν τβΐς «αλλοΰς Ικοίνβυς Ιουΐαίονς, οΤτινις 81» βυτ· 
«τίλοοαν Αλιγώτιρον οίς τή» ήίικήν τοϋ »ό*ββ αύτοΰ 1$αχρι1»«ν. —  Ί * |  τού Εαβιμί· 
ροο τού μιγίλου, β1 1» ’εοΙβν(« Γτομανβ» ί**ής, κινβυνιύααντος ά*8 οδν 1 γ χ « ρ ^ ,  
βτββ;αοάντ<« Ινοκα τής κατατηέαιυις ήν {«ααχβ», 1843. καί μή 1λ*{ζ«»τ«ς ηνϋρο- 
μή» τι»· 4») τής Λβνίας, ήτις Ιλογίζοτβ Ιτ ι κυβίορχος'τής χώρας τούτης, ΐςήτηαα* 
τή» άηκουρίαν τοϋ τάγματος τδ»  Πρμονδν ΙΐΓχί·»· τούτο 81, μ·τ1 «ύ^οίβιης άγριώ. 
τητος, 8ομάβ«ν τήν οτάαιν, τοοούτην **ίτηβ», ίιΑ τ1 ΙξιΛ» τού «ολάμου, άχοζημΙ». 
·«», δοτο 1 τάτο Ρα·(λ«ύ«ν τής Αα.ΐας Οΰολίιμάρβς, 1348. Ιατρςψο 8ι4 (ίητής ουν- 
8ή»ης τΙς τΑ τάγμο Ιχςΐνο τήν ’ΧσΑονίαν.

§ 23·
ίχαγ«ρχό^ςίνοι ιίς  'ίχς  έ ίίΐβ ϊΐιιο τβ^ί πολ ιτε ίϊς  -ττίί Εύρώπ·/», σομπλττ 

ροΟ μ βντίιν  { ΐ έ χ ρ ι  τ ο δ  τ έ λ ο υ ς  τ ή ς  τ ο ο ο β ρ ς ς κ α ς ί ι χ ί , ς η ς  

' ί χ α τ ο ν τ α ε τ τ ι ρ ί ί ο ς  Ιϊτο ίί»»  «ύτών, ήτοι, τρώ ιον, τ ή ς  Γ α λ 
λ ί α ς  χ α ΐ  Α γ γ λ ί α ς ,  ίίΤ ϊιτα, τ ή ς  ία ρ τ α ν ί α ς  χ«1  Π ο ρ τ ο γ α -  
λ ί α ς ,  αΐτινες λαμβάνουοιν ή ί»  α λ ε ιι^ ρ ο ν  όπωοούν άζίω [ΐα, χαΐ* έ π ΐ 
η ίσ ι, τή ; Ι τ α λ ί α ς  χα ΐ τή ; Γ β ρ  μ α ν ί α ς ,

Α. Γ α λ λ ία  * β Ι  ’Λ γγλ ίςμ  — Ή  (Ες Βρίτιγνύν τώ 4360 ·υνομολβγτ,θ{~- 
σ· (Ερήνη ^οιλ. 262) αίν διήρχια* κολύ. Ό  μίλας ήγςμών, δς6μς»β< χρημάτων

τήν ύ*ιρ το2 Οίτρου τού ’ύμοϋ ·τρ*τ*Εα» του, τοοοΰτον χατέθλιιρς τούς 
έ* ΓαηωνΕ^ ν*οτιλ(ΐ(, δστι βδτος, έ*ΐ τ^  ιιρο^άβίΐ τοΰ 6η  4 βααιλίύς τής
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Άγγλ{*< δΐ* *«ρ{ττισιν « « ΐϊ^ ω ς  τβς ίπ ΐ -«.δ Γβλλιχβδ β(»δνου ίξ ιώ η κ  το» 
μ Ι δτι έχομίνωΐ, μήΐχκλτ^ωθ^ντο; το» δρο» τοδτου τήζ συνβτ'χτ,ς, ό της Γαλ« 
λ(ας ρβοιλιύς έ|η*ολου0ίΐ ώ» δ«έρτ*τος βύτών χυριάρχης, χβχηγδρηββν τον μ{. 
λβνβ ήγςμδνα ίνώπιο» το» Γβλλιχο» πβρλβμίντο», <368. Ό  Κάρολος Ε ', μ*τά 
τινβς δίστβγμοδς, <χίλ ι«ν ίίπ»τ5μως τδν χβτ»ί>Όροδμίνον ίνώχιέν τοο' δ δ ΐ 
δ5ηζντη«ν δτι βέλιι Ελβα, άλλ4 μ*τ4 βτρβτοϋ, χ*1 «ςρΐ τ4 μέββ το» 1369 
^βγη <χ νίο» δ «δλϊμος* I Έ5ο»βρδος άνςλαδον βυθις τον τίτλον το» ββοιλίως 
τ ν  Γβλλίβς, τδ δ ΐ διχβοτήριον τών Γάλλων έμοτίμων βπι»τίρη»»ν «ύτόν τ« 
χβί τον »ίδν α»το5 άπάντων τών Γαλλικών φίοι5δων.“ ’Εν τω χολίμω τοότψ, οΐ 
Γάλλοι δηήρξαν «ολίι τοτυχίοτίροι ^ Εν τώ «ροηγοομίνιρ, διδτι δ Έδοοάρδος 
^τβ γάρων, δ μάλβς ήγίμών άνδβίΐ, δ Κάρολος Ε ' ίιώριοϊ, τώ <370, χοντδοτα»· 
λον <5τοι άργιίτράτηγον το» κράτους τον «ςριιρανί) Β*ρτράν3ον Δ»γ»ίαχλΓνον χ«1 
δ ^αοιλιΰς της Καοτιλλίβς Έρ^ϊχος, φοβούμενος τβς ά^ώοεις το» δοϋχδς της 
Ααγχαοτρίας (·ιλ . 277), Ιβοιζβηοε «βνά οβένει τούς Γάλλους διά των βτόλων «ύ- 
τοΰ, οΓτινες διευβύνοντο δπδ τών Ιμχειροτάτων ναυτικών τής Εποχής Εκείνης 
τών Γενουαίων. *Οβεν οί Άγγλοι, άποβαλδντες τά πλεΐατα τών προηγουμένως 
.βτβχττ,θέντων χβΐ μεγάλην παθδντες ανθρώπων ζημίαν, ήναγχάϊθηααν νά βον- 
ομολογήοωοι», <374, άναχωχήν, διαρχέβασαν μέχρι το» θανάτου το» Έδουάρ- 
δο» Γ  . Έν τώ μεταζ» δ Κάρολος Ε ' Ινίαχυοε την μοναρχικήν Ιξουβίαν, διότι, 
άποτροπιαζόμενος τος κοινας βυνόδους, άφ’ ών έν τη νεότητι τοοούτα Επαθε, 
μετεβίβααε μέρος τής νομοθετικής έξουαίας εις τ4 παρλαμέντα έ̂ τοι ε’ς τά βα- 
βολικά δικαστήρια (αελ. 236), πρώτος ουτδς διατάξας, ώατε τ4 παρλαμέντα ταϋ« 
τα, ούχΙ αΐ σύνοδοι, ν4 χαταχωρίζωσιν είς τ4 βιβλία των και ν4 δημοσιιύωσι 
τας βασιλικάς διατάξεις. Ό  Κάρολος κατηγορεΐται μεν δτι Ιπέτρεψε πολλά 
προνόμια χαΐ δίκαια είς τούς μεγιστάνας καΐ εΰπατρίδας· άλλ’ ήναγκάιθη να 
πράξη τούτο, διότι εΤχε χρείαν αύτών πρύς τύν πόλεμον τδν όποιον διεξήγαγε 
χβΐ έμελέτα ν4 έπαναλάβη, Γνα έξωση τούς Άγγλους άπύ τής Γαλλίας. Τοιδντν 
δ Κάλλος παρεσχευάσθη ν4 ώφεληθή άπύ τ4ς άνωμαλίας τ4ς δποίας προέβλε- 
πεν δτι θέλει Επιφέρει είς την Αγγλίαν δ θάνατος το» Έδουάρδο» Γ '. Ό  πρύ 
χοίρο» άνιάτως νοσών μέλας ήγεμών άπέθονε προ το» ποτρος, τω <376· δυ'δς 
ΤΜ καΐ Επίδοξος το» θρόνο» διάδοχος ήτο Ετι παΐς* δ νεώτερος το» Έδουάρδο» 
Γ'^υΙύς δούξ Δαγχαστρίας Εμελέτα ν4 σφετερισθή την αρχήν, βαδιουργών ΕπΙ 
τούτω χαΐ ζώντος Ετι το» είς χοτάστασιν πολίμπαιδος περιελθόντος περί τ4 
Ε ^ατα πατρός το». "Οθεν, αμα θανδντος το» βασιλέως τής Αγγλίας, <377, δ 
Κάρολος ήρχισεν έχ ν̂ έο» τ4ς Εχθροπραξίας- καί είχε μέν άντιπράττοντα τύ, 
άείποτε είτε λάβρα, είτε άνοφανδον μετά τών πολεμίων τεταγμένον Κάρολον 
τον καχοποιον, βοηβούμενος όμως »πο το» πιστό» αύτο» συμμάχου Έρδίκο» Β' 
τής Κοστιλλίας, άνεδείχθη εύτυχέστατος.

Κατ4 δυστυχίαν δ Κάρολος Ε ' άπέθανε τδί <380, κσταλικών υιόν άνήλ.κον 
τύν Κ άρολ ον  ΣΤ ', <380— <422, τδν δποΐον Επετρόπευσαν οΙτρεΓς Εχ πατρύς 
βύτο» θείοι, Λ ο υ δ ο β ίκ ο ς  δ Ά ν δ ε γ α υ ιχ ύ ς ,  Ιω ά ν ν η ς  δ Β εβ ^ υ χ ό ς  καΐ 
Φ ίλ ιπ π ο ς  δ τ ο λ μ η ρ ό ς  (είς δν δ πατήρ του εΤχεν Επιτρέψει, τψ <361, το είς
τύ ατέμμα «εριελβον δουκάτον τής Βουργουνδίας, χαθό Εκλιπόντος τότε το» 
πρεσβυτΕρο» δουχιχο» ο?χο») Ετι δΕ δ ΕπΙ τή μετριόττ,τι αύτο» φψιζδμενος δούξ 

«υρβώνος. Εκ τών Επιτρόπων τούτων, ό κυρίως διιξαγαγών τήν διοίχησιν
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Αουδοβΐχοί 4 ΆΊίιγβυιχ^; ττρώτιστον »χοιτον «ΐχι β«ν
ηλιίοναΐ βτ.βϊοροίις, Τνα δοντ,θη μ4 Ιπιχηρί',»^ ττρατιίβν χβτ4 τοδ ββίΐλίΐου τη« 
Ν^*^;4λ^ω^, το3 οποίου ήξίου μ4 χ»τβλάίτι τδ οτΙμμ*. '03 ίν  «βυοα; ·νοϋ ν4 
πληρώνη τοίι< μιβ4ο^δρου« το5ί όποΙου; 6 Κάρολο; Ε ' Ιλευβίριώτβτβ «χ* βυνττ,- 
ριΐβίΐ, προιχάλιοΕ «ροδίρβν ΰπ’ βυτών λίηλβοίιν τής χώρας. Ά ρ ’ λτίρου, χβτβ- 
τΛ«βτιχώτ«τα χβί ιταρΐ τήν ουνβίνεβιν τής χοινής ουνέδου φορολογτ'τβς τον τδπον, 
ίχορώρωοε τήν χοινήν δυοαρίοχειαν, ήτις, Οποτρερομίνη &πδ τοΰ προαχβεντος 
« τ ι  δι,μοχρατιχοϋ τών πέλεων πνεύματος, δχδ τής άγριόττ,τος τοδ δεινώς ««- 
πχοντος χατωτάτου οχλου χβΐ υπδ τής άγαναχτήοιως ?.ν παρήγεν ή άαωτία τοδ 
χλήρου, ίπροξένηοε περί τα τέλη τής < 4 ίχοτοντοεττ,ρ'δος δεινότατος άνωμαλίας 
άν Γβλλί^ι, τών ίποίων ομοιβι, δι' άναλίγους αιτίας, βυνέβηβαν τδτι χαΐ ίν Ά γ -  
γλί^ι χαΐ ίν Γερμ«ν£γ.— ΑΙ πόλεις τής βορείου Γαλλίας, ίδίως οί Πορίοιοι χβΐ τϊ 
'Ρουε'νιον (ή 'Ρατόμαγος τοΰ Πτολεμαίου), άντεαττ,ααν ε’ς τήν είαπραξιν τών ρό- 
ρων χβΐ ίβταοίαβαν 1382, οΐ δε ατββιαοτοί ουτοι ώνομβαβηοαν β οπα λ οφ δρο ι 
(ΗείΙΙοΙίη·), διότι 4 οχλος τών Παριβίων, διβρπάβας τ4 δτ4εβρχεΐον, ευρε με- 
τιί4  τών αΰτίβι φυλαττομάνων όπλων, πολλλ ρόπαλα (πχιΙΙεΟ). ΕΙς τήν μεβτιμ- 
ΰρινην Γαλλίαν όπανίβττ,σβν οδ μόνον αΐ πόλεις, άλλ4 καΙ οί χοιριχοΐ, δι' δ 4 
ίχεΐ πόλεμος όχλήβη τοφ»**·· ΐ  Ί** ·υίΙι·ο»· Ό  Αουδοδνχος τότε,
Ιριιδόυενος ίπ ί τών μεγιστάνων χαί Ιππέων, οίτινες, θεωροΰντες τους πολίτας 
αίροντας χειρολήν, προβύμως μετά τής μοναρχικής ίςοοσίας ίτβχδηβαν, έδομα- 
σε τό τι 'Ρουίνιον χαΐ τους Παρισίους, καί, άπτ.νώς τιμωρτ,σας καΐ φορολογή- 
σβς τβς πόλεις τούτος, ίπεχείρτ,οεν ήδη μετί τών συλλεγέντω» θησαυρών, 1382, 
την προ καιρού παρασκευασθεΐσβν Ιπι τήν Νεάπολιν στρβτεΐαν του, έπιτρίψβς 
τήν χυδέρνησιν τής Γαλλίας είς τ4ν Φίλιππον τδν τολμηρόν, δστις, Ιπελθών, 
περί τ4 τέλη τοΰ αΰτοΰ έτους, ΙπΙ τοδς στασιάσαντας έπίσης κατά τοΰ κόμητος 
τής Φλανδρίας ΑουδοδΙκου Γ ’ (τούτου τήν μονογενή θυγατέρα είχε συζευχθή 4 
Φίλιππος, γινόμενος ουτω έπΙδοξος αδτοΰ διάδοχος) Γανδαυηνους, χατετρδπω- 
«IV αΰτους, χαί, έπανελΟών είς τήν Γαλλίαν, Ιμάστιξεν αίθις με βαρβαρώτατον 
τρόπον τό τε 'Ρουένιον καί τους Παρισίους, άπεφτ,νατο ότι 4 όριομος τών ιρ4- 
ρων προσηχει οδχΐ είς τήν κοινήν σύνοδον, άλλο είς τον βασιλέα καΐ είς τ4 
παρλαμέντα, ίφηρεσεν άπο τοδς Παρισινούς τ4 δικαίωμα τοΰ έκλέγιιν τοδς^δη-· 
μοτικους αυτών άρχοντας, κατέβαλε καΐ τής μεσημβρινής Γαλλίας τήν στάσιν, 
καί έπέβαλε νέους καταβλιπτικοδς ιρόρους. Ουτω δε άνορθωθείσης κατ έπιφα- 
νειαν τής κοινής ειρήνης, ή Γαλλική κυβέρνησις ένόμισεν, βτι δύναταν να Ιπι· 
«τήση πάλιν τήν προσοχήν της είς τον μετά τής Αγγλίας πόλεμον.

Μετά τον θάνατον τοΰ Έδουάρδου Γ“ σ·υνέβησαν χαΐ έν Αγγλία, ώς προ'λπι- 
δείζαμεν, πολλαΐ ταραχαί, δι4 τήν άνηλικδττ,τα καί άσθένειαν τοΰ βασιλέως 
'Ρ ιχ ά ρ δ ο υ  Β', διά τον χαρακτήρα τοΰ θείου του, ?τι δΙ διότι ή κατωτάτη 
τοΰ λαοΰ τάίις άπεχλείετο τών πλεονεκτημάτων τά 4ποΐα παρείχε τό πολίτευ
μα ιΐς τοδς άστοδς, διινώς χαταθλιβομένη δπό τών εδπατριδών και του κλήρου, 
Ιπί δι πάσι, διότι καί έν Άγγλί^, ώς έπανταχοΰ τής Ευρώπης, παρηχθησαν 
τότε δεινοί αντίπαλοι τής έχκληοιαστικής Ιεραρχίας. ’Ο Ι ω ά ν ν η ς  Ο ΰ ικ -  
λίιριριος, άνήρ'λόγιος χαΐ μετέπειτα καθηγητής Ιν τϊρ πανεπιοτημείω Όξο- 
νίοο διατελέοας, χατε{ανίβτη ϊτ ι άπό τμ  1360 κατά τών καταχρήσεων τής 
Ιχχλησίας' 4 δε άμαθής μοναχός Ί ω ά ν ν ιο ς  Β ά λ λ ιο ς  (έοΙίΒ ΒβΙΙ), μή ·?"
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χούμ»ο( »1{ τοδιο, Ιχιίρυ^τιν ά«δ τβΰ <386 ού μύν« χ*τ1 τωκ Ιιρίων, άλλλ 
καΐ χα τί πάντων των πλουνίων χαΐ ίσχνρών' όθςν τ&ν μεν πρώτον, χα! τοι {πΐ 
τίλουτ αύτλ τά ίέγμβτβ τη« Ιχχληοίβί προο6αλ4ντ«, ίπροβτάτιυοβν χ«τ^ τ^« 
χατβίιώξίωτ το5 «ά π ι Γρηγορίβυ ΙΑ ' χβΐ τών ίίβδόχων του ·ζ τί ίπιτροπιύουβα 
τ4ν 'Ριχάρίον χυβίρνησις χβΐ το παρλβμίντον, 8ι4τι π«ντ£« ίθτώρουν ά»ορ·/,τους 
•τίις Ιχχλτ.ίΐββτιχβς <ρορολογ[«ς, χβΐ 4 Ούίχλ{<ριριο< διιοώθη έλίύβίροί μέ ,̂ρ! τ£- 
λοικ τήτ ζωη; του, 1384, χαταλιπών πολυιρίθμουτ 4πα8ου(, τοζις καλούμενου; 
Λ ολλάρ8ου« 'τ4ν  δΐ Β άλλεον, ο«τι; προοίβαλε χαΐ τών πολιτικών τάξεων 
τα συμφέροντα, εϋχερώ; βυνέλαδε χαΐ ίιρυλάκιβεν 4 άρχιεπίσχοπος Κοντερβυρύας. 
Ά λλ’ οί Ενεκα ττ.ς άθλέας οΐχονομιχής χαταστάαεως τοΰ κράτους ψτ,φισβίντες 
υπο του παρλαμέντου χαταβλιπτιχοΐ καΙ ϊτι χαταθλιπτιχώτερον εΐοπραχθέν- 
τες φάροι προεχάλεταν, Ιν τ^ Κεντιχ^, 4381, Ιπανάβτασιν τής χατωτέρας τοδ 
λαοΰ τάξεως, τής άποίας αρχηγός παρίατη δ δπό των είοπραχτδρων βεινώς πε- 
ρΓύβρισδεΙς οτεγαατής Οΰάλτερος, δ συνηβως λεγάμενος ν»1  ΤγΙβε. ΟΙ στααιβ· 
«ταΐ, πολυάριθμοι Εντός μιχροΰ γενάμενοι, δρμησαν 2πΙ τό Λονδίνου, ήλευθέ- 
ρωοζν καθ’ δδόν τον δημαγωγόν Ιεροκήρυκα Ίωάννην Βάλλιον, ίνέβαλον είς την 
πρωτεύουσαν τή 42 Ίουνέου, ήνάγχασαν τόν άσθενή 'Ριχάρδον νό διχθή αΰτους 
χαΐ Εντός τοΰ Πύργου, είς 8ν χατεχλείσθη, Εβάνευσαν τόν άρχιεκίσκοπον καί τ0ν 
οίκονομιχόν Εφορον χαΐ έξεβίασαν παρα τοΰ βασιλέως τιζν τε χατάργησιν τοΰ τε
λευταίου ψηφ·5"Ντος χεφαλιχοΰ φόρου καί ίλλας παραχωρήσεις. Μετ’ άλίγας 
όμως ήμέρας ό "Ριχάρδος, θαρραλεώτερος όπωσοΰν γενάμενος, συλλαμβάνει χαΐ 
φονεύει τόν τολμήσαντα νό Ελθη αυτοπροσώπως πρός αότόν, Ενεκα τών διαπραγ- 
ματεύσκυν, άρχηγόν τής στάσεως, καταβάλλει χαΐ διαλύει, μετά τών περί αυτόν 
δλίγων Ιππέων, τόν άεύνταχτβν Εκείνον οχλον, άνακαλεϊ τός παραχωρήσεις χαΐ 
θανατάνει, διά διχαστικών άποφάοεων, πολλούς τών πρωταιτίων, Εν οΤς και τόν 
Βάλλιον.— Έ χ  τούτου Ισχύσαςδ’Ριχάρδοςήρχισε νά διορίζη αυτός τους Υπουρ
γούς του χαΐ νά διανέμτι είς τούς όπ’ οΰτοΰ εύνοουμένους άξιώματα χαΐ χτήμα
τα, Ενψ μέχρι τής Εποχής ταύτης Ενεχα τής άνηλιχάτητος καί άνιχανάτητος 
οΰτοΰ, οί υπουργοί προεχειρίζοντο δπό τοΰ παρλαμΕντου. Όβεν μαχρά προέχυ- 
ψε π(Λς τοΰτο Ερις, χαβ’ ήν, διά την άσωτίαν τοΰ βαοιλέως καί τών φίλων του, 
την άνεπιτηδείαν διεξαγωγήν τοΰ Γαλλιχοΰ πολέμου, τάς είσβολάς τών Σχώ- 
των χαί την κόχήν χατάστοσιν τής Ιρλανδίας, τό παρλαμέντου χαί Ιδίως οΐ 
άντιπράσωποι τών πάλεων Επί μάλλον χαί μάλλον ίσχυσαν, τφ δΐ 4386, πρω· 
τουργοΰντος τοΰ θείου τοΰ "Ριχάρδου θωμά Βούχιγγαμ, δουκός Γλοχεστρίας (δ 
δονξ Ααγχαστρίας ήτο τάτε άπών Ενεχα τών Επί τής Καστιλλίας άξιώσεών 
του), είσήγαγον κατά πρώτον ταχτιχώς είς δίκην Ενώπιον τής άνω βουλής χαΐ 
χατεδίκασαν τόν Υπουργόν Μιχαήλ Πάλιον, τον οποίον, Εξ αφανών γονέων Ελχοντ* 
τό γένος, εΤχεν άναβιβάσει είς τό δπέρτατον τούτο αξίωμα δ "Ριχάρδος, άναδεί- 
ξας καί χάμητα Συφφολχίας. "Έχτοτε δ δούξ Γλοχεστρίας χαί ή δπό τοΰ παρλα
μέντου ΙδρυβεΤσα κυβερνητική Επιτροπή άπέβησαν παντοδύναμοι μέχρι του 4389, 
δτε δ "Ριχάρδος, Οεωρήσας, δτι τό Εθνος δυσανασχετεί διά την κυριαρχίαν ταύ- 
την τών ήγεμάνων χαΐ μεγιστάνων, συνεχάλισε, κατά Μάίον, λαμπράν συνέλεν- 
σιν χαί άπεφήνατο οτι, Εχο» ήδη την νάμιμον ήλιχίαν, άναλαμβάνιι αδτός τήν 
χυβέρνησιν. —  Όμοιάν τι είχε συμβή χαί Εν Γαλλίφ πρό Ενός (τους. Ό  βασι
λεύς βύτής Κάρολος ΣΤ ' ήτο με» ήδη Ενήλικοί, 4λλά δνόματι μόνον, ή Λ  δι<>1·
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xτίβί^ 3ιΐ|αγομΙνη ζιηο ιών δουχών Β&υρ$ώνο<, χ&Ι Βου(}·
γουνδιχοόι ΙίΕιας (ιχ& τον τΛΐυταΕον, δττκ κύριον οχοηλν ιΤχι, «ώ« ν& δτγα- 
λΐο^ τ% Ιν ΦλανδρΕφ κράτος του, μάλιστα μίτα τ^ν έν {τιι 1384 συμβάντα 
θάνατον του ηινθιρουτου. Οΐ Γανδαυν,νοΙ, καΕτοι, ώς προτΕπομτν, ήττηθίντίς, 
άνβίσταντο Ετι, βοτ,θουμινοι 6ιιϊ τών “Άγγλων" 4 Φίλιιηχος κατώρβωσ» Τίλιυ- 
ταΤον, τφ 1385, νίι άναγνωρισθώσι τλ  ΙΕχαια β&τοϊΕ (ιη4 των ΦλανδρΕων χαΙ 
οώτών τών Γοηδαυηνών, άλλα θιλ τήν κιρΕ τοΰτο Ινασχύλτ,σΕν του, άνςβλήθη 
ή τ4τ» μ(λ(Τΐ)θι'σα χβΐ 'παρασχςυοσθίϊοα 1*1 την ΆγγλΕβν βύτίιν ίιαιΐίραΕωσις 
του Γαλλιχθΰ στρατού. Δύο Ετιραι ομοιαι ά*ύ*(ΐραι, 1386 1387, Ιματχιώ*
βησαν, ί| μ»ν δι^ τ ^  βρβδίΤαν *Ις τδ οτρατδΐϊίδον ίφιξιν τοΕ) δουχδς Βΐ{$βύος, ή 
δ ΐ διδτι 4 γςνναΤο; διάδοχος τοΰ Ιν Ετιι 1380 άποθανδντος ΔυγυισχλΕνου, 4 άρ- 
χιστράτηγος Ό λ ιο υ ϊδ ρ ο  ς ΚλΕσσων, ήχμαλωτϊύβη 6*4 του δο«4ς της Βρί- 
τβνΕας Ίωάννου τοΰ Μοντφορτιχοΰ. ΤίλίυταΤον τω 1388 συνωμολογι^θησαν *ρ4ς 
την Αγγλίαν άναχωχαΙ, Ιπανςιλημμδνως Εχτοτο Ιπαναλη^θτϊσαι, χαί χατά τ4 
ο6τ4 Ετος 4 Κάρολος α?ρνης άνδλαβιν α6τ4ς τήν χυβδρνησιν, άπο*άμψας της 
α&λής χαλ τών *ραγμάτων τους δοΰχας Βε Ι̂^ύος χαΐ Βουργουνδίας χαΐ διατηρώ* 
σας μδνον τ4ν δοΰχα Βουρβώνος. “Έτι δλ ά*4 τοΰ 1387, ά*οθαν4ντος τοΰ βα· 
σιλίως της Ναυά^^ας ΚαρίλουΒ' τοΰ χαχο*οιοΰ, οΐ χυίιρνήται της Γαλλίας, 
ώ^ίλούμινοι 4*4 την άβθίνιιαν του υΙοΰ χαΐ διαδδχου του Εαρδλου Γ ', Ισιρίτε· 
ρΕσθησχν ίπαντα αΰτοΰ τ4 χτήματα.

Β. '1 σ * α ν ία  χα Ι ΠορτογαλΕα. — Ό  γςνναΤος χαΐ 1*ΐτήδ{ΐος βασιλ«δς 
τ1)ς Κβστιλλίβς Έ ρ β ΐχ ο ς  Β’, 1369— 1379, Εσχι *βλλους άντι*άλους. 'Ο  
άδιλφδς τοΰ βασιλίως τ ^  Αγγλίας Έδουάρδου Γ ' Ιωάννης 4 Ααγχαστριχ4ς' 
Ελαβίϊ, Ιμα μ»τ1 τ4ν θάνατον τοΰ Πάτρου, τον τίτλον τοΰ ββσιλίως τής Καστιλ- 
λίας, αλλίι δίν ήδυνηθη, ϊνίχα τής χαταστάσίως τών Αγγλικών πραγμάτων, ν^ 
θηιδιώξη άμίσως τήν «ραγματίωσιν τών ά^ώσίών του* 4 δέ Φίρδινάνδος της 
Πορτογαλίας, Εγγονος ών Καστιλλιανής τίνος ήγςμονΕδος, τής συζύγου Άλφ4ν- 
σου τοΰ τιτάρτου χαΐ ώς 1χ τούτου 4 μένος ίχ νομίμου γάμου ά^^ην άπέγονος 
τοΰ Εαστιλλιαχοΰ βασιλ(ίου οΓχου, συμμαχν(σας τφ 1369 μιτ4 τοΰ πλεονάχτου 
Πέτρου Δ ' τής 'Άραγωνίας χαΐ τών Μωαμεθανών τής Γρανάδας, ίιηχείρησε *4- 
λεμον κατά τοΰ Έ|5^(χοϋ, ήναγχάσθη όμως να είρηνεύοη χαΐ ν4 λάβη σύζυγον 
τήν θυγατέρα τούτου, 1371. Μετ'ύλΕγον 4 Φερδινάνβος, άποβαλών την σύζ·υγον 
ταύτην, χάριν τής έρωμένης του Λ ιο ν έ ρ α ς  Τ ιλ λ έ ζ ,  χαΐ συμμαχ/σας μετ4 
τοΰ δουχ4ς Λαγχβστρίας, Ιπανέλαβε τ4ς έχθροπροξίας, 1372* άλλά χαΐ κάλιν 
δ 'Β^^ιχος, βοηθήσας, δια τών στύλων αΰτοΰ, τούς Γάλλους εΕς τ4ν χατ4 "Αγ
γλων πέλεμον, διεχώλυαε τ4ν βασιλέα τής “Αγγλίας 4*4 τοΰ ν4 δώση ίσχυράν 
έκιχουρίαν εΕς τ4ν Φερδινάνδον, τοΰτον δΙ, διά ϊηράς χαταπολεμ/σας, ήνάγχασεν 
αϊβις, 1373, νά είρηνεύση* χαΐ 4*4 χοινοΰ ήδη μετ' αΰτοΰ τήν αυτήν έ*έ6χλεν 
ΰποχρέωσιν είς τον Πέτρον Δ ' τής 'Αραγωνίας. —  Ό  υ14ς χαΐ διάδοχδς του 
Ιω ά ν ν η ς  Α ', 1379— 1390, προσφχειώθη μίν, ώς χαΐ 4 πατήρ, διίι τής δι
καιοσύνης χαΐ πρ^ιδτητος, τους Εαστιλλιανοΰς, άλλά, θελήσας ν ί ένωση τήν 
Πορτογαλίαν μετά τής Καστιλλίας, Ιφ’ φ  χαι Εγημε Β ε α τ ρ ίχ η ν ,  τήν μδνην 
νύμιμον του Φιρδινάνδου θυγατέρα, υ14ν μή Εχοντος, περιήλθε μετά τ4ν θά
νατο* τοΰ βασιλέως τής Πορτογαλίας, 1383, είς μάταιον πόλεμον προς τούς 
Πορτογάλους, βίτινίς, γενναίως άγωνισθέντις ΰπέρ τής άνιξαρΓΓ,σίας αδτών, ύπ6
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τοΰ Πέτρο» Α', άντιγίρίίΛΜ οώτδν, ί» τή χοινγι β»νόδφ, ητις βυνϊχροτήβη «1·ί 
Κδίμβρον τώ 1385, ρβοιλέβ. Τδτ» 4 Ί» ά ν ν τ ι«  Α’, τ^  βυνδρομή τή« ίχιχο»· 
ρία; {τκμψη α»τώ 4 δου( Λαγχαντρέις, χατιτρόπωβίν «ΐ« μάχι^ν χρένιμον 
του« Κατ:ιλλΐΒ««4« ««ρΐ Ά λ ιο » β α ρ 4 τα ν , οΰ μβχρ4ν Αιοναβωνο;, Αύγοιά- 
(τηρ 1385, {πειτα 41, Ιλβδντο; «1( Πορτογτλίαν χαΐ αύτοΰ ΙχιΝικ> τοΰ 4ουχ4;, 
δνέβοώεν αχό χοινοίϊ μετ’ αϋτοϋ ΐίς  Κασηλλέαν. Οΐ ΚαατιλλιανοΙ 4μ<ι)« 4νέδει- 
(β« τ^ν όχοέκν χα’. οΐ Πορτογάλοι χροηγο\ιμέν(ιΐ$ χαρτερέαν, δοτέ 4 δοΰ| Λαγ· 
καοτρέα;, ανζεύζας τήν θυγατέρα του Καταλέναν μιτά 'Ε^^χοο Γ ', τοΰ υΙοΰ χα 
διαδόχου τοΰ βαοιλέως τη$ Καττιλλέας, χαρήτηαι τό{ ά^ιώκι; του, 1387* χρός 
δΐ τήτ Πορτογαλίαν αυνωμολογν,θη άναχωχ^ 1389, 4χανειλτιμμέν<0( £χ(ΐτχ 
χαραταθεΐβα. ΚαΙ 4 μλν Ίωάνντ]< ττ,< Καατιλλ(α< άχέθανι τω 1390, 4 δλ χολΰ 
έχιζι^ταο Ιωάννης της Πορτογαλίας ΰχήρζεν 4 ιδρυτής τής δυνάμιως Ιχεένης 
χαί δδξης, ήν τό μιχρόν Πορτογαλιχόν ϊθνος έχτηαατο ίν τή ηεντικαιδ«χά-η) 
4χατονταετηρίδι.

Γ . Ι τ α λ ία  χ α ΐ Γ  ( ρ μ α ν ία . · ~ 'Η  βαβιλίς τήςΝιαπδλεως Ιωάννα Δ ', «Ι 
χαΐ λαβοΰαα δυο ίτι αυζύγους μετά τόν θάνατον τοΰ Λουδοβίκου, (αιλ. 254), πρω> 
τον τόν υΙόν τοΰ τελευταίου βα·ιλέο>ς τών Βαλεαριδών νήοων (βελ. 225) Ίάχω· 
βον Γ ' (δατις δίς αποπειραθείς νό άναχτήαη τό βασίλειον αΰτοΰ, άπέτυχε χαΐ 
άπέθανεν έν Καοτιλλί^ 1374} ίπειτα 44 Ινα των δνομαατοτέριυν χονδοτιέροιν 
τής Ιταλίας, “Οβωνα τόν Βρυνοβυχιχόν, έχυδέρνησεν δμως ήδη έν (δίιρ δνόματι, 
χαί άνεδείχθη χατ’ άρχάς έπιτηδεία, όποχρεώααοα τ0ν άαθενή Φρεδερΐχον Γ ' τής 
Σικελίας ν’ άναγνωρίαη τήν έπΙ τής νήσου έχείνης κυριαρχίαν της διό συνθή
κης, 1372, καθ’ ήν, κυρωθεΐοαν χαΐ υπό τοΰ διαδδχο» τοΰ Οΰρβανοΰ Κ' πάπα 
Γρτ,γορίθν ΙΑ’, αότή μεν Ελαβε τό δικαίωμα τοΰ νό όνομάζεται ε!ς τό έ(ής βα- 
σιλίς Σικελίας, 4 δλ ΦριδερΤχος ώνομάοθη βασιλεύς Τριναχρίας. Βραδύτερον 
όμως διχονοήσασα ηρός τόν Κ άρολον τόν μ ιχ ρ ό ν , βστις, ανεψιός Δν Καρό
λου τοΰ Δυββαχιχοΰ, χαΐ διατελών παρά τ$  βασιλεϊ τής Οόγγαρίας Δουδοβίχφ, 
εΤχεν άναχηρυχθή ΰχ’ αίιτής, ίπαιδος ουστ,ς, Ιπίδοξος διάδοχος, περιελβοΰσα δό 
είς ^ήίιν προς τόν διάδοχον Γρηγορίου ΙΑ ' πάπαν Ο ^α νόν  Σ Τ ' χαί υίοθετήσασα 
τόν Λουδοβίκον τόν ’Λνδεγαυιχόν (έν τή Γαλλική Ιστορία πρό μιχροΰ μνημο- 
νευθέντα) χατεχολεμήθη, συνελή<ρθη καί έφονεδθη όπό τοΰ Καρόλου, τόν όποιον 
όπεστήριζον δτε Οΰρβανός χαΐ 4 τής Οόγγαρίας βασιλεύς, 1382. Μετ’ όλίγον 
έπήλθεν έχ Γαλλίας 4 Λουδοβίκος, Τνα χαταλάβη τό βασίλειον τής Νεαπό- 
λεως. Άλλό, χαίτοι συνεπαγόμενος πολλά χρήματα, έπειδή δίν εΤχε τά πο
λεμικά προτερήματα τοΰ άντιπάλου του, άπέτυχε χαΐ άπέθανε μάλιστα έν Ιτα 
λία, χατά Σεπτέμβριον 1384. —  Ά λλ’ ούδ' ό Κάρολος 4 μικρός ή Κ ά ρ ο λ ο ς  
Γ ' ίμεινε πολύν καιρόν έν Νετπόλει. Ό  βασιλεύς Λουδοβίκος 4 μίγας, δστις 
εΤχεν ένωσες ύπύ τό κράτος αύτοΰ τήν τε Ούγγαρίον χοΐ την Πολωνίαν, άπίβα- 
νε τφ 1382 χαταλιπων δΰο μόνον θυγατέρας, έξ ών οΐ Πολι<>νοί, παραλαβόντις 
τήν νεωτέραν Έ δ ο υ Ιγ ία ν ,  συνέζευξαν αδϊήν μετά τοΰ βαρβάρου ήγεμόνοςτων 
Λιβουανίων Ί α γ έ λ λ ω ν ο ς ,  έντεΰθεν δέ ήνώΟησαν ή Πολωνία καν ή Αιβουα- 
νία τφ  1386, χαϊ έβασίλευσαν άμιροτίρων τών χωρών ο( Ισχυροί Ί α γ ε λ λ ω ν ί-  
δ α ι’ άλλ’ ήναγχάσθη προηγουμένως 4 Ίαγέλλων νά δεχθή τόν χριστιανισμόν, 
χαΐ Ιδίως τόν δυπχόν χριστιανισμόν, ένφ ίπαντες οΐ γείτονές του, έχτός των
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ΠολοηΟν, 4ντ|Χ6ν ιΐς  'ΐ̂ ρ' δρθό&οζον ίνατολιχην Ιχχλτ,οΙαΜ* ή ί ΐ  «ρΐ9?υΓ('ρβ το5 
λουίφβίχΗ) θ-^άττ,ρ Μαρία, η·η« ήτο ή^^αβωνισμένη μ ΐ τον Σιγομοϋνδον της 
Βοι^(α(, άνογνωρίαθη βααιλις ϊ| μάλλον, χατά το Οΰγγαριχόν {βο(, β « α ι λ < ύ « 
Ουγγαρίας, ίιητροικυομέντι &ηλ τΐί$ μνιτρίς τη$ Έλιοάβοτ. Ά πο τοιντων 
χιίρτ,οον ί  Κάρολο< Γ ' ν' έρπάο^ τ^ν βααιλιίαν, χα\, μοταβάι; οΙ< Ονιγγαριαν, 
^ηγορεύθη τί|)6ν« &π  ̂ τής μερίδοί τοο, ιιερι τά τίλη τοΰ 4 385, άλλά μοτ’ ολί-· 
γον, ανλλτ,φδείς ί»π> τής άντιιΕχλοο μιρίδος, ίφονεύβτ), Φεβρουβρίφ 4386, —  'Ο 
υΐδςτοοδμω; Α α δ ια λ ά ο ς , ΙπιτροΛίϋβεΐς χβτ’ άρχβς ίιιιο τής μτ,τρδςοίιτοϋ, 
διίοωοε τήν Ιν Νεαιεδλει βασιλείαν, χαίπερ ϊχων «ολεμίους τ4ν τε ο!ον τού Αοι>- 
4ο6Ιχοο τού *Ανδεγβικχο5 ΑοοδοδΓχον τύν Β', χβΐ αύτον τον φίλον τού Κα- 
ρδλον δι«τ(λ4σαντα Ούρβανδν, ίτι δΐ χαΐ τ&ν άντίχοπαν τούτον τον Γάλλον 
Κ λ ι|μ « ν τα  Ζ' (διδτι άχοβιώοαντος τού Γρτ,γορίοΟ ΙΑ ' εΤχον δχλιχθή, ώς 64- 
λομιν {δεί, δύο «άχαι, ών δ τελεοταϊος Ιδρευεν 4ν Λύενιώνι). ’Αλλ' δ μετά τ '
θάνατον τού Ουρβανοό «ροχειριοθεις Βο' : θ ',  4389, ουνετίλεοτ τά
μίγιστα ε!ς τήν έ{ασφάλιβιν τής τον Αβδιολάον άρχής.— Ό  δδ τής Σικελίας 
βασιλεύς ΦρεδερΤχος Γ ' άττίβανε τφ 4377, χαταλιχών μίαν μίνον θνγατίρα 
Μ αρίαν, ήτις «ονεζεύχθη τον ίγγονον τον Πέτρου Δ' τής Άραγωνίας Μαρ
τ ίν ο ν  τύν νεώ τερον  χαι χατώρθωσε νά διαττιρήσ{ΐ τήν άρχήν, δν μδοιρ 
μορίων {οωτεριχων άντιιεράξεων' μετά δε τύν θάνατον τής Μαρίας, 4402, χβά 
τον αοζύγον αύτής, 4409, ή νήσος δχείνν) ήνώθη μετά τής Άραγοινίας.

Έν τ<ΐ> μεταξύ τούτιρ, είς μεν την μεσην Ίταλίβιν έ«1 μάλλον χαΐ μάλλον 
«ροήγετο ή Φ λε^ντία χαΐ άπίβαλλε την ίσχνν αντής χαΐ το άςίωμα ή Πίσα, 
ςίς δδ την ίνω ίπροταγιονίστει δ τών Ούϊσχοντινών οΤχος (σελ. 267— 268), Οΐ 
τελεοταΤθΐ άχεβησαν τοσοντον φοβεροί, Δστε δ Οϋρβανος Β', άμα μετά την 
δαάνοδδν το» είς την Ιταλίαν, σννιμάχησι χατ’ αύτων μετά τον αντοχράτορος 
Εαρδλον Λ', τον βασ.λεως τής Ουγγαρίας Λονδοβίχου τον μεγάλο» χαΐ των 
Κα^^ρων, Έστων χαΐ Γονζάγων. Ά λλ' ό Κάρολος, ίχελθων, 4368, ονδενχατ- 
(ύρβεοσε, δωροδοκηθείς ύχο τών δχθρων χαΐ χαταπιίσας τούς φίλους* άναχάμ- 
ψαντος δδ αύτον είς Γερμανίαν, 4369, 4ςηχολούθησεν ή ίρις ή μεταξύ Μεδιολά- 
νο» χαΐ «άκα, δστις, δαίσης χατατρνχδμενος ύηο τών συμμάχων αύτον χαΐ τών 
άντιπάλων, ήναγχάσθη νά δπανέλβρ, 4370, είς Ανενιώνα, οπον άπεθανε χατά 
τύ αύτύ Ιτος. Ό  δε αΰτύθι ιτροχειρισθείς διάδοχύς του Γρηγύριος ΙΑ', 6εο>ρών 
ΟΤΙ χαΐ οΐ Φλωρεντινοί σννιμάχηααν μετά τών Ούεσχοντινών χαΐ 0τι οί δι’ 
άγρίοιν μισθοφόρων νπερασχιζόμενηι τά συμφέροντα του ίξαρχοι άπέβαινον βλά
βης μάλλον τερόξενοιή ώφελείας, διότι το χλεΤστον έχχλησιαστιχον χράτος άπέ- 
στη άχύ αύτοϋ, άχεφάσισε νά έπανέλθη αυτύς είς την Ιταλίαν, 4376, διά νά 
διασώση τά τελευταία λείψανα τής κοσμικής έξουσίας τον* χαΐ κατώρθωσε τιρόντι 
νά «εροσοιχειωθή τινάς τών δλως ανεξαρτήτων άηοβάντων διοικητών το», έπιχεί- 
ρησε δε χαΐ ικρός τούς Φλωρεντινούς διαχραγματεύσεις, δτε αΓφνης άχέθανε, τίρ 
4378.— Τότε ήρχισε τύ μέγα σ χ ία μ α  τής δυτικής ίκχλησίαςήτοι ή 4λΙ μα
κράν διαρκέσασα χαΐ ιΐς ττ,ν τύχην τής Ικχλησίας τά μέγιστα έηενεργησασζ 
διχοτομΙ» τής τταπικής άρχής* διότι μία μεν τών καρδιναλίων μερίς προεχει- 
ρίσατο έν Ροιμρ τον Καλαδρον Ονρβανύν ΣΤ ', ίτέρα δέ, καταφνγονσα ιιαρβ τψ  
κόμητι Φόνδιος (τών Φούνδων του Στράβωνος), άνηγόρενσε τύν διαβόητου έπί 
τ ζ  άχανθρωχίφ καρδινάλιον 'Ροβέρτον Γενιοαίον, τον μετονομαοθέντα Κλή-
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2 ', ένοίίβ δ' έξϊ^^άγη μ(ταζ& τών δύο άρχίϊρίων διβμίχη, τη{ 6ίτο{*ς 
Λ ί β-ίμιρορίι: ^ βυ^ρύνως, 4378, ηροκύψας τίτε μ£τα|ύ *Εν«τ[ί« χβΐ
Γίνβύβί τόλιμ&ί, ^ γνωοτδί ίιπδ τδ ίνομα τοϋ «ολέμοο τη? 01>ίοκ(;ΐι («ρομα- 
^ώνβί τη< Ένίτίβ;, χνρι*υδίντο< όηδ των Γίνβυβίων), χχθ’ 8ν δ μίν Βαρνββις 
Ούϊίχδντίί 4τίχ0η μϊτίι τών Ενετών, οΐ ττλίίονίί δέ τύν λοιπών δυναστών τή« 
ϊνω  Ιταλίας, χαΐ δ Λεοπολδος Β' δ Αύατριαχδς, χαΐ δ Λουδοδΐχος της Ουγ
γαρίας μετδ τών Γϊνουαίων, άιίμνηυτον δλ δχττ(σατο ονομ* δ Γενουβΐος οΤχο< 
τών Δ ω ρ ίω ν , χαι ή 'Ενετία «εριτ,λβεν ί?ς τδν έσχατον χίνδυνον. Ό  πδλι- 
μος οδτος χατέπαοσ* δ ι' είρήνης ουνομολογη6ε(ίτ,ς τώ 1381, δ δλ «άπας 
ΟΟρβανδς ΣΤ ', χοτατροπώσας άπδ του 1379, τον Κλ·^μ*ντ* Ζ ' ήνάγχαβεν α'-- 
τδν να φύγτι είς Αύίνιώνα* άλλδ χαΐ «ΰτδς δ Ούρβανδς, διχονο^σας πρδς τους 
«ροτίρους φίλους, 6πδ πάντων άπίτροπιάαθη χαΐ χαχϋς βπίβανεν 2ν Τώμη, τφ 
1389. Ό  διάδοχδς του Βονιφάτιος θ ' ίξηοτελιοεν ετι μάλλον τδ παπιχδν ίξίω- 
μα δια τΐιν άσυνείδητον φιλοχρηματίαν του, χατώρθωβεν όμως νλ χαθυποτά|τ) 
■τδ Ιχχλτ,σιαατιχδν χράτος χαΐ να άνορβώττι Ιν αΰτ^ τή 'Ρώμ^ ’̂ ν  έξουαίαν του, 
δοτέ δ πάπας άπέβη πάλιν μετδ τών Φλωρεντινών ή πρωτεύουσα τής μέαηϊ 
Ιταλίας δύναμις.“  Είς δΐ την δίνω Ιταλίαν ΓσχυονχαΙ δχραταιοΰντο οί τύραννοι 
τοϋ Μιδιολάνου χαΐ οΐ πονηροί Ενετοί, διδτι οδτε δ αύτοχράτωρ Κάρολος Δ ', 
οΐτε δ υίδς χαΐ διάδοχδς του Ούενοεσλάος έπροστάτευααν τους μικρούς δυνάατας 
καί τας μ·.κρας πδλεις. Τον Γολεάτζον, άποβανδντα τίρ 1378, διεδίχθη δ υΐδς 
του Ιω ά ν ν η ς  Γ α λ ε ά τ ζ ο ς ,  τύραννος δίγριος, άλλά πονηρδς χαί ίπιτηδειος, 
δοτις, συλλαβοιν χαΐ φονεύαας, 1385, τύν θίΤδν του Βαρνάβαν, εμονάρχηαε του 
κράτους δχείνου, αυνεδέβη £τι βτενώτερον μετδ της Γαλλίας, συζεύζας την άπύ 
τού πρώτου γάμου θυγατέρα του Ούαλεντίναν (χετά τοϋ άδελφοΰ τοΰ βαοιλέως 
Εαρδλου ΣΤ', Λουδοβίκου τοΰ Τουραινιχοΰ, τοΰ μετέπειτα πολυθρυλλήτου δν 
τή Γαλλική ίοτορίφ ΑύρηλιανοΟ δουχδς* κατέβαλε τον Ιν Ούηρώνι ίρχοντα οΤ- 
χον τών Σκάλων χαί Ιγένετο κύριος τής πδλεως τούτης* Ιπέτιιχε μάλιστα ΙπΕ 
τινα χρδνον χαί την κυριαρχίαν τοΰ Πατουίου, συλλαβών τύν ήγεμδνα αύτης 
Φραγκίσκον Κα^^άραν χαί μερισάμενος μετίι τών Ενετών χαί ίλλων πδλεων 
καί δυναστών τα χτήματά του* άλλ’ ϊπειτα, 1390, οΐ Φλωρεντινοί χαί οΐ Βονω- 
ναΤοι Ιβοήδησαν τύν υίον τοΰΚα^^άρα, Φ ρ α γ χ ΐσ χ ο ν  Ν οουέλλον, νύ άνα- 
λάβη τύ Παταύιον, διά δε τούτου άνεστάλη δπωσοΰν ή φοβερά τοΰ Μιδιολάνου 
δύναμις.

Μετοβοίνομιν ήδη είς τά Γερμανικά πράγματα. Άποθονόντβς τοΰ Καρδλου 
Δ ' τώ 1378, διεδέχθη οδτύν δ ζώντος Ιτι τοΰ πατρύς του προχειρισθείς δχτοι- 
χαιδεχαέτης Ο ύ ενσ εσ λ ά ος. Ή  χοτάστασις τών πραγμάτων ή̂ εο ίι>»χερής* 
μεταξύ τών Γερμανικών πδλεων καί δυναστών Ιπεχράτει άδιάλιιπτος διαμάχη, 
Ινεχα δε τοΰ Ιχχλησιαστιχοΰ σχίσματος ήπιιλεΤτο διά^^ηξις της πρύ χαιροΰ ύφι- 
βταμένης μεταξύ τής Γαλλίας χαί τοΰ Αουξεμβουργικου οίκου συμμαχίας, διότι 
δ βασιλεύς της Γαλλίας Ιτάχθη ύπερ τοΰ Κλήμεντος Ζ', Ινώδ Ούενσεσλάος καί 
οΐ Γερμανοί μεγιστάνες ίμειναν πιστοί είς τύν Ουρβανύν ΣΤ ', τον οποίον χαΐ 
δ Κάρολος Δ ' μικρόν προ τον θανάτ.υτου εΤχεν άναγνωρίσει ώς νόμιμον πά
παν. Ό  Ούενσεσλάος άπέφυγε του νά διαλύση την προς την Γαλλίαν σχέσιν* 
χαί συνεμάχησε μεν, 1381, μετά τοΰ |5ασιλέως τής Αγγλίας "Ριχάρδου Β', τοΰ 
βποίεξαμένου Ιτιίσης τύν Ούρβανον ΣΤ ', καί συζευχΟέντος τήν άδελφήν τοΰ 
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ΟΐκνβισλίοΜ, «λλ’ {νγΕΊίΐ -ηολΐι ά ιΐ ίίχ ϊ τοϋ ν1 δοΛος ί€Μηδ*ίμω«
τού χλ/,ρου, ώ« 6 «βττ^’ ίξ έίαντίας μάλιστα άνΐδιίχθη φίλος των άνβρώπων, 
ο'τινβς, ώς ί* τής μττ* το2 'Ριχάρίου σχίσίως, ίΐστ'γβγον »1ς Βοημίαν τά δδγμα> 
τ« χαι συγγράμματα τοΰ Οΰϊχλιφφίου.— Καθ' οσον όμως άφορφ το αυτοχρατοριχόν 
ά{ίωμο χαΐ την Ισχΰν βΰτοΰ, ϊοίΐξί «ρός τούτο τήν όποιαν χαΐ ό πατήρ άδια» 
φορίαν’ διότι, διατριβών ώς όπι το πολύ ίν Βοημίφ χαΐ περί χυνηγίσι* χαΐ πό· 
“τους άβχολοόμενος, όπΙ τοσοϋτον όλησμόνει τά πράγματα τού χράτους, Δστ* 
«ολλάχνς ΙιΛ δλον μήνα δεν άπιφάσιζε να δώση μίαν υπογραιρτ.ν. Εντεύθεν ή 
άναρχία ίχορνφώθη είς ττ.ν Γερμανίαν. ΑΙ πόλεις, αΐτινες πρό καιρού συνε- 
χρότουν όμοσπονδίας, Τνι άντιταχθώσιν είς την βίαν των ήγιμόνων, άπεβησαν 
δπΐ μάλλον καΐ μάλλον ίσχυρότεραι· άφ’ έτερου οΐ μεγιστάνες, θιωρούντις έαυ- 
τούς κινδυνεύοντας, συνηνούντο όπίστ,ς, άδιάλειπτος δΐ καί φονιχώτατος Εμφύ
λιος πόλεμος Εμάστιζε την δυστυχή Ιχείνην χώραν. Τότε χαΐ ή Έλουητιχή 
όμοσπονδία, προσβληθεΐσα α ^ις  ΰπό τού Αεοπόλδου τής Αυστρίας χαΐ των Ιπ- 
πίων οδτοϋ, χατετρήπωσεν αΰτοίις περί Σ ε μ π ά χ ιο ν ,  Ίουλίφ ί386, είς μά
χην χρίσιμον, χαθ' ήν Επεσε χαΐ αυτός ό Αεοπόλδος, ίπαγιώθη δλ ή όμοσπον
δία Εκείνη, ηίξησι δε ϊτ ι μάλλον ή φήμη τού πεζικού βύτής. —  Ταύτα πάντα 
φυσικόν ήτο να παραγάγωσι πολλήν Εν Γερμανίφ δυοαρΕσκειαν κατά τοϋ τοσου- 
τον όλιγώρου αότοκράτορος* άλλα καΐ Εν Βοημίφ οδ μικρά προΕχυψε κατ’ αδ- 
τοΰ άγανάκτησις, διότι, ίνεχα τής χρηματικής άμηχανίας του, άφήρεσεν άπό 
πολλούς εύπατρίδας τά παρ' αδτών χαταληφθέντα χτήματα τού στέμματος, καΐ, 
ϊνεκα τής άκρατήτου όξύτητος τού χαρακτήρος αυτού, μλ βάρβαρον αληθώς τρό
πον Επολιτεόθη πρ0ς τε τόν άρχιεπίσχοπον Οράγας χαΐ δυο άξιωματικοδς αδτοΰ, 
τόν Ν ιχ ό  λαόν Π ο υ χ ν ίκ ιο ν  καΐ τόν Ί ω ά ν ν η ν  Π ο μ ο ό χ ιο ν  ή  Ν επ ο -  
μ ο ύ κ ιο ν . Εντεύθεν ώφελούμΙνοι ό άδελφός αδτού Σιγεμούνδος (ό διά τής 
συζύγου αδτού Μαρίας, θυγατρός τού Λουδοβίκου Ουγγαρίας, χαταλαβών τόν 
Οδγγαρικόν θρόνον) χαλ ό Ισάδελφος Ίόδοχος ή ’Ιώβ, συνεννοούνται μετά τινων 
Βοημών μεγιστάνων χαΐ συλλαμβάνουσι τόν Οδενσεσλάον, τφ 4394* ούτος άπη- 
λευθερώθη μόν μετ' οδ πολδ, διά συνδρομής τού Ετέρου αδελφού του Ίωάννου 
χαΙ Ε^ρου Ε^αδέλφου του Προκοπίου, Ετι δΕ χαΐ αυτών των Γερμανών ηγεμόνων, 
οιτινες Εθεώρησαν Εαυτούς περιϋβρισθέντας διά τού παθήματος Εκείνου του βα- 
σιλέως* άλλα άπέβη δπέρ ποτέ τραχύτερας χαΐ άσυνετώτερος, χαΐ δυσηρέστησεν 
α ^ ις  πολυειδώς τοδς Γερμανούς. Διότι διώρισε τόν Επ4 τώ ληστριχφ αύτοίί' 
βίιρ διαβόητον Ισάδελφόν του Ίώβ διοικητήν Αλσατίας, Επώλησε, τώ 1395, 
Επί πληρωμή 400,000 χρυσών, τό αξίωμα Γερμανού ήγεμόνος πρώτης τάζεως, 
ήτοι τΜΪ δουχός, είς τόν βδελυκτον τύραννον Μεδιολάνον Ίωάννην Γαλεάτζον, 
μή Ερωτήσας περί τούτου προηγουμένιος τοός Γερμανούς ήγεμόνας, διότι, τέλος, 
τδ> 4396, ένϊρ οΕ Γερμανοί πρό χαιροϋ άπήτουν την παρουσίαν τού αδτοχράτορος 
ή τοδλάχιστον πληρεξουσίου αυτού Επιτρόπου, διώρισε τοιούτον τόν άδελφόν αυ
τού Σιγεμοΰνδον, οστις τοσούτους είχε, κατά την Εποχήν ταύτην, περισπασμούς 
Ιν τφ Ουγγαριχω αδτού βασιλιίφ, ώστε ό διορισμός τον Εχεϊνας ήδύνατο νά 
θεωρηβή άληΟής Εμπαιγμός.

Τψόντι έπι Σιγεμούνδου παρέστησαν κατά πρώτον είς Ουγγαρίαν οί Όσμά- 
νοι ή Όθομανοί Τούρκοι, χοΐ τότε ήρχισαν οΐ ΕτΛ Εκατονταετηρίδας βλας 
διαρχεσαντες μιτσξδ Τούρκων χβΐ Ούγγρων πόλεμοι. Οί Τούρκοι ουτοι εΐχον



*«ββάλ£ΐ δ>οϊχίρω< ίί« τδ ί» Σϊρ6(? Κ ο σ ϊυ φ β Λ ^ ίι ον (Εο9£οτο·ρο1]ίβ}, τώ 
<389, ίιΐϊδ τον βΰτοχράτορβ αδτων Μ ουρίιτ Α', (δοτίί «ρωτοί μ ίτέθ ί»  την 
κυριαρχίαν αΰτων εις την Ευρώπην) ττ,ν αυμμαχικήν δύναμιν των Σίρ5ων, 
ΒοβνίοΛ, Βουλγάρων, Βλβχι·« χαι Άλδανων. Έ» τή μάχη τα'ύτη εΤχον « ί« ς  
μεγαλώνυμοι έχατ^ρωΟεν ά|ρωί«' ά^’ ένδς 6 γενναίος των Σέρβων ήγεμών Λά
ζαρος, άφ' ίτδρου αύτδς ό Σουλτάνος Μουράτ. Τοΰτον διιδάχθηδ Β αγιαζ^^τ 
Α', δοτις, χατααχηοας υποχειρίους τούς Σερβους, Βουλγάρους χαί Βλάχους, ήπεί- 
ληαε την Βοανίαν χαι προαεβαλεν θύτην την Ουγγαρίαν. Ό  ΙκπλαγεΙς Σινε- 
μούνδος άτράπη προς ίπαααν ττ,ν χριβτιανωσυνην, ίπιχβλούμενος την ουνδρο- 
μην αύτής· Τφίντι πολλοί γεννοιίτατοι δ’ννάσται χαί Ιππείς της Γαλλίας χαϊ 
της χάτω Γερμανίας ίδραμον είς Ουγγαρίαν, Τνα ίιποδυθώαι τον δπερ πΙοτεως 
δχεΐνον άγωνα. Κατά δυατυχίαν 1ν τώ ατρατίρ αύτφ ούδεμία δκεκράτει πειθαρ
χία  χαΐ ένόττ,ς, ό δε Σιγεμοΰνδος πολύ άπεΐχε του νά ^ναι Ινάμιλλος του Φοβεροϊ 
αύτου αντιπάλου. 'ΌΟεν δν τή χριαίμιρ μάχη^τις αυνεκροη^θη, τη 28 Σεπτιμδρ. 
4396, περί Ν ιχ ό π ο λ ιν ,  ή εχβαβις του άγώνος άπέδη δλεΟρία είς τούς χριατια- 
νοΰς* ολόκληρος αχεδον αυτών ό ατρατύς Ιν μίρει <ν τή μάχη αυτή ήχμαλο)- 
τιυΟη ή κατεχίπη, Ινμερει έν τή <ρυγή ίφονεύΟη ή Ιδουλώθη. Έ κ τών δλίγων 
διααωθεντων ήτο χαί δ Σιγεμοΰνδος, οατις τοσούτους ϊττειτσ, ΙπΙ πολλά {τη, 
εαχεν έοωτεριχούς περιαπααμούς διά τάς στάσεις τάς οποίας προεχάλει ή χου- 
φότης, ή άσωτία χαί ή ώμδτης του, ώστε δεν είμπόρισε νά μεταβή είς Γερμανίαν 
•ύς Ιπίτροπος του αδελφού του, οί δέ Γερμανοί ήναγχάαθησαν οΤχοθιν νά φρον- 
τΐσοισι περί τής σωτηρίας των, άπαλλαττδμενοι τού άχρηστου αυτών βασιλίως.

Ττ,ν πτώσιν τού Οΰενσεσλάου Ιπετάχυνεν ού μόνον ή δσημερβι πρ'αγομίνη 
βιαιοπραγία καί οίνογλυγία αυτού, άλλα χαί ή ύπύ τών δυτικωτέρων τής Εδρώ- 
πης δυνάμεων άπαιττ,θεϊσα δπίμβασίς του προς διάλυσιν τού σκανδαλώδους Ιχ- 
χλησιαστιχου σχίσματος. Το έν Οαρισίοις πανεπιστήμιον, μάλιστα δλ η3εϊς 
αυτού ίνδρες, δ σοφάς χαΐ σταθερός καγγελάριος Γ έρσ ω ν  χοΐ οί δδο πολυ- 
θρδλλητοι διά την εύφυ<αν, την έπισττ'μην χαί τού; άγώνβς, ο9ς κατ£?«λον κατά 
τών χαταχρ^ίσεων τής παπικής Ιξουσίας θεολόγοι Ν ικ ό λ α ο ς  Κ λ έ μ α γ γ ι ς  
χαί Π έτρ ο ς  Α ίλ λ ύ ς , εΤχον υποβάλει, τώ 4394, είς τάν βασιλέα τήςΓαλλίας 
Κάρολον ΣΤ ', γνωμοδόττ,σιν περί τής κατοστάσεως τής έχκλησίας καί εΤχον 
χαταπείσε: αδτάν νά ύποχρεώση τούς δυο διαμαχομένους πάπας, Κλι|μεντα Ζ' 
χαί Βονιφάτιον θ ',  νά παραιττ,θώσι τού αξιώματος, Τνα οί καρδινάλιοι, ίνεοβέν- 
τες έπειτα, έχλέξωσι νέον τής έχκλησίας αρχηγόν. Εντούτοις, άποθανόντος χατά 
Σεπτέμβριον τού αυτού {τους τού Κλήμεντος, οί έν Αδενιώνι καρδινάλιοι προ- 
εχέιρίσαντο νέον πάπαν, τον Β ε ν έδ ιχ το ν  1Γ, δστιςδεν ένέδιδεν είς τήν άπαί- 
τησιν έκείνην, άλλ’ ήβιλι νά διορισθώσιν έχατέρωθεν διοιτηταί, Τνα χρίνωσι τίνι 
προσήχει τά άξίωμα, αδτώ ή τώ Βονιφατίφ· δ Βονιφάτιος τΟ.ος άπήτει τήν 
σογκρότησιν κοινής σν^δου. ΌΟεν δ βασιλεύς τής Γαλλίας, χαΙ οί την γνώ
μην τούτου παραδεξάμενοι βασιλείς τής Καστιλλίας καί τ7- Αγγλίας, Ιδω- 
καν είς άμοοτέρους τούς πάπας προθεσμίαν, Τνα ποάςωσι κατά τά άποφασι- 
τθέντα, προσθεντες, δτι άλλως θέλουν παύσει τού νά ύπακοίωσιν είς αύτούς, 
οπερ καί έγένετο τιροντι τώ 4398, παρελΟούσης άνωοϊλώς τής προθεσμίας. 
Συγχρόνως δε προσεχλο',βη νά συμπράξη είς ττ,ν διάλυέιν τής έχχλησιαστικής 
ίριδος χαί το Γερμανικόν έθνος, το όποιον, Ινώ οΐ ίλλοι λαοί Ιζήτβυν νά βπαλ-
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λαγώιΐΜ τη; αύββιρίίί*; χαι τών χβταθλίψεων το5 πϊΐτβ, χατεμαβτ^ζίτο £»πό 
τού ΒοΛφβτίου, ί|ΐπορ*υομΙνου μ ϊ «ανδβλώδη τρίπον, Ιν Γιρμον{(?, συγχ«»- 
ρητήρια, τβ Ιχχληβιαστιχ* χτημβτβ, τ« ; οικβίτιχβί βποφάιτίΐ; χτλ. Κβτ’ άρχΐ; 
και ό Ούινβίβλάο; *αι ή ·πλειονοψτ,^{» τών τ,γεμίνων ίφάνηααν διατεθειμένοι ν* 
οι>μΛράξΜτιν ίντόνω; μετά τήί δυτιχωτερας Εΐρρωπης* άλλα μετ 4λ[γον δ Βςνι- 
φβτιο;, δωροδοκήοας τού; ί·Λ\ τοντφ ατβλέντα; «ρδς αύτόν ηρέοτδει; χαΐ ώφελη- 

' θείζ άιιδ την δυββρεοχειαν ί,τι; ιιρδ χοιροΰ έπεκράτιι εν Γερμανί^ χατα τοΐ5 Ουεν- 
αεβλάου, ?τε δε ά«δ τή; προδοαίβ; τοΰ άρχιεπιβχόπου Μογοντιάκου Ίωάννοο, το- 
βο5τον ένετεοίηβε τρόμον εί; τόν αΰτοκρατορα, ώστε οκτος ίγένετο χαθ όλοχλη- 
ρΐον υχοχείριο; τοΰ πάηα έχείνου, θιις εί; τούς ιιόδβ; ούτοδ χαι ούτά τδ  δί
καια τη; Γερμανική; έχκλτ,σίας. Τοιοιιτοτροπω; «ί Γερμανοί, έγχαταλειφθίντες 
όηδ τον βοσιλεω; οίιτών χαΐ ί*Λ0 τοΰ «ρώτον αίιτών άρχιερέως «ροδοβίντε;, 
έχΐ μάλλον χαΐ μάλλον ν«ΐχνψαν ε ΐ; την 'Ρωμαϊχήν δονλοσ-νντ,ν· χαΐ τοΰτο καθ’ 
ήν ίηοχήν οΐ Γάλλο», νπδ τοΰ ββσιλέω; των σττ,ριζδμενο» χαΐ νΐίδ τών βοιρών 
αντώ* θεολόγων χειρογωγονμενοι, χατα πρώτον ονεκήρνξαν τα δίκαια χαΐ προ
νόμια τή; εθνική; αυτών εκκλησία; χαι άντεταξαν ισχυροί.; φραγμοί.; εΐ; τά« 
παπικά; καταπιέσει;. Διότι οί Γάλλοι, πονσαντε; τοΰ νά ΰποχουωσιν είς τον 
πάπαν ιώτών, έζίδωχαν συγχρόνως διαχτ'ρυξιν, περί τών έχχλησιαστιχών αυτών 
δικαίων, ήτις, γνιίστή ΰπδ τδ δνομα τή; π ρ α γ μ α τ ικ ή ;  δ ια τ ά ξ ε ω ;  χαι 
κανονίζουσα τον εΐ; τά ίχχλησιαστιχά άξιώματο τής χώρα; διορισμδν άνευ της 
ίπεμδάσεω; τοΰ πάπα, πολλάχι; ϊπειτα ήχυρώθη χαι πάλιν έξεδόθη. —  Δεν 
εσωοε δέ τον Οΰενσεσλάον δ ίζευτελιβμδ; έχεϊνος, άλλ’ οί ίχθιστοι αύτοΰ Ικλε- 
κτορε; Μογοντιάχου, Τρευιρών, Κολωνία; χαί Παλατινάτου, ίηανειλημμένω; 
βυνελΟόντες, τελευταΐον, τή 20 Αΰγοΰστου 1400, χαθήρεσαν ^ ν  βασιλέα, ώ ; πα- 
ρα5άτϊ,ν τών νόμων τοΰ κράτους, καί άνηγόρευσαν άντ’ αντοΰ, £να έ | αδτών, τδν 
«χλ.Εχτορα τοΰ Παλατινάτου 'Ρ ο υ π ρ έ χ τ ο ν  Γ ', ίπ ΐ τφ  δρφ τοΰ νά χαταπαυ- 
ση τά άπδ τών ληστρικών Ιππέων είοπραττδμενα τέλη, νά συνδέση πάλιν μετά 
τοΰ κράτου; τδ Μεδιόλανον καί νά έπανορθώση τά έχχλησιαστιχά πράγματα.

Ό  βασιλεύς 'Ρ ο υ π ρ έ χ τ ο ;  ήτο άνήρ πράο;, δίκαιο; χαΐ γενναίο;” δένηΰδο- 
κίμησεν δμω; ε ΐ; οσα έπεχείρησε. Τώ 440 ί, έζήτησε νά άναγχάση τδν Ούεν- 
«εσλάον διά τή ; βία; νά τδν άναγνωρίση, άλλα, χαίτοι £χων συνερ' .δ ; πολ
λοί.; ατασιάσαντα; ΰποτελεϊ; τοΰ τελευταίου τούτου, άπέτυχε, διότι δ Οΰενσε- 
ετλάο; ένέδωχεν εΐ; όλα; τά; άζιώσει; αυτών, ώστε οί Βοημοί, Ιπιτυχόντε; δ,τι 
άπεθύμουν, έζέίαλον όμοθυμαδον τή ; χώρα; των τού; Ιμβαλδντχ; Γερμανούς. 
*Επειτα έκεχείρησε νά καταπολέμηση τόν ήγεμδνα Μεδιολάνου Ίωάννην Γα- 
λεάτζον, άπδ χοινοΰ μετά τών Φλο.ρεντινών χαί τοΰ Φραγκίσκου Νοουέλλου* 
ήττν',Οη δμο>; περί Βρεσκίαν, τή 21 Όκτωβρίου 1401, ί>πδ τοΰ ίσχυροΰ άχεί- 
νου δυνάστου χαί έπανήλθεν άπραχτο; εΐ; Γερμανίαν, ουδέ χ&ν στεφθεΐ; έν ’Ρώ- 
μη, διότι δ παπα; άπήτησε προ τούτου παρ’ αυτοΰ την δπόσχεσιν, δτι δεν θέ
λει άναμιχΟή ε ί; την περί τοΰ παπιχοΰ άςιώματο; δριν. ^ " Α μ α  δε άναχω- 
ρήσαντοςτοΰ ’Ρουπρέχτου άπδ την Ιταλίαν, δ Ίωάν.ι,; Γαλεάτζο; κατέλαβε την 
Βονωνίαν, κατατρόπωσα; τδν ήγεμδνα αυτή; Ίωάννην Βεντισόγλιον, χαί έφαί- 
νέτο ήδη έγγΰ; νά χυριαρχήση άπάση; τή ; Ιταλία;, οτε άπέθανε κατά Σεπτέμ
βριον 1402, χαι τά πάντα μετεβλήθησαν. Κατά ^ήν διαθήκην του, τδ χράτο; του 
ονινεμηθτ, μίίαξΰ τών δύο βνσ,λνχων υίών του, Ίο )ά ννου  Μ αρία , λαβόντο; τδ
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Μίδιίλβϊβν κβΐ τ&ν τίτλ-ην « ΰ  δθ'«^ί, κβΐ Φ ιλ ίιτ « β «  Μ αρία, οβτις ηρ{̂  
Πβυίας ώί χδμη«* ί■  ̂ δΐ ιδν τρίτβν, νέίον, υίον Γ α β ρ ιί ,λ  Ιδόβη ή προτ- 

γβϋμίνωί κατβλτ,βθεΐβο Πίσβ μ«τ4 ιιολλών μικρών ττδλεων, *α^ ή μτ'τηρ Α  ΐ- 
χ α τ ε ρ ίν *  άνίλββ* ττ,ν Ιτητροχίίβν. Ά>λ4ι τώ 1403 δ Βονιφίτιο: ά(ΐ>·>·ρί«ν 

τοίί δίβενεΐί βΰτι>ύ  ̂ διοδίχουί ττ,ν Βονωνίαν, τδ ’Αϊίιτιον χαΐ ■τ̂1ν'Π5οβ■̂« 
αίαν, τή) 8ε 1406 οί Φλωρεντινοί χατίλβδον ττ,ν Πίβαν. Ά φ ' ίτε'ροο, οί Ενετοί 
ίκορίεοααν ττ,ν Ούτ,ρώνα, τήν ΟοΓχεντίαν χ*1 5λλας «δλεις, χαταδαλδντεί δε τον 
Φραγχϊσχον Νοουέλλον, χεριέλβδον εί« τδ χράτο; των χαΐ τδ Παταόιον. Πρτς- 
το’Λβις ό ββοιλεύς τή« Νεβπδλεως Λαδισλάος Ιΐίώληαεν εί« τοδ? Ενετού;, 
Ί410 , την Κίρκοραν, ίχων χρείαν αύτών, διδτι πρδ χαφον, 8ν καΐ μαχαίω;, 
ήγωνίζετο νδ άφαιρίαη την βαοιλείαν τή ; Ουγγαρία; δχδ τδν Γιγεμοΰνδον. —  
Τον ΑβδιΛάον τούτον άνεγνώριαεν <5; βασιλέα τη; Ουγγαρία; χαΐ δ Βονιιρέ- 
τιο;, δστι;, ϊτρο^ίοδτοι;, άοου αυνίπραξεν ε ί; τίιν καΟαίρεαιν τοΰ Ούεναεσλάου, 
έπειτα δταλαντεόΟη μεταξύ αύτοΰ χαι τοΰ 'Ρουπρέχτου καί τελευταΤον δνεγνώ- 
ρ ι« , τώ 4403, τδν Τουπρέχτον έπιβημω; ώ ; βασιλέα 'Ρωμαίων. Αΐ δι,'ο αυταε 
«ράξει;, δυσαρεστησασαι τού;τε Ούγγρου; χαΐ τού; Βοημού;, Ιπτ^γαγον την άηδ 
τ ω  'ΡωμαΤκοΰ Ορδνου άπόστασιν αύτών. Κατα Απρίλιον τοΰ 1404, οΐ Ουγγροε 
άντέταξαν, δι8 νδμοο περίφημου, ε ί; τα; παπιχδ; χαταχρι'σει;, τού; πρδ χαιροΰ 
δν Άγγλίφ υφισταμένου; φραγμού;, διδτι ώρισαν, οτι πάντα τύ έχχλησιαατιχχ 
αξιώματα κοί χαρπώματα βελουν οίδοσΟαι ύπδ μόνου τοΰ βασιλε'ω;, χβΐ δτε 
δνευ τη ; άδεια; αύτοΰ τύ παπικλ βεσττίσμοτα ούδιν θέλουν ίχε ι χΰρο; έν τ»μ 
χράτει. Εν Βοημία δεν ?γινε τοιοΰτδ τι, άλλα πολλοί Ιεροκηρυχε; τού; οποίους 
δ Ούενσεσλάο; ήνείχετο, οΐ δε ήγαναχτημίνοι κατύ τής δολιδττ,το; τοΰ Βονι- 
φατίοι» ΒοημοΙ εύχαρίστω; Ι^κουον, προσίδαλλον, χατα τα δόγματα τοΰ Άγγλου 
Ούιχλιφφίου, ολόκληρον τδ σύσττματή; δξηχρειωμένη; Ιχχλησίας, τα δε κηρύγ
ματα αυτών δεν ητο τόσον εύχερε; νδι λησμονηΟώσιν, οπω; συνέβη ώ ; προ; τδν 
Οΰγγαριχδν έχεΤνον νόμον, δτε βραδύτερον ή 'Ρωμαϊκή αυλή χατώρβωσε νκ 
ίΐροσοιχειωθη αϊΟι; τδν Σιγεμουνδον. Ίδίω ; δε δ Ι ω ά ν ν η ;  Ο ν σ σ ιο ;  ήΠυε· 
βίοβοζ, δστι; άπδ τοΰ τέλους τη ; <4 έχοτονταετηρίδο; ήτο καθηγητή; τοΰ έν 
Πράγφ πανεπιστημίου, ύπεσττ,ρίχβη τότε ε!; τα; μετορ|^υθμιστιχα; αΰτώ οπο- 
πείρα; ού μόνον ύπδ τοΰ βοσιλίω; καί τοΰ 2θνου;, άλλα καί ύπ’ αύτοΰ του μετά 
πενταετίαν τοσουτον άπηνώ; χαταδιώξαντο; αύτδν άρχιεπισχόπου Πράγα; Σβίγ
κου, ή δ ΐ διδασκαλία του ?^ριψε ρίζα; ανεξάλειπτου;. —  Έν Γερμανίφ δ 'Ρου- 
πρέχτο; ϊπραξεν ο,τι ήτο δυνατόν προ; άνόρθωσιν καί κραταίωσιν τοΰ ού-οκρα- 
τοριχοΰ άξιώματος, άλλ’ ?σχεν άντιπράττοντα τδν Ιχθρδν πάση; τάξεω; άρχιε- 
«ίσκοπον Μογοντιάκου Ίωάννην* αΐ ονατβλικαί καί βορειοανατολικαί του κρά
τους χώραι ουδέποτε άνεγνώρισαν αύτδν, άπδ δε τοΰ 1407 χατιξανέστη κατ’ 
εώτοΰ καί πάσα ή νοτιοδυτική Γερμανία, ώστε, χατλ τού; χρόνου; τούτους, τα 
δ ^  χυριώτατα τή ; άρχη; έν τώ μισαιώνι έρείσματα, η τι αυτοκρατορία, δηλα- 
δη, καί ή παπική έξουσία, έφαινοντο έγγύ; τοΰ νλ διαλυθώσι καί να πεσωβιν. 
Ε ί;  ποΤον έξευτελισμδν κατηντησε τδ παπικόν άξίωμα, έξάγεται καί έχ τών 
προηγουμένως Ικτεθέντων καί έ| δσων ήδη πρόκειται να έκθέσωμεν.

Η Γαλλία καί οΐ άλλαι πολιτεΐαι οσαι ήσαν όπαδοί του έν Αύενιώνι πάπα 
•Τχον μίν παυσει ύπαχούουσαι εί; αύτδν, καθώς καί ή Α γγλία, ε ί; τδν ίδιον αύτή; 
παπαν Βονιφατιον θ  '  βλλ έπειοη οί Γερμανοί δίν ήΟέλησαν ή δεν ήδυνήθησαν νβι
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20^ ΜΕΪΠ ίΥΓΟΡΙΛ
ΰ«οχρ'<'ιηι>οι τελιυΐβΤον ίΐς  -ώ νά άιτοΟίν^ άξίωμα α&ΐοΰ, ΙκΙ ^  τ(  ̂
}'>’Κ  μ,χλίφχα, δι^ {ιπ  ̂ τοΰ έν 'Ρώμ^ τ:άπα άνχγνωρίβιω; τοΰ νέου αύτο* 
ΐτράτορος, στινώο η£λιν μ ιτ ' αϋτοΰ ουνιδέθτ,οαν, ή Γαλλία, ή Εαοτιλλία, ή Πορ
τογαλία χαΐ ή Σιχ(λ(α ίν^γνώριαχν ίχ  νέου τδν Βΐνέδιχτον έπ ;τ^ ω ς, 1403, 
ώ{ νέμιμαν «άηαν (ή Άραγωνία οόδέποτι £παυο(ν (έναγνωρΕζουτα αύτδν, δι4τ( 
ητο όιτέ.χοοί, φίλοί χαΐ αυγγενης τοΰ ββσιλέως της), άφοΰ δμως τον {«ίχρέω- 
βαν ν’ άηοφανθή, δτι θέλε» άχοΟέοει τδ «οιιιινδν ^ ίω μα, αμα χαΐ 4 έν 'Ρώμρ 
«ντίΐΜίλές του ιτρά|η το αΰτδ. "Αν χοΐ ό Βενέδιχτος έέέχΟη την ΰχοχρέωοιν ταύ- 
την έίχ_ι ιίλιχρινόός, προέτεινεν όμως την παραΕτηβιν ε!ς τον έν 'Ρώμη οτάπαν. 
Ό  Βονι^-ηος αιιέχρουοι την κρδτββιν χβΐ μετ’ δλΕγον, 1 ΌχτοοβρΕον 4404, 
ΑκέΟανιν' ο1 δε 'ΡωμαΤοι καρδινάλιοι «ροεχειρΕβαντο άμέτως άντ' αΰτοΰ τδν 
Ί ν ν ο χ έ ν τ ιο ν  Ζ', δβης ΙπεγεΕρηοι μαχρίις ιιρδς τον Βενέδιχτον διαπραγ- 
ματεύαεις περί της άμοιβαίας άποΟέαεως τοΰ παπιχοΰ ά^ιώματος, άλλα δεν 
εΤχε «λείονα τοΰ άντιπάλου τ:ρδς τοϋτο προθυμίαν. Άποθανδντος έπειτα τοΰ 
Ίννοχεντίου χατά Νοέμβριον 1406, οΐ έν 'Ρώμη καρδινάλιοι άνηγόριυααν τον 
Γ ρ η γ δ ρ ιο ν  ΙΒ'* πρδ χαιροΰ δμως έπιθυμοΰντες την χατάπαυοιν της έριδος 
τούτης, όπεχρέωοαν χαι τούτον, ώς τούς προχατόχους, νά αυνεννοηθή μετίι τοΰ 
Βενεδίχτου χαι νά γράψη «υτω» οτι έπιΟυμεΐ νά Ελθωβιν εις προοωττιχην βυνέν- 
τευξιν χαι οτι άοπάζεται άπδ ψυχής τον ΰπδ τής Γαλλίας προτεινόμενον ουμ- 
βιβαομδν. 'Ο  Βενίδιχτος, πιεζδμενος άφ’ έτέρου ύπά των Γάλλων, έπροβτοιήίίη 
βτι δέχεται την βυνέντευξιν χαΙ ώρίβθη μάλιστα, χατά Απρίλιον 1407, νά 
γίν.) αυτή είς Σαυδναν. Αλλά τοβαΰται τδτε Ιγένοντο δπά άμιροτέρων τών πα
πών ραδιουργία: Τνα άπογύγωβι την ούνοδον ταύτην, δοτέ χαΐ τοΰ Γρηγορίου 
χαΙ τοΰ Βενεδίχτου οΐ καρδινάλιοι, άγαναχτήοαντες, Ιγχατέλιπον αΰτούς, χαι, 
ετυνεννοηΟεντες πρύς άλλήλους, δριοαν οιχοθεν, δτι χατά Μάϊον τοΰ 1409 θέλει 
βυγχροτηθή χοινη τής Ιχχληοίας σύνοδος εις Πίσαν. Ά φ ' ίτέρου ό μέν Βενέδι- 
χτος βυνεχάλεσεν Ιδίαν σύνοδον είς Περπιγνάνον, δ δλ Γρηγδριος είς Ούδΐνον* 
άλλά είς τάς τελευταίας ταύτας δλίγιστοι προσήλθον' μδνη ή έν Πίσα έβεωρήθη, 
τοδλάχιστον κατ’ άρχάς, ώς γινιχή σύνοδος, δεν έπέτυχεν όμως τοΰ σχοποΰ αύ- 
της, διδτ» έπιχείρησεν άηερισχέπτως τήν χειροτονίαν νέου πάπα, έ$ ου ή δυτι· 
χή Ιχχλησία κατήντησε νά λάβ^ ^ύτε τρεις προΓσταμένους.

§· 24
Συ[ΐπληρεδσαντες ·ςτ,ν μέχρι τοΰ τέλου{ τής τίσταρεςκανίεκά-πϊς 

τονταετηρί^Οί Ιβτορίαν τών πολιτειών τή ; μέ^'/χ καΐ ίυτικωτέρας Ευ
ρώπης, έηχειροΰμεν ή ί»  νά έχΟεεωμεν τ ή ν  τ ε λ ε υ τ α ία ν π ιρ έ ο ίο ν  
τ ο ΰ  Β υ ζ α ν τ ιν ο ύ  β α σ ιλ ε ίο υ  χα ΐ την μετ’ αυτής βτενώς συνδε- 
δ^μ^νην ά ρ χ ή ν  τοΰ  ό σ μ α ν ικ ο ΰ  κ ρ ά το υ ς .

τ ο ρ ία  1 ' μ έ χ ρ ι  ·ϊή«
τα λ ή ψ εω ς  τ ή ς  Κ α λ λ ιπ δ λ ε ω ς . Ίστορτ'σαμεν Ιν σελ. 195 χβΐ ίπ· τήν 
έν τή 13 έχατονταετηρίδι γενομένην μεγάλην άπ' άνατολών έπιδρομήν τών συγ- 
κλύδο» Μογγολικών, Τατοριχών χαΐ Τουρκικών φυλών Χ(ΐι τη» άρχήν τοΰ 
έντεΰθεν προκύψβντος αχανούς ύπδ τον Δζιγγισχάν κράτους. Το κράτος τούτο 
«V διετηρήθη ηνωμένο», άλλ’ αμα μετά τον θάνατο» τοΰ Δζιγγισχάν, διεσπβ-



•«1) {{ί 4 δονββτίίβί, (*5>. ών μία, ίίρβίοϋββ *?< την ιτίλιν την 9ημ»- 
ρ«ν ίνοιίβζομένην ΠίχχΙγγ, ίθίωριΤτβ χυρίαρχος τών ίλλων. Ονδ’ (Λτω δμωί 
χατβχιρμβτίβθΐν τδ ϊργον τοΰ Μογγίλοι^ χ««χτητοδ, διίτώΟη ΙκΙ ι»λί>ν χρδ- 
νον· ί;ίτ», χ3τ4 τίι τοδ Δ ζιγγινχΐν  δρίϊθέντ», ή διβδοχη, ιΐς  τ^ς ί ί ϊ ' οδ- 
τοδ χβτϊγβμένος δυνο»τίίβί, δίν ΐΓροντ,χι τφ ιτρισβυτίρφ οΐξ), άΛοθα-
νδντ« ίν ίς  των χίβαΑρίχη ήγίμένων, ϊιτρί«*ν Ιχάβτοτ* ν ί  »υνίρχωνται δπ«ντ*ς 
οΙ ’̂ γκμόνκς τοδ ββσιλιχοΰ οίχοο 7νϊ ίχλέξωβι τον διάδοχον, Έντίδβεν ί[ Ιοτο- 
ρ(« των άπογδνων τών δΰο ιιρε»6οτίρων τβΰ Δζιγγιτχάν νΙών, Τζβγχβτάϊ χ« ί 
ΤοχοοοχΙ, οδδεν ίλλβ ΐΓ»ρ£σττ,οιν ιίμή άοιαλείπτοιις των διβιρδρων μνηβττ,ρων 
τής 4ρχή€ ίΕολέμοος* χβΐ ή μεν μ?β τών δονϊοτΕΐών τούτων ήφανίβΰη ?τι βχδ 
των μίοων τής 44 Ιχατονταετηρίδος, ή δί άλλη ικρί τβ τέλη τής 48, Ομο(α 
άνοφχέα έπήγβγε χβΐ είς Περοέαν, τιερί τδ 4336, την χβτάλυοιν τής xνριβρχ{«^ 
των άπογδνων τοΰ μεγάλου δορυχτήτορος' άττδ δε τής Σινιχής ΙξώοΟηββν ουτοε 
τφ  4368, μή διαττ,ρήοιείίτες εΙμή την χυριαρχέβν τών νομβδιχών φυλών χ*1 
στιφών τής μέσης ΆσΙας.“~Εΐς τδ χολοσσιαΤον έκεΐνο, βλλβ χρδβχβιρον, χατορ” 
θωμά τής Μογγολικής φυλής, αί Τουρχιχαι φυλβΙ έπέχουσιν ολως δευτερεύου- 
σβν θέσιν* «ολδ δε μάλλον λίγου άξιοι άπέβησον χβι προ βΰτου χοι μετ’ αΰιί. 
Ε ίς την Τουρκικήν φυλήν (ήτις, χοθβ έλάβομεν άφορμήν νά ειπωμεν, διιεφίρει, 
ώς χοι ή Ταταριχή, οδσιιοδώς τής Μογγολικής, διότι άμφδτεροι ο4 πρώτος 
υπάγονται είς τδ Κβυχβσιχδν γένος) άνήχον οΐ πολυΟρύλλητοι Σελσοΰχχοι, τών 
«ποίοΝ έξεθέσβμεν τήν Ιστορίαν Ιν σελ. 434— 433, Τούρκοι, Τάτβροι χοΙ 
ίλλοι Κβυκάσιοι ήσον χβΐ οΐ Μβμελοΰκοι, οΐ της Αίγυπτου άρξβντες (σελ. 493 
χοΐ 200). Αύτο τδ μέγ* Χοβορεσμιακδν κράτος, σελ. 494 χοι έπ., διά τών 
Τούρκων οίιτού μισθοφόρων άπέδη μάλιστ* φοβερδν, χβΐ ό Ισχβτος αυτού Χουλ·* 
τάνος, 4 Ενδοξος χοι άτυχής ΔζελβλεδδΙν, σελ. 496— 497, διά τών Τούρκοκ» 
αυτών κυρίως κατώρθωσε ν’ άνθέξη ΙπΙ τοσοΰτον είς τδν Μογγολικόν χείμαρρον. 
Ό τε δ ΐ τελευτοΐον Επεσε τδ Χοββρισμιαχδν κράτος, μία τών Τούρκων τούτων 
μοΤρα, συμποσουμένη είς 80,000 ψυχών, χοτέφυγιν είς τήν βνω Αρμενίαν. 
ΚατεδιώχΟη δμωςχαί έντοϋθβ 6 ήγεμών οδτής Σ ο λ ιμ ά ν  κβι Ιπνίγη εις πο
ταμόν τινα, οί δε τέσσβρες αύτοΰ υΙοΙ Ιζήτησαν τήδε κάχεΐσε κατοικίας, άλλά 
μόνον εΤςίξ αυτών, δ ’Ε ρ το γρ ο υ λ , είναι άξιος μνείαςέντή Γενική Ιστορίφ, 
διότι έγένετο ιδρυτής του Όσμονικοΰ κράτους. Ό  Έρτογρούλ έβοήθησε, διά 
τών έπομένων ούτιρ ευαρίθμων Τούρκων, τδν Σελσουχχιχδν Σουλτάνον Άλαεο- 
δίν, ενα τών πολλών Τούρκων ηγεμονίσκων τής μικρας ’Λσίος, οΐτινες τότε 
διετέλουν είς άδιαλείπτους πολέμους είτε πρδς τούς Βυζαντινούς, είτε προς 
άλλήλους. Έλαβε δέ ώς άντβμοιβήν τήν υποτελή ήγεμονίον τής Άγκυρας, 
κατέστη όμως μετ’ όλίγον ονεςάρτητος, έςίτεινε την κυριαρχίαν ουτου προς 
βο^άν, καί ΐδρυσεν ίππιχδν, τδ όποιον, πολλαπλασιασθέν Επειτα ύπδ του 
υΙοΰ του Όσμάν καί τοΰ έγγόνου του Ούρχάν, άπέβη φοβερδν διά ττ|ν πειθαρ
χίαν καί τδν φανατισμόν αυτού. —  Έ πΙ Ό σ μ α ν , συνέ^^ευσαν δπαντες οί γεν
ναιότεροι τών Τούρκων είς τδ ύπδ τοΰ Έρτογρούλ χατοκτηθεν φρούριον Χαρα- 
χισβαρ, τήν έδραν της κυριαρχίας του. Τδνέοντών Όσμάνων κράτος πρβήχθη 
■«ίχιοτα, άφ’ ένδς μεν διότι υΐ Βυζαντινοί, μετά τήν άνάχτησιν τής Κωνσταντι
νουπόλεως, παρτιμέλησαν τήν μικρόν Άαίαν, άπασχοληΟέντες είς τούς έν Μα- 
κεδονίφ, έν Θράκη καί έν τή κυρίως Έλλάδι πολέμους, «φ' ίτέρου διότι οΐ μι>
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»&ο· τ '*  γώρβί Τβύττ.ί Τοΰρχο» ί,γ«μ^ν*« τ,αχψ ίι^ρτιμίνοί *«1 ίιτυριφωνβι, 
δΐ βτρβτεύ^ιβτβ α&των ώμοϊώ^ον λ·ρ«ών βν|Λμορ(βς. Οί Ό^μίνοι ίςίνβντίβ< 
Ιλαβον κατ’ &λ(γον δργανινμ^ καριμιρτ.ρή τη ; «ριουδαλιχής έν Εΰρώττ^ Ιιτπο* 

>τ((α«. ’£χΙ ιιάβι τύχδλοΜΙ τας (ί« ττ,ν ^ριιον μιχρΐν Άβ{αν χαταχτγ{»ις 
αυτών χαΐ τοΰτο, οτ( αυγχρδνΐιΚ ίτίραι Τουρχιχαι ψυλαι έδήουν το μίοημβρι- 
νδν της χώρας τούττ,ς μίρος Χ*1 ττιν δυτιχτ,ν αυτής «οραλίβν. ΈνΛ λοιιτόν βΐ 
£λλοι αύτο) Τοϋρχοι χατιλάμβανον τα παράΧια τοΰ Αιγαίου πιΧάγους καΐ δλπ]- 
λίτουν τας νήαους, οΐ Όαμάνοι έατράτιοον έ«ι την Βιβονίον καί άιτίδιβίζοντο 
Ιχ  διαλειμμάτων «Ις τά ηαράλια τής Θράκης. Μιχρον ττρδ τοΰ θανάτου τοΰ Ό ·  
αμαν, 4326, ηαρςδάθη εις αύτοΰς ή πρωτιύουαα τής Βιθυνίας, ή δχυρα Προΰαχ, 
ήτις τ&τε χβτέατη πρωτεάουαα τοΰ νίοι> Όβμανιχοϋ κράτους. Ο ΰ ρχά ν, 6 τβϋ 
Όαμάν υίός, χατίχτηαεν {«ειτα χαί την Νίκαιαν χαι τήν Νικομήδειαν, χατε* 
λαβιν αηασαν την Βιθυνίαν χαι την Παολαγονίαν, Ιχ ι δε τέλους επιχείρησε χαΧ 
ς{ς τήν Εδρώπην μονίμους καταχτήσεις, διότι, δν ίτει 4357, τά ληστριχά αθ· 
το» στίφη έχυρίευσαν την θρακιχήν χερσόντ,οον χαΐ την τταραχειμόνην αδτ^ 
παραλίαν, πρδς άνατολάς μεν μέχρι 'Ραιδιστοΰ, πρός δυσμάς δε μέχρι Κυψέλων 
χαΐ νφδς βο^^αν μέχρι Τσουρούλου (ΤεςΗοεΙΐ) καί Χαριουπόλεως (Πίετβΐιοϋ]· Ό  
τοΰ Ουρχάν πρεοβότιρος υιός Σολιμάν μετέβη, ώς ίπίτροπος τοΰ μηδέποτε είς 
την Εύρώπην μεταβάντος «ατρός του, είς την νεωστί χαταχτηθε'οαν έπαρχίαν 
χαΐ ϊδρευσεν είς Καλλίπολιν, ήτις ήτο τότε ίτι μία τών άςιολογωτέρων πόλεων 
τοΰ χατα^^εοντος Βυζαντινό» κράτους χαΐ τό λαμπρότερου έμπορεΐον της παρα
λίας, Απέθανε Ώ ό Σολιμάν πρό τοΰ «ατρός, χόν όποιον διεδέχθη ό δεύτερος 
υΙόςτου Μ ουράτ Α '.

Β. Ι σ τ ο ρ ία  τοΰ  Β υ ζ α ν τ ιν ό »  κ ρ ά τ ο υ ς  μ έ χ ρ ι  τ ή ς  ΰ πό  τω ν  Ό α -  
μ  άνων χ α τ α λ ή  ψ εω ς τ ή ς  Ε  αλλ ι π ό λ ε ω ς ,— Όσαι δήποτε χαί 8ν ήσαν 
αΐ συμφΟρώ τ4ς δποίας {παθε τό Βυζαντινόν κράτος, δ άρχαϊος πολιτισμός χαϊ 
μάλιστα η  άρχαία φιλολογία έσώζοντο ?τ< ίν τή σεπτή αδτοΰ πρωτευβύοη χαό 
άπ θύτης τής στρατοκρατίας των Λατίνοιν. "Έπειτα ή τέχνη χαΐ ή έπιοτήμη 
ϊλαδον νέαν ψυχή», ίτ* δ Μιχαήλ Παλαιολόγος χατέστησεν αυθις την Κωνσταν- 
τινούπολιν χαθέο'ραν τής χυίερνήσεώς του {σιλ. 491), Τήν δε τέχνην ταύτην 
χαΐ ίπιστήμην μετέδιδαν είς τήν δυτικήν Ευρώπην οΐ "Ενετοί χαΐ οί ΓενουαΤοι, 
οιτινες, συγκροτήβαντες έν τοΓς προαστείοις τής Κωνσταντινουπόλεως πολιτείαν 
αυτοτελή, ειχον προςτούτοις πολλά έν τή Ελληνική χώρα καταστήματα καΐ 

έμπορίαν αυτών Ιν τή Κριμαία, χαθ’ δλην τήν άνατολιχήν πα
ραλίαν τοΰ Εΰξείνου Πόντου, χαΐ έχεϊθεν, ώς άποδεικνύουσιν αΐ περιηγήσεις τοΰ 
Μάρκου Πόλου, μέχρι τής "Ινδικής καί τής Σινικής* ώστε ή σπουδή τής .^λευ- 
ταίας τούτης περιόδου τοΰ Βυζαντινού κράτους δίν εΤναι άξια λόγου μόνον δι* 
ήμας τούς "Ελληνας, άλλα καί Ιν τή δ).η τής άνβρωπότητος Ιστορία Ιχει πλεί- 
στην βαρύτητα. Ο Ιξ "Ασίας είς τήν Ευρώπην μετοδάς Μ ιχ α ή λ  Π α λ α ιό -  
λόγος , εδρεν ίνταϋβα δύο Ιτέρους Έλληνας ήγεμόνας, ίρχοντας τής Αιτωλίας, 
τής "Ηπείρου καί τής Θεσσαλίας* καί ουτοι μεν άνεγνώρισαν τό αύτοκρατορι- 
κόν αίιτοδ άξίνμα, δνομάσαντες Ιαυτβυς άπλώς δ εσ πότα ς*  άλλ’ δ Ιν Τραπε- 
ζοΰντι (βελ. 488) αΰτοκρατορικός οίκος δίν ήθέλησε ν’ άναγνωρίση τον Μιχαήλ 
ώς νόμιμον χυριάρ^^ην* χαΐ πρός τά Ιν'Ελλάβι λείψανο τών Λατίνων ήγεμόνων 
διετέλεσεν οδτος είς άδιάλειπτον πόλεμον, ένεκα τοΰ οποίου ήναγκόζετο νά δια-
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ττίβη βτ(φη ?λβ μΐίβοφίρων Σλαύων, Βουλγάρων χ«1 Τοίρχων. Κβτώρ6ω«
8 Μιχαήλ νίι Ιξώσ^ τοίις Λατίνους ά*4 την Χίον, τήν 'Ρίδον, τί]ν Λίαβον χαί ' 
τινας £λλας ντ'αους, ούχΙ δμως άΐί6 την Πελοιιδννηίον, τ?;ν 'Γπάτην, τ4ς Αθή
νας χαΐ την Εύβοιαν. Προςτούτοις, έ«(ΐ8ή άνιδείχθη (ύμςνής κρδς τούς Πιαάτας 
χαϊ τούς Γ*νουα(ους χαΐ ίπροατάτευαβ τήν Ιμπορίαν οΰτων, οί Ένιτοί χαΐ δ ττά- 
τας ίιιροβτάτίυβαν τύν Άν5*γαυιχύν οΤχον, τύν άγοράσαντα τα δίχοια τής Αα- 
τινιχής τού Βυζαντίου δυναβτείβς («λ . 210)· ώατ* δ Μιχαήλ, δια να άποτρίψγι 
τύν άπύ δυαμίύν ίχβΤνον χίνδυνον, ήναγχάαΟη ν4 «ροβποιηΟή, 8τι ϋ χ ΐ '  · νίι 
υποβάλη την άνατολήν είς την Ιχκληβιιατιχήν τής δδαεως χυριαρχίαν' άλλύ τού
του ίνεχα τεριήλβε ττρος τούς Ιδιους υίΓΓ,χόους εΙς βεινοτάτην μέχρι τβΰ θανι'τβν 
αύτοΰ, 4282, ?ριν, έχεχείρηαε «ολλας χατα ·ών βντιπραττ^ντων χβταδιώξεις χοΐ 
χατήντηαε ν' άιροριαθή £νθ(ν μεν υπύ του άνατολιχοΰ χλήρο·], ί'^εν δε ύηύ του 
τάχα, διδτι δεν ήδυνήβη να έχπληρωαη την δοθεΐααν αύτώ δτιόαχεβιν. — 'Ο* 
«Ιύς'χαι διάδοχδςτου Ά ν δ ρ δ ν ιχ ο ς δ  πρ  ε α 6 ύτε ρος άχ'/ρουαε τύ χερί της 
άναγνωρίΕκως τοΰ τάπα δόγμα τοϋ πατρός του χαΐ ήτο, ώς ό7.οι οΐ τελευταίοι 
Βυζαντινοί αύτοχράτορες, Ιμβριθής φιλόαοιρος, φιλολόγος καΐ μάλιατα βιολόγος, 
άλλύ, άιρήσας την διεξαγευγήν τίϋν πραγμάτων είς άλλους, αϋτδς άδι-λείπτως 
ήαχολεΐτο είς ίριδας πρύς τύν χλήρον χοΐ μάλιατα πρύς τύν πατριάρχην. Έ π Ι 
τής βααιλείας του, ά^' ένύς μύν α1 αυμμορίαι των Ιππέων οΤτινες εΐχον ύπηρε- 
τήαιι ώς μιαθοιρδροι (οοοάοΚίβεϊ) είς τούς Ιβωτεριχούς πολέμους τής Ίαπανίας 
χαΐ είς τους μεταξύ Άγγλων χαί Γάλλων πολέμους, οί καλούμενοι Καταλώνιοι, 
Ινέβαλον είς τας νήαους χαί παραλίας τής μεαογείου θαλάββης (αελ. 243— 24δ), 
άφ’ έτέρου οί Ίωαννϊται, ο7τινες, μετά ττ,ν χατάλυσιν της ίν Παλαιατίνη χρι- 
βτιανιχής κυριαρχίας, εΤχον χατασταθή είς την Κύπρον, ήθέληοον, χωριζδμενοι 
άπο των βααιλέων τής Κύπρου, να χαταλάβωαι την 'Ρόδον, ίνα άναδείξωαιν αυτήν 
προμαχώνα τών χριατιανών χατα των Τούρχων. Ή  'Ρδδος χατείχετο τότε Ιν 
μέρει ύπδ τών Τούρχων, Ιν μέρει 6πύ τών Ελλήνων· δ μέγας μάγιατρο; Φούλ- 
χων Ούϊλλαρέτιος ήτο διατεθειμένος ν4 άναγνωρίαη την Βυζαντινήν χυριαρχίαν. 
’Αλλ’ δ Ανδρόνικος, μή δεχόμενος τήν είς την νήαον μετάδααιντών Ίωρνντών, 
ίπεμψε χατ’ αυτών ατρατον χαί στόλον δ Ούϊλλαρέτιος χατετρδπωσε τού; βυ
ζαντινούς χαΐ Ιχυρίιυσε πρώτον μεν τήν πρωτεύουσαν (Αύγούστω 4310), ίπειτα 
δ ΐ τήν δλην νήσον, ήτις ίχτοτε παρέμεινε χτήμα τών ’Ιωαννιτών. Προςτούτοις 
δ Ανδρόνικος κατέστησε κοινωνους τής βασιλείας ού μόνον τύν υίόν του Μ ι
χ α ή λ  Β', άλλύ χαί τύν τούτου υίον Α ν δ ρ ό ν ικ ο ν  τύν νεώ τερον* άποθα- 
νόντος δέ τοΰ Μιχαήλ, Όχτωβρίιρ 1320, εδειξεν οτι μελετά ν ί άποχλιίση τής 
άρχής τύν ίγγονον, πρύς δν Ιδιχονόηαε, προαγσγών ίτερον ίγγονόν του, τύν 
Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ν , μεταχειρισθείς δέ χαΐ αΰτον τύν τούτου νόθον υΐύν Μ ιχ α ή λ  
ώς Ιπίδοξον διάδοχον. Ό  νιώτερος Ανδρόνικος ήτο ολως Ιχλελυμένος δπύ τής 
άσωτείας χαί ραθυμίας, ώστε ούτε νοΰν Ιχτνον εΤχε δια νύ κυβέρνηση, ούτε δύ- 
ναμιν δ ιί νίι στασιάση* άλλά παρώξυνον αύτον χατύ τοΰ πάππου χαί Ιχειραγώ- 
γησαν δύο άνδρες, ών δ εΤς, δ Ιω ά ν ν η ς  Κ α ν τα χο υ ζη ν ύ ς , ήτοα·ΰλ.. '.; 
λόγιος, δ δύ άλλος, δ Σ υ ρ γ ι άννης, Γσχυε πολύ παρί τοΐς Ιν τή ΒυζαντινΤ) 
νπηρεσί^ Σλαύοις χαί Βουλγάροις. Οί δύο συνωμόται, παραλαβόντες συνεργύν 
χαί τύν πρωτοστράτορα ήτοι άρχηγύν τοΰ Ιππιχοΰ Σ υ ν α δη ν ύ ν, προέτρεψαν 
,Ίίν ίιεύ τ »  ΐϊ^ππου κινδυνεύοντα νεώτερον Ανδρόνικον ν’ άπέλΟη μετ’ αΰτδ»
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*{< Άδρχαν63«ο>ιν (η ρ ΐ Πά»χ· αοδ 4321)· δ ί ΐ  *ριβ5ί«ρος Άν?ρ#νι*β^
«οηθί'ΐί ίκ  τούτου, οονήΜΙΟί ν4 δχβνιίμ^ «ρδς τον ?γγονον τ* ίλ ίίΐνβ λίίψβ^ 
V» το5 ΰπδ τών Τούρχων, Σλαύω*, Βουλγβρω» χαΐ Κουμάνων ί^ουμένου χρά- 
τοχκ. Άλλλ χ*1 τούτο δ*ν ί,ρχΕοίν οΕ« άνύρβωοιν ττ,ς ίίρτ',νηο, ί ι ί τ ι  μβτ’ ύλίγο» 
4 Συργιάννηί, 8ιχονο· ,̂σβ« τιρδς τδν Κβντχχουζηνδν, ^ιύγ*ι εΕ< Εωνβτβντινούπο- 
λιν* χαι τότο 4 νοώτερος Άνδρ4ν»χο<, βοτι< Κρευιν Ιν Άδριβνοοπίλίΐ,. 4ηέρ· 
χιτα» χατά τη« «ρυτ':υβύιτη< χβΐ ύναγχάζει τδν πάππον του ν4 αύτδν Ιν.
Κωνβτβντινουηδλίΐ, ν* τον βτίψη, ΦίβροοβρΕίρ 132δ, χ*1 νλ φυλοτχΕηι τδν Συρ- 
γιάννην, δοτις όμως Ρρβδύτερον ύνίχτι^ος ττ,ν ίλεοβερίαν του. Τδ χράτος Εντού
τοις Ειρ»Ρ*'' δχβντ* ««τού τ4 ίχρα χρδδηλ* οημεϊα ίιβλύοεως. Οΐ Βούλγα
ροι χατίαχον τίίν Φιλιχχούχολιν, ή βρ^χη ίλεηλβτεϊτο ύχδ τών Βουλγάρων^ 
των Σλαύ(ιη>« Μ  δδ τέλους χβΐ δχδ των χβρα τον Βορυσθέννι χαΐ τδν Προΰτον 
(Ίέρασον τοΰ Πτολεμαίου, «ιθανώτατα δε Οδρατα 4̂  Πυριτδν τοί! Ήροδύτου) τα- 
«αριχΰν οτιφών. Τδτε οΐ Όομάνοι χατεχτηααν την Βιθυνίαν, χαΐ χατέατηοαν 
χαθέδραν τοΰ Σουλτάνου αυτών την χρδ χολλών Ετών άχοχεχλειομένην Προΰ- 
ααν. Μετ’ δλίγον δε, 4327, 4 νεώτερος ’̂ νδρδνιχος, δοτις Εδρευε αυνν]θως Εν 
Διδυμοτείχφ, πάλιν Εδιχονόηοε κρδς τδν πάππον χαδ Επελθων χατά τής Κ ω ν 
«τκντινούπδλεως, χειραγωγούμενος ΰπδ τοΰ Κανταχουζηνοΰ χαΐ τοΰ Συναδινοΰ, 
εΙβηλΟεν είς αυτήν, τή 24 Ηαίου 1328. Κατ' ά ρ χ ^  4 γέροιν βαοιλεΰς, δατκ Επ£- 
ζηοε τετραετίαν είς την χαθαίρεαίν του, διε^λαξεν ίπάοας αΰτοΰ τ4ς τιμάς χαΐ 
Ιμιινεν Εν τοΐς όναχτόροις, μετ' οΰ πολύ δμως «εριεφρονήθη πολΰειδώς, ήναγχά- 
οθη ν’ άπελθη είς μοναοτηριον* χαΐ Ενταύθα δε οίχτρώς Εβαβανίαθη. 'Ο  νεώ
τερος Άνδρύνιχος, ού μδνον μέχρι τοΰ θανάτου αύτοΰ, 4 344, Επέτρεψε τήν δλην 
των βραγμάτοη χυύέρνηοιν είς τδν ^ίλον του ’Ιωάννην Κανταχουζηνδν, άλλά, 
διά τής διαθήκης του, χατέατηαεν αύτδν χαί Επίτροπον τοΰ άνηλίχου υίοΰ τον 
*1ωάννου Π α λ α ιο λ ό γο υ . Κατά ’Οχτώβριον δμωςτοΰ 4341, 4 Κανταχου- 
ζηνδς, διχονοήβας πρδς την μητέρα τοΰ Ίωάννου, "Ανναν την Σαβαυδιχήν, άνη- 
γδρευβεν Εαυτδν αύτοχράτορα Εν Διδυμοτείχφ, διατάζας, ώατα τδ ονομά του νά 
μνημονεύηται μετά τδ τοΰ νέου αύτοχράτορος χαί τδ τής μητρδς του, "Εχτοτ· 
τδ κράτος διιρκήθη άπσ μέν τής Κωνοταντινουπόλεως δπδ τής "Αννης χα! 
των στρατηγών αυτής, άπδ δε Διδυμοτείχου υπδ τοΰ Ίωάννου Κανταχουζηνοΰ 
Επ’ δνύματι τοΰ ’έωάννου Παλαιολύγου χαΐ τψ ίδίφ δνδματι* ή δδ πτώσίς του 
χατέατη ίπαραίτητος. Είς τούς διαφδρους πολέμους τούς δποίους 4 Κανταχου- 
ζηνδς διεξήγαγεν πρδς τδν Κράλην (βασιλέα) Σερβίας, πρδς τδν βασιλέα των 
Βουλγάρων, πρδς τούς Εν Κριμαί^ φυλάρχας των Τατάρων ή Μογγύλων, πρδ« 
τάς Εν Μαχεδονί  ̂ Σλαικχάς ̂ υλάς χαί πρδς τδν άρχηγδν του στρατοΰ τής αύτβ- 
χρατορίβστ,ς Άπάχαυχον, Εζήττ,αε *-ήν Επικουρίαν των ιροβερωτέρων Εχθρών τής 
πατρίδας χαί τής θρησκείας του ήτοι των Τούρκων. Καί χατ’ άρχάς μεν αύχΐ 
των Όσμάνοιν, χαί τοΰ ήγεμύνος αυτών Ούρχάν, ο?τινες Ετάχθησαν μετά τής 
βααιλέδος, αλλά Ετέρας Τουρχιχής φυλής χαί τοΰ Σουλτάνου αυτής Άμουρβδγ, 
τοΰ δυνάστου Άΐδινίου. Ηετά τετραετίαν δδ, 4346, δΚανταχουζηνδς χατώρθωαα 
να προσοιχειωθή χαί τδν Ούρχάν, δούς είς τδν πρεσβύτην ήδη Σουλτάνον σύζυγο* 
τήν νιωτάτην αύτοΰ θυγατέρα θεοδώραν* χαί τδ άχδλουθον Ετος, ώφεληθείς άπύ 
τίνος ίριδος, είς ήν περιήλθεν ή Άννα πρδς τδν πατριάρχην, ΕνΕβαλεν είς α ^  
;τήν τήν Κωνσταντινούπολιν. Ό  νέος αύτοχράτωρ χαί ή μήτηρ του διεφύλαξβιο
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«ϊϊ ϋ 'ω μ ά  τ«ο '̂ άλλ’ ό Κ«ντιχο«ζηνί)< άνίλα^β μίνος χυβίρντ,Βΐ», ώί &η^ρ- 
τατος ίρχοΜ, μίχριςοΰδ Ιωάννης Π«λα(ολόγος, οστις ^το ήίη ϋ£ν«χ«ι8ίχαέ- 
τη«, <ρΟό«η ίίς τδ 25 ?τος τής ήλιχ;ας. Πρδ τοιίτου όμως, ό Ιωάννης Π» 
λαιολόγος ήριΜ ιιολλάκις πρός τόν πριοδυτϊρον το5 ίπιτρόηοκ του οΐόν Μ βτ- 
βαΤον Κ β ντ α χο ο ζη ν ό ν , *αί τ»λεΐΛβΐον, χαταλα£ών, 4352, τήν Διδυμότίΐ- 
χον, ίζήτηβί την βοήθειαν των Ενετών, τοΰ Κράλη τής Σερβίας κβΐ τοδ βα- 
βιλίως τής ΒοΛγβρίας. Τ0« ό Ιωάννης Κανταχοοζηνδς ίπεχαλέσατο την ίπ ι-  
χοιρρίβν των Γινοοαίων χαΐ τοΰ γαμβροΰ αύτοΰ Οΰρχάν. 'Ο τίλεοταΐος ίπεμψε 
τόν υΙόντοο Σολιμάν, οοτις, μή «εριοριοθεις είς τάς χατά των Σίρβων κβΐ 
Βουλγάρων στραχείας, άπε^άοιοε νά χβτβλάβη του Έλληττεόντου όχυράν 
τινα βίβιν, Ιπιτηδείαν άψ’ ίνδς εις την διάίοίΐν τής χυριαργίας τής ^ϋλής ανκοΰ 
είς ττ,ν θράχην χαΐ βφ’ ετέρου ουνδεδιμένην μετά τοΰ έν Βιβυνί^ 
κράτους αυτής* έπΙ δε τούτφ χατέοχε, 4357, την Καλλίπολιν,

Γ . Ί β τ ο ρ ία  το υ  Ό σ μ α ν ιχ ο ΰ  χ α ΐ  Β υ ζ α ν τ ιν ο ύ  κ ρ ά τ ο υ ς  μ έ χ ρ ε  
τ ή ς  ά λ ώ ο ιω ς  τή ς  Κων ο τ α ν τ ι ν ο υ π δ λ εω ς. —  Κ α6'ϊν έχοχήν έ Οΰρχά» 
Τδρυενέν θρ<»η νέον Τουρκικόν κράτος, ό Ιωάννης Κβνχβκουζηνός, άποβέσας 
οιχειοθελως την άρχήν, ήίϊεάοβη τόν μοναχικόν βίον, δ δε Ιωάννης Παλαιολδ- 
γος, ϊτρός 8ν ματβίως ήρυε νιερί τής βρχής.δ Ματθαίος Κανταχουζηνός, Ιμει- 
νε μόνος χυβερνήττ,ς των ίλειινών λειψάνων τής Βυζαντινής ίπιχρατείας. Διε-* 
τέλεβε δ ΐ είς άδιάλειιττον άγων* πρός τοός Όβμάνους, των οποίων, θανδντος 
τοΰ Ουρχαν, 4359, ήρξεν 6 δεύτερος υίίςτου Μ ουρλτ ή Ά μ ο υ ρ ά τ  Α’.  ’Ο  
νέος Σουλτάνος έηεχείρηαε διαφόρους Ιν τή ρεικρί Άαίφ νιολέμους, ένφ οΐ διοι- 
κηταίτου έξήπλουν τό κράτος αύτου είς την Θράκην. Έ τ ι άπό τοΰ 4364 ίχυ-’ 
ριεύθη ή ^δχυρ* Διδυμότειχος, μετ’ ολίγον δέ αυτός ό Μουράτ έπόρθηαε τηιέ 
Άδριανούπολιν χαΐ την Φιλιππούπολιν* χαΐ ήχο μέν 2τι χαΟέδρ* τοΰ κράτους 
ή  Προϋοα, άλλ’ ό Μουράτ εδρευιν, άπό τοΰ 4365, ΙπΙ πενταετίαν, είς ’Δδρια^ 
νούπολιν, διευβύνων έχεΐβεν τός «τραχείας των Όαμάνων του είς την χώραν 
των Σέροων καΐ των Βουλγάρων, είς τό «ρός δυαμας ίρη, και είς την Μαχε-^ 
δονίαν χβΐ την θεαααλίαν. 'Ο Ιωάννης Παλαιολόγος άπεφάιηβε τελευτβηον νό ' 
ζητηοη την «υνδρομήν τής δυτικής Ευρώπης, καΐ, δια να ίπιτύχη την «υν-' “ 
δρομήν ταύχην, έπεχείρηαεν, Ιπανολαμδάνων χήν απόπειραν τοΰ άρχηγίτου τής' 
βίχίας του Μιχαήλ ΙΙαλαιολίγου, νό όηογάγη τό Βυζαντινόν κράτος είς την κυ
ριαρχίαν τής δυτικής ίκκληβίας. Τδ πράγμα, ώς άηεδείχθη, ήτο άδύνατον* 
λαός καΐ κλήρος ίνεκαρτέρουν είς τό δόγματα τής δρθοδοξίας καί είς την βΰχο-' 
νομίαν τής άνατολικής Ικχληοίας, χαΐ έΟεώρουν προτιμότερον νό άποβάλωβι 
την πολιτικήν β'ΰτονομίον διατηροΰντες τούλάχιατον τήν Ορηακευτικήν ή νό 
εευναπολέαωαιν άμφοτέρας* δπερ ήθελεν άναμφιβόλως «υμίή έόν ίχυπτον τόν' 
βδχένα είς τόν αρχιερέα τής 'Ρώμης* διότι καΐ ίν  ή Ευρώπη κατώρΟονε τότε" 
νό άποκρού^ τους Όομάνους, 4ν Κωνβταντινουπόλεν ήθελεν δπάρξιι κράτος 
οόχ*. πλέον Ελληνικόν, άλλό Φραγκικόν, έντός του οποίου ή Ελληνική έθνι-' 
χδτης, ήτις μόνα Ιρείβμαχα εΤχε τήν θρησκείαν κβΐ τήν μετ’ αύτοΰ βυνδε- 
διμένην γλώαβαν, βτερηθεΐοα των δύο αυτών οτοιχείων, ήθελε βεβαίως άφα- 
νΐ(Λή άπ ι̂ τοΰ προώπου τής γής. Οΰδέν ήττον δ Ιωάννης Παλαιολόγος Ιπο-' 
ρεύθη, τω 4369, ούτοπροαώπως εις 'Ρώμην, έέώμοσεν ένώπιον τοΰ Ιξ Δΰενιώνβς 
ονακάμψαντος τότε Ούρβανοϋ Ε ' τό πάτρια δόγματα καΐ βνεγνώριβε τήν χυ-·



ίου άρχιιρίω< ιΤ|ί ·Λ6λίω« ΙχίΕνης' ?λββίν οιχοκ, ίντί χριι;ιάτΜν, ττίρ* 
ιοΰ «άιιβ (οσΐΐί δέν ίπαοε βορολογών Όον χίομον, ίτϊΐ ^τρο^άοε; βτβυρο- 
φοριών χ«1 *ο).{μ.ων χ«τ^ Τούρκων, άλλ’ ίδαττάνα ι ί  Είοπραττόμεν* ίλλαχοΰ), 
ίτ;λά« ουοϊβτιχβί Ιπι«ολο:ί *ρδί ολοος τούς ί,γιμδνβς της ΕύρώΐΓτ,ς, χβΐ 
ϊίΕως «ρδί τους 'Ενετους κβΐ προς τον ρ«οΓ/.έ® ττ,ς Γαλλίας Κάρολον Ε '. Π ι- 
ριπλαντιθείς 81 μ»τβ τών έχςβτολών τούτων Ι·πΐ ϊτος δ).ον εις την Εύρώιιην καΐ 
ίξΕοτςλιτβϊΙς ί ’.ς Ιαχατον βαβμδν 8ι1 την ίχρημβτίαν του, Ιπβνήλθίν ίι:ρβ- 
*τος είς τϊ^ν Κωνσταντινούπολίν χαΐ ήναγκάτθη να αυνομολογτίοη «ρδς τδ» 
Μουρίιτ ιΙρήντ,ν, έπΙ «ληρωμή Ιτηοίου φδρου.

Οι ΙδρυταΙ τοΰ νέου Τουρκικού χράτους Όαμάνοι δεν ί^σαν, ώς οΐ Μογγόλοι 
χαΐ οΐ Τάταροι, ^ ι ρ ο ί  χαι δλέθριοι διδ μύνην την πληθδν αυτών χαΐ την 
Αγριότητα, δέν ΐΓ.ήλθον ώς θάλααοα πλημμυροΰαα, τάχιατα δε έαυτής «άλιν 
Αποαυρομένη, Αλλά δκττ,ρηοαν μεν τδν έθνιχδν αίιτών όχλιαμδν χαΐ την κοινήν 
ιφδς την ατρατιωτιχήν δκηρεβίαν {ι«/χρέωαιν, ιτυνιχρότηοαν δμως συγχρόνως 
χβτά μικρόν χράτιστόντι «(ζιχόν χαΐ 1««ικόν, τά όκοΐα διέμενον Αδιαλείπτως 
({ς έιττηρεσίαν χαΐ έλάμβανον ταχτικόν μισβόν. Τό Αριστον «εζιχόν Απετέλουν 
•(ότι Απανταχού της Ευρώπης οΐ Έλουήτιοι, δ έστι ξένοι μισθοφόροι* παρά δ1 
τοϊς Τοόρχοις τοΰτο συνέχειτο έξ Αρνησίθρησκων, δ έστιν έχ «αίδων «ρωϊμώ* 
τατα άρπαζομένων Από γονέων χριστιανών, είς τά υγιέστερα χαΐ ^ωμαλεώτερα 
αών όποίων ένέπνεον τόν Μωαμεθανικόν φανατισμόν, έχπαιδευοντις αυτά ηρός 
<Λν πόλεμον. Τό τΑγμα (τσερί) το3 νέου (γένι) «εζιχοΰ, ήτοι οί Γ ε ν ίτ σ ε ρ ο ι  
ή Γ ια ν ιτ σ ά ρ ο ι  Απέβησαν φοβεροί είς τήν Ευρώπην £τι Από Μουράτ τοΰ Α '· 
Οδτω δέ ηΐι)ς διά ταχτιχοΰ κατ’ ϊτος παιδομαζώματος στρατολογουμενοι, εΐ- 
χον >τρατι<ι>τιχήν ίσχησιν χαΐ διάταξιν Ανήχουστον τότε είς τήν Εύρώπην, 
ήσαν διά του φανατισμού αότών Ακαταγώνιστοι, Ιπεΐχον έν ιφ  Τουρχικιρ στρατφ 
^  τΑξιν οΐ πραιτωριανοί της Αρχαίας 'Ρώμης κβΐ ή αότοχρατοριχή τοΰ Να- 
«ολέοντος φρουρά, χαΐ συνεποσώθησαν έπΙ μίν Μωάμεθ Β' είς 42,000 Ανδρών, 
ΑπΙ δ1 Μωάμεθ Δ ',  είς 40,000. Άφου δμως δ Αριθμός αυτών ηϊιζτ,σεν έπι το- 
βοντον χαΐ έξηντλήθη ή καταχτητική ορμή τοΰ Τουρκικού έθνους, τδ μέρος τούτο 
τού στρατού %>χισε ν’ Αναπληρόνιται Αφ’ ίαυτοΰ, χβΐ, ώς σώμα κληρονομικόν, 
ϊχον μεγάλα προνόμια, Απετέλεσε κράτος έν κράτει καί Απέβη όλέθριον είς τήν 
«ολιτείαν, μέχρις οδ, Ιν ϊτει 4826, ό Σουλτάνος Μαχμουτ Β ' χατέστρεψε ^ ι-  
ζηδόν τούς τε Γιανιτσάρους χαί τόν Γιανιτσαρισμόν. —  Εκτός δ1 των ταχτικών 
αδτών στρατιωτών, οιτινις έλάμβανον καθ’ ημέραν, κατά τάς έχδουλεόσεις χαΐ 
τάς βιριστάσεις, εν ίσπρον μέχρις έπτά, οΐ Σουλτάνοι διετήρουν καί τά Α<4 
λεέφ άπηρετούντα στρατεύματα, τά όποια εΤχον τήν Ασκησιν χαΐ τόν όπλισμόν 
των φυλών, είς ας Ανηχον. Τό δΐ Ιππικόν κατ’ Αρχάς συνέχειτο
Από των Αλαφρών 'Λ χ ιν δ ζ Ι ,  οιτινες, δμοιοι οντες των Κοζάκων καΐ Βεδουί- 
•ων, ώς ^ ύ μ α  Ακατάσχετο» διεχύθησαν είς τήν Άσίβν καΙ είς τήν Ευρώπην* 
ϊκειτα δμως, έπειδή παρετηρήθη, δτι οΐ ιππείς ουτοι δόν ήσαν ίνάμιλλοι των 
χαταφράκτων στρατών τής δύσεως, συνέστη ϊμμισθον Ιππικόν, τό όποιον έ̂ εο 
δι ί̂ρημενον είς τέσσαρα σώματα, ϊχοντα διάφορον παρασκευήν χαΐ όνομασίαν, 
Ακιτηδεια ϊχοοτον προς διάφορον χρείαν, συνήθως δ1 όνομαζόμενα ϊπαντ* Απά 
ιτού όνόματος τού πρώτου, Σ ιπ α χ ίδ ε ς .  Τελευταΐον συνεκροτήθη παρά τοΤς 
^ουρχρις χαΐ εΤίός τι Ιπποτιίας, διενεμήθησαν δτΡίαδή είς πολλούς έξ βΰτδι;

300 ίΠ ϋ η  ΙΪΓΟΡΙΛ



ΤΜΗΜΑ Ε'. 901
·ώ μδλλο» χβΐ ί^ττον μεγάλα χτ/ιμβτα ί!) βί««5ι (Τιμάρια χαΐ Σιαμίτια), 

τον όρον τοΰ νδ στρατεύιοαιν, άν πολέμφ, χαθάπερ χαΐ οΐ Ιππόται τής 
βεως, ώς ί^ιηποΐι μετά Ιππέοη ΐκκ’ αντΰν οιιντηρουμίνων.

Ά φ ’ ής ίποχής δ ’Ιωάνντ,ς Παλαιολόγος χατίττη «ποτελί,ς, ώς προείπομε», 
τοΰ Τουρχιχοΰ χράτους, τά τουρχιχά ατίφη δεν ίπαοοαν δχιτιθέμενα, άόιαλεί·· 
ττεως οχεδόν, χατά τών Σέρβων, Βοονίων, Αλβανών χαΐ Βουλγάρων, χαΐ οτ· 
δ χράλης τής Σερβίας Λάζαρος συνεμάχτ,αε μετά του ήγεμδνος τών ^υλγάρων 
Κωνβταντίνοο, βδτάς δΜουράτ Α ', ί 3 7 ί— 1373, Ιχεχείρηη χαταχτήαεις 1ντ^ 
χώρ? τών Σλαύων. Ά ΐά  8έ τοΰ 1374 Ιζετεινε τάς χαταχτήαεις του χαΐ ε(ς τή« 
βεσοαλίαν χαΐ Μαχείονίαν, χαΐ ώχύρωοε, παρά τε τόν Σάον χαΐ τον Ιατρόν 
ποταμόν, £τι 0ε χαΐ είς τά όρη τής Αλβανίας, άπαντα τά χωρία, τών οποίων 
άπεχδμιζε τους χατοίκους, ?να χατοιχίοη άντ’ αυτών Τούρκους. Έ πειτα, χατα* 
βαλών τήν ατάαιν τοΰ υίοϋ του ΣανδαΙ χαι Ανδρονίκου, του υίοΰ Τωάννου Πα· 
λαιολόγου, οιτινες, άπό χοινοΰ χατά τών πάτερο» Ιπαναστάντες, αυνελή^,σαν 
υπό τοΰ Μουράτ (δ ΣανδαΙ τότε Ιοονεύθη, δ δό Ανδρόνικος Ιατερήθη τον ό^α 
δφβαλμόν καΐ δ αυατααιάαας υΙός του Ίοχίννης, Ιλυμά^θη την δρααιν), οδτος χά- 
τέατηαε, 1375, ΰποτελεΐς ψόρου τόντε ίαχυρόν βααιλία τής Σερβίας Λάζαρον 
χαΙ τον Σιαμάνην, Ιαχυρόν ΙπίαΤις δυνάατην τών Βουλγάρο». Ό  δό Ιωάννης 
Παλαιολέγος διετελει έντούτοις είς άδιάλειπτον πρός τον άπό τής Τουρχιι^ς 
αίχμαλωαιας Ιπανελβόντα Άνδρόνιχον ?ριν, χαθ’ ην οΐ μόν Ενετοί ίτάοαοντ* 
μετά τοΰ πρώτου, οΐ δε Γενουαΐοι χαΐ έπΙ τέλους αότός δ Μουράτ ίλαβον τήμ 
μερίδα τοΰ τελευταίου. Ό  Ιωάννης, διά νά λάβη τήν συνδρομήν τών Ενετών, 
ίπετρεψεν αύτοΤς τήν Τένεδον, διά νά άποαπάαη δό άπό τον Άνδρόνιχον τοός 
Τενουαίους, (διοχεν είς τούτους τήν Δίαβον, χαι διά νά προβοιχειο>θή τόν Μου· 
ράτ, παρεχώρηβεν αύτιρ τήν Φιλαδέλφειαν* ήβαν δε ή Φιλαδέλφεια χαΐ ή Σμύρ.· 
νη, αΐ δύο μόναι μεγάλαι πόλεις τής μιχράς Άαίας αί μέχρι τής έποχής ταύ· 
της άποχρούααααι τοίις Τουρχους. Αλλά πάααι αΐ παραχωρήσεις έχεΐναι δε» 
άνεχαίτιζον τήν όρμήν τών καταχτητών αυτών, οιτινες, άφ’ ένός μόν Ιπίεζον χ«Α 
ήχρωτηρίαζον τό έν Τραπεζουντι Βυζαντινόν χράτος, άφ’ ετέρου, τώ 1382, ίχυ· 
ρίευοαν τήν παρά τά μεθόρια τής Βουλγαρίας αημαντιχωτέραν Ελληνικήν «δ* 
λιν, τήν Σαρδιχήν, έπειτα άπέαπαααν άπό τους Σέρβους χαΐ Βοανίους τήν όν 
Μακεδονίφ Καστοριάν καΐ τό έν Σερβιφ Βελιγράοιον, άφήρεσαν άπό τοός Α λ
βανούς τήν Κρόϊαν χαΐ έχυρίευσαν αυτήν τήν Θεσσαλονίκην, 1386* ταυτην όμως 
δεν δ'.εττ,ρησαν τότε, άναχτηθεϊσαν, άδτ,λον &ν ύπό τών Ενετών ή δπό τών Βι>· 
ζαντινών. Αμέσως Επειτα ό Μουράτ ώρμησεν αυθις έπΙ τήν μιχράν Άαίαν χαΐ 
χατέβαλεν είς μάχην μεγάλην, περί Ίχόνιον, τόν τε ίρχοντα τότε τών Σελσουχ- 
χων Άλαεδδίν χαι τους άλλους μικρότερους τούρχους δυνάστας, οΤτινες βπαντεσ 
εΤχον συμμαχήσει χατά τών τοσοΰτον έπιχινδύνων άποβάντιον Όαμάνων. Ά λλ" 
έπέτρεψεν Ετι αϋτοΐς τήν αότονομίαν, διότι ήναγχάσΰη νά έπανέλθη είς τήν Εώ· 
ρώπην. Τωόντι δ γέρων Σουλτάνος γτίμας, 1388, μίαν τών θυγατέρων τοΰ Βυ
ζαντινού βααιλέως χαί δους δύο άλλας είς τοός δύο υίούς του, Ίαχουβ χαΐ Βα- 
γιαζίτ, έτέλει τους γάμους αΰτοός, δτε Εμαθεν ότι οΙ έπαναστάντες Σέρβοι χαΐ 
δ Κρόλης αυτών Λάζαρος, συμμαχήσαντις μετά τοΰ Σισμάνου τής Βουλγαρίας, 
χατετρόπωσαν τόν χατ’ αυτών πεμφθέντα στρατόν. ’Όθεν διαβιβάζει τό πρώτο· 
τόν Ασιανόν στρατόν μετά τοΰ νέου αΰτοϋ βεζίρη Ά λή Πασά, οστες, χατατρο-



3υ 2 Ϊ1Ε1Ι ΙΣΤΟΡίί

ηώβ*« 10» Σιηχάνη», Ι« τρ Ι« ιι μ*» αύτψ τη» ^>«οθίρ(αν χβϊ τ?ι» ζωή», ίΧλΙ 
οιΤ)7.ω»(ύη ιη» Βοολγ«ρ(αν (Μτίι ιονί ΌηΑΐκχοϋ χράτοι>ς. "Έίκιτ®, Ιιτίλβώ» 
οοτίις 6 Μουρλτ, ονγχροιίϊ, <389, «ρ{»ί ■»» Αάζβρο» ιη« Σερδίβ; την ττρομνη- 
|*ο»ίοβεΐ<Μ», οίλ. Ϊ91 , « ρ ΐ  Κοίίοφοιιίδιον μάχη», χ«θ’ η», τρωβίντος χβιρίως 
^οδ Ηοορ&τ, βίΛίίτλνιρ*»* τη» »(χη» Α υ1̂ « οώτβΰ Β α γ ια ζ ή τ  Α', 4 {χιχλη> 
β*1« Ί λ δ ι ρ Ι μ  ήτοε Εεραιηδς, χαΐ έιαδ«χθ(1ς την *ρχή» τώ» Ό^μάνων, άγοΰ 

τ4ν άδ(λ<ρ&ν του Ίαχούβ.
Μιτ* τη» νΙχη» Ιχίίνην, 4 Ββγιαζήτ χ« ιί« η β ί τή» Σερβίβν (της 4ιτοίβ« μ ί

μος μ4»ο» χατίλιβί» »1ς Στ/μβνο», τδ» υΙον το3 φον»»Οίντος I» τη μάχη Λα- 
<άρο») Τουρχιχο» φίουίβ» κβι ίλαβϊ» άμίβως 2π*ιτβ βιρορμί-.ν ν1 τοπεενώβη ϊτ ι 
μ.2Χλον τ4ν Ιωάννη» ΠαλβιβΧόγο». Ό  υίδς τούτου Άνδρίνικος, χρατοίμινος I» 
μυλ«χη «ίς ΚωνοτβντινούποΧίν, δραπττευιι, τη <τυ»5ρομζ των Έν«τώ·ί, τιρος τ4» 
Βαγεαζήτ, χβΐ, 4ι« τής ίηχουρίβς τούτου, ίμβαλώ» βΙς τήν «ρωτεύουοαν, ψυ- 
λΜ(ζε« τδ» χβτίρ* και ι4ν νεώτερον άδεΧιρίντου Μονουήλ* μ(τ’ 4Χ(γο» 5μως 
γ»4γου« χ*1 ουτοι *άΧι» ιτρδς ι4» Βαγιβζήτ, οοτις άνβλκμβάνει »4 άνβδίδάοη 
τ4» Ιωάννη» ιίς  τ4ν βρίνον, ίτ:1 πληρωμή ίτησίου φάρου μιγβλητέρου τοΰ 4π4 
τοδ ΑνίρονΙχο» τελοι^νου χβΐ τη Οποχριώοει »β πβρ*χολου6η τδ» Σουλτάνο» 
μετίί 42,000 άνδρώ», 4πβυδήποτί ο3τος στρατεύοη. Τωάντι 4 Ιωάννης χβΐ 4 
Μανουήλ, ίλβοντες ^ ς  Κωναταντινούπολι» μϊτ3ε ατρατοΰ Τουρχιχοΰ, ουμδιβά- 
ζονται προς τδ» Ά»ίρ4νι*ο», χ»1 4 μτ» πατήρ άνίΧαδε τη» χυδίρνηαιν, ήτις 
ίμω ς μίχρι τοΰ μετ’ δλ(γον, 4391, ίπεΧθδντος βανάτου αύτοΰ, διεξήχΟη (ιπδ τοΰ 
«ίοΰ κ·1 διβδίχου του Μανουήλ* 4 4ε Άνδρδν.χος χατίατη χυβερνήτης τής θεα- 
^ΧονΓχης. ΚαΙ ε?ς μδ» τήν Πελοπίννητον, 4 του Μανουήλ άδίλφδς θεύδωρος, 
Ιδριύ*)» I» Σπάρτη, άνεδείχβη εύτυχίστερος 4πωϊοδν χατ4 τω» Τουρχω»· παν 
δΐ τδ λοιπδ» Βυζαντινδ» κράτος άνηλεώς ΙλεηλατήΟη ΰπδ του Βαγιαζήτ μίχρις 
*δτώ» τώ» προβατιίω» τής Κω»οτ*»τ;»ουπδλεως· ό δδ οίτοχράτωρ ήτο οΰδδ» 
ίλλο ήδη ή δούλος τω» Τούρκων, διάτι ο4 μύνον ήναγχάοβη, Ιχ προοταγής τοΰ 
φοδεροϋ ^υλτάνο», »δ χαταδάλη είς έδαφος τδ δπ’ αυτού άνορθωβίντα "τείχη 
χαΐ ύχυρύματα τής πρωτευούοης, άλλ’ ήναγχάοΟη νδ τυντελεση συτοπροοώπως 
«αί είς τή» άλωοι» τής Φιλαοελφείβς, την όποιαν, διατηρτ’σαοβν ΙπΙ Μουρατ τή» 
δημοτ.χν  «ΰτής ίλευβερίαν, ίχυρ,'ευαεν ήο'η χα-α χράτος ό Βαγιαζήτ, ξη ις  
χ«\ τδ» ΆλαεδδΙ», τον διασώβιντα ίπ ί ίίουρδη τήν δποτελή ήγεμονίαν τής 
δοτίχομεοτ,μδίχνής μ,χρδς ’Αοίας, ίπε·.τα δδ άποοτάντα, χβΟήρεοε, διορίοας άντ’ 
αύτοΰ ’Οσμάνον Βεγλίρβεϋν χβΐ ,οδς μιχρ,δς δδ Τούρκους ή Τουρχομάνους δυ- 
ν ά « «  τών πόλεων χαΐ χωρώ» τής άρχαίας Καππαδοκίας, Παφλαγονίας χοΐ 

•■τοΰ Πόντου, ίξίβαλε». Εΰρο» δδ οΰτοι ά'ουλο» έπέχείνα τώ» όρεων, παρ4 τοΤς 
άδεΧφοΐς αύτώ», τοϊς Τατάροις, οΤτινες Ιπλημμύρηοαν τότε είς τη» Ασίαν ΰπδ 
τδ» 'Τιμουρ, άπαρβλλάχτως χαθως ιφότερο» οΐ ΜογγόΧοι δπδ τδ» Δσιγγισχά».

Ο Βαγιαζήτ, καβυποδολών οδτω ί^ ’ ίαυτδ» απασα» τή» Τουρχιχήν δύνβμι», 
άπίβη τοσοΟτον^Ιβχυ^, δοτ· ήδύνατο ήδη »δ συμπληρώίη τήν χείρωη» τώ» 
μίχρι της ίποχής τούτης άπλώς δποτελώ» βύτώ χριστιανικών επικρατειών τοΰ 

. Βυζαντ;» χ«δ τώ» Σλοπύω», καδ αύτδ δδ τδ τώ» Μαγιάρω» χράτος να συμπεριλόδη 
> τ 4 ς  τοβ ΧΧσμανιχοΰ. *Ετι ίπδ-βΰ 4391, δτε άπέθανεν ό Ιωάννης, ήΟίλησε να 
Ιιρατήση τδ» είς Προύσαν ευρισκόμενο» Μανουήλ χαι νλ χυριεύστ, τήν πρωτεύουσα» 
«τοΰ, ί ί»  δδ αρενών Ιγίνετο ?τε 4 νίο; αύτοχράιωρ διίννν; τ ίς  χε-ράς τον οβ.»



ΤΜ ΕΐίΑ Β'.

βπ{χ^ϊΐ<τ(ν ϊχτοτ* ■«ολλ̂  ?τη τήν Κο»νστβντινοι5ΐΓολιν ί(3ι {τιρβ<, 5ν χ«1 ό 
Μανουήλ δεν Επαυε πολιτευδμενοβ ώ« 6ποτελή< χαΐ τελών φίρον. Προςτούτοις 
βί Τοϋρχοι ίπίδραμον τύτε εΐί άπάσβς τ1« παρα τ4ν Ιατρόν, Δρά5ον χαΐ Σάον 
χώρας, άιΛ Μολδαυίας χαΐ Βλαχίας (χ{χρ< Στιιρίας χβΐ Άδριατιχής θαλάβ- 
βης, ήηείλησαν δϊ χοΐ οδτην τί^ν Ουγγαρίαν. Τελεοταΐ&ν αί λιπαραί αίτήαιις 
του Βυζαντινού βααιλίως χαΐ δ φδβος των Μαγιάρων, οΐτινε., .'δλεπον δαημί' 
ραι πλνισιβζοντα τδν χίνδυνον, χατίπεισαν την δπδ της Ιχχλησιαατιχής χαΐ πολι- 
«χης ίναρχίας οΰχ ολίγον πάβχουααν Ιπίαης τδτε δυτικήν Ευρώπην νδ ί« ι-  
χειρν,αη την προεκτεθιΐαον, Ιν βελ. σταυροφορίαν, τήν παθοΰσαν δλοσγιρη 
■περ\ Ν ιχ δ π ο λ ιν  ^τταν. Μετϊι την νίκην τα·3την, δ Βαν-αζήτ, μέγαν *μπν 3 « ς  
ΐίς  τί)ν δυτικήν Ευρώπην τρόμον χαί ίηίίρα συναγαγών λάφυρα, δίν άίηκολοό- 
•ησε την πρδς τ4 πρόσω πορείαν, άλλ’ άπησχολ.ήβη Ινμέρει εις ττν μιχρδν Ά -  
«ίαν, δν μέρεν εις την Μακεδονίαν χαΐ την άλλην Ελλάδα, συγχρόνως οΙ διάτα
ξε τδν Βεζίρην του *Αλή Πασάν νίι χυριεύστι την πρδ πενταετίας άποχεχλει- 
«μένην Κωνσταντινουπολιν. Ό  σχοπόςτου όμως δεν ^το Ετι νλ χαθαιρίσΐι δλο- 
σχερως τδ Βυζαντινόν χράτος, διότι, καθώς οΐ 'Ρωμαΐοι τό πάλαι χαΐ οΐ Ά γ 
γλοι είς την Ίνδιχήν, προετίμα νδ μή δρέπη τιυς χαρπους των χαταχτν]σεών 
του είμη άφου Ιντελώς ώριμάσωσιν, δπΐ δό τοότφ άπ'εζεν άδιαλείπτως τούς 
δχθροός του, διήρει αύτοίις, ά/λδ δδν τοίις άπι',λπιζε δι' άποτόμων τολ;.'.ημάτων. 
Έ π Ι του προχειμάνου λοιπόν δ σχοπόςτου ^το νδ άναδιβάση είς τόν δν Κων- 
σταντινουπόλει θρόνον τόν άνεψιόν του Μανουήλ Ίωάννην (υΙόν Ανδρονίκου), τόν 
δν Σηλυβρίφ τότε άρχοντα, χαΐ νδ λά?η είς ανταμοιβήν τήν τελευταίαν τβότην 
τιολιν. Οΰδδ τούτο όμως χατώρθοΜε, διότι δ Ριψοκίνδυνος Γάλλος στρατάρχης 
Βουσιχώ (σελ. 577), δ χαΐ Ιν Νιχοπόλει γενναίως άγιυνισάμενος καΐ αίχμαλω- 
τευθείς, Επειτα δμως άνακτιζοας την δλευθερίαν, πεισθείς ^δη δπό του είς !ία- 
ρισίους σταλδντος παρδ τοϋ Μανουήλ Ιχ μητρός θείου του 'Ιωάννου Κανταχουζη- 
νοΰ χαΐ λαβών συνδρομι^ν τινν παρδ τοϋ βασιλίως τή ; Γαλλίας, ^ β ε , ί307 , 
είς Τένεδον μετδ στόλου Γοιλλιχοΰ χαΐ, από κοινού μετδ των Γενουβϊοίν χαί 
Ενετών, δξδβαλε τδ Τουρκικά πλοία άπό τοΰ Ελλησπόντου χαί του Εύξείνου, 

άτηζλλοιξε τδ προάοτεια τοΰ Πίρβ χβΐ τοϋ Γαλατά των δνοχλησεο» δσας Επασχον 
άπό θαλασσής υπο τών Τούρκων, τελευταΐον προίτρεψε τόν Ίωάννην χαΐ τόν Μα
νουήλ νδ συμβιβασθώσι χαΐ προσηγαγε τόν πρώτον είς Κωνσταντιν-ίπολιν, υπου 
δ Μανουήλ άνεγνώρισε τόν άνεψιδν του τοΰτον ο*ις συνάρχοντα. Τότε ό Ηοοιικώ, 
άναγχασθεις ν’ άναχάμψη οικοι, δν Εαρι του 1400, διότι οΐ πόροι του εΤχον 
δξαντληθή, χατεπεισε χαί τόν Μανουήλ νδ δπιτρέψτι προσωρννως τήν κυ*0ρνη- 
σιν τοΰ κράτους (τό όποιον εΤχεν ήδη περιορισθή είς τ^ν πρωτεόουσαν χ ι ΐ  είς 
άλλα τινδ άστίμαντα χωρία, δόν είχε δέ οΰδ: χρήματα, ουδό στρατόν) χαί νδ πο- 
ρευΟή είς τήν δυτικήν Ευρώπην, Τνα ζητήστ, αδθις τήν συνδρομήν των Λατίνων 
ηγεμόνων. Τφόνη ό Μανουήλ δπορευβη είς Ένετίον, εις Μεδιόλανον, είς Π*- 
ρισίους, είς Αγγλίαν, Ετυχεν άπανταχοΰ, μάλιστα είς Παρισίους, δπου Εφθανε 
κατδ Ιούνιον, μεγάλων τιμών χαί δεξιώσεων, άλλα δπιχουρίας υΰίνμοΰ. Καί 
δντούτοις ό δν Πελοποννήσιρ άρχων άδελφός του, άπιλπισθείς τοΰ ν’ άνθδξη δπΐ 
πλέον είς τους ’ϋσμάνους, έπώλησιν είς τοίις Ίωαννίτας ή 'Ροδίο ις ίππό-χ 
τας, είς οϋς προηγουμένως εΤχε παραχωρήσει τήν Κόρινθον, χαί τδ λοιπά 1 /  

κτήμΛτά του. ’Αλλ’ οΐ δνταΰθα "^λληνες, μή Ανεχόμενοι τήν χυ-



θ ο ι ΙΏ Ο α  ΙΣΤΟΡΙΑ

ρΐϊρχιβν ϊών ίγιρώχων Δ«τ(νων («πίων, ίντέτητιβα» »1ς βοτοίις τοσοίτο» ίπ»« 
μέν<ικ, Δ τπ  οΐ Ίωαννΐΐαι έθεώρηφαν «ρράνιμον Λ  δ^αλύίωνι τίιν βυμφων(αν 
ίϊχΟ Ινη ; ν ΐ  «λτ,ρωβωβιν ίΙ< διβφίρουί ιιροβί»μ{ας τβ χρτίμβτβ, τί; όποΐβ ιΐχο» 
«ροχαταέίλει ιΐς  νδν δεβπέτην Θεόδωρον. Τα «άντα λοιηον «ροεμτ'νυον την 
ύλοΦχερη χαθα{ρεα(ν των τελεοτα(ων λειψάνων τη; Βυζαντινή; κυριαρχία; £τε 
άπδ των άρχών τή; 45  έκατίνταετηρίδο;, δτ» αίίρνη; ·ώ Όβμανιχδν κράτος 
ϊιιαθε ^ ε ρ ά ν  τιληγην βιιδ τής ε’ιαβολή; τοΰ Τατάρο» Τ ιμο& ρ ή Τ ιμουρ>  
λ ί γ χ  (ή, χαθώ; τδν λίγουαιν οΐ δυτικοί, Τ α μ ερλ ά νου), καί δ μεν Βαγια· 
ζήτ ήναγχάαθη νίε λύαη τήν ιτολιορκίαν τής Κωναταντινουπδλεως, ^ δ ΐ Μανουήλ 
ϊαπευοε νλ ΙιτανίλΟιρ ά«δ Αγγλίας είςτήν Ανατολήν.

Ό  Δζιιηηαχάν ίίΛηρξεν ήγεμών των Μογγδλων, οΐτινες, ίν τή μετβναατάαει 
βδΐων, άιτεαΛαοον οπδ τών κατοικιών των τοίι; Τατάρους.χαΙ διέαπειρεν αυτούς 
ς{ς χ ι ^ ς  άπωτάτας' δ δε Τιμουρ ίξεναντίβς υπήρξε δυνάστης Τατάρων, δστις 
ββνεπηγαγεν, είς την 'Δσίαν καΐ εις την Ευρώπην, αναρίθμητα Μογγδλοιν στί- 

τών δβοίων ϊπειτα οΰδε ίχνος παρέμεινεν δν τή δύσει* μόνοι οΐ Τάταροε 
ίδρυσαν παρύ τδν Ευξεινον καΐ άπό τής Κααπίας μόχρι τών ίνδοτερων τής 'Ρω« 
«ίας, ϊτ ι δε Ιν Περσία καΐ Ιν τή Ινδική, διαρκή κράτη. Ό  Δζιγγισχ^ν χαΐ οΐ 
ιίοί του ίπήλβον μετά Μογγολικών στιφών άπά τής Μογγολίας καΐ ά«δ τής 
ΡορεΙου Σινικής* δ Τιμουρ ίδρυσε τδ Ταταρικόν αύτοδ κράτος δν τή Βουχαρίφ 
καΐ Ιν τή μιχρψ Τβταρ(?, Ιπί τών Ιρειπίων τοΰ Ικ Τατοριχών Ιθνών συγκειμέ
νου Μογγολικού κράτους. Ό  νέο; δορυκττιτωρ, δστις κατέστη συγχρόνως χαΐ 
νομοβετης τής άπωτάτης άνατολικής Ασίας, είχε ταχτικας και στρατηγικός 
γνώσεις, άμα δε καΐ τδ προτέρημα τοΰ να προοοικειόνεται τά ληστρικά ίκεϊνα 
στίρη. ’Δξιολόγους δέ προσενεγχών Ικδουλεύσεις ε!; τδν Χουοεΐν (ενα τών 
άπογόνων τοΰ Τζαγχατάί, δευτέρου υίοΰ του Δζιγγισχάν) δστις, αρχών τής Ανα
τολικής Περσίας και τής Βονχαρίας, εδρευεν ότέ μεν είς Χερατ, δτέ δέ είς 
Βαλχην, Ιλαβεν είς άνταμοιδήν ηγεμονικά φέουδα καΐ άξιώματα* ίπειτα, Ιρίσας 
προς τδν ΧουοεΙν, Ινίκησεν αδτδν, έστησε την έδραν του είς Σαμαρκάνδαν, ήρ- 
ξεν εχτοττ τής Ρορειοανατολιχής Περσίας και έστράτευσεν είς την Ταταρίαν καί 
Μογγολίαν, άφοΰ προηγουμένως άνεκηρύχθη, είς μέγα Κοορουλτάϊ τών Τατά
ρων (σελ. 495— 496), υπέρτατος Χάν δί.ων τών στιφών, 4369. Ά πδ τής Ιπο- 
χής ταύτης δ Τιμούρ διετϋεσεν ασχολούμενος περί άδιαλιίπτους στρατείας χαΐ 
καταχτήσεις, πολλάχις δμο>ς έν τψ μετσξύ άνέχαμψεν εις Βοχάραν καί Σαμαρ- 
χάνδαν χαΐ έοωχεν είς τδ νέον αΰτοΰ κράτος πολίτευμα καί νόμους, Ιμφαίνον- 
τα  σύνεσιν, ήτις αποτελεί παράδοξον άντίΟεσιν προς την άνήκουστον άγριότητβ 
είς 4)ν έξώκειλαν τά Ταταρικά στίφη, Ικ ^ητής ούτοΰ διαταγής. Αΐ στρατεΐαι 
του Τιμοίφ «έτρεψαν ίννέα δυναστείας τής Ασίας, Ιξ ών τινές δποδιηροϋντο 
είς άλλους δευτερευοντας κλάοους. Είναι δέ αΐ δυναοτεΐαι Ιχίΐναι, ή τών άπο- 
^νω ν τοΰ Τζαγχατάί, οΤτινες ήρχον Ιν τή άνατολιχωτέρα Περσία καί Ιν τή 
Βουχορίφ, πρίν ή δ Τιμουρ καθοιρέση τδν τελευταϊον Ιξ αυτών Χουσεΐν* ή δυ- 
>ασ«1α των Δζετών ή Γετών, είς Τουρκιστάν καί Μογγολιστάν* ή δυναστεία 
τών ηγεμόνων τής Χοβαρεσμίας* ή τών ήγεμόνων τοΰ Χορασάν' ή δυναστεία 

αταρων, εις Ταταριστάν Δέστ Καπτσάχ' ή τών Μοσοφεριδών, είς τδ 
. Ιράκ* ή τών Ιλγάνων, είς τδ Άροδικδν Ιράκ* ή τών Όσμάνοιν·
η των δυνοϊτών του Ινδοοτάν' ^σ τι τδ ίιπφ τοΰ Τιμουρ ίδρνΟέν κράτος έξη·
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«λώΟη ιτρί>< β»·»λίίς, μίχρ* το3 Σινιχώ  ϊ*ίχοτχ:, πρλ« βο^^β», μίχρ« χών ίν- 
«οτέρω* τη« 'Ρωσΐαΐ, δυσμί;, μέχρι των -παραλίων ττ|( μιαογιίου θαλάα* 
αη«, π ρ κ  μ4?τ;μβρίαν, μέχρι τη« Αίγυπτον. Ά λλ’ έχ των όχτωχαίδεχα πολέμων, 
·<7βυ< δ Τιμβΰρ διιξηγαγ», 7να χυριαρχτ'α^ τοϋί άχανοΰς τούτου χώρου, δέν 
Οέλομν πραγμα-Ηυβ^ «(μη πιρ( δύο χαΐ μόνων, Ινταΰθβ μεν περί τοΰ πολέμου 

ού χατεβλτ^Οη 0 γθ6ερώτβτο« έχΟρό« τοΰ Βυζαντινού χράτοικ, ό Βαγιαζήτ, 
έν α  τ^  'Ρωοτχή ΙατορΙ^, περί τοΰ πολέμου, 5ι’ ού ύπηχθηοαν οΐ 'Ρωσοι (1< 
την Ταταριχην κυριαρχίαν* οΐ λοιποί άνιέ,χουβιν «ίΐ την λιπτομερεβτίραν Ιατο- 
ρίαν της Ασίας, περί ής ού μόνον έν «ρ «αρόντι έγχειριόίΐ)), άλλα καΐ εις πολύ 
έχτενεστέρας Γενιχύς Ιστορίας όέν γίνεται λόγος. '

'Ο  Τιμούρ, οοτις, ώς προείπομεν, δέν ί^το μόνον όίγριος, άλλά «βΐ έπιττρ 
δίιότατος καταχτητής, «Τχεν ύργανίσει «(« τ4ς άπο)τάτ»< τής γης γωνίας θαυ- 
μάσιον χατασχοπιχόν σύστημα, περί δ ίόίως μετεχειρίζετο τό Ιερατεϊον τή« 
άνατολής, τους Δερδίσας, τούς Φαχίρας χαΐ αυτούς τούς χριστιανούς μοναχούς* 
(ίβεν, δτε τψ 1399 ήρισε πρύς τον Βαγιαζήτ, χάλλιστα έγίνωσχε τα μεταξύ 
Ελλήνων χοΐ Τούρκων διατρέχοντα χαΐ παρέστη ώς προστάτης των πρώτων, 
'Ητο δε ή μεταξύ των δύο άνδρών σύγχρουσις άναπόφευχτος, διότι ό μέν Ίλχύν 
ήτοι ήγεμών τοΰ Βιγδατίου, μετ4 τήν ύπύ τοΰ Τιμούρ ίλοΜίν της πόλΐ(ι>ς ταύ- 
ττ,ς, χατέφυγε, χαθώς χαΐ δ ήγεμών τοΰ Διαρδιχίρ Καραγιουοούφ, προς τύν Βα- 
γιαζήτ, οΐ δε υπο του τελευταίημ χατατροπιυθέντες δυνάσται τής μιχράς Ασίας 
«ζήτησαν προστασίαν παρ4 τ«ρ Τιμούρ, οστις εΟχαρίστως Ιπελη^θη τής περι- 
βτάσιως, ϊνα πέμφη προς τον χοριάρχην των Τούρχων αυθάδη πρεβδείαν. Ό  
Βαγιαζήτ άπέδολε τούς άπεσταλμένους μεθ’ δδρεων χαΐ έντεΰβεν έξε^^άγη δ 
μεταξύ των δύο Σουλτάνων πόλεμος. Ό  Τιμούρ, έπελβών εις τήν μιχραν Α
σίαν άπύ τής Κασπίας θαλάσσης μετ’ άναριθμήτων στρατών, ήρχισε τον άγώνΧ 
πολιορχήσας τήν Σεβάστειαν (3ίννί8), πρωτεύουσαν τής Καππαδοκίας, τήν όποια» 
χαΐ ίχυρίευσεν Ιν ίαρι 1 ί-00, χβτεδαφίσας τα τείχη αυτής, φονεύσας δέ τούς 
χατοίχους. Ό  Βαγιαζήτ, 2μα μαθών τήν συμφορύν τής Σεβάστειας, ωρμησεν, 
άιώ τής πολιορκίας τής Κωνσταντινουπόλεως, είς τήν ΆσΙαν. ΕΤχε δε χαιρύν 
νύ άθροίση τήν δύναμιν αύτοϋ, διότι ό Τιμούρ, άντί να προχωρηση, Ιτράπη 
χατύ τοΰ Βογδατίου, της Δαμασκού, της Συρίας χαΐ των Μαμελουχχοιν τής 
Αίγύπτου, Τνα χατοπολεμήση τούς ήγεμόνος των χωρών αυτών, οιτινες ήτοι 
άπέστησαν άπο αΰτου, ήτοι έδοηθησαν τους άποστάντας* αφού δ ΐ χατέδαλεν είς 
ίδαιρος τ4ς μεγίστας χαΐ λαμ-ϊτροτάτας πόλεις άπο Βογδατίου μέχρι Χαλιηίου, 
χαταστρέφων και τούς χατοίχους αυτών, άνέχαμψεν έπειτα είς Σαμαρχάνδαν, 
ΐνα τιλέση πανηγύρεις χαΐ δημοσιεύση ποικίλα ύπύ τών σοιρών αύτοϋ αύλι- 
χών χομψώς χαί φιλανθρώπως συντεταγμένα θεσπίσματα. Τύν δε χειμώνα τον 
140έ προςτύ 1402, τ4 άναρίβμητα τού Τιμούρ στίιρη έστρατοπέδευον έπΙ τών 
βορειοονατολιχών όροπεδίεον τής μικρβς Ασίας, αύτος δε διεπραγμοτεύιτο προς 
τόν Βαγιαζήτ. Ά λ λ ’ οδτος, άγερώχως άπαντήσας είς τύν άντίπολον, ωρμησ* 
μετά άνδρών 120,000 ή 160,000 χατα τών έξαπλασιόνων Τατάρων, ο?τινες 
ήσαν περί "Α γκυραν  ίστροτοπεδευμένοι* χοΐ ουγχροτηθείσης Ινταΰθα (τή 20 
ή 48 Ιουλίου 1402) μάχης κρίσιμου, ό ’Οσμανιχος στρατός ίπαθεν ήτταν 
ολοσχερή, αυτός δλ ό Βαγιαζήτ ήχμΛλωτεύθη μεΟ' όνος τών υΙών του, τοΰ Μού
σα. Γα λεγάμενα περί της μετέπειτα τύχης του Σουλτάνου τών Τούρκων ^ ί -  
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τό «){Ϊ9το» μυθώ^η' ΐ ό  ηιδ ινώ ΐΐρον ( ΐν ΐ ι  ;ο  (ιΐ:& ΐοΟ Βοζιντίνον Δοι!« 
χα άνα<Μρ6μενον, ότι $Τ|λαοή χατ' άρ)τά; ό Τΐ(»οΰρ ΐ^ιηνςνίχΟη ττρόβ τόν Οζ> 1ι·ζτ,τ κρΜτ,νώ« όΜΜοΰ-; χκΐ οιλιχώΐ, όκιιτα ό(λΜΐ, ζτ,ττ|ββιντο( τοϋ τιλιυ· 
ταίου τούτον νίι Ο^ιηττύβ^, ί^νλίχισιτ αΰτον χαΐ ^^(}μ{νσ^«, *Α«ύ6αν« ό*  ̂
Βαγιαζήτ έ ι αΐχμαλ<«ο(α τφ  1ύ03, ό 3* ν«χ{ΐ&οτου «αριόόβη ι!« τόν Μούοαν, 
ϋί(ΐ>θιρινΟ{ντ> μοτί τόο δάνοτ&ν το» ΐ;ατρύ<. —■ Ό  Τΐ|Μυρ ^ντούτοιο 
όηό το» ΤΕίρΙ "Αγχνρτν π*ό{ον της μύχης, |« β«ςυο?„ «{ς τήν Προνοαν τόν 
(γγονύ* τον Μιρζά Μιοίμοθ’ άλλ'ύϊτερος τοϋ Βαγιαζτ,τ υΙός Σολιμαν εΤ^ι 
όράμει βντόΟι «ριν ξ  κτ> λάίη «^ρ«$ ό ^γαιν καί εΤχ« μςτ^ι^χοςι «{ς ·η)ν Εύ· 
ρώπην τονς Ιχ ιΐ θηββνρβύς καί άχομαχρννιι «ίτώ της «αραλ(ας ’κάντκ τα «λοΐβ. 
'ϋ  Σβολτάοο; τών Τατβρίϋν,αφοΟ «ιέτρι<;»( κατ’ άρχας εις Κοτοάειον, τη» ηρω- 
τςνοοταν τής ΙΙατλαγίΛ^ας, χροήλαοε, πορθώ» και κι(ρω», καί <Μτ« ΤούρκΜ», 
*υκ Έ>Λήνω» ^ι»όμί»ος, ι!ς υροΰοαν, «ίς Νίκαιαν, ιίς  Νικομήόοιι», είς τήν 
κάτω Φρυνία», ιΙ< Πέργαμο», είς Μαγνηοίο» *ρος Σιπύλψ, είς Σάρόεις, εί« 
Φιλβδίλ^ια», καΐ «λεοτβϊο» προοτίβλε τή» Σμύρνην. Ή  πό)^ς βδτη, καθόίιι- 
νβμένι; να λαβή έπικουρέαν οπό θολάϊοτ,ς ιΤχε ίςοτηρήοει μέχρι τής έποχής 
τούτης τήν έλεοΟερία» της, καί ορού ή Φιλαίέλφεια ίπεβε, τή βυνδρομή το» 
ΐίίοο οώτής βααιλέ^, εΙς χεΤρας τών Όαμάνων* ίπεχεΓρηαε δΐ καί ήδη ν’ άντι- 
βτζ εις τοος Τατάρονς. Δ ιί τοΰ λιμένος της ήτο ϋ ς  ουγχοινωνίον μετά τών 
Γενοοι'ων καί τών Ενετών, την δί όχυρβν ούτής ίχρόπολιν διετέλο'Λ ^μονό·· 
μενο» 01 τε Ιππείς τής Ροοου κοί πολλοί ίλλοι ύκό τής ηβραλέας βνρ^εύσαν» 
τις  αντύθι χ^ατιανοί* άλλα έχνριιύβη νπό τών αναρίθμητων οτκρώ» τον Χιμουρ 
χαί ίπαθε τα «άνδίινα, 'Ομοίον τύχην έλα0ι μετ’ όλίγβν καί ή “Εβεαος, ό δλ 
χ ,είμ αρ^ Ιχεΐνος έξεπύρβηαεν £παααν τήν άλλοτε τοοοϊίτο» πλοοβίαν χαί άχ·· 
μαία» ταυΐην παραλίαν μέχρι τής Κορίας, δπο» όμως πολλοί τών βαρόάροΝ 
χιλιάδες χατεστράφηβαν όπο ψύχους άλλοκότοϋ.

Τό Οαμανιχαν κράτος διετπάοθη έπί τινα χρόνον μετ* τήν περί "Αγκυραν 
μάχην, τό 0λ Βυζαντινό» έξεναντίας έφάνη άναζωπυρούμενον· & Τιμοόρ, «ρίν 
ίπανέλθρ είς Βουχαρία», άπέδωκεν ει’ς τους ύπό τοΰ Βαγιαζήτ έ^ωαθέντας Τούρ- 
χους ηγεμόνας της μιχράς Άαίος τάς χτηαεις βύτών, χαταατηαας τούτους ύπο- 
τελείς ίαυτοΰ χαΐ έπετρεψε» εΓς τινας τών «Ιών τοΰ Βαγιαζήτ χτήματά τι»β, 
Ιδίως άναδείς τας Εύρωποϊκάς έπαρχίας είς τόν έπιχαλεβθέντα τήν εύνοιάν τ«ι 
Σολιμόν, δατις Εσπευοε ν* εΙρηνεύαη χαΐ πρός τόν Μανουήλ, δους αύτψ ομηρο» 
τό» άδελιρό» Κοσέμ. Ά λλ 'ά μα  βανόντος τοΰ Βαγιαζήτ, οΐ υίοί του περιήλβον 
•ίς ^ήςιν βιαρκεοβναν πολλά ϊτη* ηαον δλ υΐ υΙοί ουτοι ·{■ έχ τούτων 6 νεώτε* 
ρ ^  Ιουβοΰφ  εΤχεν άαπαββή τόν χριατιανιβμόν χοΐ διετέλεαε, μέχρι τοΰ θα
νάτου αυτοΰ, είς ττ,ν ουλήν τοΰ Μανουήλ* ό προτελευταίος Κ α α εμ  ήτο, ώς 
προείπημεν, έπΙοης έν Κωνσταντινουπόλει, ώς όμηρος* 6 πριββύτερος πάντων 
Σ ο λ ιμ ά »  εδρευεν έν Άδριανουπύλει, ό τρίτος 'ία α ς ,  ίν Προύαη, 6 τέταρτος 
Μ ω άμεθ, έν Άμαοεία, συλλαδώ» μετ’ δλίγο» αιχμάλωτο» τόν Οπό τών Τατά- 
ρων έλευθεριβΟέντα δεύτερον τοΰ Βαγιαζήτ υίόν Μ ούβαν. 'λ'περίιτχυβ· δε έπΙ 
τέλο« απάντων ό Μωάμε^Ο Λ', χειραγωγηθείς όπό δύο ίιαχεχριμίυω» άνδρών, 
του βαγιαζήτ πασά χ*ί τοΰ Σοόφΐ Βαγιαζήτ. Καί πρώτον κατέβαλε τό» "Ιααν, 

*Ρ^ί ■*“» Σολιμάν, όατις, (ά^ΰ  δια νά περιποιηθίγ 
»'·ν υ,ανχ'.ν#·; ^ααιλεβ, είχεν αποδώσει αΰτφ ου μόνον τήν άνακτηΟεΐοαν αυθις
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δτο τοΰ Β ιγ;βζϊ,ί θΐίβαλβγϊχτ,’» χαΐ τάς μ»χ?ι ίοί> Σ>τρ·4μώ·<βς «όλ«ς, 

χαΐ πΖην νην ηαραλίαν ΐοΰ £ΰζεΙνου Βάρνα;) ήΟιληκ νά
άπο «V  ή Άσία χαΐ 3ς«κ<ρ3ΐ<^ <{ς
βντην μ*τ?ί « ρ « ο ϋ , ^405* ού μόνον όμως άιτττίδη όπο τοϊ) Μ&»με0, 4λλ4 χβΐ 
^  ϋνριΔπτι £ιιχ<νόύν(νβΓ( £κό ΐοΰ Μούσα, σταλένΐβς αΰήΟι ύπό νον ΜωαμίΟ 
χβΐ αο;ΐμ«χν,ο»ν·5θί μετά τού χράλη τής 2*ρ6ΐα< Στί^άνοο χαΐ τοΟ ήγιμόνος 
τή< Βλχχ(α« Μύρτνου' έτΙ 5« «όλου;, χαίπιρ προολαέών σύμμαχον ιόν Στέαανον '
κο\ ^ΡΧ̂ ι< Μανονηλ βοΥιθούμηο;, χατιτροπώΟϊ) όπ>? ιού Μούσ4, 4 410. 
Οό-ακ δ:ν «νεγνώριη, χ«0’ 1]ν ιΤχε όώβει {ικόσχισιν, τόν ΗωάμιΟ ώ ; (ιπόρ*· 
εατον κυριάρχτ,ν* έλετ,λάτηοαν άνηλεΰ; τήν Σερβ{αν, άνέχτησι τήν Θεσσαλον[χν^ 
^ότηυ ίορευ*» ά άνεψιος τού Μανουήλ Ίωάνντ,ς) κβΐ όλος ταί όπό τοϋ Σολιμίιν 
■παραχνρηβείσας (Ι ; τούς Βυζαντινούς πόλης χαΐ όπολιόρχηοεν αυτήν τήν Κων> 
οτανιινούπολιν. Ό  Μανουήλ όζήτΐ}9ΐ τότ* τήν όπιχουρίαν τού Μωάμεθ, όατις, 
ίπελΟων ίπανειλτ,μμενως, χατί$αλεν έχΐ τέλους, 1413, τον Μούσαν χαΐ {μο> 
νάρχηοε τοΰ όλου Τονρχιχοΰ κράτους.

Ό  Ι^ά μ εθ  σονωμολόγησε προς τδν Μανουήλ (όστις πβρίδωχεν ε!ς τον Σουλ
τάνου τ^ν Καοεμ) συνθήκην φιλίας χβΐ ουμμαχίας, άπΐίοκεν αύτω κολλάς των 
■ίιπθ τού Μούσα χατακτηθεισών, παρά τή Προποντίίι, τ6  Εΰξείνιρ πόντιρ καΙ Ιν 
τή βισσαλία, πόλεοιν, χαΐ ένγίνει μέχρι τοΰ θανάτου βίιτοΰ Ιτίμησεν ι?>ς πατέρα 
τ&ν Ρασιλεα του Βυζαντίου. Προςτούτοις ό έν Πελοποννησιρ δεσπότης Θεόδωρος 
χατώρΟωσε τότε νλ βνβχτήση τ* δύο τρίτα τής χερσονήσου άκό των πολλών 
χαΐ διτιρτ,μίνων Φράγκων αύτης ήγεμονίσχων, τώ !έ 1415 έπελθών αύτόθι 4 
Ρ*σ·.λεί>ς Μανουήλ ώχύρωσε τόν (σθ^εον, άνορθώσας τό πρά καιρού καταπεσδν 
οΰτβδ τείχος. Ά φ’ ετέρου τό 'Οσμανικδν κράτος έπΙ τοΰ Μωάμεθ Α ', τοΰ όποίοι» 
θρνλλιΐται ή προς τούς χριστιανούς εύπροσηγβρία, δίν £σωζεν έν τή Ευρώπτε 
τήν εκταβε», ήν είχε λαβει έπΙ Βαγιαζήτ* χοΐ έν τή μιχρ^δε Ασία προέχυ{Ό« 
δονάσται ύποτελείς μεν θεωρούμενοι τοΰ χυραάρχου τών Όσμάνων, άδιαλείπτοκ 
όμως στασιάζοντες* προςτούτοις ό Μωάμεθ ήναγχάσθη νά πολιμήση ιηΛς απα
τεώνα τινσ, ότκς, παραστήσος έαυτόν ώς αδελφόν τοΰ Σουλτάνου (Μουσταφαν, 
τον γινόμενον άφαντον μετά τήν περί Άγκυραν μάχην) βυνεμάχησε μεθ’ ενός 
τών σροειρημένων δυ-^αστών της μιχράς ’Αοίος Δζουνεΐδ, πολλούς δε χαΐ έν 
Ευρωκτι εΰρεν όπαδούς. Ο άπατεών ιίχος χατετροπώΟη έπΙ τέλους υπό τοδ 
Μωάμεθ χβΐ ήναγχάσθη νά παραδοβή μετά τοΰ ΔζουνεΙδ εις τον Μανουήλ, οστις 
χατεπεισε τον Σουλτανσν να ίφηση τούί δύο πρόσφυγας παρ αύτώ, υποσχεθε'ις 
νά εηιτηρή οώτβυς άοτυνομικώς χοΐ συμφωνήσας νά λαμβάνη κατ’ έτος προς συν- 
τηρησίν των απο τον Μωάμεθ 300,000 άσπρων* άλλα καΐ μετά τον θάνατον τοΰ 
τελευταίου τούτου, 1421, νέαι έριδες έσπάροςαν το Όσμανικον χράτος. Οΰδέν 
■ζττον πρόδηλον ύπήρχεν, ότι τά κράτος τούτο, άμα τυχόν ήγεμόνος έπιχειρη- 
μοτιχωτερου, εμελλεν έν τψ άμα ν’ άναλάβη τήν προτέραν έπίφοβον θεσιν, διότι 
έσπιριζετβ έπΙ λαού εχοντος άχμαΓον έτι τον φανατισμόν αυτοΰκαί ΙπΙ στρα
τού μονίμου, οιος τότε οΰδαμοΰ τής Ευρώπης ύπήρχεν* ένώ τό Βυζαντινόν 
χράτος, τό όποιον, καί μετά τάς παραχωρήσεις τοΰ Μωάμεθ, ήτο τά μάλιστα 
πιριεστολμενον χαΐ διεσπασμένον, έοττψίζετο έπι λαοΰ, εις δν άνεμ'χΟησαν ποι- 
χ·.λ« έτερογενή στοιχεία, μή λαβόντβ εΐσέτι καιρόν νά συγχωνευΟώβι μετ’ αύ- 
ιοΰ, ή τουλάχιστον να σονΟιαλλαγώβι, χαί προςτούτοις διετίλει εις άοιάλεπτο^
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ίριν Αατ^ναοΐ ί,γεμον[*χου? τ!ίς Πελοποννή^Μ χα) ΐής Στερεά;, άττ
ίε  χρος τούς Ενετούς, τούς έν 'Ρόίω 1χχ6τας χ«1 τού; «ροΟύμους κάντοτε νλ 
βον^θύβι τούς Τούρχοος, έπΙ χρ /μ αη , Γινοναίοος.

Τύν Μωάμεθ Α'έιεύεχ^θν) ύ υΙές του Μ ουράτ Β' «ρύς 8ν «εριτ|λθεν άμίνοκ 
είς ρή^ιν ό Ηανου^ ^  μάλλον ^ ίχτοτε χυβερνων άντί τοΰ ώς ίκ ΐ τύ «ολύ 
μονάζοντας ιεατρίς του Ίο>άννιης Β' Παλβειολύγος, δοτις ήθέληοε νά μεταχειρι- 
«0^ κατά τοΰ νέου Σουλτάνου τους δύο ιερόβιμ^γας Μουοταφαν χα) ΔζουνεΙδ' άλ- 
λ’ ά ΐίρΰτος, κροδοθείς ίηΛ τοΰ δευτέρου, χατιδλν,θτ) τάχ»»τ* ίιηο τοΰ Μο■̂ ράτ, 
οηλιορχι^οκντος έν τφ  δμα τήν Κοηιοταντινούχολιν, 10 Ιουνίου 1422. Κα^ τ4- 
τε μεν ήναγχάβθη ό Σουλτάνος νά λύο^ την «ολιορχΕαν (χατλ Σεκτέμβριον), 
δεύτε έκανέοτη χατ’ ούτοΰ έν τ^  μεχρ^ Ά β ί^  έτερύςτες Ηουοταφάς, νιεύτερος 
ά δ ιλ^ ς  του* χβταδαλών όμοκ χαΐ τοΰτον, τ$δλ  1423 άνορθώοας την ήουχίαεν 
έν τή μιχρ9 Ά οί^, έιτανήλθεν είς την Ευρώπην, χαε, χατά Φεδρουάρεον το» 
Ιπομίνου ίτους, ΰηε^ρέωβε τον Ί ω ά ν ν η ν  Β' Π α λ α εο λ ύ γο ν  (δοτές άνέλα* 
δεν όρεφτεχώς την χυδέρνηην τοΰ Βυζαντίου, μετά τύν έν τΰ  μεταε|ΰ συμβάντα 
θάνατον, Όχτοεβρίφ 1422, τοΰ Μοενουηλ) νά βυνομολογι^ση είρ'ήνην έπονείδε- 
βτον, δε’ ^ς πάβα ή παραλία τής Προποντίδος χαε τοΰ Εύζείνου, έχτύς της Ση-· 
λυβρίας χαΐ τής Δέρχου, Ιτε δέ ή Λυσιμάχεεα χαε αΐ άλλαε παρά τον Στρυ· 
μωνα πόλεες παρεχοερήθηβαν είς τους Όσμάνους, χαε ουνεφωνήθη ή πληρω
μή έτησίου φδρου 300,000 ίβπρων ήτοε 30,000 χρυσών. —  Μετά την εΙρήνην 
ταύτην, μύνοε λίγου άξεοε έχθροί των Όσμάνων είς την άνατολήν ϊμεεναν οΐ 
Ένετοε χαΐ οΐ Ιππότοε τής "Ρόδου* δεύτε τά Βυζαντενδν χράτος ήτο υποτελές 
αύτών, 6 δέ Σλαΰος χράλης ή βοϊβόδας Στέφανος Δαζαροβετς χαε δ βοέδόοας 
τής Βλαχίας άνεγνώριζον έπίσης την κυριαρχίαν τεαν. Ορός τους Ενετούς, οΤ- 
τενες χατά τούς χρόνους τούτους, μέχρε τής έποχής χαθ’ ήν οΐ Πορτογάλο; 
περιέπλευσβν την 'Δφρεχήν χα\ οΐ Ισπανοί εδρον τον προς την Άμερεχήν δρό
μον, ήοαν ή  πρώτη ναυτεχή δύναμες τής Ευρώπης, δεεπολέμησεν ό Μουράτ Β 
.έπΙ πολλά ϊτη χοτάτε γήν χαΐ χατά θάλασσαν. 0 \  "Ενετοί, οετινες άπύ τής 
43 ίχατοντοετηρίδος εΓχον χαταλάβεε την Ζάραν, έξήπλωσαν {χτοτι έπΙ μάλ
λον χα! μάλλον την κυριαρχίαν αυτών έριΐ τής Δαλματιχής παραλίας, ίπεε- 
τα έχυρίευσαν τά παράλια τής Αλβανίας χαΐ πολλάς "Ελληνιχβς νήσους, τφ  
4407 ττ,ν Ναύπακτον, τήι 1420 τάς Πάτρας, έπο»6άλμισαν δ’ ϊχτοτε χαΐ είς 
£λλας Ελληνικά; νήσους χαΐ παραλίας, άγοράσαντες ίδίως τώ 1423 τήν Θεσ
σαλονίκην άπύ τύν κυβερνήτην αυτής Ανδρόνικον, σελ. 302. Περιήλθον δέ, ένεχ* 
πάντων τούτοη, είς ^ήίιν χαΐ πρύς τον Μωάμεθ Α ', 1416— 1417, πάλιν δά 
νερος τύν Μονρατ Β', δστις, τφ  1423, ϊπεμψε κατ’ αύτών ιίς  τήν Πελοπόν
νησον τύν στραττ,γδν του Τουραχάν, έπαγαγόντα φοβερόν είς τήν χερσόνησο» 
δήωσιν. Αΐ έχθροπραξίαι έξηχολούθησον Ιχτοτε έπΙ πολύν χρόνον, ό δέ Μουράτ, 
άφοΰ έν τήΐ μεταξύ χατετρόπωσε τύν ο ^ ις  έν τή μικρά Άσία έπαναστάντα Δζου- 
νΛδ, παρεσχευάσβη έπί τήν πολιορκίαν τής θεσσαλονίχης, τήν όποιαν χαΐ έξ 
έφόδου έχυρίευσεν, έν άργή τοΰ 1430, μεθ'β , χατά Σεπτέμβριον τοΰ αύτου 
€τοος, βυνωμολυγήθη εΙρήνη, 3ι’ ής ό μέν Σουλτάνος βιεφύλαίι τά χαταχτη- 
θίντα, βΐ δ’ "ΚνετοΙ Ελαβον έμποριχάς προνομίας είς τούς Τουρκικούς λιμένας. 
—  Μετά τύ πέρας τοΰ πολέμου τούτου, ή χοινή ιδέα ήτο, δτι ή Κωνσταντινού- 
«ολις θέλει λάδιε ήδη τήν τύχην τής θεςσαλονίκης, άλλ’ ό Μουράτ προετίμησε
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το&« Σλαύοος χαΐ τού; Μχγιάρον; προ; βο^^ν' χαΐ τ6τι οΐ Όαμάνοι άκι^ν- 
τησαν τϊλευτβΐον, προς βο^^άν μεν, χριοτιανιχύν λών χαΐ βαοιλέβ, άναχαι- 
τΕοαντα; τή* πρύς τ3( πρ^τω πορείαν των, πρύς δυβμί; δ ΐ νεανίαν ηρώα, τον 
ύποίου τ1 κατορθώματα ίπέβηααν ίζίαον πολοβρύλλητα «αρά τ ι τοΐς χριατια* 
νοΐς χαΐ τοΐς Τούρχοις. Ν ιχτ^ρος τών Μαγιάρων ήγεμών παρεοτη θ Ιω ά ν 
νης Ο ύ ν υ ά ίη ς ,  τον όποιον οί Όαμάνοι όνομάζοοαι Γ εά γ κ ο ν ' μεταξύ όλ 
των ΰηό του Μουρότ ήτττ,Οεντων 'Λλβανιχών χαΐ Ελληνικών φύλων άνεφάνη 
^ρως Ετερος, ό του Ίωάννου Καατριώτου, Ενός τών ηγεμόνων αότών, τέ
ταρτος οίός, δατις, κληθείς όπό τών Τούρχοη Ίβ χ ε ν ό λ ρ  β έγ  ^  Σ χεν δ έρ - 
βεΟς, πρώτος Ιν Ευρώπη ένίπνεναεν εΙς αυτούς τόν τρόμον έχεΐνον, τον όποιον 
μέχρι της Εποχής τιύττ,ς αυτοί χαΐ μόνοι εΤχον τό προνόμιον να Εμπνέωβιν.

"Λ μα μετύ την ϊλωαιν τής θεβααλονίχτ,ς, ό θάνατος τοΰ Αατίνοο ήγεμόνος 
Καρόλου Τόχκου, όατις ήρχε τής Ζακύνθου χαΐ τής Κεφαλληνίας χαι Εχάλεε 
Εαυτόν δεσπότην ’Ιωαννίνων, Εόωχεν εις τον Σουλτάνον άφορμήν ν* άναμιχθή είς 
τΕς οίχιαχός Εριδας τών μικρών δυναστών, οΐτινες, άπό τών χρόνω* τής Λατι
νικής αυτοκρατορίας, έκυριάρχουν τών όρέων της Ακαρνανίας, τής Αΐ-χολίας χαΐ 
τής Ηπείρου. Ό  Μουρότ κατέλαβε, διό τοΰ στρατηγού του Σιναβεγ, Όχτω- 
βρίιρ έό3έ, τα Ιωάννινα, Επέτρεψι δέ είς τον ομώνυμον τοΰ Καρόλου Τόχχου 
Ανεψιόν, την κατοχήν τής Ηπείρου καΐ Ακαρνανίας, Επί τή πληρωμή Ετησίου 
φόρου χ«1 τή υποχρεώσει τοΰ να Εμφανίζεται αυτοπροσώπως είς την αυλήν τοΰ 
Σουλτάνου, άμα προσκληθείς 6πό τούτου. Καί ό νόθος δό υΙός τοΰ πρεσβυτέρου 
Τόχχου, Αντώνιος, δστις ήρχε τότε τών Αθηνών και τών θηβών, καί άλλη- 
λοδιαδόχως άνεγνώρισε τήν κυριαρχίαν του Βαγιαζήτ, τοΰ Σολιμόν, τοΰ Μούσα 
χαί τοΰ Μωάμεθ, ήτο ύποτελής τοΰ Ηουράτ.->·Πρός βο ι̂^άν, ό ήγεμών τής Βλα
χίας, δστις είχε χαταστήσει Εκποδό>ν τόντε προκάτοχον αυτού Δόν καί δλον 
τον δικόν του χαΐ ώνομάζετο Δρακούλης, δ Εση διάβολος, ετι δε ό τής Σερβίας 
ήγεμών Γεώργιος Βράγκοβιτς ήσαν όποτελεΐς τοΰ Σουλτάνου. Πρός τόν Σιγε- 
μοϋνδον, δστις τότε ήτο αύτοχράτωρ τής Γερμανίας, ό Μουρότ Επανέλαβε πολ- 
λάχις τήν ειρήνην, άλλ’ ονδεν ήττον, άπό τοΰ 4434, χατ’ Ετος σχεδόν ή Τραν- 
αυλβανία Εδηοΰτο υπό Τούρκων, Σέρβων χαί Βλάχων. Τής δε Ουγγαρίας ήρχε 
χατ’ Εκείνους τοίις χρόνους ό τοΰ Σιγιμούνδου Επί θυγατρί γαμβρός Αλβέρτος 
β Αϋστριαχός, Εχων παρ' Εαυτφ τόν Ίωάννην Οΰνυάδην, νόΟον τοΰ Σιγεμούνδου 
«Ιόν. Τούτου τήν συνδρομήν έπεχαλέσατο, χατό Απρίλιον τοΰ 4439, ό Γεώρ
γιος Βράγκοβιτς, πρός 6ν ύπόπτως εΤχεν ό Μουράτ. Οΐ Ούγγροι, θεωροΰντες 
χαί Εαυτούς κινδυνεύοντας, ήσαν πρόθυμοι νό δώσωσι τήν συνδρομήν. Κατά 
δυστυχίαν, ή άείποτι Επιχρατήσασα είς τήν χώραν Εκείνην πολιτική παραλυσία 
(σελ. 498), έκορυφώθη τότε δια τοΰ νέου πολιτεύματος, τό όποιον, περί τό τέλη 
τοΰ Μαίου μηνός 4439, άπέσηασαν οΐ Ούγγροι μεγιστάνες άπό τοΰ Αλβέρτου 
χαί χατα τό όποιον (τό διαβόητον ΠεοΓβευαι ΑΙΙ»γΙϊ τί^ίβ], ό μΕν βασιλεύς άπέ- 
€α \ι πάσαν Εξουσίαν, αληθώς δε κύριοι τοΰ Εθνους κατέστησαν ό Παλατΐνος (προ* 
τεινόμενος, ούχί διοριζόμενος, υπό τοΰ βασιλέως), ό κλήρος χαί οΙ εύπατρίδαι. 
Εντεύθεν ό Αλβέρτος μετά χόπου ήδυνήθη νό συγχροτήση στρατόν 24000 Αν
δρών, δστις, ου μόνον δέν εμπόδισε τους Τούρκους νό Επιχειρήσωσι νέας Ιπι- 
^ρομός χαί νό Επιβάλυβι βαρύτερα* τβϋ προτέρου έτήσιΰν φόρο* είς τόν 4|γεμόν·
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Βο«ν^«^ ΤβάρκΜ, ^ν^χτηην τοΰ ΣΓρβ^xαΰ ι^α ^ ίο ·
■:ΐ[ΐ Σ ε μ ΐν ^ '^ ς ,  όποιον έίχο  χ υ ^ ενν η  Ιν  γω  μ η α $ό 6 Μου;»·:, όεενχείάνθτ;, 
αμα «Τ3{ν Ιπερχίμ.ί»ον ·εδν Τουρχιχβν ατρ«δν *«1 ^^,^μαλωτεό^ΐ) όλίχληρκ 
βχίδδν «ιρίτ τούτου έμβγτ,τί* ό ΓεώργίΟί Βράγχοβιτί *!ΐτίφυγ*ν <ί< Ά»τ(βαρι^ 
{χ(ΐ9«ν 6έ ι{? 'ΡβγινΜίν, ίν«Τ) χατ* τδ έπόιΑϊνον ϊτο< ό Σουλτάνοι παρε<χ»υά«ετι> 
ίί? τή» κβτάχττ,τιν του ΰίλιγραδίου. Τότε Σμως βποΟβνύντοο, ’Οκτωβρίι,» 4ό3&, 
τού βχοιλέω; Αλβέρτου, τδ 0-ΰγγαριχδν ίΟνο; ίλοβεν ήγεμύνα, (χοηδν ν ί άνορ- 
βώο^ Ττ,ν άρχοίτν αύτοϋ πολιμιχην

Ό  βαοιλευς 'ΑΙδερτοί χβνέλιπι τήν τύζυγβν βίττοδ Έλιβάδετ, τίιν θογατίρτ 
^ 5  οώτβχράτορβτ Σιγεμούνίοο, εροΛν, διορίοχς, ίπ ΐ τή {«ποβέσει, δτε βυτη 6»- 
3κι γενντ'οει υ!δν, διαφόρους αΰτοΰ Ιτιτρόπους είς Αΰβτρ{««. Βοτ^ίαν χαΐ Οόγ> 
γαρ(βν* άλλ’ «{ όπιβτιμότεροι τών ίπιτρέπιον τ7^ Ουγγαρίας, μάλιατα δε ό Ού> 
νυάδης, ί^οη πολέμιοι «ΐ^ Έλιβάβη, χαΐ, Ιπ ι τω λόγφ τοΐ> *· λάόναιν δπι- 
χουρίαν »ατδ των Τούρκων, προέτειναν τδ βτεμμα της Ουγγαρίας ε!ς τον ^ · ι -  
>δα της Πολωνίας Λ α δ ια λ ά ο ν  Γ ', «ατις χαΐ ίδέ/θη αϋτδ τη 24 ΦεοροΜφίο» 
4440. Ή  δ ' ΈλιαάΟετ, ί^τις τήν έιποδααν ττ,ς ήμίρας έχείντ,ς έγένντ,Μν οίδ* 
όνομααβεντα Α α δ ια λ ά ο ν  δπίαης χαΐ προαλαέόντβ τδ δπώνυμον τοΰ Ό ψ ιγ ε ·  
νβΰ ς ^  ίχ το υ , άντέαττ), μετάτινων £λλω* μεγιατάνων, ε!ς τδν βαηλέα τής 
ϊίολωνίας· Λβτε Ιξε^^άγη εις την Ούγγαρίαν έμφυλιος πόλεμος, χαβ’ ην βτιγ- 
μήν 4 Μουρδτ μεβ’ όλης αδτοΰ της δυνβμεως όπιχείρηαε την πολιορκίαν τώ  
Βελιγραδίουι. Ο Οδνοάδης προίτριφεν είς μάτην τούς άλλους μεγιβτανκς είς τδ 
νδ χαταπαύαωαι την δλιύρίαν 4χείνην δμβυλίαν ϊριν* χοΐ τότε, διά τής γενναίας 
αδτοΰ συνδρομής, τοσοΰτον περιεποίηβεν εις τδν Ααδιβλάον Γ ' αξίωμα ωβτε 
«υτος ήδυτηδτ^ διά προπαρασχευΰν τινων χαΐ απειλών, νά ύποχρεώση τδν Ηου· 
ράτ είς την διάλυαιν τής πολιορχίας του Βελιγρβδίοο, χατ’ αύιδ τούτο τδ 4440 
ϋτος. Κατά δ ΐ τδ άχδλουθον £τος, 4444, Ετε ό Μουράτ προοέβαλε συγχρδνΐιες 
ίπ δ  Σερβίας την τε Ουγγαρίαν χαι την άνατολιχήν Τρανσυλβανίαν, δ Ο ύ ^δη ς  
ίιωρισΟη ύτώ τού Αοδισλάβυ Γ ' ^ϊβδδβς ήτοι ήγεμών Τρανβυλβανίας χα4 χ4- 
μης Τιμεσβάρου, λαβών προςτούτβις την δπερτάτην χιη>ιαρχ(αν όλων των με- 
αημβρινων πόλεων του χράτους. 'Εδρεύσας δλ είς Βελιγράδιον, προσίβαλΓ< άμί· 

επερχόμενόν τινα Τουρχικδν στρβτδν, χαί, μετά μαχρδν, πεισματώδη χαί 
Αμφί^πον αγώνα, ήνάγχασεν αύτδν νά άνακάμψη είς Σεμίνδριβν· £πειτσ ϊδρα- 
μεν είς Τροναυλβανίαν, όπου ϊτερος Όσμάνης στρατηγός είχε προελάσει μόχρις 
■ Ερμανστάτ* χαΐ κατ’ άρχάς μεν ό Οΰνυάδης ήτττ'βη Ινταΰβα, Αλλά μετ’ δλί·· 
3^ ,  βυγχροτήσας νίον βίματηράν τ ^ ς  τούς Τούρκους μάχην, Ινίκηβεν αύτοδς 
βλοσχερώς, μέγα άιτδ τοΰ κατορβώματος τούτοο προσκτησάμενος, χατά πάσαν 
^ήν Εύρώπην, ονομα. Διά νά Ικδιχήση ττ,ν δβριν ταύτην, ό Βίουράτ συνεχρό- 
τησεν ίν τή μιχρ* Άσία στρατόν πολυάριθμον χαί όςεπεμψεν βύτδν, ίιπδ τί,·* 
^ΡΧ’ΪΤ̂ ** Σαλίμ πασά, δστις, περάσας, 4 449, τδν Ίστρον, μετά 80,000 άν- 
®ρών χατέκλυσεν ίπασαν την ύπαιβρον τής Τρανσυλβανίας χώραν. Ά λ λ ' ό Οδ· 
νυαδης, δπελθων, μετά 45,000 λογάδων, είς τά στενά τής σιδηράς πύλης, σβνε- 
σφότησεπρδς τούς έμβαλόντας πολεμίους μάχην χρίσιμον, χαβ’ 4)ν βΐ Όβμάνοι, 
Βιά τήν άνιπιτηβειότητα τοΰ στρατηγού των, Ιπβδβν ήτταν ίλοσχερή. Κατά δε 
,τδ άχόλουβεν £»ς, τκιυσάστις προσωρινως τής δμφυλίας τώ» Ούγγρων Ιριδος, 
^εητείφ  τον πάπα, ?ν» δννηΟή 4 βασιλιύς Α«δι«λάος νά βτροτεύβή μεΟ’ ίλης  ιή?
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βτΗχριίωί *5ι 4 <ώιι '09[Αΐίν»», ό Οάγγβριχβ< ·τρ*ϊ^^, « ρ ίβ β ς  >.«5[ ϊ*ύ).ι«», 
"Ιβτρβν, Ινί6«λί» ίίς ΤΒί Τοορχιχβς χώρβς. Ό  Οόνοβ5ι;€ χαι 6 
Γίώργιβςηγβντίιν ΙμτιροοΟο(^υλβκτ,», 6 δί Λβ?ισλβο< Γ ', τό χύριον ·το2 βτροϊοδ 
οώμα, τ4 «ποϊο», δ»β Έβ ««υροίρορί*4 κηρύγμαϊβ τοδ ιιβτ:»  Εύγίν{οϋ 4 ',  βυνίχίΐ- 
«  4π4 Ούγγρων, Πολωνών, Σέρδω», Βλάχων, Γίρμανών χ»1 πινΐοδβκών χρ»- 
βτ««ν6ν Ιβιλοντών. Ό  ί,ρως ·ιΐ)ί Ούγγβρίϊ« χβιίββλ* χρώτον « ν  έν Σίρβίΐί 
ίρχοντβ ΊΓββΐν, |χορ{€υ»ϊ την ί^ίοΜν, χατίτρίκωοι, μίτβ^ύ βύτ?,< χαΐ τής 
Σίγί*ς, τ^ 7 Νθϊμ6ρ(«Μ, τρ«ί« βλλ**βλλτ^«ί χαχ’ *ύτο2 ίπιτϊΟίντα< παοάδίί, 
άγ«ν£το κύριος τής Σοφίας, ί(16»}β* «χδ τας δυβχροιτίτονς ηβρύδβυ; τοΰ Αίμον 
τον ίχ  «ρβτταγής τον Σοολτάνου χαταλβίόντ* «ότας στραττ,γδν Μαχμοΰτ Τοε- 
λιπη, κ«<, δν<»0(1ς ηδη μ* τόν χύριον Ούγγβριχδν οτρβτδν, δ ίπ ς  μέχρι τής 
{κόχής έχείνης, μαχρόΟβν ίΐκιχο  αύτψ, άπεφάαιοεν, έν μέοφ χειμώνι, να χα- 
τβλάβ·^ πριν άνβχάμψη, τήν κορίαν τού Αίμον πύλη»· χβί τιρβντι, έρμήτας 
χατα τοΰ Τονρχιχον βτρχτον, νοτις, έιπδ τον χηδεβττ,ν τον Μουράτ, βντιπα· 
ριτάχΟη έπΙ τών δροπεαίων έχςίνων, έατεφάνωαε τα χατορΟώματά τον, δια νίκης 
λαμπρός. Και αυτή είναι ή μ α χ ρ β  β τ ρ α τ ε ία  δνομαοΟεΐαζ, διδτι, έν μέοιρ 
δεινόν χειμώνος χαΐ δεινότατης δυαχωρίας, παρετάΟη μέχρι τοΰ νέου έτους, ευ- 
λβγώτερονδε δυναμένη να δνομααΟρ β ρ α χ ε ία ,  διέτι ό δπό τοΰ Οΰνυάδον άγδ- 
μενος βτρατδς, προελάοας τη 20 Ιουλίου άπδ Βούδης, Ιν διαατήματι πέντε 
μηνών, διέτιραςε τά πολλά έχεΐνα μεγαλουργήματα. Είς τας ήττας ταύτας τών 
Όαμάνων συνετέλεαε πολύ ό Γειί>ργιος Καατριώτης' οΜουρατ εΤχε φονεύαειτον 
άρχοντα τής Κροίας πατέρα αντοίϊ Ίΐύάννην Καβτριώτην χαΐ δπαντας τούς αδελ
φούς του, μόνον δε τον Γεωργίου φειοΰείς, άνέΟρεψεν αντον είς την Μωαμεθανι
κήν θρηαχείαν, χαΐ, είς ηλικίαν Ιτών 19, χατέατηοεν αύτύν άρχηγον Σανδαα- 
χέου χαΐ έτίμηαε δια το» έπωνύμου Ίβχενδέρ ίέ γ , ήτοι τον ήγεμόνος Αλεξάν
δρου. Έ πΙ δέ τής μβχράς οτρατείας τον Ούνυάδου, ό ήρως οντος, ό συνήθως 
Σχενδέρβεϋς καλούμενος, καταλιπών μετά του ανεψιού του "Αμβα, τύν Τουρκία 
χον στρατόν, αναλαμβάνει την τε πάτριον πίστιν χαι την χιλιαρχίαν τής Κροίας 
καΐ τής ά'νω Αλβανίας. Προςτούτοις χαΐ ό τοΰ Τβάρκον διάδοχος βασιλεύς τής 
Βοσνίας θωμάς άπέστη άπο τοΰ Μουράτ, τδ δε πλεΐστον τοΰ τακτικού Τουρκικόν 
στρατού ήτοι τών Γιανιτσάρων χβί Σιπαχίδων, ^πεσεν έν τψ άγώνι έκείνω. Ό -  
βεν ό Μουρατ, αφού περιεποιήθη τον Βοϊβόδαν τής Βλαχίας Δραχούλην χαΐ τον 
ηγεμόνα τής Σερβίας Γεώργιον Βράγχοβιτς (είς τον τελευταϊον άπέδωχε χαΐ 
τρία Σέρβικά φρούρια), Ιπεμψε πρέσβεις περί ειρήνης προς τούς Ούγγρους.— Τό· 
τε κατέστη πρόδηλον όπόσον μάταιοι ήσαν ο1 έλπίδες τας οποίας έκ διαλειμ
μάτων συνελάμβανον οί Βυζαντινοί, οτι θέλουν ποτέ κατορθώσει ν* άπαλλαγώσι, 
διά συνδρομής τής Ευρώπης, τοΰ άπύ τών Τούρκων κινδύνου. Έπιτηδειοτέρ* 
περίστασις προς ττ,ν χατατρόπωσιν τοΰ έθνους έχείνου άπύ τής προχειμένης δεν 
ήδύνατο βεβαίως νά δοθή* διότι άφ' ένύς ό Μουράτ ου μόνον τάς προειρημένας 
ήττας ίποΟεν, άλλα μετ’ όλίγον έστοσίασαν κατ’ ούτοΰ, έν τή μικρφ Άσίφ, οΐ 
3γριοι Τουρχομάνοι, άφ’ ίτίρου ό πάπας Εύγένιος Δ ' εΤχε μέγιστον συμφέρον 
νά αυγχροτηθή μεγάλη κατά Τούρκων σταυροφορία, πρώτον διά νά περισπάση 
τήν προσοχήν τών χριστιανών άπύ τής έν Βασιλεία συνόδου, ήτις ήθελε νάχο- 
ταπαύση τάς καταχρήσεις τής δυτίϊής έκχλησίας, χαι δεύτερον, διότι ό βασιλεύς 
Ιωάννης ό Παλαιολίγος ύπεσχετο πάλιν, κατά τήν έν Φλωρεντίφ σύνοδον, τήν ■
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ΙηΜ ίν των Ιχχληβιων. 'Ό6γ· 4 Ευγένιο; Δ '.  ίχίνηΜ ηίντα λ(9ον £ι2ι νλ άικκ 
τρέψτΐ τονκ Ούγγρους ά«^ τής ττβραδοχής των «ίρΐ ςΙρήνης «ροηέτεων τοϋ 
Μουρ&τ, τουτω παρ’ α&τκς τ6ν ίιαβέητον καρδινάλιον Ί ο υ λ ια ν ^ ν
Κ α ισ α ρ έν ο ν ' τας δέ προνπαβεία; τούτου υπεατν^ιζον πρέοδεις τών Ενετών, 
των Γενουοίων, της Γαλλίας, της Α γγλ ία ς, τής 'Ιαττανίας , της Άρβγωνίας, 
τοΰ δουχδς Βουργουνδίας Φιλίππου, τοΰ δουχδς Μιδιολάνου χαΐ της Φλωρεντίας, 
υποσ^^έμινοι άπαντς; την συνδρομήν των* ώατε ή Ευρώπη απααα έραίνετο 
δτοίμη νά δρμήοη χατά των (ξωθιν μέν τοσοϋτον ταπεινωθέντων, έσωθεν δλ 
διεοπαομένων Όσμάνιι». Ά λλ’ όπδαον μετ’ δλίγον τά πράγματα άνεδείχθηααν 
πδρ^ω κείμενα των λδγων I Οί Ούγγροι, οΤτινες εΤ^ον ιρθάαιι νδι αυνομολογη- 
βωσι δεκαετή είρήνην, πειβδμενοι ήδη είς τά ; δποαχέσεις Ιχείνας χαΐ είς την 
διαβεβαίωσιν τοΰ καρδιναλίου Ίουλιανοΰ, δτι 6 πρδς άπίατους δοθείς ορχος δ̂ ν 
Ια χ ^ ι, διαλύουαι τλς ουμ^νίαςχα ΐ, χατλ Σεπτέμβριον τοΰ 4444, Ιπαναλαμ- 
6άνουαι τάς έχθροπραζίας. Ό  Μουράτ έντούτοις, χαταβαλών τήν έν τη  μικρά 
Ά σ ί^  στάσιν, εΤχεν άποβέσει την άρχήν άναπαυδμενος ιΐς  Μαγνησίαν χαΐ άνα- 
θι'ς τίι πράγματα είς τδν τεσσαρεςκαιδιχαέτη υΐδν του Μ ω ά μ ε θ  Β '. άλλ’ίμ α  
μαθών , δτι οί Ούγγροι διανοούνται νλ περάσο>σι τδν "Ιατρόν, άνέλαβεν αδθις 
την χυβέρνησιν. Ό  Οΰγγαρικδς στρατδς προέβαινεν άκωλύτως διά τής Βουλγα
ρίας, χαΐ, έπειδή ή ώρα του ϊτους εΤχε προχωρήσει, ίποφευγων τά στενά τοΰ 
Αίμου, έπορεύετο προς την Βάρναν, δπου ήλπιζε νά εΰρη, κατά τάς δοθείσας δπο 
τοΰ πάπα χαΐ των δυτικών δυνάμει·» υποσχέσεις, στύλον Ζτοιμον νά τάν δια· 
περαιώση είς την Κωνσταντινούπολιν. Ά ντι τούτου δμως έζεπλάγη ίδδ» αυρνης 
περί Β ά ρ ν α ν  Ιστρατοπεδευμένον τδν Σουλτάνον Μουράτ μετά διπλασίας δο- 
νάμεεας 1 ί Τίς μετεκόμισε τάν Τουρχιχδν στρατδν άπά της Ασίας είς την Ευρώ
πην ; Οί υποσχεθέντες τήν συνδρομήν αδτΟν είς τους Οδγγρους Ενετοί καΐ 
Γενουαϊοι, λαβδντες άνά Ιν ι^λωρίον δι' έκαστον των 40,000 άνδρών, δσους με- 
τεβίβασον. ΣυγχροτηΟείσης 8’ Ινταΰθα μάχης χρισίμου, οϊ χριστιανοί ϊπαθον 
ήτταν βοβεράν καθ’ ήν ίρονεύβη μίν δ βασιλεΰς Λαδισλάος καΐ δ καρδινάλιος, 

|ΐετά  χδπηυ δλ έσώθη δ Ούνυάδης. Κατ' εδτυχίαν, δ Μουράτ δεν ήδΰνατο νά 
είι^ληΟή άπδ τής ολοσχερούς ταύτης νίκης, δνεχα τής προβεβηχυίας ώρας τοΰ 
ϊτους, καί, δπανελθών είς Μαγνησίαν, ήσπάσθη πάλιν τδν ίνετον ίδιοκικάν βίον' 
διά δε τής συνέσεως τοΰ γηραιού τής Ουγγαρίας παλατίνου Λαυρέντιου ’Εδε- 
ρουάρα και τοΰ Ίωάννου Οίινυάδου, χατέπαυσαν αί ΙσοκεοιχαΙ τής χώρας έχεί- 
νης ίριδες, άναγνωρισθέντος, 444ί), βασιλέως αυτής τοΰ νέου Ααδισλάου* άλλα 
ή  πτώσις τοΰ Βυζαντινού κράτους άπέβη ήδη άναπδδραστος.

*0 Ιωάννης Παλαιολδγος, μηδέν £λλο χατορθώσας διά τής δνώσεως των Ιχ - 
χλησιών, την δποίαν υπέσχετο έν Φλωρεντία, είμή νά παροξύνη καθ' έαυτοΰ 
τον χλήρον χαΐ τους άλλους υπηκόους του, έβασίλευεν άθλίως έντδς των τειχών 
^  Κωνσταντινουπδλεως. Έ ν Πελοηοννήσιρ δέ έγενετο άπόπιιρά τις άνορθώσεως 
τοΰ Έλληνιχοΰ ίθνους ΰχδ τοΰ είειμνήστου άδελ^οΰ αύτοΰ Κωνσταντίνου, τοΰ 
μετέπειτα τελευταίου ούτοκράτορος" άλλ’ ή ενωσις καί συγχώνευσις των έπΙ τοΰ 
Ελληνιχοΰ έδάφους συμιραρηθεισών ποικίλων ρυλών, δεν εΤχεν ίτ ι ώριμάσει* δ 

ίχθρδς ήτο ροβερός* οΐ Φράγκοι ήγεμονίσχοι έπίβουλοι' όΟεν τδ ίπιχείρημα 
• π ί^ χ ί . ,  Λ ι ι  δμως ά{ιομντ|μόνευτον. —  Την έπί τοΰ πλείσήυ μέρους τής Πε- 
λοποννήσου κυριαρχίαν είχεν έπιτύχει, ώς προείπομεν, δ τοΰ αυτοκράτορος Μα-
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«υ?ι\ ά?εΧ<ρϊ« βίίδωροί. Τούτον ίττοθβνίντι διεδίχΟτι 6 Θεόδωρο; μ Ι βύτίκ; 
*#λού[κνος άνεφιδί του, δ τθ3 αδτοχράτοροε Μονουήλ υίδ{, ίο τυ  ίπ ίΐτβ ίνττ,λλϊίς 
την ήγίμον[*ν τϊύτην «ρδς τδν μνημονευθέντ* ο?ιλφδν του Κωνβτ«ντϊνον, ίρ · 
χοντα τρότιρον τή ί Ση>υβρ?βς καί Μεοηϋβρίβί. Ό  Κωνοτβντϊνοί ^ττεΙίτεκ» 
τ+,ν κυρίϊργίϊν του ΙπΙ δπβοτν την χιροόνηοον, έίβιρεοίι μικρού τ»νο; μέρου<, 
τοΰ δποίου η?7«ν ό ?τίρο< άδελρίί του θω μ ά;. ’Έττίΐτβ ου μόνον κατίοτησιν 
ΰποτΕλή τον δοΰκβ Αττικής χλΙ μΙρο-υς τής Βοιωτίας Νίριον Άχκιαϊουίλιον, 
ίλλ’ ίνεγνωρίσβη κυριόρ/ης και τής ΑοκρΙδος χαΐ τής ιηρί Πίνδον /ώρας, όπου 
κατοικούν τότ» Βλάχοι* ήνώρΟωτϊ τό τεΤχος τοΰ ΊβΟμοΰ, καΐ, ΙπΙ τής μακρδς 
τοϋ Ουνυάδου οτρατείας, τ,ΰξηβεν ετι μάλλον την Ιιιικράτειαν αότοΰ. Ταϋτο 
ττάντα τταρώξυναν τον Τουραχαν, οβτις προ είχοοαετίας εΤχεν ίμβάλει εις ττμ 
Πελοπόννησον χαι ήδη ήτο Βεγλίρδιϋς τής Τουμελης. 'ΌΟεν, Ιν ετει 1445, 
άναλαβόντος αυθις τοΰ Μουρδτ τδ ; ήνίας τής χυβίρνήοεως, διότι βτάσις φοδερ* 
εΤχεν δχρ«*ίή ίν Άδριανουπόλει, χαΐ όπελθόντος είς την Εύρώπτ,ν ?να καχαστεΐ- 
λ^ βύτήν, έ Τουραχαν έπέοτηη την προβοχήν του είς τα παρά τοΰ Κωνοταν- 
τννου δνεργοόμενο. Ό  Κωνσταντίνος ήΟέλησε μέν δι* πρεσβείας να άποτρΙψ^ 
τόν κίνδυνον τούτον* άλλ' ό Μαυράτ, αμα δαμάσας την προαναγερΟεΐσαν στάσιν, 
δρμησε μίχρ» τής Πελοπόννησου, ΰποστηριζόμενος δπο τοΰ προδότου δουχος 
Αερίου, κατά τδν χειμώνα τοΰ 1446, καί Επειτα, Ιναχάμψας αυτός είς Άδρια- 
νουπολιν, ίπετρεψεν είς τον Τουραχαν την Ι|αχολούβησιν τής ίχστρατεΐας. θ ! 
Τοΰρχοι τωόντι Ικυρίευσαν τό ίπ ι τοΰ Ισβμοΰ τείχος χαΐ, δμβαλόντις είς τήν 
χερσόνησον, ίπήγαγον είς αυτήν ιροβιρά δεινά. Ο Κωνσταντίνος καί ό θωμάς 
διίτήρησαν μέν τα χττ,ματα αύτίϋν, κατέστησαν όμως υποτελείς τοΰ Μουράτ.

'Ο  είς ’Αδριανούπολιν άναχάμψας Μουράτ δεν «αρ'ητησε πλέον τήν κυβερ» 
νησιν, άλλ’ έμελίτησε να Ικδιχηθή, χατά τό έπόμενον έαρ τοΰ 1447, τους Οδχ- 
γρους χαΐ Ιέίως τόν Οΰνυάδην, δστις, μετάτινας νίας Ιριδας, εΤχεν άναγοριυ- 
βή «ρό μιχροΰ μόνος ίπίτροπος ττ,ς ά.χής (8υΙ>εΓΐι«ΙοΓΐ, μέχρι τής ήλιχιώ- 
σεως τού βασιλέων Λαδισλάου, χαί ήτβιμάζετο ν' άντεπε^έλβη κατά τοΰ σουλ
τάνου τών Τούρκων. Ά λλ’ ό τότε αΰτοχράτωρ τής Γερμανίας Φρεδερϊκος, οστις 
δέν εύχαριστήΟη οπό τόν τρόπον, καθ’ ον ίρ^υΟμΙσΟησαν τα έσωχερικά πράγ
ματα τής Ουγγαρίας, έχήρυςε πόλεμον κατά τοΰ Ουνυάδου, ώστε οΐ Οϋγγροι 
ήθελον τά μέγιστα κινδυνεύσει, έάν ό Μουράτ δέν περιεσηάτο δι'ολουτυΰ έτους 
4447 χαι έν Ετει 1448, ύπό τοϋ γενναίου Σχενδέρβιΰ. Τελευτβίον, συνομολο- 
γτ,θείσης τώ 1447 ανακωχής προς τόν αύτοκράτορα Φρεδερίκον, ό Οό.υάδης 
ίνίβαλε μετά 24,000 λογάδων άνδρών, κατά Σεπτέμβριον 1448, είς τλ.ν Σερ
βίαν, τής οποίας ό κράλης ή βοϊβόδας, άποχωρισΟεΙς άπό τών Ούγγρων, είχε 
ταχθή μετά τών Τούρκων. Ό  Μουράτ δστις διεπολέμει Ετι τότε πρός τόν Σκεν- 
δέ^εϋν, διέλυσεν, ίμ ο  μαθό» τήν είσβολήν τών Ούγγρων, τήν πολιορκίαν τής 
Κροΐας καί ώρμησε, μετά 150,000 άνδρών, είς τό Κ οσ σ υ ^οπέδ ιον, ΙπΙ τοΰ 
όποίου ό Ούνυάδης εΤχε στήσει όχυρόν οτρατόπεδον, Ιπέκεινα τοΰ διχοτομούν
το; τό πεδίον έκείνο ποταμίου τής Σετνίτσης. Οΐ Τούρκοι διεπέρασον τήν Σε- 
τνίτσαν, άλλά ένόησαν ότι δέν ήδύναντο νά εκπορΟήσωσι τό όχυρόν τοΰ Ού- 
νυόδου στρατόπιδον, δβεν ΰπεχώρησαν πάλιν Ενθεν τού ποταμού. Κατά δυστυ
χίαν, ό Ούνυάδης, άντί νά περιμείντ) άκίνητος είς τήν όχυράν Εκείνην θέσιν, μέ- 
^ςρις ο5 έλθ^ ίΐς βοήθειαν του ό Σκενδερβεΰς, καθ' ήν Ιδωχεν αύτφ ύπδσχεσιν,



81» ΜΓ3Π ΕΤΟΜΑ

Ι|(λΛ>» βδΐΐ^ί, ΓίφιτριολούΟν» ϊον ίιποχωρ/^ι»τβ Μβκροτ, <{ικ|ίριψ» τ2κ· 
τΐ(Α ϊΐρ^,νης «ροιάίΐις -ϊοο, >ιβ«, «ρίν ^Οάτρ ό ϊκ ινο ίρ ίίϋ ί, ίιΐί-/£(ργ,αίν έχ τον 
ονβτά$ην έγώνα χρίαΐ|Μν, χαΟ' ον, οιαρχέβαντα ήμίρα; τρ ιϊ;, τ^ 17, 18 χαι 1 <> 
Όχτωβρίοο, οΐ Οίγγροι βχαΟον ^ττβν «ροβίρχν, ςώτος 3 ΐ ό Ούννάίτ,ί ί,/μβλω- 
ΐ ίό β η , ^(όγων, ίιπο το ί βοϊβόίβ τής Σιρβίος Γ£ωρ-(^ου, *χινδ^νΕυ« ν'β πβρα- 
ίοδή («δ τούτοι) ίΐς  το» Μοοριτ χβΐ μ*τα «ολλής Κυοίίς ίλοτρώΟη. Ούδΐν ήτ- 

V 6 Σοολτάνος ίΟεώρτ,οι φρόνιμον νά ουνομολογήστι τρος το» ί» Οόγγβρί* έπί- 
οπον τής ίρχής, τψ 4*49, άνβκωχήν ίπτοιτή, χβθ’ ή» ή Βλαχία, ή Σιρβία

χαΐ ή Βοανία ουτ» όηό Ούγγαριχών, ο
2.ρ6ία

. . . .  · οορχιχω» οτρβτιομάτων ί'μίλ-
λον νλ χατέχωνται, ιίλλ’ οΐ ήγεμόνες τών χωρών τούτων ώφ«λον να «λώοι 
φόρο» βΙς τόν Σβολτάνον χαΐ νά συντρίχωβιν αυτόν εις τάς ηολεμιχάς όπιχ*ι- 
ρ ι|« ις  τ » .

Τά 4‘ ί* Άλδανίφ χατορΟώματ* τοϋ ΣχενίίρβεΙΙ, «πό το3 4448 μίχρ.. το5 
ί  4*8 ϊτος, ίιΐϊήρξαν βολλά χαΐ τιρββτια. Μάλιατα 0ΐ «ΰφελτ'θηααν από αύτώ» οΐ 
Ενετοί, οΤτινες διά τούτο χατεχώριαα» τό όνομα τοΰ ήρωος ίκείνου εις ττ,ν χρυ- 
βή» αύτώ» βίβλον χβι ένειμαν αύτώ τον τίτλο» τοΰ άρχιατρατήγον τής δημοκρα
τίας χατά τήν Αλβανίαν χβΐ Ιλλυρίαν, Τελευταίο» αΐ νίχαι τάς όποιας ουτος 
Ιπέτυχεν 4ν Ετει 4447, ή  ήττα μεγάλου τίνος ’Οαμανιχοΰ στρατού, ή χατά- 
*τησις του Σβιατογράδου χαι ή έλευθίροΜίς τής Ένετιχής τόλεως Δαγνίου, 
τιαρωξυνα» τον Μουρατ δπι τοσοΰτον, ώστε χατα τό Επόμενον Ετος έστράιευσε 
|εεθ· δλης τής δυνάμεως χατα Κροίας* άλλ' ή ε!ς Σερβίαν εισβολή τοΰ Οΰνυάδου 
ήνάγχασεν, ώς είΐομεν, τον Σουλτάνον, νά τρίψνι χατα τών Ούγγρων τό» στρατόν 
τό» όποιο» εΤχε «ταρασχευάσει χατά τοΰΣχινδίρβεϋ. Έπειτα, τώ 4449, χοτέχλυ- 
σεν ίκ  νίου πόσα» τήν Αλβανίαν διά στρατού φοβερού, τόν όποιο» βύτός ήγεν. 
Ό  Σχενδίρβεΰς, άσφαλίσας τήν Κρόϊαν, παρτ,νώχλίι τούς Τούρχους, τούς πολιορ- 
πήσαντος τό Σβιατογράδον. Οΐ 8’ ίχβροί ίχυρίευσο» μεν τό φρούριο» τοΰτο, άλλά 
τοσαύτη» Ιπαβο» φθοράν, χατά τούς δύο βερινούς μήνας τοΰ Ιουνίου χαΐ Ιου
λίου, ώστε δ Μουράτ Ιβεώρησι φρόνιμο» νά άναχάμψ^ είς Άδριανβύπολιν, χαΐ, 
ϊ ιά  νά όχπλύνιρτόν βύπβν τοΰτο», ίπήλβε, τώ 4450, μετά στρατού Ετι ίσχυρο- 
τόροο χαΐ «ολιορχητιχών μηχανών όγκωδεστάτων, δπί τήν Κρόϊαν. Ό  Σχενδερ- 
€ιϋς δε» όχλείσθη Εντός τοΰ φρουρίου τούτου, άλλα πβρηνώχλει ΙξωΟί» τούς πο- 
λιορχητάς, χαΐ Επήγαγεν είς ούτούς τοσαύτη» ζημίαν, ο>στε ό Μουράτ, διά νά 
Ιποχωρήση Εντίμως, προετεινεν είς τόν άντίπαλόν του, δτι δέχεται νά τόν άνα- 
γνωρίσ^Ι ύποτελή, ΕπΙ πληρωμή μιχροτάτου φόρου. ’Λλλ’ ό ΣκενδΕρβεΰς άπεχρουσε 
τή» πρότασιν, χαΐ ό Μο·υράτ ήναγκάββη νά λύση τήν πολιορκίαν χαί νά ΕπανελΟη 
πάλιν άπραχτος είς Άδριανο·5*ολιν. — Έλαβε δε παραμυθίαν τινά διά τήν άπο- 
τυχίαν ταύττ,ν, διότι προσεχλήίη μετ’ όλίγο» νά χρίνη ώς διαιτητής «ερι τοΰ κ·υ- 
ίερνήτου τοϋ Βυζαντινού κράτους. Ό  Ιωάννης Β ' Παλαιολόγος άηέβανεν Εν Ετει 
ϋ449 άπαις, ό δ* άδελφός ούτοϋ Δημήτριος εΤχε τήν γενναιότητα νά άμφι· 
ββητή πρός τόν πρεσβύτερον άδελφδν Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ν  θ', τό αύτοκρατορεχόν 
ΙεεεΤνο άξίωμα, τό όποιο» ήδη οδτε λαμπρότητα, οδτε δύναμιν εΤχε». Ό  Δημή- 
^;ρικ δΐ» ίστιρείτο ΐπαδών τινων, άλλα ή μήτηρ τών ήγεμόνιον, ό νιώτερβς άδελ- 
^ ς  βωμάς, ό κλήρος, ή σύγκλητος, ό στρατός καΐ ό λαός ήσα» ύπΐρ τοϋ Κων- 
εηαΐϊίνου' ούδόν ήττον ΙβεωρήΟη φρόνιμο» »ά ζητηβή χαι ή Εγχρισις τοΰ Μου- 

^  τουτου τό» Κωνσταντίνον, ττροσεχλήΟη ουτος ώς αυτό-
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3ΐράτ<>>(ΐ τ",< ΠίϊτΐίΓονν̂ βοο «»« τη» βΒβιλ£ν(.υ(τ*ν, 4·(6{ΐ«υ9()ί(ο 4450. Μετ’ 
ολίγον, άπίΟβνίν ό Μοορβτ Ιν Άδρ·.ανοΐΛΕ0λ€ΐ, ί{ μ»ν μϊίνβς μ κ α  τν,ν ίπο6ίΐϋ- 
οιν τοΟ ’ίωβννου ΙΙαλϊίολίγοϋ, «να ί* μήνα ά ^ ΰ  τρίτον ιταρητήΟη τής ίρ - 
χή< )«1 ήτοιμβζίτο ν* απίλΟη ΐϊάλιν «!« Μαγντ,αίβν.

Ό  ϋΙοί χαν διάδοχός τοι» Μ ω άμεθ Β’, Ιχων τότε ήλιχίαν 24 Ετους, Εμαβϊ 
τον βάνατον τοϋ ιχατρός του 4ν Μβγνηαία, χαΐ Εδραμίν, έν άρχή του 4464 Ετους, 
ίίς  Άδριανούπολιν, ϊνα βναλάδη ττ,ν χυβέρνησιν. Ενταύθα «αρίατηταν ίνώπιόν 
του οΰ μόνον οΐ ηρέοβίΐς της Χίου, τής Λέαβου, τής Άχαρνονίας, του Γαλατά 
χαι τής 'Ρόδου, άλλα καί οΐ τοϋ αΰτοχράτορος Κωνσταντίνου καί τΟν άβελφών 
του, Θωμά χαι Δημητρίου, εΙς οϋς ό Κωνσταντίνος ΙχίτρεψετάΕν Πελοχσννν'- 
βω χτήματα. Ό  Μωάμεθ «ροαηνίχθη προς «Ας Παλαιολόγους φιλιχΰς* άλλλ ή 
ρήξις ήτο απαραίτητος, 8ι0τι ό μεν νέος των ’Οαμάνων Σουλτάνος ήτο όξύς, 
ίπίμονος καί μιγαλεπν,βολος, ό δε Εαχατος χριστιανός αύτοχράτωρ μεγολό^ρων 
καί έτοιμος να ύποδυΟή πάντα κίνδυνον μάλλον ή νά υπαχοόοη «!ς την ταπεί- 
νωοιν ί ίς  ήν εΤχον καταντήσει οΐ ίμ*»οι αύτοδ προκάτοχοι. Όβεν, βταοιασάν- 
των των Ιν μικρά Ά οίο Τούρκων ΰπβτελδν, δ Κωνσταντίνος ήθίλησε νά ώφε- 
ληΟή «ηό την ηερίβταβιν ταύτην, Ενα άποδάλτι τον Τουρκικόν ζυγόν" καί δια
μηνύει εΙς τον Μωάμεθ, οστις ήσχολεΐτο τότε περί την χοτάπαυΛν τής στά- 
αεως Ιχιίνης, οτι απαιτεί ν' ούξηθή τό βιτηρέσιον τό δποΤον άπό ΜουρΙτ Ιπλη- 
ρώνετο ε’ις την Βυζαντινήν αυλήν διά την συντήρηοιν τοϋ ΌσμανΙδου Ουρχάν 
(πιθανώς Ιγγόνου τοϋ Σολιμάν), «ί δλ μή θίλει ύποστηρίξει τά δίκαια τοϋ ήγε- 
μόνος τούτου εις τον Όσμανικόν θρόνον. Ό  πονηρός Μωάμεθ Εκρυψε την άγα- 
νουιτησίν του και παρέτεινι τάς διαπραγματεύσεις, διά τοϋ Βεζίρη του ΧαλΙλ 
πασά, Εως οϋ δαμάση την προαναβερθεΐσαν στάσιν καί ΙΕομαλία^ άλλας τινάς, 
ώς Ιχ  τής μεταβολής τής βασιλείας, Ιπελθούσας Ισωτεριχάς δυσχερείας, ίδίως 
δε χατιυνάση τους Ιν Προύση χατε(αναστίντας Ιπίσης Γιαννιτσάρους, τοϋς ό
ποιους ήναγχάσθη νά προσοιχειωθή διά χρημάτο». Τότε χατά πρώτον Ιδόθη 
χρηματική δωρεά «ίς τούς Γιαννιτσάρους* καί τό παράδειγμα τοϋ Μωάμεθ ήναγ* 
κάοθησαν ν' άχολουΟήσωσιν άπαντες αυτοϋ οί διάδοχοι χατά τήν άνάδασιν αότών 
είς τόν θρόνον, ή δλ χρηματική αΰτη δωρεά, άποδασα ΙπΙ μάλλον χαί μάλλον 
μεγαλητίρα, συνεπήγαγεν ολέθρια άποτελίσματα.— Τελευταΐον ό Μωάμεθ, άπαλ* 
λαγείς των Ισωτεριχών άνωμαλιών χαΐ Ιπανελθών είς τήν Ευρώπην, άπίδαλε 
τήν προσωπίδα χαί παρεσχευάσθη είς Αποκλεισμόν χαί πολιορκίαν τής Κωνσταν
τινουπόλεως* με τοσαύτην δε προέδη είς τούτο περίσχεψιν χαί τοσαύτας συνέλβίι 
δυνάμεις, ώστε δήλον γίνεται, δτι ή  πόλις Ικείνη, καίτοι ιΐς  έαυτήν μόνην 
Ιγκεεταλελειμμένη, ήτο «ΐσέτι φοδερά. Τιρόντι, Ιν Αρχή τοϋ 4452, Α Μωάμεθ 
χατεσχεόχσεν Ιπ ί τής Ευρωπαϊκής παραλίας τοϋ Βοσπόρου, πλησιίστατα είς την 
Κεύνσταντινούπολιν χαί είς τό στενώτατον τοϋ πορθμού μέρος, πύργον όχυρόν. 
Ενα Αρχή τού Βοσπόρου χαί Αποχλιίση τήν πόλιν Από πάσης μετά τοϋ Εΰξείνου 
πόντου κοινωνίας. Συγχρόνως Επεμψε χατά τών Ιν Πιλοποννήσιρ Αδελ^ν τού 
αΰτοχράτορος, κατά τού Θωμά χαί τού Δημητρίου, τόν δίς καί πρότερον Ιμδα- 
λόντα είς τήν χερσόνησον Τουραχάν, ίνα, δτιώσας Ιχ νέου αότήν, Ακοτρίψη π9* 
βαν έχίΐθεν Ιπιχουρίαν. Προςτούτοις διά πολλών χρημάτων έδελέβσι χαί είς τήν 
ίτΒΤιρεσίαν του προαίλαβεν ονομαστόν τινα χύτην χιηονίων Όρβάν ή Οόρδάν χβ- 
λοΰμενον, δστις, Ο^γρος ή Βλάχος δν τό γένος, Ε ^ ε ν  Από τήν Κννσταττινού-
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*ολ»» χβΐ ΐφΜιλθων ιΐς  τον Σβολτάνβ», ίχ ϋ «  χ»νίν»β τ4 ίποΓ»
ομ(«ί μιχρ^ν ίλϊιθύί ίΐΛίτϊλίβίν ({« την 4λω«ν. Τιλίΐ«βΐο» ίπ£·/»ίρ7.οί, χβτ» 
Αιιρ^λιον του 4 453, την τιολιορ*{*ν μ(τ3: οτρβτοϊ», δ»τΐί ίίηλον 2·» ονν«ττοοβΰτο· 
ι ί ί  300 ί) 400,000 άνδ -̂ών, <4ς λέγιται, ήτο «μ*κ ^ιββίωί πολυάριβμος· ϊτι 
44 ουνιπηγαγι χαΐ «τδλον 350 ή χαΐ 434 ·αΧοΙν* «αντός {ίοους χαΐ μίγίθου^, 
τών όποίων ήρχίν έ^ωμδτηο Βούλγβφος ν«π{χί<,

ί Τί δ ϊχρ ϊττιν  ίν τώ μιταίί» τούΗ|ΐ δ Κωνοταντΐνοί χβΐ έηΐ τίνος Ιρ»ιδό- 
μινος ^^λχιοι ν' άντιοτιΛη ίίς τοοβύτβς δυνάμεις; Ή  δλη διβγωγη τοΰ άνδρδς 
έχίΐνου άηοδίιχνύιι, δτι άχίζιίτηορ» ί ί  άργης «τώοιν έντιμον, μη δυνάμενος 
νβ βασιλιύστι άντίμε^ς' διβ τούτο ιτροιχάλιβι τον Αγώνα, χβίτοι μτ,διμίον ?χων- 
δλτΗδα οωττ,ρίας. Ά ^ ' ίτερου δμως ίθεώρηβε χρέος του νά τιρά^η, 4ν τή ύατάτνχ 
τούτη ώρα, δ,τι ητο δυνατόν πρδς ίμονον δια τούτο ίιιιμψε, χρό τής ίνάρ- 
{κυς της πολιορκίας, 4452, πρεβδείαν, προς τον βρχιιρατεύοντα τδτε άν 'Ρώ— 
μη παπαν Νιχδλαον Ε', παραχαλών αΰτδν να προτρίψη τους Λατίνους ίπ- 
πεις, ινα οταυροφορι',οωΛν υπέρ τής χινδυνιυούβης Κωναταντινουπάλεως. Ά ΐΐ- 
λ ' δ Νιχύλοος άπητει προ πάντων την πραγματίωβιν τής ένώσεως τών δχχλη- 
αιών. Η ίνωαις αύτη ιΓχς μέν αυνομολογηβη, ώς ιφοείπομεν, 6πδ τοΰ Ίω ά ν  
νου, είς την 1ν Φλιορεντία βύνοδον, δπου παρευρέθη μετλ τού Αδελφού του χαΐ δ 
Κωναταντΐνος· Αλλά ό χλήρος, οΐ λδγιοι, τδ ϊβνος δεν Απεδίχθησβν ούτην, ώατβ 
ούδεμία^ϊτι είχε γίνει μεταβολή είς την λειτουργίαν χαΐ είς τ4 δδγμα τής πί- 
οτεως. Ο Νιχδλβος Ε λοιπδν ηθέληαε να ώφεληθή Απδ την πβροΰααν δυοχί- 
ρειαν, Τνβ χατοατηαη ίρχον τους λδγους, χαΐ Απήτηαεν Απδ τον Κωναταντϊνον 
νΑ διχΟη είς την Κωναταντινούπολιν ίλαρχον τοΰ πάπα, Ιπιτετρβμμίνον νΑ Αφα- 
νίαη άπαντα τΑ ίχνη της διαφοράς τών δυο ίκχληαιών. Ό  Κωνσταντίνος ήξευρε 
χΑλλιατα οη τδ Εθνος δεν δέχεται να ύκοταχθή ιίς  τον πάπαν καί ότι ή δπο- 
τβγή αϋτη ήδύνοτο νά έπιφέρη ίν τψ μίλλοντι δλίθρια άποτελίβματα' Αλλ' ^  
Απδ τών Τούρχων κίνδυνος ήτο παρών, ίπιχείμενος, χατεπιίγων’ οθεν Ινάμιαεν 
Απαραίτητον νά Αποτρέψη πρώτον αΰτδν, διά πάβης θυαίας, χαΐ έδέχδη την Απαί- 
τηαιν τοΰ ίέικολάου, 'Λφ’ ίτέρου δμοες δ πλεΤατβς κλήρος χαί τδ Εθνος Ισχί- 
««ντο Αλλως χαΐ ήαβν έ|εναντίας πρόθυμοι νΑ ύποστώαι πάσαν θυσίαν, διΑ 
να άποφύγωσι τον Αηβ τής ΰποταγής είς τδν πάπαν χίνδυνον.

Κατα Νοέμβριον τοΰ 4458 Εφθαβεν είς την Κωνβταντινούπολιν δ 6πδ το·" 
■πάπα διοριαθείς Επαρχος, δ Αρχιεπίσκοπος Κιοβίας και καρδινάλιος ΊαΙδε·»- 
ρος* βυνεννοηθέντος δε αΰτοΰ μιτα τοΰβασιλίως χοΐ τών όμογνωμονούντων έν 
■ϊίλει Ανδρών, έτελέσθη,τή 42 Δεκεμβρίου 4452, έν τώ ναφ τής Αγίας Σοφίας, 
|εεγαλη λειτουργία είς κύρωσιν τής τών Εκκλησιών Ενώσεως. Ά λλ’ ή Αντίπα- 
λος μιρίς παρώξυνε τδ πλήθος κατΑ τοΰ Ενωτικού* προΐστατο δε τής μερίδος 
τα *η ς δ Εν τή Ιστορίφ τής Αναγινντ,θείσης τότε είς την Ιταλίαν Αρχαίας έπι- 
βτήμης χαΐ τέχνης περίδοίος Γ εν νά δ ι ος (Γεώργιος Σχολάριος), όσης χατ’ 
Αρχάς ώμοφρονιι τφ βασιλεϊ, Επειτα όμως, άσποσθείς την Αντίθετον δδ{ο», χαΐ 
« .» ω » ·ω ί « ίρ λ ι™  «ι1 „ , 1  , ί ,  , [1 „ , , , ι ,  1,ώ«.ω(, 4 ^ { ι ,  β
«V ·"·™ ! ·ύ .0Β ρ,ίϊ ή ,  ί , ,, ; ; , ήτις Είε^^άγη Εν Καινσταντινου- 
πδλει χαΐΰπέρβοτε παρωξύνθη κατΑ Απρίλιον τοΰ 4453, δτε οΐ Τούρκοι Απέ- 
X ειην  κατά ίηραν την πδλιν. Τοιαύτη ήτο κατά την χ^οιμον Εκείνην στιγ- 
ίε»ί* ή κατβστβσνς τώ» πραγμβτεμν. Ά πδ της Ευρώπης οΰδεμί* ^χετο  βοήθεια.



?ιβτ( 4 ιιιΙΐΓβί ΐϊΕρι?]Χίνι βίδβιωθ^ ιτρώτον δτι ίγίνιτο ·ί| ?νωίτ»? χαΐ ϊικ ιΜ  
νλ τιίμψ^ ττ,ν ?τ:ιχοι>βΓίΐΜ* Ιντβύτοις 6 φοβιρδί ίχΟρίις ικρίίζώννυ»» -Εην ·κ6- 
λιν, χβΐ ή ϊνω ικ  των Ιχχλησιών, ητις έπΐ τίλοος ούδίμίαν 2|ω0ίν ίχτ,γκ^ν/ 
Ιπιχουρίβν, διήρχαί κ*1 αυτούς τούς δλίγους ίαωτΕριχούς ύπιρμάχοϋς τής βασι- 
λίυούβης.—  Ό  μέγβς δούξ ^τοι άρχίοτράττ,γος Α ο υ χ δ ς  Ν ο τα ρ β ς, συν- 
βτάαβίτο μίτδ του Γενναδίου* άλλ' 8ν χαΐ, ώς δκίδΕίΙιν, ήτο «ρόΟυμος νδ τ»- 
>Εμι|ηΐ διτίρ «ατρίδος, ό ούτοχράτωρ ίνόμιοε χβλον νδ βνοΟέο  ̂την ατρβττ,γίαν 
τής ίμδνης ίίς  τύν Γίνουβ'ον Ίω ά ν ν η ν  Ι ο υ σ τ ιν ια ν ό ν .  Ό  ίνήρ οϊτος 
ήγωνίοβη γενναίως ΙχΙ «ολύν χρόνον* διέιτρεψαν Ώ κβΐ ό χαρδινάλιος Ισίδωρος, 
χβί ίλλοι ΊΓολλοΙ Ιταλοί, ΊβχβνοΙ, Γάλλοι χαί Γερμανοί, ίχ  δε των Ελλήνων, & 
Δημήτριος Καντβχουζηνος, οΐ Πβλαιολόγοι Νιχηψόρος και Θεόφιλος, δ Θεόδω
ρος Κορυβτιος, δ Λουχδς Νοταρδς χαΐ μάλιστα ό βασιλεύς, οστις, νυχθτ,μερύν 
ε?ς τδς δπάλξεις εύρισχδμενος, «ροδήλως ιΤχεν άιτοφαοίσει να ταφή ύιιύ τ4 ίρεί- 
«ια αυτών. Άλλα ί τ( ήδυναντο νδ χατορθώσωαιν οί ά'νδρες ούτοι χατδ τοΰ άιεει- 
ραρίθμου στρατού δστις ιιιριεχυχλωσεν αυτούς άπανταχόΟεν; Οΐ άντίΛαραταχβεν- 
ττς “Ελληνες μόλις συνεχοσοΰντο εις 6,000“ όλοι δε οΐ ξένοι έχίκοοροι δίνύιιερ- 
έβαινον τδς 4000, χαΐ έχ τών ξένων αυτών τινές δεν ήσαν είλιχρινεΐς. Ό  Ιου
στινιανός, τιληγωθεΐ; χατδ την τελευταίαν δφοδον, χατέλιπεν αίφνιδίως την άνα- 
τεθεΐσαν αύτφ 6έσιν χαΐ, φυγών αίσχρώς άπο τής ττόλεως, διηυχόλυνι την εισβο
λήν τών Τούρκων. Ένγένιι δλ οί Γενουαΐοι τοΰ Γαλατδ άμφιβόλο>ς έπολιτεύ- 
θησαν, τεολλάχις ύχτ,ρετοΰντες την ήμέραν μεν τούς "Ελληνας, την δ ΐ νύχτα 
τούς Τούρκους χα> συνδραμόντες τον Μωάμεθ εις έπιχείρημά τι το όιιοϊον κλει
στόν συνετέλεσεν εις την άλωσιν τής τιόλεως. Η ΚωνσταντννοΟιιολις άπο ξηρδς 
«ιριεχλείετο ύιιύ διηλοΰ τείχιυς χαΐ δικλής τάφρου, άιιοδέ τοΰ λιμένος ητοευ- 
«ροσιτωτέρα. Διά ν4 εύχολύνη λοικύν την άπο ξηρδς ίφοδον, δ Μωάμεθ ήθε
λε νδ έκιτεθή συγχρόνως χαί άπο τοΰ λιμένος. Ή  είσοδος όμως τοΰ Κερατείου 
χόλπου, μεταξύ του Βυζαντίου χαι τής άχρας τοΰ Γαλατά, έφράσσετο δια σι
δηράς άλύσεως, την όκοίαν οί μΐν σταυροφόροι, τ$  4204, διέσηασαν, οΐ δύ 
Τοΰρχοι δέν ήδυνήθησαν να διασιτάσωσιν, ώστε δ Μωάμεθ συνέλαβε την Ιδέαν 
νδ μεταφέρη τα κλοϊά του δια ξηρδς, δηλαδή δια τοΰ Γαλατδ, εις τον Κερά- 
τειον χόλκον, δπερ χαι χατώρθωσε, διά τής συνδρομής βεβαίως τών Γενουαίο».

Ά λλ’ δσφ άσθενεϊς χαΐ δν ήσαν αί δυνάμεις τών πολιορχουμένων, ή άμυνα 
τοΰ τελευταίου αύτοχράτορος ύπήρξε καρτερική, Ενδοξος χαΐ αξιομνημόνευτος. 
Ε πτά  ολας έβδομάδας, άπό τής βρχής τοΰ Απριλίου 4453, διήρχει ή πολιορ
κία, οί δε πολέμιοι ούδεν χατώρθουν, χαΐτοι μέγα άποβαλόντες πλήθος άνθρώ- 
πων. Τελευταΐον ό Μωάμεθ έπεχείρτ,σε μετά τών αναρίθμητων αύτοΰ βαρβά
ρων τιστάτην Εφοδον, άφοΰ τή 24 Μαΐου διεβίβασεν εις τον Κωνσταντίνον προ
τάσεις περί παραδόσεως, τάς όποιας δ άνήρ έχεΐνος μετ' άγαναχτήσεως άπέχρου- 
σε. Τή 28 Μαίου, δ όλος Τουρκικός στρατός πβρισχευάσθη περί ήλιου ουσμάς, 
ϊνβ άρχίση την πρωίαν τής 29 τήν Εφοδον, Ό  ϊουλτάνος υπέσχετο εις τό* 
στρατόν αύτοΰ ώς λείαν ίπαντας τούς κατοίκους χαι απασαν την περιουσίαν των* 
μόνα τά χτίρια έπεφιυλάξατο δι’ Εαυτόν χαί άπτ,γόρευσε πάσαν αυτών κατα
στροφήν. Ό  άγων ύπήρξε φοβερός* διήρχει δε δύο ήδη ώρας, δτε δ Ιουστινια
νός, πληγωθείς, χαΐ μή πειθόμενος εις τάς παρακλήσεις τοΰ αύτοχράτορος, δστις 
ίχίτευεν αύτον νά μην έγχαταλίπτ) τήν τάξιντου, Εφυγεν εις Γολατδν, συνεπα··
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^18 ΜΕΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
γόμηος τοικ (η* αΰτ^ν ίμ,ένβς -ηταγμ^νου;. Τόΐ« ο1 Τούρλα·. (*7ηλ«9ΐ:ν «ι; τη» 
«&λιν χαΐ (γίνονχο μ«τ' ολίγον κύριοι αύτ^’ αΐ οΙχίαι Ιλεηλαττ,θήταν, πολ- 
λαΐ β  χριστιανών χιλιάδτς παντο< γένοικ και πάστ,; ήλιχίατ, Ι^ονεύθησαν Ι| 
^{ηνδρβκοδίσΟηοαν. Ό  βαβιλιίκ Κωνσταντίνος ιπεσβ μβχέμινος. 'ϋ  Ίο'^στινια- 
ν ^  ίπίΟανσν <ίς Γαλατάν άπο των «λνιγών του. Ο  Λουκάς Νοταράς χαΐ ό 
καρδινάλιος Ισίδωρος ̂ ,χμαλωτ<ύθτ,σαν. Έ χ  τών πεσόντων δε ητο καΐ ό Όσμβ- 
νύδης Οΰρχάν.

Ή  χβτάχττ,σις ττ,ς Κωνσταντινουπέλιως, ή μετάΟεσις τής Εδρας τών Σουλ
τάνων 4ίς την άκρύχολιν τής Κωνστβντινουτ.όλεως, ή μετι^ολή τής άγιας Σο- 
ρίας, *ήϊς τοΰ ’Ιουστινιανοΰ χτισθείσης μητροπόλεως, εις το χυριώτατον τζα- 
μΐον τοΰ νέου Μωαμεθανικού κράτους, ίνέπνεοστ τρύμον μίγαν ε{ς άπασαν την 
Εύρώηην' διύτι τδ στρατιωτικόν Εκείνο κράτος, το Ενθεν τοΰ Βοσκόρου ήδη π>- 
γιωβλν χαΐ Ιρτιδόμινον ΕκΙ μονίμοΟ στρατού κολλών Εκατοντάδιυν χιλιάδων άν· 
δρών, οΐον ούδείς τών τότε χριστιανών ήγεμδνων εΤχε, προδήλως εμελλχ νά κρο- 
χωρήση και κεραιτίρω, ώστε ή Ευρώττη Εδλεπεν έαυτήν χινδυνεύουσαν. 'Λ^' 
ΙτΕρο» δ κθλιτισμδς χαΐ ή φιλολογία τών φραγκικών, τών κελτικών καί τών 
•λβοιχών κολιτειών τής Εΰρώκης τοσαύτην ΐλαδον Εκίδοσιν άπδ τής γενομενης 
νδτε ι!ς Ιταλίαν μεταναστάσειος πολλών λογιών Ελλήνων, ώστε ή αλοισις τής 
Κωνσταντινουπόλεως θιιυρείται εΰλόγιυς ώς αρχή του νεωτερου Εύρωπαϊκοΰ 
βίου καί τής νεωτερας φιλολογίας καί συγκαταλέγεται μεταξύ τών γεγονότων 
έίσα διαχρίνουσι την μεστ,ν Εποχήν τής Γενικής Ιστορίας άπο τήν νειυτέραν.

Ο Σουλτάνος Εθειίιρησι φρόνιμον να σεδααθή τό Έλλ.ηνικόν θρήσχευμβι, χαΐ, 
Εγπαθιδρύσας Πατριάρχην τον Γεννάδιον, Επέτρ'ψεν αΰτώ προνόμια πολλά. Ή  
σταυροφορία τήν όποίαν ΕμελΕτησα» νλ Επιχεφήσωσιν οΐ χριστιανοί τής δύσεως^ 
7ν« σωσωσι τήν Κωνσταντινουπολιν, δίν Εγενετο' ό ΕιΗ τούτηε παρασχευασθείς 
στόλος, Εκηλεύσας βραδεοις, ήφανίσθη' άλλ' ό ΣχενδΕρ^ευς άντΕστη γενναίως είς 
τήν χολοσσιαίαν τοΰ Μωάμεθ δυναμιν. '£ν Ετει 4454 ό Σουλτάνος πραετεινεν 
είς αυτόν ειρήνην, Επί μετρίφ φόρφ' ό ΣκενδΕρβεϋς δεν συνήνεσεν είς τούτο, 
καί, όχυρώσας ϊτ ι μάλλον τήν ΚρόΙαν, χατετρότιωσε δίς τον Εκιχειρήσαντβ τή’< 
πολιορκίαν αυτής Το'ορχιχον στρατόν. Ε ίς τα κατά πόδας ετη, άλλοι πόλε
μοι δεν ΕπΕτρεψαν είς τόν Σουλτάνον νά άτιΕλθη μεθ’ όλης βΰτοϋ τής δυνάμεως 
κατά τής ’Λλδανίας. Τούτο Εγενετο τώ 4465, ότε ό Μωάμεθ εΐσΰαλών μετά
300,000 άνδρών, ώς λΕγεται, Εχυρίευσι το Σ^ιατιγράοσν χαΐ τό ’Λλδανικόν Βε- 
λιγράδιον καί άπεχλεισε τήν Κρόΐαν, τήν όποιαν όμως ό ΣκινδΕρδευς μέχρι 
τού θανάτου αυτού (44 Ίανουαρίου 4467) χατώρθωσε νά διασώση, καίτοι μη- 
δεμίαν λαοών άπό τής δυτικής Εϋριίιπης Επικουρίαν. Ά λλ’ άπο£ιώσαντος τοΰ 
ήρωος Εχιίνου, ή Κρόϊα δεν ήδυνήθη ν' άνθεξη επί πολύ είς τούς Εχθρούς* άνΕθη- 
κε δε ό ΣχενδΕρβιϋς πρό τοΰ θανάτου τό τε κράτος χαί τόν υιόν του ’Ιωάννην είς 
τήν προστασίαν τών Ενετών, οΓτινες τή> 4 404 Εχήρυξαν πό)αμον κατά τών 
Τούρχισν χαί χατΕλαΰον τήν Λνμνον, διότι ό Μωάμεθ ού μόνον ΕξΕωσε τόν ίιπο· 
τελή τών Ενετών δυνάστην τής Λέσδου Κατβλουσιον, αλλά χαί τά ύπ’ αυτών 
χατεχόμενα παράλια τής ΙΙελοποννήσου ήπεΐλησε.
. Και ό ανδρείος ήγεμών τών Ούγγρων δεν έπτοήθη από τού χατακτητοΰ τής 

Κωνσταντινουπόλεως, άλλ'έν βύτώ τφ τελευταίιρ ετει τής ζωής του, 4456, χβ- 
-.ίτρόκωσε, δια νίκης λαμπροτέρας τών όσβς ποτέ Επετυχε, τόν ολον Τουρκικόν
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β^ιτΑν. Οι ϊίρδο» Ι^ινβντίβί ήιτήΟτιββ·*, οΐ δι5ο ηγί9€·ί·:ίρν. ΐ)!οΙ το3 ήγ(μδ*ο«
ανιών Γεωργίου ίίτάλτ.σβν είς Κωνίτοντινούπολίν, ό δ* τρ{τ« ΙγχαΟιδρύβη ώ< 
ύτοτελτ,ί ιών Τοδρχων δονάαΐης ·5τ;ς χώρας' άτιοβανόντος δμωί αΰτοΟ, 1459, 
ή  χώρ« (««δλτ'Ονι ι{{ δπβρ'χίαν βμισον «ι3 Τουρκικού χρίτους. ΟίΓενουαϊοε 
άτιίββλον ού μόνον ιόν Γβλβτάν, άλλό χοΐ την ίν τή μικρά Ά βί« "Λμαφτριν, 
ί|τ ΐί, μί^Ϊ! ^ην β).ο)οιν τή ί ΚωναταντινοιηόλΕωί, ιιχε χατβστη τό κυριώτερο» ' 
αυτών έμτηρεΐον. Ό  Μωάμεθ («ρείοθη χατ' ^ρχ^( Ιν Πελοπονντ',σιρ Παλαιό· 
λόγων Δημτ,τρΙοιι και Θωμά* μ.ετ' «λ(γον ΐ'ίριοαν οΐ δυο άδελφοί, ά Θωμάς 
γεν είς 'Ρώμην, αλλά χαΐ ό καταλαβω·  ̂ τό μερίδιόν του Δημητριος χαΟηρεθη 
ΰϊώ τού Σουλτάνου, 1400. Ή  6λαχ(α καΐ ή ΒοανΙα χατέβτηβαν ΙπΙοης Απο
τελείς τών Τούρκων* χαι δν 'Λοία δε ό Μωάμεθ χχτέλυαε, «μ 1462, τον 
τον αύτοχράτορα τής Τραπεζοΰντος Δαυίδ Κομν^νόν.

§■ 2 δ ·
έπανερχόμενοι ίί; τίιν ίοτορίοεν τής δυτική; Ευρώπης, ινα έκθέοο)- 

|;.8ν τά έν πεντικαιδεκάττι έκατονταετηρίδι γενδμενα, προοιριάζορεεν 
άπο τής Ι σ τ ο ρ ί α ς  τ ή ς  Γ ερ ρεα ν ία ς  κ α ΐ  τ ω ν  ε κ κ λ η σ ια 
σ τ ι κ ώ ν  π ρ α γ ρ ιά τ ω ν  ρ·έχρι τ ω ν  μ έ σ ω ν  τή ς  έ κ α τ ο ν τ α ς -  
τ η ρ ί δ ο ς  τ α ύ τ η ς .

Ό  βασιλεύς Τουπρέχτος απίθανε τιρ 1410, περί δε τά τέλη τού ετοΟ; τούτου 
προίχειρΙβΟη βαβιλίυς Γερμανίας δ βασιλεύς Ουγγαρίας Σ ιγε μ ο ϋ ν δ ο ς , τ^ 
βυναινέοει χαι του άδελ^ΰ του Ούεναεβλάου, διατηρτ'σαντος τον αΰτοχρατοριχόν 
τίτλον. Ό  Σιγεμοϋνδος ίδωχε την άνήχουααν αϋτφ Βρανδεμβουργιχήν μαρχίαν 
εις τον τα μέγιστα συνδραμοντα αυτόν χόμητα Νυρεμβέργης Φ ρ εδ ερ ΐχο ν  
Ό ε ν ζ ο λ λ ιρ ν ικ ό ν ,  άρχηγέττ,ν γινόμενον νέας έπισήμου έν τη Γερμανική Ι
στορία οΙχίας. Εις την Γερμανίαν, δπου έπεχράτει, ύ)ς πρότερον, πλείστη άναρ- 
χία, δεν είμπόρεσε νά £λθη ό νέος βασιλεύς, δνεχα των ίσωτιριχών περισπα
σμών τού ίδίου αύτοΰ βασιλείου τής Ουγγαρίας, εΙμή Ιν ετει 144 4. Στε^θείς 
δε τελευταϊον τή  8 Νοεμβρίου τοΰ έτους τούτου, ίν Άκυϊσγράνω, ήναγχάσΟη 
νά Ιπιστήση την προσοχήν είς τά έκχλησιοστικβ πράγματα. —  Ή  έν Πίση σύ
νοδος (σελ. 294), έπΙ τή προσδοκία, δτι οΐ δύο πάποι Γρηγόριος ΙΒ' χαΐ Βενί- 
δεχτος ΙΓ ' θέλουν παρβιττ,Οή, Ι·/ειροτόντ,σε τρίτον πάπαν, τόν Α λ έξ α ν δ ρ ο ν  
Η ', δστις, θιωρών τούς άλλους μή παραιτούμενους, ίάν οέν παραιτηθή χαΐ αυ
τός, φοβούμενος 81 μήπως άναγκασΟή είς τούτο, διέλυσε την σύνοδον, ύποσχεθείς 
νά ουγχαλέση ίλλην μετά τρία ?τη, προς κοτάπαυσιν της ίχκλησιοστιχής ϊριδος. 
Άποθανόντος δε τού 'Λλεξάνδρου τώ 1410, οι παρ'αυτού διορισθέντες χαρδινά- 
λ ΐ«  προεχειρίσαντο διάδοχόν του τόν Ίω ά ν ν η ν  Κ Γ', ώστε τρεις πάλιν ύπήρ- 
χον άρχηγοι τής έχχλησίας, ών έκαστος εΤχε τούς ίδίους δπαδούς έν τή δυτική 
Ευρώπη, ιδίως δέ 0 Ιωάννης κατώρΟωσε νά άναγνωρισθή ύπό τού βασιλέιώς Σι- 
γεμούνδου, μεθ'ου συνεννοηΟεις, συνικάλισε κατά τό 1414είς Κ ω ν σ τ α ν τ ία ν  
γενικήν έκχλησιαστικήν σύνοδον, είς Ιτν συνέββευσαν έξ άρχής ύπέρ τάς 50,000 
άνδρών, Ιταλών, Γερμανών, Γάλλων, “Αγγλων, ίπΐ τέλους χαϊ Ισπανών, προσ- 
ήλθε δε καί ό πάπας Γρηγόριος ΙΒ'. 'Η  σύνοδος ήρςατο τή 5 Νοεμβρίου χαΐ 
ώφειλε πρό πάντων νά λύση τό ζήτημα, τίς έχ των τριών παπών ίμελλι νδ(
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χιφαλη ΐ7,ς Ιχχλη^ίας !) £» χαΐ οΐ τρ^ϊ; ίπριπκ ^αρχιττίΟίΜίν· 
Αλλ’ ό -ηροίδρίιίων βύττ.ί Ίο>άνντι« Κ Β '^«έτ■^χί ν* «ροκμτ,Ο^ ετερον ζητημβ, 

περ\ των αχμαζδντων τδτε ίν Βοημία μεταρ^ι>Ομιατ«κών δογμάτων τοΰ Ίωάν-' 
νου Οίισοίοο. Την ταχεϊαν λό·ην τοΰ ζητήματος αότ'·ΰ έι:εΟόμει χαΐ ό βασιλεύς 
Σιγεμοονδος, Τνα χαύοωοιν αΐ έντεΰΟεν παραχ^Οεϊοαι άνωμαλίαι είς τήν χώραν 
Κείνην, είς ήν Εμελλε να διαδεχβή τον βδιλ^ν τοο.— Ό  Ιωάννης Οοαοιος έχή- 
ρ«τε πρλ χαιροΰ, οελ. 293, χβτα τών χατβχρήεεων τής 'Ρωμαϊχής Εκκλησίας καί 
ηχεν άνοχτήηι είς Βοτ^είαν χολλοος οπαδούς χαί σννεργούς, ιδίως δε τον Επίοης 
αχεδδν μετ' ούτοΰ Ενδοξον Ί ιρ ώ ν ο μ ο ν  ίκ Π ρ ά γ η ς .  Κατ’ βρχάς ού μδνον ό 
Ο^ναεβλάος, άλλλ χβΐ βύτδς ύ αρχιεπίσκοπος Πράγας Σβίγκος ή ΣβυνΙχιος ίιπε- 
στήρνξβν αύτδν* Επειτα δμως, φοβηθίντις ττ,ν 'Ρωμαίκήν Εκκλησίαν, ό μεν Ονεν- 
σεσλάος άνιδείχθη άμ^ίρ^πος, δ δε άρχιεπίσχοπος κατεδίωξε τον Ούσσιον. Ε 
πίσης χαΐ οΐ διάδοχοι τοΰ Εν ετει 4414 άποθανόντος Εκείνου άρχιεπισχδπου 
χατεξανέστηααν χατά τοΰ μεταρ^υΟμιστοΰ, τόσω μάλλον δσφ οΰτος χατήντησε να 
άποχρούση αΰτάς τάς βάσεις τής Επιχρατοΰσης θρησκείας, τήν παράδοσιν, τούς 
πατέρας ττ,ς Εκκλησίας, τάς συνόδους, μή άναγνωρίζων είμή μόνον τήν Ιερά» 
Γραφήν· ωστεό Οΰσσιος ήναγχάσθη τω 4443νά χαταλίπη τήν Πράγαν. Οΰδεν 
ήττον πάσα σχεδόν ή Βοημία Ετάσσετο μετά τοΰ Ούσσίου, δτε ή εν Κωνσταντίφ 
σόνοδος ΙπελήφΟη τής ύποθεσιως. Αλλά ή Γερμανία ήτο πολέμια αΰτοΰ, ενεχα 
τής χαταδιώξεως ήν οΰτος συνεβούλευσε τον ϋυενσεσλάον νά Επιχειρήση χατά 
τών Εν τφ  πανεπιβτημείΐι) τής Πράγας Γερμανών καθηγητών χαΐ φοιττιτών, Ό  
βασιλεύς τής 1 ερμανίας Σιγεμοΰνδος ήναγχάζετο νά πιριποιήται τό φρόνημα τών 
ύπηχόων του' ό κλήρος Εμαίνετο χατά τών μεταρρυθμιστών· αυτός ό χαρδινάλιος 
Πέτρος Αίλλΰς, σελ. 294, Εξηγερθη χατά του τολμηρού μεταρ^υθμιστοϋ, δστις 
δεν Εζήτει πλέον την διόρθωοιν τών καταχρήσεων τής Εκκλησίας, αλλά τήν ανα
τροπήν τών δογμάτων της. 'Οθεν δ Οΰσσιος, προσελθών ετι οπό τής 3 Νοεμ
βρίου 4 44 4 είς Πράγαν, ΕπΙ τή προτροπή τοΰ Σιγεμούνδου χοΐ τή ΰποσχέαει, 
δτι θέλει τόχιι παρ’ σΰτοϋ τής δεούοης προστασίας, Εφυλαχίσθη, παρά τήν ΰπδ- 
βχεσιν ταΰτην, τή 28 Νοεμβρίου, ύπδ Γερμανών τινων Επισκόπων χβΐ δυναστών, 
χαΐ κβτηγορηθη ώς πρισβευσας, οτι ή ίερορχία καί ό παπισμός είναι άλλό·^ιβ 
τής χριστιανικής πίστεως, δτι αΐ ίιπιρ τής άναπαόσεως τών κεκοιμημένων λει- 
τουργίαι ιΤνοι Ατοποι, δτι τό καθαρτήριον πΰρ εΤναι μΰΟος, δτι τό άγίασμ» 
τοΰ δδατος εΤναι άντιχριστιινιχόν, δτι τό κήρυγμα πρέπει νά ήναι Ελεύθερον, 
δτι τά μοναχικά τάγματα εΤνοι Επιβλαβή, δτι ή χειροτονία και τό δγιον μύρον 
δόν ιΤναι μυστήρια, ότι ή Εξομολόγησις χαΐ ή νηστεία είναι παραλογισμοί, δτι 
τό οίκοδομεΐν μοναστήρια και Εκκλησίας δϊν εΤνοι Εργον θεοσεβές, δτι τό Επι- 
χολεισθβι τούς άγιους είναι αμαρτία, δτι μόνη Εορτή εΤναι ή κυριακή και δτι 
τά δέκατα ιΐμποροΰν νά δίδωντοι ώς Ελέη, ουχΐ ώς οφειλή. ΈδικάσΟη ;ε ό Οίίσ- 
οιος άπό τής 5 μέχρι τής 8 Ιουνίου 44ίδ ,' καί, άποποιηΟεΙς νά έξομόση τά 
άποδοθεντα αύτ^ αίριτικά δόγματα, Ελαβε μετά πλεΐστης Αταραξίας τή 6 Του- 
λίου, τον διά τοΰ πυρός θάνατον, ουγκαέντων και τών βιβλίων αύτοΰ.'Όμοίαν 
τύχην Ελαβε τή 30 Μαίου 4446 χαΐ ό Έερώνυμος, ό δέ θάνατος τών δύο τού
των άνδρών παρήγαγε δεινοτάτην βήξιν μεταξύ τής Βοημίας καί τής Εκκλησια
στικής συνόδο·υ.

ϋ ν  τφ  μιταξΰ τβύτω, ή Εν Κωνσταντία σ’ί·/οίςς έπεχιΤρητε κ α ί τήν διάλυσι*
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ΐί»ρΙ το5 *β««β2 ίξ.ώμβτβς εριδος. Τέν Βίνέ8«κτον ΙΓ ' εΤχον ^5η ΙγκΒ «- 

λίιιε» οί πλεϊστοι τών όπβδών δ Γρηγέριο; ΙΒ' ώμολίγηκ» έβ<ηδν τρίθυμον 
ν'* «αρ«ιτηΟ^ το3 «βπ(*οΰ ίίίώμβτο«. Όθεν ή βύνοο'βς άπήττ.ιε καΙ ά«δ το3 
’ίωάννου νλ «ράξτ, τδ οώτί. Οδτος δε, «ίεζδμενο< κβΐ μή «ε.θόμενοί, δρβπε· 
ηύει άκδ Κ«ν«4νί£αε, τϊι 20 Μαρτίου 4415, χβΐ διαμαρτύρεται χατ^ τήβ 
βυνδδου, ητις 3μως δεν έπτον,βτ, I* τούτου, άλλδ, Ιξακολουβήοατα τ4« αυνεδριά- 
οειε τη<, την προεδρείαν ίνδ« τών καρδιναλίων, άνεκηρυξεν εαυτήν άνωτέραν ' 
τού «άτια, ί1ατ;γαγεν αΰτδν ε!ς δίκην ?νεκα τη« ιτολυειδώ? «ίαχρίς διαγωγής του, 
τδν ήνάγκααε τελευταϊον ν4 Ιιιοδώση τ4 ταράαημα του άξιώμοτδς του, και, τή 
25 Μοίου {ίν τη ίνδεκάτη αδτής αυνεδριίαει), άπεβήνατο αυτδιΐ Ινοχον καί κάβτ,- 
ρημίνον. Ό  Ιωάννης, άφοΰ διέτριψεν Μ  τινβ χρδνον είς ιρυλακήν ίνετον, βραδ^ 
τερον οδ μδνον ουνεχωρήβη δπδ του τιάκα Μαρτίνου Ε ', άλλα καΐ καρδινάλιος 
κάλιν τιροεχειρίοθη χαΐ κροϊατάμενος μάλιατα το3 τών καρδιναλίων αυλλδγου, 
άκοβανών δν Φλωρεντία κερί τδι τέλη του 4419. Ό  βέ Γρηγδριος ΙΒ', τηρήαας 
την δμολογίαν, άπέθετο κροθύμως τδ άίίωμα, λαβών τί,ν ίαδβιον ίξαρχίαν τοϋ 
’Αγκώνος και ίλλας τιμάς. Άλλ' δ Βενίδικτος ΙΓ ' έφάνη κολδ έκιμονώτεοος.
Η αύνοδος άνίθεσεν είς τδν Σιγεμοΰνδον ν4 διενεργηατ, την καραίτηβίν του* ό 

δέ, μετά κολλάς άναβολάς καί χρονοτριβάς καθ’ όδδν, έβΟααεν είς Άραγωνίαν, 
οκού διετριβεν δ^Βενέδικτος, κατά Νοέμβριον 4445, καί, μή κειΟομένου τούτου 
να ένοωαη, κατωρθωαε τούλάχιατον, ώατε ο1 δλίγοι ήγεμόνες ύφ’ ών τότε άνε- 
γνωρίζετο, ιδίως οΐ βασιλείς Άραγωνίας, Καστιλλίας καί Ναυά^^ας, νά Ιγκα- 
ταλείψωσιν αΰτδν και νά ΰκοταχΟώσιν είς τάς άκοφάσεις της Ιν Κωνσταντί» 
συνόδου. Έ κειτα ό Σιγεμουνδος άκήλΟεν είς Παρισίους, έκεϊβεν είς Αγγλίαν) 

κολιτικφ τινι σχοκω, άλλά άσωτίβς καί ευωχίας ενεκα, μόλις δε έν 
4417, μετά ήμιολίου Ιτους κεριπλαντ'σεις, έκονήλθεν είς Κωνσταντίαν,

— Ενταύθα^ έντούτοις κολλά έλέγοντο καί Ιγράφοντο κερί τών καταχρήσεων 
τοΰ ΰφι^αμένου έκκλησιαστικου συστήματος, οΰδέν δμως Ιγίνετο κρδς διόρ- 

Ρ'ΧΡί *»φο2 οί "Αγγλοι, άκήτουν νά μή 
''*ο< πάπας, κρίν βερακευδώσι τά καράπονατών χριστιανών· οί Ιταλοί, 

ώ^Γάλλοι καί οΡΙσκανοΙ Ισχυρίζοντο έξεναντίας, δτι, άνευ κροηγουμένης του 
κακα έκλογής, ουοεμίαν δύνανται νά έκιχιιρήσωσι μετα^βυθμιβιν. ΈνωΟε'ντω». 
δε έκΐ καί τών "Αγγλων μετ’ οδτών, κροεχειρίσθη, τή 8 Νοεμβρίου 4 447,
δ Ιτολδς Μ αρτ ιν ο ς  Ε ', οστις άνενέωσεν άμέσωςάκάσας τάς καταχρήσεις χαϊ 
^ω μολόγησί μέν προς τούς Γάλλους, τούς 'Ισκανούς, τούς Γερυιανούς καί τούς 
Αγγλους (οί Ιταλοί δεν Ικεζήτουν βελτίωσίν τινα κραγμάτων)'έκκλησιαστικ«ς 

συμβάσεις, έξασιραλιζούσος δήθεν τα δίκαια τών έθνών τούτων, άλλ’ οί συμβά
σεις αυτοί (ΟοοοοπΙίΙβ) δεν κεριεΐχον είμή μικρού λόγου αξίας παραχωρήσεις, 
έγγυησιν _δά ούδεμίαν. Ή  δε σύνοδος διελύΟη τη 24 ’Ακριλίου 4418, καθ’ήν 
ήμέραν ^συνεχροτήβη ή τελευταία ήτοι τεσσαρακοστή πέμπτη αυτής σ·^νεδρί«σις.

Η σύνοδος α5τη, ή μηδεμίαν χατάχρησιν θεραπεύσασα, ϊδωκεν άφορμήν εις 
πόλεμόν ιροβερώτατον. Μή κεριορισθεΐσα είς την καταδίκην του Ουσσίου καί τοϋ ' 
Ιερωνύμου, ίκεχείρησε τήν καταδίωξιν δλων τών οπαδών αύτών, ήτοι τών κλει
στών ^η μ ώ ν. Έ κ τών όκαδών τούτων, οΐ μεν, ιδίως τδ έν Πράγα κανεπιστή- 
μι·ν, ειχον μέτριος άκβιτήσεις, όνομαζόμενοι Κ α λ ύ κ ε ιο ι,  οΐ Ώ Ικεζήτουν 
ΐήν δλην άνατροκήν τής Ικκλησιαστικής τίξεως. Ή  σύνοδος, αντί νά οίκονομν 

μ ω ,  ΐ ϊ ΐ ο ^  ιο Λ  β',] 2 1  ~ '
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η» ·χο4« *ρώ·5&ϋ< ι^έγω ν  ιινδν ■πβρβχωρτ'σίων, 2ηολ(Τ(ΐ!θτι *1ί ·*ρί«β» ώστ* 
ήνάγχαην ^λ«^ τάς Βοημιχί; |Μρ($α« νέι έν«θώην. Ό  Οόϊνσισλάοΐ χατ' άγ· 
χα< ζτι προτιμά νίι ύπηχόων μάλλον ^ μη& τη« άδυ-
«Μκ/του ίχχληβιαοτιχή« 1(ραρχ(α<' άλλδι μετ' δλ(γ»ν, διδι τη ν σ υ ν ^  α&τώ «ίοτα- 
β(αν χαΐ ίοθίνειβν, πτοηθιΐΐ άπδ του άδελ^ΰ Σιγεμούνδου χαΐ τοΰ πίπα, ^ρχι- 

' βε να «εριικέλλ^ το&ς ΚαλΐΜε(ου«. Τδτε δύο Ιχισημδτεροι περί αύτδν πολιτι
κοί £νδρε(, δ Ν ιχ ό λ α ο ε  Ο δσ ο ιν έχ ιο «  χαι Ζ (α χα «  έ Τ ρ ο α ν ύ^ ιο β , χ » -  
ριαθέντε< ίπ δ  αδτΜ, άνίλαβον την «ίρχηγίαν των ίτιροδόξων, χαΐ τ^ 30 Ιουλίου 
1410 ί|ρχιααν αί ίχθροπρα^ίαι* τή δέ 16 Δύγούιχτου τοΰ αύτοϋ ίτους, ίποθα- 
νδντος τοΰ Οΰενβεολάου, ίξι^^ίγη  γενική είς τήν Βοημίαν ί*«νβατασι<. Οΐ δπβ- 
δοΐ τοΰ Ούααίου, οί φίροντεε τδ γινιχδν δνομα των Ο ΰ α ο ιτώ ν , χατίλαββν άπαν- 
τβχοΰ τήν χοβίρνησιν. ΝαΙ μεν ή μετριωτερα μερίς {ιπερίβχοεν Εχι, δοτέ 6 
διαδεχθείς τδν άδελφδν του Σιγεμοΰνδος ήδύνατο, ουμ6ι6αζύμενος μετ’ αδτής, 
ν4 προλίβγι τήν περαιτίρω βυξηοιν τοΰ χαχοΰ. Ά λλ’ δ Σιγεμοΰνδος ήτο τυφλδν 
δργανον τής παπιχής χαί αΰλιχής ίριοτοχρατίας, καί τοβοΰτον ήΟελησε νδ χα- 
τβπιίο^ πάντας ίν γίνει τους 4τεροδ6{ους, δοτέ οί μετριο^βνοΰντες, χαίπερ ίπο- 
τροπιαζόμενοι τ4ς £λλας φανατιχδς τής Βοημίας φατρίας χαί αίρίοεις (τοίις λε- 
γομίνους θ α β ω ρ ίτ α ς ,  Ό ρ ε 6 ίτ α ς ,  Ό ρ φ α ν ίτα ς ) , ήναγχαοΟηοαν ν4 ουμ- 
μβχήσωοι μετ’ αυτών *ιτ3ι χοο βαοιλίως χαί των Γερμανών ήγεμδνων. Ό  β»- 
οιλευς, ίπελδών χατ4 τής Οράγας μετ4 οτρατοΰ Γερμανικού 150,000 άνδρών, 
ίπεκρούοΟη ΰπδ του Ζίοχα, τή 14 Ιουλίου 1419, χαί Επειτα, τή 1 Νοεμβρίου 
1420, δλοοχερώς χατετροπώΟη περί Βιβεράδ. Άναγχααδίντος δί τέτε τοΰ Σ ι- 
γεμουνδου ν4 ίχχωρήατι τής Βοημίας, οΐ θαβωρϊται χαί οΐ Όρεβΐται ίπεχεί- 
ρηοαν χαταστρεπτιχωτάτας εις τάς πίρι{ χώρας είββολλς, χαβ’ ας οΐ Γερμανοί 
επαβον τ4 πάνδεινα, διίτι δ Ορηαχευτιχδς αύτδς άγων διεξήγετο, χατ4 τδ σύνη- 
0ες, με πλείοτην άγριδτητα. Τφ  1424, άπίβανεν δ φοβερδς τών Βοημών « ρ α - 
τηγδς Ζίσχας, άλλ4 διεδίχβη αύτδν ό ούδεν ήττον αύτοΰ Επιτήδειος Π ροχδ- 
π ιο ς  μ ί γ α ς ,  χαί δ πδλιμος ίξηχολούΟηοεν Αδιάλλακτος χαί δλίβριος. Πδααι 
αί είβίολαί οοας δηεχείρηαεν δ Σιγεμοΰνδος, δπδ τών Γερμανών βοηΟούμενος, 
άπειφουαθηαον' ποοαι αΐ άπύπειραι δαας οί μετριδφρονες ΰοημο'ι δποίηααν Γνα 
ουμβιβαοβώοι μετ4 τοΰ βαοιλίως άπίτυχον, δτε τελευταϊον, ίν άρχή τοΰ 1431, 
ουνεχλήθη νία γενική ίχχλησιαοτιχή ούνοδος ίν Β α β ιλ ε ίφ , Ενα θεραπεύοη 
χαί ταύτην χαί ίλλας τής ίκχληοίος συμφοράς.

Ό  πάπας Μαρτίνος Ε ' είχε αυγκσλίσει Επί τούτιρ, άπδ του 1423, οι5νοδον είς 
Παυίον καί Επειτα είς Σιίνον* άλλ’ αΐ ουνοδοι αίται άπίτυχον, διότι, Εχτδς των 
Ιταλών, ουδείς άλλος ήθελε ν4 βυγχροτηΟή τδ ουνίδριον τβΰτο είς τήν Ιταλίαν. 
ΌΟεν δ παηας ήναγχάοθη Επί τέλους νίι δρίοτι χαθίδραν τής ουνόδου τήν Βασι
λείαν* άλλ άπίβανε πρδ τής Ινάρ|εως αυτής, τήν 20 Φεβρουάριου 1431, καί 
τδτε προεχειρίοθη άρχιερεϋς 'Ρώμης δ πεισματώδης καί άγίρωχος Ένετδς 
Ε υ γ έ ν ιο ς  Δ . Ο νέος πάπας δεν ίπεοπευδε πολδ τήν συγχρδτησιν της συ- 
νδδικυ άλλ αυτή ήρχισε περί τα μέσα τοΰ Ετους τάς συνεδριάσεις της, δπδ τήν 
^ δ ρ ι ίβ ν  τοΰ γνωστοΰ ήμΐν Ίουλιανου Καισαρινίου χαί Επεχείρηαεν άμίσως 

ιαπραγματεδαεις πρδς τους μετριωτίρους τών Οδσσιτών. Τοΰτο βυσηρίστησε 
τ  σφ μάλλον τδν Ευγένιον, δβιρ Εβλεπτν, δτι ή σύνοδος Εχει σπουδαίαν πρδ- 

εσιν να άσχοληθή χαί είς τδν ηοφρονισριδν τοΰ χληρου. οδ μόνο» Κν,



ιφ6ίΐί>0ε» 6*ς Βαβιλείαν, ίλ λ ’ άνΕχάλεβ* το-,ί έ|άρχβ«ς του, έι^φιοε τίιν διάλυ«» 
τής βηι65οο *αΙ Ε̂ ς ·π«ντιλή ^ήξιν «ρδς αυτήν πίριήλβεν, *Η σύνοδος όμως, μή 
ΐίτοτ,θίΤσ* έχ. τούτου, άνενίωσε, τή 4 6 Φεβρουάριον < 438, τδ δδγμα τής Ιν Κων- 
αταντ{? αυνίδοο, δτι ή γινιχή έκχληοιβοτιχή α·5νοδος εΤναε άνωτίρα τοΰ ιρίτΕβ, 
χβΐ ΟΤΙ ίν ιυ  τής ουναινίοιώς της δίν ε!μττορ*ϊ νίι διαλβΟή ίπτ’ οΰδενδς, « ρ ιέ -  
ατειλε ϋ  τδν Εύγίνιον ·πολυειδώς χ«1 ίξηκολούΟηαε χ ίς  «ράξεις της. ’Εν τή ϊριδε 
τβύτη, χατ’ ίρχβς ό Σιγεμοΰνδος έτάχθη μετλ πολλου ζήλου ύηερ τής οννόδου* 
μετ’ ού «ολδ δε, δελεαοΟείς ΰπδ του πά«α, δατις υοιίτχετο στίψη βύτδν Ιν ’Ρώ- 
μη ώς βύτοκράτορβ χβΐ νλ χβταβάλη τιβοβν ττ,ν δαττάνην τής τελετής τβίτης, 
ίνεΙεΕχβη ψυχρδτερος ιτρδς τούς συνηγμένους πατέρας, οΤτινες δμως ούδ' ίκ  τού
του ίνεχαιτίαθηαβν βπο των Ιργαοιων αυτών. "Επειτα δ Σιγεμουνδος, δφοΰ δοτί- 
φθη τωύυτι Ιν ’Ρώμη, τή 31 Μαΐου 1433, προοήλΟεν είς τήν ΒααιλεΕαν χαλ αυνέ- 
ιιραξε πάλιν μετύ; τής συνδδου πρύς δνδρθωίΐν των έν Βοημία πραγμάτων.— Αί 
πρύς τούς μετριωτέρους τών Οόασιτων διαπραγματεύσεις Ιπήγαγον τελευταίου 
αόμίααιν, ύπογρβφεΐοαν μλν ίν Πράγη χή 30 Νοεμβρίου 1433, ΙπιχυρωΟεΤαα» 
δί, χατίι Φεβρουάριον του 1434, ύπύ τής έν Βασιλεία συνδδου, χαθ’ ήν Ιπετρά- 
πησον είς τήν νέαν Ούσσιτιχήν τής Βοημίας έχκλησίαν τέσσαρά τινα' 1) οτι ή  
μετάληψις τοδ μυοτικοΰ δείπνου είμπορεΐ νίι γίνεται δς’ άμφοτέρων τών είδών·
2) δτι οί κληρικοί θέλουν μέν δνεκα τών κοινών κακουργημάτων τιμωρεΤβΟαο 
ύπύ λαϊκών διχαστών, άλλί τή συμπρά|ει κληρικών* 3) δτι δ λόγος του Οεοδ 
είμπορεΐ ν ί  κηρύττεται έλευΟέρως, άλλί μδνον ύπύ Ιερωμένων* 4) βτι κλη
ρικοί ούδεν πολιτιχον άζίωμα δύνανται να λάβωσιν, άλλίι μόνον να διαχειρί- 
ζωντοι τα κτήματα τής έχχλησίας. Οί θαβωρΐται, Όρεβΐται κοί Όρ^βνΐται 
Λν άπεδέχβησαν τούς ορούς τούτους* δθεν γοβερϋξερ|5άγη πάλη μεταξύ αύτών 
και τών μετριο^ρόνων, καθ' ήν οΐ τελευταίοι δμως χατετρόπευσαν τούς πρώτους 
όλοσχερώς, τή 28 Μαΐου 1434. Τότε ό1 νιχηταί συνεβιβάσΟησαν χαΐ προς τύν 
Σιγεμοΰνδον* μετά μακρύς ί ΐ  διαπραγματεύσεις, δι’ ών οί ΒοημοΙ ήΟέλησαν δσον 
ένδέχεται να ίσφαλίσωσι τύ νέα αύτών δίκαια, δ Ρασιλεύς είσήλθεν είς τήν Πρά
γαν, τή 25 Αύγουστου 1436.

Ή  έν Βασιλείς σύνοδος ήδυνατο νύ Οερσιιευση τύ κατά τών καταχρήσεων τής 
παπικής έχκλησίας παράπονα τοΰ Γερμανικού έθνους, έπίσης καθώς έθεράπευσΐ 
τα παράπονα τών Βοημών. Κατά δυστυχίαν οί αΰτοχράτορε; τής Γερμανίας εΤ- 
χον συμφέρον είς τήν διοτήρησιν τής παπικής παντοδυναμίας, 7να μεταχειρί- 
ζωνται αυτήν προς τούς σκοπούς των, κατά τής άριστοχρατίας τών Γερμανών 
έπισκόπων. 'Όθεν πάσαι αί άποφάσεις δβας ή σύνοδος έξέδωκεν Τνα ίπιφέρτ^ 
διόρθωσίν τινα είς τά έκκλησιαστικά πράγματα, έμειναν ανεκτέλεστοι. Διά δά 
τοΰτο ο λαός, έγκαταλειφΟείς τότε υπό τε τών κοσμικών καί τών κληρικών αύ- 
τοϋ ηγεμόνων, ίπεχείρησε, κατά τήν έπομένην εκατονταετηρίδα, ύπο τήν άρχη- 
γίαν τολμηρών ίεροχηρυκων, βιαίαν Ιχκλησιαστικήν μεταρ^ύθμισιν. Ό  Σιγε- 
μοΰνδος δεν συνέπραξε προΟυμως μετά τής συνόδου εΙμή Ινόσω εΤχε χρείαν 
αυτής ϊνα έξομαλίση τά πράγματα τής Βοημίας, ϋ ΐ καρδινάλιοι έπίσης έδιχο- 
νόησαν πρύς τήν σύνοδον, άμα αυτή έπεχείρησε νά έλαττώσΐ[ΐ τά είσοδήματν 
των. Ό  πάπας Ευγένιος Δ ',  ένθορ^υνΟεΙς έκ τούτων, συνεκάλεσε, κατά Σεπ
τέμβριον 1437, νέαν σύνοδον ήτις έμελλε νά αονέλβη είς Φερ^ιΕραν, έπί τή προ- 
φάσει, δτι ένταΰβα ήτο κ»ταλλ;ηλόϊερον νά συζηττ,Οή τύ μέγα ζήτημα τής ένό^

■ .
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ϊών ίχχληοιίΣΜ, την δποΐιν δ Βυζαντινός οΰτοχράτΐΰρ ΙπίχαλίΤτο τδ ίί ίΐΛ< 
„.^ς, ώς τίλίυταίαν ίγχυραν οωτηρίας. Ένβυθίν ή μβταξΰ Εύγςνίου χαΐ τώ» 

ίν βαίίλι·:^ συντ.γμίνων πατίρων ^ήξις «ροίδη τοβοΰτον, ώατί ο5τοι δψή- 
φιβαν «τη ν  του κάτ.» την δργίβν ίν τ^μ έσ φ  δ» της ίριδος ταύτης, βπίβίωστν 
δ Σιγιμοϋνδος, τ η 9 Διχτμδρίου !437. Εις Ούγγαρίβ» χαΐ ίΐς Βοημίαν δι*δέ- 
νΟη αδτδν δ ίπ ι^ α τρ ίγα μ δ ρ δ ςτ ο υ , δδοι4 Αδατρίβς Ά λ β ρ ί χ τ ο ς  Β ',δβτις 
«οι/ίΐρΙσΟη χαΐ βαοιλιδς Γερμανίας, χατα Μάρτιον Η 3 8 , ά«ίβ(οΜ*ν δμως 
μ « ’ ού πολύ, 27 Όχτωβρίου 4439· χα'ι τότ* ^αβιλίος μςν Γςρμανίας άνηγο- 
ρτδθη δίχτοΰ'ΑψοδουργιχοΟ οΐχου Φ ρ τ δ ίρ ϊχ ο ς  Γ ,  ίΐςδ»  την Βοημίαν χαΐ 
Ουγγαρίαν π*ρη;τβη«αν δίΐνότατοι ίριδςς, δια την άνηλιχότητα το5 δψιγενοΰς 
υΙοΰ τοϋ ·Αλ5ρίχτου, Λαδισλάοο του ΣΤ ', (βίλ. 310). Τής Ουγγαρίας τλ πράτρ 
ματβ πτριήλΟον, ώς τίδομεν, Ιπί τέλους είς χεΐρας τοϋ γενναίου Ίωάννου Οΰ- 
νυάδου* είς δ* την Βοημίαν, της δποίας αΐ πολιτικαι άνωμαλίαι ίιπεθάλποντβ 
χαΐ υπδ των θρησκευτικών διενέξεων, υπιρίσχυσε τελευταΤον δ Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Πο- 
δ ιεβ ρ ά δ ο ς, υηδ την κραταιαν χυδέρνησιν τοϋ οποίου ή χώρα έκείνη άπήλαοσ* 
(ιρησχευτιχήν έλευθερίαν, ήν δλως έστερουντο οΐ άείποτε δπδ της 'Ρώμης άπα- 
τώμενοι χα'ι ίιπδ τοίί βαβιλέως αυτών έγχαταλιπδμενοι Γερμανοί.

Εντούτοις ή μεταξύ τοϋ πάπα Ευγενίου χα'ι τής έν Βασιλείς βυνδδου ^ρις 
Ιπήγαγεν Ιχ νέου έπί τινα χρίνον την διχοτομίαν τής δυτικής έχχλησίβς. 01 
1ν Βασιλείς συνηγμένοι πατέρες χατεδίχασαν τον πάπαν ώς αίρετιχδν, χοΟδ μή 
Οέλοντα ν’ άναγνωρίση τδ άξίωμα τής γενικής Ιχχλησιαστιχής βυνδδου, χα'ι, τ’ή 
Ί  Ιουλίου 1439, χβ&ηρεβαν αίιτδν, χειροτονήβαντες άντ’ αυτοϋ τδν Φ ή λ ιχ »  
Ε '. Ό  δέ Ευγένιος διενήργει συγχρδνως έν Φλωρεντία (οπού, διίετδν έχραγέντίε 
ΐίς Φεββάραν λοιμδν, μετετέθη ή βύνοδδς του) την ένωβιν τής άνατολιχής χαΐ 
δυτικής έκχληβίας. 'Η  ίνιυβις αΙΙτη ουδέποτε, ώς γνωβτδν, έπραγματιώθη· άλλ* 
ή άγγελΐα τής γενομένης περί τούτου είς Φλωρεντίαν άποβάσεως περιεποίησα 
μεγάλην είς τον Ευγένιον καθ’ &παβαν την Ευρώπην ^ήμην χαΐ συνετέλεβεν ουχ 
δλίγον είς τδ νδ ϋπερισχύση τελευταΤον των άντιπάλων. Ά π δ  δλ των μυρίων 
βαδιουργιών καΐ άντενεργειων δβαι τδτε έγένοντο μεταξύ των δύο άντιΟετων με
ρίδων, ώρελήθηβαν μίν οί Γάλλοι, ούχΙ δμως καί οΐ Γερμανοί. Τφδντι δ βασι
λεύς τής Γαλλίας Κάρολος Ί,’ δβπευσε να βυγκαλέβη άπδ τοϋ 1438, είς Βιτού· 
ρίγας ή Αύάρικον (Βοιιεβίβ), βύνοδον Γάλλων έπισκδπων, ηγουμένων, κοσμικών 
μεγιοτάνοΜ καΐ νομικών, έν ή, παραστάντων χαΐ έπιτρδπων τής Ιν Βασιλείρ 
βυνδδου καί πρέσβεων τοϋ πάπα, άπαντα τα προνδμια τής Γαλλικής έχχληβΙας 
έξτ,σραλίσΟησαν διδ νδμου, δστις, καταχωριβΟείς υπδ τοϋ παρλαμέντου, φέρει 
τδ όνομα τής π ρ α γ μ α τ ικ ή ς  δ ιβ τ ά ξεω ς , (βελ. 230), καί διετήρησε τδ κύρος 
αύτοϋ. Ό  δέ βασιλεύς τής Γερμανίας ΦρεδερΤκος Γ ', έν μέρει ένεκα τής ίδιας 

Ι άνιχανδτητος, έν μέρει άπατηΟεΙς ύπδ τοϋ περιρήμου μεν έπί τη ποιδείρ αύτου 
άλλά καί έπί τη πανουργία διαβόητου ύπουργοϋ του Α ΐν ε ίο υ  ϊ ιλ ο υ ίο υ ,  
περιεπλάκη, πρδς τδν Ευγένιον Δ ', καί, μετ* τδν έν ίτει 1447 συμβάντα θά
νατον τούτου, πρδς τδν διάδοχδντου Ν ιχ δ λ α ο ν  Ε ', είς διαπραγματεύσεις 
μακρύς χοΐ έπιβούλους, αΤτινες έπεραιώΟησαν, 1448, δια τής έν Ο υ ϊέννη  
βυμβάσεω ς, ήτις άνέτρεψε πάντα όσα ή έν Βασιλεία σύνοδος διέπραξε πρδς 
^ιδρθωσιν τών έκχλητιαστικών πραγμάτων καί ύπέρ ποτέ παντοδύναμον κατέ- 
ίττησε την παπικήν έξουσίαν έν Γερμανίρ. Μετ» ίν έτος δέ *πδ τής βυνομολο»



<:η( Κιελυ^ χα\ ή πνρίί πάντων χατί μιχρ^ν Ιγχατβ-
λει^ίΐΦα ίν Βαβιλεία >ήνοδο«, Μαΐω Η 4 9 ,  ^^ϋ>, «αροατη&ένος οΐχειοθελω^ 
■εοΰ Φήλιχο(, άνΐ-(-('ν.’.«Ε χαΐ αΰτη τ2)ν Νικόλαον £ '.

§■ 26·

έ?ηίυ>ατ·τίμίνον νά έπανέλθωμεν εΐί τα Γερμανικά πράγματα έν 
τ ώ  § 28 , έκβέτομεν έν τω  μεταζί» τνιν κατά τίιν πεντεκαιίεκάττ,ν έκα- 
τονταετηρΐία ίττορίαν τ^ς λΛιπί,ς Εύρώπτι;, χαΐ πρώτον τά Ι τ α λ ι 
κά  χ α ΐ τ ά  Ι σ π α ν ικ ά  π ρ ά γ μ α τ α .

Λ· 'Ιτα λ ε « . —  ΕΙ« τάς άρχας ττ,ς πιντεχαιΟΕκαττιτ έχατοντβετιιρίόοί, ίντή 
£ ν ω  Ι τ α λ ί α  ά^’ ένό{ μέν ΰ^ίβτατο τό μιχρόνπρότΕρον 6ηό τοϋ Ίωάννον Γα· 
λεάτζου Ονϊαχόντιοΐ Ιόρυθεν όουχάτον (αελ. 290), άφ’ ετερου δε οΐ Ενετοί έ:τε- 
ξέτεινον, διά ηάατ,<; πρδε τδν οΤχον των Κα ί̂^άρων άπιατίας χαΐ ώμότητοτ, την 
κυριαρχίαν αίιτών έκΐ Ουηρώνος, Οΰϊχεντίου χαΐ Παταυίου. Έ ν τ ή χ ά τ ω  Ί τ α -  
λ ί^ ,  τηε μίν Σιχελι'αε ηρχε χλάδο;τις τοΰ ’Λραγωνιχοΰ βασιλείου οιχου, του 
δλ Νεαπολιτιχου κράτους έδαβίλευεν ό γενναίος μεν, άλλ’ άγριος χαϊ άπιατος 
Δαδισλάος. Έ υ  τή  μ έσ η  Ι τ α λ ί α ,  τελευταΐον, οΐ ιτάπαι, έτιανελθόντες εξ 
Άίιενιώνος, ϊδρευσαν πάλιν ε’ς την "Ρώμην* διά τδ γινόμενον όμως μετ όλίγον 
σχίσμα, δ ίτερος τών παπών χατιί'χησεν αυθις είς Λΰενιώνβ, οτε δε ή 0ν Κων- 
στβντί^ σύνοδος ήνώρβωσε την όνότητα τής ίχκλησιαστιχής χυδερνήσεως, ή Ιξου- 
σία του πάπα |ν  τφ  έκκλησιαστικιρ χράτει χα' έν τη "Ρώμη αυτή ίιπήοξε το μά
λιστα περιωρισμίνη, διότι άληθεΐς κύριοι τών πόλεων ήσαν οΐ μεγιστάνες, οι άρ- 
χηγοί τών μισβο^ρων χοι οΐ δημαγωγοί. Τούτο Ιδίως συνέβαινεν εις την 
μεγάλην χαΐ λαμπράν Βονωνίαν, &ν καΐ αυτή άνεγνώριζεν Ιχ διαλειμμάτων την 
παπικήν κυριαρχίαν, Τών Τοσκανιχών πολιτειών Πίσης, Λούκκης, Σςενης χαΐ 
Φλο^εντίας, ίσχυροτίρα κατέστη ή τελευταίο* άλλ’ επαθεν έπΙ πολδν χρονον 
Ισωτερικάς τοροχάς καί ΙπΙ τέλους δλως έδημοχρατήβη.— Ό  βασιλεύς τής Ν ε α- 
π ό λ εω ς  Δαδισλάος δεν έπέτυχε μεν νά άνοχτήση τον Ούγγαρικδν θρόνον (σελ. 
393), κατέλαδεν δμως τδ έκχλησιοστικδν κράτος, έκάλεσεν ίουτδν βασιλέα Ρώ
μης καΐ έπέγραφεν έπΙ τών σημαιών αΰτοΰ ή Κ α ΐσ α ρ  ή μηδέν  (»ιι1 Οιεβατ 
·η( ηίΐΐΐΐ). Εντεύθεν ό πάπας "Αλέξανδρος Ε ' ύπεστήοιξε κατ'αύτου τδν υίδν 
τοΰ Λουδοβίκου τοΰ Άνδεγαυιχ>Μ Λουδοβίκον Β' (σελ. 288), τδν άρχοντα της 
Προουηγχίας, δστις, προσλαβών συμμάχους και τους πλουσίους Φλωρεντινούς, 
έξέβαλε τδν Λαδισλάον άπδ τής μέσης Ιταλίας,  ̂409 καί 4410, άλλά δεν ε!μ- 
πόρεσε νά Ιξαχολαυθτ'ση την έντδς τοΰ Νεαπολιτιχοΰ κράτους στρατείαν του, διότι 
έστερεΐτο χρημάτων κοί διότι οΐ Γενουαΐοι, άπδ φίλων γενόμενοι αίφνης έχθροί, 
διΕχώλυσαν έχ παντδς τρόπου την μετά τής Προουηγχίας κοινωνίαν αΰτοΰ, κατά 
η  γην χαΐ κατά θάλασσαν. Μετέβαλον δε φρόντ.μα οΐ Γενουοΐοι, διότι, πρδ μικρού, 
κινδυνεύσαντες άπδ Ισωτερικών ταρα·χών χαΐ άπδ τών μισθοφόρων τοΰ έν Μεδιο- 
λάνφ τυράννου, έζήτησαν την συνδρομήν τοΰ βασιλέως τής Γαλλίας Καρόλου 
Σ Τ ', άναγνωρίσαντες καί τήν κυριαρχίαν αΰτοΰ* άλλά τοσοΰτον έπιέσθησαν υπο 
τοΰ σταλέντος αδτοϊς στρατάρχου Βουσιχώ (σελ. 303), ώστε, τώ 1407, άπέβα- 
λον τήν Γαλλικήν προστασίαν και συνετάχΟησαν μετά τοΰ Λαδισλάου, οστις τότε 
οΰ μόνον τδν Λουδοβίκον Β' ήνάγκασε νά έπανέλθη εις ΙΙροουηγχιαν, άλλά, τ ^  
4413, έπανέλαβε τά κατά τής μέσης "Ιταλίας έπιχειρήμαια, άρχιερατεύοντβς.
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τοΰ Ίωάννου ΚΓ' /»? χ«τβ«ή κύριοί «υττ,ί 8ν Κ» ί«?0»ητχδ, χ * ϊ ϊ  
Δύγοκβτβ* 4414. Ή  άδΐλφή χαΐ διάδοχοί αυτού Ιω ά ν ν α  Β', γυνή {αωτοί 
χβΐ άαθονής, ί:ροιχάλ?Μ !τολ).*ί ίοωτίριχας διαιρΐοίΐί χαί άνω^ιαλίβί. Έ ικ ιτβ  
£υ5νιρέβτϊ|ίί χαί τ%ν τ:άιταν ΜοοτΤνον Ε ', δατίί, τω 1420, άντίταξιν ί ΐ ί  αυτήν 
«V υΙόν τ·,ΰ «ρυαποΟα/ύ^τΟί ΛουοοδίχουΒ', Λ ου δοβ ίκ ον  Γ ', χβ τ ΐ τοΰ δβοίου 
ή  'Ιίοανν* δΓ.ίχαλδοΟη τί,ν χίνϊρο[Λήν τοΰ τδτι βααιλίυοντοί τής Άραγωνίας, 
Χικιλία; χβΐ ίχρί'Λ ος, ΐοχυροΰ Ά λ ^ ύ ν σ ο υ  Ε’, τοΰ ΙττιχίλουμΙνου σο^οΰ* 
διίί τής «αιx'.■^ρίx; τούτου, τον ίχοΐον υίοΟίΐτ'βαοα χαΐ διάδοχον τοΰ βρίνου 
χατίαττ,βίν, ν, Ιωάννα νατώρΟωβί τψίνζι να ά/τοκρούαΐ}! τδν Λουδοβίκον Γ '.  
Άλλα [ ΐίτ ' ολίγον, διχονοτ'τασα ιτρδς τον ’Λλφόνσον, υίοβιτίΐ τον Λουδοβίκον, δ 
δ( 'Λλφόνιος, ά::*Γχολν,ΟιΙς ίιχδ των ίσωτίριχών τής Ίαχανίας ττραγμάτων, 
άνβγχάζιται ν» δγχατβλίτττι ίχ ί τινα χρδνον την Νιάπολιν. —  Εις την άνω  
Ι τ α λ ία ν ,  τδ δουχάτον τοΰ Μεδιολάνου ήχρωτηριάαβη, ώς ί!δομ(ν (οίλ. 292 
— 293), μετίι τον θάνατον τοΰ Ίωάννου Γαλεάτζου, 1402, ΰχδ των Ένιτών, ΰπδ 
τοΰ ΐϊάίτα και δκδ των Φλωρεντινών" χαρεχτδί τούτου, ό άρχοΜ τής ιιρωτευοΰ- 
σης τοΰ δουκάτου Ιωάννης Μαρίας, ήτο τύραννος τοοοΰτον άγριος χαΐ άπάνβρο)· 
χος, ώστε τέλους τιροεχάλεσε συνωμοσίαν, τής δποίας έγένετο θΰμα, 1412, 
’ΕχΙ τοΰ διοδεχβίντος οΰτδν άδελ^οΰ του ΦιλΙκαου Μαρία, τδ Μεδιύλβνον άνε- 
λαβε τδ πάλαι άζίωμα, οΰχΐ διά τής Ιχανδτητος τοΰ δουκδς Ιχείνου, οστις υπήρ
ξε τύραννος δπίβης Ιλεεινδς, δσον χαι ο άδελφδς του, άλλά διά τών άρετών καί 
τ<Ν πλούτου τής ώραίας καΐ άγαθής συζύγου του Β ε α τ ρ ίκ η ς  τή ς  Τ ιν δ ι -  
κ ή ς  (την όποιαν ίντούτοις 0 Φίλιππος οίσγρΟς Ιφύνευαι) χαΐ διά τών άρχηγών 
τοΰ μισθοφορικού στρατού, Καρμανιόλαυ καί Φραγκίσκου τοΰ Σφδρτσα. 'ϋ  Καρ" 
μανιόλης κοτόχτησεν απαντα τά μετα|ΰ Άδδούα, Τιχίνου καί “Αλπεων οχυρό* 
τατα φρούρια, £πειτα χατίλαβε τή,ν Αδδιν, την Πλαχεντίαν, τδ Βέργαμον, μεγά 
μΙρος τής Βρεσχιανής χώρας χαι τώ 1421 αυτήν την Γένουαν, ήτις, «ιεζομενη 
ίσοΛε» ΰπδ έμφυλίων ταραχών καΐ ΙξωΟεν ΰπδ τοΰ βασιλίως τής Άραγωνίας 
Άλφύνσου Ε ,  ήναγχάσΟη νά αναγνώριση τήν κυριαρχίαν τοΰ δουκδς τοΰ Μεδιο* 
λάνου, άπιρβλλάχτως χαθώς προηγουμένως εΤχεν άναγνοιρίβει τήν τοΰ βασιλέως 
τής Γαλλίας. II Ένετία ήτις μόνη ήδύνατο τότε νά άναχοιτίση τήν επίοοσιν 
τοΰ οΰτω φοβερού πάλιν γενομένου Οΰϊσκοντινιχοΰ οίχου, άπησχολεΤτο εις ετιρα 
πράγματα, διότι εΤχεν Ιπιχειρήσει τήν χατάχτησιν τής Φριουλίας, τής Ίατρίαί^ 
τής Δαλματίας χαι τής Αλβανίας, ώστε ό Φίλιππος Μαρίας χατώρΟωσε νά 
άναδειχΟή τώ 1421 κύριος άπάστ,ς τής Λομβαρδίας. Κατά δε τδ Ιπόμενον βτος,ι 
Ιεέβαλεν ό Ηεδιολανιτιχδς στρατός χαι είς τάς Έλουητιχάς χώρας* Ινταΰθα 
βμοις άνιχαιτίσβη ΰπδ τών γενναίων Έλουητίων, οιτινες, άντιπαραταχΟέντες 
περί Βελλινζόναν, ΙνιχήΟησαν μιΐν, άλλά μέγαν ένέπνευσαν τρόμον είς τά μισθο
φορικά τής Ιταλίας στίφη. —  Κατά τήν έποχήν τούτην ή Ένετία, ■» Μεδιό- 
λανον, ή Φλωρεντία χαΐ ή Νεάπολις ήσαν ώς πρδς τήν στρατιωτικήν δύναμι* 
χοΐ τήν πολιτικήν τέχνην δ τύπος καί ΰπογραμμδς δλων τών λοιπών Ευρωπαϊκών 
πολιτειών, οΤτινες κατά τδν Ίταλιχδν τρόπον Ι^^ύβμιζον τδν ολον αυτών βίον, 
μέχρις Λ  ήίποχή τοΰ Λουδοβίκου ΙΔ ' παρήγαγε νέαν Γαλλικήν πολιτικήν Ιπι- 
στήμην. Τότε δΐ και ή "Ισπανία άνεμίχθη είς τά Ιταλικά πράγματα, διότι ό 
Άλφδνσος Ε' τής ’Λραγιυνίας, επανελβών είς τήν Νεάπολιν, έπρωτογωνίστησικ 
ίν Ιταλία.



ΤΜΗΜΑ I 

Β. 'ΐφ π α ν ία .  ή  ΊταΧία, ι

3 »
Λ *βΙ ή Ά ραγων^κ, ί |  Κ α η ιλ λ ία  

χβϊ ή  Πορΐογαλία πβραδόίως ΐ^χμαναν έν τη 14 έχατονταϊτηρίδι, κβίτοι 6«4 
ίμφϋλίων ταραχών άδ{αχδπω< άνβσίΐδμενβι, ιίς άδιάλίίπτον 8έ δίβτϊλοΰαιι 
ηρος τούς Μαυρου« πίλεμον χβΐ όπ4 άγριων βααιλέων κατατρυχίμεναι. Εΐχον 
ίμως τα 'ίιχπανίκβ ταυτα κράτη τδ ιτλίονίχτημα, δτι "δρυααν πολιτίύμβτα δπί- 
ττ,δίΐδτατ* ε?ς τβ< κεριατάαίκ τών χρόνων έχείνων, ιδίως ή Άραγωνία, 1ν 
}  τδ διαιττ,τικδν το2 ΙυβΙίοιβ κράτος (οελ. 274 χβΐ 27δ) άπέβη, ώς «ροείπομεν, 
βνεργετιχώτβτον. —  Τον Πέτρον τής Ά ρ α γ ω ν ία ς  (βελ. 275) δίεδόχβηό οίός 
« ο  Ιω ά ν ν η ς  Α ', 1387-—<395, δατις ΙνηοχολήΟη ττερί τήν ϊδροαιν άςιολό- 
γου ναυτικής δυνάμεως χαΐ τήν χείρωβιν των νήβων τής Σαρδόνος χβΐ τής Σι
κελίας, ών ή μεν έίτανόατη, τής δε διάδοχος Ιγίνετο (σελ. 288) ό του άδελ- 

του υΐδς Μαρτίνος ό νεώτερος. Ό  τελευταίος ουτος άηόΟανε ·πρδ του χατρός 
του Μ α ρ τίν ο υ  τοϋ  χ ρ ε α β υ τ ίρ ο υ ,  δατις διεδάχθη τδν μή χαταλιχδντ» 
ί^^ενας άχογόνους άδελ^όντου Ίωάννην είς τον Άραγωνιχδν Θρόνον, 4 395—· 
4410· έντεΰβεν ήνοιβη μεν ή Σικελία μετ&τής Άρογωνίβς, άλλ’ έπειδή ό Μαρ
τίνος δ χρεββύτερος ούτε υΐδν άλλον εΤχεν, οδτε άδελφον, χβρήχθη μετά τον θά
νατόν του χέρι διαδοχής ερις, χαί Ιχ ι τόλους ί&ασίλευαε τής Άραγωνίος Καστιλ- 
λιανδς ήγεμών.—  Έ ν Κ α α τ ιλ λ ία ,  τον Ίωάννην Α' (αελ. 286— 287) διεδέχΟη 
4 άνήλιχος υίόςτοο £ ^ |^ ΐχ ο ς  Γ ', Ιν άρχή τής βαοιλιίας του όχοίου χολλαλ 
«ροέχυψαν ίμφυλιοι έριδες μεταξύ των έχιτρόχων τής άρχής’ άλλα μετ’ ολίγον, 
4393, ό Έβ^ϊχος άνακηρΰξος ίαυτον ένήλικον, δν χαΐ δεν εΐχεν Ετι βυμχληρώοεί 
ούδετό 14 ίτος τής ηλικίας, άνΙδειξε βαυμαατήν δρααττ,ριότητα, Ιχιτηδειότητ* 
καΐ μετριότητα, τάχιατα ήνώρδονε τήν όαωτεριχήν ήβυχίαν, ήνάγκααε τήν Πορ
τογαλίαν νά εΙρηνεόαη, χεριέατειλε τάς χειρατείας των Μούρων, χατόχληξε τους 
βασιλείς τής Γρανάδας καΐ ίχ ΐ  τοσοντον διέδωκε τήν φήμην τοΰ ένόμοτός 
του, ώστε αύτδς ό μέγας Τιμούρ ϊχεμψε χρέσβεις προς αυτόν· τψ δε 1406 
ΧοΙ γενικήν χατα των Ιν Γρανάδφ άπιστων ίχεχείρησε στρατείαν' άλλα δυστυ
χώς, άνΙχαβεν άσΟενοΟς ών χράσεως, ό άγαΟδς ίχεΤνος βασιλεύς άχέΟανε χερί τίί 
τίλη τοΰ Ιτους τούτου. Τον μονοετήυΙόν του Ίω ά ν ν η ν  Β', 1406— 1454, έχε- 
•ερόχευσε κατ’ άρχύς συνεχώς ό θείος του καΐ άδελφός τοΰ ΈρβΙκου Γ’ Φερδι- 
νάνδος, άλλα μετ όλίγον χορήχΟησαν μεγάλαι Ιν Καστιλλίφ άνωμαλίαι, διότε 
4 Φερδινάνδος χατίλιπεν αυτήν ινο άναβή είς τον θρόνον τής Άρχγωνίας. —  
?ΐ|)όντι τφ  1412, Ιχειδή, ώς χροείχομεν, εΤχον Ιχλίχει χρό διετίας οΐ Ιξ άβ- 
βενογονίας διάδοχοι τοΰ 'Αραγωνιχού οΓχου, οΐ άντιχρόσωχοι τών τριών χρό 
χαιροΰ ήνωμίνων βασιλείων Άραγωνίας, Καταλωνίας χαι Ούαλεντίας, μετά μα
κρύς Ιριδας και διαμάχας, συνιφώνησαν νά άναγορεύσωσι τον είρημίνον Φερδι- 
νάνδον τής Καστιλλίας, χαθό υΐύν τής τοΰ Μαρτίνου τοϋ χρεσβυτίρου άδελφής. 
•Ο Φ ε ρ δ ιν ά ν δ ο ς , 1412— 1416, άνέδειξε χερί τήν κυβίρντισιν τής Άραγο)- 
«ίας τήν δικαιοσύνην, τήν χρφότητα χαι τήν Ιχιττ,δειότητα ήν είχε δείξει Ιν 
Καστιλλίφ. Ό  δά υΐύς χαι διάδοχόςτου Ά λ φ ό νσ ο ς  Ε ' ό σοφός, άφοΰ χεριε- 
βτειλεν, Ιντός των νομίμων δρων, τούς άγερώχους μεγιστάνας τοΰ κράτους, άνε- 

εΤδομεν, είς τά χράγματα τοΰ βασιλείου τής Νεαπόλεως’ άλλα τφ 
4423 ήναγχάσΟη νά ΙχανΙλθη είς τήν Ίσχανίαν, διότι ήχειλεΐτο τότε &ιρηξις 
πολέμου πρός τήν Κοστιλλίαν. —  Τήν χοβέρνησιν τής Κ α σ τ ιλ λ ία ς  Ιζήτη- 
βαν νά σφετερισΟφσι με;ά τόν θάνατον τοΰ Φερδινάνδου (δστις, χαί βασιλεύς



*Αρβγων[«< ών, ίξη*ο),οί(>τ,«Μ <ιηίροΐϊΐι5ων ϊδν βνίψιίΜ τοο Ίωάννην Β'), οί 
δύο τούτου υΙοΙ Αύν Ιωάννης χαΐ Δ^ν Έ^^ϊκο;* χατΓοχυοςν δμ,ως αύτών ύ 
μ*γίίτ4ν Άλβάρος Δούνβς, οβτις, γίνύμενος χύριος τοΰ βϊϊΛ ίως χβΐ μϊτ4 τού 
Δον Ίωάννου ουμβιβαββίΐς, ί(ρυλάχισ* τ4ν Δον Έρ^ιχυν, ί ΐ ϋ .  Τούτο ήνάγ- 
χβΜ τ4ν Άλιρίνοον Ε ' ν4 άνα»άμψη Ιξ Ίτβλίας, ΐπιτύχη ττ,ν άχ(Α«υθί~ 
ρ<ι)»ιν τού άδίλφού του* χβΐ μ*τ« μαχρ4ς διβιτρβγμϋτίύυί-.ς χα· ι;ρ4ί ι:δλίμον 
τβρββχευλς, ίγίνιτο, τώ 4125, τη μΐίολ«€ησιι τού Δον Ίωάννου (ουτις ίν τώ 
μ»τ·ξύ ιΤχί λάβεχ τήν ββσι>ίίβν τής Νβυά^^ας, βυζευχΟεΙς τον μονογενή του 
χράτους τούτου χληρονόμον) »υμ5ι5βομδς, έιΐϊγχγών τή* ά^όλυβιν τού Δον 
Έ^^χου· ’Δλλ’ *ί ίιινί$Εΐς δεν ϊχαυοαν Ιχ  τούτου. Πολλοί μίγιοτανες τής 
Κβοτ.λλίβς ήτβν δυυηρίοτημίνοι δι4 τήν τταντοδυναμίαν τού Άλβάρου Λούνα 
χβί Ιχ τούτου ώφιλούμενος ό Δ>ιν Έρ^ϊχος ί? χ ! «  τάλιν ν’ άντικράτττ, χβτ’ 
βυτοδ. Ό  Άλιρύνοος Ε ' ήθΙλτ,Μ ν4 &ικ)τττ,ρίξ·5 τύν βδίλφόν του* άλλα οί μεγι* 
στδνες τής Άραγωνίβς, Ιυοονίοχίτούντες Ιπίοης δ-.β το μεγα χράτος τ4 όποΤοιι 
χΤχ· λάβει αύτύβι 6 βαοιλιύς, δίν ήταν πρύθυμοι να τ4ν βυντρε^ωτιν εις τ4ν 
άγΰνκ’ δΟεν, μετά τινας Ιχθροηραξ'ας, δ Ά λ^νοος Ε ' Ιθεώρηβε ορύνιμον ν4 
βυνομολογιίβη, τφ ί430 , ιτενταιτή άναχωχήν «ρύς την Άραγων(αν, καί, Ιγκα- 
τβλεΙίΛΛί τ4 Ί«χανικ4 υράγματα, ν4 Ι«βνΙλΟη είς ττ,ν Ιταλίαν, όιιου ίκολιτεύβη 
ΐίολύ λαμ-κρότερον ή ίν τή Ιο(* ιτατρίδι, μίγα ιτροακτηοάμενος χλεος.

Γ . Ι τ α λ ία .  — Μετ4 τήν Ιχ Νεβηίλεως άναχώρησιν τού βαβιλεως τής ’Α^ 
ραγωνίας (αελ. 326), ή χυβερνηαις διεξήχβη οδχί ύιτο ττ,ς Ίοκίννας ή του θετού 
υΙού αυτής Αουδοβίχευ Γ ', άλλδ ύπύ τού Ιραατού της Καρχχχιόλιος. ΤελευταΤον 
όμως ή βαβιλίς ίίιχονύηη κρύς τούτον, κολλοΐ δλ χατ' αντΜ δυσηρεατημενοι 
μεγιστάνες παρεχάλεαβν τδν Άλιρύναον ν4 ελθη μετ4 βτρατού ε’ς Νεάβολιν. Ό  
Άλ^ύνσος Ιπήλθε τιρέντι, τ$  1432, μετ4 ατόλου άξιολόγου, χαΐ έ Καραχχιόλις 
Ιδολο^νήθη' άλλ’ Ιχειδή ή Ιωάννα δεν Ιπείθετο νανάναχαλέαη την περί υίοθε· 
οίας τού Λουδοβίκου τιρδξίν της, ούτος δλ είχεν ίοτχυρλν μερίδα ύΐερ ίαυτού ίν 
τώ χράτει, δ βασιλεύς τής ’Λραγωνίας ίθεώρησε ιρρόνιμον νδ ίιποχ^ωρήση ιχρύς 
χαιρύν είς Σικελίαν, συνομολογη'σας δεκαετή είρηνην. Μετ’ ού ττολΰ δμως, 4 434, 
δ Λουδοβίκος άπεΟανεν, άπεβίωσε δέ τώ 4438 καί ή βασιλίς Ιωάννα, χαταλι- 
■χοΰσα κληρονόμον τύν άδελφόν τού Λουδοβίκου 'Ρενάτον τής ΛοΟαριγγίας' χαΐ 
ίκειδή ουτος οϋδεμίον εΤχε δύναμιν, είς δέ τύ Νεα:;ολιτικον κράτος μεγάλη ίιτε- 
χράτεε άναρχίβ, ό Άλφόνσος ίπανέλαβε την όΐΐχείρτ,σνν αυτού χαΐ κροσέβαλε 
ττρωτον την Γαίτον. Ά λλ’ ή ιτόλις βδτη ίχάλεσεν είς βοήΟειάν της τύν δοϋχα 
Μεδιολάνου Φίλιίττον Μαρίαν, ίστις, Ιπελθών μετ4 τού στόλου των δποτεταγ- 
μένων αυτίρ Γενουοίων, χοτετρόπωσε, τή 5 Αΰγούστου 4 435, τ4 Καταλωνιχδ 
τελοΐα χαί αυτόν τον Άλιρόνσον συνίλαβεν αιχμάλωτον, προσηνεχθη δΐ φιλιχώς 
ττρός αυτόν καί τόν άπάλυσεν ίνευ λύτρων, διότι εΤχι συμφίρον νά μή βασιλεύαη 
τής Νεατιδλεως Γάλλος ήγεμών. Τότε οί Γενουαϊοι, άγαναχτήσαντες διότι «αρεμ- 
τιοδίσΟησαν ΰπύ τού Φιλίιπτου Μαρία άπό τηύ ν4 ώφεληθωσιν ίχ  τής νίχης 
των, ίστασίασαν κατ’ βύτ(« χαί άπίβολον τήν κυριαρχίαν του* ώφελ^θησαν δΐ 
τρός τούτο άττό άλλας τινδς αυτού δυσχερείας, ττρός ίξήγησιν των δττοίων άνάγ- 
χη ν4 ίχανίλθωμ^εν ίτιΐ μικρόν είς την Ιστορίαν τής ίνω  χαί τής μίσης Ιτα
λίας. — Ό  Φίλιπυος Μαρίτς, γενόμενβς κύριος τής Γένουας χαί δλης τής Λομ
βαρδίας, ΙίτετίΟη, τψ 4423, καί χατα τής Φλωρεντίας· Οΐ δό Φλωρεντινοί,

^  ΜΕ5Π ΠΤΟΡΙΧ



ΓΚΠηίΑ Ε '.

ΙπηΕΐΧτ,μμΙνωΐ ·ί·τη)θίν«Ε,··ίζΐηι»ϊν τηΜ βννδρ9μ?ιν Έ»ίΐ{β?, ΐϊίμψ*ν«Γ 
ίπ ΐ τούτφ «!< αύτην δύο ίιηφανΕοτάτοοΕ αυτών ίνδρα;, τδν Π άλλα ν  Σ τρό - > 
τ ζ ι ν  Ιω ά ν ν η »  τδ ν  Μ ίδ ιχ ο ν , δν δ τελιικαΤοί ί^το τότε Εοχυρότατο; 
άν ΦλωρεντΕ^, διά τ ι τδν άχαταμίτρητον αΕιτοϋ πλούτον, χαΐ τήν ΙΙαιαΓβν με
γαλ οσ ύ νη ν , ίτ ι δ ΐ διότι όπιτηδεΕως μετεχειρίζετο τό άξίωμα αύτοΰ 7να προ- 
βτα«ύη την πολέμια» της στενής άριστοχρατιχης δημοχρατιχήν μερίδα. 'Η  
Ένετία, μ ιτάτινος δισταγμούς, ίδέγ_θη τίις περί συμμαχίας προτάσεις τώ» 
Φλωρεντινών, τόσψ μάλλον, οσω ό Φίλιππος Μαρίας Ιδιχονόησε τότε πρός τον 
Ιπιτήδειο» αίιτού στρατηγόν Καρμανιόλον, οστις μετεβη άμέσως είς την όττη- 
ρεσίαν της άριστοχρατιχης ίχείνης πολιτείας. ΑΙ μεταξύ Φλωρεντίας χοΐ Ένε- 
τίας άφ’ Ινός, χαΐ Μεδιαλάνου ά^' Ιτέρου Ι^^Οροπραξίαι ηρχισαν τω 4426 ίτει* 
Ιπειδή δό, &ν χαλ 6 άρχηγός τών Μεδιολανιτιχων μισΟορόρων Φραγχϊσχος 
Σφόρτζας τ5το Ινάμιλλος τοΰ Καρμανιόλα, δ τελευταίος χατώρθωσε, περί τδι 
τίλη Νοεμβρίου, νά χυριεόση την Βρεσχίαν, δ Φίλιππος Μαρίας Ινόμισε χαλόν 
νά οίΛομολογήση πρδς τό παρόν είρι^νην, ίπ ΐ δροις τοός όποιους δεν εΤχι σχο- 
πόν νά έχπληρώση. 'Ό6ε» αΐ Ιχ_βροπραξίαι ιπανελτ’ίρθησΒν είς τό χατά πόδας 
2τος, χαι πάλιν ό Φίλιππος Μαρίας ήτυχησε, διότι τοΰ μεν στρατού τών άντι- 
πάλων του άπδλυτος άρχηγός ητο ό ϊμπειρος Καρμονιόλας, δ δε Σρόρτζας ου μό
νον δεν εΤχε τό αύτό χράτος δν τφ Μεδιολανιτιχιρ στρατώ, άλλ' Εζεναντίας στρα
τηγός τουτου προεχειρίσδη ό δλως άτυχης Κάρολος Μαλατεστας' ώστε δ Φί
λιππος ήναγχάσθη, χατλ Απρίλιον τού 4428, νίι συνομολογτ'ση νίαν ε’ρν'νη ,̂ 
άπό τής δποίας δεν ώιριλήθησαν είμή οΐ Ενετοί, προσλαβόντες τήν τε Βρε- 
ετχίαν χαϊ δλλας χώρας, χαΐ στήσαντες τό σύνορον αδτών είς τόν Άδδουαν πο
ταμόν. Οί δό Φλωρεντινοί, μηδόν διό της ειρήνης ταύττ,ς άπολούσαντες, περι- 
ήλθον, τφ  <429, ο ^ ις  είς Ιχβροπραξίας πρός τόν δούχα τού Μεδιολάνου* χ^': τω 
4431, μετέσχον πάλιν οΐ Ενετοί τού πολίμου. Ά λλ’ δ Κα'μανιόλας άπέβη 
τότε άτυχης, διότι δ Φίλιππος Μαρίας περιεποιήθη πολό τόν Σρόρτζαν. Συν- 
ωμολογήΟη λοιπόν, τφ  1432, είς Φερδίραν νία'εΤρήντ, καβ’ ζν τα χατα τας 
πολιτείας τής μέσης χαι τής ανω Ιταλίας πιρ'.ήλΟον είς ήν ήσαν πρό τού πο
λέμου χατάστοσιν. Ή  Ένετιχή άριστοκρατία Ιτιμώρηοε την άτ^χίαν τού Καρ
μανιόλα, ώς προδοσίαν, δια θανάτου. Καί ή τής Φλωρεντίας οί ορ’.στοχρατ.χ 
χατώρθωσε νό όζορίση, χατα Όκχώβριον τοΰ 1433, τόν άπο του θινατου τ υ  
’Ιωάννου Μεοίκου, 1429, προϊστάμενον τής δημοκρατικής μερίδος υΙόν του Κό
σ μ ον, δοτιςώς άνθρωπος χαί ώς πολίτης ήτο ένάμιλλος τού πατρδς, ώς πολιτι
κός δό άνήρ πολίι χαθυπέρτερος. Ά λλ’ οΐ φίλοι των Μιδίχων, ίιπερισχόσαντες 
κατ^ τό άχόλουθον, 1434, ?τος, άνεκάλεοον τόν Κόσμον* τότε ή Φλωρεντία, 
παραλαβούσα είς την υπηρεσίαν της τόν πρός τόν δοΰχα τού Μεδιολάνου διχο- 
νοήσαντο Σφόρτζαν, έπανέλαβε τας κατά τού Φιλίππου Μαρία Ιχθροπρα|(ας, 
συμμαχήσασα πάλιν μετά τών *Ενετών, 2τι δό μετά τού πάπα Ευγενίου Δ . 
Καί α ^ ις  δό ό πόλεμος οΐϊτος χατέπαυσε τφ  4435. —  Κατ’ αυτό τούτο τό ?τος 
ήττήΟη δ βασιλεύς τής Άραγιυνίας Άλβόνσος δπό τού δουκός τού Μεδιολάνου, 
άλλ’ άπελόΟη, ώς προείπομεν, άνευ λύτρων. Όθεν οίτος ΙξηχολούΟησε τόν «ερι 
τού βασιλείου τής Νιαπόλεως άγώνα, οστις παρετάΟη έπϊ πολλά ϊτη* διότι 
ναί μεν ό Άλφδνσος άνέδειξε πλιίσττ,ν μεγαλοφροσόνην καί ούνεσιν έν αότώ, αλλά 
μαί δ ^ντίπβλός τρυ 'Ρενάτος δόν έστερεΐτο άρετών, τά μέγιστα δε συνέοραμι αυτόν.
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»1< τί.» « ώ ν  Ιχ£{ν»ιν ί,ρωϊ.ίι βύζ'.γδί « ο  Ί.«€έλλβ. Τίλ£<«Λον, τφ 
ί,χερΙ<ινυ«ν δ Άλφδν»« *ώ  ίγ ίνκο  χύριος ίπαντος του ^ισιλ^ου. Εν τζ» 
μί·;*ξϋ δί ϊοώτιω, Ιπανίλτ^θτ,ααν αΐ ίχΟροιτραξ!» χβι την 5νω χα'; μίστ.ν Ιτα
λίαν ιαταξν « 5  δο»χδς Μώιολάνου χα\ των γειτδνων αύτο5, των Ενετών, των 
Φλωρεντινών, « 5  χάνια. Ό  Φίλιχχο< Μαρίας εΤχε «νδεΟή αδβ.ς 1«1ρ χ^τε 
ατενώτερον μ ετϊ τοδ Σ,^ρτζ*. δοί.ς βΟτφ αύζ^γον τ^ν μονογενή θυγατέρα του 
Βλάγχαν. Ά λλ’ Ιχειοή δ Σφδρτζος χεριιχλάχη 1δίγ είς διαφόρους χολεμου/. 
δ δουξ Μεδιολάνου είγε χιριέλΟει είς χολλτ,ν άμηχανίαν, δτε άχέΟανε, τή 13 
Δύγούοτου 1447. Τρεις τότ* χαρέαττ.ταν μνηατήρες τοΟ χτ.ρεύααντος δουχατου* 
δ Φραγχΐσχος Σφδρτζας ο̂ ς σύζυγος τής Βλάγχης* έ Γ ^ λ ο ς  δούξ Αύρηλίας 
Κάρολος, δ χατήρ τοϋ μεχεχειτα βασιλεύοαντος τής Γαλλίας Λουδο6ίχοι» 1Β , 
5στις έστηριζε τήν άξίωσιν αί.τοΰ είς τούτο, δτι δ χατί,ρ αύτού ΰ χ ε  συζευχθ^ 
τήν θυγατέρα τού Ίωάννο» Γαλεάτζου Ούολεντίναν (αελ. 289)' ίτ ι δ ΐ δ βασι
λεύς ττ,ς Νεαχδλεως Άλφδνσος, τοϋ δχοίου οΐ δχαδοι έχεχαλοϋντο  ̂τήν δχΐρ 
βϋτοο δήθεν γενομένην διαδηχτ,ν του άχοθανόντος. Ά λλδ χροίλαδε τοίς^ίλλους, 
δια τής χανουργίας χαι τής εύτυχίας οότοϋ, δ Σφδρτζας. Οΐ Μεδιολανιται χατ 
δρχας, οϋδένα άναγνωρίβαντες διάδοχον τής άρχής, έσύστησαν χολίτευμα δτ^ιο- 
χροτικόν χολλαι όμως χδλεις άχιχωρίσβησαν τδτε άπδ τής έν Μεδιολάνφ Ιδρ^ 
βείστ,ς χυδερνήοεως, χαΐ οΐ Ενετοί ήΙέλησαν νδι ώφεληΟώβιν άχδ τής Ιντεϋ- 
6εν χροελ&ούσης άνωμαλίας, Τνα ίχεχτεΐνω.ι τ Ι  ίδιον κράτος. Τδτε οί Μ'διολα- 
νΤται, έκχλαγέντες, χροοεχάλιβαν τδν Σφόρτζβν, ούχΙ ώς κληρονόμον και ια ο- 
χον τού χενΟεροΰ του, άλλδ ώς άρχιστράτηγον. Ό  δΐ, χατατρβχωσας Ιχανει- 
λημμένως τους Ενετούς, ίν ϊτεσι 4447, 4448, 4449, ίτράχη εχειτα χατ 
τοϋ Μεδιολάνου, 4ν αρχή τοϋ 4450, έκυρίευσε τήν χέλιν διίε^τών μιαβοφ^δρι^ 
ώτοϋ και άντ,γορεΰδνι δούξ Μεδιολάνου, ηαντάπασι μή φροντίζων χέρι τοϋ αυ- 
τωφάτορος τής Γερμανίας Φριδερίχου Γ ',  δττις ίλογέζετο χυριάρχης του δο^  
χάτου αΰτοΰ. Ή  Ένεχία, ϊχουσα συμμάχους τον βασιλέα της Νεαχολεως Δλ- 
φδνσον, τον Λουδοβίκον τον ϊαβαυδιχον, τίιν μορχίωνα Μομφε^^άτο» χα\ τήν 
χδλ,ν Σιέναν, έΙηκολούΟησε τάς χατά το3 νέου δουχύς Ιχβροχραξίας, μεΟ 'Λ  
Ιτάχβ·.)σον οΐ Γενουαϊοι, οΐ Φλωρεντινοί χαΐ δ μαρχίων Μοντουας. Ό  μέν χά
χας Νιχδλαος Ε ’, θεωρών τήν Ιταλίαν χινδυνεάουσαν άπδ των χρύ μικρού 
καταλαβόντων τήν Κωνσταντινούχολιν Τούρκων, ήγωνίσΟη 
άνορθώση τήν ειρήνην, χαΐ ίπέτυχε τούτο τή 9 Άχριλίου 4454, ο «  υχεγρά- 
βησαν είς Λδδιν αΐ μεταξύ τών διαμαχομένων συνδιαλλαγαί. Αλλά μετ ού 
χολύ, τψ 4458, αχέΟανεν δ βασιλεύς Άλφόνσος, καταλιχών τδ μέν ββσίλειον 
τής Νεαχδλεως είς τον νδΟον αύτοϋ υίον Φερδινάνδον, τήν δέ Σικελίαν κβΐ Α- 
ραγωνίαν, είς τον άδελφδν του Ίωάννην' ή δε διανομή αυτή Μ γ«γ»  
λάς, ώς Ικ τών οποίων ή  Ιταλία κατέστη θέατρον νέων καί βιινοτέρο» άγωνων 
τών Γάλλων καΐ τών Ισπανών.

Δ. Τ σ π α ν έα . — Ή  χώρα αϋτη χεριεχλάκη ί*1 μ«*{Αν χρ^βυ 
είς άίιακδπους Ιμφυλίους διενέξεις, καθ' ας δμως τύ Ισχιενικίν ϊθνος 
τοβαυτην άνδρείαν καΐ δρασττ,ριδτητα, χαΐ μεγαλοφροσύνν,ν, ώστε χρδδη ονί^ο, 
β χ , άμα άνορΟωδείσης τής έσωτερικής ειρήνης, βέλει άναδειχθή μεγκ X 
ρδν' χαι χρδντι άχέβη τοιοΰτον, περί τά τέλη της 45 Ιχατονταετηρίδος ^  
^ ά ς  τής 4 6, διά Φερδινάνδου τοϋ Εαθολιχον. ’ΕκΟέτομεν δ ΙνταϋΟα δν σνν



ΪΗΠΜΑ Β*4 631
^  μΙχρι ηίς ίχ*!νη« γίγονίτα. —  Μ κλ ·ιί\ν ε!ς Ίτβλίβν ίνβχώρ/ιιτι*
ΐοΰ ΆλφΑνσοο Ε ' ·*η< Ά ρ « γ ω » £ β ς ,  £»νοτάΐη κιφι^χΟτι Ιρις μ»ίαξύ ιοΰ ί5$λ- 
φοΰ του Ίωίννου, 3ηι«, ώ« κρο({«ομ<ν, (Τχ* καταλάβει τ^ βοαίλειον τη« Ναυά^ 
^ ί ,  καΐ του υ£ο5 τούτου Καρόλου. *Η ?ρι< ουτη, της όποιας μετόαχβν οί βαοιλίϊς 
τηςτ* Κβατιλλίας καΐ της Γαλλίας, {ζηχολουΟηοτ καΐ άφοϋ 4 ’Ιω ά ν ν η ς  Β’ 
βιεδόχ^η τ^ν άίςλφίν του Άλιρόνοου ίΐς  τόν Ορό-ίον της Ά  ραγωνίας, ούδ’ Ιπαυαι 
τβράττβυσ* την 'Ιαπανίαν μίτα τον ίν  ίτε ι 4461 ουμβάντα οίφνίίιον το» Καρόλου 
βανατον. Οΐ Καταλώνιοι, ίιποπτίύοντίς οτι ό Κάρολος έδηλητηριάοβη, Ισταοία- 
·*ν, χαΐ τη» οτάσιν βδτών 6·τ£<ττηριξαν ο,τ* βββιλϊυς Καστιλλίας 'Ε ^ ϊκος Δ ', 
ό υΙός χαΐ διάδοχος τοΰ Ίωάννου Β' της Κβατιλλίας, χαΐ ό τότε ββαιλεύων τϊ\ς 
Γαλλίας ·Λανοϋργος Λουδοβίκος ΙΛ’. Ό  τελευταίος οδτος μετ’ όλίγον, χαταλιπωυ 
τούς «ομμάχους του, ήνώδη μετά τοΰ βαβιλίως τής Καβτιλλίας, λαβών είς άν- 
ταμοιβήν άξιόλογον περί τα Πυρηναία χώραν* χαΐ προςτοότοις χατώρβωοεν 
ϋατε τό βϊιαίλειον της Ναυάρ^ας νά συνδεθη μετά ττ,ς Γαλλίας, διότι ίγγόνη 
τις  τής θυγατρός τοΰ Ίωάννου Β’ Ελεονόρας, είς ή» περςήλθε τό βαβίλειον 
ίκεΐνο, αυνεζεύχΟη τον Γάλλον ευπατρίδην Ίω ά ν ν η ν  Δ α λ β ρ ίτ ιο ν ,  άρχη- 
γέτην γενόμενον νέου βζοιλιν.οΰ τής Ναυάρ^ας οΓκου. ’Δλλ’ οί Καταλώνιοι ίξη- 
κολούΟηοαν άνΟιατάμενοι γεννβίως, τή  βυνδρομή των Εαβτιλλιανών, είς τό« 
μετά «λείαττ,ς δραατηριότητος καταπολεμήααντα αίιτοδς υΙόν τοΰ Ίωάννου Β', 
Φερδινάνδον τόν Καθολικόν, χαι τελιυταΐον ή Βαρχελλόνα, ή  πρωτεύουσα τής 
Καταλωνίας, δεν ΰπετάχΟη, τη 40 'Οκτοιβρίου 4474, εΙμή άφου δ βασιλεύς 
δνόρχεες ύπίσχετο Απόλυτον Αμνηστίαν καΐ την διατήρησιν τών δικαίων αύτης χαΐ 
π ρ ο ν ο μ ίω ν .Τ η ν  Ιστορίαν τής Κ α σ τ ιλ λ ία ς  διεκόψαμεν έπΙ τής βασιλείας 
τοΰ άσθενοΰς Ίωάννου Β’, οστις είχε ηαραδώσει τά πράγματα είς τόν ^λόδο^ον, 
Αλλά πλιίατην είς τό βασιλικόν βζίαιμα πιριποιήσαντα ίσχόν'Λλβάρον Αούναν· 
.Τό κράτος τοί> άνδρός τούτου διήρχεσεν άδιάσειστον μόχρι τοΰ 4437, ό’τε -μεγι- 
«τ&νες τινες βτασιάσαντες, χατέβαλον αυτόν* πάλιν δό τφ  4445, δ Αούνας, χα· 
τατροπώσας τούς Αντιπάλους, «νέλαβε την παντοδυναμίαν αύτο» παρά τ$  βα·· 
βιλεΓ, ήτις ΙτΑ τοσοΰτον προέδη, ώστε καί τό μετά τής Ισαβέλλας τής Πορ
τογαλικής «υνοικέσιον τοΰ Ίωάννου διεπραγματεύθη ό Αούνας, μηδέν είδότος 
τοΰ βασιλίως. δέ 4452, αυτός ό Ιωάννης καί ή σύζυγος αύτοΰ, δυσανασχε- 
τβϋντες διά την ΰπέρογκον όχείνην έ^ουσίαν ήν έσ^ετερίσθη ό Αούνας, συνώ· 
μοσαν, μετά πολλών μεγιστάνων, £τι δε χαΐ μετά τοΰ βασιλέως τής Ναυά^^ας 
Ίωάννου χαΐ τοΰ Ιν Ίταλί^ Άλ^όνσου Ε ', κατά τοΰ ίσχυρωλ πρωθυπουργού χαΐ 
Ακ&ράσισαν την ππώσίν του. Τό πράγμα δ.ν ήτο ευχολον, διότι ό Αούνας εΤχεν 
Ιδίαν Α^σιωμένην φρουράν, τελευταΤον όμως ήναγκάσθη νά παραδοθή καί έΟα- 
νβτώθη κοΆι Ιούλιον τοΰ 4453. ’Εκλιπούσης δε τής κραταιάς έχιίνης χειρός, 
ίκανήλθεν α ^ ς  πλείστη είς τό κράτος Αναρχία, ήτις δόν Επαυσεν οΰδ’ οτε, 
Αποθανόντος τοΰ Ίωάννου Β’, 4454, Ιβασίλευσεν ό υίός του Έ ^ ρ ϊχ ο ς  Δ'* διότι 
4  νέος βασιλεύς, διά πρωίμου Ακολασίας, Αναλώσας τάς δυνάμεις αΰτοΰ, Απέβη 
ΑσθεΆ^ς χατά τε τό σώμα χαί τόν νοΰν, έσπατάλευσε τΟίις θτ,σαυροός, τούς ό
ποιους ό πατήρ του σονέλεξεν Από τής δημεύσεως τής περιουσίας τοΰ Αούνα, 
πσρέδωχε τά Ανώτερα Α|ίωμζτα τοΰ κράτους είς Ανθρώπους οΰ μόνον μή βντας 
εύπατρίδας, Αλλά, τό χείριστον, μή Εχοντας Ικανότητά τινα, ήνείχετοτήν σύζυ
γόν του Αναυανδόν παραβαίνουσαν τά χαθγριοντα αυτής κ»ί ανιγνωριοε την υπβ
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•Α μβϊοΧικ^» χίβμοϊ V  Ηίροίι δ^, ϊΐρ?κ δι»μ*ς ββίνοντίιτ, ββί»ωβι μέχρι 
ίων 'Δμΐρ»χβνιχών ϊίβρβλΕων χαΐ »λ άνβχβλύψωβιν ονϊω νΙον κδϊμον. Ά μ - 
ψδτίρα δε γεγονδτα ιβίηβ, ούβιθ)δώς Ιικν»ργτ,ααντ« ε{« ΐην άλλοέωην τη« 
«  ιτολιτίχ^ς Χβί Ιμΐίοριχης χβτα«ά»εως ιης Ε&ρώιιτκ, ιδλδγω< θεωρονν» 
τβι Ιζ έχείνω», ■*& όποϊ* δ;αχωρίζο«« την μέβτ,ν ί« δ  τής νέβ< Ί«ορ;β<.

§· 27·
ΐν  τώ ι:ροκ«ΐ{ΐένω § βυγΛίφα^αιο«1'·6ν τίΐν κατά  τίιν ιτίντε·

χα ιίεκ ά τΥ ΐν  ίκα 'ΓΟ ίι.ταβτηρέί* Ιστορ ίαν τ ίί;  Γα^^λία;
χ α ΐ  τ ή ς  Α γ γ λ ί α ς .

Α . · Ιβ το ρ Ι*  τ ή ς  Γ α λ λ ία ς  χ α ί  τ ή ς  Α γ γ λ ία ς  μ έ χ ρ ι  τ ή ς  ίχ α ν α -  
λ ή ψ εω ς  το δ  μ ετα ξύ  αύ τώ ν  « ο λ ίμ ο υ . —  Μέχρι τοδ τέλους ηερίχου τής· 
δ 4 έχατονταετηρίδος, ή Γαλλία χβι ή  Αγγλία ότέ μεν διεσχαράχθησαν ύπδ Ι«ι>- 
■τεριχων ταραχών, 6τε δε ιιρος άλλήλας οιιπολεμηαβν, χαι διύ τών κολεμων 
τούτων έτΛ τέλους οί μεν “Αγγλοι άπίχτηααν μέγε χλέοί, οι υέ Γάλλοι άνέλα- 
6ον τίι αλεΐατα δαων εΤχον χροαΛολίσει. Ειρήνη δεν εΤχε βυνομ'.λυγηθή, άλλί 
μόνον άναχωχαΙ, έΛαναλη^βεϊοοι έχ διαλειμμάτων, διότι, ώ ς ΐχ  τή ί ονηλιχό- 
τητος τοϋ βοοιλέως τής Γαλλίας Καρόλου Σ Τ ' χαι τής άνιχανότητος του βα- 
όιλέως τής Α γγλίας “Ριχάρδου του Β ', άμφότερα τύ κράτη διετέλουν είς άνορ- 
χίον (8 23, Α, οελ. 282— 286). Ή  χιτάστααις αυτή των τιραγμάτω» έςηχο- 
λούΟηαε χαΐ άγοΰ οί εΙρημένοι βαοιλεϊς άνέλαβον αύτοί τήν χυβέρνηβιν τώυ 
βατιλείοιν αυτών. — Ό  Κάρολος Σ Τ ', οατις ?τι άπδ τοΰ ί39{  εΤχε δώβει έλα- 
^ράτινα οημεϊα «αροχοπής, τταρεφρό·>η«ν άντελώς τψ 1392* χαι άνέλαβε μεν 
μετ’ ού χολίι, άλλα μετ’ όλίγον το πάθημα έπανήλθε πάλιν, καί χαθ όλον τό λοι
πόν διάατημα τής ζο)ής του, ήτοι έπί τριάκοντα περίπου ίτη, ό βαβιλεύς διετί- 
λεβεν είς Αλλεπάλληλον τοιαύττ,ν χατάατααιν έχεφροσύντ,ς χαί παραφροσύνης. 
Εντεύθεν ή  Γαλλία ϊπαθε μεγάλας συμφοράς* ο ./ιι δ οουξ τής Βουργουνοίας 
κατίλαδεν αίθις την κυβέρνησιν τών πραγμάτων, άλλ’ ό νεώ·.-=ρος άοελφός του 
βασιλίως, ό δούξ Αύρηλίας, είχε την άςίωσιν, δτι ή άντιβασιλεία προσηχει ου- 
τώ, χαί ήριβε περί τούτου προς τον θεΐόν του, ποσά δέ ή Γαλλία οιτοΐθη πάλι» 
είς δύο αντιπάλους μερίδας. —  Κατ’ ευτυχίαν τής Γαλλίας, ό 'Ριχάρδος Β' δε» 
ήτο Ικανός νά ώφεληθή από τός δεινός αυτής ταυτας περιστάσεις* έξεναντίας, 
οό μόνον άνενέωσετός άναχωχας, άλλό, ενεκα τής υπερβολικής αίιτοΰ άσωτείας, 
ϊχω ν χρείαν άχαταπούστως χρημάτων, συνεφώνησε τώ 4396 να λάβη σύζυγον 
την ίπταετή θυγατέρα τοΰ Καρόλου Σ Τ ' Ισαβέλλαν, χάριν τής πβοιχός αύ- 
τής χαΐ παριχώρησιν είς την Γαλλίαν τος πόλεις τής Βρέστης χαι τοϋ Χερ- 
βούργου. Τοΰτα πάντα δυσηοέσττ,βαν είς ύπερβολήν τούς Άγγλους, χαί τό«;» 
μάλλον οσιρ συγχρόνως δ 'Ριχάρδος, δι’ αύτογνωμόνων δανείων, χατετ.ίίζε χαΐ 
εύπατρίδας, χαί αρχιερείς χοΐ πλουσίους πολίτας. Καί ώς δν δεν ήρχουν το- 
βαΰτα σφάλματα, ό βασιλεύς έπεχείρηοε νά έχδικηΟή τόν τρίτον θεΐόν του, τόν 
δοΰχα Γλοχεστρίας, διό τήν πάλαι άντιπολίτευσίν του (σελ. 28Κ)· καί τφ 4397, 
άπί τφ  λόγφ, οτι ό δουξ συνώμοσε χατ’ αύτοΰ μετ’ £).λων τριών μεγιστάνων, 
συλλαμβάνει αυτόν τε χαί όλους τούς, δικαίως ή άδίκως, ΟεωρηΟέντας ώς συνερ- 
γούς του, χαί τόν μεν πρώτον φυλακίζει, έκτός ·ής ’Δγγλίβς, είς Καλαίσιον^
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««ου ουτο< Ολίγον αι<ρνη« άιτίθανι, 8ολο^η0ι1(, ΐου< 82 5λλο»(, καθυκσ* 
β α λ ^  ιΐς  «8 ίουλιχΰς αύ^φ ά^ιυνίΜμίνον «αφλαμ^ντον, χατε8ίχαην ^  «ί< θάνα· 
-ιβυ ή  ίξορίβν χΛ  δ ^ υ « ιν .  Έ «ειτα  Ιξώρι«ν ίπ δ ’ την Άγγλ£*ν χβΐ τδν 
ίξάδιλφέν του δ<«χ* Έρειρ^ρδου, τδν υΐδν του έτίρου θείου του, τού δουκδς Λ«γ- 
Χ*«τρίβ<· Χβ2 ίια ιδή μετά τρεΐ« μή»«ι έΐϊεβίοχτεν ό δουξ ΛχγκαοτρΙας, 4399, 
δ δ ΐ λοδών ίδ η  τδν τίτλον τούτον υΐδί του ήθίληοε νδ χοτβλάβη τλ μεγάλβ τού 
«ατρδς χτήμβτβ, δ 'Ριχάρδοί άπειρέ,ν«το οδτδν, ϊνεχ» τή« έξορίβς του, άνεχι- 
τ^ ιιο ν  εΙ< τ ν  χληρονομίβν ταύτην. Τβδτβ έητίγαγον τελευτίϊον την καταοτρο- 
^ ν  τού 'Ριχάρδου. Διότι, μεταίάντοτ βδτοΰ μετ' δλίγον εΙ< Ίρλβνδίαν, κβΐ χα- 
τ«ελιιτόντο< έπίτροπον τη€ δρχήί ε?« Αγγλίαν τδν ετερον ΘΛόν του, τδν δουχ* 
του Εύοράχου, δ δοόί Δογχαιτερίβί, δοτις εύρίβχετο τότε εΐ« Γαλλίαν, συνεν
νοείται μετ’ ίλλων τινών ίξορίοτων, άποβιβάζεται ιΐ< την Αγγλίαν, χατδ Ιού
λιον τοϋ 4399, βλίτιει συ^^εοντα< «ερί αίιτδν άμέσω« «ολυαρ(θμου« δπαδοοί, 
βυμδιδίζεται μετίι τού θείου του δουχδ< Εύοράχου, συλλαμβάνει τδν Ιξ Ίρλαν- 
δία« ίναχάμψαντα άλλδ χαρά χάντων Ιγχβταλειβθέντα 'Ριχάρδον, άναγχάζει 
ούτδν νδ «αραιτηθή τής βαοιλείας χαΐ καταλαμβάνει αύτδς τον θρόνον. —  Ό  
νέος βασιλεύς, ό όνομασθεις Έ ^ ^ ϊκ ο ς  Δ ', &νκα>. φονευσας μετ’ δλίγον τύν *Ρι- 
'χάρδον καΐ χεριορίσας τους άπογδνους τοϋ χρεσβυτερου άδελφοϋ τοΰ χατρδς του, 
οΤτινες εϊχον χλειότερα ή ούτος δίκαια είς τύ νά βαοιλεύσωσι μετύ τήν τοϋ “Ρι
χάρδου χαΟαΙρεσιν, ίχάλαιβεν ούδλν ήττον, δι’ δλης βύτοΰ τής βασιλείας, 4399 
—4443, χρος μυρίας σο-χυμοσίας χαΐ στάσεις, χαΐ, διύ νύ δαμάση αΰτας, ήνογ- 
χάσΟη βιρ’ ένύς μ2ν νλ έχιχειρηση σγογίις άγριωτάτας, βιρ’ έτίρου νίι χεριχοιη- 
βή την βουλήν των κοινοτήτων διέι χολλών χαραχωρήσιων, αϊτινες βραδύτερου 
χολλάχις παρεγνωρίσθησαν, άλλ' ίχ ί τέλους συνετε'λεσαν είς τήν διαμόρφωην 
τοϋ Αγγλικού χολιτεύματος. Έχανερχέμεθα είς τα Γαλλιχέι χράγματα.

Ή  χατάβτασις τής Γαλλίας ήτο άθλιεστίρα ή τής Αγγλίας. Ό  δουξ Βουρ
γουνδίας χαΐ δ δοίιζ Δύρηλίας, έρίζοντες χέρι τής άρχής, έζέδιδον συγγρδνως 
διατάζεις καΐ χρίσεις, δ δε βασιλεύς, είς τίις στιγμύς τής ίχεφροσύνης του, ίχε- 
χύρου άδιαχρίτως χαί χατδ τύχην, δτέ μέν τοΰ ίνδς, άτέ δέ τοΰ £Μοο τδς άντι- 
θέτους χράζεις. Τφ 4401 δ δοΰ| Δύρηλίας, ώ^ληθείς άχδ την άπουσίαν του 
θείου του, μεταβάντος είς τβς Κάτω χώρας διά τούς γάμους τοϋ υίικί του, α « -  
τερΓζεται την 8λην άρχήν, τή συνδρομή τής βασιλίδος Ισαβέλλας τής Βαυαρι
κής, μετά τής όχοίας εΐχε σκόδρα ΰπόχτους σχέσεις, 'ϋ  δούζ Βουργουνδίας 
ίσχευσε νά έχανέλθη, χαΐ τότε ό έμ^ύλιος χόλεμος έ^αίνετο άναχόδραστος, άλλά, 
τή μεσολαβήσει τής βασιλίδος χαΐ των δουχών Βε^ύος χαι Βουρβώνος, συν- 
διηλλάγησον οΐ άντίχολοι. Τώ 4404, άχέΟανεν ό δούς Φίλιπχος τής Βουργουν
δίας, καί διιδέχθη αυτόν δ χρεσβύτερος υΙόςτου Ι ω ά ν ν η ς  δ ά τρ ό μ η το ς , 
οστις, ίρχων ού μόνον τής Βικιργουνδίας, άλλα χαΐ τής ΦλανδρΙας, χαΐ τού 
Λουξεμβούργου, χαι τής Βραβαντιχής, καί τοϋ Αιμβούργου, ήτβ εΤς των ίσχυ- 
ροτάτων ήγεμόνικν •^ς Εύρώττης* μεγαλεχήβολος δέ ών, καί Ικοικητιχος» *βί, 
οξύθυμος, καί τολμηρός, ίηετίθη κατβ τοϋ δουκος Λύρτ,λίας χολύ ζωηρότερου 4} 
δ χατήρ* ώρμησε κατά τών Παρισίων, ««ου ίν τφ μεταξύ δ δούξ Δύρηλίας εΤχε 
καταλάβει τήν δλην χυβέρνησιν, ήνάγχασεν αύτδν καί τήν βασιλίδα νά ^ύγωσιν 
είς Μελΰνΰν (τδ Ηοΐυάαοιυη τμ  Καίσαρος) χαί έγίνετο κύριος τοΰ βασιλίως χαι 
τού Αίλρίνυυ, Ό  Ιμρι<λιρς ηόλίμρς χρυελή^θ») μίν «ίλιν δι» σνμβ^^ασμβΟ, χ ^
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>ΐΒΐ4 ’Οκτώβριον τοΰ 1405 Ιη«ηήλ0ον ιΐς  Πβρισίου! δ ·« δβί»| Αύρηλίας κβί ίΐ 
^ασιλ(«* άλλ' ί) συνδιαλλαγί) 8«ν δπήρ?£ν (ΙΧιχρη-^. Ό  8οϋξ Βο\»ργο«νδ(*ί ίδο-' 
λοφδ^ηη την νιίχτα της 53 «ρ4ς τί)ν 24 Νοιρ,βρίοιί ί407  τον δοόκβ τής Αύ- 
ρηλίας ίν Πβρίβίοις, *«τίλβδί την δλην χ»6ίρνησιν κβΐ ίίς  τοσιύτην Ιξώχκλ· 
χατάχρηοιν, Δοτι πάντις οΐ ήγ(ρ.£ν;ς τοϋ βαοιλιχοΰ οιχου, «Εριττοιχίσαντίς τδν 
άνήλίχον υ14ν τοδ δουχδς τής Αύρηλίας, συνίμίχηοα» χ « β  τοϊ3 Ίκάννοο. Ή  
Γβλλ{« ΐϊβοα διηρ£9η »!ς 8δο μερίδας, τοδς Α & ρηλιανους ή Ά ρ μ β ν ιβ ·  
χοϋς, οδτω χληβέντας ά«δ τον χδμητος Βίρνάρδοο Άρμβνιαχοϋ, τον γεναίο» 
ίρχηγοϋ τΟν Αύρηλίβνων, χαΐ τονς Β ο ο ρ γο ο νδ ίο ν ς . "Εκβατος τδ>ν ήγεμδ- 
νων ή δουκών αυνεκρίτητεν ίδιους ατρατούς, βΐ λεοχρδρο» χατηντηοβν άβατοι, ή· 
κυβέρνηοις άδόνοτος, ό ίν τη προκενονοη ίρχοΛ δούξ τής Βονργουνοίας, βυμ· 
μοχήίτας μετδ: τοϋ δχ?.ου, ϊδωκεν ά«ρμήν εΙς δεινοτάττ,ν ίν αύτή άνβρχίβν, τ4 
δ ΐ χιίριοτον ή Αύρηλιανή μερίς α-ννωμολόγηοε μιτά τον Έ^^ίχου Δ τής Ά γ ·  
γλίας, 18 ΜαΙο» 4442, αΐβχραν βυνθήχην, δι’ ής, Τνο λάβη την ιτυνδρομην αυ
τόν, ίητίοχετο την βτιόδοβιν όλων δσβ, μετά την είς Βρετιγνυν εΙρηνην, οΐ 
Ά γγλοι άκώλεβαν ιίς  την Γαλλίαν, οΐ δέ δοΰχες Αΰρηλίας κβΐ Β ε ^ ^ ς  άνε· 
γνώριοον τον βαβιλία τής Αγγλίας ώς χνριάρχην αυτών. Η βυνΟτ,κη οδτηι 
δηλοϊΓοιηθεΐβα, τταρήγαγε κοινήν κοτ4 των Δύρηλιανών βγανάχτηοιν, χαΐ τοτ« 
αυτός δ βοί'.λευς ίξεστράτευοε κατ’ αυτών, 4422, μετά τοϋ δουκός τής Βουργουν
δίας χαΐ τοΰ Δελφίνου. Ή  ειδηαις δτι έκίρχονται οΐ Άγγλοι «αρικίνηαε του 
Δελφίνον ν4 κατορΟώοη τον συμβιβασμόν των βιαμαχομίνοιν· υάλιν όμως ή 
•υνδιαλλαγή κατ’ ίπιφάνειαν μόνον ίγίνετο. Οΐ ΑύρηλιανοΙ ήΟέλησαν να άηα- 
γάγωσι ίκ  Πβρισίων τον ίπιτροκεύοντα τότε τήν άργήν Δελφίνον ό δοόξ Βουρ
γουνδίας, δι4 ν’ άντιπράξη χοτ’ αύτών, ίικιχίνησεν αυθις τον βχλον, καΐ τ6τ· 
τοσοΰτον φοβερλ Αναρχία ίκεκοάτησεν ίν Πκρισίοις, ώστε όμφότεροι αί μερίδος 
«άλιν ήνώθτ,σαν ϊνα καταβάλωσι τήν δημαγωγίαν καΐ άνορθώσωσι το κράτος τοϋ 
Δελφίνου. Οί Άρμανιακο^ ήδη ήβελησον, ίχοντεςδηερ έαυτών τήν βασιλίδα, ν4 
«όφεληΟώσιΫ ίκ τούτου ?να ίντελώς χαταστρίψιοσι τούς αντιπάλους. Ο  δούΕ 
Βουργουνδίας ίπεχείρησε ν’ άρπάση ά«δ τάς χεΐράς των τον βασιλίβ ίκειδη δ 
βπίτυχεν, ίκηρώχΟη ϊνβχος ίσχάτης «ροδοοίας, 47 Φεβρουαρίου 4414, καί ο 
Δελφίνος ίξεστράτευσε μετά τών Αύρηλιονών κατ' ούτοΰ* άλλά, μή άνεχόμενχ 
τήν τυραννίαν ε’ις ήν ήξίουν νά τον ΰποβάλωσιν ό κόμης Άρμανιακος καί ό δούξ 
Αύρηλίας, συνωμολόγησε νίον συμβιβασμόν είς Ά ^ ^ ς  (είς ’Δτρεβάτους).

Β Ι σ τ ο ρ ία  τώ ν  μ ε τα ξ ύ  Α γ γ λ ία ς  κ α ΐ Γ α λ λ ία ς  « ο λ ίμ ω ν , ί* 1  
τ ώ ν  β α σ ιλ έω ν  Κ αρόλου  Σ Τ ' κ α ί Κ αρόλου  Ζ' ί φ ’ όνός, κ α ί τώ ν 
β α σ ιλ έω ν  Έ ρ ί ί ίκ ο υ  Ε ' κ β ΐ Έ ^ ^ κ ο υ  ΣΤ ' άφ’ ίτ ίρ ο υ .  —  Ό  Έ ^ -
« ς  Δ ', καίιιερ ύκ’ α·ύτών τών Γάλλ.ων προσκληθείς νά αναμιχβή ι^; τά πράγ
ματα αύτών, δέν ήδυνήΟη νά πράξη τούτο οπουδαίως, διότι περιεσπατο βδιολεί- 
πτωςύπό ίσωτερικών ταραχών. Ό  δέ ϊνδοξος υΙόςκαι διάδοχόςτου Ε ρ ρ ίκ ο ς  
Ε ', 4443— 4422, ίπανέλαβε ιόν κατά τής Γαλλίας πόλεμον, διότι εξ αρχής 
περιεποιήΟη τήν εδνοιαν τής ίν Ά π ^ ίφ  άριστοκρατ.κής μερίδος, καταβαλών τούς 
δπαδούς τοϋ ΟύΤκκλιφΙου Λολλάρδους, « λ .  285, αϊτινες, διά τής άναπτυξεως των 
δογμάτων τοϋ άρχη^ίτου αύτών, εΤχον παρεκτραπή είς δλως ̂ δημοκρατικά φρο
νήματα. Οδτω δέ εύχαριστήσας το ίσχυρότερον τών ύπηκό^ του μέρος κ<Δ 
-παρασκενασβείς είς πόλεμον, άπεφήνατβ, κατά Απρίλιον ·ηυ Η ΐο ,ο τ ι  * « ε |ν
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νίί ίνοΜ Τ ^ τλ χτήματα των πατίρων του, άηβιβίιιΦτ), χατ^ι Αυγουοτονι 
«{$ Νορμινοίαν μ(τα 6000 βορέως ώχλινμίνων ίνδρών χαΐ 24,000 τοζοτων, 
Ιχορ ίιυη  τ^ έχυρην 'Λρ^λεύριον, χαι, τη 25 ’Οχτωβρίου, ουνιχρδτιηβιν, ου μχ- 
χρζν τοΰ Κριββύος, παρχ την χώμην ’Α ζ ίγ χ ο υ ρ τ ο ν ,  προς τ4ν ίντεπιξελ" 
βόντ* Γβλλιχον οτρατίν, μάχην χρίβιμον, χβΟ’ ην 6 τελευτοΤος οϊτος, τιβρ’ <ρ 
ε{>ρ{οχοντο, 2χτο$ τ<Μ άρχιβτρατηγου Λαλβριτίου, 4 βαηλεύ;, ά Δελφίνο;, οΐ 
δοΰχες Αΰρτ^ία;, Βε^^ύος, ΒουρΟώνο; (δχι όμως χαΐ ό τή; Βουργουνδία;) χαΐ πολ
λοί £λλοι δοΰχε;, χδμητε; χαΐ βαρώνοι, £παβε, διά τε την άν αΟτω έτηχρατηοα· 
βαν πολυαρχίαν χαΐ την όπιροχήν τών Άγγλων τοξοτών, οίτινες οϋδίνβ εΤχον 
2ν Εΰρώτ.·, ιν* 2νάμιλλον, ήτταν δλβαχερή, ^χμαλοηεύβηοαν δε σ6ν το ΐί Λ -  
λβΐί χβΐ οΐ δοΰχε;, Αΰρηλίβς χαΐ Βουρβώνος, χαΐ Σπεοον δπτβ χόμητες, τρεις 
δοΰχες χαΐ δ άρχιττράτηγος. —  Μετά το χατόρθωμα τούτο δ μεν Έβ^ΐχος άνΣ- 
χαμψεν οΓχοι, άλλ' ή χατάατασις τής Γαλλίας άπέδη οιχτρά. Ό  μέχρι τδτε Δελ
φίνος Αουδοόϊχος άτιεΟανε περί τά τέλη τοΰ 1445, κατά δέ το άχόλουθον Στος 
χαΐ δ νέος Δελφίνος Ιωάννης, ώατε διάδοχος χατέοτηδ τοΰ Εαρέλου Σ Τ ' τρί
τος υΐδς, 6 μετίπ>ιτα βαοιλεύιας Κάρολος Ζ'* άλλ’ οΰτος ήτο τότε 14 έτών, δ 
άντί τοΰ Δαλδρετίου προχειριαθείς άρχιβτράτηγος ’Αρμανιαχδς έαφετερίβθη 
πάσαν την έξουσίαν, έφυλάχισε την βασιλίδα προς ην έδιχονόησε, έδήμευσε τη τ 
περιουσίαν της χαλ έπεχείρησεν, Ιπ’ όνόματι τοΰ Δελφίνου, τάς δεινοτέρας βιαιο
πραγίας χαι καταπιέσεις. Τότε ό δοΰξ Βουργουνδίας «αρέστη ώς προστάτης τής 
βασιλίδας χαι τοΰ χαταθλιδομένου λαοΰ, συνεχρότησε στρατόν, άπηλευθέρωσε την 
βασιλίδα, χαΐ ΰπε/.'νησε, χατδ Μάΐον 1418, τον δχλον των Παρισίων κατά τού 
’Αρμανιαχοΰ, ώστε εςερβάγη έν τή πρωτευούση στάσις φοβερό:, χαΰ’ ήν έσφάγησαν 
περί τούς 3000 Αΰρι,λιανοΰς, έν οΐς χαΐ ό άρχιστράτηγος. Καί δ μεν Δελφίνος 
μετά τοΰ Χαννεγγύος Δυχατελίου είμπόρεααν νά διαφύγωσιν, δ δε δοΰζ Βουρ
γουνδίας χαΐ ή βασιλίς είσήλθον εις ΙΙαρισίους χαΐ άνέλαβον την χυβέρνησιν, 
μεταχειρισθέντες τόν βασιλέα, χαθώς πρότερον τον εΤχε μεταχειρισθή ό Ά ρ - 
μανιαχός. Ή  Γαλλία έφαίνετο προσεγγίζουσα ιΐς την άπώλειαν αυτής, διότι ένφ 
δύο κυβερνήσεις, ή τής βασιλίδας άφ' ένός χαί ή τοΰ Δελφίνου άφ' έτέρου, διε- 
γεάχοντο πρδς άλλήλας, δ βασιλεύς της Α γγλίας, χαταλαβών έν τΰ  μεταξύ 
πάσαν την Νορμανδίαν, ήρχισεν έπιστ'μως ν’ άποχαλή έαυτόν βασιλέα τής Γαλ
λίας, έπαναλαμβάνων τάς αρχαίας τοΰ Άγγλιχοΰ υιχον αξιώσεις. '£ π ί δε π£- 
σιν δ Δυχατέλιος, δσπς, μετά τόν θάνατον τοΰ ’Αρμανιαχοΰ, ήγι χαι Σφερε τον 
Δελφίνον, άφοΰ, χατά Ιούλιον 1419, έπεχείρησε νά συνδιαλλάξη αυτόν προς τόν 
δοΰχα τής Βουργουνδίας, Σπειτα, τή 10 Σεπτεμβρίου, ιιςτιναέν Μοντερώ γε- 
νομένην ουνέντευξιν μεταξύ τού δουχός χαΐ τοΰ Δελφίνου, δολοφονεί τόν πρώτον· 
Τότεπάσαή βόρειος χαΐ ή δυτική Γαλλία χατεξανέστη χατά τοΰ Δελφίνου, διότε 
οί περί αύτόν άνδρις άνήνον ή είς την Βρετανίαν ή εις την μεσημβρινήν Γαλλίαν, 
χαΐ τούτον ενεχα δεν έθειοροΰντο ώς Γάλλοι. Ά λλ’ ή μερίς αΰτη, ήτις εΤχεν είς 
τήν έξουσίαν της τόν παράφρονα βασιλέα χαί τής οποίας προίστατο ή χαχοήΟης 
βαβιλίς χαΐ δ παρωργισμένος υίός χαί διάδοχος τοΰ δολοφονηθέντος δουχός τής 
Βουργουνδίας, Φ ίλ ιπ π ο ς  δ ά γα θ ό ς , δεν ήαχύνθη νά περιέλΟηείς διαπραγ
ματεύσεις «ρός τόν Έββϊχον, χαί, χατά Ηάΐον τού 1420, νά συνομολογήση προς 
«δτόν, ιΐς Τρούεσιν (ΤΓογββ, τήν Αύγοοστόβοναν τοΰ Πτολεμαίου), συνθήκην έπο- 
ί ^ ι σ τ ο ν ,  δι’  ή ί  δ βά?)λιΰς Κάρολος 4πέχ?>^·.80 τής δ^άδ^χής ■*»> υΐβ» τ*"·*
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ίνίχ»(ρ(»{« <«(τρβ!αν ΐη« άρχης χαΐ δι«8οχίν τοο *1< τί,ν βαίίΐλϊίαν τής Γ ώ -  

βυζευχδίντ* μϊτίι <ήί δ«γ«ρδ; το» Αίκατ.ρίντ,ί Έδέΐχον 
Ε  . Ο βαβιλί&« τή< Άγγλίβς ί{»ήλθ* «ανηγυρικώς ίΙ< Πβριοίοϋί, ά δέ Διλβ·- 
νος ̂ ή ν .γ χ ά ^  «  6«οχωρι5η, £νβ,ν το» Λ.ίγηρος· χβΐ *Τχ* ^Ιν συμμάνο»« τούί 
2.κωτο»{, Λ λ ήτο Ι ι  πολλ^ άμηχβνίβ, ίίτις δΐν ίπα»»»ν οΰδ’ δτϊ, 31 Αύ- 
γο»»το»^422,<Ιιι^(ω»*» ό Έρ^Γχος, χβτβλιπών »1δν ίχοντ* ήλιχίαν |ννέβ μό
λις μηνών, τον Ε ^^Γ χον  Ϊ Τ ' .  Μιτά τινβς $οδομ»δβς, χβτβ Όχτώδριον. 
ί«5{ωβ* χβΐ 6 Κάρολος Σ Τ ' τής Γαλλίας. ^

Τ ή , μ ί ,  , ϋ ,  Γ . χ ι , „  ^ , ρ , .8 ί , . ρ „  , .5  Έ ί » ™
Σ Τ  β .ι« , .  ί , . ί  Β.^ορ!1»·., τή. ί ί  χ τ ί ί ρ . ,„ ,  , , ,  ·Αγγλ(,(, 4 , . / , , ρ ;  
ο ί4 .ξ  η , .« ,τ ,ρ |„ ·  4 Ο..Α Β ,.> ρ ίί« . , >  4 „ 4 ! .„  , . ;  „ρ .,5 ..1ρ .υ  «,χ™ 5 
τ™, 4 Κάρολος Ζ Ι ί „ . η ί . ς  , '; , ,τ^, , 4,  4ρ.τός ό , . ,  άς,,,οϊ.το .!ς ,οοοό- 
το, χρ,οίμοος « ρ ,ο ,ά . , , ί .  Ή  τ ! χ ,  ή · β , „  ,ά  ό .  ροήβήοη, ί,ότ,, β ρ .ν ,Ι -  
•ήΟ «...οτοτης Ιρ,ίος μ.τοξ4 ,ο« ί .ο χ 4,  Γλοτ.,,ρ Ι.ς  « , '. ',„ ϊ  «ο.χός Β„.ο- 
γ ^ ν ί ΐ . ,  ( 4 ί 3 - ( « 8 ,  6 ί.όξ Β ,ίρορίί.., ά,ο.;,ολτ,«.1ς Ας ,ή ,
« τη ς , δ*ν ηουνηδη νλ χαταπολϊμήση δραστηρίως τον Κάρολον. Πολλοί Γάλ- 
λοι, 6 Δυνοβ, ό Λαχίρ, 6 'Ριχςμόντιος, χατίίαλον άίίμνήοτους αγώνας ίνβ 
«Λ^ληβωαιν άίτδ τής «ίρ,«άσςως ταυτης χαΐ άναζωπυρή,ωαι τον &«« ,τα. · 
τρίδος ίνθοοαι.αμδν , 0» ίθνο»ς. Άλλ* ό βααιλϊύς άνιδςίχβη νωβρδς, ί,ο)τος. 
ά . · . . , ί ,  ο·™, . „ _ , ν  (428, 4 ίο ίί  Β .ο>ρ«οο, «α ο ,ά ,,ς  τή , όρ,5ος 4 „ ( „ ;  
μίταξ» το» άδίλφου το» καΐ το» σομμάχο» το», βυνεκρότηΜ βτρβτδν βοδερδν, 
•Ις δν «*Ρή«ν οΐ Ενδοξότεροι μαχηταί τής Αγγλίας, ό Σαλιοδουρόας, δ Ταλ- 
6ωτ, 6 Φαλαταγ, ό Σ»<ρ<ρολχίας, δ Άρο»νδελ, χαί, μετά την ϊλωσιν πολλών ίλ -  
λ<« φροορίων, Επολιόρχηαε, Η 2 9 , ,ήν Αύρηλίαν, ή άπώλεια «ύχής χ ,Ι  ή ί , .  
«λής χαταατροφη το» Καρόλο» £=ρβ[ν»το β ε ία ία . - Ε ίς  την χρίσιμον ταότην 
βτιγμην, οΐ «ερί τον Κάρολον αονετώτεροι άνδρες ώφελήθηβαν άπδ παραδόξου 
τινδς «εριατάαεως 7νβ παροξόνωαιν εις ύπίρτβχον βαβμόν τον 6«έρ πατρίδας 
Ινβοναιααμδν τών Γάλλων χαΐ οώοωαιν οδχω τδ βαοίλειον. Όχτωχαιδεχαέ- 
« ς  χωριχή χόρη, άηδ το» Λοθαριγγιχο» χωρίο» Δδμ 'Ρεμδ χαταγομόνη, χα- 
λουμένηδέ ·1ωάνν« Ά ρ χ ία ,  δπιιτα δ’ δνομαοβ,ΐο. Α ΰ ρη λ ια νή  παρ
θένος, έπίατευοεν, δπερ κατα τούς χρόνο»; έχείνους δεν ήχο βπάνιον, δτι χέχλη- 
ται ίνωβεν να αώαη τήν Αύρηλίαν χαΐ να τον βασιλέα εις τούς παρα τών 
Α γ γ λ ^  χατεχομίνους Ρήμους, ΐνα ατεφβή έ/εΤ, χβχά το άρχαϊον έϊος. Ό  

Ρβαιλευς, το παρλαμέντον, οί στρατηγοί άνεγνώρισαν αμέσως τήν Οείαν αυτής 
άποστολήν χαί άνέβηχαν αυτή ττ,ν άρχηγίαν τών στρατευμάτων. Ή  νέα αύτη 
ούδέν ίλλο επραττεν ή δσα συνεδουλευον αύτήν ό Δυνοδ χαί ό Λαγίρ· άλλ’ οι 
διηαμεις το» Γπλλιχοϋ στρατό» έδεχαπλασιάσδησαν, διότι τα παραγγέλματα τών 
στρατηγών έραίνοντο ήδη ώς υπαγορευματα τής προνοίας αύτής. ϋ ΐ δε Ά γ -  

συνηαβάνθησαν μέγαν τρόμον χαί δ προ χα.ροΟ ψυχρανθείς προς 
βύτους δο»ξ Βουργουνδίας ήρχισεν ίτ ι μάλλον νλ άποχωρίζεται από αυτών. 'Ό - 
6εν ή  Ιωάννα Άρχία ού μόνον, τή 6 Μαίου 1429, διέλυσε τήν πολιορκίαν τής 
Αυρηλίας, άλλα, τή 18 Ιουνίου, χατετρόπωσε τον Φάλστο® χαΐ τον ΐαλδώτ, τή 
»  27  Ιουλίου είσήγαγε τύν Κάρολον εις 'Ρήμους, δπου ούτος έστέ^^. Οί Γάλ
λοι Ιχτοτε δέν έπαυσαν χυριεύοντες άλλεπαλλήλως διαφόρους πόλεις· χαί ή μζν 
Μ « *  ίχμαλωτεύβη τή 25 Μαίου 1430, διχαβδεΐσα δε χαί χαταδιχασβείσα 
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ϊών -Λΐ(χ£ων « ν  ίΛ  « 5  ΛίΑ< Οά««», <ϊί30 ΜίΛ«
<431 »1< ’Ροϋίν«ν, 4 α  Κάρβλοί, ού μ ν ο . ί.4  ν4 σώ<π, «ύτη» ?«ρ*- 
ίιν . Λλλ τ .ρ ιέ ΐί:«ν  ανβι; *1ί «.Λρίττ,τ» χ . .  ^«οτ· « ·  ού·
Λ . ?«ον ο? Γάλλοι τοσοΰτον τ,4δ«(μτ,«ν, &<τη ο βοι.ξ ΒίίφορδΙο·  ̂ .ι5*ν ία«. 
,δν « 1 4» 11*Ρ^οίο« *.ν8ι,«ύοντ>. Όβ*ν, ίγ ,Ζ  ? « 4 *  -̂ ίΐ «Ρ“ -
«« ..ύ ,ηταύ ^ ,χατά  Δ,«μ.β?ιον·»ν 4431, ά>-«^-ϊο. «  ιία ^σ τ,Π .,
.4τ4ν ϊι^ Άγ·Λ'*ν. Έ π Ι «ά^ιν, 4 δοίιξ Βονρ·ίο«ν8!«ί Φ£λιτ:«ο«, λαβών ν|«ν 
ίο , ,α ή ,  ίο , .ρ '. » . ! «  ω  τ·= 5·”Λ  Β .νρ 8 ί·» , «“> ».»ρβ·', >'■ ή  « ρ ί - '*  
ι ίδ  Καρόλου Ζ' ουνίφιριν *4τφ «ολί» Ι^δλλον ϊ) το άγερωχον του Αγγλου δγοί, 
ουν.ννοήθη μετά του ιτρώτου, ίν άρχη τοδ 1435, «ρ1 τή ί ουγχροττ.ο.ο,ί, εΙς 
•Α44^ί μεγάλου συνεδρίου, ΙηΙ τί> « ο « φ  ού μόνον ττ.ς άμοι6*£α< αυτών βυν- 
διαλλαγτί, άλλά *»1 ϊ ?,« άνορβώσεως τητ 8λτ,« ε1ρι5ντ.?. Τό αυνίίριον^τοδτο 
αυνεχροτν,βτ, τφίντι χ .τ ΐ  Ίοόλ.ον χ .Ι  Αδγουατον, χ . ί  «ρεοττ.σαν ίν «υτω ,Α 
μνοΛ:ρίοδει« των “Αγγλων (37 τ’ον άριβμόν) χαΐ τίόνΓάλλων (Π  τον άριβμόν), 
άλλίι χα^οΰαύτοχράτοροί ττ.« Γερμανίας, τών βασιλίων ττ,ς Καατ.λλίας, ττ.« 
•Αρανωνίαί, τ?,< Ν.υάρ^ας, ττ,ί Πορτογαλίας, τηςΣιχελίας, της Σκωτίας, της 
Πολωνίας, ττς Δανίας χαλ τής Κόπρου, των ίουχων Βρετανίας, Μεοιολανου χαΐ 
ίλλων ήγεμόνων. Ό  8οί.ξ Βουργουνδίας παρέατη αυτοπροσώπως, ο'ιοτι ή πόλις! 
άνήχεν εις την Ιπιχράτειάντου. ΚαΙ μετά μεν των "Αγγλων οίιδιμία αυνωμολογηβη 
εΙρι>νη, διότι οδτοι άπήτηοαν τδ ήμιαυ του Γαλλικού χρατους χαι το δικαίωμα 
ταδνά χαλήτ.ι 4 Ρ»ααεδς «ότών ββαιλεδς τής Γαλλίας* προς Ά  τδν ίοΰχα τής 
Βουργουνδίας Ιγενοντο όριστικαλ αυνδιαλλαγαΙ, δυνάμει των όποΓων 4 δουξ Φ Ι- 
1„ „ ,  , ,™ ώ ρ .«  τ ΐ .  Κάρολ.. ώ ί Ρ » .λ ί .  Τή! Γ ·Μ 1 «  «»> “ Ρ’ *™

:„ 5  „ρ .ά ρ ,η .,  λ .ε™  1.τ1 «|Λ Λ ' »
, , .ύ ι· !  ν ί«  γώρ»!, « ™  4“ 6 ΐ  4 1·χ»ρί'™ < «“> Λ ο .ιω ι· .τθ ί ί^ίάΠ η! « ΐ!  

;  Ε Γ , ,Λ „ , ; ._ Τ ί ,  .ροτ.?.1«. ι ί !  Ι.ογρα'ρήρ ” " " Λ  « « « ί» · "
ΜλΙ«! ί| Β.=1Ϊ·.! Ί . ι ί έ λ ν . ,  ή  « 5  Κ.|«χ<.» ζ ·  μήιτ,ρ· ίν .*  »  ν < Ρ «  *?«'■?«.
.1 - Α π Ι ^ ,  οΐιιν.5 .ρ'ο «..ρ.Ο ί'ΐ'ίΧ "»" ά8ιΛ.Ιπ™ ( Ιττώ^ινοι, Ε ι * .  «λ ΐΤ ΐ· 
δεινοτάτην ο'ιά τοδ θανάτου τοδ ίουχός Βεδιρορδίου* 4 μέγας ουτος άντ,ρ υπήρξε τ6 
,»=.ώ«ρό.’ιο5 Ά·,γλ...ο5 χρά™.< Γήρ.γμ. Ε. · .  «·Χίμ<Ρ «'> <· ·:ρ<'5· * «  « ;» -  
ώ ί  ί  8.»5 Γ λ ο « .·ρ ΐ« , ™χ:· 4«Εχ· ™  · ι« ·«λ ιρ»> ; ·4 '" ’ ·
'^ Γ .  Ί . , . ρ Ι .  τ ή ς  ·Α γ γ λ 1 .<  . · !  χ ή ϊ  Γ . Χ λ Ι . ί  μ έ χ ρ .  · ί !  ί Χ . · χ -  
„ „ 5 , ϋ ώ . . ω ί  , « . · Α γ , Χ » ν  ί , Χ , ή ν Γ . Χ Χ Ι · . ·  — Κ ρτην Αγ,Χ(«>,
ή ί„ χ .> !η , ,  » ι  ή ρχ .χ .1 . ™  ” »Ρ'Α«ϊ·> μ·τ“ » ' «’“ ΐ · γ ' «
«·1 .ομ ,ορ ίι. Ό  «ιΗίΤοο ίοόί Γ Χ ίχ ίχρ Ικ  ?,ρι«< ί ϊ  4ρχτ,ι ι:ρ ^  ^  Λ ”  
βιΐόντου, τδν όπίαχοπον ΟΰΐγχεατρΙας χαΐ καρδινάλιον Ερ^ιικον. Μετά τον 
νατον τού δουχός Βεε>ορδ(ου, 4 μεν καρδινάλιος ήθελε νά διορίαγι ίπίτροπβν ί* 
Γαλλί? τον 4ζ αδελφού άνεψιόντου χ6μητα Βωφόρττ,ν τής Σομμεραιτίιες· 4 «» 
Γλοχεατρίας χατώρβωαε νά προτιμηθήδ δουξ Τ ιχ ά ρ β ο ς  4 Ε υ ο ρ α χ Ιδ η ς , 
δοτις ού μόνον ήτο διςέγγονος τοδ Έδουάρδου Γ  άπ4 τοδ τετάρτου αδτου^υ!^, 
άλλα, διά τής μητρόςτου "Αννης Μορτιμέρου, δισέγγονος του δευτέρου του  ̂
δουάρδου Γ ' οΙοδ, τοδ δουχός Κλαρεντίας, δοτέ εΤχε χαΐ ιΐς  τόν θρόνβν^εισ- 
τερα δίκαια ή 4 'Ε^Γχος ΣΤ' (*). Έ πειτα  έδό»η νέ* 4φορμή Ιρεδεκ.

(*; ϋ ι  τ(ν Ιν ιηγαρτήματι ΓίνιαλοτιχΙν ϋΐνβχ·.
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δινάλιθ(, οβτ»ί ΙηιΟόμίΐ *ίΤ|ν οονομολίγηϊΐΊ «Ερτ̂ νης πρ&« την Γαλ}.(αν, ήβιλι 
ν’ άιτολυ&  ̂ τηί βΐχμΛλωβΙβί ό τνίρΙ Άζίγχουρτον, τψ 4413, συλλη^ίΐί χι} 
μΐγρι τη< ίπαχήί ταύτης 8ι»με£νβς ιΕ; ΆγγΚαν 3ο£ι$ ΑύρηλΕβί* ό Γλοχιβτρΐα«,' 
οβτι; 4ζ(νανχ{ας ήθελε την 4ζαχολούθηϊΐν τών 2'/θροπραςιών, βντέντη. Ό  χαρ* 
δινάλίβί όμως έπετυχεν ήδη την άπόλοσιν το3 δονχος Λύρηλίος (όστις χβτώρ- 
θωΜ να νυνομολογηΟή, τ ^  1444, &ν οχι εΕρήνη, τουλάχιστον άναχω;/ή οπλών) 
χαΐ μετ’ ολίγον, πβρητή&η μεν βύτος των πραγμάτων χαί άπεβίωσεν, άλλ’ ό 
διβδεξάμενος ττ,ν αρχηγίαν τής μερίβος του Γ β υ λ ιε λ μ ο ς  Π δ λ ιο ς , ό χόμης 
χαΐ επιιτα δοίιξ Σνκρ^λχίας, έγενετο χύριβς τής άρ^ενωποΰ συζύγου του Έ^|Μ- 
χου Σ Τ ' Μαργαρίτας, χαι δι’ αυτής τοΰ βασιλέως, ίφυλάχιοε τδν δοΰχα Γλο- 
χεστρίας, 4447, άποθανύντα αί'ρνης έν τή φυλαχή, χατείίωξε τους οπαδούς του, 
χαΐ ίβφετερίοίΐη την δλην έξουσίαν. Άλλα τδ έθνος ήρχιαε να δυοαρεατήται, 
διίτ» ό Συ^ολχίας παρεχώρηοεν «Ις τον πατέρα τής βασνλίδο; Μαργαρίτας'Ρε« 
νάτον (« λ . 328), εις Γάλλον δηλαδή ηγεμόνα, την ΜαίνηνχαΙ ττ,ν Άνδεγουίαν, 
περί δε τδς ίπαναλη&θείσας προς τους Γάλλους 1γ_0ροπρα|ί«ς υπήρξε τοαοΰ- 
τον ατυχής, ώστε οΐ Άγγλοι άπέβαλον, 4449, άπαντα αυτών τα Ιν Γαλλί^ κτή
ματα, ίχτος τοΰ Καλαιβίου. Όβεν τδ παρλαμέντου κατηγόρησε τδνδοΰκα Συυ- 
φολχίας, 4450, έπΙ έσχάτη προδοσία ένώπιον τής ίνω βουλής* χοΐ ήΟέλησε μεν 
δ βασιλεύς νά σώση τδν ίνδρα, ίξορίζων οΰτδν οΓκοθεν, άλλα τοσαύτη ήτο ή 
χατ’ αΰτοΰ κοινή άγανάκτησις, ώστε, μεταβαίνοντα άπδ Αγγλίας είς Γαλλίαν, 
έπνευσαν αύτδν έντδς του πλοίου. Άρχηγδς τής βασιλικής μερίδος παρέστη τότε 
ό Έδμοΰνδος δούξ Σομμεροετίος, δστις ήτο καί ό πλησιέστερος τοΰ Ερρίκου 

ιΣ Τ ' διάδοχος, Ινόσφ ό βασιλεύς δεν εΐχεν υΐδν, Ά λλ’ οί αντιπολιτευόμενοι ένι· 
σχύθησαν υπέρ ποτέ, διότι ό προμνημονευΟεις Ριχάρδος 6 Εΰοραχίδης άπεοά- 
σισεν ήδη να ιΰ^εληΟή άπδ τής δυσχερείας ταύτης τοΰ βασιλεως* καί, περιπεοών 
μεν είς χεϊρας των βασιλιχοιν, ΰπεσχετο μεθ' δρκου, 4450, πίστιν εις τδν βα
σιλέα, ^  χαί άπελύθη, εΰρεν δμως μετ’ ολίγον τοσοΰτον ευμενείς τδς περι
στάσεις, ώστε έλ.ησμόνηβε τδν δρχον του. Τφόντι ή πρδς άνάκτησιν τής Άκυ- 
τονίας γενομίνη στρβτεία άπίτυχεν, ό βασιλεύς έξέστη των λογισμών, τβσοΰτον 
δε ητο τδ κατά τής βασιλίδος χαι τοΰ Σομμερσετίας μίσος τοΰ έθνους, ώστε, 
οτε ή Μαργαρίτα, 4 453, δγέννησεν υΐδν, ή γντ,σιότης αύτοΰ ήμιρισβητήθη, δν χαί 
ήτο αληθώς γνήσιος. ’Όθεν ό Εΰοραχίδης "Ριχάρδος, μεθ'οΰ έτάσσοντο οΐ κομή
τες Σαλιββουρύας χαί Οΰαρουΐχου, φυλακίζει τδν Σομμερσετίας, Νοεμβρίιρ 4 453, 
χαΐ καταλαμβάνει τήν έξουσίαν, άναγνωρισβείς ώς Προτέχτωρ χαί ΰπδ τοΰ παρ
λαμέντου. Ηερί τά τέλη τοΰ 4454, ό βασιλεύς, έχεφρανήσας, άνέλαβε πάλιν τήν 
χυβέρνησιν, χαί έπολιτεύθη μεν φιλιχώς πρδς τδν "Ριχάρδον, άλλ' ήλευθε'ρωσ» 
τδν Σομμερσετίας. Τότε ό Εΰοραχίδης, συλλέξας στρατόν, ώρμησε κατά τής 
πρωτευούσης, καί, συγχροτηθείσης έν άγίιρ Άλβανφ μάχης, 23 Μαίου 4455, 
τίττώνται οί βασιλικοί, πίπτει δ Σομμερσετίας, αίχμαλοηεύεται ό βασιλεύς χαί 
άναγχάζεται νά άναχηρύξη είς τδ παρλαμέντον τούς μιν περί τδν Σομμερσε
τίας έχΟροΰς, « ΰ ς  δε περί τδν ΕύοραχΙδην φίλους, τήν δ’ έπανάστασιν, ώς νό
μιμόν πρδς άπελευθέρωσίν του Ιπιχείρημα. Ό  "Ριχάρδος άνεγνωρίσθη Οροτέ- 
χτωρ τόσφ μάλλον, δσφ ό βασιλεύς ήσθένησεν ε^ις* άλλά τδ ίθνος, τδ όποιον 
έμίσει τους περί τδν 'Εββΐχον Σ Τ ', πρδς αύτδν εΤχε συμπαθεί άν τινα διά τά 
παθήματα χαΐ τήν άγβθυτητά του» ώστε, £μα άναλαδόντος αύτοΰ περί τά τέλη

2 ί ·
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το3 1455, ή γ'ννβί* Μίργβρίτ* χ*·ίώρθω« ν* 1ιτβ»ιι>ιίδ·τι την χο6Ιρντ,»ιν, 
την δποίβν χβΐ οι*^λ*ξ»ν ίν ιίρτ'νη μίχρι το3 Λ 5 9 , δτϊ 6 Εΰοραχίϊης **1 
οΐ πιρί αΰταν άπ«ράβΐ9αν νά έπιχιιρηνωσιν αυθκ τδν Ιχ του «υβτάδην ^γωνα. 
Τδ ίθνο( διτχν διηρέθη (ΐς δύο μ(ρ(δα;, την Εύοραχιχην χα\ ττ|ν Λα-γχαηρι- 
κίΐν» ί> ώνομάζοντο βπδ τών συμβόλων ίχάτιροι, την του Ιρυθροο χ α ΐ
τοΰ  λ ίυ χ ο ΰ  'Ρ όδ ου . Μ(τά ηνα; δ( μιχροτίραο Ιχθροχραζίας, οΐ δύο άν· 
τίΐϊϊλοι στρβτοί, άντζηϊραταχβίντίί ιτ*ρΙ Λουδιφόρδιον, χατλ Όχτώβριον, έτοι- 
μάζοντο νλ συνάψωβι χρ(σιμον μχχην, δτ( ό Έρ^Γχος κροέτεινι συνδιαλλχνά;. 
Ό  "Ριχάρδος, ό Σβλισβοορύβς χχΐ ό Ούχρουΐχου, άπε^ιψαν τ*ς προτάσεις· άλλ’ 
ο’. όπαδοί των δυσηρΕστηθτ,σχν διά τοΰτο χαΐ ίγχατίλιπον «ότούς, άναγχα* 
σθέντβς νά τρχπώσιν *ίς ^ ·ή ν . "Αν 4 άγαθδς 'Ε^ρΓχος ητο χύριος νά πράξη 
χατά τά αότω δοχοΰν, ό πόλεμος ηβιλεν ίχτοτε χαταπαύσιι, άλλα ή έμπαΟης 
Μαργαρίτα ήβέλτ,οε νά επιχίιρήση καταδιώξεις κατά τών μετασχόντων τής 
στάσεως. Τοΰτο παρώξυνεν α ^ ις  τά πνεύματα* 4 Ιμιρύλιος πόλεμος όπανελήφθη 
χαΐ τή 19 Ιουλίου 1460 συνεχροτηΟη περί Νορθαμπτώνα μάχη ολέθρια διά τους 
βασιλικούς, χαβ’ ^ν '^,γμαλωτεύθη ό Ερρίκος. Ή  παριυρεβεΐσα είς αυτήν Μαρ
γαρίτα όσώθη μετά τοΰ υΙοΰ και τοΰ νεωτερου δουχός Σομμερσετίας είς Σκω
τίαν. Τ ω  δε βασιλέα άπήγαγεν ό "Ριχάρδος είς Λονδίνον, όπου, συνελθόντος 
αμέσως παρλαμέντου, 4 Εύοραχίδης ουτος άναιρβνδον ^δη προέτεινε τάς είς τον 
θρόνον αξιώσεις του.

Έ ν τφ μεταξύ τούτω, οΐ Γάλλοι ιΣχρελήθησαν άπύ την Ιν Αγγλία Ιπιχρατη- 
σασαν διχόνοιαν, Τνα άποβάλωσι τούς έχθρούς άπο τοΰ πατρίου Ιδά^ους* ίτι 
όπό τής 13 Απριλίου 1436 Ιγένοντο κύριοι τών ΟαρισΙων, άλλ'4 πόλεμος 
παρετάθη ίπ ΐ πολύ, χαι οΐ κάτοικοι τής Γαλλίας ϊποθον τά πάνδεινα άπό άμ- 
υοτίρων τών διαμαχομένων, διά την ελλειψιν μονίμου χαΐ ταχτιχώς μισθοδο- 
'.ουμένου στρατού. Διά νά θεραπεύση την ^ ε ιψ ιν  ταύτην, ό Κάρολος συνεχά- 
λεσε τζ» 1439 κοινήν σύνοδον χοΐ άτ-ήτησεν από αυτήν τήν διαρκή, άντί τής 
πρότερον προσωρινώς Ιπιτρεπομε'νης, εΓαπραξιν τών προσόδων, Γνα δι'αυτών 
ίυνηβή νά συγχροτήση τόν άπαραίτητον μόνιμον στρατόν. Ό  λαός Ιφάνη πρό
θυμος είς τήν πληρωμήν τοΰ νέου ^όρου, ώστε ό Κάρολος χατοιρθωσε τότε νά 
συγχροτήση τον πρώτον μόνιμον τής Γαλλίας στρατόν, δστις συνέχειτο άπό 15 
λόχων Ιππιχοΰ ;βεη» ά'οπηεβ) χαΐ άπο πεζικού, τό όποιον ζφερε τό δνομα τών 
Ρηοο-ιεοΐιβη ήτοι Ιλευβέρων τοξοτών, διότι, &ν καί ταχτιχώς ώργανισμίνον, 
καΐ ό^εΐλον νά ήναι πάντοτε έτοιμον είς τήν ύπτ,ρεσίαν, δεν Ιμισθοδοτεΐτο δμως 
£ν εΙρήνη, ώς τό Ιππικόν, χαΐ τούτου Ινεχα οΐ χατατετογμένοι είς αυτό ήσαν 
άπηλλαγμένοι παντός φόρου. Ή  σύστασις τοΰ τακτικού τούτου στρατοΰ συνε- 
τέλεσι τά μέγιστα καί είς τήν παγίωσιν τής μοναρχικής Ιν Γαλλίφ Ιξουσίας. 
’.Αφ'έτέρου αΐ πρός τούς "Αγγλους Ιχθροπροξίαι, αί διοχοπεϊσαι διά τής Ιν 
ίτει 1444 συνομολογτ,βείστις άνακωχής, Ιπανελτ'βθησαν τώ 1448χαΙ άπέβησαν 
εύτυχίσταται διά τούς Γάλλους* 4 Κάρολος Ζ', οστις, δν καί ίσωτος ών χαΐ 
Ιλαφρός, δεν ήτο δμως βλάξ ώς 4 Έβ^ΐκος ΣΤ ', ούδ’ ΙστερεΤτο πανουργίας καί 
πρό πάντΐι)ν έίχεν εύμενεΐς τάς περιστάσεις, κατώρθο)σε μέχρι τοΰ 1453 νά άπο- 
βάλη Ιξ 4λοκλήρου τούς "Αγγλους άπό τής Γαλλίας, μή διατηρ/σαντας Ικτοτε 
Ιν αυτή εΙμή μόνον τήν πόλιν τοΰ Καλαισίου. —  Έ ν ϊτει 1461 , άποθανόντος 
του Καρόλου Ζ', διείέχθη αδτόν ό υίόςτου Α ο·υδοδϊχος ΙΑ ', 1461— 1483,



δτης Ι<ρΕ{<τβη τρί*οι>, οδ8ίνδ< χ«χουργ·^μβτο« χβΐ ο45ί(ΐί5< β«ιιοιτρϊ-
γ ίβ ί, Τνβ βύξηίί χρβτύΜ·̂  την μονσρχιχην Ιξοοσίαν. Πλϊιίτιρά τιν» ιτίρΐ 
ούτοΐ3 6ίλουτιν Ικτεβή ίν τψ βχολούβφ 8, χαβδ βυνιχίμίν* μετδ των Γερμ«- 
νιχών τιρ«γμάτων· ή δ» ββ»ιλε{* το2 οΐοδ χαι διβδόχοο τον^Κορδλου το» Η', 
τοΰ ΙιΛ ττ,ν Ίτβλίβν »τρ»τ*ύίβντβί, δύνατβι νβ θιωρτ,βή ώς εν τών γεγονότων, 
ίι* ών διαχρίνιτβι ή νία Ιιτβρί» άχδ τής μίοης, διότι τότε ιτβρήχβη τδ ού- 
« η μ *  έχιϊνο τής Ιϊο^ροπΐοις τών Εύρωπαϊκών δυνάμεων, ικρι 8 τϊερνκρίγίτβι 
ίπ « σ *  ή νιωτερ» Ιοτορίβ.

Δ . Ί β τ ο ρ ί*  τ ή ς  Ά γ γ λ Ι β ς  μ ί χ ρ ι  τοΰ  δτους  Η 8 6 . — Μιτβ τήν 
«*ρΙ Νορβαμπτών» νίκην, ό 'Ριχάρδος άνεγνωρίοβη οϋ μόνον Προτίκτωρ του 
κράτους, άλλβ κα'ι διάδοχος τοΰ θρόνου, του οποίου άπίχλείβθη ό τοΰ 'Ε^^ίκου 
υΙός* προβωρίοθη δί, οτι &ν 6 Ερρίκος ποιραβή τ* ουμ^νηθίντο, ή βαοιλεί* 
«ροίήχεν βΰτοδιχβίως τώ Τιχάρδιρ ή τώ υΐφ αδτοΰ. Ό  δου{ Ευοράχου, εκοτρβ- 
τεύοβς ϊπειτβ χβτβ τής Μοργβρίτας, ήτις ιΤχ* ουλλέξει είς τδ βόρειον του κρά
τους μέρος οτροτδν Σχώτων, Ουολλίων χοΐ άλλων, ου μονον τ,τττ,θη, βλλδ κο  ̂
έφονεύθη (τέλη Δεκεμβρίου 1460), Ό  δε πόλεμος εξηκολούθηοε μιταξύ τής Μ»ρ- 
γβρίτας κ»λ τοδ πρεοβυτέρου υΙοΰ του 'Ριχάρδου, του μετεπειτ* βββιλεύοβντος 
Έ δ ο υ ά ρ δ ο υ  Δ ', δεινδς χ*1 όλέθριος, διότι ίχατέρωθεν οΐ διαμβχόμενοι Ιπβυ- 
β»ν τοΰ νδ οίχμβλωτευωβιν, άλλ’ ίοόνευον ανηλεώς τους άντιπάλους, και μά- 
λιβτβ τούς εΰπατρίδας, ώοτε περί τα τέλη τής ίχατονταεττ,ρίδος ταότης, δπαντ* 
αχεδδν τα άρχαϊα Αγγλικά γένη έξέλιπον, οΐ δε τίτλοι αυτών και Ιν μέρει τ4 
κτήματα μετεβιβάοβηοαν είς νέους δλως οΤχους. —  Κατ’ άρχδς ή Μαργαρίτα 
εΐοέβαλεν είς τδ Λονδϊνον καΐ ήλευθέρωβε τδν ουζυγον αδτής, τον βαοιλεα Έ ν 
δικον Σ Τ ’· άλλα μετ’ δλίγον έπελθόντος τοΰ Έδουάρδου, ήνογχάβθη νδ έγκα- 
ταλίπγιττ,ν πρωτεύουβαν, ε1ςην,τή26 Φεβρουάριου 4 461, εΐατ/θεν ά Έδουάρ- 
δος χαΐ άνηγόρευβιν ίαυτδν βαοιλέα, έηΐ τφ  λόγιμ, δτι ό Έρ(^ίκος Σ Τ ' παρε- 
βίαβε την πρδς τδν πατέρα του αυνομολογηθεΐβαν ουμιρωνίον. Μετδ τής Μβρ- 
γαρίτας, ήτις έν γένει δίν ήγαπϊτο ύπδ τοΰ λαοϋ, κοβδ Γβλλίζουο* μάλλον ή 
ΆγγλΙζουαα, ήτο δε άγριωτάτη καΐ αδιάλλακτος, έτάααοντο ό δουξ Σομμερ- 
βετίας, ό κόμης Πεμβροχίας Κάαπορ Τουδώρ κοί άλλοι· τδν δλ νέον έννεακαιδι- 
καέτη Έδουάρδον Δ ' έχειραγώγιι, πρδς τοΐς άλλοις, 0 έμπειρος περί τδ τοΰ 
πολέμου καΐ τής ειρήνης πράγματα κόμης Ούαρουίκου. Μετ’ ού πολύ, τή 12 
Μαρτίου, οΐ δυο στρατοί συνεκρουσθηοαν μεταξύ τών χωρίων Τ οου ντώ νος καΐ 
Σ ε ξ τώ ν ο ς , οπού, μετδ πειοματωδεστατον αγώνα, ό δούξ Σομμερσετίας Ιπα- 
θεν ήτταν δλοσχερή και τραπείς είς ιρυγήν έσώΒη μετδ τής βασιλικής οίκογε- 
νιίας είς Σκωτίαν, χυβερνωμένην τότε όπδ τής τοΰ ανηλίκου βασιλέως Ιακώβου 
Γ ' μητρδς, ήν προσιρκειώθη ή  Μαργαρίτα, πβραχωρήοαοα αυτή τδ Βερουίκον, 
Ό  δ’ Έδουάρδος, Ιπανελθών είς Αονδΐνον, χατδ Ιούνιον, έστέφθη, άνηγόρευσε 
■εδν μέν άδελιρόν του Γεώργιον δοΰκα Κλαρεντίας, τδν δε ίτερον άδελιρόν του (τδν 
μίτίπειτα βασιλευσοντα "Ριχάρδον Γ ') δοϋχα Γλοκεοτρίας, καΙ είς πολλδς παρ- 
εξετράπη κατδ τών άντιπάλων βιαιοπραγίας, σφαγδς χαΐ αυθαιρεσίας, αΤτινες έμ- 
πνέουσι τοσούτιρ «λείονα άγονάκτησιν, οσιρ Ικαλυπτοντο δια νομίμων και συν
ταγματικών τύπων. Ή  άτρόμητος καί πολυμήχανος Μαργαρίτα έζήτησεν ίν- 
τούτοις συνδρομήν καί ίν Γαλλί^, της οποίας έβασίλευε τότε ό Λουδοβίκος ΙΑ^, 
ββτις περιπσιήβη ΐεεν πολύ την προσίλβούσαν βασιλίδα, 4λλδ δεν Εδωκεν αυτή
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»1|*ίΐ μιχραν ίπιχουρίβν* ή Μβιγβρίτβ, ίλθο3αβ μ ιτ ' βύτη« {?« τί,ν βοριιον Α γ 
γλίαν, νίχδΐβι βυθις χαΐ χατατριύγιι ίχ  ν^ου, έν ττολλη ίμϊ,χβν(?, *ίς Σχω- 
τίβν, β«4 τη« δπβίβ?, χβτ* Άχρίλιβ» τοΰ 1*63, μϊταδχίνιι τδ δίΐί^ιρον <{ς χίν 
Γαλλίαν, ίιδτι ό Έδβυάρδο; ιΤχ»νΙχιχρ(ΐϊγ|ίεί άκχνταχοΰ σχεδόν τής Αγγλίας, 
αΟτδς δ* δ Σομμιρσιτίας συνιίιδάβθη μετ’ αύτοΰ. ΝβΙ μ^ν ό 'Ε^^ϊχος έΐΜγεί- 
ρησ* τφ Η 6 4  νά ίμδάλ^ ίΐς την Αγγλίαν, χαΐ συνετάχθη μετ’ αύτοϋ πάλιν ό 
δο«ί Σομμερσιτίας- άλλά ήττώντβι περί 'Έξβμον, χατα μήνα ’̂ πρίλιον, χβι δ 
μεν δοίιξ συλλομβάνιται φευγων χαΐ άποχειραλίζεται* δ δε βαϊΐλείις σώζεται 
μιτα χδποί), διατελεί χιχρυμμίνος δπέρ τδ έτος έν Λαγχαστριχή χ»1 άν Ο^στ- 
μορελανδία, Επειτα δε, προδοΟείς, σιελλβμβάνίται χαΐ φυλακίζεται.

Μετά την περί Ές’αμον νίκην, ή άρχή του Έο'ουάρδου δφαίνετο παγιευβεΐ,α 
μεν Εν τή Αγγλία, άναγνωρισθεϊσα δε 6πδ των ίλλων βασιλάων. Αλλά ό γά
μος αδτου μετά Έλισάδιτ (1 Μαίου ί  464), τής χήρας του Λδρδου Γραίϋ, χαΐ ή 
ύπερδολιχή εύνοια ην Εοειξεν είςαηαντας αυτής τούς συγγενείς, ίκίνησαν μιγά- 
λην δυσαρέσκειαν, άφ' ής ένισχυβη ή χαταπιεσθεΐσα μάλλον ή άφανισΟείσα Λαγ- 
χοστριχή φατρία. Μάλιστα δέ ήγανάχττ,σαν ίδόντες έαυτους περιορωμένους, πρδ; 
χάριν των συγγενών τής βασιλίδος, δ κόμης Ούαρουίχου χοΐ οΐ δύο αΰτου αδελ
φοί, β Γεώργιος, ίπίσχοπος Έςετίρου, καΐ δ Λόρδος Μονταγύς. Ό  δια τον αύ- 
τδν λόγον δπίσης δυσαρεστηβείς άδελφδς τοδ βασιλέως Γεώργιος νυμβεύεται, 
κατά Ιούλιον τοδ ί  469, |ν  άγνοίφ τοδ Έδουάρδου, την βυγατέρα τοδ χόμητος 
Οΰαρουίχου Ίσαδίλλαν. Έχρήγνυνται δε στάσεις ίν τή Ε’ϋοραχιχή χοΐ δν τή 
Αυχολνική, των όποιων μετίχουοιν, δτε μίν άναφανδον, δτΐ δε χρύφα, οΐ δύο 
Ιχεΐνοι άνδρες, οΤτινες, άναχηρυχδέντες, τή 34 Ηαίου 1470, προδόται, φεύγου- 
σιν είς την Γαλλίαν χαΐ συμβιβάζονται μετά τής βασιλίδος Μαργαρίτας, ίπ ι τοϊς 
4ίής δροις. Ή  νεωτέρα τού ΟύαρουΙκου θυγάτηρ “Αννα συνεζεύχθη τον υϋν τής 
Μαργαρίτας Έδουάρδον. Ό  βρόνος άπεφασίσβη νά άποδοθή εΐς τδν Ερρίκον ΣΤ ', 
χα4 δν δ υΙός του Έδουάρδος ήβελεν άποβάνει ίχλτ,ρος, νόμιμοι αύτοδ διάδοχοι 
{μέλλον νά άναχηρυχβώσιν ό άδελφος τοδ βασιλέως 'Εδουάρδου Δ', Γεώργιος, 
δού| Κλαρεντίας, χαΐ τά τε'κνα αύτοδ. Ό  τελευταίος ουτος δεν ηύχοριστηβη άπο 
τήν σύμβοσιν ταύτην χαΐ έβεβαίωσι πάλιν κρυφίως τδν αδελφόν του περί τής 
άφοσιώσεώς του. Ά λλ’ έντούτοις αποβιβάζεται, τη 13 Σεπτε;^βρίου, εις Πλύ- 
μουβον χαί Δάρτμουβον, Ιντδς μικρού δε δ Έδουάρδος Λ' βιάζεται νά φύγη άπο 
τής Αγγλίας χαΐ νά ζητήση ίσυλον παρά τψ χηδεστή χαΐ φΟ,φ του δουκί τής 
Βουργουνδίας Καρδλφ. Κατά Όχτώβριον, δ Έρ^ϊχος ΣΤ ' άναλα;. βάνει τδ στέμ
μα· χα4 δ μεν κόμης Ούαρουίκου έχυβέρνα τδ κράτος, τδ δε «αρλομέντον άπο- 
φαίνεται τδν Έδουάρδον παράνομον σφετεριστήν τής αρχής, «άντες δε οΐ Ενεκα 
τοδ Ερρίκου άδιχηθέντες Λόρδοι άποζημιοΰνται.

Ό  Έδουάρδος Α', έγκαταλειφΟεϊς καί ύπ’ αύτοδ τοδ δουχδς Καρόλου, Ερχε
ται, τή 14 Μαρτίου 1471, είς την Αγγλίαν, και, άποβαλών την εις τδν θρό
νον άξίωσιν, ύποτάσσεται τώ 'Ε^^ίχψ. Αλλά μετ’ δλίγον ,θεωρεί Εαυτόν περιε- 
στοιχισμίνον υπο τοσούτων δπαδών, ώστε υποδύεται αυβις τδν αγώνα μετά
60,000 άνδρών. Ο δουξ τής Κλαρεντίας, όστις κατ’ Επιφάνειαν μόνον Ετάσσετο 
μετά τού Έ^^κου, άναλαμβάνει, άντι του Ερυθρού βόδβυ (του συμβόλου τών 
Ααγχαστριδών), τδ λ-υχδν (τδ σύμβολον τών Εύορακιο'ών), χαΐ, τή 11 Α πρι
λίου, δ Έδουάρδος εισέρχεται αυΟις είς Λονδίνον. Τή δε 14 τοδ αύτοδ, συγ-
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χρβτΛτβι Ιν ΒβρνΙτω μάχ^ι **® ' V  <<ϊΧΒ·'ροκ9ν ν ϊΐι όλθΓ/{ρώ< οΐ Λβγχββτρί- 
8βι, «{πτουσι ί ι  δ,τ* χόμτ,ς Ούαρουΐχου χβΐ ό άδ*λγέ< του Μονταγύΐ. Κατ’ «ΰ- 
την Ιχιίνην ττ}ΐι ήΐΑ(ραν άττίβιβάζιτο ίΐς ΠλυμουΟον ή Μαργαρίτα, ητις φαΊγιι 
^δη ίΐς Βάβυν, οποο ή Λαγχβατριχη φατρία αυνέλϊίίν αδθΐί βτρατύν. Άλλα 
νιχάται «*ρΙ Τεουξδυροιον (ΤίβΙίβΙβΓΐ), τ^ 4 Μα'ου, χαι αίχμαλωτιύεται μ»τα 
τοϋ ϋίοδ. Ό  τιλίυταϊοί ουτοί, Ιρωττ,θίίς ΰπο τού Έδουάρδοο τίνος ίναχεν ·ζλ- 
6{ν ίΐς  την Αγγλίαν, χαι άπαντηαβς, « ?να δκερααπιββώ τδ βτέιιμα τοΰ ιτα- 
• τρέ< (ΐ«υ χαΐ τίι Ι |α3ι  οίχαια ! » ι«ριυ6ρ!ζιται ίιπδ του βααιλεως χαι κατα- 
χόπτεται ό*δ τών δουκών της Κλαρεντίας χοΐ τής Γλοκεατρίας. Οΐ Ιπιβτψιό- 
τεροι τών Λαγχαβτριδών άρχηγοί άποχεφαλίζονται, τή δε 22 Μαίου άποίνγ'ϊχει 
δ δυατυχής Έρ^ΐχος ΣΤ ', διά χειρδς, ώς λέγεται, 'Ριχάρδου του δουχδς Γλοκε- 
ατρίας. 'Π  Μαργαρίτα διέμΐινιν έν φυλακή, μέχρι τοΰ 1482, δτε, έξαγοραοΟει- 
βα διχδ τοΰ Λουδοβίκου ΙΛ', ήλΟεν είς την Γαλλίαν, οπού χαι άπίβανεν. Ο δδ 
Κάοπαρ Πεμβρδχιος ευρε μετά του άν'εψιοΰ αύτοΰ Έρ(ϋχου (δβτις ήτα υ'.δς του 
αδελφού τοΰ Κάβπαρος, Έδμούνδου τοΰ 'Ριχμονδικοϋ, χαΐ Μαργαρίτας τής Βω- 
αορτιχής, βυγατρδς τοΰ Ίωάννου τής Σομμεραετίας) ίβυλον είς Βρετανίαν.—  
■'ϋ Έδουάρδος τότε ήθέληαε νά έιταναλάβη τον κατά τής Γαλλίας πδλεμον, 
Εχων συμμάχους τοίις δούκας τής Βουργουνδίας χοΐ τής Βρετανίας· άλλ άπετυ- 
χε καί έδέχθη προβύμως τάς περί αυμδιίασμοΰ προτάσεις τοΰ Λουδοβίκου ΙΑ', 
1475, έπιτρέψας αδτώ έπταετη εΙρήνην έηΐ πληροιμή έφάπο| μεν 75000 χρυ
σών, κατ’ Ετος δέ 5000, Επειτα δ’ έπανήλθεν είς Αγγλίαν χαί έπανέλαβι τον 
φιλήδονον αΰτοΰ βίον, πράττων πρδς τοΰτο πολλάς καταπιέσεις χαί άΟικίος. 
Μετ’ δλίγον ό άδελφδς του, δοΰξ Κλαρεντίας, δυσαρεστεΐται τοσοΰτον ενικά τι- 
νων αύτοΰ άδιχημάτων, ώστε αναχωρεί άπο την αύλήν, χαί, έπειδή προςτούτοις 
διεκωλύβη ΰπο τοΰ φίονοΰντος αυτόν βασιλέο>ς νά λάβη σύζυγον την πλουσίαν 
τοΰ δοοχός τής Βουργουνδίας θυγατέρα Μαρίαν, άποβσίνει πιχρύτατος αύτοΰ 
έχθρός. Ό  δέ βασιλεύς, έπιληφθείς μικρδς τίνος άφορμής, κατηγορεί τδν άδελ- 
βόν του, έπΙ έσχάτη ποοδοσίφ, κατά Ιανουάριον τοΰ 1478. Οί λδρδβι τόν 
ί^αταδικάζουσιν βΙς θάνατον, ή ποινή έκτελεΐται έν τή φυλακή, μυθώδες δέ είναι 
τό λεγόμενον, δτι έπνίγη έντός πίθου Μονεμβασιώτου οίνου. —  Τφ 1480, Ιχρή- 
γνυται, μεταξύ τοΰ βασιλέως τής Σκωτίας Ιακώβου Γ ' καί τοΰ Έδουάρδου, 
πόλεμος, καθ’ δν δ τελευταίος, &ν χαί ϊχων συνιργόν τόν άδιλφον τοΰ Ιακώ
βου δοϋχα Άλβάνυος, μικρόν εύδοχιμεΤ. Ό  δούξ Άλβάνυος βιάζεται τελευταίου 
νά φύγη είς την Γαλλίαν, ό δε Έδουάρδος, συμβιβαοθείς μετά τοΰ Ιακώβου, 
άποΟνήσκίΐ τή 9 Απριλίου 1483, , .

Έ π ί τοΰ υΙοΰ καί διαδόχου του Έ δ ο υ ά ρδ ο υ  Ε ', τοσαύτην ίλαβον η μητηρ 
αύτοΰ Ελισάβετ χαί οΐ συγγενείς της Ισχύν είς τά πράγματα, ώστε δ βεΐάς του 
δούξ Γλοκεστρίας έξανέστη έν τφ άμα κατ’ αυτής μετά πολλών έχ τών πρω
τίστων οίκων, συνέλαβε τόν βασιλέα χαί τόν άδελφόν του, άνεχηρύχθη Προιέ- 
χτωρ, έφυλάχνσεν ή άπεχεφάλισε πάντας δσ«αν έφοβεϊτο την άντίστασιν, πεοιε- 
ποιήβη ττ,ν κοινήν γνώμην, Επεισε τό πορλαμέντον ν’ άποφανθή τόν μέν γάμον 
-,Ά  Έδουάρδου μετά τής Ελισάβετ ίχυρον χαί τά άπό τούτου τέκνα νόθα, τούς 
δ· άπογδνους τοΰ βουχός Κλαρεντίας, ώς έχ τής καταδίκης αύτοΰ, άποχεχλει- 
ταένους τοΰ θρόνου, χαί Ελαβε τήνββ«λείαν, τή 26 Ιουνίου 1483, όνομασθείς 
Ρ ιχ ά ρ δ ο ς  Γ '. —  Μετ’ όλίγβν δ Έδουάρδος Ε ' *αΙ δ άδελφός αύτοΰ θααν-
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« δ « β ι  φιΛβχ^· Ιντίϋ!9»'ι· Ικρ·ίγνικ*ι χοινη κβτϊ τβ3 'Ριχβρίου (!γανίχ«ηνις, 
48 ΌχτίΑ^ρίοΐ) χ*1 9τ«9^^, «οπον ϊχουβα ν« 9·̂ ζ6ι5ίτι Ισχκβν Λβγ- 

κβ«ρ(διΐν χδμη«β Έρί^ΐχον <ο» "Ριχμο^διχον (τδν Βρετανίαν, ώ< «ροείπ»- 
|Μν, χβταιρογόντβ) μετίι χή; 4?εΧ ?̂ι< τοΰ Έδουάρδοο Ε  ΈλιαάβετχΛ νίι 4νβ- 
γορεύ»^ *ϋτ&ν β»ϊ;λΙ*. ΚαΙ τ& μεν «ρίδτον χβτκι^'ίεΕ δ 'Ριχάρδος της ατάτεως* 
ϊλλ4 τη 4 Αΰγοδστοο 4 485, 4ποδι5βα9ίντος το2 Έρ^Ιχον είς Μίλφορδβν, «νγ- 
χροτιΤτβι τ^ 22  τοϋ βΰτοδ μάχη «»ρΙ Ββαονορίον [Βθ3«θΓΐΙι], χ*9’ ην πίπτει 
6 'Ριχάρδος, γενναίοις άγωνιτβείς.

Τοιουτοτρόπως δι« της ιπιχρχττ'ίεως το3 Έ ^ ^ ίχ ο ο  Ζ' Ιτε).είω«ν δ μ«- 
χρλς ουτος μεταξδ τών Λαγχαοτριδων χαΐ των Εΰοραχιδών πόλεμος. Ό  *Ε^^ΐ- 
χος ίζτο ό μόνος απόγονος τών Λαγχαοτριδών* 2χ δε τών Εΰοραχιδών, τ^ πλεΐ· 
οτ* είς τόν θρόνον δίχαι» ι’χεν ή τοΰ Έδονάρδου Δ ' θογάττ,ρ Έλιαάίετ. Ε π ε ι
δή δλ 6 Έ^^ΐχος ίνυμφεύΟη αΐιτ^ τη 4 8 Ίανοοαρίαυ 4 486, τλ άπδ του γάμου 
τούτου τέχνα ηνωοαν τΐις άςιώοεις άμ^οτέρων τών οίχιών* χαΐ ώνομάοθη δ 
νΙος βααιλιχος οΤκος της Αγγλίας, από τοίί «ατρόςτου Ερρίκου Ζ', Τουδώρ 
^  θεοδύρου, οΐχος τών θεο δ ω ρ ιδ ώ * ·

§ . 28.

Πρ6; βυρεΛ^ωοιν <η5ς {ΐέσης ίστορίας, λείπεταε ·ί{λϊν νά έϋΟίσωαεν 
τά  χα·τά τ ό  δ ε ύ τε ρ ο ν  τ η ς  - π ε ν τ ε χ α ι^ ε χ ά τ η ς  έχα-
τ ο ν τ α ε τ η ρ ό ίο ς  Γ ερρ ιανεχά  ι ιρ ά γ ( ΐ« τ β ,  είς & θέλθ[Λεν παρ- 
ενείρει, ώς ίτρ6 ρ.ιχροϋ άνηγγείλαμεν, χαι τά έπΙ Λουδοβίκου ΙΑ Γ*).- 
>ικί{. Τ·ί)ν ί έ  Ιστορίαν τών Σχανδιναυιχών πολιτειών χαΐ της Ρωσίας, 
χαβ δσον αυτή εϊναι αναγκαία πρ4ς τίιν χατάληψιν τ ί ς  γενιχΐ; τών 
γεγονότων συνάφειας, θέλομεν έπιαυνάψει εΐ; την Ιστορίαν της έκχαι- 
δεχατης έκατονταετηρίδος.

£αθ’ ̂ ν δποχ^ν 6 βότοχράτωρ ΦρεδερΤχος Γ ' έβυοίαΜ πρδς χάριν τοΰ πάπα 
τδ συμφίρον τοΰ Γερμανικού Βνους χαΐ θρησκεύματος (σελ. 324), ή χατάβτα- 
βις τής Γερμανίας ητο οΐχτρά. Ναι μεν ήχμαοβν τότε όπίρ «οτε αί πόλεις 
αυτής, προμν,θεύουααι είς την βόρειον χαί την άνατολιχήν Ευρώπην, μέχρι τών 
ένδοτέρων τής 'Ρωβίβς, τά προϊόντα αυτών καΐ βιομηχανήματα. Ά λλ’ άφ’ έτέ- 
ρου οΐ ήγεμόνες, οΐ Ιππείς καί οΐ παντός εΓδους δυνάοται έθεώρουν πάντα άο
πλον ή μάλλον πάντας οαων ηααν ισχυρότεροι ή οσους βυνε'πιπτε νά άπαντηοω- 
αιν είς τάς λεβρόρους, ώς λείαν αότών, χαΐ ίνηλεώς έλήβτευον αύτούς. 0 ( πο- 
λΐται, δντός τών «εριτετιιχισμένων αυτών πόλεων, όσάχις δε είχιν έπιτηδειον 
ατρβτηγόν, χαΐ έ« ύπαίθρφ, ύπερίσχυον τών βαρέως ώπλισμένων Ιππέων* διότι 
εϊχον πυροβολικόν χα\ οΐ στρατοί αυτών ήσαν ευκίνητοι, ένώ οΐ Ιππείς οΰ μό
νον πυροβολικού, ή τουλάχιστον άνθρώπων έπιτηδείων είς τό νά μεταχιιριοβώσς 
τό πυροβολικόν έστεροΰντο, άλλά χαΐ οΰδιμίαν ϊννοιβν ταχτικής χαΐ στρατηγίας 
είχον. Προςτούτοις αΐ πόλεις διετέλουν ήνωμέναι είς όμοσπονδίας, εΓτι μετ’ άλ- 
λι^ων, είτε μετά τινων ήγεμόνων χαΐ δυναστών. Ά λλ’ &ν ταΰτα πάντα άποδει- 
χνύουσιν, ότι τό κράτος τής Ιπποτίας προσήγγιζεν είς τό τέλος βδτοΰ, άποδει- 
χνύον» ουγχρόνως, ότι είς την Γερμανίαν έπεχράτει ϊτ ι  μεγίστη άνβρχία. —  Ό
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Φ(5ΐ8ερΤχο< Γ ' δϊν ?»χυίν ουδ’ *1< ουτίί -Α κλτ,ρονομ.ι*λ βυτευ χχι^ματβ· διότι 
χ*1 ίν Βοτιμίί, ίν Ούγγ»ρ{«, χ ι ΐ  ίν Αύίτρί* βΙτΫι, έϊΦίτερίσΟηββν τίιν Λην 
κ«δίρνη»ιν οΐ Ισχυρότεροι τών έηιτβιιίων δυνβστων. Ττ,ν Βοτ.ΐΑίβν, βηου οί μέ
τριοι ΟΟσβΤτοι η»*» «ολί» «ερισβότεροι τώυ χαβολιχών, έχυδέρυοι με-ώ ιτλεΐστη; 
Ισχύος χαΐ συνέσεως ό Ποδιεβράδος' τΙΤν δέ Ούγγαρίβν έ«ίσ>ις σχεδόν ββσιλιχώς 
6 Οννυάδης, &ν χαΐ άμιρότερ* τα χρατη άχι^τουν τον νόμιμον βδτών βασιλέα 
Λβδισλάον, τον όιιοϊον εΤχε τιαρ’ έαυτω ό ΦρεδερΤχος ώς χτ,δεμών, έμπνέων αΰ- 
τώ ιτολλός χατα τών Ουσσιτών τιρολν,ψεις. Εις δε την Αόστρίαν έπεχράτουν 
Αδιάλειπτοι άνωμαλίαι, διό τός περί τής άρχής ίριδας τών δυναστών. Τφ 0452 
ήνογχάσβη δ Φρεδερΐχος να παραδώση τον νίον Λαδισλάον εΐς τους μεγιστάνας 
τών χωρών έχείνων, άλλ’ ή χοδερντ,σις αυτών έίηχολούβησε πραγματιχώς διε- 
ξαγομένη υπό τών προαναφερθεντων Ανδρών, έξ ων ό Ούνυάοης οεν Επβυεν ανα- 
δειχνύμενος πρόμαχος τοΰ χριστιανιχοΰ χόσμου χατά τών Μωαμεθανών διότι, 
έπελθόντος τοΰ Μωάμεθ Β', μετά την ίλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, παν
στρατιά χατά τοΰ Βελιγραδίου χοΐ πιέσαντος τήν πόλιν τούτην είς τρόπον ώστε 
πάντες άπηλπίσθησαν περί τής σωτηρίας της, παρέστη 0 Οό.υάδης μετά Οΰγ- 
γαρικοΰ στρατού, διέλυσε τήν πολιορκίαν και χατετρόπωσε τους Τούρκους (οελ. 
3 ί8 ), ΰηό τοΰ Μωάμεθ αυτού στρατηγουμένους. Μετά δέ τινας ήμέρας άπέθανεν 
έν Βελιγραδίιρ, Η  Αύγουστου 4456. Ό  Λοδισλάος χατώρθωσε μέν νά ιρονευ- 
ση τόν ενα τών υΙών τοΰ Ούνυάδου, τόν Λ α δ ισ λά ο ν , να ιρυλοχίση δε τόν έτε
ρόν τόν Μ α τθα ίο ν  Κ ορου ΐνον , άλλα μετ’ όλίγον άπέθανε καΐ αυτός ό βασι
λεύς Λαδισλάος, Νοεμδρίφ 4 457. Τότε ή τε Βοημί* χ*1 ή Ούραρία προεχερ
ρίσαντο Ιδίους βασιλείς* ή μεν Ούγγαρίο τόν Ανδρι ιλόχαλον Ματθαίον
Κορουΐνον, ίπ ίτή ς  μα/ράς τοΰ οποίου βασιλείας, 4458— 4490 ,̂ οΐ Μαριαροι 
ού μόνον γενναίως Αντέστησαν εις τ ι τούς φοβερούς Τούρκους και είς τό οσθ»νες 
Γερμανικόν κράτος, άλλα χαΐ περί τός τέχνας χαΐ τα γράμματα πλείστον ηυ· 
δοκίμησαν* ή δΐ Βοημία, τόν Γεώργιον Ποδιεβράδον, δστις έβασίλευσεν αΰτής 
Από τοΰ 4458— 4 4 7 4 .— Ό  Φρεδερΐχος Γ ', δστις χατήντησι τοιουτοτρόπως 
νά Ιδή όλως χωρισθείσος Από αυτόν τήν Ουγγαρίαν και την Βοημίαν, μετά 
κόπου Αντείχε χαΐ έν Αΰστρίφ είς τούς Αδιαλιίπτως έρίζοντας χαι στασιάζον
τας μεγιστάνας, ώστε Ιννοεϊται δτι τό 1ν Γερμανία κράτος του ήτο ?τι μ ι^ ό - 
τερον. Έν Γερμανίφ επικρατούν αδιάκοποι έμφύλιοι μεταξύ τών έκλεχτορων 
καί τών Αλλων μεγιστάνων καί τών πόλεων πόλεμοι, τών οποίων ό ουτοκρατωρ 
^  ήτο θεατής Αδιάφορος, ή, οσάκις ίπενέβαινε, δέν ηδυνατο να έπαγάγη την κα- 
τάπαυσιν' τελευταΐον έν Ετει 4 473, ένεκα τής σχέσεως είς ίιν περιήλθεν ο Φρε- 
δερίκος Γ ' πρός τόν τότε δοΰχα τής Βουργουνδίας Κάρολον τον βρασυν, συνε- 
δέθτ,σαν ουθις τά Γερμανικά πράγματα με τήν δλην Ευρωπαϊκήν Ιστορίαν. Διά 
νά έννοήσωμεν δε καλώς τά μετέπειτα συμβάντα, άνάγκττ^’ άναδράμωμιν έπΙ 
μικρόν είς τήν Ιστορίαν τοΰ Βουργουνδικοΰ δουκάτου.

*Ότε έν έτει 4364, έξέλιπεν & πρεσβύτερος χαπετικός τών δυναστών τής Βουρ
γουνδίας θΤχος, ό τότε βασιλεύων τής Γαλλίας Ιωάννης ό αγαθός έδωκε το 
χηρεΰσαν τοΰτο φέουδον είς τόν νεώτατον υΙόν του Φ ίλ ιπ π ο ν  τον το λ μ η 
ρόν, ϊνα ίρ χη  αΰτοΰ χληρβνομιχώς* δ πρώτος οδτος Οΰολινσιανός δούξ, 4364 
-“ 4404, έπεξέτεινε τή» Βουργουνδίαν, περιλαβών είς αυτήν χώρας, αιτινις, 
χαθό Γδι« χτίσματα («11θϋυΐθ)| ήδυναντο νά μεταβιβαίθώνι χαί γυναίκας. 01
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δΐ τρίΐς βλλίΚίίλλτ,λοι αυτοϋ διάδοχοι τοσοΰΐον τ,υί^,9αν, δ(2ΐι νυνοιΧΕνίΐιΐν ΙδίωΓ, 
χτγ'ματά των, ώβτ* ή Βο«ργουν8{« κατίστη κράτος Ισχυρίτατον. Ό  οίος 

Τθ3 Φιλίπηου, ό ιτοίλάκις ίν τή Γαλλική ιστορία μντ,μονϊυβιΐς Ι ω ά ν ν η ;  
ί  ά τρ ά μ η τ ο ;,  4404— 1 4 Ί 9 ,  ηνωη μετά τη; Βουργουνδία; τα; πλουοία; 
καΐ άκμαία; Γαλ)ικ«; κάτω χώρο; κβΐ το'3; μοχίμου; κατοίκου; του Ίουρασίου 
2 ^ υ ; . ’Ο του Ίωάννου υΙ&; κοί διάδοχο; Φ ίλ ιπ π ο ;  έ ά γ α θ δ ; ,  1419 —
1467| «ροβϊχτηοβτο ά^’ ίνδ; μεν κοί τά; λοιπδ; κάτω χώρο;, άψ’ ίτέρου δε, διί 
τοδ ουμίιββομοΰ βΰτοΰ με τον ββοιλία τη ; Γαλλία; Κάρολον τον Ζ (αελ. 338), 
καΐ «λείατα; Γαλλικά; χώρα;, δοτέ τδ Βουργουνδικδν κράτος ίξηπλώβη τδτε 
μέ^ρι ^εδδν  των Παριβίων. Όταν μετά τδν θάνατον τοΰ Καρόλου Ζ , δ υΐδ; χαΐ 

.διάδοχό; του ΑουδοίΓκο; ΙΑ' ίπεχείρηβε νά ταπείνωση απαντα; τοίι; &ποτελεΤς, 
ό δοδξ τη; Βουργουνδία; περιήλθεν εί; ̂ ήξιν μετ' αϋτοΰ, Ιδίω; προτρεπόμενο; ΰπδ 
του υΙοΰ του χαΐ μετέπειτα διαδόχου Κα ρόλου τοϋ  θρ α β εο ς ' εχων δε *υ- 
σιχοίι; βυμπράχτορα; κατά των μοναρχικών τοΰ βασιλέιυ; βουλευμάτων, τόν τε 
δοδχα τή; Βρετανία; και του; ίλλου; ανώτερου; εύπατρίδα; τή ; Γαλλία;, βονε- 
κρότηβε μετ'αυτών, περί τά τόλη τοΰ 1464, βυμμαχίαν, όνομαβθεΤβαν αυμ- 
μ α χ ία ν  ΰπδρ  το ΰ  κ ο ινού  ουμ^ρόροντο; (ΙϊΒυβ ιΐυ Κίεη ρυΚΙίο). Ό  
πολυάριθμο; των συμμάχων στρατδ; όπολιόρκησεν όν Παρισίοι; τδν βασιλέα* 
άλλ’ ό πανούργο; ουτο; άνήρ, δ)βεληθ€ΐ; άπδ την άσυμρωνίαν ητι; Ιπεχρατει 
ψυσιχφ τφ  λόγερ παρά τοΤ; πολεμίοι;, διά τδ ποίκιλαν και αντίθετον των συμ- 
βερόντων βδτών, χαΐ άπδ τδν οξΰν καΙ αστίτον τού Καρόλου τού θρασε’ο; χα
ρακτήρα, συνεδιβάσθη μετά μεν τή; Βουργουνδία; ίδια, τή 5 Όκτωβρίου 1465, 
μετά δδ των λοιπών τή 29 τοΰ αυτού μηνδ;, όνδοδ; εΐ; ολα; αυτών τά; άςιώ' 
σει; χαΐ άπαιτήσει;, άλλ’ άπιρυλαξάμενο; έπειτα νά άναλάίη τά παραχωρηθεν- 
τ ι ,  δπερ καΐ χατώρθωβε τφόντι. —  Τζε 4467, άποθανόντο; Φιλίππου τοΰ αγα
θού, διεδίχθη την αρχήν αυτού ό μόνο; νόμιμο; υίό; του Κ ά ρ ο λ ο ; ό θρα
σ ύ;, άνήρ μάχιμο;, άλλ' άγέρωχος και άσυνετυ;. Ε ΐ; το έκ ποικίλων στοιχείων 
συγκροτηθέν Βουργουνδικδν κράτα; ύπήρχεν ϊτ ι άπδ τοΰ Φιλίππου πολλή δυσα
ρέσκεια ένεκα τών πολλών υπ* αυτού άπιΰληθεντων ^όρων' ή δυσαρέσκεια αυτή 
ηίίξησεν έτι μάλλον όπί τοΰ Καρόλου, διότι ουτο; ήτο πολύ δαπανηρότερο; τοΰ 
πατρό;* ό δδ Δουδοΰϊχο;, ώ^ελοόμενο; έχ τούτου, ύπεχίνει λάθρα αδιάλειπτου; 
κατά τοδ νέου δουχδ; στάσεις. Ό  Κάρολο;, πληροφορίιθείς περί τών σκευωριών 
τούτων τοδ βασιλέω;, συλλαμβάνει αύτδν ε ΐ; Περόννην, 2που εΤχεν έλθει νά τδν 
έπισχε^θή ό Λουδοβίκος, 4468, κοί, ίή  14 Όκτΐι)βρίου, τον άναγκάζει νά ύπο- 
χράψη συνθήκας, δι’ ών ουτο; έπεκύρωσεν άπάσα; τά ; προηγούμενα; παραχω- 
^ σ ε ι;,  συνήνεσε νά έκλειψη σχεδόν πάσα ύποχρέωτι; ύποτελείας τού Καρόλου 
ώ ; πρδ; την Γαλλίαν, Ιδίως δε νά παύσωσιν ίχοντα τά Γαλλικά παρλαμέντα 
δικαιοδοσίαν έπί τή ; Φλανδρία;. Ό  Λουδοβίκο; ύπέγραψε ταΰτα πάντα έξ άνάγ- 
γχη;· καΐ άπδ τού 1470 Ιπεχείρησεν, ότε μεν διά πολέμου, ότε δε διά πανουρ
γία; θαυμαστή;, νά χολοβώση τδ κράτος τοΰ Καρόλου* αυτό; δδ ού μόνον άντέ- 
στη, έχων βοηθόν και τδν τότε ίιπεριοχύσοντα έ> ’Δγγλί^ Έδουάρδον Δ , τοΰ 
όποιου είχε λάβει, ε ΐ; δεύτερον γάμον, σύζυγον τή» άδελφήν Μαργαρίταν, άλλα 
άμελέτησε καΐ τύ βασιλικόν ά|ίωμα νά πιριποιήση ε ΐ; τδ χράτο; αυτού. Εν
τεύθεν έπηγασεν ό στενός βύτού σύνδεσμο; μετά τού αότοκράτορος Φρεδερίκου Γ .

Ό  Κάρολο; ήλπεσε νά έπιίύχη το βασιλικόν άξί<ι)μα διά συνδρομή; τώ  αυτό*
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Τ.ρΐϊοροί, 8ι4τι, Ικιτοχώ·» 5πβξ την φιλίαν τοΰ Φρβίίρ’χου, ητο βίββιοί χαΐ ηιρί 
της εϋνοίας τοϋ «άπα, οατις ήξίου ϊτ ι τίτ», οτι 2χ»ι το δικαίωμα τοΰ ίιιονί- 
μίΐν την βαοιλικην ίξοοσίαν χβι τοΰ όιιοίου δημιοόργημβ ητο, ώς γνωβτόν, ό 
Φρίδιρΐκος. Ό  αύτοκρίτ(>)ρ πάλιν δπεθύμίΐ να νυρφεόβη τον οΐόν του Μζζιμι- 
λιανον, νεον ίυιι8ή, λαμπρόν χαΐ Ιπποτικόν, μ* την μονογενή ίυγβτίρα καί 
κληρονόμον του Καρόλου Μαρίαν, Τνα περιποιτ'στι ίίς  την οικίαν του τό ίαχυρόν 
χαΐ πλοντιον δουκίτον τής Βουργουνδίας. Εις την γινομένην ίπ ΐ τούτφ βυνέν- 
τιυςιν τών δύο ήγεμόνων, «ίς Τρευίρας, κβτα Σεπτίμδριον τοΰ 1473, ο Κάρο
λος δυαηρεατηαε και περιεφρόνηβ* τους Γερμανούς, δια τής αλαζόνας αύτοΰ πο
λυτελείας. Ό  Λουδοβίκος ΙΑ’ ώφελήΟη άντούτοις άπό την άπουβίαν τοΰ Κα
ρόλου, Γνο κατοβάλη τους όλιγώτερον ίβχυρους αίιτοΰ Ιχβροϋς, τους προηγου- 
μίνως κατ' αΰτοΰ συμμαχήααντας. ΚαΙ κατα τοΰ Καρόλου δε αΰτοΰ άντόπραττε 
λάθρα καΙ υιηκίνιι πολυειδεΤς πολεμίους, βυνεννοηβιΐς Ιδίως μετά τού Φρεδερίκου 
καί άγωνιοθεΐς νά γεννήοη υπονοίας εις τό περιδεες και μικρολόγον πνεϋμάτου. 
Ευρε δέ ιίς τοΰτο ουνεργόν δραατηριώτατον αυτήν την άγίρωχον φιλοδοξίαν τοΰ 
Καρόλου, δϊτις δεν περιωρίαβη νά ζητήαη τό βαβιλικόν άςίωμο, άλλ’ άπητητε 
νά προχενριβθή και έπίτροπος τοΰ αΰτοκράτορος έν Γερμανίφ. Έντεδβεν, δυαα- 
ρεατηθόντος τοΰ Φρεδερίκου, διεκόπηβαν αΤφνης αί διαπραγματεύβεις, χαΐ τότε 
ό Κάρολος ίζήτι,αΐ ν’ αύςήοη ?τ; μάλλον τό νεον βααίλειον τό όποιον ήλπιζε 
νά Ιδρυηι, χυριεύων μέρος τής βρχιεπιακοηής Κολωνίας, καί Ιπολιόρκηοε μετά 
βτρατοΰ φοβερού τό Νουυβιον (Νυγ»), άπό τής 29 Ιουλίου 1474 μέχρι τής 28 
Ιουνίου 1475. Καί έπτ,λθε μεν κατ’ αδτοϋ μέγας Γερμανικός στρατός· άλλ’ 4 αύ- 
τοκράτωρ, άντί νά έπιχειρήση άγώνα κρίσιμον πρός τον άπειρηχότα έχ τής μα- 
κρδς έχείνης πολιορκίας Βουργουνδικόν στρατόν, ήρχισε διαπραγματεύσεις, καδ’ 
ος ό μεν Κάρολος παράτησε τά περί τής άρχιιπισκοπής Κολωνίας ^υλευματα, 
ό δ* Φρεδερϊκος ΰπέσχετο νά μείνη ουδέτερος εις τόν πόλεμον τόν όποιον ό Κά
ρολος άπεφάσισε τότε νά κίνηση κατά τοΰ δουκός Λοθαριγγίας καί κατά τών Έ - 
λυυητίω*· συγχρόνως &1 έγένετο, ώς φαίνεται, πάλιν λόγος περί τοΰ γάμου τοΰ 
Μαςιμιλιανοΰ καί τής Μαρίας.

Ό  νέος ουτο; πόλεμος τοΰ Καρόλου, ό ίπαγαγών έπί τέλους τήν πτώσιν τοΰ 
Ισχυρού Βουργουνδιχοΰ κράτους, προήλβεν άπό τών έξής αιτιών. Ό  έξάδελφος 
τοΰ αΰτοκράτορος Φρεδερίκου, ό τής Τυρολίδος ίρχων Σιγεμοΰνδος, ιΤχεν, έπ’ 
4λίγοις χρημ3<Ί'’ι ενεχυριάσει είς τόν Κάρολον τόν βρασυν τά κυριαρχικά δί
καια οσα έσωζεν ό Άψοβουργιχός οΤχος ιίς Αλσατίαν, είς Βρεισγαυίαν, Συνδ- 
γαυίαν καί Έλουτ,τίαν' ό δε Κάρολος διώρισεν ε’ς αυτάς έπίτροπόντου τρα
γών τινα εύπατρ'δην, προκαλέσαντο διά τής αδστηρότητος του γενικήν άγανά- 
κτησιν. Ό  Λουδοβίκος ΙΑ ', ώφελούμενος καί άπό ταυτην, ώς άπό πάσαν άλλην 
δυσχέρειαν τοΰ Καρόλου, διενήργησε τήν συνδιαλλαγήν τών Έλουητίων μετά τοΰ 
’Λψοβουργιχοΰ οΤκου, 1474* καί τότε δ Σιγεμοΰνδος προέτεινε νά άποδώση είς 
τόν Κάρολον τά χρήματα δι* « εΤχον Ινεχυριασθή «ί χώραι έκείναι. Ά λλ’ δ 
Κάρολος δεν βυνήνεσεν, ώστε βΐ άπό Βασιλείας μέχρι Στρασβούργου Γερμα- 
«ικαί πόλεις καί οΐ Έλουήτιοι συνεμάχησαν Τνα ΰπερασπισΟώσι τά δίκαια αΰ- 
τών, προστατοΰντος τοΰ Σιγεμούνδου. Μετ’ αυτών συνετάχδη καί δ δουξ Λοθα- 
ριγγίας 'Ρενάτος Β' (ϊγγονος τοΰ ’Ρενάτου, οδ «ολλάχις έν τη Ιταλική Ιστο- 
ρίφ έμνημονεύϊβμβν, σελ. 328,339), δβτις εΤχε μέν άναγκασβή ν’ άναγν<»>ρΙ»η
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την κυριαρχίαν τοΰ Εαρίλου, άλλ’ Ινίμιβίν Ιπιτηί((αν τϊ^ν «ερίβτΑαιν ν' 
ίποδάλη τϊν ζυγίν το». ΟΙ αύ-χμαχοι ^λπιβαν «Ις την αυνίρομην χβΐ του αΰτο- 
κράτορο^ Φρίδίρίχου καΐ Του ρ«αιλέω< της Γαλλίας Λουδοβίκου ΙΑ'· ίλ λ ’ ό 
πρώτος, {νίκα τών πςρΙ του γάμου τοΰ υΙοΰ του Ιληίδων του, Ιγχατέλιπε, χατα 
το οόντ,θςς, το χοινον αυμβίρον τοΰ Γςρμανικοΰ κράτους, και, ώς ιϊίομϊν, βυν- 
ωμολάγηβίν ϊίριζνην* 6 δλ Λουδοβίκος ΙΑ ', άφου παρίσκιΰιβίν εις τδν Κάρολον 
άχθρδν Ιτηχίνδυνον, Εσπευαε ν4 αυνομολογιζοη μιτα τοΰ δουκδς έννειίτη άναχω- 
χας, ΐν* άνετώτερον Ιπιδιώξη τα λοιπά άν τη Γαλλικά μοναρχικά ^ουλεΰμα· 
τά του.

Ό  Κάρολος, Ιμβαλών προ πάντων εις Λοθοριγγίαν, κατέλαβε τούτο τά δου- 
κάτον* Επειτα δε δρμη«, κατά Ιανουάριον τοΰ 1476, μετά ατρατοΰ 50— 60,000 
άνδρων είς Έλουητίον αλλά ένταΰθα Επαθε, τή 3 Μαρτίου, περί Γ ρ α ν β ΰ ν α  
^τταν δλοαχερη, άπο τών γενναίων Εκείνων δρειτών, τών δποίων ηυξηαεν Εκτοτε 
Ετι μίλλον ή πολεμική «ριτ,μη. Ο Κάρολος, έ{ω ιρρενών γενδμενος, συνεχρίτη- 
βε νέας και Ετι μείζονας ποραβχευάς, διά νά Εκδικηβη τους περιγρονουμίνους 
Εκείνους άντιπαλους’ άλλά τη 2  Ιουνίου τοΰ βύτοΰ Ετους, άντιπαραταχθίντων 
τών δυο στρατών περί Μ ού ρτενον, κατετροπώίίηίαν ουθις ο5 Βουργοάνδιοι;! 
Ο αύτοχράτωρ χαΐ 6 πάπας ήθίληβαν τδτε νά μετολαβτ^βσι μεταξύ Καρδλου 

και Ελουητίων δ δουξ όμως δεν Ιπείβετο ε!ς ούδεμίον παραχώρηβιν’ όθεν οί 
Ελβυιζτιοι Εγκαβιδρύουσι τάν δοΰχα τής Λοθαριγγίας εις τά κράτος βύτοΰ, Επελ- 

βδντος δά τοΰ Καρδλου κατ’ αυτών. Εν άρχή τοΰ Ίανουαρίου δ 477, ήτταται ούτος 
τά τρίτον, χαίπερ γενναιδτβτβ, ώς πάντοτε, άγωνισβείς, και πίπτει Εν τή μάχη 
ταιίτη.

Μετά τάν βάνατον του Καρδλου, διελιϊβη τά μΕγα Βουργουνδικάν κράτος. Ό  
άρχιδούξ Μαξιμιλιανάς, ί  τοΰ ούτοχράτορος Φρεδερίκου υίάς, μετΕπειτβ δε καί 
βΰτοκράτωρ, συνεζευχβη την μονογενή τοΰ άποθανόντος θυγατΕρα Μαρίαν καΐ Εχ- 
λ^ονδμησεν ολας τάς Βουργουνδιχάς χώρας δσαι ήσαν Γερμανικά φίουδβ, χβΐ 
Γ  'ν *  χώρας* τά δΐ κύριον δουκάτον τής Βουργουνδίας χαΐ δλα τά
I α λ λ ι^  αύτοΰ ^Εουδα, χαθά μή δυνάμεν» νά χληρονομηθώσιν δπά γυναιχάς, 
Εβεωρηβησαν χηρεύοντα χαι χατελνΙ^δηβαν ύπά τοΰ βασιλΕως Λουδοβίκου ΙΑ'. 
Ο τελευταίος οδτος άπΕβη ^δη 6πΕρ ποτέ Ισχυράς, διάτι ουδείς τών μεγάλων 

υποτελών έζεο Εχτοτε Ενάμιλλος αύτοΰ χαΐ ίπαντις ήσβν διηρημΕνοι πράς άλλή- 
λους. Ο βασιλεύς Εξιναντίας ηύπίρει χρημάτων χαι ηυξησε τάν μάνιμον αύτοΰ 
•τρατύν. ΆπΕβανε δά 6 Λουδοβίκος ΙΑ ' τή 30 Αΰγοΰστου <483, καί ά βύτο- 
χράτωρ τής Γερμανίας ΦρεδερΤκος Γ  τή  <3 Αύγοάστου <493.

ίΚΑΟΧ ΤΒ£ ΗΕΧΒε 1ΣΤ0Ρ1Α2.
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