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Μέγας 'Ολλανδός φιλόλογος τών καθ’ ήμάς χρό
νων ό Κόβητος εΐπεν έν λόγφ τίνΐ αύτοϋ τά έξής· 
«Ούτός έστι ό λαμπρότατος "ίων γραμμάτων καρ
πός, άπό τών μεγάλων δήλον δτε άνδρών, μεθ’ ών 
έπί πολύ άνετράφης, νά πορίζησ'αί τι, δι’ ού ή ψυχή 
εις τό αύτό ύψος καί φρόνημα αίρεται.» Άν τοιοϋ
τος άναγνωρίζηται ό καρπός καθόλου τών γραμμά
των, μάλιστα δέ τής Ιστορίας, νομίζω ότι τά ιστο
ρικά τής' ήμετέρας πατρίδος πρόσωπα πρέπει νά 
γνωρισθώσι καλλίτερον εϊς τούς ήμετέρους συμπολί- 
τας, ίνα προφυλαχθώσιν άπό τήν μικροψυχίαν καί 
τήν άπελπισίαν, ά παρασκεύασαν αί παντοΐαι τοϋ 
έθνους περιπέτειαι αί έπελθοϋσαι ή μία μετά τήν 
άλλην κατά τούς τελευταίους χρόνους. Ή πάτριος 
ήμών ίστορία κατά τήν ομολογίαν πάντων τών αιώ
νων, βρίθει μεγάλων άνδρών θαυμαστών γενομένων 
δι’ έργων, ά καί τότε καί σήμερον έκπλήττουσι τον 
κόσααν. Είς δέ τών μεγάλων τούτων άνδρών τής 
μεγάλης ήμών κατά τον μεσαίων» αυτοκρατορίας, 
είναι καί ό 'Ηράκλειος ό βασιλεύς, ού τά έργα μέλ- 
λομεν εφεξής νά έξιστορήσωμεν πρός παρηγοριάν 
καί πρός μεγαλοφροσύνην τοϋ ‘Ελληνικού λαοΰ. Πα
ρακαλώ δέ πάντας τούς διδασκάλους τοΰ Ελληνι
κού λαοΰ νά διδάξωσι τούς μαθητάς των το μά
θημα τοΰτο τώρα κατά τήν μεγάλην Τεσσαρακο
στήν, ότε ψάλλεται έν τή έκκλήσίιρ τό τροπάριον. 
«Τή ύπεομάχφ στρατηγώ τά νικητήρια, προσεγγί
ζει δέ καί ή παρασκευή τής Ε. έβδομάδος τής 
μεγάλης ήμών Τεσσαρακοστής, ότε τελείται ο α
κάθιστος ΰιινος, δν ή ’Εκκλησία καθιέρωσε κατά 
τούς χρόνους τοΰ Ηρακλείου ^λαβοΰσα άφορμήν έκ 
τών λαμπρών έργων τοΰ βασιλέως καί έκ τής ανυ
πόκριτου θεοσεβείας αύτού, ίνα δείξη τήν ευγνωμο

σύνην αυτής έπι τή μεγάλη ’’.οΰ Θεοϋ εύμενείά καϊ 
σύνορο μή.
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Πάντες γινύόσκομεν τό τροπάριον
«Τή ύπερμάχω στρατηγώ τά νικητήρια ! 
ώς λυτρωθεΐσα τών δεινών ευχαριστήρια 
άναγράφω Σοι Λ πόλις Σου, Θεοτόκε.
Άλλ’ ώς εχουσα τό κράτος άπροσμάχητον 
έκ παντοίων με κινδύνων έλευθέρωσον, 
ϊνα κράζω Σοι,^χαϊρε νύμφη ανύμφευτε.» 
Τοΰτο μεταφραζόμενου εϊς τήν καθωμιλη- 

μένην γλώσσαν εχει ώς έξής·
«Ή δόξα τής νίκης ανήκει εϊς Σέ,τήν Θεο

τόκον, εϊς σέ τήν ΰπέρμαχον στρατηγόν μου ! 
Και διά τοΰτο έγώ ή πόλις Σου, άφ ’ οΰ έσώ- 
θην έκ τοΰ φοβερού κινδύνου, αναγράφω εϊς 
Σέ τήν ευγνωμοσύνην μου καϊ Σέ Ικετεύω νά 
μέ σώζης καϊ τοΰ λοιποΰ έκ παντοίων κιν
δύνων διά τής δυνάμεως Σου, ήτις είναι 
άκατανίκητος, ϊνα κράζω Σοι εύγνωμο- 
νοΰσα καϊ δοξολογούσα, χαΐρε νύμφη άνύμ- 
φευτε.»

Ώς βλέπετε έκ τού τροπαρίου τούτου μέγα 
κακόν έπεκρεμάσθη ποτέ εϊς τήν Κωνσταν- 
τινούπολιν.άλλ’ή δύναμις τής Παναγίας καϊ 
τοΰ Θεοΰ έσωσε τήν πόλιν- Ποιον δέ ήτο τό 
κακόν τοΰτο μέλλομεν έφεξής νή διηγηθώ- 
μεν. ' ·Γ|

Πρό 1300 έτών, ακριβώς κατά τό έτος 610 
μετά Χριστόν έγένετο βασιλεύς τοΰ Βυζαν-



226 - - 227 -
τιακοΰ Κράτους ό Ηράκλειος έκ Καππαδο- 
η ας.Τό κράτος τοΰτο άλλοτε ήτο απέραντον. 
Περιελάμβανε δλην τήν ’Ιλλυρικήν Χεοσό- 
νησσον, δλην τήν μικράν ’Ασίαν, την Συρίαν 
καί Παλαιστίνην, την Αίγυπτον και άλλας 
χώρας. Άλν ’ ένθεν μέν οΐ έμφύλιοι πόλεμοι 
καΐ αί φοβεραϊ κατά βασιλέων συνωμοσίαι 
καΐ φόνοι, ένθεν δέ οΐ εξωτερικοί έχθροί. οϊ
τινες πανταχόθεν περιεκύκλωσαν αύτό συνε- 
τέλεσεν όίστε νά διατρέξη τόν έσχατον 
κίνδυνον, νά έκλίπη άπό τοϋ προσώπου 
της γης. Άλλ’ ό Θεός, δστις άείποτε 
έδείχθιι πρός ήμάς εύμενής, έσωσε καϊ 
την φοράν ταύτην τό έθνος ήμών έκ τοΰ 
φοβερού κινδύνου ΟΙ εχθροί, οϊτινες περιε
κύκλωσαν αύτό πανταχόθεν ήσαν Σλαΰοι καϊ 
'Αβαρές έν τη Εύρώπη καϊ οΐ Πέρσαι έν τη 
ΜικράΆσία.Καϊ οΐ μέ /Σλαΰοι ήνωμένοι μετά 
τών Άβάοων είσήλθον καϊ έλεηλάτουν τήν 
χοίραν, οΐ δέ Πέρσαι κατέκτησαν τήν Συρίαν 
καϊ -Παλαιστίνην, σύμπασαν τήν μικράν ’Α
σίαν καϊ είχον στρατοπεδεύση απέναντι τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Χρήματα δέ έν τώ δη 
μοσίω ταμείωδέν νπήρχον,ό δέ στρατός ήμών 
ήτο άποιεθαορημένος καϊ πολλάκις έν μά- 
χαις πρός τους Πέρσας είχε νικηθή. Καϊ ώς 
νά μή ήρκουν πάντα ταΰτα, άνεφάνη καϊ ό 
γαμβρός τοΰ προϋπάρχοντος βασιλέως Φωκά 
όνόματι Πρίσί<ος, δστις έπεθύμει νά κατα- 
λά βατήν βασιλείαν Ταΰτα πάντα έγέννησαν 
είς τήν φυχήν τοΰ νέου βασιλέως Ηρακλείου 
άθυμίαν καϊ διενοήθα νά φύγα είς τήν ’Αφρι
κήν καϊ έκεϊ νά βασιλεύα έγκαταλείπων τήν 
Κωνσταντινούπολιν είς τούς βαρβάρους. 
Άλλ’ έν Κωνσταντινουπόλει ύπήοχε σοφός 
πατριάρχης καϊ σφόδρα φιλόπατρις όΣέργιος. 
δστις μετεχειρίσθη σύμπασαν τήν εύγλωτ- 
τίαν του νά πείση τόν βασιλέα νά άποστή 
τοΰ σχεδίου του,τής έγκαταλείφεως δήλον δτι 
τής Κωνσταντινουπόλεως, δπερ καϊ κατώρ- 
θωσε. Καϊ άπιφάσισεν ό Ηράκλειος νά άγω
ν ισθή ύπέρ τής χώρας του έχων τάς έλπίδας 
του είς τόνΘεόν. Έπειδή δέ δέν ήδύνατο πάν
τας τούς έχθρούς συγχρόνως νά πολεμήσα. 
έκαμε πρός τούς Σλαύους καϊ τούς Άβακας 
συνθήκην, δι’ής παρεχώρησεν αύτοϊς νά κα- 
τοικήσωσι χώρας έν τώ Κράτει του τήν 
Κροατίαν, τήν Σερβίαν καϊ Βουλγαρίαν. 
Άφ’ού δέ οΰτως άπαλλάγη τών ένο(λύσεων 
τών Σλαύων καϊ Άόάρων.άπεφάσισε νά εκ
στρατεύσει κατά τών ΙΙεοσών έξ ών έβλεπεν 
δτι ύπήρχε καϊ ό μέγιστος κίνδυνος. Έπειδή 
δέ δέν ύπήρχον, ώς είδομεν, χρήματα έν τώ 
ταμείω, ό αείμνηστος πατριάρχης Σέργιος 
παρέδωκεν είς τόν βασιλέα τά χρυσά καϊ αρ

γυρά σκεύη τών ναών καϊ πάντα τά χρήματα 
αύτών, ϊνα καϊ πλοϊα έξοπλίσα καϊ στρατόν 
άξιόλογον συλλέξη Ότε δέ τά πάντα ήσαν 
έτοιμα, τότε άπεφασίσθιι ή κατά τών Περσών 
έκστρατεία. Ο Ηράκλειος άφήκε διάδοχόν 
του τόν υιόν του Κοινσταντϊνον, παϊδα έτι 
όντα 10 έτών, τήν δέ διοίκησιν τοΰ Κράτοι/ς 
είς τόν πρωθυπουργόν του Βώνον καϊ είς 
τόν πατριάρχην Σέργιον, ών άμφοτέρων έγί- 
νωσκετήν σύνεσιν καϊ τήν ικανότητα. Άφ’ού 
δέ τά πάντα καλώς παρεσκεύασε προσήλθεν 
είς τόν ναόν τής άγιας Σοφίας μέ ύποδή- 
ματα ούχϊ πορφυρά, ώς έφόρουν οΐ βασιλείς, 
άλλά μέ τά μέλανα τοΰ μαχητοΰ καϊ πρηνής 
πεσών ένώπιον τοΰ ίεροΰ παρεκάλεσε τόν 
Θεόν έξ δλης φυχής είπών τούς έξής λόγους·

«Δέσποτα Θεέ καϊ Κύριε ήμών Ίησοΰ 
Χριστέ, μή θε/ή ιης ποτέ νά παραδώσιις ή
μάς διά τάς άμαρτίας ήμών είς τούς έχθρούς 
πρός όνειδος, άλλ’ εύσ.πλαγχνίσθητι καϊ δός 
ήμΐν τήν νίκην.ϊνα μή καυχηθώην σΐέχθροϊ 
ήμών, οϊτινες είναι καϊ έχθροί Σου δτι κατέ
στρεφαν τήν πίστιν ήμών και τό κράτος.»

Έπειτα στραφείς πρός τόν πατριάρχην 
είπε

«Είς χεϊρας τοΰ Θεοΰ καϊ τής Θεομήτορος 
καϊ σοΰ άφίνω τήν πόλιν ταύτην καϊ τόν 
υιόν μου»

Καϊ ταΰτα είπών έλαβε τήν είκόνα τοΰ Σω- 
τήρος έκ τοΰ ναοΰ τής άγιας Σοφίας, ήτις 
έλέγε'ο άχειροποίητος. καϊ πορευθεϊς πρός 
τήν παραλίαν έπεβιβάσθη έπϊ τοΰ συναχθέν- 
τος αυτόθι στόλου έπευφημούμενος και εύ- 
λογούμενος ύπό λαοΰ άναριθμήτου, έν τώ 
μέσω τοΰ οποίου ήκούετο ή εύχή. ϊνα ό βα
σιλεύς βάφα έρυθρόν έκ Περσικών αιμάτων 
τό μελαμβαφές αύτοΰ πέδιλον. Καϊ ό Θεός 
είσήκουσε τής προσευχής τοΰ εύσεβοΰς βα- 
σιλέως καϊ τοΰ περιεστώτος ; λαοΰ καϊ τών 
θερμών παρακλήσεων τοΰ πατριάρχου καϊ 
άνέοειξε τά στρατεύματα τοΰ βασιλέως νι
κηφόρα κοϊ έξεδίωξε έκ τών χωρών τής μι
κρής Ασίας καϊ τής Παλαιστίνης τούς έχ
θρούς καϊ έσωσε τήν Χριστιανικήν πίστιν καϊ 
ήλευθέρωσε τούς ομοφύλους του έκ τής δου
λείας. Καϊ ίδοΰ πώς έγινε τό πράγμα

Ώς ό Ηράκλειος έπεβιβάσθη είς τά πλοϊα. 
δέν έπήλθεν άμέσως κατά τών Περσών, οϊ
τινες ήσαν έσκηνωμένοι είς τήν άπαντικρυ 
τής Κωνσταντιτουπόλεως παραλίαν, άλλ’ 
έπλευσε μακράν πρός νότον, είς τόν Ίσ- 
σικόν κόλπον τόν άπέναντι τής Κύπρου. Τό 
στρατήγημα τοΰτο ήτο σοφώτατον διά τούς 
έξής λόγους. Πρώτον διότι άπέφευγε νά 
έλθη εύθύς είς σύγκρουσιν πρός τούς Πέρσας

•κατά τά πρόθυρα μάλιστα τής Κωνσταντι
νουπόλεως, δπου άν ένικάτο, θά είχε ώς ά
μεσον έπακολούθιιμα τήν κατάλή’φιν τήςπό- 
λεως ύπό τών Περσών καϊ τήν καταστροφήν 
τόΰ Βυζαντιακοΰ Κράτους./ Έπειτα δέ δέν 
συνέφερε καϊ άνευ προηγουμένης άσκήσεως 

^ήαϊ φροντιματισμοΰ τόΰ στραττΰ νά συνάφη 
μάχήν πρός έχθρούς; οϊτινες πολλάκις είχον 
μέχρι'τοΰδε άνακαρυχθή νικηταϊ, καϊ οϊτινες 
ήσαν καϊ πολυαριθμότεροι . Έπειτα άλλος λό
γος, δστις ήτο ναϊ οημαντικώτερος, ύπήρχεν 
ό έξής. Ή χώρα, είς ήν άπεβιβάσθα. ήκαλου- 
μένή Κιλικία, φράσσεται πανταχόθεν ύπό 
άδιαβάτων όρέων τοϋ καλουμένου Ταύρου 
καϊ Άμανοΰ, άπεο έχουσιν είς έν μέρος μό
νον έκάτερον πύλας. δι ών είναι -δυνατόν 
νά εΐσέλθη στρατός είς τήν Κιλικίαν. Άλλα 
τοΰτο θά ήτο δυσχέρέστατον νά κατορθωθή 
παρά τών· Πέρσών. νά διέλθωσι διά πνλών 
φυλαττομένων ύπό τοΰ Ηρακλείου. 4<ατά 
θάλασσαν δέ ένταϋθα ούδένα· είχε φόβον, 
διότι όΐ ήμέτεροι έθαλασσοκράτουν. Έν 
τοιαύτη θέσει συνέφερε πολύ είς τούς ήμετέ- 

1 ροΰς νά συναφθή ή πρώτη μάχη, διότι είχον 
σύμμαχον τό όχυρόν τοΰ τόπου. ’Αλλά καϊ 
τέταρτον κέρδος ύπήρχεν ένταϋθα.Οΐ Πέρσαι 
βλέπόντες δτι ό Ηράκλειος θά ήπείλβι αύ
τούς έκ τών όπισθεν, θά έγκατέλειπον τήν 
παράλιαν τοΰ 'Βοσπόρου καϊ θά ήρχοντο νά 
πολεμήσωοιν αύτόν δπου καϊ άν τόν εΰρι- 
σκον, και όΰτως θά άπηλλάσσετο ή. προιτεύ- 
ουσα έκ τής στενοχώριας Ύπό τοιούτων σο
φών σκέφεών κινούμενος ό Ηράκλειος προε- 

Όίμασεν νά άποβιβασθή είς τήν Κιλικίαν. Καϊ 
πρώτον έργον αύτοΰ ένταϋθα ήτο νά αύξήσα 
τόν στρατόν του καλέσας πρός βοήθειαν τάς 
φρουράς τών παραλίων πόλεων καϊ τών 
όοέων Άφ ’ ού δέ τοΰτο έγένετο,"τότε έπε
δόθη είς τήν άσκησιν τοΰ στρατοΰ, είς έφό— 
δους. είς ύπόχωρήσεις, είς διωγμούς, .είς 
παρατάξεις λοξάς ή εύθείας, · άπερ πάντα 
έδηλοΰντο1 διά τών σαλπίγγωι . Οΐ στρατιώ
ται έπειθάρχουν μετά προθυμίας, βλέπόντες 
και τόν βασιλέα αύτόν μετέχοντα πάντων τών 
γυμνασίων καϊ συμπονοΰντα μετ’ αύτών. 
Έπειτα έκ τών·καθ’ έκάστην ήμέραν λόγων 
τοΰ.βασιλέως ένόουν δτι ό άγώ.ν ήτο ύπέρ 
πίστεως καϊ πατρίδος, ή δέ είκών τοΰ ι Σω- 
τήρος. ήν έφερεν άνά χεϊρας ό βασιλεύς, ένέ· 
πνεεν ούτοϊς θάρρος καϊ έλπίδα είς τήν νί
κην καϊ πάντως νΰν έπόθουν νά .ίδωσι τόν έχ

η θρόν, ϊνα δοξάσωσι τάδπλα των καϊ έλευθε- 
ρώσωσι τήν πατρίδα των καϊ τήν πίστιν των 

-Ύκ τών πολεμίων.
Οΰτως είχον οΐ ήμέτεροι έν Κιλικία, δτε 

οΐ Πέρσαι φοβούμενοι μή άποκλεισθώσιν ύπό 
τοΰ' Ηρακλείόύ,γαϊ διακοπμ’ή πρός τήν ίδιαν 
χώραν συγκοινωνία ήναγκάσθησαν νμ άνα- 
ζεύξωσι καϊ ,νά δράμωσιν είς Κιλικίαν, ένθα 
συνήφθη κρατερά μάχη έκατέρωθεν. κμθ’ήν 
οΐ ήμέτεροι άνεδείχθησαν τή βοήθεια τοΰ 
Θεοΰ νικηταϊ, τρέφαντες tic φυγήν τοφς 
Πέρσας. Μετά τήν νίκην ταύτην, ήτις άνε- 
πτέρωσε. τό φρόνημα τών στρατιωτών ύπερ- 
έβη ό Ηράκλειος τόν Ταύρον τό όρος καϊ 
διελθών διά τών πεδιάδων τής Καππαδοκίας 

ι έφθαρεν είς,τόν *Αλυν  ποταμόν Ένταϋθα 
1 έν τώ Πόντω άφήκε νά διαχειμάση ό στρα- 
i τός, ούτος δέ άπήλθεν είς Κωνσταντινούπο

λην, ϊνα έξομαλύνη τά πράγματα πρός τούς 
Σλαύους καϊ Άβαρας, οϊτινες έν τώ μεταξύ 
θαρρυθέντες παρεσκεύαζον νέα πράγματα 
είς τούς ήμετέρους. καϊ τοΰτο δπως έν τώ 
μέλλοντι δ«νηθή άπερισπάστως νά έξακό- 
λουθήση τόν κατά, τών Περσών πόλεμον. 
Καϊ πράγματι, άφοΰ έξωμάλυνε πάσαν δια
φοράν, άνεχώρησεν είς τόν Πόντον, ένθα 
περιέμενεν αύτόν ό στρατός, άγων . Καϊ 
πεντακισχιλίονς έτι λογάδας άνδρας οΰς 
παρέλαβεν έκ Κωνσταντινουπόλεως καϊ έφθα- 
σε μεθ' δλων τών στρατευμάτων τον είς 
Τραπεζοΰν,τά. Ό 'Ηράκλειος σκοπόν είχε νά 
είσβάλη κατ’ εύθεϊαν είς τό Περσικόν κράτος 
καϊ νά πολεμήση τούς έχθρούς έν τή ιδία 
έαυτών χώρα Καϊ πρός ϊοΰτο έκάλεσε πάν
τας τούς χριστιανούς τών χωρών νά συν- 
δράμωσιν αύτόν είς τόν μέγαν αγώνα Οΐ 
Αρμένιοι πολλά καϊ αύτοϊ πάΦόντες ύπό τών 
Ιίερσών καϊ ποθοΰιτες έκδίκησιν συνετά- 
χθησαν μέ τόν Ηράκλειον'.' Είχε -δέ φθάση 
όΰιω συντεταγμένος'· ό Ηράκλειος είς τήν 
Γάζαν κειηένην ού μακράν τής σήμερον πό- 
λεως Ται ρίδοο, δτε έμαθεν δτι ό βασιλεύς 
τών Περσών Χοσοόης μετά 4θ χιλιάδων 
στρατιωτών είχε φθάση κεϊ, ϊνα παρακίο- 
λύση αύτώ τήν προέλευσιν. Ό Ηράκλειος 
ίδών δτι έπέστη ή όίρα μάχης κρισιμωτάτης 
παρέταξε τά τάγματα καϊ στάς έν τώ μέσω 
αύτών είπε τούς έξής λόγους

«Άνδρες άδελφοί υου, οί έχθροϊκ?θ’ ών 
ιιέλλοιιεν. νά πολεμήσωμεν, έχουσι πολλά 
δεινά κατά τών Χριστιανών πράξη. Καϊ νϋν 
έστιν ό άγων νά έι.δικήσώμεν τά ΐερά ήμών, 
άτινα ούτοι έβεβήλωσαν καϊ κατέκαυσαν, 
τάς γυναίκας ήμών καϊ θυγατέρας, άς 
έξύβρισαν. τούς ήμέτέρους άδελφούς, οΰς 
έβασάνισαν παντοιοτρόπως καϊ έφόνέυσαν ή 
ακρωτήριασαν. Ό Θεός δστις συντρέχει 
τόν αγώνα ήμών, έπιβλέπει έκ τοΰ ούοανοΰ 
καϊ θά άνταμείφη τούς γενναίως ύπέρ πί- 
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στεως καϊ πατρίδος αλωνιζόμενους. Μή λη
σμονείτε δέ δτι εϊμεθα έν τώ μέσω της χώρας 
των Περσών και δτι άν ντκηθώμεν,εϊμεθακατε 
στραμμένοι. Άλλά μετά ίάρρους προσέλ- 
θετέείς την μάχην κάΐ πολεμήσαμε μετ 'άν- 
δρείας δοξάζοντες καϊ έαυτούς καϊ τήν πα
τρίδα σάς. Ό Θεός θά άγωνισθή μεθ’ ήμών 
καϊ θά άπολέση τούς έχθρουςοϋ

Ταύτα τού βασιλέως έίπόντος. βαθεΐά έπε- 
κράτησε σιγή. Οί στρατιώται προσέβλεπον 
μετά θάρρους ποδς τδν βασιλέα; άναμένον- 
τες τήν διαταγήν ν,ά προχωρήσώσιν είς μά
χην. Τότε στρατιώτης τού Ηρακλείου πα
λαίμαχος προελθώνΤκ’τών τάξεων τού στρα
τού άπεκρίθή έίςτούς λόγους τού βάάιλέως 
ταύτα'

«Βασιλεύ, τάς καρδιάς‘ ήμών έποίησας 
μεγαλειτέρας. Οΐ.λόγοι Σου ώξυναν τά ξίφη 
ήμών καϊ κατέστησαν ταύτα έυύυχα. Άνε- 
πτέρωσας ήμάς διά τών λόγων Μετά θάρ
ρους προόαίνομεν είς τήν μάχην βλέποντες 
Σέ όδηγούντα ήμάς καϊ θά. έκτε'έσωμεν πι- 
στώς,. δ,τι μάς διατάξης.»

Σύμπας δέ ό στρατός ηύφράνθη έπϊ τοΐς 
λόγοις τούτοις καϊ έπευφήμησε καϊ έθεώρησε 
τούτους ώς προάγγελον τής νίκης. _Ώς δέ 
ταΰτα έμαθεν ό Χοσρόης φοβηθείς απήλθεν 
μετά τού στρατού, καϊ ούιοΓς ό Ηράκλειος 
είσήλθεν είς τήν Γάζαν άμαχητί. Ενταύθα 
εύρον πολλούς θησαυρούς, οιτινες έγένοντο 
κτήμα τών ήμετέρων στρατευμάτων. Έπειδή 
δέ ήλθεν ό χειμών, ό Ηράκλειος ι ατέφυγέν 
είς τήν περϊ τόν Καύκασον χώραν, τήν κα- 
λουμένην ’Αλβανίαν,ήτις διετέλει αύτώ σύμ
μαχος, ϊια διέλθη τόν χειμώνα έν πάση 
ασφαλεία. Ό δέ Χοσρόης πτοηθεϊς ύπό τής 
τολμηρής τού Ηρακλείου έπιδρομής είς τήν 
χώραν του αύτήν άνεκάλεσε πάντα τά πρό 
μικρού χρόνου θριαμβικώς έγ ταΐς έλληνι- 
καΐς χώραις σταθμεύοντα τάγματα αύτού 
καί ,συγκροτήσας έξ αύτών καϊ τών είς τά 
ένδότερα τοΰ Κράτους του εύρισκομένων δυ- 
νάυεων τρεΐςστρατιάς έξέπεμφε αύτάς έπϊτήν 
Αλβανίαν. Ό Ηράκλειος είχεν ηδη'άναχω 
ρήση έκ τής ’Αλβανίας καϊ εισέβαλε είς τήν 
Περσαρμενίαν. Μαθών δ’ δτι οί Πέρσαι διά 
τώνάρίστων αύτών ταγμάτων κατέλαβον τήν 
πρωτεύουσαν τής ’Αλβανίας διευθύνθιι κατ’ 
αύτών. Ήτο ήδη χειμφ.ν καϊ οί ζίερσαι ένό- 
μιζον έαυτούς έν ασφαλεία, άφ’ ού μάλιστα 
ή πόλις είχε πέριξ τείχη ύφήλά Αλλ’ ό Ή+ 

3ράκλειος όδεύσας διά νυκτός ,,ςπέπεσεν αί
φνης κατά τής /πόλεως καϊ μετά κρατεράν 
άντίατασιν τών φρουρούν.τφν στρατιωτών 
έγένετο κύριος τής πόλεως Οί σατράπαι καϊ

οί εύπατρίδαι τής Περσίας,· αί γυναίκες καϊ 
τά 'τέκνα αύτών, οί πρώτιστοι .τών στρατιω
τών έφονεύθησαν ή έζωγρήθησαν ■ ύπο τού 
νικητού. Ό δέ·;στρατάρχης, τών Περσικών 
ταγμάτων έσώθη μέν αύτός διά τής φυγής, 
άλλά τά πολυτελή αύτοϋ δπλα,ι,ή χρυσή 
άσπϊς καϊ μάχαιρα τό δόρυ, ή χρυσή κάΐ 
διάλιθος ζώνη, τά ύποδήματα αύτού έπεσον 
είς τάς: χεϊρας τού φοβερού δορικτήτορος, 
δστις καταδιώξας τούς φεύγοντας καϊ πολ
λούς αύτών άποκτείνας, πολλούς δέ καϊ 
συλλαβών αιχμαλώτους έπανήλθεν είς τήν 
πόλιν, ένθα διέτριφε^τόν χειμώνα έν πάση 
άνέσει καϊ ασφαλεία. Ταΰτα-.συνέβησάν κατά 
τό έτος 624 μ. X. Ώς δέ έμαθε ό Χοσρόης 
τόν όλεθρον ;τών έαυτοΰ στρατευμάτων έν 
Αλβανία διενοήθη νά: φέρη.,πρός τόν Ηρά
κλειον αντιπερισπασμόν συνεννοούμενος 
πρός τούς Άβαρας, ϊνα έπέλθωσι χατά τής 
Κωνσταντινουπόλεως, συγχρόνως δέ έπιτεθή 
καϊ αύτός κατά τοϋ Ήοακλειού καϊ έπιφέρη 
τήν καταστροφήν αύτοϋ. Ό ’.Ηράκλειος-ύπο- 
πτεύσας τούτο ένόμισε> καλόν νά έλθη πλη
σιέστερον είς τήν Κωνσταντινούπολιν, άλλά 
θέλων νά κατενέγκη άκόμη καϊ άλλο κτύ
πημα κατά τών Περσικών στρατευμάτων 
διευθΰνθη διά μέσου τής ’Αρμενίας και Με
σοποταμίας είς τήν Κιλικίαν, ένθα καϊ πρό- 
■τερον ύπέστησαν δεινήν ήτταν οί ΙΙέρσαι. 
Ειχον ήδη φθάση μετά πολλών ήμερών κο
πιώδηπορείαν όιά μέσου όρέων χιονοσκε
πών είς τά Αδένα τής Κιλικίας καϊ είχον 
ΰπερβή τόν Σάρον ποταμόν, δτε έμαθεν δτι 
έπήρχετο κατ’ αύτού ό.Περσικός στρατός:Ό 
βασιλεύς εύθύς κατέλαβε τήν έπϊ τού ποτα
μού ύπάρχουσαν κολοσσιαίαν γέφυραν, χτί
σμα Άδριανου τοΰ αύτοκράτορος τών Ρω
μαίων, καϊ τους παρά τή γεφύρα πύργους, 
οιτινες ύπήρχον έκεΐ πρός ασφάλειαν τής 
γεφύρας. Ώς δέ ήλθον οί. Πέρσαι έδοκίμα- 
σαν νά καταλάβωσι διά τής βίας τήν /γέφυ
ραν. Άλλ’ οί ήμέτεροι άντέστϊισαν κα’ισφο
δρά έκατέρωθεν συνέστη μάχη, καθ’ ήν ό 
Ηράκλειος έδειξεν άπάράμιλλον άνδρείαν 
(όίφας είς τόν ποταμόν γιγαντώδη Πέρσην, 
δν'έφόνευσεν ίδια χε,ιρί Τούτο δέ ίδό.γτεςοί 
Πέρσαι έμειναν έκπληκτοι καϊ άνεχώρησαν 
εύθύς φροντίζοντες έκαστος- πώς -νά^. σωθή 
έκ τοΰ όλέθρόυ. τ -

Έκ Κιλικίας ό Ηράκλειας έστράτευοε είς 
τήν Καππαδοκίαν καϊ'έφθασεν είς ύήν πρω
τεύουσαν τής.χώμας, τήν Σεβάστειαν, ένθα 
διήλθε τόν χειμώνα έν έτει 625—626, ούχϊ 
μακράν τοΰ Εύξείνου πόντου,’όν^πρό τριε
τίας είχε παραπλεύση, ϊνα-έπιχειρήση τήν

μακράν καϊ ένδοξον, ταύτην στρατοί αν ·, -
Άλλ’ έν ω ό.’Ηράκλειος, διέτριβεγ ένταΰ- 

θα.^ρ ^ρσρόμς νέα πάλιν παρεσκεύαζε πράγ- 
μμταρϊνα καταβάλη τόν έχθρόγ τρμ. Πρός 
τούτο συνεφώνησε μετά, τού αρχηγού τών 
Άβάρων νά έπμτεθώσι όμοΰ κατά τής Κων
σταντινουπόλεως, καϊ νά καταλύσωσι τδ-κρά- 
τος τού , 'Ηρακλείου ύποσχεθεϊς, έρν νική- 
σωσι., νά παραχοιρήση αύτώ τό ήμισυ τοΰ 
Βυζαντιακοΰ Κράτους. Αύτός δέ έξώπλ,ισε 
μέγιστρν στρατόν Τκ ξένων καϊ πολιτών-καϊ 
οίκετών συγκείμενον, δν διμρεσεγ. είς τρία 
σώματα. Καϊ τό μέν ^πρώτον έκ .50,00,0 άν- 

j^pttv συγκείμενο/ έμελλε νά μένμ έντός τόΰ 
Περσικού κυ,μτους·; πρός.-, ύ,ηεράσπισιν Κατά 
πάρης νέας ένδεχομένης έπιδρομής τοϋ Η
ρακλείου, τό δέ δεύγερον σώμα άνέλαβε νά 
διακωλύση, τήν προσέλευσιν έπικουρικών 
στρατευμάτων είς τόν Ηράκλειον,ών ήγεΐτο 
ό άβελφος- αύτού Θεόδωρος τό δέ τρίτον διε- 
τάχθη νά έπέλθιι κατά, τής Κωνσταντινου
πόλεως, καϊ πολιορκήσει αύτήν όμοΰ μετά 
των ’^βάρων... Καϊ,όντως τό στράτευμα τούτο 
έ-φθασε κατά Μάϊον τού 626 είς Χαλκηδόνα 
καϊ έπεχείρησε τήν καταστροφήν τών, κατά 
τήν 'Ασίαν προαστείων τής Κωνσταντιγ,ου 
πόλεως Ώς δέ..έμαθε, τ<μγα ό Ηράκλειος, 
έσκέφθη δτι αύτός μέν έπρεπε νά παραμείνμ 
ένταΰθα, νά πέμφη δέ στρατόν επίκουρον 
είς τούς έν Κωγςχταντινουπόλει, δπερ καϊ 
έποαξεν εύθύς, πέμφας 12,000 στρατιωτών.

Δέν παρήλθε δέ πολύς χρόνος, δτε έφθα- 
σαν καϊ οί σύμμαχοι τών Περσών ’’Αβαρές 
έξ 80,000 συγκείμενοι, οΐτινες έστρατοπέδευ- 
σαν έμπροσθεν τών τειχών τής Κωνσταντι- | 
νουπόλεως. Καϊ ήρξαντο νά πολιορκώσι τήν 
πόλιν και νά κάμνωσι κατ’ αύτής έφόδους, 
άς πάσας άπέκρουον οί ήμέτεροι. ’Επειδή δέ 
ή πολιορκία αυτή παρετείνετο, ένόμισαν οί 
έν Κωνσταντιναυπόλει καλόν νά έλθωσιν είς 
διαπραγματεύσεις πρός τόν. ήγεμόνα τών 
Άβάρων καϊ.έστειλαν πρός αύτόν πρέσβεις, 
«ύγενεϊς τής πόλεως άνδρας. Ό ήγεμών τών 
Άβάρων έδέχθη αύτούς μετά, πολλής ύπε- 
ρύφίας καϊ άφήκεν ,αύτούς νά ϊστανται ορ
θοί, έν ω τρεις πρέσβεις τών. Περσών έκά- 
θηντο παρ’ άύτώ λαμπρώς ένδεδυμένοι. 
« ’Ιδού, είπεν ό αγέρωχος βάρβαρος, οί Πέρ
σαι έπρέσβευσάν πρός έμέκέτρίμους έχοντες 
νά μού ,δώσωσι τρισχιλίους μαχητής <*. Έάν 

.- λοιπόν θέλητε νά λάβη έκαστος τών έν· Κών" 
σταντινουπόλει έν ίμάτιον καϊ έν ύποκάμι- 
σον, ήμπορεϊτε γά περάσητ,ε είς ,τήν ’ή^σίαν, 

λ άφίνον,τες είς έμέ τήν , πόλιν καϊ τήν περιου
σίαν ύμών,.Ώί σύμμαχοι κσϊ φίλοι μομ/Πέρ
σαι δέν θέλουσιν άδικήση ύμάς καϊ θέλου-

σ/ιν έπιτρέφμ νά φπάγητε δπου βούλεσθε. 
Βί δέ μή, δέν είναι ουγάτόν νά σωθήτε, έκτός 
έάν .γ,ίνητε ιχθύες,..ϊνα άπέλθ,ητεδιά θαλάσ
σης ή πτηνά, ινα φύγητε διά τοφ ούράνού. 
Ό βασιλεύς ήμών, ώς λέγουσιν αύτοϊ οί 
Πέρσαι, είγαι αιχμάλωτος καϊ δέν .-.δύναται 
νά στείλη ήμΐν έπικουρίαν τ,ινά.». Ταΰτα 
άκούσαντες οί ήμέτεροι πρέσβεις άπεκρίθη- 
σαν άφόβως τά έξής- .. ,3.

«Οί Πέρσαι, βασιλεύ, δέν λέγουσι τήν αλή
θειαν Ό βασιλεύς ήμών είναι έν τή χνίρα 
αύτών νικητής καϊ πρό μικρού έστειλεν ήμΐν 
μεγάλην έπικουρίαν. Ήμεϊς ούδέποτε θά 
άφήσωμεν τήν πολιν καϊ ήλθομεν ένταΰθα 
νά όμιλήσωμεν πρός σέ πράγματά δυνατά 
καϊ συμφέροντα καϊ εις σέ και είς ήμάς. 
’έάν δμως δέν θέλης νά κάμης είρήνηνρίεθ’ 
ήμών, ήμεϊς άναχωρόΰμεν’.φ Ύπό τών εύ
τολμων τούτων λόγων έΐς τών Περσών Λαρ- 
οξυνθεϊς ύβρισε τούς ήμετέρους πρέσβεις. 
Άλλ’ ουτοι είς τάς ύβρεις ταύτας άπεΚρίθή- 
σαν. «Δέν μάς ύβρίζεις σύ, άλλ’ ό ήγεμοίν, 
ενώπιον τού οποίου τοιαΰτα λέγεις.« Καϊ 
ταΰτα είπόντες έπάνήλθον είς τήν πόλιν 
άπρακτοι. Οί δέ “Αβαρές θεωρόΰντεξ τήν 
άλωσιν τής πόλεως δυνατήν μετεχέιρίσθη- 
σαν πάσαν νΰν τέχνήν νά κατορίθώσωσιτόΰτο, 
άλλάμάτην. Καϊ ή απόπειρα νά συγκοινω- 
νήσωσι διά μονοξύλων,'ά προσέδεόαν έν τφ 
Βοσπόρω, πρός τούς άπαντικρύ έότρατοπε- 
δευμένους Πέρσας,άπέτυχε,καέντων ύπό τοΰ 
ήμετέρου στόλου πάντωντών έχθρικών πλοα- 
ριων.Τότε είς έσχάτην περιελθόντες άπόγνω- 
σιν οί “Αβαρές προέτειναν είς τούς ήμετέρους 
'νά έλθωσιν είς λόγους είρήνης,άλλ’ ό πρω
θυπουργός Βώνος και ό πατριάρχης Σέργιος 
άπεκρίθησαν δτι νΰν είς ούδεμίαν έπιθυ- 
μούμεν νά έλθωμεν διαπραγμάτεύάιν, άφ’ ού· 
μάλιστα άναμένομεν τόν στρατόν τού αδελ
φού τού βασιλέως, δστις έρχεται πρός βοή
θειαν τής πόλεως καϊ δστις θα. παρακολού
θηση τόν ήγεμόνα τών Άβάρων μέχρι τής 
χώρας αυτού, βπου δύνανται νά λαλήσωσι 
προς άλλήλους. Πλήν δέ τούτου καϊ άλλη 
εύφρόσυνος είδησις ήλθεν" είς ήμάς δτι ό 
βασιλεύς Ηράκλειος κατετρόήωσόν τούς 
Πέρσα.ς καϊ ούδαμώς πλεΟύ έπιτρέπει ' νά 
γίνη λόγος περϊ ειρήνης. Ταύτα άκούσάς 
ό ήγεμών των Άβάρων άνεχώρησέγ εύθύς 
λύσας τήν πολιορκίαν. Ώς δέ έγένετο τούτο 
γνωστόν έν Κωνσταντινουπόλει δτι οί βάρ
βαροι -έλυσαν τήν πολιορκίαν καϊ άπήλθον, 
σύμπας ό. λαός άνεμελφέ εύχάριστήοια εϊς 
τήν. Θεοτόκον, ής τήν αντίλήφιν διαρκούσης 
τής πολιορκίας ίκέτευσεν ό λαός έν 'τοΐς 
ναοΐς καϊ είς ήν άπεδόθη τβ μέγα' τοΰτο Κα-
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τόρθώ'μα. Τά εΰγνώμονα δέ τοϋ.λαούαίσθή 
ματα διετνπώθησαν εις θαυμαστόν Λοίημα· 

' «Τη ύπεομάχφ σϊοατηγώτά νικητήριακλπ », 
. δπερ έκτοτε φάλλεται έν;' ταϊς έΚκλήσίάις 
ήμώγ, ώρίσθη δέ έκτοτε πρός άΐδιο'ν άνάμνη- 

■’’’σιν τοΰ γεγονότος καί εύσεβή έύγνωμύσύ - 
νην καί ή άκολ,ουθίά τοΰ Άκάθίστού ύμνού, 
'ήτις τελείται μέχρι σήμερον κάτά τήν παρα
σκευήν τής Ε’,. έβδ,ομάδος τής μεγάλης τέσ- 

'νσαράκοστής.
, - Ταϋτα πάντα έμαθεν ό Ηράκλειος και μη“ 

δεμίαν πλέον έχων ανησυχίαν ’ περί τής πρω
τεύουσας άπεφάσισε νά είσβάλη πάλιν. είς 
τήν Περσίαν καί νά καταφέρη κάιριον κατ’ 
αυτής κτύπημα, ώστε να έςασφα/νίσση επχ 

■πολύν χρόνον έκ τοΰ μέρους τούτου ή ει
ρήνη τοΰ Κράτους του. Ιϊρός τόν σκοπόν 
τρϋτον έ’ΤΟρεύθη είς τάς παρά τόν Καύκα
σον χοιρας.καί συμμα^ήσας ριετά τών λαών 
αυτής.είσέβαλεν είς τήν Περσίαν. Ό Χοσ- 
ρόης έστειλε πολυάριθμα κατά τοΰ Ηρά
κλειου στρατευ,ματα περί τάς 50Ο,ΟΌΙ* Τ ϊνα 
άνακόφωσι, τήν ορμήν αύτοΰ, ΰπό- τόν' στρα 
τηγόν Ρ,μζάτην. Είχον δέ συναντηθή άμφ.ό- 
τεραι αί στρατιαί παρά τήν άρχαίαν Νινευΐ 
ένθα σμντκρρτήθη μάχμ δεινή. Ό Ηράκλειος 

. έπιβαίνων έπί λαμπρού ίππου, καλουμένου 
- Δρρκωνος,; μετέσχε έν τοΐς πγώτοις τής μά

χης·, Καί: έπληγώθη αύτός μέν διά δόρατος 
είς τό χείλος, ό δ,έ Δόρκων δι’ άκοντίου είς 
■ροής μηρούς, έν τούτοις καί ούτως έχων 
είσώρμησεν είς τάς φάλαγγας τών βαρβά
ρων, άς διέσπαοε φονεύων πάντα, δν συνάν
τα καθ’ οδόν. ’Ιδία δέ χειρί έφόνευσε τρεις 
διαπρέποντας έπί ανδρεία στρατηγούς Ιΐέρ- 

,φχς, έν οίς καί τον αρχιστράτηγον Ραζάτην.
Ώς δέ διεδόθη ή είρησις τοΰ θανάτου τοΰ 
Ραζάτου ύπό τοΰ Ηρακλείου, λύπη μεγάλη 

κατέλαόε τούς Πέρμας καί άπεφάσισαν έρρώ- 
μένως νά έξακολουθήσωσι τόν αγώνα έλπί- 

r -ζοντες είς. τήν νίκην. ΊΙ μάχη διήρκεσεν 
δι’ δλης τής ημέρας. καί έξηκολούθησε μέχρι 
βαρείας νυκτός άλλ ’ έπί τέλους ένίκησαν οΐ 
ήμέτερρι. Τάίπερί τόν Ηράκλειον τάγματα 

,έκυρίευσαν έκτος τών άλλων λαφύρων καί 
είκοσι οκτώ ρήμαίας. Τό πλέΐστον τοΰ Πεο

. σικοΰ στρατού κατεκοπη, οΐ δέ λοιποί διε- 
σπάρημαν τήδε κάκεΐσε. Άλλά καί έκ τών 
ήμετέρών άπώλοντο ούχί ολίγοι.

Άλλά καί ή ήττα αύτη δέν άπήλπισε τόν 
, Χοσρόην, δστις νέον στρατόν άυλλέξας 
παρεσκευάζ^το νά έπέλθη κατά τού _Ήρα- 

, .ιςλείου. Τούτο μαθών ό βασιλεύς έστράτευσε 
-.κατ’ εύθεϊαν κατά τής Κτησιφώντος τής 
πρωτευούσης πόλεφς τού Περσικού Κρά-

| Ηράκλειος δι’ έπίστολής, 
ι άπό' τον αμβωνος τοϋ ναοί

τους. Καθ’ δλήν δέ τήν χώραν τήύτην ήσαν 
παρά τόν Τίγριν’ποταμόν άνάκτορα πολυ
τελή τών βασιλέών τήφ'Περσίας, δ'κατελάμ- 
βανε κάί κατέστρεφεν ό- ’Ηράκλειός άνευ 
αντιστάσεων, διότι οΐ Πέρσαι ύπεχώρουν 
πρός ϋότον. Τή'6 δέ ’Ιανουάριου, ήμέρα τών 
Φώτών,κατέλαόεν ό Ηράκλειος καί τήν Αα- 
σταγέρδ, πόλιν';άλλοτε -πρωτεύουσαν τής 
Περσίας, ένθα εύρε θησαυρούς άμυθήτους 
καί 300 χριστιανικός σημαίας, άς είχον οΐ 
Πέρσαι κυριεύση έν προτέροις πολέμόίς 
κατά τών Χριστιανών. Σωροί δέ χρυσού, αρ
γύρου, αρωμάτων, μεταξωτών καί άλλων 
ύφασμάτών εύρέθησαΛ»’ έν τή πόλει ταύτη, 
ά έγένοντο πάντα λεία τών στρατιωτών 
Άλλά καί αίχμαλωτίδες πολλαί Έλληνίδες 
εύρέθησαν έν τοΐς άνακτόροις τού Δάστα- 
γέρδ, είς άς ό ’Ηράκλειος άπέδωκε τήν έλευ- 
•θερίαν Είς_ τοιαύτην δεινήν θέσιν ευρισκό
μενος- ό Χοσρόής άνεκάλεσε'τά στρατεύ
ματα, ά είχε στείλη είς Κωνσταντινούπολιν, 
καί ά έμενον πολιόρκουντα τήν: Χαλκηδόνα. 
Ίνα δέ άύακόφη τήν πορείαν τοΰ Ηρακλείου 
κατά τής Κτησιφώντος' διέλυσε πάσας τάς 
γέφύράς τοΰ παρά τήν πόλιν δέοντος πο
ταμού Σίλλα. καί άπεφάσισε οχυρωθείς έν 
Κτησιφώντι νά ύπερασπίση αύτήν πάση δυ
νάμει: Μή δυνάμενος δέ νά διαόή τόν ποτα
μόν ό'Ηράκλειος καί βλέπων δτι ή πολιορκία 
τής Κτησιφώντος θά άπήτει χρόνον πολύν, 
άλλαξε πορείαν καί-έκ τής Ασσυρίας ήλθεν 
είς Μηδίαν, · ϊνα έκεϊ άναπαυθή ό στρατός 
Έν ω δέ ό Ηράκλειος διέτριβεν ένταΰΘα, 
έμαθεν δτι ό γέρων Χοσρόης κύπτων ύπό 
τό βάρος τής ήλικίας καί τών ατυχημάτων 
κατέλιπε τήν’βασιλείαν είς ένα τών παίδων 
αύτοΰ, δν μάλιστα πάντοιν ήγάπα παριδών 
τά δίκαια τοΰ πρεσβυτάτου τών υιών, όνό- 
ματι Σίρόη. δν είχε έγκλείση έν φυλακή. 
Τούτο παρώογισέ τούς φίλους τοΰ Σιρόη,οϊ- 
τινες έξαγαγόντες αύτόν τής φυλακής ανα
γόρευσαν βασιλέα. Ό Σιοόηςβασιλεύςγε- 
νόμενος άπέκτείνε τόν Λατέοα καί πάντας 
τούς αδελφούς καί πρεσβευσάμενος πρός 
Ηράκλειον διατρίβοντα είς Γάζακα τής Μη- 
δίας σύνέθετο ειρήνην έπί τοΐς έξής δροις· 
νά άνακτήση τό Χριστιανικόν κράτος τά αρ
χαία πρός τήν ΓΙερσίαν σύνορά, νά άποδο- 
θώσιν έκατέρωθεν οΐ αιχμάλωτοι καί νά άπο- 
δοθή είς τόν Ηράκλειον ό τίμιος καί ζωο
ποιός σταυρός. δν οΐ Πέρσαι είχον άναρπάση 
έξ Ιεροσολύμων. Ώς δέ ταύτα έγένσντο, 
άνήγγειλε τό εύφρόσύνόν τούτο’ 'γεγονός ό 

, ήτις άνεγνώσθη 
ναού τής άγιας Σο
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φιας έν τώ μέσω τών άνευφημιών, τών εύ- 
λογιών καί τών προσευχών λαού άναριδ; ή- 
τον.

Άλλά δέν ήτο μόνον ή πρωτεύουσα, ήτις 
έώρτασε τήν ένδοξον ταύτην τοΰ 'Ηρακλείου 
νίκην, άλλά καί σύμπασα ή μικρά Άσία, 
σύμπασα ή Συρία καί Παλαιστίνη, είς ήν 
πάλιν'άπέδωκε τήν έλευθερίαν. Καί ό λαός 
σύμπας έπόθει νά ίδη,νά χαιρετίσηκαί έύχα- 
ρίστήση τόν ένδοξον αύτοΰ βασιλέα έπανερ- 
χόμενον είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ βασιλείου 
του μετά 7 δλων έτών αιματηρούς πολέμους, 
ούς ό Θεός έπέστεφεν διά θαυμασίων κατορ
θωμάτων. Ό Ηράκλειος άναχωρήσας έκ τής 
Μηδίας ήλθεν είς ’Αρμενίαν, έντεΰθεν δέ είς 
Συρίαν καί διελθών δ<ην τήν μικρόν Ασίαν 
έφθασε μετά πέντε μηνών πορείαν θριαμβι
κήν είς τήν άπαντικρύ τής Κωνσταντίνου 
πόλεως παραλίαν.Σύμπας ό λαός τής πόλεως 
καί ό υιός τοΰ 'Ηρακλείου Κωνσταντίνος 
καί ό πατριάρχης Σέργιος έδραμον έκεϊ πρός 
δεξίωσιν τοΰ βασιλέως κρατούντες κλάδους 
έλαίας καί λαμπάδας καί άδοντες είς τόν 
Θεόν τά εύχαριστήρια. Ό πρωθυπουργός 
Βώνος είχε έν τώ μεταξύ άποθάνη Ώς δέ 
ειδεν ό Κωνσταντίνος τόν ένδοξον αύτοΰ πα
τέρα, προσέπεσεν εύθύς είς τούς πόδας του 
καί προσεκίνησεν αύτόν. Άλλ’ ό πατήρ συγ- 
κεκινημένος σφόδρα μέχρι δακρύων άνήγει- 
ρεν αύτόν άμέσως καί ήσπάσθη, ό δέ λαός 
συμμετέσχε τής συγκινήσεως καί έπευφή- 
μησε. Μετά μικράν δ’ ένταΰΘα άνάπαυσιν ό 
'Ηράκλειος διαπεράσας τόν Βόσπορον είσήλ- 
θεν είς τήν πρωτεύουσαν έν θριάμβω έπί 
άρματος συρομένου ύπό τεσσάρων έλεφάν- 
των. Άνδρες δέ προπορευόμενοι έκράτουν 
τόν τίμιον καί ζωοποιόν σταυρόν, δν άΐ’έ- 
σωσεν άπό τής Περσικής βεβηλώσεως καί 
ύπελάμβανεν εύλόγως ώς τό ένδοξότατον 
τών άγώνων αύτοΰ τρόπαιον.

Έν τή στιγμή ταύτη τοΰ ένθουσιασμοΰ 
πρός τόν βασιλέα δέν έπελάθοντο καί του 
Θεού καί τής Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου 
Μαρίας καί τήν εύγνωμοσύνην αύτών έξέ- 
φρασαν έν τοΐς ναοϊς φάλλοντες- Τή ύπερ- 
μάχω στρατηγώ τά νικητήρια, δπερ καί νήν 
έν ταϊς έκκλησίαις τής όρθοδόξου ήμών πί- 
στεοις φαλλόμενον ύπομιμνήσκει ήμΐν χρό
νους μεγαλείου έθνικοΰ καί άγώνων δάφνη 
φόρων,άμα δέ καί τήν ζέουσαν πρός τόν Θεόν 
εύλάβειαν, ήν πρέπει νά έχωσιν οΐ λαοί, οΐ 
θέλοντες νά δοξασθώσι. Τό Βυζαντιακόν 
κράτος πρό τόΰ 'Ηρακλείου ύπέκειτο είς τόν 
μαρασμόν καί είς τήν απώλειαν, άλλ’ ό εύ- 
οεβής καί φτλόπατρις βασιλεύς δι’ άγώνων,

οϊτινες θά μένωσι,αείποτε είς τούς έπιγενο*-  
υένους θαυμαστοί, έσωσεν αύτό έκ τοΰ θα- 
vu.cv '.;αά άνύφωσεν έν βραχυτάτω διασιή- 
ματι είς περίβλεπτον θέσιν. - -

Έν Κωνσταντινουπόλει έμεινεν ό βασιλεύς 
μέχρι τοΰ έαρος τοΰ 629,δτε άπέπλευσεν εις 
Παλαιστίνην, ϊνα στήση έν'Ιερουσαλήμ πά,· 
λιν τόν σταυρόν, τό σύμβολον τούτο τής πί 
στεως καί τής νίκης, δπερ είχεν κατά τό 
έτος 335 τή 14 Σεπτεμβρίου άνει ρη καί 
άνυφώση ή άγία Ελένη καί δπερ είχον οΐ 
Πέρσαι κυριεύσαντες τήν Παλαιστίνην ώς 
λείαν φέρη μακράν είς Περσίαν.

Καί όντως φθάσας έκεϊ άνύφωσε πάλιν έν 
τή αύτή θέσει, έν τώ Κρανίου τόπω, κατά 
τήν αύτήν ήμέραν 1 4 Ίβρίου τόν τίμιον καί 
ζωοποιόν σταυρόν, φάλλοντος τοΰ κλήρου : 
«Σώσον, Κύριε, τόν λαόν σου καί εύλόγην 
σον τήν κληρονομιάν σου, νίκας τοΐς βασι- 
λεΰσι κατά βαρβάρων δωρούμενος καί τό σόν 
φυλάττων διά τοΰΣταυρού σου πολίτευμα.» 
Λαός δέ αναρίθμητος έπευφήμει καί ηύλόγει 
τά έργα τοΰ βασιλέως Καί αύτη είναι ή 
δευτέρα εθνική άμα δέ καί θρησκευτική εορ
τή, ήν ϊδρυσεν ό 'Ηράκλειος κάί ήν ή έλλη 
νική έκκλιισία δέν έπαυσε πανηγυρίζουσα 
μέχρι τής σήμερον κατά τήν αύτήν ήμέραν 
έκάστου έτους, ήτοι κατά τήν 14 Σεπτεμ
βρίου.

Ή οόξα ιού 'Ηρακλείου ύπήρξε μεγάλη 
καί ήγεμόνες έκ τών άπωτάτων χοιρών. έκ 
Γαλλίας, έκ τών Ινδιών, έστειλαν πρέσβεις 
δπως συγχαρώσι τόν βασιλέα έπί τοΐς πε- 
πραγμένοις. Τοιοΰτος ύπήρξεν ό Ηράκλειος 
άποδείξας είς τόν κόσμον δτι βασιλεύς συνε
τός καί μεγαλοπράγμων δύναται έν βρα
χεί χρόνω νά άναδείξη καί δοξάση τό έθνος 
του καί νά φέρη αύτό είς ακμήν εύδαιμο- 
νίας. Καί τήν ένδοξον ταύτην εποχήν άς 
έχη πάντοτε έν νώ όΈλληνυ ος λαός άκούων 
έν τή έκκλησία τά δύο τροπάρια Τή ύπερ- 
μάχω στρατηγώ τά νικητήρια καί το Σώσον, 
Κύριε, τον λαόν σου κλπ καί άς ίκετεύη 
τόν Θεόν νά στέλλη είς το έθνος ήμών 
τοιούτους μεγάλους άνδρας, ϊνα όδηγωσιν 
αύτό είς τήν δόξαν καί είς τήν άθανασίαν.

Η ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ
Ι1τω/οΐ άνθρωποι ίΰχαριστοΰνται νά όραλώσιπ«ρΙ 

πλουσίων συγγενών καί τό ονομα μεγάλου προγόνου 
η ένός έκτων σήμερον ζώντων τοϋ γένους των,δστις 
εχει μέγα τι άξιώμα έν τη πολιτεία, ίιαχύνει μυ
στηριώδη ευφροσύνην είς τό προσωπόν των και ανα
πτερώνει τό φρόνημά των.Βεβαίως ύλικόν τι κέρδος
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έκ τής-Ίκναμνήσεώς ταύτης δεν προκύπτει είς αυ
τούς. Άλλ ’ δτι καί έπί μίαν ’στιγμ-ήν'-άνορθοΰται 
ή ύπό τής δυστυχίας καταβεβλημένη κεφαλή, δέν 
πρέπει καί τοΰτο νά!θεωρήτάι άρίγμα άξιου λό
γου; "Οταν ό έξω τής καλύβης του περί τήν 
διόρθωσεν τόΰ άροτρου του καταγίνόμενος χωρικός 
διηγήται έίς τούς περί αύτόν συθηγμένους γείτο-1 
νάς του περΤ'τοΰ πλούτου τοΰ συγγενούς του, δστις 
έν μι^ ήμέρα έδαπάνα ή δαπανρί δσα αύτός έν 
ένί έτει, δτι είς τήν οικίαν του :έπήγαιναν ή πη
γαίνουν καί δήμαρχοι καί βουλευταί καί ύπουργοί 
δτε δ λόγος του ήτο ή ε’ναΐ;εις ' πάντας σεβαστός, 
τότε καί αύτός· διά τής άναμνήσεως ταύτης φρο
νηματίζεται περισσότερον, άλλά καϊ οί περιϊστά- 
μενοι γείτονες, οϊτινες άκούουσι τήν διήγησιν ταύ- 
την, θεωροΰσι τον πτωχόν ώς κάτι τι σημαίνοντα, 
άφ’ού έχει τοεούτον συγγενή. Είναι δέ άληθές δτι, 

. δΐαν άνάχωρήσωσιν οί γέίτονές του καί μείνη μόνος 
δ πτωχός, θά σκέπτηται περί τής άντιθέσεως 
τοΰ βίου αύτοΰ πρός τον τοΰ πλουσίου συγγενόΰς 
του. Άλλά πάλιν θά έλπίζη, άφ’ ού ή τύχη έδειξε 
τήν εύμένειαν έίς τό γένος του, ίσως καί έκ τών 
τέκνων του κανέν φή συνδρομή μάλιστα τοΰ πλου
σίου συγγενούς του νά άνυψωθή καί1 αύτό έίς ύψή- 
λήν θέσιν καί ή ελπίς αυτή μέλλοντος μεγαλείου 
διαχύνει εύφροσύνην είς τό ήλιοκαές πρόσωπον τοΰ 
πτωχού ανθρώπου, δστις νΰν μετά προθυμίας πε 
ρισσοτέρας πελεκά μέ τό σκεπάρνιόν του τό άρο- 
τρον. Άφινε τόν πτωχόν άνθρωπον νά παρηγορή- 
ται μέ σκέψεις ύπερηφάνους καί μή κατακρίνετε 
τόν ρυπαρόν επαίτην, δστις δμιλεΐ περί τοΰ μεγά
λου συγγενούς του. Ευτυχείς οί άνθρωποι, οϊτινες 
έν τή οϊκογενείιά των έχουσιν ένα άνθρωπον ονο— 
μαστόν γενόμενον είς τό έθνος του διά τών- έκδου- 
λέύσεών του, διά τής αρετής του. Τοΰτο φρονημα
τίζει πάντας τούς συγγενείς καί σώζεέ έκ τής τα
πεινοφροσύνης, έξ ής ούδέν καλόν προέκυψεν εις 
τόν κόσμον. Ό μέγας άνθρωπος έν ταϊς πτωχαϊς 
οΐκογενείαις είναι τό στήριγμα, περί ο ανέρχονται 
φύσεις μικραί, ώς άνυψοΰνται περί τάς στήλας τά 
ερποντα φυτά . Άλλ’ οί πτωχοί άνθρωποι δέν 
πρέπει νά άναπαύωντατ είς τοΰτο, διότι έχουσι με
γάλους προγόνους, μεγάλους συγγενείς, έχουσι μέγα 
καθήκον νά προσέχωσι πολύ νά μή πράττωσιν καί 
λέγωσί τι, δπερ καταισχύνει τούς μεγάλους αύτών 
συγγενείς, νά προθυμώνται δέ νά φαίνωνταε αντά
ξιοι αύτών τείνοντεο άδιαλείπτως νά φθάσωσιν 
αύτούς. . -■ »

Ευχαριστώ έξ όλης ψυχής τούς φίλους δημοδιδασκάλους 
έπί τοΐς αίσθήμασι, άτινα καί δι’ επιστολών καί διά τη
λεγραφημάτων διετράνωσαν προς έμ'ε έπ’ εΰκαιρίμ τής κατ’ 
έμοΰ φοβέρας καί άτιμου συκοφαντίας προελθούσης, φόβε, 
ρον είπεΐν, έκ τοΰ Ύπουργείου τής ’Εκκλησίας καί τήο 
Παιδείας, δι’ ο δέν ύπάρχει ούδεΐς άνθρωπος άκόμη δέ καί 

οί στενότατοι φίλοι τοΰ συκοφάντου , οΐτινες δέν ηγανάκτησαν. 
έπί τοιαύτη,άνάνδρ.ω, καί κυκλωπική αύτορ?διαγωγή,Οί ανα-" 
γνώσται τής Έκπαιδεύσεως άς κρίνωσιν έκ τοΰ κατα'δει- 
χθέντος πλέον καί είς τούς τυφλούς χαρακτήρος τοΰ συκο
φάντου καί ψευδολόγου, άν δέν είχον δίκαίσν να άντεπε- 
ξέλθω εύθύς έξ άρ^·ης κατ’ αύτοΰ, όν γινώσκω άπό πολλώΨ 
έτών δεινά άπεργασάμενον καί ίειπεργαζόμενον οπου
δήποτε κα'ι . άν ’έθεσε τόν πόδα τομ. Το ζήτημα δέ τοΰ 
πτυχίου . μφ πάσας τάς, περιπέτειας αύτοΰ πείθομαι 
δτι εστάλη εκ θείας προνοίας, ΐνα καταδειχθή ή φύσις τοΰ 
ανθρώπου καί τεθή-τέρήα είς τήν ί-ίάμότητα καί είς τήν 
αυθαιρεσίαν καί εις τήν παροιμίώδη άνοιαν αύτοΰ./ Ό 
Παπαμάρκου άποκαλυφθείς όίος είναι απώλεσΐ·' πήέογ τήν 
τέχνην του να άπατή ..καΐ νά ψευδολογή : Ό Υπουργός 
τής Παιδείας ούδεμίαν πλέον καί.δικαίως δίδει πίστιν εϊς 
τάς εισηγήσεις του. Διδάσχαλθ'.·'περιποιοΰντες'τι'μήν καί είς. 
τόν κλάδον1;-‘εις δν άνήκουσι κάί έίς τό έθνος, όυ’είναι,κό- 
ΐμήμ», παρήγκωνισμένοι ήι πεπαυμένοι τύήχάνοντες διά 
ψευοών εισηγήσεων αύτοΰ κατςστάθησαν. πάλιν, ύπό,,τοϋ κ. 
Ύπουργοΰ είς τά δίκαιά,των. Δέν. είναι δέ τόπος ένταϋθα 
νά καταδείξω διά πλήθους γεγονότων δτι άπεκαλύφθη όλος' 
ό συκοφάντης καί ψευδολόγος'οίος εινόέςκαί 'άν διάτηρήται 
έν τή θέσει του συντετριμμένος, τοΰτο' οφείλεται άποκλει- 
στικώςεΐς τόν κακώς έννοούμενον οίκτον τοΰ Ύπουρ’γοΰτής 
Παιδείας μή θέλοντος άπο.τόμως κατόπιν τώ.ν σκανδάλων νά 
άηιομαχρύνη αύτόν τής θέσεώς του, εχομεν δέ πεποίθησιν εις 
τήνχρηστότητα του κ . Ύπουργοΰ ότι δέν θά άφήση έίτΐ πολύν 
άκόμη χβόνον τόν λυμεώνά τοΰτον τώνί Σχολείων έν τή υ
ψηλή τοΰ'γενικοΰ "έπιθεωρητοϋ θέσει. Ταΰτα ανακοινώνεις 
τούς δημοδιδασκάλους τοϋ Κράτους, οΐτινες διατελοϋσιν α- 
πηλπισμένοι ώς εχοντες έτι προϊστάμενον αύτών άνθρωπον 
συκοφάντην και ψευδολόγον, νομίζω δτι θά αισθανθώαιν 
άνακούφισιν βλέπόντες τεθέντα έκότοδών τόν λυμεώνα της 
έν Έλλάδι δημοτικής έκπαιδεύσεως, τόν καταάτροφέα τών 
Διδασκαλείων, τόν άσπονδον διώκτην τής αρετής καί τής 
ίκανότητος, καί τον ύπονομευτήν τής έθνιικής ήμών εκπαι- 
δεύσεως., ’Άς εύχαριστήσωσι δέ τόν Θεόν διά τό όντως 
μέγα τοΰτο καλόν έπί τοΰ πσρ.όντος, άς εύχηθώσι δέ νά 
άπαλλαγή ή δημοτική έκπαίδέϋσις έν βραχυτάτω χρόνω 
διά παντός τοΰ όλετήρος αύτής.—Εύχαριστώ δέ καί πάλιν 
τούς φίλους διδασκάλους καί θεωρώ τήν συμμετοχήν αυ
τών εις παν τό άφορών έμέ ώς τρανόν τε.κμηριον τής 
αληθούς πορείας, ήν έτεμε καί τηρεί ή Έκπαίδευσις έν 
τώ άγώνι..ύπέρ τών σχολειών καί τών δημοδιδασκάλων.

Έξεδόθη ό διοργανισμός το,ϋ αδιαιρέτου δημοτι
κού σχολείου μετά προγράμματος αναλυτικού καί 
ωρολογίου πρός χρήσιν τών δημοδιδασκάλων καί 
τών έν Διδασκαλείοις μαθητών ύπό II. Π. Οικο
νόμου. Ίαμή αύτοΰ δραχ. 1.50.

Τό βιβλίον τοΰτο είναι κάλλιστος οδηγός τών 
δημοδιδασκάλιον καί παρέχει τήν λύσιν τοΰ δυσχε
ρέστατου ζητήματος, πώς είς καί μόνος διδάσκαλος 
νά διδάσκη πάσας τάς τάξεις του δήμοτικοΰ σχο
λείου επωφελώς. Όσοι ασχολούνται περί τήν παιδα
γωγικήν, θά χαιρετίσωσι νομίζομεν τό εργον τοΰτο 
εΰπροσδέκτως, διότι γινώσκουσι έξ ίδιας πείρας τήν 
δυσχέρειαν τοΰ έργου καί διότι βλέπουσι μετά πόσης 
οικονομίας χρόνου διερρυθμίσθησαν κατά τό βιβλίον- 
τά τοΰ αδιαιρέτου σχολείου, ώστε δυνάμεθα νά εΐ- 
πωμεν ότι ούτως όργανούμενα τά δημοτικά σχολεία 
θά άποβώσι σχολεία άξια τής αποστολής των. Τό 
βιβλίον άποστέλλεται ελεύθερον ταχυδρομικών τελών 
πρός πάντα άποστέλλοντα τό άντίτιμον.
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