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ΜΕΣΑΙΩΝΊΙΚῊ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ἣ 

ΣΥΛΛΟΓΗ͂ ΑΝΕΚΔΟΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

ΤῊΣ ΒΛΑΛΗΝΙΚῊΣ ἹΣΤΟΡΙΑΣ 

ἘΠΙΣΤΑΣΙΑΙι 

ἙΝΌΣ ΑΘ ἂς 

ἀῤλοο αν οθδι ἐν ον 

ΤΟΜΟΣ Ζ. 

ἘΝ ΒΕΝΕΤΊΤΑ.: 
ΤΥΠΟΙ͂Σ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΣ 

.----- 

1894 



ΦΝΩΝΥΜΟΥ 

ΣΥΝΟΨΙ͂Σ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΕΝ ΙΑ ΒΕΣΤΟΙΣ 
ΑΝ ΜΑΙΒΟΝΝΈΤΙΨΕ, ΠΙΒΕΑΤΒΕ-ΡΙΤΕΟΚ, 

ΟἿΑΙ ΨΟΙΤΑΙΒΈΕ, Ὁ Ὁ, 

1894 
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ΕΠ ΤΕ ΝΗΘΑΙΩ, ΓΗ. 

ΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 





ΠΣ ΔΙΤΩ,ΪΤ Η. 

ἘΠ ΣΞΞΞΕ ΡΟ εχ χοὶς φξεξῖρο. 

᾿Αν ἀληθεύῃ τὸ λεγόμενον, ὅτι εὐτυχεῖς οἱ λαοὶ οἱ μὴ 

ἔχοντες ἱστορίαν, ἀληθέστερος τότε καὶ ὁ ἐξ ἀντιθέτου λόγος, 

ὅτι δυστυχεῖς οἱ λαοὶ οἱ ἔχοντες ἱστορίαν χαὶ ἀγνοοῦντες 

αὐτήν. 

᾿Από τινος παρατηρεῖται ἐν ᾿Ελλάδι ἱστορική τις χίνησις, 

ἐξ ἧς προῆλθον πολλαὶ κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον ἀξιοσημείω- 

τοι μελέται περὲ τοῦ ἑλληνιχοῦ μεσαιῶνος, διότι οὗτος καὶ 

μόνος ἀποτελεῖ τὸ σχοτεινὸν νέφος τὸ καλύπτον τὸν ἱστορι- 

κὸν ἡμῶν ὁρίζοντα. Ἡ ἐπιστημονικὴ αὕτη ἐξέγερσις θὰ ἦν ἀ- 

ληθῶς ἀνωτέρα παντὸς ἐπαίνου, ἄν τις τῶν ἀξιοτίμων ἱστορι- 

᾿χῶν ἐπρόδαλλεν ἔστω καὶ ὡς ἐνδόμυχον στοχασμὸν: ἀλλὰ ποῦ 

ἡ Ἑλλὰς; διότι ἀτυχῶς, μεθ᾽ ὅλους τοὺς διθυραμθικοὺς κρό- 



τ΄. ΚῚΣ ἡ ΕΠΙΠ: 
᾿᾽ τ τ τοὺς ἐπὶ τοῖς ἐν Λιθύῃ χαὶ Περτίᾳ θριάμδοις τοῦ Ἰουστινια- 

νοῦ καὶ τοῦ Ἡοχχλείου, δὲν λείπουσι χαὶ σχεπτικοὶ ἀναγνῶ- 

σται, οἵτινες, οὐδὲν ἀπαντῶντες ἴχνος τῆς Ἑλλάδος ἐν τοῖς 

βυζαντινοῖς ὑεγαλουργήμιασιν, ἐπροτίμιων νὰ ἴδωσι τοὐλάχιστον 

χαλυπτομένην τὴν ἱστοριχὴν ἀφάνειαν διὰ τῆς ἁπλοϊκῆς ἐκεί- 

νὴς φράσεως ἐφ᾽ ἣ ἐσκώφθη ἐν τῇ ἀρχαιότητι ὁ ἐχ Κύμης 

φιλόπατρις ἱττοριχός: χατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν οἱ Ἕλ- 

ληνες τὰς ἡσυχίας ἡγὸν {1]- 

Καὶ ὅμως, ἂν Ἕλληνες στρατάρχαι δὲν ἐπεδείκνυον τὸν βυ- 

ζαντινὸν πυρσὸν (2) εἰς τὴν Καρχηδόνα χαὶ τὴν Περσέπολιν, 

ἔζων ἐν τούτοις ὡς Ἑλλαδιχοὶ, ὑποτελεῖς τῶν ὑπερηφάνων τῆς. 

Νέας Ρώμης καισάρων χαὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲν ἦγον τὰς 

ἡσυχίας" στρατιωτικῶς συνεισέφερον τὸν τεταγμένον ἀριθυὸν 

εἰς τὰ αὐτοχρατοριχὰ βάνδα, οἱ δὲ ᾿Αθηναῖοι ἀπέστελλον χαὶ 

ἴδιον στόλον διοιχούμενον ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ᾿Αθηνάργχου, τοῦ ὁ- 

ποίου ὃ ἀπὸ Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου ἀπονεμηθεὶς τίτλος 

Μέγας Δοὺξ χατέστη σὺν τῷ χρόνῳ ταὐτόσημος αὐτῷ τῷ βυ- 

ζαντινῷ ἀρχιναυάρχῳ. 

᾿Αλλ ἂν ἐκ τῆς ἀπεράντου Βυζαντίδος ἀδυνατοῦμεν νὰ 

(1) « Σχώπτεται δὲ χαὶ ὅ Ἔφορος, διότι τῆς πατρίδος οὖχ ἔχων 

φράζειν ἐν τῇ διαρισμήσει τῶν ἄλλων πράξεων, οὐ μὴν οὐδ᾽ ἀμνημό- 
ϑϑ τῆς ΕΥ̓ Ἂ [7 2 - Ν δὲ το 3 ὃ ᾿ 

νευτον αὐτὴν εἰναι θέλων, οὕτως ἐπιφωνεῖ « χατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χαιρὸν 

Κυμαῖοι τὰς ἡσυχίχς ἦγον.» Στράξων, 11, 688. 

(39) ᾿Αποχαλῶ διὰ τοῦ ἀληθοῦς αὐτῆς ἑλληνικοῦ ὀνόματος τὴν ἱερὰν 

τῶν Βυζαντινῶν σημαίαν, ἢ τὸ περιώνυμον λαύαρον, ἢ μᾶλλον λαύ- 

ρᾶρον, ὅπερ παραγόμενον ἐχ τῆς λέξεως λαύρα, φλὸξ, ἀντιστοιγεῖ 

πρὸς τὸ φλάμπουρον (ἢαπιπια), καὶ ἀποχαλέϊται ὑπὸ τῶν ᾿Αθηναίων Στρα-. 

τιωτῶν, Πυρσός: ἐχ τούτου καὶ αἱ προνομιοῦχοι ἐν “Ἑλλάδι μοναὶ, ἢ τὰ 
ΟῚ , τ " 7ὔ τὦὀ ὮΝ “τ 

ἄλλως λεγόμενα Σταυροπήγια, ἐκαλοῦντο « Παναγία τοῦ Πυρσοῦ, ἢ τοῦ 

Φλαμπούρου », ἀντιστοιχοῦσχι πρὸς τὰς παλαιὰς ἐν Παλαιστίνῃ χαὶ 

Αἴθωνι Λαύρας ᾿ 



ΚΗ ΣΑΥ ἢ τὶ: 6΄, 

. ε φ 4 ᾿ 

ὠάθωμεν ὁποῖος ὃ ἐσωτεριχὸς βίος, ὁ στρχτιωτιχὸς χαὶ μονα- 

χιχὸς ὀργανισμὸς, αἱ ἀσχολίχι χαὶ αἱ τέρψεις τῶν ζωστῶν χαὶ 
.-ὕ “ Ω "» - ᾿ 

τῶν φιλοσόφων τοῦ μυστηριώδους ἐχείνου χόσμου, ἐν ᾧ λάμ- 
Α - τὰν Α ΡῸ 

πουσι διὰ τῶν ὅπλων χαὶ τῆς: πελιδνότητό; των, διὰ τῆς θὼω- 
, , Α 

μολοχίας χαὶ τῆς μυττικότητός τῶν, διὰ τῆς παραλυσίχς χαὶ 

τῆς ἀσχήσεως:, ὁ Βελισάριος χαὶ ὁ Νηστευτὴς, ὁ Τὔέτζης: χαὶ 

ὃ Μυστιχὸς, ἡ Θεοδώρα χαὶ ἡ Εἰχασίχ, τὰ περισωθέντα ἑλλη- 
Α -ὩὉ .- 4 ᾿ 5» γ" 

γιχὰ μνημεῖα μᾶς μεταφέερηυσιν εἰς ἄλλον χόσμον, ἐν ᾧ τὴν 
, 

μοναχιχὴν ἄσκησιν ἀντιχαθιστᾷ ἡ Αὐλὴ τοῦ Ἕοωτος, τὸν Κων- 
͵ : 

ν. ᾿ Ἵ ι σταντῖνον καὶ τὸν Ἰουστινιχνὸν ὁ ᾿Αχιλλεὺς καὶ ὁ Θησεὺς, χαὶ 

αὐτὸν τὸν θεὸν ὁ ᾿Αλέξανδοος, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ψάλλει 

ἔτι ὁ ἑλληνιχὸς λαὸς ὁ οὐδένα ἄλλον βχοιλέχ μνημονεύων εἰς 
3 ἐν ᾽ν ; ἱ 

τὰ ἄτματά του. ᾿Ενῷ ἡ βυζχντινὴ ἱστορία παρίσταται ὡς ἐγ- 
, 

» καταλελειμμένον νεχροταφεῖον, ἐν ᾧ διχχοίνονται ἐν μέσῳ χισ- 

σοῦ χαὶ ἄλλων ἀγρίων φυτῶν συντετριμμέναι στῆλαι ἀνωνύ- 
φΦ ’ ᾽ ,ὔ ᾿ . , 5 - Ἐΐ 7 ᾿Ξ 

μὼν ἡρώων, ἐχγυμνωμένοι τάφοι, ἀπερριμένα ὀστᾶ, ἐξίτηλα 

ἐμολήμχτα μεγάλων ἀνθρώπων, ἐσχωριασμένχι ἀλύσεις ἁγίων 

στυλιτῶν, χαὶ ἐν ᾧ ὁ εἰσερχόμενος ἀοχχιολόγος οὔτε φαν- 

τόάσματα βλέπει, οὔτε σχιὰς διαχοίνει, οὔτε μυρολόγιον ἀκούει κὰν. ἢ Φνῶν. : - ὙΘΟΝ “Ὁ : μὺρ ἵ ἤν ὧν 

ἀλλυὲν (τῇ παγετώδει ἐχείνη σιγῇ τρομάζει εἰς τὰ ὑπὸ τοὺς 
᾿ὰ 

πόδας του τροίζοντα ὀστᾶ, ἀγνοῶν ἂν ταῦτα τὴ ἐμήμόων εἰς βχ- 

« σιλεῖς ἢ βιοθανάτους, ἡ ἑλληνικὴ ἱστορίχ πχρουσιάζει ζωντα- 
» νὸν, ἀπέραντον χαὶ ἀληθὲς δρᾶα, ἐν ᾧ δρῶσιν ἔτι οἱ παλαιοὶ 

,«Ὁ τ “ ᾿ 2 »- 

ἥρωες, λαλοῦντες τὴν γλῶσσαν χαὶ φοροῦντες τὸ ἔνδυμα τῆς 

ἐποχῆς των, ἐπιδειχνύοντες τὴν θείαν κατχγωγήν τῶν αὶ δη- 
“" Α - λοῦντες τὸν σχοπὸν τῆς ὑπάρξεώς των, συγκεντρωμένον περὶ 

υυστηριώδη « χοιμώμενον ἐπ αλλθν βχσιλέα », τὸν ὁποῖον χαὶ 
Ω ι “- “ ὉΨ “ο ᾽ “ 

αὐτοὶ οἱ ἱεροὶ χρησμοὶ τῶν παλαιῶν βυζαντινῶν ἀποχαλοῦσιν 

πα « ἀληθινὸν βασιλέχ, παῤ οὐδενὸς βλεπόμενον καὶ παρὰ μηδενὸς 
, -Ὡρ »"» μ ἔχέ γνωριζόμενον, τὸν τοῖς πᾶσι σχοτεινὺν χαὶ ἀφανῆ, τῷ δὲ θεῷ 

χαὶ ἑαυτῷ φανερόν. » Τὸ μέγα τοῦτο δρᾶμα παριστάμενον 
Π 



Ἶ ΕἾ ΣΑΥΩΥ Ἡἰ 
πρὸ τοσούτων βυζαντινῶν σκιῶν, ἔχει ζῶντα ἀχροατὴν, τὸν οὐ- 
δέποτε ἀποθανόντα λαὸν, ὅστις ἐν εἴδει ὅρκου λέγει εἰς τὸν 

χοιμώμινον βασιλέα του: 

ἀπὸ τὸ γένος νὰ διαδῶ, ἐὰν σὲ λησμονήσω. 
Τοῦ ἀγνώστου τούτου δράματος θέλω παρουσιάσει εἰς τοὺς ἀ- 
γαγνώστας μου μιχρὰν σχιαγραφίαν, προτρέπων τοὺς φιλοτί- 

μους ἱστορικοὺς τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς νὰ ἐπιδοθῶσιν εἰς λεπτο- 

μερὴ αὐτοῦ ἐξαχρίδωσιν, ἐπαναφέροντες οὕτως ἐν Ἑλλάδι τὴν 

ἀληθὴ ἐπιστήμην καὶ δωρούμενοι εἰς τὴν ἐθνικὴν συνείδησιν 

τὸ ὑπὸ τῆς ξενολατρείας ἐντελῶς καταστραφὲν ἰδανικόν - ἐν 

τοιαύτῃ περιπτώσει πρέπε', νὰ λησμονηθῇ ἡ παλαιὰ τῶν ξε- 
νολατρῶν ρήτρα ὅτι πᾶν βιόλίον ἐχτετυπωμένον διὰ λατινι-, 
χῶν χαραχτήρων ἐμπεριχλείει τὴν σοφίαν. ᾽Αν βάσις πάσης ἐ- 

πιστήμης ἦνε ἡ ἐγχαρτέρησις, ἢ ὡς λέγει ὁ Ῥαβοα], ἰ6 ρόμῃ!θ 

ὦ οϑὺ 1ὰ ραύίθῃοθβ, ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἰδίως ἀπαιτεῖται ἡ ἐγχαρτέ- 
ρησις αὕτη, διότι ἱστορία θὰ εἴπῃ μελέτη. ᾿Αρχετὰ ἐθητεύσα- 

μὲν ἀνωφελῶς εἰς τοὺς ξένους, εἶνε πλέον χαιρὸς νὰ ἐρυθριάσῃ 

χαὶ ἡ ἑλληνικὴ φιλοτιμία. 

Ν᾽ ὅλην τὴν ἀπὸ τῆς Ῥωμαϊκῆς χαταχτήσεως ἐπελθοῦσαν 

χοινωνικὴν χαὶ πνευματικὴν κατάπτωσιν, οὔτε ὁ πρὸς τὴν ἐ- 

λευθερίαν, οὔτε ὁ πρὸς τὴν στρατιωτικὴν δόξαν ὀργασμὸς ἐν 

Ε'λλάδι ἐμαράνθη: πλὴν τῶν ἄλλων, χαὶ ἐκ μεγάλον ᾿Αθη- 

νοαϊχοῦ μνημείου τῶν μέσων τῆς 18’ ἑκατονταετηρίδος βλέπο- 

μὲν ὅτι οὔτε τὸ πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας εἶχεν ἀποχαιρετήσει 

τὴν Αὐ ττιχὴν, οὔτε ἡ πρὸς τοὺς παλαιοὺς δημοχρατικοὺς θε- 

σμοὺς ἀγάπη ὑποσχελισθῇ ὑπὸ τοῦ πρὸς τὸν βασιλέα σεθασμοῦ, 

οὔτε αὐτὰ τὰ ὀνόματα τῶν ἐξορίστων θεῶν διχγρχφῇ ἐχ τῆς 

υνήμης, τοῦ Διὸς ἔτι καλουμένου τοῦ χατ᾽ ἐξοχὴν θεοῦ τῶν 

Χριστιανῶν χαὶ τῆς Δήμητρος ἐπονομαζομένης Σωτείρας, οὔτε 

αὐτὸ τὸ πρὸς τοὺς Πέρσας ἄσπονδον μῖσος τῶν ᾿Αθηναίων σόε- 



ΕΙΣΑΓΏΩΓΉΗ. ΝΣ 

650). Ὁ εἰς τοὺς μαθητάς του ἑρμηνεύων τὴν Ῥητοριχὴν τοῦ 

Αὐριστοτέλους ᾿Ανώνυμος ᾿Αθηναῖος διδάσκαλος διαχόπτει συν- 

εχῶς τὴν παράδοσίν τοῦ ἵνα παρενείρῃ σχέψεις χαὶ γνώμας 

ἄριστα ἐξεικονιζούσας τὸ ἐπὶ τῶν πρώτων Κομνηνῶν ἐπιχρα- 

τοῦν ἐν ᾿Αττιχῇ φρόνημα. « Κρείττων, λέγει, ἡ Στρατιωτιχὴ 

δύναμις τῆς βασιλείας. Στρατιῶται μὲν γὰρ χαὶ χωρὶς βασιλέως 

ἐπιζήσονται, στρατεύοντες καὶ διαφερόμενοι, βασιλεία δὲ χω- 

᾿ρὶς Στρατιωτῶν οὐδαμοῦ συστῇ » (φ. 12 1). « βασιλείας δὲ 

τὸ ἐννόμως ἐπιστατεῖν, χαὶ ὡς πατέρα ἄρχειν τὸν βασιλέα » 

(φ. 16 γ)" « μὴ τρυφᾷν τὸν βασιλέα, ἢ τὸν προϊστάμιενον 

ἀρχῆς τινος, ἀλλὰ τοὺς ὑπὸ χεῖρα (φ. 10 τ)" » εἰ ὁ ποιμὴν 

ἀγρυπνεῖ διὰ τὸ ποίμνιον, λοιπὸν καὶ τὸν βασιλέα δεῖ ἀ- 

γρυπνεῖν διὰ τὸ ἐπήχοον (40 γ)" « τὸ ὑπὲρ τῆς πόλεως ἀ- 

ποθανεῖν ἄριστον, καὶ τὸ σφαγῆναι πολεμοῦντα καλὸν (11 τ). 

« ὁ μὴ στρατευόμενος, οἷον ὁ λειποτάκτης ἀδιχεῖ τὸ κοινὸν, 

οἷον τὴν πόλιν » (2ῦ γ)" « πάντες ὁμολογοῦσιν ὡς εἷς οἰω- 

νὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης » (41 ν.) « Στρατιωτῶν 

παῖς εἴη τις εἰ χκατέργασται ἀγαθὰ ἐκείνῳ ὅσα οἱ τῶν ἄλλων 

Στρατιωτῶν παῖδες, ἰσήλικες ὄντες χατώρθωσαν (10 ν)})" « μέ- 

γα μὲν ἡ πόλις, μέρος δὲ ταύτης ἡ νεότης λέγει γοῦν ὁ Πε- 

ριχλῆς, ἡ νεότης ἐκ τῆς πόλεως ἀνήρηται, ὥσπερ ἔαρ ἐκ τοῦ 

ἐνιαυτοῦ εἰ ἐξαιρεθείη » (1). 

(1) Εἰς τὴν ᾿Αριστοτέλους Ῥητοριχὴν ὑπόμνημα ᾿Ανωνύμου. Ῥατί- 

βἰ8Β 1539. Τὸ ἀντίτυπον ὃ ἔχω ὕπ᾽ ὄψει, τεθησαυρισμένον ἐν᾿ τῇ Μαρ- 

χιανῇ βιόλιοθήχη, εἶνε τὸ αὐτὸ τὸ δποῖον χατεῖχεν ὅ περιχλεὴς Φαόρί- 

χιος, ὅστις ἀγνοῶν τίς ὃ μνημονευόμενος Τανισμάνης χαὶ ἄλλα περιέ- 

πεσεν εἰς πολλχλ σφάλματα (βλ. Βιθηοίμεοα Ογᾶθοα, ΠῚ, σ. 221. ἔχδ, Ηαν!ο]. 

Ο' ἀνώνυμος ἔγραψε καὶ πολλὰ ἄλλα συγγράμματα, ὡς ἀναφέρει. Πέ- 

πεισμαι ὅτι ὃ σοφός μου φίλος Βγναίεν θέλει λάδει ὑπὶ ὄψει χαὶ τὸν ᾿Α- 
θηναῖον τοῦτον σχολιαστὴν ἐν τῇ ἐχδόσει τῶν ἑρμηνευτῶν τῆς Ῥητορι- 



ι Ρ΄. ἘΓΗΣ ΑΣΥΥ ΩΓ 
΄“΄΄Ὁ σ᾿ Αἱ στρατιωτιχαὶ αὗται γνῶμαι τοῦ Ἀνωνύμου ἀναπτύσ- 

σονται χαὶ ἐν μεγάλῳ ποιήματι τὸ ὁποῖον γραφὲν ὑπὸ Γεωρ- 
,ὔ ’ὔ, » - Ψ' ε ἮΝ ᾽ὔ ᾽ Α 

γίου Λαπίθου ἐν τῇ [Δ΄ ἑχατονταετηρίδι, δύναται εἰκότως νὰ 

ὀνομασθὲ ὁ Πολιτιχὸς Συνέχδημος τοῦ μεσαιωνικοῦ Ἕλλη- 
Ὶ ͵ 

ι ς 

νος (1). 

Ἔχ τοῦ αὐτοῦ μνημείου μανθάνομεν ὅτι ἐν ᾿Αθήναις ἐπε- 

χράτουν τότε, ὡς τὸ πάλαι χαὶ νῦν ἔτι, δύο γλῶσσαι, ἡ τῶν 

λογίων χαὶ τοῦ δήμου: « χαὶ τὰ ὀνόματα χαὶ αἱ λέξεις οὐ- 
2) 

ἄλλα γὰρ ὀνόματά εἰ- χεῖαι ὀφείλουσιν εἶναι ἑκάστου τῇ ἀξίᾳ 
Π ) 

σιν οἰκεῖα τῷ ἀγροίχῳ, καὶ ἄλλα οἰκεῖχ τῷ πεπαιδευμένῳ, 

ἤτοι τῷ σοφῷ (φ. 9 1γ).» Καὶ ὁ συγγραφεὺς παρενείρει πολ- 

λὰς φράσεις τοῦ δήμου μετὰ τῶν ἀντιστοίχων ἀστιχῶν" α 
“ Ὁ. , » “ῳῦ Ε ὴ 

φράσεις αὗται χαὶ λέξεις ἀφορῶσαι εἰς ὀνομασίας ἐνδυμάτων, 

ὅπλων χαὶ οἰκιχχῶν σχευῶν ἀπαντῶσιν ἔτι ἀπαράλλαχτοι παᾶ- 
Α “ ε Ὁ ΡΥ 3 » δ 

ρὰ τῷ ἑλληνικῷ λαῷ εἰς ἀπός ξιξιν ὅτι ἡ δημοτιχὴ ἡμῶν γλῶσ- 
τὴ 

»., ἀμ Ὁ “- - ἢ ἀξ Ψ ΦΎΣΗ τὴ 
σὰ συςζῶσα τῇ ἀστιχῇ, λαλεῖται καὶ νῦν οἵα καὶ ἐπὶ τῶν Κου.- 
τα -- ὰ δ ὄχον, ε "Ὁ δῷ οὖν - Ἷ νυ “-Ψ. 

γηνῶν, Περίεργον δ᾽ ὅτι ὁ τοσοῦτον ὑπὸ τῶν τότε βυςζ χντινῶν 
᾽ , ε " ς ν᾽ ἜΣ ἰγρρξύτς " 2 ν κ᾿. 

ἐκφαυλιζόμιενος ἑλληνισμὸς, ὡς χριστιχνιχὴ αἴρξσις, ἔν Αθή- 

ναῖς ἐσήμαινεν ὡς καὶ παρὰ τοῖς ἀρχλίοις αὐτὴν τὴν ὀρθοέ- 
κ᾿ ε 3 ε Υ ΄ 

πειχν: « τὸ ἑλληνίζειν, ἤτοι ἑλληνικὰς λέξεις λέγειν καὶ σα- 
“- ᾿ ᾿ ἘΠ ΝΣ Ε " γι -“ Ἐ: “" , 

φεῖς, χαὶ μὴ βαροσοιχας (φ. 0 ν)».. Ἔχ τῶν χριστιανῶν πατέ- 
» “Ὁ Α ς 7 7 ᾿ ’ ᾽ 

ρων ἐπαινῶν μόνους τοὺς ἁγίους Βασίλειον καὶ Γρηγόριον, ἄ- 

χῆς, παρχδάλλων τοῦτον πρὸς ἄλλα περισωθέντα ἀντίγραφα, χαὶ ἐξα- 
βρω Ν ἡ Ἀν. Ἐ5 , ’ Χ ἀλλ δ ὶ χριδῶν τίς τε οὗτος χαὶ εἰ περιεσώθησάν που καὶ ἄλλα τῶν μνημόνευο- 

μένων αὐτοῦ συγγραμυάτων. 

[1] Περὶ τοῦ ποιήμχτος τούτου ἐλάλησα ἐν τοῖς “λληνιχοῖς Μνη- 

μείοις τόμ. ΓΥ, σ. ΥἹ. τόμ. ὙΙΙ, σ. ΙΧ. Νῦν δὲ σημειῶ ὅτι φαίνεταί μοι τοῦτο ἰ : 
, ᾿] ,» ͵ὔ ͵ ᾿ ’ Ψ" Ν ᾿] κἡ , 

νεωτέρα ἐπεξεργασίχ παλαιοτέρου Ὑρχφέντος μὲν ἐν ᾿Αθήναις, μεταχθέν- 
ΝΥ υ κ᾿ Ρ “ Ὁ 2 -- γΑ εν -- 32 ᾿ ,ὔ " 

τος δ᾽ εἰς Κύπρον χάριν τῆς ἐκεῖσε ἐπὶ Λουζινιανῶν ἀναπτυχθείσης Ε- 
ΝᾺ - -- Ἃ », ΓΝ ταιρίας, ἧς μνημεῖα πρὸς τοῖς ἄλλοις ἥ τε Θησεῖς χαὶ ἣ Μυθολογία τοῦ 

Βοχχαχίυυ, ὀργάνου τῶν Κυπρίων βασιλέων, ὡς χχαὶ κατωτέρω λαλήσω. 



ΕἾΤ ΣΑ ἐηΩἶτ' Ἢ. ιγ΄. 
ποχαλεῖ χαὶ αὐτοὺς τοὺς Ἑὐραίους προφήτας σολοίκους: « ὃ 

γὰρ ψαλμῳδὸς (Δαυΐδ) ἐπισυνάψας τοῖς θηλυχοῖς καὶ ἀρσενι- 

χοῖς ὀνόμασι τὸ ἃ, διὰ τοῦ ἃ ἐποίησεν ἀσάφειαν, οἷον Σελή- 

γὴν καὶ ἀστέρας, ἅ σὺ ἐθεμελίωσας » (φ. ὅΤ τ]. 

Ἐπὶ τέλους ὁ ᾿Ανώνυμος ἀποδειχνύει ὅτι ἐπαξίως αἱ ᾿Α- 

θῆναι ἐθεωροῦντο ὑπὸ πάντων τῶν ᾿Ελλήνων ὁ ὀφθαλμὸς τῆς 
ὔ 

Εἱὶλλάδος, ἀφοῦ αὐτὸς ὁ διδάσχαλος χηρύττει ὅτι πᾶς ᾿Αθη- 
’ ς ναῖος ὀφείλει ἵνχ προχινδυνεύῃ ὑπὲρ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων, 

διατηρῶν ἄσόεστον τὸ πρὸς τοὺς ᾿Ανατολίτας βαρθάρους μῖ- 

σος" χαὶ αὐτὸς δὲ οὗτος ἐξ ἐνστίκτου αἰσθήμχτος μισεῖ τὸν 

τότε δηῃοῦντα τὴν ἑλληνικὴν ᾿Ασίαν ἄγριον τῆς Κασταμόνος ἐ- 

μΐρην Τανισμιάνην, (1) χωρὶς νὰ ἔχῃ οὐδεμίαν πρὸς αὐτὸν προ- 

σωπικὴν γνωριμίαν ἢ διένεξιν: « δεῖ λοιπὸν χαὶ ἡμᾶς τοὺς 

Α᾽θηναίους, ὅπως φροντίζωμεν πῶς ἂν οἱ ἄλλοι Ἕλληνες δο- 

ξάζωνται (φ. 44 Υγ)" » « ἐχθραίνομα! δὲ χαὶ μισῶ τὸν Τα- 

νισμάνην, κἂν οὐδέν τι κακὸν οὗτος πρός με ἔδρασε, μισεῖν δέ 

λέγομαι οὐ τὸν Καλλίαν, ἀλλὰ τὸ γένος τῶν Περσῶν... καὶ 

τὸ μὲν, ἤτοι τὸ ὀργίζεσθαι, ἐστὶν ἰχτὸν τῷ χρόνῳ, τὸ δὲ μῖ- 

σος ἀνίατον (φ. 99 γ).» 

Εἶνε δὲ περίεργον ὅτι ἡ αὐτὴ πρὸς τοὺς Τούρχους περ!- 

φρόνησις χαὶ τὸ ἄσπονδον ἴσος τῆς σχολῆς τῶν ᾿Αθηνῶν ἐ- 

πικρατεῖ παρὰ τοῖς Στρατιώταις (2) καὶ ὅταν οἱ πρῶτοι ὡς 

(1) Περὶ τοῦ Τουρχοπέρσου τούτου ἐμίρου βλέπε Χωνιάτην (σ. 844, 

ἔχδ. Νιρηο) χαὶ τὸν νῦν δημοσιευόμενον ᾿Ανώνυμον, σελ. 19ὅ--196. 
(8) Ὥς πολλάκις εἶπον καὶ κατωτέρω λαλήσω, οἵ Στρατιῶται οὗ- 

τοι λεγόμενοι χαὶ “Αρματωλοὶ, ὡς τὰ δημοτικὰ ἄσματα ἄδουσι, 

ἕνας χαλὸς ἁρμχτωλὸς, χ᾽ ἕνας χαλὸς Στρατιώτης, 

ἦσαν χαϑαροὶ Πλατωνιχοὶ φιλόσοφοι, ὡς βεδαιοῦσιν ὃ Θεμίστιος, δ᾽ Λι- 

βάνιος καὶ ἄλλοι, φέροντες τὸ παλαιὸν τοῦτο ὄνομα ἀπὸ τοῦ πλάνητος 

αὐτῶν βίου (ἀγεοὶ εγγαπὶ ὡς λέγει ὃ Τάσσος). 



- ΕΙΣ Αι. 

Μεγάλοι Αὐθένται ἐδέσποζον τῆς Ἑλλάδος χαὶ ἠπείλουν δὶ εἰσ- 
βολῆς τὴν περίτρομον Δύσιν. Ὃ Μάρουλλος γράφων πρὸ τοῦ 

1490 πρὸς τὸν πρίγκηπα τοῦ Σαλέρνου χαὶ διάσημον στρατη- 
λάτην ᾿Αντωγέλλον τὸν Σανσεθερῖνον περὶ ἀνατροφῆς τῶν ἡ- 

γεμόνων παρεισάγει χαὶ τοὺς ἑξῆς στίχους περὶ τῶν ἐν Εὐ- 

βώπῃ τότε πλανωμένων χαὶ μισθοφορούντων Στρατιωτῶν: 

Τ᾽ ἀγόρι ποῦ ᾿᾽γεννήθηχς ᾿ς τὸ φουσχωμένο χῦμα 

τοῦ ᾿Αττιχοῦ Ηριδανοῦ, ᾿ς τὰ στρέμματα τῆς Νέδας (1), 

διωγμένον ἐκ τῆς πατρικῆς χαὶ λατρευτῆς ἑστίας, 

πλανᾶται εἰς τὴν ξενητιὰν χὶ ἀδιάχοπα βογγάει, 

χαὶ λησμονοῦν χαὶ τὰς πληγὰς καὶ τοῦ ἐχθροῦ τὴν νίκην, 

θρηνεῖ ᾿ς τὴν ἀτιμίαν του χ' εἰς τὸν χαμένον γάμον" 

χαὶ σφίγγον ᾿ς τὴν ἡρωϊκὴν παλάμην του τὸ δόρυ, 

χαλεῖ ᾿ς τὴν μάχην τὸν ἐχθρὸν, περιφρονεῖ τὸν "Αρὴν, 

χαὶ τὴν ψυχήν του τὴν πετᾷ διὰ ν᾿ ἀκουσθῇ᾽ς τὸν κόσμον. 

Ἐὰν τοιοῦτος ἀρχηγὸς ᾿δρεθῇ ἐχεῖ ποῦ πρέπει, 

ὄχι μ᾽ ἀνάνδρων συντροφιὰν, οὔτε εἰς προμαχῶνα, 

μὰ σὰν ἀετὸς ἐλεύθερος ἁπλώσῃ τὰ πτερά του, 

δὲν λέγω πῶς θὰ μετρηθῇ μὲ τὸν μέγαν ᾿Αννίθαν, 
᾽ "" Ἁ 

οὔτε χἂν μὲ τὸν Γύλιππον" μ᾽ αὐτὸ τὸ παλληχάρι 
ε “ , » Α νι δου ᾿" ͵ ,ὕ 
ὁ Τοῦρχός σας οὔτε στιγμὴν θὰ ἰδῇ τὸ πρόσωπόν του. 

Τώρα τὰ δυστυχῆ παιδιὰ ᾽ς τὴν Αἴγυπτον, Λιδύαν 
-- κ ,ὔ δ 1.5 , δ: 

τῶν Βενετῶν τὰ κάτεργα μ᾽ ἐμπόρια συνοδεύουν. 

᾿Ανασηχόνεται ἡ ψυχὴ ὀλίγον χατ᾽ ὀλίγον, 

χαθὼς ἱέραξ 'Γάρταρος μ᾽ ὑπομονὴν μανθάνει 
᾽ ὔ κ “ , ᾽ ε 2 ᾿ - ν ἀφήσῃ τὴν χρυψῶνά του χὶ ὁρμήσῃ ᾿ς τὸ χυνῆγι (2). 

(1) Εἰς χατανόησιν τοῦ ποιητοῦ σημειῶ ὅτι οὗτος πιστεύει εἰς τὴν 
Ν ἴδ. πὰ , ΠΩ “Ὁ μ ν ΠΣ ν ἢ χατὰ περιόδους ἐπάνοδον τῶν ψυχῶν ἐπὶ τῶν δὸάτων. 

[2] θὲ ργϊποῖρε (Μνημέϊῖχ “Βλληνικῆς ἱστορίας, ΥἹ1 σ. 606 στ. 60- 

608, ᾿Επειδὴ πολλάχις θ᾽ ἀναφέρω στίχους τοῦ Μαρούλλου,͵ σημειῶ ὅτι 



, 

ΒΕΣΑΙ ΡΉΗ,. ιε, 

Δυστυχῶς θρησχευτικαὶ διενέξεις, ἐμπαθέστατα διεξαχθεῖσαι, 

καὶ τὸ πρὸς ἀνεξαρτησίαν αἴσθημα παρώξυναν ἐπὶ τοσοῦτον 

τὸ μεταξὺ βυζαντινῶν καὶ Ἑλλήνων μῖσος, ὥστε τὸ ὄνομα 

τοῦ 'Ἑλλαδικοῦ, λεγομένου χαὶ Κατωτιχοῦ, κατέστη διὰ τὸν 

μακάριον Πολίτην συνώνυμον τῷ Αἰγυπτίῳ, οἱ δὲ Στρατιῶται 

χατεδικάσθησαν εἰς τὴν ἀτιμοτάτην ποινὴν τοῦ ἀστρατεύτου. 

Αἱ ᾿Αθῆναι ἰδίως ἐθεωροῦντο ὡς χαλχεῖον πάσης αἱρέσεως, χαὶ 

νῦν δ᾽ ἔτι ἀπὸ τῶν ἑλληνιχῶν ναῶν ἀντηχεῖ ὁ ἐν τῷ ᾿Ακα- 

θίστῳ ὕμνῳ παρείσακτος χαιρετισμὸς εἰς αὐτὴν τὴν Ὑπέρμα- 

χον Παναγίαν « χαῖρε, τῶν ᾿Αθηναίων τὰς πλοκὰς διχσπῶ- 

σα. » Καὶ αὐτὸ δὲ τὸ ἔνδοξον ὄνομα τοῦ ἡμετέρου ἁοματω- 

λοῦ, αγϊηδίατω σχωπτικῶς ὑπὸ τῶν Λατίνων λεγομένου, ὀ- 

φείλει τὴν ἀρχήν του εἰς τὴν αὐτὴν διένεξιν, οὐδὲν ἄλλο ὃν 

Ἃ αὐτὸς ὃ ἁμαρτωλὸς, λεγόμενος χαὶ ἁρματωλὸς ὑπὸ τῶν ᾿Α- 

θηναίων, ὡς δῆλον ἐκ τῆς παῤ Ἀριστοφάνει ἁρματωλίας ἀν- 

ἣ μετάφρασίς μου πρὸ πολλοῦ γενομένη, προτίθεται νὰ καταστήσῃ ἅ- 

πλῶς γνωστὸν τὸν ἐθνικὸν ἡμῶν ποιητὴν χαὶ ἱστορικὸν, μὴ παρέχτρε- 
΄ Ν “-᾿ - δ) δ ἡ λλὺ) Ν »ὉΝ 4λ »Ἑ Ὁ Ἄᾳδκ. πομένη μὲν τοῦ λατινιχοῦ πρωτοτύπου, ἀλλὰ χαὶ οὐδόλως ἀξιοῦσα ν᾿ ἀρ- 

- 2 Ν 3 ἈΝ «4 Υ ῃ . 5 “ 
θὴ εἰς τὸ αὐτὸ ποιητιχὸν ὕψος. Εὔχομαι ἵνα μᾶλλον εὐφάνταστοι τῶν 

ἡμετέρων ποιητῶν ἀσχοληθῶσιν εἰς ἐπιτυχεστέραν μετάφρασιν τούτου 

ὡς χαὶ τοῦ Ζαχχυνθίου Φοσχόλου, ἀμφοτέρων Στρχατιωτῶν χαὶ μεγάλων 

λυρικῶν ποιητῶν, τῶν ὁποίων οἵ θεσπέσιοι ὕμνοι συνετέλεσαν παρ᾽ αὐτοῖς 

τοῖς ξένοις εἰς τὴν λατρείαν τοῦ ἑλληνισμοῦ χαὶ αὐτοῦ τοῦ πατριωτι- 

χοῦ αἰσθήματος. .ὋὋ Μάρουλλος χαλεῖται παρ’ ἁπάντων ροεία ἀἰϊνίπυ καὶ 

πατὴρ τῆς νεωτέρας λυριχῆῇς ποιήσεως, ἐπαινούμενος ὡς τοιοῦτος ὑπὸ 

τοῦ ᾿Αριόστου χαὶ τοῦ Ρονσχρὸδ, ἵν᾽ ἀρχεσθῶ εἰς τοὺς δύο μεγάλους 

τούτους ποιητὰς χαὶ τεχνοχρίτας" ἐπροτίμησε τὴν λχτινιχὴν γλῶσσαν, 

ὡς ὃ ἴδιος λέγει, διότι, ὅταν ἔγραφεν, οὔτε ἑλληνικὴ πατρὶς οὔτε ἕλ- 

ληνὲες ἀναγνῶσται ὑπῆρχον, ἔδει δὲ ἵν᾿ ἀναγνωσθὴ ὕπὸ τῶν ἐν Εὐρώπη 

πολυαρίθμων ὀπαδῶν τοῦ ἑλληνισμοῦ, οὗ ἦν ὃ ἱεροφάντης (Ξδοογάο08) οὐχὶ ΒΜ ἡνεακοῦ; οὐ ροφᾶντη χ 
λόγῳ, ἀλλὰ πράγματι, ὡς λέγει ἐν τέλει τοῦ εἰς τὸν Αἰθέρα ὕμνου του. 



ες: ᾿ ΠΣ ΚΏΣΤΙΕ ΗΝ. 

τιστοιχούσης πρὸς τὴν ἁμχρτίαν, ὡς λέγουσιν οἱ σχολιχσταὲ 

(1) οἱ δ᾽ αὐτοὶ πολεμισταὶ ἐκαλοῦντο χαὶ Πεκχχτόροι (Ρ60- 
5» ΄ ὡς» ὴ ε Χ ΄ᾳν ἢ 

ὁμοῦ 68), ἐν δὲ Κρήτῃ χαὶ Κάϊν, χαΐνιδες ὑπὸ τῶν Τοὺρ- 
Ὕ .} χὰ [χ 4 « ᾽ χων. Ἐν τοιχύτῃ περιπτώσει οὐδὲν τὸ παράδοξον ὅτι οἱ ἐν 

Ν . 

τῇ πατρίδι ἀστράτευτοι ἐζήτησαν ὡς ὁ Κλέχρχος εἰς ξένας 

μώρας στάδιον τῆς στρατιωτικῆς των φιλοτιμίας, γενόμενοι ἐν 

τῇ Δύσει ἰδίως περιώνυμοι, ἱ ἔθ᾽} 101} Βύγδαϊοῦ!, ὡς προσφυῶς 

τοὺς ἀποχαλεῖ ὁ Καῖσαρ Καντού. Οὕτω δὲ παραμένει ἔτι εἰς 

τοὺς αὐτόχθονας ᾿Αθηναίους ὡς δυσφημίας ἐπώνυμον τὸ Γχκάγ- 

καοις, ἐκ τῆς λατινικῆς λέξεως δ ἀρατα8 ἥτις σημαίνει, ὡς ἡ 

ἀντίστοιχος ἑλληνικὴ λέξις ρεμοὸς (ὁ τοῦ λαοῦ ρέμπελλος) τὸν 

πλανόδιον, οὐἐΐαν, διωγμίτην ὡς ἔλεγον οἱ Ρωμχῖοι, τὸν ᾿Δ- 

πελάτην τῶν βυζαντινῶν ὅτι δὲ Στρατιώτης καὶ ᾿Απελάτης 

χατέστησαν ἐν Ἑλλάδι συνώνυμα δηλοῦσι τὰ δύο χρονικὰ τῆς 

Πελοποννήσου, ἐξ ὧν τὸ μὲν ἑλληνιχὸν ἀποχαλεῖ φοθερὸν καὶ 

βέσηλον Στρατιώτην, τὸ δὲ γαλλιχὸν ἈΑΡΘΙΘ 68 οὐ γδ1}1 88 

"τὸν περιώνυμον δυνάστην τῆς Αργολιδοχορινθίχς Λέοντα τὸν 
2 - 

Σγουρόν. Ὅθεν τὸ ἐν τῷ δημοτικῷ ἄσματι τοῦ Στεργίου ἐχδη- 

λούμενον μῖσος τοῦ ἁρματωλοῦ κατὰ τοῦ Τούρχου ἐπὶ τῇ ἀ- 

φαιρέσει τοῦ δικαιώματος τὴς φρουρήσεως τῶν χλεισουρῶν καὶ 

ἡ εἰς τὰς φωλεὰς τῶν λύχων χαταφυγὴ τοῦ ἀπέλπιδος Στρα- 

τιώτου συγχεντροῦσι τὴν ζωντανὴν ἱστορίαν τοῦ ὑποδούλου ἽἝλ- 

(1) Ἢ ἐν στίχῳ 410 τῆς Εἰρήνης φερομένη ἁρματωλία, καχῶς 

διωρθώθη εἴς τινας τῶν νεωτέρων τοῦ ᾿Αριστοφάνους ἐχδόσεων δι᾽ ἅ μα ρ- 

τωλίας, ἐναντίον τῶν χωδίκων" ἣ ἁρματωλία τοῦ “Ἑρμοῦ, πλὴν τῆς 

ὑπὸ τῶν σχολιχστῶν λεγομένης ἁμαρτίας, περιέχει χαὶ τὴν ἔγνοιχν τῆς 

προνοίας (ριονίβίοι) στρατιωτικοῦ σιτηρεσίου (ἣ Στρατεία), ὃ ὃ οἵ 

χαρπούμενοι τοιαῦτα χωρία ἢ φέουδα Στρατιῶται ἐλέγοντο χαὶ ΠΕρο- 

νοιάται. Πιστοτέρχα σημασία τῆς ᾿Αριστοφανείου ἁρματωλίας ἐν τῷ ση- 

μερινῷ πνεύματι φαίνεταί μοι ἢ ζωάρχεια (ργονί βίοι), 

νυν ὈθΡΉΨΕΩΡ 



ἘΞ ΣΟ Α εἶ Ω. ΓΙ. ἐζῚ 

ληνος, οἷος καὶ ἂν ἦν ὁ δυνάστης, ὡς διδάσκει ὁ τὰς τύχας 

τῶν ὁμοφύλων θρηνῳδήσας ἱεροφάντης τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐν τῷ 

χατωτέρω παρατεθησομένῳ εἰς τὸν Ἥλιον ὕμνῳ του. 

᾿Αλλὰ τὰ ἀγρίως συνδαυλισθέντα μίση ἐπήνεγχαν ἐπὶ τέ- 

λους τοὺς ἀπαισίους αὐτῶν καρπούς. Ἧ βυζαντινὴ μουμία, τὴν 

ὁποίαν ἐπὶ τοσούτους αἰῶνας διετήρησε τὸ ἑλληνιχὸν βάλσα- 

μον, διελύθη εἰς κόνιν ἅμα ἔλειψεν ὁ συγχρατῶν αὐτὴν ὃε- 

σμός. Πολὺ πρὸ τῆς Φραγκιχῆς καταχτήσεως ὁ μητροπολίτης 

Κορίνθου ἅγιος Παῦλος εἰδοποίησε τοὺς Ἕλληνας ὅτι θ1 παρα- 

δοθῶσιν εἰς ἄλλον κύριον, ἂν δὲν ὑπέχυπτον ἀγογγύστως εἰς 

τὴν αὐτοχρατοριχὴν ἐξουσίαν καὶ ἀνεγνώριζον τὸ θρησχευτιχὸν 

χαθεστώς. Ὁ ᾿Αλέξιος Κομνηνὸς δὶ Ελλήνων γενόμενος κύριος 

τοῦ θρόνου, ἐνόμισεν ὅτι ἐξώφλησε τὰς πρὸς αὐτοὺς ὑποχρεώ- 

σεις ἐπιτρέπων τὴν διαρπαγὴν τῆς Πόλεως ἐν αὐτῇ τῇ με- 

γάλῃ ἑόδομάδι τῶν Παθῶν" μετ᾽ ὀλίγον δὲ συνεννοηθεὶς πρὸς 

τὴν ἐκχλησίαν εἰς πυρπόλησιν τῶν αἱρετικῶν λεγομένων Μα- 

νιχαίων, περιεστοιχήθη ὑπὸ ξένων μσθοφόρων, καὶ τὸ ἀπαισιώ- 

τερον (ὅπερ ὁ Μάρουλλος ἀποχαλεῖ ἀληθῆ μανίαν, ἔᾳτο}) ἐ- 

πεχαλέσθη τὴν βοήθειαν τῆς πρεσθυτέρας Ρώμης δὲ ἐπιστολῆς 

περισωθείσης χαὶ τέως θεωρηθείσης ὡς ἀμφιθόλου πίστεως, νῦν 

ὅμως ἀποδειχνυομένης ἀληθεστάτης, ἀφοῦ ὁ δημοσιευόμιενος ὀρ- 

θοδοξότατος χρονογράφος ρητῶς μνημονεύει τὸ γεγονὸς μετά 

τινῶν λεπτομερειῶν περὶ τῆς Ρωμαϊκῆς ἐπεμθάσεως, προσπαθῶν 

γὰ κολάσῃ τὴν βδελυγμίαν τῆς προδοσίας ὑπὸ τὴν καχοήθη 

δικαιολόγητιν, ὅτι ὁ ἀγχίνους αὐτοχράτωρ ἠννόει νὰ δολιευθῇ 

ἐν καιρῷ τοὺς συμμάχους χαὶ συνάρχοντας, παραδίδων αὐτοῖς 

μόνην τὴν Παλαιστίνην, καὶ ταύτην προσωρινῶς, χάριν τοῦ Τά- 

φου τοῦ Χριστοῦ, πρὸς ὃν οἱ Λατῖνοι ἐπιδειχνύουσι θερμοτέραν 

λατρείαν τῶν Βυζαντινῶν! Οὕτω δ᾽ ἐπλυμμύρησαν τὴν ᾿“Ελλά- 

δα οἱ μυστηριώδεις Σταυροφόροι ὑπὸ τὸ προσωπεῖον προσχυ- 

νητῶν μοναχῶν, τοὺς ὁποίους καὶ αὐτὸς ὁ ᾿Αθηνάρχης ἠναγ- 
β΄. 



ἕ η΄ ΕΊΣ ΑΓ ΤΙ. 

χάσθη νὰ δεξιωθῇ ἐπὶ τῇ ἐπιδείξει τῆς αὐτοχρατορικῆς δια- 

ταγῆς, αἱ δ᾽ ἐπαοχίαι διενεμήθησαν εἰς τοὺς ξένους πολὺ πρὸ 
τῆς μοιραίως ἐπελθούσης πτώσεως καὶ αὐτῆς τῆς Πόλεως (1). 

Οἱ ἐπίκουροι Σταυροφόροι ἐπολλαπλασιάσθησαν ἐπὶ τῶν 

διαδόχων τοῦ ᾿Αλεξίου, πλὴν δὲ τοῦ Χωνιάτου καὶ ὁ ἡμέτε- 

οος ᾿Ανώνυμος βεθαιοῖ ὅτι οἱ βυζαντινοὶ στόλοι μετεδίδαζον 

τοὺς ἐκ Δύσεως συμμάχους, εἰς οὺς ἐξεχενοῦντο τὰ βασιλικὰ 

ταμεῖα ἐν ᾧ χρόνῳ οἱ μὲν Τουρχοπέρσαι ἐπλημμύρουν χαὶ ἡ- 

ρήμουν τὴν ἑλληνιχὴν ᾿Ασίαν, καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ Βούλγαροι καὶ 

οἱ Σέρόοι ἐλήστευον τὴν Θράχην χαὶ Μαχεδονίαν, οἱ δὲ χατ᾽ 

αὐτῶν πολεμοῦντες στρατιῶται ἐστεροῦντο χαὶ αὐτῶν τῶν σι- 

τερησίων. Ἔχει δὲ δίκαιον ὁ Μάρουλλος στιγματίζων ὡς ὦ 

ληθῆ παραφροσύνην τὴν βλαχώδη ταύτην ἐνχώρησιν χράτους 

ἀκμάζοντος ἐν πλούτῳ καὶ στρατιωτιχῇ δόξῃ εἰς προαιωνίους 

χαὶ ἀσπόνδους ἐχθροὺς, οἵτινες, ἀφοῦ ἐπυρπόλησαν τοὺς σωΐο- 

ὑένους ἑλληνιχοὺς ναοὺς, παρέδωχαν ὕστερον εἰς τοὺς Τούρ- 

κους χώρας τῶν ὁποίων ἀπεδείχθησαν ἀνίχανοι δεσπόται. 

Θυΐθ [ἌΓΟΙ οϑύ ραύγϊαμι νϑ]] δι ΠΟΒΕΠ10 8 ΔΡΤῚΪ5 

τα αι θη οχύθι ἰδ οὐὔθάθυα γ6116 Ὑἱν 8 Ὁ 

Ἰσπούϑαθ τϑηὰ ΟΠ! πάθγθ οἰνιοα 5108, 

οὐ β8, ΠῸη Οὐθοὶβ ἰθία ραΐαγθ βαύ!β᾽ 

116 1116 ποβίθβ θνδύ, 1116 οχριρῃθαὺ ΑΟΠγΟΒ 

1168, οὖ θυθύβδβ αἰ ριΘαῦ ΟΡΘ8, 

116 ἀθοβ οὐ ἴϑηδ τη8]15 ἀδθδαὺ ἱρηῖθαβ, 1116 

Ἠοιηαπαμῃ ἱπ ΤΣοδΒ ὑλαηβύα Ὁ ̓ ρϑυϊαιη (2). 

(1) Περὶ τούτων βλέπε ἐν ἐχτάσει Μνημεῖα ΕἸ λληνιχῆς ἵστ ο- 

ρίας, ΥἹ, ρῥγέίδοε. 

(ὁ) Μνημεῖα “Ελληνιχῇς “ἱστορίας, ΥΠ, σ. 219, στ. 87. 



π ν ΑΓ ΩΤ. ιθ, 

ιαλρᾶν χαὶ πεοίξογον περιγορχφὴν τοῦ τε βίου χαὶ τῶν ἕξεων ββ ΙΧ δριγαφη ν τ Ἄ 

κῶν αἱμοθόρων καὶ φιλαρπάγων τούτων ψευδοχαλογήρων ἐχά- 

ραξεν ἡ ἀρ'ττουργὺς χεὶρ Τοῦ ἀσιδίμ.ο» ὑπουνημγτιστοῦ τοῦ 

Ο'μήρου, υσταθίου μητροπολίτου Θετδαλονίχης, μὠἐῦρτυρος αὐ- 

πόπτου χαὶ θύματος τούτων, οἵτινες καὶ αὐτὴν τὴν μητρό- 

πολίν του παρέδωχαν εἰς ἄσημον δημιούργημιά των. Οὐχ ἦτ- 

πον δὲ ἐξειχκονίζουδι τὴν τότε θέσιν χαὶ αἱ ὑπὸ Θεοδώρου τοῦ 
ἐ ᾿ 

Προδρόμου καὶ Νιχολάου τοῦ Μεθώνης γραφεῖσαι δύο κωνμιχαὶ 

βιογραφίχι τοῦ ἐκ Μουτασάλχας ἁγίου Μελετίου, ταλέντος εἰς 

Θεροῦ αὐ- Ἰϊελοπόνηδον χαὶ ᾿Αττικὴν ἵνα ἐπιοάλλῃ διὰ τοῦ φὸ 

ποῦ ροπάλου τὸ βόπτισμια εἰς τοὺς αἱοετιχοὺς, χαὶ τοῦ ὁποίου 

ἢ μονὴ ἀνυψοῦται ἔτι, εἰς ἀληθῆ τοῦ ἀναγεννηθέντος ἕλλη- 

γισμοῦ χλεύην, εἰς αὐτὰ τὰ πρόθυρα τῆς ᾿Αττικῆς ἕτερος δὲ 

στρατοχαλόγηρος διαδραματίδας ἀπαίσιον πρόσωπον ἐν τῷ ἐλ- 
ληνιχῷ δράματι εἶνε ὁ ἱδρυτὴς τῆς ἐν Πάτμῳ μονῆς τοῦ Θεο- 

λόγου ἅγιος Χριστόδουλος, ὅστις μετὰ τοῦ ὑπ᾽ αὐτὸν μέλανος 

ὀτρατοῦ διέτρεχε τὰς νήσους τοῦ Αἰγαίου» μέχοις Εὐβοίας, »α’ 

ταστρέφων ἑλληνιχὰ μνημεῖα, ἐν οἷς ρητῶς μινὴ ονεύει ἡ βιο- 

γραφία του τὸ ἐν Πότμῳ ἄγαλμα τῆς ᾿Αφροδίτης κα χαμωμένον 

μὲ πολλὴν τέχνην. » Ὅταν οἱ ἄγγλοι Σταυροφόροι ἐπεσχέφβη» 

χὴν Ρόδον ἐξεπλάγησαν ἐπὶ τοῖς ἀποχειμένοις ἔτι ἐν τῇ νὴ» 

δῳσωροῖς τῶν ἐρειπίων. 

᾿Αλλ᾽ ὡς λέγει ὁ ἑλληνιχὸς λαὸς, 

πὸ καλὸν τὸ παλληχόρι ξέρει κι᾿ ἄλλο μονοπάτι [17] 

(1) Ὅταν οἷ Στρᾶτιῶται ἠπείλουν ἰοὺς Νεχπολίτας διὰ τῆς πρὸς 

τοὺς “Ἰσπανοὺς συνεννοήσεωξ, ἔλεγον ὅτι αἱ χλεισοῦραί των εἰσὶν ἀμφί- 

φίστομοι: 

Απιρῃγαία αγαΐο εϊσίιππι βούμιομα [δ πὶ ἀϊχονυ πὶ ΔΠΟΙΡ [546 νἱὰς » ΕΠγ 81) 

Οαϊεποὶ, Οαν μπᾶ, Βομιὰ, ᾧΦᾧ. 9 γροίο. 



᾿ 

χὰ ΕἾ Σ Ἀ ’ π 

οἱ ὑπὸ τῶν βυζαντινῶν διασπαρέντες ἐν ᾿Ελλάδι Σταυροφόρος 

χαὶ ἀναμένοντες τὸ τεταγμένον σύνθημχ τῆς σφαγῆς τῶν χα- 
« Ὃ -ὐφε 3 ἘΞ ᾷ Η τοίχων, ὡς βεοαιοῖ ὁ Εὐστάθιος, ἦλθον παραδόξως εἰς συνεν- 

νοήσεις πρακτιχωτέρας πρὸς τὰ προωρισμένα θύματά των, χαὲὶ 

ἐν ἀδελφικὴ συμπνοίχ ἀπεκήρυξαν τὸν ἐν Βυζαντίῳ χοινὸν χαὲ 
, ν 7 »νγ"» - » ι Ὁ Ὁ » δόλιον κύριον. Βμπληχτοι οἱ Πολῖται ἐπὶ τῇ χωμιχῇ τροπῇ 

τοῦ ὑπ᾽ αὐτῶν παρχοχευασθέντος μεγάλου δράματος, ὑδρίζου- 

σι τοὺς πρώτους ὡς παρασπόνδους, τοὺ: δὲ δευτέρους ὡς προα- 

τωγοὺς τῆς ἐκπορνεύσεως τῶν ἰδίων πατρίδων (1). Ὅταν δὲ ἡ 

ὑπὸ ᾿Αλεξίου ἐγχαινισθεῖσα Σταυροφορικὴ κωμῳδία κατέληξεν 

εἰς τὴν κατάληψιν αὐτῆς τῆς Πόλεως χαὲὶ τὴν ἀγχόνην τοῦ 
"" ,ὔ ᾽ , ἮΝ , δ ἌΓ ᾽ , 

λιουρτζούφλου, ἀπάτριδες πλέον οἱ τέως ὑπερήφανοι: ἀπογονοι 

τοῦ Αἰνείου, ἐπικαλοῦνται ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων τὴν ἐκχ- 

δίχησιν τῆς Φρχγκικῆς παρασπονδίας: « ᾿Αλλ ὦ Ἕλλην πο- 

ταμὲ ᾿Αλφειὲ, ρεῦμα ρέον δι ἅλμης πότιμον, ξενίζον ἄχουσμα, 
. , " ᾿ δ) λδ Νὰ ὔ ͵ μὰ ἫΝ 
ἐμπύρευμα ἔρωτος, μὴ δὴ τὰ ᾿Ελλήνων δυσπραγήματα τοῖς ἐν 

Σιχελίᾳ βαροάροις διατρανώσειας, μηδ᾽ ἔκπυστα θεξίης ὅσα οἱ 

ἐχκ σφῶν ἐπιστρατεύσαντες “Ἕλλησι χαθ᾽ Ἑλλήνων ἐμεγαλούρ- 

γῆσαν, ἵνα μὴ χοροὶ στῶσι καὶ παιζνες ἀσθῶσι καὶ πλείους 

χατάρωσιν οἱ διάφοροι. Βραχύ τι ἐπίμεινον - ἀλλοπρόσαλλος ἡ 

μάχη, πεττευτὰ τὰ ἀνθρώπινα, καὶ νίχη ἐπαμείδεται ἄνδρας 

Οὐδ᾽ ᾿Αλεξάνδρῳ φασὶ τὰ ἐπὶ πᾶσιν ἀπρόσχοπα, οὐδ᾽ ἀδιάπτω- 

τος παράπαν ἡ τύχυ, τοῦ Καίσαρος. Ναὶ, πρὰς αὐτῆς τῆς ᾿Αρε- 

θούσης τῶν ἀνεπάφων ἅλμης φιλοτήτων χαὶ τοῦ ἐρωτεύοντος 

νάματος. » ᾿Αλλ ἐν ᾧ ὁ ἱστοριχὸς τῆς ἁλώσεως μεταδαλλόμε- 

νος ἐξαίφνης εἰς “Ἕλληνα ὀνειρεύεται τὸν ᾿Αλφειὸν βαπτόμενον 

διὰ Φραγχιχῶν αἱμάτων, οἱ Ἠλεῖοι πανηγυρικῶς ἐδέχοντο τοὺς 

ὑπὸ τὸν Καμπανήσιον ΟΠ ΔΙαρΙΠ 6 Γάλλους: 

(2) « Καὶ Λατίνοις προοδευταὶ καὶ τῶν πραχτέων εἰσηγηταὶ χαὶ 

τῆς πατρίδος προαγωγοὶ γενόμενοι. » Χωνιάτης σ. 988 [ἔχδ. Μίξπε). 



ΚΙ ΣΧΑΤΩΓᾺΑ͂;, χᾶ. 

Οἱ ᾿Ανδραδιδαῖοι ἔμαθαν πῶς ἔρχονταν οἱ Φράγχοι, 

ἐξέθησαν μὲ τοὺς σταυροὺς ὁμοίως μὲ τὰς εἰκόνας 

οἱ ἄρχοντες χαὶ τὸ χοινὸν τῆς χώρας ᾿Ανδραδίδας, 

καὶ ἦλθαν, ἐπροσχύνηδαν αὐτὸν τὸν Καμπανέσην. 

Καὶ ᾿χεῖνος ὁ παρφρόνιμος καλὰὶ τοὺς ἀποδέχθη, 

ὥμοσεν, ὑποσχέθηχε νὰ μὴν τοὺς ἀδικήσῃ, 

οὔτε ζημίαν νὰ ἔχουσιν ἀπὸ τὰ γονικὰ τους, 

᾿πιμὴν, δωρεαῖς νὰ ἔχωσιν εὐεργεσιαῖς μεγάλαις. 

Ἐν τῇ Βιθυνικχῇ κατασκηνώσει οἱ Βυζαντινοὶ μεταμορφοῦνται 

εἰς ἀληθεῖς Ελληνας πρῶτος ὁ ρωμαϊκώτατος ἱστοριχὸς χαὶ ριχος 

γραμματεὺς τῶν τελευταίων αὐτοχρατόρων, ὁ προμνημονευθεὶς 

Νικήτας Χωνιάτης, λησμονήσας τὰς χατὰ τῶν Ἑλλήνων χαὶ 

τῆς Ψευδοπαρθένου των ᾿Αθηνᾶς ὕδρεις, ἐπιδεικνύει ἑλληνι- 

συὸν τὸν ὁποῖον οὔτε ὠνειρεύθησαν οἱ ὑπὸ πολυχρονίηυ δου- 

λείας ταπεινωθέντες Ἑλλαδιχοί: θραύει πλέον τὸν Ρωμαϊχὸν 

χάλαμον λέγων « οὐχ ἂν ἐσοίμην παρχπέμπων τοῖς ἔπειτα 

πράζεις πολεμικὰς ἐν αἷς μὴ νιχῷεν Ἕλληνες ». διότι ἡ ἱ- 

στορία, ἐφεύρεσις οὖσο. αὐτῶν τῶν Ελλήνων, Ἑλληνιχὰ μόνον ἔο- ρος (8 ᾿ 
᾽ ᾿ } τ κα κὰ “ “λ » κ ᾿ 7, ἊΨ 

», εις , ς ξ " - γα ὀφείλει νὰ ἐζιστορῇ πῶς ἂν εἴην ἐγὼ τὸ βέλτιστον χρὴ 

μα, τὴν ἱστορίαν, χαὶ χάλλιστον εὕρημα τῶν ᾿Βλλήνων, βαρ- 

βαρικαῖς χαθ᾽ “Ἑλλήνων πράξεσι χαριζόμενος; (ασ. 964)». Αὐτὸ 
ν᾽ σω ς- ΄, ᾿ 5» “ Α Ἁ 

τὸ τμῆμα τῆς ἱστορίας του τὸ ἐπιγραφόμενον « τὰ μετὰ τὴν 

ἅλωσιν συμθάντα » ἄρχεται ἀπὸ ἐγκωμίου τῆς σοφίας τῶν 

Αἰθηναίων καὶ ἰδίως Σόλωνος τοῦ Κοδοίδου, τοῦ ὁποίου μξετα- 

γράφει καὶ τοὺς ἑξῆς στίχους, χαιρεχάχως συνιστῶν τὴν ἀνά- 

γνωσιν αὐτῶν εἰς τοὺς Βυζαντίους, ἐνῷ ὁ ᾿Αθηναῖος νομοθέτης 

ἀπέτεινεν αὐτοὺς πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ συμπολίτας. 



«Ὁ. ΕἸΙΣΑΤΓΏΓΗ. 
᾿ ᾽ ι ι , » ,ὕ ͵ , 
αὐτοὶι γῦρ τουτους ηὐξήσατε ρυσια δόντες, 

ι δ κ -“ ᾿ » , 

χαὶ διὰ ταῦτα χαχὴν ἔσχετε δουλοσύνην. 

ὑμῖν δ᾽ εἷς μὲν ἕκαστος ἀλώπεκος ἔχνεσι βαίνει, 

σύμπασι δ᾽ ὑμῖν κοῦφας ἔνεστι νόας. 

εἰς γὰρ γλῶσσαν ὁρᾶτε καὶ εἰς ἔπος αἴολον ἀνδρὸς, 

εἰς ἔργον δ᾽ οὐδὲν γιγνόμενον βλέπετε. 

Ἡοὺς αὐτοὺς περίπου σαρχασμοὺς ἀποτείνει εἰς τὸν δαυλόφρο- 

να, ἄνουν καὶ ἐν περιστάσει αἱμοχαρὴ δῆμον τῆς Κωνσταντι- 
νουπόλεως καὶ ὁ νῦν ἐχδιδάμενος χρονογράφος τῶν ἐν Νικαίᾳ 

κὐτοχρατόρων. Τὸ περιεργότατον δὲ ὅτι καὶ ὀρθοδοξότατοι 

ἐπίσχοποι ἐκ τῶν ἀπωτάτων βαρθαριχῶν ἐπαρχιῶν, ἐπὶ τῷ ἀ- 

καύσματι τῆς Φραγκχικῆς παρασπονδίας ἀναχράζουσι « ἑάλω 

μὲν ἡ πατρὶς, ἀλλ᾽ ἀνδρὶ σοφῷ πᾶς τόπος Ἑλλάς. » (1). 

Ἔν τοιχύτῃ περιπτώσει οὐδόλως παράδοξον ν' ἀκούωμεν τὸν 

Χωνιάτην ὡς γραμματέα τοῦ Θεοδώρου τοῦ Λασκάρεως ἀποχα- 

λοῦντα τὸν βασιλέα νέον ᾿Αλέξανδρον, Τιμολέοντα τυραννα- 

χτάνον, “Ἁρμόδιον χαὶ Βροῦτον, τὸ ἀληθῶς πρωτοφανὲς εἶνε ὅτι 

βλέπομεν αὐτοὺς τοὺς αὐτοχράτορος θαυμάζοντας τοὺς χολοασ- 

σοὺς τῶν Ἑλληνιχῶν μνημείων καὶ θεωροῦντας ἑαυτοὺς μύρ- 

μῆχας ἀπέναντι τῶν κτισάντων χαὶ κατοικησάντων ἐν αὐτοῖς 

Γιγάντων (2). 

(1) Θεοδώρου ἐπισκόπου ᾿Αλανίας (ἐν Μίρπε Ῥαϊροϊορία Θγδοοα, ΟΧΕ, 

4. 414). 

(3) ᾿Επιστολαὶ Θεοδώρου βασιλέως (ἐν χώδιχι Λαυρεντιανῆς) ἐχδο- 

βησόμεναι προσεχῶς. Ὃ συνταὐτισμὸς τοῦ “Ἑλληνος πρὸς τὸν Γίγαντα 

ἀπαντᾷ χαὶ ἐν τοῖς δύο χρονιχοῖς τῆς Πελοποννήσου, προχειμένου περὶ 

τοῦ φρουρίου τῆς Πύλου χαὶ νῦν δ’ ἔτι ὃ ἑλληνιχὸς λαὸς εἰς τοὺς Γί- 

ὕαντας ἀποδίδει πᾶν χολοσσιαῖον͵ ἐρείπιον. ᾿Εν Σταυροφοριχῷ ποιήματι 

« μὰ ομδμβοι ἀ᾽ Απιίίοομο » τοὺς ἕλληνας Γίγαντας ἀντιχαθιστῶσιν ἐν Συ- 

ρίᾳ οἱ ὑπὸ τῆς ἐχχλησίας τοσοῦτον μισούμενοι αἱρετιχοὶ Μανιχαῖοι ἢ 



π΄ ἈΠΣΟΛΊ ΓΛ ΩΣ Η: χίγ,. 

Ὁ ἐν Νιχαίκᾳ ἀναπτυχθεὶς ἑλληνισμὸς ἐφάνη ποὸς στιγμὴν 

ἀπειλῶν καὶ αὐτὸ τὸ χριστιανιχόν καθεστὼς, γεγονὸς ὁπωσοῦν 

διχαιολογοῦν τὸ πρὸς τοὺς Ἕλληνας μῖσος τῆς ἐκχλησίας, ἥτις 

ἐχ πείρας ἐγίνωσκεν ὅτι αἱ θρησχεῖχι ἐν μόνῳ τῷ σκότει γεν- 

γῶνται χαὶ θριαμοεύουσι, χαὶ ὅτι ἀμείλικτος αὐτῶν ἐχθρὸς εἰσὶ 

τὰ γράμματα, δηλαδὴ τὸ ἑλληνικὸν πνεῦμα (1). ᾿Ανὴρ μέγα 

δυνάμενος παρὰ τῷ βασιλεῖ Θεοδώρῳ Β΄, ὁ νῦν δημοσιευόμε- 

νος ᾿Ανώνυμος διαδεθαιοῖ ὅτι ὁ αὐτοχράτωρ ἐν τῇ τελευταίᾳ 

τοῦ θανάτου στιγμῇ προσεχάλεσς παῤ ἑχυτῷ τὸν πατριάρχην 

Αὐρσένιον χαὶ τὸν ἀρχιεπίσχοπον Μιτυλήνης καὶ κλαίων ἐξω- 

μολογήθη ὅτι εἶχεν ἐξωμόσει αὐτὸ τὸ χριστιανικὸν θρήσχευ- 

μὰ (2), πιθανῶς ἐν ἑλληνικῇ τελετῇ τελεσθείσῃ ἐν τῷ χατη- 

ρειπωμένῳ καὶ ὑπογείῳ ναῷ τοῦ ἁγίου Τρύφωνος, τὸν ὁποῖον 

χαὶ ὡς προστάτην ἅγιον τοῦ στρατοῦ εἰσήγαγεν. Καὶ νῦν δ᾽ ἔ- 

τι παρὰ τῷ ἑλληνιχῷ λαῷ ὁ δρεπανηφόρος οὗτος χαὶ γηνο- 

Οοσχὸς παῖς, ὁ προστάτης τῆς βλαστήσεως τῶν τε κήπων χαὶ 

τῶν ἀμπελώνων, διὰ τῆς ἐπικλήσεως τοῦ ὁποίου φυγαδεύονται 

αἱ χάμπαι, αἱ ἀκρίδες, οἱ μῦς χαὶ ἄλλα φθαρτικὰ τῶν χαρπῶν 

ἔντομα, διατηρεῖ πολλὰ μυστικὰ γνωρίσματα τῆς πρὸς τὸν 

Σμινθέα ᾿Απόλλωνα χαὶ τὸν Σάρχπιν συγγενείας του, οὔτε 

πρῶτος ὁ Θεόδωρος Β΄ ἦν ὁ ἐξωμόσας τὸν χριστιανισμὸν ἐν 

τῷ μυστηριώδει ναῷ τοῦ ἁγίου “Τρύφωνος, ὡς θέλομεν λαλήσει 

χατωτέρω περὶ τῆς μυστηριώδους βασιλείας τοῦ ᾿Ανδρονίχκου 

Κομνηνοῦ. 

Παυλιχιανοὶ, μυστηριώδης αἵρεσις περὶ τῶν ἀρχῶν τῆς ὁποίας οὔτε ἣ 

ἐχχλησία θέλει νὰ εἴπη τὴν ἀλήθειαν, οὔτε ἡμᾶς δυνάμεθα ἐπὶ τοῦ πα- 

'ρόντος νὰ ἐνδιατρίψωμεν. 

(1) Σπουδαῖον μέλημα τῶν ἐν Νικαίχκ ἦν χαὶ ἣ περισύναξις τῶν 
χειρογράφων, χαὶ ἣ ἐλευθέρα τούτων μελέτη ὅπὸ παντὸς (᾿Ανωνύμου, 

σελ. 507, 595.) (29) ᾿Ανωνύμου σελ. 584. 



ΠΟΣΝ ΕΙΣ ΑΓΩ ΓΉ. 

᾿Αλλ᾽ ἄν ὁ βασιλεὺς Θεόδωρος ἐξωμολογήθη τὴν ἐξωμοσίαν 

του εἰς τὸν πατριάρχὴν ᾿Αρσένιον, αὐτὸς ὁ πατριάρχης ὁ δια-- 

χριθεὶς ὕστερον ἐπὶ ἡρωϊκῇ ἀφοσιώσει πρὸς τὸν οἶχον τοῦ βα- 

σιλέως του χαὶ πείσμονι χαταφορᾷ πρὸς τὸν ἅρπαγα τοῦ 

θρόνου καὶ ἄγριον δολοφόνον τοῦ βασιλόπαιδος, Μιχαὴλ Παλαι-᾿ 

ολόγον, ἐτόνισεν ἐν Νιχαίᾳ ἐχκλησιαστιχοὺς ἀναχρεοντείους 

ὕμνους « εἰς τὴν Λαμπρὰν Κυριακὴν » ἐν οἷς ἐπιχρατεῖ χαθαρὰ 

Εἱλληνικὴ μυθολογία. 

Λογικοὶ νέοι μοι δεῦτε, - 

ἔαρος χαιρὸς σχιρτᾶτε, 

ὁ αἵμων ἤδη τυρίσδει, 

ἐαρινὸν ἄσμα μέλπει, 

θαλεροῖς ἐπὶ ρεέθοοις 

ἀνάπαυσιν εὐτρεπίζει. 

Χελιδὼν ἄρτι Τηρῆος 

χαταλαλεῖ τοῦ φθορῆος, 

τὸν Ἴτυν ζητεῖ δὲ πάλιν 

χασιγνήτη ταύτῃ σφόδρα. 

ὋὉ Πὰν τῆς Ἠχοῦς ἐράει, 

ὁ Κύχλωψ τῆς Γαλατείας, 

᾿Αδώνιδος ᾿Αφροδίτη. 

Λογικοί μοι νέοι δεῦτε, 

ἔαρος χαιρὸς σχιρτᾶτε. 

Τριὰς, ἀμέριστε φύσις... (1) 

ὋὉ ἐν Νικαίᾳ ἐξελληνισμὸς ἐπῆλθε βεθδαίως ἐκ πνεύματος 

ἐχθρικοῦ πρὸς τὸν Πάπαν μὴ κατορθώσαντα νὰ χαλιναγωγήσῃ 

τοὺς Σταυροφόρους, ἀλλὰ χαὶ ἐκ χαθαρᾶς πολιτιχῆς ἀνάγκης. 

Πρὺ τῆς χαταλήψεως τοῦ Βυζαντίου αὐτὸς ὁ Μανουὴλ Κομ- 

(1) πίρπε, Ῥαΐγοὶ. Θγδεοα ΟΧΙῚ, σ, 9939. 



ΣΑΙ ΤΕ ΥΩ. νὴ“. 

γηνὸς ὑπέγραψε πρὸς τὸ σουλτάνον τοῦ Ἰκονίου καθαρὰν πρᾶξιν 

ἐξωμοσίας, χαὶ ἄλλοι δὲ παλαιότεροι βασιλεῖς ἐκ πνεύματος 

συμφιλιώσεως πρὸς τὴν ᾿Ανατολὴν προέδησαν εἰς παραχωρήσεις, 

αἵτινες ἐπιτυγχάνουσαι θὰ μετέθαλλον τὸ θρησχευτιχὸν χαθε- 

στὼς, καὶ ἴσως καθίστων περιττὴν καὶ αὐτὴν τὴν ἐμφάνισιν τοῦ 

Μωάμεθ’ ἀλλὰ περὶ τούτων προσεχῶς. ᾿Επὶ τέλους καὶ αὐτὸς 

ὁ πάπας Ἰννοχέντιος Γ΄ ἠναγκάσθη οὐ μόνον νὰ θέσῃ φραγμὸν 

εἰς τὰς ἁρπαχτικὰς ὀρέξεις τῶν εἰς Ἑλλάδα κατελθόντων Δυ- 

τικῶν στρχατοχαλογήρων, ζητούντων ἀχέραια τὰ ἀνήχοντα ἀγαθὰ 

εἰς τὴν δυημευθεῖσαν ὀρθόδοξον ἀρχιεπισχοπὴν ᾿Αθηνῶν, ἀλλὰ 

χαὶ προθῇ εἰς μοναδικὴν ἐν τοῖς παπικοῖς χρονιχοῖς παραχῶ- 

ρησιν ὑπὲρ τῶν ᾿Αθηναίων (1208), ὁμολογῶν ἐν ἐπισήμῳ βούλ- 

λα αὑτοῦ ὅτι ὁ χριστιανισμὸς οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἡ αὐτὸς ὁ 

ἑλληνισμὸς ὑπὸ νεώτερον ὄνομα, ἀφοῦ ἐν τῇ λατρείᾳ τοῦ ᾿Αγνώ- 

στοῦ θεοῦ ἡ διαφορὰ συνίσταται μόνον εἰς τὴν διαίρεσιν ἢ 

τὴν ἕνωσιν τῶν τριῶν προσώπων (1). 

Καὶ ἕτερα δὲ μνημεῖα διδάσχουσιν ὅτι ἡ πρὸς τὴν Ἑλλάδα 

ἐπαφὴ τῆς Δύσεως δὲν ἀπέδη ἄγονος εἰς τὸν πολιτισμόν. Πλὴν 

τῶν ἀπειραρίθμων μυστιχῶν ὕμνων καὶ τῶν Στρατιωτιχῶν 

μυθιστοριῶν (ΓΟπθ 8 46 ΘΠ Θν816}16), ἀρκοῦσιν οἱ πανθεϊστικοὲ 

(1) Ἢ ὑπὲρ τῆς ἀρχιεκισχοπῆς τῶν ᾿Αθηνῶν παπικὴ βούλλα εἶνε 

τὸ σπουδαιότερον γεωγραφιχὸν μνημεῖον τῆς ᾿Αττιχῆς, χαὶ ἀπορῶ πῶς 

τις τῶν παρ ἣμῖν φιλοτίλμων ἱστορικῶν δὲν ἐσχολίασε καὶ διεφώτισεν 

ἐν ἰδιαιτέρᾳ μονογραφίᾳ τὴν βασίλισσαν ταύτην τῆς μεσαιωνιχῇς ἡμῶν 

γεωγραφίας. ᾿Ιδοὺ ἢ ἐνδιαφέρουσχ ἡμῖν περιχοπή: Απιφιαπι ΑΠΝεη οΠϑ15 

810. 18 η) ἱπηοναῖϊο πο με π ΔΗ ΓΙ υδΙΪ, 4πᾶ6, 4ιδδὶ πΘ ΘΓ ηᾶ6 ΤΟ Ιροἢ5 ἔρια 

ἴῃ ὈΥΪμπιὰ 6}15 Γπμαδίοηθ ΡΥΓΔΟΙ ΒΟΥ Ιἴ9 οὐ]ππὶ 46 πὶ {ἴθ ι115 ἀἰδιϊηοΐα ΡΥ θι185. ὑγῖθ5 

ἴα 1515. ΠΡ 115 ἱπιροπάθθαΐ. 51}0 {ἼΡτι5 θη ηὶ ΡΟ 80 Πἷβ οὔσα Ὑ6 ΓΔ ΠῚ οἱ ἱπαϊὶνι ἀυδηὶ 

Τυϊπιϊαΐοπι ΟΟΠΥΕΡΪ . α ΤΠΠΟΟΘΏΪΝΙ ΠῚ δορί βίοιδο (ἩΠβης Ῥαίνοϊορία μαΐϊπα, ΟΟΧΥ͂, 

σ. 1009--1060). 



τσ, ΕΙ ΣΟ ΓΑΕ πὶ. 

ὕμνοι τοῦ ἁγίου Φραγχίσχου τοῦ ἐξ ᾿Ασσίζης εἰς ἀπόδειξιν 

τῆς ἐν αὐτῇ τῇ Ρωμαϊκῇ ἐχχλησίᾳ μεγάλης ἐπιδράσεως τοῦ 

ἑλληνιχοῦ πνεύματος" οἱ ὕμνοι οὗτοι, ὡς καὶ οἱ χαθαρῶς ἑλλη- 

νίζοντες Πγηπὶ Ναΐατα!θβ τοῦ Μαρούλλου, ἔχουσι παλαιοτέραν 

ἤ μᾶλλον παλαιτότην ἀρχὴν, ἴσως δέ ποτε ἀποδειχθὴ χαὶ ἐκ 

ποίου ἑλληνιχοῦ ναοῦ προέρχονται. Περὶ τούτου θὰ ὁμιλήσω 

ἐν ἐχτάσει ἐν τῷ προσεχεῖ τόμῳ, ὅστις θὰ περιέχῃ τοὺς Ἐρω- 

τιχοὺς ὕμνους τῶν ἁγίων Ἱεροθέου ᾿Αθηνῶν καὶ Συμεὼν τοῦ 

νέου Θεολόγου. 

Τότε πιθανῶς ἐξυπνήσας καὶ ὁ τῶν ἐχκλησιαστιχῶν του 

ἀγαθῶν ἀπεχδυθεὶς Μιχαὴλ ὁ ᾿Αχομινάτος, ὁ στρατηγικῶς ἀπὸ 

τοῦ Παρθενῶνος ἀποχρούσας τὴν εἰσθολὴν τοῦ μοναχοφάγου 

Λέοντος Σγουροῦ, συνέταξε τὸν εἰς τὰ ἐρείπια τῶν ᾿Αθηνῶν 

περίφημον ὕμνον του. 

᾿Αλλ οἱ ἐν ᾿Αθήναις, ὡς καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ Ἑλλάδι ἐν ὁμο- 

νοία συζῶντες Φράγκοι καὶ Ἕλληνες, παρχμερίσαντες καὶ Πά- 

παν χαὶ Βυζάντιον, ἔλαθον ὑπ᾽ ὄψει χαὶ ἐχαλλιέργησαν μόνχ 

τὰ ἴδια αὑτῶν συμφέροντα. Ἐχ τοῦ ἡμετέρου χρονογράφου 

μανθάνομεν ὅτι ὁ αὐτοχράτωρ Ἰωάννης Βατάτσης ἀνήγειρεν ἤ 

ἐπιδιώοθωσεν ἐν τῇ ᾿Αττιχῇ καὶ ναοὺς (πιθανῶς τὸν νῦν ἐν 

Αθήναις σωζόμενον τῶν ἁγίων Θεοδώρων), Φράγκοι δὲ χαὶ 

Ελληνες ἀνδρείως καὶ πιστῶς ἡγωνίσθησαν ὑπὸ τὰς σημαίας 

τοῦ ἁγίου Τρύφωνος χατὰ τῶν Τούρχων χαὶ Βουλγάρων. Ἡ 

ἐπιμιξία ἐκείνη ἀπέθη πρόξενος πολλῶν ἀγαθῶν εἰς ἀμφο- 

τέρους " συνεταὐτίσθησαν ἤθη χαὶ ἔθιμα, καὶ ἡ μυστικὴ “χατή- 

χῆσις ἐπέρανε τὸν σχοπόν τη:, ὡς ἀπέδειξεν ἡ ὕστερον ἐπελ- 

θοῦσα ἀναγέννησις διά τε τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ χαὲ 

Βαρλαὰμ. τοῦ Καλαθροῦ, ἐπὶ τῷ θεχθῆνχι μὲν ἀντιπάλων, ἐκ 

συνεννοήσεως ὅμως ἕνα χαὶ τὸν αὐτὸν ἐπιδιωχόντων σχοπόν. 

Εν τῶν τότε διαδοθέντων καὶ παρὰ τοῖς βυζαντινοῖς Στρατιω- 

τικῶν ἐθίμων ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Ἀρῖχος τῶν ἑλληνικῶν παραδό- 



ΜΙΓΊΣΘΟΑ τ ΩΞ ΤΊ ΗΙ χπ 
σεων δὲν διετπάσθη ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν πρώτων ἱδρυτῶν τῆς Γνώ- 

σεως, οἵτινες ἐξ ἑτέρου ἦσαν οἱ ταμίαι τῶν παλαιτάτων τοῦ 

ἑλληνισμοῦ μυστηρίων. Ὁ ᾿Αχροπολίτης χαὶ ὁ Παχυμέρης ἀνα- 

φέρουσιν ὅτι ἐν τοῖς στρατοῖς τῶν Λασχκάρεων ἐπεκράτησε τὸ 

ἔθος τῆς διὰ πεπυρακτωμένου μύδρου δοκιμασίας ἐν στρατιωτιχῇ 

διενέξει, Τὸ ἔθος τοῦτο μένει παρὰ τοῖς ἡμετέροις Στρατιώταις 

μέχρι τῆς [ΣΤ΄ ἑκατοτανταετηρίδος, καὶ ἐνεγράφη εἰς τὰς 

Αἰσίζας τῆς Κύπρου ὑπὸ τῶν ἑνετοχυπρίων νομοδιδασκάλων" ἀ- 

παράλλαχτον μνημονευόμενον ὑπὸ τοῦ Σοφοκλέους ἐν ᾿Αντιγόνῃ 

(στ. 264) ἔφερε παρὰ τοῖς πρώτοις Γνωστιχοῖς ὡς χαὶ ἐν τῇ αὐ- 

λῇ τῶν Λασχάρεων τὸ ὄνομα τοῦ μεγάλου Φειδίου, (1) διὰ λό- 

γους μυστηριώδεις μεταθληθέντος εἰς γόητα χαὶ γυμνοσοφιστήν. 

Εἴπομεν ὅτι μόνος ὁ ἡμέτερος χρονογράφος ἐχμυστηρεύεται 

τὴν ἐξωμοσίαν τοῦ βασιλέως Θεοδώρου Β΄. τοιαῦται ἀχριτομυ- 

θίαι, τιμῶσαι τὸν ἡμέτεοον συγγραφέα, δὲν ἤρεσχον βεθαίως 
Ε Α 

εἰς τὴν ἐχκλησίαν ἥτις, ἐξασχοῦσα αὐστηροτάτην ἐπὶ τῆς 

χρονογρχφίας ἐποπτείαν, ἐπὶ οὐδενὶ λόγῳ ἐπέτρεπεν ἵνα παρα- 

δοθῇ τι εἰς τοὺς μεταγενεστέρους ἀπαρέσχον αὐτῇ, καὶ ἐνα- 

χοποιοῦν τὴν θείαν χάριν ὡς κατωτέρω θέλομεν ἴδει. Διὰ τὸν 

λόγον τοῦτον ὁ ᾿Ανώνυμος δικαιολογεῖται ἐν τῷ προοιμίῳ περὶ 

τοῦ ἔργου του χατὰ τῶν χραυγαζόντων ὅτι ἤρχουν οἱ ἐπίση- 

μοι χρονογράφοι. Ὁ ἀντιγράψας μάλιστα τὸν κώδιχα Ἰωάννης 

Αἰργυρόπουλος προσέθηχε καὶ σημειώματα, ἐξ ὧν δηλοῦται ὅτι 

ἀπὸ Μανουὴλ τοῦ Κομνηνοῦ ἤρξαντο πρὸς τοὺς Περσοχούρδους 

μυστηριώδεις συνεννοήσεις εἰς ἀναγνώρισιν ὡς μόνου θεοῦ ἑ- 

νὸς, ὅστις οὔτε ὁ Μωάμεθ ἦν, πολλῷ δ᾽ ὀλιγώτερον αὐτὸς 

ὁ Χριστός. 

(1) ϑαϊμα5, μὰ Ἰόφοιιάο ἀδ Ρμϊάϊα8, Ραγί5 " περὶ τοῦ Φειδίου τούτου χαὶ 

χατωτέρω. 



χ ἡ. ΕΙΙΣΑ ΔΥΓΊΗ. 

Τὸ περὶ τοῦ μυστηριώδους τούτου θεοῦ, ΩΜΑ καλουμένου, 

σημείωμα τοῦ ᾿Αργυροπούλου διήγειρε τὴν χολὴν ἑνὸς τῶν χα- 

τόχων τοῦ κώδικος, τοῦ Θεοδώρου Σχουταριώτου, ὅστις προσ- 

ἔθετο τὴν ἐν σελίδι 303 σημειουμένην διαμιαρτύρησιν, δὴη- 

λοῦσαν ὅτι χαὶ μέχρι τῆς ὑπὸ τῶν Τούρχων ἁλώσεως εὑρίσχον- 

το ἐν Βυζαντίῳ ἄνθρωποι προτιμῶντες τῶν Ἑλλήνων τοὺς 

Φράγχους! Ἡ ἀντίδρασις αὕτη πρὸς τὸν ἐν Νιχαίᾳ ἑλληνισμὸν 

ὀφείλεται εἰς τοὺς Παλαιολόγους, οἵτινες, ἁρπάσαντες τὸ χρά- 

τος ἀπ᾽ ἐκείνων τῶν ὁποίων οἱ ἀληθῶς ἀζιοθαύμαστοι ἀγῶνες 

ὀχατὴν αὐτοχρατο- Ά 

ἐδημιούργησαν ἐκ τοῦ μηδενὸς νέαν χαὶ σε 

ρίαν, ἐπανελθόντες εἰς Κωνσταντινούπολιν ὠνειρεύθησαν τὴν 

ἐπανάληψιν τῆς δὲ ἄλλων Λατίνων ἐξοντώσεως τῶν ἑλληνιζόν-᾿ 

των, ἀλλ᾽ οὐδὲν χατορθώσαντες παρῆλθον μετὰ τοῦ αἴσχους 

ὅτι ὑπεδούλωσαν τὸ ἔθνος εἰς τοὺς Τούρχους καὶ τὴν ἑλληνι- 
" : 

χὴν ἐκκλησίαν εἰς τὴν Ῥώμην (1). 
“ Α ς 7 5 “ὦ. ὔ ᾿ ,ὔ ἰς 

τι δὲ οἱ τότε ἐχ τῶν Λατίνων ονειοευόμενοι νξὰᾶς Σταυρο- 
»ἤ 

φορίας εἰς ἀνάκτησιν τοῦ Βυζαντίου εἶχον ὑπ᾽ ὄψει χαὶ τὸ ξῖ- 

(1) Ὃ Θεόδωρος Σπανδωνῆς, συγγενεύων πρὸς τοὺς Παλχιολόγους 

χαὶ δυνάμενος νὰ γινώσχῃ τὰ οἰχογενιαχὰ μυστήρια, διαδεόχιοϊ ὅτι οἵ 

Παλαιολόγοι κατήγοντο ἐχ Βιτέρδου τῆς ᾿Ιταλίας (Μνημεῖα, ΙΧ, σ. 1715 

ἸΚχὶ ὃ ἐκ Βιτέρδου ἤλννιος διαδεδαιοῖ τοῦτο (ἐν Βεγοξυβ, “κιρᾷ. Βαί, 1554. 

δ. 581). Ἢ γνώμη τοῦ τελευταίου δὲν ἔχει τοσοῦτον χῦρος ὅσον ἣ τοῦ 
, ον , 

πρώτου, σπουδαίου συγγραφέως, καλῶς γινώσχοντος τὰς ἡγεμονικὰς γε- 
,ὔ Ας ’ ε , Ἁ ΄ , 

νεαλογίας. καὶ συγγενεύοντος, ὡς προερρέθη, πρὸς τοὺς Παλαίολόγους, 
ν 4 Ἀ Ζ ἘΞ 2 λρ ἐ 1.9 λῶ Δ ΥΝΥ ὃ , Ν᾿ «ἶνν οἵτινες πιθανὸν νὰ χατήγοντο ἐκ τῶν ᾿Ιταλῶν τοὺς ὁποίους τὸ Σταυρο- 

φοριχὸν ρεῦμα ἔρριψεν εἰς τὴν ᾿Ανατολὴν χχὶ λαύόντας τὸ ὄνομα ἐχ 

συγγενείας πρὸς τοὺς Παλαιολόγους, διότι τοιοῦτος οἰχος ἔζη ἐν Βυζαν- 

τίῳ πολὺ πρὸ τῶν Σταυροφοριῶν, ὡς δῆλον ἐχ τοῦ ὅπὸ Ηδεε δημοσιευ- 

θέντος διαλόγου « ὃ Τιμαρίων ». Βλέπε τὰ χατωτέρω λεγόμενα περὶ 

τοῦ ἹΚωνσταντίνου Παλαιολόγου, ἐκπλύναντος διὰ τοῦ αἵματός του τὰ 

πάτρια ἁμαρτήματα. 



ἘΣ ΩΣ, να θ΄. 

φος ἐν περιπτώσει θριάμθου, δηλοῦται ἐκ τοῦ ἐν ἔτει 19.) 

πρὸς τὸν βχασιλέχ τῆς Γαλλίας ὑποσληθέντος ὑπομνήματος 

(ὈΙνθοΐουνπ) τοῦ δομινικανοῦ ΒηνοοαΓά, προτείνοντος τὴν 

τιμωρίαν τῶν ποώτων Λατίνων, οἵτινες ἐγκαταστάντες ἐν τῇ 

Αἰνχτολὴ ἡνώθησαν πρὸς τοὺς Ἕλληνας, χαὶ τὸν ἀνηλεῆ διωγ- 

υὸν τῶν Ἑλλήνων μοναχῶν ((ὑ]ο51γ08) τῶν ἀπεχθανομένων 

τὸν Παπιχὸν ζυγόν (1). ᾿Αλλ᾽ ὁ ἐν τῇ Δύσει ὁσημέραι ἐξχτμιζό- 

μένος Σταυροφοριχὸς ζῆλος χαὶ ἡ πρὸς ἕνωσιν τῶν ἐκχλησιῶν 

ἀμφοτέρωθεν ἐπιδειχθεῖσα ὑπουλότης, ἔσωσαν τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ 

γέας ἐπιδρομῆς" ἐκ τῆς λυσσώδους ὅμως πάλης τῶν ἐν Βυζαν- 

τίῳ Παπιζόντων χαὶ Ἑλληνιζόντων προῆλθεν ἡ ἀπαισίχ τῶν 

Ῥούρκων ἐπέμοασις, ἐφ᾽ ἣ καὶ ἐκκλησία χαὶ πολιτεία ἐξ ἴσου 

εὐθύνονται. Ἡ τελευταία αὕτη βαρθαριχὴ ἐπιδρομὴ ἦν δυστυ- 

χῶς τὸ μοιραῖον τέλος τῶν ἐν ᾿Ανατολῇ προαιωνίων διενέξεων 

τῆς Ρώμης πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ὡς καὶ πολὺ πρότερον οἱ Πάρθοι, 

οἱ Πέρσαι καὶ οἱ Τουρχομάνοι εἰς τὰς αὐτὰς ἀντιζηλίας ὥφειλον 

τὰ ἐφήμερα αὐτῶν χράτη. Ὥς ἀληθὴς ποοφήτης προεῖπεν ἐν 
᾽ 

Νιχαίᾳ ὁ αὐτοχράτωρ Θεόδωρος Β΄ εἰς τὴν δὶ ἀχαίρων παρερμ.- 

άσεων παρενοχλοῦσαν αὐτὸν ἐχχλησίαν, ὅτι τὸ Τουρκιχὸν 

ρόπαλον θὰ πέσῃ βαρὺ κατὰ τῆς χεφαλῆς τῆς, ἄν δὲν ἀπηρ- 

γοῦντο τὰς Ρωμαϊκὰς κακίας (2). Τὴν αὐτὴν μαντείαν προεῖπε 

χαὶ ὁ Τζέτζης εἰς τοὺς ἐν Βυζαντίῳ ἑλληνοδιώκτας πρὸ τῆς 

πρώτης ἁλώσεως τῆς Πόλεως: 

ἀνθ᾽ ὧν, Πόλις ἄνασσα τῶν πολισμάτων, 

οἰχτρῶς σε διπλᾶ καὶ τριπλᾶ καταστένω, 

(1) 1. είανη!ο μα Βουχ, [ἃ Ῥ͵ᾶΠΟΘ δα ΟΥδπὶ ἂὰ ΧΙΥ͂ς 5ἰδοῖς αν 1880, 

σ. θῦ (ἐν ΒιΡΙΠοΙμὸχιιΘ ἀ65 ὅθο]ο5 ΕἸΓἀποαῖβεβ ἀ᾿ Αἰμὸποβ οἱ ἀθ Βοπιθ, ἔαβο. ΧΙΑΥ). 

(2) ᾿Επιστολαὶ ἐν τῇ Λαυρεντιανῇ βιδλιοθήχη, ΡΙαΐευβ ΠΧ, οο- 

ἀὸχ 45. 



λ΄. ΕΙΣ ΙΑ ΓΗΙ. 

δέδοικα γὰρ, δέδοικα, μή πῶς βαρθάροις, 

δοθῇς ἁἀλωτὴ καὶ γενήση βαρθάρα, 

ὄνος νεμηθῇ σοι χαὶ χοῖρος τότε (1). 

Διηγεῖται ὁ Θεόδωρος Σπανδωνῆς, ὅτι ὁ Μαχεδὼν στρατίω- 

τιχὸς ἄρχων Θεόδωρος Τορνίχης ἀχούσας ἐν Νιχαίᾳ τὴν ἀπὸ 

τῶν Λατίνων ἀνάκτησιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, δὲν ἐχάρη 

ὡς οἱ ἄλλοι ἐπὶ τῇ μεγάλῃ νίχῃ, ἀλλὰ πενθήσας ἐκ λύπης 

ἀπεθίωσε, λέγων εἰς τοὺς περὶ αὐτὸν ὅτι διὰ τῆς εἰς Βυζάν- 

τιον ἐπανόδου του ὃ ἑλληνιδμὸς, θ᾽ ἀπολέσῃ πάδας τὰς ἐν 

Αἰσίᾳ χτήσεις καὶ αὐτὸ τὸ μέλλον του, διότι, ἀντὶ μένων ἐν 

Α᾽σίᾳ νὰ ἐξαχολουθήσῃ τοὺς χατὰ τῶν βαροάρων θριάμθους. 

του, ἐπανερχόμενος εἰς τὴν Θυζαντινὴν μαλθαχότητα θ᾽ ἀμελή- 

σῇ τὰ στρατιωτιχὰ, χαὶ θ᾽ ἀποθάνῃ ἀδόξως (2]. 

Καὶ ἐν τῇ ἀνακτηθείσῃ Κωνσταντινουπόλει πολλοὶ τῶν 

Ελλήνων συνώδευσαν τοὺς Παλαιολόγους, αὐτὸς μάλιστα ὁ εὐὖ- 

τυχὴς πορθητὴς αὐτῆς ᾿Αλέξιος ὁ Στρατηγόπουλος τοιοῦτος 

ἦν, ὡς δηλοῖ τό τε ὄνομα καὶ αἱ ἐν Μονεμθασίᾳ διασωζόμιεναι 

παραδόσεις, εἰ χαὶ τὰ δημοσιευθέντα ἔγγραφα δὲν περιεολήθη- 

σαν ἔτι ἐπιστημονιχόν τι χῦρος, Δυστυχῶς ὅμως οἱ ἡμέτεροι 

βασιλεῖς μὴ λησμονήσαντες τὴν παλάιὰν χαὶ βάρθαρον πρὸς 

τοὺς ξένους πολεμιστὰς πολιτικὴν τῆς Καρχηδόνος καὶ ἄλλων 

φιλυπόπτων καὶ ἐμπορικῶν πολιτειῶν, ἐτιμώρησαν δὶ ἀληθοῦς 

δολοφονίας τοὺς χαλῇ τῇ πίστει ἐμπιστευθέντας αὐτοῖς ὁμο- 

γενεῖς χαὶ γενναίως προχινδυνεύσαντας ὑπὲρ τῆς σωτηρίας χαὶ 

τῆς δόξης αὐτῶν τούτων. 

Εἴπομεν καὶ θὰ ἴδωμεν χατωτέρω, ὅτι ἡ χρονοχραφία ἦν 

ἀποχλειστιχὸν προνόμιον τῆς ἐχκλησίας, ἥτις ἀνίχνευς χαὶ ἐξη- 

(1) Χιλιάδες, σελ. 439, ἐχδ. ΚΙοβϑ!πρς, 

(2) Μνημεῖχ, ΙΧ, σελ. 141--]42, 



ΣΥῸΣ το ψὺ λα΄. 

φάνιζε τὰ ἄνευ ἐχκλησιαστιχῆς ἐγχρίσεως χυχλοφοροῦντα χεί- 

μενα. Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει οὐδὲν τὸ παράδοξον ὅτι οἱ 

ἄφωνοι κατέφυγον εἰς τὴν εὐφυᾶ μέθοδον δι’ ἧς ὁ Αἴσωπος 

ἤλεγξέ ποτε τὰ χοινωνιχὰ ἐλαττώματα. Πάντες οἱ διασωθέν- 

τες μεσαιωνιχοὶ ᾿Απόλογοι ὑποχρύπτουσιν ἱστοριχὰ γεγονότα, 

ὡς χαὶ ἐκ τοῦ Θεοδώρου Προδρόμου μανθάνομιεν ἐν ἰδίᾳ πραγ- 

ματεία διασαφοῦντος τὴν κλεῖδα, τῆς Γαλεωμυομοχίας, περὶ 

ἧς χατωτέρω, Ἡ γνωστὴ φυλλάδα τοῦ Γαδάρου ὑπόθεσιν 

ἔχει αὐτὸν τὸν ᾿Αλέξιον Κομνηνὸν (Αὐκον), τὴν ᾿Αλώπεκα (Ρώ- 

Ὴν) καὶ τὸν λιπόσαρχον ὄνον (ἑλληνισμὸν), εἰς τοῦ ὁποίου τὴν 

ἐξόντωσιν ὥμοσαν τὰ δύο θηρία. Ἢ ὑπόθεσις τοῦ ᾿Απολόγου 

τούτου φαίνεται παλαιὰ, διότι εἰς τὰ ρητορικὰ Προγυμνάσματα 

τοῦ ὑπὸ Βὰλτζ δημοσιευθέντος ᾿Ανωνύμου φέρεται ὁ αὐτὸς μῦ- 

θος, μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι μόνος ὁ λύχος παρίσταται θέλων νὰ 

φάγῃ τὸν ὄνον, ἀλλ᾽ ὑποχριτικῶς ἐχζητῶν χαὶ εὔλογόν τινα 

ἀφορμὴν, τῷ προτείνει τὴν ἐξαγόρευσιν τῶν ἁμαρτημάτων, χαὶ 

ἐπὶ τῇ ἐκμυστηρεύσει τοῦ τελευταίου ὅτι χατὰ τύχην ἔφαγέ 

ποτε λαχανόφυλλον, χαταδιχάζεται εἰς θάνατον χαὶ κατασπα- 

ράσσεται ὑπὸ τοῦ αἱμοθόρου διχαστοῦ (1). "Αγνωστον τίς ἔγρα- 

ψε τὰ Προγυμνάσματα ταῦτα, ἐπειδὴ ὅμως καὶ ὁ δυνεχδοθεὶς 

τῷ ᾿Ανωνύμῳ Νικηφόρος Βασιλάκιος συνέγραψε παρομοίους μύ- 

θους, οὐδὲν χωλύει ἵνα παραδεχθῶμεν αὐτὸν τοῦτον ὡς πρῶτον 

συγγραφέα τοῦ περὶ Γθνου ἀπολόγου, διαφοροτρόπως σὺν τῷ 

χρόνῳ μεταποιηθέντος, ὡς σύνηθες εἰς τὰ τοιαῦτα δημοφιλὴ 

συνθέματα, ἀφοῦ υάλιστα περιεσώθησαν ἡμῖν δύο στιχηρὰ χεί- 

μενα ὅλως διάφορα. Τὴν εἰκοτολογίαν ταύτην ἐπικυροὶ χαὶ 

αὐτὸς ὁ ὑπὸ Βασιλακίου συνταχθεὶς κατάλογος τῶν πονημάτων 

αὐτοῦ, ἐν οἷς καταριθμεῖται καὶ ἕν ὑπὸ τὸν τίτλον Ὁ ὀνο- 

(1) Ἀπείοτεβ ανδθοὶ, εἂ, Ομτίϑέ. Ὑ7812, 1882, τόμ. 1, σ. 591--5909. 



χ β΄. ΕΙΣΑΤ ΩΤ ΉΗ. 
θρίαμόος, (1) διότι ἀληθῶς ὡς θριαμοεύσας ὁ ὄνος ἐπαινεῖται 

ἐν τέλει λαμοάνων μάλιστα καὶ τὸ ἐπώνυμον Νίχος. Ὁ Βα- 

σιλάκιος οὗτος ἦν ὁ ἐπὶ Μανουὴλ τοῦ Κομνηνοῦ χκαθαιρεθεὶς 

ὡς αἱρετικὸς, δηλαδὴ Ἕλλην, τοῦ ἐν Βυζαντίου χαθηγετικοῦ 

θρόνου καὶ τῆς ἀρχιεπισχοπῆς Δυρραχίου (2). 

Ἐπίγραμμα ἀποδιδόμενον εἰς Ψελλὸν ἀναφέρει ὅμοιον τῷ λύ- 

χῳ πάθημα τῶν περιεργαζομένων τὰ ἐν ἱπποδρόμῳ ἑστημένα 

χαλχᾷ ἀγάλματα, τὰ ὁποῖα ἐθεωροῦντο ὡς «ἐστοιχειωμένα φυ- 

λαχτήρια τῆς Πόλεως» χατὰ τὸν Χωνιάτην. 

« Εἰς τὸν χαλχοῦν ἵππον τὸν ἐν τῷ Ἱπποδοόμῳ ἀπηωρη- 

μένον τὸν πόδα ἔχοντα. 

Ἔμπνου: ὁ χαλχοῦς ἵππος οὗτος ὅν βλέπεις, 

ἔμπνους ἀληθῶς καὶ φριμάζεται τάχα" 

τὸν πρόσθιον δὲ τοῦτον ἐξαίρων πόδα, 

βαλεῖ σε καὶ λὰξ, εἰ παρέλθῃς πλησίον. 

Δραμεῖν χαθορμᾷ " στῆθι, μὴ προσεγγίσῃς, 

μᾶλλον δὲ φεῦγε, μὴ λάθῃς τὸ τοῦ λόγου (8). 

ὋὉ τελευταῖος στῖχος δηλοῖ ὅτι τὸ λάχτισμα ὅπερ ἔλαθεν 

ὃ λύχος ἀπὸ τοῦ ὄνου ἦν παροιμιῶδες παρὰ τοῖς βυζαντινοῖς, 

δοθὲν χαὶ εἰς ἄλλον πλὴν τοῦ ᾿Αλεξίου. Ὁ ἡμέτερος Χρονο- 

γράφος ἀναφέρει ὅτι ὁ αὐτοχράτωρ οὗτος παρέλαθεν ἐκ τῶν 

ἐκχλησιῶν πάντα τὰ πολύτιμα σχεύη χαὶ ἐχώνευσεν εἰς νό- 

υισμα, δημοσιεύων μάλιστα χαὶ ὑποχριτικώτατον χρυσόθουλλον, 

ἐν ᾧ ὁ φιλόθρησχος βασιλεὺς ὑπόσχεται γὰ μὴ ἐπαναλάθῃ τὴν 

ἐροσυλίαν " ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει οὐδὲν ἄπορον ὅτι ὁ ᾿Αλέξιος 

(1) Απημαῖγα βοὰν 165 Εἰπᾶοβ Θγθο]ιε5, 1878, τόμ. ὙΠΟ, σ, 150. 

(2) Βλ. Χωνιάτην στ. 561, ἔχδ. πίρῃς χαὶ τὸν νῦν δημοσιευόμιενον 

Αἰνώνυμον, σελ. 802. 

(8) Μῖρπς, Ῥαίγ, θγδοοὰ ΟΧΧΙΙ, σι 110]. 



ΕΙΣ ΑΙ ΟἹ Υ Η. λγ' 
θηχε χεῖρα καὶ ἐπὶ τῶν ἐν Ἱπποδρόμῳ πολλῶν καὶ πολυτί- 

ὑὼν ἀγαλμάτων, ὡς ὕστερον οἱ Φράγχοι, καὶ οὕτως ὁ Βασιλά- 

χιος εὗρεν εὔλογον ἀφορμὴν νὰ ἐφαρμόσῃ αὐτῷ τὸ περιλάλη- 

τον λάχτισμα (1). 

Ἐν τῇ δημιουργιχῇ δοξασία τῶν Ἑλλήνων ὁ ὄνος ἀντιπροα- 

ωὠπεύει τὴν ὕλην, ἤ τὸ σκότος, ὡς; δῆλον χαὶ ἐχ τῶν γνω- 

στῶν μύθων Λουχίου τοῦ Πατρέως, ᾿Απουληΐου, καὶ Λουκιανοῦ 

Ηἰ ἐν τῇ δημιουργίᾳ παρέμθασις τῆς ὕλης, ὡς αὐτογεννοῦς 

χαὶ προὐπαρχούσης δυνάμεως, εἶνε ἡ ἀληθὴς πέτρα τοῦ σχαν- 

δάλου τῆς ἀσυμφωνίας τῶν δύο ἀντιπάλων θρησχευμάτων. Ἢ 

πρὸς τὴν ὕλην συμπάθεια τῆς Σοφίας χαὶ ἡ ἐχ τοῦ θεοῦ 

ἀποχώρησις αὐτῆς, ἀποτελεῖ τὸ μέγα τῆς Γνώσεως μυστήριον 

περὶ τῆς πτώσεως τῆς ψυχῆς, ἥτις διὰ μόνης τῆς θείας ἐπεμ- 

Θάσεως δύναται νὰ ἐξαγνισθῇ τοῦ βορθόρου ἐν ᾧ δεσμεῖται, ὡς 

χατωτέρω θέλομεν ἴδει. Περίεργος γρσφίτης ἀνακαλυφθεὶς ἐν 

Πομπηΐᾳ διαχωμῳδεῖ τὸν ᾿Αλέξανδρον θεὸν ἐν σχήματι ἐσταυ- 

ρωμένου ὄνου. Εἷς τῶν τελευταίων ἱεροφαντῶν τοῦ ἑλληνισμοῦ, 

ὃ ποιητὴς καὶ Στρατιώτης Νιχόλαος ὁ Φόσκολος, ἐν τῇ μυ- 

στικχῇ ἀλληγορίᾳ τῆς Ὑπεραποκαλύψεως, παριστᾷ τὸν ὑπὸ τῶν 

Λατίνων προγεγραμμένον ὄνον, ἀνοίγοντα τὰς πτέρυγάς του 

χαὶ ἀνερχόμενον εἰς τοὺς οὐρανούς - πρὸ δὲ τοῦ Φοσκόλου ὁ 

᾿ορδάνος Βροῦνος συνέθετο φιλοσοφιχὸν διάλογον, ἐν ᾧ πρω- 

ταγωνιστεῖ ὁ Κυλλήνιος ὄνος. 

Ὁ ἐν τῷ βυζαντινῷ ἀπολόγῳ ὄνος καὶ τὸ ἐπὶ τὴ νίχῃ 

αὐτοῦ ἐπώνυμον Νίκος ἀναπολοῦσι τὸν ὀνηλάτην Νίκωνα χαὶ 
" » ᾿ “- 7 Ψ ὕὔ ς ᾽ ᾿ Ν τὸν ὄνον αὐτοῦ Νίκανδρον, οὕς συναντήσας ὁ Αὔγουστος πρὸ 

(1) Διὰ τὸν λόγον τοῦτον ἐπὶ τῆς βασιλείας ᾿Αλεξίου τοῦ Κομνη.- 

νοῦ ἐγράφη νέα διασχευὴ τῶν Πατρίων, ἐν οἷς πολὺς μὲν λόγος γίνε- 
ται περὶ τῶν χριστιανιχῶν χτιρίων, ὀλίγιστα δὲ χαὶ οὑτωσὶ ἐν παρόδῳ 

μνημονεύονται! ἀγάλματα (Νίρπε, ΟΧΧΙΙ, σ, 1190]. 
Υ: 



λ᾽ ὃ, ΕΙΣ Π Έ. 

τῆς ἐν ᾿Αχτίῳ ναυμαχίας, νιχητὴς ἀφιέρωσεν γαλχοῦς αὐτοὺς 
Α Α 

εἰς μνήμην τοῦ εὐοιώνου συναντήματος. Κατὰ τὰ λεγόμενα 

Πάτρια ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ ἵστατο καὶ χαλχοῦς ὀνηλάτης ἑπό- 

ψενος τῷ ὄνῳ αὐτοῦ, ἀγάλματα ἀφιερωθέντα ὑπὸ τοῦ αὐτοχρά- 

τορος τῆς Ρώμης Οὐαλεντινιανοῦ " ὁ Νικήτας Χωνιάτης βεδαιοῖ 

ὅτι ἦσαν οἱ αὐτοὶ ἱδρυθέντες ἐν Νιχοπόλει ὑπὸ τοῦ Αὐγούστου, 

Νίχων χαὶ Νίκανδρος. “Ὅτι τὰ ἀγάλματα ταῦτα εἶχον μυστη- 

ριώδη σχέσιν πρὸς τὸν Ρωμαϊσμὸν χαὶ τὸν ἙἙλληνισμὸν διδά- 
-“ 

σχει χαὶ τὸ ἑξῆς. Ὅταν ἡ ᾿Αθηναῖς, μελλόνυμφος τοῦ Θεοδο- 

σίου Β΄, ἦλθεν εἰς Κωνσταντινούπολιν, συνωδεύετο χαὶ ὑπὸ ἑπτὰ 

σοφῶν ᾿Αθηναίων, εἰς οὕς μεγάλην ἐπροξένησεν ἔχπληξιν ὁ ἐν τῷ 

ἱπποδρόμῳ ἱδρυμένος χαλκοῦς ὄνος μετὰ τοῦ ὀνηλάτου του -᾿ 

Καὶ οἱ μὲν ἄλλοι φιλόσοφοι ἐξέφρασαν τὴν ἀπαρέσχειάν τῶν 

δι’ ἐπαμφοτεριζόντων λόγων, ὁ ἐπιφανέστερος ὅμως τούτων, Κρά- 

νος λεγόμενος, μειδιῶν ἐσιώπα, μέχρις οὗ εὐνοῦχος τοῦ Θεο- 
ἩΡΝ ὃ , , 3. τον Ύ --{ «Ἃ 7 . ,ὔ 

οσίου ραᾳαπίσας αὐτὸν εἰπε « τῷ Ἡλίῳ ὡς ἡλίῳ ἀποχρίνου », 

ϑ ἥλιον ἐννοῶν τὸν αὐτοχράτορα " τότε ὁ Κράνος ἐξεστόμισεν 

εὐφυέστατον περὶ τῶν Βυζαντινῶν χρησμὸν, τὸν ὁποῖον ἀνα- 

πτύσσει οὕτως ὁ ἹἩζέτζης: 

ὡς εἶπε τὸ πρὶν ᾿Αττιχὸς σοφὸς Κράνος, 

ἔφησε χαὶ γὰρ τῷ χρατοῦντι τῷ τότε: 

« φεῦ, συμφορᾶς ἄνθρωπος ἥττων ὧν ὄνου! 

ἔσται χρόνος γὰρ τοῖς υεθύστερον χρόνοις, 
- ᾽ ,᾽Τδ δ δὰ ᾿ ͵ 

ὅταν ὀνώδεις, δυσγενεῖς καὶ χαυλίαι 

χαὶ πᾶς ἄυουσος εἰσρυεὶς χτηνωδίαν, 

χρείττων νομισθῇ τῶν σοφῶν χαὶ χοσμίων.» (7) 

Α 

Ὁπωσδήποτε ὁ περὶ ὄνου ἑλληνιχὸς ἀπόλογος, εἴτε αὐτὸς 
57 ὧν ὁ ὑπὸ τοῦ Βασιλαχίου μνημονευόμενος Ὀνοθρίαμδος, ἤ 

(1) Ὑζέτζου Χιλιάδες σ. 519, ἔχἢ. ΚΙορδιηρ, 



ΕΣ ΘΚ: λε΄. 

ἄλλη τις ἀνάπτυξις τοῦ παλαιοῦ μύθου, ἦν γνωστὸς ἐν Εὐρώπῃ 

περὶ τὰ τέλη τῆς 18 ἑχατονταετηρίδος, ὀλίγα δηλονότι ἔτη 

μετὰ τὸν θάνατον τοῦ ᾿Αλεξίου Κομνηνοῦ, ἀφοῦ ὁ τότε ἀχ- 

μάσας γάλλος ποιητὴς ᾿Αλέξανδρος ἀθ ουύπὰν μνημονεύει ἕν 

τούτου ἐπεισόδιον, τὴν χαὶ ἔτι ἀπαντῶσαν ἐν τῷ δημοτιχῷ 

ἀπολόγῳ ἁρπαγὴν ὑπὸ τῆς ἀλώπεκος τῆς ὄρνιθος τῆς πτω,ῆς 

γραίας: 

.11 Ουἰχοὶβ 165 δηριρηθηῦ οοὴθ Ποπδρὺ [Ἰδὲ 16 μα] 

4π᾿ 1] βαϊϑὶὺ ρᾶν ἴὰ βοτρϑ, φυδπά 1] ὁπαηίοιῦ 611η48] (1). 

Δύο ἕτεροι ἀπόλογοι εἰσὶν ὁ Πουλολόγος καὶ ἡ Πε- 

οἱ Τετραπόδων διήγησις (2) ὃ τελευταῖος φέρει ὡρισμέ- 

νὴν χρονολογίαν τοῦ ἀλληγορουμένου ἱστοριχοῦ γεγονότος, 

(1Ὁ φεύρουαρίου 1965), ὁ πρῶτος εἶνε ἀχρονολόγητος. ᾿Αλλ 

ἐν τῷ Πουλολόγῳ συνεχῶς μνημονεύονται οἱ ἐν Ἑλλάδι Φράγ- 

χοι (στ. 128, 290), οἱ Νοσοχόμοι ἱππόται τοῦ ἁγίου Ἰωάννου 

(στ. 249), καὶ ἐπὶ τέλους οἱ Νιχαίᾳ αὐτοχράτορες (Σεῦα- 

στοὶΞ-χὔγουστοι στ. 2170). Ὑπὸ τὸ ὄνομα Κίσσα διυχκωμῳδεῖ- 

ται ὁ ὑπὸ τῶν Φράγκων ἀπαχθεὶς ᾿Αλέζιος ΓΛλγγελος, υἱος τοῦ 

τυφλοῦ βασιλέως ᾿Ισαακίου (Κγν 880), λέγουσα : 

᾿Εγὼ Ρωμῃοῦ παιδὶν εἶμαι, χ᾽ ἐκλεψασί μ᾽ οἱ Φράγκοι (στ. 

346): ὑπὸ δὲ τὸ τοῦ Γλάρου (Γλαρέντοα) αὐτὸς ὁ αὐθέντης 

τοῦ Μοραίου Γοδοφρέδος ὸ Βιλλαρδουΐνος, ὀνομαζόμιενος ἐν τῷ 

ἐμμέτρῳ χρονιχῷ μισὲρ Τζεφρὲς, ὡς ἡ χὴν ἀποχαλεῖ τὸν 

γλάρον ὑβρίζουσα αὐτὸν ἐπὶ τῇ πρὸς τοὺς Βενετοὺς δουλιχῇ 

συυμαχία: 

Ῥζεφρὲ Ὑζεφρῖτα, μιστχργὲ δελφίνου θαλασσίου (στ. 108). 

Ο' Πουλολόγος γραφεὶς χατὰ μίμησιν τῶν Ὁρνίθων τοῦ ᾿Αρι- 

στοφάνους, ὑπόθεσιν ἔχει τὴν ἐν τῷ αἰθέρι συνέλευσιν ἁπάντων 

(1) αἰάε!, Ἐταάε5 8.1 1ὰ Ππἐγαίαγε Θγεοααα πιοάθγμθ, Ραγὶ 1800 σ, 809. 

(2) νν. Μγαβπει, ἀλγηνπὰ αι. μηδάϊί δουὶ, σ, 14] ---!} 98. 



᾿ὰ νὸν ΕἸΙἸΣΑΓΏΩΓΉΗ. 

τῶν ὀρνέων καλουμένων εἰς εὐωχίαν παρὰ τῷ βασιλεῖ ἀετῷ 

χάριν τῶν γάμων τοῦ υἱοῦ του " ἐχεῖ συναχθέντες οἱ προσκε- 

κλημένοι διαπληχτίζονται πρὸς ἀλλήλους περὶ ὑπεροχῆς πτε- 

ρώματος, ἰδιωμάτων καὶ χρησιμότητος αὐτῶν ἐν τῷ χόσμῳ " 

ἀλλ᾽ αἱ ἄσκοποι ἐκεῖναι διενέξεις παροξυνθεῖσαι ἠπείλουν νὰ 

μεταθάλλωσι τὴν συγγενικὴν εὐωχίαν εἰς ἀληθῆ πόλεμον, τὸν 

ὁποῖον προλαμθάνει ὁ βασιλεὺς λέγων: 

« Ὄρνεα χαὶ πουλίχ μου, μικρά τε καὶ μεγάλα, 

οὐδὲν τᾶς ἤἄφερα ἐδῶ διὰ νὰ λογογενᾶσθε - 

ἣν σᾶς ὥριαα, ἤλθετε ᾽ς τὴν χαράν μου, 

νὰ φάγετε, νὰ πίετε, χαὶ νὰ χαρῆτε ἅμα. " 

Αφῆστε γοῦν τὴν ὄχλησιν, κάθεαθε σιωπῶντα, 

ρίσω τὸν ἱέρακα, εἶτα καὶ τὸν πετρίτην, 

τὸν ζάγανον τὸν φοῦδερὸν, εἶτα τὸν γέρον φάλκον, 

σεδοῦσιν εἰς τὴν μέσην σας, ἄρξωνται νὰ σᾶς τρῶσιν, 

χαὶ γένῃ ὁ γάμος μαχελειὸν χ᾽ ἡ χαρμονὴ σφαγεῖον. » 

Ἤκχουσαν ταῦτα ὅλα τους, ἐσίγησαν αὐτίχα, 

ἀφήχασι τὴν ταραχὴν, ἀφήχασι τὰς ὕορεις, 

εἰρηνικὰ ἀνενόχλητα ἐπλήρωααν τὸν γάμον. 

περιπατοῦσαν ἄλαλα μὲ ἰδίαν τοὺς σοφίαν " 

ὑψιπετῇ γὰρ χαίρουνται, ἀμέριμνα διάγουν. 

Παρέθηκα ἐπίτηδες ὁλόκληρον τὸ τέλος τοῦ Πουλολόγου, 

ἵνα ὑπούάλλω εἰς τὸν ἀναγνώστην τὴν σύγχρισιν αὐτοῦ πρὸς 

τὰ ὑπὰ τοῦ ἡμετέρου Χρονογράφου λεγόμενα περὶ ἐπὰναλήψεως 

τῶν θρησχευτιχῶν διενέξεων ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως Θεο- 

δώρου τοῦ Λασχάρεως, ὅστις χαλέσας ἐν τῷ παλατίῳ τοὺς 

διαπληχτιζομένους ἀπειλητιχῶς τοῖς εἶπεν ὅτι, ἄν δὲν λωφά- 

σωσι τὰ παλαιὰ μίση, θ᾽ ἀφήσῃ τοὺς κατὰ Τούρκων χαὶ Φρόγ- 

χων πολέμους του χαὶ θὰ ἐπιτεθῇ χατ᾽ αὐτῶν τῶν διαπληχτι- 

ζομένων μέχρις οὗ ἐξοντώσῃ τούτους (ασ. 466.) Τὸ γεγονὸς 



ΕΑΓ ΕΗ: ΥΨ 

κοῦτο δηλοῖ ὅτι ὁ Πουλολόγος ἐγράφη πρὸ τοῦ ἔτους 1222, 

ὅτε ἀπεδίω ὁ προμνημονευθεὶς βασιλεύς. 

Ὁ συνχρὴς τῷ Πουλολόνῳ ἀπόλογος περὶ Τετρυπόδων παρ 

ἰστᾷ τὰ ἄγριχ καὶ ἥμερχ ζῶσχ δυνερχόμενα τῇ προτκαλήσει τοῦ 

βασιλέως λέοντος, ἵνα συσχεφθῶσι περὶ τῶν μέσων ἀλληλούθοη- 

θείας χαὶ ἀμύνης πρὸς τοὺς κοινοὺς ἐχθρούς. ᾿Αλλ᾽ ἐνῷ διχπλη- 

χτίζονται πρὸς ἄλληλα, ὡς ἐν Πουλολόγῳ τὰ ὄρνεα, πεοὶ ὑπερ- 

Ὀχῆς χαὶ χρηδιμότητος, ὁ ἄπιστος βασιλεὺς δίδει τὸ σύνθημα 

εἰς τ᾽ ἄλλα αἱμοδόρα θηρία εἰς σφαγὴν χαὶ χατάδρωμα τῶν 

ἡμέρων ζῴων τῶν ἀφρόνως ἐμπεσόντων εἰς τοὺς ὄνυχάς των. 

Ο᾽ χοινὸς κίνδυνος ἀποθάλλει ἀπὸ τῶν ἡμέρων τὴν δειλίαν, 

καὶ τὰ θύματα στρχτηγιχῶς παραταχθέντα εἰς μάχην ἀπω- 

θοῦσι τοὺς ἐπιθούλους ὁμοφύλους. 

Κόπτει ὁ λύχος τὸ βουνὸν, ἡ ἁλουποῦ τὸ δάδος... 

τότ᾽ ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν διὰ τοῦ ὑμνογράφου 
« ὁ βασιλεὺς οὐ σώζεται ἐν τῇ πολλῇ δυνάμει, 

χαὶ γίγας οὐ σωθήδεται ἐν πλήθει τῆς ἰσχύος. » 

Ἔκτοτε γοῦν καὶ μέχρι νῦν ἡ γενομένη μᾶάχὴ 

εἰς πάντα τὰ τετράποδα μικρά τε χαὶ μεγάλα 

ἔμεινε χαὶ διέμεινεν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Οἱ δύο οὗτοι ἀπόλογοι ἄριστα ἐρμηνεύουσι τὸς πρὸς τοὺς 

ἐν Νικαίᾳ χαὶ Βυζαντίῳ αὐτοχρότορας δχέσεις τῶν Ελλήνων ' 

διὰ τοῦ Πουλολόγου ἐξειχονίζεται ἡ ἐν τῇ αὐλῇ τῶν Λασχά- 

ῥεων συμφιλίωσις, ἀλλὰ χαὶ οἱ ὑποτονθορυσμοὶ τῶν ἀληθῶν βυ- 

ζαντινῶν κατὰ τῶν ἐν ἴσῃ μοίρᾳ πρὸς τούτους τιμωμένων τέως 

αἱρετιχῶν, χαὶ αὐτοὶ οἱ μέχρι λόγων διαπληχτισμοί, εἰς οὕς 

ἔθετο τέρμα ὁ συνετὸς σταυρλετὸς προσχαλῶν τοὺς ἀσχόπως 

περὶ ὑπεροχῆς ἐρίζοντας ἀδελφοὺς ὄρνεις νὰ δεθδασθῶσι τὰν 

- ξενίζουσαν τούτους βασιλικὴν στέγην. Ἔν τῷ δευτέρῳ ἐχρή- 

νυται τὸ πρὸ πολλοῦ ἐν τῇ καρδίᾳ τῶν ὀρθοδόξων ὑποδόσχον 



λη. ΕΥΣΑΩΤΉ. 

μῖσος, χαὶ ἡ σφαγὴ τὼν ἀθώων ὑπὸ παρασπόνδων ἀδελφῶν 
διαταγὴ καὶ πορορμήσει αὐτῆς τῆς βασιλείας. Αν ἡ ἐν τῷ 

ἀπολόγῳ τούτῳ φερομένη χρονολογία (1 σεπτεμθρίου 1365) 

ἔχῃ καλῶς, τότε πρόχειται περὶ θλιθεροῦ γεγονότος μὴ ἀνα- 

γεγραμμένου ἐν τοῖς περισωθεῖσι χρονογοάᾶφοις . ἄν ὅμως, ἀντὶ 

τῆς γρονολογιχῆὴς δεκάδος, ἑοδομήχκοντα, ἀναγνωσθῇ, πεν- 

τήκοντυ, δηλαδὴ ἀπὸ Χριστοῦ 1845, ἀντὶ 1960, τότε ὁ ἀ- 

πόλογος ἀφορᾷ εἰς τὴν ἐν τῷ ἔτει τούτῳ διαταχθεῖσαν ἐν 

Κωνσταντινουπόλει σφαγὴν τῶν διαχοσίων Στρατιωτῶν, οὕς ὁ 

Δούχας ἀποχαλεῖ « ἡμιθέους ἥρωας, καὶ Πελοπιδῶν χαὶ Αἰακιδῶν 

ἀπογόνους » (1). Εἶνε γνωστοὶ αἱ πρὸς τὸν ᾿Αλέξιον ᾿Απόχαυχον͵ 

διενέξεις τοῦ Ιωάννου Κανταχουζηνοῦ, αἵτινες διήρεσαν τὸ 

χράτος εἰς δύο μανιωδῶς πρὸς ἀλλήλας πολεμούσας μερίδας, 

ἐνῷ οἱ Σέρθοι ἐκ βορρᾶ καὶ οἱ Τοῦρκοι ἐξ ἀνατολῶν ἐστένευον 

τὰ ἀρκούντως ἐστενωμένα ὅρια τῆς ἀναχτηθείσης αὐτοχρατο- 

ρίας " ὑποστηριζόμενος ὑπὸ τῆς βασιλίδος "Αννης ὁ παντοδύνα- 

μος Βιθυνὸς ραᾳδιοῦργος, συνέλαθεν ἐν Κωνσταντινουπόλει δια- 

χοσίους, ἡ χατὰ Δούχαν ὑπερδιακοσίους στρατιωτιχοὺς ἀρχηγοὺς 

χαὶ χαθεῖρξεν ἐν τῇ φυλαχῇ τοῦ μεγάλου παλατίου " οἱ δεσμῶ- 

ται μαθόντες παρ᾽ αὐτῶν τῶν δεσμοφυλάχων ὅτι ὁ αἱμοδόρος 

δοὺξ διενοεῖτο νὰ παραπέωμψῃ αὐτοὺς ἐν σιγῇ εἰς τὸν βυθὸν 

τῆς θαλάσσης, διὸ χαὶ διήρει τὴν φυλαχὴν εἰς ξύλινα δώματα 

ὅπως τοὺς ἀποχωρήσῃ ἀνὰ δύο χαὶ τρεῖς, χαὶ οὕτως ἀνετώτερον 

ἐκτελέσῃ τὸ σιγηλὸν χαχούργημα, ἀπέλπιδες ρίπτονται χατ᾽ 

αὐτοῦ, καὶ ὁ μὲν Ράλης διὰ ροπάλου τὸν χαταθδάλλει, ἕτερος 

δὲ διὰ τεχτονιχοῦ σχεπάρνου ἀποχεφαλίσας ἐκρέμασεν ἐπὲ τῶν 

πύργων τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ εἰς θέαν τοῦ δήμου. Δυστυχῶς 

ὅμως οἱ Πολῖται ἐπέδειξαν συμπάθειαν πρὸς τὸν τύραννον αὐ- 
, 

τῶν χαὶ ἀπέχθειαν πρὸς τοὺς τυραννοχτόνους " ὅθεν μετ᾽ οὐ 

(1) πίρπο, “Ῥαϊγοϊορία τδθοα, ΟΚΥ͂Π, σ. "15: 



ΒΥ ΣΑΓ ὩΣ λῦ. 

πολὺ διεγειρόμενοι ὑπὸ τῆς βασιλίσσης χαὶ τῆς χήρας τοῦ 

Α᾽ ποχαύχου εἰσέδαλλον ἀκωλύτως εἰς τὰ ἀνάκτορα. χαὶ χατέ- 

σφαξαν τοὺς ἐν τῷ ναῷ χαταφυγόντας Στρατιώτας, οἵτινες, 

μετὰ τὸ τόλμημα, διέρρηξαν μὲν τὰ δεσμά των, δὲν κατώρ- 

θωσαν ὅμως καὶ νὰ ἐξέλθωσι τοῦ περιθόλου τῶν ἀναχτόρων, 

οὔτε νὰ εὕρωσιν ὅπλον τι εἰς ὑπεράσπισιν. Ὃ Γρηγορᾶς, ὃ 

Κανταχουζηνὸς καὶ ὁ Δούκας στιγματίζοντες τὸ μέγα ἄγος, 

δὲν ὁρίζουσι τὸν χρόνον " μόνος ὁ πρῶτος ἀναφέρων τὸν φόνον 

τοῦ ᾿Αποχαύχου, ἐν τῇ ἑνδεκάτῃ ἰουνίου, δὲν σημιειοῖ πότε 

ἀκριθῶς ἐσφάγησαν χαὶ οἱ ἐν τῷ ναῷ, ἐκ τῆς διηγήσεως ὅμως 

δηλοῦται ὅτι πολλαὶ ἐμεσολάδησαν μεταξὺ τῶν δύο γεγονό- 

τῶν ἡμέραι. 

Ὅθεν διατηροῦντες τὴν ἐν τῷ ἀπολόγῳ ἡμέραν χαὶ μῆνα 

χαὶ διορθοῦντες τὴν χρονικὴν δεχάδα, εὐχόλως δυνάμεθα νὰ 

ὁρίσωμεν τὸ θλιύερὸν γεγονὸς ὡς συμθὰν τῇ 1Ὁ σεπτεμόρίου 

1545, ὅτε χαὶ τελιχῶς διεκόπησαν αἱ πρὸς τὴν Πόλιν φιλικαὲ 

σχέσεις τῶν ᾿Ελλαδιχῶν. Ἔχ τῶν φοθερῶν ὅμως ἀρῶν κατὰ τῶν 

ἀπίστων Ἑλλήνων, χαθ᾿ ὧν ἐπικαλεῖται τοὺς χεραυνοὺς τοῦ 

θεοῦ τῶν Χριστιανῶν ὁ παντοδύναμος ὑπουργὸς τοῦ ᾿Ανδρονέχου 

Παλαιολόγου, Θεόδωρος ὁ Μετοχίτης, δηλοῦται ὅτι καὶ πρὸ 

τοῦ 1592 παρόμοιοι λυπηραὶ καὶ αἱματηραὶ συγκρούσεις ἔ- 

λαῦον χώραν μεταξὺ ἑλλήνων χαὶ Βυζαντινῶν (1). 

Διὰ τῶν ὀλίγων τούτων ἠθέλησα ἵνα ὑποδείξω εἰς τοὺς 

μέλλοντας ἱστοριχοὺς τοῦ ἑλληνιχοῦ ἔθνους, ὅτι δὲν πρέπει ἀ- 

βασανίστως χαταπίνοντες τὰ ὑπὸ τῶν ξένων « σοφῶν τε καὶ 

ἀσόφων » γραφόμενα, οὔτε τοὺς Θυζαντινοὺς ἀδιχχρίτως γὰ 

ἐχφαυλίζωμιεν ἀσυνειδήτως, οὔτε νὰ ὑποτιμῶμιεν τὴν ἐν τῷ 

χρότει δράσιν τοῦ ἑλληνισμοῦ " ἄν δὲν γνωρίζωμιεν χαλῶς τὰ 

πράγματα, πρῶτον πταίουσιν αὐτοὶ οἱ ἀποκρύψαντες τὴν ἀλή- 

(1) Μνημέϊα “Ἑλληνικῆς ἱστορίας, ΤΥ, ργέϊαοα. 



νῇ. ΕΤΕΣ ἃ ΠΑ  :ἢ- 

θειαν χρονογράφοι, καὶ δεύτερον ἡμεῖς αὐτοὶ ἐχλαμοάνοντες 

τούτους, ὡς Θουχκυδίδας. Οὔτε οἱ βυζαντινοὶ ἅπαντες χαὶ παᾶν- 

τοτὲ ἦσαν τυφλοὶ θιασῶται τῆς ρωμαϊκῆς παραδόσεως, ἑπομένως 

χαὶ συστηματιχοὶ τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐχθροὶ, οὔτε οἱ “Ἕλληνες 

ἐξετίμησαν καλῶς τὴν ἀληθῆ θέσιν τοῦ χράτους, τὸ ὁποῖον 

ἐξ ἀνάγκης ρωμαΐζον ὑπεστήριξε τὴν χριστιανικὴν θρησχείαν 

οὐχὶ ἐξ ἁπλοῦ φανατισμοῦ, ἀλλ᾽ ὡς κυριώτατον δεσμὸν τῶν 

ὑπὸ τὸ σκῆπτρον αὐτοῦ ὑποχειμένων τοσούτων ἀλλογλώσσων 

ἐθνικοτήτων. Οἱ βυζαντινοὶ βεθαίως ἔσφχλλον μὴ ὑποστηρίξαντες 

τὰ ἑλληνιχὰ γράμματα, ὄργανον πολὺ τοῦ χριστιανισμοῦ χα- 

ταλληλότερον εἰς ἐξημέρωσιν καὶ ἐχπολιτισμὸν τοῦ χράτους, 

χαὶ ἐξ ἀπεχθείας πρὸς τὸν ἐλληνισμὸν ἀναπτύξαντες πολλὰς 

ηἡραπτὰς γλώσσας τῶν ὑποχειμένων καὶ ἡμιτελῶς ἐξελληνι- 

σμένων βαρδάρων, βαρθαρώσαντες οὕτω πολλοὺς τῶν ἤδη διὰ 

τοῦ ἑλληνισμοῦ ἐξημερωμένων, γεγονὸς διόπερ δὲν δύνανται 

οἱ Ἰταλοὶ νὰ μεμφθῶσι τὸν παπισμὸν, ὅστις, ὅλως ἀντιδοξῶν 

πρὸς τὸ ἐν Βυζαντίῳ ἐπικοατοῦν πνεῦμα, ἠκολούθησεν εἰς τὰ 

ἔχνη τῆς παλαιᾶς Ῥωμαϊκῆς παραδόσεως, καὶ ἀξιεπαίνως συνε- 

πλήρωσςε τὸν ἐκλατινισμὸν ἁπάσης τῆς νῦν λεγομένης Ἰταλίας, 

ὡς δόγμα πίστεως ἐπιθοαλὼν τὴν λατινικὴν γλῶσσαν καὶ εἰς 

αὐτοὺς τοὺς ἀπωτάτω χαὶ θρησχευτιχῶς μόνον τῇ Ρώμῃ ὑπο- 

τελεῖς λαούς. ᾿Αληθῶς παράδοξον καὶ ἱστορικῶς ἀκατα"όητον 

γεγονός, ὅτι ἐνῷ οἱ Ρωμαῖοι ἐδίωξαν τὸν Χριστιανισμὸν, ἐπὶ 

δὲ Ρωμαίων αὐτοχρατόρων ἐθανατώθησαν ἅπαντες ἀνεξαιρέτως 

οἱ μάρτυρες, αὐτοὶ οἱ ἐν Βυζαντίῳ, ὀνόματι μόνον Ρωμαῖοι 

χαὶ οὐδὲ λέξιν λατινικὴν γινώσχοντες, δι’ ἀληθοῦς ψευδολογικῆς 

ἤ μᾶλλον πλαστογραφιχῆς μεθόδου παριστῶσι τοὺς διώχτας τοῦ 

χριστιανισμοῦ ὡς Ἕλληνας, ἐγκωμιάζοντες διὰ πομπωδῶν λόγων 

χαὶ ὡς μάρτυρας τοῦ χριστιχνισμοῦ ἔτι ἑορτάζοντες τοὺ: Ἑοραίους 

Μαχχαδαίους, ὡς νὰ ὑπῆρχε χριστιανισμός τις ἐπὶ τούτων, ἐνῷ 

ἡ Ῥώμη, καίτοι φέρουσα ὄνομα ποτισμένον δὶ ἀφθόνου χριστανι- 



ΒΓΑ ΩΤ. υ. σ΄. 

χοῦ αἵματος, χατέστη ὑπὸ τοὺς Πάπας συνώνυμος αὐτῷ τῷ χρι- 

στιανισμῷ, ἀποχαλοῦσα μάλιστα καὶ τοὺς ἐν Βυζαντίῳ διὰ τοῦ 

ἀλθοῦς αὐτῶν ὀνόματος, Οτθοὶ, ὅπερ οὗτοι παραπέμπουτσιν εἰς 

τὸ ἀνάθεμα, προτιμῶντες τὸ τῶν χριστιανοδιωχτῶν Ρωμαίων. 

Εἶνε δὲ ἀξιοπαρχτήρητον, ὅτι αὐτὸ τὸ ὄνομα, δὶ οὗ οἱ Βυζαν- 

τινοὶ ἰδίως στιγματίζουσι τὴν ἰδίαν φυλὴν ὡς ἐχθρὰν δῆθεν τοῦ 

χριστιανισμοῦ, ἐν τῇ προχριστιανιχὴῇὴ Ρώμῃ ἐδήλου παρὰ τῷ 

ὄχλῳ αὐτὸν τὸν ἐχθρὸν τοῦ Ρωμαϊκοῦ ὀνόματος, ὡς δῆλον ἐκ 

τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἁγίου Ἱερωνύμου γράφοντος εἰς Ρωμαίας 

δεσποίνας ὅτι οἱ χριστιανοὶ δὲν πρέπει νὰ συγχέωνται πρὸς 

τοὺς μισητοὺς Γραιχοὺς ἐπιθέτας (1), τὸ δ᾽ ἐπιθέτης τοῦτο 

ἀντιστοιχεῖ πρὸς τοὺς λεγομένους ἐθνικοὺς διωγμίτας ἄἀπαν- 

τῶντας ἐν τῷ παλαιῷ μαρτυρίῳ τοῦ ἁγίου Πολυχάρπου χαὶ τῇ 

Ηϊβίουία Αὐυριδβία, τοὺς ἀπελάτας τῶν Βυζαντινῶν, μνὴ- 

μονευομένους καὶ ἐν θρησχευτιχῇ σημασίᾳ εἰς τὰ πραχτιχὰ τῶν 

συνόδων « ἀπελάτα τῶν Χριστιανῶν" » χαὶ νῦν δ᾽ ἔτι, ἀσχέ- 

τως τοῦ θρησχευτιχοῦ μίσους, ὁ Γραικὸς, ατθο, παραμένει ἐν 

τῇ γαλλιχῇ γλώσσῃ εἰς δήλωσιν τοῦ Ρωμαίου ἐπιθέτου, 

λῃστοῦ ἢ ἀγύρτου, ἐν ταῖς ἐπαρχίχις μάλιστα ἐπις ἢ ὡς συνώ- 

νυμος τῷ χαχοποιῷ, ὡς τιη 70} ρ΄ θο, καὶ τὰ τοιαῦτα, Κλη- 

ρονόμοι τοῦ ρωμαϊκοῦ μισελληνισμοῦ χαὶ οἱ Βυζαντινοὶ ἐχφω- 

νοῦσι τὸν μὲν Ἕλληνα εἰς δήλωσιν παντὸς βαρθάρου υἡὴ πρε- 

σθεύοντος τὴν Ρωμαϊκὴν θρησχείαν, τὸν δ᾽ ἐπιθέτην ὡς συνώ- 

νυμον τῷ ἀγύρτῃ, καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ ἐν Ρώμῃ Γότθοι μεταόλη- 

() « ὕὉρίουπι νἱάογὶπί ΟΕγἰβιϊδηυμι, βἰδίίπι ἅΠππὶ ἀθ ἰγίνίο, ὅ Γρχιχὸς δ 

ἐπιθέτης. . .. 5[8{ϊπὶ Πα 6 γί νίο, ΤΡ οϑἵον, οἱ αὐ δοοὺϑ 651.» 5. Ηἴο: 

ΓΟΠΥ͂ΠΪ οροτὰ Ῥαγίβιῖβ 1 7006, γνο]. 1Υ͂, 0]. ὅ. χαὶ δῦ, ορίβίοιαε ΧΙΧ. ΧΙΕΥ͂Π: 

Παρ. Τεζα, ΑἰΠ ἀ6] Ἀ. Ιβ{Π1ππῖἰο Ὑεποῖο, 5. ΥἹΙ, ἴοπι. Υ, 1892- 1893, ρ. 49 

54υ. Παρὰ Μαλαλᾷ (σελ. 89ὅ, ἔχδ. Βόννης) ὃ ἐπιθέτης ἀπαντᾷ ἐν τῇ 

σημασίᾳ τοῦ ἀγύρτης « χυμευτὴς χαὶ φοδερὸς ἐπιθέτης. ᾿ 



υ θ΄. ΕἸΙἸΣΑΓΏΓΗ. 
θέντες διὰ τῆς μαγικῆς τῶν Παπῶν ραάύδου εἰς ἐχπολιτισμέ- 

νους χριστιανοὺς, μυχτηρίζουσι τοὺς ἕλληναχς, ὡς λωποδύ- 

τας, (1) ἀπαραλλάχτως ὡς καὶ οἱ τὸν σουλτάνον νῦν ὑπηρε- 

τοῦντες ἀπερίτμητοι Αγγλοι χαὶ Γερμανοὶ ὑδρίζουσι τοὺς Ἕλ- 

ληνας ὡς ἀγύρτας (ΟΠ ΥΑ]οΓ8Β ἀ᾽ ἰηα 5116), ἀφορῶντες εἰς 

μόνα τὰ σουλτανικὰ δῶρα καὶ κυνιχῶς περιφρονοῦντες χαὶ ἱ- 

στορίαν καὶ πολιτισμόν. 

Ἢ πρὸς τὸ Ῥωμαϊκὸν ὄνομα προτίμησις τοῦ χριστιανισμοῦ 

χαὶ τὸ χαθ᾽ “Ελλήνων ἀκατανόητον μῖσος τῶν Βυζαντινῶν, ἐναν- 

τίον πάσης ἱστορικῆς παραδόσεως χαὶ αὐτῆς μάχιστα τῆς δι- 

δασχαλίας τοῦ Εὐαγγελίου, ἀποτελοῦσι δύο σπουδαιοτάτας 

ἀφετηρίας ἐξ ὧν ἀναχωροῦσα ἡ ἱστορία ἔχει χαθῆχον νὰ ἐξε- 

τάσῃ ἀπαθῶς καὶ εἰς τιμὴν αὐτῆς ἀναχαλύψῃ τὸν μυστηριώδη 

λόγον τῆς ἀδικωτάτης προγραφῆς ἔθνους, τὸ ὁποῖον οὐδόλως 

ἐνεχόμενον εἰς τὰ μαρτυριχὰ αἵματα τὰ ὁποῖα μόνοι οἱ Ῥω- 

μαῖοι ἔχυσαν, ἐξ ἐναντίας ἐξηυγένισε καὶ ἐχραταίωσε τὸ νῦν 

ἐπιχρατοῦν θρήσχευμα. ἴΑν ὁ χριστιανισμὸς ἦνε ἀληθῶς θρη- 

σχεία χρονολογουμένη ἀπὸ τοῦ Αὐγούστου, ὁ ἑλληνισμὸς ἐπ’ 

οὐδενὶ λόγῳ δύναται νὰ ὀνομασθῇ αἵρεσις ἤ σχῖσμα αὐτῆς, 

διότι εἶνε πολὺ ἀρχαιότερος, ἐκτὸς ἄν παραδεχθῶμεν ὅτι ὁ 

Αὔγουστος εἶνε ἀρχαιότερος τοῦ Ὀρφέως χαὶ τοῦ Ἡσιόδου, οὐδὲ 

δύναται ὁ χριστιανισμὸς ν᾿ ἀποχαλέσῃ αἱρ:τιχὰ τόσα ἄλλα θρη- 

σχεύματα οὐδὲν χοινὸν πρὸς αὐτὸν ἔχοντα, χαὶ ἀρχαιότερα ἤ 

νεώτερα αὐτοῦ, ὡς τὸν βουδισμὸν χαὶ τὸν μωαμεθανισμόν " ὁ 

Πάπας ἠδύνατο ν᾿ ἀποκαλῇ σχισματιχοὺς τοὺς Βυζαντινοὺς 

χριστιανοὺς, οὐχὶ ὅμως καὶ τοὺς Ἕλληνας, ἄν οὗτοι ἠννόουν νὰ 

λατρεύωσι τοὺς θεοὺς τοῦ ᾿Ομήρου, χαθὼς χαὶ οἱ ἐν Βυζαντίῳ 

ἠδύναντο ν᾿ ἀνταποδώσωσι τῇ Ῥώμῃ τὸ αὐτοῖς προσαπτόμενον 

(1) Προχόπιος 11, σ. 98, ἔχδ. Βόννης. 



ΕΣ ΥΩ ΡΒ. μΥ΄ 
σχἴσμα" ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει ἡ αἵρεσις ἔχει εὐλογοφανῆ τινα 

λόγον, καθίσταται ὅμως ἀκχατανόητος, ἄν μή τι χειρότερον, 

ἐφαρμοζομένη ἐπὶ παλαιοτέρων θρησχευμάτων, ἐξ ὧν αὐτὸς ὁ 

χριστιανισμὸς ἀπεχόπη ὡς ἀληθὲς νέον φιλοσοφιχὸν σύστημα. 

Αἷν ἐγινώσχομεν καλῶς τὴν βυζαντινὴν ἱστορίαν ἠδυνάμεθα νὰ 

ἐμοαθύνωμεν εἰς τὸ μυστήριον τῆς συστηματικῆς προγραφῆς 

τοῦ ἑλληνισμοῦ ὑπὸ τῶν ἐκχλησιαστιχῶν ἰδίως υνημιείων ἀλλὰ 

πὰ υνημεῖα ταῦτα. εἰσὶ τοσοῦτον ἀμφισθητήσιμα, ὥστε ὁ χρι- 

κιχῶς ἐξετάζων καὶ αὐτὰ τὰ λειτουργικὰ βιολίχ τῆς ἑλληνικῆς 

ἐχλχλησίας ἀναχαλύπτει ὅτι ταῦτα, γεώτερα τῆς λεγομένης 

Εἰχονομαχικῆς περιόδου, ἀπεροίφθησαν ἐν Βυζαντίῳ ὑπὸ ναυ- 

ἀγησάσης Ῥωμαϊκῆς τινος νηός. Τοιοῦτοι δυστυχῶς χαὶ οἱ ὡς 

Βυζαντινοὶ φερόμενοι χρονογράφοι, τοὺς ὁποίους οἱ ἐπὶ τῶν 

Κομνηνῶν ἑλληνίζοντες, ὡς Θεόδωρος ὁ Πρόδρομος, χαραχτηρί- 

ζουσι διὰ βδελυροῦ ὀνόματος, τὸ ὁποῖον παραθέτω προσεχῶς, 

θεωρῶ δὲ περιττὸν νὰ ἐπαναλάδω χαὶ νῦν. 

Ἔν τοιχύτῃ περιπτώσει σπουδαίαν θὰ παράσχωσιν ἐπιχου- 

ρίαν εἰς τὴν μέλλουσαν ἱστορίαν τὰ ἐπὶ τῆς ᾿Αναγεννήσεως 

ὑπὸ Ελλήνων χαὶ ἑλληνιζόντων ἰταλῶν χαὶ ἄλλων δημοσιευθέντα 

ποιήματα χαὶ ἄλλα φιλοσοφικὰ πονήματα, ὡς χαὶ τὰ παλαιό- 
τερὰ χαὶ σύγχρονα αὐτῇ τῇ ἐμφανίσει τοῦ νέου θρησχεύματος 

Ῥωμαϊκὰ μνημεῖα, τὰ παριστῶντα τοὺς ὕστερον προγεγραμμέ- 

γους ἙἭραίους πολὺ στενῶς συνδεδεμένους πρὸς τοὺς μυθώδεις 

ἀπογόνους τοῦ Αἰνείου, τὴν ἐκ τούτου χαταγωγὴν τοῦ Αὐ- 

γούστου Θεοῦ, τὴν χατὰ τῶν Ἑλλήνων, ὑπηχόων ἤδη τοῦ 

Ρωμαϊχοῦ τούτου Θεοῦ, δυσεξήγητον χαταφορὰν τοῦ Βιργιλίου, 

προφήτου χαὶ τούτου τοῦ χριστιανισμοῦ ἐν τοῖς παλαιοῖς χρι- 

στιανιχοῖς μνημείοις, παριστῶντος ἐν μὲν τῇ Αἰνεΐδι τοὺς 

Τρωϊχοὺς ἥρωας ὡς ἀληθεῖς χανιδάλους, ἐν δὲ τοῖς Πρ:απείοις 

αὐτοῦ ἄσμασιν ἐχφαυλίζοντος μυστηριώδη τινὰ “Ἕλληνα θεὸν, 

χαὶ ἐν τῷ ποιήματι αὐτοῦ Οὐ]θχ (ὁ Κώνωψ) αἰτουμένου ἀπὸ 



μ δ΄ ἘΣ Ά ΣΕ 

τοῦ Αὐγούστου Θεοῦ μέρος τι ἁγιότητος χαὶ ὑπὲρ τοῦ ὑμνου» 

μένου Ρωμαίου στρατηγοῦ, ὅστις πρῶτος τῷ ὑπέδειξε τὸν ἀ- 

ληθὴ τῆς Ρώμης ἐχθρὸν, ὄφιν (1), ἡ κατὰ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου 

χαταφορὰ τοῦ Πολυοίου χαὶ ὁ ὑπὲρ τῆς θείας φύσεως τοῦ 

Σχιπίωνος ἐνθουσιασμός του, τὰ ὑπὸ Παυσανίου λεγόμενα περὶ 

συμθουλῶν τοῦ αὐτοῦ Πολυδίου πρὸς τοὺς Ἕλληνας περὶ 

συνεννοήσεως πρὸς τοὺς Ρωμαίους (9) αἱ κατὰ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου 

χαπηλιχαὶ ὕόρεις τοῦ Λουχανοῦ καὶ τοῦ Σενέχα, τὰ ὑπὸ Ψψελλοῦ 

γραφόμενα πρὸς τὸν μαθητὴν Ἰωάννην τὸν ᾿Ιτχλὸν ὅτι ὁ 

Πολύόδιος καὶ ὁ Διονύσιος ᾿Αλικχρνασσεὺς δὲν ἦσαν “Ελληνες, 

ἀλλὰ Ρωμαῖοι, τὰ ὑπὸ τῶν δύο Φιλέλφων παραδιδόμενα περὶ 

τοῦ ἄνω Διονυσίου ὡς ἀπελευθέοου τοῦ Βάρωνος, ἐν δὲ 

τοῖς νεωτέροις γρόνοις ὁ ὑπὸ τοῦ Πετράρχου ὑμνούμενος 

Ρωμαῖος θεὸς ἐν τῇ Αἴγ16α, ποιήματι ὅπερ οὗτος ἐθεώρει ὡς 

τὸ μόνον ἀπαθανατίσον αὐτὸν, οἱ δὲ ἑλληνίζοντες ἠπείλουν διὰ 

τοῦ πυρὸς, ὁ πρὸς τὴν Αὖραν (188) πλαστὸς αὐτοῦ ἔρως 

καὶ ὁ χχτὰ τῆς αὐτῆς λγστρικῆς θεᾶς ἐχφαυλισμὸς τῶν Βυ- 

ζαντινῶν, ἡ ὑπὸ Βοχχαχίου ἀπάλειψις ἐχ τοῦ μυθολογικοῦ του 

πανθέου τοῦ ᾿Αλεξάνδρου χαὶ τοῦ Σκιπίωνος, ἡ πρὸς τὸν Πον- 

τάνον διένεξις τοῦ Μαρούλλου περὶ θεοῦ, αἱ ἐμπαθεῖς διενέξεις 

τοῦ Ἠλυσίου Καλέντση πρὸς τὸν Χαριταῖον, τὸν Σανναζάρον 

χαὶ τὸν Ποντάνον, τὸ κατὰ τῶν Ἑλλήνων παιδαριῶδες μῖσος 

τοῦ Σχαλιγήρου πομπωδῶς χαράττοντος ἐπὶ τῶν εἰκόνων του 

Ευϊηὰβ ΤΊΟΘ8, ἐπὶ τέλους τὸ πρὸς τοὺς συμπατριώτας αὐτοῦ 

τοῦ Χριστοῦ, "ἡ ὡραίους, μυσαρὸν μῖσος τῶν τε Ρωμαίων χαὶ 
΄- ν᾿ “““ ᾿᾽ ν᾿ 

Βυζαντινῶν, καὶ ἡ μυστηριώδης ἐξαφάνισις πόντων τῶν ἀπὸ 

(1) Εἶνε ἀληθῶς περίεργος ἣ ἐν παντὶ τῷ ἑλληνισμῷ κυχλοφοροῦσα 

παράδοσις, ὅτι οἵ παλχιοὶ χχτώχουν ἐν τοῖς τάφοις πρὸς ἀποφυγὴν τῶν 

δηγμάτων τερχατωδῶν χωνώπων ἢ σχνιπῶν. 

(2) Παυσαν. ᾿Αρχαδιχα, ΧΧΧ, 4, ΧΧΧΥ͂ΙΙ, 1, 



ἘΙΓΙΣ ΑἼΓ΄.ΩἾΤΊ Ή. μ τ΄. 
Αὐγούστου ἱστοριχῶν μνημείων " ταῦτα πάντα ἀπαθῶς καὶ ἐμ- 

δριθῶς ἐξεταζόμενα, ἴσως ἀποδείξωσιν ἡμέραν τινὰ ὅτι καὶ οἱ 

Βυζαντινοὶ ὡς καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ ἔτι ἐσμὲν τ᾽ ἀθῶα θύματα 

Ρωμαϊκῆς τινος χωμῳδίας. 

Ἂλλ᾽ ἄν οἱ Βυζαντινοὶ ἥμαρτον οὕτω μισήσαντες χαὶ διώ- 

ξαντες τὴν ἰδίαν ἐθνιχότητα, ἐξ ἐτέρου οὐχ ἧττον ἔσφαλλον 

χαὶ αὐτοὶ οἱ “Ἕλληνες προθάλλοντες ἀνατρεπτικὰς αἱρέσεις χαὶ 

ζητοῦντες τὸ θρησχευτιχῶς πλέον ἀδύνατον οὕτω παριστά- 

μενοι ἀχκαταλόγιστοι, ἀνωφελῶς παρώξυναν κυρίους, οἵτινες ἐγί- 

νωσχον καλῶς ὅτι πᾶσα γενναία πρὸς τὸν ἑλληνισμὸν παρα- 

χώρησις ἰσοδυνάμει πρὸς αὐτὴν τὴν διάλυσιν τοῦ χράτους χαὶ 

ἔνοπλον στάσιν τῆς ἑλληνικῆς ᾿Ανατολῆς πρὸς τὴν ρωμαΐζουσαν 

Δύσιν χαὶ τοὺς ἀτελέστατα ἐξελληνισμένους λαοὺς αὐτῆς τῆς 

Αἰνατολῆς - κατὰ τοῦτο δ᾽ ἔχει δίκαιον ὁ Γεώργιος Τραπεζούν- 

τὸς θεωρῶν τοὺς Πλατωνιχοὺς ὡς διδασκάλους πάσης αἱρέ- 

σεως καὶ αὐτοῦ τοῦ μωαμεθανισμοῦ, τὰ δὲ δημοτικὰ ἄσματα 

πιστοῦσιν ὅτι αἱ πρὸς τοὺς Μουσουλμάνους σχέσεις τῶν Ἑλλή- 

γων δὲν ἦσαν πάντοτε πλατωνιχαί. 

Δὲν προτίθεμαι νὰ προδικάσω τὸν ἱστορικὸν ροῦν, ἀλλ᾽ ἀδια- 

λείπτως μελετῶν τὰ γεγονότα, δύναμαι ἔν τινι πεποιθήσει 

νὰ διατρανώσω ὅτι, ἄν ἐπεχράτει συνεχὴς καὶ εἰλικρινὴς ἡ ἀρ- 

μονίχα τῶν ᾿Ελλήνων πρὸς τοὺς Βυζαντινοὺς, αὐτὴ ἡ τελιχὴ 

ἀναγέννησις θὰ ἐπήρχετο ἄνευ βίας καὶ ἀφ᾽ ἑχυτῆς, ἡ δὲ Κων- 

σταντινούπολις θὰ ἐξηχολούθει ἔτι καὶ νῦν οὖσα ἕδρα μεγάλου 

ἑλληνιχοῦ χράτους χαὶ ἡ μόνη ἐν τῷ χόσμῳ πόλις ἣν οὐδεὶς 

βάρόαρος ἀνέτρεψεν. 

᾿Αλλ᾽ ἄν ἡ γνῶσις τοῦ παρελθόντος χρησιμεύῃ εἰς διδασχα- 

λίαν τοῦ μέλλοντος, οἱ νῦν Ἕλληνες ὀφείλουσι γὰ φέρωσιν 

ἀλήστως ἐν νῷ τὴν ὑεγάλην ἱστορικὴν ἀλήθειαν, ὅτι οὔτε φυ- 

λετικὴ παρχχμὴ, οὔτε πνευματικὴ στείρωσις, οὔτε στρατιω- 

τικὴ ἀφιλοτιμία, οὔτε ἄλλαι χαιρικαὶ περιστάσεις, ἀλλ᾽ αὐταὶ 



μ ς΄. Ε ΤἸΣΑ Γ ΩΣΓ Η. 

χαὶ μόναι αἱ περὶ πρωτείου ᾿Αθηνῶν καὶ Βυζαντίου κληρονομη- 

θεῖσαι ἀπὸ τῶν πάλαι Ἰώνων καὶ Δωριέων ἔοιδες ἐγένοντο ἡ 

μόνη ἀφορμὴ τῶν ἡμετέρων παθημάτων χαὶ τῆς στενότητος 

τῶν ὁρίων τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς. Τὴν ἀλήθειαν ταύτην ἐγγί- 

ζει διὰ τοῦ δακτύλου ὁ προσεχτικῶς διερχόμενος τὰ βυζαντινὰ 

υνημεῖα, ἐν οἷς διακρίνει τὴν ἀρχὴν τῆς διαιρέσεως τοῦ ἑλλη- 

νισμοῦ ἀναγραφομένην ὡς δόγμα Ῥωμαϊκῆς πίστεως. Τὸ ἅ1- 

γἱὰ6 οὐ ᾿πιροῖῶ τοῦτο φαίνεται παλαιότερον τῆς ἱδρύσεως τῆς 

Νέας Ῥώμης, ἀφοῦ ὁ ρωμαΐζων Διονύσιος ᾿Αλιχαρνασσεὺς πα- 
͵ ρ μ εν ἴ 

ριστᾷ τοὺς Ρωμαίους ὡς ἀπογόνους τῶν Σπαρτιατῶν, ὁ δὲ 
͵ὔ ε ἸΡῚ ᾽ ἢ δι; - Ω “Ὁ ; ς 

Βιργίλιος ὡς Τρῷας ἐχδιχητὰς τοῦ αἵματος τοῦ Πριάμου. Ἡ μι- 

σελληνικὴ αὕτη παράδοσις ἐπιχρχτεῖ χαὶ ἐπὶ τῶν Τούρχων, 

οὕς οἱ Δυτιχοὶ χρονογράφοι ὀνομάζουσι Τεύχρους, ὁ δ᾽ ἱστορι- 

χὸς τοῦ Μωάμεθ Β΄ Κριτόδουλος, δὲν ἠσχύνθη νὰ πλάσῃ τὸν 
υὖθον χαθ᾽ ὅν ὁ Μουσουλμάνος χαταχτητὴς σπένδει εἰς τὴν 

σχιὰν τοῦ Αἰνείου τὴν ἁλυσόδετον Ἑλλάδα (1). Ἰδοὺ πῶς ἐπ’ 

᾿αὐτοῦ τοῦ Ἰουστινιανοῦ ὁ ᾿Αγαθίας παρηγορῶν τὴν Σπάρτην 
) Α ΄ὔὖ ’ὔ ᾿ξ - ἜΞΞῸῚ γεὶ ὃ γ," » 5... δι. δίχ: -“ 

ἐπὶ τῇ πτώσει, παρορᾷ τὴν Τροῳχὸασ Ῥώμην εἰς ἐχόίχησιν τοῦ 

ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων χυθέντος ἐν Σχαμάνδρῳ Τρωορρωμαϊκχοῦ 

αἵματος : 

Εἰ μὲν ἀπὸ Σπάρτης τις ἔφυς, ξένε, μή με γελάσσης μν . ἐν (ρ Ὡς ς φ 3) ε μη μ β ε Ὡς; 

οὐ γὰρ ἐμοὶ μούνῃ ταῦτα τέλεσσε Τύχη. 

(1) Ὃ Μωχμὲθ Β΄. ἐπισχεφθεὶς τὴν Τροίαν εἰπε: « ἐμὲ τῆς πό- 

λεως ταύτης χαὶ τῶν αὐτῆς οἰχητόρων ἐν τοσαύταις περιόδοις ἐτῶν ἐχ- 
ὃ Ν. δ᾽ Ἂ ὃ 0 ,ὔ Α ἣν ἊΣ , ΝῚ Ν , 2. Ν ᾿Α 

ικητὴν ἐταμιεύετο εός- ἐχειρωσάμην γὰρ τοὺς τούτων ἐχθροὺς, χαὶ 
ν ΄, ΠΡΌ ἢ ΝΑ"; ᾿ “ , δ ᾿ 

τὰς πόλεις αὐτῶν ἐπόρθησα, χχὶ Μυσῶν λείαν τὰ τούτων πεποίημαι. 

Ἐ“λληνες γὰρ ἦσαν χχὶ Μαχεδόνιοι χαὶ Θετταλοὶ χαὶ Πελοποννήσιοι οἵ 

ταύτην πάλαι πορθήσαντες, ὧν οἵ ἀπόγονοι τοσαύταις ἐς ὕστερον πε- 
“ Ὁ -τὖν Ν Ἀ ὉΌὔ; ) Λ , Ν . ριόδοις ἐνιαυτῶν νῦν ἐμοὶ τὴν δίκην ἀπέτισαν, διά τε τὴν τότε ἐς 

“- ἘΣ. ΩΣ τοὺς ᾿Ασιανοὺς ἡμᾶς καὶ πολλάκις ὕστερον ὕόριν αὐτῶν. » (ΜΏΘΙΙΕν, 

Ἐγασιηθηία Ηἰβίον, ΟΥὐδορογιη, Υ, ρ. 144--}] 40). 



ΕἸ ΣΆΡΚΑ υζ. 

Εἰ δέ τις ἐξ ᾿Ασίης, μὴ πένθεε " Δαρδανικοῖς γὰρ 

σκήπτροις Αἰνεαδῶν πᾶσα νένευχε πόλις. 

Εἰ δὲ θεῶν τεμένη καὶ τείχεα χαὶ ναετῆρας 

ζηλήμων δυίΐων ἐξεχένωσεν ἄρης, 

εἰμὶ πάλιν βασίλεια - Σὺ δ᾽ ὦ τέκος, ἄτρομε Ρώμη, 

βάλλε καθ’ “Ἑλλήνων σῆς ζυγόδεσμα δίκης (1) 

Ἰ ,ὔ 

᾿Αλλ᾽ αἱ Ρωμαϊκαὶ αὗται μωροπονηρίχι οὐδεμίαν ποτὲ εὑ- 
, ἐντελὴς μέχρις ὀνόματος ἀπάλειψις ρον ἐν Ἑλλάδι ἠχὼ, ἡ δ᾽ 

τῆς Σπάρτης διέλυσς χαὶ τὴν τελευταίχν βυζαντινὴν ἀπόπει- 

ραν εἰς ἵδρυσιν Σπαρτιαχῇς δεσποτείας, ἀντιπάλου τῶν ᾿Αθη- 

νῶν, πάντες δ᾽ οἱ Ἕλληνες, ᾿Ασιανοὶ, Μακεδόνες, Ἠπειρῶται, 

Κρῆτες χαὶ Κύπριοι περιπαθῶς ἀτενίζουσιν ἐν ὅλῳ τῷ μεσαιῶ- 

νι εἰς τὴν μόνην τοῦ ἀληθοῦς ἑλληνισμοῦ μητρόπολιν, τὰς ᾿Α- 

θήνας, ὑπὸ τὰ ἐρείπια τῆς ὁποίας κοιμᾶται, ὡς ὁ ἀναγεννώμε- 

νος φοῖνιξ, ὁ μυστηριώδης βχσιλεὺς, τοῦ ὁποίου ὁ ὀχχτύλιος 

ἔδοτο τὸ σύνθημα τοῦ τελευταίου ἱεροῦ ὑπὲο παλιγγενεσίας 

ἀγῶνος" τὸ περίεργον δὲ ὅτι ἐν τῷ ἑνωτιχῷ τούτῳ δεσμῷ πρω- 

ταγωνιστοῦσιν οἱ ἐν Θεσσαλονίχῃ Μακεδόνες, τῶν ὁποίων χαὲὶ 

αὐτὰ τὰ ἁγιογραφιχὰ μνημεῖχ διχτρανοῦσιν ὅτι μίχν χαὶ μό- 

νὴν εἶχε χαὶ ἔχει πατρίδα ὁ Ἕλλην, τὴν πόλιν ἐν ἢ εἶδε τὸν 

βωμὸν τοῦ ᾿Αγνώστου βασιλέως ὁ Παῦλος. Πάντες οἱ ἐν τῇ 

Δύσεξι, Στρατιῶται προεξάρχοντος τοῦ Πελοποννησίου δχρούλ- 

λου, ὀνομάζονται « ῬΙΓΟ]65 ΟΟατΙ », θεωροῦντες τὴν Πχλλά- 

δα ὡς τὸν ἀκρογωνιαῖον λίθον τῆς ἀνθρωπίνης ἡμερώσεως, καὶ 

αὐτοὶ δὲ οἱ ξένοι ἀποχαλοῦντες τοὺς Βυζαντινοὺς Θρᾷκας καὶ 

Βλάχους, θεωροῦσι τὰς ᾿Αθήνας ὡς τὴν μόνην πόλιν, ἥτις ἐ- 

φεῦρε χαὶ ἐν μέσῳ ἀνηκούστων διωγμῶν διετήρησε τὸ ἀληθὲς 

(1) ᾿Ανθολογία, ΙΧ, 1ὅ5. 



μ΄. ἙκΣ πὰ Ε α: 
παλλάδιον τοῦ πολιτισμοῦ. Τὸν ὀρφιχὸν τοῦτον βωμὸν ψάλ- 

λει περιπαθῶς χαὶ αὐτὸς ὁ ρωμαΐζων Ποντάνος ἐν τῇ Οὐρα- 

νίᾳ του ὑπὸ τὸν ἀστερισμὸν τῆς Ατᾶ, ἄλλοι δὲ χαλοῦντες αὐ- 

τὸν καὶ βωμὸν τοῦ ᾿λέους, λέγουσιν ὅτι ἐν τούτῳ θ᾽ ἀμνη- 

στευθῇ ὁ Προμηθεὺς ἐπὶ τῇ ἀνταρσίᾳ του, καὶ ἡ πεσοῦσα ψυ- 

χὴ ἐπὶ τῷ ἁμαρτήματι αὐτῆς" τὸ πρῶτον θέμα πραγματεύε- 

ται ὁ Εὐδοεὺς Ἰάνος ᾿Ανύσιος ἐν τῷ μεγάλῳ δράματί του 

« Ῥτγοίοροπαβ, ἢ Προμηθεὺς », τὸ δεύτερον ὁ Μιχαὴλ Κορίν- 

θιος ἐν τῷ ποιήματί τοῦ « Ῥβίοπο » σχετίζων τὴν ψυχὴν 

πρὸς τὴν ὑπὸ Βορρᾷ ἐκ τοῦ βωμοῦ τούτου ἁρπαγεῖσαν Ὠρεί- 

θυιαν, εἰς τὸν αὐτὸν βωμὸν πεσοῦσαν μετὰ τὸ παράπτωμα, 

χαὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ πάγου ἀναληφθησομένην ὑπὸ τοῦ οὐρανίου ᾿ 

μνηστῆρος, ὅταν τελέσῃ τὸν ἐπιδεολημένον αὐτῇ ἐξαγνισμόν. 

Αἱ παραδόσεις αὗται σχετιζόμεναι πρὸς τὸν χοσμογονιχὸν μῦ- 
Α 

θον, τὸν ἀποτελοῦντα τὴν βάσιν τῆς λεγομένης Γνώσεως, φαί- 
΄ω 

νονται σύγχρονοι αὐτῇ τῇ ἐμφανίσει τοῦ χριστιανισμοῦ, ἀφοῦ 

ἀποτελοῦσι τὴν βάσιν τῶν θεουργικῶν συγγραμμάτων Διονυ- 

σίου τοῦ ᾿Αρειοπαγίτου καὶ τοῦ ὡς διδασκάλου του φερομένου 

μυστηριώδους Ἱεροθέου, πρώτου ἐπισκόπου τῶν ᾿Αθηνῶν " εἰς 
.] ᾿] .. Α Ἁ Δ , 3 ,ὔ " « 

τὰς ᾿Αθηναϊχὰς δὲ ταύτας παραδόσεις ἀναφέρεται καὶ ἡ προ- 

μνημονευθεῖσα ὑπὲρ τῶν ᾿Αθηνῶν βοῦλλα τοῦ πάπχ ᾽Ἴννοκχεν- 

τίου Τ΄, παριστῶντος τὴν Παλλάδα τῆς ᾿Αχροαπόλεως ἀναγνὼω- 
ἣν Α » » Ὡς. αἷὖὸ , ᾿ Ἀργῶς. , «ὦ 

ρίζουσαν τὸν παῤ αὐτῇ ἱδουμένον βωμὸν τοῦ ᾿Αγνώστου θεοῦ" 

εἷς δὲ τῶν ἐπισημοτέρων ποιητῶν τῆς ΙΕ΄ ἑκατονταετηρίδος, 

ὁ ἀρχηγὸς χαὶ ἅγιος τοῦ τάγματος τῶν Καρμελιτῶν, ᾿Βαπτ'ι- 

στὴς ὁ Μαντουανὸς, ψάλλων τὸν Διονύσιον ᾿Αρειοπαγίτην καὶ 

τὰς ᾿Αθήνας, ρητῶς λέγει, ὅτι ἐκ τῆς πόλεως ταύτης τὸ πρῶ- 

τον ἐγνώσθη ἡ ἐν Παλαιστίνῃ θρησχεία. Ὅταν ἐπὶ τῶν Πα- 

λαιολόγων ὁ μισελληνισμὸς ἔφθασεν εἰς τὸ χαταχόρυφον αὐὖ- 

τοῦ σημεῖον, εἷς τῶν ἄγαν ρωμαϊζόντων (ὁ Νικόλαος Καδάοσι- 

λας) ἔγραψε λόγον περιελθόντα ἡμῖν, δί οὗ προτρέπει τοὺς 



ΒΕ ΣΑΤΟ ΓΤ ΠΗ μθ΄, 

ΑἸθηναίους νὰ χαθαιρέσωσι τὸν σχανδαλώδη αὐτῶν βωμὸν, ὡς 

ἀρχούσης τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει ἁγίας Σοφίας. ᾿Αγνωστον 

τί πρὸς τοῦτον ἀπήντησαν οἱ ᾿Αθηναῖοι, ἀλλὰ μετχγενέστερος 

Στρατιώτης, ὁ Ἰωάννης Γεμιστὸς, ἐγγονὸς τοῦ μεγάλου μεταρ- 

ρυθμιστοῦ, γράφει ὅτι ἡ ἐν Βυζαντίῳ ἁγία Σορίχ ἦν ἀντίγραφον 

τοῦ ᾿Αθηνχϊκοῦ πρωτοτύπου, ὁ δὲ ᾿Ιάνος ᾿Ανύσιος ἀπαντῶν εἰς 

ἀπορίαν τοῦ Βασιλείου Ζάγγου περὶ προτιμοτέρου θρησχεύματος, 

λέγει ὅτι πρέπει νὰ προτιμᾶται πάντοτε τοῦ νεωτέρου τὸ ἀρχαιό- 

τερον, φέρων εἰς τοῦτο μάρτυρα χαὶ χρησμὸν τοῦ ᾿Απόλλωνος. 

᾿Αγνοῶ ἂν ἡ ρήτρα τοῦ φίλου τοῦ Χριστοφόρου Κολόμθόου 

δύναταί ποτε νὰ χαταστῇ ἐφαρμόσιμος ὑφ᾽ οἵχν οὗτος ἠννόει 

ἔποψιν, πολιτικῶς ὅμως ἐφηρμόσθη ὑπὸ τῶν δύο ἐπιζησάντων 

ἀρχαίων ἐθνῶν, τῆς Ἑλλάδος χαὶ τῆς ᾿Ιταλίας, τὰ ὁποῖχ ἐθυ- 

σίασαν πάμπολλα φυλετιχὰ συμφέροντα εἰς ἀνάδειξιν τῶν πα- 

λαιῶν ποωτευουσῶν, ἄνευ τῶν ὁποίων χαθίστατο προὐληματικὴ 

ἡ ἐθνικὴ συγχέντρωσις. Τὸ μέγα τοῦτο βῆμα εἶνε ἡ ἀληθὴς χα- 

ταδίκη τῶν μεσαιωνιχῶν διενέξεων, τῶν ἐθνοχτόνων ἀντιζηλιῶν, 

καὶ τῆς ἐπὶ τῶν ἐθνιχῶν ἐρειπίων βχσιλείαχς τοῦ ξένου τυράννου. 

Τὸ μέγα μεσαιωνιχὸν πάθημα εἴθε ἵνα γρησιμεύσῃ ἡμῖν 

εἰς σωτήριον μάθημα, ἀφοῦ μάλιστα ἡ μὲν ἀρχαιοτάτη καὶ 

ἔνδοξος τοῦ ἑλληνιχοῦ πολιτισμοῦ χοιτὶς, αἱ ᾿Αθῆναι, ἀνέλα- 

βον τὸ παλαιὸν πρωτεῖον, ἡ δὲ Κωνσταντινούπολις χχτοιχεῖ- 

ται νῦν ὑπὸ γνησίων ᾿Ελλήνων, οὐχὶ ἐκ Ῥώμης μεταχθέντων, 

ὡς ἔλεγον ψευδόμενοι οἱ ἐντελῶς ἐχλιπόντες μεσχιωνιχοὶ βυ- 

ζαντινοὶ, ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ ἔλργους, τῆς Θεσσαλίας, τοῦ Πόντου καὶ 

ἄλλων ἑλληνιχῶν χωρῶν, διότι ὁ Μωάμεθ διὰ μόνης βυζαντινῆς 

προδοσίας γενόμενος κύριος τῆς Πόλεως, εὗρεν ἐν αὐτῇ μοναχικὰ 

ἐρείπια μόνον καὶ εὐαρίθμους εὐγενεῖς οὃς κατέσφαξε (1 ἐρείπια μόνον καὶ εὐαριύμους εὐγενεῖς οὖς κατεσφαζε (1). 

(1) Ὃ νῦν δημοσιευόμενος Β΄ ᾿Ανώνυμος ἀποχχλέϊ τοὺς ἐν τῇ ἐ- 

ρήμῳ Πόλει συνοικισθέντας “Ἑλληνᾶς, σεργούνιδες (ἐξορίστους). 
ὃ, 



ν΄. ἘΠῚ ΤΣ ΟΑ Ἡ ΥΓ. Ἢ": 

Ὁ ἀνχγινώσχων τοὺς δύο ἐπὶ τῇ ἁλώσει λόγους τοῦ πα- 

τριάρχου Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου, αἰσθάνεται ἀληθῆ φριχία- 

σιν, ἀκούων τὸν μέγαν ἔνοχον χυνιχῶς ἐξιστοροῦντα πῶς οἱ πε- 

οἱ αὐτὸν ἀληθεῖς καὶ θεόπνευστοι χριστιχνοὶ συνήρχοντο ἐν 

τῷ παλατίῳ τοῦ πένητος βασιλέως καὶ ἐπρόδαλλον τούτῳ 

τὴν εἰς τοὺς Τούρχους παράδοσιν, ἐπὶ τῇ ἐπιδείξει ἱερῶν χρη- 

σμῶν τοῦτο κελευόντων" ἀτυχῶς οἱ χρησμοὶ οὗτοι διςεσώθη- 

σαν μετὰ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦ πλαττουργήσαντος αὐτοὺς, 

Γενναδίου τοῦ Σχολαρίου ! 

Ὁ Φίλελφος χαὶ ἄλλοι σύγχρονοι γράφουσιν ὅτι ἡ Πόλις 

δὲν ἡλώθη, ἀλλ᾽ ἐπροδόθη εἰς τοὺς ΤΓούρκους " τοῦτο ἐπιόεθαιοῖ 

χαὶ αὐτὸς ὁ Γεννάδιος, ὡς καὶ ὁ Μάρουλλος, θεωροῦντες ὡς προ-᾿ 

δότας τοὺς ᾿Ιταλοὺς εἰς οὗς τυφλῶς ἐνεπιστεύθη ἡ φρούρησις 

τῶν πυλῶν" τοῦτο ψάλλει ἔτι καὶ ὁ ἑλληνιχὸς λαὸς, ὡς ἐν τῷ 

ἑξῆς ἄσματι τῆς Τραπεζοῦντος: 

Τὴν Πόλιν ὅταν ἔριζεν ὁ Ἕλλεν Κωνσταντῖνον, 

εἶχεν πορτάρους δίκλοπους, ἀφένταις φούετσάρους (1). 

Αλλ᾽ ἐν μέσῳ τῶν προδοσιῶν χαὶ ἄλλων βδελυγμιῶν, αἵτινες 

τότε χατήσχυναν τὸ χριστιανιχὸν ὄνομα, λάμπει ἡ προσφιλὴς 

χαὶ ἡρωϊκὴ ψυχὴ τοῦ τελευταίου αὐτοχράτορος, ἀληθῶς φο- 

νευθέντος ὑπὲρ τῆς Πόλεως, ὡς διαοεθχιοῖ δὶς ὁ Γεννάδιος, 

χαὶ ἐχπλύναντος διὰ τοῦ ἁγίου αἵματός του τὰ αἴσχη τοῦ ἀν- 

ἐπιστρεπτεὶ λήξαντος βυζαντινισμοῦ. 

Αὐτὸς ὁ πρὸ τῆς ἁλώσεως ἀχατανόητον ἐπιδειχνύμενος μισ- 

ελληνισμὸν Γεννάδιος, ὁ καὶ αὐτὴν τὴν πατρίδα τοῦ Θεσασα- 

λίαν ἀπαρνηθεὶς ἵνα μὴ νομισθῇ φέρων τι ἐν τῇ Νέχ Ρώμῃ ἑλ- 

ληνιχὸν, συνοιχιστὴς ἤδη τῆς ὑπὸ τοῦ Μωάμεθ ἐμπιστευθείσης 
᾽ ΄« ,ὔ ε ι Ὗ ᾿ « Α, Ὁ ἣδΝ »ὕ ᾿ 

αὐτῷ νέας [ἰόλεως, ὡσεὶ ἐλεγχόμενος ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐχ- 

(1) Σ. ᾿Ιωαννίδου, ἱστορίχ Τραπεζοῦντος, σ. 203. 



᾽ 

Νά δ ΑΣΩΡ ΉΗ. νὰ. 

βάλλει ἀγρίας φωνὰς ἐν τῷ ἐρημητηρίῳ τῶν ᾿Αγίων ᾿Αποστό- 

λων, καὶ ἀγνοῶν τίνα νὰ αἰτιαθῇ ἐπὶ τῇ φοθερᾷ συμφορᾷ, ἐν- 

τελῶς ἀπαρνεῖται τὸν Ρωμαΐϊσμὸν καὶ συνεχῶς ἀποκαλεῖ εἰς 

τὰς δύο ταύτας ἀληθεῖς θρηνῳδίως τὸ περὶ αὐτὸν συγχεντρού- 

μένον νέον Γένος, Ἑλληνιχόν. Οὐ μόνον δὲ τὸ Ἑλληνικὸν, 

ἀλλὰ χαὶ αὐτὸ τὸ Γένος ἐλήφθη ἐκ τοῦ Πλήθωνος καὶ ἄλλων, 

οὕτως ἀποχαλούντων τοὺς ἑταίρους. Πρῶτον δὲ θῦμα τοῦ ᾿Ελλη- 

γιχοῦ τούτου Γένους ἔπεσεν αὐτὸς ὁ πατριάρχης, τὸν ὁποῖον 

προηγουμένως χαὶ αὐτὸς ὁ φίλος του Μωάμεθ ἀπέπεμψεν ὡς 

ἄπιστον ὑπηρέτην διὰ κωμιχωτάτης σκηνῆς, τὴν ὁποίαν δὲν θὰ 

ἐπιστεύομεν, ἂν δὲν διηγεῖτο ἀξιόπιστος ἱστοριχὸς, οἷος ὁ Ἵ1ς- 

ρόθεος Μονεμθασίας" ὁ σουλτάνος, λέγει, θέλων νὰ ἐμπαίζῃ τὸ 

σχῆμα τῶν χαλογήρων, ἐνέδυσε μέγαν Λομθαρδὸν κύνα δυνει- 

θισμένον νὰ ἴσταται ὄρθιος, διὰ μοναχιχῶν ράσων χαὶ καμιηλαυ- 

χίου καὶ τὸν ἐπαρουσίασεν εἰς τὸν Γεννάδιον ἐλθόντα εἰς προ- 

κὐνησίν του (1). Ναὶ μὲν ὁ ἹΙερόθεος προσπαθεῖ νὰ διχαιολογήσῃ 

τὸν πατριάρχην χατὰ τοῦ σουλτανιχοῦ χυνισμοῦ, τὸ βέδαιον 

ὅμως ὅτι ἡ παρουσίασις τοῦ χυνὸς χαλογήρου ἔλαός χώραν, εἰς 

ἀμοιθὴν τῶν ὑπηρεσιῶν τὰς ὁποίας παρέσχον οἱ περὶ τον Γὲν- 

νάδιον ρωμαΐζοντες εἰς τὸν Μέγαν αὐθέντην. 

Γινώσχων χαλῶς τὴν ἱστορίαν χαὶ τὴν ψυχὴν τῆς φυλῆς 

μου, δύναμαι νὰ διχκηρύξω ὅτι μόνη νέα τοῦ θεοῦ ὀργὴ δύ- 

ναται ν᾿ ἀναστήσῃ τὸ Βυζαντινὸν κράτος εἰς τελιχὴν χατα- 

στροφὴν χαὶ τῶν διασωθέντων ἐκ τοῦ μεγάλου χλύδωνος ναυχ- 

γίων, τὰ ὁποῖα συνεπήχθησαν ἐν τῇ ἐνεστώσῃ χιθωτῷ τοῦ 

ἑλληνισμοῦ. Ὅταν ὁ Ἑλληνικὸς θεὸς εὐμενῶς ἐπιολέψῃ χαὶ εἰς 
τὴν πολλὰ παθοῦσαν ἀποικίαν τῶν Δωριέων, αὕτη ἢΧ ἑνωθῇ 

τῷ ἄλλῳ ἔθνει ὡς πρωτεύουσα ἑλληνικὴ ἐπαρχία, οὐδὲν χοι- 

(1) Δωροθέου, Βιόλίον ἱστορικὸν, ᾿Ενετίησι 1786, σ. 42". 



ν θ΄. ΕἿΣ ΑΘ ἢ. 

νὸν ἔχουσα πρὸς τὸν μετὰ τοσαύτας ἑκατονταετηρίδας πέραν 

τοῦ Ἰονίου ὀπισθοδρομήσαντα Ρωμαϊσμὸν, ἀφοῦ μετέοαλλεν εἰς 

σωρὸν ἐρειπίων χαὶ πενιχρὰ χαὶ ἀσήμαντα κωμῶν ὀνόματα το- 

σαῦτα πλούσια καὶ μεγάλα βασιλεια, τὰ ὁποῖα ἀχτινοθολοῦντα 
[4 « 

ἐχ πολιτισμοῦ χαὶ πληθυσμοῦ ὁ ἑλληνισμὸς τῷ παρέδωχεν. 

Ὁ βυζαντινισμὰς ἀπέθανεν, ὁ δ᾽ ἑλληνισμὸς εἷνς ἀθάνατος " 

ἃ πρῶτος εἶνε ὁ ὑπὸ τοῦ ἁγίου Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου 

ἀποκαλούμενος θάνατας ἐν τῇ ζωῇ, ὁ δὲ δεύτερος ἡ ἐν τῷ 

θανάτῳ ζωή. βυζαντινισμὸς σημαίνει χριστιανιχὴν ὑποχρισίαν, 

ὁ δ᾽ ἑλληνισμὸς τὸν ἀληθῆ χριστ'ιανισμόν" εἷἶνς τὸ ἐν τῇ σχο- 
ΡῈ 

τίᾳ λάμπον φῶς, αὐτὸ τὸ ἐπὶ τῶν ἀούσσων φερόμενον πνεῦ- 
« Χ λ 

μα τοῦ θεοῦ, ἡ πρὸ αἰώνων γεννηθεῖσα χαὶ συνάναρχος μονο-᾿ 
νι 7 Ὑενὴς τοῦ θεοῦ Σοφίχ. Τὸ πνεῦμα τοῦτο ἐξεικόνισαν οἱ ἀρ- 

χαῖοαι διὰ τοῦ ἐν τῷ σχότει ὁρῶντος πτηνοῦ. Μεταμόρφωσις, 

ἢ ὑποθιθασμὸς τούτου, ὡς λέγει ἡ βοῦλλα τοῦ Ἰννοχεντίου 

Γ, εἶνε ἡ ἐν τῷ Παρθενῶνι λατρευομένη Παναγία ἡ ᾿Αθηνιώ- 

τισσα " τὴν Παναγίαν ταὐτην αἱ ἁγιογραφίαι παριστῶσιν ὡς 

γιγαντώδη παρθένον ψαύουσαν διὰ τῶν δύο χειρῶν τοὺς οὐρα- 

νοὺς, οἱ δὲ βυζαντινοὶ μελῳδοὶ ψάλλουσιν αὐτὴν ὡς πλατυ- 

τέραν τῶν οὐρανῶν. Τὸ πνεῦμα τοῦτο τοῦ θεοῦ μετήνεγ- 

Ἀξν ὁ Ἰρυστινιχνὸς ἐν Βυζαντίῳ, ὁ δ᾽ ̓ Αγαθίας, καίτοι χαιρε- 

χάχως ἄδων ὅτι ἡ πόλις τῆς Παλλάδος ἀπώλεσας τὸ παλλά- 

διον, αὐδὲν ἧττον ἐπιλέγει: 

χαὶ σὲ τόσον νέκησε βαρὺς φθόνος " ἀλλ’ ἄρα μοῦνον 

οὔναμιχ σὸν κρύψαι χαὶ χλέος οὐ δύναται. ) 

Τὴν Χριστιχνικὴν ταύτην Πρόμαχον εἶδεν ὁ ᾿Αλάριχος ἐπὲ τῆς 

Α χροπόλεως, μετὰ δὲ δύο ὅλας ἑκατονταετηρίδας ὁ Χαγάνος τῶν 

ΑἸὐάρων ἐν Κωναταντινουπόλει « σεμνοφοροῦσαν καὶ περιτρέχου- 

σαν τὸ τεῖχος μόνην » (1)" εἰς τὴν Ὑπέρμαχον ταύτην ἀπα- 

(1) Χρονικὰν Πασχάλιον 1, 72, ἔχδ. Βόννης. 



ΒΗ ΣΑΙ ΏΩΤῊΉ, νΥ. 

δίδονται οἱ χαιρετισμοὶ τοῦ ᾿Ακαθίστου ὕμνου, ἐν οἷς νεώτε- 

ρός τις ἀπόγονος τοῦ Αἰνείου εἰσήγαγε τὴν χατὰ τῶν ᾿Αθηναΐ- 

χῶν πλοχῶν δέησιν. Ὅταν ὁ Δυτιχὸς ρωυαϊσιὸς προσέολεψε 

τὴν πλατυτέραν τῶν οὐρανῶν γλαῦκα τῆς ᾿Ανχγεννήσεως, τὴν 

ὁποίαν ὁ Μάρουλλος ψάλλει ὑπὸ τὸ ὄνομα τῆς Αἰωνιότητος, 

τὰ αὐτὰ ἀναθέματα ἐξεστομίσθησαν ὑπὸ τοῦ Χαριταίου, τοῦ 

Σανναζάρου χαὶ ἄλλων χατὰ τοῦ ἀθανάτου πτηνοῦ, τὸ ὁποῖον 

συγχρόνως ἀπετέλει χαὶ τὸν φοίνικα χαὶ τὸν δακτύλιον, διότι 

ἡ Αἰωνιότης, ὡς ὁ δαχτύλιος, οὔτε ἀρχὴν, οὔτε τέλος ἔχει, ἀλ- 

λὰ καὶ ἀμφότερα ἀπὸ ὁριζομένου σημείου, ὡς λέγει ὁ θεσπέ- 

σιος Στρατιώτης: 

ἄναῤχη καὶ ἀτελείωτη, μὰ καὶ ἀρχὴ καὶ τέλος. 

Ὁ Αγγελος Πολιτιανὸς προϊδὼν τὸ ναυάγιον τῆς ἑλληνικῆς 

μεταρρυθμίσεως, προέτρεψε τοὺς ἑταίρους ἕλληνας ἵνα μεταφέ- 

ρωσιν εἰς τὴν πάτριόν του φωλεὰν τὴν ἀχατανόητον εἰς τοὺς 

Δυτιχοὺς Λάμιαν Τ'λαῦχα " μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ ὁ Φραγκῖσκος Βοτηΐ 

ἐθρήνησε περιπαθῶς « τὸν θάνατον τῆς γλαυκός » προφητιχῶς 

ἐπιλέγων εἰς τοὺς συμπατριώτας του: 

6] ραυγῦν ὅμο ἰὼ ποίίΐε 6 Ἶ ἀὶ 81] Ἰαρπδ, 

6 ἀαϊίο 1] ροέζο Ὀᾶρηᾶ 

αἱ ἸΑΡΎΙη6. 6 1] ΘΟΓ ΟΟἸπια 41 4ο0ρ]18" 

ἄορμπα αἱ βία ἴγα ποὶ τ21}18 ὁ τΔ11]} δὶ... 

Θ 016 οἱ βδρὰ ομὶ ρίδηρογὰ αἰἐγθίίζαηίο. 

ι Ἡ πλατυτέρα αὕτη τῶν οὐρανῶν εἶνε, ὁ ὑπὸ τοῦ Ῥυ]οΐ ἀδό- 
μενος διφυὴς Γίγας Μοργάντης Μαργούτης, ὁ ἐν χαγχασμοῦ ἀ- 
ποθανὼν ἐπὶ τῇ θέᾳ πιθήχου προσπαθοῦντος νὰ φορέσῃ τὰ γι- 
γάντια πέδιλά του εἶνε ὁ αταπά-οιβῖον (Λάμια) τοῦ Β8- 
Ὅ61418, ὁ πατὴρ τοῦ Γαργαντούα, τοῦ ὁποίου ὁ υἱὸς, ὑεταθαίνων 

- εἰς τὴν ᾿Ινδίαν πρὸς ἀναζήτησιν τοῦ μυστιχοῦ χῤχτῆρος τοῦ ἀλη- 

θοῦς θεοῦ, ἀχούξι ἐχτὸς τῆς Ιθόάχης τὴν αὐτὴν ἀχριθῷς φω- 



νὸ. ΕἸ ΣΎ ΡΒΎΥἪΗς: 

γὴν τὴν ὁποίαν, χατὰ Πλούταρχον, ἐπὶ τῆς βχσιλείας τοῦ Τι- 

βερίου ἤχουσε χαὶ ὁ Αἰγύπτιος Θαμοὺν περὶ τοῦ θανάτου τοῦ 

μεγάλου Πανὸς, καὶ ἔχυσεν ὁ γάλλος γίγας δάχρυα « βΓο8- 

8605 ΘΟΙΏΠ16 Οραΐβ α᾽ διιβίσπομθ. ν Τὸ αὐτὸ ᾿Αθηναϊκὸν πτὴ- 

νὸν παρουσιάζεται μετὰ τοῦ σχότους εἰς τὸ σάλπισμα τοῦ Ρο- 

λάνδου ἕνα τῷ ἀνοίξῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὴν θήραν τῆς μαγι- 

χὴς ἐλάφου (σελήνης), ἀλλ ἐξ ἀγνοίας τοῦ γάλλου ἥρωος περιφρο- 

γεῖται, ἐναντίον τῶν προτροπῶν τῆς συνοδευούσης αὐτῷ ᾿Αθηνᾶς 

Ταπίο βοῆᾶγα, Θ᾽8 ] β80Π8} 581 βίδποϑ- 

416] γαρὸ ΘΟΥῸ 1] οδγΥϑ]]οῦ ἃτάϊίο. 

ΝΠ ἀ᾽ Ἰηΐογμο ἄρρᾶγΘ 6 1] ΘΊΟΥΠΟ τηϑποϑ, 
9 βῇα ἔβπονᾷ ἰὰ1 α᾽ ΘΒΒ6 1 βομθυηϊίο;: 

αυδηάο ἅπηὰ οἰιοοῖα 6118 ὑαίία Ὀἰϑηοδ 

δῖιηβθ ἰαϊγωπάο Ρ6] ργαΐο ἔουῖίο. 

1Π ὁοπΐθ ἃ ἰὰ οποοϊούία πομ ΡΟῸΠΘ οὐτ8 

ἀϊοθπάο: 9)΄Ί΄1ΊΆο πὶ ἀοπὶ αἰίγα νυϑαύίυγα. 

Μὰ Ιὰ ἀομζθ]]α 8. ρύϑῃ σοοθ 1] ομίδχηηδγ: 

ϑροῦνα, ἀϑρϑίϊα, ὈΔΙῸμ γα] 080, 

ΟΠ6 πὸ ὁ ἃ] πηοπᾶο 16 πὸ ρου δίουθ, 

Ομ ΔΌΡϊα νϑαύαγα αἱ ᾳαρβία τπᾶρϑίογο (1), 

Οὐτι δὲ ἡ εἰς τὸν Ρολάνδον παρουσισσθεῖσα γλαὺξ, ἦν αὐτὰ 

τὸ πνεῦμα τῆς ἐπιστήμης, δηλοῦται καὶ ἐξ ἄλλου ποιήματος 

τοῦ αὐτοῦ χκύχλου, ἐν ᾧ παρουσιάζεται εἰς τὸν αὐτὸν γάλλον 

ἱππότην ἀντὶ τῆς γλαυκὸς ὁ Στρατιώτης Γοργοῦτος (Γοργόνα) 

προσφέρων αὐτῷ τὴν ἀδελφικήν του φιλίαν: 

(1) Βοϊατάο, Θυγϊδπάο ἀπιογοβο, ἵ, εὐπίο ΧΧΥ, Ὡς γνωστὸν ἐπὶ τῆς ᾽Α- 

γαγεννήσεως ἐπαρουσιάσθη μυστηριώδης χύχλος τοῦ Ρολάνδου. ἥχιστα 

σχετιζόμενος πρὸς τὸν γαλλιχὸν, χαὶ τοῦ ὁποίου οἵ περιφανέστεροι ἀντι- 

πρόφωπο: εἰσὶν ὃ Βοϊάρδος, ὁ Πούλτσης χαὶ ἰδίως ὃ ἀθάνατος 'Αριόστος. 



ΕΙΣΑΓΏΩΤΉ. ν ε΄. 

ατθοο ὁ 1] πιΐο βαηριθ, οὐ 1ὰ τηΐα ραέγια ὃ Ἶ τπομάο, 

1 4.8] γὸ ὑγδυθυβαημο ἃ ἰὼ γϑηθατᾶ 

ΑἹ γϑάθι ὁ080 ΠΟΥΘ 5110 0η8Ὰ0 

Ο᾽8 88 ἴα 1ὰ ποϑίτα αἱΐω παίαυτγδ... 

ἴο βοὴ αἱ 4161] ἀϑίατίο , {Π11580. παίο, 

ἀἱ 4611 οΥἱρῖη ρίθπᾶ α᾽ ορῃὶ ἰπρᾶᾷμῃπμο. . .. 

Ηοῖὰ 1 Δα ΥἹ ἐα δ! 505 ἀ]5010111, 

θοπία4θ πᾶ 80] βρούᾶπζῶῷ πθ 1 [)6], 

ἃ 1θΘ Ταρῖπθ ποη 8 παν Ὁ 0η. τηο 

80 οαϑύϊραν ἔββοτο 11 Τϑὶ. 

Βιαβηλδι 11 τη] αἰΐον ρὰ ποὺ ὈΙδορπμᾶ, 

ΡΘΙΟΒ᾽ ΟΥΡῚ 1᾿ ΟΥΌῸ ΘΟρΡΙΘ ἰὰ γοΓρΡΟΡ!8 ... 

ΕΔ ΄ο ρΡϑυὸ θϑβθὺ ρῥὶὰ 5100 

γϑᾶο ἱπηϊίαηο 1] ΡΟ]]ρῸ ἰα]᾿ ΠοΙᾶ, 

1 αὰὑἃ] ὃ 6800 ὑγβραιθηΐθ οὖ ρᾷ10 

ΟΠ ἃ 4116] 58,880 8᾽ ΔΡΙΘΒΒ0 8᾽ ἱΠΟΟ]ΟΓ8.... 

[ἃ] ἴο γο βἰπιυϊ]ίαηο 11 1180 6 1] ρἰδηΐο, 

ΒΟΙΏ]Ρ]1Ο ΠΟΙ ἀἢ ἀϊανοϊο, πολ ἀπ βαπίο (1). 

Αὖν ὁ Ρολάνδος δὲν ἠννόησε τὸν θησαυρὸν τῆς ᾿Αθηναϊχῆς γλαυ- 

χὸς, ἐν τῇ γρχιχοδενετιχῇ ἐποποιΐα τοῦ Μανώλη Μπλέσση βλέ- 

πομεν τὸν Ναυπλιέα Στρχτιώτην πολλὰ χατορθοῦντα διὰ τῆς 

Α᾽ργολικῆς μαγίσσης, ἥτις ἐπὶ τέλους μεταθληθεῖσα εἰς κροκό- 

δειλον δὲ ἑνὸς φιλήματος ἐπανακτᾷ τὴν γυναιχείαν μορφὴν καὶ 

δὶ ἐνχερίου ἅρματος ὁδηγεῖ τὸν πιστὸν Στρατιώτην εἰς τὴν 

Αἰωνιότητα. Ὁ μῦθος οὗτος δηλοῖ ὅτι ἡ πολύμορφος γλαὺξ 

τῶν ᾿Αθηνῶν ἀπαιτεῖ θερμὴν χαὶ ἄδολον λατρείαν, ἀπεχθανο- 

(1) Μαγῆθα Βίζαυγα ἀΐ Οἰουδηρα βία Ὠγαρομοῖπο ἀδ Ἐὰπο, Υεποεία 1532, 

οδαῖο ἴ. φ, 10. 



ὑ κί. ΤΡ 
μένη τοὺς ἐπαμφοτερίζοντας ἐχείνους ἀνθρώπου:, οἵτινες, δίχην 
β Ὗ “ Ε (δ Ξιϑγο νι ᾽ " ι , ᾿ , υξζαντινῶν νυχτερίδων, ἐδείκνυον εἰς μὲν τὴν Ρώμην τὸ ρύγ- 

χος αὐτῶν, εἰς δὲ τοὺς Ἕλληνας τὰ πτερά των, μέχρις οὗ ὑπ᾽ 

ἀμφοτέρων ἐννοηθέντες χατετάχθησαν εἰς τὰ ἀυφίοολα ζῶχ, 

χαὶ περιφρονηθέντες ἀφέθησαν εἰς τὴν τύχην των καὶ ἀδόξως 

ἀπέθανον οὔτε ὡς Ρωμαῖοι οὔτε ὡς Ἕλληνες πλέον μνημο- 

γευόμενο: ἴ 

Ἐ. 

Ι 

» δι ς ᾿Ὶ “ ᾿ ᾽ 

Εἴπομεν χαὶ ἐπαναλαμοάνομεν ὅτι ὁ διὰ τῶν ἰδίων ὁ-᾿ 

φθαλμῶν ἀναγινώσκων αὐτὰ τὰ ἑλληνικὰ χείμενα, βλέπει ὅτι 
« γε -ΨὉ Ε] ΄- αἱ μεταξὺ ᾿Αθηνῶν χαὶ Βυζαντίου διενέξεις ἀποτελοῦσι τὸ μέ- 

γὰ δρᾶμα περὶ τοῦ ὁποίου οὐδεὶς εἶπέ ποτέ τι. Τὸ δρᾶμα 

τοῦτο ἐχμυστηρευθὲν ἡμῖν διὰ τῶν ἐξ αὐτοῦ τοῦ Βυζαντίου 

χαὶ τῆς ἄλλης Ελλάδος καταφυγόντων εἰς τὴν ᾿Εσπερίαν λει- 

ψάνων τῆς προχιωνίου πάλης, ἀντιπροσωπεύεται ὑπὸ πλείστων 

υνημιείων, τὰ ὁποῖα οἱ πτωχοὶ ἡμῶν ἐχεῖνοι πατέρες ἔγραψαν 
τ ᾿ " - Α “ , , 7  ῬἘ,Ὰ 

χαὶ χχατὰ τὸ πλεῖστον διὰ τοῦ τότε πολυδαπάνου τύπου ἐξέδω- 
“- σὰ » [χ2 3 ᾽ « ΩΣ - ᾿ 

χαν ἐπὶ τῇ ἐλπίδι ὅτι θ᾽ ἀναγνωσθῶσι καὶ θὰ ἐννοηθῶσιν. Εἰς 
φ' τ ζῳ ν ὕγμα " ΜΝ “ 7 ᾿ ᾽ ’ ἡμᾶς τοὺς “Ἕλληνας εἶνε ἀδιάφορον πῶς χρίνουσι τὴν ᾿Αναγέν- 

νησιν οἱ Γάλλοι, οἱ Γερμανοὶ καὶ αὐτοὶ οἱ Ἰταλοὶ, ἕκαστος ἔ- 
᾿ ἰδέ δ ὐρῖ 7ὔ ᾿ δὲ θέ ΟΣ δ ο, 4 

χει τὰς ἰδέας του, τὴν πίστιν του, τὸ δὲ θέμα εἶνε ἀρκετὰ 

εὐρὺ καὶ ἐπιδεχτιχὸν διχφοροτρόπου ἑρμηνείας, εἰς ἱκανοποίη- 

σιν πάσης ὀρέξεως. ᾿Αλλ οἱ ἀληθεῖς κληρονόμοι τῶν ὀνομάτων ἐ- 

χείγων, τὰ ὁποῖα ὁ βαροαριχὸς χείμαρρος ἀποσπάσας τοῦ πατρίου 
δά »"; ᾽ τ πὸ ᾿ δι Ξε. ΠΕ ὦ τὲ 
ἐδάφους ἐζεῦρχσεν εἰς ξένας ἀκτὰς, καθῆκον ἔχουσι νὰ ἐκχφἡ- 

ς ο .] 

τήσωσι τὰ ἴχνη τῶν ναυχγίων τούτων χαὶ εὑρόντες ἀναχο- 

μίσωσιν εἰς τὸν βωμὸν τῆς πατρίου ἱστορίας. Τὰ γαυάγια ἐ- 

κεῖνα δὲν ἧσαν ἐσθεσμένοι ἄνθρακες τῆς βυζαντινῆς σχολα- 
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στιχότητος, ὡς χοινῶ; πιστεύεται, ἀλλὰ σπινθῆρες ἀπαύστως 

χαίοντες ἐν τῇ τέφρᾳ αὐτῶν χαὶ ἀναμένοντες ριπήν τινα ἀέ- 

ρος ἵνα ἀνχδώσωσι τὴν φλόγα τοῦ πολιτισμοῦ. Οἱ μυστιχοὶ ἐ- 

κεῖνοι τοῦ ἑλληνισμοῦ ἱεροφάντεις ἐλθόντες εἰς τὴν Δύσιν δὲν 

ἐδίδαξαν ξηρὰ γὙρχμματικὰ, ἀλλ᾽ ἐμύησαν εἰς τὰ μεγάλα τῆς 

ἀρχαιότητος μυστήρια τοὺς ἐν τῇ σχοτίᾳ τοῦ μεσχιωνιχοῦ ρω- 

μαϊσμοῦ χαθεύδοντας λαούς. Αὐτὸς ὁ ἀγονώτερος τῶν προσ- 
᾽ , ΝΑ 

φύγων τούτων γραμματικῶν, ὁ Θεόδωρος Γαζῆς, ἐμύησε τὸν 

Ποντάνον χαὶ ἄλλους εἰς τὰ βαχχικὰ ὄργια χαὶ τὴν ἑταιρείαν ̓  

᾿ 

ὡς δηλοῦται ἐκ τῶν ποιημάτων τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς ἐν Νεαπό- 

λει ὁμωνύμου ἀκαδημίας, ἀναπολοῦντος αὐτῷ τῷ Γαζῇ τὴν 

μαγικὴν μύησιν χαὶ τὸν ἐκ ταύτης προελθόντα ἀδελφιχὸν δε- 

σμόν. Ἔν ἐπιταφίῳ ἐπιγράμματι ἀποχαλῶν τὸν Θεσσαλονιχέχ 

μύστην οαδύπμη βδοθγἀοίθμῃ, ἐν ποιήματι ἐπιγραφομένῳ Μα- 

ΡΊοδ, περιγράφει τὴν ὑπὸ τοῦ ἱεροφάντου τελεσθεῖσαν περιερ- 

γοτάτην τελετὴν τῆς μυήσεώς του, εὐχόμενος ἐπὶ τέλους ἵνα 

κοινὸς τάφος δεχθῇ τὴν χόνιν τῶν οὕτω συνδεθέντων ἑταίρων : 

{ὰ} ΠῚ 5 ΠῚ ΟἸΠΘΥΘΠ ΘΟΙΠΠΊΙΠΙ ΒΘΡΌΪΟΝΤΟ, 

ΔΤ ΟΡ ΤΊ 116 ἀΠῸ8 οοπίδραὺ Δ 018 οδδῶ (1). 

Εἰπὶ τῷ αὐτῷ πνεύματι θρηνεῖ τὸν Γαζῆν χαὶ ὁ Μάρουλλος 

ὡς υἱὸν τῆς Σοφίας. Οὕτω καὶ ὁ Βησσαρίων δὲν ἦν χοινὸς ἱερεὺς, 
ΕΣ 3 ’ , Ἁ ᾿Ὶ ᾿ Α . , 

ἀλλὰ Στρατιώτης, γράφων πρὸς τοὺς Φραγχισχανοὺς ὅτι θέλει 

ἐχοτρατεύσει κατὰ τῶν Τούρχων οὐχὶ μὲ τὰς χεῖρας ἀκινή- 

τοὺς ἐπὶ τοῦ βωμοῦ, ὡς ὁ τελευταῖος τῆς Μαχεδονίας βασι- 
φ 5 ᾽ Ν᾿ 4«ὉἪ 

λεὺς, ὁ Περσεὺς, ἀλλὰ σφίγγων εἰς ταύτας τὸ πολεμικὸν ξῖ- 

φος. Ἡ Στρχατιωτικχὴ ἑταιρεία, τὴν ὁποίαν ὁ Βησσαρίων ἐχπρο- 
» ς ΕῚ , φ 

σωπεῖ, εἶνε ἐχείνη τὴν ὁποίαν ψάλλει εἰς τὰ ποιήματά του ὁ 

(1) Τοληπὶβ ονίαπὶ Ροπίαπί Οδγιηῖπα. Ἰὥσθ, Βαβι1θδε, ΤΥ, σ. 3384, 

3184--9286. 



γα. ΕἾ ΦΆΤ ΨΥ: 

Ἁ 

προσφιλής του γραμματεὺς Καμπάνος, πολεμιστὴς ἐπίσχοπος 

τῆς Κρότωνος. Οὕτω χαὶ ὁ διδάσκαλός του Πλήθων δὲν ἦν ἁ- 

πλοῦ: Πλατωνιχὸς φιλόσοφος, ἀλλ᾽ ἑταῖρος χαιρετῶν τοὺς πρὸ 

αὐτοῦ θανόντας ἀνωνύμους ἑταίρους διὰ τῆς ἑξῆς περιπαθοῦς 

προσφωνήσεως, ἐν ἑσπερινῇ ἐς θεοὺς προσρήσει: « ἀλ- 

λ᾽ ὦ μακάριοι ἥρωες, ἡ θειοτάτη τε καὶ προὔχουσα τοῦ ἡμε- 

τέρου γένους φύσις, δὶ ὧν τῷ τῆςς ἐπιδημούντων βίῳ μεγά- 

λων ἡ ὧν ἠοῚ τῷ κοινῷ ἡμῶν ἑκάστοτε ἐχ θεῶν ἐπιπέμ- 

ἐται, χαίρετε" ὦ πρόγονοί τε ἡμῶν καὶ γονεῖς, θεῶν δὴ ἡ- 

υἷν εἰχόνες Ἢ ἡμῶν τοῦ θεοῦ αἰτίᾳ γεγονότες" ὦ σύνοιχοί 

τ: ἐν χαὶ σύντροφοι, ὦ φράτορές τε χαὶ ἄλλοι οἰκεῖοι, εἴ- 

τὸ πρεσθύτεροι ἡμῶν ἐν τῷδε τῷ βίῳ ἐπῶν ἤν εἴτε νεώτε- 

ροι, οἵ αὐτόσε ἐς τὴν θειοτέραν καὶ μαχαριωτέραν προχφῖχθε 

ἡμῶν ζωήν’ ὦ ἑταῖροί τε καὶ φίλοι πάντες" ὦ πολῖται, οἵ τε 

ἄλλοι, καὶ οἱ τῶν χοινῶν ἡμῶν χαλῶς προστᾶντες, οἱ δὲ καὶ 

τὸν τῇδε βίον ὑπὲρ τῆς τοῦ κοινοῦ τε χαὶ ὁμοδόξου γένους 

ἐλευθερίας ἀπούεθληχότες, ἢ τῶν καθεστηκότων τε καὶ εὖ ἐ- 

χόντων σωτηρίας, ἢ οὐκ ὀρθῶς ἔστιν ὧν κεκινημένων ἐπανορ- 

θώσεως" γαίρετέ τε πάντες, καὶ ἐπειδὰν ἡ ἐκ θεῶν εἱμαρμιένη 

καὶ ἡμᾶς ὡς ὑμᾶς χαλῇ, ἵλεῴ τε καὶ εὐμενεῖς ὑποδέξασθε φίλους 

παρὰ φίλους ὑμᾶς ἀφιξομένους. » (1) Τοὺς ἑταίρους τούτους 
᾿ 

, 
μάρτυρας τοῦ ἑλληνισμοῦ χαιρετᾷ ὁμοίως ὁ Μάρουλλος ἐν τῷ 

ὕμνῳ 1)6 ΟΟἸΙοΒθ θα, καὶ ὁ Βασίλειος Ζδποιϑ ἐν διαφόροις αὐ- 

τοῦ ποιήμασι. ' 

᾿Αλλ᾽ ἐνῷ οἱ ἄλλοι, ἵνα μὴ διχχινδυνεύσωσι τὴν ἑταιρείαν, 

περιχαλύπτουσι τὸν ἀληθῆ σχοπὸν τοῦ ἑλληνισμοῦ, εἷς τῶν ἱε- 

φαντῶν, ὁ Μιχαὴλ Μάρουλλος, ἐτόλμησε νὰ δημοσιεύσῃ ἀπρο- 

χαλύπτως αὐτοὺς τοὺς ἀποχρυπτομένου: ὕμνους, ὡς λέγει: 

(1) Πλήθωνος Νόμοι, ἔχδ. Αἰοχαπάγο, Ρατίβ 1858, ν. 198--900, 



ΞΙΒΑΟΥΤ νθ΄, 

Ῥυῖπαιι8. 6ρῸ γϑίθγαπι ἀδηηημαΐο 00 ΡδΡθηὔα τη 

ῬΠοθῦδθο γνούϊοβ οα]ρανὶ ἰπ ΟΔΥΠΙΪΠ6 [08118. 

Ἢ δημοσίευσις τῶν ὕμνων τούτων ἐν Φλωρεντίᾳ, ἐν ᾧ ἀχρι- 

βῶς ἔτει ὁ “Ἱερώνυμως Σαθαναρόλας ἐκεραυνοθόλει τὸν παπι- 

συὸν (1497), ἀποδεικνύει ὅτ: μεταξὺ τῶν Ἑλλήνων Στρατιω- 

τῶν καὶ τοῦ Δομινιχανοῦ μεταρρυθμιστοῦ ἐπεχράτουν μυστικαὶ 

συνεννοήσεις, εἶνε δὲ ἄπορον πῶς ὁ δίτομον γράψας βιογρα- 

φίαν τοῦ Σχθαναρόλα, Ῥαβαιά6 Ὑ11|4γ], οὐδὲ λέξιν ἀναφέ- 

ρὲι περὶ τοῦ μεγάλου ἕλληνος λυρικοῦ, διὰ τῶν ποιημάτων 
τοῦ ὁποίου ἐτράφηταν πολλαὶ γενεαὶ ἀνθρώπων. ᾿Εν τούτοις 

ἕτερος Φλωρεντινὸς, ὁ Ἰάκωδος Οδαάϊ, δικαιότερος τοῦ Βίλ- 

λαρι, ἐχθειάζει τὸν ἕλληνα ὑεταρρυθμιστὴν μετά τινος ἐνθου- 

σιασμοῦ προσθάλλοντος αὐτὸ τὸ ἐθνικὸν τῶν ᾿Ιταλῶν αἴσθημα, 

Αἰλλὰ καὶ ὁ Ποντάνος, ὁ ϑ'αῃπδζᾶτο, ὁ ᾿Αριόστος καὶ τόσοι 

ἄλλοι ἐξύμνησαν τὸν Δυμαῖον Στρατιώτην, ἀποκαλοῦντες αὐ- 

τὸν ρΡορίαπι αἰγίπιηι, καὶ ἐπὶ τέλους ὁ περικλεὴς γάλλος λυ- 

ρικὸς Βομβαναὰ θεωρῶν ἀνώτερον χαὶ αὐτῶν τῶν παλαιῶν Λα- 

τίνων τὸν Μάρουλλον, ὁμολογεῖ ὅτι ἐγένετο ὁ προσφιλὴς δι- 

δάσχαλός του, ἀποτείνων τὴν περιπαθὴ ταύτην προσφώνησιν εἰς 

τὸν μαχάριον ἱεροφάντην, καὶ ἀληθῇ πατέρα. τῆς νεωτέρας λυ- 

ρικῆς ποιήσεως. 

Εριίαρμθ ἀθ Μανα]]6 Οδριίζαϊπο, οἱ Ῥοδίρ ὅτρο ἔγθ85- 

ΘΧΟΘ]]οπΐ, παίϊξ 46 Οὐοπδίθηπορ!θ. 

θη θΠ60 2 08 ΟΔΙΟΪ68, 

Μυ565, οὖ αὺθὸ τΏ68 ΟΠΘΉΒΟΠΒ 

ΘοοοΥ6 2 ἀοπορθιηθηῦ 168 50Π5 

ἀρ νοβ ἰαὐΠ8 οὖ ἀθ γοβ Υἱ0 68. 

ὙΟΙΪΟΥ ἀθ Μάγα]]6 1ὼ ἰοπλῦ6. 

ΡΓΪΘΖ αα᾽ ἃ ἰοαύ Δ πηα185. ἀὰ οἷ6] 

Ιὰ ἀοιοθ ᾿πᾶππηθ, οὐ 16 ἀοὰχ 1216] 



Ε ΕΣ ΑΕ ΕΗ. 

οὐ ἴὰ ἄοποθ τοβέθ Υ ἰομηῦθ: 

6 ἴαυχ 1ὰ Τοθθ ἀ6 Μαγυ]]ο; 

ἀθ ἸῈΥ 58 οι ῦθ π᾿ ἃ 51πΠ0} 

165 ναῖπ65 ᾿οὐέγοθ 4 500 ΠΟΙ, 

1 υἱῦ Ἰὰ θὼ68 ἀνθὸ ΤΊΡ]]6. 

Ῥορβαβ 165 Υεἶνοϑ Ε]1Β688, 

οὐ 80118 1 οὔτ 465 Νυγίθβ νυ 6.8, 

δὰ Ὀγαϊδ 465 θαὰχ οπϑηΐθ 8568 ΥΘΥΒ 

ΘηἑΓΘ 165 8168 Ὀΐ6Π ρυϊδέθδ: 

Ῥιπορίαπί 88. ᾿'γγῪ8 δου ἴ6, 

6 τοπᾶ δὰ θὰ τ ]Π1θὰ α᾽ ἀπ ΥὙΔ], 

ἰουΐ 16 ῬΓΘΙΔΪΘΙ ραϊάθ 16 Ὀ4] 

ἔου]απὺ ἀπ ρὶοὰ 1 ποῦθθ ππϑηὔθ. 

Τιοῦβ 41 568 ἋΦΟἿΧ 8006 18 Γθϑρᾶπάθπὲ 

165 ἀοποθα {Π81ηπ|65 46 1᾿ ΔΠΊΟΙΤΪ, 

1.65 Ἠογοΐπμθϑ ἐοαὺ δὰ ἰοὰ" 

ἄθ 86. Ῥοῦοῖο 1δἐΐπθ ροπᾶθπῃΐ. 

ΤΊΌ.]16 ἀυθοαπθ 88 Π6]16 

ἄδηβο ἴὰ ἰδπδηὺ ρᾶ. ἰὰ πι8]ῃ, 

ΟοΥίηπο 1᾿ διπουγοιχ ἘΠΟΠΊΔΙΠ, 

οὐ Ῥύόρϑύοθ ὑΐθπὺ 88 Ογπέμίο. 

Μαΐβ αἀπᾶπᾶ 565 ΟΊ ΘΥΘΒ 80Π5 ΓΘΒΥΘΙΠθηΐ 

[65 ν]611168 Ἰοιαηρθβ (65 ὈΙΘαΧ, 

165 οϑρυβ 165 Ρ΄ι5 ργόοϊθαυχ 

θόδηβ ἃ 5οηὴ ἰαὐῇ 8᾽ δϑηιθυυ θέ. 

6 υοῦ Ι'Υ πό 8} 16 Υγἷγαρθ 

4 Ἠδ]]οϑρομπί, ἃ δὶ θίθῃ οπαπίό, 

4 οϑήαπῦ τὸ 1] 8. βαγιηοῃίέ 

165 νἱθὰχ [μὐ]π8 6ἢ ΘῈ" ἰαπρᾶρθ. 

Ομὸγο Απη6, ῬΟῸΓ 165 Ὀ61165 οἤοϑθϑ 

ο6 1᾿ ἀΡΡΊΙθῃ5 δὰ ᾿ἰβαπὺ ἴθβ. υϑῦβ, 



ΕΙΣ ΑἸ ὐ΄ πἢ ξ α΄. 

ῬΥΘΠΒ ΡΟῸ Ργόβθηβ ὁ6858 [Δ ΌΓΡΙΘΙΒ. γϑγάΒ, 

065 ἔγαϊβ 1,18 οὐ 865 ἔγδίβοῃθθ Ποβθϑβ. 

Τορὸγο ἃ θ8. 05 8010 1ἃὰ ἔθυγο, 

ῬΙαίοα ἰθ ἴδοθ τὰ ἀοιχ γθο.61], 

οὐ βὰ} 16 μαι 46 ἴοῃ οϑρομοὶ]} 

ἰου βίο ΓΒ ΟΥΙΠΡΘ 16 γογὰ ΤΠ ορρο (1). 

᾿ ᾿ 

Τὰ ὀλίγα ταῦτα ἀρχοῦσιν εἰς ἀπόδειξιν, ὅτι οἱ λεγόμενοι Φυ- 

γάδες δὲν μετήγχγον μόνον ξηρὰ ἑλληνικὰ γράμματα χαὶ νε- 

χρὰ χειρόγραφα εἰς τὴν Δύσιν, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ ζῶν πνεῦμα τοῦ 

ἑλληνισμοῦ, διότι ἂν μόνα τὰ βιολίχ ἤρχουν εἰς τὴν ᾿Αναγέν- 

νησιν, αὕτη ἠδύνατο νὰ ἐπιτελεσθῇ πολὺ ἐνωρίτερον καὶ ἄνευ 

μάλιστα τῆς ἐλεύσεως τῶν ᾿Ελλήνων, ἀφοῦ ἀπὸ τῶν Σταυρο- 

φοριχῶν χούόνων πάντες οἱ ἐν ᾿Ελλάδι ἐγκατεστημένοι Δυτικοὶ 

ἠδύναντο χάλλιστα νὰ μεταφράσωσι τὰ βιόλία ταῦτα εἰς τὴν 

λατινικὴν ἢ χαὶ ἄλλας νεολανιτιχὰς γλώσσας. Εἶνε ὅμως ἀκα- 

τανόητον πῶς ἄνδρες σπουδαῖοι ἀναχωροῦντες ἔτι ἐκ τῆς ἀπηρ- 

χαιωμένης χαὶ σφαλερωτάτης ταύτης ἀρχῆς, βασίζουσι τὴν ᾿Α- 

ναγέννησιν ἐπὶ τῶν ἐκ Βυζαντίου χαταφυγόντων εἰς τὴν Δύσιν 

διδασκάλων, ἐνῷ ἂν ἀνεγίνωσχον καλλίτερα αὐτὰ τὰ σύγχρονα 

μνημεῖα, θὰ ἔόλεπον ὅτι οὔτε οἱ Ἕλληνες ἐχεῖνοι ἦσαν διδάσχα- 

λοι, οὔτε αὐτοὶ οἱ πρῶτοι ἐπισχερθέντες τὴν Εὐρώπην ἐπὶ τῷ 

αὐτῷ σχοπῷ, ἀλλ᾽ ὅτι αἱ τοιοῦται σχέσεις οὐδέποτε ἔλειψαν, καὶ 

τὸ χυριώτερον ὅτι πάντες οἱ μυστηριώδεις οὗτοι ἐπισκέπται ἧ- 

σαν ἀληθεῖς ἱεροφάνται τοῦ ἑλληνισμοῦ, δηλαδὴ πΒδοοταοίθδ, 

ὡς ρητῶς τιτλοφοροῦνται ὁ Πλήθων, ὁ Μάρουλλος, ὁ Γαζῆς, 

χαὶ τοσοῦτοι ἄλλοι. ᾿Εν τοιαύτῃ περιπτώσει θεωρῶ ὅλως ἀσύ- 

στατον χαὶ ἀληθῆ μῦθον τὸ λεγόμενον, ὅτι πρῶτος ὁ Βαρλαὰμ 

ἐδίδαξς τὸν Βοχχάχκιον χαὶ τὸν Πετράρχην τὰ ἑλληνικὰ γράμ- 

(1) θϑανγεβ ἀς Ῥίογγα ἀς βοηβαγά. Ραγίβ 1009, τόμ. ΠΠ, σ. 1120-}1121. 



κι Βὲ εὐ να: 

ματα, ἐνῷ ἂν ἀνεγίνωσχον αὐτὰ τὰ συγγράμματα τούτων θὰ 
ἔολεπον, ὅτι ναὶ μὲν ὁ Βαρλχὰμ τοῖς ἡρμήνευσε τὸν “Ὅμηρον, 

ἀλλὰ χαὶ ἄλλοι μυστηριώδεις Στρατιῶται, ὡς ὁ Κρὴς βαρίλ- 

λης, ὁ Θεσσαλονιχεὺς Πιλάτος, συνειργάζοντο πρὸς τοὺς δύο 

τούτους ἀντιπροσώπους τῆς ᾿Αττικῆς ἑταιρείας, ἥτις ἐξ ᾿Αθη- 

νῶν μεταθᾶσα εἰς Κύπρον ἐνεκολπώθη ὑπὸ τῶν Λουζινιανῶν 

βασιλέων, Οὕγου Δ΄. χαὶ Πέτρου Α΄, τῶν ὁποίων ὁ Βοχκχάχιος 

χαὶ ὁ Πετράρχης ἦσαν ἁπλᾶ ἐν τῇ Δύσει ὄργανα. Αὐτὸς μάλι- 

στα ὁ Βαρλαὰμ, ἀφοῦ ἐπεσχέφθη τὴν Θεσσαλίαν, καὶ ἐμυήθη 

εἰς τὴν ἐχεῖσε ἐπιχρατοῦσαν μαγείαν, ἦλθεν εἰς ᾿Αθήνας, χαὶ 

ἐνταῦθα ἔλαδε τὸ βάπτισμα τοῦ ἀληθοῦς ἑταίρου, ὡς δηλοῦ- 

ται ἐκ τοῦ διαλόγου τοῦ Γρηγορᾶᾷ « Φλωρέντιος » λεπτο-᾿ 

μερῶς ἀφηγουμένου ταῦτα πάντα. Αἱ πρὸς τὸν ἅγιον Γρὴ- 

γόριον τὸν Παλαμᾶν διενέξεις τοῦ Βαρλαὰμ, καὶ τοῦ Γρηγορᾶ, 

χαὶ οἱ χατὰ τούτων λίδελλοι τοῦ πατριάρχου Φιλοθέου, τοῦ 

Δημητρίου Καδάσιλα χαὶ ἄλλων εἰσὶν ἁπλᾷ τεχνάσματα τῆς 

ἑταιρείας, ἥτις μὴ δυναμένη ν᾿ ἀποχαλύψῃ ἀναφανδὸν τὸν σιο- 

πὸν αὐτῆς, ἐχίνει τὰς τοιχύτας λεγομένας περὶ κενῶν δογρμ.ά- 

τῶν συζητήσεις χαὶ διενέξεις, ὅπως ἑλκύουσα τὰ πλήθη, 

προχαλέσῃ τὴν εἰς τοιχύτας μεταρρυθμίσεις ἀπαραίτητον ἐξ- 

ἔγερσιν τῆς χοινῆς γνώμης. Ὅθεν ἡ ἀρχὴ τῆς ᾿Ανχγεννή- 

σεως δέον ν᾽ ἀναζητηθῇ εἰς προγενεστέρους χχὶ αὐτοῦ τοῦ 
,ὕ “ ε δ. ΠΣ "Ὁὖᾧ, Ὁ ἐυσὼ 3 -“ - 

Βοχκαχίου χρόνους, ἢ δὲ ἐζχχρίοωσις αυτῆς ἀπαιτεῖ βαθεῖαν 

(1) Τὴν μετάδασιν τῆς ἑταιρείας ἐξ ᾿Αθηνῶν εἰς Κύπρον᾽ πιστοῦσι 

πολλὰ ἔγγραφα, ρητῶς δὲ βεύαιοϊ καὶ ὁ Γεώργιος Λαπίθης γράφων τῷ 

συνεταίμψῳ Νικηφόρῳ τῷ Γρηγορᾷ « Καὶ νῦν, ὦ βέλτιστε, πόρρω μὲν 

Αὐ φροδίτη τοῦ ταύτῃ πρῤοσανέχοντος τοῦ πάλαι δήμου Ἰζκυπρίων ἐστή- 

ρίχται, ὡς ἂν μυθολογήσαιεν Ἵλληνες, “Ιρμῆς δὲ περιπολεύει χαὶ ᾽Α- 

θηνᾷ, χαὶ εἴ τινι λόγου χαὶ ἀγχινοίας τῶν ἄλλων μέλει θεῶν. Ὅθεν χαὶ 

τοὺς ἁπανταχοῦ γῆς χχὶ θαλάττης ἴδοις ἂν συρρέοντας πρὸς αὐτὴν οἵα 

δὴ πρὸς μαγνῆτιν σιδήρια. » Μίρπε, Ραΐγ, Θγαᾶεο, ΟΧΘΥ͂ΠΙ, σ, 92--98. 



ΒΕ Σ ΑΓ ΩΓ. ξ γ. 

γνῶσιν αὐτῆς τῆς βυζαντινῆς ἱστορίας. Εἰς τὸ μέγα τοῦτο ζή- 

τήμα ὀφείλουσι ν᾿ ἀποδυθῶσιν οἱ Ἕλληνες, ὡς γινώσχοντες χαλ- 

λίτερον τῶν ἄλλων τὰ πράγματα, χαὶ ζῶντες ἐν ἀτμοσφαίρᾳ ἔτι 

ἀποπνεούσῃ τὸ παλαιὸν πνεῦμα. Πρὸς τοῦτο θεωρῶ ἀπαρχίτητον 

τὴν γνῶσιν πάντων τῶν ὑπὸ Ἑλλήνων ἢ ἑλληνιζόντων δήημο- 

σιευθέντων μυθολογικῶν χαὶ φιλοσοφικῶν πονημάτων, χαὶ ἰ- 

δίως τῶν ποιημάτων ἐν οἷς ψάλλονται συμιθολικοὶ ἔρωτες τῶν 

ποιητῶν πρὸς ἰδεώδεις ἐρωμένχς, ὡς ἡ τοῦ Πετράρχου Λαύρα, 

ἡ τοῦ Βοχχακίου Ε΄ απηπηοίία, οὖσαι ἕν καὶ τὸ αὐτὸ σύμϑο- 

λον, ἡ λαύρα (ἐρωτικὴ φλὸξ), καὶ αὐτὴ ἡ τοῦ Δάντου Βεα- 

τρίκη, τὴν ὁποίαν ὁ μὲν Φίλελφος ὀνομάζει Πανδώραν, ἄλλοι 

δ᾽ ἄλλως. Ἐκ τῶν ποιητῶν οἱ μὲν εἰσὶ χαθαροὶὲ ἐχθροὶ τῆς 

Ρωμαϊχῆς παραδόσεως, ἄλλοι, ὡς ὁ Πετράρχης, θέλουσι νὰ συμ.- 

βιόάσωσι τὰς ἑλληνιχὰς παραδόσεις πρὸς τὴν Ρώμην, καὶ τρί- 

τοι παραμερίζοντες τὰ φυλετιχὰ μίση προσπαθοῦσι νὰ συμῶι- 

βάσωσι τ᾽ ἀσυμοίόαστα, ὡς ὁ Βοχχάχιος ἀποοάλλων τοῦ μυ- 

θολογικοῦ πανθέου του χαὶ ᾿Αλέξανδρον καὶ Σκιπίωνα. ᾿᾽Εξε- 

τάζοντες προσεχτιχώτερον τὰ μνημεῖχ ταῦτα, χαὶ παρα΄άλ- 
ἌΜΕ "Α παν ΤΑΝ ΓΤ Πρλλήςι λοντες πρὸς τὰ παλαιότερα αὐτῶν βυζχντινὰ, ἀνχγνωρίςομιεν 

ὡς ἀναντίρρητον ἀλήθειαν, ὅτι πάντες οἱ μῦθοι οἱ ἀναπτυ- 
; 

χθέντες ὑπὸ τῶν ποιητῶν τῆς ᾿Αναγεννήσεως ἐκχυλοφόρουν πο- 
, 

λὺ πρότερον αὐτῶν παρὰ τοῖς ἐν ᾿Ελλάδι ἑταίροις, τὸ ζήτη- 
᾿ ͵ὕὔ , ς ᾽ ὔ » “Δ ς “ Ω Ὅς 

μα δὲ συνίσταται μόνον εἰς ἀπόδειξιν ἂν οἱ τελευταῖοι ἐπε 
» , » ᾿ , , ὩΦ ἢ νο ’ Ἃ 
ξεργχσθέντες αὐτοὺς προσέθηχάν τι τοῦ ἰδίου πνεύματος, ἢ 

ἁπλῶς περιωρίσθησαν εἰς δουλικὴν μετάφρασιν. Τὸ τελευταῖον 

ἀποδειχνύει ἡ ΤΘβοΙάθ τοῦ Βοχχαχίου, ἁπλὴ οὖσὰ χαὶ ἀτυ- 

χὴς ἐν πολλοῖς μετάφρασις τοῦ διχσωθέντος ἑλληνιχοῦ πρωτο- 

τύπου, τὸ πρῶτον ὁ περὶ Ὁμήοου μῦθος ἀναπτυχθεὶς ὑπὸ τοῦ 

ΑἸγγέλου Πολιτιανοῦ ἐν τῷ ποιήματι τῷ ἐπιγραφομένῳ Α1η- 

ὑτα" κατὰ τοῦτο ὁ Ὅμηρος, νέος κχτχλαμοάνεται ὑπὸ δαι- 
’ Ν) ᾿ ᾿ ᾽ , ἐ ’ ᾿ “ «“ «ἢ 

μονίου ἔρωτος πρὸς τὸν ᾿Αχιλλεα, ἱκετεύων τὸν ἥρωα ἵνχ τῷ 



ξ ὃ΄. ΕἸΣ ΑΓ. 

παραστῇ πάνοπλος᾽ ἡ δέησις ἐχπληροῦται, ἀλλ᾽ ὁ Ὅμηρος τυ- 
- , 

φλοῦται ἐπὶ τῇ ἐξζαστρχπτούσῃ θεοφανίᾳ. Ὁ αὐτὸς μῦθος εὕ- 

ρῆηται ἀπαράλλακτος ἐν τῷ σχολιαστῇ τοῦ Πλατωνιχοῦ Φαί- 
Ν εν 7 ᾽ ὔ , Ὡ Μ » -- 

δρου, Ἑρμείᾳ, ἀκμάσαντι χίλια ὅλα ἔτη πρὸ τοῦ Πολιτινια- 

νοῦ (1ὴ. Ὁ περὶ “Ομήρου μῦθος, ἄλλως ἀναπτυχθεὶς ἐν τῇ Οὐ- 

ρανίᾳ τοῦ Ποντάνου, εἶνε σπουδαιότατος, διότι ὑποχρύπτει αὐ- 

τὸν τὸν ὑπὸ τῶν Στρχτιωτῶν λατρευόμενον θεὸν, προσλαδόντα 

διάφορα ὀνόματα εἰς ἀπόχρυψιν τῆς πρώτης αὐτοῦ ἀρχῆς. Εἰς 

παλαιὰ ἀλχημικὰ μνημεῖχ διχσωθέντα ἐν συριχχῇ μεταφράσει 

βλέπομεν ὅτι ὁ μυστηριώδης οὗτος “Ὅμηρος ἐξέπεσε τῆς θεό- 

τητός του, ἀντιχαταστὰς ὑπὸ τοῦ Ἱπποχράτους, ἑτέρας μυθι- 

χῇ 

ζυ 
δὰ Ἵ καλεῖται δαίμων, ἐν δὲ ποιήματι τοῦ Δίχρούλλου υἱὸς τοῦ 

ὑποστάσεως τοῦ αὐτοῦ θεοῦ (2). ᾽Εν τοῖς θεολογικοῖς συγ- μ΄ 

ἄμμασι τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Πχλαμᾷ ὁ Ὅμηρος ἀπο- 

Αἰθέρος. Γινώσκοντες ὁποῖον θεὸν βχτιλέχ ἀπέχρυπτον ὑπὸ τὸ 

ὄνομα τοῦ Αἰθέρος, εὐκόλως ἀνευρίσχομεν καὶ τὴν ὑπὸ τὸ ὄ- 

νομα τοῦ ᾿'Ουήρου ὑποχρυπτομένην θεότητα. Ὃ πρῶτος εἷνς 

Φίλιππος ὁ Μακεδὼν, ἢ μᾶλλον ὁ Λιδυχὸς Ἴλμμων, ὁ δεύτε- 

ρος ᾿Αλέξανδρος ὁ Μαχεδών. Ἰδοὺ ὁ ἀληθὴς μυστηριώδης βα- 

σιλεὺς τὸν ὁποῖον ἐλάτρευσεν ὁ ἑλληνιχὸς λαὰς ὡς ἀληθὲς σύμ.- 

βολον τῆς πολιτικῆς αὐτοῦ ἀναγεννήσεως" ἡ Γοργόνα ᾿Αθηνᾷ 

ἐξειχονίζει τὸν ὀαχτύλιον αὐτοῦ, ὁ δὲ ὕπνος χαὶ ἡ ἀνάστασις 

τὸν θάνατον χαὶ τὴν ἔγερσιν τοῦ φοίνιχος. Λέων ὁ ᾿Αλλάτιος 

περιγράφει τὴν ἐν Χίῳ μύησίν του εἰς τὸ μυστήριον τοῦ Ὁ- 

υήρου θεοῦ, καίτοι δὲ ὑπηρετήσας ὕστερον τὴν Ρωμχϊκὴν ἐκ- 

γ)λησίαν, δὲν ἐλησμόνησε τὸν ἐθνισιλόν του, ἀλλὰ τελεσφορώτε- 

ρον ἄλλων λεγομένων φιλορθοδόξων εἰργάσθη εἰς ἀπελευθέρω- 

(1) Βερίμοιοί, [μὰ ΟΠ πλῖΘ ἂϊ τηογοπ ἃσο, Ῥανὶβ 1899, 11, σ. 910--817, 

ἔνθα ἀποχαλέϊται Ηομπιὸνο 1 δηνίοιιχ, [6 ογξαΐοθιιν. ἄτι πι8], ἴ6ὰ ἀγᾶροι ἱπηρας 

(2) Ἑρμείου σχόλια εἰς Φαϊδρον, ἔχδ. Εν. λ81,. 1810 σελ. 98--99. 



ΕΡΕ5Α ΓΤ ΟΓ Η: ξ τ΄. 

σιν τῆς ἑλληνιχῆς φυλῆς, γεγονὸς ἀποδειχνύον ὅτι αἱ ἐχκλη- 

σιαστικαὶ διενέξεις, αἱ αἱρέσεις καὶ ἄλλα φλυαροχοπήματα ἧ- 

σαν ἁπλαῖ προφάσεις εἰς ἀπόκχρυψιν τοῦ ἀληθοῦς φυλετιχοῦ 

ἀγῶνος, τὸν ὁποῖον ὑπὸ τὸ πρόσχημα τοῦ Ῥωμαϊκοῦ χαὶ ἑλ- 

"ληνιχοῦ χριστιανισμοῦ διεξῆγον οἱ ἐν Βυζαντίῳ θέλοντες νὰ 

ἐχρωμαΐσωσι τὴν ᾿Ελλάδα, χαὶ οἱ “Ἕλληνες θέλοντες ν᾽ ἀποτι- 

νάξωσι τὸν Ρωμαϊκὸν ζυγόν’ πρὸς τὴν Ῥώμην δὲν χωρίζουσι 

τοὺς Ἕλληνας θρησχευτικὰ δόγματα, ἀλλ᾽ ἡ ἐθνικὴ ἰδέα" καὶ 

σήμερον δὲ, ἂν ἤροντο πᾶσαι αἱ λεγόμεναι θρησχευτιχαὶ διχ- 

φοραὶ, πάλιν θὰ εὑρίσκετο λεπτός τις χαὶ παιδαριώδης θρησχευ- 

τιχὸς λόγος εἰς διαιώνισιν τοῦ ὑποχρυπτομένου φυλετιχοῦ μί- 

σους, ὡς ἐπὶ τῶν ᾿Αρμενίων εὑρέθη ἡ νηστεία τοῦ ᾿Αρτσι- 

βουρτσίου εἰς δογματικὴν δικαιολόγησιν τῆς μεταξὺ τῶν δύο 

λαῶν πολιτικῆς διαστάσεως, καὶ ἐσχάτως ἐπὶ τῶν Βουλγάρων 

ἡ ἐχκχκλησιχστικὴ ἐξαρχία εἰς κάλυψιν τοῦ πολιτικοῦ σχίσμια-- 

τος. Ὅτι δὲ ὁ χριστιανισμὸς ἦν ἁπλῆ πρόφασι: τῶν ἀτελευ- 

τήτων αἱρετικῶν ἀγώνων τῶν ᾿Αθηνῶν πρὸς τὸ Βυζάντιον, ἀ- 

πόδειξις ὅτι ἅμα ἠλευθερώθη ἡ ᾿Ελλὰς ἐσίγησαν καὶ αἱρέσεις 

χαὶ ἄλλαι θρησκευτιχαὶ φλυχρίαι, καὶ εἰλιχρινῶς λατρεύεται 

ἐν ᾿Αθήναις ὁ αὐτὸς θεὸς τῶν Βυζαντινῶν χαὶ Ρωμαίων, οὐ- 

δενὸς διανοηθέντος ν᾽ ἀνατρέψῃ τὸ θρησχευτιχὸν χαθεστὼς, ἀ- 

ποτελοῦν τὴν βάσιν τοῦ σημερινοῦ πολιτισμοῦ. 

᾿Αλλ᾽ ἕνα χρίνωσιν οἱ ἀναγνῶσται περὶ τῆς λεπτότητος 

μεθ᾽ ἧς οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι ὑπὸ διάφορα μυθολογικὰ ὀνόμα- 

τα ἐλάτρευον τὸν ᾿Αλέξανδρον, παρχτίθημι ὁλόχληρον τὸν εἰς 

τὸν Ὅμηρον βασιλέα ὕμνον τοῦ ᾿Αλλατίου, ἄγνωστον τοῖς πολ- 

λοῖς, συνταχθέντα μὲν ἐν τῇ σημερινὴ μορφῇ ὑπὸ τοῦ πολυ- 

μαθοῦς Χίου, ἐπὶ τὴ βάσει ὅμως ἄλλου παλαιοτέρου, ὡς νεώ- 

τεραι ἐπεξεργασίαι εἰσὶ καὶ οἱ ὑπὸ Πολιτιανοῦ χαὶ Ποντάνου 

ἀναπτυχθέντες περὶ Ὁμήρου θεοῦ μῦθοι, πάντες ἀνχφερόμινοι 

εἰς τὸν ᾿Αλέξανδρον, ὅστις πραγματιχῶς ἐν ᾿Ιλίῳ ἐπεσχέφθη τὸ 
; 

ε. 



Ἔ. ΕἸΤΊΣΙΑΥΡΣ ὭΣΤΙ ΗΣ, 

ἄγαλμα τοῦ ᾿Αχιλλέως ἀποτείνχς αὐτῷ τὴν παρὰ ᾿Ιουλίῳ δαλε- 

ρίῳ λατινιστὶ φερομένην στιχηρὰν δέησιν (1), πιθανῶς δὲ καὶ ἀν- 

τιχαταστήσας αὐτὸν τὸν συγγενῆ ᾿Αχιλλέα, ὡς δηλοῦσιν αἱ δια- 

σωθεῖσχι δύο δημοτιχαὶ ᾿Αχιλλεΐδες, καὶ τὸ ἐν ταῖς πράξεσι 

τῶν ᾿Αποστόλων μνημονευόμενον ἐν Ἰλίῳ φάντασμα τοῦ Μα- 

χεδόνος, τὸ ἐμφανισθὲν ἐν ὁράμχτι εἰ; τὸν Παῦλον χαὶ ὑπο- 

δεῖξαν αὐτῷ τὴν εἰς Ἑλλάδα ὁδὸν εἰς χήρυξιν τοῦ ᾿Αγνώ- 

στου θεοῦ (2). 

Ὅτι δὲ χαθαρὸς φυλετικὸς λόγος ὑπηγόρευσε τὸ μεταξὺ 

ρωμαϊζόντων χαὶ ἑλληνιζόντων προχιώνιον σχῖσμα ρητῶς βε- 

βαιοῖ ὁ Πελοποννήσιος Στρατιώτης Ἠλύσιος Καλέντσης, ὁ παι- 

δαγωγὸς τοῦ βασιλέως τῆς Νεαπόλεως Φριδερίχου, γράψας τὴν. 

περὶ Ἕχτωρος Τρομερὰν ὀπτασίαν (93), ἐν ἢ παριστᾷ τοὺς 

Ῥωμαίους πολεμοῦντας πρὸς τοὺς “Ἕλληνας ἀπ᾽ ἀρχῆς μέχρι 

τῆς ὑπὸ τῶν Τούρχων ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, διὰ 

τῆς ἐπιχουρίχς τῶν χθονίων δυνάμεων, ὧν προεξάρχει ὁ δαέ- 

μων Ἕκτωρ, ὁ ἀπὸ Αὐγούστου πλχσοτουργηθεὶς μυθιχὸς πρό- 

γόνος τῶν Ρωμαίων εἰς διαιώνισιν τοῦ μεταζὺ τῶν δύο φυ- 

λῶν μίσους" τὸν φυλετιχὸν τοῦτον πόλεμον, ὡς ἀδελφοχτόνον 

πάλην ἄδει χαὶ ὁ Ποντάνος ἐν τῇ Οὐρανία αὐτοῦ (4): 

ἬΙΠΟ δἰγοχ θ᾽] ΘΧΟΥ ἐΠΡ ῬΓῸ ΟΟΠΪαρΘ οογίαῦ 

πὸ Πα] 1 πη η 118, πη ἔπ] ρ Θ αὐ 5 ΑΥοδ 65 ΔυᾺ18 (1). 

(1) αὐ]. Εάνγο, ΜΕέΙδησος ἀ᾽ ἨΗἰβίοίγε {ππ|6γαῖγθ, Θοπὸγε 1850, 1, ν᾿. 60, 

Παρ. καὶ Μαλαλᾶν (σελ. 198, ἔχδ. Βόννης). 

(2) « Καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυχτὸς ὥφθη τῷ Παύλῳ ἀνήρ τις ἦν 

Μαχεδὼν ἑστὼς, παραχαλῶν αὐτὸν χαὶ λέγων: Διαδὰς εἰς Μαχεδονίαν, 

βοήθησον ἥμῖν.» Πράξεις τῶν ᾿Αποστόλων, ΧΥ͂Ι, 9. 

(3) Τὸ περὶ “Ομήρου ποίημα τοῦ ᾿Αλλατίου ὡς χαὶ ἣ περὶ “Ἕχτωρος 

ὀπτασία τοῦ Καλέντση ἐπισυνάπτονται ἐν τέλει τοῦ πχρόντος προλόγον. 

(4) ὕναηίαθ. 1Υ̓͂, σ. 3048--3049, 



ἘΠ 5ΑΡΩΡΗ.: ζν 

Τὸν πρὸς Ῥωμαίους ἀγῶνα τῶν ᾿Ελλήνων παρέστησαν καὶ 

ἄλλοι Στρατιῶται ὑπὸ διαφόρους μυθικὰς εἰχόνας, καὶ ἀπολό- 

γους, καὶ δράματα, ἐξ ὧν ἀρχοῦμαι ἀναφέρων τὸ τοῦ Εὐδοέως 

Γάνου ᾿Ανυσίου « Ῥτοίοροπιιβ », ἐν ᾧ ἐξειχονίζεται ὁ μὲν 

ἑλληνισμὸς ὡς Προμηθεὺς εὑρὼν τὴν ἀληθῆ σοφίχν χαὶ μετα- 

δώσας αὐτὴν εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ἐπὶ δὲ τῇ ἀχριτοιυθίᾳ αὐ- 

τοῦ ταύτῃ δεσμούμενος χαὶ τιμωρούμενος ὑπὸ τῆς Νεμέσεως 

Ῥώμης (5.116), ἀπόνως οὕτως ἀπολαυούσης τῶν ξένων ἱδρώ- 

τῶν, διότι οἱ νεχροὶ δὲν λαλοῦσιν - ἀλλ᾽ ὁ νομιζόμενος νεχρὸς 
- Α ᾿ “ ΜΡ “ ᾽ Α " δ 

θρηνεῖ μὲν ἐν τοῖς δεσμοῖς χαὶ κοιμᾶται ἐπὶ τοῦ βράχου του, δὲν 

ἀποθνήσχει ὅμως, ἀλλ᾽ ἀναμένει τὸν ἐξευμενισμὸν τῆς θείας 

ὀργῆς ἵνα καὶ πάλιν ἀναλάθδῃ τὴν θέσιν ἣν χατέλαώεν ἡ θοιχμ.- 

βεύσασα Βία. 

Δὲν προτίθεμαι ν᾿ ἀναλύσω δι᾽ ὀλίγων γραμμῶν ἅπασαν τὴν 

Στρατιωτικὴν φιλολογίαν, ἥτις, εἴτε ἐν τῇ λατινικῇ γλώσσῃ, εἴ- 

τὸ ἐν τῇ ἰταλικῇ γεγραμμένη, μένει ἀναφαίρετον χτῶμκχ τοῦ 

ἑλληνισμοῦ, ὅστις ἐπροτίμιησε τὰς ξένας γλώσσας εἰς ἐπιτυχε- 

στέραν τοῦ ἐπιδιωκομένου σχοποῦ ἐχπλήρωσιν, ἀφοῦ τότε, ὡς 

περὶ Μαρούλλου ἐγράφη, οὔτε ᾿Βλλὰς ἐλευθέρα οὔτε “Ἕλληνες 

ἀναγνῶσται ὑπῆρχον. Τὰ μνημεῖα ταῦτα ὀφείλουσι νὰ μιελε- 

τήσωσιν οἱ ἡμέτεροι, εἰ δυνατὸν χαὶ ἐν συνόλῳ υεταφράζογ- 

τες ἐν τῇ ἑλληνιχῇ γλώσσῃ, εἰς πλοῦτον χαὶ τιμὴν τῆς ἡμε- 
Ἔ τ ἊΝ )ὔ Ν ᾿ ἰδί ἐν πξλύα Ν ἽΞ » -" ,ὕ 

τέρας φιλολογίας χαὶ ἰδίως εἰς ἐξαχρίδωσιν αὐτῆς τῆς πατρίου 

ἱστορίας, ἥτις ἄνευ τούτων μένξι ἀκχτανόητον μυστήριον τε- 

θαμμένον εἰς τὰ σκότη τῆς βυζαντινῆς φλυαροχοπίας χαὶ ψευ- 

δολογίας. Ἐκ τῆς γνώσεως τῶν μνημείων τούτων θὰ ὠφελη- 

θὴ μεγάλως αὐτὸ τὸ ἐπιχρχτοῦν θρήσχκευμα, ἀποδειχνυόμενον 

ὡς συνέχεια τοῦ παλαιτάτου Πελασγιχοῦ θρησχεύματος, ὡς 

λέγει ὁ Μάρουλλος, θὰ διαλυθῶσι τὰ περικαλύπτοντα τὸν ἀ- 

ληθῆ χριστιανισμὸν νεώτερα ρωμαϊκὰ ψεύδη, καὶ θὰ ἐπανέλθη 

ἐν τῇ καρδία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἡ ἀληθὴς καὶ ἁγνὴ πίστι: 



ξὺν, ΕἸΙΣΆΓΘΤΉ. 
᾿᾽ , 

εἰς τὸν Χριστὸν, διότι, οἱαδήτις καὶ ἂν ἐπέλθῃ ἡ ὑπὸ τῆς ση- 
͵ 

Ν μερινῆς ἀπιστίας ἐπισπευδομένη λύσις, ἄνθρωπος, ἐπλάσθη ὁ 

ζῶον κατ᾽ ἐξοχὴν φιλόθρησχον, καὶ θὰ ζήσῃ ἐν τῷ πλανήτῃ 
ὲ 

αὐτοῦ καὶ θ᾽ ἀποθάνῃ μετὰ τοῦ ἰδανιχοῦ Πιστεύω εἰς ἕνα 

θεὸν πατέρα παντοχράτορα ποιητὴν οὐρανοῦ χαὶ γῆς, 

ὁρατῶν τὲ πάντων χαὶ ἀοράτων. 

Ἔν πάσῃ θρησκείᾳ ὁ μῦθος εἶνε ἡ χρυσῇ νεφέλη ἡ τὴν 

ἀληθῆ Ἥραν ἀποχρύπτουσα, οἱ δὲ ἱστοριχοὶ τῶν θρησκευμάτων 

εἰσὶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον Ἰξίωνες ἐναγκαλιζόμενοι ἀντὶ τῆς 

ἐρωμένης θεᾶς τὸ ἀτμῶδες αὐτῆς εἴδωλον. τ 

Δὲν εἶνε χαιρὸς νὰ λαλήσωμεν περὶ τῶν διαφόρων φάσεων 

τῆς νέας θρησχείχς ἀπὸ Κωνσταντίνου μέχρι τοῦ ᾿Αττίλα, διό- 

τι τὸ θέμα εἶνε τόσον εὐρὺ, ὥστε μ᾽ ὅλην τὴν βραχυλογίαν 

ἡ περὶ αὐτοῦ μελέτη θὰ παρεξέθαινε τὰ ὅρια τοῦ παρόντος 

προλόγου. Τοῦτο μόνον σημειοῦμεν ὅτ! ἀπὸ τοῦ αὐτοχράτο- 

ρος ᾿Αναστασίου τὸ θρήσχευμα ἐτράπη εἰς τοιαύτην πρὸς τὸν 

ἑλληνισμὸν συνεννόησιν, ὥστε ἄνευ τῆς στιθαρᾶς ἐπεμδάσεως 

τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ θὰ ἐξηφανίζετο ἐχ τῆς ἑλληνικῆς ᾿Ανατολῆς 

χαὶ τὸ ἐλάχιστον ἴχνος τῆς Ρωμαϊκῆς παραδόσεως. 

᾿Ενῷ οἱ μεταγενέστεροι χρονογράφοι λυσσώδεις ἐπιτίθενται 

χατὰ τοῦ ἐξ Ἐπιδάμνου γηραιοῦ βασιλέως, οὔτε αὐτοῦ τοῦ 

σώματός του ἐν τῇ σιγῇ τοῦ τάφου φειδόμενοι, τὰ διχσωθέν- 

τα σύγχρονα μνημεῖχ ἐξ ἐναντίας διδάσκουσιν ὅτι οὐδ᾽ ἐλά- 

χιστος λόγος περὶ χριστιανισμοῦ πολλῷ δὲ ἧττον περὶ αἱρέ- 

ὶ τῆς βασιλείας τοῦ ἡγεμόνος ὅστις ἔφερε τὸ Ογ. σέων ἐγίνετο ἐπ 

χαραχτηριστιχὸν γνώρισμα τοῦ ᾿Αλεξάνδρου, Δίχορος διὰ τοῦ- 

το ἀποχαλούμενος (1). Καὶ ὁ μὲν Προκόπιος ὁ Γαζαῖος εἰχονέ- 

ζων ὡς πανευδαίμονα καὶ ὑπὸ τῶν λαῶν εὐλογουμένην καὶ πε- 

(1) Μαλαλᾶς σ. Ι9ῦ, ἔχδ. Βόννης. 



ΕΣ ΓΩΥΤ ΠἹ ξ θ΄͵ 

βιᾳδομένην τὴν βασιλείαν ταύτην, θεωρεῖ τὸν ᾿Ανχστάσιον ὡς 
ἐφάμιλλον πρὸς τοὺς Κῦρον, ᾿Αγησίλαον χαὶ ᾿Αλέξανδρον, καὶ 

γνήσιον ἀπόγονον τοῦ Ἡρακλέους" ὁ δὲ λατῖνος ΡΥΪΒοΙΔΠιι8 

ἐγχωμιάζει τὸν μέγαν βχσιλέχ, οὐχὶ ὡς: ἀπόγονον τοῦ ἕλλη- 

γος ἥρωος, ἀλλὰ Πομπηΐου τοῦ Μεγάλου. Τὰ γεγονότα ταῦ- 

τα ἀποδειχνύουσιν ὅτι ἡ ἐν Βυζαντίῳ τότε πάλη ἀφώρα εἰς 

τὴν ἐπιχράτησιν μιᾶς τῶν ἀντιπάλων φυλῶν, καὶ οὐχὶ εἰς χρι- 

στιανιχὰ δόγματα. ᾿Αλλ ἡ ἱστορία δὲν συμφωνεῖ πάντοτε πρὸς 

τὴν ἐχχλησιαστιχὴν παράδοσιν, ἡ δὲ ἀντίφασις αὕτη εἶνε ὁ 

κυριώτερος λόγος τῆς πρὸς πᾶν ἐχκλησιαστιχὸν μνημεῖον φιλυ- 

πόπτου ἐπιφυλάξεως τῆς ἐπιστήμης. 

Ἐν τούτοις σύγχρονοι λατῖνοι ἱστοριχοὶ διχοεοαιοῦσιν ὅτι 

ὁ ᾿Αναπτάσιος περιεσύναξε χαὶ διώρθωσε τὰ κείμενα τῶν Εὐαγ- 

γελίων (1), ἕτεροι δὲ ὅτι μετὰ τοῦ πατριάρχου Μαχεδονίου 

ἐνόθευσαν αὐτὰ (2). ᾿Αγνοοῦμεν ὁποίαν νοθείαν τῶν ἱερῶν κει- 

(3) ἀ« οϑϑαιϑ Υ. Ο. 605. Οοηϑίαη! ΠοΡ0}}. ᾿πρθεπία Απαβίδϑίο ἱπιρογδίογο, 

βᾶποία Ενδησο!ία ἰδηχιϑη 80 ἰάϊοίϊα δνδησο] 5115 οοτηροκὶίΐα, ΓΟΡΥΓΘ θη πη. οἵ 

εἰθοπάδπίαγ. » ΥἹοίογ 5. Ἔρίβοορὶ ΤΠ μθ515 ΟΒγοπίοοη, (ίρπς Ῥαδίγοιορία [,διπᾶ, 

ΧΥ͂ΠΙ, ο. 950). Γερμανὸς θεολόγος ἰδίαν περὶ τούτου γράψας μονογρα- 

φίαν ἰσχυρίζεται ὅτι ὃ ᾿Αναστάσιος ἁπλῶς διώρθωσε τὰ λάθη. Ρειτί 

Ὑ 6556]! . . . Ὀ᾿ββογίαιο ἀθ δνδησοὶα ᾿π581 ἱπρ. ΑΠπαϑίαϑιὶ πῸὸπ οπιοπάδίϊς ἰπ 

γιοίογοπι Τυππιποηβοπὶ. Τγαϊεοῖ! δα Ἀ. 1738. 

(38) ὋὋ ἀρχιδιάχονος Λιδεράτος λέγει ὅτι δ πατριάρχης Μαχεδόνιος 

χαθηρέθη ὑπὸ ᾿Αναστασίου ὡς διχφθείρας τὸ χείμενον τῆς πρὸς Τιμό- 

θεον ἐπιστολῆς τοῦ ΠΙαύλου (Γ,, 16), ἀλλὰ τὸ περιελθὸν ἡμῖν χανονι- 

χὸν χείμενον φέρει ἀχριθῶς τὴν φράσιν ὡς λέγεται νοθεύσχς αὐτὴν 

ὃ Μακεξόνιος: «Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρχὶ, ἐδικαιώθη πνεύματι. » 

« Ταπηϊαπι Εναπροὶία [αἸβα55εῖ (ὃ Μαχεδόνιος) εἴ νιαχίπιε ΠΠμὰ ἈΡοϑίοι!, Ουὶ 

ΔΡΡΑΥΙΪ ἰπ ΟΔΓΠ6. ἰπϑ{1Πποαῖτι5 δδῖ π᾿ ΒΡΙΓΙΠΙ : ΠΟ ΕπὶπῚ ἰμηπηυΐα556. ἃδὶ Βαδοΐ 

ΟΣ, ἰά εδὲ ψυῖ, πιοποβυ!]αίνιιπι Ογᾶθοιπι, ΠΕΙΟΓα πιιίαία Ὁ, ἴῃ Θ, νογεββα οἵ 

[εεἰϑοεα ΟΣ, ἰὰ εϑὲ Ῥδι5.5 τιὖὸΆ οϑϑοῖ Ὥδιβ Δρράγι ῬΕΙΡ ΟὟΥ̓ΠΕΠΙ. » ΠΟΥ δῖὶ ΟΠ γο- 

Βΐοοη, 0. 90. 



ο΄͵ ΕἸΣΆΤΩΤΉΗ. 

μένων χαὶ ποίους ἸάἸοΐα8 Εἰγαπρο]βία5 ἐννοοῦσιν οὗτοι, ἀλλ᾽ 

ἡ πεοισωθεῖσα στιχηρὰ παράφρχσις τοῦ κατὰ ᾿Ιωάννην εὐαγ- 

γελίου ἡ ἐπὶ τοῦ βασιλέως τούτου γραφεῖσα, εἶνε πολὺ ὀρθο- 

δοξοτέρχα τῶν ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς βασιλίδος Εὐδοκίας περιελθόντων 

ἡμῖν χριστιανιχῶν Ὁμηροχέντρων, ἐν οἷς ὁ Χριστὸς παρίσταται 

ὡς ἁπλὴ ἐνσάρκωσις ἐξ οὐρανοῦ χατελθοῦσα Ὁμηρικοῦ ἥρωος, 

τοῦ ᾿Αρκάδος ᾿Αγχπήνορος, ἐκτὸς ἂν παοχδεχθῶμιεν ὅτι ἡ ἐ- 

στειμένη ποιητὴς δὲν εἰνε ἡ σύζυγος τοῦ Θεοδοσίου Β΄, ἀλλὰ 

θυγάτηρ Λέοντος τοῦ Μεγάλου, ἑπομένως αὐτὴ ἡ ᾿Αριάδνη 

σύζυγος τοῦ βασιλέως Ζήνωνος καὶ τοῦ ᾿Ανχοτασίου, ὡς γρά- 
[ γν ε χει - “Ὕ γ φουσιν ὁ Τζέτζης χαὶ ὁ Πλάτινας. Τὸ τελευταῖον τοῦτο γε-. 

γονὸς πειστιχῶς ἀποδεικνύμενον ἀνχτρέπει τὴν παλαιὰν βυζαν- 

τινὴν ἱστορίαν, διότι φέρει ἐν τῷ θρόνῳ ἕνα ᾿Αθηναϊκὸν οἶκον 

ἀοξάμενον ἀπὸ τῆς ᾿Αθηναΐδος, τοῦ θείου αὐτῆς Μαυρικίου, τοῦ 

ἀδελφοῦ τῆς Λέοντος τοῦ Α΄ καὶ λήγοντα εἰς τὴν ἀνεψιὰν τῆς 

Εὐδοχίας ᾿Αριάδνην, σύζυγον τοῦ ᾿Αναστασίου. 
41 ὕ ς 5 τα , ς ᾿ 3 “- Εν τούτοις ὁ αὐτὸς Νόννος ὁ συνθεὶς τὴν προμνημονευθεῖ- 

σαν στιχηρὰν παράφρασιν τοῦ ἱεροῦ χειμένου, συνέθετο χαὶ 

μέγα ποίημα περιελθὸν ἡμῖν, ἄν οὐχὶ ἀκέραιον, μετὰ μικρῶν 

ὅμως χασμάτων μὴ οὐσιωδῶς χαταστρεφόντων τὴν ἀφηγημα- 

τικὴν ἑνότητα. Τὰ Διονυσιακὰ (1) εἶνε ὁ ἀληθὴς ἀδάμας 

τῆς Βυζαντινῆς φιλολογίας, ἢ υᾶλλον τὸ σπουδαιότερον προϊὸν 
“ ε - 7 ᾽ Ν “- Ψ ,ὔ ,ὔ ε Α 

τῆς ἑλληνιχῇς διανοίας ἀπὸ τῆς ἐν Χαιρωνεία μάχης, ὃ δὲ 

Πανοπολίτης μετά τινος δικαιώματος δύναται νὰ διεχδιχήσηῃ 

ἐν τῇ ἑλληνιχῇ γραμματολογίο τὰ δευτερεῖα τοῦ ἐπιχοῦ ποιη- 

τοῦ. ᾿Αληθὲς τὰἀμεῖον ἑλληνιχῆς μυθολογίας τὸ ποίημα ἐξι- 

-ν Η τω ΄ (1) Πρὸ τοῦ Νόννου ἐχυχλοφόρουν χαὶ ἕτερα τοιαῦτα ποιήματα 

ὃ ὥς ἀπολεσθέ ἐ ΐ ͵ ἄδηλον τὶ ἐξ ἐχείνων δυστυχῶς ἀπολεσθέντα, ἐν τοιαύτη περιπτώσει ἄδηλον τὶ ἐς 

παρέλαδεν ὃ ἡμέτερος ποιητής. 



ΕΤΙΣΑ ΟἿ Κ'. ο α΄. 

στορεῖ τὴν πρὸς τοὺς ᾿Ινδοὺς ἐχστρατείαν χατὰ τὸ φαινόμενον 
μὲν τοῦ παλαιοῦ Βάχγου, πράγματι ὅμως νεωτέρας ἐνσαρχώ- 

σεως τοῦ θεοῦ, συγγενοῦς Ηραχλέους τοῦ λεγομένου ᾿Αστρο- 

χίτωνος, εἰς τὸν ἐν Τύρῳ ναὸν τοῦ ὁποίου εἰσελθὼν ἀποτείνει 

τὴν ἑξῆς περιεργοτάτην πανθεϊστιχὴν δέησιν : 

᾿Αστροχίτων Ἥρακλες, ἄναξ πυρὸς, ὄρχαμε κόσμου, 

; Ἡέλις, βροτέοιο βίου δολιχόσκιε ποιμήν... 

Βῆλος ἐπ’ Εὐφρήταο, Λίδυς κεκλημένος Λμμων, 

ἼΛπις ἔφυς Νειλῷος, ᾿Αραψ Κρόνος, ᾿Ασσύριος Ζεύς" 

χαὶ ξύλα χηώεντα φέρων γαμψώνυχι ταρσῷ 

χιλιετὴς σοφὸς ὄρνις ἐπ᾽ εὐόδμῳ σέο βωμῷ 

φοίνιξ, τέρμα βίοιο φέρων αὐτόσπορον ἀρχήν" 

εἴτε Σάραπις ἔφυς, Αἰγύπτιος ἀνέφελος Ζεὺς, 

εἰ Κρόνος, εἰ Φαέθων πολυώνυμος, εἴτε σὺ Μίθρης, 

Ἡέλιος Βαδυλῶνος, ἐν ᾿Ελλάδι Δελφὸς ᾿Απόλλων, 

εἰ Γάμος ὅν σκιεροῖσιν "Ἔρως ἔσπειρεν ὀνείροις... 

εἴτε σὺ Παιήων ὀδυνήφατος, εἰ πέλες Αἰθὴρ 

ποιχίλος, ᾿Αστροχίτων δὲ φατίζεαι, ἐννύχιοι γὰρ 

οὐρανὸν ἀστερόεντες ἐπαυγάζουσι χιτῶνες, 

οὔαχσιν εὐμενέσιν ἐμὴν ἀσπάζεο φωνήν. 

Ἡ πανθεϊστιχὴ αὕτη δέησις ἀπαντᾷ χαὶ ἐν ἄλλῳ λατινικῷ 

μνημείῳ τῆς βασιλείας Λέοντος τοῦ Μεγάλου, πενθεροῦ τοῦ 

᾿Αναστασίου, ἐν ᾧ πιθανῶς ἐξυμνοῦνται οἱ γάμο: τῆς λογίας 

αὐτοῦ. θυγατρὸς ᾿Αριάδνης (Φιλολογίας) πρὸς τὸν ἱἙομῆν (Ανα- 

στάσιον 3)" εἶνε δὲ τοῦτο τὸ καταλογάδην ἔργον τοῦ Μαρτια- 

νοῦ Καπέλλα, πολὺ μὲν χατώτερον ὑφ᾽ ὅλας τὰς ἐπόψεις τῶν 

Διονυσιαχῶν, μᾶλλον δὲ γνωστὸν ἐν τοῖς νεωτέροις χρόνοις ὡς 

δῶσαν εἰς τὸν Κοπέρνικον τὴν πρώτην νύξιν περὶ τῆς μεγάλης 

ἀστρονολιχῆς αὐτοῦ θεωρίας. ᾿Αλλὰ καὶ οἱ ποιηταὶ τῆς ᾿Ανα- 



ο β΄. ἘΠΣΑΓΛΓΙΗ. 

γεννήσεως ἐν τῷ αὐτῷ πανθεϊστιχῷ πνεύματι ὑμνοῦσι τὸν 

μυστιχὸν αὐτῶν θεόν. 

Ἐν τοῖς Διονυσιαχοῖς ἀπαριθμοῦνται χεχαραγμέναι ἐν ταῖς 

πλαξὶ τῆς Αἰωνιότητος ἤ τῆς ἀρσενοθήλεως ᾿Αστάρτης αἱ 

δώδεκα ἐνσαρχώσεις τοῦ ὑπάτου Διὸς, ὧν ἡ δωδεχάτη καὶ τε- 

λευταία εἶνε ἡ ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μαχεδόνος, 

δωδέκατος τριέλικτον Ὀλυμπιάδος πόσιν ἕλχει (1, 128). 

ἐν τῷ αὐτῷ ποιήματι ἡ μήτηρ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ᾿Ολυμπιὰς 

φέρει τὸ αὐτὸ ἐπώνυμον, ὅπερ ὁ Πλούταρχος ἀποδίδει εἰς 

τὴν ᾿Αθηνᾶν, Σελήνη: 

νον, Ὀλυμπιὰς ὅττι Σελήνη 

γηγενέος Κύχλωπος ἐναντέλλουσα προσώπῳ 

πλησιφαὴς ἤστραπτε (ΧΧΥΤΪΙ!, 290), 

ὁ γηγενὴς δ᾽ οὗτος Κύχλωψ εἶνε ὁ ὑπὸ ᾿Αστέρος τοξευθεὶς τὸν 

ὀφθαλμὸν Φίλιππος, οὗ τὸν μυστικὸν πρὸς τὴν σελήνην γάμον 

ὑμνοῦσιν οἱ ἀλχημισταὶ καὶ ἄλλοι ἀντιπρόσωποι τοῦ προγε- 

γραμμένου ἑλληνισμοῦ. 

᾿Αλλ ὁ ἀδόμιενος χαταχτητὴς τῆς ᾿Ινδίας δὲν ἀνήκει εἰς τὰς 

ἀπαριθμουμένας δώδεχα ἐνσαρχώσεις τοῦ Διὸς, ἀλλ’ εἶνε χατ᾽ 

ἀναποδισμὸν μετεμψύχωσις τῆς τρίτης ἐνσαρχώσεως, δηλαδὴ 

νέος υἱὸς τοῦ Διὸς καὶ τῆς Σεμέλης. Αἱ ὑπὸ τοῦ Νόννου 

ἀναγραφόμεναι δώδεκα ἐνσαρχκώσεις μέχρι τοῦ ᾿Αλεξάνδρου 

χλείοντος τὸν θεῖον χατάλογον, καὶ αἱ κατ᾽ ἀναποδισμὸν 

μξετεμψυχώσεις δὲν φαίνονται γεννήματα τῆς φαντασίας τοῦ 

ποιητοῦ. Οὐ μόνον Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας εἶνε τοιαύτη προσθή- 

(1) Οὕτω καὶ παρὰ Μαλάλᾳ (σ. 198) δ ᾿Αλέξανδρος ἐν τῷ τάφῳ 

τοῦ ᾿Αχιλλέως « ἤτησε τὸ πνεῦμα αὐτοῦ συμμαχεῖν ἐν τῷ πολέμῳ.» 

Πχαράδ. χαὶ τὰ ἐν σελίδι ξς΄ προσημειωθέντα. 



’ ΡΥ Ψ ΑΡ  ΓΙ. οΥ΄. 
χὴ εἰς τοὺς δώδεχα μυστιχοὺς χρατῆρας, ἐν οἷς τελεῖται ἡ 

μίξις τοῦ θεοῦ πρὸς τὴν ὕλην, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸ τὸ ἐπώνυμόν 

τοῦ « δέχατος τρίτος τῶν ᾿Αποστόλων ἤ ᾿Ισαπόστολος » εἰς 

τὸν αὐτὸν ἀναφέρεται μῦθον. Αἱ μετεμψυχώσεις αὗταί εἰσιν 

ἡ βάσις τῆς μυστικῆς τῶν βυζαντινῶν θεολογίας, ἐξακολου- 

θοῦσαι μέχρις αὐτοῦ τοῦ ᾿Αλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ, ὅστις ὡς 

ἀληθὴς Ῥωμαῖος ἅγιος ᾿Αλέξιος « ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ », αὐ- 

τὸς ὁ ὑπὸ τοῦ Βιργιλίου ὑμνηθεὶς ποιμὴν, διεχδιχεῖ τὸν τίτλον 

τοῦ δεκάτου τρίτου τῶν ᾿Αποστόλων ἤ Ἰσαποστόλου Κων- 

σταντίνου τοῦ Μεγάλου 

Διὰ τῶν βαχχικῶν τούτων ἐνσαρχώσεων ἐξηγοῦνται διάφορα, 

ἄλλως ἀχατανόητα αἰνίγματα τῆς βυζαντινῆς ἱστορίας, ὡς τὸ 

ἐπώνυμον Κωνσταντίνου τοῦ Ε΄ Κοπρώνυμος ἤ Καδαλλῖνος, 

σχέσιν ἔχον πρὸς τὸ ὑπὸ ᾿Αριστοφάνους ἐν Βατράχοις μνημονευό- 

μενον κωμικὸν πάθημα τοῦ Βάκχου, δὶ αὐτὸ τοῦτο φέροντος 
παρὰ τοῖς βυζαντινοῖς τὸ ἐπώνυμον Χεζοσαρόάλης (1). Ὅτι 

δὲ ἀληθῶς ὁ Κοπρώνυμος ἦν νέα τοῦ Διονύσου ἐνσάρκωσις 

μανθάνομεν ἐκ συγχρόνου ἁγιογραφιχοῦ μνημείου, τοῦ τότε 

μαρτυρήσαντος ἁγίου Στεφάνου, ἐν ὧ παρίσταται ὁ βασιλεὺς 

ὡς ἀληθὴς Βάκχος χιθαρίζων ἐν τῷ ἹἹπποδρόμῳ (2). Διὰ τὸν 

αὐτὸν δὲ λόγον ἀπεδίδοντο εἰς τὸν Κοπρώνυμον χαὶ θεῖαι μετὰ 

θάνατον τιμαὶ, καὶ ἀληθεῖς θεοφανίαι, ὡς γράφει ὁ ἀμείλικτος 

αὐτοῦ ἐχθρὸς Θεοφάνης, λέγων ὅτι, ὅταν οἱ Βούλγαροι ἔφθα- 

σαν νικηταὶ πρὸ τῶν πυλῶν τῆς Πόλεως, οἱ ὀπαδοὶ τῆς εἰχο- 

νομαχίας πορευθέντες εἰς τὸ μνῆμά του ἀνέκραξαν « ἀνάστηθι 

χαὶ βοήθησον τῇ πολιτείᾳ ἀπολλυμένῃ ν « διαφημίσαντες, ὡς 

(1) Ὑζέτζου Χιλιάδες σελ. 188, ἔνθα χαχῶς ἀνεγνώσθη χεζοχὰ ρ- 

χάλης. - , 

(2) Σάθχ, Ἱστορία τοῦ Βυζαντινοῦ Θεάτρου, σελ. συδ' 



ο δ΄, ΚΙ ΛΟΥΓΉΗΙ 
. ἐξακολουθεῖ ὁ ἱστοριχὸς, ὅτι ἀνέστη ἔφιππος καὶ πορεύεται 

πολεμῆσαι Βουλγάροις ὁ Τάρταρον οἰκῶν μετὰ δαιμόνων » (1). 

Τοιαύτας θεοφανίας ἐχληρονόμησεν ὁ χριστιανισμὸς ἀπὸ τῶν 

παλαιῶν, ἀφοῦ βλέπομεν ἕνα τῶν σπουδαιοτέρων ἱστοριχῶν, 
Δίωνα τὸν Κάσσιον, περιγράφοντα τὴν ἐν ἔτει 221 Ν, Χ. ἐμ- 

φάνισιν ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος ἐν τῷ Ἴστρῳ καὶ μετὰ 

πομπῆς Σατύρων διελθόντα τὴν Θράκην χαὶ τὴν ἀντιχρὺ ᾿Ασίαν 

πρὸ τῶν ἐμπλήκτων Ρωμαίων φρουρῶν (2): ἡ αὐτὴ δὲ θεοφα- 

νία μνημονεύεται σχεδὸν ἀπαράλλακτος ἐν συναξοαρίοις τοῦ 

ἁγίου Γεωργίου. ξ 
ς 

«ς ὑμνουμένου νέου Διονύσου εἶνε ἡ σαγήνευσις τῆς νύμφης Δὔ- 

ρᾶς. Κόρη τοῦ Τιτᾶνος Λήλαντος καὶ τῆς Ὠχεανίτιδος Περι- 

βοίχς ἡ Αὖρα ἐγεννήθη ἐν τῇ ἀσιατικῇ Μυσίᾳ, καὶ νηπιόθεν 

περιφρονήσασα τὰ γυναιχεῖα ἔργα παρεδόθη εἰς τὴν θήραν 
Ἁ » , 

ἄρκτων χαὶ λεόντων, διατρέχουσα τὰς χορυφᾶς τῶν ὀρέων 
᾽ ,ὔ "» , ᾽ ’ ᾿ ᾽ 4 ς ᾿ ΕΣ 7 

« ἠνεμόφοιτος, ὀριθάτις » ἐλευθέρα χαὶ ἐλαφρὰ ὡς τὸ ὄνομά 
“- ) ,ὔ ἾΕ . Α [γά Α 

τῆς, περιφρονοῦσα ᾿Αφροδίτην τε χαὶ Αρτεμιν, πρὸς ἥν μάλι- 
» Α ᾽ 7, ᾿ δ « , Ε) » 

στα ἐτόλμησε νὰ ἐρίσῃ περὶ παρθενικῆς ἁγνότητος. ᾿Αλλ ἡ 

ἐν Ἰσαυρίᾳ ἑδρεύουσχ Νέμεσις παραχληθεῖσα ὑπὸ τῆς τελευ- 

ταίας θεᾶς ἐπέρχεται χατὰ τῆς ὑπερόπτου ᾿Αμαζόνος, χαὶ 

πλήξασα ταύτην διὰ τῆς ἐξ ὄφεων μάστιγος παραδίδει εἰς 

τὸν ἔρωτα. Ὁ Διόνυσος περάνας τὰ ἐν Παλλήνῃ χαὶ Θράχῃ 

τρόπαιά του ἐπέρχεται ὡς ὁ μοιραῖος ἐραστὴς, πλὴν ἀδυνα- 

τῶν νὰ ἑλχύσῃ διὰ τῶν ἐρωτικῶν μηχανῶν τὴν Αὔραν, μετα- 

Οάλλει εἰς οἶνον τὴν πηγὴν ἐξ ἧς αὕτη ἔπινε, καὶ οὕτω 

μεθυσθεῖσαν ὑπέταξεν. ᾽Ἔχ τῆς χλεψιγαμίας ταύτης γεννῶνται 

δύο δίδυμοι υἱοὶ, τοὺς ὁποίους ἡ ἐπὶ τῷ παθήματι λυσσῶσα 

(1) Θεοφάνης σ. 1004, ἐχδ. Μίρπε. 

(2) Δίωνος Ῥωμαϊκὴ ἱστορία, ΙΧΧΙΧ, 18. 

ὃς τελευταῖον ἐπὶ τῆς γῆς κατόρθωμα τοῦ ὑπὸ Νόννου 



ΕΙΣ ΔΑΓΩΣΤΗ͂Ιι ο ε΄. 

᾽ ᾽ ᾿᾽ ϑήτηρ ἐχδίδει τὸ πρῶτον εἰς λέοντας καὶ ὕστερον ἐκσφενδο-- 
“4 ; ΑΕ “Ὁ " . ὧς ,ὔ ε , νίξει ἀπὸ τῶν βράχων" τὸν ἕνα τῶν υἱῶν σώσας ὁ Διόνυσος 

ἀποχαλεῖ διὰ τοῦ ἰδίου ὀνόματος καὶ παραδίδει εἰς τὴν ᾿Αθη- 
νᾶν πρὸς ἀνατροφήν" καὶ οὕτω διὰ τοῦ τρίτου τούτου ᾿Ιάκχου 
ἐδσαχχεύθησαν ἐκ νέου αἱ ᾿Αθῆναι, ὁ δὲ πατὴρ ἀνέρχεται εἰς 

Α ᾽ ῈΨ᾿ ᾽ τοὺς οὐρανοὺς παρὰ τῇ χαλούσῃ αὐτὸν συζύγῳ ᾿Αριάδνῃ. 

ἐκέννννν, λαδὼν δέ μιν ὑψόθι δίφρου 

νήπιον εἰσέτι Βάκχον ἐπώνυμον υἷα τοκῆος 

᾿Ατθίδι μυστοπόλῳ παρακάτθητο Βάκχος ᾿Αθήνῃ, 

εὔτα παππάζοντα θεὰ δέ μιν ἔνδοθι νηοῦ 

Παλλὰς ἀνυμφεύτῳ θεοδέγμονι δέξατο χόλπῳ - 

παιδὶ δὲ μαζὸν ὄρεξε, τὸν ἔσπασε μοῦνος ᾿Ερεχθεὺς, 

αὐτόχυτον στάζοντα νόθον γλάγος ὄμφακι κύκλῳ᾽ 

καί μιν ᾿Ελευσινίῃσι θεὰ παραχάτθετο Βάκχαις. 

᾿Αμφὶ δὲ χοῦρον Ἴχκχον ἐκυχλώσαντο χορείῃ 

νύμφαι κισσοφόροι Μαραθωνίδες, ἀρτιτόχῳ δὲ 

δαίμονι νυκτιχόρευτον ἐκούφισαν ᾿Ατθίδα πεύχην " 

καὶ θεὸν ἵλάσχοντο μεθ᾽ υἱέα Περσεφονείης, 

χαὶ Σεμέλης μετὰ παῖδα, θυηπολίας δὲ Λυαίῳ 

ἀρχεγόνῳ στήσαντο χαὶ ὀψιγόνῳ Διονύσῳ, 

χαὶ τριτάτῳ νέον ὕμνον ἐπεσμαράγησαν Ἰάχχῳ" 

χαὶ τελεταῖς τρισσῇσιν ἐοαχχεύθησαν ᾿Αθῆναι, 

χαὶ χορὸν ὀψιτέλεστον ἀνεχρούσαντο πολῖται 

Ζαγρέα χυδαίνοντες ἅμα Βρομίῳ καὶ Ἰάχχῳ (48, 961). 

Ἔχ τῶν τοιῶν τούτων Διονύσων ὁ μὲν Βρόμιος φαΐνεται 

αὐτὸς ὁ παλαιὸς ὁ ἐν τῇ τρίτῃ ἐνσαρχώσει τοῦ Νόννου μνη- 

μονευόμιενος, ὁ δὲ Ζαγρεὺς ὃ τελευταῖος καὶ δωδέκατος, υἱὸς 

τῆς Ὀλυμπιάδος Σελήνης καὶ τοῦ τριελίχκτου ὄφεως, τὸν ὁποῖον 

ὁ ποιητὴς διὰ μαχρῶν ψάλλει ἐν τῷ ἕκτῳ ἄσματι γεννηθεντα 

ἐκ τῆς Περσεφόνης Σελήνης καὶ τοῦ εἰς δράχοντα μεταύλη- 



ο τ΄. ΕΙΣΙΑΤ ΩΤ: 

θέντος Διὸς ΓΑμμῶωνος), καὶ ὁ τρίτος, μετεμψύχωσις τοῦ πρώτου 

τρίτου, πατὴρ τοῦ ὁμωνύμου αὐτῷ υἱοῦ τῆς Αὔρας. Τὸ περὶ 

τῆς Μυσῆς Τιτανίδος ἐπεισόδιον εἶνε ἴδιον τοῦ Νόννου ἐπινόημα, 

ἐπειδὴ οὐδεὶς λόγος περὶ ταύτης καὶ τῶν γεννητόρων αὐτῆς 

φέρεται ἐν τοῖς παλαιοτέροις μυθογράφοις, ἑπομένως ἡ Αὔρα 

ἀνήκει εἰς τὴν γενεὰν τῶν σπαραξάντων τὸν δεύτερον Διόνυσον 

Ζαγρέα Τιτάνων. Οἱ Τιτᾶνες οὗτοι χαλούμενοι καὶ Ὑπερή- 

νγορες, ὡς ἀπόγονοι τοῦ Τρῳὸς Ὑπερήνορος, εἰσὶν αὐτοὶ οἵ 

Ρωμαῖοι οἱ τὸν Χριστὸν φονεύσαντες, χατὰ τὰ ᾿Ομηρόχεντρα 

τῆς Εὐδοχίας - τοῦτο ρητῶς ὁμολογεῖ ὁ νεοπλάτωνιχὸς Ὀλυμ.- 

πιόδωρος λέγων ὅτι διὰ τῶν ὑπερηνόρων τούτων Τιτάνων 

ἠννοοῦντο αὐτοὶ οἱ Ῥωμοῖοι. ᾿Εν τῷ παρατεθησομένῳ περὶ Ὁ- 

μήρου ᾿Αλεξάνδρου ποιήματι τοῦ ᾿Αλλατίου, ὁ θεὸς διώχεται 

ὑπὸ ἀνδρὸς φέροντος κλίμακα, σύμθολον τῆς εἰς οὐρανοὺς ἀνα- 

βάσεως τῶν ἀνταρτῶν Γιγάντων. 

Τὸ ὄνομα τῆς Τιτανίδος Αὔρας εἶνε συνώνυμον αὐτῷ τῷ 

ἀνέμῳ, ὡς ἐπανειλημμένως δηλοῦται ἐν τῷ ποιήματι, 

ἐκ στ ἐπώνυμίῃ, δέρκα! ἔργῳ 
ὀξύτατον δρόμον εἶχεν ὀρειάσι σύννομος αὔραις (280). 

-ν 3 ᾿) ΙΝ ΕῚ “- 

᾿Αλλὰ τὸ αὐτὸ ὄνομα ἀπεδίδετο ἐπὶ τοῦ ᾿Αναστασίου χαὶ 

εἰς τοὺς ᾿Ισαύρους, ὡς δῆλον ἐχ τοῦ ἑξῆς μονοστίχου ἐν τῇ 

᾿Ανθολογία ἐπιγράμματος ἀδήλου ποιητοῦ (ΙΧ, 591). γ ΟΕ 

αὔραις ἶσα θέουσιν ὅθεν λάχον οὔνομα τοῦτο. 

Εἶνε γνωστοὶ οἱ κατὰ τοῦ ἀτιθάσσου χαὶ λῃστρικοῦ τού- 

του λαοῦ πόλεμοι τῶν Ρωμαίων, χαὶ ἡ μέχρις αὐτοῦ τοῦ ᾽Ανα- 

στασίου ἀτελὴς ὑποταγή τῶν. Μὴ ἀρχούμενο: οἱ Ἴσαυροι εἰς 
Α " ’ 7) “- » γ Ν ᾿ ᾽ Α ε , 

τὰ ἐλεύθερα ὄρη των, συνεχῶς ἐφώρμων καὶ εἰς τὰς ὁμόρους 

ἐπαρχίας μέχρι Φρυγίας χαὶ Μυσίας διασπείροντες τὴν φρίχην 
ἢ ᾿ Μ ᾿ τὰ ἣ ᾿ “- , “ὦ 

χαὶ τὸν ὄλεθρον. Εἰρηνεύσαντες διὰ τοῦ προχατόχου τοῦ ᾽Ανα- 

στασίου χαὶ ὁμοεθνοῦς βασιλέως Ζήνωνος, μετὰ τὸν θάνατον 



ΕἸΣ ΑΤ ὩΥ ὁζ', 
ξ΄ , 

τούτου ἐχρησίμευσαν ὁ κυριώτατος πυρὴν τῶν χατὰ τοῦ ἀνα- 

μορφωτοῦ βασιλέως ἐπονειδίστων ρᾳδιουργιῶν τῆς τότε ρωμαΐ- 

ζούσης ἐκκλησίας. Ἐνῷ ἅπαν τὸ βυζαντινὸν χράτος εἶχεν 

ὁπωσδήποτε παραδεχθῆ τὸ ὑπὸ Κωνσταντίνου προτιμιηθὲν θρή- 

σκευμα, οἱ Ἴσχυροι μόνοι παρουσιάζονται ὡς μὴ ἀναγνωρίζον- 

τες τὸ πολιτιχόν τε καὶ θρησκευτιχὸν χαθεστώς. Εἰς ἐξευμε- 

γισμὸν τοσοῦτον ἐπικινδύνων ἐχθρῶν οἱ ἐν Βυζαντίῳ εἶχον 

ἱδρύσει ἰδιαίτερον ταμεῖον προωρισμένον οὐ μόνον εἰς ἀγορὰν 

τῆς εἰρήνης, ἀλλὰ καὶ εἰς ἄγραν χριστιανιχῶν ψυχῶν" ἐπὶ τῷ 

τελευταίῳ ἰδίως σχοπῷ τὰ Ἰσαυριχὰ λεγόμενα χρήματα 

εἶχον ἐμπιστευθῇ εἰς τὴν ἐκχχλησίαν, Ὁ τότε πατριάρχης 

Εὐφήμιος, ἄγριος χαὶ φανατιχὸς πρόμαχος τῆς τότε λεγομένης 

ὀρθοδόξου μερίδος, οὐδόλως συμπαθῶν πρὸς τὸν ᾿Ανχστάσιον, 

ἀφοῦ πολυειδῶς ἐταπείνωσε τοῦτον πρὸ καὶ ἐν τῇ βασιλείᾳ, ἐπὶ 

τέλους προσέφυγεν εἰς τὸ ἡρωϊκὸν φάρμακον τῆς ἀνατροπῆς 

του διὰ λῃστρικῆς ἀνταρσίας, ὑποκινηθείσης χαὶ διατηρηθείσης 

διὰ τῶν ἱερῶν χρημάτων. ᾿Αλλ᾽ ὁ ᾿Αναστάσιος ἐγκαίρως προῖ- 

δὼν τὸν κίνδυνον, συνεκέντρωσε μεγάλας στρατιωτικὰς δυνάμεις 

χαὶ πατάξας τοὺς ἀντάρτας ὑπέταξεν ἐντελῶς χαὶ αὐτὴν τὴν 

ἸΙσαυρίαν " τὸ γεγονὸς τοῦτο ἀνήγγειλεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν 

πατριάρχην δὶ εὐφυοῦς ἐπιστολίου « αἱ εὐχαί σου, ὦ μέγα, 

τοῦς φίλους σου ἀπησοόλωσαν », χαὶ μετ᾽ οὐ πολὺ σύνοδος 

ἐχκλησιαστιχὴ καθαιρέσασα τὸν Εὐφήμιον ἔδειξεν αὐτῷ τὴν εἰς 

τὰς ἐρήμους τῆς ᾿Δρμενίας πορείαν, 

Ἡ ὑπὸ τοῦ ᾿Αναστασίου ὑποταγὴ τῶν ἸΙσαύρων ἐξυμνήθη 

ὑπὸ τῶν τότε ἱστορικῶν ὡς μέγα χαὶ ἀληθῶς ἔνδοξον γεγονὸς, 

διὰ τὸν λόγον δὲ τοῦτον ὁ ρωμαΐζων Πρισχιανὸς θεωρεῖ αὐτὸν 

ὡς ἀληθὴ ἀπόγονον τοῦ Πομπηΐου, πρώτου ὑποτάξαντος, ὡς 

γνωστὸν, τὸ αὐτὸ ἔθνος. 

ΓΑν παραδεχθῶμεν ὅτι ἡ μετὰ τὸν δεύτερον Βάχχον 

(Αλέξανδρον) τρίτη τοῦ Διονύσου ἐνσάρχωσις εἶνε αὐτὸς ὁ 



οΟ ἢ. ΕΙΣΑΓΏΩΓΉΗ. 

Αὐναστόσιος, συγγενὴς, ὡς Δωριεὺς ᾿ΕἘπιδάμνιος, τοῦ. Ἡρακλέους 

χατὰ Προχόπιον, ἔχομεν ἐν μὲν τῷ εἰς τοῦτον πανθεϊστικῷ 

ὕμνῳ αὐτὴν τὴν θρησχευτιχὴν πίστιν τοῦ βασιλέως, μονοθεΐστοῦ 

ἤ μονοφυσίτου ὡς ἔλεγον οἱ διὰ κενῶν λέξεων ἀποχαλύπτον- 

τες τὰ πράγματα, ἐν δὲ τῇ ὑποταγῇ τῆς Αὔρας οὐ μόνον 

τὴν ὑποδούλωσιν τῶν Ἰσαύρων ἀλλὰ καὶ τὴν ἔκτοτε ἀοξα- 

μένην ἐπίσημον ρῆξιν τῆς ἑλληνικῆς ᾿Ανατολῆς πρὸς τὴν 

Ῥωμαϊχὴν παράδοσιν . Τὸ τελευταῖον τοῦτο μεγονὸς πρὸ πολ- 

λοῦ παρετήρησεν ὁ μακαρίτης γάλλος ᾿Αλθέρτος Ἰυιποπί, ὑπο- 

δείξας τὴν ἐν τῷ Νόννῳ ἐπιχρατοῦσαν ἀχατανόητον περιφρό- 

νῆσιν πρὸς τὸ Ρωμαϊχὸν ὄνομα, καὶ συστήσας τὴν σπουδαίαν, 

μελέτην τοῦ περιεργοτάτου ἀλληγορικοῦ αὐτοῦ ἔπους. 

Τὸ ἐπεισόδιον τῆς Αὔρας ἐξήσχησε μεγάλην ἐπιρροὴν ἐν 

Βυζαντίῳ, ὡς δηλοῦται ἐκ τῶν μέχρις ἡμῶν περιελθουσῶν 

ἀπηχήσεων τοῦ μύθου. Ὃ ἀναγινώσκων τὸ Κρητικὸν δοᾶμια 

« Γΐπαρις » ἐυκόλως ἀναγνωρίζει ἐν μὲν τῇ μισάνδρῳ χυνηγῷ 

Πανωρήα τὴν τοῦ Νόννου Αὔραν, ἐν δὲ τῷ Γίπαρι τὸν Διόνυσον, 

μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι ἐν τῷ ποιμενικῷ ἡμῶν δράματι, ἀντὶ τῆς 

παρὰ Νόννῳ βίας, ἐπέρχεται γάμος οἰχειοθελὴς δὲ αὐτῆς τῆς 

ἐπεμόάσεως τῆς ᾿Αφροδίτης. Πρὸς τὴν Αὔραν ταύτην σχετί- 

ζεται χαὶ ἡ [ματιὰ χαὶ Αὐτὰ λεγομένη τοῦ Πετράρχου, ὡς 

καὶ ἡ ΕἸατηπιοίία τοῦ Βοχχαχίου μετάφρασις οὖσα τοῦ ἕλλη- 

νιχοῦ λαύρα ἐν τῇ σημασίᾳ τῆς ἐρωτικῆς φλογός, Ὅτι δὲ καὶ 

παρὰ Βυζαντινοῖς ἐκυχλοφόρουν ποιητικαὶ συνθέσεις βασιζόμεναι 

υὲν ἐπὶ τοῦ Νόννου, σχετίζουσαι ὅμως τὴν Αὔραν χαὶ πρὸς 

αὐτὴν τὴν Θεοτόχον, δηλοῖ ποίημα τοῦ Θεοδώρου Προδρόμου 

παριστῶντος τὴν Παναγίαν διὰ ὑόνης τῆς εἰσπνοὴς τοῦ ἀνέμου 

χύουσαν (1). Ἢ ἐναγὴς αὕτη τοῦ ἀνέμου παρέμθασις ἐν τῷ 

(1) Τὸ ποίημα τοῦτο ὡς καὶ πολλὰ ἄλλα ἀνέχδοτα τοῦ Προδρόμου 

δημοσιευθήσονται προσεχῶς. 



ΦΙΠΊΣΙΑ ΤΩ ἼΗΙ. οθ΄. 

χριστιχνιχῷ μυστηρίῳ, εἰς ἥν ἀνχφέρεται χαὶ ὃ παῤ ᾿Αλλατίῳ 

τόχος τῆς Ἥρας, ἐλήφθησαν ἐκ τοῦ Νόννου, ὅστις παριττᾷ τὴν 

λυσσάδα νύμφην δικαιολογοῦσαν τὴν χαὶ αὐτῇ ἀχατανόητον 

πλήρωσιν τῆς γαστρὸς διὰ θαυμασίου παρεμθάσεως ἐναερίου 

πνεύματος (στ. 872). Ἢ αὐτὴ ἀνεμοχύησις ἀπαντᾷ χαὶ ἐν 

Στρατιωτιχῷ ἔπει περὶ ᾿Αττίλα. 

Περὶ τῆς Αὔρας ταύτης χαὶ Λαύρας λεγομένης πολλὰ δύ- 

γαταί τις νὰ γράψῃ, ἂν θελήσῃ μάλιστα νὰ εἰσδύσῃ καὶ εἰς 

τὸν λαδύρινθον τῶν ἁγιογραφικῶν μύθων. Αὐτοῦ τοῦ ἱδουτοῦ 

τῆς ἐν Παλαιστίνῃ περιωνύμου μονῆς τῆς Μεγάλης Λαύρας, Σά- 

βα τοῦ ἡγιασμένου, ὃ βίος ἔχει πολλὴν σχέσιν πρὸς τὴν Τι- 

τανίδα νύμφην, ἤτοι τὴν ἐν ἀκχρωρείαις χαὶ ἐρήμοις σπηλαίοις 

καὶ μετὰ λεόντων καὶ ἄλλων θηρίων ἐνδιαίτησιν. Εἶνε γνω- 

στὸν ὅτι ὁ Καππαδόχης ἅγιος ἤκμαζεν ἐπὶ ᾿Αναστασίου, χαὶ 

υὴ ἀναμιχθεὶς εἰς τὰς τότε θρησχευτιχὰς ἔριδας, ἦλθε πολλά- 

χις εἰς Κωνσταντινούπολιν παρὰ τῷ βασιλεῖ ὡς ἀπεσταλμένος 

τοῦ τε ὑποδίχου πατριάρχου ᾿Ηλία χαὶ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν, ὁ 

δὲ ᾿Αναστάσιος εὐμενῶς δεξιωθεὶς τὸν ἀληθῆ τοῦτον ἅγιον, οὐ 

μόνον ἐπένευσεν εἰς τὰ αἰτήμχτά του, ἀλλὰ καὶ χρυσοῦ κατά- 

φορτον προέπεμψιν εἰς Παλαιστίνην. 

Τὸ περιεργότερον ὅτι ἡ μυστηριώδης αὕτη Αὖρα συνδέε- 

ται πρὸς αὐτὸν τὸν Κωνσταντῖνον, χαὶ πιθανῶς εἰχκονίζει αὐ- 

τὸ τὸ λαύχρον αὐτοῦ, καὶ ἰδίως τὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ εἰσχχθεῖσαν ἐν 

Βυζαντίῳ Ρωμιαϊκὴν παράδοσιν, τὴν ὁποίαν ὑπέσχαψεν ὁ ᾿Ανα- 

στάσιος" διὰ τὸν λόγον τοῦτον οἵ Βυζαντινοὶ μῦθοι παριστῶτι 

τὸν Ἕλληνα βασιλέχ προσθχλλόμενον ὑπὸ ἀοράτων χεραυνῶν 
» ᾽ - “ - 7ὔ 7 ᾿" 

ἐν αὐτῷ τῷ τριχλίνῳ τοῦ Κωνσταντίνου, λεγομένῳ χαι Μα- 

γνχύρα, Μαρπα Αὐτὰ, ἐν ᾧ πιθανῶς κατέκειτο τὸ ἀπὸ ᾿Ανα- 

στασίου μὴ μνημονευόμενον πλέον Ῥωυαῖκον λαύχρον. ᾿Αγνω- 
ε Ἔα δι “ “ο , “ὁ τὭ ς 

στον ὁποῖον ἦν τὸ μυστηριῶδες τοῦτο λαύχρον, ἢ μᾶλλον ὁ- 

ποῖον ἱερὸν λείψανον ἐκαλύπτετο ὑπὸ τὸν φλόγινον πέπλον, 



ἡ. ΕἸ ΣΑΣ : 

εἰς ὃν ὥφειλς τὸ ὄνομά του (λαύρα, φλὸξ, παρ᾽ Ἡσυχίῳ). 

Εἴτε χεραυνίτης λίθος, βχίτυλος ὑπὸ τῶν παλαιῶν καλούμενος, 

ἀστροπελέκι δὲ ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἔτι ὀνομαζόμενος, εἴτε ἱερὸν 

ὀστοῦν ἀπαράλλακτον ὡς τὰ ἐν Δωδώνῃ ἀναχαλυφθέντα ὑπὸ 

τοῦ χ. Καραπάνου, ἦν τὸ ἀληθὲς τῶν Βυζαντινῶν λαύαρον, τὸ 

βέδαιον ὅμως ὅτι πάντες ὡς πέπλον παριστῶσι τὸ βυζαν- 

τινὸν παλλάδιον τοιοῦτον τὸ περιγράφει καὶ ὁ ᾿Αριόστος, μα- 

θὼν βεθαίως τὸ γεγονὸς ἀπὸ τοῦ φίλου του Μαρούλλου, καὶ 

γράφων ὅτι αὐτὴ ἡ εἰς Κωνσταντινούπολιν μεταφορὰ τῆς ἕε- 

ρᾶς ταύτης λαύρας ἦν ἡ κυρία ἀφορμὴ τοῦ πρὸς τὸ Βυζάν- 
τιον μίσους τῆς Ρώμης: 

Εταπ ἀθρ]1 ἃπΠπῚ ΔΡΡΥΘΒ80 ὁμ6 ἄπο τηϊ]ἃ 

ομ6 ἴὰ 46] τίοοο ρῥϑαϊρ]οη ἰγαραπηΐο ; 

πὰ ἀοη26114 46116 ἴουτα α᾽ 1118, 

ΟὨ᾽ νϑὰ ἴἰ [ἌΓΟΣ Ῥγοίθίιοο οοπριαηΐο, 

οοη Βίυπαϊο αἱ ουύδῃ ἰθιρο 6 00Π ΥἹρΊ 8 

Ιο ἴθοθ ἀϊ βὰ8 πῃ Αἱ ἰαΐΐο ραπίο, 

Οεδβαπάγα πὰ ποιηϊπαία, δα 4] ἔγαΐβ!]ο 

ἰπο]ῖύο ΕΠ ον ἴθοθ ἀπ 6] ἄοπ ἀϊ 416]]ο... 

Μὰ Ῥοὶ ομ᾽ ἃ ὑγδάϊπηθηΐο δ 1ὰ πηοῦΐθ, 

6 ἔχ Ἴ Ρόροὶ Τνοίδπ ἀδ᾽ Οατϑοὶ «πιίο.... 

ΝΘπΘΙαὸ ΘΌΡ6 11 Ῥϑαϊρ!οηθ π᾿ Βουίθ, 

00] 4816 ἃ οδρίδαν ὐθῆπθ ἴπ Εἰρτο, 

ΟΥ̓́Θ 8ἃ] τ Ῥγοῖθο |ο ἰδβοϊὸ, 86 σγ 0186 

Ια π|091}16 ΔΥ͂ΘΥ Οἢ6. 416] ἐἰγῶπ ΟἹ] (0188. 

ἘΠΘπα ποιηϊηαία ΘΡἃ οΟ]οΪ, 

ῬΟΙΓ ουΐ]ο Ῥδαϊρ]οηθ ἃ Ῥγοΐθο ἀϊθάθ; 

Ο6. ῬΟΪ Βισορθ86 ἴῃ πηᾶῃ ἀ6᾽ ΤΟΪΟΙΠΙΘΙ, 

απο οἰ6. ΟἸθοραίνα π ἔχ ογθάθ. 

4116 ροπίο α᾽ Αρτῖρρα ἰοϊίο ἃ [οἱ 



ΝΥΣ ΑΓ ΟΥ Ἑ. πα΄. 

Π6] πηϑι Τιοοαάϊο ἔὰ οοπ αἰίγο Ῥγθᾶθ, 

ἴῃ πιᾶὰπ 4’ Απριβίο 6 αἱ ΤΊΡοΥ]Ο συ 9Πη6, 

6 'π Βομιὰ 51η ἃ Οοβίδηιη 51 θῃηθ, 

4.61 Οοπίαπέϊη, Αἱ οὐ ἀ016} 81 ἀθ09 

Ια Ὁ611α Τἰα]1ὰ Πποὸ ΟἿΣΊ 11 οἱθίο. 

Οοβίαπίϊπ, ΡοΪ ὁμ8 Ἶ Τϑυοῦο ρ]᾽ ἱπουοῦο, 

Ρουὸ ἴῃ ΒΙσϑησῖο 1] ΡυθΖίοβϑο Υ6]0 (1). 

Ὃ περίεργος περὶ τοῦ Τρωϊκοῦ λαυάρου Ὁ παλλχδίου οὗ- 

τὸς μῦθος ἐξηγεῖ τοὺς ἐν Βυζαντίῳ ἐπιχρατήσαντας ὁμοίους 

περὶ καταστροφῆς τῆς Μητρὸς Αὔρας ὑπὸ ᾿Αναστασίου, χαὶ τῆς 

κεραυνώσεως αὐτοῦ: « Λέγεται οὖν ὃ τρίκλινος τοῦ μεγάλου 

Κωνσταντίνου ἡ Μαγναύρα " περιπατοῦντος ἐν αὐτῇ ποτε ΄Α- 

ναστασίου τοῦ Δικόρου, τῷ κζ΄ ἔτει τῆς αὐτοῦ βασιλείας καὶ 

τετάρτῳ μηνὶ, βρονταὶ καὶ ἀστραπαὶ γεγόνασι πρὸς τὸ παλά- 

τιον πάντων ὃ ἀδημονούντων χαὶ φευγόντων ἀπὸ τόπου εἰς 

τόπον, χαὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ βασιλέως φεύγοντος ἐν ἑνὶ τῶν χοι- 

τωνίσχων, ὧν ἔχτισε, καὶ χατέθη ἐκεῖσε ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ, ὥ- 

στε αἰφνιδίως εὑρεθῆναι νεχρόν. Φασὶ δὲ αὐτὸν μετὰ τὸ τα- 

φῆναι εἰς τοὺς ᾿Αγίους ᾿Αποστόλους μεθ᾽ ἡμέραν βοᾷν : Ἐλεή- 

σατε, ἐλεήσατε χαὶ ἀνοίξατε. Τῶν ἀνημοναρίων δὲ εἰπόντων, 

ὅτι ἄλλος βασιλεύει, ἔφη: Οὐδέν μοι μέλει, εἰς μοναστήριον ὑ- 

πάγετέ με, καὶ ποιήσατέ με μοναχόν. Οἱ δὲ εἴχσαν αὐτόν. ΔΛέ- 

γεται μετά τινα χρόνον τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἀνοιγῆναι, καὶ εὑρε- 

θέντα αὐτὸν φαγόντα τοὺς βοαχίονας αὐτοῦ, καὶ τὰ χκαλλίγια 

ἃ ἐφόρει. Ἔχραξε δὲ μεγάλως: ὦ Μάνα, ἀπὸ τῆς Αὔρας 
» , 

ἀπόλλυμαι. Τῆς δὲ φωνῆς ταύτης ἤχουσάν τινες τῶν ἀνθρώ- 

[1] Οναπάο Εἰπιγίοβο, οἀπίο ΧΗΥ͂, 79--84, 



- Β΄. ΕΥ̓ ΣΑΙ ΠΕ: 
πὼν αὐτοῦ, καὶ διὰ τοῦτο ἐχλήθη ὁ τρίχλινος αὐτοῦ Μαγναύ- 

ρα, ἀπὸ τοῦ Μάνα χαὶ Αὔρα τοῦ πυρός. » (1). 

Ἡ ἄνω διήγησις ἔχει τοσαύτην σχέσιν πρὸς τὰ περὶ Ζω- 

ροάστρου χαὶ τοῦ Περσικοῦ παλλαδίου μυθευόμενχ, ὥστε αὕ- 

τὴ χαὶ μόνη ἀρκεῖ εἰς βεδαίωσιν ὅτι τὸ βυζαντινὸν λαύαρον 

ἔλαθε τὴν ἀρχὴν ἐκ τοῦ περσικοῦ πυρσοῦ (2). Ποὸς τὸν μῦ- 

θον τοῦ λαυάρου πιθανῶς σχετίζονται χαὶ τὰ ὑπὸ τοῦ νῦν δη- 

μοσιευομένου ᾿Ανωνύμου γραφόμενα περὶ αἰχμαλωσίας τοῦ Κων- 

σταντίνου ὑπὸ τῶν Περσῶν, χαὶ θαυμασίας αὐτοῦ λυτρώσεως 

ἐν χαιρῷ τῆς θυσίας. ἧ 
᾿ ᾽ 

Καὶ οἱ ἄλλοι δὲ βυζαντινοὲ μῦθοι περὶ ᾿Αναστασίου, ἥτοι. 

ὅτι ὁ θεὸς παρουσιασθεὶς τῷ ἀπήλειψε δεκάδας ἐτῶν ἐκ τῆς 

ζωῆς, τὴν αὐτὴν ἔχουσιν ἀρχὴν, δηλαδὴ τὸ πρὸς τὴν Ρωμαΐῖ- 

χὴν Αὔραν ἁμάρτημά του" τὰ γεγονότα ταῦτα χαὶ μόνα ἀρ- 

χοῦσιν εἰς ἀπόδειξιν ὅτι ὁ ὑπὸ τοῦ Νόννου ἀδόμενος βιαστὴς 

τῆς Αὔρας Διονύσιος εἶνε αὐτὸς ὁ ᾿Αναστάσιος. 

ἊΑν ἡ ἐν τῇ ἱστορίᾳ εἰσθφολὴ τοῦ περὶ Αὔρας μύθου ἦν 

ἑνιαῖον γεγονὸς, ἠδύνατο νὰ παρερμηνευθῇὴ διχφοροτρόπως" ἀλλ᾽ 

ἡ βυζαντινὴ ἱστορία στηρίζεται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐπὶ τοῦ 

μύθου. ᾿Ενῷ ὁ Νόννος ἔψαλλε διὰ τοῦ θαυμασίου ἔπους αὐτοῦ 

τὴν νέαν τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἐνσάρκωσιν, ἕτερος σύγχρονος, σο- 

(1) ᾿Ανώνυμος ἐν Μίρπο, ῬαϊΓ. Θγάθοα ΟΧΧΙΙ, σ, 1204. 

(2) « Ἔξ οὗ ἐγένετο χαὶ Ζωροάστρης ὃ περιβόητος Περσῶν ἀστρο- 

νόμος, ὃς μέλλων τελευτὰν ηὔχετο ὑπὸ οὐρανίου πυρὸς ἀναλωθῆναι, 

εἰπὼν τοῖς Πέρσαις, ἐὰν καύσῃ με τὸ πῦρ, ἐκ τῶν καιομένων μου ὀ- - 

στέων λάδετε χαὶ φυλάξετε, χαὶ οὐχ ἐχλείψει τὸ βασίλειον ἐχ τῆς χώ- 

ρᾶς ἡμῶν, ἕως οὗ φυλάττετε τὰ ὀστᾶ μου. Καὶ εὐξάμενος τῷ ᾽Ωρίωνι 
ὑπὸ ἀερίου πυρὸς ἀνηλώθη, χαὶ λαύόντες οἵ Πέρσαι ἀπὸ τῶν τεφρωθέν- 

τῶν ὀστέων αὐτοῦ ἔχουσι φυλάττοντες ἕως ἄρτι. » Μαλαλᾶς σ. 18, ἔχδ. 

Βόννης. 



ΒΑ ΕῪ: πΥ΄ 
βαρὸς ἱστορικὸς, ὁ Μιλήσιος Ἡσύχιος, διέπλαττε τὴν πρώτην 

περιελθοῦσαν ἡμῖν ἱστορίαν τοῦ Βυζαντίου ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ 

αὐτοῦ μύθου. Δυστυχῶς ἐλάχιστα ἀποσπάσματα περιῆλθον ἡ- 

μἷν τοῦ μεγάλου ἱστορικοῦ τοῦ ᾿Αναστασίου χαὶ τοῦ ᾿Ιουστι- 

γιανοῦ, ἕν δὲ τούτων τὸ καὶ ἐξαγέστερον ἀφορᾷ εἰς τὴν μυ- 

θώδη χτίσιν τοῦ Βυζ αντίου. ΓΑγνωστον ἂν ἐκ τοῦ αὐτοῦ ἱ- 

στοριχοῦ παραλαδὼν ὁ Μαλαλᾶς ἀφηγεῖται, πῶς αὐτὸς ὁ ᾿Αλέ- 

ξανδρος στήσας ἐν Βυζαντίῳ τὸ στρατόπεδόν του, ἵδρυσε τὸ 

ἀπ᾿ αὐτοῦ ὀνομασθὲν Στρατήγιον, καὶ περάσας εἰς Χαλκηδόνα 

ἔχτισς τὴν Χρυσούπολιν (1). 

Ἡ παῤ Ἡσυχίῳ ἵδρυσις τῆς μελλούσης ἕδρας τοῦ νέου Ρω- 

μαϊχοῦ χράτους ἔχει τὸ κοινὸν πρὸς τὴν τῆς ᾿Αλεζανδρείας, ὡς 

τὸν ὑπὸ Καλλισθένους μνημονευόμενον ἀετὸν, καταπτάντα χαὶ 

ἁρπάσαντα τὰ σπλάγχνα τοῦ θύματος καὶ ἀφέντα ταῦτα ἐπὶ 

ἑτέρου βωμοῦ, μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι τὸν ἀετὸν ἀντιχαθιστᾷ 

παὸ Ἡσυχίῳ κόραξ. Ὁ Ἡσύχιος μὴ παραδεχόμενος οὔτε ᾿Αρ- 

γείους οὔτε Μεγαρεῖς ὡς χτίστας τοῦ Βυζαντίου, ἀναφέρει 

ὡς κατ᾽ αὐτὸν ἀληθεστέραν τὴν παράδοσιν χαθ᾽ ἣν Ἰὼ ἡ ἡ Ἰνάχου 

διωχομένη ὑπὸ τῆς Ἥρας ἦλθεν εἰς Θράχην καὶ διαπεράσασα τὸν 

ὁπ αὐτῆς ὀνομασθέντα Βόσπορον, ἀφίχθη παρὰ τὸν ἐκεῖσε ἱ- 

δρυμένον βωμὸν τῆς νύμφης Σεμέστρης, καὶ ἐνταῦθα τεχοῦσα 

τὴν Κερόεσσαν ἔδοτο εἰς τὸν τόπον τὸ παραμεῖναν ὄνομα, Κέ- 

ρᾶς. Ἢ θυγάτηρ τῆς Ἰοῦς « τραφεῖσα παρὰ τῇ Σεμέστρῃ νύμ- 

φῇ χαὶ παρχδόξῳ μορφῇ λαμπρυνθεῖσα, πολὺ τὰς Θραχικὰς ὑ- 

περέθαλε παρθένους ν, τῷ τε θαλαττίῳ μιγεῖσα Ποσειδῶνι, τί- 

χτει τὸν χαλού"ενον πα τὴ τοὔνομα τοῦτο λχοόντα ἐχ τῆς 

θρεψάσης αὐτὸν κατὰ τὴν Θράκην νύμφης Βιζώηόι οὐ δος δὴν 

ἐπὶ τὴν ἀκμὴν τῆς ἡλικίας προέθαινξ, χαὶ τοῖς Θρᾳχίοις ἐν- 

(1) Μαλαλᾷς σελ. 192--193, ἐχδ. Βόννης. 



- δ΄. ἘΠΕ Σ ΑΙ ΤΉ: 

διέτριδεν ὄρεσι, φοδερὸς πρὸς τοὺς θῆρας καὶ τοὺς βαρδάρους 

φερόμενος, πρεσοείχς ὑπὸ τῶν τοπαρχούντων ἐδέχετο, σύμμα- 

χος αὐτοῖς εἶναι χαὶ φέλος ποοτρεπόμενος. » 

Οἱ μῦθοι οὗτοι βεθαίως ἐλήφθησαν ἐκ τοῦ Νόννου, ἐν δὲ 

τῇ Ἰοῖ, Σεμιέστρῃ καὶ τῇ Κεροέσσῃ ὑποχρύπτονται ἡ ᾿νὼ, ἡ 

Σεμέλη χαὶ ἡ Κερόεσσχ (σελήνη Ὀλυμπιὰς) μήτηρ τοῦ χε- 

βόεντος βάχχου, ἐν δὲ τῷ θηρευτῇ Βύζαντι διαγινώσκονταί τι- 

γὲς τῶν χαραλτήρων τῆς Αὔρας. Ὅτι ὁ Ἡσύχιος εἶχεν ὑπ᾽ ὄ- 

ψει τὸν Νόννον, δηλοῦται χαὶ ἐκ τοῦ κατωτέρω περὶ Φιδαλείας 

ἐπεισοδίου ἀπαραλλάκτου ἀπαντῶντος καὶ ἐν τοῖς Διογυσια- 

κοῖς (ΧΧΧΥΤ, 76 5478): 

Πρῶτος ἀθλος τοῦ Βύζαντος ἀναγράφεται ἡ ὑπὸ Μελίου 

βασιλέως τῶν Θρχχῶν πρόσχλησις εἰς τὴν θήραν τοῦ ταύρου, 

ὃν ὁ Βύζας ὑποτάξας θυσιάζει, τοὺς πατρῴους ἐξιλασκόμενος 

δαίμονας, δεύτερος δὲ ἡ κτίσις τῆς ὁμωνύμου πόλεως, τῆς ὁ- 

ποίας οἰκοδομεῖ τοὺς μαγιχοὺς πύργους, συνεργοὺς ἔχων τὰν ᾿Α- 

πόλλωνα χαὶ τὸν Ποσειδῶνα. Ἔν τοῖς ἐπεισοδίοις τούτοις ὃ 

Βύζας συγχέεται πρὸς τὸν Θησέα, δαμάζοντα χαὶ θύοντα τὸν 

Μαραθώνιον ταῦρον, καὶ χτίζοντα τὰς ᾿Αθήνας, ἡ δὲ χτίσις τῶν 

τειχῶν καὶ τῶν ἑπτὰ μαγικῶν πύργων, ἰσαρίθμων πρὸς τοὺς πλα- 

νήτας, ἀνχπολεῖ τὴν Τρῳάδα, χαὶ τὰς Θήθας, ἢ υμᾶλλαν τὴν 

τελευταίαν πόλιν ἐν ἢ ὁ Νόννος συγχεντροῖ τὰ πλεῖστα τῶν 

ἄθλων τοῦ Διονύσου, θεωρῶν ταύτας ὡς ἕδραν τοῦ χράτους, πι- 

θανῶς διότι τότε ἐν Θήύαις ἥδρευεν ὁ μέγας δοὺξ τῶν δ ΡΑ ΝΝ 

νῶν, ὡς χαὶ ὕστερον ἐπὶ τῶν Φοάγχων. 

᾿Αλλ᾽ ἔλθωμεν εἰς τὰ σύγχρονα γεγονότα. Κτίσας ὁ Βύζας 

τὴν πόλιν αὐτοῦ, ἄρχεται τῶν πολέμων πρὸς τοὺς ἐπαπειλοῦν- 

τὰς αὐτὴν τρεῖς ὁμόρους τῆς Θράκης βασιλεῖς, τὸν Αἷμον, τὸν 

Οδρύσην χαὶ τὸν Στρόμόον. Προχαλέσας εἰς μονομαχίαν τὸν 

πρῶτον, φονεύει! αὐτόν. Ὁ Ὀδρύσης ἐπωφεληθεὶς τῆς ἀπουσίας 

αὐτοῦ, ἐφορμᾷ χατὰ τοῦ Βυζαντίου καὶ πολιορκεῖ αὐτό " ἀλλ᾽ 



ΚΣ ΑΓ Πι) πε. 

ὴ οὐζυγος τοῦ Βύζαντος, ἡ θχυμχστὴ Φιδάλειχ « υνηδὲν ἐκ- 

πλαγεῖσα τὸ πλῆθος τῶν πολεμίων, ἀλλὰὶ τῇ γυνχιχείαᾳ. χρη- 

σαμένη χειρὶ διηγωνίσχτο τὸν βάροχρον τῇ τῶν δρχκόντων συμ.- 

μαχία" ὡς γλρ κατὰ τὴν πόλιν ὄφεις εἰς ὃν γωοίον συλλα- 

᾿ βοῦσα ἐφρούρει, ἀθρόοις τοῖς ἐναντίοις ἐμφανεῖσχ δίχην βελῶν 

καὶ ἀχοντίων ἔπεμπε τὰ θηρία, καὶ πλείστους λυμηναμένη τού- 

τῷ τῷ τρόπῳ διέσωσε τὴν πόλιν. » 

εκ Οὐ μετὰ πολὺ Στρόμθος ἀνὴρ τοὔνομα, καὶ αὐτὸς ἐκ 

Κεροέσσης τεχθεὶς, πόλεμον ἐπιφέρει τῷ Βύζαντι, πολλὴν ἐπα- 

γόμενος δύναμιν. ᾿Ανεκινεῖτο τοίνυν ἅπαντα τὰ Σχυθιχὰ γέ- 

γη, συνέτρεχον δὲ χαὶ οἱ τῆς Ἑλλάδος χρχτοῦντε: καὶ Ροδίων 

οὐχ εὐκαταφρόνητος δύναμις, ὅ τε τῆς γείτονος Χαλτηδόνος 

τοπάρχης Δίνεως, ἐκ Μεγάρων ἄποιχος ἐκεῖσε γενόμενος... 

ὡς οὖν σὺν πλείοσι ναυσὶν ὁ Δίνεως εἰς συμμαχίαν ἧχε τοῦ Βύ- 

ζαντος, ἡ δυνηθεὶς παρορμῆσαι τῇ πόλει, ἄρτι τοῦ βασιλέως 

αὐτῶν Βύζαντος ὑεταλλάξαντος, καὶ τοῦ δήμου παντὸς ἐν ἀ- 

γωνίᾳ τυγχάνοντος, πρὸς τὸν χκαλούμενου ᾿Ανάπλουν ἀφίκετο, 

ἔνθα χαὶ διατρίψας Ἑστίας τὸν τόπον ὠνόμασε. Μιχρῷ γε μὴν 

ὕστερον διχοὰς ἐν τῇ πόλει, χαὶ τοὺς βχρθάοους ἀπωσάυιενος, 

αὐτὸς ἐστρατάγησε τοῦ δήμου τῶν Βυζαντίων, καθ᾽ οὗς δὴ χρό- 

νους χαὶ δραχόντων πλεῖστα γένη ἐπεφοίτησε τῇ πόλει. » (1) 

Ἔκ τῶν ἄνω ἐχτεθέντων πρὸς τοὺς Θρᾷκας πολέμων τοῦ 

Βύζαντος, βλέπομεν ὅτι ἕνα μὲν τῶν πολεμίων βασιλέων ἀ- 

πέχρουσεν αὐτὸς οὗτος, τὸν Αἷμον, τὸν ᾿Οδρύσην ἡ σύζυγός 

του Φιδάλεια, χαὶ τὸν τρίτον ὁ ἐν τῇ στρατηγίᾳ διάδοχος τοῦ 

Βύζαντος Δίνεως ὁ Χαλχηδόνιος. 

Τρεῖς Θρᾳκιχὰς ἐπιδρομὰς χατὰ τοῦ Βυζαντίου ἀναγράφει 
1 ἡ ἱστορίχ ἐπὶ τῶν γαμορῶν καὶ διαδόχων τοῦ Λέοντος Α’, Ζή- 

[1] Ἐγαρπιοπία Ἡ  β(ουἸοουυπι ΟΥϑθοοῦιπὶ δὰ, ΜΝ Π]ον, ΤΥ, δ, 149--5]. 



ἄξιο; ΕἾΣΙ ΤΉ; 

νωνος καὶ ᾿Αναστασίου, τὰς μὲν δύο τῶν Γότθων καὶ ὁμωνύ- 

ψὼν Θεοδωρίχων, τὴν δὲ τρίτην τοῦ Βιταλιανοῦ. Τὸ ὄνομα 

ἑνὸς τῶν ἐπιδρομέων Θεοδωρίχων, χαλουμένου χαὶ ϑύγϑθο (1), 

εὐχόλως ἀναγνωρίζομεν ἐν τῷ προσημειωθέντι Στρόμόῳ.. Εἶνε 

γνωστὸν πῶς ὁ Δήνων ἀποχρούσας τὸν Στράθον τοῦτον, ἀπέ- 

στεῖιλεν εἰς Ρώμην τὸν ἕτερον Θεοδωρῖχον, ὅστις καὶ ἐδασίλευ- 

σς καθαιρέσας τὸν ὁμοεθνῇ του Ὀδόαχρον. Τὸν τρίτον χατὰ 

τοῦ βιταλιανοῦ ἐπερχίωσεν αὐτὸς ὁ ᾿Αναστάσιος (514.) 

Ὁ Θρᾷξ οὗτος ἐπιδρομεὺς συγχέεται ἐπίτηδες πρὸς τὸν 

Στρόμύόον καὶ τὸν ἐν Ρώμῃ βασιλεύοντα Θεοδωρῖχον, διότι ἀλη- 

θῶς πρὸς τὸν τελευταῖον συνεννοούμενος ὁ ἀντάρτης ἔλαθε τὰ 

ὅπλα, χαὶ σύρων μεθ᾽ ἑαυτοῦ Γότθους, Οὔνους, Βουλγάρους καὶὲ 
͵ ϊ 

ἄλλους βχαρθάρους ἔφθχσεν εἰς τὸ Σωσθένιον ἢ τὸν ᾿Ανάπλουν, 

χαὶ ἐνταῦθχ στήσας τὰς σκηνάς του ἀπέκλεισε τὴν πρωτεύου- 

σαν. Ἵνα σύρῃ ὑπὲρ ἑχυτοῦ τοὺς ὀρθοδοξοῦντας, ὧν μεγάλη με- 
ε , 

ρὶς ἐν Κωνσταντινουπόλει συνεπάθει ὑπὲρ αὐτοῦ, ὁ Βιταλιανὸς 
,ὕ τ, “ Μ ΜΡ ε Δ ΄“ ᾽ 7 

διεκήρυξεν ὅτι ἔλαός τὰ ὅπλα ὑπὲρ τῆς κινδυνευούσης θρησχείας 

χαὶ πρὸς κάθοδον τῶν ἐζορισθέντων ὑπὸ τοῦ ᾿Αναστασίου ἐ- 
5» ’ὔ 

πισχόπων. Ὅτι δὲ τὴν μεγάλην ἐχείνην βαρθαριχὴν ἀνταρσίαν 

ὑπεχίνησεν αὐτὴ ἡ Ρώμη, δηλοῦσι καὶ ἄλλα μὲν ἰδίᾳ δὲ τὸ 

γεγονὸς, ὅτι ἅμα τῇ ἐπαναστάσει τοῦ Βιταλιανοῦ ἀπῆλθον ἐκ 

Ρώμης πολλοὶ ἐπίσχοποι ἐπὶ κεφχλῆς ἔχοντες τὸν τοῦ ΤΊοΙΠΟ 

Φνόδιον χαὶ τὸν παπικὸν ἀρχιδιάκονον Βιταλιανὸν, καὶ εἰς δια- 

χοσίους χαθ᾽ ὁδὸν συμποσωθέντες ἦλθον διὰ ξηρᾶς εἰς Ἡράκλειαν 

χαὶ ἀπήτησαν παρὰ τοῦ βχσιλέως τὴν συγαρότησιν συνόδου" 

ἀλλ᾽ ὁ βασιλεὺς, ταραχθεὶς ὡς εἰκὸς ἐπὶ τῇ ἐμφανίσει τοσού- 
, » Ἑ ᾽ Υ ᾽ Ἁ , “ ᾽ , 

τῶν λατίνων ἐπισχόπων, ἀπέπευψεν αὐτοὺς λέγων ὅτι οὐδέ- 

(2) « Ὑμποοάονίοιι5. διιΐοπι ΤΎΪΑΥΪ δ] 18. ΘΟΡΠΟΠΊΟΠίΟ ΒΙΓΔΡΟ ". Φογηδηᾶοβ ἀξ 

ΓΕβΠΟΓΙπῚ Ξιιοοοββίοης (ἐν ΜΌΓαίογΪ ϑουΙρίογ.5, 1, σ. 299.) 

» 



ΒΙΣΑΓΏΩΤΉΗ. πζ΄. 

ποτε διενοήθη τὴν συγχρότησιν νέας συνόδου. Οἱ λατῖνοι ἐ- 

πίσκοποι ὀλίγον παραμείναντες ἐν τῷ στρατοπέδῳ τοῦ ἀντάρ- 

του χαὶ βλέποντες ὅτι οὐδαμοῦ τῆς ᾿Ανχτολῆς τοῖς ὑπελείπε- 

τὸ ἐλπίς τις ραδιουργίας, ἐρρίφθησαν εἰς Μακεδονίαν καὶ τὸ ᾿1λ- 

λυριχὸν καὶ διεγείραντες ἐπισχόπους χαὶ λχοὺς χχτέῤχλλον τὰ 

πρῶτα σπέοματα τῆς πρὸς τὴν Ρώμην πολυετοῦς διτνέξεως πε- 

ρὲ ἐκκλησιαστικῆς ἐξαρτήσεως τῶν δύο τούτων ἐπαρχιῶν, διε- 

νέξεως ἣν ἐπὶ τέλους ἐπεσφράγισε τὸ μοιραίως ἐπελθὸν σχῖ- 

σμα μεταξὺ τῶν δύο ἀντίπαλων καὶ ὅλως ξένων ἐκχλησιῶν, ἢ 

μᾶλλον ἐθνιχοτήτων. 

Αἱ πρὸς τὴν ἐκκλησίαν διενέξεις αὗται τοῦ ᾿Ανχττασίου 

εἰσὶ σπουδαιότχται, ὡς τέμνουσαι νέχν ὁδὸν ἐν τῇ βυζαντινῇ 

χοονογραφίᾳ. ᾿Ενῷ πάντες οἱ μεγάλοι, χρονογράφοι τῆς περιό- 

δου ταύτης σχεδὸν ἐξηφανίσθησαν, ἐκ δὲ τῶν περισωθέντων 

ἐλαχίστων ἀποσπασμάτων κατανοοῦντες θρηνοῦμεν τὴν υεγά- 

λὴν ταύτην ἀπώλειαν, εὐλαδῶς ἐπροφυλάγθη ὑπὸ τῆς ἐχχλη- 

σίας μόνος ὁ Θεόδωρος ᾿Αναγνώστης, διακρινόμενος διὰ τοὺς μύ- 

θους καὶ ἰδίᾳ τὰς καπηλικὰς ὕόρεις κατὰ τοῦ βασιλέως, ὅστι: 

ὑπερήσπισε τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς ἐχχλησίας καὶ τῆς πολιτείας 

χατὰ τῆς ξένης ἐπεμθάσεως. Ὁ ἐχκλησιχατιχὸς οὗτος χρονο- 

γράφος ἀποτελεῖ τὴν βάσιν τοῦ ὕστερον ἐν τῷ σκότει τοῦ 

θριάμόοου τῆς ὀρθοδοξίας ἀναδειχθέντος ἐπισήμου τῶν Βυζαν- 

τινῶν χρονογράφου, τοῦ Θεοφάνους, ὅστι:, φιλορωμχϊχώτερος τοῦ 
" 

συναδέλφου αὐτοῦ, χαιρεχάκως ἀντιγράφει καὶ διχτρανοῖ μᾶ- 
«. Α Α -- ὰ ᾿ “« ᾽ 7 ἤ ἰνΆ 

λιστα τὰς χατὰ τῶν βασιλέων χαὶ τοῦ ἰδίου ἔθνους ὕόρεις. 

Τὴν ἀπώλειαν τῶν χρονογράφων τοῦ ᾿Αναστασίου μετὰ τῆς 

Ελλάδος δύναται νὰ θρηνήσῃ χαὶ ὁ ἄλλος κόσμος, διότι οὗ- 

τοι ἦσαν οἱ μόνοι ἀληθεῖς μάρτυρες τοῦ τότε τελεσθέντος δρά- 

ατὸς τῆς χαταστροφῆῇς τοῦ παλαιοῦ πολιτισμοῦ, τῆς μυστη- 

ριώδους εἰσθολῆς τοσούτων τέω: ἀνωνύμων βχρθάρων, καὶ τῆς 

ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀναδειχθείσης ἐν Βυζαντίῳ 

τῶν 



ἧς ἡ. ΕΙΣ ΑΤ ΤῊ: 

ρωμαϊχῆς παρχδόσεως (1)... Ἐν. τούτοις ἐκ -τῶν χατὰ τύχην 

διχσωθέντων δύο ᾿Ασιανῶν χρονογράφων, τοῦ τΞ ἐχχλησιαστι- 

χοῦ Εὐαγρίου καὶ τοῦ Σύρου ᾿Ιωσουὲ τοῦ Στυλίτου, βλέπομεν 

ὅτι ὁ ᾿Αναστάσιος, οὔτε ἐχθρὸς τοῦ ἀληθοῦς χριστιανισμοῦ ἦν, 

οὔτε ἀνεμίχθη τοσοῦτον εἰς τὰς ἐχκλησιαστιχὰς ἔριδας, αἵτι- 

νες εἶχον μὲν πρόφασιν τὸ θρήσχευμα, πράγυχτι ὅμως ἐπεδίω- 

χον τὴν παντοχρατορίαν τοῦ κλήρου, ὄνειρον τὸ ὁποῖον ἄχο- 

λούθως ἐξεπλήρωσε μὲν ἡ Ῥώμη, οὐχὶ ὅμως χαὶ ἡ βυζαντινὴ 

ἐχκλησία, ἥτις κενούς τινὰς μόνον τίτλους ὕστερον ἀπολαύσασα, 

ἔυιεινε μέχρι τῆς τελείας τοῦ χράτους καταστροφῆς ταπεινὴ 
ν 

τούτου θεραπαινίς. Εἶνε δὲ περίεργον ὅτι μετὰ τῆς ἐξαφανί- 

σεως τῶν χρονογράφων παρουσιάζεται χαὶ ὁ πρῶτος βυζαντι-᾿ 

(1) Εἶνε περίεργον ὅτι ἐν αὐτῇ τῇ ΙΣΤ’ ἑχχντονταετηρίδι ὃ γάλ- 

λος Ουϊηαυπις ἄθ ΒΕΙΙαν μνημονεύει ἐν προλόγῳ τῶν ἵστοριχῶν ᾽Ογδοά- 

δὼν αὐτοῦ χαὶ τὸν Ευβίαιμϊπ5 ἘΡΙΡμαπίι5, ἕνα τῶν σπουδαιοτέρων τοῦ 

ΑἸ ναστασίου χρονογράφων" ἂν πραγματικῶς ἐσώζετο τότε ὅ Εύὐστά- 

θιος οὗτος ᾿Επιφανιεὺς͵ οὐδὲν τὸ ἀπίθανον νὰ εὑρεθῇ που χαταχείμενος. 
Ν »᾽,4 ν᾿ ἊΝ Ξ-. ᾿ΑΨΈΒΗΒΕΕΝ ΄ τ, ἴδε - τ 

Καὶ αὐτὸς δὲ ὃ Θεόδωρος ᾿Αναγνώστης σωζόμενος μέχρι τῆς 1Δ' ἑχα- 

τονταετηρίδος περιῆλθεν ἣμῖν, ὡς γνωστὸν, ἐν τῇ συνόψει τοῦ Νιχηφό- 

ρου Ἰζαλλίστου. 

(2) « Οὗτος ὃ ᾿Αναστάσιος εἰρηνχῖός τις ὧν οὐδὲν χαινουργεῖσθαι 
“- 2 , πων ἈΝ ΜΩ͂Ν 3 ν , 

παντελῶς ἠδούλετο, διχφερόντως περὶ τὴν ἐχχλησιχστιχὴν χατάστασιν " 
Ἀν Κὶ Ν 5 , , ς , Ε , Ε , 

χαὶ διὰ παντὸς ἤει τρόπου, τάς τε ἁγιωτάτας ἐχχλησίας ἀταράχους 

υξίναι, ἅπαν τε τὸ ὕπήχοον βαθείχς εἰρήνης ἀπολαύειν, πάσης ἔριδος 

χαὶ φιλονεικίας ἐχ τῶν ἐχχλησιχστιχῶν τε χαὶ πολιτιχῶν πραγμάτων 

ἐχποδῶν γινομένων.» Βύζγριος [Μῖρμο, ΩΙΧΧΧΥΙ, σ. 2050.) ᾿Αλλὰ χαὶ 

ἐχ τοῦ ἐχχλησιαστιχοῦ τούτου γρονογράφου, ὡς χαὶ ἐχ τῶν πρὸ αὖ- 

τοῦ Σωχράτους καὶ Σωζομένου, ἐναγής τις χεὶρ ἀπήλειψε πολλὰχ μὴ 

συμφέροντα " οὕτω φέρ᾽ εἰπέϊν ἐν τῷ αὐτῷ μνημονευθέντι κεφαλαίῳ μνη- 
, Ν, ΑΔ ΚΨΆἈ Δ. ..} ,ὕ Ὁ , »} 

μονεύων ὃ ἱστοριχὸς τὴν χαθαίρεσιν χαὶ ἐξορίαν τοῦ πατριάρχου Ἐῤ- 

φημίου λέγει « ὡς προγέγραπται »; ἐνῷ πρὸ τοῦ χεφαλαίου τούτου οὖ- 

δὲν ἐξιστορεῖται δικαιολογοῦν τὴν τοιαύτην παραπομπὴν τοῦ ἱστοριχοῦ. 



ἘΣ ΚΑ ΚΓ ΗΝ. “πῦ΄. 

γὺς ἀπόλογος, ἀχριθῶς ἀφορῶν εἰς τὴν μυστηριώδη ταύτην ἀν- 

ταρσίαν τῶν ὑπὸ Βιταλιανὸν βχρθάρων χαὶ Ρωμαίων ἐπισκόπων 

χατὰ τοῦ ᾿Ανχστασίου. 

᾿Ενῷ ὁ ἀντάρτης, θαρρῶν εἰς τὸ μέγα ἐν Κωνσταντινουπό- 

λει κόμμα τῶν λεγομένων ὀρθοδόξων, ἀνέμενε τὴν παράδοσιν 

τοῦ ᾿Αναστασίου, αἴφνης προσθάλλεται ἐξ ἀπροόπτου, χατασυν- 

τρίόεται χαὶ αἰσχρῶς διώκεται ὑπὸ δαιμονιχοῦ ὅπλου πρῶτον 

ἤδη ἐμφανισθέντος ἐν τῷ χόσμῳ καὶ προερχομένου ἐκ τῆς ὁ- 

πλοθήχης τῶν ᾿Αθηνῶν, ἥτις δὲν ἠσχολεῖτο εἰς μόνην πλοκὴν 

αἱρέσεων, ὡς ψάλλει ὁ ᾿Ακάθιστος. Προσχληθέντες ὑπὸ τοῦ ᾿Α- 

ναστασίου ἔφθασαν εἰς βοήθειχν τῆς χινδυνευούσης Πόλεως οἱ 

Ε΄λληνες ναυτιχοὶ (νηΐτης στρατὸς ὡς λέγει ὁ Εὐάγριος), ἔχον- 

τες μεθ᾽ ἑαυτῶν χαὲὶ τὸν ᾿Αθηνχῖον φιλόσοφον Πρόκλον τὸν Β΄- 

ὁ φιλόσοφος παρέδωχεν εἰς τοὺς στρατηγοὺς τοῦ ᾿Αναστασίου 

τὸ ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐφευρεθὲν τότε Ἑλληνιχὸν πῦρ, ἢ ἄπυρον θεῖον, 

ὡς τὸ ὀνομάζει ὁ Μαλαλᾶς, εἰπὼν αὐτοῖς « ὃ δίδωμέ σοι λά- 

βς, καὶ ἔξελθε κατὰ τοῦ αὐτοῦ Βιταλιανοῦ... ὅπου ρίψεις ἐξ 

αὐτοῦ εἴτε εἰς οἶχον εἴτε ἐν πλοίῳ μετὰ τὸ ἀνατεῖλαι τὸν 

ἥλιον, εὐθέως ἅπτεται ὁ οἶχος ἢ τὸ πλοῖον καὶ ὑπὸ πυρὸς ἂν- 

αλίσχεται. » ᾿Αλλ᾽ οἱ στρατηγοὶ μὴ δυνάμενοι νὰ ἐννοήσωσι 

τὰ λεγόμενα, ἀπεδύθησαν τῆς εὐθύνης πρὸ τοῦ βασιλέως, « ὅ- 

στις ἀναγανακτήσας χατ᾽ αὐτῶν ἔοαλεν αὐτοὺς ἔξω τοῦ πὰα- 

λατίου,» καὶ παρέδωχε τὸ Ἑλληνιχὸν πῦρ μετὰ τοῦ στόλου εἰς 

τὸν ἔπαρχον τῆς Πόλεως δαρῖνον τὸν Σύρον « χαὶ ὥρμησεν 

εἰς τὸ πέραν χατὰ Βιταλιχνοῦ χχὶ τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ - καὶ 

κατήντησαν χαὶ τὰ πλοῖα Βιταλιανοῦ, καὶ εὑρέθησαν ἔγγιστα 

ἀλλήλων κατέναντι τῆς ἁγίας Θέχλης τῆς ἐν Συχαῖς εἰς τὸν 

τόπον τοῦ ρεύματος ὅπου λέγεται τὸ Βυθάριν- χαὶ γίνεται 

ἐχεῖ ἡ ναυμαχία ὥραν τρίτην τῆς ἡμέρας" χαὶ ἀνήφθησαν ἐξ - 

αἰφνης ὑπὸ πυρὸς τὰ πλοῖα ἅπαντα Βιτχλιανοῦ τοῦ τυράν- 

50 ὧν εἴ- 
} 4, ὕ 3 Α " ἥ “- ,ὔ νου χαὶ ἐποντίσθησαν εἰς τὸν βυθὸν τοῦ ρεύματος | 



ψ'͵ ΕΣ ΤῊΣ 

χον Γότθων καὶ Οὕννων καὶ Σχυθῶν στρχτιωτῶν συνεπομένων 

αὐτῷ..... ὁ δὲ Βιταλιανὸς ἔφυγε νυχτὸς μετὰ τῶν ὑπολειφθέν- 

των αὐτῷ ἐκ τοῦ ᾿Ανάπλου, ὁδεύσας ἐν τῇ αὐτῇ νυχτὶ μίλια 

ξ΄, χαὶ πρωΐας γενομένης οὐδεὶς εὑρέθη εἰς τὸ πέραν ἐκ τοῦ 

αὐτοῦ Βιταλιανοῦ, καὶ ἐνίκησεν ὁ σωτὴρ Χριστὸς καὶ ἡ τοῦ 

βασιλέως τύχη. Καὶ ἐποίησς πρόκεσσον ὁ βασιλεὺς ᾿Αναστά- 

σιος εἰς τὸ Σωσθένιν ἐν τῷ ἀρχαγγέλῳ Μιχαὴλ εὐχαριστῶν ἐ- 

πὶ ἡμέρας πολλάς. Ὁ δὲ φιλόσοφος Πρόκλος ὁ ᾿Αθηναῖος αἰ- 

τήσας τὸν βασιλέα ἀπελύθη, μηδὲν ἀνασχόμενος λαθεῖν παρὰ 

τοῦ αὐτοῦ βασιλέως" ἦν γὰρ χελεύσας αὐτὸν λαθεῖν χεντηνά- 

ρία τέσσαρα. Ὅστις φιλόσοφος ἀπελθὼν ἐν ᾿Αθήναις εἰς τὴν 

ἰδίαν πόλιν εὐθέως ἐτελεύτησεν.... ὁ δὲ Βιταλιανὸς ἀπελθὼν 

ἐν ᾿Αγχιάλῳ ἐχάθητο ἐχεῖ ἡσυχάζων. » (1) 

Οὕτως ἀφηγεῖται ἐν δραματικῇ ἁπλότητι ὁ Μαλαλᾶς τὴν 

πρώτην ἀφαρμογὴν τῆς ᾿Αθηναϊκῆς ἀνακαλύψεως, ἥτις τελειο- 

ποιηθεῖσα ὕστερον διὰ τοῦ ἐξ Ἡλιουπόλεως ἀστρονόμου Καλ- 

λινίκου παρέμεινεν ὡς τὸ μέγιστον ὅπλον τῆς ἐπὶ τοῦ ἄλλου 

κόσμου πολεμιχῆς ὑπεροχῆς τῶν Βυζαντινῶν. 

Πρὶν ἀναφέρωμεν τὸν ἐπὶ τοῦ ἱστορικοῦ τούτου γεγονότος 

ἑλληνικὸν ἀπόλογον, ἀνάγκη νὰ ὑποδείξωμεν καὶ ἄλλας τινὰς 

σχέσεις τοῦ ᾿Ανχστασίου πρὸς τὸν ὑπὸ Νόννου ὑμνούμιενον 

Βάχχον. Εἴπομεν ὅτι βάσις τῶν Διονυσιακῶν εἶνε ἡ κατ᾽ Ἰ᾿ν- 

δῶν ἐχστρατεία - ἀλλ᾽ οἱ Ἰνδοὶ τοῦ Νόννου εἰχονίζονται διὰ 

χαραχτηριστικῶν ἥχιστα ἁρμοζόντων πρὸς τοὺς γνωστοὺς χα- 

τοίχους τῆς Γαγγικῆῇῆς Χερσοννήσου. ᾿Ενῷ ὁ Μεγασθένης ὑνὴ- 

(1) Μαλαλὰς σ. 404--406. Ὃ Ζωναρᾶς, (ΧΥ, 8) ἀντὶ τοῦ θείου 

ἀπύρου, γράφει ὅτι ὁ Πρόχλος ἐπυρπόλησε τὸν ἐχθρικὸν στόλον διὰ 

πυρφψόρων χατόπτρων, ὡς πάλαι δ᾽ ̓᾿Λρχιμήδης. Ἣ διήγησις τοῦ Μαλα- 

λᾷ φαίνεταί μοι πιθανωτέρα, ὡς πολὺ ἀρχαιοτέρου χαὶ σχεδὸν συγχρόνου. 



ΕΣ ΑΡ αΡΗ, - α΄. 

νονεύων τὴν χατὰ τούτων ἐχστρατείαν, ρητῶς λέγει ὅτι τὸ 

ἔθνος ἀμαχητεὶ ὑπέχυψεν εἰς τὸν Βάκχον, χαὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ συν- 

οικισθὲν εἰς πόλεις χαὶ λαύὸν νόμους, χαὶ αὐτὴν τὴν χρῆσιν 

τοῦ οἴνου, ὡς θεὸν ἐτίμησεν αὐτὸν, ὁ Νόννος ἐξ ἐναντίας παρι- 

στᾷ τοὺς ᾿Ινδούς του ὡς λυσσώδεις ἐχθροὺς, ἀπεχθανομένους 

ἰδίᾳ τὴν εἴσοδον τῆς ἀμπέλου, καὶ διὰ σειρᾶς μαχῶν κατὰ 

ξηράν τε χαὶ θάλασσαν ἀπωθοῦντας τὸν ἐπιδρομέα " ἰδίᾳ δὲ 

οἱ τοῦ Νόννου Ἰνδοὶ μυσάττονται τὴν λατρείαν τοῦ πυρὸς, 

προτιμῶντες τὴν τοῦ ὕδατος, καὶ προτρέποντες τὸν πυρολάτρην 

θεὸν νὰ συνεννοηθῇ πρὸς τοὺς βαχτρίους χαὶ τὸν ὑπ᾽ αὐτῶν 

λατρευόμενον Μίθραν. Ἔν τῷ εἰς τὸν ᾿Αστροχίτωνα ὕμνῳ εἴς 

δομεν χαὶ τὸν θεὸν τοῦτον συγχωνευόμενον ἐν τῷ Ἡραχλεῖ, 

καὶ τὸν τελευταῖον τοῦτον πρὸς τὸν Διόνυσον. Εἶνε γνωστὸν 

ὁποίαν ἐπιρροὴν ἐξήσχησεν ἐν τῇ πρώτῃ πρὸς τὸν χριστιανισμὸν 

πάλη ὁ περιώνυμος οὗτος ἀρσενόθηλυς θεὸς τῶν Βαδυλωνίων 

χαὶ Περσῶν, συγχεόμενος πρὸς τὴν Μύλιτταν τὴν καὶ ᾿Αστάρ- 

τὴν " οὗτος ἦν ὁ θεὸς τοῦ Κωνσταντίνου, τὸ δὲ ὄνομά του 

ὡς ΤΠ οπηΐπιι5 830], ὁ κατ᾽ ἐξοχὴν Κύριος, ἤ Κῦρος τοῦ Πλήθωνος, 

παρέμεινεν ἐν τῇ πρώτῃ τῆς ἑδδομάδος, τῇ Κυριακῇ, Ποιη6- 

πῖοα. Εἰς τὰ ἐπὶ Κωνσταντίνου χαλενδάρια ἡ γέννησίς του 

ἑωρτάζετο ἀχριθῶς τῇ Φό Δεχεμύρίου, τὸ δὲ μυστηριῶδες ἐπώ- 
γυμόν του « ὁ ἐκ πέτρας θεὸς » οὐδὲν ἄλλο ἐσήμαινεν εἰ υὴἣ 

αὐτὴν τὴν πατρίδα τοῦ ᾿Αλεξάνδρου, Πέλλαν, σημαίνουσαν τὴν 

πέτραν ἐν τῇ μαχεδονικῇ διαλέκτῳ. Σπουδαῖον ποίημα γραφὲν 

ὑπὸ τοῦ ἀρχηγοῦ χαὶ ἁγίου τῶν Καρμελιτῶν, Βαπτιστοῦ Μαν- 

τουάνου, ρητῶς λέγει ὅτι ὁ Μίθρας εἶνε αὐτὸς ὁ ἅγιος Γεώρ- 

γιος, ὁ χατ᾽ ἐξοχὴν θεὸς τῶν Στρατιωτῶν. Αν οἱ Μακεδόνες 

παρέλαοον τὴν πυρολατρείαν παρὰ τῶν Περσῶν, ἤ ἂν αὕτη 

ἀνεπτύχθη ἐν ᾿Ασίᾳ διὰ τῆς εἰσθολῆὴς τοῦ ᾿Αλεξάνδρου, εἷνς 

, ζήτημα ἐπιδεκτιχὸν ἐχτενοῦς συζητήσεως " τὸ βέδαιον ὅτι πα- 

λαιοὶ συγγραφεῖς ἀπέδιδον τὴν πυρολατρείαν εἰς τοὺς Μαχε- 



- θ΄ ΕἾΣΑΙ ΩΤ ἢ; 
δόνας (1), ἡ δὲ λατρεία τῶν Καθείρων ἐχχριστιανισθεῖσα ἐν 

τοῖς δύο κατ᾽ ἐξοχὴν ἁγίοις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τοὺς δηλοῦντας 

τὴν ἀρχὴν καὶ τὸ πέρας τοῦ ἐργασίμου ἔτους, Γεώργιον χαὲὶ 

Δημήτριον, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Μαχεδονικὴ πυρολατρεία δέον 

ν᾽ ἀναζητηθῇ οὐχὶ ἐν Περσεπόλει, ἀλλ᾽ ἐν Σχαμοθράχη. 

᾿Αλλ ἐπανέλθωμεν εἰς τὸν Νόννον. Ὑπὸ τὸν Ἰνδικὸν πό- 

λεμον διαχρίνεται τὸ τότε χαὶ ὕστερον συνταράσσον τὴν ὃλ- 

ληνικὴν ᾿Ανατολὴν δόγμα τοῦ μυστηριώδους Μανιχαϊσμοῦ, περὶ 

τῆς ἀρχῆς τοῦ ὁποίου τόσους μύθους ἐχάλκχευσαν οἱ Βυζαντινοὶ 

προσπαθοῦντες νὰ χαλύψωσι τὸν τοσοῦτον ἐχθρευόμενον πρὸς 

τὴν Ῥωμαϊκὴν παράδοσιν ἑλληνικὸν δυασμὸν, περὶ τοῦ ὁποίου 

ὁλόχληρον πραγματείαν συνέγραψεν ὁ Πλούταρχος (2), ἐθάσισε 

δὲ τὸ σύστημά τῆς ἡ λεγομένη Ἰταλιχὴ σχολὴ τοῦ Ἐμπεδο- 

χλέους χαὶ λοιπῶν, βεθαίως πολὺ προγενεστέρων τοῦ τε μυθώ- 

δους Μάνεντος χαὶ αὐτοῦ τοῦ χριστιανισμοῦ. Ἐν τῷ Διονύσῳ 

(πυρὶ) εἰχονίζεται αὐτὸς ὁ θεὸς τοῦ φωτὸς, παλαίων πρὸς τὸ Σκό- 

τος (τοὺς μελανοχρόους Ἰνδοὺς) - τοιαύτην δυχστικὴν ἔννοιαν 

ὑποχρύπτει καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα τοῦ ἡγεμόνος τῶν Ἰνδῶν Δη- 

ριάδου « ἀπὸ τῆς δήρεως » ὡς λέγει ὁ ποιητῆς, δηλχδὴ τοῦ 

πολέμου, ἀνταποχρινομένου πρὸς τὸν χριστιανιχὸν Διάόολον. 

᾽Αλλ᾽ οἱ Ἰνδοὶ τοῦ Νόννου παρίστανται καὶ ὡς συγγενεῖς 

τῶν Τρῴων, τῶν μυθωδῶν τούτων προγόνων τῶν Ρωμχίων, ὡς 

δηλοῦται ἐκ τῶν περὶ Γανυμήδους λεγομένων ὑπὸ τοῦ Δὴη- 

(1) « Περσῶν δὲ οἵ μάγοι τὸ πῦρ τετιμήχασι χαὶ τῶν τὴν ’Ασίαν 
οἰκούντων πολλοὶ, πρὸς δὲ χαὶ Μαχεδόνες, ὥς φησι Διογένης ἐν πρώτῳ 

Περσικῶν.» Κλήμεντος ᾿Αλεξ. Προτρ. Υ͂, θὅ. 

(2) Περὶ Ἴσιδος καὶ ᾿Οσίριδος. “Ἑτέρα, σπουδαία πραγματεία τοῦ 

Πλουτάρχου « ᾿Εμπεδοχλέους βιόλίχ δέκα » ἀφορῶσα εἰς τὸν αὐτὸν 

δυασμὸν, ἀπώλετο. 



Εἰ ΠΣ Α ΤῺ Τ΄ π᾿. ἡ Υ΄. 
ριάδου, λέγοντος ὅτι οὗτος δὲν ἐλάτρευσε τὸ πῦρ, ἀλλὰ τὴν 

ἀμθροσίαν. 

Εἴπομεν πρότερον, ὅτι ὑπὸ τὸν “Ὅμηρον χρύπτεται ὁ ᾿Αλέ- 

ξανδρος " ὁ Τρωϊκὸς μῦθος ἀνεπτύχθη ὑπὸ τῆς Γνώσεως ὡς 

τὸ κατ᾽ ἐξοχὴν χοσμογονικὸν δόγμα ᾿ εἶναι γνωσταὶ αἱ περὶ 

τούτου ἀλληγορίχι τοῦ Ἡρακλείδου, τοῦ Ψελλοῦ, τοῦ ΤἘζέτζου, 

τοῦ Γρηγορᾶ, τοῦ Πλήθωνος καὶ τοσούτων ἄλλων, ἐν αἷς οἱ 

μὲν Ἕλληνες παρίστανται ὡς ἄγγελοι πολεμοῦντες τοὺς ὃ χί- 

μονας 'ρῷας πρὸς ἀπολύτρωσιν τῆς παῤ αὐτοῖς χρατουμένης 

Εἱλένης, ἤ Σοφίας - οἱ μῦθοι οὗτοι ἐπανάγουσιν εἰς τοὺς Κα- 

Ὀείρους, Διοσχούρους, τὸν φωτεινὸν χαὶ σχοτεινὸν, μετὰ τῆς 
ΕῚ Α 

ἀδελφῆς των, ὡς χαὶ εἰς τὸν λευχοφόρον ἅγιον Γεώργιον, κα 

μαυροφόρον ἅγιον Δημήτριον, τοὺς ὁμοίως ἁρπάζοντας χαὶ ἀνα- 

χομίζοντας τὴν Ἑλένην, χαὶ εἰκονίζοντας τὴν αἰώνιον πάλην 
«Ὁ “Ὁ οἵ Ἁ ἢ “Ὁ [νι “ 4 τοῦ χειμῶνος πρὸς τὸ θάλπος, τοῦ ὕδατος (δράκοντος) πρὸς 

τὸ πῦρ (ἡλιαχὴν ἀχτῖνα, ἤτοι λόγχην τοῦ ἁγίου Τεωργίου) 

Οὕτω χαὶ ὁ Νόννος παριστᾷ τοὺς μέλανας ᾿ἸΙνδοὺς λατρεύοντας 
ἣδΝ ᾽ » ᾽ “ ΩΣ 

μόνον τὸ ὕδωρ, καὶ ἀντικειμένους εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ἀμπέ- 

λου, ἀπαιτούσης ἡλιακὸν θάλπος. 

Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει θεωρῶν τὸν ᾿Αναστάσιον ὡς μυθώδη 

ἐνσάρκωσιν τοῦ ᾿Αλεξάνδρου, οὐδόλως διστάζω ν᾽ ἀποδεχθῷ ὅτι 
ς 4 “ , “ 3 τω ᾽ Α ᾿ - 
ὁ χχτὰ τῶν Ἰνδῶν πόλεμος ἀλληγορεῖ αὐτὴν τὴν προρρηθεῖσαν 

ἀνταρσίαν τοῦ Βιταλινοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ Ρωμαϊκὸν ὄνομα ἔχε! 

χαὶ συγγένειαν πρὸς τὴν ἄμπελον (Υ1{18), τοσοῦτον μᾶλλον ὅ- 
. Ν Α " 4 , Ψ Α Χ “« 

σὸν ἡ πρὸς τὴν ἄμπελον ὁπέχθειχ εἶνε καθαρὸς Θρᾳκιχὸς μῦθος. 

Εἶνε γνωστὸς ὁ χατὰ τοῦ παλαιοῦ Διονύσου πόλεμος τοῦ 
᾽ν ΐ , " « Ξ Α ΚΗ ᾽ , ι “οἍ 

Θρᾳχὸς Λυκούργου, χαὶ αἱ χατὰ τῆς ἀμπέλου προγραφαὶ τῶν 

υυθιχῶν νομοθετῶν τοῦ λαοῦ τούτου, ὡς καὶ ἡ τελευταία ἱστο- 

οἰκὴ τοῦ ἡγεμόνος Βοιρεθίστα ὑφ᾽ οὗ κατὰ Στράδωνα (Ζζ, 11) 

« ἐπείσθησαν (οἱ Γέται) ἐκκόψαι τὴν ἄμπελον καὶ ζῇν οἴνου 

χωρίς. ν Οἱ Βυζαντινοὶ ἀποδίδουσι τὴν αὐτὴν τῆς ἀμπέλου 



πὃ, ΠΕ ΓΑ Τ πὶ 

προγραφὴν εἰς τὸν ἡγεμόνα τῶν Βουλγάρων Κροῦμον (1): χατὰ 

τῶν μισαμπέλων δὲ τούτων ἀνθρώπων φέρεται χαὶ ἐπ᾽ ὀνόματι 

τοῦ Πωρικολόγου δημώδης σάτυρα, ἐν ἢ ἡ ἄμπελος καταδι- 

χάζεται εἰς τὸν διὰ σταυροῦ θάνατον (2). Ὁ Θρᾳκικὸς μῦθος 

ἀναφέρεται πιθανῶς εἰς παλαιτάτην προγραφὴν τῶν Διονυσίων 

μυστηρίων ὑπὸ τοῦ Λυκούργου, ὅστις παραδόξως παρὰ Νόννῳ 

παρίσταται ὡς βασιλεὺς τῆς ᾿Αραθίας (Παλαιστίνης), ἄλλος 

Ηφώδης βρεφοχτόνος, διώκων τὸν ἐν Καρμήλῳ ἐμφανισθέντα 
Διόνυσον. 

Τὰς πιθανὰς ταύτας ὑποθέσεις πιθανωτέροας καθιστῶσι δύο 

ἕτερα σπουδαιότατα γὙεγονότα ἡ ἐν τοῖς συμμάχοις τῶν 

Ινδῶν μνεία τῶν Σαβείρων Οὕνων, λαοῦ τότε ἀχριδῶς ὑπὸ 

τῶν Βυζαντινῶν γνωσθέντος, ἡ πρὸς τοὺς Ἰνδοὺς νχυμαχίχ 

τοῦ Διονύσου τότε χατασχευάσαντος στόλον διὰ τῶν Κρητῶν, 

ἡ ἐπὶ τοῦ στόλου τούτου παρουσία ᾿Αθηναίων, Σχλαμινίων καὶ 

ἄλλων ᾿Ελλήνων, χαὶ ἰδίως ἡ διὰ τοῦ ὑγροῦ πυρὸς νίκη. Ἡ διὰ 

τοῦ στόματος τῶν ὀπαδῶν τοῦ Διονύσου ἐχτόξευσις τοῦ πυρὸς 

τούτου δίκην τηλεδθόλων πιδάκχκων, ἐχιδνηέντων ὀϊστῶν, 

εἰς μίμησιν τῆς ὑπὸ Ἡσυχίου μνημονευομένης Φιδαλείας, αἴρουσι 

πάντα δισταγμὸν ὅτι ὑπὸ τὸν Δηριάδην χρύπτεται αὐτὸς ὁ 

Βιταλιανὸς, ὅστις μετὰ τὴν ἀπώλειαν τῆς ναυμαχίας περιγρά- 

φεται φεύγων ὡς χαὶ παρὰ τῷ Μαλαλᾷ: 

Δηριάδης δ᾽ ἀκίχητος ἰδὼν φλόγα σύνδοομον αὔραις 

εἰς πεδίον πεπότητο θοώτερα γόνατα πάλλωγ 

φεύγων ὑγρὸν ἄρηα θαλασσομόθου Διονύσου (99, 402). 

Γδοὺ δὲ οἱ στῖχοι ἐν οἷς περιγράφεται τὸ ὑγρὸν πῦρ: 

ἐννννεν, ὀριτρεφέες δὲ μαχηταὶ 

(1) Σουΐδας ἐν λ. Βούλγαροι. 
(2) ναξπει,, Οδγπιῖπα αγδθοὰ πιραϊὶ δον, σ, 199--202. 



ἘΓΡΙΣΊΑ ΩΤ Ηἰ: Ἡ ε΄. 

δαιμονίῃ βριχηδὸν ἐδακχεύθησαν ἰμάσθλῃ, 

χαὶ πολὺς ἐχ στομάτων ἐκορύσσετο μαινόμενος θὴρ’ 

ὠμοδόρων δὲ δράκοντες ἀποπτύοντες ὀδόντων 

τηλεδόλους πόμιπευον εἰς ἠέρα πίδαχκας ἰοῦ 

χάσματι συρίζοντι μεμυχότος ἀνθερεῶνος, 

λοξὰ περισκαίροντες " ἐς ἀντιδίους δὲ θορόντες 

αὐτόματον σχοπὸν εἶχον ἐχιδνήεντες ὀϊστοὶ " 

᾿ χαί τις ἀπὸ στομάτων δολιχόσχιον ἔγχος ἰάλλων 

ἰὸν ἀχοντιστῆρα κατέπτυς Δηριαδῆος, 

χαὶ φονίῃ ραθάμιγγι χάλυψ ἐδιαίνετο θώρηξ᾽ 

καὶ σχολιαῖς ἑλίκεσσιν ἐμιτρώθη δέμας Ἰνδῶν 

εἰλομένων, τρομεροὺς δὲ πόδας σφηκώσατο σειρὴ 

εἰς δρόμον ἀΐσσοντας " ἀρειμανέες δὲ γυναῖκες (1) 

δῆριν ἐμιμήσαντο δρακοντοδόλου Φιδαλίης, 

ἥ ποτε χέντρον ἔχουσα γυναικείοιο χυδοιμοῦ 

δυσμενέας νίκησεν ἐχιδνήεσσι χορύμῶοις. 

Εἴπομεν ὅτι ἐν τῷ δυαστιχῷ τούτῳ ἀγῶνι ἐξεικονίζονται 

οἱ δύο Κάδειροι, ὧν ὁ μὲν παριστᾷ τὸν χειμῶνα, ὁ δ᾽ ἕτερος 

τὸ ἔαρ. Παρὰ τῷ Νόννῳ οἱ δύο τῆς Σαμοθράκης θεοὶ ἀποχα- 

λούμενοι « Θρηϊκίης Σάμοιο πυρισθενέες πολῖται » συμμαχοῦσι 

τῷ Διονύσῳ, εἷς δὲ τούτων ἐπὶ τέλους παρεμοὰς συμπληροῖ 

τὴν χκατάφλεξιν τῶν ἐχθρικῶν πλοίων : 

Εὐρυμέδων δὲ Κάδειρος ἐθήμονα δαλὸν ἀείρων 

ὑσμίνης δόλον εὗρεν ἀρήγονα - μηδεχανὴν γὰρ 

νηῦν ἰδίην ἔφλεξεν ἑχούσιον ἁψάμενος πῦρ᾽ φλεξ ". θ 
’ ἥν 08) 5 7) ἈΠ ΟΣ ,ὔ ἂν 

νηῦυσι ὃ ε:π ἀντιθίοισιν ξπετρεχξε φοιταλίη νηῦς 

(1) Ὑπὸ τὰς Μαινάδας ἀλληγοροῦνται οἵ θηλύστολοι Στρατιῶται 

[Φουστάνιδες χαὶ Φουστανελλοφόροι χαλούμενοι). 



πὰ ΕΙΣ ΓΟΝ κ᾿ 

νεύμασι Βακχείοισι περισχαίρουσα θαλάσσῃ, 

καὶ λοξαῖς ἑλίκεσσιν ἀφ᾽ ὁλκάδος ὁλχάδχ βαΐένων 

χύχλον ἐς αὐτοέλιχτον ἐνήχετο πυρσὸς ἀλήτης, 

καίων ἔνθα καὶ ἔνθα πολυσπερέων στίχα νηῶν" 

χαὶ σέλας ἀθρήσασα πυριδλήτοιο θαλάσσης 

Νηρεΐς ἀκρήδεμινος ἐδύσατο βένθεα πόντου, 

αἰθομένου φεύγουσα δὶ ὕδατος ἐχμαλέον πῦρ᾽ 

χάζετο δ᾽ Ἰνδὸς ὅμιλος ἐπὶ χθόνα, πόντον ἐάσας" 

χαὶ Φαέθων ἐγέλασσεν, ὅτι προτέρου: μετὰ δεσμοὺς 

ἐχ πυρὸς Ἡφαίστοιο πάλιν φύγε γαύμαχος"Αρης (39, 391}. 

Ἡ χατὰ τῶν βαρθάρων ἐπέμοασις τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ τότε 

λατρευομένου θεοῦ ἦν γεγονὸς σύνηθες τῇ τότε ἱστορίᾳ: οὕτως 

ἐν νομίσματι τῆς πόλεως βλέπομεν εἰκονιζόμενον τὸν δημιουρ- 

γὸὺν παῖδα εἰς μνήμην τῆς κατὰ Γότθων νίκης τῶν Θεσσαλο- 

νικέων ἐπὶ τοῦ αὐτοχράτορος Κλαυδίου (1). Τὸ γεγονὸς τοῦ- 

τὸ ἀφηγούμενον κολοοόν τι ἀπόσπασμα τοῦ Εὐσεθίου, λέγει 

ὅτι ἡ νίχη ἐγένετο διὰ τῆς παρεμθάσεως μυστηριώδους νεανίου 

ἀχοντίζοντος λίθους χατὰ τῶν ἐχθρῶν (2). ᾿Αλλὰ τὴν ἱστορι- 

χὴν διήγησιν οἰκειοποιηθεῖσα ἡ ἁγιογραφία ἀνέγραψεν εἰς τὰ 

θαύματα τοῦ ἁγίου Δημητρίου, συγχύσασα χατὰ τὸ εἰωθὸς 

αὐτῇ χρονολογίας τε καὶ πρόσωπα, διότι ἀντὶ τῶν Γότθων 

μνημονεύονται οἱ Σχλαῦῖνοι, δηλαδὴ οἱ Γέται συγχεόμενοι 

χαὶ ἐν ἄλλοις πρὸς τοὺς Γότθους καὶ Σκλαδίνους, ἀντὶ δὲ τοῦ 

Κλαυδίου ὁ αὐτοχράτωρ Μαυρίκιος. ᾿Ιδοὺ δὲ πῶς τὸ ἐχχλησια- 

στιχὸν μνημεῖον διηγεῖται τὴν παρέμοασιν τοῦ ἁγίου Δημὴ- 

τρίου, ἤ τοῦ Καδείρου τοῦ Εὐσεδίου, ἐκ δὲ τοῦ ἐκκλησιαστι- 

χοῦ χειμένου δύναταί πως νὰ συμπληρωθῇ τὸ ἱστὸριχὸν ἀπό- 

(1) ἘΘΚμΟΙ, Βοοίτἰηᾶ Ναπιούαπι. ΤΙ; 472, 

(2) Πιβιουίοὶ Θγὰθοὶ, δὰ. ἃ, Ὀἰπάογῇ, 1, Ρ. 201. 



ΣΑΙ ΩἿὟ' π' ὙΝΝ 
σπασμα. « Τῆς οὖν πολιορχίας γινομένης, καὶ τῶν πετροδόλων 

πάντοθεν ἀκοντιζόντων οὐχὶ πέτρας ἀλλ᾽ ὄρη χαὶ βουνοὺς, εἷς 

ἐν τῇ ἔνδον τῶν πολιτῶν πετραρέᾳ ὑπάρχων θεόθεν ἐμπνευσθεὶς 

μικρῷ κάχληχι ἐπιγράψας τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Δημητρίου 
. Ἀι 

»"Ὗ ἠχόντισε χράξας, Ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ θεοῦ χαὶ τοῦ ἁγίου Δη- 

μητρίου - χαὶ ἀπολυθέντος τοῦ λίθου, ὁμοίως καὶ ἔξωθεν ἐκ 

τῶν βαρθάρων ὑπὲρ αὐτὸν τριπλοῦ χαὶ ἐπέκεινα χαθεστῶτος, 

ὑπαντῆσαι τοῦτον χαὶ ὑποστρέψαι εἰς τὴν χώραν τῆς βαρόα- 

ρικῆς πετροθόλου, ἀμφοτέρους χατελθόντας χαὶ τοὺς ἐκχεῖσε 

ἀποκτεῖναι μετὰ τοῦ ἐν αὐτῇ ὄντος μαγγαναρίου, καὶ μετὰ 

τοιοῦτον θαῦμα, μέσης ἤδη τῆς ἡμέρας γενομένης, ἄφνω σει- 

σμὸς μέγας ἐγένετο, ὥστε πάντα τὸν λαὸν τῆς πόλεως ἀνα- 

χράξαι τὸ Κύριε ᾿Ελέησον (1). » 

Παρέθηχα ἐπίτηδες τὴν ἄνω ἐκ τῶν θαυμάτων τοῦ ἁγίου 
᾿ 

Δημητρίου περικοπὴν, εἰς ψηλαφητὴν ἀπόδειξιν τῆς ὑπὸ τ ἧς 

ἐχχλησίας ἐκμυθεύσεως τῆς ἱστορίας. Τὰ θαύματα ταῦτα χά- 

χιστα ἐχδοθέντα χαὶ εἰς ἕν σῶμα συμπηχθέντα ὑπὸ τῶν Βολ- 

λανδιστῶν εὕρηνται ἐν δύο διχφόροις χώδιξι τῆς Παρισινῆς 

Ἐθνικῆς βιθλιοθήκης (ἀριθ, 1517, καὶ Οο181. 146), καὶ ἐπὶ 

τῇ βάσει τούτων ἀνάγκη γὰ γίνῃ ἐπιστημονικὴ ἔκδοσις, δυνα- 

μένη νὰ ἐπιχύσῃ πολὺ φῶς ἐπὶ τῶν σχοτεινῶν ἐκείνων χρόνων, 

τοσοῦτον μᾶλλον ὅσον ὁ πολυμαθὴς Τα 8] ἐπὶ τῇ βάσει αὐτῶν 

ἔπλασεν ἀλλεπαλλήλους καὶ ἀνυπάρχτους ἐπιδρομὰς Σλαύων 
᾽ , 

χαὶ ᾿Αὐάρων ἐν Ἑλλάδι, τὰς ὁποίας ἀχροίτως ἐχώνευσαν οἱ 

(1) Μίρπθ, Ῥαίγοϊοσία αὐᾶθοα ὌΧΥΙ, σ. 1384]. Τὰ ὃπὸ τοῦ ᾿Ιωάννου 

Χαρτοφύλαχος συνταχθέντα θαύματα γράφουσιν ὅτι αὐτὸς ὁ ἅγιος ἐξε- 

σφενδόνισε τὸν λίθον. « ᾿Επαραχίνησεν (ὃ ἅγιος) τοὺς πολίτας χαὶ εὐ- 
ἊΝ -Ψ ΗΝ ΟΝ - 7 , - “ , ἊΝ Ν [τ 

γῆχαν εἰς τὰ ὑψηλότερα μέρη τοῦ χάστρου. .. ἐφάνη δὲ χαὶ ὃ ἅγιος 

εἰς τὴν μέσην τους, χαὶ ἐπῆρε μίαν μιχρὰν πέτραν χαὶ ἔγραψεν εἰς «αὐ- 

τὴν χλπ.» Θύρα Μετανοίας, ἐν Βενετίᾳ 1852. σ, 167. 
ζ΄. 

“οὐδ ρου σαν σα σα. 2. τ πμννεναν- 



Ἢ γι. Ὁ ΤΟ ΣΙ ΑΟΤ Τ' ἢ- 

ἡμέτεροι δημιουργήσαντες ἀνόητα ἱστορικὰ ζητήματα. Βάσις 

τῶν θαυμάτων τούτων ἐχρησίμευσεν ἡ προμνημονευθεῖσα ἱστο- 

οία τοῦ Εὐσεθίου, γράψαντος κατὰ Εὐάγριον ἐν ἰωνιχῇ διοαλέκτῳ 

χρονογραφίαν ἀπὸ ᾿Οχταθιανοῦ μέχρι τῆς τελευτῆς τοῦ αὐτο- 

χράτορος Κάρου, καὶ ἐν ἐχτάσει ἀφηγηθέντος τὴν ἐπὶ Κλαυδίου 

τοῦ Γοτθιχοῦ γενομένην μεγάλην τῶν Γότθων εἰς Μαχεδονίαν 

χαὶ τὴν ἄλλην Ἑλλάδα εἰσθολὴν, ἧς ἀπόσπασμα τὸ μόνον 

περισωθὲν καὶ ἄνω μνημονευθὲν χολοβὸν τεμάχιον. Τὸ περιερ- 

γότερον δὲ μέρος τῶν θαυμάτων τούτων εἶνε ἡ περιγραφὴ 

νέας τινὸς πολιορκίας τῆς Θεσσαλονίκης, τοσοῦτον συμφωνούσης 

πρὸς τὴν ἐν ἔτει 696 πολιορκίαν αὐτῆς τῆς Κωνσταντινου- 

πόλεως ὑπὸ τῶν ᾿Αὐάρων, ὥστε ἀγνοεῖ ὁ ἀναγινώσχων ποῖον 

τ ἃ πιστεύσῃ, τὸν ἁγιογρόφον διηγούμενον τὴν αὐτὴν πολιορ- 

κίαν, τὴν ἐπὶ τῶν τειχῶν ἐμφάνισιν τοῦ ἁγίου Δημητρίου χαὶ 

τὴν διὰ τρικυμίας καταστροφὴν τοῦ βαρθαριχοῦ στόλου (1), 

ἢ τὸν Πισείδην, Θεοφάνην καὶ ἄλλους μεταφέροντας τὰ αὐτὰ 

γεγονότα χαὶ θαύματα ἐν Βυζαντίῳ ! 

Ὅτι δὲ ἀμφότεροι ἔπλασαν τοὺς μύθους τούτους ἐπὶ τῇ 

βάσει παλαιοτέρας ἱστορίας, δηλοῦσι χαὶ οἱ μνημονΞυόμενοι 

στόλοι τῶν ᾿Αὐάρων, οἵτινες οὐδὲν ἀπολύτως εἶχον πλοῖον, ὡς 

πληροφορούμεθα ἐκ συγχρόνου μνημείου, ἑπομένως ἦν φυσικῶς 

ἀδύνατον νὰ πολιορχήσωσι τὴν Θεσσαλονίκην καὶ τὴν ἄλλην 

Ελλάδα διὰ θαλάσσης. ᾿Αλλ᾽ αἱ μυθώδεις αὗται πολιορχίαι 

ἀνάγονται εἰς τὴν προεχτεθεῖσαν καταστροφὴν τοῦ Βιταλιανοῦ 

διὰ τοῦ ὑγροῦ πυρὸς, καὶ τῇ ἀδομένῃ ὑπὸ τοῦ Νόννου ἐπεμ.- 

Οάσει τοῦ Καδείρου, ἤ τοῦ ἁγίου Δημητρίου, μεταδληθέντος 

ὕστερον εἰς Παναγίαν τῶν Βλαχερνῶν. Αὐτὰ μάλιστα τὰ θαύ- 

ματα ἀναφέροντα ἐν ἄλλῃ ἀσυναρτήτῳ περικοπὴ τὴν βοήθειαν 

(1) Αὐτ. σ. 1329--1382. 



ῬΉ Σὰ τ 2 - 9, 

τοῦ ἑλληνιχοῦ στόλου, λέγουσιν ὅτι οὗτος ὑπὸ τὸν ναύαρχον 

Σισίνιον ἐναυλόχει ἐν τῇ νήσῳ Σκχιάθῳ, ἕνεχα τῶν ἐναντίων 

ἀνέμων, χαὶ ὅτι παραστὰς αὐτῷ ὁ ἅγιος Δημήτριος τῷ εἶπε 

πολλάκις «᾿Αρμένισον », ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὁ γχύχροχος βλέπων τὸν 

ἄνεμον ἐναντίον, δὲν ὑπήκουσεν, ὁ ὅγιος συνεχῶς ἐπανελάμδανε 

τὴν αὐτὴν μυστηριώδη διαταγὴν, μέχρις οὗ ἐννοήσας ὁ Σισί- 

γιος τὴν θεοφανίαν, διέταξε τὸν ἐκ Σχιάθου ἀπόπλουν" « Αὐ- 

τίκα γοῦν τῇ ἐλασίᾳ τῶν χαράδων ἐξιόντων, καὶ τοῦ ἀνέμου, 
ὡς ἔφημεν, κατὰ πρόσωπον ὄντος, ἄφνω νεύματι θείῳ διὰ τῶν 
πρεσθειῶν τοῦ ἀθλοφόρου ἐκ τῶν ὄπισθεν τούτοις οὐριοδρόμος 

ἄνεμος χατέπνει, χαὶ πλεύσαντες ἁρμοδίως καὶ ἀρμενίσαντες 

εὐθέτως ...... τὴν θεόρρυστον ταύτην χατέλχοον πόλιν διὰ 

τοῦ ὑπερασπιστοῦ αὐτῆς Δημητρίου» (1). 

Ἐν τοῖς ἐχκχλησιχστικοῖς τούτοις μύθοις εὐκόλως διαχρί- 

γομεν ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Σισιννίου αὐτὸ τὸ Σωσθένιον, ἐν ᾧ 

συνεχροτήθη ἡ χατὰ Βιταλιανοῦ ναυμαχία, χαὶ ἐν ᾧ πάλαι 

ἐλατρεύετο ὁ Οὔριος Ζεὺς, μετασληθεὶς ἀπὸ Κωνσταντίνου εἰς 
ΕΗ τὸν ἀρχιστράτηγον Μιχαὴλ, ἐν δὲ τῷ ἁγίῳ Δημητρίῳ τῷ χαὶ 
ὲ 

Καθείρῳ τοὺς Διοσκούρους, διότι ἀληθῶς ἐν τοῖς θχύμιασι μνη- 

μονεύεται ὁ ἅγιος διπλοῦς, ὁτὲ μὲν « ὡς ἀνὴρ πυρράκης χαὶ 

λαμπρὸς ἵππῳ λευχῷ ἐφεζόμενος, χαὶ ἱμάτιον φορῶν λευχὸν » 

(σ. 1818), ὁτὲ δὲ ὡς [τ 

(σ. 1812). Ὃ διπλοῦς δὲ οὗτος ἅγιος ἦν ἀφανὴς χαὶ εἰς αὐ- 

δύο εὐειδεῖς χαὶ εὐμεγέθεις νεανίαι » 

τοὺς τοὺς Θεσσαλονιχεῖςς, ὅταν δὲ ὁ αὐτοχράτωρ Μαυρίκιος 
ΕΣ “ ᾽ “Ὁ , 3 ’ ς 3 ᾽ὕ ἔγραψε ζητῶν μέρος τοῦ λειψάνου εἰς φυλαχτήριον, ὁ ἐπίοσκο- 
πος ἠρνήθη ἀπαντήσας « τὰ τῶν μαρτύρων λείψανα καταχρύψαι 
δεῖν ύήθειμεν οὕτως, ὥστε μηδενὶ τῶν πάντων τὸν τόπον 

Α Ἕ ΄, “Ὁ ΄- γινώσχεσθαι πλὴν ἐχείνων τῶν τῆς ἁγίας κοινωνησάντων 

ταφῆς » (σ. 1240). 

(1) Αὐτόθι σ. 1378. 



δ΄. ἘΣ Η. 

Εἴπομεν ὅτι ἐνῷ ὁ ἅγιος Ρεώργιος ἐξεικονίζεται ἱππεύων 

λευχὸν ἵππον, ὁ Θεσσαλονιχεὺς ἀδελφός του ἱππεύει μέλανα " 

ἐνῷ δ᾽ ἐκεῖνος ἀχοντίζει τὸν δράκοντα, ὁ ἅγιος Δημήτριος δορα- 

τίζει παλαιὸν χαὶ γιγαντόσωμον πολεμιστήν " νεώτεραι παρα- 

δόσεις φέρουσιν ὅτι ὁ πατασσόμιενος ἐχθρὸς εἶνς ὁ Βούλγαρος 

ἡγεμὼν Ραδουμῆρος, ὁ υἱὸς τοῦ διαθοήτου Σαμουὴλ, τὰ παλαιο- 

τερα ὅμως θαύματα ἄλλον ἐχθρὸν ἐννοοῦντα, ἀνάγουσι τὸ 

γεγονὸς εἰς τὴν ἄνω μνημονευθεῖααν ὑπὸ τῶν βαρβάρων μυθώδη 

πολιορχίαν : « τὸν πρῶτον ἀνιόντα διὰ τῆς χλίμαχος, ἤδη τὸν 

πόδα ἐπιθαλόντα τῷ τείχει τὸν δεξιὸν, λόγχη πλήξας κατὰ 

τὸ μέσον τῶν δύο ἐπάλξεων ὥθησε νεχρὸν ἐπὶ τὸ ἐκτὸς, ὅς 

διὰ τῆς χλίμαχος κυλινδούμενος ...... ὅτι δὲ τοῦ ἀθλοφόρου 

γέγονε τὸ κατόρθωμα δῆλον ἐκ τοῦ υμηδένα μέχρι τοῦ νῦν 

τολμῆσαι τῆς ἀληθείας κατεξαναστῆναι, καὶ χἄν ἐρίσασθαι 

τοῦ τολμηροῦ βαροόρου σφαγῆς, καίτοι τῶν τηνιχαῦτα πρατούν- 

των τῆς πόλεως πολλὰ ζητησάντων, χαὶ τιμῆσαι προθεμένων 

τὸν ἀνελόντα τὸν βάρθαρον » (σ. 1288). ᾿Αλλὰ τὰ εἰς τὴν 

μνήμην τοῦ ἁγίου ψαλλόμενα ἐκχλησιαστιχὰ τροπάρια, ἀντὲ 

τῶν ὠνομοσμένων τούτων ἐχθρῶν, φέρουσι τὸν ἀκοντιζόμενον 

ὡς αὐτὸν τὸν Σατανάν: « Εἰς βόθρον τὸν Σατὰν ὅν ὥρυξέ σοι, 

Μάκορ, ἐμοεσληκὼς γενναίως ἀπέπνιξας τοῖς ποταμοῖς τῶν 

μύρων σου.» Εἴπομεν ὅτι ἐν τῷ πρὸς τὸν Διόνυσον ἀγῶνι ἁ 

Δηριάδης ἐχπροσωπεῖ τὸν Διάθολον - ὡς δὲ οὗτος βλασφημιεῖ 

χατὰ τοῦ Διονύαου, οὕτω καὶ ὁ τοῦ Σαμουὴλ υἱὸς Ραδόμηρος 

βλασφημεῖ τὸν ἅγιον Δημήτριον, ὦν ὡς ὁ Δηριάδης Γ ἄνθρω- 

πος θηοιώδης, καὶ ὅλος μανιχὸς, φόνιος τὴν γνώμην, σκληρὸς 

τὴν ψυχὴν, ὀλίγον τε παραχάτω ἀπὸ τοὺς δαίμονας, μιαρὸς, 

μιαρώτατος χαὶ παμμίαρος» χαθὼς γράφει Δαμασχηνὸς ὃ 

Στουδίτης. Τὸὺν Ῥαδόμηρον τοῦτον θηρεύοντα εἰς τὰ ὄρη τοῦ 

Σοσχαῦ, παραστὰς ὡς ἀστραττὴ ὁ ἅγιος ἀκοντίζει ἐν μέσῃ τῇ 

χαρδία, ἐλευθερώσας τὴν γῆν ἀπὸ τοῦ Βουλγαρικοῦ θηρίαυ " 



ΣΡ τ ἢ δ Ἧς ρ δ΄. 
οὕτω δὲ γχαὶ ὁ Βάκχος διώξας τὸν Δηριόδην μέχρι τοῦ 

Υδάφπους: 

δαίμων ἀρπελόεις ταμεσίχροχ θύρσον ἰάλλων 

ρᾶφξ Δηριαδῆος . ἀχρότατον χρόα υοῦνον ἐπέγι 

αὐτὰρ ὅ χισσήεντι τυπεὶς φθισήνορι θαλλῷ 

πατρῴῳ προχάρηνος ἐπωλίσθησε ρξέθρῳ, 

ν»ηχεδανοῖς μελέεσσι γεφυρώσας ὅλον ὕδωρ 
ἀξ ον ον ,ὕ ᾿ 1 ᾿ , δῶ αὐτόματος " χρονίην δὲ θεοὶ ὑετὰ φίλοπιν Ἰνδῶν 

σὺν Διΐ παμμεδέοντι πάλιν νόστησαν Ὀλύμπῳ (40, 91). 

ε ᾿Ὶ Ὃ διφυὴς τῆς Θεσσαλονίχης Καδειρος, διότι εἶνε ὁ αὐτὸς 

ἅγιος Γεώργιος καὶ ἅγιος Δημήτριος, ἐκπροσωπῶν τὰς δύο τοῦ 

ἔτους μεγάλας ὥρας, εἶνε ὁ κατ᾽ ἐξοχὴν μάρτυς τῆς ἑἕλληνι- 

κῆς ἐχχλησίας, ὁ μινος δὲ ἅγιος τὸν ὁποῖον ἀπεχθάνεται ἡ 

Ῥωμαϊκὴ ἐκκλησία. Ὁ ἀναγινώσχων τὸν Χωνιάτην χαὶ τὸν 

ἡμέτερον Χρονογράφον ἀπορεῖ ἄν οἱ πορθηταὶ τῆς Θεσσαλονέχης 

Λατῖνοι ἦσαν ἀληθεῖς χριστιανοὶ, ἀφοῦ μετὰ τόσης λύσσης 

ἐμίαναν τὸν ναὸν τοῦ ἁγίου Δυρνητρίου, ἀτιμάζοντες τὸν τἄφον 

καὶ ἀλείφοντες τὰ ὑποδήματά των διὰ τοῦ ἐκ τούτου ἀναθλύ- 

ζοντος μύρου, καχουργήμοατα τὰ ὁποῖα οὔτε οἱ Τοῦρκοι διές 
επραξαν" ἀλλ᾽ ἐν τῷ Μαχεδόνι ἁγίῳ ἡ λατινικὴ ἐχκλησίχ ἐξεδι- 

χεῖτο τὸν προαιώνιον αὐτῆς ἐχθρόν. 

Ὃ ἅγιος Δημήτριος εἶνε ὁ χατ᾽ ἐξοχὴν τῶν Ἑλλήνων 
ἥρως, (( ᾿Αχαΐας τξ χαὶ ΕἾ “τιχῇς φερώνυμος » ὡς λέγουσι τὰ 

5 

τροπάριά του - αὐτοὶ οἱ εἰχονομάχοι, οἱ τοσοῦτον ἀνευλχθεῖς 
ἐΝ ὴ θέ ΕΝ ΕΡΑΝ ΟΥ̓ Ε Σἢ ᾿ 

ξπι ξιχ δντες προς πάντας 

δι 
[ ἐδεοάσθησαν, καὶ αὐτὴ ὃ 

ποὺς ἁγίους, μόνον τὸν Δημήτριον 

ἡ ἐχχληδίχ ἐν τῇ υνήμῃ τοῦ με- 

γαλομάρτυρος, λησμονήπασα τὸ πρὸς τοὺς " βασιλεῖς ἐχείνους 

νῖοος, παρεἐδέχθη ἐν τοῖϊς λειτουργιχοῖς αὐτῆς βιολίοις τὴν 
τῳᾧῳ 9 ἐπὶ Λέοντος τοῦ ᾿Ισαύρου ποιηθεῖσαν εἰς τὸν Μαχεδόνα ἅγιον 



ο β᾽. ΕἸΣ ΑΥΤ ΏΤΓΗ. 
ἀκολουθίαν ἀποράλλαχτον ἔτι εὑρισχομένην ἐν τῷ Μηναίῳ 

τοῦ Ὀχτωδρίου. Ὁ ἀναγινώσχων τὸν ὑπὸ τοῦ μαχαρίτου Η 890 

δημοσιευθέντα Τιμαρίωνα, συγχινεῖται ἐν τῇ ἑλληνικωτάτῃ πε- 

ριγραφῇ τῆς ἐν τῷ ΙΑ΄, αἰῶνι τελουμένης ἐν Θεσσαλονίχῃ 

πανηγύρεως, τῆς παρελάσεως τῶν ἐφήθων ἱππέων μετὰ τοῦ 

δουχὺς, χαὶ τῆς ἄλλης πομπῆς ἥν προσφυῶς ὁ βυζαντινὸς 

συγγραφεὺς ἀποχαλεῖ « Παναθήναια καὶ Πανιώνια. » Ἔχουσι 

δὲ δίχαιτον οἱ μελῳδοὶ τῆς Θετσαλονίχης ἄδοντες εἰς τὴν τοιοῦ- 

τον ἥρωα πανηγυοίζουσταν πόλιν: « ἾΑρον κύκλῳ τοὺς ὀφθαλμούς 

σου φαιδρῶς" καὶ ἴδε, πόλις Θεσσαλονίκη, λαοὶ ἐκ γῆς μακχρό- 

θεν ἐκ δυσμῶν, καὶ βορρᾷ καὶ θαλάσσης καὶ ᾿ξῴας νῦν ἥχασὶν 

ἐν σοὶ προσχυνῆσαι Δημήτριον τὸν Μέγαν . φωτίζου, φωτίζου 

πᾶσα ἡ ποίμνη Θετταλῶν, ὁ γάρ σου πολιοῦχος ὡς ἀστὴρ 

ἐπέφανεν ἐξ οὐρανοῦ πεμπόμενος, φωταγωγῶν ἅπασαν τὴν χτί- 

σιν, ὁ μέγας μάρτυς Δημήτριος.» 
- 

᾿Ἑνῷ ἐν τοῖς ἄλλοις ἁγίοις πᾶσα ἰδέα πατρίδος ἀπεπνίγη 

ἐν τῇ μυστικῇ Σιὼν, ὁ ἅγιος Δημήτριος ἐκπροσωπεῖ τὸν ἀλη- 

θῇ τοῦ ἑλληνισμοῦ φοίνιχα, ἀπὸ τοῦ τάφου ἀπαντῶν εἰς τοὺς 

πανηγυρίζοντας χαὶ ἐπὶ Τουρχοχρατίας Ἕλληνας ὅτι αὐτὸς θὰ 

τοὺς ἐλευθερώσῃ  « φοῖνιξ ὥσπερ ἤνθησας, Δημήτριε μάρτυς... 

φοίνιχα ἔσχες ἐν πλευρᾷ, φοίνικα ἐν χερσί σου, φοίνικα ἐν τῇ 

γλώσσῃ καὶ φοίνικα ἐν ποσὶ, σύμοολον νίκης, καὶ γὰρ παντα- 

χόθεν ὥφθης μυριόνικος. Δεῦρο, ἀθλητὰ, ἐπιφάνηθι καὶ πάλιν 

ὡς ποτὲ τὸ πρὶν τοῖς πιστοῖς σου δεομένοις, ἐπίσχεψαι χαὶ πάλιν 

τὴν χληθεῖσαν πατρίδα σου, ταύτης τὸν ζυγὸν ἐπικουφίζων. 
ΑῚ ᾿ “᾽ ζ΄ ,ὔ ε 

ΜῊ ανιῶ, ὦ πατρίς μου, ὑπαχ 
ν 
θεῖσα τυράννοις, ὧν δὲ ἐμοῦ 

« -- ᾿ Α ᾽ ΑΕ -“ Ἂ, » ’ Ἁ ᾿ “- τ 

εὑρεῖν ἀπαλλαγὴν ἐπιζητεῖς ἐκλυτρώσομαι γῶρ χαὲ νῦν ἐχ 

θλίψεων χαὶ πληρώσω ἐνθέων ἀγαθῶν χαὶ φυλάξω καὶ σώσω. 

λέγει Δημήτριος. Γἧ με καλύπτει καὶ τάφος, ἀλλὰ πλήρη. 

ὁ χόσμος ἐμῆς ὀσμῆς τῆς ἐκ τῶν μύρων χάριτι Χοιστοῦ᾽ μὲ 

φοῦοῦ οὖν, πατρίς μου, ἐμὲ κατέχουσα, τοὺς ἐχθρούς σου γὰβ 



ΠΣ ΑΓ ΩΓΉ: ΟΎ. 

! ’ ι Γῆν: ᾿ , Δ 
πάντας πατάξω ἐν Χριστῷ καὶ φυλάξω χαὶ σώσω σε τὴν 

μὲ τιμῶσαν. ν 

Εἴπομεν ὅτι ὁ ἅγιος εἶνε διφυὴς, μεταθαλλόμενος καὶ εἰς 

τὸν ἅγιον Γεώργιον" ὅθεν καὶ ἄδεται ὡς ἥλιος ἐκ τοῦ τάφου 

ἀνιστάμενος: « Ὀρθρίσωμεν ὄρθρου βχθέος, χαὶ ἀντὶ μύρου τοῖς 

μύροις προσέλθωμεν Δημητρίου καὶ αὐτὸν ὀψόμεθα ὡς ἐκ πα- 
“- δὲ ἡ δ ν ; 7 « ᾽ ὔ 

στοῦ ἀνίσχοντα λιον πάντας φωτίζοντα.... ὡς ἐνιαύσιος 

ἀμνὸς ὁ Μυρορρόας τῷ Χριστῷ τέθυται σφαγῇ ἑχουσίῳ.... Ὦ 

ἐχχλησία τοῖς ἄνθεσιν ὡραϊζομένη, Δημήτριξ, βοᾷ σοι.... ᾿Α- 

ναστάσεως ἡμέρα Δημητρίον σφαγή». Ἐν ἄλλοις ὕμνοις πα- 

ρίστανται διῃρημένοι οἱ δύο κατ᾽ ἐξοχὴν μάρτυρες, φρουροῦν- 

τες ὁ μὲν τὴν Εὐρώπην, ὁ δὲ τὴν ᾿Ασίαν « Τὰ κάλλιστα τῆς 

γῆς τμήματα χαὶ ὥρας τὰς καλὰς ἐνιαυτοῦ, Μάρτυρες, με- 

ρισθέντες, σὺ μὲν τὴν Εὐρώπην φρουρεῖς, Γεώργιος δὲ ᾿Ασίαν " 

χαὶ σὺ μὲν ἐν μετοπώρῳ, ὁ Μέγας Γεώργιος δὲ ἐν ἔσρι 

ἑορτάζεσθε. » 

᾿Αλλὰ χαὶ ὡς Διόνυσος ὑμνεῖται - « Ποιμαίνων ἐν τοῖς 

χρίνοις ζῶν ἔτι γέγονας, διὸ μετὰ θάνατον ἐν τῇ γῇ σου τὰ 

ἄνθη ἀνέτειλαν, καὶ ἄμπελός σου σχήνους χυπρισμὸν μύρων 

ἔδωχεν... [ὥριμον ὡς βότρυν σὲ, μάχαρ, Χριστὸς θείας ἐξ ἀμ- 

πέλου δρεψάμενος ἐναποθλίοει, μάρτυς, τοῖς ληνοῖς, τὸ χαταρ- 

ρεῦσαν γλεῦχος δὲ μύρου θείαν βρύσιν εἰργάσατο .» Ὡς τοιοῦ- 

τος ὁ ἅγιος Δημήτριος εἶνε αὐτὸς ὁ Νυμφίος τῆς ἐχχλησίας, 

ὁ υἱὸς τῆς Παρθένου, ὡς θέλομεν ἴδει προσεχῶς. ᾿Επὶ τέλους 

ἐν τοῖς ὕμνοις διασώζει τὰ πανθεϊστικὰ ἐπίθετα δὶ ὧν ὁ Νόν- 

νος ἐν ἀρχῇ τοῦ ποιήματός του ἐξυμινεῖ τὸν πολύμορφον Πρω- 

τέα Διόνυσον. « Τῶν μαρτύρων ἥλιον, μῆλόν τε νέκταρ καὶ 

σῖτον, ρόδον καὶ θυμίαμα, χρυσὸν χαὶ ἀδάμαντα καὶ κυπάρισσον, 

ἀετὸν, λέοντα καὶ ἅπαν ἐζαίρετον ὀνομάζω σε Δημήτριξε. » 



ο ὃ΄. ΕΣ ΑΕ ΤΠ π- 
ι 

Ὡς θέλομεν ἴδει οἱ Κομνηνοὶ ἐγένοντο οἱ χαχο ῦ Βυ- 

ζαντίου ΡΤ εὐθηνόμενοι πρὸ τῆς ἱστορίας διὰ ΕΣ τὰ 

ἐπελθόντα χαχά" ὀνειρευθέντες τὸν θεῖον τίτλον τοῦ Κωνσταν- 

τίνου « Ἰσαπόστολοι », μανιωδῶς ἀνέτρεψαν τὸ διὰ τοσούτων 

θυσιῶν συμπαγὲν θρησχευτιχὸν χαθεστὼς, καὶ ἀντὶ ἁγίων ᾿Α- 

λεζίων « Ρωμαίων, ἀνθρώπων τοῦ θεοῦ »ν στιγματίζονται διὰ 

τοῦ ἐπωνύμου τοῦ ὑπεραρίθμου τῶν ᾿Αποστόλων. Κατὰ τού- 

τῶν ἰδίως περιστρέφονται οἱ νεώτεροι βυζαντινοὶ χρησμοὶ, καὶ 

ὁ ἡμέτερος δὲ χρονογράφος, χαίτοι συμπαθὴς τούτοις, ἀνοίγει 

τὴν ἱστορικὴν τῶν Κομνηνῶν περίοδον ἐπιγράφων τὴν φοθερὰν 

ἀρὰν τῶν χρησμῶν, Αἷμια, διότι ἐν τῇ λέξει ταὐτῇῃ συγχξεν- 

τροῦνται τὰ πρῶτα γράμματα τῶν ὀνομάτων τῶν τεσσάρων 

βχσιλέων ᾿Αλεξίου, Ἰωάννου, ΜΙ χνουὴλ χαὶ ᾿Αλεξίου. Οἱ βασι- 

λεῖς οὗτοι τέμνουσι νέαν περίοδον ἐχμυθεύσεως τῆς ἱστορίας. 

Ο᾽ διεξερχόμενος τὰ περὶ τοῦ θανάτου τοῦ Ἰωάννου ΤῊ ΤῈ; 

να ὑπὸ τοῦ Χωνιάτου χαὶ τοῦ ἡμετέρου ᾿Ανωνύμου ἀπορεῖ ἂν 

ἔχῃ πρὸ αὐτοῦ τὸν βασιλέα τῆς Περσίας Καμούσην ἣ βυζαν 

τινὸν αὐτοχράτορα. Τὰ ἱστορικὰ ταῦτα μυστήρια διαφωτίζον- 

ται ὑπὸ τῶν Στρχτιωτικῶν μνημείων. Ὁ Φίλελφος γράφει ὅ- 

τι οἱ τελευταῖοι βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες ἔφαγον τὸν ἾἌπιν, 

γεγονὸς ἐμ τ εἰς τὰ ὑπὸ Ἡροδότου περὶ Καμθύσου ἱστο- 

ρούμενα " ὁ δὲ Ἡζέτζης ἀποχαλῶν ἕνα τῶν Κομνηνῶν τού- 

των νέον Διαγόραν τῷ ἀποτείνει τοὺς ἑξῆς στίχους 

« Παροιμία λέγουσα, ᾿Ελθὲ γοῦν ἐλθὲ τὴν ταχίστην, ἵνα 

χαὶ σὺ τρισχαιδέχατος ἀθλος τῇ Κωνσταντίνου γενήσῃ, χαὶ 

λάθῃς πυραμοῦντα νιχητιχώτατον. 

Ὁ νοῦς οὗτος χαθέστηχε τῶν τῆδε λεγομένων 

ἐλθὲ χαὶ σὺ, ὦ πάγκλεπτε, τῇ πόλει Κωνσταντίνου, 

ἅγιος γενησόμενος, ὥσπερ οἱ ἄλλοι χλέπται. 

ἾΑθλος δὲ τρισχαιδέχατος ὡς προσθηκίτζα τάχα" 



ΒΥ ΣΊΑΤ ΥΒ,, ρε. 

ἄθλοι γὰρ πάντες δώδεχα οἱ Ἡρακλέους ἦσαν’ 

ὁ ἐκ τῆς Μήλου ἄθεός ποτέ ὃς Διαχγύρας 

εἰς πανδοχεῖον ἀπελθὼν, χοήζων φαχὴν ἑψῆσαι, 
ἂν 

« 

ὡς ξῦλον οὐχ ἐφεύρισχεν, εὑρὼν τὸν Ἡραχλέα, 

ξύλινον ὄντα κάλλιστον ἄγαλμα τῶν ἐντέχνων, 

λεπτὰ λεπτὰ κατατεμὼν τοῦτον ἐν τῇ ἀξίνη, 

εἰς τὴν πυρὰν ἐνέδαλε, χαὶ πρὸς ἐχεῖνον εἶπε" 

δώδεκα μὲν ἐτέλεσας, ὦ ἬἭρακλες, τοὺς ἄθλους, 
’ “ ἄγε δὲ τρισκαιδέκατον ἄθλον ἐχπλήρου τοῦτον, 

[γ4 ι ι “ ., ς ’ὔ 

χαὶ τὴν φαχῆν νῦν ἕψησον" οὕτως ὁ Διαγόρας 
Ἂν ς γ᾽ 
ἄθλον τὸν τρισχαιδέχατον ὥσπερ προσθήχην εἶπε. 

Καγὼ τὸ τρισκαιδέκατος οὕτω προσθήχῃ εἶπον, 

προσθήκῃ δ᾽ εἶπον, πλὴν χλεπτῶν πάντων τοιουτοτρόπων . (1), 

Τὰ ἁγιογραφιχκὰ μνημεῖα γράφουσιν ὅτι ὁ Μανουὴλ Κο- 

μνηνὸς ἔλαῤεν ἐκ Θεσσχλονίχης τὴν παλαιὰν εἰχόνχ τοῦ ἁγίου 

Δημητρίου παριστῶσαν τοῦτον ἐν σχήματι παιδὸς δεομένου 

(Κασείρου) (Ὁ). Στρατιωτικαὶ δὲ παραδόσεις διηγοῦνται ὅτι αὐ- 

τὸς ὁ βασιλεὺς Μανουὴλ, ὅστις ἦν μέλας τὴν ὄψιν χαὶ μικρὸς 

τὸ ἀνάστημα, εὑρὼν τὰ παμμέγιστα πέδιλα ἑνὸς γίγαντος με- 

ταθάντος εἰς σωματικὴν χρείαν, ἠθέλησε νὰ ὑποδεθῇ διὰ τού- 

των" ἀλλὰ τὰ πέδιλα ἐκεῖνα ἦσαν τόσον εὐρέα, ὥστε ὁ πί- 

θηχος βασιλεὺς ἐχώσθη εἰς ἕν ἐκ τούτων ὁλόκληρος, καὶ μό- 

νον τὸ ἄκρον τῆς οὐρᾶς του ἐφαίνετο: τὴν χκωμικὴν ταύτην 

σχηνὴν ἰδὼν ὁ ὀκλάζων γίγας ἐκ βρασματώδους χαγχασμοῦ 

διερράγη. Τὸν μῦθον τοῦτον ἄδουσιν ὁ Ῥα]61 καὶ ὃ Μερλῖνος 

(1) Χιλιάδες σ. 496-- 407, ἔχδ. ΚΙοραηρ. 

(8) « ἣ παλαιὰ καὶ πρώτη ἐχείνη εἰχὼν, ἥτις εἶχεν ἐζωγῥαφισμέ- 

γὸν τὸν μέγαν Δημήτριον ὄρθιον, ὑψωμένας ἔχοντα τὰς χεῖρας εἰς τὸν 

οὐρανόν.» Νικοδήμου Συναξαριστὴς, 26 ᾿Οχτωύδρίου. 

ταττὰ 

-»"»».ρν 



δεν, ΕἸ ΑΝ πὶ 

Κοχχαῖος, ἁποχαλοῦντες τὸν γίγαντα Μοργούτην, Νά ιν τοῦ 

περιθοήτου Μουραπΐο 11 Μαρρίοτθ. Οἱ μῦθοι οὗτοι ἐξεικο- 

γίζουσι τὸ χατὰ τοῦ ἁγίου Δημητρίου τόλμημα τῶν Κομνη- 
“ σ , ΜΜ» ᾿ ,ὔ -“ ΕΑ τς: ὶὶ 

νῶν, Ετερα δὲ συνχζάρια ἀναφέρουσιν ὅτι, ἐνῷ ὁ Μανουὴλ χα- 
ἣν αὶ 

τεσχεύασε στολὴν χρυσοὔφαντον χεχοσμημένην διὰ πλείστων 

πολυτίμων λίθων καὶ ἐπρόκειτο νὰ περιοληθῇ αὐτὴν, ὁ ἅγιος 

Δημήτριος, μιμούμενος τὸν ὑπὸ ᾿Ομήρου ὑμνούμιενον “Ἑρμῆν, εἰσ- 
΄ 

ἦλθεν ἐν τῷ ἑρμητιχῶς χκεχλεισμένῳ θησαυροφυλαχείῳ χαὶ 

παραλαθὼν τὴν στολὴν ἤγχγεν εἰς Θεσσαλονίχην χαὶ ἥπλωσεν 

ἐπὶ τοῦ τάφου του. (1). Κατὶ ἄλλους ὁ ᾿Αλέξιος Κομνηνὸς ἔρ- 
ΕῚ , ᾽ ΓΞ ς Ε " 

ρίψεν εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐν τῇ ἁγίᾳ Σοφίᾳ ἀποχειμένην, 

υροδόλον τράπεζαν ᾿Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος: ταύτην ὡς μὺυρ Ἢ 
ὑπὸ τοῦ ᾿Απελλοῦ ἐἰκονισθεῖσαν περιγράφει ὁ Μανουὴλ Φιλῆς 

(2), ὁ δὲ Δωρόθεος Μονεμύασίας τὴν θέλει ἔτι ἐν τῇ Προπον- 

τίδι θαυματουργοῦσαν (9). λλλαι διηγήσεις φέρουσιν ὅτι ὁ ὅ- 

(1) Ἰωάννου Χαρτοφύλαχος τοῦ Σταυραχίου, θαύματα ἁγίου Δη- 

υητρίου. 

(2) Μανουὴλ τοῦ Μελισσηνοῦ εἰς τὴν ἐν τοῖς ἀναχτόροις τοῦ ᾿Α- 

πελλοῦ γραφὴν, ἣν ὡς λόγος ἔχει καὶ τράπεζαν εἶναι τοῦ ᾿Αλεξάνδρου 

[Π8πιι6 118. ῬΏΪΔ6 ΟδΥμἶπὰ, εα. ΜΉΠΟΡ. Ῥαγὶβ 1857. Π, ρ. 267--268. 

(8) « Καὶ τὴν ὑπερθαύμαστον καὶ ἁγίαν Τράπεζαν τῆς αὐτῆς “Α- 

γίας Σοφίας, τὴν πολύτιμον καὶ ὡραιοτάτην εὔγαλαν ἀπὸ τὸν ναὸν χχαὶ 

τὴν ἔδαλαν εἰς τὸ χαράδι" χαὶ χαθὼς ἔχαμαν ἄρμενα χαὶ ἐπήγαιναν 

εἰς τὴν Βενετίαν, ὦ τοῦ θαύματος, πλησίον τῆς νήσου τοῦ Μαρμαρᾶ 

ἄνοιξε τὸ χαράδ'! χαὶ ἔπεσεν εἰς τὴν θάλασσαν ἣ ἁγία Τράπεζα, χαὶ 

ἐδούλησε, χαὶ εἶναι ἐκεῖ ὡς τὴν σήμερον: χαὶ τοῦτο εἶναι ἐξυεριν χαὶ 

τὸ μαρτυροῦν οἵ πάντες, διότι ὅλον τὸ μέρος ἐχέϊνο ὅταν κάμνῃ φορ- 

τοῦνα ἢ θάλασσα ὅλη χάμνει. χύματα Ὁ ΤῸ εἰς δὲ τὸν τόπον δποῦ 

εἶναι ἣ ἁγία αὕτη Τράπεζα εἶναι γαλήνη χαὶ δὲν ταράσσεται ἣ θάλασ- 

σα᾿ χαὶ ὑπαγαίνουν τινὲς ἐχεῖ μὲ περάμχτα χαὶ λαμόάνουν ἀπὸ τὴν 

θάλασσαν ἐκείνην, ὁποῦ εἶναι ἡἣ ἁγία Τράπεζα, χαὶ μυρίζει θαυμασιώ- 



ΜΙ ΣΆΔΓ ΩΤ Ή: οζ΄. 

γιὸς Δημήτριος ριφθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν ἐκομίσθη ὑπὸ γιγαν- 

τώδους Γοργόνος εἰς τὴν ᾿Αττικὴν, καὶ ἐνταῦθα μεταθληθέν- 

τες ἀμφότεροι εἰς ράπτας ἐμαρμαρώθησαν χαὶ ἵστανται μέχρι 

σήμερον" εἰς τὰ δύο ταῦτα μυστηριώδη ἀγάλματα ὀφείλει τὸ 

ὄνομά του ὁ παλαιὸς τῶν Πρασιῶν λιμὴν, Ράφτης, ὡς δηλοῦται 

ἐκ τῶν μεσαιωνικῶν λιμενοδειχτῶν (1). Τοιαύτην παράδοσιν 

ἔχων ὑπ᾽ ὄψει καὶ ὁ Ζακύνθιος Φόσκολος γράφει ἐν τῷ χαριε- 

στάτῳ ποιήματί του 1.86 Θταχίθ, ὅτι ἡ Παλλὰς παραδοῦσα 

εἰς τὸν ᾿Αλέξανδρον τὰ γοργόνιά τῆς, κατέφυγεν εἰς τὴν ᾿Αγ- 

γλίαν καὶ συγκαλέσασα τὰς ἄλλας θεὰς ἐδίδαξεν αὐτὰς τὴν 

ὑφαντιχήν : 

ΑἸΙΟΣ οοποράθ 16 ΟὐοΥρομὶ ἃ Νίανίθ 

ῬΑ]1ὰά6, 6 8014 ὑΐθῃ 1᾿ δϑίϑθ ρϑίθιῃϑ.... 

ΡΟΪ Ὀθαΐα ἰπ 41|6]]᾿ 18018. 5᾽ ΔΒ00Πά6θ, 

6 ἴθ θϑ΄ῖ᾽γθ τρϊπουῦϊ 8116 σϑηΐη]ῖ 

αύΐθ διητηδοϑίχδ... . - 

ἐν, ὁ Ἀπ ἀ ΟΝ 6114 ἃ οἰδϑοιπηᾶ 

ΟΟΙΙΡΑΡΙ 1 ΟΡΙΘ 46] ΡῬΓΟΙΊΘ580 ἀὉΠῸ 

(τῶ ἀπ γὙϑ]0) 4116 ταὶ (2). 

τατὰ μυρῳδίαν ἀπὸ τὸ ἅγιον μῦρον ὁποῦ ἔχει χαὶ τῶν ἄλλων ἀρω- 

μάτων.» Βιδλίον “Ἱστοριχὸν, “Βνετίησι 1786, σ. 483. 

(1) «᾽Ἂν θέλης νὰ ὑπᾶς εἰς τὸν Ράφτην, ἄφης τὸ νησὶ τὸ μεγάλο 

τὸ στρογγυλὸ ὅποῦ στέχει ὃ Ράφτης ὃ μαρμαρένιος ἀπάνω εἰς τὴν χορ- 

φὴ τοῦ βουνοῦ καὶ ἀσπρίζει ἀπὸ μαχραία, ἄφης το δεξιά σου χαὶ ἄμε 

εἰς τὴν Ῥαφτοπούλχ. » Τάγια, Πορτολάνος χεφ. ΠΑ. Περὶ τοῦ σπου 

δαιοτάτου τούτου γεωγραφιχοῦ χαὶ γλωσσιχοῦ μνημείου ἔγραψά τινα 

πρὸ τριακονταετίας ἐν τῇ Χρυσαλλίδι τῶν ᾿Αθηνῶν, χαὶ νῦν δὲ συνι- 

στῶ τὴν μελέτην αὐτοῦ εἰς τοὺς παρ᾽ ἣμῖν περὶ τὰ γεωγραφιχὰ ἀσχο- 

λουμένους. ξ 

(2) πε Θγαδίθ, ἵππὸ ἴογζο, ν. 169. 



ὁ υ΄΄. ΕῪΣ ὁ ΕΓ ῊΉ. 

᾿Αλλ᾽ οἱ μῦθοι οὗτοι, ὡς καὶ ὁ Ράπτης τῶν ᾿Αθηνῶν, δυν- 

δέονται τόσον πρὸς τὴν Φιλιχὴν ἑταιρείχν, ὥστε οἱαδήτις ἀ- 

νάπτυξις θὰ μᾶς ἠνάγκαζε νὰ παρεχθῶμεν τοῦ θέματος. Ὁ- 
ς Ἂ δ] 

πωσδήποτε ὅμως ὁ ἅγιος Δημήτριος ἐξεικονίζετο ὁτὲ μὲν ὡς 

μικρὸς παῖς, ὁτὲ δὲ ὡς πελώριος γίγας τοῦ ὁποίου τὰ πέδι- 

λα δὲν δύναται εὐχόλως νὰ ὑποδεθὴ ἕχαστος βασιλεύς. Τοιοῦ“ 

τος παρίσταται χαὶ ὁ τοῦ Νόννου Διόνυςος, ὅστις διώχων τὸν 

Δηριάδην μετασχηματίζεται εἰς τὸν Παρνασσὸν, πολεμῶν δὲ 
᾿ ἡ 7 

πρὸς τὸν Περσέα, 

Ὑψώσας δ᾽ Ἰόῤαχχος ἐὸν δέμας αἰθέρι γείτων 

ἄπτερος ὑψιχέλευθος ἀείρετο μείζονι μορφῇ 
΄ .ε , ε 7 Α 

ἱπταμένου Περσῆος ὑπέρτερος, ἑπταπόρου δὲ 

αἰθέρι χεῖρα πέλασσε, χαὶ ὡμίλησεν Ὀλύμπῳ 7 

χαὶ νεφέλας ἔθλιψε φόδῳ δ᾽ ἐλελίζετο Περσεὺς 
Π 

2 ’ 

δεξιτερὴν ἀκίχητον ὀπιπεύων Διονύσου 

ἠελίου ψαύουσαν, ἐφαπτομένην δὲ σελήνης (47, 657), 

ὋὉ μικρογίγας οὗτος Καάδειρος εἶνε αὐτὸς ὁ χοιμώμενος βα- 

σιλεὺς τοῦ ἑλληνιχοῦ λαοῦ, ἢ ὁ ἐκ πέτρας (Πέλλης) Μίθρας, 

ὁ μαρμαρωμένος βασιλειᾶς, τὸν ὁποῖον χαὶ ὡς δικέρχτον χιύ- 

χνον λατρεύουσιν οἱ Στρατιῶται, ὡς δῆλον ἐχ τῶ" ἐπὶ Καρό- 

λου τοῦ Ε΄ δημοσιευθέντων χρησμῶν τοῦ ᾿Αγαθαγγέλου, ἐν οἷς 

φίλος τῶν Στρατιωτῶν αὐτοχράτωρ παρίσταται ὡς νέα τοῦ ὁ 

ΑἾ εξάνδρου ἐνσάρχωσις (1). ᾿Αλλ ἀκούσωμεν περιχοπήν τινὰ 

(1) ᾿Αναντίρρητον ὅτι τὸ φερόμενον ὄνομα τοῦ μοναχοῦ ᾿Αγαθαγ- 

γέλου ἐκ τὴς νήσου Ῥόδου δρμωμένου χαὶ ἰδόντος τὴν ὀπτασίαν ταύ- 

τὴν ἐν Μεσσήνη τῆς Σιχελίας ἐν ἔτει 1979. εἶνε πλαστὸν, τὸ βεόαιον 

δὲ ὅτι ἐγράφη ἐπὶ τοῦ βασιλέως τῆς “σπανίας Φιλίππου Β΄ περὶ τὰ μδ- 

σα τῆς ΙΣΤ’ ἑχατονταετηρίδος ὕπό τινος τῶν ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ αὐτοῦ 

Στρατιωτῶν᾽ ὡς τοιοῦτον δὲ ὑπονοῶ τὸν ἐχ Ῥόδου ᾿Ιάχωδον Διασωρῖ- 



ΕΝΕΣ αν ὦ Κ πὶ ρθ΄. 
τῆς περιέργου ταύτης ὀπτασίας, τὴν ὁποίαν ὡς θεῖα λόγια ἐ- 

πίστευον οἱ δοῦλοι πατέρες ἡμῶν, δι’ αὐτῆς προξτοιμάσαντες 

τὴν τοσοῦτον τιμῶσαν αὐτοὺς ἑλληνικὴν παλιγγενεσίαν. 

« ᾿Εγερθεὶς δὲ χαὶ ἀναθλέψας κατὰ ἀνατολὰς εἶδον μορφὴν 

“λέοντος (1) θυμωμένου καὶ ἡμικειμένου ἐπὶ χόρτων ὡραίων, χαὶ 

ἀπὸ τῆς μεγχλοπρεποῦς θέας ἐφοθήθην - ἐχράτει δ᾽ ἐν τῇ χει- 

οἱ αὐτοῦ διπλωμένον περγαμνηνὸν ἐκ δέρματος προδάτου δω- 

Ι 

νον, ἵππαρχον τοῦ ἱππιχοῦ τῶν βασιλέων τῆς ἹΙσπανίας, διαπρεπῇ λό- 

γιον καὶ θερμὸν πατριώτην ὑποστάντα ἐν Κύπρῳ τὸ μαρτύριον χάριν 
ΥΕΝ Ἅ - Ν ᾿ - δῈ , Αν ΓΩ ,ὔ Ν Ν, 

τῆς ἐθνιχῆς ἰδέας" εἰς τοῦτο μὲ πείθει πλὴν τῆς πατρίδος, καὶ τὰ πρὸς 

τὸν Φίλιππον Β΄ ὑπομνηστικὰ ἐπιγράμμιχτά του εἰς ἀπελευθέρωσιν τῆς 

Ελλάδος « μνώεο ἱΚεχροπίης. » ΜΊΠΕΡ, ΟδίαϊοσιΒ ἀθ5 Μ55. ἀ6 1 Εβουγίαι - δ ᾿ 

σ. 96. Καθὰ λέγει ἣ προτασσομένη τῆς πτασίας εἴδησις, τὸ πρωτό- 

τυποὸν ἐχδοθὲν ἰταλιστὶ ἐν Μεδιολάνῳ τῷ δῦ ὑπὸ τοῦ βενεδιχτίνου 

μοναχοῦ ᾿Ιαχώδου τοῦ Παλαιώτου, ἐξελληνίσθη τῷ 175] « παρὰ τοῦ 

πανοσιωτάτου Θεοχλήτου Πολυειδοῦς, ᾿Αρχιμανδρίτου ἤτοι χωρεπισχό- 

που ἸΠολυανῆς χαὶ Βαρδάρων, ναὶ μὴν χαὶ τῆς ἐν Λειψίχ τῶν ὀρθοδό- 
ξ ᾿ , 5, ΔΝ Ν ἄροτον , οἴ οἵ - 
ξων ἐχχλησίας ἐπόπτου τε χχὶ συνηγόρου. ν Φαίνεται ὅμως ὅτι τοιοῦ- 

τοι χρησμοὶ ἐχυχλοφόρουν ἐν ᾿Ιταλίχ ἀπ’ αὐτοῦ τοῦ Καρόλου Η΄, καὶ 

ἰδίως ἐπὶ Καρόλου τοῦ Ε΄, ὅστις σπουδαίως παρέστη ὡς ἐνσάρχωσις 

τοῦ ᾿Αλεξάνδρου, καὶ ὡς μέλλων ἐλευθερωτὴς τῶν “Βλλήνων ἐχαιρετήθη 

οὐ μόνον ὑπὸ τῶν Στρατιωτῶν, ἀλλὰ χαὶ ὑπὸ τῶν ἐπισχόπων Καλα- 
,ὔ Ἀ Π Ν 7 Τὴ ὐψον - 2 ’ Ξ ᾿ 5 Ρ᾿ 

βρίας καὶ Πελοποννήσου. Τὰ περὶ τῆς ἐνσαρχώσεως ταύτης ἔγγραφα 

δημοσιευθήσονται ἐν τῷ προσεχεῖ τόμῳ. 

(1) Διὰ τοῦ ὁμωνύμου θηρὸς δηλοῦται ὅ αὐτοχράτωρ Λέων ὃ Μέ- 

γας, ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ ὁποίου φέρονται πάντες οἵ βυζαντινοὶ χρησμοὶ, 

οἵ ἐξασχήσαντες ἐν τῇ ἱστορίᾳ ἐπιρροὴν ἴσην πρὸς τοὺς τοῦ ᾿Απόλλω- 

νος. Βἴπομεν ὅτι πολλοὶ θέλουσι τὸν αὐτοχράτορα τοῦτον ᾿Αθηναῖον, 

ἀδελφὸν τῆς Εὐδοχίας, ἀλλὰ τὸ ζήτημχ τοῦτο ἀπαιτεῖ ἰδίαν μελέτην. 

Εν τούτοις ἐκ τῶν χρησμῶν τοῦ ᾿Αγαθαγγέλου λύεται σπουδαϊΐον νο- 
Ν Ὑ ς [τ ΞῚ τὰ ,7 ’ τὭω ὃ Λε » Υ̓͂ 

[ ι , ᾿ 

.-- 2 Ν ΡῚ , Ν 7, “ζεται χρατῶν ἐν χειρὶ εἰλιτάριον ἢ τὴν ὑπὸ τῶν νομισματολόγων λς- 
γομένην ἀχαχίαν. 



θὲς ἘΙΧΑΠ ΤΉ: 

ρικῇ διαλέχτῳ γεγραμμένον εἰς κατανόησιν ἀνθοώπων “ χαὶ 

πλησιάσας ἔχλινα τὰ γόνατά μου τοῦ ἀναγνῶναι" τότε ὁ λέων 

πραέως ἔφη μοι" « υἱὲ ἀνθρώπου, ἀνάμεινον, πορεύθητι δὲ πρῶ- 

τὸν ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ λοῦσαι, εἶτα στρέψας ἀνάγνωθι, ὅτι 

ἡ ἀνάγνωσις ταύτης τῆς βίόλου διὰ σὲ ἐτηρεῖτο᾽" δεῖ δὲ πρῶ- 

τὸν λουσθῆναί σε χαὶ ἁγνισθῆναι ἵνα μὴ ἐχκλείψῃ ἀπὸ σοῦ ἡ 

ὑνήμη (1). ᾿Απελθὼν δὲ καὶ λουσάμενος ἦλθον ὁ δὲ λέων ἁ- 

πλώσας τὸν περγαμηνὸν χατὰ γῆς, εἶπέ μοι « ἀνάγνωθι, υἱὲ 

ἀνθρώπου, τὴν χατὰ τῆς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ χρίσιν, καὶ σύν- 

ες ἀχριθῶς, ὅτι ἡ ἁμαρτία τοιούτου ἀγνώμονος λαοῦ βοᾷ 

ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ ἧς ἕνεκα βιάζεται ὁ θεὸς αὐτὴν 

χολάσαι. » ᾿Αναγνοὺς δὲ τὴν βίολον εὕρισκον περιεχόμενα ταῦ- 

ταὶ « Κωνσταντῖνος ἤρξατο, χαὶ Κωνσταντῖνος ἀπολέσει τῆς 

Αἰνατολῆς τὸ Βυζαντιχκὸν Βασίλειον.... ἀλλ᾽ ὅμως, υἱὲ ἀνθρώ- 

που, μὴ φοθοῦ᾽ ἐπιστραφήσεται νεόθεν πρὸς τὴν χάριν, καὶ 

ἔσται τῆς προτέρας ἐνδοξότερος (ὁ ἑλληνικὸς λαὸς), καὶ ὑπ 

αὐτὸ τὸ τοῦ κόσμου χράτος ὃ διαφθαρήσεται, μέλλει ὁ Θεὸς 

ὑποτάξαι πάλιν νέα ἄπειρα ἔθνη, καὶ πλεῖστα τῶν πρώτων" 

χαὶ ὥσπερ ὃ Ἰσραηλιτιχὸς λαὸς ὧν ὑπήχοος τῷ Ναθουχοδονό- 

σορι, οὕτως ἔσται χαὶ ὁ λαὸς οὗτος ὑποτασσόμενος τοῖς ἀσε- 

βέσιν ᾿Αγαρηνοῖς, ἕως τοῦ διωρισμένου χαιροῦ, καὶ διαμενεῖ αἰχ- 

μάλωτος ὑπὸ τὸν ζυγὸν ἕως τετάοτης ὁλοπληροῦς σχεδὸν ἐ- 

χατοντάδος. ᾿Αναγνώσας τὴν μεγάλην ταύτην ἀπόφασιν, ἔμει- 

νὰ ὡς ἀναίσθητος λίθος ἀπὸ τῆς λύπης, καὶ πεσὼν χατὰ γῆς 

μετὰ μεγάλου ὀλολυγμοῦ καὶ δαχρύων, ἔκλαιον τὸν Βυζαντι- 

χὸν ἀφανισμόν. Ἐγερθεὶς δὲ ἀπὸ τῆς φωνῆς ἑνὸς αἰδεσιμωτά- 

(1) Ἔχ τῆς μυστικῆς ταύτης λούσεως δηλοῦται ὅτι οἱ Στρατιῶται 

δὲν ἐλησμόνησαν τὰς τελετὰς τῆς παλαιᾶς Γνώσεως, διότι χαὶ ἐν ἀρ- 

χῇ τοῦ χριστιανισμοῦ ἣ λοῦσις ἣν ἣ ἀπαραίτητος προετοιμιχσίχ εἰς ὃ- 

ποδοχὴν τοῦ μυστηρίου: « Διὸ μὴ ἔλαττον ἔτεσιν ἕξ δοχιμαζέσθω (ὃ 



ΚΙ ΣΎ» ὥς ΜΒ. ο: α΄. 
, ὝΥ: “-,., γ ’ ’ ωκ του γέροντος (1), καὶ ἀναθλέψας εἶδον γέροντά τινὰ μαχρο- 

λευχογένειον, ἡλιοπρόσωπον, χαὶ ἀχτινοθολοῦντα, ὅστις ἥψατο 

τοῦ δεξιοῦ μου ὥμου, καὶ εἶπέ μοι εὐμενῶς « ἔγειραι, υἱὲ ἀν- 

θρώπου, καὶ βλέψον πρὸς Δύσιν, χαὶ ὁ ἂν ἴδῃς γράψον αὐτὸ 

εἰς μνήμην τῶν μεταγενεστέρων πιστῶν τοῦ ᾿[ησοῦ. »....᾽Α- 

νέθλεψα πρὸς Δύσιν, χαὶ ἐν τῷ ἅμα εἶδον ἐκ τῶν χυμάτων 

τῆς θαλάσσης κύχνον τινὰ λευχὸν, μέγαν χαὶ τερχτώδη, ἀνα- 

βαίνοντα " αἱ πτέρυγες αὐτοῦ χκεχρωματισμέναι πολυξιδῶς (2), 

καὶ πεποιχιλμέναι χηλίσιν (3), ἔχοντα ὄμματα πυρφόρα, καὶ ἐκ 

τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἐξήρχοντο δύο ὀξέα χέρατα, ὡς σχολοψ 

πεπυρωμένα, χαὶ μέσον τῶν χεράτων ἦν ἀστὴρ ἐπὶ τῷ μετώ- 

πῳ τοῦ χύχνου διαυγάζων καὶ ἡδύνων τὴν ὅρασιν ἀνθρώπου 

ἐχράτει δὲ ἐν τῷ ράμφει αὐτοῦ ἱμάντα ἐκ χάρτου προῦθατί- 

νου, μαχρὸν πηχῶν ἐννέα χαὶ πλατὺν ἑπτὰ, χαὶ ἣν γεγραμ.- 

ψένος λατινιστὶ ἀνθρωπίνῳ αἵματι. Περιεῖχε δὲ ἡ μεμόράνα 

προσήλυτος) " χαὶ εἶθ᾽ οὕτως κατὰ τὴν Μωῦσέως ἀγωγὴν, ἀγαγόντα αὖ- 

τὸν ἐπὶ ποταμὸν ἢ πηγὴν, ὅπερ ἐστὶ ζῶν ὕδωρ, ἣ τῶν διχαίων γίνε- 

ται ἀναγέννησις, μὴ δρχίσαι, ἐπεὶ μὴ ἔξεστιν, ἀλλὰ στῆναι αὐτῷ χε- 

λεῦσαι πρὸς τῷ ὕδατι καὶ ἐπιμιχρτυρήσασθαι .. .. λεγέτω δέ: Μάρτυρας 

ἔχοιμι οὐρανὸν, γῆν, ὕδωρ, χαὶ τὸν διὰ πάντων διήχοντα ἀέρα οὗ ἄ- 

νευ οὐχ ἀναπνέω, ὡς ἀεὶ ὑπήχοος ἔσομαι τῷ τὰς βίόλους μοι τῶν χη- 

ρυγμάτων δόντι... .» Κλημέντια (ἐν Μίρπο Ῥαϊγοϊορία Θνᾶθοδ, Π, σ. 29.) 

Εἶνε γνωστὴ χαὶ ἣ λουστικὴ μύησις τῆς σχολὴς τῶν ᾿Αθηνῶν ἣ 

ὑπὸ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου περιγρχαφομένη. 

(1) Ὃ αὐτοχράτωρ ᾿Αναστάσιος ὃ χαὶ ἐν τοῖς παλαιοῖς τῶν Βυ- 

ζαντινῶν χρησμοῖς ὡς γέρων πάντοτε μνημονευόμενος, καὶ πρὸς ᾽Αν- 

δρόνιχον Κομνηνὸν ἔν τισι νεωτέροις συγχεόμενος. 

(2) Ὃ χύχνος οὗτος (᾿Απόλλων), ἀλλαχοῦ, ὡς ἐν τοῖς προσημειω- 

θεῖσιν ὕμνοις, ὀνομάζεται ρητῶς Φοῖνιξ. 

(3) ᾿Εννοεϊ τὸν στιχτὸν χιτῶνα (πάρδαλιν) τοῦ ᾿Αστροχίτωνος Διο- 

᾿ γύσου, ὅστις καὶ ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἔτι ἐξυμνούμενος ὡς Χάρων: φορεῖ τοῦ 
--« ρύσου (λυγχὸς) τὰ πλουμιὰ, τῆς ἀστρχπῆὴς τἀμμάτια. 



ουβθ' ΕΓΤΊΣΕΑΎΤΒΩΣ ΓΞ Ἢ: 

ἃ ὁ Θεὸς ἐφανέρωσε τῷ δούλῳ αὐτοῦ ᾿Αγαθαγγέλῳ - ἦν δὲ 

ταῦτα. Εἶδον ὑπὸ τοὺς πόδας τοῦ κύκνου τρία χρυσᾶ βασι- 

λιχκὰ διαδήματα, ἀστράπτοντα ἀπὸ τῶν πολυτίμων λίθων - ἕ- 

χαστον δὲ τούτων εἶχε τετυπωμένον ἕνα στοιχεῖον ἐκ τοῦ λα- 

τινικοῦ ἀλφαδήτου μελανῷ τῷ χρώματι" καὶ ἰδοὺ εἶδον ὅτι 

ἐν τῷ ἱμάντι προσετέθη τοῦτο: τεχθήσεται ἐν Κάδῳ εἷς (1) 

υἱὸς ἀνθρώπου, καὶ ἰδοὺ ἔσται βασιλεὺς, καὶ γενήσεται μέγας 

σεθαστὸς, ἤτον Ἰμπεράτωρ. Καὶ ἰδοὺ μοναχός τις μετὰ καινῆς 

βίολου χαὶ καλάμου συνοδευόμενος παρεγένετο, καὶ ὁ Σχξωνι- 

χὸς ἡγεμὼν ὑπερασπίζετο τῶν ἔργων ἐχείνου (2}" καὶ ἰδοὺ ἁ 

νουνεχὴς μοναχὸς συνὰρομεῖται ἐξ ἀπείρου λχοῦ, καὶ χατατα-, 

ράσσει τὴν Ῥωμαϊκὴν πόλιν, συνθέτει θεσμοὺς χαὶ δόγματα, 

χαὶ ὁ Ἱμπεράτωρ οὐχ ἠδύνατο αὐτῷ ἀντιστῆναι. ν» (8). 

᾿Αλλὰ μετὰ τὴν ἀναγχαίαν ταύτην παρέκοχσοιν, ἐπανέλ- 

θωμεν εἰς τὴν διὰ τοῦ ὑγροῦ πυρὸς ὑπὸ τῶν “Ελλήνων χατα- 

τρόπωσιν τῶν Θρᾳχορρωμαίων τοῦ Βιταλιχνοῦ " εἴπομεν ὅτι εἰς 

τὸ γεγονὸς τοῦτο ἀφορᾷ χαὶ ὁ ἐπ᾽ ὀνόμχτι τοῦ Θεοδώρου Προ- 

δρόμου ἐρόμενος ἀπόλογος Γαλεωμυομαχία ἐπιγραφόμιενος, 

ἐσχάτων δὲ συμπεριληφθεὶς ἐν τῇ Τεῦ-. 
« » Ν ᾽ » 

πολλάκις ἐχδοθεὶς, ἐπ᾽ 
ΡΩΝ ͵ - ς - ͵ ἣΝ " ᾽ ᾿ 

βνεριανῇ ἐχδόσει τῶν ᾿Ελλήνων συγγραφέων. "Αδηλον ἂν χὐτὸς 

ὁ Πρόδρομος ἦνε ὃ συντάχτης τοῦ ᾿Απολόγου. αὐτὸς ὅμως οὗ- ρόδρομος ἢ χτὴς πολόγου, αὐτὸς ὅμως 
᾽ 3) » - 7 Ὁ ς φξ“- κ ωἷἣΟ “. 

τος ἐν ἄλλῃ αὐτοῦ πραγματεία χορηγεῖ ἡμῖν τὴν χλεῖὸχ τοῦ 

ἀλληγοριχοῦ ἔπους, ἐξ οὐ δηλοῦται ὅτι ὑπὸ» τὰς ᾿γαλδει καὶ 
, - 

δ 
Ἁ “-“ « δύ ᾿ ᾿ τ νον ῦ ς« ς 

τοὺς μῦς ὑποχρύπτονται δύο ἀντιμχχόμενοι λαοὶ, ἐξ ὧν οἱ ὑ- 

(1) Ἢ πόλις αδμά, ἐν τ ἐγεννήθη Κάρολος ὃ Ε΄ 

(Ὁ) ὋὋ Λούθηρας, ὑπὲρ τῆς μεταρρυθμίσεως τοῦ δποίου πολὺ συνε- 

τέλεσαν οἵ Στρατιῶται. “Ὁ ᾿Ιωάννης Γεμιστὸς ἐχθειάζων. τὴν ὑὕποφώ-. 

σχουσαν τότε Μεταρρύθμισιν, παριστᾷ τὸν Λούθηρον παραλαμδάνοντα 

ἐκ Ῥώμης τὸν δαίμονα τῶν Στρατιωτῶν Αμμωνα. ᾿ 

(3) Συλλογὴ διαφόρων προρρήσεων, ... - ἐχδοθεῖσα παρὰ τοῦ ἰα- 

τροῦ Π. Στεφανίτζη Λευχαδίου. ᾿Αθῆναι 1838, σ. 147--} δ. 



ΕΣ ΓΟ τ ἢ, ουΥΎ.. 

πὸ τὸ ὄνομα τῶν μυῶν ἀλληγορούμενοι μὲ τὸ πλαστὸν πρόσ- 

χημα τῆς θρησκείας ζητοῦσι νὰ χαταφάγωσι τὴν τριγλίδα. 

Αἷν λάῤωμεν ὑπ᾽ ὄψει ὅτι ὁ ἰχθῦς οὗτος ἦν ἱερὸς τῶν Ἐλευ- 

σινίων μυστηρίων, οἱ δὲ ὑπὸ τὸν Πρόχλον καταστρέψαντες τὸν 

Βιταλιανὸν ὀνομάζονται ὑπὸ τοῦ Εὐαγρίου νηΐ τῆς λαὸς, ἢ 

ὡς ἔλεγον οἱ βυζαντινοὶ ὁ λαὸς τῶν γαλεῶν, οἱ γαλεῶται, 

εὐχόλως ἀποχαλύπτομεν ὅτι ὑπὸ τὰς γαλᾶς χρύπτονται οἱ “Ελ- 

ληνες " ἐπειδὴ δὲ οἱ Θρᾷκες ἐλέγοντο καὶ Μυσοὶ, εὑρίσχομιεν 

χαὶ τὸν ὑπὸ τὸ ὄνομα τῶν μυῶν ἀλληγορούμενον λαόν. Ἡ 

τοιαύτη ἀλληγορία τῆς γαλεωμυομαχίας ἦν γνωστὴ χαὶ ἐν 

τῇ ᾿Δναγεννήσει, ἀφοῦ βλέπομεν ἕνχ τῶν πρώτων ἐχδοτῶν 

βιθλίων προωρισμένων διὰ τὴν ὑπόδουλον “Ελλάδα, τὸν τυπογρα- 

φον ΜΟΙΟΪΟΡ ὅθθβα, χαράσσοντα ὡς σύμθολον τοῦ τυπογρα- 

φείου αὐτοῦ γαλῆν κρατοῦσαν ἐν στόματι μῦν (1525) καὶ πα- 

ρὰ τῷ ἑλληνιχῷ λαῷ παραμένει ἔτι ἡ μνήμη τῆς γαλομυομα- 

χίας ἐν παραμυθίῳ στιχηρῶς ἀδομένῳ, ἐν ᾧ μνημονεύεται ὁ 

τοὺς μῦς ἐξολοθρεύων γάτος. 

ὋὉ ἔχων ὑπ᾽ ὄψει τὴν Γαλεωμυομαχίαν εὐκόλως ἀναγνωρί- 

ζει ὅτι τὸ σατυριχὸν δρᾶμα ἐγράφη κατὰ μίμησιν τῶν Περ- 

σῶν τοῦ Αἰσχύλον, ἀλλ᾽ ἔχει καὶ σχέσιν πρὸς τὰ Διονυσιαχὰ 

τοῦ Νόννου: ὡς ὁ Ἰνδὸς Δηριάδης λατρεύων μόνον τὸ ὕδωρ, 

πολεμεῖ πρὸς τοὺς Ἕλληνας λάτρεις τοῦ πυρὸς, οὕτω χαὶ ὁ 

βασιλεὺς τῶν μυῶν (1) Κρεΐλλος μόνον θεὸν ἔχων τὸν Ποσει- 

δῶνα (Φυτάλμιον στ. 112) μάχεται πρὸς τὰς πυρφόρους 

γαλᾶς: 

κακὸς καχῶς ὄλοιτο νῦν ὁ πυρφόρος (στ. 816). 

Οἱ θρῆνοι τῆς συζύγου τοῦ Κρεΐλλου ὁμοιάζουσι πρὸς τοὺς 
ι 

τῆς Ὀρσιθόης ἐπὶ τῇ ὁμοίᾳ συμφορᾷ τοῦ συζύγου Δηριάδου 

(1) Συνεχῶς ἀποχαλεῖται ἣ ἕδρχ τοῦ Κρείλλου μυωξίχ (Μυσία), εἶνε 
δὲ γνωστὸν ὅτι οἵ ἀρχαῖοι ἠτυμολόγουν τοὺς Μυσοὺς ἀπὸ τῶν μυῶν. 

Ἰ-. 



ρι δ΄. ΕΣ ΑΘ πΦ 
“Ἂν ᾽ γ ᾽ ΄ῳ ; -«σᾳῃηι 

χαὶ ἀνχπολοῦσι τοὺς τῆς ᾿ΑνδρομιάχῚ ᾿ς ἐπὶ τῷ φόνῳ τοῦ “ἢκ- 
᾽ ““,,»᾽ ς Γ' δὰ τωρος. ᾿Αλλ᾽ ὁ Πρόδρομος παρέχει χαὶ ἄλλην λεπτομέρειαν συμ.- 

πληροῦσαν τὰς εἰχασίας ὅτι ὁ ἀγὼν ἣν καθαρῶς θρησχευτιχὸς, 

διότι ὁ Κρεΐλλος παρίσταται ὡς υετημφιεσμένος ὑποχριτὴς μο- 

χὸ ζητῶν νὰ φά ἣν ἱερὰ ῦ ἑλληνισμοῦ τρίγλην, τὸν ς ζητῶν νὰ φάγῃ τὴν ἱερὰν τοῦ ἑλληνισμ. ὕλην, τ 

ἱερὸν ἰχθὺν τῶν Ἐλευσινίων χαὶ τῶν Πυθχγοοείων. 

Ἰδοὺ δὲ ἡ τῆς Γαλεωμυομαχίας χλεὶς τοῦ Ποοδρόμου, ὅσ- 

τις πιθχνῶς ἐτχολίχσεν ἢ ἀνενέωτε τὸ χωμιχὸν δρᾶμα, γρα- 

φὲν βεθχίως τὸ πρῶτον ἐπὶ τῆς βχσοιλείας τοῦ ᾿Ανχστασίου εἰς 

ἀλληγορικὴν ἱστόρησιν γεγονότος τοσοῦτον ἀπαρέσχοντος εἰς 

τοὺς ἐν Βυζαντίῳ φιλορρωμαίους. 

, 

« Τοῦ σοφὼ τάτου χυροῦ Θεοδώρου τοῦ Προδρόμου Σχέδη μυὸς. 
͵ 

» Εἰ βούλεσθε, ὦ παῖδες, τραφῆναι σήμερον λογιχῶς, ἰ- 
ΟΣ 

δοὺ ὁ μῦς ἡμῖν τὸ συσσίτιον δίδωσιν. Οἴδχτε δὲ ὡς τὸ ζῶον 

λίχνον ἐστὶ καὶ, χατὰ τὸν ΠΠβιη τὴν, ἐμοχσίχυτρον. 

« Διόπερ χαί που τῶν ταλαιῶν τις ἄρ: 'στον κατασχευασάμ:- 

νος χαὶ τοὺς ἑταίρους αὐτοῦ συγκαλέσας, πρὸς ἑστίχσιν ἀνε- 
, ἍἋ 

χέκλιντο. Τῶν βρωμάτων δὲ, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν, ἡ τῆς σαρκο- 
τ ᾿ 

ὑπέσαινε τοῦ μυός. "ἔνθεν τοι καὶ, φαγίας ὀσμὴ τοὺς γνάθους 

ρὸν ἐχξῖνο τῶν φίλων ἑστίαμα, τοῖς 

ἐπέδραμε. Καὶ ἐπιδραμὼν τῶν μὲν ἄλ- 

παρῆλθεν ὡς ἄχρηστα χαὶ ἀφῆκεν ὡς 

ϑρρ τᾷ; ὅλως δὲ τοῦ κρανίου τῆς τρίγλης ἐγένετο. Ἦν γὰρ 

ἐκεῖ μάλα πολλὰ καὶ διάφορα λείψανα - ἦν ἐχεῖ χαὶ γεράνου 

χνήμη" ἦν ἐχεῖ χαὶ ράχις λαγωοῦ χαὶ πέρδιχος σκέλος, κἂν 
“ 
Ὕ 

τοῖς ὀστέοις λεπτὰ σαρκία περιεσώζετο᾽ ἣν ἐχεῖ χαὶ τρίγλης 

ἀγλαομόρφου χρανίον, καὶ τούτῳ φέρων ὁ μῦς ἐπέοριψεν ἑαυ- 

τόν. Καὶ ἦν ὁμοῦ λιχνευόμενος καὶ φοθούμιενος- ἅμα τὸ στόμα 

ὑπήνοιγε, χαὶ ἅμα ὑπότρομος ἀνεπύδιζεν. Ἢ υὲν γαστὴρ ἤ- 

πϑβιγεν εἰς τροφὴν, τὸ δὲ δέος ἔτρεπεν εἰς φυγήν" τὸ μὲν ὀ- 



ΕΙΣ ΑΓ ΤῊΝ Υ 

βεχτιχὸν ἀνηρέθιζεν, ἀλλ᾽ ἀνταπεῖχε τὸ δειλοχάρδιον" ἅμα ἐ- 

πέτρεχε καὶ ἅμχ ἀπέτρεχε' καὶ ὡς ἐδώδιμον ἤθελες, καὶ ὡς 

πολέμιον ἔφευγεν' ὑπώπτευς γὰρ μὴ πού τις χατοιχίδιος αἰ- 

λουρὶς τοῖς ὀστέοις ἐμπεριεχρύπτετο. Ὅμως δὲ τὸ δέος ὀψέ πο 

τε ἀποτινχξάμιενος, τῷ χρανίῳ τῆς τρίγλης ἐνέπιπτε. Καὶ ἦν 

ἰδεῖν ἐκεῖσε τὸν υὖῦν ἐπιγανύμενον χαὶ χορεύοντα, καὶ μονο- 

νουχὶ τὰ τοιαῦτα χαυχώμενόν τε χαὶ ἀστά σοι « ἾΑρά που 

χαὲ βασιλεὺς τοιαύταις τρυφαῖς ἐναγάλλεται; καὶ ποῦ τις το- 

σαύτην πανδαισίχν ἀπρχγματεύτως εὖρ 

μῦς πρὸς ἑχυτὸν μεγαληγορῶν, καὶ τῇ 

περιχορεύων χαὶ πυχνὰ τοῖς ὀδοῦσι δόκνων αὐτὴν, χαὶ « 
.“ ᾽ ᾿ τ 

εὐτυχίας », βοῶν, « ὅτι πὲρ οὐδὲ τὸ τῆς θχλάττης χάλλιττά 

Οχὶ τῆς ταχυτῆτος ἧς ἐπλούτησα, με λανθάνουσι βοώματα ! βα 

καὶ δυνάμεως, ἧξ οὐδ᾽ Αἴχς, οὐδ᾽ ᾿Αχιλλεὺς, οὐδὲ Μενέλχοί τι- 

νες, οὐδὲ Νέστορες ηὐτύχησαν πώποτε, οὗ: ἡ ποίησις σοφῶς 

κατηγλάϊΐσς᾽ ταῖς χκορυφχῖ: τῶν μετεώρων οἰκημάτων ἀναθρώ- 

σχων, χαὶ αὖθις ἐκεῖθεν ταχινῶς μετερχόμενος, μονουχὲ βχσι- 

λεύω χαὶ θχλάττης, χαὶ πάσαις ἄλλαι; ΠΡΟ θλ: ὑπάρχω κα- 

τάχοσμος- » ταῦτα λέγων ὁ δυστυχὴς ἐκεῖνος μῦς, χαὶ πλείω 

φθεγγόμενος σοθαρῶς, ἐξαίφνης ὅ περ δέδοιχεν ἔπαθεν ἡ Υρ 

αἰλουρὶς ποθὲν ἐχπηδήσασα τοῦτον συνέλχόε᾽ χχὶ οὕτω παί- 
7 

νιον ταύτης ἔμπροσθεν ὁ δείλαιος προύχειτο, τῆς συμφορᾶ; 

τῷ πάθει νικώμενος. Καὶ ὁ πρὶν ὑπερήφανος μῦς ἀμφοτέρχις 

χερσὶ τοῦ γενείου ἐδράττετο καὶ τὰς τοῦ πώγωνος χαίτας 

προρρίζους ἀνέσπα, καὶ δάκρυσι τοὔδχφος ἅπαν χατέορεχεν. 

» ᾿Αλλ᾽ εἰ δοκεῖ, στήσομεν ὧδε τὸν λόγον, ὡς καὶ καθεξῆς 

μυὸς ἐκ τῶν βρωμάτων τραφῆτε, παῖδες, τῇ λογιχῇὴ δυνάμει. 

Ἰδοὺ χαὶ σήμερον ἁζρον ἡμῖν ἑστίχμα ἡ τοῦ μυὸς εὐτρε- 

» Ὡς γὰρ ἐχεῖνον εἶχεν ἡ αἰλουρὶς ἐντὸς τῶν ἀρχύων καὶ 

χατέπαιζεν, ἠρώτα τοῦτον τίνος πυτρὸς καὶ μητρὸς υἱᾶτο παῖς, 



ὟΝ ΕἸ ΣΑΓΘΥ Ἡ"ἱ 

ε , ᾿ κ᾿ « " ᾿ς Ἔ - ᾽ - 3 : ᾽ »» 

χαὶ τὶς ὁ βίος. χαὶ ἡ πατρίς χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν, ἀρχἧἣς ἀπ ἀκοῆς 

τὰ περὶ τούτου ἠρώτα μαθεῖν. Καὶ ὁ δυστυχὴς εὐθὺς συγχεχομ- 

μένῳ τῷ ἄσθματι, « Οὐ δύναμαι, κυρία μου, ἔφη, πλησίον ὁρῶν 

σε, τἀμὰ ἀτρόμῳ λόγῳ διατρανοῦν " ἀλλ᾽ εἰ βούλει, μικρὸν ἀνα- 

χώρησον, χαὶ οὕτω φιλαλήθως ἐρῶ σοι πάντα τὰ χατ ἐμέ.» 

δὲ βλοσυρῶς αὐτὸν βλέψασα « Ἵνα τί, κάκιστε τῶν μυῶν, 

ἔφη, δολίως φθέγγῃ, βουλόμενος ἀπατῆσαί με; ἢ γοῦν φθέγγου 

τὰ σὰ, ἢ κατάθρωμα ἤδη γίνῃ καὶ σπάραγμα.» Ὁ δὲ αὐτίχα 

δαχρύων, « ᾿γὼ, κυρία μου, ἔφη, ᾿Ελαιοπότης. κιχλήσχομαι " 

ὁ δέ γε πατὴρ Λαρδοφάγος, χαὶ ἡ μήτηρ Παστόλειχος. » 
3, ι 3 

“Ὑπολαθοῦσα δ᾽ αὖθις ἡ αἰλουρὶς ἠρώτα τὸν μῦν. « Καὶ 

τί σου τοσοῦτον δάκρυον ; καὶ ποῦ δαχρύειν μεμάθηκας; Μὴ 

καὶ παῤ ὑμῖν εἰσιν ἀσχηταὶ προσευχόμενοι χαὶ δακρύοντες, καὶ 
᾽ὔ τῇ ᾿ 2 ε 

τούτων εἷς χαὶ αὐτὸς; Καὶ ποῦ ἡ ἐπωμὶς ἐστιν, ὅπερ λέγου- 

σι παραμάνδυον; ποῦ ἡ κίδαρις; ποῦ ὁ μανδύας; ποῦ τὰ τῶν 

ποδῶν σου σανδάλια ;» Ὁ δὲ μῦς, ἐθέλων ἑαυτὸν δικαιοῦν χαὲ 
“ » 7, ε 4 ᾿ ε Ἃ ᾽ ὃ ὌΡΟΞΒ ᾿ ὃ 
ὅσον ἐμφχίνειν ὡς τὰ πολλὰ, ὡς ἂν ἀποὸδράσῃ τὸν κίνδυνον, 

« Ἐγὼ, κυρία μου, ἔφη, τῶν παρ ἡμῖν μοναχῶν πέλω χκαθη- 

γεμὼν, καὶ σχήματι μεγάλῳ χοσμοῦμαι, καὶ χίδαρις ἐμοὶ χαὶ 

μανδύας, χαὶ τὰ λοιπά: χανόνα δὲ τοῖς ὑπ᾽ ἐμὲ χατέστησα 

ἀχριθῇ, ὡς δὶς τοῦ σαδύάτου εὔχεσθαί σε ὡς ἀγαθήν. » Ἡ δὲ 

« Καὶ μεμάθηχας φχλτήριον ψάλλειν, καὶ εὐχὰς ἀναπέμπειν, 

χαὶ ἅπερ πέλει τοῖς μοναχοῖς συνήθεια ἀκοιθής; » Καὶ ὃς εὐ- 

θὺς τὸν ψχλμὸν ἀνὰ στόμα ἐλάμοανε. « Κυρία μου, μὴ τῷ 

θυμῷ σου ἐλέγχῃς μθ, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. Ἔκα- 

χώθην χαὶ ἐταπεινώθην ἕως τέλους. ν Καὶ αὖθις. « Ἢ καρ- 

δία μου ἐταράχθη, καὶ δειλία θανάτου ἐπέπεσεν ἐπ᾽ ἐμὲ, ὅτι 

αἱ ἀνομίαι μου ὑπερῆραν τὴν μ}.. Ἐϑ: υ. ᾿Εὐραγχίασα κρά- 
«, » ,ὔ 

ζων, ὠλιγώθην χαὶ ἐσίγησα, χαὶ ἡ ἀλγηὸ ὧν μου ἐνώπιόν μου 
᾿ εν . ᾿- ᾿ ε ΘΝ ἐς στ , ον ι 

ἐστὶ διὰ παντὸς, καὶ οἱ φοθερισμοί σου ἐξετάραξάν με, » καὶ 

τὰ λοιπά. 



ΣᾺ Τ᾽ ΤΙ ι δες. 
ναὶ μ᾿ "»- "Ὁ '» Ἧ δὲ αἰλουρὶς αὖθις φησί. « Ἐχεῖνο δὲ πῶ; οὐ ψάλλεις; 

τὸ, Ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν, βούτυρον βοῶν καὶ γάλα προ- 
βάτων, μετὰ στέατος ἀρνῶν καὶ ἀγαπητά μοι ταῦτα ὑπὲρ 

μέλι" ἐν ἐλέῳ πίονι ἔχρισα, χαὶ ἐλίπανα τὴν κεφαλήν μου - 
ε δώ ε ᾿ γἊ δ, » ᾽ - “Ὁ . Ν ΡΞ 

καὶ τὰ ἑξῆς. ν Ὃ δὲ ἰδὼν ὅτι οὐχ ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον κα- 
ἢ ᾽ ᾿ Σ ᾿ ᾿ ΠΑΡΈΑ ᾽ ΒΟ ἐκ Ε κν , ταγινώσχεται. « ᾽ἔγω, χυρία μον, ἔφη, ἐφυλαξάμην ἐχ νεό- 

’ ἣ ᾽ "7, » ,ὔ » ,ὔ ᾿, , 

τητός μου, καὶ οὐκ ἔφαγον οὔτε μέλι, οὔτε γάλα, οὔτε βού- 

τύρον, ἀλλὰ μόνον τῶν τῆς θαλάττης ἁγνῶν βραχέως καθά- 

πτομαι, ἵνα φθάσω τῶν ἀρετῶν τὸ ἀχρότατον. » 

Ἢ δὲ αἰλουρὶς τοῦτο φησί, « Καὶ τὶς ἄλλος, εἰ μὴ σὺ, 
μι δ “-- -“ Α “ἢ “Ὁ ἠᾳ ᾽ 

ὦ χαθηγούμενε τῶν μυῶν, τοὺς τῶν μοναχῶν ταλάοους ἀνα- 

διφᾷ καὶ θίει; ἄ ὶ τύχει τὶς τὰς ἐλαιοδόγους ; φᾷ καὶ κατεσθίει: ἄοχ καὶ τύχ ς τὰς ἐλαιοδόγου: χαν- 

δήλας ἀποχενοῖ; χαὶ εἰ μὲν τὴν μοναδικήν σου στολὴν ἐνεδύ- 
Ε .͵ Ἴ ᾿ 4 ἘΞ 

σω, ἐνετράπην ἂν καγὼ, καὶ ὀδυσωπήθην διὰ τὸ σχῆνζ σου ̓  
» 3 -“ - ᾽ » 9 3 ᾿ 
ἐπεὶ δὲ ἄτερ τῶν μοναδιχῶν ἀμφίων σου ἐξῆλθες ἀπὸ τῆς 

χέλλης σου, τὸ στόμα μου γενήσει τάφος σου, ὡς ἂν ἐχεῖ τῶν 
- Ἁ , ’ Ἁ κ᾿ “ ἢ , 

προσευχῶν τὰ γέρα λήψῃ πρεπόντως, ὦ μυῶν καθηγέτχ. » (1) 

᾿Αλλ᾽ ἐνῷ ὁ Νόννος χαὶ ὁ Ἡσύχιος οὕτως ἐξεμύθευον τὴν 

βυζαντινὴν ἱστορίαν, ἕτεροι ἐχοάλλοντες τοῦ μέσου τὼν ἑλλη- 
Χ ᾽ -ὦ 3 Ε β ,ὔ 1 » ᾿ ΤᾺ ͵ὕ 

νισμόν, ἐπειρῶντο νὰ συμοιοάσωσι τοὺς αὑτοὺς περί βύζαντος, 

μύθους πρὸς τὴν Ἱερὰν Γραφήν. Τὴν τελευταίαν ἀπόπειραν 
Φ 

γινώσκομεν ἐξ ἁπλοϊκῆς διηγήσεως ἦ τις; συντεταγμένη χατὰ 

τὰ ἁγιολογιχὰ συναξάρια, ἐπεόλήθη ὡς θεία ἀποκάλυψις, χκαὶ 

πλαστῶς ἀποδοθεῖσα εἰς τὸν ἐπὶ χρησμολογικῆ ἐμπνεύσει πε- 
; 5»... Ὄς ὔ ᾿ , “ , ρίωνυμον ἐπίσχοπον τῶν ΠΙχτάρων χαὶ ψάρτυρα ἅγιον Μεθόδιον 

διετέλεσεν ἐν ὅλῳ τῷ υεσαιῶνι προσφιλὲς τῶν ὀρθοδόξων ἀνά- 

Ἴνωσμα, ἀξιωθεῖσα μάλιστα καὶ τῆς τιμῆς ἀλλεπαλλάλου ἐχ- 
“ 

δόσεως ἐν τῇ σειρᾷ τῶν Πατέρων τῆς Ἐχκλησίας χαὶ τῇ Ὃρ- 

(1] Βοίδβοπδάθ, ᾿Απεοάδοία αγᾶθοα 1, σ. 429.--485. 



ἼΩΝ ΕἸΣ ΑΥ ΤΟΣ Τ 1 

θοδοξογραφίᾳ τοῦ 'Ερόλδου χαὶ τοῦ Γρυναίου, Κρὴς δὲ ζω- 
" μδῇ ᾿ Ν ᾿ς Ἧς Ἃ ᾽ ΟΕ , 

γράφος περὶ τὸ 1670 ἐξήσχησς τὴν ἐπιτυχῆ γραφίδα του 

εἰς ἀπεικόνισιν τῶν κυριωτέρων σχηνῶν τοῦ ὀρθοδόξου δυζαν- 

τινοῦ τούτου χτιτοοιχοῦ, οἷον τῇ ἥσξως τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ν “ ννυ ν γν ᾽ ΓΑ τῆς γϑννηὴ '. - ν ξζὰ ὁρ Π] 

τῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ χτίσεξως τῶν Καυχασίων πυλῶν, τοῦ τάφου αὐ- 

τοῦ, τῆς ᾿Ολυμπιάδος Χουσὴτ ἐπιστρεφούσης εἰς Αἰθιοπίαν, 
“ ΄ , -- . ἣ " 

τοῦ βασιλέως βύζχντο:, τῆς ἐν Χαλχηδόνι συναντήσεως τούτου 
-- πρὸς τὸν Φὸλ χαὶ τὴν Χουσὴθ, τῆς γεννήσεως τῆς Βυζαντίας, 

ὶ 

τοῦ Ῥωμύλου, Οὐροανοῦ χαὶ Κλαυδίου. Ἡ ἀρχικὴ διήγησις, 

«Ὁ ραφεῖσχ, ὡς θέλομεν ἴδει, ἐν παλαιοτέροις χρόνοις, ἐν Συρίᾳ 

; Παλαιστίνῃ, ἐπεξειργάσθη ἐπὶ ᾿Αναστασίου ἐπὶ τῷ αὐτῷ 

πνεύματι ἐφ᾽ ᾧ καὶ οἱ προμνημονευθέντες ἕλληνες συγγραφεῖς 

συνέδεον τὼν ᾿Αλέξανδρον Διόνυσον πρὸς τὸν ἐν Βυζαντίῳ 

ϑασιλεύοντα ᾿Αθηναϊκὸν οἶχον, ἀλλὰ τοὺς Θρᾷκας Ἰνδοὺς τοῦ 

Νόννου ἀντιχαθιστῶσιν οἱ Αἰθίοπες, τὴν Ὀλυμπιάδα ἡ Αἰθιο- 

πὶς Χουσὴτ, τὸν πατέρα αὐτῆς ὁ ᾿Ασσύριος Φόλ. Κάλλιον πά- 

σῆς ἀναλύσεως ὁ ἀναγνώστης δύναται νὰ χρίνῃ ἐξ αὐτῆς τῆς 

πιστῆς παραθέσεως περιχοπῶν τινων τοῦ περιέργου τούτου 

βυζαντινοῦ μνημείου: 

» Συνήχθησαν βασιλεῖαι δ΄ ἀλλήλοις, Αἰθίοπες, Μακεδόνες 

χαὶ Ρωμαῖοι χαὶ “Ἕλληνες “ αὗταί εἰσιν οἱ τέσσαρες ἄνεμοι οὕς 

ἐθεάσατο ὁ Δανιὴλ σείοντας τὴν μεγάλην θάλασσαν. Φίλιππος 

γὸρ ὁ ᾿Αλεξάνδεου πατὴρ Μαχεδὼν ἦν, καὶ ἔγημε τὴν Χουσὴθ 

θυγατέρα τοῦ Φὸλ βασιλέως, ἐξ ἧς οὗτος ὁ ᾿Αλέξανδρος τί- 

χτεται Ἑλλήνων τύραννος γεγονώς" οὗτος κτίζει ᾿Αλεξάνδρειαν 
» ᾽ δὴ , , ΤᾺ ᾽ 

τὴν μεγάλην, βασιλεύσας ἐν αὐτῇ χρόνους ιθ΄. Οὗτος ἐκυρίευσε 

(1) Ῥαρυίοῖ!, ΒιΒοἴμθοα Θγᾶθοα, ΥἹΙ, σ. 269--270, ἔχδ. Ηδγιος. Παρα- 

βλ. 9. Εᾶντθ, ΜΕέϊδπφθβ, Θομὸνε 1850, 1, σ. 28---Ω9. 

(2) Μίμρανο!!!, Οοάΐϊοεβ Ναπίαηί, σελ. 489--487. 



ΒΙΤΙΣ ΙΑ ΤΊ ΩΤ Άι ρυθ', 
᾿ " 

τόπους πολλοὺς χαὶ μέχρι τῆς Ἡλίου χώρας χαὶ θαλάσσης, 
" » “Ὁ :.«ωυ ͵ 

ἔνθα καὶ ἑώρα ἔθνη ἀχάθαρτα, εἰσὶ δὲ ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Ιάφεθ 

ἀπόγονοι, ὧν τὴν ἀχαθαρσίαν θεασάμενος ἐμυσάχθη. .. (1): 
ς - » Τελευτήσαντος δὲ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου, Χουσὴθ ἡ μήτηρ 

αὐτοῦ ἀνέλυσεν ἐν τὴ ἰδίᾳ πατρίδι ἐν τῇ Αἰθιόπων χώρᾳ. 

» Βύζας οὖν ὁ χτίσας τὸ Βυζάντιον ἀπέστειλεν ἐν τῇ 

Αἰθιοπίᾳ πρὸς Φὸλ βασιλέα Αἰθιόπων Γερμανιχὸν τὸν ἀρχιστρά- 

τὴγον αὐτοῦ χαὶ εἰρήνευσε μετ᾽ αὐτοῦ, γράψας αὐτῷ περὶ 

Χουσὴθ τῆς μητρὸς ᾿Αλεξάνδοου, ὅπως λάδοῃ αὐτὴν ἑχυτοῦ εἰς 

γυναῖχα καὶ συμθασιλεύσῃ αὐτῷ. Δεζάμενος οὖν Φὸλ ὁ βχσι- 

λεὺς τὰ γράμματα παρὰ τοῦ Γερμανικοῦ χαὶ ἑωρακὼς καὶ παῤ 

αὐτοῦ φιλοτιμίας δεξάμενος, λίαν ηὐφράνθη. 

» ᾿Ανέστη οὖν καὶ αὐτὸς καὶ συναγαγὼν ἐξ ὅλων τῶν ᾿Ιν- 

δῶν Αἰθιοπίας, λαδὼν δὲ καὶ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ Χουσὴθ 
-- 2 ,ὔ 

μετ᾽ αὐτοῦ ἐπορεύθη εἰς Βύζαν, ἔχων μετ᾽ αὐτοῦ μι’ χιλιά- 

δας ἐθνῶν, καὶ ἐδεξιώθη ὑπὸ τοῦ Βύζαν[ τος) ἔξωθεν τῆς πό- 

λεως ἐν Χαλχηδόνι - πλησθεὶς οὖν θυμηδίας εἰσῆλθεν ὁ Φὸλ 

βασιλεὺς εἰς Βύζαν, καὶ ἔλαθε Βύζας ὁ βασιλεὺς τὴν Χουσὴθ 

θυγατέρα Φὸλ βασιλέως Αἰθιοπίας. 

» Ἐξ ἣ 

ὀνόματος τῆς πόλεως Βυζαντίαν, [ἥν] ἔγημε Ρώμυλος ὁ βασι- 

3 

ἧς ἐτέχθη αὐτῷ θυγάτριον ὅ ἐπωνόμασεν ἐπὶ τοῦ 

λεὺς ὅς καὶ τὴν Ρώμην ἔχτισεν. 
Ἷ , δὲ ΓΩΡΙΚῚ ε γᾷ 7ὕὔ “- ἘΜᾺΝ ᾿ ᾿ ᾿ Δ 

» Τέτοχε ὁὲ αὐτὴ ἡ Βυζςζαντία τρεῖς υἱους, καὶ τὸν μὲν 

πρῶτον ὠνόμασε χατὰ τὴν προσηγορίαν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

Ῥώμωυλον, τὸν δὲ δεύτερον Οὐρανὸν, τὸν δὲ τρίτον Κλαύδιον. 

ΕὈασίλευσαν οὖν ἑκάτεροι ὁ μὲν Ρώμυλος ἐν Ρώμῃ ἀντὶ Ρω- 

(1) Ἕπεται ἣ ἐκ ψευδοχαλλισθένους γνωστὴ τοῦ ᾿Αλεξάνδρου ἐχ- 

στρατεία χατὰ Γὼγ χαὶ Μαγὼγ χαὶ ἣ ἐν τὰϊς Καυχασίαις πύλαις χά- 
5 

θειρξ τῷ ειρξις αὑτῶν. 



ο α΄. ΕἸΠΙΣΟΑ Π ἐο ὙΠτηΐ 
μύλου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, Οὐρανὸς δὲ παρέλχθε Βύζαν τὴν 

πόλιν, Κλαύδιος δὲ ᾿Αλεξάνδρειαν. 

» Καὶ χατεχράτησεν οὖν τὸ σπέρμα Χουσὴθ θυγατρὸς Φὺλ 

βασιλέως Αἰθιοπίας τήν τε τῶν Μαχεδόνων χαὶ Ρωμαίων χαὶ 

Εἱλλήνων βασιλείαν ἕως τοῦ αἰῶνος “ τοίνυν ἡ βασιλεία τῶν 

Ελλήνων, ἥτις ἐστὶ τῶν Ῥωμαίων, ἐκ σπέρματος Αἰθιόπων 

οὖσα, αὕτη προφθάσει χεῖρα αὐτῆς τῷ θεῷ, χατὰ τὴν προφη- 

τιχὴν ἐχφαντορίαν. 

Ἔχ σπέρματος γὰρ Αἰθιοπίας συνίσταται ἡ βασιλεία τῶν 

Ρωμαίων, καὶ κέκτηται σέδασμα τὸ μέγα ξύλον τοῦ τιμίου 

ζωοποιοῦ σταυροῦ, φύλαξ καὶ τεῖχος καὶ κατάστασις ἀν- 

τιχειμένης δυνάμεως " οὐχ ἔστι γὰρ ἔθνος ἤ βασιλεία ὑπὸ τὸν 

οὐρανὸν δυναμένη καταδυναστεῦσαι τῆς βασιλείας τῶν Χριστια- 

νῶν. Προσέχετε οὖν τί Παῦλος ὁ θεσπέσιος προεῖπε περὶ τῆς 

ἐσχάτης ἡμέρας .... » καὶ τὰ λοιπὰ ἐν οἷς ὁ συγγραφεὺς σπου- 

δαίως ἑρμηνεύει τὰς γραφὰς εἰς ἀπόδειξιν ὅτι ἡ ἐν Βυζαντίῳ 

αἰθιοπικὴ δυναστεία ἔσται ἀθάνχτος τ 

Ὁ περὶ Ὀλυμπιάδος Χουσὴθ, συζύγου τοῦ Βύζαντος, θρῦλ- 

λος ἀποθλέπει εἰς τὴν ᾿Αριάδνην τὴν σύζυγον τοῦ ᾿Αναστα- 

σίου, πρότερον τοιαύτην τοῦ Ζήνωνος, ὅστις ὡς Ἴσαυρος ἠδύ- 

νατο ἵν᾽ ἀναχθῇ εἰς τὸ Χουσητιχὸν ἤ Αἰθιοπιχὸν δένδρον, τῆς 

Γραφῆς θεωρούσης τοὺς Αἰθίοπας ὡς τοὺς χατ᾽ ἐξοχὴν ἀπογό- 

νους τοῦ Χοὺς, υἱοῦ τοῦ Χάμ. Αὐτὸς ὁ ἐπὶ τοῦ ᾿Ιουστινιχνοῦ 
ΠΟ 

ἀκμάσας Ἴσαυρος ἱστοριχὸς Κάνδιδος, ἐναντίον τῆς ἐκ τὴ 
" ἱ ΘᾺ: ΤῈ , ΠΡ ΤΕ 

Αὐρᾶς προσημειωθείσης χλασιχῆς ἐτυμολογίας τοῦ ὀνόματος 

τῶν συμπατριωτῶν του, θεωρεῖ τούτους ὡς λοοόντας τὸ ὄνομα 

(1) Χειρόγραφος χῶδιξ ἐν τῇ Μαρχιανὴ βιόλιοθήχῃ οἰά8. ΨῊ, Ουά. 

ΧΧΙΙ, φ. 38--38. Δεύτερον ἀντίγραφον τούτου εὕρηται ἐν τῇ αὐτῇ βι- 

βλιοθήχῃ ο]45. ΧΙ. οοα. ΧΧΥ͂, 



ΕΙΣ ΑΙ ΤΩ ΤΕ. ρκα. 

ἀπὸ τοῦ Ἠσαῦ υἱοῦ τοῦ Ἰχχὼύ, κατὰ τὴν τότε ἐπιχρχτήσα- 

σαν χριστιανικὴν τάσιν εἰς ἀναγωγὴν ἁπάντων τῶν ἐθνῶν εἰς 

τὰ γενεαλογικὰ δένδρα τῆς Γενέσεως ({). Οὕτω δ᾽ ἐξηγεῖται 

πῶς ἡ ἀπόγονος αὕτη τοῦ Νεμρὼδ μετετράπη εἰς ᾿Αμαζόνα 

- πολεμιστὴν, παρὰ μὲν Ἡσυχίῳ ὡς Φιδάλια ἀποχρούουσα τοὺς 

Θρᾷκας, ὑπὸ δὲ τῶν συναξαρίων χχὶ τῶν δημοτικῶν ἀσμάτων 

ἔτι ὑμνουμένη ὡς ἀρσενόθηλυς πολεμιστής. Ὡς γνωστὸν ἡ 

᾿Α᾽ριάδνη διέπρεψεν οὐ μόνον ἐπὶ κάλλει, ἀλλὰ χαὶ πολιτικῇ 
Στ 

περινοίᾳ χαὶ ἀνδριχῇ τόλμῃ " συνοδεύσασα τὸν ὑπὸ Βασιλίσχου 
᾽ ᾽ 

ἐχθρονισθέντα σύζυγον εἰς Ἰσαυρίαν, συνεμερίσθη τοὺς εἰς ἀνά- 

κτῆσιν τῆς πατρικῆς ἀρχῆς ἀγῶνας, καὶ αὕτη ἀπήλλαξε τὸ Βυ- 
Ὑὺλ ΡῸ 7 ὩΣ - ’ “ Α » 
ξςάντιον τῆς τυραννίας τοῦ Ιλλοῦ, φονευσασα τοὔτον διὰ τοῦ 

Σπορακίου - ὁ Ἰλλοῦς οὗτος εἶνε πιθανῶς ὁ ὑπὸ Ἡσυχίου μνη- 
ς Χ 

μονευόμενος ᾿Οδρύσης ὁ ὑπὸ Φιδαλίας καταγωνισθείς. 

Ὃ Νόννος ψάλλων τοὺς πρὸς τὴν Αὔραν ἀγῶνας τοῦ Διο- 
» φὉ ε ε τω ᾽ δ᾽ ΓΝ νύσου λέγει ὅτι τότε ἡ ᾿Αριάδνη δὲν ὑπῆρχεν ἐν τοῖς ζῶσιν, 

ἀλλ᾽ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ παρεκάλει τὸν σύζυγον ἵνα παύσῃ ἐπὶ 

πλέον ἀγωνιζόμιενος ἐν τῇ γῆ γνωστὸν ὃς ὅτι ἡ ᾿Αριάδνη 

᾿ς του 

(1) ᾽᾿Ἐπειδὴ τὰ περὶ πατρίδος χαὶ ὀνόματος τοῦ Ζήνωνος εἰσὶ πολὺ 

σχοτεινὰ, σημειοῦμεν ὅτι τὰ παρὰ τῷ Χρονιχῷ Πασχαλίῳ (1, 600) λεγό- 
μενα « εἰς τὴν ᾿Ισχυρίαν, ὡς (γρ. ἧἣς) ἦν βασιλεὺς » δύνανται νὰ ἐννογ- 

θῶσιν ὅτι ὃ Ζήνων ἦν ἀληθὴς ἡγεμὼν τῆς ἀνεξαρτήτου τότε ᾿Ισαυρίας, 

ὕστερον ἐπὶ ᾿Αναστασίου ὑποταγείσης " τὸ δὲ ὄνομα του Ταρᾶσιχο- 

δίσας δύναται εὐχερῶς νὰ διλιρεθὴ εἰς Ταράσις, Κοδίσας, ἀφοῦ 
ἈΝ ’ , ς Χὼ ὃ ὅδ ε ε γπν) τὸ Πασχάλιον γράφει ἁπλῶς Κοδισσεὺς (σ. ὅ99). “Ὁ ἅγιος Τάρχχος, 

λεγόμενος χαὶ Ταράσιος, ἦν μάρτυς τῆς ᾿Ισχυρίας, τὸ δὲ ἹΚοδίσας χαὶ 

ἹΚοδισεὺς δηλοϊ τὴν ἐκ Περσῶν χαταγωγήν του, γνωστῶν ὄντων τῶν 

πάλαι Καδουσίων, οὖς ὃ μὲν Προχόπιος (1, 71--72) γράφει ΙΚχδιση- 

νοὺς, ὃ δὲ ᾿Αγάθίας Καδουσίους ὡς οἵ παλαιοί. Παρὰ τοῖς βυζαντινοῖς 

ὃ Ἴσαυρος ἦν δυσφημίας ἐπώνυμον, ὡς δῆλον χαὶ ἐκ τῶν εἰχονομά- 
΄ - ,ὕὔ 3 Λ 

χων βασιλέων ψευδῶς χαλουμένων ᾿Ισχύρων. 



ρα β΄. Εἰ ὙΣΥΑΥΓ  ὕσπ αι. 
προηγήθη ἐν τῷ θανάτῳ τοῦ συζύγου. Ὁ αὐτὸς ποιητὴς μνὴη- 

μονεύει τὴν ᾿Αριάδνην ὡς ἀπολιθωθεῖσαν ὑπὸ Περσέως ἐν τῷ 

χατ᾽ αὐτοῦ ἀγῶνι, ἐν ᾧ μετὰ τῶν Ναινάδων ἐπρομάχει ὑπὲρ 

τοῦ συζύγου: 

χαὶ παλάνη δονέων θανατηφόρον ὄμμα Μεδούσης 

λαϊνέην ποίησε χορυσσομένην ᾿Αριάδνην (47, 668). 

Τὸ τελευταῖον τοῦτο γεγονὸς ἀναφέρουσι χαὶ τὰ συναξά- 
» ὦ ς ε , ε κά , λὰ ἐν 9 , , 

ρια, χαθ᾽ ἅ ἡ ὡς μάρτυς ἑορταζομένη ἀγία ᾿Αριάδνη διωκομένη 

παρακαλεῖ τὸν θεὸν ἵνα τὴν ἀποχρύψῃ, χαὶ τοῦ λίθου ἀνοι- 

χθέντος ἐχλείσθη ἐν αὐτῷ ἡ ἁγία (1). Ὁ ἐκχλησιαστιχὸς οὗτος 

υῦθος, ληφθεὶς ἐκ συγχρόνου μνημείου ἐπὶ τὸ ἐπιχώτερον ἀφη- 

γουμένου τὸν βίον τῆς συζύγου τοῦ νέου Διονύσου, σχετίζεται 

πρὸς τὴν ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἔτι ἀδου,ένην ᾿Αμαζόνα͵ ἅτις διωχο- 

μένη ὑπὸ τῶν ᾿Αράόων ζητεῖ βοήθειαν ἀπὸ τοῦ ἁγίου Γεωρ- 

γίου, καὶ ἀνοιχθέντος τοῦ μαρμάρου ἀποχρύπτεται μὲν ἡ κόρη, 

ἀλλ ἐν τῇ δεήσει τοῦ διώχτου χαὶ ὑποσχέσει ἐχχριστιανίσεως 
» 

᾽ .«ξ [4 

αὐτοῦ, ὃ ἅγιος ἀνοίξας τὸ μάρμαρον τῷ παραδίδει τὴν ζητου- 

μένην νύμφην: 

Ποιὸς εἶδεν ἥλιο τὴν αὐγὴ κἱὶ ἄστρη τὸ μεσημέρι; 

ποιὸς εἶδε κόρην ὄμορφη ᾿ς τ᾽ ἄλογο χαδαλάρη, 
δ ἣ Υ ᾿ 5) ᾿ λ - ΦΙΕῚΝ ς 

γὰ σφιχτοζώνετ᾽ ἄρματα χαὶ νὰ φορῇ λουρίσχο (2), 

χαὶ νὰ ᾽᾿ρωτᾷ καὶ τοῇ βοσχοὺς ποῦ διάγουνε περδίχια; 

“τ 

(1) «τς Οἱ στρατιῶται χατεδίωχον αὐτὴν μετὰ ξιφῶν" χαὶ ἰδοῦ- 

σα ὅτι χατασφάζεται, ηὔξατο πρὸς τὸν θεὸν λυτρωθῆναι ὅπ᾽ αὐτῶν. 
τς Ἁ Ξ - ᾿ ΕΘ , ἡ 0 - 3 Ὧλ0 3 2 -ν- - ὯΝ 

αἱ σχισθείσης πέτρας προστάγματι θεοῦ, εἰσῆλθεν ἐν αὐτῇ, τῆς πέ- 
2 ς «“ ΕΣ 

τρᾶς πάλιν ἀσφ.λισθείσης χαὶ χρυψάσης αὐτὴν ἔσωθεν, ἕως οὕτως εὖ- 

χαριστοῦσα ἐτελειώθη. « Βασιλειανὸν Μηνολόγιον 18 σεπτεμύρίου (Μί- 

ὅπε, Ραΐνγοὶ. ἀγϑθοα, ΟΧΥ͂Π, σ. 57). 

(1) Θῶραξ (λχτ. Ιουίο). 



ΒΙΥΙΣ Δ τλο ΓΓα; ρκΎ. 
Ἐγὼ εἴδχ ἥλιο τὴν αὐγὴ κἱὶ ἄστρη τὸ μεσημέρι, 

χ᾽’ εἶδα καὶ κόρην ὄμορφη ᾿ς τ’ ἄλογο χαδχλάρη, 

γὰ σφιχτοζώνετ᾽ ἄρματα καὶ νὰ φορῇ λουρίσχο, 

καὶ νὰ ᾿οωτᾷ καὶ τοῇ βοσχοὺς ποῦ διάγουνες περδίχια. 

» Θωρεῖς ἐχείνην τὴν κορφὴ, τὴν ἄλλη τὴν παρέκει, 

ἁποὔχει ἀντάρα ᾿ς τὴν χορφὴ χαὶ καταχνιὰ ᾿ς τὴ μέση; 

ἐχεῖ ἀποπίσω διάγουνξε λαγούδιχ χαὶ περδίκια,, ᾿ 

«Δὲ λέ᾽ ἡ σκὺλ᾽ ἡ λιγερὴ, μαχουὰ ᾿νε κί ἀς γυρίσω, 

μὰ λέ᾽ ἡ σχύλ᾽ ἡ λιγερὴ, κοντά ᾿νε καὶ θὰ φτάξω. 

Παίζει βιτσιὰ τοῦ μαύρου τσὴ κ᾿ εἰς τὰ βουν᾽ ἀναιθαίνει, 

θωρεῖ τὸν κάμπο χ᾽ ἔγεμε Σχρχχηνοὺς καὶ Μώρους. 

Δὲ λέ᾽ ἡ σκύλα ἡ ἄνομη, πολλ᾽ εἶνε χὶ ἀς γυρίσω, 

ἄνομη, λίγ᾽ εἶνε χί ἀς χκαταίοω. 
Ξ ΕΣ 

“Φ-» πα 0γχ.ἥ 3. Ω τ᾿ ς » ὃς ξεῚ 

Τὸν μαῦρόν τοὴ συχνορωτᾷ χαὶ διπλοπαραγγένει. 

» ἦΣ τὸν πόλεμο θὰ ᾿᾽μποῦμε δὰ κίὶ ὀπίσω νὰ μὲ φέρης. 

» Βάλλε μου γίγλαις δώδεκα κὶ ἀπανωγίγλια δέκα, 

δέσε τὸ κεφαλάχι σου μὴν τραλιστ᾽ ὁ υυαλός σου.» 

Βάνει του γίγλαις δώδεκα χἱ ἀπανωγίγλια δέχα, 

δένει τὸ χεφαλάχιν τοὴ μὴν τραλιστ᾽ ὁ μυαλός τσὴ. 

Παίζει τοῦ μαύρου τσὴ ϑιτσιὰ ᾽ς τὸν κάμπο χαταιθαίνει" 

᾿ς τὸ ἔμπα χίλιους ἔκοψε, ᾿ς τὸ ἔογα δυὸ χιλιάδες, 

ἧς τ᾿ ἄλλον τοὴ στριφογύρισμα ἔσπασε τὸ λουρίν το, 

χὶ ἄνοιξε τ᾽ ἀστηθάκιν τσὴ χ᾽ ἔδειξε τὸ βυζίν τση. 

Σαραχηνὸς τῇ ᾽βίγλισε ᾽πὸ ριζιμιὸ χαράκι. 

» Παιδιὰ, χαὶ μὴ δειλιάσατε, παιδιὰ μὴ φοδηθῆτε, 

χοράσιο χάνει πόλεμο, μ᾽ ἀντροῦς πάταχο βγάνει. »᾽ 

Καὶ παίρνει τὴν ὁ μαῦρός τσὴ ἧς τ᾽ ἀΐ Γεωργιοῦ τὴν φέρνει, 

τὸν ἅϊ Γεώργη προσαυνᾷ τ᾽ ἀΐ Γιωργιοῦ φωνάζει: 

«Αἴ μου Γιώργη ἀφέντη μου, χῶσέ με τὸ κοράσιο, 

νὰ φέρν᾽ ὀχάδες τὸ χερὶ χἱ ὀκάδες τὸ λιθάνι, 

χαὶ μὲ τ᾽ ἀλογομπέγιρα νὰ χουθαλῶ τὸ λάδι.»ν 



ὃ ἃ δ΄. ἘΠΑΣ Δ ΡΘΏΣΤ ΊΗΣ 

Τὸ μάρμαρο ἐσήχωσε, βάνει τὴν ἀποχάτω, 

καὶ λέει τσὴ νὰ μὴ ᾿μιλῇ, ἄς τάξῃ πῶς χοιμᾶται, 

Μὲ λίγην ὥραν ἔφταξε ᾽χεῖνος ποῦ τὴ ζυγόνει. 

» Αἴ μου Γιώργη, νὰ μοῦ ᾿πῇς ποῦ εἶνε τὸ κοράσιο, 

νὰ φέρν᾽ ὀχάδες τὸ χερὶ, γομάρια τὸ λιθάνι, 

υὲ τὰ καραθοχάτεργα νὰ χουδαλῶ τὸ᾽ λάδι. » 

Καὶ μὲ τὸ στόμα τοῦ᾽ λεγε « Δὲν εἶδα ᾿γὼ χοράτιο" » 

χαὶ μὲ τὸ νάτο (1) τοῦ ᾽ δειχνε «᾿ς τὸ μάρμαρ᾽ ἀποκάτω » 

Τὸ μάρμαρο ἐσήκωσε, βρίσκει τὴν ἀποχάτω. 

ΓΑρχετ᾽ ἡ κόρη χ᾽ ἔκλαιγε τὸν ἅγιον ἐολαστήμα. 

» Ποιὸς εἶδε τέτοιον ἅγιον σὰν καὶ τὸν ἅϊ Γεώργη ; 

ἅγιέ μ᾽ ̓ Αγιονορίτη μου (ὦ), χαὶ νὰ παντερημιάσῃς, 

παπᾶς νὰ μὴ σὲ λειτουργᾷ, νὰ πέσῃς νὰ χαλάσγς, 

νὰ σὲ ἰδῶ χούρτα τῶν ἀρνιῷ, σταλίστρα τῶν προδάτω, 
ς καὶ ᾽ς τὰ καμπαναράκιά σου ἡ χοίτη τῶν χοράχω » (8). 

"Λλλλα δημοτικὰ ἄσματα φέρουσι τὴν ᾿Αμαζόνα ταύτην 
Ἁ Ἄ τὰ ὃ ᾿Ξ ΑΡῚΑ ᾽ ’ὔ Ἢ Ρ ͵7ὔ ἡ ΠῚ 5» 4 

ὑετὰ χλεπτῶν διαιτωμένην, ἀπήχησις βεοχίως τοῦ ἐν Ἰσχυ- 

ρίᾳ εἰδυλλιαχοῦ βίου τῆς ᾿Αριάδνης χαὶ τῆς ἐχεῖ 

μελετηθείσης μονοθεϊστιχῆς μεταρρυθμίσεως τοῦ θρησχεύματος, 

ὡς δῆλον ἐκ τῶν πρὸς τὸν ἅγιον Γεώργιον ἀρῶν, διότι ὁ χατ᾽ 

σΞ πιθανῶς 

ἐξοχὴν στρατιωτιχὸς ἅγιος τῆς ᾿Ανατολῆὴς ἦν ὑπ διαίρεσις τοῦ 

ἐνὸς χαὶ μόνου διφυοῦς ἁγίου Δημητρίου, ὡς αὐτοὶ οἱ προση- 

μειωθέντες ἐκκλησιαστιχοὶ ὕμνοι δηλοῦσι" τὴν διαίρεσιν ταύτην 

(1) Νεῦμα. 
[2Ὡ) “Ὃ ἅγιος Γεώργιος ἦν ὃ κατ᾽ ἐξοχὴν παλαιὸς ἅγιος τῶν ᾿Αθω- 

νιτῶν, ἔτι χαὶ νῦν ἀποχαλούμενος Οροφύλαξ τοῦ ἁγίου Ὄρους, 

ἤτοι ᾿Αχρίτας, Τερηνπιβ χαὶ Μίθρας ὡς λέγουσιν οἵ ποιηταὶ τῆς ᾿Ανα- 

γεννήσεως. 

(8) Τεππαγακὶ, Κυοία ᾽8β γ01Κ8 Ἰἰθάθγ, σ. 122--Ἴ24. 



ΕΣ Α ΤΩ ΗΣ ΟΧ ε΄. 

ἐπέθαλλεν αὐτὸς ὁ ᾿ἸΙουστινιανὸς ὡς ἀναγκαίαν παραχώρησιν 

πρὸς τὴν ἀναχτηθεῖσαν τότε Ρώμην. 

Ἡ ᾿Δριάδνη εἶνε ὁ τύπος τῆς ὡραίας καὶ ἀδαμάστου ᾽Αμα- 

ζόνος ἣν ψάλλουσι πάντες σχεδὸν οἱ τῆς ᾿Αναγεννήσεως ποιη- 

ταὶ, καὶ ἰδίως ὁ Λουδούδῖκος ᾿Αριόστος ὑπὸ τὸ ὄνομα Μανία, 

ἀναγραμματισμὸς τῆς ἑλληνικῆς λέξεως ΔΑ φρισμια, δὲ ἧς 

ἠννοεῖτο αὐτὴ ἡ Γοργόνα, Αὔρα ἤ Λαύρα᾽ ὡς δὲ ἐν τοῖς 

δημοτικοῖς ἄσμασι, καὶ παρὰ τῷ μεγάλῳ ἰταλῷ ἐποποιῷ ἡ 

Αὐριάδνη περιθάλλεται διὰ τοῦ εἰδυλλιακοῦ πέπλου τῆς ἄρμα- 

τωλοῦ χόρης, ὡς αἱ συγγενεῖς αὐτῇ Αὔρα παρὰ Νόννῳ, καὶ 

Πανώρῃα τοῦ Κρητιχοῦ δράματος, τύπος ἅπασαι ἑνὸς χαὶ 

τοῦ αὐτοῦ χοσμογονιχκοῦ υὖθου, τῆς Ἑλένης τῶν Γνωστιχῶν, 

ὡς θέλομεν ἴδει ἐν τῇ περὶ Θεοδώρας προσεχεῖ μελέτῃ. 

1.ὁ γϑυρῖπο Μαρἤδα 51 ποπιδυϑ 

ΑΙ 8] γῶ]οῦ, ο6. οοη ἰὼ βρϑδᾶδ ἴῃ πᾶ 

ἴθϑοθ ρίπᾳα υοϊίθ ἃ] ορυύῦϑῃ βίρῃου αἱ Βιανἃ 

ΒΌΘΔΑΡ ἰὰ γοπίθ, 6 ἃ 406] αἱ Μοπία!θαμο; 

6᾽1 αἱ 6 ἰὼ πούξθ διυιηδία 8610 16 δηάδγϑξ 

αἱ αυαὰ αἱ Ἰὰ, ὀοήοδπάο ἴῃ πιοηΐθ 6 1Π Ρῥίδπο 

ΘΟ. ΟΔΥΘΙΙΘΙΪ ΘΡΓΘΗΓΙ ΤἸΒΟΟΠΙΓ ΙΒ], 

Θα ᾿πηπηογΐ8]6 6 ρ]ουϊοϑῶ [αγ81 (1) 

Δὲν εἶνε καιρὸς νὰ καταδείξω ὁποίαν ἐξήσχησαν ἐπιρροὴν 

ἐπὶ τῶν ἐκχλησιαστικῶν συναξαρίων ἡ ᾿Αριάδνη καὶ ὁ ᾽Δνα- 

στάσιος " τοῦτο μόνον ἐπὶ τοῦ παρόντος σημειῶ, ὅτι τῇ αὐτῇ 

ἡμέρᾳ τῆς μνήμης τῆς ἁγίας ᾿Αριάδνης (18 σεπτεμθρίου) 

ἑορτάζονται ὑπὸ τῆς ἡμετέρας ἐχχλησίας αἱ ἅγιαι Σοφία καὶ 

Εἰρήνη, τῇ δὲ προηγουμένῃ, 11 σεπτεμώρίου, τέσσαρες ἄλλα 

μάρτυρες, αἱ ἅγιαι Πίστις, ᾿Ελπὶς καὶ ᾿Αγάπη, μετὰ τῆς μη- 

(1) Οὐϊδμάο Ευγίοβο, οδμίο ΧΥΠΙ“, 99. 



ρα ς΄. ΕἼ ΣΑῪ ὉὙ πῇ 
τρός τῶν Σοφίας, μαρτυρήσασαι ἅπασαι ἐπὶ ᾿Αδριανοῦ " αἱ μάρ- 

τυρες αὗται μετὰ τῆς ᾿Αριάδνης ἀποτελοῦσι τὸν ἀριθμὸν ἑπτὰ, 

ἀνταποχρινόμενον εἰς τὰ ἑπτὰ πλανητικὰ ὀνόματα τῶν ὑπὸ 

Βύζαντος κτισθέντων ἑπτὰ μαγικῶν πύργων, εἰς τὰς ἑπτὰ χρι- 

στιανικὰς ἀρετὰς, καὶ τὰς ἑπτὰ χοσμοποιοὺς δυνάμεις τὰς ἀπὸ 

τοῦ ἀνωτάτω ὄντος ἀπορρεούσας, ἢ τοὺς ἑπτὰ Αἰῶνας τῶν Γνω- 

στιχῶν. Εἰς τὸ κοσμογονιχὸν σύστημα τοῦ Βασιλείδου ἡ ὀγδοὰς 

τῶν Αἰώνων ἀνταποχρίνεται. εἰς τοὺς ἑπτὰ πλανήτας χαὶ τὸν 

ἀγέννητον αὐτῶν πατέρα, τὰ δὲ ὀνόματα τῆς Γνωστικῆς ὀγδοά- 

δος ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀντιστοιχοῦσιν εἰς τὰ τῶν ἀνωτέρω μαρ- 

τύρων. ᾿Αλλὰ περὶ τούτων ἐν ἐχτάσει προσεχῶς ᾿" ἤδη δὲ ἁπλῶς 

σημειῶ ὅτι ἡ μὲν Πίστις τῶν συναξαρίων χαὶ ἡ τῆς Γνώσεως 

εἶνε ἡ αὐτὴ τῇ Φιδαλείᾳ ᾿Αριάδνῃ χατὰ λατινιχὴν μετάφρασιν, 

ἢά65, Π46]115, ἡ δὲ Εἰρήνη, ἡ μήτηρ τῆς ᾿Αριάδνης Βερίνη, 

περιλάλητος ὁμοίως ᾿Αυαζὼν εἰς τὰ Στρατιωτιχὰ ποιήματα. 
: 

Α 

Ἐπανερχόμενοι εἰς τὸν περὶ Χουσὴθ ᾿Ολυμπιάδος μῦθον, 

σημειοῦμεν ὅτι οὗτος, μ' ὅλην τὴν φαινομένην ἀσημασίαν αὐ- 

τοῦ, ἐγχλείει μεγάλα ἱστοριχὰ αἰνίγματα τῶν ὁποίων δὲν 

ἀντιλαμθανόμεθα καλῶς, ἕνεχ ἧς παντελοῦς ἐξ ίσξως μθανόμεθα χαλῶς, ἕνεκα τῆς παντελοῦς ἐξαφανίσεως 

τῶν πρωτοτύπων μνημείων ἐν οἷς ἡ ἑλληνικὴ φαντασία εἶχεν 
« ὔ Α ᾿ ᾿ - , ᾽ ,ὔ Α , » 

ὑφάνει τὸν υυθιχὸν αὐτῆς πέπλον, συνταὐτίσασχ τὸν ᾿Αλέξαν- 
-- γν ἢ 

δρον πρὸς τὴν μυθολογιχὴν τῆς ᾿Ασσυρίχς ᾿Αμαζόνα βασίλισ- 

σαν. Εἶνε γνωστὸν ὅτι οἱ παλαιοὶ περὶ Σεμιράμιδος υῦὖθοι, 

τοὺς ὁποίους ἔπλασε μὲν ἡ ᾿Ασιανὴ φαντασία μετήγχγε δ᾽ εἰς 

Ελλάδα ἡ εὐπιστία τοῦ Κτησίου, ἐξηρανίσθησαν ἐντελῶς πρὸ 

τῆς λαμπάδος τῆς σημερινῆς ἐπιστήμης, αἱ δὲ ἀνακαλυφθεῖσαι 

σφηνοειδεῖς ἐπιγραφαὶ ἀντιχατέστησαν τὴν μυθώδη τῶν Σύρων 

περιστερὰν διὰ τοῦ ἀληθοῦς ὀνόματος τοῦ μεγάλου βασιλέως, 

ὅστις ἀληθῶς διέπραξε τοὺς ἐπ᾽ ὀνόματι τῆς Σεμιράμιδος φε- 

ρομένους ἄθλους. εἶνε δὲ οὗτος ὁ Τουχλὰτ-ἀθαλασσὰρ, ἱδρυτὴς 

τῆς δευτέρας ᾿Ασσυριαχῆς μοναρχίας (7140Ὁ-21}" τὸν καταχτη- 



ΒΗ ΣΑΥ ΩΤ: Ὕ 1 4Α 

τὴν τοῦτον ὑποτάξαντα καὶ τὸν τότε βασιλέα τοῦ Ἰσραὴλ 

Μεναχείμ, ἀποκαλεῖ ἡ ἑύραϊκὴ βίοόλος τῶν βασιλειῶν κατὰ μυ- 

στηριώδη χαὶ ὅλως δυσεξ ζἤγητον παρωνυμίαν, Φούλ. Ὃ ᾿Ασ- 

σύριος βχσιλεὺς ἀνυψώσας τὴν κατακειμένην χαὶ εἰς κρατείδια 

διηρημένην ᾿Ασσυρίαν, ἐγένετο κύριος πάσης σχεδὸν τῆς ᾿Ασίας 
; 

φθὰς μέχρι τοῦ Ἰνδοῦ καὶ διαγρά ας τὴν αὐτὴν ἀχριθῶς πο- 

ρείαν ἥν ἠκολούθησεν ὕστερον ὁ ἐφάμιλλος αὐτῷ δΜαχεδὼν 

χαταχτητής. 

Ὡς γνωστὸν τὸν ᾿Αλέξανδρον χειοποιήθησαν πλὴν τῶν 

Αἰγυπτ' ων χαὶ διάφοροι ᾿Ασιανοὶ λαοὶ, πλάσαντες ἕχαστος- τὸν 

οἰκεῖον μῦθον εἰς δικαιολόγησιν τῆς ἰδανιχῆς συγγενείας καὶ 

ἱκανοποίησιν τῆς ἐθνιχῆς φιλοτιμίας. 

Τὰ γραπτὰ μνημεῖα τῆς παλαιᾶς καὶ Μακεδονικῆς ᾿Ασσυρίας 

πάντα χατεστράφησαν, μόναι δὲ αἱ εἰς τοὺς κόλπους τῆς γῆς 

χρυδεῖσαι ἐπιγραφαὶ ἐφανέρωσαν ἐσχάτως τινὰ τῶν μυστηρίων 
ΦεΝ “- Ὁ 

ἑνὸς τῶν μεγαλειτέρων τοῦ παλαιοῦ χόσμου βασιλείων. ᾿Εν 

τῷ μεγὰ ἀλῳ τούτῳ ἱστοριχῷ ναυαγίῳ χατεποντίσθησαν πᾶσα 
Α 

ὶ αι ξ0 
᾿ 

Π Ἐχνῆρου χαὶ τῶν Σελευχιδῶν διαδόγων αὐτοῦ 

Αὐἰσσυριχαὶ παραδόσεις, αἵτινες θὰ ἐξήγουν πῶς οἱ ἐν "Ἀλε- 

ξανδρείᾳ, οὐχὶ τοσοῦτον συμπαθοῦντες πρὸς τοὺς ἐν τῷ Εὐ- 

φράτῃ βασιλεύσαντας, ἐδέχθησαν ὡς ἀστρονομιχὸν χανόνα τὴν 

χρονίαν τοῦ βασιλέως τῆς Βαθυλῶνος Νχθονασσάρου, ἀχροιοῶς 

ὑποταγέντος εἰς τὸ σπῆπτρον τοῦ τ ἦς Του- 

χλὰτ- ἀθαλασσὰρ, χαὶ ἰδίως πῶς οὗτος ὑπὸ τὸ ἑοραϊκὸν ὄνο- 

μα Φοὺλ παρέστη ὡς πάππος τοῦ ᾿Αλεξάνδρου, ἀπαρχλλάκτως 

ὡς ὁ τελευταῖος τῆς Αἰγύπτου βασιλεὺς Ναχτεναδὸς Β΄ ἐθρυλ- 

λήθη ὡς πατὴρ. Τὰ μυστήρια ταῦτα, ἰδίως ὁ ὑπὸ τοῦ Πτο- 

λεμαίου ἀναγραφόμενος ἀστρονομιχὸς κανὼν τοῦ Ναθονασσά- 

ρου, ἀντικαστὰς ὕστερον διὰ τοῦ ἔτους τοῦ θανάτου τοῦ 

Αἰλεξάνδρου, μυστηριωδῶς κχ χρυπτομένου ὑπὸ τὸ ἔτος τῆς ἀναρ- 

ρήσεως τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Φιλίππου τοῦ ᾿Αριδαίου, μόνη 



ρΧ Ἢ΄. ΕΣ δι τ ἢ. 
, " ᾽ ΄“«. 4 

θχυμασίχ τις ἀναχάλυψις αἰγυπτιακοῦ παπύρου δύναται νὰ 

διαφωτίσῃ, λύουσα οὕτω καὶ τὸ μυστήριον τῆς πρὸς τὸν Φοὺλ 

συνδεομένης Μαχεδονιχῆς χοονολογίας. 

Μ᾿ ὅλην τὴν νομιζομένην ἔλλειψιν παλαιῶν ἱστορικῶν καὶ 

ἄλλων μνημείων, ἐν Βυζαντίῳ, οὐ μόνον ἐπὶ ᾿Αναστασίου ἐσώ- 

ζοντο πολλὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ ἔτι τοῦ Ψελλοῦ, 

ὅστις ἀναλύει Αἰγυπτίους ἱστοριχοὺς, ὡς τὸν Χαιρήμονα, καὲὶ 

Ρωμαίους, ὡς τὸν Δίωνα Κάσσιον, χαὶ ἄλλους εἴτε ἐντελῶς 

ἐξαφανισθέντας, ἤ ἐν χολοθοῖς ἀποσπάσμιασι γιγνωσχομένους νῦν. 

Εἦν τοιαύτῃ περιπτώσει ἐπιθαρύνει τοὺς Βυζαντινοὺς μᾶλλον 

τὸν Ὁμὰρ ἡ καταστροφὴ τοσούτων χειμηλίων τῆς σεμνῆς 

ἀρχαιότητος, χαὶ ἀληθεύουσι τὰ ὑπὸ Χαλχοχονδύλου λεγόμενα 

ὅτι ἐν ταχταὶς συνεδριάσεσιν οἱ τελευταῖοι βυζαντινοὶ αὐτο- 

χράτορες μετὰ τῶν ἐπισημοτέρων κληρικῶν συνερχόμενοι ἐπυρ- 

πόλουν ἑλληνιχὰ χειρόγραφα " τὴν δὲ ὁμολογίαν τοῦ Χαλχο- 

χονδύλου ἐπικυροῖ καὶ ὁ ᾿Ιάνος ᾿Ανύσιος λέγων ὅτι ὁ βυζαν- 

τινὸς Ἥφαιστος (Δ ]ο1561) κατέφαγε πάντα τὰ εἰς τὸν ᾿Αλέ- 

ξανδρον ἀναφερόμενα ποιήματα. 

Ὅτι δὲ οἱ ἐπὶ ᾿Αναστασίου βυζαντινοὶ ἐγνώριζον πολλὰ 
ε 

μυστήρια τῆς ᾿Ασσυριαχῆς ἱστορίας πείθει ἡ προρρηθεῖσα περὲ 

Χουσὴθ Ὀλυμπιάδος διήγησις, τῆς ὁποίχ; ὁ συντάχτης δὲν εἷ- 

χεν ὑπ᾽ ὄψε: τὴν λεγομένην τῶν Ῥοδομήχοντα ἑλληνικὴν με- 

τάφρασιν τῶν Βιχσιλειῶν, ἀλλ᾽ ἄλλο κείμενον μᾶλλον συμφω- 

νοῦν πρὸς τὸ ἑδρχϊχὸν πρωτότυπον, ἐν ᾧ ὁ ᾿Ασσύριος χατα- 

χτητὴς ὠνομάζετο Φοὺλ, καὶ οὐχὶ ὡς ἐν τῇ ἑλληνιχῇ μετα- 

φράσει χακῶς γράφεται Φουά. ᾿Αλλὰ καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν πεέρι- 

σωθεισῶν ἄλλων βυζαντινῶν παραδόσξων δυνάμεθα νὰ ἐννοήσω- 

μὲν ὅτι ὁ ᾿Ασσυριχχὸς μῦθος ἦν ἐφάμιλλος πρὸς τὸ περὶ Βύζαν- 
ἼΣος ΥΝ ὁ ΕΣ ᾽ ς [, δ “ , , ᾿ -' Ῥ 

τος ὑπο Πσυχίου ἀνχπτυχῦθεντα᾽ οὕτω λόγου χαριν παρὰ Σουΐϊ- 
᾿ ΝῊ “ Ε , . “ "» ,ὔ 

δα χαὶ Κωδινῷ ἀναγινώσχομεν ὅτι ἐν Κωνσοταντινουπόλει ἵς- 
Ν " “ ι ᾽ , Α ,’ 

στατο τὸ ἄγαλμα τοῦ Μαναείμ ἀποχρούσαντος τοὺς Σχύθας, 



ΒΕ ΣΑΓΟ ΤΉ: ὁ κῦ: 

᾿ ἘΨΡ ᾽ καὶ ὅτι τὸ ἄγαλμχ τοῦτο συνεδέετο πρὸς τὰ ἐπίσημα μέτρα 
3, πὰ ὃ Ἰδὰ , ε Π τἀ εὐ ; Α 

ἤτοι τὸν μόδιον τοῦ χράτους. Ὃ Μαναεὶμ. οὗτος εἰνε αὑτὸς 

ὁ εἰς τὸν προειρημένον Φοὺλ ὑποχύψας ὁμώνυμος βασιλεὺς τοῦ 

Γσραὴλ, λεγόμενος καὶ Μεναχείμ." τὸ δὲ ὄνομα τοῦτο ὡς καὶ 

τὸ τοῦ προσημειωθέντος ἑτέρου ὑποτελοῦς τοῦ Φοὺλ, Ναδονασ- 
δ, “ ἐϑ . ᾿ Π »" Ν “ 

σάρου, συνδέεται τοσοῦτον στενῶς πρὸς τὸν Αλέξανορον, ὥστε 

εἶνε ὑπερθέθαιον ὅτι μέγας ᾿Ασσυρικὸς κύκλος ἐπεκράτησε, κα- 

ταὐρωθεὶς καὶ οὗτος ὑπὸ τοῦ βυζαντινοῦ ΝΜ α]οῖρον. Εἰς τοὺς ἐπ᾽ 

ὀνόματι τοῦ Λέοντος φερομένους βυζαντινοὺς χρησμοὺς ὁ κοι- 

μώμενος βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων φέρει τὰ ὀνόματα Ἰαῶ, χαὶ 

Μεναχείμ. Τὸ πρῶτον ἀπαντῶν καὶ εἰς πολλὰ Γνωστιχὰ μνη- 

εἴα. συνεγέστατα φέρεται εἰς τὸ στόμα τοῦ ἑλληνιχοῦ λχοῦ ) ἔ Ξ μ 

ὡς Ἰωάννης, ἢ Γιάννης, συγχϑόμενος καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν ὁ- 

μώνυμον Θεολόγον, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ ἐν τοῖς δημοτικοῖς ἄσμασι, 

« ἐγὼμαι το᾽ ἀστραπῆς παιδὶ χαὶ τῆς βροντῆς ἐγγόνι », 

ὅπερ εἶνε καθαρὰ μετάφρασις τοῦ ἑθραϊκοῦ ἐπωνύμου τοῦ ᾿Ιωάν- 

νου, Βοναργές. Εἴδομεν ὅτι ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραὴλ Μεναχεὶμ, 

ἐπὶ τὸ ἑδραϊκώτερον ὑπὸ τοῦ Σουΐδχ χαὶ τοῦ Κωδινοῦ χαλού- 

ὑενος Μαναεὶμ, συνδέεται πρὸς τὸ ἐπίσημον μέτρον τῆς χω- 

ἡτιχότητος τῶν βυζαντινῶν. ἀναπολῶν οὕτω τὸν Σέοχπιν φέ- 5» " ἢ 

ρόντα ὡς σύνηθες γνώρισμα τὸν μόδιον ἐν τῇ χεσαλῆ. ᾽Ἄλλ᾽ 
ς ΠΣ ΑΝ “ - 9 7ὔ Ἶξ: θ ᾿ ΝΜ ς ἅ ᾽ ἌΣ ξ 
ὁ αἰγύπτιος ἢ μᾶλλον ἀσσύριος οὗτος ὕξος ἦν ὃ χατ ἐξοχὴν 

διώκτης τῶν λυμαινομένων τὰ σπαρτὰ χαὶ τὰς ὀπώρας ζωῦ- 
- φίων, χκαμπῶν, σχωλήχων καὶ ἰδίως τῶν ἀρουραίων μυῶν (1), 

᾿ σχετιζόμενος οὕτω πρὸς τὸν Σμινθέα ᾿Απόλλωνα᾽ τὸν θεὸν. τοῦ- 

(1) «Ὅταν οὖν ἀπαγορεύσαντες οἵ Αἰγύπτιοι... χαὶ ἐχτραπέν- 

τες ἐπί τε δέησιν ἔλθωσι χαὶ ἱκετείας τὰς πρὸς τοὺς θεοὺς, ἐνταῦθα 

δήπου τὴν ἐχ τῶν θεῶν μῆνιν ὀρρωδοῦσιν οἵ μύες. χαὶ ἔς τι ὄρος ἀ- 

ναχωροῦσι τάξιν πλαισίου φυλάττοντες. » Αἰλιανοῦ περὶ ζώων, ΣΤ 41. 
ὃ: 



ΕΠ, ΕΗ Σὰ ΦΤ Ης 
τὸν ἀντιχατέστησεν ἐν τῇ χριστιανικῇ ἁγιολογίᾳ ὁ ἅγιος Τρύ- 

φων, εἰκονιζόμενος ὡς παῖς χηνοθοσχὸς καὶ πλήρης θείου πνεύ- 

ματος, καὶ δρεπανηφόρος. Εἰς τὸ Εὐχολόγιον τῆς ἑλληνικῆς 

ἐχχλησίας εὕρηται ὁ πεοίεργος ἐξορχισμὸς τοῦ ἁγίου χατὰ τῶν 

λυμαινομένων τὰ σπαρτὰ καὶ τὰς ὀπώρας θηρίων « ὧν χαὶ τὰ 

ὀνόματα σαφῶς ἐπίσταται. » Αἱ ὑπ᾽ αὐτοῦ βοσκόμιεναι χῆνες 

χαὶ τὸ προφητικὸν πνεῦμα ἀναπολοῦσι τὸν παῤ Αἰλιχνῷ « παῖ- 

δα ὡραῖον... χηνῶν παῖδα » τὸν ἐρασθέντα ὑπὸ ἀσπίδος καὶ 

διὰ ταύτης προγιγνώσκοντα τὰ μέλλοντα (1). Τὸ εἰς τὰς 

χεῖρας τοῦ ἁγίου παιδὸς σύμδολον δηλοῖ τὸ ὄνομα τοῦ ᾿Αρ- 

ποχράτους (δρεπανηφόρου), χαὶ ἐξηγεῖ τὸν ἐν τοῖς Διονυσια- 

χοῖς τοῦ Νόννου μῦθον (18, 296) περὶ τῆς πάλης τοῦ ᾿Ασ- 

συρίου Διὸς πρὸς τὴν τερατώδη Κάμπην. 

᾿Αλλ ὁ ἔρως τῆς ἀσπίδος πρὸς τὸν ὡραῖον χηνοδοσχὸν παῖ- 

δα ἀποτελεῖ τὴν βάσιν ἰδίου κύκλου ἔτι ἀδομένου ὑπὸ τοῦ ἑλ- 

ληνικοῦ λαοῦ, τὴν πρὸς τὴν Λάμιαν τοῦ ᾽γιαλοῦ πάλην χαὶ τὸν 

ἔρωτα τοῦ Γιάννη, ἤτοι τοῦ ᾿Ασσυρίου ᾿Ωάνου " τὸ γεγονὸς τοῦ- 

τὸ διασαφεῖ χάλλιστα τοὺς περὶ ᾿Αλεξάνδρου ᾿Ασσυρίους μύ- 

θους, ὡς καὶ τὰς πρὸς τὴν “Ἑλένην Γοργόνα σχέσεις αὐτοῦ, 

τὴν ὑπὸ τῶν ἐν Νικαίᾳ αὐτοχρατόρων ἀντιχατάστασιν τοῦ ἁ- 

γίου Δημητρίου ὑπὸ τοῦ ἁγίου Τρύφωνος, ὡς ὑπάτου στρατιω- 

τιχοῦ ἁγίου, ὡς χαὶ τὰς ἐπὶ τῆς ᾿Αναγεννήσεως Ῥωμαϊκὰς 

προσπαθείας εἰς συνταὐτισμὸν τοῦ Ὠάνου πρὸς τὸν ᾿Ιχνὸν διὰ 

τῆς πλαστογραφήσεως τοῦ Βηρωσοῦ καὶ ἄλλων ἀνυπόάρχτων 

ἀσσυρίων, ἕλλήνων καὶ ρωμαίων συγγραφέων, πλαστογραφίαν 

τὴν ὁποίαν χατεμήνυσαν οἱ τότε Στρατιῶται, ἀπέρριψε δὲ καὶ 

ἡ νεωτέρα ἐπιστήμη θεωρήσασα τὸν λατινικὸν Βηρωσὸν ὡς κα- 

θαρὸν ἐπινόημα τοῦ ἐκ Βιτέρθου Ναννίου, οἰκείου τοῦ πάπα 

Αἰλεξάνδρου. τοῦ Βοργίου. 

(1) Αἰλιανὸς, Δ, 54. " : 
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᾿Αλλ' ὁ ποὸς τὸν ᾿Ιχνὸν συνταὐτισμὸς τοῦ ᾿Ασσυρίου ᾿ΩἍ- 

νου φαίνεται παλαιότερος τῆς ᾿Αναγεννήσεως, ἐκ μεγάλου δὲ 

συγγράμματος γραφέντος πρὸ τῶν Σταυροφοριῶν χαὶ προερχο- 

μένου ἐξ ᾿Αθηνῶν, βλέπομεν ὅτι ὁ μιχρογίγας χηνοθοσχὸς ἐ- 

λατρεύετο ὑπὸ τῶν Στρχτιωτῶν ἐν μυστικῇ θήρᾳ ὡς Διόνυσος 

Νεμρὼδ, ἀναπολῶν οὕτω τὸν ὑπὸ τοῦ Νόννου ἀδόμινον Ἰόδακ- 

χον, παῖδα καὶ γίγαντα πλατύτερον τῶν οὐρανῶν, ὡς καὶ τὸν 

ἅγιον Δημήτριον, ὡς ἐπροσημειώθη. Οὕτω δ᾽ ἐξηγοῦνται χαὶ 

τὰ ὑπὸ Χωνιάτου χαὶ τοῦ ἡμετέρου ᾿Ανωνύμου γραφόμενα πε- 

ρὲ τοῦ δεπανηφόρου ᾿Ανδρονίκου τοῦ Κομνηνοῦ, τῆς μυστικῆς 

θυσίας τοῦ υἱοῦ τοῦ Μανουὴλ, καὶ τῆς ἐν τῷ ναῷ τοῦ Παν- 

τοχράτορος ἐξειχονίσεως τοῦ πρώτου ὡς θηρευτοῦ Νεμρώδ, Ὁ 

ἐκ τῆς θαλάσσης ἀνερχόμενος ᾿Ασσύριος ᾿Ωάνης εἶνε αὐτος ὁ 

γιγαντώδης δίκερως χύχνος, ὁ μνημονευόμενος ἐν τῇ ὀπτασίᾳ 

τοῦ ᾿Αγαθαγγέλου, τοῦ ὁποίου τελευταία ἀληθὴς ἐνσάρχωσις 

εἶνε αὐτὸς ὁ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ θεόπτου διανοίγων Λέων, ὁ 

τῶν βυζαντινῶν χρησμῶν χοιμώμεξενος βασιλεὺς, Λέων ἢ Πτω- 

χολέων, ὁ ἱδρυτὴς τῆς ἐν Βυζαντίῳ ᾿Αθηναϊκῆς δυναστείας, τῇ: 

ὁποίας τελευταῖος ἀντιπρόσωπος εἶνε ὁ ᾿Αναστάσιος, ἐν μέρει 

δὲ χαὶ ὁ ᾿Ιουστινιανὸς ὡς θέλομεν ἐχθέσει ἐν τῇ προσεχεῖ 

μελέτῃ. 

Δὲν προτίθεμαι νὰ ἐχθέσω, πολλῷ δὲ μᾶλλον συζητήσω 
περὶ τὰ καθ᾽ ἕκαστα πᾶσαν τὴν βασιλείαν τοῦ ᾿Αναστασίου. 

Λχδὼν ὡς θέμα τῆς ἱστορικῆς ταύτης εἰσαγωγῆς τὸν ποὸ- 

λυειδῶς ὑπό τε τῶν τότε χαὶ νῦν βυζαντινιζόντων ἐχφαυλι- 

σθέντα τοῦτον βασιλέα, ἠθέλησα ν᾿ ἀποδείξω ὅτι τὰ ἐχχλησια- 

στικὰ μνημεῖα δὲν συνάδουσι πρὸς τὰ ἱστορικὰ, χαὶ ἐνῷ τὰ 

πρῶτα πλάττουσιν ἀνυπάρχτους διωγμοὺς τοῦ χριστιανισμοῦ, 

τὰ τελευταῖχ οὐδόλως ἀναφέρουσι τοιούτους, παρερχόμενα ἐν 

σιγῇ καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα τῆς νέας θρησχείας. Ὁ πρὸς τὴν Ρώ- 
μὴν καὶ τοὺς συμμᾶχοῦντας αὐτῇ Θρᾷχας ἀγὼν ἦν χυρίως φυ- 
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λετιχὸς, οὔτε οἱ ἐν Βυζαντίῳ ἀμαθεῖς ἄνθρωποι ἠννόουν τότε 

ὁποῖαι αἱ λεπταὶ ἐχεῖναι αἱρετιχαὶ διενέξεις περὶ μιᾶς ἢ δύο 

φύσεων τοῦ θεοῦ, περὶ διχιρούντων χαὶ χωριζόντων, καὶ ἄλ- 

λαι λεπτολογίχι ὥστερον ἐφευρεθεῖσαι εἰς περικάλυψιν τῆς ἀ- 

ληθείχς, ἀφοῦ οἱ ὡς λεπτολόγοι χριστιανοὶ οὕτω χαρχκτηριζό- 

ψενοι Βυζάντιοι: ἐν πομπῇ ἔτι ἐτέλουν ἀληθεῖς ἀνθρωποθυσίας 

εἰς ἐξιλασμὸν τοῦ ἐν τῇ γεφύρα τοῦ Μάμαντος ἐμφωλεύοντος 

δράκοντος, αὐτὸς δὲ ὁ τοσοῦτον δυσφημούμενος ᾿Αναστάσιος 

πρῶτος ἀπηγόρευσε « τὴν βουθυσίαν τῶν εἰδώλων » τῶν Βυ- 

ζαντινῶν, ὡς λέγουσι τὰ Πάτρια τῆς Πόλεως. 

Ἡ βασιλεία τοῦ ᾿Αναστασίου εἶνε τὸ σπουδαιότερον ση- 
“-» 

μεῖον οὐ μόνον τῆς βυζαντινῆς ἀλλὰ χαὶ αὐτῆς τῆς χοσμιχῆς 
. , ε δε Ν ᾽ -" ΠΝΕΎΜΟΝΑ, γᾶ; ᾽ 

ἱστορίας, ὡς τέμνουσα νέαν περίοδον ἐν τῇ ἀνελίξει τοῦ ἀν- 

ρρωπίνου πνεύματος εἶνε ἡ τελευταία ἀπόπειρα τοῦ παλαιοῦ 

πολιτισμοῦ εἰς σωτηρίαν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἐπαπειλοῦντος κινδύ- 
ἐ , Σ κ , Δ “λ θ΄. ΟῚ ὃ , “ 

νου. Ὁ Νόννος ἐξειχονίσας τὴν πάλην ἐχείνην διὰ τοῦ φωτει- 
ἐ κ Τ, 9 Ν » 

νοῦ θεοῦ παλαίοντος πρὸς τοὺς μελαγχρόους ᾿Ινδοὺς, ἐπανη- 

γύρισε μὲν τὴν νίχην τῶν ᾿Αθηνῶν διὰ τῆς ἀνακαινίσεως τῶ» 
ΒΤῚ ᾽ὕ ,ὕ ε ἂν αν δῇ δὲ Α , 7 ᾽ 

Ε᾽λευσινίων μυστηρίων, ὡσεὶ ἅμως προϊδὼν τὴν ἐφήμερον ἀνα- 
ΕῸ Ἢ , Ν Ν , ε ᾿ “Ὁ 

χωχὴν, παριατᾷ τὸν μέλανα Δηριάδην διωχόμενον ὑπὸ τοῦ 

Διονύσου, μὴ φονευόμενον ὅμως, ἀλλ᾽ ἁπλῶς χρυπτόμενον εἰς 
δι ὦ ἀν τ Κ σῃν ““ 5» 

τὰ μέλανα ὕδχτα τοῦ Ὑδάσπου. Τοιοῦτος ἀθάνατος δαίμων, 

ἐχθρὸς τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἄδεται χαὶ ὁ Ἕκτωρ Ρωμαῖος ἐν τῷ 
, 7 ἐπὲ ,ὔ « ι ψ ΝΟ ᾿ τὰ 

χατωτέρω ποιήματι τοῦ Καλέντοη «Οὕτω δὲ καὶ ὁ ποιητὴς τῆς 
Ὁ 

Γαλεωμυομαχίας παριστᾷ τὰς χατὰ υυῶν θριαμοευσάτας γαλᾶς 
εἰ 

πατασσομένας μετ᾽ οὐ πολὺ ὑπὸ ἀοράτου ξύλου, τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ. 

Ὥς θέλουεν ἴδει ἐν προσεγεῖ μελέτη. ὁ Ποοχόπιος πρὸ τοῦ 
» ᾿ ν ι .3 Ὶ 

θανάτου τῆς Θεοδώρας ἐξιστορεῖ συμόθάντας σεισμοὺς καὶ ἄλ-- 
Ξ ΄ ι Ν συ “Σς Ω, νῷ Ν ’ 

λας θεομηνίας, καὶ τὸ περιεργότερον ὅτι ἡ μυστικὴ Γοργόνα, 

Πορφυρίων λεγομένη ὑπὸ τοῦ Βυζαντινῶν, Πορφύρης δ᾽ ἔτι ὑπὸ 

τοῦ λαοῦ, ἐξώχειλε καὶ ἐτελεύτησε παρὰ τὸ παλάτιον τῆς Ἐε- 



ΒΒ ΣΆ ΌΩΥ ἣν ρ.λγ, 
δείας, ἔνθα ἡ Θεοδώρα, τελευταία τοῦ ἑλληνισμοῦ ἱεροφάντις, 
ἐτέλει τὰ μυστικὰ ὄργια. Τρία δημοτικὰ ποιήματα περὶ Βε- 

λισαρίου ἐξυμνοῦσι τὸν δτρχατάρχην τοῦ Ἰουστινιανοῦ τυφλούμε- 

νον διὰ χρυσοῦ μανδηλίου χαὶ ἐπαιτοῦντα τὸ ἔλεος τῶν δια- 

βατῶν. Αἱ ἀλληγορίαι αὗται ἔχουσι μεγαλειτέραν σημχσίαν πα- 

σῶν τῶν βυζαντινῶν χρονογραφιῶν, διότι ἐν ἐκείναις μὲν εὐ- 

χόλως ἐννοοῦμεν τὴν ὑποχρυπτομένην ἱστορίαν, ἐν ταύταις δὲ 

ἀδυνατοῦμεν νὰ εὕρωμεν πόθεν ἄοχεται τὸ ψεῦδος καὶ ποῦ ἐ- 

πὶ τέλους χοιμᾶται ἡ ἀλήθεια. 

ἊΑν οἱ ὑνημονευθέντες ἀπόλογοι ἦσαν μεμονωμένοι, ἴσως 

θὰ ἐξελαμδάνοντο ὡς φαντασίας παίγνιχ ἀργῶν ἀνθρώπων, ἀλ- 

λὰ παρὰ τὰς ἀλληγορικὰς ταύτας διχμαρτυρήσεις ὑπὲρ τῆς 

προγεγραμμένης ἀληθείας, παρουσιάζεται ἡ ἀπέραντος Στρα- 

τιωτικὴ φιλολογία, συνισταμένη εἰς ποιμενικὰ εἰδύλλια, ὕ- 

ὕνους, δράματα, καὶ ἰδίως υυθιστορίας, πάντα δὲ ταῦτα ἔχου- 

σι μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν τὴν βασιλείαν τοῦ ᾿Αθηναΐ- 

χοῦ οἴχου Λέοντος τοῦ Μεγάλου, ἀρξαμένην ἀπὸ τῆς ᾿Αθηναΐ- 

δος χαὶ τελευτήσασαν εἰς τὴν Θεοδώραν. Τὰ μνημεῖχ ταῦτα 

περιῆλθον ἡμῖν ἐν μέρει ἐν τῇ πρωτοτύπῳ αὐτῶν γλώσσῃ, τῇ 

ἑλληνιχῇ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον δὲ ἐν ξέναις μεταφράσεσιν, αἵ- 

τινες ρητῶς ὁμολογοῦσιν ὅτι μετεγλωττίσθησχν ἐκ τοῦ ἑλλη- 

νιχοῦ" ἀλλὰ χχὶ ἂν ἔλειπεν ἡ ἐπικυρωτιχὴ αὕτη ὁμολογία, 

αὐτὰ τὰ ἐξιστορούμενα γεγονότα ἔχοντα σχηνὴν τὴν Κων- 

σταντινούπολιν, τὴν Λαχεδχίμονα, τὰς ᾿Αθήνας, τὴν Εὐύόοιαν, τὴν 

Ηἴπειρον, τὴν Θεσσαλίαν χαὶ ἄλλας ἑλληνικὰς χώρας, θὰ ἐξήρ- 

χουν εἰς ἀνχμφ'σοήτητ ν ἀναγνώρισιν τῆς ἑλληνικῆς χαταγωγῆς 

ων Εἶνε ἀληθὲς ὅτι ὁ ἀλληγορικὸς πέπλος καλύπτει ὡς ἐπὶ 

τὸ πλεῖστον τὰ ὀνόματα τῶν βασιλέων, ἀλλὰ χχὶ τὰ πλχστὰ 

ἐκεῖνχ ὀνόματα ἔχουσι τὴν χλεῖὸα τῆς ἱστορικῆς τῶν σημα- 

σίας. Οὕτω φερ εἰπεῖν ἐν τῷ μεγάλῳ χύχλῳ τῶν λεγομένων 

γοιπδησὶ αἱ οαγα!]ονῖα τῶν γνωστῶν ὑπὸ τὸ ὄνομα Απιαάίϑ 



λδ΄. ΕἸΣ ΑΘ ΩΤ ἢ. 
ἀϊ Θδϑυ]α, εὐκόλως ἀναγνωρίζεται ἕν τμῆμα αὐτοῦ τὸ λεγό- 
μενον ῬΥΠΏΘΙΘΟΠΘ, ἐν ᾧ ὡς καὶ αὐτὸ τὸ ὄνομα δηλοῖ ὁ ἐξυ- 

μνούμενος βυζαντινὸς αὐτοκράτωρ εἶνε αὐτὸς ὁ Λέων Πρῶτος. 

Τὰ μυθιστορήματα ταῦτα ἐψυχαγώγησαν ἐν ὅλῳ τῷ μεσαιῶνι 

τοὺς ἐραστὰς τοῦ Στρατιωτιχοῦ ἤτοι ἱπποτιχοῦ βίου, ἦσαν δὲ 

τὸ τελευταταῖον εὐφυὲς ὅπλον τῆς ᾿Αθηναϊκῆς σχολῆς εἰς προσ- 

ἡλυτισμὸν τῆς κοινωνιχῆς τάξεως, ἥτις ἐπὶ τῷ θεαθῆναι ὑ- 

ποχύψχσα εἰς τὸ θρησχευτιχὸν καθεστὼς, ἐχ μόνης τῆς ἀναγνώ- 

σεως ταύτης ἐμάνθανεν ὅτι ἐγένετό ποτε ὁ ἄνθρωπος εὐτυχέ- 

ατερος χαὶ δὲν πρέπει ν᾽ ἀπελπίζηται περὶ ἀναγεννήσεως " εἰς 

μόνα τὰ μνημεῖα ταῦτα ὀφείλουσιν οἱ μὲν Ἑλληνες ν᾿ ἀνα- 

ζητήσωσι τὴν μεσαιωνιχὴν ἀληθῆ ἱστορίαν τοῦ ἔθνους, οἱ δὲ 

Εὐρωπαῖοι τὴν ἐξήγησιν τοῦ μυστηρίου τῆς ἑλληνικῆς ᾿Αναγεν- 

νήσεως, καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ νῦν θριαμθεύσαντος πολιτισμοῦ 

χατὰ τῆς μεσαιωνικῆς βαρθαρότητος. 

Ὁ ἀναγινώσχων χαὶ αὐτὴν τὴν Βυζαντινὴν χρονογραφέαν 

εὐχόλως ἀναγνωρίζει ὅτι οἱ πλεῖστοι τῶν συγγραφέων αὐτῆς 

ἐτράφησαν διὰ τῆς ἀναγνώσεως τοιούτων ἀπηγορευμένων συγ- 

γραφῶν, χαὶ ὑπ᾽ αὐτὸ δὲ τὸ φίμωτρον τῆς λογοχκρισίας ὑπεκχ- 

φεύγουσιν ἀλληγορικαί τινες εἰχόνες, αἵτινες διῆλθον ἀπαρα- 

τήρητοι ὑπὸ τῶν ἀμυήτων εἰς τοιαῦτα μυστικὰ βιδλία λο- 

γοχριτῶν. 

Μ᾽ ὅλην τὴν ἐπιδεικνυομένην θρησχομανίαν τῶν τότε ἀν- 

θρώπων, ἀλληλουχία ἀναντιρρήτων γεγονότων διατρανοῖ ὅτι εἰ- 

λιχρινὴς πίστις ἐνεφώλευς μόνον εἰς ἁπλοῖχκάς τινας ψυχὰς, οἱ 

δὲ πομπώδεις κήρυχες τῆς πίστεως ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἄλ- 

λον ἐλάτρευον πραχτιχώτερον θεὸν τοῦ ἰδανικοῦ Ἰησοῦ" δια- 
“ 7 Ἁ “ 5 δ ᾽ ᾽ 

τηρήσαντες διὰ τῆς βίας χαὶ τῆς ἐν τῇ ἀμαθείᾳ ἀποχτηνώ- 
͵ , 

Α “ 

σέως τὴν ἄζηλον αὐτῶν τυραννίαν, δὲν ἔπαυσαν ἐπὲ ὅλην χι- 

λιετηρίδα τρέμοντες μὴ ἐπέλθη ἡ ὥρα χαὶ καταπέσῃ τὸ ὑπο- 

χριτιχὸν προσωπεῖον εἰς τὸν πρῶτον ᾿Αθηναϊκὸν χόλαφον " διὸ 



ΕΥΣΑΓΩΤΉ: ρλε.- 

χαὶ ὅταν οἱ Σταυροφόροι ἐστενοχώρουν πολιορκοῦντες τὴν Πόλιν, 

οἱ τῶν ἐχκλησιαστιχῶν ἀγαθῶν στερηθέντες φιλόχριστοι Βυζάν- 

τιοι μανιώδεις ἐρρίφθησαν χατὰ τοῦ μεγάλου χαλκοῦ ἀγάλμα- 

τὸς τῆς ᾿Αθηνᾶς, καὶ χατεσύντριψαν τὸ ἀθλαδὲς ξόανον, θεω- 

ροῦντες τοῦτο ὡς τὸν καχὸν δαίμονα τὸν ὑποδείξαντα εἰς τοὺς 

ξένους ἐπιδρομεῖς τὸν ἀπόρρητον χἧπον τῆς χριστιανιχῆς τρυφῆς 

(1): αὐτὸς ὁ πατριάρχης Ἰωάννης ὁ Καματηρὸς ἀναχράξας « ἡ 

σχύλλα μᾶς ἔφαγε », δὲν ἐτόλμησε νὰ ὑεταθῇ ἐν Νικαίᾳ, καίτοι 

ἐπανειλημμένως ζητηθεὶς, ἀλλ᾽ ὑπὸ τὴν προστασίαν τῶν Σταυ- 

ροφόρων ἐγκαταστὰς ἐν Διδυμοτείχῳ διεθίωσεν ἀνερυθριάστως 

τρώγων τὸν ἄρτον τῶν Λατίνων, χαθ᾽ ὧν πρὸ τῆς ἁλώσεως ἐξ- 

ἐσφενδόνιζεν ἀσυνειδήτους φλυχροχοπίας περὶ διχφορᾶς δογ- 

μάτων. ΓΑγνωστον ὁποία ἡ κατασυντριθοεῖσα ᾿Αθηνᾶ, ἐκ τῶν 

Πατρίων ὅμως μανθάνομεν ὅτι ὃν τῶν πολλῶν ἐν Βυζαντίῳ 

ἀγαλμάτων τῆς θεᾶς συνεχέετο πρὸς τὴν σύζυγον τοῦ Λέον- 

τος Α΄. Βερίναν, τὴν ὕστερον ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας οἰκειοποιη- 

θεῖσαν μάρτυρα ἁγίαν Εἰρήνην (ὦ: Ἡ  ἠτηρῤίτῆς ᾿Αριάδνης 

διαδραματίζει μέγα πρόσωπον ἐν ταῖς Στρατιωτιχκαῖς ἐποποιΐαις 

ἀποκαλουμένη ἀγαπᾶ, Βυίΐαπδ, γενναία ἐπίσης ὡς τὴν χόρην 

τῆς ᾿Αμαζὼν, ἀπωθοῦσα τοὺς πολεμίους καὶ ἀνδρικῶς ἰθύνου- 

σα τὸ χράτος. Ἧ πρὸς τὰς ᾿Αμαζόνας παραθολὴ τῶν μεγά- 

λὼν ἐκείνων βασιλισσῶν πιθανῶς ὅτι προῆλθεν ἐκ τῆς ὑπὸ τὴν 

μορφὴν τῆς ᾿Αθηνᾶς ἐξειχκονίσεώς των, ἢ χαὶ ἐκ τῆς ἀναμί- 

ξεώς των εἰς τὰς Στρατιωτικὰς ἑταιρείχς, ὧν ἦσαν αἱ ἱεροφάν- 

(1) Χωνιάτης σελ. 188 ἔκδ. μίσῃπο, χαὶ σελ. 442. τοῦ παρόντος 

τόμου. 
(2) « Ἡ ἐν τῷ “Ἱπποποδρομίῳ χαθεζομένη γυνὴ ἐν σελλίῳ χαλ- 

χῷ.... ὃ μὲν ἫἩρωδίων ἐδίδαξε Βερίναν εἶναι τοῦ Μεγάλου Λέοντος, 

ὡς δὲ ἐγὼ παρὰ πλειόνων ἤκουσα, ἐξ “Ελλάδος εἶναι τὸ εἴδωλον μᾶλ- 

λον τῆς ᾿Αθηνᾶς, ὅπερ χαὶ ἐπίστευσα. » Θεοδώρου ᾿Αναγνώστου πα- 

ρᾳστάσεις, σ. 08, χαὶ 521 (ἐν Κωδινῷ ἔχδ. Μμιίρπε). 



’ ο.λ τ΄. ΕἸΣ ΑΝ ΩΣ π' 
τεις, ἀπαραλλάκτως ὡς χαὶ ἐν τοῖς χαθ᾽ ἡμᾶς χρόνοις αἱ ἷς- 

Ἐπὶ τὰ ΝΟ Ὁ ᾽ , ς:- ε Κ 

ραὶ γυναῖκες τῶν ἀδελφοποιητῶν ἀμφότεραι αἱ ὑποθέσεις αὗ- 
ε ἤ ΕἸΣ Ν Ξ , δὲ δ, ἢ ἢ 

ται ὑποστηρίζονται ὑπὸ τῶν μνημείων, ἡ ὁὲ ἀνάπτυξις τῶν 
ὃ , ᾿ Ν , . γαῇ ὔ ’ » - Λ 

συνδεομένη πρὸς τὸν τὸτε ἔχ Βυζαντίου γνωσθέντα ἐν τῇ Δυ- 
Ἅ ᾿ ᾿ » Α - 7 ᾿ 

σει ἱπποτιχὸν καὶ τιμαριωτικὸν βίον θὰ μᾶς παρέσυρςε πολὺ 

τοῦ προχειμένου. 

᾿Αλλ᾽ ἐνῷ αἱ βασίλισσαι ἐκεῖναι παρίστανται πρότυπα ἁ- 

γνότητος χαὶ ἀνδρικοῦ ἡρωϊσμοῦ, συγχρόνως ἐχκφαυλίζονται ὑ- 

πὸ φίλων ἱστορικῶν ὡς ταμεῖα πάσης χαχίας χαὶ βδελυρότη- 

τος. Αὐτὴ ἡ σεμνὴ ᾿Αριάδνη ἀποχαλεῖται ἀχόλαστος γυνὴ, 
, 

διωχθεῖσα διὰ τοῦτο ὑπὸ τοῦ Ζήνωνος, νυμφευθέντος ἑτέραν 

γυναῖκα, καὶ ὕστερον ἀναληφθεῖσχ συνάπτει ἐρωτικὰς σχέσεις 

πρὸς τὸν ᾿Αναστάσιον, ζῶντος ἔτι τοῦ πρώτου συζύγου {18 

Αἷν το γεγονὸς τοῦτο ἦν μεμονωμένον, εὐκόλως θὰ ἐπιστεύε- 

τὸ ὅτι ἡ ὡραία ᾿Αμαζὼν δὲν διέπρεψεν ἐπὶ χρηστότητι ἠθῶν " 

ἀλλ ἡ ἀκολασίχ τῶν πρώτων βασιλισσῶν, καὶ ἰδίως τῶν ᾿Ατ- 

θίδων, εἶνε οὕτως εἰπεῖν ἱστορικὸς χανὼν, καὶ ἡ ἱστορία ὀφεί- 

λει ν᾿ ἀναζητήσῃ τὴν ἐξήγησιν τοῦ μυστηρίου, ἀφοῦ μάλιστα 

οἱ τὰς σεπτὰς γυναῖκας ἐκφαυλίζοντες ἐπὶ πορνείᾳ ἦσαν σύγ- 

χρόνοι, φίλοι καὶ μάλιστα συγγενεῖς αὐτῶν καὶ ἅγιοι ἄνθρω- 
." 

» ᾿ 
ποι. Αὐτὴ ἡ υἡτὴρ τοῦ ἱδουτοῦ τοῦ γχριστιανισμοῦ Κωνσταν- 

τίνου, ἡ ἁγία ᾿Ελένη, παρίσταται ὑπὸ τῶν ὀρθοδόξων χρονο- 

γράφων, χαὶ αὐτοῦ μάλιστα τοῦ συγγενοῦς τῆς ἁγίου ᾿ϊὐσιγνίου, 

εὐτελὴς ἑταίρα, κόρη ταπεινοῦ πανδοχέως ἐν Δοεπάνῃ τῆς Βιθυ- 

νία:, ἔνθα διανυχτερεύσας ἐγνώρισεν αὐτὴν ὁ Κωνστάντιος Χλω- 
, ε ,ὕ ε Ἴν, δὰ Ὁ " ,ὕ ἌΝ 

ρός. Ἑταίρα ὁμοίως ἡ σύζυγος τοῦ Ἀρχαδίου, Εὐὸδοξζία, συλ- 

() « Ἔν τῇ Χαλχῇ πύλῃ τοῦ Παλατίου Ζήνωνος καὶ ’Αριάδνης 
΄-- ’ ΕΣ ἊΝ 5 -οἋο ’ὔ “ 

τῆς σώφρονος ἔσχατον χᾶϊ αἰσχρᾶς͵ τὸ πρότερον.» Παραστάσεις σ. 90 

[ΜΠΠρπο Ῥαΐγοι. Θιᾶθοα, ΟἸΠΥ͂Π, « προσφιλιωθῆναι ἔτι ζῶντος αὐτοῦ [Ζήνω- 

νος) τὴν ᾿Αριάδνην τῷ ᾿Ανχστασίῳ » σελ. 67 αὐτόθι. “ 



ΕΣ ΑΕ ΡΉ: ρλζ΄ 

λαθοῦσχ μετ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἁγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τὸν 
μέλλοντα βασιλέα. Θεοδόσιον τὸν Β΄, ὡς λέγει ὁ Ζώσιμος καὶ 

αὐτὴ ἡ ἐχχλησία δέχεται ἐπιτρέπουσα τὴν ἀπ᾽ ἐκκλησίας πα- 

βάστασιν δράματος (ϑαογα Βαρργθβθμηίαζῖοπθ) περιελθόντος ἡ- 

υἷἵν. Ἑταίοα καὶ ἡ σύζυγος τοῦ Θεοδοσίου τούτου, ἡ ᾿᾽᾿Αθη- 

ναῖς, λαδοῦσα μάλιστα ἐν αὐτῷ τῷ βαπτίσματι τὸ ὄνομα μιᾶς 

ΕὉραίας παλλαχίδος τοῦ Δαυΐδ, Εὐδοκία. ᾿Εταῖρχαι ἡ σύζυ- 

γὸς τοῦ Λέοντος Α΄ καὶ ἡ προμνημονευθεῖσα θυγάτηρ αὐτῆς 

Αὐριάδνη. ᾿Αλλὰ πάσας τὰς ἐστεμμένας ἑταίρας ὑπερηκόντισεν 

ἣ Θεοδώρα, τῆς ὁποίας ὁ φίλος Ποοχόπιος συνέγραψε τὸν σχαν- 

δαλώδη βίον. Σημειωτέον ὅτι ὁ πορνολογιχὸς οὗτος κανὼν ἐ- 

φαρμόζεται εἰς μόνας τὰς συζύγους τῶν ὀρθοδόξων αὐτοχρα- 

τόρων, διότι οὐδὲ λόγος γίνεται περὶ ἐρωτιχῆῇς τινος παρολι- 

σθήσεως τῶν γυναιχῶν τῶν ἀπὸ Ἰουλιανοῦ μέχρι Θεοδοσίου τοῦ 

Α΄ βασιλευσάντων ᾿Αρειανῶν βασιλέων. Καὶ οὐ μόνον ἑταῖραι, 

ἀλλὰ χαὶ εὐτελεστάτου γένους ἦσαν αἱ ἐστεμμέναι αὗται Λαΐ- 

δὲς, ὡςκαὶ οἱ σύζυγοι αὐτῶν. ᾿Ενῷ ὁ ᾿Ιουστῖνος χαὶ ὁ Ἰουστινιᾶ- 

νὸς ἐχφαυλίζονται ὡς βουχόλοι χαὶ ὅλως ἀγράμματοι, Λέων ὁ 

Μέγας ἀποκαλεῖται Μαχέλλης, δηλαδὴ σφαγεὺς, ἡ δὲ Βερίνα 

χορδοπλόχος " εἶνε γνωστὰ τὰ περὲ Θεοδώρας λεγόμενα ὡς 

κόρης τοῦ ἀρχτοτρόφου ᾿Αχκακίου, ὡς ᾿Αμαζόνος δούλης ἐξα- 

χθείσης ὑπὸ τοῦ Ἰουστινιανοῦ ἐξ εὐτελοῦς χαμαιτυπείου, ἢ καὶ 

κατ᾽ ἄλλους νηθούσης ἔρια, καὶ ἀπὸ ἐπαιτείας ζώσης. 

Θὰ ἦν ἀληθῶς γεγονὸς ἀπαίσιον ἂν τὸ νέον θρήσχευμα 

τῆς ἠθικῆς χαὶ τοῦ ἁγνοῦ γάμου ἐνεχαινίαζε τὴν βασιλείαν 

του διὰ τοῦ ἑταιρικοῦ στίγματος τῶν εὐσεθῶν ἱδρυτριῶν του. 

Ἔν τῇ μυθικῇ ταύτῃ πορνείᾳ ἔγκειται τὸ μέγα μυστή- 

ριον τῆς βυζαντινῆς ἱστορίας, τὰ δ᾽ ἐν τῷ Παλατίῳ τελούμε- 

να μυστικὰ ὄργια χατὰ μίμησιν τῆς πρὸς τὸν δράκοντα Αμ- 

μωνα ἑνώσεως τῆς ᾿ολυμπιάδος, τοι τῆς, βορθορώδους ὕλης 

ποὸς τὸ θεῖον πνεῦμα, ἀποτελοῦσ: τὴν βάσιν τῆς περιελθού- 



ρλη. ΕΣ ΙΑ ΤΑ ΓΗ. 

σῆς ἡμῖν ἀπεράντου Στρατιωτικῆς φιλολογίας. Ἡ Θεοδώρα εἷ- 

νε αὐτὴ ἡ ἑταίρα Νέχιρα, ἡ μετὰ φριχώδη ἀχόλαστον βίον 

ἐξαγνιζομένη ὡς ἱέρεια καὶ βασίλισσα τῶν ἐν Λίμναις τῆς ᾿Ατ- 

τιχῆῇς τελουμένων Διονυσίων μυστηρίων, καθ᾽ ἧς φέρεται ἡ ἐπὶ 

ὀνόματι τοῦ Δημοσθένους γνωστὴ υυστικὴ δημηγορία, ἧς ἀν- 

τιγραφὴ ἡ περιώνυμος τοῦ Προχοπίου συγγρχφὴ, τὴν ὁποίαν 

εὔπιστοι ἱστορικοὶ ἐξέλαύον ὡς Θουχυδίδειον μνημεῖον. ᾿ς 

Νέαιραν ἐξυμνοῦσιν ταύτην ὁ Μάρουλλος εἰς τοὺς ἐρωτιχοὺς 
ΟΥΤΩΣ , 

ὕμνους αὐτοῦ χαὶ ὁ Δημήτριος Μόσχος ἐν τῇ ὁμωνύμῳ χω- 
Π 

μῳδίᾳ τῇ ὑπὸ Μουστοξύδου τὸ πρῶτον ἐχδοθείσῃ.. ᾿Αλλὰ περὲ 
͵ ͵ 

, ᾽ 

τούτων ἐν ἐχτάσει ἐν τῷ προσεχεῖ τόμῳ. 

Εἶνε ἀξιοσημείωτον ὅτι, ἐνῷ οἱ σοφοὶ ἱστορικοὶ οὕτως ἐπλα- 

νήθησαν, ἀνάνδρως μάλιστα ἐχφαυλίσαντες ἁδρὰς βασιλίσσας, ὁ 

ἄσοφος ἑλληνιχὸς λαὸς ἀρχούμενος εἰς τὰ ἀθάνατα ποιήματά 

του γινώσχει χάλλιον τῶν σοφῶν τὴν ἑαυτοῦ ἱστορίαν. Δὲν προ- 

τίθεμαι ν᾿ ἀναλύσω οὔτε τὰ δημοτικὰ ἄσματα, οὔτε τὰς Στρα- 

«πτιωτιχὰς ἐποποιΐας, ἁπλῶς θὰ συγχρίνω τὸν μέγαν ἐπιχὸν τῆς 

βασιλείας τοῦ ᾿Αναστασίου πρὸς ἕνα ἀδελφὸν ᾿Αθηναῖον ποιητὴν, 

ἐν ταπεινοτέρᾳ μὲν γλώσσῃ, ἀλλ᾽ ἐν ἴσῃ φαντασίᾳ ἐξυμνήσαν-- 

τα τὸ αὐτὸ ἑλληνικὸν δρᾶμα, ὑπὸ πλειοτέρων ἀναγνωσθέντα καὶ 

ἔτι ζῶντα ἐν τῇ καρδίᾳ τοῦ λαοῦ, τὸν εἰκότως ὀνομασθέντα 

Οἴμηρον αὐτοῦ, τὸν ποιητὴν τοῦ Ἐρωτοχρίτου. ᾿Ὡς ὁ Νόννος 

θεωρῶν πρωτεύουσαν τοῦ ἑλληνισμοῦ τὴν τότε ἕδραν τοῦ με- 

γαλοκυράτου τῶν ᾿Αθηνῶν, τὰς Θήδας, ἐξυμνεῖ τὸν Διόνυσον 

Αἰναστάσιον ἀγωνιζόμενον πρὸς τοὺς σχοτεινοὺς ᾿Ινδοὺς, ἤτο, 

τοὺς ρωμαΐζοντας Θρᾷχας, οὕτω καὶ ὁ ᾿Ερωτόχριτος, ἐν πολλοῖς 

ἀναπολῶν τὸν Διόνυσον, ἐλευθεροῖ τὰς ὑπὸ τῶν Βλάχων πολιορ- 

χουμένας ᾿Αθήνας, φονεύων τὸν ἥρωα τούτων ἡγεμόνα, Αρι- 

στον, ἀχριθοῶς ἀντιστοιχοῦντα πρὸς τὸν Δηριάδην. 

Εἶνε γνωστὸν ὅτι τὸ ὄνομα. Βλάχοι χυρίως ἀπονεμόμενον 

εἰς τοὺς πέραν τοῦ Ἴστρου οἰκοῦντας Ρωμούνους, ἐν «Ἑλλάδι 
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σημαίνει ἐν γένει πάντα μὴ ἀστὸν, ἰδίως μετερχόμιενον τὸν 

ποιμενικὸν βίον, λεγόμενον καὶ Βουνήσιον " τὸ τελευταῖον τοῦτο 

ὄνομα ἀποδιδόμενον ἔτι ὑπ᾿ αὐτῶν τῶν Ῥωμούνων εἰς τοὺς 

χατοίχους ἰδίως τῆς Βλαχίας « Μυηίοῃϊ» χαλουμένους, ἀπο- 

δεικνύει ὅτι τὸ ὄνομα βουνήσιος καὶ Βλάχος ἦν ποτε τὸ χύ- 

βίον τῶν νῦν εἰς Ρωμούνους μεταθληθέντων μιγάδων τούτων 

Λατινο-θραχῶν. Τὸ ὄνομα Βλάχος ἀπαντῶν ἐν Διονυσίῳ τῷ 

Βυζαντίῳ, ὡς δῆλον ἐκ τῆς τοποθεσίας τῶν Βλαχερνῶν, καὶ τοῦ 

ἐν τῇ Θ΄ ἑκατονταετηρίδι ἐθνικοῦ ἐπωνύμου « τοῦ Βλαχέχ» (1) 

τοῦ πατριάρχου ᾿Αντωνίου τοῦ δευτέρου, ἵν᾽ ἀρχκεσθῶμεν εἰς 

τὰ παλαιότερα μνημεῖα, ἀποδεικνύει ὅτι ἐν αὐτῷ τῷ ὀνόματι 

τῶν Θρᾳκῶν δέον ν᾿ ἀναζητηθῇ ἡ ἑρμηνεία τοῦ μυστηριώδους 

τούτου ὀνόματος, διότι ἡ ἐκ τοῦ ἀχατανοήτου γερμανιχοῦ 

ἊΝ 6 οι παραγωγὴ, οὔτε ἱστορικῶς ὑποστηρίζεται, οὔτε ἔχει 

λόγον τινὰ ἐφχρμοζομένη χαὶ εἰς τοὺς ἐν Ἑλλάδι ὀρεσιθίους 

ἕλληνας ποιμένας τοὺς οὐδὲν κοινὸν ἔχοντας πρὸς τοὺς Λατι- 

νοθρᾷχας. Ἐπειδὴ δὲ τὸ ὄνομα γράφεται χαὶ Βράχος ὑπὸ Φι- 

λὴ χαὶ ἄλλων (2), οὐδεμία ἀμφιθολία ὅτι τοῦτο εἶνς μετάφρα- 

σις τοῦ Βουνήσιος, ΜΝυπίδπιι, ἑπομένως καὶ τοῦ Θρᾷ ξ, διότι 

χαὶ τὸ ὄνομα τοῦτο ἐκ τοῦ τραχὺς πιθανώτερον παράγεται, καὶ 

ἰδία δὲ φυλὴ ἔφερε τὸ ὄνομα, οἱ Ὄρειοι Θρᾷχες ἢ Ὀρεινοὶ, 

ὡς χαὶ οἱ Βυζαντινοὶ χαλοῦσι τοὺς Βλάχους « οἱ χατὰ τὸν Αἷ- 

μον ᾽Ορεινοὶ » (9). 

Ὁπωσδήποτε τοὺς παρὰ Νόννῳ ᾿ἸΙνδοὺς, ἤ Θρᾷκας ὡς εἴπο- 

μεν, ἀντιχαθιστῶσι παρὰ τῷ ᾿Ερωτοχρίτῳ οἱ Βλάχοι πολιορχὴ- 

ταὶ τῶν ᾿Αθηνῶν" εἰ χαὶ οἱ ἐπιχοὶ ποιηταὶ δὲν λαμθάνουσι 

(1) Μηνολόγιον Βασιλειανὸν (Μίρῃς Ῥαΐν. ἀτδθοα, ΟΧΥ͂Ι, σ, 318, 

(2) Ῥαῖϊαθ, Οαγπῖπα, 1, 207 ἔχδ. ΜΠΠον, ἔνθα ρητῶς χαλοῦνται Βρά- 

χου οἵ τι ρα προθατεῖς. 

(8) Ξεν. ᾿Ανάδ. ΥἹΙΙ, 4, 11. Παχυμέρης 629}, ἔχδ, Μίξηο. 



0 μ΄. ἘΤΣ ΜΙ ΩΈῊΗ, 

πάντοτε ὑπ᾽ ὄψει τὴν ἱστορικὴν χαὶ γεωγραφικὴν. ἀχρίδειαν, 

ἐν τούτοις ἐκ παλαιᾶς γεωγραφίας βλέπομεν ὅτι τὰ ὅρια τῆς 

ἡγεμονίας τῶν ᾿Αθηνῶν προσήγγιζον εἰς τὰ τῆς Θράχης, οὐχὶ 

βεθαίως τῆς ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἐννοουμένης χώρας, ἀλλὰ τῶν 

ἐν Θεσσαλίᾳ χαὶ Μαχεδονίᾳ τότε ἐγχατεστημένων σχηνιτῶν 

Βλάχων, ἀφ᾽ ὧν καὶ ἡ πρώτη ὠνομάσθη Μεγάλη Βλαχία. Οἱ 

Βλάχοι οὗτοι ποιμένες ἦσαν χαὶ εἰσὶ τὸ φυτώριον τῶν μαᾶστι- 

σάντων τὴν Ἑλλάδα λγστῶν, ὡς ρητῶς γράφει ὁ πρὸ τῶν 

Σταυροφοριῶν ἐπισχεφθεὶς τὴν Θεσσαλίαν Ἰουδαῖος περιηγητὴς 

Βενιαμὶν, καὶ αὐτὰ τὰ πράγματα μέχρι τοῦ νῦν βεδαιοῦσι, 

'Γοιοῦτος λῃηστοποιμὴν ἦν καὶ ὁ ἐν ἔτει 199 μνημονευόμενος 

ὑπὸ Θεοφάνους ᾿Ακάμηρος ἄρχων τῆς Βελζητίας (Βελίτσχς), τὸν 

ὁποῖον ὑπεχίνησαν οἱ ἐν Ἑλλάδι εἰς ἀπαγωγὴν καὶ λύτρωσιν τῶν 

ἐν ᾿Αθήναις φρουρουμένων χατὰ διαταγὴν τῆς αὐτοχρατορίσσης 

Εἰρήνης υἱῶν τοῦ πενθεροῦ τῆς Κωνσταντίνου Δ΄. (1). ἴΑν ἄλ- 

λοι λόγοι δὲν ἀντέχκειντο, ἠδύνατο νὰ εἰκασθῇ ὅτι ὁ ὑπὸ Ἐρω- 

τοχρίτου διὰ μαχρῶν περιγραφόμιενος πρὸς τοὺς Βλάχους πό- 

λεμος τῶν ᾿Αθηναίων ἀναφέρεται εἰς τὸ ἱστοριχὸν τοῦτο γεγο- 

νὸς, ἀφοῦ μάλιστα χαὶ τὸ ὄνομα τοῦ βλάχου ἡγεμόνος, Βλαν- 

τίστρατος, δύνχται ν᾽ ἀναχθὴ εἰς τὴν αὐτὴν ρίζαν ἐξ ἧς πα- 

ράγεται καὶ τὸ παρὰ Ῥωμούνοις ἐπιχρατοῦν ὄνομα Υ]Δ4α, ἀλλ᾽ 

ἄλλα τεχμήρια πιστοῦσιν ὅτι ὁ πόλεμος οὗτος ἀφορᾷ εἰς αὐὖ- 

τοὺς τοὺς ἀγῶνας τοῦ ᾿Αθηναίου Λέοντος, λεγομένου καὶ Ηραχλεί- 

του, πρὸς ἱστορικωτέρους ἐχθρούς, ᾿Αρχούμενος ἐπὶ τοῦ παρόντος 

εἰς συνταὐτισμὸν τοῦ ᾿Ερωτοχρίτου πρὸς τὰ Διονυσιαχὰ, χαὶ λέγων 

ὅτι οἱ Βλάχοι οὗτοι ἀντιστοιχοῦσι πρὸς τοὺς μυθώδεις Ἰνδοὺς, 

ἤτοι τοὺς Θρᾷκας, ἁπλῶς ὑποδάλλω εἰς τοὺς ἀναγνώστας πε- 

(1) Θεοφάνης 6291. Καὶ ἄλλοτε ἔγραψα ὅτι διὰ τῶν Σχλαδίνων οἵ 
Βυζαντινοὶ ἐννοοῦσι τοὺς Βλάχους, ἢ ὡς ρητῶς γράφει ὃ Σιμοχάττης 

τοὺς Θρᾷκας Γέτας. ᾿ 



ΤΊΣ ΑΙ ΙΓ ΓΕ. μα΄. 

ριχοπάς τινας ἐκ τοῦ ᾿Αθηναϊκοῦ ἔπους, ἐν αἷς ὁ ᾿Αθηναῖος 

ἥρως παρίσταται ὡς ἀληθὴς ἥλιος, διφυὴς καὶ ἀχώριστος, μέ- 

λας μὲν ἐν τῷ χειμῶνι, λευχὸς δὲ καὶ ἐξαστράπτων ἐν τῷ 

ἔαρι, ὡς ὁ προσημειωθεὶς ἅγιος Δημήτριος χαὶ ἅγιος Γεώργιος" 

ἡ περιγραφὴ εἶνε τόσον φανερὰ, ὥστε μόνος ὁ ἀγνοῶν τὴν 

ἑλληνικὴν γλῶσσαν δύναται ν᾽ ἀμφιθάλλῃ, ἐκλαμοάνων ὡς 

ἁπλοῦν παίγνιον τῆς φαντασίας τὸ ὑπὸ τοῦ ποιητοῦ ἀποκα- 

λυπτόμιενον υέγα δημιουργικὸν μυστήριον τῆς πτερορρυείσης 

ψυχῆς, καὶ μετὰ πολλὰ παθήματα ἐν τῇ εἱρκτῇ τοῦ σώματος 

ἐξιλεουμένης χαὶ ἀνχλαμθοανομένης ὑπὸ τοῦ θείου νυμφίου. 'Γὸν 

αὐτὸν κοσμογονιχὸν μῦθον ψάλλει ὁ Μανουὴλ Κορίνθιος ἐν τῇ 

Ψυχῇ, ὁ ᾿Ανύσιος ἐν τῷ Πρωτογόνῳ Προμηθεῖ, καὶ ὁ ἅγιος 

Συμεὼν ἐν τοῖς ΕἘρωτιχοῖς αὐτοῦ ὕμνοις" περὶ τὴν Πλατωνι- 

κὴν καὶ ᾿Ορφικὴν ταύτην φιλοσοφίαν περιστρέφονται τὰ πλεῖ- 

στα τῶν δημοτικῶν ἀσμάτων χαὶ οἱ ὡραιότεροι τῶν ὕμνων τῆς 

ἑλληνικῆς ἐχκλησίας. ὋὉ ἀναγνοὺς τὸν ᾿ρωτόχριτον ἐνθυμεῖται 

ὅτι οὗτος διωχθεὶς ὑπὸ τοῦ βχσιλέως τῶν ᾿Αθηνῶν Ἡρακλείου, 

ἔρχεται εἰς τὴν Χαλκίδα, χαὶ παραλαδὼν ἀπὸ μαγίσσης δύο 

φιάλας μεταύάλλεται κατὰ τὸ δοχοῦν εἰς μέλανα καὶ λευκόν. 

Ω΄ς μέλας, ἀγνώριστος εἰς τὸν βασιλέα χαὶ τοὺς συμπατριώτας 

αὐτοῦ, νιχᾷ τοὺς Βλάχους καὶ ἐλευθεροῖ τὰς ᾿Αθήνας, λαμθά- 

νων ὡς γέρας τὴν ἐν σκοτεινῇ φυλαχῇ στενάζουσαν ᾿Αρετοῦ- 

σαν. Τὸ ὄνουνα του συνδεόμιενον πρὸς τὸν θεὸν τῆς ἀγάπης, δηλοῖ 

αὐτὸν τὸν διὰ τὸν ἔρωτά του χρινόμενον, ἤτοι βασανιζόμενον 

θεόν: ἐν τοιαύτῃ δὲ περιπτώσει ὁ ᾿Ερωτόχριτος σχετίζεται πρὸς 

τὸν Πραστὸν, τοῦ ὁποίου τὰ παθήματα περιγράφει ἕτερον ἐλ- 

ληνιχὸν διήγημα μεταφρασθὲν ἐπὶ τῆς ᾿Αναγεννήσεως ἐν τῇ ἰτα- 

λικῇ γλώσσῃ χαὶ πολλάχις διὰ τοῦ τύπου ἐκδοθέν (1). Ὁ 

(1) Ι σΟμΙραϑϑίομ Υ ΟἹ ἀυυθηἰπιθηΐ ἀϊ ΕΤαβῖο  ΟρΟΓᾺ ἀοίία 6 πΟγ16 αἱ ατο.- 

ε0 τἱἀοίία ἱπ γοϊξαγα.. δὰπίογα 1540 (ἀνατυπωθεῖσα πολλάχις ἐν Βενετίᾳ). 



θμ.Ἀ΄. ΕἾΣΑΙ ΟΤ ἢ 

Εἰραστὸς οὗτος διὰ μόνου τοῦ ὀνόματος σχετιζόμενος πρὸς τὸν 

ΕἸρρωτόχριτον, ἀνήχει εἰς ἄλλον ᾿Αθηναϊχὸν κύκλον, οὗ λείψανον 

ἡ Θησεῖς νέος Ἱππόλυτος, ὁ ᾿Εραστὸς συχοφαντεῖται ὑπὸ τῆς 

μητρυιᾶς ᾿Αφροδισίας εἰς τὸν πατέρα Διοχλητιανὸν, καὶ σώζε- 

ται διὰ τῆς ἐπεμθάσεως τῶν διδασχάλων του ἑπτὰ σοφῶν. 

Τὸ διήγημα τοῦτο συγγενεῦον πρὸς τὸν Συντίπαν χαὶ τῇ 

γνωστῇ ἐν τῷ μεσαιῶνι διηγήσει περὶ τῶν ἑπτὰ Σοφῶν τῆς 
Ρώμης, ἐνδιαφέρει ἡμᾶς ἐπὶ τοῦ παρόντος δι᾿ ἕν καὶ μόνον 

αὐτοῦ ἐπεισόδιον, τὸ ἐν τῷ χεφαλαίῳ ΧΥ͂ΙΙ. Ἔν τούτῳ ἢ 
Αἰ φροδισιὰς διηγεῖται ὅτι ὁ βασιλεὺς τῆς Περσίας χκαταχτήσας 

πᾶσαν σχεδὸν τὴν ᾿Ασίαν, ἐπῆλθε χαὶ χατὰ τῶν Χαλδαίων 

χαὶ στενῶς ἐπολιόρχησεν αὐτούς - ἀλλ᾽ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τρεῖς μά- 

Ὑοι ἐλεήσαντες τοὺς ἀδίχως πολεμουμένους Βαδυλωνίους, ἐμη- 

χανεύθησαν θεοφανίαν τινὰ εἰς διάλυσιν τῆς πολιορκίας " ὅθεν 

χκατασχευάσαντες ἀνδρείχελον ἐκ χατόπτρων ((Ϊ 1101 1551Π|] 

ΒΡΘοοΙΐ, νοίσὶ οὐ οὐἰβί8}}}) χαὶ περιδαλόντες αὐτὸ διὰ δύο με- 

γάλων πτερύγων χαὶ ξιφῶν αἱμοσταγῶν, ἐφανέρωσταν αὐτὸ εἰς 

τὸν βασιλέα, λέγοντες ὅτι ἦν αὐτὸς ὁ θεὸς τῶν Βυδυλωνίων 

ἐρχόμενος εἰς ὑπεράσπισιν τῶν πιστῶν του. 

Ἡ διήγησις αὕτη ἀφορᾷ εἰς τὴν διὰ τοῦ ἑλληνιχοῦ πυρὸς 

λύσιν τῆς πολιορχίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ζωναρᾷ 

λέγοντος ὅτι ὁ Πρόχλος διὰ χκατόπτρων ἐφυγάδευσς τοὺς ἐχθρούς, 

Η' ἐν τῷ ᾿Ανάπλῳ ναυμαχία, ἡ παρέμθασις τοῦ Κασείρου, καὶ 

ὁ ἐνταῦθα λατρευόμενος ἀρχιστράτηγος Μιχαὴλ, πιθανῶς ἐξε- 

χριστιανίσθησαν ἐν θαύματι τοῦ ξιφηφόρου πτερωτοῦ ᾿Αρχαγ- 

γέλου, ὡς ὕστερον τὸ αὐτὸ γεγονὸς ἐχρησίμευσεν εἰς νέαν ἔχ- 

δοσιν τοῦ ὑπὸ τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν θαύματος κατὰ 

τοῦ ἀνυπάρκτου στόλου τῶν ᾿Αθάρων. Ὡς ἔχει ὁ ᾿Εραστὸς 

φαίνεται ρωμαϊκὴ ἐπεξεργασία νέου μυθικοῦ χύκλου περὶ 

Αἰναστασίου, πιθανῶς σχετιζομένου πρὸς αὐτὸ τὸ ὄνομα τοῦ 

ὑπὸ τῆς Εὐδοχίας ἐν Ὁμηροκέντροις φερομένου Χριστοῦ ᾿Αγα- 



τ ΡΟ ἢ τὲ εκ μὰν τ ρου. γ΄. 

πήνορος, οὗ μετάφρασις φαίνεται ὁ ἙἘραστὸς, χαὶ αὐτὸς ὁ Ἔρω- 

τόχριτος χαὶ ὁ χατωτέρω μνημονευθησόμενος ᾿Αμάδης. ᾿Αλλ 

ἃς ἀφήσωμεν ταῦτα, διότι αἱ ἱστορίχι αὗται τοσοῦτον πρὸς 

ἀλλήλας συνδέονται, ὥστε ἡ μία παρασύρει τὴν ἄλλην, ἀποτε- 

λοῦσαι ὡς αἱ ἐκ τῆς καλάθου ἀνασυρόμεναι χέρασοι μαχρὰν καὶ 

ἀτελεύτητον σειράν. 

- Καίτοι διὰ τῆς μαγικῆς βαφῆς μελάγχρους ὁ Ἐρωτόχριτος, 

χαὶ ὑπ᾽ οὐδενὸς γνωριζόμενος, ἐν τούτοις εἰς τοὺς πάντας 

« ἐφαίνετο γλυχὺς καὶ ζαχαρένιος. » Ἐπὶ τέλους ὁ χειμὼν 

παρῆλθε, καὶ τὸ ἔαρ ἀνεζωογόνησε τὰς τεθλιμμένας ᾿Αθήνας, 

μετ᾽ αὐτῶν δὲ χαὶ τὴν χαρδίαν τῆς ἐν τῷ βορθόρῳ τῆς σχο- 

τεινῆς φυλακῆς θρηνούσης ᾿Αρετούσης " τότε ὑπὸ ἄλλην μορφὴν 

παρίσταται ὁ ἥρως, τοῦ ὁποίου ἡ φωτεινὴ ἐμφάνισις περιγρά- 

φεται εἰς τοὺς χαριεστάτους τούτους στίχους: 

Ἦλθεν ἡ ὥρα καὶ ὁ καιρὸς, χ᾽ ἡμέρα ξημερόνει 

νὰ φανερώσῃ ὁ Ῥώχριτος τὸ πρόσωπο ποῦ χώνει. 

Ἐφάνη ὁλόχαρη ἡ αὐγὴ χαὶ τὴν δροσούλαν ρίχνει, 

σημάδια τῆς ξεφάντωσης χείνη τὴν ὥρα δείχνει. 

Χορτάρια βγῆκαν εἰς τὴν γῆν, τὰ δενδρουλάχια ἀνθῆσα, 

χὶ ἀπὸ το’ ἀγχάλαις τ᾽ οὐρανοῦ γλυχὺς βορρᾶς ἐφύσα, 

τὰ περιγιάλια ᾿λάμπασι κ᾽ ἡ θάλασσα χοιμᾶτο, 

γλυχὸς σχοπὸς εἰς τὰ δενδρὰ χ᾽ εἰς τὰ νερὰ ἐγροικᾶτο. 

Ὁλόχαρη χαὶ λαμπυρὴ ἡμέρα ξημερόνει, 

ἐγέλα ἡ ᾿Ανατολὴ κ᾿ ἡ Δύσι χαμαρόνει. 

Ὁ Ἥλιος ταῖς ἀχτῖνές του παρὰ ποτὲ στολίζει 

υὲ λάμψιν, κὶ ὅλα τὰ βουνὰ καὶ κάμπους ὁμορφίζει, 

χαμοπετῶντας τὰ πουλιὰ ἐγλυχοχηλοδοῦσαν, 

ς τὰ χλωναράχια τῶν δενδρῶν ἐσμίγαν κ᾽ ἐγελοῦσαν, 

δυὸ δυὸ ἐζευγαρόνοντο, ζεστὸς .χαιρὸς ἐκίνα, 

σμίξιν καὶ γάμους καὶ χαραῖς ἐδείχνασι χ᾽ ἐχεῖνα. 



μδ΄. ΕΙἸΕΣΑΓΏΓΗ. 

᾿Εσχόρπισεν ἡ συννεφιζ, ἀντάραις ἐχαθῆκαν,. 

πολλὰ σημάδια τῆς χαρᾶς ᾿ς τὸν οὐρανὸν φανῆκαν. 

Παρὰ ποτέ τοὺς λαμπυρὰ τριγύρου στολισμένα 

᾿ς τὸν οὐρανὸν εἶν᾽ τὰ νέφαλα σὰν παραχρυσωμένα, 

τὰ πάθη πλειὸ δὲν κηλαδεῖ τὸ πιχραμένο ἀηδόνι, 

ἀμμὴ πετᾷ πασίχαρον μ᾽ ἄλλα πουλιὰ σιμόνει. 

Γελοῦν τῆς χώρας τὰ στενὰ, χ᾽ ἢ στράταις χαμαρόνουν, 

ὅλα γριχκοῦν χρυφαῖς χαραῖς κὶ ὅλα ταῖς φανερόνουν. 

Καὶ μέσ᾽ ᾿ς τὴν σχοτεινὴν φλαχὴν ὁποῦ τον ἡ ᾿Αρετοῦσα, 

ἐμπῆκαν δυὸ ᾽μορφα πουλιὰ χ᾽ ἐγλυχοκηλαδοῦσα, 

᾿ς τὴν χεφαλὴν τῆς ᾿Αρετῆς συχνὰ χαμοπετοῦσι 

χαὶ φαίνεταί σου καὶ χαραῖς μεγάλαις προμηνοῦσι, 

πάλιν υὲ τὸν κηλαδισμὸν ἀπ᾿ τὴν φλακὴν ἐφύγαν 

ἀγχαλιαστὰ, περιπλεχτὰ ταῖς μούραις τοὺς ἐσμίγαν ... 

Ἔλαμψεν ὁ Ῥωτόχριτος βγάζοντας τὸ μελάνι, 

πάλιν τὴν πρώτην ὠμορφιὰν τὸ πρόσωπόν του πιάνει, 

χρυσᾶ γενῆκαν τὰ μαλλιὰ, τὰ χέρια μαρμαρένια, 

χ' ἡ ὄψι τοῦ ἀσπροχόχχινη, τὰ κάλλη ζαχαρένια. 

Γνωρίζει τὸν ἡ ᾿Αρετὴ, χαλὰ τὸν ἐνθυμᾶται, 

μὰ δὲν κατέχει ξυπνητὴ εἶναι ἤ νὰ κοιμᾶται... 

Σὰν τὸ λουλοῦδι τὔὥμορφο παῤ ἄλλο ἡ φύσις χάνει, 

χ᾽ ἔλθῃ ἄνεμος μὲ τὴν χιονιὰ νὰ τὸ ψυχομαράνῃ, 

χ᾽ ἡ ὀμορφιά του χάνεται, τὴν μυρῳδιὰν δὲν ἔχει, 

ὅσ᾽ ὥραν εἶνε ἀνεμιχὴ, κὶ ὅσ᾽ ὥρα χιόνι βρέχει " 

μὰ τὠῤγῃ ὁ Ἥλιος νὰ τὸ ᾿δῇ, κ᾿ ἡ ζέστη νὰ τοῦ δώσῃ, 

χαὶ νὰ ὀμορφίσῃ τὸ ζημιὸ, τὰ φύλλα νὰ ᾿᾽ξαπλώσγῃ, 

τὸ χιόνι ποῦ τριγύρου του χαμαὶ νερὸ τοῦ ρίχνει, 

τὴν μυρῳδιὰν τὴν ὠμορφιὰν ὡσὰν χαὶ πρῶτα δείχνει, 

ὅλαις ταῖς χάρες ὡσὰν βγῇ ὁ ἥλιος τοῦ ταῖς δίδει, 

τοῦ τῶὦχεν ἄσχημο ἡ χιονιὰ ς τῆς νύχτας τό σχοτίδι. 

Ἔτο᾽ εἶχαν καὶ τὴν ᾿Αρετὴν τὰ πάθη μαραμένη, 



ΒΒ ΣΦ ΑΓΩΓΈ. ρμε. 

χἰὶ ἀσούσουμη κἱ ἀνέγνωρη, κακὰ χαταστεμένη, 

χ᾽ ἡ σχοτεινιάγρα τῆς φλαχῆς, τοῦ λογισμοῦ ἡ χρυότη 

πολλ᾽ ἄσχημην ἐχάμασι τὴν ὥμορφήν τῆς νειότη. 

Μὰ σὰν εἴδε τὸν ἥλιόν τσὴ μέσ᾽ ᾿ς τὴν φλαχὴν χ᾽ ἐμπῆκε, 

ἐξαναγίνη τὸ ζημιὸ, τὴν ἀσχημιὰν ἀφῆκε, 

ἐγιάγυρεν ἡ ὠμορφιὰ ποῦ το᾽ ἦτον μαρχμένη, 

ἔορασε πάλι, ἀνέζησς ὁποῦ τον χιονισμένη... 

Ὁ ἰδὼν εἰκόνα τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἀναγνωρίζει ἐν τῷ 

ΕἾ ρωτοχρίτῳ τὸν ἐχρινὸν ἥλιον ἐλευθεροῦντα ἀπὸ τοῦ Ρωμαίου 

δράχοντος τὴν ἑλληνικὴν ψυχὴν, Ἑλένην, κρατοῦσαν ἐν χειρὶ 

τὸν μυστιχὸν χρχτῆρα τῆς υίξεως τοῦ ὑγροῦ χαὶ θερμοῦ (Σε- 

λήνης χαὶ Ἡλίου), ὧν ἡ ἕνωσις δημιουργεῖ τὸν χόσμον. Τὸν 

αὐτὸν μῦθον ἔχει ὡς βάσιν ἡ Γνῶσις, παραλαθοῦσα ἐχ τῶν ἐν 

Σαμοθράχῃ Ὀρφικῶν μυστηρίων, περὶ τὸ αὐτὸ δὲ χοσμογονι- 

χὸν δρᾶμα περιστρέφεται ἁπχξάπασα ἡ Στρχτιωτιχὴ φιλολογία͵ 

Ὡς τὸν Ἰξρωτόχριτον, οὕτω χαὶ τὸν ᾿Αμάδην ἐν τῷ προ- 

σημειωθέντι κύχλῳ διώκει ὁ πατὴρ τῆς ᾿Οριάνας, οὗτος δὲ χο- 

λούμενος μεταδάλλεται εἰς σχοτεινὸν νεανίαν, φέροντα τὸ ὄνο- 

μα ΒοΙ ΘΙ ΌΓΟΒ, καταφεύγοντα ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ, 

καὶ ἐπὶ τέλους φονεύοντα τὸν Γότθον βασιλέχ τῆς Ρώμης καὶ 

ἀπολαμοάνοντα τὸ περιπαθὲς ἀντικείμενον τῶν ἀτελευτήτων 

παθημάτων του. 

Τὸ ἑλληνικὸν πρωτότυπον ἐξ οὗ προῆλθεν ὁ ᾿Αμάδης εὐ- 

τυχῶς περιεσώθη, εἶνε δὲ τὸ Στρατιωτιχὸν ἔπος τὸ ψάλλον 

τοὺς ἔρωτας τοῦ Βελθάνδρου καὶ τῆς Χρυσάντσας (1) χαὶ τῆς 

μὲν τελευταίχς εὐκόλως ἀνευρίσκομεν τὸ ὄνομα ἐν τῇ Οιϊὰ- 

(1) Ἐδημοσιεύθη τὸ πρῶτον ὁπὸ τοῦ Μαυροφρύδου, εἶτα ὑπὸ Εἰ- 

λίδβθθ χαὶ ἐσχάτως ὑπὸ Πιοργαπὰ (ΒΙΒΙοἰμδαιιθ Ὑυραῖγα, 1, σ. 125.) 
Πς 



δις. ΕΣ Ὁ ΤῊΝ 

πᾶ, ἀλλ' ὁποία ἡ πρὸς τὸν Βέλθανδρον σχέσις τοῦ ΒοΙ]έοπι- 

ὈΓΟΒ; εἶνε τὸ τελευταῖον παραφθορὰ τοῦ ἑλληνικοῦ, ἢ δηλοῖ, 

ὡς πιστεύεται, τὸν σχοτεινὸν ἥρωα; τὸ ἑλληνιχὸν ὄνομα Βέλ- 

θανδρος, ἀντιστοιχοῦν πρὸς τὸ ᾿Ιταλικχὸν Βοηγθηαίο, φαίνεται 

μᾶλλον παραφθορὰ τοῦ Εὐέλθανδρος, ὡς καὶ ὁ Εὐελθὼν παρή- 

γᾶγε τὸν Βέρθον χαὶ τὸν Βρετόν ἀλλὰ περὶ τούτων θὰ ἐ- 
πανέλθωμεν. 

Εἴπομεν προηγουμένως ὅτι ὁ ἅγιος Δημήτριος εἶνε διπλοῦς, 

ὃ αὐτὸς μέλας ἐν τῷ χειμῶνι, καὶ λευχὸς ἐν τῷ ἔαρι. ᾿Αλλ᾽ 

οἱ αὐτοὶ ἐχχλησιαστικοὶ ὕμνοι μνημονεύουσι τὴν μυστικὴν ἕ- 

νῶσιν τοῦ υἱοῦ πρὸς τὴν μητέρα, ἐξ ἧς προῆλθεν ἡ τοῦ κό- 

σμου δημιουργία, μῦθος ἐφ᾽ οὗ βασίζεται τὸ ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ 

Σολομῶντος φερόμενον νεοπλατωνιχὸν Ἄσμα ᾿Ασμάτων, τοῦ ὁ- 

ποίου ὁλόκληροι φράσεις εὕρηνται ἐν ταῖς ἀχολουθίαις τοῦ Μα- 

χεδόνος ἁγίου: « ᾿Ανάστα, καὶ ἐλθὲ ἡ πλησίον μου, ἀδελφι- 

δός σοι ἐχθοᾷ, περιστερά μου, τελεία μου" ἐλθὲ καλή μου Μῆ- 

τερ, αἱ ἄμπελοι γὰρ χυπρίζουσιν.... Τίς αὕτη ἡ ἐξ ἐρήμου 

ἀναθαίνουσα, τεθυμιωμένη λίθανον, σμύρναν; ἡ σόρξ σου, Δη- 

μήτριε, κονιορτῶν ἐκ πάντων μυρεψοῦ μύρα χέουσα ..... 

Δεῦρο ἀπὸ Λιόάνου, Νύμφη χαὶ Μῆτέρ μου, δεῦρο ἐκ Λιδάνου 

Χριστός σοι χράζει͵ Παρθένε Πανάμωμε" κηρίον γὰρ σὰ χείλη 

χαὶ μέλι ἀποστάζουσιν.... Βορρᾶ, ἐξεγέρθητι, χχὶ Νότε τῆς 

χάριτος διόπνευσον χῇἧπόν μού φησι χαὶ ἀρώματχ ρευσάτωσαν 

ἐκ τούτου" σὺ δ᾽ ὁ κῆπος οὗτος, Μάρτυς... Καλὴ ὡ; ὁ Ἥ- 

λιος, Μυροτόχε, γέγονας, ὡς ὄρθρος ἐνχύπτουσα, Παρθένε παν- 

ύμνητε, θάμθος ὡς τεταγμέναι, ἐκλεκτὴ ὡς ἡ Σελήνη..... 

Αἱ ροαΐ σου ἤνθησαν, μανδοαγόρχαι ἔδωχαν ὀσμήν" τὰ μῦρά σου, 

ἀθλητὰ, τὰ ἐκ σῆς πλευρᾶς ἀφθόνως προχέονται" ὁ κυπρισμὸς 

ἤνθησεν ἰδού. Δεῦτε οἱ θέλοντες μὴ θανεῖν πόντες τρυφήσα- 

τε... Ὡς σπαρτίον χόχκινον, τὰ σὰ χείλη, Δέσποινα, εἰσίν " 

ὡς λέπυρον ροιᾶς μῆλόν σού ἐστιν" ὡραία δὲ πέφηνε σὴ λα- 



ΕΑ Ω τ. ῥβννι 

λιά - καὶ ρυθμοὶ μηρῶν ὁρμίσχοις ὅμοιοι, Θεοτόχε ἀειπάρθε- 

γε.... Ἅπας βροτῶν καὶ ᾿Αγγέλων νοῦς, θεολαμπίαν νοῶν τῆς 

δόξης σου, ᾿Αγνὴ, ἐρωτοληπτεῖται καὶ πάσχει θάμόος ὑπὲρ ἔν- 

γοιαν, ὡς μὴ χωρῶν τὸ ἀμήχανον χάλλος σου. » 

Αλλ᾽ ὁ διφυὴς μεγαλομάρτυς ἀπὸ τοῦ θανάτου τῆς Θεο- 

δώρας διαιρεῖται εἰς δύο ἀντιπάλους ἁγίους, ὧν ὁ μὲν μένει 

φωτεινὸς, ὁ δ᾽ ἕτερος σχοτεινός " ἐντεῦθεν ἄρχεται νέχ πάλη 

τοῦ ἑλληνισμοῦ πρὸς τὸν ρωμαϊσμὸν μέχρι τῶν εἰχκονομαχικῶν 

χρόνων, ὅτε ὁ πρῴην πεσὼν ἅγιος Δημήτριος ἀναγορεύεται ὁ 

μόνος τῆς ἑλληνικῆς ἐκχλησίας, ἀναχτήσας τὸν παλαιὸν δι- 

πλοῦν χαραχτῆρα τοῦ τε φωτεινοῦ χαὶ σχοτεινοῦ᾽" ἀλλὰ μετὰ 

τοῦ πρώτου θριάμόου τῆς ὀρθοδοξίας νέα πτῶσις, νέχ διχίρε- 

σις τῶν ἡνωμένων στρατιωτιχῶν ἁγίων καὶ ὑποθιθχσμὸς τοῦ 

ἁγίου Δημητρίου εἰς τὸν ἀληθῆ ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, ἅγιον 

Γεώργιον. Ὁ ρωμαϊχὸς θρίχμθος ὀλίγον διήρκεσε, καὶ ἀπὸ τοῦ 

Βασιλείου, νέας ἐνσαρκώτεως τοῦ Διονύσου ᾿Αλεξάνδρου, κηρύσ- 

σεται τὸ τελιχὸν πρὸς τὴν Ῥώμην σχῖσμα, καὶ ἡ ἑλληνικὴ 

ἐχχλησία ἐκράτησε τοὺς παλαιοὺς αὐτῆς ἁγίους, οὗ: ἡ Ρώμη 

ἀπὸ τοῦ πάπα Γελασίου ἀπεχήρυξεν, οὐδὲ μέχρι σήμερον ἀνα- 

γνωρίζουσα αὐτούς. Ὅτι δὲ ὁ ἅγιος Δημήτριος, τοῦ ὁποίου ἡ 

ἐχχλησία ψάλλει ἔτι αὐτὴν τὴν εἰκονομαχικὴν ἀκολουθίαν, ὑπ- 

ἔχρυπτε τὸν παλαιὸν, Διόνυσον δηλοῦται καὶ ἐχ τῶν ἀναθε- 

μάτων τῆς τότε θριαμθευσάσης ρωμαϊχῆς ὀρθοδοξίας, τὰ ὁποῖα 

ἀγνοῶ πῶς διετηρήθησαν καὶ ψάλλονται ἔτι ἐν τῷ Τριῳδίῳ, 

ἀφοῦ τοσοῦτον ἀτιμάζουσιν αὐτὴν τὴν ἐχχλησίαν διὰ τῶν ἀ- 

ληθῶς χυνικῶν αὐτῶν ὕδρεων κατὰ τοῦ τελευταίου τῆς λεγο- 

μένης εἰχκονομαχίχς πατριάρχου Ἰωάννου τοῦ Εὐδοέως, τὸν ὁ- 

ποῖον οἵ θριχμοεύσαντες ἀνηλεῶς ἐτύφλωτσαν, χαὶ ἀφοῦ ἡ νῦν 

διαρρήξασα πρὸς τὴν Ρώμην πάντα πνευματικὸν δεσμὸν ἑλλὴ- 

᾿ γιχὴ ἐχχλησία δὲν θεωρεῖ ἁμάρτημα ν' ἀποχαλῇ πανηγυριχῶς 

τὸν μὲν Χριστὸν ἄμπελον, τοὺς δὲ ᾿Αποστόλους χλήματα, 



ρ μη΄. εὐ Στ τ ἢ. 
καὶ ἐν γένει τὸ ὀρθόδοξον πλήρωμα « ἄμπελον ἣν ἐφύτευσεν 

ἡ δεξιὰ τοῦ Κυρίου » (1). Ἰδοὺ τὰ κατὰ ταῦ εἰκονομάχου 

πατριάρχου ἐν τῷ Τριῳδίῳ ἀναθέμχτα. « Ἢ ἄμπελος τῆς κα- 

χίας ἐξέτεινε τὰ χλήμχτα τῆ; ἀσεθείας χαὶ τὰν βότρυν τὸν 

πικρὸν ἐξήνθησε, χαὶ θυμὸς δραχόντιος ὁ οἶνος αὐτῶν, ἐξ οὗ 

τὸν λαὸν ταῦ Κυρίου ἐπότισαν ὄντως τὴν θαλεοὰν χκαχόνοιαν. 

« Τὰ βέοηλα δόγματα καὶ τὰς ἀθέαμους διδασκαλίας Ἰωάν- 

ἡγοῦ τοῦ παράφρονος τίς ἐζείπῃ, τρόπους Δελφιχοὺς ἐχτιθέμενος ; 

« Κατήργηται τὰ τεράστια χαὶ μαντεύματα τοῦ Χριστο- 

μάχου" ἶσος γὰρ τῶν Ἑλλήνων ἐδείχθη, ὑψαυχούμενας τοῖς 

τούτων συγγράμμασιν, ἃ διχαίως ἐλίκμησαν χαθάπαν αἱ τῶν 

δικαίων φωναί. 

« Οὐκ ἔδει σε, ὦ παράνομε, ὀνομάζεσθαι ταύτην τὴν κλῆ- 

αιν, μᾶλλον δὲ Πυθαγόραν χαὶ Κρόνον καὶ ᾿Απόλλωνα, ἥ τινα 

τῶν ἄλλων θεῶν, ὧν τὸν βίον ἐζήλωσας τερπόμενος ταῖς ἀ- 

σελγείαις αὐτῶν. 

« Σὺ τὴν στολὴν τὴν θείαν διέρρηξας, ὥσπερ ὁ Αρειος 

πρὶν τὸν Χριστοῦ χιτῶνα διὸ τῆς ἐχχλησίας πόρρω βέόλησαι 

ἐχοληθεὶς χαθάπερ κύων. 

« Τὰ χρύφια καὶ παμοέδηλα χαὶ ψυχώλεθρα διδάγματά 

6ου ποίχ ἐχδιήγησεται γλῶσαα; ἢ τὴν πράρρησιν τῆς ἐγγα- 

ατριμύθου σου, Ἰωάννη ψευδώνυμε καὶ πρόδρομε τοῦ ἀντιχρί- 

στου; » 

᾿Αλλ ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ᾿Αλέξιας ὁ Ρωμαῖος κατέ- 

ἄτρεψε τὸ ἔργον τῶν Μακεδόνων βασιλέων, παραχωῤῥήσας χαὲ 

πατρίδα χαὶ ἐκκλησίαν εἰς τοὺς Σταυροφόρους, ἀφ᾽ ὧν μᾶς ἀ- 

πήλλαξαν οἱ ἐν Νικαίᾳ ἐντελῶς ἑλληνίσαντες βασιλεῖς, Εἰς τὸν 

ἀτελεύτητον τοῦτον χαὶ ἀληθὴ Μανιχαϊκὸν δυασμὸν ἠθέλησαν 

(1) Βλέπε Εὐχολόγιον (εὐχὴ εἰς φύτευμα ἀμπελῶνος). 



ἘΝ ΝΙΙΣ Δ Ἢς ρα θ΄. 
ἵνα θέτωδι τέρμα τι οἱ περὶ τὸν Μάρουλλον χαὶ τὸν Χχλχοχον- 

δύλην Στρατιῶται, δεχθέντες ὡς ἐνσάρκωσιν τοῦ ᾿Αλεξάνδρου 

τὸν ἐλευθερωτὴν τῆς Ῥώμης, Ἰουστινιανόν. ᾿Αλλ εἰς τὸν συμθι- 

βασμὸν τοῦτον οὔτε πάντες οἱ ἑταῖροι συνήνεσαν, οὔτε ἡ Ρωμαῖ- 

κὴ ἐχχλησία διενοήθη ποτὲ νὰ θυσιάσῃ τὰ παλαιὰ αὐτῆς πρω- 

τεῖα ὑπὲρ τοῦ ἁγίου Γεωργίου ἢ τοῦ ἁγίου Δημητρίου, τοὺς 

ὁποίους μετὰ τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου καὶ πάλαι ἀπεχήρυξς 

καὶ νῦν δ᾽ ἐπ᾽ οὐδενὶ λόγῳ ἀναγνωρίζει ὡς ψιλοὺς κὰν ἁγίους. 

Τὸ περὶ ΕἸΠΙΟαὰ6 ρωμαϊκὸν δόγμα, τὸ ὁποῖον τοσοῦτον πει- 

σμόνως προσθάλλουσιν οἱ ἡμέτεροι, δὲν εἶνε τόσον ἀσήμαντον, 

ὡς νομίζουσι χαὶ πολλοὶ τῶν παῤ ἡμῖν ἐπιπολαίως κρινόντων 

τὰ μυστικὰ δόγματα τῶν ἐχχλησιῶν, διότι ἄλλως, αἰρομένου 

τοῦ ΒΊΠΙοαθΘ6, εὔκολος ἡ συνεννόησις τῶν περὶ μίαν λέξιν χες 

νὴν σημασίας ἀρχ θεν διαπληχτιζομένων δύο ἐχχλησιῶν" ἐὰχ 

μόνου τοῦ Πατρὸς ἀπορρέοντες ὁ Υἱὸς χαὶ τὸ Πνεῦμα πᾶρι- 

στῶσι τοὺς δύο ἀντιμαχομένους ἱεράρχας τῆς παλαιᾶς καὶ νέας 

Ῥώμης, ἴσους τὴν ἀξίαν, διότι οὐδεὶς ἐξαρτᾶται τοῦ ἑτέρου" 

μ» “ἀν διὰ τῆς καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ ἐχπορεύσεως τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύ 

τὸς ἡ Ρωμοϊκὴ ἐκκλησία ἀνήρεσς χοαὶ τὴν τελευταίχν αὐτῆς 

παραχώρησιν πρὸς τὸν ὑποθιθασθέντα Μαχεδόνα, θεωροῦσα τοῦ- 

τον ὑποδεέστερον τοῦ Ρωμαϊχοῦ υἱοῦ, ὡς χαὶ ἐκ τούτου ἐν» 

πορευόμενον. Ὁ αὐτὸς λόγος ἠνάγκασε τοὺς ἑλληνίζοντας ᾿Α- 

σιανοὺς Μονοφυσίτας καὶ Μονοθελητὰς ὡς καὶ τοὺς Εἰκονου ἄ- 

χους νὰ δεχθῶσιν ἕνα καὶ μόνον υἱὸν, συνῳδὰ τῇ Πλατωνιχῇ 

φιλοδοφίᾳ περὶ τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ τοῦ θεοῦ, κόσμου, αὶ ἀ- 

ποχωρισθῶσιν ἐντελῶς τῆς Ρώμης. Ἢ ἐν Βυζαντίῳ ἀπόπειρα 

ἀπέτυχεν, ἀλλ᾽ ἡ ᾿Ασίχ ἀποχοπεῖσα τῆς τε Παλαιᾶς καὶ τῆς 

Νέχς ῬΡώυης ἐρρίφθῆη εἰς τὰς ἀγχάλας τοῦ μουδουλμανιχοῦ μο- 

νοθεϊσμοῦ. Τοῦτο ὁμολογεῖ ὁ Γεώργιος Τρχπεζούντιος, θεωρῶν 

τοὺς Πλχτωνιχοὺς ὡς μόνους ἐφευρέτας πασῶν τῶν αἱρέσεων. 

Οἱ Ἰάνος ᾿Ανύσιος ἰδὼν ναυχγοῦσαν πᾶσαν πρὸς τὴν Ῥώμην 



ΕΥ̓͂. ΕΥ̓ σα γε. 
συνεννόησιν τῶν Ἑλλήνων, συνέγραψε τὸν Προμηθέα αὐτοῦ, ἐν 

ᾧ παρίσταται ὁ ᾿Ιουστινιανὸς (Τπι5801{14} ἐπιδάλλων εἰς τὸν ἐλ- 

ληνισμὸν τὴν παράτασιν τῆς σταυρώσεως, μέχρις οὗ ἡ εἷμαρ- 

μένη εὐμενῶς ἐπιδλέψασα ἀποστείλῃ τὸν ὁμογενῆ ἥρωχ τὸν το- 
ξεύσοντα τὸν ἀετὸν καὶ ἐλευθερώσοντα τὸν δεσμώτην " τὸ αὐὖ- 
τὸ θέμα ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ἄλλην εἰκόνα ἀναπτύσσει καὶ ὁ ᾿Αλλάτιος ἐν 

τῷ περὶ Ὁμήρου ᾿Αλεξάνδρου ποιήματί του. 

᾿Ἐπισυνάπτω, μετάφρασιν τοῦ εἰς τὸν Ἥλιον ὕμνου τοῦ 

Μαρούλλου, εὔχομαι καὶ πάλιν ἕνα τὸ ποίημα τοῦ ἱεροφάν- 

του Στρχτιώτου μεταφρχσθὴ ὁλόκληρον καὶ ἐπιτυχέστερον, εἰς 

χαλλιτέρχν γνῶσιν αὐτοῦ ὑπὸ τῶν ὁμοεθνῶν, οἵτινες ὀφείλου- 

σι νὰ ἐχοστηθίσωσι τὴν μεγάλην διαθήχην καὶ ἀληθῆ ταύτην 

ἱστορίαν καὶ προφητείαν περὶ τοῦ ἀναγεννηθέντος ἑλληνισμοῦ. 

ΒΑΣ ΤΘΟΝ ΠΑ τ ΟΣ 

Τίς εἶν᾽ αὐτὴ ποῦ σ᾽ ἅρπαξε, ψυχὴ, νέα μανία ; 

διατὶ τόσον αἰφνίδια ἐφρίμαξεν ὁ νοῦς μου, 

χαὶ τὸ βαρὺ τὸ στῆθός μου τρομαχτικὰ βογγάει; 

ὦ, τὶ τρεμούλα παγερὴ περνάει τὰ χόχκαλά μου. 

Μαχρὰν σταθῆτε βέδηλοι, νὰ ὁ θεὸς ἐφάνη ! 

νὰ οἱ ναοὶ ἐσείσθηχαν εἰς ταῖς χρυφαῖς σπηληαῖς μας, 

χαὶ τὸ βουνὸ τοῦ Παρνασσοῦ συθέμελον βρυχᾶται. 

Πάλιν ἐχαταδέχθηχς ὁ ᾿Απόλλων νὰ γυρίσῃ 

εἰς τὰ παλῃὰ λιμέριά του, νὰ ζωντανεύσῃ πάλιν 

τὸ σπήλαιον ποῦ τὥῤοσχεν αἰώνια σαπίλλα" 

πάλιν ἐμπνέει τὰς ψυχὰς τῶν σοδαρῶν ἀνθρώπων, 

χαὶ φωλιαστὸς ἧς τὰ σωθιχὰ στρέφει, γεννᾷ τὸν οἶστρον, 

ὁποῦ ποτίζει τὴν χαρδιὰν μὲ βαχχικὴν μανέαν 

χαὶ τὴν ψυχήν μας συγκινεῖ, πιέζει καὶ “συντρίδει. 



ΒΙΣΑΤΩΤ Β᾽ ρὺ α΄ 
Τώρα φεύγει τὸ σύννεφον ἀπ᾿ τὸ θνητόν μου στῆθος 

χ᾿ ἐξανοίγω τῶν Μοιρῶν τὰ μυστικὰ σημάδια " 

τώρα χρατιέται ἡ μαχρὰ τῶν χρόνων ἁλυσίδα, 

χαὶ αἱ μαντεῖαι ποῦ χωρὶς ἐξηγητὴν ἐμέναν 

ὁρμητικαὶ ἀφίνουσι τοῦ τάφου τὸ σχοτάδι 

καὶ νὰ γεμίσωσι ζητοῦν τὸ μαντικόν μου στῆθος, 

ποῦ τόσοι χρόνοι ἔθλιθον χ᾽ ἐκράτουν κλειδωμένον. 

᾽᾿Αλλ᾽ ἡ ἀκμὴ ἡ παλαιὰ εἰς τὴν σιγὴν ἐχάθη, 

χ᾽ οἱ ἄρρωστοι ἐξέμαθον τὸ φῶς ν᾽ ἀναζητῶσι. 

Ἐλᾶτε ν᾿ ἀγκαλιάσωμεν τοὺς πατρικοὺς θεούς μας, 

χαὶ πρῶτον τὸν μονογενῆ ποῦ μ᾽ ἄσόεστον λαμπάδα 

τὸν χόσμον ὅλον κυθερνᾷ, τὸν Ἥλιον πατέρα (1).... 

Ὕστερον πάντων ἄν ὁ Ζεὺς λαμποκοπᾷ ᾿ς τὸν πόλον, 
ε 

χὶ ὁ "Ἀρὴς καταχόρυφος ἧς τὸν οὐρανὸν ἀστράπτει, 
« χαὶ ἡ Σελήνη γελαστὴ εἰς ὅλον τῆς τὸν χύχλον 

Δ». ἃ “- Α ι᾽ ἀκτῖνας τὴν χαπνόχρωμη λαμπάδα τῆς γεμίζει, 

τ᾽ ἀγόρι ποῦ θὰ γεννηθῇ ᾿ς τὸν κόσμον θὰ χοιμήσῃ, 

χὶ οὔτε χλεισοῦραι βάρόαραι τὸν δρόμον του θὰ φράξουν͵ 

οὔτε οἱ ἄμετροι λαοὶ τοῦ ἀγερώχου Πώρου, 

μ᾽ ἀστροπελέχι ἀκράτητο τὴν γῆν θενὰ μετρήσῃ 

υὲ τὴν νικήτραν σπάθην του, κ᾿ ἕως τὸν ἄκρον Γάγγὴν 

θὰ βάλλῃ νόμους ᾿ς τοὺς λαοὺς, εἷς ἄνθρωπος καὶ μόνος. 

Μὰ δὲν ξεχλώθουν εὔκολα τὸν χλώστην τῶν αἱ Μοῖραι, 

οὔτε ἡ ἔχθρα τῶν θεῶν γυρίζει εἰς ἀγάπην" 

ἀπὸ τὴν πρώτην ὥραν σου, πτωχὲ, κατεδικάσθης 

(1) Ὡς προεϊπον οἱ ὕμνοι τοῦ Μαρούλλου ἐδημοσιεύθησαν ἐν Φλω- 

ρεντίᾳ, ὅταν ἣ ἐπανάστασις τοῦ Σαῤδοναρόλα ἐχήρυξε τὴν δημοχρατίαν 

ἀνεξάρτητον τῶν τε Μεδίκων χαὶ τῆς Ῥωμαϊκῆς ἰδίως ἐχχλησίας. Ἔν 

τῇ μεταφράσει παρελείφθη ἣ μέχρις ᾿Αλεξάνδρου συνέχεια ὡς καθαρῶς 

ἀστρονομικχὴ χαὶ ἀχχτανόητος εἰς τοὺς ἀμυήτους εἰς τὴν ἐπιστήμην. 



ον δ΄. ἘΠ Σὰ νοὐ τὶ 
εἴτε διὰ τὸ γένος σου, εἴτε κ᾿ ἐξ ἀφορμῆς σου " 

τόσαις φοραῖς ἐπέρασες τὴν θάλχσσαν μὲ χόπον (1) 

ὅταν τὸ σχότος τὸ ἄγριον παλεύῃ μὲ τὸ φῶς σου, 

καὶ ὅμως τούτη ἡ βραδειὰ θενᾶν᾽ ἡ τελευταία. 

Τώρα ποῦ ἑτοιμάζεται, χομμιένος ἀπ᾽ τὸν δρόμον, 

τὰ χαπνισμένα τ᾽ ἄλογα ᾿ς τὸ σκότος νὰ ξεζέψῃ, 

χαὶ πλύνῃ τὸν ἱδρῶτά του ᾿ς τὸ χαθαρὸ ποτάμι, 

χύχλῳ του ξεχειλίζουσι αἱ ἄπειραι καχίαι 

τοῦ ἀπανθρώπου δαίμονος, χ᾽ οἱ φούθεροί του δόλοι 

καὶ τὰ φαρμάκια τῶν χαρδιῶν " τὸ σῶμα μελανιάζει, 

χαὶ μία θέρμη δυνατὴ καὶ ὅλα τελειόνουν᾽ 

παράδειγμα καταστροφῆς μοναδιχὸν ᾿ς τὸν χόσμον. 

Τότες ὁρμῶσι τὰ χαχὰ ὅσα ἀπὸ τὸν ΓΑρὴν 

χὶ ἀπὸ τὸν Κρόνον στέλλονται ἐδῶ᾽ς τὸν χάτω χόσμον. 

᾿Αλλὰ μὲ μιᾶς μαχρύνεται ἡ θεία ᾿Αφροδίτη, 

χ᾽ ἡ χρυσῇ ζέστη τοῦ Διὸς, τοῦ ἱεροῦ πλανήτου, 

εἰς τὰς γωνίας χαρωπὴ φωτίζει τῆς Σελήνης, 

χαὶ τὸν ἁρπάζουν ἐκ τῆς γῆς χαὶ τὸν ἐξευγενίζουν 

μὲ φήμην πλειὸ ἀθάνατην, μακαριστὸν διὰ πάντα 
ΩΣ “- τὸν ἀνυψόνουν ἧς τὴν τιμὴν τῶν φωτεινῶν ἀκτίνων, 

᾿ ΕΣ 4 ῸΣ ᾿ , δὰ Α ᾽ ὔ τὴν ὄψιν τὴν ἀγαπητὴν ἐχεῖ νὰ ἀπολαύσῃ" 

ἄν ποτε ἦνε δυνατὸν υὲ μιᾶς τὸν κόσμον τοῦτον 

ν᾽ ἀλλάξῃ μὲ τὸν οὐρανὸν χαὶ ἴδῃ τὸν πατέρα! 

Δὶ αὐτὸ χαὶ σὺ μὴ στέναζε ᾽ς τὴν τωρινήν σου θέσιν, 
Ὁ “- Ἁ ,ὔ ᾽ 

τῆς περχσμένης σου ζωῆς τὰς θλίψεις ἐνθυμήσου" 
9 97 ᾿ Ε] 7ὔ « , ᾿) Α 7 7 

χὶ ἄν δὲν ἀνταποχρίθηχε ἡ χάρις ᾿ς τὴν ἀξίαν, 

θἄρθῃ ποτὲ χαλλίτερη χ᾽ εὐτυχισμένη ὥρα, 

(1) Εἴδομεν ὅτι ὃ Νόννος ἀποχχλῶν τὸν Ἡ ραχλέα ᾿Αστροχίτωνα, 

συγχεντροῖ ἐν τούτῳ πάντας τοὺς ἄλλους θεοὺς, θεωρῶν τούτους ὡς 

ἁπλᾶς δυνάμεις τούτου. . 



ὩὉΓΣΆΑΤΟΤἊΉΝΦ θνΥ: 

τότε μὲ γῆρας κάτασπρὸν ᾿ς τὸν κόλπον τοῦ πατρός σου 

θεν ἀπολαύσῃς μὲ χαρὰν τὸν καρδιακόν σου πόθον, 

χὶ ὅλα τὰ περασμένα σου βάσανα θὰ ξεχάσης. 

Μὰ τώρα μένε, μὴ μισῆῇς τὴν γονιχήν σου μοῖραν, 

οὔτε τὰς βλάθας ἐνθυμοῦ τόσων χαμένων χόπων. 

Παῦσαι αὐτὸν τὸν πόλεμον πρὸς τὸν μεγάλον Ἥλιον, 

ὁποῦ τὸν τρέμει καὶ αὐτὺς ὁ ἄγριος ὁ Νότος, 

χ᾽ εἰς ἕν του νεῦμα μοναχὰ ἁπλόνει τὴν γαλήνην, 

ρίπτει βροχὰς καὶ σίφωνας, ὁρμητικὸ χαλάζι, 

οὔτε ἐλπὶς εἶνε ποτὲ μ᾽ εὐχὰς καὶ μὲ λιθάνια 

νὰ λυγισθῇὴ ὁ ἀλύγιστος ἐχτελεστὴς τῆς μοίρας. 

᾿Αλλὰ κὶ Αὐτὸς λυπητερὰ τοὺς ὀφθαλμούς του στρέφει, 

διὰ νὰ μὴ ἰδῇ τὰς συμφορᾶς τῆς φοδερᾶς μας ὥρας: 

μὲ τὴν ψυχήν του συμπονῶν ἧς τὴν μοῖραν τῶν Ἑλλήνων, 

τὸ πάθος του ἐδήλωσε χουμμένος ᾿ς τὴν μαυρίλλαν 

τοῦ σχοταδιοῦ, λοξὰ θωρῶν τὰ ἔργα τῶν καχούργων. 

Οὔτε ἡ δυστυχία μας, τὰ θαυμαστὰ μνημεῖα, 

αἱ τέχναι μας, αἱ ἀρεταὶ χ᾽ αἱ θεῖαι συγγραφαί μας 

αὐτοὺς τοὺς συνεκίνησαν κ᾽ ἔπεσαν τόσα κάστρα 

ἀπὸ φωτιὰν χαὶ σίδηρον σύρριζα φαγωμένα, 

χαὶ τόσοι γρυσομάρμαροι ναοὶ τῶν οὐρανίων, 

κὶ ἄνθρωποι ποῦ ᾽χαν ἐξ ἀρχῆς τὸ χράτος γῆς, θαλάσσης 

ἐδιώχθησαν, κὶ ἀπὸ ταῖς σπηλῃαῖς ἐδιῶξαν τὰ θηρία" 

χὶ ἀκόμη, δυστυχὴς ἐγὼ, ἱερὸν ζητῶ ᾿ς τὸν κόσμον! 

Ἡμεῖς ὁποῦ τὸ ὕστερον ξεθύμασμα τῆς Μοίρας 

ἀπὸ πατρίδα ἐχώρησε καὶ τάφους τῶν γονέων 

μένομεν εἰς παράδειγμα τῆς ἀνθρωπίνης τύχης. 

᾽᾿Αλλ᾽ ἄν τοῦ Βασιλέως μου χαὶ τοῦ υἱοῦ συνάμα 

δὲν δράμῃ ἡ βοήθεια, ὦ τότε ἐπὶ τέλους 

αἱ χάριτες ἀς σθέσωσι τῆς θείας μαξ τῆς γλώσσης, 

χἱ αὐταὶ αἱ τέχναι ἀς χαθοῦν, τὰ ὀνόματα τὰ τόσα, 



ρν δ΄. ΕΙΣ ΤῺ Γ. Ὴ: 

ὁποῦ τὰ χαθιέρωσαν οἱ χόποι χ᾽ οἱ αἰῶνες, 

᾿ς τὸν βοῦρχον τῆς λησμονησιᾶς διὰ πάντα ἀς ποντισθῶσι, 

χὶ αὐτοὶ ἐδῷ τῶν Πελασγῶν τὰ λείψανα ἀς λάθουν, 

χαὶ τ᾽ ἅγια μυστήρια, χἰὶ ἀς φιλοτιμηθῶσι 

νὰ διασώσουν τὴν τιμὴν τοσούτων ὀνομάτων, 
ἢ Α ’’ “Φ “"ΜοΌὅ ἰ ι [2 ’ καὶ τὰ βιθλία ποῦ δηλοῦν τόσους καὶ τόσους κόπους 

ψυχῶν ὁποῦ ἐνίκησαν τὸν χρόνον καὶ τὸν ἅδην. 

Αὐτὴ, ὦ πάτερ Ἥλιε, θὰ γίνῃ ἡ ὁπλοθήκη 
να ΜΉ Αν ὄνον» δ ᾿ , ἢ; Ἐν» , 
ὁποῦ μιὰ ᾽μέρα τὴν πτωχὴν φυλὴν θ᾽ ἀναγεννήσῃ. 

Καὶ ἄν διὰ τὸν ἄθλιον ψηλὰ εἰς τὸν αἰθέρα 

εὑρίσχεται χἄποιος θεὸς τὴν δέησιν ν᾽ ἀκούσῃ, 

τὴν γενεὰν ποῦ σώθηχε ᾿ς τὴν στάχτην τῆς πατρίδος 
’ὔ , ᾽ τ » ῇ Ἁ , 

διατήρησόν μου ἀθλαθῇ - ἐλέησον τοὺς νέους 

ποῦ τὸ μαχαῖρι ἔφυγον στερέωσον τοὺς γέρους 

ἀσάλευτους ᾿ς τὰς ἕδρας των, χὶ ἀς ζήσουν λησμονοῦντες 

τὰ μίση, τὰς καταστροφᾶς, τ᾽ ἄτιμα ἐργὰ πρῶτα. 
9 Ἴ 

᾽᾿Αλλ᾽ ἄν ὦ Πάτερ, μέλλεται φοθερωτέρα τύχη, 

στρέψαι τὴν ὅλην εἰς ἡμᾶς, τοὺς μόνους ἀναξίους 

νὰ ζῶμεν χαὶ νὰ βλέπωμεν τὸ ἅγιον τὸ φῶς σου. 

δ 

Ἰδοὺ δὲ καὶ τὰ ἐν σελίδι ξς΄, μνημονευθέντα δύο ποιήματα 

τοῦ τε ᾿Αλλατίου καὶ τοῦ Ἠλυσίου Καλέντση, τῶν ὁποίων τὴν 

ἐπισταμένην ἀνάγνωσιν συνιστῷ εἰς τοὺς θέλοντας γὰ εἰσδύσω- 

σιν εἰς τὸν ἀληθῆ σχοπὸν τῆς τε φιλοσοφιχῆς ᾿Αναγεννήσεως 

τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν τελευταίαν διὰ τῆς μεγάλης ἐπαναστά- 

σεως τοῦ 1821 ὑπὸ τῆς αὐτῆς ἑταιρείας παρασχευασθεῖσαν 

χαὶ ἐνδόξως τελεσθεῖσαν πολιτικὴν ἀναγέννησιν τοῦ ἑλληνιχοῦ 

ἔθνους. Καὶ ὁ μὲν πολυμαθὴς Χῖος εἶνε τοῖς πᾶσι γνωστὸς, ὁ 

δὲ Καλλέντσης νῦν πρῶτον πολιτογραφεῖται εἰς τὰς δέλτους 



ΕΥΣΑΓ ΩΓῊΉ: ον ε΄. 

τῆς ἑλληνιχῆς ἱστορίας. Καταγόμενος ἐκ Πελοποννήσου, ὡς 

λέγει εἰς τὰς ἐπιστολάς του, ἀνῆχεν εἰς οἶκον πολλοὺς παρα- 

σχόντα Στρατιώτας ἐν τῇ ὑπηρεσίᾳ τῆς ἑνετιχῆς δημοχρατίας 

χαὶ τῆς ἄλλης Εὐρώπης, ὡς δῆλον ἐκ τῶν ἐν τοῖς τελευταίοις 

τόμοις τῶν Μνημείων τῆς “Ἑλληνικῆς Ἱστορίας δημοσιευθέντων 

ἐγγράφων. Ὁ ᾿Ηλύσιος οὗτος ὑπηρετῶν ὡς Στρατιώτης τοὺς 

τελευταίους βασιλεῖς τῆς Νεαπόλεως ἔλαύεν εἰς ἀμοιοὴν τῶν 

ὑπηρεσιῶν του στρατιωτικὸν τιμάριον ἐν Καλαύθρίᾳ γνωστὸν 

ὑπὸ τὸ ὄνομα ΑἸηρηγαΐα, ὅπερ ἑρμηνεύει διὰ τοῦ ἑλληνικοῦ 
ὀνόματος ᾿Αμφίστρατος χλεισοῦρα, ἃΠοΙΉ6 08 νἱἷᾶ, ἄδηλον ποῦ 

ἀκριθῶς κείμενον (1). Γενναῖος πολεμιστὴς, συνετὸς καὶ πολυ- 

μαθὴς λόγιος, τοσοῦτον ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ βασιλέως Φερδινάν- 

δου Α΄, ὥστε ὠνομάσθη παιδαγωγὸς τοῦ υἱοῦ του, κόμητος 

τοῦ ἹἹεραχίου ((ἰ6γ866), τοῦ ὕστερον ὑπὸ τὸ ὄνομα Φριδερίκου 

Γ΄ βασιλεύσαντος ἐν Νεαπόλει, πρὸς ὅν διευθύνει καὶ τὰς πλεί 

στας τῶν ἐπιστολῶν του (14 Ηϊαγδουη), διακχρινομένας ἐπὶ 

καθαρότητι γλώσσης, βαθύτητι σχέψεων, καὶ στρατιωτιχῇ παρ- 

ρησίᾳ μὴ παρεχτρεπομένῃ εἰς τὰς συνήθεις κοινὰς βωμολοχίας. 

Εἰλιχρινὴς Ἕλλην καὶ πιστὸς ἑταῖρος ἀνῆχεν εἰς τὴν παλαιὰν 

Πλατωνιχὴν ἀχαδημίαν τῆς Ρώμης, τὴν ὑπὸ τοῦ Πομπωνίου 

Λαίτου ἱδρυθεῖσαν καὶ διὰ τῆς αἱματηρᾶς ἐπεμόάσεως τοῦ 
πάπα Παύλου Β΄ διαλυθεῖσαν " μετὰ τὸ πάθημα συνδεθεὶς πρὸς 

τὸν στρατιωτικὸν οἶκον τῶν Κολότση, οἵτινες εἶχον ὀνομασθῇ 

ὑπὸ τοῦ τελευταίου τῶν Παλαιολόγων ᾿Ανδρέου ἱππόται τοῦ 

μυστικοῦ Ρόδου, συνειργάσθη εὐσυνειδήτως εἰς διάδοσιν τοῦ 

ἀληθοῦς ἑλληνισμοῦ, παρρησίᾳ διαζευχθεὶς πρὸς τὸν Ποντάνον, 

τὸν Σανναζάρον, τὸν Χαριταῖον καὶ αὐτὸν τὸν πεφιλημένον 

μαθητήν του, βασιλέα Φριδερῖκον, ὅταν εἶδε τούτους δολιευο- 
πο 

(1) ᾽Εχ τούτου ἀπατηθέντες πολλοὶ ἐξέλαδον ὡς Καλαύρὸν τὸν 

Ἐαλέντσην, ἀγνοοῦντες ὅμως ποῦ ἔχειτο ἣ μυστηριώδης Απιρμγαίᾷ. 



βν «΄. ΕΣ ΥΩ Ηϊ 

μένους εἰς ζημίαν τοῦ ἑλληνισμοῦ τὸν σχοπὸν τῆς ἑταιρείας " 

τότε χαὶ ὁ Καλέντσης μετ᾽ ἄλλων πιστῶν ἑταίρων προσεχά- 

λεσαν τὴν ἱσπανιχὴν ἐπέμδασιν, ἥτις ἔθηκε τέρμα εἰς τὴν ἐν 

Νεαπόλει βασιλεύουσαν δυναστείαν χαταδικάσασα εἰς ἐξορίαν 

χαὶ αὐτὸν τὸν Φριδερῖχον, πρὸς ὅν χαιρεκάχως ὁ Καλέντσοης 

ἀποτείνει δηχτικὰ ἐπιγράμματα, ἐξ ὧν ἕν ἐπιγραφόμενον 

ῬΈ6]116 Γ6Ρ1Ὶ8 ἀναπολεῖ αὐτὴν τὴν ἐν τοῖς δημοτικοῖς ἄσμασι 

περιαδομένην ἔτι ἀρὰν τῆς προδοθείσης χόρης πρὸς τὸν ἄπι- 

στον ἐραστήν. Τελευτῶν σημειῶ ὅτι ὁ οἶκος τῶν Καλεντσῶν 

σώζεται ἔτι πολυάριθμος ἐν Ἑλλάδι, ἰδίᾳ δὲ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ 

τῶν Καλαύθρύτων, τὸ δὲ ὄνομα λεγόμενον χαὶ Καλάντζης, Κα- 

λαντοῆς, ἐξ οὗ χαὶ Καλαντσοόπουλος, δύναται νὰ σχετίζηται 

πρὸς τὸν ἅγιον Καλανδίωνα, τὸν ἐν Ἱππῶνι τῆς ᾿Αφρικῆς 

μαρτυρήσαντα, ἀλλὰ χαὶ μετὰ μεγαλειτέρας πιθανότητος πρὸς 

τὰς Καλάνδας, ὡς καὶ ὁ προρρηθεὶς Νόννος ὁ τῶν Διονυσιακῶν 

ποιητὴς πρὸς τὰς Νόννας, ἀφοῦ καὶ ἐν ᾿Αττικῇ ἐπιγραφῇ ἀνα-. 

φέρεται ὁ Καλανδίων, ἐκ δὲ τῶν ὑπὸ Τζέτζου λεγομένων πι- 
στούμεθα ὅτι ὁ προμνημονευθεὶς ἱστορικὸς τοῦ ᾿Αναστασίου 

Ησύχιος ἐν τῇ ἐχμυθεύσει τῆς βυζαντινῆς ἱστορίας συμπεριέ- 

λαός χαὶ αὐτὴν τὴν Ρωμαϊκὴν χρονολογίαν (1), διότι μ᾽ ὅλον 

τὸ ὑπὸ τοῦ ἐπίσης μυθολόγου Τζέτζου ἐπικαλούμενον χῦρος 

τοῦ Πλουτόρχου, τοῦ Δίωνος καὶ τοῦ ᾿Αλιχαρνασσέως, εἶνε χαὶ 

ἱστοριχῶς ἀσύστατος χαὶ πραγματικῶς ἀπίθχνος ἡ σύμπτωσις 

τῶν τριῶν ὑποδιαιρέσεων τοῦ Ρωμαΐχοῦ μηνὸς, Καλένδαι, Νόν- 

ναι χαὶ Εἰδοὶ, ὡς τριῶν ἱστορικῶν προσώπων (Κάλανδος Νόν- 

νος χαὶ Εἰδὸς) ἐπὶ ᾿Αντωνίου τοῦ Εὐσεθοῦς ἀχμασάντων χαὶ 

θρεψάντων τὴν υυστηριωδῶς τότε λιμοχτονήσασαν Ῥώμην. Αἱ 

ὑποδιχιρέσεις τοῦ Ῥωμαΐχοῦ μηνὸς μεταθληθεῖσαι εἰς κύρια 

[1] Χιλιάδες, ΠΙ, 869--878. ᾿ 



ΣΙ ΑΓΩ ΓΤ ρονζ΄. 

ὀνόματα ἐν ἀρχῇ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ῥωμαϊκοῦ χράτους πιθανῶς 

σχετίζονται εἰς μυστηριώδη θρησκευτιχὸν λόγον, ὅστις διαφεύ- 
γει μὲν ἡμᾶς ἤδη, δύναται ὅμως σὺν τῷ χρόνῳ νὰ ἑρμιηνευθῇ, 

ὡς χαὶ τὰ περὶ ἀρχῆῇς τῶν ἰνδιχτιώνων καὶ αὐτῆς τῆς χριστια- 

νιχῆῇς χρονολογίας παὸ Ἡσυχίῳ καὶ ἄλλοις παραδιδόμενα, ἀσύμ.- 

φωνα πρὸς τὰ ἱστορικῶς παραδεδεγμένα. Νόννα ἦν τὸ ὄνομα 

τῆς μητρὸς τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ΠΟΠηι8 δὲ 

καὶ ποῆηδ παρὰ λατίνοις ὁ μοναχὸς, παρὰ τοῖς Ἑπταννησίοις 

δὲ ὡς καὶ τοῖς ᾿Ιταλοῖς, νόννος καὶ νόννα, ὁ πάππος χαὶ ἡ 

μάμμη, γεγονότα ἀποδειχνύοντα ὅτι ὁ εἰς τοὺς μοναχοὺς χαὶ 

ζεται ἱερεῖς ἀποδιδόμιενος ὑπὸ τῶν ᾿Ἑλλήνων τίτλος πατὴρ σχετί 

πρὸς τὸν λατινιχὸν νόννον᾽ εἶνε δὲ περίεργον ὅτι ὁ ἑλληνιχὸς 

λαὸς ἀποχαλεῖ ἔτι Νιόνιον αὐτὸν τὸν Διονύσιον. 

Ἢ τοιαύτη μυθώδης σωτηρία τῶν λιμοκτονούντων Ρωμαίων 

ὑπὸ τοῦ Καλάνδου, Νόννου καὶ Εἰδοῦ, ἀπαντᾷ ἀπαράλλακτος ἐν 

τοῖς συναξαρίοις τοῦ ἁγίου Δημητρίου χαὶ τοῦ ἁγίου Ἰσιδώ- 
᾿ , Ἶ γΆ , ἣ ᾿ ν ) ἐν ὃ ε ᾿ Ἵ 

ρου, ἀμφοτέρων σχετιζομένων πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον, ὡς χαὶ ἐν 

τῷ περὶ χολύοων θαύματι τοῦ ἁγίου Γεωργίου, καὶ πρὸ πάν- 
᾽ -- τ “Ψ , “ ᾿, ΪΩ ε ’ 

τῶν ἐν παλαιῷ Ἠλιχχῷ διηγήματι, ὅπεο φαίνεταί μοι ὁ τύ- 

πος πάντων τῶν ἄνω ἐκχλησιχστιχῶν διηγήσεων. Γράφει ὁ Παυ- 

σανίας ὅτι ἐν ᾿Ολυμπίᾳ εἶδες χαὶ ἄγαλμα παιδὸς πύχτου, 

εἰκονίζοντος, ὡς ἔλεγον οἱ Ἠλεῖοι, τὸν Σχραπίωνα, ᾿Αλεξανδρέχ 
Α ᾿ , ᾽ ͵ ᾿ ,» Ὁ ,ὔ 7ὔ ΄ὔ μὲν τὸ γένος, « ἀφιχόμενον δὲ εἰς Ἦλιν σπανίζουσι σίτου σφί- 

σι τροφὰς δοῦνχι" τούτου μὲν αὐτόθι ἀντὶ τούτου, γεγόνασιν 

αἱ τιμαί. » (1 Ἢ χρονολογία τοῦ γεγονότος τούτου, σημειου- 

μένου διὰ τῆς διαχοσιοστῆς δεχάτης ἑσδόμης Ὀλυμπιάδος, συμ- 

πίπτει τὴ βασιλεία τοῦ Κομμόδου, φιλαλεξάνδρου αὐτοχρά- 

τορος χαὶ διαχρινομένου ὡς νέου πύχτου ̓  εἶνε δὲ γνωστὸν ὅτι 

(1) Παυσανίας γι, 23, 8. 



ὁν ἡ΄. ΕΠΑΓ ΟΥ -: 

ὑπὸ τὸν Σέραπιν ἐλατρεύετο ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ ὁ Μακεδὼν θεὸς, 

τὸν δὲ ᾿Ασσύριον θεὸν ἀντικατέστησεν ἐν τῇ χριστιανιχῇ με- 

ταμορφώσει ὁ ἅγιος Δημήτριος. Τὸ εἰς τὸν τελευταῖον τοῦ- 

τον ἅγιον ἀποδιδόμενον θαῦμα τῆς σωτηρίας τῶν λιμοχτονούν- 

τῶν ἦν ἰδίως ἐν Θεσσαλονίκῃ, κοιτίδι τοῦ ἁγίου, περιλάλητον, 

διὸ χαὶ ὁ ἐπὶ τῶν εἰκονομάχων μιητροπολίτης τῆς πόλεως ταύ- 

τῆς Λέων ὁ Φιλόσοφος, ἀνενέωσε τὸ θαῦμα ἐν ἔτει 899 δὲ ἀ- 

στρολογικῇς βλαστήσεως (1), τὴν ὁποίαν ἐχφαυλίζουσιν οἱ ὀρθό- 

δοξοι, ὁμολογοῦντες μὲν τὸ θαῦμα, ἀλλ᾽ ἀποδίδοντες τοῦτο εἰς 

τὰς λιτανείας τῶν πιστῶν" εἰς τὰς ἀνεκδότους ἐπιστολὰς τοῦ 

Ψελλοῦ φέρεται μαγική τις τελετὴ εἰς σωτηρίαν τῶν σπαρτῶν, 

βάσιν ἔχουσα ἔχιδναν θυσιαζομένην, ὁ δὲ Ποντάνος ἀναφέρει 

εἰς τὴν ἱστορίαν του ὅτι οἱ Καλαδροὶ ἐπὶ ἀνομθρίας ἐξηυμέ- 

γιζον τὸ θεῖον ρίπτοντες εἰς τὴν θάλασσαν αὐτὸν τὸν Χρι- 

στὸν, ἄλλοι δὲ θυσιάζοντες πρὸ τῶν ἐχχλησιῶν ὄνον. Εἴπομεν 

ὅτι ὁ ἅγιος Τρύφων ἐπιχαλεῖται ὡς ὁ κατ᾽ ἐξοχὴν διώχτης 

τῶν φθαρτικῶν τῶν ἀμπέλων χαὶ ἀγρῶν ἐντόμων ὡς πάλαι ὁ 

Σάραπις, ἐν δὲ τῷ Εὐχολογίῳ τῆς ἑλληνικῆς ἐχχλησίας ἀνα- 

γινώσχεται ἡ ἑξῆς δέησις ἀποτεινομένη εἰς τὸν ἅγιον Δημή- 

(1) « Περὶ τὰς τῶν χαρπῶν γονὰς στέϊρά πως τοσοῦτον ὥρᾶτο ἣ 

ΥἿ καὶ ἄτεκνος χατ᾽ ἐχεῖνο χχιροῦ ὡς χαὶ θάνατον χατεπείγεσθαι. .. 

Περί τινα γοῦν χαιρὸν, ὃν ἐχ τῆς ἀστρολογιχῆς ἐδιδάσχετο ἀστέρων τι- 

νῶν ἐπιτολαῖς τε χαὶ φάσεσιν ἀπόρροιάν τινα χαὶ συμπάθειαν τοῖς πε- 

ριγείοις προσγίνεσθαι, τὰ σπέρματα τῇ γὴ κατεδάλλετο, .. ὧν τοσαύ- 
τὴν γενέσθαι συνέδη εὐφορίαν τε χαὶ εὐχαρπίαν, ἐπεὶ τὸ ἔαρ ἀνέτελ- 

λε χαὶ ὃ τοῦ θέρους ἐφεστήχει χαιρὸς, ὡς πολλοὺς ἐπαρχέσαι χρόνους 

αὐτοῖς χαὶ εἰς τὸ ἑξῆς, πάντως οὕτω τοῦ θεοῦ τὸν ἄμητον πολύχουν 

ἐνεγχαμένου ταῖς τῶν ἀναγχαζομένων λιτανείαις ἐπιδόντος χαὶ ἱκετείχις 

ἀλλ᾽ οὐ τῇ ἐχείνου περὶ τὰ τοιαῦτα ματαιοπονίᾳ. » Τδβεορμᾶπο5. Οοπίϊηιδ- 
ἴι5, 1Υὦ,) 28, 



ἘΠΣΑΓ ΩΤ Ἠ: ονθ΄. 

τρῖον, ἑορταζόμενον ἐν αὐτῷ τῷ μηνὶ τῆς σπορᾶς, καὶ διὰ τοῦ- 

τὸ φέροντα καὶ τὸ πρὸς τοὺς δημιητριχχοὺς καρποὺς σχετιζό- 

μενον ὄνομά του. « Κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν, ἐκ τῆς ἀχράντου χαὲ 

παμπλούτου παλάμης σου, τὴν προχειμέν ην πρὸ ὀφθαλμῶν σου 

τῶν σπερμάτων παροχὴν ἐχομισάμεθα, Δέσποτα, χαὶ ταύτην 

σοὶ παραχαταθέσθαι δεόμεθα οὐ γὰρ ἐθαρρήσαμεν τοῖς ἀψύ- 

χοις τῆς γῆς κόλποις ἐγχαθεῖρξαι ταῦτα, εἰ μὴ ἀφορῶμεν εἰς 

τὸ πρόσταγμα τῆς σῆς μεγαλειότητος, τὸ χελεῦσαν ἐχτεχεῖν 

χαὶ βλαστῆσαι τὴν γῆν, καὶ δοῦναι σπέρμα τῷ σπείροντι, καὶ 

ἄρτον εἰς βρῶσιν. Καὶ νῦν δεόμεθά σου ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐπάκου- 

σον ἡμῶν δεομένων σου, χαὶ ἄνοιξον ἡμῖν τὸν θησαυρόν σου 

τὸν μέγαν, καὶ ἀγαθὸν, καὶ οὐράνιον, καὶ ἔκχεον τὴν εὐλο- 

γίαν σου ἕως τοῦ ἱκανωθῆναι κατὰ τὰς ἀψευδεῖς σου ἐπαγγε- 

λίας- καὶ διάστειλον ἀφ᾽ ἡμῶν ἅπαντα τὰ βιθρώσκοντα τὸν 

καρπὸν τῆς γῆς ἡμῶν, καὶ πᾶσαν παιδείαν ἐπαγομένην ἡμῖν 

διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ τοὺς πολλούς σου οἰχτιρμοὺς κα- 

τάπεμψον ἐπὶ πάντα τὸν λαόν σου. » (1). 
χω ε ’ὔ 

Ἡ ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἀπαρίθμησις τοῦ ἔτους ἀπὸ τοῦ ἁγίου 

Γεωργίου εἰς τὸν ἅγιον Δημήτριον, δηλοῖ τὴν ἐπὶ τῆς γῆς ἐ- 

πιρροὴν τοῦ ἡλίου, ὅστις ἀπομιακχρυνόμενος αὐτῆς ἀφίησιν εἰς 

τὸν ὑγρὸν θεὸν τὴν ὀναπλήρωσιν τῶν ἐξαντληθεισῶν διὰ τῆς 

χαύσεως φυσικῶν δυνάμεων, ἐπαναφέρων μετὰ τῆς ἐν τῷ ἔα- 

ρι παρουσίας αὐτοῦ νέαν βλάστησιν. Ὡς δὲ ὁ μὴν διηρέθη εἰς 

τὰ τρία ὀνόματα, οὕτω καὶ τὸ δημοτικὸν ἔτος, πλὴν τοῦ ἁγίου 

Γεωργίου χαὶ ἁγίου Δημητρίου, ἔχει χαὶ τὴν τρίτην αὐτοῦ ὑπο- 

διαίρεσιν, τὴν εἴσοδον τοῦ ἡλίου ἐν τῷ ἀστερισμῷ τῆς Παρ- 

θένου, ἤτοι τὸ τοῦ λαοῦ δεκαπενταύγουστον, ἡμέρας θλίψεως 
« 

χαὶ μεγίστης νηστείας, ὅτε ἑορτάζεται ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ 

(1) Εὐχολόγιον (εὐχὴ ἐπὶ σπόρου]. 



0 ζ΄. ΕΣ Α ΩΤῊ 

Χριστοῦ (ἐξαστράπτοντος ἡλίου) καὶ ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτό- 

χου (Σεμέλης Περσεφόνης) ἀποτελούσης μετὰ τῶν διδύμων ἅ- 

γίων τὴν Χρονιχὴν Τριάδα, ἤτοι τὴν Αἰωνιότητα, περιέχουσαν 

μὲν παρελθόν τε χαὶ μέλλον, ἀλλ᾽ ἐν τῷ παρόντι χαὶ μόνῳ 

ἀληθῶς ὑφισταμένην" οὕτως ἐν τῇ προσημειωθείσῃ ἀχολουθέᾳ 

τοῦ ἁγίου Δημητρίου ἑορτάζεται ὃ μυστικὸς γάμος τοῦ διφυοῦς 

υἱοῦ πρὸς τὴν μητέρα, καὶ ἀδελφὴν συνάμα, ἥτις εἶνε ἡ ἀλη- 

θὴς Αἰωνιότης, διότι τὰ μὲν ἄλλα στοιχεῖα ἐξ αὐτῆς προερ- 

χόμενα θὰ ἐπανέλθωσιν ἐν τοῖς χόλποις τοῦ πρώτου χαὶ κυ- 

ρίου στοιχείου, ἐξ οὗ προῆλθον, τὸ δὲ παρὸν τοῦτο « ἐμπε- 

ριχλεῖον, ὡς λέγει ὁ Μάρουλλος, ἐν ἑχυτῷ τὸ παρελθὸν καὶ τὰ 

μέλλον» θὰ μείνῃ ἀθάνατον, διότι εἶνε αὐτὴ ἡ κατ᾽ ἐπιφά- 

νειαν Τριὰς, ἡ Μονὰς Αἰωνιότης, τὸ ὕδωρ, οὐχὲ τὸ αἰσθητὸν 

στοιχεῖον, ἀλλὰ τὸ ἰδανιχὸν Χάος (Νεφέλη) τὸ προύπάρξαν τῆς 

χοσμικῆς ἁρμονίας, καὶ μετὰ τὴν διάλυσιν χὐτῆς μόνον αἰω- 

νίως βασιλεῦσον. Τὸ χάος τοῦτο ἐξεικονιζόμιενον πρὸς Γοργό- 

να ἢ ὄφιν ἀντιστοιχεῖ πρὸς τὸν ἰδανικὸν Αἰθέρα, τὸν πατέρα 

τοῦ ᾿Αλεξάνδρου, μονογενοῦς κόσμου, γεννηθέντα ἐκ τῆς Ὀ- 

λυμπιάδος, ἰδανιχῇς εἰχόνος τῆς Χρονικῆς ᾿Αιωνιότητος᾽" διότι, 

ὡς ἐν τῇ δὰ χοσμογονίᾳ, ἡ τοῦ χρόνου χκαταμέτρησις ἤρ- 

ξατο ἀπὸ τῆς ἐμφανίσεως τῆς Σελήνης, πρωτοτόκου δὴημι ἰουρ- 

γήματος τοῦ ΕΝ οὕτω χαὶ ἡ ἑλληνικὴ χρονολογίχ ἄρχεται 

ἀπὸ τῆς πρώτης Ὀλυμπιάδος, ἡ δὲ ᾿Ανχτολιχὴ ἀπὸ τοῦ Να- 

βονασάρου καὶ τοῦ Φοὺλ, σχεδὸν συγχρόνων πρὸς τὴν πρώ- 

τὴν ταύτην ᾿Ολυμπιάδα, καὶ ἡ Αἰγυπτιχκὴ ἀπὸ τῆς ἀναρρή 

σεως τοῦ Φιλίππου ᾿Αριδαίου, ἢ μᾶλλον τοῦ θχνάτου τοῦ ᾿Α- 

λεξάνδρου. Αἱ περὶ χρονολογίχς καὶ ἑορτῶν διξενέξεις χαὶ μὴ 

ΠΝ αἱ ἘΠ ΤΕ ποώτης ἐμφχνίσεως τοῦ ̓ ρὶσ ἐρίκινςν μος 

σεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τὸ ν Τὴν τοῦ Θχοωρίου φωτὸς 
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πόλεμος τοῦ Βαρλαὰμ. πρὸς τὸν Παλαμᾶν τόσον ἀνόητος, ἀ- 

φοῦ ἐξ αὐτοῦ τοῦ πολέμου χρονολογεῖται ἡ Δυτικὴ ᾿Ανχγέν- 

γησις, οὔτε αἱ περὶ Τρωϊκοῦ πολέμου καὶ Ὁμήρου χαὶ βιργι- 

λίου διενέξεις ἀργῶν διδασκάλων φλυχρίαι, ἀλλὰ ζητήματα ὑ- 

ψίστου ἱστορικοῦ ἐνδιαφέροντος. 

Εἰς τὸν Τρωϊκὸν κύκλον ἀνάγεται χαὶ ἡ χχτωτέρω δημο- 

σιευομένη Φρικώδης Ὀπτασία, ἐν ἢ ἐξεικονίζονται οἱ Ῥρῶες 
, 

» τ 

ὡς χαταχθόνιοι δαίμονες πολεμοῦντες τὸν ἑλληνισμὸν, καὶ ἐπὶ 
᾿ ε 

τέλους νιχῶντες αὐτὸν ὡς Σταυροφόροι καὶ Τοῦρχοι. 
΄, "Ὁ 

Εἰς τὸ λατινικὸν ποίημα τοῦ Πελοποννησίου Στρατιώτου ἐ- 

πισυνάπτων καὶ τὸ εἰς Ὅμηρον ᾿Αλέξανδρον ἑλληνιχὸν ἄσμα τοῦ 

Αἰ λλατίου (1), ἀναγκαῖον χρίνω νὰ προσθέσω καὶ ὅσα ὁ φιλόπα- 

τρὶς Χῖος γράφει πεοὶ τῆς ἐν τοῖς μυστηρίοις τῆς ἑλληνικῆς 

ἑταιρείας μυήσεώς του ἐν τοῖς ἐρειπίοις τῆς Βολισσοῦ, ἔνθα 

ἐπιδείκνυται ἔτι παλαιόν τι ἐρείπιον ἀποχαλούμενον « τὸ σκο- 

λειὸ ἢ Διδασχαλειὸ τοῦ Ὁμήρου » (2). Ἧ ἐν Χίῳ συγχώνευσις 

τοῦ ᾿Αλεξάνδρου πρὸς τὸν “Ὅμηρον δηλοῖ ὅτι ἐπεχράτουν πα- 

λαιαὶ παραδόσεις ἐχτιθέμεναι εἰς τὴν μέχρι τῆς ἑλληνικῆς ἐ- 

παναστάσεως σωζομένην συλλογὴν « τὰ πάτρια τῆς Χίου », 

(1) Ὃ ᾿Αλλάτιος, χαίτοι χαθολικὸς τὸ θρήσχευμα, ἦν πατριωτιχώ- 
“ μυ 7 « ΠΣ ΡῚ Ἅ ,ὔ τ ᾿ 

τερος πολλῶν ψευδελλήνων ὑποχριτικχῶς ἀποχρυπτόντων μέχρι νῦν ἐν 

τῇ ἀλλοδαπῇ τὴν ἰδίαν πατρίδα ἐξόχως τιμηθεὶς ἐν Ῥώμη, φέρει τὸν 
- Ὅρος ἣν Ν, , - 3 τ 3 , 

γοῦν ἀεὶ πρὸς τὴν σεδασμίαν τῶν ᾿Αθηνῶν ἀκρόπολιν 

(Λυμοπάγαπι Ἀγοοπὶ ψοπουδηάαπι σ. 298), καὶ ὑπερηφανεύεται ἐπὶ τῇ ἐκ Χίου 

χαταγωγῇ τοὺ « Οηῖιι8 5ιπ|. ΒΟΠΟΣ 5ἱ 4υϊ 6ϑΐ, Ομ ̓ ϊ5. {υοπάπ5. Οΐομ, ᾳιιὰδ 

ὯΙ σφροῃιὶΐ, δὺ (ὉΥΪΐ, οἵ ἴῃ 48 πιδίογι ΠΊΘΟΓΠ, 4ιδ6 ΤΟΙ σι βιηΐ, ΤΘαυϊδϑοιηΐ, 

ΘΟἸ]δ 115 ᾿αποῆοὶί5, 80 πιου {5 οὔτοῖβ Βοπογαίθ.» σ. 299. Τὸ χύριον ὄνομά του 

φαίνεται ᾿Αλλατζῆς, διότι καὶ τοποθεσία εὕρηται ἐν Χίῳ χαὶ νῦν ἔτι 

᾿χαλουμένη ᾿Αλλατζεϊκα, ἀπὸ οἰχογενιαχοῦ χτήματος. 

(1) ̓ Αλεξ, Βλαστοῦ, Χιαχὰ, ἐν Ἑρμουπόλει 1840, τόμ. Α, σ. 29, σημ. 
’ ἑὰ". 



β΄. ΕΣ ΩΤ ἘΠῚ 
Α ᾽ ε 2 

περιέχουσαν τὰς αὐτὰς μυθολογικὰς ἱστορίας πρὸς τὸν ᾿Αλέ- 
Ν 

ν( ΠΡ ΝῚ 

ξανδρον συνδεομένας, ὃς καὶ τὰ γνωστὰ Πάτρια τῆς Κωνσταν- 

τινουπόλεως (1)" μέρος τούτων εἶνε χαὶ ἡ διήγησις περὶ τῆς 

χόρης Εὐμορφίας, καὶ τοῦ πρὸς ταύτην ἔρωτος τοῦ Δράκοντος 

βασιλέως τῆς ᾿Αρμενίας, ᾿Αγαπητοῦ τῆς Δωρίδος χαὶ τοῦ ἥ- 

γεμόνος τῆς Ταρσοῦ ᾿Αναστηνίωνος. Ὁ γαλλιστὶ συγγράψας ἐν 

ἔτει 1006 τὴν ἱστορίαν τῆς νήσου Ἱερώνυμος ὁ Ἰουστινιανὸς 

ἐχθέτων τὴν διήγησιν ταύτην, ἀναπολοῦσαν τὰς Στρατιωτιχὰς 

ἐποποιΐας, προσθέτει ὅτι ὁ Μέγας ᾿Αλέξανδρος ἐπισχεφθεὶς τὴν 

Χίον ἔλαος τὰ ἐν τῷ ναῷ τοῦ ᾿Απόλλωνος χείμενα ὅπλα τοῦ 

πατρὸς τῆς Εὐμορφίας Σκληρίωνος (2). Ἡ διήγησις αὕτη καὶ 

ἡ ἔτι περισωζομένη ἐν τῇ νήσῳ ὀνομασία « Γέφυρα τῆς Κό- 

ρῆς » χαὶ « Πύργος τῆς Κόρης » δὲν θ᾽ ἀπετέλουν τὴν βά- 

σιν ἱστορικοῦ γεγονότος συνδεομένου πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον, ἂν 

ἡ Χιαχὴ ἁγιογραφία δὲν παρεῖχε πολλὰ ἄλλα διδόμενα εἰς ὑ- 

ποστήριξιν τῆς παραδόσεως αὐτὸς ὁ ἅγιος ᾿ἸΙσίδωρος συνδέε- 

ται πολὺ πρὸς τὸν ἅγιον Δημήτριον, ἡ δ᾽ ἔτι χαὶ νῦν ἐξόχως 

λατρευομένη ὑπὸ τῶν Χίων χαὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων Πανα- 

γία ἡ Μυρτιδιώτισσα ἡ ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ Μονομάχου ἀ- 

νακαλυφθεῖσχ ὑπὸ τῶν χτιτόρων τῆς Νέας Μονῆς, ἀπετέλεσε 

μέγα ἐκκλησιαστικὸν σχάνδαλον, τὸ ὁποῖον ἐπλήρωσε διὰ τῆς 

χαθαιρέσεώς του ὁ πατριάρχης Μιχαὴλ ὁ Κηρουλλάριος, καὶ 

διὰ μακρῶν ἐξέθετο ὁ Μιχαὴλ Ψελλὸς ἐν τῷ μεγάλῳ κατὰ 

τοῦ ἀλχημιστοῦ πατριάρχου χατηγορητηρίῳ αὐτοῦ λόγῳ. Ὅοσ- 

τις εἶδε τὴν Μυρτιδιώτισσαν τῆς Χίου, εἰκονιζομένην χαὶ ἐν 

τῷ χτιτοριχῷ τῆς Νέας Μονῆς, ἀναγνωρίζει τὴν αὐτὴν ᾿Αθη- 

γιώτισσαν πλατυτέραν τῶν Οὐρανῶν, ἣ μᾶλλον τὴν ὑπὸ 

(1) Αὐτ. Α,, σελ. ς΄. 

(2) Αὐτ. Β, σελ, 40--46 σημ. ᾿ 



ἘΝΑΥΩΗ, ρξ γ΄ 
Ναρούλλου ὑμνουμένην ᾿Αιωνιότητα (Λοἰίοτπίξαΐοια), μὲ τὴν 

διαφορὰν ὅτι τὸν περιελίσσοντα ταύτην δράκοντα ἀντιχαθιστᾷ 

ἐν τῇ Μυρτιδιωτίσσῃ στέφανος ἐκ μύρτων᾽ εἰς τὰ μύρτα ταῦ- 

τα ὀφείλει τὸ ἐπώνυμόν τῆς χαὶ ἡ τῶν Κυθυηρίων ὁμώνυμος 

Παναγία, ἡ δὲ ἱστορία τῆς ἀνευοέσεως τῆς τελευταίας ταύτης 

εἰκόνος εἷνς ἀπαράλλακτος πρὸς τὴν παρὰ Πχυσανίᾳ διήγησιν 

περὶ ἀνευρέσεως τῆς ὑπὸ ᾿Αριστομένους ταφείσης ὑδρίας τῆς 

περιεχούσης τὴν τελετὴν τῶν μεγάλων Θεῶν ὑπὸ τῶν ἐπὶ 

Ε᾽ παμεινώνδου ἐπανελθόντων ἐκ τῆς μακρᾶς ἐξορίας Μεσση- 

νίων (1). Εἴδομεν ὅτι ἡ ὑπὸ Νόννου ὀνομαζομένη ᾿Ολυμπιὰς 

Σελήνη εἶνς ἡ αὐτὴ τῇ Περσεφόνῃ" ἐκ τοῦ συνταὐτισμοῦ ὅ- 

μως τῆς Μεσσηνίας θεᾶς πρὸς τὴν Μυρτιδιώτισσαν, ἐξάγεται 

καὶ ἕτερον σπουδαῖον πόρισμα, ὅτι ὁ περὶ γεννήσεως τοῦ ᾿Α- 

λεξάνδρου ὑπὸ τοῦ εἰς δράχοντα μεταμορφωθέντος ΓΑμμωνος 

μῦθος δὲν ἦν Αἰγυπτιαχὸς, ἀλλὰ καθαρῶς ἑλληνιχὸς, διότι οὕὔ- 

τῶς ἐγεννήθη, χατὰ τὰς Μεσσηνιαχὰς παραδόσεις, χαὶ ὁ ἥρως 

αὐτῶν βασιλεὺς ᾿Αοιστομένης (2). Ὁ ᾿Αλλάτιος προσάπτων παν- 

θεϊστιχὸν χαραχτῆρα εἰς τὴν Χίαν Παλλάδα, τὴν ἀποχαλεῖ διὰ 

τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος ὃι οὗ χαὶ οἱ Γνωστιχοὶ ἀπεκάλουν τὴν 

Αἰωνιότητα Γοργόνα, Δρακοντολέτειραν, χαὶ ἀρσενόθηλυν 

ὡς οἱ Ὀρφικοὶ ὕμνοι καὶ ὁ Μάοουλλος ἐν τῷ εἰς Παλλάδα ὕμ- 

γῳ, προσθέτων ὅτι εἰς προφύλαξιν τοῦ υἱοῦ τῆς Ὁμήρου ᾿Α- 

λεξάνδοου ἀπὸ τῶν γιγάντων Ρωμαίων μετέοαλλεν αὐτὸν εἰς 

(1) « Τοῦτον οὖν τὸν ἄνδρα ἐκέλευεν ὃ ὄνειρος, ἔνθα ἂν τῆς ᾽1- 

θώμης εὕρῃ πεφυχυΐαν σμίλχχα χαὶ μυρσίνην, τὸ μέσον ὀρύξαντα αὐὖ- 

τῶν ἀνασῶσαι τὴν γραῦν (Δήμητρα) ». Παυσ. 1Υ̓́, 27. 

(2) « Νικοτελείχ γὰρ τῇ μητρὶ αὐτοῦ δαίμονα ἢ θεὸν δράχοντι 

εἰχχσμένον συγγενέσθαι λέγουσι" τοιχῦτα δὲ καὶ Μαχεδόνχς ἐπὶ Ὀλυμ- 

πιάδι χαὶ ἐπὶ ᾿Αριστοδάμχᾳ Σικυωνίους οἶδα εἰρηχότας. » Παυσανίας 
1, 14, 4. ͵ 



ο ξ δ΄. ΕἸΣ ΤΩΤΙΤ 

ταπεινὸν ἑρπετὸν (ἀσχαλαθώτην), εἰποῦσα αὐτῷ ἕνα χκρουδῇ ἀ- 
πὸ τῶν ἐχθρῶν, μέχρις ὅτου ὁ Ζεὺς εὐδοκήσας ἀποστείλῃ τὸν 

ἀετὸν αὐτοῦ χαὶ τὸν ἀνυψώσῃ ἐν τῇ θεότητι. Οὗτός ἐστιν ὁ 

ὑπὸ τοῦ δράκοντος περιελισσόμενος ἀφανὴς βασιλεὺς, ὁ ἐν τῷ 

ὑγρῷ τόπῳ βιῶν, ὁ τοῖς πᾶσιν ἀφανὴς, ἑαυτῷ δὲ καὶ τῷ θεῷ 

μόνῳ γνωριζόμενος τῶν βυζαντινῶν χρησμῶν τῶν ἐπ᾽ ὀνόματι 

φερομένων τοῦ βασιλέως Λέοντος τοῦ Μεγάλου. 

᾿Αφηγούμενος μετὰ πολλῆς λεπτότητος ὁ φιλόπατρις Χῖος 

τὴν ἐν Βολισσῷ μύησίν του, ἀποτείνει χαὶ συμθουλὰς πρὸς τὴν 

ὑπ᾽ αὐτοῦ δῆθεν πολεμουμένην πάτριον ἐχχλησίαν, ἵνα διχτὴη- 

ρήσῃ μετὰ πολλῆς προφυλάξεως τὸ μέγα μυστήριον ἐξ οὗ ἐξ- 

αρτᾶται ἡ σωτηρία χαὶ ἡ τιμὴ τοῦ ἑλληνισμοῦ, ἐπισυνόά- 

τῶν φοδερὸν ἀνάθεμα χατὰ τῶν βεδηλωσόντων τοιοῦτον μέγα 

μνημεῖον: « Φυλάξετε τὴν φιλολογικὴν ταύτην χόνιν ἀπὸ παν- 

τὸς χαχοῦ. Στέφετε ἐτησίως κισσῷ καὶ μύρτῳ καὶ δάφνῃ τὸ 

ἱερὸν κτίριον. Σκορπίσατε εἰς τὴν γῆν ἄνθη, καὶ χύσατε οἷ- 

νον. » ᾿Αλλ ὁ ἀναγνώστης θὰ λάδῃ καλλιτέραν ἰδέαν τῆς με- 

τὰ τοσχύτης περισχέψεως περιγραφομένης μυήσεως τοῦ περιω- 

νύμου ἀνδρὸς, ἀναγινώσκων ὁλόκληρον τὴν ἰδίαν αὐτοῦ ἀφή- 

γήσιν: « Α τνἴοο αποάδιῃ ΒοἾ18850... 41 δά πᾶθο ἐθιηρο- 

τῷ ΒΟΠΊΘΠ ἴϑια ΔΙ] ΟΙ, οὐ Ραμ βουγαῦ ΗΟΙΊΘΙΪ. Ηοπιθ- 

ΡῚ δηΐπὶ ἀἸοϊψιν, Ἰἄααθ πὸπ 8|1ἃ γαύϊομθ, Ϊδ1 αὐοά, πα 

ἴρ81 ἴϑῖὰ ΓΦ. 10Π 6 νΘΥ Βδτηᾶ ΡΘΙ Ἰη8Ππ15 ἃ ραΐγθ {110 ἴῃ 

πἀπίνθυθαμι ὑγδάϊία, ἨΟΙΛΘΥΙ 101 ᾿ποῦπϑ118, νἱΐαθ ρΥΟρΡΤ68- 

5.8, 80 ΡῬΟΙΟΡ νἱΐαθ Ῥᾶ18 ὑνδηβδοία ἴσον, Οὐπνθπιθηΐ- 

θὰ5 γ᾽ αὉἹ ἀλοδηππὶ οδίθπαππὺ ἡπάθτα απϑοάδηι, 80 ταὰ- 

ΓῸΒ ὑθιηροῦ 8 δαἀδοϊίζαίθ ὀοπϑατηρίοβ, πὶ παΐαηΐθϑ, οὗ [δῃ- 

ἔπα ἢη0π ἱπορίπα αὐϑάδπι τηϑύθυϊαθ ἀἸΒβο θη άο5 ἰαχδύϊο- 

π6. [ΌΪ νἱύϑιη δρῖβ8θὸ Ηοιηθαπὶ ὑσαάπηῦ. 6 Ποὺ δυαϊνὶ, 

ἄστη οβ8θπὶ ΟἿ, οοηΐοϑύϊπι ΗΠ ΟΙΊΘΙῸΒ γϑΥβ5 δάγο]ανὶ: 1π- 

ΡΎΘΒΒΙΙΒ. γἱθθηι, ἃ πιαοϊβύγαία αἰ ΒΥ 1, αὐ΄ παῖπὶ ΤΠοβδα- 



ἘΣ Τ Ὠὐτίης οἔ ε΄. 
γαμὴ ἕδη δῆ ααθπιὶ γθοθηίου οδὐοπάογοηῦ, ᾿)ποππηὺ ΠΙ]ΑΓ 68, 

ΘΟΙΠΙποπβγδηῦ. ἴΠ0 νἱάϊ, ἸΟ0Ο1 1118 δυγῶ, δία δηίϊαα]- 

ἰαΐθ οοιηηούιδ. ἸΠΘΙΊΟΙΓ 1{Π1|8 ἔπῦ86. αἱ ἰαηίαμη ἀ6- 

Ὀθπὺ ΟἸΏΏ68 Πδύ]Οη68, οὗ ρυδθοῖραθ Οὐνεθοῖα ἰοΐα, ἃ Πὴ0 

ἶρδθο αἰδύγδούιβ βύθι!, ργδθβοηΐθπ Ογεθοῖαθ οδ]ιη ἐδέθη, 

ΘΟ α5818. οὐϊαηιὶ ᾿ΔΟΥΥΠ.ΪΒ ΘΟΙ 56 ΙΓ αὐ18 Βα. ἀ ἀνοπθγαῦ τ- 

δι ΤαΘΟΙτὰ Θἰπβ θη) ΥἱΒ6η41 ἀθβί ἀθυ1]0 πηοί5 Ν, Ν. Ἰορῖ- 

ἀυπη) 88π6 οἀραΐ, 80 [οϑύϊναηι. ΘΘΥΥΓΘ. ΠῸΠΊΘΥΪΒ, ἰΟΠΡΊῸ 5 

οὐϊαπὶ οοπέίθχθυθ ΟϑΡΘΠ, 81 ΠΙοογοῦ: δοαύιβ, οὐ ργοιρίαβ 

δα ἀ6]1 0148, 84 ΘποΙθβ, δα ομμηΐα. απὸ 1116 4π851 ἔπ- 

ΓΘΠ8, ΘΥΌΒΟΒ {1108 ΠῚΠΤΟΒ ΔΙ ΡΙΟχαΐαβ, Θχοβου]αίαν : ΒῸΠΧ 

ΒΟ]. (φαϑηΐαη ροΐουαῦ γοῦθ οοπίθπαθθαί, ατι851 πηῖγθ1- 

85 ΟΥ̓ΙΒ ΘΧϑααῖϊ οὐ) ἔθ] 1οἰββίπια γα ἄθγα, ΓΘΡῚ 18. 10515, 811- 

ἸΙοϊβαθ. ΒΡ 0515 ΤΠ] 18. ἀΘϑΙ ἀ θυ Ὀ]]Π1ΟΥδ, 4001 οὐ τηϊ- 

ὮΣ ἐμποϑαῦγο ρούϊονα, βϑρύθμι Οὐ Ἷ8. βρθοίδοι β δα μγδθὶ- 

Ἰῖοσα. Τουὶ ππῖπ8 δθϑίιβ ΤΥ ἱπηρούι ἃΓΌ65., οὐ 1πη88- 

Ϊἴδθ βαθὺ δοϑογρίδθ, ρυθοῖριῦ! πιοηύμαμῃ ἀδοῦγϑα ἰοῦ ΓΘΡΌΠΙ 

αἰδαοπιαΐα, ἐοὺ ΗδΡοΟσπ ᾿πβίρ 18, ὑοὺ πιϑρ ΠΟΥ ΠῚ ΠΟΠΊ ΠῚ, 

Θούα Θὐϊαπι 4108 [2.605 5105 ρῬυίζεαν ῦ, οὐ δαογανι δηϊ- 

ααϊίαβ ΟΟ]0581, ααδδβαΐα δία αἰβύγδοία, σοηοϊάθγαηύ. ΝΙ- 

Ἦ1 οϑὸ δὰ ποὺ οοϑὶο, φιοὰ θη ρυ]βοίαν ΓᾺ]Π15. Τὰ, 516 

αυνα8 δᾶάμππαο Ὁ ἨοΙΘΓΟ 050 8ηη18 ἴθι θ. 1}1}10 686 

ἀποχραρηδθ 118. 

ἐν. ΝῸὰ ΦΔοΥ 5 ἴτϑ, 60 ἰρηΐδ, 

ποὰ ρούαϊὁ ἔθυγαμη, πὸ δάδὰχ δθο ογο νϑἰπδβίαβ. 

ἘΘΙΙχ 80] απ, [ϑ]]οἰββίηα τπᾶθτα, αὰᾶθ 501 Ὑ8}8 ἡϊυὰ 

Θ]οαπθηὐθο βἰπηα]οαῦαμα, ἀοούλΙ πϑυαπη οπληΐαπι ἰοηΐθι, οὁ- 

τηΐθι5. αἱ Ῥοϑὲ ΘῸΠῚ ΒΘΥΠΊΟΠΐ8 ΠΒΌ͵Τη, 80 ΤΑ ]0η15 Π6 0 6Πη- 

{ἰῦιι8, αὖ Ὀ6π6 Ἰοαποιθηΐαῦ, θθπθαιθ τγαὐιοοϊ πγθηξαγ, 6- 

ΧΟΡ] ἀπϊοιτη ἃ 606]1, οὐ ΘΠ ΡΟΓ ΤΏ ̓ ΠΟΟΙΠΊΠΊΟ (15 1ΠῚΠ11- 

ΠΘπ, 86 ΠΙΡΘΥαπὶ ΘΟηΒουν δέϊδ. ΘἸδη ΤῊ ΠῚ 1Υ]14 18} Θο0- 



ο ἔ ς΄. μὰ ἘΥ  ΟὟ Τε 
οἰδαῦ5, σπδηὶ ἰϑίο τ60 ρϑοίογθ, ἰδύο φιπῖπιο ν ΘΠ Θ πὶ ἀθἔθῃ- 

δαπι. ΠΙὸ ἰολίθ ροϑῦ ποούαι πᾶβ 1188 ΥὙἹρὶ]1885, ροβὺ ἰοῦ 9 

ἀπ ]αΐοβ ΙΔ θΟΓ 5. ἴθ αἰβροποπάδ, γ8] οομιροποπάα [{Πὲάθ9 

φυϊοβοοθαῦ: πἴο οουν θοαὶ ἴογίο ουᾶῦ: πὸ ἀθίθδβιυσα. οδρι 

ἀφο!παθαῦ; {ΠΠπὸ αἰδύθηθι ρθᾶ68 ὑοβριοιθθαηῦ. 001, ἃ] 

οΔΙ απ 5. 1116. αὶ οἰατίαθ 1140. βαθρῖαβ 1Θη1015 ΠΠ ΘΓ 15 60}- 

Βρα Γοαΐαθ, 56.010 18.) Δα  ΘΙβα 6. ΘΠ η185. ΔΘαυραύάπαδθ, ο0- 

οΙαἀοραπίανΡ. Ηΐὸ ρεϊμπιαμη ἀββαθροηύῦθμι ὅϑὅοϊθη ΘΧΟΙρΡΙθ- 

Ὀαῦ, 11|ὸ οοοϊάἀθηΐθιη γοποιαθαῦαν. 6 11χ βοϊαμῃ, ἔ81101551- 

ἃ τπάθγα, [6] 1068. γῸ8 ΠΟΙ 68, αῸ10 08 μᾶθο. οοπίϊπυο 

ΔΒΡΙΘΘΥΘ 8δὺ ἔπ. ρΡοβ886 ἀαύαμῃ οϑῦ. ΡΙασα οοηδηΐθιῃ α106- 

ΓΘ, οὖ γδποῦπι ΄αϊάἀδηη Βοπδηΐθιῃ ΥἸΒ8 ποβίθι, ΘΧ ᾿ΠΠΡΤῸ- 

ΥἾΒ0 ΟΥ̓Β. ΘΟΙΡΙΘΒδιύ, Ηοχίαμηα!, αὖ Θ]ορῖο ἸοοαΠ 6ΧΟΓ- 

ποὺ: 489 ἀϊχϑιδῦ ποὴ δὰ αϊσηϊαίθιη Ηοιηθυίοαθ ἔὰρᾶθ 

ατοΐα, 51 αυϊὰ ργᾶοίοεθα παθουοϑῦ, δαϊοογθῦ. Α ἀαϊτηι5 οὐ - 

ΘΗΝ οδ᾽ αν: απὸ 116: ῬαΓδβίτηῦσσμῃ ᾿ἰδύστμη ΜΙ βδΥ απ ΒΟΥ- 

ἔα] χη, ΟἿ) θη ρογΘ 1080, δίαπο δηαπιίαίθ ἀθοθυίαπίθμ 

Ὧ6 ΘΟΠΒΡαΓΟΘίΪθ: π6 βθάρῃ Οτγαὐδγλαα ΡΟ] αδ.15. ϑουγδ- 

ἴ6 γΟὈ15, βουνδΐθ ἘΠΊΥΘΙΒΟ ΟΥΙ δΔῸ οἸηπὶ ᾿πϊπνῖα ᾿ἱπἰδοίαμῃ, 

Β1 ἢἸΘΥῚ ρΡοίοϑύ, αἰνίηματη ορβ. ἢ πὰὸ ΠΟΠΪΒδ1Ὶ Ναβαναμα ἃ- 

᾿πτη 18 δαιίι5 810. ΠΟΠΡΘ βἰηῦ ρϑοοιᾶ, ἰΟηΡ6 δἰῃηῦ Β0Γ68. 

ΠμΔΡῚΒ 51 418 ὁροϊ θυ, 880 Ἰοοο, 8604 οδπίρ τϑϑυϊ αν. 

Οδοιηθηΐία ἰρ88, 4086. ἴθηραβ δχύονααθύ, ααᾶπᾶο ἴῃ δα- 

Τοᾶὰ ἘΓΏἃ ΘΟΠΒΟΥΥΔΙῚ ΠΟ ῬΟΒβΒαΠῦ, ἢ ἘΠῸ ΔΗΡΆΪ]Ο, 564 τη0- 

ἀοβίθ σθροηϑηίαν. ῬαΪϊγ85 ᾿ἰδύθ ΠΟΥ ΑΥ 18 π6 τηᾶ]6 ἃρθδΐ, 

εἀγοίθ. Αὐδηῆθδβ, 81 αι86 ἔπουϊηῦ, Ρ] πη, 564 ΘΠ 6 α1- 

τηογοΐθ. β'θιηθὶ 1π ΔΠπΠῸ ποαᾶθΡδ, μιγγῦο, ἸΔΌΣΟΘΙ6 ΘΟΥΟΠδ- 

ἴ6 ; Ποβοι]}8 [θυγᾶπὶ ΔΒΡΟΙΡΙίΘ; Ὑἱη0ὺ [θαΐθ. 51 418 00Π- 

ἔγα ἐθιηθυαυϊο Θυ55 ἴπβ88 πᾶθ0 ποβίγα ὙἹΟ]Υ, 111 δααᾶ, 

Ἰρηϊααρ ᾿ηἰογαἀϊούαμα οϑίο. 



ἘΠ ΣΑΥ ΩΥ πὶ ρξζ΄ 

δ10 ΠΑΡ τοὰ8, οὐ του 8. δι αὐἰάαυϊὰ αὈϊα0 

Ρωμδραπὶ ΡΟύΪΒ οϑύ ἴθυθ, ραύϊαιθ γθα8. 

510 τϑὰβ, οὐ ῥ᾽] υβααδιῃ πιο 8: βιῦ αὐϊάχα!α ἴῃ ΟΠ 

ἸΠΥΎΘΉἶἾΒ56. Ροῦοθβ ΟΥ̓]. ΒΈΡΡΙΙΟΙΙ. 

Απἰπηαπίϊ Ὀτιΐο, δῦ γΘη6η080 πο τηϊπῖπηθ ραὐθαῦ, πὰ]- 

108 Ἰοοιι8 ῖ0. 51 ἔπθυῖ ἰηὐγα ΠοΙδπι, τηθαπιπὶ ἀἰἸβε απηρᾶ- 

ἴΣ. Νοὴ γοδὶβ τϑρμᾶ, 

ΤΠ γάϊα, ΠῸΠ Τ]ΔΡῚῊΪ ῬΟΌΪΟΥ 81} ἔαιηα ΟὙἹἹΡΡΙ. 

Νοπάᾶάππι {Ἰπῖ5; οὐ ΠῸΒ αἰβίγαχιτηι8 γΥ6] ᾿ἰηγιαμῃ. 1110 

ΠΟΥ͂ΪΒ Ο501}18, δίαιιθ ᾿ὐθυαῦβ δι ρ] οχίθυ5 Ἡ Ι Θγ10 βαϊαἰᾶ- 

ἴο, οὶ 859 γθοθρὶῦ. Θυϊα μῖο τϑίθυτθ βαβρίγῖα ἢ Θαϊά 1ὰ- 

ΟΥ̓Δ ἢ Θυϊὰ τηοΐαβ, απ ι18. 1116 ΡῸῚ ἰοΐαϊη ποοΐθιῃ 1Π- 

αυϊοίαγι ἢ δαπμημηο τηᾶ8π6 ἰᾶπατο, μοάθγδαθπθ ὁΟ]] 6 οὐ8. θοαὶ 

ΟΟΥΟΒαγιῦ. ΝΟ ἀἷὰ οὐ 'ἴπ ΤΠἸΣθθΙα Ὑϑῃϊπβ. » (1). 

-τττάῖϑ»--- φ---- 

ἘΠΙΒῚΙ ΟΑἸΠΕΝΤΙΙ ΑΜΡΗΒΑΤΕΈΝΒΙΒ ΗΠΕΌΤΟΒ 

ΤΙΠΒΕΙ1.05, ΠΟΒΒΕΝΌΑ ΔΡΡΑΒΙΤΊΟ. 

ῬΏΟΡΘ, Π0Π6 τηθ]]οτὰ τΟρῸ 4υ]14 ἐγιβύϊα νδΐθιῃ 

ῬΓοαΙρῖα, ΠΟΙ ἀοβαιθ 11}00685. ἰδ ατΓ 6 ὑππη] π8 ὃ 

ὭΘΒΟΙΟ ΑἸ] ΒΌΡΘΟΙΙ ΠΟΡῚ58. οὔποθ] τηϊπϑηίαῦ: 

ααογα ἐγαμδηὺ δὐϊριαθ ροπάθηςια ἢ] ΒΟΓΟΓΘΒ 

ΠΟΙΤΘ800, πονῶ 6114 ὑγ0Π10Π8, πο ῬΓΟΘΙ1ὰ ΟΘΙ ΠΟ. 

Αβρίοῖο ΠΙδοΙβ. βαρ θπίθμι [πΠ8η166} ΒΘΡΌ]ΟΒΓῚΒ 

Ἡρφοίοτὰ Ῥυϊδιη θη, αὐ ἴονγο ἱπίγομαϊαῦ ΟΥΘ, 

(1) ΑΙΙδΪ, ἀθ ραιτία Ηοπιοῦὶ, σ. 99 --280. 

(2) Ε)ϑι: ΟδΙθπει! Ολνταῖπα, βοιμὰ [ἐν ἀρχὴ τῆς ΙΣΤ΄ ἕχατ,) φ. 79:--84 ν 
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δς ἢι ΕΣ υτί τ ἢ: 

αὖ ταρὶῦ ἔροηΐθ δία οου}18. ἐγαξα]οπέιβ, οὐ 80. 

ΡΠ 5. ἀβρθοῦα, ΟΥΙΒΡΟ.Θ. ἰπ ΟΥΠΘ. ὑγθιηθηᾶι8. 

ρΡαμηαῦ ΔΡΙῸ 51Π|1}18, τηᾶρηδαθθ οχϑϑύθαὺ ἱτὰ 

ΠΟΥ ἀπ8, ᾿ποΘηβδα 16 ἔπ θη8 ἰούῳ αν γαραύατ. 

Θύυάϑυθ Ρ6Ρ ἃγγα ἴθγσοχ Ἰδοίαὺ Βοίποία γοϑοβ: 

«ἘΠ ααϊᾶ ποὺ δϑὲϑ ᾧὉ1 παι Ῥυϊδιηαβ αἱ βοθρύγα ἐθπθθδΐ, 

οὐ δρϑῃϊχ ἢ Ὁ] ἰού οἷαγο 48 βαηραϊπθ ἔγαύγ68 ὃ 

οὐ ραν ἀϑέϊδηδβ οὐ αἀἴρηα οα ὈΠ]Π1θὰ5 χοῦν 

Θυϊὰ οροίάθυθ ἄἀοπηιβ, αἰγίπααφιθ ροῦραηα ΤΎΟΪΔΘ ὃ 

Ἐπ 1Δοοῦ Τὰ, οὐ αἰΐα ἄθαμι ἀρ! αν Υουαηΐ, 

αὖ δίπιοῖβ ἑαπίαπη ΒΡΘΙ δϑύ, οὖ Χαπίαβ, οὐ 1άἃ, 

οὐ 1ὐξὰ5. ραύγαπι 4186 ΠΟ Ῥούμουθ ΠΠΟΥΘΙΪ. 

Θυΐϊ5 Τγοΐϊδη ϑηθᾳαδπι [0 11018. ΠΟΙ. Π15. 1 ὍΘΕ 

Θλαϊ ὃ Προ Τορηατῃ ῬΥΙΘΙῺ ὃ ῬΥῸ Φαριίοῦ, ἀπᾶθ 

ἰαπΐα, ἴῃ Π)γάδπῖοβ 1π]υ τα ἰδία ποροῦθϑ ἢ 

ΞἸΟ ἸΠΟΥΠΠῸΡ ΒΎΪΡΙ Κορ Β ἢ 810 Ρουθ ΤΘΌΟΓΟΒ 

ἸΠ56η81 ΒΙΡΟΥΙ ρούποτθ ἀθθιηχιθ ροὐθηίθιῃ ὃ 

Νοη ραύϊαν ποϑύγαμιη ΘχΟ 41 βῖπθ σἱπᾶϊοθ βθηὗθΠ,, 

40 ἔογαγ ἢ Αρποβοο ΟΥ̓ΔΙΟΡ ΠῚ ᾿ηϑρηΐα ΤΘΡΊΙΠΙ, 

δτάϑαθο Ῥιούμο]9ῖ, οὐ ποηλθη [Δ ]18015 {Π|Χ|8, 

δηθ ααστηααθ οΟαϊππὶ ποὸπ ἰούΐω οπχθπίθ γθοθβϑὶί. 

Ησοο ταΐπὶ ἀρια τηᾶπ65 βυθοίαμη οΘἄθ ΒΟΓΟΓ 6 ΠῚ 

ΠΔΥΓΠ 6 ΠῚ Π]ΘΙηΪηΪ, ἰαύϊοο5 Ἰρηαῦᾶ ὈΥΪΙΒα Δ ΠῚ 

πδι5188θί, Τγοΐδη ΘΧοβαπὶ ῬΥΪΘΙ 4116 ῬΘΓΘΙ ΡΠ 

οὐ {ταὐλο5, ὑούδιπαιθ ἀοϊααπι, ΒῪΪΡΊοΒα 16. ποροῦθβ 

αταϊογαμη ἰπ514115 οὐ ποία ἔγαυσαθ υἱἹΡΟσΠ. 

ϑϑααθ ἰρβᾶμη Δϑϑοϊάδθ δὴ] οι 1588. ΒΘΡΌΪ]ΘΙΓΟ 

βἷο οοὐγΐθ οβὺ. 08 πιο, Βα θ 465, νῸ8 ἰουΐθ ἔπαγθηΐθηι 

ἴῃ Πάπδοβ, (6 ἰ6 Ἰ)ιίομι, οὐ ἐπα πυμηΐηα 1010 

αἸέοτοιι, ἔγααὺ ΔΌΧΙΠο οὐ πιθ] 1 ΟΥἹθῈ8. ΔΥΠῚῚΒ 

δἱ ΒΒ ᾿ΠΥΪΒῚ ΒῈΡΘΙΒ ὕπ᾽ βίρῃηᾶ ΒΘΟΌΘΙΔΙΙ. 5 



ΒΈΣΑΓΡΩ ΒΊ. ρ ξθ΄. 

Ουϊὰ ἔαγιῦ ᾿ηΒαΠ18 Ὁ [8Π| [πὶ ΟἸΔΟΓ 6. ὑγοπιθ πο 

ΘΘΥΙΏΔΠΟΒ γοοαΐ, οὐ ϑϊροῖα ἐουυαῦ αν. 

Ἐπ᾿ ῬΑΥθ, 6ῃ. 4111 ΠΘΙΡΠΘΌι5, οὐ δοΘῚ 1π ΔΙΙΉΪ8 

ΤΟΙ 5. 10 ΤΟΥ] 68. ΟΟΌ]05, οὐ Ὀγϑομῖα δοίδῃ8 ; 

ὭΘΒΟΙΪΟ αυϊὰ πηραϊίαύαν; παροὺ Ραθ νυ ΡΤ Οθ8 ΘΗΒΘΙῺ 

ΒΔΠ ΡΠ 6. πἰργϑηΐθηι οὗ ρίοθα ἔθυυπρῖπθ {ϊποΐαηι. 

Ουἱϊ τα ῦϊατι5 ρΡοΘπα8 οὐ γυϊπουα βθγὰ τηϊπδίιν ὃ 

Αδὸ 1ρ86 δὰ ὑπιπα]αμη τπηϑρηϊ [ΓΙ θα πἀπι8 Δ. 6}1]118 

Ἡροΐου 10, Βρδυριῦ οἴποῦθθ, οὖ οἰδαθῶ ΒΘΡΌΪ]ΟὮΓΟ 

ΤΏ 18, ὙἹΠῚ Ἰαοοταῦ, δύσι ἀθηῦ Βα Ὁ ἀθηθ 15 οΟϑ88 

ῬΙῸ 5806]18, ὁ ΤΘΌΙΔΟ ἴδοϊπιθ οὐ 4616 Ἰ6ΟΗΪ 

[απο θ5. ἈΠ Π18 Πυμηδπᾶ 1 ΘΒΟΙ ΠάθΓ6. ἸηΘ ΠΌΤ. 

« Μρῃο, 810, οχύϊπούμπι ρούμι βιϊ, ρου 6, θᾶθνο 

ΟἸστΟπ. ἀνθ 6 πὶ Ῥδύγαπη ταρίαιθ ᾿ζθυ απ αιι6. θὰ] 68 

ἀϑυἰββατη ΟὟΡΤ, ἀθηΐηο απο γ ΘΠ ἄρθυθ ΘΟΓΡῚΒ 

ΔΟΘΟΙΡΘ παπῸ" αὐϊπδιηαθ αὐϊπϑι ἐπα νἰγα ἀθγ πα Γ 

γἱβοοῦᾶ, οὖ ΘΟΥ̓ΘΠΪΒ ΠΟΙ ῬΟΒΒΘΙῺ ΠΘΤΡΪΓΘ. ΟΥ̓ΠΟΥΘΙΙ: 

ΠΟ ΟΙηἶδ, οὐ 4180 ππὸ δι Θηὐ 8 Ἰηδ Πα η}τιι8. ΟΒ88. 

ῬΘΥΒΘΟΌΔΙ ΟΠΠΘ. ΚΘ ΠΠ5 ΠΟΪ]ΟΡῸΠΙ, Ρ᾽ΘΠΊ18. ΟἸΠΠ6 {ΠΠΟΤΊΠῚ, 

ῬΘυβά6, οὐ οχοϊπαθῃηι {]Δ1}18, ἔθυσα 6, ἔθη 616, 

Θογθυΐαπι γϑίθυθβ ΤῸ 045, ῬΙΙΔτΊατι6. ΤΟΥ 61] Πὶ 

οχύϊποαηααθ ΕὟΡ ΘΠ ροϑὺ ὑθιηροῦῶ βθηνοῦ ΑΓΡΟΒ. 

Μοαὰθ τηθοϑαι6 δίαγοβ ΒΘ 1, ΟἸΠΘΙΘΒαΘ ΙΩΘΟΥΙΠ. » 

Τηβίαῦ ΑἸΘΧΆΠ ΟΡ ἀἸοὐ185 δία ἀρρούαῦ ἰγ88: 

« 851 ροΐαϊ, σϑυηϑηθ, 5641 ὑπἃ ΡτῸ6]1ἃ8 ααοπαδπηι 

ἄστι βϑἰαθαὺ γϑρπο Ῥυΐδπιαβ, βοθρύγατηαιθ ἑθποθαΐ 

1η0611χ πιαϊύο παίοσατμα Νατγίθ βιροθαβ; 

οὐ πὰπὸ δηΐθ ἃ]105 Ῥοίθσο, πθὺ Οαταῖα ἔϊπηθ 0 

ΔΘΊΩΪη8, ΠΘῸ β'ΘΙηΐπο5 ἔπρίαμι Ὀ6]]αίοῦ Αἰτὶάδβ. 

ΝῚ] τὴ] οὐ 616 ἰπ Ἰᾶπδοβ ἀϊνατηαιθ νἱἀθυὶ 

ὉΠαυϑπὶ δάθο ροίθυϊ οαπὶ ἰοὺ ἀαία ἤιποτα πο ὶδ; 

40 

δ 



“ 

80 

80 

οΟἿ 

9ῦ 

100 

ο΄. ΕΣ ΑΨΤΓΩΤΪΤΉΗ: 

οὐ ραύγιαθ οἰδάθῃ, θυ αβαι6 ἴῃ ῬΘοίορΡο γοΐγο. 

ΗΘ τϊηϊ, α08 σοιηίι5 Εὐιριαθ, α05. 1Π1ώῸ ἀΟ]ΟΓΘΒ 

᾿πβρουαΐα ἀ1605 Ῥυϊδμηο αἰ πΙιοίαθαιθ ρδ ΘΠ], 

4005 ΠΟὈΪ8 ἀράϊξ, ἀπ οου]οβ ἐδοϊθιημαιιθ ἐπ ΠῚ 

ΟαΠ ΤΪ5, ΠΟΒΕ1ΠῚ ἐγα]θοί8 ρϑοίογα ἰθ]ο; 

ΟΠ ἰθ 510 1) Ππ818 ποβδευὶ ἤργορο οδαἀθηΐθῃ. 

Νοο ἸΔΟΠΡΥ 8 τηοάπι8 ὉΠῈ5 ολαῦ, 60. σοῦ τ πδαϑπὶ 

ΡΟΙ Ἱτοΐδτῃ, ᾿πᾶρ 15 Τοϑοπδθαὺ αἀαθϑύϊ θα 148 

ΟΌΠῚ ἐγϑῇθιθ ΘΧΔΏΪΠΠ ΟΟΥ̓ΡΙΒ πα τπηθηῖα ΟἸΡΟΌΠΩ 

ΔΒΡΊΟἴτηιι8Β ἀἰραμι ἃ ΘδοΙάθηῃ, ΒΡΡΒΘΠΠ] 16. ΟΥ̓ΆΟΥΘ 

Ἡροίογτθο ΠΙδοᾶπὶ [6] Υ τα, δ γαΐηοΥα Π11118 

ἀοἴθοϊββο Ἰοοΐβ, δὲ ορϑυΐοβ βαηραϊηθ γαϊίαβ. 

Θύθῖι ἔππὸ ΓΟΙῸ ΔΗΪΠΊαΠ] ΠΟΪ5 ΕΤΙΡῚ Βα 6. τ0]1ο 15 ἢ 

Θύθιηγο ἔπ|5586. ῬαύῚ οὐ ἰθ, ΘΘΥΠΠΊΔΠ6, ΒΘΡΌΪΟΝΓΟ 

ΟΟΠαΙτη5 Ὁ Ὠΐο νἱδὶ θ6] τη, ραύδαιθ βα]αΐθιῃ 

Πα ΊΘΙΘ, οὐ 1101 ῬοΥΐὰ8 ΔΡΟΥΛΘ δἰ ΡΆΠΠΟ. 

Νρο Ἰοπρο πἰμηϊαπὶ ροβϑὺ ὑγιβϑύϊα ἔσπονα, οὐ ἱριθβ 

Ἡθοίουθοβ ᾿ὔθυ τη τπηοϑϑὺϊβ ββδιβῦθθθ ΓΘ ΌῸ5 

ΟΟρΊπηα", οὐ αἴτο δὰ πα Ὀιιδία, οχίϊποίθ, γΟ ΘΙ}, 

ΤΥΊΟΙΪ]6, οὰπὶ ᾿ΔΟΙΤγτΩΪ8, πὸ σα]ηθτα ἤθηιθ θϑάθπι 

ἴδούα τηϑηα, δἷο τηορϑία δ᾽ ΘΙ 18 1118 γ006. 601 6]88, 

οὐ ραίγϊαπι δηςααπι, δἰπλ] οὗ ΡΌῸΠῸΒ ΟἸΠΠΘ ΒΙΡΘΡΌΠΙ 

ον η5, ΠΠΔοάβα6. ἀοτμοβ, ΤΊΟΙΔη]16. οϑαθηΐθμι. 

Ταπο ΟὈΠ 8 ορὸ Ῥυϊαιηΐ, ραίγϊθαπθ, Ἰη6 1480 

ΔΡΟΥΘΟΙΟΥ ἴΘΙΤῸ ΠΥ ΘΠ 61 ΠῸ]1]|ὰ ἀὐπλα {ἰπηθηύθιι, 

ῬΙΟΤΙΠΙ ῬΘΡα6. ΔηΪπηδτη 506] τ αδπι Ὑπ]πουᾶ ὙἹΟΥΟΥ 

67601, οαπΙ θαβαπ6 4641] ρΡοΟρα]δηθθιι5. αὐ; 

Ροβὺ 1Ππ4 ἰαΐθου. ἐγιβύθιη π16 υἱπᾶϊ]οθ ὁ ΒΈΠη, 

αἴγδαιθ 6] {1]1, οὐ οϑοὶ αὶ ἐθ]ηοπο ογθαΐο. 

Ποία] ἀπὰ ἄποβ ἱπ ἐν ϑέῖα Τανίανὶ οἴμαθα 
Πανάδηϊαθ ἢδηηὰβ δία υἱζπα [αἴα ραν θη ἰβ 



’ 

ἘΣ ΤΉΉ. ροα. 

ΠῸΠ Υἱᾶϊ, νἱάθο ναϊβᾶπὶ ἃ Γδάϊο θτ15. ὉΡΌΘΙΩ, 

αἴχψαθ δοαιαύα 8010 πηθᾶ τηθηΐϊῶ ῬΥΟΪΌΓΤΟΣ ἰρυπῦ ἢ 

Τποθηβδιηαιο ἴθοπῦ ΤΥοΐδηι 51πη6 υἱπάϊοθ ΟΥ̓] ἢ 

Το, δΟΡΙΏΔΠΘ, βθ4αδπη, ΠΘῸ ΠῚΘ ΔΒΡΟΙΠΘΌΟΓΘ Ὀ6]|10.» 

ιχιῦ, οὐ θχουβϑῶ ἔγοπμάθη8 ΟΘΡΎΥΪΟ6 τηϊπαα. 10ῦ 

Ῥγοβθααϊθαν ῬΌΘΥ 1π611χ, οὐ [4 ]1 0.5 ΔΥΔΘΠΒ 

ΤΎΟΙ 5. Ἱπροιηϊηδὺ ἀἸΟὗΒ. « Ῥ6Ι ἰαγίαγα οὐ ὉΠ 188, 

ῬΘΙΑῚΘ ΤΠΘΟΒ 010 ΟἸΠΘΙΘΒ, ΤΠ ΠΘΒΑῸΘ ΤΠΘΟΙΊΙΠῚ 

6 Πιιη] 181}, Θ᾽ ΘΙΊΊΘΠ6, [ἌΡΘΠΒ5 ΘΙ θα ῬΘΙ 6168 

ἀοβοῖο, ἐθοῦτη ἀηᾶ ἤδη 8 ἰποθηδα, ΟΥ̓ΘΙΔΌΟ 110 

τηϑθηἶα ΜΙ Υγ ἀπ σα 6 η8, ᾿ΡΒΟΒ6 6. ῬΘΙ ΟΠΊΠΘΒ 

ῬΘΙΒΘαΘΔΙ ΘΧΊ]ΪΟ, οὐ οὐ 61}1 συΐπουθ ὑθυγδβ. 

ΘΟΒΙΡΙΔἃ5. ἔρυτο οχυπαιδιη, Π60 ῬΙΟΘ]18 8᾽80δπὶ 

ἄοπθο ουποία ΡΔ}1 ἐὑγιδίθίαν ατϑθοῖα ᾿ποὔῃ, 

οὐ ραββὶπι ΠῚ 005 δϑαιοὺ ἀο]θίω ἸὩΌΟΓΘΒ. 11 

δορά αο8 ἴα τη8018 ἴα 011685 αἰ ον θαυ ἴῃ ΔΠΠΟΒ ὃ 

Θυΐπ ΡΓΟρΡΟΓδιηι5Ὁ ὉΌῚ 68, ΠΘΙριθθ6, ΟὈ]6 ὑπούαμῃ ἢ 

Θυϊὰ τηραϊίαγο ἢ ἰδοθϑ, σαϊζατη ἀθη155118, οὐ 8ΟΥΘΒ 

ἴῃ θύγαηὶ ΠἸΧΟΒ ΟΟᾺ]08 τηθηὐθηαὰθ ἔαύραβ᾽ ν 

ΤποΙρὶῦ 1116: « ἰδύθηβ ϑαπίάθῃ ΒὰὉ οοτᾶθ σψο]αΐο 120 

ΠΟΒἐΓΟΥ ΤΩ ᾿η516185, οὐ ρουΐϑιη ποοῖθ Ῥ61 ὉΠῚΌΤΘΠΙ 

ΤΥοΙαΠ ΔΓΡΊῚΒ, ἰούοα 6 ̓ ΠΠΤΪ5805 ΔρΊηΪη 6. ΟΥ̓8108. 

οὑτη δι. Π18 ὈΤΓΌΘΙΩ ἴῃ ραύγϊαπι, οὐ ἀθ] γα ἀθουαμ. 

Ἧδθα ποοίθῃῃ ᾿ἰπΐαπαδμη ῬΥΐαηο ΕἸὙΡῚ 846, ταϊῃ 146, 

γῸ8 αἶτθ, οχύϊποι ἐγαΐγθϑ, Δ Ὑτηϊϑαπθ. ΒΘΡΆ]ΕΙ, 12ὅ 

οαπὶ Ῥυΐδιαιβ γοοαὺ πἴ611χ τῇ τορῖῶ ΤΘΌΟΓΟΒ 

αἰτία, οὐ ἴῃ πιϑαϊαπὶ απο οαΐααθ ἴῃ τηθηΐθ τοϑαυγραῦ 

ἴϑθυτθ αθοὺ ρϑόθηι ὈΥΠη8 γ ΘΠ 116. ῬΥΘΟΔΙΙ 

ἈΑπίοθπον, γϑάάίαὰθ Ηθ]θπθη ργοίΐοθαοσθ βυδαθί. 

Νοπ ἐα110 ΑἸηρμτηϑοιβ, ἰα]θηαι6. Πρ ΘΗ 1 0118 81818 180 

ἱπούορδί, οὐ ραῦγι Ὀθ]Π απ ΡΓῸ [ὈΠΘΥ0 ἔγαύγ απ 



ρὸ β΄. ΕΓ ΞᾺ ΤΌ π- 
Ῥσοι 0, Ἰαπἀαίαιθ ἀπὰ 561 βουΐθ ΡΟΥΘ, 

861 ρδέγ τη 56 15" Ὁ]ΟΙΒΟΪ ΔΟΘΥΥ ΙΒ ΔΥΙΤΩΪΒ.. 

Αὐρυϊδ Αθηθᾶβ ΔηΪΠη απ), Βου θη 16. ἔπ α 8, 

1332 Πο05 σομύγδ, ΘΧΟΥΙΓᾺΥ ῬῸΙ Τρ ]α τϑοΐα ὑπηγα} π3 

οὐ γόοοὺθβ γδγϊ86, οὖ αἰβρδν βίης ΓΘΡΏΪ; 

γοραᾳαθ ΡΒ αδίο ΕὙϊρίαπι ἰδηρ θη ἃ ΓΘ ΘΠ. 

ἩΙο Ῥυϊδιηϑ ἴαὐβ οαϑαπθ ᾿πυϊούι8. ΘΟ ΡθῸ 

᾿τηρογαῦ δχροβοὶ ὈΘΙ]1ὰπι, Ρϑοθιηα 6 ΤΟΙ] Πα], 

10. πρὸ πο Ναγίθ πιουὶ βἰαύαϊϊ, Π05 1.888 560. 

Β611α ἰΐοσιπι Παπαΐβ, ἰδουιπηηαθ δ] θοία, ΡΔΓΘΠΊΙΒ 

ΔΥΤηδ, ΥἱΓΙΒα 6. ΔΗΪΠ]Ο5 οὐ 1π8ύ88 Δα αϊτηιι5. 188. 

ΤΌϊη ἔδυιιβ δηΐθ 8]105 ἀϊσογαπι ΟὈ]Ϊδπ5. οὖ ΓΒ 

Απίθμου, βούϊοβ σοοᾶῦ ἴῃ δὰ ἰθοία [πγΘηΐ68, 

145} δα οὐΐο, δυῦ οαρίοβ ρυϑίϊο, ὑγϊβύννθ ρᾶγουθ. 

Οοηγνθηΐαηΐ 806 105 πὶ ραύγαπι] 8810 ποοΐθ ῬΘῚ ὈΠΙῚΌΓ8ΠΙι 

Ῥο]]ἀαπηαβ ἴδοίλ ἱπίθιρυθβ, θο]οπαῖθ, ἔθ 8610 

Απιρμϊδαπιαβ, ἴογιβ “οα]θροπ, ' Θπϑυΐϊβαθθ ποίδπαϑθ 

811ὰ5 Αϑπθᾶβ Ῥυϊαπ σΘηΘΥ, πη ρΡ 1115. 086 

10 οὐ ραΐίοι ἀπομΐβθβ. Εδοίοσιθ δἷο ἔοθάθυθ 16] 

αὐτηϊζαπὲ Πδαπδοὸβ οὐ Τϑαουῖα τηοϑπῖὰ ρᾶπαπηῦ 

4.8, 50 ΤΠΔΙΊΟΥΘῸ ρϑύπ!ῦ ὅδῖροα οαΌ4110. 

ρ86 Νορορίοϊθιιαπι ἴδουῦ! ἀπχ 8ΘΟΥ ἴῃ ΔΥΓΟΘΙῚ 

ἀποῖξ, ΟΡΘμαπι6 Ὑἱρὸ [6118 [δοὶ αΒα 6. τ ηἰβέγαῦ. 

15 Π|6 δηΐθ οἵα ἄθυμῃ Ἰοησουαη βού ΡΔΡΘηὗθΠι 

οδύγαποαῖ, Πδιητηδεαὰθ 1801 Ῥ6Υ ἱπαπῖα ἰθοΐδ, 

αγάοῦ δία ἄθαπι ἀομιιβ, οὖ θοῦ οχοῖϊία Ττοΐα 

ππάϊᾳαθ Βραῦδα τὰὰπηὖ ΟΘ]ΘΙΘΒ ἴῃ πηηϊὰ ΟὐΓΑ]], 

᾿Ἰποϑπάπηΐύ, υἱοϊαπῦ, ταρὶαηὐ τηϑοίδηζϊαιθ, ἰθυαηίαιιθ 

1090 ἱἰπηηϊδύίϊααρ οδϑάσππύ ΤθυοΥβ, οὐ σα]πονᾶ Ρῥ]ογδηΐ. 

ΗΙο δρὸ Μιριϊἀοπαπι τη] 0 ΟἿΠῚ 58 ΠΡ 1 Π 6. νἱὐδ 

ἀρβθυυ, γοθβα 6. ΟΟΠλ68 510 ἰαυίανα ΥὙΘΠ]: 



ΕἸΙΣΑΓΏΩΓΉΗ. θ0γ- 

Νοὰ Πδηδοβ ἰρὶθαν ἔθετο, βουηᾶπθ, ρϑύθπαοβ 

6586. ΤΘῸΓ ἰδηΐαπι, 564 ἀἰτᾶπι ΔΑΠπέθπουΒ ἈΓΌΘΠῚ 

Αθηρδάδβαιθ ἴθτο φαδούθπᾶοβ Μανΐθ ῬῸΓ ΟΥΌ6ΠῚ, 10ὕ 

αοοιπααθ ἰπ υἱϑαβ ΡΟΒΌΘΓΘ πὶ ᾿Ἰδογο 86488; 

ἔγαύγθιη Ἠ θ]θπαπ ροβοδιηβ᾽ δάθβῦ" αἴ, ορίϊπηθ γαύαπι, 

ἄϊο φαθιὰ ἰαία ἀαθαπῦ ἤἥποιι οὐ 611 Ὁ6110 

ααὶ ποϑϊ βϑουοίῳ ἄθαχσῃ, 411 βίαριηϊηδ ΒΟΪΥ1]Β. » 

Ἤδοο ΤΊ τοαΒ. αἷἱὐ ἔβοῖθ ρα] οπίρ βϑοθιᾶοϑ. 110 

« ΠΙΧῚ οἱῃ οχργοίυβ Ττοῖδθ, Εσιριθαβαθθ ἔαύατγιιηι 

Θχοϊάίαπι, πθὸ πὶ ὑπ]ροᾶθβ, Ῥῃωραβνο ἔθ8}11}. 

ὙΙαΙδύϊβ φαδπηΐαϑ, ΘΘΥΏΘΗΙ, 8 Π151Π|118 1.88 

ἀϊνογασηαιθ Ποιλὶπαπηαιι6, οὐ τηοοϑίδπι ΠΘΥΤΊΙΒ ὉΠ ΘΠ, 

ΠΟΒ αὐϊθ8 ἱποθη808 Ρούαϊ ἔουίαπα Ρρθηδῦύθβ 11ὅ 

ΘΙ Πα π6 ἀομπηαθ οϑύθπθυθ, γὸὺ8 ρἱῶ ΟἸΓΟΌΠΙ 

ποθ ηἶα, αἰγ!ποβαιθ ᾿ηΐθϑύο ὙᾺ]ΠΘΓΘ ἸηΓΟΒ, 

Βουδηϊ, ΟΘΟΙ ἀἸβύ19. οὐ 1080 ἴῃ ἰθροῦο Ὀ6]11; 

αδῦ ΘρῸ ρῬοβύ οἴπούθθ Ττοΐδθ, ροϑὺ ἰδηΐα ΤΠ ΘΟΥ πε 

ἤσπονα, οὐ θχθαιϊαβ ἱπαϊρηϑαιθ ἴαΐα ΡΔΙΘΠ 18, 180 

ΔΒΡΘΟΧῚ ΟΔΒΌΠῚ ῬΑ Αβύϊδηδοίβ, οὐ Ἰά θη 

οαπῃ οδἀοτού αταῖϊο Ἰυρυϊαία ῬοΟΙΊχοπα Ὀαυβίο, 

Βουυ τ πι6 {8]1 Π]56Υα ΟἿΠῚ τηϑύγθ ΒΙΡΟΙΟΪ 

Μιαυιάδθ, βλα] Απαγοσιϑοῆθ αα8 παυρία τηϑυϊΐο 

τπηορδία Νρορίοϊθιηο τηθοὰπὶ 888 Ὀπονα ἢοραϑῦ. 187 

Νυπο ΑἸ 6 ΒῸΡΘΙ1, οὖ ᾿πᾶρηοὸ ἰδ θηὐα ΘΟ06]0 

ΒΙάδγαὰ (81 αὐἱὰ Ππαθθηῦ ὙΘΥῚ Ρῖ8 ᾿ὑ1η1π8) βυαϑαθηΐ, 

η66 ἔνυδίγα αΙΔΙΟΙ οαι888 ἰθιηρύαγθ ᾿αύθηΐθβ 

ΓΘΙΓΌΤΩ ΒυΙηΔ ΙΔ 1, ΑἸ Π86 6 ἹΠΠΘΥα 8618]. 

Ὁπᾶ6 Ποπιῖηὶ ταύΐϊο, οὐ τπηθηΐθιῃ αα1 08 ἸΏΒ Ὠδιιβιξ, 190 

4886 ἰθυτα8 Ῥούμθυθ ῬΟΪῸ ΥἹΠΟΙΓΘ. ΟαίΟΠΘ, 

4αῖβυ 6 Ρούθῃϑ δΠ 1115 ΠΠΘΥ ΤΩ ἀραϊί, ἘΠ4Θ ΠΟΙΆ ΠΙΠῚ ΠΊΟΓᾺ 

οὐ γΑΥ108. Ο006]1 τηούαβ οὐ βιάθυα ΠΟΥΪ, 



ρ0 δ΄. α σα τῆι 
ἀπ46 ἐγαμϑηΐ βίθ]]αθ τϑᾶϊοβ, απἰ5 ἰοταπθαῦ ΟΥΌΘΒ 

195. ΟΠ ΑΙΟΒ, απούϊθηβ ῬΊΟΘΌΘ ἀθοϊποῦ 40 διιρθ 

ἄππι τϑαϊῦ πῃ δ ποῦαπι 301 δάγθαβ, ἀπᾶθ Ἰαθοτοὺ 

ΘΧΘΒΌΠῚ ῬΟΡῚ]15 Ἰρποῖη ἀθη θοῦ ῬΠΟΘΡαΒ; 

ΠΟΥ Τη8 018 ὑὐροῦ Θα05, ῬΟΥΘαγΓ απ οὐἶα8 ΟΥ̓ΘΙᾺ 

ΥΘΙΘ ΠΟΥ͂Ο 418Π| 810 ΟἝΠΟΙΡῸ Υ6] βΒᾺ ΟΔΡΥΊΘΟΥ ΠΟ, 

200 ααυϊά ρΡῥτγοροιαῦ, πὰπὸ βθ᾽8 τηθαὺ [μαἰοπία ΥἹΥΡῸ, 

πὰπο ἰαὐού, οὐὔβοῦγα παπὸ Ἰδοίαῦ οοῦπαδ ἰγοηΐθ, 

Ππη0 ἰούοβ ρου συ]ύι5, ΟΥ̓ θοηαπι6 τοαποϊῦ, 

οὐ ἐούϊθηβ βύγαξ5 1Ππώ4|41ιὌὃὄ᾿ ΟἸπ Πα ἰοΥγβ 

π00 Μαγίθπι ΠΟΙΓΘΠαΠΠῚ Υἱδὰ, ἰοῦ] 6 ΙΓ ΗΠῚ, 

205 ϑδυύ ρδρῃΐδο ϑπουὶ οομίομη ΌΠΡοπα τθουΒο ; 

ΠΟΥ͂ Οοὐϊδηι ὙΟΪΙΌΟΥΘ5, δίψα οχίγα ὑγοπιθηὐία, ἰδπάθπι 

ΟἸγηἶα, ῬΟ]]ΠΙΟΙ 158. Ὑἱά6 0 ΒΡ1ΓΓΘ ΒΘΟΌΠαΪΒ. 

Ῥγδοίογθα 81 γϑια τηοπϑὺ πὸ ἀΐοοσθ ἀ ρ0]1ο, 

: Ἡροίου, βᾶθὲ ἢθο, μαιᾷ 11 {ἰπ|60ὸ οοπύγανια [αὖϑ: 

210 οχοηάθβ Δ ηδ808, ραγίαμι αἰ Π]0η6 ἔθη 6 018 

ΠΡΟ τη, Ἰοροβααθ ἀδ015, ΤΟΙ Δ] 16 ΤΘΟΟΠΑΒΒ: 

γθγαπη ὉὈῚ ἐθιηρι8 δου 400 501 ραύθι' ϑαῦθαβ ἱπιᾶ 

ἔγοπίθ αυδίογἀθηδθ ΓΘροΥ 5. ΟΥὈΪΌπ18. δαρ'68, 

ὑγδη βου ἐο ΔΘ 416 ΒΟΓΟΙ ΘΟΙΏΡΙΘΥΘΥΙ ΟΥ̓ΌΘΠῚ 

1 1πρἰᾶἃ {Π| Π]ΔΡῺΟ 8586 τοῖα ἐὑούα ὑππλα]α 

Θχουϊοί, Ἰαίθαπο τοιηθί, Ναγίθηαιθ πουδθιύ, 

Ποιμδηᾶβαιιο δί168, οὖ 4088 νἱαθὺ ποϑρϑῦαβ, οὐ αδβ 

ΓΟΒΡΊοἷὐ ΟὈ] αι ἀθοῦγθηβ ἰὰο6 Βοοΐίθϑ, 

ἴπ ἰ6, σΘΥΔΔΠΘ, ΓΙΌΘΙΘ οὐ ἔπ βίρμπα ὙἱἹα ΘΌ18. 

ο0.. 00 αδ6 πη οθα65, ὁ 4υδηύι ΠῚ) ΒΔΠρΡῚ 115. 1110 

[πὰ πα οία!, ααδθ ἰαΐα ἴθυθηῦ οὐπά 611 θα ΟΥ], 

6] 1 ογ6 ἰοοο ἰᾶπάθηῃ, Οτδίοβαθθ τϑ] ]Π 668; 

ἢἰο ἔπ πϑαὰὰ ἐΐϊπιὸ Πϑηϑουιπι ργοϑ]ΐα, ἐγ ίθυ, 

πθο ἰ6 ᾳποαοιμηααθ οδὺ ρουθρυιπαμη ὑθυγοδῦ ϑρΊΔΘΠ, 



ἘΠ Σ ΑΥ ὯΩἿ Ἢ, ρο ε΄. 
ϑαπιο δηΐπιοσ, δίαπο ἀρὰ ρῶτα, ροπίθιηαι8 ἐπγοπύθπι 2:5 
ΒρρΥΘἄθγο ἱπρθηῦε ΠΌΠΊΘΙῸ οὐ τηϑῖοῦθ Ραγαΐα ; 

δίαπθ δου πὶ ἂρ ΜΙ ἀοπο8, βοάθιηαθ τ] οὐδπΠΊ, 

οὐ Ἰαῦρῶ ῬΟρι]08 ἴγοπα αἰοη6 ΡοΙαρΟΒ. 

Μοχ 8ἃ1108 ἴθυτο, οὖ οὐ 611 Μαῦίθ ΡῸ1 ΟΥ̓ΌΘΠῚ 

ἸΠΒΘΟΌΘΙΘ, Θβρϊοῖο 0 Τϑαουῦῖα τὰ ροὐθηίοθπι ἼΩΝ 

χοηύαταπι Η ΘΒΡΟΥ πὶ Π]] 00 ΟΠπὶ ΒΔ Πρ ]1η6, οὐ ὉΥΡ68 

Ῥαμβάομαβ, ἈΠθηασι4 6. ΠΩ], ΟἰΔ]] 846. ἔθη θη 68, 

οὐ π181 [δία νϑίθηὐ, ρούθυϊπίαθ τθβιβίθυθ ῬᾶΓοδΘ 

ααὺ βιὰ ῬαΡρούπαβ πχαίαγιῦ ΦαΡ106 1 ΟΥβῶ. 

ὕτ 05. οἱ πη ρ᾽Θ 118. τη ]6 οοπάϊζθ ἔγαύγι 8. ἀπ] 90 

ΠΟῸΠ ἢθβ᾽ ΠΟῚ ΒΈΌΡΘΙΟΒ ἴῃ ἰ6 8818. ἰθῖα θυ θηΐθβ 

τηοοϑία ΤΟΡ 85 ΤΘ]1ΟΥ ὃ ΓἼ165. Δ] 0|581π|ὲ. ἰδ η 461} 

ὑθΠρΡιι8 οὐδ απ (6 βἰγαίδμι τα γα ὈΙδα" ΠΟΒΡΘΒ 

ΤαΥρϑῖο βρθου]αΐιϑ ΡΤΟΒ οὐ τηοοπῖα ἀϊοοῦ 

Πιϑοοΐηθ τηϑρηϑ, ἀποιπὶ σ᾽ ΠΣ ἢ πα60 τηᾶχὶ πῶ ααοπᾶδπιὶ 3240 

ὑουγ τ ἢ ΟἿἹ νἱχ ἐούπβ βιΠἾθοον οὐ ΟΥΌΙΒ ἢ 

ὕπαρ ἰού Ἡδθϑρουῖϊ ναύθϑ οθοῖπ 6 Γ 6. ἀθου ΠῚ 

ῬΓΟΘΘΠἾΘ ΠῚ υἱοίγ] 6 ΠῚ ΔΥῚΤ18. ὈΘΙ]ΠΟαπ6 ρούθηΐθῃ 

ααδη Βομηδὰ ΟἸΧΘΡΘ ραύγο5 Ὁ ὉΓΡΘΙΊα 16. ΒΌΡΘΓΌ 8 ὃ 

ΤΟΥ ΠῚ ἀομηῖπϑη Ὁ παπῸ ὑγ]δίθ ἰη8Π6 οΘάδΥΘΥ. 240 

ΝῚ νϑπὶϊῦ δούθυπθαμι δι 5ιάθνα ογθαϊίθ ἔα δ. 

Ηδθο τηομΐβ88 88ὺ οϑὺ Πρίθμαμη, 56α οδοίοτα οὐ μοὐΐΒ 

ἰθηηροῖῶ οὐὰάθ]6 οχιίαμ), Πδιηδβαῖιθ τι μϑηία", 

οομίϊου ναΐθβ. Θυϊα πᾶμι θυ αβ δχοιϊίαὺ Ἡθοῦου ὃ 

« Ηδπηοῖηθ, ρϑυδη1, οἰδάθιῃ ρδύϊθπιαν 1πΠῈ}{]Ὁ 200 

Ἠοβ π ἱπριπθ ἰθγθηῦ οὈϊζαβ Ὁ δῖπθ υἱπᾶάϊορ ἐϑηίδῃη 

᾿π] ατἴατη Ῥυίᾶπιο οὖ πδὺϊβ [6 οἶβθθ Ῥϑ]βρῸ8, 

ὈῸΡΡΙ ΘΙ ἸποΘηβδϊη Ρδίγ] 8, ΓΘ ΘΙ 6. ΡδΓΘη 61 

τηϑοίαϊαχη δηΐθ 8088, ἡπριτ]αύδιῃ. δα ιιθύα ΒΟΓΟΥΘΠῚ, 

ΒΘΥΥ ΠῚ ΗΠ 6] πατῃ, τηδίτ παι θ ΗΠ ΘΟ 6, ᾿ρβϑιηαπο ΡΘΙᾶ5Ρ0 25ὅ 



ρο ς΄. ΕΠ Σὰ ΤΟ Γ Ἢ: 
ἀοπαΐαπι Α Πα ΟΠ ΟΘ ἢ ΘΟΙΏΠ ΠῚ βουῦίθ τηδ 10, 

ἀθι θα π ΒΟΟΡΊΪΟ πϑίαπι, ταρίδιμαιιθ ΡῈ 8.8 

Οδββαηάγαμι, ΔΙ Ϊ8808 ἑοὺ ᾿πίαπο ἔππογα ἔγαύγοβ; 

οὐ ποβ ῬΓΘίθθἃ Ρ61 γαϊπηοῦᾶ βουᾶ ΡΘΙΘΙρίοβ. 

200 ΟΘυἱὰ ρῬοΐᾳπριθ τηδρὶ8 Παπαὶῦ ᾳαδ6 ἀρηΐαιθ 'ἵπ Ποβέίθβ 

ΡΘ)οτᾶ, δα }} ροίοσαηύ ρυαυίοσα ραίαγο ὃ 

Αυὐ αυϊὰ Ἰαγάδπῖο ρθη τη040 ἀθηΐϊααθ τοϑίαί ὃ 

Εγορύασμι ᾿πηρουίατῃ, ἀρ] θίαπι ποῖηθῃ οὐ ὉυῸ 68 

ἸπΟΘΏ868, νἱοϊαία ἀομημβ, Βρδι βίαι Ῥϑπδίββ, 

Ὡ0ὅ πββηραΐπο, ΒΟΡΥ ἰδ απη, ΠῚ Πϑπὶ ρΎΘΥΪΟΡἃ ἰὉΤΘΠΊΙΙΒ 

ΟΠ ΠΟῚ 51πὖ φΎΔΥΙΟΤ8, ΠΟΙαΪππχη ἢ ΡΓΟΡογᾶπάδ ργοΐθοίο οδὲ 

ὉΠ010, ὙῸ5 ΠῚ6 ΠΌῸΠΟ ΒαΠΡ 18. ΟοΙϊία ΤὨΪΠΟΥ ΦΥΠΆΪΒ, 

ΒΟΙ8ΠΙ, Θχυπραδιη Π)πᾶο8, οὐ σαϊποτῖα τραάδπὶι 

ἰαοίαθο ὑθοίῳ ἴῃ ἢδιηδϑ, οἸηπθιη4 6 οὔθ 0 

210 υ]ομίαιῃ, οὐ οδιηρῖβ θασᾶθο ἱπρϑπίθιιβ πγθθ685. 

Ῥογάδπι αὐϊθ5., ρου ἄδην ἄῦγῶ οὗ ΟΡ 5, Ρορ.]ΙΒα6 6 Βα ρΡΘΙΌΪ5 

ΤΘΙΤΟΥ ΘΙΓΌ, Τηᾶγϊα 80 ἴθυσδβ ΘΟ] 416 ΤἸΠΟΥ̓ΘΌΟ 

οὐ ἰγθιθῦθ ΔΓΡΌΪΙΟΟΒ τηοῃΐθβ, οὐ Πἰίοτα οΟΠ8 

πραγίοπαθ οὗ τπᾶρηδ8 ΟΟρΘΙη ΒΘΙΡΎ1 6 ΜΊΟΘΠαΒ 

2195 ΠΏΡΘΙΙΟ ΕἾΡΊΟ, αγαῦ ΘΧ1} 1580 ΒΘΡΌΪΟΙΓΙΒ; 

οὐ οοθ]ο Τϑύοοδβθθ ΔΗ]ΠΠΏ8Π), 851 ἰαγέατα ροβϑὺ [80 

ἘΠ] ὁπαὰθ ἀπααδηὶ οὐ ἰαθηύϊα 588 ΓΘΥΒ8Π} 

πα Θααίάθιη πὸμ Ὁ] 8 ΘΔ ρα νη 16 ἀΟΙΣ ΠῚ 6 

οὐ τη6, τη6, ΕὙΙΡΊΟΒα6. ἄθοβ, ῬΕΙΔ πΠ]] 16 ΔΓ ΟΠ ὕΘΤη 

4280 Αρδοιβ ᾿πίουπα τθἀθαηΐθπι 5646 {πηθθ]. 

Ουά τοῦ ἢ ΠΟΙ Ῥ]ΔΟΙ ΠῚ ΒῈΡΟΥ1Β, Δ] θυ πααὰθ ροβοαπῦ 

Βίαριηϊπδ, πθὸ ΕὙΙΡΙΟ ἔραβίσα γΘυοδΠ1 ΔῸ ΟΥΟΒΟ. 

πη γὰϊῦ ΘΌΧΙΠΟ οὐποίϊβ 6 ΡΥ ΙΒ ΠΡ ΘΗΒ 

Τονοσῖα ; 18π βροοίαίο, ἀπιοθβ, ΠΥ ΊΟΙ 118. ΔΥΤΏΪΒ 

289. αἱ αποπάεμῃ δα Ττοϊδιη 6110 οοοϊάθγο Ῥρίαβρο. 

Τὐηαϊψαθ Ὀ6114 οἱθπὺ 1) Π815, Πδιηδβαῖ 6 τ] ἔτι: 



ΒΕΣΑΥΓ ΤΉ. ροζ΄. 

Ῥονέϊυβ, Αβοαπίιβαιο ΒΕ 1ρ65, οὐ ᾿ϑύυϑ ἷπ ΔΥΤΙ18 

Απύϊρυβ, ΕΠΙῸα, ϑαυροπάομῃ, οὐ 800 

ΟἸδαουβ, ἰἴθὰ Ζ6]1ὰ ουγτγαΐο ῬαπάδνΒ ΔΓΟῚ, 

οὐ ἄὰχ Απιρμϊαναβίιβ, ἃρὶῦ ἴθυιβ ἀρτηϊηᾶ ΡΘΙΒΘ6Β 

ανάδηϊο νϑηΐθηβ οὰπὶ ΝΙΘΙΠΠΊΟΠΘ ρΘη 85 086. 290 
Νοβέγιαβ, ΑἸηρμππηδοιβααθ ταὰππηὺ ΟΟΙΟρΡ Ομ ΡαΌ6Β, 

᾿ΠΡΌΡΠΘΗ ΤΠΘΠΊΟΤ 65 γϑίθυβ δα ρουραιηὰ 0111. 

Ἐυροθὰθ Η]ρρούποαπι Τα υῖϑθαθ δ θηῖθι8 πτρθί, 

Απρμῖὰ5 Αἀτγαβίαβαμιθ τπουϑηῦ ἀργοβύϊα ΟΡ πἃ 

Ῥοοσπία, ρα ΤΠθηθ50 ὈΘ]]ὰπὶ ἄπο6. οοποῖίαί ἃράθπβ Ὡ9ύ 

σοΥπῖΐα ῬΙβίγορ 110 Βοοίϊα, Τιδοῖα ῬΊΡΓΠΟ 

βου οὐ Ασὐόμίίοοο, βουνοῦ ΟἸσομῖα ΤΘΙΏΟ, 

οορτ ΑἸΙΖΟΠΪΟΒ πη ]1{18 ΕἸΡΙῚΒΈΓΟΡ ΙΒ. ΑὙΡΊΒ, 

Ραύγα ῬΏΙ]οΙη6π 65 Ῥαϊδοοπῖα τορηϑ Το] παπαῖ 

τ ΘΏΪΠ.118, ΠΟ π ἀδπηὶ 5011{π|8 ῬΥΟΒΓαΘ ΟΔΥΘΥΥ 88 900 

ἈΑτρο]ϊοαβ, τηθουσμηα 6 ἀπο08 ἀοχηϊίουθ τουδὶ. 

Ἐπ ἀοπ γχ δηϊτηοϑᾶ Ὑἱγαπὶ ἔα] Θ Ἰ Ὀτ18 ΔΥΤΩ18 

Ῥρηίαβιθα, σταϊὺ τηθ 108 {ὈΣῚ θα πἀἄδ᾽ Ρ6Ρ ΘΠ568, 

ὈΘΙ]ὰπὶ ᾿γαπα 6. ἔθ 6η8 1) 8818 ἱπαΐοοτυο ἐθηιρίαῦ; 

ΠᾺ]1ὰ πιοῦῶ οδὺ ῬΆΥΘΥΘ ρϑιδηῦ, Δβθαπι Ορὐϊπηα Υἱγρὸ 300 

Δ5Β1ΠῚ 6ΡῸ ἔπγθα ΥὙἱγιπ ἔογ ]5θίηα. απὸ ταὶϊ Ἡ οίον ἢ 

ῬΥΟΒΌΡΟΘΙΙ ᾳαδθ ἰοῦ ῬοΟρυ]05 Ἰηγῖδᾶ ἀπ ΘΒ84116 

ἴοντα ἰ}10 Ὁ νἱ᾽άθῸ ᾿πΠΠΠΘΙΙΒ. [οΥΎΘ6. ΟΔΙΘΡΥΙΒ 

ΘΙσ605 τηοηΐθβ οὐ Τϑαοῦῖα 1ὐον ἃ δ Β811 

δηὐααδῖα συ] αὐ! ἀπΘΓΟασα 5611 ἔπγθ1η9 ἰδούδιη Ἰὐντνὶ 310 

Β6 ἴουσο, δῦ ΟΥΘ 15 ΤΟΓΘῚ γα οῖ5. 1οὐ 8. 1ΠΠ8 1 

ῬΓΟύ 8 ἴῃ ΠΌΠΘΙΡῚΒ [ΟΥ̓ μΪοδ6. τὩ]Π10 8 Φοααπί, 

οὐποιγβαηύ, Βαπηηοαι6 ἰγοιηπηῦ ἃ βύϊριῖθ, πθὸ 181 

Βα ΠοΙαπὺ ὑγα η)01 ΟΔΙΏΡΟΒ, ἀπαπηΐαν ἴῃ ΟἸΏΠΘ8 

Βῖα αυοαὰθ Ταγάδηϊαθ ὑαστηδθ αὐϊ8 Ττοὶῶ {6118. 815 

ἀοἤοϊί, ὁπ πιᾶνῖα οὐ Πποίαα ταΐθ ουσγουθ ἰθηϊαπί, 
ι β΄. 



890 ἢ. ἘΠ ΣΕ ΑΥ  ΩΥΓΊΗ: 

ΔΥΠΊα Ῥδύδηῦ ῬΥΟΠΙθΘΥΘ. τη]πᾶ5 411 οἀποία Ροὐθηΐθα 

ὉΠ4 Ια. Β6Υ 18 ἀρ ῬΟΡΌΪΟΒ ἴῃ ΡΓΟΟΙΙὰ ΜΔΥΟΥΒ 

ΠΟΙ 601108 ΟΘΠΊΡΙΠ16 ὙἼΓ18, ΠῸῚ ὡΘαιοΟΥ Οἰ 88] 

20 υῇοιαηί, ἀποιίαιιθ ταῦοϑ ΤᾺ ΟΒαῸ 6. τηϊηἰδύγο 

ΕοΙα5, οὐ ρ]δοιάαπι Νορίαηϊ γσουθογαῦ ὉΠάΆΠΙ, 

ἴθ ἐ6, αταΐϊα, ρϑίππν ἰαηΐο οομδπλη6. 061118 

ΔΒΡρίοϊο ΤΟΥ] ΘΙ 6 ὑπο08 1 οΔΥθᾶθα ΡΟΥΪΆΒ, 

οὐ ἰᾶπάθμι δύπιϑίδϑ διδύπηῦ ἴῃ ᾿Ιὐογο ΥΠη88. 

29. ψΨΝοη οδρὶῦ ἱππυμηθῖο8 ᾿πίχ Οτέθοῖα ΤΘΌΟΙΟΒ; 

θ611α σουαπὸ ἔδυ απίθ ἃ]ἴο5. αὖ ἑα]πιῖπαῦ Ἡθοΐοῦ 

ΟὈΒΘάΘΡΘ ΥΓΌΘΠῚ ϑηϊαᾳαδιη ιδδηξίδαιθ ἃὐγϑ 

ΡΟΥΘ ΡΙδ ΟΠΊμἾθ ἃρθ᾽, ΠΙνθααθ δηίθ οὐᾶὰ τϑοθαπηΐ 

Ἰιὐΐοτα οὐλγὰ βοπϑηῦ ρδββίτῃ ἰαΐθαπθ ΤΠ αρΡῚ 

390. δρίπον, οὗ ἱπη]ΘΒι τϑβοηδὲ ῬΘΓΟΙΒΒῸΒ. ΔΘΠΘΒ 

1οὐιθα8, ἱπροιηϊηδηῦ ἸρῚ 65. γα]οδηϊθη 6. ΔΥΠΊἃ 

οὐ {611 γοϊαῦ οὔθ β'Θη 8, ΘΙ ΘΒα 6. ἔθυε απ 

ῬΟΡ οΟἸατα ΔΌΓΟΡΟΕΙ πηοπῦθϑ 818 βᾶχϑ 

αἀθουθβοαπῦ, Βα ΒΟ] π6 Τὰαπηΐ ἃ ΟΟΪΠΪΠ6. ΠΡ 65 

355. φτοσυμηθιπῦ Τ10}Ὶ 18Π| τηοϑηΐϊᾶ ταΐω ραἰθϑοπηΐ. 

Ῥγμπθ ἴῃ δαάοηΐοβ ῬΥϊΔΙΘΙ8. ἰσγαϊῦ ΠΘΙΟΒ, 

5. ὈΒΘααΪ αν ΡΟ Πα5. οἴη Αβίδο, Πδηδοβαπθ ὑγποιϊάδπί 

οὐ ατγαϊαθ ρορα!αηδαν Οροϑ, 6 ΤΠ8 Χ1}16 ΟΘΥΠΟ 

αταϊοναμη ῬΙΙΔη1Ο ΟοΙη6ηῚ Βοοϊα πα πθ Δ ΌΟΓΊ8, 

842 [Ιαθὴὴ [6 οαΒ88 ἰοπσουαπι βοθρύρα ἰοπθηΐθι ὁ 

ΘΧΟΙΡΙδ οὐ 51πΠ6 ΠΌΠΟΙ 8065 ἴῃ ῬΟΪΥΘΓΘ ὑγάποιβ. 

Ἡοβίϊβ παῦοὺ ἰαΐθ ὑθρηατη γἱούβαπ 6 ΒΌΡΘΙΙ 

Παγάδπϊάθ αὔρα οὐ ΤΎοαΒ ροιαὺ Ἠϑοΐοῦ. 

ἘοοΘ 4116 ἀθ ρατίθ γσαπηὺ ἴῃ ΡτΟΟ]Ϊα ἔαρ πι86 (1) 

8945 Αὐδομΐδο, ᾿πδρηοῦιο [ΓΟ Θη8. αγορα ὑστμα αι 

(1) ᾿Ἔννοεϊ τὴν Σταυροφοριχὴν ἐπιδρομήν.. 



ΕΣ ΑΓ ΩΤ ἢ. ροθ΄. 

Θχοιίαῦ ἴὰ ΤΘΊΙΟΥΟΒ Υἶγ08 ΡΟΡΌΪοβαο [ἀγΘη 68 

Θηλϊοαῦ δηΐθ 41105 δῇ] 6 {ἀ]Ρ ΘΠ 15. πᾶ ρῸ, 

, 

β 

β 
β 

β 

60 ἰθ, 6Θ4110, ΤΩΪΠΟΥ 56 Υ18 ΘΧαϑρουαῦ 0118 

ἱπηρούιιϑ, ΔρΉ 500. [Ω]Ιοἷα βἰσπα ἀποοβαπθ β 

ΘΟΠΒΘΥΥΘΙΘ ΠΙδΠτ5. δ[ϊ68, θοαῦ ππάϊψιι6. ὁ] ΠῚ 9500 | 

οὐ ἔγοηηῖθι τοϑοπδηΐ β|1γ86., αἰ ΓαΒ4 6. ΘΙ ΟἸΠΠΘΒ 

ΒΟΥ] ἀρΤῸ5. δ πααπ Πλ1.]ΐο ΟΠ βαηριϊπθ ΜΑΥΟΥΒ 

αὖ ΕὙΙΡῚΙ ἀδηΐ ἰοῦρα ἔπραθ Ματγίθιηαιθ γὑϑ]]παιπηΐ, 

αν οδἀππὺ ἐαρτνα, οδάππῦ 1η [Πῖογο Ἰ θαυ. 

Ηδα5, ποϑβίγὶ ἀαίθ αἴτα τηᾶηὰ, ἀαΐθ γαϊπορα σΘη] 900 

Θαιααπίαοθ, οὐ ραύν8. Ρτορ 6. ἤπι 5. Ποβύθῃῃ, 

ποβίγα Πῶθο αἰτηα α168, ποβύγα οδϑὺ υἱούουνα οϑάπμῦ 

Πιαππιθαοπίϊααθ ραύιοαιο ἴῃ ᾿πηΐηο βιϑύπης 

Βίρῃηδ ΥἹΡῚ ουύθϑαμθ ἀποθθ 1ῃ ῬΥΟΘ]1α οορπηῦ. 

Τάτὰ Ρ151 τϑυοοϑηῦ 1768 {γ8π85 ϑθαποῖα ΤΊΎΟΘΒ 800 

ΘΥΤηἃ, 6 ΓαΠπὶ οΟΠ 6566 ρΡαιδπῦ, ΟΠ ΠΙΒ46 16. πποΥ ΘΕ 

ἴῃ Τ)ᾶπδοβ Αϑίδθ {6118 Ῥορα!Ἃαα6 [οι  η 68 

δίαψιθ ουὰμ ΡοΥΐα9 Οταϊαθ {61} 018 οὗ ΓΌΘΒ 

ἰηνγδαάϊππηῦ ὨΠΠΊΘΡῸ τηδῖοῦο 514 Ἡθοΐοῦθ 4α8ΊΘΙη 

Ὧ60 ΠΒΡΏΟ ΑὈΙΟΙΠ4 16. πϑύαηθ 510 ΘαΠΟΤΘ Ρ 8068, 865 

ὯΘ0 ψοϊποῦθθ οοΪο ροΐθυαπῦ ϑοαῦαρο γοϊαπίθβ. 

Οφαϊίθ, ᾿Πομιδηὶ, βαύϊβ δῦ γ 0] 1556. ρούθηξοβ β 

ὙΙΠΟΘΙΡΘ, ΟἿΠῚ ΠΊΘ ΡΒ. ΒῈΡ6.18. ΘΟη ΘΠ ογ 6. ἀΌγΠΠῚ Οδῦ. 

Ιαπαὰθ δῦ ἴῃ ργθάδιη ρϑυίμθ, οἰαγάᾶϑαιθ ΜΊΟΘΠηδΒ 

δβρίοιο, Ῥιϊαιηαῖιθ υἱγὶβ (οΙδρίπαθθ ῬΙΪατη4α6, 870 

Νοβίουθιμ ΤΟΟΓΟΒ4 6. 16 ΠῚ ΒΠΘΟΌΤΟΥΘ. ΟἸΘΟΒ, 

οὐ Οτοίαμι ον δ δ Πα 8η) ΓἀΟΙΘΠ 618, ΓΘΡΏδ, 

Χαηθρρίψαθ ἀοχγαιπι ΝΟ θοΐδααθ αὐγὰ ῬΒΙ]ΟΙ  ΐ5, 

Οε]οοάοποιι δηθρ᾽άπτη οϑηϊγϊοθιη οὖ αἰνὰ Τοδῃίὶβ 

ὧτ τηοθηΐα, Ῥγούμθ]61 Μαρποϑιὰ ἐθοία, Βοαυτηημ6, 81 

γϑ᾽αηὐιν ροβίθβ 1866, τᾶρϊάοαπθ ἔθ απάτ 



ρβ π΄. ΕἸΣΑΓΏΩΓΉΗ. 

ἴθπιθ ἀοιηιβ ἀποπάδιῃ Τιϑηογίία τορπδ, οδαϊίαυθ 

τηᾶρπα ἰατοίγαίο Ῥο]θοΐαθ ρταΐα 1,8 γ18588, 

οὐ δα] διηῖπα 18068 ΤΟΙ διηοπΐα, αἰταΐα ΠμΘΠΙΠΟΒ, 

388 ρὲ ΟΠοιηῖναπι, οὗ τπᾶρπδθ τηπίαταπῦ ποῖπθπ ΑἸΠ6Ππ6: 

[Ἰοὺ δύθιθπυμι, ἔουΐθβαθθ ἀποθβ 4108 Ῥγούα δ ΑΥΡΌΒ, 

ΟἸργαπι οὐ δοβίγιδαθβ ναβίδην Ποιπὶποβα 16 ἀοιποβαιθ. 

Ταπάρι υἱοία 18 668, τηϑρπϑυαση Ογθοῖα ΓΟΓῸΠΙ 

ἱπνθηύγχ, ἀϊναπηαθ ΡΆΓΘἢ8 οὗ πηϑχίπηα 4αοπάδιῃ 

388 ἘἐρυγαγαΠῚ ἸΠΡΌΠ118 οὐ ΥὙἹΕΡΊΠΙΒ αὐτο ΝΊΠΘΥΥΔΘ, 

ΠΘ6 9616 γαϊθηὺ ποβίσὶ ἔμπβί4 16. ῬῸΓ ΟΠΙΠ6Β 

αΠαρΊαπύ (πλοῦ) ΟΘΙΡῸΒ ἀΓΌΘΒαι6 γο]ϊοίδϑ, 

αὐ δονΐβ ἱπάϊρπαπι [Δοῖπαβ, οδαάϊῦ 411018. ᾿πρ 0 8 

ΒΙοΥῖα, 504 πλᾶρηοὸ 86 ΒΘΟΘΒΒΟΥΘ πθη 

399. ἀρβουῦ ΡΥ τατᾶ ΥἹΣΙ ΘΘΙΠΡΟΒαΊΘ 7ΔΟΘη 68, 

ΠΘΟ ΙὨΪΠΟΥ 1Π6 Ρ118 δίαυ:β, οἰδγοασὰθ ραγοπίθ 

ααᾶαοὶ αἄϊτο ἔδγοχ ρδιοῖβ οαπὶ τ} }1 08 Ποβέθμι 

ἸΠΠΌΙΠΘ 18. Οἰπύαιταη ΟἾἼΡ618. οὖ τηἱ]τἴθ ἰοτεϊ, 

οὐ ἔυγραγο υἱὰβ δὐϊθβαθθ δυθυίογ θ6]10; 

895 προ Βἰβύππί, π66 οδϑύγα ᾿πουϑηῦ 51π6 γαΪποῦο Οἴαὶΐ, 

ΒΔΠΡΪΠ6 Βραυμηδί ἀροῦ, υἱοϊπδαιθ ᾿ίογα; ἰαπᾶθπι 

οοοἰάϊ ᾿πἴθΠ1χ ραύγαθ ἀθίθπβου (1), δὲ ΟΠΊΠΘΒ 

ἴῃ οομηϊΐοπι ΕἾΘ 8686 γΟΥΐΟΥΘ [Δ}Δηρ68. 

Εϑεία δ θογαπύϊ δαχῖ]απι, βαοοαγγιύθ 4110, 

400. ααυϊδαιιΐβ αδαπιθ ρῬούθπϑ ΔΥΊΩΪΒ. 861 ΥἹΡῚ 8. 8]]18, 

φαΐψιθ ἃᾳγο οὖ παρ ἷβ ΟΡ θι18, 41 618580 ἔχρδο!. 

Νοο ἔμ δᾶθο, Βοιπᾶπθ, δπῖπηαπι ΡΘΥ ΤΙ θ [ὈΓΟΓΙῚ 

6 Ῥαΐθύο ἱποδββιπ Ὑ]Γ68 8δἃ ρταπάϊα ΒΟΪΥΪ, 

ποιλῖηδ, 8Ϊ 404 ἐπα οβύ ρὶοΐδϑβ, βῖνθ πῖο ἰχμ8 θυ πα 

(1) Κωνσταντῖνος ὁ Παλαιολόγος. 



ΒΈΣΑΓ Δ Ἱ" Η᾿ 0 πα΄. 
Κ6Β βριἐαν, ρῬγορογαΐῖθ Πομλϊ ππὰ σΘΠ8. αὐ116 π]}]} 40Ὁ 

ἱρβαυυτῃ βαύαυὶ ρθουβ, οἱ Ἰαβοῖνᾶ.. .... 

Ο ρμοῃϊζου, πᾶρηο αὶ ῬΥΟΒΡΙΟΪΒ. οἸηηΐα 606]0, 

διβΡ 1018 πᾶ60, ραύθυϊθαπο 1) Θὰπ ραύθυ αἴαᾳιιθ ΠΟΙ ΠΌΤ ΓΘΧ, 

ὩΣ ΙΓ Πὶ ῬαΐθυΒ ὑπααὰθ Πᾶ6ο π518ὑϊηα ποβύρὶ δὲ 

ὉΠ 10, ΘΊσθαΒ βουυϊψαμη μἰπὸ ἱπηι8 84 ὉΓΌΘ68, 410 

Ἡδβροσϊδιη  Ἡδρουίαπι οἰδιηδηΐ, ΟΠ 8416 ΒΒ 080 

ποπιΐῃ8 ὙΘΙΒΘαΙ ΤΌΠΟΙ ρᾶγαΐ ἱπηρϑύιβ ἱρῃ 688 

δυδαιθ ΤΎΟΙ ΡΘΗ ΠΠῚ ῬΟΡῸ]18 ἱποορηϊία, ποϑέγ!β. 

ΟἸαιάθ οὐο βϑογϑίβ, ἄθιιῃ) ραύθσ. ορέϊπιθ, γϑίϊ, 

οἸδυ θ᾽ ῬΘΥ ΠΟΥ ΘΠ α18, 181 8ΠῚ ΤῊ] γ801118, ΤΠ] ΟΠ 5} 18 : 4“1ὅ 

Νοὴ δρὸ ἰδία τηθᾶὰθ ραίγϊαθ οἰδάθριχψαθ ἔπέαγϑμι 

ΘΒΡ᾿οἴδηι, ν᾽ ἀθαπύ 4111 ααἱθὰ8 ἱπιρῖα υἱΐα οβὺ! 

1.08 60. 

"πο ΣΕ θα θρ- ΞΘ τας --- 

ΛΕΌΝΤΟΣ ΤΟΥ͂ ΑΛΛΑΤΙΟΥ͂ 

ΟΜΗΡΟΥ͂ ΓΟΝΑΙ ὦ. 

Θυμὲ, τίη μεγάτολμος ἀπὸ χθονὸς ἴχνος ἀείρων 

ποσσὶ δίαπρήσσεις αἴθραν ἐπειγομένοις ; 

Δυηρὸν πουλὺν ἔτριψας ἐπὶ χρόνον, ἴσχεο τόλμης, 

ὥἥὸ᾽ ὁδὸς οὐχ ὀλίγη - ἀλλὰ χέλευθα μέτρει. 

Ῥείθροις οὔνομ᾽ ἔδωκεν ἑαῖς πτερύγεσσι πεποιθὼς 

Ἴχαρος ἀφραδέως, ἴσα θεοῖσι ρέων. ἐν" 

Ὄμματα γυμνώθη θειοπρόπος, εἶδαρ ἐτύχθη 

(1) Ἱιεοηὶς ΑἸ]διῖ, ἂς Ραϊγία Ἠομιεγτὶ. {π84. Βαίαν. 1640, σ, 4--Ἴ0. Τοῦ 

οιήματος προτάσσεται σπουδαιοτάτη περὶ τῆς πατρίδος τοῦ “Ομήρου 
ἐλέτη. 
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“Ὁ 

2 

90 

809 

β΄. ΕΞ ΤῊΝ 
ι ᾿ ᾽ὔ ᾽ 7, . 

χυσσὶν Ἀρισταίου Αὐτονόης τε πὰαΐς.- 
Ψ » θό ᾿ ὃ , σε δε ς 

Ερπου ἐπιχῦονιος, τὶ διηέριος πεπότησαι ; 

φείδεο μὴ βλαφθεὶς πήμασι ρεχθὲν ἴδῃς. 

Μή μοι ταῦτ᾽ ὀάριζε, θεοῦ τάδ᾽ ἐναίσιμα φαίνει 

σήματα, τοῖσι φρόνιν εἴ ἐγκονέουσαν ἄγει" 

ἠὸ᾿ ὑποχυσσαμένη θειόφρονα μῆτιν ἀρούρας 

ὀλόον ἀτιμάζω, ρίμφα πόλον ὃε θέω. 

μᾶλλον δ᾽ αὐτὸς "ολυμπος ἐπίχθονος ὦρτο, βαρεῖαν 

αἶαν ἐρυσσόμενος πρὸς δόμον Οὐρανίων. 

Τόσσον ἔαρ χαρίτων, φάεος πανεπόψιος αἴγλη, 

τερπωλή τε, γάνος τ᾽ ἄμφεπεν ἡμερίους. 

Δάχρυα οὐχέτ᾽ ἔσονται ἐς ὕστερον οἴκτον' ἀνίην, 

πένθεα θυμαλγῆ πάντα, θύελλα, φέρε, 

σύμμαχός ἐστι θεὸς, τῷ καὶ δεδάηχα πυθέσθαι. 
Γὶ π ἡσαει:: θά. ὙΣΞΤΕ, ὁδοῖ , Ξ 

πτώσσεις; θάρσει, αὐτὸς ὁδοῖο πρόμος, 

αὐτός τ᾽ ἔπους ἔξαρχος, ἀλεξητὴρ δὲ παρέσται 

χλεινὸς Ὅμηρος, ὅου χλεινὰ γένεθλα πέλει, 

ἀρχὸς ἀοιδοσύνης, ρήτρης τὸ θεόσδοτος ὅρμιος " 
Α 9 Ψ ,᾿᾽ Ἵ . » ι , 

μὴ δείμιαινε χρέω, ἔνθ᾽ ἅλις ἐστὶ λόγων. 

Ἤδη θλιθομένη μογεραῖς ὠδίνεσι χόρση 

Ζηνὸς ᾿Αθηναίην γείνατ᾽ ἀριστοτόχος, 

τεύγεσι λαμπομένην, πάλλουσαν ἀρήϊον ἔγγος " ξ Χ' μ υ να Ω βὴ γχὸς 

νεῦε δὲ χρατὶ χόρυς δεινὸν ἰεῖσχ φᾶος, 
ΕῚ ΄Ἂ ι 7] , 7 - κὰν 

ἀσπίδα χειρὶ τίνασσεν ὄρεσσι πανείκελον εἶδος, 

σώματος οὐκ ἐρέω, ἀφθορίῃσι μέλει. 

Οὐδὴν καὶ ἀτέλεστον ὑπ᾽ ἐκ πυρὸς ἔξαγε Βάχχον, 

χαὶ μηρῶ ράψας δηθὰ πέπαινε τόχον. 

Ἂλλ᾽ ὅτε δὴ χρόνος ἦλθε, λεχὼ πάλιν εὐάδι φωνῇ 

ἤλρτεμιν ἐξεκάλει, γαστρὶ πάρεδρον ἔμεν " 

μέχρι ραφαὶ μογέοντος ἀπαὶ μιηροῖο λυθεῖσαι 
» ᾿ .-" ΄ -» Ἷ ΄- Α ψ' ᾿ 

ἀρτιμελὴ κοῦρον ρεῖχ φόως δὲ φέρον 
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ἘΣ ΔΤ ΟἿ: θ0πΎ. 

καὶ γενέτης μετάμειψε φύσιν, καὶ γίνετο μήτηρ, 
.“ » , ᾿ “ διὸ δῆ τς ἥ μαστὸν θήσει παισὶ τροφεῖα διδοὺς ; 

Νόσφιν θηλυτέρων μετέχειν τόκον ἄρσενας Ἥρη 

ἠδέσθη, ζήλῳ τ᾽ ἄχνυτο θυμοθόρῳ, 

Ἥρη Ζηνὸς ἀδελφειὴ, χαὶ ὁμευνέτις, ἔνθεν 

ἦτορ ἐχινήθη, καὶ φρένα δῶχε χόλῳ. 

Ζεὺς, φάτο, τέκνα λόχευσε γυναιχείων δίχα λέκτρων, 
» , , ΕΝ ς 7 

ἐχτρέψας Μοιράων ἄτροπον ἁρμιονίην " 

αὐτὴ ἐγὼν, Κρονίδαο δέμας, καὶ κάρτος ὁμοίη, 

Ζηνὸς ἄτερ, πάντων τ᾽ ἀνδρομέων ὀάρων, 

τέκνον ἐμοῖς στέρνοισι διασπείρασχ φορέσσω, 

χαὶ τραφὲν ἐξοίσω καίριον ἐκ λαγόνων. 

Οὐρανίδαι χθονίων ὀλοώτεραι, οἷς Διὸς ὁρμιαὶ 

ἀφραδέες, πυνιταὶ χ᾽ εὔφρονές εἰσι φράϑαι ; 

Οὐχ ἄν τόσσος ἄνασσεν, Θεῶν δὲ ὁμήγυρις ἄλλων 

ζώεσχ᾽ οὐτιδανὴ ἡμερίοισι γέλως " 

οὔ μευ ἐποτρύνουσαν ἐναίσιμα, καὶ φίλα θυμῷ 
,ὔ ς -“- δι ἴω , ποραύνειαν ὁμῶς, μηδὲ χλονοῖντο δέει. 

᾿Αλλ᾽ αὐτοὶ μὲν ἄλαστα τεθηπότες, ἣ θέλον αὐτοὶ 

μοῖραν ἔχουσι βίης ὃμωΐδες οὐλομένης. 

Ἥρης εὐγενές ἐστι φρόν : νόος, ὕβοιν προ λον μα μϑΥ Χο ΥδΟΘ ΥΩ; 
»Μ ’ ᾿ , 5, ,ὔ 

ἔστυγε χρειόντων, χαὶ θέμις, οὔτι θέμιν. 

Ἥκειν οὐ δεδάηκα. Τό μοι φίλον ἔργον ἀνύσσω 

θαρσαλέως. Τίς μοι δηΐος ἀντιάσει; 

Υἷας ἄτερθε γάμοιο φυτεύσομαι, ἐκτὸς ὀμεύνου 

νόσφι γονῆς τέξω αὐτοτέλεστα βρέφη. 

Αἰγυπιὸς τάδ᾽ ἔρεξεν, ὅταν διάησιν ἀήτης, 

λοίσθια πορσύνας, Οὖρος ἔπνευσε γόνον 

ἐσχατιὴν ποτὶ γαῖαν, ὅπη πέλε δέμνια Φοίοου, 

ἔνθα Τάγος ρεέθροις μίσγεται εἰναλίοις. 
ν ζ, ᾽ ᾽ 

ἵππὼν πουλὺς ὅμιλος, ἐπεὶ φρεσὶ λύσσαν ὀρίνει 

40 

50 

οὺ 



ἼΟ 

80 

80 

[ἴω ὧϊ 

100 

ρ πὸ. ΕἾ ΣΑ ΤῺ 1 πὶ 

θερμὸς ἔρως, Ζεφύρου πιμπλάνεται λαγόνας, 

πνοιῇ τ᾽ ὀγκχωθεὶς λάδρον ἔσθυσεν ἵμερον εὐνῆς. 

Ἐρχομένου δ᾽ ἔτεος γείνατο τέχνα φίλα, 

ἶσα θέειν ἀνέμοισι πεφυχότα " οὐδέποτ᾽ αὐτῶν 

ἄμμος ἔδειξε ποδοῖν ἴχνια νισσομένων " 

πτῆναί κεν φαίης " πόντοιο γὰρ οἷδμα. περῶσιν 

ποσσὶν ἀθαπτίοστοις οὐ νιν ἔθιξε σάλος " 

πολλάκ᾽ ἐπ᾽ ἀνθερίχων πολυηχέες ὁρμηθέντες 

οὐ τὸν νέρθε βαρὺν καρπὸν ὁπλαῖσιν ἔχλων, 

ἤ χαὶ ταρσὸν ἔπηξε, φάη δ᾽ ἀντώπιος ὦσσεν 

ἀντολίην ὃε, λέχους μνήσατο νυμφιδίου.. 

ἤλλλα δ᾽ ἔναλλα δόαζεν, ὅπως ἐγχύμονι χόλπῳ 

παῖδα τέχῃ, διίων πολλὸν ἀρειότερον. 

Ζεὺς δὲ πατὴρ ἐγέλασσεν, Ἕρωτί τε δείκνυεν Ἥρην, 

χαὶ Μοίραις σήμαιν᾽ ὅσσον ἄεθλον ἔχεν, 

χαὶ πρόφρων ἐπέδωκε τὸ ἢ καταθύμιον ἦεν. 

Τίς δ᾽ ἔργον περανεῖ Ζηνὸς ἀναινομένου ; 

Ἥρη νόσφι γάμων καὶ ἀνδρομέης ἄτερ εὐνῆς 

τρεῖς τριάδας μηνῶν χόλπιον ἦγε βάρος, 

εἶτ᾽ ὠδίσσι λυγραῖς γαστρὸς χατεθήκατο φόρτον, 

χ᾽ οὐδέποτ αὖθι πάλιν τοῖα χομεῖν ὅμοσεν. 

Μαῖα δ᾽ ἐπεὶ περίεργος ἐφράσσατο χοῦρον, ἀμίκτοις 

ριγίσταις τε βοαῖς πᾶν ἐτάραξεν ἔδος. 

Οἴμοι, οἷον ὄλισθε καχὸν τέρας. Οἷον ὄνειδος 

γείναο. Ἠρὰ Θεοῖς ταῦτα φορητὰ πέλει. 

Ὄμμασι πῦρ ἀνίησι, φλόγας δέμας ἔκτοθ᾽ ἰάλλει" 

αἴσθονταί τ᾽ ἀδεῶς αἷσι θίγω παλάμαι " 

οὐ δ᾽ αὖ ψυχρὸν ὕδωρ, τῷ περ ρύπα πάντα καθαίρω, 

οὐδ᾽ ἄφενος λουτρῶν ἔσοεσεν ἀνθρακιήν" 

χρὼς δ᾽ ἄρρηχτος, ἄγναμπτος ἄτε σφυρήλατος ἄχμων 

ἑστήχει μαλαχαῖς χείρεσσιν ἀντίτυπος. 



ΕΝ Σ ΑΓ Ω ΤΗΣ. ρπε. 

Ὦ πόποι, ἦ τερατωπὸν ἔφυ, τόπερ ἔδρακον ὄσσοις, 
, ᾿ ᾿" ͵ 

ἔξοχα χωλεύξιν ριχνὸν ἐόντα πόδας. 

Ἔννεπε. Ταὶ δ᾽ ἄλλαι πρόθεον τροχαλοῖσι πεδίλοις 

ὀψόμεναι χοῦρον " χείλε᾽ ἔδησε τάφος. 

Μοῦνον ᾿Αθηναίη γε παρισταδὸν ὄμμα βαλοῦσα 10ῦ 

ἡδὺ γέλασσε. Γέλως οὐχ ἐφύτευσεν ὕβριν. 

Ἥρη δ᾽ ὥς μιν ἴδεν νεμεσίσσατο χηρόθι μᾶλλον, 

καὶ πρὶν ὀδυσσαμένη εἴδεσιν οἷο βρέφους. 

καὶ γόνον ἁρπάξασα παραὶ ποδὸς, ὅσσον ἐτύχθη 

χάρτος, παλλομένη κάθοαλεν οὐρανόθεν. 110 

Ὅς γ᾽ ἐπιδινηθεὶς δέκα ἤματα, χαὶ δέκα νύχτας 

ἤριπεν ἑνδεκάτη Λῆμνον ἀν ἠγαθέην, 
3; ᾿] ε ’ Ἁ , ᾽ “ 

ἔνθ᾽ ἑτέρου σκέλεος χρατεροὺς συνέχξεν ὀχῆας, 

τῷ χαὶ χυλλὸς ἔην ποσσὶν ἐπ᾽ ἀμφοτέροις. 

Οὐδ᾽ ὀργὴν ἀπόειπε νόος βαρυχάρδιος Ἥρης, 118 

Παλλάδι δ᾽ ἀσπερχὲς μήνιεν αὐτογόνῳ,᾽ 
’ 4 ; - ᾽ , Ε ᾽ὔ ΕῚ Γ 

χούφη γὰρ κότον ἦψε, μόλις φέρεν, οὐδέποτ᾽ αὐτὸν 

ἔσόεσεν, οὐδ᾽ ἀπέθη. Τῶς νεμεσῶσι φρένες" 

τοὔνεχεν ὀξυχόλοισιν ὑπαὶ ριπῇσιν ὀδόντων 

δάκτυλα συσφίγξασ᾽ αἴθραν ἔδευσε λύθρῳ, 120 

χαὶ ροδέαις ραθάμιγξιν πολὺν χρόνον ἔρρεεν αἷμα. 
“- . 3 » ,ὔ ᾽ὕ᾿ τῷ πεδιὰς χλυσθεῖσ᾽ ἀπροτίοπτος ἔδυ " 

ἔνθεν ἔπειτα λίμνασσε, καὶ ᾿Ηελίοιο βολαῖσι 

πυθομένου λαῦρος λοιμὸς ἐνῶρτο πέδῳ" 

ταὶ δὲ πόλεις ἐσάλευον, ἰδ’ ἐκ βρυχίων κενεώνων 12 

οὐ σθένος ἐχφυγέειν, οὐλομένου τε σάλου, 
᾿: --- ᾿ ͵ ’ , φθινόμεναι καρποῖς, ἀνθέων, δένδρων τε πετήλοις, 

φθινόμεναι ποίμναις, καὶ βοέαις ἀγέλαις, 

θηλυτέρων τε τόχοις ἀγόνοις, καὶ χηρὶ μελαίνῃ 

ἡγεμόνων, τοῖσιν μέμολετ᾽ ἄνολδος ὄχλος: 130 

οὐδὲ βροτοῖς ἔχθιστος ἐπαύσατο πότμον ἐνεῖναι 
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λοιμὸς, μέχρι χενεοὺς πόντας ἔθηχε δόμους" 

ἀγεσίλαν τ᾽ ηὔφρανε γόοις καὶ δάχρυσι φωτῶν, 

ἀφνειῶν, πενιχρῶν, γηραλέων τε, νέων " 

χαὶ τάγ᾽ ἐπ᾽ ἠπείροιο σεπηπότα, οὐ γὰρ ὑπ᾽ αἴην 

χώννυον, οὐθ᾽ ἁλίοις δῶκαν ἄγειν ροθίοις, 
᾿ 

δεινὴν ἐμπνείοντα πολύφθορον ἄσχετον ὀδμὴν, 
Η Ἕ ἄχρι χαὶ εἰς αἴθρην φάρμακον ὧσε ρέα- 

ἔνθα διερίων γενεὴ χατέδηθεν ὀλέθρῳ, 

ὠφελλόν τε χαχὸν πτώμασι μοιριδίοι φελλόν τε χαχὸν πτώμ μοιριδίοις, 
ἣ , ε 7, ᾿ ΄»ν ΕΧῚ ὦ 

χαὶ φάος ἡελίου βαρέεσσι μελαίν ἀὐτμαῖς, 

μήνης πληθούσης κύκλα δέδυχ᾽ ὀμίχλαις " 

οὐ τόσον ἠχλύνθη, τόσσον τε ἀάσσατο θυμῷ 

ᾧδαῖς στεινομένη μύστισι φαρμαχίδων, 

οὐδ᾽ ὁπότ᾽ ᾿Ενδυμίωνος ἔρῳ ὁμηθεῖσα πρὸς εὐνὰς 

Λάτμιον ἄν χορυφὴν χρυπταδίη χατέθης᾽ 

οὐδ᾽ αὐτὴ μὲν ἴηνς κέχο βαρυμήνιος Ἥρη, 

ἀλλὰ δονεῖτο δύαις στήθεσι θυμοθόροις " 

χαὶ πλέον ἄμπ' ἢ ἐπεί χα ἔος ἔ αἱ πλέον ἄμπνες μῆνιν, ἐπείει μακάρων νέος ἔρνος 

χάγχασε ἀνχυδήτων πρεσθουτέρων Κρονίων " 

εἶπε δ᾽ ἀλααθήσασα, ἸΤίη τόσον ἔσχεν ᾿Αθήνη 
᾿ἷὔ “ ἰνὲ ᾽ , ͵ 

ξργον, ὅπως σης ἀργαλεέως γελάσῃ; 

χαὶ πρὶν μευ δαχέθυμος ἐνύορισε χρῆμα νεοχμὸν 

τῷ μετάμειψα κόρην πόρτιν εἰς Ἰναχίην᾽ 

ἠδὲ τ᾽ ᾿Αχεστορίδαο φίλαις προσέτρεψα μερίμναις, 

μἢ πάλιν αἰσχύνῃ Ζηνὸς ἄθικτα λέχη" 

οὐδὲ γέλων μεθέηχεν ὅτε ζηλήμονι κέντρῳ 

ἐχτόξευσα δέπας Τρώϊον οὐρανόθεν " 

χαὶ τὶ γὰρ οὐχ ἤμελλον ἐρωμανέοντος ἐλαύνειν 

τῆλε μάλ᾽ ἀφροσύνας ταῖσιν ἀλυτρὸς ἔφυ ; 

Δὴν ἄνεος χαὶ ἄναυδος ἀκινήτοισιν ὀπωπαῖς 

παῖδα κόμιζε φίλον, καὶ πόρε ληθεδόνι ᾿ 
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χρητῆρ᾽ ὅν μετὰ χερσὶν ἄειρε περιπλέον οἴνου 

ἀμθροσίου, οὐδὲ ποτοῦ γεύετο προστομίου. 

Τοὶ δὲ Θεοὶ θαύμαινον, ἐγὼ δὲ πρόσωπα χατέσθην 

αἰδοῖ, ἀμφασίῃ, καί με χόλος δαμάει. 

Παλλὰς δ᾽ αὖ ἑτέρωθεν ἀεικέτι νεύμασιν ἽἭρην 

χαὶ πατέρ᾽ ἠτίμα. Ὦ Κρονίδου γενέθλαι, 
ὶ 

ν 
αὐτὴ ἐγὼν μακάρων τιμιηορὸς ἔργ᾽ ἀποτίσω 

Παλλάδος, εἰ καὶ μὴ ἤραρε ταῦτα πόσει" 

ἀντὶ δὲ παρθενικῆς πρωτόζυγα Κύπριδι θήσω, 

ἀνδρομέων τ᾽ ὀάρων εἰς λέχος ἱεμένην 

φίλτρον ἐνιστάξω, χνίξω φρένας ὀξέσιν οἴστροις, 

καίπερ, ὅπως χομπέει, ἄμμορός ἐστι πόθων, 

στέρξει, σπερχομένη τὸ νόῳ βεδαρηότι θυμῷ 

ἄνδρας ἐπ᾽ οἰστρήσει λυσσαλέοισι δρόμοις, 

χαὶ γνώμιης ζαθέοιο παραπλαγχθεῖσα μανείη 

ὡς καὶ ἐφορμῆσαι πρὸς γονίμους ὀδύνας ; 

Τοῖον γάρ τοι ὄνειαρ ἔην χρυεροῖο γέλωτος, 

τοίην ἀντὶ ὕόρεως πρῆξιν ὑπαντιάσει. 

οὐ γὰρ καλὸν ἔοιχεν ἀθεσμοσύνῃσιν ἐνίπτειν 

τέκνα παλαιὰ Κρόνου, χουροτέρων γενέθλην. 

Τοιάδε πορφύρουσα πύλας προλέλοιπεν ᾽Ολύμπου, 

ἀΐξασα πέδου πρὸς πτύχας εὐρυχόρους ᾿" 

χαὶ Κύπρον εἰσαφίχανς πελώριον εἰν ἁλὶ νῆσον, 

εὔξοτον, εὔμηλον, καὶ πολυκαρποτάτην " 

ἠδὲ πόλιας περάουσα νάπαις προσέχυρσεν ᾽Ολύμπου 

ἔνθ᾽ ἔναιε Κύπρις κάλλεσιν εἰδαλίμη. | 

Οὔλυμπὸν δ᾽ ὀνόμῃναν ἀπ᾽ ἀστερόεντος ᾿Ολύμπου 

ἀθάνατοι, κείνου οὐδὲν ἀτιμότερον. 

Ὄφρα Κύπρις τρυφαῖς θωπευομένη φρένα, λήθην 

ἡδέων τερπωλῶν Οὐρανίων τε πίοι, 

χαὶ τέρποιτο παρεοῦσι. Πέδου γὰρ ἔθαλλον ἀγήροις 

10ῦ 

1170 

17 

180 

18 

190 

- «αν... 
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ἄνθεσι λειμῶνες λευκοΐοισι ρόδοις " 

Ἰ9ῦ αὐτομάτη δ᾽ ἔφερεν δενδρέων πάγκαρπον ὀπώρην 

γαῖα, βροτῶν μελέταις οὔτι βαρυνομένη. 

᾿Αμφυτὰ δ᾽ αὖτε ρέεθμα, καὶ ἱμερόεντα λοετρὰ 

χρηναίων ὑδάτων ἄφθονον ἦγεν ὕδος. 

Ὄρνεα δ᾽ ἔνθα καὶ ἔνθα διέσσυτος ἀιὲν ἰέντα 

200 γῆρυν ἀπαὶ στομάτων, ἄλθεσι λαρὸν ἄχος. 

᾿Αργυφέῳ δὲ γάλαχτι πέδον ρεῖ. Ρεῖ δὲ μελισσῶν 

νέχταρι, χαὶ Μακάρων ἔδλυσεν ἀμθροσίην. 

Οἶνον δ᾽ οὔποτ᾽ ὄπασσεν, ἐπεὶ μειλίγμασι τέρπει 

μοῦνον νηφαλίοις, ὕδριν ἄεξε μέθυ. 

205 Τοίοις ἥδεσι Κύπρις ἐτέρπετο, οὐδὲ τ᾽ ̓ Ολύμπου 

χήδετο, μορφὴ οἱ ἀφθορίη τε μέλεν. 

Οὔπω γὰρ λεχέεσσιν ὑποζευθεῖσα συνεύνου, 

οὐδ᾽ ἥδης γλυχερῆς γευσαμένη ζυγίης, 

παρθενίην ἐφύλασσε, Κρόνου τε τοχῆος ἀνάγχην. 

910. ΟἾττ᾽ ἐπέόδη δ᾽ εὐνῆς, καὶ φιλότητι μίγη, 

τόφρ᾽ αἰδὼ μὲν ἔρειψε, καὶ οὐχ ἐχέθυμος ἐτύχθη, 

ἄλλοις τ᾽ ἀρχεχάχου ἤρξατο μαχλοσύνης. 

Κύπριδος ᾿Αχραίας νάος τεχμήρατο μῦθον, 

οὐ Ὀλεφάροις, οὐδ᾽ αὖ θηλυτέραις παριτός. 

915 Οὐκ οἴη ἅμα τῇγε Κρόνου πάϊς ὦχεεν ἄλλος 

αὐτῆς γνωτὸς Ἔρως τίμιος ἀθανάτοις " 

ἔπρεπε γὰρ Κυθέρειαν ἔχουσαν ὑπέρτατον εἶδος, 

χαλλίστῳ πάντων χρήματι συνδιάγειν, 

Ὅς τότε ἐνὶ ξυλόχοισι χατέδραμιεν, ὄρνεα ράδδοις 

290 θηρεύων, λυγρὸν τοῖσι φύτευσε δόλον " 

οὕς δ᾽ αὐτὸς ζώοντας ἐρύσσατο, ὕστερον αὖθις 

εἴασεν αἰθροδατεῖν ρηϊδίως ἀλύτους " 

ἀλλὰ τίτρωσχς βέλη πρῶτον πειθήνιον ἦτορ 

χέντρα τ᾽ ἐνῆχε πόθου - τοὶ δὲ τότε ἱπτάμενοι, 



ΕΥΣ ΑΓ ΩΓ: ρπθ΄. 

οὐχέτι χῶρον ἴησαν ὁμήθεα, ἀλλὰ κατ᾽ αἴθραν “9ὅ 

στείχοντες, μικρὸν πρὸς χέρας εὐθυπόρουν 

ἰξευτῆρος, δαιτὸς ἀμνήμονες, ἠδὲ ποτῆτος, 

μέχρ᾽ ἔλυπε ψυχὴ ἕλκεϊ τειρομένους. 

Κοῦρος δ᾽ ἐπλατάγει, καὶ ἐνήλατο, καὶ πτερὰ πάλλων 

οἰωνῶν πολὺ πλέον χάζετο κουφότερος, 230 

πάντα χάτωθεν ἄνωθεν ἀλώμενος, ἔνθα καὶ ἔνθα 

χλινόμενος, χῶρόν τ᾽ οὔποτε ταὐτὸν ἔχων " 

χαὶ πάλιν αὐτὸν ἴχανε ταχύδρομος . αἷα καὶ αἰθὴρ 

ἐν τ᾽ αὐτῷ σθένεος πίμπλατο τοσσατίου. 

Τὼς μὲν χκαγχαλόων, καὶ ἐν οὐ φερτοῖσιν ἀθύρων 23ὕ 

Ἥρης ἐξαπίνης ἀμφέπεσεν λαγόνας. 

Καὶ κύτε μιν περιφὺς, τήδ᾽ ἄλγεεν, ὡς δ᾽ ἐνόησεν 

ἣν χύσεν, ἄστραψεν πορφυρέαις χροΐαις, 

φοινίχθη τε πρόσωπα" χαλὸν δὲ ἕ φίλατο Κύπρις, 

ἀμφὶ δ᾽ ἐκεῖνον ὅλῳ πήχεϊ ρεῖα χύθη. 240 

Δμωαὲ δ᾽ αὖ χλισμὸν χρύσειον ἐπέντυνον Ἥρῃ 

ἄγχ᾽ αὐτῆς, εὐθέως τ᾽ ἐξέμολον θαλάμων, 

ὄφρα γε μὴ παρεοῦσαι ἐῶν πευθοίατο μύθων. 

Τῶν δὲ γ᾽ ἀφισταμένων, τοῖον ἔειπε Κύπρις. 

Ἥρη Ζηνὸς ὅμευνε, Κρόνου θυγάτηρ ἀλεγεινοῦ, 240 

αὐτοχασιγνήτη Κύπριδος, ἡδὺ φάος, 

ἠθείη χεφαλὴ, τίς σε χρέω ἐνθάδ᾽ ἱκάνειν 

θυμὸν ἄνω τε πόλου ἐκ προλιποῦσαν ἕδραν ; 

εἰπέ" τίη διήθυνας ; Ἐγώ σοι ἔσσομ᾽ ἀρωγὸς, 

οὗτος ὁ μιχχὸς Ἔρως, αὐτὸς ὁ πανδαμάτωρ. 250 

Ἥρα, πάλιν Κρονίδης χθονίαισι μέμνηνε γυναιξὶ, 

λέχτρα τ᾽ ἀεικίζει καχλοσύναισι νέαις ; 

Ὦ πόποι, οἷον ἄθεσμον ἔχει νόον. Ὅρχον ὀμοῦμαι 

τόνδε μέγαν πινυτῶς ἀτρεκίῃ χραδίης,. 
μή τιν᾽ ἐν Οὐρανίδαις τούτου ὀλοώτερον ἄλλον Ὡδὅ 
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ἔμμεν, μηδ᾽ ἄλλην σεῖο χειροτέρην 

τοὔνεκεν οἶκτος ἔχει με τεῆς δασπλῆτος ἀνάγχης, 

πάντα δὲ χινήσω σεῦ χάριν, ὦ φιλότας. 

Νειόθεν ἐστονάχισσε, δαχρύων δ᾽ αὖ πλῆθεν ὀπωπὰν 

Ἥρης, καὶ τοίους Κύπριδ᾽ ὕφῃνε λόγους. 

Οἶσθα σὺ Κύπρι φίλη, Κρονίδην ὅσος οἶστρος ἐλαύνει 

εὐνῆς ἀλλοτρίας πάντῃ ἔασι πόθοι" 

ἀλλ᾽ οὐ Ζεὺς μ᾽ ἀκάλησς. Κόρη δ᾽ ἐνέπαιξεν ᾿Αθήνη, 
» 5 Ψ Χ ΕΥ̓ ἐς 

ὄὅρπηξ αὐτόφυτος Ζηνὸς ἄνευθε γάμων ᾿" 

αὑτῇ μοι πόθος ἦλθεν ὁμοίϊος, ὦ ἐμὲ δειλὴν, 

μούνῃ ἄνευθ᾽ εὐνῆς ἄρσενος υἷα φύειν. 

Οὐδ᾽ ἀτέλεστον ἔφυ τόπεο ἤνδανεν - ἢ γὰρ ἐτέχθη 

δύσμορφον, χωλὸν τ᾽ οὐ τέχος, ἀλλὰ τέρας. 

ἔλλλοι δ᾽ ὅσσοι ἔχσι τύχην δυσδαίμονος Ἥρας 

ὥχτιζον, θεσμοῖς πειθόμενοι Κρονίοις " 

ἔνθα γε πάντα χάραξε πεπηγότα " τοῖσιν Ὀλύμπου 

χαὶ γῆς πείθεσθαι ἐνναέταισι πρέπει. 

Μούνη ᾿Αθηναίη, Κρονίης ἐπίληθος ἀνάγκης, 

παίΐγνια θὴχ᾽ Ἥρης αὐτοτέλεστα βρέφη " 

τῷ με δεινὸν ἔπειρεν ̓  ἐπεὶ νεότυχτος ἀτίζει 

γηραιοὺς ὄγχῳ παρθενίης κυνέη. 

Ταῦτα με ἐχθιάσαντο, φίλη, τεὸν οἶχον ἱκέσθαι, 

ἀλλ ὄπο λύσσαν ἔλα, δὸς δὲ πόνοισιν ἄχος " 
Α " 27. Ὁ ΄, ἐ “ ΞΕ 

μιχρὸν μοι τὸν ἔρωτα χαρίσσξο " νεῦε, Διωνὴ, 

εἰπὲ Ἔρωτι κέαρ Παλλάδιον βαλέειν 
» ’ ἜΜ 9 ΒΩ 5» ,ὔ ΒΥ Ψ 

ὀτρύνειν τ᾽ ἐπ᾽ ἔρωτας ἀλάστορας, ὄφρα δαείη 

ἄλλων ἔργ᾽ ἐλεεῖν αἴσχεσιν εἰν ἰδέοις, 

μηδὲ φρονεῖν ὑπέραυχα.. Κύπρις δ᾽ ἠμείψατο μῦθον, 
» -ο ,ὔὕ “ Ψ Ν 

ἔσται ταῦτα, φίλη, ὅσσα ζυπρις ὀυναται. 

Αὐτὰρ ἔρως, ὡς οἶσθ᾽, ἄφατον χαχὸν, οὐκ ἄν ἐμοῖο 
» 

εἵνεχεν ἔργμ' ἀνύσει χηδόμενος ἐπέων, 
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οὐ πέλεν ἀγγελίαις πειθήνιος. Εἰ δὲ χιχάνειν 

ἐγχονέοιμ᾽, ἀνέμων πτηνότερος φυγέει ᾿" 

εἰ δὲ πάλιν γε κίχοιμι, προσαρμόσσας στόμα θλίόει 

χείλεα μειδιάσας, χαὶ χόλος εὐθὺς ἔδυ - 290 

σχαιὸς ἀεὶ πλαγίοισι δόλον χαὶ χῆρα κορύσσει 

μήχεσιν, οὐρανίδαις, ἡμερίοις, ἀλόγοις. 

Πάντεσι δ᾽ αὖ δύσμηνις, ἀνάρσιος, ὅσον ἀρείων 

κάλλεϊ, τόσσον ἔφυ πρήγμασι φαυλότερος " 

ἄγριος, οὐδ᾽ ὅταν ὕπνον ἔχει βαθὺν, ἥσυχος εὕδει, 2905 

ἀλλὰ χαχῶς ράπτει πλέγματα τοῖσι φίλοις " 

οὐδ᾽ ὄθεται γενέτου " τὶ περισσά ; πυρίπνοον ἕλκος 

πρόσθ᾽ ἐνέπαξε Κρόνου ἠγαθέαις πραπίσιν -" 
ι " Γ , 3 “ καὶ γηραιὸν ἔθηχε νεώτερον ἄφρονι λύσσῃ 

οἰστρηθέντα λυγρῶς θήλεσ᾽ ἐπ᾽ ἀλλοτρίαις. 200 

Αὐτὴν μ᾽ ἀσπερχὲς βάλλε: μαλεροῖσι βελέωυνοις, 

καὶ νόον ἐξελάει, οὐδὲ γένους ἀλέγει. 

Αλλά με παρθενίης, αἰδοῦς τε πολύλλιτον ὄμμα 

ὁρμῆς ἴσχε πόθου, δῆσε φρενὸς μανίην " 

εἰ δέ τι μοι πισυνὸς ποτ᾽ ὑπὲρ φύσιν ἄρμενα ρέξει 800 
3 σὴ χάρις ἐσσεῖται. Οὐ γὰρ ἔωθεν Ο)" ( ἔ 

Ταῦτα μὲν ἔννεπε Κύπρις. Ἔρως δὲ διέχφυγε κόλπων 

γνωτῆς, πῦρ τε δέμας δεινὸν ἐφεγγοθδόλει. 

Πήχεις ἀνταγύσασα μέγ᾽ ἤτεεν - ἀλλ᾽ ἱκέτευεν 

πέτρην εἰἱναλίην, λίσσετο κωφὸν ὕδωρ. 310 

Πατρὸς ὕπερ, μητρὸς τ᾿ ἠρᾶτο ὁμόγνιος “Ἥρη, 

πολλὰ δὲ πολλὰ λέγεν, καὶ τ᾽ ἀτέλεστα Κύπρις. 

Ὕστατα ὡς μιν ἄθρησε δρόμῳ χεχμηκότα, τοῖον 

αὐτῷ μῦθον ἔφη, κ᾽ ἄφθονα δῶρα δίδου. 

Πείθεο, πείθεο, χοῦρε, τεὴν δ᾽ ἐπίκουρον ἀρωγὴν 910 

πέμψον διζομένῃ, εἶ ἄγε νεῦσον, Ἔρως, 

γεῦσον, Ἔρως, σίμιολων γλυχερώτερος, ἀλλὰ μελισσσῶν 



ρα β. ΕἸΣΑΤΩΓΉ. 

χέντρου ἐμῇ μελέῃ πουλύ τι πιχρότερος. 

Ἔστι μο! ἐν μελάθροισιν, ὅπῃ γλυκὺν ὕπνον ἰαύει 

8320 Ζεὺς δμηθεὶς βροτέης χοιρανέης καμάτοις, 

κυχλοτερὲς, πήχηον ἐνοίχιον, ἠύτε νηὸς 

Δήλιος, ὑψοῦ ἔχων πὰρ χορυφαῖσι θόλον, 

ἄν δὲ χάτω τετράγωνος ἔην στάσις " ἀμφέ δέ τείχη 

ράδδοις χρυσείοις δείματ᾽ ἐπισταμένως, 

δῦ τάς περ ἐπὶ στάθμην ἴσοις χώροισιν ἰθύνας, 

ἄλλοις χρυσείοις τῶν διὰ μέσσον ἔλα. 

Ἐξείης κατέπηξε διακριδὸν ἄλλον ἀπ᾽ ἄλλου 

καὶ πάντων ἄχρ᾽ ὁμῶς εἰς ἕν ἄγειρε χρέους. 

Τοῖς μῆλον χατέρεξεν, ὅπη προσέθαλλε χορώνην, 

8380 πασσάλῳ ἀγχρεμάσων εἴ ποτε τοῦτο δέεε. 

Καὶ τὼς μὲν τοίχους τεχτήνατο " ἄν δὲ μεσηγὺ 

ράδδων ἄρρεκτον χτήματι τόσσον ἔφυ 

ὅσον μὴ ᾿χφυγέειν τὸ φυλαχθὲν. Ὁ δ᾽ ἔνδοθι χῶρος 

ὄμματι δερχομένων πάντοθ᾽ ὑπαντιάει " 

8530 φαίης χεν πολυωπὰ διηερίοις χεχαλᾶσθαι 

δίχτυα, τὰ χρυσῷ χεὶρ πλέχεν ἀντὶ λίνου. 

Λεπτὴ δ᾽ εἰσίθμιη οἶκται, τῇ ρ᾽ ἦε ποτεινῷ 

εἰσιτὸν, οὐδ᾽ αὐθίς γ᾽ ἐξιτὸν, ὥς γε φίλον. 

Δεξιτερὴ δ᾽ οἴκου βα!ὴ προσέρειστο ποτίστρα 

810 δίψαν ὅπως ἐλάσει ὕδατος ἀφθονίῃ, 

ὑελόεις, αἴθρας καθαρωτέρα. ᾽Ἔν δ᾽ ἄρα μέσσῳ 

βόθρος, ἕν’ εἶδαρ ἔδει ἀργύρεος τέταται " 
« 

ἔνθ᾽ οἰκέει πολύνους, ἐπιδέξιος, ἱερὸς ὄρνις 

ἵρηκος μείζων, ὄμμασι γοργὸς ἰδεῖν, 
7 ’ -«.΄ ὕ 2 4 ᾿ 834 ποίης χλωρότερος “ χυκχλώσατο δ᾽ ἀμφὶ περιπρὰ 

πᾶν δέμας, ὡς Ἶρις πορφυρέη περόνη. 

Αὐτὸς ἐνὲ ξυλόχοισι λάλος μιμήσατο γῆρυν 

᾿ οἰωνῶν, χθονίοις σύννομος ἄλλα λέγει" 



ΕΣ ΑΤΩΤΉῊΉ: ρ γ΄. 

χαὶ γὰρ ἐπ᾽ ἀνδρομέῃσιν ἐφχρμόσσας στόμα φωναῖς, 

ἠχὼ ὥς τις ἔδωκ᾽ ἀντιλάλους ὀμάδους, 810 

καὶ σοφὸν ἀντήχησεν ὅσα βροτέη φάτο γλῶσσα 

οὐδὲν ἁμαρτήσας, ἶσα βροτοῖς ἑτέροις" 

εἰ δέ μιν ἐξελάσειας ἀπὸ πλεχτοῖο μελάθρου, 

εἰλεῦται πίσυνος σοῖς ἐπὶ ποσσὶν, ἔρως, 

οὐδέ τ᾽ ἐλευθερίης ἐπικήδεται " οἷὸς γὰρ οἷὸςε 450 

οὐκ ἀχάριστος ἐὼν ἦρα φέρουσι φέρειν. 

Ταῦτα Ποσειδάων ζείνοισιν ἀλώμενος αἴαχις 

εὗρεν ἀγνῶτα θεοῖς, δῶρά τ᾽ ἔδωχε Κρόνῳ, 

Ζηνὶ πάλιν Κρόνος, αὐτὰρ ἐμοὶ χειμήλιον ἦλθεν 

ἐκ Διὸς ἀντ᾽ εὐνῆς. Κλῦθί μευ ἠὺς Ἔρως" 2600 

δῶρον ἐμῷ ποθ᾽ Ἔρωτι τάδ᾽ ἔσσεται, εἴ μοι ἀρήξεις 

Παλλάδα τιτρώσκων τὴν σοδχροολέφαρον, 

δῶρα θεοῖσι ποθητὰ, κόπου θελκτήρια. Βάλλε 

βάλλε πιχρῶς, Ἥρῃ τοῦτο χαρισσάμενος. 

Μῦθος ἔτ᾽ ἐν χείλεσσι καὶ εὐμενέοντι προσώπῳ 40Ὁ 

χερσὶ περιπλέγδην ἀμφιχυθεὶς ἰκέτιν. 

Ἥρην χάρτ᾽ ἐφίλησε, καὶ ἥρετο ἔνθα τὸ δῶρον 

εἴη, ἠδ᾽ ἀγαθὸν θυμὸν ἔειπεν ἔχειν " 

αὐτὸς γὰρ βελέεσιν ἐπιόρίξει μενεαίνων, 

ρέξει τ᾽ αἰνόμορον Παλλάδι παρθενίην" 810 

οὐ γὰρ ἄναλκις ἐγώ. Ζηνὸς δέ με πλῆξαν ἐνιπαὶ, 

ἔχπαγλόν τε τρομέω Αἰγιόχοιο χότον. 

Δὴν γὰρ μῆνιν ἄπαυστον ἀέξατο, οὐδέ τις αὐτοῦ 

χεῖρα φύγοι. Τοίοις χάρτεσι γαυριάει " 

αὐτὸς ᾿Αντολίηθεν ἐς Ἕσπερον ἴχνος ἀμείόων 4153 

Ζῆνα δόχευσα χύδην χάρματι παλλόμενον - 

ὅτι ποθ’ Ἠλέκτρης ἐπεοήσατο λέκτρα, καὶ εὐνὰς, 

χἠγὼ τόξον ἑλὼν ἕλκος ἔτευξα νέον, 

παχνώθη τε νόον, καὶ μ᾽ ἐνδρόμῳ ἄγχι παραστὰς 
εὙΥ΄. 



δῦ ὃς ΠΣ ΣΕ ΊΗΣ 

580 ἤλασε πὺξ χόρρην, κ᾽ ἄλλον ἔμελλε πάλιν, 

ὥχθισα, καὶ χατέαξα βχλὼν πτερόεντας ὀϊστοὺς, 

οὐδὲ πλέον προσέφην ἡμέριον γελάσειν. 

Ζεὺς δὲ χανὼν ἐφίλησε, καὶ ἵλεως ἔχφατο μῦθον " 
᾿" ᾽ ᾿ ,ὔ ι 7 ἐπ » Α 

Φρυχτος ἐγὼ κέλομαι, σοὶ λόγος οὗτος ἐμὲν, 

9.8 Δῆνα Θεοὺς τ᾽ ἄλλους πείραζε τεοῖσι βελέμνοις 

ἔθνεα δ᾽ ἡμερίων ὡς φίλον οἰστροδόλει - 
“2 Ν , 7] ὔ [ 

μούνης μοι θυγατρὸς πέρι φείδεο - φείδεο κόλπων 

Παλλάδος ἀφθάρτων, οὐ γὰρ ὕπεστιν ἔρῳ. 

Ὁππότε δὲ τρώσειας ἀθέσμιος, ἴσθι σάφ᾽ εἰδὼς 

890 σῶν ἀλαὸς Υ᾽ ὄσσων ἔσσεαι ἀμφοτέρων. 
- 

Εἶπεν ὁμοκλήσας, αὐτὸς δέ τε δείδια θυμῷ 

μή τι πάθω, καὐτὴ οἶσθα κότον Κρονίδου - 

εἰ δέ γε τοξεύσαντος ἐμοῦ περὶ χῆρι χολωθῇ 

θυμὸν ἐρητύσω δάκρυσιν ἠδὲ γέλῳ, 

᾿ 89ὕ Πειθὼ σύνδρομος εὐθὺς ἐλεύσεται " οὐδὲ γὰρ οἶδεν 

μῆνιν ΓἜρως γεννᾶν, μᾶλλον Ἔρωτα, χάριν" 

δός μοι ὅττι τάχιστα, πόρει χειμήλιον, Ἥρη, 

μὴ δήθυνς, ροπῆς καιρὸς ἔοιχεν ἔτει. 

Ἥρη μέντοι δῶρον ὑπέσχετο αὐτίκα δώσειν, 

400 ὅττ᾽ ἐπ᾿ ᾿Αθηναίην πικρὸν ἀφῆχε βέλος" 

καὶ Κύπριν νεύουσαν ἐχέγγυον ὥπασε, πίστιν 

χαὶ χερὸς ἐμόάλλει, ἤ γὰρ ἄπιστος Ἔρως. 

Ὡς ὁ μὲν εἵλετο τόξον, ἐπωμαδίην τε φαρέτρην 

ὀξέα καὶ λέξας δισσὰ βέλεμνα τίθει " 

40 χρύσεον ἦν πρώτιστον, ὅδ᾽ αὖ ἐπὶ λοίσθιον ἧχε 

χάλκεον, ἀλλοίη ἴς πέλεν ἀμφοτέροις " 

χρύσεον γὰρ τὸν ἔτρωσεν ἀπαὶ χθονίων μελεδώνων 

ὀρθωθεὶς μεγάλαις φροντίσιν ἐν βιόει ̓ 

τῷ δ᾽ αὖ χάλκεον ἧχε ἐπ᾽ ἀλλοκότους, χαὶ ἀθέσμους 

410 ὠθεῖ τερπωλὰς, μαχλοσύνας τε βίου. 



ἘΝ ΑΓ ἘΣ οἰ κ΄ 

ἹΙπτάμιενος δὲ βέδηχε ταχὺς πρὸς Ὀλύμπιον ἕδραν, 

ἔνθ᾽ ἄγυρις Μακάρων εἰς ἕν ἐπῆλθεν ἔδος, 

ἁγνὸν ᾿Αθηναίης θηεύμενοι ἔρνος ἐλαίης " 

αἰδεσθεὶς δ᾽ οὐχ ἦν Ἴσθμιος ἐν ὁμάδῳ, 

δὴ γὰρ τότε πρῶτον ἕδραν στήριξεν ᾿Αθηνῶν 

Παλλὰς ἔμεν πρώτην τεύχεσιν εὐλογίαις. 

᾿Αγνὼς Οὐρανίδαισι χεχρυυμένος ἦτορ ἐολάφθη 

αἴγλαις τοσσατίων ἠερόφοιτος Ἔρως, 

οὐδὲ γληνῶν σέλας εἶχεν ὁμέστιον: ἡ γὰρ ὁμοχλῶν 

χαὶ Διὸς ἐμνήσθη, ὄσσε φοθοῖτο περί" 

ὀργίσθη μετέπειτ᾽ ὀργὴ δ᾽ ἀπεσείσατο δεῖμα 

καὶ μένος ηὐξήθη, καὶ βέλος ἐν παλάμῃ, 

γευρὴν δ᾽ ἐξετάνυσσεν ὅσον σθένος, ἔχοαχλε δ᾽ ἰὸν, 

Παλλάδι τ᾽ ἀφθάρτῳ ἤλασεν ὀξὺ βέλος, 

χρύσεον, καὶ γὰρ ἅμαρτε φρενοθλαδίῃσι νόοιο, 

χαλκοῦν δὲ πρόεμεν προὔθετο, Μοῖρα σχέθεν, 

εὐσχοπίης δὲ τύχησεν, ἀκοντίσας μέσον ἧπαρ, 
ε [2 ὲ 

βῆ τε διαπρό. Σὺ δ᾽ ὡς ἕλκεος ἀργαλέου 

ἵνα βίην τ᾽ ἐσάχουσας ἀήθεα, χεῖλος ὀδοῦσι 

δάψασ᾽, ὅπως μή σοι ὄσσ᾽ ἀπρεπὴς προφύγγ, 
ι -᾿ 9 , - Ἁ ᾽ὔ ΒΩ 

χαὶ χροῖην ἐμέλαινας ὅπως μὴ λοίγιος ὅτλος 

αἰδοῦς γνωσθείη πορφυρέῳ Μαχάοοις, 

βυσσόθε δ᾽ ἐκ κραδίης γε περιπροχυθεῖσ᾽ ἐρεθεννὴ 

νὺξ ὀμίχλωσε φρένας λευγαλέαις σχοτίαις " 

δῦ δὲ φάος βλεφάρων, μέγαν δ᾽ ἔχτυπεν οὔατα, μῦθοι 

γνῶμιαί τ᾽ οὐχ εἰσὶν, ποῦς δὲ πέπηγε πέδῳ, 
᾿ι  ἰᾧν ᾿ς ἈΠΕ ΣΟ ἘΠΕ ἢ (ὃ ᾽ ,ὔ , 

χειρὶ ὃ ἀνσλχις ἑοῦσ οὐτ᾽ αἰγίόα, οὐτέτι δόρυ 

ἔσχεθεν, ἀλλ ὀλοοῖς κε φέρειν ἀνέμοις. 

Νεύστασσεν τρυφάλεια, μελέων δ᾽ ἄὄπο ἔχφυγε θυμὸς, 

οὐδὲ δύης ἀρχὴν, οὐδὲ τέλος νοέει. 

«Ἢ μέγα δὴ τόδε χρῆμα, τὸ μεῦ ἕλεν ἐνδόμυχον κῆρ 
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ἔτ ϑη Ὶ ΕΤ ΣΑΙ ΩΣ ΕΗ 

ἔχπαγλον, ἀγνώσσω τοὔνομα, ἠδὲ φύσιν" 

πολλάκις ἄλλαις εἰν ὥραισιν ἀνέπτατο λύπῃ, 

ὀργῇ, εὐφοοσύνῃ θυμὸς ἀγηνορέων. 

᾿Αλλὰ τόδ᾽ ὅττι πάθω φλογερὸν καχὸν ἦτορ ἰάπτει, 

ἄψεχ συντρίθει, χαὶ λόγον ἐξελάει, 

πῦρ δ᾽ ἄτε βρυχηδὸν ἐπιδόσχεται " ἐντὸς ἐέργω 

Αἰτναίων πυρῶν αἰνοτέρας δαΐδας " 

χαὶ πῦρ μοι πόθεν ἦψε - τὶ δ᾽ ἵεμαι; ἾΑ τί με θυμὲ, 

παίζεις ; ἔρρ᾽ ἀπ᾿ ἐμῶν, ἔρρε χακὸν πραπίδων 

τεῦ μς τεῦ ἀνδρὸς ἔμνησας : ̓Ατὰο χαὶ δίψαν ἰάλλεις; 

χαὶ πόθον ; οὐ χλιδῆς εὖχος ὕπερθεν ἔχεις; 

εὖχος ὕπερθεν ἔχεις ; σὺ τὶ θ᾽ αὖ χακότητος ὑποὸμὼς 

αἰσχροῖς ἔολαψας Παλλάδος ἀφθορίην ; 

Ὦ πάϊς, ὦ τέκος, ὦ χρυσῆς ἄμπνευμα τεχούσης, 

ὧ γήθους ὀδύναι πουλὺ ποθεινότεραι " 

ὦ μακάρων ἀνάριθμα μαχάρτατοι, οἷσιν ὀπηδεῖ 

τέκνα φυῆς, ζωὴ οὔτι μαραινομένη. 

Ὡς ὄφελόν γ᾽" ὄφελον τῷδ᾽ ἤματι πότμον ἐπισπεῖν, 

ὅτε νέον κεφαλῆς ἐξέθορον Κρονίδου. 

Αἰδέσθητι νόος, σοφίης φθόρε, τέχνα τοκεῦσιν 

τίχτονται ποθεινῆς παρθενέης ὀλέθρῳ. 

Παλλάδι δ᾽ ἀφθορίη ἐρατὸς πόθος. Ἤματα πάντα 

παρθένος ἔσεσθαι ὥμοσα - τὼς γὰρ ἅδεν. 

᾿Αὐ6άλε μηδ᾽ ἐγένοντο γοναὶ, μὴ νήπια τέκνα 

τοῖς ὑπέροπλον ἕλον πῆμ᾽ ἄφρονες τοχέες. 

᾿Αλλὰ Ζεὺς μ’ ἐφύτευσε νέον γονόεντι καρήνῳ, 

καὶ Βάκχον μηρῷ, οὐδέτ᾽ ἔχρῃνε δέμας - 

χαὶ Παλλὰς τεύξει πανομοίϊον, ἔχτοθ᾽ ἀρωγῆς 

ἄρσενος, υἷα λάθοιμ᾽ ἄφθορος Οὐρανίδαις " 

χαὶ χορυφῇ χύσσω" χορυφὴ Διὸς ὥπασ᾽ ᾿Αθήνην, 

μούνῃ ἐπεὶ θυγατρῶν πάντα πατρῷα φέρω. » 



ΣΑΙ 

Ὡς φάτο, καὶ ταχυεργὸς ἀπείριτον ἵνα χαρήνῳ 

συλλέξασα μελέων πολλὰ περιφρόνεεν. 

Μήδετο πρῶτον μὲν Μοιράων ἀμετάτροπον ἔργον, 

πῶς ἀτρόποισι λίνοις ὥρισαν ὁὀπλανέες " 

βηλοῦ τ᾽ ἀστερόεντος, ἰδ᾽ οὐρανίων φύσιν ἁγνὴν, 

γαίης χαὶ πόντου σύμφυτον ἀγλαΐην " 

νερτερίων τε βέρεθρον ὅπῃ ἀγαθοῖς καὶ ἀθέσμοις 

πρήξεων ἐκρίθη πᾶσιν ἄεθλα, τίσεις " 

φράσσατο ἡμιερίων τε πόλεις, καὶ ποιχέλον ἦθος, 

μῆνιν ἀταρτηρὴν, καὶ δολόεντα γέλω, 

χαὶ φόνον ἀλλοπρόσαλλον, ἰδ’ αὖ πεδίων ἀλεγεινὰς 

δηώσεις, ἱρῶν τ᾽ ἔξοχα δουλοσύνας " 

ἠδὲ πάλιν πόρφυρε σοφῆς εὑρήματα τέχνης, 

ὀργὴν παύουσιν ταῖσι Θεῶν θυσίας, 

γηῶν θ᾽ ὑψιρόφων αἰπεινὰ τέραμνα, περίπλους, 

μολπὴν, ναυτιλίην, ἀστροθέτημα πόλου, 

ὁπλοτέρων τε βροτῶν τηλεχλυτὸν εὖχος, ἀρείω 

ἀλκὴν γηραιῶν πουλὺ φαεινοτέρην " 

ὅττε δὲ κάρτος ἔειπε, θεώτερον ἐστι βροτοῖσιν 

νῦν πλέον, ἤ πρότερον καὶ φρένες αὐγαλέαι, 

δὴ γὰρ δὴ χάλκεος γενεὴ ἵκετο δόξης 

χαὶ χρυσὴ φαίνει φωσφόρος ἠϊθέων " 

τήπερ ἀριστείαισι λόγων, χαὶ χάρτεσι χειρῶν, 

ἤδη ἐπουρανίοις ζῆλον ἄεξε μέγαν 

τοῖσιν ἴση προδέθηχεν, χαὶ ἴκελος ἰσοφαρίζει 

τέχνα θεῶν, υἱέων τ᾽ οὐράνιος γενέθλη. 

ἤΛλλλον Ποιητὴν χείνοις ἰσόμοιρον ἐφευρεῖν 

χρεῖος ἔφυ, κήρυκ᾽ ἀντιθέοιο χλέους, 

ἄλλων πολλὸν ἄριστον - ἐπεὶ τὶς δ᾽ ἀείσει 

ληθαίης ὠδαῖς ἐξερύσας ὀμίχλης ;. 

Ἦ μὴν τὼς ἐπέειχεν, ὅ μοι φίλον, εἴθε δυνάσθην, 
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πὰ“ τὰκ ὰχἱΐἑ νυ σου ᾿ὐνθδΟΥ 



ΕἼΣ ΕἾΣΑΙ δ ΓΗ. 
τὸν γ᾽ ἀπ᾽ ἐμῆς κορυφῆς, νήδυμον υἷα τεχεῖν.. 

δ᾽ Ἱ“] ἊΜ Α , » ᾿ Εἴθε πατὴρ τόδ᾽ ἔνευσε. » Πατὴρ δ᾽ ἐπένευσεν ἀκούσας οι φΦ φχ 

, ᾽ Ἢ ᾿ "» Ὁ γευματι δ᾽ αὖ κορυφὴ ἔγχυος, οἷσε τέχος. 
, [7 Πρῶτον μέντοι ἐλαφοόν - ὅταν πάρα δ᾽ ἤματα ἦλθεν 

: 

Ἁ , ΄ 3 Ε) πολλα, βρεφός τε χρόνῳ ἄψεσιν ηὐξάνετο" 
᾽ ,ὔ 

δα , - ᾿ κα 
δὴ τότε Παλλαδίης χορυφῆς ηὐρύνετο χόλπος, 

510 χαὶ στείνοντ᾽ ἶνες δριμυτέραις ὀδύναις " 

αὐξομένῳ τε βρέφει γε συνηύξανεν, ἄχρις ἐς ὄγκον 

ἀργαλέον, κάματος δ᾽ οὔτι φορυτὸς ἔφυ" 
᾿ , » » , ᾽ Ἐν Α 

καὶ μήνιγγες ἄατον ἐπέκτυπον - ἀσταθέες δὲ 
“ ᾽ Ἷ ᾿ 

συστρωφῶντο πόδες σφαλλομέναισι πάλαις. 

Ό »- 'φΞ Ὡς δ᾽ ὅτε διψαλέοισιν ἐπ᾽ οἰνηροῖς τε δεπάστροις 

φῶς τις ἀκηδέστως χανδὸν ἄφυσος μέθυ, 

ἔνδοθεν οἱ νόον αἰθύσσει λαθιχηδέος οἶστρος 

ἰκμάδος, οὐδὲ φέρειν ἔσχεθε χρᾶτα λάρυγξ, 

ὀφθαλμοὶ δ᾽ ἐπέδηθεν, ἔδος δ᾽ αὖ, χαὶ λέχος αὐτὸ 

29 δινεῖσθαι δοχέει ἄστρα πόλου θορέειν, 

βαμθαίνων δὲ χρύτοισιν ἀπεικότα βάζει 

πολλὰ θ᾽ ἃ μὴ λεχθέντα, εὐρὺ ὄνειαρ ἔην. 

Ὡς τότ᾽ ᾿Αθηναίης περιδινήθησαν ὀπωπαὶ, 

ἡ δὲ πίεζε κάρη αὐξομένοιο βάρος " 

5 αἰεὶ γὰρ σοφίης σθεναροῖσιν ἐδέσμασι φέρθεν - 

γέντο δὲ παννῆμαρ χαὶ πάϊς εὐρύτερος. 

Ὡς δέ μιν ἐκ σχοπιῆς περιώδυνον εἴσιδεν Ἥρη 

γήθεϊ παλλομένη κέρτομον εἶπεν ἔπος" 

Οὕτως νῦν ἐπίχειθι, Διὸς τέχος, ἄφθορος ὄρπηξ, 

530 χαὶ στυφέλιζε Θεοὺς σχώμμασιν ἀφραδέσιν " 

νηδ᾽ ἐπὶ τῷ μεγάλαυχοι ἀγηνορέουσι γυναῖκες 

ὄλθριος, οὐδὲ γονῆς ἄξιος οὐτιδανῆς " 

ὁππότε παῖδα κύησας ἀγάστριον, οὐδέτι βαιὸν 
“ 

τερπωλὴν ἐδάης τῇ χατέμικτο τόχος, 



ΕἼ ΣΑΓ ΩΓ, ΠΗ. ρ Ἵ 

τερπωλὴν ἐπὶ τὴν μαχάρων ἐπιμαίνεται ἐσμῶς; 

ἧς τε χάριν βηλοῦ δὴν ἄπο ἱπτάμενος, 
: 

᾿ 

ἰσοθέοις χλιδαῖσιν ὁμοίϊος - ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τῆς 

ἥμαρτες, ζαθέων οὐκ ἀλέγουσα γόμων᾽ 

νῦν δὲ χαρηδαρέουσα διαμπερὲς ἔγκυος εἴης, 
1 , , τ 5 ι , καὶ τίχτοιο βρέφη κρῆθεν ἀπαὶ βλεφάρων " 

τὼς γὰρ ἴσως οἴχτιστα χαὶ ὀφθαλμοὺς ἀπολέσσοις, 

καὶ γνώσει μισθῷ οὐχ ὀλίγῳ βριάειν. 

Κεῖνο δέ μοι πόρεν ἄλγος ἀμήχανον, ὅττι λοχεύεις 

παῖδ᾽ αὐτῶν πολλὸν χρέσσονα ἡμιθέων - 

τὸν βασιλεῖς, ἥρωες, ἀρίφρονες, ἤ Θεοὶ αὐτοὶ 

ζηλώσουσι χλυτῆς εἵνεχεν ἰδμιοσύνης, 
᾽ ’ , » Ἁ [2 [ν ἀθανάτου τε κλέους, στέονοις δὲ μαχάρτατον ὕμνον 

ἄσουσιν, μαζοῖς, πατρίδι χυδροτάτῃ.» 

Ζεὺς δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησε χόρης ὠδῖνα μερίμνης, 

καὶ πρόσθεν γ᾽ ἱκέλου γευσάμενος καμότου, 
3 εἰ 9 

δεξιτερὴν ἀνέτεινε, φίλην τ᾿ ἠγκάσσατο γένναν 

ἀμφιχυθεὶς, στέρνοις τ᾽ ἔμοαλς μειλιχίοις, 

ἠδὲ χάρηνον ἔχυσσε, χαὶ ὄμματα πένθος ἀπέπτη, 

λύπη τ᾽ εὐθὺς ἕδρας νερτερίων μελάθρων " 
2 ι 8, Ἐν ’ ς ’ ,ὔ πᾷς "4 

ὀφθαλμοὶ δ᾽ ἀνέγερθεν, ὑπέκφυγε κόμπος ἀνίης " 

στήριχθεν ταρσοὶ᾽" ζήτεεν αὖθις ὅπλα 

ὦ τέχος, ὦ ὠδῖνες ἐπουρανίοισι ἀγηταὶ, 

ὦ χορυφὴ πασέων ἀχρόπολις Χαρίτων, 

πόσσα γε, πόσσ᾽ ἀνέπνευσε θεόσδοτα δῶρα λοχείῃ, 

πόσσα ἀπ᾽ αἰθερίου στήθεος ὠπάσχτο. 

Ἔξοχα δ᾽ αὖ Μουσέων χαπυρὸν στόμια, ἄκρον ἄωτον 

ὑμνοπόλων, Φοίοου τ᾽ ἠγαθέην κιθάραν, 
Ε)2 " 9 ν Ἷ 3) ͵ὔ ᾿ 5 “ 

ὄφρ᾽ ἀρχὸς πάντεσσιν ἄει λογίοις καὶ ἀοιδοῖς, 
Μ « , 

μηδέτι Φοῖόος ἔῃ ἡγέτα Μουσοπόλων " 
͵ 

͵ δ᾽... »} Ψ ΤΙ ᾽ 

ὥπασε τὰ πρό τ᾽ ἐόντα, τὰ τ' ὄντα δαήμεναι αὐτῷ, 
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ς. ΕΑ Ὡ ΓΙ: 

ἐσσομένων τε πόρει οὐκέτ᾽ ἐόντα λόγον. 

Τὶς τάδε μυθήσαιτο, τὰ οἱ τότε δῶρ᾽ ἄναγε Ζεὺς, 

μᾶλλον φύλλ᾽ εἴποις, ἤ ψαμάθοιο χόνιν ᾿ 

ὄμμασιν ὅσσα δέδορχας ἑνὸς χερὸς ἔργον ἐτύχθη, 

570 ἠδ᾽ ἐχτὸς τὰ νοεῖς οὐρανίων λαγόνων" 

αὐτοῦ στέρνα τίθησι βραχίονας, ἄψεα πάντα, 

ἠὸ ὅσσην ἀλχὴν ἐντὸς ἔχει μελέων, 

Παλλάδι τεξομένῃ κειμήλιον ὄφρα Θεάων 

πολὺ ἄριστα τέκῃ βροτοῖσι πρόμον. 

δγῦ Παλλὰς δ᾽ οὖν δόρυ πάλλε, λόφον δὲ καρήατι θῆκεν, 

ἠδὲ σάχος λαιῇ, ἔχκθορε τ᾽ ἐσσυμένως, 

καὶ τροχαλοῖσι πόδεσσιν ἀπ᾽ αἰθέρος ἀΐξασα 

Αἰγαίῳ πελάγει νῆδον ἴχκανε Χίον, 

ἀλλάων πρωτίστην, γεραρώτατον ἔθνος Ἰώνων, 

ὅ80 χαὶ ναετῶν ἀρεταῖς μᾶλλον ἀγαυοτέραν. 

Ἦχι γὰρ αἰπύδμιητον ἀνορθώσαντες ᾿Αθήνῃ 

ναὸν, θαῦμα νέον κάλλεσιν οὐρανίοις, 

δώροις τ᾽ ἀφνειοῖσι, Δρακοντολέτειραν ἐτίμων 

Παλλάδα, οἱ χαρίτων τ᾽ ὄπασαν ἀντὶ χάριν. 

ὅ85 Δὴ γὰρ ἐν ἀμφιλαφεῖ Πελληναίοιο κορύμόου 

βήσσῃ ὠμηστὴς συριάασχε δράκων, 

υήκιστός γ᾽ εὖρος πελώριος, οὔρεσιν ἶσος, 

δεινὸς ἰδεῖν, πνείων λαμπάδας ἰοθόλους, 

ὅττε δ᾽ ἀχανθοφόροις κυρτούμενος ἕρπεν ἀν οὖδας 

ὅ90 σπείραις, σχῆμα ἐδίδου ἀμφιπέδων ὀρέων. 

Κνώδαλα γῆς, ἀέρος τε γένη, καὶ ἔθνεα φωτῶν 
, 

ἰυγήν τ᾽, ὄψιν τ᾽ οὐχ ἠνέχοντο, φόδῳ - 

ἀμφιχανὼν δὲ φάρυγγα πετάσσατο, χάσματος εἴποις 

οὐδαίου, σπειοὺς τ᾽ ὕψος ἀφεγγὲς ὁρᾷν " 

595 πώεα καὶ δαμάλεις, ἵππων τ᾽ ἀνάοιθμον ὀπώρην 

χείλεσιν οἰγομένοις ἐξελάφυσσε μόνοις, 



ΕΥΙΑΤ ΟΣ: σ α΄. 

ταῦτα δ᾽ ἀποθροχθέντα χατέρρεεν ὥσπερ ἐς ἅλμης 

βένθεα, ἠὲ βυθὸν νερτερίων βερέθρων. 

Πήματι δ᾽ ἐστείνοντο πόλεις, χαὶ μῆχος ἰδόντες 

εὐφραδίης βροτέης οὐδὲν ὄνειαρ ἔχειν, 

χεῖρας ἀνασχόντες πάτριον λιτάνευσαν ᾿Αθήνην, 

ὄφρ᾽ ἄτην ἐλάσῃ εὐμενέουσα φίλοις. 

Νεῦσεν ᾿Αθηναίη, ἀπὸ δ᾽ ὥσατο δεινὸν ὄλεθρον, 

χαὶ ναέταις ἐρατὴν θῆχεν ἐλευθερίην" 

βυκτάων γὰρ ἔχευ᾽ ἀνέμων ἐρίπνευστον ἀὐτμὴν, 

δένδρεά τ᾽ αὐλῶνος ἐξετίναξεν ὅλα - 

τῶν δ᾽ αὖ οηγνυμένων ζαμιενοῦς λαίλαψι θυέλλης, 

χαὶ συντοιθομένων ἄσπετον ὧρσε φλόγα" 

δαιομένου τε πυρὸς μέγ᾽ ἐρόχθεεν ἄσπετος ὕλη, 

χαιομένων τε φυτῶν δὴν μεγάλ᾽ ἀμφιλάκε " 

μέχρις πάντ᾽ ἀμάθυνε, καὶ ἐς κόνιν ἤγαγξ φλέγμα, 

τοῖσι συνεφλέχθη εἱλικόεις τε δράχων " 

οὐδὲ οἱ ὅπλον ὄνησεν ὑπὲρ ράχιν, οὐ δέρος αὐτῷ 

ἀντίτυπον φλογέαις καὶ Διὸς ἀστεροπαῖς " 

οὐδ᾽ ἰὸς τὸν ὑδέουσι πυρὸς πανυπέρτερον ἔμμεν, 

οὐδὲ πόδες πτηνοὶ " φλοξὶν ἅπας ἐδάμη, 

φλοξὶν ᾿Αθηναίης νηλειέσι " ταὶ ὃ᾽ ἄρα πάντα 

φλέξαν ἀκηδέστως, οὐδ᾽ ἀλεή τις ἔην" 

ὡς οἱ μὲν ζαθέχις μόλις ἐξεσάωθεν ἀρωγαῖς, 

χαὶ χάριν εὐέρχτῃ εἴδεον ἐξοπίσω. 

Πρῶτα μὲν οἶνον ἔλαθον, ἰδ᾽ ἄπλετα μηρία καῖον, 

χαὶ θυέων ὀδμῇ πᾶς ἐμέθυστο δόμος " 

πολλὸν δ᾽ ἀμφιχέοντες ἀπὸ χρητῆρος ὀδώδει 

λαρὸν ἄλειφαρ, ἔδος δ᾽ ἀμφιπέπληθε θύοις- 

παρθενικὴ τ᾽ ἀρήτηρα θυώδεος ἔνδοθι ναοῦ 

εὔχετο πρὸς βωμὸν χαλὸν ἰεῖσα θρόον. 

« Παλλὰς Τριτογένεια, Διὸς τέκος, ᾿Ατρυτώνη, 
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παρθένε μουνογενὴς, ἀρσενόθηλυ Θεὰ, 

ἥ πέδον ἀμφιθέθηχας ᾿Ερεχθέος, ἄστυ τ᾽ ᾿Αθηνῶν, 

ἀκον καὶ Κύρρον, καὶ ᾿Αράχκυνθον ἔχεις, 

᾿Αστυρά τ᾽, ᾿Ασσησὸν, Μαγάρτου τ᾽ ἄκρα κάρηνα, 

Βούδειον, Λῆμνον τ᾽, ἠδὲ Νέδον τ᾽, ᾿Αλέαν, 
᾿] 7ὔ Φ ὕὔ Α 3 ᾿ ς ἤ 

χαὶ Χίον ἥ νήσων πολὺ φιλτάτη ἐστὶν ἁπασέων. 

Σοὶ Παλλὰς, περὶ ἧς κηδομένη βριάεις, 

ὡς γενέτειρα γόνου, χαὶ πρὶν μὲν ἄμυνας ὀλέθρους 

ἄμμιν ἀπειρεσίους, νῦν τ᾽ ἀπέσεισας ὄφιν " 

τεῦ τε Δρχχοντολέτειραν ἐς ὕστερον αἰὲν ἐνίψει 

ἥδς πόλις γλυχερὴν Παλλάδ᾽ ἐπωνυμέην, 
ε τ ’ ςε 7εΦ -“ὕ ,ὔ 

αἱ δ᾽ ἕτεραι πεύσονται ὁμοίϊα δῶρα χομίζειν 

ἀντ᾽ εὐεργεσίης τοῖσι γαρισαμένοις. 
-ὥ », ᾽ ’ Ε ἐλ ,ὔ ας Μ 

Κλῦθί μευ εὐχομένης, νήσου γεραρώτατον ἔθνος 

ἀσχηθὲς παντὸς πήματος εἶχ, 'σάω- 

χαὶ προλιποῦσα πόλον, βαιόν γε φιλαίτερον οὖδας 
"»ἍἭ ᾽ “ ᾽ ΕΥ̓ , 7 εἴσιδς, ἀφνειῶν τ᾽ αὖὐξε δόσεις χτεάνων. 

Εἴ ἄγε ὃε εὔρο χίοις μόλε μοι, μόλε, δῖα Θεάων. 

βαῖν᾽ ἴμεν ἀν τέμενος " βαῖνε τάχιστα, μόλε. » 

Οὔπω μῦθον ἔειπε, χαὶ ἤλυθε Παλλὰς ᾿Αθήνη 

πτηνὸν ὄἄτ᾽, ἠγαθέῳ δῶρα τ᾽ ἔπλησε φάει. 

Τοὶ δ᾽ ἄνεω ἔστησαν, ἀτὰρ τόδ᾽ ἐναίσιμον ἔμμεν 

φάντο φάος, χαὶ νεῷ Παλλάδα ἱσταμένην. 
γ ς , » φᾧ 5 ,ὔ έ 

Ενθεν ὁμογλώσσοις ἀραῖς ἐπεφώνεον ὕμνον 

χαὶ δαχρύοις δεύονθ᾽ ἥδεσι παλλόμενοι. 

Μέσφα δ᾽ ᾿Αθηναίη θυέεσσιν ἰχίνετο θυμὸν, 

καὶ Χίοις ἀρετὴν, ἠδ᾽ ἐπέκλωθε χράτος, 

ὄφρα μεθ᾽ Ἑλλήνεσσι πέδου, πολιῆς τε θαλάσσης 

ἄογοιεν πε ἢ δού βί βχοιεν πεζῇ, ναυσιδρόμῳ τε βίᾳ, 
}] ᾽ » ᾽ » “-ῆ 

χαὶ Πέρσην ὀλέσειεν ἀφαυροτάτῃ στόλον ἀλκῇ, 

θυμῷ δ᾽ αὖ πολέες μυριοχιλιάδες " : 



ἘΠῚ ΣΙΑ ΤΏ ΓΊΗ, σ γ΄ 
μοῦνοι γὰρ γιφάδεσσιν ἐοικότα ἤ ψαμάθοισι 

λαίφεα βαροαριχῶν χερσὶν ἐπ᾿ ἀκαμάτοις, 

ἄλλων νηρίθμοιο ὑποτροπίαισιν ἀυτῆς 

πότμον ἀλευομένων ἔμπεδον αἱρόμενοι, 

καί μιν ἀμαλδύναντες ἔχοιεν ἀγήραον εὖχος, 

εἰ μὴ Ἑλλήνων δῆος ἄασεν Αρὴης : 

Δεινὸς Αρης, χρατερῶς γὰρ ἐπ᾽ ἀνέρας ὁρμήσαντες 

φθίσουσ᾽ ἀντιθίους δρηστοσύνῃ μελέων. 

Ἐσσθλοὶ δ᾽ αὖ γεγαῶτες, ἄδην ἀπὸ θυμὸν ὁλοῦνται, 

εὐκλεᾶ ἀνθ᾽ ὕόρεως μοῖραν ἀμειψόμενοι, 

ἀνδράσι φυζαλέοις στήλην λαλέουσαν ὀνείδη, 

ἐξ ἐσθλῶν φῶτες μανθάνετ᾽ ἐσθλοὶ ἔμεν. 

Ταῦτα μὲν οὖν χρήῃνε " γόνος δὲ ἐπ᾽ οὔασιν εἶπε. 

« Νῦν χρόνος, ὦ μῆτερ, κλεῖθρα λιπεῖν κορυφῆς, 

ἠέλιόν θ᾽ ὁρόωντα νέαις τε τέρπεσϑθαι ἐδωδαῖς 

μἡ με κάρητι, Θέα, μή με χάλυπτε πλέον " 

οἶξαι δεσμὰ τέλεια, θυρέων ἀνάκλινον ὀχῆας, 

χαί με λόχευσε, τέκευ, δὸς φάος, ἦρα πόρει. » 

Ἔννεπεν ᾿ οὐδ᾽ ἀπίθησε λεχωΐδες ἦγον ἀνάγχῃ 

Ὧραι, καὶ Μοίρη ὧσε βιαζομένη. 

Ἡ δὲ γ᾽ ἀλευαμένη ἐριούνιον ἵκετο χῶρον, 

εἴποις οὐρανίοις προσφιλὲς οὖδας ἔμεν. 

Κύψε κάρη, φοίνικι δ᾽ ἐρείσατο, ἁγνὸν ἐλαίης 

πτόρθον θλιθομένη, χλωσὶν ἀνῆψε σάχος, 

χαὶ δόρυ, χαὶ τρυφάλειαν ἀπὸ ἕο θῆχε χαμᾶζε. 

« οὐ γὰρ, ἔφη, χρείω ὑμνοπόλοισιν ὅπλα. » 

Τόφρα δ᾽ ἐπιρρήξασα πέδας, συνοχεῖς τε χαρήνου, 

ρεῖα μάλ᾽ ἐκ χόλπων θήχατο παῖδα μέγαν 

Παλλὰς ᾿Αθηναίη μεγάλη θεός. Ἦ γὰρ ἔεικεν 

μείζοσιν ἐχφύναι τοῖσι θεοῖς μεγάλους. 

Αἶθρα, πέδον τε γέλασσεν, Ὄλυμπος ἀρείοσιν αἴγλαις 
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σεισάμενος νεφέλας βῶλον ἐφεγγοθόλει. 

Οὐρανίδων τ᾽ ἀφίκανεν ὁμιήγυρις ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ, 

Ζεὺς, Ἑρμῆς, Παφίη, Ἥλιος, ᾿Ατρυγέτης, 

᾿Αδρήστεια, Θέτις, Νυμφῶν πολυποίκιλος ἐσμὸς, 

Μοιράων, Χαρίτων, Μήνη, ᾿Ενυάλιος͵ 

χαὶ Κρόνος, αὐτὸς Ἔρως, Ἥρη τ᾽ αὐτόσσυτος ἦλθε 

υήνιδος ἀμνήμων ' τὼς γὰρ ἔτελλε πόσις, 

Παλλάδος ὄφρα τόχος πᾶσιν τιμάοχος εἴη, 

χαὶ πάντων δώροις κύδιμος ἀντιάσει. 

Ζεὺς πρώτιστος ἔδωχεν ἄναξι γεράσμιον εἶναι, 

Ἑρμῆς ἡδυλόγως ἦτορ ἄγειν χθονίων " 

ἀγλαΐην Παφίη, σοσαρὸν δ᾽ ἐτέλεσσεν ᾿Απόλλων, 

ἀλλὰ Ποσειδάων ἰδμοσύνην ρεέθρων, 

᾿Αδρήστεια δίχην γε, Θέτις νόον, ἔνθεον ἦθος 

Μήνη, τολμηρὸν δ᾽ ὁ βροτολοιγὸς Αρης, 

χαὶ Κρόνος ἀστυφέλικτον, Ἔρως δ᾽ ἐνέπνευσε ποθητὸν, 

Ἥρη προσφῦσα γόνῳ ἤνεεν ἀζομένη, 

χαὶ βρέφεος χαρίτεσσιν ἔτι ζηλήμονι χέντρῳ 

οἰδαίνουσα μάτην τοῖον ἔειπεν ἔπος. 

Τοῖοι παῖδες ἔασσιν ὅσοις φίλον υἷα λοχεύειν, 

οὐχ οἷος μοι ἔφυ πικρὸν ἔχουσι τέρας " 

αἵ γὰρ ἀπ᾿ ὠδύνων ὥὦναιντο λεχωΐδες . Εἴθε 

χαὐτῇ τοῖον ἔθη, νῦν δὲ δόλῳ μογέω 

Παλλάδι τὸν τέχτηῃνα " πόσις δέ μοι οἷος ἀπ᾽ ἄλλων 

ταῦτα μέγγρεν, ἀεὶ μιήδεσιν ἀντιόων. : 

᾿Αλλὰ γόνων μαχαριστὲ, τύχην ἀμετάστροφον ἕξεις 

ἠδ᾽ εὐδαιμονίην οὔποτ᾽ ἐπερχομένην 

τεύξεις τ᾽ ὄλόιον ἄλλον ἐπίφθονον. Ἤ γὰρ ἀφῆκας 

εὐτυχέας φθονέειν, κέρτομα τοῖσιν ἔφης. 

Ἦ, χαὶ κοῦρον ἔχυσσς, φίλοις δ᾽ ἐπεθήχατο χόλποις 

Μοιράων, ταὶ κλῶσαν παιδὶ δόσεις μακάρων. 



ΗΥ̓ΣΑΓ ΩΓ Ἡ, σ ε΄. 

Καὶ Χάριτες Νύμφαισιν, ὅπως θρεπτήρια δοῖεν 

ὥπασαν, ἀφθάρτων δωροφόροι χαρίτων. 

Ἑρμείης καὶ Φοῖοος ἐπιχθονίους λίπον᾽ εὐνὰς 

ἀμόροσίης τε πόται βήλιον ἔδραν ἔδην. 

'Ερμῆς δῶκε λύρην, κιθάρην ὥρεξεν ᾿Απόλλων, 

ὄφρα πέλωσιν ἐπῶν ἔμμοροι ἀντιθέων, 

παῖδα κάλεσσαν Ὅ μηρον, ἐπεὶ ὁμοῦ ἦρα διδόντες 

Παλλάδι γῆν ἐπέοαν Οὐράνιοι ναέται " 
» δῶρά τε δωρήσαντο, ἰσόχρονον ὄνομα κόσμῳ, 

εἴχελον αἰώνεσσ᾽, ἱρὸν ἀθανασίᾳ " 

οὔνομά μοι πολυγηθὲς, ἐράσμιον, ὄλθος ἀνάκτων, 

ὑμνοπόλων Μούση, κῦδος ἀρηϊμάχων, 

ἐχ σέο χῶρον ἔρημον ἐπικλήσουσιν Ὁμήρους, 

ἔνθ᾽ οἰκεῖν δέδοται λωϊτέροις ναέταις " 

ἠδὲ θ᾽ Ὁμηριδέων γένος ὄλοιον ἤματα πάντα 
ἀνθήσει Μούσης ρήτορες ἡδυθρόου " 

ἀλλ᾽ ἐπέων ραπτῶν τὰ πρὶν ἤπυε πλῆχτρον Ὁμήρου 

συλλεχθέντα δ᾽ ἐφ᾽ ἕν λαρὸν ὕφηνε μέλος " 

καί τις ὀπιστογόνος, τοίης ἀπὸ πίδαχος ἔρνος 

χηδιόων τελέθειν ταυτὸν ἀοιδιάσει, 

ὑμνήσει τε τόχον, γεραρὸν πινυτόφρονι: Μούσῃ 

χλεῖος Ὁμηρείοις κύδεσι μαιόμενος 

πανδείλοις δ᾽ ἐν ἔτεσσι, βροτοῖς τ᾽ ἀδαήμοσι πάντων 

σιγῶσ᾽ ὅττε λόγοι, Μοῦσα τ' ὄλωλς πρόφρων, 

Οἰκτρὰ δὲ χαλὰ τέτυχτο ἀποτμοτάτοισιν ἐν ὥραις, 

Ἑλλήνων, δηΐαις χύρμα δὲ γέντο βίαις " 

οἵ σοφίης ὀλέσαντες ἀριπρεπὲς εὖχος, ἄατόν 

τ᾽ ἠνορέην, ζεύγλην βαρθαριχὴν ὑπέδυν" 

δὴ τότε ποιχιλόφωνος ὅπως μελίγηρις ἀηδὼν 

ἠχήσει νεαραῖς ἁρμονίαις ἐπέων ". 

τόσσον ἐφημερίων ἀτυχέστατος, ὅσσον ἀοιδαῖς 
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σ ς΄. ΕΑ ἢ 

χαίνυτο πρωτίστους, αὐτὸς ἄριστος ἐών. 

Οὐ γὰρ Ὁμηρείης Μοῖραν προφερέστερον ἕζξει, 

κλώθησαν δ᾽ ἴσαι ἀχροσόφοισι τύχαι. 

“τ Εὖτε δ᾽ Ὅμηρος ἔόλαστε παλίντροποι ἦλθον ᾽Ολύμπου 

αἰπὰ μέλαθρα Θεοὶ, τοῖς μέτα Παλλὰς ἴει. 

Νύμφη γὰρ παρέθηχε Κριθηΐδι, τὴν περὶ πολλὰ 

φίλατο Νυμφάων, προσφιλίους ὀδύνας. 

Ἡδέ μιν ὡς ὑπέδεχτο Μέλητος ἐύΐρρυτον ὕδωρ 

760 τέλλε φορεῖν ἰδίαις χεδνοτάταις ἑτέραις " 

χεῖναι δ᾽ εὐθὺς ἄρυσσαν ἀπαὶ ποταμοῖο ρδάων, 

ἔνθ᾽ ἀχραάντοις ρεύμασιν εἷρπς Μέλης, 

ἄγγεσιν ἀργυρέοις, ἀπὸ δὲ χροὸς ἔχθαλε πάντα 

λύματα, φαιδούνθη δ᾽ ὡς νιφάδες χιόνος, 
᾿ δέ , ΓᾺ ᾽ , 0 ΕΥ̓ , 

χαὶ δέμας φέγγος ἴηλλεν ἀπόπροῦεν, οἷα χατόπτρου «Ἰ φυ ῳι 

δῖσχος ἀκοντίζει ἀντίος ἡελίου ᾿" 

χαὶ χλιαρὸν μείδησε σεσηρότι κοῦρος ὀπωπῇ 

βομθήσας ἁπαλὸν, βόμθος ἀοιδὸς ἔφυ ᾿ 

χαὶ γὰρ ὑπεψιθύριζε θεηγόρον ὄσσαν ἀείδων 

70 ἡρώων, μαχάρων τ᾽ ἔργα περισσὰ, μόθους. 

Βουγενέες δὲ πέτρης Σιμολυηΐδος ὁρμήσασαι 

χείλεσιν ἀκροτάότοις δηρὸν ἀμελξάμεναι, 

λείρια κηώεντα, καὶ ἱμερόεσσαν ἑέρσην 

κρήνης ἐξ ἱερῆς Πιερίοισι νάπαις, 

7 ὅ ἄνθιμον εἶδαρ ἔδοντο, ἐπὶ στομάτεσσι δ᾽ ἰοῦσαι 

παιδὸς νᾶμα χύδην πήγασαν ἀμιρόσιον " 

χανδὸν νέκταρ ἄφυσσε, μελιρραθάμιγξι δ᾽ ἐέρσαις 

εἰργόμενον βλεφάροις μείλιχος ὕπνος ἔχς. 

Καλλιόπη δ᾽ ἤχησεν ἐφύμνιον " αἱ δέ γε Μοῦσαι 

780 ἄλλα ἀντήχουν γήρεσ᾽ ἀμοιθαδίοις, 

Παλλάδος οὐρανότευχτον, ἀδέμνιον ἄρσενος εὐνῆς 

οὐ γαστρὸς, κόρσης δ᾽ ἔμορυον αἰθέριον. “ 



ΕΑΓ ΩΤ ΗΕ. σζ͵ 

Εὔδοις καλὸν ὕπνον παλινάγρετον, ἥσυχον εὔδοις ] 

εὖδε, βρέφος, καμάτων φροίμιον ἐσσομένων " 

ἤδη γὰρ γενεῆφι νεώτατος οὖδας ἐάσσεις 
Ν 3 --“7ὅᾧ ᾽ Λ ΓΔ, 

πάτριον, ἀλλοδαποῖς ἀνδράσι μιγνύμενος, 

ἄρτι νέοις ἐχέμυθος, ἔτι χνοάωσιν ἰούλοις 

ἕρψεις ὑστατίης πείρατα ναιομένης, 
» Νὰ ) ε ,ὔ Ν᾽" " ἘΠ ἢ 

οὐδέ σοι ἑσπερίης, οὐδ᾽ ἔσσεται ἄχρον ἑώης, 

οὔτ᾽ ἐν μέσῳ γῆς ἄδρομα. οὐδ᾽ ἄδατα, 

ἀλλ᾽ αἴει πολέων δεδαημένος ἤθεα φωτῶν 

σοὶ θήσεις ἄλλων πταίσματ᾽ ἄριστα φρόνιν ᾿ 

ἡγεμόνων συνόμιλος, ἀριστογόνων γένος ἀνδρῶν 

χηρύξεις, νεικέων ἐργατίνας χαχίης. 

Τίς δὲ πόνους, τίς ἄλην, τίς ἐπιχθονίων δόλον εἴποι; 

ἢ περὶ πάντων σε Ζεὺς ἐνέηχε πόνοις " 

ἀλλ ἄχραντος, ἄθικτος ἐτώσια μήχεα ρέξεις, 
“ Π , ΄ ι , 
ὥστε φάος Φοίοου λύμασι χαὶ χονίαις 

ἠδ᾽ ἄλλοις φορυτοῖσι πεπαλαγμένον ἄσπιλον ἕρπον, 
᾽ ͵ ᾽ ᾽ ’ , “.Ν 

οὐδέποτ αἰσχύνει μαρμαρέας δαΐδας" 

ἃ πόσσα σῇσι φρένεσσι, τὰ μὴ σθένεν ἄλλος ἐφευρεῖν, 

μαιόμενος τελέσεις τέρμα ποθητὸν ἄγων" 

πόσσα χαχαῖς λήθῃσιν ἀϊστωθέντα πρὸς αἴγλην 
4 7 Α Ἵ Μ ἄξεις, παντοίοις κοινὰ θέλουσιν ἔχειν " 

πόσσα χατὰ σχοτίην σθεναρῶς ρεχθέντα, καὶ ὅσσοις 

λάθρια σὺ προφανεῖς οὔασι, καὶ βλεφάροις " 

πόσσα γραφῆς ἀέκητι ἀνωΐστοις καὶ ἀπύστοις 

χείσονταί γε χρόνοις " γράμμασι δ᾽ οἶσας ἄκος " 

πόσσα Θεῶν δήνη χόλποις ἄν ἔχρυφθεν ᾽Ολύμπου, 

εἰ μὴ σαῖς σελίσιν πάντα χατηγλάϊσας. 

Μέλψεις ἱερὸν ἄστυ Ποσειδάωνος ἐφετμαῖς 

πυργωθὲν, Φοίοου τ᾽, Ἴλιον ἀχαμάτην, 

ἄκραν τ᾽ ᾿Ιδαίην, Ξάνθοιο ροάς τε, Σκαμάνδρου, 
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χαὶ στίχα νήριθμον τῶν ἀχαμαντομάχων, 

χαὶ νεῶν πουλυέλιχτον ἐπὶ ρηγμῖνι θαλάσσης 

ὄχλον ἀπ᾿ Ἠφαίστου δεινὰ βιαζόμενον. 

Ἕκτορα Πριαμίδην, πολεμόκλονον ἔΑρεως εἰχώ, 

Αἰνείαν τε Θεᾶς ἡμιθέην γενέθλην, 

Γλαῦχον, Δηϊφοῦον, Σαρπηδόνα, Ῥῇσσον, ἐν αἰχμῇ 

πάντας θαρσαλέους, πάντας ἀριστομάχους " 

μέλψεις χαλκοχίτωνας ἐνυαλίους πολεμιστὰς, 

Ἕλληνας Τρῴων πολλὸν ἀρειοτέρους, 

Νέστορά τ᾽ ἐγρεχύδοιμον, Ὀδυσσῆα πτολίπορθον, 

Αἴχντας δισσοὺς ἀστεροπὰς πολέμου " 

χυδάλιμον Μενέλαον, ἐὐμμελίην Διομήδην, 

εὔφρονα Μηριόνην, Ἰδομενῆα μέγαν, 

Κεστορίδην Κάλχαντα, καλὸν ᾿Αχιλῆος ἑταῖρον, 

καὶ Φοίνικα τροφὸν, Νέστορος ᾿Αντέλοχον, 

βουλαῖς, χερσὶ πολὺν τ᾽ ᾿Αγαμέμνονα ὄρχαμον ἀνδρῶν, 

Ἑλλήνεσσιν ἴσην πᾶσι νέμοντα θέμιν. 

Καὶ βαρὺν ἐν πολέμοισι, βίας πνείοντ᾽ ἀτεράμνους 

πύργον ὁμοζυγέων, καὶ πυρὸς ὀξύτερον, 

θυμὸν ἔχοντ᾽ ἀδάμαντος, ἔρεισμα σιδήρεον ὄχλων, 

ἀλκῆς σχηπτοῦχον, τειρομένοισι σέλας, 

εἰνχλίης Θέτιδος Πηληϊάδην ᾿Αχιλῆα.- 

Τὶς φύλλα ; ψαμάθου τίς δεδάηχε κόνιν ; 

Οὐ τόσον ὑψιπόροισι πόλος. ποικίλλεται ἄστροις, 

οὐ τόσα βένθος ἁλὸς ναιετάουσι γένη, : 

οὐδ᾽ αὖ χιγγυμένης τόσα χύματα χέρσον ἐρεχθεῖ, 

οὐ νασμῶν τόσσας ἀθρέομεν σταγόνας, 

ὅσσος ἂρ Ἡρώων ἐσμὸς περιάμφεπε Τροίην, 

τῶν οὔνομ᾽ αὐδάζειν μοῦνοι ἴσασι θεοὶ, 

χαὶ μούνῳ δώσουσι φίλα φρονέοντες Ὁμήρῳ 

ταῦτ᾽ ἐρέειν “ τοίη σ᾽ ἀμφιθεθηχε χάρις. 



ἘΓΕΣ Τ ΩΤ ἘΣ 

Μνήσεαι εὐγενέος, τῆς αἵλχτος εὔχεαι εἶναι, 

ἠὐχκόμου Ἑλένης ἣν ὑπόκλεψε Πάρις, 

ἥν τε διὰ πτόλεως ἱρῆς κρήδεμνα θεμέθλοις 

αὐτοῖς στρέφθεν ἄνω, ἠδ᾽ ἀπέλυντο κάτω, 
. . ΒΥ 

καὶ γοερὸν στενάχουσα πικρὸν χατὰ δάκρυον εἴθεν 

γυμνωθεῖσ᾽ “Ἑλλὰς τοσσατίων προμάχων. 
Ψ ) ᾧ « 

Οττε δὲ γηράσκοντι παραδράμῃ ὀξυλαθὴς ἴς, 

μυρία δὲ χτήσῃ ἀμφιλαφοῦς Σοφίης ἱμὺβ Ὡσῃ ἀμφιλάφους “οφίης, 
σώφρονα Πηνελόπειαν, ἀναιδέα κόμπον ὁμοχλῆς 

μνηστήρων, γεραροῦ Λαρτιάδαο πλάνην, 

ἠδ᾽ ὅσα κεῖνος ἔρεξεν ἀλώμενος, ἤ μετὰ Κίρκης, 
Ψ Α , » Ἁ “ 

Ἢ μετὰ Σειρήνων, ἢ μετὰ Λωτοφαγῶν, 

ὡς Κύκλωπ᾽ ἀλάωσεν ἀνάρσιον, ὡς ἔθεν ἄταις 

᾿Αντιφάτην, Πλαγχτὰς δ᾽ ἵκετο, ἠδ᾽ ᾿Αἴδην, 

καὶ σπέος ἷκε Θεᾶς, μέγαρον, πρασιάς τε βεύήκει 

Φαιήχων, ἐρατὴν πατρίδ᾽ ἴκανε μόγις " 

ἔνθα πάλιν μενέος μεμνημένος ἄνδρας ἀπέκτα 

λυσινόμους, κτεάνων ἅρπαγας ἀλλοτρίων, 

ἸΙηνελόπην τ᾽ ἐσάωσεν ὑπερθασίης ἀλεγεινῆς, 

χαὶ δόμον, ἠδ᾽ ὕόριν χάδύόχλε Τηλεμάχου. 

Ταῦτα μὲν εὐφρονέων ποτιμέλψεχι, ἄλλα δὲ παίζων, 

πᾶς πάντεσσι γεγῶς, πάντεσιν ρα φέρων. 

ἼΛστεα δ᾽ αὖ τὰ χκόσμησας ἐριζήλοισιν ἐν ὕμνοις 

ἕξεις, πλὴν ὀλίγων, πλεῖστον ἀπεχθόμενα " 

σεῦ γὰρ ἀριστείαισι νοὸς μέγα θάμοος ἀκοῦσαι, 

βασχήναντες ἄγη σῷ τελέσουσι βίῳ" 
ς Ἁ τω 3 ,ὕ ’ 2 τ ὟΝ 

οἱ μὲν σοῖς ἐπέεσσι πλανώμενοι ἔνθα χαὶ ἔνθα 
. , ᾽ὔ ᾽ὔ 5. δ᾽ 

ἁρπάξουσι χλέος σοί γ᾽ ἐποφειλόμινον,͵ 
ς ᾿ [74 7ὕ ἣ; ι ’ " 

οἱ δ᾽ ἅτε ὑμαργαίνοντες φρένας χαὶ νήπιον ἄνδρα 

ἄστεος ἐχρίψουσ᾽ - ὦ θέμις, ὦ χρίσιες ! 

ἄλλοι πτωχοσύνην, καὶ ἀτηρέα χηρὸς ἐνιπὴν 
ι δ΄, 
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μεμφόμενοι, χλεινοὺς σοὺς ἐλάσουσι λόγους. 

Μέχρι πόνοις μογέων, πάτρην παλίνορσος ἰκάνων 

ἐλδομένως ἔλθῃς ἐς Χίον ἀμφιρύτην, 

ἔνθα χόπων ἄμπνευσις, ἀειζώοιό τέ κύδευς 

880 χτῆσις, καὶ κτεάνων πλουτοδότειρα χόρις. 

Κεῖνοι γάρ σε τίσουσιν ἴσον φαέεσσιν ἑοῖσιν, 

χαὶ Θεὸν ὡς, μολπὴν ἄξιον ἐσσομένοις. 

Σοί τε πόλιν δὲ κιόντι, ἤ ἔμπαλιν αὖθις Ὁμήρους 

στήσοντ᾽ ἐξ ἑδράων πρόφρονες ἀντόμενοι, 

885 χαὶ στόμα σεῦ χύσσουσι μελισταγές " ἀμφοτέρας δὲ 

ἄραντες θήσουσι σὰς τεχέεσσι χέρας 

εἰς κεφαλὴν, ὄφρα χηραλέην γΞ φυγόντες ἀνάγκην 

εὐρόναθ . πᾶσιν δ᾽ ὄρνις ἄριστος ἔσῃ " 

χαὶ μέγαν ἐν σοφίῃ οἴσουσι πολύφρονα χαρπὸν 

890 ἀντ᾽ ἀρετ τς; πάτρης πότμον ἐπισπόμενοι" 

θηλύτεραί τε μάθωσι δόμοις ἔνι ἄνδρεσιν ἥκειν, 

σοφροσύνην τε φιλεῖν ἰστὸν ἐποιχόμεναι " 

ἄλλοι σε περίσημον ἀειθαλέουσι χορύμθοις 

δείξζουσ᾽ ἀλλοτρίοις ὡς Ἰόδαχχον ὅλοις" 

895 ἄρσεσι χαὶ θήλεσσι σε ἄσμιος, οἱ σ᾽ ἀνάριθμοι 

μαστεύσουσι λυγρῆς χηρὸς ἀποτροπίην, 

οἱδ᾽ εἰς κέρδος ἀταρπὸν ἀληθέα μαντοσυνόων, 

ἄλλοι βάξιν, ἁλὸς τοίδ᾽ ἔτι γηνεμίην.. 

᾿Αλλὰ χαὶ ὡς ζέσας ἄθλων μετ᾽ ἀπείρονα κύκλον 

900 οὐκέτι θνητὸς ἐὼν, ἔσσεαι ἀθάνατος, 

αὐτοῖς Οὐρανίωσιν ἐφέστιος εἶδαρ ἐρέπτων 

ἀμορόσιον, σύνεδρος Παλλάδι μητρὶ σέθεν " 

μυρία δ᾽ αὖ θύσουσιν ἀφχρπάξαι σε θανόντα 

ἄστεα, χαὶ χαλέσει σφωΐτερον νχέτην, 

οὐῦ αὐτοῖς ἐμφύντ᾽ ἀδεῶς αὐτόχθονα. Τόσσον ἄρ᾽ εὖχος 

τοσσατιὼν φθιμένη ἐξετίναξε φρένας. ΄ 



ἘΣ ΑΓΩΓ π. 

Ῥώμη παμοχοίλεια, Κύπρος, Λυδίη τε, Μυκῆναι, 

Αἰγύπτιχι Θῆθχι, Λευχανὶς Ἰταλίας, 

Θετταλίη, Γρύνοι, Κεγχρχὶ, Κνωσσός τε Μινώη, 

σαῖς οὐδ᾽ ἠξαιὸν ἐμφροσύνας γε μέκα.. 

'Πασάων δὲ πρώτισται ἑὸν ποθέσουσι πολίτην, 

ἐν ὃ᾽ ἔριν ἐνστήσουσ᾽ αἰὲν ὀρινομένην, 

αἱμυλίοισι λόγοισι, νόου θ᾽ εὑρήμασι καινοῖς, 

τοῖς παί ουσ᾽ ἀφοόνων ἠπεδανὴν κραδίην, 

Σμύρνα, Ρόδος, Κολοφῶν, Σχλαμιὶν, Πύλος, Ἄργος, ᾿Αθῆνσι, 

Κύμη, ἠδ᾽ Ἰθάχη Λαρτιάδαο πάτρη " 

ταὶ δ᾽ οὐδὲν γ᾽ ἀπόναντο ποθητύος, ἥν τρέφον αὐταὶ, 

δὴ γὰρ δὴ Μοιράων ἄλλ᾽ ἐπέχρῃηνς λίνα, 

χαὶ Χίοις χαρίσχντο φέρειν τόσον ἄνδρα πολίτην, 

πρῶτον ὅταν νήσου εἰν ἁλὶ πῆξαν ἕδρας " 

τοὔνεκά μιν Χῖον χαλέουσι, καλεῖ δὲ καὶ αὐτὸς 

αὑτὸν Χῖον ἑζς μνησάμιενος πατρίδος ε 

Εἰδ᾽ οὐχ ὧδς θανεῖται ὁ τηλίχος " ἔργον ἐτύχθη 

οὐρανίων, μυριὸν τοῖς πεφίλητο Χίος " 

χαὶ γὰρ ἐπεχλήρωσαν ἐϊφροσύνας τε καὶ ζδη 

μοῦνον οἱ, οὐχὶ γόους ἔμπαλιν, οὐδ᾽ ὀδύνας, 

ἀλλ ὀλίγῃ νήτῳ πενιχρῶν ἔδει αἰθυιάων 

γηραιὸς λήψει ἡελίοιο φάος. 

Ὀλόίη, ἥ Χαρίτων, Μουσέων τε μονώτατον ἄστρον, 

χαὶ κήρυκα Θεῶν σῇσιν ἔχοις λαγόσιν. 

ἃ πόσα σοι Σούσων, πόσα σοι Βαδυλώνιον ἄστυ 

χόσμῳ ναιομένῳ ἰσοτάλαντον ὅλῳ, 

ἃ πόσα σοι Κέκροπες Γραιχῶν αὐτόχθονες, ὅσσχ 

ἔθνεα μοιριδίοις γαυριάοντα λόγοις, 

σοὶ μικρῇ, ἀκτεάνῳ τε, δυσάμμορε εἰν ἁλὲ νᾶσος, 

ἐχθοδοπῇ χραδίῃ ἀργαλέας φθονέσει ; 

Ἔγρεο δ᾽ ἐξ ὕπνου, φίλον τέκος, ὄσσε δ᾽ ἐπ᾽ αἷαν 

ο᾽0 
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σιβ. ΕἸ ΑΓ ΩΤ 

τήνδς βαλὼν, πλῆτον γέκταρος ἀμώροσίου " 

γνῶθι σέθεν συνάεθλον, ἐπίπλεχε συμπολιήτας, 
͵ , ,» ᾽ 

940 πρόσδεξαι φιλίως ἀμφαγαπαζομένους. 

Ἡσυχίης ἅλις ἔμμεν, ἅλις βλεφάροις χνέφας εἶρῴψς " 

ὥρη ἰδεῖν, ὥρη ἀντιάσαι χαμάτων, 

τοὺς ἄνάριθμος ὅμιλος ἐφιμείρουσιν ἀρίστων 

ἀνδρῶν, σοῖο μόνον λειπόμενοι χάριτος. 

94: Ἔργα Ὑλο αὐτοὶ ἔπραξαν ὅσον χράτος, αἰνετὰ λίην ε ργαὰ γᾷ! ἔπραξα ράτος, αἰνετ Ἣν, 

ἀλλ᾽ ἐχρύθη λήθοις οἴδμιασι χωφοτέροις " 
7ὔ 4 ΕΣ “ " "“ὕ “᾿ , “τω 

πηχτίδα σὴν ἀνάειρε, χαὶ ἔξελε θυιάδι φωνῇ 

ληθαίων ὑδάτων πρήξιας ἡμιθέων. 
᾽ " ἐ ἢ ἂν ᾽ ι Χ »ἭἬ᾽ υΞ 4 ,ὔ 

Εἰπὲ, μόνον χαὶ ἔλαμψαν ἀπαὶ χθονὸς ἄχρις ᾿οΟλύμπου 

950 γῆς τ᾽ ἵκανον ὄρος φέγγεος ὀξύτεραι, 

αἰώνων τε περισσότεραι. Χέλυν ἄσσον ἐοῦσαν 
,ὔ , ᾽ » ᾿, 

χρέξον,͵ εὐ; δ᾽ ἔπος στιλπνοτάτῃ σοφίῃ, 
ΠΝ » "ἕ ,ὔ ᾽ ; 

χαὶ τότε πάντες ἴδωσιν, ἀνευάξωσί τ᾽ ἀοιδαῖς 

ἔργματ᾽, ἀοιστείας, χύδεάζ τ᾽ ἰσοθέων ργν. οιστειας, Χ ΕΧΥ “) . 

οδβ Ωδε χαὶ Καλλιόπεια υα ἀλ᾽ ἀτρεχέως τάδε πάντα 

πέφραδεν, ἔστε γλυκὺς ὕπνος Ὅμηρον ἔχεν. 

᾿Αλλ᾽ ὅτε δ᾽ ἐγρόμενος Κρι βηῖ να εἵλκυς μαστὸν, 

χείλεσί τ᾽ ἀφθόγγοις λευχὸν ἄψνελγ ε. γάλα" 

δὴ τότε τις μεγάλαυχος ἀπό " δι ἴχνος ἐλαύνων 

960 ἄσθματι φυσιόων νῆσον ἴκανε Χίον " 

ἀγνώπσω πόθεν οὗτος ὁ δύσμορος ἄλυθεν αἴης 

Η ῴης, εἴτ᾽ οὖν λέχριος Ε'σπερίης᾽ 

χαὶ γὰρ πάντοθ᾽ ἄεψε πολυχλυτὸν οὔνομ᾽ Ὁμήρου 
, 4 βάξιν, καὶ γέννα ἡμερίοισι σέοας. 

οοῦ Κλίμαχι δ᾽ οὖν χαὶ χυσὶν ἀγάλλετο, τοὺς ρά ποτὶ αὐτός 
,ὔ - Τὴ Ὦ ᾿ Υ ᾿ 

Ἀτήμασι πᾶσι τίθει συμοολον εὐγξνίης 
Μ ς ᾿ , , ΡΝ ι , ͵ 

οἱ δὲ λέγουσι κύνας, τῶν χαὶ πέλε χρήγυος ὄσσα, 

κείνους πρωτογόνου ἄψε᾽ ἐδηδοχκέναι ὁ  -᾿ 



ΒΊΣΑΤΩΓἵἿ, ἢ, σι". 

κλίμακα δ᾽ αὖ κείνην ποτὲ δήμιος ἀμπηδήσας 

λαιμὸν ἀπηορίου εὐδιχίησι θλάσς. 

Ομμασι τέκνον ἄθρησεν, ἐτείρετο δ᾽ ἔνδοθι θυμὸν 

ζηλοσύνη - μώμου δ᾽ ὡς εἶδεν ἀρειότερον, 

ἐχπόγλως στονάχισσς, τόσον τ᾽ ἠνίπαπε μύθῳ : 

ὯὮ τέκος, ἦρα γοναῖς Παλλάδος ἦμαρ ἄγεις ; 
ὔ 

τίς τάὸδς πιστώσαιτο ; θεῶν τέκνα νέχταρ ᾽Ολύμπου 
’ὔ , » Ε ,ὔ ,ὔ 

πίνοντες, χθονίου οὐκ ἀλέγουσι γλάγους 

αὐτὰρ ὅ Οὐρανίων τε λόχευμα, θεῶν τε διχαχίοις 

Ε 0 ἡ ᾿ “ Γ θ᾽ λ πε » 9 χοσμιηθεὶς, μαστοὺς ἔσπασς θηλυτέρης 

τίς τίς ὅδ᾽ ἐσσεῖται ; κενεαῖς ᾧδαῖσιν ἐλέγξει 
“ ἥ ᾽ ΓΝ 5 ,. τ , . ὃν γένος αἰσχύνῃ χρυπτόμιενον μαχλάδων 

ψευδογόνως κικλῆσχον ἑὴν γενέτειραν ᾿Αθήνην, 
οὐδὲ 4 " 3.» εἴδες; θέ, ΓΗ Α "Ὰ Ἂ 

γὰρ ἔστ᾽ ἔτυμον παρθένον υἷας ἔχειν 

ἀλλὰ κάρηνον ἔφαντο - χαχοὶ γοερῶς ἀπολοῦνται " 

τίς γε χάρηνον, ἔφη, τεχνογόνον τελέθειν ; 

Πάντες δ᾽ οὐ Κρονίδου χάριν ἔσπασαν, εἰ τόγ᾽ ἀληθὲς 

ἐχ χορυφῆῇς κείνου Παλλάδα ἐκθορέειν " 

υύθων γηραλέων ἀποτήβιαται" ὁπλοτέοων δὲ 

εἴ ίς φρένα θαυμάσσει ἠλεὸν. ἐσθλὰ φρονῶν : Ὁ χὶ . ὸῷ ἢ [-᾿ ᾿ “νι ῴρ ᾿ 

Νῦν δ᾽ αὖ Παλλὰς Ὅμηρον ὃν ἥροσε, χεῖνον ἀγοσ τοῖς 

θαλπέμεν ἀγχὰς ἔχειν: ὦ ποθενῶν χτεάνων, 

ὦ μακάρων θέλγητρα. Κέαξε δὲ χόμπον ᾿Αθήνη 

ἐνθάδε χρυπτομένη, χαὶ κομέουσα βρέφος, 
Ω , " ἡ») " ᾿ψδ ΓΟ , Ἁ 

ὀστέα τ᾽ ἔνδον ἔθλασσε, πόδας τ᾽ ἀνεσείρασςε μαχροὺς, 

ἄψεα δ᾽ ὀρθὰ φέρειν ἔσχεθον οὐδὲ πόδες, 

ἀλλὰ χάτω βλέψας, πέζαν τε χέρεσσι πιέσσας, 

εἷρπεν ἀν᾽ ἀτραπιτοὺς ἴχνεσι τετραπόδοις, 

οὐρᾶς ἑσπομένης μιηχυνομένων δὲ παρειῶν 

ποιχίλον εἶδος ἔδυ εἴχελον ᾿Ασχαλάθου " 

νῶτον ἅπαν βάλιος, στικτὸς τροχοειδέσι χύχλοις 
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σι δ΄, ΕἸΣΙ ΓΉῊ: 
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τείρεσιν ὡς " ποτὲ δ᾽ αὖ μαιόμενος θροέειν 
ΠΥ » λοι Ὁ ἡ ΣᾺΝ ᾽ ᾽ , 

οὐχ ὀπὸς ἦχον ἄναρθρον ἀνήρυγεν, ἀλλότριον δὲ 

ἔκτυπε, γνωστὸν φθεγξαμένῳ γε μόνῳ. 

Ὡς ὁ μὲν ὄσσαν ἔτισεν ἀεικέχ, οὐδέποτ᾽ αὐτὸν 

οὐ Θεὸς, οὐχὶ μέροψ ὄμμασ᾽ ἴδον φιλίοις, 

ἀλλά μιν ἐχθαίροντες ἀποστροφέουσιν ὀπωπὰς, 

τοῖον ἀθρεῖν αἰνῶς μῖσος ἀλευάμενοι. 
᾽ Α ἦ᾿᾽ ἦ᾽ "“ὋΦ τ ᾽ 

Αὐτὸς δ᾽ εἰν ὀχετοῖσι βιώσιμον ἦμαρ ἀχεύει, 
Ε» « ) ΑΡΤΕΞ , ῃ 

αἰὲν ὑποτρομέων γειτονέοντα μόρον. 

Ὅστις γὰο λογέοντι, μολέοντί τε κῆρα χσορύσσ πο ΠΟ ΥΑΟΧΕΒΥΕ ΘΝΒ (ἦρα κορύσσει, 

αὐτὸς πολλὸν ἄγαν Παλλάδος ἐστὶ φίλος, 

χαὶ χλέος αὐτὸς ὄφελλεν ἐτήτυμον, ὅττι χατέκτα 
΄, 3 ὡ» - 9 ,ὔ 

θηρίον ἐμψύχοις πᾶσιν ἀπεχθόμενον. 

Καὶ τοίην βιότοιον χατέγραφεν αἰσᾶν ᾿Αθήνη, 

τοῖσι λέγουσι κακῶς ἔξοχον ὑμνοπόλων, 

πᾶσιν ὅπως μακάρεσσι χαὶ ἡμερίοισιν ἀλιτροὶ 

ξεῖνον ἐπ᾽ ἀλλοδαπῇ ἐνδιάγωσι πόδα, 

τηλόθεν ἐχ μεγάροιο πλανώμενοι, ἐν δὲ χαράδραις, 

σπείεσιν, ἠδ᾽ ὀχετοῖς νηλεᾷ οἶτον ἔχειν, 
« , ᾽ ,ὔ ᾿ ᾽ , ἿΣ : δ ὦ ἡμερίων ἀπάνευθε καὶ ἀχκλέες " οἷσιν ὁπηδεῖ 

μοῖρ ὀλοὴ βιέαις χερσὶν ἐπερχομένη. 

Αἰετὸς ὠκὺς Ὄλυμπον ἐπίπτατο, φέγγεσι Φοίόου 

ὄμματα ἐμπήξας, οὐδὲ λέλειός δάχρυ " 

αἶψά τε τὸν ποθέῃσιν ἀφαρπάζει ποσὶν ἄγρην, 

οὐδὲ πέδῳ χθαμαλοῖς ἴχνεσιν ἐνδιάει. ἶ 

Τοῖος φωσὶν “Ὅμηρος ἐπήορος ἄλμασι κούφοις, 

ἠδὲ ταπεινὰ φυγὼν αἰθέριος φέρεται " 
᾽ “-, ἤ 5 ,ὔ 9 Ἦ ς 

οὐ μιν γλῶσσα βέβληχκεν ἀλάστορος οὐδέ μὲν ὁρμαὲ 

βλάπτουσι σχαιῶν, οὐ πτερόεντα βέλη, 

ἀλλ᾽ ἄχρηστα χάρηνον. ὀϊστεύασχντος ἐπῆλθεν, 

χηρί τε λυσσαλέῳ ἤτορι χῆρα φέρεν. - 



ΒῚ ΣΑΤΩΤΉΗ: σι ε΄. 

Ἡ χραγέται χλάζουσιν ἐτώσιον οἷχ χολοιοὶ 
ν᾽" , , Υ 

αἰὲν βορθορέοις λύμασι φυρόμενοι. 

Πότμος ἕλη μιν ἄκλαυτος ἐμῶν ἄπο τῆλε μελάθρων 
ἢ , » -.ᾳἈἌ δὰ} » 7 , 

καὶ χνέφας ἔστω τοῖςο᾽ ἠελίοιο σέλας " 

ἄρτος ἔῃ τὸν ἔδουσ᾽ αὐτοῖς θχνατηφόρος ἰὸς, 
Εν “ “ ,ὕ 7] 

οἶνος ὕδωρ τε χολῆς πικρότερα κραδίῃ 

πένθος ἄλαστον ἔχοιεν, ἐπιθρύχοιεν ὀδόντας 
» ὔ -“ 3 “ 

ἄλγεσι, ρήξειεν χρᾶτα κατὰ σπιλάδων. 
7, Ἵ ᾽ ᾿ [ν - Ἡ δ , “ 

Χαίροις δ᾽ αὐτὸς, Ομηρξε, Θεοῖς χεχαρισυενε πᾶσι, 

χαὶ πάτρῃ εὐκλείην φέρτερος ἡελίου, 
-“ ᾽ 5 ἣΝ 

Χαίροις πᾶσι ποθητὸς, ἐμοὶ δ᾽ ἄμπνευσον ἀοιδὴν, 
ἍΜ Ἂ , ᾿ς 1.» ᾿ 

ὄφρα σέθεν μεγάλου πρήγματ ἀοιδιάσω. 

᾿Αρτιτόχου δὲ πέλει τάδ᾽ ἐφύμνια. Ὅσα δ᾽ ἐς ἄνδοας 

ἐλθὼν Μουσάων τεῦξας ἐφημοσύναις, 

οὐκ ἐμὸν ἐστὶ λέγειν: ἄφατον κλέος" ἀλλ᾽ ἄρα καὶ τῶν 
“- , ͵7ὔ τ -“ 

σοιο παρίισταμιένου, μνησομαι Οἷόν Οοὐον. 

πτταδὸρ- «8ρ- «408»--- 

θρησχευτικοὺς λόγους ἡ ϑυζχντινὴ ἱστορία ἐξευυθεύθη καὶ 

διεφθάρη, ἐν τοιχύτῃ δὲ περιπτώσει ὀφείλομεν ν᾿ ἀναζητήσωμεν 

ἀλλαχόθεν τὸν λύχνον δ᾽ οὗ θὰ εἰσδύσωμεν εἰς τὰ σχότη τοῦ 

μυστηριώδους ἐκείνου κόσμου - ὅσῳ ἐμθαθύνομεν φωτίζοντες 

αὐτὸ τὸ κέντοον τῆς βυζαντινῆς νεφέλης, τόσῳ εὐχολώτερον 
θὸ ΠΝ ὃ , ι Ἔν» ᾽ εἰ ᾿ ᾿ ᾿ ν, δὶ 5 ᾿ 

ὰ ἴδωμεν διαλυομένας τὰς ἐξωτεριχὰς σκιὰς χαὶ τὰ δὶ ἀπατη- 

Ηκὶ ΄ ᾿ ᾿ν γα μ οι ΕΗ ς τ; ᾽ λῶν χρωμάτων εἰχονιζόμενα τερατώδη σχήματα ἀναλαμθάνοντα 
Α ᾽ - , “ ’ ᾿] ᾿ ᾿ “ » “ ᾿ » 

τὸν ἀληθὴ αὐτῶν τύπον. ᾿Αλλ᾽ εἰς τοῦτο ἀπαιτεῖται, τὸ ἐπα- 

γαλαμοάνω, ἡ ἐγκαρτέρησις τῆς ἑλληνικῆς φιλοτιμίας" τοῦτο 
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1040 
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ες: 



σις. ΕΙΣ ΑΓ: 
οι Ω 
" " ἀπαιτεῖ παῤ ἡμῶν ἡ ἀληθὴς ἐπιστήμη μετ᾽ ἴσου πρὸς ἡμᾶς 

΄ " , ᾿ . ΄ 

ἀνδιχφέροντος χαι φιλοστορῚ ίας ἐπιδιώχουσα τὴν διάλυσιν τοῦ 
ῇ σχότους ὅπερ ἀποχρύπτει τοὺς σεθασμίους πατέρας τοῦ σημε- 

ϑινοῦ πολιτισμοῦ “ τοῦτο εὔχεται καὶ ὁ ἀληθὴς χριστιανισμὸς, 
᾽ 7 Ν Ὧ ἕ, - ᾽ ) 3 “- ᾽ διαπύρως ποθῶν ν᾽ ἀνεύρῃ τὸ ἀληθὲς ἰδανικὸν αὐτοῦ, χαὶ ἀπὸ 

-» ν, Ξε ε 

σχοτεινῆς θρησχείας πάλης, μίσους, αἱρέσεων, αἱμάτων, καὶ 
τ » 

ἀληθοῦς διανιχαϊχοῦ δυασμοῦ, ἀναδειχθῇ ἡ θρησχεία τῆς χοσμι- 

χῆἧς ἁρμονίας καὶ ἰδίως τῆς ταύτην συγκρατούσης ἀγάπ Ἰξὶ ἥτις 

θὰ ἐγκαινίσῃ τὴν φιλάνθρωπον αὐτῆς ἀρχὴν ἀπὸ τῆς συμφι- 

λιώσεώς τῆς πρὸς τὴν νῦν ἀντίπαλον ἐπιστήμην. ᾿Ιδοὺ ὁποῖον 
,, ε ᾽ 

μέγα στάδιον ἀνοίγει εἰς τὴν ἱστορίαν ἡ εὐσυνείδητος ἔρευνα 
᾿ .» “- Υ͂ ἌΝ ΠΡ ἰὸ Α ΟΥΞΕΤ ,ὔ Ν Α ’ 

τοῦ βυζαντινοῦ κόσμου, ἰδοὺ ὁποίαν τιμὴν ἐπιφυλάσσει τὸ μέλ- 

τούτου ἄλσους. 

Ἡ ᾿Αναγέννησις ἀπέτυχεν ἐκ τῆς λιποψυχίας χαὶ προδοσίας 

τῶν προτιμησάντων τὴν χοσμικὴν τρυφὴν τῆς ἱστοριχῆς ἀθα- 

νασίας. Δν ἀντὶ τοῦ Βησσαρίωνος καὶ τοῦ ᾿Αργυροπούλου, 

εὑρίσκοντο πλειότεροι Μάρουλλοι, Λασχάρεις, Γεμιστοὶ χαὶ 

Καλέντσαι, ὁ ἀγὼν θὰ ἐλάμοανεν ἀλλοίαν φάσιν ἀλλὰ, κατὰ 

τὸν Λάσχκαριν, ὁ Βησσαρίων ἐν τῇ καρδιναλιχῇ πορφύρᾳ μετε- 
! ι 

2 Ν Γι » 

βλήθη εἰς Βυζαντινὸν Βλάχον, ἤτοι Θοαχικὸν Βεσσὸν, ὡς εὐ- 

φυῶς παρῳδεῖ τὸ ὄνομά του (Β6558110- Β658185), ὁ δὲ Ποντάνος, 

γενόμενος ὑπουργὸς τῶν βασιλέων τῆς Νεαπόλεως, μετεμορφώθη, 

ὡς γράφει ὁ Καλέντσης, εἰς Πάπαν (Ροηύοχ Ναχίχτι5 Ροπ- 

ἰδ 118}" τὰ αὐτὰ γράφουσι χαὶ οἱ ἀδελφοὶ ᾿Ανύσιοι χατὰ 1ά- 

γου Παρρασίου, τοῦ γαμοροῦ τοῦ Χοαλχοχονδύλου. 

Πλὴν τῆς φιλοσοφικῆς ἀναγεννήσεως οἱ τότε ἐπεδίωξαν 

χαὶ αὐτὴν τὴν ἀναγέννησιν τῆς ἱστορίας, ἐνῷ οἱ ἐχθροὶ τῆς. 

Αὐναγεννήσεως ἐπέμειναν συμθουλεύοντες τὴν ἐν τῇ χρονογρα- 

φίᾳ Βυζαντινὴν νοθείαν. Γεώργιος ὁ Τραπεζούντιος, γενόμενος 

γραμματεὺς τῶν παπῶν, οὐ μόνον συνεθούλευσεν εἰς τοὺς ἐν 



ΕἾ ΣΑΤΓ ὁ ΤῊ οιζ', 

Βενετίᾳ νὰ ἐξαχολουθήσωσι τὴν παράδοσιν τῆς ἐπιδλέψεως τῆς 

ἐπισήμου χρονογραφίας, ἀλλὰ καὶ μεταφράσας εἰς τὴν λατινιχὴν 

τοὺς ἕλληνας συγγραφεῖς, ἱεροσύλως ἀπέχοψεν ὅ, τι ἐθεώρησε 

μὴ συνάδον πρὸς τὰς παραδόσεις τῆς αὐστηρᾶς ὀρθοδοξίας " 

οὕτως ἀπήλειψεν ἐχ τῆς Εὐαγγελικῆς Παρασκευῆς τοῦ Εὐσε 

πάντα τὰ εἰς τῇ Ὀρφικὴν θρησχείχν σχετικὰ χείμενα. Εἰς 

τὰς ἐπιστολὰς τοῦ Φραγχίσχου Φιλέλφου ὁλέπομεν, ὅτι ὁ διὰ 

τῆς Στρατιωτιχῆς ἑταιρείας ἀναδειχθεὶς πάπας Νιχόλχος Ε 

ἐπελάθετο τῶν ὑποσχέσεων χαὶ ὑποχρεώσεών του, παραδοὺς 

χαὶ αὐτὴν τὴν διὰ πολλῶν μόχθων συλλεγεῖσαν βιθλιοθήκην 

εἰς τὸν Τραπεζούντιον χαὶ τὸν Πελοποννήσιον Ἰσίδωρον, ἀμφο- 

τέρους οὔτε ἐπὶ φιλελληνισμῷ οὔτε ἐπὶ εὐσυνειδησίᾳ διαπρέ" 
Α τ ποντας εἰς δὲ τὰ γράμματα τοῦ Μαρσιλίου Φικίνου ἀναγι- 

νώσχομεν ὅτι ἐρρίπτοντο εἰς τὰς φυλαχᾶὰς φιλοπαπῶν ἡγεμο- 

νίσχων οἱ φυγάδες ὑετὰ τῶν ὑπ᾽ αὐτῶν χομιζομένων χει- 

ρογοάφων. Αὐτὸς ὁ Κόσμος ὁ ἐκ Μεδίχῶν τοτοῦτον ἐν ἀρχῇ 

ἐπολέμησε τὸν ἑλληνισμὸν, ὥστε οἱ περὶ τὸν Φίλελφον ἑταῖροι 

ἀπεφάσισαν νὰ φονεύσωσιν αὐτόν (1496) ὁ χλῆρος ἔλαχεν 

εἰς τὸν ᾿Αθηναῖον Στρατιώτην ᾿Αντώνιον ᾿Ιωάννου, ὅστις συλ- 

ληφθεὶς ἐχειροχοπήθη χαὶ ἐξωρίσθη τῶν ὁρίων τῆ: Φλωρεντινῆς 

πολιτείας, ἐπὶ ἀπειλὴ θχνάτου ἄν ποτε συνελαμθάνετο, ὡς 
Σ 

λέγει ἡ διασωθεῖσα σύγχρονος ἀπόφασις (1). Τὸ αὐτὸ πνεῦμα ὸ 

ὑπηγόρευσεν ὕστερον τὸν φόνον τοῦ πρίγχηπος τοῦ Σαλέρνου, 

ΑἸ ντωνέλλου Σανσεθερίνου, φονευθέντος ὑπὸ μυστηριώδους ἕλ- 

ληνος Στρατιώτου. 

(1) « Απίοηϊι5 δῖαν α Φοδηηῖβ 4611 οἰ[ἃ αἱ Αἴδης ἴθ αγδοῖία οοπάοπηδίο ἃ 

ἜΒΒΟΓΟΙΙ ἰασ]αΐα 1 ὑπὰ 6 1’ Δ]ἴγ8 "80. 6 ἃ ΔΠΟΥΘΓῈ 65561}8 Πηϑη4αΐο ἔμονῦ! 46] ο- 

Τηϊηἶο ΕἸΟΥ ΘΗ ἾΠ0., Π6] 48] 56 πιδὶ ἴοβϑϑθ ἔαϊίο θυ ϊσίομθ ἀονθϑϑὶ ἰασ]αία 1 ἴοβία " Ὁ 

λέγει ἣ μαχρὰ ἀπόφασις, ἐχδοθεῖσα τὸν Αὔγουστον τοῦ 1480 καὶ δη- 

μοσιευθεῖσα ἐν Λπροὶὶ ἘΔΡΓΟΩΙ, Ναρηὶ Οοβπιὶ Μεἀϊοθὶ υἱίᾶ. Ρίβὶβ 1789, τ 

σ. 111--114. 



σι η΄. ΕἸΞΒΑΤΏΤΉΗ: 
»χγπ τς τ ’ γι ν .“ » ᾽ 
Εν τοιαὐτῇ περιπτώσει οὐδὲν ἄπορον, ὅτι οἱ ἐν Ἰταλίᾳ 

ἑταῖοοι ἀπελπιτθέντες περὶ τῆς εἰλιχρινείχς τῶν ἡγειμό έ ἴ ες περὶ τῆς εἰλιχρ ς ἡγεμόνων, στρέ- 
Α 

φουσ: τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τοὺς Γάλλους, τοὺς Γερμανοὺς χαὶ 

αὐτοὺς τοὺς Οὔγγρους. Ὁ Μαρσίλιος Φικῖνος, ὁ Μάρουλλος 

καὶ ὁ Πολιτιανὸς ἐξυμνοῦντες τὸν Ματθίαν Κορθῖνον, προτρέ- 

πουσιν ἵν᾽ ἀνχλάθῃ τὴν ὑπεράσπισιν τοῦ διωχομένου πλατω- 
»» 

ε Ὑ 

νισμοῦ. Πρὸς τοὺς Οὕγγρους οἱ ἐτ ἴοοι ἦλθον εἰς παλαιοτέρας 
τ ,»κ Ν Ω . λ - 7 ἢ [2 

συνεννοήσεις, ἐὰν δὲ ἐπετύγχανεν ἡ κατὰ τοῦ ᾿Αμουράτου Β 

συνωμοσία, οὔτε Τοῦοχκοι θὰ ὑπῆρχον ἐν Εὐρώπῃ, οὔτε εἰς τὴν 

Δύσιν θὰ χατέφευγον οἱ φυγάδες - ἀτυχῶς τὴν μεγάλην ἐκεί- 

γὴν χατὰ τῶν Τούρχων πλεχτάνην, ἐματαίωσεν ἡ δολία ἐπέμ- 

βασι: τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Νέας Ρώμης, καὶ ἐνῷ αἱ μὲν βενε- 

χαὶ χαὶ βυζαντιναὶ γαλέραι μετέφερον εἰς τὴν Εὐρώπην τιχαὶ χαὶ βυΐζχ ὶ γαλέραι μετέφερον εἰς τὴ ρώπη 
᾿ 4 » ῬΞ Ἁ -»“ἫἪ " “- “ 

τὸν ᾿Αμουράτην μετὰ τῶν μυριάδων τῶν γιανιτσάρων του, 
ς , Ν Ν ὯΝ , 

ὁ Ἰωάννης Παλαιολόγος προδοὺς τὰς πρὸς τὸν Λαδίσλαον Ε 

χαὶ τὸν Οὑν:άδην συμφωνίας συνέπραττε πρὸς τοὺς Τούρχους 

εἰς τὴν μεγάλην ἐν Βάρνα καταστροφὴν τῶν χριστιανῶν. Αὐ- 

τόπτης μάρτυς τῆς θλιδερᾶς χαταστροφῆς ὁ Πελοποννήσιος 

τοατιώτης Ζωτιχὸς Παρασπόνδυλος ἔψαλλε ὃν ὡραίων στίχων 

: ἡμέρᾳ ἡρωϊσμὸν τοῦ Λαδισλάου 

χαὶ τῶν Οὔγγρων, ἐκπλύνων δὲ ὕόρεων τὸν προδότην αὐτοκοά- 

χ ἐχρμυστηρξυόμινα χαὶ ὑπὸ τῶν 

(1) ΓΟ νῦν δημοσιευόμενος Β΄ ᾿Ανώνυμος (σ. ὅ65) δμολογεέϊ ὅτι αὖ- 

τὸς ὃ αὐτοχράτωρ προσεχάλεσε τοὺς Οὕὔγγρους, ὑποσχεθεὶς τῷ Λαδι- 

σλάῳ αὐτὸν τὸν θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐν περιπτώσει νίχης" 

τὰ αὐτὰ ἐπαναλαμόλνε, χαὶ ἢ ἐξ αὐτοῦ ἀντιγραφεῖσα Πολιτιχὴ ἵστο- 

ρίχ (σ. 11. ἔχδ. Βόνν᾽͵ς). 

(2) Ε. ἱορταπά, [μὰ Ραίδ:}16 ἀα Ὑαῦπᾶ (λῃπυάίγε ἄθβ Εἰπὰθα αγθοίαθδ, 

1878, σ-. 8399. - 



ΕΥΣΑ ΓΙ ΩΤ Π. σ ιθ΄, 
᾿ ΠΡ ἡ 1 - "--" « ᾿ 

χρονογράφων τῆς Ραγούζης (1), τοσοῦτον παρχαμορφοῦνται ὑπὸ 

τῶν δυτικῶν καὶ τῶν βυζαντινῶν ἱστοριχῶν, ὥστε ὁ προτε- 

κτιχῶς διερχόμενος αὐτοὺς εὐχόλως ἀναχαλύπτει τὴν ἐντέχνως 
« ,ὔ 4 . 7 “«Ψ ε ͵ 

ὑποχρυπτομένην χριστιανικὴν ἀτιμίαν. ᾿Ενῷ ὁ Θεόδωρος Σπαν- 

δωνῆς ρητῶς λέγει ὅτι ὁ Λαόνικος Χχλχοχονδύλης ἦν γραμμα- 

τεὺς τοῦ ᾿Αμουράτου, χαὶ παρὼν ἐν τῇ μάχῃ ταύτῃ (2), ἡ 
“ ΓΚ τ γ ὑῶν Ὁ, ὴ 7ὔ ΡΨ «ὧἰ. 

περιελθοῦσα ἡμῖν χρονογραφίχ τοῦ ᾿Αθηναίου οὐδὲν τοιοῦτόν 

τι ἀναφέρει, "μὴ περιέχουσα καὶ ἄλλα ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ Σπαν- 

δωνῇ ἐχ τῆς αὐτῆς πηγῆς εἰλημμένα, ὅπερ ἀποδεικνύει ὅτι 

τὸ γινωσχόμιενον ὑφ᾽ ἡμῶν χείμεξενον ἦν ὅλω; διάφορον ἐχείνου 

τὸ ὁποῖον ὁ Σπανδωνῆς εἶδεν ἐν τῇ βιθλιοθήκῃ τῆς συγγενοῦς 

του Μαρίας, χήρας τοῦ σουλτάνου ᾿Αμουράτου. Ἐν τῇ νοθεία 

ταύτῃ τοῦ ἱστοριχοῦ χειμένου ἀναγνωρίζομιεν τὸν δάκτυλον 

αὐτῆς τῆς βυζαντινῆς λογοχρισίας, διότι χαὶ ἐν τῷ νῦν δημο- 
,ὔ ΝΣ: [ ᾿ “ δ ᾽ὕ » 7 ᾿ 

σιευομένῳ Β΄ ᾿Ανωνύμῳ καὶ τῇ ὑπὸ Κρουσίου ἐκ τούτου ἀντι- 

γραφείσῃ Πολιτικῆ Ἱστορίᾳ, οὐ μόνον ἀπαντῶσιν αἱ αὐταὶ 
, [ Α , χ 5 “ῳ 3 , ἜΣ 

φράσεις αἱ παρὰ Χαλχοχονδύλῃ φερόμεναι ἐν τῇ ἐχθέσει τῆς 

ἐν Βάρνῃ μάχης, ἰδίως ἐν τῇ ἀφηγήσει τοῦ θανάτου τοῦ Λα- 

δισλάου Ε΄, ἀλλὰ καὶ μετά τινος ἁπλοϊκῆς χαιρεκακίας ἐπαι- 
“ω ε ι τ ες ,ὕ Χ ᾽ ᾿ ’ 

νοῦσιν αἱ πατριαρχικαὶ αὗται χρονογραφίχι τὸν αὐτοχράτορα 

Γωάννην ἐπὶ τῇ συνετῇ διαγωγῇ τοῦ πρὸς τὸν Μουράτην, τοῦ 

ὁποίου τοὺς γιανιτσάρους μετέφερον εἰς Εὐρώπην αὐτὰ τὰ βυ- 
ἵ ἢ ς ὔ , ᾽ “Ὁ ᾽ 

ζαντινὰ χάτεργα (3), ἐνῷ ὁ πάπας Πίος Β΄ ἐν τοῖς ἀπομνη- 

(1) 14, ον. ΤΌΡΟΓΡΟΠΪΒ. ραν οἱ ἈΒΔΟιιϑ᾽ πὶ, Οομμ θη δια πολ πὶ (δηηρο. 

τι. ΒΙΠδοιιϑὶ!, 1784, 1. σ. 267. 

(2) Μνημεῖα “Βλληνιχὴς “Ιστορίας ΙΧ, σ. 26]. 

(3) « Καὶ ἔστειλεν ὃ βασιλεὺς κάτεργον (γρ. κάτεργα) καὶ ἐπέρα. 

σεν αὐτὸν, τὴν μάγην φοῤούμενος: οὕτως ἣ θχυμαστὴ γνῶσις τοῦ βα- 

σιλέως ἑχχτέρωθεν ἐχράτει. » Ηἰβιονία Ῥοι!οα σελ. 12 ἔκδ. Βόννης. «᾽Α- 

μουράτης δὲ χαθ᾽ ἥσυχίχν διέόχινεν αὐτός τε χαὶ ὃ στρατὸς ἅπαξ. » 

Χαλκοχονδύλης σ. 824 ἔχδ, μίρῃς.. Παρ. καὶ σελ. 504 τοῦ παρόντος τόμου- 



δὰ, ΕΙΣ ΑΓ ΏΤΨΤΞΟΗΙ 

“ 5 ἈΝ μὰ ἤ [ἢ . Δ ΕΝ ᾿ 5 μονεύμασιν αὐτοῦ λέγει ὅτι οἱ Γενουήνσιοι ἔσωσαν διὰ τῆς 

ἐπεμοάσεώς τῶν τὸν διὰ πανωλεθρίας ἀπειλούμενον ᾿Αμουράτην, 
᾽ Ἃ Ἀ ς - . Ὕ “ Ὁ -- -- 

γεγονὸς τὸ ὁποῖον ὁ Σπανδωνῆῇς, ἐπὶ τῇ βάσει πιθανῶς τοῦ 

διάθασιν τοῦ ᾿Αμου- « αὐτοῦ Χαλχοχονδύλου. ἀνάγει οὐχὶ εἰς τὴ 

ἄτου, ἀλλ᾽ αὐτοῦ τοῦ Ὀρχάνου, ἀληθῶς μεταφερθέντος εἰς 

Εὐρώ: πὴν διὰ Γενουηνσίων χατέργων Π}" Ἢ ἐν βάρνᾳ καταστρο- 
᾿ 

ΦῊ ἐνδιαφέρει πολὺ τὴν ἱστορίαν, διότι πρὸ χαὶ μετὰ τὴν 

το 

μάχην ταύτην γίνονται ἄφαντοι οἱ περὶ τὸν ᾿Αμουράτην Στρᾶ- 

τιῶται, χαὶ ἰδίως ὁ ᾿Αρειανίτης καὶ ὁ Σκενδέροξης, πιθανῶς δὲ 

χαὶ αὐτὸς ὁ Χαλχοχονδύλης, οἱ δὲ τέως δὶ ἠπίας πολιτικῆς 

σχεδὸν ἀναιμωτεὶ χατακτῶντες τὴν Εὐρώπην Τοῦρχοι, μετα- 

ράλλονται εἰς ἄγρια θηρία σφάζοντες τοὺς χριστιανοὺς χαὶ 

ἰδίους τοὺς Ἕλληνας - διὰ τὸν αὐτὸν λόγον οἱ Στρατιῶται 

προτιμῶσι τὴν εἰς Δύσιν μετοιχεσίαν ἤ νὰ συζήσωσι συνθηχολο- 

γοῦντες πρὸς τοὺς Τούρχους. 

Τὴν ἀλήθειαν θὰ τὐβρνονΝ ἐχ τῶν ἱστορικῶν τοῦ Σχεν- 

δέροεη, ἀλλὰ τούτους ἀχριβῶς ἐξηφάνισαν χαὶ ἐνόθευσαν οἱ ἐν- 

διαφερόμενοι εἰς ἀπ τόχρυψιν τοῦ γεγονότος, παραδόντες οὕ- 

τως ἡμῖν υυθολογιχόν τι τέρας ἀντὶ τοῦ ἀληθοῦς ᾿Ηπειρώτου 

ἥρωος. Τὸ 1480 ἐτυπώθη ἐν Βενετίχ εἰς λατινικὴν γλῶσ- 

ἡμὰς βίος τοῦ Γεωργίου Καστριώτου, 
" 

σαν ὃ πρῶτος καὶ ἃ 

δ 

λ 

συντεταγμένος ὑπὸ γνώστου Αὐντιθαρέως καλῶς γνωρίσαν- 

τος οὐ μόνον τὸν βιογραφούμενον ἡγε γῶν ἀλλὰ χαὶ τοὺς 

περὶ αὐτὸν, καὶ τοὺς κατ᾽ αὐτοῦ πολεμήσαντας Τούρχους (2)" ͵ν 

1Ὁ τροσημεῖαθσι ὶς Ραγουζχῖος χρονογράφος λέγει, ὅτι οἵ Βενε- 

τοὶ μετέφερον τοὺς Τούρχους, ἐκ φόδου μὴ οἱ Οὗγγροι νικηταὶ εἰσέλ- 

θωσιν εἰς Ἱζωνσταντινούπολιν. 

(2) Τὸ χολούὸν ἀντίτυπον ἔφερεν ἐν τέλει τὴν ἑξῆς περὶ τῆς. ἐχ- 

τυπώσεώς του υνείαν . «( ἔχρ!οις Ηϊβίουα ϑοαπάθυθερὶ δαἀϊΐα Ρ 6. σιοπάδηι Α1- 

Ῥαπθηβθηι. Ὑδηο 5 ἱπηρΓοϑϑα ἱπάἀπβίγϊα αἴαιδ ἱπιρθηϑἃ ΕΥ̓ΒαΓαὶ δάοῖ 66 Αυρυδία 

ΔΠΠῸ Ὀομὶϊηὶ 1480 αἷς 2. πιρηϑὶ5 Αρυ}Π15 ἀποδηΐα Ιοᾶηης οοσηγνοο ἱποϊγίο Ὀι06 .» 



ἘΠΣΑΤ ΩΤ πὶ σχα΄͵ 

ἀλλὰ τὸ σύγγραμμα διὰ μυστηριώδεις λόγους ἐξηφανίσθη, 

ὑόλις δὲ ἐν τῇ παρελθούσῃ, ἑχκατονταετηρίδι ὁ ἐκ Βοιξίχς ἱ- 

στοριχὸς Ἰωάννης Βιέμμης χατὰ τύχην εὑρὼν χολοθόν τι ἀντί- 

τύπον, χαὶ παραθαλὼν πρὸς τὴν ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ Μαρίνου Βχρ- 

-λετίου κυχλοφοροῦσαν, ἀνεγνώρισεν ὅτι ἡ τελευταίχ ἦν, ὡς; τὴν 

ἀποκαλεῖ, ἀπ ὑθδβαίο αἱ ἴαγο]ο, ἡ δὲ ἄλλη χαὶ ἄγνωστος ἀ- 

ξιοσέθαστον ἀληθὲς ἱστορικὸν μνημεῖον (1). Ὃ ἐξαφανίσας τὰ 

ἀντίτυπα τοῦ βιόλίου τούτου καὶ διὰ τῶν ψευδολογιῶν τοῦ Βαρ- 

λετίου ἀντικαταστήσας τὴν ἀλήθειαν δὲν ἦν βεθαίως ἁπλοῦς ἰ- 

διώτης, ἀλλὰ μυστηριώδης τις λογοχρισία, τῆς ὁποίας τὰ ἴχνη δὲν 

ἀνευρίσχονται τοσοῦτον εὐκόλως ᾿ ἀλλ᾽ ἡ λογοχρισία αὕτη ἦν πα- 

λαιὰ, χαὶ δυνάμεθχ ν᾽ ἀναζητήσωμιεν τὰ ἴχνη αὐτῆς ἐχτὸς τῆς 

Βενετίας. 

Οἱ βυζαντινοὶ οὐ μόνον ἀπηγόρευον αὐστηρῶς τὸ ἕστο- 

ριογραφεῖν, ἀλλὰ χαὶ τὰ ἄνευ ἐγχρίσεως ἐχδιδόμενα ἱστορικὰ 

βιθόλία ἐκαίοντο ἤ χαὶ ἐνοθεύοντο " τὸ σύστημα τοῦτο ἐπεχρά- 

τῆσεν ἐν Δύσει χαὶ μετὰ τὴν ἅλωσιν, αὐτὸς δὲ ὁ προμνὴμο- 

νευθεὶς Ἠλύσιος Κυαλέντσης προτρεπόμενος ὑπὸ τοῦ Μιαρούλλου 

συγγραφὴν τῶν ἀπομνημονευμάτων του περὶ τῶν ἐν Βελ- 

γίῳ χκαὶ ᾿Ελθετία μαχῶν ἐν αἷς παρευρέθη μετὰ τῶν βασιλέων 

τῆς Νεαπόλεως, ἀπαντᾷ ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ ἐχπληρώσῃ χαὶ τὴν 

ἰδίχν αὑτοῦ εὐχὴν ἕνεχα τῆς ἐπιχρατούσης λογοχρισίχς. Ὁ 

ἀναγινώσχων τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Πελοποννησίου Στρατιώτου 

νομίζει ὅτι ἀκούει τὴν πρὸ τετρχχοσίων ἐτῶν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ 

θέματος οἰ ριρμς ΝΑΤΉΡ ΜΝ ἠροήη τοῦ Ἰωάννου ἐιχι τκοπου 
- Ἷ 

Εὐχαΐτων, περὶ ἣ: κατωτέρω (2). 

(1) βίου αἱ αἰογσῖὶο Οδδίγιοίίο, ἀϊ Οἰδπιπιᾶυῖα ΒίΘπιπὶ ρῥγοίθ Βι"δβοίδμο. 

Βγαβοῖ 1742. 

(9) « Ἠονίανῖβ, Βαρίαπο, εἱ Βεϊρατιιπι ἀπιοὶς ΕἸ γϑί ον απ Β6Π1ὰ «αΐριιβ. ας 

ὉοΡΐπὶ ἰπ ΒΟΥ ρ(8 γοάϊσδηι πὸ Γοὶ που 5 οἵ ΠΡ ΠΠΠΠ186 αἰδοῖ! πα ἀθρουθαΐῖ. Εδιΐθον 

ἐφυϊάθηῃ. ἰά ἴογθ ῬΘΡα 6, γουπὰ ἀθ ΡΥ Ἰποῖρίθιι8. πιὰ] Ἰοχαὶϊ ποπ ἰαΐαμηι, ΒΘΠ6 ΠῚ 



σχ β΄. ΕἸΣ ΑΥ ΩΥ ἨΝ 

Μέχρι τοῦ ᾿Αναστασίου παρὰ τῇ ἐχκλησιαστιχῇ χρονογραᾶ- 

φίᾳ συνεδάδιζε καὶ ἡ πολιτική " ἀλλ᾽ ἐνῷ οἱ πρῶτοι, εὐάριθμοι 

ὄντες, περιῆλθον ἡμῖν, οἱ δεύτεροι, πολλοὶ καὶ σπουδαιότατοι, 

ἐξηφανίσθησαν, ἐκ δὲ τῶν τυχαίως περισωθέντων χολοθῶν ἀπο- 

σπασμάτων δυνάμεθα νὰ τἀν βρρα νυ καὶ θρηνήσωμεν ἐπὶ τῇ 

μεγάλῃ ἀπωλείᾳ. ὋὉ Προχόπιος χαὶ ὁ ὁ ᾿Αγαθίας εἰσὶν ὁ τελευ- 

ταῖος ἀποχαιρετισμὸς πρὸς τὴν ἱστορίαν, ἀπὸ δὲ τούτων ἡ 

χρονογρχφία θυθίζεται μετὰ τοῦ χράτους εἰς τὸ μεσαιωνιχὸν 

σχότος. 

Κυρία τοῦ ἱστοριχοῦ πεδίου ἡ ἐχχλησία, σὺ μόνον κατε- 

χράσθη τοῦ μεγάλου αὐτῆς προνομίου, ἀπ τοχρύψασα τὴν ἀλή- 

θειαν, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ διωγμῷ τῶν προγε γ ἁμιμέένων ἐπιστὴ" 

υῶν ἐδείχθη ἀγριωτέρα τῆς χοσυικῆς ἐξουσίας, ἥτις πολλάκις 

περιεπλάκη εἰς διενέξεις πρὸς τὴν ἱερὰν ἐξέτασιν, ζητοῦσα νὰ 

σώσῃ ἀπὸ τῶν ὀνύχων τῆς εὐγενῆ τινα θύματα ( 

χιθδηλευθείσης χρονογραφίας οἱ ἑλληνί ἰζοντες ἐπροτίμων τὴν 
ΩΣ “ Ν ᾽ 

τελείαν σιωπὴν, διότι ἐκ τῆς σιγῆς ἠδύναντο τοὐλάχιστον νὰ 

ΥἹΡῚ ποὺ ῬοΟπΐ οἷ τηθηαϊϊα ΡΥ ΟΡ 5. ΝὰΠῚ ἴθ ΡΟ 5. ΠΟΘΙ ῬΘη6 ἔλοία δἱ οο  ] σα 

πῃ πιιοῖὶς ἰοβία οοποϊπάοβ. πᾶ46 σία οὐ ἴῃ ἰδίου Δ) ἀιοα σΟΠ ἰοἰᾶ5 ἢ Αἴ] 5 

ΟΧΙΒ ΕΠ ΠΠΔΓΘΏ 81 ἔαοιι 5 ἀἀΡ ἴα" ΘοΥιπι σοϑία ΘΟΠΒΟΓ ΒΕΓ 6. ΦΒΟΛ ΠῚ δοία8 ἰοησθ ἃηῖθ 

ΠῸ5 ἀοϑιυοσὶΐ οἱ αὶ δἱ ὑϑιϊαΐ ᾿ρᾶβοὶ ΠΟ ἀαθαμΐ οἢ} Υἱΐᾶθ 510}8} οἴ πμθ ἢ} ἀδίθχ Υ 8 

ογαϊποηι. Ῥαμποὶ ΘηΪη}] {αι 5 [ἰησὰὰ ΠΡῸΡὰ {πἰ{ οἵ δηΪπ5. ΤΌΡΙΠ} Τλδί Γι ἰη1ρ8- 

οἴδὰ ΡΥΪποῖρίθυβ. ρραϊ!, ΟΡ πα δηϊπὶ ἔπαγρῖα ἴδοίαἃ Π6 ΟΟΥΤθα5. ἰάθοσιι οὐΐο 8- 

Βοηΐ. Αββοῃϊδίου θα ἁιιΐθα ἔπ 0546 ἰδ. ΟΠ65. σ᾽ αἰ βϑῖτ ΠΙΟΠΪ ΠῚ ἘΠ4υδΙ 

ΡΓΟίογ ἱησταίτιπ, ἰἀδηΐ ΟΠ Ϊὰ, 5111] 8 ηλ 1} 1) ἀιϊὰθ ἐθοθυηῖ γἹάθηΐ δι} }- 

τίαπα, οἱ δοοϊρί αὶ ΡΓῸ 5806. 6 6. ὨΙΟΡΙ ]. Εσο δυο δι] 6. Ροίϊ8. βίϑίαὶ 48} 507 ]- 

Ῥεγθ, Επΐαπε. Οοβθα. »' δ] επεϊ, Οδγπιίηα, ἢ. 8, 

(1) Βλέπε τὰς πρὸς Μχυρίκιον διενέξεις τοῦ πατριάρχου Ἰωάννου 

τοῦ Νηστευτοῦ περὶ τιμωρίχς τῶν ἑλληνιζόντων ὅπ᾽ αὐτῆς τῆς ἐχχλη- 

σίας διὰ τοῦ πυρὸς, ἀποχαληυμένου χριστιανιχοῦ ὅπλου (Θεοφ. Σιμοχάτ- 

του ἱστορίαι, σελ. 06, ἔχδ. Βόννης). . 



ΕΣ ΒΟΓΤΓῊΗΣ σκΎ. 

μαντεύσωσιν οἱ μεταγενέστεροι πολλὰ, ἐνῷ τὸ ψεῦδος ἱδρυό- 

ψενον ἐπὶ συγχρόνου στηλούάτου δύνχται νὰ ἐπιόληθῇ πολ- 

λάκις ὡς ἀκαταγώνιστος ἀλήθεια - οὕτως οἱ μεταγενέστεροι 

ἀποχαλοῦντες τὸν πρῶτον ἐπίσημον τῆς βυζαντινῆς πολιτείας 

᾿χρονογρᾶφον, Αἰγύπτιον Σιμοχάττην, ἀπο περδό ψενον, λέγουσιν 

ὅτι οἱ ποτισθέντες τὰ διαυγῆ τοῦ ἑλληνισμοῦ νάματα περιφρονοῦ- 

σι τὰ ἐν τῇ ψυχρᾷ τούτου ρητορικῇ ἐξιστορούμενα θαύματα (1). 

Ὁσάχις οἱ μίσθιοι οὗτοι χρονογράφοι, ὡσεὶ αἰσθανόμενοι 

τύψιν συνειδότος ἐπὲ τῷ ἀσυνειδήτῳ ἔογῳ, προτιμῶσι νὰ πα- 

ρέλθωσιν ἐν πλήρει σιγῇ λυπηρὰ γεγονότα, ἁπλῶς ἀνχγράφουσι 

τὸ ὄνομα τοῦ βασιλέως ἤ τοῦ ὑπάτου καὶ τὴν ἰνδιχτιῶνχ, 

ἄνευ τῆς ἐλαχίστης μινείας οἷἱουδήτινος συμθάντος͵, ὡς μαρτυ- 

ροῦσι τὰ διασωθέντα χρονικὰ Πασχάλιχ, Ὃ Ψελλὸς γράφει, ὅτι 

ἐνῷ ὑπὸ τοῦ βασιλέως Βασιλείου Β΄ κατεφρονήθησαν τὰ γράμ- 

ματα, ἰδιωτικῶς ταῦτα προήχθησαν μέχοι θαύματος, καὶ πλη- 

θὺς λογίων ἀνετινόχθησαν ὡς ἀπὸ μυστηριώδους δουρείου ἵπ- 

(1) « Ρητορείαν ἐξεμυήθην οὐχ ἣν οἱ ψυχροὶ Σιμόχατοι χχὶ οἵ 

κατ᾿ αὐτοὺς, εἰπεῖν οἰχειότερον, ἀποπέρδουσιν, ἀλλ᾽ ἣν ’Αριστεῖδαι χαὶ 

Πλάτωνες ἀναπνέουσιν.» Θεόδωρος Πρόδρομος ἐν Μίρῃης Ῥαΐν. Ογδθοα 

ΟΧΧΧΠΙ, σ. 1997. Εἶνε γνωστὴ ἣ τερατώδης φλυαροχοπία τοῦ Αἰγυ. 

πτίου ἱστορικοῦ, πρώτου εἰσάγοντος τὰ χριστιανιχὰ θαύματα ἐν τῇ χρο- 

νογραφίχ, χαὶ ἐν τῷ προτασσομένῳ τῆς ἱστορίχς αὐτοῦ διαλόγῳ ἀνχι- 

δῶς ἀντιγράφοντος τὸν Φαϊδρον τοῦ ΤΙλάτωνος. ᾿Εν τούτοις ὃ Μελχί- 

τῆς πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείχς Εὐτύχιος τοσοῦτον διαφόρως πρὸς τὸν 

Σιμοχάττην ἐξιστορεῖ τὰ περὶ Φωχᾷ, ὥστε δύσχολον νὰ δρισθῇ τίς τῶν 

δύο Αἰγυπτίων τούτων ἐξεμύθευσε πλειότερον τὴν ἱστορίαν. Ἣ παρ᾽ Εὐ- 

τυχίῳ ἐκ Θεσσαλονίκης ἐχοτρατείχ τοῦ Ἡραχλείου μετὰ στόλου φέρον- 

τος ασἵτον εἰς σωτηρίαν τῶν λιμωττόντων Βυζαντίων ἀνλπολεὶ τὸ προ- 

σημειωθὲν θαῦμα τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ἣ δὲ διὰ τῆς Παναγίας χατα- 

στροφὴ τοῦ ἀνυπάρχτου στόλου τῶν ᾿Αδάρων ἀπεμιμήθη ἐκ τοῦ χχτὰ 
Γότθων ἐν Θεσσαλονίχη θαύματος τοῦ Καῤείρου. 



ὁ κδ΄. ΒΥ ΣΑΙ ΘΥΓ ΠΣ: 

που (1) ἡ ἀναγέννησις αὕτη βεθαίως ὀφείλεται εἰς τὴν ἑλληνίδα 
ι 

μητέρα τοῦ Βασιλείου Β΄, τὴν ἐπὶ κάλλει χαὶ ἐρωτοληψίαις 

διάσημιον Θεοφανὼ τὴν Λάκαιναν, ἐφ᾽ ἧς χαὶ ἡ ἱστοοίχ, ἀπαλ- 

λαγεῖσα τῆς ἐχκχλησιαστιχῆς λογοχρισίας, ἀναλαμοάνει τὴν 

θέσιν ἀφ᾽ ἧς ἀπὸ τῶν διαδόχων τοῦ Ἰουστινιανοῦ χατέπεσε. 

Πρῶτος ἱστοριχὸς τῆς τοιχύτης ἀναγϑννήσεως εἶνε ὁ ἐκ Καρίας 

Λέων ὁ Διάχονος, τοῦ ὁποίου τὴν συνέχειαν συνέγραψεν αὐτὸς 

ὁ Ψελλός. ᾿Απὸ τῆς Θεοφανοῦς ἡ ἐκκχλησιαστικὴ χρονογραφία 

ἐχθρονισθεῖσα, ἐπὶ τοσοῦτον περιεφρονήθη, ὥστε αὐτὸς ὁ διαση- 
, - “ 9 , . Ἃ7᾽ 

υότερος τῶν μελῳδῶν, Ἰωάννης ὁ μητροπολίτης Εὐχαΐτων, 

προσχληθεὶς ἵν’ ἀναλάθῃ τὴν ἐπίσηυον χρονογραφίαν, χαὶ ἐν 

ἀρχῇ δεχθεὶς, μετ᾽ ἀποστροφῆς ἀπέπτυσε τὸ ἔργον ἅμα ἀνευ- 

γνώρισεν ὁποίας παραχαράξεως ὄργανον ἠννόουν αὐτὸν οἱ ὑπα- 

γορευταί. 

» Ὅτε ἀπέστη τῆς συγγραφῆς τοῦ χρονογράφου. 

Ὃ συγγραφεὺς ψεῦδος μὲν οὐκ εἴρηκέ πω 

ψεύσαιτο μέντ᾽ ἄν ἔν γε τοῖς λοιποῖς λόγοις, 

οὕτω φιλούντων τῶν κελευόντων τάδε, 

ὧν τοῖς ἐπαίνοις ἐντρυφῶν τὸ βιβλίον, 
“ " » 5 ,ὔ ΄ ὅμως ἔδοξεν ἐνδεέστερον λέγειν " 
Σ ,ὔὕ ᾿ , 4 » Ν 7 

ἐζουσία Ἀροτῶν γᾶρ οὐχ οἰὸς χόρον. 

Οὐχοῦν ἀφείσθω ταῦτα τοῖς ἐγχωμίοις, 

ἡ συγγραφὴ δὲ υὴἣ προχωρξίτω πλέον᾽ 

νόμος τε Σαύτην ἑκτροπῆς ἀποτρέπειν 

᾿Ενταῦθα τοίνυν τὸν δρόμον παύει τέως, 

ἕω: κατ᾽ εὐθὺ δῷ τις αὐτῇ τὸ τρέχειν (2). 

(1) Ῥελλοῦ ἑχατονταετηρὶς, σ, 18, ἔχδ. Σάθα. 

(2) πῖρης Ῥαΐγοὶ. Οιᾶθοα, ΟΧΧ. σ. 1194--1190. 



ἰ 

ΕΓΟΣΘΑ ΩΤ ΗΝ φ  ': 

Ἢ ἀπὸ τῆς Θ ὃς ἀρξαμένη ὁ ένγησις δὲν ἢ όνον ς Θεοφχνοῦς ἀρζαμεένη ἀναγεέννησις ὁὲν Ἣν μ 

χρονολογικὴ, ἀλλὰ καὶ φιλοσοφιχὴ, ἤ μᾶλλον καθαρῶς ἑλληνική" 
αὐτὸς ὁ ἱερὸς μελῳδὸς ὁ οὕτως ἀπορρίπτων τὴν ἐχχλησιχστιχὴν 

χρονογραφίαν, δείκνυται συμπαθὴς πρὸς τοὺς δύο χατ᾽ ἐξοχὴν 

προγεγραμιμένους φιλοσόφους, τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν ΠΙΠλούταρχον, 

εὐχόμενος ὑπὲρ τούτων τῷ Χοιστῷ: 

Εἴπερ τινὰς βούλοιο τῶν ἀλλοτρίων 

τῆς σῆς ἀπειλῆς ἐξελέσθαι, Χριστέ μου, 

Πλάτωνα χαὶ Πλούταρχον ἐξέλοιό μοι " 

ἄμφω γὰρ εἰσι καὶ λόγον, χαὶ τὸν τρόπον 

τοῖς σοῖς νόμοις ἔγγιστα προσπεφυχότες Ἰ 

Εἰ “ ὩΝ Ὡς Θεὸς σὺ τῶν ὅλων, 

ἐνταῦθα τῇ βενηκρηβσόπητης δεῖ μόνον, 

δὶ ἥν ἅπαντας ͵ ἂν σώζειν θέλεις. (1) 

Ὃ ἑλληνισμὸς οὗτος εἰσδύξι καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς ὕμνοιξ τοῦ 

μεγάλου μελῳδοῦ, πρῶτον δὲ ἤδη ἀπὸ Κλήυεντος τοῦ ᾿Αλεξαν- 

δρέως οἱ ὕμνοι τοῦ ΠῚ ἐκχριστιανίζονται, ὡς δῆλον ἐκ 
ΩΣ τ τῶν ἐξῆς εἰς τὴν Θεοτόχον στίχων εἰλημμένων ἐκ τοῦ Ἱππολύτον 

Στεφανηφόρου στ. 78-{4: 

- ν» ν᾽ 

Σοὶ τοῦτο πλεχτὸν ἐξ ἀκηράτου στέφος 

λειμῶνος ὦ Δέσποινα, χοσμήσας φέρω “οω» 97 ῷὉ- ν ἴὰ ἰ ν 9 ῴερ ᾿ 

ἀλλότριον πρόσφθεγμα, σοὶ μάλα πρέπον (2). 

(1) Αὐτόθι σ. 1156. 
(8) Αὖτ. σ. 1076, παρ. χαὶ ἕτερον ἐπίγραμμα εἰς τὴν Κοίμησιν 

τῆς Θεοτόκου, ἀρχόμενον ἐκ τῶν αὐτῶν στίχων σ. 1140. Παρ. λή- 

μεντος ᾿Αλεξανδρέως πρώτους στίχους Εἰς τὸν Παιδαγωγόν. ΟἹἨ αὐτοὶ 

στῖχοι εὕρηνται χαὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ ᾿Αχροάσει τῆς χατὰ Περσῶν ἐχστρχ: 

τείας (στ. 819-380) τοῦ Πισείδου . 
’ 

ιε. 



ἀ4χ ς΄. ΚΙΣΩΝ ἩΠΛΩΓΊΗΣ 
δνν ,ὔ Ν , 

Ἔν ἄλλῳ δ᾽ ἐπιγράμματι, προολέπων τὸν θρίχμθον τῆς προ- 

γεγραμμένης, σχετλίας πονηρίας, εἰρωνεύεται τοὺς διὰ τοσού- 

των νόμων, ἀναθεμάτων καὶ διωγμῶν προσπαθήσαντας νὰ πνίξω- 

σι τὸ ἀθάνατον χαχόν: 

Ὦ πολλὰ μοχθήσαντες ἄνθρωποι μάτην, 
Υ Α 7 » ’ “ 

χαὶ πολλὰ φροντίσαντες ἀνθρώπων χάριν, 
[χὰ , “΄ ᾽ ,ὔ 7ὔ 

ἵνα πρέποντα ζῶμεν ἀνθρώπων βίον " 
- 
ὦ δογματισταὶ χαὶ σεμνοὶ γνομογράφοι, 

σύμπνοια χοινὴ πατρικῶν φρονημάτων, - 
ΕΝ . -», ΨΩ 

φύσημα δήμων, ἀξίωμα συγχλήτων, 

γνῶμαι σοφῶν τε, καὶ νόμοι βασιλέων, 

φαύλων χολασταὶ, τῶν καλῶν ἐπαινέται, 

λύμης διῶχται, προστάται σωτηρίας, 

οἷς ἠχρίοθωται πᾶς προμηθείας τρόπος, 

ὑμᾶς μὲν οὐδὲν ἐλλιπόντας ὧν ἔδει, 
ΩΣ πρὸς ὀρθότητα τῶν χαθ᾽ ἡμᾶς πραγμάτων, 

ἔχει κρχτήσας χαὶ χαλύψας ὁ χρόνος " 

ἡ δ᾽ ἔστιν ἀκράτητος ἡ πονηρία, 

καθ᾽ ἧς ἄπραχτοι καὶ χενοὶ πάντες πόνοι 

ὑμῖν χατεθλήθησαν ἐν παντὶ χρόνῳ" 
᾽ Υ , ᾽ “-- ς , 

οὐ γὰρ πέφυχεν ἠρεμεῖν ἡ σχετλία, 

ἀεὶ δὲ ποιεῖν μᾶλλον ἢ πόσχειν θέλει" 

ἄτρωτός ἐστι τοῖς φόδοις τῶν δογμάτων, 

ἄληπτός ἐστι τοῖς βρόχοις τῶν γραμμάτων, 
Ἂν ᾿ δ, κ , , ; 

μᾶλλον δὲ τοῖς μὲν γωνίας σκότος τόπος, 

τοῖς δὲ πρὸς ἄχρα γῆς τὸ πάντολμον θράσος, 

οὐχ οἷδε χάμνειν, οὐ δαμάζεται πόνοις, 

οὐχ οἷὸς θνήσκειν, οὐ μαραίνεται χρόνῳ, 

μᾶλλον μὲν οὖν ρώννυσιν αὐτὴν ὁ χρόνος. 
, ! Ἂ ᾽ὔ Τόλμης γὰρ ἤδη χαὶ θράσους πεπλησμένη 



ΕΙΣΑΓΩΤΗ͂. σκζ΄. 

ἕλχει, σπαράσσει, καὶ ταράσσει τὸν βίον, 

ἄγει τὰ πάντα χαὶ φέρει, χαὶ συστρέφει, 

ἀμήχανόν τι δεινὸν ἀνθρώποις ἔφυ, 

χαὶ τῶν φοοήτρων τῶνδε καρπὸς ἡ βλάθη 

τὸ θηρίον γὰρ ἀγριαίνεται πλέον, 

ὥσπερ λέοντες ἐξ ἀμυδρῶν νυγμάτων (1). 

Διὰ τῆς σχετλίας ταύτης πονηρίας « τῆς ἐκτει- 

νούσης πρὸς ἄκρα γῆς τὸ πάντολμον θράσος » ἐννοεῖ ὁ μελῳδὸς 

τὴν ἑταιρείχν, ἃ «᾿Αττιχὴν Μοῦσαν » ὡς τὴν ἀποχαλεῖ ἕτε- 

ρὸν σύγχρονον ᾿Αθηναϊκὸν μνημεῖον, περιγράφον τὰς μέχρ' τοῦ 

πόλου (Θούλης) διαχλαδώσεις αὐτῆς. Τὸ σπουδαῖον τοῦτο σύγ- 

Ὑραμμα πολλάχις ἐχδοθὲν χαὶ ἀπαρχτήρητον διχμεῖναν ὑπὸ τῶν 

φιλαθηναίων, θέλομεν ἀναλύσει προσεχῶς, ἀποδειχνύοντες οὕτω 

ὅτι καχῶς ποιοῦσιν οἱ ἡμέτεροι παρορῶντες τὰ πρὸ ποδῶν ἡ- 

μέτερα καὶ ἀναζητοῦντες τὸ φῶ: ἐκ τοῦ ξενιχοῦ σκότους. 

Ἔκ τοῦ αὐτοῦ μελῳδοῦ μανθάνομεν ὅτι « ὁ πρὶν ἠγνοὴ- 
μένος» χαὶ χοιμώμενος βασιλεὺς τῶν παλαιῶν χρησμῶν ἀπε- 

χαλύφθη χαὶ πάλιν ἐν Κωνσταντινουπόλει λχτρευόμενος χαὶ 

ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν βασιλέων πανηγυριζόμενος ἐν ὀνόματι τοῦ ἁ- 

Ὑίου Κωνσταντίνου : 

Εἰς τὸν ἅγιον Κωνσταντῖνον τὸν ἐν τῇ κα΄ Μαΐου. 

Κόσμῳ νεχρωθεὶς καὶ Θεῷ ζήσας, Πάτερ, 

ἀπεκρίθης ζῶν, καὶ θανὼν ἀνευρέθης " 

χράζεις δὲ σιγῶν καὶ θοᾷς ἐκ τοῦ τάφου, 

σάλπιγγα τὰς σὰς θαυματουργίας ἔχων. 

Ἐντεῦθεν ὁ πρὶν πᾶσιν ἠγνοημένος, 

νῦν χαὲὶ βασιλεῖς προαχυνητὰς ἑλκχύεις, 

(1) Αὖτ., σ..1144--11 48. 



σιχ η΄. ΕἼ ΣΤ ΑΓ ΩΤἿΪΤ Ἐ: 

ὧν ἔργον ἡ στέφουσχ τὴν σορὸν χόρις, 

(πᾶν τερπνὸν ὕλης καὶ τέχνης πᾶν ποικέλον) 

φέρουσα καὶ τέρπουσχ τοὺς θεωμένους, 

δί ἧς ὄριστχ τὴν νοητήν σου δίδως 

ὑξαν θεωρεῖν ἐν θεῷ χεχρυμμένην, 

: π ἕως παῤ αὐτοῦ τὰ παῤ ἀξίαν λάθῃς (1). 

Ἡ νέα αὕτη ἐντάρχωσις τοῦ ᾿Αλεξάνδρου εἶνς αὐτὸς ὃ 

υἱὸς τῆς Θεοφανοῦς Βασίλειος Β΄, ὁ ἐν συγχρόνῳ χειρογράφῳ 

τῆς ἐν Βενετίᾳ ἑλληνιχῆς χοινότητος, περιέχοντι-τὸν βίον τοῦ 

Αἰλεξάνδρου καὶ πολυτελῶς εἰκονογραφημένῳ, ἐξειχονιζόμενος 
͵ 9 Ἥ» κι “ 5 ΡῚ . ἊΝ κ ᾽ ὔ 

ὡς Αλέξανδρος, μετὰ τῆς ἐπιγραφῆς « Ἔγω βασιλεὺς ᾿Αλέ- 
ξ ἿΝ ᾿ 4 β ι ᾽ ᾽ , 7 ᾿] “ ἢ 
σνόρος πιστὸς βασιλεὺς χαὶ αὐτοχράτωρ πάσης ᾿Ανατολῆς καὶ 

(Δύσεως ἢ). » ᾿Αλλὰ καὶ ἡ τελευταία αὕτη ἐνσάρχωσις τοῦ ἕλ- 

ληνος θεοῦ ἐδεδηλώθη ὑπὸ τῶν Σταυροφόρων, κυρίων τῆς Πό- 
- “ Ω “Ὁ δ ας -»-Ἥ ! , " Ὗ ν 

ξεως, ἐκχωσθέντος τοῦ βασιλιχοῦ λειψάνου καὶ χλευαστιχῶς 
Ν , 9 ᾿ » . Α -“ » ι Ρ ,ὕ γ Υ 

διχοχευχαθέντος εἰς τὸν αὐτὸν θεὸν ὅστις ἐπὶ Τιοερίου ἀπέ- 

θανεν, ὡς γράφει ὁ Ἠλούταρχος. Οἱ ἀναχτήσαντος ὅμως τὴν 
- , » ᾿ἊΝΦ ϑ . 

Κωνσταντινούπολιν Παλαιολόγον ἀπέδωχαν τὴν ταφὴν εἰς “τὸ 

βεηλωθὲν λείψανον, τιμωρήσαντες οὕτω τὴν τελευταίαν Λα- 

τινικὴν ἀναισχυντίαν, ὡς γράφει ὁ Παχυμέρης. « Ῥότε ὃξ τινες 
- ᾿ , -ὦν ", 3’, Ν ρου. ΓΝ κα . 

τῶν αἰχείων τῷ βασιλεῖ κατ᾽ ἄνεσιν διατριοῆς ἐξελθόντες ἐπέ- 

στησῶν τῇ κατὰ τὸ “Εύδομον τοῦ Θεολόγου μονῇ, ὄνομα μά- 

γον, οὐ σχῆμα σωζούσῃ μονῆς, καὶ τὸν ἐκεῖσε ναὸν εἰσελθόν- 

το; ἠρειμμένον καὶ ταῦτον χαὶ εἰς θοεμμάτων ἔπαυλιν ὄντα, 

χαὶ τῇδε χαχεῖος πεοιαλεπόμιενο! χαὶ τό ποτ τοῦ ναοῦ χάλ- 
ὶ 

λος ἐκ τῶν λειψάνων θαυμάζοντες (ἦσαν δὲ οὗτοι οἱ περὶ τὸν 

Γατρόπουλον Δημήτριον χαὶ λογοθέτην τότε τῶν οἰχειχχῶν), ὃ- 
«. ν τ ΓΝ, ,ὕ ἱ , : γγὸ λα .λ θ ἡ τῷ 5, 

ρωσιν αἰῴνης κατα γώνιᾶν στάμϑξνων Χν βοὸς παλαις τουνφῶτος 

(1) Αὖτ. σι 1197. 



ΣΑ͂ Δ π᾿ οκθϑ', 

λείψανον ὁλόκληρον χαὶ τὸ πᾶν ὁλομελὲς, γυμνὸν ἐς πόδας ἐκ 

χεφαλῆς" εἶχε δὲ χαὶ ἐπὶ στόματος χαλάιλὴν ποιμιενιχῆς σύ- 

ρίγγος, εἰς χλεύην τινῶν οὕτω ποιησάντων οἷς ἔμελε θρευμά- 

Ὡς δ᾽ ἰδόντες ἐθαύμαζον μὲν τὴν τοῦ λειψάνου ὁλομέ- 

λειαν, διηπόρουν δὲ οὗτινος ἂν χαὶ εἴη ὁ πεπηγὼς ἐκεῖνο; καὶ 

εἰς σῶμα συνιστάμενος χοῦς, ὁρῶσιν ἐκ δεζιῶν τὸ χονήοιον 

(τάφον) καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ γεγραμμένους στίχους δηλοῦντας τὸν χεί- 

μένον. Ἦν οὗτος, ὡς ἐδήλου τὰ γράμματα, ὁ Βουλγαροχτό- 

νος Βασίλειος. Ὡς δ᾽ ὑποστρέψαντες σφίσι τὸ θεαθὲν τῷ βα- 

σιλεῖ προσανέφερον, οἰκτίζεται αὐτίχα ὁ βασιλεὺς, χα ὶ πέμψας 

σηρικὰ χρυσόσημα πέπλα, ἔτι δὲ ἐξαποστείλας τοὺς ὑμνοπό- 

λους σὺν οὐκ ὀλίγοις ἄρχουσιν, ὑπὸ πολλῇ τιμῇ καὶ δορυφο- 

ρίᾳ, ψαλμοῖς χαὶ ὕμνοις, ἀναχκομίζεται ἐν θήκη τιμίᾳ πρὸ, τὸν 

Γαλατᾶν τὸ λείψανον, κἀχεῖ προστάττει τῷ ἀδελφῷ σεύχστο- 

χράτορι ἐνθεῖναι τῇ σφετέρᾳ σχηνῇ τὴν θήχην, πέπλοις τὸ χρυ- 

σοῖς ὑπ᾽ ἀχοιμήτῳ φωτὶ ἐχόμενα τῆς ἐχείνου στρωμνῆς θέν- 

τὰ τιμᾷν τοῖς προσήχουσιν, ἕως ἐκεῖθεν ἀναχωρούντων αὐτῶν 

εἰς Σηλυθρίαν ἐντίμως χαὶ λαμπρῶς μεταχομίσαντες ἐν τῇ τοῦ 

Σωτῆρος χαταθεῖνα! μονῇ » (1). 

Περὶ τοῦ Βασιλείου Β΄ χαὶ τῆς μητρός του Θεορχνοῦς, ἀ- 

ναπολούσης τὴν σχεδὸν ὁμώνυμον Θεοδώραν, ἠδυνάμ:)χ νὰ εἴς 

πῶμεν “κολλὰ, ἀλλ᾽ ἀφέντες ταῦτα εἰς ἄλλοτε, ἐπανόλήωμεν 

εἰς τὸ τῆς χρονογραφίας ζήτημα. 

Ἢ ἐχχλησία δυσθύμως: φέρουσχ πκὴν ἀπ᾽ αὐτῆς ἐδ τς διν 

παν παλαιῶν προονορίων, ἀλλὰ χαὶ υ ἢ δυναμένη ν ἀντιστ ἢ πὶ 

τὴν οὐχὶ φιλίως φερομένην αὐτῇ πολιτείαν, χατέφυγεν εἰς Ἢ 

λο μέσον νοθεύσεως τῶν χρονογράφων" ὅθεν καὶ παραλαμθά- 

νουὸχ τούτους ἀφήρει πάντα τ᾽ ἀπαρέσκοντα αὐτῇ, καὶ οὕτω 
ὔ πολλαπλασιάζουσα τὸ νόθον χείμενὸν ἠρέμει. Τοιοῦτον πάθη» 

(1) Παχυμέρους, Μιχαὴλ Παλαιολόγος, Β, κεφ. ὸ 



ς΄. ΕἸΣΑΓΏΩΓΉΗ. 

μα ἔπαθον χαὶ τ᾽ ἀπουνημονεύμχτα τοῦ Ψελλοῦ, τὰ ὁποῖα 
πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν του νοθευθέντα ἐχυκλοφόρησαν, ὡς γράφει 

ὁ ἴδιος ῥχρυθυμῶν (1). Καὶ ἀληθῶς; ὡς περιῆλθον ἡμῖν τὰ [- 
στοριχὰ ἀπομνημονεύματα φχίνονται σχελετὸς μᾶλλον τοῦ με- 
γύλου ἔργου, ἀφοῦ ἐν ἀντιτύπῳ τὸ ὁποῖον εἶχεν ὑπ᾽ ὄψει ὁ 

ὲ 

οἱ 
ω Δοσίθεος Ἱεροσολύμων ἄλλη χαὶ τῶν βιθλίων καὶ τῶν ἱστοριῶν 

ἐπεχράτει διαίγεσις πρὸς τὸ ἐν Παρισίοις μόνον γνωστὸν, ἐξ οὗ 
, » [ἢ ᾿ ΄- ΄ο. χαὶ ἐγένετο ἡ ἡμετέοα ἔχδοσις (2). Τὴν αὐτὴν τῷ Ψελλῷ τύ- 

χρονογράφος τοῦ Μανουὴλ ᾿ἸΙωάννης ὁ Κίν- 

νάμος, ὡς ἀπέδειξεν ὁ κ. αὐ] Νραπιαπη (3)..ἕ Ἐν τούτοις 

μυστικῶς ἐκυχλοφόρουν τῶν νοθευμένων ἀντιγράφων τελειότερα 

χείμενχ, καὶ τοιαῦτα φαίνονται τὰ μέχρι τῆς ΙΣΤ΄ ἑκατονταετη- 

ρίδος τηρούμενα ἐν ἰδιωτικαῖς βιθλιοθήκαις τῆς Κωνσταντινου- 

πόλεως καὶ τῆς Ραιδεστοῦ, ὡς δηλοῦται ἐχ τῶν ὑπὸ Ριχάρδου 

Φαῖρστερ ἐκδοθέντων καταλόγων, ἀλλ᾽ οἱ πολύτιμοι οὗτοι χώ- 

διχες, μὴ μεταχθέντες ἐγκαίρως ἐν Εὐρώπῃ, ἀπώλοντο ἐκ πυ- 

ρὸς ἢ ἀκηδείας τῶν χτυητόρων. 

(1) « Τὰ δὲ πλεῖστα (τῶν ἐμῶν συγγραμμάτων) καὶ διέφθαρται 

ὥσπερ ἣ τῆς συμπάσης φιλοσοφίας ἐπὶ τὸ σαφὲς μεταποίησις. χαὶ ὅσα 

περὶ τοὺ: χαθ᾽ ἡμᾶς ἐπραγματευσάμεθα βασιλεῖς.» Ψελλὸς εὰ. Βοίδου- 

πάις, Νουα ρου 1898, σ. 110. 

(8) « Λέγει δὲ ὃ Ψελλὸς εἰς τὸ τέταρτον τῶν ἱστοριῶν αὐτοῦ, ὅτι 

ἐπειδὴ αἱ πόρναι παραινέσεις οὐχ ἀποδέχονται, οὔτε μὴν βίᾳ σωφρο- 

νοῦσιν, ὃ Μονομάχος ὠχοδόμησε μοναστήριον πλουσιώτατον χαὶ ἐχύρυ- 

ξεν, εἴ τις πόρνη καταλείψοι τὸ μύσος, χαὶ ἔλθοι εἰς τὸ μοναστήριον ἔ- 

χειν τὴν χυδέρνησιν αὐτῆς ἐχεῖ ἱχανήν. Ὅθεν πολλαὶ ἔδραμον μεταῦα- 

λοῦσαι τὸ σχῆμα καὶ τὸν τρόπον.» Δοσιθέου, περὶ τῶν ἐν ἱἹεροσολύ- 

μοις πατριαρχευσάντων, σ. 141. Τὸ ἀπόσπασμα τοῦτο εὕρηται ἐν Ψελ- 

λῷ (σ. 67) ἐν τῇ βασιλείχ οὐχὶ τοῦ Μονομάχου, ἀλλὰ Μιχαὴλ Δ΄. 

(8) Θγιθομίβομβε ΘΘβο μι ΒίβοΒγοῖρεῦ ἴθ ΧΠῸ αδγβυπάενί, Μεὶραίς, 1880, 

φ, 100--10]1. Σ 



ΒΗΥΣΑΎ ὩΥΊΗ ε1. κα΄. 

Ὅτι μετὰ τῆς χρονογρχφίχς, ὡς προεροέθη, σχετίζετα: καὶ 

ὁ ἑλληνισμὸς διδάσκει τὸ γεγονὸς, ὅτι, ὅταν ἐπὶ ᾿Αλεξίου τοῦ 

Κομνηνοῦ ἡ ἐκκλησία ἀνέκτησς τὴν πρὸς ὥραν ὀλισθήσασαν 

τῶν χειρῶν τῆς ἐξουσίαν, ἀνεθεμάτισς τοὺς περὶ τὸν Ψ᾽ελλὸν 

“μεταρρυθμιστὰς ἐν τῷ προσώπῳ τοῦ διαδόχου Ἰωάννου τοῦ ᾿1- 

ταλοῦ, ἐνθυμηθεῖσα καὶ αὐτὸν τὸν πρὸ δεκατεσσάρων ἑχατου- 

ταετηρίδων ἐν τῷ Κολωνῷ κοιμώμενον αἱρετιχὺν Πλάτωνα! 

τ Τοῖς εὐσεθεῖν μὲν ἐπαγγελλομένοις, τὰ τῶν “Ἑλλήνων δὲ 

δυσσεθύἣ δόγματα τῇ Ὀρθοδόξῳ καὶ Καθολικῇ Ἐχκλησίᾳ πε- 

ρί τε ψυχῶν ἀνθρωπίνων χαὶ οὐρανοῦ χαὶ γῆς, καὶ τῶν ἄλ- 

λων χτισμάτων ἀναιδῶς ἢ μᾶλλον ἀσεθῶς ἐπεισάγουσιν, ᾿Ανά- 

θεμα τρίς. 

« Τοῖς τὴν μωρὰν τῶν ἔξωθεν φιλοσόφων λεγομένην σο- 

φίχν προτιμῶσι χαὶ τοῖς καθηγηταῖς αὐτῶν ἑπομένοις... ᾿Α- 

νάθεμχ τρίς. Τοῖς λέγουσιν ὅτι οἱ τῶν (Ἑλλήνων σοφοὶ καὶ 

πρῶτοι τῶν αἱρεσιχρχῶν, οἱ παρὰ τῶν ἑπτὰ ἁγίων καὶ Καθο- 

λιχῶν Συνόδων καὶ παρὰ πάντων τῶν ἐν Ὀρθοδοξίᾳ λαμψάν- 

τῶν Πατέρων ἀναθέματι καθυποοληθέντες, ὡς ἀλλότριοι τῆς 

Καθολιχῆς Ἐκχλησίας διὰ τὴν ἐν λόγοις αὐτῶν χίόδηλον χαὶ 

ρυπαρὰν περιουσίαν, χρείττονές εἰσι χατὰ πολὺ, χαὶ ἐν τῇ μελ- 

λούσῃ χρίσει χαὶ τῶν εὐσεοῶν μὲν χαὶ ὀρθοδόξων ἀνδρῶν, ἄλ- 

λως δὲ χατὰ πᾶθος ἀνθρώπινον ἢ ἀγνόημα πλημμελησάντων, 

Αἰνάθεμα. Τοῖς τὰ Ἑλληνικὰ διεξιοῦσι υχθήμχτα, καὶ μὴ διὰ 

πχίδευσιν μόνον ταῦτα παιδευομένοις, ἀλλὰ καὶ ταῖς δόξαις 

αὐτῶν ταῖς ματαίαις ἑποιλένοις, χαὶ ὡς ἀληθέσι πιστεύουσι, 

χαὶ οὕτως αὐταῖς ὡς τὸ βέόχιον ἐχούσαις ἐγχξιμένοις, ὥστε 

χαὶ ἑ ο- τέρου: ποτὲ μὲν λάθοχ, πο δὲ φανεοῶ: ἐνάγειν αὐταῖς ξτερ ἦν μξΞ ρχ, ποτ ξ φα φορῶ: ἐνάγξειν α Ξ 

χαὶ διδάσκειν ἀνενδοιάστως, ᾿Ανάθεμα. Τοῖς μετὰ τῶν ἄλλων 

τῶ πλασμάτων ἀφ᾽ ἑχυτῶν χαὶ τὴν καθ᾿ ἡμᾶς πλάσιν με- 

απλάττουσι, χαὶ τὰς Πλατωνιχὰς ἰδέχς ὡς ἀληθεῖς δεχομέ- 

νοις, καὶ ὡς αὐθυπόστατον τὴν ὕλην παρὰ τῶν ἰδίων (γρ. ἰδεῶν) 



σχῇ. ἘΣ ΓΑ ΨΩ: :δὲ 
μορφοῦσθαι λέγουσι, καὶ προφανῶς διαδάλλουσι τὸ αὐτεξούσιον 

τοῦ Δημιουργοῦ, τοῦ ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παραγα- 

γόντος τὰ πάντα, χαὶ ὡς Ποιητοῦ πᾶσιν ἀρχὴν καὶ τέλος ἐ- 

πιτιθέντος ἐξουσιαστικῶς καὶ δεσποτιχῶς, ᾿Ανάθεμα. » 

'Γὸ ἀτελεύτητον χομθολόγιον τῶν χουψῶν τούτων ᾿᾽Ανα- 

θεμάτων συνειρμολογήθη ὑπὸ τοῦ πατριάρχου Εὐστρατίου τοῦ 

Γαριδᾶ « εὐνούχου, ἀνθρώπου ἀγρχμμάτου, οὐτιδανοῦ χαὶ μω- 

ροπονήρου » ὡς γράφει ὁ Κατάλογος τοῦ ΜΝαθᾶ, χαὶ τοῦ βα- 

σιλέως ᾿Αλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ « Τρισχαιδεχάτου τῶν ᾿Απο- 

στόλων » αὐτοχαλουμένου, ἀμφοτέρων ἀνηκόντων εἰς τὴν τά- 

ξιν τῶν θείων ἐκείνων ἀνθρώπων, τοὺς ὁποίους ὁ ἀθυφρόστομος 

Τζέτζης ἀποχαλεῖ τζαρουχοαγίους" εἶνε δὲ παράδοξον πῶς 

ἡ ἑλληνιχὴ ἐχχλησία συνήνεσεν ἵνα ἐν τῇ ἑορτῇ τῆς Κυριχκῆς 

τῆς Ὀρθοδοξίας ἀφαιρεθῶσι τὰ χατὰ τῶν Εἰχονομάχων ἀναθέ- 

ματα, χαὶ ἀντικαταστῶσι διὰ τοιούτου γελοίου χέντρωνος ἀχα- 

τονομάστων ἀνθρώπων, ἀφοῦ μάλιστα ἐκεῖνα ὁπωσδήποτε πε- 
͵ 

ριεθάλλοντο τὸ κῦρος τῆς ἐν Νικαίᾳ Β΄ συνόδου ἐν τοιαύτῃ 

περιπτώσει εἰκάζω ὅτι τὰ λειτουργικὰ ἡμῶν θιθλία ἐπεξερ- 

γασθέντα ὑπὸ τῶν Σταυροφόρων παρέμειναν ἀναλλοίωτα, τῶν 

ἡμετέρων μὴ ἐχόντων χαιρὸν ἵνα ἀσχοληθῶσι περὶ τοιαῦτα 

ἐπουσιώδη δὶ αὐτοὺς Δ Πππὶ 

᾿Αναλαοοῦσα ἀπὸ τῶν Κομνηνῶν ἡ ἐκχλησία τὴν ἐποπτείαν 
ὦ 7 Ψ Ἁ -“: ,ὔ ᾽ ἍΔΕ ε 

τῆς χοονογραφίας, συνέταττε διὰ τῶν λεγομένων αὐτῆς ὑπομνη- 

ματογράφων τὰ συμφέοοντα αὐτῇ σημειώματα, τὰ ὁποῖα ὕ- 

στερον παρέδιδεν εἰς λογίους ἐπὶ μισθῷ ἀναπτύσσοντας αὐτά" 

τοιοῦτος ἐκκλησιαστιχὸς χοονογράφος ἦν χαὶ ὁ Νικήτας Χωνιά- 

ΦῊΣ, ΟΘΈΪΣ; ζηλωτὴς τοῦ ἀποπερδομένου Αἰγυπτίου σοφιστοῦ, 

περιεχάλυψε, τὰ γεγονότα διὰ τοιούτων ἀχατανοήτων περι- 
;ὔ» “ ᾿ ᾽ ’ὔ ’ 

φράσεων, ὥστε δεύτερος ἀνώνυμος Πρόδρομος ἀπεχάλεσε τὴν 

ἱστορίαν τοῦ « βαραθρώδη », ὡς δῆλον ἐκ τοῦ προτασσομέ- 

γου αὐτῆς ἐπιγράμματος : ᾿ 



ἩΤΣΔΡΩΤΝΤῊ: σλγ' 

Οὐχ οἶδα τὶ φὴς ἐνθάδε, Χωνειάτα, 

σοφὸν τὸ σαφὲς συγγράφων εἶναι λέγεις, 

εἶτα γριφώδη χαὶ βαραθρώδη γράφεις (1). 

ὅτι δὲ τὰ ὑπὸ Χωνιάτου ἐξιστορούμενα δὲν εἶνε πάντα γεν- 

νήματα τοῦ ἰδίου καλάμου, δηλοῖ καὶ ὁ ἐκ τῆς αὐτῆς ἐκχλη- 

σιαστιχῆς πηγῆς ἀρυσθεὶς τὴν χρονογραφίχν του νῦν ἐχδιδόμ:- 

νος ᾿Ανώνυμος, ὅστις συμφωνεῖ μὲν ἐν τῇ ἀφηγήσει τῷ Νική- 

τα, δὲν ἀντέγραψεν ὅμως χαὶ τὸ ὕφος αὐτοῦ, ἀλλ᾽ ἀνέπτυξε 

τὸ αὐτὸ ἱστορικὸν θέμα, περιστείλας αὐτοθούλως τὸ πρωτό- 

τύπον, χαὶ ἐνιαχοῦ μάλιστα χαὶ ἴδια παρενθέσας ἀπομινὴ" 

μονεύματα. 

Ὁ Θεόδωρος Μετοχίτης λαλῶν ἐν ἰδίῳ κεφαλαίῳ τῶν Ὑ- 

πομνηματισμῶν περὶ ἱστοοίας, συμοουλεύει εἰς τοὺς συγ- 

χρόνους ἵνα μιμηθῶσι τοὺς παλαιοὺς, φιλοπεριέργους ἀνθρώπους 

χαὶ διὰ τοῦτο σοφοὺς, χαὶ ἐξερχόμενοι τῆς Πόλεως μελετή- 

σωσι χαὶ τοὺς ἄλλους λαοὺς, τὸν χαρακτῆρα καὶ τὰ ἔθιμα 

αὐτῶν, καὶ ἀφοῦ χωνεύσωσιν ὡς ἐχεῖνοι χαλῶς τὸ θέμα, τότε 

νὰ ἐχθέσωσιν αὐτὸ ἐν γλώσσῃ σώφρονι εἰς τέρψιν χαὶ διδα- 

σχαλίαν τῶν ἐπιγινομένων" ταῦτα διὰ μαχρῶν ἀνχπτύσσων χλείει 

τὸ περὶ ἱστορίας χεφάλαιον ιὰ τῶν ἑξῆς βαρυσημάντων λό- 

γῶν: « ὅς ὃ ἂν μὴ εἰδείη, ὄνος κάθηται χχτὰ τὴν παροι- 

μίαν ἀποτυχὼν, χαὶ βουχολεῖ βόας... ὡς φόρτος ἄλλος ἐπι- 

χείμενος τῇ γῇ, λίθος, ξύλον ἢ ἄλλο τι τῶν ἀψύχων ἄχθος 

αὐτῇ, καὶ λῆρος ὃν ἴσως εἴη, χαὶ πονεῖν τηνάλλως τοῖς γὲ 

τοιούτοις ἐπαντλεῖν, περὶ ὧν νῦν ὁ λόγος, καὶ προδιδάσκειν 

περὶ ὧν ἐπαΐειν οὐ δύνανται, ἢ οὐχ αἱροῦνται, βασκαίνοντες 

ἴσως, καὶ δὴ κατὰ τὸν λόγον αὖθις θύρας αὐτοῖς ἐπιθέσθαι βε- 

[1] νίξπε Ῥαΐγ, αγδθοα, ΟΧΧΧΙΧ, σ, 810, 



ολδ΄. ΕἸΣ ΑΕ ΩΥΤΈΉ: 

βήλοις οὖσιν ἐπειπόντες χαὶ ἀποχλείσαντες σφίσι τὰ πολλὰ ἄρα 

τοῖς ξυνιοῦσι τιμώμενα. » (1). 

Οὕτω χκχταδικάζεται ἐπισήμως τὸ σχότειον ἔργον τῆς ἐκ- 

χλησίας, οἱ δὲ βέδηλοι χρονογράφοι θεωροῦνται ὡς ὄνοι χαὶ 

βουκόλοι, καὶ ξύλα καὶ εἴ τι ἄλλο ἄψυχον ἄχθος τῆς γῆς, ἀστι- 

κώτεραι φράσεις ἀλλὰ ταὐτόσημοι πρὸς τοὺς ὑπὸ Προδρόμου 

χαὶ Τζέτζου ὀνομασθέντας ἀποπερδομένους, καὶ βουόαλο- 

παπάδες. Εἶπον ἐπισήμως, διότι ὁ Μετοχίτης ἦν ὁ παν- 

τοδύναμος ὑπουργὸς τοῦ ᾿Ανδρονίχου Παλαιολόγου τοῦ Γηραιοῦ, 

ὁ δὲ κατὰ τῆς βεθήλου νοθείας τῆς χρονογραφίας ἀφορισμός 

του ἐξέφρχζεν αὐτὸ τὸ φρόνημα τῆς βασιλείας, ὡς δῆλον ἐκ 

τῆς παρὰ Γρηγορᾷ περὶ τοῦ αὐτοῦ θέματος μεγάλης δημη- 

γορίας τοῦ αὐτοκράτορος, ἐξ ἧς ἀποσπῶμεν τὰς ἑξῆς περικο- 

πὰς ἐν αἷς στιγματίζεται ἡ ὑπὸ τῆς ἐχχλησίας διαπραχθεῖσα 

μεγάλη βεοήλωσις. « Καὶ τούτων μάλιστα ἐθαύμασχ, τοὺς ὁ- 

πόσοι ψευδεῖς κατὰ βασιλέων ὁμοῦ καὶ πατριαρχῶν βλασφη- 

οἱ 

μίας συρράπτειν χαὶ ἀναισχύντως προφέρειν τολμῶσι " χαὶ πάν- 

των ἐθχύμασα μάλιστα τοὺς ὅσοι γραφῇ παρχτίθεσθαι τὰς οὕ- 

τω ψευδεῖς λασφημίας αὐτῶν οὐχ ὀκνοῦσι. 'Γὰς γὰρ ἀπὸ υνό- 

γῆς τῆς γλώττης προϊούσας λοιδορίας αὖραι λαθοῦσαι ἐς αἰθέ- 

ῥος ἀθύσσους διασχεδάζουσιν αἱ δὲ γοχφαῖς καὶ βίόλοις ἐντυ- 

πούμενχι μονιμώτερον χαὶ τυραννιχώτερον χατὰ τῶν ὑόριζο- 

μένων τὸ χράτος ἐσ ἥκασι, τὴν ἡγεμονίαν τῆς γραφῆς λαμ- 

βανούσης χαὶ διὰ μακροῦ πομπευούσης τοῦ χρόνου. Οὐχ οἶδα 

δ᾽ ὁποτέρον οὐδ᾽ ἔχω ρᾳδίως ἐπιγιγνώσκειν οὗ χάριν ταῦτα ἐ- 

πείγονται δρᾷν, χαὶ τίνος ἕνεχα χέρδους ἐς τοιούτους χρημνοὺς 

ἑαυτοὺς συνωθοῦσιν. Εἴ τε γὴρ ἰδιότητά τινα χαχίας ἀποπιμ.- 
᾿ ΄ "-Ὁ- ᾿ Α κ [χ “- ’ὔ Ὁ 

πλαᾶαντες ἑαυτῶν ἐπὶ τὰς οὕτω ψευδεῖς βλασφημίχς χωροῦσι, 

(1) Θεοδώρου τοῦ Μετοχίτου “Ὑπομνηματισμοί. μιρϑίαε; 1821, σ. 790. 



ΞΙΣΆΡΩΓΗ: «λ ε΄. 

καχῶς τοῦτο δρῶσι χαὶ λίχν αἰσχρῶς καὶ χατὰ τῆς ἑαυτῶν, 

ὡς εἰπεῖν, κεφαλῆς. Στήλην τε γὰρ τῆς σφῶν καχίχς τῷ χρόνῳ 

παρέχουσιν, ὅτι ἐξὸν ἐκ τοῦ λέγειν εὔφημα καὶ πρεσύεύειν ἀ- 

λήθειαν, γνωρίζεσθαι τοῖς ἀχούουσιν" οἱ δ᾽ ἐχ τοῦ πλύνειν ἁ- 

μάξαις ὕόρεων τοὺς μηδὲν ἀδικήσαντας, δημοσιεύειν εἵλοντο 
[ ΠῚ .] 

ἑχυτοὺς, παρχπλησίως ὥσπερ ἂν εἴ τις, ἐξὸν ἠπειρώτης εἶναι, ᾿.} 

[ 

χαὲ βίον ἐπιχερδέστερον καὶ ἀκίνδυνον ζῇν, ὁ δ᾽ ἐς ᾿Ατλαντιχοῦ 

πελάγους χειμῶνας χαὶ κλύδωνας φέρειν ἐμοέόληκε"» ἑχυτόν.... 

Αἴνθρωποι γὰρ οὔτε δραστήριοί τινες τὴν φύσιν, οὔτε πολιτι- 

χοῖς τισι πράγμασι συμμίξαντες, ἵνα τινὰ καὶ πραχτιχὸν ὀ- 

φθαλμὸν ἐχεῖθεν ἑαυτοῖς παράσχοιεν..... Οὕτω σχότει καὶ γω- 

νίᾳ μάλα προσήχοντες οἱ ἄνθρωποι οὐκ εὐφυῶς οὐδ᾽ εὐρύθ- 

ως ἐς τὴν τῶν λόγων ἐόάδισαν ἄσχησιν..... Οἱ δὲ σεμνοὶ 

οὗτοι, εἴτε οὐχ εἰδότες, εἴτε μισοῦντες τὴν ἀλήθειαν, οὐ μό- 

γον οὐδὲ μιχρὰ τῶν ἀληθευόντων ἁμαρτημάτων ὑφελόμενοι 

πυθμέσιν ἀφῆχαν σιγῆς, ἀλλὰ χαὶ πολλὰ τῶν μήτε πραχθέν- 

τῶν ἢ λαληθέντων ἐφήρμοσαν τῇ ἑαυτῶν συγγραφῇ " οὕτω πι- 

κροὶ καὶ ἀφειδεῖς ἀνεφάνησαν τῆς ἀληθείας ἐχθροί. Ἢ ποῦ οὐκ 

ἂν ἀτοπίας ἐλαύνοιεν τοιαῦτα φιλοτιμούμενοι γράφειν, ὧν μήτ᾽ 

αὐτόπται αὐτοὶ ἐγεγόνεισαν, μήτ᾽ αὐτήχοοι τῶν πραξάντων ἢ 

καὶ θεασαμένων γενέσθαι ἐσπούδασαν, ἀλλ᾽ ὅσα μεθυούσῃ γλώο- 

σῃ διεξίασιν οἱ τὰ χαμαιτυπεῖχ πληροῦντες, χαὶ ὅσαπερ αἱ 

γρᾶςς ληροῦσι χαὶ τερατεύονται; » (1) 

Ἡ νόθευσις τῆς χρονογραφίχς ἐξακολουθεῖ χαὶ μετὰ τὴν 

ἅλωσιν (2)" ἐκ τοῦ νῦν δημοσιευομένου δευτέρου ἀνωνύμου 

(1) Γρηγορᾶς (ἐν Μίρπε, ΟΧΙΥΠΙ, σ. 124--199.)} 

(2) Ὁ Ματθαῖος Καμχριώτης ἀνατρέπων τὸ περὶ Εἱμαρμένης σύγ. 
γράμμα τοῦ Πλήθωνος ἐλέγχει τοῦτον χαὶ ὡς περιφρονητὴν τῆς ἃ λη- 

θοῦς τῶν Βυζαντινῶν χρονογραφίας: « αἵ τε χαθ᾽ ἡμᾶς ἱστορίαι, παν- 

ταχοῦ ἀληθείας ἐχόμεναι, ὧν ὀλίγον Πλήθων πεποίηται λόγον ». Λόγοι 

δύο πρὸς Πλήθωνα, ἱἵμιφά. Βαίαγογιιι 1721) σ. 104. 



λει ΒΙΣΑΥ Ὼ 1Γ.Π 

χρονογράφου βλέπομεν ὅτι ἡ ἐχκλησία εἶχεν ἀναθέσει τὸ ἔρ-. 

γον τοῦ λεγομένου ὑπομνηματογράφου εἰς ἀμαθεῖς τινας ἀν- 

θρώπους, καθ᾽ ὑπχγόρευσιν ἄλλων ἀμαθεστέρων χαράσσοντας 

δίχην παλαιῶν Ῥωμαϊκῶν χαλενδαρίων τὰ πρῶτα σημειώμια- 

Ἔχ τοῦ γρονολογιχοῦ τούτου σχελετοῦ παρέλαθον πάν- 

τες οἱ τὰ μετὰ τὴν ἅλωσιν γράψαντες, ὡς ὁ Ζυγομαλᾶς, ὁ 

Δαμασχηνὸς Στουδίτης, ὁ Ἱερόθεος Μονεμθασίας χαὶ λοιποὶ, 

χατὰ τὸ δοχοῦν ἀναπτύσσοντες τὸν δεδομένον ἐπίσημον πυρῆ- 

να ὅταν ὅμως πολιτιχή τις ἢ ἐχχλησιαστιχὴ ἀνάγκη ἀπήτει 

ἱστοριχόν τι τεχμήριον, εὐχερῶς τὸ πρῶτον κείμενον ὑφίστατο 

τὴν προσήχουσαν μεταρούθμισιν, ὡς δῆλον ἐκ τοῦ ἐν τῇ Πο- 

λιτιχῇ ἱστορίᾳ παρεισάχτου ἐπεισοδίου περὶ τῶν προνομίων τῆς 

ἐκχλησίας, τὰ ὁποῖα ἀπειληθέντα ἐπὶ τοῦ σουλτάνου Σουλεῖ- 

μὰν Β΄. ἠναγκάσθη ὁ πατριάρχης Ἱερεμίας Α΄, νὰ ὑποστηρίξῃ 
“ 

οὐ μόνον αὐτὸς ὁμολογῶν ὅτι ἢ Κωνσταντινούπολις Ἀξῤφύδη 
3 οὺ 

ὑπ᾽ αὐτῶν τῶν φρουρῶν ἐπὶ τῇ ὑ 

των, ἀλλὰ χαὶ πλόανεις τοὺς ἐπιζῶντας γέροντας γι φῶ: 

“Ἢ ποσχέσει τῶν προνομ! ίων τού- 

3 

ρους, οἵτινες αὐτόπται τοῦ γεγονότος, ἐπεχύρωσαν τὰ ὑπὸ τοῦ 

πατριάργου λεγόμενα" τὸ σπουδαῖον τοῦτο ἐπεισόδιον παρα- 

λειφθὲν ἐν τῷ Χρονογράφῳ, προσετέθη εἰς τὴν ἐχχλησιχστικὴν 

χρονογραφίαν εἰς ἀΐδιον μνήμην (1). 

Τοιαύτη οὖσα ἡ βυζαντινὴ χρονογραφία οὐδὲν 

ὅτι διήγειρε τὸν γέλωτα τῶν μεταγενεστέρων, καὶ ἡ λέξις 

᾿ 

ἄπορον 

Ὁ 

χρονογραφία χατέστη συνώνυμος τὴ ψευδολογίᾳ. 

Ὅταν περὶ τὰ μέσα τῆς παρελθούσης ἑχατοντας τ ηρίδος τὸ 

ἑλληνικὸν ἔθνος ἠσθάνθη ὅτι ἤγγιζεν ὁ χρόνος τϑολικὴς ἀπο- 

πείρας εἰς ἀποτίναξιν τοῦ Τουρκχιχοῦ ζυγοῦ, ἐκ “ξῶν μυστὴ- 

ῥιωδῶν τῆς ᾿Αχαρῤνανίας δασῶν ἐξῆλθεν εἷς ἀρμάτωλὸς (2), ὁ 

(1) Ηϊβίοτία Ῥαϊγϊαγομίοα, σελ, 108---.169, ἔχδ. Βόννης. 
(2) Περὶ τῆς φιλομουσίας τῶν ἁρμχτωλῶν ἐπὶ Τουρχοχρατίας, βὰ, 

ὅ. ἈΪ2ο ΝΕΡου]ος, ΗΙβίοιγε ἀδ 1᾿ Τηϑυγγοοίίοπ Ογθοιθ, ΡΥ 9 1894. σ. 244-- 240, 



ΗΠ ΣΤ Τ ΊΩΥ ἸΗἴἶ σλζ΄,. 
Χριστόδουλος Ξιηρομερίτης, καὶ ἐπισχεφθεὶς τὴν Γαλλίαν χαὶ 

Γερμανίαν συνεννοήθη πρὸς τοὺς ξένους καὶ ἕλληνας ἑταίρους, 

χαὶ μαθὼν τὰς δύο ταύτας γλώσσας, ἐμελέτησε τὰ τότε χυ- 

κλοφοροῦντα φιλοσοφιχὰ συστήματα" χατὰ τούτων ὁ ἐν τῇ 

αὐλῇ τοῦ ἡγεμόνος τῆς Βλαχίας Νικολάου Μαυρογένους μέ- 

γᾶς χλοτζάρης Ἰωάννης Τζανέτος ἐδημοσίευτε τὸ 1787 ἐν ἐλ- 

ληνιχὴ χαὶ γαλλιχῇ γλώσση διατριθὴν ἐπιγραφομένην « Κατὰ 

Ωἰ κέλλου περὶ τῆς τοῦ παντὸς φωνῆς. » Τὸ ὄνομχ τοῦ με- 

γάλου Πυθχγορείου φιλοσόφου ἦν πρόφασις, κυρίως δὲ ἡ ἀνα- 

τροπὴ ἐστρέφετο χατὰ τῆς τότε φιλοσοφίας, θεωρουμένης ὡς 

ἐξακολούθησις τῆς Ἰταλικῆς σχολῆς, καὶ ἑπομένως ἐπαναφε- 

ρούσης τὸν τοσοῦτον ἀπεχθῆ τῇ βυζαντινῇ παρχδόσει Μανι- 

χαϊκὸν λεγόμενον δυασμιόν. Ὁ Χριστόδουλος πεοιφρονητιχῶς 

χαὶ ὡσεὶ ἐν παρόδῳ λαλῶν περὶ τοῦ ἀντωχελλιστοῦ κλοτζά- 
" « 

ρη, ἐθεώρησε λυσιτελέστερον νὰ δωρήσῃ εἰς τὸ ἑλληνιχὸν ἔ- 

θνος πλῆοες καὶ εὔληπτον φιλοσοφιχὸν σύστημα, ἐν ᾧ διὰ γλώσ- 

σὴς ἀρχαϊζούσης μὲν, ἀλλὰ σαφοῦς, ἐξέθετο τὰς φιλοσοφιχὰς 

ἀρχὰς τῶν Ἑλλήνων μέχρι τῆς νεωτάτης αὐτῶν ἐν Γαλλίᾳ 

χαὶ Γερμανίᾳ ἀναπτύξεως" τὸ σύγγραμμά του ἐπιγραφόμενον 

« Περὶ Φιλοσόφου, Φιλοσοφίας, Φυσιχῶν, Μεταφυσικῶν, Πνευ- 

ματιχῶν καὶ θείων ἀρχῶν », ἐξεδόθη ἐν Βιέννῃ τὸ 1786 (γρ. 

1187) ὑπὸ τὸν μετριόφρονα τίτλον « μεταφράσεως » « ἀνα- 

λώμασι καὶ δαπάνῃ τῶν ἐν Βιέννῃ χρησιμωτάτων χαὶ ἐντιμο- 
Αν 

τάτων ἐμπόρων, πρὸς ὠφέλειαν τῶν ὁμογενῶν φιλελλήνων. » 

Ἔν τῷ ΕΑ ΕΥΛΑΝ του ὁ ᾿Αχαρνὰν φιλόσοφος ἐπιτιθέμε- 

νος χατὰ τοῦ βυζαντινισμοῦ, θεωρεῖ τοῦτον πιστῶς εἰχονιζό- 

μῆνον ἐν τῇ ψευδεῖ αὐτοῦ χϑονογραφίᾳ, περὶ ἧς γράφει τὰ ἐ- 

ξῆς: « Ἢ τῶν ἐπιστημῶν λήθη ἐν ὅλοις αἰῶσιν, ἡ τῶν ἠθῶν 

βαρθαρότης τοῖς τῶν ἀπαιδεύτων γενῶν πολέμοις τε χαὶ λεη- 

λασίαις ξυμοεθηκυῖαι, τῆς γὴἣ τ τῳ πως τοὺς φιλοσοφοῦν- 

«ἢ: 

φ 

τας αἴτιχ' ἀποχαταστάντων δ᾽ ἀντὶ τούτων τῶν τῆς χρονο- 



σλη. ΕΙΣ ΑΓΩΤΗ. 

λογίας ἀμαθῶν χαθηγητῶν, τῶν εὐσεθεῖς διηγουμένων υὐ- 

θους, τῶν ἀχαταλήπτων θεολόγων, τῶν ἀπαιδεύτων διχλεχτι- 

χῶν, χαὶ τοῦ σχότους ἀνεπαισθήτως ἐξαχθέντων τῶν τοῖς φι- 

λοσόφοις Ἕλλησι γεγραμμένων, ὅσα τοῖς ἐν Βαδυλῶνι σοφοῖς 

ἐδιδάσχοντο οἱ "Αραῦες, ἡ σχολαστικὴ φιλοσοφίχ ὦπται" καὶ 

τοίνυν ἤδη φιλόσοφος ὁ τ᾽ ᾿Αριστοτέλους διχλεχτιχὰ ἀναγνοὺς, 

ὁ ταῖς αὐτοῦ διαιρέσεσι πάσῃ λεπτολογείᾳ εἰδὼς χρῆσθαι, ὁ 

ταῖς ἀφχιρέσεσι πραγματικότητα χαριζόμενος, ὁ ψιλὰ ἀντὶ ἰ- 

δεῶν ἀποχαθιστῶν ὀνόματα, καὶ ὁ ἐν ταῖς τῶν ἀληθειῶν ὠ- 

φελιμωτάταις τὴν αὐτοῦ χρύπτων ἀμαθίην διεφθαρμένῃ καὶ ἀ- 

χαταλήπτῳ διαλέχτῳ, ἧπερ ἀνχριθμήτους ἐννοίας, εὐφυεῖς μᾶλ- 

λον ἢ στερεὰς, πεοὶ ματαίων ζητημάτων ἐκτιθέναι ἠνχγχά- 

ζοντο" οὐχετ᾽ ἤδη ὁ μελετῶν, οὐχ ὁ διδάσκων, οὐχ ὁ τὴν 

πραχτικὴν συνάγων σοφίαν, φιλόσοφος, ἀλλ ὁ διαλεχτιχός. » (1). 

Μὴ προτιθέμενος νὰ ἐξετάσω τὸν ᾿Αχαρνᾶνα ἁρματοωλὸν 

ὡς φιλόσοφον, ἁπλῶς παρατίθημι περικοπὴν ἐν ἣ λαλῶν χαὶ 

ὁμολογῶν τὴν ὕπαρξιν τοῦ θεοῦ, οὐ μόνον ὑπὸ τῆς ἱστορίας 

βεδαιουμένην, ἀλλὰ χαὶ ὑπὸ τῆς κοινῆς συνειδήσεως ἁπαξα- 

πάντων τῶν ἀνθρώπων διλολογουμένην, ἐπιτιμᾷ τοὺς ψευδῶς 

συχοφχντοῦντας τούς τε παλαιοὺς χαὶ νέους φιλοσόφους ὡς ἀ- 

θέους" « οἱ τῶν συγγραφέων ἀρχαιότεροι, ποιηταὶ, ρήτορες, ἱ- 

στοριχοὶ, τὴν τοῦ θεοῦ ὕπαρξιν οὐχ ὡς καινόν τι τῶν δογ- 

μάτων, ἀλλ᾽ ὡς ἐνοῦσαν τ᾽ ἀνθρωπείῳ πνεύματι ἰδέαν... εἰ 

χαὶ ὁ τοῦ τῆς φύσεως συστήμχτος καθηγητὴς (Τ᾽ ανέτης) ἀ- 
μαθεῖς, ἀλόγους καὶ ἀνοήτου: αὐτοὺς τούτους καλεῖ. » (2). 

Ἡ ἐκκλησία, ἥτις, μ᾽ ὅλην τὴν ἐλεεινὴν χχτάπτωσιν, δὲν 

ἔπαυσεν οὐ μόνον τοὺς ἐν Ἑλλάδι φιλελευθέρους, ἀλλὰ καὶ αὖ- 
» 

οὺς τοὺς ἐν Εὐρώπῃ φιλοσόφους ἐπιτηροῦσα, παρέδωχεν ἀμέ- τὶ 

σως εἰς τὸ πῦρ τὸ σύγγρᾶμμα τοῦ Χριστοδούλου, ὅστις ἐξε- 

» 

[1)] Περὶ Φιλοσόφου, σ. “4.-ὅ. (2) Αὐτ. 385, 381. 



ΕἸΙΣΑΓΩΓΉΗ͂. σλῇῆ. 

ρεθισθεὶς ἐδημοσίευσεν ἐν εἴδει ᾿Απαντήσεως διχτριθὴν Περὶ 

θεοχρατείας, ἐν ἦ συνεθούλευσε τὸ ἔθνος ὅτι, πρὶν ἢ ἀπο- 

πειραθῇ νὰ ἐλευθερωθῇ τοῦ ξενιχοῦ ζυγοῦ, ὥφειλε πρῶτον ν᾽ 

ἀπαλλαγῇ τοῦ βαρυτέρου τῶν ἰδίων ὁμογενῶν. Κατὰ τοῦ φα- 

νεροῦ τούτου πολεμίου ἡ ἐχχλησίχ ἐφήρμοσε τὸ ἐκ τῆς βυ- 

ζαντινῆς ὁπλοθήχης ληφθὲν ὅπλον τοῦ ἀναθέματος, λόγιος δέ 

τις Μαχεδὼν, ὁ Δημήτριος Γοδδελᾶς, ἀνέλαος τὴν ἐλεεινὴν ἐν- 

τολὴν ἵνα δημοσιεύσῃ τὸν πατριαρχιχὸν ἀφορισμὸν συνοδεύων 

μετὰ σατυριχῆς παρῳδίας τῶν εἰς τοὺς ἁγίους τῆς ἐχχλησίας 

ψχλλομένων ἀκολουθιῶν. Ὃ μισθωτὸς λιθελλογράφος ἀποκαλεῖ 

τὸν Χριστόδουλον, λῃστὴν καὶ υἱὸν λῃστῶν, μονόφθαλμον Κύ- 

χλωπα, ἐπισωρεύων χαὶ τὰς ἄλλας βδελυρὰς ἐχείνας συχοφαν- 

τίας, ἃς ἐκ τοῦ προχείρου δημιουργεῖ ἡ βάναυσος ἀναίδεια ἐν 

ἀμιηχανίᾳ εὐγενεστέρων ὅπλων. Ὁ λίδελλος ἐξεδόθη ἐν Βιέννῃ 

τὸ 1793, ὑπὸ τὴν ἐπιγραφὴν « ᾿Αχολουθία ἑ ττεροφθάλμου καὶ 

ἀντιχρίστου Χριστοδούλου τοῦ ἐξ ᾿Αχαρνανίας. » Αγνωστον 

ἂν ὁ ᾿Ακαρνὰν ἀνέγνω τὸν κατ᾽ αὐτοῦ λίοελλον, διότι τὸ αὐ- 

τὸ ἔτος τελευτήσας ἐν Λειψίᾳ ἐτάφη ὑπὸ μυστηριωδῶν ἑταί- 

ρων ἐν τῷ δάσει τοῦ Βοδοπίμαι, ἔνθα μέχρι σήμερον σώζε- 

ται τὸ μνημεῖον του μετὰ τῆς ἑλληνιχῆῇς ἐπιγραφῆς. « Ἐν- 

θάδε χεῖται ὁ φιλοσοφικῇ σπουδῇ καὶ τῇ τῶν ὄντων θεωρίᾳ 

τὸν ἑαυτοῦ βίον ἀφοσιώσας λογιώτατος Εὐσταθίου ὁ ἐξ ᾿Α- 

χαρνανίας, γεννηθεὶς μὲν ἐν ἔτει 1783, θανὼν δὲ τῷ 1793, 

Αὐγούστου 1ὅ. » (1) 

Ἢ ὑπὸ τῆς βυζαντινῆς λογοκρισίας ἐπίολεψις τῆς χῥονο- 

γραφίας, καὶ ἡ χατὰ τὰς περιστάσεις νόθευσις τῶν ἱστορικῶν 

γεγονότων, ἐπιχρατεῖ χαὶ ἐν τῇ Δύσει, ὡς δῆλον ἐκ πολλῶν 
ι "ἣν ) “-« ᾽ν ΕΙ ’ ᾽ὔ “-Ο ε 

χαὶ ἰδίως τοῦ Γενουηνσίου χρονογράφου Καφάρου τοῦ ὁποίου 

(1) Περὶ Χριστοδούλου βλ. Σάθα, Νεοελληνιχὴν Φιλολογίαν, σ. 

494--40ὅ. 



σ μ΄. ΕἸ ΣΑ ΓΩΓἪΉΗ- 

τὸ κείμενον ζηλοτύπως ἐφρούρει χαὶ μετέτρεπεν ἡ δὴ οχρα- . τυπῶς ἐφρουρει χαὶ μ ῦ μοκῇ 
ὰ ᾿] Α Α ᾽ ᾿» , "] 

τία κατὰ τὰ καιριχὰ αὐτῆς συμφέοοντα (1). Εἴπομεν προηγου- 
ὔ Φ Ἁ εὐ Ύ τ ᾽ 7 ᾽ 

μένως, ὅτι χατὰ συμοουλὴν τοῦ Τρχπεςουντίου ἐνεχαινίσθη ἐν 

Βενετίᾳα ἡ ἐπίσημος χρονογραφία " τοῦτο δηλοῦται ἐχ τῆς πρὸς 

τὸν Ἰάχωθον Ρχτζόνιχον ἐπιστολῆς τοῦ Λουδοοίχου Φοσχαρί- 

νὴ ἐχδοθείσης ὑπὸ τοῦ Φλαμινίου Κορνηλίου ἐν τῇ ὑπ᾽ αὐτοῦ 

ἐχπονηθείσῃ ἐχδόσει τοῦ Χοονιχοῦ Λαυρεντίου 20 Μομπδοῖβ, 

χαὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ χειμένου τούτου, ἐν ᾧ ὁ χαγγξελλάριος ἱ- 

στοριχὸς τῆς ἑνετοχρατουμένης Κρήτης ἀρχόμενος, ὡς οἱ βυζαν- 
᾿ δ α ᾽ ᾿ τὰν ἀφ, τς ΨΩ ᾽ “- 

τινοὶ συνάδελφοι, ἀπὸ τῆς χατὰ Μωύσῆἣν Γενέσεως, ἀρνεῖται 

.“ τὰ "» ἩΛῸΣ ΡΈ ᾽ 

ὅτι ὑπῆρχον πόλεις ἄξιαι τοῦ ὀνόματος τούτου μέχρι τῆς ἐμ- 

φανίσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἀφ᾽ οὗ « οἰν[ζαοθ5 ἔπ]βδοπηΐ 

Βυαιπαπὶ οθμθυ 8 Ῥγδθοϊριθίαπι. » διότι ἐπὶ τέλους παρατης 

ρεῖ ὁ ἁπλοϊχὸς ἄνθρωπος, « χαὶ ἂν ὑπῆρχον τοιχῦται πόλεις, 

τί ἐχοησίμευον ἀφοῦ δὲν ἐλάτρευον τὸν μόνον καὶ ἀληθῇ θεόν;» 
ΝῚ ΄ ε τ ν , 

ΕἸ χφχυλίζων, ὡς τὰ βυζαντινὰ συναξάρια, χαὶ Δίχ χαὶ ᾽ΑΔφοο- 

δίτην, ἄρχεται εὑ υνειδήτως τῆς ἱστορίας ἀπὸ τῶν γενεθλίων 

τῆς ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Χριστοῦ οἰκοδου.ηθείσης πόλεως (Υ 6- 

ποέϊατατα οἰν ἰα8 δὰ ἢδ46. ΟΥϊϑῦ παία), ἣν ὁ θεὸς φιλεῖ 

υᾶλλον τῆς Βχουλῶνος, τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ αὐτῆς τῇ 

μῆς, τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα μένουσιν ὡς ἁπλῇ ἱστορικὴ ἀ- 

νάμνησις. Εἰς μ, “τὴν ὁ ἑλληνίζων ᾿Ερμόλχος βάροχρος διὰ μα- 

“ ε " ἼΞ ᾽ ᾿ ες Ν , . ταν τ τς βδι γ᾽ 4 

χρῶν ὑ1 ἐδειξεν εἰς τὸν ἑνετὸν γρονογράφον, ὅτι μόνη ἡ μελέ- 
ξ δὰ λλῃη Ξ ΠΩΣ ας ἼκαΝ ΣᾺ τὸ ΡΟΣ 3) θ ΤΌΝ τὰ Ἵ οἵ 

τὴ τῶν ᾿Βλλήνων συγγραφέων ἐξημεροῖ τὸν ἄνθρωπον, ἀνυψοῖ 

τὸν νοῦν, χαὶ εἰσάγει τὸν ἱστοριχὸν εἰς τὸν νχὸν τῆς ἀληθοῦς 

ἐπιστήυ.ης, καὶ ὅτι οὕτω ποιήσαντες: χαὶ οἱ παλαιοὶ λατῖνοι 
᾿ ἮΝἮῬ ταν Α -Ὁ Α “ ’,ὔ ᾽ - " ςε 4 

ἀνέδειξαν τὰ τιμῶντα τὴν φιλολογίαν αὐτῶν ἔργα ὁ μαθητὴς 

(1) Ὃ Ρίζος Νερουλὸς περιφρονητιχῶς λαλεῖ περὶ τῆς βυζαντινῆς 

χρονογραφίας, χαὶ τῆς χατὰ μίμησιν ταύτης ψευδογραφίας τῶν Τούρ- 

χων (1. Ἀϊ2ο Νογοι]08 Ηϊδίοἰα ἀθ 1 ἱπριγγροίίομ. Θγεοχαθ, Ραρβ 1884, σ. 9--ὖ. 



ΕἸ ΣΑΓΏΩΓΉ. σμα: 
Ὁ ᾽ 9, νειν 

τοῦ Τρσπεζουντίου ἐπροτίμησε τὴν βυζαντινὴν παράδοσιν, διότι 

αὕτη συνεοιοάζετο πρὸς τὴν χριστιανικὴν ἀρχὴν καὶ τὴν διὶχ 
ὃ ψΦ ι 7. 

τοῦ Χριστοῦ ἀνάδειξιν τῆς ἑνετικῆς Δημοχρατίας. 

Ἠδυνάμιην νὰ ἐπεχτείνω τὴν μελέτην περὶ ἐπιρροῆς τῆς 

βυζαντινῆς χρονογραφίας ἐν τῇ Δύσει, ἀποδειχνύων ὅτι πολ- 
᾿ “ ᾿᾽ ε ΄ Ἁ , » - λοὶ βυζαντινοὶ υὖθοι εἰσεχώρησαν ὡς ἱστορικὰ γεγονότα ἐν τοῖς 

Ιὐὐρωπαϊκοῖς χρονογράφοις, ὡς καὶ πλεῖστοι ἑλληνιχοὶ μῦθοι ἐνε- 
Φ 3 - , “- “Ό Ε ᾿ 

γράφησαν ὡς ἀληθῆ γεγονοτα τῆς βυζαντινῆς ἱστορίας, ἀλλὰ 

τὸ θέμα τοῦτο θὰ μᾶς ἠνάγκαζε νὰ παρεκθῶμεν τὰ ὅρια τῆς 

παρούσης εἰσαγωγῆς, τὴν ὁποίαν καιρὸς νὰ περάνωμιεν ἐνταῦθα. 

Εὶ 

Ἐν τῷ παρόντι τόμῳ ἐκχδίδονται δύο ἀνώνυμοι χρονογρά- 

φοι, ἀνίσου ἐχτάσεως χαὶ πρὸ πάντων σημασίας" ὃ μὲν πρῶ- 

τὸς γραφεὶς περὶ τὰ τέλη τῆς Π' ἑκατονταετηρίδος μᾶς πα- 

ραλαμόοάνει ἀπὸ ᾿Αδὰμ, χαὶ ὁδηγεῖ μετὰ τῶν ὑπὸ Φράγχων 

διωχθέντων Βυζαντινῶν εἰς Νίχαιαν, καὶ ἐντεῦθεν μᾶς ἐπανα- 
͵ὕ ; ᾽ ἜἙ ’ὔ ὕὔ Α 

φέρει εἰς τὴν ἀνακτηθεῖσαν Κωνσταντινούπολιν, διηγούμενος τὰ 
- - - Φ ἘΣ οἱ ΕΙ ,ὔ ΝΗ. 7ὔ Γ᾿ - τελευταῖα ταῦτα γεγονότα ἐξ αὐτοψίας᾽ ὁ δεύτερος παραλαμ 

βάνων σχεδὸν ἔνθα σιωπᾷ ὁ πρῶτος, μᾶς ἐξιστορεῖ τὰς τύχας 

τοῦ πατριαρχείου μέχρι τοῦ σουλτάνου Σελὶμ, Α΄. λνισοι χα- 

τὰ τὸ μέγεθος καὶ ἰδίως τὴν ἀξίαν οἱ δύο ἀνώνυμοι ἀντιπροσω- 

πεύουσι τὴν θυζαντινὴν παράδοσιν, υὲ τὴν προυθήκην ὅτι ὁ 

πρῶτος, ἐπωφεληθεὶς τῆς ἐν Νικαίᾳ ἐπικρατησάσης ἐλευθεροῦτο- 

ὑψίας, παρενέθηκεν ἐν τῇ ἱστορικῇ αὐτοῦ βίολῳ λεπτομερείας 

τινὰς διαφωτιζούσας σημεῖά τινα τοῦ βυζαντινοῦ ζόφου «ὁ δεύ- 

τέρος, τυφλὸς τῆς παλαιᾶς παρχδόσεω: ὀπαδὸς, οὔτε περὶ τοῦ 

ὑποδούλου γένους, οὔτε περὶ αὐτῆς τῆς καταστάσεως τῆς ἐκκλη- 

σίας θέλει νὰ εἴπη γυμνὴν τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἀναγρά- 
δί ) “. “ ᾽ὔ Ἁ ᾽ ἃ - , 

φων δίκην Ῥωμαϊκοῦ χαλενδαρίου τὰ ὀνόματα τῶν σουλτάνων 
τς 



φ 

“μᾷβ. ΕΥΡΣΑ ΩΤ. 
Ἢ εἶ ᾿ , ν “Ὁ Α 

καὶ τῶν πατριαοχῶν, ἐν παρόδῳ σημειοῖ διὰ τίνων ῥᾳδιουργιῶν 

προστασιῶν ὁ εἷς πατριζοχης ὑπεσχέλισς τὸν ἕτερον, καὶ εἰς 

πόσχ ολωρίχ ἀνεδιθάσῃη ἡ σιμωνίχ, στιγματίζων ὡς; πρῶτον 

εἰσαγαγόντα αὐτὴν τὸν ἐν ἔτει 1470 πατριαοχεύσαντα Συ- 

μεῶνα τὰν Τρχπεζούντιον, ἐνῷ αὐτὸς ὁ πρῶτος τῆς τουρχο- 
᾽ 3 

κρατίος πατριάρχης Γεννάδιος ὁ Σχολάριος ἐν ἐγχυχλίῳ πρὸς 

τοὺς Σιναΐτας ὁμολογεῖ τὸ καχὸν ἐπ᾽ αὐτοῦ ἐπικρατοῦν, ρητῶς 

φάλιστα σημειῶν ὅτι ἐλυμαίνετο τὴν βυζαντινὴν ἐχχλησίαν 

πολὺ πρὸ τῆς ἁλώσεως (1). Οἱ Ῥραπεζούντιοι δώσαντες τὰ 

φλωρίοι εἰς τὰν σουλτὰν Μεχυὲτ ἀπήλλαξαν τὸ ὀρθόδοξον πλή- 

ρωμα τοῦ θρησχευτιχοῦ ἄγους, ὡς ὕστερον ἔπαυσαν. οἱ σουλ- 

τάνοι λαμθάνοντες ὅ, τι διενέμοντο οἱ περὶ τὴν Μεγάλην ἐκχ- 

Ἀλησίαν προνομιοῦχοι οἶχοι, οἱ ὡς τιμάρια νεμόμενοι τὰς ἐπι- 

σχαπὰς χαὶ τὰ ἐχχλησιχοστιχὰ λεγόμενα ὀφφίχια μέχρι τῆς ἐλ- 

ληνιχῆῇῆς ἐπαναστάσεως. 

Οὕτω δ᾽ ἐκ τῶν νῦν πρῶτον ἐχδιδομένων ᾿Ανωνύμων χρο- 

νογράφων ἁ μὲν πρῶτος εἶνε ἀληθὲς ἱστορικὸν μνημεῖον μεγά- 

λὴς απουδαιότητος, ὁ δὲ δεύτερος τυποῦται μᾶλλον εἰς ἁπλῆν 

περιέργειαν, χαὶ ἕνα γνωσθῇ ὁποῖος ὁ τύπος τοῦ ἐν τοῖς πα- 

τριαρχείοις χαταστοωννυμένου χρονογρχφιχοῦ σχελετοῦ. 

ϑεν πραχδν κὼδι ὡξὰ 

(1) «᾽Εὰν δ Πατριάρχης “Ἱεροσολύμων διὰ χρήματα γίνεται, ἢ 

γενόμενος διὰ χρημάτων οἰχονομεῖ τοὺς Αὐθέντας τοῦ τόπου, μὴ σχαν- 

δαλίζεσθε: ἐν γὰρ τοῖς μέρεσιν ἡμῶν τούτοις τοῖς τρόποις χτᾶται ἣ 

ΑἸ ρχιερωσύνη, ἀρξαμένου τοῦ χαχοῦ ἀπὸ γρόνων πεντήχοντα ἢ ἔλατ- 

τον. Καὶ αὐτόθι μὲν ἑτερόπιστοι οἱ λαμῥάνοντες τὰ χρήματα, χαὶ οἵ 

διδόντες ἐξ ἀνάγχης διδόασι" διότι οὗ δέχεται ἄλλως γενέσθαι " χαὶ διὰ 

τοῦτα χαὶ ἣ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ συγχωρέϊ τοῦτον χαὶ ἣ γνῶσις τῶν 
“- τ ἈΝ ΄“ 7 δα) , ΜΡ ἐπε ,ὔ »" διαχριτικῶν. Τὸ δὲ ἐνταῦθα γενόμενόν ἐστι μέγα ἁμάρτημα, διότι χρι- 

στιανοί εἰσι χαὶ οἱ πωλοῦντες χαὶ οἱ ἀγοράζοντες. » ̓Επιστολὴ τοῦ 
, “ , 2 7] ͵ « , 

παναγιωτάτου χῦρ Γενναδίου (ἐν Νεχταρίου πατριάρχου “Ἱεροσολύμων, 

ἘΪπιτομὴ τῆς ἱεροχοσμιχῆῇς ἱστορίας. ᾿Εἰνετίησι, 1729, σ. 229.) 



ἈΠ ΑΓΩΤΊΙΗΙ Ἃ τι 

Τὸ χειρόγραφον τοῦ Α΄ ἀνωνύμου ἀποτεθησαυρισμένον νῦν 

ἐν τῇ Μαρχιχνῇ βιολιοθήχῃ ὑπ᾽ ἀριθμὸν ΟΟΟΟΥ͂ΠΙ, ἐκ δὼ- 

ρεᾶς τοῦ τελευταίου κτήτορος αὐτοῦ χαρδινχλίου βητσαρίωνος, 

ἀποτελεῖται ἐκ φύλλων ἐν συνόλῳ ἠριθμένων 142, ἐξ ὧν δύο 

παρένθετα (φύλλα ὃ καὶ 4). ᾿Αντιγραφὲν ἄγνωστον πότς ὑπὸ 

τοῦ περιωνύμου Ἰωάννου ᾿Αργυροπούλου, περιῆλθεν εἰς τέσσχ- 

ρᾳς. χτήτορας, τὸν ᾿Αλέξιον Παναρέτην, τὸν Θεόδωρον Σχουτα- 

ριώτην μητροπολίτην Κυζίκου, τὸν Ἰωάννην Κωνσταντῇ ἰχτρὸν, 

καὶ ἐπὶ τέλους τὸν καρδινάλιον βησσαρίωνα, ὡς δηλοῦσι τὰ ἐ- 

ξῆς αὐτόγραφχ τούτων δημειώματα « Ἡ βίόλος αὕτη πέφυ- 

κεν ᾿Αλεξίου τοῦ Παναρέτη, χειρὶ γραφεῖσα Ἰωάννου τοῦ ᾿᾿Αρ- 

γυροπούλου » (φ. 2 1)" « ἡ βίολος ἥδε Θεοδώρου Σχου- 

ταριωτῶν ἐκ φυλῆς χαταγομένου » (φ. ὄ ᾿. γε ἡ βίόλος 

ἥδε Κυζίκου Θεοδώρου Σχουταριωτῶν ἐκ φυλῆς καταγομένου » 

(φ. 82.) « Κτῆμα ᾿Ιωάννου τοῦ Κωνσταντῆ ἰατροῦ » (46 ν.) 

« ἱστοριχὸν ἀπὸ ᾿Αδὰμ μέχοις ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπό- 

λεως παρὰ Λατίνων, αι χαρδηνάλεως τοῦ τῶν Τού- 

σχλὼν » (φ. 6 γν.) « τόπος οὔ΄, ἱστοριχὸν ἀπὸ ᾿Αδὰμ ἕως τῆς 

ἁλώσεως τῆς οὐαὶ Μρινμμῷ " χτῆμα Βησσαρίωνος καρδὴ- 

γάλεως τοῦ τῶν Σαθδίνων. » (φ. 71.). 

Τῶν τεσσάρων χτητόρων τοῦ χώδιχος ὁ ποῶτος καὶ ὁ τρί- 

τος εἰσὶν ὅλως ἄγνωστοι, ἐχτὸς ἂν Παναρέτης ὑποτεθῇ συγ- ὁ 

γενὴς τοῦ ὁδυιωνύμου Μιχαὴλ, τοῦ γρα ἄψαντος τὸ γνωστὸν χϑο- 

γιχὸν τῆς Τραπεζοῦντος (1) τῶν δὲ ὑπολοίπων δύο ὁ μὲν 

Βησσαρίων εἶνε ἀρκετὰ γνωστὸς, ὁ ὁ δὲ Θεόδωρος Σχουταριώτης, 

(1) Τὸ χρονικὸν τοῦτο γραφὲν μετὰ τὸ ἔτος 1862 ὑπὸ διιχχὴλ 

Παναρέτου πρωτοσεδχστοῦ χαὶ πρωτονοταρίου Τραπεζοῦντος εὕρηται 

ἐν χώδιχι τῆς Μχρχιανῆς βιύλιοθήκης (Ζαμπει, Οοάεχ Ογᾶθο. 608, ᾧ. 

281---313) ὅθεν πρῶτος ἐξέδοτο τοῦτο οὐχὶ “τοσοῦτον ἀχριδῶς ὃ μάχαν 

ρίτης Τα] (Ευβίδιμι! Ορυβοι!α, ΕΓαποομιγῇ, 1882, σ, 862--869). 



σμ. δ΄. ΕἸΣΑΤΏΩΓ ΠΗ. 

ὕ 

μητροπολίτης Κυζίκου εἶνε ὁ αὐτὸς φιλόμουσος συλλέχτης ἑλ- 

ληνιχῶν χωδίχων, ὁ χτήτωρ χαὶ τοῦ αὐτογράφου Θησαυροῦ 

τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ Νικήτα Χωνιάτου, τοῦ ἐν τῇ ᾿Εθνικῇ 

βιολιοθήχῃ τῶν Παρισίων ἀποτεθησαυρισμένου, ἐν ᾧ ὃ λόγιος 

οὗτος υητροπολίτης προσέθετο ἰδίᾳ χειρὶ ἀντιγράψας χαὶ τὰ 

ἐλλείποντα δύο τελευταῖα βιθλία (1). ΓΑγνωστον ὅμως ἂν ὁ 

αὐτὸς ἦνε χαὶ ὁ ὑπὸ Φαθρικίου υνημονευόμιενος ἁγιογράφος, 

ἣ ἢ ἕτερός τις παλαιότερος φέρων τὸ αὐτὸ ὄνομα, Θεόδωρος Σχου- 

ταριώτης (2). 

Ὃ ἀντιγραφεὺς τοῦ χώδιχος Ἰωάννης ᾿Αργυρόπουλος, πρῶ- 

τὸν νῦν γινώσχεται ὡς τοιοῦτος. 

Ἡ νῦν δημοσιευομένη χρονογραφία καταλαμθάνει ἑχατὸν 

τριάχοντα ὅλα φύλλα τοῦ χώδιχκος (φ. 8ὅ---138), τὰ δὲ ὑπό- 

λοιπα τέσσαρα, τὰ μὲν δύο ἐν ἀρχῇ ὕστερον προστεθέντα ὑπ᾽ 

αὐτοῦ τοῦ Βησσαρίωνος (1 -2) περιέχουσιν ἁπλοῦν κατάλογον 

τῶν Ῥωμαίων βασιλέων ἀπὸ Ρώμου μέχρι Μιχαὴλ Θ΄. τοῦ Πα- 

λαιολόγου, ἐπιγραφόμενον « αἱ διαδοχαὶ τῶν Ρωμαίων βασι- 

᾿λέων », ἐν γένει μὲν ἀσήμαντον, περιέχοντα ὅμως τρεῖς νέας 

γραφὰ, τῶν ὀνομάτων τοῦ ᾿Αναστασίου, χαλουμένου ὁ Διόσ- 

χορος (ἀντὶ Δίκορος), τοῦ Τιθερίου Β΄ ὀνομαζομένου ὁ ᾿Αψί- 

ϑαχος (ἀντὶ ᾿Αψίμαρος) καὶ τοῦ Ἰωάννου Α΄ χαλουμένου Κι- 
,ὔ 

μισχῆς (ἀντὶ Τοιμισχῆς)" ἐν τῇ πρώτῃ σελίδι φέοεται ἡ γνω- 
ὶ 

3 “ 

στὴ περὶ ἐπισχοπῶν διατύπωσις τοῦ αὐτοχκ ράτορος Λέοντος τοῦ 

Σοφοῦ. Εἷς τῶν χτητόρων, πιθανῶς: ὁ πρῶτος ᾿Αλέξιος Π}ανα- 

ρέτης, εὑρὼν λευκὴν τὴν ὀπισθίαν σελίδα τοῦ πρώτου φύλλου 

προσέθετο τὰ ἑξῆς δύο σημειώματα: « ἘἘχκοιμήθη ὁ βασιλεὺς 

χῦρ ᾿Ανδρόνιχος χαὶ ἐτάφη εἰς τὴν μονὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν 

᾿ησοῦ Χριστοῦ τοῦ εἰσὶν ΤῊΝ ἐν μηνὶ (Ἰουνίῳγ τῇ κη΄, 

(1) Ῥαρυϊοίιιβ, ΒΙ51. Ογαθοδ, ΥἹῈ, 48--44, ἔχδ. Ηαγ]ο5. 

(2) Αὐτ. Χ, 306. 



ΠΣ ΑΓ ΩΤ Β. αμ ε΄. 

εἰς τὴν ἀνακομιδὴν τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων μαρτύρων Κύρου 

καὶ ᾿Ιωάννου, ἰνδικτιῶνος ἥ. 

« Ἐκοιμήθη ὁ εὐσεθέστατος βασιλεὺς χῦρ Μανουὴλ ὁ Πα- 

λαιολόγος, ὁ διὰ τοῦ θείου κνὶ ἀγγελικοῦ σχήματος μετονο- 

᾿μασθεὶς Ματθαῖος μοναχὸς, μηνὶ ἰουλίῳ χά, ἡμέρᾳ σαθόάτῳ ἰν- 

διχτιῶνος γ΄. τοῦ ςηυλ΄ ἔτους. » Ὁ αὐτὸς δὲ ᾿Αργυρόπουλος 

εἰς παραγέμισμα τῶν ἐν τέλει ἀγράφων φύλλων (188 ν “-ἷ- 

142 τὴ προσέθετο χαὶ τὰ ἑξῆς σημειώματα εἰλημμένα ὡς ἐπὶ 

τὸ πλεῖστον ἐχ τῆς χρονογραφίχς τοῦ Γεωργίου Κεδρηνοῦ, δὴ 

υᾶλλον τοῦ ὑπὸ τούτου ἀντιγραφέντος ᾿Ιωάννου Σχυλίτση: 

« Περὶ τοῦ ἔθνους τῶν Τούρκων. ΛΔρχ. ᾿Κπεὶ δὲ καί τινχ τῶν 

ἐθνῶν. Τελ. προσχτήσασθαι αὐτῷ τὴν Μήδειαν (παραόλ. Κε- 

δρηνὸς ἐν ἐχδ. Μίρπο σ. 291---809)" ἐν τῷ σημειώματι τοῦ 

Αἰργυροπούλου εὕρηνται χαὶ τὰ ἑξῆς μὴ ἀπαντῶντα παρὰ Κε- 

δρηνῷ, χαὶ δηλοῦντα ἄλλην τινὰ ἱστορικὴν πηγήν: « ᾿Αλλὰ 

τὰ μὲν τῶν Τούρκων ἀρκούντως δεδήλωται ἐν τοῖς τοῦ Μα- 

χεδόνος Βασιλείου τοῦ βασιλέως ἡμῶν ἐχστρατευσαμένων. Περὲ 

δὲ τῶν Πατζινάχων ἤδη λεκτέον. » Καὶ τὸ περὶ τῶν βαρθά- 

ρῶν τούτων σημείωμα ἐλήφθη ἐκ τοῦ Κεδρηνοῦ (ἐν ΜΊρηΘ 

11, σ. 818-- 521), ὡς χαὶ τὰ ἑπόμενα « Περὶ τῶν ἐπιδρομιῶν 

τῶν ᾿Αγαρηνῶν χαὶ Σαρακηνῶν » (παραῦλ. αὐτ. σ. 976-917) 

χαὶ « Περὶ τῶν Ιδήρων » (αὐτ. 11, σ. 804---906) " εἶτα ἕπον- 

ται ἀσήμαντοί τινες στῖχοι περὶ ψυχῆς, χαὶ ἐπὶ τέλους σημείω- 

μα περὶ τῶν ἐπὶ Λατινοχρατείας ἐν Νιχαίχᾳ ἑλλήνων πατριαρχῶν 

Κωνσταντινουπόλεως. 
ι Ὃ πρῶτος κάτοχος ᾿Αλέξιος Παναρέτης παρεμθαλὼν φύλ- 

λον μεταξὺ τῶν νῦν 126 χαὶ 128, ἔγραψεν ἐν τούτῳ « ἐ- 

ξήγησιν χατὰ ψευδοῦς ἱστορίας », ἄδηλον εἰ ὑπὸ τοῦ ἰδίου 
. 

συντεθὲν, ἢ ἀπὸ παλαιοτέρου τινὸς παραληφθέν τὸ περίεργον 

τοῦτο σημείωμα ἀποχόψας ὁ μετ᾽ αὐτὸν κτήτωρ, πιθανῶς ὁ 

Σχουταριώτης,͵ ἐσημείωσε τὰ ἐν σελίδι 508 τῆς παρούσης ἐχ- 



δμς. Εἰ ΤΣ ΠΛ πὲ 

δόσεως ἀναγινωσκόμενα περὶ τῆς ἀρτιότητος τοῦ χειρογράφου 

μετὰ τὴν ἀποχοπὴν τοῦ παρενθέτου φύλλου Ὁ, 

Τὶς ὁ συντάκτης τῆς χρονογραφίας ταύτης ἀδύνατον νὰ 

ὁρισθῇ - γινώσκομεν μόνον ὅτι ἦν προσγενὴς υητρόθεν τοῖς ἐ- 

πὶ ᾿Ανδρονίχου τοῦ Κομνηνοῦ φονευθεῖσι δύο συγχλητικοῖς ἀ- 

δελφοῖς Σεθδαστιανοῖς (σελ. 344, 847), καὶ ὅτι ζῶν ἐν τῇ αὐ- 

λὴ τοῦ Θεοδώρου Β' τοῦ Λασχάρεως πολὺ ἐτιμᾶτο ὑπὸ τοῦ 

φιλομούσου ἐκείνου βασιλέως καὶ τοῦ πατριάρχου ᾿Αρσενίου τοῦ 

Αὐτωρειανοῦ, ᾧ ἦν « ὁμόστεγος καὶ ὁμορώφιος » (5. 549). 

Καίτοι δὲ κληριχὸς, παρηχολούθει τῷ στρατοπέδῳ (σ. ὅ26, 

90) καὶ συνεμερίσθη τοὺς ἀγῶνας τῶν ἐν Νικαίᾳ, παὸ οἷ: πα- 

ραδόξως βλέπομεν καὶ μοναχοὺς πολεμάρχους τοιοῦτος ἂν πλὴν 

τοῦ ἡμετέρου χαὶ ὁ πολλάκις ἀνημονευόμενος θεῖος τοῦ βα- 

σιλέως, Μάξιμος μοναχὸς ὁ Λάσχαρις. Ἔχ τούτων δηλοῦται ὅ- 

τι πρὸς τοῖς ἄλλοις ἐπεχράτησεν ἐν τῇ αὐλὴ ἐκείνῃ καὶ τὸ 

ἔθιμον τῶν στρατιωτικῶν μοναχῶν, ἀπαραλλάκτως ὡς καὶ ἐν 

τῷ ὑπὲρ τῆς ἑλληνιχῆς ἀνεξαρτησίας ἀγῶνι ἐπρομάχησαν ὑ- 

ίστεως καὶ πατρίδος τοσοῦτοι γενναῖοι ἐπίσχοπο!, μονα- Ξ 8). οἱ το Ὡ 

χοὶ καὶ ἱερεῖς, ὡς ὁ ᾿Αθανάσης Διάκος, ὁ Σχλώνων Ἡσαΐας, ὁ 

Παπαφλέσσας, ὁ Ρωγῶν Ἰωσὴφ, ὁ Παπανδρέας, ὁ Πχπαχώστας, 

χαὶ πρὸ τούτων ὁ Παπαθύμιος Βλαχάόδας, ὁ τῶν Σουλιωτῶν 

πολέμαρχος Σαμουὴλ, καὶ ἄλλοι ἀξζιομακάριστοι χληριχοὶ, ἐ- 

φάμιλλοι πρὸς τὸν Μεγιστίαν χαὶ τοσούτους ἄλλους ἥρωας τῆς 

σεμνῆς ἀρχαιότητος. Εἶνε δὲ περίεργον ὅτι, ἐνῷ παρὰ τοῖς βυ- 

ζαντινοῖ: ἐπεχράτησεν ἡ ἀπὸ τῶν πολιτικῶν χχὶ τῶν στρατιω- 

τιχῶν καὶ αὐτῆς τῆς κοινωνίας ἀποχώρησις τοῦ μοναχοῦ, ἐν ᾿Ελ- 

λάδι ἀνέχαθεν συμφώνως πρὸς τὸν παλαιὸν καὶ μᾶλλον φιλάν- 

θρωπον προορισμὸν τοῦ ἱερέως, οὐ μόνον οἱ μοναχοὶ ἀλλὰ καὶ 

αὐτοὶ οἱ ἐπίσχοποι δρῶσιν ἐν τὴ πολιτείᾳ χαὶ συμμετέχουσι 

τῶν πόνων χαὶ χινδύνων τῆς ἄλλης κοινωνίας, ἀλλὰ χαὶ νυυ.- 

φεύονται, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον τοσοῦτον ἀποτροπιάζονται οἱ ἐν 



΄ [ἐ ΕΒ ΣΤᾺ ΤΏ Τ ΕΑ: σμζ΄. 

Βυζαντίῳ, ὥστε αὐτὸς ὁ ὑπὸ τῶν Εἰχονομάχων βασιλέων ἐπι- 

βληθεὶς εἰς τοὺς μοναχοὺς γάμος ἀποτελεῖ τὴν βάσιν τῆς κατ᾽ 

αὐτῶν δυσφημίας τῶν ὀρθοδόξων χρονογράφων. Ὑπὲρ τοῦ γά- 

μου τῶν ἡμετέρων ἐπισκόπων χαὶ μοναχῶν συνηγοροῦσι χαὶ 
ΟΝ ᾽ -“ , «ἂν ,ὔ ε Ἢ δἰ νὰ, » 
τὰ μέχρις ἡμῶν φερόμενα ὑπο πολυχρίθμων Ελλήνων ὡς ἐ- 

πώνυμα Δεσποτόπουλος, ᾿Επισχοπόπουλος, Καλογερόπουλος, δὴη- 

λοῦντα τοὺς υἱοὺς τῶν ὑπὸ τῆς ρίζης σημαινομένων ἵερατι- 
“- ὌΝ ἢ φ τ ἼΡΡ ς Π δό γι .ς ΄ 

χῶν ἀξιωμάτων τῶν πατέρων, ὡς οἱ Παπαδόπουλοι καὶ Ἱερό- 

πουλοι τοὺς υἱοὺς τῶν ἱερέων" τὸ ἐν Ἑλλάδι ἐξαιρετιχῶς ἐπι- 

χρατοῦν παλαιὸν ἔθιμον τῆς νυμφεύσεως τῶν ἐπισχόπων χαὶ 

χληριχῶν μαρτυρεῖ χαὶ ὁ πρῶτος τῆς ἐχχλησίας χρονογράφος 

Σωχράτης, γράφων οὕτω: « Ἔγνων δὲ ἐγὼ χαὶ ἕτερον ἔθος " 

ἐν Θεσσαλίᾳ γενόμενος χληριχὸς ἐχεῖ, ἣν νόμῳ γαμήσας πρὶν 
κ , “ Χ Α ,ὔ δΝὸο, 

χληριχὸς γένηται, μετὰ τὸ χληριχὸς γενέσθαι, συγχαθευδήσας 

αὐτῇ, ἀποκήρυκτος γίνεται, τῶν ἐν ᾿Ανατολῇ πάντων γνώμῃ 

ἀπεχομένων, καὶ τῶν ἐπισχόπων, εἰ καὶ βούλοιντο, οὐ μὴν ἀ- 

γάγχῃ νόμου τοῦτο ποιούντων. Πολλοὶ γὰρ αὐτῶν ἐν καιρῷ 

τῆς ἐπισχοπῆς καὶ παῖδας ἐκ τῆς νομίμης γαμετῆς πεποιή- 

χασιν.... Φυλάσσεται δὲ τοῦτο τὸ ἔθος ἐν Θεσ- 

σαλονίκῃ, καὶ αὐτῇ Μακεδονίᾳ καὶ Ἑλλάδι (1) ». 

ΑἼνωστον πότε ἀκριοῶς χατηργήθη τὸ καλὸν τοῦτο ἔθιμον, 

ἐξ ἑτέρου ὅμως ἐχκλησιαστιχοῦ χρονογράφου, Καλλίστου τοῦ 

Ξανθοπούλου, δηλοῦται ὅτι ἡ χατάργησις δὲν ἦν παλαιοτέρα 
“ὖ -“ , , ς ᾽ ’ὔ ΟῚ 

τῶν Σταυροφοριχῶν χρύνων, διότι ὁ λόγιος πατριάρχης ἀντι- 
᾿ 5 Ἁ ᾿ ΄ - ς Ἷ ᾽ ΄ 1 

γράφων τὰ πέρι νυμφεύσεως τῶν Ἑλλήνων ἐπισκόπων καὶ κλη- 

ρ'κῶν γραφόμενα ὑπὸ Σωκράτους, ἁπλῶς ἀντιχαθιστᾷ τὸν ἐνε- 

στῶτα διὰ τοῦ παρατατιχοῦ, ὡς ἑξῆς: ἃ Διετηρεῖτο δὲ 
᾿ ΩΝ ᾽ 

τὸ ἔθος τοῦτο ἔν τε Θεσσαλονίχῃ, αὐτῇ τε πάσῃ Μαχεδονίᾳ 
Ε 

(1) Μίψπς Ῥαϊγοϊοσία Θγδθοα, ΟΧΥ͂ΠῚ, σ. 68--689. 



σὺ. ἡ. ΕἸ ΣΑΤ ΤΉ: 

χαὶ τῇ Ἑλλάδι » (1). Ὅτι δὲ τὸ ἔθιμον τοῦτο διετηρεῖτο ἐν 

Ἐλλάδι πρὸ τῆς Λατινιχῆς εἰσοολῆς πείθει πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ 

τὸ φερόμενον, ὅτι ὁ μετὰ τὸ 117 ἐχπαιδευθεὶς ἐν ᾿Αθήναις 

διάσημος Αγγλος γραμματικὸς Ἰωάννης Βαβιπρδίοκο, ἀρχι- 

διάκονος τοῦ [ιοἸοοδίον, ἐνυμφεύθη τὴν Κωνσταντίναν, κόρην 

τοῦ ἀρχιεπισχόπου τῶν ᾿Αθηνῶν (2). Εἶνε γνωστὸς ὁ πρὸς 

τοὺς μοναχοὺς τοῦ Μυσιχοῦ Ὀλύμπου πόλεμος τοῦ ᾿Αθηναίου 

Μιχαὴλ Ψελλοῦ (3), ἀπεχθανομένου τὴν ἀπὸ τῆς κοινωνίας 

ἀποχώρησιν, χαὶ τὰ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ νεοπλατωνιχοῦ χαὶ ἐγ- 

γάμου μοναχοῦ γραφόμενα ἐν ᾿Εγκωμίῳ εἰς τὸν ἅγιον Συμεῶ- 

να τὸν Μεταφραστὴν, ὅτι ὁ μοναχὸς ὀφείλει νὰ πολιτεύηται 

χαὶ μάχηται ὑπὲρ πατρίδος χατὰ τῶν βαρδάρων (4). ΓἜγγαμοι 

δὲ ὥφειλον ἵνα ὦσι χαὶ ὁΐ πρῶτοι μοναχοὶ, ὡς γράφει ὁ αὐτὸς 

Σωχράτης περὶ τοῦ ὁσίου ᾿Αμμωνίου, τοῦ ἀληθοῦς ἱδρυτοῦ τοῦ 

ἀσκητικοῦ βίου (5). 

Τοιοῦτος στρατοχαλόγηρος ὧν χαὶ ὁ ἡμέτερος χρονογρά- 

φος ἐπανῆλθε μετὰ τῆς αὐλῆς εἰς τὴν ἐπὶ Μιχαὴλ Παλαιολό- 

γου ἀναχτηθεῖσαν Πόλιν, καὶ τελευτῶν τὴν χρονογραφίαν του 

ἐν τῷ γεγονότι τούτῳ ὑπόσχεται νὰ ἐξακολουθήσῃ τὴν συνέ- 

χειαν αὐτῆς, ἀφηγούμενος καὶ τὰ ἐπελθόντα « μεγάλα συμ- 

βάντα », δηλαδὴ τὴν τύφλωσιν τοῦ ἀτυχοῦς ἡγεμονίδου Ἰωάν- 

νου, τὰς πρὸς τὸν πατριάρχην ᾿Αρσένιον διενέξεις τοῦ φονέως 
Ε ἣ, , ᾿Ὶ ε Α “- “- " ΕΣ , 

αὐτοχράτορος (6), καὶ τὴν ὑπὲρ τοῦ τυφλοῦ παιδὸς ἐπανά- 

(1) μῖρμο, ΟΧΩΥ͂Ι, σ. 860. 

(9) Μαϊίμαθιιβ. Ῥαιῖβ, Ηϊβίονία Μαϊοι", μοπάϊηι 1040, σ. 886. 

(3) Ὅτι ὃ Ψελλὸς ἦν ̓ Αθηναῖος δηλοῦσι χαὶ ἄλλα μὲν ἰδίως δὲ ἣ πρὸς 

τὸν χριτὴν τῆς “Ἑλλάδος ἐπιστολή του ἐν Μέεσ. Βιόλιοθήχη Μ΄, σ. 818---019. 

(4) πίρπε ΟΧΧΙΥ, σ. 189. (5) Μῖρυο ΧΥ͂ΠΙ, σ. ὅ09. 

(6) Πλὴν τῶν προμνημονευθέντων Σπανδωνὴ χαὶ Ναννίου, χαὶ ὃ 

Πέτρος ΒίχανιιβΒ (ῃ6 ΒΕΙ10 Υοποῖο) ἀποκαλεῖ τὸν Παλαιολόγον τοῦτον ᾿τα- 
» 

λὸν, ἐχ Βιτέρόου ἕλκοντα τὸ γένος. 



ΣΤΥ τ Ή χ Ύ, Ὁ ἃ υ. δ᾽, 

τάδὶν τῶν ἐν Βιθυνίᾳ Στρατιωτῶν (1) ἀλλὰ τὸ γῆρας καὶ ἰ- 

δίω; τὸ φίυνωτρον τῶ: λογοχρισίας (ἡ καιτριχὴ ψυχρότης) 

ἠνάγκασαν αὐτὸν νὰ μὴ ἐκπληρώσῃ πιθχνῶς τὴν ὑπόσχεσίν 

του. 

Ὁ θέλων ν᾽ ἀναζητήσῃ τὰς παλαιὰς καὶ συγχρόνους ἱστο- 

ριχὰς πηγὰς, ἃς ἔλαθεν ὑπ᾽ ὄψει ὁ ᾿Ανώνυμος, δύναται νὰ εἴ- 

πῇ “πολλὰ, ἀλλ ἐπὶ τέλους θὰ χκαταλήξῃ εἰς τὸ δυμπέρασμα, 

ἂν αὐτὰ τὰ σύγχρονα γεγονότα, τὰ ὁποῖα ὁπωσοῦν ἀπαράλ- 

λαχτα ἐξιστορεῖ πρὸς τὸν Νιχήταν Χωνιάτην καὶ τὸν Γεώρ- 

Ὑιον ᾿Ακροπολίτην, παρέλαθεν ἐκ τούτων, ἢ οὗτοι ἐξ ἐκείνου, 

χαὶ ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει μίαν χαὶ μόνην θὰ εὕρῃ λύσιν τῆς 

ἀπορίας, ὅτι χαὶ οἱ τρεῖς εἶχον ὑπ᾽ ὄψει μίαν καὶ τὴν αὐτὴν 

υυστηριώδη πηγὴν, ἢ χείμενον τὸ ὁποῖον κατὰ τὸ δοχοῦν ἀ- 

νέπτυξαν (2). Ὑπερθαΐίνοντες τὸν Χωνιζτξην, ἀγνοοῦμεν πόθεν 

παρέλαδε τὰ πεὸῤὶ τῆς βασιλείας τοῦ Νικηφόρου Βοτανειάτου, 

ἐχτὸς ἂν ὑποτεθῇ ὅτι εἶχε πρὸ ὀφθαλμῶν αὐτὸ τὸ ἀλώσητον 

κείμενον τῆς ᾿Ἑκατονταετηρίδος τοῦ Ψελλοῦ. ᾿Απώτερον δ᾽ ἐ- 

ρευνῶντες τὰς ἱότοῤικὰς πηγὰς τῆς Χρονιχῆὴς Συνόψεως 

βλέπομεν ὅτι ὁ συγγραφεὺς καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ῬΡωμαϊχῇ ἰἱστὸ- )ς 

ρίχ ἐγίνωσχε συγγραφεῖς μὴ περιελθόντας ἡμῖν, ὡς ἐν τῇ πρωΞ 

καχούστῳ εὐμενεῖ χρίσει τῆς βασιλείας τοῦ ᾿Αντωνίνου ᾿Ηλιὸ- 
3 » 

γαθάλου (σ. 838-85), τὴν ὁποίαν τοσοῦτον ζοφερὰν ἐξειχόνιδαν 

(1) Τοὺς ἀντάρτας τούτους ἀποχαλεῖ ὃ Παχυμέρης (Γ᾿, 19) Ζυγὴ- 

νοὺς ὡς χχτέχοντας τοὺς ζυγοὺς τῶν ὀρέων, ἤτοι χλεισούρας " τοιοῦτοι 

ἦσαν χαὶ οἵ ἡμέτεροι ἁρματωλοὶ χαὶ Στρατιῶται; Ζυγιῶται διὰ τούτου 
ΟῚ ᾽ 

ἀποχαλούυεένοι. 
Ἵ τ τὸς Ὡα ΞΡ Νς, ὑτὸ πΡΙΑΤΩΝ ΠΣ, ΝΕ Ϊ (9) “Ὡ: περίξογὸν ὀημειῦ τὴν περιγῤχφὴν τῆς δυσχέιμέῤου Καπο 

παδοχίας (σ. 205-206) μὴ ἀπαντῶδαν παρὰ Χωνιάτη, χαὶ ἀνα πολοῦ- 

σὰν χλασιχήν τινὰ πηγὴν, ἂν πραγυατιχῶς ὅ ᾿Ανώνυμος ἐξ ἄλλου πα- 

ρέλαύς. 
ιςι 



, 

εν. ΕΣ ΑΤ ΩΣ ῊΗΣ 

μετὰ Δίωνος τοῦ Κασσίου πάντες οἱ βυζαντινοὶ χρονογράφοι. 

Η' ἐξαιρετικὴ αὕτη συνηγορία ὑπὲρ τοῦ θύματος τούτου τῆς 

Ῥωμαϊκῆς παραδόσεως εἶνς τοσοῦτον σημαντιχὴ ὅσον ἐν τῇ 

Αἰναγεννήσει παρὰ τοῖς Στρατιώταις ἐχυκλοφόρουν ὅμοιαι εὐ- 

μενεῖς χρίσεις ὑπὲρ τοῦ φιλαλεζάνδρου ἐκείνου ἡγεμόνος, τοῦ 

ὁποίου ἐδημοσιξύθη ἐν λατινιχῇ μεταφράσει ἐπιστολὴ, ἥτις 

εἶνε τὸ πρῶτον γραπτὸν μνημεῖον τῆς ἐν τῷ μεσαιῶνι γνω- 

στῆς αὐλῆς τοῦ Ἔρωτος. Καὶ αὐτὴ δὲ ἡ ὑπὸ τῶν Περ- 

σῶν αἰχμαλωσία Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου. καὶ ἡ θαυμα- 

σία αὐτοῦ σωτηρία ἐν καιρῷ τῆς εἰς τὸν Μίθραν θυσίας, νῦν 

πρῶτον λεπτομερῶς γινώσχεται (σ. 47), μόνου τοῦ Κεδρηνοῦ 

ἀορίστως ἀναγράψαντος τὸ γεγονός. 

Κατερχόμενοι δὲ ἀπαντῶμεν ἄλλα πρωτάχουστα γεγονότα 

εἰλημμένα ἐξ ἀγνώστων πηγῶν. Οὕτως ἀντὶ τῶν ᾿Αὐόρων, πο- 

λιορκητῶν τῆς Κωνοταντινουπόλεως, ὀνομάζονται οἱ Ρῶσοι 

(σ. 108), τὸ δ᾽ ἐπώνυμον τοῦ εἰκονομάχου πατριάρχου Νική- 

τα, «ἀπὸ Σχλάῤδων », ἀντιχαθίσταται διὰ τοῦ « ἀπὸ δο ύ- 

λων» (σ. 125), ὡς καὶ παρὰ Ζωναρᾷ (Υ11, 8)" ἡ ἱστορικὴ 

αὕτη μαρτυρία, ἐπικυροῦσα τὰ ὑφ' ἡμῶν γραφέντα περὶ τῆς 

νυθώδους εἰσθοολὴς Σλαύων ἐν Ἑλλάδι, χαταστρέφει χαὶ τὸ τε- 

λευταῖον ἐπιχείρημα τῶν ἀγαθῶν ἐκείνων Γερμανῶν χαὶ τῶν ἐν 

Εἷλλάδι θαυμαστῶν των, οἵτινες, θελήσαντες νὰ ὑποστηρίξωσι 

τὰς φλυαροχοπίας τοῦ ἐμπαθοῦς χαὶ ἀμαθοῦς Τυρολοῦ, ἰσχυ- 

ρίσθησαν ἐπιτιμῶντές μὲ ὅτι ἡ λέξις Σχλάδος ἐσήμαινε 

παρὰ τοῖς βυζαντινοῖς οὐχὶ τὸν σχλάθον ἢ δαῦλον, ἀλλ᾽ αὐτὸν 

τὸν νῦν λεγόμενον Σλάόον, χαὶ εἰς τοῦτο ἐπεχαλέσθησαν τὰ 

ἐπώνυμον τοῦ πατριάρχου τούτου. 

Καὶ ἐν γένε!: ὑὲν ἀδύνατον ν᾽ ἀνευρεθῇ ἡ ἀρχικὴ πηγὴ 

ἐξ ἧς ἡ Χρονικὴ Σύνοψις. παρέλαδε τὰ ἐξιστορούμενα παλαιὸ 

γεγονότα" ἐκ τοῦ ἐν σελίδι 9 Ὁ ψνημονευομένου ἱστορικοῦ Τι- 

μοθέου ἠδύνατο νὰ ὑποτεθῇ ὅτι ὁ ᾿Ανώνυμος εἶχεν ὑπ᾽ ὄψε 



ΕΣ ΩΤΪ Ηἰ. σν α΄ 

ἂν μὴ τοῦτον, τοὐλάχιστον τὸν ᾿Ιωάννην Μαλαλᾶν ὅστις αὐὖ- 

ταῖς λέξεσιν ἀναφέρει τὸ αὐτὸ γεγονὸς (σ. 291-292) ἀλλ᾽ ἐ- 

πειδὴ οὔτε ἐν τῇ ἄλλῃ σειρᾷ τῆς ἐξιστορήσεως, οὔτε ἐν αὐ- 

τὴ τῇ ὑφῇ τοῦ λόγου ἀναχαλύπτεται σχέσις τις πρὸς τὸν Μα- 

λαλᾶν, προτιμῶμεν γὰ θεωρήσωμεν ὡς πρώτην ἱστορικὴν πὴ- 

γὴν ἄλλον ἄγνωστον ἡμῖν χρονογράφον ἀρυσθέντα ὡς ὁ Μα- 

λαλᾶς ἐκ τοῦ Τιμοθέου τὸν αὐτὸν περὶ Χριστοῦ χρησμὸν τῆς 

Πυθίας, ἀφοῦ μάλιστα οὔτε τὸ χείμενον τοῦ παρὰ Τιμοθέῳ 

τρίτου στίχου συμφωνεῖ ἐν ἀμφοτέροις, διότι τὸ ἐν Μαλαλᾷ 

« πρόμων », φέρεται παρὰ τῷ ἡμετέρῳ « δόμων. » 

ὋὉ ὡς ἐφόλχιον τοῦ ᾿Ανωνύμου τούτου χρονογράφου ἐπι- 

συναπτόμινος δεύτερος ᾿Ανώνυμος ἀντεγράφη ἐχ χώδιχος ἀπο- 

τεθησαυρισμένου ἐν τῷ ἐν Ὀξωνίᾳ Τ]πο01η ΟΟ]]6Ρ6, καὶ πε- 

ριγραφομένου ὑπὸ τοῦ ἐφόρου τῆς Βοδλεϊανῆς, τοῦ καλοῦ καὶ 

μακαρίτου φίλου Οοχο (1)" ὁ κῶδιξ περιέχει διάφορα συνταγ- 

μάτια ποικίλης ὕλης, γραφέντα ὃν τῇ ΙΣΤ’ ἑχκατονταετηρίδι 

ὑπὸ τριῶν διαφόρων χειρῶν, καὶ μετὰ τὸ 1606 ἔτος συμπηχθέν- 

τὰ ἐν τῷ νῦν σώματι" μεταξὺ τούτων εὕρηται καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ 

χαθηγητοῦ Σ. Λάμποου ἐχδοθὲν μικρὸν χρονιχὸν τῶν ᾿Α- 

θηνῶν (2). Ἐχ τῶν ἀντιγραψάντων τὰ ἐν τῷ κώδικι σημειώ- 

ματα γνωστὸς μόνον εἶνε ὁ ἐν φύλλῳ 120 ὀνοματιζόμιενος ὡς 

ἑξῆς: « ἐτελειώθη ἐν Κωνσταντινουπόλει διὰ χειρὸς Μιχαὴλ 

Αὐνερήστου (510) ἐν ἔτει αφῳθ΄ νοεμύρίου ιθ΄, ». Ὁ ἀντιγρα- 

φεὺς οὗτος φαίνεται πεπειραμένος περὶ τὸ ἔργον χαὶ πιθανῶς 

ἦν τις τῶν τότε πατριαρχιχῶν ὑπαλλήλων, ἀντιγράψας χαὶ τὸν 

νῦν δημοσιευόμενον ἀνώνυμον ἐκ παλαιοτέρου ἀντιγράφου, ἣ 

(1) Οαΐαϊοσυ5 Οοαΐϊοιπι ἈΓ55, φυὶ ἴῃ ΟΟ]]Θρ 15 δα]! 5αα Οχοπίθηϑιθα Βοάϊο 

δἀξογγαηίιν. 1, σ. ἢ--9. 

(2) ᾿Αθήναιον, περιοδικὸν ᾿Αθηνῶν, ΣΤ΄, 1818, σ. 438-445. 



εν β΄. ΕΙΣ ΣΙ. 

υᾶλλον ἐκ τοῦ πρωτογράφου. Τὸν αὐτὸν πατριαρχικὸν χρὸνό- 

γράφον διορθώσας ὁ Θεοδόσιος Ζυγομαλᾶς ἔπεμψεν εἰς Μαρ- 

τῖνον τὸν Κρούσιον, ὅτις ἐξέδοτο αὐτὸν ἐν Τατγοο- γεοῖα ὑ- 

πὸ τὸν γνωστὸν τίτλον Ἠ]βίοντϊα Βο]ἰϊοα. Τὸν αὐτὸν ἀνώ- 

νυμον ἀντιγράψας καὶ ὁ Ἱερόθεος Μονεμοαασίας, χαὶ ἁπλοποιή- 

σας τὸ ὕφος, προσθεὶς δὲ χαὶ ἀφαιρέσας ὅσα ἠθέλησεν, συμπε- 

βιέλασεν ἐν τῷ πολλάκις ἐχδοθέντι Ἱστορικῷ βιδλίῳ αὐτοῦ. 

Ἐν Βενετίχ 2 Ἰουνίου 1894. 

“ὩΞΞΕΈΞΕ "ὁ [55 6. οἐ: 



ἘΠΞΕΩΝΥΜΟΥ 

ΣΥΝΟΨῚΣ ΧΡΟΝΙΚΗ 



δ ἀφ σαν ἢ 
"1 ϑαβῃν ̓  ὧν ἔμ λῶν ψ ᾿ δὐῆν: ἐπ νὴ" ἀἰρήμοΝ 



8. 

“ἈΙΟΙΣΝ ΒΟΝΊΦΡΙ 

ΤΠ  γὼ’ΠοΠ λει ε ε το ,οος-- 

“ 3 

] Τῆς παρούσης πραγματείας ἴσως ἄν τις ἡμᾶς αἰτιάσαιτο, 

τὰ πολλοῖς χαὶ διὰ πολλῶν περιηγημένα χὰἀκ τούτου δῆλα 

πᾶσι σχεδὸν, ἰδίαν ποιουμένους ἀφήγησιν" ἄλλος δέ τις χαὶ 

φιλοτιμουμένους ἢ καὶ φανητιῶντας ἐρεῖ, τοῖς ἄλλων λόγοις 

ὡς ἑχυτῶν ἐπιτερπομένους, χαὶ κατὰ τὸν τοῦ μύθου χολοιὸν 

πτεροῖς ἑτέρων τὴν ἑαυτῶν χατεργαζομένους εὐπρέπειαν. Ἐγὼ 
Δ ἡ . “- 3 7, Α ,ὔ 4 ᾽ὔ 

δ᾽ ἀλλὰ τοσοῦτον ἀπισχυρίζομαι, μὴ φιλοτιμίχ τὴν διήγησιν 

ταύτην ποιήσασθαι χαὶ ἐπὶ τοῖς ἱστορουμένοις μέγα τι φρονῆ- 

σαι, ὅτι χαὶ παραχωρῶ τῷ βουλομένῳ πατέρα λέγειν τῆς βί- 

ϑλου ὃν βούλεται" πολὺ γὰρ ἀποδέω τοῦ περὶ τούτων φιλο- 

νειχεῖν χαὶ τούτοις ὡς ἂν φαίη τις ἐκλαμπρύνεσθαι οὕτω πᾶν 

τῶν ἐπιγείων φιλότιμόν μοι χαταπεφρόνηται- τὸ δὲ πρῶτον 

ὁμολογῶν, ἐκεῖνο προστίθημι" εἴρηται μὲν, ὦ λῷστε, ταῦτα 

πολλοῖς, οὐ κατ᾽ ἀριθμὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ δύναμιν λόγου καὶ 
βητορείχς χομψότητα, χαὶ διὰ πολλῶν στρατηγικὰς καὶ στρα- 

10 



οι 

10 

20 

2ῷ 

εἶ ΑΝΩΝΥΜΟΥ͂ 

τιωτιχὰς μεθόδους τε χαὶ ἐπιτηδεύσεις λογογραφοῦσιν, ἔτι τὲ 

καὶ δημηγοριῶν ὄγκον χαὶ πλάτος διαλέξεων σοφιστεύουσιν, 

ὡς χαὶ βίόλους ὅλας ἀνελίττειν ἐθέλειν τὸν καὶ ὑιᾶς τινος βα- 

σιλείας πρᾶξίν τε χαὶ διοίκησιν ὁλοτελῶς ἐπελθεῖν προχιρούμε- 

νον" τοῦτο δὲ τοῖς πολλοὶς φορτικὸν, τάχα δὲ καὶ ἀδύνατον 

οἷς μή ἐστι σύντροφος ἡ παιδείχ, ὡς ἀτυχήσασι τὸ εἶναι λό- 

γου θεραπευταῖς, ἅτε δὴ τὴν λογιχὴν αὑτῶν ἔξιν ὑπερῆχι- 

νόντων τῶν ἐν τοῖς γράμμασιν. Ἡμεῖς δ᾽ ἀλλὰ συνοψίσαντες 

τὰ πολλὰ, χαὶ τὰ ἐν πολλοῖς συναγηοχότες εἰς ἕν, χαὶ αὐτὸ 

τοῦτο μόνον ἔργον προθέμενοι, τὸ πῶς ἕκαστος “τὴν βασιλείαν 

διῴχησε, καὶ πῶς τοὺς ὑπηχόους ἐποίμανεν, εἴτ᾽ ἐν εὐσεύείᾳ 

δηλονότι χαὶ δικαιοσύνῃ, εἴτε τοῦ ὀρθοῦ ἐξετράπη καὶ τοῦ ὃι- 

καίου ἠμέλησεν" οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸ τῶν λέξεων γρίφον χαὶ 

τὸ ὕψος τῶν νοημάτων χοινῇ καὶ συνήθει φράσει συντεθειχό- 

τες, τοῖς βουλομένοις ἕτοιμον ὄψον χαὶ χαρυκείχν εἰς βρῶσιν 

προτεθείχαμεν" ἀρχόμενοι μὲν ὅθεν καὶ ἄνθρωποι ἐσχήχαμεν 

τὴν ἀρχὴν, τοῦ ᾿Αδὰμ δηλαδὴ, λήγοντες δὲ εἰς τοὺς χαθ᾽ ἡ- 

μᾶς πὰ σχῆπτρα χειριζομένους εὐσεθεῖς βασιλεῖς. 

Σύνοψις χρονιχὴ ἀπὸ ᾿Αδὰμ τὴν ἀρχὴν λαδοῦσα χαὶ χα- 
, 

τιοῦσα μέχρι χαὶ τῶν κατὰ καιροὺς ἀρχόντων, τῶν τε χριτῶν 

χαὶ τῶν βασιλέων τῶν τε Περσῶν καὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν, ἕως χαὶ 

τῶν τῆς παλαιοτέρας Ῥώμης καισάρων, χαὶ τῶν τῆς νεωτέρας 

βασιλέων, δηλοποιοῦσα τίνες τε οὗτοι χαὶ πόσον ἕχαστος χρό- 
᾿ - ΓῚ , ὃ ἊΝ ΩΝ ᾿ ᾿ ΄, " 9 διζὸ ὃ 

γον τὰ τῆς βασιλείας διῴχησε, καὶ τὶς τίνα ἔσχε διάδοχον. 
, Α Ἁ Α Ω " “᾿ ,7ὔ , . , 

Αδὰμ μετὰ τὸ γενέσθαι ἐτῶν διαχοσίων τριάκοντα, ἐγέν-- 

γνὴησε τὸν Κάϊν, τὸν "Αόελ καὶ τὸν Σὴθ, καὶ θυγατέρας δύο, 
4, ΐ΄ οἷα ἡ ᾿ 

ΑἸ ζουρὰμ χαὶ ᾿Ασουάμ: ἦν δὲ τούτῳ γυνὴ Εὔα᾽ ἔζησΞς δὲ τὰ 
᾿ Μ ὅλα αὐτοῦ ἔτη ἐνναχόσια τριάκοντα " οὗτος ἔθηκεν ὀνόματα 

πᾶσι τοῖς τετοχπόδοις καὶ πετεινοῖς καὶ ἑρπετοῖ: χαὶ ἰχθύσι, 
ν 
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χαὶ τοῖς τέχνοις αὐτῶν. Σὴθ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔθηχεν ὀνόματα 

πᾶσι τοῖς ἄστροις, καὶ γράμματα πρῶτος ἐξεῦρεν ἔλαος δὲ καὶ 

γυναῖχα τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ ᾿Ασουὰμ, καὶ γενόμενος ἐτῶν πέν- 

τε χαὶ διακοσίων, ἐγέννησε τὸν Ἐνώς ἔζησε δὲ τὰ ὅλα αὐ- 

τοῦ ἔτη ἐννχκόσια δώδεκα. ᾿Ενὼς γενόμενος ἐτῶν ἑχατὸν ἐν- 

νενήχοντα ἐγέννησε τὸν Καϊνὰν, χαὶ ἐπέζησεν ἕτερα ἔτη ἐ- 

πτανχόσιχ δεχαπέντε. Καϊνὰν ἑκατὸν ἑδδομήκοντα ἐτῶν ἐγέν- 

νησε τὸν Μαλελεὴλ, καὶ ἐπέζησεν ἔτη ἕτερα ψμ΄. Μαλελελὴλ ρξε΄' 

ἐτῶν ἐγέννησε τὸν Ἰάρεδ, χαὶ ἐπέζησεν ἔτη ἕτερα ψλ΄. Ἰάρεδ 

ἐτῶν ρξβ΄ ἐγέννησε τὸν ᾿Ενὼχ, καὶ ἐπέζησεν ἔτη ἕτερα ὀχτα- 

χόσιχ. Ἐνὼχ ἐτῶν ρξέ ἐγέννησε τὸν Μαθουσάλαν, χαὶ ἐπέζη- 

σεν ἔτη ἕτερχ σ΄, καὶ μετετέθη, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπέθανεν, ἕόδομιος 

ὧν ἀπὸ ᾿Αδάμ.. Μαθουσάλας ἑχατὸν ἑξήχοντα πέντε ἐτῶν ἐ- 
᾿ , 

γέννησε τὸν Λάμεχ, χαὶ ἐπέζησεν ἔτη ψπ' καὶ η͵, ἄχρι δηλο- 

νότι τοῦ χαταχλυσμοῦ. Λάμεχ ἐτῶν ρπή ἐγέννησε τὸν Νῶε, 

χαὶ ἐπέζησεν ἕτερα ἔτη φλέ" πρῶτος δὲ οὗτος ἀνθρώπων, ὥς 

τινες τῶν ἑρμηνευτῶν φασι, πρὸ τοῦ ἰδίου πατρὸς τελευτᾷ θα- 
[Ω “ ς Α ἐ Ν ᾽ ᾿ ελ “ “τ “ῳ νάτῳ φυσικῷ οἱ δὲ Ο΄ τὸν ᾿Αρρὰμ υἱὸν τοῦ Θαρρᾷ φασι τοῦ 

ἰδί ; φ Ξ »" ε “" ἐδ ἐμῇ 
ἰδίου πατρὸς οὕτω προτελευτῆσαι, ὡς τῆς εἰδωλολατρείας χα- 

τάρξαντα. Νῶε φ' ἐτῶν ἐγέννησε τὸν Σὴμ, τὸν Χὰμ, τὸν ᾿Ιζφεθ, 

χχὶ ἐπέζησεν ἕως τοῦ ἐρρορολτον ἕτερα ἔτη ρ΄, μετὰ δὲ 

εἰπὸν χαταχλυσμὸν ἕτερα ἔτη τν΄, ] Τῷ δὲ ἑξακοσιοστῷ ἔτει τῆς 

ζωῆς αὐτοῦ γέγονεν ὁ χαταχλυσμός. Ὡς συνάγεσθαι τὰ ἀπὸ 

Αδὰμ. ἕως τοῦ κατακλυσμοῦ ἔτη δισχίλια τεσσαράχοντα δύο. 
’ 

Σὴμ ρα ἐτῶν, ἥτοι δευτέρῳ ἔτει μετὰ τὸν χχτακλυσμὸν 
: , 

ἐγέννησε τὸν ᾿Αρφαξὰδ, χαὶ ἐπέζησεν ἕτερα ἔτη φ΄. ᾿Αρφχξὰδ 

ἐτῶν ολε' ἐγέννησε τὸν Καϊῖναν " οὗτος δὲ ὁ Καϊνὰν οὐδόλως 

εὑρίσχεται ἐν τῷ Ἑδραϊχῷ, ἔοικε δὲ ἀρχῆθεν ἡμαρτῆσθχι τὰ 
. ,ὔ ε ’ ᾿ , ᾿ 3 ξι Δ ., “᾿ ᾿ Α 

ἀντίγραφα. Ὃ μέντοι ἀπόστολος χαὶ εὐχγγελιστὴς Λουχᾶς καὶ 

τοῦ Καϊνὰν τούτου μνημονεύει ὡς υἱοῦ τοῦ ᾿Αρφαξὰδ, πατρὸς 

δὲ τοὺ Σχλᾶ ἐν τῇ χατὰ τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον γενεαλογίᾳ. 
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Καϊνὰν ἐτῶν λθ΄ ἐγέννησε τὸν Σάλα" οὗτος μετὰ τὸν χα- 

ταχλυσμὸν συνεγράψατο τὴν ἀστρονομίαν, εὑρηκὼς τὰς ἐχ τοῦ 

Σὴθ ὀνομασίας τῶν ἄστρων ἐν πλαχὶ λιθίνῃ ἐγγεγλυμμένας, 

ἥτις χαὶ περίεστι. 

Σάλα ρλ΄ ἐτῶν γενόμενος ἐγέννησε τὸν "Εδερ. ἼΕδερ ἐτῶν 

ἑχατὸν τριάκοντα τεσσάρων ἐγέννησε τὸν Φαλὲκ ἐπὶ τούτου 

διεμερίσθη ἡ γῆ, ἥ τε πυργοποιΐα ἐτολμήθη, καὶ ἡ ἕως τότε 

μία τῶν ἀνθρώπων φωνὴ εἰς γλώσσας καὶ διαλέκτους ἑόδομή- 

χοντα δύο, τοσοῦτοι γὰρ οἱ τῶν ἐργατῶν ἐπιστάται πύργου. 

Εδερ δὲ μόνος μὴ συμφωνήσας αὐτοῖς, τὴν ἀρχαίαν χαὶ πρώ- 

τὴν ἀφέθη ἔχειν διάλεχτον, ἤγουν τὴν “Ἑθραϊκὴν, ἀφ᾽ οὗ χαὶ 

ΕὍραῖοι ἐκλήθησαν. 

Φαλὲκ ἐτῶν 6λε΄ ἐγένησε τὸν Ῥαγᾶν. Ῥαγᾶν ἐτῶν ἕχα- 

τὸν τριάκοντα δύο ἐγέννησε τὸν Σεροὺχ. Σεροὺχ ἐτῶν ρλέ 

ἐγέννησε τὸν Ναχὼρ ἐπὶ τούτου Ἥφαιστος παρ᾽ Αἰγυπτίοις 

ἐδυνάστευσε. Ναχὼρ ἐτῶν οθ΄ ἐγέννησε τὸν Θάρρχ᾽ ἐπὶ τού- 

του Κρόνος χαὶ Ρέχ παρ᾽ Αἰγυπτίοις ἦρξαν. Θάρρα ἐτῶν ο’ ἐ- 

γέννησε τὸν ᾿Αβράμ." ἐπὶ τούτου Ζεὺς ὁ υἱὸς τοῦ Κρόνου παρ᾿ 

Αἰγυπτίοις ἐκράτησαν, οἵ καὶ ἔτεχον Ὄσιριν καὶ Ἶσιν. ᾿Απὸ γοῦν 
’ 

τοῦ κατακλυσμοῦ ἕως τῆς γεννήσεως ᾿Αὐραὰμ ἔτη απή, ἀπὸ δὲ 

χτίσεως κόσμου ςλ΄. Ἐν δὲ τῷ ἑδδομηκοστῷ τῆς ζωῆς αὐτοῦ 

ἔτει ἀξιοῦται θείου χρησμοῦ χαὶ ἐπαγγελίχς χατασχέσθαι τῆς 

γῆς, ἀφ᾽ οὗ μέχρι χαὶ τῆς ἀπ᾽ Αἰγύπτου ἐξάδου τῶν ᾿ἸΙσρχη- 

λιτῶν ἔτη τετραχόσιχ τριάκοντα. 

᾿Αὐραὰμ μετὰ εἰκοστὸν πέμπτον ἔτος τῆς ἐν Αἰγύπτῳ κα- 

ποικήσεως, ἤγουν τῷ ἑχατοστῷ τῆς γεννήσεως αὐτοῦ, ἐγέννησε 

τὸν Ἰσαάκ. Τούτῳ ἦσαν ἀδελφοὶ Ναχὼρ χαὶ ᾿Αρράν" ὧν ὁ μὲν 

Αὐρρὰν εἶχεν υἱὸν τὸν Λὼτ, καὶ θυγατέρας Μῆχαν χαὶ Σάρραν, 

ὁ Ναχὼρ δὲ καὶ ᾿Αὐραὰμ ἄγουσι γυναῖκας αὐτὰς, χαὶ τῷ μὲν 

Ναχὼρ γίνεται παῖς Βαθουὴλ, ὁ δὲ Βαθουὴλ ἐγέννησε Λάδαν 

χαὶ Ῥεδέχα: τῷ δὲ Λάδσαν ἦσαν θυγατέρες Λεία καὶ Ῥαχήλ᾽ 
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ὁ δὲ ᾿Αὐραὰμ ἄγεται εἰς γυναῖκα τῷ υἱῷ Ἰσαὰκ Ῥεδέχα διὰ 

Ε᾽λεαζάρου τοῦ οἰκέτου, τὴν θυγατέρα Βαθουὴλ υἱοῦ Ναχώρ. 

Ἐν δὲ τῷ ξθ΄ ἔτει τῆς ζωῆς ᾿Αὐραὰμ, πρὸ τῆς εἰς Αἴγυ- 

πτὸν δηλονότι αὐτοῦ ἀφίξεως, ἀπὸ δὲ χτίσεως κόσμου ἔτει 

τρισχιλιοστῷ τριακοσιοστῷ ἐννενηχοσιοστῷ, πρῶτος ᾿Ασσυρίων βα- 

σιλεύει βῆλος, καὶ διαμένει ἡ τούτου βασιλεία ἔτη «τ΄ ἕως δη- 

λονότι Ὀζίου βασιλέως Ἰουδαίων. Τῷ δὲ ρα΄ ἔτει τοῦ αὐτοῦ 

ΑὈραὰμ, πρώτῳ τῆς γεννήσεως ᾿Ισαὰκ, ἀπὸ δὲ χτίσεως χό- 

συου τρισχιλιοστῷ τετραχοσιοστῷ εἰκοστῷ δευτέρῳ βασιλεύει 

Σικυωνίων πρῶτος Αἰγιαλεὺς, καὶ διήρχησεν ἡ τούτου βασι- 

λεία ἕως ἐνάτου ἔτους τοῦ προφήτου Σαμουήλ. 

᾿Ισαὰχκ ἐτῶν ξ’ ἐγέννησε τὸν Ἡσαῦ χαὶ τὸν Ἰχκώο' τῷ 

δὲ τρεισχαιδεκάτῳ ἔτει τοῦ Ἰχχὼδ, ἑδδομηχοστῷ τρίτῳ τοῦ 

Γσαᾶκχ, ἄρχεται ἡ δυναστεία τῶν Αἰγυπτίων καὶ λήγει αὖθις 

τῷ δωδεχάτῳ ἔτει Ὥχου τοῦ Περσῶν βασιλέως, διαρκέσασα ἔτη 

χίλια ἑξακόσια ἑξήκοντα τρία. 

Ἰχχὼβ ἐτῶν ὀγδοήκοντα πέντε ἐγέννησεν υἱοὺς χαὶ θυγα- 

τέρας, εἶχε δὲ γυναῖνας δύο, Λείαν καὶ Ῥαχὴλ, τὰς θυγατέ- 

ρᾶς Λάδαν υἱοῦ Βαθουὴλ, ἐκ Λείας μὲν ἕξ, ουοὶμ, Συμεὼν, 

Λευΐ, ᾿Ιούδα, Ἰσάχαρ καὶ Ζαθουλών" ἐκ δὲ Βάλλας τῆς δού- 

λης Ῥαχὴλ, Δὰν χαὶ Νεφθαλεὶμ, καὶ ἐκ Δερᾶς τῆς δούλης 

Λείας, Γὰδ χαὶ ᾿Ασήρ᾽ ἐκ δὲ Ῥαχὴλ, Ἰωσὴφ χαὶ Βενιαμίν - 

ὁμοῦ δώδεκα, ἐξ ὧν ὀνομάζονται αἱ δώδεκαι φυλαὶ τοῦ Ἰσ- 

ραήλ. 

Λευξ ἐτῶν τεσσαράκοντα χαὶ πέντε ἐγέννησε τὸν Καὰθ: 

τῷ δὲ τριαχοστῷ ὀγδόῳ ἔτει τούτου τοῦ Καὰθ, πρῶτος ᾿Αρ- 

γείων βασιλεύει Ἴναχος, καὶ διαμένει ἡ τούτου βασιλεία ἕως 

ἔτους πέντε χαὶ δεχάτου τῆς ᾿Αμμανιτῶν χατὰ τοῦ Ἰσραὴλ 

ἐπικρατείας, ἔτη πεντακόσια τεσσαράχοντα πέντε" καὶ μετα- 

τίθεται ἡ τούτων βασιλεία ἐν Μυκήναις, χαὶ διαρκεῖ χαὶ αὐτὴ 
" -- ἐπὶ ἔτη διαχόσιχ δέκα μέχρι τῆς τῶν Ἡρακλειδῶν χαθόδου, 
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ἔτους δεχάτου τῆς βασιλείας Σαούλ" χαὶ οὐχέτι ἐβασίλευσεν 

οὔτε τὸ ἴλργος, οὔτε αἱ Μυκῆνα:. 

Καὰθ ἐτῶν ξ΄ ἐγέννησε τὸν "Αραμ. "Αύραμ ἐτῶν οβ΄ ἐγέν]- Φ’ 
νὴσς τὸν Μωῦσῆν, ὃν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Νείλου ἀνελκόμενον 

Θερμοῦτις ἡ θυγάτηρ τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου Φαραὼ, εἰς υἱὸν 

αὐτῆς ἔθετο, ἀνέθρεψέ τε χαὶ διὰ πάσης παιδείας ἀναχθῆναι 

ἐποίησεν" αὐξηθεὶς δὲ τήν τε μητέρα καὶ τὸ γένος ἐγνώρισε 

χαὶ στρατηγὸς ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἀποδειχθεὶς, τοὺς Αἰθίοπας 

χατηγωνίσατο. Μωσῆς ἐτῶν π΄ ἐξάγει τὸν λαὸν ᾿Ισραὴλ ἐξ 

Αἰγύπτου, τέρασι καὶ σημείοις, μετὰ υλ΄ ἔτη τῆς εἰς Αἴγυ- 

πτοὸν τοῦ Ἰακὼβ μετοιχήσεως, ἦν δὲ ὁ λαὸς μυριάδες ἑξήχον- 

τα. Συνάγονται οὖν ἀπὸ ᾿Αδὰμ ἕως τοῦ καταχλυσμοῦ ἔτη 

βομβ΄, ἀπὸ δὲ τοῦ κατακλυσμοῦ ἕως τῆς γεννήσεως ᾿Αὐραὰμ 

ἔτη ἀπη, καὶ ἀπὸ τοῦ πρώτου ἔτους ᾿Αὐραὰμ ἕως τῆς ἐξό- 

δου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, ἤγουν τῷ ὀγδοηχοστῷ ἔτει τῆς ζωῆς 

Μωσέως, ἔτη φε΄, ὁμοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου ἕως τῆς ἐξόδου 

τῶν ᾿Ιουδαίων ἐξ Αἰγύπτου ἔτη γωλε΄. Ὁ δὲ Μωύσῆς καθη- 

γήσατο τοῦ Ἰσραὴλ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσαράκοντα, καὶ θγή- 

σχει ἐτῶν ρχ΄, μὴ εἰσελθὼν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας. 

᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυῇ μετὰ Μωσῇν ἦρξε τοῦ Ἰσραὴλ ἔτη χζ', Ὁ 

δὲ ἐπὶ ᾿Ωγύγου κατακλυσμὸς ἐγένετο τῷ δεκάτῳ ἔτει τοῦ Μωῦ- 

σέως ὁ δὲ "Ὥγυγος πρῶτος οἰκῆσαι λέγεται τὴν τῶν ᾿Αθηναίων 

χώραν, καὶ ἄστυ κτίσαι" ἀπὸ δὲ τοῦ κατὰ τὸν Ὥγυγον κατα- 

χλυσμοῦ ἕως ἐπὶ Κέκροπος τοῦ διφυοῦς τοῦ ὕστερον ᾿Αθηνῶν βασι- 

λεύσαντος, ἔτη α΄, ἅτινχ πάντα ἀθδχσοίλευτοςἔμιεινεν ἡ ᾿Αττιχή. 

Ὁ δὲ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ τὸν Ἰορδάνην ποταμὸν πεζῆ με- 

τὰ τῆς κιδωτοῦ χαὶ παντὸς τοῦ πλήθους διαπεράσας, τὰς πό- 

λεις τῶν Χαναναίων πάσας ἐχπορθεῖ, χαὶ αὐτοὺς χατασφάττει, 

χαὶ τῷ λαῷ τὴν χώραν διεμέρισεν, ἄρξας ἔτη εἰκοσιεπτὰ, ὡς 

εἴρηται, καὶ θνήσχει. Φινεὲς καὶ οἱ πρεσθύτεροι ἦρξαν τοῦ ὅ- 

λου ἔθνους τοῦ Ἰσραὴλ ἔτη λ΄. 
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Χουσαρὼθ ἄρχων Συρίας, ὑπέταξε τὸν Ἴσρχὴλ ἔτη πεντή- 

κοντα. 

ἀϑὸ 

Γοθονιὴλ ἔχρινς τὸν Ἰσραὴλ ἔτη τεσσαράχοντα " τῷ δὲ ὀχτὼ 

καὶ δεκάτῳ ἔτει αὐτοῦ βασιλεύει πρῶτος ᾿Αθηνῶν Κέχροψ ὁ 

διφυὴς, χαὶ διήρκησεν ἡ τούτου βασιλεία ἔτη ὀχταχόσιχ ἑδδο- 

μήκοντα ἕξ, παυσαμένη ἐν ἔτει εἰκοστῷ ἑδδόμῳ τῆς βασιλείας 
᾿ Μανασσῆ. Τῷ δὲ λθ΄ ἔτει τοῦ αὐτοῦ Γοθονιὴλ ὁ κατὰ Δευ- 

᾽ 4 καλίωνα καταχλυσμὸς ἐν Θεσσσλίᾳ συνέθη, καὶ ὁ ἐπὶ Φαέθον- 

τος ἐμπρησμὸς ἐν Αἰθιοπίᾳ, χαὶ ἄλλαι πολλαὶ φθοραὶ τοπικαί. 

Αἰγλὼμ, ἄρχων Μωχόιτῶν, ὑπέταξε τὸν Ἰσρχὴλ ἔτη ιη΄. 

Αἰὧγ χαὶ Σεμεγὰρ ἔκρινχν τὸν Ἰσραὴλ ἔτη π΄. Ἰεθουσαῖοι 

ὑπέταξαν τὸν ἐπρενὰ ἔτη χ΄. Δχθώρα καὶ Βαρὰκ ἔχριναν τὸν 

᾿σρχὴλ ἔτη π΄. Ὠρεὶό καὶ Ζὴ0 καὶ Ζεθεὲ ὑπέταξχν τὸν νὴ 

ραὴλ ἔτη ζ΄. Γεδεὼν ἔκρινε τὸν Ἰσραὴλ ἔτη β' ̓ Αϑιμέλεχ υἱὸ 

αὐτοῦ ἐκ παλλαχίδος ἐ ἔκρινε τὸν Ἰσρχὴλ ἐ ἔτη ἥν" Θωλοὺς ὁ μι 

Φούα ἔχρινε τὸν Ἰσραὴλ ἔτη εἴχοσι τρία. ᾿Ιάξιρ ὁ Γαλααδίτης 

ἔχρινε τὸν Ἰσραὴλ ἔτη κβ΄. ᾿Αυμανῖται ὑπέταξαν τὸν Ἰσραὴλ 

ἔτη τή. Ἰεφθάς ἔκρινε τὸν Ἰσραὴλ ἔτη ἕξ. ᾿Αδισὰτ ὁ χαὶ ᾽Εσε- 

βὼν ἔχρινεν ἔτη, ζ΄. Ἐχὼν ὁ Ζαδουλωνίτης ἔχρινεν ἔτη δέ- 

Αὐδὼν ὁ χαὶ Λχύδον ὁ Φχραθωνίτης ἔχρινεν ἔτη ὀχτώ. 

Φιλιστιεὶμ, ἀλλόφυλος ὑπέταξε τὸν ᾿Ισραὴλ ἔτη μ΄. 

Κατὰ τούτους τοὺς χρόνους ἡ Σιούλλα ἡ ἐν Δελφοῖς ἐ- 

χρησμολόγει ἐ 

Σαμψὼν ἐπάταξε τὸν Φιλιστιεὶν ἐν σιχγόνι ὄνου χαὶ ἐν 

ράδδῳ χαὶ ἐν ἀλώπηξι, καὶ ὕστερον, οἴχου συμπτώματι ἐν ᾧ 

καὶ αὐτὸς, θνήσχει χρίνας τὸν Ἰσραὴλ ἔτη χ΄. 

᾿Ηλὶ ὁ 
᾿ » ’ “ ε γ καὶ, ἃ 

Ο᾽ ἔτη χ' ἐπὶ τούτου συνέστη ὁ Γρωϊχὸ 

ΡΝ 

᾿ ἂ 4 Α ν τι »ἂν τὰ ΕΣ ᾿ ππἸ ΥΙ' ᾿Ὶ 

ξρξὺς, Χχατὰ μεν το Εορχΐκον Στὴ μ, χατὰ δὲ τοὺς 

πόλεμος χαὶ ἡ Ἴ- [ΠῚ 

λιος ἑάλω, ἐπὶ τούτου χαὶ ἡ κιθωτὸς τοῦ θεοῦ παρελήφθη ὑ- 

πὸ τῶν ἀλλοφύλων, ὅπερ μαθὼν χαὶ ἀπὸ τῆς λύπης εἰς γῆν 
Ὡς 

" 

πεσὼν ἀφῆχε τὴν ψυχήν ἐπὶ τούτου ἦν Ὅμηρος. 
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- « Α ᾽ 

Διῆγε δὲ ὁ Ἰσραὴλ μετὰ τὸν ᾿Ηλὶ ἀνάρχως πρὸ τῆς ἡλι- 

κίας Σαμουὴλ ἔτη λ΄. Σαμουὴλ ὁ τὴν Ἔχ Ὁ τ τοῦ Ἠλὶὲ 

διαδεξό ἐδί ιαδεζάμενος ἐδίκασε τὸν ᾿Ισραὴλ ἔτη χ΄. ἐπὶ τούτου ἡ χιδω- 

τὸς ἀπελύθη πάλιν παρὰ τῶν ἀλλοφύλων, ἐπιγνόντων τὴν ὀρ- 
- Δ ᾽ » Ἁ Ν Α Ἂ δ Ἄχ: ὼ , ὔ Αὐ εὐὐνν ὧν 
Ὁ γὴν εἰς αὐτοὺς διὰ τὴν ἐχείνης χατάσχεσιν. Γίνονται δὲ ἀπὸ 

τῆς ἐξόδου τῶν Ἰσραηλιτῶν ἕως Σαοὺλ υἱοῦ Κὶς ἔτη χλγ΄. 

Σαοὺλ πρῶτος χρίεται βασιλεὺς Ἰσραὴλ ὑπὸ Σαμουὴλ, ἀλ- 

λὰ μὴ φυλάξας τὰς ἐντολὰς τοῦ θεοῦ ἐχπίπτει τῆς τοῦ θεοῦ 

βοηθείας, καὶ χρίεται κατὰ θείχν ἀποχάλυψιν ὅ- Δαυΐδ ὁ προ- 

10 φήτης βασιλεύς" ὕστερον δὲ καὶ ὁ Σχοὺλ σὺν τοῖς παισὶ χα- 
’ ε ᾿ 5» - ΄ » 

τασφάττεται ὑπὸ ἐθνῶν, βασιλεύσας ἔτη μ'. 

Δαυϊδ ὁ προφήτης βασιλεύει ἐπὶ πάντα τὸν Ἰσραὴλ χαὶ 

᾿ούδαν ἔτη τεσσαράκοντα, ἤγουν ἐν μὲν Χεορὼν ἑπτὰ, ἐν δὲ 

παντὶ τῷ λαῷ ἔτη τριάχοντα τρία" καὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲς ἐν 

15 τελείᾳ καρδίᾳ εὐχρεστήσας τῷ θεῷ. ᾿Επὶ τούτου ἦσαν προφῆ- 

ται Σαμουὴλ, Νάθαν καὶ Γάδ’ ἐπὶ τούτου ἤχμαζεν, Ἡσίοδος 

ὁ ποιητής. 
“ ε ελ » -“ ᾽᾽ ἰ - εν ᾿. - ’ὔ 

Σολομῶν ὃ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη μ.. οὗτος εἶχεν ἐκ θεοῦ σοφίαν φ. 
ς 3 γ-: Ν ΡΜ χαὶ φρόνησιν ὑπὲρ πάντα ἄνθρωπον οὗτος μετὰ τῶν ἄλλων 

20 αὐτοῦ ἀποφθεγμάτων εἴρηχε χαὶ ταῦτα: πλοῦτον χαὶ πενίχν 

μή μοι δῷς, Κύριε, σύνταξον δέ μοι δίχιταν ἰδδῥιύνας. ἵνκα μὴ 

ἢ.» 
- 

πλησθεὶς, ψευδὴς γένωμαι, καὶ εἴπω τίς μὲ ὁρᾶ; ἢ πενήτευ- 
ΒΕΕΛΏΝΩΝ 

ὕμου. Και ἐποίησε 
Α 7 θεὶς, κλέψω, καὶ ὀμόσω τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ 

εὐθὲς, ἀλλ᾽ οὐχ εἰς τέλος. Οἰχοδομ εἴ δὲ τὸν πέριώνυμον 
ἌὌι. ΟΝ ἣν ἂς ,ὔ ὀοὰλυ. ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη ιζ΄- ἐπὶ τού- 

«Ἱ ο΄ 

ἐϑ ὧι ναὸν ἐν ἹἹεροσολύμοις. Ῥὸ 

του ἐσχίσθη ἡ τοῦ Ἰσρχὴλ χαὶ τοῦ Ἰούδα βυσιλείχ, χαὶ κα- 

τελείφθησαν ὑξτ᾽ αὐτοῦ μὲν φυλαὶ δύο ἐν Ἱεροσολύμοις, ᾿Ιού- 

δας χαὶ Βενιαμίν: τῷ δὲ δούλῳ αὐτοῦ ἹΙεροοοὰμ. συναπεστά- 
ἃ ε , δέ; τσ ο δι! ἢ , Νὰ ἃ τ «ἢ 

τῆσαν αἱ λοιπαὶ ὁὀὲέκχαι φυλαὶ καὶ χατῴχησαν ἐν Σαμαρείᾳ. 
ξ΄ « : " ᾿ . ,ὕ ᾿ , ὩΧΟΣΝ , ,ὔ 

80 θΘὺὗτος ὃ Ροθδοὰρ. ἐποίησε τὸ πονηρὸν" ἐπὶ τούτου προεφήτευον 

Αὐἰχιὰς ὁ Σιλωνίτης, καὶ Σαμαΐας καὶ ᾿Αδδὼ οἱ προφῆται. ᾿Α- 
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βιοὺ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη γ΄, ὃς ἐπορεύθη ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ τοῦ 

ποτρὸς αὐτοῦ. 

᾿Ασὰ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη μα΄. οὗτος ἐποίησε τὸ εὐθὲς, ἀλλ᾽ 

ἔτι ἦν τὰ ὑψηλά. ᾿Επὶ τούτου προεφήτευον ᾿Αζαρίας, ᾿Αὃ δὲ 

χαὶ ᾿Αναμί. Ἰωσαφὰτ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη κέ: χαὶ οὗτος ἐποίησε 

τὸ εὐθὲς, ἀλλ᾽ ἔτι ἦν τὰ ὑψηλ, καὶ ἔσχε μέμψιν ἀνομίας, ὅτι 

ἐφιλιώθη ᾿Οχοζίᾳ βασιλεῖ ᾿Ισραὴλ καὶ ἐκοινώνησεν αὐτῷ εἰς 

πλοίων πραγματείαν" ἐπὶ τούτου προεφήτευον Ἠλίας, ᾿ἔλισ- 

σαιὲ, Μιχαίας, Ἰοὺ, Ὀζιὴλ καὶ Ἐλιαδᾶ. Ἰωρὰμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ 

ἔτη η΄ ἐποίησε δὲ τὸ πονηρὸν χαὶ γυναῖχα εἶχε θυγατέρα ᾽ᾺΞ 

χαὰβ βασιλέως ᾿Ισραήλ. 

Ὀχοζίας υἱὸς αὐτοῦ ἔτος ὃν, καὶ ἐποίησε τὸ πονηρόν " Ἰωὰς 

υἱὸς Ὀχοζίου, ἔτη μ΄. οὗτος ἐποίησε τὸ εὐθὲς ἕως ἔζη Ἰωδαὲ 

ὃ ἀρχιερεὺς, ὃς αὐτὸν θανάτου ἐρρύσατο, ἐχείνου δὲ τελευτή- 

σαντος ἐποίησε τὸ πονηρὸν χαὶ ἐφόνευσς χαὶ τὸν Ἰωδαὲ υἱὸν 

ΑἸ ζαρίαν, ὃς χαὶ ἀποθνήσχων εἶπεν: ἴδοι Κύριος, καὶ χρινάτω" 

ἀπέχτειναν οὖν χαὶ τοῦτον οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἐν οἴχῳ Μαε- 

λώθ- ἐπὶ τούτου προεφήτευσεν ᾿Αζαρίας υἱὸς Ἰωδαὲ ἀρχιε- 

ῥέως. ᾿Αμεσίας υἱὸς αὐτοῦ ἔτη εἴχοσι ἐννέα, καὶ ἐν ἀρχῇ ἐ- 

ποίησε τὸ εὐθὲς, πλὴν τῶν ὑψηλῶν, χχὶ τὰ ἄλση οὐχ ἐξῆ- 

ρεν, εἶτα πατάξας τοὺς ἐν Σειὰρ, ἐπήρθη χαὶ ἐλάτρευσεν εἰ- 

δώλοις, καὶ ἐπατάχθη ὑπὸ ἐχθρῶν. 

᾿Αζαρίας, ὁ καὶ Ὀζίας, υἱὸς αὐτοῦ, ἔτη νβ᾽, χαὶ ἐποίησε 

τὸ εὐθὲς ἐν ἀρχῇ ὡς ὁ πατὴρ αὐτοῦ, εὐοδούμενος δὲ ἐπήρθη, 
: 

ὶ 
- χαὶ ἠθέλησε θυμιάσαι ἐν τῷ ναῷ, ὃ τοῖς ἱερεῦσι μόνοις ἔζξε- 

στι, καὶ ἐλεπρώθη ἐν τούτοις τοῖς καιροῖς προεφήτευον ᾿Αμὼς, 

Η σαΐας χαὶ Ἰωνᾶς ἀπὸ δὲ τοῦ τεσσαραχοστοῦ ὀγδόου ἔτους 

τῆς αὐτοῦ βασιλείας γέγονεν ἡ θέσις τῶν Ὀλυμπίων. 

Ἰστέον ὡς ὃ δηλοῖ κατὰ τοὺς Ἕλληνας Ὀλυμπιὰς, τοῦτό 
Α ε 

ἐστιν ὃ παρὰ τοῖς χριστωνύμοις λέγεται βίσεξτον᾽ ἔχει δὲ ἡ 
’ 7 “ ε [γέ » δι “ » ΝᾺ , ᾽ 

τοῦτου δήλωσις οὕτως" ὃ ἥλιος ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ χξντρου εἰς 
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τὸ αὐτὸ ἀποκχαθίσταται, τὸν οἰκεῖον διεογόμενος χύκλον χατ᾽ 

ἔτος δὶ ἡμερῶν τξε΄ χαὶ ὡρῶν ς΄- ταύτας οὖν τὰς ἕξ ὥρας 

παρατηρούμενοι ὅσοι χαὶ τὴν ἀστρονομίαν δεινοὶ, χατὰ δ΄ ἔτη 

υἱαν ἡμέραν τῇ τοῦ ἡλίου κινήσει προστιθέχσι, χαὶ ὁ ἥλιος 

ἀνύειν τότε φασὶ τὸν οἰχεῖον χύχλον, ἐφ᾽ ἡμέρας τξς΄, καὶ τὸ 

ἔτος ἐκεῖνο χαλοῦσι βίσεξτον, ὃ τοῖς ἑλληνίζουσιν ὀλυμπιὸς 

ἐπεκλήθη" ἀλλὰ τὰ μὲν βίσεξτα ἄχρι τῶν ζ΄ προδαίνουσι χα- 

τὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἡλιαχῶν χύχλων, κη΄ γάρ εἰσιν, ἡ δὲ ὀλυμ- 

πιὰς χατ᾽ ἀριθμὸν προέχοπτεν ἀδιάχοπον' ἑώρταζον οὖν τὰ 

Ο᾽λύμπια εἰς τιμὴν τοῦ ᾿Απόλλωνος, ἤτοι τοῦ ἡλίου ὡς αἰ- 

τίου τῆς ἐκ τῆς τετραετηρίδος ἡμέρας. 

᾿Ιωαθὰν υἱὸς αὐτοῦ ἔτη ις΄, καὶ ἐποίησε τὸ πονηρόν. Αχαζ 

ὃ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη ις΄ καὶ ἐποίησε τὸ πονηρόν’ τότε χαὶ Ρω- 
Α 

μὖλος τὴν μεγάλην Ῥώμην χτίσας, τοῦ τρίτου ἔτους περαϊου- 

μένου τῆς ἕκτης ᾿Ολυμπιάδος τῆς πρὸ ἕνδεχχ χαλενδῶν Μουζων ἣξ 
’ “ 

συνόδου οὔσης ἐχλειπτιχῇς, τῆς θ΄ τοῦ Φαομουθὶ μηνὸς ἱστα- 
Δ ἘΡΤῊΡ Ἀὶ , 

μένου, ἦρχε Ρωμαίων. 

Ἐζεχίχς ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη χθ΄, χαὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲς: ὡς ὁ 
ἣΝΟὋἍ τ “» 2, « » “᾿ “- 

Δαυϊὸ τελείως" χαὶ τὸν γαλχοῦν ὄτιν ὃν ἐχοέμχσες Μωῦσῆς 

χαθεῖλεν. ᾿Επὶ τούτου Σεναχηρεὶμ. χαὶ Ραψάκης οἱ ᾿Ασσύριοι 
' 

μὐνμῥὰ νὴ ἑωκῶι χατὰ θεοῦ ἐπατάχθησαν" ἜΡΟν γὰρ ἐν υνιᾷ 

νυχτὶ ρπ τε χιλιάδας ἀνεῖλεν. Οὗτος νοσήσας καὶ μέλλων θνή- 

σχειν, δ κλλὰ τὸν θεὸν ἱλεώσατο, χαὶ προσθήχην ἔλαθεν ἔτη 

ιε΄ διὰ τοῦ προφήτου ᾿Ησαΐου" ὅτε χαὶ ὁ ἥλιος τοὺς ἀναδαθ- 

μοὺς ἀνεμπόδισεν. 

Μανασσῆς υἱὸς αὐτοῦ ἔτη νε΄" χαὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν, καὶ 

γέγονεν ἄλλος Ἱερ ροθοὰυ. τῷ Ἰούδα ὡς καὶ τὴν ἹἹερουσαλὴμ, δι᾽ 

αὐτὸν παθεῖν ὡς Σαμάρειαν διὸ χαὶ αἰχμάλωτος ἀπήχθη εἰς 

Βαδυλῶνα, ἀλλ᾽ ἐχεῖ μετανοήσαντα ὑπέστρεψεν ὁ Θεὺς, ὡς ἐν - Ὁ 

τῷ Πᾳαραλειποὸ 

ῦ 

) ’ τ »" ΡΞ 

μένῳ γέγραπται, εἰς Ἱερουσαλὴμ; καὶ ἀντελά- 

.} τὸ τῆς βχσιλείας μετανοῶν χαὶ διδάσκων τὸν λχὸν δου- 
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λεύειν τῷ θεῷ. ᾿Επὶ τούτου ἐκτίσθη τὸ βυζάντιον ἡ νῦν Κων- 

σταντινούπολις. 
Α 

0, ᾿Αμὼς υἱὸς αὐτοῦ ἔτη β΄, ἐποίησε τὸ πονηρὸν καὶ ἀνεῖλον 

αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ. Ἰωσίας υἱος αὐτοῦ ἔτη λβ΄ τοῦτον ὁ 

λαὸς ἤγειρε βασιλέα ὀκτὼ ἐτῶν ὄντα χαὶ ἐποίησε τὸ εὐθὲς ὡς 

Δαυΐδ, οὐκ ἀπέστη δεξιὰ οὐδὲ ἀριστερὰ, καὶ τὰ εἴδωλα χα- 

θεῖλεν, ἐτῶν ις΄ γενόμενος, καὶ τὸν Νόμον ἀναγνωσθῆναι πε- 

ποίηκε, χαὶ τὸ Πάσχα ἐτέλεσεν ὡς γέγραπται" τοῦτον ἀνεῖλε 

Φαραὼ Νεχαὼ ἐπὶ τοῦ Εὐφράτου φιλονειχήσαντα πρὸς αὐτόν" 

ἐπὶ τούτου προεφήτευον Ἱερεμίας χαὶ Σοφονίας, χαὶ Ὀλὸξ ἡ 

προφῆτις. 
Ἰ ’ γῇ ἐλ » τὰν ἫΝ ας ὶ 5 ’ὕὕ κ Δ λ 

ὠάχας υἱὸς αὐτοῦ, μῆνας τρεῖς " καὶ ἐποίησε τὸ πονηρὸν 

ὃν χαὶ μετέττησς Φαραὼ Νεχαώ. ᾿Ελιαχεὶμ, υἱὸς Ἰωσίου, ὁ καὶ 

Γωακεὶμ, ἔτη ια΄, χαὶ ἐποίησε τὸ πονηρόν" ᾿Ιωακεὶμ, ὁ καὶ ᾽Ἶε- 

χονίας υἱὸς αὐτοῦ μῆνας τρεῖς " ἐποίησε τὸ πονηρόν" χαὶ ἀπῆλ- 

θεν εἰς Βαδυλῶνα αἰχμάλωτος. Μανθανὰν, υἱὸς αὐτοῦ, ἔτη ἕν- 

δεχα, ὃν Ναδουχοδονόσορ εἰς Ἱερουσαλὴμ. χατέλειψε βασιλέα, 
ὔ Σεὸ »ευ ΟΥΤῪ ᾿ 9 ’, ᾿" :- , Ξ «ὦ δὲ 

υμϑετονομάσας Σεδεχίαν" χαὶ ἐποίησε τὸ πονηρόν" τοῦ ὃὲ Να- 

βουχοδονόσορ πολιορχοῦντος τὴν ἹἹερουσαλὴμ, ὁ τοῦ Σεδεχίου 
ς » 

πατὴρ Ἰεχονίας ὑπεξελθὼν σὺν τῇ μητρὶ καὶ πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ 

προσπίπτει αὐτῷ ὁ δὲ, χαὶ τὴν πόλιν ἐδαφίζει, καὶ αὐτοὺς 
ὲ 

,. αἰχμαλώτους εἰς Βαδυλῶνα ἀπάγει σὺν πολλοῖς ἄλλοις, καὶ 

τὸν προφήτην Ἰεζεχιὴλ, πυρποληθέντος καὶ τοῦ ναοῦ ὑπὸ Να- 

βουζαρδάν: ἡγεμόνα δὲ καθιστᾷ τῶν ἐπιλοίπων Ἰουδαίων τὸν 

Σεδεχίαν, ὅρχους λαθὼν χατὰ θεοῦ περὶ τοῦ μὴ ἀποστατῆσαι" 

ἀλλ᾽ ἐπὶ ἔτεσιν ἐννέχ τούτους φυλάξας, καὶ τὰς ἐτησίους εἰσ- 

φορὰς παρέχων, μετὰ ταῦτα ἀπέστη, καὶ θεὸν χαὶ Ναθουχο- 

δονόσορ ἀγνωμόνως παραλογισάμενος " ἐφ᾽ ᾧ καὶ παροομᾷ τοῦ- 

τον κατὰ τῆς Ἱερουσαλήμ ὃς καὶ τὴν πόλιν χειροῦται καὶ 

τὸν ναὸν, διαρχέσαντα ἔτη χατὰ τὸν ἀπαρτισμὸν υχδ΄ ἥμισυ, 
- “ο“ ι Ἁ τὸ τὲ τ εδε) ᾽ὔ ν᾿ 4Ὸ: » Ψ' ᾽ν Υχ 2 ὶ 

εὐ πυρί, χαὶ τοὺς παῖιὸσς ὠξόξκίου χατοπῖν αὐυτοὺυ ἄνεξειλξ, κα 

[ὁ 
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αὐτὸν τυφλώσας χαὶ πέδαις περιδαλὼν ἅμα παντὶ τῷ λαῷ εἰς 

Βαδυλῶνα κατάγει, Γοδελίαν υἱὸν ᾿Αχιθὰν τῶν ἐπιλοίπων χα- 

ταστήσας ἡγεμόνα, ὃν καὶ ἀνελόντες οἱ χαταλειφθέντες ἀνα- 

χωροῦσιν εἰς Αἴγυπτον, ἔνθχ χαὶ διαφθείρονται, ζηλωταὶ τῆς 

Αἰγυπτιακῆς γενόμενοι δεισιδαιμονίας. 

Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι χρόνοις ὕστερον ἑδδομήκοντα, ἐπὶ Δαρείου 

τοῦ Περσῶν βασιλέως ἀπολυθέντες, εἰς Ἱεροσόλυμα ἦλθον, καὶ 

τήν τε πόλιν χαὶ τὸν ναὸν αὖθις ἀνενεώσαντο. Ἰστέον δὲ ὡς 

τρίτον ὁ Ναδουχοδονύσορ τὰ Ἱεροσόλυμα ἐπόρθησε, πρῶτον μὲν 

ὅτε ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει ᾿Ελιακχεὶμ,, ἐν ἔτει πρώτῳ τῆς αὐτοῦ βα- 

σιλείας " δεύτερον δὲ, ὅτε ἐν τῷ τρίτῳ μηνὶ ᾿Ἰεχονίου ἀνῆλθε 
χαὶ αἰχμαλώτους ἔλαθες σὺν ἑτέροις πολλοῖς Δανιὴλ καὶ τοὺς 

τρεῖς παῖδας, ὄγδοον ἔτος ἄγων τῆς βασιλείας " τρίτον ὅτε ἐν 

τῷ ἑνδεκάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Σεδεκίου ἀνελθὼν τόν τε ναὸν 

ἐνέπρησε, κἀχεῖνον τυφλὸν καὶ αἰχμάλωτον ἀπήγαγεν, ἐννεα- 

χαιδεχάτῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ βασιλείας. Ναδουχοδονόσορ, ὁ Βα- 

βυλωνίων χαὶ ᾿Ασσυρίων βασιλεὺς, ἔτη τεσσαράχοντα τέσσαρα" 

τούτῳ ὅραμα ἰδόντι ὁ προφήτης Δανιὴλ ἐπιλύει" ἔφησε γὰρ 

τὴν μὲν χρυσῆν χεφαλὴν εἶναι τοῦ ἀνδριάντος τὴν αὑτοῦ χαὶ 

τῶν αὐτοῦ προγόνων, ἤγουν τῶν ᾿Ασσυρίων βασιλείαν - τὰς 

ἀργυρέας δὲ χεῖρας δύο τινὰς βασιλεῖς τοὺς τὴν τῶν Μή- 

δων χαὶ τῶν Περσῶν βασιλείαν χκαθέξοντας τὴν τῶν Βαθυ- 

λωνίων ἀρχήν" ὁ δὲ χαλκὸς, ἐκ δυσμῶν ἐπαναστήσεσθαι βα- 

σιλέα μηνύει, τὸν χαὶ τοὺς δύο βασιλεῖς ἐξελάσαντα " τὸν 

δὲ σίδηρον, τὴν ὕστερον ἐπικρατήσασαν βασιλείαν μηνύειν πά- 

σὴς γενεᾶς, ἤγουν τὴν τῶν Ῥωμαίων: διὸ χαὶ αὐτὸς ὁ Δανιὴλ 

χαὶ οἱ τρεῖς παῖδες ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἐτιμήθησαν. 

Μαροδὰχ υἱὸς αὐτοῦ ἐδασίλευσεν ἔτη ἕξ. Βαλτάσαρ ὁ ἀ- 

δελφὸς αὐτοῦ ἔτη δ᾽" οὗτος ἀσεθὴς ὧν τοῖς σχεύεσι τοῦ ναοῦ 

περὶ πότον χαὶ μέθας ἐχρῆτο μετὰ τῶν αὐτοῦ παλλαχῶν - ὃς 
ἐλ λῤνῶ; 

χαὶ ἐν τῷ συμποσίῳ ὁρᾷ σχιὰν χειρὸς γράφουδαν ἐν τῷ τοί- 
ὲ νι 
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χῳ Μανὴ Θεχὲλ Φαρὲς, ἃ μόνος ὁ Δανιὴλ ἡρμήνευσεν εἰπών: 

ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς ἐπλήρωσε τὴν βχσιλείαν σου. 

χαὶ μετ᾽ οὐ πολὺ Κῦρος ὁ Περσῶν βασιλεὺς καὶ Δαρεῖος ὃ τῶν 

Μήδων χαὶ ὁ ᾿Αστυάγης ἐπιστρατεύσαντες καταλύουσι τὴν τῶν 

Βαδυλωνίων ἀρχὴν, καὶ Κῦρος μὲν τὴν Βχδυλῶνα ποιησάμε- 

γος ὑπὸ χεῖρα, Περσίδος τε χαὶ τῆς ὅλης ᾿Ασίχς ἐθασίλευσςε 

Δαρεῖος δὲ τὴν τῶν Μήδων εἶχεν ἀρχήν" συνῆν δὲ αὐτῷ καὶ 

Δανιὴλ, ὅτε ἐν τῷ λάκκῳ τῶν λεόντων βληθεὶς ἀθλαθὴς ἐτη- 

οἥθη, καὶ διὰ τιμῆς πολλῆς τῷ Δαρείῳ ἦν. 

Τοῦ δὲ Δαρείου τελευτήσαντος, Κῦρος τὴν πᾶσαν χατέσχε 

βασιλείαν, συνήφθη δὲ χαὶ τῇ γυναικὶ Δαρείου Δαρδάνῃ " οὗτος 

μετὰ ἑόδομήκχοντα ἔτη τῆς αἰχμχλωσίας τῶν Ιουδαίων εἰς 

Βαθυλῶνα, προστάσσει ἐπιστρέψαι τὸν λαὸν εἰς Ἱεροσόλυμα, τὴν 

ἡγεμονίαν χαρισάμενος Ζοροθάδελ᾽ ἡ δὲ τῆς ἐλευθερίας αἰτία ἦν 

αὕτη. Κροῖσος ὁ Λυδῶν βασιλεὺς ἐπαρθεὶς εἰς εὐτυχίαν, ὅτι τὰς 

πλησίον αὐτοῦ ἐπαρχίας ὑ έταξε, χαὶ τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει 

Κύρου ἀναμαθὼν παρὰ τῶν ἰδίων τὴν ᾿Αστυάγους ἐπὶ Λυδίαν ἐ- 

πιδρομήν, καὶ ἀγανακτήσας δηλοῖ Κύρῳ, ἢ παραχωρῆσαι αὐτῷ 

τῆς αὐτοῦ βασιλείας, ἢ δέξασθαι αὐτὸν πολεμήσοντα. Ὃ δὲ ταῦ- 

τα δεξάμενος, χαὶ πτοηθεὶς τὴν εὐτυχίαν Κροίσου ἠδουλήθη 

φυγεῖν" ἡ δὲ γυνὴ Δαρδάνη τὰ περὶ τοῦ προφήτου Δανιὴλ αὐτῷ 

ἀνεγνώρισεν, ὡς ἦν διὰ τιμῆς τῷ Δαρείῳ χαὶ ἐν πᾶσι πολέμοις 

παρὰ τοῦ προφήτου ἐμάνθανεν εἴτε νικᾷ, εἴτε οὔ, χαὶ ὡς γεγη- 

ραχκὼς νῦν ἰδιάζει εἰς Μωαδίτιδα γῆν. Ὁ δὲ Κῦρος πέμπει 

τοὺς ἄξοντας τὸν Δανιήλ. Κροῖσος δὲ εἰς Δελφοὺς πέμψας μετὰ 

πολλῶν δώρων ἐπυνθάνετο εἰ νικᾷ Κῦρον καὶ ἐδόθη αὐτῷ χρησμός: 

Κροῖσος τὸν ἽΛλυν διαδὰς μεγάλην ἀρχὴν χαταλύσει. Ὁ δὲ 

προφήτης ἐλθὼν πρὸς τὸν Κῦρον, καὶ ἐρωτηθεὶς εἰ νικᾷ Κροῖσον, 

ἀγεδάλλετο εἰπεῖν: καὶ ὁ Κῦρος ἀγαναχτήσας ἐνέθαλεν αὐτὸν 

εἰς τὸν λάκχον τῶν λεόντων, χαὶ ἀθλαδῇ ἰδὼν ἀνήγαγε, χαὶ 

προσέπεσεν αὐτῷ λέγων " ἥμαρτον εἰς σὲ, ἀλλ᾽ εὖξαι τῷ Θεῷ σου 
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χαὶ εἰπέ μοι εἰ πολεμήσῳ Κροίσῳ. Καὶ ὁ Δανιὴλ εὐξάμενος 

εἶπεν αὐτῷ - Νικᾷς τὸν Κροῖσον καὶ λαμόάνεις αἰχμάλωτον, 

ὅτι περὶ σοῦ εἶπεν ὁ Θεὸς διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου ταῦτα 

ὅσα γέγραπται. Ἵ καὶ ἀχούσας ὁ Κῦρος ἔπεσεν ἐπὶ τοὺς πόδας 

Δανιὴλ λέγων" ζῇ κύριος ὁ Θεὸς μου “ ἐγὼ ἀπολύσω ἐκ τῆς 

ἐμῆς ἀρχῆς τὸν Ἰσραὴλ ἵνα λατρεύσωσι τῷ Θεῷ αὐτῶν ἐν Ἱεροσο- 

λύμοις. Καὶ ὁπλισάμενος παρετάξατο τῷ Κροίσῳ, Κροῖσος δὲ ἐπὶ 

τῷ ἰδίῳ συμφέροντι τὸν χρησμὸν δεξάμενος, ἐξῆλθε μετὰ πολλῆς 

δυνάμεως, χαὶ τὸν Λλυν διαθὰς συνέχρουσε Κύρῳ καὶ ἡττηθεὶς 

φεύγων συνελήφθη ζῶν, καὶ ἀπώλετο τὸ πλῆθος αὐτοῦ μυριάδες 

τετραχόσιχι, καὶ ὁ Κῦρος αὐτὸν αἰχμάλωτον εἰς Περσίδα ἤγαγε 

χαὶ ἐπὶ ξυλίνου τρίποδος ἐφ᾽ ὕψους δεδεμένον ἐθριάμοευσε" καὶ 

τοὺς Ἰουδαίους ἀπέλυσεν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀπελθεῖν, Ζοροδάδελ 

ἡγουμένου αὐτῶν. Πλεῖστοι δὲ αὐτῶν ἐχεῖ κατελείφθησαν φόθῳ 

τῶν γειτονούντων ἐθνῶν ἐν ἹἹξροσολύμοις καὶ πόθῳ ὧν ἐκτήσαντο 

χτήσεων. Οἱ δὲ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀνασωθέντες πάσῃ σπουδῇ τὸ 
’ ἘΞ ’ . Α Α ᾽ - ε ’ ᾽ , 

τεῖχος τῆς πόλεως καὶ τὸν ναὸν ἀνεγεῖραι ἀπήρξαντο " ἄλλα μή- 

πῶ τελειωθέντων τῶν ἔργων, θνήσκει Κῦρος κρατήσας ἔτη λά. 

Καμθύσης ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη δύο: οὗτος χαὶ τὴν Αἴγυπτον 
»,"»ἬἜἬ ᾿ δὲ “ἃ » ,ὕ ἐἄ ΒΕ. τό ὔ ο; ΡΝ ᾿ ὃ 

προσελάδετο᾽ πονηρὸς δὲ ὧν ἀπείργει τοὺς ᾿Εοραίους τῆς οἰκοῦο- 

μῆς, ὅτε καὶ τὰ χατὰ ᾿Ιουδέθ χαὶ Ὀλοφέρνην ἐγένετο. ᾿Επὶ τού- 

του λόγος ἀχμάσαι καὶ Πυθαγόραν τὸν Σάμιον. Δαρεῖος ὁ Ὑστά- 
Μ , ’ »εο»᾿νΝ , ᾿ὕ ᾿ 4 " ΈΡ 

σπου ἔτη λς΄. τούτου τῷ δευτέρῳ ἔτει ἀνελθὼν πρὸς αὐτὸν Ζο- 

ροθάθελ διὰ τινῆς αὐτῷ ἦν, καὶ δεηθεὶς ἄδειαν χαὶ χρήματα 

ἔλαδεν εἰς ἀνάκτισιν τοῦ ναοῦ χαὶ τῆς πόλεως Ἱερουσαλὴμ 
᾿ “ , ε στὰ , δὲ ΜΉΝ, »“ γ, 6 6 λ 

χαὶ πλεῖστα σχεύη ἱερά " συνέρχονται δὲ τούτῳ τῷ Ζοροοάθε 

χαὶ ὅσοι εἰς Ββαδυλῶνα πρώην χατελείφθησαν, ὧν ὁ ἀριθμὸς ἐκ τῆς 
᾽ “ “ λυ ε, 4 

Γούδα φυλῆς καὶ τῆς Βενιαμίτιδος μυριάδες δύο χαὶ ἑξήκοντα καὶ 
᾿ ε “ 4 

τετραχόσιοι " λευῖται τέσσαρες καὶ ἑόδομήχοντα" γυναῖκες καὶ 
,ὕ ς ’ 

παῖδες μυριάδες τέσσαρες καὶ ἑπτακισχίλιοι τεσσαράχοντα δύο" 
4 ’ὔ Η 4 ε ᾿ 

εἶχον δὲ καμήλους τετρακοσίας τριάχοντα πέντέ χαὶ ὑποζύγια 
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πενταχισχίλιχ πενταχόσια εἴκοσι πέντε. Καὶ ἀνῳχοδομήθη ὃ 

γαὸς παρὰ Ζοροθάδελ, Σιωσῇ ἀρχιερέως χαὶ παντὸς τοῦ λαοῦ, ἔτει 

δευτέρῳ τῆς βασιλείας Δαρείου τοῦ Ὑστάσπου, ὅτε καὶ τὰ ἐδ- 

δομήχοντα ἔτη τῆς ὑπὸ Ναθουχοδονόσορ αἰχμαλωσίας ἐπλης- 
ρώθησαν : 

Ξέρξης ὁ τούτου παῖς ἔτη εἴχοσι χαὶ ὀχτὼ, γίνεται δὲ 

χαὶ τῆς πρὸς Ἑύραίους εὐνοίας διάδοχος: ἐπὶ τούτου "Εσδρας 

ἦν ἐνδόξως πρωτεύων ὁ σοφὸς ἀρχιερεὺς, ὃς καὶ γνώριμος χα- 

ταστὰς τῷ Ξέρξῃ χαὶ αἰτήσας καὶ λαθὼν πλῆθος οὐχ ὀλίγον τῶν 

ἐναπομεινάντων ἱΕύραίων εἰς Βχουλῶνα χατῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα, 

καὶ Νεεμίας τις Ἑδρχῖος πλούσιος εἰς ἹΞ ροσόλυμα ἐπανῆλθε, 
ΨΞ φ΄ χαὶ χρήμασι πολλοῖς διὰ τάχους τὰ τείχη ἀνήγειρε, κἀκεῖ 

γηράσας θνήσχει. 

᾿Αρταξέρξης ὁ Μαχρόχειρ, υἱὸς αὐτοῦ ἔτη τεσσχράχοντα 

ἕν᾽ ἐπὶ τούτου τὴν Ἐσθὴρ ἱστορεῖται γενέσθαι. Ξέρξης ὁ υἱὸς 

αὐτοῦ, υῆνας δύο. Σογδιανὸς μῆνας ζ΄. Δαρεῖος ὁ Νόθος ἔτη 

ιθ΄, ἐπὶ τούτου Δημόκριτος ὁ Αὐδηρίτης καὶ Σωχράτης ὁ ᾿Α- 

θηναῖος φιλόσοφος, καὶ ἰατρὸς Ἱπποχράτης ὁ Κῷος. 

᾿Αρταξέρξης ὁ Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος ὁ Μνήμων, ἔτη 

υδ΄. ἐπὶ τούτου Πλάτων ὁ φιλόσοφος ἤκμαζε καὶ Ξενοφῶν. 

1, [᾿Αρταξέρξης ὁ Ὦχος ἔτη χβ΄. ἐπὶ τούτου ἐπαύθη ἡ δυναστεία 

,. τῶν Αἰγυπτίων, ἀρξαμένη μὲν ὑπὸ τοῦ τρεισχαιδεχάτου ἔτους 

Ιαχὼσ τοῦ πατριάρχου, λήξασα δὲ τῷ δωδεχάτῳ ἔτει τούτου 

τοῦ 'Ὥχου, διαρκέσασα ἔτη. χίλια ἑξαχόσιχ ἑξήχοντα ἕν. "Αρ- 

σὴς ὁ Ὥχου ἔτη ὃ΄. Δαρεῖος ὁ ̓ Αρσάχης ἔτη ἕξ’ ἐπὶ τούτου ᾿᾽Ἄρι- 

στοτέλης ἤχμαζε χαὶ Σπεύσιππος χαὶ Ξιενοχράτης οἱ φιλόσοφοι. 

᾿Αλέξανδρος ὁ Μακεδὼν, μετὰ τὸ ἀνελεῖν τὸν Δαρεῖον τοῦτον 

χαὶ χαθελεῖν τὴν Περσῶν ἀρχὴν τελείως, ἔτη ὀκτὼ, καὶ πρὸ 

τούτου ἔτη τέσσαρχ᾽ ὑπαγόμενος τὴν ᾿Ασίαν, ὑποτάξας χαὶ 

δουλωσάμενος Ελλήνων φυλὰς δεχατρεῖς, καὶ βαρδάρων ἔθνη χβ΄. 

ἐτελεύτησε δὲ χατὰ τὴν Βαδυλῶνα ἐν ἔτει ἀπὸ κτίσεως χόσυου 
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εξζ. Μετὰ θάνχτον ᾿Αλεξάνδρου διενείμαντο τὰς ὑπαχθείσας 

ἐχείνῳ χώρας χαὶ πόλεις οἱ ἐχείνου στρατηγοὶ καὶ σωματοφύ- 

λαχες, καὶ τῶν μὲν ἄλλων τῆς ᾿Ασίας μερῶν ἄλλοι ἐθχσίλευσαν, 

μεθ᾽ ὧν χαὶ Συρίας Σέλευχος ὁ Νικάνωρ, Αἰγύπτου δὲ καὶ ᾿Αλεξαν- 

δρείας οἱ Αντίοχοι (810) ἐρασίλευσαν, ὧν πρῶτος Πτολεμαῖος ὁ Λά- 

γος" οὗτος ἐδασίλευσεν ἔτη μ., καὶ ἐχστρατεύσας πορθεῖ τὰ ἹἽερο- 

σόλυμα καὶ λείαν πολλὴν καὶ αἰχμαλώτους λαδὼν εἰς Αἴγυπτον 

ἐπανέρχεται χαὶ θνήσχει. Πτολεμαῖος υἱὸς αὐτοῦ ὁ Φιλάδελφος 

ἔτη λθ΄, οὗτος τὰς τῶν ᾿Εὐραίων γρχφὰς εἰς τὴν “Ελλάδα μετή- 

νεγχε διὰ τῶν Ο΄ ἀνδρῶν, Δημητρίου τοῦ Φαληρέως τῷ πράγμια- 
» 

τι ἐσπουδαχότος, Ελεαζάρου τη)ιχαῦτα ἀοχιερατεύοντος. 

Πτολεμαῖος ὁ Εὐεργέτης ἔτη εἴκοσι ἕξ- ἐπὶ τούτου Ἰησοῦς 

ὁ τοῦ Σιρὰχ ἐγνωρίζετο . Πτολεμαῖος ὁ Φιλοπάτωρ ἔτη δεκαε- 

πτά᾽ οὗτος προσέταξε πάντχ τὸν ἐν Αἰγύπτῳ αἰχμάλωτον 

τῶν 'Ἑδραίων δῆμον ὑπὸ πενταχοσίων ἐλεφάντων οἴνῳ λιοανωτῷ 

μεθυσθέντων ἀποφθαρῆναι" εὐξαμένου δὲ τοῦ πλήθους πρὸς τὸν 
ῷ φν ἵν Ψ ᾽ Α » δ} οὶ Ξ ι ἈῚ ᾽ ’ 

θεὸν, οἱ ἐλέφαντες εἰς τοὺς ἰδίους στρατιωτας καὶ τοὺς Αἰγυπτί- 

ους ἐμπηδήσαντες πολὺ πλῆθος αὐτῶν ἐθανάτωσαν, οἱ δὲ ᾿Ιου- 
"Ὁ " 9 . Α 

δαῖοι σωθέντες ἀπελύθησχν εἰς τὰ ἴδια. 
Ἁ 2 

Πτολεμαῖος ὁ ᾿Επιφανὴς ἔτη εἴκοσι τέσσαρα. 
ῖ Ψ, 

Πτολεμαῖος ὁ Φιλομήτωρ ἔτη λέ. ἐπὶ τούτου ᾿Αντίοχος ὃ 
΄ὔ. τῆς Συρίας βασιλεὺς ὁ ᾿Επιφανὴς τὰ Ἱεροσόλυμα παραλαθὼν, 
Α Ν )ὕ ἔῃ ΠΑΣΝ ΠΡ Ὰ, αν “ ἢ ἢ ᾿ ᾿ 

τὰ ἰουὸδαίων εἰ μια συγχεεὶν φπειρατο, οὔῷ χαύ τὰ γμᾶτα τοὺς 

΄οω , 

ἑπτὰ Μαχκαθαίους χαὶ τὴν αὐτῶν μητέρα καὶ τὸν διδάσχαλον 

᾿Ελεάζαρον ἐτελέσθη. 
" Ἂ 5 τῸὋ "Ὁ ε . ,ὔ 

Ἐν ἐχείνοις τοῖς χαιροῖς Ὑρχανὸς χαὶ ᾿Αριστόδουλος ἱερά- 
ι ου ἣ ψζὰ -ὦ ὔ Ν ὔ Ε) 

τευον, χαὶ τῷ μὲν Ὑρχανῷ συνεμόχε!: τὸ δημοτικόν, ᾿Αριστο- 

θούλῳ δὲ οἱ ἱερεῖς. Ὀνίας δέ τις ἱερεὺς δίκαιος, ὃς χαὶ δε 
᾽ π . 3 Θοίαν ἔλυσεν ἦν" κ γαῖ ᾿ ἢ ᾿ ὀνγᾷν θ ἙΚΑϑΣ 

εὐχῆς ἀνομῶι ἔλυσεν, ἠναγκάζετο περὶ νίχης εὔξασθαι" ὁ 
δὲ " Ἷ τὰ ἸΌΝ ἽΝΈΑΝ ῈΣ οἷ Ὁ δή Α αὐ τῶν , 
ὁ ηὔξατο λέγων, Θεξ ὀέσποτα, μνυὴητεὲ τῷ ὁήμῳ κατὰ τῶν ἱερέων 

ἕω ε - ᾿ “ Υ ᾽ 
σου, μήτε τοῖς ἱερεῦσι χατὰ τοῦ δήμου σου βοήθει. Καὶ εὐθέως 

«-.-. .,,,....9 
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αὐτὸν ἐλίθαξαν " ἡ δὲ θεία δίκη κατ᾽ αὐτῶν παρευθὺ τὸν Πομπή- 

ἴον Μάγνον στρατηγὸν Ῥωμαίων ἐπήγαγεν, ὃς τὴν πόλιν αὐτῶν 

ἐπόργησε- τούτῳ δέδωχε δῶρον “γρχανὸς ἄμπελον χρυσῆν δια- 
᾽ 

χοσίων ταλάντων, τὴν ἀρχιεοωσύνην παρ᾽ αὐτοῦ ἐγχειρισθείς. 

Πτολεμαῖος ὁ Φούσχων ἔτη ιβ΄, Πτολεμαῖος ὁ χαὶ ᾿Αλέξαν- 

ὃρος ἔτη ί. Πτολεμαῖος ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἔτη ἡ. Πτολεμαῖος 

ὃ “Διόνυσος ἔτη χθ΄. Ὁμοῦ τὰ τῶν Πτολεμαίων ἔτη σνή. 

Κλεοπάτρα θυγάτηρ τοῦ Πτολεμαίου τούτου ἔτη κβ΄. τῷ τε- 

τάρτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτῆς χατελύθη ἐν Ρώμῃ ἡ ὑπατεία, 

καὶ γέγονεν αὖθις μοναρχία, Γαΐου Ἰουλίου Καίσαρος πρώτου 

τὴν ἀρχὴν ἑαυτῷ περιθεμένου, ὅτε δὴ καὶ Διόδωρος ἤκμαζεν ὁ 

ἱστοριχός. Τῆς γοῦν Κλεοπάτρας τέσσαρα μόνα ἔτη ἐπὶ τῆς βα- 

σιλείας λογιστέον, τὰ δὲ λοιπὰ δέχα χαὶ ὀχτὼ, εἰ χαὶ ἐν τῇ 

οἰχείαᾳ χώρᾳ ἦρχεν, ἀλλὰ χαὶ ταῦτα ἐπεὶ μετὰ τὴν ἀνάρρησιν 

1 ουλίου, τῇ μείζονι ἀρχῇ προσθετέον ὡς πάντα ὑποταξάσῃ καὶ 
αὐτὴν τὴν Αἴγυπτον. 

: - 
Ἐνταῦθα καλὸν τὴν ἱστορίαν ἀνχποδίσαντα περὶ τῶν Ῥω- 

μαίων διχλαθεῖν ὅθεν ἕλχουσι τὰς τοῦ γένους πηγᾶς" ἔχει δὲ 

οὕτως. Αἰνείας ὁ Φρὺξ μετὰ τὴν τῆς Τροία: ἅλωσιν, φεύγων 
᾿ “Ὁ 

ὃν ὑπὸ τῶν “Βλλήνων Φρυγίας βασιλέα ᾿Αντήνορα, ἐξώρμησεν εἰς «ἢ 

Γταλίχν πρὸς Λατῖνον τὸν Τηλέφου υἱὸν, χαὶ σὺν αὐτῷ πολε- 

υἦσας Ῥουστύλοις ἡττήθη, ὁ δὲ Λατῖνος ἐν τῷ πολέμῳ ἐσφά- 

ὙὯ ὕστερον δὲ λχοὼν βοήθειαν παρὰ Εὐάνδρου χαὶ τοῦ υἱοῦ 

αὐτοῦ Πάλαντος, οἰκούντων ἐν Ἰταλίᾳ παρὰ κώμην Βαλεντίαν, 

χαὶ συμμίξας Ῥουστύλοις, ἐνίκησεν αὐτοὺς, ἀνελὼν χαὶ τὸν βα- 

σιλέα αὐτῶν Τύρνον, χαὶ γαμεῖ τὴν θυγατέρα Λατίνου Λαδινίαν 

Διδὼ, καὶ ἀπέθετο ἐκεῖ τὸ Παλάδιον ξόανον, χαὶ χρατεῖ ἔτη τρία. 

᾿Ασκάνιος ὁ ἀπὸ Κρεούσης θυγχτρὸς Πριάμου υἱὸς αὐτοῦ, 

11" ἔτη λή. καὶ κτίζει χαὶ αὐτὸς μεγάλην πόλιν!, » καὶ ὠνόμασεν 

Αὐἰλθανίαν, ἐν ἢ χαὶ τὸ Πχλάδιον ἀπέθετο χαὶ τὴν βχσιλείαν 
7 Ξ 

χατέθετο. 
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Σίλοιος ἕτερος υἱὸς Αἰνείου ὁ ἀπὸ ᾿Αλθανίας τῆς θυγατρὸς 

Λατίνου, ἔτη χθ΄. Αἰνείας υἱὸς αὐτοῦ ἔτη λά. Λατῖνος ἔτη μὲδ΄. 

Αὐλόας ἔτη νζ΄. ΓἼΑΛπυτος, ἔτη χς΄. Κάπυς ἔτη χή. Κάρπεντος 
Μ ’ γ 3, ᾽ 7 ,᾿᾽ " Σ ῇ Μ 

ἔτη ιγ. Γιδέριος ἔτη ἡ. ᾿Αγρίππας ἔτη μά. ᾿Αρεάχουλος ἔτη 

ιθ΄, ᾿Αδέντιος ἔτη λ΄. Προχανὸς ἔτη κγ΄. ᾿Αμούλιος υἱὸς αὐτοῦ 

ἔτη μβ΄. Οὗτος Νομήτορα τὸν πρῶτον ἀδελφὸν ἀπωσάμινος, 

Θίου ἐν τοῖς ἰ- ἀνοσίως ἐθασίλευσε, καὶ ὁ Νομήτωρ ἡσύχως ἐ 

δίοις χτήμασιν, οὗ καὶ περιεφρόνει ὁ ᾿Αμούλιος ὡς ἀργοῦ" τὸν 

δὲ υἱὸν αὐτοῦ Ἤγεστον ὑφορώμενος δολοφονεῖ, τὴν δὲ ἀδελφὴν 

Η γέστου Ρέαν Σιλοίαν τὴν καὶ ᾿Ελίαν ἱέρειαν ἐποίησε τοῦ Αρε- 

ως, ἥτις χαὶ ὑπὸ στρατιώτου φθαρεῖσα δίδυμα ἔτεχε βρέφη. 

Τούτου γνωσθέντος ᾿Αμουλίῳ͵, αὐτὴ μὲν εὐθέως χαθείρχθη εἰς 

βάσανα, τὰ δὲ βρέφη τοῖς τοῦ ποταμοῦ Θύμόριδος ρεύμασιν 

ἀπερρίφθη. Ῥῶμος ἦσαν καὶ Ρῆμος αὐτοῖς τὰ ὀνόματα. Χει- 

μῶνος δὲ ὄντος καὶ τοῦ ποταμοῦ τοὺς πλησίον τόπους ἐπικλύ- 

σαντος, εἶτα τοῦ ὕδατος ὑποχωρήσαντος, εὑρέθη τὰ βρέφη ἐπὶ 
. “«Ὁ 9 ἢ “ ᾿ ’ὔ , ἦ 

ξηρᾶς ἐγγὺς ἱεροῦ Πανός. Λαυρεντία δέ τις βόσκουτα ποίμνιον 

ἰδοῦσα τὰ βρέφη ἥρπασε καὶ ὡς ἴδια ἐξέθρεψεν " ἃ καὶ ἀνδρω- 

θέντα, οὐ μιχρᾶς τόλμης ἥπτοντο, τῇ ἰσχύϊ θαρροῦντες, χαὶ ληΐ- 
Α τω , ᾽ ,ὔ 21. -“ Ὕ , Α 

ζοντες τοὺς τῶν γειτόνων ἀγρούς. Ἐν μιᾷ οὖν συνέθη τὸν Ρῆμον 

ἀταχτοῦντα συσχεθῆναι ὑπὸ Νομήτορος, ὅν εἰς ἐξέτασιν ἀγαγὼν, 
Ἁ , χαὶ εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ νέου ὁρῶν οὐκ ἔφερε κολάζειν, ἡ 

γὰρ φύσις τὸ ἴδιον αἷμα ἠλέει, καὶ μάλιστα εἰπόντος τοῦ Ρήμου 

ἔχειν χαὶ ἀδελφὸν ὁμότοκον" τοῦτο ἀχούσας Νομήτωρ, καὶ εἰς 

ἔννοιαν ἐλθὼν τῆς ἐχθέσεως τῶν παίδων, καλεῖται Σταίφυτον 

χαὶ Λαυρεντίαν τὴν αὐτοῦ γαμετὴν, οἷς χαὶ χοινολογησαμένου, 

τὸ λανθάνον ἡ τύχη ἐξέφηνε. Καὶ εὐθέως ἀπέλυσε τὸν Ρῆμον͵ 

συγγνώμην δῆθεν δοὺς τῇ νεότητι εἶτα ἐξέφηνε τοὺς νέους τῆς 

θυγατρὸς αὐτοῦ Σιλοίας ὑπάρχειν τέκνα, ἥτις δεσμοῖς καὶ βα- 

σάνοις καθεῖρχτο - ἅ καὶ μαθόντες οἱ παῖδες χαὶ τινας προ- 

σεταιρισάμενο!: ἄφνω εἰσπηδῶσιν εἰς τὰ βασίλεια, καὶ τὸν μὲν 



ἐφ᾽ ᾧ τοὺς μὲν ἄρρενας τοῖς ἔξω γενέσθαι φοδεροὺς, τὰς δὲ 
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Αἰ μούλιον κατασφάττουσι ξίφει, τὸ δὲ χράτος τῶν ᾿Αλθανῶν τῷ 

πάππῳ Νομήτορι καὶ τὴ μητρὶ Σιλθίᾳ παραδεδώχασι. 

Νομήτωρ ἐθασίλευσεν ἔτη δύο. Ῥῶμος καὶ Ρῆμος οἱ ἀδελφοὶ 

ἔτη λ΄. καὶ ἑπτά. Οὗτοι ἔχοντες πόθον τῆς κώμης βαλεντίας καὶ 

τοῦ ἱεροῦ Πανὸς περὲ τὸ ρεῖθρον τοῦ Θύμθριδος τὸ διαφυλάξαν 

αὐτούς, ἐτείχιζον πόλιν σὺν τάχει, ἀρξάμενοι ἀπὸ τοῦ Καπετω- 

λίου, ἔνθα ἦν ἡ χεφαλὴ Ἰλίου γίγαντος, πάλαι δριμὺ Ολέπουσα, 

ὡς θρόμθου αἵματος ἔτι ὄντος ἐν αὐτῷ τοῦ δὲ Ῥώμου ἐπὶ 

τούτῳ ταρασσομένου σὺν παντὶ τῷ πλήθει, μάντις τις ἔπαυσεν 

αὐτοὺς τῆς δειλίας, εἰπὼν ἐπικρατήσειν τὴν πόλιν ὅλης: τῆς 

γῆς, ὅν τρόπον ὑπερέχειν τὴν χεφαλὴν ὅλου τοῦ σώματος" χαὶ 

εἰς εὐθυμίαν ἐλθόντες ἤρξαντο χτίζειν ἀπὸ τοῦ τόπου τῆς αὐ- 

τῆς χεφαλῆς " πρῴην δὲ πολίχνιον ὑπῆρχε ὑιχρότατον τοὔνομα 

Παλάντιον, ὅπερ Πάλας υἱὸς Εὐάνδρου ἔκτισεν οὖσαν κώμην Βα- 

λεντίαν " καὶ συνήθροισεν οἰκήτορας, οἵ καὶ προθύμως συνήρχοντο, 

διὰ τὸ ἄσυλον: ἐπέτρεπε δὲ ἕκαστον φέρειν τῆς ἰδίας χώρας 

γῆν ὥστε ἐπιποθεῖν ὡς ἰδίαν πατρίδα. Λαδὼν δὲ σάλπιγγα 

Ῥῶμος, καὶ ἀναδὰς εἰς ὕψος, πάσης τελετῆς ἡγησάμενος, τὸ 

τῆς πόλεως ἐξεθόησεν ὄνομα πολιτικὸν, Ρώμη, ὅθεν καὶ Ρω- 

μαῖοι ἐκλήθησαν. 

Μετὰ τοῦτο ζεύξας ταῦρον μετὰ δαμάλεως περιῆλθε τὸ 

,. τεῖχος, τὸν μὲν ταῦρον ὡς ἄρρενα ἐπὶ τὴν τοῦ πεδίου ἔχων 

πλευράν, τὴν δὲ θήλειαν δάμαλιν ἐπὶ τὸ τῆς πόλεως μέρος, 
- 

θηλείας τοῖς ἔνδον γονίμους. Καὶ βῶλον λαδὼν ἔξωθεν ἐπὶ τὴν 

πόλιν ἠχόντισεν, οἰωνισάμενος διὰ παντὸς ἐκ τῶν ἔξωθεν αὐτὴν 

ἐπαύξεσθαι" καὶ τὸν βασιλικὸν οἶκον Πάλχντος Παλάντιον λε- 

γόμενον ἀνενέωσε, χαὶ μέγιστον ναὸν τῷ Διΐ χτίσαντες, Καπε- 

τώλιον ἐχάλεσαν ρωμαϊστί, ὅ ἐστι Κεφαλὴ τῆς πόλεως" καὶ τὸ 

Παλλάδιον ἀπὸ Σίλθης ἀγαγόντες αὐτόθι ἀπέθεντο. 

Εἰς διαφορὰς δὲ καὶ ἔχθρας ἐλθόντες οἱ ἀδελφοὶ χακχῶς 
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διῆγον, ὅθεν καὶ ἀνεῖλς τὸν Ρῆμον ὁ Ρῶμος" καὶ ἔκτοτε οὐκ 

ἐπαύετο σειομένη πᾶσα ἡ πόλις, καὶ ὁ δῆμος ἐστασίαζε, χαὶ 

πόλεμοι ἐμφύλιοι ἐγίνοντο, ἐφ᾽ ᾧ χαὶ ἀθυμοῦντος Ρώ ἱ μοι ἐμῳ γίνοντο, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἀθυμοῦντος Ρώμου καὶ 

τὴν τοῦ ἀδελφοῦ σφαγὴν αἰτίαν γενέσθαι τῶν τηλικούτων 

χαλεπῶν ἐπιγνόντος διὰ τινος, χαὶ ὡς εἰ μὴ συγχαθήτῃ [ τῷφ. 

Ρώμῳ ὁ Ρῆμος ἐπὶ τῷ βασιλιχῷ θρόνῳ, οὐ παύσεται τὰ χακά" 
ὑθὺὲ “  Ν , ὅν ’ , "ΤΠ - εὐθὺς χρυσοῦν ἀνδοιάντα τοῦ ΡῬήμου χατασχευάσας ἐνέθηχς τῷ 

θρόνῳ ἔνθα ἐχάθητο, χαὶ οὕτως τὸν ὑπόλοιπον διὴξε χρόνον 

συγκαθημένης αὐτῷ τῆς τοῦ ἀδελφοῦ στήλης, χαὶ τὰ χαχὰ 

ἐπαύθη" ἀλλὰ καὶ δημηγορεῖν βουλόμενος χαὶ γράφειν, ἐκελεύ- 

σαμεν, χαὶ χελεύομεν ἔλεγέ τε χαὶ ἔγραφεν, ὅπερ ἔθος ἕως τῆς 

δεῦρ᾽ ἐχράτησεν. 

σύμπαν τῆς πόλεως πλῆθος μιᾶς ὄν γνώμης στασιάζον ἐπ 
ὲ 

αὐτῷ, ἐπενοήσατο διὰ τοῦ ἱππιχοῦ τὰ: αὐτῶν γνώμας διαιρῆ- 

σὰς εἰς δύο, καὶ τοὺς μὲν τῷ ἑνὶ προσχειμένους, τοὺς δὲ τῷ 

ἑτέρῳ, υηδέποτε πρὸς ἀλλήλους ὁμονοεῖν. ᾿Εποίησεν οὖν τὸ ἱππι- 

χὸν εἰς τέσσαρα μέρη τοὺς ἀγωνιζομένους διελών, εἰχόνα τῶν τεσ- 

σάρων στοιχείων, γῆς, θαλάσσης, ἀέρος, πυρὸς, ἀπονείμας ἑχάστῳ 

χρώματι τὸ ἑαυτοῦ στοιχεῖον, τῷ πρασίνῳ τὴν γῆν διὰ τὸ χλοῶ- 

δες, τῷ βενέτῳ τὴν θάλασσαν διὰ τὸ βενετίζειν αὐτὴν, τῷ λευχῷ 

τὸν ἀέρα διὰ τὸ λαμπρὸν, τῷ δὲ ρουσίῳ τὸ πῦρ διὰ τὸ πυρῶδες. 

Τυποῖ δὲ διὰ μὲν τῶν θυρῶν τῶν δώδεχα τοὺς οἴχους τοῦ 

ζωδιακοῦ χύκλου, διὰ δὲ τοῦ τέλματος τὴν γῆν πᾶσαν, διὰ 

ποῦ εὐρίπου τὴν θάλασσαν" καὶ διὰ μὲν τοῦ ἐπὶ τὰς θύρας 

χαμπτοῦ, τὴν ἀνατολὴν, διὰ δὲ τοῦ ἐπὶ τὴν σφενδόνην, τὴν 

δύσιν, καὶ διὰ τῶν ἑπτὰ σπαθίων, τὸν δρόμον τῶν ἑπτὰ πλανή- 

των. Καὶ ἀπετέλεσεν ἅρμασι τετραπώλοις τὸ ἱπποὸδρόμιον. 

Νουμᾶς Πούπλιος ἔτη "γ΄. οὗτος πρῶτος νόμισμα ἀπὸ χρυσοῦ 

ἐχάραξε, καὶ ἀπὸ ἀργύρου ἀργύρια, καὶ ἀπὸ- χαλκοῦ ὀθολὸν, 

ὅν χαὶ νουμυὸν καλεῖσθαι ἐχέλευσε. 
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ἤλγχος Ὁστίλιος ἔτη λβ΄. Αγκος Μάρχιος, ἔτη κδ΄, Πρίσχος 

ῬἩαρκύνιος ἔτη τριάχοντα καὶ ὀχτὼ, Σερθίλιος 'Γούνιος, ἔτη τεσ- 
᾽ ᾽» ’ 

σαράκοντα ὀχτὼ. Ταρκύνιος Σούπερθος ἔτη κδ΄, 
Ἵ Τούτου υἱὸς. ᾿Αράδιος ἐρασθεὶς Λουχρετίας τῆς θυγατρὸς 

Τουριγίνου τοῦ συγχλητιχοῦ, γαμετῆς δὲ Κολλατίνου, εἰς ὕδριν 

ἐξεθιάσατο, ἡ δὲ ἀγχόνῃ ἑχυτὴν ἀναιρεῖ" ὃ μαθὼν ὁ πατὴρ, καὶ 

αὐτὸς ἑαυτὸν ἀναιρεῖ. Κολλατῖνος δὲ πρὸς ἐπιθουλὴν ἀνίσταται 

Ταρχυνίου ἅμα Ἰουνίῳ Λεύχῳ τῷ Βρούτῳ, ἀνδρὶ νουνεχεῖ, ὅς 

τὸν χρόνον τῆς βασιλείας Ταρχυνίου μωρίαν μετήρχετο, τῷ 

πάθει τὴν ἄνοιαν ὑποχρινόμενος, χαὶ πάντας ἀνέπεισεν ἐξε- 

λεῖν τὸν τύραννον, χαὶ τὸν δῆμον πρὸς στάσιν ἀνάγειρεΣ. Ταρκυ- 

νίου δέ ποτε ἐξελθόντος τῆς πόλεως, ὁ Βροῦτος καὶ ὁ Κολλατῖνος 

εἰ: τυραννίδα διηγέρθησαν, πείσαντες τὴν σύγκλητον χαὶ τὸν 

στρατὸν μὴ δέξασθαι τοῦ λοιποῦ βασιλέα Ταρχύνιον. Καὶ ὁ Ταρ- 

κύγιος λάθρα πέμψας ὑπενόθευσς τὸν τοῦ Βρούτου υἱὸν καὶ τὴν 

πόλιν αὐτοῦ προδοῦναι παρέπεισε. Βενδίχιος δὲ δοῦλος τοῦ Βρού- 

του, ταῦτα τῷ δεσπότῃ ἀνήγγειλεν" ὁ δὲ συνέσχε τὸν υἱὸν, καὶ 

ὁμολογήσανται ἐν μέσῳ τῆς Ῥώμης ἐφόνευσας, Τότε ἡ σύγκλητος 

ἐγγράφως τὸν Ταρκύνιον ἀπεκήρυξε, χαὶ ἡ γερουσία εἶπεν ἐκεῖ- 

νον τὴν ἀρχὴν λαθεῖν ὅστις ἂν πρῶτος φιλήσῃ τὸ τῆς μητρὸς 

στόμα" οὗτος γὰρ ἔσται ὕπατος. Καὶ πάντων δραμόντων ἐπὶ 

τοῦτο, χύψας ὁ Βροῦτος τὴν γῆν χατεφίλησε χαὶ τῆς ὑπατείας 

ἔτυχεν" ἔλχός δὲ καὶ τὸν Κολλατῖνον κοινωνὸν, καὶ διῴκουν 

τὴν πολιτείχν ὡς ὕπατοι προχειριζόμενοι ἄρχοντας κατὰ δοκι- 

μασίαν, υὴἣ εἶναι τοῦ λοιποῦ βασιλεῖς ἐν Ρώμῃ νομοθετήσαν- 

χες, ἀλλ᾽ ἑκάστῳ χρόνῳ δύο ἀπὸ τῆς συγχλήτου προχρίνεσθαι, 

χαὶ τούτους ὡς ὑπάτους ἄρχειν καὶ διοικεῖν τὰ πάντα, ἐπὶ 

δίφρων φερομένους μετὰ βασιλικῆς ἐξουσίας χαὶ δορυφορίας. 

ὋὉ δὲ Ταρκύνιος ἔξω θνήσκει. Τούτους τοὺς ὑπάτους ἐθέσπι- 

σαν χαὶ νόμους γράφειν, χαὶ πολέμους διοιχεῖν. Πολλῆς δὲ συγ- 

χύσεως τοῦ δήμου γενομένης περιεφρογοῦντο οἱ ἄρχοντες᾽ ὅθεν 
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χαὶ δέκα ἀνδράσι τὴν ὅλην τῆς πολιτείας φροντίδα δεδώχασιν, 

Υἵστερον δὲ χιλίαρχοι τῶν πραγμάτων ἡγοῦντο. Εἶτα πενταξ- 

τίαν ἀναρχία ἦν, καὶ τὰ πράγματα ἐδυστύχει. Καὶ λοιπὸν τρεῖς 

νομοθέτας χαὶ δικαστὰς προύληθῆναι συμθέδηκεν εἶθ᾽ οὕτως 

ἤρεσεν αὐτοῖς προστήσεσθαι τὸν καλούμενον δικτάτορα, ᾧ καὶ 

ἦσαν [ πάντα τὰ τῆς βασιλείας σύμθολα, χωρὶς στέφους. Τῶν} 
δὲ τῆς πόλεως ἀρχῶν ὁ ὕπατος ἐχράτει, καὶ τοὺς ὑπάτους ὁ 

δικτάτωρ προξθάλλετο " χαὶ εἰς τρεῖς μοίρας τὰ τῆς ἀρχῆς διῃρέ- 

θη, εἰς ὑπάτους, εἰς τὸν τῆς πόλεως ὕπαρχον, καὶ τὸν δῆμον. 

Καὶ οἱ μὲν ὕπατοι τοὺς πολέμους διῴχουν, ὁ δῆμος ἐστρα- 

τεύετο, ὁ δὲ ὕπαρχος τὴν πόλιν ἐφύλαττεν. 
Οὕτω διῳχοῦντο τὰ τῶν Ρωμαίων ὑπὸ ὑπάτων ἔτη υξδ', 

ἕως Ἰουλίου Καίσαρος διχτάτωρος χαὶ τριουμθιράτορος" αὐτὸς 

δὲ τυραννήσας ἐχράτησε τῆς Ρώμης πρῶτος. 

Γάϊος Ἰούλιος Καῖσαρ ἔτη δ΄, μῆνας ΄- ἀπὸ δὲ τῆς κτίσεως 

Ρώμης ἕως τῶν ὑπάτων ἐπὶ ἑξαχόσια ἔτη υηδὲν μέγα κτησα- 

μένων τῶν Ρωμαίων, εἰ μὴ μέρος τι τῆς ᾿Ιταλίας ποιησαμέ- 

νων ὑφ᾽ ἑαυτούς" οὗτος πᾶσαν Λιθδύην καὶ τοὺς ἑσπερίους “Ιύη- 

ρας χαὶ τοὺς πλείους τῶν ᾿Ελλήνων ἐκτήσατο, καὶ τὸν Αἰγύπτου 

βασιλέα Πτολεμαῖον, τὸν καὶ Διόνυσον, ἐν πολέμῳ διέφθειρε, καὲ 

Κλεοπάτρᾳ τῇ θυγατρὶ ἐχείνου τὴν βασιλείαν παρέδωχε, φόρου 

τελεῖν ὑποσχομένῃ Ῥωμαίοις. ᾿Αλλὰ φθονηθεὶς ὑπὸ τῆς συγ- 

χλήτου, ἐν μέσῳ τῆς ἀγορᾶς ἐσφάγη ὑπὸ Κασίου καὶ Βρούτου. 

Αὐγουστος Ὀχταόιος, ἀνεψιὸς Ἰουλίου, ἔτη νς΄, μῆνας ἕξ" 

τούτῳ συνάρχειν ἡρέθησαν ᾿Αντώνιός τε ὁ ἐπ᾽ ἀδελφῇ αὐτοῦ 

Ο᾽χταύίᾳ γαμθρὸς, χαὶ Λεπίδιος ὁ στρατηγός. ᾿Αλλὰ Λεπίδιος 

μὲν τῶν ἑσπερίων ἄρχων, καὶ καταφρονήσας τῶν ἐν Ρώμῃ, 

χαὶ τοὺς φόρους νοσφισάμενος τάχιον ὑπὸ Αὐγούστου διαφθεί- 

ὕξται. ᾿Αντώνιος δὲ, τῆς Κλεοπάτρας βουληθείσης ὅπλα κατὰ 

Ρωμαίων χινεῖν καὶ στρατὸν συναθροιζούσης, πέμπεται χατ᾽ 

αὑτῆς σὺν πολλῇ “δυνάμει στρατοῦ" ὃς τὴν͵ Κλεοπάτραν ἰδὼν 
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καὶ τῷ ἔρωτι ταύτης ἁλοὺς, τὸν πόλεμον διαλύσας ἑχυτῷ ταύ- 

τὴν συνάπτει. Καὶ βουλῇ τῆς συγκλήτου χαὶ Αὐγούστου Καὶ- 

σαρος τὴν ὅλην Αἴγυπτον χαὶ τὰ τῆς ᾿Ανατολῆς μέρη εἰς οἰ- 

χείαν χατέσχεν ἀπόλαυσιν. ᾿Αλλὰ τῷ τῆς Κλεοπάτρας ἔρωτι 

τοὺς τῆς ᾿Οχταδίας ἔρωτας ἀτιμάσας καὶ ταύτην ἀτίμως πρὸς 

τὸν ἀδελφὸν ἐχπέμψας, καὶ πλῆθος στρατοῦ χαὶ πλοῖχ μυρία 

συναγαγὼν ὥρμησε σὺν τῇ Κλεοπάτρᾳ κατὰ Ρώμης. Ὁ δὲ 

Αὔγουστος δύναμιν ἐξ ̓ Ιταλίας ἠθροιχὼς καὶ συμμίξας ἐξαφανίζει 

σὺν τῇ Κλεοπάτρᾳ, καὶ τὴν Αἴγυπτον χαὶ Συρίαν ὑποτελεῖς Ρω- 

μαίοις πεποίηχεν, ἔτει τεσσαρεσχαιδεκάτῳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 

Οὗτος ἀπελθὼν ἐν τῷ μαντείῳ ἠρώτησε, τίς μετ᾽ ἐμὲ βα- 

σιλεύσει τῆς Ρωμαϊκῆς πολιτείας, καὶ ἐδόθη αὐτῷ χρησμὸς 

ἀπὸ τῆς [Ιυθίέας: 

Παῖς ἙἭ. ραῖος χέλεταί μοι θεὸς μαχκόρεσσιν ἀνάσσων 

τόνδε δόμον προλιπεῖν χαὶ ὁδὸν αὖθις ἱκέσθαι" 

λοιπὸν ἄπιθι ἐκ δόμων ἡμετέρων. 

Καὶ ἐξελθὼν ὁ βασιλεὺς τοῦ μαντείου, καὶ εἰς τὸ Καπε- 

τώλιον ἐλθὼν, χαθὼς Τ ἱμόθεος συνεγράψατο, βωμὸν ἔστησεν 

ὑψηλὸν, ἐν ᾧ ἐπέγραψε Ρωμαϊκοῖς γράμμασιν: ὁ βωμὸς οὗτός 

ἐστι τοῦ πρωτογόνου θεοῦ. Οὗτος ἀποθνήσχων πρὸς τὴν σύγ- 

κλητοὸν ἀπιδὼν εἴπεν᾽ τὴν Ρώμην πηλίνην παραλαῦὼν, λιθί- 

γὴν ὑμῖν καταλιμπάνω. 

Ἔν δὲ τῷ τεσσαραχοστῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς βασιλείας Αὐ- 

γούστου, λδ᾽ δὲ τῆς βασιλείας Ἡρώδου βασιλέως τῶν Ἰουδαίων, 

ἀπὸ κτίσεως χύσμου ἔτει εφ΄, μιηνὸς δεχεμόρίου εἰχοστῇ πέρ.- 

πτὴ, γεννᾶται τὸ χατὰ σάρχα ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς 

ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου ἐν Βηθλεὲμ. Ἰστέον δὲ ὅτι μετὰ τὴν 

Αἰ ντιόχου τῶν Ἱεροσολύμων ἅλωσιν καὶ τῶν τειχῶν πάλιν κα- 

θαίρεσιν, μετὰ τὴν ἐκ Περσῶν τῶν Ἰουδαίων ἐπάνοδον καὶ δευτέ- 

ρὰν ἀνοιχοδομὴν, ἔτει τετραχοσιοστῷ, στρατιωτῶν οὐχ ὀλίγων 

ὑπ αὐτοῦ χαταλειφθέντων εἰς φρουρὰν καὶ στρατηγῶν, ἠναγ- 
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’ αἱ , χάζοντο πάντες οἱ Ἰουδαῖοι τὸν θεὸν χαταλιμπάνειν χαὶ εἰ- 

δωλολατρεῖν χαὶ ἑλληνίζειν. Ἔν τοιούτοις τῶν “Εὐραίων ἐξετα- 

ζομένων, Ματθίας τις ἱερεὺς ᾿Ασσαμωναίου τῆς Ἰούδα φυλῆς, 

πλῆθος πολὺ συναθροίσας χαὶ ζήλου θείου πλήρης γεγονὼς, 

ἐπανίσταται τοῖς τοῦ ᾿Αντιόγου στρατιώταις καὶ χατὰ χράτος 

γιχᾷ, χαὶ τοὺς ἑλληνίσαντας ᾿Ιουδαίους πάντας φονεύει, χαὶ χρα- 

τεῖ ἔτη δύο᾽ καὶ μετὰ θάνατον οἱ παῖδες αὐτοῦ, πέντε δὲ ἦσαν, 

χατὰ διαδοχὴν διεδέξαντο, ὀνόματα τούτοις Ἰούδας, Ἐλεάζαρος, 

Γωάννης͵ ᾿Ιωνάθης καὶ Σίμων" ὧν ὁ μὲν Ἐλεάζαρος χαὶ ᾿Ιωάννης 

ἰδιωτεύοντες ἐν πολέμοις ἐτεθνήχεσαν, Ἰούδας δὲ ἄριστος ἡγε- 
; μὼν ἀναδειχθεὶς τῶν ᾿Ιουδαίων, ἐκ τῶν πολεμίων πάντων τὸ 

ἴδιον γένος ἠλευθέρωσε, καὶ χρόνους οὐχ ὀλίγους ἄρξας θνή- 

σχει" χαὶ τούτου τὴν ἡγεμονίαν ὁ ἀδελφὸς Ι ̓Ιωνάθης διαδέχε-φ. 1 

ται" καὶ μετ᾽ αὐτὸν εἰς τὸν Σίμωνα ἡ ἀρχὴ μεταθαίνει. Καὶ 

τοῦτον ὁ υἱὸς Ὑρχανὸς διαδέχεται, ὃς καὶ Ἰωάννης ἐκαλεῖτο" 

παίδων δὲ τριῶν αὐτῷ γεγονότων, ᾿Αλεξάνδρου, ᾿Αριστοδούλου 

χαὶ ᾿Αντιγόνου, μετὰ τὸν τοῦ πατρὸς θάνατον ὁ ᾿Αλέξανδρος 

βασιλεύει τῶν ᾿Ιουδαίων" καὶ αὐτὸς δὲ δύο υἱοὺς ἔτεκεν, Ὑρ- 

χανὸν χαὶ ᾿Αριστόοφουλον" οὗτοι διεμερίσαντο τὴν ὅλην ἡγεμο- 

γίαν εἰς ἱερωσύνην καὶ βασιλείαν, ἀλλ᾽ οὐκ ἠδυνήθησαν ἄρχειν 

εἰρηνικῶς" ὅθεν ὁ μὲν ὑπὸ Πομπηΐου αἰχμάλωτος εἰς Ρώμην 

μετὰ γυναικὸς καὶ παίδων ἀπήχθη, Ὑρχανὸς δὲ ἐν Ἱεροσο- 

λύμοις βασιλεύων ἀπώλετο. ᾿Αριστόόουλος δὲ δύο παῖδας ἄο- 

ρένας ἔτεχεν, ᾿Αλέξανδρον χαὶ ᾿Αντίγονον, οἵ χαὶ ἰδιωτεύοντες 

«ἔτι σὺν τῷ πατρὶ ἐσφάγησαν. ἔσχεν ὁ ’Αριστόθουλος χαὶ θυ- 

γατέρα Μαριάμνην, ἣν πρὸς γάμον λαμθάνει ᾿Ηρώδης ὁ ᾿Αν- 

τίπατρος, βασιλεὺς ὑπὸ Αὐγούστου Καίταρος ἀποδειχθεὶς Ἰου- 

δαίων μετὰ Ὑρκανὸν, μεθ᾽ ἧς δύο υἱοὺς ἔσχε βασιλεῖς, ᾿Αλέ- 

ξανδρον χαὶ ᾿Αριστόδουλον᾽ εἶχε δὲ καὶ πρὸ τῆς βασιλείας ἑ- 

τέραν γυναῖκα, Δωρίδα ὀνόματι, “μεθ᾽ ἧς πρωτότοχον ἐποίησε 
ι , 

τὸν ᾿Αντίπατρον, ἀλλὰ χαχὸς ὧν καὶ τὴν Μαριάμνην κτείνει 
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χαὶ τοὺς μετ᾽ αὐτῆς υἱοὺς, ᾿Αλέξανδρον καὶ ᾿Αριστόθουλον, 

πρὸς τούτοις χαὶ τὸν ᾿Αντίπατρον " ἔγημε δὲ καὶ ἑτέρας γυ- 

γαῖχας͵ καὶ υἱοὺς ἔτεχς, Φίλιππον μὲν καὶ Ἡρώδην τὸν ἀπο- 

χεφαλίσαντχ τὸν ἅγιον Πρύδρομον ᾿Ιωάννην, ἐκ Κλεοπάτρας, ἕ- 

τερον δὲ 'Πρώδην ἀπὸ Μαριάμνης ἄλλης, θυγατρὸς ἀρχιερέως 

Σίμωνος, ᾿Αντίπαν δὲ καὶ ᾿Αρχέλαον χαὶ Ὀλυμπιάδα ἐκ Μαλ- 

θάκης, χαὶ ἐχ Πχλλάδος Φασάηλον, ῬῬωξάνην τΞ ἐχ Φαίδρας, 

χαὶ ἐξ ᾿Ελπίδος Σαλώμην. ᾿Αλέξανδοος δὲ πρινὴ σφαγῆνα! ὑπὸ 

τοῦ πατρὸς δύο παῖδας ἔτεκε, Τιγράνην χαὶ ᾿Αλέξανδρον" ὁ 

δὲ ἀδελφὸς αὐτοῦ ᾿Αριστόδουλος, Ἡρώδην τὸν γεγονότα βχσι- 

λέχ Χαλκίδος, ᾿Αριστόθουλον, ᾿Αγρίππαν τὸν γεγονότα βασι- 

λέα, Μίαριάμνην χαὶ Ἡρωδιάδα τὴν γυναῖχα Φιλίππου χαὶ Ἡ- 

ρώδου τῶν ἀδελφῶν χαὶ υἱῶν τοῦ μεγάλου βασιλέως Ἡρώδου. 

Αἰ γρίππας δὲ ὁ βασιλεὺς ἕτερον ἐγέννησεν ᾿Αγρίππαν, καὶ αὐὖ- 

τὸν βασιλεύσαντα Χαλκίδος, καὶ Βερενίκην ἐφ᾽ ὧν Παῦλος ὁ ἀ- 

πόστολος ἀπελογήσατο, πρὸς δὲ χαὶ Δρουσίλαν καὶ Μαριάμνην. 

Ηφρώδης δὲ ὁ βασιλεὺς Χαλχίδος καὶ ἀδελφὸς τοῦ πρώτου ᾿Α- 

γρίππα Βερνικιανὸν καὶ Ὑρκανὸν καὶ ᾿Αριστόδουλον ἔτεχεν υἱούς. 

Τιδέριος ἔτη χβ΄, μῆνας πέντε, ὃς ἦν γέρων. τούτου τῷ 

πεντεχαιδεκάτῳ τῆς βασιλείχς ἔτει ἤρξατο διδάσκειν ὁ Κύριος 

ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, τριακονταετὴς γεγονὼς χαὶ ὑπὸ Ἰωάν- 

γου βαπτισθεὶς, ἐν δὲ τῷ ὀχτωχαιδεχάτῳ τῆς Τιδερίου βχσ:- 

λείας, καὶ τριαχοστῷ τρίτῳ τῆς αὐτοῦ "ἡλικίας, τὸν διὰ σταυ- 

ροῦ θάνατον χατεδέξατο ὡς ἄνθρωπος, ὡς δὲ θεὸς τριήμερος 
᾽ - » , ΩΣ ἣν 

ἀνέστη καὶ τοῖς ἀποστόλοις μετὰ σώματος ἐμφανισθεὶς διαφός-. 
᾽ Α 

ρῶς ἐν ἡμέραις τεσσαράκοντα, δοώντων αὐτῶν, εἰς οὐρανοὺς 

ἀνελήφθη. 

ι Τιδέριος δὲ οὐ ταχέως τοὺς ἄρχοντας τῶν γωρῶν αὐτοῦ 

ἤθελε μεθιστᾶν, φειδοῖ τῶν ὑπηχόων, παροιμίαν λέγων, τῶν 

ἐπιχαθημένων μυιῶν τοῖς ἕλκεσι χαὶ τοῦ θελήσαντος ἀποσο- 

βῆσαι ταύτας κωλυθέντος ὑπὸ τοῦ ἡλχωμένου εἰπόντος, ἵνα 
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μὴ ἄλλαι διψῶσαι αἵματος ἐπέλθοιεν. Οὗτος ἀκούσας τὰ περὶ 

Χριστοῦ, ἠθέλησε διὰ βασιλιχοῦ τύπου ἀναγορεῦσαι τοῦτον 
θεὸν, ἀλλ᾽ ἐκωλύθη παρὰ τῆς συγκλήτου. Τὸν μέντοι Πιλάτον 

δι’ ἐγκλήσεως Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς εἰς Ῥώμην μεταπεμ.- 

ὧτ ψάμενος ἤγαγε, καὶ εἰς τόσην περίστασιν ἐνέθαλεν ὡς ἑαυτὸν 

διαχειρίσασθαι οἱ δέ φασιν εἰς ἀσκὸν βόειον αὐτὸν ἐμόληθέντα 

νεόδαρτον μετὰ ἐχίδνης χαὶ ἀλέκτορος χαὶ πιθήχου, χαὶ εἰς 

καῦσιν ἡλίου τεθέντα, οὕτως ἀποκτανθῆναι" ἕτεροι δὲ ὅλον 

αὐτὸν εἰρήκασιν ἐκδαρῆναι ὡς ἀσχόν. 3 

10 Οὗτος ὁ Τιδέριος τοῖς ἄρχουσι τῶν πόλεων ἔγραφεν, ὅτι 

καὶ ἄν τι παρὰ τοὺς νόμους γράφων διαχελεύωμαι ὑμῖν, μὴ 

ἀχούετε αὐτῶν ὡς χατὰ λήθην γραφομένων. 

Γάϊος υἱὸς Γερμανικοῦ χαὶ ᾿Αγριππίνας, Τιδερίου δὲ υἱω- 

νὸς, ἔτη τρία, καὶ μῆνας ὀχτὼ, ὃς ἀσελγέστατος ὦν, ἐπιθου- 

1ὕ λευθεὶς παρὰ τῆς συγκλήτου ἐν τῷ παλατίῳ χατασφάττεται 

μετά γε τῆς γυναιχὸς καὶ τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ, ὧν ἐτῶν τριά- 

χοντα ἐννέα. 

Κλαύδιος ἔτη ιγ΄, μῆνας θ΄, ὃς ἦν ἀδελφὸς τοῦ πατρὸς Γαΐου" 

οὗτος δειλὸς ὦν, τοὺς προσιόντας ἐχέλευεν ἐρευνᾶσθαι μή τι 

50. ξιφίδιον ἔχωσι, καὶ ἐν τοῖς συμποσίοις ὡπλισμένοι αὐτῷ πα- 

ρειστήχεσαν᾽" φαρμαχθεὶς δὲ παρὰ τῆς γαμετῆς ᾿Αγριππίνας 

θγήσχει. 

Νέρων ἔτη ιγ΄, καὶ μῆνας ἡ οὗτος ὑπερέθαλε ταῖς ἀσελ- 
γείαις τὸν Γάϊον, τήν τε μητέρα αὐτοῦ ἀνεῖλε χαὶ τὴν γαμε- 

οἢ; τὴν, καὶ τοὺς ἑαυτοῦ ἀδελφοὺς, καὶ ἐν θεάτρῳ | ἐπὶ τοῦ δή-Φ.} 

μου ἔπραττεν ἃ οὐχ ἔξεστι λέγειν" καὶ διωγμὸν χατὰ Χρι- 

στιανῶν κινήσας, ἐτιμωρήσατο μὲν χαὶ ἄλλους πολλοὺς, ἀνεῖλε 

δὲ χαὶ τοὺς κορυφαίους τῶν ᾿Αποστόλων Πέτρον χαὶ Παῦλον͵ 

Τούτῳ ἐπιτίθενταί τινες τῶν ἐν τέλει, ὁ δὲ παρεχάλει τοὺς 

50 οἰχείους ἀνελεῖν αὐτόν’ ὡς δὲ οὐδεὶς ἠνέσχετο, ἔφη, ἐγὼ μό- 

νος οὔτε φίλον ἔχω τὸν σώζοντα, οὔτε ἐχθρὸν τὸν ἀναιροῦν- 
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τά με" ἀποθανεῖν θέλει ἡ ψυχὴ, χαὶ ἡ χεὶρ οὐχ ὑπηρετεῖ" καὶ 

τελευταῖον εἰπὼν, οἷος τεχνίτης κιθαρῳδὸς ἀπόλλυται, ἑαυτὸν 

ἀνεῖλε. Γάλοιος δὲ διὰ τὴν ἐπίθεσιν ὀνειδισθεὶς παρὰ τοῦ Νέ- 

ρῶνος ὡς οἰχεῖος αὐτοῦ, ἔφη, ἐφίλησά σΞ παντὸς μᾶλλον χαὶ 

ἐμίσησα " ἐφίλησα νομίσας ἀγαθὸν αὐτοκράτορα ἔσεσθαι, ἐμί- 

σησα δὲ ὅτι ἀνόσια ἔργα τοσαῦτα διεπράξω" οὔτε γὰρ ἁρ- 

ματηλάτῃ, οὔτε κυνηγῷ, οὔτε κιθαρῳδῷ ἢ ὀρχηστῇ δουλεύειν 
ἀνέχομαι. 

Γάλθας μῆνας ζ΄. ἐπὶ τούτου τὰ σώματα τῶν ἁγίων Πέ- 

τρου καὶ Παύλου ταφῇ παρεδόθησαν χατὰ χέλευσιν αὐτοῦ, χα- 

θὼς αὐτὸς ἐν ὁράμασιν ἐκελεύσθη " οὗτος ἐπιθουλευθεὶς ὑπὸ τοῦ 

Οἴθωνος κτείνεται ἐτῶν ὑπάρχων ἑδδομήκοντα τριῶν. 

Ὄθων μῆνας γ΄ οὗτος βίᾳ τὴν βασιλείαν ἁρπάσας, καὶ 

γνοὺς Οὐϊτέλιον ἐπιστάμενον μετὰ τοῦ στρατοῦ, ἑαυτὸν διε- 

χειρίσατο, ζήσας ἔτη νγ΄. 

Οὐϊτέλιος μῆνας η΄. οὗτος ἀστρολόγους καὶ γόητας πάν- 

τας ἐντὸς ἡμέρας ρητῆς ἀναχωρῆσαι τῆς ᾿Ιταλίας ἐχέλευσεν " 

ὃ καὶ γέγονεν" αὐτὸς δὲ ἐσφάγη ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν, συρεὶς 

ἐν μέσῳ τῆς πόλεως καὶ μηδὲ ταφῆς ἀξιωθεὶς, ὧν ἐτῶν νζ΄. 

Οὐεσπεσιανὸς, ἔτη θ΄ καὶ μῆνας ἡ οὗτος κατὰ Ἰουδαίων 

παρὰ Νέρωνος σταλεὶς σὺν τῷ υἱῷ Τίτῳ, ὑπὸ τοῦ στρατοῦ 

. παντὸς ἀναγορεύεται αὐτοχράτωρ᾽ ὃ χαὶ ἡ σύγχλητος ἐδέξα- 

το" χαὶ Ἰουτέλιον ἔτι περιόντα ἀνεῖλεν" οὗτος τὸν ἐμφρονέ- 

στατον χαὶ στρατηγικώτατον υἱὸν χατὰ Ἰουδαίων εἰς Ἱεροσό- 

λυμα ἐάσας, καὶ καίσαρα ἀναγορεύσας, αὐτὸς διὰ τῆς θαλάοσ- 

σῆς ἐκπλεύσας τὴν Ρώμην χκαταλαμύάνει" δικαιότατος δὲ ἦν 

χαὶ εὐχλεὴς ἐν στρατηγίαις : ἐπὶ τούτου ἑάλω τὰ Ἱεροσόλυμα 

παρὰ Τίτου χαίσαρος, χαὶ ὁ ναὸς ἐπυρπολήθη, καὶ ἡ πόλις 

ἠδαφίσθη " χαὶ εἰς τὴν Ρώμην ὁ Τίτος ἐλθὼν ἐθριάμδευσε τὴν 

γίχην μετὰ τοῦ πατρός. Ὁ δὲ Οὐεσπεσιανὸς καὶ πόλιν ἐν τῇ 

Θράκῃ κτίζει καὶ ὀνομάζει Ἡράκλειαν πρότερον Πέρινθον λεγο- 
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μένην, ἣν χαὶ μητρόπολιν εἶναι ἔτχξεν, Οὗτος νόσῳ πάρετος 
ι ΨΨΟΝ .} ΡΝ ’ 

γεγονώ: θνήσχει ζήσας ἔτη ο΄. 

Τίτος ἔτη δύο καὶ μῆνας θ΄: οὗτος ἀπειλαῖς χαὶ τιμωρίαις 

ἠνώρθου τὸ ὑπήχοον᾽ δίκαιος δὲ ὧν χαὶ εὐεργετικὸς, ἡμέραν 
᾿ .» » ἘΝ ᾽ " » 

μίαν οὐχ ἐθασίλευσεν ἐν ἢ δῶρον οὐχ ἔδωχέ τινι ἢ εὐεργεσίαν" 

χαὶ ἔλεγεν, οὐ δεῖ τινα βασιλέα βλέποντα ὑποστρέφειν λυπού- γξν; 
ὑενον. Οὗτος νοσήσας θνήσχει, ζήσας ἔτη τεσσαράκοντα τέοσ- 

Δομετιανὸς ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ἔτη δεχαπέντε. καὶ υἷνας β΄ 

οὗτος παγχάλεπος ὦν, καὶ ὅμοιος Γαΐῳ καὶ Νέρωνι, σοφούς τε 

πάντας χαὶ τοὺς τῆς γερουσίας πρωτεύοντας ἐπιδουλὰς συρ- 
, Α , 5 ᾽ , Α “ - ράπτων χαὶ δόλους ἀνήρει" διωγμόν τε κατὰ Χριστιανῶν κινεῖ, 

χαὶ τὸν Θεολόγον ἅγιον Ἰωάννην ἐν τῇ νήσῳ Πάτμῳ ἐξορί- 

ζει, ἐν 
, 

χατὰ ἀποκόλυψιν τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον γράφει. Ἐπὶ 
ταφὴ 

τούτου ᾿Απολλώνιος ὁ Τυανεὺς ὁ πολὺς τὰ μαγικὰ ἐγνωρίζε- 

το. Οὗτος ζήσας ἔτη με΄, ἐσφάγη ἔνδον τοῦ ἱεροῦ. 

Νερούας ἔτος ἕν" οὗτος παρχχληθεὶς ὑπὸ Φλαυΐου συγχλη- 

τιχοῦ χαὶ συγγενοῦς; ἀνεχαλέσατο τὸν Θεολόγον ἅγιον Ἰωάν- 

νὴν ἀπὸ τῆς Πάτμου εἰς τὴν Ἔφεσον. Παρ’ αὐτοῦ ἐκωλύθησαν 

αἱ μονομαχίαι χαὶ ἡ τούτων θέα, ἐπενοήθη δὲ ἡ τῶν χυνη- 

γίων. Ὃ αὐτὸς νοσήσας χαὶ τὴν ἰδίαν γνοὺς τελτυτὴν, Τραῖχ- 

νὸν χειροτονεῖ βασιλέα, ζήσας ἔτη ἑθδομήκοντα ἕν. 

Τραϊανὸς ἔτν. δεχαεννέα, μῆνας ς΄- οὗτος ἔλεγεν εὐχόμε- 

νος, τοιοῦτόν με γενέσθαι ἀξιωθῆναι, οἷον πρὸ τῆς βασιλείας 

ηὐχόμην βασιλέα εὐτυχῆσαι ἔχειν χρηστόν. Τοὺς δὲ φίλους 

ἐδεξιοῦτο δωρεῶν ὑπερθολαῖς, νοσοῦσι παραχαθήμενος ἦν, χαὶ 

ἀνιώμενος, μέμψεις εἰς αὐτὸν μαχροθύμως δεχόμενος" χρῆναι 

γὰρ ἔλεγε τὸν βασιλέα μιμεῖσθαι θεὸν, τὰς ἐξ ἁπάντων φέ- 

ροντα λοιδορίας" γυμνώσας δέ ποτε ξῖφος ἐνώπιον τῶν ἐν τέ- 

λει πάντων, δέδωχε τῷ ὑπάρχῳ εἰπὼν, δέξαι τοῦτο, χαὶ εἰ 

μὲν χαλῶς ἄρχω, ὑπὲρ ἐμοῦ, εἰ δὲ καχῶς, κατ᾽ ἐμοῦ αὐτὸ χρῆ- 
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σαι. Ὑπὸ τούτου ὃ ἅγιος ᾿Ιγνάτιος ὁ Θεοφόρος θηρίοις παρα- 

δοθεὶς, τὸ μαρτυρικὸν ἀνεδήσατο στέφος. 

᾿Αδριανὸς Αἴλιος ὁ γαμθρὸς αὐτοῦ, ἔτη χβ΄, μῆνας ι', ἐλ- 

λόγιμος. Οὗτος τῷ ἑνδεχάτῳ τῆς αὐτοῦ βασιλείας ἔτει τῶν 

Γουδαίων στασιασάντων, ἐκπορθήσας τὴν Ἱερουσαλὴμ. τέλεον 

4.ἐξηφάνισε!, καὶ πολλοὺς ἀπέχτεινε, καὶ Ἕλληνας ἐν αὐτῇ χα- 
᾽ Α ΕΣ , ἦ ᾿ Ἁ ἷ τ ὔ 

τῴχισς, χαὶ τοὺς καταλειφθέντας ἐπὶ τὴν ἐσωτέραν Λιδύην 
5.3, “ 

μετῴκισε, χαὶ τὴν ἰδίαν στήλην ἐν τῷ ναῷ μέσῳ ἔστησε, χαὶ 
᾽ ᾽ ε - Ν ΡῈ 

Αἰλίαν ἐξ ἑαυτοῦ τὴν πόλιν μετωνόμασε πάντας δὲ τοὺς τῶν 

ὑπ αὐτὸν χωρῶν χατὰ γῆν χαὶ θάλασσαν τῶν ἑαυτοῦ εὐεργε- 

σιῶν ἐνέπλησε, καὶ τὰ πρόσφατα χρέη ἀπέτισε, πυρὶ καίων τὰ 

γράμματα. ᾿Επὶ τούτου Πλούταρχος ὁ σοφώτατος ἦν. Οὗτος 

πολλοὺς ἁγίους ἐτυράννησεν, μεθ᾽ ὧν χαὶ τὸν ἅγιον Εὐστάθιον 

σὺν γυναιχὶ χαὶ τέχνοις. Ὑδρωπιάσας δὲ θνήσχει, ζήσας ἔτη ἕε΄. 

᾿Αντωνῖνος ὁ Εὐσεοὴς, ἔτη εἴκοσι χαὶ τέσσαρα" οὗτος ἦν 

μεγαλόψυχος πάνυ, πρᾷος, ἀγαθὸς, ἐν ταῖς χρίσεσι δίκαιος, ὑι- 

σῶ λαχείαν, ἀδίχοις ἐπεξιὼν, φοθεοὸς τοῖς πολεμίοις ὧν χολαχείαν, ἀδίκοις ἐπ ,) Φοοερὸς τοῖς πολεμίοις, προ- 

σηνὴς τοῖς φίλοις " οὗτος χατέχαυσε τὰ γράμματα ἅπερ ἡ σύγ- 
ἘΠ ΡΣ ὩΣ; 7 , Φ ᾿ » -, 

χλητος ἦν ἐπὶ Ἰουλίου ποιήσχσα, ὥστε μὴ ἐξεῖναι συγκλητι- 
τὰ 7 τ ι τ ἰδί Α΄: , “ς.Ἃ 9 Ἁ κ 

χῷ διαθήχην ποιεῖν καὶ τοῖς ἰδίοις χληρονόμοις, ἐὰν εἰ υἢ τὸ 

ἥμισυ τῶν προσόντων πρὸς τὸν χατὰ χαιρὸν βασιλέα ἐᾶσαι 

κατάθηται" θνήσχει δὲ ὧν ἐτῶν ἑόδομήχοντα δύο. 
- τ 

Μάρκος Αὐρήλιος υἱὸς αὐτοῦ, ἔτη ιθ΄, καὶ μῆνας θ΄: οὗ- 

τὸς φιλοσοφίαν ἐκ νεότητος ἠσχημένος, πάσης ἀρετῆς πλήρης 

ἐτύγχανε, παντὸς δὲ πάϑους ἀλλότριος, ὀργῆς, δειλίας, ἀπλη- 

στίχς, λύπης, ἀδικίας" χαί ποτε πολεμίων κατεπειγόντων, χοὴ- 

μάτων ὧν ἐν ἀπορίᾳ, οὐδὲν περὶ τὴν πόλιν τελέσαι καινὸν ἐ- 

πενοήσατο, οὐδὲ συλλέξαι χρήματα παρ᾽ οὑτινοσοῦν παρὰ τὸ 

νενομισμένα τῶν ἐχ τῆς Ρώμης, ἀλλὰ τὰ ἐν τοῖς βασιλείοις 

χειμήλια χαὶ τὴν ἐσθῆτα δὲ τῆς ἐἑχυτοῦ γαμετῆς εἰς πράσιν 

προέθετο χαὶ οὕτω πάντων τῶν βουλομένων δικαίως ἐξωνου- 
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μένων, χρήματα συναγαγὼν τῷ στρατῷ δέδωκε" χαὶ ἐπελθὼν 
τοῖς πολεμίοις χαὶ νικήσας, ἔτυχε κέρδους υμυριοπλασίου, χαὶ 

πάλιν τὰ χρήματα προέθηχεν, εἴ γέ τις ἐθέλοι, τοῦ χρυσίου δι- 
, «“ ᾽ 7 Ξ ι ιΖ ἑ ". « ᾿ Ν δομένου, εἰσφέρειν ἅπερ ἐξωνήσατο χειμήλια - ὧν οἱ μὲν ἤγα- 

γον, οἱ δὲ ἀνένευσαν, καὶ ὅμως τινὰ οὐχ ἐθιάσχτο, ἀλλ᾽ ἐκέ- 
λευσε χυριεύειν τῶν ἐωνημένων χαὶ χρῆσθαι αὐτοῖς. Ὁ αὐτὸς 

ἐξέθετο καὶ νόμον τὸν χελεύοντα χαὶ ἐξ ἀδιαθέτου χληρονο- 

μεῖν τοὺς γονεῖς τὰ τέχνα, χαὶ τῷ ἀχαριστοῦντι παιδὶ τὸ τέ- 

ταρτον δίδοσθαι μέρος. Οὗτος δίψει τῆς στρατιᾶς πιεζομένης 

ἐν τῷ πρὸς Γερμανοὺς καὶ Σαρμάτας πολέμῳ, εὐχῇ χρήσασθαι 

ἀξιώσας τοὺς ἀπὸ Μελιτηνῆς λεγεῶνος χριστιανοὺς, τῆς αἰτή- 

σεως ἔτυχεν, ὅτε χαὶ λέγεται τοὺς μὲν πολεμίους κεραυνῷ 

βληθῆναι, ὄμορῳ δὲ τοὺς Ρωμαίους παραμυθίαν εὑρεῖν" ἐφ᾽ ᾧ 

καὶ θαυμάσας πρὸς τὴν σύγκλητον τὰ γεγονότα γράμμασι διε- 

σήμανε, καὶ ἔπεισε τοὺς χριστιανοὺς τιμᾶν. ᾿Επὲ τούτου Ἰου- 

στῖνος ὁ φιλόσοφος ἐμαρτύρησεν, Ὀππιανός τε καὶ Σέξτος ἤχ- 

μαζον. 

Κόμοδος ὁ υἱὸς Μάρχου, ἔτη ιδ΄, μῆνας η΄ οὗτος ἀνάξιος 

χατὰ πάντα τοῦ πατρὸς χαὶ χαταγέλαστος" Ναρκίσσῳ γοῦν 

τινι συμπλακεὶς ἐν θεάτρῳ ἀθλητῇ, καὶ πληγεὶς, συσχευῇ τοῦ 
ε [ Α ᾽ ΄“Ξ- -- ᾽ -- “- 7 ’ ᾿ 

ὑπάρχου καὶ Μαρχίας τῆς παλλακῆς αὐτοῦ τοῦ Κομόδου, εἰς 

τὸν οἶχον Φεττιανοῦ τοῦ συγγενοῦς οὕτως ἀπελθὼν, θνήσχξι 

ὧν ἐτῶν τεσσαράχοντα ἑνός. 

Περτίναξ μῆνας Υ: οὗτος μήπω τὴν γαμετὴν ἢ τοὺς παῖ- 

δας εἰς τὴν βασιλείαν μεταγαγὼν, θνήσχει ἀναιρεθεὶς ὑπὸ τῶν 

ταγμάτων, ζήσας ἔτη ο΄, 
΄“-« 4 Ἴδιος μῆνας θ΄, σοφὸς νομοθέτης, διὰ χρημάτων δὲ παρα- 

λαθὼν τὴν βασιλείαν, ὑπὸ τῆς γυναικὸς παρορμηθεὶς, ὡς φαυ- 

λότατος ἐσφάγη, ὧν ἐτῶν ξ΄. 
- δ“. ,ὔ γεν 2 , 
Σεθῆρος Σεπτιμίας, Λίους Τριπολίτης, ἔτη, ιζ΄, μῆνας ἡ" 

οὗτος φεύγων ἀναδολὰς καὶ ὑπερθέσεις, σὺν πολλῷ τάχει τὸ 
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πᾶν ἔπρχττε᾽ τούτῳ ἐπανέστησαν Σαλόϊῖνος καὶ Νίγερ, ἐν τῷ 

πολέμῳ χαὶ τούτους ἀπώλεσεν. Ἐν τῷ Βυζαντίῳ δὲ ἐλθὼν, 

ἱππικὸν ἔκτισε, χαὶ λουτρὸν χαλούμενον Ζεύξιππον, καὶ ἄλλα 

πολλά: ἀνεχαίνισε δὲ χαὶ τὰ τείχη, χαθελὼν ἃ πρώην εἶχεν" 

ἦσαν γὰρ ἑπτὰ πύργοι ἐκ τῶν Θρᾳκιχῶν πυλῶν ἀρχόμενοι χαὶ 

ἐπὶ τὴν ἀρχκτῴαν θάλασσαν χαθήχοντες, χαὶ τούτων εἴ τις ἐν 

ἑτέρῳ πύργῳ προσῆλθεν, οὐδεμίχ αἴσθησις τοῖς ἄλλοις ἐγίνετο, 
Ἁ 

ὲ 
, ΝΜ ᾿ “- ὃ ͵ ᾿ ἕω; 5 - - 

τός τε ἤχει χαὶ τῷ δευτέρῳ καὶ καθεξῆς τοῖς λοιποῖς μετε- 
δ" “- ἌΥΑ, τς Ύ ε ᾿ , δίδου τῆς ἠχῆῇς. Ἐπὶ τούτου ἦν ὁ θαυματουργὸς Γρηγόριος, 

ι ς ς ἤν - 

χαὶ ᾿Ωριγένης, χαὶ ὁ πατὴρ ᾿Ωριγένους Λεωνίδης ἐν Ῥώμῃ ἐμαρ- 

τύρησε, καὶ Ἱππόλυτος ὁ Ῥωμαίων συγγραφεύς" τότε χαὶ ᾿Α- 

ΣῊΣ ΕΝ τ ΣΧΊΑ φριχανὸς ὁ συγγραφεὺς ἐγνωρίζετο. 

᾿Αντωνῖνος ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ Καράκαλος, χαὶ ᾿Αντωνῖνος Γέ- 

4“ τὰς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ἔτη ἕξ. [ Καὶ ὁ μὲν Γέτας ἐνιαυτὸν συμ- 

βασιλεύσας τῷ ἀδελφῷ, χτείνεται παρ αὐτοῦ" ὁ δὲ Καράχα- 

λος τὸν ἀδελφὸν ἀνελὼν, χαὶ τὴν μητρυιὰν γήμας ἀνοσίως ἦρ- 

ξεν: οὗτος συμθαλὼν Πέρσαις ἐν πολέμῳ ἐσφάγηῃ μέσον ᾿Εδέο- 
Ὑ ι ἥ ᾽ β »" κῶν ἐδ ἢ ι -" τὐπ δ ἌΝΟΙΑ 

σης καὶ Κάρων, ἐπιοουλῇ τοῦ ὑπάρχου χαὶ τοῦ μὲτ αὑτὸν βχ- 

σιλεύσαντος. 

ἔτος ἕν, μῆνας ὀχτώ. Ἐν δὲ τῇ Εδέσσῃ οἱ εὑρεθέντες στρα- 

τιῶται τὸν Καραχάλου νόθον υἱὸν τὸν χαὶ Ἡλιογάδχλον ἀνα- 

δεικνύουσι βασιλέα, ὃν καὶ εἰς Ρώμην ἄγειν ἠθούλοντο" ὁ δὲ 

Μακρῖνος αἰσθόμενος, μετὰ πολλοῦ στρατοῦ ὥρμησεν ἐπὶ τὴν 

Ανατολὴν, καὶ συμθαλὼν αὐτῷ ἐν ᾿Αντιοχείᾳ, ἡττᾶται Να- 

χρῖνος καὶ φεύγει, ἀλλὰ ὑεταξὺ Βυζαντίου χαὶ Χαλχηδόνος ἐν 

τῷ" πορθμῷ; ἁλίσκεται χαὶ φονεύεται, ἐτῶν νβ΄. 

᾿Αντωνῖνος Ἡλιογάθδαλος, ἔτη τρία͵ μῆνας 9 

γε τῷ πατρὶ Καρακάλῳ ἐξ ἐλευθέρας συνόντι, τῷ πατρὶ 

ρῳ ἔτι ἰδιωτεύοντι" γέγονε δὲ ἐλλόγιμος ἄριστος; ὀξὺς ἐν πο- 
«Ὁ 
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λέμοις, ἤπιος, σώφρων, ταχὺς, πάντας θεραπεύων καὶ ὑπὸ πάν- 

τῶν μετὰ λόγου φιλούμενος " οὗτος τὰ χρέη τοῦ ταμείου ἐ- 

χούφισεν ἐδανείζετο γὰρ ὁ κατὰ καιρὸν βασιλεὺς, χαὶ ἀπε- 

πλήρουν αὐτὰ οἱ συγχλητιχοὶ οἱ μὴ ἐξιόντες ἐπὶ πόλεμον με- 

τὰ τοῦ βασιλέως, ἀντιφωνοῦντες χαὶ χατατιθέμενοι ὅσα εἰς 

τοὺς πολέμους ἀναλίσχονται χρήματα χινδύνῳ εἶναι τῆς περι- 
» “ ᾿ ΕΣ Ἅ 35 3 “Ὁ 

ουσίας αὐτῶν" εἰ δ᾽ ἠπόρησαν ἐξ αὐτῶν τινες, χατέτοεχον τὰ 

χρέη εἰς τοὺς κληρονόμους χαὶ συγγενεῖς αὐτῶν" οἱ οὖν φι- 
- 4 ᾽ δὰ 

σχοσυνήγοροι τῷ χρόνῳ προσεχύρουν τὰ αὐτῶν τῷ δημοσίῳ. 

ἐπωπτεύοντο τότε χαὶ αἱ οὐτίαι τῶν λαμπρῶν κατὰ πόλιν 

χαὶ χώραν πᾶσαν τὴν ὑποχειμένην Ῥωμαίοις, καὶ εἴ τις ὑπὲρ 

τὴν ἀξίαν εὑρέθη ἔχων ὑπόστασιν, τὸ περισσὸν τῷ φίσχῳ προσ- 
ΞΘ ὙΠ Ἁ , 5 " 3 ΄ ΄ὔ ι “-“ εχυροῦτο᾽ ἦσαν γὰρ διατάξεις ἀπὸ ᾿Ιουλίου Καίσαρος καὶ τῶν 

μετ᾽ ἐκεῖνον βασιλέων περὲ τούτου τοῦ κεφαλαίου. Ὁ γοῦν 

ΑἸντωνῖνος οὗτος πάντας ἠλευθέρωσε τοῦ τοιούτου χεφαλαίου, 
, ᾽ , «“ κ δ τὸ , Ν - 

γόμον ἐκφωνήσας, ὥστε μὴ κινδύνῳ τῆς συγχλήτου διοιχεῖσθαι 

τὰ ἀναλώματα τῶν πολέμων" χαὶ ἀγαγὼν τοὺς περὶ τούτων 

τύπους ἐν τῷ ᾿Αδριανοῦ φόρῳ κατέκαυσεν ἐπὶ ἡμέρας τριά- 

χοντα. Οὗτος παρὰ μάντεως ἀχούσας ὡς ὁ ὁμώνυμος τοῦ Μα- 
7 Ἴ Ἁ 7ὔ " 5 » ι ΄ ᾽ ὅχο 

κεδόνος αὐτὸν διαδέξεται, καὶ ἐρευνήσας χαὶ μηδένα ἐν τῇ 

συγχλήτῳ ἄξιον εὑρὼν ἔχοντα τοῦτο τὸ ὄνομα, ἐσοφίσατο προ- 
τ. , Χ ΄-- τ - »" 3 3 τ 

λαθεῖν τὸ θέσφχτον᾽ τὸν τῆς μητρὸς γὰρ ἀδελφῆς Μαμαίας 

παῖδα ᾿Αλέξανδρον ἔτι ἄνηθον, κοινωνὸν τοῦ χράτους προσε- 
ο΄, "Ἷ ἙΝ ο 5 ε 

λάθετο, δήσας ὅρχοις χαὶ τὸν στρατὸν μὴ περιϊδεῖν αὐτὸν ὡς 

νέον, χαὶ πᾶσαν ἐπιμέλειαν προσφέρων ἐπ᾽ αὐτῷ ὅσα καὶ γνη- 
«τ. » 5» Ν 2 ΞΡ 

σίῳ υἱῷ διςδείκνυτο" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἔγνω συντρέχουσαν τῷ νέῳ 

πᾶσαν ἀρετὴν χαὶ ὑπὸ πάντων ἀνυμνούμενον, καὶ χρηστὰς οὔ- 
το 2 σας πᾶσιν ἐλπίδας ἐπ᾽ αὐτῷ, φθόνῳ βληθεὶς ὥρμησε τοῦτον 

, " 

ἀνελεῖν, διέπεσε δὲ θεοῦ νεύματι: χαὶ τοῦτο μὴ ἐνεγκόντες 
« Ὁ 3 εἶ Ἁ » 

οἱ Ῥωμαῖοι κατέσφαξαν αὐτὸν, καὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον βασιλέα 
93 ͵7 

ἀπέδειξαν. Καὶ θνήσχει ὁ Ἡλιογάῤαλος ἐτῶν τριάχοντα ἕξ. 
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᾿Αλέξανδρος ὁ ἐξάδελφος Ἡλιογαδάλου, υἱὸς Μαμαίας ἔτη 

δώδεχα - οὗτος πάντα ἐμφρόνως ἔπραττε, λόγοις ἀρίστοις χαὶ 

σοφίᾳ χοσμούμενος, σέθρων τὴν μητέρα, προὔχουσαν ἀρετῇ καὶ 
σεμνότητι βίου" αὕτη ἀνέῳξε τὰ βασίλεια τοῖς σοφοῖς, χαὶ 

αὐτὴ συνηχροᾶτο τῶν χρίσεων, καὶ μὴ φαινομένη τινὶ πάντας 

ἑώρα, ὥστε οὐχ ἦν ἄδικόν τι ταύτην διαλαθεῖν - νόμοι καὶ δόγ- 

ματα ἐφηπλώθη δι᾿ αὐτῆς, τοὺς ρόδον διδάσχειν νόμους 

διέταξεν. Οὗτος ἐχστρατεύσας χατὰ Περσῶν μετὰ τῆς μητρὸς, 

ἐν ᾿Αντιοχείᾳ προχειρίζεται στρατηγὸν Μαξιμῖνον, ὃς συμθα- 

λὼν Πέρσαις ἡττᾶται, καθ᾽ οὗ χαὶ ὁ βασιλεὺς ἠγανάκτησε. 

Μαθὼν δὲ ἀπὸ Ρώμης πόλεμον κινεῖσθαι τοῦ Γερμανικοῦ ἔθνους, 

εἰρηνεύσας μετὰ Περσῶν, ἀπῆλθε χατὰ Γερμανῶν. Μαξιμῖνος 

δὲ παρευθὺ ὀπίσω ἐτυράννησε, καὶ ὑπὸ τοῦ στρατοῦ βασιλεὺς 

ἀναγορεύεται, καὶ ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν ὥρμησεν: ὁ δὲ ᾿Αλέξαν- 

δρος, αἰσθόμενος καὶ συμθαλὼν αὐτῷ ἡττᾶται, καὶ σὺν τῇ μη- 

τρὶ Μαμαίᾳ σφάττεται, ἐτῶν ὧν λθ΄. ἥτις χριστιανὴ ἐτύγχα- 

γεν, ὥς φησιν Εὐσέόιος" τὸν γὰρ ᾿Ωριγένην ἐν ᾿Αντιοχείᾳ με- 

-αχαλεσαμένη τὸ κατὰ Χριστὸν ἐδιδάχθη μυστήριον. 

Μαξιμῖνος ἔτη τρία" οὗτος ἡνίχα τὴν βασιλείαν παρέλαῦε, 

τηνικαῦτα τὴν τῆς ψυχῆς κακοτροπίαν ἐξέφανεν, ὑθρίζων πάν-- 

τας μετὰ πάσης ὠμότητος, συχοφάντας θεραπεύων, χρημάτων 

"ἐρῶ ὄγους ἀδί ἐργαζό ς ἀθυμούντων δὲ πάντων καὶ ρῶν, φόνους ἀδίκως ἐργαζόμενος - ἀθυμού πάντ 

υμηνιώντων τοῖς ποιήσασιν αὐτὸν βασιλέα [᾿ ἣν γὰρ χχὶ τῶν ἄ- 

γαν εὐτελῶν καὶ ἀφανῶν, καὶ διὰ μόνην σωματιχὴν ἀνδρείαν 

παρὰ ᾿Αλεξάνδρου εἰς τὸ στρατηγῆσαι προήχθη οἱ ἐν τῇ Λι- 

βύῃ Ῥωμαῖοι Γορδιανὸν χαὶ τὸν ὁμώνυμον αὐτῷ παῖδα βασι- 

λεῖς ἀναγορεύουσι χαὶ πρέσθεις ἐν Ῥώμῃ στέλλουσι. Τοῦτο ἡ 

σύγκλητος μαθοῦσα, τὴν τῶν βασιλέων ἄφιξιν λάθρα περιέμε- 

νον. Μαξιμῖνος δὲ μίσει τῷ πρὸς ᾿Αλέξανδρον “καὶ Ναμαίαν, 

διωγμὸν κατὰ Χριστιανῶν ἤγειρε μέγαν, καὶ πολλοὺς ἁγίους 

ἐτυράννησεν ἡ δὲ σύγκλητος, μήπω τῶν ἀπὸ Λιθύης φθασάκα- 
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τῶν βασιλέων διὰ τὴν τῆς θαλάσσης δυσπορίαν, προχειρίζεται 

στρατηγοὺς ἄνδους τῆς βουλῆς ἐμπείρους τῆς στρατηγίας, Βαλ- 

βῖνον καὶ Μάξιμον, οἱ τὰς ἐπὶ τὴν Ῥώμην ὁδοὺς προχαταλα- 

βόντες, ἕτοιμοι ἦσαν πρὸς ἐπανάστασιν. Τῷ δὲ Μαξιμίνῳ τού- 

τῶν ἀγγελθέντων χαὶ ὁρμήσαντι ἅμα τοῖς Μαυρουσίοις εἰς τὸ 

προχατασχγεῖν τὴν ᾿Αχυλίαν, οἱ ταύτην τεταγμένοι φυλάττειν 

ἀπεχρούσαντο, καὶ συμθολῆς γενομένης, αὐτός τ χατασφάττε- 

ται χαὶ ὁ τούτου παῖς ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ ἡ χεφαλὴ αὐτοῦ 

εἰς Ῥώμην στέλλεται" ἔτι δὲ τῇ τοῦ χειμῶνος βίᾳ τῶν βασι- 

λέων βραδυνόντων, κατέσχε τὸ χράτος Μαξιμῖνος σὺν Γαλθίῳ 

υἶνας τρεῖς, χαὶ ἐσφάγη ἐν τῷ παλατίῳ, ἐτῶν ὧν ἑξήκοντα. 

Πομπιανὸς, μῆνας β΄, χαὶ ἐσφάγη καὶ αὐτός. 

Πούπλιος Γαλόῖνος, υῆνας Υ χαὶ ἐσφάγη, χαταλαθόντος 

ἀπὸ Λιδύης τοῦ βασιλέως Γορδιανοῦ τοῦ γέροντος, ὃς χαὶ ἐθα- 

σἴίλευσεν ἡμέρας εἴκοσι δύο μόνας, καὶ νοσήσας ἐκ τῆς βρα- 

δυπλοῖχς θνήσχει, ὧν ἐτῶν ο΄, καὶ ἐννέχ. Γορδιανὸς υἱὸς αὐ- 

τοῦ, ἔτη ς΄. οὗτος ἐν τῷ πρὸς Πέρσας πολέμῳ, κατενεχθεὶς 

τοῦ ἵππου χαὶ τὸν μηρὸν συνθλασθεὶς, ἐπανελθὼν ἐν τῇ Ρώ- 

μὰ ἐξ αὐτοῦ ἐτελεύτησεν, ὧν ἐτῶν πεντήχοντα.. 

Γορδιανὸς ὁ τρίτος, ἔτη ἕξ’ οὗτος ἥσυχος ὦν καὶ ἐλλό- 

γιμος, ἰλιγγιάσας πρὸς τὴν ἀρχὴν, Τιμισοκλέα τὸν ἑαυτοῦ πεν- 

θερὸν ὕπαρχον τῆς αὐλῆς δὶ οἰκείαν ἀσφάλειαν προϊστᾷ, ἄνδρα 

παιδεύσει παντοίᾳ περιδόητον᾽ χαὶ ἕως οὗτος ἐν τοῖς ζῶσιν 

ἦν, ἐν ὀχυρότητι καὶ ἀσφαλείᾳ τὰ τῶν πραγμάτων εἶχε καὶ 

χαλῶς διῳχεῖτο. Τιμισοχλέους δὲ τελευτήσαντος, ὁ μετ᾽ αὐτὸν 

Φίλιππος τῆς ἐπαρχίας διάδοχος, εἰς ἐπιθυμίαν τῆς βασιλείας 

ἐτράπη, καὶ τοὺς ἐν στρατιαῖς νεωτερίζειν εἰωθότας οἰκειωσά- 

μενος, τοῦ βασιλέως εἰς Νίσιδιν διατρίθοντος, τὴν σίτισιν τῶν 

στρατιωτῶν σμικρύνας, αἴτιος αὐτὸς στάσεως γίνεται " ἐπανέστη 

γὰρ αὐτῷ ὁ στρατὸς ὡς τῆς τοῦ λιμοῦ φθορᾶς αἰτίου, χαὶ πα- 

ευθὺ κτείνουσιν αὐτὸν, ὄντα ἐτῶν χή. Καὶ ἡ Ὑερουσία ἐν Ρώμῃ 
᾽ ὶ Π 
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Μάρχον τινὰ φιλόσοφον προχειρίζεται, ὅς καὶ θνήσχει ἐν τῷ 

παλατίῳ αἰφνίδιον, ὧν ἐτῶν μγ΄. χαὶ χρατεῖ τῆς βασιλείας Οὐ- 

στιλιανὸς ὁ χαὶ Σεδῆρος, ὅς καὶ νοσήσας χαὶ φλεοοτομηθεὶς ἐτε- 

λεύτησεν, ὧν ἐτῶν μς΄. 

Φίλιππος, ἔτη ἕξ καὶ μῆνας ς΄. τούτῳ Δέχιος μετὰ τοῦ 

σὺν αὐτῷ στρατῷ ἐπανίσταται" πρὸς ὅν ὁ Φίλιππος σὺν βχ- 

ρεϊ -στρατῷ χατελθὼν καὶ συμμίξας ἡττᾶται χαὶ μετ᾽ ὀλίγον εἰς 

Ρώμην φεύγει" ἐμφυλίου δὲ πολέμου συμόάντος ἐν Ῥώμῃ, ἀναι- 

ρεῖται Φίλιππος μετὰ τῶν τέκνων αὐτοῦ, ἐξερχόμενος τοῦ πα- 

λατίου πρὸς αὐτούς. Καὶ εὐθὺς ἡ σύγχλητος Μάριόν τινα τὸ 

ἐπίκλην εὐτελῇ, βασιλέα ἐποίησς, καὶ ἐχράτησε μῆνας... 

Τοῦτον τὸν Φίλιππον εὐσεθέστατον εἶναι καὶ πραὺν χαὶ τὰ 

χριστιανῶν τιμῶντα λόγος αἱρεῖ" οὐ μὴν ὁ πατὴρ ἦν τῆς ἁ- 

γίας Εὐγενίας, ὥς τινες χατὰ λήθην ἐχρονογράφησαν " ἐχεῖνος 

γὰρ τὴν τῆς Αἰγύπτου ἔχων ἐπαρχότητα οὐκ ἐδχσίλευσεν, ἀλ- 

λ᾽ ἐμαρτύρησεν μετὰ τῆς θυγατρός " ὁ δὲ βασιλεὺς Φίλιππος 

θνήσχει ἐτῶν ξγ΄. Τετάρτῳ δὲ ἔτει τῆς τούτου βασιλείας, πλη- 

ρωθέντων ἐτῶν χιλίων ἀπὸ χτίσεως τῆς ὑπὸ τοῦ Ρωμύλου, ἑώρ- 

τασαν οἱ Ῥωμαῖοι μεγίστην θεαμάτων παρασχευήν. Νιχήσας 

οὖν Δέκιος ἐν τῷ πολέμῳ τοὺς βαρθάρους, τινὰ τῶν οἰχείων 

ἐπιστήσας τοῖς ἐχεῖσε, ᾿Ολουσιανὸν Γάλλον, εἰς Ρώμην ἀνέρ- 

χεται χαὶ βασιλεύει. 

Δέκιος ἔτος ἕν, μῆνας ἐννέα" οὗτος πικρὸς ἂν χαὶ διωγμὸν 

μέγαν κατὰ χριστιανῶν ἤγειρε χαὶ πολλοὺς τῶν ἁγίων ἐόχοαάν:- 

σε, χαὶ τοὺς ἐν ᾿Εφέσῳ ἁγίους ἑπτὰ παῖδας ὑπό τι σπήλαιον ἐνέ- 

χλεισς ζῶντας, ἐμφράξας αὐτὸ, καὶ μυρία δεινὰ εἰργάσατο Γαλ- 

λος δὲ ὁ χαὶ Λουσιανὸς συσκευὴν χατὰ τούτου ποιήσας, γράφει 

τάχιον καταλαθεῖν πρὸς Πέρσας, καὶ ἐπί τινα τόπον χάθυγρον 

χαὶ παλματώδη καταλαθόντα, ἐπιπεσὼν ὁ Γάλλος διέφθειρεν, 

ὄντα ἐτῶν ἑξήχοντα. 

Γάλλος ἡ Λουσιανὸς ἔτη δύο, μῆνας τρεῖς" οὗτος τοὺς παῖ- 
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δας Δεκίου θανατοῖ. Αἰμιλιανὸς δὲ τις Παιόνων Ι ἡγούμενος τοὺςφ' 

ὑπ᾽ αὐτὸν παραθαρρύνων στρατιώτας χαὶ τοῖς ἐχεῖσε βαρθά- 

ροῖς προσθαλὼν, πολλοὺς ἀνάλωσε, χαὶ ὑπὸ τῶν ἐκεῖ στρατιω- 

τῶν βασιλεὺς ἀναδείκνυται" καὶ τὰς σὺν αὐτῷ δυνάμεις, ἐπὶ τὴν 

1 ταλίαν ἤλαυνε. Τοῦτο μαθὼν ὁ Γάλλος ὑπήντα τῷ Αἰμι- 

λιανῷ, καὶ συμϑαλόντων, ἡττᾶται ὁ Τάλλος" οἱ δὲ στρατιῶται 

χτείνουσι τὸν Γάλλον χαὶ τὸν τούτου παῖδα χαὶ σὺν τῷ Αἰ- 

υἱλιανῷ τὴν Ῥώμην χατέλαθον. 

Αἰμιλιανὸς, μῆνας δ΄. τούτῳ ἐπανέστη Οὐαλεριανὸς στρα- 

τηγὸς τῶν ὑπὲρ τὰς ἴΛλλπεις, καὶ μετὰ δυνάμεως ἐπὶ Ρώμην 

ἤλαυνε πολεμήσων τὸν Αἰμιλιανόν" ὁ δὲ στρατὸς ὁρῶν Αἰμι- 

λιανὸν ἀσθενέστερον περὶ τὸν πόλεμον, τὸν δὲ Οὐαλεριανὸν τοῖς 

πράγμασιν ἀρχικώτερον, ἀναιροῦσι τὸν Αἰμιλιανὸν, τεσσαραχον- 

ταετῇ τυγχάνοντα καὶ τὸ χράτος Οὐαλεριανῷ παραδιδοῦσιν. 

Οὐαλεριανὸς, ἔτη ς΄. σὺν τῷ ἰδίῳ υἱῷ Γαληΐνῳ " οὗτος σπου- 

δὴν ἐποιεῖτο τὰ πράγματα εὖ διαθεῖναι, ἀλλὰ τότε τὰ ἔθνη 

πάντοθεν τοὺς Ρωμαίους ἐκάκουν, οἱ δὲ Σκύθαι καὶ πόλεις καὶ 

χώρας ἠνδραποδίσαντο χαὶ ἠφάνισαν. Οὐαλεριανὸς δὲ ἀπατηθεὶς 

ὑπὸ Περσῶν, αἰχμάλωτος ἀπήχθη. 

Γαληΐνος, υἱὸς αὐτοῦ, ἔτη θ΄. χατὰ τούτου Αὐρίολος ὁ ἐν 

Κελτοῖς στρατηγὸς ἀνταρσίαν μελετήσας ἦλθεν ἐπὶ τὴν ᾿Αγριτ- 

πιανὴν πόλιν τὴν χαὶ Σάλονα, 'χαὶ εὑρὼν ἐκεῖσε τὸν Γαληΐ- 

νου παῖδα, χτείνει, χαὶ πρὸς Ἰταλίαν ἐχώρει. Γαληΐνος δὲ χαὶ 

αὐτὸς ὁρμήσας χατὰ Αὐριόλου, ἐπιθουλεύεται χαθ᾽ ὁδὸν παρὰ 

Ηραχλειανοῦ ἐπάρχου, ἔχοντος κοινωνὸν χαὶ Κλαύδιον, ἄνδρα 

συνετὸν καὶ στρατηγικώτατον" νυχτὸς οὖν χοιμωμένῳ τῷ Γα- 

ληΐνω, ἐπιστὰς Ἡρακλειανός φησίν, ὡς Αὐρίολος ἐπέρχεται " θο- 

ρυδηθεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς ἔτει τὰ ὅπλα - ἀλλὰ γυμνὸν εὑρὼν Ἡρα- 

χλειανὸς καὶ κατὰ φόθον, κτείνει, ὄντα ἐτῶν πεντήχοντα. 

Κλαύδιος, ἔτη ἡ. τούτῳ Αὐρίολος ἑκὼν ὑπετάγη, ὅς εὐθὺς 

ἀναιρεῖται ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν διὰ τὴν ἀνταρσίαν. Κλαύδιος 
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δὲ ἀγαθὸς ὧν, καὶ πάντας φιλῶν χαὶ εὐεργετῶν, πάσαις τε 

ἀρεταῖς διαπρέψας ἐν τῷ Σιρμίῳ θνήσχει, πολὺν αὐτοῦ πόθον 

τοῖς Ρωμαίοις χαταλιπὼν, ἐτῶν πεντήκοντα ἕξ. Ὅθεν καὶ δι 

αὐτὸν ἀνάγουσιν εἰς τὴν βασιλείαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Κιν- 

'πτιλιανὸν, ἀφελῆ χαὶ ἀπράγμονα ἄνθρωπον, ὅς μόνας ἡμέρας 

χρατήσαςι ζ΄, ἐπειδὴ ἠκηκόει Αὐριλιανὸν προθιθδασθέντα εἰς τὴν 

βασιλείαν, ἑκὼν ἀφίσταται, χαὶ τὴν φλέρα ταμὼν τῆς χειρὸς, 

χαὶ μέχρις ἑσπέρας ἐνδοὺς, θνήσχει ἐτῶν τεσσαράκοντα ἑνός. 

Αὐριλιανὸς, ἔτη ἔξ οὗτος τὰ τῆς Ρώμης τείχη τῷ χρόνῳ 

φθαρέντα ἀνεκαίνισςε͵ καὶ γενναῖος ὧν καὶ στρατηγιχώτατος πολ- 

λοὺς πολέμους ἐνίκησε καὶ ἔθνη οὐχ ὀλίγα κατετροπώσχτο, 

ἐσφάγη δὲ ἐν Ἡραχλείᾳ τῆς Εὐρώπης. Ἔρως γάρ τις τῶν ἔξω- 

θεν ἀποχρίσεων μηνυτὴς, ἀγαναχτηθεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ χαὶ φοθη- 

θεὶς, ἐμιμήσατο τὰ τοῦ βασιλέως γράμματα, γράψας ὀνομασίας 

τινῶν δυνατῶν, ὡς ἐπὶ θάνατον ἀχθησομένων, οἵ χαὶ φοθηθέν- 

τες ἀνεῖλον αὐτὸν, ὄντα ἐτῶν ξ΄. Ἐπὶ τούτου ὁ ἅγιος Χα- 

ρίτων ὡμολόγησε. 

Τάκιτος, μῆνας ζ΄- οὗτος φρόνιμος ἦν, κἀν τοῖς πολέμοις 

ἄριστος καὶ ἀρετῶν πεπληρωμένος" ἐσφάγη δὲ χαὶ αὐτὸς ὑπὸ 

τῶν στρατιωτῶν, οε΄ τυγχάνων ἐτῶν. 

Πρόθδος, ἔτη β΄. τούτου βασιλεύσαντος οἱ χατὰ τὴν Εὐρώπην 

εὑρεθέντες στρατιῶται ἀναδειχνύουσι Φλωριανὸν ὕπαρχον βασι- 

᾿λέχ" χαὶ ὃ υὲν Πρόθος ἦρχε Συρίας καὶ Φοινίκης, Παλαιστίνης 

καὶ πάσης Αἰγύπτου " ὁ δὲ Φλωριανὸς ἀπὸ Κιλικίας μέχρις Ἰτα- 

λίας καὶ τῶν ἑσπερίων ὅλων μερῶν ἀλλὰ τάχιον τοῦ Φλωρια- 

νοῦ ἀναιρεθέντος ὑπὸ στρατιωτῶν, ἡ πᾶσα ἀρχὴ πρὸς τὸν Πρό- 

βον περιέστη οὗτος ἐλλόγιμος ἦν καὶ σοφὸς, καὶ ἔθνη πολλὰ 

ἐτροπώσατο. 

Ἐπὶ τούτου ὄμόρος σίτῳ μεμιγμένος κατηνέχθη" ἐνοχλου- 

μένων γὰρ τῶν πόλεων ὑπὸ τῶν Γερμανῶν, ἠναγκάσθη βοη- 

θῆσαι ταύταις δὶ ἑαυτοῦ" ἐνισταμένου δὲ τοῦ πολέμου καὶ 
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λιμοῦ τοῖς ἐχεῖσε ἐπιγεγονότος, ἄπλετος ὄμορος χαταοραγεὶς 

συγχατήγαγε καὶ σῖτον πολὺν, ὅν ἐπισωρεύσας ὁ τούτου στρα- 

τὸς τόν τε λιμὸν ἀπεχρούσαντο, χαὶ τοῦ πολέμου περιεγένοντο. 

Τέθνηχε δὲ ἐξ ἐπιδουλῆς τῶν ἰδίων, ἐτῶν τυγχάνων πεντή- 

χοντα. 

Σάρος ἔτη ὅ.. οὗτος τελείως τοὺς Πέρσας χατετροπώσατο, 

χαὶ μετὰ λείας καὶ αἰχμαλωσίας εἰς τὴν Ῥώμην ἐπανέζευξεν" 

ἐξελθὼν δὲ ἐν τῷ κατὰ Οὔννων πολέμῳ ἀναιρεῖται, ὦν ἐτῶν ζ΄. 

Ι Νουμεριανὸς ὁ υἱὸς αὐτοῦ, ἔτη β΄. ἐπὶ τούτου γέγονε χατὰφ. 

χριστιανῶν μέγας διωγμὸς, καὶ πολλοὶ ἐμαρτύρησαν, μεθ᾽ ὧν 

χαὶ ὁ ἅγιος Βαδύλας ᾿Αντιοχείας. Οὗτος στρατεύσας κατὰ Περ- 

σῶν, ἡττᾶται καὶ φεύγει, καὶ συλληφθεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν ἐξεδάρη 

ὡς ἀσχὸς, ἐτῶν ὦν ἃς. 

Καρῖνος ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ἔτη β΄. ἐπὶ τούτου ἐμαρτύρησαν οὗ 

ἰχτροὶ Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς οἱ ἐν Ῥώμῃ, οὐ παρὰ βασιλέως, ἀλλὰ 

παρὰ τοῦ διδασκάλου αὐτῶν τοῦ γὰρ βασιλέως Καρίνου στρα- 

τεύσαντος χατὰ Περσῶν εἰς ἔχτισιν τοῦ ἀδελφοῦ, καὶ τούτους νι- 

χκήσαντος χαὶ ὑποστρέφοντος, αἴφνης τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὀπίσω 

ἐστράφη, χαὶ τῶν ἰατρῶν πάντων μὴ δυνηθέντων ἰάσασθαι τὸν 

βασιλέα, οἱ ἅγιο: οὗτοι διὰ προσευχῆς αὐτὸν ἰάσαντο " ὅθεν καὶ 

αὐτὸς δοξάσας τὸν Θεὸν, κέλευσιν αὐτοῦ πανταχοῦ τῆς ἀρχῆς 

αὐτοῦ ἐξαπέστειλε μή τινα χριστιανὸν χολάζεσθαι" ὁ οὖν ὃδι- 

δάσχαλος τῶν ἁγίων φθόνῳ βληθεὶς διὰ τὴν τῶν ἁγίων θαυ- 

ματουργίαν χαὶ τὴν εἰς αὐτοὺς. τιμὴν τοῦ βασιλέως, μετὰ τῶν 

οἰκείων δούλων λάθρα τούτοις ἐπαναστάς, Χ ταχρημνίσας ἀπέ- 

χτεινεν, ᾿Αναιρεῖται δὲ χαὶ ὁ Καρῖνος ὑπό τινος χιλιάρχου. 

Διοκλητιανὸς ἔτη κ΄’ οὗτος τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ 

βασιλείας Μαξιμιανὸν τὸν ᾿Ερχούλιον βασιλέα γειροτονεῖ, καὶ 

διωγμὸν ἐγείρουσι χατὰ χριστιανῶν σφοδρότατον, χαὶ πολλοὺς 

ἁγίους ἀνέδειξαν μάρτυρας, νιχήσαντες ἐπὶ εἰδωλολατρίᾳ χαὶ 
, 

᾽ 7 3 - ς ὌΥιΝ [ ᾿ 

ὠμότητι τοὺς πρὸ αὐτῶν ἅπαντας, οἱ ἐναγέστατοι καὶ παμ- 
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υἱαροι, Οὗτοι ἀποδεικνύουσι καίσαρας ἄλλους πόλιν δύο, Διο-- 

χλητιοανὸς μὲν Νιαξιμιανὸν τὸν Γαλλέβιον, δοὺς αὐτῷ εἰς γυναῖ- 

χα τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα Βαλερίαν, ὁ “ἐρχούλιος δὲ Μαξιμιανὸν 

Κώνοταντα τὸν Χλωρόν, τὸν υἱὸν τῆς θυγατρὸς: τοῦ προδεύσσι- 
, ᾽ὕ ᾽ ᾿ " Ὁ 7 

᾿ς λευχότος Κλαυδίου, ποιήσας αὐτὸν χαὶ γαμθρὸν ἐπὶ τῇ ἰδία 

θυγατρὶ Θεοδώρᾳ. ᾿Αμφότεροι οὖν καίσαρες γεγονότες, ἅς εἶχον 

πρώην γαμετὰς ἀπώσαντο, διὰ τὴν πρὸς τοὺς βασιλεῖς εὔνοιαν 

χαὶ ἀγχιστείαν. Πλεῖστα οὖν τρόπαια ἐνδειξάμενος Διοχλητι,- 

νὃς, τοὺς τε Πέρσας κατατροπωσάμενος, χαὶ λοιπὰ ἔθνη, χαὶ 

ἡσυχάζειν πείσας, τῷ εἰχοστῷ ἔτει τὴν βασιλείαν σὺν τῷ 'Ερ- 

χουλίῳ χαταλιπόντες, ἰδιωτιχὸν σχῆμα καὶ βίον ἀμφότεροι εἵ- 

λοντο, ὡς λόγος αἱρεῖ, διὰ τὸ μὴ δύνασθαι ἀναστεῖλαι τὸν γοι- 

στιανισυὸν ἐπὶ πλέον ὁσημέραι προθαίνοντα, καὶ κακῶς τὸν βίον 

κατέστρεψαν. 

Κώνστας ὁ Χλωρὸς, ἔτη δ΄, μετὰ Διοχλητιανὸν, καὶ Μαξι.- 

μιανὸς ὁ Γαλλέριος ἔτη ζ΄ μετὰ Διοχλητιανόν. Εὐθὺς οὖν ὁ 

Γαλλέριος χειροτονεῖ χαίσαρας δύο, Μαξιμῖνον τὸν ἴδιον υἱὸν, 

ξιμίνῳ μὲν τὰ τῆς ἑῴας ἀνέθετο, τῷ δὲ 

Σεδήρῳ τὰ τῆς Ἰταλίας. 

χαὶ Σεοῆρον χαὶ δία 

Κώνοτας δὲ πολλὰ τρόπαια κατὰ ᾿Αλαμανῶν ἐνδειξάμενος 

χαὶ ἄλλων ἐθνῶν, ἥσυχός τε ὧν χαὶ πάντας εὐεργετῶν, θνή- 

σχει, τὸν ἐξ Ἑλένης τῆς προτέρας αὐτοῦ γυναιχὸς Κωνσταν- 

τῖνον βασιλέα καταστησάμενος" εἶχε δὲ χαὶ ἀπὸ Θεοδώρας 

ἑτέρους υἱοὺς δύο, Κωνστάντιον, τὸν πατέρα Γάλλου καὶ Ἰου- 

λιανοῦ, ᾿Αναδαλῖνον τὸν καὶ Γάλλον, καὶ Δαλμάτιον τὸν πα- 

Ὁγ.-.. τέρα τοῦ νέου Δαλματίου τοῦ καὶ γεγονότος καίσαρος. Οἱ 

δὲ ἐν τῇ Ρώμῃ στρατιῶται Μαξέντιον ἀνηγόρευσαν, τὸν υἱὸν 

τοῦ Ἑρχουλίου. ᾿Εὐασίλευον οὖν ἐνταυτῷ οἱ πέντε, ὁ Γαλλέ- 

ριος, ὁ Μαξιμῖνος, ὃ Σεοῆρος, ὁ Μαξέντιος, χαὶ ὁ Κωνσταντῖ- 

νος. Σεθήρου δὲ ὑπὸ Μαξεντίου ἀγαιρεθέντος, Λικίννιον οἱ 

στρατιῶται βασιλέχ ποιοῦσι, γαμορὸν ἐπ᾽ ἀδελφῇ Κωνσταντίᾳ 

10 

ἰ ζω) ( 

)νὦ ὧῶτ 
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τοῦ Κωνσταντίνου " ὁ δὲ Κωνσταντῖνος λαμθάνει γυναῖχα τὴν 

ἀδελφὴν τῆς μητρυιᾶς αὐτοῦ Θεοδώρας, Φαύσταν, μήπω χρι- 

στιανίσας" καὶ ὑπηρέτουν ἀλλήλοις οἱ βασιλεῖς, χαὶ τὸν κατ᾽ 

ἀλλήλων ἕχαστος ἐνίχησαν πόλεμον. Ὁ δὲ Κωνσταντῖνος τῇ 

δεήσει τῶν Ρωμαίων εἴξας, στρατὸν ἀθροίσας, κινεῖται χατὰ 

Μαξεντίου" ἐμίσησαν γὰρ αὐτὸν ἅπαντες διὰ τὴν ὠμότητα 
, ε ι δ ΟΡ τεῖ ἘΞ ΔῸΣ Α 5 Ψ΄ Φ δ χς 

χαὶ ἀσέλγειαν Ἣν ξίχεν᾽ τὲ χαὶ ἕν τῇ ἐχτῃ ὡρᾷὰ τῆς ἥμερας 
ς “ 

ὃ τίμιος σταυρὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἐφάνη αὐτῷ τε καὶ σύμπαντι 

τῷ στρατῷ, ἐκ φωτὸς χατεσχευασμένος, ἔχων ἐπιγραφὴν δι᾿ ἀ- 

στέρων ᾿Εν τούτῳ Νίχα. ᾿Αλλὰ χαὶ τῇ νυχτὶ ἐχείνῃ ἐφίστα- 
-- 

ὲ 

᾽ ε ᾿ς ΕΣ ς , 7 Ὁ “ ,ὔ 

ται αὐτῷ ὁ Κύριος ἐν ὁράματι λέγων: χρῆσαι τῷ δειχθέντι 

σοι σημείῳ χαὶ νίκα οἰκοδομήσεις δὲ πόλιν τῇ μητρί μου. 

ἤξυπνος δὲ γενόμενος ὁ Κωνσταντῖνος, χαὶ τῷ δειχθέντι ὅ- 
ΩΣ Ν “ ω ς τ 

ὕοιον ἀπὸ χρυσοῦ κατασκευασᾶς σταυρὸν, ἐχέλευσε προηγεῖ- 

σθαι τοῦ οἰχξείου στρατοῦ ἐν τῷ πολέμῳ καὶ συμθολῆς γξνο- 

μένης, ἡττήθη ὁ Μαξέντιος, ) χαὶ φεύγων σὺν τοῖς περιλειφθεῖ-φ. 1 

σιν, ἐπέθη τῆς τοῦ ἐν τῇ Ῥώμῃ ποταμοῦ γεφύρας, ἥτις δυ- 

νάμει θείᾳ διαρραγεῖσα, καὶ αὐτὸν χαὶ τοὺς σὺν αὐτῷ κατε- 
ῃ 

,ὔ οὦὖ'Ὺ ᾿ ὰ ΄“ὖ ΡΨ “Ὁ 7 

πόντισε. Ῥωμαῖοι δὲ λυτρωθέντες τῆς τοῦ πονηροῦ τυραννίδος, 

μετ᾽ εὐφροσύνης καὶ στεφάνων τὸν νιχητὴν Κωνσταντῖνον με- 

τὰ τοῦ θείου σταυροῦ εἰσεδέξαντο, ᾿Αλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους τυ- 

ράννους ὁ Κωνσταντῖνος τῷ τοῦ σταυροῦ ὅπλῳ πάντας χατὴ- 

γωνίσατο καὶ ἀπωλείᾳ παρέδωκε, καὶ χρατεῖ μόνος τῆς ὅλης 

τῶν Ῥωμαίων βασιλείας, πολλὰ τῷ σεσωκότι Χριστῷ εὐχαρι- 

στῶν. 

Γίνονται οὖν τὰ πάντα ἀπὸ χτίσεως κόσμου ἕως τῆς ἐναν- 

θρωπήσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἔτη εφ΄ ἤγουν 

Ἂ “ “ ΄ "ὕ τῳ 7 5 , ἐν τῷ τεσσαραχοστῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς βασιλείας Αὐγούστου, 

χαὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἔτη αὐτοῦ τοῦ Κυρίου τριάκοντα τρία ἕως 

ἀναστάσεως καὶ ἀναλήψεως αὐτοῦ, ἤγουν τῷ ὀχτωχαιδεχάτῳ 

ἔτει τῆς βασιλείας Τιδερίου " χὰ 
᾿ Ε ᾿ 

ι απὸ τῆς ἀναλήψεως τοῦ Χρι- 
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στοῦ ἕως τοῦ πρώτου ἔτους τῆς βασιλείας τοῦ ἁγίου Κων- 
» ε Φ 2 , , ἐὰ 5.2 ς 

σταντίνου, ἔτη συ." ὁμοῦ ἀπὸ χτίσεως χόσμου ἕως τοῦ ἐν ἅ- 

γίοις Κωνσταντίνου εωλ΄. (1) 

ΠΡΩ͂ΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕῪΣ ΕΥ̓ΣΚΒΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 

ὧτ Κωνσταντῖνος ὁ μέγας χαὶ ἅγιος καὶ ἰσχπόστολος, καὶ πρῶ- 

τος τῶν χριστιανῶν βασιλέων, ὁ χαὶ χτήτωρ τῆς Κωνσταντί- 

νου πόλεως, ἐθασίλευσεν ἐν μὲν τῇ πρεσθυτέρᾳ Ρώμῃ ιβ΄, ἐν 

δὲ τῇ νεωτέρᾳ καὶ βασιλίδι τῶν πόλεων Κωνσταντινουπόλει 

ἔτη χ', χαὶ μῆνας (- ἦν δὲ ὅτε ἐθασίλευσεν ἐτῶν τριάκοντα 

δύο, ὡς εἶναι τὰ πάντα τῆς ἐπὶ γῆς ζωῆς αὐτοῦ ἔτη ἑξή- 10 

χοντὰα καὶ πέντε ἔχει δὲ τὰ χατ᾽ αὐτὸν οὕτως. 

(1) Παρεντίθεται εἰς συμπλήρωσιν τοῦ λευχοῦ χάρτου τὰ ἑξῆς δύο 
σημειώματα : Περὶ τῶν ἑπτὰ Θεαμάτων. 
Αἱ ἐν Αἰγύπτῳ πυραμίδες 

ὃ πύργος τοῦ Φάρου ὑψηλὸς ὧν λίαν 
ὃ ἐν Ῥόδῳ χολοσσὸς 

Ο΄ τοῦ Μαυσώλου τάφος ἐν Καρίᾳ 

ὃ ἐν Κυζίκῳ ναός 

τὸ θέατρον Λυχίας τῶν Μύρων 
καὶ τὸ Ῥουφίνειον ἄλσος Περγάμῳ. 

[Καὶ τὰ γνωστὰ] ἀποφθέγματα τῶν ἑπτὰ σοφῶν. 



10 

ΠΟ δῷ πων 

ἡ ΑΝΩΝΥΜΟΥ͂ 
- 

Μετὰ τὴν τῶν ἀνοσίων ἐχείνων τυράννων καὶ ἀσεθῶν ἀ- 

π ξ- λειαν καὶ τὸν ἀφανισμὸν, πολέμου κινηθέντος μεγίστου ἐν 

τῇ Θράχῃ ὑπὸ διαφόρων ἐθνῶν, χαὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ χατ᾽ αὐ- 

τῶν ἀπὸ Ῥώμης χαὶ ἡττηθέντος, ἀθυμία «συνέσχεν αὐτόν τε 

χαὶ τὸ περὶ αὐτὸν στρατόπεδον εὐχόμενος οὖν εἰς τὸν οὐρα- 

νὸν μετὰ δαχρύων χαὶ δεόμενος ρυσθῆναι τῆς τοιαύτης ἀνάγ- 

χης, ὁρᾷ, πρὸς ὕπνον ἑλχυσθεὶς, εἰς τὸν οὐρανὸν ἐν ὀνείρῳ τὸν 

τίμιον σταυρὸν, ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο, Ἐν τούτῳ Νίχα" καὶ εὐ- 

θὺς ἐξ ὕπνου γεγονὼς, διελογίζετο περὶ τῶν ὁραθέντων καὶ 
' ΝᾺ ἊΝ 

παλιν εἰς ὕπνον χατενεχθέντι, παρίσταταί τις αὐτῷ ράθδον χα- 

τέχων χαὶ προσεγγίζων αὐτὴν τοῖς μυχτῆρσιν αὐτοῦ, ὥστε 

θροηθέντα τὸν βασιλέα ] ὑπολαθεῖν ὅτι ἐπλήγη διὸ χαὶ λαδὼνφ. 1 

6εὲ τὴν πρὸς τῇ χεφαλῇ χειμένην ὀθόνην, ἐπέθηχε τοῖς ἑαυτὸ 
- ς ᾽ - ΎΝ υυκτῆροι" καὶ πάλιν ὕπνωσεν. Εξαναστὰς δὲ τῷ προνΐ, εἶδεν 

ἐν τῇ ὀθόνῃ εἶδος ἀποτελεσθὲν ἐκ τοῦ αὑτοῦ αἵματος τοῦ 

τιμίου σταυροῦ καὶ εὐθέως ποιεῖ σταυρὸν, χαὶ προηγεῖσθαι 

τοῦτον τοῦ πολέμου ἐχέλευσεν, εἰπὼν πρὸς τὸν στρατὸν, ὅτι 
ὃ Α ’ὔ . Ν Ἁ Ω ᾿ ἃ: “" ΣῪ ΡΝ δὲ τῷ ᾿ 
ιὰ τούτου νικῶμεν τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν. ᾿Εξηγεῖτο δὲ πᾶσι τὸ 

ὅραμα, καὶ τὴν δύναμιν τοῦ σταυροῦ, χαὶ ἔλεγεν, ὅτι τὸ ση- 

μεῖον τοῦτο τοῦ θεοῦ ἐστι τῶν Χριστιανῶν. Ἔνθεντοι χαὶ χα- 

τατροπωσάμενος τὰ ἔθνη πάντα, εἰς τὴν Ῥώμην ἐπανέρχε- 
΄Ν , « ΡῈ » “ Ζ » 

ται. Ὁ δὲ μισόχαλος διόθολος τὸ τῆς πίστεως αὐτοῦ ζέον ἰ- 

δὼν, εἰσέρχεται εἰς τὴν τούτου γυναῖχα Φαύσταν καὶ πρὸς ζῆ- 

λον τῆς πατριχῆῇς θρησχείας διεγείρει αὐτὴν, ἥτις καὶ ἀπατᾷ 

τὸν" ἴδιον ἄνδρα, πρὸς τὸ τοῖς εἰδώλοις μᾶλλον θύειν " ὃ δὴ καὶ 

γέγονεν. Ὁ δὲ ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος θεὸς πρὸς ἑαυτὸν πάλιν 

τοῦτον μετήγαγε τρόπῳ τοιούτῳ: τῇ τῆς λέπρας λώθῃ περι- 
4 " Ἢ ᾿ ᾽ Υ̓ " ᾿] , δ ᾿ Δ 18 ἣ τ 

πεσὼν, ἐζήτει τὸν ἰχσόμενον " καὶ δὴ μάγοι τινὲς καὶ Ἰουδαῖοι. 

προσέρχονται χαϊπροστάττουσι χολυμοήθραν ἐν τῷ Καπιτωλίῳ 
,7ὔ ᾿ “Ὁ ψν ,ὔ ΄“΄ ᾽ 5 ͵ ζ 

ἐνέσθχι χαὶ πληρωθῆναι ἀνθρωπίνου αἵλατος ἀφηόρων παί- 
Υ 
δὼων, ἐν ᾧ λουσάμιενον εὐθὺς καθαρὸν γενέσθαι. διεοεοαιοῦντο.. 

: ΐ 
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Συνήγαγον οὖν πλῆθος βρεφῶν ἀπὸ τῶν ἐπαρχιῶν, καὶ τῇ ὁ- 

ρισθείσῃ ἡμέρᾳ πορευομένου τοῦ βασιλέως εἰς τοῦτο, ὑπήντη- 

σαν αὐτῷ αἱ τῶν βοεφῶν μητέρες, ὀλολύζουσαι καὶ τὰς ἑχυ- 

τῶν τρίχας ἐχτίλλουσαι. Ταῦτα ἰδὼν ὁ βασιλεὺς καὶ αὐύνδα- 
᾿ Α 

χρὺυς γεγονὼς, Προχρίνω, ἔφη, τῆς ἐμαυτοῦ ὑγείας τὴν τῶν παί- 

ὲ ." 
δὼν σωτηρίαν" ὦ χριστομιμήτου, φωνῆς! ὦ ψυχῆς ἁγίας τε 

χαὶ βασιλικῆς! Παραυτίχα γοῦν ὑποστρέφει εἰς τὰ βασίλεια, 

καὶ τὰ βρέφη ταῖς μητράσιν ἀποδοθῆναι ἐκέλευσε, δώροις με- 

γίστοις αὐταῖς φιλοτιμησάμιενος, καὶ εἰς τὰ ἴδια ἑχάστην χε- 

λεύσας πορεύεσῦαι. Καὶ νυκτὶ ταὐύτῃ ὁρᾷ χαθ᾽ ὕπνους τοὺς 

τῶν ἁγίων ἀποστόλων πρωτοθρόνους, Πέτρον καὶ Παῦλον τοὺς 

ἁγίους, προτρεπομένους αὐτῷ Σίλοεστρον ἐπιζητῆσαι τὸν τῆς 

Ῥώμης ἐπίσκοπον αὐτὸς γὰρ, ἔφησαν, ὑποδείξει σοι χολυμοή- 

θραν δι᾽ ἧς τάς τε τῆς ψυχῆς χαὶ τοῦ σώματος νόσους ἰχθή- 

σ. Εύρεθέντος οὖν τοῦ Σιλοέστρου, καὶ παραγεγονότος καὶ 

νουθετήσαντος τὸν βασιλέα τὰ περὶ τῆς θείας ἡμῶν πίστεως, 
, 

παρευθὺ ἐχέλευσς χλεισθῆναι τοὺς τῶν εἰδώλων νχοὺς, χαὶ πι- 
᾿ 

στεύσας ἐξ ὅλης χαρδίας εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, 

βαπτίζεται εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς, καὶ τοῦ υἱοῦ χαὶ τοῦ 

ἁγίου πνεύματος. ᾿Εν δὲ τῷ τοῦτον βαπτίζεσθαι, λαμπηδών 

τις ἐξαίφνης φωτὸς ἐξέλαμψε καὶ ἦχος ἐγένετο ὥσπερ τηγά- 

γου πυρὶ καιομένου, καὶ ἀνῆλθε τῆς χολυμοήθρας ὑγιὴς, καὶ 

τὰ τῆς χολυμοήθρας ὕδατα λεπίδων ἐπληρώθησαν. Ἔλεγε δὲ 

ὃ βασιλεὺς, ὅτι ἐν τοῖς ὕδασιν ὧν ἠσθόμην, ὡς χεὶρ ἀπὸ οὐ- 

ρανοῦ πεμφθεῖσα ἥψατό μου. Καὶ ἐνδυσάμενος στολὴν 'λευ- 

χὴν (1) εὐθέως ἐξεφώνησεν οὕτως" τὸν τολμῶντα βλασφημ- 

σαι εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χοιστὸν, ἢ ἀδικῆσαι χριστια- 

γὸν, χελεύω τὸ ἥμισυ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ τῷ δημοσίῳ ἀ- 

(1) Ἔν περιθωρίῳ : Σημείωσαι ὡς δ᾽ νεοφώτιστος λευχὴν στολὴν 

ἐγδύεσθαι, ὡς διετάξαντο οἵ ἅγιοι ᾿Απόστολοι, ὀφείλει. 

1Ττ0 
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φαιρεθῆναι. Θέλων δὲ πᾶσι δεῖξαι τὴν οἰκείαν εὐσέδειαν, αὐὖ- 

τὸς οἰκείαις γερσὶ λαθὼν δίχελλαν πρῶτος ὀρύττειν ἤρξατο, 

προστάξας ἐχχλησίαν γενέσθαι ἐν ὀνόματι τοῦ δεσπότου ἡμῶν 

Γησοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ. ᾿Εὐαπτίσθησαν δὲ καὶ πᾶσα ἡ τού- 

ὅ τοὺ συγγένεια, χαὶ τῆς συγχλήτου πολλοὶ καὶ τῶν ἐν τέλες 

ὡσεὶ χιλιάδες δώδεκα, καὶ Κρῖσπος υἱὸς αὐτοῦ, ὃν οὐχ ἀπὸ 

Φαύστας ἀλλ᾽ ἐξ ἑτέρας εἶχεν οὐ χατὰ νόμους ἐπιγνωσθείσης 

αὐτῷ. Τότε χαὶ τῶν ἑπτὰ τῆς ἑόδομάδος ἡμερῶν τὰ ὀνόμα- 

τα ἀπὸ Αρεως, Ἑρμοῦ, ᾿Αφροδίτης, Κρόνου, Διὸς, Σελήνης καὶ 

10 Π'λίου, Δευτέρα, καὶ Τροίτη καὶ Τετρὰς, Πέμπτη, Παρασχευὴ͵ 

ΣάχΟύατον καὶ Κυριακὴ μετωνομάσθησαν. 

Ἡ δὲ ἁγία Ἑλένη χαὶ μήτηρ τοῦ βασιλέως, συνοῦσα τῷ 

υἱῷ, κατηνάγκαζε τοῦτον τῇ Ἰουδαϊκῇ μᾶλλον προσελθεῖν πί- 

στει, ὑπό τινων 'Ἑθραίων τὸν νόμον αὐτὴν ἀκριθῶς διδχοκχόν- 

1ὕ τῶν πεισθεῖσα" ἀλλὰ καὶ μάγοι τινὲς ἐξαίσια τέρατα ποιοῦν- 

τες [ ἀντέκειντο τῷ ἁγίῳ Σιλθέστρῳ, οὺς πάντας μετὰ τῆς μα-φ. 1" 

χαρίας “Ἑλένης θαύμασιν αὐτὸς χαὶ δυνάμει Πνεύματος πείσας 

πρὸς τὴν εἰς Χριστὸν πίστιν μετήνεγχε, καὶ οὕτως ἐοαπτίσθη- 

σαν" χαὶ ἡ ὀρθόδοξος ηὐξάνετο πίστις καὶ πάντες τὸν βασι- 

90. λέα εὐφήμουν, τοιούτων χαλῶν αἴτιον αὐτοῖς γεγονότα. 

Εἰς μνήμην δὲ ἐλθὼν τῆς πρὸς αὐτὸν φωνῆς τοῦ Κυρίου 

χαθ᾽ ὕπνους λεγούσης, Ἐγερεῖς τῇ μητρί μου πόλιν ἐν ᾧ ὑπο- 

δείξω σοι τόπῳ, πολλὰς ἐρευνήσας χώρας ἐπὶ τὴν χατὰ Βιθυ- 

νίαν ἔρχεται Χαλχηδόνα, χαὶ ταὐτην κατηρειπωμένην ὑπὸ τῶν 

οὔ [Περσῶν εὑρὼν ἀνοιχοδομεῖν ἤρχετο" ἀετοὶ δὲ τοὺς τῶν τεχνι- 

τῶν ἁρπάζοντες λίθους, πρὸς τὸ Βυζάντιον διαπεραιούμενοι ἔρ-- 

οἰπτον" τούτου δὲ πολλάκις γενομένου, τῶν ἐξυπηρετουμένων. 

τις τῷ βασιλεῖ, ᾧ ὄνομα Εὐφρατᾶς, διεσάφησεν, ὡς ἐχεῖ φίλον 

ἐστὶ τῷ θεῷ τῇ μητρὶ αὐτοῦ πόλιν χτισθῆναι. Εὐθὺς οὖν δια- 

ΩΣ 

΄ 4 " 3 ᾿μᾷ -ς “Ὁ 80 περάσας χαὶ τὸν τόπον ἰδὼν, καὶ ἀποδεξάμενος, τὸν Εὐφρατᾶν 

ῦ τοῦ ἔργου ἐπιστάτην χαταλιμπάνει μετὰ δυνάμεως βαρείας 
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γαὶ πλούτου πολλοῦ, αὐτὸς δ᾽ ἐχστρχτεύει χατὰ Περσῶν, οἷς 

δὴ χαὶ συμθαλὼν, ὦ τῶν χριμάτων σου, Κύριε, ἡττᾶται καὶ 

χειροῦται αὐτός τε χαὶ ἄλλοι τῶν ἐν τέλει, καὶ τοῦ στρατοῦ 

πολλοί" οἱ δὲ πλείους πρὸς τὴν παραχειμένην λόχμην εἰσέδυ- 

σαν, ὡς ἠδύνχντο τὴν σωτηρίαν περιποιούμενοι ἑαυτοῖς. Οἱ 

Πέρσαι δὲ τῷ παραλόγῳ τῆς νίκης ἐπαρθέντες, ἴσως δὲ καὶ 
ΕΣ “ ᾽ τοῦ. θεοῦ σφάλλοντος τὰς βουλὰς αὐτῶν, ἀμελήσαντες πάντων 

᾽ ’ τὸν βχσιλέα θυσίαν προσενεγκεῖν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν ἐχεχρί- 

χεσαν" παρῆν οὖν ἡ ὡρισμένη ἡμέρα, χαὶ τοῦτον ἐφ᾽ ἁμάξης 

δέσμιον ἔχοντες ἀπήεσαν πρὸς τὸν νεὼν, ὃν χαὶ ἔξω χαταλι- 

πόντες αὐτοὶ ἄοπλοι καὶ γυμνοὶ τὸν ναὸν αὐτῶν εἰσήεσαν, τὴν 

εὐχὴν αὐτῶν ποιησόμενοι, καί τινας αὐτῶν πρὸς ξυλείαν ἀπέ- 

στειλαν" οὺς ἰδόντες οἱ τοῦ βασιλέως ἐν τῇ λόχμῃ κρυπτό- 

μενοι καὶ ζωγρήσαντες χαὶ περὶ πάντων ὧν ἤθελον γνῶναι ἀ- 

γναμαθόντες, τῆς θείας συνάρσεως ἐπιρρωσάσης τὰ τούτων φρο- 

νήματα, ἐχδραμόντες τῆς ὕλης ἐφίστανται τῷ βωμῷ, καὶ λύου- 

σι μὲν τῶν δεσμῶν τὸν βασιλέα, ἀναλαμθάνουσι δὲ τὰ τῶν 

Περσῶν ὅπλα, ἃ καὶ περιδυσάμενοι ἐπιτίθενται τούτοις, χαὶ 

φόνου παρανάλωμα, υ;ηδενὸς φεισάμιενοι, τούτους ἐποίησαν" τὰ 

δ᾽ ἐπὶ τούτοις, ἀλλὰ, τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου, Κύρις, 

ἀχουστὰς ποιήσει πόσας τὰς αἰνέσεις σουΐ οἱ πεπτωχότες ἀ- 

νέστησαν, καὶ οἱ δοχήσαντες χεχρατηχένχι παντελεῖ ἀφανισμῷ 

παρεδόθησαν" ὁ βασιλεὺς γὰρ καὶ ὅσοι τῆς στρατιᾶς αὐτοῦ 

τὴν τῶν Περσῶν χώραν χαταδραμόντες καὶ λεηλατήσαντες χαὶ 

αἰχυναλωτίσαντες, καὶ τὰ ἐχεῖ χαταπραξάμενοι ὡς ἐθδούλοντο 

γιχηφόροι μετὰ πλούτου χαὲ σχύλων ἀναριθμήτων ὑπέστρεψαν 

εἰς τὰ σφέτερα. 

Τότε ὁ βασιλεὺς οἰχοδομεῖ τὴν Κωνσταντινούπολιν χάλλει 

χαὶ μεγέθει ἁπάσας τὰς ἐπὶ γῆς πόλεις ὑπερνικῶσαν, καὶ τῆς 

οἰχουμένης οἷον τυγχάνουσαν ὀφθαλμόν αὐτὸς γὰρ διὰ τοῦ 

εἰρημένου Εὐφρατᾷ εὐρύνει τὸ τοῦ Βυζαντίου τεῖχος χατὰ 
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πολὺ, καὶ κτίζει τὰ βασίλεια, χαὶ τὸ ἱππικὸν, καὶ τοὺς δύο 
» 6όλ Ν} Α ’ ᾿ οὗ } Γ “- ἐμοόλους, καὶ τὸν φόρον, χαὶ τὸ περιχαλλὲς τεχνούογημκ τοῦ 

- ᾽ ς - 5» “- Ὁ ΄ 

Σενάτου, χαὶ τὴν ἑχυτοῦ στήλην ἐπὶ τοῦ πορφυροῦ κίονος ἔ- 

στησεν ἐν τῷ φόρῳ. Κτίζει δὲ καὶ τὸν πρῴην τῆς ἁγίας Σο- 

τ 

7 Ν εἶ “- ς Δ ᾽ 7 «. Ἂν “ ς 7 ,ὔ 

φίας ναῦν, τὸν τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων, τὸν τοῦ ἁγίου Μωκίου, 

τὸν τῆς ἁγίας Εἰρήνης, τοῦ ἁγίου ᾿Αγαθονίχου, τὸν ἐν τῷ ᾿Α- 
 Ψ “- ΄ 3 Ν 

νάπλῳ τοῦ ᾿Αρχιστρατήγου, καὶ τὸν τοῦ Σωσθενίου, ἔτι δὲ 

χαὶ τὸν ἐν τῷ νεωρίῳ τῆς ἁγίας Δυνάμεως, χαὶ ἄλλοις δὲ 
7 7ὔ Α Ψ ὔ ς “ ͵ 5» ,ὔ 

πλείοσι χτίσμασι τὴν ἐπώνυμον ἑαυτοῦ πόλιν ἐχάλλυνεν. 

10 έγεται δὲ ὅτι τῆς γυναιχὸς αὐτοῦ Φαχύστης ἐπιμανείσης 

τῷ προγόνῳ αὐτῆς Κρίσπῳ, χαὶ ὡς μὴ πεισθέντος χατειπούσης 
᾿ ᾿ ὰ 

αὐτοῦ πρὸς τὸν πατέρα ὡς ὑπ᾽ αὐτοῦ βιχοθείσης, κελεύσει οσὗὑ- 
ων “᾿ » ὕω ἢ ἊΝ 

τοῦ τοῦτον ἀναιρεθῆναι πεποίηχε, χαΐίσαρα ὄντα, ὕστερον δὲ 
Ν 7ὔ ε ᾽ “ "- 

διεγνωχότα ὡς ψευσχμένην χαὶ αὐτὴν προσαποχτεῖναι, τρεῖς 
»" τον ᾿ 5  »᾿) ΄᾿᾿ὔὔ ξ , ᾿ 

10 υἱοὺς μὲτ αὐτοῦ ἔχουσαν, Κωνσταντα, Κωνστάντιον χαὶ Κων- 

σταντῖνον, οὕς χαὶ ἀνηγόρξυσε χαίσαρας. 

Ὅτε δὲ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἦλθεν ὁ μέγας οὗτος χαὶ 
“-Ψ 

ἅγιος βασιλεὺς | εὑρε τὴν ἐπισκοπὴν αὐτῆς ἔχοντα τὸν ἅγιόν φ. 

ΝΜ τροφανην, ἕόδομιον ἔτος ἐν αὐτῇ διχπρ 
ἢ 

ποντα, δέχα δὲ τὰ 
ε ᾽ Α ᾿ . 

20 ὅλα διήνυσεν : ἀλλὰ χαλὸν ἄνωθεν ἄρξασθαι, καὶ τοὺς ἐπισχό- 

ποὺς Βυζαντίου χατ᾽ ὄνομα παραθεῖναι ὅσοι ἀπὸ τοῦ πρωτο- 

χλήτου ᾿Ανδρέου τοῦ ᾿Αποστύλου ἕως αὐτοῦ δὴ τοῦ ΜΝητρο- 

φάνους ἐγρημάτισαν. χαὶ οὕτως ἀχολούθως χατιένχ! χαθ᾽ εἷρ- φάνους ἐχρημάτισαν, καὶ οὕτως ἀχολούθως κατιέναι ὃ 

υὸν τὴν διήγησιν" εἰσὶ δὲ οὗτοι. ᾿Ανδρέας ὁ πρωτόχλητος ᾿Α- 

[νὼ] ὥχτ πόστολος" οὗτος ἐν τῷ διαπλέειν τὴν Ποντικὴν θάλασσαν, πα- 

ραγενόμενος κἂν τῷ Βυζαντίῳ, χαὶ κηρύξας ἐν αὐτῷ τὸν σω- 

τήριον λόγον, ἐχχλησίον τε πιστῶν συστησάμενος, καὶ οἶχον 

εὐκτήριον ἀνεγείρας πέραν ἐν τοῖς Θραχῴοις μέρεσι τῆς πόλεως 
» “-“Σο. 7 ᾽ , δ, 4 Ά “ 7 

ἐν τῇ καλουμένῃ ᾿Αργυρουπόλει, ὅπου χαὶ τὸ ἅγιον λείψανον 
Π ἰχᾺ ΄ τὺ Ἄ ϑ “Ὁ αὶ " , 7 

30. ὕστερον χατετέθη τοῦ μάρτυρος Ἀδριανοῦ, χειροτονεῖ ἐπίσχο- 
ἴν ξ “ὍὋ“ ἂν 5 -«- - ρον. , ᾽ 

πον τῆς Βύζαντος πόλεως Στάχυν, ἕνα τῶν ἑἕοδομήχοντα ἀ- 
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ποστόλων, ὃς καὶ ἐπεσχόπησεν ἔτη δεκαέξ᾽ χαὶ μετ᾽ αὐτὸν 

προεολήθη Ὀνήσιμος, ιδ΄ ἔτη χαὶ αὐτὸς κυδερνήσας τὴν ἐκχλη- 

σίαν, χαὶ καθεξῆς Πολύκαρπος ἔτη τη. Πλούταρχος ἔτη ις΄. 

Σεδεχίων ἔτη θ΄. Διογένης ἔτη ιε΄, ᾿Ελευθέριος ἔτη ιζ΄, Φίληξ 

ἔτη ε΄. Πολύκαρπος ἔτη ιζ΄. οὗτοι πάντες ἐν τῷ εἰρημένῳ εὐ- 

χτηοίῳ τὰς συνάξεις ἐποίουν. ᾿Αθηνόδωρος δὲ ἐπίσχοπος κα- 

ταστὰς μετ' αὐτοὺς, ἕτερον εὐχτήριον οἶχον ἀνῳχοδόμησεν ἐν 

τῇ τοποθεσίᾳ τῇ καλουμένῃ ᾿Ελαίχ" ὃς χαὶ ἐπεσχόπησεν ἔτη 

δ΄, Καὶ ἐφεξῆς Εὐζώϊος, ἔτη ς΄. Λαυρέντιος ἔτη ἕνδεχα ἥμισυ. 

Αἰ λύπιος ἔτη δέκα χαὶ τρία ἥμισυ. Περτίναξ, ὑπατιχὸς μὲν 

ὑπάρχων τῆς ἐν Ρώμῃ συγχλήτου, πιστεύσας δὲ χαὶ ἐπίσχο- 

πος χαταστὰς Βυζαντίου, ἑτέραν αὖθις ἐκκλησίαν ἀνίστησιν ἐγ- 

γυτέρω τῆς πόλεως ἐν παραθαλασσίῳ τόπῳ λεγομένῳ - Συχαῖς, 

Εἰρήνην τὸν ναὸν προσαγορεύσας, χἀχεῖσε τὰς συνάξεις ἐπιτε- 

λῶν, ἐπεσχόπησεν ἔτη ιθ΄. Ὀλυμπιανὸς ἔτη ια΄, ΜΙάρχος ἔτη ιγ΄. 

Κυριλλιανὸς ἔτη ις΄. Καστῖνος ἐν αὐτῷ τῷ Βυζαντίῳ, ἐν τῇ 
᾽ ὔ ᾽ τοποθεσίχ τῇ λεγομένῃ Πετοίον εὐχτήριον οἶκον ἐπ᾽ ὀνόματι 

, 

τῆς ἁγίας μάρτυρος Εὐφημίας ἀνεγείρας, κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χαὶ- 

ρὸν μαρτυρησάσης, χαὶ ἐν αὐτῷ τὰς συνάξεις ἐπιτελῶν, τῆς 

ἐπισχοπῆς ἦρξεν ἔτη ζ΄. Τίτος ἔτη ἃς΄. Δομετιανὸς ἀδελφὸς 

Πρόθου τοῦ βασιλέως ἔτη κδ΄. Πρόδος υἱὸς Δομετίου, ἔτη ιθ΄, 

Μητροφάνης υἱὸς Δομετίου, ἔτη δέχα" ἐπὶ τούτου, ὡς ἔφημεν 

ὅ τε μέγχς Κωνσταντῖνος ἐπεδήμησε τῇ πόλει, χαὶ ἡ Κωνσταν- 

τινούπολις ἀνεχαινίσθη, καὶ ἡ ἁγία πρώτη σύνοδος προστάξει 

βασιλικῇ ἐν Νικαίᾳ χατὰ ᾿Αρείου ἠθροίσθη, χαὶ ὁ τῆς Κων- 

6ι- σταντινουπόλεως θρόνος εἰς τὸ τῆς πατριχρχείχας ὕψος ἀνε 

βάσθη. 

Συνηθροίσθη δὲ ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ πρώτη σύνοδος 

ἐν Νιχαίᾳ κατὰ ᾿Αρείου πρεσθυτέρου τῆς ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ ἐχ- 

χλησίας, βλασφημοῦντος τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ τὸν΄ Κύριον ἡμῶν 
᾿ “ ᾿, ᾿ έ ΕΣ τ 7ὔ ι ΦΌΝ, . ΙᾺ 

γσοῦν Χριστὸν χαὶ ἃ γόντος αὑτὸν χτίσμα χαὶ οὐχ ὁμοούσιον 
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τῷ θεῷ καὶ πατρί᾽ ἀλλ᾽ ἡ ἁγία σύνοδος ἀπελέγξασχ τοῦτον, 

ὁμοούσιον τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν διετράνωσεν, ἐπεὶ χαὶ πᾶς υἱὸς 
ὁμοούσιος τῷ γεγεννηχότι τοῦτον πατρὶ, φῶς ἐκ φωτὸς, καὶ 

θεὸν ἀληθινὸν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, καὶ ποιητὴν πάντων ὁρατῶν 

τε χαὶ ἀοράτων σὺν τῷ ἀνάρχῳ αὐτοῦ πατρὶ, καὶ χριτὴν ζών- 

τῶν χαὶ νεχρῶν, δογματίσασα. Ἦσαν δὲ οἱ τῆς συνόδου καὶ 

δι ὧν ἡ σύνοδος συνεκροτήθη ἐξάρχοντες Σίλόεστρος πάππας 

Ρώμης, διὰ τοποτηρητῶν Βίτωνος καὶ Βικεντίου, ἀμφοτέρων 

πρεσθυτέοων, καὶ τοῦ Κουδρούδης 'Οσίου, ᾿Αλέξανδρος Κωνσταν- 

τινουπόλεως, ᾿Αλέξανδρος ᾿Αλεξανδρείας σὺν ᾿Αθανασίῳ τῷ με- 

γάλῳ, ἔτι ἐν διχκόνοις χατειλεγμένῳ, ὁ ᾿Αντιοχείας Εὐστάθιος, 

χαὶ ὁ ἹἹεροσολύμων Μαχάριος " συνέστη δὲ τῷ πεντεχαιδεκά- 

τῷ ἔτει τῆς βασιλείας τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, ἔτει ἀπὸ 

κτίσεως κόσμου πενταχισχιολοστῷ ὀκτακοσιοστῷ ὀκτωχαίδεκά- 

τῷ. ᾿Επεὶ δὲ καὶ ἡ σύνοδος συνεπεράνθη, λιθέλλους τινὲς κατ᾽ 

ἐπισχόπων ἐπιδεδώχασιν, οὗς ὁ χριστομίμητος βασιλεὺς, μηδὲ 

ἀναγνωσθῆναι παραχωρήσας, τῷ διὰ πυρὸς ἀφανισμῷ παραδέ- 

δωκεν, ἐπειπὼν τὸ ἀείμνηστον χαὶ ἀξιάγαστον χαὶ θεοῦ χρη- 

στότητος καὶ συμπαθείας ἐκεῖνο, ᾿Εγὼ, εἰ καὶ πορνεύοντα ἱὲ- 

οέχ ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ χατέλαθον, τῷ πτερυγίῳ τῆς ἐμῆς χλαμύ- 

δος αὐτὸν ἄν συνεκάλυψα, ὡς μὴ γνωσθῆναι τὸ ἅγος, ἵνα καὶ 

ὁ θεὸς συγκαλύψῃ τὰ ἐμὰ παραπτώματα. 

Ἰστέον δὲ ὅτι ἀπὸ τῆς ἀναλήψεως [ τοῦ Κυρίου ἕως εἰκο- φ. 

στοῦ ἔτους τῆς βασιλείας τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνον, ὅτε ἡ 

ἁγία πρώτη σύνοδος συνετελέσθη (1) ἔτη παρῆλθον τιη. 

(1) ΓΟ γὰρ τὴν ἐχχλησιαστιχὴν ἱστορίαν συγγραψάμενος Γελάσιος, 
ὃς χαὶ τοῦ ἁγίου Ἱζυρίλλου “Ἱεροσολύμων ἀδελφιδὸς, ἕξ ἔτη φησὶ τὴν 

σύνοδον ταύτην συνίστασθαι, ὡς δ᾽ ἕτεροι τρία πρὸς τῷ ἡμίσει. (Σημ. 
ΕῚ ’ 

ἐν περιθεωρίῳ ,Ἱ 
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ἰσάριθαοι γὰρ τοῖς ἔτεσι χαὶ οἱ τῆς συνόδου πατέρες εὑρέθη- 

σαν τριχχόσιοι δέχα ὀχτώ. 

Ὃ δὲ βασιλεὺς τοὺς ἁγίους τούτους πατέρας εἰσαγαγὼν 
“(' “-ν ἐν τῇ παρ᾽ αὐτοῦ καινισθείσῃ πόλει, καὶ ταύτην εὐλογηθῆναι 

-παρασχευάσας ὑπ᾽ αὐτῶν, εἶτα χαὶ πρὸς τὸν ἐπίσχοπον τῆς 

πόλεως ἅγιον Μητροφάνην μετ᾽ αὐτῶν συνῆλθε" χλινοπετὴς γὰρ 

ἦν ὑπὸ γήοως καὶ ἀπρόϊτος, καὶ δι’ ᾿Αλεξάνδρου τοῦ ἰδίου 

πρεσθυτέρου τῇ συνόδῳ παρῆν" ἐπεὶ δὲ ἀλλήλους εἶδον καὶ 
“ Ὁ “᾽ὰϊ , ς Α ᾽ ᾿ »ὕ " 

προσεῖπον ὅσχ εἰχὸς, τέλος ὃ βχοιλεὺς ἐξαναστὰς, ἔφησς πρὸς 

τὸν ἀογιερέα, Πάτε : Σ θέλ ὶ ἕτε ἐξειπεῖ ὃν ἀρχιερέα, 9 πνευματιχὲ, θέλω τι καὶ ἕτερον ἐξειπεῖν 

σοι, ἐφ᾽ ᾧ πρὸς τῆς σῆς ἁγιότητος μὴ δυσχεράνῃς, ἀλλ ὡς εὖ- 

λαθείας χαὶ τῆς πίστεως συστχτιχὸν δέξαι τὸ ρηθησόμενον. 
ες Οἱ δὲ φησιν, εἰπὲ τοῦτο ἀνυποστόλως, οἶδα γὰρ ὅτι θεοφιλὲς 

χαὶ ἡμῖν εὐαπόδεχτον. Καὶ ὁ βασιλεὺς εἰ συμοῇ πρὸς θεὸν 

ἀναλύσαι σε, τοῦτο γὰρ ὁ τῆς ἐνταῦθα παροικίας σου χρόνός 
φΦ 9. καὶ ἡ ἐνσκήψασά σοι νόσος προσαπειλεῖ, τίνα ἀντὶ σοῦ τῷ σῷ 

θρόνῳ ἐγχάταστήσομεν: Καὶ ὁ ἀρχιερεὺς, οἷον ἔνθους γενόμενος 

εἰρήκει" νῦν οἶδα ὅτι ὁ θεὸς διὰ τοῦ σοῦ λελάληχε στόματος, 

ὃς καὶ ἀπεχάλυψέ μοι ὅτι μετὰ τρίτην ἡμέραν τῶν παρόντων 

ἐξέρχομαι" ὑμεῖς δὲ ἀλλὰ τὸν πρεσθύτερον ᾿Αλέξανδρον τῷ 

θρόνῳ ἐγκαθιδρύσατε. ᾿Επεὶ δὲ ὁ ᾿Αλέξανδρος ἀποδημῶν ἦν τῷ 

τότε ταῖς Γαλίαις τὰ συνοδιχῶς δόξαντα διαπορθμευόμενος͵ 

ἀναστὰς καὶ ὡς εἶχε τῶν τῆς ἐχχλησίας ἀδύτων εἴσω γενό- 

ψενος, τὸ ὠμοφόριον αὐτοῦ ἀποδαλὼν καὶ τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ 
ἐνθεὶς, χαὶ τὸ ὄνομα ἐπιφωνήσας τοῦ ᾿Αλεξάνδρου, ἐπέσκηψε 

τοῦτον λαθεῖν ἐπανελθόντα χαὶ περιθέσθαι αὐτὸ, χαὶ οὕτως 

ἀρχιερέα εἶναι τῆς Κωνσταντινουπόλεως. 

Ἐπεὶ δὲ καὶ πάλιν ὁ βασιλεὺς ἔφησεν ὅτι καὶ οὗτος γη- 
, » ε κε μν , 

ραιός ἐστιν, ὡς οἶδας, καὶ τίνι μετὰ τοῦτον τὴν ἐπισχοπὴν 
Ε Α ἐγχειρίσομεν; Τὸ παιδίον, ἔφη, τὸν Παῦλον οὗτος ἕξει διάδο- 

Φ - } ΓΩ ε ο ,7ὔ , εν, ἣν δον κι Α 

χον" περὶ τοῦ ὁμολογητοῦ ἁγίου Παύλου τοῦτο εἰπῶν, ἦν γὰρ 
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τότε νεάζων τὴν ἡλικίαν: ὡς οὖν ἠχηχόεισαν πρὸς αὐτοῦ ταῦ- 

τα, ᾿Αλέξανδρος ὁ τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἐπύθετο χαὶ αὐτὸς, ᾿Εγώ 

δὲ, πάτερ, τίνα καταλείψω. διάδοχόν μου; Καὶ ὁ Μητροφάνης, 

ἔχεις, χαὶ καλὸν τοῦτον χαὶ τῶν ὀρθῶν δογμάτων βεδαιωτὴν 

χαὲ ἐχχλησίας ἄριστον στρατηγὸν, ᾿Αθανάσιον τὸν περίφημον, 

ὃς καὶ μετὰ Παύλου τὰ πολλὰ τῆς ἐχχλησίας ὑπερρμαχήσου- 

σι. Καὶ ἄλλοι περὶ ὧν ἐθούλοντο διερωτήσαντες ὡς ἀπὸ θεοῦ 

τούτου τὰς ἀποχρίσεις ἐδέξαντο, αἴ καὶ ἀπέθησαν ὡς οὗτος 

προέφησς. Καὶ οὕτως ἕκαστος αὐτῶν συνταξάμενοι τῷ Μητρο- 

φάνῃ, χαὶ τὰ τελευταῖα προσειπόντες ἀπηλλάγησαν. 

Χειροτονήσας δὲ ὁ βασιλεὺς δί αὐτῶν τὸν θειότατον ᾿Αλέ- 

ξανδρον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ ὁσιωτάτου Μη- 

τροφάνους ἤδη τελειωθέντος, πάντας διὰ δημοσίων ἵππων πάλιν 

χαὶ ἀναλωμάτων ἀπέλυσεν εἰς τὰ ἴδια, δοξάζοντας τὸν θεὸν 

τὸν γαρισάμενον τοῖς ἀνθρώποις βασιλέα τοιοῦτον φιλόχριστον 

χαὶ ὀρθόδοξον. 

Οὗτος ὁ βασιλεὺς καὶ ἡμερησίους ἄρτους ἔταξε δίδοσθαι 

τοῖς ἐν τῇ θχοιλίδι τῶν πόλεων εἰς ὀχτὼ χιλιάδας τὸν ἀριθμόν. 

Ἑλένην δὲ τὴν μαχαρίαν ἑαυτοῦ μητέρα βασιλιχῷ χοσμή- 

σας διαδήματι, πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα πέμπει εἰς ἀναζήτησιν 

τοῦ τιμίου σταυροῦ τοῦ Κυρίου, ὃν καὶ εὗρε, χάριτε τοῦ ἐν 

αὐτῷ προσπαγέντος Χριστοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ σὺν αὐτῷ τοὺς ἥ- 

λους οἷς προσηλώθη ἥτις πολλὰ τοῖς ἐχεῖσς πένησι διένειμε 

χρήματα, καὶ ναοὺς χάλλει χαὶ μεγέθει περιφανεῖ: ἀνήγειρε " 

χαὶ μέρος λαθοῦσα τοῦ ζωοποιοῦ σταυροῦ τοῦ Κυρίου χαὶ τοὺς 

ἥλους, τὸ δὲ λοιπὸν ἅπαν ἀσφαλισαμένη ἐν ὁλοχργύρῳ θή- 

χῃ χαὶ παραθεῖσα Μαχαρίῳ τῷ ἐχεῖσς πατριάρχῃ, χαίρουσα 

πρὸς τὸν υἱὸν χαὶ βασιλέα ὑπέστρεψεν ἥτις χαὶ εὐσεθῶς ζή- 

σχαα, χαὶ ἐλεημοσύναις χαὶ εὐποιΐχις τὸν βίον ἑαυτῆς λαμ- 

πρύνασα, θνήσκει, ἐτῶν οὖσα ὀγδοήκοντα χαὶ ἐν τῷ ναῷ τῶν 

ἁγίων ᾿Δποςόλων θάπτεται παρὰ τοῦ βασιλέως καὶ υἱοῦ χὐτῆς. 
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Οὗτος ὃ βασιλεὺς χαὶ ταῖς ἁπανταχοῦ ἐχχλησίαις ἔχειν τὰ 

ἀπὸ τῶν Ελλήνων ἀπονενεμημένα τοῖς ναοῖς τούτων ἐθέσπισε, 

χαὶ τοῖς ἱερωμένοις τὴν ἐλευθερίαν χαὶ ἀτέλειχν ἐχαρίσατο " 

τοῖς δ᾽ ἐπισχόποις προνόμια δέδωχεν, ἅπερ ὁ βουλόμενος μα- 

θεῖν ἐντυγχανέτω τῇ πρὸς τὸν ἅγιον Σίλοεστρον διατάξει αὐ- 

τοῦ ἡμεῖς γὰρ σύνοψιν συντιθέμενοι, διὰ τὸ υῆχος παρεδρά- 

μομεν. 

ο΄ Οἱ δὲ παρὰ τοῦ βασιλέως μετοικισθέντες (1) ἀπὸ τῆς Ρώ- 

υης εἰς Κωνσταντινούπολιν συγχλητιχοὶ ποῶτοι χαὶ μεγιστᾶ- 

νες ἦταν οὗτοι, “Αρμάτιος, Ὀλύδριος, Βῆρος, Σεδῆρος, Οὐρθί- 

χιος, Ἰσίδωρος, Εὐγένιος, Εὔδουλος, Στούδιος, Φλωρέντιος, Καλ- 

λίστρατος χαὶ Μαυριανός" οἵτινες χαὶ οἴκους λαμπροὺς καὶ ναοὺς 

. 19. χαὶ γηρωχομεῖα, χαὶ ξενῶνας ἐν τῇ πόλει ἀνήγειραν, χελεύσει 

τοῦ θειοτάτου βασιλέως. ᾿Αλλὰ καὶ Εὐφρατᾶς οἶκον ἴδιον μέ- 

γιστον χατεσχεύασεν, ὅπερ ὕστερον γηρωχομιεῖον ἐχρημάτισεν, 

ἐν τῇ τοποθεσίᾳ τοῦ Διμαχκέλλου, οὕτω τοῦ Εὐφρατᾷ χαλου- 

μένου, ἕως τοῦ νῦν. 

Ὃ μέντοι θειότατος βασιλεὺς εὐσεοῶς τὸν βίον ἀνύσας καὶ 

θεοφιλῶς, χαὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ διαδόχους τῆς βασιλείας κα- 

χαταλιπὼν, Κώνσταντα μὲν ἐν Ἰταλίᾳ καὶ Ῥώμῃ, Κωνστάντιον 

δὲ ἐν Κωνσοταντινουπόλει, Κωνσταντῖνον δὲ ἐν ταῖς Γαλίαις 

χαὶ ταῖς ἐπέκεινα ΓΛλπεων ἐπαρχίαις, πρὸς τὴν ἀθάνατον μεθί- 

σταται βασιλείαν. 

Κωνσταντῖνος δὲ μὴ θέλων ἀρχεσθῆναι τῇ τοῦ πατρὸς δια- 

(1) Περὶ τῶν μετοιχισθέντων ἀρχόντων ἀπὸ Ῥώμης εἰς Ἰζωνσταν- 

τινούπολιν- τούτων δὲ καὶ οἵ οἶχοι χαὶ τοῖς λειψάνοις χατονομάζονται, 

μόνου τοῦ ᾿Ισιδώρου ἀλλαξαμένου τὴν χλῆσιν καὶ χεχλημένον Θεοφίλου - 

ἣν δὲ χχὶ ὃ τοῦ Φλωρεντίου τῶν σπουδαίων (β|6) σύνεγγυς (Σημείωσις 

ἐν περιθεωρίῳ) . 
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ταγῇ, ἀλλὰ πόλεμον κινήσας χατὰ τοῦ ἀδελφοῦ Κώνσταντος, 

αὐτὸς μὲν ἐν τῷ πολέμω θνήσχει, Κώνστας δὲ καὶ τῆς: αὐτοῦ 

βασιλείας ἐγκρατὴς γίνεται, καὶ ἐν τῇ παλαιᾷ Ῥώμῃ διέτο οἱὸς ν᾿ 

ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς ὕστερον ἀναιρεῖται παρὰ Μαγνεντίου τινὸς συγ- 

χλητιχοῦ, ὅν ἀνεῖλε Κωνστάντιος, χαὶ γίνεται τῆς τῶν τριῶν 

βασιλείας αὐτοχράτωρ μόνος αὐτὸς. Ὁ δὲ μέγας Κωνσταντῖνος 

τελευτᾷ μηνὶ μαΐῳ εἰκοστῇ πρώτῃ καὶ θάπτεται μετὰ τῆς 

υπητρὸς αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων ἐν τῷ ἡρῴῳ 

ὅ αὐτὸς ᾧχοδόμησεν ἐν λάρναχι πορφυρᾷ. 

Κωνστάντιος ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη χὃ΄, οὗτος τῆς ᾿Αρειανικῆς 

αἱρέσεως ἐραστὴς γεγονὼς, πλεῖστα δεινὰ τοῖς ἀρδηλδξμς ἐπή- 

νεγχε, χαὶ ταῖς ἁγίαις τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαις" ὅμα γὰρ τῷ τῆς 

βασιλείας ἐπιλαθέσθαι, παρεθιάζετο τὸν Κωνσταντινουπόλεως 

θεῖον Αλέξανδρον τὸν Ἄρειον ἐν τῇ ἐχκλησίᾳ δέξασθαι, Εὐσεδίου 

τοῦ πραιποσίτου παρορμώμενος ὑποθήχαις" ὁ δὲ ᾿Αλέξανδρος τοῦ- 

το διαπράξασθαι οὐ κατένευσε, λέγων, τὸν ἐπὶ τοσαύτῃ παρανο- 

μίᾳ χαὶ δυσσεθείᾳ παρὰ τοσούτων ἁγίων πατέρων χαταχριθέντα 

χαὶ ἀναθεματισθέντα χαὶ ὑπὸ τοῦ σοῦ πατρὸς καὶ βασιλέως ἐξορι- 

σθέντα, οὐχ οἷός τε εἰμὶ δέξασθαι. Καὶ ὁ βασιλεὺς ἔφη, Ὅρα, ἐπί- 

σχοπε, μὴ χαὶ ἄκων δέξῃ αὐτόν. Ὁ δὲ πατριάρχης, Τὸ θέλημα 

τοῦ Κυρίου γενέτθω ! εἰπὼν, τὸν θεῖον ναὸν εἰσελθὼν ρίπτει ἑαυ- 

τὸν χάτωθεν τῆς ἁγίας τραπέζης, χαὶ μετ᾽ ὀλοφυρμῶν χαὶ ὃ.- 

χρύων ἐθάα πρὸς τὸν θεὸν, Μὴ συγχωρήσῃς, Κύριε, τῷ ἀναιδεῖ λύ- 

κῳ εἰσελθεῖν εἰς τὴν ἁγίαν σου ποίμνην " εἰ δὲ χελεύεις "Άρειον 

εἰσαχθῆναι, ἐμὲ πρῶτον ἀπόλυσον τῆς παρούσης ζωῆς. Καὶ ἕξ 

ἡμέρας προσμείνας τῇ τοιαύτῃ προσευχῇ, ἄσιτος διετέλεσε" τῆς 

δέ γς Κυριαχῆς ἐπιστάσης, ἕωθεν ὁ [Λρειος σὺν τῷ πραιποσίτῳ 

μετὰ βασιλικῆς δυναστείας εἰς τὴν ἐχχλησίαν ἀπήρχετο" καὶ 

χαθ᾽ ὁδὸν νυξάσης αὐτὸν τῆς γαστρὸς εἴς τινα τόπον πρὸς 

τοῦτο ἀπέχλινε χρήσιμον, οὗ χαθεσθείς σὺν τοῖς σχυῤάλοις 

χαὶ τὰ ἐντόσθια πάντα χατήνεγχε, χαὶ οὕτως ἀπέρρηξς τὴν 
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ἀθλίαν ψυχήν, ἔτι τοῦ πατριάρχου τῇ ἐκτενεῖ προσευχῇ προ- 

σανέχοντος, 

“Ἐζησς δὲ ὁ ᾿Αλέξανδρος ἕως ἕχτου ἔτους τῆς βασιλείας 

Κωνσταντίου, ἐν μὲν τῷ ἀρχιερατικῷ θρόνῳ ἀνύσας ἔτη εἰχο- 

σιτρίχ͵ τὰ δὲ τῆς ζωῆς αὐτου υζ΄. Καὶ μετὰ τὴν αὐτοῦ τε- 

λευτὴν χειροτονεῖται παρὰ τῶν ὀρθοδόξων ὁ ὁμολογητὴς Παῦ- 
λος, χατὰ τὴν πρόρρησιν Μητροφάνους, τοῦ βασιλέως ἐν ᾿Αν- 

τιοχεία διάγοντος ἀλλ᾽ ἐκεῖθεν ὑποστρέψας Κωνστάντιος, Παῦ- 

λον μὲν ὡς ὀρθόδοξον χατάγει τοῦ θρόνου, τὸν δὲ Νικομηδείας 

ἙἘῤσέοιον ὡς ᾿Αρειανὸν τῷ θρόνῳ τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐνι- 

δρύει" τοῦ μέντοι ὁμολογητοῦ Παύλου πρὸς τὸν τῆς Ρώμης πά- 

παν Ἰούλιον ἀναδραμόντος χαὶ δὶ αὐτοῦ τὸν οἰκεῖον θρόνον ἀπο- 

λαθόντος, καὶ ἐπὶ ἔτη τρίχα τούτῳ ἐμπρέψαντος, ὑπὸ Κωνσταν- 
τίου χαὶ αὖθις ἐχόληθέντος καὶ ἐξορισθέντος ἐν Κουχουσῷ, κά- 

χεῖ πρὸς τῶν ᾿Αρειανῶν ἀναιρεθέντος, μετὰ θάνατον Εὐσεθίου 

ὃ πνευματόχος Μακεδόνιος παρὰ τῶν ᾿Αρειανῶν χαὶ τοῦ Κων- 

σταντίου, καὶ τυραννεῖ τῆς ἐχχλησίας ἔτος ἕν" ὅς δὴ χαὶ ἀπονοίᾳ 

σοδαρευόμενος τὸ ἅγιον σῶμα τοῦ ἰσαποστόλου Κωνσταντίνου 

ἀπὸ τοῦ τῶν ᾿Αποστόλων θείου ναοῦ ἐπὶ τὸν τοῦ μάρτυρος 

Α᾽χαχίου μετατίθησι, χαὶ τοῦτο ἤρκεσεν αὐτῷ εἰς τὸ τὸν βα- 

σιλέα κατ αὐτοῦ χινηθῆναι" ὅθεν καὶ τὴν Πόλιν καταλαθὼν, 

τοῦ θρόνου τοῦτον χαταθιδάζει καὶ παραπέμπει τῇ ἐξορίᾳ, καὶ 
Εὐδόξιον τὸν ᾿Αρειανὸν ἀντ᾽ αὐτοῦ Κωνσοταντινουπόλεως πατρι- 

ἀρχὴν χειροτονεῖ, ὅς χαὶ ἐπεσκόπησεν ἔτη δέκα. 

Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸν μέγαν ᾿Αθανάσιον, τὸν τῆς ὀρθοδοξίας 

ὑπέρμαχον καὶ διδάσχαλον, πολλάκις ἐξώθησε τῆς ἐχκλησίας 

χαὶ ἐξορίᾳ παρέπεμψεν" ἀλλὰ χαὶ τὸν ἅγιον Εὐστάθιον πατρι- 

ἀρχὴν ᾿Αντιοχείας, τὸν ἐν τῇ ἁγίᾳ συνόδῳ καθελόντα τὸν "Α- 

θέρειον χαὶ χηρύξαντα τὸ ὁμοούσιον δὲ Εὐσεθίου τοῦ ἀνοσίως ἐπι- 

το 

20 

2ό 

σχοπήσαντος τῆς ἐχχλησίας ἐξήγαγε, καὶ πάσας τὰς τοῦ θεοῦ 30 

ἐχκλησίας τοῖς ἐχθροῖς τοῦ υἱοῦ θεοῦ παρέδωκεν. 
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Οὗτος ὁ Κωνστάντιος χαὶ τὰ τῶν πανευφήμων ἀποστόλων 

ἁγίων λείψανα ᾿Ανδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καὶ Λουχᾷᾶ τοῦ Εὐχγ. 

γελιστοῦ ἀπὸ ᾿Αχαΐας διὰ τοῦ μεγαλομάρτυρος ᾿Αρτεμίου ἀνα- 

χομίζει χαὶ ἐν τῷ ναῷ τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων ἐντίμως χατα- 

τίθησιν. Ἐπεὶ δὲ ἡ γυνὴ τούτου Εὐσεδία παῖδα τούτῳ οὐκ 

ἔτιχτεν, εἰσποιεῖ τὸν ἐξάδελφον αὐτοῦ Γάλλον, καὶ καίσαρα 

προχειρισάμενος ἐκπέμπει τὰ περὶ τὴν Ῥώμην χαὶ τὰς Γαλ- 

λίας διοικεῖν" τούτου δὲ δολοφονηθέντος ἐχεῖσε, ταῖς τῆς γυ- 

ναιχὸς ὑποθήχαις τὸν ᾿Ιουλιανὸν κατέστησε χαίσαρα, συζεύξας 

αὐτῷ τὴν ἑαυτοῦ ἀδελφὴν ἱΕλένην, καὶ πρὸς Ἰταλίαν ἐχπέμπει, 

αὐτὸς δὲ εἰς ᾿Αντιόχειαν ὥρμησεν " ἔνθα δὴ χαὶ πυθόμενος τὸν 

τε χριστιανισμὸν ἐξομόσασθαι τὸν Ἰουλιανὸν, χαὶ βασιλέα ἑχυτὸν 

ἀνειπεῖν, χαὶ τυραννικῶς χρῆσθαι τοῖς πράγμασιν, καὶ μέλλειν 

ὅσον οὔπω χατ' αὐτοῦ ἐχστρατεύειν, τάχει πολλῷ καὶ ἀσχέτῳ 

θυμῷ τῆς ᾿Αντιοχείας ἀπάρας πρὸς τὴν Κωνσοσταντινούπολιν 

ἔσπευδε" φθάσας δὲ ἐν Μόψου χρήναις, ἀπέχει δὲ ἡ πόλις χὕτη 

τῆς Ταρσοῦ μίαν μονὴν, νόσῳ χατασχεθεὶς, ἐκεῖ θνήσχει, μέγα 

ἐπιοοῶν καὶ ἑχυτοῦ καταγινώσχων ἐπὶ τοῖς τρισὶ τούτοις, τῷ 

τοῦ γένους φόνῳ, τῇ τοῦ ἀποστάτου ἀναρρήσει, καὶ τῇ χαι- 

νοτομίᾳ τῆς πίστεως. Θνήσχει δὲ ὦν ἐτῶν τεσοχράχοντα, μιηνὶ 

νοεμορίῳ τρίτῃ, καὶ ἐτάφη ἐν τῷ τῶν ᾿Αποστόλων ναῷ ἐν τῷ 
͵ 

ε [ὰ 

ἡρῴῳ ἐν λάρναχι λίθου Ῥωμαίου. 

Ἰουλιανὸς ὁ Παραθάτης, ἔτη β΄. υἷνας ἕξ. οὗτος ὁ ὑια- 
Ἷ " ,ὔ ᾽ Ὁ » Δ ᾿ ἢ ,ὔ τ ὃ ᾿ , 

ρώτατος ἐκ νέου εὐσεθείᾳ ἐντραφεὶς καὶ θείοις παιδευθεὶς λόγοις, 

ὡς χαὶ χληριχὸς χρηματίσαι τῆς Νιχομηδέων μητροπόλεως, καὶ 

ἐν αὐτῇ τὰς θείας ὑπαναγινώσχειν βίβλους, ἐπιθυμῶν δὲ τῆς 

βασιλείας γενέσθαι ἐγκρατὴς, εὗρε τοὺς αὐτὸν ἀπατήσαντας, 

καὶ τὸ θεῖον βάπτισμα αἴλατι ἀνθρωπίνῳ ἀπολουσάμιενος, λαμ.- νν μ τος ν ρ ἷ ν ὁ 3 ς, μ 

Οάνει σύνοικον ἑαυτῷ τὸν διάθολον, καὶ φανερῶς ἑλληνίσας μετὰ 

τὴν βασιλείαν πάντας ὑπερήλασε τοὺς πρὸ αὐτοῦ τυράννους 
ι ὃ Ρρ Ὁ -» 9 7 ᾿ “-᾿ » ,ὔ “ Α 

χαὶ δυσσεοεῖς τῇ ἀπανθρωπίᾳ χαὶ, τῇ ὠμότητι, καὶ πολλοὺς 
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ἀπέδειξε υδρτυρας μὴ πεισθέντας συνθέσθχι τῇ ἀσεδείᾳ αὐτοῦ, 

μεθ 

ἀλλὰ χαὶ πολλὰ δυσχερῆ τὴν Ῥωμαίων ἐπιχράτειαν εὑρς πᾶσαν 

ὧν χαὶ τὸν μέγαν ἐν τοῖς Χριστοῦ μάρτυσιν ᾿Αρτέμιον " 

ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ καὶ ὁ θεὸς οἰχτειρήσας τὸν λαὸν αὐτοῦ 

᾿ ἐν τῷ πρὸς Πέρσας πολέμῳ πληγῇ ἀοράτῳ ἀναιρεῖ τοῦτον, σι ς 

σαντα ἔτη τριαχονταέν. ᾿Ανηνέχθη δὲ χαὶ τὸ τούτου σῶμα 

χαὶ ἐτέθη ἐν τῷ ναῷ τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων ἐν τῷ ἀρκτῴῳ 

μέρει ἐν ἡρῴῳ ἰδίῳ, ἐν τάφῳ πορφυρῷ χυλινδροειδεῖ. 

Ἰοόιανός, υἱὸς Βαρωνιανοῦ, μῆνας θ΄, οὗτος χιλίαρχος ὦν, 

ὅτε Ἰουλιανὸς ἐξ ἀνθρώπων ἐγεγόνει, χἀν τῷ πολέμῳ εὑρεθείς,Ἠ 10 

αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ παρὰ παντὸς τοῦ στρατοπέδου ἀναγορεύεται 

βασιλεύς " χριστιανὸς δὲ ὑπάρχων ὀρθοδοξότατος, μεγάλῃ τῇ 

φωνῇ ἐξεθόησεν: Εἰ θέλετέ μς βασιλεύειν ὑμῶν, θέλω καὶ αὐ- 

τὸς ὑμᾶς πάντας χριστιανοὺς εἶναι, χαὶ τὴν ἐν Νιχαίᾳ χυρω- 

θεῖσαν πίστιν χρατεῖν. Καὶ πάντες συνέθεντο, καὶ τοῦτον εὐ- 1ὔ 

'φήμησαν. ὋὉ δὲ εὐθὺς εἰρηνεύσας μετὰ τοῦ βασιλέως Περσῶν 

χαὶ ἐξελθὼν ἀπὸ τῶν Περσιχῶν ὁρίων, τοὺς ὀρθοδόξους ἐπισχό- 

ποὺς πάντας διὰ θείας αὐτοῦ χελεύσεως εἰς τοὺς ἰδίους θρόνους 

ἐντίμως ἀποχατέστησε᾽ χαὶ ποὸ τῶν ἄλλων τὸν πάμμεγον 

ΑἸθανάσιον ὡς τῆς ὀρθοδοξίας ὑπέρμαχον, ἀλλὰ χαὶ στρατη- 50 

γοὺς καὶ ἄρχοντας χατὰ πᾶσαν ἐπαρχίαν χριστιανοὺς ἐξαπέστει- 

λεν" οὗτος εἶχε γυναῖχα, Χαριτώ, ἥτις στεφθῆναι οὐχ ἔφθασεν. 

ὁ γὸὺρ βασιλεύς διὰ τοῦ χειμῶνος ἐν ᾿Αγχύρᾳ φθάσας τῆς Γα- 

λατίας νόσῳ αἰφνιδίῳ συσχεθείς, θνήσχει, ὥς φασι, μύχητα 

πεφαρμαγμένον φαγών, ἦν δὲ ἐτῶν ξ΄, χαὶ ἐτέθη τὸ σῶμα Ὁ 

ὡρ.χὐτοῦ ἐν τῇ στοᾷ τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων, ἐν λάρνακι πορφυρᾷ ] 

ἰσομεγέθει τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου, ἐν ἣ μετὰ ταῦτα ἐτέθη 

χαὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ Χαριτώ. 

Οὐαλεντινιανὸς ὁ μέγας, ἔτη τά. μετὰ γὰρ θάνατον τοῦ 

Τοδιανοῦ, πάντων βουλομένων τὸν ἔπαρχον “Σαλούστιον προ- 830 

στήσασθαι βασιλέα, ἐκεῖνος οὐ δύνασθαι εἶπε διὰ γῆρας ἀρκεῖν 
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πρὸς τὰ πράγματα αἰτησαμένων δὲ πάλιν τὸν τούτου υἱὸν, 

οὐδὲ ἐν τούτῳ χατένευσεν, εἰπὼν νέον τε εἶναι τοῦτον χαὶ πρὸς 

τηλικαύτης ἀρχῆς ὄγχον ἀνεπιτήδειον" τότε Σαλούστιος μετὰ 

πάντων ψηφίζεται εἰς βασιλέχ τὸν Οὐαλεντινιανὸν, ὃν Ἰουλιανὸς 
Αἱ Α ᾽ ὔ δ π- Ἂ “ ᾽ - «Ζ ᾽ 

χριστιανὸν ἐξώρισεν, ὕστερον δὲ τριθοῦνον ἀριθμοῦ ποιήσας ἐν 

Σηλυύρίᾳ ἀπέστειλεν, Οὗτος ἐκ Κιθάλας ὥρμητο Παιονίας, οὐκ 

ἀνδοεία μόνον, ἀλλὰ χαὶ φοονήσει. σωφροσύνῃ τε χΧαὶ διχαιοσύν 
᾿ μ , φὶ ος , φΦρ σὺ Ὧ Αἴ, Α. συν 

᾿ 

Ἕ 

ταῖς γενιχκοῖς ἀρεταῖς πυχαζόμενος, χαὶ μεγέθει σώματος δια- 

πρέπων" τοῦτον εἰς τὸ μέσον στήσαντες, ἔφησαν ἅπαντες, οὐ- 

δεὶς ποιεῖ βχσιλέχ Ῥωμαίων ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος χαὶ ἀνη- 

γόρευσαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος ἐν Νικαίᾳ" ὁ δὲ, βασιλεὺς ἤδη 

γεγονὼς, τὸν ἔπαρχον Σχλούστιον παραλύει, κελεύσας τοὺς παρ᾽ 

αὐτοῦ ἀδικηθέντας προσελθεῖν αὐτῷ καὶ ἐγχαλεῖν, καὶ οὐχ εὑρέ- 

θη οὐδὲ εἷς" ἦν γὰρ δίκαιος ὁ ἀνὴρ. Πολλοὺς δὲ τῶν ἀρχόντων 

ἄλλους ἀδικητὰς ἀπελεγχθέντας ὁ βασιλεὺς ἐτιμωρήσατο. ὸν 

δὲ ἴδιον ἀδελφὸν Οὐάλεντα κοινωνόν εἵλετο τῆς βασιλείας, χαὶ 

παραδοὺς αὐτῷ πάντα τὰ τῆς ἑῴας, αὐτὸς ἐπὶ τὰ ἑσπέρια 

ἐπορεύθη καὶ διῆγεν ἐκεῖ" ἀνηγόρευσε δὲ χαὶ τὸν υἱὸν αὐτοῦ 
Γρατιανὸν, ὃν ἐγέννησε πρὸ τῆς βασιλείας ἀπὸ Σεθήρας τῆς 

γαμετῆς" καὶ μετὰ τὸ βασιλεῦσαι ἔγημε καὶ Ἰουστίναν, ζῴσης 
᾽ τῆς Σεδήρας, χαὶ ἔτεχε χαὶ ἡ Ἰουστίνα υἱὸν, τὸν νέον Οὐχ- 

λεντινιανὸν, χαὶ θυγατέρας τρεῖς, Ἰούσταν, Γοάταν χαὶ Γάλλαν. 

Οὗτος ὁ μέγας Οὐχλεντινιανὸς χαὶ τὸν ἀγωγὸν τοῦ ὕδατος ᾧκο- 

δόμησς καὶ τὸ ὕδωρ εἰς Κωνσταντινούπολιν εἰσήγαγε. Τούτου 

τῷ πέμπτῳ τῆς βασιλείας ἔτει τελευτήσχντος Εὐδοξίου, ἀνά- 

γέται εἰς τὸν πατριαρχιχὸν θρόνον Δημόφιλος ᾿Αρειχνὸς παρὰ 

Οὐάλεντος, τῆς αὐτοῦ αἱρέσεως ὄντος χαὶ τούτου, καὶ κρατεῖ 

τῆς ἐχχλησίας ἔτη δώδεχα. Οὐαλεντινιανὸς δὲ ὁ βασιλεὺς εἰς 

τὰ δυτικὰ μέρη διάγων, καὶ ἐν Μεδιολάνοις γενόμενος, ἐπίσκοπον 

προχειρισθῆναι ἐκ παρακλήσεως τοῦ κλήρου χαὶ τοῦ λαοῦ προς- 

τρέψατο τὸν τῆς αὐτῆς πόλεως ἔπαρχον, ἅγιον ᾿Αμόρόσιον " 
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ἀχούσας δὲ περὶ τοῦ ἀδελφοῦ Οὐόάλεντος ὡς ὑπέρμαχος γεγο- 

νὼς τῆς τοῦ ᾿Αρείου αἱρέσεως μάχεται ταῖς ἐχχλησίχις τῶν 

ὀρθοδόξων χαὶ πᾶσαν τὴν ἑῴχν συνέχεε, διὰ γραμμάτων ὀνει- 
Ι) “ ς 

δίζει χαὶ παραινεῖ ἀποστῆναι τῆς αἱρέσεως" ὁ δὲ τῇ συμθουλῇ 

τοῦ ἀδελφοῦ οὐχ ἐπείθετο, ἀλλὰ κατὰ τῶν ὀρθοδόξων πλέον 

ἐξηγριοῦτο. Καὶ ποτε γυνή τις αὐτῷ τῷ μεγάλῳ Οὐαλεντι- 

ανῷ, Βερονίκη τοὔνομα, προσελθοῦσα χατὰ τοῦ πραιποσίτου 

Ῥοδανοῦ ἐνεκάλει, πλουσίου σφόδρα χαὶ μεγάλα τότε δυναμένου 

παρὰ τῷ βασιλεῖ, λέγουσα διαρπαγῆναι παρ αὐτοῦ τὴν περι- 

ουσίαν αὐτῆς" τοῦ δὲ δικαιοτάτου βασιλέως κελεύσαντος Σα- 

λουστίῳ τὰ τοῦ πράγματος ἐρευνῆσαι, χαὶ παρ᾽ ἐκείνου μαθόντος 

ἀδικηθῆναι τὰ μέγιστα τὴν γυναῖχα, χελεύεται ὁ πραιπόσιτος 

ἀποδοῦναι τῇ γυναικὶ τὰ ἀφαιρεθέντα " ὁ δὲ τῇ πρὸς τὸν βα- 

σιλέα πεποιθὼς παρρησίᾳ καὶ ὑπὸ τῆς πλεονεξίας συνεχόμενος 

τῶν ὁρισθέντων ὡς μηδὲ λελεγμένων ἠμέλησεν. Ἢ δὲ ἀδικου- 

μένη γυνὴ ἱπποδρομίου τελουμένου ἄδειχν εὑροῦσχ,͵ προσῆλθε 

σάλι «-« τῷ βασιλεῖ, χαὶ μετὰ δαχρύων ἐξετραγώδει τὴν ἀδικίαν" 

ἕ αἱ ὁ βχοιλεὺς ἐκπλαγεὶς ἐπὶ τῇ τοῦ πραιποσίτου παραχοῇ, 

ἠρώτα τοῦτον ἐχεῖ παρεστῶτα μετὰ πάσης τῆς συγχλήτου, εἰ» 

μὴ τὰ χελευσθέντα πεπλήρωχε: χαὶ μαθὼν τὴν ἀλήθειχν, πα- 

ρευθὺ προστάσσει χαὶ ἀπογυμνοῦσι τοῦτον τοῦ ἀξιώματος, καὶ 

χατενεχθέντος ἐπὶ τοῦ ἱπποδρομίου γυμνοῦ καὶ δεδεμένου τὴν 

"εἰς τὴν γυναῖχα ἀδικίαν παρ᾽ αὐτοῦ γενομένην ἐκέλευσεν ἐπὶ 

πάντων ἐχφωνηθῆναι χαὶ τὴν παραχοὴν τῆς τοῦ βασιλέως 

προστάζεως, καὶ τότε ἐν τῇ σφενδόνῃ πάντων ὁρώντων χα- 
τακαυθῆναι" ὅ χαὶ γέγονε, χαὶ παρεδόθη ὁ πραιπόσιτος τῷ πυρί, 

ἡ δὲ πᾶτα τούτου περιουσία τῇ χήρᾳ διὰ θείου χρυσοδούλλου 

ἐδόθη " χαὶ εὐφήμησαν πάντες τὸν βασιλέα" ἦν γὰρ ἀπότομος 

,χαὶ φοθερὸς τοῖς ἀδιχοῦσι, καὶ φόδος αὐτοῦ πολὺς εἶχε τοὺς 

ἄρχοντας καὶ ἕτερα δὲ πλεῖστα ὁ βασιλεὺς οὗτος ἐπὶ τοῖς 
, “Ὁ ᾽ ΝΥ ᾽ , ΓΝ 

πλεονέχταις χαὶ ἀδικηταῖς ἐνεδείξατο οὐδένα γὰρ τοῦ δικαίου 

φι 
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00 ΑΝΘΝΥΜΟΥ 
’ὔ χαὶ τῆς ἀληθείας ποτὲ προετίμησε᾽ θνήσχει δὲ νοσήσας, ὧν 

ἐτῶν ὀγδοήχοντα τεσσάρων ἐν Γαλλίαις, καὶ μετεχομίσθη τὸ 

λείψανον αὐτοῦ παρὰ τοῦ μεγάλου Θεοδοσίου χαὶ ἐτέθη ἐν τῷ 

ναῷ τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων ἐν τῷ ἡρῴῳ τοῦ μεγάλου Κων- 

Γ 

σταντίνου ἐν λάρναχι πορφυρᾷ μετὰ χαὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ 

Σεδήρας. 

Οὐάλης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, ἔτη ιγ΄. οὗτος εἶχε γυναῖκα βχ- 
, ᾽ ᾽ ͵ὕ ΤᾺ - ,ὔ ἀν Ν Σ σίλισσαν Δομνίναν, ἀρειανήν, ἧς ταῖς νουθεσίαις χαὶ αὐτὸς εἰς 

τὴν τοιαύτην ἐξετράπη αἵρεσιν, μεθ᾽ ἧς ἔτεχεν υἱὸν, Γαλάτην 

ὄνομα, χαὶ θυγατέρας ᾿Αναστασίχν χαὶ Κρώσδαν" ἐπὶ τούτου 

ὁ μέγας θεολόγος Γρηγόριος ἐν Κωωνσταντινουπόλει ἐδίδασχε 

χεχρυμμένος ἐν τῷ ναῷ τῆς ἁγίας ᾿Αναστασίας" οὗτος γὰρ ὁ 
Α ’, 9 ἊΒΙ “,Σ 0 δόξ Υ ᾿ ,ὔ ἣν, Χ ᾿ ᾽ Δ 

ναὸς μόνος ἀνεῖτο τοῖς ὀρθοδόύξοις " χαὶ πάντα τὸν λαὸν εἰς τὴν 

ὀρθόδοξον πίστιν μετήγχγε. Τούτῳ τῷ ἀθέῳ βασιλεῖ ποεσοείαν 
,ὔ ἀπέστειλαν οἱ ὀρθόδοξοι ἀπὸ Νιχομηδείας ἄνδρας ἱερατικοὺς 

ὀγδοήχοντα, οὖς πάντας σὺν τῷ πλοίῳ πυρὶ καυθῆναι ἐχέλευσς, 
φ“ 

χαὶ κατεφλέχθησαν μέσον τῆς θαλάσσης ἄχρι τοῦ ᾿Εμπορίου 

Δακιθύζης τοῦ πλοίου διαρχέσαντος" χαὶ τοὺς τῶν ἐχχλησιῶν 

ὀρθοδόξους ἱεράρχας ἀπὸ πασῶν ἐξελάσας, τὰς τούτων ἐκχλησίας 

τοῖς ᾿Αρειανοῖς παραδέδωχεν. Ἦλθε δὲ χαὶ εἰς τὴν Καππαδο- 
Α 

χίας Καισάρειαν πρὸς τὸ ἑλχύσαι πρὸς τὸ αὐτοῦ θέλημα τὸν 
Ν 

μέγαν Βασίλειον, τὸν Καισαρείας θρόνον τότε διέποντα, ἀλλ 

ἤσθετο ὁ ἄθλιος τότε πρῶτον ἐντυχὼν ἐπισχόπῳ" ὅτε χαὶ τὰ 

ἐν τῷ ἐπιταφίῳ αὐτοῦ τοῦ οὐρανοφάντορος τῷ παρὰ τοῦ Θεο- 

λόγου ρηθέντι περὶ αὐτοῦ γραφόμενα ἐπράχθησαν, Χ 

᾿ 
Οζ 

᾿ 
ΐ αι τὰ χατὰ 

τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως Γαλάτην. 

Τούτῳ τῷ Οὐάλεντι ἐξερχομένῳ εἰς τὸν κατὰ τῶν Γότθων 
,ὔ ᾽ , εἶ ΔΩ εχ “ὍὋ ὔ πόλεμον Ἰσχάχιος προσελθὼν μοναχὸς, ἀνὴρ προφητικῷ χαρί- 

σματι διχλάμπων, ἄρτι ἐχ τῆς ἐρήμου πρὸς τὴν Κωνσταντινού- 
» πολιν οὐχ ἀθεεὶ ἐπιδεδημηχὼς, τὸν χαλινὸν τοῦ βασιλιχοῦ ἵππου 

“Ὕ 5 

ἐπιχρατήσας, ἔφη, Ποῦ ἀπέρχῃ, βασιλεῦ, κατὰ θεοῦ στρατευό- 
͵ 
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μενος; Τοῦ δὲ βασιλέως, εἰς τὸν παρὰ τῶν Γότθων ἀποχρι- 

θέντος πόλεμον ἀλλ᾽ οὐκ ἄν, εἴρηχεν ὁ μέγας ᾿Ισχάκιος, ἐκεῖ- 

θεν ἐπανήξῃης, εἰ μὴ τὰς ἐκχλησίας τοῦ θεοῦ τοῖς ὀρθοδόζοις 

ἀποδώσεις. Ὁ δὲ Οὐάλης εἰς ὀργὴν ἐξαφθείς, χελεύει φρουρᾷ 

τὸν ἅγιον παραδοθῆναι ἕως τῆς αὐτοῦ ὑποστροφῆς. Ὁ δὲ ἅγιος 

ἔφη αὑτῷ, ᾿Εὰν σὺ ὑποστρέψης, ἐμοὶ λοιπὸν οὐκ ἐλάληχεν ὁ 

θεός, ᾿Απελθὼν δὲ καὶ συμμίξ Ὁ 

' ας τοῖς πολεμίοις, ἡττᾶται, καὶ 

φεύγει ἐν ἀχυρῶνι, χαχεῖ χαταχαίεται καὶ ἐχτεφροῦται ὑπὸ 

πυρός" ὅπερ ὁ θεῖος Ἰσαάκιος ἐγχεχλεισμένος ὧν φρουρᾷ ἐν Κων- 

σταντινουπόλει τοῖς παροῦσιν ἀνεῖπεν, αἰσθόμενος τῆς τοῦ πυρὸς 

δυσῳδίας τῷ τῆς ψυχῆς χαθαρῷ, ἀναθοήσας, ὁ ἄθλιος Οὐάλης 

ἄρτι χαταχαίεται. Οὗπερ ἐξ ἀνθρώπων γεγενημένου τρόπον ὅν 

εἴρηται, ἡ πᾶσα βασιλεία εἰς Γρχτιανὸν τὸν ἀνεψιὸν καὶ τὸν 

τούτου ἀδελφὸν, τὸν νέον Οὐαλεντινιανὸν περιΐσταται. 
ι 

μετὰ Οὐάλην μόνος σὺν 
- ᾽ “- ᾽ - 2, “Ῥ» τ . 

τῷ ἀδελφῷ Οὐαλεντινιανῷ νέῳ, ἔτη ἕξ οὗτος τῆς πατρικῆς 

Γρατιανὸς υἱὸς Οὐαλεντινιχνοῦ, 

’ 

πίστεως ζηλωτὴς γεγονὼς, νόμον ἔγραψε τοὺς ἐξελθόντα: τῆς 

εὐσεθείας χάριν ποιμένας εἰς τὰς λαχούσας αὐτοῖς ἐπανασω- 

θῆναι: ἀλλὰ καὶ τῷ πατραδέλφῳ βασιλεῖ Οὐάλεντι αἰτησαμέ- 

γῷ συμμαχίαν χατὰ τῶν Γότθων οὐκ ἔδωκε, γοάψας πρὸς αὐ- 
Ἁ μι ᾿ -“ Ὁ ἐπε - “- ἕο τ' πῆ - ,ὔ 

τὸν, Οὐ χρὴ συμμαχεῖν τῷ ἐχθρῷ τοῦ θεοῦ. Οὗτος τῷ τρίτῳ 

ἔτει τῆς αὐτοῦ βασιλείας ὁρῶν τὴν Θρᾳκῶν ὑπὸ Γότθων ληΐῖ- 

ζομένην, καὶ πεφυσιωμένον τὸ τῶν βαροάρων ἔθνος τῇ νίκῃ 

χαὶ δυσμαχώτατον, μὴ συνορῶν τινα τῶν αὐτοῦ ἕτερον γεν- 

γαῖον πρὸς τὴν τούτων ἀντιπαράταξιν, μετακαλεῖται τὸν ἐξ 
« 6 λ. , ἴ εὐ ἐν τῷ , ξ Ἷν 
Ι'σπανίας Θεοδόσιον χαὶ στρατηγὸν τοῦτον προχειρισάμενος, με- 

τὰ τῆς οὔσης στρχτιᾶς πρὸς τὸν κατὰ τῶν βαρόάρων ἐκπέμ.- 

πει πόλεμον. Ὁ δὲ Θεοδόσιος τῇ πίστει τῆς ὀρθοδοξίας τε- 

Θαρρηχὼς, ὥρμησε πρὸς τοὺς πολεμίους καὶ συμθαλὼν αὐτοῖς 
»Μ , δὰ }] «ς ἔ ᾽ ᾽ ᾽ » 

ἄπειρον χατασφᾶττει πλῆθος, χαὶ οἱ περιλειφθέντες εὐθέως ἔ- 

φυγον, χαὶ τῇ ἀσυντάχτῳ αὐτῶν φυγῇ ὑπ᾽ ἀλλήλων οἱ πλείο- 
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, ᾿ " ; ΦὩ Α Α εν ἤν.’ νες χατεπατήθησαν καὶ ἀπώλοντο" οὕτω δὲ κατὰ χράτος Τού- 

τοὺς νικήσας, τὴν στρατιὰν ἐχεῖσς καταλιπὼν, αὐτὸς πρὸς Γρκ- 

τιανὸν ἐν Παιονίᾳ διατρίοόοντα τῶν οἰκείων τροπαίων ἐλήλυθεν 

ἄγγελος" ὁ δὲ θαυμάζων, οὐδὲ πιστεύειν εἶχε χαθαρῶς τῇ ἀν- 

ἐτ δραγαθίᾳ [" ἀλλὰ καί τινες τῆς συγκλήτου φθόνῳ φερόμενοι, πε-φ. 

φευγέναι μᾶλλον αὐτὸν διεθεθχιοῦντο. Τότε ὁ Θεοδόσιος τὸν 
βασιλέα ἤτησεν αὐτοὺς ἐκείνους σταλῆναι καὶ γνῶναι τῶν ἀ- 

γνηρημένων τὸ πλῆθος" χαὶ παρευθὺ τούτους ἀπέστειλεν ἰδεῖν 

εἰ ταῖς ἀληθείαις οὕτως ἔχει τὰ πράγματα. Ὁ δὲ θεῖος Θεο- 

10 δόσιος τῇ νυχτὶ ἐχείνῃ χατ᾽ ὄναρ βλέπει τὸν θεῖον Μελέτιον 

τὸν πατριάρχην ᾿Αντιοχείας χλαμύδα βασιλικὴν αὐτῷ ἐπιτι- 

θέντα, καὶ στέφανον περὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ὅ χαί τινι τῶν 

οἰκειοτάτων ἅμα πρωΐ ἐπειπὼν, ἀχούει παρ᾽ αὐτοῦ ἀληθὲς εἷ- 

ναι τὸ ὅραμα. ᾿Εντὸς δὲ ἡμερῶν ὀλίγων τῶν τῆς Θράχης ἐλ- 

15 θόντων ἐφόρων χαὶ τῷ βασιλεῖ ἀπαγγειλάντων ὅσας μυριάδας 

ἀνεῖλεν ὁ Θεοδόσιος, χατεπλάγη τε ὡς εἰχὸς ὁ βασιλεὺς χαὶ 

διὰ θαύματος ἐποιεῖτο τὸν Θεοδόσιον " συμοαλὼν δὲ μὴ ἀθεεὶ 

τοῦτο γξνέσθαι, χαὶ ἑχυτὸν μὴ ἐπαρκοῦντα πρὸς τὴν τοσαύ- 

τὴν τῶν πραγμάτων ὁρῶν οἰκονομίαν, κοινωνὸν λαμοάνει τῆς 

20 βασιλείας τὸν Θεοδόσιον, καὶ εὐθέως βασιλέα τοῦτον χειροτο- 

νεῖ Κωνσταντινουπόλεως χαὶ πάσης τῆς ἕω, αὐτὸς δὲ ἐπὶ τὰς 

Γαλλίας ἐχώρει. Τούτου γυνὴ βασίλισσα Λαΐτα, καὶ θυγάτηρ 

Πλαχίδα. Τοσοῦτον δέ φασι τοῦτον εὐστόχως τοξεύειν, ὡς ἄ- 

δεσθχαι παρὰ πάντων τὰ Γρατιανοῦ βέλη φρένας ἔχειν. 

οὗ Θεοδόσιος ὁ μέγας, ἔτη ις΄. Οὗτος ὁ θειότατος βασιλεὺς 

ὀρθοδοξότατος ὧν ὅτε τὸ πρῶτον εἰς Κωνοταντινούπολιν εἰσ- 

ἄλθε, παραυτὰ δηλοῖ τῷ τῶν ᾿Αρειανῶν πατριάρχῃ Δημοφίλῳ, 

ἢ τῆς ᾿Αρείου πλάνης ἀποστῆναι, ἢ τῆς ἐκκλησίας τάχιον ἐξ- 

ελθεῖν. Ὁ δὲ τὸ πλῆθος τῶν ἀρειανιζόντων ἐπισυνάζας, ἔξω 

20 τῆς πόλεως μετ᾽ αὐτῶν συνδιῆγεν, ἔχων καὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον 

Λούχιον σὺν αὐτῷ. Καὶ οὕτω λοιπὸν ὁ Θεολόγος θεῖος Γρη- 



ΣΥΝΟΨΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ͂, 68 

γύριος παῤῥησίᾳ τὰς ἐχχλησίας παρχλαδὼν ἐδίδχσχε τὴν ὀρθο- 

δοξίαν, καὶ παρὰ τοῦ βαδιλέως Θεοδοσίου χαὶ ἄχων εἰς τὸν 

πατριχρχιχὸν θρόνον ἀναδιδάζεται, καὶ χρχτεῖ ἔτη ἕξ, Οἱ δὲ 

ΑἹρειχνοὶ ἔτη πεντήχοντα τῶν ἐχχλησιῶν κρατήσαντες, τότε βα- 

σιλιχῇ κελεύσει διώκονται. Θεοδόσιος δὲ ὁ βασιλεὺς ἐν Θεο- 

σαλονίχῃ νόσῳ περιπεσὼν ὑπὸ ᾿Αχολίου ἐπισχόπου βαπτίζε- 

ται, καὶ νόμον ἐχτίθησι πρεσθεύοντα τὸ τῆς ἁγίας Τριάδος 

ὁμοούδιον, χαὶ χελεύοντα τοὺς ἁπανταχοῦ εὑρισχομένους τῶν 

εἰδώλων ναοὺς ἕως τῶν θεμελίων ἐδαφίζεσθαι" ὁ γὰρ μέγας 

Κωνσταντῖνος χλειτθῆναι τούτους ἐκέλευσεν, Ἰουλιανὸς δὲ ὁ 

Παραθάτης ἀνοίξας, μᾶλλον χαὶ ἐπεχόσμησεν, ὁ δὲ θεῖος Θεο- 

δόσιος ἐξ αὐτῶν βάθρων χατηρείπωσε χαὶ ἠφάνισε. 

Τούτου τῷ ἕχτῳ τῆς βασιλείας ἔτει ἡ ἁγία καὶ οἰχουμε- 

γιχὴ δευτέρα σύνοδος ἐν Κωνσταντινουπόλει συνεχροτήθη τῶν 

ν΄ πατέρων ̓  ἡγοῦντο δὲ ταύτης Δάμασος πάπας Ῥώμης, ὁ 

Θεολόγος Γρηγόριος Κωνσταντινουπόλεως καὶ Νεχτάριος, Με- 

λέτιος ὁ ᾿Αντιοχείας, Τιμόθεος ᾿Αλεξανδρείας, Κύριλλος Ἵερο- 

σολύμων καὶ ὁ Νύσσης Γρηγόριος. Ἦσαν δὲ καὶ ἐχ τῆς τοῦ 

Μακεδονίου αἱρέσεως ἐπίσκοποι, ὧν ἡγεῖτο ᾿Ελεύσιος. Διῆλθον 
Ξ ΞΕ , « ΡΞ 3 " δὲ ἀπὸ τῆς πρώτης συνόδου ἕως τῆς δευτέρας ἔτη νς΄, ἢ ἢ 

καὶ γ᾽ καθ᾽ ἑτέρους, ἀπὸ δὲ χτίσεως κόσμου ἔτη ξωοδ΄- ἥτις 

καὶ ἐκύρωσε καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον μετὰ τοῦ πατρὸς χαὶ 

τοῦ νἱοῦ συμπροσκυνεῖσθαι καὶ συνδοξάζεσθαι, ἀπελέγξχσα Μα- 

κεδονίου τὴν αἵρεσιν τοῦ λῃστριχῶς τὸν πατριαρχιχὸν τῆς Κων- 

σταντινουπόλεως θρόνον ἁρπάσαντος, χαὶ μὴ θεὸν εἶναι τὸ πνεῦ- 

ὑὰ τὸ ἅγιον βλασφημήσαντος" ἐφ᾽ ᾧ καὶ κυρώσασα τὸ τῆς ἐν 

Νιχαίᾳ, πρώτης συνόδου ἅγιον σύμόολον, τῶν τιη ἁγίων πα- 

τέρων, προσέθετο χαὶ τὸ περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος δόγμα, ὃ 
καὶ αὐτοὶ τῇ τοῦ ἁγίου πνεύματος χάριτι ἐμπνευσθέντες ἐξε- 

φώνησαν, Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιὸν, 

ἕως τέλους. Οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ τὴν ᾿Απολλιναρίου ἄλλην αἵ- 
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ρέσιν χαὶ βλασφημίαν διήλεγξαν, ὃς ἄνουν ὑπάρχειν χαὶ ἄψυ-. 

χον τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐδογμάτισε σάρχα, 

ἔμλψυχον αὐτὴν καὶ ἔννουν εἶναι θεσπίσασα ταῖς εὐχγγελικαῖς 

ἐξαχολουθοῦσα διαταγαῖς, ὡς ἂν κατὰ πάντα ὁμοουσίου ἡμῖν 

τοῦ θεοῦ γενομένου χωρὶς ἁμαρτίας, τέλειος γὰρ ἐν θεότητι 

ὁ ᾿Εμμανουὴλ, ἵνα καὶ ὅλον ἀναπλάσῃ τὸν ἄνθρωπον δι’ ἑαυ- 

τοῦ" ἀνεθεμάτισε δὲ ᾿Απολινάριον, Εὐνόμιον, Εὐδόξιον, Εὐσέόιον, 

Αὔρειον, Μακεδόνιον, Εὐζώϊον, ᾿Α χάχκιον, Θέογνιν, Εὐφρόνιον, Δη- 

μόφιλον χαὶ Σχοέλιον χαὶ πάντας τοὺς ὁμόφρονας αὐτῶν. 
, Γρηγορίῳ δὲ τῷ Θεολόγῳ ] τὴν ἐπισχοπὴν Κωνσταντινου-φ. 21" 

πόλεως ἡ σύνοδος ἐπεχύρωσεν, ὡς πολλὰ χαμόντι χαὶ τῆς λώ- 

βὴης τῶν αἱρέσεων τὴν ἐχχλησίαν ἐλευθερώσαντι" ὁ δ᾽ ἀλλ᾽ ἐ- 

πεὶ μὴ ἐπευδοχοῦντας τινὰς τῶν ἐπισκόπων ἐπύθετο, τὸν συν- 

ταχτήριον ἀναγνοὺς λόγον, ἑκουσίως τοῦ θρόνου ἀνεχώρησε, 

χαὶ χειροτονεῖται παρὰ τῆς συνόδου πατριάρχης Νεχτάριος, 

συγχλητικὸς ἄρχων τῷ θείῳ τηνικαῦτα βαπτίσματι φωτισθείς" 

ἔτι γὰρ ἀθάπτιστος ἦν" καὶ χρατεῖ ἔτη ἕξ. 

Τότε χαὶ ὁ ἅγιος ᾿Αμφιλόχιος ὁ Ἰκονίου, εἷς ὧν τῆς συ- 

νόδου, παρεκάλει τὸν βασιλέα, τοὺς ᾿Αρειανοὺς ἐκ πασῶν ἐξε- 

λασθῆναι τῶν πόλεων: ὁ δὲ ἀπηνεστέραν ὑπολαθὼν τὴν αἴ- 
ἔα ε 

τῆσιν, οὐχ ὑπήκουσε" χαὶ ὁ ᾿Αμφιλόχιος τότε μὲν ἐσίγησε, 
εἶ 

σοφώτατα δὲ μετὰ ταῦτα τὸ πρᾶγμα μετέρχεται" ἐλθὼν γὰρ 

εἰς τὰ βασίλεια, καὶ τὸν υἱὸν ᾿Αρχάδιον τῷ πατρὶ συνεδριά- 

ζοντα θεασάμενος, τῷ μὲν πατρὶ τὴν προσήχουσχν ὡς βχσι- 
“Ὁ ᾿Ὶ Ε ,ὔ ἣ " εχ Ὡ ἮΝ ς 

λεῖ τιμὴν ἀπένειμε, τὸν δὲ υἱὸν οὕτως παρέδραμε" καὶ ὁ βα- 
Ἁ ᾿ ΕΣ “ ᾿ ᾿ ’ “ ᾿ 4 

σιλεὺς νομίσας ἐπιλησθῆναι τὸν ᾿Αμφιλόχιον, τιμῆσαι χαὶ τὸν 

υἱὸν ὡς βασιλέα προσέταξεν: ὁ δὲ, ἀπόχρη, ἔφη, τὴν αὐτῷ 

προσενεχθεῖσαν τιμὴν, καὶ μὴ ἐπιζητεῖν ἑτέραν τὴν τοῦ υἱοῦ " 

πρὸς ὃν ὁ βασιλεὺς χαλεπήνας, οἰκείαν ἔλε ίαν τὶ πρὸς ὃν ὁ βασιλεὺς χαλεπήνας, οἰκείαν ἔλεγε παροινίαν τὴν 

τοῦ υἱοῦ παρόρασιν. Καὶ ὁ ᾿Αμφιλόχιος ἐξεθόησεν, Ὁρᾷς, ὦ 
“- - Ε] ὃὸο ς “Ὁ ’ Ὑ κ᾿ 

βασιλεῦ, πῶς οὐ φέρεις τὴν τοῦ υἱοῦ περιφρόνησιν ; ἴσθι οὖν 
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χαὶ τὸν θεὸν τοὺς εἰς τὸν υἱὸν αὐτοῦ βλασφημοῦντας βδελύτ- 

τεσθαι χαὶ μισεῖν. Τοῦτο ἀκούσας ὁ βασιλεὺς χαὶ θαυμάσας 

τὸν ᾿Αμφιλόχιον, νόμον ἔγραψε τοὺς τῶν αἱρετικῶν συλλόγους 

χωλύοντα. 

Ἐπὶ τούτου τοῦ βασιλέως καὶ ἡ ἁγία χεφαλὴ τοῦ Προ- 

δρόμου ἐν Κωνσταντινουπόλει ἤχθη, χαὶ ἡ ἀναρον δὴ τοῦ λει- 

ψάνου τοῦ ἁγίου Παύλου τοῦ ὁμολογητοῦ γέγονε, χαὶ χατε- 

τέθη ἐν τῷ ναῷ τῷ παρὰ τοῦ Μακεδονίου οἰχοδομηθέντι ἐν 

τῷ Τρικόγχῳ, τοῦ λαοῦ παντὸς σὺν τῷ βασιλεῖ χαὶ τῷ πα- 

τριάρχῃ υὑετὰ λαμπάδων ἀκολουθοῦντος εἰς τιμὴν τοῦ ἁγίου. 

Τότε χαὶ ὁ θρόνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸ πρεσθεῖον εἴ- 

ληφε, χαὶ μετὰ τὸν πάπαν Ρώμης τελεῖν τὸν Κωνσταντινου- 

πόλεως πατριόρχην ὥρισται, χαὶ τῶν ἄλλων τοῦτον προτιμᾶ- 

σθαι πατριαρχῶν. 

Ῥούτου τοῦ βασιλέως χατελθόντος ἐν Θεσσαλονίχῃ μετὰ 

τοῦ στρατοῦ, ἐταράχθη ἡ πόλις Θεσσαλονιχέων διὰ τὰ μιτά- 

τα, χαὶ τὸν μὲν βασιλέα ὕορισαν, τὸν ὕπαρχον δὲ ἐφόνευσαν" 

χαὶ τοῦ βασιλέως ὑποχριθέντος μαχροθυμίαν, καὶ τῆς ταραχῆς 

χατασιγασθείσης, ἱππικὸν τῇ ἐπαύριον ἐγένετο θέχτρον, χαὶ τοῦ 

δήμου παντὸς εἰς τὸ θέατρον συνεληλυθότος, ἐχέλευσεν ὁ βα- 

σιλεὺς τῷ στρατῷ τοξεύειν τὸ πλῆθος “ χαὶ ἀπώλοντο χγιλιά- 

δὲς τε΄, ᾿Επεὶ δὲ μετὰ ταῦτα ἐν Μεδιολάνοις ἀπῆλθεν ὁ βα- 

σιλεὺς, χαὶ ὡς ἔθος εἰσελθεῖν εἰς τὴν ἐχχλησίαν ἐθούλετο, ὁ 
ς 3 3 9 » ἔξω ἐν ἁγίοις ᾿Αυθρόσιος οὐκ εἴασεν αὐτὸν εἰσελθεῖν εἴσω, ἀλλ᾽ ἔ 

᾿ ἑστῶτα ἤλεγξεν ἐπὶ τῇ γενομένῃ μιχιφονίᾳ, καὶ οὐ αὐτο: 

ἀφῆκεν αὐτὸν εἰσελθεῖν, χαίτοι πολλὰ χαὶ πολλάχις ἐπὶ πολ- ν] 

λαῖς ἡμέραις δυσωποῦντα, ἕως εἰλικρινὴ τε μετάνοιαν ἐπεδείξα- 

το, καὶ νόμον ἔγραψε τοῖς χαταδικαζομένοις ἐπὶ θανάτῳ προ- 

θεσμίαν μεσολαδηθῆναι ἡμερῶν τριάχοντα παραχελευόμενον, 

10 
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Τότε χαὶ ὁ βασιλεὺς Ρώμης Γρατιχνὸς ἐδολοφονήθη ὑπὸ 

Αὐνδραγαθίου τοῦ στρατηγοῦ, καὶ ὁ Μάξιμος ἐτυράννησεν. ᾽Ιου- 

στίνα δὲ ἡ γυνὴ τοῦ μεγάλου Οὐαλεντινιανοῦ, ᾿Αρειανὴ οὖσα 

χαὶ τὸν υἱὸν Οὐαλεντινιανὸν τῆς αὐτῆς εἶναι παρέπεισεν αἱρέ- 

σεως" ἀχούσασα δὲ τὸν τοῦ Γρατιανοῦ φόνον καὶ ὅτι Μάξι- 

ἔος ἐν τῇ Ρώμῃ ἐτυράννησεν" αὐτὴ γὰρ ἐν Μεδιολάνοις διέ- 

τριόεν" εἰς Θεσσαλονίχην ἐχτρέχει μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς χαὶ 

προσπίπτει δεομένη τοῦ βασιλέως Θεοδοσίου εἰς ἐκδίχησιν τοῦ 

Γρατιανοῦ ἀναστῆναι" ὃ καὶ πεποίηχεν ὁ βασιλεύς" καὶ ἀνελ- 

θὼν ἐν Ρώμῃ αὐτόν τε τὸν Μάξιμον καὶ τοὺς φονεῖς ἅπαντας 

χτείνει, χαὶ τὴν βασιλείαν τῷ Οὐαλεντνιανῷ ἀποδίδωσι, καὶ 

λαμθάνει τὴν αὐτοῦ ἀδελφὴν Γάλθαν εἰς γυναῖκα, ἁλοὺς ἔρω- 

τι τοῦ χάλλους αὐτῆς... 

᾿Αλλὰ τοῦ βασιλέως εἰς Κωνσταντινούπολιν ὑποστρέψαν- 

τος, Εὐγένιός τις ἐν Ῥώμῃ ἐτυράννησε!, βασιλικὸν διάδημα πε-φ., 

ριθέμενος " ὅπερ ἀχούσας Οὐαλεντινιανὸς, ἀφρόνως ἑχυτὸν ἀπηγ- 

χόνησε. Καὶ ὁ βασιλεὺς Θεοδόσιος τὰ ἐκεῖσε πάλιν χαταλα- 

βὼν, τόν τε τύραννον ἀναιρεῖ, καὶ τὸν ἴδιον υἱὸν Ὀνώριον βα- 

σιλέα χειροτονεῖ Ρώμης, συζεύξας αὐτῷ εἰς γυναῖκα Πλαχιδίαν 

τὴν θυγατέρα Γρατιανοῦ. 

Οὗτος ὁ βασιλεὺς εἶχε γυναῖκα βασίλισσαν τὴν μακαρίαν 

Πλακίλλαν, ἧς τὴν ὀρθόδοξον πίστιν χαὶ τὰς πολλὰς ἐλεημο- 

σύνας καὶ τὸ τῆς ταπεινώσεως μέγεθος καὶ τὰς ἄλλας ἀρε- 

τὰς τίς ἂν ἀξίως καὶ διηγήσαιτο αὐτὴ γὰρ δι᾿ ἑαυτῆς ἡ βα- 

οσίλισσα διηκόνει τοῖς πένησι χαὶ λωθδοῖς ἐν πάσαις ταῖς χρείαις 

αὐτῶν" ἀλλὰ καὶ τῷ ἀνδρὶ καθ᾽ ἑκάστην εἰώθει λέγειν, χρή 
-“ 

σε, ὦ ἄνερ, ἀεὶ μνημονεύειν τίς μὲν ἧς ἄρα τὸ πρότερον, τίς 

δὲ τυχάνεις τανῦν, καὶ εὐχαριστεῖν τῷ δεδωκότι σοι τὴν τῆς 

βασιλείας περιωπήν" οὕτω γὰρ ποιῶν, οὐχ ἔσῃ περὶ τὸν εὐερ- 

γέτην ἀχάριστος. Ἐξ αὐτῆς οὖν παῖδας ἔσχεν ὁ Θεοδόσιος Ὀ- 

νώριον χαὶ ᾿Αρχάδιον, οὺς καὶ τῷ μεγάλῳ ἐν͵ ἁγίοις ᾿Αρσενίῳ 
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παιδεύεσθαι παραδέδωχε, βασιλεωπάτορα τιμήσας αὐτὸν, ὃς οὐ 

μετ᾽ οὐ πολὺ ἐκ θείας φωνῆς πάντα χαταλιπὼν φεύγει, χαὶ 

ἐπὶ πεντήχοντα ἔτεσι χαταμόνας ἐν τῷ Σιναίῳ ὄρει δουλεύσας 

θεῷ, ἠξίωται τῆς μετ᾽ ἀγγέλων διαγωγῆς, Πλαχίλλα δὲ προ- 
᾿τεθνηκυῖα, θάπτεται παρὰ τοῦ βασιλέως λαμπρῶς ἐν τῷ τῶν 

Αἰ ποστόλων ναῷ. 

- Ἐπὶ τούτου τοῦ βασιλέως Πρόκλος τις ἔπαρχος τῆς πό- 

λεως χαὶ Τατιανὸς ἔπαρχος τῆς αὐλῆς προοληθέντες ἔστησαν 

τὸν λίθινον ὀδελίσχον ἐν τῷ ἱππιχῷ. 

Εἶχε δὲ καὶ θυγατέρα Θεοδόσιος ὁ βασιλεὺς Πλαχιδίαν. 

Οὗτος θνήσχει ἐν Μεδιολάνοις, χαὶ ἀνεχομίσθη τὸ λείψανον 

αὐτοῦ χαὶ ἐτέθη ἐν τῷ τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων ναῷ μετὰ Πλα- 

κίλλης τῆς γαμετῆς. 

᾿Αρχάδιος ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη ιδ΄, οὗτος ἄγεται γυναῖχα Εὐ- 

δοξίαν, θυγατέρα Προμότου μεγάλα δυνηθέντος παρὰ τῷ βασι- 

λεῖ χαὶ πατρὶ αὐτοῦ, χαὶ ἐξ αὐτῆς τίκτει τὴν μακαριωτάτην 

Πουλχερίαν, ᾿Αρκαδίαν, καὶ Μαρίναν καὶ Θεοδύσιον τὸν νέον. 

Τούτου τοῦ βασιλέως ᾿Αρχαδίου ἕχτῳ ἔτει θνήσχει ὁ πα- 
τριάρχης Νεχτάριος, καὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ χειροτονεῖται ἀπὸ '᾿Αντιο- 

χείας ἀχθεὶς τῆς μεγάλης, ἐκεῖθεν γὰρ ὥρμητο, Ἰωάννης ὁ οἰ- 

χουμενιχὸς διδάσκαλος ὁ χρυσορρήμων, χαὶ χρατεῖ ἕτη ἕξ οὗ 

ταῖς χατὰ τῶν ἀδιχούντων χαὶ πλεονεχτῶν διδασχαλίαις εἰς 

ὀργὴν ἐξαφθεῖσα ἡ χρυσομανὴς Εὐδοξία, χαὶ μιὴ φέρουσα τοὺς 

ἐλέγχους, ὥσπερ πάλαι ἡ μοιχαλὶς Ἡρωδιὰς τὰς τοῦ Προδρό- 

μου, ἐξωθεῖ τοῦτον τοῦ θρόνου, συνεργὸν εἰς τοῦτο καὶ . σύμ- 

βουλον εὑροῦσα τὸν ᾿Αλεξανδρείας Θεόφιλον, ἄνδρα χατὰ τὴν 
χαρδίαν αὐτῆς, καὶ πολλοὺς ἄλλους τῶν ἐπισχόπων καὶ χλη- 

ριχῶν Κωνσταντινουπόλεως" ἦν δὲ τότε ὅτε ὁ ἅγιος ἐξεδλήθη 

δωδέκατον ἔτος τῆς βασιλείας ᾿Αρχαδίου τοῦ ἁπλοϊχοῦ ὃς χαὶ 

πολλὰ δεινὰ παθὼν ἐν διαφόροις ἐξορίχις, ἐχεῖσε καὶ θνήσχει" 
χαὶ χειροτογεῖται πατριάρχης Κωγσταντινουπόλεως ᾿Αρσάχιος, 
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τὸ γεράνδριον, ὁ ἀδελφὸς Νεκταρίου, καὶ χρατεῖ ἔτη δύο" χαὲ 

τούτου τελευτήσαντος, ὁ ἐν ἁγίοις ᾿Αττιχὸς χειροτονεῖται, χαὲ 

χρατεῖ ἔτη εἴχοσιν. 
Ἂ ε “" Οὗτος ὁ βασιλεὺς τὸν τοῦ Ξηρολόφου χίονα ἔστησε, καὶ 

ὕ ἄνωθεν τούτου τὸν ἑχυτοῦ ἀνδριάντα. Εὐδοξία δὲ τὸν εἰς τὰ 

Πιττάχια ἔστησε χίονα. Ἔχτισς δὲ ὁ ᾿Αρκάδιος χαὶ πόλιν ἐν 
Ὁ τῇ Θράκῃ, ἥν χαὶ ᾿Αρχαδιούπολιν ὠνόμασε καὶ τελευτᾷ χα- 

ταλείψας Θεοδόσιον βχσιλέα τὸν υἱὸν αὐτοῦ, χομιδῇ νέον: ἡ 

δὲ Εὐδοξία προετεθνήχει τοῦ ἀνδρός" χαὶ ἐτάφησαν ἀμφότεροι 

10 εἰς τὸν τῶν ᾿Αποστόλων ναόν. 

Ὀνώριος δὲ λαμθάνει γυναῖκα τὴν θυγατέρα Στελεχίωνος 

τοῦ ἐπιτρόπου αὐτοῦ Μαρίαν" τούτῳ γὰρ τὴν φροντίδα ὁ μέγας 

Θεοδόσιος ἀνέθετο χαὶ τελευτησάσης αὐτῆς, γαμεῖ τὴν μιχροτέ- 

ρᾶν ἀδελφὴν αὐτῆς Θερμαντίαν, θελούσης καὶ τῆς μητρὸς αὐτῆς 

10 Σερίνης, χαὶ τοῦ πενθεροῦ Στελεχίωνος μὴ παραχωροῦντος διὰ 

τὸ ἀτελὲς τῆς ἡλικίας τῆς θυγατρός, ἥτις ὡς ἔτι παῖς ἐν τῷ 

γάμῳ θνήσχει. Ὀνώριος δὲ μισηθεὶς ἀπὸ τῶν δυνατῶν τῆς 

Ρώμης, καὶ γνούς τινας χατ᾽ αὐτοῦ βουλευομένους, ὑποχωρεῖ 

μὲν τῆς Ῥώμης!, ἀπέρχεται δὲ εἰς Ῥάόενναν πόλιν τῆς Ἰταλίαςφ. 9 

0 παράλιον, καὶ πέμψας μεταχαλεῖται ᾿Αλλάριχον ἀπὸ Γαλλιῶν 

ἐπὶ τῷ αἰχμαλωτίσαι τὴν Ῥώμην ὅς καὶ ἐλθὼν εἰς Ρώμην, 

τοῖς μέν ἐχεῖσε πᾶσιν ἐφιλιώθη, καὶ οὐδένα τῶν πολιτῶν ἔς- 

βλαψεν, εἰς δὲ τὰ βασίλεια εἰσελθὼν λαμδάνει πάντα τὰ εὗρε- 

θέντα χρήματα καὶ τὴν ἀδελφὴν ᾿Ονωρίου Πλακιδίαν, παρθένον 

ὡὔ οὖσαν, χαὶ ὑποστρέφει εἰ: Γαλλίας. Κωνστάντιος δέ τις κόμης 

αὐτοῦ πιστευθεὶς τὴν χόρην εἰς φυλαχὴν, ἔφυγε λάθρα καὶ πρὸς 

Οἰνώριον αὐτὴν ἤγαγεν" ὁ δὲ πολλὰ εὐχαριστήσας συγχλητικὸν 

αὐτὸν ἐποίησεν ἀνεῖλε δὲ σὺν αὐτῷ τοὺς τέσσαρας τυράννους 

συγκλητικοὺς, ΓΑταλον, Σεθδαστειανὸν, Μάξιμον καὶ Κώνσταν, 

80 χαὶ δίδωσι Κωνσταντίῳ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ Πλαχιδίαν εἰς 

γυναῖχα, χειροτονήσας ἀμφοτέρους βασιλεῖς Ρώμης, ἐξ ὧν ἐτέχθη 
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παῖς Οὐαλεντινιανός. Καὶ μετ᾽ ὀλίγον ἐφονεύθη Κωνστάντιος, 

καὶ τυραννήσας Ἰωάννης τις συγχλητικός ἐχράτησς τῆς βασι- 

λείας. Θνήσχει δὲ χαὶ ᾿Ονώριος ἐτῶν τεσσαράχοντα᾽ ἡ δὲ ἀδελφὴ 

αὐτοῦ Πλακιδία μετὰ ᾿Ονωρίου χαὶ Πλακιδίας τῶν τέχνων διω- 

-χθεῖσα παρὰ τοῦ τυραννήσαντος ᾿Ιωάννου, ἦλθεν εἰς Κωνσταν- 

πινούπολιν, Θνήσχει δὲ καὶ ᾿Αρκάδιος, καὶ ἐτέθη ἐν τῷ ναῷ 
τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων. 

Θεοδόσιος ὁ Νέος, υἱὸς ᾿Αρκαδίου, ἔτη μβ΄. οὗτος ὁ βασιλεὺς 

παῖς ὦν, ὀχτὼ γὸρ ἐτῶν ἦν ὅτε ὁ πατήρ ἐτεθνήχει ᾿Αρχάδιος, 

ἀνετρέφετο παρὰ τῆς ἀδελφῆς Πουλχερίας - αὕτη γὰρ μὴ βου- 

ληθεῖσα συζευχθῆναι ἀνδρί, ἀλλὰ τὴν παρθενίαν αὐτῆς τῇ Παρθένῳ 

καὶ Θεοτόχῳ ἀναθεῖσα, πάσαις ἀρετῶν ἰδέχις αὐτή τε διέπρεψε, 

καὶ τὸν ἀδελφὸν ἐξεπαίδευς, καὶ μᾶλλον ἐν τῇ κατὰ θεὸν εὐσεδείᾳ " 

ἥτις ἀνῳχοδόμησς καὶ τοὺς περιωνύμους δύο μεγάλους οἴκους τῆς 

Θεοτόχου, τόν τε ἐν τοῖς Χαλχοπρατίοις καὶ τὸν ἐν ταῖς Βλαχέρναις. 

Αὕτη ζεύγνυσι τῷ ἀδελφῷ γυναῖκα Εὐδοξίαν τὴν ἐξ ̓ Αθηνῶν, ἥτις 

πατέοα εἶχε φιλόσοφον ἐν ᾿Αθήναις Λεόντιον, ὅς καὶ τελευτῶν ἔ- 

γραψεν ἐν διαθήχῃ « χαταλιμπάνω πᾶσάν μου τὴν περιουσίαν τοῖς 

δυσί μου παισὶν, Οὐαλερίῳ καὶ Γενεσίῳ, ᾿Αθηναΐδι δὲ τῇ πο- 

θεινοτάτῃ μου θυγατρί (τοῦτο γὰρ ὄνομα πρῴην τῇ βασιλίδι 

Εὐδοχίᾳ ) βούλομαι δοθῆναι μόνα νομίσματα ἑκατόν - ἀρκεῖ γὰρ 

αὐτῇ ἡ ἑχυτῆς τύχη ὑπερέχουσα πᾶσαν γυναικείαν τύχην τῶν 

νῦν. Μετὰ δὲ τὴν τοῦ πατρὸς ἀποδίωσιν, παρεχάλει τοὺς ἀδελ.- 

φοὺς μὴ προσχεῖν τῇ τοῦ πατρὸς διαθήχῃ, ἀλλ᾽ ἐπιμερισηῆναι 

τὴν πατρικὴν οὐσίαν ἐπίσης οἱ δὲ, οὐ μόνον τοῖς δάκρυσιν 

αὐτῆς οὐ προσέσχον, ἀλλὰ χαὶ αὐτοῦ τοῦ οἴχου ταύτην ἐξέ-- 

πεμψαν. Λαδοῦσα δὲ ταύτην ἡ πρὸς πατρὸς (1) αὐτῆς θεία, πρὸς 

τὴν βασίλίδα πόλιν ἀνέδραμε, καὶ τῇ βασιλίδι Πουλχερίᾳ προσ- 

(1) Ἔν περιθεωρίῳ « γράφε, μητρός.» 
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ελθοῦσα, ἐδέοντο κατὰ τῶν ἀδικησάντων ἀδελφῶν. Ἢ ὃξ Πουλ- 

χερία ὁρῶσα τὴν νεᾶνιν οὕτως εὐπρεπῇ καὶ ἐλλόγιμον, ἐρωτᾷ 

τὴν αὐτῆς θείαν, εἰ παρθένος ἡ ἀνεψιά " τῆς δὲ παρθένον εἶναι. 

εἰπούσης καὶ λίχν συνετωτάτην, λαμθάνει ταύτην εἰς τὰ βα- 

5 σίλεια, καὶ βαπτίσασα καὶ μετονομάσασα Εὐδοκίαν, εἰς γάμον 

ἐκδίδωσι τῷ βασιλεῖ, χαὶ Παυλίνου πρὸς τοῦτο συνδεδραμιηχότος 

τὰ ἱκανά, τοῦ φίλου τοῦ βασιλέως. Τοῦτο ἀχούσαντες οἱ τῆς 

Εὐδοχίας ἀδελφοί, φόθῳ ληφθέντες ἔφυγον: ἡ δὲ ἀποστείλασα 

ἤγαγεν αὐτοὺς χαὶ εἶπεν: εἰ μὴ ὑμεῖς ἠδικήσατέ με, οὐκ 
Α ΩΣ 

10 ἠναγκαζόμην ἐλθεῖν καὶ βασιλεῦσαι" ἡ γὰρ ἐμὴ ἀγαθὴ τύχη 

ἐποίησεν ὑμᾶς ἀπειθεῖς εἰς ἐμὲ, χαὶ οὐχὶ ἡ ὑμετέρα γνώμη. 

Ο' δὲ βασιλεὺς τὸν μὲν Γενέσιον ἔπαρχον τοῦ Ἰλλυριῶν ἔθνους, 

μάγιστρον δὲ τὸν Οὐαλέριον ἐτίμησεν, ὁμοίως καὶ Παυλῖνον ὡς 

τὰ πρὸς τὸν γάμον συγκροτήσαντα. "ἔτεκεν οὖν ὁ βασιλεὺς μετὰ 

1 τῆς Εὐδοχίας θυγατέρα Εὐδοξίαν. 

Τότε χαὶ ὁ πατριάρχης ’᾿Αττικὸς Ἰουδαῖόν τινα νουθετή- 

σας καὶ πείσας καὶ βαπτίσας, ὄντα παράλυτον, ὑγιῆ ἐκ τῆς 

κολυμδήθρας ἐξήγαγεν. Οὗτος χαὶ τὸ τοῦ Χρυσοστόμου ὄνομα 

ἐν τοῖς ἱεροῖς διπτύχοις ἐνέταξε. Καὶ τῷ εἰχοστῷ ἔτει τῆς 

50. βασιλείας Θεοδοσίου θνήσκει ᾿Αττιχὸς ὁ πατριάρχης, καὶ χει- 

ροτονεῖται Σισίνιος, χαὶ χρατεῖ ἔτη δύο. 

Τῷ δὲ εἰκοστῷ δευτέρῳ ἔτει Θεοδοσίου ἀπολιμπάνει τὸ 

ζὴν ὁ Σισίνιος, καὶ προδέδληται Νεστόριος ὁ αἱρετιχὸς πατριάρ- 

χης, καὶ χρατεῖ ἔτη τρία. Καὶ τῷ χε΄ ἔτει τῆς βασιλείας Θεο- 

τῦ δοσίου συνέστη ἡ ἐν ᾿Εφέσῳ τρίτη οἰχουμενιχὴ ἁγία σύνοδος],φ. 

ἔτε: ἀπὸ χτίσεως κόσμου εγειε΄. ἐξῆρχον τῆς συνόδου Κύριλλος 

Αλεξανδρείας, αὐτὸς ἐπέχων χαὶ τὸν τόπον Κελεστίνου πάπα 

Ῥώμης, καὶ ὁ τῶν ᾿Ἱεροσολύμων Ἰουθενάλιος, καὶ Μέμνων Ἐ- 
φέσου. Οὗτος ὁ Νεστόριος ἅμα τῷ ἐπιθῆναι τοῦ θρόνου ἤρξατο 

80 ἐκκαλύπτειν τὴν οἰκείαν χαχοπιστίαν καὶ παρρησίᾳ διδάσχειν 

μὴ ὀνομάζεσθαι Θεοτόκον τὴν ἀειπαρθένον Μαρίαν, ἀλλὰ Χρι- 
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στοτόχον ' ἐδλασφήμει δὲ χαὶ εἰς τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ θεοῦ 

Λόγου, καὶ τὸν ἕνα Χριστὸν εἰς δύο διαιρεῖν ἐτόλμα καὶ χα- 

τατέμνειν, καὶ ψιλὸν αὐτὸν ἄνθρωπον ἔλεγε καὶ οὐ θεὸν σε- 

σαρχωμένον, οὐδὲ τὸν λόγον χαὶ υἱὸν τοῦ θεοῦ σάρχα ἀτρέπτως 

γεγενῆσθαι ἔφασχεν, ἀλλ᾽ εἴς τινα ἀνθρωπον ἐνοικῆσαι ὡς εἰς 

ἕνα τῶν προφητῶν, καὶ ἄλλον μὲν εἶναι τὸν υἱὸν καὶ λόγον, 

ἄλλον δὲ λέγεσθαι μὲν, μὴ εἶναι δὲ γνήσιον, θετὸν δὲ υἱὸν τὸν 

λεγόμενον Χριστὸν, ὡς ἐνθένδε δύο υἱοὺς καὶ μὴ ἕνα. 'Τοιαῦ- 

τὰ τούτου ἐρεσχελοῦντος, πάντες διεταράττοντο. Κύριλλος δὲ 

ὁ ἁγιώτατος ᾿Αλεξανδρείας, ὅς μετὰ Θεόφιλον, τὸν πρὸς πα- 

τρὸς θεῖον, ἦρξε τῆς ἐκχλησίας, ἀκηχοὼς τῶν τοῦ Νεστορίου 

βλασφημιῶν, γράφει πρὸς αὐτὸν νουθετῶν καὶ παραχαλῶν ἀ- 

ποστῆναι τῶν διεστραμμένων δογμάτων, ὡς ἔστι σαφῶς ἐπι- 

γνῶναι ἐκ τῶν πρὸς αὐτὸν ἐπιστολῶν αὐτοῦ. ὋὉ δὲ Νεστό- 

ριος μᾶλλον ὀργιζόμενος, ὕόρεσιν αὐτὸν διὰ γραμμάτων ἠμεί- 

βετο. Τότε ὁ Κύριλλος ἀναδιδάσκει πάντα διὰ γραφῆς τῷ Ρώ- 

μῆς πάπᾳ Κελεστίνῳ. Κελεστῖνος δὲ δηλοῖ τῷ Νεστορίῳ, ἢ 

παύσασθαι τῆς βλασφημίας χαὶ μετανοῆσαι, ἣ γινώσχειν μὴ 

εἶναι αὐτοῦ κοινωνόν. Τράφουσι δὲ ὅ τε Ῥώμης Κελεστῖνος 

χαὶ Κύριλλος περὶ τούτων χαὶ Ἰωάννῃ τῷ ᾿Αντιοχείας καὶ τῷ 

Ἰεροσολύμων Ἰουδεναλίῳ, καὶ πολλὰ κἀκεῖνοι παραινέσαν- 
» , Α , ᾽ «δ ὔ δ τες τὸν Νεστόριον διὰ γραμμάτων, οὐχ ἡδυνήθησαν τὸν μια- 

᾿ ᾿ - ᾽ , - εἰὰ ᾿ ᾿ ᾿ ΓΙ μδι, ’, 
ρὸν τῆς οἰχείας μεταχκινῆσαι αἱρέσεως. Αλλᾶὰ χαὶ αὐτὸς πει- 

θει τὸν βασιλέα Θεοδόσιον ἀποστεῖλαι Κυρίλλῳ γραφὴν βασι- 

λικὴν πλήρη ἀπειλῶν χαὶ ἀγαναχτήσεων, δόξας ἐκ τούτων 

πτοῆσαι τὸν ἅγιον, ὃ μᾶλλον τοῦτον διήγειρε" δραξάμενος γὰρ 

ἀφορμῆς τῆς γραφῆς γράφει πρός τε τὸν βασιλέα χαὶ τὴν μα- 

χαρίαν Πουλχερίαν περὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως χαὶ τῆς Νεστορίου 

χακοδοξίας, καὶ αἰτεῖ σύνοδον οἰκουμενικὴν γενέσθαι εἰς τὸ 

γυμνασθῆναι χανονιχῶς τὰ χατὰ Νεστόριον. 

Τότε ὁ βασιλεὺς γράφει πᾶσι τοῖς ἐπισχόποις εἰς Ἔφεσον 
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κῶν ἐπισκόπων οὐχ ἀπήντησαν τῇ ὁρισθείσῃ προθεσμίᾳ. Μετὰ 
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παραγενέσθαι χωρὶς πάσης ὑπερθέσεως, δρίσας ἡμέραν ἐμπρό- 

θεσμὸν τὴν μετὰ τὸ Πάσχα ἁγίαν Πεντηκοστὴν, ὥστε μὴ ἔ- 

χειν τινὰ ἀπολογίαν πρὸς τὸν θεὸν τὸν μὴ τὴν αὐτὴν ἡμέ- 

ραν εὑρεθησόμενον εἰς Γἔφεσον. Ὁ μὲν οὖν τῆς Ρώμης Κελε- 

στῖνος γράφει Κυρίλλῳ τὸν αὐτοῦ ἀναπληρῶσαι τόπον. 

Καὶ συνηθροίσθη ἡ ἁγία σύνοδος τῶν σ ἁγίων πατέρων 

ἐν Ἐφέσῳ. Ἰωάννης δὲ ὁ ᾿Αντιοχείας καί τινες τῶν ἀνατολι- 
᾿ 

δὲ ἡμέρας δεκαὲξ τῆς Πεντηχοστῆς ἔφθασε Νεστόριος μετὰ 

πολλῆς κοσμικῆς φαντασίας χαὶ ἀλαζονείας, καὶ τῇ εἰκοστῇ 

τοῦ ᾿Ιουνίου μηνὸς ἐχροτήθη ἡ σύνοδος, Νεστορίου καὶ Κυρίλ- 

λου χαὶ Ἰουθεναλίου τῶν πατριαρχῶν προχαθισθέντων, Κυρίλ- 

λου καὶ τὸν τόπον τοῦ Ρώμης ἐπέχοντος καὶ πάντων τῶν 

περὶ τῆς ὀρθῆς πίστεως θεολογούντων. Λέγει Νεστόριος" ἐγὼ 

τὸν γενόμενον διμηνιαῖον χαὶ τριμιηνιαῖον οὐχ ἂν θεὸν ὀνομά- 

σαιμι, χαὶ διὰ τοῦτο χαθαρός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος ὑμῶν, καὶ 
ς 3 , 

ἀπὸ τοῦ νῦν πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἐπανέρχομαι, Καὶ ταῦτα εἰπὼν 
“ , δ» , ε , ᾽ 

ξῆλθε τῆς συνόδου ὕὑξτὰ τινων ἔξ ἐπισχόπωὼν ὁμοφρόνῶν αὺ- (ἢ- 

τῷ. Ἡ δὲ ἁγία σύνοδος τρεῖς ἐπισκόπους ἀπέστειλε καλοῦσα 

αὐτόν: ὁ δὲ οὐχ ὑπήχουσεν: ἀλλὰ δὶς χαὶ τρὶς καὶ τετράκις 

προσχληθεὶς ὑπὸ τῆς συνόδου, οὐ μόνον οὐ παρεγένετο, ἀλλὰ 

χαὶ τοὺς χαλέσαντας ὕδρεσι καὶ ἀτιμίαις ἐξεδίωξε. Τότε ἡ 

σύνοδος ἀπεφήνατο χατ᾽ αὐτοῦ, ἀλλότριον ὁρίσασα εἶναι παντὸς 

ἱερατικοῦ ἀξιώματος, καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ εἰς πρόσωπον τὴν 

οἰχείαν χαθαίρεσιν: τὴν δὲ ἀειπάρθενον Μαρίαν κυρίως καὶ ἀ- 

ληθῶς Θεοτόχον ἐτράνωσε, καὶ τὸν ἐξ αὐτῆς ἀσπόρως σαρχω- 

θέντα χύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ θεοῦ ἀ- 

ληθινὸν ἐδογμάτισεν, ἀκολούθως τῇ ἐπιστολῇ τοῦ πάπα ᾿Α- 

λεξανδρείας Κυρίλλου, ἣν πρὸς τὸν αὐτὸν Νεστόριον προαπέ- 

στειλεν, ἣν χαὶ τότε ἡ πᾶσα σύνοδος ἀναγνοῦσα ἐχύρωσέ τε 
υ ! ἀσποσίῶ δ ἦ 5 " ἮΣ πο εν τ ἐξ , » -“ 

ΩΨ Α, φπετῴραγισε καὶ ξν τοις ὑπομνηρασι κατέταςζεν, ὠσπὲερ τινα 
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στήλην ὀρθοδοξίας συνάδουσαν τῇ πίστει τῆς ἐν Νιχαίᾳ πρώ- 

τῆς συνόδου. 

Ι Εἰς δὲ πλείονα ἔλεγχον τῆς Νεστορίου δυσσεθείας χαὶ 

τρανοτέραν διασάφησιν τῆς περὶ τὸν Χριστὸν ἡμῶν πίστεως 

χαὶ ὁμολογίας, καὶ χεφάλαια δώδεχα ὁ μέγας Κύριλλος συν- 

τάξας ἐξέθετο ἐπὶ τῆς συνόδου ταύτης καὶ τῇ ἐχχλησίᾳ 

παρέδωκεν, ὅπερ ὁ βασιλεὺς Θεοδόσιος ἐπεχύρωσε χαὶ ἐχρά- 

τυνε. Τούτων οὕτω τελεσθέντων, ἔφθχσε χαὶ ὁ πατριάρ (Ὡς 

Αὐἰντιοχείας ᾿Ιωάννης μετὰ ἐπισκόπων εἰχοσιὲξ, ἐξ ὧν ἦν καὶ 

ὁ Κύρου Θεοδώριτος ὁ σοφώτατος, καὶ Ἴθχς ᾿Εδέσης, οἵ χαὶ, 

ὡς τῆς αὐτῶν παρουσίας ἄνευ καθαιρεθέντος τοῦ Νεστορίου, 

ἀπεσχίσθησχν τῆς συνόδου χαὶ μετὰ Νεστορίου συνεδριάσαντες 

καθεῖλον ὅσον τὸ ἐπ᾽ αὐτοῖς Κύριλλον τὸν ἁγιώτατον καὶ Μέ- 

ὕνονα τῆς ᾿Εφέσου. Θεοδώριτος δὲ χαὶ κατὰ τῶν χεφχλαίων 

τοῦ ἁγίου Κυρίλλου ἔγραψεν, οὐ χαλῶς γεγράφθαι αὐτὰ σοοι- 

ζόμενος. ᾿Αλλ ὁ μακάριος Κύριλλος ἕτερα συντόξα: πάλιν κε- 

φάλαια πρὸς ἑρμηνείαν τῶν προτέρων, πλοῦτον τῇ ἁγίᾳ ἐχ- 

χλησίᾳ ἀνέθετο, ἀναχαλύπτων τὺν ἐν αὐτοῖς θησαυρὸν τῆς ὀρ- 

θοδοξίας, καὶ τὸν οἰχεῖον τούτοις εὐσεοῦ σκοπὸν πᾶσι ποιῶν 

φανερόν. 

Ἰωάννης δὲ ὁ ᾿Αντιοχείας ὑπὸ τῆς συνόδου προσχληθεὶς, 

καὶ μὴ παραγεγονὼς, ἀπόφασιν ἐδέξατο σὺν τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, 

ἀλλοτριοῦσαν αὐτοὺς πάσης ἐχκλησιαστικῆς κοινωνίας, ἄ ρις 

ἂν ἑαυτῶν χαταγνόντες τὸ οἰχεῖον ὁμολογήσουσι σφάλμα. Τού- 

τῶν δὲ δι᾽ ἀναφορᾶς ἐπιγνωσθέντων τῷ βασιλεῖ, ἐκελεύσθησαν 

ἐν Κωνσταντινουπολει ἀνελθεῖν ἅπαντες καὶ συνελθόντων τῇ 

τοῦ θεοῦ συνεργείᾳ ἐνίκησαν οἱ τῆς συνόδου, καὶ ὁ Νεστόριος 

καθῃρέθη ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ ἀνεθεματίσθη, καὶ ἐξω- 

ϑίσθη εἰς Γθασιν τῆς ᾿Ανχτολῆς. Ὕστερον δὲ καὶ ὁ τῆς ᾿Αν- 

τιοχείας ᾿Ιωάννης ἡνώθη τῇ ἐχχλησίᾳ μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ, καὶ 

ἄφει Κυρίλλῳ τὴν ἑχυτοῦ ὀρθόδοξον πίστιν, τὴν ἐν Νικαία ρὰφ πτίλον ζ ὸ ᾿ 
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τῶν τιὴ πατέρων ὁμολογίαν χαὶ τῶν ον΄ ἐν Κωνσταντινουπό- 

λει, καὶ πρὸς τούτοις τὰ τῶν ἐν ᾿Εφέσῳ ἀποδεχόμενος. Τότε 

ὃ τῆς εὐσεθείας πρόμαχος ἅγιος Κύριλλος γράφει πρὸς τὸν ᾿Αν- 

τιοχείας ᾿Ιωάννην χαὶ τοὺς ἀνατολιχοὺς ἐπισχόπους ὡς συμ.- 

φρονήσαντας ὀρθοδόξου σοφίας πλήρη ἐπιστολὴν, ἧς ἡ ἀρχὴ, 

Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ. Χειροτονεῖ- 

ται δὲ Μαξιμιανὸς πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, πρεσθύτε- 

ρος ὧν τῆς ἁγίας ἐχκλησίας, χαὶ χρατεῖ ἔτη δύο. 

Ὃ δὲ βασιλεὺς Θεοδόσιος δοὺς τὴν ἑχυτοῦ “θυγατέρα Εὐ- 

δοξζίαν Οὐαλεντινιανῷ τῷ βασιλεῖ Ρώμης, πρὸς τὰ δυτικὰ ἐξα- 

πέστειλε μέρη, χαὶ ἐτέχθησαν αὐτοῖς παῖδες Πλακιδία ἣν πρὸς. 

γάμον ἐξέδωκε τῷ πατρικίῳ Ὀλυύρίῳ, χαὶ Εὐδοκία. Τὸν δέ 

γξε τυραννήσαντα ὡς εἰρήκαμεν, ᾿Ιωάννην ἐν Ρώμῃ; οὗτος ὁ 

βασιλεὺς Θεοδόσιος κατέστρεψεν ἔλσπαρα τὸν υἱὸν ᾿Αρδαθου- 

ρίου ἐξαποστείλας χατ᾽ αὐτοῦ, χαὶ ἀπέχτεινε. 

Ἡ δὲ τοῦ Οὐαλεντινιανοῦ γυνὴ Εὐδοξία, χήρα οὖσα, Γι- 

ζέριχον τὸν ρῆγα τῶν ἐν τῇ ᾿Αφριχῇ Οὐανδήλων προετρέψατο 

ἀπελθεῖν χατὰ τῆς Ῥώμης" ὃς καὶ ἐξαίφνης ἐπεισπεσὼν, πολ- 

λοὺς τῶν ἐν Ρώμῃ ἐφόνευσε, τὴν πόλιν παραλαθὼν, χαὶ συ- 

λήσας τά τε βασίλεια χαὶ ὅλην τὴν πόλιν, χαὶ θησαυρὸν ἄ- 

πειρον ἐπισυναγαγὼν, χαὶ αἰχμαλώτους λαθὼν τάς τε τῶν πε- 

φονευμένων γυναῖκας χαὶ τὰ τέχνα χαὶ αὐτὴν τὴν βασίλισσαν 

Εὐδοξίαν, καὶ τὰς δύο αὐτῆς θυγατέρας, Πλαχιδίαν τε καὶ Εὐ- 

δοχίαν" ὁ γὰρ Ὀλύύριος τότε ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐτύγχα- 

νεν ὦν: ἀπήγαγε πάντα εἰς ᾿Αφριχὴν, ἐν πόλει Καρθαγένγ, 

χαὶ τῷ ἰδίῳ υἱῷ ᾿Ονωρίχῳ τὴν Εὐδοκίαν εἰς γυναῖκα ἔζευξεν. 

Ἔν τοῖς χρόνοις τοῦ βασιλέως τοῦδς Θεοδοσίου ἐφάνησαν 
’ « 

χαὶ οἱ ἐν ᾿Εφέσῳ ἑπτὰ ἅγιοι μάρτυρες, οἵτινες πρὸ χρόνων δια- 
᾽7 χοσίων ὑπὸ Δεχίου διὰ τὴν εἰς Χριστὸν ὁμολογίαν βασανι- 

σθέντες καὶ μαρτυρήσαντες, προστάξει τοῦ τυράννου ὑφ᾽ ἑνὶ 
““ ᾽ , 

τῶν ὀρέων Μοχλῷ ἐγχωρίως καλουμένῳ ὑπό τι σπήλαιον βαθὺ 
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καθειρχθέντες, τοῦ στομίου ἀναφραγέντος τείχει ὀχυρωτάτῳ, 
ἀλώδητοι διετηρήθησαν ὡς ὑπνώττοντες᾽ τότε δὲ τοῦ τείχους 

καταλυθέντος, ὡς ἐξ ὕπνου ἐξανέστησαν, μηδ᾽ αὐτοὶ τὸ τοῦ 

θαύματος μυστήριον συνειδότες - οὺς καὶ ὁ βασιλεὺς χατιδὼν, 

ἐχεῖσε μετὰ τῆς συγκλήτου ἐπιδεδημιηχὼς, ὡς διὰ γραφῶν τοῦ 

ἐπισχόπου χαὶ τοῦ ἐπάρχου τὰ περὶ τούτων ἤχουσε, χαὶ εὖ- 

χέσθαι ὑπὲρ αὐτοῦ παραχλητεύσας, χαίρων καὶ εὐχαριστῶν τῷ 

θεῷ, εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν πάλιν ὑπέστρεψε. Τούτου τῷ 
Ρ 

εἰκοστῷ ὀγδόῳ ἔτει ἀπεθίω ὁ πατριάρχης Μαξιμιανὸς, καὶ ἐν- 

θρονίζεται Πρόκλος ὁ τοῦ Χρυσοστόμου μαθητὴς, ὃς ὑπὸ Σι- 

σινίου Κυζίχου ἐπίσχοπος χειροτονηθεὶς χαὶ μὴ προσδεχθεὶς 

παρὰ τῶν ἐν Κυζίχῳ, διὰ τὸ ἕτερον ἐπίσκοπον παρ᾽ ἐκείνων 

34 προχριθῆναι, τὸν μεταξὺ χρόνον ἐσχόλαζε. Τότε δὲ ἐνθρονί- 
ζεται τῷ θρόνῳ τῆς Κωνσταντινουπόλεως χαὶ πατριάρχης πα- 

ρὰ πάντων ἀναγορεύεται, ὃς καὶ ἀξιοῖ τὸν βασιλέα μεταχο- 

μισθῆναι τὸ σῶμα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ὃ δὴ 

καὶ γέγονεν, ἀξιολόγους ἄνδρας σὺν ἐπισχόποις τοῦ βασιλέως 

ἐξαποστείλαντος, ὅτε χαὶ τὸ περὶ τὸν τῆς χήρας ἀμπελῶνα 

θαῦμα, καὶ τὸν σειόμενον τῆς Εὐδοξίας τάφον, καὶ ἄλλά τὰ 

τεράστια ἐτελέσθησαν ὅσα καὶ βίόλοι φέρουσιν. 

Ἐπεὶ δὲ χαὶ ὁ τρισάγιος ὕμνος προσθήκην τότε ἐδέξατο 

τὴν, ἅγιος ἀθάνατος ὁ σταυρωθεὶς δι᾽ ἡμᾶς, λιτανευόντων τοῦ 

πατριάρχου Πρόχλου καὶ πλείστου ὄχλου ἔξω τῆς πόλεως, παι- 

δίον ἡρπάγη ὑπὸ δυνάμεως θείας εἰς τὸν ἀέρα, πάντων ἱστα- 

μένων καὶ τὸ Κύριε ἐλέησον βοώντων περὶ τρίτην τῆς ἡμέρας 

ὥραν᾽ ὃ δὴ παιδίον αὖθις κατελθὸν, ἔλεγεν ἀκοῦσαι θείας φω- 

γῆς προσταττούσης ἀναγγεῖλαι τῷ ἐπισχόπῳ χαὶ τῷ λαῷ, οὕ- 

τῷ λέγειν τὸν τρισάγιον ὕμνον λιτανεύοντας, ἽΑγιος ὁ θεὸς, 

ἅγιος ἰσχυρὸς, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς, μηδὲν ἕτερον προ- 

στιθέντας, ὃ καὶ ἐχράτησεν ἐν τῇ τοῦ θεοῦ ἐχχλησίᾳ διὰ βα- 

σιλικοῦ τύπου χαὶ συνοδιχῆῇς διχτάξεως. 

δι 
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Οὗτος ὁ βασιλεὺς προεδάλετο ἔπαρχον Κῦρον τὸν φιλότοφον, 

ὃς χαὶ προστάξει τοῦ βασιλέως, τὸ τεῖ; χος τὴς Κωνσταντινου- 

ἀ 
᾿ 

πόλεως ἐπηύξησεν ἀπὸ τοῦ Ξιηρολόφου, ἀπὸ θαλάσσης ἕως θχ- 

λάσσης, ἤγουν ἀπὸ τοῦ Εὐεργέτου ἕως εἰς τὴν Περίολεπτον " 

τὸ δὲ τοιοῦτον μέγιστον ἔργον, δι ἡμερῶν ἑξήκοντα ἐτελείω- 

σεν εἰς ὃ νῦν ὁρᾶται κάλλος καὶ μέγεθος" τούτου τοῦ ἐπάρ- 

χου Κύρου ἀνερχομένου ἐν τῷ ἱππιχῷ, τοῦ βασιλέως ὁρῶντος, 

ὁ σύμπας δῆμος ἀνέχραξε, Κωνσταντῖνος ἔχτισε, Κῦρος ἀνεχαέ- 

νισεν. Ὅθεν καὶ φθονηθεὶς ὑπὸ τοῦ βασιλέως, γίνεται χληριχὸς 

χαὶ ἐπίσχοπος Κοτυαείου. 

Τῷ δὲ λθ΄ ἔτει τῆς βασιλείας Θεοδοσίου, μεθίσταται πρὸς 

τὴν ἀγήρω ζωὴν ὁ Πρόχλος, καὶ καθίσταται πατριάρχης Φλα- 

βιανὸς, καὶ χρατεῖ ἔτη θ΄ τότε χαὶ ταῖς ὑποθήχαις Χρυσαφίου 

τοῦ εὐνούχου, μέγιστα δυναμένου, εἴργεται ἡ μαχαρίχ Πουλ-- 

χερία παρὰ τοῦ βασιλέως τῆς τῶν πραγμάτων διοικήσεως, ἥ- 

τις χαὶ τῶν βασιλείων χατελθοῦσα εἰς τὸ “Ἑοδομον ἡσύχαζε. 

Χρυσάφιος δὲ ὁ εὐνοῦχος, αἱρετικὸς ὧν καὶ φίλος τοῦ ἀρ- 

χιμανδρίτου Εὐτυχοῦς καὶ Διοσκόρου ᾿Αλεξανδρείας, ὁ γὰρ ἅ- 

γιος Κύριλλος ἐτεθνήχει, ἔσπευδε πάντα τρόπον τὴν ἐν ᾿Εφέ- 

σῷ σύνοδον ἀνατρέψαι" ἔλεγεν οὖν ὁ Εὐτυχὴς ἔκτοτε παρρη- 

σίᾳ κατὰ τοῦ πατριάρχου Φλαοιανοῦ, χαὶ τὴν οἰκείαν αἵρεσιν 
Α ε 

ἐξεχάλυπτε, τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν, τὸν θεὸν ἡμῶν, τὸν 
᾽ ’ὔ ἐχ δύο φύσεων χαὶ ἐν δυσὶ προσχυνούμενον, εἰς μίαν φύσιν 

δυσσεοῶς καὶ ἀφρόνως ἀναχιρνῶν χαὶ συγχέων. Τούτου τὴν 

λοιμώδη νόσον ὁ χλεινὸς Φλαθιανὸς χατιδὼν, καὶ δείσας μὴ 

περαιτέρω προθδῇ, σύνοδον συναθροίσας τεσσαράχοντα ἱεραρχῶν, 

χαθεῖλε τὸν ἀτυχέστατον Εὐτυχῆ ὁ δὲ προσέρχεται τῷ συ- 

ναιρεσιώτῃ Χρυσαφίῳ, χαὶ δὲ αὐτοῦ τῷ βασιλεῖ, χαταδοῶν Φλα- 

βιανοῦ, καὶ ἀδίχως καθαιρεθῆναι διατεινόμενος " χαὶ πείθουσι 

τὸν εὐάγωγον, ἀλλ᾽ οὐχ εὐσταθὴ βασιλέα Θεοδόσιον, μεταχα- 

λέσασθαι τὸν ᾿Αλεξανδρείας Διόσχορον καὶ κριτὴν γενέσθαι τῶν 
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ἤδη χεχριμένων" καὶ ὃς ἐν ᾿Εφέσῳ γεγονὼς, ἐκεῖ γὰρ ἀθροι- 

σθῆναι τούτους ἡ βασιλικὴ κέλευσις διελάμδανε, σύνοδον λῃ- 

στρικὴν συστησάμενος, ἐκάλει Φλαδιανόν: τοῦ δὲ παραγενομέ- 

νου, προχαθίσας Διόσχορος τῶν συνειλεγμένων, οὐ συνεχώρησε 

νοτάριον ἕτερον παρεῖναι, χαὶ τὰ πραττόμενα σημειώσασθαι, 

ἀλλὰ τοὺς αὐτοῦ μόνους γράφειν ἐκέλευσε. Ζητήσεως οὖν γε- 

γονυίας, ἀπῃτεῖτο Εὐτυχὴς τὴν ἰδίαν δόξαν ἐχφάνα: ἣν εἶχε 

περὶ Χριστοῦ ὃς χαὶ ἔφησεν, Ὁμολογῶ τὸν Χοιστὸν ἐχ δύο 

φύσεων γεγενῆσθαι πρὸ τῆς ἑνώσεως, μετὰ δὲ τὴν ἕνωσιν, υἱιᾶς 

τὸν αὐτὸν φύσεως ὁμολογῶ. Καὶ εὐθὺς ὁ Διόσχορος, Τούτοις 

συντιθέμεθα καὶ ἡμεῖς. Τῶν δὲ λοιπῶν ἐπισχόπων καὶ τοπο- 

τηρητῶν μὴ συνευδοχησάντων αὐτοῖς, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐν ἁγίοις 

Φλασιανοῦ ἀντιλέγοντος, ἀναπηδήσας Διόσχορος ὀνιχῶς τῷ οἰ- 

χείῳ ποδὶ καιρίαν πληγὴν τῷ Φλαοιανῷ κατὰ τοῦ στήθους 

)4..ἐπαγαγὼν [, ὠθισμοῖς καὶ πληγαῖς τύπτων, τοῦ συνεδρίου ἐξέ- 
᾿ 

βαλε. Καὶ ὁ μὲν Φλαδιανὸς μετὰ τρίτην τῆς πληγῆς ἡμέραν, 

τὴν πρὸς θεὸν ἐστείλατο. Ὁ δὲ Διόσχορος τοὺς εὑρεθέντας ἐ- 

πισχόπους βίᾳ στρατιωτῶν ὡπλισμένων κατηνάγχασεν ὑπογρά- 

ψαι τῷ παρ᾽ αὐτῷ ἐκτεθέντι ὅρῳ τῆς Εὐτυχοῦς αἱρέσεως. Δό- 
3 “Ὁ 

ἵ τότε 
Ὁ μνος δὲ ὁ τῆς ᾿Αντιοχέων πατριάρχης μετὰ Ἰωάννου ἐκε 

συνὼν καὶ μετὰ τῶν ἄλλων ὑπογράψας τῇ καθαιρέσει τοῦ Φλα- 

᾿ βιανοῦ, εἰς ἑαυτὸν τάχιον ἐπανῆλθε, χαὶ Διοσκόρῳ καὶ τοῖς ἄρ-- 

χουσιν ἐπανέστη χαταθοῶν τῶν πραχθέντων, καὶ ἀσεοῇ χατο- 

νομάζων τὴν σύνοδον, ἀπύτει τε τὴν ἰδίαν ὑπογραφήν. Ὁ μέν- 

τοι Διόσχκορος σὺν τῷ Εὐτυχεῖ ταῦτα χαταπραξάμιενος πρὸς 

τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐπανήρχετο. Τότε ὃ βασιλεὺς γνοὺς 

τὰ χατὰ Φλαδιανοῦ, ἠγανάκτει κατὰ τοῦ Χρυσαφίου " συνέθη 

δέ τι χαὶ τοιοῦτον. 

᾿Απερχομένῳ τῷ βασιλεῖ εἰς προέλευσιν, πένης τις μῆλον 

ὑπερμέγεθες ἐπιδίδωσιν" ὁ δὲ, τοῦ μεγέθους θαυμάσας, τῷ μὲν 

προσαγαγόντι νομίσμασιν ἑκατὸν ἀντημείψατο, τὸ δὲ μῆλον 
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τῇ βασιλίδι Εὐδοχίᾳ πέμπει" ἡ δὲ, εὐθὺς τῷ μαγίστρῳ Παυ- 

λίνῳ νοσοῦντι τότε, τιμωμένῳ καὶ φιλουμένῳ παρ᾽ αὐτῆς ὡς 

συνεργῷ τοῦ γάμου, χαθά μοι χαὶ εἴρηται χαὶ τῆς βασιλείας, 

τοῦτο ἀπέστειλε. Παυλῖνος δὲ ἀγνοῶν, ὡς καινὸν χρῆμα στέλ- 

λει τῷ βασιλεῖ, χαὶ ὁ βασιλεὺς ἰδὼν χαὶ γνωρίσας, ἀπέχρυψε" 

χαὶ εἰσελθὼν, ἐρωτᾷ περὶ αὐτοῦ τὴν βασίλισσαν ἡ δὲ, φαγεῖν 

αὐτὸ εἶπεν" ὁ δὲ, ὥρχισεν αὐτὴν τὶ γέγονεν" ἡ δὲ ἀντώμοσε, 

φαγεῖν αὐτό. Τότε ὑποδείξας τὸ υἦλον, ἐμίσησε μὲν τὴν βα- 

σίλισσαν, τὸν δὲ Παυλῖνον πέμψας ἀπεχεφάλισε. Γνοῦσα δὲ ἡ 

βασίλισσα τὴν ἄδιχον τοῦ Παυλίνου σφαγὴν δι’ αὐτὴν, καὶ τὸ 

τοῦ βασιλέως μῖσος, αἰτεῖ ἀπελθεῖν εἰς ᾿Ιεροσόλυμα " ὃ καὶ προέ- 

τρεψεν ὁ βασιλεύς. ἥτις πολλὰς ἐλεημοσύνας ἐχεῖ πᾶσιν ἐν- 

δειξαμένη, αὐτοῦ χαὶ θνήσχει πρὸς τὴν ζωὴν τὴν ἀγήρω με- 

ταχωρήσασα. 

Ὃ δὲ Διόσχκορος δεδιὼς διὰ τὸν εἰς Φλαθιανὸν φόνον, καὶ 

ὡς οὐκ ἂν ὁ γενησόμενος πατριάρχης ἀνάσχοιτο χαταλιπεῖν 

τὰ πραχθέντα ἀνεχδίχητα, βουλεύεται μετὰ Εὐτυχοῦς καὶ Χρυ- 

σαφίου βουλὴν ὡς ᾧετο ἀσφαλῆ, ἐγχαταστῆναι τῷ πατριαρ-- 

χείῳ τῆς Κωνσταντινουπόλεως τὸν ἑαυτοῦ ἀποχρισιάριον ᾿Ανα- 
͵ 3 » Ἄς ΠΝ “ [ ᾽ 

τόλιον, οὕτω γὰρ τὰ κατ᾽ αὐτοὺς εὖ ἂν ἕξοι: ὅτε γὰρ Εὐτυ- 

χὴς ἔσται συλλειτουργῶν αὐτῷ, καὶ τὰ τοῦ δόγματος ἀζήτη- 

τα ἐχθείη. Καὶ δὴ πείθουσι τὸν βασιλέα, χαὶ χειροτονεῖται 

ὃ ᾿Ανατόλιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, καὶ ἐχράτησεν 

ἔτη ὀχτώ. 

ὋὉ δὲ βασιλεὺς γνοὺς ὕστερον τὴν ἀπάτην καὶ ἥν παρε- 

χώρησε γενέσθαι μιαιφονίαν εἰς τὸν ἐν ἁγίοις Φλαθδιανὸν, ἄλ- 

λως τε χαὶ εἰς ὀργὴν ἐξαφθεὶς κατὰ τοῦ μιαροῦ Χρυσαφίου, 

ὑφ᾽ οὗ παρακινηθεὶς ἐλύπησε τὴν μαχαριωτάτην Πουλχερίαν, 

τὸν μὲν Χρυσάφιον δημεύσας ἐξώρισε, τὴν δὲ ἀδελφὴν μετα- 

χαλεσάμενος, προσπίπτων ἥἤτει συγγνώμην, ὧν. εἰς αὐτὴν καὶ 

τὸν πατριάοχην πεπαρῴνηχε, καὶ τὰ τῆς βασιλείας πάλιν αὐὖ- 
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τῇ ἀνέθετο. Καὶ ἀπέθανεν ὧν ἐτῶν πεντήχοντα, χαὶ ἐτέθη 

εἰς τὸν ναὸν τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων. Ἡ δὲ βασίλισσα Πουλ- 

χερία στείλασα εἰς Ἔφεσον ἤνεγχεν ἐχεῖθεν τὸ λείψανον τοῦ 

ἁγίου Φλαοιανοῦ, καὶ χατέθετο ἐν τῷ τῶν ᾿Αποστόλων ἕερω- 

πάτῳ. τεμένει. 

Μαρχιανὸς ἔτη ἕξ πρὸς τῷ ἡμίσει. Ἡνίχα γὰρ ὁ Θεοδό- 

σιος ἐτελεύτησεν, ἡ ἀδελφὴ αὐτοῦ Πουλχερία, μήπω τινὸς αἰ- 

σθομένου, μετακαλεσαμένη τὸν Μαρχιανὸν, ἄνδρα γεραρὸν χαὶ 

διαπρέποντα σωφροσύνῃ καὶ σεμνότητι, λέγει πρὸς αὐτόν " ἐπει- 
Ἁ Α . , ΕΣ Ἀ “οὡ , ε ΕῚ ἡρῶ, ’ 

δὴ σὲ ἐξελεξάμην ἀπὸ τῆς συγχλήτου ὡς ἀρετῇ χκαλλυνὸμε- 

νον, δός οι λόγον ὅτι φυλάττεις τὴν παρθενίαν μου ἣν ἀνε- 
᾿ς 

θέμην τῷ θεῷ, καὶ ἀνχγορεύω σε βασιλέα. Τοῦ δὲ συνθεμέ- 

β 

νου, μεταχαλεῖται τὸν πατριάρχγην καὶ τὴν σύγχλητον, καὶ 

ἀναγορεύει τοῦτον βασιλέα. 

Οὗτος, ἅμα τῷ βασιλεῦσαι, τοὺς ἐν ἐξορίᾳ ἀνεχκαλέσατο᾽ 

ἡ δὲ Πουλχερία ἀποστείλασα τὸν μιαρὸν ἀνεῖλε Χουσάφιον. 

Λξιον δέ ἐστι σημάναι καί τινὰ τῶν πρὸ τῆς βασιλείας 

Μαρχιανοῦ" οὗτος ἐν τῷ πρὸς Πέρσας πολέμῳ, στρατιώτης ἦν 

λιτὸς ἔν τινι τάγματι τῆς Ἑλλάδος χαταλεγόμενος, καὶ ἐν 

Λυχίᾳ νόσῳ περισχεθεὶς γνωρίζεταί τισιν ἐχεῖσε ἀδελφοῖς, Ἰου- 

λίῳ χαὶ Τατιανῷ, οἵτινες καὶ παραλαδόντες αὐτὸν εἰς τὸν οἷ- 

χον αὐτῶν, ἐθεράπευον | καί ποτε μετ᾽ αὐτοῦ ἐξελθόντες πρὸς 

θήραν χαὶ χοπιάσαντες περὶ τὸ μεσημορινὸν ὑπνώττουσι᾽" Τα- 
Α Ν . τιανὸς δὲ πρὸ τῶν ἄλλων γρηγορήσας, ὁρᾷ Μαρκιανὸν μὲν χοι- 

μώμενον, ἀετὸν δὲ μέγιστον ἄνωθεν αὐτοῦ, τὰς ἑαυτοῦ πτέ- 

ρυγᾶς διαπετάσαντα καὶ σχιὰν τούτῳ περιποιούμενον" τοῦτο 

θεασάμενος ἐγείρει καὶ τὸν ἀδελφὸν καὶ ποιεῖται κοινωνὸν τοῦ 

ὁράματος" καὶ διεγερθέντι τῷ Μαρχιχνῷ λέγουσιν αὐτῷ, ἐὰν 

βασιλεύσῃς, τί ἡμῖν χαρίζῃ; Ὁ δέ φησι, χαὶ τίς εἰμι ἐγὼ, ἵνχ 
᾽ ΕΣ }Ὶ “- «- δὲ ,ὔ ὥ Α » Ἁ ᾽ “ ᾿ 

εἰς ἐμὲ τοῦτο γένηται; Οἱ ὃὲ, πάλιν τὸ αὐτὸ ἐρωτῶσι, χαὶ 
Ε». 3 

ὁ Μαρκιανὸς ἀπεχρίνατο, ἐὰν ἐκ θεοῦ τοῦτο γένηται, πατέρας 
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πεν ἃ ἀπ Τό ς ϑιρνι τα , : , ὑμᾶς ἀναχηρύξω. Τότε παρέχουσιν αὐτῷ νομίσματα διχχόσια, 

Α ᾽ὔ “ ς ξ χαὶ λέγουσι, πορεύου εἰς Κωνσταντινούπολιν, χαὶ ὅτΞ σὲ ὁ θεὸς 
ξ ’ ϑ ᾽ ὑψώσῃ, μέμνησο ἡμῶν. Ὁ δὲ τὴν Κωνσταντίνου εἰσελθὼν προ- 

᾽ Ν - - σέρχεται ᾿Αρδαδουρίῳ χαὶ ΓΛσπαρι τοῖς στρατηγοῖς, χαὶ χγρο- 

νἷσας μετ᾽ αὐτῶν ἔτη δεχαπέντε, ἀπέρχεται μετὰ ἔΑσπαρος 
οϑαν ἘΡΕΚΝΝ ε “- Η 5 ωἍ ε εἰς ᾿Αφρικὴν ἐν τῷ πρὸς Γιζέριγον πολέμῳ, κἀκεῖ ἑάλω μετὰ 

χαὶ ἄλλων πολλῶν" πάντες οὖν οἱ αἰχμάλωτοι ἐν τῇ τοῦ 
Ὑ αὶ κε ᾽ , 

Γιζερέχλου ἦσαν αὐλῇ χαθειρχθέντες, ὑπαίθρῳ οὔσῃ χαὶ με- 
, ’ ΠΥ ᾽ τῶ ε , δ ὦ » ᾿ 

γάλῃ. Γιζέριχος οὖν προχύψας ἐκ τοῦ ὑπερῴου -ἰδεῖν αὐτοὺς, 

ὁρᾷ Μαρχιανὸν χαθεύδοντα, καὶ ἀετὸν τοῖς πτέρυξι τοῦτον κα- 

τασχιάζοντχ. Συμδαλὼν οὖν Γιζέριχος θείαν οἰκονομίαν εἶναι 
,} « 4 7 ι Ἁ ΕΥ̓ “- “Ὁ Ψ 

τὸ ὁραθὲν, μεταπεμψάμενος καὶ μαθὼν εἶναι τοῦτον τοῦ "Α- 

σπαρος, ἐλογίσατο εἰς βασιλείαν ἀνάγεσθαι μέλλειν" διὸ χαὶ ἀ- 

ποκτεῖναι οὐχ ἠθέλησεν, εἰπὼν, τὴν τοῦ θεοῦ βουλὴν, ἀδύνα- 

τὸν ἄνθρωπον χωλύσαι" ὅρχον δὲ ἀπήτησεν, εἰ τῷ θεῷ φίλον 

βασιλεύειν, οὐδέποτε Οὐανδήλοις πολεμήσειν αὐτόν. Καὶ οὕ- 

τως ἀπολυθεὶς ἦλθεν εἰς τὸ Βυζάντιον" οὗ καὶ δί ὀλίγου 

τελευτήσαντος Θεοδοσίου, βασιλεὺς ἀνεδείχθη. Καὶ γίνεται χρη- 

στὸς περὶ πᾶν τὸ ὑπήχοον. ᾿Επιμνησθεὶς δὲ καὶ τῶν ἐν Λυ- 
ὔ ΕΣ “ “ ᾽ Α Ν ᾿ ε “Μ 

κίᾳ ἀδελφῶν, μεταπεμψάμενος αὐτοὺς, τὸν μὲν Τ᾽ ατιανὸν ἔπαρ- 

γον προεχειρίσατο τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων, ᾿Ιουλίῳ δὲ τὴν 

τῶν Ἰλλυριῶν ἀρχὴν παραδέδωχς. 

Τότε χαὶ Πουλχερία ἡ βασιλὶς τὸν ἐν Βλαχέρνχις νχὸν τῆς 

Θεοτόχου χτίζει. Λέων δὲ ὁ μακαριώτατος πάπας Ρώμης, καὶ 

ὁ Κωνσταντινουπόλεως ᾿Ανατόλιος αἰτοῦνται τὸν βασιλέχ ὑπὸ 

οἰκουμενικὴν ζητηθῆναι σύνοδον τὰ τολμιηθέντα χχτὰ Φλαδια- 

νοῦ ὑπὸ Διοσχόρου χαὶ Εὐτυχοῦς᾽ ὃ χαὶ γέγονε, Καὶ συνη- 

θροίσθη χελεύσει βασιλικῇ Μορχιανοῦ τῷ δευτέρῳ τῆς βχσοι- 

λείας ἔτει ἐν Χαλχηδόνι, ἀπὸ κτίσεως δὲ κόσμου πενταχισχι- 

λιοστῷ ἐνναχοσιοστῷ τεσσαραχοστῷ πέμπτῳ, ἡ τῶν ἑξακοσίων 
᾿᾿ 

τοιάκοντα ἁγίων χαὶ θεοφύρων πατέρων τετάρτη οἰχουμενιχὴ 
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σύνοδος, ὧν ἡγοῦντο Λέων πάπας Ῥώμης διὰ τοποτηρητῶν 

Πχσχασίνου χαὶ Λουχινσίου ἐπισχόπων, χαὶ Βονιφατίου πρε- 

σθυτέρου, ᾿Ανατόλιος Κωνσταντινουπόλεως, Ἰουθενάλιος ἱἹεροσο- 

 λύμων, ᾿Αντιογείας Μάξιμος, καὶ οἱ λοιποί" συνῆλθον δὲ χατὰ 

Διοσχόρου ᾿Αλεξανδρείας χαὶ Εὐτυχοῦς" οὗτοι γὺρ τὴν τοῦ 

Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐνανθρώπησιν σχεδὸν ἀπηρνοῦν- 

το, ἐν φαντασίᾳ σόρχα φορέσαι μυθολογοῦντες αὐτὸν, ὅθεν χαὶ 

ἐν μιᾷ φύσει ὑπόρχειν ἔλεγον, τῇ θεότητι τὰ πάθη προσνέ- 

ϑοντες. Διὰ τοῦτο τούτους μὲν ἀνεθεμάτισαν οἱ θεῖοι πατέ- 

ρξς) τοῖς δέ γε τῆς χκαθολιχῆς ἐχχλησίας ἐγγράφως παραδεδώ- 

κασιν ἐχ δύο καὶ ἐν δυσὶ φύσεσι, θεότητός τε χαὶ ἀνθρωπό- 

τητος, τὸν Σωτῆρα ὁμολογεῖν ἀτρέπτως χαὶ ἀσυγχύτως χοὶ 

ἀδιαιρέτως χαὶ ἀχωρίστως γνωριζόμενον, οὐδαμοῦ τῆς τῶν φύ- 

σξεὼν διαφορᾶς ἀνηρημένης διὰ τὴν ἕνωσιν, σωζομένης δὲ μᾶλλον 

τῆς ἰδιότητος ἑχατέρας φύσεως, καὶ εἰς ἕν πρόσωπον καὶ μίαν 

ὑπόστασιν συντρεχούσης, οὐκ εἰς δύο πρόσωπα μεριζόμενον ἢ 

δισιρούμενον, ἀλλ᾽ ἕνα χαὶ τὸν αὐτὸν υἱὸν μονογενὴ θεοῦ λό- 

γον Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν, καθάπερ ἄνωθεν οἱ προφῆται. περὶ 

αὐτοῦ προεθέσπισαν, χαὶ αὐτὸς δὲ ἡμᾶς Ἰησοῦς ὁ Χριστὸς ἐξε- 

παίδευσε, καὶ τὸ τῶν πατέρων ἡμῖν διετράνωσε σύμβολον. Καὶ 

ὥρισεν ἡ ἁγίο. αὕτη οἰχουμενικὴ σύνοδος, μηδενὶ ἐξεῖναι ποοφέ- 

ρεῖν ἑτέραν πίστιν, ἤγουν συγγράφειν ἢ συντιθέναι, ἢ φρονεῖν, ἢ 

διδάσκειν ἑτέρως, τοὺς δὲ τολμῶντας, ἐπισκόπους μὲν, τῆς ἐπι- 

σχοπῆς ἀλλοτρίους εἶναι, χληριχοὺς δὲ, τοῦ κλήρου, εἰ δὲ μονά- 

ϑδζοντες εἶεν ἢ λαϊκοὶ, ἀναθεματίζεσθαι αὐτούς [. Ὁ δὲ Διόσχορος 
ἐγκαλούμενος περὶ ὧν χατεπράξχτο, ἐπὶ τὴν ἀγνωσίαν χατέφυ- 

γε μὴ δυνηθεὶς δὲ τὸν ἔλεγχον ἐχφυγεῖν, οἱ γὰρ συνεδριάσαντες 

αὐτῷ ἐν τῇ λῃστριχῇ συνόδῳ ἤλεγχον τὴν βίαν ἣν ὑπέστησαν 

παρ᾽ αὐτοῦ, κατεχρίνετο, καὶ μετανοῆσαι παρεκαλεῖτο. ᾿Αλλ᾽ ἔ- 

μεινεν ἀδιόρθωτος, διὸ καὶ ἀναθέματ καθυπεολήθη χαθαιρεθεές " 

οἱ δὲ παρ᾽ αὐτοῦ βιασθέντες, συγγνώμην αἰτήσαντες, ἐδέχθησαν" 

ςχ 

10 

10 

20 

9.0 



ἐτ 

10 

10 

20 

90 

82 ᾿Π᾿ΑΝΩΝΥΜΟΥ͂ 

Ἐδέξατο δὲ ἡ ἁγία σύνοδος καὶ Θεοδώριτον καὶ Ἴθαν ὡς 

ἀναθεματίσαντας Νεστόριον καὶ ἅπερ αὐτοὶ συνεγράψαντο κατὰ 

τοῦ ἁγίου Κυρίλλου δώδεχα χεφάλαια. Ὁ δὲ θειότατος βασι- 

λεὺς τὸν μὲν Διόσχορον εἰς Γάγγραν ἐξώρισεν, ὁ γὰρ Εὐτυ- 

χὴς προτεθνηχὼς ἦν τῆς συνόδου, πρὸς δὲ τὴν ἁγίαν σύνοδον 

εἶπεν, χάριν ὑεγίστην ὁμολογῶ τῷ θεῷ, ὅτι διχονοίας ἀναιρε- 

θείσης, εἰς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν ὁμολογίαν πόάντε: συνεληλύθα- 

ὑεν" χαὶ πολλὰ ἐγχωμιάσας καὶ φιλοτιμησάμιενος τοὺς ἁγίους 

πατέρας, ἀπέστειλεν εἰς τὰ ἴδιχ. Προτέριος δὲ ὁ ἅγιος ἀντὶ 

τοῦ Διοσχόρου πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας κατέστη. 

Τούτων οὕτω Χριστοῦ χάριτι περατωθέντων χαλῶς χαὶ ὡς 

θεῷ φίλον, οἱ τοῦ Διοσχόρου, τὴν αἰσχύνην μὴ φέροντες, τὰ 

παρὰ τῆς συνόδου διορισθέντα ἀνὰ τὰς ἀγυιὰς Κωνσταντινου- 

πόλεως πολλῶν ἀκοαῖς διεχλεύαζον, χαὶ τὸ Νεστορίου καὶ Εὐ- 

τυχοῦς ἔσπευδον δόγμα χρατύνειν, ἱερεῖς ὄντες οἱ πλείους χαὶ 

μονάζοντες. Τοῦτο ὁ ἐν ἁγίοις ἀκηκοὼς ᾿Ανατόλιος πατριάρ- 

χὴς Κωνσταντινουπόλεως πάντας προσχαλεσάμενος τούς τε ὁὀο- 

θοδόξους χαὶ τοὺς τῆς ἐναντίας μοίρας καὶ ἐκκλησιάσας λέγει 

πρὸς ἅπαντας" ὁ θεὸς χαὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρυ- 

στοῦ χατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος νίκην ἡμῖν τοῖς ὀρθοτομοῦσι 

τὸν λόγον αὐτοῦ, λαμπρὰν ἐχαρίσατο. Ἐπεὶ δὲ καὶ ἔτι παρά 

τινῶν τῶν τῆς Χριστομάχου αἱρέσεως ληρωδεῖται ὡς ἡ νῦν 

συγχροτηθεῖσα ἱερὰ χαὶ μεγάλη σύνοδος ἐν Χαλχηδόνι τὸ Νε- 

στορίου κατάπτυστον προσεδέξατο δόγμα, γραφήτω φανερῶς τό 

τε τῆς ὑμετέρας πίστεως δόγμα ἐν τόμῳ, χαὶ τὸ τῆς ἡμέ- 

τέρας ὀρθοδοξίας ἐν ἑτέρῳ, χαὶ τεθήτωσαν ἀμφότερα ἐν τῇ 

θήχῃ τῆς ἁγίας μάρτυρος Εὐφημίας, χαὶ πάντως ὅ ἄν ἡ τῷ 
ι͵ 

« ι 5 

θεῷ φίλον ἐχεῖνο χαὶ ἡ τούτου μάρτυς γνωρίσει ἡμῖν, καὶ ἐχεῖ- 

νο τιμητέον πᾶσι. Ταῦτα τοῦ πατριάρχου εἰπόντος, τὸ πλῆθος 

ἀπεκρίθη " πιστεύομεν μὴ ἀθεεὶ ταῦτα παρὰ τῆς“ σῆς ἁγιότητος 

λαληθῆναι, ἀλλὰ γὸρ θείῳ κινούμενος πνεύματι ταῦτα ἐλάλησας, 



ΣΥΝΟΨΙΣ ΧΡΟΝΊΚΗ. 8 ῷϑ 

καὶ ποιήσωμεν οὕτως. ᾿Εγένετο ταῦτα, χαὶ τεθείχασι τοὺς 

ἀμφοτέρους τόμους ὁμοῦ ἐπάνω τοῦ μορτυριχοῦ σώματος ἐν 

τῇ λάρνακι, χαὶ σφραγῖσιν ἀυιφότερα τὰ μέρη σὺν τῷ βασιλεῖ 

καὶ τῷ πατριάρχῃ χατασφαλισάμενοι, ἐξήεσχν τοῦ ἱεροῦ, καὶ 

παννύχοις ψαλμῳδίαις χαὶ στάσεσι, δάχρυσί τε χαὶ νηστείαις 

ἐξελιπάρουν τὸν θεὸν καὶ τὴν μάρτυρα, ὡς ἂν ἡ μὲν ἀλήθεια 

διαλάμψῃ, τὸ δὲ ψεῦδος ἐγχαλύψηται. Καὶ δὴ μετὰ τρίτην 

ἡμέραν, οἵ τε τοῦ ὀρθοῦ λόγου καὶ οἱ αἱρεσιῶται σὺν τῷ βασιλεῖ 

καὶ ἀρχιεοεῖ ἐπὶ τὸ τῆς μάρτυρος ἥεσαν ἱερὸν, χαὶ ταὐτὴν τὴν 

θήχην σὺν οἰμωγαῖς χαὶ δάχρυσιν ἀνοίξαντες, ὦ τῆς ἀφάτου 
:. « - Ἂ Α τη Α Α -- 

σου πρὸς ἡμᾶς φιλανθρωπίας Χριστε, εὗρον τὸν μὲν τῶν δυσ- 

σεθῶν τόμον πρὸς τοῖς ποσὶ τῆς μάρτυρος ἐρριμμένον, τὸν δὲ 

τῶν ὀρθοδόξων τῇ δεξιᾷ χειρὶ ταύτης χρατούμενον ἀσφαλῶς, 
ὃς καὶ ἐπεδόθη τῷ βασιλεῖ παρὰ τῆς μάρτυρος τῇ ἐχτάσει 

τῆς οἰκείας χειρός. Καὶ οὕτως οἱ μὲν ὀρθόδοξοι μετὰ πολλῆς 
δι 

χαρᾶς ὑποστρέψαντες, ἐδόξαζον τὸν θεὸν χαὶ τὴν αὐτοῦ μόρ- 

τυρα οἱ δὲ τῆς αἱρέσεως αἰσχύνῃ συγχαλυψάμενοι ὁὀπηλ- 

λάγησαν. Καὶ τῇ τοῦ θεοῦ ἐχκλησίᾳ παρεδόθη τὴν μνήμην 

τοῦ θχύματος τελεῖσθαι χατὰ χαιρὸν, μηνὶ Ἰουλίῳ ια΄, ὃ καὶ 

γίνεται. 

Τότε ναὶ ἡ μαχαρίχ Πουλχερία θνήσχει ἡ βχσιλὶς καὶ παρ- 

θένος, πολλοὺς εὐχτηρίους οἴχους χαὶ γηρωχομεῖα χαὶ ξενῷ- 

νας χτίσασα, χαὶ τὸν ἑχυτῆς πάντα βίον πένησι διανείμασα. 

Ἐν τῇ Ῥωμαίων δὲ Μαξιμιανός τις συγχλητιχὸς πατοίκιος 

τυραννήσας, τὸν βχσιλέα Οὐσλεντινιανὸν ἀνεῖλε χαὶ τῇ βχσι- 

λίδι Εὐδοξίᾳ, τῇ θυγατοὶ τοῦ νέου Θεοδοσίου, βίᾳ συνεγένετο, 

χαὶ τῆς βασιλείχς ἐχράτησεν. Εὐδοξία δὲ ἀχθομένη, χαὶ μη- 

δεμίαν βοήθειαν ἀπὸ Κωνσταντινουπόλεως λογισαμένη, τοῦ πα- 

τοὺς καὶ τῆς Πουλχερίας τετελευτηχύότων, ἀπογνοῦσα. μετα- 

εχαλεῖται ἐξ ᾿Αφοικῆς τὸν [ τῶν Οὐανδήλων ρῆγα, ὥστε ἐλευ- 

θερωθῆναι τῆς τυραννίδος Μαξιμιανοῦ. Ὁ δὲ σὺν στόλῳ βαρεῖ 
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ἐχπλεύσας εἰς Ρώμην, υἱηδενὸς ἀντιστάντος, ὁ ὃ γὴρ Μαξιμιχνὸς 

ἐδολοφονήθη παρὰ τῶν σὺν αὐτῷ Ῥωμχίων, εἰσῆλθεν εἰς τὴν 

Ρώμην μετὰ τρίτην ἡμέραν τῆς τοῦ Μαξιμιανοῦ σφαγῆς, καὶ 

λχδὼν σὺν ἀδεία πολλὴ πάντα τὰ τῆς πόλεως γρήματα καὶ 

τὰ τοῦ παλατίου ἐκ γρυσοῦ χειιλήλιχ χαὶ ἱερὰ σχεύη, χαὶ τὰ 

ΕὉραϊκὰ ἅπερ Τῖτος ὁ βασιλεὺς μετὰ τὴν τῆς Ἱερουσαλὴμ ὅλω- 

σιν εἰς Ρώμην ἤγαγε, σὺν αὐτοῖς δὲ χαὶ τὴν βχσίλισσαν Εὐ- 

δοξίαν καὶ τὸς δύο θυγατέρας αὐτῆ:, ὑπέστρεψεν εἰς ᾿Α φρικὴν, 
, ᾿ Α ᾿ » ᾽ὔ’ ΕΣ , ᾿ “- 

χαὶ τὴν μὲν παρθένον Εὐδοκίαν ᾿Ονωοίχῳ τῷ πρωτοτόχῳ αὐτοῦ 
ν 

συνέζευξε, τὴν δὲ Πλαχιδίαν ἄνδρα ἔχειν μαθὼν ἐν Κωνσταν- 

τινουπόλει, τὸν πατρίχιον ᾿Ολύόῤριον, ἐφύλασος μετὰ τῆς μὴ- 

τρὸς αὐτῆς σὺν πολλὴ τιμῇ. 

Θνήσκει δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς Μιχρχιχνὸς ὧν ἐτῶν ξε΄, χαὲὶ 

ἐτέθη εἰς τὸν ναὸν τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων μετὰ Πουλχερίας. 

Οὗ μετὰ τὴν ἀποθίωσιν, ἡ σύγχλητος καὶ ὁ δῆμος ἅπας τῷ 

Αἴσπαρι πατριχίῳ δεδώχασιν ἐξουσίαν ἐπιλέξασθαι τὸν ὀφεί- 
Α ε ΦὋ-ὉὋ 3 ᾿ .] ᾿ 3.5 Ἴ " , Ἕ 

λοντα βασιλεῦσαι, αὐτὸν γὰο ὡς ᾿Αρειανὸν οὐκ ἐνεχώρει γενέ- 
ς ἐς, Α Ὰ 

σῆχι, ὁ δὲ τὸν προνοητὴν τῶν ἑχυτοῦ ἀγαγὼν κτήσεων Λέον- 

τὰ τὸν Μέγαν χαὶ ὑπ τοσχόμενον ποιΐῆσχι τὸν υἱὸν αὐτοῦ [Κχί- 

σαρα, ὅυα τῇ συγκλήτῳ ἐποίησε βυσιλέα. 
Ξ 3 ῇ τ ς- ᾽ 

Λέων ὁ Μέγας ἔτη ιζ΄, Οὗτος τὸς Κυριχκὰς ἡμέρας ἀπρά- ψΨ 

χτου: ἐχέλευσεν εἶναι, ἐχφωνήσας χαὶ θεῖον νόμον αὐτοῦ, ὥ- 

καὶ πάντας τοῖς θείοις ναοῖς σχολά ἘΞ ιν" χαὶ ἔχαιρεν ἐπὶ τού- 

τῷ πᾶς ἄνθρωπος. 

Τούτῳ τῷ βασιλεῖ Ἰσοχλάσιος ὁ χοιχίστωρ ὁ σοφώτατος 

διεολήθη ὡς Ἕλλην, χαὶ χαθηρέθη τῆς ἀξίας, καὶ τῷ ἐπάρχῳ 

τῆς πόλεως πρὸς τὸ ἐξετασθῆναι παρεδόθη. ᾿Επεὶ δὲ εἰσήχθη 

πρὸς τὸ πραιτώριον γυμνὸς καὶ τὰς χεῖρας ἐξ ἀγγώνων ἔχων 
- 

ὄπισθεν πεπεδημένας, λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ ἔπαρχος Ποσῆς, ὁρᾷς 
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ἑαυτὸν, Ἰσοκάσιε, ἐν ποίῳ καθέστηκας σμήματι; Ὃ δὲ, ὁρῶ, 

ἔφη, χαὶ οὐ ξενίζομαι, ἄνθρωπος γὰρ ὧν ἀνθρωπίναις περιέπε- 

σα συμφοραῖς" ἀλλὰ δίχασον ἐπ᾽ ἐμοὶ, ὡς ἐδίχαζες σὺν ἐμοί. 

Ταῦτα ἀκούσας ὁ δῆμος, τὸν μὲν βασιλέχ εὐφήμησε, τὸν δὲ 

᾿σοκάσιον ἁρπάσαντες ἤγαγον εἰς τὴν ἐχχλησίαν χαὶ ἐδάπτι- 

σαν. Ὃ χαὶ ὁ βασιλεὺς γνοὺς εὐφροσύνης αἴτιον ἔσχηχεν. 

᾿ Ὁ αὐτὺς βασιλεὺς παρὰ τοῦ ἼΛσπαρος ποιῆσαι τὸν υἱὸν 

αὐτοῦ, Πατρίκιον καλούμενον, χαίσαραο κατὰ τὴν ὑπόσχεσιν 

ἀπαιτούμενος, ἥπτετο γὰρ τῆς βχσιλιχῆς πορφύρας χαὶ ἔλεγε, 

τὸν ταύτῃ ἐνδεδυμένον οὐ χρὴ ψεύδεσθαι, ἐκεῖνος ἀνθυπέφε- 

ρεν, ἀλλ οὐδὲ παρά τινος ἄγεσθαι ὡς δοῦλον, χαὶ οὕτως ἀπε- 

χρούετο τοῦτον ἐπὶ πολὺ, ἐπινοῶν τὸ τοῦ πράγματος ἄτοπον᾽ 

ὕστερον δὲ πείθεται χαὶ χειροτονεῖ τοῦτον καίσαρα " καὶ εὐ- 

θὺς στάσις εἶχε τὴν σύγκλητον" ἐμέμνηντο γὰρ οἷα χαχὰ ἐνε- 

δείξαντο οἱ τῆς ᾿Αρείου αἱρέσεως βασιλεῖς πᾶσι τοῖς ὀρθοδό- 

ξοις. ὍὍθεν πτοούμινοι μὴ πρὸς τὸν τοῦ Ασπαρος μεταθ!:όχ- 

σθῇ ἡ βασιλεία, συνιόντες ἅπαντες, χληρικοὶ, μονάζοντες, λαΐ- 

κοὶ μετὰ τοῦ πατριάρχου ἐδέοντο περὶ χαίσαρος ὀρθοδόξου. 

Οἱ δὲ βασιλεὺς εἰρηνεύσας τὸν λαὸν ἀπέλυσε, καὶ μετὰ ταῦτα 

αὐτύν τε Ασπαρα χαὶ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ ἀπέκτεινε, χαὶ 

κατὰ τῶν εὑρισκομένων ἐν τῇ πόλει ᾿Αρειανῶν διωγμὸν ἐχέ- 

νησε χαὶ πάντας ἐξώρισε. 

Θνήσχει δὲ χαὶ ὁ πατριάρχης ᾿Ανατόλιος τῷ δευτέρῳ τῆς 

βασιλείας αὐτοῦ ἔτει, χαὶ χειροτονεῖται ὁ ἐν ἁγίοις Γεννάδιος. 

χαὶ χρατεῖ ἔτη ιγ΄. Οὗτος προεχειρίσατο οἰκονόμον τῆς μεγά- 

λὴς ἐχχλησίας τὸν ὁσιώτατον δαρχιανὸν, ὃς τὰ προσφερόμενα 

ἐν ἐκάστῃ ἐχκλησίᾳ τοὺς χληριχοὺς αὐτῆς κομίζεσθαι ἐτύπω- 

σεν, ἕως τότε πάντα τῇ μεγάλῃ ἐχκχλησίᾳ εἰσοδιαζόμενα. 

Οὗτος ὁ βασιλεὺς εἶχε γυναῖκα τὴν βασίλισσχν Βερίναν, 

τὴν ἀδελφὴν Βασιλίσκου τοῦ πατριχίου, ἐξ ἧς χαὶ θυγατέρας 
; ᾽ ει Ν , τ᾿ “" ᾽ . δύο ἀπέτεκχε, ᾿Αριάδνην ἣν ἐξέδοτο Δήνων. τῷ Ἰσαύρῳ πρὸς 
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γάμον, χαὶ Λεοντίαν ἣν συνέζευξε τῷ πατριχίῳ Μαρχιανῷ τῷ 

υἱῷ ᾿Ανθεμίου τοῦ ἐν Ῥώμῃ βασιλεύσαντος. 

Χρήματα δὲ πολλὰ εὑρηκὼς ὁ βασιλεὺς, στόλον μέγιστον 

κατὰ Γιζερίχου ἐν ᾿Αφρικῇ ἐξαπέστειλε μετὰ στρατοῦ πολ- 

λοῦ, προχειρισάμενος στρατηγὸν τοῦ τοσούτου στόλου Βασιλί- 

σχον τὸν τὴς βασιλίδος αὐτάδελφον" ὃς χατὰ Οὐανδήλων ἐκ- 

πλεύσας [ χαὶ χρήματα πολλὰ παρὰ Γιζερίχου λάθρα λασὼν, φ- 5 

τὸν σύμπαντα στόλον ἀπώλεσεν, αὐτοῦ τοῦ Βασιλίσχου μετὰ 

τοῦ ἰδίου πλοίου ἐν τῇ τοῦ πολέμου συμθολῇ εἰς φυγὴν τρα- 

πέντος, καθὰ μετὰ Γιζερίχου συνεφώνησε, τῶν πλοίων δὲ βυ- 

θισθέντων αὐτάνδρων, χαὶ αὐτοῦ μὲν τοῦ Βασιλίσχου ἐν Κων- 

ταντινουπόλε: διασωθέντος, τοῦ δὲ τοσούτου λαοῦ χαὶ ἀρ- 

χόντων ἐνδόξων πολλῶν τῷ τῆς θαλάσσης ἐναποπνιγέντων 

βυθῷ. 

γεννήθη δὲ τῷ Ζήνωνι μετὰ ᾿Αριάδνης παῖς, ὃν ὁ βα- 

σιλεὺς καὶ Λέοντα ὠνόμασε χαὶ βασιλικῷ ἔστεψε διαδήματι. 

Γενναδίου δὲ τοῦ πατριάρχου τῷ πεντεχαιδεχάτῳ ἔτει τῆς 

βασιλείας Λέοντος τελευτήσαντος, ᾿Ακάκιος χαθίσταται πατρι- 

ἄρχης Κωνσταντινουπόλεως, καὶ ἐκράτησεν τάδ. 

Εὐδοξία δὲ ἡ ϑασίλισσα δύο μόνα ἔτη ἐν ᾿Αφριχῇ ποιή- 

αασὰ μετὰ Πλακιδίας τῆς θυγατρὸς αὐτῆς ἐπανῆλθεν ἐν Κων- 

σταντινουπόλει ἐπὶ Μαρκιανοῦ τοῦ βασιλέως. Ἡ δὲ θυγάτηρ 

αὐτῆς Εὐδοχία δεκαὲξ ἔτη μετὰ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Ὀνωρίχου 

συμθιώσασα, χαὶ παῖδο, τεκοῦσα Ἰλδέριχον, σφόδρα ἠνιᾶτο ᾿Α- 

ρειανῷ συνοικοῦσα " χαί ποτε ἀδείας δραζαμένη, ἀπέδρα, καὶ τὴν 

Κωναταντινούπολιν χαταλαμοάνει, εὑρίσχει δὲ χαὲ τὴν υητέρα 

προτεθνηχυῖαν, ἐφ᾽ ᾧ χαὶ τὰ Ἱεροσόλυμα καταλαμοάνει, καὶ 

προσχυνήσασα τὸν τοῦ Κυρίου τάφον χαὶ τῷ τῆς ἰδίας μάμ.- 

μῆς Εὐδοχίας σεμινείῳ προσμείνασα, ἐκεῖσε χαὶ θνήσκει, πολλὰ 

80 φιλοτιμησαμένη τοῖς ἐκεῖ ἅπασιν. ᾿ 

᾿Απεθίω δὲ χαὶ ὁ βασιλεὺς Λέων, ὧν ἐτῶν ζ΄, καὶ ἐτέθη 
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ἐν τῷ ναῷ τῶν ᾿Αποστόλων᾽ καὶ μετὰ χρόνους συνεσοριάσθη 

χαὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ Μηρίνα. 

Ἐπὶ τούτου τοῦ βασιλέως μετεχομίσθη ἡ τιμία ἐσθὴς τῆς 
« ὑπερα ί ὃς φγῷνς ς: »ο» “. Θ ἴα ἰ Κ ἐν λ ᾿ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν τῆς Θεοτόχου εἰς Κωνσταντινούπολιν͵ 

χαὶ ἐτέθη, εἰς τὸν ναὺν τῶν βλαχερνῶν, καὶ τὰ λείψανα τῆς 

μεγαλομάρτυρος ᾿Αναστασοίας. 

“Τότε καὶ ἐν Ρώμῃ μετὰ Μαξιμιανὸν ἐδασίλευσεν ᾿Ανθέμιος, 

χαὶ μετὰ αὐτὸν ᾿Ολύδριος ὁ ἀνὴρ Πλακιδίας, χαὶ μετ᾽ αὐτὸν 

Μαΐωρ, καὶ ὑετὰ τοῦτον Γλυχέριος" ἔτι τε Νεπωτιανὸς, χαὶ 

ἐφεζῆς Ὀρέστης" εἶτα ὁ υἱὸς αὐτοῦ Ρωμύλος  χαὶ οὐχέτι μετὰ 

τοῦτον βασιλεὺς ἐν Ῥώμῃ ἐγένετο. Οὗτοι γὰρ ἐν ὀλίγοις ἔτεσι 

βασιλεύσαντες ἀπηλλάγησαν, καὶ ἔκτοτε ἡ Ρώμη χατεσχέθη 

ὑπὸ ἐθνῶν χαὶ ἐχράτουν ἐν αὐτῇ ρῆγες. Καὶ σημειωτέον ὡς 

Ῥωμύλος ἦν ὁ κτίσας Ῥώμην βασιλεὺς, καὶ μετὰ ἔτη χίλια 

τριακόσια τρία πάλιν ἐπὶ Ῥωμύλου ἡ βασιλεία ἐπαύθη. 

Λέων ὁ παῖς Ζήνωνος ἔτος ἕν᾽" ὅς χαὶ ἔστεψε τὸν πατέρα 

αὐτοῦ Ζήνωνα. 

Ζήνων ὁ Ἴσαυρος ἔτη ιζ΄, συναριθμοῦνται γὰρ αὐτῷ καὶ 

τὰ δύο κέρατα τῆς ἀρχῆς. Βασιλίσχος δὲ Βασιλίσχου ὁ Βηρίνης 

ἀδελφὸς ἐν τῇ τῆς Θράκης Ἡρακλείᾳ διάγων, συνεργούσης αὐτῷ 

τῆς ἀδελφῆς χαὶ τινων συγχλητικῶν, ἐτυράννησε χατὰ Ζήνωνος, 

ὅν χαὶ πτοηθεὶς ὁ Ζήνων μετὰ καὶ τῆς γυναικὸς ᾿ἈΑριάδνης ἐν 

Ἰ᾽σαυρίᾳ ἀποδιδράσχει. Βασιλίσκος δὲ ἀναγορευθεὶς βασιλεὺς σὺν 

Ζηνωνίδι τῇ γαμετῇ, καὶ υἱῷ Μάρκῳ καίσαρι, εἰσῆλθεν εἰς Κων- 
σταντινούπολιν. Οὗτος ἔχτισε παλάτια ἴδια χαὶ κλῆσιν αὐτοῖς 

ἔθετο τὰ Βασιλίσκου- καὶ τῆς ἀρχῆς δοαξάμιενος χατὰ τῆς 

ὀρθοδόξου πίστεως παρετάξατο, ὑπὸ τῆς γαμετῆς μάλιστα 

παρορμώμενος, χαχοδόξου τελούσης, χαὶ πολλὰ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ 

χατὰ τῆς ἐχχλησίας χαλεπὰ ἐπεδείξατο. 

Ζήνων δὲ πάλιν μετὰ πλήθους τὴν βασιλίδα πάλιν χατέ- 

λαύς. Βασιλίσχος δὲ κατ᾽ αὐτοῦ τὸν ἀνεψιὸν ἐχπέμπει. Ζήνων 
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δὲ πολλαῖς ὑποσχέσεσι τὸν ᾿Αρμάτιον ὑποποιησάμενος, χαὶ τὸν 
υἱὸν αὐτοῦ χαίσαρα ποιῆσαι ὀμωμοχὼς, πείθει συνθέσθαι αὐτῷ. 

Καὶ οὕτως ἀπονητὶ τῆς βασιλείας χοδτεῖ, μίσει τῷ πρὸς τὸν [)α- 

σιλίσχον τῶν πολιτῶν ὑποδεξαμένων αὐτὸν. Ὃ δὲ βασιλίσκος 

προσφεύγει τῇ ἐχκλησίᾳ, ὅν ὁ Ζήνων μὴ ἀποχτεῖναι ξίφει ὀμόσας» 

ἐξάγει, καὶ εἴς τι φρούριον ἐξορίζει μετὰ Ζηνωνίδος χαὶ τοῦ 

υἱοῦ Μάρχου" κἀκεῖ πύργῳ ἐναποχλείσας, χαὶ τὴν θύραν ἀνα- 

φράξας, λιμῷ τούτους ἀνάλωσε. Τὸν μέντοι υἱὸν ᾿Αρματίου 

ποιεῖ χαίσαρα ὡς ὑπέσχετο, αὐτὸν δὲ ᾿Δομάτιον ὡς προδότην 

χτείνει᾽ χαὶ τότε τὸν αὐτοῦ υἱόν τὸν χαίσαρα χληριχῶν χείρευ, 

ὕστερον δὲ χαὶ τῆς Κυζίκου ἐπίσχοπον ποιεῖ, ᾿Εζορίζει δὲ καὶ 

βερίναν τὴν πενθεράν. 

Ι Τούτῳ καὶ ἕτεροι πολλοὶ ἐπανέστησαν οὕς χαὶ κατε-φ. 

τροπώσχτο. ᾿Αχαχίῳ δὲ τῷ πατριάρχῃ χοινολογησάμενος ἐξέθετο 

τὸ καλούμενον 'Βνωτικόν᾽ τοὺς γὰρ μὴ δεχομένους τὴν ἐν Χαλ- 

χηδόνι σύνοδον, ἑνώσας ἐπισχόπους φίλους ἐχτήσατο, χαὶ τοὺς 

μὴ θελήσαντας ὑπογράψαι τῷ Ῥνωτιχῷ ἐχάχωσς χαὶ ἐξώρισε, 

χαὶ τάραχος πάλιν τὴν ἐχχλησίαν χατεῖχε. Τοῦ γὰρ βχσιλέως 

χαὶ ᾿Ακαχίου τοῦ πατριάρχου πάντας ἐπισχόπους βιαζομένων 

φιλιωθῆναι καὶ ὁμοφρονῆσαι τῷ ᾿Αλεζξανδρείας πατριάρχῃ Πέ- 

τρῳ τῷ Μογγῷ, αἱρετικῷ ὄντι, ἠναγκάσθησαν οἱ τῆς ὀρθοδόξου 

μοίρας τῷ πάπᾳ Ῥώμης Φίληκι προσελθεῖν καὶ τὰ κατὰ ᾿Αχά- 

χιον καὶ τὸν Μογγὸν ἔτι δὲ χαὶ περὶ τοῦ ᾿Ενωτικοῦ δηλῶσαι. 

Ο΄ δὲ Φίληξ γράφει πρὸς Ζήνωνα χαὶ ᾿Αχάκιον ἀποστῆναι τῆς 

χοινωνίας Ἰ]έτρου ὡς αἱρετικοῦ. ᾿Αχάχιος δὲ ταῦτα ἀχηχοῶς, 

χαὶ τὸ τοῦ Φίληχος ὄνομα τῶν διπτύχων ἐξέθαλε, καὶ τῇ 

χαχοδοζξίᾳ συντέθνηχε τῷ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς βασιλείας Ζήνω- 

νος ἔτει, καὶ χειροτονεῖται Φραθύτας ὁ ὁμόφρων ᾿Ακακίῳ καὶ 

Δήνωνι, καὶ χρατεῖ μῆνας τρεῖς, ἡμέρας ιξ. χαὶ ᾿θνήσχει, χαὶ 

ἀνάγεται εἰς τὸν θρόνον τῆς Κωνσταντινουπόλεως Εὐφήμιος, 
δι Α ΕΣ ᾿ ς οὴ ὀοθοδοξό Νὰ ᾿ ᾿ ον ας ΠΝ ξ Ἐ ν᾿ 

ἀνὴρ οσιος αι 0 οὐοοζητατος και φΞχρατησεν τη . οὐσῦς 
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οἰχειοχείρως τὸ τοῦ Μογγοῦ ὄνομα τῶν διπτύχων ἀπήλειψε, 

χαὶ τὸ τοῦ Ρώμης Φίληχος τέθειχε. 

Ζήνων δὲ ἐρωτήσας Μαριανόν τινα φιλόσοφον, τίς μετ᾽ ἐμὲ 

βχοιλεύδει, καὶ ἀκούσας ὅτι χαὶ βασιλείαν καὶ τὴν γυναῖχχ 

διαδέχεταί τις ἀπὸ σελεντιαρίων, πολλοὺς τῶν μεγίστων καὶ 

συγχλητιχῶν ἀπέχτεινε, μεθ᾽ ὧν καὶ Παλλάδιον τὸν σοφώτατον. 

Καὶ θνήσχει καὶ αὐτὸς, ὥν ἐτῶν ξα΄, καὶ ἐτάφη ἐν τῷ ἡρῴῳ 

ποῦ μεγάλου Κωνοταντίνου. 

᾿Αναστάσιος ὁ Δίχορος ἔτη χζ΄͵ Οὗτος ὁ ᾿ΑναστΖσιος πα- 

τρίδα τὴν ᾿Επίδαμινον εἰ Χκβ ὅ νῦν Δυρράχιον προσηγόρευται" τῆς 

δὲ Εὐτυχοῦς αἱρέσεως ὧν χαὶ τῶν Μανιχαίων, δεινὸν ἐξήγειρε 

χατὰ τῶν ἀπϑοδόξων πόλεμον" ὅς χαὶ πρὸ τῆς βασιλείας ὑπὸ 

τοῦ πατριάρχου Εὐφημίου ὡς χακόδοξος ὠνειδίζετο- μέλλων 

δὲ βασιλεύειν, ὑπὸ τῆς βασιλίσσης ᾿Αριάδνης πρῶτον ἀπῃτήθη 

ἔγγραφον ἜΝ περὶ τῆς ὀρθοδύξου πίστεως καὶ τῶν τοῦ 

θεοῦ ἐχχλησιῶν, χαὶ τότε ἐστέφθη. ᾿Αλλὰ μετ' ὀλθγοῃ βίχ ἀπὸ 

ποῦ πατριάρχου τὸ ἔγγρχφον ἀφεῖλε καὶ διέρρηξε, καὶ τὸν 

πατριάρχην τῷ πέμπτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ τοῦ πα- 

πριαρχείου κατάγει, καὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ ἀνάγει τὸν Νίαχεδόνιον, ὃς 

μοὶ χρατεῖ: ἔτη "ς΄. Οὗτος υέλλων προύληθῆναι πατριάρχης, 

τῷ Ἔνωτιχ 
-Φ 7 

ἤήνωνος ὑπέγραψε καὶ τῷ βασιλεῖ συμφρονεῖν 

συνέθετο" μετὰ δὲ τὸ γειροτονηθῆνχι ὁλιχῶς τῆς ὀρθοδόξου 

ἀντείχετο πίστεως χαὶ τὴν ἐν Χχλχηδόνι σύνοδον διὰ συνόδου 

ἰδίας ἐπεχύρωσεν, ἥν ὁ βασιλεὺς ᾿Αναστάσιος ὡς αἱρετιχός, οὐ 

παρεδέχετο . Εὐφήμιιος δὲ υέλλων ἐξορισθῆναι εἰς Εὐχάϊτα, λό- 
57 

γὸν πεῤὶ τοῦ μὴ ἐπιθουλευθῆναι ἤτησε. Προτραπεὶς δὲ Μα- 

κεδόνιος δοῦναι αὐτῷ λόγον, ἄνευ ὠμοφορίου πρὸς αὐτὸν εἰσῆλῆς, 

χαὶ λόγον αὐτῷ δοὺς, καὶ χρήματα εἰς οἰκείαν ἀπο οτροφὴν, παρὰ 

πάντων ἐπηνέθη 
ι 

ἤδεσαν γὰρ ἅπαντες τὸν Εὐφήμιον ὅσιον, καὶ 

διὰ τὴν οὐ ἐχοληθῆναι. 
“Ξ:Ξ 

᾽ Ν 3 . ᾽ "»Ὃ “ 

Μαχεδόνιος δὲ χρηστὸς ὧν καὶ ἐπιεικὴς, πολλοῖς ἐνυθρίσασιν 
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εἰς αὐτὸν, καὶ ἀνόνας ἐτύπωσε δίδοσθαι μιηνιαίας, μιμητὴς ὦν 

τοῦ Γενναδίου πατριάρχου καὶ συγγενὴς. Τοῦτον ὁ βασιλεὺς 

ἠνάγκαζεν ἀναθεματίσαι τὴν ἐν Χαλχηδόνι σύνοδον, χαὶ μὴ 

δυνηθεὶς μεταγαγεῖν εἰς τὴν οἰκείαν χαχοπιστίαν, τοὺς προσ- 
}] ’ ΡΞ ᾽ ’ ὔ ᾽ , ᾿ ᾽ ’ “Ὁ ὃ 

φεύγοντας τῇ ἐχχλησίᾳ βίᾳ ἀπέσπα χαὶ ἐτιμώρει, ταῖς ὃὲ 
᾽ } 

ὧν αἱρετικῶν ἐκχλησίαις ἀσυλίαν ἐδωρήσατο. Τοῦτον πολλοι «ἡ 

ι ς 

χαὶ ἡ γυνὴ ᾿Αριάδγη χαὶ οἱ προσγενεῖς αὐτῆς παρεχλήτευον 

ἐνδοῦναι τῆς χατὰ τῶν ὀρθοδόξων μανίας, ἀλλ οὐχ ἐθδούλετο - 

ὅθεν χαὶ ὁ τῆς πόλεως δῆμος ἐξαφθέντες εἰς ὁρμήν, εἰς πρό- 
“ ε ᾿ ἥ Α “- , “ 

σωπον ὕῤριζον. Ο δὲ λογισάμενος παρὰ τοῦ πατριάρχου ταῦτα 

γίνεσθαι, νυχτὸς ἀποστείλας τὸν ἔπαρχον, κατήγαγε τοῦ πα- 

τριχρχείου τὸν Μακεδόνιον τῷ εἰχοστῷ πρώτῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ βα- 
᾿ ᾿ 

σιλείας, χαὶ εἰς Εὐχάϊτα αὐτόν ἐξορίζε :, ἔνθα χαὶ ὁσίως βιώσας 

ὠτελεύτησεν᾽" ὅν φασι χαὶ νεχρὸν κείμενον τῇ χειρὶ σφραγίσαι 

τὸν λαόν χαὶ ἐπειπεῖν, Εἰρήνη πᾶτι. 

Χειροτονεῖται δὲ ἀντ᾽ αὐτοῦ Τιμόθεος πατριάρχης Κωνοσταν- 

τινουπόλεως, αἱρετιχός χαὶ ὁμόφρων ᾿Αναστασίῳ. Οὗτος πλεῖστα 

χατὰ τῆς ὀρθοδοξίας ἐπήγαγε. Βουληθεὶς δὲ ὁ ᾿Ανχστάσιος 

προσθεῖναι τῷ Τρισαγίῳ τὸ, ὁ σταυρωθεὶς δὲ ἡμᾶς, πειθόμενος 

Σεδήρῳ τῷ ᾿Αχεφάλῳ, τὸν ἔπαρχον ἀπέστειλεν εἰς τὴν με- 

γάλην ἐκχλησίαν χαὶ τὸν λογοθέτην | ἐκφωνῆσαι τοῦτο ἐπὶφ. 

τοῦ ἄμθοωνος: ὡς δὲ ὥρμησαν ἐξειπεῖν, ὑπὸ τοῦ πλήθους ἐδιώ- 

χθησαν, χαὶ γέγονε ταραχὴ μεγάλη, χαὶ οἱ ὄχλοι πολλοὺς οἵἴ- 

χοὺς ἐνέπρησαν, χαὶ μοναχούς τινας φίλους τοῦ βασιλέως ἐφό- 

γευσαν, ὧν εἷς ἦν καὶ ὁ ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἄγ! Φιλίππου ἔγ- 

χλειστος πλησίον τῆς Μωχησίας χινστέρνης, ἥν ὁ ᾿Αναστάσιος 

ἔχτισς χαὶ τὸν τοῦ ἁγίο» Φιλίππου ναόν: ἀλλὰ χαὶ τὸ ἀπὸ 

Σηλυύρίας ἕως τῆς Μεγάλης θαλάσσης παρεχτεινόμενον Μαχρὸν 

τεῖχος αὐτὸς ἤγειρε. 

Τότε δὲ φόδῳ συσχεθείς, ὑπέσχετο παύσασθαι τῆς χατὰ 

τῶν ἐχχλησιῶν μανίας, καὶ μόλις πεισθεὶς ἡσύχασεν ὁ λαός. 
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Τῷ δὲ εἰκοστῷ ἐδδόμῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ, Τιμοθέου τοῦ 

αἱρετιχοῦ τεθνηκότος, γίνεται πατριάρχης Ἰωάννης ὁ Καππαδόχης, 

χαὶ χρατεῖ ἔτη β΄. Ὁ δὲ βασιλεὺς ᾿Αναστάσιος εἶδεν ἐν ὁράματ' 

ἄνδρα φοδερὸν χατέχοντα χώδικα, ὅν καὶ ἀναπτύξαντα καὶ τὸ 
: “Ὁ ,ὕ 2 ς , ᾽ - Ν 3 , ον ἐν 4 , 3 

τοῦ ᾿Αναστασίου ὄνομα εὑρηκότα, εἰπεῖν πρὸς αὐτόν " ἰδοὺ διὰ τὴν 
3 “ “ 2, ᾽ 

χαχοπιστίαν σου ἀπαλείφω τῆς ζωῆς σου ἔτη ιδ΄. καὶ ἀπήλειψε 

ταῦτα τῷ δαχτύλῳ. Καὶ ἀστραπ τόθ λητος γενόμενος ὁ ᾿Αναστάσιος 

θνήσκει ἐτῶν υχ΄, καὶ ἐτάφη ἐν τῷ ἡρῴῳ τοῦ μεγάλου Κωνςαντίνου, 
δ (5 ἅ Ε “ο ᾽ -- 

μετὰ ᾿Αριάδνης γυναικὸς αὐτοῦ, ἥτις καὶ προετεθνήχει αὐτοῦ. 

Τοῦτον τὸν ᾿Αναστάσιον λέγεται ἀκούσαντα περί τινος ἐπι- 
, ᾽ ᾽Ῥ “-“- 4 Ὁ“ “ 2 σχόπου ὀρθοδόξου σοφοῦ καὶ διαλεκτιχοῦ, προσχαλεσάμενον εἰ- 

πεῖν" γενοῦ τῆς ἐμῆς μοίρας, θαυμασιώτατε, καὶ πᾶν ὅπερ ἄν 

αἰτήσῃς, λήψῃ τάχιστα. Πρὸς ὅν ὁ ἐπίσχοπος" σὺ μᾶλλον τῆς 
“ » Ν' ᾽ὔ “ ᾿ Δ ὮΝ Εν Ἷ - τ “Ὁ τῶν ὀρξοδόξων μοίρας γενοῦ, χαὶ μὴ τῇ αἱρέσει τῶν ἀσεθῶν 

Σεθήρου χαὶ Εὐτυχοῦς ἑπόμενος, κληρονομήσῃς τὸ πῦρ τὸ αἰ- 
, " "ΔΆ ς “τ ͵ - , »“ἤ “ν 

ὦνιον" καὶ δραξάμενος τῆς χλαμύδος τοῦ βασιλέως ἔφη" τοῦτο 

τὸ ἱμάτιον εἰς ἅδην οὐ συγχαταθήσεταί σοι, βασιλεῦ, ἀλλὰ 

μόνη ἡ θεοσέθειχ χαὶ ἡ τῶν ἀρετῶν χτῆσις" ἄφες τὴν ἐχχλη- 

σίαν εἰρηνεῦσαι, ἥν ὁ Χριστὸς διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος ἐξηγόρασεν" 
᾽ Α νι » Α] 3 , ᾽ Ν - -“- ΕΣ ᾿ 

ἀμαθὴς γὰρ ὧν χαι ἀσυλλόγιστος, οὐδὲν τῶν τῆς ἐχχλησίας 

δογμάτων ἐπίστασαι ἀχριθῶς, ἀλλ᾽ ἤ πλάναις καὶ βωμολοχίαις 

μορμολύττεις τοὺς ἄφρονας" ἀρχοῦ εἰς τὸ σὸν ἀξίωμα, καὶ τοὺς 

τῶν ἐχχλησιῶν προστάτας μὴ κόλαζε. Ἔφ᾽ οἷς καὶ καταισχυνθεὶς 
,ὔ ΕΣ ς δια Α ΕΣ τω 5 ,ὔ 7 “- 

ἔμεινεν ἄφωνος. Ὁ δὲ σοφὸς ἐχεῖνος ἐπίσχοπος, καίτοι παντελῶς 
δε “ ἐὐγὲ αϑὰ ἀκ Η Α “ , Β ν΄ .- ΔΝ 

πένης ὧν, οὐκ ἐπείσθη παρὰ τοῦ βασιλέως λαθεῖν ἕως ἑνὸς νο- 

μίσματος" οὕτως ἦν ὁ ἐπίσχοπος ἐλευθέριος, καὶ μόνον τοῦ θεΐ- 

χοῦ σχοποῦ ἐξεχόμινο νος. 

Φασὶ δὲ τοῦτον τὸν βχοιλέα μεθ᾽ ἡμέρας τοῦ ταφῆναι αἴφνης 

βοᾷν: ἐλεήσατε χαὶ ἀνοίζατέ μοι. Τῶν δὲ μνημοραλίων (ἢ 

(") Σημείωσαι μνημωριχλίους οἵ πᾶλαι Ῥωμαῖοι ἐκάλουν τοὺς τῷ 
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εἰπόντων, ΓΛλλος βασιλεύει, εἰπεῖν, οὐδὲν μοι μέλει, εἰς μονα- 

στήριον ἀπαγάγετέ με’ τῶν δὲ τότε μὴ ἀνοιξάντων, ὡς μετὰ 

χαιρὸν συνέθη ἀνοιγῆναι τὸ μνῆμα, εὑρεθῆναι αὐτὸν ὑπὸ πείνης 

φαγόντα τοὺς βραχίονας αὐτοῦ χαὶ τὰ χαλήγια. ἤΔλλοι δὲ φασι 

Ζήνωνα τοῦτο παθεῖν, διὰ τὸ συνεχῶς χρατεῖσθαι κατόχῳ νο- 

σήματι, καὶ προσφιλιωθῆναι ζῶντος αὐτοῦ τὴν ᾿Αριάδνην τῷ 

Αἰνχστασίῳ. 

Ὑπερμέγεθες δὲ χατεπράχθη τῷ βασιλεῖ ᾿Αναστασίῳ καὶ 

θεῖόν τι χρῆμα, ἡ τοῦ χαλουμένου χρυσαργύρου τελεία κωλύμη" 

τοῦτο δὲ τοιοῦτόν τι ἦν᾿ ἐπέχετο τῇ τηλικαύτῃ τῶν Ρωμαίων 

πολιτείᾳ τέλος ἐλεεινὸν χαὶ θεομισὲς καὶ βαρθάρων αὐτῶν ἀνά- 

ξιον, μήτοι γε τῆς Ρωμαίων χριστιανικωτάτης βασιλείας, ὅ 

μέχρις αὐτοῦ παροφθέν, αὐτὸς ἀνεῖλε βασιλικώτατα" ἐπέκειτο 
δὲ : λ Ἀν λυ ον, ἐδ ν Ρ Δ Δ "Ἢ ᾿ 
8 ἔὅτεροις τε πὸ λοῖς ἐς ἐράνου τὴν τροφὴν ποριξουσι χαὶ ταῖς 

ἀπεμπωλούσαις τὴν ὥραν τοῦ σώματος χαὶ χύδην πορνείαις ἐπὶ 
" ᾿ 

χαμιαιτυπείοις ἐχδεδομέναις, καὶ τοῖς ἡταιρηχόσι, καὶ μὴ μόνον 
, 

τὴν φύσιν, ἀλλὰ καὶ τὸ πολίτευμα χαθυύρίζουσιν, ὡς ἀντὶ 

νόμου τινὸς τὴν εἰσχομιδὴν βοᾷν, ἐπ᾽ ἀδείας εἶναι τὴν τοιχύτην 

ἀθεμιτουργίαν τοῖς βουλομένοις, καὶ τὸν ἐντεῦθεν ἀθροιζόμιενον 

πόρον ἀνόσιόν τε χαὶ ἐναγῆ, ἀνὰ τετραετηρίδα οἱ τοῦτον ἑχα- 

σταχοῦ συλλέγοντες, εἰσῆγον ἐπὶ τὴν πρώτην τῶν ἀρχῶν, τὴν 

βασιλείχν φημί, ὡς χαὶ μέρος οὐκ ἐλάχιστον τῆς ἀρχῆς χαθε- 

στάναι. Ὁ μεμαθηχὼς ᾿Αναστάσιος ἐπὶ τε τὴν γερουσίαν προ- 

θείς, καὶ μῦσος εἶναι χαὶ ἄγος τὸ πρᾶγμα ἀποφηνάμενος, τε- 

θέσπικε καθάπαξ ἀναιρεθῆναι, καὶ τοὺς τὴν εἴσπραξιν δηλοῦντας 

χάρτας πυρὶ παραδεδωχέναι . εἶτα τέλειον ἱερουογῆσαι τὴν πρᾶξιν 

τῷ θεῷ βουληθεὶς |, ἵνα μή τινι τῶν μετ᾽ αὐτὸν ἐξῇ τοῦτο ἀνα-Φ'. 

χαλέσασθαι, προσποιεῖται τὸν ἀσχάλλοντα, ἀθουλίας τε ἑχυτοῦ 

ἱερῷ τῆς Μνημοσύνης προσεδρεύοντας, ἐν ᾧ τὰ τῆς, Ρωμχίύκῆς βασι- 
. τ “- , Ν,.ωυ “- τ 

λείας ἀρχέϊχ διεσώζετο, σπονδῶν τε ἐθνικῶν συνθῆχαι. (περιθ.) 
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χατηγορεῖ, ὅτι τὸν τοσοῦτον πόρον ἀνέχαθεν ἐφευρημένον εἰκῆ 

χαὶ ἀπερισχέπτως ἀνήρηχεν, οὐ συνεὶς τὰ ἐπαρτώμενα χινδυ- 

γεύματα, καὶ τὰς τῶν στρατιωτῶν δαπάνας, οἵ ζῶν τοῦ πο- 

λιτεύματος τεῖχος. Καὶ δὴ τοὺς ἐφεστηκότας προσκαλεσάμενος, 
ΕΣ ἢ » "» δὲ “ ᾿ , -“ ἔφασκε μεταμελεῖσθαι μὲν, οὐχ ἔχειν δὲ ὅτι χαὶ πράξειν, τῶν 

͵ ΡῈ , “- 7 Ἁ Μ ἐρα ", Ἵ 
χαρτῶν καυθέντων τῶν δηλούντων τὴν ἐΐἴσπραξιν, προὔτρεπέ 

τε χαὶ παρεχάλει διὰ πάσης ἰόντας ἐρεύνης ζητῆσαι, εἴπερ εὑ- 

ρεῖν δυνηθεῖεν χάρτην ταῦτα σαφηνίζειν δυνάμενον, καὶ τοῦτον 
νι δι ᾿ ς Α Α ᾿ τ « Α 

πρὸς αὐτὸν ἀποχομισθῆναι. Ὥς δὲ μετὰ καιρὸν ἧχον οἱ πρὸς 

τοῦτο διαχονούμενοι, χαὶ πόντα χάρτην ὅς περὶ τούτων ἐὸδή- 
9 φ δ, ᾿Ὶ 

λου προχεχομίκασιν, ἀνηςώτα ὅπως τε εὕρηται χαὶ παρὰ τίσι, 

χαὶ εἴ τι τοιοῦτο χαταλέλειπτχαι' τῶν δὲ πολλὰ χαχῶς ἐπὶ τῇ 

τούτων συλλογὴ διδσχυριζομένων, ὀμνύοντων τε ὡς οὐδεὶς χάρ- 

μ 
“οἭ -- ,ὔ » ι “- ᾽ , Α ,ὔ 

τὴς ταῦτα δηλοῦν δυνάμενος ἄνα πᾶν ἀποχειται τὸ πολίτευμα ὶ Ε 

τ. τῷ ὦ 
τ Α »  », Σς ’ ἦ , Δ ἐϑῖν ὴ ᾿ » ’ 

αὖθις πυρὰν ἐξῆψεν εκ. τοὐυτῶων, χαὶ τῆν σποοῦιᾶν ἐπεχὰλ 

ὕδασιν ἀφανίσαι τέλεον τὴν πρᾶξιν βουλόμενος. Οὕτως ἔπραξέ 
᾿ 

τι χαὶ θεοφιλὲς ᾿Αναστάσιος, εἰ χαὶ τῷ πλείστῳ μέρει τὸ σέ- 

ας ἦν χάχιστος. 
᾽ “ ε , " ΄ ; , » “- .Ψ 
Ιουστῖνος ὁ γέρων ἔτη θ΄. τούτῳ χόμητι ὄντι τῶν ἐξχου- 

βιτόρων, δέδωχεν ᾿Αμάντιος ὁ πραχιπόσιτος, ὁ τὸν ἐν τῇ Σιδηρᾷ ναὸν 
“-«ΨΨ ε Ψ ᾽ ,ὔ| .- Ὺ » “ 7 9 ’ὔ 

τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ χτίσας, ἐν τῷ θανάτῳ ᾿Ανχστασίου, 
’ ς Α ᾽ ᾿ -“ “- Α ς » ᾽ Α Α ΣᾺΝ 

χρυσίον ἱκανὸν ἐπὶ τῷ ρογεῦσαι τὸν ὑπ᾽ αὐτὸν λαὸν, δέξασθαι 

βασιλέα Θεόχριτον τὸν αὐτοῦ προσγενῆ᾽ ὁ δὲ λαδὼν, ὑπὲρ ἑαυ- 

τοῦ τοῦτο ἐρρόγευσε, χαὶ εὐθέως ἀνηγορεύθη βασιλεύς. Ἣν δὲ 
» Α δι ἢ ΕΣ τ 

εὐσεοὴς, ὀρθόδοξος, καὶ δίχαιος: ἡνίχα γὰρ ἐθαχοσίλευσεν, ἐχέ- 

λευσς διὰ θείου αὐτοῦ ἐγγράφου χαὶ ἀποστολῆς τοὺς τῆς ἁγίας 

συνόδου τῆς ἐν Χαλχηδόνι χλ ἐπισκόπους ἐν τοῖς ἱεροῖς διπτύ- 

χοις χαταταγῆναι ἐν ἑχάστ Ὁ ἐχχλησίᾳ. Τούτῳ γυνὴ βασί- 

λισσα, Λουπικία, ἥ χαὶ μετονομασθεῖσα Εὐφημία. 

Τούτου τῷ τρίτῳ ἔτει τῆς βασιλείας τέθνηχεν ὁ πατριάρχης 
, .. τ ,᾿ » ᾽ 

Ἰωάννης, χαὶ χειροτονεῖται Ἐπιφάνιος, ὅς χαὶ ἐκράτησεν ἔτη 

ὧτ 

10 

20 

90 



10 

20 

“Ὁ 

90 

"4 ΑΝΩΝΥΜΟΥ͂ 

Ἂ Ξ 
ις΄. Ὃ δὲ βασιλεὺς ᾿Αμάντιον καὶ Θεόκριτον καὶ ᾿Ανδρέαν ἀπέ» 

κτεῖνε, χαὶ ἄλλους πολλοὺς τοὺς ὁμόφρονας ᾿Αναστασίῳ ἐξή- 
᾿ τ Η ᾿ 

λασε, χαὶ πάντας δὲ τοὺς αἱρετιχοὺς ἐπισχόπους τοὺς μὴ στοι- 
- ε 7] » 

χοῦντας τῇ ἁγίᾳ ἐν Χαλχηδόνι συνόδῳ τῶν ἁγίων ἐχκλησιῶν 

ἐξῶσε χαὶ εἰς ἐξορίαν ἔπεμψεν. Ἐπὶ τούτου τοῦ βασιλέως χαὶ 

τὰ χατὰ τὸν ἅγιον ᾿Αρέθαν τὸν μάρτυρα ἐπράχθη παρὰ τῶν 

Οἱμηριτῶν, χαὶ ὁ κατ᾽ αὐτῶν πόλεμος τοῦ βασιλέως Αἰθιόπων. 

Καὶ ἐν τῇ μεγάλῃ δὲ ἐκκλησίᾳ στάσεως γενομένης ὑπὸ τοῦ 

πάπα Ῥώμης Ἰωάννου, ἐλθόντος ἐν Κωνσταντινουπόλει διά τινα 

χρείαν, ἀφῃρέθησαν τῶν ἱερῶν διπτύχων τῇ συναινέσει πάντων 

Αἰ χάχιος, Φραδίτας, χαὶ Τιμόθεος οἱ ἐπίσχοποι Κωνσταντινου- 

πόλεως, χαὶ ᾿Αναστάσιος χαὶ Ζήνων οἱ βασιλεῖς ὡς αἱρετιχοί. 

Γέγονε δὲ καὶ διωγμὸς μέγιστος παρὰ τοῦ βασιλέως πάντων 

τῶν Μανιχαίων χαὶ Νεστοριανῶν καὶ ΣεΟηριανῶν καὶ Εὐτυχιανῶν 
, 

χαὶ τῶν λοιπῶν αἱρετικῶν, χαὶ οὕτως χατεπαύθη ἡ στάσις, 

καὶ ἡ πόλις εἰρήνευσεν. Ὁ δὲ βασιλεὺς Ἰουστῖνος, ἀνχγορεύσας 

βασιλέα τὸν ἴδιον ἀνεψιὸν Ἰουστινιχνὸν, θνήσχει ὡς ἐτῶν οε΄, 

ζήσας χαὶ βασιλεύσας εὐσεθῶς καὶ θεοφιλῶς. 
ὦ 

έ Ἰουστινιανὸς ὁ μέγας ἔτη λθ΄, τούτῳ ἣν βχσίλισσα Θεο- 

δώρα. Οὗτος ὁ βασιλεὺς διωγμὸν ἐχίνησε σφοδρὸν χατὰ ἙἘλ- 

λήνων, καὶ πολλοὺς εὑρεθέντας ἐκόλασε. καὶ πᾶσαν δὲ ἄλλην 

αἵρεσιν ἐξεδίωξε τῶν ἐκχλησιῶν χαὶ τῆς πόλεως, καὶ νόμους 

ἰδίους εὐσεθεστάτους ἐξέθετο, χαὶ περὶ ἐπισχόπων χαὶ ἡγουμέ- 

νων καὶ οἰχονόμων ἐξεφώνησε, καὶ (γρ. μὴ) ἐξεῖναι διχθήχας συν- 

τάττειν, εἰ μὴ εἰς ἅ εἶχον πρὸ τοῦ γενέσθαι ἐπίσκοποι, ἤ ἐκ 
» ’ 

χληρονομίας περιῆλθον αὐτοῖς, ἅ δὲ ἐχτήσαντο μετὰ ταῦτα, 

πάντα τῇ ἐκχλησίᾳ ἀφιεροῦσθαι. ᾿Επὶ τούτου ἐγένετο χαὶ στά- 
ὔ ΝΝ Α ᾽ “ , ᾿ » , ᾽ -“ 

σις μεγάλη δημοτιχὴ ἐν τῇ πόλει, καὶ ἀνηγόρευσαν ἐν τῷ 

ἱπποδρομίῳ βασιλέα ἄλλον οἱ τοῦ Πρασίνου μέρους, Ὑπάτιόν 

τινα, ἀνεψιὸν τοῦ προθεθασιλευχότος ᾿Αναστασίου, πατρίκιον χαὶ 
᾽ , ᾽ ’ ᾿ ᾿ " Ἶ ἥ -“ ν᾿  κ δὰ : 

εὐφήμουν αὐτόν" χαὶ πολλοὺς οἴκους κατέχαυσαν͵ ὥστε χαὶ τὸν Ἰου- 
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", δτινιανὸν φοδηθέντα, βουληθῆναι φυγεῖν" ἀλλ᾽ ὑπὸ θεοῦ προθυμο- 

ΕῚ 

ὅ ᾿. 3 “-Ὡν -- [ Φ ΄-Ὁ 

ποιηθέντα, ἐγερθῆναι πρὸς ἄμυναν. Καὶ δὴ Ναρσῆς ὁ εὐνοῦχος 

καὶ ὁ στρατηγιχώτατος χαὶ εὐσεθὴς Βελισάριος διαναστάντες, 
Α ἐν Α ,ὔ 2 Ε] ᾿] "Ὁ ὃν τε Ὑπάτιον τὸν νόθον βασιλέα ἀπέκτειναν, χαὶ τοῦ τυραν- 

νήσαντος λαοῦ χαὶ εὑρεθέντος τότε ἐν τῷ ἱππιχῷ πλῆθος πολὺ, 
« ’ὔ ’, [2 

ὡσεὶ χιλιάδες τριάκοντα πέντε. 

Οὗτος ὁ θειότατος βασιλεὺς, ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος 

κινηθεὶς, ἐκ βάθρων αὐτῶν ἀνήγειρε τὸν θεοφύλαχτον καὶ πε- 

ριώνυμον ναὸν τῆς ἁγίας τοῦ θεοῦ λόγου Σοφίας, τοῦ πρότερον ὄντος 

πυρποληθέντος, καὶ ἀπετέλεσε θείᾳ χάριτι τὸν τοῦ θεοῦ οἶχον, 
νὴ [ ς ΄ Κ ὑδέ 3 , » Δ Α Τὰ 

οἷον ὅλος ὁ χόσμος οὗτος οὐδέποτε ἐκτήσατο, οὐδὲ μὴν χτή- 

σαιτο, μεγέθει καὶ κάλλει καὶ ὀχυρότητι πάντας τοὺς ἀπ᾽ αἰ- 

ὥνος χτισθέντας ὑπερνιχῶντα ναοὺς" ἤρχθη δὲ χτίζεσθαι τῷ 
᾿ ΕΝ “- 3 ΄“- ᾽ 4 Ἁ Α ’ ’ "᾽ 

[πέμπτῳ] ἔτει τῆς αὐτοῦ βασιλείας, ἀπὸ δὲ χτίσεως χόσμου ἔ- 

πους τὺ.- 

Τούτῳ τῷ δεχάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας τελευτᾷ ὁ πατρι- 

ἄρχης Ἐπιφάνιος, χαὶ μετατίθεται ἀπὸ τῆς ἐπισχοπῆς Τραπε- 

ζοῦντος ΓἌνθιμος εἰς τὸ πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως, χαὶ 

ἐχράτησεν ἔτος ἕν: ἀλλὰ τοῦτον ᾿Αγαπητὸς ὁ πάπας Ῥώμης, 

ἐλθὼν ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὡς αἱρετικὸν εὑρεθέντα χαθεῖλε 
« 

τῆς ἱερωσύνης, καὶ χειροτονεῖται ἀντ᾽ αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ 

πάπα πατριάρχης Μηνᾶς, ἀνὴρ εὐσεθέστατός τε χαὶ ὁσιώτατος, 

Ἶ 

χαὶ χρατεῖ ἔτη ις΄. σύνοδόν τε ποιήσας μετὰ ᾿Αγχπητοῦ πάπα 

Ρώμης χαὶ ἐπισχόπων, ἀνεθεμάτισε Σεδῆρον χαὶ Πέτρον 'χαὶ 

Τ᾿ ουλιανὸν τὸν ᾿Αλικαρνασσέα, χαὶ τὸν εἰρημένον Ανθιμον ὡς 

ὁμόφρονα τούτοις, καὶ ὅρον ἐξέθετο περὶ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, 

ὃν χαὶ ἡ ἁγιωτάτη μεγάλη ἐχχλησία ἐτησίως συνήθειαν παρέ - 

λαῦεν ἀναγινώσχειν μετὰ τῶν ἄλλων ἁγίων ἕξ συνόδων, ἀντὶ 

ποῦ τῆς πέμπτης συνόδου τοῦτον ἀναγινώσχοντες (1)" ἡ γὰρ ἁγία 

“--΄- 
᾿ 7 ’ Ὁ} ου (") Σημείωσον ὅτι δύο σύνοδοι ἐπὶ τοῦ ᾿Ιουστινιανοῦ ἐν ΙΚωνσταν- 
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πέμπτη σύνοδος, εἰ χαὶ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ βχσιλέω: ᾿Ιουστινιανοῦ 

συνεχροτήθη, ἀλλ᾽ ὁ πατριάρχης Εὐτύχιος ἹΚωνσταντινουπόλεως 

πούεδοος τότε τῇ ἤδου. ὅ ν τὶ ἅν ἦ ὶ σὐνοὸ προεῦρος τότε τῆς συνόδου, ὅς μετὰ τὸν Μηνᾶν ἦν, καὶ σύνοδον 
Α ’ “ “ ᾽ χατα ᾿ὡριγένους χαὶ τῶν ἄλλων αἱρετικῶν συνεχούτησεν οἰχου- 

μενικὴν, καὶ οὐχὶ κατὰ Σεδήρου" καὶ ἀπὸ τῆς ὑπὸ τοῦ Μηνᾷ 

πὸ οοὐάσης μερικῆς συνόδου χαὶ τοῦ πάπα ᾿Αγχπητοῦ μέχρι τῆς 

ἐπὶ Εὐτυχίου τοῦ ἁγιωτάτου οἰχουμενιχοῦ πέμπτης ἁγίας συ- 

νόδου ἔτη παρί (ἰππευσαν ὡσεὶ ὀχτωχαίδεχα. Ὃ δὲ πάπας ᾿ΑΆγα- 

πητὸς ἔτι ἐνδημῶν τῇ Πόλει θνήσκει. Ν 

Ἐπὶ τούτου τοῦ βχσοιλέως συνέστηταν οἱ Οὐχνδηλιχοὶ πό- 

λεμοι, καὶ ἐχειρώσατο ὁ μέγας τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸς Βελι- 

σάριος τὴν ᾿Αφριχήν᾽ ἔχει δὲ τὰ τῆς ὑποθέσεως ὡς ἐν ἐπιτο- 

υῇἡ ὧδε, Γιζερίχου τοῦ ρηγὸς Οὐανδήλων τεθνηχότος, καὶ τοῦ 

λετ᾽ αὐτὸν ᾿Ονωρίχου, υἱοῦ αὐτοῦ, τῶν τῆς αἱρέσεως ᾿Αρείου; 

γέγονε ρὴξ τῶν αὐτῶν Οὐχνδήλων, Ἰλδέριχο ὁ ᾿Ονωρίχου 

παῖς, ἀνὴρ πρᾶος καὶ οὐ βιαζόμενος τοὺς ρδυεν ὡς οἱ 

πρὸ αὐτοῦ, ἀλλὰ χαὶ πρὸς πολέμους λίαν μαλαχός - ἦν δὲ ᾿Ιου- 

στινιανοῦ πρὸ τοῦ βασιλεῦσαι φίλος γνησιώτατος" τοῦτον Γελί- 

μερ τις, συγγενὴς αὐτοῦ, ἀνὴρ δεινότατος, ἐπαναστὰς καθεῖλς 
ὶ 

τῆς ἀρχῆς, καὶ ἐν εἰρχτῇ χαθεῖρξε σὺν τῇ γυναιχὶ αὐτοῦ" ἐ- 

παρθεὶς δὲ τῇ τυραννίδι, γράφει πρὸς Ἰουστινιχνὸν βχσιλέχ 
᾽ 

ππΞοὶ ἑαυτοῦ ὑπεραπολογούμενος δῆθεν, χαὶ αἰτῶν τὴν παρ᾿ ἐ- 

κείνου εὔνοιαν. Ὁ δὲ βχσιλεὺς πάνυ λυπηθεὶς ὑπὲρ τοῦ φί- 

λου, στόλον ἐξοπλίζει μετὰ στρατοῦ πολλοῦ κατὰ «Λιθύήης χαὲ 

Γελίμερ, καὶ στρατηγὸν ἀν ϑλθω πάϑτων ἀποδείξας τὸν 
, 

ἐνδοξότατον πατρίκιον Βελισ σάριον, πέμπει χατ᾽ αὐτοῦ. Ὁ δὲ 
-ἷ- 

ελισάριος καταλαθὼν τὴν ἄνω ἐξῆλθε μετὰ παντὸς τοῦ 

στρατοῦ εἰς τὴν ἤπειρον" ἀλλὰ τοῦ λαοῦ παντὸς εἰς ἁρπαγὰς 

τινουπόλει ΩΣ ὧν ἣ αἱ χαὶ οἰχουμιϑνικὴ πέμπτη ἐτάχθη 
λέγεσθαι (περ... 
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χωροῦντες καὶ χκοῦρσα, ὁ εὐσεθὴς στρατηγὸς καὶ θειότατος, συ 

γναγαγὼν ἅπαν τὸ πλῆθος καὶ τοὺς αὐτῶν ἡγεμόνας, ἐφ᾽ ὑψη- 

λοῦ στὰς ἐν τῷ μέσῳ λέγει πρὸς αὐτούς Οἴδατε, ἀδελφοὶ καὶ 

φίλοι, ὅτι τὸ βιάζεσθαι καὶ τὰ ἀλλότρια σιτίζεσθαι, ἄδικόν 

ἐστι χαὶ βλαθερὺν ἐν παντὶ μὲν καιρῷ, ἐξαιρέτως δὲ ἐν κιν- 

δύνοις, ὅτε καὶ τὸν δίχαιον θεὸν εἰς βοήθειαν ἐπικαλούμεθα " 

ἐγὼ γὰρ ἐν αὐτῷ τὸ θαρρεῖν ἔχων, εἰς τὴν γῆν ταύτην ἡμᾶς 

ἐξήγαγον, ὅπως τῇ δικαιοσύνῃ χαὶ τῇ ἀγαθοεργίᾳ τόν τε θεὸν 
θεραπεύσωμιν, καὶ τοὺς ἐν Λιδύῃ πρὸς ἡμᾶς ἐπισπχσώμεθα 

αὕτη δὲ ἡ ὑμῶν ἀπληστία εἰς τοὐναντίον ἡμῖν ἀποθήσεται" 

τόν τε γὰρ θεὸν ἐχθρανοῦμεν, χαὶ τοὺς ἐνταῦθα Λίόυας συμ.- 

μαχεῖν Οὐανδήλοις παρασχευάσομεν " ἀλλὰ τῷ ἐμῷ λόγῳ πει- 

θόμενοι, ὠνούμενοι τὰς τροφὰς κομίζεσθαι, καὶ μήτε ἄδικοι 

δόξωμεν εἶναι, μήτε τῶν Λιδύων τὴν φιλίαν εἰς ἔχθραν μετα- 

τρέψωμεν" ἀποσείσασθε χέρδος μεστὸν κινδύνων, καὶ θεὸν ὑπὲρ 

τῶν προημαρτημένων ἐξιλεώσασθε. Ταῦτα τῷ στρατῷ ὑποθέ- 

9. μενος ὁ στρατηγὸς, χαὶ νουθετήσας, [ τοσοῦτον ἀπέστησς τοῦ 

ἀδιχεῖν τινας, ὥστε καὶ πάσας τὰς ἐκεῖσε πόλεις χαὶ τὰ χω- 

ρία ἔξω τειχῶν ἀγορὰς ποιεῖν, καὶ προτίθεσθαι τὰ χρειώδη εἰς 

ἐξώνησιν, ὡς μηδενὸς πολεμίου ὄντος, ἀλλὰ συνήθων πάντων 

καὶ φίλων, καὶ βαδίζειν ἀδεῶς ἕκαττον πᾶν ὅτι βούλοιτο ἐπι- 

φερόμενον ἐν μέσῳ τοσούτου πλήθους. Ὅθεν χαὶ τῷ καινῷ 

τούτῳ πράγματι πάντες οἱ τῆς χώρας ἐχείνης ἄνθρωποι τὰς 

πύλας τῶν πόλεων ἀναπεταννύοντες, τὸν βελισάριον ὡς θεοῦ 

ἄνθρωπον εἰσεδέχοντο, χαίροντες χαὶ εὐφημοῦντες, τοὺς δὲ τοῦ 

Γελίμερ στρατηγοὺς καὶ φύλαχας αὐτῷ παρεδίδουν. Καὶ πρώ- 

τὴ τῶν ἄλλων πόλεων ἡ μεγάλη Καρχηδὼν, ἡ βασιλὶς καὶ 

μητρόπολις τῶν ἐν Λιθύῃ, τοῦτον μετὰ χηρῶν χαὶ λαμπάδων 

χαὶ λιτανείας εἰσεδέξατο, ἔνθα χαὶ τὰ βασίλεια ἦν τοῦ Γελί- 

ϑξρ. Πολέμων δὲ διχφόρων χινηθέντων μεταξὺ Βελισαρίου καὶ 

Γελίμερ, πάντας θεοῦ συνεργίᾳ ὁ τῶν Ρωμαίων στρατηγὸς ἐνέ- 
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χησε, χαὶ τὰς ὅλας τῶν Μαυρουσίων ἐθνῶν καὶ Οὐανδήλων χώ- 

ρᾶς σὺν τῇ ᾿Ιταλίᾳ χαὶ τοῖς ἑσπερίοις μέρεσι καὶ αὐτῇ δὲ τῇ 

περιδόξῳ παλαιᾷ Ρώμῃ τῇ Ρωμαϊκῇ ὑπέταξεν ἐπιχρατείᾳ" τεσ- 

σαράχοντα γὰρ ἡμερῶν ὁδὸν ἀπὸ τῆς θαλάσσης ἐληΐσατο, καὶ 

ἐχυρίευσςε πάντων, αὐτόν τε τὸν Γελίμερ σὺν γυναικὲ χαὶ τέ- 

χνοις, καὶ τὸν ἅπαντα πλοῦτον τῆς ᾿Αφρικῆς, καὶ ὃν Γιζέρι- 

χος τὴν Ρώμην ἐξαυδραποδισάμενος θησαυρὸν ἀφείλετο, χρυ- 

σόν τε χαὶ ἄργυρον, ὧν τὸν ἀριθμὸν εἰπεῖν οὐκ ἔστι, συναγα- 

γὼν, στρατηγούς τε χαὶ λαοῦ πλῆθος Ρωμαϊχὸν ἐχεῖσς κατα- 

λείψας, νικητὴς μέγας εἰς Κωνσταντινούπολιν ὁ στρατηγὸς ἐ- 

πανέζευζεν. Ὅν καὶ φιλοτίμως ὁ βασιλεὺς ᾿Ιουστινιανὸς ἀπε- 

δέξατό τε καὶ ἐφιλοτιμήσατο, θρίαμοόν τε ἐποίησε λαμπρότα- 
τὸν ἐν μέσῃ τῇ πόλει, αὐτόν τε τὸν Βελισάριον λαμπρῶς 

ἠμφιεσμένον, καὶ τούτου ἔμπροσθεν πάντα τὰ λάφυρα, καὶ αὐ- 

τὸν τὸν ρῆγα Γελίμερ πεζῇ προπομπεύοντα παρήγαγον ὡς εἰ- 

χός- ἀλλὰ χαὶ ἐν τῷ ἑνὶ μέρει τοῦ νομίσματος ἑχυτὸν ἠθέ- 

λησεν ἐγχαρόξαι, Βελισάριον δὲ ἔνοπλον ἐν τῷ ἑτέρῳ, καὶ ἐπι- 

γράψαι, Βελισάριος ἡ δόξα τῶν Ρωμαίων. 

Οὐχ ἐν τούτῳ δὲ μόνῳ τῷ πολέμῳ τὸ τοῦ Βελισαρίου ὑ- 

περόάλλον φρόνημα ἐφάνη, ἀλλὰ καὶ ἐν αὐτῇ τῇ Ρώμῃ διαφό- 

ρως πολεμήσας τοὺς ἐκεῖ πάντας ὑπέταξε" καὶ ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ 

δὲ πρὸς τῶν Περσῶν βασιλέα ἐκστρατεύσας, τοσοῦτον αὐτὸν ἐ- 

πτόησε τῷ μξγέθει τῆς παρατάξεως καὶ τοῦ φρονήματος, ὡς 

παρασκευάσαι αὐτὸν παραχαλεῖν περὶ εἰρήνης, χαὶ μείζονα γε- 

νέσθαι τῇ δόξῃ τότε ἢ ὅτε πᾶσαν Λιούην ὑπέταξεν. ᾿Αλλὰ 

καὶ τοῖς Θραχῴοις μέρεσι καὶ αὐτοῦ που τῆς Κωνσοταντινου- 

πόλεως ἐγγὺς ἐπελθόντας χαὶ ληϊζομένους Γότθους, πλῆθος. 

ἄπειρον, φρονήσει καὶ εὐτυχίᾳ μόνῃ καταστρατηγησάμενος, ἐ- 

τροπώσατο, δειλίαν αὐτοῖς ἐμθαλὼν, καὶ φεύγειν ἀναγκάσας, 

ὡς χαὶ ὑπ᾽ ἀλλήλων συμπατουμένους θνήσκειν, χαὶ τὰ αὐτῶν 

ἅπαντα ρίπτοντας χαθ᾽ ὁδὸν ἀφανίζεσθαι. ᾿Αλλ᾽ οὐκ εἰς τέλος 
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ὃ τοιοῦτος καὶ τοσοῦτος τὰ τοῦ φθόνου διέδρασεν, ἀλλὰ δια- 

βληθεὶς μετέστη τῆς ἀρχῆς καὶ τῆς δόξης, καὶ τῇ λύπῃ χκα- 

ταπο|ίνη θεὶς, θνήσκει ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ. 

Τῷ δὲ εἰχοστῷ ἕχτῳ ἔτει τῆς βασιλείας ᾿Ιουστινιχνοῦ θνή- 

σχει ὁ πατριάρχης Μηνᾶς, καὶ καθίσταται ὁ ἐν ἀγίοις Εὐτύ- 

χιος, καὶ ἐπεσκόπησεν ἔτη ιβ΄ καὶ μῆνας ε΄. 

“Τῷ δὲ χζ' ἔτει τῆς βασιλείας Ἰουστινιανοῦ, ἀπὸ δὲ χτί- 

σεως κόσμου ἔτει ΘΚΊ συνεχροτήθη ἡ ἁγία καὶ οἰχουμενικὴ 

σύνοδος τῶν ρξε΄ ἁγίων πατέρων ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὧν οἱ 

ἐπισημότεροι Βιγίλλιος πάπας Ῥώμης ἐν Κωνσταντινουπόλει 

παρὼν, μὴ θελήσας δὲ συνεδριάσαι τῇ συνόδῳ, ἀλλὰ διὰ Λιθε- 

ρίου (ἢ αὐτοῦ καὶ τοποτηρητῶν σύμψηφος γεγονὼς, Εὐτύχιος 

Κωνσταντινουπόλεως, ᾿Απολινάριος ᾿Αλεξανδρείας, Δόμνος ᾿Αν- 

τιοχείας χαὶ ἀντὶ τοῦ Ἱεροσολύμων, Εὐτύχιος, Δίδυμος, χαὶ 

Εὐάγριος, καὶ οἱ λοιποί: συνῆλθον δὲ χατὰ ᾿Ωριγένους χαὶ τῶν 

τὰ ἐκείνου μυσαρὰ δόγματα διαδεξαμένων Εὐαγρίου χαὶ Δι- 

δύμου, τῶν πάλαι ἀχμασάντων, οὔτινες ἐληρῴδουν προῦπόρ- 

χειν τὰς ψυχὰς τῶν σωμάτων, καὶ τέλος εἶναι τῆς κολάσεως, 

χαὶ μὴ ἀνίστασθαι αὐτὰ ἃ νῦν περικείμεθα σώματα" καὶ ταῦ- 

τα, τοῦ ᾿Αποστόλου λέγοντος, δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐν- 

δύσασθαι ἀφθαρσίαν" τοῦτο οὐχ ἄλλο᾽ καὶ παράδεισον αἰσθη- 

τὸν μὴ γενέσθαι ὑπὸ θεοῦ, μήτε εἶναι, χαὶ ἐν σαρχὶ μὴ πλα- 

σθῆναι τὸν ᾿Αδὰμ, καὶ δαιμόνων εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀποκατάστα- 

σιν, χαὶ ἕτερα βλασφημίας καὶ ἀσεθείχς μεστά. ἅπαντα ἕως 

μὲν εἰς τὸν φανερὸν οὐκ ἐξεφέροντο, ἀλλ ἐν τῷ χρυπτῷ ὑπο- 
- 39'.σμυχόμιενα ἦσαν, οὐδὲ ἐθριαμδεύθησαν, | ὁπηνίκα δὲ ἐξεφάνη, 

καὶ λαὸν ἤρξατο χατανέμεσθαι, ὑπὸ τῆς εἰρημένης τῶν ρξε' 
, ’ ᾽ [ Α ᾽ 7 ᾿ ’ 

πατέρων συνόδου ἀπηλέγχθη καὶ ἀνεθεματίσθη. Πρὸς τούτοις, 

(") Πιθανῶς γραπτέον διὰ λιδέλλον" βλ. ἹΚεδρηνὸν, 1, 120, 

ἐχὸ, Νίρῃο. 
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τῷ Ὠριγένει δηλονότι καὶ Διδύμῳ καὶ Εὐαγρίῳ, ἀπεχηρύχθη 
χαὶ Θεόδωρος ὁ Μοψουεστίας, ὁ τοῦ Νεστορίου διδάσκαλος, σὺν 
τοῖς αὐτοῦ βλασφήμοις συντάγμασιν, ἄλλον εἶναι τὸν θεῖον 

λόγον τερχτευόμενος, χαὶ ἄλλον τὸν Χριστὸν, ὑπὸ τῶν τῆς 

ψυχῆς καὶ τῶν σαρχικῶν ἐπιθυμιῶν ἐνοχλούμενον, χαὲ τῶν 

χειρόνων χατὰ μιχρὸν ἀφιστάμενον, καὶ πρὸς τὰ χρείττω, τῇ 

προχοπῇ τῶν ἔργων ἀναδραμόντα, καὶ τῇ ἀρίστῃ πολιτείᾳ γε- 

νόμενον ἄμωμον ἔτι ἐδσλασφήμει, καὶ ὡς ψιλὸν ἄνθρωπον, ἐν 

ὀνόματι τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ χαὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος 

βαπτισθῆναι, χαὶ διὰ τοῦ βαπτίσματος τὴν χάριν τοῦ ἁγίου 

πνεύματος εἰληφέναι, καὶ υἱοθεσίας ἀξιοῦσθαι, καὶ χαθ᾽ ὁμοίωσιν 

βασιλικῆς εἰκόνος εἰς πρόσωπον τοῦ θεοῦ λόγου τὸν Χριστὸν 

προσχυνεῖσθαι, καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἄτρεπτον ταῖς ἐννοίαις 

γεγενῆσθαι, καὶ ἕτερα βλασφημίας πάσης ἐπέκεινα. Πρὸς τού- 

τοις ἠθέτησεν ἡ ἁγία αὕτη σύνοδος καὶ τὰ κακῶς παρὰ Θεοδω- 

ρίτου συγγραφέντα χατὰ τῶν δώδεκα χεφαλαίων τοῦ ἐν ἁγίοις 

Κυρίλλου, καὶ τὴν τοῦ ἼΟα πρὸς Μάρην τινὰ Πέρσην ἐπιστολήν. 

Οὗτος ὁ βασιλεὺς κτίζει καὶ τὸν ἐν τῇ Πηγῇ τῆς Θεοτόχον 

θεῖον οἴκον, χαὶ ἄλλους δὲ πλείστους ναοὺς ἀνεγείρει κατά τε 

τὴν Κωνσταντινούπολιν χαὶ ἐν πάσαις ταῖς ὑπὸ τὴν Ῥωμαϊκὴν 

ἐπιχράτειαν χώραις χαὶ πόλεσι. 

Τῷ δὲ λ' ἔτει αὐτοῦ τὸ περὶ φθαρτοῦ καὶ ἀφθάρτου κινήσας 
δόγμα, καὶ ἴδικτον ἐχθέμενος ἀλλότριον τῆς ἐκκλησίας, τὸν πα- 

τριόρχην Εὐτύχιον ἠνάγκαζεν ἐν αὐτῷ ὑπογράψαι " οὕτως δογμα- 

τίζων τὸν Κύριον πρὸ τοῦ πάθους φαγεῖν, ὥσπερ μετὰ τὴν 

ἀνάστασιν ἔφαγεν, ὡς τῶν φυσιχῶν χαὶ ἀδιαθλήτων παθῶν 

ἀνεπίδεκτον" εἰ δὲ τοῦτο φαντασία, καὶ τὰ τοῦ κυριαχκοῦ πά- 
θους πάντα, αἵ τε τρήσεις τῶν ἥλων, καὶ τῆς λόγχης ἡ νύξις, 

χαὶ ἡ ρύσις τοῦ αἵματος, οὕτως τὸ ἄτοπον τῶν λεγόντων ἄ- 

φῆαρτον πρὸ τῆς ἀναστάσεως τὸ τοῦ Κυρίου σῶμα ἐλέγχεται. 

νθεν τοι καὶ μὴ πεισθέντα ὑπογρόάψαι τὸν Εὐτύχιον͵ τῆς ἐχ- 
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κλησίας ἐξῶσε, χαὶ εἰς ᾿Αμάσειαν, ὅθεν καὶ ὥρμητο, ἐξαπέ- 

στεῖλεν ἀνάγεται δὲ εἰς τὸν θρύνον ᾿Ιωάννης ὁ Σχολαστιχός, 

καὶ ἐκράτησεν ἔτη ιδ΄. 

Θεοδώρα δὲ ἡ βασιλίς προετεθνήχει τοῦ ἀνδρός ἄπαις" 

ἀπεθδίω δὲ καὶ Ἰουστινιανός, ὧν ἐτῶν πδ΄, καὶ ἐτέθη ἐν τῷ 

γαῷ τῶν ᾿Αποστόλων. 
ε 

Ἰουστῖνος ὁ ἀνεψιός αὐτοῦ ἔτη ιγ΄. Τούτῳ ἦν γαμετὴ 

βασίλισσα Σοφία, πάνυ εὐσεθεστάτη, ἥτις ἐπισυναγαγοῦσα διὰ 

βασιλικῆς κελεύσεως πάντα τὰ ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐνέχυρα 

χαὶ γραμματεῖα τῶν δανείων, οἴκοθεν αὐτὴ ἀνελλιπῶς ἀπέδωκε 

τοῖς δανείσασι τὰ χρέη, χαὶ τὰ ἐνέχυρα τοῖς ἰδίοις ἐδωρήσατο 

“δεσπόταις, διαρρήξασα τὰ γραμματεῖα, ἅ συνήθως ἀποδείξεις 

καλοῦμεν" καὶ μεγάλως ἐν τούτῳ ὑπὸ πάντων ἐδοξάσθη. 

Οὗτος ὁ βασιλεὺς, φιλοχτίστης ὧν χαὶ φιλόχαλος, μεγάλως 

ἐπεχύσμησε τὰς ὑπὸ τοῦ Ἰουστινιανοῦ κτισθείσας ἐχχλησίας, 

τήν τε ἁγίαν Σοφίαν, καὶ τοὺς ἁγίους ᾿Αποστόλους, χαρισά- 

μενος αὐταῖς ἱερὰ κειμήλια χαὶ προσόδους. Οὗτος χτίζει χαὶ 

παλάτια ἐξαίσια, καὶ ὠνόμασεν αὐτὰ τῷ τῆς βασιλίσσης ὀνό- 

ματι, τὰ Σοφίας. ᾿Αλλὰ χαὶ τὸν ἐν παλατίῳ λεγόμενον χρυ- 

σοτρίκλινον ἐχ θεμελίων, καὶ τὸν ἐν τῷ ὀρφανοτροφείῳ ναὸν 

τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, καὶ τὰς δύο δὲ 

ἁψῖδας ἐν τῷ μεγάλῳ ναῷ τῶν Βλαχερνῶν οὗτος προσέθηχε. 

τὴν δὲ ἐσωτέραν ἐκκλησίαν τῆς ἁγίας Σοροῦ ὁ μέγας Λέων 

ἀνήγειρεν, ὅτε ἡ τῆς Θεοτόχου εὑρέθη ἐσθής. Οὗτος ὁ βασι- 

λεὺς συνεχῶς νοσηλευόμενος ἐχωλύετο συχνὰ τὰς προελεύσεις 

ποιεῖν" ὅθεν οἱ πλούσιον. τὰ τῶν πενήτων ἥρπαζον χαί ποτε 

ὡς ἔθος ἐπὶ τὴν τῆς ἐκχλησίας προέλευσιν ἐρχομένῳ προσῆλθόν 

τινες ἐλέους τυχεῖν δεόμενοι, καὶ ρυσθῆναι τῶν καὶ ὑπὲρ δύ- 

ναμιν ἀδικιῶν" χαὶ ὁ βασιλεὺς οὐ μικρῶς ἀνιαθεὶς, τὴν σύγ- 

χλητον προσκαλεσάμενος ἔφη: ἐγὼ μὲν ᾧὥμην ἅπαντας ὑμᾶς 

εὐσεθεῖς τε χαθίσταθαι, καὶ τοῖς ἰδίοις ἀρχεῖσθαι, καὶ μηδένα 
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τῶν πτωχῶν ἀδιχεῖν ὑμεῖς δὲ τὰ ἐναντία μᾶλλον, ἅ καὶ θεὸν 

παροξύνει, χἀμὲ λυπεῖ πράσσετε" ἀλλὰ παρακαλῶ, ἀπόδοτε 

τοῖς πένησι τὰ παρ᾽ ὑμῶν ἀφῃρημένα, μή ποτε χαὶ τὰ ἴδια 

ἀπολέσητε. Οἱ δὲ χείρονα ἔπραττον, ὑπὸ τῆς συνηθείας ἑλχό- 

μενοι, καὶ τῆς τοῦ βασιλέως χαταφρονοῦντες πραότητος. Οθεν 

χαὶ πολλοῦ πλήθους ἐν ἑτέρᾳ προελεύσει ὑετὰ δαχρύων χατα- 

Οοησάντων, πρὸς τὴν σύγκλητον ὁ βασιλεὺς αὐστηροτέροις ἐχρή- 

σατο λόγοις, τὴν ἀδικίαν διορθούμενος. [ Τότε τις τῶν ἐνφ. 

τέλει παρρησιασάμιενος ἔφησε βασιλεῦ, εἰ τῶν ἀδικουμένων 

χήδῃ, προχειρισάτω μὲ ἡ βασιλεία σου ἁπάντων ἐνώπιον ἔπαρ- 

χον, χαὶ διορισάτω μηδενὸς φείδεσθαι, τοῦ δικαίου ἕνεκα. δο- 
θήτω δέ μοι καὶ ἀκωλύτως πρὸς σὲ εἰσέρχεσθαι, καὶ τὰ ἀνή- 

χογτὰ ὑπομιμνήσχειν τὸ χράτος σου, χαὶ βεθαιῶ ἐν ὅρκῳ ὡς 

ἕως ἡμερῶν τριάκοντα μιὴ εὑρεθῆναι ἐν τῇ πόλει σου ἀδικού- 

μενον, εἰ δὲ τις εὑρεθῇ, τὴν κεφαλὴν μου ἀπότεμε. Τούτων 

ἀχούσας ὁ βασιλεὺς, καὶ τὸν ἄνδρα ἀποδεξάμενος τῆς προθέ- 

σεως, παρευθὺ προχειρίσατο ἔπαρχον. Ε΄ωθεν οὖν τῷ τοιούτω 

ἐπόρχῳ ἐπὶ τοῦ συνήθους βήματος προχαθίσαντι, προσῆλθε χήρα 

τις γυνὴ, καταθοῶσα τινὸς τῶν μαγίστρων, συγγενοῦς τοῦ βα- 

σιλέως, ἁρπάσαντος ὅλην τὴν περιουσίαν αὐτῆς. Ὁ δὲ ἔπαρχος 

σφραγῖδα στείλας μετεχαλεῖτο τὸν μάγιστρον ἀπολογησόμενον" 

ἐκείνου δὲ μηδὲ ἀκοῦσαι τὸ μήνυμα καταδεξαμένου, πάλιν ἕνα 

τῶν τῆς τάξεως ἀποστείλας παρεκάλει ἐλθεῖν. Ὃ δὲ μάγιστρος 

χαὶ τὸν σταλέντα παραλογισάμενος, εἰς τὸ τοῦ βασιλέως μᾶλ- 

λον ἀπῆλθε χλητώριον, ἐκεῖ γὰρ ἔτυχε τότε προσκληθείς. Ὁ 

δὲ ἔπαρχος μὴ φέρων τὴν καταφρόνησιν, ἐξαναστὰς ἐπορεύθη 

εἰς τὰ βασίλεια, καὶ μηνυθεὶς εἰσῆλθεν ἤδη τῆς ἑστιάσεως τε- 

λουμένης, καὶ προσκυνήσας ἔφη εἰ μὲν ἅ προσέταξάς μοι, ὦ 

βασιλεῦ, μὴ φείδεσθαι τῶν ἀδικούντων τοὺς πτωχούς, εἴ τινες 

ἄν ὦσι, στέργεις, γνῶθέ με πληροῦντα τὴν ὑπόσχεσιν" εἰ δὲ 

μεταμεληθεὶς, φίλους μᾶλλον σεαυτῷ ποιεῖς καὶ συνεστιᾷ τού- 
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τοις, ἴσθι κἀμέ τὴν τοιαύτην παραιτούμενον ἐνοχὴν. Τότε ὁ 

δικαιότατος καὶ φιλόπτωχος βασιλεὺς φησὶ πρὸς αὐτὸν " εἰ ἐγὼ 

εἰμι ὁ ἀδικῶν, ἐξανάστησόν με τοῦ θρόνου" εἰ δὲ ἄλλος τὶς 

τῶν συνεστιωμένων μοι, μὴ φείδου. Καὶ ὁ ἔπαρχος αὐτίχα τὸν 

μάγιστρον χαὶ τοῦ βασιλέως προσγενῆ τῆς τραπέζης ὄρας, ἐν 

τῇ λεγομένῃ Χαλχῇ ἀπήγαγε καὶ τὰ λεγόμενα ὑπό τε τῆς 

γυναιχὸς χαὶ τοῦ μαγίστρου ἀχριθδολογησάμενος, καὶ γνοὺς ὡς 

ἠδίκηται ἡ χήρχ χαλεπῶς ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἀπογυμνώσας τὸν μάγι- 

στρον, βοείαις ἔτυψεν ἑχατὸν, καὶ τὴν χεφαλὴν καὶ τὸ γένειον 

ἀποχείρας τῶν τριχῶν, καὶ ψιλώσας, καὶ ὄνῳ γυμνῷ ἐπικαθί- 

σας, ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς τῆς πόλεως αὐτὸν ἐθριάμοευσε, στη- 

λιτεύων τὴν αὐτοῦ πλεονεξίαν, τῇ τε ἀδιχηθείσῃ γυναιχὲ τὴν 

αὐτοῦ περιουσίαν καὶ τὸν οἶκον διὰ χρυσοθούλλου βασιλικοῦ ἐδω- 

ρήσατο. Καὶ ἐκ τούτου σωφρονισθέντες ἅπαντες, τό τε τοῦ 

βασιλέως ἰδόντες φιλοδίχαιον, χαὶ τὸ τοῦ ἐπάρχου ἰσχυρογνῶ- 

μον, τοῖς παρ᾽ αὐτῶν ἠδικημένοις χατηλλάγησαν᾽ χαὶ γέγονεν 

εἰρήνη μεγάλη, ὥστε καὶ τὸν βασιλέα θαυμάσαντα παρ᾽ ὅλην 

αὐτοῦ τὴν ζωὴν ἀδιάδοχον ἀφεῖναι τὸν ἔπαρχον. 

Οὗτος ὁ βασιλεὺς καὶ τὸν ἀγωγὸν ἀνακτίζει τοῦ ὕδατος, 

χαὶ τὸν ναὸν τοῦ ᾿Αρχιστρατήγου τοῦ "Αδα οἰκοδομεῖ. Τούτου 
ς τῷ δωδεχάτῳ ἔτει μεθίσταται τοῦ βίου ὁ πατριάρχης ᾿Ιωάν- 

γῆς, καὶ ἀναδιθάζεται πάλιν ὁ ἐν ἁγίοις Εὐτύχιος, καὶ χρατεῖ 

τὸ δεύτερον ἔτη τέσσαρα. 
ε Α ᾿Ὶ ᾿ Ἷ ,ὕ ΑἹ Α δι. Ο δὲ βασιλεὺς ἰδιοποιησάμενος Τιθέοιον, διὰ τὰς χατ᾽ ἐχ- 

θρῶν νίκας, καίσαρα ἀνηγόρευσε, καὶ συγχαλεσάμενος τόν τε 

πατριάρχὴν χαὶ τὴν σύγκλητον, προαγαγὼν τὸν Τιοδέριον, προε- 

ράλλετο αὐτὸν βασιλέα, εἰπὼν ταῦτα πρὸς αὐτὸν : ὁ ἀγαθύνας ᾽ ' ο 
σε θεὸς, αὐτός σοι τὸ σχῆμα τοῦτο δέδωκεν, οὐκ ἐγὼ δόξασον 

κ΄ .4 ω ἊΕ 5 5» ΡΝ 4 Ε , [2 3 αὐτὸν, ἵνα δοξασθῇς ὑπ᾽ αὐτοῦ: μὴ ἐπιχαρείης αἵμασι, μὴ 

χοινωνήσῃς φόνοις, μιὴ χαχὸν ἀντὶ καχοῦ ἀποδώσεις - μὴ ἐπὶ 

μήνιδι ὁμοιωθῆς ἐμοὶ" ἐγὼ γὰρ ὡς ἄνθρωπος ἔπταισα, καὶ ἀπέ- 
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λαόον κατὰ τὰς ἁμαρτίας μου" ἀλλὰ ἐπὶ τῷ θεῷ διχάσομαι 

μετὰ τῶν ποιησάντων μοι τοῦτο μὴ ἐπαιρέτω σε τὸ τῆς βα- 

σιλείας ἀξίωμα οὕτω Ολέπε πάντας ὡς σεχυτὸν, χαὶ γὰρ καὶ 

σὺ εἷς ἐξ αὐτῶν ὑπῆρχες, καὶ ὁ θεὸς ἀνήγαγέ σς εἰς ὅ νῦν 

διαπρέπεις. Οἶδα τίς ἤμην, καὶ τίς εἰμι νῦν, καὶ τίς ἔσομαι 

μετὰ μικρόν" τὸν θάνχτον πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὁρῶ. Οὗτοι 

πάντες δοῦλοί σοὺ εἰσι καὶ τέκνα σου, Οἶδας ὅτι τῶν σπλάγ- 

χνων προετιμησάμην σέ" τίμησον τὴν μητέρα σου τὴν δέσποι- 

ναν πρῶτον, ἧς δοῦλος αὐτῆς, νῦν δὲ ὑιὸς : πρόσεχε τῷ στρατῷ 

ἀνάνδρους χαὶ ἀσυνέτους μὴ θέλε προχειρίζεσθαι" μὴ σέ τινες 

πειθέτωσαν λέγοντες, ὅτι καὶ οἱ πρὸ σοῦ οὕτως ἐποίουν " οὗ 

ἔχοντες περιουσίας, ἀπολασέτωσαχν αὐτῶν τοῖς υὴ ἔχουσιν, εἰ 

ἀγαθοί εἰσι͵ δίδου. Ταῦτα τοῦ βασιλέως διαλεγομένου, ὁ καῖ- 

σαρ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ πίπτει, ὅν χχαὶ ἀνχστήσας λέγει ὁ βα- 

σιλεύς᾽ εἰ θέλεις, εἰμί" ἢ οὐ θέλεις, οὐ ζῶ" ὁ θεὸς οὐρχνοῦ καὶ 

γῆς ποιητὴς ἐμθαλεῖ σου εἰς τὴν καρδίαν καὶ ἅ ἐπελαθόμην σοι 

εἰπεῖν. Καὶ ὀλίγον ἐπιοιώσας θνήσκει ὡς ἐτῶν ἑξήκοντα καὶ ἑπτά. 

Τιδέριος ἔτη τέσσαρχ᾽ οὗτος εἶχε γυναῖκα βασίλισσαν ᾿Ανα- 

στασίαν, καὶ θυγατέρας δύο, Χαριτὼ χαὶ Κωνσταντίναν" χαὶ 

τὴν μὲν Χαριτὼ πρὸς γάμον ἐξέδωκε Γερμανῷ πατριχίῳ [ τῷς 

υἱῷ τοῦ πατριχίου Ἰουστινιανοῦ, τὴν δὲ Κωνσταντίναν τῷ χό- 

μητι τῶν ἐξχουδιτόρων Μαυριχίῳ, ὅν καὶ ἀνηγόρευσς καίσαρα, 

Σοφίαν δὲ τὴν γυναῖχα Ἰουστίνου εἰς τὰ Σοφίας παλάτια χα- 

τήγαγε τὰ παρ᾿ ἐκείνης χτισθέντα, καὶ πᾶσαν αὐτὴν ἔχειν 

ἐπέταξε θεραπείαν. Πάντα δὲ τὸν ὑπ᾽ αὐτὸν λαὸν εὐηργέτησε, 

χαὶ πολλὰς ἐχκχλησίας χαὶ ξενῶνας καὶ γηρωχομεῖα κοδόμη- 

σέ τε χαὶ χατεχόσμησε, τὸν δὲ ὑπὸ Ἰουστίνου χτισθέντα χρυ- 

σοτρίχλινον χατεχόσμησες λαμπρῶς καὶ χατεχάλλυνε. 

Τούτου τῷ τετάρτῳ ἕτει τῆς βασιλείας ἐχμετρεῖ τὸ βιώ- 

σιμὸν ὁ πατριάρχης Εὐτύχιος, χαὶ προΐσταται τῆς ἐχκλησίας 

[[ωὡάννης ὁ Νηστευτὴς, διαρχέσας ἐν τῇ ἀρχιερωσύνῃ ἔτη ιγ΄. 
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Ὃ δὲ βασιλεὺς προχειρισάμενος τὸν γανθρὸν αὐτοῦ Μαυ- 

ρίχον τὸν χαίσαρα, βχσιλέα, τελευτᾷ τὸν βίον ἐτῶν ὦν πεν- 

τήχοντα ἕξ, Οὗτος ἤρξατο κτίζειν καὶ τὸν ναὸν τῶν ἁγίων 

Τεσσαραχοντα. 

Μαυρίκιος ἔτη εἴκοσι, Καππαδόχης τὸ γένος. Οὗτος εἶχε 

γυναῖχα αὐγούσταν Κωνσταντίναν, μεθ᾽ ἧς υἱοὺς ἔτεχεν ἕξ, ὧν 

τὸν πρῶτον Θεοδόσιον βασιλέα ἐποίησε, χαὶ θυγατέρας τρεῖς. 

Η᾽ γάγετο δὲ χαὶ ἐπὶ τῇ ἀδελφῇ αὐτοῦ Γορδίᾳ γαμόρὸν ἄνδρα 

σφόδρα πλούσιον χαὶ γενναῖον καὶ θεοσεθῇ, ἄρτι ἀπὸ τῆς με- 

γάλης Ρώμης ἐλθόντα, ὅθεν καὶ ὥρμητο, ὀνόματι Φιλιππικχὸν, 

ὅν χαὶ προχειρισάμενος στρατηγὸν πολλὰ δὶ αὐτοῦ κατὰ Περσῶν 

κατώρθωσε τρόπαια, συνέσει χαὶ ἐμπειρίᾳ ἀρίστου νικητοῦ ἀνα- 

δεδειγμένου. Οὗτος κτίζει τὴν ἐν Χρυσοπόλει μονὴν τῆς Θεο- 

τόχου. Ὁ δὲ βασιλεὺς Μαυρίκιος ἀπήρτισε καὶ ἐχαλλώπισε τὸν 

ναὸν τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα. Οὗτος ἐτύπωσε γίνεσθαι τὴν 

λιτανείαν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόχου τῶν Βλαχερνῶν, καὶ τῇ πα- 

βασχευῇ ἑχάστης ἑόδομάδος προέρχεσθαι ταύτην εἰς τὸν τῶν 

Χαλχοπρατείων ναὸν. 

Τούτου τῷ τρεισχαιδεκάτῳ ἔτει ὁ πατριάρχης ᾿Ιωάννης τὸ 

παρερχόμενα χαταλελοιπὼς πρὸς τὰ μέλλοντα μεταδέῤηχε: χαὶ 

χαθίσταται πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κυριαχὸς, καὶ ἐ- 

κράτησεν ἔτη ια΄, ὅς ἔκτισε χαὶ τὸν περιφανῆ οἶχον τῆς Θεο- 

τόχου τὸν Διαχονίσσης ὀνομαζόμενον. Πέτρος δὲ ὁ τοῦ βασι- 

λέως ἀδελφὸς τὸν τοῦ ᾿Αρεοδίνδου τῆς Θεομήτορος ᾧχοδόμησε. 

Χαγάνος δὲ ἐν τῷ πολέμῳ τῶν Ῥωμαίων ὑπερτερήσας πλῆ- 

ῦος ἀνελὼν, καὶ αἰχμαλώτους εἷλεν ὡς χιλιάδας δώδεχα, καὶ 

ἐδήλωσε τῷ Μαυρικίῳ δοῦναι αὐτῷ ἐφ᾽ ἑκάστῳ ἀνδρὶ νόμισμα 

ἕν χαὶ τούτους λυτρώσασθαι. Τοῦ δὲ δὲ ἅν ἐνόσει φιλαργυρίαν 

μὴ καταδεξαμένου, ὁ Χαγάνος τὰ ἡμίση ἀπήτει, χαὶ υηδὲ τοῦ- 

τὸ εὐδοχήσαντος ποιῆσαι τοῦ βασιλέως, τὸ τρίτον ἐκεῖνος ἐζήτη- 

σεν" ἀλλὰ τὸν φιλόχρυσον δοῦναι ταῦτα οὐχ ἔπεισεν. Ὅθεν 
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χαὶ εἰς ὀργὴν ὁ βάρδαρος χινηθεὶς, πάντας ἀπέκτεινε, Τότε 
συνῆχεν ὁ βασιλεὺς τὸ ἑαυτοῦ πταῖσμα, χαὶ μετανοῶν ὁλοψύ- 

χως ἐδεῖτο τοῦ θεοῦ κατὰ τὸν παρόντα αἰῶνα δοῦναι τὴν δίκην, 
χαὶ τὴν ἀντέχτισιν τοῦ πταίσματος ἀπολήψεσθαι, ἀλλὰ μὴ 
εἰς τὸν μέλλοντα, καὶ πανταχοῦ δεήσεις ὑπὲρ τούτου τελεῖσθαι 

ἐκέλευσεν, ὥστε χαὶ τὸν φιλάνθρωπον Κύριον δὶ ὁράματος πλη- 

ρυφορῆσαι αὐτῷ, τυχεῖν τῆς αἰτήσεως ὅ δὴ καὶ γέγονε. Τοῦ 

γὰρ στρατοῦ δὶ ἐχκοπήν τινα ρόγας στασιάσαντος, καὶ Φωχᾶν 

τινα Στρατιώτην χεντυρίωνα βασιλέα ἀναγορεύσαντος,. ὁ Μαυ- 

ρίκιος ἀπογνοὺς φεύγει σὺν γυναικὶ καὶ τέκνοις, καὶ ὁ τύραν- 

νος εἰσέρχεται τὰ βασίλεια - καὶ ὁ Μαυρίκιος χαταλαμθάνεται 

τάχιον, καὶ εἰς τὸν ἐν Χαλκηδόνι τοῦ Εὐτροπίου λιμένα αὐ- 

τός τε χαὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ χρίμασιν οἷς οἷδε θεὸς χαρατο- 

μοῦνται, χαὶ πᾶσα ἡ γενεὰ αὐτοῦ μετὰ τῆς βασιλίσσης Κων- 

σταντίνας χαὶ τῶν θυγατέρων αὐτῆς παρὰ τοῦ τυράννου Φωχᾶ" 

χαὲ θάπτεται ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἁγίου μάρτυρος Μάμαντος πλησίον 

τοῦ τείχους, ὅν ἔκτισε Φαρασαμάνης ὁ εὐνοῦχος ὃ ἐπὶ τοῦ κοιτῶνος 

τοῦ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ. .᾿Εγράφη δὲ τῷ τάφῳ Μαυρικίου ταῦτα. 

Α΄δ᾽ ἐγώ ἡ τριτάλαινα καὶ ἀμφοτέρων βασιλέων, 

Τιδερίου θυγάτηρ, Μαυρικίου δὲ δάμαρ, 
« 

ἡ πολύπαις βασίλεια, καὶ ἡ δείξασα λοχείῃ 
« 3 

ὡς ἀγαθὸν τελέθει καὶ πολυχοιρανίη, 
7 

κεῖμαι σὺν τεχέεσσι καὶ ἡμετέρῳ παραχοίτῃ, ὃᾷ 
δήμου ἀτασθαλίῃ καὶ μανίᾳ στρατηγοῦ. 

Αἴ, αἵ, τῆς Νιόδης ἔμπνοος εἰμὶ νέκυς, 

τῆς Ἑχάθης ἔτλην πολὺ χείρονα, τῆς Ἰοχάστης" 

ναὶ, ναὶ, τὸν γενέτην- τὶ μάτην τὰ νεογνὰ ἔχτειναν, 

ἀνθρώπων καχίης μηδὲν ἐπιστάμιενα 
« ’ 

ἡμετέροις πετάλοις κατάσχιος οὐχ ἔτι Ῥώμη, 

ρίζα γὰρ ἐκλάσθη Θρηϊκίοις ἀνέμοις. 
- 

Θνήσχει δὲ Μαυρίκιος ὦν ἐτῶν ἑξήκοντα τριῶν. 

ΤΡ ΊΡΣΣΣ 
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Φωχκᾶς ὁ τύραννος ἔτη ὀκτώ" τούτῳ ἦν γυνὴ βασίλισσα 

᾿Λεοντία, (1) | καὶ θυγάτηρ Δομεντζία, ἥν ἔζευξε πρὸς γάμον 
Πρίσχῳ πατρικίῳ. Εἶχε δὲ καὶ ἀδελφοὺς δύο, Δομεντζίολον καὶ 

Κομεντζίολον, χαὶ ἀνεψιὸν Δομέντζολον. Οὗτος ὁ τύραννος φο- 

νιχώτατος ὦν, σχεδὸν πάντας τοὺς ἄρχοντας ἀπέκτεινε, καὶ 

ξένας κολάσεις ἐπί τε τῷ στρατῷ χαὶ τοῖς ἐν τῇ πόλει ἐπε- 

δείξατο, ὥστε πάντας δεδοικέναι τὸν ἄωρον θάνατον. Οὗτος 

χαὶ τὸν θαυμχστὸν στρατηγὸν τῶν Ρωμαίων Ναρσῆν πυρὶ κα- 

τενέπρησεν, ὅστις Ναρσῆς ἀνήγειρε τοὺς ναοὺς τόν τε τοῦ ἁγίου 

μάρτυρος Πρόδου, Ταράχου χαὶ ᾿Ανδρονίχου, χαὶ τοῦ ἁγίου 

Παντελεήμονος. 

Τούτου τῷ τρίτῳ ἔτει μετέστη τῶν τῇδε ὁ πατριάρχης 

Κυριαχὸς, καὶ χειροτονεῖται Θωμᾶς πατριάρχης Κωνσταντινου- 

πόλεως. 

Πρίσχος δὲ ὁ πατρίκιος, ὁ καὶ γαμθρὸς αὐτοῦ ὡς εἴρηται, 

ὁρῶν τὰς χαθ᾽ ἑχάστην τῶν ἀρχόντων παραλόγους σφαγὰς χαὶ 

τὸ φόνιον τοῦ Φωχᾶ, γράφει πρὸς Ἡράχλειον τὸν στρατηγὸν 

τῆς ᾿Αφριχῆς ἀποστεῖλαι χατὰ τοῦ τυράννου Ἡράχλειον τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ, χαὶ Νικήταν πατρίκιον τὸν υἱὸν Γρηγορᾶ τοῦ ὑπο- 

στρατήγου αὐτοῦ. Ὅ καὶ γέγονε. 

Τῷ δὲ ἕχτῳ ἔτει τοῦ Φωκᾶ τελευτᾷ ὁ πατριάρχης Θωμᾶς, 
χαὶ ἀντ᾽ αὐτοῦ καθίσταται ὁ συρογενὴς Σέργιος, ὁ γενόμενος 

ὕστερον αἱρετικός, καὶ ἐχράτησεν ἔτη χθ΄. 

ὋὉ δὲ Ἡράκλειος στόλῳ φθάσας τὴν Κωνοταντινούπολιν ἐξ 

Αἰ φρικῆς, καὶ τῷ τυράννῳ συνάψας πόλεμον, ἡττᾷ τοῦτον, καὶ 

ζῶντα λαθὼν χατασφάττει, ὄντα ἐτῶν ξγ΄. 

Ἡράκλειος ἔτη τριάκοντα ἕν, Καππαδόχης τὸ γένος" τούτῳ 

ἦν γυνὴ βασίλισσα Φαδία, ἥτις μετωνομάσθη Εὐδοχία, καὶ ἐξ 

(1) Ἔξ ἡμαρτημένης στοιχώσεως τοῦ χώδιχος ἣ συνέχεια φέρεται 

ἐν φύλλῳ 39, ἀντὶ 531. 
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αὐτῆς υἱὸς Κώνσταντῖνος χαὶ θυγάτηρ ᾿Επιφανία" καὶ τῆς Φχαθίας 
4 

τελευτησάσης, ἔγημε Μαρτίναν τὴν θυγατέρα Μαρίας τῆς ἀδελ- 

φῆς αὐτοῦ, ἐξ ἧς καὶ ἔτεκε τὸν Ἡρακλωνᾶν. 

᾿Ἐπὶ τούτου Χοσρόης ὁ τῶν Περσῶν βασιλεὺς πᾶσαν τὴν ᾿Ανα- 

τολὴν ἐληΐσατο" αὐτὸς δὲ τὸν υἱὸν Κωνσταντῖνον βασιλέα ποιήσας, 

χαὶ παραθέμενος αὐτόν τε καὶ τὴν πόλιν τῇ Θεοτόχῳ, χαὶ τῷ 

πατριάρχῃ Σεργίῳ, καὶ Βώνῳ τῷ πατριχίῳ, ἐξῆλθε διὰ θαλάσ- 

σὴς κατὰ Περσῶν, καὶ δὶ ἕξ χρόνων στρατολογήσας, καὶ εἰς 

τὰ τῶν Περσῶν βασίλεια ἐλθὼν, καὶ διχφόροις πολεμικαῖς συμ- 

πλοχαῖς τούτους χατὰ χράτος ἡττήσας, καὶ “ἀφανίσας, ὥστε 

χαὶ Χοσρόην φεύγοντα ὑπὸ τοῦ ἰδίου υἱοῦ ἀναιρεθῆναι, τὸ ζωο- 

ποιόν τε χαὶ τίμιον τοῦ σταυροῦ Κυρίου ξύλον εὑρὼν ἐκεῖσε 

χαὶ ἀνελόμενος εἰς Κωνσταντινούπολιν ἤγαγεν ἀλλὰ χαὶ τοὺς 

αἰχμαλώτους ὅσους εὗρεν ἐλευθερώσας, καὶ λείαν οὐδὲ ἀριθμη- 

τὴν εἰληφὼς ἐπανέστρεψεν. 

Ἔτι δὲ τοῦ βασιλέως ἐνδημοῦντος τῇ Περσικῇ, καὶ τοῦ 

στρατοῦ τῶν Περσῶν τῇ πόλει παρχχαθημένου ἐν Χαλκηδόνι, 

τοῦ Σκυθικοῦ τε ἔξωθεν τοῦ δυτιχοῦ τείχους τῆς πόλεως ἐπι- 

χειμένου, τῶν δὲ Ρωσικῶν μονοξζύλων εἰς πλῆθος διὰ τῆς θα- 

λάσσης ἐν Βλαχέρναις θαλασσομαχούντων, καὶ πάντων ἀπὸ συν- 

θήματος τῶν πολεμίων τὴν τοῦ θεοῦ πόλιν σπευδόντων συλῆσαι, 

οἱ ἐν τῇ πόλει πάντων ἀπογνόντες τῶν ἀνθρωπίνων βοηθημά- 

τῶν ἐπὶ μόνην καταφεύγουσι τὴν βεθαίαν ἡυιῶν καὶ ἀήττητον 

πρόμαχον, τὴν τὸν παντοδύναμον Ἰησοῦν Χριστὸν τέξασαν " 

χαὶ δὴ λαθόντες ὅ τε πατριάρχης Σέργιος καὶ ὁ βασιλεὺς Κων- 

σταντῖνος χαὶ Βῶνος ὁ πατρίκιος τὴν ἁγίαν εἰκόνα τῆς ΘΞο- 

μήτορος λιτανεύοντες μετὰ πάσης ἡλικίας τῶν τότε ἄνωθεν τοῦ 

τείχους περιήεσαν, χαὶ ἔχραζον τὸ Κύριε ἐλέησον. Ὁρώντων. 

δὲ τῶν πολεμίων αὐτοὺς καὶ διαχλευαζόντων, αἴφνης ὑπὸ σφο- 

δρᾶς καταιγῖδος ἡ θάλασσα χινηθεῖσα χαὶ ἀναθράσασα, ὅπαν- 

τα τὰ πλοῖα χατεπόντισεν αὔτανδρα, ὡς μηδὲ ἄγγελον ἐκ τού- 
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τῶν πρὸς τοὺς ἰδίους ἀνασωθῆναι. 'Τοῦτο ἰδόντες οἱ ἐν τῇ πόλει 

χριστιανοὶ, χαὶ διαθερμαθέντες τῇ πίστει, τὰς τῆς πόλεως πύλας 

ἀνέῳξαν, καὶ χατὰ τῶν βαρδάρων ἐξῆλθον, λίθοις καὶ ράδδοις 

τοὺς ἐχθροὺς χκαταχύόπτοντες. Οὕτω τῇ τοῦ θεοῦ χάριτι χαὶ 

τῇ τῆς Θεοτόχου πρεσθείᾳ τῶν τοσούτων βαρόάρων ἡ πόλις 

τότε ἐρρύσθη. ἜἜχτοτε οὖν εἰς μνήμην τοῦ θαύματος ἡ τῆς 

Α χαθίστου χατ' ἔτος ἐτυπώθη ψόλλεσθαι παννυχίς, τοῦ Σερ-- 

γίου συνταξαμένου τοὺς χατὰ στοιχεῖον, οὕς δὴ χαὶ Οἴχους 

λέγομεν, ὕμνους τῇ νικοποιῷ χαὶ ὑπερμάχῳ ἡμῶν. 

ὋὉ δὲ βασιλεὺς ἩἩρόκλειος ὑποστρέφων ἐξ Ἱεροσολύμων, εὗ- 

ρὲν ᾿Αθανάσιον τὸν Ἰακωδιτῶν ἀρχιερέα, δεινότατον καὶ καχοῦρ- 

γον, χαὶ λόγου κινηθέντος περὶ τῆς πίστεως, λέγει πρὸς τοῦτον 

ὃ βασιλεὺς, εἰ τὴν ἐν Χαλκηδόνι σύνοδον δέχῃ, πατριάρχην 
᾽ ’, δέος ᾽ Π δὲ ε ᾿ ἜΝ ε , ν. 

Αἰ ντιοχείας σὲ χαταστήσω. Ὁ δὲ, ὑποχριθεὶς χαὶ σχηματισά- 
, ε , . ἢ ’ , ᾽ μ τῷ 

μενος δέξασθαι, ὡμολόγησε μὲν τὰς δύο φύσεις ἐν Χριστῷ ἡνω- 
9 

μένας, ἠρώτησε δὲ πλασάμενος ἄγνοιχν περὶ τῶν ἐνεργειῶν καὶ 

τῶν θελημάτων πῶς δεῖ ταῦτα λέγειν ἐν τῷ Χριστῷ, διπλᾶ, 

ἢ μοναδιχά. δὲ Ὃ βασιλεὺς εἰπὼν ἀγνοεῖν, γράφει πρὸς τὸν Κων- 

'σταντινουπόλεως Σέργιον, ἐρωτῶν περὶ τούτων " προσχαλεσάμε- 

νος δὲ χαὶ Κῦρον τὸν Φάσιδος ἐπίσχοπον, χαὶ ζητήσας περὶ 
. )Φ ᾽ “ ἢ ᾽ ’ Α τ, ᾿ Α “- . 

“αὐτῶν [, εὑρεν ἀμφοτέρους, τὸν τὸ Σέργιον καὶ τὸν Κῦρον ὁμο- 

.φωνήσαντας, χαὶ μίαν φυσικὴν θέλησιν καὶ μίαν ἐνέργειαν ἐν 

Χριστῷ δογματίζοντας. Γνωρίζει τὰ περὶ τούτου καὶ τῷ πάπᾳ 
᾽ ἢ ε . Ἁ ε δὲ , ᾿Ὶ ε»ὔ ΠΑΝ ὥ 

Γωάννῃ ὁ βατιλεὺς " ὁ δὲ πάπας τοὺς ὑπ᾽ αὐτὸν συγκαλεσά- 

μενος ἐπισχόπους συνοδιχῶς τὸ τῶν ὑονοθελητῶν δόγμα ἀγε- 
θ Ἂ : Ν ς ’ “-- ΖΑ ν Α ς ε Ἢ λύ ; Ξ 

ἐμάτισεν- ὁμοίως πεποίηχε χαὶ ὁ Ἱεροσολύμων Σωφρόνιος. 

Τῷ δὲ χη τῆς βασιλείας Ἡρακλείου ἔτει θνήσκει ὁ συρο- 

γενὴς Σέργιος, καὶ χειροτονεῖται Πύρρος, ὁμόφρων τῷ Σεργίῳ 

μονοθελήτης, καὶ χρατεῖ ἔτη ἐν Καταισχυνθεὶς δὲ ὁ Ἡράχλειος 

ἐπὶ τῷ δόγματι, ὑποστρέψαι μὲν οὐχ ἠδουλήθη πρὸς τὸ ὀρθό- 

δοΐον, μὴ φέρων δὲ τοὺς ὀνειδισμοὺς τῶν ὀρθοδόξων ἀρχ!ερέων, 
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ἐξεφώνησεν ἴδιχτον διαλαμδάνον, μήτε μίαν, μήτε δύο ἐνερ- 

Ὑείας ὁμολογεῖν ἐπὶ τῷ Χριστῷ" ὅ καὶ γέλως ἔδοξε τοῖς τε 

ὀρθοδόξοις καὶ τοῖς αἱρετικοῖς. Αὐτὸς δὲ νόσῳ δεινὴ περιπε- 

σὼν θνήσχει ὦν ἐτῶν (ξςἼ 

Οὗτος ὁ βασιλεὺς ἀπογραφὴν ἐκέλευσε γενέσθαι, καὶ κην- 

σευθῆναι πᾶσαν τὴν τῆς Ρωμαϊκῆς ἐπιχρατείας γῆν, διὰ Φι- 

λαγρίου, καὶ Κουθικουλαρίου, καὶ Σακελαρίου. 

Κωνσταντῖνος ὁ υἱὸς ἫἩραχλείου μῆνας τέσσαρας οὗτος, 

ἔτι περιόντος τοῦ πατρὸς, ἐδχοίλευσε, χαὶ υἱὸν ἐγέννησεν ἐκ 

Γρηγορίας τῆς θυγατρὸς Νικήτα πατριχίου, Κώνσταντα. Θνή- 

σχει δὲ, ὥς φασιν, ὑπὸ Μαρτίνης τῆς βασιλίσσης φαρμαχθεὶς 

χαὶ τοῦ πατριάρχου Πύρρου. 

Ἡρχχλωνᾶς, ὁ υἱὸς Ἡραχλείου, καὶ Μαρτίνα ἡ τούτου μή- 

τὴρ, μῆνας ἕξ ἡ γὰρ θεία δίκη τάχιον μετῆλθεν αὐτοὺς " ἐπα- 

ναστᾶσα γὰρ ἡ σύγκλητος, τὴν γλῶτταν μὲν τῆς Μαρτίνης, 

τὴν δὲ τοῦ Ἡραχλωνᾷ ρίνα ἐχτεμόντες, ἀμφοτέρους ἐξώρισαν, 

Σὺν αὐτοῖς δὲ τὸν Πύρρον τῆς ἐκχλησίας ἀπώσαντο. Κώνστας 

δὲ ὁ υἱὸς Κωνσταντίου ὑπ᾽ αὐτῶν εἰς τὰ βασίλειχ ἀναθιθά- 

ζεται" χαὶ χειροτονεῖται Παῦλος πατριάρχης, καὶ αὐτὸς τῇ τῶν 

πρὸ αὐτοῦ δύο πατριαρχῶν αἱρέσει κεχρατημένος, χαὶ χρατεῖ 

ὁ ἀνόσιος ἔτη ιδ΄. 

Κώνστας ὁ υἱὸς Κωνσταντίου ἔτη χζ΄. Οὗτός, θερμὸς ὧν 

τῆς τῶν Μονοθελητῶν αἱρέσεως ὑπερασπιστὴς, πάμπολλα δεινὰ 

τοῖς ὀρθοδόξοις εἰργάσατο. Ὃ δὲ ἐχθληθεὶς τῆς πατριαρχείας 

Πύρρος εἰς Ῥώμην διαπλέων, συνοψίζεται κατὰ τὴν ᾿Αφρικὴν 

Μαξίμῳ τῷ ἐν ἁγίοις καὶ ὁμολογητῇ καὶ τοῖς ἐκεῖ ἐπισχόποις 

ὀρθοδοξοῦσιν, ὅς χαὶ αὐτὸν ἀπελέγξας καὶ πείσας, πρὸς τὸν τότε 

κάπαν Ῥώμης Θεόδωρον ἐξαπέστειλεν" εἰς δὲ τὴν Ῥώμην ἀπελ- 

θὼν ὁ Πύρρος, χαὶ λίόελλον ὀρθοδοξίας δεδωχὼς τῷ πάπᾳ ἐδέ- 

χθη" τῆς δὲ Ρώμης ἀναχωρήσας, χαὶ εἰς Ράδενναν ἐλθὼν, ὡς 

χύων ἐπὶ τὸν ἴδιον ἐπέστρεψεν ἔμετον. Ὅ μαθὼν ὁ πάπας, χαὶ 
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ποὺς αὐτοῦ συγχαλέσας ἀρχιερεῖς, τοῦ ἱερατιχοῦ τάγματος τοῦ- 

πον ἐξέωσε. Μάξιμον δὲ τὸν ἅγιον καὶ σοφώτατον ὁ βασιλεὺς 

πρὸς ἑαυτὸν μετακαλεσάμενος, χαὶ πολλὰ βιασάμενος, καὶ μὴ 

δυνηθεὶς μετασαλεῦσαι τῆς ὀρθοδόξου ὁμολογίας, πολλαῖς βα- 

σάνοις παρέδωχεν αὐτόν τε καὶ τοὺς δύο ᾿Αναστασίους, τοὺς φι 

αὐτοῦ μαθητὰς χαὶ τέλος ἀποτεμὼν τὴν θεόφρονα αὐτοῦ γλῶτ- 

ταν, καὶ τὴν δεξιὰν χεῖρα, ἐξορίζει, ὁμολογητὴν ἀποδείξας χαὶ 

μάρτυρα. Οὗτος καὶ ἄλλα μὲν πολλὰ περὶ θεοσεθείας χαὶ ἀρε- 

τῆς πλήρη σοφίας συνεγράψατο, χαὶ δὴ καὶ κατὰ τῶν Μονοθελη- 

τῶν πλεῖστα χαὶ ἐφθέγξατο καὶ συνέταξεν, ἅ χαὶ ἐγράφησαν πορὰ 10 

τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ ᾿Αναστασίου, καὶ ἡμῖν παρεδόθησαν. 

Τῷ δὲ δεχάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Κώνσταντος Παύλου 
ἀποδεδιωκότος, Πύρρος τὸ δεύτερον ἐπεσχόπησε μῆνας τέσσαρας" 

καὶ μετ᾽ αὐτὸν Πέτρος χειροτονεῖται πατριάρχης Κωνσταντινου- 

πόλεως, χαὶ χρατεῖ ἔτη ι6΄, ὁμόφρων τῷ Πύρρῳ καθεστηκὼς, 10 

καὶ ὁμόδοξος. Ὃ δὲ βατιλεὺς ἀκούσας ὅτι Μαρτῖνος πάπας 

Ῥώμης σύνοδον ἀθροίσας, τὴν τῶν Μονοθελητῶν ἀνεθεμάτισεν 

αἵρεσιν, ἀποστείλας ἐξώρισεν αὐτὸν εἰς Χερσῶνα, ἐν ἣ καὶ ἐτε- 

λειώθη. Τὸν δέ γε ἀδελφὸν Θεοδόσιον κτείνας, ἀπέρχεται εἰς 

Σικελίαν, βουλόμενος καὶ τὴν βασιλείαν εἰς Ῥώμην μετενεγ- 20 

κεῖν τὴν δὲ γυναῖκα καὶ τοὺς τρεῖς υἱοὺς χατέλιπεν εἰς Κων- 

σταντινούπολιν, Κωνσταντῖνον ὅν χαὶ βασιλέα χατέστησε, χαὶ 

Τιθέριον, χαὶ Ἡράκλειον. 

Τῷ δὲ εἰκοστῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ, τελευ- 

τήσαντος τοῦ χαχοδόξου Πέτρου, προχειρίζεται πατριάρχης Θω- 59ὅ 

μᾶς ὃ ὀρθόδοξος, ὅς χαὶ χρατήσας ἔτη δύο χαὶ μῆνας ζ' ἀπ:- 

Βίω, καὶ μετ’ αὐτὸν χειροτονεῖται Ἰωάννης, καὶ ἐχράτησεν ἔτη 

ἐξ. 

82. Ι Ὁ δὲ βασιλεὺς Κώνστας ἦν ἐν Σιχελίᾳ, ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ 

Κωνσταντῖνος ἐθασίλευεν ἐν Κωνσταντινουπόλει. Τότε καὶ 80 

Σχοώριός τις; στρατηγὸς ᾿Αρμένιος, τυραννήσας ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ, 
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πέμπει πρὸς Μαΐαν τὸν ᾿Αρράδων ἀρχηγὸν, Σέργιον δυναποστά- 
τὴν αὐτοῦ καὶ στρατηλάτην, αἰτῶν δοῦναι συμμαχίαν αὐτῷ.Γνοὺς 

δὲ τοῦτο ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος, πέμπει καὶ αὐτὸς πρὸς τὸν 
αὐτὸν Μαΐχν ᾿Ανδρέαν τὸν ἑαυτοῦ χουδιχουλάριον μετὰ δώρων, 
ὡς ἄν μὴ παράσχῃ βοήθειαν τῷ ἀποστάτῃ, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτῷ 
ὡς βασιλεῖ. Καταλαθὼν δὲ ᾿Ανδρέας ἐν Δαμασχῷ τὸν Μαΐαν, 
εὑρε τὸν Σέργιον προφθάσαντα " μηνυθεὶς δὲ καὶ εἰσελθὼν ᾿Αν- 
δρέας πρὸς τὸν Μαΐαν, εἴδε τὸν Σέργιον καθήμενον " ὁ δὲ Σέρ- 

γιος ἰδὼν τὸν ᾿Ανδρέαν, εὐθὺς ἐξανέστη. ᾿Ακούσας οὖν ὁ Νιαΐας 
τὰ παρὰ τοῦ βασιλέως μηνυθέντα, λέγει πρὸς τὸν ᾿Ανδρέαν " 
χαὶ ἀμφότεροι ἐχθροί ἐστε, καὶ τῷ πλείονα παρέχοντί μοι 

δίδωμι τὴν βοήθειαν. Ὃ δὲ ᾿Ανδρέας συνετῶς ἀπεκρίνατο" τὰ 

ἐλάττω παρὰ βασιλέως, χρείσσονά εἰσι τῶν παρὰ τοῦ ἀποστά- 

του πλειόνων " ὅμως τὸ δοχοῦν σοι ποίησον. Καὶ προσποιησάμε- 
νος ὁ Μαΐας σχέψασθαι, ἀπέλυσε τὸν ἄνδρα (γρ. ᾿Ανδρέαν) ἔξω" 
προσχαλεσάμενος δὲ τὸν Σέργιον λέγει τί ἐδειλίασας καὶ ἀνέστης; 

ἀλλ᾽ ἰδοὺ παραγγέλλω σοι, ἐὰν εἰσέλθῃ ὁ ᾿Ανδρέας, μὴ ἐγερθῇς, 

υηδὲ προσχυνγήσῃς αὐτῷ, ἐπεὶ οὐδὲν ἀνύε!:ς. Καὶ τῇ ἐπαύριον εἰσ- 

ελθόντος τοῦ ᾿Ανδρέου, χαὶ τοῦ Σεργίου χαθεζομένου, καὶ μη- 

δὲ ἐπιστραφέντος πρὸς αὐτὸν, περιδλεψάμιενος αὐτὸν ὁ ᾿Ανδρέας, 

ἔφη μετ᾽ ὀργῆς ἐὰν ζῶ, Σέργιε, δεῖξαί σοι ἔχω τίς εἰμὲ, Ὁ δὲ 

Σέργιος συντόμως ἀπεκρίθη: οὔτε ἀνὴρ, οὔτε γυνὴ εὐνοῦχος 

γὰρ ἦν. Παύσας οὖν ἀμφοτέρους ὁ Μαΐας, φησὶ πρὸς τὸν ᾿Αν- 

δρέαν" ὁ Σέργιος, ᾿Ανδρέα, τὴν ὅλην εἰσφορὰν τῶν δημοσίων 

ὑπισχνεῖται διδόναι μοι σὺ δὲ τί δίδως; εἰπέ. Καὶ ὁ ᾿Ανδρέας, 

βχθαί, εἶπε, τὸ σῶμα δοῦναι, χαὶ τὴν σκιὰν χατέχειν οὐ 

Φ2 ύναμαι" συμφώνησον λοιπὸν μετὰ Σεργίου, ἐγὼ δέ μετὰ τοῦ 

θεοῦ, ὡς δυνατωτέρου σου. Ταῦτα εἰπὼν ᾿Ανδρέας ἐξῆλθεν ἀπὸ 

Δαμασχοῦ ἐπὶ Μελιτηνὴν: ὡς δὲ χατέλαῦς τὴν ᾿Αράδισσον, 

περιτυγχάνει τῷ χλεισουροφύλαχι, μὴ συναπαχθέντι τῷ ἀπο- 

στάτῃ, χαὶ παραγγέλλει παρατηρῆσαι καὶ κρατῆσαι ὑποστρέ- 
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φοντα τὸν Σέργιον" ὅ καὶ μετ᾽ ὀλίγον γίνεται" καὶ ἀπάγεται 

Σέργιος πρὸς ᾿Ανδρέαν εἰς ᾿Αμνησίαν δέσμιος " χαὶ ἰδὼν αἴφνης 

τὸν ᾿Ανδρέαν, ρίπτει ἑαυτὸν εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ αἰτῶν ἐλεη- 

θῆναι. Ὁ δὲ φησι πρὸς αὐτὸν" σὺ εἴ ὁ ἐγχαυχώμενος τοῖς 

αἰδοίοις σου; ἰδοὺ καιρὸς ὅτε τὰ αἰδοῖα οὐκ ὠφελήσουσέ σε. 

Ταῦτα εἰπὼν χελεύει ἐχκοπῆναι αὐτοῦ τὰ αἰδοῖα, καὶ αὐτὸν 

ἀναρτηθῆναι ξύλῳ. ᾿Αλλὰ καὶ Σαδώριος μετ᾽ ὀλίγον τοῦ ἰδίου 

[ὑπποὺυ] κατενεχθεὶς, τὴν ἀθλίαν ψυχὴν ἀπέρρηξεν. 

ὋὉ δὲ βασιλεὺς Κώνοτας ἐν Σικελία ἐν βαλανείῳ λουόμε- 

νος ὑπό τινος ᾿Ανδρέου ἀναιρεῖται" καὶ ἀναθιοάζεται παρὰ τῶν 

ἐχεῖ ἀρχόντων εἰς τὴν βασιλείαν ἀνήρ τὶς Μιζίζιος ὄνομα" καὶ 

ἤχουσται τοῦτο ἐν Κωνσταντινουπόλει. 

Κωνσταντῖνος ὁ Πωγωνάτος, ὁ υἱὸς Κώνσταντος, ἔτη ιζ΄. 

Οὗτος ἀχούσας τὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ θάνατον, εὐθὺς εἰς Σι- 

χελίαν ἀπαίρει, καὶ συλλαδὼν τοὺς φονεῖς τοῦ πατρὸς, ἀναιρεῖ 

πάντας, χαὶ αὐτὸν τὸν ψευδοθασιλέα Μιζίζιον, ἀλλα δὴ καὶ 

τὸν ἐνδοξότατον πατοίχιον Ἰουστινιανὸν, τὸν πατέρα Γερμανοῦ, 

αὐτὸν δὲ τὸν Γερμανὸν εὐνούχισεν, ὅς ὕστερον ἐγεγόνει πατρι- 

ἄρχης . Πωγωνάτος δὲ ἐκλήθη, ὅτι ἀγένειος τῆς βασιλίδος τῶν 

πόλεων ἐξελθὼν, γενειήτης ἐπανῆλθε, τελειοπώγων. Οὗτος ὁ 

βασιλεὺς ὀρθοδοξότατος ἦν καὶ εὐσεθής" τοὺς δὲ ἰδίους ἀδὲελ- 

φοὺς Τιδέριον, χαὶ Ἡράχλειον, στασιάσαντας, ἐρρινοχόπησξε. Τού- 

τῷ ἦν γυνὴ βασίλισσα ᾿Αναστασία, καὶ υἱὸς ᾽Τουστινιανός. 

Τούτου τῷ πέμπτῳ ἔτει τῆς βασιλείας τελευτήσαντος τοῦ 

πατριάρχου ᾿Ιωάννου, γίνεται πατριάρχης Κωνσταντῖνος, . καὶ 

ἐχράτησεν ἔτη δύο. Καὶ τῷ ἑδδόμῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ 

θνήσχει ὁ Κωνσταντῖνος, χαὶ χειροτονεῖται Θεόδωρος, καὶ ἐπε- 

σχόπησεν ἔτη δύο. Καὶ τῷ ἐννάτῳ τῆς αὐτοῦ βασιλείας ἐξε- 

Ολήθη ὁ Θεόδωρος, καὶ ἀνάγεται εἰς τὸν θρόνον Κωνοταντι- 

νουπόλεως πατριάρχης Γεώργιος, καὶ ἦρξε τῆς ἐχκλησίας ἔτη 
«» “ - 
ἔς γαὶ μῆνας τρεῖς. 
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Δωδεχάτῳ δὲ ἔτει τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου, τρίτῳ δὲ 

τῆς πατριαρχείας Γεωργίου, ἔτει ἀπὸ κτίσεως κόσμου ἑξακι- 
σχ!λιοστῷ ρος΄ συνέστη ἡ ἁγία καὶ οἰκουμενιχὴ ἕκτη σύνοδος 

ἐν Κωνσταντινουπόλει παρὰ ἀρχιερέων ἑκατὸν καὶ ἑδδομήχον- 

τα, ὧν οἱ ἐπισημότεροι ᾿Αγάθων πάπας Ῥώμης | διὰ τοποτη-φ' 

ρητῶν Θεοδώρου χαὶ Γεωργίου πρεσθυτέρων καὶ Ἰωάννου δια- 

χόνου, Γεώργιος Κωνσταντινουπόλεως, Πέτρος ὁ ᾿Αλεξανδρείας 

διὰ τοποτηρητοῦ Πέτρου μοναχοῦ, καὶ Θεοφάνης ᾿Αντιοχείας 

ὑπὸ τῆς αὐυνόδου χειροτονηθεὶς προσφάτως, ὡς τοῦ πρὸ αὐ- 

τοῦ οἷα αἱρετιχοῦ χαὶ τῇ συνόδῳ ἀντιπίπτοντος χαθαιρεθέντος " 

πατριάρχης Ἱεροσολύμων δὲ οὐκ ἦν τότε, διὰ τὸ χατασχεθῆ- 

ναι τὰς ἐχεῖ πόλεις καὶ χώρας ὑπὸ τῶν Σαραχηνῶν. Συνῆλθον 

δὲ κατὰ Μονοθελητῶν, φημὶ δὴ Θεοδώρου τοῦ τῆς Φαρὰν ἐπι- 

σχόπου, ᾿Ονωρίου Ῥώμης, Κυρίλλου ᾿Αλεξανδρείας, Σεργίου, Πύρ- 

ρου, Παύλον καὶ Πέτρου, Κωνσταντινουπόλεως γεγονότων ὡς 

δεδήλωται πατριαρχῶν, ἔτι δὲ Μαχαρίου τοῦ ὀνομασθέντος ᾿Αν- 

τιοχείας προέδρου, καὶ Στεφάνου τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ, καὶ Πο- 

λυχρονίου τοῦ νηπιόφρονος γέροντος, τοῦ νεχροὺς ἐγείρειν ἐν τῇ 

τοιαύτῃ πλάνῃ τῆς αἱρέσεως μεγαλορρημονήσαντος, ἀδείας τς 

τυχόντος, χαὶ ἐν τῷ μὴ ἐγεῖραι μειζόνως τὴν βλασφημίαν τῆς 

οἰχείας αἱρέσεως θριαμδεύσαντος. ᾿Εχύρωσε δὲ ἡ τοιαύτη σύ- 

νοδος τοὺς ὀρθοδόξους πιστεύειν χαὶ ἀνομολογεῖν δύο θελήμα- 

τὰ φυσικὰ καὶ θελήσεις, καὶ δύο ἐνεργείας ἔχειν μετὰ σάρκωσιν 

τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν. Ὃ δὲ βασιλεὺς Κωνοταν- 

τῖνος χαὶ αὐτὸς τῇ συνόδῳ συνεδριάσας, χαὶ βεδαιώσας τὰ 

δόξαντα, τοὺς ἱεροὺς ἐπισκόπους εἰς τὰ ἴδια ἐξαπέστειλε. 

Τούτου τῷ ιβ΄ ἔτει τῆς βασιλείας θνήσχει ὁ πατριάρχης 

Γεώργιος, καὶ ἀνήχθη ὁ πρὸ αὐτοῦ Θεόδωρος πάλιν εἰς τὸ πα- 

τριαρχεῖον, χαὶ ἦρξεν ἔτη τρία. Καὶ μετ᾽ ὀλίγον θνήσχει ὁ βα- 

σιλεὺς Κωνσταντῖνος. 
᾽ “Ὁ ᾽ Α ς «Χ ; ’ τ ε , 

Ιουστινιανὸς ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη ι΄. Οὗτος ὅ βασιλεὺς χτίζει 
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πὸν μέγαν τρίκλινον ἐν τῷ παλατίῳ τὸν λεγόμενον ᾿Ιουστινιά- 

γειον- ὠμότατος δὲ ἦν καὶ φονεὺς καὶ ἀσύμοουλος. 

Τούτου τῷ δευτέρῳ ἔτει τοῦ πατριάρχου Θεοδώρου πρὸς 

θεὸν ἀναλύσαντος, χειροτονεῖται Παῦλος Κωνσταντινουπόλεως 

καὶ κρατεῖ τοῦ πατριαρχείου ἔτη ἑπτά. ᾿Επὶ τούτου γέγονε 

καὶ ἑτέρα σύνοδος ἐν τῷ παλατίῳ τῷ οὕτω πως καλουμένῳ 

Τρούλῳ, ἥτις ἐπεχύρωσε μὲν τὰς ἕξ ἁγίας οἰκουμιενιχὰς συνό- 

δους, ἐξέθετο δὲ προστάξει βασιλικῇ καὶ ἱεροὺς κανόνας, οἵ καὶ 

ἐδέχθησαν τῇ ἁγίᾳ ἐχχλησίᾳ σὺν τοῖς λοιποῖς θείοις κανόσι. 

Λέγεται δὲ ἡ τοιαύτη σύνοδος Πενθέκτη, ἐπείπερ τὴν πέμπτην 

καὶ ἕκτην, τὰς ἁγίας συνόδους, ἐπεκύρωσε, καὶ τὸ ἐνδέον αὐ- 

ταῖς ὅσον εἰς κανόνων ἔχθεσιν ἀνεπλήρωσς. 

Τῷ δὲ ἐννάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ τελευτᾷ ὁ πα- 

πριάρχης Παῦλος, καὶ χειροτονεῖται ἀντ᾽ αὐτοῦ Καλλίνιχος, χαὶ 

ἀρχιερατεύει ἔτη ιβ΄, Τῷ δὲ βασιλεῖ τούτῳ δέκατον ἔτος ἐν 

τῇ ἀρχῇ ἀνύοντι, αἴφνης νυχτὸς ἐπανίσταται ἀνήρ τις τῶν πὰ- 

τριχίων Λεόντιος ὄνομα, χαὶ τὸ πλῆθος ὑφ᾽ ἑαυτὸν συναθροίσας 

τῆς Πόλεως, χρατεῖ μὲν τῆς βασιλείας, πάντων ὁμοφρονησάντων 

διὰ τὸ πρὸς τὸν Ἰουστινιανὸν μῖσος, ἐξάγει δὲ τὸν ᾿Ιουστινια-. 

νὸν, καὶ τῆς ρινὸς στερήσας, ἐξορίζει εἰς Χερσῶνα. 

Λεόντιος ἔτη τρία ἐπὶ τούτου ᾿Αρραύες τὴν ᾿Αφριχὴν 

παρέλαθον. Ὁ δὲ βασιλεὺς στέλλει ᾿Ιωάννην τινὰ πατρίκιόν 

μετὰ στόλου πολλοῦ χατὰ τῶν ᾿Αρράθων, ὅς καὶ παραγενό- 

ὑξνο: ἐχεῖσε, τρέπει τε τούτους, χαὶ τὴν τῆς ᾿Αφρικχῆς χώραν 

πάλιν ὑπὸ τὴν Ῥωμαϊκὴν ἀρχὴν ἤγαγεν. ᾿Αλλ’ ἐκεῖνοι μείζονι 

στόλῳ τάχιον ἐπαναστραφέντες, τὸν τε Ῥωμαϊχὸν δτόλον ἔτρε- 

ψαν καὶ ἀπεδίωξαν, ὑφ᾽ ἑαυτοὺς δὲ χαὶ τὴν ᾿Αφρικὴν ἐπανή- 

γαγον. Τὰ γοῦν τοῦ βασιλιχοῦ στόλου πλήθη μὴ φέροντα τὴν 

τῆς ἥττης αἰσχύνην, ἐπὶ Κρήτην ἐλθόντες, εἰς ἀποστασίαν χαὶ 

τυραννίδα ἐτράπησαν. Καὶ δὴ αὐτῶν ἕνα τινὰ προστησάμενοι 

εἰς βασιλέα, ᾿Αψίμαρον χαλούμενον͵ ὥρμησαν χατὰ τῆς Κων- 
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σταντινουπόλεως" ὅστις μετ᾽ ὀλίγον χαταλαοὼν χαὶ παραχαθίσας 

τῷ οἰχείῳ στόλῳ, προδοσίας γεγονυίας διά τινος, ἀπονητὶ τῆς 

τε Πόλεως ἐγχρατὴς γίνεται, χαὶ τῆς βασιλείας ἐπιλαμθάνε- 

ται. Καὶ ὁ γυδαῖος τοῦ στόλου λαὸς εἰς τοὺς τῶν Πολιτῶν 

ἐμπεσὼν οἴκους παντελῶς τούτους ἐγύμνωσε. Τὸν δὲ βασιλέα 

Λεόντιον συλλαθὼν ὁ ᾿Αψίμαρος, καὶ ρινοκοπήσας, ἐν τῇ τοῦ 

Δαλμόάτου φυλαχῇ χαθείργνυσιν. 

᾿Αψίμαρος ἔτη ζ΄. Οὗτος τὸν υἱὸν τοῦ πατριχίου Νικηφόρου 

Φιλιππιχὸν, τὸν χαὶ Βαρδάνην, ὀνειροπολούμενον ὑπό τινων 

βασιλεύσειν ἀκηχοὼς, εἰς Κεφαλληνίαν ἐξώρισε. 

Τοῦ δὲ Ρινοτμήτου Ἰουστινιανοῦ ἐν Χερσῶν: διάγοντος, γχαὶ 

προφοιδαζομένου ὡς μέλλει πάλιν τῆς βασιλείας ἐπιλαδέσθαι, 

πτοηθέντες οἱ οἰκήτορες τὸν ἐκ τοῦ βασιλέως χίνδυνον, ἐθου- 

λεύσχντο τοῦτον ἤ ἀνελεῖν, ἥ πρὸς τὸν ᾿Αψίμαρον ἀποστεῖλαι " 

αὐτὸς δὲ γνοὺς τὴν ἐπιοουλὴν, [ἐδυνήθη ἐχφυγεῖν, χαὶ εἰς τὺφ.᾿ 

Δάρας ἐχδοαμὼν, τῷ τῶν Χαζάρων ἀρχηγῷ Χαγάνῳ προσέρχεται, 

χαὶ πολλὴ τιμῇ χαὶ θεραπείᾳ ὑπ’ αὐτοῦ προσεδέχθη. Καὶ δὴ 

ὃ Χαγάνος αὐτὸς τὴν ἑαυτοῦ ἀδελφὴν Θεοδώραν πρὸς γάμον 

τούτῳ ἐξέδοτο, μεθ᾽ ἧς ἔτεχεν υἱὸν Τιδέριον " καὶ μετ᾽ ὀλίγον 

αἰτήσας ἀπῆλθεν εἰς Φαναγουρίαν, κἀκεῖ διέτριθς μετὰ τῆς 

γυναιχὸς. Ταῦτα μαθὼν ὁ ᾿Αψίμαρος, γράφει πρὸς τὸν Χαγάνον, 

ἤ ζῶντα δέσμιον ἸἸουστινιανὸν ἀποστεῖλαι πρὸς αὐτὸν, ἢ τὴν 

χεφολὴν αὐτοῦ. Ὁ δὲ Χαγάνος τῇ τῶν ὑποσχεθέντων ἐπιθυ- 

μία πεισθείς, βουλεύεται κατὰ Ἰουστινιανοῦ " χαὶ δὴ πέῤπει τινὰς 

τῶν οἰχείων πρὸς ὑπουργίαν τοῦ φόνου ἑτοίμους, ὑποχριθησο- 

μένους φυλακὴν μᾶλλον αὐτοῦ. Γνοὺς δὲ χαὶ ταύτην ᾿Ἴουστι- 

στινιανὸς τὴν ἐπιθουλὴν ἀπό τινος δούλης τῇς γυναιχὸς, αὖ- 

τοὺς μὲν τόξου νευρᾷ ἀποπνίγει, τὴν δὲ Θεοδώραν εἰς Χαζα- 

ρίαν ἐκπέμπει" αὐτὰς δὲ φυγὼν διὰ μιχροῦ σκάφους, καὶ δυνη- 

θεὶς ἀπὸ Χερσῶνος τοὺς ἑαυτοῦ φίλους ὑποχλέψχι, λάθρχ διέδη 

τὸν Φόρον, καὶ παρελθὼν τὰ Νεχρόπυλα, κλύδωνι περιπεσὼν 
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χαλεπῷ, ἔμελλε κινδυνεύειν μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ. Μυάχης δέ 

τις οἰκεῖος αὐτῷ, ἀπογνοὺς τὴν σωτηρίαν, λέγει πρὸς αὐτὸν, 

1 δοὺ ἀποθνήσκεις, δέσποτα" ὑπόσχου τῷ θεῷ, ἵνα, ἐὰν ἀπο- 
δώσῃ σοι τὴν βασιλείαν σου, μηδένα τῶν ἐχθρῶν σου λυπή- 

σῆς. Ὁ δὲ θυμωθεὶς λέγει πρὸς αὐτὸν ἐνταῦθα μὲν καταπον- 

τισάτω Κύριος, εἰ φείσομαί τινος ἐξ αὐτῶν. ᾿Αχινδύνως δὲ τὸν 
χλύδωνα διελθὼν, εἰσῆλθεν εἰς τὸν ποταμὸν Δάννουδιν, χαὶ 
ἀποστείλας Στέφανόν τινα τῶν οἰκείων αὐτῷ πρὸς Τέρδουλιν 
τὸν ἄρχοντα Βουλγαρίας, ὑπισχνεῖται μὲν αὐτῷ πολλὰ, αἰτεῖται 

᾿ Ὁ τ Γ ΕΞ 3 ᾽ Ὁ Ε 5 ΙΝ Ἐν ᾽ ΡΨ δὲ Οοήθειαν λοθεῖν παρ᾽ ἀὐτοῦ εἰς ἐπανάληψιν τῆς αὐτοῦ βα- 
σιλείας. Τέρθουλις δὲ μετὰ πολλὴς αὐτὸν προσεδέξατο τιμῆς, 
» Ε φ᾽ ᾧ καὶ ἀμφότεροι δὶ ὅλου ἐνιαυτοῦ ὀχυρότατα ὁπλισάμενοι, 
εἰς Κωνσταντινούπολιν ὥρμησαν" χαὶ παρὰ τῇ πύλῃ Χαρδίου 
τρεῖς προσχαρτερήσαντες ἡμέρας, ὑπὸ τῶν Πολιτῶν μᾶλλον ὑδρί- 

ζοντο. Τότε ᾿Ιουστινιανὸς ὀλίγους τῶν δὺν αὐτῷ παραλαθὼν 

γυχτὸς διὰ ἀγωγοῦ ἔσωθεν τοῦ τείχους εἰσῆλθεν εἰς τὸν λε- 
γόμενον τόπον Δεύτερον᾽ καὶ τὴν Πόλιν εὐθὺς παραλαμθάνει, 
καὶ τῆς βασιλείας ἐγχρχτὴς πάλιν γίνεται. 

Ἰουστινιανὸς ὁ Ρινότμητος τὸ δεύτερον ἔτη ἕξ, Οὗτος ἡ- 
νίχα τῆς βασιλείας ἐπέθη τὸ δεύτερον, Τ᾿έοδουλιν μὲν χαὶ τὸν 

ἐκείνου στρατὸν λίαν θεραπεύσας εἰς τὰ ἴδια πέμπει, ᾿Αψίμα-- 

ρον δὲ χαὶ Λεόντιον συλλαθὼν, κτείνει, τοὺς δὲ τῆς συγκλή- 

του ἄρχοντας ἀνεσχολόπισε, τὸν δὲ πατριάῤχην Καλλίνιχον 

τυφλώσας εἰς Ρώμην ἐξώρισεν" ἐκ δὲ τοῦ Πολιτιχοῦ χαὶ στρα- 

τιωτιχοῦ τάγματος πλῆθος καὶ ἀριθμοῦ χρεῖττον ὠμῶς ἐθχνά- 

τωῶσεν. ᾿Αποστείλας δὲ καὶ εἰς Χαζαρίαν ἤγαγε τὴν ἑαυτοῦ 

γυναῖκα Θεοδώραν, χαὶ τὸν υἱὸν Τιθδέριον. 

Τότε τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ βασιλείας προχειρίζεται 

πατριάρχην Κῦρον, μοναχὸν καὶ ἔγχλειστον, ὃς καὶ χρατεῖ ἔτῃ 
« 

ἕξ. Τοῦτον δὲ φασὶν ἐξοριζομένῳ τῷ Ιουστινιανῷ χαὶ διὰ τῆ: 
«“ 

Αἰμαστρῖδος διερχομένῳ, ὅθεν ὁ Κῦρος ὥρμητο, ἔγκλειστος ὧν 

ΔΘ ς: 

ἈΦ: ὧτ 
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τότε χαὶ προφητιχῷ διαλάμπων χαρίσματι, προειπεῖν αὐτῷ τὴν 

ἐχ δευτέρου εἰς τὴν βασιλείαν ἀνάδασιν " διὸ καὶ πατριάρχην 

αὐτὸς τοῦτον χατέστησεν. 

Εἰς μνήμην δὲ ἐλθὼν τῆς τῶν ἐν Χερσῶνι ἐπιθουλῆς, ἀ- 

πέστειλε χατ᾽ αὐτῶν Στέφανον χαὶ Μαῦρον τοὺς πατρικίους 

σὺν μεγάλῳ στόλῳ χαὶ πλοίοις ἀναρι)μήτοις ὥστε πᾶσαν ἡλι- 

χίαν τῶν ἐκεῖ ἀνθρώπων ἀφειδῶς ἀπολέσαι, Ἠλίαν δὲ τὸν αὐ- 

τοῦ σπαθάριον ἄρχοντα ἐχεῖσε καταλιπεῖν. Οἱ δὲ καταλαθόν- 

τες εἰς Χερσῶνα, χαὶ τὰ ἐχεῖ χάστρα παραλαθόντες, τοὺς ἐκεῖ 

πάντες ἀνηλεῶς ἐφόνευον, μόνον τῶν μειραχίων φειδόμενοι. 

Ο' δὲ βασιλεὺς τὴν τῶν νέων σωτηρίαν ἀχηκοὼς γράφει τά- 

χιον πρὸς αὐτὸν ἐπαναστρέφειν τὸν σύμπαντα στόλον. Τούτου 

οὖν ἐπανερχομένου καὶ κλύδωνι σφοδρῷ χαὶ δεινῷ ναυαγίῳ πε- 

ριπεσόντος, λέγεται ὑπὲρ τὰς ἑδδομήκοντα τρεῖς χιλιάδας ἀ- 

ποπνιγῆναι τῷ βυθῷ, χαὶ ὀλίγους πάνυ ἐπαναστρέψαι. Καὶ ὁ 

βασιλεὺς ἕτερον ἐξοπλίζει στόλον, καὶ πέμπει καὶ σὺν αὐτῷ 

Φιλιππιχὺν τὸν χαὶ Βαρδάνην, ἄρτι τῆς ἐξορίας ἀνχχαλεσάμε- 

νος, παραγγείλας πάντας τοὺς ἐν Χερσῶνι καταλειφθέντας ἀ- 

ποχτεῖναι, χαὶ τὴν γῆν ἀροτριᾶσαι. ᾿Αλλὰ τούτων ἐκεῖσε φθα- 

σάντων, χαὶ τὴν βασιλικὴν ἐντολὴν τοῖς ἐχεῖσε γνωρισάντων, 

γίνεται στάσις" χαὶ κοινῇ [ συνδιασχεψάμενοι ὅ τε Ἠλίας ὁφ' 

Χερσῶνος ἄρχων καὶ ὁ Βαρδάνης, στέλλουσι πρὸς Χαγάνον αἰ- 

τοῦντες λχὸν εἰς φυλαχὴν αὐτῶν χαὶ βοήθειαν. ᾿Αλλ᾽ ὁ Ἰου- 

στινιανὸς χαὶ τοῦτο ἀναμαθὼν, ἐχπέμπει μετὰ ὀλίγων δρομώ- 

νῶν τὸν λογοθέτην Γεώργιον, Ἰωάννην τὸν ἔπαρχον, καὶ Χοι- 

στοφόρον, σὺν ὁπλίταις τριακοσίοις, ὥστε πρὸς αὐτὸν ἀγαγεῖν 

τόν τε ᾿Ηλίαν χαὶ τὸν Φιλιππιχόν- οὗς οἱ Χερσωνῖται δόλῳ 

πείσαντες χαὶ χρατήσαντες ἀπέκτειναν" τὸν δὲ Φιλιππικὸν 

βασιλέα ἀναγϑρεύουσι. Γνοὺς δὲ καὶ τοῦτο ᾿Ιουστινιανὸς ἕτε- 

ρον στόλον κατ᾽ αὐτῶν ἐξέπεμψε μετὰ πολλοῦ στρατοῦ οὗ 
. καὶ τὰ ἐχεῖσε χαταλαθόντες, καὶ μὴ ἰσχύσαντες τὰ χελευό- 
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μενοι ἀνύσαι, χαὶ διὰ τοῦτο πτοούμενοι τὴν ὑποστροφὴν, τὸν 

Φιλιππικὸν καὶ αὐτοὶ βασιλέα εὐφήμησαν, καὶ συμπαραλαθόν- 

τὸς αὐτὸν, ὁ σύμπας τοῦ στόλου στρατὸς πρὸς τὴν Κωνσταν- 

τινούπολιν ἐξώρμησεν. Ἰουστινιανὸς δὲ τὴν βραδυτῆτα εἰς οἰω- 

γὸν οὐκ ἀγαθὸν λογισάμενος, αὐτὸς ἐχεῖνος μετὰ πολλοῦ στρα- 

τοῦ πεζῇ πρὸς Σινώπην ἀπέρχεται, ὡς ἐκεῖθεν μαθησόμενος 

ἀχριθέστερον τὰ πραττόμενα. Καὶ δὴ ὁρᾷ τὸν ὅλον στόλον 

πρὸ Κωνσταντινουπόλεως διαπεραιούμενον ἀνέμῳ αἰσίῳ, καὶ 

εὐθὺς ὡς τάχους εἶχεν ἀρροχον χαὶ αὐτός. ᾿Αλλὰ φθάνει 

Φιλιππιχὸς προχατασχὼν τὴν Κωνσταντινούπολιν, χαὶ σὺν αὐ- 

τῇ καὶ τὴν βασιλείαν. 

᾿Ιουστινιανὸς δὲ ἀντιχρὺ τῆς πόλεως περὶ τὸν Δαματρὺν 

στρατοπεδεύεται. Φιλιππιχὸς δὲ πρὸς μὲν τὸν Ἰουστινιανὸν 

Η᾽ λίαν πέμπει μετὰ στρατοῦ" ὃς χαταλαδὼν αὐτὸν, καὶ τὸν 

σὺν αὐτῷ πείσας λαὸν τῷ Φιλιππικῷ προσδραμεῖν, καὶ συμ- 

παθείας τυχεῖν, μόνον ἐκεῖνον ὑπολειφθέντα ἐπιδραμὼν χαὶ 

χρατήσας, οἰκείαις χερσὶν ἐκαρατόμησεν. Εἰς δὲ Τιδέριον τὸν 

τούτου υἱὸν Μαῦρον τὸν πατρίκιον ὁ Φιλιππιχὸς ἐκπέμπει, 

χαὶ ὃς χαταλαδὼν τὸ παιδίον σὺν ᾿Αναστασίᾳ τῇ μάμμῃ" ἡ 

γὰρ μἡτὴρ Θεοδώρα προετεθνήχει" τοῦ ἐν Βλαχέρναις οἴχου τῆς 

Θεομήτορος τῷ θυσιχστηρίῳ προσπεφευγὺὸς, ἐχεῖθεν ἁρπάσας͵ 

χαὶ ἐν τῷ τῆς πόλεως τείχει ἐξαγαγὼν, τῇ τῆς πύλης φλιᾷ 

προσαράσσει, χαὶ τὴν κεφαλὴν ἐκ τῶν τριχῶν ὀπίσω τείνας, 

ὡς πρόδατον τῇ μαχαίρᾳ ἀπεχεφάλισε. 

Φιλιππικὸς, ὁ καὶ Βαρδάνης, ἔτη δύο. Οὗτος αἱρετιχὸς ὧν 

Κῦρον τὸν πατριάρχην τῆς ἐκκλησίας ἐξώθησε, καὶ ἀναθιδάζεται 

τῷ πατριαρχείῳ ᾿Ιωάννης τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ, 

ὁμόδοξος αὐτῷ, καὶ χρατεῖ ἔτη τρία. Καὶ τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς 

βασιλείας αὐτοῦ ἐπισκόπους ἀθροίσας ἀναθεματίζει τὴν ἁγίαν 

Γν σύνοδον. Καὶ τῷ αὐτῷ ἔτει ὁ τρισάθλιος τῆς τε βασιλείας 

ξέπεσε, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξεκόπη ὑπὸ τῶν συγχλητιχῶν. 
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᾿Αρτέμιος, ὁ καὶ ᾿Αναστάσιος, ἔτη δύο’ τοῦτον ἡ σύγχλη- 

τος ἀθροισθεῖσα καὶ προχρίνασχ βασιλέα κατέστησε, πρωτα- 

σηχρῆτις τότε ὄντα" ὃς λόγιος ὧν χαὶ συνετὸς, τῶν πραγμιά- 

των δραστικώτερον ἥπτετο, καὶ ἐπεμελεῖτο τῆς πολιτείας, καὶ 

τοὺς τὸν Φιλιππικὸν ἐκτυφλώσαντας ἐτιμωρήσατο. 

Τῷ δὲ δευτέρῳ ἔτει, κατάγει τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου 

τὸν Ἰωάννην, καὶ ὑξετατίθεται παρ᾽ αὐτοῦ Γερμανὸς ὁ Κυζίχου 

ἐπίσχοπος, εὐνοῦχος, εἰς τὸ εἶναι πατριάρχης Κωνσταντινου- 

πόλεως, καὶ ἐπεσχόπησεν ἔτη ιε΄. 

Ὁ δὲ βασιλεὺς ᾿Αρτέμιος ἀχηχοὼς παρὰ "τῶν Σαραχηνῶν 

ἐξαρτίζεσθαι πλοῖα πρὸς ναυμαχίαν τῶν Ρωμαίων, πέμπει τὸν 

ἴδιον στόλον χατ᾽ αὐτῶν Ἰωάννῃ τινὶ παραδοὺς διακόνῳ τῆς 

ἐκχλησίας: τὸν δὲ, ἐχεῖσε ἀποπλεύσαντα, στασιάσχς ὃ στόλος 

ἀναιρεῖ χαθ᾽ ὁδὸν, καὶ διεοχγόμενοι τὸ ᾿Ατρχμύτιον εὑρίσκουσί 

τινα φορολόγον ὀνόματι Θεοδόσιον, ἀπράγμονά τε καὶ ἀφελῆ, 
καὶ ἁρπάσαντες βίᾳ ἀναγορεύουσι βασιλέα, καὶ εἰς τὴν Πόλιν 

μετὰ ταῦτα ἤλαυνον. Μαθὼν δὲ ταῦτα ᾿Αρτέμιος, τὴν μὲν 

Πόλιν ἐξησφαλίσατο ἰδίῳ στόλῳ, αὐτὸς δὲ ἐξελθὼν ἐν Νικαία 

τὰ αὐτῷ συνοίσοντα ἔπραττεν. Ὁ δὲ τοῦ Θεοδοσίου στόλος 

ἐληλυθὼς, ἀπεχρούσθη μὲν πρὸς καιρὸν ὑπὸ τῶν τοῦ ᾿Αρτεμίου, 

χαὶ ναυμαχίαι ἦσαν συχναὶ ἐπὶ μῆνας ἕξ’ ὕστερον δὲ χκαθυ- 

περτερήσας ὁ τοῦ Θεοδοσίου λαὸς, προσώχειλε τῷ νεωρίῳ τῆς 

Πόλεως, καὶ διὰ προδοσίας τῶν τὰ τείχη φυλαττόντων, τὴν 

Πόλιν εἰσέδυ, καὶ τοὺς τῶν Πολιτῶν οἴχους τῶν ἰδίων ἐχένω- 

σε’ χαὶ οὕτως τῶν βασιλείων ὁ Θεοδόσιος γέγονεν ἐγχρατής. 

Θεοδόσιος ἔτος ἕν᾽ οὗτος λόγον ἀπαθείας τῷ ᾿Αρτεμίῳ, 

[δίδωσι] χαὶ ὡς ἀποχαρέντα διατηρήσας ἀολαθῆ, εἰς Θεσσαλο- 

νίχη" ἐξώρισε. 

Λέων δὲ ὁ Ἴσαυρος, πατρίκιος ὧν, καὶ στρατηγὸς τοῦ ᾿᾽Α- 

νατολιχοῦ τότε παρὰ ᾿Αρτεμίου προδληθεὶς, οὐχ ὑπετάγη τῷ 

Θεοδοσίῳ, ἀλλὰ τὸν ὑπ᾽ αὐτὸν λαὸν ἀθροίσας“ ἐτυράννησεν, ἔ- 
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χὼν εἰς τοῦτο συνεργὸν ᾿Αρτάθαδδον τὸν ᾿Αρμενιαχῶν στρατη- 

γὸν, ᾧ καὶ τὴν ἑχυτοῦ θυγατέρα εἰς γάμον χκατηγγύησε. Θεο- 

δόσιος δὲ τῆς βασιλείας τῷ Λέοντι παραχωρεῖ, καὶ κληρικὸς 

γεγονὼς, τὸν ἅπαντα βίον αὐτοῦ ἡσύχως διήνυσε. 

Ι Λέων ὁ Ἴσαυρος, ὁ Εἰχονομάχος, ἔτη κδ΄, Οὗτος τῆς βα- 

σιλείας ἐπιτυχὼν, ᾿Αρτάθδασδον μὲν τὸν γαμόρὸν αὐτοῦ κου- 

ροπαλάτην ἐτίμησς " τίκτει δὲ χαὶ υἱὸν ἐκ Μαρίας τῆς αὐτοῦ 

γαμετῆς τὸν μιαρὸν Κοπρώνυμον, ὃν χχὶ Κωνσταντῖνον ὠνό- 

μασεν. ᾿Αλλὰ καὶ ᾿Αρτέμιον τὸν προδεδασιλευχότα πρὸς τὸν 

ἄρχοντα Βουλγαρίας ἐλθόντα, καὶ μετὰ πολλοῦ πλήθους κατ᾽ 

αὐτοῦ ἐπελθόντα ὑπὸ τοῦ Βουλγαριχοῦ ἔθνους δώροις προδο- 

θέντα, ἀνεῖλε μετὰ τῶν συναποστατησάντων αὐτῷ ἀρχόντων. 

Οὗτος ὁ βδελυρὸς βασιλεὺς μὴ φέρων ὁρᾶν τὸν Κύριον ἡ- 

μῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν εἰκόνι, τῷ δεκάτῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ 

τυραννίδος πάσας καθαιρεῖ τὰς ἁγίας εἰκόνας τοῦ τε σωτῆρος 

ἁμῶν χαὶ θεοῦ χαὶ τῆς αὐτοῦ μητρὸς χαὶ Θεοτόχου, καὶ τῶν 

ἁγίων, εἰδώλων τύπους τολμήσας ἀποφθέγξασθαι αὐτὰς ἀπο- 

σώζειν. 

Καὶ τῷ τρισχαιδεχάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐξωθεῖ 

τὸν πατριάρχην τὸν ἅγιον Γερμανὸν, μὴ πεισθέντα τῇ καχο- 

τροπίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ χαὶ ἐλέγχοντα καὶ ὀνειδίζοντα αὐτὸν, ὡς 

αἱρετικὸν, χαὶ ἀνάγεται εἰς τὸ πχτριαρχεῖον ᾿Ανχστάσιος ὁ τοῦ 

τυράννου ὁμόδοξος, καὶ ἐπεσχόπησεν ἔτη χ᾽ καὶ δ΄, 

Λέγεται δ᾽ οὕτω τὸν μιαρὸν τοῦτον τύραννον εἰς τὴν τῶν 

Εἰχονομάχων αἵρεσιν ὀλισθῆσαι. Δύο τινὲς Ἑόδραῖοι, τούτοις 

δ᾽ ἀεὶ τὸ χριστομαχεῖν περισπούδαστον, Ζὶθ τῷ τῶν ᾿Αρράδων 

προσίασιν ἀρχηγῷ, καὶ διὰ τῆς ἀστρολογίας εἰδέναι τὰ μέλ- 

λοντὰα ἐγχαυχώμενοι, τὴν ζωὴν αὐτῷ καὶ τὴν ἀρχὴν πολυχρό- 

γιον ἔσεσθαι ἔλεγον, εἰ τὰς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς αὐτὸν τε- 

χκούσης καὶ τῶν ἁγίων εἰκόνας τῶν ἐχχλησιῶν ἀπαλεῖψαι προ- 

θυμιηθείη, ἐν αἷς σχολάζουσιν οἱ χριστώνυμοι. Καὶ ὁ βάρθα- 
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ρος ταῖς ἐπαγγελίαις τῶν “Εὐραίων ἐνηδυνθεὶς, τὰς μὲν ἁγίας 
εἰχόνας ἠφάνισε, τὴν δὲ θείαν δίκην ἐξέφυγεν οὐδαμῶς" οὔπω 

γὰρ ἐνιαυτοῦ παρελθόντος, ἐξ ἀνθρώπων ἐγένετο. Ὃ τούτου 
δὲ παῖς χαὶ διάδοχος τῆς ἀρχῆς ἐζήτει τίσασθαι τοὺς ἀπα- 

τεῶνας" οἱ δὲ λάθρα τὴν ᾿Ισαυρίαν κατέλαθον" ἐχεῖσε δὲ τῷ 

Λέοντι ἐντυχόντες, νεανίᾳ τότε τυγχάνοντι, χειρώνακτι τὴν 

τέχνην καὶ βαναύσῳ τὸ ἐπιτήδευμα, τὴν τῶν Ρωμαϊχῶν σκή- 

πτρὼν προλέγουσι τούτῳ κατάσχεσιν. Ὁ δὲ πρὸς τὴν οἰχείαν 

ἀφορῶν τύχην, καὶ τὸ μεγαλεῖον τῆς βασιλείας διανοούμενος, 

ἠπίστει τοῖς θεομάχοις" ὅθεν ἀπαιτοῦσι δοῦναι πληροφορίαν 

δι᾿ ὅρχου, ὡς βασιλεύσας ὃ ἂν αἰτήσωνται διαπράξεται. Οὐ- 

χοῦν ὄμνυσι, πολυπραγμονήσας οὐδόλως ὁποῖον ἔσται τὸ αἰτὴ- 

σόμενον. Ὡς οὖν ἐγκρατὴς τῆς βασιλείας ἐγένετο, ὁποῖα τὰ 

τοῦ θεοῦ κρίματα, καὶ ἔννατον ἤδη χρόνον εἶχεν ἐν τῇ ἀρ- 

,ἣν, προσῆλθον οἱ Ἑόραῖοι, χαὶ γνωσθέντες, εἰς ἀνάμνησιν 

αὐτὸν ἄγουσι τῆς αὐτῶν τε προρρήσεως χαὶ τῆς ἐνόρχου αὐ- 

τοῦ χαταθέσεως. Εἰπεῖν οὖν ἐπιτραπέντες τὰ πρὸς βουλῆς, οὐ- 

δέν τι ἕτερον ἤτησαν ἀλλ ἢ τὸ καθαιρεθῆναι καὶ ἀφανισθῆναι 

πυρὶ τὰς ἁγίας εἰκόνας. Ὁ δὲ, οὐδὲ γὰρ ἐστήριχτο περὶ τὴν 

πίστιν, πέρατι δοῦναι τὸ αἰτηθὲν συνέθετο" καὶ τὸ ἔργον εὐ- 

θέως ἐπήγαγεν ὁ κατάρατος. 

Οὗτος ὁ βασιλεὺς Λέων τὸν ἴδιον υἱὸν βασιλέα ἀνηγό- 

ρξυσεν. 

ὋὉ δὲ ἁγιώτατος πάπας Ῥώμης Γρηγόριος γράφει πρὸς 

Λέοντα περὶ τῶν ἁγίων εἰκόνων, χαὶ μετὰ παρρησίας ἐλέγχει" 

ἀλλὰ τὸν Αἰθίοπα σμῆξαι μὴ δυνηθεὶς, τοὺς φόρους τῆς Ἰτα- 

λίας χαὶ Ῥώμης ἐκώλυσε τελεῖσθαι πρὸς αὐτὸν, καὶ τὴν ὅλην 

αὐτῶν χώραν τῆς αὐτοῦ ἐζουσίας ἀπέστησε. 

Τότε χαὶ τὴν θυγατέρα Χαγάνου τοῦ τῶν Σχυβθῶν δυνά- 

στου ἀγαγὼν χαὶ βαπτίσας, χαὶ Εἰρήνην ἐπονομάσας, τῷ υἱῷ 

Κωνσταντίνῳ συνέζευξεν. , 
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Ἂν δὲ τῇ βασιλιχῇ μεγάλῃ κινστέρνῃ, τῇ παρὰ τοῦ με- 

γάλου ᾿Ιουστινιανοῦ πλησίον τῆς μεγάλης ἐχχλησίχς τῆς θεοῦ 

λόγου Σοφίας χτισθείσῃ, οἶχος ἦν βασιλιχὸς μέγιστος καὶ πε- 

ριφανὴῆς, ἐν ᾧ χατὰ διαδοχὴν προεχάθητό τις διδάσχαλος ἱε- 
᾿ .ς - ΕΣ ἕ "» « 9. ε Ἀ Π 

ρὸς, ὃ τῶν ἄλλων διαφορώτατος, ἔχων ὑφ᾽ ἑχυτὸν καὶ μαθη- 

τὰς δώδεχα, γνώσει καὶ ἀρετῇ ἢ τῶν ἄλλων ἐξοχωτάτους " οὗ- 
.» ᾿ ἐ ,ὔ , } ’ 

τοι πᾶσαν λογιχὴν ἐπιστήμην τάχει χαὶ μεγέθει φύσεως με- 

τερχόμενοι, οὐχ ἥκιστα δὲ χαὶ τὴν ἐχχλησιαστικὴν ἅπασαν 

θεοσοφίαν, τοὺς μανθάνειν βουλομένους τὴν ὁποιανοῦν παιδείαν 

ἐδίδασχον ἀμισθί: ὧν τῆς γνώμης γωρὶς οὐδὲ βασιλεῦσιν ἐξῆν 

ποιεῖν τι, τοῖς γε συνετωτέροις. Τούτους ὁ παρανομώτατος 

Λέων, πάσῃ μηχανῇ εἴσω τῆς ἑαυτοῦ κακοδοξίας σαγηνεῦσαι 

υὴ ἐξισχύσας, τί ποιεῖ; αὐτῷ οἴχῳ καὶ ταῖς ἐν αὐτῷ ἀποτε- 
“» 

θησαυρισμέναις ἱεραῖς βίολοις τῆς θείχς Γραφῆς, καὶ τῆς ἔξωθεν 

[ἰσοφίας!, ἀωρὶ τῶν νυχτῶν τοὺς ἱεροὺς ἐχείνους καὶ λογίους αὐμ.- 

παντὰας ἄνδρας πυρὶ συγχαταχαίει χαὶ παντελεῖ ἀφανείᾳ πα- 
Ἕ ’ὔ ε ΠΣ 3 ’7ὔ ᾽ τω ᾿ “5. , “ραδίδωσιν ὁ τοῦ αἰωνίου πυρὸς ἄξιος. [ Ἔχεϊ χαὶ τοῦ δράχον- 

» δ ε , ᾽ τ ἀξ, ᾿ ἣ 7 ᾿ν ὐν Ὁ ΦᾺ 
τος ἔντερον ἦν, ὡς λέγεται, ἐν ᾧ χαὶ τὰ βιολία τῆς Ομήρου 

ποιήσεως: ἦσαν ἐγγεγρχμμένα, ἡ Ἰλιάς τε καὶ ἡ ᾿Οδύσσεια. 

Τοιαῦτα ἐν τῇ αὐτοῦ βχσιλείᾳ χκατωρθωχὼς ὁ τρισάθλιος, 

θγήσχξει, τὸν αἰώνιον χαὶ ψυχιχὸν προτεθνηχὼς θάνατον, κατα- 

λιπὼν εἰς τὸ βασιλεύειν τὸν υἱὸν Κωνσταντῖνον. 
ἢ ᾿ 

φ“ὦὡ7 ε ," » Π ᾿ 

Κωνσταντῖνος ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ Κοπρώνυμος ἔτη λ΄ καὶ εἰ 

Οὗτος ὁ θεομισὴς διὰ τὸς ἁμαρτίας ἡμῶν τῆς τῶν χριστια- 
3 

νῶν βασιλείας ἐπειλημμένος ἐσπούδασε μὺ τὸν πατέρα μόνον 

νιχῆσαι ἐπ᾽ ἀσεθείᾳ χαὶ ἀσελγείᾳ χαὶ πάσῃ βδελυρίᾳ, ἀλλὰ 

χαὶ τοὺς ἀπ᾿ αἰῶνος περιθοήτους ἐν πονηρίᾳ χαὶ ὠμότητι" πάν- 

τὰς γὰρ τοὺς πάλαι ἄρξαντας τυράννους καὶ Ἕλληνας ὑπερε- 

᾿λάσαι κατὰ πολὺ ἐφιλονείκησε, καὶ φιλανθρώπους ἀπέδειξε. 

Τούτῳ ἐπανέστη ᾿Αρτάδασδος ὁ χουροπαλάτης καὶ γαμ- 

βρὸς αὐτοῦ, καὶ τῆς βασιλείας χαὶ τῆς Πόλεως ἐξωθεῖ, πολέ- 
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μῳ τρεψάμενος χατὰ τὸ Δορύλαιον, καὶ εἰσελθὼν εἰς Κωνσταν- 

τινούπολιν βασιλεύει, καὶ τὴν γυναῖχα λνναν καὶ τοὺς υἱοὺς 

Νικήταν καὶ Μάρκον βασιλεῖς ἀναγορεύει, χαὶ τὰς ἁγίας εἰ- 

χόνας ἀναστηλοῖ, καὶ προσχυνεῖσθαι χαὶ σέθεσθαι χελεύει" καὶ 

χρατεῖ ἔτη β΄. 

Ὁ Κωνσταντῖνος δὲ τοῖς στρατηγοῖς τῶν θεμάτων χατο- 

χυρώσας ἑαυτὸν, χαὲ λαὸν ὅτι πλεῖστον συναγηοχὼς, καὶ συμ.- 

υίξας ᾿Αρταθάσδῳ ἐν Σάρδει, τρέπει, χαὶ μόλις διασώζεται 

Αἰρτάθασδος ἐν τῇ Πόλει. Αὐτὸς δ᾽ ἐχ τῆς ᾿Αὐύδου διαπερά- 

σας, τῷ χερσαίῳ τείχει προσπελάσας τῆς Πόλεως, οὐκ ἀνῆκε 

πολεμῶν ἕως τὴν Πόλιν παρέλαόε" καὶ τὸν μὲν ᾿Αρτάδασδον 

σὺν τοῖς υἱοῖς ἀποτυφλοῖ, τὸν τιμιώτατον δὲ χαὶ ὁμόδοξον 

αὐτῷ πατριάρχην ϑουνεύροις διακοσίοις ἐν μέσῃ τῇ ἀγορᾷ σω- 

φρονίσας, καὶ ὄνῳ γυμνῷ ἐπιχαθίσας, ἱπποδρομίου τελουμέ- 

γου, μέσον αὐτὸν ἐθριάμοευσς, καὶ πάλιν εἰς τὸν πατριᾶρχι- 

χὸν θρόνον ἀνεθίδασεν, αὐτόρχως αὐτὸν παιδεύσας" χαὶ τῷ 

τρεισχαιδεχάτῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ βασιλείας, θνήσχει οὗτος ὁ ᾿Α- 

ναστάσιος χαὶ ψυχῇ χαὶ σώματι, χαὶ ἀναθιθάζεται εἰς τὸν πα- 

τριαρχικὸν θρόνον Κωνσταντῖνος ὁ δυσσεθὴς, καὶ χρατεῖ ἔτη ιγ΄. 

Τῷ αὐτῷ ἔτει ὁ Κοπρώνυμος συνέδριον παράνομον ἀθροί- 

σας ἀνιέρων ἐπισκόπων χαὶ χοιλιοδούλων ἐν τῷ ναῷ τῶν Βλα- 

χερνῶν, τὰς ἱερὰς εἰκόνας τῶν ἁγίων ὁ βέθηλος ἐθέσπισε μὴ 

προσκυνεῖσθαι, καὶ τόμον ἐξέθετο περὶ τούτου, ἐν ᾧ τοὺς μὴ 

πεισθέντας ὑπογράψαι, μάρτυρας ἀπειργάσατο, καὶ πολλοὺς ἁγίους 

ἐδασάνισεν, ἐν οἷς χαὶ τὸν ἅγιον Στέφανον τὸν Νέον, παρρησίᾳ 

αὐτόν τε καὶ τοὺς ἀνιέρους αὐτοῦ ἀρχιερεῖς ἀπελέγξαντα. 

Ὃ δὲ θεομισὴς τύραννος πάντας τοὺς ὑπὲρ τῶν ἁγίων εἰ- 

χόνων παρρησιαδαμιένους χαὶ προεχδημήσαντας ἀνεθεμάτισςε διὰ 

τῆς εἰρημένης ὃ χιμονιχῆς χαὶ ἀνιέρου συνόδου, τόν τε ἅγιον 

Γερμανὸν καὶ τὸν ἐκ Δαμασχοῦ ἅγιον Ἰωάννην, καὶ τὸν Ρώ- 

υῆς ἅγιον Τρηγόριον, καὶ τοὺς λοιπούς. : 
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Οὗτος ἀπὸ μὲν τῆς πρώτης αὐτοῦ γυναικὸς Εἰρήνης Λέοντα 

εἶχεν υἱὸν, ὃν καὶ βασιλέα ἀνηγόρευσε" λαδὼν δὲ χαὶ τρίτην 

ὁμώνυμον τῇ δευτέρᾳ Εὐδοχίαν, ὅτις ἔτεκε Νικηφόρον, Νική- 

ταν χαὶ ἼΑνθιμον χαὶ Χριστοφύρον" ἀπὸ γὰρ τῆ: δευτέρας οὐ- 

δένα ἔτεχεν: ὧν τοὺς μὲν καίσχρας ἐτίμησε, τοὺς δὲ νωύελ- 

λισίμους. 

Τῷ δὲ εἰχοστῷ πέμπτῳ ἔτει τῆς αὐτοῦ βασιλείας ἐξ οὐ- 

δεμιᾶς εὐλόγου αἰτίας χαθεῖλε τὸν πατριάρχην Κωνσταντῖνον, 

τὸν σύντεχνον χαὶ πνευματικὸν αὐτοῦ πατέρχ, καὶ πληγαῖς 

ἀφορήτοις διαφόρως χαταχόψας, τὴν χεφαλήν τε καὶ τὸ γέ- 

νειον τῶν τριχῶν ἀπογυμνώσας, καὶ ὄνῳ ἐπιοιθάσας, καὶ θριχμ- 

βεύσας ἐν τῷ ἱππικῷ, τελευταῖον τὴν χεφαλὴν ξίφει ἀπέτε- 

με καὶ χειροτονεῖται πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ὦ τῶν 

ἀρρήτων σου χριμάτων φιλάνθρωπε Κύριε! ἄνθρωπός τις εὐνοῦ- 

χος μὲν καὶ ἀπὸ δούλων, ἐν τῇ τοῦ παλατίου γυναιχωνίτιδι 

παιδευθεὶς χαὶ συνανατραφεὶς, φίλος δὲ χαὶ συμμύστης Κων- 

σταντίνου, Νικήτας ὁ βδελυρὸς, ὁ καὶ αὐτῶν ἰχθύων ἀφωνότε- 

δὸς, τὸ τῆς γῆς ὄχθος, ὁ μηδὲν πλέον τοῦ ἐσθίειν χαὶ πίνειν 

πανημέριον ἐννοήσας ποτὲ, τὸ αὐτόχρημα κτῆνος οὗτος ἐχρά- 

τὴσε τῆς ἐχχλησίας ἔτη ιδ΄, ὁ υηδέ τι ἐστιν ἐχχλησία εἰδώς" 

τούτου χαὶ μνημονεύων αἰσχύνομαι ὡς μολυνόμενος " ἕν δὲ τῶν 

᾿αὐτοῦ χατορθωμάτων εἰπὼν ἀναγνωρίσω ὑμῖν τὸν ἄνθρωπον. 

Ποτὲ τὸ Εὐαγγέλιον ἀναγινώσχων, ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν ἐκ τοῦ 

χατὰ Μχτθαῖον, ὁ δεσπότης, ὁ οἰχουμενιχὸς διδάσκαλος ἐκ 

διτοῦ χατὰ Ματθόάϊον ἐξεφώνησε, Ϊ διαιρέσας τὴν δίφθογγον 

συλλαδὴν εἰς δύο. Τῶν δὲ παρισταμένων εἷς τις ἐνωτισθεὶς, μὴ 

οὕτω φθέγγου, δέσποτα, ἔνη, μὴ διαίρει τὴν δίφθογγον, ἀλλὰ 

μονοσυλλάδως λέγε. Ὃ δὲ οἰκουμενιχὸς δεσπότης βλοσυρῷ τῷ 

ὄμματι τοῦτον περιθλεψάμενος͵ ἔφησε" μὴ φλυάοει, τὰ δίφθογ- 

γα χαὶ τὰ τρίφθογγα μισεῖ ἡ ψυχή μου. Οἶδα ὅτι ἐκ τούτου 

τὴν τοῦ ἀνδρὸς σύνεσιν πάντες ἔγνωτε. 
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Ὁ δὲ βασιλεὺς ὑανιχώτερον χατὰ τῶν ἐχκλησιῶν διχτές 

θεὶς, πᾶσαν μὲν ἁγίαν εἰκόνα, χαὶ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ, ἀπή- 

λειψε, καὶ τιτάνῳ ἐνέχρισς, πάντα δὲ τὰ τῶν ἁγίων λείψανα 

πυρὶ παραδέδωχε, πάντα δὲ μοναχὸν ἢ μονάζουσαν ἣ βίᾳ ἢ 

χολακείᾳ ἀθετῆσαι τὸ σχῆμα παρέπεισε, καὶ βασάνοις χαὶ θα- 

γάτῳ τοὺς μὴ πειθομένους παρέδωχε. τὴν δὲ Κωνσταντινού- 

πολιν τῆς μοναχιχῆς πολιτείας καὶ τοῦ αὐτῶν τάγματος τέ- 

λεον ἐξεγύμνωσεν " ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν ἁγίων ὀνόματα τῆς ἁ- 

γιότητος ἀπεστέρησε, χωρὶς τοῦ ἅγιος αὐτὰ. κελεύσας ὀνομά- 

ζεσθαι, ὁ Πέτρος, καὶ ὁ Παῦλος, καὶ οἱ λοιποὶ, τὴν ὑπεραγίαν 

Θεοτόκον, Μαρίαν καλῶν οὕτω μόνον ψιλῶς: μετὰ πάντων δὲ 

τῶν αὐτοῦ ἀσεοημάτων καὶ τὴν λάρναχα τῆς ἁγίας Εὐφημίας 

ἐξαγαγὼν, καὶ τὸ λείψανον εἰς τὸ ἱπποδρόμιον ἐξενεγκὼν, καὶ 

συμμίξας τῷ μαρτυρικῷ ἁγίῳ σώματι, τῆς ἀνοχῆς σου ἀνεξί- 

χκαχε Κύριε! ὄνους χαὶ κύνας πυρὶ χατετέφρωσε, χαὶ τὸν χοῦν 

ἐλίκμιησε. (1) Πολλὰ οὖν χαὶ ἀφόρητα δεινὰ ὁ θεομάχος οὗ- 

τὸς ἐργασάμενος ἐπί τε τῇ ἐκχλησίᾳ χαὶ τοῖς ἄρχουσι καὶ πᾶ- 

σι τοῖς ἐν τέλει, ἀθλίως ὕστερον τὴν ψυχὴν ἀπέρρηζε. 

Λέων ὁ υἱὸς αὐτοῦ, ἔτη πέντε. Οὗτος εἶχε γυναῖκα βασί- 

λισσαν τὴν εὐσεθεστάτην Εἰρήνην, καὶ υἱὸν μιῶτ᾽ αὐτῆς Κων- 

σταντῖνον ὃν χαὶ βασιλέχ ἐποίησε. Τούτου τῷ τετάρτῳ ἔτει 

θνήσκει ὁ κτηνώδης πατριάρχης Νικήτας, καὶ χειροτονεῖται πα“ 
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παῦλος ὁ Κύπριος, χαὶ ἐπεσχό- 

πῆσεν ἔτη πέντε. Ὁ δὲ Λέων χαταλιπὼν τὴν βασιλείαν τῇ 
’ 

γυναικὶ Εἰρήνῃ καὶ τῷ υἱῷ Κωνσταντίνῳ θνήσχει. 

(1) Ἔν περιθωρίῳ σημειοῦνται ταῦτα : « Γράφει ὃ Δαφνοπάτης, ὥς 
ἄλλου ἀντιτεθέντος τότε λειψάνου, εἰς ἐχεῖνο τὰ εἰρημένα ἐπράχθη τὸ 

δὲ μαρτυρικὸν ὕστερον ἐπιγνωσθὲν αὐτῇ λάρναχι τῇ θαλάσσῃ ἐναπερ- 
ἦν Ἀ ὃ θὲ 5 ΩΝ ,' Δ ς Α͂ΙΒ ἣν» «ΒΘ δια ὃ 0 ὅ- ρίφη, καὶ διασωθὲν ἐν τῇ νήσῳ Λήμνῳ αἴτιον τοῦ ἀρχιεπισχοπικὸν θρ 

γον χτήσχσθχι τὴν νῆσον ἐγένετο ». 
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Εἰρήνη καὶ Κωνσταντῖνος ὁ υἱὸς αὐτῆς, ὁμοῦ ἔτη δέχα " 

αὕτη ἡ βασιλὶς ὀρθόδοξος ἦν χαὶ εὐσεθής - ἠγάγετο δὲ τῷ 

υἱῷ Κωνσταντίνῳ γυναῖχα τὴν ἐγγόνην τοῦ ἁγίου Φιλαρέτου 

τοῦ ἐλεήμονος ἀπὸ τῆς ἐν Παφλαγονίᾳ ᾿ΑΔμνείας - μεθ᾽ ἧς ἔτε- 

κε θυγατέρας δύο, Εἰρήνην καὶ Εὐφροσύνην. 

Καὶ τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς αὐτῶν βασιλείας ὁ πατριάρχης 

Παῦλος παραιτησάμενος, τὸν θρόνον χατῆλθε, καὶ ὁσίως ἐν με- 

πανοίχ βιώσας, θνήσχει" καὶ χειροτονεῖται Ταράσιος Κωνσοταν- 

τινουπόλεως ὁ ἅγιος, χαὶ ἐπεσχόπησεν ἔτη κα΄, Τότε δὲ, ἤγουν 

τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτῶν, ἔτει ἀπὸ κτίσεως χό- 

σμου ἑξαχισχιλιοστῷ διακοσιοστῷ ἐννενηχοστῷ ἕχτῳ συγχρο- 

τεῖται ἐν τῇ Νικαέων μεγαλοπόλει ἡ ἑδδόμη ἁγία καὶ οἰκου- 

μενικὴ σύνοδος τὸ δεύτερον παρὰ ἁγίων πατέρων τὸν ἀριθμὸν 

πριχχοσίων τριάχοντα, ὧν οἱ ἐξάρχοντες ᾿Αδριανὸς πάπας ῬΡώ- 

μὩς διὰ τοποτηρητῶν Πέτρου πρωτοπρεσθυτέρου ΦῺ5 Ρώμης, 

καὶ ἑτέρου πρεσουτέρου χαὶ ἡγουμένου τῆς ἐκεῖ μονῆς τοῦ 

ἁγίου Σάθα, ἀντὶ δὲ τοῦ ᾿Αλεξανδρείας ᾿Απολιναρίου καὶ Θεο- 

δωρίτου ᾿Αντιοχείας, καὶ Ἠλία Ἱεροσολύμων, Ἰωάννης καὶ Θω- 

μᾶς μοναχοὶ καὶ πρεσούτεροι, Ταράσιος Κωνσταντινουπόλεως, 

καὶ οἱ λοιποί. Συνῆλθον δὲ χατὰ τῶν εἰκονομάχων τῶν καὶ 

εἰχονοκαυστῶν χαὶ χριστιανοχατηγόρων ἐπικληθέντων, οὗς χαὶ 

ἀνεθεμάτισαν καὶ τὴν βδελυρὰν αὐτῶν αἵρεσιν, διωρίσαντο δὲ 

σέθεσθαι καὶ τιμᾶσθαι τὰς ἁγίας εἰκόνας, ὡς εἰς τὰ πρωτότυ- 

πα τούτων τῆς τιμῆς ἀνατρεχούσης, τοὺς δὲ τολμῶντας ἑτέ- 

ως φρονεῖν, ἢ διδάσχειν, ἢ κατὰ τοὺς ἐναγεῖς αἱρετιχοὺς τὰς 
» ᾿ Ν 3 τω 

ἐχχλησιαστικὰς παραδόσεις ἀθετεῖν, καὶ καινοτομίαν τινὰ ἐπι- 

νοεῖν, ἢ ἀποοάλλεσθαί τι ἐκ τῶν ἀνατεθειμένων τῇ ἐχκχλησίᾳ, 
Π 

“εὐαγγέλιον, ἢ τοῦ σταυροῦ τύπον, ἣ εἰχονιχὴν ἀναζωγράφησιν, 
“Ὁ 3 -»"» “ ἅγιον λείψανον μάρτυρος, ἢ ἐπινοεῖν σχολιῶς χαὶ χαχούρ- Ν ἣ 

ΝΠ ν ἐλῶῦο τί τοὶ υϑμβθἀροδολονο, τὸ γὼς πρὸς τὸ ἀνατρέψαι τι τῶν ἐνθέσμων παραδόσεων τῆς χα- 

θολικῆς ἐχχλησίας, ἔτι γε μὴν ὡς χοινοῖς χρῆσθαι τοῖς ἱεροῖς 
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χειμηλίοις, ἢ τοῖς εὐαγέσι μοναστηρίοις, ἐπισχόπους μὲν ὄν- 
τας, ἢ χληριχοὺς καθαιρεῖσθαι, μονάζοντας δὲ, ἢ λαϊκοὺς, τῆς 
χοινωνίας ἀφορίζεσθαι. Καὶ οὕτως ἀπέλαθδεν ἡ ἁγία καθολικὴ 

ἐκχλησία τὸν χόσμον αὐτῆς. Ὑπέγραψε δὲ τῷ τόμῳ τῆς συ- 
νόδου καὶ ὁ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος, χαὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ Εἰ- 

ρήνη. Οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ τοῦτο ἰστέον, ὅτι ἡ σύνοδος αὕτη ἐν 

Κωνσοταντινουπόλει συνήθροισται τὸ πρῶτον ἐν τῷ τῶν ἁγίων 
Αἰποστόλων ναῷ ἀλλά τινες τῶν τότε ἀρχιερέων τὸν δῆμον 
χαταστασιάσαντες τῆς συνόδου ὡς τῶν πατέρων αὐτῶν | μελ-φ. 

λόντων ὑποθληθῆναι τῷ ἀναθέματι, τοσοῦτον ἠρέθισαν ὡς ὡ- 

πλισμένους ἐπελθεῖν, καὶ, εἰ μὴ τὰς τοῦ νεὼ πύλας οἱ τῆς 

συνόδου ἀπέχλειον, τάχ᾽ ἂν καὶ φόνου ἔργον ἐγένοντο. ᾿Επεὶ 

δὲ χαὶ εἰς γνῶσιν ἦλθε ταῦτα τῶν βασιλέων, πρὸς τὴν Νι- 

χαέων ὡρίσθη συγχροτηθῆναι τὴν σύνοδον" ὃ χαὶ τετέλεσται, 

χαὶ ἡ ἐκχλησία καθαρῶς τὴν εἰρήνην ἀπέλαθεν. 

Κωνσταντῖνος οὗτος ὁ τῆς Εἰρήνης υἱὸς, ἔτη ἑπτά. Οὗτος, 

τοῦ στρατοῦ συνεργήσαντος αὐτῷ ἤδη πρὸς εἰκοστὸν ἔτος τῆς 

ἡλικίας ἐλάσαντι, μόνος αὐτοχράτωρ ἀναγορεύεται, καὶ τῶν 

βασιλείων τὴν μητέρα κατάγει" ἀλλὰ νέος ὧν, χαὶ μὴ ἐξαρ- 

χῶν μόνος τῶν πραγμάτων δραστικώτερον ἐπιλαμδάνεσθχι, 

πτοηθεὶς, πάλιν τὴν μητέρα συντόμως ἀνάγει, καὶ συμθασι- 

λεύειν μὲν αὐτῇ καὶ συνευφημιεῖσθχι χελεύξι, οὐ μέντοι χαὶ 

ὑπετάσσετο αὐτῇ, ἀλλ᾽ ὡς συμθούλῳ μόνον ἐχρῆτο, καὶ τι- 
υὴν ἀπένειμε μητρικήν" τὴν δὲ γυναῖκα αὐτοῦ Μαρίαν, καὶ 

ἄκουσαν ἀπέκχειρε καὶ εἰς τὸ παρ᾽ αὐτῆς ἀνοικοδομηθὲν μονα- 

στήριον τῶν Δεσποινῶν ἀποχαθιστᾷ - καὶ ἄγεται ἑαυτῷ γυναῖ- 
Ρρ ᾿ 

α Θεοδότην χουδιχουλαρίαν, ἣν χαὶ βασίλισσαν ἐποίησεν. ᾽Αλ- Ω 

ἃ χαὶ τοὺς τοῦ Κοπρωνύμου υἱοὺς ἅπαντας ἐχτυφλοῖ, καὶ 

ἀσέμηως ἐθίου. Ταῦτα δὲ ὁρῶσα ἡ μήτηρ, καὶ λυπουμένη, βου- 

λεύεται χατὰ τοῦ υἱοῦ μετὰ τῶν οἰχειχχῶν αὐτῆς ἀνθρώπων 

ἔρωτι τῆς αὐτοχρατορίας, ἐφ᾿ ᾧ καὶ οἱ ἄνθρωποι αὐτῆς, ὑπο- 
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θήκαις αὐτῆς, αἴφνης ἐπεισπεσόντες τῷ Κωνσταντίνῳ ὑπνώτ- 

ποντι δεινῶς ἐχτυφλοῦσιν, ὡς χαὶ τὸν ἥλιον ἐπὶ πλείσταις ἡ- 

μέραις μὴ δοῦναι χαθαρὰς τὰς ἀκτῖνας, καὶ αὐτοχρατορεῖ μόνη 

ἡ Εἰρήνη. 

Εἰρήνη μόνη ἡ μήτηρ τοῦ Κωνσταντίνου, ἔτη ε΄. αὕτη μό- 

νὴ τῆς βασιλείας χρατήσασα χαὶ πολλὰ τοῖς ἐν τῇ Πόλει δω- 

ρησαμένη, ὕστερον χαὶ αὐτὴ κατάγεται ἀτίμως παρὰ Νικηφό- 

ρου πατριχίου τοῦ ἀπὸ Γενιχῶν. 

Νιχηρύρος ἔτη θ΄. οὗτος ὠμότατος ὧν καὶ φιλόχρυσος πολ- 

λὰ δεινὰ τῇ Ρωμαίων ἐπενοήσατο πολιτείᾳ χαὶ χατεπράξα- 
το, πᾶσαν συγχινῶν ἀφορμὴν πρὸς τὸ πάντας ἀπογυμνῶσαι 

τῶν προσόντων αὐτοῖς χαὶ τὴν ἰδίαν ἐμπλῆσαι ἀπληστίαν, 

Οἵθεν καὶ ὁ σύμπας τοῦ ᾿Ανατολιχοῦ στρατὸς, στερηθεὶς τῆς 

βασ'λιχῆς συνήθους ρόγας, Βαρδάνιον πατρίκιον, καὶ στρατηγὸν 

αὐτῶν, ἐριάζοντο βχσιλέχ ἀναγορεῦσαι" ὁ δὲ πτοούμενος τὸ 

τοῦ μέλλοντος ἄδηλον, ἀπέρχεται πρός τινα μοναχὸν ἐν Φιλο- 

"ἡλίῳ, ἔγκλειστον μὲν τυγχάνοντα, ποονητικῷ δὲ γαρίσματι 

διχλάμποντα " τούτῳ προσελθὼν ὁ Βαρδάνιος, τὰ τῆς βουλῆς 

ἀνετίθει, καὶ ἠοώτα ἴδον τοῦ μέλλοντος. Ὁ δὲ ἔγκλειστος 
[- 

διχχωλύσχς αὐτὸν, ἔφη" ἡνίκα ἂν τοιῷδε πράγματι ἐπιχειρῆσαι 

δοχιμάσειχς, χαὶ τῆς περιουσίας σου χαὶ τῶν ὀφθαλμῶν ὑπο- 

στήσῃ τὴν στέρησιν. ᾿Εχείνου δὲ σὺν ἀθυμίᾳ ἐξελθόντος τῆς 

᾿χέλλη: τοῦ μοναχοῦ, χχὶ τοῦ ἵππου ἐπιῤῆνχι ὁομήσαντος, οἱ 

τὸν ἵππον ἕλχοντες ἄνδρες, ἄρχοντες δὲ ἦσαν ἐξυπηρετούμε- 

νον τῇ αὐτοῦ στρατηγικῇ ἀρχῇ τρεῖς, Λέων, Μιχαὴλ, χαὶ Θω- 

"ἃς, ἐθεάθησαν προχύπτοντι τῆς ὀπῆς τῷ ἐγχλείστῳ " καὶ εὐ- 
Ἁ - , ε ἣ τΝ κ 

θὺς πρὸς ἑχυτὸν ὁ ἔγχλειστος ἐχάλει χατ᾽ ἰδίχν τὸν )αρδόνιον 
3, χαί φησί" σὺ μὲν οὐχ ἐπιτεύξῃη τῆς βασιλείας, οἱ δὲ τὸν ἵπ- 

πὸν τὸν σὸν ἕλκοντες, ὁ μὲν Λέων χαὶ ὁ Μιχαὴλ χατὰ δια- 
5 κ , Α - 7 ἢ Α ς “ δοχὴν βασιλεύσουσιν, ὁ δὲ Θωμᾶς τυραννήσει μὲν, καὶ ἑαυτῷ 

περιθήσεται στέφανον, τάχιον δὲ ὑπὸ τοῦ Μιχαὴλ ἀναιρεθή- 
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σεται. Ταῦτα ἀχούσας ὁ Βαρδάνιος, αὐτὸς μὲν καὶ ἄχων εἷς 

τὴν τυραννίδα χινήσας ἑχυτὸν, τῶν ὀφθαλμῶν ἐστερήθη, ἡττη- 

θεὶς, καὶ ἐν τῇ μονῇ τῆς νήσου Ποώτης, τῇ παρ᾽ αὐτοῦ χτι- 

σθείσῃ, ἀποχείρεται, Τοῖς δὲ τρισὶν αὐτοῦ ὑποστρατήγοις τὰ 

παρὰ τοῦ ἐγχλείστου λαληθέντα μυδτόρια ἐξεῖπεν, ἃ πάντα 

ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν ἐξέθη χατὰ τὴν τοῦ μοναχοῦ πρόρρησιν, 

Τῷ δὲ τετάρτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Νικηφόρου ὁ ἐν ἁγίοις 

Ταράσιος πρὸς Κύριον ἐξεδήμησε, καὶ χειροτονεῖται Νικηφόρος 

ὃ ἁγιώτατος, χαὶ ἀρχιερατεύει ἔτη ἐννέα. 

Ὁ δὲ βασιλεὺς Νικηφόρος τὸν υἱὸν αὐτοῦ Σταυράκιον ἀνη» 

γόρευσς. βασιλέα " ἐξελθὼν δὲ καὶ πόλεμον συνόψχς μετὰ 1δουλ» 

γάρων χρατεῖται χαὶ σφάττέται. 

Σταυράχιος ὁ υἱὸς αὐτοῦ μῆνας δύο καὶ οὗτος δὲ τῷ πατρὶ 

συνὼν ἐν τῷ πολέμῳ χαὶ χαιρίαν πληγεὶς, μόλις ἐχεῖθεν μετ᾽ 

ὀλίγων ἀποφυγὼν, καὶ εἰς Κωνσταντινούπολιν ἐλθὼν, παρὰ τῶν 

ἰατρῶν ἀπαγορευθείς, ἀποκάρη εἶχε δὲ βασίλισσαν Θεοφανώ, 

Μιχαὴλ γαμόρὸς Νικηφόρου ὁ Ραγγαδὲ, ἔτη δύο" οὗτο, 

εἶχε γυναῖκα τὴν θυγατέρα Νικηφόρου Προχοπίαν, καὶ υἱοὺς 

Νικήταν, Εὐστράτιον, καὶ Θεοφύλαχτον, ὅν καὶ βχσιλέα ἀνη- 

γόρευσεν. Εὐσεθέστατος δὲ ὧν χαὶ εὐεργετικώτατος, πάντας 

τούς τε χληριχοὺς τῆς ἐχχλησίας, τοὺς ἄρχοντας, χαὶ τὸ τῆς 

Πόλεως πλῆθος τῶν αὐτοῦ δωρεῶν ἐπλήρωσε, [ καὶ παρὰ πάν-ῳ, 

τῶν ἠγαπᾶτο δὶ ἥν εἶχε πραότητα χαὶ ἐλεημοσύνην. ᾿ Ἐξελθὼν 
δὲ χαὶ οὗτος χατὰ τῶν ἀθέων βουλγάρων, ἡττᾶται, καὶ πολὺ 

τῶν ἐν τέλει πλῆθος ἐχεῖσςε ἀπεδάλλετο, προδοσίᾳ Λέοντος 

πατρικίου χαὶ στρατηγοῦ τῶν ᾿λνατολικῶν, ὅς χαὶ, τοῦ βασι- 

λέως ὑποστρέψαντος εἰς τὴν Πόλιν, ἐτυράννησεν. Ὁ δὲ Μιχαὴλ 

τοῦτο μαθὼν, ἑχὼν παραχωρεῖ τῷ τυράννῳ τῆς βασιλείας, κα-᾿ 

τελθὼν μετὰ τῆς γυναικὸς χαὶ τῶν τέχνων αὐτοῦ, καὶ ἀπὸ- 

χαρεὶς μετωνομάσθη ᾿Αθανάσιος " ἡ δὲ γυνὴ αὐτοῦ Προχοπία εἰς 

τὸ παρ αὐτῆς οἰχοδομηθὲν ἤσχησε μοναστήριον, τὰ Προχοπίας " 
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")οὺς μέντοι παῖδας εὐνούχισεν ὁ τύραννος Λέων, ὧν ὁ εἷς 

μετονομασθεὶς ἀπὸ Νιχκήτα, Ἰγνάτιος μοναχὸς, ὁσίως βιώσας, 

πατριάρχης ὕστερον διέπρεψςε Κωνσταντινουπόλεως,͵ ὁ τὴν περι“ 

φανῇ τοῦ Σατύρου ἀνεγείρας μονήν. 

Λέων ὁ ᾿Αρμένιος εἰχονομάχος, ἄτη ζ΄. χαὶ μῆνας ἕξ, Οὖ- 

τος εἶχε γυναῖχα Θεοδοσίαν, καὶ υἱοὺς Κωνσταντῖνον, χσίλειον, 

Γρηγόριον καὶ Θεοδόσιον. Τούτου τὴν κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων 

μανίαν τίς διηγήσεται; ἔγειρε γὰρ καὶ οὗτος διωγμὸν κατὰ 

τῆς ἐχχλησίας ἀφόρητον, καὶ τὰς ἁγίας εἰκόνας χατέαξεν, ὅτε 

χαὶ ὁ μέγας ἐπίσχοπος Εὐθύμιος Σάρδεων, χαὶ ὁ ὁδιώτατος Θεόδω- 

θοὸς ὁ ἡγούμενος τῆς Στουδίων μονῆς, ὑπὲρ τῆς τοῦ Χριστοῦ εἰχό- 

νὸς χαὶ τῶν ἁγίων παρρησιασάμιενοι, χαὶ τὴν ὄνοιαν ἐλέγξαντες 

τοῦ τυράννου, χολάσεσι καὶ πληγαῖς ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐξορίαις 

διαλάμψαντες, ὁμολογηταὶ καὶ μάρτυρες ἀνεδείχθησαν, 
Τούτου τῷ δευτέρῳ ἔτει καὶ ὁ ἅγιος Νικηφόρος τὴν πα- 

ρανομίαν ἐλέγξας αὐτοῦ ὡς χατὰ ἀλήθειαν ἀρχιερεὺς, ἐξωθεῖται 

τῆς ἐχχλησίας, καὶ ἀντεισάγεται Θεόδοτος ὁ μιαρὸς εἰχονο- 

μάχος, καὶ ἐχράτησεν ἔτη ἕξ. 

Ὁ δὲ Λέων εἰς μνήμην ἐλθὼν τῶν πρὸς Βαρδάνην προρ- 

ρήσέεων τοῦ ἐγκλείστου, καὶ ὡς εἰς αὐτὸν ἐξέθη τὸ λεχθὲν 

ἰδὼν, πτοούμενος μὴ εἰς τὸν Μιχαὴλ ἀπούὈ τὸ πρᾶγμα, 
δέσμιον αὐτὸν εἰς τὰ βασίλεια καθείργνυσι, καὶ διασχοπῶν ἦν 

ἑκάστοτε νυχτὸς χαὶ ἡμέρας οἵῳ θανάτῳ τοῦτον παραδώσεις . 
περικοπτόμενος δὲ τοῖς πράγμασι, καὶ τοῖς ἀναγχαιοτέροις ἐνα- 
σχολούμιενος, τέλος ἐπιθεῖναι τῷ σχοπῷ οὐχ ἠδυνήθη. Ὃ δὲ 

Νιχαὴλ εἰδὼς καὶ αὐτὸς ὡς τῆς βχσιλείας ἐχ τοῦ ἀναμφιθόλου 

ἐπιτεύξεται, ἀπὸ τῶν εἰς τὸν βαρδάνην ἐχθάντων χαὶ εἰς τὸν 

Λέοντα, θαρραλεώτερον τῆς ἐπιδουλῆς ἥπτετο" καὶ δὴ τῷ τῶν 

βασιλείων φύλακι, ὅν καλοῦσι πάπίαν, ἀνατίθησι τὰ τοῦ σκὸ- 

ποῦ καὶ τῶν τοῦ ἐγκλείστου προρρήσεων " παρ᾽ ἐκείνῳ γὰρ ἐτη- 

ρεῖτο ὁ Μιχαήλ οἵ χαὶ τηρήσαντες ἡμέραν, καὶ κοινὴ μετὰ 
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τῶν τοῦ Μιχαὴλ φίλων διχσχεψάμενοι, εἰσάγουσι νυχτὸς ἄνδρας 
ἐνώπλους μετὰ τῶν κληρικῶν τοῦ θείου ναοῦ, χαὶ αὐτοὺς ἔξωθεν 

στιχάρια ἐνδεδυμένους, καὶ τὸν Λέοντα ἐχεῖσςε χαταλαθόντες, 

ἀνηλεῶς χατασφάττουσι, μεγάλα ἐπιθοώμενον χαὶ ἀδυρόμενον. 

Καὶ χρατεῖ τῆς βασιλείας ὁ Μιχαὴλ ὁ ᾿Αμορραῖος χαὶ Ῥραυλὸς 

ἔτη ἡ καὶ μῆνας θ΄. 

Οὗτος τήν τε γυναῖχα τοῦ Λέοντος καὶ τοὺ: παῖδας ἐξο- 

ρίσας, τὴν ἰδίχν εἰς τὰ βασίλεια ἀναθοιθάζει γυναῖκα καὶ στέ- 

φει. Εἶχε δὲ καὶ υἱὸν Θεόφιλον, ὅν καὶ βασιλέα ἀνηγόρευσς, 
Ῥελευτησάσης δὲ τῆς γυναικὸς, τὴν θυγατέρα τοῦ τυφχωθέν- 

τὰς Κωνσταντίνου βχσιλέως Εὐφροσύνην ἑαυτῷ ζεύγνυσιν, ἔτι 

ζώσης τῆς μητρὸς αὐτῆς, τοῦ δὲ πατρὸς ἤδη τελευτήσαντας " 

ἀλλὰ μετ᾽ αὐτῆς παῖδα οὐχ ἔτεκεν. 

Οὗτος τὸν μὲν διωγμὸν τῶν ἁγίων εἰκόνων ἔστησε, προ- 
σλυνεῖσθαι δὲ ταύτας χαὶ σέδεσθαι οὐκ εὐδόκησεν, ἀλλ᾽ ἔχχατον 

ὀφρῆχε πορεύεσθαι ὅσον τὰ ἐπὶ τούτοις τῷ ἰδίῳ θελήματι. 
Τούτου τῷ δευτέρῳ ἔτει θνήσχει ὁ εἰκονομάχος Θεόδοτος, καὶ 

χρατεῖ τῆς ἐκκλησίας ᾿Αντώνιος ὁ ἐπίχλην Κασσυματᾷς, ἔτη ιγ΄. 

Τούτῳ τῷ βασιλεῖ ἐπανίσταται ὁ προμνημονφυθεὶς Θωμᾶς 

καὶ τυραννεῖ χατὰ τὴν πρόρρησιν τοῦ ἐγχλείστου, χαὶ πολὺν 

χρύναν πάντα τὰ Θροαχῷχ μέρη πολιαρχήαας, καὶ πολλάχις συμ.- 

μίξας τῷ βασιλεῖ Μιχαὴλ, τέλος χρατεῖται καὶ σφάττεται σὺν 

τῷ υἱῷ ᾿Αναστασίῳ. Ὁ δὲ Μιχαὴλ τῷ υἱῷ τὴν βασιλείαν 

ἐχσας θνήσχει. 

Θεόφιλος ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη ιβ΄, Οὗτος ἄγεται γυναῖχα τὴν 

- ἁγιωτάτην Θεοδώραν. Εἰχονομάχος δὲ ὧν καὶ αὐτὸς, καὶ τῆς αἱρέ- 

σεως ἀντιποιούμενος, πολὺ πλῆθος τῶν ἁγίων ἐδαδάνισε, μεθ᾽ ὧν 

χαὶ τοὺς ἁγίους Θεόδωρον καὶ Θεοφάνην τοὺς ἀδελφοὺς, ὧν καὶ 

τὰ πρόσωπα κατεχέντησς γράμμασι [, τούσδε τοὺς ἰάμθους ἐγτφ. 

γράψας αὐταῖς, ὦν, ὡς λέγεται, χαὶ πατὴρ ἦν αὐτὸς τούτους 

ἐκθέμενος, ἔχαντας ἐπὶ λέξεων οὕτως. 
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Πάντων ποθούντων προστρέχειν πρὸς τὴν πόλιν, 

ὅπου πάναγνοι τοῦ θεοῦ λόγου πόδες 

ἔστησαν σύστασιν τῆς οἰκουμένης, 

ὥφθησαν οὗτοι τῷ σεδασμίῳ τόπῳ 
σχεύη πονηρὰ δεισιδαίμονος πλάνης" 

ἐκεῖσε πολλὰ λοιπὸν ἐξ ἀπιστίας 

πράξαντες αἰσχρά, δεινὰ δυσσεροφρόνως, 

ἐχεῖθεν ἠλάθησαν ὡς ἀποστάται" 

πρὸς τὴν πόλιν δὲ τοῦ κράτους πεφευγότες, 

οὐκ ἐξαφῆχαν τὰς ἀθέσμου: μωρίας, 

0΄θεν γῤαφέντες ὡς χακοῦργοι τὴν θέαν, 

χαταχρίνονται χαὶ διώχονται πάλιν, 

Τοὺς δὲ τὸν Λέοντα τὸν βασιλέα ἀποχτείναντας ἀπᾶντας 

ἐρευνήσας καὶ εὑρὼν ἐχόλασε, Τήν τε μητέρα Εὐφροσύνην τῶν 

βασιλείων χατάγει, καὶ εἰς τὸ τῆς μητρὸς αὐτοῦ μοναδτήριον 

ἀπτοχείρει, ἀφ᾽ ἧς χαὶ χαλεῖται, τῆς κυρᾶς Εὐφροσύνης τὰ λι- 

βάδια, 

Οὗτος φιλόχοσμος ὦν, κτίζει τὸ Πενταπύργιον, καὶ κα" 

τασκευάζει χρυσᾷ δύο ὄργανα μετὰ δένδρων χρυσῶν, ἐν οἷς 

στρουθοὶ χρυσοὶ ἐφεζόμενοι, διὰ μηχανῆς τινος ἐχελάδουν, καὶ 

τὸν πολύτιμον βασιλικὸν λῶρον, καὶ τὰς λοιπὰς πολυτελεῖς 

στολὰς" χαὶ τὰ τείχη πάντα τῆς Πύόλεως ἀνύψωσε, τὸ ἑαυτοῦ 

ἐπιγράφων ἐν τοῖς πύργοις ὄνομα, 

Προσεποὶεῖτο δὲ καὶ τὸν φιλοδίκαιον " γυνὴ γάρ τὶς αὐτῷ 

προερχομένῳ προσελθοῦσα, καὶ ἀδυκηθῆναν εἰποῦσα παρὰ τοῦ 

τῆς βασιλίσσης ἀδελφοῦ, τοῦ Πετρωνᾶ, ἀνδρὸς μεγίστου μὲν 

τὴν ἀξίαν, σοφωτάτου δὲ, καὶ πολλὰ ἐν πολλοῖς πολέμοις τρό- 

παια στήσαντος, ἔλεγε δὲ ὡς ὑψοῦντος ἐχείνου τὸν οἶχον, ἡ 

ἐμὴ οἰκία σχκοτίζεται" ὁ βασιλεὺς ἀποστείλας εὐθὺς, καὶ ἀλη. 
᾿ 2 Ἠ Α “- Ἢ ι ᾿ Ν ἘΣ τὰ Ὡ 

θη λέγειν τὴν γυναῖχα υεμαθηχὼς, τὸν μάγιστρον Πετρωνᾶν, 
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χαὶ τῆς βίγλης δρουγγάριον ὄντα τότε, χατὰ τὸ μέσον τῆς 

λεωφόρου τῶν ἱματίων ἀποδύσας, χαὶ τύψας σφοδρῶς, τὸν οἶκον 

αὐτοῦ ἕως ἐδάφους οὐ }}} 

ἼΛλλοτε δὲ προκύπτοντος εἰς τὴν θάλχασαν ἀπὸ τοῦ Βου- 

χολέοντος, χαὶ πλοῖον διερχόμενον θεαταμένου μέγιστον, χαὲ 

ἐρωτήσαντος τίνος εἴη τὸ πλοῖον, χαὶ ἀχούσαντος ὅτι τῆς βα- 

σιλίσασης, μεταχαλέσασθαί φασι τὴν Θεοδώραν, χαὶ ὡς ἀληθὲς 

εἴη, ἐρωτήσαντος μαθεῖν, εἰπεῖν, οἴμοι, ἀποδειχθέντι ναυχ λήρῳ!] 

καὶ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ προστάξαι πυρὶ τὸ πλοῖον σὺν τῷ φόρτῳ 
ἐ δ 

ι 
παραδοθῆναι" ὅ καὶ γέγονεν. 

Οὗτος πέντε θυγχτέρας ἔσχε μετὰ Θεοδώρας Θέχλαν, ᾿Αν- 

αν, ᾿Αναστασίαν, Μαρίαν, καὶ Πουλχερίαν. 

Ἡ δὲ Θεοδώρα οὐ συναπήχθη τῇ αἵρεσει, ἀλλ᾽ εὐσεοὴς ἦν, 

χαὶ τὰς ἁγίας εἰκόνας χαὶ ἐτίμα καὶ προσεχύνει λάθρα. 

Τίκτει χαὶ υἱὸν μετὰ τῆς Θεοδώρας, καὶ ὀνομάζει Μιχαὴλ, 

χαὶ βασιλέα ἀναγορεύει. 

Τῷ δὲ ἕκτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Θεοφίλου θνήακει ὁ πα- 

τριάρχὴς ᾿Αντώνιος, χαὶ χξιροτονεῖται ὁ αυμμύστης αὐτοῦ Ἰω- 

άννης, ἃ καὶ Ἰαννῆς, ὁ μόγος καὶ εἰχονομάχος, καὶ λεχανά- 

μάντις, χαὲ ἰουδαιόφρων, καὶ ἐπεσχόπησεν ἔτη ἕξ. 

Οὗτος ἁ βασιλεὺς τὸν ἐν ἁγίοις Μεθόδιον, τὸν καὶ ὕστερον 

πατριάρχην χρηματίσαντα, ἐν τῇ νήσῳ ταῦ ᾿Αντιγόνγυ ἐξορί- 

αας, ἔσωθεν μνήματας ἀποκλείει μετὰ ληστῶν δύο, διὰ τὴν ὑπὲρ 

τῆς τοῦ Χριστοῦ εἰκόνος παρρησίαν καὶ ἦν ἐχεῖ ὁ ὅσιος ἐγχε- 
ΠΩ 

χλεισμένος ἔτη ἐς Τῷ γοῦν δευτέ ἔρῳ ἔτει τοῦ ἑνὰς τῶν λῃστῶν 

τεθνηχότος, ἁποίαν βίαν ὑπέστη ἐχ τῆς τοῦ διερρυηχότος πτώ- 

ματος δυσωδίας, πάντες ἄν συνορᾷν ἔχοιτε. 

Ὅτς δὲ οἱ ἀμολογάταὶ Θεόδωρος καὶ θΝ τὰ πρό- 

σωπα χαταγραφέντες εἰς τὴν ἐξορίαν ἤγοντο; ἔτυχον αἱ τού- 

του: δὶ ἵππων δημοσίων ἄγοντες εἰς τὸ χωρίον Καρταλιμένα 

μονὴν ποιήσασθαι οἱ γοῦν ἅγιοι διά τινας ἁλιέως πένητος 



ΣΥΝΟΨΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ. 190 

ἐξυπηρετουμένου τῷ θείῳ Μεθοδίῳ ἐν τῇ νήσῳ ἐν τῷ μνήματι 

γράφουσιν ἐπιστολὴν αὐτῷ ταῦτα διαλαμθάνουσαν, 

Τῷ ζῶντι νεχρῷ, χαὶ νεχρῷ ζωηφόρῳ, 

νχίοντι τὴν γῆν, χαὶ πατοῦντι τὸν πόλον, 

Ρραπτοὶ γράφουσι, δέσμιοι τῷ δεσμίῳ. φι 

. Πρὸς οὕς πάλιν διὰ τοῦ αὐτοῦ ἁλιέως ὁ ὅσιος ἀντέγραψε 

Μεθόδιος, 

Τοὺς ταῖς βίολοισιν οὐρανῶν χλησιγράφους, 

χαὶ πρὸς μέτωπα σωφρόνως ἐστιγμένους, 
᾿- : “ὼθ ἜΥαΘ, [αὐ ὃ , δέ 

προσεῖπεν Ο φωονδαπτος ὡς σὺν ξσμιους. 0 

Καρτερήσας οὖν ὁ ἅγιος, ὡς εἴρηται, τὰ ἑπτὰ ἔτη, μετὰ τὰς 

πληγὰς ἅς ὑπέστη, χαὶ τὴν τῶν σιαγόνων θλάσιν, καὶ τὴν τῶν 

ὀδόντων ἐκρίζωσιν, ἐξάγεται ὃ ὅσιος ἐκεῖθεν ἐξ ἀφορμῆς τοι- 

αὐτῆς" φιλόπονος ὧν ὁ Θεόφιλος, καὶ σχολάζων ταῖς ἀναγνώ- 

σεσιν, ἐντυγχάνει ποτὲ δυσνοήτοις γραφαῖς, ὧν τὴν λύσιν παρ 1 

οὐδενὸς εὑρεῖν ἔτυχε, τοῦ θεοῦ πάντως οἰκονομήσαντος, καίτο! 

πολλῶν σοφῶν ὄντων τῶν τότε, χαὶ μᾶλλον τοῦ τῶν ἄλλων 

ἐξοχωτάτου, Λέοντος τοῦ Φιλοσόφου " ἀθυμοῦντι δὲ τῷ βασιλεῖ 

περὶ τούτου ἐπὶ πολλαῖ: ἡμέραις, λέγει τις τῶν οἰχειοτάτων 

88. κουδιχουλάριος " δέσποτά μου βασιλεῦ, ταῦτα οὐδεὶς [ σαφηνίσχι 90 

δυνήσεται, εἰ μὴ ὁ ἐν τῷ μνημείῳ ἐγχεχλεισμένος Μεθόδιος - 

χαὶ εἰ κελεύει τὸ κράτος σου, λαθὼν ἐγὼ τὰ ζητούμενα, πο- 

ρεύσομαι πρὸς αὐτὸν νυχτὸς ὡς ἐξ ἑχυτοῦ, χαὶ τὴν τούτων ἑρ- 

μηνείχν ἀναμφιθόλως ἐνέγκω σοι. Ὃ δὲ χατένευσς. Τοῦ δὲ 

χαταλαδόντος μὲν τὴν νῆσον, ἔτι δὲ πόρρω τοῦ μνήματος οὕ 

ὄντος, ἔνδον ὁ ἅγιος προσεφώνησε: χαλῶς ἐλήλυθας, ἀδελφὲ 

"ωάννη, οἶδα δὶ ὅ ἐστάλης παρὰ τοῦ βασιλέως. Καὶ λαδὼν 

χάρτην, τρισσὴν τὴν τῶν ἀπορουμένων λύσιν ἐξέθετο, καὶ ἀπέ- 

στειλεν. ἽΛπερ ὁ βασιλεὺς ἀναγνοὺς ἐθαύμασς, καὶ ἀποστείλας 
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ἤνεγκεν αὐτὸν εἰς τὸ παλάτιον, χαὶ καθεῖρξεν ἔν τινι τῶν 

βασιλικῶν οἴκων πλησίον ἑαυτοῦ, μὴ ἐῶν ἕτερον πρὸς αὐτὸν 

εἰσέρχεσθχι, ἄνευ τοῦ ὑπηρετοῦντος" αὐτὸς δὲ χαθ᾽ ἑχάστην 

εἰσερχόμενος τῶν ζητουμένων τὰς λύσεις εὕρισχεν, Ὁ δὲ χα- 

᾿ταλειφθεὶς λῃστὴς ἐν τῷ μνήματι, καίπερ ἀφεθεὶς, οὐκ ἠθέλησς 

τοῦ τάφου ἐχύόῆναι, ἀλλ᾽ ἐκεῖ βιώσας ὁσίως, καὶ τέρασι καὶ σὴ» 

μείοις διαλάμψας πρὸς Κύριον ἐξεδήμησεν. 

Οὗτος ὁ βασιλεὺς ἀνακαινίζει τὸν οἶκον, ὅν καὶ ἐπ᾽ ὀνόματι 
αὐτοῦ Θεοφίλου ἐκάλεσε, ξενῶνα ποιήσας, ὅς ἐ ἐξ ἀρχῆς ἐκ θεμε- 

λίων ἀνεγερθεὶς ᾿Ισιδώρου ἦν πατρικίου, τοῦ ἀπὸ Ρώμιης Τὰ 

Ο᾽ λυύρίου ἐλθόντος καὶ τῶν ἄλλων ἀρχόντων ἐπὶ τοῦ μεγάλου 

Κωνσταντίνου " χρόνων δὲ πολλῶν παρχδραμόντων, ἐξεδόθη κου- 

βάτορι γυναικῶν μὴ θελουσῶν σωφρονεῖν, ἐξ εὐγονῶν κἄταγο- 

μένων γονέων, εἰς τὸ ἐκεῖσε χαταμένειν αὐτὰς ἐπὶ δὲ Λέοντος 

τοῦ Ἰσαύρου, ξενοδοχεῖον ἐκ πορνείου ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐχρημάτισε ' 

μετὰ ταῦτα γέγονεν οἶκος Κωνσταντίνου βασιλέως, μετὰ τὸ 

τυφλωθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῆς μητρὸς, καὶ τελευτήσαντος αὐτοῦ, 

γυνὴ αὐτοῦ Θεοδότη ἀποχαρεῖσα μοναστήριον αὐτὸν χατε- 

σχεύασε" ξύλου δὲ μεγίστου τοῦ ἐν αὐτῷ τριχλίνου θραυσθέντος 

ἐπὶ τῆς βασιλείας Θεοφίλου, χαὶ τῶν ἐχεῖσε μοναζουσῶν δεη- 

θεισῶν τοῦ βασιλέως διερχομένου, οὗτος εἰσελθὼν καὶ ἰδὼν τὸν 

οἶκον μετοικίζει μὲν τὰς μοναζούσας, αὐτὸν δὲ καλλωπίσας, 

ξενῶνα πεποίηκχς. 

Τέθνηχε δὲ ὁ βασιλεὺς Θεόφιλος, καὶ χρχτεὶ γμὶ! βχσιλείχς 

Θεοδώρα καὶ Μιχαὴλ ὁ υἱὸς αὐτῆς, ἔτη δεχχπέντε, Αὕτη ἡ 

ἀμθο  ξδὴ βασίλισσα ὀρθόδοξος οὖσα, χαὶ εὐνβ δὴ ταῖς 

ἐχχλησίαις ἀποδοῦναι τὸν οἰχεῖον χόσμον, χαὶ τὰς ἁγίχς ἄνα- 

στηλῶσαι εἰκόνας, πρῶτον μὲν τὸν ἐναγῆ κατάγει πατριάρχην 

1 ωάννην τὸν μάγον, ὅν χαὶ μετὰ καθαίρεσιν εἰκόνας ἁγίας 

ἀποξέσαντα μαθοῦσα, πέμψασα τύπτει σφοδρῶς διὰ μαγχλαζίων 
Ἷ 

διχχοσίων, καὶ ἐξορύττει τοὺς ὀφθαλμούς καθίσταται δὲ πατριάρ- 
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χὴς τῷ πρώτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτῶν ὁ ἐν ἁγίοις Μεῆθόδιος, ὅς καὶ 

ἐπεσχόπησεν ἔτη ἡ. ᾿Επισυναγαγοῦσα δὲ τοὺς ὁπουδήποτε ἀρ- 

χιερεῖς, καὶ ὁσίους ἡγουμένους, παρεχάλει μβαχινα ποιῆσχ' 

πρὸς τὸν θεὸν ἐχτενῆ, δοθῆναι τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς ἄφεσιν τοῦ περὶ 

᾿ς πὴν αἴρεσιν σφάλματος, εἰς μετάνοιαν χαὶ Ἀραβίαι, τούτου 

λογισαμένη, τὸ ψυχορραγοῦντος, ἑνὸς τῶν παρισταμένων τὸ ἐγ- 

κόλπιον τεθεαμένου ζητῆσαι χαὶ κατασπάσασθαι, χαὶ οὕτως τοῦ 

Ῥίου ἐξελθεῖν - ὅ χαὶ γέγονς χάριτι τοῦ θεοῦ" οὐ γὰρ ἐστιν 

ἁμαρτία μείζων τῆς τοῦ θεοῦ φιλανθρωπίας" καὶ ἐπληροφορήθη 

βασίλισσα περὶ τούτου παρὰ τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου - 

Καὶ εὐθὺς ἐτέλεσε τὴν ὀρθοδοξίαν " συνόδου γὰρ συναθροισθείσης 

τῶν ἀρχιερέων, χαὶ αὐτῶν τῶν βασιλέων χαὶ τῆς συγχλήτου 

ἐν τῷ ναῷ τῆς ὑπεράγνου Θεοτόχου τῶν βλαχερνῶν, καὶ πάν- 

γυχον ὑμνῳδίαν ἐχτελεσάσης, ἅμα πρωΐ τῇ Κυριαχῇ πρώτῃ 

τῶν νηστειῶν, μετὰ λιτῆς καὶ ἁγίων εἰκόνων, χαὶ σταυρικῶν 

ἐχτυπωμάτων, οἱ πάντες σὺν πολλῷ πλήθει εἰς τὴν μεγάλην 

ἐχχλησίχν συνῆλθον, χαὶ τὸν ἴδιον χόσμον αὐτῇ ἀνέθηχαν" ἥτις 

λιτανεία ἕως τῆς σήμερον τῇ πρώτῃ τῶν Νηστειῶν Κυριαχῇ 

ἐχτελεῖται, ἀναγινωσχομένον χαὶ τοῦ ὅρου τῆς ὀρθοδοξίας, 

ὃν ἡ τῶν ἀρχιερέων σύνοδος περὶ τῆς τιμῆς καὶ ἀναστηλώσεω; 

τῶν ἁγίων εἰκόνων ἐξέθετο, 

Καὶ ποτε ἡ βασίλισσα πάντας τοὺς ἀργιερεῖς σὺν τῷ πα- 

τριάρχῃ Μεθοδίῳ ἐν τοῖς βασιλείοις φιλοφρόνως εἱστία" καὶ δὴ 

τῆς τραπέζης ἐπὶ πλεῖον παραταθείσης, καὶ τῆς βχοιλίσδης 

ἐνατενιζούφης τῷ ἁγίῳ Θεοφᾶνε!, καὶ τὰ τῷ προσώπ τῷ αὐτοῦ 

ἐγγεγραμμένα ὁρώσης, παρῆν γὰρ χαὶ αὐτὸς, ἤδη μητροπολίτης 

Νικαίας παρὰ τοῦ πατριάρχου γεγονὼς Μεθοδίου καὶ τῶν συ- 

νεστιωμένων ἀρχιερέων εἷς ἦν, θεασάμενος ὁ Θεοφάνης, καὶ συ- 

νιεὶς τὴν αἰτίαν, ἠρώτα τὴν βασίλισσαν, τὶς ἄρα ἡ αἰτίχ τῆς 

εἰς ἐμέ σου ἀτενοῦς ὁράσεως, ὦ δέσποινα; Τὴν τῶν χεντημάτων, 
»"" 38. ἔφη ἐκείνη, θαυμάζω χαρτερίαν σου [.ὄ Καὶ ὁ μαχάριος μηδὲν 
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εὐλαθηθεὶς, ὑπὲρ ταύτης, ἔφησε, τῆς γραφῆς ἐν τῷ ἀδεκάστῳ. 
᾿ 

4 ᾽ βήματι σφοδρότερον διαδικάσομαι τῷ ἀνδρί σου. Καὶ αὐτὴ οὐχ 

ἐν παρέργῳ τὸν λόγον ἀχούσασα, σύνδαχκρυς γενομένη, χαὶ, ταῦτα, 

ἔλεγεν, ἡ ὑπόσχεσις χαὶ αἱ δὶ ἐγγράφων ὁμολογίαι ὑμῶν; Οὔ, 

δ φησιν ὁ πατριάρχης αὐθωρὸν ἀναστὰς, ἀλλ᾽ ἕξει βεοχίως τὰ τῆς 
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᾿ἀφέσεως ἔγγραφα, τῆς ὀλιγωρίας τούτου λογιζομένης ὡς οὐδὲν. 

Καὶ οὕτω μόλις χαταπεισθεῖσαν τοῦ χλχίειν ἀποστῆναι. Τοσοῦ- 
ν τὸν ἦν αὐτῆς τὸ περὶ τῆς τοῦ ἀνδρὸς σωτηρίας ἐμμέοιμνον. 

Ταύτης τῷ τῆς βασιλείας ὀγδόῳ ἔτει, τοῦ πατριάρχου Με- 

Ὀοδίου πρὸς Κύριον ἐχδημήσαντος, χειροτονεῖται πατριάρχης 

1 γνάτιος μοναχὸς, χαὶ ἀρχιερατεύει ἔτη ἕνδεχχ. Οὗτος υἱὸς 

μὲν ἐγεγόνει τοῦ προδεδασιλευχότος τοῦ Ραγγαδὲ Μιχαὴλ καὶ 

Προχοπίας, παρὰ δὲ Λέοντος τοῦ ᾿Αρμενίου μετὰ τῶν ἄλλων 

ἀδελφῶν τὰ γεννητιχὰ μόριχ ἐχτμηθεὶς, τοὺς μεταξὺ ἅπαντας 

χϑόνους υοναχὸς ἀποχαρεὶς, καὶ τοῖς ἀπκητιχοῖς ἀγῶσι τὸ ἕἑκυ- 

τοῦ χκαταδαπανήσας σῶμα, γνώριμος ἦν τοῖς πᾶσι χαὶ περιδόη- 

τὸς ἐν ἀρετῇ χαὶ θχύμασιν: ὅθεν χαὶ παρὰ τῆς μακαρίας Θεο- 

δώρας, ἅτε τῶν τότε διαφορώτατος, εἰς πατριάρχην ἐξελέγη 

μετὰ τὴν τοῦ Μεθοδίου τελευτήν. Τὸν δέ γε Μεθόδιον τοῦτον 

ἐπεί τινες εἰκονίζουσι χαταχεχαλυμιλένον τὰς παρειὰς λινῷ τινι 

ὅ χατακύλιον συνήθως ὀνομάζομεν, ἄξιον γνωρίσαι τὴν τούτου 

αἰτίαν" ὑπὸ τοῦ τυράννου Θεοφίλου τὰς σιχγόνας ὡς τῆς εἰ- 

χόνος τοῦ Χριστοῦ ὁμολογητὴς συνθλασθεὶς, καὶ τοὺς ὀδόντας 

ἀποχρουσθεὶς, καὶ τὴν ὅλην γένυν χαὶ σύμπηξιν τοῦ προσώπου 

παραλελυμένος ὦν, ἠναγκάζετο τῷ λινῷ ἐκείνῳ ὑπεριπταρίῳ 

χυχλόθεν συμπριεριέχεσθαι χαὶ συσφίγγεσθαι. 

Θεοδώρα δὲ ἡ βασίλισσα ζεύγνυσι τῷ Μιχαὴλ εἰς γυναῖχα 

Ιὐδοχίαν τὴν τοῦ Δεχαπολίτου. Τοῦ δὲ Μιχαὴλ τούτου τὸν 

βίον καὶ τὴν ἀσέλγειαν χαὶ τὰς ἀπρεπεῖς πράξεις, οὐχ ὅτι 

βασιλεῖ, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῷ τυχόντι χριστιανῷ, χαὶ οἵαν εἶχε περὶ 

τὰ θέχτρα χαὶ ἱπποδιόμια μανίχν, αὐτὸς αὐτουργὸς ἡνίοχος ὃ 
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ΒΞ , ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ι ᾿ ᾿ 
βασιλεὺς γινόμενος, πρὸς δὲ χαὶ τὴν εἰς τὰς ἐχχλησιχοστιχᾶὰς 

χαὶ θείχς παραδόσεις καταφρόνησιν, ἐμπαίζων μετὰ ὁμοίων ἀ- 

σελγῶν, χαὶ θεατρίζων ὁ βέδηλος τὰ τίμια καὶ ἱερὰ, καὶ γέλως 

ὧν τοῖς πᾶσιν ὁ αὐτοχράτωρ Ρωμαίων, χατὰ ὑέσην τὴν ἀγο- 

ρὰν πολλάκις σὺν οὐδεμιᾷ αἰτίᾳ διερχόμενος, χαὶ ἄνευ βχσι- 
λ “ΨῊ δ. ᾽ὔ ᾿ ἮῬ Ἂ 3. πνλλΑ ἃ δοῦ . “ὦ ρ᾽ 

ικῆς ὑπηρεσίας χαὶ τάξεως, αἰσχύνομαι γραφῇ δοῦναι" ἅ χα 
΄ ζ ν ᾿ : ᾿Ξ ᾽ , Α 5. Δ Ἁ ὁ ᾿ ΄ -“ 

ἑκάστην ἐπὶ τὸ χεῖρον αὐξανόμενα τὴν ἡμέραν ἡ μήτηρ ὁρῶσα 

καὶ νουθετοῦσα χαὶ σχώπτουσα, χαὶ υὴἡ ἰσχύουσχ τῆς δαιμο- 

νιχῆῇς αὐτὸν ἀποστῆσαι γνώμης, ἠνιᾶτο χαὶ ὠδύρετο. Ὁ Μι- 

χχὴλ δὲ τῶν υητρικῶν παραινέσεων μὴ φροντίζων, εἴχετο τῶν 

συνήθων. Καὶ δή ποτε χρείαν ἀνδρὸς γενναίου ἔχοντος πρὸς 

τὴν τῶν ἵππων αὐτοῦ ἐπιμέλειαν, καὶ προσποιουμένου τὸν ἀνιώ- 

μένον, εἷς τῶν συγχλητιχῶν παρεστὼς, Ἐγώ σου, φησὶ, βχσι- 

λεῦ, θεραπεύσω τὴν λύπην’ ἄνδρα γὰρ ἔχω γενναῖον, ὅς σου 

πῶν ἵππων χαλῶς χαὶ ὡς σοὶ φίλον ἐπιστατήσει. Καὶ αὐτίκα 

τὸν Βασίλειον τῷ Μιχαὴλ προσάγει" ὅν ἰδὼν ὁ βασιλεὺς, χαὶ 

λίχν ἐπ᾿ αὐτῇ μόνη τῇ σωματιχῇ ἰδέχ ἡσθείς, ἑταιρειώτην 

αὐτὸν τιμᾷ, χαὶ τῷ τοῦ σταύλου χόμητι παραδίδωσι. 

Ὁ Βασίλειος δὲ οὗτος, τὸ μὲν γένος εἷλκεν ἐκ Μαχεδο- 

νίας, ἑνὸς τῶν τῆ: ᾿Αδριχνοῦ χωρίων " πένητες δὲ ἦσαν οἱ τού- 

τοῦ γονεῖς χχαὶ τῶν ἐνδεῶν- μετὰ δὲ τὴν αὐτῶν τελευτὴν, ὑ- 

πὸ Κρούμον τοῦ τῶν Βουλγάρων ἀρχηγοῦ ἠχμαλώτισται" ἀλ- 

λὰ τῇ τοῦ θεοῦ προνοίᾳ ὁ αἰχμάλωτος ἐκεῖθεν ἀνχσωβθεὶς, τῷ 

τότε στρατηγῷ Μακεδονίας τῷ Ὑζάντζῃ δουλεύειν εἴλετο" 

ἀλλὰ μηδὲν παρ᾽ αὐτοῦ ὠφελούμενος, καταλιπὼν τοὺς ἀδελ- 

φοὺς καὶ τὰ ἴδιχ, πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἦλθεν ἐφ᾽ ᾧ 

προσελθεῖν τινι χαὶ τὰ πρὸς τὸ ζῆν ἀναγχαῖα τῇ ἰδίᾳ δουλείᾳ 

πορίζεσθαι. Τῆς δὲ Χρυσῆς πόρτης ἔνδον εἰσεληλυθὼς, οὐχ ἔ- 

γῶν ὅποι χαταλύσειε τῶν ἐχ τῆς ὁδοιπορίχς χόπων ἑχυτὸν 

ἀναχτώμενος, ἐπεὶ πρὸς ἑσπέραν ἔτρεχεν ἡ ἡμέρα, οὕτως ὡς 
Ἐν » Ἢ “» “ ᾿ς Ὁ ᾿ εὦ ἠὲ. "ὧν 4. 

εἶχεν ἔμπροσθεν τοῦ ναοῦ τοῦ μάρτυρος Διομήδους τῇ εὑρε- 
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θείσῃ ἐχ πηλοῦ χαὶ λίθων ἐσχευχομένῃ χλίνῃ ἑαυτὸν χατὰ- 
᾿ 

χλίνει, χαὶ ὕπνωσς. Περὶ δὲ μέσας νύχτας φησί τις τῷ ἐξυ- 

πηρετουμένῳ τῇ ἐχχλησίχ προσμοναρίῳ ὑπνώττωντι, ἀοράτως: 

ἐγ «ρθεὶς εἰσάγαγε εἴσω τὸν βασιλέα. Ὁ δὲ ἐξ ὕπνου γεγο- 

γὼς, καὶ εἰσπηδύσας ἔξω τοῦ νχοῦ, οὐδένα τε ἰδὼν, πάλιν εἰσ- 

ἥλθς χλείσας τὰς θύρας" χαὶ ἰδοὺ ἐκ δευτέρου τῆς ὁμοίας ἀ- 

χούει ὑπνώττων φωνῆς |, καὶ πάλιν ἐξελθὼν χαὶ μὴ εὑρών τινχρ. 

ὁ Νιχόλαος, τοῦτο γὰρ ἦν ὄνομα τῷ προσμονχρίῳ, μρῆνυΣ οφα 

γίσας ἑχυτὸν τῷ τοῦ ἡπλῤν τύπῳ, χλείει τὸ τὰς θύρας; καὶ 

εἰσελθὼν τῇ κλίνη ἐνέπεσς. Τότες φανερῶς ἐφίσταταί τις, καὶ 

νύξα: αὐτὸν τῇ ρομφαίᾳ, ὀνυόν οὐχ εἰσάγεις τὸν βχσιλέχ; Ὁ 

δὲ, δεύτερον, εἶπεν, ἐξελθὼν, οὐδὲν εἶδον. Καὶ ὁ φανεὶς πρὸς 

αὐτὸν ἀπεχρίνατο" ὃν ἴδῃς ἔζωθεν τοῦ πυλῶνος κείμενον, αὐ- 

τός ἐστιν ὁ βασιλεὺς, εἰσάγαγε αὐτόν. Μετὰ σπουδῆς δὲ ἐξελ- 

θὼν, καὶ περιολεψάμενος πάντοθεν ἀκριθέστερον, ὁρᾷ τὸν Βα- 

σίλειον ὡς πένητα κείνλενον ὑδ τὰ ΝΜ πήρας χαὶ ρἀύδου ὧν 

μιᾷ γωνίᾳ, καὶ λαθὼν αὐτὸν, ἔνδον εἰσάγει, χαὶ παρ ἑχυτῷ 

φιλοφρόνως εἶχε, καὶ πνουματιχὸν ἀδελφὸν αὐτὸν ποιήσας, ἀ- 

γαχαλύπτει τὸ τῆς βασιλείχς μυστήριον. Τούτῳ τῷ Νικολάῳ 

ἀδελφός τις ἦν ἰατρὸς τὴν τέχνην, ὃς ἐδούλευς τῷ Θεοφιλίτζῃ 

καλουμένῳ πατρικίῳ καὶ τειχεώτῃ τότε τυγχάνοντι᾽ οὗτος ὁ 

ἰατρὸς ἰδὼν παρὰ τῷ ἀδελφῷ τὸν Βασίλειον, χαὶ τῆς ἡλικίας 

αὐτὸν θαυμάσας χαὶ τῆς νεότητος, ἦν γὰρ τότε περὶ τὰ εἰ- 

χοσιπέντε ἔτη φθάσας, υνηδὲν τῶν μυστηρίων μεμαθηκὼς, εἰ- 

σάγει τοῦτον πρὸς τὸν Θε οφιλίτ ζην, ἐχεῖνο; δὲ πρὸς τὸν 9.χ- 

σιλέχ, καθὼ; ἀνωτέρω εἴρηται. Ἡ Η δὲ τῆς ἀνχδοχῆς αἰτίχ ἦν 

αὕτη" ἵππῳ ὁ θχσιλεὺς ἐπεχάθισεν, ὃν εἶεν ὀνομαστὸν χαὶ 

τῶν ἄλλων διχφορώτχτον' ἐπεὶ δὲ χὰν τῷ πεδίῳ χρείαν ἔ-ἢ 

σχεν ἀπούῆνχι αὑτοῦ, ὁ ἵππος μετὰ τῆς ἐφεστρίδος ἀπολυθεὶς 

κροχίνων ἦν, χαὶ οὐδεὶς ἦν πάντων τῶν περὶ τὸν βχσιλέχ πο- 

νουμένων αὐτὸν κατασχεῖν ὃς ἐδύνχτο πλησιάσχι χὐτῷ, Τότε 
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ὁ Βασίλειος τῷ Θεοφιλίτ ζῃ φησὶν, εἰ ἐχχωρηείη μοι οὕτως 

ὡς ἔχει ὁ ἕππο:; ἐπιδῆναι αὐτοῦ, ἐγὼ τοῦτον κρατήσας ἀγά- 

γὼ πρὸς βχσιλέα. Τούτου γνωσθέντος τῷ βασιλεῖ, καὶ ἐκχω- 
,ὔ ς κ᾿ ᾽ -“, 

ρηθέντος, ὁ Βασίλειος μ:0᾽ οὗ ἐπέόχινεν ἵππου χαταδιώξας χαὶ Ῥ 

2 “- φθάσας τὸν φεύγοντα, ἥλλατο μὲν ἀφ᾽ οὗ ἐπεχάθητο, τοῦ δὲ 
“- Ω Ρ " " 

βασιλικοῦ ἐπέφη, χαὶ χρχτήσας πρὸς τὸν ΕΥΛΝΝΟΗΣ ἤγαγε" 

καὶ θαυμασθεὶς, τῆς ἀνχδοχῆς ηὐμοίρησε τοῦ αὐτοχράτορος χαὶ 
2 ᾿ }] Α ἥ 

ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς οἰχειώτερος. 

Τοῦτον θεασχμένην λέγεται τότε τὴν βασίλισσαν Θεοδώ- 

ῥᾷν πρὸς τὸν υἱὸν εἰπεῖν: οὗτός ἐστι, τέκνον, ὃ: τὴν ἅπασαν 

ἡμῶν γενεὰν τῆς βχσιλείας ἐξωθήσει. Ὁ δὲ Μιχαὴλ ἀντ᾽ οὐ- 

δενὸς τὸν λόγον ἐδέξχτο, ἠγάπα τὸ τὸν Βχσίλειον ὑπὲ) ὅπαν- 

Βάρδας δὲ ὁ ἀδελφὸς τῆς αὐγούστης, πείθει τὸν βχσι- 

λέα ΌΨΗΝ τῶν βατιλείων τὴν αὐτοχράτορχ" ὃ χαὶ πε- 

ποίηχε, χαὶ αὐτὴν μὲν χαταῤιοζζει, χρατεῖ δὲ μόνος αὐτός 

Μιχαὴλ ὁ υἱὸς Θεοφίλου κρχτεῖ μόνος ἔτη ἕνδεχα, τὸν δὲ 

Βάρδαν καὶ θεῖον αὐτοῦ καίσχρχ ἀνυγορεύει, καὶ τὸν Βασίλειον 
) ἐὐχλς ᾿ ὃ ᾿ ἯΙ ὃ , δ πὰ ων ΕΟ ᾿ Ω 

παραχοιμώμιενον τὸν αρὸδν σφοῦῤχ ἡνίχσε, χαὶ χαιρὸν ε- 

τήρει τοῦτον ἀποντεῖναι" ὁ δὲ Βιχσίλειος γνοὺς τὴν ἐπιθου- 

λὲν, ἐαυτὸν μὲν συνετήρε!, τὸν χαίσχρχ δὲ διχθάλλων ἦν συ- 

νεχῶς πρὸς τὸν βασιλέα. Τούτῳ τῷ χαίσαρι υἱὸς ἦν; ὃς πρὸ 

ὀλίγου τετελευτήχει᾽ Βάρδας δὲ τὸν τοῦ θεοῦ φόθον ἐξοστρα- 
“- ᾽ “ “ - “- “- ᾽ » φ, 

χίσας τῆς ἰδίας ψυχῆς, τῇ γαμετῇ τοῦ υἱοῦ Εὐδοξίᾳ ὅσα καὶ 

οἰχείᾳ γυναικὶ ἐχρῆτο, καὶ τὸ ἄτοπον ἦν δεινὸν τοῖς πᾶσι καὶ 

ἔχδηλον, ὡς εἰς τὰς τοῦ πατριάρχου ἐλθεῖν ἀκοῦς, ὃς πολλὰ τὸν 

χαίσχρα παραινῶν, χαὶ ἀποστῆναι τοῦ μιάσματος παραχαλῶν͵ οὐ 
, ᾽ τ δι, ᾽ 3 ᾿ “-“- ΡῈ , 

μόνον οὐχ εἰχε χαταπεισθῆναι, ἀλλὰ χαὶ μηνιῶντα υδλλον καὶ 

ἀπεχθανόμενον τῷ σωφρονεῖν ἀναγχάζοντι. Καὶ δή ποτς μετὰ 

ποῦ βασιλέως εἰς τὴν ἐχχλησίαν ὁ χαῖσαρ ἐλθὼν, καὶ πρὸς τὴν 
“ ,ὔ δὼ 4᾽. ἀξ ..Ὁ ΡῬ ’ ΙῚ 

τῶν μυστηρίων δραμὼν μετάληψιν, ὡς ἀἄνάζιος ταὐυτὴς παρὰ 

τοῦ πατριάρχου ἀπωσθρὶς, τὴν ψυχὴν θυμοῦ πλήσας, βίᾳ τοῦ- 
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τῆς ἐχχλησίας τῷ πέμπτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Μι- 

“αλλ, καὶ χειροτονεῖται Φώτιος πατριάρχης Κωνσταντινουπό- 

λεως, καὶ ἐπεσχόπησεν ἔτη θ΄. Ὅσα δὲ δεινὰ ἐνεδείξατο ὁ χαὶ- 

σαρ Βάρδας εἰς τὸν πατριάρχὴν Ἰγνάτιον᾽ ἀναὴ χάζων ποιῆσαι 

παραίτησιν ἔγγραφον, ἀδυνάτως ἔχω πάντα εἰπεῖν, ὀλίγα δὲ 

ἐκ πολλῶν ἐρῶ" χκαθεῖρξζαν αὐτὸν ἐν τῷ τοῦ Κοπρωνύμου μνη- 

ὑμείῳ, γυμνὸν ἐπιθέντες τῆς λάρνχχος ἐν χειμῶνος καιρῷ ὅ- 

θεν χαὲ πολλὴν ὑπέστη βίαν χαὶ χύσιν πολλοῦ αἵματος κά- 

τωθεν. Ὃ δὲ Φώτιος μετὰ μητροπολιτῶν ἐν τῷ ναῷ τῶν ἅ- 

γίων ᾿Αποστόλων ἐλθὼν, ἐξάγει τοῦτον δέσμιον τῆς εἰρχτῆς, 

χαὶ μὰ δυνηθεὶς πεῖσαι ἐχθέσθαι τοῦ θρόνου παραίτησιν, προ- 

στάσσει χαὶ ἐνδιδύσχουσιν αὐτὸν τὴν ἱερατικὴν ὅλην στολὴν 

χαὶ τὸ ὠμοφόριον, χαὶ ἀνχθιθζσαντες ἐπὶ τοῦ ἄμόωνος [ ἕν ἕ-φ- 

χαστον ἀποδύοντες ἔχρχζον τὸ ᾿Ανάξιος" εἶτα ἐξορίζουσιν εἰς 

τὴν Τερέδινθον νῆσον, ὅπου καὶ τὰ δεινότατα ὑπέστη ὁ ἅ- 

.. ἐχεῖθεν μετάγετχι εἰ: τὴν ἹΞο»ξίαν δέσμιος χαὶ κατα- γιὸς 151} ΞΥ τ λγετα υ3 τ ῊῺΝν ψὶ ᾧ αν νὰ ΨΦ τ 

᾽ . ,ὦῳ ᾿ Α 

χλείεται εἰς μάνδραν αἰγῶν, καὶ αὖθις μετχοιοάζεται εἰς τὰ 

Προμούντου, ὅπου χαὶ τὰς σιαγόνας αὐτοῦ καὶ τοὺς ὀδόντας 

συνέθλασαν, καὶ τοὺς πόδας μοχλῷ σιδηρῷ προσήλωσαν καὶ ἐν 

εἱρκτῇ κατέκλεισαν᾽ εἶτα εἰς Μιτυλήνην ἐξώρισαν, τέλος ἐνέγ- 

χαντες εἰς τὰ Νούμερχ καταχλείουσιν, ὅθεν καὶ δυνηθεὶς φυ- 

γεῖν, διά τινος φιλοχρίστου ἀποδράσας, ἀφανὴς ἦν τοῦ λοιποῦ, 

μὴ γνόντος τινὸς ἔνθα διῆγε. Τότε καὶ οἱ προσκείμενοι τού- 

τῷ μητροπολῖται πάντες ὑπὸ τοῦ χχαίσχρος καὶ τοῦ Φωτίου 

τῆς Πόλεως ἐξωρίζοντο. ᾿Αλλ᾽ οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ, χαὶ ὁ 

τῶν ἐκδικήσεων θεὸς ἐπαρρησιάσατο" ὁ Βάρδας γὰρ τὸν τοῦ 

Βασιλείου τυρεύων θάνατον, ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀναιρεῖται τῇ τοῦ βχ- 

σιλέως Μιχαὴλ βουλῇ, καὶ ὁ Βασίλειος βασιλεὺς ὑπὸ τοῦ Μι- 

χαὴλ ἀνχγορεύεται, δόντος αὑτῷ εἰς γυνχῖχχ καὶ τὴν τοῦ 11γ- 

γήῆρος Εὐδοχίαν, ἣν εἶχεν αὐτός. 

Καὶ συμθασιλεύει τῷ Μιχαὴλ ὃ Βχαίλειος ἔτος ἕν. 
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᾿ ΣΥΝΟΨΊΣ ΧΡΟΧΝΙΚΗ. 43 
Καὶ τῷ χζ' ἔτει τῆς βασιλείας Μιχαὴλ ἀπὸ τοῦ θανάτου 

ποῦ πατρὸς αὐτοῦ Θεοφίλου ἀναιρεῖταν χαὶ αὐτὸς ὁ Μιχαὴλ 
παρὰ τοῦ Βασιλείου " θέατρον γὰρ ποιήσας ὁ Μιχαὴλ, καὶ αὐ- 

τὸς ἡνίοχος μεταμειφθεὶς καὶ ἐφ᾽ ἅρματος δραμὼν ἐν τῷ ἁγίῳ 

Μάμαντι χαὶ νικήσας, ὑπό τινος συγχλητικοῦ πατρικίου, ")ά- 

σιλίσκος ὄνομα, ἐπαινεθεὶς ὡς ὑπὲρ τοὺς λοιποὺς εὐφυῶς ἱἐπ- 

πεύσας, ὡς εἶχεν αὐτὸν ἀμειθόμενος, εὐθὺς βασιλέα ποιεῖ. Δεί- 

σας οὖν ὁ βασίλειος τὸ τοῦ πράγματος ἄχαιρον, καὶ ὁρῶν αὺ- 

τὸν πάσης τῆς οἱλσοῦν βασιλεῖ πρεπούσης συνέσεως ἄμοιρον, 

τῇ ἑσπέρᾳ ἐκείνῃ χτείνει, καὶ τὴν μητέρα μετὰ τῶν ἀδελφῶν 
εἰς τὴν μονὴν τῶν Γαστρίων, ἣν ἡ Θεοδώρα ἔκτισεν, ἀποκεί- 

ρὲι, καὶ βασιλεύει μόνος αὐτός. 

Βασίλειος ὁ Μακεδὼν ἔτη ιθ΄ τούτῳ ἦν γυνὴ ἡ δηλωθεῖ- 

σᾳ Εὐδοκία τοῦ Ἴγγηρος, καὶ παῖδες μετ᾽ αὐτῆς Κωνσταντῖ- 

γος, ὃς χαὶ βασιλεὺς ἀναγορευθεὶς ταχὺ ἀπέθανε, Λέων ὁ φι- 

λόσοφος, ᾿Αλέξανδρος, χαὶ Στέφανος, 

Τούτου τῷ δευτέρῳ ἔτε, τῆς βασιλείας ἐζωθεῖται τοῦ πα- 

τριαρχιχοῦ θρόνου ὁ Φώτιος, καὶ ἀνάγεται πάλιν ᾿Ιγνάτιος, καὶ 

ἐπεσχόπησεν ἔτη τὸ δεύτερον τα΄, ὅτε χαὶ τὴν περιφανῆ μὸ- 
γὴν τοῦ ᾿Ανατέλλοντος ἐχ βάθρων ἀνήγειρειν ἐν ἘΠῚ τοποθεσίχ 

ποῦ Σατύρου. 

βασίλειος δὲ ὁ ϑχσιλεὺς, εὐσεδὴς ὧν χαὶ ἀγχίνους, ἐδού- 

λετὸ μὲν δωρεαῖς φιλοτιμήσχσθαι βασιλικαῖς τὸ ὑπήκοον, ἀλ- 

Χ ἦν αὐτῷ ἐμπόδιον τὸ μηδὲν εὑρηχέναι ἐν τοῖς βασιλιχοῖς 

θησαυροῖς" ὁ γὰρ Μιχαὴλ, λίαν ἀνούστατος ὥν καὶ ἀσελγὴς, 

πάντας τοὺς θησχυροὺς ἐξεχένωσεν εἰς ἱπποδρόμια χαὶ ρόγας 

καὶ φιλοτιμίας τῶν τε ἡνιόχων χαὶ τῶν θυμελικῶν ἀνθρώπων, 

ἀλλὰ χαὶ ὅσα εὗρεν εἴδη ἐν τῷ παλατίῳ χρυσᾶ, τήν τε χρυ- 

σὴν πλάτανον, καὶ τὸ ὁλόχρυσον ὄργανον, χαὶ τοὺς δύο ὁλο- 

'χρύσους λέοντας ς, καὶ τοὺς δύο γρύπας, χαὶ στολὰς βασιλικὰς, 

σάντοι χωνεύσας, τοῖς υΐμοις καὶ τοῖς ἡνιόχοις καὶ τοῖς χιθα- 
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παλατίῳ, καὶ ἣν εἶχεν ἐγγεγραμμένην ὑπόθεσιν, ἐγίνωσχον διὰ 

-΄ὐὐν ἃ 
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ρῳλοῖς ἐδωρήσατο, καὶ παντελῶς τὰ τῆς Ρωμαϊκῆς βασιλείας 

ἐπὶ τῶν ἡμερῶν ἐχείνου πρὸς πτῶσιν χατήχθη χαὶ κένωσιν. 

Πρὸ δὲ μιᾶς ἡμέρας τῆς αὐτοῦ σφαγῆς καὶ τοῦτο χατώρθω- 

σεν. Ὁ φιλόσοφος Λέων, ὁ Θεσσαλονίκης γεγονὼς μητροπολί- 

τῆς, τῷ βασιλεῖ Θεοφίλῳ δύο κατεσχεύασς μιηχανικὰ ὡρολό- 

για, ἐξ ἴσου τὰ ἀμφότερα χάμνοντα, χαὶ τὸ μὲν ἕν ἐπὶ τῷ 

χατὰ Κιλιχίαν φρουρίῳ τῷ τῇ Τχρσῷ πλησιάζοντι ἐναπέθετο, 

τὸ δὲ ἕτερον, ἐν τῷ παλατίῳ ἅπερ εἶχον ἐγγεγραμμένα ἐν 
ἑκάστῃ ὥρᾳ τὰ ἐν Συρίᾳ γινόμενα, οἷον ἐν μὲν τῇ πρώτῃ ὥ- 

ρᾳ, εἰ ἐκδρομὴ Σαρακηνῶν ἐγένετο, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ ὥρᾳ, 
͵, 

εἰ 

πόλεμος, ἐν τῇ τρίτῃ, εἰ ἐμπρησμὸς, καὶ ἁπλῶς ἄλλο τι χαὶ ἦν ἰ ς, ἢ ρ ἣ, μπρη μ ς, ἣν φ 

ἄλλο (1) ἐν ταῖς καθεξῆς. ᾿Εχ τῶν οὖν στοιχειωθέντων (510) 

δώδεκα ὑποθέσεων ἐν ταῖς δώδεκα ὥραις ὅ, τι ἂν ἐν τῇ Συ-. 

ρίᾳ συνέθη γενέσθαι, ἐδήλου τοῦτο ἡ ὥρα αὐτοῦ ἐν τῷ ὡὧρο- 

λογίῳ τῷ κατὰ τὴν Κιλικίαν" χαὶ εὐθὺς φανὸς ὑπὸ τῶν ἐ- 

χεῖσςε ἀνήπτετο᾽ ἦσαν γὰρ ἐχεῖσξ οἱ ἀχριθῶς φυλάσσοντες χαὶ 

προσέχοντες τῷ ὡρολογίῳ, καὶ τὸν φανὸν ἐχεῖνον οἱ χατὰ 

τὸν ᾿Αργέαν τὸν βουνὸν εἰς αὐτὸ τοῦτο τεταγμένοι ὁρῶντες, 
4 ᾿ ἈΠ}... ὔ Α ΕΥ̓͂ Θ . ᾽ , ΡΞ 4 Δ τ᾿ 7 

καὶ αὐτοὶ ἐποίουν φανὸν ἴδιον - ἐξ ἐκείνου οἱ κατὰ τὴν Σάμον, 

ἐκεῖθεν οἱ χατὰ τὸν Αἴγιλον, εἶτα οἱ εἰς τὸν Μάμαντα, ἀφ᾽ 

οὗ οἱ εἰς τὴν Κύζικον" ἐξ ἐχείνου οἱ ἐν τῷ Μωκίλῳ, καὶ 

ἀπ᾿ αὐτοῦ οἱ ἐν τῷ βουνῷ τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου |, ὅθεν οἱ ἐν Φ- 

τῷ Βουχολέοντι εὐθὺς ὁρῶντες τὴν ἐνισταμένην ὥραν ἐν τῷ 

υἱὰς ὥρας τὰ ἐν Συρίᾳ γινόμενα, καὶ εὐθὺς ὑπεμίμνησχον τὸν 

βασιλέα. ἹἹππεύοντος οὖν τοῦ βασιλέως, ἐδήλωσεν ὁ φανὸς ἐχ- 
Α “ ε ε " ᾿ ,ὔ Ω Α 

δρομὴν Σαρακηνῶν, χαιί ὑπομινησθεὶς περί τούτου ὁ βχσοιλεὺς 
4 Ἢ , ἊΞ ν ἣ ᾿ ΤᾺ ΣῪ Π 

παρὰ τοῦ λογοθέτου, θυμῷ ληφθεὶς, καὶ πτοηθεὶς μήπως τοὺς 

ἡνιύχους ὀκνηροτέρους πρὸς τὴν ἅμιλλαν ἡ τῶν Σαρακηνῶν 

(1) Ἔν χειρογράφῳ φέρεται: ἄλλο τι καὶ ἄλλο τι καὶ ἄλλο. 



Ϊ τῷ ἀδελφῷ, τῶν τῇδε μεθίσταται. 
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ποιήσαιτο ἐχδρομὴ, ὥρισε μηκέτι ἐνεργεῖν τὰ τοιαῦτα ὡρολό 

για, καὶ χαταλύσας ἔρριψεν. ᾿Επὶ δὲ τούτῳ τίς οὐ θρηνήσει 
ΠΝ. ᾽ ὧν Ὁ , μὲν τὰ τῶν Ρωμαίων, οὐ καταγελάσεται δὲ τῆς ἀθελτηρίας 

᾿ “ ᾽ ε « 9 ἣ» "" Ἢ 

ἐκείνου τοῦ αὐτοχράτορος; ᾿Αλλ᾽ ὁ θεὺς ὡς ἀνάξιον τοῦ τηλι- 

χούτου μεγέθους τῆς ἀρχῆς ἐχεῖνον μὲν ἀπώσατο, τὴν βασι- 

λείαν δὲ τῷ ὁμωνύμῳ δχσιλείῳ παρέδωχεν, ὃς θεοῦ χάριτι τὴν 
,ὔ »“Ν ,ὕ ΨΥ, Ἢ ΠΗ ὈΑΤΞΑ͂Ι. βασιλείαν ἤδη χαταπίπτουσαν ἀνήγειρξ, καὶ γαλήνην αὐτῇ 

πάντοθεν περιεποιήσατο. 

Οὗτος ἀνήγειρε τὸν ναὸν τοῦ ᾿Αρχιστρχτήγου τὸν λεγό- 

ξένον Νέον, ὁμοίως χαὶ τοὺ; δύο νχοὺς εἰς τὰ Στείοον, καὶ 

τὸν τοῦ ἁγίου Ἠλιοὺ ἐν τῇ τοποθεσίᾳ τοῦ Πετρίου, ἔνθα χαὶ 

τὴν μηλωτὴν τοῦ ἁγίου ἀπέθετο, καὶ σχολεῖον γρχμυκχτικῶν 
, , ᾿" Νὰ Δ εν , , , 

μέγιστον ἔταξε. Τὸν δὲ υἱὸν Λέοντα γράμμασι παντοίοις παι- 

δεύσας, φιλόσοφον ἄριστον γεγονότα, βασιλικῷ καταστέφει δια- 

δήματι, καὶ γυναῖκα δίδωσι Θεοφχνὼ τὴν θυγατέρα Μίαρτινα- 
Ν ᾽ ω 

χίου " τὸν δὲ Στέφανον χληριχὸν ἐποίησς χαὶ σύγχελλον. 

Τούτου τῷ δωδεχάτῳ ἔτει, τοῦ ἐν ἁγίοις Ἰγνατίου τοῦ 
ῃ Ἵ ᾽ . ᾿ 

πατριάρχου τὴν οὐράνιον ζωὴν χαὶ ἀγήρω τῆς ἐνταυθοῖ γεη- 

ρᾶς καὶ παρερχομένης διαμειψαμένου, ἀνάγεται εἰς τὸν θρόνον 
Α “ ,ὔ ι - 

παρὰ τοῦ βασιλέως χαὶ πάλιν ὁ -Ὡ-- μὰ 
’ τιν ΜΝ ’ 

ὦτιος, χαὶ ἐπισχοπεῖ ἔτη θ΄. 

Συνέδη δὲ καὶ μέσον τοῦ πατρὸς χαὶ βασιλέως βασιλείου 
Ψ . 

χαὶ τοῦ υἱοῦ χαὶ βασιλέως Λέοντος ἐξ ἐπηρείας τοῦ ἀντιχει- 9 

μένου χαὶ χαιρεχάκων τινῶν, ὧν ὁ Σανταθχρηνὸς Θεόδωρος, 

ὁ τότ: Εὐχαΐτων, ἀρχηγὺς ἦν, σκάνδαλον μέγιστον ἀναφυῆναι" 

ἐφ᾽ ᾧ χαὶ τὸν Λέοντα ὁ βασιλεὺς βασίλειος εἰς τὴν Θεσσαλο- 

νίχην σὺν τῇ γυναιχὶ περιώρισεν : ἀλλὰ μετ᾽ ὀλίγον τῆς ἀλη- 

θείας ἐπιγνωσθείσης, ἐκεῖθέν τς τοῦτον ἀνεχαλέσχτο καὶ συμ.- 

βασιλεύειν αὐτῷ ἐδικαίωσεν. 
Δ. ἢ - ὦ ᾿ ὡἣ ᾽ὔ ς ΄ ἘΞ 

θύνας οὖν χαλῶς τὰ τῆς βασιλείας ὁ βιχσοίλξιος σχῆπτρὰα, 

 Χαὶ τὸν υἱὸν Λέοντα αὐτοκράτορα χαταλιπὼν σὺν ᾿Αλεξάνδρῳ 
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Λέων ὃ Σοφὸς σὺν ᾿Αλεξάνδρῳ ἔτη κε΄ τούτου τῷ δευτέ- 

ρῷ ἔτει τῆς βασιλείας ἐξωθεῖται πάλιν τῆς ἐκχλησίας ὁ Φώ- 
« 

τιος, χαὶ χειροτονεῖται ὃ ἀδελφὸς τοῦ βχσιλέως Στέφανος, χαὶ 

ἐπεσχόπησεν ἔτη τέσσαρα χαὶ μῆνας τρεῖς. Καὶ τῷ ἔκτῳ τῆς 

αὐτοῦ βασιλείας ἔτει, τοῦ Στεφάνου τελευτήσαντος, ἀνάγεται 

εἰς τὸν πατριαρχιχὸν θοόνον ὁ Καλλιώτης ᾿Αντώνιος, καὶ ἀρ- 

ιερχτεούει ἔτη ὃ΄, Καὶ τῷ δεκάτῳ ἔτει τοῦ βασιλέως, τοῦ 

΄΄ 

Αἰντωνίου τετελευτηχότος, χειροτονεῖταν Νικόλαος πατριζρχης, 
’ 

χαὶ χρατεῖ τῆς ἐχχλησίας ἣν ιχ. 

Ὃ δὲ βασιλεὺς Λέων συνεφιλιώθη Ζωῇ τῇ θυγατρὶ τοῦ 

Ζαούτζῃ, ὅπερ γνοῦσχ Θεοφανὼ ἡ βχσίλισσχ ἐν τῷ νχῷ τῆς 

Θεοτόχου τῷ ἐν Βλαχέρναις ἀπελθοῦσα, νηστείαις χαὶ δεήσεσι 

χαὶ ἐλεημοσύναις ἐσχόλαζ ξν, » ἦν χαὶ θανοῦσαν θαυμα τονρημμία 

ὁ Θεὸς ἐδόξασεν. ᾿Αλλὰ χαὶ ὁ βασιλεὺς ἐντίμως καὶ βασιλικῶς 
᾿ 

χηδεύσας αὐτὴν, ναὸν ὡραιότατον εἰς τὸ πρὸς ἀνατολὰς μέρος 
ο΄ 

τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων εἰς ὄνομ ταύτης ἀνεγείρας, ἐκεῖ χα- 

τατίθησιν, ὅνπερ δὴ ναὸν τῶν ἁγίων Πάντων χατονομάζομεν. 

Καὶ στέφει τὴν εἰρημένην Ζωὴν, καὶ τὸν πατέρα ταύτης τι- 

μᾷ βασιλεωπάτορχ. ᾿Αλλὰ καὶ τῆς Ζωῆς ὀλίγον ἐπιθιωσάσης, 
4 ᾿ ᾿ ὠὰ ἢ 7) -΄νὸ ͵ βάις ᾽ ᾿ Γι ε ᾿ ᾽ 

τὴν ἀπὸ τοῦ Ὀψικίου Εὐδοχίαν τοίτην ἠγάγετο’ καὶ αὐτ 
δν ᾽ ᾽ 3 "Ὥ- ᾽ 

δὲ παιδίον ἄρρεν μετ᾽ οὐ πολὺ τέξχσα σὺν αὐτῷ ἀποθνήσκεν, 

Καὶ ὁ βασιλεὺς τετάρτην γυνχῖχα λαμ υθάνει, Ζωὴν τὴν τῆς 

Κυοαρθωνοψίνης, οὐ τῷ λάγνος εἶνχι χαὶ παράνομος, ἀλλ᾽ ἐφέσει 
ΡᾺ } ᾿ Α Ν 

τεχνογονίας, οὗ τὰς πολλὰς δεήσεις χαὶ τὰ δάχρυα ὁ θεὸς 

προσηχάμινος, χαρίζεται τούτῳ παῖδα, χαὶ τίκτει ἡ Ζωὴ υἱὸν, 

τὸν Κωνσταντῖνον, ὃν καὶ βχπτίσας βχσιλέχ στέφει. ᾿Αλλὰ τοῦ 

πατριάρχου Νικολάου μὴ πειθομένου δέξασθαι τὸν βασιλέα ἐν 

τῇ ἐχχλησίᾳ διὰ τὴν τετοαγαμίαν, καὶ στάσεως ἐν τῇ ἐκχλη- 

Ἵ “ ἊὋ “5 ᾿" “"ω" πὸ ᾿ ᾿Ξ ὥς τ ἡ ὁ,4 ; σίᾳ γενομένης τῶν ἀρχιερέων, ὀργισθεὶς ὁ βχσιλφὺς ἐξορίζει τὸν 

πατριάρχην Νιχόλαον τῷ εἰκοστῷ πρώτῳ ἔτει τῆς βασιλείας 

αὐτοῦ, χαὶ χειροτονεῖται Εὐθύμιος, ἀνὴρ ὅσιός, ἐκ παιδὸς τὸν 

᾿ 
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μονάδα βίον ἑλόμενος, χαὶ ἐν τῷ τοῦ ᾽Ολύμπου ὄρει ἀρεταῖς 

διαλάμψας |, πνευματικός τε πατὴρ τοῦ βασιλέως ὧν χαὶ προ- 

φητιχοῦ ἠξιωμένος χαρίσματος, καὶ ἐπεσχόπησεν ἔτη πέντε. 

Οὗτος θεόθεν ἐχααλυφθεὶς δέχεται τὴν τοῦ βασιλέως τετρα- 

γαμίαν. 

᾿Ανεγείρβι δὲ ὁ βασιλεὺς Λέων τὸν περικαλλῆ ναὺν τοῦ 

ἁγίου Λαζάρου, ποιήσας καὶ τὴν ἀναχομιδὴν τῶν ἁγίων λει- 

ψάνων τοῦ ἁγίου Λαζάρου χαὶ Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς, χαὶ 

ἐν αὐτῷ ταῦτα χαταθέμενος, μετ᾽ ὀλίγον ἀπεδίω. 

᾿Αλέξανδρος ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ σὺν τῷ ἀνεψιῷ Κωνσταντίνῳ 

τῷ Πορφυρογεννήτῳ, ἔτος ἕν, μῆνα ἕνα. Οὗτος ἀνεπιτηδείως 

ἔχων πρὺς τὴν τῶν πραγμάτων ἀντίληψιν, χώμοις ἑαυτὸν ἐκ- 

δεδωχὼς χαὶ μέθαις, καὶ ἀσελγείχις, καὶ κυνηγεσίοις ὙΠ 

χαὶ ἱπποδρομίαις, οὐδέν τι χρηστὸν χατώρθωσεν" ἀλλὰ καὶ τὸν 

ὁσιώτατον εὐθύμιον τῆς πατριαρχείας χατογαὶ ὧν, πάλιν τῷ 

Νιχολάῳ τὴν ἐχχλησίχν παραδεδώκει, ἐξ οὗ χαὶ πολὺς τάρα- 

χοὸς ταῖς ἐχχλησίαις εἰδεχώμασε. Ἱρχτεῖ γὰρ ὁ Νικόλαος τὸ 

δεύτερον ἔτη ιγ΄ πολλὰ δὲ γχχχωτιχὰ εἰς τὸν ὁσιώτατον Ἐῤ- 

θύμιον ἐνεδείξατο τῇ βασιλιχῇ ἀνοίᾳ χαὶ ἐξουσίᾳ χρώμενος 

συνεργοῖς, ἃ πάντως ἄτοπον καὶ ἀνοίκειον χἀνκεῖνόν τε παθεῖν, 

χαὶ τοῦτον διχπράξζασθαι. ᾿ξορίζεται δὲ ὁ δηλωθεὶς Εὐθύμιος 

ἐν τῇ μονῇ τοῦ Μυριχνοῦ τῇ ὑπὸ τὴν τοῦ Στουδίου μονὴν, 

ἣν ὁ βασιλεὺς Λέων λαμπρῶς ἀνήγειρεν, ἐν ἢ καὶ ὀλίγον ἐπι- 

βιοὺς πρὸς θεὸν ἐξεδήμησς, καὶ χατετέθη τὸ λείψανον αὐτοῦ 

ἐν τῇ τοιαύτῃ μονῇ. Θνήσκει δὲ χαὶ ὁ βασιλεὺς ᾿Αλέξανδρος. 

Κωνσταντῖνος ὁ υἱὸς Λέοντος ὁ Πορφυρογέννητος ἔτη τοσσα- 

ράχοντα ὀχτώ. Ὅτε οὖν ἐῤχσίλευσεν ἐτῶν ἦν ζ΄. βασιλεύει δὲ 

σὺν τῇ μητρὶ καὶ τοῖς ἐπιτρόποις ἔτη ἑπτὰ, χαὶ ἅμα ΠΨΈΤῚ 

γῷ τῷ παλτῷ ἔτη κε, χαὶ μόνος αὐτοκράτωρ ἔτη ιε΄, ὡς 

συνάγεσθαι τὸ ς 

ν΄ 

τῆς ζωῇ δ αὐτοῦ ἔτη νε΄ Φ 

Τούτῳ τῷ βασιλεῖ ἐπανίτταται Κωνσταντῖνος ὁ υἱὸς ᾿Αν- 

φι 
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δρονίκου τοῦ Δούκα, χαὶ λαὺν οὐχ ὀλίγον συναθροίσας χαὶ πρὸς 
τὰ βασίλεια εἰσελθεῖν δοκιμάσας, ἐν τῇ Χαλχῇ πέπτει τοῦ ἵπ- 
που χαὶ ἀναιρεῖται, ὅτε μετὰ τῆς μητρὸς ἃ Κωναταντῖνος τὴν 

βασιλείαν ἴθυνεν. 

Ἐπεὶ δὲ χαὶ Λέων μάγιστρος ὁ Φωχᾷς, δομέστιχος τῶν 

σχολῶν προθληθεὶς παρὰ τῆς βχσοιλίασης Ζωῆ:, βχσιλειᾶν ἤρ- 

χετο, χαὶ ἡ φήμη τὸν ἄνδρα ἤδη τοῖς πᾶσιν ἐγνώριζε, Ρωμα- 

γάς τις, ᾧ Λαχαπηνὸς τὸ ἐπώνυμον, δρουγγάριος ὧν τῶν πλωΐ- 

ὑῶν, τοὺς τοῦ βασιλέως ὑπελθὼν εὐνούχους καὶ τὸ δρᾷιια τού- 

τοῖς ἀνχχοινωασάιλενος, ἔτι τοῦ Φωχᾷ Λέοντος τοῖς τῆς Θράχης 

διχτρίοοντας ἃ μέξωξαι, σὺν παντὶ τῷ στόλῳ τυραννεῖν προσεποιεῖτα 

χαὶ δειλίαν τοῖς ἐν τοῖς βασιλείοις παρεῖχε: ἀράξῃ ζομένων 

οὖν τῶν τοῦ ϑχαιλέως οἰχειαχῶν καὶ ὅ, τι διαπρ πράξχιντα περι- 

σχοπουμένων, Θεάδωρός τις παιδαγωγὸς τοῦ βεληλϑίω; πείθει 

τὸν Κωνσταντῖνον προσλαδέαθαι τὸν Ῥωμανὸν, ὡς τῶν ἄλλων͵ 
Α 4 . ᾿ ᾽ αν τ “ τὰ πρὸς αὐτὸν εὐνούατερον' χαὶ δὴ τῇ ταῦ παιδαγωγαῦ πει- 

αθεὶς συμμοθυλῇ, τοὺς μὲν τῆς μητρὸς ἀνθρώπους τῶν βασι- 

λείων κατχαιοάγει, πᾶσαν δὲ τὴν ἐξουσίαν εἰς ἑχυτὸὰν ἐπισπᾶ- 
Ξ. Α λ ν “, “τὴ ὦ σαὶ ὰ Ἔ -- Υ- Ἐα 3 Ρω!λανὰν αν ΧΥαῚ ὧν, ΠΟ πο μμξν μαγιαᾶτθον ππρῦΌχϑι ἰα ται, τὸν 

ίζεται χαὶ μέγαν ἑταιοξιάργην, ὕστερον δὲ βχαιλεωπάτορχ τι- “ : ἐφ ταϊβεισρ χὴν, ὠττθβοντὸξ οδαχαξλεωπανοβκιι 
χ΄ἊἣΝ “Ὃ - , {χι , -- 

μήςας, ἀρρχοῶνας δίδωαι γυμικοῦ συνχλλάγματος ἔλενῃ τὴ 

τοῦ Ῥωμανοῦ θυγατρί. Ὁ δὲ Φωχᾶς Λέων τῆς ἡγεμονίας ἀ- 

φαιρεθεὶς τὴν ἀρχὴν, χαὶ ἐν τῷ ἰδίῳ προσμένειν κελευκῦ εἰς 

οἴκῳ, ἀφάτῳ σαυαχεθεὶς λύπῃ, πρὰς ἀποστασίαν τρέπεται, καὶ 

πλεῖστον λχὼν συναθροίσας, χαὶ τῶν ἀρχόντων οὐκ ὀλίγους 

σχήματι μὲν ὡς ὑπὲρ τοῦ βχαιλέως τοῦ Ῥωμανοῦ τὸν ὑπ᾽ αὐ- 
᾿ Μ ᾿ Ν ΄Ν» .2 0 -" δὲ . τὸν ἔπειθε στρατὸν τὴν τυραννίδα παιήσασθαι, τῇ δὲ ἀληθείοι 

ἑαυτῷ τὴν βασιλείοιν ἐμνηστεύετο" χαὶ χχαταλχδὼν ἐν Χρυσο- 

πόλει παρέτοαζε τὸν λχὸν πρὸς θέαν ἀντιχοὺ χἀὶ δειλίαν τῶν 

ἐν τῇ Πόλει. ᾿Αποστέλλεται οὖν Συμεὼν ὁ ἐπὶ τοῦ κανιχλείου 
Ἁ Α ᾽ ΕῚ ὦ Α » Υ , [ὩΣ ᾿ , 

πρὸς τὸν μετ᾽ αὐτοῦ λαχὼν ἐν Χαλχηδύνι, λόγον ἐνυπόγραφον 
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οὔ βυσιλέως Κωνσταντίνου ἐπιφερόμενος, ὃς ἐν τῷ λιμένι Χαλ- 

(ηδόνος γεγονὼς ὑπανεγίνωσχε τῷ πλήθει τὰ γραφόμενα, ὡς 

γὼ φύλαχα τῆς ἐμῆς βασιλείας πιστότατον οὐδένα τῶν ὑπὸ 

(εἴρα ἢ Ῥωμανὸν εὑρηχὼς, τούτῳ τὴν ἐμὴν φυλακὴν μετὰ θεὸν 
ιχτεπίστευσα χαὶ ἀντὶ πατρὸς ἔχειν ἔχρινα, σπλάγχνα πατρι- 

ς ἐμὲ ἐνδειξάμενον. Λέοντα δὲ τὸν Φωχᾶν ἀεὶ τῇ 

μιῇ βασιλείᾳ ἐπιθουλεύοντα, χαὶ νῦν ἔργοις αὐτοῖς τὴν ἔπι- 

βουλὴν φανερώσαντα, οὔτε δομέστιχον ἀπὸ τουνῦν βούλομαι 

εἶναι, οὔτε τὴν ἀποστασίαν τχύτην μετὰ βουλῆς ἐμῆς πεποα- 

χέναι φημὶ, ἀλλ᾽ αὐ χιρέτῳ γνώμῃ ποιήσασθαι τὴν ϑχσιλείαν 

ἑχυτῷ σφετεριζόμενον. 

Τούτων ὑπαναγνωσθέντων τῷ λαῷ, ἀνεχώρησαν ὅπαντες 

χαὶ τῷ βχσιλεῖ προσερρύησαν. Ὁ δὲ Φωχᾶς Λέων φυγῇ χρὴ" 

σάμενος συλλαυθάνεται χαὶ ἀποτυφλοῦται" καὶ μετ᾽ ὀλίγον ὁ 

Ῥωμιανὸς τιμᾶται χαῖσαρ, εἶτα καὶ βασιλεὺς ἀναγορϑύεται, καὶ 

τοὺς τῆς θυγατρὸς αὐτοῦ ἐχτελεῖ γάμους, συζεύξας αὐτὴν τῷ 

βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ " μεθ᾽ ἧς τίχτει υἱὸν, ὃν ὠνόμασε Ρωμανόν. 

Μετ οὐ πολὺ δὲ ὁ Λακαπηνὸς Ρωμανὸς καὶ τοὺς ἰδίους 

υἱοὺς βασιλεῖς χειροτονεῖ, Χριστοφόρον, Στέφανον γαὶ Κωνσταν- 

τῖνον, ἀλλὰ καὶ τὸν Χοιστοφόρου παῖδα Μιχαὴλ, ὡς εἶναι ἐν 

ταυτῷ βασιλεῖς ἑπτά. Τούτων πέντε ὄντων, τὰ νομίσματα τού- 

τῶν τοὺς τύπους φέροντα, πενταλαίμμια ὠνομάζοντο, 

᾿ Ρωμανὸς ὁ Λαχαπηνὸς σὺν Κωνσταντίνῳ τῷ Πορφυρογεννή- 

τῷ γαμορῷ αὐτοῦ χαὶ τοῖς παισὶν αὐτοῦ Χριστοφύρῳ, Στεφάνῳ 

χαὶ Κωνσταντίνῳ χαὶ Μιχαὴλ Χριστοφόρου υἱῷ, καὶ Ρωμανῷ υἱῷ 

Κωνσταντίνου τῷ ΠΟορφυρογεννήτῳ, ὁμοῦ πάντος ἔτη κε΄. Καὶ 

τῷ μὲν Ρωμανῷ γυνὴ ἦν Θεοδώρα τῷ δὲ Κωνσταντίνῳ ᾿Ελένη, 

Χριστοφόρῳ δὲ Σοφία, τῷ δὲ Στεφάνῳ ἤλγννα, χαὶ τῷ λοιπῷ 

Κωνσταντίνῳ Θεοφανώ. Ὃ δὲ Χριστοφόρο: τάχιον ἐτεθνήκει, 
γχιν δι 2 τω - ζ 

Τῷ δὲ δωδεχάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Κωνσταντίνου χαὶ 
᾿Ξ ΡῸ ΩΣ , Ἣ , ᾿ Ἂ Ῥωμανοῦ τελευτᾷ ὁ πατριάρχης Νιχόλαος, καὶ θάπτεται εἰς 
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τὴν μονὴν τῶν Γαλαχρηνῶν ἣν αὐτὸς ἔχτισς - χαὶ μετατίθε- 

ται ὃ μητροπολίτης ᾿Αμχσείας Στέφανος ὁ εὐνοῦχος εἰς τὰ πα- 

τριαρχεῖον, καὶ ἐπισχοπεῖ ἔτη τρία. 

Ὃ δὲ βασιλεὺς Ρωμανὸς Θεοφύλαχτον, ἕνα τῶν ἰδίων υἱῶν 

εὐνουχίσας, χαὶ κληρικὸν ἀποχείρας, σύγχελλον ἐποίησβ, βου- 

λόμενος αὐτὸν χαὶ πατριάρχην ποιῆσαι. Καὶ τῷ πεντεχαιδῪε- 

κάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτῶν, συμψηφιζομένων καὶ τῶν ἑπτὰ 

ἐτῶν τοῦ Πορφυρογεννήτου, ἃ πρὸ τοῦ Ρωμανοῦ μόνος ἐκράτησε, 

θνήσκει ὁ πατριάρχης Στέφανος, χαὶ χειροτονεῖται Τρύφων μο- 

ναχὸς γέρων, χαὶ ἐπεσχόπησεν ἔτη τρία. Καὶ τῷ ὀκτωχαιδε- 

χάτῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτῶν, παραιτησαμένου τοῦ “Γρύφω- 

γος διῶ γῆρας, χαὶ τοῦ Θεοφυλάχτου ἔτι νεάζοντος, ἐχήρευεν 

ἡ ἐχχλησία ποιμένος ἔτος ἕν, μῆνας ε΄. Καὶ τῷ ἐννξαχαιδεχά- 

τῳ ἔτει τῶν βασιλέων χειροτονεῖται ΘΟΡΘΗΝΣ εὐνοῦχος ὁ 

υἱὸς τοῦ Ῥωμανοῦ, καὶ χρατεῖ ἔτη χγ΄. Οὗτος κτίζει τὸν πε- 

ρχαλλῇ ναῦν. καὶ τὸ μοναστήριον τῶν Ρουφινιανῶν. 

δεήπω δὲ τοῦ Ῥωμανοῦ βαχαδιλεύσαντος, ἀλλὰ τῷ τοῦ βα- 

σιλεωπάτορος ἀζιώματι διχπρέποντος, Κωνσταντίνου δὲ βασι- 

λεύοντος, χαὶ Νικολάου τοὺς τῆς ἐκχλιεσίας ἰθύναντος οἴχκας, 

ἐν ἔτει ἀπὸ χτίσεως χόσμου ςυχη, ἐγένετο ἕνωσις τῶν ἀπα- 

σχισθέντων μητροπολιτῶν καὶ ἐπισκόπων τῆς ἐχχλησίας, διὰ 
« τὴν τοῦ βασιλέως Λέοντας ἩΑΘΕΘΕΝΝ χαὶ ἐξετέθη ὁ τόμας 

τῆς ἑνώσεως παρ᾽ αὐτῶν εἰς περιχίρεσιν αχανδάλου παντὸς, καὶ 

ὥρισται μηδέποτε τετραγαμίαν τολμηθᾶναι παρά τινας, ἀλλὰ 

υπδὲ τριγάμίαν συστῆναι, εἰμὴ χατὰ τὰς διαστίξεις (810) ἃς 

ὃ ρηθεὶς τόμος διχλομδάνει. 

δὲ βασιλεὺς Ῥωμανὼς, ὀρθοδοξότατος ὦν, χαὶ βεοσεξὴς 

ἦν καὶ φιλομόναγος " τὴν αἰδῶ γὰρ καὶ τὴν εὐλάζώειαχν ἣν εἶ- 

χξ πρὸς τοὺς ἐν ἀρετῇ ᾿πεοιθοήτους τίς ἱχανεῖ διηγήαααθαι; 

πάσας τε τὰς ἐκκλησίας πέπλοις τιμίοις καὶ ἱεροῖς σχεύξσαι χᾶ- 

τεχόσμησε, ρύόγας τε καὶ σολέμνια τοῖς ἐν τῷ Ὀλύμπῳ μὸ- 
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ναστηρίοις χαὶ τοῖς ἄλλοις ὄρεσιν ἐτητίως λαμθάνειν τετύπω- 

χε, χαὶ πάντας τῶν αὑτοῦ δωρεῶν ἐνέπλησεν" ἀλλὰ χαὶ χαθ᾽ 

ἑχάστην ἡμέραν μοναχοὺς εἶχε τῇ τρχπέζῃ συνεστιωμένους, 
’ 

χαὶ θείων ἀνχγνωσμάτων ἐπηχροᾶτο. Διχφερόντως δὲ ἐτίμα 

καὶ ἔστεργε Σέργιον τὸν ἐν μοναχοῖς διχλάμποντα, ὃς ἀδελ- 

φὸς μὲν τοῦ μαγίστρου Κοσυᾶ ἦν, ἀνεψιὸς δὲ τοῦ πατριάρ- 

χου Φωτίου, ὃν χαὶ πλέον τῇ ς σαρχιχῆς ἡ κατὰ ψυχὴν ἐτί- 

μα εὐγένεια" ἀρετῆς γὰρ εἰς ἄκρον χαὶ γνώσεως ἔφθασεν, ὡς 

δυσχερὲς εἶναι διαχρίνειν ποτέρᾳ μᾶλλον πλεονεχτεῖ, οὕτως 

ἑκατέραν ἐξήσχησεν ἐπήνθει δὲ τ πρὸς τοῖς ἄλλοις αὐτῷ καὶ 

τὸ τῆς διαχρίσεως χόρισμα, χαὶ τὸ τοῦ ἤθους χάριεν, χαὶ 

τὸ μέτριον τοῦ φρονήματος" οὐ γὰρ τὰς ὀφρῦς ἀνέσπα χατὰ 

τοὺς ἄλλους σοφοὺς, οὐδὲ ἀλαζών τις ἐδόχει χαὶ ὑπερήφανος, 

ἀλλὰ τὸν λόγον μὲν εἶχεν ἡδύτερον μέλιτος ἀποστάζοντα, τὸ 

ἦθος δὲ βεθηχὸς, ταπεινὸν δὲ τὸ φρόνημα. Τοῦτον τὸν ἀοίδι- 

μὸν μεθ᾽ ἐχυτοῦ ἔχων ὁ Ρωμανὸς, χανόνα χαὶ στάθμην τῶν 

χαλῶν εἶχεν. ᾿ἘἘπεὶ δὲ Θεοφύλακτος ὁ πατριάρχης ἐνόσει συ- 

“νεχῶς |, παρεκάλει τὸν Σέργιον γενέσθαι πατριάρχην ὁ βασι- 

λεύς. Ὁ δὲ ὁλοψύχως τοῦτο παρῃτεῖτο᾽ χαί ποτε συνήθως τοῦ 

βασιλέως παρακαλοῦντος, ὁ Σέργιος ἔφη" εἰ θέλεις, δέσποτα, 

εὐλαθὴ χαὶ τίμιον πατριάρχην, ἔχω χαὶ πάνυ πρὸς τοῦτο ἐπι- 

τηδειότατον χαὶ σοφόν. Καὶ ὁ βασιλεύς ὑπόδειξόν μοι τὸν ἄν- 

ὅρα. Καὶ ὁ Σέργιος εἰσάγει πρὸς τὸν βχσιλέα τὸν εὐλαθέστα- 

τὸν μοναγὸν Πολύευκτον τὸν εὐνοῦχον" χαὶ εἰσελθόντων ἀμ.- 

φοτέρων, ὁ μὲν βασιλεὺς τῇ χλίνῃ ἀνακείμενος, καὶ τὸν Σέρ- 

γίον τῇ αὐτῇ κλίνῃ χεχαθιχέναι χελεύσας, ἐπί τινος θρόνου τὸν 

Πολύξυχτον προστάσσει χαθεσθῆναι. Εἴτα ἐρωτᾷ ὁ βχοιλεὺς 

ἐρώτημά τι Γραφιχὸν τὸν Πολύευχτον" ὁ δὲ, ὀξύθυμος ὦν, αὐ- 

στηρῶς ἀπεχρίθη " ὁ μετὰ σοῦ χαθήμενος ἐν τῇ χλίνῃ σου, ἐρ- 
᾿ μηνευσάτω αὐτό. Καὶ ὁ μὲν βχσιλεὺς τὸν λόγον ὡς φθόνου 

βέλος ἐδέξατο" ὁ δὲ τρισμακάριστος Σέργιος τῷ φυσιχῷ φρο- 
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νήματι τὸν λόγον ὑπαμολῦναι θέλων, ρίπτει ἑχυτὸν εἰς οὐ: 

πόδας τοῦ Πολυεύχτου, καὶ, Εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, πάτερ ἅγιε, λέ- 

γει, ὅτι τοσοῦτον καιρὸν ἀταχτῶν οὐχ ἠσθχνόμην. ᾿Απολυθέν- 
9. 3 τος δὲ τοῦ Πολυεύχτου, ὁ βασιλεὺς ἐμέυφετο τὸν Σέργιον ἐπὶ 

τῇ εἰς τὸν Πολύευχτον ἀπάτῃ. Ὃ δέ φησι πρὸς τὸν βασιλέχ͵ 

τοιοῦτος ὀφείλει εἶναι ὁ προϊστάμενος, χαὶ μάλιστα ἐχχλησίας, 

χαὶ μὴ κατὰ προσωποληψίαν ἢ χολαχείαν ποιεῖν τι. 

Οἱ δὲ τοῦ Ρωμανοῦ υἱοὶ χαὶ βασιλεῖς Στέφανος χαὶ Κων- 

σταντῖνος, ὁ γὰρ Χριστόφοοος προετεθνήχει, τὸν ἴδιον πατέρα, 

κοινῇ καχῶς συμθουλευσάμενοι, τῶν βχσιλείῶν χατήγαγον, τέ- 

λεοὸν ἤδη γεγηρακότα, χαὶ ἐν σῇ νήσῳ τῇ Πρώτη μοναχὸν 

ἀπέχειραν. Συνιδὼν δὲ ὁ Κωνσταντῖνος τὴν αὐτῶν χαχουργίαν, 

ὡς εἰ τοῦ πατρὸς οὐχ ἐφείσαντο, σχολῇ γ᾽ ἂν ἑτέρου φείσχιν- 

το, αἴφνης συνεστιωυένους αὐτῷ χαὶ ἀμφοτέρους κι ἐαμε νυ τς 

ὑπὸ τῶν εἰς τοῦτο ηὐτρεπισμένων εἰς διαφόρους ἐξορίζει νή- ἀδοοὰὰ τ νὺ 
σους, Μιχαὴλ δὲ τὸν υἱὸν Χριστοφόρου χληριχὸν ἀποχείρει, 

Καὶ χρατεῖ τῆς βχοιλείχς μόνος σὺν τῷ υἱῷ Ρωμανῷ. 
: Π 

ὀογέννητος σὺν τῷ υἱῷ Ρω- Κωνσταντῖνος μύνος ὁ ΠΟοῦφυς ἶ 
μανῷ ἔτη τε΄, Οὕτος όρδαν τὸν Φωχᾶν, τὸν ἀδελφὸν τοῦ τυ- 

φλωθέντος Λέοντος, μάγιστρον χαὶ δομέστικον. τῶν σχολῶν προ- 

χειρίζεται. Βασίλειον δὲ εὐνοῦχον τὸν ἀπὸ παλλαχῆς υἱὸν τοῦ 

Λαχαπηνοῦ Ῥωμανοῦ ἐτίμησε πατρίχιον, παραχοιμώμιενον καὶ 

παραδυναστεύοντα" οὗτος χτίζει τὸν περίφημον ναὺν καὶ τὸ 

μοναστήριον τοῦ ἁγίου Βασιλείου ὃ τοῦ Παραχοιμωμένου χα- 

λεῖται ᾿χαὶ γεγηρακότος ἤδη τοῦ Φωχᾷ βάρδα, τὸν υἱὸν αὐ- 

τοῦ Νικηφόρον δομέστιχον ποιεῖ χαὶ πατρίχιον " χαὶ Λέοντα 

τὸν ἀδελφὸν Νικηφόρου, πατρίκιον καὶ στρατηγὸν τῶν ᾿Ανα- 

τολιχῶν. 

Γ 

σταντίνου θνήσχει ὁ πατριάρχης Θεοφύλαχτος, καὶ θάπτεται 

δὲ τεσσαραχοστῷ πέμπτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Κων- 
-Ξι 

εἰς Ρουφινιανὰς, ὅπου χαὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ" καὶ χειροτονεῖται 
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Πολύευχτος ὁ προμνημονευθεὶς, ἀνὴρ τίμιος χαὶ εὐλχθὴς, καὶ 

ἐπεσχόπησεν ἔτη ιδ΄. 

Ἐπὶ τούτου τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου γίνεται ἡ ἀναχο- 

υιδὴ τοῦ σώματος τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ 

Θεολύγου ἀπὸ Ναζιχνζοῦ εἰ: Κωνσταντινούπολιν, χαὶ μετὰ 

λαμπροτάτης λιτῆς, αὐτοῦ τοῦ βασιλέως χαὶ τοῦ πατριάρχου 

καὶ τῆς συγχλήτου χαὶ τοῦ κοινοῦ πλέθου: πεζῇ λιτανευόν- 

τῶν ἐν τῷ ναῷ τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων ἔσωθεν τοῦ ἱεροῦ βή- 
ε ματος προπεμφθέντος (γρ. προπεμιφθέν τε) ἱεροπρεπῶς χατατί- 

θεται. Καὶ ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν ὑπ᾽ αὑτοῦ ὅτε τῆς Πόλεως ἐ- 

ξήρχετο ἐν τῷ συνταχτηρίῳ προφητιχὸν λόγιον; Χαίρετε, ᾿Από- 

στολοι, ἡ καλὴ μεέτοικξσ ίχ. 

Τότε γεννᾶται χαὶ ὁ τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ υἱοῦ τοῦ Κων- 
“- « 

σταντίνου παῖς Ἰδασίλειος, τῷ τεσσαρχχοστῷ ἑύδόμῳ ἔτει τῆς 

βασιλείας αὐτοῦ. Ἔκτοτε δὲ τῷ δευτέρῳ ἔτει θνήσχει ὁ Κων- 

σταντῖνος, χαταλιπὼν τὸν υἱὸν Ρωμχνὸν βχσιλέχ. 
ς κ . ἴων ’ -- ᾿ 

Ρωμανὸς ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἔτη Ὑ, μῆνας β΄. 
Α ἔ ᾿ 

θὗτος δευτέραν γυναῖχα λαθὼν τὴν Θεοφανω ἔσχεν ἐ αὺυ- 

ἄρρενας υὰν παῖδας δύο χοίλειον χχὶ Κωνσταντῖνον, οὗ: 
“Τ' 

5 

καὶ βασιλεῖς χειροτονεῖ, θυγχτέρας δὲ πέντε, Ζωὴν, Θεοδώ- 

ραν, ᾿Αγάθην, Θεοφανὼ, χαὶ Ανναν. 

Ἐπὶ τούτου ὁ Φωχᾶς Νιχηφόρος, μάγιστρος χαὶ δομέστι- 

κος τῶν σχολῶν, εἰς Κρήτην ἐχπλεύσας μετὰ στόλου χαὶ στρα- 

τοῦ πολλοῦ, προχποστατήσασαν ἱκανοῖς ἔτεσι, πάλιν τῇ Ρω- 
’ ε Ἷ 

μανίᾳ ὑπέταξε, 
᾿ 

Τότε καὶ ὁ Τζιμισχᾶς Ἰωάννης, ὑποστράτῊ] ὃς ὧν Νιχὴη- 

φόρου χαὶ συγγενὴς, ἐπὶ πολλοῖς χαὶ μεγάλοις χατορθώμασι 
. ἢ ᾿ , Α ᾿ ,ὔ Α 

4). πολεμιχοῖς περιθόητος ἂν, [χαὶ χώρας πολλᾶς χαὶ χαστρα σὺν 
ς 

τῷ Νικηφόρῳ τῇ Ρωμαίων ἐποίησε ὑποτελὴ βασιλεία, χαὶ φο- 

βερὸς ἦν τοῖς ἐχθροῖς. 

Ὁ δὲ Ῥωμανὸς ἐκλεξάμενος ἕνα τῶν βασιλιχῶν εὐνούχων, 

οι 
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᾽ .] εἰ .ἣΝ “-" "»"» “» “" ᾿ ο " ΩΝ Ἰωσὴφ, ὃν ἐδόχει τῶν ἄλλων μᾶλλον εὐνοεῖν αὐτῷ, παραχοι- 

“ 

« 

μώμενον χαὶ παραδυναστεύοντα προεύάλλετο, χαὶ αὐτῷ τὰ 

τῆς διυνιχήσεως ἀνέθετο. Αὐτὸς δὲ ὁ βασιλεὺς χυνηγεσίοις διό- 

λου χαὶ θήραις ἐσχόλαζεν, 

Ὃ μάγιστρος δὲ Νικηφόρος λαμπρῶς ἐπαναζεύξας ἐκ Κροή- 

τῆς μετὰ λχφύρων πολλῶν χαὶ αἰχμαλωσίας ἐθριάμόευσεν ἐν 

τῇ Πόλει, πάντων τῶν λαφύρων χαὶ τῆς αἰχμαλωσίας χαὶ αὐ- 

τοῦ τοῦ ἀμηρᾶ τῶν Σαρακηνῶν ἕμπροσῆςν αὐτοῦ φερομένων χαὶ 

μεγάλαις δωρεαῖς παρὰ τοῦ βασιλέως ἐφιλοτιμήθη, καὶ παρὰ 

πάντων ἐδοξάζετο χαὶ ἐπῃνεῖτο δι ἃς εἶχεν ἀρετὰς, ἀνδρείαν 

χαὶ φρόνησιν, διχαιοσύνην τε χαὶ σωφοησύνην" οὐκ ἐν τῇ Κρή- 

τῇ δὲ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ Ανχτολὴ μείζονα κατορθώματα 

ἐνεδείξχτο. 

᾿βκεῖσς τούτου διάγοντος χαὶ π παραχαθεζομένου μετὰ στρα- 
- ᾿ς 

τοῦ τῷ κάστρῳ ᾿Αντιοχείας, θνήσκει. ὁ βασιλεὺς Ρωμανὸς χκα- 

ταλιπὼν τὴν βασιλείαν Θεοφανῷ μετὰ τῶν υἱῶν βασιλείου χαὶ 

Κωνσταντίνου ἔτι νηπίων. 

Τοῦτο μαθὼν ὁ δοιμέστιχος Νιχηφόρος, σπουδὴ τὴν Κων- 

σταντίνου χαταλαμόάνει, ὅτι τῶν πραγμάτων ἠωρημένων᾽ ὃν 

ἡ βασίλισσα Θεοφανὼ, μετὰ τῆς συγχλήτου καὶ τοῦ πατριάρ- 

χου χοινὴ συνδιχαζεψαμιένη, “ερξτιαγὸν αὐτοχροάτορα τῆς ὅλης 

Αἰνατολῆς προχειρίζεται, ὄρχον ἐξ αὐτοῦ λχοόντες μιὴ ἐπιθου- 

λεῦσχι τοῖς παισὶ Ρωμχνοῦ. Ταῦτα πράξας ἐξηλῆς τῆς Πό- 

λεως χαὶ εἰς Καισάρειαν ἀνδάνδο ἐπισχεψόμενος τον στρατόν. 

᾿Αλλὰ ταῦτα οὕτω συνετῶς οἰχονομηθέντα χαὶ δυμφερόν- 

τως, οὐχ ἦν χαὶ τῷ ποραδυναστεύοντι εὐνούχῳ ᾿Ιωσὴφ χατὰ 

σκοπὸν, οὐδὲ ἀνεχτῶς εἶχεν, εἰ μὴ Νικηφόρον ἐχποδῶν ποιῆ- 

σαι" ἐνεχότει γὰρ ἀεὶ τῷ ἀνδρὶ καὶ ἀντέπιπτεν, οὐδ᾽ ἐκείνῳ 

τὰ τοῦ πράγματος ἀγνοοῦντι. Ὅθεν χχὶ λάθρα γράφει πρὸς 

Γωάννην τὸν Ὑζιμισχῆν, συνόντα τῷ Νιχηφόρῳ, ἀνελεῖν μὲν 
Υ᾽ ΄ 

παντὶ τρόπῳ σπουδάσαι τὸν στρατηγὸν, ὡς μεμισημένον αὐ- 
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τῷ, αὐτὸν δὲ ὡς τάχους ἔχει πρὸς τὰ βχοίλειχ ἐπανελθεῖν, 
"» φζρ ΄-Ψ ’ . ᾿ ᾽ - 

ἐπιτευζόμενον τοῦ χράτους, ὡς ἠγχπημένον αὐτῷ, Ἰωάννης 
Ν γε “Ὁ ᾽ , ΝΗ ᾿ , 

δὲ ὁ Εζιμισχῆς τὸν τοῦ εὐνούχου ἄδικον χχτὰ Νιχηφόρου φῇό- 

νον μεμισηχὼς, χαὶ τὸν φόνον τοῦ συγγενοῦς εὐλχοηθεὶς, αὐ- 
; ᾿ τ ͵ Ν ᾿ Ψ , 

τά τε τὰ Ὑράμματα τῷ Νικηφόρῳ ὑποδεικνύει, χαὶ, ἕως πό- 

τε, εἰπὼν, ὑπὸ εὐνούχων τὰ Ρωμαίων ἔσεσθχι ἀνεξόμεῆχ; τὸ 
“ῳ “ὍὋ Α , δὰ Α , τοῦ στρατοῦ πλῆθος συνηθροιχὼς, βασιλέα χοινῇ μετὰ πάντων 

τὸν Νικηφόρον ἀναγορεύει " χαὶ συμπαραλαθόντες τὸν ὅλον 

στρατὸν, τὴν Χαλκηδόνα χαταλαμθάνουσιν. Ἢ σύγκλητος δὲ, 
τ ᾿ “Ὁ ε ᾽ὔ ρ» ᾿ 

χαὶ αὐτὴ δ τολὴν ἡ βασίλισσα, ὥσπερ εἰ περιμένοντες ἤσαν 
δ Α 

αὐτοῦ τὴν ἄφιξιν, εἰς τὰ βασίλεια ἀνάγουσι σὺν προθυμίᾳ καὶ 

χαρᾷ καὶ βχσιλέχ στέφουσι. 

Νικηφόρος ὁ Φωχᾶς ἔτη 5 πρὸ . Οὗτος τὸν πατέρα αὐ- 
“- - ΜΡ, ὦ τοῦ άρδαν τῷ τοῦ χαίσχρος ἀξιώματι τιμᾷ καὶ σύνεδρον ἐχυ- 

τῷ ποιεῖ, Λέοντα δὲ τὸν ἀδελφὸν μρυνν θη χαὶ δομέστι- 
τ Ξ ΕΝ -ς ἐξ ᾿- ““ Ἧς 2 ΩΨ χον, Οὗτος εἶχε γυναῖχα τὴν μητίρα τῶν Πορφυρογεννήτων 

Θεοφανώ. Μετὰ δὲ τὸ βασιλεῦσαι οὐ πρὸς τρυφὰς ἀπεῖδεν ὦ 
ΕῚ 

οἱ πρὸ αὐτοῦ καὶ ἀνέσεις, ἀλλὰ χαὶ δὶς καὶ τρὶς καὶ τετρά- 
Ω 7, Ἰδιση δ. »» ; 

κις ἐχστρχτεύσας, μεγάλα τινὰ καὶ ἐξαίσιχ ἐνεδείξατο τρό- 

παια, χαὶ φόθον πολὺν τοῦ ἀνδρὸς εἶχον τὰ ζθνη: γενναῖος 

γὰρ ἦν καὶ οὐδέποτε ὄκνῳ εἴχων, ἢ τὸ τυχὸν εἰς τὴν αὔριον 
« , τ ᾿ Α ἰῸ ΝΣ ᾿ , 4 Α 

ὑπερτιθέμενος. Οὗτος χαὶ τὴν υεγἀλὴν Ἀντιόχειαν χαὶ τὸ 

Χάλεπ ὑπὸ τὴν Ρωμαίων βασιλείαν πάλιν ἐπανεσώσαχτο" εὑ- 

σεθής τε ἦν χαὶ φοθούμενος τὸν θεόν. 
7 ’ οῚ - - Ι ᾽ ᾿ “ Α ΄ Ὁ 

Ιωάννην δὲ τὸν λαμπρότατον ἐν ἀριστεῦσι τὸν Γζιμισχῆν 

βασιλειῶντα ὑπονοήσας, καὶ παρὰ τῆς βασιλίσσης ἀγχπώμενον 

ὑπὸ πολλῶν βεθαιούμενος, πάσης ἀρχῆς ἀπαγαγὼν, εἰς τὸν 
νὰ τ᾽ ἐλι φελδυὲν ὅδε ὃ , Ν᾿ ὃ ᾿ ᾽ ν “ 
ἴδιον οἶχον ἡσυχαίςξιν ὁὀιωρίτατο τὸν Ἰωχννὴν χατὰ τοῦ 

βασιλέως ἤγειρε μᾶλλον, καὶ πρὸς μῖσος ἐξεχαλέσατο " ὅθεν 
᾿ Ν 5» Α , ἷ Ἶ Α “ Ν 

χαὶ πρὸς ἐπιθουλὴν σπουδαιότερος ἐγεγόνει. Κατὰ γοῦν τὸν 

τελευταῖον τῆς βασιλείας αὐτοῦ χρόνον εἰς τὴν Πόλιν ἐπανελ- 
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θεῖν αὐτὸν πολλῶν παραχλήσεσιν ἀλλὰ χἀὶ τῆς βασιλίσσης 

πεισθεὶς, ἐπέτρεψε χαὶ δὴ εἰσελθόντα λόγοις τε καὶ ταῖς ἄλ- 

λαις φιλοφροσύναις χαὶ τιμαῖς ἐπειρᾶτο τοῦτον ἐξημερῶσαι [ «φ. 41". 

δὲ ἔνδον συντηρῶν τὸν λυπούμινον, ἔξω πολλὰ ἐφαίνετο 

τῷ βασιλεῖ εὐχαριστῶν. Ἢ βασίλισσα δὲ προσχειμένη τῷ ἀν- 

δρὶ χαὶ ἐρωτιχῶς ἔχουσα, τότς ἀφοομῆς δραζαμένη ἥχει πρὸς 

ἔχυτὰν, καὶ πείθει πρὸς φόνον ὁπλίσχι τὴν χεῖρα, Ὅθεν χαὶ 

συσχευασχμένη τὸν τρόπον τοῦ φόνου, χαὶ χαιρὸν εὑροῦσα, 

ἀωρὶ τῶν νυχτῶν ἀνάγει διὼ σχοίνου αὐτόν τὲ τὸν Ἡζιμισχῆν 

χαὶ τοὺς σὺν αὐτῷ, ἐπὶ τὼν τοῦ βουχυλέοντος ἡλιχχὸν, ξιφή- 

ρεις πάντας, καὶ εἰσάγει πρὸς τὸν βασιλιχὸν κοιτωνίσκον " αὖ- 

τοὶ δὲ τὸν βχσιλέχ οὐχ ἐπὶ τῆς κλίνης εὑρόντες, ἀλλ ἐν τῷ 

νάρθηκι τοῦ ναοῦ ἐπ᾽ ἐδάφους ὑπνώττοντα, τοῖς ξίφεσιν ἀναι- 

ροῦσιν. ᾽Ο δὲ Ὑζιμισχῆς εὐθὺς βασιλεὺς ὑπὸ τῆς βασιλίσσης 

ἀναγορεύεται. 

τελευτᾷ μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς Ρωμανὸς εἰς Μάρτιον μῆνα, 

χαὶ χρατεῖ ἡ Θεοφχνὼ μῆνας ὃ, Ὁ δὲ Φωχᾷς στέφεται εἰς 

υἦνα Ἰούλιον, ἰνδιχτιῶνος ς΄ ἐν ἔτει φυοα΄. Ὃ δὲ Τζιμισχ ἧς 

βασιλεύει εἰς μῆνα Ἰχνουάριον ἰνδιχτιῶνος ιγ΄, ἐν ἔτει ςυοη΄. 

᾿Ιωάννης ὁ Τζιμισχῆς ἔτη ἕξ ἥμισυ, Οὗτος τῷ τοῦ Νιχής- 

φύρου πάθει σωφρονέστερον διατιθεὶς ἑαυτὸν, τὴν βασίλισσαν 

Θεοφανὼ, πολλὰ ἀῤυνθ χαὶ ὀδυρομένην, τῶν βασιλείων χα- 

τάγει χαὶ πόρρω περιορίζει, τῶν πορφυρογεννήτων δὲ παίδων 
: 

σφόδρα ἐπεμελεῖτο καὶ ὑπε ρηγάπα, καὶ ὡς οἰκείων ἀντείχετο. β 
Ά Τούτου τῷ πρώτῳ ἔτει τελευτᾷ ὁ πατριάρχης Πολύευ- 

κτος, χαὶ καθίσταται πατριάρχης Βασίλειος ὁ Σχαμανδρηνὸς, 
 ΣΥθνις ἐδ ἢ ἌΑΑΕΝ ὃ" ᾿ δ ὩΥΝ ἘΞ." ὙΥΓῪ τ Ξ ,. λεί Ξ 

χαὶ ἐπεσχόπησεν ἔτη χαὶ τῷ πέμπτῳ ἔτει τῆς βασιλείας 
-"» αὐτοῦ ἐξορίζεται, καὶ χειροτονεῖται ᾿Αντώνιος ὁ ἀπὸ τῆς μο- 

“ ΡῸ - , ᾿ » “»Ἤὦ 

νῆς τῶν Στουδίων, καὶ ἀρχιερατεύει ἔτη ἔς. ᾿ 
4 , 

Καὶ οὗτος δὲ ὁ βασιλεὺς κατὰ πολὺ τὰ τῆς Ῥωμανίας 

ὅρια ἐπλάτυνε, καὶ πάντα τὰ γξιτονοῦντα ἔθνη οὐ χρυσίῳ 
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ἀλλὰ ξίφεσι σιγὰν κατηνάγχασε" γενναῖος γὸρ ὧν χατὰ χεῖ- 
, 

ρᾶς χαὶ τολμητίας, εἶχε καὶ τὸ φυσιχὸν φρύνημα τῇ τοῦ σώ- 

ματος ρώμιῃ κατάλληλον, καὶ φούερὸς ἦν ἐν πολέμοις χαὶ τοῖς 

ἐχθροῖς ἀνυπόστατος, τἄλλα δὲ ὁ ἀνὴρ ἡδύτατος ἦν καὶ γα- 

ληνὸς ἄγαν καὶ πρὸς πάντας, Ψυχὴν συμπαθῇ χκεχτημένος χαὶ 

ξὐξργετικωτάτην, χαὶ οὐκ ἦν ὡς (γο. ὃς) ὑπό τινος ἀνιώμενος, 
«ἃ , ν᾿ Ἵ Ὁ Ὁ 

ἢ- πενίας, ἢ πλεονεζίας γειτονιχήῆς, χαὶ βάρει δηοσιχχῷ συ- 

σχεθεὶς χαὶ αὐτοπροσελθὼν χαὶ ἱχετεύσας, οὐκ εὐθὺς εἧρς τε- 

λείχν τοῦ λυποῦντος ἀπ τοιλλαγήν" πάντας εὐεργετῶν κόρον οὐχ 

εἶχε, πάντας ἠλέει, πάντων ὡς πατὴρ ἐκήδετο" καὶ εἰ μὴ τὸ 

τοῦ φόνου μῖσος (γρ. μύσος) ἦν, οὐχ ἦν ἂν ἐμποδών τι ὡς ἕνα 

τῶν ἁγίων τοῦτον παρὰ πόντων χαὶ μετὰ θάνατον σέο:σθαι. 

Οὗτος χτίζει τὸν Σωτῆρα ἐν τῇ Χαλχῇ, καὶ θανὼν» ἐχεῖ θά- 

πτεται" χαταλιμπάνει δὲ βασιλεῖς χσίλειον χαὶ Κωνσταντῖνον 

τοὺς πορφυρογεννήτους ἀδελφούς. 
-Σῷῳ..Ἄ 

Ιλ)ασίλειος ὁ υἱὸς Ρωμανοῦ σὺν Κωνσταντίνῳ τῷ ἀδελφῷ 

οἱ πορφυρογέννητο!: ὁμοῦ ἔτη πεντήκοντα. 

Οὗτος ὁ Ιβχσίλειος, νέος ὧν γυναικὶ συνχρθῆναι οὐκ ἠδου- 

 λθη, «ἀλλ. λ᾽ ἔρωτα σχὼν πολεμιχῶν ὅπλων καὶ στρατιωτιχῶν 
- ’ -“Σ“ ᾿ Α 

χατορθωμάτων, τἄλλα πάντα δεύτερα ἡγεῖτο" τρυφῆς μὲν γὼρ 

χαὶ βασιλιχῆς ἀνέσεω: καὶ τῶν ἄλλων ἐν ν ἐφ᾽ ἃ νᾶλλον 
᾽ - » σΞ ἐπιρρεπῶς ἔχουσί τινες βασιλεῖς, τῷ ἀδελῳῷ παρεχώρησςε Κων- 

σταντίνῳ, ἑαυτὸν δὲ τῇ τῶν πραγμάτων φροντίδι ἐζέδωχε, 

χαὶ τῇ τῶν στρατευμάτων ἐπον εὐιθίᾳ,, νυχτὸς χαὶ ἡμέρας τού- 

τοῖς ἐνασχολούμενος. ᾿Αλλὰ νέῳ μὲν ὄντι οὐκ ἐξεγένετο, καί- 
Α ᾽ ᾽ “ν ἘΞ . Α ΡΨ. 

τοι προθυμουμένῳ, ἀνέτως ἀπολαῦσχι τῶν χατὰ σχοπὸν, τῶν 

πραγμάτων αὐτῷ ὥσπερ ἐπιφθονούντων χαὶ ἀντιπιπτόντων 

ἰσχυρότερον" ὕστερον δὲ μετὰ πολλὴν τῶν χρόνων παραδρο- 

μὴν, μόλις ἀνεθεὶς τῶν χαχούντων, ἔργοις αὐτοῖς ἔδειξεν οἵαν 
τω ᾽ » ἊΓΙ͂ , - εἶχε χαὶ πρὸ τῶν ἔργων ἐπιθυμίαν ἐπαινουμένην καὶ βασιλεῖ 

πρέπουσαν. 
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Ιάρδας Υὴρ ἐχεῖνος, ᾧ τὸ ἐπώνυμον ὁ Σχληρὸς, ὑάγιστρος 

τῷ τότε ὧν χαὶ τῶν τὰ πολεμικὰ ἀριστέων εἷς, εὐθὺς ἐξ ἀρ- 

,ἧς τυραννήσας σὺν τῷ ἰδίῳ ἀδελφῷ Κωνσταντίνῳ, πολυχρό- 

νιον καὶ ἀνυπόστατον τὴν τυραννίδα ἐποίησεν, ἐπί τε ρώμῃ 
᾽ , ᾿ ᾽’ὕ ν᾽ . -- 

σώματος καὶ στρχτιωτιχῇ ἐμπειρίᾳ, ἀλλὰ δὴ καὶ τῇ τοῦ γέ- 
- “-,»ς,..αοον » ., ν ἄποδα νους λχμπρότητι μεγχλχυχῶν χαὶ φυσώμενος" ὁ γὰρ τοι πρὸς 

μητρὸς τῆς ἢρηγορίας πόποπος ὁμώνυμος αὐτῷ, υἱὸς τοῦ ῦχσι- 

λείου ἐχείνου τοῦ ὑαίχτωρος χαὶ μαγίστρου, ὃς ἀδελφόπα!ις ἦν 
Ν 7 Ω ΡΞ ; “ ς 

βασιλείου τοῦ Μιχχεδόνος, χαὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ χατήγετο οαἵμα- 

τος, ὅῆεν καὶ ᾿ασίλειος. [ Πολλοῖς οὖν ἔτεσ σι παρχταθείσης αὐ- φ- 4 
ἦν , ,] ᾿ » ὔ , 

τῶν τῆς τυραννίδος, πάντῃ τὰ τῆς ᾿Ανχτολῆς ἠφάνιστο μέρη 

τούτων δὲ μόγις τὴ ῥασιλιχῇ ὑποπεσόντων ἀρχῇ, πάλιν ἀνε- 

φύοντο βαχσιλειῶντες ἕτεροι, χαὶ μότ᾽ αὐτοὺς ἄλλοι. Ὅμως χρα- » 

ταιᾷ θεοῦ χειρὶ σχεπόμενος ὁ βασιλεὺς τῶν ὅλων περιεγένετο, 

χαὶ τὰς ὅλας τῆς ζωξς αὐτοῦ ἡμέρας μέχρι χαὶ βαθυτάτου 

γήρως χόποις καὶ πολέμοις καὶ καχουχίχις σωματικαῖς καὶ ἀρυ- 

στείαις πολέυων χαὶ τροπαίοις μεγάλοις καὶ νίκαις ταῖς χατὰ 

τῶν ἐναντίων ὡς ἄλλος οὐδεὶς διήνυσεν, 
Σ ; ι -᾿ ,ὔ ᾿ 3 4 » 

Οὐυτος χαὶ τὴν τῶν βουλγάρων δυναστείαν ἀπείρους ἔτεσι 
᾿ 

τὰ τῆς Ρωμαίων γῆς ληϊζόντων καὶ παρ᾽ οὐδενὸς χαταπονου- 

μένων, πολέμου νόμῳ χαὶ γρονίῳ πολιορκία καὶ ὑπομονῇ, τοῦ 

θεοῦ βοηθοῦντος, τέλεον ἐξηφάνισε ξ χαὶ ὑπὸ χεῖρα τῆς Ρωμαίων 

ἐποίησε βασιλείας. 

Τούτου τῷ πέμπτῳ ἔτει τῆς βχοιλείας θνήσχει ὁ πατοιᾶρ- 
ῃ ι Ἵ 

γῆς ᾿Αντώνιος, χαὶ ἀνάγεται εἰς τὸν τῆς πατριαρχείας θρόνον χης 7 

Νιχόλαος ὁ Χρυσοθέργης, χαὶ χρατεῖ ἔτη ἐν Οὗτος δε τὸ 

ἐν ᾿Ολύμπῳ μοναστήριον, ὃ χαλεῖται Σμιλάκιχ" χαὶ τῷ ὀκτω- 

ς βασιλείας βασιλείου ἀπεοίω ὁ Νιχόλαος, 
ἜΝ 

φὺ τὶ 
2 ΕΩ 

χαιδεχάτῳ ἔ ; 
᾿] “ῳ Ε , ι 

χαὶ γίνεται πατριύρχης Σισίνιος χαὶ χρατεῖ ἔτη πέντε' χαί 

τῷ εἰκοστῷ ἔτει τοῦ Ἰδασιλείου ἀπανίσταται τῶν παρόντων 

Σισίνιος, καὶ προχε!:ρίζεται πατριάρχης Σέργιος ὁ Μανουηλίτης, 
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ἀνὴρ ὅσιος, καὶ χρατεῖ ἔτη τη. Καὶ τῷ λη΄ ἔτει τοῦ Βασιλείου 

ἐλειτούργησε τῶν χρεῶν ὁ Σέργιος, χαὶ ἐπεσχόπητεν Εὐστή- 

θιος, χαὶ χρατεῖ ἔτη ὃ, Τῷ δὲ τεσσαραχοστῷ δευτέρῳ ἔτε! 

τοῦ Βασιλείου, ἀποθεθιωχότος Εὐσταθίου, χειροτονεῖται ᾿Αλέ- 

'ξιος πατριχργχὴς ς ὁ Στουδίτης, καὶ ἐπεσχύπησεν ἔτη κη΄ 

Τελευτᾷ δὲ χαὶ ὁ βασιλεὺς Ἰ)ασίλειος χαὶ θάπτεται ἐν τῷ 
παρ᾽ ἐκείνου οἰχοδουηθέντι νχοῦ τοῦ ἠγαπημένου ἁγίου ᾿Ιωάν- 

γου τοῦ Θεολόγου ἐν τῷ ᾿Εὐδόμῳ, χαὶ καταλιμπάνει βχσιλέχ 

τὸν ἀδελφὸν Κωνσταντῖνον ἤδη γεγηραχότα. 

Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογέννητος, ὁ ἀδελφὸς Βασιλείου, 

μόνος ἔτη τρία. Οὐτος εἶχε γυναῖχα, καὶ θυγατέρας ἐξ αὖ- 

τῆς δύο, Ζωὴν χαὶ Θεοδώραν δειλὸς δὲ ὧν καὶ πρὸς πολέ- 

μους ἤδη ἀσθενὴς, ἔτι δὲ χαὶ τρυφαῖς ἀείποτε ἀνειμένος, πάν- 

τας οὖς ἂν ἡκηχόει ψιλῶς οὕτω μόνον βυσιλειῶντας, τῶν ὀφ- 

θαλμῶν ἐστέρει καὶ δεινῶς ἐξετύφλου. Ὁρῶν δὲ ἑχυτὸν τῷ 

θανάτῳ ἐγγίζοντα, ἕνα τῶν τῆς συγχλήτου προχρίνας, ὃ ᾿Ἀῦ- 

γυρόπουλος δὲ οὗτος ἦν Ρωμανὸς, συνάπτει τῇ ἰδίᾳ θυγατρὶ 

Ζωῇ, καὶ βασιλέα γειροτονήσας θνήσχει. 

Ρωμανὸς ὁ ᾿Αργυρόπουλος ἔτη πέντε Ἅμισυ᾽ οὗτος, γυναῖ- 

χα χαίτοι ἀπώσατο διὰ τὴν βασιλικὴν ἀγχιστείαν, καὶ ἔγημ: 

τὴν θυγατέρα Κωνσταντίνου Ζωήν, ἀλλὰ παῖδας οὐχ ἔτεχεν. 

Ηἶν δὲ ὁ ἀνὴρ σοφὸς καὶ θεοσεδὴς, καὶ τοὺς ἐπ᾿ ἀρετῇ λαμ- 

προὺς μοναχοὺς ἀγχπῶν, χατὰ τὸν συνώνυμον αὐτῷ Ρωμανὸν 

τὸν Λαχαπηνὸν, καὶ ὥσπερ ἐχείνῳ διὰ τιμῆς ὁ Σέργιος, οὕτω 

τούτῳ ὁ χατὰ πνεῦμα πατὴρ αὐτοῦ ὁ ὅσιος ᾿Αντώνιος διαφε- 

ρόντως ἠγαπᾶτο, χαὶ ὑπ ερθαλλούσης ἠξιοῦτο τιμῆδ.: Ἔπιθυ- 

μίαν δὲ ἔχων ἀνεγεῖοαι ναὸν τῇ Θεοτόχῳ, ἐποέησε τὴν περι- 

φανεστάτην μονὴν τῆς Περιόλέπτου, ἐν ἢ καὶ τεθνηχὼς ἐτά- 

φὴ βασιλιχῶς. 

Μιχαὴλ ο Παφλαγὼν σὺν τῇ ἰδίᾳ χ γαμετῇ Ζωῇ χαὶ τῇ ἀδελ- : 

φῇ αὐτῆς Θεοδώρᾳ ταῖς θυγατράτι τοῦ Πορφυρογεννήτου Κων- 

ωι 
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σταντίνου, ὁμοῦ ἔτη ζ΄. Οὗτος, ἔτι περιόντος τοῦ Ῥωμανοῦ, 
, “Ὥ τ ᾿ Α ει -"» φ. « “ 4. » συμφιλιωθεὶς τῇ Ζωῇ, διὰ τὴν τοῦ δώματος ὡραιότητα ὑπ 

“ 
Φ αὐτῆς ἐ:ασθεὶς, καί τοι τῶν ἀγεννῶν χαὶ ἀσήμων τυγχάνων, 

τοῦ σχηποῦ οὐκ ἀπέτυχεν" ἀλλ᾽ ἅμα ὁ Ρωμανὸς ἐτεθνήχε,, 

ἅμα καὶ αὐτὸς ὁ Μιχχὴλ βασιλεὺς σχεδιχσθεὶς ἐδείκνυτο. Μὴ 

ἔχων δὲ ἐχ γένους φερωνυμίαν τινὰ, τὴν ἐκ τῆς χώρας ὅθεν 

γεγένητο προσωνυμίαν ἐκληρώσατο. ἯΝν δὲ ἀνὴρ ἀγαθὸς, χαὶ 

πάσης ἠθιχῆς ἀρετῆς ἀνάπλεως, καὶ τὸν θεὸν ἐξ ὅλης καρδίας 

φιλῶν χαὶ φοθούμενος. ᾿ 

Συνείχετο δὲ πάθει τινὶ λαθρίῳ, ὑφ᾽ οὗ πολλάκις ἐνεργού- 

μένος, χατὰ γῆς ἄρωνος ἔρριπτο χαὶ νεχρῷ ἐῴκει ἕως ὥρας 

υλᾶς, χαὶ πᾶλιν εἰς τὴν προτέραν ἐπανήρχετο συναίσθησιν" δὲ 

ὅ χαὶ νᾶλλον ἑαυτὸν θεῷ καὶ τοῖς θείοις ἀνέθετο, καὶ φρον- 

τὶς ἦν αὐτῷ, εἰ δυνατὸν, υηδεμίαν χαταλειφθῆνχι ἐχχλησίαν 

ἢ μονχοστήριον τῶν τε ἐν τῇ βχσοιλευούσῃ ἱδρυμένων χαὶ τῶν 

ἔξω ταύτης χαὶ τῶν ἐν ὅλῃ τῇ Ρωμαϊχῇ ἐπικρατείᾳ τῶν αὐ- 

τοῦ δωρεῶν ἀμέτοχον" τὰς μὲν γὰρ ἠνώρθου πτῶσιν ἀπειλού- 

σας τῷ χρόνῳ, ταῖς δὲ ρόγας ἐτησίως χαὶ κτήματα προσεχύ- 

ρου, οὐχ ὀλίγας ὃ {.).. χαὶ αὐτὺς ἐκ βάθρων ἀνῳχοδύμιησε" χαὶ 

δὴ χαὶ τὴν περιώνυμον τῶν ἁγίων ᾿Αναργύρων τὴν ἐν τῷ γῶν 

.).. Κοσμιδίῳ. Διχφερόντως δὲ χαὶ οὗτος τοὺς εὐλαθεῖς ἐτίμα 
Ἐκὰ - , ΠῚ ’ , Ἷ 

μοναχοὺς [2 χαὶ μᾶλλον τὸν δηλωθέντα ᾿Αντώνιον, (ὁ χτήτωρφ'' 

τῆς ἀπ᾿ αὐτοῦ καλουμένης μονῆς ἐν τῷ τοῦ ἁγίου Αὐξεντίου 

τς τρδὴ μωΝιωμεν βό: βουνῷ οὗτος ἣν, ὃν χαὶ Ῥωυχνὸς εἰχες διὰ τιμῆς ), περιθοητον 
᾽ φι ν 4 , Μ ’ εἶ » “Ὁ . , ᾿ 

ἐπ᾿ ἀρετῇ χαὶ θαυμάσιον ὄντα τότε, τὸν ἐν τοῦ ἁγίου Αὐξεν- 

τίου βουνῷ ἀσχήσαντα θεχρέστως. 

Οὐὑτος ὁ βασιλεὺς πολλοὺς ἔχων τοὺς κατὰ γένος αὐτῷ 

προσήχοντας, οὐδένα εἶχεν ἑαυτῷ ἐπ᾽ ἀρετῇ ὅμοιον, ἀλλ᾽ ὅσον 

ἐπ᾿ ἀγαθοῖς πλεονεχτήμασιν αὐτὸς ὑπέρτερος ἦν, τοσοῦτον ἐπὶ 

χαχία οἱ τούτου συγγενεῖς ἐνίκων ἅπαντας, χαὶ μᾶλλον οἱ 

ἀδελφοί, ὧν ὁ τῶν ἄλλων ἐπὶ φρονήσει διχφορώτερος, μοναχὸς 
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"» 4 γ ““Μ ΓΝ [2 ο“ “- ἢ ; 

ὧν χαὶ εὐνοῦχος, τῶν πραγμάτων ὅλων τῶν βασιλιχῶν ἦν αὖ- 

τουργὺς, καὶ τὰ πρῶτα εἶχε τῆς ὅλης συγχλήτου, Ἰωάννης ὄνομα 
᾽ “"᾿ ᾿ ᾽ , Ν ᾽ Α λ ἃ “ Α . ι δι.. 

αὐτῷ, τὸ ἀξίωμα δὲ ὀρφανοτρόφος. Γηρωχκομεῖα δὲ χαὶ ξενῶ 

γὰας χαὶ νοσοχομεῖα ὁ βχσιλεὺς συστησάμιενος, προσόδους ἄγαν 

ἁδρὰς ἀπὸ χτημάτων αὐτοῖς ἀφιέρωσε, καὶ τοῖς ἀδυνάτοις χαὶ 

νοσοῦσι τὰ πρὸς χρείαν ἀνενδεῶς χορηγεῖσθαι ᾧχονόμει. Οὗτος 

ὁ τοῦ βασιλέως ἀδελφὸς Ἰωάννη: ἕνα τῶν συγγενῶν ἐπιλεξά- 

μενος, ἀδελφόπαιδα μὲν ἑαυτοῦ, ὁμώνυμον δὲ τῷ Μιχαὴλ, νέον 

τῇ ἡλικίᾳ, πείθει τὸν βασιλέχ προχειρίσασθχι καίσαρα, πρότε- 

ρὸν αὐτὸν υἱοθετήσχντα τῇ βασιλίδι Ζωῇ. 

Οὗ δὴ γεγονότος, ὁ βασιλεὺς ἤδη χαὶ τῷ χαλεπῷ πάθει 
Π 

Α 

ἐπισυχνάζοντι ἐξατονήσας, χαὶ πρὸς μετάνοιαν χαὶ τὸ μονα- 

χιχὸν σχῆμα ἐρωτικῶς ἔχων ἀεὶ, εἰς τὸ παρ᾽ αὐτοῦ χτισθὲν 

τοῦ Κοσμιδίου μοναστήριον ἀπέρχεται, καὶ αἴφνης ἀποχείοεται" 

χαὶ ὀλίγον ἐπιδιώσας πρὸς ὅν ἠγάπησε θεὸν ἐκδημεῖ. 

Μιχαὴλ ὁ ἀνεψιὸς αὐτοῦ, ὁ Καλαφάτης λεγόμενος, μῆνας 

δ΄, Τοῦτον τὸν Μιχαὴλ τὸ τῆς ἡλικίας νέον χαὶ ὁ τοῦ βασιλικοῦ 

ὕψους ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ὄγκος, χαὶ ἡ οἰχουροῦσα τῇ ψυχῇ 

χαχίχ, τοῦ συνοίσοντος αὐτῷ φρονήματος, χαὶ τῆς βασιλείας, 

χαὶ αὐτῶν τῶν ὀμμάτων ἐστέρησαν. Ἅμα γὰρ αὐτοκράτωρ 

ἐγένετο, τὸν θεῖον πρῶτον, τὸν εὐνοῦχον Ἰωάννην, τῶν βασι- 

λείων καταθιθάζει- ἔπειτα, συμθούλοις χρώμενος παιδαρίοις 

ὁμόφροσιν αὐτοῦ, τὴν Θεοδώραν χαταγαγὼν ἀποχείρει βία, τὴν 

δὲ Ζωὴν, ὑφ᾽ ἧς αὐτὸς εἰς τὸ βασίλειον ὁ ἀνάξιος ἀνήχθη, εἰς 

τὴν ἀντικρὺ νῆσον ἄχουσαν καὶ ὀδυρομένην ἐξαρίζει, καὶ μο- 

ναχικὰ ἐνδύει ἱμάτια. Τοῦτο δὲ εἰς τὰς τῶν Πολιτῶν φθάσαν 
» Α ᾽ 8 Ἁ Φ Ἁ ’ Ἁ “ Ἂ , 

χοᾶς, ( αὐτὸς γὰρ ὡς τι χατωρθωχὼς μξγα διὰ τοῦ ἐπάρχου 

᾿χαὶ βασιλιχῆῇς γραφῆς ἐδήλου τὸ γεγονὸς ) ἀφόρητος ἔδοξε πᾶσι, 

᾿ 

᾿ 

Ι 
Ϊ 
᾿ 
Ὶ 

) 

χαὶ αὐθωρὸν μιᾷ βοῇ καὶ χειρὶ λίθου; χαὶ ξύλα καὶ πᾶν τὸ 

προστυχὸν ἁρπάσαντες, εἰς τὰ βασίλεια ἔδραμον, καὶ τὴν βασί- 

λισσαν ἐπεζήτουν. Ὁ τολμητίας δὲ βασιλεὺς, κλείσας τὰς θύ- 
11 

10 

10 

90 



10 

1ὅ 

20 

90 

102 ΑΝΩΝΥΜΝΟΥ͂ 

ρας, τάχει πολλῷ τὴν Ζωὴν ἀνακαλεῖται, καὶ βασιλικῶς ἀμείς- 

ψας, ἐπειρᾶτο τὴν στάσιν χατασιγᾶσαι. Ὥς δὲ ἐπὶ μεῖζον τὸ 

χαχὸν ἤδη ἐξωγκχοῦτο, καὶ βίᾳ ἔνδον τῶν βασιλείων τὸ σύμ- 

παν τῶν Πολιτῶν πλῆθος ἐπειρᾶτο εἰσελθεῖν, φυγὼν, τὴν σὼω- 

τηρίαν ἐπραγματεύσατο, καὶ εἰσελθὼν ἐν πλοίῳ τὴν ἱερὰν τῶν 

Στουδίων μονὴν καταλαμθάνει. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν ὥνησεν" ὡς γὰρ 

ἔγνωστο τῷ πλήθει τὸ γεγονὸς, εὐθὺς ὡς ποδῶν εἶχον τὸ δὴη- 

λωθὲν μοναστήριον καταλαμθάνουσι, χαὶ ἁρπάσαντες τὸν Μι- 

χαὴλ, καὶ ἐλθόντες εἰς τὸν τόπον τὸν καλούμενον Σίγηνα (510) 

περὶ τὰ ὅρια τῆς Πηγῆς, μαχαίρᾳ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ἐξο- 

οὐττουσι" χαὶ σὺν αὐτῷ χαὶ τὸν ἕνα τῶν αὐτοῦ θείων ἀπο- 

τυφλοῦσιν. Αἱ δὲ βασίλισσαι πάλιν τῶν πατρικῶν ἦσαν σκή- 

πτρων ἐπειλημμέναι. 

Ὁρῶσα δὲ τὰ πράγματα ἡ Ζωὴ δεόμενα ἀνδρὸς ἐπιστη- 
μονιχωτάτου, καὶ ἄλλως θέλουσα ἔτι συνοικεῖν ἀνδρὶ διὰ παυ- 

δογονίαν, μεταχαλεῖται τὸν Μονομάχον Κωνσταντῖνον τῆς ἐξο- 

ρίας (ἐν τῇ νήσῳ γὰρ ἦν τῆς Μιτυλήνης περιορισθεὶς ὑπὸ τοῦ 

προσεθασιλευκότος Μιχαὴλ, ὡς τῆς βασιλείας ἐφιέμενος), καὶ 

ἀναγορεύει αὐτὸν βασιλέα, συναφθεῖσα αὐτῷ. 

Κωνσταντῖνος ὁ Μονομάχος ἔτη δεκατρία. Οὗτος ἀνὴρ ἦν 

ἀγαθὸς, καὶ πάντας εὐεργετεῖν ἀγαπῶν, καὶ ὑπὸ πάντων δοξά- 

ζεσθαι καὶ κολακεύεσθαι. Ἔχαιρε δὲ θεάτροις καὶ μίμοις καὶ 
“ ι Α ᾽ “-“ δ.» 32 ,ὔ ᾽ Ξ 

γελωτοποιοῖς, καὶ πολλοὺς αὐτῶν ἐξ ἀπόρων ἐπλούτισεν. 

Οὗτος κτίζει λαμπρότατον μοναστήριον τῶν Μαγγάνων ἐπ 

ὀνόματι τοῦ μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. 

Τούτου τῷ πρώτῳ ἔτει, τοῦ πατριάρχου ᾿Αλεξίου τὰ τῆδε΄ 

χαταλελοιπότος χαὶ ταφέντος εἰς τὸ Πέραν παρ᾽ αὐτοῦ κτισθὲν 

μοναστήριον, χειροτονεῖται Μιχαὴλ μοναχὸς, καὶ ἀρχιερατεύει 

ἔτη πεντεκαίδεκα. 

Τούτῳ τῷ βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ νοσηλευομένῳ συνεχῶς 

(ἤλγει γὰρ τοὺς πόδας), καὶ μὴ δυναμένῳ πρὸς πολέμους 
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χαὶ μάχας ἐκστρατεύειν, πολλοὶ τῶν τὰ πολεμικὰ γενναίων 

ἐπανέστησαν: ἀλλὰ πάντας τροπωσάμενος ἐνίκησεν. 

Σ [᾿Επὶ τούτου θνήσκει ἡ βχσίλισσχ Ζωὴ, χαὶ θάπτεται λίαν 

φιλοτίμως χαὶ βασιλικῶς ἐν τῷ παρ᾽ αὐτοῦ (γρ. αὐτῆς) ἀνε- 

γερθέντι ναῷ τοῦ ᾿Αντιφωνητοῦ. 

Καὶ οὗτος δὲ ὁ βασιλεὺς πολλὰς δωρεὰς χαὶ ἐτησίους 

θόγας ἐδωρήσατο ταῖς ἐχχλησίχις τοῦ θεοῦ χαὶ τοῖς εὐαγέσι 

μοναστηρίοις, ὑφ᾽ ὧν χαὶ ἕως τουνῦν μακαρίζεται. Τελευτᾷ δὲ 

χαὶ αὐτὸς χαὶ θάπτεται εἰς τὰ Μάγγανα, καταλιπὼν τὴν 

Θεοδώραν μόνην βασίλισσαν. 

Θεοδώρα ἡ πορφυρογέννητος, ἔτος ἕν χαὶ μᾶνας ζ΄͵ αὕτη 

ἀσφαλέστατα βουλευσαμένη ἑαυτῇ, οὐ συνήφθη ἀνὸρὶ, ἀλλὰ 

διὰ τῶν ὑπὸ χεῖρα οἰχειακῶν αὐτῆς εὐνούχων, τὰ τῆς βασι- 

λείας διῴκει, καὶ εἰρηνικῶς διῆξε. Μέλλουσα δὲ θνήσκειν ἕνα 

τῶν τῆς συγχλήτου ἐπιλεξαμένη, Μιχαὴλ τὸν Γέροντα, καὶ 

τοὺς ἀνθρώπους αὐτῆς αὐτῷ παραδοῦσα, τὸν βασιλικὸν αὐτῷ 

[ΔῈ ἐπιτίθησι στέφανον. Καὶ θανοῦσα θάπτεται εἰς τὸ παρ᾽ αὐτῇ 

χτισθὲν μοναστήριον, ὅ καλεῖται Οἰκοπροάστεια. 

Μιχαὴλ ὁ Τέρων, ἔτος ἕν. Οὗτος τὸ τῆς βασιλείας στέφος 

καὶ τὸ ὄνομα μόνον εἶχε" τὰ μέντοι πράγματα, οὐχ ὡς αὐτῷ, ἀλλ᾽ 

ὡς ἐδόχει τοῖς ἀνθρώποις τῆς Θεοδώρας διῳχεῖτο" ὅρχῳ γὰρ 

ἐγγράφῳ τοῦτον ἐξησφαλίσαντο, ὑπ᾽ αὐτῶν ἐχείνων τὰ πάν- 
, “ » 7 τὰ ἄγεσθαι, ὅ χαὶ ἐτήρησεν. 

Ἰσαάχιος δὲ ὁ Κομνηνὸς, τῶν ἀνδρείᾳ χαὶ συνέσει τότε 

διαλαμπόντων πρωτεύων ἦν, καὶ μᾶλλον τοῖς πολεμικοῖς ἀν- 

δραγαθήμασιν. Οὗτος μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ στρατηγῶν πρὸς 

τὸν βαδιλέα εἰσεληλυθὼς, ἐφ᾽ ᾧ παρ᾽ ἐκείνου καὶ τιμηθῆναι καὶ 

ἐπαινεθῆναι, τοὐναντίον παρὰ τῶν διοικούντων ἐξουδενώθη, χαὶ 
ε ἴω ᾽ “« ᾽ ὕ Ε] " 5» ’, } Ά - « 

ὡς εἷς τῶν ἀφανῶν ἀντ᾽ οὐδενὸς ἐλογίσθη - καὶ διὰ τοῦτο τὴν 

χαρδίαν ἀλγήσας. χαίτοι τἄλλα μαχρόθυμος ὦν, τότε φιλοσο- καρ γήσας, χκαίτ μαχρόθυμος ὦν, φ 
φῆσαι οὐκ ἠδυνήθη ἀλλὰ συγκαλεσάμενος τοὺς τῶν στρατη- 

Ϊ 
! 

το 

»ἤ 

λὼώ 

20 

ΟΗ 

4“) 
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γῶν περιφανεστέρους, χαὶ τὰ τῆς γνώμης αὐτοῦ ἐξειπὼν, εύ- 

οίσκει πάντας περὶ τὰ βουλευόμενα προθυμοτέρους. Καὶ δὴ 

τῶν βασιλείων οἱ παντες ἐξελθόντες, τῆς Πόλεως ἀνεχώρησαν. 
Χ “ Καὶ εὐθὺς τὸν τῆς ᾿Ανατολὴς ἀθροίσας λαὸν, καὶ βασιλεὺς ἀνα- 

γορευθεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν ὁ Κομνηνὸς ᾿Ισαάχιος, σὺν παντὶ τῷ πλήθει 

χαταλαμθάνει τὴν Νίχαιαν. 

Ὁ δὲ βασιλεὺς Μιχαὴλ, τοῦτο ἀχηχοώς, αὐτὸς μὲν ἕτοι- 

μος ἦν ἄνευ ὄχλου χαὶ πολέμων παραχωρῆσαι τῷ Κομνηνῷ 

τῶν βασιλιχῶν σχήπτρων οἱ διοικοῦντες δὲ οὐκ εἴων ἀναιμωτὶ 

τοῦτο γενέσθαι" ὅθεν χαὶ λαὸν ἠθροικότες πολυπληθῇ, καὶ ἡγε- 

μόνα τούτου ἕνα τῶν ἑαυτῶν προστησάμενοι ( Θεόδωρος δὲ ἦν 

ὃ πρόεδρος χαὶ δομέστικος) ἐχπέμπουσι κατ᾽ αὐτοῦ. Καὶ συν- 

ἡφθη πόλεμος ἐμφύλιος, χαὶ χριστιανῶν αἷμα ὑπὸ χριστιανῶν, 

οἴμοι, πλεῖστον ἐχέθη" καὶ ὁ Κομνηνὸς νικητὴς ἀνεφάνη. Τότε 

συνιέντες οἱ τῶν βασιλείων τὸ συνοῖσον μόλις, πρὸς ἱχεσίαν 

ἔπονται, χαὶ ἄνδρες ἐπὶ τούτῳ ἐξέρχονται τῶν συγχλητικῶν 

πρῶτοι. Καὶ ὁ Μιχαὴλ ἀποκαρεὶς ἀνεχώρησεν. Ὁ δὲ Ἴσα- 

όχιος παρὰ πάντων εὐφημούμιενος εἰσῆλθε χαὶ βασιλεύει. 
ς ᾿Ὶ 3 ι ΄“-. ἰ ΤῊ 

᾿Ἰσχάκιος ὁ Κομνηνὸς, ἔτη δύο καὶ μῆνας β΄. Οὗτος εἶχε γυ- 

νχῖχα Αἰχατερίναν. Φρονιμώτατος δὲ ὦν, δραστιχώτερον ἥπτετο 

χχὶ τῶν πραγμάτων" χαὶ οὐ ταχέως ἦν χαταπειθῆς, ἀλλὰ πείρᾳ 

τοὺ: ἀνθρώπους ἠγάπα γνωρίζειν, καὶ οὐ κολαχείᾳ, οὐδὲ ἀξιώματι. 

Οὔθεν χαὶ φορτιχὸς τοῖς συγχλητικοῖς ἐφαίνετο χαὶ ἀγέρωχος, καὶ 

μᾶλλον τῶν ἄλλων τῷ πατριάρχῃ Μιχαὴλ (ὁ Κηρουλάριος οὗτος 

ἐτύγχανεν, ὅς καὶ σύγκελλος ἐτετίμητο πρότερον, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἐγ-. 

χώμιον χαὶ ψόγον ὁ Ψελλὸς συνέθετο), ἄγειν ὀρεγομένῳ χαὲ 

αὐτὸν τὸν χρατοῦντα ἐπὶ τὸ αὐτῷ δοχοῦν, τὸ θαρρεῖν ἔχοντι, 

ὡς ᾧετο, ἀπὸ τοῦ συνάρασθαι τῇ τοῦ βασιλέως εἰσελεύσει, 

χαὶ χατὰ τὸν τῆς πρεσθυτέρας Ῥώμης πάπαν ἄγειν χαὶ τὰ 

τῆς βασιλείας παραδιαζομένῳ. Ὃ δὲ βασιλεὸς μὴ χαταδεχό- 

μενος ὑπό τινος ἄγεσθαι, πτοούμενος δὲ ὡς εἰκὸς μὴ καὶ πρὸς 



ΣΥΝΟΨΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ. 10 

ἄλλου τὰ ὅμοια διανοηθείη, τῷ δευτέρῳ τῆς βασιλείας ἔτει 

ἐξωθεῖ τοῦτον τῆς ἐκχλησίας, καὶ χειροτονεῖται πατριάρχης 

Κωνσταντῖνος εὐνοῦχος ὁ Λειχούδη:, πρῶ ΜΉΝ ΤΙ: ὧν τῆ; 

συγκλήτου καὶ πρωτοὐεστιάριος, ἀνὴρ δρχστήρ 
Ὃ ι 

ὀνβνήβίροι, Μιχχὴλ 

ΞᾺ ἰξίνου ἂνξ γϑρ- 

᾿ τ ᾿ ͵ ’ ΟΦ’, ε Α 

χαὶ ἐπεσχόπησεν ἔτη τέσσαοχ ἥμισυ. Ὁ δὲ 

“ἐν φι 
θνήσκει μετ᾽ ὀλίγον, καὶ ΤΎΜΗΝ ἐν τῷ π 

θέντι μοναστηρίῳ ὅ τοῦ πατοικίου ἤτοι τοῦ ἐν πεγήξο λέγε- 

ται Θεοδοσίου. 

Ὃ δὲ βασιλεὺς ᾿Ισαάκιος νόσῳ συμπεσὼν, καὶ τὸν θάνχτον 

» ὑποπτεύσας χαὶ φοοηθεὶς, | ἕνα τῶν στρατηγῶν Κωνσταντῖνον 

τὸν Δούχαν βχσιλέχ χειροτονήσας, ἀποχείρεται χαὶ εἰς τὴν 

τοῦ Στουδίου μονὴν ἡσυχάσας, ἐκεῖσε καὶ θχνὼν θάπτεται. 

Κωνσταντῖνος ὁ Δούχας, ἔτη ζ΄, υῆνας ζ΄, Οὗτος πὰ γυ- 

ναῖχα Εὐδοχίαν τὴν τοῦ Μαχρεμθολίτου, καὶ παῖδας ἐξ αὐτῆ: 

Μιχαὴλ, ὅν καὶ βχσιλέχ ποιεῖ, ᾿Ανδρόνιχον, χχὶ Κωνσταντῖνον 

τὸν πορφυρογέννητον, ὅν χαὶ αὐτὸν στέφει, χαὶ θυγατέρας 

Ζωὴν, Εἰρήνην, Θεοδώραν χαὶ Ανναν. 

Τούτου τῷ τετάρτῳ ἔτει τῆς βασιλείχς θνήσχει ὁ πατρι- 

ἄρχης Κωνσταντῖνος, χαὶ ἐχήρευσεν ὁ θρόνος ποιμένος μῆνας 

πέντε" τῷ δὲ πέμπτῳ αὐτοῦ ἔτει χειροτονεῖται Ἰωάννη: ὁ 
ΩΡ ᾽ Ἅ ΒΩ ’ ἘΞ ᾿ κ᾿ 

Ξιφιλῖνος, χαὶ ἐπεσχόπησεν ἔτη τά, μῆνας ζ΄. Οὗτος τὸ υὲν 

γένος εἶλχεν ἐχ Τραπεζοῦντος, χαὶ γονέων ἐτύγχανεν οὐγενῶν 
} 

χαὶ ἐπιφανῶν, ἐχεῖθεν δὲ εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐξ 
2 γέων εἰσεληλυθὼς, καὶ πᾶσαν μαθημάτων παιδείχν ἄριστα γ’ 

ε εἰν ΟΣ 

4 . 

ες: ἐ 

“-- -- 

, 

σχηχὼς, πολὺς ἦν τοῖς λόγοις, καὶ νομομαθῶν τῶν τότε π 

των διαφορώτατος᾽ ἐν τῇ συγκλήτῳ τε διαπρέψας, χαὶ Ὑμ 

οὗ 
Ν ,. 

στρος χαὶ δρουγγάριος τ ς βίγλας γεγονὼς, ἐπὶ Κωνσταντίνου 

Μονομάχου ἔπειτα πρὸς τὸν μοναδιχὸν βίον διὰ θεοφίλειαν 

ἀποχλίνας, χαὶ ἐν τῷ ὄρει τοῦ ᾿Ολύμπου μονάσα ἄρτι" παρὰ ᾽ 3» ὶ 

10 

10 

Τρυυοταντίνου τοῦ Δούχα μετήχθη ἐχεῖθεν, χαὶ εἰς τὸν πατρι- οὐ 

ἀρχικὸν ἀνήγθη θρόνον ἐξ ἐπιλογῆς καὶ προχρίσεξως πάντων 
] 
) 
Ϊ 

1 
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τῶν τότε διαδεθοημένων ἐπ᾽ ἀρετῇ, ἀνὴρ χαθαρώτατος καὶ 

ἁγνότατος, καὶ παντὸς ρύπου σωματιχοῦ χαθάπαξ ἀνεπίδεκτος " 

τὰ δὲ εἰς καταφρόνησιν χρημάτων, καὶ ἀχτημοσύνην τελείαν, 
4 κ ἃ ᾿Ὶ , , ι , 9 

χαὶ τὴν πρὸς τοὺς πένητας φιλανθρωπίαν χαὶ μετάδοσιν, χατ' 
ὑδὲ . , “ β,.; » Ἅ Ἵ Ὰ ,ὔ ι ΠΡ οὐδὲν ἐλάττων τοῦ περιοοήτου ἐχείνου ᾿Ελεήμονος, καὶ ταῖς 

ἄλλαις δὲ ἀρεταῖς πάσαις συλλήοδην ὡς εἰπεῖν, ἀφθόνως χο- 

σμούμενος. Οὗτος πρῶτον μὲν αὐτὴν τὴν Μεγάλην ἐχχλησίαν 

ἐλάμπρυνς χαὶ κατεχόσμησε, πάσας τὰς ἐν αὐτῇ ἀνεστηλω- 

ὑένας εἰκόνας τῶν ἁγίων ἀναχαινίσας, χαὶ τὰ τέμπλα κύκλῳ 

τοῦ ἱερατείου ἀπαιωρήσας, ἐξ ἀργύρου διαχρύσου πεποιημένα, 

ἔτι δὲ χαὶ εἴ τι μέρος ἐκείνοις ὑπόσαθρον ἤ καταπεπτωνὸς, 

τοῦτο ἀνανεώσας χαὶ βελτιωσάμενος, πρὸς δὲ χαὶ τὰς ἐκ μο- 

λίοδου χεράμους αὐτῆς τῷ χρόνῳ τετρημένας χαὶ μὴ ἰσχυού- 

σας τὰ τοῦ ἀέρος διχδαστάζειν ὕδατα ἁπάσης σχεδὸν τῆς ἐχ- 

χλησίας ἤλλαξε χαὶ χαινὰς ἑτέρας ἐπέθηκεν. Ἔπειτα δὲ χαὶ 
- 

τὰς ἄλλας πάσας ἐχχλησίας τὰς ἐν τῇ Πόλει, μεγέθει μὲν καὶ 

κάλλει μεγίστας χαὶ διαπρεπεῖς, τῷ δὲ μαχρῷ χρόνῳ καὶ τῇ τῶν 

προεστώτων ἀμελείᾳ κχλιθείσας ἤδη πρὸς γόνυ, τάχα δὲ καὶ 

πτῶσιν οὐχ εἰς μαχρὼν προσδοχώσας, ἀνήγειρεν εὖ μάλα φι- 

λοτίμως χαὶ ἀνωρθώσατο, χαὶ εἰς τὴν προτέραν εὐετηρίαν ἐ- 
, Σ: ᾿ ἐς ᾽ τὸ , ΄ ι ὃ , 

πανεσώσατο. Οὗτος χαὶ τοῖς ἐν τῇ Πόλει πένησι χαὶ ὀ}εομδ- 

νοις ἄρτους ἡμερησίους χορηγεῖσθαι εἰς τὸ διηνεχὲς ἐν τῇ τῆς 

μεγάλης ἐχχλησίας φιάλῃ παρεσχεύασε, μαγκιπεῖα χαὶ ἀρτο- 

ποιοὺς, χαὶ σίτου διαρχῆ χορηγίαν εἰς τοῦτο τάξας καὶ ἀφο- 

δέ χαὶ τηλικαύτην φιλοπτωχίαν χαὶ οἰκονομίαν πρῶτος 
“-“; 

πιόδειξάμενος. 

ὋὉ δὲ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος θνήσχει, χαταλιπὼν τὴν γυ: 

ναῖχα βασίλισσαν μετὰ τῶν παίδων αὐτοῦ" καὶ θάπτεται ἐ' 
΄ ΄“- 

τῇ μονῇ τοῦ Μολιοωτοῦ ἔσωθεν τῆς Χρυσῆς πόρτης. 

Εὐδοχία σὺν τοῖς παισὶν αὐτῆς, Μιχαὴλ καὶ Κωνσταντίνε 

τοῖς βασιλεῦσι, χαὶ ᾿Ανδρονέίκῳ, μῆνας ζ΄. Αὕτη μετὰ τῶ 
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τέκνων βασιλεύουσα, οὐκ ἠῤουλήθη ἔχειν κοινωνὸν χαὶ τὸν 

ἀνδράδελφον ᾿Ιωάννην, καίσαρα παρὰ τοῦ Κωνσταντίνου ἀνα- 

γορευθέντα, ἀλλὰ μόνη τῶν πραγμάτων ἀντείχετο. Καὶ δὴ 

τῶν στρατηγῶν τις Καππαδόκης τὸ γένος, βεστάρχης τὸ ἀξί- 

ὠμὰ, ὄνομα Ῥωμανὸς, Διογένης δὲ τὸ ἐπώνυμον, ἔν τινι τῶν 

τῆς Θράκης διάγων χάστρων, πρὸς ἀποστασίαν χωρεῖ" καὶ εὐ- 

θὺς- παρὰ τῶν ἐκεῖ χρατηθεὶς, δέσμιος πρὸς τὴν βασίλισσαν 

ἄγεται, καὶ εἰς ἐξέτασιν τοῖς χριταῖς παραδίδοται, καὶ κατὰ 

νόμους θάνατον χαταψηφίζεται. Ἧ βασίλισσα δὲ ἀθρόον με- 

ταθληθεῖσα, ἐπιλανθάνεται μὲν τῶν πρὸς τὸν κατοιχόμιενον 
ἄνδρα συνθηκῶν, ἀλογεῖ δὲ καὶ τῆς τῶν οἰκείων παίδων ἀσφα- 

λείας, χαὶ ὅλη τοῦ πρὸς τὸν Ῥωμανὸν γεγενημένη ἔρωτος, ἀω- 

ρεὲ τῶν νυχτῶν εἰς τὰ βασίλεια τὸν θανάτῳ χατάδικον ἀνα- 

βιθράζει χαὶ ἀναγορεύει, συναφθεῖσα τούτῳ πρὸς γάμον. 

Ρωμανὸς ὁ Διογένης, σὺν αὐτῇ τῇ βασιλίδι Εὐδοχίᾳ, χαὶ 

τοῖς ἀπὸ τοῦ Κωνσταντίνου παισὶν αὐτῆς, Μιχαὴλ, ᾿Ανδρονί- 

χῷ χαὶ Κωνσταντίνῳ τοῖς βασιλεῦσι, χαὶ ἑτέροις πάλιν ἰδίοις 

μετ᾽ αὐτῆς υἱοῖς Νικηφόρῳ χαὶ Λέοντι, [ καὶ αὐτοῖς βασιλεῦσιν, 

ἔτη τρία, μῆνας ἡ. 

Οὗτος παρ᾽ ἐλπίδα τῆς βασιλείας ἐπιτυχὼν, οὐ πρὸς ἀνέ- ς 

σεις χαὶ τρυφὰς ἔολεψε μόνον, ἀλλ᾽ ὅσον ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ τοῦ 

στρατοῦ τε ἐπεμελεῖτο, χαὶ πρὸς τὴν τῶν πολεμίων, τῶν ἀ- 

θέων φημὶ Τούρκων, ἄμυναν, οὐχ ἅπαξ, ἀλλὰ χαὶ δίς, καὶ τρὶς 

ἐστρατοπεδεύσατο, εἰ καὶ χρίμασιν ἀρρήτοις, διὰ τὰς ἡμῶν 

ἁμαρτίας οἱ πολέμιοι αὐτόν τε χατετροπώσαντο, καὶ πάντα 

τὸν χόσμον ἠνδραποδίσαντο καὶ ἐχυρίευσαν. 

Οὗτος τὴν ρηθεῖσαν βασίλισσαν Εὐδοκίαν εἰς γυναῖκα λα- 

βὼν, παῖδας ἐξ αὐτῆς ἀποτίχτει δύο, Νικηφόρον καὶ Λέοντα. 
Καὶ τὸν ᾿Ανδρόνικον δὲ, τὸν ἀδελφὸν τοῦ Μιχαὴλ, βασιλιχῷ 
στεφάνῳ ταινιοῖ. "Αστοργος δὲ ὦν χαὶ δειλὸς, καὶ τοῖς πᾶσιν 
ἀγέρωχος καὶ σοθαρὸς, μισητὸς ἔδοξεν οὐ τῇ συγκλήτῳ μόνον, 
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ἀλλὰ καὶ τῇ ἰδίᾳ γαμετῇ. Ὅθεν χαὶ εἰς τὸ τρίτον αὐτοῦ 

ταξείδιον ἐν τῷ πολέμῳ ὑπὸ τῶν 'Γούρκων αἰχμάλωτος γε- 

γονὼς, καὶ πάλιν ἀναρρυσθεὶς, οὐ συνεχωρήθη τῆς βασιλείας 

ἐπιλαδέσθαι: ἡ γὰρ βασιλὶς Εὐδοχία ὑπὸ τῶν συγγενῶν πα-- 

ραχινηθεῖσα, κέλευσιν διὰ τάχους ἐχπέμπει βασιλικὴν, τὸν 

βασιλέα Ρωμανὸν αἰχμάλωτον γεγονότα, μὴ παρά τινος ὡς 

βασιλέα παραδεχθῆναι, ὅ χαὶ γέγονε. Καὶ ἦν περιπλανώμιενος 

χαὶ διαπορῶν ὅ, τι διαπράξαιτο. 

Μιχαὴλ δὲ ὁ υἱὸς αὐτῆς ἡλικίας ἁψάμενος, καὶ νεανίσχος 

ἤδη τελῶν, γενναῖόν τι καὶ νεανιχὸν ἀποτολμᾷ" συμθουλευ- 
σάμενος γάρ τισι τῶν ἐν τοῖς βασιλείοις φίλων αὐτοῦ, χαὶ 

συνεργὸν ἐπὶ τῷ πράγματι τὸν θεῖον συμπαραλαθδὼν ἼἸωδννὴν 

τὸν καίσαρα, χατάγει τὴν μητέρα τοῦ παλατίου, καὶ εἰς τὸ 

παρ᾽ αὐτῆς χτισθὲν μοναστήριον ὅ τοῦ Κυπερούδη χαλεῖται, 

ἀποχείρει, καὶ γίνεται τῶν σχήπτρων ἐγχρατὴῆς. Σὺν αὐτῇ δὲ 

χαὶ τοὺς δύο υἱοὺς τοῦ Ῥωμανοῦ, τῶν βασιλικῶν παρασήμων 

ἀπογυμνοῖ, καὶ ἰδιώτας ἀποδεικνύει. 

Μιχαὴλ ὃ υἱὸς Κωνσταντίνου τοῦ Δούχα, σὺν ᾿Ανδρονίχῳ 
“ ᾿ Υ͂ ’ τῳ χὸ ΑΥΨᾺ ω» Θ᾽ τ ᾿ 

χαὶ Κωνσταντίνῳ τοῖς ἀδελφοῖς, ἔτη ἕς ἥμισυ. Οὗτος εἶχε 
ἐξΞ᾿ “Ὁ . «δ ἣν ᾽ “- 

γυναῖχα Μαρίαν τὴν ἐξ Αδασγίας, καὶ παῖδα ἐξ αὐτῆς Κων- 

σταντῖνον, ὅν χαὶ βασιλέα ποιεῖ, 
- 9 ΦΡ. ᾿Ξ τ ᾿ ΄. , 4 θ0 

Οὗτος ἀντιπαραταζά νος τῷ Ῥωμανῷ Διογένει, ἀνθιστα- 

μένῳ καὶ τὴν βασιλείαν ζητοῦντι, καὶ τρέψας, φεύγοντα συλ- 

λαμβάνει, καὶ ἐκτυφλώσας ἀποκείρει ἐν τῇ παρὰ τοῦ Ρωμα- 

νοῦ χτισθείσῃ μονὴ εἰς τὴν νῆσον τὴν Πρώτην, ἐν ἢ χαὶ μετὰ 

βραχύ τεθνηκὼς, θάπτεται. 

Τῷ δὲ τετάρτῳ ἔτει τῆς βασιλείας Μιχαὴλ θνήσκει ὁ ὁσι- 

ὦτατος πατριάρχης Ἰωάννης καὶ θάπτεται ἐν τῇ Περχτικῇ μο- 
κ᾿ κ ᾿᾽ Α “ 5 

νῇ τοῦ ᾿Αγγαρίου χατὰ τὸ πρὸς ἀνατολὰς μέρος τῷ ἀνχπλέον- 
Α ᾿] ᾿" ," τ "»-Ὅ “- 

τι τὸν καλούμενον Στενὸν πορθμὸν, καὶ χειροτονεῖται Κοσμᾶς, 
κ ᾿ ,ὕ ᾿ , 3 

ἀνὴρ γηραιὸς καὶ τίμιος, χαὶ ἐπεσκύπησεν ἔτη πέντε χαὶ μῆνας θ΄, 
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Ἐπὶ τούτου τοῦ βασιλέως ὁ σύμπας σχεδὸν κόσμος χατά 

γὙς γῆν καὶ θάλασσαν ὑπὸ τῶν ἀθέων βαρθάρων κατασχεθεὶς; 

ἅπας ἠφανίσθη, χαὶ ἔρημος οἰκητόρων κατέστη, πάντων χρι- 

στιανῶν ὑπ᾽ αὐτῶν ἀναιρεθέντων, χχὶ πάντων τῶν οἰκημάτων 

χαὶ τῶν χωρίων χαὶ αὐτῶν τῶν ἐχχλησιῶν τῶν ἐν ὅλοις τοῖς 

τῆς Δνατολῆς μέρεσιν ὑπ᾽ αὐτῶν ἐρημωθέντων καὶ τέλεον χκα- 

τατροπωθέντων χαὶ εἰς τὸ υηδὲν ἀποχχταστάντων. ᾿Ανὴρ δέ 

τις τῶν στρατηγῶν, γένει καὶ πλούτῳ χαὶ γήρᾳ χαὶ ἀξιώ- 

ματι διαφέρων τῶν ἄλλων, ( χουροπαλάτης γὰρ ἐτετίμητο ), 

Νικηφόρος κλῆσις αὐτῷ, οτανειάτης ἡ ἐπωνυμία, ὁρῶν τοὺς 

Τούρκους γαυριῶντας τῷ χαθ᾽ ἡμῶν εὐτυχήματι, καὶ σφόδρα 

ἐξηγριωμένους χαὶ ἀνηλεῶς πᾶσχν ἡλικίαν ἀναιροῦντας τῶν 

πιστῶν, ἤλγει ὡς εἰχὸς τὴν χαρδίαν, χαὶ οὐδὲ καθεκτῶς ἔχειν 

ἠδύνατο, εἰ μὴ τῶν Ῥωμαϊκῶν αὐτοὺς ἐξελάσειεν ὁρίων - ἔχρινε 

γὰρ μὴ τῆς τοῦ θεοῦ καθ᾽ ἡμῶν ὀργῆς εἶναι χαὶ παιδείας τὴν 

ἐχείνων ἰσχὺν, ἀλλὰ τῆς τοῦ χρχτοῦντος ἀνοιχονο!λησίχς χαὶ 

ἀπειρίας. Ὅθεν καὶ μόνον ἑχυτὸν τηλικαύτης ἀντιπαρατάξεως 

στρατηγὸν εἶναι διεγνωχὼς, πρὸς τὴν τῶν πρχγμάτων ἐξανί- 

σταται διόρθωσιν, καὶ ἑνὶ τῶν δυνατωτάτων τῶν ἄλλων ἀρ- 

χηγῶν συμφιλιωθεὶς ἀμηρᾷ, καὶ τοῦτον οἷς εἶχε δεξιωσάμενος Ὁ ϊ 

᾽ ᾿ ν 

δώροις χαὶ ὑποσχέσεσι, χαὶ υἱὸν χειροτονήσας, οὐ πρὸς τὸν 

χατ᾽ αὐτῶν ὥρμησε πόλεμον πρῶτον, οὐ πρὸς τὴν τοῦ χρι- 

᾿στιχνιχοῦ αἵματος ἄυυνχν διανέστη, ἀλλὰ σοφώτερον δῆθεν 

τῶν πραγμάτων ἁπτόμενος, βασιλέα Ῥωμαίων ἑαυτὸν σχεδιάσας, 

ἵν᾽ ἔχοι πάντως, ὡς αὐτὸς ἐχεῖνος τοῖς πᾶσιν ἐθεθχιοῦτο, τὴν 

χαὶ ἀπὸ τοῦ χράτους ροπὴν χαὶ βοήθειχν, πολλὰ δυναμένου 

4" αὐτοῦ τῷ σχοπῷ συνόρασθαι, καὶ τῇ χατ᾽ ἐχθρῶν ὁρμῇ [, ἐπὶ 

τὴν τῆς Νίχης πόλιν ἐλθὼν, ἀνεπαύσατο᾽ καὶ οὐ διέλιπεν ὁ 

ἀνὴρ καθ᾽ ἑκάστην σχεδὸν πρός τε τοὺς τῆς συγχλήτου γρά- 

φων πρωτεύοντας, χαὶ πρὸς αὐτὸν τὸν χρχτοῦντχ ἄλλα τε 

πιθανολογίας ρήματα χαὶ ὅτι ὁ μὲν σύμπας συνεκλείσθη χό- 
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σμος καὶ ἀπώλετο, αὐτὸς δὲ σὺ ὑπνώττων ὡσπερεὶ θανάτῳ 

παραπλήσιον ὕπνον, οὐδὲ τῶν γινομένων αἰσθάνῃ, ἀλλ ὡς μη- 

δενὸς καινοῦ συμπεσόντος, ἀθορύδως οὕτως χαὶ μετὰ πολλῆς 

τῆς ραστώνης ἐκεῖνα πράττων διατελεῖς, ἅ τῷ χόσμῳ ὄνησιν 

οὐδεμίαν φέρει" ἀλλ᾽ εἴ τοι ἐμοὶ πείθῃ, αὐτῆς τε τῆς βασιλεί- 

ας Χχαὶ τῆς τῶν πραγμάτων διαχυδερνήσεως ἑαυτὸν ἀποστή- 

σας, μεγάλης παρὰ τῷ θεῷ καταδίκης ἐλευθερώθητι, καὶ τὸν 
ἅπαντά σου τῆς ζωῆς χρόνον ἀνέτως ζῆθι καὶ ἀκινδύνως " ἐμοὶ 

δὲ τῷ νηπιόθεν τοῖς στρατηγιχοῖς συναναστραφέντι πράγμασι, 

καὶ πεῖραν ἀχριθῆ τῶν πάντων εἰληφότι γέροντι, παραχώρησον 

ὡς πατρὶ χαὶ πολέμων καὶ φροντίδων καὶ χόπων χαὶ τῆς τῶν 

ἐχθρῶν ἀμύνης, χρεῖττον, εἰ μηδὲν ἄλλο, σοῦ διεγνωχότι τὴν 

τῶν ἁπάντων ἀπώλειαν, χαὶ τὴν ψυχὴν ἀλγήσαντι ἐφ᾽ οἷς οὐκ 

ἀντιπαραταττόμεθα τοῖς ἐχθροῖς, καίτοι δυνατῶς ἔχοντες. 

Τούτοις τόν τε βασιλέα Μιχαὴλ ὁ Νικηφόρος καταπτήξας, 

καὶ τοὺς τῆς συγχλήτου εὔλογα λέγειν καὶ πιθανὰ, ὡς εἰχά- 

ζειν εἶχον τοῖς γράμμασι, πείσας, πάντας πρὸς τὴν ἐκχείνου 

ἕλχει ἐπιθυμίαν. Καὶ μελετήσαντες οἱ πλείους τούτων χατὰ 

τοῦ βασιλέως δῆθεν διὰ τὴν τῶν δινομίων (γρ. δημοσίων ) 
διόρθωσιν οὐδὲ γὰρ χατηγορήσω τούτων, τῷ εὐσεθδεῖ σχοπῷ " 

τοῖς λόγοις οἰηθέντες τοῦ Νιχηφόρου χατάλληλον εἶναι χαὶ τὴν 

ἀλήθειαν, καὶ ἡμέραν ὁρίσαντες εἰς τὴν Μεγάλην ἀθροίζονται 

ἐχχλησίαν, χαὶ τὴν ὅλην Πόλιν συγχινήσαντες, ἀναγχάζουσιν 

οὐχ ἄκοντα τὸν Μιχαὴλ τῶν βασιλείων χατελθεῖν. Καὶ ὅς 

εὐθὺς τήν τε γυναῖχα καὶ τὸν υἱὸν σὺν τῷ πατριάρχῃ τῇ ἐν 

Βλαχέρναις Θεοτόχῳ παραθεὶς, εἰς τὴν μονὴν ἀπαίρει τῶν 

Στουδίων, χαὶ τὸ μοναχικὸν περιδάλλεται σχῆμα μάλα προ- 

θύμως καὶ εὐθὺς ἐκεῖνοι τὸν Βοτανειάτην σὺν ἀφάτῳ χαρᾷ 

χαὶ πολλῷ τάχει πρὸς τὰ βασίλεια εἰσάγουσι, χαὶ βασιλέα 

χειροτονοῦσι. 

Νιχηφόρος ὁ Βοτανειάτης, ἔτη τρία. Οὗτος τῆς βασιλείας ἐγ- 
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χρατὴς γεγονὼς, πρῶτον μὲν τὴν γυναῖκα τοῦ προθεδασιλευ- 

χότος Μιχαὴλ Μαρίαν ἑαυτῷ συνάπτει, τὸν δὲ Μιχαὴλ καὶ 

μὴ βουλόμενον ἀρχιερέα τῆς μητροπόλεως δείκνυσιν ᾿Εφέσου 

χαὶ εἰς τὴν Μιτυλήνην ἐξορίζει. Ἔπειτα δὲ τοῖς πᾶσι τὸ τῆς 

προαιρέσεως ἀποδεῖξαι θέλων φιλότιμον, πάντας συγκλητικοὺς 

ἐτίμησεν ἄρχοντας, πολίτας, χωρίτας, δούλους, ἐλευθέρους, εὐγε- 

νεῖς, ἀγενεῖς, ἀπόρους, εὐπόρους ἐθνιχοὺς, Ρωμαίους, πένητας, 

πλουσίους, ἀξίους, ἀναξίους, καὶ πᾶς τις ἄνθρωπος τῆς ὁποιασοῦν 

τύχης ὦν, τιμῆς ἐχείνης χαὶ ἀξιώματος ἔτυχεν οἵου τυχεῖν 

ἐπεθύμησε, κἄν μέγα ἦν καὶ ὑπὲρ αὐτὸν τὸ ζητούμενον, τοῦ 

θέλειν πλέον οὐκ ἔδωκε πρὸς τὴν τούτου ἐπιτυχίαν. Καὶ ἦν 

ἰδεῖν θέαμα, τοῖς ἄρχουσι μὲν καὶ κακόφροσιν ἀνθρώποις καὶ 

οἷς ἡ βασιλικὴ τάξις καὶ ἡ τῆς συγχλήτου χατάστασις ἦν 

διὰ θαύματος, δαχρύων ἄξιον, οἷς δὲ τὸ τοῦ σύμπαντος κόσμου 

τούτου ἄστατον χαταπεφρόνηται, μᾶλλον γέλωτος, ἀνθρώπων 

τῶν χθὲς δούλων, ἤ προσηλύτων, καὶ τοῖς τῶν κυρίων αὐτῶν 

ἕπποις γυμνοῖς ἐπομένων ποσὶ, χαὶ ραχοδύτων, σήμερον αἴφνης 

συγχλητικῶν σχεδιαζομένων, καὶ ὑπάτου ἤ πατρικίου ἀξιώ- 

ματι τετιμημένων σὺν οὐδενὶ λόγῳ καὶ ἀφορμῇ" ὅ μᾶλλον 

ὕόρις ἦν τῆς συγκλήτου, καὶ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν εὐγενῶν 

οὐκ ἔπαινος" καὶ σύγχυσις κατεῖχε τότε τὰ πάντα͵ χαὶ πάντες 

ἦσαν ὁμότιμοι, ἤ μᾶλλον ἀληθὲς εἰπεῖν ἄτιμοι. Οἱ γὰρ ἀνα- 

ξίως ἀξιωμάτων ἐπιτυχόντες μεγίστων, μηδὲν πλέον τοῦ ὀ- 

γόματος χαὶ τῆς βασιλικῆς χελεύσεως εὐπορήσαντες, ἅπαντες 

πάλιν γυμνοὶ καὶ πεζοὶ, χαὶ ἑτέροις δουλεύοντες ἦσαν, τῷ 

λιμῷ πιεζόμενοι, οἱ τῆς συγχλήτου δὲ ἄρχοντες, χαὶ ὅσοι τῶν 

εὐγενῶν καὶ περιθδοήτων ἐπί τε δόξῃ χαὶ πλούτῳ ἐγνωρίζοντο, 

ἰσοτίμους ὁρῶντες ἤ καὶ ὑπερτίμους τοὺς ἀναξίους καὶ πένη- 

τας͵ οὐχ ὅτι μὴ τιμὴν, ἀλλὰ καὶ ὕόριν τὴν οἰχείαν ἀξίαν 

ἐλογίζοντο, χαὶ πάσης ἀτιμίας ἀνάπλεω. Ὁ βασιλεὺς δὲ 

Ῥωμαίων, δι ὅλης χρυσοφορῶν τῆς ἡμέρας ἐκάθητο, μηδὲν ἕ- 
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τερον τοῦ τιμᾷν πατριχίους, μαγίστρους καὶ χουροπαλάτας, 
"᾽ ῬΘΕΕΕ κξ 0 ἄν 8 -»" ΒΩ ΡὉ ᾽ν ᾿ ΝΑ ἢ κχταπράξζασθχι, ἤ ἐννοῆσαι, ἤ λαλῆσαι εἰδὼς: χαὶ οὐδὲν 
« εΥ ᾿ “ , 3 . ΄ 

ἕτερον ἦν ἰδεῖν τότε ἤ ἀγιωμένους μόνον τοὺς γράφοντας, μὴ 
» ’ Ἁ “-“ , ᾽ - 

ἐξισχύοντας τὰ τῶν τιμωμένων ὀνόματα χκαταστρωννύειν [, ἕως φ. 4 
« ἤ “« , ᾽ 

οἱ σύμπαντες τῷ χρόνῳ χορεσθέντες, καὶ τὸ ἀνωφελὲς τούτων 
,ὔ “- -“ τῳ ᾽ , 

συνιέντες, μῖσος μᾶλλον τῶν ἀξιωμάτων χαὶ χαταφοόνησιν 
ΕΝ Ἄ }] ΕῚ ,ὔ Α ᾽ὔ ; Ἁ Α “- ἔσχον" καὶ ἀφήχασι τὸν βασιλέα λυπούμενον, μιὴ τοὺς ζητοῦν- 

ΕῚ 2 , 8 “Ὁ ᾽ » .ο ΕΥΕΥ " ᾿ Ε. 

τας ἀξιώματα βλέποντα, υἱηδὲ τῶν παρ᾽ αὐτοῦ γερῶν χρή- 

ζοντας. ᾿ 
Ἕν μὲν δὴ τῶν τοῦ βασιλέως Νικηφόρου κατορθωμάτων, 

ὡς πρὸ τοῦ τῆς βασιλείας ἐπιτυχεῖν ὑπισχνεῖτο, δεῖγμα τοῦτο 

σαφὲς καὶ τῆς ἐκείνου συνέσεως ἀριδηλότατον γνώρισμα, ἕτε- 

ρον δὲ μεῖζον ὅ λέξων εἴκω. Λήθην λαδὼν ὡς ἔοικε τοῦ προ- 

τέρου σκοποῦ, χαὶ τῶν ἀνὰ χεῖρας φροντίδων τῆς βασιλείας, τὰ 

ὑὲν ἀναγχαιότερα τῶν πραγμάτων τοῖς οἰχειαχοῖς αὐτοῦ ἀνέ- 

θετο, ὑπ᾽ αὐτῶν ἄγεσθαι τὰ πάντα ὡς ἄν ἄγωνται αὐτὸς δὲ 

ὅλῃ σπουδῇ καὶ γνώμῃ, χρυσοφόρος ἐπὶ χλίνης ἀναχείμενος 

χρυσοπάστου, μίμοις καὶ κιθάραις χαὶ γελωτοποιοῖς, καὶ τραπέζαις 
Φ Η͂ Ἁ “- Ἄγ - 3, " Ἐν ὄ ι᾿ Α “ ὌἾΒΙ 

ἁθροδιαίτοις͵ τὸ τῆς ψυχῆς ἄχθος παρεμυθεῖτο, καὶ τὸ χρυσοῦν αὖ 

τοῦ γῆρας ταῖς ἁπάντων εὐφημίαις ἀνεχαινίζετο. Ἐχεῖνοι δὲ, 
τ Α - “ , ,ὔ τὰ . εν “- οἷς τὴν τῶν ὅλων προσανέθετο διοίκησιν, δοῦλοι δὲ ἦσαν τοῦ 

βασιλέως οἰχειακοὶ, δεινὴν ἡγοῦντο εἰ καί τινας τῶν μεγιστά- 

νων ἑώρων τῆς τε δόξης αὐτοῖς χαὶ τῆς πρὸς τὸν βασιλέα 

χοινωνοῦντας παρρησίας" χαὶ πονηρὰ ἐμελέτων, χαὶ χατὰ τῶν 

ἄλλων μὲν ἀρχόντων, ἐξαιρέτως δὲ τῶν τότε τῆς ὅλης πρω- 

τευόντων συγχλήτου γένει καὶ πλούτῳ χαὶ ἀξιώμασιν, οἵ τοῦ 

μὲν προδεθασιλευχότος Ισχακίου τοῦ Κομνηνοῦ ἀδελφόπαιδες 

ἦσαν, Ἰσαάκιος δὲ οἱ ἀδελφοὶ χαὶ ᾿Αλέξιος ἐκαλοῦντο, Σεδα- 

στοὶ μὲν καὶ ἄμφω τετιμημένω, ὁ ᾿Αλέξιος δὲ χαὶ τῆς ὅλης 

Δύσεως δομέστικος μέγας ἦν. Οὗτοι τὰς κατ᾽ αὐτῶν μελέτας 

τῶν τοῦ βασιλέως προνοήσαντες δούλων, λάθρα τῆς Κωνοταν- 
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τίνου ἐξήεσαν. Καὶ συνεξήει τούτοις πᾶν ὅσον τοῦ στρατοῦ 
γενναῖον ἦν χαὶ ἐπίσημον: καὶ εὐθὺς πάντες οἱ στρατιῶται 

βασιλέα τὸν ᾿Αλέξιον ἀνηγορεύχασι" καὶ μικρὸν ἔξω τοῦ τεί- 

χους στρατοπεδευσάμενοι, τὴν Πόλιν παραλαμθάνουσι διὰ προ- 

᾿ δοσίας τῶν ἐν τῷ τείχει τῆς Χαρσίου πόρτης φυλασσόντων 

τότε Νεμίτζων, καὶ τῶν βασιλείων καταθδιθάσαντες τὸν Βο- 

τανειάτην, ἐν τῇ μονῇ τῆς Περιδλέπτου ἀποχείρουσιν ἄκοντα, 

ἐν ἧ χαὶ μετ᾽ ὀλίγον ἀποθιοὺς θάπτεται, ὦν ἐτῶν ὀγδοήκοντα. 

ΛΟΓῸΣ ΧΡΥΣΟΒΟΥ͂ΛΛΟΣ ΤΟΥ͂ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΥΡ ΑΛΕΞΙΟΥ͂ 

ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ, ΠΕΡῚ ΤῺΝ ἹΕΡΩΝ. 

45". Ὁ Οἱ πονήρως τοῦ σώματος ἔχοντες καὶ θεραπείας ἰασίμου 

δεόμενοι, αὐτὸ μὲν τοῦτο εἰδότες ὅτι κάμνουσι, καὶ τῆς νόσου 

ἐπαισθανόμενοι, μᾶλλον εἰσὶν ἰάσιμοι τοῖς θεραπευταῖς " οἱ δὲ 

πρὸς τὸ μέγεθος τῆς νόσου ἀναισθητοῦντες χαὶ οὐδ ὅτι νοσοῦ- 

σι γινώσχοντες, ἑχυτοῖς χαὶ τοῖς ἰατροῖς παρέχουσι πράγμα- 

τα. Αὐτὸ δὴ τοῦτο χἀν τοῖς ψυχικοῖς ἐστι κατιδεῖν ἀρρω- 

στήμασι" χαὶ τῶν ἁμαρτανόντων ἡμῶν, οἱ μὲν εἰς βάθος κα- 

χῶν ἐμπεσόντες, καταφρονοῦμεν, χαὶ τῷ μεγέθει τῶν ἀνομη- 

μάτων ὑπερνιχώμενοι, οὐδ᾽ ὅτι ἁμαρτάνομεν αἰσθανόμεθα, εἰς 

ύσιν πολλάχις τῆς πονηρᾶς ἕξεως μεταπεσούσης " οἷς δὲ θεὸς «-:} 

ἐπιλάμπει: σωτήριον φῶς, χαὶ μὴ πάντη τὸ διανοητιχὸν τῇ 

χάτω ἰλύϊ συγχέχυται, μηδὲ τῇ πλινθείᾳ ὁ νοῦς καθάπαξ 

δουλεύειν βιάζεται, ἔστι τούτοις καὶ ἀνανεῦσαι τοῦ πτώματος" 

χαὶ θεοῦ πολλάκις κατὰ τὸ ἀχούσιον ὀλισθήσασιν, ἐπαναδρα- 

μεῖν εἰς ἐκεῖνον ἐθελουσίῳ ἀναζητήσει τοῦ χρείττονος. Ὅπερ 

δὴ χάν τῇ βασιλείᾳ ἡμῶν συμοέθηκεν ἀτεχνῶς. 
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᾿Επεὶ γὰρ αἱ ποικίλαι καὶ πολυμερεῖς τῶν πραγμάτων 
περιστάσεις, καὶ ἡ πανταχόθεν μὲν τῶν δημοσίων προσόδων 

ἐκχένωσις, ἁπανταχόθεν δὲ τῶν ἐξόδων ἡ ἀναστόμωσις, τοῦ 

χράτους ἡμῶν συνέσχον τὴν γαληνότητα, καὶ ἅμα τῷ τῆς βα- 

σιλείου ἐπιοῆναι ἀρχῆς, κατόπιν εὐθὺς αἱ περιστάσεις ἐπηχο- 

λούθησαν, κἀντεῦθεν ὑπ᾽ ἀμηχανίας καὶ τοῦ μὴ τοῖς συμπεσοῦσιν 

ἔχειν ὅ, τι καὶ χρήσαιτο, τῶν ἱερών ἔγνω καὶ θείων ἅψασθαι 

χειμηλίων, καὶ τούτοις τὸ τῆ; χρείας ἐνδέον παραμυθήσασθαι" 

τουτὶ μὲν τὸ ἔργον ἐν πολλαῖς τῶν ἁγίων ἐχχλησιῶν διεπρά- 

ξατο, καὶ πολλὰ τῶν ἀναθημάτων εἰς δημοσίας ἔστρεψε χρείας, 

οὐχ ὕόδρει καὶ περιφρονήσει θεοῦ, οὐδ᾽ ὀλιγωρίᾳ τῶν εὐαγῶς 
αὐτῷ ἀνατεθέντων' ἀπείη γὰρ τοῦτο πάσης χριστιανικωτάτης 

ψυχῆς" ἀλλὰ καιροῦ περιστάσει χαὶ λογισμῷ ἁπτομένῳ μέσως 

τοῦ πράγματος" φήθη γὰρ ἡ καρδία τῆς βασιλείας ὑου μη- 

δέν τι ἐντεῦθεν ὀργίζεσθαι τὸν θεὸν, ὅπου μὴ πονηρὰ συνεί- 

δὴησις προχαταχρίνει τὸν πράττοντα. 
Ἐπεὶ δὲ χαὶ εἴ τί που ἐν τοῖς βασιλείοις ὑπόλοιπον ἦν, 

χατειργάσθη μὲν χἀχεῖνο καὶ ἀνηλώθη, ἐχώρησε δὲ καὶ εἰς 

μηδὲν δέοντα τὰ ἀπὸ τῶν ἁγίων περιελθόντα ἐχκλησιῶν " καὶ 

πᾶσα μὲν ἡμετέρα βουλὴ ἐπὶ ταῖς περιεχούσαις τὴν Ρωμα- 

νίαν στενοχωρίαις, εἰς τοὐναντίον περιηνέχθη " πολλαχόθεν δὲ 

τὸ χέρας ὑψώθη τῶν ἐπανισταμένων ἡμῖν, καὶ τὸ τῆς βασι- 

λείας ἤδη σχᾶάφος πεσεῖν ὑποδρύχιον χινδυνεύει, εἰ μὴ ἡ παν- 

αλχὴς δύναμις τοῦ θεοῦ, οἷς οἶδεν χρίμασιν, αὐτοῦ, ἀντιλή- 

ψεται καὶ εἰς αὔραν στήσει τὴν καταιγίδα. ἼΕδοξε τῇ βασι- 

λείᾳ ἡμῶν ἐπιμελέστερον ἀνιχνεύσασθαι χαὶ πολυπραγμονῆσαι, 

τὶ δή ποτε ἄρα ἐστὶ τὸ ἐπὶ τοσοῦτον χινῆσαν τὴν ὀργὴν τοῦ 

θεοῦ, χαὶ τὸ ἀπότομον τοῦ θυμοῦ αὐτοῦ καθ᾽ ἡμῶν παροξύ- 

νχν. ᾿Αμέλει χαὶ συνεσχέψατο πνευματιχοῖς καὶ θείοις ἀνδράσι 

περὶ τοῦ πράγματος. Καὶ ἐπεὶ ἔμαθε παρ᾽ αὐτῶν οὐ φαῦλον 

εἶναι παραίτιον τοῦ θείου μηνίματος τὸ ἅψασθαι ὅλως ἡμᾶς 
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τῶν εὐαγῶν χαὶ θείων τοῦ θεοῦ χειμηλίων, χἄν μὴ ἀπὸ πο- 
νηρᾶς τοῦτο χαρδίας πέπρακταί τε χαὶ τελεσιούργηται, ὅτι 

μηδὲ τὰ θεῖα χοινοῦσθαι τῶν ἐνδεχομένων ὅλως ἐστὶ, μηδὲ 
τὰ εἰς χεῖρας παρατεθέντα θεῷ, ἐξ ἐχείνων αὖθις ἀνταφαιρεῖ- 

σθαι χαὶ εἰς, ἑτέρας ἀροίαν χατοσιθάζεσθαί τε χαὶ στρέφεσθαι, 

ϑ.} δεῖν ἔγνω ἅμα μὲν τὴν μέλλουσαν ὁρμὴν ἀνχοτεῖλαι τοῦ 

β 

' 

χαχοῦ, ἵνα μηχέτι τὸ ἀπὸ τοῦδε παρὰ χριστιχνοῖς βασιλεῦσι 

πάροδον εὕρῃ ποτὲ, ἅμα δὲ καὶ τὰ προδιελθόντα χαθόσον σθένος 
ἰάσασθαι. 

Οὐχοῦν καὶ ἐξομολογουμένη ἐνώπιον θεοῦ καὶ ἀνθρώπων 
ἡ βασιλεία μου, καὶ τὴν συγχώρησιν ἐφ᾽ οἷς ἔδρασεν ἀδουλή- 

τῶς ἐκ μέσης ἀναχαλουμένη ψυχῆς παρεγγυᾶται καὶ ἐν ἐπη- 

χόῳ θεοῦ χατατίθεται, πάντα τὰ ἀπὸ τῆς αὐτοχρατορίας αὐ- 

τῆς καὶ ἄχρι τῆς δεῦρο τῶν ἱερῶν ἐχχλησιῶν ἀφαιρεθέντα, 

χαὶ εἰς τὰς τοῦ δημοσίου χρείας στραφέντα, ἀποχαταστήσεσθαι 

αὖθις παρὰ τοῦ κράτους αὐτῆς ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ, μετὰ 

τὴν τῆς κοσμικῆς χαταιγίδος κατάπτωσιν χαὶ τὴν τῆς θασι- 

λείας εἰς τὸ χρεῖττον ἀποχατάστασιν" ὡς γὰρ ἴδιον χρέος αὐ- 

τὰ ἀναδέχεται καὶ ὀφειλέτις εἶναι ταῖς ἁγίαις ἐχκλησίαις οὐχ 

ἀπαναίνεται" εἰς δέ γε τὸν ἐσόμενον ἀπὸ τοῦδε χρόνον, ἑαυ- 

τῇ τε καὶ πᾶσι τοῖς μετ᾽ αὐτὴν χριστιανοῖς βασιλεῦσι διὰ τῆς 

παρούσης χρυσοδούλλου γραφῆς τὸν ἀπὸ τοῦ θεοῦ δεσμὸν ἐπι- 

τίθησι, μηχέτι τολμῆσαι ἅψασθαι ἱερῶν, κἂν πᾶσα ΠΥΡᾺ 

βιάζηται, υἢ χεῖρας ἀνάγνους ἐπαφεῖναι τοῖς ἱεροῖς, μὴ βεθη- 

λῶσαι τὰ θεῖα κειμήλια διὰ τῆς εἰς δημοσίους ἐξόδους τού- 

των περιαγωγῆς μέσον δὲ θεοῦ καὶ ἀνθρώπων φραγμοῦ τε- 

θέντος, ὃν οὐ παρελεύσεται εὐσεδὴς, ἄνθρωποι μὲν τοῖς ἡμε- 

τέροις χρησόμεθα, θεὸς δὲ τὰ ἀνατεθέντα αὐτῷ ἕξει ἀχίνητα, 

χαὶ πάντολμος χεὶρ τούτων οὐχ ἅψεται" χαὶ εἴ τις, δέσποτα 
χαὶ θεὲ, τὸ ἀπὸ τοῦδε χεῖρας τολμήσει ἐπιδαλεῖν τοῖς προα- 
φιερωθεῖσιν, ἢ καὶ ἐσαῦθις ἀνατεθησομένοις ἱεροῖς καὶ θείοις 
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χειμηλίοις χαὶ ἐπίπλοις καὶ σχεύεσι ταῖς ἁγίαις χαὶ σεπταῖς 
δ᾿ Α “« » Γ ᾽ » , 

ἐχχλησίαις σου, "ἢ ἴδοι φῶς ἐν ἡμέρᾳ ἐπισχοπῆς σου " υἢ ἄ- 

νχτείλῃ ἥλιος ἐπ᾽ αὐτὸν πρωϊνόν" μὴ τύχῃ μήτε ἐνταῦθα τῆς 

σῆς βοηθείας, μήτε ἐχεῖθεν τῆς θείας σου ἀντιλήψεως, ἀλλὰ 

πανταχόθεν ἔσται ἀπερισχόπητός σοι καὶ ἀπεριφρούρητος. Μό- 

γον ἵλεως νῦν, βασιλεῦ, τῇ κληρονομίᾳ σου" στῆσον τὴν καθ᾽ 

ἡμῶν δικαίαν ὀργήν σου, καὶ ἡμαρτηχόσι χαὶ νῦν εἰς σὲ ἐπι- 

στρέφουσι, συγγνωμόνησον, ὅτι πᾶσαι αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν τῇ ἀ- 

βύσσῳ παραμετρούμεναι τοῦ ἐλέους σου, ὡσεὶ χοτύλη φαίνον- 

ται ὕδατος πρὸς ὅλον θαλάσσης πέλαγος. : 

Οὗτως οὖν ἐξομολογοῦμαι ἐνώπιόν σου, δέσποτα, τὸ πλῆ- 

θος τῶν ἀμχρτιῶν μου, καὶ οὕτως τὴν σὴν ἐπικαλοῦμαι σω- 

στιχωτάτην ἀντίληψιν " χαὶ ἐκ βαθέων ψυχῆς ἀφιστάμενος τοῦ 

εἰσέτι ἅψασθαί τινος τῶν ἱερῶν, χἂν πᾶσά με ἀνάγκη πρὸς 

τοῦτο χαλῇ, χρεωστεῖν δὲ χαὶ τὰ προαναληφθέντα κατατιθέ- 

μενος. Ἐπὶ τούτῳ γὰρ καὶ τὸν παρόντα χρυσόδουλλον λό- 

γον ἐξεθέμην ἀπάσαις ταῖς ἐχκλησίχις σου ἀσφαλὲς φυλακχτή- 

ϑιον, ἵν᾽ ὁ ἀπὸ τοῦδε τολμήσων τῶν ἱερῶν τινος χξιμιηλίων πα- 

ράψασθαι, ὡς ἄντιχρυς ἱερόσυλος παρὰ σοὶ καὶ τοῖς εὐσεοοῦσιν 

ἀνθρώποις λογίζηται, γεγενημένον κατὰ τὸν Αὔγουστον μῆνα 

τῆς ε΄ ἰνδιχτιῶνος ἐν ἔτει τῷ σφ΄, ἐν ᾧ καὶ τὸ ἡμέτερον 

εὐσεθὲς χαὶ θεοπρόθλητον ὑπεσημήνατο χράτος. 

ὑ Ἐν περιθεωρίῳ φ. 40 ὁ ᾿Αργυρόπουλος σημιειοῖ τὰ ἑξῆς: 

«᾿Αλλ' ἐντεῦθεν λαδὼν ἀφορμὴν ὁ τοῦ κῦρ Ἰσχαχίου τοῦ ᾿Αγ- 

γέλου υἱὸς, πᾶσαν ἐχκλησίαν τὴν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐσχύ-, 

λευσε χαὶ ἀπεγύμνωσε, καὶ τοῖς χαταράτοις Λατίνοις ἀπέδο- 

το θεὸς δὲ χαὶ αὐτὸν χχὶ τὴν Πόλιν ἄρδην ἀπώλεσε. » 
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. ὙἿ ΑἸΝᾺ ὑ ᾿Δλέξιος, Ἰωάννης, Μανουὴλ, ᾿λλέξιος. (1) 

᾿Αλέξιος ὁ Κομνηνὸς σὺν τῇ μητρὶ ᾿Αννῃ μοναχῇ τῇ Δα- 

λασηνῇ, Ἰσαακίῳ ἀδελφῷ τῷ σεύχστοχράτορι, χαὶ Νικηφόρῳ 

καίσαρι γαμορῷ τῷ Μελισσηνῷ, ἔτη τριάκοντα πρὸς τοῖς ἑπτὰ 

χαὶ μησὶ τέσσαρσιν. Οὗτος εἶχε γυναῖκα Εἱρήνην τὴν θυγα- 

ὀεστιαρίου ᾿Ανδρονίκου τοῦ Δούχα, ὃς ἀδελφό- τέρα τοῦ πρωτο 

παῖς ἦν τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου τοῦ Δούχα, καὶ παῖδας 

ἐξ αὐτῆς εἶχεν ἄρρενας μὲν τρεῖς, Ἰωάννην, ὃν χαὶ βασιλέα 

ἅμα τῷ γεννηθῆναι ἀνηγόρευσε, χαὶ ᾿Ανδρόνιχον, ὃν τῷ τοῦ 

σεθαστοχράτορος τιμᾷ ἀξιώματι, αὐτὸς τοῦτο χαινίσας, καὶ 

Γσαάκιον ὃν ἐτίμησε χαίσαρα " χαὶ θυγατέρας τέσσαρας "Αν- 

ναν, Νιχρίχν, Εὐδοχίαν καὶ Θεοδώραν: ταύτας ἀνδράσι συνέ- 

ζευξε τοῖς γένει χχὶ χάλλει χαὶ ἀξιώματι τῶν λοιπῶν δια- 

φέρουσιν. 

Οὗτος τὸ εὐαγὲς ὀρφανοτροφεῖον συστησάμενος, χαὶ ἵχα- 

ναῖς προσόδοις τοῦτο φιλοφρονησάμενος, πολλοῖς τῶν καταπα- 

θῶν ἀδελφῶν λιμένα ἐποίησεν εὔδιον, εἰς χιλιάδας τούτους 

συντάξας͵ χαὶ ἐτήσια σιτηρέσια χαὶ λοιπὰ τὰ πρὸς χρείαν 

τούτους λαμθάνειν διατυπωσάμιενος, καὶ χατοιχίας τούτοις πη- 

ξάμενος, καὶ πανταχόθεν τὰ τῆς συμφορᾶς παραμυθησάμινος. 

Καὶ τί ἂν τις λαταλέγοι ὅσα ἡ σεθασμία ἐχξίνη ψυχὴ προσε- 

πενοήσατο τῷ τοιούτῳ θαυμασίῳ ἔργῳ χαὶ σωτηρίῳ; ᾿Εντεῦ- 

θεν γὰρ ὄψει μοναστήριον ἀνδρῶν θεῷ μόνῳ ζώντων καὶ βιω- 

τιχὸν ἐχόντων οὐδέν - ἐκεῖθεν ἴδῃς σεμνεῖον γυναικῶν, θεῷ τὸ 

πᾶν χαθιερωμένων, ἀλλαχοῦ παρθενῶνα θεῖον, ὃν χαλεῖν εἰώ- 
θαμεν ἀσχκητήριον" μικρὸν δὲ προϊὼν εὑρήσεις χορὸν μοναζου- 

(1) Περὶ τοῦ εἰς τοὺς βασιλεύσαντχς Κομνηνοὺς ἀναφερομένου 
τούτου χρησμοῦ βλ. τὰ προλεγόμενα. 
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σῶν, ἀλλογλώσσων μὲν, ὁμοτρόπων δὲ πάντη καὶ ὁμοπίστων 

τοῖς εὐσεδέσιν ἡμῖν, οἵας τὰς Ἰοηρίσσας, καὶ ἐπιμαρτυρήσαις 

ταύταις τὸ σεμνόν τε χαὶ τίμιον, καὶ μεγαλύνοις τὰς σωτη- 

ρίας τοῦ βασιλέως. Εἰ δὲ χαὶ τὸ διδασχαλεῖον ὄψει, καὶ τὴν 

περὶ τοῦτο τοῦ εὐσεθεστάτου ἐκείνου χαὶ ἀοιδίμου βασιλέως 

προμήθειαν, ὅπως αἰχμαλώτους παῖδας, οὐ μόνον τὰς πρὸς τὸ 

ζὴν ἔχειν κονόμησεν ἀφορμὰς, διατροφαῖς τε τούτους παρα- 
υυθησάμενος, καὶ σχεπάσμασιν, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τὰς ψυχὰς τρέ- 

φεσθαι καὶ ἤθη ρυθμίζεσθαι, χαὶ παιδείαν παιδεύεσθαι τὴν ἐγ- 

χύχλιον, ἔργον ἂν εἴποις τοῦτο θεῖον, χαὶ δώρημα τέλειον ἐκ 

τοῦ πατρὸς τῶν φώτων χαταπεμφθὲν ἄνωθεν, εἴτουν ἐμπνευ- 

σϑὲν τῇ θεολήπτῳ ἐκείνου ψυχῇ. 

᾿Επὶ τούτου τοῦ εὐσεθοῦς βασιλέως ὁ πάντοτε τῇ τῶν 

ἀνθρώπων ἀπωλείᾳ ἐπιχαίρων διάδολος, ὄργανον εὑρηχὼς τῆς 

οἰκείας ἀποστασίας τὸν μιαρὸν Βασίλειον, τὸν τοῦ ᾿Αντιχρί- 

στου πρόδρομον, τὸν πᾶν εἶδος χαχίας καὶ ἀσεθείας ἐν τῷ θη- 

σαυρῷ τῆς ἑαυτοῦ χαρδίας συλλέξαντα, τῇ τῶν Αὐσόνων ἐξέ- 

πεμῴςε͵ τῆς ἑαυτοῦ κακοπιστίας πᾶσι τὰ θολερὰ ἐκχέοντα νά- 

ματα" ἔξαρχος γὰρ καὶ ὑπερασπιστὴς διάπυρος οὗτος ἦν τῆς 

τῶν Βογομίλων αἱρέσεως: χαὶ δὴ κατὰ πάντα τόπον ἐπιφοι- 

τᾷ, καὶ τῷ κωδίῳ χρύπτων τὸν λύκον, δυσάντητον ἦν κακὸν, 

καὶ πολλοὺς τῆς ἀπλανοῦς τῶν χριστιανῶν ἀποστρέφων ὁδοῦ, 

συναποστάτας ἐποίει, χαὶ τοῦ οἰκείου πατρὸς τοῦ διαδόλου 

υἱοὺς, τὴν πολυχέφαλον αὐτοῖς χατασπείρων αἵρεσιν. Τοῦτο 

ὡς ἤχουσται τῷ βασιλεῖ, σύγχυσις αὐτὸν ἔσχε καὶ φρενῶν ἔκ- 

ὅστασις, χαὶ πάντα ἡγησάμενος σχύθαλα, καὶ παρ’ οὐδὲν θέμε- 

γος τὰς λοιπὰς φροντίδας, μιᾶς ἐγένετο μόνης καὶ ὃν εἶχεν 

ἐπίμονον σπούδασμα, τὸ μὴ ὑσρίζεσθαι τὸν Χριστὸν, μηδὲ πε- 

ρἰορᾷν τὸ ἕν σῶμα τῆς ἐκκλησίας, ὃ τῷ ἰδίῳ αἵματι ἐλυτρώ- 

σατο ὃ τῶν ὅλων δεσπότης, διασπώμιενόν τε καὶ λυμαινόμενον 

τῷ πονηρῷ δαίμονι. Διασκεψάμενος γοῦν μεταστέλλεται τὸν 
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Ῥαδίλειον, καὶ ἀνηρώτα, τί σοι βούλεται, λέγων, τὸ δόγμα, 

καὶ ὅτου χάριν τοῖς ἁπλουστέροις ἐξαπάτης γίνῃ τοσαύτης 

παραίτιος; Ὁ δὲ χατὰ τοὺς πολύποδας εὐθὺς ἄδηλος ἦν, καὶ 

τὸ μέλαν ἐξέχεεν ἵνα λάθῃ τὸν θηρευτήν' μηδὲν γὰρ τῶν 

χατ᾽ αὐτοῦ λεγομένων, ἀληθὲς ἔλεγεν εἶναι, χαὶ ὡς ὁμοφρονοίη 

τοῖς εὐσεθέσιν ἀναιδῶς διετείνετο. Πλεῖστα γοῦν ὅσα μελετή- 

σας ὁ βασιλεὺς, χαὶ χοινωνὸν λαδὼν τῶν φροντίδων Εὐθύμιον 

τὸν ἐν μοναχοῖς ὁσιώτατον, ᾧ τὸ ἐπίχλην Ζυγαθηνὸς, ἄνδρα 

σοφίας χαὶ θείας καὶ ἀνθρωπίνης ἐμπεπλησμένον, βουλὴν βου- 

λεύεται ὡς συνετήν τε χαὶ θαυμασίαν, καὶ μεθόδῳ ἐπαινετῇ 

πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ σοφιστοῦ τῆς κακίας ὁπλίζεται. Ἐν 

ἑνὶ γὰο τῶν βχσιλιχῶν κοιτωνίσκων ἰδιαζόντως ὁ βασιλεὺς 

προσχαλεσάμενος τὸν Βασίλειον, συνεδριάσαι τοῦτον ἐχέλευσς, 

λομαι μὲν τὴν σὴν διδασκαλίαν παρρησιάσασθαι, δέδοικα δὲ 
ἕῳ ς , ᾿ ,ὔ ᾿ Ἁ Α -“ ι ΙᾺ 

τῶν ὑπηκόων τὸ δυσπειθές δεινὸν γὰρ τὸ πλῆθος χαὶ δυσμά- 

χητον, χαὶ οὐκ ἂν ἀνάσχοιντο δόγμα τοσούτοις ἔτεσι Χχρατυνγ- 

θὲν, μετατεθῆναι, καὶ ἑτέραν πίστιν προσδέξασθαι, κἂν τὸ εὖ- 
ς . ,ὕ ᾽ , ὃ ΚΙ Ἀππες δι δίς “ 

λογον αὕτη καὶ ἀναντίορητον ἀποφέροιτο ἕν᾽ οὖν μὴ καὶ ἡμεῖς 

πλάνην τοσαύτην πλανώμεθα χαὶ συναπολώμεθα τοῖς πολλοῖς, 

σπλαγχνίσθητι ἐφ᾽ ἡμῖν, καὶ ὁδήγησον ἡμᾶς, δεῖξον ὁδὸν ἐν ἣ 

πορευσόμεθα, χαὶ βαδιοῦμεν ταύτην, νῦν μὲν χρύφα καὶ σιω- 
“- Α δὺ; , ᾿ ΝΑ ᾽ ἐ , 

πῇ, καιροῦ δὲ καλοῦντος, καὶ ἀναφανδὸν εὐλόγῳ παρρησίᾳ χρὴ- 

σάμενοι. Εἶπε ταῦτα ὁ βασιλεὺς, χαὶ εἰπὼν ἔπεισεν, εὐρίπι- 

στον γὰρ ἡ χουφότης, χαὶ ἀναρριπίζεται ἡ κακία, χαὶ φαυλί- 

ἔται τὸ ὕπουλον, καὶ ὁ δυσώδης χαπνὸς τῆς ἀχυρώδους ψυ- 

ἧς καὶ πυρὸς ἀξίας εἰς ὕψος αἴρεται: χαὶ ἐπειδή, φησὶν, ὦ 

ϑασιλεῦ͵ ἀπολιπὼν τὴν χατέχουσάν σε σχοτόμαιναν, τῶν ἡμε- 

τέρων ἐξέχῃ λό χαὶ τῆς σ ίου διδ λίας ἐγώ ων ἐξέχῃ λόγων, καὶ τῆς σωτηρίου διδασχαλίας ἐγώ σοι 

ύντομον παραστήσω ὁδὸν, δι’ ἧς δυνήσῃ τῆς καχοπιστίας ὡς 
Ἵ 

' 
᾿ 
| 

10 

1ὅ 

20 

20 

90 



»0 

90 

Φ 

180 ἈΝΩΝΥΜΟΥ 

αχότους ἀφέμενος, ἐφιχέσθαι τοῦ τῆς ἀληθείας φωτὸς, χαὶ μὴ 

βαθὺν ὕπνον ὑπνώττειν, καὶ ὡς ἄν τις εἴποι ᾿Επιμενίδειον. 

Αὖθις οὖν ἱκέτης ὁ βασιλεὺς, καὶ δὸς ἡμῖν ἐγγράφως ἐξελιπάρει 

τίνα ὑπὸ σοῦ χῃρυττόμενᾳ, χαὶ δι αὐτῶν ἐπιγνωσόμεθα τὴν 

ἀλήθειαν, χαὶ οὐκέτι τῇ πλάνῃ δουλεύσομεν. Παρεγγυησάμε- 

νος τοίνυν τῷ βασιλεῖ, υμηδὲν τῶν ὑπαγορευθητομένων δῆλον 

θέσθαι τῷ ἀδελφῷ Ἰσαακίῳ τῷ σεραστοχράτορι, διὰ τὸ τῆς 

τῶν Χριστιανῶν θρησχείας εἶναι τοῦτον ἀμετάθετον ἐραστὴν, 

καὶ ὑπόσχεσιν περὶ τούτου λαδὼν, ἤτησε χάρτην χαὶ χάλα- 

μον, καὶ ἔγγραφον τὴν παμοέοηλον αὐτοῦ καὶ μυσαρὰν ἐξέ- 

θετὸ αἵρεσιν, ἀγνοῶν ἁ δείλαιος ὅτι παγίδα ἡτοίμασε τοῖς πο- 

αἱν αὐτοῦ. Ὡς οὖν ἐντεῦθεν ὁ πονηρὸς θησαυρὸς τῆς αὐτοῦ 

πονηρᾶς καρδίας δῆλας ἐγένετο, χαὶ χατεσοφίσθη ὁ εὑρετὴς 

τῆς καχίας παρὰ τοῦ δρασσομένου τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουρ- 

γίᾳ αὐτῶν, δι ὧν ὃ ὑψηλὸς αὐτοῦ βραχίων τῇ τοῦ βασιλέως 

χαρδίᾳ ἐντέθειχε, καὶ πάλιν σκῆψις καὶ φροντίδες συχναὶ καὶ 

διηνεχεῖς αὐτῷ δῆτα τῷ εὐφεοεῖ βασιλεῖ, μελετῶντι τῆς πλά- 

γῆς ἀποσπάσαι τὸν ἄθλιον. Παρεκάλει τοίνυν τὰν νηπιόφρονα 

ἐχεῖνον καὶ ἀσύνετον γέροντα, μεταθέσθαι τῆς τρίοθου τῆς σχο- 

λιᾶς, καὶ τῷ σχόφξει χαίρειν εἰπόντᾳ χαὶ τῇ μαχρᾷ πλάνῃ 
Α Α Ν ᾽ 7 3 ΡΞ ᾽ Α ι Ἧ [, 

πρὸς τὰς τῆς ἀλχηθείας ἰδεῖν αὐγὰς, χαὶ σωτηρίου περιθαλέ- 

αθαις ἱμάτιον, χαὶ εὐφροσύνης χιτῶνα ἐνδύσασθαι, χαὶ κατα 
᾿ “ “ , 3 .] " , 

ντὶ τοῦ πονηροῦ πνεύματος " ἀλλ᾽ οὔτε πᾶρ- ῷς. δτολὴν. δόξης 
ἊΝ « ᾽ , Ἁ 75 » Μ ᾿ ἃ 

ὅαλις ἀποθήσει τὰ ποικίλματα, οὔτε ὄφις τὸ μιφάνθρωπον, 

οὔτε τὸ μέλαν Αἰθίοψ. Ἅπαξ γὰρ τὸν Σατανᾶν ἐνδυσάμενος 

ὁ ἁχάθαρτος, ὡσεὶ ἀσπὶς, ἥτις οὐκ εἰσακούσεται φωνῆς ἐπᾷν 
-“" αἱ 

δόντων, τὰ ὦτα ἔθυε, χαὶ τὸ ἀπειθὲς χαὶ αὐτόρρυθμον ὃ τῆς 

ἐκείνου κακίας ἐνατερνισάμενος, πεπλανημένον ἀπεκάλει τὸν 

βαφιλέα, χαὶ ἀμεταθέτως τῆς κακίας ἐχόμενον, καὶ ἀπαλλύ- 
ϑῬον ,ὔ ᾿ Α Ἷ ᾽ 7ὔ 

μένον μετ᾽ ὀλίγον διὰ τὴν κατέχουσαν ἀγνωσίαν. 

Μεταχαλεῖται τοίνυν τὸν ἁγιώτατον πατριάρχην ὃ βασίν 
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λεὺς χαὶ τοὺς τῆς θείας συνόδου προέχοντᾶς, ἀὰὶ τὰ τοῦ πράγ- 

βάτος αὐτὸϊῖς ἀνατίθεται, χαὶ ὃ ποιητέον συνδιασχέψχσθαι ἀ- 

ξιοῖ. Καὶ πάλιν εἰς τὸ μέδον ὁ ἀδιόρθωτος ἐκεῖνος παράγε- 

ται, καὶ δυμθουλία πατέρων περὶ αὐτὸν ἐχμιμουμένων θεοῦ 

φιλανθρωπίαν τοῦ δὲ ἡμᾶς ταπεινωθέντος μέχρι σώματος καὶ 

παθῶν ὡς δὲ χἀντεῦθεν ὄνος ἄντιχρυς ἦν λύρας ἀχούων καὶ 

ἀναιδθητῶν, ἢ Ἀαμμύων πρὸς ἡλίου λαμπρότητα ὁ σκότους 

χαὶ πυρὸς ἄξιος [, ἀξίαν χαὶ τιμωρίαν καταψηφίζεται, καὶ θά-- 

νατον τὸν διὰ πυρός: χαὶ ἔδει γὰρ πυρὶ καταναλωθῆναι χαὶ 

προοίμιον τοιοῦτο λαθεῖν τοῦ ἀτελευτήτου πυρὸς τὸν πολλοὺς 

ἀπατήσαντα χαὶ ὕλην τῷ αἰωνίῳ πυρὶ ὡς ξύλα καὶ χόρτον 

χαὶ χαλάμὴν ἀθροίσαντα. Ἡυέῤᾳ γοῦν τεταγμένῃ ἐπὶ τὸ ἱπ- 

πιχὸν ἀχθεὶς θέχτρον, ἐν τῷ καθίσμματι προχαθεδθέντος τοῦ 

βασιλέως, καὶ πάσης τῆς συγκλήτου παῤούσης, χαὶ τῶν πὶ- 

ὁτῶν πάντων συνειλεγμένων, ἐν χαμίνῳ πυρὸς, δένδοον δαπρὸν 

μὴ ποιοῦν χαρπὸν ἀγαθὸν ἐχλοπὲν, ἐμδάλλεταί τς καὶ καίεται, 

Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὸν ἀδφεδέστατον ἐχεῖνον Βασίλειον τοιοῦ- 

δον ἔσχε τὸ τέλος. 

ὋὉ δὲ βαόδιλεὺς ὁρῶν πανταχόθὲέν τὰ Δυτιχὰ ἔθνη, οὐκ ἔ- 

λαττον δὲ χαὶ [τὰ] πρὸς ᾿Ανατολὴν ταρασσόμένα, (πᾶν γᾶν τὸ 
» . 3 γειτονοῦν τῇ Ρωμαίων ἀρχῇ τῇ ραθυμίᾳ, ἢ ἀπειρίᾳ εἰπεῖν οἰ- 

Ἀειότέρον τῶν πρὸ αὐτοῦ βεθχσιλευχότων, ἤ τι χατέσχέ τῶν 

Ῥωμαϊκῶν ὁρίων, ἢ ἔμελλεν), ἀποστέλλει πρέσόεις πρὸς Ξὸν 

βῆγα τῆς Παιόνίας (χράλην αὐτὸν ἡ συνήθειχ καλεῖν εἴωθε), 

ἀαὶ νύμφην ἐπιζητεῖ τὴν ἐχείνου θυγατέρα εἰς τὸν ποῤφυβδ- 
, ὰ 5 ᾿ , 5 ἃ 9, ’ὔ ἐξ ἅ ἴΩ »ῳ ΦᾺ ϑ ως -» --Ὡτ«ὰὦ ἢ 

ἔννητον χαὶ βασιλέχ Ιωάννην τὸν πρῶτον υἱὸν αὐτοῦ " χαὶ 

πεὶ χαὶ τὸν εἰρημένον χράλην εὖρος ποὸς τοῦτ ἐπέειθῇ ρθῊβμ. θ γὴ υΐ 00 ς υὑῖο χαταπειθὴ, 

ἀποστέλλει αὖθις τοὺς ἄξοντας αὐτὴν ἄνδρας τῶν ἐπιφανῶν 

καὶ πρώτων τοῦ παλατίου, ὧν ἐξοχώτατος χαὶ πρώτιστος ἦν 

σεθαστὸς Εὐμάθιος ὁ Φιλοκάλης, οὗ τὴν πολυπειοίαν χαὶ 

ἣν πρὸς τὰ πραχτέα δραστηριότητά τε χαὶ δεξιότητα σχεδὸν 
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οὐδεὶς ἀγνοεῖ, Οὗτοι τὸν Ἴστρον διαπεράσαντες, χαὶ τὰ τῶν 

Παιόνων χαταλαθόντες βασίλεια, κάλλος ἐν αὐτοῖς εὑρόντες 

ἀπόθετον, χαὶ θησαυρὸν πολυτίμητον ἀνελόμενοι, μεθ᾽ ἡδονῆς 

τε χαὶ θυμηδίας τῇ Ῥωμαίων προσάγουσι, κόρην ὡραίαν υὲν 

τὸ σῶμα, καὶ συζυγίᾳ βασιλικῇ πρέπουσαν, πολὺ δὲ τὰ ἔν- 

δον ὡραιοτέραν, ὡς χαὶ ἐπ᾽ αὐτῇ προσαρμόζειν τὸ, πᾶσα ἡ 

δόξα τῆς θυγατρὸς τοῦ βασιλέως ἔσωθεν. Ταύτην ὁ βασιλεὺς 

μετὰ πολλῆς περιχαρείας καὶ τιμῆς προσδεξάμενος, τῷ οἰκείῳ 

συνέζευξεν υἱῷ. ὶ 

Ἐντεῦθεν τὰ περὶ τὴν Εὐρώπην ἔσχε χαλῶς, τῆς δεσποί- 

νης Εἰρήνης περιελομένης τὰ σχάνδαλα καὶ τὸ τῆς ἔχθρας κα- 

ταθαλλούσης μεσότοιχον. Ὅπη μὲν οὖν ἔφθασεν ἀρετῆς αὕτη, 

χαὶ ὅσα εἰργάχει τῶν θαυμαστῶν, χαὶ ὅπως χοινὸν ἐγένετο 

παραμύθιον χαὶ τροφὸς χαὶ μήτηρ τοῖς πενεστέροις χαὶ μιᾶλ-- 

λον ἀντὶ δεσποίνης, πολλοὶ τῶν λόγου συντρύφων ἐν συγγρα- 

φαῖς οἰχείαις περιλαθόντες τοῖς ἐφεξῆς παραδεδώχασι. 

Τούτου τῷ πρώτῳ τῆς βασιλείας ἔτει ὁ πατριάρχης Κο- 

σμᾶς, ἔξωρος ἤδη ὧν χαὶ ταῖς τῶν πραγμάτων φροντίσιν ἀ- 

πειρηχὼς χαὶ ὀχλήσεσι, τὸν πατριαρχιχὸν παραιτεῖται θρόνον, 

χαὶ κατελθὼν ἡσυχάζει ἐν τῇ μονὴ τοῦ Καλλίου χαὶ χειρο- 

τονεῖται πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Εὐστράτιος μοναχός 

τις εὐνοῦχος ὁ Γαριδᾶς, τῶν ἀφανῶν χαὶ ἀγραμμάτων ὁ λίαν 

διαφορώτατος, ὃς ἐν μιᾷ γωνίᾳ τῶν τῆς ἁγίας Σοφίας ἡσυ- 

χάζων ἦν τὸ πρὸ τοῦ, χαὶ πρὸ τῆς βασιλείας τῷ βασιλεῖ γνώ- 

θίμος" ὃς ἐπεσχόπησεν ἔτη τρία χαὶ μῆνας δύο, χαὶ τῷ τε- 

τάρτῳ τῆς βασιλείας ᾿Αλεξίου ἔτει ἐξεολήθη τοῦ πατριαρχί- 

χοῦ θρόνου, ἄχων δοὺς τὴν τούτου παραίτησιν, χαὶ κατήχθη 

ἐν τῇ τῶν Ῥουφινιανῶν μονῇ, ἀξίως τηλικαύτης ἐχπεσὼν ἀ- 

ξίας" καὶ χειροτονεῖται. πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νι 

κόλαος μοναχὸς, καὶ αὐτὸς τῶν ἀκτημοσύνῃ καὶ ὀλιγοτροφίς 

βεθοημένων εἷς, μηνὶ αὐγούστῳ ἰνδικτιῶνος ζ΄, ἔτους ἑξακισ 
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χιλιοστοῦ πενταχοσιοστοῦ ἐννενηχοστοῦ δευτέρου " χαὶ ἀρχιε- 

ρατεύει ἔτη εἴκοσιν ἐξ χαὶ μῆνας ἐννέα. Καὶ τούτου τὸ χρεὼν 

λειτουργήσαντος, καὶ κατατεθέντος ἐν τῇ παρ᾽ αὐτοῦ χτισθεί- 

σῃ μονῇ τοῦ Προδρόμου πλησίον τῆς πόρτης τοῦ ἁγίου Ρω- 
“μανοῦ, χειροτονεῖται ὁ ἱερομνήμων Ἰωάννης, ὁ τοῦ τότε Χαλ- 

χκηδόνος ἀνεψιὸς, ἀνὴρ ὅσιος καὶ σοφώτατος, καὶ χρατεῖ ἔτη 

εἴκοσι τρία, μῆνας ἑπτά. 

Οὗτος ὁ βασιλεὺς, εἰ χαὶ τὴν ἡλικίαν νέος ἦν, ἀλλὰ || σω- ";; 

φροσύνῃ χαὶ συνέσει: χεχοσμημένος, καὶ τὰς ὅλας ἡμέρας τῆς 

βασιλείας αὐτοῦ μόναις ταῖς στρατιωτιχαῖς ἀπησχολεῖτο φρον- 

τίσι, χαὶ πολέμοις συχνοῖς ἑαυτὸν ἐχδεδωχὼς, φοθερώτατος 

τοῖς ἔθνεσιν ἔδοξε, χαὶ πολλάκις αὐτοῖς συμοχλὼν οὐκ ἀνῆκε 

πολεμῶν, οὐχ ἐνέδωκε μαχόμενος ἄχρις ἂν τὸ ἀντιπίπτον ἐξη- 

φάνισς θείᾳ συνεργούμενος χάριτι καὶ τῇ οἰκείᾳ ὁλοψύχῳ προ- 

θυμίᾳ. Ὅθεν καὶ τῶν ἄλλων βασιλέων τροπαιοῦχος χαὶ εὐτυ- 

χέστατος ἐγεγόνει, καὶ πολλὰ θεομισὴ ἔθνη ὁ θεὸς δι᾽ αὐτοῦ 

ἐξωλόθρευσε, χαὶ μᾶλλον τῶν ἄλλων τοὺς Πατζινάκους, ὧν 

τὴν παντελὴ ἀπώλειαν χαὶ τὸν ἀφανισμὸν πάντες ἴσασι. 

Τούτῳ οὐχ ὀλίγοι καὶ τῶν Ῥωμαίων ἀντέστησαν εἰς ἀπο- 

στασίαν ἐχχλίναντες - ἀλλ᾽ ὁ θεὸς ἅπαντας καὶ ἄκοντας αὐτῷ 

ὑπέταξε, καὶ τὴν βατιλείαν αὐτοῦ ἄνωθεν φρουρουμένην καὶ 

εὐοδουμένην πᾶσι δι’ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ὑπέδειξε. 

! Καιρὸς δὲ καὶ τοῦτο τῶν ἐκείνου προσθεῖναι, ἀπόδειξιν 

ἔχον τῆς περὶ αὐτὸν προηγουμένης τῆς θεοῦ ἀντιλήψεως, καὶ 

τῆς αὐτοῦ δὲ μεγαλονοίας καὶ περὶ τὰ πραχτέα σπουδῆς καὶ 

ἐπιτηδειότητος - ἔχει δὲ οὕτως. Ὅτε τὴν βασιλείαν τῶν Ρω- 

μαίων παρέλαδεν, εὗρε τοὺς Τούρχους οὗς καὶ Πέρσας χκαλοῦ- 

μεν, πᾶσαν τὴν ὑφ᾽ ἕω χώραν καταδραμόντας καὶ χατατρέχον- 

τας, χαὶ τῶν μεγίστων δὲ ᾿Ανατολικῶν πόλεων κατεξουσιά- 

ζοντας ἐχ τῆς τῶν προειληφότων βασιλέων ρᾳθυμίας καὶ ἀμε- 

λείας, ἢ μᾶλλον εἰπεῖν ἀπειρίας, ὥς μοι καὶ ἀνωτέρω εἴρηται, 
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χαὶ ἀνεπιτηδειότητος" τήν τε γὰρ τῶν Νικαέων μεγαλόπολιν 

οὗτοι ἐδέσποζον, καὶ ὁ ἐν αὐτῇ ἄρχων σουλτάνος Νικαίας χα- 

τωνομάζετο, καὶ οἱ τούτῳ ὑπείχοντες ἕως καὶ τῶν ἀντιπέραν 

χωρῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως χαὶ Χαλκηδόνος αὐτῆς ἐχυ- 

ρίευον, καὶ τὰ τῆς Σμύρνης δὲ καὶ τὰ μέχρι τοῦ Ἑλλησπόν- 

τοῦ αὐτῶν τούτων ἐτύγχανον ὑποχείρια. Οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ 

τὰ Δυσμιχὰ οὐχ ἧττον τῶν “Ἑῴων συνεταράττοντο " ὃ γάρ τοι 

Βαϊμοῦνδος μετὰ πολλῆς στρατιᾶς ᾿Ιταλικῆς τὸν Ἰόνιον δια-- 

περάσας, τὰ περὶ τοὺς Ἰλλυριοὺς καὶ τὴν Ἤπειρον χαὶ ᾿Αχαΐαν 

καὶ τὰ πέριξ ἀθλίως αἰχμαλωτίζων ἦν καὶ ἐξανδραποδιζόμε- 

νος. ᾿Αλλὰ χαὶ οἱ ὁμόφυλοι Ῥωμαῖοι ταῖς χαινοτομίαις ἐπι- 

καγχάζοντες, ὁποῖος ὁ Βασιλάχης καὶ ὁ ΨΨευδοδιογένης καὶ ἕτε- 

ροι τοῦ τοιούτου χόμματος, τῶν ὁμοφύλων χκατεπανίσταντο βα- 

σιλειῶντες χαὶ τῶν ἐν ποσὶ μὴ φειδόμενοι. 'Γοιαύτην ἀταξίαν 

τῶν πάντων χαὶ σύγχυσιν εὑρηκὼς, παντοίως τῆς διορθώσεως 

ἐπεμέλετο, στρατηγικαῖς μελέταις, χαὶ ἀρεϊκαῖς πράξεσι χαὶ 

μεθόδοις πάσαις πραγματευόμενος τὴν διόρθωσιν. ᾿Αλλ᾽ ἦν τὸ 

χαχὸν ἀδιόρρωτον χαὶ τῶν πάντων ὑπερτεροῦν. ᾿Αλλ οὐδ᾽ ὡς 

ἀνέπεσεν ὡς οἱ πρὸ αὐτοῦ, οὐδ᾽ ἠμέλησε πολλάκις τοῖς ἐχϑροὶς 

προσθαλὼν καὶ ἡττήσας. Τῇ δ᾽ ἐκείνων ἁπανταχῇ προσοολῇ 

μηδὲν ἤ μιχρόν τι τῆς νίκης ὀνάμιενος, (ἀνεφύοντο γὰρ ὡς ἄν 

τις φαίη τὰ δυσχερῆ, χαὶ οἱ ἐχθροὶ πάλιν ὑψοῦντες ἦσαν τὰς 

χεφαλὰς καταπίπτοντες, καὶ τὰ τῆς μάχης χείρω καὶ δυσμα- 

χώτερα διεδείκνυντο οὐ γὰρ ἐξήρχουν αἱ Ῥωμαϊκαὶ δυνάμεις 
ἡ 

Αἰ νατολῇ καὶ Δύσει μαχόμεναι.) ὅλος οὖν τοῦ ποὸς ᾿Ιταλοὺς 
ὶ 

πολέμου γενόμενος, καὶ τούτους χαταστρεψάμιενος, ἀλλὰ καὶ 
Ρ ͵ ᾿ δύ ἐς ε ς ᾿ -ΝΝ , ᾿ 

ὁμολογίᾳ καὶ συμοάσεσιν ὡς ὁ χαιρὸς ἐδίδου τούτοις φιλίω- 

θεὶς, οὕτω τῶν πρὸς Πέρσας ἀπήρξατο. 
κ᾿ , ε ε Σχεψάμιενος οὖν ὡς οὐχ οἷός τέ ἐστι μόνος τὴν ὑπὲρ πάν- 

τῶν ἀναδέξασθαι μάχην, συμμάχους χαὶ τοὺς ᾿Ιταλοὺς δεῖν 

ἔγνωκε προσλαδεῖν, καὶ τοῦτο μετά τινος χρυψινοίας καὶ βαπ' 
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θυγνώμονος οἰκονομίας καὶ ἐπιτηδειότητος, Εὐρὼν γὰρ πρό- 

φασιν ὡς τοῦτο τὸ ἔθνος οὐχ ἀνεχτὸν ἥγηται τὴν ἐν Ἵεροσο- 

λύμοις τῶν Περσῶν ἐπικράτησιν, καὶ τοῦ ζωοποιοῦ τάφου τοῦ 

σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦτο ὡς ἕρμαιον εὑρηχὼς, χαὶ 

᾿ἀποστολαῖς πρέσόεων πρός τε τὸν τῆς πρὲσουτέρας Ρώμης ὡς 
Ἁ 

ἀρχιερέα προϊστάμενον, ] καὶ πρὸς τοὺς κατὰ τόπους ὡς ἂν 

οὗτοι φαῖεν ρηγάδας καὶ ἄρχοντας, ἀξιολόγων χρησάμενος, οὐκ 

ὀλίγους ἴσχυσε τούτων τῆς πατρίδος ἀπαναστῆσαι χαὶ πρὸς 

τὸ ἔργον ὁλοτρόπως ὑπαγαγεῖν. ᾿Εφ᾽ ᾧ καὶ πολλοὶ τούτων ἐς 

χιλιοστύας χαὶ μυριάδας χατ᾽ ἀριθμὸν χορυφούμενοι, τῇ Κων- 

σταντινουπόλει, οὐ διὰ χρόνου πεζεύοντες, ἐπιδεδηρμήκασι τὸν 

Τόνιον διαπεραιωθέντες᾽ μεθ᾽ ὧν χαὶ πίστεις ἐνόρχους ἐκθέμε- 

νος, χαὶ συμθάσεις συντεθειχὼς, πρὸς Ἕω χωρεῖ, καὶ δι᾿ ὀλίγου 

συνάρσει θείᾳ καὶ συμμαχίᾳ τούτων, χαὶ οἰχείχις σπουδαῖς, 

ἴσχυσε τῶν Ῥωμαϊκῶν χωρῶν ἐξωθῆσαι τοὺς Πέρσας, καὶ τὰς 

πόλεις ἐλευθερῶσαι, χαὶ τὴν τῆς Ἕω διαχράτησιν πᾶλιν εἰς 

τὴν πρὶν εὔχλειαν ἐπαναγαγεῖν. 

Τοιοῦτος ἦν ὃ βασιλεὺς οὗτος " μεγαλόοουλος χαὶ μεγα- 

λουργός. 

Ἐπεὶ δέ τινες χαὶ τούτου χαταιτιῶνται τό τε υὴἡ κατ᾽ ἐ- 

πίκρισιν ἢ χατὰ σειρᾶς διαδοχὴν εἰς τὴν βασιλείαν προελθεῖν, 

ἀλλὰ τοῦ πρὸ αὐτοῦ χατεπαναστάντος, καὶ σὺν πλήθει στρα- 

᾿πιωτῶν, οὗς οὗτος ἐν Μακεδονία συνήθροισεν, ἀτάκτως τῶν 

σχήπτρων δράξασθαι, τὴν τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἴσοδον ὑ- 

ποχλέψαντος, καὶ ταῦτα χαθ᾽ ἣν ἡμέραν τὴν τῶν Παθῶν τοῦ 

θεοῦ χαὶ σωτῆρος ἡμῶν ἀνάμνησιν ἑορτάζομεν, οἱ χαὶ πολλὰ 

δεινὰ τοῖς ἐν τῇ Πόλει δεδράχασι, τὰ χατ᾽ οἴχους ἐσχυλευκό- 

τες, καὶ μονὰς ἀνδρῴας χαὶ γυναικείας τῶν προσόντων ἀπο- 
Ἄ Α Ε 7 » , ε "5 ’ὔ 

στερήσαντες, χαὶ ἄλλα πεπραχότες ἀνόσια ὡς ἐν αἰχμαλωσίᾳ 

ἐθνῶν. Ἔτι δὲ χαὶ ὅτι παρελθὼν εἰς τὴν βχσοιλείαν χαὶ ταῖς 

πολλαῖς ἐκστρατείαις μὴ ἐξαρχοῦντα ἔχων τὰ δημόσια χρή- 
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ματα, καὶ πρὸς τὴν τῶν ἱερῶν ἀφαίρεσιν κειμηλίων ἀπέοδλεψε, 

χαὶ πολλὰ τούτων σφετερισάμενος τῇ χωνείᾳ παραδεδώχει, 

χαὶ ἐξ αὐτῶν τὰς συντάξεις τοῖς στρατιώταις ἀπέτισε, φέρε 

χαὶ τὸν περὶ τούτων ἀπόλογον χαταγράψωμεν, δηλοποιοῦντες 

ὡς τὰ ἐν πράγμασιν οὕτως προέόη, οὐ μὴν κατὰ σχοπὸν ὄν- 

τῶς οὐχ ἐπαινούμενον, ἀλλὰ χαὶ ἐγχωμίων ὡς ἀληθῶς καὶ 

ἐπαίνων ἐπάξιον: αὐτίχα γὰρ ἡ τῆς βασιλείας ἀντίληψις, ζη- 

λον εἶχεν ὑπὲρ τῶν ὁμογενῶν σχοπὸν προηγούμενον, ὡς καὶ [τὰ] 

ἑξῆς πραχθέντα παρίστησι" τῆς γὰρ ἐθνικῆς καταδουλώσεως 

ᾧκτειρε τοὺς ὁμοεθνεῖς, καὶ πρὸς ἄμυναν αὐτῶν διανέστη, ἣν 

χαὶ σὺν θεῷ χατειργάσατο" εἰ δὲ καί τινα δυσχερὴ τοῖς ἐν 

τῇ Κωνοταντινουπόλει ἐπισυνέθη ὁποῖα φιλεῖ γίνεσθαι ἐν τοι- 

οὗτοις πράγμασι, ταῦτα χαὶ αὐτὸς ἀποσειόμενος μετανοίᾳ ἀ- 

ξιολόγῳ καὶ εὐποιΐαις πολλῶν, τὴν ἀντισήχωσιν ὡς ἐχέφρων 

ἐπραγματεύσατο" διὸ χαὶ τοῖς ἀνιαθεῖσιν οὕτως ἔδοξεν ἐχ τῶν 

εὐεργεσιῶν ἀγαπητὸς καὶ ἐπίχαρις, ὡς ἀντὶ πατρὸς καὶ εὐερ- 

γέτου πᾶσι λογίζεσθαι. Περὶ δὲ τῶν ἱερῶν καὶ νόμον ἐξέθετο, 

τήν τε μετάνοιαν αὐτοῦ διαγράφοντα, χαὶ τοῖς ἐφεξῆς τὴν 

τόλμην ὁλοτελῶς ἀναστέλλοντα, χαὶ τὰ ἀφαιρεθέντα δὲ ἐπα- 

νέσωσε τοῖς ἀφαιρεθεῖσι, χαὶ πλειόνων δότει καὶ μεγαλοπρε- 

πεστέρων τὰ ἱερὰ χατηγλάϊσε, καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ γραμμάτων 

διαφόρων ἃ εἰς ἡμᾶς περισώζονται, ἐφ᾽ οἷς καὶ αὐτὸς ἔχει λέ- 

γεῖν μετὰ τοῦ προφητάνακτος, ἐποίησα κρῖμα καὶ δικαιοσύνην. 

Οὕτως οὖν θεοφιλῶς τε καὶ εὐλαδῶς τὴν βασίλειον διαχυ- 

βερνήσας ἀρχὴν ἐφ᾽ ὅλοις ἔτεσι τριάκοντα ἑπτὰ, πρὸς δὲ χαὶ 

μῆνας τέσσαρας ἥμισυ, πρὸς τὸ τῆς μετανοίας χαταφυγὼν 

σχῆμα, καὶ τὴν τρίχα χειράμενος θνήσχει χαὶ κατατίθεται ἐν 

τῇ παρ᾽ αὐτοῦ ἀνεγερθείσῃ ἐκ βάθρων τοῦ Φιλανθρώπου μο- 

νῇ, μετὰ χαὶ τῆς αὐγούστης Εἰρήνης τῆς αὐτοῦ ὁμοζύγου, καὲ 

αὐτῆς τὴν μοναχικὴν ἐπιποθησάσης χατάστασιν. 

Λέγεται κατὰ τὴν βασιλείαν τούτου γενέσθαι καὶ ὃ λέ- 
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ξων ἔρχομαι" στήλη τις ἐν τῇ τοῦ Κωνσταντίνου ἀγορᾷ τοῦ 

αὐτοῦ τῆς Πόλεως οἰκοδόμου βασιλέως ἵδρυτο, ἐκ χαλκοῦ μὲν, 

ἀλλὰ γρυσῷ χαθαρῷ ἅπασα εἰλημμένη, ἅτις καὶ διὰ τὸ πρὸς 
ἡ ρθ νυ ᾽ ς θ 

. 49" “ἥλιον ἀνατέλλοντα ἀποστίλόειν ἐχ τοῦ χρυσοῦ | ̓Ανθήλιος ἐ- 

πιχέκλητο, χαὶ τιμήεσσα ἦν, οἷα τοιούτου βασιλέως εἰχὼν, 

ἁγίου τε καὶ τῆς μεγαλοπόλεως ταύτης δομητῆρος " αὕτη πνευ- 

μάτων ἀντιπνοίαις τῷ τότε ἀποσφαλεῖσα τῆς βάσεως, πτῶμα 

χατέπεσε χαὶ συνετρίθη τελείως, ὡς μηκέτι μηδόλως ἔχειν 

ἀνόρθωσιν- ὃ δῆτα χαὶ οὐχ ἀγαθὸς οἰωνὸς τοῖς περὶ τὰ τοιαῦ- 

τὰ τότε σοφοῖς ἔδοξε, μᾶλλον δὲ καὶ λίαν ἀπαίσιος. 

Οὕτω μὲν οὖν τοῦ βασιλέως ᾿Αλεξίου μεταλαχόντος τὸ 

ζῇν, ὁ τῶν ἐκείνου υἱῶν πρῶτος ᾿Ιωάννης ὁ Κομνηνὸς, τὴν βα- 

σίλειον ἀρχὴν διεδέξατο - χαὶ γὰρ ἦν χαὶ τοῦ πατρὸς ἔτι ζῶν- 

τος τοῖς τε πορφυροῖς πεδίλοις χαὶ τοῖς ἄλλοις τῆς βασιλείας 

παρασήμοις χεχοσμημένος, καὶ βασιλεὺς τῇ πατρικχῇ γνώμῃ 

πρὸς τῶν ὑπηχόων χαὶ αὐτῶν δὲ τῶν γνησίων ἀναγορευόμε-- 

νος ἔφθασε δὲ χαὶ τῷ πατρὶ ψυχορραγοῦντι ἐπιπεσὼν ὡς τὰ 

λοίσθια συνταξόμιενος͵ καὶ ἐχείνου δακτύλιον εἴθ᾽ ἑχόντος ἣ ἄ- 

χοντος (λέγεται γὰρ ἀμφότερα) ἀφαιρεῖται. Ἔχει δὲ λόγος ὡς 

ὃ μὲν βασιλεὺς ᾿Αλέξιος τὸν υἱὸν Ἰωάννην πρὸς βουλῆς εἶχεν 
δὲν. [ι 
ἀεὶ διάδοχον αὐτοῦ βασιλέα καταλιπεῖν, ὃ καὶ πεπλήρωκεν" 

ἡ δὲ βασιλὶς τὴν θυγατέρα ἔΑνναν χαὶ τὸν ἐπὶ αὐτῇ γαμθορὸν 

τὸν Βρυέννιον παρεθιάζετο ἐγκαθιστᾷν τῇ ἀρχῇ, ὡς χαΐί ποτε 

τὸν ᾿Αλέξιον φάναι, ὡς οὐκ ἀνδρὸς σώφρονι νῷ διοικουμένου, 

διάδοχον τὸν γαμθρὸν ἐγχαταστῆσαι, προχρίνοντα τοῦ. υἱοῦ. 

Οἵμως παρὰ τῆς συζύγου μὴ πειθομένης καὶ ἔτι παρενοχλού- 

ὑξνον, κεναῖς ἐλπίσι ταύτην παρηγορεῖν" ἐπεὶ δὲ χαὶ τὸ τῆς 

ζωῆς αὐτῷ τέλος ἐφίστατο, καὶ τὸν υἱὸν, ὃ προέθετο, τῶν ὅ- 

λων εἴασεν χύριον αὐτοχράτορα, τότε καὶ αὐτὴν παραφθέγξα- 

σθαι τὸ χρυψίνουν αἰτιωμένην αὐτῷ ἔν τε τῇ ζωῇ πάσῃ κἀν 
τῷ θανάτῳ, ἤδη ἐχπνέοντι. 
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Εὐθὺς οὖν ἅμα τῷ λαθεῖν τὸν δακτύλιον τοῦ πατρὸς μέτὰ 

τῶν προσγενῶν, οὗ τὰ φίλα τούτῳ ἐφρόνουν, εἰς τὸ μέγα ἀρ- 

χεῖον ἀποτρέχει, χαὶ εἰσδὺς μετὰ τῶν οἰκείων, καὶ τοῦ ἀδελ- 

φοῦ δὲ Ἰσααχίου (καὶ γὰρ οὗτὸς ἐν τοῖς πρώτοις τῶν συναϊ- 

ρομένων αὐτῷ πρὸς τὴν βασιλέίαν ἐτάττετο πᾶσι γὰρ οὐχ ἦ- 

σὰν “τότε εἰσιτητὰ τὰ ἀνάκτορα), τήν τὲ ἀρχὴν καὶ τὰ τῆς 

βασιλείας πάντα χαὶ τοὺς θησαυροὺς ἀὐτοὺς παραλαμθάνει, καὶ 

μόνὸς αὐτοχράτωρ τῇ τῶν πάντων βουλῇ χαὶ συνδρομῇ ἀπο- 

δείκνυται. Ἡμερῶν δὲ οὐ συχνῶν διαγενομένων, τὴν εἰς τὰ 

ἀρχεῖα πάροδόν τε χαὶ ἔξοδον ἀνῆχε τῷ βουλομένῳ παντὶ, τῶν 

τε χοινῶν πραγμάτων ἐφήπτετο χαθὼς ὑπέδαλλεν ἡ προαίρε- 

σις, ἤδη, ἐν τῷ ἀσφαλεῖ καθεστὼς, χαὶ τοῖς ἐκ γένους ἢ ἄλ- 

λως αὐτῷ προσεγγίζουσιν ἁῤμοδίως ἀπένειμε τὰς τιμάς. Τῷ 

γε μὴν χασιγνήτῳ ᾿Ισααχίῳ συμφυὴς καὶ ὁμόπνους ἐδείκνυτο, 

χαθέδρας τέ καὶ τραπέζης ἐξ ἴσου χοινωνὸν παρελάμθανε, καὶ 

ἀναρρήσεως μετεδίδου ἐπιπρεποῦς, τῷ τοῦ σεδαστοχράτορος 

ἀξιώματι, ᾧ πρὸς τοῦ πατρὸς ᾿Αλεξίου ὁ ᾿Ισχάκιος ἐτετίμητο, 

χαὶ φροντιστὰς τῶν δημοσίων πραγμάτων προὐθάλλετο τὸν 

Κομνηνὸν Ιωάννην, ὃν καὶ τῷ τοῦ παραχοιμωμένου ἐσέμνυνεν 

ἀξιώματι, καὶ τὸν Ταρωνίτην Γρηγόριον τυγχάνοντα πρωτο- 

βεστιάοιον, Ὕ τερον δὲ, ἐπεὶ ὁ Κομνηνὸς Ἰωάννης τὴν ἐνο- 

χὴν ἀπεφορτίσατο, ὁ Καματηρὸς Γρηγόριος, ὃς καὶ τῷ βασιλεῖ 

Αἰλεξίῳ πρόσελήφθη, καὶ χοατὰ χῇῆδος μιᾷ τῶν ἐκείνου συγγε- 

νῶν εἰς κῆδος συνήφθη χαὶ λογοθέτης τῶν σεχρέτων τετίμη- 

το, τῷ Ταρωνίτῃ συντάττεται πρὸς τὴν τῶν δημοσίων διοί- 

χήσιν. Ἴσχυε δ᾽ ὑπὲρ πάντας παρὰ τῷδε τῷ βασιλεῖ ὃ ᾿ΑΞοὺχ 

Γωάννης " ἦν δ᾽ οὗτος Πέρσης τὸ γένος, τῆς δὲ Βιθυνῶν προχα- 

θημένης κόλεως Νικαίας ὑπὸ τῶν ᾿Ἑσπερίων ἁλούσης ταγμιά- 

τῶν, ἡνίκα τῆς ἐς Παλαιστίνην πορείας εἴχοντο, συνέχεται χαὶ 
δι. ᾿ ̓πᾶν αὐτὸς χαὶ τῷ βασιλεῖ ᾿Αλεξίῳ δῶρον προσάγεται" ἧλιξ δ᾽ ὧν 

Τωάννῃ τῷ βασιλεῖ, συμπαίστωρ αὐτῷ προσείλήπτο, καὶ τῶν 
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δ0. οἰκιδίων μόνος προσφιλέστατος χρίνεται, καὶ τῆς βασιλείας 
Μ , τ ἢ ἥ , Ν 7, ᾽ 7ὔ ε ᾿ 

ἐπιθεθηκότος τοῦ Ἰωάννου, μέγας δομέστικος ἐτιμήθη, ὡς καὶ 

πολλοὺς τῶν ἐριτίμων κατὰ γένος βασίλειον ἀποθαίνειν τοῦ 

ἵππου καὶ τούτῳ ἀπονέμειν προσκύνησιν κατὰ συγχυρίαν ὑπαν- 

-πιάζοντας. Ἦσαν δὲ τῷ ἀνδρὶ τούτῳ χεῖρες οὐ μόνον δεδιδαγ- 

ὑέναι πρὸς πόλεμον, ἀλλὰ καὶ πρὸς εὐποιΐχν τῶν δεσμίων ὃ- 

ξεῖαί τινες καὶ εὐχίνητοι" διὸ καὶ τὸ εὐγενὲς τῆς γνώμης καὶ 
᾽ ,ὔ " Ἶ Α ΕΣ γι “ὡὦ“ ᾿ᾳ ᾿Ὶ Α ᾽ὔ 

ἐλευθέριον, τὸ μὴ ἔχον οὕτω τοῦ γένους τὰ πολλὰ συνεσχία- 
Α Ἁ Α “ ἢ ᾽ εἰ » , 

ζε, χαὶ ποθεινὸν παρὰ πᾶσι τὸν Αξοὺχ ἀπειργάζετο. 

Τούτῳ τῷ βασιλεῖ Ἰωάννῃ οὐδ᾽ ὅλον ἐνιαυτὸν ἐν τῇ βασι- 

λείᾳ διαγεγονότι παρὰ τῶν ἐκ τοῦ γένους ἐπιθουλὴ συσχευά- 

ζεται, καὶ ταῦτα μηδὲν ἐχόντων ἐγχαλεῖν ὡς παρ᾽ αὐτοῦ τι 

πεπόνθασι λυπηρόν ἀλλὰ πρὶν εἰς ἔργον ποοδῆναι ἐγνώσθη, 

χαὶ οἱ ἐπιοουλευσάμενοι οὐδέν τι ἀπαίσιον ἐπιτιμηθέντες ἕτε- 

ρον, ἢ τῶν οὐσιῶν τὴν στέρησιν, ἀπελύθησαν ὁ χαῖσαρ δ᾽ ἦν 

Βρυέννιος ἀρχηγὸς τοῦ χαχοῦ χαὶ ἡ τούτου γαμετὴ Αννα, 

ὁμαίμων μὲν οὖσα τῷ βασιλεῖ, χαὶ παιδείας πάσης λογικῆς, 

χαὶ αὐτῆς δὲ φιλοσοφίας εἰς ἄχρον χαταπολαύσχσα, δύσνους 

δὲ περὶ τοῦτον ἀεί. Οὐ μὴν ἄχρι τέλους τὴν τῶν οὐσιῶν πάν- 
, ,ὔ 

τες ὑπέστησαν στέρησιν, ἀλλ᾽ αὐταὶ τοῖς πλείοσι μετά τινα 

χαιρὸν ἀπεδόθησαν. τὸ δ᾽ ὅπως ἐπιμνησθῆναι καλὸν, ἔχει γάρ 

τι χαὶ χάριεν, εἰ χαὶ τῆς τοῦ βασιλέως χρηστότητος ἔστιν 

ἀπόδειξις: τὴν ἐν χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ χαὶ πλούτῳ παντοδαπῷ 

χαὶ ποικίλοις ἐσθήμασι περιουσίαν τῆς χαισαρίσσης καθ᾽ ἕνα 

δόμον ἀποχειμένην ὃ βασιλεὺς ἐθεᾶτο, καὶ ἐπὶ τούτοις εἰπὼν 

« ὡς ἡ τάξις ἐπὶ ἐμοὶ ἀντεστράφη" τὸ γὰρ συγγενὲς δύσνουν 

χαὶ πολέμιον εὕρηται, οἱ δ᾽ ἀλλότριοι οἰκεῖοι χαὶ φίλα φρο- 

γοῦντες διαγινώσχονται, καὶ διὰ τοῦτο χρεὼν χαὶ τὰ τοῦ πλού- 

του πρὸς τοὺς φιλοῦντας μεταρρυῆναι », πάντα εἰληφέναι τὸν 

μέγαν δομέστιχον τὸν ᾿Αξοὺχ διωρίσατο. Ὁ δὲ εὐχαριστήσας 

ὶἱ τούτοις ὅσα εἰκὸς, ἤτησεν ἐνδοθῆναι αὐτῷ ἃ βούλεται 
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διαλεχθῆναι τῷ βασιλεῖ, καὶ λαθὼν τὸ ἐνδόσιμον εἴρηκεν, « εἰ 
χαὶ ἀνόσια περὶ σὲ ἡ σὴ ἀδελφὴ ἐθουλεύσατο, ὦ βασιλεῦ, ἀλλ᾽ 

οὐχὶ χαὶ τὴν ἐκ φύσεως χλῆσίν τε χαὶ σχέσιν ἀποθαλέσθαι 

δεδύνηται" ἀγαθοῦ τοίνυν βασιλέως χασίγνητος μένουσα, ἐχ 

ὑετανοίᾳς τὸ φίλτρον αὖθις ἀναχαλέσεται" φεῖσαι οὖν τῆς σῆς 

ἀρετῆς ἡττᾶσθαι ὁμολογούσης, καὶ δὸς αὐτῇ ταῦτα, οὐχ ὡς 

ὀφείλημα, ἀλλ᾽ ὡς σὴν δωρεὰν, ἐπεὶ καὶ δικαιότερον ἐμοῦ ταῦ- 

τα ἐκείνη κτήσαιτο, ὡς κλῆρον πατρῷον, χαὶϊ πρὸς τὸ γένος 

αὖθις διαδησόμενα. » Τούτοις ὁ βασιλεὺς αἰδεσθεὶς τὴν αὐτοῦ 

βουλὴν ἀπεπλήρωσε, καὶ πάντα τῇ καισαρίσσῃ δίδωσιν. 

Εἰρήνη δὲ ἡ τοῦ βασιλέως μήτηρ καὶ βασιλὶς χατ’ οὐδὲν 

ἔγνωσται τῆς ἐπιδουλῆς τοῦ υἱοῦ χοινωνήσασα" ἔλεγε δὲ καὶ 

σοφόν τι χαὶ ἀξιομνημόνευτον, ὡς βασιλέα, οὐχ ὑπόντα, δεῖ 

ζητεῖν, παρόντα δὲ, υὴ μεταχινεῖν, ἀλλὰ στέργειν καὶ εὐνοεῖν 

τούτῳ χαὶ ὑποτάτεσθαι. 

Ὃ δὲ βασιλεὺς τοὺς Πέρσας ὁρῶν τὰς πρὸς τὸν αὐτοῦ πα- 

τέρα συνθήκας παρ᾽ οὐδὲν θεμένους χαὶ παμπληθεὶ τῶν Ῥω- 

μαϊκχῶν χωρῶν καὶ πόλεων κατατρέχοντας ὁπόσας περὶ Φρύγας 

χαὶ τὸν ποταμὸν Μαίανδρον, ἔαρος ἐπιστάντος ἔξεισι χατ᾽ αὐ- 

τῶν, καὶ συμθαλὼν μάχαις πολλάκις ἐχράτησς, τήν τε Λαοδί. 

δειαν χειρωσάμενος τείχεσι περιέοαλε, καὶ τὸν ᾿Αλπιχαρὰν, ὃς 

ἦν αὐτῆς φύλαξ, μετανάστην ἔθετο. Καὶ τὰ λοιπὰ πρὸς τὸ 

δοχοῦν χαταστησάμενος, δέον ἔγνωκεν ὑποστρέψαι πρὸς τὸ Βυ- 

ζάντιον" χαὶ μιχρόν τι τῇ μεγαλοπόλει ἐνδιατρίψας, [. σκηνή- φ. ὅ0" 

τῆς γίνεται πάλιν, τῶν ἀρχείων ἀπαναστάς. Χειρωσάμενος τοί- 

νυν ἔτρεχε τὴν χατὰ Παμφυλίαν Σ ζόπολιν: ὡς δὲ δυσάλω- 

τος ἐδόχει τις εἶναι, διὰ τὸ ἔνδον ὁπλιτικὸν χαὶ τὸ τῆς θέ- 

σεως δύσοδον καὶ περίκρημνον, διὰ μηχανῆς ἔγνω δεῖν αὐ- 

τὴν παραστήσασθαι. Ἔνθεν τοι χαὶ Πακτιαρίῳ τινὶ λεγομένῳ 

δύναμιν ἱππικὴν παραδοὺς, ἐντέλλεται συνεχῶς τῇ Σωζοπόλει 

ἱππάζεσθαι, καὶ βέλη ἀφιέναι τοῖς τείχεσιν, εἰ δ᾽ ἐπεξέλθοιεν 
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οἱ πολέμιοι, φεύγειν ἀμεταστρεπτὶ, μηδὲ πρὸς πόλεμον ἵστα- 

σθαι, παρατρέχειν δ᾽ οὕτω τὰς μικροῦ ἄπωθεν τῆς πόλεως δυσ- 

βάτους ὁδούς. Ὃ μὲν οὕτως ἔπραττε χατὰ τὸν βασιλικὸν ὁρι- 

σμὸν, καὶ οἱ πολέμιοι τῆς πόλεως ἐξερχόμενοι, ἐπιδιώκοντες 

ἦσαν μέχρι πολλοῦ. Σοφίζεται τοίνυν ὁ Πακχτιάριος, καὶ ὑπο- 

καθίσας λόχον ἐν ταῖς δυσχωρίαις, χατατρέχει συνήθως τῆς 

πόλεως" μὴ προσκεψάμενοι δὲ οἱ Τοῦρχοι τὸ ἔνεδρον, συντο- 

μώτερον ὀπίσω τῶν Ῥωμαίων ἐδίωχον, ὡς χαὶ τὰς δυσχωρίας 

παραδραμεῖν" οἱ δ᾽ ἐλλοχῶντες Ρωμαῖοι, οὕτως ἀπροφυλάχτως 

τοὺς Τούρχους διώχοντας κατιδόντες, τῶν λόχων ἐξυποφανέν- 

τες, ἀλλὰ χαὶ οἱ δοχοῦντες φεύγειν ἐπαναστραφέντες, ὡς ἐν 

σαγήνῃ τούτους συνέχλεισαν, μήτ᾽ εἰς τὴν πόλιν δυναμένους 

ἐπανελθεῖν, μήτε τοὺς ὄπισθεν διαδράναι ἰσχύοντες, καὶ τοῖς 

χατὰ πρόσωπον ἀντιστῶσιν, οὗ τὸ φεύγειν ἐπλάττοντο. Οἱ μὲν 

οὖν σαγηνεύονται, οἱ δὲ χαὶ ίφους γίνονται παρανάλωμα, τι- 

γνὲς δὲ τῇ τῶν ἵππων ἀρετῇ διασώζονται. Ἢ δὲ πόλις ἑάλω, 

καὶ Ῥωμαίοις πάλιν χκατήχοος γίνεται. Καὶ πολλὰ δὲ ἕτερα 

φρούρια χαὶ πολίχνια ὁ βασιλεὺς παρεστήσατο, καὶ αὐτὸ δὲ 

ὃ ᾿Ἱεραχοχορυφίτης ὠνόμασται. 

Περὶ δὲ τὸ πέμπτον ἔτος τῆς αὐτοῦ βασιλείας Σκυθῶν 

διαδάντων τὸν Ἴστρον, καὶ τὰ Θρακῷα μέρη ληϊζομένων, ἔξεισι 

χατ᾽ αὐτῶν, τὰς Ῥωμαϊκὰς ἀθροίσας δυνάμεις, καὶ ὡς ἐνὴν ὁ- 

πλισάμενος γενναιότερον, οὐ διὰ τὸ πλῆθος τῶν πολεμίων μό- 

νον χαὶ ἀριθμοῦ χρεῖττον ὄν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ σὺν κόμπῳ βαρ- 

βαριχῷ ἐπιέναι, εἰς μνήμην ἄγων ἅ πρῴην, ἡνίκα ὁ Κομνηνὸς 

᾿Αὐἰλέξιος τὰ σκῆπτρα διεῖπε, διεπράξαντο, ὁπότε τὰ τῶν ἐν 

᾿Θράχῃ χαὶ Μανεδονίᾳ πλεῖστα ἠοήμωτο" τοίνυν χαὶ δὲ ἀπο- 

στολῆς ὁμογλώττων τῶν Σχυθῶν ἀποπειρασάμενος, εἴ πως ἄν 

ἐς συμθάσεις χαὶ ὁμολογίας συνέλθοιεν, ἤ πάντες, ἤ ἔνιοι, πρὸς 

πλείους διῃρημένοι φυλὰς, καί τινας τῶν παρ᾽ αὐτοῖς πρωτευ- 

ὄντων τόνδε τὸν τρόπον ἐφελκυσάμενος, πᾶσαν φιλοφροσύνην 
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ἢ Ἵ ᾽ “Ὁ ΕΣ ὃ 7 » ε , Ὁ ᾿ » ᾿ ὃπ αὐτοῖς ἐπεδείκνυτο, οὐχ ἑστιάσεσι περιτταῖς μόνον, ἀλλὰ 
ι , » ᾿Ξ -“- " - χαὶ δώρων χαὶ ἐνδυμάτων παροχαῖς σηρικῶν" ἐφ᾽ ᾧ καὶ οὕτως 

ἔχουσιν ἀμφιθόλως τὰς γνώμας, ἐν μέρει μὲν διανοουμένοις 
ΠΑ ,ὔ » ", ἢ “ Ν , . 3 

σπείσασθαι Ρωμαίοις, ἐν μέρει δὲ θαρροῦσι τὸν πόλεμον ὡς ἐξ 
3 “-Ὁἷ“΄“ ἔθους ἔχουσ! τὸ νιχᾶν᾽ ἄρας ἐκ τῶν τῆς Βερόης μερῶν, ἐχεῖσε 

γὰρ ἐστρατοπεδεύετο, σχοτίας ἔτι οὔσης νυκτερινῆς, τοῖς Σκχύ- 

θαις συρρήγνυται " γίνεται τοίνυν φριχώδης ἡ συμθολὴ, τῶν 

μὲν Σκυθῶν γενναίως δεξαμένων τὸ ῬΡωμαῖΐῖκον στράτευμα τῇ 

τῶν ἵππων ἐπελάσει χαὶ ταῖς τῶν τόξων βολαῖς καὶ ταῖς βο- 

αἷς, τῶν δὲ Ρωμαίων ἐπισπευδόντων ἤ θανεῖν, ἤ ἡττῆσαι τοὺς 

πολεμίους. ᾿Αλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ βασιλεὺς τοὺς οἰχείους ἔχων 

Θοήθει τῶν Ρωμαίων τοῖς χάμνουσιν. υιεθ᾽ ἑαυτοῦ ἀεί πως ἐπε 
᾿ Ξ ᾿ ἈΝ ἐν χὰ Ν - ἴγ 4 ΕῚ ΄- 

Αὐτὸ μέντοι τὸ Σκυθικὸν συναγαγὸν πᾶσαν ἅμαξαν, εἰς σχῆμα 

περιφερὲς αὐτὰς διχτίθησι, καὶ τούτων ἄνωθεν στήσαντες οὐχ 

ὀλίγην μοῖραν τοῦ ἰδίου στρατεύματος, ὅσα χαὶ χαραχώματι 

ἀπεχρῶντο τῷ μηχανήματι, πολλὰς διὰ τῶν ἁμαξῶν παρό- 

δους ἀπεργαζόμενοι" χαὶ βιαζόμενοι μὲν ὑπὸ Ῥωμαίων χαὶ τὰ 

νῶτα πρὸς τὴν τάξιν τῶν προσώπων μετατιθέντες, ὥσπερ εἰς 

τεῖχος ὀχυρὸν τὰς ἁμάξας χατέφευγον᾽ εἶθ᾽ οὕτως μετ᾽ ἀνοχὴν 

ὡς ἐκ πυλῶν ἀνοιγομένων προχύπτοντες, ἔργα χειρὸς ἀνδρείας 

εἰργάζοντο: χαὶ ἦν τὸ γινόμενον ἀχριθὴς τειχομαχία ἐν μέ- 

σγ πεδιάδι σχεδιχοθεῖσα. 

Ι Ἢν οὖν τηνικαῦτα τὸν βασιλέα οὐκ ἀγαθὸν μόνον σύμθου-φ, 

λον, ἀλλὰ χαὶ πρῶτον τέλει διδόντα ὁπόσα τοῖς στρατηγοῖς 

χαὶ τάγμασιν ὑπετίθετο΄ τὸ δὲ καινὸν καὶ πολλὴν ἐχείνῳ μαρ- 
“ » ,ὔ ε , ὥ, ς , ΒΩ 

τυροῦν τὴν εὐσέοειαν, ὁπότε τῶν Ρωμαίων αἱ φάλαγγες ἔκα- 
- ΄, ᾽ θ ; 6 , ᾿ »,ν 

μνον τῶν βαροάρων ἐπιτιθεμένων παραθολώτερον, τὴν εἰκόνα 

τῆς Θεομήτορος παρεστῶσαν ἔχων χαὶ μετ᾽ οἰμωγῆς ἐμολέπων 

χαὶ συνοχῆς, ἐλεεινοῖς τοῖς σχήμασι θερμότερα τῶν ἐναγωνίων 

ἱδοώτων χατέλειος δάχρυα " χαὶ ἦν οὔχουν εἰς κενὸν τοῦτο 

διαπραττόμενος, ἀλλὰ τὴν ἐξ ὕψους αὐτίκα θωραχιζόμενος 
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δύναμιν, τὰς Σχυθικὰς ἐτροποῦτο παρεμθολὰς. ᾿Λναλαδὼν δὲ 

χαὶ τοὺς ὑπασπιστὰς, ὡσεὶ τεῖχος ἄρρηχτον, τοῖς Σκύθαις ἀν- 

τιπροθάλλεται" ἀμέλει χαὶ διαλυθέντος τοῦ ἐχ τῶν ἁμαξῶν 

ἐρύματος, χαὶ εἰς χεῖρας τοῦ πολέμου γεγενημένου, γίνεται 

τῶν ἐναντίων φυγὴ χαὶ τροπὴ ἀχλεὴς, καὶ Ρωμαίων εὐθαρσὴς 

ἐπιδίωξις, καὶ πίπτει κατὰ χιλιοστύας τὸ Σχυθιχὸν, καὶ διαρ- 

πάζονται τὰ αὐτῶν, καὶ τὸ συλληφθὲν δορυάλωτον ἀριθμοῦ 
χρεῖττον ὁρᾶται, ὥσπερ καὶ τὸ αὐτόμολον τῷ πόθῳ τῶν ζω- 

γρηθέντων ὁμογενῶν, ὡς ἐχ τούτων καὶ χώμας συνοιχισθῆναι, 

οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ εἰς συμμάχους καταλεγῆναι Ῥωμαίοις. 

'Το:αύτην νίχην περιφανῆ κατὰ Σχυθῶν ὁ αὐτοχράτωρ ἀρά- 

μενος, τὰς εὐχὰς θεῷ ἀποδίδωσι, τὴν τῶν Πατζινάχων λεγο- 
ὲ 

τὦ»ν 

μένην εἰς ἡμᾶς τελετὴν εἰς ἀνάμνησιν τῶν πεπραγμένων ἀπο- 

τάξας, καὶ χαριστήριον ἑορτὴν. 

Μιχρὸν δὲ ὕστερον χαὶ κατὰ τῶν Τριδαλῶν (οἱ Σέρθοι 

δ᾽ οὗτοί εἰσιν), ἐχστρατεύει, καὶ χατὰ χράτος ἡττήσας καὶ 

τούτους͵ πρὸς σπονδὰς ὑπηγάγετο, μηδ᾽ ἄλλως δεικνύμενον ἀξιό- 

μαχον ἔθνος, ἀλλ᾽ ὑποχύπτον ταῖς ἐκ γειτόνων ἀρχαῖς " καὶ 

λείαν ἐκεῖθεν ἐλάσας ὅτι πολλὴν, τὸ τοῦ πλήθους αἰχμάλωτον 

κατὰ τὴν Ἕω διαδιθάσας, κατὰ τὴν χώραν τὴν Νιχομήδους 

οἰχεῖν διετάξατο, τὸ μὲν τοῖς στρατεύμασιν ἐγκαταμίξας, τὸ 

δὲ φόρους τελεῖν ὁρισάμενος. 

Πατὴρ δὲ ἀρρένων παίδων ὁ βασιλεὺς οὗτος φανεὶς, τῷ 

μὲν προήχοντι κατὰ γένεσιν, ᾿Αλεξίῳ τῷδε τὸ ὄνομα, τοῦ τῆς 

βασιλείας χράτους μετέδωχε, βασιλέα καὶ τοῦτον ἀναγορεύεσθαι 

χαὶ συνευφημεῖσθαι αὐτῷ διχτεταχὼς, τὸν δὲ υετ᾽ αὐτὸν ᾿Αν- 

δρόνιχον, Ἰσχάκιόν τε τὸν ἐπὶ τῷδε, χαὶ τὸν ἐφεξῆς καὶ τέ- 

ταρτον Μανουὴλ, σεθαστοχρατοριχαῖς ὑπεξαίρει τιμαῖς. Φασὶ 

δὲ ὡς χατ᾽ ὄναρ θεάσαιτο τὸν νεοστεφῇ υἱὸν τὸν ᾿Αλέξιον θη- 

ρίῳ λέοντι ἔποχον χαὶ τοῦτον ἐχκ τῶν ὥτων ἡνιοχεῖν ἦν δὲ 
ς« 

ἡ αύγχρισις τοῦ ὀνείρατος, ὡς μέχρι προρρήματος ψιλοῦ τῆς 
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βασιλείας καταπολαύσει ᾿Αλέξιος, τῆς δὲ χυριαρχήσεως οὐδα- 

μοῦ ἐπιτεύξεται" ὅ δὴ καὶ συμδέθηκεν ὕστερον, θανάτῳ ἐξελ- 

θόντος τοῦ ζῇν. 

Περὶ δὲ τὸν τοῦ θέρους χαιρὸν τὸν Ἴστρον διαδάντες οἵ 

Οὖννοι ( Οὔγγρους τούτους φασὶν οἱ πολλοὶ), τήν τε Βρανίτζο- 

βχν ἐξεπόρθησαν, τὰ τείχη χαταθαλόντες, καὶ τοὺς λίθους 

εἰς τὸ Ζεύγμινον μετενεγχόντες, χαὶ τὴν Σαρδικὴν δὲ ἐληΐ- 

σαντο, τὰς ἐπὶ εἰρήνῃ χαὶ φιλίᾳ συνθήκας ἀποσεισάμιενοι" ἦν 

δὲ ἡ μὲν χεχουμμένη αἰτία, τὸ τὸν ᾿Αλμούζην, ἀδελφὸν ὄντα 

τοῦ τῶν Οὔννων χατάρχοντος, παρὰ βασιλέα ἐλθεῖν χαὶ προσ- 

δεχθῆναι- ἡ δὲ πρόδηλος, τὸ τοὺς οἰκήτορας Βρανιτζόθης λῃ- 

στριχῶς ἐπιτίθεσθαι τοῖς ἐς αὐτοὺς ἐρχομένοις Οὔννοις χατ᾽ 

ἐμπορίαν. ἽΔτε δὲ ἀπροόπτως τῆς τῶν Οὔννων ἐπιδρομῆς γϑ- 

νομένης, τότε μὲν τῇ Φιλιππουπόλει ἐπιδημήσας ὁ βασιλεὺς, 

καὶ τούτους ἐχεῖθεν μετανάστας θέμενος, ἕως τοῦὸς τὸ προμιηθὲς 

ἐσχεδίασε. Τῷ δ᾽ ἐπιόντι καιρῷ πρὸς βοήθειαν τῶν οἰκείων, 

χαὶ ἄμυναν τῶν πολεμίων χρησάμινος, τὰς δυνάμεις συνήθροισε, 

χαὶ νῆας ἡτοίμασεν, ἅς καὶ διὰ τοῦ Πόντου εἰς τὸν Ἴστρον 

εἰσήγαγε, χαὶ οὕτω διὰ γῆς καὶ θαλάττης τοῖς πολεμίοις ἐφί- 

σταται, καὶ τὸν ποταμὸν διελθὼν, καὶ τὸν στρατὸν ἐς τὰ πέ- 

ρὰν καταστησάμενος, ἱππομαχίᾳ τὸ Οὐννιχὸν διεσχέδασε,. Χρονέ- 

σας δὲ τῇ πολεμίᾳ, τοῦ τε Φραγγοχωρίου ἐκράτησεν, ὅπερ ἐστὶ 

τῶν Οὔννων γῆς τὸ πιότατον, μεταξὺ τῶν ποταμῶν Σαού- 

χατ᾽ αὐτὸν ἀπελθὼν τὸν Χράμον, λείαν πλείστην ἐχεῖθεν ἐξήλασεν. 

Ἔπειτα χαὶ τῷδε τῷ γένει, μεθ᾽ ἑτέρας συμπλοχὰς, τὰς 
᾽ λ δὸ θέ 5 ᾿ ᾿ " Ρ επὶ [ εἰρηνικὰς σπονδὰς θέμενος, καὶ τὸ λοιπὸν βαροαριχὸν ὅσον 

χαθ᾽ Ἑσπέραν Ρωμαίοις εἰς φιλίαν ὑπαγαγόμενος, δεῖν φήθη 

χαὶ τὰ ὑπερόρια γένη χαθ᾽ ὅν ἠδύνατο τρόπον ὑποποιήσασθαι, 

χαὶ τούτων ὁπόσα τῇ ἐμπορίᾳ προσχείμενχ μετὰ πλοίων εἰς 

τὴν Κωνσταντίνου χαταίρουσιν. Οὐχοῦν χαὶ τὴν παράλιον 

καὶ Ἴστρου χείμιενον [, καὶ τὸ Ζεύγμινον παρεστήσατο, χαὶ φεὶ 
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Ἰταλίαν οἰκειωσάμενος, πληθὺν νηῶν ἐμπορικῶν εἰς τὴν τῶν πό- 

λεὼν βασιλίδα ἔρχεσθαι κατεπράξατο. 

Ἠρεμησάντων δ᾽ οὕτω τῶν Δυσμικῶν, εἰς τὰ τῆς ᾿Ανατολῆς 

μέρη μεταδιόάζει τὸ στράτευμα, χαὶ τοῖς τὴν Κασταμόνα 

τυραννοῦσι Περσαρμινίοις δέον ἔχρινεν ἐπιθέσθαι. Ὅθεν καὶ 

διὰ τῆς Βιθυνῶν καὶ Παφλαγόνων ἐλάσας, ἐκεῖ παραγίνεται " 

χαὶ χλίμαξι πλείστοις χρησάμενος, καὶ ἑλεπόλεις χύχλῳ πε- 

ριστήσας, ἴσχυσε χρατῆσαι τῆς πόλεως, τοῦ ἐν αὐτῇ σχτράπου 

φυγῇ διχπεφευγότος εἰς τὰ οἰκεῖα. Οὐχ ὀλίγον δὲ πλῆθος 

Περσῶν ἐκεῖθεν αἰχμάλωτον εἰληφὼς, πρὸς τὸ Βυζάντιον νικη- 

φόρος ἀνέζευξε. Τοίνυν καὶ θρίαμόον ἐπὶ τῷ τροπαίῳ κηρύ- 

ξας, ἅρμα ἀργυροῦν γενέσθαι προσέταξε, λίθοις τιμίοις χοσμού-- 
᾽ Α ϑενον: ἐνστάσης δὲ τῆς εἰς τὴν πρόοδον ὡρισμένης ἡμέρας, 

ἅπας πέπλος τὰς ἀγυιὰς ἐπεχόσμησε χρυσοῦύφής τὲ καὶ περι- 

πόρφυρος, τινῶν τούτων χαὶ εἰκόνας πλουτούντων τοῦ Χριστοῦ 

καὶ τῶν ἁγίων, ἅ χαὶ εἶπέ τις ἄν ἔμψυχα" ἦν δὲ θαύματος 

ἄξια χαὶ τὰ περὶ τὴν πάροδον: χῶρος δὲ τῆς Πόλεως ἐν ᾧ 

ταῦτα ἐπράττετο ὁ ἀπὸ τῶν ἀνατολικῶν τῆς Πόλεως πυλῶν ἤ- 

τοι τῆς ἀχροπόλεως, εἰς αὐτὸ τὸ μέγα παλάτιον" εἷλκον δὲ τὸ 

ἅρμα τέσσαρες ἵπποι χιόνος λευκότεροι. Ὁ δὲ βασιλεὺς τὴν 

εἰς τὸ ἅρμα ἐπίοασιν καταλείψας, τὴν τῆς Θεομήτορος εἰκόνα 

πούτῳ ἐπανεθίόασεν, ἐφ᾽ ἧ καὶ ἀγαλλόμενος ἦν χαὶ τὴν ψυχὴν 

ἐκλείπων, ὡς συμμάχῳ τε καὶ νιχοποιῷ, χαὶ δοὺς ἄγειν τὰ 

χαλινὰ τοῖς παρ᾽ αὐτῷ πρώτοις ἄρχουσι χαὶ ἐχ γένους ἐγγί- 

ζουσιν, αὐτὸς προῆγεν οὕτως τὸ τοῦ σταυροῦ σημεῖον χρατῶν, 

ποσὶν ἰδίοις τὴν πορείαν ποιούμινος τὸν δὲ τῆς τοῦ θεοῦ 

Σοφίας νεὼν εἰσελθὼν, χαὶ κυρίῳ τῷ θεῷ τὴν τῶν χατορθω- 

μάτων ἀπονείμας ἀνθομολόγησιν ἐνώπιον παντὸς τοῦ λαοῦ, εἰς 

τὸ μέγα παλάτιον οὕτως παρέθαλεν. ι 

Οὐ πολλοῦ δὲ διαδραμόντος χαιροῦ, αὖθις χατὰ Κασταμό- 

γος ἐστράτευσεν ὁ γὰρ τότε τῆς Καππαδοχῶν χρατῶν Περ- 
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σαρμένιος, ὄνομα Τανισμάνιος, μετὰ δυνάμεως ἐπελθὼν μείζονος 
τὴν πόλιν εἷλε, χαὶ τοὺς εἰς φυλακὴν Ῥωμαίους ξίφει διεχει- 

ρίσατο" ὁ βασιλεὺς δὲ τὸν μὲν Τανισμάνιον ἐξ ἀνθρώπων εὗρε 

γενόμενον, Μουχούμετ δέ τινὰ τὴν Κασταμόνα κατέχοντα, 

μισούμενον τῷ τῆς Ἰκονιέων πόλεως ἀρχηγῷ τῷ Μασοὺτ. 

Συνεργῷ γοῦν ὁ βασιλεὺς τῷ καιρῷ τὴν αὐτῶν διαφορὰν χρη- 
σάμενος, σπένδεται τῷ Μασούτ, χαὶ συμμαχίαν ἐχεῖθεν εἴλη- 

φὼς, χατὰ τοῦ Μουχούμετ ὁρμᾷ" ὁ δὲ μὴ δυνάμενος ἀμφο- 

τέροις μάχεσθαι, ὕπεισι τὸν ὁμόφυλον Μασοὺτ, καταλύσας τὴν 

ἔχθραν, ἄλλοις τε πολλοῖς χαὶ ὅτι τῷ βασιλεῖ προσιὼν χαὲ 

τούτου γενόμενος, καχῶς διάθοιτο τὰ Περσῶν ἐφ᾽ ᾧ πείθει 

τὸν Μασοὺτ ἀποσχέσθαι μὲν τοῦ βασιλέως, ἐκείνῳ δὲ φυνελ- 

θεῖν χαὶ λύσαι τὴν συμμαχίαν. Οὗ μετὰ βραχὺ συμθάντος͵ 

καὶ τῶν ἐπιχούρων Περσῶν τῶν ἐκ τοῦ Μασοὺτ ἐχπεμφθέντων 

τῷ βασιλεῖ νυχτὸς διαπεφευγότων, οὐχ εὔοδα τὰ τῆς παρού- 

σῆς στρατείας τοῖς Ρωμαίοις γεγόνασιν. Ὅθεν χαὶ ἐκεῖθεν ὑπα- 

ναχωρήσας κατὰ τὸ πόλισμα στρατοπεδεύει ὅπερ οὗτος χατὰ 

τὸν ποταμὸν Ρυνδαχὸν (1) ἀνήγειρε, καὶ πάλιν κατὰ τοῦ 

Πουχούμετ ἐπιστρατεύει, καὶ Ῥωμαίοις ἀνασωσάμενος Καστα- 

μόνα, οὐδὲ τῆς Γάγγρας ἀπέσχετο, ἥτις οὐ πρὸ πολλοῦ τῶν 

Περσῶν ἐγεγόνει. [ Νόμῳ γοῦν πολέμου τὰ περὶ τὴν πόλιν 

ταύτην ἑλὼν, ἔπειτα προσδάλλει καὶ κατ᾽ αὐτῆς. ᾿Επεὶ δὲ οἷφ 

ἐντὸς Πέρσαι οὐδὲν μέτριον φρονοῦντες, οὐδόλως τῷ βασιλεῖ 

συνεχώρουν τὴν εἴσοδον, τειχομαχίᾳ χρησάμενος ἔνθα ἐπίμαχος 

ὁ περίόολος, συνεχῶς τοῦτον ἔτυπτεν" ὡς δὲ τὸ ἔργον μὴ προ- 

ἐχώρει, ἀφεὶς βάλλει τὰ τείχη, λίθους κατὰ τῶν οἰκιῶν ἔρ- 

ρίπτεν ἐκ τῶν ὀρέων ἐφ᾽ ὧν Ῥωμαῖοι περιεκάθηντο" ὅ καὶ μὴ 

ἐνεγκόντες οἱ ἔνδον, πολλοὺς γὰρ τούτων οἱ λίθοι ἀπώλλυον, 

χαὶ τῶν οἰχιῶν τὰς πλείστας ἠδάφισαν, ἑαυτοὺς καὶ τὴν πό- 

(1) Ἔν περιθεωρίῳ σημειοῦται: « τὸν τοῦ Λοπαδίου. » 
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λιν τῷ αὐτοχράτορι ἐνεχείρισαν. Ὁ δὲ αὐτὴν εἰσιὼν, καὶ τὸ 

πολὺ τῶν Περσῶν ἐκεῖθεν ἀπαγαγὼν, χαὶ δισχιλίους ὁπλίτας εἰς 

φρουρὰν ταύτης ἐγκαταστήσας, εἰς τὴν βασιλεύουταν ἔρχεται. 

Τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦδε στρατείαν κατὰ τῶν Κιλίκων ἐκήρυξε, 

τὸν Λεδούνην χαχῶσαι ζητῶν, ὅς ᾿Αρμενίας ἦρχεν, ὡς ἄλλα τε 

πολίσματα Ῥωμαϊκὰ ΠΡ ΠΗ χαὶ Σελευχείᾳ προσόθάλ- 

λοντα. Συναγαγὼν τοίνυν τὰς δυνάμεις, καὶ νέας στρατολο- 

γήσας, καὶ ἐφόδια ἱκανὰ τοῖς πᾶσιν ἐνθέμενος, ταῖς δυσχωρί- 

αις, αἵ Κιλίκων Πύλαι καλοῦνται, ἐφίσταται, χαὶ ταύτας ρᾷ- 

δίως διελθὼν, ᾿Αδάνης ἐπέδη, καὶ χρατεῖ τῆς Ταρσοῦ, καὶ περὶ 

τῆς ὅλης μάχεται ᾿Αρμενίας" ὅθεν πῇ μὲν ὁμολογίᾳ χειρού- 

μένος τὰ τῶν φρουρίων δυσάλωτα, πῇ δὲ καὶ διὰ μάχης αὐ- 

τὰ παραλαμθάνων, ἐγχρατὴς ἁπάσης τῆς χώρας γίνετα'. ᾿᾽Ἐπι- 

στὰς δὲ καὶ τῷ Βαχᾷ πολίσματι, ἐπεὶ μὴ προσήρχοντο οἱ ἐντὸς, 

ἀλλ᾽ ἀνθίσταντο, περιχυχλοῖ τοῦτο παντὶ τῷ στρατῷ, μηδόλως 

ἄν ἐχεῖθεν ἀποτχηνῶσαι ἰσχυριζόμενος, εἰ μὴ τούτου γένοιτο 
, 

ἐγχρατῆς, καταλέγων ὅσα μὲν εὑρήσουσιν ἀγαθὰ οἱ πολιορκού- 

μενοι προσελθόντες, ὅσων δὲ χαχῶν ἐν πείρᾳ κατασταῖεν ἀφηνιά- 

ζοντες᾿" ἐχεῖνοι δὲ πρὸς πάντα ἦσαν ὡσεὶ κωφοὶ, ἀχκατάπληκτοι 

δ τὑενοὶ πάντες, μάλιστα δέ τις Κωνσταντίνω (516) γένους 

τῶν πρώτων ἐν ᾿Αρμενίοις καὶ τῶν πολλῶν διαφέρων χειρὸς γεν- 

γαιότητι " οὐ γὰρ μόνον τὸ ἐνοικοῦν πλῆθος εἰς πόλεμον παρεθάρ- 

ῦνεν, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πέτρας ἐπὶ τοῦ γηλόφου μεθ᾽ ὅπλων φχαινό- 
Α 

κενὸς, ἐφ᾽ οὗπερ ἡ τ φύσις τὴν πέτραν ἀνέδωχεν, ἡ δὲ τέχνη 

τείχεσι περιέλαθεν, ὕθρεσι τὸν βασιλέα ἔπλυνεν ὁ κατάρατος. 

βασιλεὺς μὲν οὖν συλλαθεῖν τὸν βάρόθαρον ὑδριστὴν ἤθελε, 

χαὶ δίκας λαθεῖν, ὁ δὲ τῇ ἰδίᾳ πεποιθὼς ρώμῃ, καὶ τῷ ὃρχ- 

στηρίῳ τῆς φύσεως, καὶ τὴν τοῦ βασιλέως κατεμωχᾶτο χαὶ 

ἐλοιδόρει παράταξιν, καὶ προεχαλεῖτο πρὸς συμπλοχὴν τὸν βου- 

λόμενον. ᾿Αμέλει καὶ βασιλεὺς ἐπιτάττει. τοῖς ταξιάρχαις ἀν- 

τιστῆσα: τῷ ᾿Αρμενίῳ ἀντίμαχον ἱκανὸν. Ὡς οὖν Εὐστράτιός 
' 
Ι 
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τις ἐκ τοῦ τῶν Μακεδόνων ἐπεχρίθη τάγματος, ἀσπὶς αὐτῷ 

ἀνδρομιήκης καὶ σπάθη νεόσμηκτος ἐγχειρίζεται" οὕτω δ᾽ ὁπλι- 

σθεὶς ὁ Εὐστράτιος, τῶν Ῥωμαίων ἀποδραμὼν, καὶ πρὸς τὰ τοῦ 

γηλόφου ἐπιστὰς ἄχρα, τὸν ᾿Αρμένιον προσεκαλεῖτο πρὸς μό- 

χὴν. Ὁ δὲ Κωνσταντῖνος εἰς οἰχείαν ὕόριν τὰ τοῦ Μαχεδόνος 

λογισάμενος ρήματα, ἐπιδραμὼν ὡς εἶχεν ὡπλισμένος, τῷ Εὐ- 

στρατίῳ προσρήγνυται, ἀσπίδα προθεθλημένος λευχὴν σταυριχὸν 

περὶ τὸ μέσον ἔχουσαν χάραγμα, χαὶ ξῖφος χατέχων ἐν τῇ 

χειρὶ, καὶ οὐ διελίμπανεν ἐπὶ εὐθείας τε καὶ ἐγκαρσίως χατὰ 

τῆς ἀσπίδος πλήττων τὸν Μαχεδόνα, θράσει ἀλόγῳ χρώμενος, 

χαὶ ἦν προσδόκιμος μέγα τι καχὸν ἐργάσασθαι τὸν ἀντίμαχον", 

χαὶ βασιλεὺς δὲ αὐτὸς παντάπασιν ἀπεγνώκει τῶν χρηστοτέρων 

ἐλπίδων. ᾿Αλλὰ καὶ τοιῷδε ὁρμήματι τοῦ Κωνσταντίνου ἐπει- 

σπεσόντος, οἱ Ῥωμαῖοι ὑπήλειφον φωναῖς τὸν Εὐστράτιον" ὁ 

δὲ, πολλάχις ἀποτείνας τὴν χεῖοα καὶ δόχησιν παρασχὼν ὡς 

πλήξειε τὸν ἀντίπαλον, ὑπεστέλλετο πάλιν ὀψὲ δέ ποτε με- 

τὰ πολλὴν τοῦ ξίφους κίνησιν ἄπραχτον τὴν χεῖρα κατενεγχὼν 

ὁ Εὐστράτιος, διχῇ τὸν Κωνσταντίνου θυρεὸν διαιρεῖ. Καὶ πρὸς 

τοῦτο Ρωμαῖοι μὲν ἐπηλάλαξαν, ὁ δ᾽ ̓ Αρμένιος τὸ ὅπλον ἀπο- 

ὀαλὼν, ποσὶ τὸν σωτηρίαν ἐπρίχτο, ἐπανυδραμὼν εἰς τὸ γή- 

λοφὸν ὡς τὸν περὶ ψυχῆς τρέχων | τοῦ δὲ λοιποῦ χατὰ χώ-φ, 

ρχν μένων, οὔτε Ρωμαίων χατεφρυάττετο, οὔτε πρὸς ὕθδρεις 

ἐχώρει, χαὶ βλχοφημίας κατὰ τοῦ βασιλέως ἀπέπτυεν. Ἔρω- 

τηθεὶς δὲ πρὸς τοῦ βασιλέως ὁ Μακεδὼν, ὅ, τι δρῶν τὴν χεῖρα 

πολλάκις ἀνέτεινε, τὸ δὲ ξίφος ἅπαξ χατήνεγχε, σχοπὸν αὐτῷ 

ἔφησεν εἶναι μιᾷ πληγῇ τήν τε ἀσπίδα χαὶ τὸν ᾿Αρμένιον δις., 

λεῖν΄ ὡς δὲ ὁ ᾿Αρμένιος οὐκ ἐν χρῷ ταύτην χατεῖχεν, ἀλλὰ 

πολὺ τοῦ σώματος ἀφεστῶσαν, ἔγνω δεῖν μὴ βραδύνειν, ἀλλὰ 

τοῦ ὅπλου χατενεγκχεῖν πρῶτον, εἶθ᾽ οὕτως τὸν πολέμιον ἄοπλον 

μετελθεῖν. Θαυμάσας τοίνυν ἐπὶ τούτοις ὁ βασιλεὺς, δωρεαῖς 

μεγίσταις ἠμείψατο τὸν Εὐστράτιον. 
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Οὐ πολλαὶ δὲ ἡμέραι παρῆλθον, καὶ ὑποχύπτε: τῷ βασιλεῖ 

χαὶ τοῦτο τὸ φρούριον, καὶ ὁ Κωνσταντῖνος συλληφθεὶς ἀπά- 

γεται δορυάλωτος, σιδήρῳ τοὺς πόδας ἀστοχλισθεὶς, καὶ ναῦς 

τριήρης τοῦτον εἰσδέχεται, ἥτις χαὶ διαχομίσαι ἤμελλε δεσμώ- 

τὴν τοῦτον εἰς Βυζάντιον" ὁ δὲ, τολμηρὸς ὧν χαὶ θερμουργὸς, 

τοὶς φύλαξιν αὐτοῦ νυχτὸς ἐπιθέμενος, χαὶ πλείστους διαχει- 

ρισάμενος, καὶ τῶν δεσμῶν ὑπὸ τῶν θεραπόντων ἀνεθεὶς, φυ- 

γὰς οἴχεται: ἀλλ οὔπω νεωτέροις ἐπιχειρήσας πράγμασι, συ- 

σχεθεὶς αὖθις, χαταπροδίδοται βασιλεῖ. 

Οἱ δὲ χατὰ τὴν ᾿Ανάζαρθον ἀγῶνες τοῦ βασιλέως χαὶ τὰ 

πρὸς ἅλωσιν αὐτῆς στρατηγικὰ χαὶ ἀρεῖχὰ χατορθώματα χαὶ 

ἐπιχειρήματα, τίνα μὴ πρὸς θαῦμα χαὶ ἔχπληξιν ὡς εἰχὸς χι- 

νήσειεν; Ἡ γὰρ πόλις αὕτη πολυάνθρωπος οὖσα χαὶ τείχη προ- 

δεθλημένη ὀχυρά τε χαὶ δύσμαχα, τότε μᾶλλον ἀσφαλεστέρα 

γεγένηται, πολλῶν εἰς αὐτὴν συνδραμόντων ὁπλοφόρων χρατί- 

στῶν ἀνδρῶν. Βασιλεὺς μὲν οὖν μέρος τι τῆς αὐτοῦ στρατιᾶς 

ἀπέστειλεν εἰς αὐτὴν, καὶ τοῦτο Πέρσαις συντεταγμένον, οὃς 

ἐκ τῆς Γαγγρῶν ἁλώσεως ἑχυτῷ περιεποιήσατο, πεῖραν λαθεῖν 

ἐντεῦθεν τῆς τῶν ᾿Αρμενίων γνώμης βουλόμενος. Οἱ δὲ πρὸς 

μόνην τὴν τοῦ στρατοῦ θέχν θυμῷ ὑπερζέσαντες, τὰς πύλας 

ἀναχλίναντες χατὰ τούτων ἐξέδραμον, χαὶ συμθολῆς γενομέ- 

γῆς, ἡττῶσι τοὺς Πέρσας, καὶ νῶτα στρέψαντας ἐπὶ πλεῖστον 

᾿χαταδιώχουσι" συστάντων δὲ τῶν φευγόντων, οἷχ βεθοηθηχότων 

αὐτοῖς χαὶ Ρωμαίων, ἡ μάχη παλίνατροφος γίνεται, καὶ εἰς τὴν 

πόλιν ἐγχλείονται οἱ ᾿Αρμένιοι. Μικρῷ δὲ ὕστερον καὶ τοῖς τεί- 

χεσιν αἱ μηχαναὶ προσάγονται, καὶ λίθοι ἐκσφενδονῶνται, καὶ 

τὰ τείχη βάλλουσιν. ᾿Αλλὰ χαὶ οἱ βάρθαροι, οὐκ ἠρέμουν ἀπὸ 

δὲ τῶν τειχῶν πετροθόλα στήσαντες μηχανήματα, ἠχόντιζον 

εἰς τὸ στράτευμα, καὶ σιδήρια σπινθηραχίζοντα ἐξετίνασσον, 
ὙΦ ῇῷ 

χαὶ τοὺς Ῥωμαίους ἐλύπουν ἔπειτα χαὶ ἑχυτοὺς ὑποθήξαντε:, 

ἐξιόντες ἐμπιπρῶσι τὰς ἑλεπόλει:, ὕλην εὐέξαπτον εὑρόντες τὰ 
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ὶ , “ Ν Α , Ἁ 

ἐκ δονάχων πλέγματα, ἅ πρὸς τὰ μηχανήματα φυλαχὴν προε- 

τέθησαν. Τὰ δ᾽ ἐπὶ τούτοις χαγχασμοὶ τῶν βαρθάρων, καὶ 
ι Ἁ ὔ ᾿ “- , ᾿ - 4 “ 

γλευασμοὶ κατὰ Ρωμαίων καὶ τοῦ βχσιλεως αὐτοῦ, χαὶ λῆροι λ ὰ ᾿ ν 
υακροὶ. ᾿Ανοχῆς δὲ γενομένης, καὶ τῆς μάχης ληξάσης ἐπὶ 

βραχὺ, τὰ πετροθόλα ἐπισχευάζονται ὄργανα, καὶ τὰ τούτων 

εἰς φυλαχὴν ἐκ πηλίνων πλίνθων συντίθενται, καὶ οὕτω τῇ 

ἑξῆς τὰ τείχη ἐτύπτετο, καὶ τὰ ἐχπυρούμενα σιδήρια παρὰ 

ὧν ᾿Αρμενίων χαὶ κατὰ τῶν πετροδόλων ἐπαφιέμενα κατ᾽ οὐ- 

ν τι ἐλυμαίνοντο. Ὅθεν καὶ κατὰ πολλὰ μέρη διαρράγέντος Ο ἡ (- 

τοῦ περιθόλου τῆς πόλεως, εὐέφοδα τὰ ἔνδον γίνονται, καὶ τὸ 

πρὶν ἀναιδὲς χαὶ ἀγέρωχον ὑποκλίνει τῷ βασιλεῖ, καὶ τὴν πό- 

λιν ᾿Ανάζαρθον ἀνάγκῃ καὶ βίᾳ, ἀλλ᾽ οὐ γνώμῃ αὐτῷ παραδί- 

δωσιν. Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ παρακείμενα τῇ πόλει ταὐτῃ φρού. 

ο'α ὁ βασιλεὺς μετελθὼν, εἰς τὴν Κοίλην Συρίαν ἄπεισι, καὶ 

τὴν χαλλίπολιν ᾿Αντιόχειαν εἰσιὼν, ὑπτίαις χερσὶ παρὰ τοῦ 

πρίγχηπος Ῥαϊμούνδου χαὶ τοῦ πλήθους παντὸς τῶν ἀστῶν 

ὑποδέχεται. 

Ἐφ᾽ ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις [ τῇ πόλει ἐνδιατρίψας, καὶ λίζιον φ', 

ἑχυτῷ τὸν πρίγκιπα ἀποδείξας, καὶ τὸν ρος χόμητα ἔ- β 

νὼ προσθαλεῖν, καὶ ταῖς περὶ τὴν ᾿Αντιόχου παρὰ τῶν ᾿Αγαρὴ 

νῶν χατεχομέναις τῶν Σύρων καὶ Φοινίκων πόλεσι. Τοίνυν καὶ β 
“ τῷ ποταμῷ πλησιάσας Εὐφράτῃ, ἀφιχνεῖται εἴς τι πολίχνιον 

Πιζὰ ἐγχωρίως καλούμενον, ἔνθα χαὶ πολλὴν ἐνδειξε: μένων τῶν 

πολεμίων περὶ τὴν συμθολὴν γενναιότητα, ὑπονοστεῖ τὸ Ρω- 

μαϊκον, καὶ μέχρι τινὸς χαταδίωξις γίνεται. Ἀετ᾽ οὐ πολὺ δ᾽ 

ἐγγὺς τοῦ βασιλέως φανέντος, πολλοὶ τῶν περὶ αὐτὸν τοῖς ἀν- 

τιπάλοις συμθάλλουσιν" οἱ δὲ μὴ ἐνεγχόντες τὴν τῶν Ρωμαίων 

φορὰν, τειχῶν εἴσω συγκλείονται" τεῖχος γὰρ καὶ περίτειχος 

ὑπὴν τῷ πολίσματι, χαὶ βαθεῖα τάφρος περιεζώννυεν, ἐν μέρει 

δὲ χαὶ λίθος αὐτοφυὴς χατωχύρου. Πολλὰ γοῦν τῶν πυργω- 

μάτων ταῖς τῶν λιθίνων γιφάσι χαταπεσόντα, χαὶ τὸ φρόνημα 
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τῶν ἐντὸς ᾿Αγαρηνῶν συγχαθεῖλε τῷ βασιλεῖ τὰς χεῖρας προ- 

τείνοντες, τῶν ἐνόντων ἁπάντων, τὴν ζωὴν αὐτῶν ἀνταλλάτ- 

τονται. 

Ἔκ δὲ τούτου μοῖραν διαφεὶς τοῦ στρατεύματος χατὰ τῶν 

ἐπέχεινα Εὐφράτου πόλεων καὶ φρουρίων, πλῆθος λαφύρων συ- 

γέλεξε, χαὶ τὸ Πιζὰ τῷ τῆς Ἐδέσης δωρησάμενος χόμητι, τῷ 

Βίυπετζ παραλλάξας ὡς εὐχαταγώνιστον, κἀπὶ πεδίου χείμε- 

γον, χατὰ τοῦ Χάλεπ χαὶ τοῦ Φέρεπ ἐξώρμησε, τοῦτο αἰτη- 

σαμένου τοῦ τῆς ᾿Αντιοχείας πρίγκιπος, ἐπεὶ καὶ οὗτος τῷ 

βασιλεῖ συνεστράτευεν. ᾿Επιστὰς δὲ τῷ Χάλεπ, τοῦτο δὲ ἐστιν 

ἡ πάλαι περίφημος Βέρροια, ὁρᾷ πολυάνθρωπον πόλιν Χλεῖστον 

ἔχουσαν ἔνδον ὁπλιτικὸν, οἵ χαὶ ἐξελθόντες μετὰ ρύμης τοῖς 
περὶ τὸν βασιλέαχ Ῥωμαίοις συμπλέχονται" τὸ δ᾽ ἧττον ἀπε- 

νεγχάμενοι, τὸν περίοολον εἰσῆλθον. Οὐχ ἅπαξ δὲ ἀλλὰ χαὶ 

πολλάκις ἐπιδρομὰς θέμενοι, κατ᾽ οὐδεμίαν χἄν τὸ ἶσον, ἀλλὰ 

τὸ ἧττον ἐν πόσαις ἐχτήσαντο᾽ ἐνίοτε δὲ καὶ βασιλεῖ περιόντι 

τὴν πόλιν χαὶ κατασχοποῦντι τὸ τεῖχος δὶ ἑκηθόλων ἐπιόου- 

λεύσαντες, ἀπέτυχον τοῦ σχοποῦ. Οὐδὲν οὖν δράσειν ἐξ ἐφόδου 

δυνάμενος διὰ τὴν τῶν τειχῶν τῆς πόλεως ὀχυρότητα, καὶ τὴν 

ἔνδον εὔϊππον χαὶ εὔοπλον στρατιὰν, οὐχ ἧττον δὲ καὶ διὰ τὸ 
ῸὋ» 5 Α Ω ἠὃ ᾿ ᾿Ὶ Ἁ δέν τῇ ε 

ἐπιλιπεῖν τὰ ἐφοῦια, χαί τὴν πυρὸς χαὶ ὕδατος ὑποσπάνισιν, 

ἐχεῖθεν μεθίσταται, χαὶ τὸ Φέρεπ ἐξ ἐφόδου παραστησάμενος, 

χαὶ τοῦτο κόμητί τινι τῆς ᾿Αντιοχέων πόλεως ἀποχαρισάμενος, 

πρὸς ἑτέραν πόλιν μεταχωρεῖ, Καφαρδὰ λεγομένην, μεγίστης 
ὴ 

χώρας παραχαθημένην καὶ οὐχ ἐλάχιστα φρούρια περὶ αὐτὴν 

ἔχουσαν, ἔτι δὲ χαὶ στερρότητι τειχέων χομπάζουσαν. ᾿Αλλὰ 

καὶ ταύτην διὰ ταχέος χειρωσάμενος μεταθαίνει πρὸς ἕτερα, 

χαὶ τῆς πρὸς τὸ Ζέθερ πορείας ἁπτόμενος, στρατοπεδεύει περὶ 

τὸ Νίστριον, πόλις δὲ χαὶ τοῦτο τῆς Μέσης τῶν ποταμῶν. Ὁδοῦ 

δὲ πάρεργον καὶ τούτου διαφθαρέντος; καὶ τοῖς στρατιώταις 
ὰ θέ Γ 1 , “λ “», , ν θῷ Ὑ αν, τ 4 

φε δντος, χα τουτῶν μα ιστὰ τοῖς χὰ “ἄυσων νῴφ ων χαι 
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ἑάλω, ἐχεῖθεν ἀπαναστὰς τῷ Σέζερ πρόσεισιν. Οἱ δ᾽ ἐχ τοῦ 
ἄστεος τοῦδε χαὶ τῶν πέριξ σατραπῶν συνελθόντων, πλείστους 

συνηθροικότες προσυπήντων τὸν ἐκεῖσε ποταμὸν διχοάντες" ἀλ- 

λὰ χαὶ ἐκ χαλάμων προδεθλημένοι δόρατα, τοῖς τοῦ βασιλέως 

συμπλέχονται, χαὶ τὴν νίχην οἱ τοῦ βασιλέως ἀποφέρονται " 

ὅθεν οἱ μὲν τῶν πολεμίων κατὰ τοῦ ὕδατος καταδύονται, οἱ 

δὲ χαὶ τοῖς δόρασι χατασφάττονται, τὰ ἐχ χαλάμων αὐτῶν 

δοράτια χαλαμίνην ὄντως ἐπεγνωχότες ἐπικουρίαν. ᾿Εντεῦθεν 

εἰς τὴν πόλιν ἀποχλεισθέντες, οὐκέτι ἐτόλμων ἐπεξελθεῖν - ἐκ 

δὲ τῶν γηΐνων ὀρόφων προφαινόμενοι Ῥωμαίδις ἀντεφέροντο, 

τὴν ἑαυτῶν χώραν ἐάσαντες ἀδεῶς ληΐζεσθαι, καὶ χειροῦσθαι 

τὰ φρούρια, Οὕτω δὲ τούτων πραττόντων, ὁ βασιλεὺς τὰς φά- 

λαγγας κατὰ γένος συντάξας, ὡς μίαν ἐνορᾶσθαι μοῖραν τῶν 

Μαχεδόνων, ἑτέραν τε ἐκ Κελτῶν, χαὶ ἄλλην τὸ Σκυθιχὸν, ἔτι 

δὲ χαὶ τὸ ἐκ Περσῶν προσχωρῆσαν Ῥωμαίοις κατὰ πολέμους 

τοὺς πρότερον, τῶν στρατευμάτων διαφόρους προφαινόντων τὰς 

ἐφοπλίσεις, φόῤῳ ληφθὲν τὸ πολέμιον, τὸν ἐχτὸς τῆς πόλεως 

περίοολον καταλεῖψαν, ἐπὶ τὸν ἔνδον μεθίσταται. Ἐπὶ πολλαῖς 

οὖν ἡμέραις ἀρεϊκαὶ συνέόαινον συμπλοκαί, καὶ πεῖραι, καὶ δια- 

μάχα!, καὶ μονομαχίαι, καὶ τῶν ἀρίστων φυγαὶ καὶ ὑποχω- 

ρήσεις, καὶ χαταδιώζεις ἐξ ἑκατέρων. ᾿Αλλὰ, εἰ τὰ Ρωμαίων 

ἐπικρατέστερα χατεφαίνετο, τὸ δὲ τῶν ἐναντίων χἄν ἔπιπτεν, 
Ὡ« “ὔ » ΩΣ “- ν᾽ “-“΄ “- 

ὅμως ἔμενεν ἔτι ἐκρόάδαντον, ὑπὲρ ψυχῶν αὐτῶν, καὶ γυναικῶν 
5 χαὶ τέχνων χαὶ πολλοῦ πλούτου μαχόμενον. Καὶ τάχ᾽ ἄν ἥλω [φ’ ὅ' 

ς , 51 ἢ ᾿ , τω 5..τῷ -" 7, δ , 
χαὶ ἡ πόλις αὐτὴ, καὶ χλέος Ρωμαῖοι ἐπὶ τῇ ταὐτης χειρώσει 

ἐκτήσαντο, εἰ μὴ ἀγγελίαι τινὲς ἐκεῖθεν χαὶ ἄχοντα τὸν βα- 

σιλέα μεθείλχυσαν, αἵ τὴν Ἔδεσσαν ἔλεγον χυχλωθῆναι παρὰ 

Περσῶν, καὶ κινδυνεύειν, μὴ βααιλέως αὐτῇ βοηθήσαντος. 
ῸΣ ἘΞ ΔΝ “ ὔ Ἂ ω ἕω 

Οὐχοῦν ἐχ τῶν πολιορκουμένων δῶρα ὑξγαλοπρεπὴ χομι- 

σάμενος ἐξ ὕλης τιμίας, καὶ ἵππους ἐριαύχενας, καὶ νήματα 
7 “ ᾿ ᾿ ᾽ ὅ ἣ Α δὲ , συνυφασμένα χρυσῷ, καὶ τράπεζαν ἀξιοθέατον,. πρὸ δὲ τούτων 
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σταυρὸν εἰς χεῖρας δεξάμενος λυχνίτῃ λίθῳ χεχολλημένον, ἐν 

ᾧπερ αὐτοφυῶς ἡ τέχνη διύφανε γράμματα εἰς χάλλος τοῦ 

θείου εἰκάσματος καὶ ὀφθαλμῶν τρυφὴν, λύει τὴν πολιορχίαν 

τῆς πρὸς ᾿Αντιόχειαν ἐφαψάμενος. Ἔφασχον δὲ οἱ χατὰ τὸ 

Σέζερ Σαραχηνοὶ ταῦτα χτήσασθαι τοὺς προγόνους αὐτῶν, ἡνί- 

χα Ῥωμανὸν τὸν Διογένην τὸν βασιλέα εἷλον, καὶ τὴν βασί- 

λειον σχηνὴν ἐσκύλευσαν κεχρατηχότες τοῦ χάραχος. 

Ἔν δὲ τῇ ἐκ τοῦ Σέζερ βασιλέως ἀπάρσει, ἐπιτίθενται τὰ 

τοῦ Ζακῇ καί τινων ἄλλων Περσιχὰ στρατεύματα τῇ τῶν ἵπ- 

πὼν ὠκύτητι χαὶ τῇ βχρθαρικῇ τόλμῃ θαρροῦντα " ἀλλὰ τῶν 

ἐλπίδων ἀποτυχόντα, οὐ μόνον οὐδὲν γενναῖον εἰργάσαντο, ἀλ- 

λὰ καὶ δύο τῶν ἡγεμόνων ζωγρίας προσαπεθάλοντο, τὸν υἱὸν 

τοῦ ᾿Ατάπαχα, χαὶ τὸν ὁμαίμονα τὸν Σαμούχ. 

Εἰσιὼν δὲ ὁ βασιλεὺς τὴν ᾿Αντιοχείας μεγαλόπολιν, τὸ ἀ- 

στικὸν πλῆθος οὕτως ἑαυτοῦ ἀνηρτήσατο, ὡς μεθ᾽ ἱερῶν εἰκό- 

νων χαὶ πλείττης φιλοχαλίας λαμπρὰν ἐκείνῳ πάντας σχεδιά- 

σαι τὸν εἰσιτήριον. Ἔκ δὲ ταύτης μετὰ φωνῶν αἰνεσίμων εἰς 

τὰ τῆς Κιλικίας ὅρια παραδαλὼν, ἐχεῖθεν τῆς πρὸς τὸ Βυζάν- 

τιον ἅπτεται, κατὰ τάξιν προϊών. 

Στέλλει οὖν κατὰ τῶν ᾿Ικονιέίων Περσῶν ἀπάμοιράν τινα 

τοῦ στρατεύματος" οὗτοι γὰρ, ὁπότε τῆς Συρίας ἐπέδαινεν, ἐκχ- 

δρομὰς χατὰ Ρωμαίων εἰργάσαντο, χρησάμενοι τῷ καιρῷ πρὸς 

ἐπίθεσιν, Τοίνυν καὶ τῶν δυσμενῶν περιγενόμενος, ἔχειρε τὴν 

πολεμίαν, ἅλωσιν ἀνθρώπων καὶ ζώων ἀπέλασιν ἐργασάμενος. 

Τοιοῦτοι μὲν οἱ πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον ἀγῶνες τοῦ Ἰωάννου 

δι ἐχστρατείας μιᾶς, πᾶσαν γλῶσσαν καὶ γνώμην εἰς ἑχυτοὺς 

ἐφελχύσαντες᾽" ἐν ἢ καὶ τριετὴς χρόνος τούτῳ διήνυστο. 

Τότε κατήλλακται τῷ βασιλεῖ χαὶ ὁ αὐτάδελφος Ἰσαά- 

χιος ὁ σεθαστοχράτωρ, ὃν ὁ λόγος φθάσας εἴρηκε συνάρασθαι 

τούτῳ εἰς τὴν τῆς θασιλείας κατάσχεσιν, συνέκδημον καὶ συμ.- 

πλανήτην ἔχων καὶ τὸν τῶν παίδων πρωτότοχον Ἰωάννην" ἀ- 
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νὴρ οὗτος ἀρεϊχὸς, χαὶ τὰ πάντα τὴν σωματιχὴν διαρτίαν κα- 

λὸς, ὃς καὶ πλείστοις ἄλλοις προσμίξας ἔθνεσι χαὶ τῷ τῶν 

Γχονιέων δὲ σατραπεύοντι, ἤθελε μὲν χώραις ἐπιθέσθαι Ῥωμαϊ- 

χαῖς καὶ ἀντικεῖσθαι τῷ βασιλεῖ, χρημάτων δὲ ἀπορῶν, χαὶ 

τὸν βασιλέα δὲ ἐν πᾶσιν ὁρῶν εὐοδούμενον, οὐδένα εὕρισκε τῷ 

σχοπῷ τούτου συμθαίνοντα, μᾶλλον μὸν οὖν χαὶ πάντας εἶ- 

χεν ἀποπηδῶντας, καὶ τὴν ἐπιχείρησιν ἀποτρέποντας. “Ὅθεν 

μετὰ πολλὴν πλάνην, ὀψὲ χαὶ μόλις συνεὶς ὡς διαχενῆς τῆς 

συγγενείας ἀποδιΐσταται, πρὸς τὸν βασιλέα κατέφυγε. Καὶ ὁ 

βασιλεὺς ἀσμένως αὐτόν τε χαὶ τὸν υἱὸν παραδέχεται χαὶ τὸ 

οεἴ. Τὴ" δὲ Κωνσταντι- πρῴην φίλτρον ἀλώῤητον αὐτῷ συντὴς 
,ὔ “Ὁ 

νούπολιν σὺν αὐτῷ εἰσιὼν, οὐ πλέον ἐπὶ τῇ νίχῃ, ἢ ἐπὶ τῇ 
“ῳ 7 )ὕ , ς “- 

τοῦ χασιγνήτου ἐπανόδῳ ἡγαλλιᾶτο. 

Οὐχ ἐγχρονίσας δὲ τῷ Βυζαντίῳ, Περσῶν ἀκούσας ἔφοδον 
» Α Ν ᾽ὔ ’ ε Α ι δον 

ἐν τοῖς κατὰ τὸν Σχγγάριον τόποις, ὑπεριδὼν χαὶ καχεξίας, 

ὡς εἶχεν ἐξώρμησε κατ᾽ αὐτῶν. ὍΟθεν χαὶ τοὺς πολεμίους ἐχ- 

φοθήσας, χαὶ ἀγέλας θρεμμάτων ἐλάσας ἐκεῖθεν παντοδαπῶν, 

ἐπανῆλθεν εἰς τὸ Λοπάδιον. Μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ καὶ τῆς γυναι- 

χκωνίτιδος ἐξιούσης τῆς Κωνσταντίνου, ἐπεὶ προσχαρτερῶν ἦν 

ἐχεῖ, τὴν πόλιν τὴν ᾿Οχυρὰν ἐδείματο, τὴν τῶν πολέμων ἄ- 
᾽ Ν , 7 ᾽ὔ 

νεσιν εἰς τὸ συμφέρον Ῥωμαίοις διατιθείς. 

᾿Εμθραδύναι δὲ τῷ τόπῳ βουλόμενος, τὴν στρατιὰν ἀθρου- 

σθῆναι διεκελεύετο, καὶ συνήγετο χατὰ τὸν αὐτοῦ ὁρισμόν. 

Πλὴν βαρὺς ἔδοξε τῷ στρατῷ ὡς. οὐδέποτε, οἷχ καὶ μέτρα 

ἐχστρατείας εἰδὼς, ἐπιλαθόμενος ὡς τρίτον ἔτος ἐν τοῖς “Ἑῴοις 

διήνυσαν, καὶ τὸ πλέον ὅτι χαὶ πολλοὶ οὔπω ἔφθασαν τὰ οἴ- 

χοι προσόλέψαντες ἀπὸ Συρίας ἐπανιόντες, νόσῳ ἢ ἄλλαις βιω- 

τικαῖς περιστάσεσι κωλυόμενοι. Ὁ δὲ μὴ ἀγνοεῖν ἔχων τὸ 

τοῦ γογγυσμοῦ αἴτιον, τὸν οὐκ εἰδότα ἐπλάττετο, χαὶ ὅλως 

τῆς αὐτοῦ προθέσεως εἴχετο. 

Προθέμενος δὲ μετελθεῖν τοὺς κατὰ τὸ θέμα [ τῶν ᾿Αρ-φ-. 84 
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μενιαχῶν ἐπεισελθόντας βαροάρους, καὶ Κωνσταντῖνον τὸν Γα- 

βρᾶν χατασχεῖν, χρόνιον ἤδη πολὺν τὴν Τραπεζοῦντα ὑποποιη- 

σάμενον χαὶ τυραννιχῶς αὐτὴν διεξάγοντα, διὰ τῆς τῶν Πα- 

φλαγόνων τὴν πορείαν τίθησιν, ἀεὶ τῶν τοῦ τόπου παραλίων 
,ὔ ᾿ Ἷ ’ 7] 4 “ ͵7 " 

τόπων εχόμιενος, δύο τούτων ἔνξχεν, τοῦ τε πορίζεσθαι εχ. τῆς 

οἰκείας χώρας τὴν στρχτιὰν τὰ βιώσιμα, χαὶ εἰ δεήσει πολε- 

ὑεῖν, κατὰ μίαν ἔχειν αὐτὸν ἐπικείμενον τὸν πολέμιον, καὶ 

υὴἣ ἐξ ἑκατέρων μερῶν. Ἦν γὰρ ὁ τῆς Καισαρείας τότε κρα- 

τῶν Μουχούμετ, περὶ οὗ καὶ προείπομεν, πλείστην περιδεύλη- 

μένος ἰσχύν: μέρος τε τῆς ᾿Ιθηρίας ὑπαγαγόμενος καὶ τῆς τῶν 

ποταμῶν Μέσης ἔνια παραστησάμενος, τὸ μὲν ἄνωθεν γένος ἐκ 

τῶν ᾿Αρσακίδων ἕλκων, τὸ δὲ προσεχὲς ἐκ τῶν 'Γανισμανίων 

χκαταγόμενος" ἦσαν δ᾽ οὗτοι τολμητίαι χαὶ ἀριστεῖς, καὶ τῶν 

χειρωσαμένων τὰς “Ἑῴας πόλεις Ῥωμαίων οἱ χράτιστοι. 

Ἔαρος μὲν οὖν ὑπολήγειν ἀρξαμένου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Λο- 

παδίου ἀποσχηνοῖ, τὴν δὲ θέρειον πᾶσαν ὥραν χαὶ τὸ μετό- 

πωρὸν ἐν τῇ πορείᾳ χατατριψάμενος, περὶ τροπὰς χειμερινὰς 

πόλει ἐναυλίζεται Ποντιχῇ τῇ Κιντῇ. Τῇ πολεμίᾳ δὲ ἔκχτο- 

τε προσθαλὼν, ἐν πολλοῖς ἐδυσπράγησεν ἔστι γάρ καὶ ἄλλως 

ἡ Καππαδοχῶν χώρα πᾶσα δυσχείμερος" τῷ γὰρ Εὐξείνῳ πα- 

ραχειμένη χαὶ πεδιάς ὁρωμένη, πανταχόθεν ἀποτόμοις ὄρεσι 

περιστεφομένη χαὶ ὑψηλοῖς, ἐχεῖθεν διὰ τῶν νεφελῶν τὴν χιό- 

να δέχεται χατὰ σωρείας καταφερομένην, ὡς εἰπεῖν τινα, μὴ 

νίφειν αὐτόθι, ἀλλ᾽ ἐξ ἁμαξῶν πεφοοτισμένων ἀποχενοῦσθαι 

τὴν χιόνα, χαὶ τὸ τῆς γῆς πρόσωπον ἐπειλύειν, ἐπὶ πήχεις 

οὔτι μετρίους ἐπιτιθεμένην, ὡς καὶ τοὺς παριόντας συγκαλύ- 

πτειν ἔσθ᾽ ὅτι αὐτοῖς ὑποζυγίοις, τάφον γεγενημένην τοῖς ἀ- 

θλίοις ἀπρόοπτον᾽" οἱ δ᾽ ἐνοιχοῦντες ἐχεῖ τὴν γῆν ἀνορύττον- 

τες χαὶ χαταγωγὰς χαὶ σχηνώσεις οὕτω κατεργαζόμενοι, χαὶ 

τὰ χρειώδη ἀποτιθέμενοι, ὑπόγειοι διαζῶσι χαὶ ἐνδιαιτῶνται 

ἀπρόϊτοι ἕως ἂν ὁ χειμὼν παρέλθῃ καὶ ταχῇ ἡ χιών. ᾿Αλλὰ 
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χαὶ αἱ τοῦ βορέου δριμεῖαι πνοαὶ πολλοὺς ὡς βέλεμνα χῤυερὰ 

χαταστίζουσαι, τῷ ἅδῃ προπέμπουσιν, ἐκπνοὴς τὴν ἀναπνοὴν 

δυστυχήσαντας πρόφασιν. Τοιαύτη δύσχρατος καὶ δυσάερος καὶ 

ψυχεινὴ ἡ τῆς Καππαδοχίας περίχωρος" τότε δὲ χαὶ χειμῶ- 

νος ἐπιγενομένου ἀήθους, πολυτρόποις καχοῖς προσεπάλαισε " 

τά τε γὰρ χρειώδη σχεδὸν εἰς τέλος ἐξέλιπον, χαὶ τῶν ζώων 

τά τε σχευοφόρα καὶ τὰ πολεμιστήρια διεφθάρη " χάχ. τοῦτο 

τὸ πολέμιον ἀναθαρρῆσαν (ἡ γὰρ φήμη τὰ πάντα διήγγελλεν), 

ἐφόδοις ἐχρῆτο συχναῖς καὶ λῃστριχαῖς ἐπιθέσεσιν, ἐνίοτε δὲ 

χαὶ προδήλως συμπλεχόμενον τοῖς Ρωμαίοις, πολλοὺς αὐτῶν 

ἐλυμαίνετο. βασιλεὺς δὲ τὸ τῶν ἵππων μεθοδεύων ἀτύχημα, 

τὸ στράτευμα περιϊὼν τὰ χρείττω τῶν ὀχημάτων συνέλεγε, 

χαὶ ταῦτα τοῖς Ῥωμαίοις διδοὺς, ὁπόσοι χοντοφορεῖν ἐγίνω- 

σχον, μάλιστα δὲ τοῖς τῶν Λατίνων ἐπισταμένοις δεξιῶς χι- 

γεῖν δόρατα, ἀνθίστα τούτους τοῖς πολεμίοις καὶ παρεῖχε γεν- 

ναίως ἀντιμαχεῖν. Οἱ Πέρσαι δὲ μὴ ἔχοντες αὐτοὺς ἐνεγχεῖν 

πρὸς φυγὴν ἐτρέποντο. ἹἹκανῶς μὲν οὖν διὰ τοιῶνδε μεθόδων 

χαὶ τοῦ πολλοὺς τῶν πεζῶν σημαίας ἀνέχειν εἰς ἔμφασιν στρα- 

τοῦ πολλοῦ, τὴν τῶν Περσῶν ἀναστείλας φορὰν, ἐπὶ Νεοκαυ- 

σαρείας ἐθάδισε. Πολλαὶ δὲ μεταξὺ Ῥωμαίων καὶ Περσῶν γέ- 

γόνασι συμπλοχαί: χαὶ τῶν τοῦ βασιλέως υἱῶν ὁ νεώτερος, 

Μανουὴλ ὄνομα τούτῳ, δόρυ λαδὼν, τοῦ πατρὸς καὶ βασιλέως 

εἰδότος υηδὲν, τοῖς πολεμίοις συμπλέκεται" χαὶ τὸ ἔργον τοῦ- 

τὸ τοῦ Μανουὴλ παραθήγει τοὺς στρατιώτας χαὶ ὑπὲρ δύναμιν 

ἀγωνίσασθαι, τινῶν μὲν ἐς τὸν ὅμοιον ζῆλον διαναστάντων ὅ- 

σοι νεώτεροι, τῶν δ᾽ ἄλλων ἁπάντων δεισάντων περὶ τῷδε, καὶ 

χαριεῖσθαι τὰ μέγιστα οἰηθέντων τῷ βασιλεῖ, εἰ συναραμένων 

αὐτῶν, μηδαμῶς τι πρὸς τῶν πολεμίων γένοιτο ἀηδές. ᾿Αλλὰ 

τότε μὲν ὁ πατὴρ ἐπαίνοις τὸν παῖδα προδήλως ἠμείψατο, 

τὴν δὲ σχηνὴν εἰσιὼν διὰ λίγου ἔτυψεν, ὡς θρασύτερον ἢ εὐ- 

τολμότερον αὐτοῦ μὴ ἐπιτρέψαντος συμπλακέντα τοῖς ἐναντίοις. 
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Ἴσως δ᾽ ἂν καὶ τῆς Νεοκαισαρείας ὁ βασιλεὺς τότε ἐκρά- 

τῆσεν, εἰ μὴ ὁ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τοῦ σεθαστοχράτορος Ἰσαα- 

κίου υἱὸς ᾿Ιωάννης πρὸς τοὺς Πέρσας ἀπέδρασεν ἐξ αἰτίας τοιᾷσ- 

δε. Ἱππότην ἐπίσημον ἐξ ᾿Ιταλίας ἄνιππον ὁ βασιλεὺς θεα- 

σάμενος, χελεύει τῷ ἀνεψιῷ, πολλοὺς ἔχειν εἰδὼς ἵππους, τὸν 

ἵππον ᾧ ἐπῳχεῖτο δοῦναι τῷ Ἰταλῷ" ὁ δὲ, φρονηματίας ὧν 

"χαὶ ἀγέρωχος, ἀνθίστατο τῷ χελεύσματι |, χαὶ τὸν Λαξῖνον 

ἐξουθενῶν προεχαλεῖτο εἰς ἀντιμόάχησιν, ὡς εἰ νιχήσειεν ἀὐ- 

τὸν, καὶ τὸν ἵππὸν τούτου ἀποληψόμενον: ὅμως ὡς ἑώρα τὸν 

βασιλέα χινούμενον πρὸς ὀργὴν, τοῦ ἕππου ἀποδὰς, καὶ ἄκων 

δίδωσιν εἰς ἕτερον δ᾽ ἵππον ἐπιθὰς, καὶ δόρυ λαθὼν, θυμοῦ 

ἔμπλεως κατὰ τῆς τῶν πολεμίων παρατάξεως φέρεται, καὶ 

μικρὸν προδὰς, τὸ δόρυ ὀπίσω ἀπέστρεψε τῷ νώτῳ ἐπαναθέ- 

μενος, καὶ πρὸς Πέρσας αὐτόμολος γίνεται, τὸ κράνος τῆς χε- 

φαλῆς ἀφελόμενος. Δέχεται οὖν ἀσμένως τοῖς βχρύάροις, χαὶ 

ὡς πάλαι συνήθης ὅτε μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῖς συνδιῆγε, χαὶ 

ὡς τότε τὰ κατ᾽ αὐτοὺς ἀναρρώτων πράγματα. Ὃ ὃ αὐτὸς μι- 

χρῷ ὕστερον, καὶ τὸν χριδτιανισμὸν ἐξομοσάμενος, τὴν τοῦ Ἰ1- 

χονιέος σουλτάνου θυγατέρα ἐγήματο. Ὁ βασιλεὺς δὲ γενό- 

μενος ἔχθαμόος ἐπὶ τῷ συμοεδηχότι, οὐκ ἀγαθαῖς ἐλπίσι συ- 

νεταράττετο, οἰόμενος ὡς οὐδὲν ἄφθεγχτον ἐάσει ὁ ἀνεψιὸς 
τῷ ᾽ 9 » κἂ ὦ ἣ - 

“τοῖς Πέρσαις, ἀλλ᾽ ἀναγγελεῖ πάντα, τῶν ἵππων τὴν σπάνιν, 

τὴν τῶν βρωσίμων στέρησιν, καὶ πᾶν ἕτερον δυστύχημα τῶν 

Ῥωμαίων " διὸ χαὶ ὑποχλέπτων τὴν ἐπανάλυσιν, κατ᾽ ὀλίγον 

ἐχεῖθεν μεθίστατο. Πλὴν οὐδ᾽ οὕτω ποιῶν ἐλάνθανε τοὺς ἐχ- 

θροὺς, ἀλλὰ καὶ οὗτοι τοῖς τελευταίοις ἐπιχείμενοι τοῦ στρα- 

τεύματος, διενοχλοῦντες τοὺς ὄπισθεν ἑλχομένους ἐνέλιπον οὐ- 

δαμῶς. ᾿Αλλὰ τὴν παραλίχν φθάσας ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ ἀσφα- 

λεῖ χαθειστήχει, καὶ τὸ βάροαρον ἐδραπέτευσε. 

Τὸν μὲν οὖν ᾿Ιανουάριον μῆνα ἐκ τῶν τοιούτων χαμάτων 

πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἐπανῆλθεν" ἅμα δὲ ἔαρι πάλιν 
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Α Ἶ 

᾽ “« πρὸς τὸ περὶ τὸν Ρυνδαχὸν πόλισμα ἀφικνεῖται. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ 
ὺ θέρο Ἶ λύθ τς ᾿ κδ: - ΒΩ Ὑ τ ρος παρεληλύθει, καὶ ὁ χειμὼν ἤδη παρῆν, ἐπάνεισιν αὖ- 

θις εἰς τὸ Βυζάντιον, τῷ ψυχεινῷ τοῦ χαιροῦ ὑπενδούς. 
Υ «ὯΝ ΕΣ » ᾿ ᾽ ,ὕ 5» Τοῦ δὲ ἔαρος ἐπιστάντος ἔξεισι τῶν ἀνακτόρων, τὰς ἐξ 

᾽ ’ὔ 
᾽ὔ ὀσφύος προσειπὼν δαχρυρροούσας, χαὶ τὴν Φρυγίαν παρελθών, 

᾿Ὶ , ν᾿ κὰ -"» τὴν ᾿Αττάλου πόλιν χαταλαμθάνει, ἐν ἦ χαὶ χρονοτριθῆσαι 
͵ 

’ προέθετο, ὅπως τὰς πέριξ πόλεις καὶ χώρας πρὸς τὸ εὖ διά- 

θοιτο" ἤδη γὰρ ἔνιαι τούτων τοῖς Ῥούρχοις ὑπέχυψαν, ἐν οἷς 

ἣν χαὶ ἡ τοῦ Πουγγούση λεγομένη λίμνη, ἣ Γαζουρὸς πρότε- 

ρὸν ἐχαλεῖτο, εἰς μῆχος μέγιστον ἐκτεινομένη, χαὶ νήσους ἀ- 

νίσχουσα, τείχεσιν ἐν πολλοῖς ὀχυροῖς περιδεθλημένας. ὭὭκουν 

μὲν οὖν τὰς νήσους Ῥωμαῖοι, οἱ καὶ διὰ λέμοων χαὶ ἀκατίων 

τοῖς ἐν ᾿Ιχονίῳ Τούρχοις ἐπιμιγνύμενοι, οὐ μόνον τὴν πρὸς 

ἀλλήλους φιλίαν ἐχράτυναν, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐ- 

τῶν προσεσχήχασι, χαὶ ὡς ὁμόροις προστιθέμενοι Ῥωμαίους ὡς 

ἐχθροὺς ὑπεθλέποντο, καὶ τὸν βασιλέα χαχῶς ἔφασχον, ὑπο- 

χύψαι τοῖς αὐτοῦ θεσμοῖς πάμπαν ἀπαναινόμενοι. Ὁ δὲ με- 

θίστασθαι παρήνει τῆς λίμνης ὡς παλαιοῦ Ῥωμαίων κτήμα- 

τος, χαὶ προσχωρεῖν τοῖς Πέρσαις εἰ τοῦτο βούλοιντο" εἰ δὲ 

μὴ οὕτω πράξαιεν, οὐχ ἂν ἀνασχέσθαι ἔλεγεν, αὐτούς τε καὶ 

τὴν λίμνην ἀποξενοῦσθαι Ῥωμαίων ἐπὶ μαχρόν. Μὴ προχω- 

ρούντων δὲ τῶν λόγων, ἔργων πολεμίων ἥπτετο" ὅθεν χαὶ ἀ- 

λιάδας χαὶ ἀκάτια σχεδιάσας, καὶ ζεῦγμα διὰ τούτων ἐργα- 

σάμενος, τὰς ἑλεπόλεις ἄνωθεν ἔστησε, χαὶ τοῖς ἐπὶ τῶν νή- 

σὼν προσῆγεν ἐρύμασι" χαὶ ἴσχυσε μὲν χρατῆσαι αὐτῶν, πλὴν 

οὐδ᾽ οἱ Ρωμαῖοι ἀπαθεῖς χαχῶν ἐχεῖ κατὰ τὸν πόλεμον πάμ.- 

παν συνετηρήθησαν" ἐνίοτε δὲ καὶ τὴν λίμνην ἀνέμου διακι- 

νήσαντος, τῶν ὁλκάδων πολλαὶ παρηνέχθησαν, καὶ τὸν φόρτον 

διαφῆχαν τοῖς κύμασιν. 

Ἔν τοῖς καιροῖς τοῖσδε μετήλλαξε τὸν βίον καὶ ὁ πρωτό- 

τοχος τῶν παίδων τοῦ βασιλέω: ᾿Αλέξιος, ὃν “καὶ βασιλέα ἀ- 
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νχαγορεύσας τῶν παρασήμων πάντων τῆς βασιλείας μ. τέδωκε" 

τὸ δὲ εἶδος τῆς νόσου πυρετὸς λαῦρος τῇ κεφαλῇ ἐπιθέμενος. 

Αἰλλὰ χαὶ ὁ μετ᾽ αὐτὸν ᾿Ανδρόνικος βραχύ τι ἐπιθιοὺς, ὅσον 

ἐπικωκύσαι τῷ ἀδελφῷ, ἐξ ἀνθρώπων ἐγένετο. 

᾿ Ῥοιαύταις συμφοραῖς ἐγκύρσας ὃ βασιλεὺς, καὶ οἰωνοὺς ἀ- 

παισίους τοὺς τῶν φιλτάτων θανάτους δεξάμενος, ὅμως οὐδέν 

τι πέπονθε μαλθαχὸν, ἢ χαθυφῆχέ τι τῆς προθέσεως, ἢ ἐπα- 

νῆχεν εἰς τὸ Βυζάντιον, ἔτος ὁλόκληρον ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις 

διηγυχώς: ἀλλ᾽ ἐς Ἰσαυρίαν ἀφιγμένος, χαὶ τὸ ἐχεῖ “πρὸς πὸ 

δέον καταστησάμενος, τῆς πρὸς Συρίαν ὁδοῦ εἴχετο, ἐφεπόμε- 

νον ἔχων τὸν ὑστερότοκον παῖδα, τὸν Μανουήλ. Ἢν δὲ ἡ μὲν 

ὅ. πρόδηλος τῆς στρατείας πρόφασις [, ἡ τῆς ᾿Αρμενίας πρὸς τὸ 

χρεῖττον μεθάρμοσις, καὶ τῶν πόλεων καὶ φρουρίων, ὧν ἐγχρα- 

τὴς γέγονε πρότερον, βεθαία συνοχὴ χαὶ κατάστασις" ἡ δ᾽ ἀν- 

ἔχφορος πρὸς τὸ στράτευμα, αὕτη ἦν’ ἀεὶ ἔρωτα εἶχε συνά- 

ψαι τὴν ᾿Αντιόχου τῇ Κωνσταντίνου, χαὶ τοῖς ἐν Ἱερουσαλὴμ, 

τόποις ἐπιφοιτῆσαι, χαὶ προσχυνῆσαι τὸν ζωοποιὸν Τ᾿άφον, καὶ 

ἀναθήμασι κοσμῆσαι, καὶ ἀναχαθάραι τὸ κύκλῳ βάρδαρον. Ὅ- 

θεν χαὶ πᾶσαν μηχανὴν μετιὼν ἦν ὡς ἂν ὑπεχοσταῖεν τῆς Αν- 

τιοχείας ἑχόντες οἱ ᾿Ιταλοὶ, ἢ, εἰ μὴ οὗτοι πείθοιντο, ἠπίστα- 

το γὰρ τὸ τῶν Λατίνων ἀταπείνωτον φρόνημα, κἂν οἱ Κίλι- 

χες χαὶ Σύροι ἁπαξάπαντες τούτῳ προσέλθοιεν. Γράφει τοίνυν 

᾿ ποῖς ᾿Αντιοχεῦσι τὴν αὐτοῦ ἄφιξιν, καὶ μήπω τῶν ὁρίων ἐπι- 

βὰς τῆς Συρίας, πρεσθείαν ἐχεῖθεν ἐφειλκύσατο, ἀγαθὰς ἐλπί- 

δας ἐπὶ τοῖς μέλλουσιν ὑποθάλλουσαν. Ἐπεὶ δὲ τῇ ᾿Αντιο- 

χείᾳ προσήγγ'σεν, ἀλλοίους εὕρατο τὰς γνώμας τοὺς Ἰταλοὺς, 

τῆς φήμης προαγγειλάσης ὁπόσα ἐνδόμυχα χαὶ τῶν βασιλιχῶν 

χειλέων ἀπρόϊτα. Μὴ γοῦν ρᾳδίαν εὑρίσχων τὴν εἰς τὴν ᾿Αν- 

τιόχειαν πάροδον, ἀλλ ἔνορκον συγχωρουμένην τὴν εἰσέλευσιν, 

χαὶ ὡς εἴπερ εἰσελεύσεται πρὸς ἡμέρας προσχυνηθεὶς καὶ τι- 

μηθεὶς τὰ εἰκότα, πάλιν ἐξελεύσεται μηδέν τι καινουργήσας 
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ἐπὶ τοῖς χατ' αὐτὴν πράγμασιν ἤ τι μετακινήσας τῶν καθέ- 

στώτων ἐθῶν, ἀχθεσθεὶς ἐφ᾽ οἷς ἐξηπάτητο, τὴν μὲν εἴσοδον 

οὐ βιάζεται, τὸν μετὰ χριστιανῶν πόλεμον ἐκτρεπόμενος, τοῖς 

προαστείοις δὲ τῆς πόλεως χαταλύσας, ἐνδίδωσι τῇ στρατιᾷ 

ταῦτα χείρειν, χαὶ ἀπάγειν ἅπαν τὸ ἐν χερσὶν εὔληπτον᾽" καὶ 

ἦν ἐχ τοῦδε τοῦ παραγγέλμιατος, πρόφχσιν τὴν τῶν ἀναγκαίων 

ὑποσπάνισιν ἔχοντος, μηδὲ τὰ καρποφόρα τῶν δένδρων ἀσινῆ 

παρορώμενα, ἀλλὰ τῷ πυρὶ τῆς διαίτης παραδιδόμενα. 

Ἔν δὲ τούτοις ἀποπλήσας τὴν ἄμυναν, πρὺς τὰ τῶν Κι- 

λίκων παρέκλινεν ὅρια : ἐν εὐρυτάτῃ δὲ στρατοπεδευσάμενος 
6 “ »Ξ ᾽ 

οαινον, ἅπερ ἔ- φάραγγι, καθ᾽ ἣν ὄρη ἐπὶ πολὺ τοῦ ἀέρος ἀνέ 

λέγοντο πρὸς τῶν ἐχεῖ Φωλεοὶ Κοράχων, εἰς κυνηγέσιον ἔξει- 

σι, καὶ συὶ προσυπαντήσας, τὴν μὲν αἰχμὴν τῷ στέρνῳ τοῦ 

θηρίου ἐνείρησε, πλείονι δὲ ὠθισμῷ τοῦ συὸς χρησαμένου, χαὶ 

ὅλον τὸν σίδηρον εἰσδεξαμιένου ἐντὸς, ἡ κατέχουσα τὸ ἀκόν- 

τιον χεὶρ ὑποναρχᾷ, καὶ ὑπενδίδωσι πρὸς τὸ πολὺ τῆς τοῦ 

θηρὸς ἀντωθήσεως" κἀντεῦθεν τοῦ εὐθέος παρενεχθεῖσα, συμ.- 

πίπτει τῷ γωρυτῷ, ὃς περὶ τὸ πλευρὸν τοῦ βασιλέως ἐξήρ- 

τὴτο πλάγιος, ἔχων ἔνδον ἰοοόλα βέλεμνα ὅθεν τῆς φαρέτρας 

ἀνατραπείσης, ἕν τῶν ἐκεῖ βελῶν πλήττει τὸν βασιλέα κατὰ 

τὸ μέσον δέρμα τῶν ὑστάτων δαχτύλων τῆς χειρός. ᾿Αεὶ τοί- 

νυν τοῦ φαρμάκου νενομημένου τὰ ἔμπροσθεν, καὶ περὶ τὰ 

χαίρια παρενσχήψαντος καὶ ἀπονεχοοῦντος ταῦτα, μετὰ καιρὸν 

τοῦ βίου μεθίσταται. Τότε δ᾽ οὖν ὁ βασιλεὺς παρ᾽ οὐδὲν θέ- 

μένος τὴν πληγὴν ἐχδορᾶς ἐπιθέσει, τῆς τῶν ποδῶν ἀποσυρεί- 

σῆς πεδίλου, ἠκέσατο σφαλερῶς ἐντεῦθεν ἐθέλων ἐπισχεῖν τὸν 

ἰχῶρα τοῦ τραύματος. ᾿Επανελθὼν οὖν εἰς τὴν αὐτοῦ σκηνὴν 

πρὸς ἑσπέραν, καὶ ἀριστήσας, τὴν μὲν νύκτα ἐν ἀνέσει διήγα-. 

γε, τὴν δὲ μετὰ ταύτην ἡμέραν οἰδαίνειν ἀρξαμένου τοῦ τραύ- 

ματος, περιωδινίαις ἐδάλλετο, καὶ δείκνυσι τοῖς ἰατροῖς τὸ σὺ μ- 

βάν" οἱ δὲ τὸν τῆς χειρὸς ὄγκον ἰδόντες, χαὶ τὴν τῆς ἐχδο- 
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ρᾶς ἐπίθεσιν περιεργασάμενοι, ἀπήνεγκαν τῆς χειρὸς ὡς υμηδὲν 

ὠφελοῦσαν, ἀλλὰ χαὶ βλάπτουσαν, φαρμάχοις δ᾽ ἄλλοις ἐχρή- 

σαντο χαταλεαίνειν δυναμένοις τὰ τῶν τρχυμάτων φλεγμαί- 

γοντα" ἐπεὶ δ᾽ οὐδὲν ταῦτα πρὸς θεραπείαν ἑώρων συμοάλλον- 

τα, πρὸς χειρουργίαν ἐτράπησαν. Τμιηθέντος οὖν τοῦ οἰδήμα- 

πος, οὐδ᾽ οὕτως ὑπεχάλα τὸ νόσημα, ἀλλ ὅ τε ὄγκος χατὰ 

μικρὸν ἐπὶ μεῖζον ἤρετο, καὶ δακτύλους χαὶ καρπὸν χαὶ πα- 

λάμην, εἶτα χαὶ πῆχυν χαὶ βραχίονα ἐπενέμετο: χαὶ ὁ βασι- 

λεὺς τῶν χρηστοτέρων ἐλπίδων ἐξέπεσεν - ἀμέλει χαὶ τοῖς ἰα- 

τροῖς ἀποροῦσιν, ἔδοξε τὴν χεῖρα τοῦ βασιλέως ἀποτεμεῖν εἰς 

υἱηροῦ πάχος ἀνδρῴου αὐξηθεῖσαν τῇ φλεγμονῇ, κατ᾽ ἀμφίθο- 

Ὄν λον χαὶ τότε τοῦ πάσχοντος ἴχσιν. Ὁ βασιλεὺς δὲ! τὴν προ- 

τέραν τομὴν αἰτίαν τοῦ χαχοῦ λογιζόμενος, οὐδόλως τὸ λε- 

γόμενον παρεδέχετο, ἀλλ᾽ ἔκειτο κάμνων. ᾿Επιστάσης δὲ τῆς 

λαμπρᾶς ἡμέρας τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀνχοτάσεως, τῶν θείων μυστη- 

ρέων ἐν μεθέξει γίνεται, καὶ πρὸς τὸ δεῖπνον ἀναπεσὼν ἀνῆχε 

τοῖς εἰς αὐτὸν εἰσιέναι χαὶ δεηθῆναι βουλομένοις πᾶσι τὴν 

εἴσοδον: χαὶ τὴν ἐφεξῆς δὲ ἡμέραν τὸν αὐτὸν διαπραξάμενος 

τρόπον, ὑποθήχῃ τοῦ μεγάλου δομεστίκου ᾿Ιωάννου, καὶ τὰ 

παρατεθέντα βρώματα τοῖς παρεστῶσι διανειμάμενος, χαθ᾽ ἑαυ- 

τὸν ἰδιόσας περὶ τοῦ διαδόχου τῆς βασιλείας ἐσχέπτετο. Ὑε- 

τοῦ δὲ κατενεχθέντος ραγδαίου καὶ τῆς χοιλάδος χαταρρύτου 

φανείσης ἐφ᾽ ἣ ἐστρατοπεδεύετο, ἥ τε χλίνη τοῦ βασιλέως πρὸς 

τὸ χαθαρεῦον ἐφέρετο, χαὶ αὐτὸς ἐπὶ στόματος εἶχε τὸ φά- 

σχον οὑτωσὶ χρησμῴδημα, 

, Ῥόποις δ᾽ ἐν ὑγροῖς καὶ παρ᾽ ἐλπίδα πέσῃς. 

Τινὲς δὲ τῶν τὰς βχσιλιχὰς διασχοπουμένων διαδοχὰς καὶ τοῦ- 

τὸ ἔλεγον τελεσθῆναι τὸ λόγιον" 

Ὦ, πῶς γεννήσῃ βρῶμα δεινὸν χοράχων, 

πῇ μὲν εἰς τὰ μέλανα σιδήρια δι᾽ ὧν ὁ χαυτὴρ τῇ τοῦ βασιλέως 

χειρὶ, πῇ δὲ εἰς τὸ τῶν βουνῶν προσώνυμον ἐκλαμθάνοντες. 
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Ἐχχλησιάσας δ᾽ ἔπειτα τὸ συγγενὲς καὶ φίλιον καὶ ὅσον 

ἐν ὑπεροχαῖς τε χαὶ ἀξιώμασι, καὶ παραστησάμενος τὸν ὕστε- 

ρογενῇὴ παῖδα τὸν Μανουὴλ ἔλεξε τοιάδε" « Οὐχ ἐπ᾽ ἐλπίσι 

ταῖς ὁρωμιέναις, ἄνδοες Ρωμαῖοι, τὴν Συρίαν κατέλαδον, ἀλλὰ 

διενοούμην τῶν προτέρων ἔργα μείζονα καὶ πλείονα ἐργάσα- 
σθαι, χαὶ ἐντρυφῆσαι μὲν τοῖς περὶ τὸν Εὐφράτην χαλοῖς, καὶ 

Τίγριν ἰδέσθαι τὸν ποταμὸν, χαὶ τὰ ἐκεὶ πάντα τῇ τῶν Ρω- 

ναίων προσενῶσαι ἀρχῇ, Κίλικας χαὶ Σύρους καὶ ὅσοι τῆς "Α- 

γὰρ φυλῆς δούλους ἀπεργασάμενος, ἀναδραμεῖν δὲ καὶ πρὸς 

Παλαιστίνην ὅπου τὸ τῆς ἡμετέρας φύσεως πτῶμα ἀνήγειρεν 

ὁ Χριστὸς τὸν διὰ σταυροῦ καταδεξάμενος θάνατον, καὶ ἀναθῆ- 

ναι εἰς τὸ ὄρος Κυρίου τὸ τῆς Σιὼν, καὶ στῆναι ἐν τόπῳ ἁγίῳ 

αὐτοῦ, τὸν ζωοδόχον Τ'άφον᾽ ἐπεὶ δὲ οἷς τρόποις τῷ θεῷ ἔδο- 

ξεν οὐχ ἦλθε πρὸς πέρας τὰ προσδοχώμενα, εὐχαριστῶ τῷ οὕ- 

τω τὰ χατ᾽ ἐμὲ συμφερόντως πάντη οἰχονομήσαντι" ἀνθομιο- 

λογοῦμαι δὲ καὶ ἐφ᾽ οἷς ἐμεγάλυνε τοῦ ποιῆσαι ἔλεος μεθ᾽ ἡ- 

μῶν" καὶ ἐπὶ ἀκροαταῖς ὑμῖν καὶ τὰ λεγόμενα γινώσχουσι τά- 

ὃξ φημί" ἐκ πατρὸς βασιλέως ἔφυν, ἀρχῆς γεγονέναι τῆς ἐχεί- 

νου διάδοχος " οὐδὲν ἀπεθαλόμην ὧν εἰς χεῖράς μοι παραδέδω- 

χεν, εἰ δὲ καὶ τὰ τῆς βασιλείας ὅρια θεῷ συνεπηύξησα, ἄλ- [- ΒῚ 

λοις λέγειν ἐῶ αὐτὸς δὲ ἀνεπαχθῶς διηγησαίμην, οὐ χομπά- 

ἕων, ἀλλὰ τὰ περὶ ἐμὲ θαυμάσια τοῦ θεοῦ διηγούμενος. ᾿Α- 

νατολή με καὶ Δύσις μαχόμενον ἔδλεψεν ὀλίγα τοῖς ἀναχτό- 

ροις προσέμεινα" ὁ βίος μοι σχεδὸν ἅπας ἐπὶ σκηνῆς" ἡ γῆ 

αὕτη ἐφ᾽ ἢ τοὺς λόγους ποιούμεθα δίς μὲ ἤδη προσέδλεψε " 

χαὶ ἣν μαχρῶν πρὸ χρόνων στρατιὰν Ρωμαίων οὐκ εἶδον Πέρ- 

σαι καὶ ΓΆρραθες, ταύτην πεφύθηνται ἄρτι ὑφ᾽ ἡγεμόνι θεῷ, καὶ, 

ατρατηγοῦντος ἐμοῦ, καὶ πολλῶν πόλεων ἡμῖν ἐξέστησεν, ὧν 

εἰς δεῦρο χύριοι χαθεστήχαμεν, αἱ καὶ ζῶσι κατὰ τοὺς νόμους 

ἡμῶν - καὶ δοίη Κύριος ὑπὲρ τῶν χριστιανῶν χοπιάσαντι χ)λῇῆ- 

ρον ἀΐδιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὑμῖν δὲ τὰς χεῖράς ἔτι χραταιῶσαι 
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λαὶ ἐνιόχύσαι χατὰ τῶν τοὺς πολέμους ἐθελόντων ἐθνῶν " ἔσται 

δὲ ταῦτα, εἰ χαὶ ὑμεῖς τῆς τοῦ ὑψίστου δεξιᾶς ἐξαρτᾶτε τὸ χα- 

τορθούμενον, καὶ βασιλεὺς ὑμῖν δοθῇ μὴ δημοθόρος, καὶ τὴν 

Ἀλῆσιν ψευδόμενος, χαὶ τὸ ἦθος ὑπέρογχος, περὶ τράπεζαν χε- 

χυφὼς, καὶ ἐν χερσὶν ἀεὶ φέρων ποτήριον, χαὶ τῶν ἀναχτόρων 

ὑὴ ἀποσπώμενος, ὡς τὰ διὰ ψηφίδων ἢ χρωμάτων ἐν τοίχοις 

εἰκονιζόμιενα - ὅτι καὶ φιλεῖ πως τῇ κατὰ τὸν ἄνθρωπον διαθέ- 

ὕθισει συνδιατίθεσθαι πάντα, ὡς δι’ αὐτὸν ἀρχῆθεν γενόμενα [, καὶ 

τ 

χαχυνομένου μὲν αὐτοῦ, καὶ αὐτὰ κακύνεται, ἀγαθυνομένου 

δὲ, ἀγαθύνεται, ὡς τοῦ θεοῦ ἀγαθύνοντος τοῖς ἀγαθοῖς καὶ εὐ- 

θέσι, τοὺς δ᾽ ἐκκλίνοντας εἰς τὰς στραγγαλιὰς μετὰ τῶν ἐρ- 

γαζομένων πὴν πονηρίαν ἀπάγοντος, χαθὼς τὸ πνεῦμα τὸ ἅ- 

Ὑιον λέγει διὰ τοῦ θείου Δαυΐδ. Ἐπεὶ δὲ χαὶ περὶ τοῦ δια- 

δεξομένου τὴν ἀρχὴν μετὰ τὴν ἐμὴν ἀποῦθίωςιν, ἥτις χαὶ ἐ- 

φέστηχεν ἤδη, διελθεῖν βούλομαι, δέον ὑμᾶς τοῖς εἰρημένοις 

προσέχειν" ὅτι μὲν ὡς πατρῷον κλῆρον τὴν βασιλείαν παρέ- 

λαῦον, οὐ δέομαι λέγειν, δῆλον γάρ' ὁρῶν δὲ τὸν ἐπ᾽ ἐμοὶ 

τάξιν πρὸς τοῦ πατρὸς τηρηϑεῖφαν, χἀπὶ τοὺς ἐμοὺς παῖδας 

διαθῆναι προθυμουμένους ὑμᾶς χαὶ ὑφ᾽ ἑνὸς τῶν ἔτι περιόντων 

οι υἱῶν, Ἰσαάκιος οὗτοι καὶ Μανουὴλ, ἐπιποθοῦντας ὑμᾶς 

ἄρχεσθαι χαὶ τὴν ἐκλογὴν ἀνατιθέντας ἐμοὶ, φημὶ δὴ, ὡς ἡ 

μὲν φύσις τῷ πρωτοτόχῳ τὰ πρωτεῖα βραύεύειν εἴωθε, παρὰ 

δὲ τῷ θεῷ οὐχ οὕτως ἔχει ἐν ταῖς υξεγίσταις τῶν διοικήσεων " 

ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν Ἰσαὰκ τοῦ Ἰσμαήλου τὸ δεύτερα, καὶ 

τὸν Ἰαχὼῦ τοῦ Ἡσαῦ, τὸν Μωσὴῆν δὲ τοῦ ᾿Αχρὼν, χαὶ τὸν 

Δαυὶδ τὸν βχσιλέχ χαὶ θεοπάτορα ὕστερον ἐν τοῖς ἀδελφοῖς, 

καὶ ἑτέρους δὲ πλείστους" οὐ γὰρ εἰς πρόσωπον βλέπει θεὸς, 

ὑδὲ πολιᾷ πρόσχειται ἐξ ἡλικίας, ἀλλ᾽ εὐγενείᾳ χαίρει ψυχῆς, 

χαὶ ἐπὶ τὸν πρᾶον βλέπει καὶ ἥμερον, καὶ τὸν αὐτοῦ φυλάτ- 

πόντα τὰ ἐντάλματα. Κατὰ ταὐτὰ τοιγαροῦν χἀγὼ, οὐ τῇ 

φύδει τὰ πολλὰ χαριζόμιενος, ἀλλὰ τοὺς θεσμοὺς αὐτῆς παρα- 
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βλέπων, μιμεῖσθαι θέλω τὸν προσωποληψίας πάσης ἀνώτερον. 
Εἰ μὲν οὖν εἰς τὸν καθ᾽ ἡλικίαν πρῶτόν μοι παῖδα μετέθδαι- 
νεν ἡ ἀρχὴ, κατ᾽ οὐδὲν ἄν ὑοι λόγων ἐδέησεν εἰς παράστασιν 

τῆς αὐτῶν φύσεως ἐπεὶ δὲ πρὸς τὸν ὑστερογενῇ Μανουὴλ ἡ 

βασιλεία διαδαίνει, ἀποσειόμενος τοὺς τῶν πολλῶν λόγους, ὡς 

φίλτρῳ, οὐκ ἀρετῇ προστιθέμενος, τὸν ὑστερότοχον προτετίμη- 

χα τοῦ προτέρου, ἀναγκαίως τὰ εἰκότα ρηθήσεται. Οὐ πάντες 

ἄνθρωποι πεφύχασι φιλεῖν τὰ αὐτὰ, ἀλλ᾽ ἄλλος, ἄλλο, καὶ ἕτερος 

ἕτερον, χαὶ εἰσὶ περὶ τοῦτο διαφοραὶ ὅσαι περὶ τὰς γνώμας εἰ- 

σίν" εἰ γὰρ πάντες τὰ αὐτὰ προῃρούμεθα, τάχ᾽ ἂν οὐδὲ διένε- 
ξις ἐν ἡμῖν ἦν" οἱ δύο μοι γοῦν υἱοὶ, πατρὸς ἑνὸς ὄντες ἐμοῦ, 

εἰς γνώμας διαφόρους μερίζονται- καλοὶ μὲν γὰρ καὶ ἀμφότε- 

ροι ρώμῃ σώματος, χαὶ εἴδους σεμνότητι, καὶ φρονήσει, καλ- 

λίων δὲ ὡς μάλιστα δείκνυται περὶ τὴν τῆς ἀρχῆς κυθέρνησιν 

ὁ Μανουήλ’ ὁ γὰρ Ἰσαάκιος ἀχρόχολος πολλάκις ἐφάνη μοι, 

παροξυνόμενος κἀκ μιχρᾶς αὐτίχα προφάσεως, ἐν τῷ νοσεῖν ἀ- 

μετρίαν θυμοῦ, ὃς ἀπόλλυσι καὶ σοφοὺς, καὶ δι᾽ ὃν μετ᾽ ἀθδου- 

λίας οἱ πλεῖστοι πράσσουσιν" ὁ δὲ Μανουὴλ πρὸς ταῖς λοι- 

παῖς τοῦ Ἰσαακίου ἀρεταῖς πάσαις, πλουτεῖ καὶ πραότητα, 

πρὸς τὸ χρήσιμον ἐνδιδοὺς καὶ λόγῳ πειθόμενος. ᾿Επειδὴ τοί- 

νυν ἀχακίᾳ μᾶλλον χαρδίας, ἣ καὶ Δαυΐδ ἐσεμνύνετο, ἢ ἀμυν- 

τικῇ διαθέσει τὰ τῶν ἀρχομένων λεπτολογούσῃ πλημμελή- 

ματα φιλοῦμεν ὑπάγεσθαι πάντες ἄνθρωποι, τὸν Μανουὴλ εἰς 

βασιλέα κατὰ τόδε προχέχρινα. Δέξασθε τοίνυν αὐτὸν ὡς θεό- 

στεπτον ἄναχτα, χαὶ ὡς ὃδι ἐπιχρίσεως ἐμῆς βασιλεύοντα. Ὅτι 

δὲ χαὶ θεὸς εἰς βασιλέα τοῦτον προώρισε, τεχμήριον αἱ πολ- 

λαὶ προρρήσεις, καὶ τὰ τῶν θεοφιλῶν ἀνδρῶν προθεσπίσματα, 

ἅπαντα βασιλέα τοῦτον κατήγγελλον. Τὸ δὲ χαὶ τοὺς παρ᾽ 

ἐμοῦ προχριθέντας πρότερον εἰς τὸ ἄρχειν τεθνηχέναι, ἀπεῖναι 

δὲ χαὶ τὸν μετ᾽ ἐχείνους καλούμενον ᾿Ισαάχιον, ποῦ θήσει τίς ; 

ἢ πάντως ἐρεῖ δεῖγμα εἶναι τοῦ τὸν θεὸν τὸν Μανουὴλ βού- 
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λεσθαι βασιλεύειν. Εἰ δέ τις ἐθέλει σχοπεῖν, οὐδ᾽ ἐμὲ τὸν πα- 

τέρα δῶρον ἐπόψεται τὴν διαδοχὴν τῆς βασιλείας παρέχοντα 

τῷ παιδὶ, ἀλλ᾽ ἀρετῆς ἀθλον τὴν προχείρισιν νέμοντα " ἴστε 

γὰρ ὅσα παρ᾽ ἡλικίαν ἐν τῇ Νεοκαισαρείᾳ ἠρίστευσε κατὰ Περ- 

δ΄, σῶν, δι’ ὧν καὶ τὰ Ρωμαίων | οὐ μικρῶς ἀνερρώσθη πράγμα- ὅ 

τα.» 

. Ταῦτα ὁ βασιλεὺς Ἰωάννης ἐφθέγξατο" οἱ δὲ παρεστῶτες 

τοῖς εἰρημένοις ἐπιχωχύσαντες δι αὐτὸν ἤδη ἐκλείποντα, τὸν 

Μανουὴλ εἰς βασιλέα ἐδέξαντο. "ἔπειτα χαὶ πρὸς τὸν παῖδα 

λόγους χινήσας, καὶ παραινέσας τὰ συμφέροντα, ταινίᾳ διαδεῖ 10 

τῇ βασιλιχῇ, καὶ τὴν χλαμύδα ἐπενδύει: τὴν περιπόρφυρον. 

Εἰ πὶ τούτοις συναθροισθέντα χαὶ τὰ στρατεύματα, βασιλέα 

Ῥωμαίων ἀνεῖπον τὸν Μανουὴλ, ἑχάστου τῶν μεγιστάνων με- 

τὰ τῆς οἰκείας τάξεως εὐφημίαις διχτρανοῦντος αὐτόν ἐφεξῆς 

δὲ χαὶ τῶν θείων προτεθέντων εὐαγγελίων, ἐπ᾽ αὐτῷ ἐμπε- ,ὅ 

δοῦνται τὰ τῆς εὐνοίας χαὶ πίστεως παρὰ πάντων ὁμοῦ. Ἦν 

δὲ τούτων εἰσηγητὴς ὁ μέγας δομέστικος, ἀμολύναι βουλόμε- 

γος τὰς τῶν φιλάρχων ὁρμὰς, καὶ διαχαλάσαι τὸ ἐα χὰ δοχοῦν 

ἰσχυρὸν τῶν τὴν πρεσουγένειαν προδαλλομένων. ὶ 

Τούτων οὑτωσὶ τελεσθέντων, μεθ᾽ ἡμέρας ὃ βασιλεὺς Ἰωάν- 90 

νης τὸν βίον ἐκλέλοιπεν, ἐν τῇ τῆς βασιλείας ἀρχῇ ζήσας ἔτη 
τῷ 

τέσσαρα πρὸς τοῖς εἴχοσι, χαὶ μῆνας ὀκτὼ, ἀνὴρ χαὶ τὴν ἀρ- 

χὴν ἄριστα διοικήσας, καὶ θεῷ εὐαρέστως βιώσας, χαὶ τὰ τοῦ 

ἤθους οὐχ ἔκλυτος, οὐδ᾽ ἀκόλαστος, χἀπὶ ταῖς δωρεαῖς χαὶ δα- 

πάναις μεταδιώξας μεγαλοπρέπειαν: καὶ δηλοῦσιν αἵ τε διὰ 20 

χρυσίνων πρὸς τοὺς τῆς Πόλεως οἰκήτορας συχναὶ διαδόσεις, 

χαὶ τῶν ναῶν ὁπόσους μεγίστους χαὶ καλλίστους ἐκ βάθρων 

ἐδείματο. ἀλλὰ καὶ δόξης ἐραστὴς γεγονὼς τοῦ καταλιπεῖν 

ἐν τοῖς ἔπειτα μέγιστον τὸ ἑαυτοῦ ὄνομα φροντίδα ἐτίθετο 

τοσοῦτον δὲ χαὶ τῆς τῶν οἰχείων εὐσχημοσύνης ἐξείχετο ὡς 30 

χαὶ χουρὰν τριχὸς περιεργάζεσθαι, καὶ ποδὸς σχύτος περιαθρεῖν 

͵ ̓ 
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εἰ πρὸς τὸ τοῦ ὑποδουμένου σχῆμα ἔρραπται" ἀῤγολογίαν δὲ 

χαὶ σχπροολογίαν τὴν ἐπὶ χοινῆς ἀχροάσεως, χαὶ ἱματισμῶν 

ἄσωτον δίχιταν, ὅσα χαὶ λύμην τῶν ἀναχτόρων ἀπεσχοράχισε, 

χαὶ τὸν ἐμοριθὴ χαραχκτηρίζων σωφρονιστήν, χαὶ μιμητὰς ἑαυ- 

τοῦ τοὺς ὑπὸ χεῖρα εἶναι γλιχόμενος, πᾶσαν ἀρετῆς ἰδέαν με- 

τιὼν οὐκ ἀνήει. Οὐ μὴν ταῦτα πράττων χαρίτων ἀπείχετο, 

χαὶ στυγνὸς ἦν τὴν ὄψιν, καὶ συννεφὴς τὴν ὀφρὺν, ἀλλὰ χαὶ 

χομψείαν σεμνὴν εἰσῳχίζετο,, καὶ τὸν εὐτράπελον οὐ παρέτρε- 

χε, πάσης ἀρίστης πράξεως πίναχα ἑχυτὸν προτιθείς" ὀλίγα 

γοῦν τοῦ ἄγαν ἀποσφαλεὶς ἐγχρατοῦς, χαὶ μηδένα διὰ πάσης 

αὐτῷ τῆς ἀρχῆς, ἢ ψυχῆς στερήσας, ἢ εἰς σῶμα ὁσονοῦν λυ- 

μηνάμιενος, ἐπαινετὸς ἐς δεῦοο παρὰ πᾶσι λελόγισται, χαὶ χο- 

ρωνὶς εἰκὸς εἰπεῖν τῶν ὅσοι Ῥωμαίων ἐκ τοῦ τῶν Κομνηνῶν 

γένους ἐθασίλευσαν, ἵνα μὴ λέγοιμι, ὅτι καὶ τῶν ἀνόπιν ἀρί- 

στῶν τοῖς μὲν ἡμιλλήσατο, τοὺς δὲ χαὶ παρήνεγχεν. 

Ὃ Μανουὴλ οὖν ἀναγορευθεὶς αὐτοχράτωρ, εὐθέως τὸν μέ- 

γαν δομέστικον τὸν ᾿Αξοὺχ εἰς τὴν βασιλίδα πέμπει τῶν πό- 

λεων, σὺν αὐτῷ δὲ καὶ τὸν χαρτουλόριον Βασίλειον τὸν Τζιν- 

τζιλούχην, εὖ τὰ κατὰ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ διαθήσοντας, καὶ 

μετελευσομένους τὸν σεοαστοχράτορα Ἰσαάχιον τὸν τοῦ βασι- 

λέως ὁμαίμονα. Καταταχήσας οὖν ὃ Ἰωάννης τὴν Πόλιν εἷ- 

σεισι, χαὶ τὸν σεθαστοχράτορα, ἀγνῶτα ἔτι ὄντα τῶν γενομέ- 

γων, αἱρεῖ, καὶ ἐν τῇ μονῇ τοῦ Παντοχράτορος εἴργνυσιν, ἥ 

τὸν βασιλέα Ἰωάννην ἔσχε δομητῆρα, τό τε ἀνάχτορα εἰσιὼν 

ἔνθα τῶν χρημάτων αἱ σωρεῖαι καὶ τὰ τῶν βασιλέων γνωρι- 

στικὰ περιόλήματα, τὰ ἐν αὐτοῖς ὡς ὡρίσθη διέθετο, τῆς φυ- 

λακῆῇς αὐτῶν ἐπιμεληθεὶς, καὶ τῆς τοῦ βασιλέως Μανουὴλ πα- 

ρὰ τοῖς Πολίταις ἀναγορεύσεως, χαὶ χρυσόθουλλον τοῖς ἐν τῷ 

χλήρῳ τῆς Μεγάλης ἐχχλησίας ἐπιδίδωσι, τυποῦν αὐτοῖς ἀρ- 

γύρεα ἐτήσια κέρματα, μνᾶς διχχοσίας" ἐλέγετο δὲ χαὶ ἑτέ- 

ρὰν ἐπιφέρειν χρυσόδουλλον γραφὴν διὰ χρυσίνων ταῦτα βρα- 
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βεύουσαν᾽" ὑπέτρεχε γὰρ τὸν χρατοῦντα, μήπως ἢ αὐτὸς ὁ σε- 

βχστοχράτωρ τὰ χατὰ τὴν Πόλιν διαστασιάσεις πράγματα, ἢ 

ἡ ταῖς τῶν βασιλέων [ μεταθέσεσιν ἐπεισερχομένη φιλοτάρα- 

χος ἔφεσις, οὐχ εὔοδα τῷ νέῳ ἄνακτι τὰ κατὰ τὴν βασιλείαν 

διάθοιντο" χαὲὶ διὰ τοῦτο χαὶ τῷ Ἰωάννῃ πρὸς τὸν χαιρὸν δι- 

πλᾶ καὶ τὰ χρυσόδουλλα ἐγχειρίζεται. Οἱ μὲν οὖν οὕτω τὴν 

βασιλιχὴν παρεσκεύασαν εἴσοδον " ὁ δὲ βασιλεὺς τὰ ὅσια τῷ 

πατρὶ ἐκτελέσας, καὶ ναυσὶ τὸ σῶμα ἐνθέμενος, αἱ τῷ ποτα- 

μῷ Πυράμῳ, ὃς Μοψουέστίαν διέρχεται καὶ τῇ θαλάσσῃ συμ- 

υίγνυται, ἐνωρμίζοντο, τά τε χατ' ᾿Αντιόχειαν ὡς ὁ καιρὸς ἐ- 

δίδου χαταστησάμενος, ἀπάρας τῆς τῶν Κιλίκων, διὰ τῆς ἄ- 

νω καλουμένης Φρυγίας ἐπορεύετο" (1) ὅτε καὶ ὑπὸ Περσῶν ἑά- 

λωσαν, χαὶ πρὸς τὸν χρατοῦντα τότε τοῦ ᾿Ικονίου Λὶασοὺτ 

ἀπηνέχθησαν ὅ τε πρὸς πατρὸς ἐξάδελφος τῷ βασιλεῖ ὁ Κο- 

βνηνὸς ᾿Ανδρόνικος, ὃς καὶ ὕστερον ἐτυράννησε, καὶ ὁ Δασιώ- 

τὴς Θεόδωρος ᾧ εἰς γαμετὴν Μαρίχ ἥρμοστο ἣν ὁ δεόαστο- 

χράτωρ ᾿Ανδρόνιχος ὁ τοῦ βασιλέως αὐτάδελφος ἔτεκεν, εἰς 

θήραν μὲν ἐξιόντες ζώων ἀγρίων, πολεμίων δὲ χερσὶν ἐμπε- 

σόντες χαὶ θηρευθέντες αὐτοί. Τότε μὲν οὖν ὁ βχσιλεὺς τῆς 

προχειμένης ἅπας γενόμενος τῶν χατὰ τοὺς ἄνδρας τούτους 

οὔτε πεφρόντικεν ὡς εἰχὸς, μετέπειτα δὲ χαὶ ζωαγρίων ἄνευ 

ἐλύσατο" χαὶ τὴν Πράχαναν χἀστέλλιὸν τοῖς Ρωμαίοις ἀνεσώ- 

σατο παρὰ Περσῶν πορθηθὲν, ὃ δὴ Σελευχείας ἐχόμενον ἵδρυται. 

Ὡς δὲ τὴν βασίλειον πόλιν ἐπεφθάχει ὁ Μανουὴλ (2), ἀ- Τ᾿ 

σμένως παρὰ τῶν ἐν αὐτῇ πάντων δέχεται, τοῦτο μὲν, ὡς 

τὴν πατρῴαν βασιλείαν παραλαδὼν, τοῦτο δὲ, ὡς παρὰ πᾶσιν 

(1) Ἔν περιθ: “Αλωσις τοῦ Κομνηνοῦ ᾿Ανδρονίχου καὶ τοῦ Δασιώ- 

του θηρευόντων χαὶ πρὸς τὸν σουλτάνον ἀπένεξις. Λύσις τῶν ἑαλωχό- 

των ἀνδρῶν, χαὶ τὴς Πραχάνης ἅλωσις. 

(8) Οἷος ἦν δ βασιλεὺς Μχνουήλ᾽. 
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ἀσπάσιος" ἐπεὶ χἀν τῷ μείραχι, τῶν χαταγηρασάντων ἐν τοῖς 

πράγμασι πλείονα σύνεσιν ἔσωζε, πολεμικός τις χαὶ μεγαλό- 

φρων χαὶ ἀχατάπλητος ὦν: ἐπέπρεπε δὲ καὶ χάρις ἐπὶ τοῦ 

προσώπου αὐτῷ, καὶ τῷ τῆς ὄψεως ὑπομειδιῶντι, τὸ ἐπαγω- 

γὸν ἐπλούτει" εὐμήκης τὴν ἡλικίαν, τὴν χροιὰν οὔτε χατὰ 

τοὺς σκιατραφουμένους λευχὸς καὶ χιονώδης, οὔτε μὴν ἐπὶ πο- 

λὺ μέλας, ἀλλὰ τῆς παντελῶς λευκῆς θέας ἀναχωρῶν, τῷ δὲ 

μέλανι προσεγγίζων χρώματι, εὐπρεπείας χαὶ οὕτως εἴχετο. 

Διὰ ταῦτα καὶ ὑπτίαις ἀγκάλαις ὃ δὴ λέγεται περιχυθέντων 

τούτῳ τῶν Πολιτῶν, εἴσεισι τὰ βασίλεια " ἐν δὲ τῷ μέλλειν 

εἰσιέναι διὰ τῆς πύλης, μεθ᾽ ἣν ἡ ἐκ τῆς ἕδρας ἀπόδασις ἐ- 

φεῖται μόνοις τοῖς αὐτοκράτοροιν, ὁ ἵππος ᾧ ἦν ὁ βασιλεὺς 

ἔποχος εἰς ἀκουστὸν χρεμετίσας χαὶ συχνὰ κόψας πασὲ τὸ 

δάπεδον (1), εὐήνιά τε προποδίσας! καὶ περιδινηθεὶς ἀγέρωχα, 

ὀψέποτε ὑπερέθη τὸν οὐδόν: ἀγαθὸν οὖν ἔδοξε τοῦτο τοῖς 
ταῦτα περιεργαζομένοις, καὶ πολυχρόνιον τὴν ζωὴν ἐκ τού- 

τοῦ τῷ αὐτοχράτορ! προηγόρευον. 

Θύσας οὖν θεῷ τὰ ἀναγορευτήρια καὶ ἐπιθατήρια, σχέπτε- 

ται περὶ πατριάρχου (2)" ὁ γὰρ Στυπὴς Λέων θανάτῳ ἐξ ἀν- 

θρώπων ἐγένετο " κοινοῦται οὖν τὰ τῆς γνώμης τοῖς τε συγγε- 

νέσι χαὶ τοῖς τῆς συγχλήτου βουλῆς καὶ ὅσοι τοῦ βήματος, 

χαὶ πάντων ἡ ψῆφος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς Ὀξείας τρέπει μονῆς 

μοναχὸν Μιχαὴλ (3), ὡς ἀρετῇ περιώνυμος καὶ τῆς ἡμετέρας 

ἐν μεθέξει παιδεύσεως. Προδληθεὶς οὖν ὁ Μιχαὴλ πατριάρχης, 

χρίει τὸν χρίσαντα. Καταλλάττεται δὲ τῷ βασιλεῖ καὶ ὁ ἀδελ- 

φὸς Ἰσαάχιος (4), καὶ ἀντεδίδοσαν ἀλλήλοις οἱ ἀδελφοὶ τὴν εὔ- 

γοιαν" ὁ δ᾽ Ἰσαάκιος, ὡς ὀξύχολος καὶ διὰ τὸ ἐκ μικρᾶς αἰτίας, 

(1) Ὅπερ ὅ ἵππος τούτου ἐν εἰσόδῳ εἴργασται. 

(2) Σχέψις περὶ πατριάρχου. (8) ᾿Βκλογὴ τοῦ ᾿Οξείτου. 
» 

(4] Περὶ τοῦ σεδαστοχράτορος ᾿Ισκαχίου. 
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εἰς μεγάλας κολάσεις χινεῖσθαι τοῖς πολλοῖς ἀπεστρέφετο, χαὶ 

ψοφοδεὴς δὲ ὑπῆρχε καὶ ἀγεννής. ἯΝν οὖν ὁ βασιλεὺς Ἰωάννης 

χαὶ διὰ τοῦτο μαχαριστὸς, ὅτι τοῦ Ἰσχαχίου τὸν Μανουὴλ εἰς 

τὴν ἀρχὴν προτετίμηχε. 

Τοῦ δὲ Μασοὺτ τὰ πρὸς ἕω ληϊζομένου καὶ κατατρέχον- 

τος, ἔξεισιν ὁ Μανουὴλ χατ᾽ αὐτοῦ (1), καὶ γεγονὼς κατὰ τὰ 

Μελάγγεια, τοὺς ἐκεῖ Πέρσας μετῆλθ:, καὶ ἐπιμεληθεὶς τῆς τῶν 

Μελαγγείων φυλαχῆῇς καὶ ἀναχτίσεως, εἰς τὴν Κωνσταντινού- 

πολιν ἐπάνεισι νόσῳ προσπαλαίσας πλευρίτιδι. ᾿Αλλὰ χαὶ τὸν 

τῆς ᾿Αντιοχείας πρίγκηπα Ῥαϊμοῦνδον (2) μετιέναι δεῖν οἰηθεὶς 

ταῖς ἐν Κιλικίᾳ Ρωμαίων ἐπιφυόμενον πόλεσι, στρατιὰν ἐξέπεμ.- 

ψεν, ἡγεμόνας αὐτῇ ἐπιστήσας τοὺς ἀδελφόπαιδας Κοντοστεφά- 
νους, τόν τε Ἰωάννην χαὶ τὸν ᾿Ανδρόνικον, καί τινα Προσοὺχ, 

πολὺν τὰ πολέμια, καὶ νῆας δὲ προσεπεπόμφει, ὧν ἡγεῖτο Δη- 

πο μήτριος ὁ Βρανᾶς. ᾿Αμέλει καὶ τῶν κακῶς ἐκεῖσε πασχόντων 

ἐπιχουρίας τετυχηκότων, κατὰ Περσῶν ἐχστρατεύειν αὖθις προέ- 

θετο (3) ἤδη γὰρ οὗτοι τὰ περὶ τὸν Πιθηκᾶν φρούρια ὑπαγα- 
γέτθαι σπεύδοντες, καὶ τῷ θέματι τῶν Θραχησίων ἐμδάλλοντες 

ἐχάχουν τοὺς ἐν αὐτοῖς ὑπερθὰς τοίνυν Λυδίαν καὶ ταῖς κατὰ 

Φρυγίαν καὶ Μαίανδρον ἐπιστὰς πόλεσιν, αὐτάς τε διεσώσατο, 

χαὶ τοὺς Πέρσας φοδήσας ἐδίωξε. Γενόμενος δὲ κατὰ τὸ Φι- 

λομίλιον, κἀκεῖσε τοῖς Τούρκοις συνέμιξεν, ὅτε χαὶ τὸν τοῦ 

ποδὸς ταρσὸν ἐτοξεύθη παρά τινος Πέρσου, καταδληθέντος υὲν 

ὑπὸ τοῦ βασιλέως τῷ δόρατι, ἐν τῷ ἀνατραπῆναι δὲ βέλος 

ἐπαφέντος κατὰ τοῦ πέλματος. 

Δόξας οὖν παρὰ τοῖς Πέρσαις φοῦδερὸς εἶναι καὶ τοῦ πα- 

(1) Στρατεία χατὰ Περσῶν ὅτε χαὶ ἐνόσησεν ὅ βασιλεύς. 

(2) ᾿Αποστολὴ στρατοῦ χατὰ τοῦ Ραϊμούνδου. 

(3) ἹΚίνησις χατὰ Περσῶν ὅτε καὶ ἐτοξεύθη κατὰ τὸν πόδα ὃ βα- 

σιλεύς. 

10 

1ὅ 

20 

85 



10 

1 

") 

90 

220 ΑΝΩΝΥΜΟΥ͂ 

τρὸς φιλοχινδυνότερος, οὐχ ἡρεῖτο ὑποστρέφειν, οὐδ᾽ ἐπείθετο 
τοῖς τοῦτο αὐτῷ συμθουλεύουσι, μήπως ἐπιστάντες οἱ Πέρσαί, 

ὡς περὶ τῶν ὅλων ἀπογινώσχοντες, χαχώσωσί τι τὸ στράτευ» 

μα. ᾿Αμέλει καὶ τὸ πρόθυμον ἐπιτείνας, εἰς τὸ Ἰκόνιον ἤλα- 

σεν" ὁ δὲ Μασοὺτ μεταναστεύσας ἐχεῖθεν, παρενέθαλεν εἰς τὰ 

Τάξαρα, ἤτοι τὴν λεγόμένην πόλιν Κολώνειαν" τῶν δὲ θυγα- 

τέρων αὐτοῦ μία, ἥτις καὶ συνῳχηχέναι τῷ ἐξαδέλφῳ τοῦ βα- 

διλέως ᾿Ιωάννῃ, ὃς ἀπὸ τῆς κατὰ Νεοχαισάρειαν ἐχστρατείας, 

ὡς εἴρηται, ἀπέδρα καὶ τὸν χριστιανισμὸν ἠθέτησεν, ἀπὸ τῶν 

τειχῶν διεγχύπτουσα ὑπὲρ τοῦ πατρὸς καὶ σουλτάνου πιθα- 

νὸν ἐτίθετο τὸν ἀπόλογον. Ὃ βασιλεὺς δὲ ἀγχοῦ τῶν περι- 

βόλων τοῦ Ἰκονίου γενόμενος, χαὶ τὰ τείχη τῷ στρατῷ δια- 

ζώσας, καὶ τόξα τείνειν ἐπὶ τὰς ἐπάλξεις τῇ νεολαίᾳ ἐνδοὺς, 

οὕτως ἐχεῖθεν ἐξώρμησε, χαὶ παλίμπους ἐφέρετο. Τῶν δὲ πο- 
φῳ λεμίων λόχους ὑποκαθισάντων ἐν τοῖς πρὸς τοῦτο εὐκχίροις 

τόποις, μείζους τῶν προτέρων ἐγένοντο πόλεμοι" ἐναγωνίως 

δὲ χαὶ τούτων διῳκημένων, εἰς τὸ Βυζάντιον ἀνέζευξεν. 

Ἠγάγετο δὲ γυναῖκα ὁ βασιλεὺς ἐξ ᾿Αλαμανῶν αὕτη οὐ 

τοσοῦτον τοῦ ἔξω χαὶ τοῦ σωματιχοῦ κάλλους ἐφρόντιζεν, ὅσον 

τοῦ ἔνδον καὶ περὶ ψυχὴν ἐπεμέλετο: οὐχοῦν ἐξομοσαμένη 

πάντα τοῦ φαινομένου καλλωπισμὸν, ταῖς ἀρεταῖς προσανεῖχε 

καὶ ὡραΐζετο᾽ εἶχε δὲ καὶ τὸ ἐθνικὸν ἀταπείνωτον, καὶ τὸ 
Αι τῆς γνώμης δυσμετάθετον᾽ ὅθεν οὐδ᾽ ὁ βασιλεὺς προσεῖχεν αὐ- 

τῇ τὰ πολλὰ, ἀλλὰ τῶν μὲν εἰς τιμὴν χαὶ δορυφορίαν πάν- 

τῶν θχσιλιχὴν μετεῖχε, τὰ δ᾽ εἰς κοίτην ἠδίκητο᾽ νέος γὰρ 

ὧν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐρωτικὸς, τῷ ἀνειμένῳ βίῳ προσέκειτο. 

Ἐμέλησε καὶ τῶν χοινῶν πράξεων τῷδε τῷ βασιλεῖ καὶ 

μέγαν λογαριαστὴν τὸν ἐκ Πούτζης ᾿Ιωάννην προθάλλεται χαὶ᾿ 

αὐτὸς, ὥσπερ ὁ πατὴρ αὐτοῦ χαὶ βασιλεὺς πρότερον, ὄντα χαὲὶ 

τοῦ δρόμου πρωτονοτάριον, μεσίτην δὲ τῶν οἰκείων διαταγ- 

μάτων χαὶ μελεδωνὸν τὸν ᾿Αγιοθεοδωρίτην τίθησιν Ἰωάννην, 
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ὃς ὑπουργοῖς τῶν γὙρχφομένων πολλοῖς ἐχέχρητο, μάλιστα τῷ 

Στυπειώτῃ Θεοδώρῳ. Ἣν δὲ ὁ ἐκ Πούτζης ᾿Ιωάννης δεινό- 

τατος τὰ δημόσια, φορολογίας παιπάλημα χαὶ ἐπίτριμμα, 

τῶν ὄντων φορολογημάτων συζητητὴς ἀκχριθέστατος, τῶν δὲ 

οὐχ ὄντων εὑρετὴς ἀπαράμιλλος, τὸ ἦθος ἀδυσώπητος καὶ ἀ- 

μείλιχτος" εὐκοπώτερον γὰρ ἄν τις ἀμειδῆ καὶ ἀγέλαστον 

πέτραν ἐμάλθαξεν, ἢ ἐκεῖνον τοῖς ἀδουλήτοις ὑπέχλινεν" ὃ 

δὲ τούτου θαυμασιώτερον, οὐ μόνον δακρύοις ἦν ἄτεγχτος, 

σχήμασι δεητηρίοις ἀπροσκλινὴς, ἀργυρίου χαὶ χρυσίου ἀτίνα- 

χτος ἑλεπόλεσιν, ἀλλ᾽ εἶχε καὶ τὸ δυσέντευχτον ὡς ἀπάνθρω- 

πον, καὶ τὸ πλέον οὐδ᾽ ἀπόλογος ἦν παρ᾽ αὐτῷ ἐφ᾽ οἷς ὁ προ- 

σιὼν προετίθετο, ἀλλὰ χαίρων τῇ ἀφασίᾳ ἔστιν ὅτε χαὶ ἀπροσ- 

ἥγορον εἴχ τὸν παραδάλλοντα " τοσαύτην δ᾽ ἐκ βασιλέως εἶ- 

χεν ἐξουσίαν, ὡς καὶ τῶν βασιλικῶν ὁρισμῶν ος μὲν ἠθού- 

λετοὸ διαρρήσειν, ἐνίους δὲ τοῖς δημοσίοις ἐγγράφειν χώδιξιν - 

ὑποθήχῃ τούτου χαὶ τὰ εἰς ἐξάρτισιν ἀπαιτούμενα στόλου 

χρήματα ἐπὶ τοῦ βασιλέως Ἰωάννου ἐκωλύθη δίδοσθαι τῷ ναυ- 

τιχῷ, καὶ τὸ ταῖς νήσοις χοινωφελὲς ἔργον τοῦ στόλου ἤργη- 

σε, χαὶ ἔδοξεν εἶναι ἀνδρῶν βέλτιστος ὁ χαταποντιστοῦ βου- 

λὴν εἰσενεγχών" ἐκ γὰρ τῆς κακοθουλίας ταύτης θαλαττοχρα- 

τοῦσιν οἱ πειραταὶ, καὶ χαχῶς ποιοῦσι τὰ Ρωμαίων παραθα- 

λάσσια " ἀλλ᾽ οὐχ εἰς τέλος ἔσχε τὸ δύνασθαι. Καὶ ὁ ̓ Αγιοθεωρί- 

8, τῆς δὲ διάδογον εἶδε τὸν Στυπειώτην Θεόδωρον [, ὃς χαὶ ἐπὶ 

τοῦ χανιχλείου τετίμητο" ἦγε τοίνυν ὁ ἀνὴρ ὅδε τὰ πράγ- 

ματα ὡς ἠδούλετο, βχαθυγνώμων ὧν χαὶ τὸ ἦθος ἐπίχαρις, καὶ 

πτηνὸς τὴν φρόνησιν ἡρεῖτο δὲ ὅσα ἐπέταττε βασιλεὺς, ἐπέ- 

ταττε δ᾽ οὗτος ὅσα ὁ κανικλείου ἠδούλετο. Ἦν δὲ τῷ τότε 

χαὶ βασιλεὺς λημμάτων αἰσχρῶν ἐλεύθερος, θάλασσα φιλοδω- 

ρίας, ἐλέους ἄουσσος, τῷ προσηνεῖ τοῦ ἤθους εὐέντευχτος, καὶ 

τὴν βασίλειον ἀρετὴν ἀπαράμιλλος, ψυχὴν πλουτῶν χαὶ γνώ- 

μὴν ἀπερίεργον, καὶ οἱ τῷ τότε ζῶντες ἐπὶ τὰς χρυσᾶς ἼἘν- 
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νας ἔλεγον πεφθαχέναι, χαὶ δωρεαῖς βασιλικαῖς οἱ πλείους κα- 
τεπλουτίζοντο ἄνθρωποι, χαὶ τὰ χοινὰ ταμιεῖχ ἐκ τούτου εἰς 
τοῦτο ἐξερευγόμενα χατὰ τὰς συναγωγὰς τῶν ὑδάτων ἐπλήμ.- 

ϑυρον" ἡ γὰρ μερίδα τῷ θεῷ χαὶ τῷ διχαίῳ διδοῦσα φορολο- 
γία τοῦ βασιλέως καὶ πατρὸς τῷ βασιλεῖ Μανουὴλ, καὶ τὸ μὴ 
τῶν δαπανημάτων ἄσωτον χαὶ ἀχόλαστον εἰς σωρείας τὰ χρή- 
ματα ἐθηπαύρισεν" ἦν δὲ χαὶ τὸ θεῖον ἐπευλογοῦν καὶ πλη- 
θύνον αὐτὰ χατὰ τὸ ἐπάγγελμα, ὅ καὶ λῆψιν ὑπισχνεῖται οὐ- 
ρανίου μισθοῦ χαὶ τὴν τῶν διδομένων πολλαπλάσιον ἀνταπό- 
δοσιν. ᾿Αλλ᾽ οὐ μύνιμα τῷ βασιλεὶ τὰ τῆς ἀρίστου ταύτης 

προθέσεως, ἀλλὰ βραχύχρονα χαὶ ἐπίκηρα " ἐς γὰρ ἄνδρας ἐ- 
λάσας, ἀρχικώτερον ἥψατο τῶν πραγμάτων, χαὶ τοῖς ὑπὸ χεῖ- 

ρᾶᾷ οὐχ ὡς ἐλευθέροις, ἀλλ᾽ ὡς θεράπουσι προσεφέρετο, χαὶ τὰ 

τῆς φιλοδωρίας συνέστειλεν, ἵνα μὴ λέγω ὡς εἰς τὸ παλίρρουν 

ἐθιάσατο, καὶ τὸν ἀναδασμὸν ἔστιν ὅτε καὶ ἐφ᾽ οἷς ἐδικαίω- 
σεν, οὐκ ἐκ τῆς γνώμης, οἶμαι, χρὴ γὰρ ἐν τοῖς ἀδήλοις ρέ- 

πεῖν πρὸς τὸ φιλάνθρωπον, ἀλλ᾽ ὅτι οὐ χοτύλης ἐδεῖτο χρη- 

μάτων, ἀλλὰ πελάγους ᾿Ατλαντικοῦ πρὸς ἃς εἶχεν ἐξόδους καὶ 

δαπάνας πολλάς. 

᾿Αλλ᾽ οὕτω διεξάγοντι τὴν βασιλείαν τῷ αὐτοχράτορι ἡ τῶν 

ΔΑ᾽λαμανῶν ἐπισυμθέδηχε χίνησις, καὶ ὁμογενῶν ἐθνῶν τούτοις 

ἑτέρα τις μοῖρα, οἷς καὶ γυναῖχες κατελέγοντο ὡς ἄρρενες τοῖς 

ἵπποις ἐποχούμεναι χαὶ ὁπλοφόροι κατ᾽ ἄνδρας ὁρώμεναι, καὶ 

ἀνδρείαν στολὴν περιχείμεναι κατὰ τὰς ᾿Αμαζόνας ἐχείνας᾽ μία 

δὲ τούτων ὑπερεξήρετο, ἥτις χαὶ ἐχ τοῦ περιχοσμοῦντος αὐτὴν 

πολλοῦ χρυσοῦ, Χρυσόπους χατωνομάζετο. Τὸ δὲ τῆς χινήσεως 

αὐτῶν αἴτιον, ἡ εἰς τὸν Κυριχχὸν τάφον ἀπέλευσις, χαὶ τῶν ᾿ 

ἐκεῖ ἀσεθῶν ἐθνῶν ἐξολόθρευσις" τοῦτο τὸ παρορμῆσαν ἐκεῖνοι 

ἔλεγον καὶ διώμνυντο, χαὶ ὡς ἐκ τοῦ τέλους ἔδειξαν οὐχ ἐψεύ- 

δοντο" ἠτοῦντο δὲ τὴν τῶν Ρωμαίων παρελθεῖν, καὶ ἀγορὰς 

αὐτοῖς γίνεσθαι ἐξ ὧν ὠνήσονται τὰ πρὸς χρείαν. Ὁ δὲ βα- 

ι ὶ 
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σιλεὺς διαταραχθεὶς ὡς εἰκὸς τῷ ἀνελπίστῳ τοῦ πράγματος, 

τοῖς πρέσθεσι τούτων διηλέχθη μετὰ προσηνείας τὰ πρόσφορα, 

χαὶ ἐπαινεῖν τὸ γινόμενον ὑπεχρίνετο, χαὶ ἑτοιμάσχσθαι τὰ 

πρὸς δίοδον ἐπηγγέλλετο, καὶ τὰ χρειώδη λαθεῖν αὐτοὺς ὦνια 

σι ἄφθονα, ὥσπερ ἄν εἰ δὶ οἰχείας καὶ οὐ δὲ ἀλλοτρίας παρώδευον, 

ἄν μόνον δώσουσιν ὅρκους, ὡς θεοφιλὴς αὐτῶν ἡ δίοδος ἀληθῶς, 

καὶ ὡς ἀμάχως τὰ τῶν Ρωμαίων ὅρια ὑπεροήσονται. 

Ταῦτα χαταστησύμενος γράφει πανταχοῦ τὰ ζωαρκῇ τού- 

τοῖς χαθ᾽ ὁδὸν εἰς πρᾶσιν προτίθεσθαι χαὶ τῷ λόγῳ τὸ ἔργον 

ἐπηχολούθει. Ὑποολεπόμενος δὲ μήπως ἐν σχήματι προθάτων 10 

λύκοι ἔρχονται, τὰς Ρωμαΐ κἀς ἀθροίζει δυνάμεις, χαὶ συνδια- 

σχέπτεται χοινῇ περὶ τῶν χοινῶν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν παρε- 

λευσομένων διέξεισι, τὸ ὁπλιτικὸν ὅσον διασαφεῖ, καὶ τῶν πε- 

ζῶν παρίστησι τὸ μυρίανδρον, καὶ ὅτι ὡπλισμένοι πάντες καὶ 

ἄνδρες αἱμάτων" σὺν τούτοις χαταγγέλλει πᾶσι καὶ ὅσα ὁ ἐκ 1 

Σικελίας τύραννος χατὰ τῶν παραθαλαττίων χωρῶν χαὶ πόλεων 

διαπράττεται, τὰ ἐν ποσὶ χείρων χατὰ; πολλὴν τοῦ κωλύσοντος 

ἐρημίαν. Καὶ δὴ τὰς πυργοθδάρεις ἐπισκευάζει τῆς Πόλεως, καὶ τῇ 

στρατιᾷ χιτῶνας φολιδωτοὺς χορηγεῖ, καὶ κοντοῖς καὶ δοομικοῖς 

ἵπποις διεγείρει τὰ τούτων φρονήματα, καὶ χρημάτων ἐπιρ- 20 

ρώνυσι διαδόσεσιν. Οὕτω σὺν θεῷ συλλήπτορι χαὶ τῇ Πολιού- 

χῳ Μητροπαρθένῳ ὡς ἐνῆν τὰ στρατεύματα δυσμαχώτατα θέ- 

ἵ μενος, τὰ μὲν εἰς φυλαχὴν τάττει τῆς μεγαλοπόλεως, τοῖς δὲ 

ἐπισκήπτει παρέπεσθαι τῇ τῶν ᾿Αλαμανῶν στρατιᾷ, μὴ ἀφι- 

σταμένοις ἐπὶ πολὺ, καὶ εἴργειν τοὺς ἐκ τούτων ἐξιόντας εἰς 20 

προνομάς τε χαὶ ἁρπαγὰς, εἰρηνικῶς μέντοι καὶ υἢ πολεμίως. 

8΄. 1 Ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν Φιλιππούπολιν οἱ ᾿Αλαμανοὲ παρενέθαλ- 

λον, ἐντυγχάνει τῷ ἐκεῖσε ἀρχιερεῖ ὁ ρήξ' ἦν δ᾽ οὗτος ὁ πολὺς 

τὸν ἀρετὴν χαὶ τὴν σοφίαν Ἰταλιχὸς Μιχαὴλ, ὅς χαὶ οὕτω 

στὴν ρῆγα τοῖς λόγοις κατεγοήτευσεν οἷς ἐφθέγγετο τοῖς Ρω- 380 

μαίοις ἐπωφελῶς, ὡς ἐκ τῶν ὥτων ἀναρτῆσαι, καὶ σύσσιτον 
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τρρολαμθάνξοι καὶ μεταδιδόναι προπόσεων- χαὶ ὠμοτάτως δὲ 

ὁ ρὴξ ἐχόλαζεν, αὐτῷ χαριζόμενος, τοὺς ἄνευ ἀργυρίου κατα- 

θέσεως τὰ σῖτα ποθὲν κτωμένους. Ἐν δὲ τῷ μεθίστασθαι ἐ- 

χεῖθεν τὸν ρῆγα καὶ προθαίνειν τοῖς ἔμπροσθεν, ἐκ τῶν ὄπι- 

σῦεν ἐπαχολουθούντων ᾿Αλαμανῶν καὶ Ρωμαίων δίκη παρρη- 

σιάζεται, ὡς χαχῶς δῆθεν πασχόντων τινῶν εἶτα εἰς τοσοῦτον 

αὔξεται τὸ χακὸν, ὡς χαὶ τὰς χεῖρας ἀμφοτέρους ὁπλίζειν εἰς 

πόλεμον, εἰ μὴ ὁ ρηθεὶς προφθάσας ἀρχιερεὺς τὸν ρῆγα ἐπι- 

στραφέντα καὶ πόλεμον πνέοντα τοῖς λόγοις ἐμάλαξε, χαὶ ἦρε- 

μεῖν ἀνέπεισε παρὰ δόξαν. 

Ὥς δὲ χαὶ χατὰ τὴν ᾿Αδριανούπολιν ἔφθασαν τὰ στρατεύ- 

ματα, ὁ μὲν ρὴξ διὰ τῆς πόλεως ἐλάσας, τῆς προχειμένης εἴ- 

χετο, τῶν δὲ προσγενῶν αὐτοῦ τις νόσῳ περιπεσὼν ἐκεῖ πε- 

ριέμενε- Ῥωμαίων δέ τινες νυχτὸς ἐπιθέμενοι τῇ καταγωγῇ 

πῦρ ὑφάπτουσι καὶ τὸν ἄνδρα συγχαταχαίουσι. Τοῦτο μαθὼν 

ὁ Κοράδος, (τοῦτο γὰρ ὄνομα τῷ ρηγὶ), ἐπιτρέπει τὰ τῆς 

ἀμύνης τῷ ἀδελφιδῷ Φρεδερίχῳ, ὅς ἐπαναστραφεὶς, τὸ σεμνεῖον 

τίθησι πυρὸς παρανάλωμα ἐν ᾧ κατέμενεν ὁ ᾿Αλαμανὸς " τοῦ- 

το “πάλιν μάχης παραίτιον, ἀλλ᾽ ἐπεγέλασεν εἰρήνη, χαὶ ἄλλων 

μὲν Ρωμαίων τῶγ ἐν τῇ Πόλει κατασθεσάντων τὸν πόλεμον, 

μάλιστα δὲ τοῦ Προσοὺχ: 

Εἶχε τοίνυν μεῦ; “ἡμέρας αὐτοὺς ἡ τῶν Χοιροοάκχων, πη- 
γνύντας στρατόπεδον, οὐ μὴν βάλλοντας χάρακα" τοῦτο γὰρ 

δὶ ὅλης τῆς ὁδοῦ ἦν αὐτοῖς, πεποιθόσι τοῖς τῶν Ρωμαίων ὅρ- 

χοις χαὶ ταῖς συμθάσεσι- ὐλδκλλὰ δὲ ταῖ ἴς ἐχεῖ πεδιάσιν ὃ 

λεγόμενος Μαυροπόταμος" οὗτος θέρους μὲν ἐς χαράδραν τε- 
’ ,ὔ “- Α 35᾽, - 7ὔ ΜΨΜ ναγώδη συνάγεται, χειμῶνος δὲ, ἤ ραγδαίων ὄμορων κατενεχ- 

θέντων, ἐκ μικροῦ μέγιστος καὶ πλωτὸς ἐχ βατοῦ γίνεται" τό- 

τε τοίνυν οὗτος νυχτὸς ἐκ τοῦ αἰφνηδὸν ὑπερπλημμύρας, ἀπά- 

γει τῆς παρεμθολῆς τῶν ᾿Αλαμανῶν οὐ μόνον ὅπλα καὶ ἐν- 
" δ 9 ᾽ ὡ ᾿ 

δύματα τὰ προστυχόντα, καὶ εἴ τι ἕτερον ἔφερον αὐτοῖς τὰ 

“. 
ΠΥ 
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ὑποζύγια, ἀλλὰ καὶ ἵππους καὶ ἱπποχορυστὰς" καὶ ἦν τὸ θέαμα 

ἐλεεινὸν χαὶ δαχρύων ἄξιον, ὡς λογίζεσθαι τὸ συμόὰν μῆνιν 

ἀπὸ θεοῦ ἄντιχρυς εἰς τὸ τῶν ᾿Αλαμανῶν στρατόπεδον. Ὁ δὲ 

ρὴξ χατώδυνος γεγονὼς, καὶ τοῦ πολλοῦ ὑπενδοὺς κόμπου, καὶ 

θαυμάσας εἰ χαὶ τὰ στοιχεῖα Ρωμαίοις ὑπείκουσιν, ἄρας ἐχεῖ- 

θεν ἐπορεύετο τὴν ὁδόν. 

Ὡς δ᾽ εἰς τὴν βασιλεύουσαν πόλιν ἤγγισεν, εὐθὺς διχπε- 

ραιοῦσθαι ἠναγχάζετο, κἄν ὑπερεφρόνει τὰ πρῶτα, τῆς αὐτοῦ 

λέγων εἶναι γνώμης τὸ δράσαι τοῦτο, χαὶ μὴ, τῇ Περαίᾳ τοῦ 

Πικριδίου ἐναυλιζόμενος. Ὅθεν καὶ ἅπας ἐρέτης καὶ πορθμεῖον 

χαὶ ναῦς ἱππαγωγὸς πρὸς τὴν τούτων διάῦχσιν ἔσπευδον. ὋὉ 

βασιλεὺς δὲ χαὶ τοῦ πλήθους τῆς στρά τ δις ὑπογροχφέας ἐφί- 

στησιν᾽ ἀλλ᾽ ἦν τὸ πλῆθος ὑπερθαῖνον ἀπογραφὴν ὅθεν καὶ 

οἱ πρὸς τοῦτο ἀπεσταλμένοι ἄπρχατοι ἐπανῆλθον. 

Οὕτως τοίνυν τοῦ ρηγὸς εἰς τὴν ᾿Εξῴαν λῆξιν διχθάντος 

μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ, ὁ βασιλεὺς πάλιν τῆς τῶν οἰχείων χω- 

ρῶν εἴχετο προμηθείας: οὐκ ἠμέλει δὲ καὶ οἷς οὗτοι τραφή- 

σονται. ᾽ν μέντο: τοῖς τῶν χωρίων ἐπικαίροις χαὶ ταῖς στε- 

ναῖς τῶν ὁδῶν λόχοι Ῥωμαίων ἱστάμενοι, δόξαν οὕτω τῷ βα- 

σιλεῖ, οὐκ ὀλίγους τούτων κατέσφαττον᾽ ἀλλὰ χαὶ οἱ τῶν 

χαθ᾽ ὁδὸν τὰς πύλας τῶν πόλεων ἀσφαλίζοντες, (οὐχ) ἀγορῶν αὐ- 

τοῖς μετεδίδοσαν, σχοίνους δὲ τοῦ τείχους ἀποχρεμῶντες, ἀνεῖλ- εἶς Ὁ 

. χον πρότερον τὸ τίμημα, ἔπειτα ἐχάλων ὅσον ἠθούλοντο, εἴτε 

ἄρτος ἦν τὸ πωλούμενον, εἴτέ τι βιώσιμον ἕτερον. Οἱ δ᾽ ᾿Αλα- 

μανοὶ κατ᾽ αὐτῶν ἐπαρώμενοι ἦσαν τὸν παντέφορον ὀφθαλμὸν, 

ὡς μὴ χρωμένων σταθμοῖς δικαίοις υηδ᾽ οἰχτειρόντων ὡς ξέ- 

γους αὐτοὺς, μηδέ τι οἴκοθεν αὐτοῖς ὡς ὁμοπίστοις διδόντων, 

ἀλλὰ χαὶ ἅ ἔχουσιν ἀφαρπαζόντων ἀθέσμως " οἱ πολλοὶ δὲ καὶ 

τὸ ἀργύριον λαθόντες ἀφανεῖς ἦσαν - εἰσὶ δ᾽ οἵ χαὶ τῇ ζύμῃ 

᾿ πίτανον ἐμφύραντες, ἐποιοῦντο τὰ αἴτα ὀλέθρια - τοῦτο δέ τινες 

' 

) 

ἔλεγον, προσταγῇ βασιλικῇ γίνεσθαι, ᾿Αλλὰ καὶ ἀργύριον ἀδό- 
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κιμον εἰς νόμισμα κόπτεται, χαὶ τοῦτο δίδοται τοῖς ἐχ τῶν 

Τταλῶν ἀποδόσθαι τ'ι θέλουσι" χαὶ ἁπλῶς εἰπεῖν οὐδὲν ἀπῆν 

τῶν δεινῶν ὅ οὐκ ἐπιτεχνώμενος ἦν [ τούτοις ὁ βασιλεὺς, καὶ φ, 

τοῖς ἄλλοις δρᾷν παρακελευόμενος. Παρόμοια δὲ χαὶ τοῖς Τούρ- 

κοις ποιεῖν χατὰ τῶν ᾿Αλαμανῶν ἐπείληφε γράφων καὶ διανίστα 

πρὸς πόλεμον. Καὶ τοίνυν περὶ τὸν Βαθὺν, Μαμπλάνου τινὸς 

ἡγουμένου τοῦ τούτων στρατεύματος, πολλοὺ: διέφθειραν. Ἐπεὶ 

δὲ χαὶ τῇ μοίρᾳ ἐπέθεντο ἥ τὴν Φρυγίαν παρώδευε, τὸν ὄλε- 

θρον χατὰ τῶν κεφαλῶν αὐτῶν ἐποιήσαντο διὸ καὶ δέον οὐ 

μὴ παρενοχλεῖν, οἱ δὲ ταῖς ὄχθαις τοῦ ποταμοῦ ἐφεστῶτες 

[ὃ Μαίανδρος οὗτος ἦν) οὐχ εἴων τὰ Λατινικὰ στρατεύματα 

διελθεῖν" ὡς δὲ τῇ ὄχθῃ τοῦ ποταμοῦ προσάγοντος τοῦ ρηγὸς, 

νῆες οὐ παρῆσαν οὔτε γέφυρα πρὸς διάδασιν, χαὶ οἱ Τοῦρκοι 

πεζοὶ χαὶ ἱππεῖς ἀντιπέραν φαινόμενοι ἠκροδόλιζον, χχὶ τὰ 

τοξεύματα ἐλύπει τοὺς παριόντας τὸν ποταμὸν, τότε μὲν ἐπα- 
Α ΕΣ 7 ᾿ τ 1 εΥ ,ὔ ᾽ Α 

ναγὼν τῆς ὄχθης στρατοπεδεύεται ὅσον μὴ εἶναι βέλους ἐντὸς, 

χαὶ ἐπιτάττει πάντας ἑτοιμασθῆναι ὡς ἐς αὔριον τοῖς Τούρ- 

χοῖς πολεμιησείοντας. Πρωϊχίτερον τοίνυν διαναστὰς, αὐτός τε 

ὥπλιστο, καὶ ἡ ὑπ᾽ αὐτὸν στρατιὰ πᾶσα" καὶ οἱ Τοῦρχοι δὲ 
ς ὔ ᾿ » ᾿ “ ι ἢ ’ . 
ὁμοίως καὶ αὐτοὶ παρετάττοντο. Ὅτε καὶ τὰς τάξεις διερχό- 
μι ΟΣ ὴξ ᾿ χλή ᾿ ᾽ ὌΝ Ἴ" - ἔλεξ ὃ ν 
ὑεγος ὁ ρὴξ, καὶ παραχλήσεις αὐταῖς ποιούμενος, ἔλεξε τοιάδε 

« Ὅτι μὲν, ὦ συστρατιῶται, ἡ ἡμετέρα κίνησις αὕτη διὰ 

Χριστὸν, καὶ οὐ τὴν ἐξ ἀνθρώπων θηρώμενοι δόξαν, ἀλλὰ τὴν 

ἐκ θεοῦ ταύτην ἐποιησάμεθα, τῶν οἰκείων ἀποξενωθέντες χαὶ 

διὰ τῆς ἀλλοτρίας παροδεύοντες, θλίψεσι προσομιλοῦμεν καὶ 

χινδύνοις παραδαλλόμεθα, λιμῷ τηχόμενοι, καὶ χρύει πηγνύ- 
τ 3 ’ θά ι Α -- ᾿, ᾿ 4 

μενοι καὶ ἐκλυόμενοι θάλπει, καὶ τὴν γῆν ἔχομεν χλίνην, χαΐ. 

στέγην τὸν οὐρανὸν, οἱ εὐγενεῖς, οἱ τρυφεροὶ, οἱ ἔνδοξοί τὲ 

χαὶ πλούσιοι χαὶ πολλῶν κυριεύοντες, χαὶ τὰ ὅπλα ἀεὶ περι- 

χείμενοι ὥσπερ δεσμὰ ἀκούσια, καὶ χάμνομεν ὡς ὁ μέγιστος 

τῶν τοῦ Χριστοῦ μαθητῶν Πέτρος ἀλύσεσι χακουχούμενοι, ἵστε 
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πάντες" ὅτι δὲ χαὶ οἱ πέραν βάρόαροι ἐχθροί εἰσι τοῦ σταυ- 

ῥοῦ Χριστοῦ, οἷς συμδαλεῖν ἐγλιχόμεθα, οὐδὲ τοῦτο ἄδηλον. 

Εἴπερ οὖν ποθητὸν ὑμῖν τῶν ἀκηράτων ἐπιτυχεῖν μονῶν, οὐ 

γὰρ ἄδιχος ὁ θεὸς, ὡς μὴ τὸ τῆς ὁδοῦ υῆἦχο: χαὶ ὅ πάσχο- 

μὲν καθορῶν τὴν ἐν ᾿Εδὲμ χατάπαυσιν μεταδοῦναι τοῖς τὰ οἴ- 

κοι χσταλιποῦσι καὶ τοῦ ζῆν ἀνταλλαξαμιένοις τὸ θανεῖν δι 

αὐτὸν, χαὲ εἰ μνήμη δέ τις ὑμᾶς εἰσέρχεται τῶν ὅσα οἱ ἀπε- 

ρίτμητοι τὴν χαρδίαν οὗτοι ἐμπαροινοῦσιν εἰς τοὺς ἐχ τοῦ 

γένους ἡυῶν, στῆτε γενναίως ἄρτι χαὶ ἐρρωμένως διαγωνίσα- 

σθε. Γνώτωδαν οἱ ἀλλόφυλοι ἀληθῶς ὅσον ὁ χαθηγητὴς ἡμῶν 

καὶ σωτὴρ Χριστὸς ὁ θεὸς ὑπέρχειται τοῦ ψευδοπροφήτου καὶ 

λαοπλάνου διδασχάλου αὐτῶν, καὶ ὅσον καὶ ἡμεῖς αὐτῶν ὑπερ- 

φέρομεν. Ναὶ, παρεμδολὴ ἁγία καὶ στρατὸς θεόλεχτος, μὴ φι- 

λοψυχήσωμεν πρὸς φιλόχριστον καὶ ἀείμνηστον τελευτὴν. Εἰ 

Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανεν, ἀποθάνωμεν χαὶ ἡμεῖς δὶ αὐτὸν. 
Ἐπειδὴ δὲ χαὶ ποταμὸς οὐκ ἄλλως περάσιμος, εἰ μὴ καινο- 

πέραν δείξει τις πάροδον, ἐγὼ πρῶτος χαὶ τούτου κατάρξομαι" 

ὁμοῦ πᾶντες φραξάμενοι καὶ ταῖς χεροὶ δόντες τὰ δόρατα ὑπο 

πασώμεθα σὺν ρύμῃ τοῦ ποταμίου τοῦδε ρεύματος, καὶ ἐμθά- 

λωμεν εἰς αὐτὸ μεθ᾽ ὁρμῆς" χαὶ στήσεται οἶδα, χαὶ εἴη ἄν τὸ 

ἔργον τοῖς ὀψιγόνοις ἀοίδιμον, καὶ χατάγελως τῶν Περσῶν ὧν 

τὰ χῶλα περὶ τουτονὶ πεσοῦνται τὸν ποταμόν. " 

Τοιαῦτα παραχελευσάμενος, χαὶ τὰ σημεῖα τῆς μάχης ἀνα“ 

δείξας, τὸν ἵππον ἐφῆχεν ὡς τὸν ποταμὸν μετὰ ρύμης δια η- 

σόμενος χαὶ οἱ λοιποὶ δὲ τὸ σύνηθες ἀλαλάξαντες, ἐχώρουν 

ὁμοῦ, ὡς τοῦ ποταμίου ρεύματος, τὸ μὲν εἰς τὴν χέρσον ἐχ- 

τιναχθῆνχι, τὸ δὲ διαχοπῆναι χαὶ τῆς πρόσω στῆναι φορᾶς, 

αὐτοὺς δὲ ὡς διὰ ξηρᾶς ὁδοιποροῦντας τοῖς Πέρσαις ἐπεισπε- 

σεῖν. Ὅτε χαὶ τὸ βάρόαρον, μὴ ἔχον φυγῇ τὴν σωτηρίαν ὑπο- 

χλέψαι, ἐχρεχνομοῦντο χαὶ ἄλλος ἐπ᾿ ἄλλου ἔπιπτον, ὡς τοὺς 

πεσόντας Πέρσας τὰ ἐκεῖσε καλύψειν πεδία τοῖς πτώμασι. Τῶν 
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δὲ Ἰταλῶν βληθῆναι μὲν ἀπὸ τόξων πολλοὺς, βραχεῖς δὲ ἀφυ- 

πνῶσαι εἰς θάνατον. Τὸ δ᾽ ἐχ τούτου, ἀπόλεμος αὐτοῖς ἦν ἡ 

πορεία, μιηδενὸς τῶν βαρθάρων ἀνθισταμένου. 'Γοιούτοις οἱ Ἴτα- 

λοὶ ἀγῶσι διηθληχότες, τὴν Κοίλην Συρίαν χατέλαθον. 

Ἕν ᾧ δὲ τὴν ἐπὶ τὴν Ἱεροσολύμων οὗτοι ἐδάδιζον, τὰ 

Ρωμαίων ὅρια παραλλάξαντες, τῆς δ᾽ ἄνω Φρυγίας ἁπτόμενοι, 

Λυχαονίας τε καὶ Πισιδίας ἅ πάλαι Ῥωμαίοις ὑπέκειντο, ὁ αὐ- 

τοχράτωρ Μανουὴλ διξσχοπεῖτο [ πῶς ἄν Σικελοὺς μετελεύσε-ῳ 

ται, δίκην ἀποτίσαντας ὧν εἰς Ρωμαίοις ἔπραξαν, καὶ τὴν τῶν 

Κερκυραίων ἄχραν, ἥ καὶ Κορυφὼ χαλεῖται, τῆς τούτων ἀπαλ- 

λάξῃ φρουρᾶς. Ὁ γὰρ τῆς Σικελίας τότε χρατῶν Ῥογέριος, 

εἴτε καθ᾽ ὁμολογίαν ὡς ἐλέγετο τῆς μετὰ τοῦ ρηγὸς τῶν ᾿Αλα-, 

μανῶν, εἴτε καὶ αὐθαιρέτως ὡρμημένος, σύνδρομον τῇ τῶν ᾿᾽Α- 

λαμανῶν κινήσει ποιεῖται διὰ νηῶν τὴν τῶν παρακτίων χω- 

ρῶν τῆς Ρωμαΐδος καταδρομήν. ᾿Απάρας τοίνυν ἐκ τοῦ Βρεν- 

τησίου στόλος τῇ τῷν Κερχυραίων, ἤτοι τῶν Φαιάκων νήσῳ, 

προσίσχει, καὶ ἐξ ἐφόδου ταύτην αἱρεῖ" τὸ δ᾽ αἴτιον οἱ τῆς 

χώρας οἰκήτορες, χαὶ τούτων μάλιστα οἱ Γυμνοὶ τὴν ἐπίχλη- 

σιν" οὗτο! γὰρ τὸν τότε φορολόγον οὐ φέροντες ὡς βαρὺν, τῷ 

τοῦ στόλου ἡγεμόνι προσιόντες φρουρὰν τῶν Σιχελῶν ὡσεὶ χι- 

λίους δέχονται, χαὶ καπνὸν φεύγοντες τῆς φορολογίας, ἔλαθον. 

ἐμπεσόντες πυρὶ, χαὶ Ῥωμαίοις εἰσενεγκόντες πόλεμον χρόνιον 

ὁμοῦ καὶ βαρύτατον. 

᾿ Ἐκεῖθεν ἀποπλεύσας τῇ Μονεμθασίᾳ καταίρει, ἀλλ᾽ ἀνδρά- 

σιν ἐχεῖ ἐντυχὼν νῷ διοιχουμένοις, ἄπρακτος πάλιν ἀνάγεται. 

Τὸν δὲ Μαλέαν ὑπεροὸς, τὸν αὐτοῦ που πορθμὸν παραλέγεται; 

χαὶ τὰ τούτου ἑκατέρωθεν ἐπιὼν, καὶ τὰ μὲν ὁμολογίᾳ χειρού- 

μδνος, τὰ δὲ καὶ δουλούμενος, ᾿Αχαρνᾶνάς τε καὶ Αἰτωλοὺς καὶ 

ὅσα παράλια ληϊζόμενος, τὸν Κορινθιαχὸν κόλπον εἰσέπλευσε, 

χαὶ τῷ Κρισσαίῳ λιμένι καθορμισθεὶς, τοῖς ἐν μεσογείῳ θαρρεῖ 

προσθαλεῖν, οὐδένα ἔχων ἀντίπαλον. ᾿Αμέλει καὶ ὁ τοῦ στό- 
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λου ἀρχηγὸς, χερσαῖος στρχτηγὸς ἀναφανεὶς, τῇ Καδμείᾳ γῇ 

προσοάλλει, χαὶ τὰς ἐν μέσῳ κωμοπόλεις ὁδοῦ πάρεργον ποι- 

ἡσάμενος, ταῖς Ἑπταπύλαις Θήδαις προσπίπτει" ὧν χαὶ γενό- 

μενος ἐγλρατὴς, ἀπανθρώπως τοῖς ἐχεῖ προσηνέχθη, χρημάτων 

ἀπληστίᾳ χἐκινημένος- τέλος τὸ ἱερὸν προθεὶς Εὐαγγέλιον, ἠἡ- 

γάγκαζεν ἕχαστον τὴν οἰχείαν περιουσίαν οἷς ἐνθεωρεῖται μεθ᾽ 

ὅρχου διασαφεῖν. Καὶ οὕτω πάντα χρυσὸν, ἄργυρον πάντά διεχ- 

Φφορήσας, χαὶ τὰς γρυσοὐφεϊῖς ὀθόνας ταῖς ναυσὶν ἐνθέμενος, οὐ" 

δὲ τῶν σωμάξων τῶν ἀνθρώπων ἀπέσχετο, ἀλλὰ χκἀὶ τούτων 

δυλλαδὼν τοὺ: προέχοντας, χαὶ τῶν γυναικῶν ὅσαι καλαὶ τὸ 

εἶδος χαὶ νάμασι πολλάκις τῆς Δίρκης λουσάμεναι, καὶ τὴν 

ἱστουργικὴν ἐπιστάμεναι, οὕτως ἐκεῖθεν ἀνάγεται καὶ τοῦ πρὸς 

Κόρινθον ἔχεται πλοῦ, πόλιν ἡ λουσίαν χαὶ χειρένην πρὸς τῷ 

Ἰσθμῷ, δύο λιμένας ἔχουσαν, ὧν ὁ μὲν τοὺς ἐξ ᾿Ασίας, ὁ δὲ 

ποὺς ἐξ Ἰταλίας χαταίροντας δέχεται. καὶ δὴ τὸ ἐμπόριον 

εὑρὼν ἔρημον, ὅπερ ἡ Κάτω πόλις ἐπονομάζεξαι, ὡς πάντων 

ἀνελθόντων εἰς τὸν ᾿Αχροχόρινθον καὶ τὰ προσόντὰ ἐν ἄὐτῷ 

ἀποθησαυρισάντων, ἔγνω δεῖν τούτου πειραθῆναι; "Εσῖι δὲ ὁ 

Δ᾽χροχόρινθος τῆς μὲν πάλαι Κορίνθου ἀχρόπολις; νῦν δὲ φρού- 

ῥιον ὀχυρὸν, ἐν ὄρει ὑψηλῷ κείμενον, ἔνδοθεν ἔχον ὀὐχ ὀλίγα 

Σὰ φρεάτια χαὶ τὴν Πειρήνην χρήνην ἧς χαὶ Ὅμηρος μέμνὴς 

σαι. Τούτου τὸ πλέον οἱ Σικελοὶ ἀπονητὶ εἰσήεσαν, βραχὺν 

ἀνήηλωκότες καιρὸν εἰς Σὴν τούτου ὅλωσιν" οὐ γὰρ εἶχεν ἔγα 

δον φρουρὰν ἀξιόμαχον" ὁ Χαλούφης γὰρ Νικηφόρος μετὰ τῶν 

προεχόντων Κορίνθου καί τινων τῶν ἐκ τῶν πέριξ χωμόπόλεων 

εἰς φυλακὴν τούτου ἐτύγχανον. 0. τοίνυν τριηράῤχης ἔνδον 

τοῦ φρουρίου γενόμενος, καὶ τοῦτο ἰδὼν ἀνεπιχείρητον, δὺν 

θεῷ πολεμῆσαι ἔφη, καὶ θεὸν αὐτῷ τὸν χῶρον παραδχεῖν, σοὺὲ 

ἔγδον πλύνων ὀνείδεσι, μάλιδτά δὲ τὸν Χαλούφην, ὅν καὶ γὺΞ 

γαιχὸς ὠνόμαζε μαλακώτερον. Ὥς δὲ χαὶ τὸν αὐτόθι πλοῦτὸν 

ἐνέθετο ταῖς τριήρεσι, χαὶ τοὺς χρείττους τῶν Κορινθίων ἄνε 
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δρας τε χαὶ γυναῖχας, μηδ᾽ αὐτῆς ἀποσχόμενος τῆς εἰκόνος τοῦ 

ἐν θαύμασι περιθοήτου ἁγίου Θεοδώρου τοῦ στρατηλάτου, ἀνή- 

Ὑξετο φορῷ χρησάμενος πνεύματι, τὴν τῶν Κερχυραίων ἐν τῷ 

διάπλῳ ἐπὶ πλέον ἀσφαλισάμενος. Ὅτε χαὶ τὰς τριήρεις ἰδών 

τις, μὴ νῆας πειρατιχὰς, ἀλλὰ μυριοφόρους εἴκασεν εἶναι φορ- 

ταγωγούς. 

ῬἩαῦτα ἐλύπει τὸν ἄναχτα Μανουὴλ, καὶ ἔσπευδεν εἰς τὴν 

ἄμυναν. Συνεχάλει τοίνυν εἰς τὴν τοῦ γενησομένου βουλὴν 

πάντα τῶν ταχτικῶν ἐπιστήμονα, χαὶ μία βουλὴ ἀρίστη δέ- 

δοχτο χαὶ τῷ βασιλεῖ ἐψηφίζετο, μετελεύσεσθαι πολέμῳ τοὺς 

Σικελοὺς κατά τε ξηρὰν συγχροτηθέντι καὶ θάλατταν. Συλ- 

λέγεται οὖν τὰ ᾿Εῷα καὶ τὰ Ἑσπέρια τάγματα, καὶ στόλος 

συνεχροτήθη ἐγγὺς τῶν χιλίων πλοίων“ αἱ πεζιχκαὶ δυνάμεις 

εἰς μυριάδας ἠθροίσθησαν " ἔφριξαν ἄν καὶ Γίγαντες, εἰ παρὴ- 

σᾶν, τοιαύτην παρεμθολὴν᾽" ἔτρεφε γὰρ τῷ τότε χαιροῦ ἡ Ρω- 

μαίων νεολαίαν [ ἡρωϊκὴν ἐνδειχνυμένην ἀλκὴν" οἱ δὲ στρατι-δ" 

ὥται λεοντώδεις ἦσαν χαὶ ἀνυπόστατοι" ὁ γὰρ στρατηγιχώ- 

τατος βασιλεὺς ᾿Ιωάννης χαὶ τῶν στρατιωτικῶν χαταλόγων 

διαφερόντως ἐφρόντιζε, συχνοῖς πιαίνων φιλοδωρήμασι, καὶ γυ- 

ὑνασίαις ὑπαλείφων πρὸς ἔργα πολεμικά. 

Οὕτω τοίνυν παρασχευασάμενος ἀνάγεσθαι κελεύει τὸν στό- 

λον, μέγαν δοῦχα προχειρισάμενος τὸν ἐπ᾽ ἀδελφῇ γαμόρὸν 

Στέφανον τὸν Κοντοστέφανον, ἀπαίρειν δὲ χαὶ τὴν στρατιὰν 

ὑπὶ ἀρχηγοῖς ἑτέροις, ἀλλὰ δὴ καὶ τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ τῷ 

ΑἸξούχ. Εἶχε τοίνυν τὰς τριήρεις ἡ τῶν Φαιάκων, ἤτοι Κερ- 

χύρων πάραλος, ἥν καὶ διαμερίζονται αἵ τε τῶν Βενετίκων νῆες 

χαὶ αἱ ΡῬωμαϊχαί. Μετὰ βραχὺ δὲ καὶ βασιλεὺς αὐτὸς ἔξεισι 

ὑβτὰ τῆς στρατιᾶς" ἐξ ἐφόδου δὲ τοὺς Σκύθας φοδήσας, οἵ. 

τὸν Ἴστρον διαδάντες, τοὺς περὶ τὸν Αἷμον ἐλύπουν, ἄρας ἐκ᾿ 

τῆς Φιλίππου πρὸς τὴν εὐθὺ Κεφαλλήνων ἤ τῶν Φαιάχων 

ἐοάδιζεν. 
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Ἔστι δὲ ἡ Κερχυραίων ἄκρα, πέτρα πᾶσα ἀγχινεφὴς προσ- 

γενευχυῖα πρὸς θάλασσαν χατὰ τὸν βορρὰν: τείχη δὲ ἀρραγῆ 
τὴν πόλιν περιείληφε, χαὶ πύργων ὑψώματα, περίόολος δὲ ἐπὶ 

τῷ περιθόλῳ ἐγείρεται, πεντάπολιν αὐτὴν ἀποφαίνοντες το- 

σοῦτο γὰρ οἱ περίοολοι ταύτης" χαὶ πάμπαν ἐστὶ δύσμαχος, 

ἑλιχοειδῇ προδεδλημένη τὴν εἰς αὐτὴν ἄνοδον. 

Αἱ μὲν οὖν νχυτιχχὶ δυνάμεις σιδηρόφρακτοι περιεχύκλουν 

τὴν πόλιν. Ὃ βασιλεὺς δὲ πρὸ τοῦ πολέμου, δεῖν ἔγνω δὲ ὁ- 

μογλώττων πειρχθῆναι τῶν ἔνδον εἴ πως ὑπεχσταῖεν ἀμαχη- 

τί" ὡς δὲ τοῖς λεγομένοις οὐδόλως προσέσχον, ἀλλὰ καθοπλι- 

σθέντε; ὡς εἶχον δῆλοι ἦσαν ὁρμῶντες πρὸ; πόλεμον, τότε καὶ 

βασιλεὺς εἴασε τοῖς αὐτοῦ τὰ ὅμοιχ δρᾷν καὶ ἀμύνεσθαι. ᾿Αλ- 

λὰ Ῥωμαῖοι μὲν ὡς εἰς οὐρανὸν τὰ βέλη ἠχόντιζον, οἱ δ᾽ ὡς 

νιφετὸν κατέχεον τὰ τοξεύματα" οἱ μὲν τοὺς λίθους ἀνώθουν 

ἐκ τῶν πετροθόλων ἀφιεμένους, οἱ δὲ ὡσεὶ χάλαζαν τούτους 

ἠφίεσαν, ὡς τοὺς ἐχτὸς μὲν τὸ ἀντιπίπτον βραχέα λυπεῖν ἣ 

οὐδὲν, τοὺς δὲ ἐντὸς ἐνεργὰ ἐπαφιέναι τὰ βέλεμνα. ᾿ῶς δὲ πα- 

λιν καὶ πάλιν δρῶντες Ρωμαῖοι οὐδὲν ἤνυον, πολλοὶ δὲ αὐὖ- 

τῶν καχῶς ἔπασχον, οἱ δ᾽ ἐντὸς ἀπαθεῖς κακῶν ἔμενον, και- 

γότερον ἀεί τι πρὸς τῶν Ρωμαίων ἐφευρίσκετο, φιλοτιμουμένων 

ἐπ᾿ ὄψεσι βασιλέως, καὶ ἔργα δρώντων μεγάλα, καὶ καρτερίαν 

ἐνδειχνυμένων ἐν τοῖς δεινοῖς " ἀλλ᾽ ἠλέγχοντο τῶν ἀνεφίκτων 

ἐπιχειροῦντες. Τέλος δὲ καὶ αὐτὸς ὁ μέγας δοὺξ θνήσχει λί- 

θῳ βληθεὶς - ἐλέγετο δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῷ πέρας εἰληφέναι τὴν τοῦ πα- ; γ ἸῚ 
τριάργου Κοσμᾷ πρόρρησιν, ὅς μετὰ τὸν Ὀξείτην παραιτησά- βιώρχ ἐμ ὐτροθρησιν, ὅθ μδα ϑι Τὴ ' 
μενον, χάν τῇ νήσῳ Ὀξείᾳ ἀποφοιτήσαντα, ὅπου πρὸς τῷ 

προνάῳ προχείμενος τὸν αὐχένα πατεῖν παρεῖχε τοῖς εἰσιοῦσι 

μοναχοῖς, ἀνθ᾽ ὧν τὴν ἡσυχίαν παριδὼν, ἐπ᾽ οὐδενὶ συμφέροντι 

τὸν θρόνον ἀνέθη τὸν ὑψηλὸν. Ὁ δὲ Κοσμᾶς ἐξ Αἰγίνης μὲν 

εἶλχε τὸ γένος, τοῖς δὲ διαχόνοις τῆς μεγάλης ἐχχκλησίας ἦν 

ἐναρίθμιος, καὶ ἀρετῆς ἐπιμελούμενος, τῇ ἐλεημοσύνῃ μάλιστα 

οι 
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ἔλαμπεν, ὡς καὶ τὸν ἐπενδύτην χαὶ τὸν χιτῶνα χαὶ τὴν τῆς 

χεφαλῆῇς χαλύπτραν διδόναι τοῖς πένησι" διὰ ταῦτα χαὶ παρ᾽ 

ἅπασι μὲν ἦν αἰδέσιμος, μάλιστα δὲ τῷ σεθαστοχράτορι Ἰσα- 

ακίῳ τῷ αὐταδέλφῳ τοῦ βασιλέως, διὸ καὶ ἡ ἀντίθετος τῆς 
, , ἀρνὶ ἀρετῆς φατρίχ τῶν τότε ἀρχιερέων ἐνδιαδάλλουσι τὸν ἄνδρα 

, 

2 

τῷ βασιλεῖ, ὡς τῷ σεδαστοχράτορι τὴν βασιλείαν μνώμενον. 

Ο' τοίνυν Μανουὴλ νέος ὧν ἔτι χαὶ αὐτάρεσχος χαὶ τὸν ἀδελ- 

φὸν ὑποθλεπόμενος, ταῦτα ἀχηχοὼς, χαθελεῖν τοῦτον τοῦ θρό- 

νου ἐζήτει: εὗρεν οὖν αἰτίαν τὸν μοναχὸν Νίφωνα, ὅς αἷρετι- 

χὸς ἐλέγετο, χαὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ. τοῦ Ὀξείτου πατριάρχου τὴν 

μακρὰν γένυν ἐχάρη καὶ δεσμωτηρίῳ ἐναπεκλείσθη " φίλος δὲ 
ω.. ἦν ὃ Νίφων τῷ πατριάρχῃ Κοσμᾷ. Κρινόμενος οὖν ὁ Κοσμᾶς 

ὡς συναιρετίζων τῷ Νίφωνι, ἢ μᾶλλον χαταχρινόμενος καὶ ἃ 
᾽ 3. ᾿ ,’ 7 ,ὔ ΑἹ 

οὐκ ἐγίνωσχεν ἐρωτωμένος, ζήλου πίμπλαται, χαὶ πρὸς τὸ ! 

συνέδριον ἀπιδὼν, τῇ μὲν τῆς βασιλίδος μήτρᾳ ἐπιτιμᾷ μὴ 

παῖδα τεχεῖν ἄρρενα, ἀφορίζει δὲ καὶ τῶν πεοὶ τὸν βασιλέα 

τινὰς καὶ τὴν συνελθοῦσαν εἰς αὐτοῦ χαθαίρεσιν σύνοδον. Τό- 
Π χ “Δ 

τε τοίνυν ὁ Κοντοστέφανος εἷς ὧν τῶν περιϊσταμένων τὸν βα- 
φ 
Ὁ Α 

σιλέα, καὶ ὑπὲρ τῆς δεσποίνης παρὰ πάντας τὸν ζηλωτὴν ὑ- τ 

ποχρινάμενος, πὺξ πατάξαι τοῦτον διενοήθη χαὶ ὥρμησε" πα- 

ρὰ πάντων δὲ τῶν τῆς γερουσίας χαὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ βασιλέως 

ἀποτραπεὶς καὶ ἐπιπληχθεὶς, τοὺ ἔργου ἀπέσχετο |. Τότε τοί-φ. 

νον ὁ πατριάοχης πραείᾳ οὑτωσί πως ἔφησε τῇ φωνῇ « ἄφε- 
» Α 2 »᾿ 3 ΠῚ 72 Ψ , ΠῚ τε αὐτὸν, ὅσον οὔπω τὴν οἰχείαν πετραίαν ληψόμενον ». Ἐκ- 

βέθδηχε γοῦν τὸ ρηθέν. ᾿Αλλ’ οὐδ᾽ ἡ βχσιλὶς ἄρρεν τοχεῖν ἠξιώ- 

θη καθ᾽ ὅλον τὸν ταύτης βίωτον ὅ χαὶ ὁ βασιλεὺς ὡμολόγει. ὦ 

Πεσόντος δὲ τοῦ Κοντοστεφάνου, ὁ μέγας δομέστικος Ἶω- 

ἀννης τῆς τριηραρχίας ἐπιλαμθάνεται, οὐχ ὥστε καὶ μέγας 

δοὺξ ὀνομάζεσθαι, ἀλλ᾽ ὅσον ἐξηγεῖσθαι τοῦ στόλου, καὶ τοῖς β 

γινομένοις ἐπιστατεῖν. Ὁ δὲ βασιλεὺς εἰκῆ χατατρίοειν τὸν ὁ 
᾿ 

χαιρὸν μὴ βουλόμενος, εἰς γὰρ μῆνας τρεῖς ἡ πολιορκία ἐξεν 
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τείνετο, εἰς νῆχ ἐνέθη τὴν στρατηγίδα, χχὶ χύχλῳ τὴν τῶν 

ἹΚερχυρχίων χατασχοπήσας, ὅθεν ἄν προσοάλοι ἐζήτει: ὡς δὲ 

πάντοθεν ἦν ἀπορούμενος, ἔδοξε χατά τινα φάρχγγα βαλέσθαι 
“τὼ { ᾿ ἔν τὰν, “ “Ἀ{} 5 },5 ΓΦ ῸΡ, “ -- ξυλίνην κλίμακα ἐς σχῆμα πύργου τεχτονήθεῖσαν - ἡρμόττον- 

πὸ οὖν ναυπηγήσιμια ξύλα χαὶ ἱστοὶ μεγάλων νηῶν αὐνεπή- 

Ὕνυντο, χαὶ οἱ μὴ ἐξικνούμενοι τοῦ ὕψους συμθολὰς ἐδέχοντο " 
Ὁ ὡς δὲ ἔδει ποτὲ ὀρθῆναι καὶ παρὰ τὴν ἄκραν τεθῆναι, ἡ μὲν 

χορυφὴ αὐτῆς πέτρᾳ προσήγγιζεν ὅθεν ὁ τῆς πόλεως τειχι- 

σμὸς ἀρχόμενος βάσιν ἐδίδου τοῖς ἐκ τῆς χλίμαχος ἀποθαί- 

ψειν μέλλουσι, χαὶ ποὸς τοὺς ἐπὶ τοῦ τείχους μάχεσθαι, ἡ 

δ᾽ ὑποδάθρα πλοίοις ἐπανέχειτο εὖ πεπηγυῖα καὶ ἡρμοσμένη. 

Ἐξελέγοντο οὖν οἱ ἀνχθησόμενοι, οἵ τῶν ἄλλων ἔξοχοι χαὶ 

ἄλχιμοι κατὰ πόλεμον, ὅτι καὶ τὸν βασιλέα φιλῶν ἀναθαινέ- 

τῶ, βασιλεὺς αὐτὸς προεκήρυττε. Πάντες οὖν ἀνένευον πρὸς 

τὴν ἄνοδον, τὸν χίνδυνον εὐλαθδούμενοι, ἕως Πετραλίφαι αὐτά- 

δελφοι τέσσαρες, ἐκ τοῦ τῶν Φράγγων γένους ὁρμώμενοι, καὶ 

χατὰ τὸ Διδυμότοιχον τὴν οἴκησιν ἔχοντες, τῆς χλίμαχος 

πρῶτοι ἐπέδησαν" τούτων γὰρ ἀποτεθαρρηχότων, μάλιστα δὲ 
ΩΣ πρὸ αὐτῶν τοῦ Παπούχη, ὅς δορυφορῶν τὸν μέγαν δομέστι- 

χον ὅλως ἦν πρὸς τὸ ἔργον ἐνθεάζων, καὶ ἕτεροι οὐχ ὀλίγοι 

τούτοις ἐπηχολούθηϑαν ἀφορίσας δὲ ὁ θχοιλεὺς καὶ οὕς ἤδει 

, χατὰ πόλεμον ἀρίστου:, ἐς τετραχοσίους ἠριθμιημένους, ἐπά- 
Ὡς 5. Ἥ, Ἁ ; ᾽ . Ν ΄, “-" 

φῆχεν ἀναοχίνειν, πολλὰ πρότερον εἰς ἀνορείχν παρακαλοῦντα 

διαλεχθεὶς, χαὶ αὐτοῖς καὶ τέκνοις αὐτῶν μεγάλα ἐπαγγειλά- 

ὑξνος χαὶ ζῶσι χαὶ τελευτήσασι. Πρῶτος οὖν ὁ Πχπούχης τὸ 

Θάσεως σημεῖόν τοῦ σταυροῦ διχτυπώσας ἐν ἑχυτῷ, τῆς ἀνὰ 

ἄρχεται, καὶ μετ᾽ αὐτὸν οἱ Πετραλίφαι, καὶ χαθεξῆς ἕτεροι, 

ἕως τοὺς πάντας ἡ χλίμαξ ἐδέξατο. Οὐδεὶς οὖν τῶν θεωμέ- 

νων ἦν ὅς ἐπὶ τῷ πρχαττομένῳ οὐχ ἀνῴμωξε, καὶ τὸν θεὸν ὑ- 

-πὲρ τῶν ἀνδρῶν ἐλιπάρησεν - ἦν γὰρ τὸ ἔργον καταπλῆττον 

πάντα θεώμενον. Ἤδη γοῦν τοῦ Παπούκη τῆς χλίμακος ἀπο- 
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βάντος, καὶ τὼ πόδε ταῖς πέτραις ἐρείσαντος, ὅθεν χαὶ τοῖς 

ἐκ τῶν τειχῶν διεμάχετο, χατασπᾶται ἡ κλίμαξ διχλυθεῖσα, 

χαὶ οἱ ἐν αὐτῇ πάντες χαταδάλλονται, καὶ ἀπώλλυντο, ἐλεεινὸν 

θέχμα, ταῖς τῶν κυμάτων φοραῖς παραφερόμενοι, καὶ πέτραις 

χαὶ νηῶν προσριπτόμενοι τμήμασι, κἀκ τῶν ὑψόθεν λίθοις κα- 

ταχωννύμενοι, ὡς βραχεῖς ἀπ᾿ ἐχείνων τὸν θάνατον διεχφυγεῖν. 

Ο' δὲ Παπούκη: χαὶ τοὺς ἐναντίους αὐτοὺς τοὺς ἐν τοῖς τεί- 

χεσι διαταράξας, καὶ ἀναπεπταμένην πυλίδα εὑρὼν δὲ αὐτῆς 

εἰς τοὺς ἰδίους ἐξέθορε " χαὶ ἦν τοῦτο Ῥωμαίοις χαὶ βασιλεῖ 

δὲ ἐχπλήξεως. 

᾿Αλλ οὔπω ἀχριθῶς τοῦτο διεθρηνήθη, καὶ τὴν ἐπ᾽ αὐτῷ 

τοῦ βασιλέως λύπην ὁ πάντα μαραίνων χρόνος διαφορήσας ἐ- 

λέανε, καὶ ἄλλη τις ἐπισυμπλέχεται συμφορά. Διαστασιάζου- 

σι πρὸς ἀλλήλους Ρωμαῖοι καὶ Βενέτικοι κατὰ μέσην τὴν ἀ- 

γορᾶν, καὶ οὐχ ὕορεσιν ἀλλήλους ἔπλυνον ὥσπερ ἐν τοῖς τοιού- 

τοις φιλεῖ, ἀλλ᾽ αἱ χεῖρες εὐθὺς εἶχον τὰ ὅπλα, χαὶ ἡ μάχη 

ἀγχώμαλος διηγείρετο" συχνοὶ οὖν οἱ κατὰ φήμην ἐξ ἑκατέ- 

ρῶν συρρέοντες τοῖς ὁμοφύλοις μεθ᾽ ὅπλων ἀμύνοντες. Πολλοὲ 

δὲ χαὶ υὴ ὁπλενδυτοῦντες τοῦ βασιλιχοῦ γένους παρενέθαλον 

χαὶ λαμπροὶ τὰ ἀξιώματα καὶ τῶν Βενετίχων οἱ γεραίτατοι 

χατασδέσοντες τὸ χαχὸν καὶ διχλλακτῆρες - ἀλλ᾽ οὐκ ἦν τῶν 

λεγομένων ἐπιστροφή ὅσον γὲρ ὁ μέγας δομέστικος τοὺς Ρω- 

μαίους ἀνέχοπτε τῆς ὁρμῆς, τοσοῦτον οἱ ενέτικοι τῷ θυμῷ 

σφαδάζοντες, ἐκ τῶν τριήρεων ἐξεχέοντο ἰδὼν οὖν. ὁ ἀνὴρ ὡς 

οὐδὲν ὠφελεῖ διαλλαγὰς μετιὼν, τοὺς ἰδίους μεταπέμπεται δο- 
, ι ὦ ΄ ᾽ } , . - 

ουφόρους καὶ τοῖς Βενετίχοις ἀφίησι καὶ μέρος τῆς στρατιᾶς. 

Ε᾽ π᾿ ὀλίγον οὖν ἀντισχόντες, τὰ νῶτα μεταθαλόντες, φεύγου- 

σι, καὶ ταῖς ναυσὶν ἄχοντες συνωθοῦνται. [Πλὴν οὐδ᾽ οὕτως ἦτφιι 

ρέμησαν, ἀλλ᾽ ἐν δεινῷ τίθενται ὅτι μὴ Ρωμαίων ὑπερίσχυσαν. 

Αἰμέλει καὶ κατὰ χέρσον οὐ δυνάμενοι μάχεσθαι, τὰς νῆας ἀ- 

ποσαλεύουσι χαὶ κατά τινὰ νῆσον ἀναχθέντες, ὡς πολέμιοι ἐ- 
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πιτίθενται τοῖς ἐχεῖσε παρορμῶσιν ἐξ Εὐδοίας πλοίοις Ρωμαΐ- 

χοῖς, καὶ τὸ ναυτιχὸν χαχῶς διχθέμενοι, χαὶ αὐτὰ τὰ πλοῖα 

ἐνέπρησαν" ἀλλὰ καὶ τὴν βασιλίδα νῆα χλέπτουσι, καὶ πρῶ- 

τὰ μὲν τὰς ἐν αὐτῇ διαιτήσεις βασιλικὰς πέπλοις χρυσοῦφέ- 

σι κοσμοῦσι χαὶ ἁλουργοῖς τάπησιν, ἔπειτα ἀνδράριον ἐπίτρι- 
πτον, Αἰθίοπα μελανόδερμον, ἐπὶ αὐτῇ ἐμοιθάσαντες, εὐφήμουν 
ὡς. βασιλέα Ρωμαίων περιάγοντες μετὰ λαμπρᾶς στεφηφορίας 

χαὶ προπομπῆς,͵ τὰ τῆς βασιλείας σεμνὰ διαπαίζοντες, χαὶ χα- 

ταμωχώμενοι τὸν ἄνακτα Μανουὴλ ὡς μὴ ξανθίζοντα τὰς τρί- 

χας, ἀλλ᾽ ὑπομελαινόμενον. 

᾿Αλλ᾽ εἶχε μὲν ὁ βασιλεὺς ἀξίαν τότε δίκην ἐπιθεῖναι τοῖς 
Βενετίχοις, δείσας δὲ υὴ ἐμφυλίου χινηθέντος πολέμου, ἄτο- 

πόν τι ἐπισυμθῇ, πέμψας τινὰς τῶν προσγενῶν ἀμνηστίαν δί- 

δωσι, κἂν καὶ τὸν χόλον ἔτρεφεν ἐν ψυχῇ, ὅν καὶ κατὰ και- 
ρὸν ἐπεδείξατο, ὡς ρηθήσεται. Τότε δ᾽ οὖν φιλιωθέντων ἀμ- 
φοτέρων τῶν στρατευμάτων, εἰς πολιορχίαν ἐξάγει τὰς φάλαγ- 
γᾶς, καὶ κατὰ θάλατταν τὸ πόλισμα κυκλωσάμενος, παντοῖος 
ἐγίνετο εἴ πως ἐξελεῖν αὐτὸ δυνηθείη. ᾿Επεραίνετο δὲ οὐδὲν" 
οἱ γὰρ ἔνδον χαὶ αὐτοὶ γενναίως ἐμάχοντο. ᾿'ῶς ἔγνω τοίνυν 
ἀδυνάτοις ἐπιχειρῶν ὁ βασιλεὺς πολέμῳ χρατῆσαι τοῦτο ἐπι- 
χειρῶν, τὴν μὲν πολιορκίαν ἀφεῖναι ἀτέλεστον οὐχ ἔχρινε δεῖν 
ὡς ἀδοξίας παραίτιον, ἐσχέψατο δὲ χρονοτριθεῖν" διὰ γὰρ τῆς 

πολυημέρου προσεδρείας καὶ ἄχοντας συνελάσας τοὺς ἐπὶ τῆς 

φρουρᾶς ᾧετο καταποοδοῦναι τούτῳ τὸ φρούριον. Ὅθεν οὐδὲ 
διήμαρτε τοῦ σχοποῦ. Μεθ᾿ ἡμέρας γὰρ διαπρεσόοεύονται οἱ πο- 

λέμιοι χαιρὸν αὐτοῖς ὑποχωρήσεως ἐνδοθῆναι μεθ᾽ ὅπλων καὶ 

τῶν ἄλλων ὧν εἰσιν ἔχοντες, μηδεμίαν ἐχ τοῦ ρηγὸς ὁρῶντες 

βοήθειαν, χαὶ τὸν λιμὸν ἤδη ἐπιχαταλαθόντα καὶ συνέχοντα 

βλέποντες. ᾿Ενὴῆγε δὲ πρὸς τοῦτο ὁ Καπελάνος Θεόδωρος. ὧὉ 

βασιλεὺς τοίνυν ἀχούσας τὴν ἀγγελίαν, ἐζήτει χαὶ τὸ πέρας 

αὐτίκα ἰδεῖν: ἐπλάττετο δὲ τὸν τραχὺν, καὶ ἀπειλαῖς ἐχέ- 
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χρητο, εἰ μὴ τὰ εἰρημένα πληρώσαιεν " ὡς οὖν ἐκ τούτων Ἐι- 

νὲς προσερρύησαν, χαὶ εὐμενῶς αὐτοὺς προσδεξάμιενον εἶδον τὸν 

βασιλέα καὶ φιλοτίμως, τότε χαὶ οἱ λοιποὶ πάντες ἐνέδωχαν, 

χαὶ τῷ βασιλεῖ παραδεδώχασι τὸ φρούριον: χαὶ πολλοὶ μὲν 

αὐτῶν συμπαρέμιειναν τῷ βασιλεῖ, καὶ πρὸ πάντων ὁ Καπελά- 

νος" οἱ δὲ λοιποὶ πρὸς Ἐὴν πατρίδα Σιχελίαν ὑπέστρεψαν. [Βα- 

διλεὺς δὲ] παριὼν εἴσω τῆς πόλεως, χαὶ τὴν ἄχραν καταπλα- 

γεὶς ὡς οὐδ᾽ ὅλως ὅπλοις ἁλώσιμον, χαὶ φρουρὰν ἐπιδτηήδας ἐὰ 
“ 3 ὦν Α “ “Ὁ ᾽ Χ ᾽ "Ὁ ἦ 

Γερμανῶν, ἄρας ἐχεῖθεν ὑετὰ τῆς στρατιᾶς εἰς τὸν Αὐλῶνα μὲ" 

τασχηνοῖ, καὶ μεθ᾽ ἡμέρας τὴν εἰς Σιχελίαν χκυροὶ περαίωσιν, 

γνωματεύων ἤρεμον εἶνα: ζὸν μαχόμενον, καὶ εἰρήνης τὸν πο- 
" ᾿ 

λέμιον αἴτιον, χἀχείνας εὐδαιμονεῖν τῶν πόλεων ὅσαι μιὴ τεί- 

ἐσι μόνον ἀλλὰ χαὶ ἔγγεσι φράττονξαϊς, ὦ ὺς δὲ εἰοήνην χ μ ' ὙΧ φρ } ὡς τοὺς οἱ εἰρήνη 

τὸν πόλεμον φεύγοντας λεληθέναι ὅτι πλείονες ἐντεῦθεν ἄνα- 

φύονται οἱ ἐχθροί. 

Τότε τοίνυν τὸν αὐτοχῥάξορα τὴν εἰς Σικελίαν χυρώσαν- 

τὰ ἔλευσίν, τὸ ᾿Λειρρονήσιον εἶχε πρὸς τοῦτο χατάραντα ' ἀλλ᾽ 

ἐπέσχον ἐοῦ ἐγχειρήματος τὸ πέλαγος διαχυκήσασαι λαίλατες" 

χαὶ αὖθις δὲ τὴν περαίωσιν ἐπισπεύδοντι ἡ θάλχσόχ ἠγριαΐί-: 

νετο καὶ ἀνεύράσσετο χάτωθεν: ὡς οὖν ἀντέστησαν αἱ ἀντί- 

πνοιαι τὰ πλοῖχ διαλύσασαι γνόφῳ τραχεῖ, μόλις τινζ τού- 

ἴων τῇ χέρσῳ ἐσώθησαν, χαὶ αὐτὸς δὲ ὁ βασιλεὺς τὸν κίνδυ- 

δυνον ἐξέφυγε, τὰ δὲ λοιπὰ διεσπάρη καὶ τοῦ κλύδωνος γέγό- 

νάσι πάρεργον. 

οὺς Σὲκε- 
: 

Τῷ τοι καὶ τὴν δὶ ἑχυτοῦ χίνησιν ὁ βασιλεὺς π 

λίαν ἐάσας, ἀπαίρει ἐκ τοῦ Αὐλῶνος μετὰ τῶν τάξεων, χαὶ 

εἰς τὴν Πελαγονίαν ἀφιγμένος, καὶ καταστήσας ὡς ἐδόκει συμ 

φέρον τὰ πράγματα, χατὰ Σέροων ἔγνω μεταθέσϑαι τὴν χίνη- 

σιν. Οὗτοι: γὰρ πρότερον τὸ εὔνουν πλαττόμενοι, ἐπεὶ εἶδον 

μάχαις τοὺς Ρωμαίους σχολάζοντας αἷς εἰρήκαμεν, παρὰ τὸ 

δέον χαταχρησάμενοι τῷ καιρῷ ὅπλα κατὰ Ῥωμαίων ἤραντο, 
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νχαὶ τοὺς ὁμόρους Ρωμαίους κακῶς διέθηχαν. Καὶ δὴ τὸ εὖὔο- 

πλοὸν ἀπολαθὼν τοῦ στρατεύματος, καὶ πρὸς τὸ εὔζωνον ἀ- 

ποτάξας εἴσεισι τὴν Σεροίαν. Τὸν δὲ ταύτης ζουπάνον οὐ διέ- 

λαθεν ἡ κατ᾽ αὐτοῦ κίνησις, κἂν χαὶ ὁ βασιλεὺς λήσειν ἤθελε" 

ται μὲν τῶν πεδινῶν, εἰς δὲ τὰ ὄρη αἴρει τοὺς ὀφθαλμοὺς, 

χαὶ τὰς δυφόάγους λόχμας εἰσέρχεται, ἑκάστῳ τῶν οἰχείων ἐ- 

πιτρέψας ποιεῖν τὰ αὐτῷ ὅμοια. Βασιλεὺς δὲ ὡς λέων ἀλχῇ 

πεποιθὼς, βουκόλιχ χαὶ αἰπόλια τὰ τῶν βαρόάρων χείρας συ- 

στήματα, καὶ πολλὰς μὲν χτήσεις πυρὶ παοαδοὺς͵ πολλῶν δὲ 10 

μὴ δυνάμενος οὖν τὴν ὁρμὴν τῶν Ῥωμαίων ἐνεγχεῖν, ἀφίστα- ὅ 

σωμάτων ἐγχρατὴς γεγονὼς, ἐκεῖθεν ἐπάνεισι, καὶ γράφει τοῖς 

ἐν τῇ Πόλει τὰ χατορθώματα διχχομιστῇ τοῦ γράμματος τῷ 

μεγάλῳ δομεστίχῳ χρησάμενος, Μετὰ βραχὺ δὲ φθάνει χαὶ 

αὐτὸς, καὶ χαταγαγὼν θρίαμοον, καὶ παρὰ τοῦ δήμου καὶ 

τῆς συγκλήτου εὐφημισθεὶς, εἰς ἁμίλλας ἵππων ἀπεῖδε χαὶ [ὅ 

θέατρα. 

ἼΔρτι δὲ τοῦ ἔαρος ὑπομειδιῶντος τὴν Πελαγονίαν αὖθις 

χαᾳτέλχος, χαὶ χρήμασιν ἐφοδιάσας πολλοῖς χαὶ στρατιὰν πα- 

ραδοὺς ἱχανὴν τῷ Παλαιολόγῳ Μιχαὴλ, ἀνδρὶ εὐγενεῖ καὶ ὃρα- 

στηρίῳ, ἐχεῖθεν ἐξέπεμψε κατὰ τοῦ ρηγός. Ὃ δὲ τὴν ΜΒενε- 90 

τίαν χαταλαθὼν, ὡς ὁ βασιλεὺς ἐπέσκηψε, καὶ μισθοφορικὸν 

ἀγηοχὼς, καὶ χοντοφοριχὸν συναθροίσας ἐκ τῶν Ἰταλιωτίδων 

χωρῶν, καὶ μεγαλοδύναμος γεγονὼς, πρὸς τὴν Λαγγουδαρδίαν 

χατέπλευσε χαὶ συμθαλὼν ταῖς ἐκεῖ δυνάμεσι τοῦ ρηγός, τρο- 

δ αχκ παιοφορεῖ χατ᾽ αὐτῶν, χαὶ νίκαις ἀναδεῖται λαμπραῖς, ἔχων ἐν ὃ 

πᾶσι συναντιλαμοανόμενον χαὶ τὸν χόμητα ᾿Αλέξανδρον, ὃς ἐκ 

τοῦ αὐτοῦ ἦν αἵματος τῷ ρηγὶ, προσχεχωρήχει δὲ Ρωμαίοις 

δὲ ἅπερ ὑπέστη παρὰ τούτου δεινά. Καὶ ὁ μὲν Παλαιολόγος 

ἀεὶ ηὔξανε, καὶ σπείρων φιλοτίλως τὰ χρήματα ἐλύπει τὸν 

βῆγα, πλείστας τῶν ἐχεῖ πόλεων τὰς μὲν ὁμολογίᾳ χειρούμε- 80 

νος, τὰς δὲ χαταστρέφων, ᾿Αλλὰ καὶ λίθων μετενεχθέντων ἐκ 
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Βάρης καὶ τινων αἰχμαλώτων πόλις χατὰ τὴν χώραν τοῦ Αἰ- 

γαίου τειχίζεται Βάρη χαὶ Αὐλωνία ἕως ἄρτι ὠνομασμένη. 

Βασιλεὺς δὲ καὶ αὖθις μαθὼν καχουργεῖν τὸν Σερδίας ἄρ- 

χοντα Οὔρεσιν καὶ χείρονα δρᾷν τῶν προτέρων, σπεισάμενον 

χατὰ Ρωμαίων τοῖς γείτοσι Παίοσιν, εἰσοάλλει χατ᾽ αὐτῶν, 

ὡς οὐχ ἀξιομάχων ἀφροντιστῶν. Οἱ δὲ καὶ ὑπὲρ δόξαν χεῖρας 

ἀντῆραν χαὶ τὸν χατ᾽ ὀφθαλμοὺς ἐθάρρησαν πόλεμον, δυμμα- 

χικὸν Οὐννικὸν ἐπαγόμενοι" ὅτε χαὶ ὁ Κανταχουζηνὸς Ἰωάν- 

νὴς συμπλακεὶς αὐτοῖς, δαχτύλους τῶν χειρῶν ἀφῃρέθη. Καὶ 

βασιλεὺς δὲ αὐτὸς τῷ ἀρχιζουπάνῳ Βαχχίνῳ προσέμιξεν, ἡρωΐ» 

χῷ τὸ σῶμα καὶ τὰς χεῖρας δραστηρίῳ τε καὶ πολεμιχῷ " καὶ 

ὃ μὲν κατὰ τοῦ προσώπου πλήττει τὸν βασιλέχ χαὶ διαθλᾷ 

τὸ τοῦ κράνους καταχεχυμένον σιδήρεον παραπέτασμα, ὁ δὲ 

τὴν χεῖρα τούτου διήλασε ξίφει χαὶ ἀπόλεμον ἔδειξε καὶ ζω- 

γρίαν συνείληφεν. Ὡς δὲ τοὺς Σέρθους χατηγωνίσχτο, χατὰ τῶν 

Οὔγγρων ὁρμᾷ, ἐγκαλῶν τὴν τῶν Σέρθων ἐπιχουρίαν, καὶ τὴν 

ἀποδημίαν ἁρπάζων τοῦ ρηγὸς, ὃς καὶ τοῖς Ρὼς τότε ἦν συμ- 

πλεχόμενος" διασὰς οὖν τὸν Σζουθον ποταμὸν, καὶ τῷ Φραγ- 

γοχωρίῳ ἐμθαλὼν, ἔστι δὲ τοῦτο τῆς Οὐγγρίας μέρος τὸ χα- 

ριέστατον χαὶ πολυανθρωπότατον, καθὸ χαὶ τὸ Ζεύγμινον ἔ- 

χτιστάι, καχῶς τὰ ἐχεῖθεν διέθετο ὅτε χαί τις τῶν Παιόνων 

μεγέθει μέγιστος χαὶ ψυχῆς προφαίνων ἀνδρεῖον παράστημα, 

τῶν ἄλλων ἀποδιαστὰς πρὸς τὸν βασιλέα θυμῷ φέρεται" ὁ δὲ 

ἀντέπεισι τούτῳ χαὶ τὸ ξίφος εἰς τὸν ὀφθχλμὸν διελᾷ, καὶ 
Ρ τῆς ζωῆς στερίσκει αὐτῇ τῇ πληγῇ. Πολλοὺς Τοίνυν “ωγρίας 

λαθὼν, χαὶ πραγμάτων οὐχ ὀλίγων γενόμενος ἐγχρατὴς, εἰς 

τὴν βασιλίδα πόλιν ὑπέστρεψε, καὶ θρίαμθον λαμπρότατον συ- 

στησάμενος ὡς ἐνῆν διὰ τῶν ἀμφόδων ἐπόμπευσεν. Ὑπεξῆ“ 

ραν δὲ τὴν πομπὴν τῶν Οὔγγρων οἱ νεαλεῖς καὶ τῶν Σέρόων 

οἱ δορυάλωτοι, λαμπρὰς στολὰς ἐκ τοῦ βασιλέως ἀμφιεννύμι-: 

νοι" θαυμαστὴν δ᾽ ἐποίει τὴν πανήγυριν χαὶ τὸ χατὰ συμμο»- 
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ρίας χαὶ ἐκ διχλειμυάτων αὐτοὺς παριέναι, καὶ ὑπὲρ τοὺς ὄν-- 

τας οὕτω φαντάζεσθαι. 

Ἔν τούτῳ δὲ καὶ Σκυθῶν τὸν Ἴστρον διαθάντων καὶ τὰ 
πέριξ τούτων ληϊζομένων Ῥωμαϊκὰ φρούρια, στέλλεται κατ᾽ αὐ- 
τῶν ὁ Καλαμάνος" ἀλλ οὗτος οὐ καλῶς στρχτηγήσας τὸν πό- 

λεμον, ἡττήθη τε χαὶ πολλοὺς ἀπεοάλετο, καὶ ἄνδρας δὲ ἀγα- 
θοὺς, χαὶ αὐτὸς χαιρίαν πληγεὶς τὸ ζῇν μετήμειψεν, Οἱ δὲ 
Σχύϑαι τὰ ἐν ποσὶ λείχν θέμενοι, καὶ τὰ λάφυρα τοῖς ἵπποις 
ἐνθέμενοι, ἀκινδύνως ἀπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια, 

3, [ Ὁ δὲ Παλαιολόγος, ὅτε τῆς Καλαδρίας ἐπέθη, τῆς στρα- 
τηγίας παραλύεται, ὡς φιλοπράγμων αἰτιχθεὶς καὶ δαπανηρὸς, 
στέλλεται δὲ ἀντ᾽ αὐτοῦ ὁ Κομνηνὸς ᾿Αλέξιος ὁ τοῦ Βρυεν- 
νίου καίσαρος υἱὸς, ἐξάδελφος ὥν τῷ βασιλεῖ πρὸς μητρὸς, χαὶ 
τὴν τοῦ μεγάλου δουχὸς τιμὴν ἄρτι περιζωσάμενος" συνεχπέμ.- 
πεται δὲ χαὶ ὁ Δούχας Ἰωάννης, ἀνὴρ τῶν ἐλευθερίων παι- 
δευμάτων οὐ λιχανῷ ἄκρῳ Ὑξυσάμενος, ἀλλὰ σοφὸς, καὶ γέ- 
νους εὖ ἔχων καὶ πολέμων ἴδρις στρατηγικῶν. Οὗτοι πολλά- 
κις συνέμιξαν ταῖς δυνάμεσι τοῦ ρηγὸς, χαὶ ναυμαχίχις αὐτὸν 
χατεπάλαισαν, ὡς τάς τε νῆας τούτου διαρρυῆναι, χαὶ πολιορ- 

κίας ἐγγὺς καὶ αὐτὸ γεγονέναι τὸ Βρεντήσιον. 

᾿Αλλ᾽ οὔπω ταῖς χαλλίσταις ἀγγελίαις ὁ βασιλεὺς ἐνεώρτα- 

σε, χαὶ ὁ ρὴξ δύναμιν ἀθροίσας μείζονα, καὶ ξενιχὸν οὐ βρα- 

᾿χὺ, τὴν ἧτταν ἐπῆλθεν ἀνχκαλούμενος, καὶ συμθαλὼν περιγί- 
νεται τῶν ἀνδρῶν, χαὶ συλλαδὼν δεσμώτας καθείργνυσιν, ἐν ἀ- 
χαρεὶ ἀνατρέψας ὅσα πόνῳ καὶ δαπάναις μεγίσταις ὑπὸ Ρωμαίων 

εὐημερήθησαν. Τοιούτοις ὁ Μανουὴλ ἀχούσμιασιν ἐχπικρανθεὶς 

τὴν ψυχὴν ἱκανῶς ἐπαθήνατο᾽ οὐκ ὧν δὲ ψοφοδεὴς, οὔτε ταῖς 
εὐθηνίαις παρ᾽ ὅ δεῖ χουφιζόμενος, οὔτε πάλιν ταῖς δυστυχίαις 

ὑποχλινόμενος, διημιλλᾶτο πρὸς τὰ γινόμενα. Ἔνθεν τοι χαὶ 

ἑτέραν ἐξαρτύσας δύναμιν ναυτικὴν, ἐφίστησιν ἡγεμόνα ταύτης 
Κωνσταντῖνον τὸν ΓΑγγελον, ὅς ἐκ Φιλαδελφείας μὲν ὥρμητο, 
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αἰ ἂν 5 ᾿ » » μμ νι Χ » καὶ γένους ἦν οὐ τῶν εὐγενῶν, διὰ δὲ τὴν σωμχτιχὴν εὐφυΐαν 

καὶ τὸ τοῦ προσώπου κάλλος τὴν Θεοδώραν πρὸς γάμον ἦἠγά- 

γϑτο, ἣν ἁ βασιλεὺς ᾿Αλέξιος ὁ προπάτωρ τῷ Νανουὴλ ἐγεί- 

νατο, τὸ χάλλος εὐτυχήσας προμνήστριαν. ᾿Απερισχέπτως οὖν 

τὸν πλοῦν εἰς Σικελίαν ποιούμενος, Σιχκελιχαῖς συνθλήφθη τριή- 

οεσι χαὶ ἤχθη παρὰ τὸν ρῇ ἰγυιάλωτος" ὁ δὲ τῆς ἄ": βξ χθὴ παρὰ τὸν ρῆγα αἰχμάλωτος: ὁ δὲ τῆς ἄγρας 

ἐπαινέσας τοὺς συλλαθόντας, εἶχε καὶ τοῦτον ἐν τῇ φρουρᾷ. 

Ο' βασιλεὺς δὲ μετὰ δευτέραν χαὶ ταύτην πληγὴν, διηρεύνα τὰ 

τῆς ἀμύνης" ἐννοῶν δὲ τὸ τοῦ πολέμου ἀσύμφορον χαὶ τὸ τῶν 

ἀναλωμάτων ὑπέρογλον ὑπειδόμενος, ἐγγὺς γάρ που τριχχοσίων 

χεντηναρίων ἀνάλωχε χρήματα, δέον εἶναι διενοήθη σπείσασθαι 

τῷ ρηγί. 'Γαίνυν εἰσδεξάμενος οὐχ ἀηδῶς τὴν τοῦτο ἐπισχή- 

πτουσαν πρεσοείαν τοῦ τῆς πρεσθυτέρας Ρώμης προέδρου, στέλ- 

λει χατὰ τὸν ᾿Αγχῶνχ τὸν πρωτοστράτορα ᾿Αλέξιον, ὅς πρεσ- 

ϑύτερος ἦν τῶν υἱῶν τοῦ μεγάλου δομεστίκου, πρὸς ἀμφότε-, 

ρα μερίσας τὸ βούλευμα, πρὸς ἑτοιμασίαν δηλαδὴ ὅπλων καὶ 

ξενικοῦ στρατεύματος συλλογὴν, εἰ τούτου δεήσει, χαὶ πρὸς 

φιλίαν τὴν τοῦ ρηγὺς. Ἔνθεν τοι χαὶ ἐχεῖ γενόμενος ὁ ᾿Αλέ- 

ξιος, δραστήριος ὧν χαὶ αὐτουργὸς, νοΐ τε τὴν γλῶτταν ἔχων 

ἀνθάμιλλον, στρατολογεῖν ἤρξχτο, κατασεῖσαι τὴ ἀκοῇ τὸν ρῆ- 
"Ὁ ᾽ὔ ΝΝ ε ᾿ , ᾽ -“ 

γὰ διανοούμενος, καὶ πολλοὺς ἱππεῖς συνέλεξεν ἐν τῷ μέρε -- 
ΑἾ ᾿ -»“» δ ωω " ἘΞ 7 , Ϊ᾽ Ξ- 

δὲ χαὶ τῶν σπουδῶν ἐπεμελεῖτο γραυματα περπὼν ἐς Μαῖϊον 

καὶ δεχόμενος, τὸν στολάρχὴν τότε τῶν Σιχελῶν. Πρεσθείαν 

αὖν ἐκ Σικελίας ἐπισπαφάμενος, ἀναπέμπει ταύτην τῷ βασι- 

δὲ δηλωθῆναι τὰ τῆς χαταλλαγῆς πρὸ τοῦ εἰς ὦτα διχοῆνχι 

πολλῶν" ὡς οὖν ἐπέστη τις ἐχ βασιλέως τὴν ἀγγελίαν τῶν 

σπονδῶν φέρων τῷ ᾿Αλεζξίῳ, λάθρα ἐκεῖθεν τὰ χρήματα μετα- 

τίθησι καὶ συνεκπέμπει ἀνδράσι πιστοτάτοις αὐτῷ" τὰ δὲ χι- 

βώτια χενὰ καταλείψας χαὶ σφραγῖδας τούτοις ἐπιθαλὼν τοῖς. 
« 7 , ,ὔ ᾽ ,ὕὔ ᾿ ΄ ᾿ 

κατὰ χώραν μέγα δυναμένοις παρέθετο, ἐπισχήψας ἀσυλίαν ἐ- 
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πὶ τούτοις ἕως ἂν αὐτὸς ἐς βασιλέα ἀφιγμένος ἐπανελεύσεται. 

Καὶ οὕτω τοῦ ᾿Αγχῶνος ἐξῆλθς. 

Βασιλέως δὲ χαὶ ρηγὸς εἰρηνικὰς θεμένων σπονδὰς ὥναντο 

τῆς τούτων ἑνώσεως οἱ αἰχμάλωτοι, λυθέντες λύτρων ἄνευ, οὐ 

μόνον οἱ λαμπροὶ τὸ γένος, ἀλλὰ χαὶ οἱ τοῦ στρατιωτιχοῦ 

καταλόγου, ἄνευ τῶν ἐκ Κορίνθου καὶ Θήδηθεν ὡρμωμένων, 

καὶ. τούτων ὅσοι τὴν τύχην ἀφανεῖς, οἵ καὶ τὰς χρυσοῦφεῖϊῖς 

καὶ ἑξαμίτους ὀθόνας ὑφαίνειν ἔλαχον. 

᾿Αλλ οὔπω μαχρὸς παρεληλύθει καιρὸς, καὶ αὖθις ἑχάτεροι 

πρὸς μάχας διηγείροντο " χαὶ βασιλεὺς μὲν ἀνέσεις τῷ ρηγὶ 

τοὺς ἀστυγείτονας ἐκείνῳ δυνάστας, χρημάτων ἐπαίρων αὐτοὺς 

ὑποσχέσεσιν: ὁ ρὴξ δὲ τῷ χόμητι τοῦ στόλου Μαΐῳ ἐντέλ- 
λλεται [ νῆας ταχυναυτούσας τεσσαράκοντα τῶν νεωρίων χαθελ- 

κύσαι, καὶ ὁπλισθέντα τὴν Κωνσταντινούπολιν χαταλαθεῖν " 

χαὶ αὐτὸν μὲν ἐπ᾽ ἀχροάσει τῶν Πολιτῶν ἀναγοοεῦσαι Σικχελί- 

ας, καὶ Σχύλλας, Καπύης τε χαὶ Καλαύρίας καὶ τῶν μεταξὺ 

χωρῶν τε καὶ νήσων χύριόν τε καὶ βασιλέα, [τὸν δὲ] τῶν Ρωμαίων 

ἐχφαυλίσαι, καὶ κακῶς εἰπόντα ἐπανελθεῖν. ᾿Αμέλει καὶ τὸ χε- 

λευσθὲν πληρῶν ὁ Μάϊος τῇ βασιλίδι πόλει προσώχειλε, καὶ 

τοῖς ἐν Βλαχέρναις βασιλείοις προσιὼν, βέλη χατ᾽ αὐτῶν ἀφῆ- 

χεν, ἀργυρέους ἔχοντα τοὺς ἀτράκτους ἀληλιμμένους ἐς βάθος 

χρυσῷ. Ἐν δὲ τῷ ἐκεῖθεν ὑποστρέφειν, κατέναντι τοῦ μεγά- 

λου Παλατίου, σχόσας τὰς χώπας, τὸν οἰκεῖον ρῆγα ταῖς εὐ- 

φημίαις γεραίρει, συνεπηχοῦντος τοῦ ναυτιχοῦ πληρώματος. 

Καὶ ὁ μὲν οὕτω τὸν πλοῦν ἐπιταχύνας, Σηστοῦ χαὶ ᾿Αδύδου 

ἐξέθορε.. Πολὺς δὲ τάραχος τὴν Πόλιν ἐχύμαινε, τοῦ βασιλέως 

μὴ παρόντος ἐντὸς. Καὶ ἦν τοῦτο καύχημα τῷ Σικελίας ρη- 

γί. Ὁ δὲ Μανουὴλ εἰς παίγνιον τὸ γεγονὸς ἀναφέρων, διὰ χε- 

γῆς ἀφῆχε τὸν ρῆγα φυσᾷν ἐπ᾽ οὐδενὶ χρηστῷ χατορθώματι. 

Τοιοῦτο μὲν οὖν πέρας εἰλήφει τὰ κατὰ τοῦ Σικελῶν ρηγὸς 

τοῦ βααιλέως Μανουὴλ ἀγωνίσματα. 
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Αὖθις δὲ χατὰ Πχιόνων, οὃς καὶ Οὔννους φασὶ, στρατείαν 
ἐχήρυξε, καὶ τοῖς Δυτικοῖς στρατιώταις προσέταξεν ἁμάξας ἄ- 

γεῖν εἰς τὸ στρατόπεδον δὶ ὧν καὶ αὐτοὶ χαὶ ὁ λοιπὸς στρα- 

τὸς τὰ βιώσιμα ἕξουσιν. Εἰς ἕν οὖν συνήθροιστο ὁ στρατὸς, χαὶ 

εἶχεν αὐτοὺς ἡ Σαρδιχὴ πόλις, ἡ νῦν λεγομένη Τριάδιτζα. Οὐ 

πολὺ δὲ προσμείνας, ἐπεὶ ἐκ τῶν Παιόνων πρεσθείχ ἧχε, καὶ 

συνθήχας μετὰ τούτων πεποίηχεν, ἐτράπετο πρὸς τοὺς Σέρ- 

βους, καὶ ἐχφοθήσας αὐτοὺς καὶ πείσας αὐτὸν μόνον βασιλέα 

γινώσχειν, χαὶ τῶν μετὰ τῶν Οὔννων ἀπέχειν σπονδῶν, τοὺς 

μὲν στρατιώτας ἀπέλυσεν εἰς τὰ οἰκεῖα ἤθη, αὐτὸς δὲ τὴν Θεσ- 

σαλῶν καταλαδὼν ἐπαρχίαν, κἀκεῖ διατρίψας ὅσον ἐδόκει αὐτῷ, 

πρὸς τὴν βχσιλίδχ πόλιν παλινδρομεῖ, καὶ τὸν χειμερινὸν ἐγκαρ- 

τερήσας χαιρὸν ἐν αὐτῇ, ἅμα ἔαρι τὰ τῆς Πελαγονίας ἱππήλα- 

τα εἶχεν αὐτὸν, χῶρος προσφυὴς εἰς ττρατόπεδον καὶ κείμε- 

νος μέσον τῶν ἐθνῶν μεθ᾽ ὧν διεφέρετο" ἔτι γὰρ τὰ τῶν Σι- 

χελῶν οὐχ ἐσιγάσθησαν τέλεον, χαὶ ὁ τῶν Οὔννων χατάρχων 

πρὸς μάχην ἔδλεψεν, ὡς ἔδειξεν ἐξ ὧν ἔδρασεν. ᾿Επειδὴ γὰρ 

παρελύθη τῆς δουχικῆς ἀρχῆς Βρανιτζόδης χαὶ Βελεγράδων ὁ 

Κομνηνὸς ᾿Ανδρόνιχος, ὁ χαὶ τυραννήσας Ρωμαίων, οἷα χρύφα 

συντιθέμενος Παίοσιν ὁπόσα δύσνουν αὐτὸν ἤλεγχον περὶ τὸν 

ἐξάδελφον καὶ βασιλέα, καὶ μετάπεμπτον εἶχε τοῦτον ἡ Πε- 

λαγονία, κἀκεῖθεν ἡ Κωνσταντινούπολις ἀναπεμπόμιενον δέ- 

σμιον, καὶ φρουρᾷ τῶν ἐν τῷ Παλατίῳ καθειργνύμενον, τὸν 

χατὰ Ῥωμαίων εὐθὺς ὁ Οὖννος ἐξέφερς πόλεμον, καὶ ἦν πο- 

λιορκῶν τὴν Βρανίτζούθαν. Στέλλεται οὖν χατ᾽ αὐτοῦ ὁ χαρ- 

τουλάριος Βασίλειος ὁ Τζιντζουλούχης, ὅς καὶ συμπλακεὶς τοῖς 

Οὔννοις, πρῶτα μὲν κατὰ τούτων ἵστησι τρόπαιον, νῶτα δόν- 

των χαὶ διωχθέντων μέχρι πολλοῦ - ἔπειτα δ᾽ ἐπαναστραφέν- 

τες, κακῶς τὸ περὶ ἐχεῖνον ἔθεντο στράτευμα. ᾿᾽Εφ᾽ ᾧ χαὶ ὁ 

βχσιλεὺς τὴν ἐχεῖσε πορείαν διέτεινε, καὶ οἱ Παίονες τῇ ἀκοῇ 

ὲ χαὶ μόνῃ διαταραχθέντες, εἰς τὰ ἴδιχ ἔφυγον: Ὁ βασιλεὺς ὃ 
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τὰ χατὰ Βρανίτζοθαν καὶ Βελέγραδα καταστησάμενος, εἰς τὴν 

βασιλίδα πόλιν μεταχωρεῖ. 

Οὐχοῦν καὶ τῶν Δυσμικῶν ἀφέμενος κυροῖ τὴν εἰς ᾿Αρμε- 

νίαν ἀνάθασιν. ᾿Απάρας οὖν εἰς Ταρσὸν, καὶ ἀφιγμένος εἰς 

Αἴδανα, χαὶ ταῦτα πάσχοντα ὑπὸ τοῦ Τορούτη τῆς δεούσης 

ἀσφαλείας ἠξιωχὼς, σχάζει τὸ πρόθυμον, τὸν πατέρα ἐζηλωχὼς, 

οὐδὲ “περὶ τῆς ὅλης ᾿Αρμενίας διαγωνίζεται, τὸν Τορούσην εὔ- 

γουν ὑπολαθὼν ἐξ ὧν ἔλεγε. Τοίνυν καὶ στρέψας τὰ χαλινὰ 

πρὸς ᾿Αντιόχειχν παραγίνεται. 

Ὄντι δὲ τῷ βασιλεῖ κατὰ τὴν Ταρσὸν ἀγγέλλεται ἡ ἐκ 

τῆς φυλακῆς ᾿Ανδρονίχου τοῦ ἐξαδέλφου φυγή" ὑπωπτεύετ 

δὲ ὁ ᾿Ανδρόνιχος διὰ τὸ ἐλευθεροστομεῖν, καὶ τὸ τῇ ρώμῃ τῶν 

πολλῶν διαφέρειν, χαὶ τὴν τοῦ σώματος πλάσιν εὖ ἔχουσαν, 

ῷ 

καὶ τὸ τοῦ φρονήματος ἀταπείνωτον, καὶ τὸ ἐν μάχαις ἐνὸδέ- 

ξιον, χαὶ τὸ τοῦ γένους ἐπίσημον. Συνέδη δέ τι καὶ ἕτερον 
δὶ ὅ χαὶ πολλοὶ ἄλλοι τοῦτον εἶχον χακῶς. Τῷ βασιλεῖ Να- 

νουὴλ τρεῖς ἦσαν ὁμιαίυονες, ᾿Αλέξιος, ᾿Ανδρόνιχος, χαὶ ὁ Ἰσχάχιος" 

τούτων οἱ δύο τὸ ζὴν μετήλλαξαν ἔτι τοῦ πατρὸς περιόντος 

Ἰωάννου τοῦ βασιλέως" εἶχε δὲ ὁ ᾿Αλέξιος θυγατέρα, ἥν καὶ 

ἡρμόσατο ὁ τοῦ μεγάλου δομεστίκου ᾿Ιωάννου υἱὸς ᾿Αλέξιος - 

Ι τῷ ᾿Ανδρονίκῳ τρεῖς ἐγένοντο θυγατέρες, Μαρία, Θεοδώρα χαὶ 

Εὐδοκία, καὶ ὑιεῖς δύο, Ἰωάννης τε χαὶ ᾿Αλέξιος - τῶν θηλειῶν 

δὲ ἡ Εὐδοχία τὸν ἐκ παρθενίας ὁμευνέτην ἀποθαλοῦσα θανά- 

τῷ, τῷ ᾿Ανδρονίχῳ ἀνοσίως συνήρχετο, ὅπερ χαὶ τῷ βατιλεῖ 

ἀπήρεσχε, καὶ τοὺς ἐκ γένους μαίνεσθαι χατ᾽ ᾿Ανδρονίκου ἐποΐ- 

τι, πλέον δὲ τὸν τῆς Εὐδοχίας ὁμαίμονα τὸν πρωτοσέδαστόν 

τε χαὶ πρωτοθεστιάριον, χαὶ τὸν ἐπ᾽ ἀδελφῇ τῆς Εὐδοχίας 

γαμθρὸν, Ἰωάννην τὸν Κανταχουζηνὸν " διὰ τοῦτο πολλαὶ ἐπι- 

ἡουλαὶ τούτων χατὰ τοῦ ᾿Ανδρονίχου, ἀλλὰ διέλυς πάσας ὡς 

στὸν ἀράχνης ᾿Ανδρόνικος, ὡς καί ποτε χατὰ τὴν Πελαγονίαν 

ἐν σχηνὴ καταληφθέντα μετ᾽ αὐτῆς, πολλῶν ὁπλοφόρων τὴν 
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σκηνὴν περιϊστάντων ὡς ἄν τῇ ἐξόδῳ διαχειρισομένων αὐτὸν, 

τὸ γινόμενον γνόντα διχθροηθῆναι " ὅμως διχζωσάμενον σπάθην 

τὸ ποιητέον σχοπεῖν, χχὶ τὴν ἐρωμένην γυναικείαν ὑποδύναι 

στολὴν ὑποτιθεμένην, μὴ παραδέξασθαι ὅλως, τὸ μετὰ γυναι- 

χείχς ἐσθῆτος εἰ γένοιτο κρατηθῆναι χαὶ ἀπενεχθῆναι πρὸς 

βχσιλέχ θανάτου χεῖρον ἔχειν καὶ ἀτιμότερον φάμενον " διὸ καὶ 

τὸ ξίφος γυμνώσας καὶ δοὺς τοῦτο τῇ δεξ ξιᾷ, ἐφάλλεται δια- 

τειὼν τὴν σκηνὴν, καὶ ὑπερθαίνει τοὺς ἐνεδρεύοντας. Διὰ 

ταῦτα ὁ Μανουὴλ ὑπέόλεπε τὸν ᾿Ανδρόνιχον ὡς βχσιλειῶντα 

χαὶ ἐπίόουλον, καθὼς πολλοὲ τοῦτον διέόαλλον, καὶ φρουρᾷ 

τίθησι χαὶ ποδοκάχαις αὐτὸν ἀσφαλίζεται .«Ἔμενεν οὖν ἐφ᾽ ἱκα- 

νὸν ἐν τῇ φυλχχῇ, χαὶ κατανοήσας ὑπόνομον καθ᾽ ὅν ἐφρου- 

ρεῖτο οἰκίσκον, πύργος δὲ οὗτος ἐχ πλίνθου ὀπτῆς, ὕπεισι τοῦ- 

τον ταῖς γερσὶ διασαλεύσας τὰ πρὸς τὴν εἴσοδον καὶ τὴν ἔξο- 

δον. ᾿Ενοτάσης οὖν ὥρας ἀρίστου, τοῦ δεσμωτηρίου αἱ πύλαι 

παρὰ τῶν φρουρῶν ἀνεῴγησαν, χαὶ τὸ δεῖπνον εἰσήγετο" ὁ δὲ 

Αἰ νδρόνιχος οὐδαμοῦ" περιεθλέπετο τοίνυν ἡ φρουρὰ πανταχοῦ, 

χαὶ οὐδὲν οὐδαμοῦ ἦν λυμανθὲν μέρος αὐτῆς τῷ τοι καὶ ἀνε- 

βόων, ὡς ὅν ἐφρούρουν οὐκ ἔχοντες, καὶ μηδὲ τὸν τόπον ἤ τὸν 

τρόπον χαθ᾿ ὅν ἀπέδρα κατανοεῖν ἔχοντες, δῆλα ταῦτα τῇ βα- 

σιλίδι καὶ τοῖς ἐν τοῖς βασιλείοις ἐτίθεσαν. Ὅθεν χαὶ ἄλλος 

ἀλλαχοῦ πέμπεται τοῦτον ἀναζητοῦντες. ᾿Αλλὰ καὶ ἡ γυνὴ 

τούτου συλληφθεῖσα, ὡς τῆς φυγῆς συνίστωρ, τῷ δεσμωτηρίῳ 
Γ τ - 3 ᾽ ἣΝ , « τὰν " « Ἷ 

παραρριπτεῖται ἐν ᾧ ἦν ὁ ᾿Ανὸρόνιχος, ὅς καὶ ἄνεισι τοῦ ὑπο- 
ὐ 
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νομοὺυ αὶ τῇ γυναιχι ἐντυγχᾶνει, ἐφ ἰχᾶνον τε συγγξγονως 

ὡς καὶ ἐγκύμονα ἀπεργάσασθαι, χαὶ παιδὸς ἄρρενος ἀχοῦσαι, 

πατὴρ, τοῦ Ἰωάννου, ᾧ καὶ βασιλείας ᾿Ανδρόνικος μετέδωχεν, 

ὡς ὁ λόγος εἴπῃ χατὰ καιρὸν. Ἐχεῖθεν ἀναχωρεῖ, οἷχ τῶν φυ- 

λόχων μὴ τόσον ἀσχολουμένων περὶ τὴν τῆς γυναιχὸς φυλα- 

χὴν γενόμενος δὲ χατὰ τὰ Μελάγγεια συλλαμθάνεται παρά 

τοὺ στρατιώτου, ᾧ Νικαίας ἦν ἐπίκλησις, καὲ εἶχε πάλιν αὐ-. 
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τὸν φρουρὰ χαὶ σιδηροπέδαι διπλαῖ. Ταῦτα ὡς ἠγγέλη τῷ 

Μανουὴλ χατὰ Συρίαν στρατεύοντι, στέλλεται ὁ λογοθέτης τοῦ 
δρόμου Ἰωάννης ὁ Καματηρὸς, καὶ τὴν τοῦ βασιλέως ὅσον οὔ- 
πὼ ἄφιξιν εὐαγγελισόμιενος, καὶ τὰ συμδάντα χρειττόνως δια- 
σχεψόμενος, καὶ παραδηλώσων τῷ βασιλεῖ. 

Βούλεται τοίνυν ἐν παρόδῳ ὁ βασιλεὺς ἐλθεῖν εἰς τὴν ᾿Αν- 
τιόχειαν. Οἱ ᾿Αντιοχεῖς δὲ πρῶτα μὲν ἀγαπητῶς τὴν εἰς αὐὖ- 
τοὺς ἄφιξιν οὐχ ἐδέχοντο, ἀλλὰ καὶ βαρέως ἔφερον, ὡς δὲ χω- 
λύειν οὐχ ἦν, οὐ μόνον τῶν πυλῶν διεχχυθέντες μετὰ δου- 
λιχοῦ σχήματος ὑπηντίαζον, ἀλλὰ καὶ τὴν εἴσοδον ἐς τὸ πομ.- 
πιχώτερον διεσχεύασαν, τάς τε ἀγυιὰς ἐπίπλοις χαὶ τάπησι 
διεκόσμων, καὶ δένδρων νεοτμήτοις χλωσὶ χατηγλάϊζον, τὰς 
τῶν λειμώνων καὶ ἀνθέων χάριτας ἐς τὸ ἄστυ μέσου μβταχη- 
πεύοντες, καὶ φιλότιμον τὴν πρόοδον καταρτίζοντες, οὐχ ὁ μὲν, 
ὁ δ᾽ οὔ, ἀλλὰ πάντες οἱ τῆς πόλεως οἰκήτορες Σύροι τε χαὶ 
Κίλικες, καὶ Ἴσαυροι, χαὶ Ἰταλιῶται, πεζοὶ προοδεύοντες . Ὁρῶν 
δὲ χαὶ τὸ τῶν Λατίνων στρατιωτικὸν μέγα τῇ μεταχειρίτει 
τοῦ δόρατος ἐγχχυχώμινον, παιδιᾶς ἡμέραν τάττει δὲ ἀσιδή- 
ῥὼν δορατισμῶν ὡς οὖν ἡ τεταγμένη ἐνέστη, ἐξάγει τῶν Ῥω- 

φωῳω μαϊκῶν καταλόγων τοὺς περὶ τὸ χινεῖν δόρατα εὐφυεῖς, χαὶ ὅσοι 
πρὸς αὐτὸν τὸ γένος ἀνέφερον" ἔξεισι δὲ καὶ αὐτὸς ὁ βχσιλεὺς, τῷ 
συνήθει μειδιάματι χαλλυνόμενος, ἐς πεδίον ἱππήλατον, τὸ δόρυ 

μετεωρίζων, χλαμύδα φορῶν ἀστειοτέραν περὶ τὸν δεξιὸν ὦμον 
ἐμπεπορπημένην, καὶ ἀφιεῖσαν τὴν χεῖρα ἄνετον’ ἵππος δὲ | 
αὐτὸν ἐποχούμινον εἶχε πολεμιστήριος, καλλίθριξ χαὶ χρυσοφά- 
λαρος, ὅς ἠρέμα καμαρῶν τὸν αὐχένα χαὶ ὑποσχαίρων τὼ πόδε 

ὡς δρόμων ὀρεγόμινος, ἀνθημιλλᾶτο τῇ τοῦ ἱππότου χαὶ βα- 

σιλέως λαμπρότητι. Καὶ ἑκάστῳ δὲ τῶν ὅσοι τοῖς Ἰταλοῖς 
διαγωνίζεσθαι ἔμελλον λαμπρειμονεῖν ὥρισεν ὅσον ἦν δυνατόν. 
Εξῆλθε δὲ καὶ ὁ πρίγκιψ Γεράρδος, ἵππῳ λευχῷ ἔποχος, χαὶ 
χιτῶνα ἐνδεδυμέγος διάσχιστον, χαὶ πίλον ἀνέχων ἐπὶ χεφχλῇ 
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χρυσῷ διαλάμποντα " συνεξίασι δὲ χαὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτὸν ἑππόται 

πάντες. Ἐφ᾽ ᾧ καὶ συνεπλέχοντο ἐξ ἀμφοῖν ἱκανοὶ ἀξίφως ἀλ- 

λήλους δορατίζοντες, χαὶ τοὺς χατ᾽ αὐτῶν ἀκοντισμοὺς ὑπεχ- 

χλίνοντες" ὅτε καὶ ἦν ἰδεῖν χατὰ τὸν ἄχαλκον ἐχεῖνον Αρεχ, 

πὴ μὲν κύμοχχον ἀνατρεπόμενον ἐπὶ βρεχμόν τε καὶ ὥμους 

ἄλλοσε τῆς ἀστράθης ἐκσφαφῃριζόμενον, ἄλλον πρηνῇ ἐξυπτιά- 

ζοντα ἕτερον, ἄλλον φεύγοντα" ὁ μὲν ὑπὸ δέους ὠχρία, τὸν 

ἀχοντίζοντα δεδιὼς, ὁ δὲ τῷ σάκει ὥσπερ ἐθάπτετο, ὁ δὲ ἀν- 

θηρὸς ἦν τὸν ἀνταγωνιστὴν κατεπτηχότχ ὁρῶν’ τὸ δὲ τοῦ 

ἀέρος ρόθιον, τῇ ὁρμῇ τῶν ἵππων τεμνόμενον, ἠνέμου τὰς σἡ- 

μαίας, καὶ λιγυρὸν ὑπεσύριττεν. Οὕτω τὰ τότε παίγνια ποι- 

κίλου χαλοῦ ἐτύγχανον. Βασιλεὺς δὲ σὺν δύο ἱππόταις προ- 

σούδισς, καθ᾽ ἑνὸς μὲν ἐλάσας τὸν ἵππον καὶ τὸ δόρυ χραδά- 

νας, ἐχείνου δὲ συγχαταθαλόντος τὸν σύνεγγυς. Πλήσας οὖν 

τοὺς ᾿Αντιοχεῖς θαύματος, ὄψεσι παρειληφότας ἅπερ ἤκουον 

πρότερον, παλινῳδίαν ἦσε πρὸς τὴν Κωνσταντίνου τραπόμενος. 

Διὸ καὶ ὡς διὰ φιλίας μέλλων διέρχεσθαι, ἀφίησι τὸν στρατὸν 

πορεύεσθαι ὁπόθεν ἄν ἕκαστος ἕλοιτο" χαὶ οὕτως ἔλαθεν ἀπο- 

λέσας πολλούς" ἡ γὰρ πρὸς τὰ οἰχεῖχ τῶν στρατιωτῶν ἀλό- 

γιστος ὁρμὴ οὐχ ὀλίγους αὐτῶν ἐλυμήνατο, τῶν Τούρκων ἐ- 

πεισπεσόντων αὐτοῖς" τάχα δ᾽ ἄν καὶ χείριστα ἐπράχθη, εἰ μὴ 

βασιλεὺς ἐπαναστραφεὶς, τῶν Τούρχων ἀνέστειλε τὴν ὁρμήν, 

χαὶ μεθ᾽ οἵας ἔδει συντάξεως παρέπεμψε τὸν στρατόν. Ὅτε χαὶ 

λέγεται τοῖς τῶν πεσόντων ἐπιστάντα πτώμασι καὶ τοὺς δια- 

φθαρέντας κατανοήσαντα, πλῆξαί τε τὸν μηρὸν τῇ χειρὶ, χαὶ 

τὰ χείλη περιψοφῆσαι, σημαίνων τὸν παθαινόμενον " καὶ ὁρμῆσαι 

μὲν τὸ ὄνειδος τοῦτο ἀναχαλέσασθαι, μὴ ἔχειν δὲ γενναῖόν τι, 

τότε πράξαι, διὰ τὸ τῆς ὁδοῦ ἔχεσθαι. 

Ὁ δὲ τοῖς καλοῖς ἐπιφυόμενος φθόνος οὐδὲ τὸν Στυπειώ- 

τὴν Θεόδωρον τῆς παρὰ βασιλεῖ παρρησίας εἴχσεν ἀμετάθετον, 

ἀλλὰ χαὶ κατ᾽ αὐτοῦ πνεύσας, πολλάκις μὲν τοῦ στασίμου 
Ι 
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μετήνεγκε, τέλος δὲ χαὶ εἰς πτῶμα χατήνεγχε, χαὶ τοῦ φά- 

οὺυς τῶν ὀμμάτων ἐστέρησεν, ἐνδιαθαλόντος αὐτὸν ἐς βασιλέα 

τῶν ὁμοτέχνων τινὸς " ὁ τοῦ δρόμου λογοθέτης ἦν οὗτος ὁ Κα- 

ματηρὸς ᾿Ιωάννης, μὴ στέγειν ἔχων τὸ δύνασθαι τὸν ἄνδρα πα- 

ρὰ τῷ βασιλεῖ τὰ μέγιστα χαὶ τῆς τούτου παρουσίας ἄνευ 

μηδέν τι τῶν γινομένων περαίνεσθαι" πέπρακται δὲ τῷ Κα- 

ματηρῷ ἡ χατὰ τοῦ Στυπειώτου ἐπιοουλὴ οὕτως. Ἔτι τῷ 

βασιλεῖ κατὰ τὴν Κιλιχίαν ἐνδιατρίοοντι, αὐτὸν μὲν τὸν βα- 

σιλέα ὑπὸ παραπετάσματι ἐφίστησι, λαθὼν δὲ τὸν Στυπειώτην 

ὥς τι ἔχων εἰπεῖν αὐτῷ, τὰ κατὰ Σικελίαν ἀναχινεῖ, τοῦ βα- 

σιλέως μὴ θεωμένου, μόνον δὲ τῶν λεγομένων ἀκούοντος" τότε 

ὃ Στυπειώτης οὐκ ἐπαινεῖν εἶπεν ἔχειν τὴν κατὰ Σιχελῶν χί- 

νῆσιν, ἐπεὶ, πολλὰ τῶν Ρωμαίων μογησάντων τε καὶ παθόν- 

των, καὶ χρημάτων ἀπείρων ἀναλωθέντων, οὐδὲν χατώρθωται 

χρήσιμον. Τοῦτο ὡς σπινθῆρα τῶν διαδολῶν τῇ τοῦ βασιλέως 

ἐνθεὶς ψυχῇ ὁ Καματηρὸς, οὐκ ἐπαύσατο αἰτίας συμπλάττων 

χαὶ διαθολὰς ἐπιτεχνώμενος, ἕως οὗ τοῦτον χατήνεγχεν, ὡς 

δεδήλωται. Λέγεται συνθέσθαι χαὶ χάρτην ὡς ἀπὸ τοῦ Στυ- 

πειώτου σταλησόμενον τῷ τῆς Σιχελίας ρηγὶ, λήρων μεστὸν, καὶ 

τοῦτον ἀναμίξας τοῖς τοῦ Στυπειώτου τόμοις χαὶ γράμμασι, 

στεῖλαι πεῖσαι τὸν βασιλέα τοὺς ἐρευνήσαντας περὶ τούτου τοῦ 
,ὔ ᾽ ᾿ ’ ὃ πὲ Α Ξ 5 τ' ἢ Α 

γενομένου, ἐπὶ πλέον διεγερθῆναι χατὰ τοῦ Στυπειώτου τὸν 
᾿ , δ ἃ ὠὰ» “ἷ}΄ » ἢ » “ 
βασιλέα͵ καὶ πρᾶξχι ἅ ἔπραξε κατ᾽ αὐτοῦ. 

Ἦν δὲ ὁ Καματηρὸς, ἕνα καὶ τοῦτο παρενείρω τῇ ἱστορίᾳ, 

μαθημάτων μὲν τῶν ὑψηλοτέρων ἄχρῳ λιχανῷ γεγευμένος, καὶ 

φιλοσοφίας οὐ δόχιμος ἐραστὴς, εὐφυὴς δὲ καὶ ἀμελετήτως φρά- 

4, ζων ἅ βούλοιτο, χαὶ ἐκ τούτου χλέος ἠνέγκατο 1" πολλοῦ δὲ 
ε 

τοῦ οἴνου ἐμφορούμιενος, οὐ παρετρέπετο τὸν νοῦν χαθὼς οἱ 

πολλοὶ, οὔτε τὴν κεφαλὴν παρεφέρετο, ἀλλ᾽ ἔλεγέ τι τότε μᾶλ- 

λον σοφός" διώχων δὲ τὰ συμπόσιχ, οὐ βασιλεῖ μόνον ἀλλὰ 

χαὶ τοῖς τῶν ἐθνῶν δυνάσταις ὅσοι περὶ πότους ἐσπούδαζον 
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πλεῖστα πεφίλητο᾽ χατὰ πρεσθείαν γὰρ αὐτοῖς παραδάλλων, 
τοὺς μὲν ὑπερέδαλεν ἐν πότοις, τοῖς δὲ ἰσοφάρισε. Συνέθετό 

ποτε τῷ βασιλεῖ, ὕδατος πλησθεῖσαν πιεῖν τὴν πορφύρεον λε- 
χανίδα, ἥν εἶχε πρότερον μὲν ἡ αἰθριώδης αὐλὴ τοῦ βασιλέως 

Νικηφόρου τοῦ Φωχᾶ, ἡ τοῦ Βουχολέοντος, νῦν δὲ ὁ τοῦ Μα- 

νουὴλ χρυσοτρίχλινος, ὅ χαὶ πεπλήρωχεν, ἀποχερδήσας ὅσα ὁ 

βχσιλεὺς δοῦναι τούτῳ συνέθετο, ἅπαξ ἀναχόψας τὸ συνεχὲς 

τῆς πόσεως ὡς τὸ πνεῦμα συνάξεις. Τελευτῶν δὲ τὸν βίον, 

καὶ πλῆττον ἔχον τὸ συνειδὸς ἐφ᾽ οἷς εἰς τὸν Στυπειώτην ἐξή- 

μάρτε, μετάπεμπτον ποιεῖται τὸν ἄνδρα, καὶ συγγνώμην με- 

τὰ δαχρύων αἰτεῖ" ὁ δὲ ἀμνησιχάκως, καὶ σωτηρίαν ψυχῆς 

προσεπηύξατο. 

Ὁ δὲ Μανουὴλ ἀποθδαλόμενος θανάτῳ τὴν ἐξ ᾿Αλαμανῶν 

σύννευνον, καὶ θρηνήσας ὅσα εἰκὸς ἐπὶ τῷ χωρισμῷ ἐκείνης, 

χαὶ δράσας τὰ ὅσια, καὶ ἐν τῇ τοῦ Παντοχράτορος ἐνταφιάσας 

μονῇ, εἶτα χαιρόν τε ὅσος αὐτῷ ἔδοξε περιμείνας, πρὸς δεύτε- 

ρον ἔολεψε γάμον, πατὴρ παιδὸς ἄρρενος ἀχοῦσαι γλιχόμενος" 

πολλῶν δὲ ἐπιφοιτώντων ἐπὶ τούτῳ ἐχ βασιλέων, ἀπὸ ρηγῶν 

καὶ δυναστῶν ἁπάσης τῆς γῆς, “ὁ δὲ προέχρινε τοῦ τῆς ᾿Αν- 

τιοχείας ἄρχοντος Πετεδίνου τὴν θυγατέρα στείλας οὖν ἐκ 

τῆς γερουσίας ἄνδρας εἰσοικίζεται τὴν χόρην χαὶ συζεύγνυται 

ταύτῃ" ἦν δὲ ἡ κόρη χαλὴ τῷ εἴδει, χαὶ χαλὴ λίαν, χαὶ τῶν 

πολλῶν διαφέρουσα. 

Ὁ δὲ λόγος τὰ κατὰ τοὺς Τούρχους μέλλων αὖθις διεξιέ- 

ναι, καί τινα τῶν ἄνωθεν προστίθησι εἰς ἀφήγησιν, σαφηνείας 

ἕνεκα. Τῷ χατάρχοντι τῶν Τούρκων Μασοὺτ πολλοὶ μὲν υἱοὶ, 

καὶ θυγατέρες οὐκ ἐλάττους γεγόνασιν: ἐν δὲ τῷ τὸν βίον. 

ἀπολιμιπάνειν διανέμει τούτοις τὰς ποτὲ μὲν τῶν Ρωμαίων, τότε 

δὲ ὑπ᾽ ἐκείνῳ ταττομένας. πόλεις χαὶ χώρας" ἄλλοις μὲν οὖν 

ἄλλας χατέλιπε, τὴν δὲ τῶν ᾿Ικονιέων υμπτρόπολιν καὶ τὰ ὑπ᾽ 

αὐτὴν τῷ Κλιτζασθλαάν: τῶν δὲ γαμόρῶν αὐτοῦ Ἰχγουπασᾶν 
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μὲν ᾿Αμάσειαν, χαὶ "λγχυραν χαὶ τὴν τῶν Καππαδοχῶν, Δα- 

δούνῃ δὲ ἀπονενέμηνται πόλεις Καισάρεια, χαὶ Σεδάστεια. Οἱ 

γοῦν τοῦ Μασοὺτ οὕτως εἰς τρία μερισάμενον τὰ τῆς ἀρχῆς, 

ἐπ᾽ ὀλίγον μὲν εἰρήνην ἔστερξαν πρὸς ἀλλήλους, τὰ δὲ πλεῖστα 

εἰς διαστάσεις ἀπεῖδον καὶ μάχας. Ὁ γὰρ τοῦ Ἰκονίου σουλ- 

τὰν τῷ τῆς Καππαδοχίας τοπάρχῃ σχχιόν τι ἐνέολεψς, χἀχεῖ- 

νος ὀλέθριον τούτῳ ἐνεῖδε, καὶ χατ᾽ ἀλλήλων εἶχον πονηρὰ 

διαδούλια, ἃ χαὶ βασιλεῖ ὑπ᾽ ἀλλήλων δῆλα ἐγίνετο" ὁ δὲ καὶ 

ἀμφοτέρους ἐπαρώμενος, ἠγάπα χαὶ ὅπλα τούτους κατ᾽ ἀλλή- 

λων χινεῖν, ἵν᾿ αὐτὸς ἐπιχαίρῃ τοῖς ἐχείνων χαχοῖς͵ καὶ πέμπων 

λάθρα ἀγγέλους ἐνῆγεν εἰς πόλεμον ἐχ δὲ τοῦ προδήλου τῷ Ἰα- 

γουπασὰν προσέχειτο οἷς ἐδωρεῖτο, μυσαττόμενος τὸν σουλτὰν 

ὡς δολιόφρονα χαὶ παλίνστροφον, χαὶ Ρωμαίων τὸ γειτονοῦν 

λῃστρικῶς διαφθείροντα. Πεποιθὼς τοίνυν ὁ ᾿Ιχγουπασὰν τῷ 

αὐτοχράτορι, ἐχφέρει πόλεμον χατὰ τοῦ σουλτὰν, καὶ συρραγέν- 

τῶν, μετὰ πολλῶν αἱμάτων ἐξ ἑκατέρων τῶν στρατευμάτων 

χύσιν χαὶ πτῶσιν πολλῶν, ἡ νίκη βλέπει πρὸς Ἰχγουπασὰν, 

χαὶ πρὸς καιρὸν τὰ ὅπλα χαταθέμενοι, ὁ μὲν ἐπέμενε κατὰ χώ- 

ραν, ὁ δὲ σουλτὰν τῷ βασιλεῖ πρόσεισιν, ἄρτι πρὸς τὴν βασι- 

λεύουσαν Πόλιν τῶν Δυτιχῶν ἐπανιόντι μερῶν, χαὶ προσδεχθεὶς 

φιλοφρόνως, ἧττον διαχυθῆναι βασιλέα πεποίηκεν, ἤπερ αὐ- 

τὸς ηὐφράνθη ἐπὶ τῇ ἐντίμῳ παραδοχῇ" ἤλπιζε γὰρ ὁ βα- 

σιλεὺς, ὡς εὖ τὰ χατὰ τὴν Ἕω διάθοιτο διὰ τῆς τοῦ σουλτὰν 
’ } “ ’ “Α “2 ᾿ ᾽ὔ 

παρουσίας χαὶ τῆς ξενίας, χρήμασι χαταδουλώσας τὸν βάρθχ- 

ρον, ἀλλὰ καὶ δόξαν τῆς βαχσιλείχς ᾧετο τὸ συμοάν. Εἰσιὼν 

τοίνυν ἅμα τῷ σουλτὰν τὴν Κωνσταντινούπολιν, κηρύττει θρί- 

αμῦον, χαὶ ἦν ὁ θρίαμδος εὐπρεπὴς, πέπλος τιμίοις χοσμού- 
᾿ » ς Α “ο“ ’ ς ᾿ “ 

μενος, καὶ ἤμελλεν ὁ βασιλεὺς προελθεῖν χροτούμενος ὑπὸ τῶν 

Πολιτῶν, καὶ μέρος εἶναι τῆς δορυφορίας καὶ ὁ σουλτὰν αὐ- 

τός. Θεὸς δὲ ἠκύρωσες τὴν βουλὴν" ἅ τε γὰρ Υἢ κλονηθεῖσα 

πολλὰς τῶν λαμπρῶν οἰχιῶν χαταθέθληκχε, καὶ ὁ ἀὴρ ἐν τα- 

σι 

10 

Χ ὃ 

0 



10 

20 

90 

260 ΑΝΩΝΥΜΝΟΥ͂ 

ραχῇ ἦν καὶ ἀνώμαλος, καὶ ἕτερα δὲ ἐπισυμθάντα δείματα, 

ἐχείνοις οὐ τῷ θριάμόῳ προσέχειν ἠνάγκασεν" ἔφασκον δὲ οἱ 

τοῦ βήματος μὴ παραδέχεσθαι τὸν θεὸν προκύπτειν ὅλως εἰς 

θρίαμόον ἄνδρα ἀσεθῇ |, ἐπεὶ ὁ ἐν αὐτῷ χόσμος ἐξ ἐπίπλων φ. ! 

οἷς ἁγίων ἐκτυπώματα γέγραπται χαὶ χαρακτὴρ τοῦ Χριστοῦ. 

᾿Αλλ οὕτω μὲν ὁ θρίαμθος διελύθη" ὁ δὲ σουλτὰν ἐς χρό- 

νον ἱκανὸν τῷ βασιλεῖ συνδιέτριψε, καὶ ἵππων ἁμίλλαις στα- 

διοδρόμων τὸν ὀφθαλμὸν ἐνέδωχεν- ὅτε καί τις τῶν ἐκ τῆς 

ΑὝγαρ ὡς ἐδόκει θαυματοποιὸς ἐπὶ τὸν κατὰ τὸ θέατρον πύρ- 

γον ἀνιὼν, οὗ κάτωθεν μὲν αἱ τῶν διαθεόντῶν ἵππων ἀφετη- 

ρίαι͵ ἄνωθεν δὲ χαλκοῖ ἵπποι ἵστανται τέσσαρες, διαπετάσαι 

τὸ στάδιον ἐπηγγέλλετο" εἱστήχει οὖν ἐπὶ τοῦ πύργου χιτῶνα 

λευχὸν ποδήρη ἠμφιεσμένος, λύγοι δὲ εἰς κύχλον περιαχθέντες 

χολπῶδες ἐποίουν τὸ ἄμφιον" ἦν δὲ σχοπὸς τῷ ᾿Αγαρηνῷ ὥσ- 

περ ἱστίῳ ναῦς πτερωθῆναι τῷ πέπλῳ, τοῦ πνεύματος ταῖς 

χοιλότησι περιχοροῦντος χαὶ δοκεῖν πέτασθαι ποιοῦντος αὐτόν. 

Πᾶς οὖν ὁ ἐν τῷ θεάτρῳ ἔδλεψεν ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ συχνὰ ἔλεγον, 

Πέτασον. Βασιλεὺς δὲ διεχώλυεν αὐτὸν τοῦ ἔργου, ἀλλὰ χαὶ 

ὃ σουλτὰν ἐδεδίει περὶ τῷ ὁμογενεῖ, Ὃ δὲ τὸν ἀέρα περιχά- 

σχων, ἐπεί ποτε φορὸς αὐτῷ ἔδοξε, διατινάσσεται πτηνοῦ δί- 

χὴν ἀεροθατῆσαι χαραδοχῶν. ᾿Αλλὰ χαταπεσὼν διέρρηξε τὴν 

ψυχὴν, τὰ ὀστᾶ τοῦ σώματος συντριδεὶς. Ἦν οὖν τὸ πέτασμα 

τούτου εἰς γέλωτα τῶν μετὰ τοῦ σουλτὰν Τούρχων τοῖς Πο- 

λίταις θρυλλούμενον, καὶ οὐκ ἦν ἐπ᾽ ἀγορᾶς ἀκαταγελάστους 

αὐτοὺς παρελθεῖν. Ὡς δ᾽ ἠνωτίζετο ταῦτα ὁ βασιλεὺς, διε- 

χεῖτο μὲν, τῷ σουλτὰν δὲ χαριζόμενος, (ἤδη γὰρ τοῦτον ἔ- 

δακνε τὰ λεγόμενα), ἐπλάττετο τὸν τὸν χατάγελων ἀναστέλ- 

λοντα. 

Πολλὰ τοίνυν χαὶ λαμπρὰ δῶρα ἐκ τῶν βασιλικῶν ταμιείων 

ὃ σουλτάνος ἀπαουσάμενος, ἐφ᾽ οἷς καὶ ἔχθαμοος ἐγεγόνει καὶ 

διαπορούμενος ἦν, εἰ χαὶ τοσούτων ἑτέρων εὐπορεῖ βασιλεὺς, 
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χαίρων εἰς τὰ οἰκεῖα παλινδρομεῖ ὁ γὰρ αὐτοχράτωρ γινώσχων 

μὲν ὅτι καὶ πᾶς βάροαρος χρημάτων ἡττᾶται, φιλοτιμούμενος 

δὲ μάλιστα καὶ θέλων ἐκπλῆξαι τὸν Κλιτζασθλάνην ἐφ᾽ οἷς ἡ 

βασιλεία Ῥωμαίων πλουτεῖ θησαυροῖς, ἐν ἑνὶ τῶν χατὰ τὰ 

ἀρχεῖα δόμων παρατέθεικεν ὅσα τούτῳ δῶρα παρασχέσθαι προ- 

ἐθετο- ἦν δὲ ταῦτα χρυσός τε καὶ ἄργυρος εἰς νόμισμα χε- 

χομμένα, καὶ ἐσθῆτες λαμπραὶ, ἀργύρεά τε καὶ χρύσεα σκεύη, 

χαὶ ἐχπώματα, καὶ ὑφάσματα τίμια, ἄλλοι τε κόσμοι ἐξαί- 

ρέτοι, Ρωμαίοις μὲν εὐπόριστοι, παρὰ δὲ βαρθάροις καὶ λίαν 

δυσπόριστοι" εἰσιὼν δὲ εἰς τὸν οἶχον τοῦτον ὁ βασιλεὺς, καὶ 

τὸν σουλτάνον ἐχεῖσε μεταπεμψάμενος, ἤρετο εἴ τι δωρηθῆναι 

αὐτῷ τοῦ θησαυροῦ βούλοιτο. Τοῦ δὲ εἰπόντος, ὡς αἱοεῖται 
Ἁ 

ὅσοις αὐτὸν δωρήσεται ὁ βασιλεὺς, ἐπήγαγεν αὖθις, εἴ τις τῶν 

ἀντιπάλων Ῥωμαίοις ὑπενέγκοι ἄν τὴν κατ᾽ αὐτοῦ τῶν Ρω- 

μαίων ὁρμὴν, αὐτοῦ ταῦτα διαδόντος εἰς ξενικοῦ καὶ ἰδίου 

στρατοῦ συλλογήν' τοῦ δὲ μετ᾽ ἐκπλήξεως εἰρηκότος ὡς εἰ 

δεσπόζων ἦν τοσούτων χρημάτων, εἶχεν ἄν πάλαι ὑπήχοα τὰ 

κύχλῳ πολέμια" φιλοτιμοῦμαί σε τούτοις πᾶσι, βασιλεὺς ἔφη, 

ἵνα καὶ τὸ ἐμὸν γνωρίσῃς φιλόδωρον, καὶ ὅσων ἐστὶ κύριος 

χρημάτων ὁ τούτοις ἕνα δωρούμενος. Ὃ δὲ ἥσθη τῇ δωρεᾷ, 

τυφλώττων πρὸς χέρδος, χαὶ βασιλεῖ τὴν Σεθάστειαν χαὶ τὴν 

ταύτης χώραν παρασχέσθαι χατεπαγγέλλεται. 

Ὃ δὲ Μανουὴλ τὴν ὑπόσχεσιν ταύτην δεξάμενος, καὶ ἕτερα 

δώσειν ὑπέσχετο χρήματα, εἰ τοὺς λύγους τοῖς ἔργοις πιστώ- 

σεται. Στείλας γοῦν τὸν Γαδρᾶν Κωνσταντῖνον μετὰ χαιρὸν 

ὁ βασιλεὺς, χαὶ φιλοτίμους δόσεις καὶ παντοὸχπὰ ὅπλα συ- 

γεχπέμψας τῷ σουλτάνῳ ἠτεῖτο τὴν ὑπεσχημένην Σεθάστειαν" 

ὁ δὲ, ἀπατεὼν ὦν, τῶν συνθηχῶν ἐπελάθετο. ᾿Απελθὼν δὲ εἰς 

1’ χόνιον, χαὶ τὴν Σεθάστειαν χειρωσάμενος, γέγονε καὶ αὐτῆς 

ἐγχρατής. : 

Ἐπειδὴ δὲ χαὶ τὸν Δαδούνην παρέλυσε τῆς ἀρχῆς, ἐκεῖνον 
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μὲν δραπέτην χαὶ πλανήτην εἰργάσατο, τῆς δὲ Καισαρείας ἀὐὖ- 

τὸς λαθόμενος, καὶ τὸν λοιπὸν μετήρχετο προσγενῆ, τὸν Ἰα- 

γουπασὰν φημί, διψῶν αὐτὸν ἀνελεῖν χαὶ τὴν ὑπ᾽ αὐτῷ χώραν 

προσχτήσασθαι. Ὃ δὲ χαὶ αὐτὸς τὸ οἰκεῖον συγκροτῶν στρά- 

τόπεδον, καὶ ὡς πρὸς ἀνταγωνιστὴν μείζονα παραταττόμιενος, 

φθάνει τὴν προθυμίαν θανάτῳ διαχοπείς. 

Δαδούνης δὲ, ὡς ἔρημον δυνάστου τὴν ᾿Αμάσειαν εἰσιὼν, 

ἐκεῖθέν τε ἀποχρούεται, καὶ τῇ μεταπεμψαμένῃ τοῦ ᾿Ιαγου- 
πασὰν συννεύνῳ θανάτου αἴτιος γίνεται" οἱ γὰρ ᾿Αμασεῖς ἐπα- 

ναστάντες, αὐτήν τε θανάτῳ ἠμύναντο [ ὡς τῷ Δαδούνῃ μνη-φ- δὶ 

στεύουσαν τὴν ἀρχὴν, καὶ τὸν Δαδούνην ἀπώσαντο, ἀλλ᾽ οὐχὶ 

καὶ τοῦ Κλιτζασθλὰν γεγόνασιν ἰσχυρότεροι " ἀλλ᾽ οὗτος φα- 

γεὶς δυνατώτερος, ὡς εἶχε πρῴην Καππαδοκίαν, καὶ τὴν ᾿Αμά- 

σειαν εἴληφεν ὕστερον" ἄνθρωπος οὐκ εὐφυὴς τὴν διαρτίαν τοῦ 

σώματος, ἀλλ᾽ ἠχρωτηριχσμένος: αὐτίχα γὰρ αἱ χεῖρες αὐτῷ 

ἔξαρθροι, καὶ οἵ πόδες ὑποσχάζοντες ἦσαν, χαὶ τὰ πολλὰ ἐφ᾽ 

ἁρμαμάξης τὴν πορείαν πεποίητο, ὅθεν καὶ ᾿Ανδρόνικος Κουτζα- 

σθλάνην τοῦτον ὠνόμαζε, φιλολοίδορος ὧν εἵπέρ τις ἄλλος καὶ 

χαθάψασθαι ἀνθρώπων δεινότατος. 

Ὃ μὲν οὖν μεγάλην ἀρχὴν εἰληφὼς, οὐχ εἵλετο βίον ἤρέ- 

μον, ἀλλὰ φιλοτόραχος ὦν, Ρωμαίοις ἐν οἷς εἶχε λυπεῖν διέ- 

φέρετο, χαὶ πόλεμον ἐπῆγε σὺν οὐδενὶ λόγῳ, παραλύων σπον- 

δάς. Οὐδ᾽ αὐτῆς ἀπέδχετο τῆ: Μελιτηνῆς, τὸν ταύτης ἀμηρὰν 

μηδὲν ἐπεγχαλεῖν ἔχων, ἀλλ᾽ αὐτὸς αἰτίαν πλασάμενος, ἐχεῖθεν 

αὐτὸν ἐξήλασεν" ἔπειτα δὲ καὶ τὸν οἰχεῖον κασίγνητον, μετα- 

νάστην ἔθετο. Οἵ καὶ πρὸς τὸν αὐτοχράτορα φυγάδες ἀρίκον- 

τα᾿ καὶ ταῦτα μὲν συμθέθηχεν ὕστερον. Τότε δὲ πολυδύνα- 

μος γεγονὼς, τὴν πρὸς τὸν βασιλέα αἰδὼ ἀποτίθεται, καὶ ἥν 

αὐτὸς θεραπείαν προσῆγε τῇ τῶν πραγμάτων δυσχολίᾳ συνε- 

χόμενος, ταύτην αὐτὸς ἔχειν παρὰ τοῦ αὐτόχράτορος ἤθελεν. 

εὐνίοτε δὲ θεραπεύων τὸν βασιλέα, καὶ δόξαν ᾿ἀπονέμων πα- 



ΣΥΝΟΨΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ. 2095 

τρὸς, υἱοθεσίας τιμὴν ἐλάμθανε, καὶ ἦν τὰ παρ᾽ ἀλλήλων 

γράμματα, πατέρα βασιλέα, χαὶ σουλτάνον υἱὸν χαταγγέλ- 

λοντα. 

Πλὴν οὐδ᾽ οὕτως εἰς φιλίαν ἀκραιφνῆ συνηρμόζοντο, ἢ τὰς 

σπονδὰς συνέχεον τέλεον" ὅθεν ὁ μὲν τῶν ἡμετέρων πολιχνίων 

κατέτρεχεν, ὁ βασιλεὺς δὲ στρατῷ καὶ δώροις τοῦτον ἐπράύῦ- 

νε. Ποτὲ δὲ καὶ τοὺς ὡς ποίμνια ἐξηπλωμένους τοῖς Ρωμαΐ- 

χοῖς ὁρίοις Τούρχους ἀναστέλλων, τοῖς περὶ τὴν Πεντάπολιν 

ἐπιτίθεται, καὶ ἀνθρώπων καὶ ζώων ἀλόγων γενόμενος ἐγχρα- 

τὴς, τῶν Περσῶν μὴ ὑποστάντων αὐτῷ, τροπαιοφόρος ἀνέζευ- 

ξεν᾽ ὁπηνίχα καὶ Σολυμᾶς ὁ τῶν παρὰ τῷ σουλτάνῳ μέγιστα 

δυναμένων χορυφαῖος τῷ βασιλεῖ ἐποφθεὶς, πολλὰ τοῦ σουλ- 

τάνου ὑπερηγόρει, καὶ παρὰ τὴν ἐκείνου γνώμην τὰ παρὰ τῶν 

Τούρχων πραττόμενα διετείνετο. Θεραπεύων δὲ καὶ ὑπὲρ τὸ 

ἀληθὲς, ὡς ἔθος τοῖς βαρδάροις, ὃ Σολυμᾶς τὸν ἄναχτα, καὶ 

ἵππους ὠκύποδας προσενήνοχεν᾽ ὁ δὲ βασιλεὺς τοὺς ἵππους 

δεξάμενος, καὶ τῆς εὐγνωμοσύνης τὸν Σολυμᾶν ἀποδεξάμενος, 

πρὸς τὸν σουλτάνον ἀπέστειλεν, ἐξηγησόμενον ἐχείνῳ ἃ οὐχ 

ἣν ἀγνοῶν, χαὶ τὸ τοῦ τρόπου παλίμοολον καὶ ἄπιστον ὀνει- 

δίσοντα, κἄν οὐχ ἦν αὐτὸν ἠρεμήσειν, ταῖς συνήθεσι λῃστείαις 

χρώμενον. 

Στείλας οὖν στρατὸν μέγιστον, τὴν χατὰ Φρυγίαν ἐχπορ- 

θεῖ Λαοδίκειαν, οὔπω τετειχισμένην ὡς νῦν ἐστι, κατὰ δὲ χώ- 

μὰς ἐκχεχυμένην περὶ τὰς ὑπωρείας τῶν ἐκεῖσε βουνῶν " ἤλασς 

δ᾽ ἐκεῖθεν μεγίστην λείαν ἀνθρώπων χαὶ ζώων, πολλοὺς δὲ χαὶ 

χατέχτανεν, ἐν οἷς χαὶ τὸν ἀρχιερέχ Σολομῶντα, ἐχτομίαν μὲν, 

χαρίεντα δὲ τὸ ἦθος, χαὶ τῷ θεῷ δὶ ἀρετῆς προσεγγίζοντα. 

Εὔλεγε δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους, ὅσῳ ἄν μείζω δράσεις Ρωμαί- 

ους δεινὰ, τοσούτῳ ἀγαθὰ μείζω ὑπὸ τοῦ βασιλέως πείσεται. 

Οὐδ᾽ ὁ βασιλεὺς μέντοι ἐπὶ τούτοις ἠρέμει, ἀλλὰ πρῶτα 

μὲν διὰ τοῦ Ὑζικανδίλη Γουδελίου, εἶτα καὶ διὰ τοῦ ᾿Αγγέ- 
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λου Μανουὴλ τοῖς Τούρχοις ἐπέθετο, ὅσοι πολυθρέμμονες ὄντες, 

πόας ἕνεχα τὰ τῶν Ρωμαίων παγγενεὶ ἐπίασιν ὅρια. Οὗτοι γὰρ 

τὰ στρατόπεδα συντάξαντες καὶ τούτοις ἐπιτιθέντες νυχτὸς, 

σύνθημα δεδώκασι τῷ στρατῷ ἐν τῷ συμπλέκεσθαι τοῖς Τούρ- 

χοῖς ἀναφωνεῖν, Σίδηρος, ὡς ἄν εἴη αὐτοῖς οὕτως παρέρχεσθαι 

μὲν τὸ ὁμόφυλον, καίνειν δὲ τὸ σιγῇ ἐπιὸν ὡς ἀλλόφυλον" με- 

τὰ πολὺν δὲ ὀψέποτε φόνον, οἱ βάρθαροι συνέντες ὅ βούλεται 

τὸ λεγόμενον, καὶ αὐτοὶ τοῦτο ἔλεγον, ἕως τῆς νυχτὸς διαγε- 

νομένης ἀπὶ ἀλλήλων διέστησαν. Γεγόνασι μὲν οὖν καὶ ἄλλαι 

πολλαὶ ἐκδρομαὶ κατὰ Τούρχων Ῥωμαίοις, καὶ παρὰ Τούρκων 

αὐτοῖς͵ ἅς, καὶ διὰ τὸ μηδέν τι ἀξιόλογον ἔχειν, λέγειν εἰά- 

σαμεν. 

Ἐπάνειμι δ᾽ αὖθις ἐπὶ τὰ Παιονικὰ σαφηνείας δ᾽ ἕνεχεν εἰ- 

ρήσεται τάδε. Τῷ ἄρχοντι τῶν Οὔνων ᾿Ιχτζᾷ δύο ἦσαν ὁμαί- 

μονες, Στέφανος χαὶ Βλαδίσθλαθος, καὶ παῖδες Στέφανος χαὶ 

Βελᾶς τῶν ἀδελφῶν τοίνυν, ὁ Στέφανος τὰς ἀδελφικὰς ἐχφυ-- 

γὼν χεῖρας ὡς κατ᾽ αὐτοῦ φονώσας, τὴν Κωνσταντίνου κατέ- 

λαῦςε, χαὶ τῷ αὐτοχράτορι προσδεχθεὶς, ἄλλης τε φιλοφροσύ- 

νὴς ἐπέτυχεν, ἀλλὰ καὶ Μαρίαν ἔγημε τὴν τούτου ἀνεψιάν |,Φ. δὶ 

τὴν τοῦ σεθαστοχράτορος ᾿Ισααχίου θυγατέρα. Μετὰ βραχὺ 

δὲ καὶ ὁ Βλαδίσθλαδος τὰ ὅμοια τῷ ἀδελφῷ Στεφάνῳ ἔδρα- 

σεν, οὐ τοσοῦτον ὡς τῷ Ἰχτζᾷ μὴ φιλούμενος, ὅσον τῇ τοῦ 

Στεφάνου εὐημερίᾳ παρορμηθεὶς. Τοίνυν οὐδ᾽ αὐτὸς τῶν ἐλπί- 
δων ἠστόχησεν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς περιφανῶς προσλαμθάνεται, 

χαὶ γυναῖχα ἔσχεν, ἂν εἰ μὴ δὶ αὐτῆς ὑπώπτευς τῆς: ἐς τὴν 

πατρίδα ἐπανόδου κωλύμην. Τὰ δ᾽ ἐπὶ τούτοις, ὁποῖα; Τε- 

λευτᾷ ὁ ρὴξ Ἰχτζᾶς, καὶ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τὸν ἐχείνου παῖδα δια- 

βαίνει τὸν Στέφανον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ὡς ἥδιστον τὸ γεγονὸς 

ἡγησάμενος, καὶ κατὰ νοῦν λαδσὼν, ὡς εἰ πρὸς τὸν ἐπ᾽ ἀνεψιᾷ 

γαμόρὸν Στέφανον ἡ ἀρχὴ μεταθῇ τῶν Οὔνων, ἕξει ἂν καὶ 

αὐτὸς χλέος, καὶ ἡ βασιλείχ Ρωμαίων, ἢ δασμοῦ ὑμέῤος ἐκεῖ- 
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θεν, ἢ τὴν τοῦ Φραγγοχωρίου χαὶ τοῦ Ζευγμίνου κατάσχε- 

σιν, σπεύδει πρὸς τὴν τῶν σχοπουμένων ἐκπλήρωσιν" χαὶ εὐ- 

θὺς στέλλει πρέσδεις τῷ γαμόρῷ Στεφάνῳ, τὸν τῆς ἀρχῆς 

στέφανον περιθέσθαι προετοιμάσοντας. Μετὰ βραχὺ δὲ εἶχε καὶ 

τοῦτον ἡ Σαρδικὴ. Οὖνοι μὲν οὖν οὐδ᾽ ἀχοῇ παρεδέξαντο τὴν 

τοῦ Στεφάνου ἐξουσίαν αὐτῶν, καὶ δὶ ἄλλα μὲν ὡς ἔλεγον, 

μάλιστα δὲ διὰ τὸ γῆμαι παρὰ Ῥωμαίοις " ἀσύμφορον γὰρ ὅ- 

λως αὐτοῖς, ἄνδρα ἔχειν ἄρχοντα χατὰ χῆδος τῷ βασιλεῖ συν- 

απτόμενον. Διὸ χαὶ ἄπραχτα ἦσαν τὰ τῆς πρεσύείας, χαὶ τῷ 

Στεφάνῳ ἐχεῖσε ἀφιχομένῳ οὐδόλως οἱ Οὖνοι προσέκειντο. Ἔν- 
θεν τοι χαὶ δεῖν ἔγνω ὁ βασιλεὺς διὰ δυνάμεως μείζονος βοη- 

θῆσαι τῷ Στεφάνῳ. 

᾿Απάρας οὖν τῆς Σαρδικῆς, ἀφικνεῖται εἰς τὰ παρίστρια, 

λέγω δὴ Βρανίτζοδαν καὶ Βελέγραδα, χαὶ τὸν ἀδελφιδοῦν ᾿Α- 

λέξιον τὸν Κοντοστέφανον συναποστέλλει τῷ Στεφάνῳ μετὰ 

δυνάμεων, οἵ καὶ τὸν Χράμον κατέλαθον, ὑποποιούμενοί τε δώ- 

ῥοῖς τοὺς τῶν Οὔνων προέχοντας, καὶ χολαχείαις καὶ ὑποσχέ- 

σεσι τὰ πρὸς ἀρχὴν διεπράττοντο" ἤνυον δὲ οὐδὲν, ἢ ὅσον τὸν 

Βλαδίσθλαθον, τὸν τοῦ Στεφάνου αὐτάδελφον, εἰς ἄρχοντα δέ- 

ξασθαι. ᾿Αλλὰ χαὶ τούτου βραχὺν χρόνον ἐπιδιώσαντος τῇ ἀρ- 

χῇ, οἱ Οὖνοι τὸν τοῦ Ἰατζᾶ παῖδα Στέφανον ἄρχειν αὐτῶν 

εἵλοντο. ᾿Αλλ᾽ οὔτε ὁ βασιλεὺς τὸ γεγονὸς πράως ἤνεγχε, καὶ 

ὁ τοῦ Ιατζὰ ἀδελφὸς Στέφανος πάντα ἦν μηχανώμενος, βα- 

σιλέως συναιρομένου, εἴ πως ἐπιτεύξεται τῆς ἀρχῆς. Πολλῶν 

οὖν τούτου ἕνεχα συμθεθηχότων πολέμων, καὶ τοῦ βασιλέως 
τὸν τοῦ Ἰατζᾷ υἱὸν τὸν Βελᾶν εἰς γαμορὸν ἐπὶ τῇ θυγατρὶ 

Μαρίᾳ ἀνελόμενου, οἱ τῶν Οὔνων τῷ Στεφάνῳ ἀντικαθιστά- 
ὑενοι, ἔγνωσαν ἐξ ἀνθρώπων ποιῆσαι αὐτὸν, φαρμάχου ποτή- 

θίον. χεράσαντες εὗρον οὖν ὑπουργὸν πρὸς τοῦτο τινὰ τῶν τοῦ 

Στεφάνου Θωμᾶν λεγόμενον᾽ ὁ δὲ δεινότατος ὧν χαταλῦσαι 

ζωὴν ἀνθρώπου, καὶ σώματος διαζεῦξαι ψυχὴν, καὶ οἴκοθεν ἐ- 
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φεῦρε μέθοδον' ἀμέλει χαὶ τὴν φλέθα τῷ Στεφάνῳ τετμημέ- 
νῷ, ἐγχρίεται φαρμάκῳ τὸ ἐπίθεμα τῆς τομῆς" ὅ χαὶ τεθὲν 

τῇ πληγῇ, θάνατον αὐτῷ ἐπέφερεν οἴκτιστον. ΓἜκειτο οὖν ὁ 

τοῦ Στεφάνου νεκρὸς οὕτως ἄτιμος, καὶ ταφῆς ἄμοιρος, καὶ τὸ 

Ζεύγμινον ὑπὸ τῶν Οὔνων ἑάλω. 

Ῥαῦτα ὡς ἠνώτιστο βασιλεὺς, χατὰ τῶν Οὔνων κηρύσσει 

πόλεμον" ὅτε χαὶ ᾿Ανδρόνιχος πάλιν ἀποδρὰς, εἰς Γάλιτζαν τὴν 

τῶν Ρὼς, οὃς χαὶ Σχύθας Ὑπεροορέους φαμὲν, ἀπῆλθεν. Ὁ δὲ 

τῆς φυγῆς τρόπος οὗτος. Πλάττεται τὸν νοσοῦντα, χαὶ παι- 

δὸς ἀλλοεθνοῦς εἰς τὴν ὑπηρεσίαν ηηὐμοιρηχὼς, ἐπισκήπτει τού- 

τῷ ὑφελέσθαι λάθρα τὰς χλεῖς τῶν τοῦ πύργου πυλῶν, ὁπό- 

τε πρὸς ὕπνον ἡμερινὸν οἱ φύλαχες βλέψαιεν, καὶ χηρῷ τοὺς 

τύπους τούτων ἐχμάξασθαι: δρᾷ τὸ παιδίον τὰ προσταχθέν- 
τα, καὶ εἰσάγει ᾿Ανδρονίκῳ τοὺς τύπους" ὁ δὲ ὑποτίθησι τῷ 

οἰκείῳ υἱῷ Μανουὴλ ἐμφανίσαι ταῦτα χαὶ εἰπεῖν τοιαῦτα χαλ- 
, χεύσασθαι, ἀλλὰ χαὶ ἐν τοῖς ἀγγείοις τῶν οἴνων, οἷς φέρουσιν 

αὐτῷ τὸ τοῦ ἀρίστου πόμα, καλώδια λίνου παραθύειν. Ὥς δ᾽ 

εἶχε πέρας τὰ βουλευθέντο, ἀνοίγει τὸ δεσμωτήριον νυχτὸς, 

καὶ ὁ παῖς ὑπουργεῖ τῷ ἔργῳ καὶ ὁ ᾿Ανδρόνικος ἔξεισι τὰ 

λῖνα φέρων ἐν ταῖς χερσί. Γίνεται οὖν τὸ κατάντημα τῆς τό- 

τε νυχτὸς χόρτος περί που τὰ ἄδχτα τῶν ἀνακτάρων φυεὶς 

καὶ εἰς ὕψος ἀναδραμὼν" περὶ δευτέραν δὲ καὶ τρίτην ἡμέραν 

ταῖς πόαις χρυπτόμενος, ἐλάνθανε τοὺς διώχτας " ἔπειτα διὰ 

τοῦ μεσοπύργου χαλασθεὶς, ἀκάτιον εἴσεισι περὶ τὰς ἀκτὰς 

σαλεῦον χαὶ τὸ τεῖχος τῆς πόλεως" ὁ δὲ τῷ ἀκατίῳ τὸν ᾿Αν- 

δρόνιχον δεξάμενος, Χρυσοχοόπωλος ἐπεκέκλητα. ᾿Αλλ οὔπω 

ἀνάγεσθαι ἤρξαντο, χαὶ συνέχεται παρὰ τῶν κατὰ τὰν βαυ- 

χολέοντα προφυλάχων᾽ ἐξ ἐχείνου δὲ [ τὰ τῆς σχοπιᾶς ταύ-φ 

τῆς ἤρξατο, ἐξ ὅτου ὁ Τζιμισχῆς Ιωάννης τῷ Φωχᾷ Νικη- 

φόρῳ νυχτὸς ἐπέθετο, διὰ σαργάνης ἀνιμηθεὶς. Παρὰ βραχὺ 

γοῦν ἦν ᾿Ανδράνιχος χαὶ πάλιν ἐν δεσμοῖς χρείττοσιν, ἣ καὶ 
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πλέον τι πεπονθὼς - ἀλλὰ πρόσωπον δούλου πλασάμενος χρό- 

για δεσμὰ φεύγοντος, ἐδεῖτο μὴ περιϊδεῖν αὐτὸν οὐχ ὀλίγα πρὸς 

τοῦ δεσπότου πάλαι πεπονθότα δεινὰ, χαὶ τότε δίκας εἰσπρατ- 

τόμενον τῆς φυγῆς" ἐχάλει δὲ δεσπότην τὸν Χρυσοχοόπωλον, 

“πρὸς τὸ βάρόαρον τὴν φωνὴν στρέρων. Καὶ ὁ Χρυσοχοόπωλος 

δὲ, δώροις παραχρουσάμενος τοὺς σχοποὺς, ἴσχυσεν ὡς δραπέ- 

τὴν ἑαυτοῦ δοῦλον ἐξελεῖν τὸν ᾿Ανδρόνικον. ᾿Αμέλει καὶ πα- 

ρὰ δόξαν ὁ ᾿Ανδρόνιχος εἰς τὸν οἶκον παρελθὼν, ὃς τοῦ Βλάγ- 

γὰ ἐπικέκληται, ὁμοῦ τε προσεῖπε τοὺς φιλτάτους τὰ εἰσιτή- 

ρια, καὶ ὅσα τῆς ἀποδημίας, τούς τε πόδας τῶν σιδήρων ἀ- 

πολυθεὶς, καὶ τὸ Μελίοοτον χκχαταλαδὼν χαὶ τῶν ἐκεῖσε ἵππων 

ἐπιθὰᾶς, οἵ πρὸς ἀπόδρασιν αὐτῷ ἡτοιμάσθησαν, τὴν εὐθὺ τῆς 

Αἰ γχιάλου εἴται - ἔνθα δὴ γεγονὼς, χαὶ τῷ Παπούχῃ γνω- 

σθεὶς, καὶ λαοὼν τὰ ἐφόδιχ, χαὶ ἡγεμόνων τῆς ὁδοῦ εὐπορή- 

σας, εἰς Γάλιτζαν ἐπορεύετο. ᾿Αλλ’ ὅτε τοῦ δειμαίνειν ἠλευ- 

θερώθη ὡς τῶν τῆς Γαλίτζας ὁρίων λαδόμιενος, τότε θηρευ- 

τῶν ἐμπίπτει χερσὶ" συλληφθεὶς γὰρ παρὰ Βλάχων πρὸς βχ- 

σιλέχ πάλιν ἀπήγετο. Μὴ ἔχων οὖν τὸν σώζοντα, ταῖς οἰκείαις 

μεθόδοις βοηθῷ ἐχρήσατο" γαστρὸς γὰρ ρύσιν πλασάμενος, συ- 

χνάκις τοῦ ἵππου ἀποχατέθαινς τοῦτο οὖν πολλάκις τοῦ γυχ- 

θημέρου ποιῶν, λανθάνει χατασοφισάμενος τοὺς ἀπάγοντας" 
Ἁ , λ « μ ϑ, « -“- “ ᾽ Μ 

τὴν ράθδον γϑρ Ἣν ϑπεφερξτο ως νοσῶν, ὅτι σχοτίας ΟυσῊΞ. 

ἀναστὰς τῇ γῇ ἔπηξε, χαὶ τὸ τοῦ σώματος φόρος αὐτῇ πε- 

θιείλησε, καὶ τὸν ἐπὶ κεφαλῆς πῖλον ἀνέθετο ἄνωθεν, ὡς εἰ- 

χάζεσθαι αὐτὸν γόνυ κάμπτοντα τὴν γαστέρα τῶν σχυθάλων 

χενοῦν. Καὶ οὕτως ἴσχυσε τοὺς φυλάσσοντας ἀποφυγεῖν καὶ τὴν 

λόχμην εἰσδύνα!, τὴν ράοδον οἰομένους εἶναι αὐτὸν. Ὡς δ᾽ ὁ- 

ψέποτε ἔγνων τὸν δόλον, οἱ μὲν ἐπὶ τὰ ἔμπροσθεν ἔτρεχον, 

οἰόμενοι τοῦτον τῆς προτέρας ἔχεσθαι, ὁ δὲ δὶ ἄλλης εἰς Γά- 

λιτζαν ᾧχετο. : 

“Τὸν δὲ Παπούχην ὁ βασιλεὺς συλλαθὼν, ἔξανε διὰ λώρων 
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πολλαῖς δημοσίᾳ κατὰ τῶν νώτων, καὶ ὁ χῆρυξ σχοινόδετον 

προάγων αὐτὸν ἐπεθόχ" « ὅστις τὸν τοῦ βασιλέως ἐχθρὸν εἰσ- 

οικίζεται, χαὶ διδοὺς ἐφόδιχ ἐχπέμπει, οὕτω καὶ μαστίζεται 

χαὶ πομπεύεται, » Ὁ δὲ ἀντεφθέγγετο, « αὕτη μοι αἰσχύνη, 

ἐπιστάντα μὴ χαταπροδόντι τὸν εὐεργέτην. » 

Τότε δ᾽ οὖν ὑπτίαις ἀγχάλαις πρὸς τοῦ τῆς Γαλίτζας ἄρ- 

χοντος προσδεχθεὶς ᾿Ανδοόνιχος, ἔμεινε παρ᾽ ἐχείνῳ χρόνον πο- 

λὺν, ὁμέστιος χαὶ σύσσιτος παραλαμθανόμιενος χαὶ συνθηρευ- 

οευτὴς. Ὁ δὲ βασιλεὺς οἰχεῖον ὄνειδος εἰκάζων τὴν ἀποδημίαν 

αὐτοῦ, ἄλλως τε καὶ ὑφορώμενος μήπως, ὡς -ἐλέγετο, Σκύθας 

λαρὼν ἐς τὰ Ρωμαίων ἐσθαλεῖ ὅρια, μετάπεμπτον ἐκεῖθεν 

ποιεῖται, πίστεις δοὺς καὶ λαδὼν, καθ᾽ ὅν χαιρὸν οἱ Παίονες 

τὰ παρίστρια ἐλυμαίνοντο. Συμθαλόντες δὲ χαὶ τοῖς στρατη- 

γοῖς, τῷ τε Γαύρᾷ Μιχαὴλ χαὶ τῷ Βρανᾷ, ὡς ἐρρέθη, τού- 

τοὺς ἐτρέψαντο. 

Ἦν δὲ ὁ Γαύρᾷς νεωστὶ τὸν μετὰ τῆς Κομνηνῆς Εὐδο- 

κἴχα, ἧς ὃ ᾿Δυϑμνλκος ἐπλησίαζε, συστησάμενος γάμον" οὐχοῦν 

χαὶ τῶν προσγενῷ ν Εὐδοχίας συνιστᾷν αὐτὸν ἐς βασιλέα ἐθελόν- 

τῶν, πολὺς ἦν ὁ περὶ αὐτοῦ ἔπαινος, καὶ ἐρρωμένως χατὰ τῶν 

Οὔννων ἀγωνίσασθαι αὐτὸν ἰσχυρίζοντο, καὶ μάρτυρα παρῆγον 

τὸν συστράτηγον τὸν Βρανᾶν. Ὁ δὲ πρὸς τοῦ βασιλέως τὴν 

οἰκείαν χεφαλὴν εἰς ὅρκον ἐπργαγοντῆῦ ὃ γινώσχει περὶ τοῦ Γα- 

βρᾷ γενναῖον λέγειν ἐπιτραπεὶς, ἤρετο τὸν Γαδρᾶν, εἰ καὶ αὐὖ- 

τὸς ἀνδρεῖόν τι καὶ ἀξιέπαινον τότε χατὰ τῶν Οὔγγρων ἐνε- 

δείξατο, χαὶ καθρμολογρῦγτα σχὼν, καὶ ὡς οὐκ ἄλλον τὸν Βρα- 

νᾶν ἀνδρίσασθαι, ἐκεῖνος φησὶ μηδαμῶ: ὑποστῆναι τῶν ἐναν- 

τίων τὴν ἐμθολὴν τὸν Γαύρᾶν, ἀλλ᾽ ἐκ πρώτης δειλιάσαντα 

φεύγειν, αὐτοῦ χαὶ ταῦτα πολλάχις ἀνακαλουμένου, καὶ, στῆ- .] 

θι, ὦ φίλος, βοῶντος, στῆθι. 

Ὁ δὲ βασιλεὺς σπεύδων τὸ τε Ζεύγμινον ἐπανασώσασθαι, 

χαὶ δίχας εἰσπράξασθαι τοὺς Οὔνους ὧν εἰς Στέφανον ἐξήμαρ- 
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τον, τοῖς ἐκεῖ παρενέοαλε μέρεσιν. Οἱ δὲ βάρδαροι παρὰ τὰς 
ὄχθας τοῦ Ἴστρου διχταξάμενοι, τῆς στρατιᾶς διεκώλυον τὴν 

περαίωσιν" [ἀλλ᾽ ἦσαν οὐδὲν περαίνοντες. Οἱ γὰρ τοξόται Ῥω- 

μαῖοι χαὶ τὸ ὁπλιτικὸν τούτους ἐξέκρουσαν τῶν παραχτίων με- 
ρῶν. Βασιλεὺς δὲ καταλαδὼν τὸ Ζεύγμινον, ἐκεῖ που κατασχὴ- 

γοῖ. Ἔστι δὲ τοῦτο χατὰ μεσημθρίαν ἀπρόσοατον, γηλόφῳ καὶ 

ποταμίῳ τειχιζόμενον ρξύματι. Ἴςτ μιὰν οὖν αὐτοὐθοεὶ τοῦ- 

Ἴὸ αἱρήσειν, πρὸς τὴν αὐτοῦ θέαν καταπλαγέντων τῶν ἔνδο- 

θεν" ὡς δ᾽ οὗτοι τοὺς εἰσόδους ἀπέκλεισαν, χαὶ τὰ τείχη παν» 

ποίοις ὅπλοις καὶ ἀφετηρίοις ὀργάνοις ἐχράτυναν, ἀλλὰ καὶ ἄ- 

νωθεν φαινόμενοι τὰς γλώσσας ἔθηγον χαχολογίας ἀφιέντες ὡς 

βέλη θανάσιινα, οὐδ᾽ οἱ Ῥωμαῖοι χεναῖς χερσὶν αὐτοῖς προσεφέ- 

ῥοντο, ἀλλὰ τὸ χαχολογεῖν παραιτούμενοι ὡς γυναιχῶδες, σι- 

δήρεα χατὰ τούτων βέλη ἠφίεσαν. Ποῶτος τοίνυν ὁ βασιλεὺς 

πῷ τῆς μιμήσεως τρόπῳ διερεθίζων τοὺς ὑπ᾽ ἐκεῖνον, κατὰ τῶν 

πῆς πόλεως πυλῶν τὸν ἕππον ἐφίησι, χαὶ μέσον αὐτῶν τὸ δό- 

ῥυ ἤλασεν᾽' ἐπὶ τούτοις τὴν τάφρον ἐμπλήσας ἐξ ὕλης τῆς πα- 

ρατυχούσης, καὶ τέδσαρας πετροθόλους μηχανὰς περιστήσας, 

τὰ τείχη χατέσειεν " ἐνεργεῖς γὰρ πᾶσαι ἦσαν, μάλιστα δὲ υἱα 

τούτων, ἧς ἀρχιτέκτων ᾿Ανδρόνικος, πλέον διεσάλευς τὸν πε- 

ῥίοολον, ὡς χαὶ ὑποχαλᾶν ἧδὴ χαὶ περιτρέπεσθαι. Τότε τοί- 

γυν κατά τινα τῶν νυχτῶν τινὲς τῶν μεγιστάνων Πχιόνων τῶν 

τοῦ τείχους προνευουσῶν μηχανῶν, ἄρκλας ταύτας χαλοῦμιεν, 

εἰσιόντες μίαν, χαὶ γυμνὰς τὰς σπάθας ἀνατείναντες, διηπει- 

λοῦντο Ρωμαίοις, καὶ τὸν ἀέρα ἔπληττον " ἀλλὰ κατὰ πόδας 

ἡ δίκη λίθον γὰρ μέγιστον διὰ τῆς μηχανῆς ἀφεὶς ὁ ᾿Ανδρό- 

νιχος, τὴν τε ἄρχλαν συνέτριψε, χἀχείνους δὲ συγχατέσπασε, 

θάνατον ἀλλχξαμένους τοῦ ζῆν. Μετὰ βραχὺ δὲ καὶ τὸ τεῖ- 

χος ὑπέκυπτε, χαὶ διὰ κλιμάκων Ῥωμαῖοι τὴν πόλιν εἰσιόντες 

Τ λλοὶ πολλοὺς εἰς θάνατον ἔοαλλον. Οὐκ ὀλίγοι δὲ Παιόνων 

χαὶ τοῖς χρατοῦσι προσιόντες ἐσώθησαν" εἰσὶ δ᾽ οἵ καὶ ἀπέδρα- 
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σαν. Εἷς δὲ τῶν οἰκητόρων τῆς πόλεως χαὶ γένει χαὶ πλού- 
Ν ΄ » ἊΨ ἣΝ , κ “- ξ 

τῳ λαμπρὸς, γύναιον ηὔχει τῷ εἴδει σφόδρα καλὸν" τοῦτο ὅὃ- 

οῶν ὑπό τοῦ τῶν Ρωμαίων ε --“ ς ὕῤριν ἑλχόμενον, χαὶ μὴ ἔχων 3 ὶ ᾿π ' ον. 

βοηθῆσαι, ὅ ἐπεφέρετο ξίφος κατὰ τῶν σπλάγχνων τοῦ γυ- 

ναίου ὠθεῖ, βίχ τὴν βίαν ὠθήσας, καὶ οὕτω στήσας τὸν ἄ- 

θεσμον ἔρωτα. Συνήραντο δὲ τοῖς Ρωμαίοις εἰς τὴν τῆς πό- 

λεως ἅλωσιν οὐχ ὀλίγοι τῶν ἔνδοθεν τὰ Ρωμαίων, φρονοῦντες " 

τοι γὰρ ἀσιδήροις βέλεσι πρὸς τὸ στράτευμα ἔξωθεν τῇ οὗ γὰρ ἀσιδήροις πρὸς τράτευμα ἔξωθεν τῆς 

νυχτὸς διεχπέμποντες, τάς τε βουλὰς χαὶ τὴν ἰσχὺν τῶν ἐν-- 
Α δ) 5 » ι ΄ - , , ᾽ 7 

τὸς παρεδήλουν. Ἤγετο δὲ καί τις τῶν Παιόνων τότε αἰχμά- 

λωτος, πῖλον ἐγχώριον ἐπὶ χεφαλὴς ἔχων, καὶ τὴν λοιπὴν πά- 
μ 

τρίον ἠμφιεσμένος στολὴν τοῦτόν τις παριὼν Ρωμαῖος, πλήτ- 

τει καὶ θανατοῖ, χαὶ τὸ τῆς κεφαλῆς ἐκείνου ἑαυτῷ περιτίθη- 

σι κάλυμμα ἐφίσταται τοίνυν ἕτερος ξιφήρης, καὶ Παίονα εἶ- 
κ ᾿ὴ 

ναι τοῦτον διὰ τὸ πῖλον ὑπολχύὼν, παίεξι κατὰ τοῦ τένοντος 

καὶ τοῦ ζῇν μεθίστησιν. 

᾿Αλλ οὕτω μὲν ἑάλω τὸ Ζεύγμινον, καὶ βασιλεὺς ἐκεῖθεν 

ὑπονοστήσας, πρὸς τὰ Ῥωμαίων ὅριχ μεταθέθηκε, τόν τε θεῖον 

αὐτοῦ τὸν ἀπὸ Φιλαδελφείας Κωνσταντῖνον τὸν λγγελον, σὺν 

αὐτῷ δὲ καὶ τὸν Τρίψυχον βασίλειον ἐάσας τοῦ Ζευγμίνου ἐ- 

πιτειχιστὰς, καὶ τῶν ἄλλων πολιχνίων ὅσα ἐν Βελεγράδοις ἐ- 

πιμελητὰς " οἵ καὶ τὰ ἐντεταλμένα πληρώσαντες, καὶ τὸν Νί- 

σον τείχεσι περιέθαλον, καὶ τὴν Βρανίτζοοαν συνῴκισαν, καὲ 

τὰ λοιπὰ πρὸς τὸ εὖ διαθέμενοι ἔνθα ἦν διάγων ὁ βασιλεὺς 

ἀφίχοντο. 

᾿Επεὶ δὲ καὶ ὁ Δεσὲ χαχουργότερος ἑχυτοῦ γένοιτο, ἐς τὴν 

Σερθίαν ὥρμα τραπέσθαι ὁ βασιλεύς. Ὃ Δεσὲ δὲ τὰ πρατι 

τόμενα ἐπιτηρῶν, χαὶ δεδιὼς τὴν εἰς τὴν αὐτοῦ χώραν τοῦ 

θασιλέως εἴσοδον, πέμψας ἐς βασιλέα χαθικετεύει ἐνδοθῆνας 
ἃ 

τὴν εἰς αὐτὸν ἀπαθὴ ἄφιξιν" ὡς οὖν εἶχεν ὃ ἤτησεν, ἀφίκε- 
᾽ ΄ς - τ Α δι Ἷ εαἰὶ 

το, καὶ εἰς θέαν τῷ βασιλεῖ καταστάς, τὸ δολιόφρον τῆς γνῶπ, 
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μὴς χατονειδίζεται, καὶ οὕτως ὡς ἄσπονδος ἀποπέμπεται, καὶ 

ἐγγὺς ἐλθὼν τοῦ δυλληφθῆναι, ἀφίεται πάλιν οἴχχδε ἀπελθεῖν, 

τὴν τοῦ τρόπου μεταθολὴν καὶ τὸ μηχέτι τὰ μὴ δοχοῦντα 

βασιλεῖ διαπράττεσθαι φρικώδεσιν ὅρχοις ἐμπεδωσάμενος. Ἐ- 

ξιὼν δὲ ἀπὸ προσώπου τοῦ βασιλέως, πολλοῖς πάθεσιν ἐιμερί- 

ζετο τὴν ψυχήν ἠσχύνετο ἐφ᾽ οἷς προσῆλθς τῷ βασιλεῖ, ὠργί- 

ζετο ὧν πέπονθεν ἕνεχα, ἐπαθαίνετο οἷς ὅρχοις τὰς τῆς γνώ- 

. μῆς παρεχτροπὰς ἀπετείχισε" [ τέλος ὅσα συνέθετο χαὶ ὦμιοσε 

βασιλεῖ θέμενος παρ’ οὐδὲν, τὴν συνήθη ἔστεργε γνώμην, πα- 

λίμθολος καθορώμενος. Εἶχε μὲν οὖν οὕτω ταῦτα. 

Ὁ δὲ βασιλεὺς γονῆὴς ἄρρενος ἀμιοιρῶν, ἠνάγχασε πάντας 

χαὶ ὅρχοις κατενεπέδωσε τὴν θυγατέρα αὐτοῦ Μαρίαν χαὶ τὸν 

ταύτης μνήδτορα ᾿Αλέξιον τὸν ἐξ Ὀὕγγρων, μετὰ τὸν αὐτοῦ 

μόρον χληρονόμους ἔχειν τῆς οἰκείχς ἀρχῆς, καὶ ὡς Ρωμχίων 

ἄναξι χαθυπείχειν. Καὶ πάντες τοῖς χελεύσμασι τούτου ὑπέ- 

χυπτον. Μόνος δὲ ὁ ᾿Ανδρόνιχος ἀποδυσπετῶν ἦν, χαὶ λέγων ὡς 

ὃ βασιλεὺς εἰς δευτέρους ἀποχλλίνας γάμους, γενήσεται χαὶ υἱοῦ 

πατὴρ, χαὶ δι ὅρκων πιστουμένους ἡμᾶς τὰ τῆς ἀρχῆς τῷυ 

τοῦ βασιλέως τότε, ἀνάγκη παραθάτας τῶν νῦν ὅρχων εὑρίσχε- 

σθαι" καὶ ἄλλως δὲ, πῶς ὀρθὸν, πάντα μὲν Ρωμαῖον παρορᾶσθαι 

εἰς εὐνέτην τοῦ θυγατρίου τοῦ βασιλέως χαὲὶ τῆς ἀρχῆς δισδο- 

χον, ὁμόφυλον ὁμοφύλων, τὸν δὲ ἀλλογενὴ προχρίνεσθαι; Ταῦ- 

τὰ τοῦ ᾿Ανδρονίχου λέγοντος, ὁ μὲν βασιλεὺς ἀπεστρέφετο 

τοὺς λόγους ὡς δύσνου περὶ αὐτόν- πολλοὶ δὲ τῶν Ρωμαίων 

Ἀαὶ μετὰ τοὺς ὅρκους αὐτῷ γεγόνασι σύμψηφοι. 

Ὁ δὲ λόγος καὶ ἔτι τὰ κατὰ Κιλικίαν βούλεται ἀφηγή- 

σασθαι, τοῦ μὴ λαθεῖν ὄντα ὑπέρτερα. Τῷ βασιλεῖ Μανουὴλ 

φροντὶς πολλή τις ἦν τῶν κατὰ Κιλιχίαν πόλεων, ὧν ἡ Ταρ- 

σὸς ὡς μητρόπολις προκαθέζεται. Πολλῶν οὖν εὐγενῶν ἐχεῖσε 

ἀφικομένων, ἔφθασεν ἡ ψῆφος καὶ εἰς ᾿Ανδρόνιχον- τῷ τοι χσὶ 

ἀφιγμένος ἐχεῖσε, καὶ τὴν τῆς Κύπρου δασμολογίαν προσειλη- 
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φὼς εἰς δαπάνας, πολλάκις υὲν τῷ Τορούσῃ ἀντικατέστη, οὐ" 

δὲν δέ τι γεένναϊον κατώρθωσε πώποτε᾽ τελευταῖον δὲ ἡττη- 

κότος αὐτὸν αἰσχρῶς τοῦ Τορούση, βουλεύεταΐ τι παράθολον " 

ὡς γὰρ τὰς δυνάμεις χατ᾽ ἀλλήλων ἐξήνεγκαν, ὁ μὲν ᾿Ανδρό- 

νιχος ὅσα καὶ ζῶον τὴν στρατιὰν εἰς κεφαλὴν καὶ μέλη δια- 

θέμενος εἶχεν, ὁ δὲ Τορούσης εἰς πολλὰ χαταδιεῖλς τμήματα 

τὸν οἰκεῖον στρατόν" ἐπεὶ δὲ συμθαλόντες ἐμάχοντο, πάλιν ἡ 

νίκη πρὸς τὸν Τορούσην ἔόδλεπε τοῖς γὰρ ἀεὶ ἐκπηδῶσιν ἐκ 

τῶν λόχων ᾿Αρμενίοις αἱ τοῦ ᾿Ανδρονίχου ἐνέδωχαν φάλαγγες. 

Διὰ ταῦτα τῇ λύπῃ καταποθεὶς ᾿Ανδρόνιχος, καὶ μὴ ἔχων ὅ- 

πὼς ἢ τὴν ἧτταν ἀναμαχέσχιτο, ἢ δράσειέ τι γενναῖον κατὰ 

τῶν πολεμίων, τοῖς ἐγγὺς ἀνεφίκτων ἐπιχειρεῖ" ἰδὼν γὰρ τὸν 

Τορούσην μετὰ τῶν δορυφόρων υύνον ἱστάμενον ἔφιππον, καὶ 

τὴν τῶν ταγμάτων συλλογὴν ἀναμένοντα ἐξ ἧς εἴχοντο τῶν 

Ρωμαίων διώξεως, ὅλῳ ρυτῆρι τὸν ἵππον ἐλάσας κατ᾽ ἐχείνου 

τὸ δόρυ κινεῖ’ χαὶ δὴ κατὰ τοῦ θυρεοῦ βαλὼν, ἀνατρέπει τοῦ: 

τὸν τοῦ ἵππου" καὶ διεχφυγὼν τὸ περὶ ἐχεῖνον ἐπίλεχτον, ὡς 

πτηνὸς ἱππότης τὰς πάντων χεῖρας ἐζέφυγεν. ᾿Αλλ᾽ ἕως τού- 

του τὸ τοῦ ᾿Ανδρονίχου κατόρθωμα" τὸ δὲ παθεῖν τὸν Το- 

ρούσην χακῶς ἀπεχώλυσαν τὰ ὅπλα ἃ ἐνεδέδυτο. 

Οὐ πολλαὶ δὲ ἡμέραι παρήλθοσαν, χαὶ πάντα ὅσα τοῦ 

πολέμου καταλιπὼν, ὅλος ἐρωτόληπτος γίνεται, καὶ πρὸς τὴν. 

ἐρωμένην αὐτομολεῖ, οὖσαν κατὰ τὴν ᾿Αντιόχου πόλιν, θυγαῦ 

τέρα τοῦ Πετεθίνου, Φιλίππον, ἀδελφὴν τυγχάνουσαν τῆς συ- 

ναφθείσης τῷ ἐξαδέλφῳ τούτου πρὸ βραχέος, τῷ αὐτοκράτορι. 

Ἔνθεν τοι καὶ τὴν ᾿Αντιόχειαν εἰσιὼν, τρυφαῖς καὶ χαλλωπι- 

σμοῖς ἐνευχαιρῶν ἦν, χαὶ δορυφόροις χατὰ τὰς ἀγυιὰς ἐπόμπ᾽ 

πευξ, νέοις τὰς χόμας ξανθίζουσι" χἀντεῦθεν θηρῶν τὴν θη- 

ράσασαν, περὶ στολὰς ἐξάλλους καὶ λαμπρὰς σχολάζων, καὶ 

τούτων ὅσαι περὶ μηροὺς καταδαίνουσαι διασχίζονται καὶ οἷον 

εἰσὶ συνυφασμέναι τῷ σώματι (καθάδια ταύτας φαμέν). Οὐ" 
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χοῦν ἑάλω ἡ Φιλίππα καὶ ὑπέκυψεν εἰς εὐνὴν, οἴχου τε καὶ 

πατριᾶς ἐπελάθετο, χαὶ τοῦ ἐραστοῦ ὀπίσω κατηχολούθησεν. 

Ὁ δὲ Μανουὴλ ὡς τοῖς τοιούτοις χατεθροντήθη ἀχούσμα- 

αι, μιχροῦ χαὶ ἐννεὸς ἦν, ἐκάκιζέ τε τὸν ᾿Ανδρόνιχον ὡς ἀθε- 

μϊτογαμοῦντα, καὶ συλλαδεῖν ἐζήτει, καὶ δίχας λαθεῖν ἐξ αὐ- 

τοῦ. Στέλλει τοίνυν τὸν σεθαστὸν Κωνσταντῖνον τὸν Κζαλα- 

μάνον, ἄνδρα γενναῖον, χαὶ τοῖς κατ᾽ ᾿Αρμενίαν ἐπιστατήσοντα 

πράγμασι, χαὶ τῇ Φιλίππᾳ δὲ ὅπως συναφθείη πειραθησόμε- 

νον. Ὁ δὲ τὰ μὲν πρῶτα, εἰς νυμφίον ἑαυτὸν σχηματίσας χαὶ 

λαμπρυνάμενος, τὴν ᾿Αντιόχειαν εἴσεισι" τοσοῦτον δὲ τούτῳ ἡ 

Φιλίππα προσέσχεν, ὡς μηδὲ βλέμματος γοῦν μεταδοῦναι, ἢ 

ἀξιῶσαι προσρήματος, μᾶλλον μὲν οὖν καὶ προσονειδίσαι τὸ 

πῆς ἡλιχίας βραχὺ, χαὶ ἐς αὐτὸν δὲ ἀποσκῶψαι τὸν αὐτοχρά- 

τορα, εἰ οὕτως φήθη εὐήθως, ὡς ἀποστήσεται μὲν ᾿Ανδρονίκου 

ποῦ ἥρωος, οὗ τὸ χλέος χαὶ τὸ γένος πολὺ, προσχολληθήσεται 

δὲ ἀνδρὶ, ὃς τὸ γένος ἕως χθὲς, οὐδὲ εἰ ἐστιν ὅλως ἐγνώρι- 

σται. Ἐπεὶ οὖν τῆς Φιλίππας ὁ Κωνσταντῖνος οὕτως ἁπέτυ- 

χεν, ἐχεῖθεν μεθίσταται, χαὶ τὴν Ταρσὸν χαταλαδὼν, μετὰ 

“τῶν ἀντιπάλων Ῥωμαίοις ᾿Αρμενίων συγχροτεῖ πόλεμον, [ἡττη- 

θεὶς δὲ ἑάλω καὶ ἦν ἐν δεσμοῖς" ὁ δὲ βχσιλεὺς ἔλυσε τοῦτον 

χρήματα χαταθέμενος ἱκανά. 

᾿Ανδρόνικος δὲ τὰς ἀπειλὰς τοῦ Μανουὴλ δεδιὼς, ἄρας ἐ- 

κεῖθεν, τῆς ἐπὶ τὰ Ἱεροσόλυμα εἴχετο, χἀκεῖ ἀκολάστως ἐνα- 

σελγαινει τῇ τοῦ σεθαστοχράτορος ᾿Ισααχίου, ὃς ἀδελφὸς ἦν 

τοῦ Μανουὴλ, θυγατρὶ Θεοδώρᾳ, θανάτῳ ἀποδαλούσῃ τὸν σύν- 

γευνον, ὃς ἦρχε πρὸ βραχέος τῆς Παλαιστίνης, Βαλδουῖνος ἦν 

οὗτος, τὸ γένος ἥχων ἐξ Ἰταλῶν. Τοῦτο ἑτέραν πληγὴν ὁ 

βασιλεὺς δέχεται Μανουὴλ, καὶ πράττων ἦν πάντα ὅπως εἴη 

συνειληφὼς τὸν ᾿Ανδρόνικον. Ὅθεν χαὶ γράφει τοῖς χατὰ Κοί- 

λὴν Συρίαν, χρατῆσαι τὸν ᾿Ανδρόνικον ὡς ἐναντίον χαὶ περὶ 

τὸ συγγενὲς ἀκόλαστον, καὶ στερῆσαι τοῦ φάους τῶν ὀφθαλ- 
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μῶν: καὶ τάχ᾽ ἂν ἔπασχς τοῦτο, εἰ χεῖρες εἶχον ἑτέρων τὸ 

περὶ τούτου βασιλιχὸν πρόσταγμα νῦν δὲ τοῦ θεοῦ τηροῦν- 

τος αὐτὸν ὡς ἔοικεν εἰς ἡμέραν ὀργῆς, ἐμπίπτει τοῦτο ταῖς 

τῆς Θεοδώρας χερσίν" ἡ δὲ ἀναγνοῦσα, ἐξ αὐτῆς αὐτῷ ἐγ- 

χειρίζει. ὋὉ δὲ συνεὶς ὡς ἐχχωρεῖν δέον ἐχεῖθεν, ἀφίστησι καὶ 
» ἀν. τὴν Θεοδώραν τῶν οἴχοι, αἰτήσας ἀποδιδράσχοντι ἐπ᾽ ὀλίγον 

παρεχθαλεῖν, χαὶ οὕτως ἀπατήσας συνέχδημον ἐπεσπάσατο, 

Χώραν δ᾽ ἐκ χώρας ἀμείόων, καὶ τοῖς χατὰ τόπον δυνάσταις 

ἐπιξενούμενος, χαὶ φιλοφροσύνης χαὶ μεγάλων, δωρεῶν ἀξιούμε- 

νος, ὀψέποτε παρὰ τῷ Σαλτούχῳ τῆς πλάνης ἵσταται" ἦν δ᾽ 

οὗτος ἄρχων Κολωνείας, Χαλδίας τε χαὶ τῶν προσοίκων χω- 
᾿ς ρῶν" ἐχεῖ τοίνυν τῇ Θεοδώρᾳ συνῆν μεθ᾽ ὧν ἔτεχεν αὕτη δύο 

παίδων αὐτῷ, ᾿Αλεξίου τε καὶ Εἰρήνης, ἔτι δὲ χαὶ Ἰωάννου 

ὃν ἐχ σπερμάτων ἐννόμων ἔσχε, κἀκ τοῦ Βυζαντίου συνέχδη- 

μον ἐπήγετο ἕως τῆς ἐς τὸν βασιλέα ἐπαναλύσεως, ἣν ὁ λό- 

γὸς τῇ ἱστορίᾳ παραδώσει χατὰ χαιρόν. 

᾿Αλλὰ τίνα τὰ παρὰ πόδας; περιδεεῖς οἱ πολλοὶ τῶν κρα- 

τούντων εἰσὶ, καὶ ταχύποπτοι, καὶ γαίρουσιν ἐν τῷ τοὺς εὐ- 

πατρίδας ἐκ μέσου τιθέναι χαὶ ἐχποδῶν ποιεῖν πάντα ὑψηλὸν 

καὶ μετέωρον, καὶ τὸν πλούτῳ κομῶντα ὑποολέπονται, καὶ τὸν 

ἐπ ἀνδρείᾳ διαφέροντα ἀποστρέφονται, χαὶ τὴν φύσιν δὲ χα- 

κολογοῦσιν, ὅτι χαὶ ἑτέρους εἰς τὸ ἄρχειν ἐπιδόξους προήνεγ- 

χεν, ἀλλὰ καὶ πρώτους καὶ ὑστάτους, χαλλίστους ἀνθρώπων 

αὐτούς. Καὶ ὁ Μανουὴλ τοίνυν μηδὲν ἐγχαλεῖν ἔχων τῷ πρὼ- 

τοστράτορι ᾿Αλεξίῳ, καχοσχόλων δὲ ἀνθρώπων καθυπαχϑθεὶς ὡς 

ἄνθρωπος ὑφηγήσεσιν, ἐκ τοῦ τὸν ἄνδρα ὁρᾷν τοῖς πᾶσιν ἐράσμιον. 

χαὶ φιλοτίμῳ γνώμῃ χαὶ χειρὶ πρὸς ἅπαντας χρώμενον, συλλαμ-, 

βάνει τοῦτον διάγων ἐν Σαρδικῇ, καὶ τῶν ὄντων ἀπογυμνώτας, 

εἰς μοναχόν τε ἀποχείρας, ἐν ἑνὶ τῶν κατὰ τὸ Παπύκιον φροντ'- 

στηρίων ἐγχλείει. Ἦν δὲ ὁ μάλιστα τοῦ ἀνδρὸς συχοφαντῶν ᾿Αα- 

ρών τις Κορίνθιος, τὴν Λατινίδα γλῶτταν ἐξασχήσας ἡνίκα τοῖς 

! 

, 
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πατριώταις εἰς Σικελίαν συναπήχθη αἰχμάλωτος, χαὶ τῶν Ἰτα- 

λῶν διερμιηνεύων τοὺς λόγους τῷ βασιλεῖ. Ἡ δὲ τοῦ ᾿Αλεξίου 

γυνὴ, θυγάτηρ οὖσα τοῦ πορφυρογεννήτου ᾿Αλεξίου, ὃς ἦν πρω- 

τότοχος τῶν τοῦ Μανουὴλ ἀδελφῶν, ἐφιλοτιμεῖτο μὲν ἑχυτὴν 

. ἀνελεῖν, φιλανδρίαν χαὶ σωφροσύνην ὡς αἱ χρείττους μάλιστα 

τῶν γυναιχῶν ἀγαπήσασα χαὶ τιμήσασα, καὶ κόσμος οὖσα τότε 

τοῦ γένους χαὶ περιλάλημια" τοῦ δ᾽ ἐγχειρήματος ἀτυχήσασα, 

προσέπιπτε τοῖς τοῦ βασιλέως ποσὶ, χαρίσασθαι τὸν ἄνδρα αὐτῇ 

κοπτομένη θερμότατα, μαρτυρομένη θεὸν, ἀπαραλόγιστον χαὲὶ 

ἀκαταιτίατον εἶναι θεράποντα τῆς αὐτοῦ βασιλείας τὸν ἄνδρα 

αὐτῆς. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἴσχυσε μεταθέσθαι τὴν γνώμην τοῦ αὐτο- 

χράτορος, καὶ ταῦτα ἕως δαχρύων αὐτὸν ἐχθηλύνχσχ. Ὅθεν 

χαὶ τῇ περισσοτερᾳᾷᾳ λύπῃ χαταποθεῖσα, τοῦ φρονεῖν παρε- 

τράπη, ἐπὶ δυσὲ παισὶν ἄρρεσι τὸν βίον σαλεύουσα. Καὶ ᾿Α- 

λέξιος μὲν τὸ μέλαν ἀσπασάμενος ἄμφιον, τῷ θείῳ ἔρωτι ἐ- 

χουφίζετο οὕτω δ᾽ ἦν χρεωφαγίας ἐραστὴς ὁ ἀνὴρ ὅτε τοῖς 

χατὰ χόσμον ἐνευπάθει πλουτῶν, ὡς χαὶ τὰς νηστίμους ἡμέ- 

ρᾶς, τετράδα χαὶ παρασχευὴν, χρέα τῇ τραπέζῃ αὐτοῦ παρα- 

τίθεσθαι, δεσποτικῆς ἑορτῆς χατὰ ταύτας ἀγομένης ἢ μνήμης 

ἐνδόξου μάρτυρος, ἢ τινὸς τῶν ὀπαδῶν τοῦ Χριστοῦ, τότε δὲ 

βοτάνας ἐσθίων καὶ ὀπώρας καὶ ἀχάπνοις τραπέζαις ἐνεστιώ- 

μένος, ὀψὲ δὲ χαὶ ἰχθύων παραθέσεσιν ἐνεορτάζων, ἔχαιρε, καὶ 

υὑνήμνν τῶν προτέρων λαμθάνων ὄψων, τρυφὴν χοιλίας ἐχάλει 

χαὶ ὀρέξεως μέθοδον, πᾶν δὲ τὸ παρατιθέμενον εἰδέναι τὸ σω- 

μάτιον συνιστᾷν χαὶ εὐεξίας εἶναι ποιητικόν. 

Φήμη δέ τίς ἐστιν ὡς ἦλθεν εἰς χεῖρας τοῦ βασιλέως χρη- 

συὸς τις, ὃς ἔλεγεν ἐχείνου εἶναι τούτου διάδοχον, ὃς ἔχει τὸ 

8. Αλφα πρῶτον γράμμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ, [καὶ διὰ τοῦτο 

παθεῖν τὸν πρωτοστράτορα ὅσα πέπονθε. Τί δὲ ἡ φίλη Δίκη; 

παρυπέφηνε καὶ τότε ὡς τὰ ἐν μυχῷ γῆς διορᾷν, ἐφ᾽ ᾧ καὶ 

ὃ Μανουὴλ τοὺς συχοφάντας μετῆλθε, χαὶ ἄλλῳ μὲν ἄλλην 

φι 
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δίκην ἐπέθηκε, τὸν δ᾽ ᾿Ααρὼν χατέδαλε χαλεπώτερον μετ᾽ οὐ 

πολὺν γὰρ χρόνον ἁλίσκεται μαγείαις προσανέχων, ἑόλω δὲ καὶ 

βίολον Σολομώντιον ἀνελίττων, ἅτις ἀναγινωσκομιένη παρίστησι 

τὰ δαιμόνια συχνάκις πυνθανόμενα ἐπί τινι προσχέκληνται͵ καὶ 

τὸ ἐπιταττόμενον ἐπειγόμενα περατοῦν" οὐχ ἐπὶ τούτοις δὲ 

μόνον ᾿Ααρὼν συνελήφθη, ἀλλὰ χαὶ πρέσδεις ἐκ τῶν Λατίνων 
᾿ ᾿ 

ἀφικόμενοι, μεταγλωττίζων ἃς ἐκόμιζον ἀγγελίας, καὶ πρὸς 

τὰ θελήματα τοῦ βασιλέως ραδίως ὁρῶν ὑποχύπτοντας, ἐπι- 

πλήττει ἐν μιᾷ τῶν αἰτήσεων καὶ ἀντιτεῖναι ὑποτίθησι πρὸς 

τὸ τῶν ζητημάτων προχείμενον, ὡς ἐντεῦθεν χἀκ τοῦ βασι- 

λέως μείζω κερδανοῦντας φιλίαν, κἀκ τῶν ὁμογενῶν πλείω τι- 

μήν. Καὶ τότε μὲν ὡς ἡ διάλεξις λέλυτο, ἀφώρατα τῷ βασι- 

λεῖ ἦσαν τὰ εἰρημένα. Ἡ δὲ βασιλὶς, Λατινὶς οὖσα τὸ γένος, 

χαὶ τὰ εἰρημένα συνιεῖσα, ἀνακαλύπτει πάντα τῷ ἄναχτι" ὁ 

ὃ ἐφ᾽ οἷς ἤχουσεν ἀγανακτήσας, χαὶ οὐσίας πάσης στερίσχει 

τὸν ᾿Ααρὼν καὶ τοῦ φάους τῶν ὀφθαλμῶν. Οὗτος τὴν οἰκείαν 

κακογνωμοσύνην δειχνὺς, ἐνῆγεν ὕστερον τυρχννήσαντα τὸν ᾽Αν- 

δρόνικον μὴ μέχρι τυφλώσεως τὴν τιμωρίαν περιϊστᾷν, ἀλλ᾽ ἢ 

θάνατον ἁπάντων χατοψηφίζεσθαι, ἢ βαρυτέραις ἐχμοχλεύειν 

χολόσεσιν, ἑχυτὸν τιθεὶς εἰς παράδειγμα, ζῶντά τε χαὶ χκινού- 

μενον χαὶ φθεγγόμενον, καὶ σύμθουλον εἶναι δυνάμενον, καὶ μὴ 

μόνον διὰ χειρῶν, ἀλλὰ χαὶ διὰ γλώττης φονεύειν ἰσχύοντα 

τὸν ἐχθρόν: ὧν δὴ πονηρῶν παραιφάσεων μιχρὰν ἀποτιννύντα 

ἀμοιθὴν τὸν τούτων γεννήτορα ᾿Ααρὼν, ὁ τὸν ᾿Ανδρόγικον χκα- 

θελὼν τῆς ἀρχῆς ᾿Ισαάκιος ὁ [Αγγελος ἐχτέμνει τὴν γλῶτταν 

αὐτοῦ. 

᾿Επὶ τούτοις ἐχτυφλοῦνται καὶ ὁ Σικιδίτης Μιχαὴλ, καὶ ὁ 
5 ΗΞ Α τ , , ΕΣ Ξ 7 Σ ’ὔ , εἶ - 

Σκχληρὸς Σὴθ, λόγῳ μὲν ἀστρονομίας ἐχόμενοι, ἔργῳ δὲ υὑαγ- 
, , ς ᾿ ᾿ - Ὕ ᾽ , ͵ 

γανείαις προσχείμιενοι. Ὃ μὲν γὰρ Σκληρὸς ἐπιγάμου παρθέ- 

νου ἤρα, χαὶ ἐπήρχ αὐτῆς, παρορώμενος δὲ στέλλει ταύτῃ διὰ 

προαγωγοῦ τινος γυναίου μῆλον" ἡ δὲ παρθένος χαταθεμέν ἡ 
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τοῦτο τῷ χόλπῳ, ἐχμαίνεται πρὸς τὸν ἔρωτα, καὶ διαχορεῖται 

παρ αὐτοῦ" οἱ δὲ τῆς παιδὸς προσγενεῖς βαρέως ἐνεγκόντες τὸ 

γεγονὸς, χαταθοῶνται τοῦ ταῖς νεάνισιν ἀφοπλίζοντος δαίμο--: 

νος᾿ καὶ οὕτως ἦν καχῶς ἔόλεψεν, οὐδόλως ἔτι ὀφθαλμοῖς ἐ- 

᾿βθεάσατο. Ὁ δὲ Σικχιδίτης διὰ τινων ἀρρητουργιῶν τῶν θεωμέ- 

νῶν ἀπεπλάνα τὰς ὄψεις, χατὰ φάλαγγας ἐπισυνιστῶν δαίμο-- 

νας" οὕς ἂν ἐκπλῆξαι βούλοιτο" ἔτυχε γοῦν ποτε ἀπὸ τῶν βασι- 

λείων βλέπων εἰς θάλασσαν, ἐπέπλει δὲ πλοιάριον, ὄστρακα ἔ- 

χῶν ἀγώγιμα" φησὶ τοίνυν πρὸς τοὺς συνεστῶτας, ὡς τίνα ἂν 

αὐτῷ δοῖεν μισθὸν εἰ τὸν ἐν τῇ νηΐ τῶν φρενῶν παρατρέψας 

παρασκευάσειε συντρίψαι τὰ ὄστρακα" τῶν δὲ εὐγνωμονεῖν εἰ- 

πόντων πρὸς ἅπαν τὸ αἰτηθὲν, οὗτος μὲν βρύελον λαθὼν ταῖς 

χερσί, κάτω ἀφίησιν ὁ δ᾽ ἐν τῇ νηὶ τῆς ἕδρας ἀνίσταται, καὶ 

τὴν κώπην λαθὼν συντρίθει τὰ ὄστραχα. Καὶ οἱ μὲν ἄνωθεν 

βλέποντες τῷ γεγονότι ἐκάγχαζον" ὁ δὲ ἐν τῇ νηΐ τῶν γε- 

γείων δραξάμενος, ἑαυτὸν ὠλοφύρετο᾽ ἐρωτώμενος δὲ τί πεπον- 

θὼς τὸν φόρτον οὕτω διέθετο, ἔλεγε περιπαθῶς ὡς ὄφιν ὁρᾷ 

μέγιστον τῶν ὀστράχων ἐκτεταμένον καὶ ἐς αὐτὸν ὁρῶντα καὶ 

καταπιεῖν θέλοντα, ὃς οὐδὲ ἔληξε τῆς ὁρμῆς, ἕως τὰ ὄστρα- 

χα συνετρίοησαν, τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦδε ἄφαντος γέγονε. Καὶ τοῦ- 

τὸ μὲν τοιοῦτον, Ἐπισυνέοη δέ τι χαὶ ἕτερον: ἐν βαλανείῳ 

λουόμενος ἦν, ἐς λόγους δὲ ἐλθὼν μετὰ τῶν συλλουομένων 

μαχίμους, ἔξεισιν εἰς τὰ τοῦ λουτροῦ προπύλαια, χαὶ μετὰ μι- 

χρὸν οἱ λουόμενοι πάντες φεύγοντες χαὶ συμπατοῦντες ἀλλή- 

λους ἐξῆλθον περιδεεῖς, φάσκοντες ὡς ἐκ τῆς θερμοδόχου. ἄν- 

δρες ἐξελθόντες μέλανες ἐξῶσαν αὐτοὺς, χατὰ τῶν γλουτῶν 

παίοντες τῷ πλατεῖ τοῦ ποδός. Διὰ ταῦτα οὖν χαὶ ἑτέρας 

πράξεις ἀσελγεστέρας, τῶν ὄψεων ἐστερήθησαν" καὶ ὁ μὲν Σὴθ 

χαὶ πάλιν τοῖς προτέροις ἐπέμενεν, ὁ δὲ Σικιδίτης τὰ ὑονα- 

᾿χικὰ ἐνδυσάμενος, χρόνῳ ὕστερον συγγράμματι περὶ τῶν θείων 

μυστηρίων συνθέμενος, τὴν ἐκκλησίαν ἐτάραξεν. 
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Ἔργον τοῦ βασιλέως Μανουὴλ περιφανὲς, χαὶ ὃ δηλῶσχι ὁ 

λόγος βούλεται" αἱ εἰς τὴν ᾿Ασίαν πόλεις, τὰ Χλιαρὰ, τὸ Πέρ- 

γαμόν τε, χαὶ ᾿Ατρχμύτιον καχῶς ἔπασχον ὑπὸ τῶν Περσῶν " 

αἱ γὰρ περὶ αὐτὰς χῶραι ἀοίχητοί τε ἦσαν τὸ πρὶν, καὶ ἐκ 
Ω ᾿. 35 "Ὁ 5 Ὁ 

τοῦ χατὰ χώμην οἰκεῖσθαι, εἰς προνομὴν τοῖς πολεμίοις ποοέ- 

χειντο [καὶ αὐτὸς τοίνυν χκατωχύρωσε τείχεσι, χαὶ τὰς πλη-φ. ἔ 

σίον δὲ πεδιάδας φρουρίοις συνῴκισεν: οὕτω δὲ πλήθουσιν οἵ- 

κητόρων χαὶ τοῖς κατὰ τὸν βίον πλουτοῦσι χρηστοῖς, ὡς χρείτ- 

τοὺς εἶναι πόλεων εὐδαιμόνων - ἀγροί τε γὰρ εἰς εὐφορίχν χαρ- 

πῶν ἡμέρων ηὐξήνθησαν, χαὶ ξύλον ἔχειν ἅπαν εὐτυχοῦσι χαρ- 

ποδοτοῦν. Εἴ τι οὖν λυσιτελέστερον Ῥωμαίοις κατόρθωμα ὁ 

βασιλεὺς Μανουὴλ διεπράξατο, τοῦτο εἴη ἂν τὸ χράτιστον χαὲ 

χοινωφελέστατον τίς γὰρ παράγων ἐχεῖ, καὶ εἰδὼς τὴν προ- 

τέραν ἀγριότητα τοῦ χώρου, καὶ οἵους εἶχεν οἰκήτορας, οὐχ ἂν 

τὰς χεῖρας εἰς θεὸν ἀνατείνας, τῷ βασιλεῖ ἐπεύξαιτο τῷδε κλῆ- 

ρον ἀΐδιον ἐν ᾿Εδὲμ; Οὐχοῦν χαὶ ἴδιον ἐπώνυμον τὰ φρούρια 

ταῦτα κληρωσάμενα, Νεόχαστρα ὀνομάζονται, χαὶ ἴδιον ἔχον- 

τα ἁρμοστὴν ὅν δοῦχα φαμὲν, φύρους ἐτησίους εἰς τὸ βασιλι- 

χὸν ταμεῖον εἰσφέοουσιν. 

Αὖθις δὲ τῶν Παιόνων τοὺς: ὅρκους ἠθετηκότων, ὁ κατ᾽ αὐ- 

τῶν ἐχινήθη πόλεμος. Ὡς οὖν ὁ καιρὸς ἐνέστη τῆς ἐχστρα- 

τείας εἶχε τὸν βασιλέα ἡ Σαρδική" ἐχέϊ γὰρ συνελθεῖν τὰς 

δυνάμεις ἦν τεταγμένον, ἃς ἔμελλεν ἄγειν ἐπὶ τοὺς Παίονας. 

Τότε ἤχουσται τῷ βασιλεῖ, ὡς ἄνω τῆς ἁψῖδος τῆς Κων- 

σταντίνου ἀγορᾶς ἐχ χαλχοῦ δύο ἵστανται στῆλαι γυναιχκόμιορ- 

φοι, ἡ μία μὲν καλουμένη Ρωμαία, ἡ ἑτέρα δὲ Οὐγγρισσα- 

ἀλλ᾽ ἡ μὲν Ῥωμαία παρεχινήθη τῆς ὀρθῆς στάσεως, ἡ δὲ λοι- 

πὴ ὄρθιος ἵδρυται" πέμψας οὖν τὴν μὲν Ρωμαίαν ἐπὶ τῆς προ- 

τέρας ἥδρασε στάσεως ἀνορθώσας, τὴν Οὔγγρισσαν δὲ ἐπὶ μέ- 

ρους κατήνεγχε παρεγκχλίνας͵ ταῖς τῶν εἰκόνων μεταθολαῖς οἰό- 

μενος μεθαρμόσαι τὰ πράγματα. Σκέψιν δὲ προέθηκεν, εἰ χρὴ 
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χαὶ αὐτὸν ἐπιδημήσειν ἐκεῖσε, τῶν ταγμάτων κεχινημένων χα- 

τὰ τῆς τῶν Παιόνων, ἣ στρατηγοῖς τὰς δυνάμεις ἐπιτρέψαν- 
« ΝΞ Ν » 7ὕ - "ὕἷ ε εν ᾿ 

τὰ οὕτω μετελθεῖν τὸ ἀντίπαλον ἔδοξεν οὖν χρεῖττον, τὸν 
Ἅ ὦ ἣν Ρ- ἃλ Α ; ,ὔ 

μὲν προσμένειν τῇ Σαρδικῇ, στρατηγοῖς δὲ τὸν πόλεμον διοι- 

χήσασθαι. Αἰἱρεῖται γοῦν τῆς στρατιᾶ: ἀρχηγὸς ὁ μέγας τοῦ 

στόλου δοὺξ ᾿Ανδρόνικος ὁ Κοντοστέφανος. Ἐν δὲ τῷ μέλλειν 

ἀπαίρειν τῆς Σαρδικῆς τὰ στρατόπεδα, ὁ βασιλεὺς πολλοὺς καὶ 

καλοὺς διεξῆλθε λόγους, τόν τε στρατηγὸν χαὶ τὴν στρατιὰν 

παραθαρρύνων εἰς πόλεμον, μεθόδους εἰσηγούμενος τῷ στρα- 

τηγῷ ταχτικὰς, καὶ προσοολῶν σημαίνων χαιρὸν, καὶ εἶδος ὁ- 

πλίσεων, καὶ σχήματα παρατάξεων τοὺς δὲ στρατιώτας ἐνά- 

γῶν εἰς μνήμην τῶν προτέρων, καὶ πείθων τοῖς ὑποδείγμασι 

θαρρῆσαι τὸν πόλεμον, καὶ ἀγαθὸν ἐπιθεῖναι σὺν θεῷ τούτῳ 

τέλος, καὶ μετὰ λαμπρᾶς νίχης ἐπανελθεῖν " οὕτω γὰρ καὶ αὐ- 

τὸς δοξασθεὶς ὡς ἀπὼν νικήσας, μεγάλας παρέξει τούτοις τὰς 

ἀμοιθάς. Οἱ δὲ ἡδέως τούτων ἀκροασάμενοι, τὸν βασιλέα εὐ- 
Ἷ ( ᾿ 7 4 (ἐς ᾿ ΝΟ, ᾽ ὃ “ ᾽ 

φήμουν, καὶ τὸ πρόθυμον χαὶ ὑπὲρ δύναμιν ἐνδείξασθαι ἰσχυ- 

ρίζοντο " ἀμέλει μηδὲ μέλλειν ἐθόων τὸν στρατηγόν. ᾿Εν τοσού- 

τῳ δὲ θροῦς αἴρεται τῷ στρατῷ ἐκ γὰο τοῦ τῶν Παιόνων τις 

ἔθνους τὸν ἵππον ἐλαύνων, ἐπὶ στόμα τῷ ἵππῳ συγχατήνεχται͵ 

Βασιλεὺς τοίνυν τοῦτο πυθόμενος, θαρρεῖν παρεχελεύετο τὸ μέλ- 
ε λον ἐντεῦθεν φάσκων σημαίνεσθα', χαὶ χαίρειν, ὡς ἐπὶ δεξιᾷ ἤ- ς 

ὃ ῦ πολέ ἢ τελευτῇ, θεὸν σωτῇ ὶ ὁδηγὸν ἐπι; Ἢ τοῦ πολέμου τῇ τελευτῇ, τῆρα καὶ ὁδηγὸν ἐπιχα- 

λούμενος τοῖς στρατεύμασιν. 

Ὁ στρατηγὸς δὲ ᾿Ανδρόνικος, ἐκεῖθεν ἀπάρας ὀλίγων ἡμιε- 
τὰ , Α Ε ῇ Ἷ Ρ Ὧ 7 ᾽ κι 

ρῶν διαγενομένων, τὸν ἴστρον χαὶ Σάουοον διαπεράσας, εἰς τὸ 

Ζεύγμινον ἔρχεται. Καὶ οἱ Παίονες δὲ συναθροισθέντες, χαὶ 

συυμαγικὸν ἐκ τῶν αὐτοῖς πέριξ ἐθνῶν, καὶ ᾿Αλαμανῶν δὲ. ἃ ὕμᾶαχ ς πέρις ᾽ μανῶν ὁξ, ὡς 

ἐλέγετο, προσχτησάμιενοι, στρατηγὸν αὐτοχράτορα τὸν Διονύ- 
ΐ ΜΝ - Α - ι » ἤν»: , σίον, ἄνδρα γενναῖον καὶ πολλάκις τοὺς ἐναντίους συγχόψαντα, 

προχειρίζονται, χαὶ μετὰ κόμπου πρὸς πόλεμον ἔτρεχον" ὁ δὲ 
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Διονύσιος, καὶ μάλιστα γαυρούμενος τῇ προτέρᾳ νίκῃ, ὅτε τὸν 

Γαθρᾶν χαὶ τὸν ρανᾶν χατηγωνίσατο ὡς ἐρρέθη, ὅτε ἤχουσέ 

διασῆναι τὸν Ἴστρον τὴν Ρωμαϊκὴν στρατιὰν, μεγαλαυχῶν ἔ- 

λεγεν, ὅτι χαὶ πάλιν στήσειν ἕτοιμος εἶναι βουνὸν τῶν Ρωμαΐ- 

χῶν ὀστῶν. 

Ἐνστάσης οὖν τῆς ἑορτίου μνήμης τοῦ μεγαλομάρτυρος 

Προχοπίου, συντάσσει τὰς δυνάμεις εἰς πόλεμον ὁ Κοντοστέ- 

φανος"| καὶ τὸ μὲν τῆς φάλαγγος μέτωπον ἀπένέιμεν ἑχυτῷ, φ. 

τὸ δὲ δεξιὸν χέρας εἶχεν ὁ Λαπαρδᾶς ᾿Ανδρόνικος, τὸ δὲ λαιὸν, 

ἕτεροι" τάττει δὲ καὶ ἄλλας φάλαγγας μιχρὸν ἄπωθεν ἑχατέ- 

ρου κέρατος, ὅπως χατὰ καιρὸν βοηθοὶ εἴησαν τοῖς κάμνουσι 

τάγμασι, Τότε ἐφίσταταί τις ἐχ βχσιλέως τῷ στρατηγῷ πα- 

ραδραμεῖν ἐκείνην τὴν ἡμέραν τὴν συμπλοχὴν, βχσιλικὰ διχ- 

χομίζων γράμματα. Ὃ δὲ, μὴ προσχὼν ὅλως αὐτοῖς, προσε- 

φώνησε τῷ στρατῷ. « Μνήσθητε, ἄνδρες Ρωμαῖοι, πολεμίου ἀλ- 

χῆς, μνήσθητε, καὶ μηδὲν τι φρονήσητε τῆς δόξης ὑμῶν ἀ- 

νάξιον, εὖ εἰδότες ὡς καὶ θῆρες τοὺς χατ᾽ αὐτῶν εὐθαρσῶς ἐ- 
Ε ῃ ὃ δί “ ὯΝ 5 ΝΣ ΙΝ Ἔ “ , 

πιόντας δεδίασιν, ὅσοι δὲ ἀντιστῆναι πεφόύόθηνται ἕτοιμοί εἰσι 

πρὸς βορὰν. ᾿Ανδρισώμεθα τοιγαροῦν κατὰ τῶν βαρδάρων τού" 

των, καὶ μὴ φιλοψυχίαν νοσήσωμεν" ἐπεὶ, οὐδὲ ἡμεῖς μὲν ἐ- 

σμὲν βλητοὶ καὶ θνητοὶ, οἱ δὲ πολέμιοι ἡμῶν οὗτοι ἄτρωτου 

χαὶ ἀθάνατοι, οὐδ᾽ οὗτοι μὲν ὡπλισμένοι, ἡμεῖς δὲ ἄοπλοι, οὐδ᾽ 

αὐτοὶ μὲν ἵπποις ἀνέχονται, ἡμεῖς δὲ χατὰ τοῦτο αὐτῶν ἐ- 

λαττούμεθα" τῇ δὲ παιδείᾳ χαὶ τῷ λόγῳ οὐδ᾽ ἐστιν εἰπεῖν ὅ- 

σῳ τούτων ὑπέρτεροι χαθεστήχαμιεν. Ἤδη χαὶ ἄλλοτε πρὸς 

αὐτοὺς διηγωνισάμεθα, τὴν γῆν αὐτῶν ληϊζόμενοι. Οὕτω τοί» 

νυν πρὸς τούτους ἴωμεν ὡς ἔθος νιχᾷν αὐτοὺς ἔχοντες. Ναὶ, 

ἄνδρες, ναὶ συστρατιῶται, χρεὼν δὲ πρὸς τούτοις σχοπεῖν, ὡς 

ὁ ἐκπέμψας ἡμᾶς εἰς τόνος τὸν πόλεμον, ἅπας ἡμῶν ἐξήρτη- 

αι, χρησταῖς ἐλπίσιν ὑποθαλπόμενος, οἷς καὶ ὑπὲρ ἰσχὺν ἀν- 

δρίσασθαι συνεθέμεθα: μὴ τοίνυν κἀκεῖνον αἰσχύνωμιεν, καὶ ἡμᾶς 
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᾽ Α ᾿᾽ 3) , “- 7] , αὐτοὺς εἰς ὄνειδος ποιήσωμεν τοῖς Ρωμαίοις, κατά τι μαλα- 

κισθέντες. » Ταῦτα εἰπὼν ἐπὶ τοῦ πεδίου προῆχεν. 
[Ὰ 

᾿Αντεξάγει δὲ χαὶ Διονύσιος τοὺς οἰκείους, χροτῶν ἅμα 
᾿ 3 ΕΠ) δὲ ᾽ ἿἾἙ ὃς: ξ ο ἜΑ . 7 

χαὶ χαίρων" οὔτε δὲ εἰς χέρας δεξιὸν καὶ εὐώνυμον ἐμερίσα- 

τὸ τούτους, οὔτε εἰς φάλαγγας, ἀλλ᾽ εἰς μίαν ὁμαιχμίαν τὸ 
Γ “Ὡ ᾽ ᾽ » ͵ ς ς ἢ τοσοῦτον ἐπύχνωσε στράτευμα, οὐδὲν ἐλλείπων ὑπεροψίας " ἦν 

δὲ χαὶ ἡ σημαίχ ἐκείνου μετέωρος ἐπὶ παχέος ὑψιτενοῦς ἰ- 

στοῦ, τεσσάρων βοῶν ζεύγμασιν ἑλχομένη. Ἣν δὲ ἡ τῶν Παιό- 

νων στρατιὰ, φοθερὸν ὅραμα, ἱππότι; πᾶσα, καὶ ὡπλισμένοι οὐ 
}] 

μόνον οἱ ἄνδρες ἀλλὰ χαὶ οἱ ἵπποι αὐτῶν. Ἐπεὶ .δὲ προῆλθον 

ὡς εἰς μεταίχμιον, καὶ περὶ μεσημορίαν ἦν ἡ ἡμέρα, καὶ και- 

θὸς ἐδόκει συγχροτεῖν τὰ στράτευματα, ὁ μὲν Κοντοστέφανος 

τοῖς ἐχ δεξιοῦ καὶ λαιοῦ μέρους, τὰ τῶν βαρθάρων ἄχρα χό- 

πτειν ἐπέταξε, καὶ τοῖς ἱπποτοξζόταις βάλλειν συχνά " σκοπὸς 

δὲ ἦν τῷ στρατηγῷ διαλύσαι οὕτω; αὐτῶν τὴν συνέχειαν, Ὁ 

δὲ Διονύσιος ὡς τεῖχος προέθαινεν, ἐς τὸν Κοντοστέφανον ἐν- 

τείνων τὸ τόζον. ᾿ς οὖν ἐδέξαντο τοῦτον Ρωμαῖοι, διὰ δο- 

ράτων ἦν ἡ μάχη μέχρι τινὸς" ἐπεὶ δὲ αὐτὰ συνετρίοη, τὰς 

ἐπιμήκεις μαχαίρχς σπασάμενοι διὰ τούτων ἐμάχοντο" ὡς δὲ 

χαὶ αὐτὰ τὰ σώματα εἶχον ἐξασθενήσαντα δι τὸ τῶν στρα- 

τευμάτων ὡς ἂν τις εἴποι σιδήρξον, οἱ μὲν Παίονες ἠμηχά- 

νουν, Ρωμαῖοι δὲ τὰς ἐκ σιδήρου χορύνας χειρισάμιενοι ἔπαιον 

τοὺς Παίονας δὶ αὐτῶν" χαὶ ἦσαν τὰ πλήγματα καίρια κατὰ 

χεφαλῆς καὶ προσώπων γινόμενα" πολλοὶ τοίνυν σχοτειδινιῶν- 

τες ἔπιπτον, εἰσὶ δὲ οἵ χαὶ ἐλειφχίμουν τοῖς τραύμασι. Καὶ 

οὕτω τοῦ ἀρραγοῦς ἐχείνου διαχοπέντος συντάγματος, οὐκ ἦν 

οὐδεὶς τῶν Ρωμαίων ὃς οὐκ ἦν βάλλων χαὶ καταθάλλων Παίο- 

γα, ἢ μὴ σκυλεύων τὸν πεπτωχότα, ἢ πανοπλίαν ἐπενδυόμε- 

νος, ἢ ἵππου ἐπιθαίνων οὗ τὸν ἀναθάτην χχτέθχλεν. ᾿Επεὶ δὲ 

χαὶ περὶ τὸ ὀψὲ ἦν ἡ ἡμέρα, ἡ μὲν σάλπιγξ τὸ ἀνακλητικὸν 

ἤχησε, καὶ τὸ τῆς Διονυσίου σημαίας καταδέολητο δίαρμα, ὁ 
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δ᾽ Ἴστρος εἶχε τὰ πορθμεῖα καὶ ὁ στρατὸς τὸν ποταμὸν διε- 

πέρασε" φήμη γὰρ διεφοίτα ὡς οἱ Παίονες κατὰ τὴν αὔριον 

οὐχ ἀγεννῆ καὶ μικρὰν συμμαχίαν ἐκδέχονται" διὰ τοῦτο τέ- 

λος αἴσιον ἐσχηχότος τοῦ πολέμου, ἀπῆρεν ἐκεῖθεν ᾿Ανδρόνικος 

Βασιλεὺς δὲ τὴν καλλίστην ταύτην νίκην ἐνωτισάμενος, 

ηὐχαρίστει θεῷ |, καὶ ἦν ἐν χρότοις χαὶ χαρμοναῖς " γράφει καὶ φ. 

τοῖς ἐν Κωνσταντινουπόλει, τὰ εὐφρόσυνα ταῦτα εὐαγγέλια ἐχ- 

διηγούμενος“ μεθ᾽ ἡμέρας δὲ καὶ αὐτὸς τὴν μεγαλόπολιν εἴ- 

σεισι, χαὶ θριαμθεῦσαι προθέμενος, ἐπέταξε τὰς ἀγυιὰς κο- 

σμηθῆναι ὡς ἐπὶ μεγίστῳ τροπαίῳ, τοῦ συνήθους περιφανέστε- 

ρον, Πάντων οὖν τῶν Πολιτῶν συνδραμόντων, χαὶ νηδὲ τῶν 

αἰχμαλώτων Παιόνων ἀπολιμπανομένων, κατάγει τὸν θρίχμθον, 

ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς ἑῴας πύλης τῆς κατὰ τὴν ἀκρόπολιν " προη- 

γεῖτο δὲ τέτρωρον ἀργύρεον ἐπίχρυσον, ἕπποις λευχοῖς ἑλχό- 

μενον χιονώδεσιν" ἵδρυτο δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῦ ἡ εἰκὼν τῆς ἀκαταγω- 

νίστου συμμάχου καὶ συστρατήγου τῷ βασιλεῖ Θεομήτορος " 

μετὰ δὲ τοῦτο οἱ καθ᾽ αἷμα κειωμένοι τῷ βασιλεῖ, χαὶ ὅ- 

σοι εἰς ἀρχὰς τὰς πολιτιχόάς" ἔπειτα ὁ αὐτοχράτωρ αὐτὸς ἵπ- 

πῳ ὑψχύχενι ἔποχος, καὶ κόσμους τοὺς βχσιλιχοὺς περιχείμε- 

γος" παρείπετο χαὶ ὁ τοῦ θριάμθου αἴτιος Κοντοστέφανος, τοῦ 

στρατηγήματος ἐπαινούμενος. Εἰς δὲ τὸν μέγιστον τῆς τοῦ 
" “ ν᾿ Σ οὖ δ " ΓΞ Α 

θεοῦ Σοφίας νεὼν εἰσιὼν, καὶ τοῦ παντὸς ἐνώπιον λαοῦ, τὴν 
ΝΜ 

τοῦ Κυρίου λαλήσας αἴνεσιν, ἔρχεται ἐκεῖθεν εἰς τὰ βασίλεια. 

Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἵππων ἁμίλλαις διεχεῖτο. 

Καὶ τὸ ἐπιὸν δὲ ἔαρ εἰς ἄνεσιν τοῦ σώματος ἀποτάξας, ἐ- 

ὶ αἱ γειμέριοι τροπαὶ ἤδη ἐνίσταντο. ἔξεισι πρὸς τὰ Ἑσπέτ᾿ πεί αι χξιμερ βρὸπ Π στ Τα  τὸ θὸς τ Π 

ρια, χαὶ κατὰ τὴν Φιλίππου ἐναυλίζεται- ἤκουσε γὰρ ὁ τῶν. 
τ, : δι ΣΝ ς Ἂ τ 7 , « Α μα Ϊ 

Σέροων ἄρχὼν ὁ Νεεμὰν Στέφανος θρχσύτερος γέγονεν ὑπὲρ ὃ 

δεῖ, χαὶ σοφὸν ἥγηται τὸ περίεργον, καὶ τοῖς ὁμοφύλοις βαρὺς 

ἐμπίπτει, καὶ ξίφει μετέρχεται, Χορθάτας τε ὑποποιεῖται, χαδ, 
« ᾽ “- “Ὁ Ἷ ’ «“; 

πρὸς ἑαυτὸν ἐπισπᾶται τῶν Δεχατόρων τὴν χυριότητα. Διᾶ 
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ταῦτα τοίνυν πεῖραν εἰληφέναι τοῦ βουλήματος θέλων αὐτοῦ, 
στέλλει μετὰ δυνάμεως τὸν Παδιάτην Θεόδωρον. Ὁ δὲ Νεεμὰν 

εὐθὺς ἀκήρυκτον ἐκίνησε πόλεμον, Ῥωμαίοις ἐπεισπεσών. Βα- 

σιλέως δὲ μετελθεῖν αὐτὸν χρίναντος, ὀλίγον παραφανεὶς, ἀπε- 

χρύθη, τὰς τῶν ὀρῶν καταδύσεις καὶ τὰς πέτρας θέμενος εἰς 

ἀποχρυθήν" χατὰ μιχρὸν δὲ ταπεινούμενος, τέλος τοῖς τοῦ βα- 

σιλέως ποσὶ τὴν ἑαυτοῦ τέθειχε κεφαλὴν, περὶ τοῦ μὴ παθεῖν 

χαχῶς δεόμενος" ἠγωνία γὰρ μήπως παραλυθῇ τῆς δυναστείας, 

χαὶ ἡ ἀρχὴ μεταπέσῃ πρὸς τοὺς ἐκείνου ἄρχειν δικαιοτέρους, 

οὕς αὐτὸς καθελὼν, τὴν ἀρχὴν ἔλαθεν. Οὕτω δ᾽ εὐμαρῶς ἔφερε 

τοῦτον πρὸς τὴν αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς πίστιν, ὡς οὐδὲ ποιμὴν ποί- 

νιον" οὕτω τε πεφόδητο τοῦτον ὁ Νεεμιᾶν, ὡς οὐδὲ τὸν θῆρα 

λέοντα τὰ τῶν θηρίων βραχύτατα. 

᾿Αλλὰ τίνα τὰ ἐπὶ τούτοις; Ἐρᾷ καὶ ὑπερορίου στρατείας 

ὁ βασιλεὺς, ἐνωτιζόμενος τὸ τῆς Αἰγύπτου πολύφορον " ὅθεν 

χαὶ ἔγνω στόλον ἀποστεῖλαι ἐκεῖ, ὅπως τὰ τῆς Αἰγύπτου γέ- 

γοιτο χτήσασθαι τοῦτον χαλὰ, καὶ ἤθελεν ἁμιλλᾶσθαι πρὸς ἐχεί- 

γους τοὺς βασιλεῖς ὧν τὸ χλέος πολὺ καὶ τὰ σχοινίσματα οὐχ 

ἀπὸ θαλάσσης μόνον ἐξηπλοῦτο ἕως θαλάσσης, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν 

ἑῴων μέχρι τῶν ἑσπερίων στηλῶν ἐξετείνετο. Οὐκοῦν χαὶ τὴν 

περὶ τούτου βουλὴν τῷ τῶν Ἱεροσολύμων ρηγὶ χοινωσάμιενος 

Αἰ μερίγῳ, κἀκεῖνον εὑρὼν συναινοῦντα καὶ συλλαδέσθαι τοῦ ἐγ- 

χειρήματος ὑπισχνούμενον, στόλον χαταρτύει βαρὺν κατὰ τοῦ 

Ταμίαθι, εἰς διαχοσίας μαχρὰς νῆας καὶ ἔτι πλείους ἀριθμού- 

μένον " ἀναδείκνυσι δὲ ναύαρχον τὸν μέγαν δοῦχα τὸν Κοντο- 

στέφανον ' ᾿Ανδρόνιχον " ἑξήχοντα δὲ παραδοὺς τῷ Μαυροζώμῃ 

Θεοδώρῳ πρὸς τὸν ρῆγα ἐξέπεμψε προειπεῖν χαὶ τὴν τοῦ λοι- 

ποῦ στόλου ὅσον οὔπω ἀναγωγὴν, χαὶ τὴν τοῦ Κοντοστεφάνου 

ἄφιξιν, διαναστήσοντα δὲ κἀκεῖνον ὡς εἴη ἕτοιμος πρὸς τὴν 

ἔξοδον, ἀποκομίσοντα δὲ καὶ τὰ τῶν ἹΙεροσολυμιτῶν ἱππέων 

ὀψώνια ὅσοι ἤμελλον συνεχστρατεύειν τῷ ρηγὶ κατ᾽ Αἰγυπτί- 
Ὶ ᾿ 
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ὧν, τιθεμένῳ τὴν κίνησιν καθ᾽ ὧν ὁ στόλος ὁ Ρωμαϊκὸς συγχε- 

χρότητο. Μετ οὐ πολὺ δὲ χαὶ ὁ Κοντοστέφανος ἔξεισιν, εἶχε 

δὲ τότε ὀγδόην μὴν ὁ Ἰούλιος: καὶ δὴ πρὸς τὸ Μελίθοτον 

χαταχθεὶς, καὶ παρὰ τοῦ βασιλέως ἐχεῖσε ἀφιχομένου θεατοῦ 

τοῦ στόλου τὰ πρὸς τὸ ἔργον ὑφηγηθεὶς, [ μετὰ δύο ἡμέρας φ 

ἀνάγεται, καὶ χατάγεται εἰς τὰ Κοῖλα, ταῦτα δὴ τὰ περὶ 

Σηστόν τε καὶ "Λόυδον, καὶ ἐχεῖ τῶν τριήρεων εἰσάγει ἐντὸς 

τὸ παραδοθὲν αὐτῷ στράτευμα. Τὸ δ᾽ ἐντεῦθεν, ἔχων τὸ πνεῦ- 
μὰ φορὸν, λύσας τὰ πρυμνήσια χαὶ τὰ ἱστία. πετάσας, ἐς τὴν 

Κύπρον ἀπεπλεε. Κατὰ δὲ τὸν πλοῦν τοῦτον ἕξ συναντήσας 

ναυσὶν, ἅς ὁ ἀμηρᾶς τῆς Αἰγύπτου εἰς χατασχκόπησιν ἔπεμψε, 

τὰς μὲν δύο συνέλαθδε, αἱ δ᾽ ἄλλαι ὡς μαχρὰν ἀπέχουσαι δια- 

διδράσχουσι. 

Προσοχείλας δὲ τῇ Κύπρῳ, τὴν αὐτοῦ ἄφιξιν δήλην τίθησι 

τῷ ρηγὶ, καὶ πυνθάνεται μαθεῖν τὴν τούτου βουλὴν, καὶ εἰ 

προσμενεῖ αὐτὸν ἐν Κύπρῳ, ἤ τὴν ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ. βαδιεῖται 

οὗτος ὁ δὲ ρὴξ οὐκ ἐπαινεῖν ἑαυτὸν εἶχεν, ὅτι χαὶ τὴν πρώ- 

τὴν συνήνεσε πρὸς τοῦτο τῷ βασιλεῖ, καὶ συνχρήξειν ὅλως χα- 

τένευσε, τῷ τοι καὶ ἀναθαλλομένῳ ἐῴκει" ὀψὲ δ᾽ οὖν δηλοῖ τῷ 

μεγάλῳ δουχὶ τὴν ἐπὶ Ἱεροσολύμων τρέπεσθαι, ὡς ἐκεῖσε συν- 

ελθόντες σχέψονται χοινῶς ὅ διαπράξονται. Εἶχε τοίνυν ἡ μὲν 

Παλαιστίνη τὸν Κοντοστέφανον, τὸν δ᾽ ᾿Αμέριγον ἡ βραδύτης 

αὖθις καὶ ὁ μετάμελος" πολλὰ δὲ οὗτος προφασιζόμενος εἰς 

ἀναδολὴν, καὶ τὴν τῶν οἰχείων στρατευμάτων προεδάλλετο 

συλλογήν. ᾿Ανδρόνιχος δὲ ἐδυσφόρει, χαὶ διὰ τὸν χαϊρὸν μὲν ὡς 

παρερχόμενον, αὐτοῦ μηδέν τι διαπραττομένου, τὸ δὲ πλέον 

διὰ τὸ ναυτιχὸν" τριῶν γὰρ μηνῶν ὀψώνια λαδόντων τῶν ἐν, 

ταῖς ναυσὶν ἀπὸ τοῦ αὐγούστου, τότε ἤδη ἔληγεν ὁ σεπτ- 

ἐμόριος. 

᾿Επεὶ δὲ ἔδοξε κινηθῆναι ὁ ρὴξ, τὴν διὰ ξηρᾶς πορείαν τοῦ 

θχλαττίου προτίθησι πλοῦ, καὶ ᾿ Ἀνδρόνικος οὕτω συμθουλεύει 
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ποιεῖν, ὡς εὑμαρεστέρας τῆς τοιαύτης πορείας, χαὶ δυχ ὅτι ἐξ 

ἐφόδου παραλήψονται τὸ Τούνιόν τε χαὶ τὸ Ταγέσιον, φρούρια 

πῷ ἀμηρᾷ τῆς Αἰγύπτου ὑποτελῆ, χριστιανοὺς οἰχήτορας ἔ- 

χοντα. Τούτῳ πεισθεὶς ὁ ᾿Ανδρόνιλος τὴν διὰ ξηρᾶς πορείαν 

ἐδάδιζε, χαὶ τὰ εἰρημένα φρούριχ ἐχειρώσατο διερχόμενος, καὶ 

τῷ στόλῳ συμμίξαντες, ἐπὶ τοῦ Ταμιάθι ἤδη χατάραντι, συμ- 

βάλλουσι πόλεμον εὐθὺς τοῖς ἀπὸ τῆς πόλεως ἀπηντηχόσιν ἐν- 

όπλοις Σχραχηνοῖς. Οὕτω δ᾽ ἐξέπληξαν αὐτοὺς Ῥωμαῖοι, ὡς 

σὺν θορύδῳ ἀποστραφῆναι τειχῶν εἴδω, μηδ ἀντιδλέψχι Ρω- 

μαίοις δυναμένους ὑπὸ δειλίας. 

Καὶ τοῦτο μὲν οὕτω τότε" τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ συνῆλθον Σὰ- 

ραχηνοὶ Ῥωμαίοις συμπλακῆναι βουλόμινοι, πλὴν οὐδὲ τότε 

ὑπέστησαν τὴν τῶν Ρωμαίων ὁρμὴν, ἀλλ᾽ ἔτρεχον εἰς τὴν πό- 

λιν᾿ χαὶ τοῦτο ἐπὶ πολλαῖς ἡμέραις ἐγίνετο. Ἣν δὲ ἡ στρα- 

τηγία τῶν Σαρακηνῶν αὕτῃ Ρωμαίοις χατασοφίζεσθαι παρέλ- 

κειν ἄπραχτα τὸν καιρόν. ᾿Αμέλει καὶ τὰς ἑλεπόλεις προπαγα- 
γὙὼν ὁ ᾿Ανδρόνιχος, τὸ τεῖχος ἔτυπτεν, οὐκ ἀκινδύνως οἱ γὰρ 

βάρόχροι τοὺς ἐπὶ τοῦ ἔργου ἔῤφαλλον ἄνωθεν, χαὶ ἀπεχώλυον, 
καὶ ἀντεπενόουν τὰ τῷ τείχει σωτήρια " ὅμως ἴσχυσαν οἱ ἐχτὸς 

βάλλοντες μέρος τι τοῦ τείχους χαταθαλεῖν, ἐφ᾽ ᾧ καὶ τέμι:- 

νος τῆς Θεομήτορος ἦν᾽ ἐκεῖ δὲ τοῖς πολίταις ἐλέγετο χατὰ- 

λύσαι τῆς φυγῆς τὴν ἀειπάρθενον σὺν τῷ δεσπότῃ Χριστῷ, 

βρέφος ὄντι, καὶ τῷ μνηστῆρι Ἰωσὴφ τὴν ᾿Ηρώδου παιδοφονίαν 

φεύγοντας. Οἱ τοίνυν Σαραχκηνοὶ ὕδρεσιν ἔπλυνον τὸν ᾿Ανδρό- 

γικον, ὡς μὴ φειδόμενον ναοῦ ἐν ᾧ συνάγονται οἱ χριστώνυ- 

μοι, Ἐπεὶ δὲ οὐδ᾽ οὕτω τι ἐπέραινεν ὁ ᾿Ανδρόνικος κατὰ νοῦν, 

ἔγνω διὰ προσδολῆς ἰσχυροτέρας ἀποπειράδασθαι τῶν ἐντὸς" 

χαὶ τῷ ρηγὶ πρὸς λόγους ἐλθὼν, παρέθηγε τὴν στρατιὰν ἐξα- 
γαγεῖν καὶ τὸ τεῖχος ἅπαν διαλαθεῖν, χαὶ χλίμαξι χρήσασθαι 

χαὶ τοὺς εἰς τὸ τεῖχος ἀναθαίνοντας ἑτοιμάσαι. Ὃ ρὴξ δὲ ἐ- 

πήνει τὰ λεγόμενα, καὶ τῶν βουλευμάτων ἐθαύμαζε τὸν ᾿Αν- 
᾿ 
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δρόνικον, οὐκ ἄλλως δὲ τῷ ἔργῳ ἐγχειρίσειν, τὸν τοῦ Χριστοῦ 
τάφον εἰς ὅρκον παραλαμδάνων,͵ εἰ μὴ ξύλινοι πύργοι ἐπιστῶσι 

τοῖς τείχεσι" χαὶ ταῦτα λέγων ἐπέταττε τοὺς παραπεφυχότας 

φοίνιχας καθαιρεῖν, χαὶ εἰς πύργων ὑψώματα εὐτρεπίζεσθαι. 

Γέγονε τοῦτο, καὶ οἱ μέγιστοι τῶν φοινίκων ἐτέμνοντο, καὶ 

ἐψιλοῦτο ἅπας παράδεισος |, καὶ τὰ πρὸς ἀπαρτισμὸν τῶν πύρτ-φ. 

γῶν ἡτοίμαστο" χαὶ ἡ ἁρμογὴ αὐτῶν ἦν οὐδαμοῦ " ὁ γὰρ ρὴξ 

ἐς μακροὺς ἡλίους ὑπερετίθει τὸ γενησόμενον. Ταῦτα ὁρῶν ὁ 

Αὐνδρόνικας οὐκ εἶχεν ὅ τι ποιήσει ἀχθόμενος " ᾧκτειρε δὲ καὶ 

τὴν στρατιὰν ἤδη σιτίων σπανίζουσαν, καὶ τοὺς μὲν εὐποροῦν- 

τὰς μηδ᾽ ὀθολοῦ, τοὺς δὲ παρὰ τῷ μὴ ἔχειν ἀγορὰν ἰδίαν, ἀλλ᾽ 

ἀπὸ τῶν τοῦ ρηγὸς ἐξωνεῖαθαι, πολλὰ μὲν κατατιθεμένους, ὀ- 

λίγα δὲ ἀπὸ τούτων λαμθάνοντας " χαὶ ἁ συντεθειμένος δὲ 

χρόνος τῇ στρατείᾳ παραδραμὼν, χαὶ ἡ χενὴ προσεδρεία τὰ 

πολλὰ τοῦτον ἐλύπουν ὅμως διὰ τὰ τοῦ βασιλέως ἐντάλμα- 

τα, ἅπερ οὐκ εἴων αὐτὸν χωρὶς τῆς τοῦ ρηγὰς γνώμης πρᾶ- 

ξαί τι, ἀνέμενε τὸ τούτου ἐνδόσιμον. 

᾿Επεὶ δὲ οὐδέν τι χρηστὸν ἑώρα τὸν ἄνδρα διανοούμενον, 

χαὶ εἰς δεινὰ ἐμπεπτωκυῖαν τὴν στρατιὰν ὡς χαὶ τῶν ἀπηγο- 

βευμένων διὰ λιμὸν ἅπτεσθαι, καὶ ριζοφαγεῖν, χαὶ τὰς τῶν 

φοινίχων κόμας δρέπεσθαι, χαὶ φήμη δὲ προσέθαλλεν ἀφιχνεῖ- 

αθαι τοῖς παλιορχουμένοις συμμοχίαν ἔχ τε τοῦ σουλτάνου τῆς 

Αἰγύπτου χαὶ τῶν πρὸς ἅλιον ᾿Αρράθων, καὶ ᾿Ασαυρίαν δὲ ἕπ- 

πὸν ἐρχομένην πρὸς βοήθειαν τούτου ἄγχιστα εἶναι, ἀφεὶς τῷ 

θηγὲ συμθουλεύεσθαι, μόνος κέχριχε τὸν πόλεμον σὺν θεῷ ὑπο- 

στῆναι, καὶ τὸ ὑπ᾽ αὐτὸν συναθροίσας στράτευμα ἔλεξε τοιάδε. 

« Καὶ τὸ προσχαρτερεῖν ἐνθάδε ἀνισρὸν, καὶ τὸ μηδέν τι δράσαν- 

τα ἀπαίρειν αἴσχιστον, χεῖρον δὲ τούτων ἀνδοὶ πείθεσθαι, μὴ 

τὴν γνώμην φρονοῦντι ὀρθὰ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐχθρῶν οὐδὲν διακει- 

ψένῳ ἄμεινον" οὐχ ὁρᾶτε ὅπως ὁ ρὴξ οὐχ ὡς συναγωνιστὴς, 

καὶ σύμμαχος ἡμῖν συμπράττει, ἀλλ᾽ ὡς θεατὴς προσληφθείς " 
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ὥστε τὸ ἀπὸ τοῦδε, οὐ τοῦτο πεφύδημαι, μὴ οὐδὲν χρηστὸν 
κατορθώσαντες ἀπίωμεν, ἀλλὰ μὴ οὐχ ἱκανοὶ ἐσοίυεθα τὰς 

ἡμετέρας ἐντεῦθεν διασῶσαι ψυχὰς οὐδὲ βοηθεῖν ἡμῖν τοῦτον 

σχοπῶ, ἀλλὰ πῶς τοὺς δόλους αὐτοῦ διαδραμόντες, ἀπείρατοι 

κακῶν ἀπάρωμεν, τὸν ἐν ὀφθαλμοῖς ἐχφυγόντες κίνδυνον. Οὐ- 

δὲν αἱ συνθῆχαι τούτου, ὅς ἔθετο βασιλεῖ συμμαχήσειν Ῥω- 

μαίδις χαθυποδσχόμιενος᾽" ἡμεῖς δὲ δεινοῖς περιστοιχιζόμεθα, εἴ γε 

πόλεμος ὁμοῦ χαὶ λιμὸς ἡμᾶς δαπανᾷ, καὶ τὰ τῶν Ρωμαίων 

ἐφ᾽ ἡμῖν αὐχήματα οἴχεται. Κρεῖσσον οὖν μὴ ἐνταῦθα ἀπο- 

πλεῦσαι, τόσα διελθόντας πελάγη, ἤ ἀπράκτους ἀπιέναι ὡς νῦν 

γε. οὐ λευκοῖς ἱστίοις τὰς ναῦς πτερώσομεν ὡς ἐκ Βυζαντίου, 

ἀλλὰ φαιοῖς διὰ τὸ τῆς αἰσχύνης ἀπαίσιον. ᾿Αλλ’ ἄνδρες ὁμιο- 

γενεῖς καὶ συστρατιῶται, καὶ ὅδον ξενιχὸν, ἀποστάντες τῶν τοῦ 

ρηγὸς, ὡς Ῥωμαίοις ἀπίστων ὡς ἔδειξαν, προσόάλωμεν τοῖς 

βαρόάροις, τειχομαχίαν στησῶώμεθα, χαὶ ἀγωνισώμεθα, ὡς τὸ 

πόλισμα τοῦτο ληψώμεθα, καὶ ὡς ἤδη ἔχοντες τὸν ἔνδον πλοῦ- 

τον ἁμιλληθῶμεν " εἰ τεῖχος τοῖς βαρδάροις καὶ ἀφ᾽ ὕψους ἄμυν- 

τηρίων ἡ ἄφεσις, ἀλλ᾽ εἰσὶ καὶ παρ᾽ ἡμῖν ἀσπίδες: (1) αἵ μόλις ἀν- 

δράσιν ἀνέχονται" ταύτας ἀντιστήσαντες, ὀλίγα τοῦ τείχους 

χαὶ τῶν ἐπ᾿ αὐτοῦ μαχομένων φροντίσωμεν. Κἀγὼ δὲ ὅ, τι ἄν 

δέῃ σὺν ὑμῖν ἀσμένως πείσομαι" μηδὲ γὰρ εἴη τινὰ ἐρεῖν, ὡς 

Αἰνδρόνιχος πρὸς συμπλοκὴν ἴΑρεως ἱκανώτατος, ἀρχηγὸς δ᾽ ἀ- 

χρεῖος " ἀλλὰ τὸ τῆς ἐμιῆς κόρυθος μέτωπον ὄψονται πρὸ ὑμῶν 

οἱ ἀντίπαλοι, καὶ πρόμαχος ὦν, χαὶ οὐραγὸς ὑμῶν ἔσομαι, εἰ 

χαὶ τοῦτο δίδωσιν ὁ καιρός. Θεὸς δὲ περαίνοι τὰ βεθου- 

λευμένα. » 

᾿ς αῦτα εἰπὼν, αὐτός τε ὡπλίσατο, χαὶ οἱ λοιποὶ διαλυθέντες 

ἃς πανοπλίας αὐτῶν ἐνεδύσαντο ἐπεὶ δὲ χαὶ περὶ ὥραν ὡσεὶ 

Ῥίτην ἦν ἡ ἡμέρα, ἄρας ἐκεῖθεν προεπορεύετο τοῦ παντὸς σὺν 

(1) Ἔν περιθ. τὰ λεγόμενα δόρχαι, εἴτουν τζαυτία, 
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κόσμῳ στρατεύματος. Οἱ δὲ Σαραχηνοὶ τὰς τῆς πόλεως πύλας 

κλείσαντες, ἔμενον ἐπὶ τῶν τειχῶν τοὺς ἐπιόντας ἀποχρουό- 

μενοι. ᾿Αλλὰ χαὶ οὕτω τῶν ἔνδον ἀμυνομένων, ᾿Ανδρόνικος χα- 

τὰ τῆς πύλης ἐπελάσας τὸν ἵππον, ἠκόντισε. Καὶ οἱ τοξόται 

καὶ ἅπας ἕτερος ἐν ἔργοις ἐδείχνυντο, αἵ τε σάλπιγγες ἤχουν 

χαὶ τὰ χύμθαλα, καὶ πᾶν ὄργανον, ὡς τοὺς εἰς τὰ τείχη μὴ 

ἐνεγχεῖν τῶν στρατευμάτων τὴν ἀθρόαν ἐπέλευσιν καὶ ἀλα- 

λαγὴν, καὶ τὰ ἐκ τῶν υηχανημάτων ἀφέματα. Ἤδη δὲ τῶν 

χλιμάχων προσαγομένων χαὶ κατὰ πολλὰ μέρη τοῦ τείχους 

ἐρειδομένων [. παίει τὸν ρῆγα ἡ ἀγγελία, χαὶ ὡς αὐτός τι κα- φ. 

χὸν πεπονθὼς, ἐνεὸς ἦν ἐφ᾽ ἱκανόν" μόλις δ᾽ ἀνενεγκὼν ἐφίστα- 

ται τῷ Ρωμαϊχῷ στρατεύματι μετὰ τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν ἐπιλέκτων, 

χαὶ τὰς πάντων ἀναχόψας ὁρμὰς, συνεθούλευς μὴ διαμάχεαθαι 

ἀνθρώποις πάλαι διαμεμηνυχόσιν αὐτῷ ὡς ἀναιμωτὶ ἑαυτοὺς 
ΠῚ 

} ε καὶ τὴν πόλιν βασιλεῖ παραδώσουσι. Καὶ ὁ μὲν λόγος οὗτος 

τὰς τῶν Ρωμχίων χεῖρας ἐξέλυσεν, ἐγγὺς ἤδη τοῦ πορθῆσαι 

τὴν πόλιν γεγενημένων. Αὐτὸς δὲ ὁ ρὴξ εἰς συμθάσεις τρᾶ- 

πόμενος, μᾶλλον τῶν Σχραχηνῶν ἢ Ῥωμαίων εἰς δόξαν, ταύτας 

συνέθετα. Οἱ δὲ στρατιῶται, μάλιστα δὲ οἱ ναυτικοὶ, μηδέν 
τι περὶ τούτων κατεξετάσαντες, τῆς πρὸς τὰ οἰκεῖα ὑποστρο- 

φῆς ὅλοι γενάμενοι, ἀταξίας ἐνέπλησαν τὰ στρατόπεδα " τὰς 

τε γὰρ ἑλεπόλεις ἐνέπρησαν, γνώμης ἄνευ τοῦ στρατηγοῦ, χαὶ 

τὰς πλείατας ἀποφορτισάμενοι τῶν ὁπλίαξων πρὸς ταῖς χώ- 

παῖς ἐγένοντο, μηδὲ τὸ τοῦ χαιροῦ δυσχειμέριον. ἐννοοῦντες 

(τετάρτην γὰρ ἦγεν ὁ δεκέμόριας μήν). Ἦν οὖν ἰδεῖν τὸν πα- 

λύνεων ἐχεῖνον στόλον εἰς πολλὰ διααχεδασθέντα τμήματα, ἄλ-, 

λων ἀγαπησάντων ἕτερον πλοῦν, καὶ πάντων πρὸς τὰς πατρίδας ' 

ἀποπλεόντων, ὡς μόλις ὃξ ἀπολειφθῆναι τριήρεις, αἵ ἤμελλον 

ἀνακομίσειν ᾿Ανδρόνικον. Ὁ δὲ τὴν ἐπὶ τῶν “Ἱεροσολύμων ἅμα 

τῷ ρηγὲ πορευθεὶς, κἀκεῖθεν προσηχόντως παραπεμφθεὶς, τὸ 

Τχόνιον παραλλάξας ἐς Βυζάντιον παρεγένετο. Τῶν δὲ πολ- 
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λῶν ἐχείνων νηῶν, αἱ μὲν ἀντιπνοίαις περιπεσοῦσαι κατέδυσαν 

αὔτανδροι, αἱ δὲ χλύδωνι θαλαττίῳ διασπαρεῖσαι, τοῦ ἔαρος ἐ- 

πιστάντος τῷ νεωρίῳ τῆς Πόλεως ἀπεδόθησαν" οὐχ ὀλίγαι δὲ 

καὶ τῶν ἐπιθατῶν χενωθεῖσαι ἐπιλαδομένων τῆς γῆς, αὐταὶ 

συντριθεῖσαι ἀπώλοντο" ὡς βραχείας περιλειφθῆναι βρασμὸν θα- 

λάσσης χαὶ ναυτῶν διαδράσας ἀμέλειαν. Οἱ δὲ Σαραχηνοὶ δει- 

λιάσαντες τοῖς γεγενημένοις, καὶ εἰς τὸ μέλλον ὑφορώμενοι κίν- 

δυνον, πρέσόεις πέμψαντες ἐς βασιλέα χαὶ δῶρα, τὴν εἰρήνην 

ἐχράτυναν. 

Τοῦ δὲ βασιλέως υἱὸν σχόντος ἐκ τῶν δευτέρων γάμων 

θεῷ τε χαριστήριοι φωναὶ ἀπεδίδοντο, καὶ ἅπας ἦν ἐν χρότοις 

χαὶ χαρμοναῖς- ὑπεξαίρων δὲ τὴν γενέθλιον καὶ ὀνομαστήριον 

τοῦ παιδὸς ἡμέραν ὡς ἔθος τοῖς βασιλεῦσι, τούς τε Πολίτας 

εὐώχει, καὶ ᾿Αλέξιον τὸν παῖδα ὠνόμασεν, οὐ διὰ τὸν πάππον, 

ἀλλὰ τὸ εἰρημένον ὅτι ἐς τοσοῦτον ἡ τοῦ βασιλέως ᾿Αλεζίου 

τοῦ Κομνηνοῦ διαρχέσει σειρὰ ἐς ὅσον εἶχε τὸ προαγόρευμα " 

εἶχε δὲ ΑἸΙΜΑ, ὁ χατὰ στοιχεῖον ἀναλεγόμενον ὑπέγραφε διὰ 

μὲν τοῦ Α, τὸν ᾿Αλέξιον, διὰ δὲ τοῦ 1, τὸν Ἰωάννην, διὰ δὲ 

τῶν ἐφεξῆς δύο γραμμάτων, τὸν Μανουὴλ χαὶ τὸν ἐξ αὐτοῦ 

παραληψόμενον τὴν ἀρχήν. Ὡς οὖν ὁ παῖς τὴν ἡλικίαν προέ- 

χόπτεν, εἰς τὸν υἱὸν μετατίθησι τοὺς ὄὅρχους ὁ βασιλεὺς, οὗς 

ἐπὶ τῇ θυγατρὲ προτιθέμενος ἦν. 

᾿ς Καὶ μετὰ βραχὺ τὴν θυγατέρα ἀποζεύγνυσι τοῦ μνηστῆ- 

ρος ᾿Αλεξίου, χαὶ εἰς γυναῖκα χατεγγυᾶται τῆς οἰχείας γαμε- 

τῆς τὴν ὁμόσπορον, ἄρτι σὺν τῷ ἀδελφῷ Βαλδουΐνῳ τῆς ᾿Αν- 

τιοχείας ἀπάρασαν. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ πέρας βίου τὸν τῶν Οὔνων 

ἄρχοντα κατέλαθεν, οἰχεῖον εὐτύχημα τὸν ἐχείνου θάνατον ὁ 

βασιλεὺς δεξάμενος, πέμπει τὸν ᾿Αλέξιον εὐθὺς μετὰ λαμπρᾶς 

δορυφορίας χαὶ βασιλείου παρασχευῆς παραληψόμενον τὴν τῶν 

Παιόνων ἐξουσίαν καὶ εἶχε τοῦτον ἡ Παιονία, ταινίᾳ ρηγιχῇ 

διαδούμενον, καὶ τοῦ γένους δεσπόζοντα. Ὃ βασιλεὺς δὲ ἀνη- 
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ρεύνα τὸν τῇ αὐτοῦ θυγατρὶ συζευξόμενον- καὶ Ῥωμαίων ἀ- 

ποδοχιμάζων ὅσοι ἐπίδοξοι, τοὺς τῶν ἐθνῶν δυνάστας ἐφιλο- 

χρίνει ὁπόσοι μιὴ ἦλθον εἰς γάμον, καὶ τῆς πατρῴας ἀρχῆς 

διάδοχοι μόνοι ἀποχεκχλήρωντο. Καὶ ἐπειδὴ ἠρέσχετο εἰς τὸν 

χρατοῦντα Σικελίας Γιλίελμον, ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλῳ πρέσδυς εἰς ἐ- 

χεῖνον ἐστέλλετο, καὶ παρ᾽ ἐχείνου αὖθις ἐπάλληλα τὰ μηνύ- 

ματα. ᾿Αμφιτάλαντον δὲ χαὶ τὰ πρῶτα τὴν ἐπὶ τούτοις ρο- 
Α 3 ς Α ᾿ ἌἍ ’ “ “ῳ ΕΣ ᾿ πὴν ἔχων ὁ βασιλεὺς, ὀψέποτε μεθίσταται τοῦ σκοποῦ, ἀσύμ.- ο 

φορὸν χρίνας Ρωμαίοις τὰ μετὰ τούτων μνηστεύμχτα. [ Συ-ἕ 

νέζευχτο γοῦν ὕστερον ἑνὶ τῶν τοῦ μαρχεσίου Μόντου Φεράν- 

τὴς υἱῶν, χαρίεντι τὴν ὄψιν χαὶ εὐπρεπεῖ χαὶ μήπω φύοντι 

γένειον, αὐτὴ τριαχοστὸν ὑπερόᾶσα ἔτος καὶ ἀνδοικὴ τὴν ἰσχὺν. 

Προσχείσθω τοῖς εἰρημένοις χαὶ ταῦτα " ἔστι τις κόλπος θα- 

λάσσιος χαθ᾽ Ἕσπέραν, τοῦ Σικελικοῦ μὲν πελάγους ἀριστάμε- 

νος, λεγόμιενος δὲ ᾿Αδρίας, τοῦ Ἰονίου ἀπορρέων χαὶ πρὸς βοο- 
᾿ 

ρᾶν ἄνεμον ἐπὶ πλεῖστον ἀποτεινόμενος" τούτου τὰ πέρατα 
, Φ ,ὔ ΕΣ ᾽ , ΩΣ ;ὔ 

νεμονται οἱ Βενέτιχοι, ἄνδρες θαλάττης τρόφιμοι, ἀγύρται, πα-, 

νοῦργοι τὸ φρόνημα. Οὗτοι Ρωμχίοις προσληφθέντες ἦν ὅτε κα΄ 

τὰ χρείαν ναυμαχικὴν, κατὰ φατρίας τὴν Κωνσταντινούπολιν 
τ» 3 ἤ » ὔ ι .ν ’ Ἄ᾿᾿ “ὖ “ϑ 

τῆς οἰκείας ἠλλάξαντο, χαὶ τῆς Ρωμαίων ἀρχῆς διασπαρέντες 

ἁπανταχῆ, μόνον τὸ ἀπὸ γένους ὅνομα παραμεῖναν αὐτοῖς ἔ- 

χοντες, τὰ δ᾽ ἄλλα σύμφυλοι ὄντες Ρωμαίοις, εἰσχεὶ ηὔξανον, 

πλοῦτόν τε πολὺν περιθαλόμιενοι, αὐθάδεις ἦσαν καὶ ἀναιδεῖς, 

ὡς μὴ μόνον Ῥωμαίων χατεπαίρεσθαι, ἀλλὰ χαὶ τῶν βασιλι- 

κῶν ἀλογεῖν ἐντολῶν τε χαὶ ἀπειλῶν. Ὃ δὲ βασιλεὺς, νῦν μὲν 
Ὡ 4 , » ᾽ “ Ἂ ΨΑ, 

τοῦ χατὰ Κέρκυραν μεμνημένος ἐυπαροινήματος, νῦν δὲ ἄλ- 

λου πεῖραν λαμθόνων χαχοῦ. αὖθις δ᾽ ἑτέρου πανουογεύ νεῖρ μοσ ) υῦις ερ υργευμᾶτος 

τὴν ἐκείνου ψυχὴν ταράττοντος, ἀλλοιοῖ τὰς ἐπ᾽ αὐτοῖς ροπάς. 
᾿ » 7 Ξ Ἁ - 5 ΕΝ “.,.Δ 

Διὸ καὶ γράμματα ἐφοίτων χατὰ πᾶσχν ἐπαρχίαν Ῥωμαϊκὴν, 

τὴν τῶν Βενετίκων κατάσχεσιν ἐπισημαίνοντα, χαὶ τὴν ἡμέ- 
« 2 ὔὕ αἿ 

ραν καθ᾽ ἣν ἔδει τοῦτο γενέσθαι, καὶ τὰ τούτων χρήματα γϑ- 
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νέσθαι δημόσια. ᾿Ενστάσης οὖν τῆς ὡρισμένης ὅπας ἐκρατήθη, 

καὶ τῶν προσόντων αὐτοῖς γρημάτων τὰ μὲν εἶχε τὸ βασιλι- 

χὸν θησαυροφυλάχκιον, τὰ δὲ πλείω οἱ κατὰ τόπους ἄρχοντες 

ἴδια ἔθεντο, Οἱ δ᾽ ἐν τῇ μεγαλοπόλει Βενέτικοι, καὶ μάλιστα 

ὅσοι μὴ γαμετὰς εἶχον, δρασμὸν βουλεύονται" χαὶ ἐπειδὴ τῷ 

γεωρίῳ τῆς Πόλεως ναῦς ἐνωρμίζετο ἧς οὐδείς ποτε πολυχωρο- 

τέραν ἐλέγετο εἶδε, ταύτης νυχτὸς ἐπιθάντες χαὶ τὰ λαίφη 

τοῖς ἀνέμοις διχπετάσαντες, τῆς Κωνσταντίνου ἀπέπλευσαν, 

Κατεδίωξαν οὖν ὀπίσω τούτων τριήρεις βασιλικαὶ πλήρεις ἀν- 

δρῶν, οἵ τοὺς ἑτεροστόμους πελέχεις ἐπὶ τῶν ὦμων ἀνέχουσι, 

χαὶ προσήγγισαν μὲν τῷ πλοίῳ, ἀλλ᾽ οὐκ εἶχον ὅτι καὶ δρά- 

σουσι, τοῦ πνεύματος τὴν νῆχ ἐπείγοντος ὡς δοκεῖν ἕπτασθαι, 

ἀπειπόντες δὲ καὶ πρὸς τὸ τῆς νηὸς ὕψος καὶ τὸ τοῦ φρονή- 

ὕατος τῶν ἐκπλεόντων ἀπονενοημένον. 

Τότε μὲν εἶχε τούτους ἡ πατρὶς Βενετία - κατὰ δὲ τὸν ἐ- 

πιόντα ἐνιαυτὸν, στόλον χινήσαντες τὰς νήσους ἐπήρχόντο, καὲ 

Ο᾽ ἰς τὴν Εὐδοιαν πλεύσαντες ἐπολιόρκουν τὸν Εὔριπον, καὶ μέ- 

βοὸς τι κατασχεῖν δυνηθέντες, πῦρ ταῖς ἐν αὐτῷ οἰκίαις ὑφῆ- 

ψαν. Ἔχρος δ᾽ ὑποφαίνοντος, ἐκεῖθεν ἀνήχθησαν χαὶ πρὸς τὴν 

Χίον χατῆραν. 

Ἐπεὶ δὲ πύθοιτο ταῦτα ὁ βασιλεὺς, στέλλει τὸν μέγαν 
’ Ἁ , Ε , , 3 Γ Α 

δούχαν τὸν Κοντοστέφανον Ἀνδρόνιχον, περίπου τὰς ἑχχτὸν 

χαὶ πεντήχοντα τριήρεις ἔχοντα, ὅτι μηδ᾽ ὁ τῶν Βενετίκων 

στόλος ἦν ἐνδεέστερος. Πρὸς δὲ τὴν ἀχοὴν τῶν Ῥωμαϊκῶν νη- 
- , ,) 5 ΄ Ν ς Ἷ 7 , 

ὧν δειλιάσαντες, λύσαντες ἐκ Χίου πρὸς ἑτέρας νήσους μετέ- 

βαινον, ἀεὶ φεύγοντες, καὶ τούτων δὲ ἀπανιστάμενοι, ἄλλαις 

δὲ προσπλέοντες, ὡς πράγματα ἔχειν, κἀκείνους τὰς νήσους ἀ- 

μείθοντας, καὶ Ῥωμαίοις ὅτι μὴ συντυχεῖν αὐτοῖς γέγονεν. Ως 

δὲ μέχρι τοῦ Μαλέου πεφθαχὼς ὁ ᾿Ανδρόνικος, οὐδόλως ἠδυ- 

γήθη τούτους ἰδεῖν, πρύμναν χρουσάμενος τῷ νεωρίῳ προσέ- 

σχε τῆς Πόλεως. 

10 

50 

80 



δα 

10 

1 

20 

Ὁ 

90 

282 ΑΝΩΝΥΜΟΥ͂ 

Οἱ δὲ Βενέτιχοι σπονδὰς μετὰ τοῦ ρηγὸς ἐποίησαν Σιχε- 

λίας. Ὃ δὲ βασιλεὺς οὐκ ἀφροντιστήσας τῶν ἀκουσμάτων, πρὸς 

τὰς προτέρας μετὰ τῶν Βενετίχων συνθήκας ἀπέδλεψεν ὅσον ἦν 

δυνατὸν, ἀκυρῶσαι σπεύδων τὰς μετὰ τοῦ ρηγὸς Σικελίας τού- 

τῶν σπονδάς" ἐπεὶ δὲ οὐχ ἠδυνήθη, καὶ οὕτως αὐτοῖς ἐσπείσατο, 

χαὶ ἀνεξικακίαν καὶ φιλίαν αἰτουμένοις προσένειμεν, ὅσα ἔθιμα 

ἦν αὐτοῖς, ἰσοπολίταις οὖσι Ῥωμαίοις, ἀνανεωσάμενος, καὶ τὰ 

χρήματα δὲ ἀποδοῦναι ὑπέσχετο τούτων [ ἅπερ τὸ βασιλικὸν φι. 

εἶχες ταμεῖον. Οἱ δὲ τὰ πολλὰ ἐάσαντες, ἐκ συμφώνον συνήλ- 

θοσαν, δέχα πρὸς τοῖς πέντε χρυσίου λαθεῖν -χεντηνάρια, καὶ 

ἔλαθον ταῦτα οὐχ ἅμα, πολλάκις δὲ τούτοις διδόμενα. 

᾿Αλλ᾽ οὕτω μὲν ταῦτα. ᾿Επεὶ δὲ τὸν σουλτάνον οὐκ ἦν ἡ- 

συχίαν ἄγειν, ἔξεισι χαὶ πάλιν κατ᾽ αὐτοῦ βασιλεὺς " τὰ πλεῖ- 

στὰ γὰρ οὐκ εἴα τὸν Πέρσην αὐτὸς ἠρεμεῖν θερμουργοὶ γὰρ 

ὄντες ἀμφότεροι, μικρᾶς αἰτίας παρεισπεσούσης, ἀλλήλοις ἐμά- 

χοντο- χατὰ τοῦτο δὲ ἀλλήλων διέφερον, ὅτι ὁ μὲν σουλτά- 

νος διὰ τῶν ὑπ’ αὐτὸν στρατηγῶν συνίστα τὸν πόλεμον, (οὐ 
γάρ τις εἶδεν αὐτὸν πώποτε τοῖς αὐτοῦ κατὰ πόλεμον συνι- 

στάμενον)" ὁ δὲ βασιλεὺς γενναίαν ἔχων τὴν φύσιν πρὸς τὰς 

διὰ χειρὸς πράξεις δραστήριος ἦν, καὶ φήμης διαδοθείσης ἐσ- 

βαλεῖν που τοὺς πολεμίους καὶ καχῶς ποιεῖν τὴν χώραν αὐ- 

τοῦ, αὐτὸς πρῶτος τὸν ἵππον ἀνέοαινε, καὶ ἀπεθάρρει τὴν χατ᾽ 

ἐχείνων ἐπέλευσιν. Θελήσας οὖν ἀναχτίσαι τὸ Δορύλεον, ἐς πό- 

λεμον ἐντεῦθεν τοῦτον ἐχίνησεν΄ ὅτε καὶ τὴν εἰς τὸ Δορύλεον 

τοῦ βασιλέως ἐπιδημίαν ἀγνοεῖν ἐχεῖνος σχηματιζόμενος, πέμ- 

ψχς πρέσθεις τὴν αἰτίαν ἐπυνθάνετο, καὶ ἠξίου ἐχεῖθεν ἐπα- 

ναστεῦσαι τὸν βασιλέα" ὁ δὲ, ἐπεγγελῶν ἔλεγε, θαυμάζειν ὅ- 

τι τὸν μέχρι Δορυλέου τούτου δρόμον ἠγνόησεν ὁ σουλταᾶνος " 

ΕἾ πεὶ δὲ καὶ τὴν πόλιν ἀνοικοδομεῖν ἤρξατο, νωτοφορεῖν ἐ- 

πιοαλλόμενος, οὕτω τοὺς ἄλλους παρέθηξεν, ὡς τὸ λεγόμενον 

ἀπτέρῳ τάχει τὸ τεῖχος ἀνεγερθῆναι, καὶ χάραχα τούτῳ ἐπι- 
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γενέσθαι, καὶ ἀνορυχθῆναι φρέατα ἔσωθεν. ᾿Εν δεινῷ δὲ οἱ Πέρ- 

σαι τιθέμενοι τὴν τῶν Δορυλέου πεδίων στέρησιν, ἐν οἷς ἐνέ- 

ὕοντο τὰ τούτων αἰπόλια χαὶ βουχόλια, ὅλαις ἡνίαις χατὰ 
5 ᾿ 

Ρωμαίων ἐφέροντο, χαὶ τὰς ἐπὶ σιτισμὸν ἐξόδους αὐτῶν ἐπι- 

τηροῦντες, ἐχώλυον, καὶ τὴν ξύλευσιν, καὶ ἀνήρουν τοὺς ἐν χερ- 

σί. Βασιλεὺς δὲ ρᾷον τοῦτο ἰάσατο, τακτὸν ὁρίσας καιρὸν τοῖς 

ἐπὶ συλλογὴν ἐξιοῦσι τῶν ἀναγκαίων, αὐτὸς προσηυναίνων τῇ 

σάλπιγγι πρῶτος τοῦ χάρακος ἐξήρχετο, χαὶ ἡγεῖτο τῆς ὁδοῦ, 

οὐχοῦν οὐδὲ πρὸς βρχχὺ τούτων διϊστάμενος, ἐνίοτε πρὸς βα- 

θεῖαν ἑσπέραν ὑπέστρεφε. Πέρσαις δὲ ἔμελλε μὲν καὶ πολέμων, 

παρεδίδοσαν δὲ χαὶ πυρὶ τοὺς καρποὺς καὶ τὰς οἰκίας ἔκαιον, 

ὅπως μὴ ἔχοιεν Ρωμαῖοι ὅθεν τραφήσονται. Ὅτε πρὸς ἑστία- 

σιν τραπομένου τοῦ βασιλέως, μῆλόν τι Περσικὸν μαχαιρίῳ ἀ-- 

πολεπίζοντος, ἐπιδρομή τις ἀγγέλλεται Περσῶν κατὰ τῶν τὰ 

βιώσιμα συλλεγόντων᾽ χαὶ ρίψας τὴν ὀπώραν αὐτίκα καὶ ὁ- 

πλισάμενος καὶ τὸν ἵππον ἀναδὰς ἐξώρμησε" καὶ οἱ βάρθαροι 

χατὰ φάλαγγος ἵστασθαι σχημκατιζόμενοι, τούτου ἐποφθέντος, 

τὴν τάξιν ἔλυον. ᾿Επεὶ δὲ ἀνέχτισε τὸ Δορύλεον, καὶ τὰ εἰς 

φυλαχὴν τούτου παντοίως ἀπηχριθώσατο, τῶν ἐχεῖ ἀπανίστα- 

ται" εἰς δὲ τὸ Σούόλεον ὡς εἶχε παραγενόμιενος, ἀνήγειρέ τ ( 

χἀχεῖνο, καὶ φρουρᾶς ὑετέδωχε: χαὶ τὰ λοιπὰ ὡς ἐδόκει ἀρί- 

στως διαπραξάμενος εἰς τὴν βασιλίδχ πόλιν ὑπέστρεψεν. 

᾿Αλλ οὔπω χρόνος συχνὸς, καὶ ἀλλήλοις ἐνεκάλουν, βασι- 

λεὺς μὲν, τὸ πρὸς τὸν εὐεργέτην ἀχάριστον, καὶ τὸ ἀμνῆμον 

τῶν εὐεργεσιῶν, χαὶ τὴν εἰς τὸ τῶν ὁμοφύλων ἄρχειν σύναρ- 

σιν" ὁ δὲ σουλτάνος, τὸ φιλίας εὐκόλως ἀφίστασθαι, καὶ συγ- 

χέειν τὰς ὑπὲρ εἰρήνης τεθείσας συνθήχας, καὶ τὸ πλεῖστα μὲν 

ὑπισχνεῖσθαι, ὀλίγα δὲ χορηγεῖν. Διὰ ταῦτα τοίνυν τάς τε οὔ- 

σας συνεχρότει δυνάμεις ὁ βασιλεὺς, καὶ ἄλλας συνέταττε, καὶ 

ξενιχὸν οὐχ ὀλίγον ἐστρατολόγει, καὶ τοῦτο ἐκ τοῦ γένους μά- 

λιστα τῶν Λατίνων καὶ τῶν παρὰ τὸν Ἴστρον Σκυθῶν" καὶ δὴ 
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ἐς μυριάδας τὸ οἰχεῖον ἀριθμήσας στράτευμα, ὡς ἀφανίδων ἡἦ- 

πείγετο τὸ Περσικόν, χαὶ αὐτοῖς τείχεσι τὸ Ἰκόνιον ἀνχρπά- 

σων, καὶ τὸν σουλτάνον ληψόμενος. ᾿Αμέλει χαὶ τὰ πρὸς τὴν 

ἔξοδον ἑτοιμασάμενος, εἴσεισι τὸ μέγα τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας 

τέμενος, καὶ τὸ θεῖον ἐπιχαλεῖται συνέριθον, καὶ τὴν νίχην αἰ- 

τεῖτα! μὲν, οὐ δέχεται, κρίμασιν οἷς οἶδεν οὗ τὰ χρίματα ἄ- 

βυσσος. ᾿Απάρας οὖν τῆς βασιλίδος τὼν πόλεων, Φρυγίαν τε 

χαὶ Λαοδίκειαν διελθὼν |, ἀφικνεῖται εἰς Χώνας, πρότερον Κο-φ. 

λασσὰς χαλουμένην πόλιν, χαὶ τὸν ἐχεῖ ἀρχαγγελικὸν ναὸν εἰσ- 

ελθὼν, ἐχεῖθεν εἰς Λάμπην ἵκετο χαὶ πόλιν Κελαινὰς, ἔνθα 

αἱ τοῦ Μαιάνδρου εἰσὶν ἀρχαὶ, καὶ ὁ Μαρσύας ποταμὸς ἐκθάλ- 

λων εἰς Μαίανδρον" κἀκεῖθεν εἰς τὸ Χῶμα ἐλθὼν, τῷ Μυριο- 

χεφάλῳ ἐφίσταται ἀεὶ δὲ σὺν κόσμῳ καὶ τάξει ὁ βασιλεὺς τοὺς 

σταθμοὺς ἐτίθετο, βάλλων χάραχας, καὶ τὰς ἀπάρσεις σὺν λό- 

γῳ ποιούμενος, καὶ μεθόδοις στρατηγικαῖς χρώμενος, εἰ χαὶ τὴν 

πορείαν σχολαίως ἤνυε, διὰ τὰ τὰς μηχανὰς ἀνέχοντα, χαὶ 

τοὺς ἐπὶ τούτοις τεταγμένους, ὄντας πολλοὺς. ᾿Αλλὰ καὶ οἱ 

Πέρσαι παραφχινόμενοι, δὲ ἀχροθολισμῶν ἐπέκειντο, καὶ τὴν 

πόαν ἔχειρον τὴν ἐν τῇ ὁδῷ, ὡς μὴ εἶναι τοῖς Ρωμαίων ἵπ- 
5. ἐΣ δεν θην τα χαὶ τὰ ὕδατα ἠγρείουν ἵνα μὴ καθαρῷ ὕδα- ποις εἰς βρῶσιν, καὶ τὰ χρ μη ὃς α 

τι ἔχωσι χρᾶσθαι Ῥωμαῖοι, οἵ καὶ χοιλιαχῷ νοσήματι συνεχό- 

ὑξνοι ἔπασχον ἅπαν τὸ στράτευμα, ᾿Επὶ τούτοις ἐμέλησε υὑὲν 

τῷ σουλτάνῳ χαὶ τοῦ πολέμου, καὶ πέμψας συνήθροισε συμ.- 

μαχικὸν ἀπὸ τῆς Μέσης τῶν ποταμῶν χαὶ τῶν ἄλλων ὅμο- 

γενῶν βαρθάρων " ἔστειλε δὸ καὶ πρέσόεις εἰς βασιλέα τὰς πρὸς 

εἰρήνην συνθήχας αἰτῶν, χαὶ τῶν βουλητέων αὐτῷ ὑπισχνού- 
» , , Αἢ Ψ ᾿ “" ᾿ ᾿ 

μενος τὴν ἐκπλήρωσιν. Πάντες οὖν ὅσοι τὰ τοῦ πολέμου ἐγί- 
Α “ - “ 5 ,ὔ Ν , ε 

νωσχον, χαὶ μάλιστα τοῦ Περσικοῦ, ἐλιπάρουν τὸν βασιλέχ ἀρ- 

πάσαι τὸν καιρὸν, χαὶ δέξασθαι τὴν πρεσθείαν, ἀφορῶντα πρὸς 

τὸ μέγεθος τοῦ ἀγῶνος χαὶ τὰς δυσχωρίας τοῦ τόπου χαὶ τὰ 

μὴ ρᾳδίως βάσιμα, ὧν οἱ ἀντίπαλοι προλοχήσούσιν, ὑπούλεπό- 
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μενον δὲ καὶ τὴν τῶν Τούρχων δύναμιν, ἀλλὰ μηδὲ τὴν νό- 

σον ἥ πιέζει τὸ στράτευμα παρατρέχοντα. Ὁ δὲ τοῖς παρὰ 

τῶν γεραιτέρων λεγομένοις μηδόλως προσχὼν, τὴν δ᾽ ἀκοὴν ὅ- 

λὴν ἀναπετάσας τοῖς ἐκ τοῦ γένους καὶ νεάζουσι καὶ μηδ᾽ ὅ- 

τι ἐστὶν ὁ πόλεμος εἰδόσι, τοὺς πρέσδεις ἀπράκτους ἀπέπεμ.- 

ψεν. Ὁ δὲ σουλτάνος οὐκ ἀνῆκεν αὖθις τὰ πρὸς εἰρήνην ἐπι- 

ζητῶν - ἐπεὶ δὲ ἑώρα μὴ προχωρούσας τὰς συμόιθάσεις, ἀλλὰ 

χαὶ τὸν βασιλέα κατὰ τὸ Ἰχόνιον ἀποχριθῆναι τούτῳ μεγα- 

λαυχοῦντα, προχαταλαυθάνει τὰς δυσχωρίας, αἵ χλεισοῦρα τοῦ 

ὙἩζιθρίτζη χατονομάζονται, ἃς ἔμελλον ἀπὸ τοῦ Μυριοχεφάλου 

παριέναι Ρωμαῖοι, κἀχεῖσε τὰς οἰχείας ἐγχρύπτει φάλαγγας 

ὡς ἐπιπέσωσι διερχομιένοις Ρωμαίοις. Ἔστι δὲ ὁ τόπος οὗτος 

ἐπιμήκης αὐλὼν, ἔχων ὀρέων ὑπερθολάς, χατὼ μὲν τὸ βόρειον 

μέρος ὑποκαταθαίνων εἰς γήλοφα χαὶ πρὸς φάλαγγας κοιλαι- 

γόμενος, χατὰ δὲ τὸ ἑῷον ἀχροτόμους ἔχων πέτρας καὶ εἰς 

χρημνώδεις ἀναθάσεις καὶ τραχείας ἀποτεινόμενος. ᾿Επὶ τοι- 

αὐτῆς οὖν μέλλων ἐλαύνειν ὁδοῦ, οὐδέν τι τῷ στρατῷ συνοῖ- 

σὸν προεμηθεύσατο- οὔτε γὰρ τὸ πολὺ τῶν σχευοφόρων ἀπέ- 

πεμψεν, οὔτε τὰς ἁμάξας: αἵ τὰς τοιχομάχους ἔφερον μηχα- 

γὰς, οὔτε μὴν σὺν εὐζώνῳ τάγματι ἀπεπειράσατο πρότερον 

τοὺς Πέρσας ἀπώσασθχι ἐκ τῶν δυσόάτων διόδων, καὶ λειᾶναι 

τῷ στρατῷ τὴν διάθασιν, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ πεδινῶν τὴν πορείαν 

ποιούμενος, οὕτω χἀπὶ τῆς δυσόάτου χαράδρας ὁδεύειν προέθε- 

το, χαὶ ταῦτα προαχηχοὼς, χαὶ ὀφθαλμοῖς δὲ βλέπων τὰ ἀ- 

χουσθέντα, ὡς οἱ βάροαροι τὰς ἀχρωρείας καταλχθόντες ὁπλί- 

ζονται πρὸς ἐπίθεσιν. ἯἮγεν οὖν οὕτω τὰς φάλαγγας ὁ βασι- 

λεὺς, ἦν δὲ τότε μὴν ὁ σεπτέμθοριος" προηγοῦντο δὲ τοῦ στρα- 

τοῦ μετὰ τῶν οἰκείων τάξεων οἱ δύο υἱοὶ τοῦ ᾿Αγγέλου Κων- 

σταντίνου, ὅ τε Ἰωάννης καὶ ὁ ᾿Ανδρόνικος, ὁ Μαχροδούκας Κων- 
σταντῖνος, χαὶ ὁ Λαπαρδᾶς ᾿Ανδρόνιχος "“μετὰ δὲ τούτους τὸ 

δεξιὸν ὑπεῖχε χέρας ὁ τοῦ βασιλέως γυναικάδελφος Βαλδουΐ- 
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νος, τὸ δὲ ἀριστερὸν ὁ Μαυροζώμης Θεόδωρος ἐπὶ τούτοις εἴ- 

ποντὸ τὰ σχευοφόρα χαὶ τὸ οἰχετιχὸν τοῦ στρατεύματος, καὶ 

αἱ φέρουσαι τὰς ἑλεπόλεις ἅμαξαι" μετὰ δὲ ταῦτα | ὁ βασι-Φ' 

λεὺς αὐτὸς ὥδευς καὶ ὅσον ἐπίλεκτον, μεθ᾽ οὃς ὀπισθοφύλαξ 

ὧν ᾿Ανδρόνικος ὃ Κοντοστέφανος. Ἐπεὶ δὲ χαὶ ἥψαντο τῶν 

δυσδάτων, τὰ μὲν περὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ ᾿Αγγέλου χαὶ τὸν Μα- 

χροδούχαν καὶ τὸν Λαπαρδᾶν τάγματα διῆλθον κακῶν ἀπεί- 

ρατα- αἱ γὰρ πεζικαὶ δυνάμεις προπορευόμεναι διεσόδουν τοὺς 

βαρδάρους ἐκ τῶν γηλόφων᾽ τάχα δ᾽ ἂν χαὶ τὰ ἐφεπόμενα τού- 
τοις στρατεύματα παρήλθοσαν ἀσλαθῶς, εἴ περ συνεφράττον- 

τὸ χαὶ διὰ τῶν τοξοτῶν ἀνέκοπτον τὴν ὁρμὴν τῶν ἐπικειμιέ- 

νῶν Περσῶν: ἀλλ᾽ αὐτοί τε τοῦ συνασπισμοῦ ἠμέλησαν, καὶ οἱ 

Πέρσαι πλείονες ἐπεισπεσόντες ἀπὸ τῶν ὑψηλῶν καὶ πρὸς τὰ 

ταπεινὰ τῶν ὀρῶν ὑποχαταθόντες, διακόπτουσι τὰς τάξεις καὶ 

τρέπονται τοὺς περὶ Βαλδουΐνον, χαὶ πολλοὺς μὲν τιτρώσχου- 

σιν, οὐκ ὀλίγους δὲ ἀναιροῦσιν - ἔνθα δὴ ὁ Βαλδουΐνος πάντο- 

θεν πιεζόμενος, ἀναλαθὼν ἱππέας τινὰς εἰς τὰς φάλαγγας ἱπ- 

πάζεται τῶν Περσῶν" κυχλωθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν πολεμίων, αὐ- 

τός τε χατασφάττεται, καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πίπτουσιν ἅπαντες, 

ἔργα χειρὸς γενναίας ἐπιδειξάμενοι. Ἔκ δὲ τούτου ἐπαρθέντες 

οἱ βάρθαροι, ἄπορον τὴν ὁδὸν Ῥωμαίοις ἐποίησαν, καὶ πάντη 

ἀπεῖργον τὴν πάροδον. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι, οἷχ ἐν χώρῳ συγχλει- 

σθέντες στενῷ, καὶ ἀλλήλοις συμπίπτοντες, οὐ μόνον οὐκ εἶ- 

χον δράσαι τι τοὺς πολεμίους, ἀλλὰ χαὶ τοῖς ὄπισθεν ἐρχο- 

μένοις οἱ ἔμπροσθεν προσιστάμενοι ἀπράχτους χἀχείνους ἐ- 

ποίουν, καὶ οὐδεὶς ἠδύνατο τούτων ἀμύνεσθαι, ὅθεν χαὶ ρᾷον 

ὑπὸ τῶν ἐπικειμένων αὐτοῖς ἔθνησχον“ αἱ γὰρ ἅμαξαι χατὰ 

μέσον ἑλκόμεναι, ὑποχωρῆσαι μὲν οὐδαμῶς παρεχώρουν τὰς 

προηγουμένας τάξεις χαὶ μεταχινηθῆναι πρὸς τὸ χρήσιμον τοῖς 

μετὰ τοῦ αὐτοχράτορος στρατεύμασιν, ὥσπερ ἀντίφραγμα γι: 

νόμεναι τὴν εἰς τὰ πρόσω πορείαν ἀπετείχιζον" ἔπιπτε τοί" 
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γυν βοῦς ἐκ τοξεύματος Περσικοῦ, καὶ παρ᾽ αὐτῷ βοώτης χαὶ 

ἵππος χαὶ ἀναθάτης συγχατεοέοληντο᾽ αἱ φάραγγες τῶν ὀρέων 

μεσταὶ σωμάτων τεθνηκότων ἐφαίνοντο, τὰ ἄλση τῶν πεσόν- 

τῶν πεπλήρωτο αἱμάτων ρύακες χεόμεναι ἐχελάρυζον - αἷμα 

συνεφύρετο αἵματι, τῷ τῶν ὑποζυγίων, τὸ ἀνθρώπινον. Οὕτως 
ἦν δεινὰ τὰ ἐκεῖ καὶ πᾶσαν ὑπερθαίνοντα θρηνῳδίαν. Ὡς οὖν 

οὔτε προοδεύειν ἦν, καὶ τὸ ὑποστρέφειν ἀδύνχτον, (οἱ γὰρ 

Πέρσαι καὶ χατὰ νώτου ἐγένοντο, χαὶ τὰ πρόσω ἐποίουν ἄ- 

θατα) ὅσα χαὶ προθάτων ἀγέλαι περὶ τὰς δυσχωρίας ἐκείνας 

ἐφθείροντο. Ἦν δὲ συμφορᾶς ἐπεισόδιον τοῖς Ῥωμαίοις χαὶ ἡ 

τοῦ Βατάτζου ᾿Ανδρονίχου χεφαλὴ περιπαρεῖσα δόρατι χαὶ ὑπ᾽ 

ὄψιν ἀγομένη αὐτοῖς" ἦν δὲ οὗτος ἀδελφιδοῦς μὲν τῷ βασιλεῖ 

Μανουὴλ, ἐστάλη δὲ μετὰ στρατοῦ, ὅσος ἐκ Παφλαγόνων καὶ τῆς 

χατὰ Πόντον Ἡρακλείας ἐστρατολόγητο, τοῖς χατ᾽ ᾿Αμάσειαν 

Τούρχοις ἀντιταξόμενος. 
Τοιαύταις ἀγγελίαις ὁ βασιλεὺς καὶ θεάμασι τὸν λογισμὸν 

συγχυθεὶς, ἀθυμίᾳ συνείχετο, χωφοῖς ὃ λέγεται δάχρυσι τὸ πέν- 

θος ἀφοσιούμενος" τὰ δέ γὲ προπορευθέντα τῶν Ῥωμαίων τάγ- 

ματα ἀπαθῶς, χόρακά που βαλόντα ἐνηυλίσατο γηλόφου λα- 

βόμενα εἰς ἀσφάλειαν. 

Οἱ δὲ Πέρσαι τὸ πᾶν εἰσέφερον τῆς σπουδῆς τὰ περὶ τὸν 

βασιλέα καταδαλεῖν στρατεύματα, ὡς εἰ ταῦτα χατατροπω- 

θείη, καὶ τὰ λοιπὰ καταλύσειν οἰόμενοι’ καὶ βασιλεὺς μὲν πολ- 

λάχις ἀπεπειράσατο τοὺς βαρθάρους ὑεταστῆσαι τῶν ἐκεῖσε δυσ- 

χωριῶν, οὐχ ὁρῶν δὲ τὰ κατὰ σχοπὸν προδαίνοντα, καὶ ὡς 
ἀπολεῖται ὑμένων χατὰ χώραν, τῶν Περσῶν ἐπιχρατεστέρων γι- 

γομένων ἀεὶ, εἰσόάλλει πρὸς τοὺς ἐνώπιον αὐτῷ πολεμίους μετ᾽ 

ὀλίγων τῶν μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ τοῖς λοιποῖς δὲ ὑποτίθησι σώζειν 

ἕχαστον ἑαυτὸν καθὼς δύναται" μηδὲν γὰρ χρηστὸν ἐκ τῶν ἐν 

ὄψει χατανοεῖν. Καὶ βασιλεὺς μὲν ὡς ἐχ παγῖδος τῶν τότε 

αὐτὸν χυχλωσάντων βαρθάρων ἐξέφυγε μετὰ τραύματα πολλὰ 
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χαὶ μώλωπας συνεχεῖς οὺς ἀπὸ ξιφῶν ἐπλήγη καὶ κορυνῶν σι- 

δηρέων, ἐπεὶ καὶ οὕτω δι᾽ ὅλου τοῦ σώματος τετραυμάτιστο |,Φ- 

ὡς τὸν θυρεὸν αὐτοῦ περίπου τοὺς τριάκοντα ἔχειν ἐμπεπη- 

γότας ὀϊστοὺς, αὐτὸν δὲ μηδὲ ἀνορθῶσαι ὅλως δύνασθαι περι- 

τραπεῖσαν τὴν χόρυθα. Πλὴν χαὶ οὕτω παρὰ δόξαν τὰς τῶν 

βαρθάρων διέδρα λαδὰς ὑπὸ θεοῦ φυλαχθείς. Τὰ δ᾽ ἄλλα Ρω- 
μαϊχὰ τάγματα χείρονα ἔπασχον, δόρασι διαπειρόμενα ἐγγύ- 

θεν χαὶ βέλεσι τιτρωσχόμενα, καὶ ὑπ᾽ ἀλλήλων συμπατούμενα 

χαὶ διαφθειρόμενα - ἦσαν δὲ οἱ ταύτην ἀπαθεῖς παρῆλθον τὴν 

φάραγγα, τῆς δὲ μετ᾽ ἐχείνους ἁψάμενοι, ὑπὸ τῶν πολεμίων 

ἀπώλοντο εἰς γὰρ κοιλάδας ἑπτὰ ἡ πάροδος ἐχείνη κατεμε- 

ρίζετο, εὐρυνομένη βραχὺ καὶ πάλιν χαταντῶσα πρὸς τὸ στε- 

γώτερον, καὶ ἦσαν πᾶσαι παρὰ τῶν Τούρχων προχαταλειφθεῖ- 

σαι χαὶ τηρούμεναι, χαὶ ὁ λοιπὸς δὲ ἅπας χῶρος τῶν πολε- 

μίων πεπλήρωτο. Τότε χαὶ ἀνέμου πνεύσαντος καὶ χονιορτὸν 

ἐχ τῆς ἐχεῖσε ψαμμώδους γῆς ἀνεγείραντος, ἀμφότερα συμπε- 

σεῖν ἐγένετο τὰ στρατεύματα, καὶ ὡς ἐν νυκτομαχίᾳ προσφε- 

ρόμενα ἀλλήλοις, τοῖς ἐχθροῖς τοὺς φίλους ἐπικατέσφαττον, οὐ 

γὰρ ἦν ἐξ ἑμοφύλου διαχρίνειν ἀλλόφυλον, ὡς τὰς τάφρους ἕνα 

τάφον γενέσθαι, καὶ σκήνωμα κοινὸν Ρωμαίων τε χαὶ βαρδά- 
ρῶν, χαὶ ἵππων χαὶ βοῶν καὶ ὄνων ἀχθοφορούντων. Ἔπεσαν 

οὖν ἀριθμῷ πλείους Ρωμαῖοι, καὶ πολλοὶ τῶν ἐκ τοῦ γένους 

τῷ βασιλεῖ᾽ ὡς δὲ ἡ χόνις ἐλώφησεν, ὠπτάνοντό τινες, φεῦ 

τοῦ ἀπευχταίου πράγματος χαὶ δράματος, ἕως ἰξύος καὶ τρα- 

χήλου χεχαλυμμένοι τοῖς πτώμασι, καὶ χεῖρας ἱκέτιδας ὥρε- 

γον, χαὶ σχήμασιν ἐλεεινοῖς χαὶ γοεραῖς φωναῖς προσεκαλοῦντο 

τοὺς παριόντας εἰς ἀρωγὴν, οὐδένα δὲ εἶχον τὸν ἀμύνειν δυ- 

νάμενον, ἢ τὸν σώζοντα. Ὁ δὲ Μανουὴλ σχιὰν ὑπελθὼν ἀ- 

χλάδος, ἀνελάμοανεν ἑαυτὸν καὶ καχεῖσε συνέλεγε τὴν ἰσχὺν, 

μὴ ἔχων ὑπασπιστὴν, μὴ δορυφόρον, μὴ σωματοφύλαχα, θεὸς 

δὲ ἦν αὐτῷ βοηθός τε καὶ σύμμαχος" ἰδὼν δέ τις αὐτὸν ἐκ 
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τῶν ἀφανῶν ἐφίσταται προθύμως καὶ διακονεῖν αἱρεῖται τὰ δυ- 

νατά " ὅθεν χαὶ τὴν κυνέην τῇ ἐκείνου ἐφήρμοσε χεφαλῇ. Τό- 

τε χαὶ Πέρσης τις ἐπιδραμὼν ἐφεῖλκε τοῦτον τοῦ χαλινοῦ κα- 

τὰ πολλὴν τοῦ κωλύσοντος ἐρημίαν" ὃ δὲ πλήξας αὐτὸν κα- 

τὰ χεφαλῆς τοῦ δόρατος τμήματι ὃ εἶχεν ἔτι ἐν ταῖς χεροῖν 

εἰς γῆν ἔοχλε. Μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ καὶ ἕτεροι Πέρσαι ζωγρίαν 

ἑλεῖν ὑπονοοῦντε: ἐπ᾽ αὐτὸν ἔδραμον, ὁ δὲ χαὶ τούτους ρᾳδίως 

ἀπώσατο" τὸ γὰρ τοῦ συνεστῶτος ἱππότου δόρυ ἀγχοινησά- 

ἱενος διαπείρει ἕνα τῶν ἐπιόντων εἰς θάνατον: αὐτὸς δὲ ὁ ἱπ- 

πότης τὸ ξίφος σπασάμενος, ἀποχαρατομεῖ ἕτερον. Συναλισθέν- 

των δὲ περὶ τὸν βασιλέα ἑτέρων ὁπλοφόρων δέκα Ρωμαίων, ἐχεῖ- 

θεν μετέθαινε, συμμῖξαι θέλων τοῖς προηγησαμένοις τάγμασιν" 

ἀλλὰ μικρόν τι προθὰς, ὑπό τε τῶν Τούρχων τῆς πρόσω πο- 

ῥείας εἴργεται, καὶ τῶν πτωμάτων ἅ σωρηδὸν χατὰ τὰς ὁδοὺς 

ἔχειντο" μόλις οὖν τὰ ἐκεῖ δυσπόρευτα διελθὼν, ἐνιχχοῦ τῶν 

θνησιμαίων ἄνωθεν ἱππαζόμενος, ἀθροίζει χαὶ ἄλλο στίφος Ρω- 

μαϊκὸν, κατὰ θέαν αὐτοῦ συνδραμὸν, ὅτε χαὶ ἀναθλέψας τοῖς 

ὀφθαλμοῖς ὁρᾷ τὸν ἐπ᾽ ἀνεψιᾷ γαμορὸν Ἰωάννην τὸν Καντα- 

χουζηνὸν, ἕνα πρὸς πλείονας ἁμιλλώμενον, μετὰ βραχὺ δὲ πί- 

πτοντά τε χαὶ σχυλευόμενον" οἱ δὲ τοῦτον ἀπεχτονότες, ὡς 

εἶδον παριόντα τὸν αὐτοχράτορα, ὡς εἰς θήρχμα μέγα ἦλθον 

ἐπ᾿ αὐτὸν, οἰόμενοι ἢ αἱρήσειν, ἢ ἀναιρήσειν τοῦτον αὐτίκα" 

ἦσαν δὲ πάντες ᾿Αρραδίοις ἔποχοι ἵπποις, χατὰ θέαν τῶν πολ- 

λῶν ὑπερφέροντες, ὅπλοις λαυπροτάτοις χοσμούμενοι, καὶ τοὺς 

ἵππους ἐπαυχενίοι:ς ἀγλαΐσμασιν ἐκ τριχῶν ἱππείων παρηρτη- 

«μένοις, [ἠχητιχοὺς ἐχουσῶν χώδωνας χεκτημένοι πρὸς ἔχπλη- 

ξιν. Βασιλεὺς δὲ τῶν περὶ αὐτὸν ἀναστήσας τὰ φρονήματα, 

εὐπετῶς τὴν ἔφοδον αὐτῶν ἀποχρούεται. ᾿Αεὶ δὲ κατὰ βραχὺ 

προθαίνων τοῖς ἔμπροσθεν, καὶ νῦν μὲν νόμῳ πολέμου, νῦν δὲ 

ἀναιμωτὶ παρατρέχων τοὺς Πέρσας συλλαθεῖν αὐτὸν πειρωμέ- 

γους, τρισάσμενος ἐφίσταται ταῖς προωδευχόσι τάγμασι" οὔπω 
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δὲ τούτοις συμμίξας, ἀλλ᾽ ἐχεῖσς ἔτι τῶν ἔνθα χαὶ παραρρέειν 

ὃ λόγος ποταμὸν εἴρηκε, δίψῃ συνέχεται καὶ αἰτεῖται ὕδωρ" 

σπάσας δὲ τούτου ὅσον ἂν τὴν αὐτοῦ ἐδίανεν ὑπερῴην ὅ λέ- 

γεται, τὸ λοιπὸν ἐξέχεε, πολυπραγμονήσας δὲ τὸ ποτὸν, καὶ 

αἵματι μεμιγμένον εὑρὼν, ᾧμωξε καὶ εἶπε, δυστυχῶς ἀπογεύ- 

σασθαι τούτου τοῦ αἵματος " παρεστὼς δέ τις ἀνὴρ, ἰταμὸς καὶ 

θρασὺς, ἀνερυθριάστως ἔφησε, φανεὶς καὶ τοῦ ποτὲ καιροῦ ὃν- 

σχολώτερος, «ἴλπαγε, βασιλεῦ, οὐχὶ ταῦτα, οὐχί" οὐ γὰρ νῦν 

πρώτως, ἀλλὰ πολλάχις ὁ τῶν χριστιανιχῶν αἱμάτων χρατὴρ 

ἐχεράσθη σοι εἰς χραιπάλην, χαλαμωμένῳ φορολογίχις ταῖς ὑ- 

πὲρ δύναμιν τὸ ὑπήχοον. » Οὕτω δ᾽ ἱλαρῶς τὸν χαχήγορον ἐ- 

χεῖνον ὑπήνεγχεν ἄνθρωπον, ὡς εἰ μὴ ἦν ἀκούων, μηδ᾽ ἔχων 

ἐλεγμοὺς ἐν τῷ στόματι. Ὁρῶν δὲ χαὶ τὰς χρυσοῦ μυριάδας 

χαὶ τὰ ἀργύρια ὑπὸ Περσῶν διαρπαζόμενα, παρώτρυνε τοὺς 

Ρωμαίους ταῦτα λαθεῖν, ὅτι χαὶ δικαιότερον Περσῶν ταῦτα 

χτήσασθαι" συστὰς δὲ αὖθις ὁ λῆρος ἐκεῖνος διελοιδορεῖτο ἀ- 

ναιδῶς τῷ βασιλεῖ ταῦτα χελεύοντι, « ἐχρὴν ἑχουσίως καὶ πρό- 

τερον διδόναι ταῦτα Ρωμαίοις, οὐχὶ νῦν μετὰ αἵματος" εἰ δὲ 

βραχίον φορεῖ, ἐπανασωσάτω ταῦτα οὗτος Ρωμαίοις. » ᾿Εσιώ- 

πα δὲ χἀπὶ τούτοις, τὴν τοῦ ὑύριστοῦ φέρων προπέτειαν, ὡς 

Δαυΐδ πάλαι Σεμεεὶ τὴν αὐθάδειαν. 

᾿Ὀψὲ δὲ καὶ ὁ Κοντοστέφανος ἀδλαδὴς παρῆν, ὃς ὦπισθο- 

φυλάχει, χαὶ ἕτεροι τῶν δυναμένων μεγάλα παρὰ τῷ Μανουὴλ 

ἀπλῆγες συνήλθοσαν. ᾿Επεὶ δὲ νὺξ ἐπῆλθε καὶ τὸν πόλεμον 

ἔπαυσεν, ἀδημονῶν ἦν ἅπας, χαὶ οὐ τοῖς ζῶσι συνέταττεν 

ἑαυτὸν, ὅτε τὸν χάρακα περιτρέχοντες οἱ βάρδαροι φωναῖς ἀν- 

ἐκάλουν τοὺς ὁμοεθνεῖς, οἱ πάλαι πρὸς Ρωμαίους προσέφυγον 

χαὶ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν ἐδέξαντο, παραινοῦντες ἐξελθεῖν πρὸς 
, » Α ς [χὰ " 5 , -“ Ω 

αὐτοὺς, ὡς ἅμα φωτὶ ἀπολουμένων τῶν ἐν τῷ γάραχι. Διξ- 
ν 

7 νυχτέρευον οὖν Ρωμαῖοι συνιόντες, φόδον ἔχοντες μέγιστον χαὲ 

τὸν περὶ ψυχῆς τρέχοντες" χαὶ ὁ χρατῶν αὐτὸς ἀγενεστάτας 
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βουλὰς ὦδινεν ὡς δ᾽ ἐξέφερε, λαθραίαν φυγὴν εἰδηγούμενος χαὶ 

τῶν τοσούτων ψυχῶν εἰς αἰχμαλωσίαν χαὶ θάνατον ἔκδοσιν, 

ἐχπλήττει τοὺς ἀχροωμένους, καὶ πλέον τὸν Κοντοστέφανον, 

οἱ καὶ βχρέως ἤνεγκαν τὰ λεγόμενα ᾿ οὐ μόνον δὲ οἱ πρὸς βου» 

λὴν συνελθόντες, ἀλλὰ χαί τις ἔξωθεν ἑστὼς τῆς σχηνῆς στρά- 

τιώτης ὡς τὰ περὶ φυγῆς ἤλουσε, μέγα φωνήσας εἶπε: φεῦ, 
ὁποῖα ὁ βασιλεὺς Ρωμχίων βουλεύεται! Καὶ ποὸς αὐτὸν στρέ- 

ψας τὸν λόγον: οὐχὶ σὺ, φησὶν, ἡμᾶς ὧδε ἤγαγες; καὶ νῦν ὅ- 

ὅτως χαταπροδίδως ὡς πρόδατα σφαγῆς τοῖς ἐχθροῖς Τούτοις 

σςαθὼν τὴν ψυχὴν, ἑτέραν ἐτράπετο. 

᾿Αλλ᾽ ὁ σπέρμα ἐγκαταλείπων πάλαι τῷ Ἰσραὴλ, ἵνα μὴ 

ὡς Σόδομα γεγονὼς καὶ ὡς Γόμορρα τέλεον ἀφανισθείη, ὁ παι- 

δεύων χαὶ πάλιν ἰώμενος, ὁ μὴ τὴν ράθδον τῶν ἁμαρτωλῶν 

ἐῶν ἐπὲ τὸν κλῆρον τῶν δικαίων, οὗτος καὶ τότε τὸ ἅγιον 

ἔθνος οἰκτείρας, κάμπτει τὴν τοῦ σουλτάνου ψυχὴν εἰς ἔλεον" 

παρασυρεὶς γὰρ οὗτος ταῖς τῶν μεγιότάνων αὐτοῦ εἰσηγήσε- 

σιν, οἴπερ κατὰ τὸν τῆς εἰρήνης χαιρὸν πολλὰ ἐκ βασιλέως 

ἐλάμοανον χρήματα |, πρεσθείαν πέμψας, εἰρηνικὰ διαλέγεται, 

καὶ τὰς δυνθήχας ὡς πρῴην ἐπιζητεῖ. Οἱ δὲ Πέρσαι μήπω τὰ 

κατὰ σχοπὸν τῷ σουλτάνῳ γνωρίσαντες, ἐκ πρωΐας χυχλωσόμιε- 

νοι Ρωμαίους συνέτρεχον, χαὶ τὸν χαάρᾶκα πέριτρε ἔχοντες τοὺς 

ἐντὸς κατετύξευον, Βασιλεὺς οὖν ἐγχελεύεται Ἰωάννῃ τῷ τοῦ 

Ἀγγέλου Κωνσταντίνου υἱῷ μετὰ τοῦ συνόντος αὐτῷ τάγμα- 

τος τοῖς Πέρσαις προσθαλεῖν᾽ ὁ δὲ πειρᾶται μὲν ἀναστεῖλαι, 

μηδὲν δέ τι δράσας γενναῖον, παλίνστροφος γίνεται. Καὶ ὁ Μα- 

κροδούκας. δὲ Κωνσταντῖνος τὴν ὑπ᾽ αὐτὸν ἀγαγὼν στρατιὰν 

ἐκ τῶν ἑῴων οὗταν ταγμάτων, μιχρόν τι φανεὶς ἀπεχώρησεν. 

Οἱ δὲ σουλτάνος πέμπει πρὸς τὸν βασιλέα Γαύρᾶν ἐὸν τὰ πρῶ- 

πὰ παρ᾽ αὐτῷ τετιμημένον χαὶ φχειωμένον αὐτῷ - τὸ δ᾽ ἀπὸ 

τοῦδε οἱ Τοῦρχοι ἐκ παραγγελίας τοῦ προσθάλλειν Ρωμαίοις 

ἀ που, χαὶ Ῥωμαῖοι τοῦ ἐπεξέρχεσθαι. Ὀφθεὶς δὲ τῷ βα- 
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σιλεῖ ὁ Γαύρᾶς, βαθεῖαν καὶ βαρθαρικὴν ἀπονέμει προσχύνησιν, 
καὶ ἅμα ἵππον πρυσάγει δῶρον ἐκ τοῦ σουλτάνου Νισαῖον ἀρ- 

γυροχάλινον, καὶ περιμήχη ἀμφήχη μάχαιραν, καὶ λόγον χινεῖ 

περὶ σπονδῶν, πρότερον ἁπαλοῖς λόγοις καταστείλας τὴν ἐπὲ 

τοῖς συμύλσι λύπην, οἷς πρὸς τὸ οὖς ὑπεψιθύρισε ρήμασι. Θεα- 

σάμενος δὲ ὁ Γαθρᾶς ἣν ἐφόρει ἐπὶ τοῦ θώρακος βασιλεὺς στο- 

λὴν χολούάφινον, Οὐχ ἀγαθὸν τὸ χρῆμα τοῦτο, φησὶ, βασιλεῦ, 

χαὶ μάλιστα χατὰ πόλεμον, ἀλλὰ καὶ ἀντιπράττον ταῖς τύ- 

χαις. Ὁ δὲ βασιλεὺς μειδιάσας, τὴν ἐπὶ τοῦ θώρακος στολὴν 

ἀποδὺς, ἐκείνῳ δίδωσι, πορφύρεον ἔνδυμα διηνθισμένον χρυσῷ, 

τὸν ἵππον καὶ τὸ ξίφος δεξάμενος. Ἔγγράφους τε τίθεται τὰς 

σπονδὰς, χαὶ τὴν χεῖρα ταύταις βραδεύει - ἦσαν δὲ τῷ γραμ- 

ματίῳ καὶ ἄλλα ὅσα ὁ καιρὸς ἐδίδου, (1) μηδὲν ἀχριθολογού- 

νος, ὀλλὰ [δὴ] χαὶ τὸ καταστραφῆναι τὰ φρούρια, τὸ Δορύ- 

λεον χαὶ τὸ Σούδλεον. 

Οὕτως οὖν πράξας αἱρεῖται δὶ ἄλλης ὁδοῦ πορευθῆναι, μὴ 

ἰδεῖν τοὺς πεσόντας βουλόμενος" οἱ δὲ τῆς ὁδοῦ ἡγεμόνες ἐ- 

πὶ τὴν αὐτὴν προῆγον ἕν᾿ ὀφθαλμοῖς ἰδίοις ἴδοι τὰ ἐλεεινὰ ἐ- 

χεῖνα θεάματα" αἵ τε γὰρ φάραγγες εἰς ἰσόπεδον ἀνέθαινον, 

καὶ αἱ κοιλάδες εἰς βουνοὺς ἀνηγείροντο, καὶ τὰ ἄλση τοῖς 

πτώμασιν ἐκαλύπτοντο, ἅπας δὲ κείμενος ἀποσυρεὶς τὸ δέρμα 

τῆς κεφαλῆς, πολλοὶ δὲ καὶ περιτετμημένοι ὡρῶντο " ἐλέγε- 

τὸ δὲ τοὺς Πέρσας τοῦτο τεχνάσασθαι, ὡς δοκεῖν ἐξ ἑχατέ- 

ρῶν τῶν στρατοπέδων τοὺς τεθνηχότας πεσεῖν. Οὐδεὶς οὖν ἧ- 

συχῆ παρῆλθε τὸν χῶρον, ἀλλὰ πάντες μέγα ἀνέχλαυσαν, ἀ- 

ναχαλούμενοι τοὺς ἑταίρους καὶ φίλους καὶ συγγενεῖς. 

Λέγεται τὸν βασιλέα ἡνίκα κατὰ Περσῶν ἐχστρατεύειν 

προέθετο, ἰδεῖν καθ᾽ ὕπνους ὡς τὴν στρατηγίδα νῆα ἐμδὰς, αὐ-᾿ 

(1) Δι’ ἐρυθρᾶς βαφῆς ἐν περιθεωρίῳ: « Καὶ ὃ τῶν μαγαριζόντων 

Πρόσφυρος θεὸς ὮΜΑ.»ν ἱ 
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τὸς τε χαὶ πολλοὶ τῶν ἐπιτηδείων, τὴν Ποοποντίδχ ἀνελέγε- 

το αἴφνης: δὲ συμπεσεῖν τὰ ἐξ Εὐρώπης καὶ ᾿Ασίχς ὄρη, ὡς 

ἀφανισθῆναι μὲν τὴν νῆα καὶ τῶν συμπλεόντων τοὺς πλείο- 

νας, αὐτὸν δὲ υόλις ἐκδοθῆναι τῇ χέρσῳ νηχόμιενον. Καθ᾿ ἣν 

δὲ ἡμέραν τῶν ἐπισφαλῶν ἐχείνων δυσχωριῶν ἐπέθχινε, προσελ- 

θὼν αὐτῷ τις Ρωμκχῖος, τοὐπίκλην Μχυρόπουλος, ἔφη, κατ᾽ ὄ- 

γὰρ δόξαι τὸν τοῦ Κύρου ναὸν εἰσελθεῖν, χαὶ ἐν τῷ ἱλεοῦσθαι 

τὴν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος, φωνὴν ἐκεῖθεν ἐξηχουμένην ἀχοῦ- 

σαι λέγουσαν, ὡς ἀρτίως ἐν μεγάλοις κινδύνοις ὁ βασιλεὺς " 

χαὶ τίς ἀπέλθῃ αὐτῷ βοηθός; εἰρηκότος δέ τινος ὁ Γεώργιος, 

βραδὺς οὗτος εἰπεῖν ἐπενεγχόντος δὲ, καὶ ἀπελθέτω Θεόδω- 

ρος, μηδὲ τοῦτον προσδέξχσθαι" καὶ τέλος εἰπεῖν μετὰ ἄλγους, 

ὡς οὐδεὶς προφθάσει τὸ μέλλον κακὸν. 

Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως. Μετὰ δὲ τὴν τῶν δυσόάτων τό- 

πῶν διάθασιν ἐνέχειντο πάλιν οἱ Πέρσαι ἐκ τῶν ὄπισθεν, (ἐ- 

λέγετο δὲ ὅτι μετάμελος ἔσχε τὸν σουλτάνον τὸ ἐν χερσὶν 

ἐάσαντα θήρχμα, καὶ δὲ αὐτοῦ ἐνδοῦναι τοῖς οἰχείοις ὅσα χαὶ 

πρὸ τῶν σπονδῶν ἤμελλον διαπράττεσθαι), οὐχ ὁμοῦ δὲ ἐπη- 

χολούθουν [, ἀλλὰ κατὰ διχλείμματα" οἱ γὰρ πλεῖστοι τούτων 

καὶ χράτιστοι, τῷ τῶν σκύλων πλουτισμῷ γενόμενοι ἔμφορτοι, 

τῆς οἴκαδε φερούσης ἐφήψχντο" πλὴν καὶ οἱ παρεπόμενοι ὀλί- 

γοι πολλοὺς διέφθειρον, καὶ μάλιστα τοὺς τραυματίας, καὶ ταῦ- 

τὰ τοῦ βασιλέως τοὺς πολεμιχοὺς τῶν ἡγεμόνων οὐραγεῖν ἐ- 

πιτρέψχντος. Ὡς δὲ χατὰ τὰς Χώνας ἐγένοντο, χαρᾶς ἐνεπλή- 

σθησαν ὡς οὐχέτι τοὺς πολεμίους ὀψόμενοι. ᾿Ἐμέλησε τῷ βα- 

σιλεῖ χαὶ ἑκάστῳ ἀσθενοῦντι, στατῆρα δοθῆναι ἀργύρεον, νο- 

σοχομίας ἐφόδιον πρόσχαιρον. Καταθὰς δὲ εἰς Φιλαδέλφειαν, 

ἡμέρας τινὰς ὀκεῖσε διέτριψεν, ἑαυτὸν ἀνακτώμενος " προεχπέμ.- 
᾽ ᾽ ’ Ἂ ᾿Ὶ 6ά “ὋὌ 2 ,ὔ 

ψας ὃ ἀγγελιαφόρους τὰ συμόάντα τοῖς ἐν Κωνσταντινουπό- 

λει ἐδήλωσεν. ᾿Αλλὰ καὶ τὸ Σούδλξεον παριὼν, αὐτὸς καθαιρεῖ, 
᾿ . εἶ ᾿ ἃ 

χατὰ τὸ τοῦ σουλτάνου δοχοῦν, τὸ δὲ Δορύλεον οὐδαμοῦ. 
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Ὅθεν στείλας ὁ σουλτάνος πρεσθείαν, τῶν συνθηχῶν αὐ- 

τὸν ἀνεμίμνησχε, καὶ θαυμάζειν ἔλεγεν, ὅπως μὴ εἰς δεῦρο 

καθήρηται τὸ Δορύλεον. Ὁ δὲ χατεδχφίσαι τὸ Δορύλεον οὐδ᾽ 

ἄκροις ὠσὶ παρεδέχετο, τοῖς κατ᾿ ἀνάγκην γινομένοις ὀλίγα 
,ὔ ἫΝ » ς Ζ “ » λέγων προσέχειν τὸν νοῦν. Ὁ δέ γε Πέρσης εἴκοσι χιλιάδας 

πρὸς ταῖς τέσσαραιν ἀπολέκτους τῆς στρατιᾶς αὐτοῦ ἀποδιε- 

λὼν, καὶ στρατηγὸν αὐτῶν τὸν ᾿Ατάπακον ἐπιστήσας, πέμπει 

τὰς ἄχρι θαλάττης πόλεις καὶ χώρας τῶν Ρωμαίων πορθήσον- 

τα, ἀπακομίσχι τε αὐτῷ ὕδωρ θαλάττιον, καὶ κώπην, καὶ ἄυ.- 

μον. Ὁ δὲ τὰς Μαιανδριχὰς ἐπιὼν πόλεις, καχὸν ἅπαν ἔπρατ- 

τε" παρεστήσατο δὲ χαὶ τὰς Τράλεις τὴν πόλιν, τὴν ᾿Αντιό- 

χειάν τε, τὰ Λοῦμά τε καὶ τὸν Πεντάχειρα, χαὶ ἕτερα φρούρια 

ἑλὼν ἐσκύλευσε, χαὶ παραθαλαττίους ἐλυμήνατο χώρας. 

Βασιλεὺς δὲ ταῦτα ἐνωτισάμιενος, ἄλλαις τε πλείσταις με- 
ἠδ δι γώ α ἀν γὼ ἧι , ᾿ ᾿ - 

θόδοις ἐχρήσατο, καὶ τὸ μὴ ἐπὶ βυκάνοις χαὶ σάλπιγξι τῆς 

σκηνῆς προϊέναι, οὐ χρεία λέγων τοιούτων ἄρτι, ἀλλὰ τόξων 
᾿ ἢ ῃ ἘΜ ΕΞῚ Α ἢ Εν ΄ὕ » ὡς 

χαὶ δοράτων. Καὶ αὐτὸς μὲν κατὰ τῶν πολεμίων ἀπελθεῖν 

οὐδαμῶς ἐδικαίωσε, στέλλει δὲ τὸν ἀνεψιὸν Ἰωάννην τὸν Βα- 

τάτζην, ἄνδρα δραστήριον, τὸν Δούκαν Κωνσταντῖνον, νεανίαν. 

ἄρτι ὑπηνήτην, ἔτι δὲ χαὶ τὸν ᾿Ασπιέτην Μιχαὴλ, πολλὰ πα- 

ραινέσας αὐτοῖς σὺν εὐδουλίᾳ πράττειν τὸ πραχθησόμενον, πρὰ 

δὲ τούτων μὴ συμμίξαι τοῖς βχροάροις, εἰ μὴ πείρᾳ γνοῖεν ἁ- 
δὰ ᾿ Α « ’, ᾽ ᾽ Ὡ ᾽ὔ 

πόσοι τὸ πλῆθος, καὶ ὡς νίχην χατ αὐτῶν ἕξουσι μαχεσάμε- 

νοι. ᾿Αλλὰ Πέρσαι μὲν πέρας τῆς ἐφόδου τὴν θάλατταν θέμε- 

νοι, μετὰ λείας πλείστης ὑπέστρεψαν" οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Βατά- 

τζην ἀναλαθόντες τὰς δυνάμεις ὅσαις αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς ἐφω- 

δίασε, χαὶ ὅσοι κατὰ πάροδον συνελέγησαν, ἤλαυνον εὐθὺ τοῦ 

γελίου καὶ τοῦ Λιμόχειρος τῶν πολιχνίων, καθ᾽ ἃ περὶ τῷ πὸ- 

ταμῷ Μαιάνδρῳ ἦν ποτε γέφυρα. ᾿Επεὶ δὲ οἱ σχοποὶ, οὃς ὁ 

Βατάτζης χατέστησε, τὴν τῶν βαρθάρων ἐδήλωσαν ἀποχώρη- 

σιν, εἰς δύο μερίδας τὴν στρατιὰν, τὸ μὲν πλέον εἰς λόχους 
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χαθίστησι κατὰ τὰς ὁδοὺς ἃς διέρχεσθαι ἔμελλον οἱ πολέμιοι, 

τὸ δὲ λοιπὸν εἰς τὴν χατὰ τὴν δηλωθεῖσαν ποτὲ γέφυραν τοῦ 

ποταμοῦ διάόασιν ἔθετο, καὶ περιμένειν τὴν τῶν Τούρχων πε- 

ραίωσιν χαὶ τότε γενναίως τούτοις προσυπαντᾶν. Οἱ μὲν οὖν 

ἄλλοι τῶν Τούρκων ὡς τοῦ διαδαίνειν τὸν ποταμὸν εἴχοντο, 

πρὸς τῶν Ρωμαίων βαλλόμενοι, εἰς τὸν ποταμὸν συνωθούμε- 

νοι ἀπεπνίγοντο, ὁ δέ γε ᾿Ατάπαχας μετὰ τῶν περὶ αὐτὸν Ρω- 

μαίοις συμπλέκεται, κακῶσαι τούτους βουλόμενος καὶ τοῖς οἰ- 

χείοις ἀνέτως δοῦναι διαπερᾶν ἐφ᾽ ἱκανὸν μὲν οὖν οὗτος ἐμά- 

χετο, χειρὸς γενναίας ἔργα δεικνὺς, ὡς δὲ μάθοι καὶ κατὰ τὴν 

περαίχν Ρωμαίους τοὺς τῶν Περσῶν διχθχίνοντας ἀναιρεῖν, κα- 

ταχλᾶται τὸ πρόθυμον, καὶ ἑχυτῷ τὴν σωτηρίαν ζητεῖ" ἔνθεν 

τοι καὶ ἀνωτέρω μεταχωρεῖ, πόρον ἀνερευνῶν " ὡς δὲ ἄπορος 

ἦν ὁ ποταμὸς πανταχόθεν, τὴν ἀσπίδα τῷ ὕδατι ὑποθεὶς, καὶ 

αὐτὸς ἐπικαθίσας αὐτῇ, τῇ μὲν λαιᾷ τὸν ἵππον κατέχων ἐμ- 

πλέοντα, τῇ δεξιὰ δὲ τὴν σπάθην, χαὶ διευθύνων τὴν ἀσπίδα 

ὡς νῆα, διέπλει τὸν ποταμόν᾽ ἐς δὲ τὸ ἀντιπέραν ἤδη γενό- 

μενος, εἴς τι γήλοφον ἄνεισιν ἑαυτὸν ἀνακηρύττων ὅστις ἐστὶ, 

ἰ τῶν ᾿Αλανῶν δέ τινος ἐπιδραμόντος, ἀναιρεῖται. Καὶ τότε 

ἀχόσμως ἕκαστος ἔφευγε τῶν Περσῶν, τοὺς δὲ πλείονας τού- 

τῶν ὁ ποταμὸς ἐκάλυψεν, ὡς ἐκ τῶν τοσούτων χιλιάδων βρα- 

χεῖς λίαν διασωθῆναι. 

Τοῦτο τὸ ἔργον εἴπερ ἄλλό τι ἀνέρρωσε μὲν τὰ Ρωμαίων, 

χαθεῖλε δὲ τὰ Περσῶν. Πίπτει δὲ χατὰ τοῦτον τὸν πόλεμον 

ὃ ᾿Ασπιέτης " Πέρσης γὰρ ἀντιχαστὰς αὐτῷ, χαὶ οὐχ ἔχων χκα- 

τὰ τοῦ σώματος πλήττειν, (τὰ γὰρ ὅπλα ἦν αὐτῷ ἰσχυρὰ), 

τῷ ἵππῳ ᾧ ἦν ἔποχος βάλλει κατὰ τῶν προσώπων, χαὶ ὁ ἵπ- 

πος καιρίαν πληγεὶς, ὀπίσω τε φέρεται, καὶ τοὺς πόδας με- 

τεωρίσας ἐπιχαταδάλλει τὸν ἀναθάτην εἰς τὸν ποταμόν. 

Τότε ὁ βασιλεὺς τὸ ἔργον ἀνύσαι βουλόμενος, ἔξεισι χα- 

τὰ τῶν ἐν Λαχερίῳ χαὶ Πανεσίῳ Περσῶν " πρὸ δὲ τοῦ τῶν χω- 
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ρῶν τούτων ἐντὸς γενέσθαι, στέλλει τὸν Λχοδικέα Κατίδην τὰ 

τῶν Τούρχων χατασχεψόμενον, χαὶ τάχος ἀπαγγελοῦντα τὸ ὁ- 

ραθέν" ὁ δὲ διχσοβεῖ τοὺς Πέρσας, εἰς οὖς ἐξώρμα ὁ βχσοιλεὺς 

ὡς εἰς λείαν ἑτοίμην καὶ θήραμα, καὶ τὴν αὐτοῦ παρουσίαν 

δήλην ἐχείνοις τίθησι, πτοῆσαι θέλων τοὺς Πέρσας τῷ τοῦ βχ- 

σιλέως ὀνόματι. ᾿Αλλὰ τῷ μὲν Κατίδῃ δίχην ἐπέθηχς τὴν ἐχ- 

τομὴν τῆς οινὸς, αὐτὸς δὲ ὡς εἶχε τάχους τούτοις ἐπέθετο. 
Καὶ ἄλλοτε δὲ δ ᾿Ανδρονίκχου τοῦ Δούχα ἐπῆλθεν αὐτοῖς, 

οὐχ ὡς ἄριστα δὲ τὰ κατὰ πόλεμον ἐτελέσθησαν τῷ Δούχᾳ 
’ 

γὰρ τούτῳ ᾿Ανδρονίχῳ τῶν ἑῴων ταγμάτων ὅτι χράτιστον πα- ᾿ 

“ Χ 

ραδοὺς, καὶ συνεχπέμψας αὐτῷ τὸν Καντακουζηνὸν Μανουὴλ, 

ἄνδρα περὶ τὰς πράξεις γενναῖον, μετὰ καὶ ἑτέρων ἐπιδόξων 

χατὰ τῶν ἐν Χάραχι Τούρκων ἀφίησι. Κεῖται δὲ ὁ Χάραξ οὗ- 

τος μεταξὺ Λάμπης καὶ τοῦ τῆς Γραὺὸς Γάλακτος. Τὰς δὺυ- 

γάμεις τοίνυν ἀναλχοὼν ᾿Ανδρόνιχος, πρῶτα μὲν εἰς τὸ τῆς Γραὸς 

Γάλα χατασχηνοῖ, χἀκεῖ τὰ ὑποζύγια καὶ τὴν ἄλλην ἀπο- 

σχευὴν ἑάσας, ἄνεισι τῇ ἑξῆς πρὸς τὸν Χάρχχα᾽ οὐ γενναῖον δέ 

.» 

4 

τι δράσας οὐδ᾽ ἄξιον τοῦ τοσούτου στρατεύματος, ἀλλὰ βο- 

σχημάτων ἁρπαγαῖς, χαὶ τῶν ἐν τοῖς ποιμνίοις 'Γούρκων ὀλί- 

γῶν σχυλεύσει τὸ ἔργον περιγραψάμενος, ἐκεῖθεν περιδεὴς ἀ- 

πονοστεῖ, βχρθάρων τινῶν βοησάντων νυχτὸς, καὶ τὰς Χώνχς 

χαταλαμθάνει, χαὶ οὐδ᾽ ἐχεῖ τὸν δρόμον ἵστησιν, ἀλλ᾽ ἐς τὴν 

Λαοδίκειαν ἀποτρέχει. Τὸ δὲ στράτευμα τῇ ἀθρόᾳ τοῦ ἡγε- 

μόνος φυγῇ σὺν οὐδενὶ κόσμῳ τὴν τάξιν διχλύσαν, πρὸς ἀπό- 

δρασιν τρέπεται, τῶν θρεμμάτων καὶ τῶν αἰχμαλώτων ἀφέμε- 

νον, τάχα δ᾽ ἂν καὶ ἑχυτοῖς συμπεσόντες ἐμαχέσαντο νυχτὸς 

ἔτι οὔσης, εἰ μὴ ὃ Κανταχουζηνὸς ὁ Μανουὴλ ἀνέσχε τούτους, 

Στῆτε, λέγων, ποῦ φέρεσθε μή τινος ἐπιδιώκοντος ! καὶ οὕτως, 

ἔληξαν τῆς φορᾶς. 

Πρὸς ἣν τοῦ ᾿Ανδρονίχκου φυγὴν βαρυθυμήσας ὁ βασιλεὺς 

ἐγγὺς ἦλθε τοῦ θριχμοΞςῦσαι τοῦτον, γυνακείαν ἐσθῆτα περι 
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δυσάμενος" φιλοσύγγενος δ᾽ ὦν, καὶ ἄλλως μαθὼν ὡς βράχιστοι 

Ῥωμαίων τῷ ἔργῳ τούτῳ πεπτώχασιν, ἀνῆχε τὸν χόλον. Τό- 
τε τις Πέοσης τόπου λαδόυενος, πολλοὺς ἀνήρει τῶν παριόν- 

τῶν Ρωμαίων" ἐπὶ τοῦτον πολλοὶ συστάντες Ρωμαῖοι, βέλεσιν 

ἔοχλλον - ὁ δὲ ἄτρωτος ταῖς συχναῖς καὶ εὐστρόφοις μεταύά- 
ς Ν σεσιν ἔμενεν. ᾿Αλλ᾽ ὁ Ξιηρὸς Μανουὴλ, τοῦ ἵππου χαταπηδή- 

σας, χαὶ τὴν ἀσπίδα προδαλλόμενος, ξιφήρης τούτῳ ἐπῆλθε, 
χαὶ χατὰ χεφαλῆς πλήξας καιρίαν ἀνήρηχξ. 

Τότε χαί τις τῷ χλήρῳ κατειλεγμένος Χωνῶν, λευΐτης τὴν 

τάξιν, συνελθὼν τῷ στρατεύμχτι ἐς τὸν χάρακα, καὶ σκυλεύ- 

σας εἴ τί που ἐφεῦρεν ἡ χεὶρ, οὐκ ἀπεφορτίσατο χατ᾽ αὐτὸ τὸ 

δεινὸν τὰ λάφυρα, ἃ καὶ ἦσαν στολαὶ Περσιχαὶ, πήρας ἐντὸς, 

“χαὶ πρόδχτα͵ ὑπὸ μέν τινων ὡς μὴ περιδεὴς ἐπαινούμενος [. 

ὑπ᾽ ἄλλων δὲ λοιδορούμενος ὡς κέρδει προθάτου ἑαυτὸν εἰς θά- 

νατον προδιδοὺς. 

Οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον χρόνῳ οἱ Πέρσαι τὴν ἐκ Κλαυδίου 

παρώνυμον πόλιν περιχαθίσαντες, πρῶτα μὲν τοὺς ἐντὸς πε- 

ριέχλεισχν ὡς μηδ᾽ ἐξελθεῖν ὅλως δύνασθαι, ἔπειτα χαὶ πολιορ- 

χεῖν ἐπεθάλοντο. Ὅθεν οἱ ἔσωθεν προδοῦναι χαὶ ἑχυτοὺς καὶ 

τὴν πόλιν ἐδουλεύσαντο, ὡ; υμὴ τὸν χρόνιον λιμὸν στέγειν δυ- 

γάμενοι, ἀλλὰ μηδὲ τοὺς πολεμίους ἀποτρέψασθαι ἔχοντες. 

Ταῦτα ἀχηκοὼς ὁ Μανουὴλ, τὴν ὑστεραίαν ἣ τάχους εἶχε διὰ 

τῆς Νιχομήδους ἐπὶ τὴν Κλαυδιούπολιν ἤλαυνε, μὴ σχηνὴν 

βασιλικὴν, μὴ κλίνην, μὴ στρωμνὴν, μή τινα ἄλλην σχευὴν 

τρυφῆς ἐπαγόμενος, μόνα δὲ τὰ ἱππάσιμα φέρων καὶ ὅπλα 

πολεμικά. ᾿Επέτεινεν οὖν τὴν πορείαν νύχτας ἀύΐπνους διάγων, 

χαὶ φωτὶ ποιητῷ πρὸς τὴν ὁδὸν χρώμενος, βχδίζων διὰ τῆς 

Βιθυνῶν ἡ δὲ ἄπορός ἐστι πολλαχῇ τῷ πολλῷ τῆς ὕλης χαὶ 

τῶν ὑδάτων ταῖς ἀναδύσεσιν" εἰ δέ που χαὶ διαναπαύσασθαι 

ἔδει, γήϊνον εἶχε τὴν καθέδραν, καὶ φορυτὸς τὴν στρωμνὴν ἐ- 

σχεδίαζε- ποτὲ δὲ χαὶ ὑετοῦ χατενεχθέντος, ἄνωθεν ταῖς στα- 
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ι ᾽ γόσιν ἐθάλλετο ἐπεὶ δὲ καὶ εἰς τεναγώδη τόπον ἔχειτο, τῷ 
ὑποτρέχοντι νάματι τὴν στοιθάδα διεσπᾶτο τὸν ὕπνον, καὶ 

γρηγορεῖν ἠναγχάζετο. Καὶ ἐπὶ τούτοις ἠγαπᾶτο μᾶλλον χαὶ 

ἐθαυμάζετο ἢ ὅτε τὴν ἁλουργίδα περιέκειτο, καὶ τὸν χρυσο- 

φάλαρον ἵππον ἀνέθαινεν. Ὡς δὲ τῇ Κλαυδίου ἤγγισε πόλει͵ 

καὶ ἐφάνη τοῖς πολιορχοῦσι βαρθάροις, αὐτίκα πάντες ὥρμη- 

σὰν εἰς φυγὴν, αὐτὸς δ᾽ ἐπέχειτο διώκων ἐς ὅσον ἦν ἐφιχτὸν, 

τοῖς δ᾽ ἐν τῇ πόλει Ῥωμαίοις ἀσπάσιος ἐπέστη, ἀπειρηκόσιν ἤ- 

δὴ, χαὶ τὰ φρονήματα τούτων ἀνέστησε. 

Δοτέον τῷ λόγῳ κἀχεῖνα. Ὁ βασιλεὺς οὗτος μὴ ἔχων νό- 

μῳ πολέμου μετελθεῖν ὅσα ἔθνη κόλπον νέμεται τὸν Ἰόνιον, 

ἢ μᾶλλον τὴν κατὰ Ρωμαίων ἔφοδον τούτων χρίνων δυσάντη- 

τον, τοὺς μὲν κατὰ τὴν Ἕω βαρθάρους ἔφχσκεν ἐξὸν αὐτῷ εἷ- 

ναι χρήμασι πρὸς φιλίαν ὑπάγεσθαι, καὶ διὰ μάχης πείθειν μὴ 

τῶν Ρωμαϊχῶν ὁρίων κατατολμᾷν, τὴν δέ γε τῶν Ἑσπερίων 

πολυπλήθειαν ὑφορᾶσθαι ἀεὶ, διά τε τὸ ἀταπείνωτον χαὶ τὸ 

φιλαίματον, καὶ τὸ πλοῦτον περιθεθλῆσθαι πολὺν, ἔτ! δὲ καὶ 

σιδηροφορεῖν, καὶ τὴν δυσμένειαν τρέφειν κατὰ Ρωμαίων ἀσύμ.- 

βατον. ᾿Αμέλει χαὶ τὰ χατὰ Βενετίαν χαὶ Γένουαν, Πίσσαν 

τε χαὶ ᾿Αγχῶνα, καὶ ὅσα παρὰ θάλατταν ἔθνη, φίλια Ῥω- 

μαίοις ἐτίθει, ὅρκοις καὶ φιλοφροσύναις χαὶ χαταγωγαῖς ἐν τῇ 

μεγαλοπόλει ὑποποιούμενος" ὑφορώμενος δὲ μήπως τῶν παρ᾽ 

Τταλοῖς ρηγῶν ἰσχύν τις χτησάμενος μείζονα χατὰ Ῥωμαίων 

ἐπέλθῃ, χρημάτων ἀνελάμθοανε δόσεσι, καὶ πρὸς ἀνθόπλισιν ἐ- 

νῆγς τὸν χινδυνεύοντα ὑποπίπτειν, ἀλλήλοις αὐτοὺς μάχεσθαι 

μηχανώμενος. Οὕτω γοῦν Ἰταλιώτας πλειστάχις κατὰ τοῦ ρη- 

γὺς ᾿Αλαμανίας ἀνθώπλισεν, ἀλλὰ χαὶ τὴν πρεσουτέραν Ρώ- 

ὑὴν εἰσελθεῖν καὶ στεφθῆναι τὸν αὐτὸν ρῆγα πολλάχις προ- ᾿ 

θέμενον ἀπεῖργε τοῦ ἐγχειρήματος, μὴ δώσεις ἑτέρῳ τὴν δό- 

ξαν σου, γράφων τῷ Πάπα. μηδὲ πατέρων ὅρια μέταιρε, μή- 

ποτε τότε μετάμελον ἕξεις ὁπότε τὸ καχὸν ἀθεράπευτον. Καὶ 
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ἦν ἐκ τούτου τῆς Ρώμης ἀποχλειόμενος ὁ μυριάσι στρατευ- 

μάτων γαυρούμενος. Ἔστι δὲ ὅτε καὶ τὰ τείχη Μεδιολάνων 

ὑπ᾽ ᾿Αλαμανῶν κατεστράφησχν, καὶ οἱ ταύτην οἰκοῦντες ὅρχον 

ἔθεντο μὴ ἀνοικοδομιήσειν τὴν πόλιν ποτέ διὸ χαὶ πρῶτα χα- 

 τασοφισάμιενοι τοὺς τὸν ὅρκον ἐπενεγχόντας, ἐπὶ τάφρῳ ᾧκουν 

βαθείᾳ, υἱὴ ἐπιορκεῖν ἐκ τούτου φάσχοντες᾿" ἔπειτα χαὶ τὰ τεί- 

χη, τοῦ βασιλέως συλλαθομένου, ἀνήγειραν. Καὶ τὸν μαρχέσιον 

Μόντου Φεράντον, εὐγενείᾳ χαὶ εὐτεκνίᾳ περίολεπτον καὶ μέ- 

», γὰ δυνάμενον | εἰς φίλον Ρωμαίοις ἐνέγραψε, τοῦτο μὲν δω- 

ρήμασι, τοῦτο δὲ τοῦ τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν νεώτερον γαμόρὸν 

θέσθαι ἐπὶ τῇ θυγατρὲ αὐτοῦ Μαρίᾳ, χαθὼς προειρήχαμιεν. 

Καί ποτε ὁ τῶν ᾿Αλαμανῶν ρὴξ τὸν οἰκεῖον χαγκελλάριον, (ὡς 

ἡ Λατίνων λέγει φωνὴ, ὡς δ᾽ Ἕλλην ἀνὴρ ἐρεῖ λογοθέτην), ἦν 

δὲ οὗτος ὁ Μαγέντζης ἐπίσκοπος, μετὰ πλείστης πέμψας δυ- 

νάμεως τὰς Ἰταλιχὰς πόλεις ὑπεποιεῖτο, τοῦ Πάπα μὲν ἀπο- 

σπῶν, ἑχυτῷ δὲ ὑποτιθέμενος " βασιλεὺς δὲ τὸν ὑαρχέσιον χρή- 

μασιν ἁδροῖς ἀναρρώσας, πείθει τῷ Μαγέντζης εἰς ἀντίπαλον 

χαταστῆται, τὸν οἰκεῖον υἷον Κορράδον, χαλὸν ὄντα τὴν ὥραν 

χαὶ ἀνδρείας χαὶ συνέσεως εἰς τὸ ἀκρότατον ἥκοντα " καὶ συμ.- 

πλοκῆς γενομένης, ᾿Αλαμχνοὺς ἀπεκρούσατο, καὶ ἐγκρατὴς πολ- 

λῶν γέγονεν, ἐν οἷς ἦν καὶ ὁ Μαγέντζης ἐπίσκοπος, τάχα δ᾽ 

ἂν οὗτος καὶ ἐς Βυζάντιον ἀνεπέμπετο, εἰ μὴ ὁ βασιλεὺς ἐξ 

ἀνθρώπων ἐγένετο. ᾿Αλλ’ οὐδέ τις ἦν τῶν ἐν Ἰταλίχ, ἢ τῶν 

ἔτι πορρωτέρω πόλεων καθ᾽ ἣν ὁ βασιλεὺς οὗτος οὐχ εἶχεν ὁ- 

μότην καὶ φρονοῦντα τούτῳ πιστὰ" ἀμέλει καὶ ὅσα ἐν χρυπτῷ 

ἐτύρευον οἱ ἐχεῖσς Ρωμαίοις ἀντίφρονες ἀκουστὰ ἦν ἐκείνῳ. "Αλ- 

λοτέ ποτε χατὰ τὸν ᾿Αγχῶνα ἧκον ἐκ βασιλέως τινές οἱ μὲν 

οὖν τὰ χατὰ σχοπὸν ἔπραττον, εἴ τε τὸ εἰς φιλίαν ἑλκύσαι τοῦ 

βασιλέως τινὰς ἦν, οὃς λιζίους φασὶν, εἴ τέ τι ἕτερον Ρωμαίοις 

ὠφέλιμον ὁ δὲ ρὴξ τῶν ᾿Αλαμανῶν θυμοῦ ὑποπίμπλαται χαὶ 

πέμπει τοὺς τὸν ᾿Αγκῶνα πορθήσοντας, ὡς σπενδομένων τῶν 
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ἐχεῖ τοῖς Ρωμαίοις καὶ πρέσδεις δεχομένων τοὺς χατ᾽ αὐτοῦ 

μετιόντας, καὶ τὰς ἐχεῖ πόλεις τῆς ἐς αὐτὸν μεθιστῶντας πί- 

στεως" καὶ τὸ πεμφθὲν στράτευμα ὡς πολεμίους τοὺς ᾿Αγχω- 

νίτας μετήρχετο. Οἱ δ᾽ ᾿Αγκωνῖται τοὺς ᾿Αλαμανοὺς, οὔτε ταῖς 

ἀπειλαῖς, οὔτε τῷ πολεμιχῷ ἐκείνῳ περιζώματι ἐδειλέασαν, 

ἀλλ οὐδὲ τοὺς πρέσόεις προέδωχαν οὗς οἱ ᾿Αλαμανοὶ ἐπέκειντο 

ἐξαιτούμενοι, μακρὰ δὲ χαίρειν ἐάσαντες, οὕτω τοῖς δεινοῖς ἐ- 

νεχαρτέρησαν, ὡς τῆς πολιορχίας ἐπιτεινομένης, χαὶ τῶν ἀήθων 

ἐφάψασθαι. Οἱ τοῦ βασιλέως τοίνυν τὸ πλῆθος ἐχχλησιάσαν- 

τες, εἰ ἔξεστιν ἐπικουρίαν εἰσενεγκεῖν ἐπυνθάνοντο“ τῶν δὲ εἰ- 

πόντων, ἐξεῖναι μὲν, χρημάτων δὲ μὴ εὐπορεῖν, αὐτοὶ ἔλεγον 

καὶ θεὸν τοῦ λύγου πεποίηνται μάρτυρα, ὡς ὁ βασιλεὺς ἅπαν 

καταθήσει τὸ τοῦ πολέμου δαπάνημα. Ἔνθεν τοι καὶ μετα- 

πέμπονται χόμητά τινα Γιλίελμον ὄνομα, καὶ γυναῖχα τῶν 

εὐγενῶν χηρείαν ὑποστᾶσαν οὐ πρὸ πολλοῦ, καὶ τούτοις ἁδρὰ 

δόματα στήσαντες, σὺν οὐδενὶ πόνῳ τοὺς πολεμίους ἐτρέψαντο. 

Βασιλεὺς δ᾽ ἐπὶ τούτοις ὅσα εἰκὸς εὐφρανθεὶς, ἐπαίνοις τοὺς 

Δ᾽ γκωνίτας ἀμείθεται χαὶ τοῖς ἰσοπολίταις τῷ γένει Ρωμαίοις 

ἐγχρίνει, καὶ παρέξειν ὑπισχνεῖται ὅσα αὐτῷ τε ἀμεμφῆ καὶ 

δυνατὰ, κἀχείνοις δέον αἰτεῖν, καὶ τὸ χρυσίον δίδωσι πολλα- 

πλάσιον. Οὕτω τῷ βασιλεῖ ταῦτα διοικουμένῳ χλευασμοὶ πα- 

ρὰ Ῥωμαίων ἐπετρίοοντο ὡς ὑπερορίους ἐπιθυμίας διὰ τὸ φί- 

λαυτον τρέφοντι, καὶ πρὸς οὐδὲν χρήσιμον ἀπαντλοῦντι τὰ 

χρήματα, ἃ συλλέγει τὸ ὑπ᾽ ἀρχὴν καλαμώμενος ἀπογραφαῖς 

τε καὶ συνήθεσι φόροις. Φιλοχαλίαν καταμηνύουσι τοῦδε τοῦ 

βασιλέως καὶ οἱ κατὰ τὰ ἀνάκτορα περίστυλοι οἶκοι οὃς αὐ-΄ 

τὸς ἀνήγειρεν ἀλλὰ χαὶ τὰς κατὰ τὴν Προποντίδα οἰχοδομὰς 

αὐτὸς ἀναστήσας, ἐν αὐταῖς ἐν τῷ καιρῷ τοῦ θέρους ηὐλίζε- 

το. Εἰ δέ τις περιεργότερον τοῦτον προσέολεψεν, ὅπως ἔχαιρε 

χαρυχείαις βρωμάτων, καὶ πρὸς λύραν χαὶ κιθάραν καὶ συμ- 

φωνίαν δῶν, εἶπεν ἂν ὡς μόνοις ἐννεάσας τοῖς τοιούτοις ἔ- 
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χει, καὶ ἡδονὴν τὸ πέρας ἥγηται τῆς ζωῆς. Εἰ δὲ τοὐναν- 

τίον ἐπεῖδε τούτῳ πρὸς πᾶσαν γλυκυθυμίαν ἀταπεινώτῳ τυγ- 

χάνοντι͵ καὶ πᾶσαν ἡδυπάθειαν ἀποτρεπομένῳ, δυσκόλων ἐπι- 

᾿στάντων χαιρῶν, ἐθαύμασεν ἂν ὅπως δόχιμος ἦν κατ᾽ ἀμφότερα. 

Βουληθεὶς δὲ τὸν πρὸς θάλασσαν ἀνοικοδομῆσαι τῆς ἁγίας 

Εἰρήνης νεὼν, ὃν Μαρχιανὸς μὲν ὁ μέγας ἤγειρε πάλαι, πῦρ 

δὲ κατέφλεξεν ὕστερον, μέρη τινὰ τούτου ἐκ βάθρων οἰκοδο- 

μήσας, ἐπαύσατο. ᾿Ιδρύσατο δὲ φροντιστήριον ἱερὸν περί που 

τὸ στόμα τοῦ Πόντου εἰς τόπον Κατασχέπην λεγόμενον ἐπ᾽ 

ὀνόματι τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ, καθ᾽ ὃ τῶν τότε μοναστῶν 

ἠθροικὼς τοὺς ὀνομαστοὺς, ἀπράγμονα βίον μετιέναι προεμη- 

θεύσατο, πᾶσαν τοῖς μονασταῖς δίαιταν ἐκ τῶν βασιλικῶν τα- 

μείων ἐπιμετρήσας. 

Νόμου δὲ παρὰ Ῥωμαίοις κειμένου, ὀψώνια τοῖς στρατευο- 

μένοις παρέχεσθαι, ὁ βασιλεὺς οὗτος τὰ τοῖς στρατιώταις δι- 

δόμενα σιτηρέσια περικόψας, δωρεαῖς παροίκων τοὺς στρατιώ- 

τας ἔχειν τὰ ἱκανὰ φκονόμησεν (1), ἔργῳ καταχρησάμενος τῷ 

παρὰ τῶν πρῴην βασιλέων ἐπί τισι γινομένῳ, τοὺς πολεμίους 

συγχόψασιν ἔλαθεν οὖν ἐντεῦθεν τὸ στρατιωτιχὸν ἀτονώτερον 

ἐργασάμενος, καὶ χρημάτων σωρείας εἰς ἀργὰς γαστέρας ὀχε- 

τηγήσας, καὶ τὰς Ρωμαϊκὰς ἐπαρχίας λυμιηνάμενος" οὗ τε γὰρ 

ἀγαθοὶ στρατιῶται τὸ ἐν τοῖς δεινοῖς φιλότιμον καταλελύκασι, 

χαὶ οἱ τὸν δημόσιον πρῴην λαχόντες δεσπότην τῶν ἐπαρχιῶν οἰ- 

χήτορες, ὑπὸ τῆς στρατιωτικῆς ἀπληστίας πεπόνθασι τὰ οἰκ- 
ι τρότατα, οὐ μέχρις ἀργυρίου καὶ ὀδολῶν ζημιούμιενοι, ἀλλὰ καὶ 

χιτῶνος ψιλούμιενοι, ἐνιαχοῦ δὲ καὶ τῶν φιλτάτων αὐτῶν ἀπο- 

σπώμενοι. 

Ὁ βασιλεὺς οὗτος εὐγλωττίαν πλουτήσας καὶ λόγου χά- 

ιν ἐχ φύσεως, οὐ μόνον ἐπέστελλεν ἡδέως, ἀλλὰ χκαὶ χατη- ᾽ 

(1) Ἔν περιθεωρίῳ; « Περὶ Στρχτιωτιχῶν προνοιῶν. » 
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χητηρίους συνέταττε λόγους, οὗς φασι σελέντια, χαὶ εἰς χοί- 

νὴν ἐτίθετο ἀχοὴν- ὁδῷ δὲ προφαίνων καὶ δογμάτων ἥπτετο 

θείων καὶ περὶ θεοῦ διελέγετο χαὶ σχήματιζόμιενος τὸν ἀπο- 

ροῦντα, Γραφικὰς εἰσῆγε ζητήσεις, καὶ περὶ τῶν λύσεων τού- 

τῶν ἐπυνθάνετο, συναθροίζων ὅσους ἐγίνωσχε λογιότητι χαί- 

ροντας. Ζητήσεως οὖν γινομένης πεοὶ τοῦ Γραφιχοῦ ρητοῦ ὅ 

φησι τὸν σεσαρχωμένον θεὸν προσφέρειν τε καὶ προσφέρεσθαι, 

χαὶ τῶν τε λογίων ἀλλήλοις ἐναντιουμένων, ἐφ᾽ ἱκανὸν τὰ τῆς 

ἐξετάσεως παρετάθησαν, ρήσεις τε χαὶ ἀντιρρήσεις ἐξ ἑχχτέρων 

συνέστησαν τῶν μερῶν" ὀρθοτομηθέντος δὲ τοῦ ζητήματος, χαὶ 

τοῦ βασιλέως τῇ χρείττονι προστεθέντος μοίρᾳ, οἱ ἀντιδοξοῦν- 

ἕες καθαίρεσιν ὑπέστησαν, ὁ ὑποψήφιος ᾿Αντιοχείας τῆς ὑε- 

γάλης ὁ Παντεύγενος Σωτήριχος, ὁ Δυρραχίου Εὐδτάθιος, ὃ 

τοῦ Θεσσαλονίκης Μιχαὴλ τὸν ρητορικὸν θρόνον χοσμῶν, καὶ 

ὁ Βασιλάκης Νικηφόρος διδάσχαλος τῶν τοῦ ᾿Αποστόλου ἐπι- 

στολῶν καθιστάμενος. Λέγεται δὲ ὡς τοῦ δόγματος τούτου 

ὑποχινουμένου βροντὴν ἐξαισίαν ραγῆναι, καὶ εἰς ἀχοὰς πεσεῖν 

πάντων τῶν συνόντων τότε τῷ βασιλεῖ ἐν τῇ Πελαγονίᾳ διά- 

γοντι, χαί τινα τῶν τοῦ λόγου τροφίμων Ἠλίαν ὄνομα, τὴν 

τύχην ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς, τοῦ στρατοῦ φύλαχα, βίολον περὶ 

βροντῶν διεξιοῦσαν ἀναπτύξαντα, καὶ τὰ περὶ τὸν καιρὸν καθ᾽ 

ὃν ἐδρόντησεν ἐπελθόντα, εὑρεῖν φάσχοντα, Πτῶσις σοφῶν. Οὐ 

μόνον τοίνυν οἱ ρηθέντες τῶν τηνικαῦτα σοφῶν κράτιστοι τῆς 

ἐχχλησίας ἐξώσθησαν, ἀλλὰ σὺν αὐτοῖς καὶ ἕτεροι ἀπηλάθησαν, 

Μετὰ χρόνους δέ τινὰς ὁ αὐτὸς ἄναξ τὴν, ὁ Πχτήο μου 

μείζων μου ἐστὶ φωνὴν, εἰς ἐξέτασιν προτείνας, ὀλίγα ταῖς τῶν 

ἱερῶν πατέρων προσχὼν ἐξηγήσεσι, καὶ ταῦτα πολλαῖς οὔσαις 

χαὶ ἱκαναῖς πρὸς τὴν τούτου σχφήνειαν, ἐφερμηνεύσεις οἰκείχό 

εἰσήνεγχε φιλονείκως [" ἀμέλει καὶ σύνοδον συγχροτήσας ἐνῆτῳ, ἢ 

γὲν ἕκαστον τῶν ὅσοι τοῖς θείοις ἔχαιρον δόγμασιν ἐν τόμῳ 

δογματικῷ ὑπογράφειν" ἀμέλει χαὶ γραφαῖς ἐρυθραῖς οἰκεῖον 
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χείροις ὡς φλογίνη ρομφαία τὸ δόγμα τοῦτο τὸ στέργον ἔ- 

χειν ἐγχελευτάμενος καὶ πλαξὶ λιθίναις ἐγχαράξας ἐπὶ τῆς Με- 
γάλης ἐκχλησίας ἀνέθετο (1). 

Οἷον δὲ χαὶ τοῦτο ἐτόλμησε περὶ τὸ πέρας τῆς αὐτοῦ 

βιοτῆς ἔγχειται τῷ κατηχητικῷ βιολίῳ μεθ᾽ ἑτέρων ἀφορι- 

μῶν, λέγειν τοὺς ἀπὸ ᾿Αγαρηνῶν ἐπιστρέφοντας καὶ τὸ ἀνάθεμα 

τῷ θεῷ τοῦ Μωάμετ, περὶ οὗ λέγει, ὅτι οὔτε ἐγέννησεν, οὔ- 

τε ἐγεννήθη, καὶ ὅτι ὁλόσφυρός ἐστι. Τοῦτον τοίνυν τὸν ἀναθε- 

ματισμὸν ἀπαλεῖψχι τῶν χατηχτηρίων βιθλίων προέθετο, ἀπ 

αὐτῆς τῆς ἐν τῇ Μεγάλῃ ἐχχλησίᾳ ἀρξάμενος - ἔλεγε γὰρ εἰς 

σχάνδχλον προχεῖσθαι τῶν μετατιθεμένων εἰς τὴν τῶν Χριστια- 

νῶν ὀρθοδοξίχν ᾿Αγαρηνῶν τὸ βλασφημεῖσθαι ὅλως θεὸν. Οὐκοῦν 

χαὶ συγχαλέσας τὸν μέγιστον ἐν πατριάρχαις Θεοδόσιον, ὃς ἐ- 

χόσμει τότε τὴν ἐχχλησίαν, καὶ τῶν ἐνδημούντων τῇ μεγαλο- 

πόλει ἀρχιερέων τοὺς λόγῳ χαὶ ἀρετῇ διαπρέποντας, χοινοῦται 

τούτοις τὰ περὶ τούτου. ᾿Ανανεύοντας δὲ πάντας εὑρὼν, χαὲ 

θεοφιλῶς ἐξηγουμένους τὸ εἰς σχάνδαλον δῆθεν χείμενον, αὐτοὺς 

μὲν ἀπέπεμψε, χαθ᾽ ἑχυτὸν δὲ τόμον ἐχτίθησιν, ὑπουργοῖς χοη- 

σάμενος οὃς ἤδει τῶν ἐν τοῖς βασιλείοις τὸν χαιρὸν χολαχεύον- 

τας, καὶ λόγου μετέχοντας, καὶ τοῦτον εἰς ἀχρόχσιν τῶν ἱερῶν 

ἀρχείων προτίθησιν, ᾿πλούτει δὲ ὁ λόγος τὸ πιθανὸν οὐκ ἐν δὶ- 

δαχτοῖς πνεύματος, ἀλλ᾽ ἐν πειθοῖ σοφίας ἀνθρωπίνης, χαὶ τάχ᾽ 

(1) Ἴλνωθεν τοῦ περιθεωρίου ἀναγινώσχεται ἥ ἑξῆς περιεργοτάτη 
σημείωσις τοῦ ᾿Αργυροπούλου. 

« Περὶ τούτου πολλοὶ ἔφασαν, ὡς ἀφ’ οὗ ἀνεστηλώθη ἐπ᾽ ἐχχλησίας, 

δ ὕζουςι τὰ δεινά οἷς κἀγὼ συντίθεμαι. ἔχει γάρ τινα ἐπιλήψιμα, χαὶ 

εὔχομαι τὴν τούτου χαθαίρεσιν» Ὕφ᾽ ἣν δὲ ἐρυθρῶν γλδθττων σημειοῖ 

εἷς τῶν χατόχων, πιθανῶς ὃ Σχουταριώτης: « ̓Αλλὰ τότε δὴ, βορὰ 

εἰς ΓΑρειον χαὶ τὸν Πρόσφυρον ἐπανελευσόμεθα, ὅπερ, Κύριε, μὴ δῴης, 

προτιμότεροι γὰρ Ἑλλήνων οἵ Φράγχοι. » 
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ἂν εἶχε τὸ ἐνεργὸν, εἰ μὴ ὁ πατριάρχης ἀντέθη, καὶ τοὺς λοι- 

ποὺς δὲ ὡς δηλητηριώδη φεύγειν ταῦτα παρέπειθεν. Ὁ δὲ, ἀ- 

ποτυχὼν τοῦ κατὰ σχοπὸν, ὀνείδεσιν ἔπλυνε τοὺς ἀρχιερεῖς " οὐ- 

χοῦν ὅσα τῷ προτέρῳ τόμῳ ἐμπλατυνάμενος εἴρηκε, ταῦτα ἐπι- 

τεμὼν, καὶ τὸ τοῦ δόγματος αὖθις περιθεὶς δέλεαρ, ἕτερον τό- 

μον ἐξέθετο, Καὶ ἐπεὶ ἔτυχε τότε τοῖς κατὰ Δάμαλιν ἀρ- 

χείοις ἐναυλιζόμενος, ἃ Σκουτάριον ὀνομάζονται, τὴν τοῦ ἀέ- 

ρος εὐχρασίαν μεταδιώκων, φεύγων τε τὴν πολυοχλίαν καὶ ὅ- 

λος τῆς νοσοχομίας γενόμενος, μετακαλοῦνται ἐχεῖσε βασιλικῷ 

ἐπιτάγματι ὅ τε τῶν ἀρχιερέων σύλλογος χαὶ ὅσοι τὸ ὑπε- 

ρανῳκισμένον τῶν πολλῶν ἐκ τοῦ λόγου ηὐτύχησαν - ἀλλ᾽ οὔπω 

[τῶν λεμθαδίων ἀπέδησαν͵ καί τις τῶν! παρὰ τῷ βασιλεῖ τὰ μέ- 
γιστα δυναμένων γραμματέων ἐφίσταται, ὁ Ματζούχης οὗτος ἦν 

οὗτος Θεόδωρος, καὶ πρός τε τὸν πατριάρχην καὶ τὴν τῶν ἀρ- 

χιερέων ὁμήγυριν τὸν λόγον ἀποτεινάμενος, μὴ εἶναι τὴν πρὸς 

τὸν βασιλέα πάροδον ἐφιχκτὴν τανῦν διά τι τῆς νόσου ἐμπόδιον, 
χάρτας δὲ δύο δείξας, τῇ τούτων ἀναγνώσει προσέχειν χρεὼν 

ἔφησεν, ὧν ὁ μὲν ἦν περὶ τοῦ προκειμένου δόγματος, καὶ ὑπο- 

γράψαι τοῦτο τοὺς συνελθόντας σπουδὴν ἐτίθετο" ὁ δ᾽ ἕτερος τῷ 

ἀρχιποίμιενι Θεοδοσίῳ καὶ τῇ συνόδῳ ἔχων τὸν βασιλέα διαλε- 

γόμενον, οὐδὲν μέτριον οὐδὲ χάριεν διελάμόδανε, καὶ τὴν μετὰ 

τοῦ Πάπα τῆς πρεσουτέρας Ρώμης διηπειλεῖτο διάσχεψιν. Τότε 

χαὶ ὁ τῆς Θεσσαλονίκης πρόεδρος, ὁ πολὺς καὶ μέγας ἐν λόγοις 

Εὐστάθιος, ζήλου ἐπὶ τοῖς ἀνεγνωσμένοις πλησθεὶς, ἐσοίμην ἂν, 

εἰρήκει, ταῖς πτέρναις χαταπεπατημένον φορῶν τὸν ἐγχέφαλον, 

χαὶ τοῦ σχήματος τούτου παράπαν ἀνάξιος, ( τὸν ἐπὶ τῶν ὦ- 

μων δείξας μανδύαν), εἰ θεὸν ἡγοίμην ἀληθινὸν τὸν παιδερα-, 

στὴν χαὶ χαμηλώδη χαὶ πάσης μυσαρᾶς πράξεως ὑφηγητήν. 

ΕἸ πεπήγεσαν ἐπὶ τούτοις οἱ ἀκηχοότες᾽ ἦν γὰρ διατόρως ταῦ- 

τα φθεγγόμενος " ὁ δὲ Ματζούκης ἐκπλαγεὶς, εἰς τὸν βασιλέα 

εἰσέρχεται. Ὁ δὲ τὰ λαληθέντα ἐνωτισάμενος, ἡτοίμαζε τὸν 
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ἀπόλογον, τὴν μαχροθυμίαν ἐπαινέσας ὥσπερ οὐδέποτε, ἑαυτὸν 

γὰο τοῖς λίαν ὀρθοδοξοῦσιν ἐνέταττε, χαὶ πατέρων ὡμολόγει 

πανευσεθῶν υἱὸν, χαὶ τὴν μετὰ τοῦ Θεσσαλονίκης κρίσιν ἐνί- 

στατο ἐξαιτούμενος. Μετὰ βραχὺ δὲ τοῦ πατριάρχου εἰς θέαν 

ἐχείνου ἐλθόντος, χαὶ τὰ εἰκότα ἐπάσαντος, τοῦ τε θυμοῦ ἔ- 

ληξε Ι, καὶ τῷ Θεσσαλονίκης συγγνώμην παρέσχεν. Ἐπὶ τού- 

τοις εἰς χοινὴν δοθέντος τοῦ περὶ τοῦ δόγματος τόμου ἀχρόα- 
΄ ᾽ Α , ν ᾽ 

σιν, χαὶ πάντων ἐπαινεσάντων τὰ γεγραμμένα, καὶ ἐν αὐτῷ 
«ς 

ὑπογράψαι χαταθεμένων, ὁ σύλλογος διελέλυτο. Κατὰ δὲ τὴν 
ε ’) 

μετ᾽ ἐκείνην ἡμέραν ἡ σύνοδος ἀθροισθεῖσα ὅπως ἂν ὑπογρά- 

ψωσι τῷ τόμῳ οἱ γὰρ ἐκ βασιλέως, παρῆσαν εἰς τοῦτο αὐ- 

τοὺς παροτρύνοντες" οἱ δὲ, οὐχ ἐπένευον, ὡς ἐπιληψίμων τινῶν 

χαὶ ἔτι προσχειμένων τῷ τόμῳ ἅπερ ἐξαιρεθῆναι χρεὼν, καὶ 

ἕτερα προστεθεῖνχι δέον τῷ ὀρθῷ, μηδ᾽ ὁπωσοῦν προσιστάμενα 

ἔφασκον: ὀψὲ γοῦν χαὶ μόλις συνῆλθον καὶ τῶν συνόδων ἐχεί- 

γων ἔληξαν. 

᾿Αλλὰ γὰρ οὐχ ὑπερθήσομαί τι χαὶ ἕτερον τῶν ἀξίων ρη- 

θῆναι" ἦν τις εὐνοῦχος τῆς τῶν Χωνῶν πόλεως ἀρχιερατιχῶς 

προϊστάμενος, Νιχήτας τὸ ὄνομα, πάσης ἀρετῆς καταγώγιον, 

χαὶ προφητιχός ἀμέλει καὶ τοῦ βχσιλέως τούτου ἐξ ̓ Αρμενίας, 

ὅτε πρώτως τὴν ἀρχὴν παρέλαός, παριόντος, καὶ τὸν ᾿Αρχαγ- 

γελιχὸν νεὼν εἰσελθόντος, καὶ χειρὶ τοῦ ἀρχιερέως τούτου εὐ- 

λογηθέντος, τότε ἐπειδή τινες θαυμάζοντες ἦσαν, εἰ νέος ὦν ὁ 

Μανουὴλ καὶ νῦν ἄρτι χλοάζων τὸν ἴουλον διακυθερνήσειν ὅ- 

λως τὴν βασιλείαν δυνήσεται, ἔτι δὲ χαὶ τὸν χασίγνητον νική- 

σειεν ᾿Ισαάχιον δικαιούμενον πρὸς τὴν ἀρχὴν ὡς καὶ τῷ χρόνῳ 

πρωτεύοντα καὶ τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων ἔνδον ἐπὶ τῶν ἀ- 

γαχκτόρων διάγοντα, ὃ μέγας ἐκεῖνος ἀρχιερεὺς καὶ ὄντως τοῦ 

θεοῦ ἄνθρωπος, λύων τὸ ἄπορον, Ναί, φησί, χαὶ τὴν βχσιλείαν 
“ ε διϊθυνεῖ, καὶ αὐτῷ ὑποπεσεῖται ὁ ἀδελφὸς (οὕτω γὰρ τῷ θεῷ 

ὥρισται), καὶ τὸν οἰκεῖον πάππον τὸν βασιλέα ἐχεῖνον ᾿Αλέ- 
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ζιον ὑπερθήσεται κατὰ τὸν τῆς ζωῆς χρόνον, τῆς δὲ τοῦ βίου 

τελευτῆς ἐγγιζούσης αὐτῷ, μανήσεται. Τίς δ᾽ ἄρα ἦν ἡ μανία, 

οὐδεὶς ἠδύνατο συμθαλεῖν - οἱ μὲν γὰρ εἰς τὸ χρυσομανὲς τὴν 

πρόρρησιν ἐξελάμθανον, οἱ δ᾽ ἐς ἄλλο τι σαρχικὸν ἐλάττωμα" 
τοῦ δὲ εἰρημένου δόγματος χινηθέντος, καὶ παραδόλως ἀντι- 

ποιουμένου τοῦ δοχοῦντος αὐτῷ, πέρας ἔφασχον οἱ πάντες εἰ- 
ληφέναι τὴν προαγόρευσιν . 

Κατήρξατο μὲν οὖν τῷ βασιλεῖ τὰ τῆς νόσου πρὸ τοῦ 

μαρτίου μηνὸς τῆς ἐνισταμένης τότε τρισχαιδεχάτης ἰνδιχτιῶ- 9 

᾽ » 

νος, τὰ δὲ τοῦ δόγματος ἐχινήθη περὶ μῆνα τὸν μάϊον - ἐπι- 

στάντος δὲ τοῦ σεπτεμορίου τὸ ζὴν ἐξεμέτρησεν. Οὐδὲν δέ τι 

περὶ τῆς βασιλείας διετάξατο, ἀλλ᾽ ἦν νωθέττερον διαχείμιενος 

περὶ τὴν τῶν μετὰ τὴν. υετάστασιν αὐτῷ γενησομένων ὑποτύ- 

πῶωσιν, οἷα υηδόλως παραδεχόμενος ὡς ἤγγικεν ἐχείνῳ ἡ τε- 

λευτὴ, καὶ τὸν πατριάρχην Θεοδόσιον ὑποτιθέμενον φροντίσαι 

τῶν τῆς βασιλείας πραγμάτων, ἕως καιρὸς χἀχείνῳ ἔορωται τὸ 

φρονεῖν, οὐδαμῶς προσεδέξατο, ὡς ἕτερα δεχχτέσσχρα ἔτη ζωῆς 

αὐτῷ ἐπιδαψιλεύονται. ᾿Επεὶ δὲ τὰ τῆς νόσου τῷ βασιλεῖ ἐπε- 

τάθη, καὶ παραφόλως βχλανείῳ ἐχρήσατο, γνοὺς ἤδη ἐκλιμπά- 

νειν, ὀλίγα περὶ τοῦ παιδὸς ᾿Αλεξίου διείλεχται, οἰνωγαῖς χε- 

ράσας τὰ ρήματα, ἐκ τοῦ προορᾶν οἷον τὰ μετὰ τὴν ἐχείνου 

τελευτὴν συμοησόμενα. 

᾿Αλλὰ καὶ περὶ τῆς ἀστρονομίας ὑποθήχῃ τοῦ πατριάρχου 

βραχύν τινὰ χάρτην ὑπεσημήνατο πρὸς τὴν ἐναντίαν δόξαν 

μετατεθεὶς, καταγινώσχων ἑχυτοῦ οἷς ὅλως τοῖς ἀστρονόμοις 

προσέσχηχε, τοὺς χρόνους οὕς εἰρήχαμεν τῆς ζωῆς ἀποχαρι- 

ζομένοις, καὶ ἄλλα τερατολογοῦσιν, ἅ σαφὴς φλυαρία καὶ χρι- 

στιανοῖς ὄντως κατάγελως. Τέλος δὲ καὶ τῇ ἀρτηρίᾳ προσά- 

στῶν τὴν χεῖρα καὶ τὰς τοῦ σφιγμοῦ διαγινώσχων χινήσεις, 

βύθιόν τι στενάξας καὶ τὸν μηρὸν πλήξας, τὸ μοναχικὸν σχῆ- 
5, ς ᾽ ᾽ Υ 

μα ἤτησε, καὶ οἱ περὶ αὐτὸν πεοιδύουσι μὲν αὐτὸν τὰ μαλαχὰ 
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χαὶ βασιλικὰ, ἐπενδύουσι δὲ τὸ τρχχὺ καὶ μονάχιχὸν ἄμφιον᾽ 

τὸ δὲ ράχος μὴ ποδῆρες ὄν, ἄχρι τῶν χνημῶν τούτου χατέ- 

όχινεν " οὐ γὰρ ἑτοιμιχσθὲν ἦν, ἀλλ᾽ ὅθεν ἔτυχε προσληφθὲν, 

“ὡς μηδένα τῶν ὁρώντων εἶναι ἀδάχρυτον |, ἐν νῷ βαλλόμενον 

πὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν, καὶ τὴν ἐν τῷ τελευτᾷν τοῦ σώ- 

ματος ἀχρειότητα " οὕξω τοῦ βίου μεθίσταται, τριάκοντα καὶ 

ὀχτὼ ἔτη βασιλεύσας, τριῶν λειπομένων μηνῶν πρὸς ἣν οἴιλαι 

παράτασιν χχὶ τὸ λόγιον ἀφορᾶν ἐκεῖνο : 

ἀλλ᾽ ὑστάτη σε συλλαδὴ λάθῃ λόγος. 

ἥτις ἐστὶ τὸ ΗΛ, ὅ δηλοῖ τὰ τριάκοντα ὀχτώ. 

Τέθαπται γοῦν ἐν τῇ τοῦ Παντοχράτορος μονῇ παῤὰ πλά- 
Α Ν Ν 3 ,ὔ » “Ὃ ΝΥ δι ’ ς ’ τ 

γιον πλευρὰν τὸν ναὸν εἰσιόντι ἐν τῷ περὶ τούτου ἡρῴῳ. Συν- 

ἔχει δὲ τοῦτον λίθος μελανίχν ὑποχρινόμενος καὶ διὰ τοῦτο 

στυγνόάζει» δοχῶν" παρᾶχειτα! δὲ χαὶ προσκύνησιν δέχεταὶ 

λίθος ἀνδρομήκης, ὅν εἶχε πρότερον μὲν ὁ κατ᾽ Ἔφεσον θεῖος 

νεὼς, ἐκεῖνος εἶναι θρυλλούμενος ἐν ᾧ Χριστὸς μετὰ τὴν ἀπὸ 

ποῦ σταυροῦ καθαίρεσιν πσεθεὶς ἐσμυρνίσθη" ὁ δὲ βασιλεὺς οὗ- 

τος ἐχεῖθεν μεταχομίσας καὶ τοῖς ὥμοις ἀναλχοὼν ἐκ τοῦ Βου- 

κολέοντος εἰς τὸν ἐν τῷ Φόάρῳ τοῦ παλατίου νὸν ἀνήγαγε" 

μετ᾽ οὐ πολλὴν μέντοι χρόνων περίοδον, τοῦ βχσοιλέως ἀπολι- 

πόντος τὸν βίον, ἐκεῖθεν ἤρθη ἀαὶ μετήνεχται ἔνθα δεδήλωται, 
ελ 

Βασιλεύει δὲ μετ᾽ αὐτὸν ὁ υἱὸς ἐχείνου ᾿Αλέξιος, οὔπω κα- 
θ “ -» Κ κι ε ἢ, 4 δ ̓ Ἅδ Ἂ λῷ - , Η 
σρῶς τῆς ἥοης ἁψάμενος, διὸ καὶ πλημμελῶς τὰ Ρωμαίων ἐ- 

φέρετο πράγματα αὐτὸς γὰρ διὰ τὸ τῆς ἡλικίας ἀτελὲς, ὁὺ" 

δενὸς τῶν χχθηχόντων ἐπιστρεφόμενος, λυνηγεσίοις χαὶ ἱππὴλα- 

σίαις προσέθετο" οἱ δέ γε πρῶτοι τούτῳ ἑταῖροι μαὶ οἱ χάθ᾽ 

αἷμα προσήκοντες, ἑτέροις προσεῖχον, χαὶ τὰ χοινὰ παρέδλέ- 

πετο᾿ οἱ μὲν γὰρ τῆς βασιλίδος ἤρων, οἱ δὲ, δημοθόροι τυγ- 
τ ΠΑ Σ ὸ δ᾽ , ξ δὰ : τὰ ἡ 

χάνοντες, παρενοσφίζοντο τὰ δημόσια, οἱ δὲ βασιλειῶντες πρὸς 

τοῦτο τὸν σχοπὸν συνέτεινον, 
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Τοῦ δὲ πρωτοσεθάστου καὶ πρωτοδεστιαρίου ᾿Αλεξίου. τοῦ 

Κομνηνοῦ, ὅς ἀνεψιὸς ἦν πρὸς πατρὸς τῷ βασιλεῖ Μανουὴλ, 

τὴν τοῦ παιδὸς ὑποποιησχμένου μητέρα καὶ ὑπὲρ πάντα ἰσχύ- 

οντος ἕτερον, οἱ τοῦ αὐτοῦ αἵματος χαὶ ἰσοχρατεῖς εἶναι παρὰ 

τοῦ βασιλέως Μανουὴλ ἐαθέντες, ἔστιν οὗ ἀπεπνίγοτοῦντο τῇ 

ἀνδρὸς παραδυνχατείᾳ, ἔστι δ᾽ οὗ καὶ τυραννίδα ὁρῶντες ὑπο- 

φυομένην, τὸν πρωτοσέδχστον ὑπεδλέποντο, οὐ τοσοῦτον διὼ 
τὸν βασιλεύοντα μή τι χηθὲς πάθῃ, ὅσον μὴ αὐτοὶ συλληφ- 

θεῖεν ὑφορώμενοι" ἤδη γὰρ καὶ φήμη ἦν ὡς ὁ προτοσέδαστος 

μέτεισι τοὺς πολλοὺς φιλίᾳ καὶ χρήμασι καθελεῖν μὲν τὸν βα- 

αἰλέα τῆς ἐξουσίας, ἑαυτὸν δ᾽ ἐπιδατῆρα ταύτης γενέσθαι" καὶ 

τὸ τέρας πέρας ἐλάμδανεν ὅ τοῦ αὐτοχράτορος Μανουὴλ τὸν 

βίον ἀπολιπόντος ἐπεφάνη. Γυνὴ γάρ τις χατὰ τὴν Προπον- 

τίδα παιδίον ἔτεκεν ἄρρεν, τὸ μὲν λοιπὸν σῶμα ἐξηροθρωμένον 
χαὶ λίαν βραχυμερέστατον, τὴν δὲ χεφαλὴν μέγα τι χρῆμα χαὲ 

ἐξαίσιον" ὅ χαὶ παλυαρχίας εἶναι σημαντικὸν ἐλέγετο, ἥτις μή- 

τὴρ ἐστὶν ἀνχρχίας. 

Ὁ δὲ Κομνηνὸς ᾿Ανδρόνιχος, ὁ τοῦ βασιλέως ἐξάδελφος Μα- 
νουὴλ, διχτρίδων τηνικαῦτα χατὰ τὸ Οἴναιον, ἐπεὶ πύθοιτο τὸν 

τοῦ βασιλέως θάνατον, καὶ διαστασιάζειν ἔγνωκε τὰ βασίλεια, 

τὸν πρὸ πολλαῦ τῆς τυραννίδος ἀναζωπ τυρεῖ ἔρωτα. ᾿Αλλ᾽ ἐχέ- 

σθω τῆς ἀκολουθίας ὁ λόγος καὶ καθ᾽ εἱρμὸν ἱστορείτω τὰ χατ' 

αὐτόν. Οὗτος τοίνυν ἐχφεύγων τὸν δίανουὴλ παρὰ τῷ Σαλ- 

τούχῳ, καθὼς προείρηται, χαταλύει, καί τι φρούριον 'παρὰ τού- 

του λαθὼν περίπου τὰ τῆς Χαλδίχς μέρη, καὶ τῇ τοῦ τόπου 

ὀχυρότητι χαὶ τὴν ἐκ τῆς τέχνης προσθεὶς, ἐκεῖσε προσέμενεν, 

ἔχων μεθ᾽ ἑαυτοῦ χαὶ τὴν Κομινηνὴν Θεοδώραν, περὶ ἧς ἄνω- 

τέρω τῆς ἱστορίας δεδήλωται, Ὁ τοίνυν Μανουὴλ οὐχ ἔχων 

συσχεῖν τὸν ᾿Ανδρόνικον, γράφει τῷ τῆς Τραπεζοῦντος τὴν ἀρ- 

χὴν τότε ἀνεζωσμένῳ Νικηφόρῳ τῷ Παλαιολόγῳ τὴν Θεοδώ- 

ρὰν σπεῦσαι θηράσασθαι" τούτου δὲ γενομένου, καὶ τὸν ᾽Αν- 
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δρόνιχον μετὰ βραχὺ συνήγρευσεν, ὅσα καὶ δελέχτι τῇ Θεο- 

δώρᾳ χρησάμενος" στείλας γὰρ πρέσθεις ἐς βχσιλέα ᾿Ανδρόνι- 
χος, ἀμνηστίαν τε αἰτεῖται ὧν πεπαρῴνηχε χαὶ ἀσφάλειαν, ὡς 

οὐδέν τι πείσεται ἀπευχταῖον. [ Τοῦ δὲ βασιλέως οὐχ ἀπατη- 
λῶς πρὸς ἀμφότερα κατανεύσαντος, μετά τινα χαιρὸν προσχωρεῖ, 

ὅτε χαὶ ἁλύσει σιδηρέᾳ βαρείᾳ περιλαμδάνει τὸν ἑαυτοῦ τρά- 
χῆλον, καὶ ταύτην ἐν τοῖς ἱματίοις ἔνδον συσχὼν ὡς ὀφθῆναι 

τῷ αὐτοχράτορι τὸ ἐνδόσιμον ἔλαθεν" ἐπεὶ ἐχείνῳ εἰς θέαν χα- 
τέστη, μέγας μεγαλωστὶ χατὰ τοῦ διπέδου ἐκχτείνεται προ- 
πείνας τὴν ἅλυσιν, χαὶ υετὰ δαχρύων ἰχέτευε συγγνώμην εὑ- 

ρεῖν ἐφ᾽ οἷς τὸν βασιλέχ λελύπηκεν. Ὃ δὲ βασιλεὺς ἐπὶ τού- 

τοις ἔχκθαμθος γεγονὼς, αὐτός τε προήχθη εἰς δάκρυα, χαὶ τοὺς 

ἐξεγεροῦντας ἀναστῆσαι ἐπέταξεν. Ὁ δὲ, οὐχ ἀναστῆναι διϊ- 

σχυρίζετο, εἰ μὴ τις λαθόμενος τῆς ἁλύσεως ἐπιροίψει τοῦτον 

τῷ βασιλικῷ θρόνῳ. Καὶ γέγονεν ὡς ἐδεῖτο ᾿Ανδρόνιχος. Ὑ- 

πουργὸς δ᾽ ἦν τοῦ ἔργου ὁ μετὰ τὸν ᾿Ανδρόνικον βασιλεύσας 

ἰσαάκιος ὁ Γλγγελος χαὶ χαθελὼν τῆς τυραννίδος αὐτόν" διὸ 

καὶ θαυμάσειεν ἄν τις, καὶ οὐχ εἰς ἄλογον συγκυρίαν τὸ πρὰ- 

χθὲν θήσει, γενέσθαι φάμενος τοῦτο δὴ κατὰ τὸ αὐτόματον. 

Λαμπρῶς οὖν προσδεχθεὶς ὁ ᾿Ανδρόνιχος, πρὸς τὸ Οἴνχιον ἀπο- 

στέλλεται, ἐκεῖσε τὴν πολυςτῇ χκαταπαύσων πλάνην, καὶ τὸν 

τῶν πολλῶν φθόνον ἀποδειόμενος. Ἦν οὖν τὸ λεγόμενον πόρ- 

θὼ Διός τε καὶ κεραυνοῦ, δωρεῶν βασιλιχῶν ἐμφορούμενος. 

Ἐκεῖος τοίνυν διάγων, χαὶ τὸν θάνατον τοῦ Μανουὴλ χαὶ 

τὴν ἐν τοῖς βασιλείοις ἀταξίαν ἐνωτισάμιενος, αἰτίαν ἐζήτει δὶ 

ἧς ἄν εὐαφύρμως τῇ βασιλείᾳ ἐπίθοιτο. Πολλοὺς οὖν λογισμοὺς 

ἀνελίξας, τέλος τὸ τοῦ ὅρχου βιθλίον ἔπεισιν, ὅν τῷ Μανουὴλ 

καὶ τῷ ἐχείνου υἱῷ ᾿Αλεξίῳ εἶχεν ἐπομοσάμενος, χαὶ ρήμασιν 

ἐγχαθίσας τούτου ἅ ἔλεγε, « καὶ εἴ τι δὲ ἴδω, ἤ νοήσω, ἤ 

ἀχοῇ παραλήψομαι εἰς ἀτιμίαν ὑμῶν χχὶ λύπην τοῦ ὑμετέρου 

φερόμενον στέμματος, καὶ ὑμῖν τὴν περὶ τούτου διδοὺς ἑτοί- 

[.“2}} 
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δὴ ᾿ τοῖν δὲ ε 2 - , Ἵ 

ὑὴν εἴδησιν, καὶ αὐτὸς δὲ ὡς ἐξόν μοι τοῦτο κωλύω », τού- 

τοις ἐπιχαθίσας τοῖς ρήμασιν ὡς μυῖχ τοῖς μώλωψιν, ἐπάλληλα 

τὰ γράμματα ἔστελλε πρός τε τὸν ἀνεψιὸν καὶ βασιλέα ᾿Αλέ- 
ι ὃν 

ξιον, τὸν πατριζρχὴν Θεοδόσιον, καὶ τοὺς λοιποὺς οὕς εἴδει 

περὶ τὸν βχσιλέχ Μανουὴλ φιλίας ζώπυρον τρέφοντας, ἐν δεινῷ 
7 Ἃ ο ᾽ Ἃ πος ἢ Η Ἂ ι ᾽ 

τιθέμενος τὰ τῆς ἀσχήμονος φήμης περιλαλήματα, καὶ τὸν ἀγα- 

ναχτοῦντα ὑποχρινόμενος, εἰ ὑμὰ ὁ πρωτοσέδχστος τῆς δυνα- 
, ,ὕ ΠΣ Α οἱ ν᾽ ᾿ , Ἃ ᾿ » 4 

στείας παραλυθείη. Ταῦτὰ λέγων Χαὶ γράφων, ἦν γὰβ εἰ καί 

τις ἄλλος γραμμάτων ἔμπειρος, καὶ ἀνὰ στόμα φέρων τὰς τοῦ 

πνξευματορρήτοβος Παύλου ἐπισταλὰς, εἶχε πάντας τῇ αὐτοῦ 
’ , τ ᾽ Α ᾿ - ᾿ ΄ὔ ᾽ , Α, 

γνώμῃ προστιθεμένους. Καὶ αὐτὸς δὲ τοῦ Οἰναίου ἀπάρας πρὸς 

τὴν τῶν πόλεων βασιλίδα μετέθαινε, τὸν οἰκεῖον καθ᾽ οὕς ἐπι- 

σταίη ὅρκον ἀναπτύσσων, χαὶ τοῖς πυνθανομένοις διεξιὼν τὸ 

τῆς κινήσεως αἴτιον. Καὶ περὶ ἐκεῖνον ἐγίνοντο οἱ πραγμάτων 

νεωτέρων τρέφοντες ἔρωτα, χαὶ οἷς ἡ φήμη ἐσπούδαστο βασι- 

χεύσειν ᾿Ανδρόνικον. Καὶ εἶχεν αὐτὸν ἡ τῶν Παφλαγόνων ὅσοι 

τι θεῖον δῶρον ἥχοντα προσδεχόμενον. 

Ὃ δὲ πρωτοασέῤόαστος τὴν τῶν ὅλων διοίκησιν: εἰς ἑαυτὸν 

ἐπεσπᾶτο" οὐχ ἦν γάρ τι τῶν ἁπάντων ὅ μὴ δὲ ἑχυτοῦ ἐπε- 
,ὔ Η ,ὕ Ν » “ 

ραίνετο, εἰ δέ τι καὶ διεπράξατό τις λαθὼν, ἤ τῆς βασιλίσσης 

δεηθεὶς, ἤ τοῦ νεάζοντος βχαιλέως, οὐδὲ τοῦτο ἦν τοῦτον λα- 
Ὁ" Ὕ β .] “ ᾿Ξ Ζ ᾿ τ ὃ -- ͵ [. 

θεῖν. Σχεψάμενος γὰρ ὅπως υνηδέν τι χωοὶς αὐτοῦ γίνοιτα, πρόσ- 

ταγμὰ ἐκ βασιλέως ἐξήνεγχε, χαὶ ἄλλως εὐπαράδεχτα κρίνε- 

σθαι τὰ βασιλικὰ γράμματα, εἰ μὴ πρότερον εἰς χεῖρας αὐτοῦ 
" Τ χα ᾽ , ᾿ ᾽ Α “ὦ ͵ὕ ᾽ 
ἔλθοι, καὶ οὗτος ἰδιοχϑίρως τὸ, ἐτ ηρ ἡθ ησαν, εἴη τούτοις ἐν- 

, Ύ (ἢ ε », , ι “ δὰ σημηνάμενος. Ἤγεν οὖν ὡς ἤθελε πάντα, καὶ ἅπερ οἱ ἐκ Κον 

γηνῶν βασιλεῖς ἀπεθησαύρισαν γρήνατα. ταῦτα τῷ πρωτοσϑε- 
. 8 Ὶ Ἵ ᾿ ὴ 

βάστῳ καὶ τῇ βασιλίσσῃ εἰς οἰχείας ὀρέξεις ἀποχενοῦσθαι πρὸν 

ἔχειντο. Ἐντεῦθεν ἡ πᾶσα πόλις πρὸς ᾿Ανδρόνικον ἔδλεπε" τῷ 

τοι χαὶ ἐνῆγον αὐτὸν οἱ μέγα τότε δυνάμενοι καταταχῆσαι 
τ Μ ε ᾽, » , Ν , ᾿ Ε 

τὴν εἴσοδον, ὡς υ ἢ τινος 'ἀντιταξομένου : διαφερόντως δὲ αὐ- 



ἡ ὅν ἔτεκεν ἡ Κομνηνὴ Θεοδώρα [, ὁ Λαπαρδᾶς ᾿Ανδρόνιχος, οἱ δύο 

| 

β 
β 
β 

β 

ΣΥΝΟΨΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ. 8} 
τὸν παρώτρυνεν ἡ τοῦ Μανουὴλ θυγάτηρ Μαρία ἡ πορφυρογέν- 

νῆτος, ὡς ὕστερον ἐγνώσθη τὸν οἰχεῖον ὄλεθρον ἐπισπεύδουσα, 

διὰ τὴν πρὸς τὸν πρωτοσέδαστον ἀπέχθειαν, ὑποποιησαμένη δὲ 
Ὁ οὖ ’ ᾽ “ κ᾿ ε ᾿ ἃ ἡ 

χαὶ τῶν πρὸς γένος αὐτῇ τινὰς, οἵπερ ἧσαν ὁ Κομνηνὸς ᾿Αλέζιος 

τοῦ ᾿Ανδρονίκου υἱοὶ, ὅ τε ᾿Ιωάννης καὶ ὁ Μανουὴλ, ὁ τῆς Πό- 

λεὼς ἔπορχος ᾿Ιωάννης Δούκας ὁ Καματηρὸς, καὶ συχνοὶ ἕτεροι, 

καὶ διὰ συνωμοσίας τὴν ἐς τὸν ἀδελφὸν πίστιν χρατυνάμενοι, 

τὸν τοῦ πρωτοσεθάστου ἐχύρωσε θάνατον, καιρὸν τάξασα τὴν 

μετὰ τοῦ βασιλέως αὐτοῦ ἐξέλευσιν εἰς τὸν Βαθὺν Ρύαχα, διὰ 
Ν εἰ Α. ΩΝ ᾿ Δ ΡῈ τὴν μνήμην Θεοδώρου τοῦ χριστομάρτυρος κατὰ τὴν ἑοδόμην 

ἡμέραν τῆς πρώτης ἑθδομιάδος τῶν νηστειῶν ἀλλ᾽ ἔκ τινος 

περιπετείας τοῦ ἔργου τούτων ἀποχρουσθέντων καὶ γνωσθέντων, 

τοὺς μὲν λοιποὺς εἶχε τὸ βασιλικὸν βῆμα, καὶ ὡς ἄφωνοι ἰ- μ 9 ἢ ἐς ἡμ. 7) ἷ ἵ 

χθύες οἱ συσχεθέντες ἀπήγοντο" αὐτὴ δὲ ἡ πορφυρογέννητος σὺν 

τῷ ἀνδρὶ τῷ καίσαρι τῷ τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας ναῷ προσφεύγει, 

ἀποδιδράσκειν φάσχουσα μητρυιὰν χατ᾽ αὐτῆς μαιϊνομένην καὶ 

τὸν πρωτοσέθαστον" οἶκτον οὖν οὐ μόνον τῷ πατριάρχῃ ἐνε- 
ἐ - Ψ - 7 ᾽ ᾿ ᾿ ΧῚ ἢ -- 

ποίησς χαὶ τοῖς ὅσοι τοῦ βήματος, ἀλλὰ καὶ πλείστους ἐκ τοῦ 

δήμου οὕτω χατέκαμψεν, ὡς καὶ δαχρυρροεῖν ἐπ᾽ αὐτῇ, ἐν τῷ 

μέρει δὲ καὶ αὐτὴ διαδόσει στατήρων «αλχέων τὸ πτωχὸν 

“πλῆθος εἰς ἀποστασίαν ἠγρίαινε" καὶ προτεινομένης ἀμνηστίας 

ὧν ἑάλω δρῶσα χαχῶς, οὐδόλως ἠνείχετο, ἀλλὰ χρίσιν ἐζήτει 

τῶν ταύτης συνωμοτῶν χαὶ ἄνεσιν τῶν χαθείρξεων, τόν τε πρω- 

τοσέθαστον ἀποχωρῆσαι τῶν βασιλείων οἷα ζιζάνιον ἀναφυὲν 

χαὶ συμπνῖγον ὡς οσἴτον τὸν βασιλεύοντα - ἦν δὲ ταῦτα λέ- 

γουσα, ἅ μὴ πέρας λαθεῖν ἤμελλεν ἀπαιτοῦσα" καὶ δή ποτε 

τοῦ βασιλέως ἀπειλησαμένου τῇ χαϊσαρίσσῃ τὴν ἐκ τοῦ ναοῦ 

ἀφαίρεσιν, τῆς υητρὸς δὲ τούτου καὶ τοῦ πρωτοσεθάστ ου ἦν 

τοῦτο ὅλον, εἰ χαὶ βασιλεὺς ἠκούετο, αὐτὴ καὶ ἐξελθεῖν ἐκεῖ- 

θεν ἑχουσίως ἀντέφησεν " ἔνθεν τοι καὶ δεδοικυῖα, τάς τε πύλας 
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τοῦ ναοῦ καὶ πάσας εἰσόδους διαλαμόάνει φρουραῖς" ἀεὶ δ᾽ ἐ- 

πεχτεινομένη τοῖς χείροσι, καὶ συμμαχικὸν τάγμα ξενολογεῖ 

( Ἰταλιώτας γὰρ συνήθροισεν ὁπλομάχους καὶ θηρας χαὶ Ρω- 

υχίων ἐπεσπάσατο φάλαγγα ), καὶ τῶν πρὸς εἰρήνην αὐτῇ λε- 

γόντων οὐδενὸς ἐπεστρέφετο, μήτ᾽ αὐτὸν τὸν πατριάρχην ὑπο- 

στελλομένη, πατρικῶς ὑποτιθέμενον τὸ πραχτέον καὶ πρὸς ὀρ- 

γὴν ἐνίοτε ἐπιπλήττοντα. 

Πάσης μὲν οὖν πόλεως πλῆθος ἀλογίᾳ χαίρει χαὶ τὴν ἐπί 

τι ροπὴν ἐστὶ δυσμαχώτατον, τὸ δὲ τῆς Κωνσταντινουπόλεως φι- 

λοταραχώτατον μάλιστα, διὰ τοῦτο οὔτε λόγῳ χωρεῖ, οὔτε 

μετὰ προμηθείας οἷς ἂν ἐφορμήσειεν, ἀλλὰ πὴ υὲν πρὸς στά- 

σιν καὶ φήμῃ μόνῃ διεγειρόμενον, πυρός ἐστι δραστιχώτερον, 

χορεῦον οἷον χατὰ ξιφῶν, πῇ δὲ ψοφοδεὲς καὶ τὸν αὐχένα πα- 

ρέχον τῷ βουλομένῳ πατεῖν" εἰκότως οὖν ὡς ἀστασίχν ἤθους “ὶἱ (0)» 

νοσοῦν διαθέόληται. Ἦν οὖν τηνιχαῦτα ὁρᾶν κατὰ συλλόγους 
. ᾽ὔ Α Α , ,ὔ ΡῈ ΓῚ 7 

ἀθροιζομένους, τὴν μὲν πορφυρογέννητον Μαρίαν δῆθεν οἰχτεί- 

δοωμένους, καὶ ἀγαναχτοῦν- ροντας, τοῦ δὲ πρωτοσεδάστου χατα 
Ἁ “- [ ᾿ Α ᾽ ΄“- 

τὰς χατὰ τῆς τοῦ βασιλέως μητρὸς, Χαί ἐλευθεροστομοῦντας 

τὰ ἀπρεπῆ" κατὰ μικρὸν δὲ καὶ εἰς στάσιν παρεχινήθησαν᾿ 

οὕτω δὲ τὴν ἀρχὴν ἔσχε τὰ κατ᾽ αὐτήν. Τῶν ἱερέων τις εἰ- 

χόνα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἐπ᾽ ἀγορᾶς στήσας, καὶ ἄλλος ἄ- Ὁ 

ρᾳς σταυρὸν ἐπ᾽ ὦμων, καὶ ἕτερος σημαίαν ἱερὰν ἀνεγείρας τοὺς 

στασιαστὰς ἐπεσπάσατο᾽ οἱ δὲ τὸν μὲν βασιλέα εὐφήμουν, τὸν 

δὲ πρωτοσέδαστον χαὶ τὴν δέσποιναν χαθυπέῤαλλον ἀναθέμα- 
Π τ » ᾽ 5, ἀιὰ ᾿" , ,ὕ, ᾿ Φ 

τι, χαὶ τοῦτο ἔπραττον ἐς αὐτὸ τὸ λεγόμενον Μίλιον, καὶ εἰς 
Α ε Ἄ » “- ΕῚ Ά » , ε 5. Τα , 

τὸ Ἱπποδρόμιον, ἀφορῶντες εἰς τὰ ἀνάκτορα ὡς δ᾽ ἐφ᾽ ἡμέρας 
Α ᾽ ,ὔὕ Α ὃ ποις ι ,ὔ 

πολλὰς ἐγίνετο, τὸν ὁὀῆμον ἐξέμηνε χαὶ οἴκους λαμπροτάτους 

κατέσπασαν τῶν οἷς ὁ πρωτοσέθχστος καὶ ἡ δέσποινα φιλίως 

διέχειντο, καὶ τὰ ἔνδον τούτων διήρπασαν, σὺν ἄλλοις δὲ χαὶ 

τὺν τοῦ Παντεχνῆ Θεοδώρου, ἐπάρχου χαθεστηχότος τῆς Πό- 

λεως καὶ τὸ τῶν οἰχκειαχῶν διέποντος σέχρετον [, τῷ δικαιοδο-φ-. 
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τιχῷ τε θρόνῳ ἐμπρέποντος " καὶ αὐτὸς μὲν ἐξέφυγε τὸν θάνατον, 

τὰ δ᾽ ἐνόντα τούτῳ διχρπασάμενοι, οὐδὲ τῶν δημοσίων τόμων 
᾿ ᾿ ,ὔ ᾽ὔ ς ἂν ( , 

ἀπέσχοντο. Οἱ περὶ τὸν πρωτοσέθαστον τοίνυν ὁρῶντες ἄξει τὰ 

χείρω προδαίνοντα, σχέπτονται βουλὴν καθίσαντες ὅπως τὴν λύ. 

μὴν στήσωσι ταύτην᾽ χαὶ ἐπεὶ ἑώρων τὴν καισάρισσαν οὐδαμῶς 

μεθισταμένην τῶν οἰχείων βουλευμάτων, ἔγνωσαν διὰ πολέμου 

ἐπ᾽ ἐχείνην χωρεῖν χαὶ ἐξελάσαι τοῦ θείου νεώ συλλεγέντος 

τοίνων οὐχ ὀλίγον στρατεύματος, χαὶ πάντων εἰς ἕν συναθροι- 
᾿ ; 4, ,ὔ ς ΕΣ , " “» 

σθέντων στρατόπεδον, τὸ Μέγα παλάτιον, ὁ ἐπιτήδειος ἐζητεῖτο 

καιρὸς χαθ᾽ ὃν ἂν τοῖς ἐπὶ τοῦ ναοῦ ἐπίθωνται. Ἤδη δὲ χαὶ 

ἡ χαισάρισσα πολέμῳ διαχριθῆναι τὰ χατ᾽ αὐτὴν ἐθέλουσα ἡ- 

τοιμάσατο. Οὐχοῦν ὅσαι οἰκίαι κατὰ τὸν Αὐγουστεῶνα χατε- 

σπάσθησαν, χαὶ τῆς ἁψῖδος ἥτις χατὰ τὸ Μίλιον ἵσταται οἱ 
᾽ 4 ᾽ [ ᾽ - “ ᾽ν Ἷ, } Α 

ἀπ᾽ αὐτῆς ἀνήλθοσαν, τοῖς βχσιλιχοῖς ἀντιμαχησόμενοι, καὶ τὸν 

νεὼν δὲ, ὡς τοῦ ᾿Αλεξίου κατονομάζεται τῇ δὲ τοῦ Αὐγου- 

στεῶνος αὐλῇ προσήνωται, στρατιῶται εἰσελθόντες ἐφύλαττον. 

Αὐτοὶ μέντοι οἱ βασιλικοὶ καθ᾽ ἡμέραν δευτέραν, ἑδδόμην 

δὲ τοῦ Μαΐου τῆς πεντεχαιδεκάτης ἰνδιχτιῶνος, ἐκ τοῦ Μεγά- 

λου παλατίου πρωΐας ἔτι οὔσης ἐξελθόντες εἰσῆλθον τὰ πρῶ- 
» ἣν Ὁ ’ ς ’ὔ 3 ,ὔ κ᾿ Ἁ 

τα εἰς τὸν τοῦ Θεολόγου ἁγίου Ἰωάννου ναὸν, τὸ Διΐππιον, 

στρατιάρχην ἔχοντες ᾿Αρμένιόν τινα Σαδθδάτιον ὄνομα" ἔπειτα 

τοῦ τεμένους ἄνω γενόμενοι, ἠλάλαξαν ἄσημα" ὡς δὲ χαιρὸς 

ἦν τοῦ μάχεσθαι, περὶ τρίτην τῆς ἡμέρας ὥραν, οὐ μικρῶς 

τοῖς ἀπὸ τῆς ἁψῖδος τοῦ Μιλίου χαὶ τοῦ νεὼ τοῦ Κῦρ ᾿᾽Αλε- 

ξίου, τῆς καισαρίσσης ὁπλίταις ἔόλαπτον, ὡς σχηπτοὺς ἀφέν- 

τες χάτω τὰ βέλη ἀφ᾽ ὕψους μαχόμενοι: ἀλλὰ χαὶ ἄλλων τοῦ 

παλατίου ἐξιόντων χαὶ τοὺς στενωποὺς διαλαδόντων ὅσοι πρὸς 

τὸ μέγα τέμενος φέρουσιν, ὅ τε δῆμος τοῦ ἐπιδοηθεῖν τῇ και- 

σαρίσσῃ ἐπαύτατο, χαὶ οἱ ἀπὸ τοῦ Αὐγουστεῶνος τοῖς βασι- 

λιχοῖς συμπλεκόμενοι ὀλίγοι πρὸς πλείονας, κάμνοντες ἦσαν χαὶ 
» ,. φῳ ἐγ τ “ 6 ,ὔ . ΎΥ̓ ἐχλυόμενοι" ἕως μὲν οὖν σταθερᾶς μεσημορίας ἀμφιπαλὴς ἦν 
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μάχη" τῆς δ᾽ ἡμέρας ὑποληγούσης, περιφανὴς ἡ νίκη τοῖς -- 

ἐκ βασιλέως ἐπένευσε, χαὶ τοὺς ἐκ τοῦ ναοῦ ἔσω τοῦ Αὐγου- 

στεῶνος χατέχλεισαν. Τότε χαὶ οἱ ταῖς ἁψῖσι τοῦ Μιλίου ἐ- 

Ὄ 
ἑστῶτες χαὶ ἐχ τοῦ νεὼ τοῦ ᾿Αλεξίου μαχόμενοι πρὸς τρο- 

πὴν ἔολεψαν- χαὶ ὡς ἐπεχράτησε τῶν χωρῶν τούτων ὃ τοῦ 

βασιλέως στρατὸς, τὰς μὲν σημαίας τῶν ἁψίδων ἄνωθεν ἔττη- 
“- ᾽ “- δ ν “- σαν, τὰς δὲ πύλας τοῦ Αὐγουστεῶνος χατέοαλλον, καὶ τὸ τῆς 

χαισαρίσσης ὁπλιτιχὸν, οὐκ ἔτι ἀντιπίπτειν ἔχον͵ χατὰ μικρὸν 
ε Ἕ Α ᾿ Ε ὔ ᾽ “Ὁ, ᾿ “- “} ταδὶ 

ὑπέχλεπτε τὴν φυγὴν, βραχείας ἀρρωγῆς εὐμοιροῦν διά τε λί 

θων βολῆς χαὶ βελῶν ἀφέσεως κατά τε τὸν ἐν τοῖς κατηχουμε- 

νείοις ἀνδρῶνα τὸν Μάκρωνα, ὃς εἰς τὸν Αὐγουστεῶνα νένευχε 

χαὶ τὸν Θωμαΐτην αὐτόν τέλος δὲ οἱ ἐκ τοῦ νεὼ πιεζόμενοι, 

τὴν τοῦ Αὐγουστεῶνος αὐλὴν ἀπολιπόντες, εἰσίασι τὸ πρόναον, 

καθ᾽ ὃ δὴ ψηφίσι λεπταῖς ἀνεστήλωται ὃ τῶν ἀγγέλων ἀρχι- 

στράτηγος φύλαξ τοῦ ἱεροῦ. ᾿Εκ δὲ τούτου ἔστη καὶ τὰ τῆς 

μάχης ἀμφοτέρων, ὡς τῶν μὲν ὑποπτευόντων τοὺς στενωποὺς 

τοῦ ναοῦ, τῶν δὲ τῆς χαισαρίσσης μὴ ἰσχυόντων ὑπερπονεῖν. 
ε δὲ ὔ ὃ 7ὕ ᾿ὕ "᾽ τὰ ὀ « ὩΣ , 

Ο δὲ πατριάρχης δείσας μήπως ἔνδον τοῦ ἱεροῦ παρεισίω- 
ς ΄ ᾿ ΕΣ 7 ᾿ ; , 

σιν οἱ πολέμιοι χαὶ ἀθέμιτά τινα διαπραξάμενοι ληστεύσωσι 

χαὶ τὰ τοῦ νχοῦ ἀναθήματα, τὴν ἀρχιερατικὴν στολὴν ἐπεν- 
Α Α ϑ, τ Ἁ οὖν Ἁ Ε ,ὔ Ἷ ᾿ δὺς χαὶ τὸ θεῖον μετὰ χεῖρας λαδὼν εὐαγγέλιον, κάτεισιν εἰς 

τὸ πρόναον, ὃ χαὶ πρωτεχδικεῖόν φασιν, ἔνθα χαὶ οἱ τῆς και- 
7 ΄ ’ὔ 3 Α - - ς 

σαρίσσης συνήχθησαν φεύγοντες. Αλλὰ χαὶ ὃ χαῖσαρ περὶ ἑχὺ- 

τοῦ τε καὶ τῆς γαμετῆς πτοηθεὶς μὴ συλληφθεῖεν, τοὺς τὰς 

εἰσόδους τῆς ἐκχλησίας τηροῦντας ὁπλομάχους συγχαλέσας, χαὶ 

ὅσον περὶ αὐτὸν Λατινιχὸν δορυφοριχὸν [ καὶ ὅσον περὶ τὴν ὁμό-Φ: ϑί 
Ἁ ζυγα οἰκίδιον, τοὺς πάντας περὶ τοὺς ἑχατὸν καὶ πεντήχοντα, 

ἐπί τινος ἀναθάθρας στὰς περὶ τὸν Μάκρωνα ἔφησε τοιάδε: 

« Ἐχρῆν μὲν μὴ καθ᾿ ὁμοφύλων καὶ ὁμοπίστων, ἀλλὰ κατὰ 

τῶν ἐχθρῶν τοῦ σταυροῦ τὰς πολεμικὰς ταύτας στολὰς περι- 
ι Α ᾽ » 

βάλλεσθαι. ἐπεὶ δὲ οἱ ὡς οὐκ ἔδει τὰ τῆς βασίλείας σχῆπτρα 
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διέποντες, τοῦτο μὲν ἀφείλοντο, καὶ ἀναγχαστῶς τὰς ἡμετέ- 

ρᾶς λόγχας καθ᾽ ἑχυτῶν ἀχονήσαντες ἔχουσι, μὴ ἀγεννῶς ἐπι- 

στῶμεν ἐπερχομένοις͵ υηδ᾽ ὅτι ὁμόπιστοι χαὶ ὁμογενεῖς λογι- 

σώμεθα, ἀλλ᾽ ὡς πολεμίους θεοῦ πρότεοον, οὗ τὸ ἱερὸν ἀναι- 

δῶς εἰσέρχονται, ἔπειτα δὲ καὶ ἡμῶν ἐχθροὺς ἀμυνώμεθα "- πάν- 

τως δὲ τὰ τῆς ἀμύνης ἀνεύθυνα " οἷς γὰρ οὐδέν τι καχὸν πε- 

ποιήχκαμεν, χαὶ καθ᾽ ὧν οὐδόλως ὅπλα ἠράμεθα, οὗτοι ἀναι- 

σχύντως ὥρμησαν καθ᾽ ἡμῶν, διψῶντες τὸν ἡμέτερον θάνατον, 

καὶ προσφυγόντας τῷ θεῷ, ἐκ τοῦ νεὼ τούτου ἀποσπᾶν θέλου- 

σι, χρεὼν μὴ οὕτω ποιεῖν, ὅτι τε οὐδὲν ἐπεγκαλεῖν ἡμῖν ἔχου- 

σι, καὶ ὅτι τῆς ἐσχάτης ἀπονοίας ἐπιτιμᾷν ὅλως τοῖς εἰς θεὸν 

καταφεύγουσι: χαὶ μεσίτην τοῦτον προδαλλομένοις " οὔτς οὖν 

ὑφορᾷσθαι δέον, ὡς ἀνόσιον τὸ ὑπὲρ ἑαυτοῦ τινα μάχεσθαι, 

οὔτε τὸν μετὰ ξίφους ἐπιόντα καὶ ἀναιρεῖν ὁμογενὴ θέλοντα, 

᾿ἀπλῆγα δεῖ παριέναι, ἀλλ᾽ ἅπας καχῶς μοι διατιθέμενος, χρι- 
᾽ εἶ ΕῚ ΓΡῳῚ » ὔ 

γέσθω πολέμιος, χαὶ ὁ ἐπελθὼν ἀναιρεῖν, ἀναιρείσθω- ἡμῶν δὲ 
ΠΩ χαὶ τὸ θεῖον εἴσεται χάριν, εἰ τοῦ ἱεροῦ τοῦδε τοὺς μιαιφό- 

νους ἀποσοθήσομεν, ἢ καὶ κεχηνόσιν ὡς ὁρᾶτε χατὰ τῶν ἁ- 

γίων χαὶ διαρπάσαι ταῦτα προθυμουμένοις, αὐτοῖς ἀντιστῶμεν " 

εἰ γὰρ διέστελλον ἀνὰ μέσον βεῤθήλου καὶ ἱεροῦ, οὐκ ἂν τοῖς 

ἐνδοτέροις ἐπεπήδων τοῦ ἱεροῦ, τὸ νικᾷν ἔχοντες, οἱ δὲ οὕτως 

εἰσὶν ἀναιδέστατοι, ὡς οὐ μόνον σκυλεῦσαι φαντάζεσθαι τὰ ἡ- 

ὑμέτερα, ἀλλὰ χαὶ τὰ τοῦ ναοῦ προσλαθεῖν. ᾿Αλλ’ οὐ μὰ τὸν 

παγέντα σταυρῷ, καὶ τὴν λόγχην ταύτην, οὔκουν ἕξει τούτοις 

τὸ ἐγχείρημα πέρας, ἀλλὰ καὶ θεῷ τὰ οἰχεῖα διαφυλαχθήσε- 

ται, χαὶ ἡμεῖς ἐσόμεθα ἀπρονόμευτοι. ν 

Τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα εἰπὼν ὁ χκαῖσαρ, κάτεισιν εἰς τὸ πρό- 

ναον, ἔνθα ὁ φύλαξ ὁ ᾿Αρχιστράτηγος, καὶ οἱ περὶ αὐτὸν τού- 

τῷ παρείποντο ὡπλισμένοι ὡς ἄριστα, χἀχεῖσε εἰς τάξιν χα- 

ταστήσας αὐτοὺς χαὶ τῷ σταυρικῷ σημείῳ ἑαυτὸν ἐφοπλίσας, 
᾿ 

τῶν ἄλλων προεχπηδᾷ. Οἱ δ᾽ ἐν τῇ τοῦ Αὐγουστεῶνος αὐλῇ 
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πρὸς τὴν ὁρμὴν αὐτοῦ διαταραχθέντες, ἐξέτρεχον ἐκεῖθεν, ὅτε 

χαὶ πολλοὶ τούτων τραυματίαι γεγόνασιν, εἷς δέ τις χαὶ θνή- 

σχει τῷ ξίφει τρωθείς. Τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦδε ὁ καῖσαρ μὲν ἐπα- 

νεισιν ὅθεν ἐξώρμησεν, ὀΐ δ᾽ ἐκ τῶν τοῦ βασιλέως στρατιωτῶν 

οὐχέτι παρελθεῖν τὴν αὐλὴν ἐτόλμησαν. 

Ἤδη δὲ τῆς ἡμέρας χλινούσης, τοῦ πατριάρχου εἰς τὴν 

δέσποιναν τὸν ἑαυτοῦ παλατῖνον στείλαντος, καὶ τὴν θείαν 

διαπειλησαμένου ταύτῃ ὀργὴν, ἔπειτα δὲ χαὶ τὰς περὶ τῶν 

σπονδῶν τῆς καισαρίσσης διαμεμιηνυχότος φωνὰς, ἀφικνεῖται 

πρὸς λύσιν τῶν ἀμφιθόλων ὁ μέγας δοὺξ ᾿Ανδρόνιχος ὁ Κον- 

τοστέφανος, ὁ μέγας ἑταιρειάρχης Ἰωάννης ὁ Δούχας, χαὶ συ- 

χνοὶ ἕτεροι τό τε γένος ἐπίσημοι καὶ τοῖς ἀξιώμασι. Καὶ τό- 

τε μὲν νυχτὶ πεισθέντες τὸν ἀγῶνα διέλυσαν' τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ 

χαὶ αὖθις πρὸς πόλεμον ἡτοιμάζοντο. Τῶν δ᾽ αὐτῶν παραγε- 

νομένων ἀνδρῶν καὶ πίστεις δόντων τῇ καισαρίσσῃ καὶ τῷ ταύ- 

τῆς ἀνδρὶ, χαὶ ὅρκοις βεθαιωσάντων αὐτὰς ὡς οὐχ ἄν τι πά- 

θοιεν ἀηδὲς οὔτε πρὸς τοῦ ἀδελφοῦ χαὶ βασιλέως, ἢ τῆς δέ- 

σποίνης, ἢ τοῦ πρωτοσεθάστου, ἀλλὰ καὶ ἀμνηστίας δωρηθείσης 

χἀχείνοις οἵπερ εἰς συμμάχους αὐτῇ κατέστησαν, οὕτω τῆς 

δευτέρας ἀπέσχοντο συμπλοχῆς" καὶ οἱ μὲν ὑπεχώρησαν υξτὰ 
Ἂ 

τὸ τῶν ὅρχων πέρας καὶ τῶν σπονδῶν" [ νυχτὸς δ᾽ ἐπιστάσης, φ. 

ὃ χαῖσαρ καὶ ἡ γαμετὴ τούτου ἐξίχσι τοῦ ναοῦ καὶ ἀφικνοῦνται 

πρὸς τὸ Μέγα παλάτιον καθ᾽ ὅ τότε οἱ χρατοῦντες ηὐλίζοντο. 

Κατὰ δὲ τοῦ πατριόρχου Θεοδοσίου υλνιῶν ὁ πρωτοσεῦα- 

στὸς ὡς τοῖς αὐτοῦ θελήμασιν ἀνθισταμένου, χαὶ πρότερον μὲν 

χατ᾽ αὐτοῦ πολλοὺς τῶν ἀρχιερέων ἐπισυνίστησι χρυσίου δόσει 

χαὶ συμποσίοις διαφθείρας, καθαιρέσει τοῦτον χαὶ ἀπόντα ὑπέ- 

βαλεν, ὡς τὴν χαισάοισσαν κατὰ τοῦ βασιλέως ἐπαναστᾶσαν 

ἀντιλαμθανόμενον, χαὶ τάχ᾽ ἂν καὶ τοῦ πατριχρχικοῦ θρόνου 

τότε χατήγαγεν, εἰ μὴ ἡ χαισάρισσα ἀμφοτέραις ὃ δὴ λέγε- 

ται χερσὶ τούτου προΐστατο, χαὶ τὸν μὲν πρωτοσεθαστὸν ἀ- 

[ 

ϑ 
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πεῖργε τοῦ ἐγχειρήματος, τὸν δὲ πατριάρχην ἐφρούρει ἐπιμε- 
λῶς, μή πως ὑποχωρήσας ἑχυτὸν μὲν ἀπαλλάξῃ πραγμάτων 

ἐν τῷ καθ᾽ ἡσυχίαν ζὴν εἰς ἣν ἐδομήσατο μονὴν χατὰ τὴν Τε- 

ρέδινθον, ἑαυτῇ δὲ ἀπωλείας γένηται πρόξενος, εὐθὺς ἁρπαγη- 

σομένῃ ἐκ τοῦ ναοῦ. Τότε δὲ χαιρὸν εὑρὼν τῶν ἱερῶν ἀρχείων 

χαταδιδάζει καὶ τῇ τοῦ Παντεπόπτου περιορίζει μονῇ " πλεί- 

στας δὲ ὁδοὺς τεμὼν μετά τινῶν τῶν ἐχ τῆς συγκλήτου, ἀλ- 

λὰ δὴ χαὶ τῶν τῆς ἐχχλησίας ὅπως [εὐϊπροσωπότερον ἀποσληθείη 

ὁ ἱερὸς οὗτος ἀνὴρ, οὐκ ἔσχεν ἐπιτελῆ τὰ χατὰ σχοπὸν, διὰ 
τὸ μηδ᾽ ὁτιοῦν καθαιρέσει τοῦτον ὑπάγον ἐν τούτῳ εὑρίσχε- 

σθαι, ἀλλὰ χαὶ διὰ τὸ τὴν δέσποιναν χαὶ τοὺς πλείονας ἣ χαὶ 

πάντας σχεδὸν τοὺς ἐκ τοῦ βασιλικοῦ βήματος ὑπερθαλόντως 

τὸν ἄνδρα τιμᾷν. Οὐκοῦν ἐπευδοκεῖ καὶ αὐτὸς τῇ ἐς τὸ πα- 

τριαρχεῖον αὖθις ἐπανελεύσει αὐτοῦ. Προεπέμπετο τοίνυν ὁ πα- 

τριάρχης εἰς τὸ πατριαρχεῖον μεγαλοπρεπῶς ἀναγόμενος " οὕ- 

τω δὲ ἡ προπομπὴ μυρίανδρος ἦν, ὡς μόλις περὶ βαθεῖαν ἑἐ- 
σπέραν ἀπὸ τοῦ Παντεπόπτου ἐπαναζεῦξαι περὶ τὸν μέγαν νεὼν, 

ὑποφαινομένης ἡμέρας τῆς πορείας ἀρξάμενον" αἰσχύνη δ᾽ ἐκά- 

λυψς τοὺς ἀντιθέτους τούτῳ ἀρχιερεῖς, ὡς μὴ μόνον τὰς δη- 

μοσίας παρόδους ἐχτρέπεσθαι, ἀλλὰ καὶ τὸ θανεῖν ὑποθλέπε- 

σθαι. Καὶ ταῦτα μὲν εἶχεν οὕτως, 

Ὁ δ᾽ ̓ Ανδρόνικος παρὰ πολλῶν ὡς ἐρρέθη δὲ ἐπιστολῶν προσ- 

καλούμενος, τέλος χαὶ αὐτὴν τὴν θυγατέρα Μαρίαν πρὸς αὐ- 

τὸν ἀποδρᾶσαν ἔσχε τῶν κατὰ τὰ βασίλεια πραττομένων δι- 

δάσχαλον, χαὶ παραθερμανθεὶς οἷς παρ᾽ αὐτῆς ἤχουσε, τὴν μὲν 

τῶν Παφλαγόνων ἐᾷ, εἰς δὲ τὴν χατὰ Πόντον Ἡράκλειαν πα- 

ραγίνεται, κἀκεῖθεν προσωτέρω μεταχωρεῖ, ταῖς πολυτρόποις 

μεθοδίαις χαὶ τῷ σεσοφιστευμένῳ φρονήματι χαὶ ταῖς αἱμυ- 
λίαις ἐφέλχων πάντας οἷς ἂν ἐντύχοι χαὶ οἰχειούμενος. ᾿Αλλ’ 

οὐδ᾽ ὁ πρωτοσεθαστὸς ἐπὶ τούτοις ἠμέλει παντάπασιν, ἀλλὰ 
τοὺς πλείους τῶν εὐγενῶν αὐτοῦ ἐξηρτήσατο, χρώμενος μὲν 
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προτειχίσματι τῇ τοῦ βασιλέως μητρὶ" αὕτη γὰρ ὡς ἀπὸ μὴ- 

ρίνθου πάντας ἐφείλχετο" τὰ πλεῖστα μέντοι καὶ δωρεαῖς χα- 

τεχοίμιζε τοὺς ἀὀπαρεσχομένους ἐχείνου φέρϑιν τὰ δεύτερα" ὅ- 

θεν οὐδεὶς τῶν ἐπιταχθέντων ἀντιτάξασθαι ᾿Ανδρονίκῳ, πρὸς 

Αἰνδρόνιχον μετετάζατο, τὸν ἤδη λαμπρῶς τῆς τυραννίδος ἃ“ 

πτόμενον, ἀποθαλλόμενος τὸν πρωτοσεθαστόν. Ἥ τε οὖν λαμ- 

πρὰ τῶν Νικαέων πόλις οὐδόλως τῷ ᾿Ανδρονίχῳ προσέθετο, καὶ 

ὃ τὴν ταύτης ἐμπιστευθεὶς φυλακὴν Ιωάννης ὁ Δούχας, τοῖς 

γράμμασιν ᾿Ανδρονέχου ἀπαραχίνητος πάμπαν μεμένηκεν" ἀλ- 

λὰ καὶ ὁ μέγας δομέστικος ᾿Ιωάννης ὁ Κομνηνὸς τὴν τῶν Θρᾳ- 

χησίων διέπων ἐπαρχίαν, οὐ μόνον ἔους τὰ ὦτα πρὸς τὰ τοῦ 

Αἰ νδρονίχου ἐπάσματα, ἀλλὰ καὶ ὡς τύραννον αὐτὸν διοτώ- 

θαζεν. 

Ἐπεὶ δὲ τῇ Ταρσίᾳ ἤγγιζε, χαὶ τῶν περὶ τὴν Νικομήδους 

οἱ πλείονες αὐτῷ προσεχώρουν, στέλλεται χατ᾽ αὐτοῦ μετὰ δυ- 

νάμεως ἱχανῇὴς ὁ [Αγγϑλος ᾿Ανδρόνιχος, οὗπερ οἱ υἱοὶὲ Ἰσαά- 
ἀὶ 

χιος χαὶ ᾿Αλέξιος μετ᾽ ᾿Ανδρόνικον ἐδασίλευσαν " ὁ δὲ περὶ τὸν 

Χάρακα τὸ χωρίον πόλεμον συγχροτήσας ἡττᾶται λαμπρῶς, 
᾿ ΤᾺΝ , ΓΙ ἸΔΆ Ἑ Ω , ω ΠῈΣ δ. ἡ 
εχτομιαᾷ τινι συμμιζας αχρξίους στρατολογήσαντι γεωργους, [φ. δ᾽ 

χαὶ μοῖραν συνςπαγόμενον Παφλαγόνων στρατιωτῶν, Εἰς τὴν 
ὔ ᾿» ΟἾ Ἄν, τ ΐ ᾽ εἶ ᾿ ὩΣ ἡμα .“ 

Πόλιν τοίνυν μετὰ τὴν ἧτταν εἰσιὼν ἀπῃτεῖτο χαταθέσθαι ὅ- 

σά πρὸς τὰς κατὰ πόλεμον δαπάνας τούτῳ ἐδόθησαν’ ὁ δὲ 

βασανιζομένην ὁρῶν τὴν αὐτοῦ διάθεσιν, ὅτι φίλια φρονῶν ᾿Αν- 

δρονίχῳ, χειρόνως τὰ πράγματα διέθετο, ἅπερ εὐμαρήδειν ἐ- 

στάλη, παρορμώμενος παρὰ τῶν υἱῶν ἕξ ὄντων, ἐπεοάλετο μὲν 

τὸν οἰχεῖον οἶκον διακρατύνχι χαὶ χαϊασχευάζειν ἐπιτειχί- 
ΠῚ . 9 ᾿ Ν )ὕ ᾿ Ὁ » ρα. 

σματα, χατὰ τὸ ᾿Βξωχιόνιον διακείμενον, καὶ τῶν ἐκ τοῦ δή- 

μου τινὰς ἐπεσπᾶτο πρὸς σύναρσιν, λογισάμενος δὲ ὡς οὐκ ἂν 
ο, “ ῃ ΓυΣ δ ἁ Υ πὸ ΟῚ ν - ᾿ ὃξ σχοίη περιγενέσθαι, πρὸς φυγὴν ἀφορᾷ, καὶ τοὺς ὃξ παραλα- 

βὼν υἱοὺς καὶ τὴν γυναῖκα τοῦ οἴκου ἀπαγαγὼν, νηὸς ἐπι- 

βὰς, τῆς ἐς ᾿Ανδρόνιχον ἅπτεται. Ὁ δὲ προσιόντα τοῦτον ἰ- 
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δὼν, λέγεται εἰπεῖν « ἀποστελῶ τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προ- 

σώπου σου, ὃς κατασχευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου. » 

Θάρσος οὖν ἐπὶ τῇ τοῦ ἐξαδέλφου παρουσίᾳ λαθὼν ᾿Ανδρόνι- 

χὸς, χαίρειν ἐάσας τὰς πόλεις Νίκαιάν τε καὶ Νιχομήδειαν, 

πρὸς τὴν Κωνοταντίνου τὸν δρόμον συνέτεινς. 

Καὶ δὴ τοῖς Πευχίοις ἐναυλισάμενος ( τόπος δὲ ἐστι ταῦ- 

τὰ ἐν τοῖς ἄνω τῆς Χαλκηδόνος μέρεσι), χαὶ πυρὰ πολλὰ χαύ- 
ἐδ Δ ΑΣ δι σα ᾽ δό ν ἘῊ, ᾿ 

σας χατὰ τὴν νύχτα ἐχείνην ἐς δόχησιν στρατεύματος πλείο- 

νος, ἐχκρεμεῖς αὐτοῦ τοὺς Βυζαντίους ἔθετο. ὯΩδε μὲν οὖν ἐ- 
Ὑ: Α ᾿ Νὴ ᾿ , 

χὥρει τὰ κατὰ τὸν ᾿Ανδρόνιχον. 

ὋὉ δὲ πρωτοσεδαστὸς, μὴ ἔχων διὰ πεζῆς φάλαγγος ἀν- 
2 ἡ 4 “ 

τιτάξασθαι (ἤδη γὰρ οἱ μὲν μετέθαινον ταῖς γνώμαις χρυφιω- 

δῶς πρὸς ᾿Ανδρόνιχον, τοῖς δὲ ἀρχετὸν ἐλογίζετο πρὸς τὴν εἰς 

τὸν χρατοῦντα πίστιν τὸ ἐπ᾽ οἴκου χαθῆσθαι καὶ υτηδενὶ προ- 

στίθεσθαι τῶν μερῶν), διὰ ναυμαχίας ἐπειρᾶτο τὸν χίνδυνον 

ἀποχρούσασθαι" τριήρεις τοίνυν τὴν Προποντίδα ἐκάλυπτον, αἱ 
᾿ 7ὔ "» ς δὲ - Α , νυ ᾿ 

μὲν Ῥωμαίους ἔχουσαι, αἱ δὲ τῶν κατὰ πόλιν Λατίνων τοὺς 

μαχιμωτάτους οἷς καὶ τὰ χρήματα κατὰ ποταμοὺς ἐπεχέον- 

το" ἐπερὶ καὶ τούτοις θαρρῶν ἦν, ὥρμησς μὲν οὖν τοὺς πιστο- 

πχάτους αὐτῷ χαὶ κατὰ γένος προσήκοντας ἐπιστῆσαι τῷ στό- 

λῳ, τοῦ δὲ μεγάλου δουχὸς ἀντιπνεύσαντος, ἀναγχαστιχῶς τὴν 

βούλησιν μετατίθησι. Καὶ δὴ ὁ μέγας δοὺξ χύριος καθειστή- 
τ Ἂς Ν τς τς ; χει τοῦ στόλου παντὸς" συνῆσαν δὲ τούτῳ τῶν τοῦ πρωτο- 

τ σεθαστοῦ προσγενεῖς. Μετὰ βραχὺ δὲ καὶ πρέσθυς ἀπὸ τοῦ 

βασιλέως ἐς ᾿Ανδρόνικον στέλλεται τῆς Μεγάλης ἐκκλησίας διά- 

χονος ὁ Ξιφιλῖνος Γεώργιος, ὃς χαὶ εἰς ὄψιν τῷ τυράννῳ ἐλ- 

θὼν, τά τε γράμματα ἐνεχείρισε καὶ τὰ διαμηνυθέντα ἀπήγ- 

Ὑξειλεν - ἦσαν δὲ ταῦτα, δωρεῶν ἐπαγγελίαι μειζόνων, χαὶ ἀ- 

ξιωμάτων ὕψος, καὶ χάρις ἀπὸ τοῦ εἰρηνάρχου θεοῦ, ἀπο- 

στάντι τοῦ σχέμματος ἐξ οὗπερ ἐμφύλιοι γενήσονται πόλε- 

μοι͵ καὶ πρὸς τὰ πρότερον ἐπανήχοντι. Ὁ δὲ, τοῦ πρεσύευ- 
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τοῦ, ὥς φασι, τὴν πρεσθείαν ὑπονοθεύσαντος, τήν τε αἴτησιν 
ἀποπέμπεται, καὶ τὴν προσλαλιὰν ποιεῖται ὑπέρογχον, φήσας 

πρὸς ὀργὴν, ὡς εἰ τὸν ᾿Ανδρόνικον θέλουσιν ὑποστρέψαι, ὁ πρω- 
τοσεθαστὸς ἀποπεμφθήτω τῶν βασιλείων, καὶ δότω λόγους ὧν 

καχῶς διῴκησεν, ἡ δὲ τοῦ βασιλέως μήτηρ καθ᾽ ἑαυτὴν δια- 
γέτω τὴν τρίχα χειραμένη μοναχικχῶς, ὁ δὲ βασιλεὺς κατὰ τὴν 

πατρῴαν διαθήχην ἀρχέτω. 

᾿Αλλ οὔπω ἡμέραι πολλαὶ καὶ ὁ μέγας δοὺξ μεταχωρεῖ 
πρὸς ᾿Ανδρόνιχον τὰς Ρωμαϊκὰς τριήρεις συνεπαγόμενος, καὶ 

τοῦτο τὸ ἔργον τὸν μὲν τύραννον ᾿Ανδρόνικον ὑπὲρ ἄλλο τι ἐ- 

πῆρε, τὸν δὲ πρωτοσεθαστὸν καταδέθληχε τέλεον. Οἱ γὰρ ταῖς 
τῶν πραγμάτων μεταθολαῖς ἐπιχαίροντες, ἀνέδην τότε τὸν 
πρωτοσεθαστὸν ἐξουθένουν, καὶ τὸν ᾿Ανδρόνικον ἀπεθαύμαζον, 

χατὰ φατρίαν πρὸς αὐτὸν ἀπιόντες, χαὶ μετὰ χαρμονῆς ἐπα- 

νέστρεφον, ὡς εἰς τὰς χρυσᾶς ἀδομένας Ἔννας τοῦ τῆς ζωῆς 

αὐτῶν χρόνου φθάσαντος. [ Ἦσαν δὲ χαὶ οἱ ἐκ πρώτης ὄψεως φ- 
τὸν ἐν δέρματι προθάτου χεχρυμμένον λύκον γνωρίσαντες. 

᾿Επὶ τούτοις λύονται τῆς εἱρχτῆς οἱ τοῦ ᾿Ανδρονέκου παῖ- 

δες, ὁ ᾿Ιωάννης καὶ ὁ Μανουὴλ, οὺς καθεῖρξεν ὁ πρωτοσεθα- 

στός. ᾿Εγχλείονται δὲ οἱ τῆς τοῦ πρωτοσεθαστοῦ μερίδος καὶ 

συγγενείας, καὶ αὐτὸς δὲ συλληφθεὶς χατὰ τὰ ἀνάχτορα ἐφρου- 

βεῖτο: αὖθις δὲ τῶν βασιλείων περὶ μέσας νύκτας ἐξάγεται 

καὶ τοῖς κατὰ τὸ πατριαρχεῖον οἰχήμασιν, ὧν δομήτωρ ὁ πα- 

τριάρχης γέγονεν Μιχαὴλ, δίδοται μετὰ πλείονος καὶ ἀσφα- 

λεστέρας φρουρᾶς. Ὁ δὲ ἐδυσχέραινε μὲν ἐπὶ τούτοις, ἐπαθαΐ- 

νετο δὲ πλέον ὅτι μὴ ἐῶτο ὑπνώττειν. Ὁ δὲ πατριάρχης οἷ- 
φ ᾿ Α ) ΄-«- ͵ὕ 4 ν Μ᾿ 

χτείρων αὐτὸν, θεραπείας τε ἱκανῆς μετεδίδου χαὶ τὸ ἄχθος 

ἐκούφιζε, καὶ τοῖς φύλαξι παρήνει χαταλλήλως τῷ ἐχείνου γέ-᾿ 

νει προσφέρεσθαι. Ἡμερῶν δέ τινων διαγενομένων, ἑῷος ἀπά- 
γεται τοῦ νεὼ, ἵππῳ βραχυτάτῳ ἐπικαθήμενος, καὶ προοδεύου- 

3 ᾿ » “ σαν ἔχων σημαίαν ἐπὶ καλάμῳ ἠνεμωμένην, “καὶ παροινοῦμε- 
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νος οὕτω χάτεισι πρὸς τὴν θάλασσαν, καὶ ἁλιάδι ἐμοληθεὶς 

ἀπάγεται πρὸς ᾿Ανδρόνιχον, χἀχεῖ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξορύττε- 

ται, τῶν ἐν ὑπεροχαῖς συνελθόντων ὅσοι μετ᾽ ᾿Ανδρονίκου χαὲ 

χυρωσάντων αὐτῷ τὴν ποινήν. 

Ὁ μέντοι ᾿Ανδρόνικος ἔτι χατὰ τὴν Περαίαν διατρίοων, 

στείλας τριήρεις ὅσχι τοῦ μ3γάλου δουχὸς ὀπίσω ἠκολούθησαν, 

χάχ τῶν συναχολουθησάντων αὐτῷ στρατιώτας, πόλεμον συγ- 

χροτεῖ χατὰ τῶν ἐν τῇ Πόλει Λατίνων. Καὶ δὴ χαὶ τοῦ δή- 

μου ἀναθαρρήσαντος κατ᾽ αὐτῶν, ἐπίγειος καὶ θαλάττιος ἔρις 

φύεται" οἱ δὲ Λατῖνοι μὴ ἔχοντες ἀντιθαίνειν, ὡς εἶχον ἕκα- 

στος σώζειν ἑαυτοὺς ἔργον εἶχε, τὰς οἰκίας πλήρεις παντοδα- 

ποῦ πλούτου χαὶ πολλῶν ἀγαθῶν ἐάσαντες τοῖς βουλομένοις 

εἰς προνομήν" οὐδὲ γὰρ μένειν κατὰ χώραν ἐτόλμησαν, ἢ χα- 

τὰ Ῥωμαίων ἐπελθεῖν, ἢ τοὺς ἐπιόντας δέξασθαι. ᾿Εντεῦθεν οἱ 

μὲν κατὰ Πόλιν διχσπαρέντες ὡς ἔτυχεν, ἄλλοι προσιόντες οἴ- 

χοῖς μεγάλων, οἱ δὲ χαὶ τριήρεων ἐπιθάντες ἃς ἐπλήρουν ὁ- 

μόφυλοι, ἐξέφευγον τὸ θανεῖν ὅσοι δὲ συνελήφθησαν ἀπεσφά- 

γήῆσαν. Πάντες μέντοι τῶν προσόντων ἔπαθον στέρησιν αἱ δὲ 

τῶν δρχπετευσάντων Λατίνων νῆες τῶν τῆς Πόλεως ἀναχθεῖσαι 

λιμένων, τὸ λεῖπον μὲν τῆς ἡμέρας ἐκείνης ταῖς νήσοις διεοί- 

ὄχσαν, τῇ Πριγκίπῳ χαὶ τῇ Πρώτῃ καὶ ταῖς περὶ αὐτὰς, τὴν 

δ᾽ ἐπιοῦσαν τινὰ τῶν ἐν αὐταῖς ἱερῶν φροντιστηρίων πυρπολή- 

σασαι, ἐξῆραν ἐκεῖθεν, καὶ ὅπου χχτήγοντο πολλὰ τοῖς ἐκεῖ 

Ρωμαίοις ἐποίουν ἀπαίσιχ. 

Κατ' ἐκείνας τὰς ἡμέρας καὶ κομήτης ἐφάνη κατ᾽ οὐρανόν, 

ἀτεχνῶς ὑποδηλῶν τὸν ᾿Ανδρόνικον " ὄφεως γὰρ ὑπετύπου σχἧ- 
Α 

μα ἡμέραν δ᾽ ἐχείνην διαρχέσας χαθ᾽ ἣν ἐθεάθη χαὶ νύχτα τὴν 

ἐπιοῦσαν, ἀθέατος γέγονε τοῦ λοιποῦ. Καὶ ἱέραξ δὲ πολυετὴς 

ἀπὸ τῆς Ἕω πρὸς τὴν Μεγάλην ὥρμησεν ἐχχλησίαν, καὶ τὸν 

Θωμαΐτην εἰσιὼν, πολλοὺς θεατὰς χατὰ φήμην εἶχεν, ἦσαν δὲ 

χαὶ οἱ τοῦτον συλλαθεῖν τεχναζόμενοι" λώροις δὲ τοὺς πόδας 
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ἐδέδετο" ὁ δὲ ἐκεῖθεν ἀρθεὶς, χατέπτη εἰς τὸ Μέγα παλάτιον, 

χαὶ ἄνω τοῦ οἰχήματος χαθεσθεὶς ἐν ᾧ τοὺς τὴν βχσιλείαν 

ἄρτι παρχλαθόντας ἔθος ἐστὶν εὐφημεῖσθαι, μετὰ βραχὺ ἐπά- 

νεῖσι πάλιν πρὸς τὸν νεὼν. Καὶ τρίτον τὰ αὐτὰ ποιήσας, ὕ- 

στερον παρά του θηρεύεται χαὶ εἰσάγεται τῷ βασιλεῖ. Οἱ μὲν 

οὖν τῶν ταῦτα περισχοπούντων, συλληφθῆναι ἔφασχον τὸν 

Αὐἰνδρόνικον, καὶ δίκας δοῦναι ὧν ἔπραξεν οἱ δὲ τριετῇ τὴν 

ἀρχὴν αὐτοῦ ἐτεχμιχίροντο, καὶ τελευταῖον φρουρὰν καὶ ποδο- 

χάχας χαθυποδέχεσθαι. 

Πολλῶν δὲ ἤδη, ἤ μᾶλλον πάντων ἐς τὸν ᾿Ανδρόνικον δια- 

περχιουμένων, λοίσθιος ἔρχεται πρὸς αὐτὸν καὶ ὁ πατριάρχης 

Θεοδόσιος μετὰ τῶν ἐλλογίμων τοῦ βήματος - ὁ μὲν οὖν εἰς 
τὴν ἑαυτοῦ ἐγγίζει σχηνὴν, ὁ δὲ τὸν μέγαν ἀρχιερέα ἐνωτι- 

σάμενος, ἔξεισι πρὸς ὑπάντησιν, στολὴν ἠμφιξσμένος σχιστὴν 

ἰοδάφινον ἐς γούνατα καὶ γλουτοὺς χαταθαίνουσαν, χαὶ καλύπ- 

τρᾶν μέλαιναν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν περιχείμενος, καὶ πρὸ τῶν τοῦ 

ἵππου τούτου ποδῶν βαλὼν ἑχυτὸν ἔχειτο τεταμένος - μετὰ 

ὑικρὸν δ᾽ ἀνίσταται, χαὶ τῶν ἐχείνου ποδῶν ἐφάπτεται, σωτῆρα 

τοῦ βασιλέως ἀποχαλῶν, χαὶ ζηλωτὴν τοῦ χαλοῦ, χαὶ τῆς 

ἀληθείχς ὑπέομαγον,) χαὶ τῷ γρυσῷ τὴν Ὑλῷσσαν Ἰωάννη ἀν- θείας ὑπέρμαχον, ] Ὁ χρυσῷ τὴν γλῶσ Ἢ ἄν-φ. 
θάμιλλον. Ὁ δὲ τότε πρῶτον ᾿Ανδρόνικον θεασάμενος, ἐπεὶ ἐ- 

νέρλεψε τούτῳ περιεργότερον, χαὶ τὸ βλέμμα καὶ τὸ φρόνημα 

χαὶ τὸ ἦθος αὐτοῦ χατενόησε, καὶ τὴν τῆς ἡλιχίας ἀναδρομὴν 

ἐθεάσατο, ταλανίσας τοὺς τοιοῦτον ἄνδρα ἐισοικισαμένους ἐπὶ 

χαχῷ ἑαυτῶν, ἀχοῇ μέν φησιν, ἤχουόν σου τὸ πρότερον, νῦν 

δὲ καὶ ἑώρακα χαὶ σαφῶς ἔγνωχα " χαὶ αὖ πάλιν τὸ τοῦ Δαυΐδ 

εἴρηχε;: χαθάπερ ἠχούσαμεν, οὕτω χαὶ εἴδομεν. ᾿Αλλ᾽ οὐκ ἔ- 

λαθεν ἡ τῶν ρημάτων διπλόη τὸν πολύμ᾽ητιν ὄντως ᾿Ανδρό- 

νιχον, διὸ χαὶ, ἴδε, φησὶ, βαθὺς ᾿Αρμένιος, ( ἐπεὶ καὶ τὸ πα- 

πρῷον γένος ἐξ ᾿Αρμενίων ἕλκειν ἐλέγετο )" τοῦτο δὲ καὶ ἄλ- 

λοτε ἐπέσχωψεν ἐς αὐτὸν ᾿Ανδρόνιχος, ὅτε ὁ μὲν, εἰς αὐτὸν ἀφι- 
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κομένῳ τῷ πατριάρχῃ, ἄχθεσθαι, ἔλεγεν, ὡς μόνος ἀπὸ πάν- 

τῶν χηδεμὼν ἀπολειφθεὶς τοῦ βασιλέως μηδενὸς αὐτῷ ἄλλου 

συγχάμνοντος, μηδὲ τῆς αὐτοῦ ἁγιότητος, χαὶ ταῦτα τοῦ βα- 

᾿σιλέως χαὶ πατρὸς Μανουὴλ ἐς αὐτὸν ἀναθεμένου τὸν υἱὸν χαὶ 

βασιλέα ᾿Αλέξιον" ὁ δ᾽ ἔφησε πρὸς ᾿Ανδρόνιχον, ἀποφροντίσαι 

πάλαι τὸν βασιλέα, ἐξ ὅτου περ αὐτὸς ᾿Ανδρόνιχος τὴν βα- 
σιλίδα πόλιν εἰσῆλθε χαὶ τὰ κοινὰ διαχειρίζει πράγματα" πρὸς 
ἅπερ ἐουθριάφας ᾿Ανδρόνικος ἤρετο τὸν πατριάρχην τί ἐστὶ τὸ 

ἀποφροντίσαι, (τὸν μὴ συνιέντα πλαττόμενος)" ὁ δὲ μὴ θέ- 

λων ἐχμαίνειν τὸν θῆρα, οὐ πρὸς ὅν ἐρρήθη νοῦν τὸ ρηθὲν ἐ- 

πέφερε τὴν ἐξήγησιν, ἀλλὰ μηκέτι, ἔφησε, φροντίζειν τοῦ βα- 

σιλέως, διὰ τὸ τοὺς κανόνας μὲν καὶ τὸ γῆρας μὴ ἐγχωρεῖν 

αὐτῷ τοῖς χατὰ χόσμον συμπλέχεσθαι πράγμασι, τὸ δὲ πλέον, 

αὐτὸν τὸν ᾿Ανδρόνικον αὐτάρχη εἶναι πρὸς τὸ τὸν βασιλέα 

παιδοχομεῖν. 
Τῶν μέντοι χατὰ τὰ βασίλεια οὕτω διῳχημένων, ὡς ᾿Αν- 

δρόνικος ὑπέθετο τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ χαὶ τοῖς φίλοις, καὶ οἵ τῶν 

χαθ᾽ αἷμα χειωμένων τῷ βασιλεῖ, ἀνέγχλητον εἶχον ἐκ βχσι- 

λέως τὸ προσιέναι ᾿Ανδρονίχῳ, καὶ τοῖς ἐκείνου ὑπείχειν βουλή- 

ὑχσιν. Ὀψὲ δὴ καὶ αὐτὸς ᾿Ανδρόνιχος ἐκ τῆς Δαμᾶλεως εἰσι- 

ὧν τριήρη, καὶ τὸ τοῦ Δαυΐδ ἐπειπὼν, ᾿Επίστρεψον, ψυχή μου, 

εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, ὅτι Κύριος εὐηργέτησέ σε, τῷ βασιλεῖ 

᾿Α᾽λεξίῳ χαὶ τῇ τούτου μητρὶ Ξένῃ συμμίγνυσιν, ἐξιοῦσι τῶν 

ἐν τῇ Πόλει βασιλείων κατὰ βούλησιν ᾿Ανδρονίχκου, καὶ μετα- 

σχηνωσαμινοις εἰς τοὺς ἐν τῷ Φιλοπάτῳ βασιλιχοὺς οἴκους, οἵ 

τοῦ Μαγγάνη κατονομάζονται" καὶ τῷ μὲν βασιλεῖ βαθεῖαν 

ἀπονέμει προσκύνησιν, χαὶ τῶν ἐχείνου προκυλινδεῖται ποδῶν, 

ὡς εἰώθει χοψάμενος, καὶ δάκρυα τῶν βλεφάρων χαταχεάμενος͵ 

τῇ δὲ μητρὶ Ξένῃ βραχεῖαν ἀπονείμας προσαγορείαν, χαὶ ταύ- 

τὴν ὑπεροψίας χαὶ μίσους ἐνδειχτιχὴν, μετὰ βραχὺ ἐκεῖθεν με- 

θίσταται χαὶ πρὸς τὴν ηὐτρεπισμένην αὐτῷ σχηνὴν ἀφικνεῖται, 
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᾿ ᾽ ἔχων περὶ αὐτὸν ἐνσχηνώτους πάντα εὐγενῆ χαὶ περίδοξον. Ὅτε 

χαί τις ἀνὴρ προσαίτης, τὰς τῶν πλουσίων θύρας ἐχτρίδων 

χαὶ οὕτω ποριζόμενης τὴν τροφὴν, περὶ τὴν τοῦ ᾿Ανδρονίκου 

σκηνὴν ἀωρὶ τῶν νυχτῶν ἑάλω ἀναστρεφόμενος" καὶ τὰ μὲν 

πρῶτα ὡς γοητείαις χεχρημένος ὑπὸ τῶν θεραπόντων ᾿Ανδρο- 

νίκου εὐθύνεται, εἶτα χαὶ τῷ δήμῳ τῆς Πόλεως ἐχδίδοται" οἱ 

δὲ ἀνεξςε ἔγχτως φρυγάνοις τὸν ἄθλιον χαταχαίουσι. 

Μετὰ δ᾽ ἡμέρας ἔσχεν ἔρον ᾿Ανδρόνιχας τὴν Κωνσταντινού- 

παλιν εἰσελθεῖν " ὅθεν χαὶ χατὰ τὴν μονὴν τοῦ Παντοχράτορος 

ἀφικόμενος, χαὶ ποῦ τέθαπται ὁ τοῦ Μανϑυὴλ νεχρὸς ἐρωτή- 

σας, καὶ ἐπιστὰς τῷ μνήματι, πιχρῶς ἐπεδάχουσε, καὶ λίαν πε- 

ριπαθῶς ὠὡλοφύρετο, ὡς καὶ πολλοὺς τῶν παρεστώτων, μὴ τὸ 

χρυψίνουν εἰδότας αὐτοῦ, φάναι, ὦ τοῦ θαύματος, πῶς ἐφίλει 

τὸν προσγενῆ ἄναχτα! τινῶν δὲ τῶν ἐκ τοῦ γένους ἀποσπών- 

τῶν αὐτὸν τῆς φοροῦ, καὶ ἀρχούντως λεγόντων τεθρηνηχέναι, 

οὐ καθυπεῖξεν, ἀλλ᾽ αἰτήσας καὶ ἔτι μιχρὸν ἐνδοθῆναι αὐτῷ, 

τὰς χεῖρας ὡς πρὸς ἱκεσίαν σχηματίσας, καὶ διάρας πρὸς τὸν 

τάφον τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ τὰ χείλη κινῶν [, φωνὴν δ᾽ οὐδα-φ 

υῶς ἀφιοὶς ἐς ὦτα ἐξιχναυμένην, διάλεξίν τινα λαθραίαν πε- 

ποίητο᾽ τοῖς μὲν οὖν πλείστοις ἐπῳδή τις βαρθαρικὴ ΔΕΛΟΥΝ 

στο τὰ λεχθέντα - ἦσαν δὲ οἵ ἐπιχερτομξῖν ᾿Ανδρόνιχον ἔφα- 

σχον τῷ βασιλεῖ Μανουήλ: ἔχω ας τὸν διώχτην χαὶ πολλὰς 

ἐμαὶ πλάνας προξενήσαντα᾽ καὶ σὲ μὲν ὁ τάφος οὗτος αυνέ- 
ξει, ἐγὼ δὲ τὸ σὸν μετϑλεύσομαι γένος. 

Ἔχ δὲ τούτου, πάντα οἶκον περιφανῆ περιϊὼν, ὡς οἱ πᾶπ- 

ροδεύᾳαντες, ἐχρῆτο τοῖς κοινοῖς πράγμασιν ὡς αὐτῷ ἀρεστόν. 

Τῷ μὲν βασιλεῖ ᾿Αλεξίῳ χυνηγεσίοις ἐνδιδοὺς προσανέχϑειν με- 

τὰ τῶν φυλάχων οὕς αὐτῷ ἐπέστησεν, οὐ μόνον τὴν εἴσοδον 

αὐταῦ καὶ τὴν ἔξοδον ἐφορῶντας, ἀλλὰ μηδένα τῶν ἁπάντων 

ἐῶντας μόνῳ ἀλη εβὰν αὐτῷ. ἱἙαυτὸν δὲ ὅλως ἐπιδιδοὺς 

με ίμναις, οὐχ ὅπως ἄν εὐτυχῶς πράττοι τὰ Ρωμαίων, ἀλλὰ 
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πῶς αὐτῷ κατὰ νοῦν χωρήσει τὰ πάντα, ἀφελεῖ δὲ τῶν βα- 

σιλείων πάντα σὐμόουλον ἀγαθὸν καὶ χατὰ χεῖρα γενναῖον ὕ- 

ποόπτον ἐχείνῳ, χαὶ πρὸς ἀρχὴν ἐπιτήδειον. ᾿Αμειδόμιενος δὲ 

τῆς πρὸς αὐτὸν εὐνοίας τοὺς Πχφλαγόνας χαὶ πάντας τοὺς 

συνεφαψαμένους αὐτῷ τῆς ἀποστασίας, ἀξιώμασι τούτους ἐτί- 

μησὲ χαὶ δωρεαῖς φιλοτίμοις ἐδεξιώσατο" χαὶ τὰ λαμπρὰ τῶν 

ἀξιωμάτων καὶ τὰ τῶν ὀφφικίων μεγαλοπρεπῆ ὡς ἐδόχει τού- 

τῳ μεϊατιθεὶς, ἐπί τισι μὲν ἐχυτοῦ παῖδας ἐπέστησεν, ἄλλοις 

δ᾽ ὑπεξῆρεν ἑτέρους, οἵ ὄπισθεν αὐτοῦ ἐπορεύθησαν. 

Οἱ μὲν τοίνυν τῶν ἐπιδήμων ἀνδρῶν ἀπηλαύνοντο οἴκου 

καὶ πατρίδος καὶ τῶν φιλτάτων αὐτῶν, οἱ δὲ εἰρχταῖς καὶ δὲ- 

σμοῖς διδηροῖς παρεδίδοντο- ἄλλοι τοῦ τῶν ὀφθαλμῶν φωτὸς 

ἀπεστέρηντο, αἰτίαν ἄλλην οὐχ ἐγχαλούμιενοι, ἀλλὰ τὸ εἶναι 

τῶν εὐπατριδῶν καὶ γενναίων καὶ εὐδοκιμῆσαι χατὰ πολεμίων, 

χαὶ ἀγαθὴν ἔχέιν φήμην παρὸ πολλοῖς, ἤ τι ἕτερον φέρειν ἐ- 

παινετὸν, εἶτε μὴν παλαιᾶς μιχρᾶς λύπης διασῶζον ἐμπύρευμα, 

Ηἶν οὖν τόξε πολλὰ τὰ ἀνιαβά " ἡ δὲ πρὸς ἀλλήλους καὶ τῶν 

πάνυ γνηδιωτάτων ἀπιστία, τὸ ἔτι δεινὸν ἀφόρητον ἦν" οὐ 

μόνον γὰρ ἀδελφὸς παῤεώρα ὁμαίμονα, καὶ πατὴῤ υἱὸν, ἄ" οὗ-. 

πως ἤρεσκεν ᾿Ανδρονίχῳ, ἀλλὰ καὶ τοῦ γένδυς δυνεκρότουν ἀκ 

πτώλειχν, εἰδὶ δ᾽ οἵ χαὶ Ἀατεμήνυον τοὺς οἰκείους ὡς τὰ παῤὰ 

τοῦ ᾿Ανδρονίκου χλευάζοντας, ἢ ὡς προσχεϊμένους τῷ χληρο- 

νόμῳ βασιλεῖ χαὶ τὸν ᾿Ανδρόνιχκον ἀποδτρεφομένους, Πολλοὶ δὲ 

χαὶ κατηγοροῦντο ἐν τῷ χατηγορεῖν, χαὶ ἐλέγχοντες ἀπηλέγ» 

χοντο, καὶ εἶχεν τούτους κἀκείνους μία φρουρά" καὶ πιστοῦταί 

μοι τὸν λόγον ὁ Κανξαχουζηνὸς ᾿Ιωάννης, παίων πυγμαῖς ἐχτο- 

μίαν χινὰ Τζίξαν καλούμενον, καὶ τοὺς ὀδόντας ἐχριζῶν ὅτι 

πεφώραται περὶ τῶν χοινῶν συμφορῶν διαλεχθεὶς ᾿Αλεξίῳ τῷ 

βασιλεῖ, παραχρῆμα δὲ καὶ αὐτὸς συλλαμρανόμενος καὶ ἐξομ.- 

ματούμενος, ὅτι προδαγορείαν ἔπεμψε διά τινος δεσμοφύλακος 

τῷ γυναικαδέλφῳ, δεσμώτῃ ὄντι, Κωνσταντίνῳ τῷ ᾿Αγγέλῳ. 
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Οὐ μόνον δ᾽ οἱ τῆς ἐναντίας μερίδος ᾿Ανδρονίκῳ ἔπασχον τὰ 

οἰκτρότατα, ἀλλὰ καὶ περὶ τοὺς οἰκείους θεράποντας πικχρό- 

τατος ἦν" ἐφ᾽ ᾧ καὶ οὕς θὲς ἐτίμα, καὶ καλοῖς ἐφιλοφρονεῖτο, 

τούτοις ἐπὴγε τὰ χείριστα σήμερον. Ἧν δὲ καὶ ἐπὶ τῆς αὐ- 
τῆς ἡμέρας ὁρᾷν τὸν αὐτὸν στεφανούμενόν τε καὶ καρατομού- 

μδνον, εὐλογούμενόν τε χαὶ ὑθριζόμενον. 

Ὃ δ᾽ αὐτὸς ᾿Ανδρόνιχος ἤδετο, χαὶ θανασίμους χεραννύειν 

ἐπίστασθαι χύλιχας, καὶ πρώτην πειοαθῆναι τούτων τὴν χαι- 

σάρισσαν Μαρίαν, τὴν πρώτως καὶ παρὰ πάντας τὴν τοῦ ᾿Αν- 

δρονίκου χάθοδον ἐπισπεύσχσαν" ὑποφθαρῆναι γὰρ χρησταῖς ὑ- 

ποσχέσεσιν ἐχτομίαν τινα Περυγιονίτην ( 510) λεγόμενον, καὲὶ 

διὰ τούτου ἐγχεθῆναι ταύτῃ τὸ φάρμαχον. Οὐ πολὺς ὁ ἐν 

μέσῳ καιρὸς χαὶ τῇ γυναικὶ χαὶ ὁ ταύτης σύζυγος καῖσαρ ἐ- 

πηκολούθησεν - ἀλλ᾽ οὐδ᾽ οὗτος ἐλέγετο φυσιχῶς τελευτᾶν. 

Βουληθεὶς δὲ τὸ ἐκ τῆς ἀνεψιᾶς Θεοδώρας θυγάτριον, τὴν 

Εἰρήνην, εἰς γάμον προσαρμόσαι ᾿Αλεξίῳ, ὅν ἡ Κομνηνὴ Θεο- 

δώρα τῷ βασιλεῖ ἐγέννησε ΔΙανουὴλ, βιολίον ἐξέθετο λαχωνί- 

ζον, τοῦτο ὑποσημηνάμενος διὰ μέλανος χάτωθεν τῷ οἰχείῳ 

ὀνόματι, πρὸς τὴν ἱερὰν σύνοδον ἐπὶ κοινῆς ἀχροάσεως καὶ 
, Νἣδρ Υ Α φῳ ,ὔ ε ἤν ἐς ᾽ 

σχέψεως δίδωσιν [ἦν δὲ τῶν γραφομένων ἁ νοῦς, εἰ συγχω-φ. 

ρήσεται προοῆναι συνάλλαγμα γαμιχὸν, βραχὺ ὑποφαῖνον τὸ 

ἄσεμινον, γενησόμενον δ᾽ ὅμως εἰς ἕνωσιν τῆς ἑῴας καὶ ἑἐτπε- 

ρίου λήξεως, καὶ ἀνάρρυαιν αἰχ μαλώτων, καὶ χορηγὸν πλείστων 

ἑτέρων συμφερόντων χοινῆ. Τοῦτο τὸ γράμμα τήν τε σύνοδον 

διετάραξε, χαὶ τοὺς τῆς συγκλήτου ὅσοι περὶ τὸ κρίνειν εἰς 

μέρη διέστησξε" χρήμασι γὰρ οἱ πλεῖστοι διαφθαρέντες καὶ τι- 

μῶν ἀναδάσεαιν, ἐπευδόχουν, ὡς οὐκ ὥφελον, οἷα μὴ χκεχωλυ- 
,ὔ “- , ΓΟ τὶ ,ὔ -“«᾽ὐ δ “ ἢ μένῳ τῷ γάμῳ" οἱ δὲ θρασύτεροι τῶν δικαστῶν, καὶ οἱ φιλο- 

λόχρυσοι τῶν τῆς συνόδου. χαὶ θεοκάπηλοι, οὐδὲ συγγένειαν 

ἐπισύρεσθαι διετείνοντο τὰ συναφθησόμενα πρόσωπα, διὰ τὸ ἐξ 

ἀθεμίτων ἑνώσεων ἀμφότερα γεγενῆσθαι" ἕτεροι δὲ υηδ᾽ ἄκροις 
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ὠσὶ παραδεχόμενοι τὰ παρὰ τούτων λεγόμενα, μὴ συγχωροῦν- 

τες τὴν πρᾶξιν ὡς ἀθεμιτογαμίαν, ἀντέπιπτον γενναιότερον " 

ἦσαν δὲ οἱ τὴν καλλίστην ταύτην γνώμην ἐχφέροντες βοαχεῖς 

ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν ἐντρόφων τοῦ βήματος, καί τινες 

εὐσύνοπτοι τῶν τῆς συγχλήτου βουλῆς" καὶ αὐτοὺς δὲ ὁ τοῦ 

πατριάρχου ζῆλος ἐπισυνίστη, μὴ ἐῶν ἑτεροζυγεῖν, χαὶ οὐδὲν 

οὐδόλως, τῆς γνώμης ταύτης αὐτὸν παρεσάλευσεν. ᾿Αμέλει καὶ 

ὃ ἁγιώτατος πατριάρχης ἰδὼν ὡς οὐδὲν ὠφελεῖ, νικᾷ δὲ μᾶλ- 

λον τὰ χείρονα, τοῦ πατριαρχείου ἀπανίσταται, καὶ πρὸς τὴν 

νῆσον ἀφικνεῖται Τερέθινθον. ὋὉ δὲ ᾿Ανδρόνιχος εὐτυχίαν τὴν 

αὐτοῦ δεξάμενος ὑποχώρησιν, τό τε συνάλλαγμα ἐξεπέρανε, 

τῶν γάμων ἀναδείξας εὐλογητὴν τὸν ἀρχιποίμενα τῶν Βουλ- 

γάρων, ἐπιδημοῦντα τότε τῇ Κωνσταντινουπόλει, χαὶ περὶ τοῦ 

διαδεξομένου τὸν πατριαρχικὸν θρόνον σκέπτεται" καὶ ἐπιχρί- 

νεται ᾿Ανδρονίκῳ εἰς προεδρίαν ὁ Καματηρὸς Βασίλειος, ἤ, ὡς 

ἐλέγετο, αὐτὸς ᾿Ανδρόνιχον ἐφειλκύσατο οἷς μόνος ἐξ ἁπάν- 
͵ὔ ᾽ 

τῶν ᾿Ανδρονίκῳ ἐγγράφως συνέθετο ἐχεῖνα διαπράττεσθαι ἀρ- 

χιερατεύων ὅσα φιλητὰ ᾿Ανδρονίκῳ, κἄν εἴησαν πάντη ἀθέμιτα, 

κἀκεῖνα πάλιν ἀποσείεσθαι ὅσα οὐχ ἡδύνει ᾿Ανδρόνικον. 

Οὐ μόνον δὲ τὰ κατὰ Πόλιν οὕτως ἐνόσουν, ἀλλὰ χαὶ τὰ 
ἔξω χειρύνως ἔπασχον. Ὁ γὰρ τοῦ ᾿Ικονίου σουλτάνος, ὅν ἐ- 

δειλία ἄναχτα Μανουὴλ μαθὼν ἐξ ἀνθρώπων γενέσθαι͵ τήν τε 

Σωζόπολιν πολέμου νόμῳ κατέσχε, καὶ τὰς κύκλῳ κωμοπόλεις 

ληϊσάμενος ὑφ᾽ ἑαυτὸν ἐποιήσατο" χαὶ τὴν ᾿Αττάλειαν πόλιν 

χρονίᾳ πολιορχίᾳ ἐκάκωσε, καὶ τὸ Κοτυάειον ἐξεπόρθησε, καὶ 
ἑτέρας πολλὰς χώρας παρεστήσατο. 

Καὶ ὁ μέγας δὲ δομέστικος Ἰωάννης Κομνηνὸς ὁ Βατάτζης, 

ἀνὴρ πολλὰς πολλάχις νίχας χαὶ τρόπαια κατὰ Περσῶν ἐνστη- 

σάμενος, τῇ Φιλαδελφείᾳ ἐνδιατρίύων, ἀντεφέρετο τῷ ᾿Ανδρο- 
νίκῳ, καὶ ἀπειλοῦντι δεινὰ, ἀντηπείλεν δεινότερα, καὶ ὑύριζό- 
μενος ὡς τυραννίδος ἐπιχειρῶν, τῷ ἤδη τετυραννηχότι ἀντε- 
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πετίμχ τε χαὶ ἐπέπληττεν. Ὅθεν χαὶ ἐμφυλίων στάσεων αἱ 

χατὰ τὴν ᾿Ασίαν ἔγεμον πόλεις. Καὶ ᾿Ανδρόνιχος ὁπλίζε: κα- 

τὰ τοῦ Βατάτζῃη, τὸν Λαπαρδᾶν ᾿Ανδρόνιχον, ἄνδρα βραχὺν μὲν 
᾿Ὶ τὸ δέμας, δραστήριον δὲ τὰ πολέμια, οὐκ ὀλίγον αὐτῷ στρα- 

τὸν παραδούς. Ὃ δὲ Κομνηνὸς Ἰωάννης νόσῳ τότε συνεχόμενος, 

περί που τὴν Φιλαδελφέων πόλιν τὴν αὐτοῦ σχηνὴν ἔχων, ἀν-- 

τιτάττει τῷ Λαπαρδᾷ τοὺς υἱοὺς, τόν τε Μανουὴλ καὶ τὸν 

Αὐλέξιον" τοῦ δὲ πολέμου συχνὰς μεταλαδόντος τροπὰς, ὡς ἔθος, 

χαὶ πολλῶν ἀναιρουμένων ἐξ ἑχατέρων, περίλυπος ἦν ὁ Βατά- 

τζης τῇ νόσῳ στυγνάζων ὡς ἐπὶ κλίνης χαταδαλούσῃ, ὅτε δευ- 

χνύειν ἔδει ἥν τρέφει περὶ τὰ πολεμικὰ γενναιότητα, ἔτι δὲ 

χαὶ πιστοῦσθαι τοῖς ἔργοις πρὸς οἷον ἀνταγωνιστὴν ἀντιφέρεται 

ὃ βαθυγέρων ᾿Ανδρόνιχος, πράγμασι δὲ δειχνὺς ὡς προθυμία χαὶ 

νεχροὺς ἀνίστησιν, αἴρειν αὐτὸν ἐπὶ χλίνης προτρέπεται χαὲὶ 

στῆσαι φέροντας ἐν λόφῳ, ὅθεν ὁρατὰ τούτῳ τὰ χατὰ πόλε- 

μον. Οὗ δὴ γεγονότος, καὶ τὴν στρατιὰν χατὰ τὸ δοχοῦν αὐὖ- 
ἈΨΡΙ; 

τῷ τάξαι χελεύσαντος [, ἡ νίκη περιφανῶς πρὸς τὸ ἐχείνου με- φ, 
' 

Ἧ τέπιπτε στράτευμα, τὸ δὲ τοῦ Λαπαρδᾷ τὰ νῶτα μεταθαλὸν, 
9 ᾿ -" » ᾿ ᾽ 4 Ν ε , 

ἐπὶ πλεῖστον ἦν διωχόμενον καὶ χτεινόμενον. Μετὰ δ᾽ ἡμέρας 

τοῦ Βχατάτζη τὸ ζὴν χαταστρέψαντος, οἱ Φιλαδελφεῖς ἐπὶ αὐὖ- 

τῷ ὀλολύξαντες πάντες, προσχωρεῖν ἐγνώχεισαν ᾿Ανδρονίχῳ, καὶ 

ἐς τὴν βασιλεύουσαν ἀπελθόντες πόλιν, χαὶ τὸν ᾿Ανδρόνικον 

θεραπεύοντες χατὰ τοῦ Βατάτζη χαὶ τῶν ἐχείνου υἱῶν λόγους 

ἐκίνουν δεινοὺς περιδομθοῦντες χαὶ ἀγυιὰς χαὶ ἀνάχτορα" ἐφ᾽ 

ᾧ καὶ οἱ υἱοὶ ἐκείνου δείσαντες μὴ προδοθεῖεν ᾿Ανδρονίκῳ, με- 

ταθαίνουσιν ἐκεῖθεν χαὶ τῷ τοῦ Ἰχονίου σουλτάνῳ προσέρχον- 

ται, οἵ χαὶ ἐξ ὧν ὕστερον ἔπαθον, ἔδειξαν μὴ ἐξεῖναι τὰς πά- 
ς ρ. 7 « 4 ἐς 3. 914 , » Ὁ 

γᾶς ὑπεροῆναί τινα ἅς ἡ ἄνωθεν ἐξέτεινε πρόνοιχ. Δυσχερά- 

ναντες γὰρ ἐπὶ τῇ τοῦ σουλτάνου διατριοῇ ὡς οὐχ ἀμύνειν 

τοὺς ἐχθροὺς ἐκείνοις ἐθέλοντος, εἰς Σικελίαν ἀπαίρειν χεχρέ- 

χασι χαὶ δὴ νηὸς ἐπιθάντες χαὶ οὐρίῳ χρησάμενοι πνεύματι τὸ 
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Κρητικὸν διαπλωΐζονται πέλαγος" κατὰ τοῦτο δὲ τοῦ πνεύ- 

ατος ἀντιστάντος, καὶ σὴ βουλόμενοι τῇ Κρήτῃ χαταίρουσι, 

καὶ γνωσθέντες συλλαμδάνονται καὶ τῷ τῆς Κρήτης φορολόγῳ 

χαταμηνύδνται" ὁ δὲ ἤθελε υὲν τοὺς ἄνδρας ἐχσῶσαχι χαὶ ἀθλα- 

᾿βεῖς ἐκπέμψαι, οὐκ ἔχων δ᾽ ὅπως περανεῖ τὰ χατὰ σχοπὸν (χα- 

ταφανεῖς γὰρ ἤδη τοῖς πᾶσιν ἐγένοντο), δῆλα τίθησιν ᾿Ανδρο- 

νίχῳ τὰ κατ᾿ αὐτούς ὁ δὲ ταῖς τῶν ἀνθρώπων χόραις ἀχορέ- 

στως ἐπιχαθήμενος, τοῦ φωτὸς τούτους ἀποστερεῖ. 

Τότε δ᾽ οὖν ᾿Ανδρόνικος θείαν ἐπισχοπὴν τὸν τοῦ Βατά- 

τζη ἡγησάμενος θάνατον, στεφθῆναι αὐτοχράτορα εἰσηγεῖται 

τὸν βασιλέα ᾿Αλέξιον. Καὶ δὴ ἐπὶ τῶν ὥμων ἄρας αὐτὸν, χαὶ 

μετὰ δακρύων ἀναχομίσας εἰς τὸν τῆς Μεγάλης ἐκκλησίας ἄμ.- 

βωνα, χαὶ πάλιν ἐχεῖθεν χατενεγχὼν ἐπὶ πολλοῖς μάρτυσιν, ἔ- 

δοξε φιλοστοργότερος εἶναι πατρὸς. 
Πάντας δ᾽ ἐχποδὼν θέσθαι προθυμηθεὶς διεξῆγεν ὡς ἤθελε 

τὰ τῆς βασιλείας πράγματα, τῶν ὅλων χύριος καταστάς. Καὶ 

πρῶτα τὴν τοῦ βασιλέως μητέρα, τοῦ παιδὸς χαὶ βασιλέως ἀ- 

ποστῆσαι βουλόμιενος, τὸν ὑπονοστοῦντα ἐπλάττετο, φάσκων ἀν- 

τιχαθίστασθαι ταύτην αὐτῷ πρὸς πᾶσαν πρᾶξιν συμφέρουσαν 

τῷ χοινῷ, χαὶ τὸν δῆμον εἰς τὸς κατ᾽ αὐτοῦ ὕόρεις παρέθηγεν, 

ὡς πολλάκις εἰς τὸ πατριαρχεῖον ἐλθόντα ἀφαρπᾶσαι τὸν πα- 

τριάρχην Θεοδόσιον δὲ ὑπομνήματος εὐδοκῆσαι τὴν ἐκ μέσου 
ταύτης καὶ τῶν βασιλείων ὑποχώρησιν, τάχα δ᾽ ἂν χαὶ τῶν 

γενείων αὐτοῦ ἐπελάδετο, εἰ μὴ χαχτένευσς πρὸς τὰ παρ ᾿Αν- 

δρονίχου αἰτούμενα, ἐπὶ τὸ ρᾷον διατιθεὶς τὴν τοῦ κινδύνου 

σφοδρότητα. Κινδυνεῦσαι δὲ μικροῦ καὶ περὶ τὸ ζῆν ἐδέησε 
χἀχ τῶν τοῦ βήλου χριτῶν τὸν Τορνίχην Δημήτριον, τὸν Μο- 

ναστηριώτην Αέοντα, χαὶ Κωνσταντῖνον τὸν Πατρηνὸν, οὔπω 

προσθεμένους τῷ ᾿Ανδρονίχῳ χαὶ δουλογρχφηθέντας αὐτῷ " ἀ- 

παιτούμενοι γὰρ εἰπεῖν περὶ τὰ χατὰ τῆς δεσποίνης εἰσαγό- 

μενα τὸ δοκοῦν αὐτοῖς, ἔφασαν πρώτως ἐθέλειν μαθεῖν εἰ κα- 
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τὰ τὸν ὁρισμὸν τοῦ βασιλέως γίνονται τὰ πραττόμενα" καὶ ὃ 

Αὐ νδρόνιχος ὡς βέλει τῷ λόγῳ βληθεὶς, Οὗτοι εἰσὶν, ἔφησεν, 

οἱ τὸν πρωτοσεύαστὸν ἐνάγοντες τὰ ἄτοπα δρᾷν" συλλάθετε 

αὐτούς. Ὁ δὲ δῆμος τῶν χλαμύδων τούτων λαδόμενοι, τῇδε 

κἀκεῖσε μετὰ ὕόρεως περιέφερον" ἀλλὰ χαὶ οἱ πελεχυφόροι τὰ 

ξίφη χατήνεγχον τῶν ἀνδρῶν ὡς πλήξοντες, καὶ μόλις ἐχφυ- 

γεῖν τὸ θανεῖν αὐτοὺς ἐξεγένετο. 

Τοῦτο δ᾽ ἀγύσας ᾿Ανδρόνικος, τοῖς μεγιστᾶσιν ἔπειτα ἐπε- 

φύη " οἱ δὲ ὡς οὐκ ἀνεκτὰ ταῦτα ὑφορώμενοι, πίστεις δόντε; 

ἀλλήλοις χαὶ λαθόντες, καὶ ὅρκοις τὴν ὁμόνοιαν χρατυνάμενοι, 

θάνατον τῷ ᾿Ανδρονίχῳ ἐσχεύαζον" ἦσαν δ᾽ οὗτοι ᾿Ανδρόνικος 

ὁ υἱὸς τοῦ ᾿Αγγέλου Κωνσταντίνου, ὁ μέγας δοὺξ ὁ Κοντο- 

στέφανος ᾿Ανδρόνικος, καὶ οἱ τούτων υἱοὶ ἑχκαίδεκα ὄντες πάν- 

τες ἀχμαῖοι, ὁ τοῦ δρόμου λογοθέτης Βασίλειος ὁ Καματηρὸς, 

χαὶ πολλοὶ ἕτεροι χατὰ γένος αὐτοῖς συναπτόμενοι |. ̓ Αλλ᾽ 

οὐκ ἔλαθε τὸν ᾿Ανδρόνιχον" διὸ χαὶ ὁ κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ᾿Αγ- 
γέλου ὁρμήσας, ἐχεῖνον μὲν φυγάδα μετὰ τῶν υἱῶν τίθησιν, 

ἀχατίῳ περιτυχόντα καὶ τούτῳ ἐμδάντας χαὶ οὕτω διαφυγόν- 

τας τὸν κίνδυνον. Τὸν δέ γε Κοντοστέφανον συλλαδὼν καὶ 

τέσσαρας τῶν παίδων, καὶ τὸν Καματηρὸν Βασίλειον πάντας 

ἐξουματοῖ, ἀλλὰ καὶ ὅσους ἄλλου: κατὰ φήμην ψιλὴν ἤκουσε 

χοινωνῆσαι τούτοις τοῦ σχέμματος . 

Οὕτω τοίνυν θύσας καὶ ἀπολέσας οὕς πρὸ πολλοῦ χρατῆ- 

σαι ἤθελε μὲν, ἀνεθάλλετο δὲ, τινὰς δὲ χαὶ δεσμωτηοίοις πα- 

ραδοὺς, καὶ ὑπερορίᾳ καταδικάσας ἑτέρους, τὸν τῆ: δεσποί- 

νης ἐπέσπευδε θάνατον, διὸ καὶ προδοσίας χρίνει τὴν δέσποι- 

νᾶν, ὡς τὸν ἐπ᾽ ἀδελφῇ γαμόθρὸν, τὸν ρῆγχ Οὐγγρίας τὸν Βε- 

λᾶν, πορθεῖν τὰ κατὰ Βρανίτζοσαν χαὶ βελέγραδα γραφαῖς ἐν- 

ἄγουσαν. Δέχεται τοίνυν αὐτὴν εἱρκτὴ στενωτάτη περὶ τὴν 

τοῦ ἁγίου Διομήδους μονὴν, ἔνθα χαὶ παρὰ τῶν φυλάκων ὑ- 

βριζομένη, χαὶ λιμῷ καὶ δίψει τετρυχωμένη, τὴν σφαγὴν διη- 
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νεχῶς ἐφαντάζετο. Καιρὸς οὔπω πολὺς, καὶ ὅτι τοῖς ζῶσι σύν- 

ἐστιν αὕτη δυσχεραίνων ᾿Ανδρόνικος, ἀθροίζει κατ' αὐτῆς πά- 

λιν τοὺς ἀνοσίου; δικαστὰς, ὧν ἡ δεξιὰ, δεξιὰ ἀδικίας, καὶ 

προτείνας ἐρώτησιν ποία τις ποινὴ ἐπίκειται πρὸς τῶν νόμων 

᾿ποῖς προδόταις τῶν πόλε ὶ δ ἱ ἀχούσας, ὡς θά ς τοῖς προόόταις τῶν πόλεων χαὶ γωρῶν, καὶ ἀχουσας, ὡς θάνατος, 

ἦν τὸ ἐκ τούτου χατὰ τῆς ἀνάσσης ἄσχετος τὴν ὁρμὴν. Χάρτης 

οὖν ἐπισημαίνεται παρὰ τοῦ παιδὸς καὶ βασιλέως, θανάτου ταύ- 

τὴν ἀποφαινόμενος ἔνοχον" ἐκλέγονται τοίνυν ὑπουργοὶ πρὸς τὸ 

ἔργον, ὁ τοῦ ᾿Ανδρονίχου πρωτότοχος υἱὸς Μανουὴλ, χαὶ ὁ σε- 

βαστὸς Γεώργιος ὁ τοῦ ᾿Ανδρονίχου γυναικάδελφος" ἄμφω δὲ 

ἀπεπήδησαν, χαὶ πρὸς μόνην τὴν ἐπιλογὴν δυσχεράναντες, χαὶ 

τὸ τοῦ βασιλέως ἐξεφαύλισαν πρόσταγμα, εἰπόντες, μήτε πρό- 

τέρον τῇ ἀναιρέσει τῆς βασιλίδος συνευδοχῆσαι, καὶ νῦν πολ- 

λῷ πλέον μὴ ἀνέξεσθαι τοῦ μιάσματος. Ὁ δὲ ᾿Ανδρόνιχος ὡς 

σχηπτῷ τοῖς λόγοις βληθεὶς, τάς τε τοῦ γενείου τρίχας πυ- 

χνὰ περιείλησς τοῖς δακτύλοις, καὶ πῦρ τῶν ὀμμάτων βλέπων, 

ἑχυτὸν ἐταλάνισεν ὅτι μὴ εἶχε τούτους αἱμοχαρεῖς κατ᾽ αὐ- 

τόν. Τότε μὲν οὖν τῆς ὁρμῆς ἀναχοπεὶς, ὑπερέθετο τὴν ἀ- 

ναίρεσιν- μετὰ δὲ βραχείας ἡμέρας διὰ πνιγμονῆς τὴν τάλαι- 

ναν ὑπεξάγει τοῦ ζῇν, τοῦ Τριψύχου Κωνσταντίνου ὑπουργή- 

σαντος, ὃς μέγας ἑταιρειάρχης τετίμητο, καὶ τοῦ Πτερυγιχο- 

νίτου ἐκτομίου. Καὶ τὴν μὲν εἶχεν ἡ ἐκεῖ που ἀχτὴ κατα- 

χωσθεῖσαν" ὁ δ᾽ ᾿Ανδρόνιχος ἐπεσκίρτα τούτοις, ὡς ἐκτριθομέ- 

νου τοῦ γένους τοῦ Μανουήλ. 

Ἐνστάντος δὲ τοῦ σεπτεμύρίου μηνὸς, τῆς δευτέρας" ἰνδι- 

χτιῶνος, τοῦ ἑξαχκισχιλιοστοῦ ἑξακοσιοστοῦ ἐννενηχοστοῦ ἔτους, 

ἐπιθάλλει τῇ ἀναρρήσει. Οὐκοῦν οἱ τῆς συμμορίας τοῦ ᾿᾽᾿Αν- 

δροονίχου, κατὰ γνώμην αὐτοῦ, λόγον τῷ συνεδρίῳ προέτειναν 

περὶ τῆς τῶν Βιθυνῶν ἐπαναστάσεως χαὶ τῆς ἐντὸς τῆς Νι- 

χαίας παραδοχῆς τοῦ ᾿Ισααχίου τοῦ ἐξ ᾿Αγγέλων καὶ Θεοδώ- 

ρου τοῦ Κανταχουζηνοῦ, ἀλλὰ καὶ ὅσα καχουργοῦσιν οἱ Πρου- 
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σαεῖς εἰσοιχισάμενοι Θεόδωρον τὸν [Αγγελον, καὶ τὰ ὅμοια τοῦς 

Νιχαεῦσι φρονήσαντες, τούτοις πᾶσιν ἐπήνεγχαν, οὐδεμία τις ἔ- 

σται θεραπεία, εἰ μὴ βασιλεύσει ᾿Ανδρόνιχος, καὶ ὁ πολύπει- 
ρος γέρων συναυτοχράτωρ χατασταθῇ τῷ νεάζοντε βασιλεῖ, 

Ταῦτα οἱ τοῦ ᾿Ανδρονίκου εἰρηκότες θεράποντες, τοὺς περιε- 

στῶτας εἶχον πάντας ὁμοφώνως ἀναδοῶντας, πάλαι καὶ αὐ- 

τοῖς εἶναι τοῦτο δὶ ἐφέσεως, καὶ μηχέτι χαιρὸν εἶναι ἀναθο- 

λῆς. ᾿Αμέλει καὶ τῆς εὐφημίας κατάῤχοντάι : ̓Αλεξίου χαὶ ᾿Αν- 

δρονίκου ϑεγάλων βασιλέων καὶ αὐτοχρατόρων Ῥωμαίων τῶν 

Κομνηνῶν πολλὰ τὰ ἔτη ! Διαδοθέντος δὲ τοῦ χαλοῦ τοῦδε 

πράγματος τοῖς ἐν τῇ Πόλει, τὰ πλήθη συνείλεχτο ἐχ παν- 

τὸς γένους καὶ τέχνης πάσης χαὶ ἡλιχίχς τῆς συνδρομῆς γ8- 

νομένης, ὅτε χαί τις τῶν τοῦ βήλου χριτῶν εἰς τὸ τοῦ ἐπὶ 

τῶν δεήσεων ὀφφίκιον ἀναδὰς, ὡς θεράπων τοῦ ᾿Ανδρονίκου, 

χαὶ ἄλλος δέ τις πρωτονοτάριος, τῆς κατὰ τὴν ἀνάρρησιν ᾿Αν- 

δρονίχου φήμης διαδοθείσης, ὥσπερ ἑνὶ πνεύματι καταλαθόν- 

τες | ὅπου τάδε ἐπράττετο, (ὁ τοῦ Μιχαλίτζη δὲ λεγόμιενοςϑ' 8 

οἶκος ἦν), τὰ τῶν χεφχλῶν ἐξενεγχόντες καλύμματα, καὶ τῶν 

χατὰ νώτου χεχυμένων λευκῶν ἐκ λίνου λαθόμιενοι, (περιπτά- 

ρια δὲ λέγονται τὰ τοιάὸς τῶν χεφαλῶν χαλύμματα), ἔττρο- 

φον ὡς σφαίρας ταῦτα, χοροστατοῦντες χαὶ τῆς τότε τελετῆς 

προεζάρχοντες, πρὸς μέλος ρυθμίζοντες τὴν φωνὴν, χεῖράς τε 
εὐ 

χροτοῦντες, χαὶ τὼ πόδε σαλεύοντες ὡς ὀῤχούμιενοι. 
ν 

Φ δ “ 

Τοῦ δ᾽ ̓ Ανδρονίχου χαταθάντος ἀπὸ τοῦ τυραννείου εἰς τὸ 

ἐν Βλαχέρναις βασίλειον, ὃς Πολύτιμος λέγεται, ἐφίσταται καὶ 

ὃ βασιλεὺς ᾿Αλέξιος, καὶ τὸν ᾿Ανδρόνιχον καταλχοὼν ὡς βασι- 
- }] » -»ὦὉ ᾽ λέα παρὰ παντὸς εὐφημούμενον, καὶ τοῖς τϑλουμένοις ἐπευδο- 

χήσας, κἂν μὴ ἠδούλοτο, ἐχολάχδυς χαὶ αὐτὸς τὸ γερόντιον, 

ἐπεγείρων εἰς τὸ συναυτοχρατορεῖν. Τὸ δὲ τῆς ᾿Ανδρονίχου 

φατρίας ἀμφοτέραις λαθόντες εἰς τὴν χλίνην ἐχάθισαν, ἐφ᾽ ἧς 
Α »» 

ὁ βασιλεὺς καθήμενος ἦν ἄλλοι δὲ τὸ ἐπὶ τῆς χεφαλῆς ἀνθ- 



ΣΥΝΟΨΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ, 392 

λόμενοι μέλαν, πυρσὴν αὐτῷ καλύπτραν περιέθεντο, καὶ στο- 
λὴν βχσιλιχὴν ἐνέδυσαν ἕτεροι. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ, ἐπὶ τῆς Με- 

Ἱάλης ἐχχλησίχς τῆς τῶν βασιλέων ἀναρρήσεως ἀρξαμένης γί- 
νεσθαι, πρότερος ἀνηγορεύετο ὁ ᾿Ανδρόνικος, ὁ δ᾽ ̓ Αλέξιος δεύ- 

σερος" χαὶ ἡ πρόφασις εὐπρεπὴς, ὡς οὐ δέον τὸν ἀφήλικα τοῦ 

γεραροῦ προαναγορεύεσθαι. Ἐπεὶ δὲ καὶ εἰς τὸ θεῖον ἀνάκτο- 
ῥονἀφίχετο στεφθησόμενος, τότε πρῶτον ὥφθη διαχυθεὶς χαὶ 
τὴν ἐπὶ τὸ χρεῖττον τῶν πραγμάτων ἀλλοίωσιν ὑποσχόμενος. 

Ηἶἦν δὲ ταῦτα, ἀπάτη πρόδηλος, καὶ τὸ τοῦ προσώπου ἱλαρὸν 

συσχιάζον τὴν ἔνδοθεν ἀγριότητα. Εἰσελθὼν δὲ τὸ ἱερὸν, χαὶ 

τελεσθεὶς ὁπόσα τοῖς στεφομένοις ἄναξιν εἴθισται, πρόσεισι καὶ 

τῶν ἀχράντων ἁγιασμῶν υὑξτασχεῖν, χαὶ ἐν τῷ προσεγγίζειν 

πιεῖν τοῦ ζῳοποιοῦ αἵματος, τὰς χεῖρας διάρας ὡς πρὸς τὸ 

ποτήριον, ἐπόμνυσι, πάντων ἐφεστώτων καὶ ἀχροωμένων ὁπό- 

σους τὸ ἱερὸν συνεῖχεν ἄδυτον, μὴ δὶ ἕτερόν τι τὴν βασι- 

λείαν δέξασθαι, ἀλλ᾽ ἢ ὡς βουλόμενος βοηθῆσαι τούτῳ καὶ τῷ 

χράτει αὐτοῦ, (τὸν συνεστῶτα βασιλέα καὶ ἀνεψιὸν δείξας ᾿Α- 
λέξιον). ᾿Εξιὼν δὲ τοῦ ἱεροῦ μετὰ δορυφορίας μάλιστα λαμ- 

προτέρας, διελθὼν τὸν ἐν τῇ Χαλκῇ νεὼν τοῦ σωτῆρος Χρι- 

στοῦ, τὴν πορείαν ἐπέτεινεν, οὐχ ἐμθραδύνων ὡς ἔθος τοῖς θριαμ- 

βεύουσιν αὐτοχράτορσι. 

Γενόμενος δὲ κατὰ τὸ Μέγα παλάτιον, καὶ ἐφ᾽ ἱκαναῖς ἡ- 

μέραις θύσας τὰ ἀναγορευτήρια, τὴν φίλιον ἀθροίζει βουλὴν 

τὴν ἐχείνῳ συμπράττουσαν τὰ ἀνόσια" οἱ δὲ τὸ Ὁμηρικὸν 

προσφωνήσαντες, 

οὐκ ἀγαθὸν πολυχοιρανίη, εἷς κοίρανος ἔστω, 

εἷς βασιλεὺς, 

ψηφίζονται ἰδιωτεῦσαι τὸν βασιλέα ᾿Αλέξιον. ᾿Αλλ' οὔπω τοῦ- 

τὸ τῇ πολιτείᾳ ἐγνώριστο, καὶ χρίμα θανάτου κατὰ τοῦ βα- 

σιλέως παρὰ τῆς φατρίας ἐξάγεται ταύτης τῆς πονηρᾶς" χαὶ 

γυχτὸς ἐπεισπεσόντων αὐτοῦ τοῦ “Αγιοχριστοφορίτου Στεφά- 
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νου χαὶ τοῦ Τριψύχου Κωνσοταντίνου, καί τινος Δαδιορηνοῦ 
Θεοδώρου, τὴν διὰ τόξου νευρᾶς δέχεται πνιγμονὴν. ᾿Αρθεὶς 

δὲ ὁ νεχρὸς καὶ ἀχθεὶς πρὸς ᾿Ανδρόνικον, κατὰ τοῦ χενεῶ- 

νος τύπτεται τῷ ἐχείνου ποδὶ, καὶ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς μὴη- 

τρὸς αὐτοῦ λοιδορηθέντων, τοῦ μὲν ὡς ἐπηρεαστοῦ καὶ ἐ- 

πιόρχου, τῆς δὲ ὡς γυναίου ἑταιρικοῦ. Εἶτα τιτρᾶται τὸ οὖς, 

καὶ ραφίδος διελαθείσης, κηροῦ τε ταύτῃ περιπλασθείσης, τῷ 

Αὐνδρονίχου ἐνσημαίνεται δαχτυλίῳ καὶ τὸ μὲν λοιπὸν σῶμα 

χαταδικάζεται ριφῆναι βυθῷ, ἡ δὲ κεφαλὴ ἀποτμιηθεῖσα πά- 

λιν εἰσαχθῆναι τῷ ᾿Ανδρονίκῳ χαὶ τέλος εἰληφότος τοῦ ἐπι- 

τάγματος, ἡ μὲν ἐν παραδύστῳ χατὰ τὴν λεγομένην Κατα- 

βατὴν ἀπορρίπτεται, τὸ δὲ σχῆνος μολιοδίνῳ κεράμῳ συστα- 

λὲν, τῇ θαλάττῃ ἐχδίδοται, τῆς ἁλιάδος ἣ τὸν φόρτον τοῦ- 
τὸν ἀνεῖχε δυσὶν ἀναγομένης ἐνδόξοις ἀνδράσι μετὰ κυμόάλων 

τε χαὶ δῶν. 

Καὶ οὕτω μὲν ἐξ ἀνθρώπων ὁ βασιλεὺς ᾿Αλέξιος ἐγεγόνει, 

ζήσας ὑὲν ἔτη περὶ τὰ πεντεκαίδεκα, τρία δ᾽ ἐχ τούτων ἄρ- 

ξας, τὰ μὲν πρῶτα ὑπὸ μητρὶ τὴν 1 ἀρχὴν διεξαγούσῃ, εἶτα 

ὑπὸ τυράννων τῶν πραγμάτων ἐπειλημμένων, τοῦ πρωτοσεύα- 

στοῦ, καὶ τοῦ ᾿Ανδρονίχου. ' 

Τούτου δὲ οὕτως ἐχποδὼν οἰκτρῶς γενομένου, ἁρμόζεται 

ἡ τούτου μνηστὴ Αννα πρὸς συμθίωσιν ᾿Ανδρονίκῳ, θυγάτηρ 

οὖσα τοῦ τὴν ἀρχὴν τῶν Φράγγων διέποντος. 

Ἐπὶ δὲ τούτοις αἰτεῖται χάριν ᾿Ανδρόνικος τὸν πατριάρ- 

χὴν Βασίλειον χαὶ τὴν τότε σύνοδον" ἡ δὲ ἦν, τὸ λυθῆναι τοῦ 

ὅρχου ᾿Ανδρόνιχον ὅν εἶχεν ἐπομοσάμενος τῷ βασιλεῖ Μανουὴλ 

χαὶ τῷ ἐχείνου παιδὶ, χαὶ τοὺς ἄλλους ὅσοι ὅρκων παραδάται 

ἐγένοντο, Καὶ οἱ μὲν τόμους ἐξέθεντο, δὶ ὧν καὶ τὴν λύσιν 

τῆς ἐπιορχίας ἐδίδοσαν" ὁ δ᾽ ̓ Ανδρόνικος ἀμοιθὴν παρέσχε τού- 

τοῖς τὴν τῶν τότε αἰτηθέντων, ἅ χαὶ ράδια ἦσαν καὶ εὔλυτα, 

ἀποπεράτωσιν, ἀλλὰ καὶ τὸ συνεδρεύειν τούτους ἐκείνῳ σχιμ- 

“Ὁ9 
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πόδων παρατιθεμένων τῷ βασιλείῳ βήματι, ὅπερ οὐχ ἐπὶ συχ- 

γαῖς ἡμέραις χρατῆσαν, πρὸς τὴν προτέραν ἐπανῆλθε συνήθειαν. 

Ινα δὲ μὴ ἔσται τὴν γνώμην ἄστατος ὁ ᾿Ανδρόνιχος, οὐδὲ τὸ 

εἰς ὄψιν ἐκείνῳ ἐλθεῖν οὗτοι εὕρισκον εὐχερὲς, καὶ οἱ πρὸ μι- 

χροῦ τῇ βασιλικῇ συνεδρίᾳ σεμνυνόμενοι, τότε ὑπενόστουν ἐγ- 

χαλυπτόμενοι. 
-Ὡς δὲ τὰ κατὰ τὴν ἀνάρρησιν᾽ Ἀνδρονίκου καὶ τὴν ἀναί- 

ρξσιν ᾿Αλεξίου δῆλα ἦσαν ᾿Αλεξίῳ τε τῷ Βρανᾷ χαὶ ᾿Ανδρονίκῳ τῷ 

Λαπαρδᾷ, τοῖς τῶν ταγμάτων στρατηγοῖς, ἅπερ κατὰ τὴν Νίσαν 

χαὶ τὴν Βρανίτζοδαν τῷ ρηγὲ ἀντεφέροντο τῆς Οὐγγρίας, ὁ μὲν 

Λαπαρϑᾶς ἀπείρηχε τὴν ζωὴν καὶ διὰ παντὸς ὑπεολέπετο τὸν ᾿Αν- 

δρόνιχον, ὁ δὲ Βρανᾶς ἔχαιρεν, ἐγγραφεὶς τῷ χορῷ οἷς ἥμερον 

προσέθλεπεν ὁ ᾿Ανδρόνιχος. Πολλὰς οὖν ὁδοὺς ἐνθυμήσεων τρα- 

πόμενος ὁ Λαπαρδᾶς ᾿Ανδρόνιχος, μίαν εὕρισκε σώζουσαν, τὴν 

ἀποφυγὴν εἰσηγουμένην καὶ τῆς ἐξουσίας χαὶ τῆς ὄψεως ᾿Αν- 

δρονίκου, χαὶ εἶχεν ἄν ἀπαθῇ αὐτὸν διχτηρήσας, εἰ τῇ βουλῇ 

ταύτῃ ἐνέμεινε " δράσειν δὲ χακῶς ᾿Ανδρόνικον βουληθεὶς, καὶ 

τῆς εἰς τὸν κύριον καὶ βασιλέα παρανομίας ἀμύνασθαι, θαρρεῖ 

τὴν ἀπόστασιν, καὶ τὸ ἐν τοῖς Δυτιχοῖς μέρεσι πράξαι τι ἀ- 

ποδοκιμάσας διὰ τὸν συστρατηγοῦντα Βρανᾶν, πρὸς τὴν Ἕω 

τείνει τοὺς ὀφθαλμοὺς, ὡς συνηθεστέραν ἑχυτοῦ καὶ ἄρξαντος 

ἐχεῖσς μεγίστας ἀρχὰς, καὶ πρὸς ἀπόστασιν θερμὰ τρέφουσαν 

σώματα. ᾿Αμέλει καὶ τῷ Βρανᾷ χοινολογησάμιενος, καὶ πείσας 

χατὰ χώραν μένειν ἕως αὐτὸς πρὸς τὸν ᾿Ανδρόνιχον παραγέ- 

γοιτὸ, ὡς εἶχεν εὐθὺς ἐξώρμησε, τὴν φήμην προφθάνων᾽ καὶ γε- 

γονὼς κατὰ τὴν ᾿Αδροιανούπολιν ἀφ᾽ ἧς ὥρμητο, καὶ βραχύ τι 

ἐγκαρτερήσας ὅσον ταῖς ἀδελφαῖς ὁραθῆναι χαὶ συντάξασθαι τὰ 

τῆς ἀποδημίας, ἔγνω μὴ περαιτέρω βραδύνειν: ἡ γὰρ φήμη 

ἔλεγε τὴν ἀπόδρασιν τοῦ ἀνδρός. Μιᾷ τοίνυν νυχτὶ πρὸς θά- 
λασσαν χάτεισι, χαὶ ναυσὶν ἐμδὰς αὐτός τε χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ, 

χατὰ τὸ Ὑελοχαστέλλιον ἐς τὴν Περαίαν γίνεται, ἀναπνεύσας 
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βραχὺ τῷ ἐχφυγεῖν ὡς ᾧετο τὸν ᾿Ανδρόνικον. ότε δὲ χερσὶν 
ἐχείνων χρατεῖται, χαὶ ἀναπέμπεται πρὸς ᾿Ανδρόνικον, ὑφ᾽ ὧν 

ἐλπίσιν ἐθάλπετο συντηρηθῆναι ἀλώθητος, καὶ παντοέχν σύναρ- 

σιν ἐφευρεῖν πρὸς τὸ χαταπαλαῖσαι ᾿Ανδρόνιχον. Γενόμενος γὰρ 
χατὰ τὸ ᾿Ατραμύτιον, συλλαμδάνεται παρά τινος Κεφαλᾷ τῇ 

χώρᾳ πρωτεύοντος, χαὶ τῷ τυράννῳ πιστοῦ, καὶ παρχπέμπε- 

ται χερσὶν ᾿Ανδρονίχου, καὶ τὰς κόρας ἐκχόπτεται, καὶ τῇ μονῇ 

παραρριπτεῖται τοῦ Παντεπόπτου, ἐκεῖ δὲ μετ᾽ οὐ πολύν τινα 

χρόνον τοῦ βίου θανάτῳ ἀπάγεται. Ὁ δ᾽ ᾿Ανδρόνιχος οὕτω τῇ 
ἀποστασίᾳ τούτου ἐπτόητο, ὡς παρ᾽ ὅλην τὴν ἐκείνου φυγὴν 

τὴν οἰχείαν φαντάζεσθαι καταστροφήν᾽ ἐδεδίει γὰρ τὸ ἀνδρεῖον 

χαὶ περὲ τὰς μάχας ὀξύρροπον τοῦ ἀνδρός. ᾿Αμέλει καὶ ἄλλως 

μὴ δυνάμενος τούτου περιγενέσθαι, πρὸς τὴν διχ γραμμάτων 
πανουργίαν ἀπέδλεψε" καὶ βασιλικὰ συνθέμενος γράμματα ἐκ- 

πέμπει ταῦτα πρὸς τοὺς πρωτεύοντας τῶν Ἑῴων ἐπαρχιῶν, 

ἐλάλαυν δὲ πονηρίαν ἀληθῶς τὰ γραφόμενα - διετείνετο γὰρ 

παρ αὐτοῦ σταλῆναι κατὰ τὴν ᾿Ασίαν τὸν Λαπαρδᾶν Ι, καὶ Φ' 

πᾶν ὅπερ ἄν οὗτος διαπράξηται χατ᾽ οἰχονομίας τρόπον ἄγνω- 

στον τοῖς πολλοῖς, ὑπὲρ τῆς ἑἐχυτοῦ βασιλείας μέλλειν τοῦτο 

πραχθήσεσθαι, καὶ ἐνῆγε τούτους εἰς τὴν τούτου παραδοχήν. 

Ηἶἦν δὲ ὁ σκοπὸς ᾿Ανδρονίχῳ ἐντεῦθεν ἐχχόψαι τὴν ὁρμὴν τῶν 

πολλῶν, ὑφορωμένων πῶς ὁ μὲν Λαπαρδᾶς χατ᾽ ᾿Ανδρονίχου 

φρονεῖ, ὁ δ᾽ ᾿Ανδρόνιχος τῷ ἀποστάτη τὴν ἑαυτοῦ πίστιν ἐ- 

πιμαρτύρεται. | 

Τότε δὲ καὶ τὴν δειλίαν ταύτην ἀποχρουσάμενος, τῆς Πό- 

λεως ἔξεισι, χαὶ καταλαμθάνει τὰ Κύψελλα, καὶ κυνηγεσίοις 

ἐνευφρανθεὶς, ἀφῖκται χαὶ πρὸς τὴν ἐν τῇ Βήρᾳ πατρῴαν μο-᾿ 

νὴν, κατ᾽ ἐκείνας τὰς ἡμέρας τὸ χολάζειν ἐάσας ἐπὶ βραχύ. 

Μετὰ μικρὸν δὲ ἐπάνεισιν εἰς τὰ βασίλεια, τῶν Γενεθλίων ἐπι- 

στάντων Χριστοῦ. 

Καὶ τοῦ ἔαρος ὑποφαίνοντος, συνηθροικὼς ἅπαντα στρῶ- 
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τιώτην ὅσοι τε χατὰ τὴν Δύσιν χαὶ ὅσοι χατὰ ᾿Ανχτολὰς, ἀ- 

πέρχεται εἰς τὴν Νίκαιαν, τὸν Βρανᾶν ᾿Αλέξιον ἐκ τῶν χατὰ 
Βρανίτζοθαν ἐκστάντα μερῶν εἰς τὸ Λοπάδιον προπέμψας τοῖς 

ἐχεῖσε ἀντιταξόμενον᾽ ὅς χαὶ τὰ χατὰ σχοπὸν ἐχεῖσε περάνας, 

παραγίνεται πρὸς τὴν Νίκαιαν χαὶ τῷ ᾿Ανδρονίκῳ συμμιίγνυσι. 

Καὶ τῶν στρατευμάτων εἰς ἕν συνηγμένων, ἔγνω προσθαλεῖν τῇ 

πόλει ᾿Ανδρόνιχος " οἱ γὰρ ἔνδον χαὶ τὸν ᾿Ανδρόνικον ἐξουθένουν, 

χαὶ τοῖς ὅπλοις ἐμάχοντο, καὶ βολίδας ὕδρεων ἠκόντιζον ἐς 

αὐτόν, Ὁ δὲ πὺρ ἀπέπνει θυμοῦ, οἷα μηδὲ στέργειν ἔχων τὸν 

τάραχον" ἐπεὶ καὶ πόλις ἡ Νίκαια αὐχεῖ μὲν τὸ ἐχ τειχῶν 

χραταιῶν ἀνάλωτον ἤ δυσάλωτον, τότε δὲ χαὶ στρατιωτῶν εἰς 
αὐτὴν εἰσελθόντων ὁπόσοι ἐστύγουν ᾿Ανδρόνιχον, χαὶ τοῦ ᾿ΑΥ- 

γέλου Ἰσχαχίου ( ὅς μετ᾽ ᾿Ανδρόνιχον Ρωμαίων ἐχράτησε), χαὶ 

τοῦ Κανταχουζηνοῦ Θεοδώρου, καὶ Περσῶν ἐκ προσχλήσεως εἰσ- 
δεδεγμένων ἔνδοθεν, οὐκ ἀγαθὰ τὰ τοῦ πολιορχεῖν συνεώρων. 
Πλείστας οὖν ἡμέρας διατρίψας ᾿Ανδρόνιχος οὐδὲν ἤνυξν᾽ οἱ γὰρ 

ἔνδον ἐχθύμως ἐμάχοντο, καὶ ὅπλοις μὲν τὰς δὲ ὅπλων ἀπε- 

χρούοντο προσθολὰς, μηχανῶν δὲ χατασχευαῖς ἀπράκτους ἐδεί- 

χνυον τὰς τῶν πετροδόλων αὐτοῦ μηχανὰς, ἅ αὐτὸς ἐτεχτή- 

νατο. Ὁ μὲν ἐπήγνυεν ἑλεπόλεις, καὶ ὀρυχτῆρας ἐφίστη, οἱ 

δὲ ἀπὸ τῶν τειχῶν ἐξερχόμενοι διὰ πυλῶν ἀδήλων πυρὶ πα- 

ρεδίδοσαν χαὶ χειρὶ κατέσπων τὰ μηχανήματα ποτὲ δὲ χαὶ 

τοῖς τείχεσι προσχγόμενα δὶ ἑτέρων ὁμοίων ὀργάνων χατέλυον, 

χαὶ τοῖς ὀρύσσουσι τόφον ἐποίουν τὸ ὄρυγμα. Εἰς κενὸν οὖν 

ὁρῶν ὁ ᾿Ανδρόνιχος τὰ αὐτοῦ διαθούλια τελευτῶντα, ἐννοεῖ τι 

ἀπάνθρωπον" τὴν γὰρ Ἰσχακίου τοῦ ᾿Αγγέλου μητέρα ἐκ Βυ- 

ζαντίου μεταγαγὼν, νῦν μὲν ὡς πρόθλημια προετίθει τῶν πετρο- 

Θόλων χαὶ ἑλεπόλεων, νῦν δὲ τῷ χριῷ ἐπιχαθίσας, προσῆγεν 

οὕτω τὰ μηχανήματα" καὶ ἦν δαχρύειν ἐν ταὐτῷ χαὶ θαυμά- 

ζειν, δαχρύειν μὲν διὰ τὸ καινὸν τοῦ. θεάματος, θαυμάζειν δὲ 

ὅπως διεχαρτέρει γυναίου φύσις τοιαῦτα πάσχουσα" τοῖς δ᾽ ἐκ 
»») 
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τῶν τειχῶν οὕτως τὰ βέλη ἠφίετο, ὡς πλήττειν. μὲν τοὺς ἐ- 

πιόντας χαὶ καταπλήττειν, αὐτὴν δὲ τὴν εὐγενῇ γυναῖκα δια- 

πηῤεῖν καχῶν ἀπαθῆ" οὐ μόνον οὖν εἰς οὐδὲν ἔληξεν. ἡ τοι- 

αὐτὴ τοῦ ᾿Ανδρονίχου ἐπίνοια, ἀλλὰ καὶ νυχτὸς ἐξελθόντες οἱ 

Νικαεῖς χαὶ τὰς μηχανὸς παρέδοσαν τῷ πυρὶ, καὶ τὴν γυναῖ- 

χα εἰς τὴν πόλιν λαθόντες εἰσήγαγον. ᾽᾿Εντεῦθεν χαὶ κλέος ἐπ᾽ 

ἀνδρείᾳ κτησάμενοι, ἔτι μᾶλλον ἠρρενώθησαν, χαὶ τῆς μάχης 

εὐθαρσῶς ἥπτοντο, καὶ τὸν ᾿Ανδρόνιχον ὕσρεσιν ἔπλυνον, μαχελ-: 

λάριον ἀποχαλοῦντες καὶ χύνα φιλαίματον, χαὶ σχπρόγηρον, καὶ 

χαχὸν ἀθάνατον, χαὶ ἀνθρώπων Ἐριννὺν, χαὶ φιλογύνην, καὶ ΤιθὼΣ 

νοῦ χαὶ Κρόνου πολυετέστερον, καὶ ἄλλο εἴ τι καχὸν χαὶ πρᾶγυκ 

χαὶ ὄνομα. ᾿Ανδρόνιχος δὲ θυμομαχῶν, δόλους ἔπλεχε κατὰ τού- 

τῶν, χαὶ τὴν πόλιν περιχυχλῶν, χατεστέναζς τῶν ταγμάτων χαὶ 

τοῖς ταξιάρχαις ἐπέπληττε. [ Τολρητίας δὲ ὧν ὁ Καντακουζηνὸςφ. 8ι 

Θεόδωρος χαὶ τῇ ἀχμῇ ζέων ὅσχ χαὶ νέος οἶνος, πλησθεὶς δρμή- 

ματος, καὶ διὰ τῶν ἑῴων πυλῶν ἐξελθὼν χατ' ᾿Ανδρονέκου τεί- 

νει τὸ δόρυ σφοδροτέραν ποιούμενος τὴν φοράν" ἀλλὰ τοῦ ἵπ- 
“4 ,ὕ ,ὕ ᾿ ᾿ ,ὔ φ Ὗ 

που ἐπὶ γόνυ χλιθέντος, πεσὼν χαὶ σκοτοδίνης ὑποπλησθεὶς, 
"ὕ ᾿ ῃ ᾽ ὃ ΄ Ἂ ς “ὦ .3 ὃ ᾿; Ν 
ἔχειτο, χαὶ τούτῳ ἐπιὸραιμόντες οἱ τοῦ ᾿Ανδρονίχου χαράτο- 

μοῦσι καὶ τοῖς ξίφεσι χατατέμνουσιν, ἀρεστὰ τῷ ᾿Ανδρονίχῳ 

διχπραττόμενοι. Μετὰ μιχρὸν δὲ χαὶ τοῖς οἰκήτορσι τῆς Κων- 

σταντίνου ἡ τοῦ Κανταχουζηνοῦ προσάγεται χεφαλῆ, χοντῷ 

μετέωρος ταὶς ἀγυιαῖς τῆς Πόλεως ἐχπομπεύουσα. ὲ 

Οἱ Νικαεῖς τοίνυν οὕτω τὸν γενναῖον ζη μιωθέντες ἀγωνιστὴν, 

χαὶ ὡς εἰχὸς τοῦτον θρηνήσαντες, ἤθελον ὑπείκειν τῷ Ἰσααχίῳ 
ε ᾽ - ξ . , “" » ᾿ “ὡ 4 

ὡς ἀοχηγῷ, οὗτος δὲ ὑπόνωθροος ὧν, οὐ περί πολλοῦ τὴν ἡγεμο- 

γίχν ἐτίθετο. ᾿Αμέλει καὶ τὸ στρχτιωτιχὸν τῆς προθυμίας ἐχλυό- 

ὑξνον, ἤθελε πρὸς συμθάσεις χωρεῖν, τὰς βασάνους χαὶ κακώσεις 
ς ΞϑΞ-» 2 ᾽ Ἷ , ς- ,ὔ “ , [4 

ὑπονοοῦντες ἅς πείσονται νόμῳ πολέμου ἁλουσὴης τῆς πόλεως" ἃ 
Π 7 ο " ᾿νω ᾽7 » Α 

πάντα χατανοήσας, ὃ τότε τῆς Νιχαΐας ἀρχιερεὺς Νικόλαος, καὶ 

τὸν λαὸν ἐχχλησιάσας, ὑποτίθησιν ἐνδοῦναι τῷ καιρῷ καὶ τοῖς 
πΞ-ϑουδειι σι 
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πράγμασι" καὶ ὡς εὃρε πάντας ἀγαθὴν τὴν εἰσήγησιν οἰομένους, 

τὴν ἱερὰν ἐρέαν ἐνδὺς, χαὶ ἀνα χεῖρας τὰ θεῖχ δεξάμενος λό- 

για, ἕπεσθαι αὐτῷ κελεύει τοὺς κληρικοὺς καὶ τὸ τῆς πόλεως 

πλήρωμα, ὡς μηδὲ γυναῖκας ἤ παῖδας ἀπολειφθῆναι. τῆς ἐξε- 

λεύσεως, γυμνοὺς πάντας. ὄπλου παντὸς, κλάδους νικητηρίους 

φέροντας, ἀσχεπεῖς τὴν κάραν, ἀνυποδέτους καὶ τὰς χεῖρας λελυ- 

μένους τῶν ἱματίων, χατὰ μηδὲν τὸν Ἱκέσιον ψευδομένους, ἀλλὰ 

χαὶ σχήμασι καὶ φθέγμασιν ἐλεεινοῖς ἐπισπωμένους τὸν ἔλεον. 
’ὔ 

Ὁ δ᾽ ᾿Ανδρόνιχος τῷ τῆς θέχς ἀνελπίστῳ χαταπλαγεὶς, 
Ἔ  ψν 

ὄναρ ἐδόκει βλέπειν τὰ τότε τελούμενα " ἐπεὶ δὲ ἀληθὴ τὴν 

ὄψιν «εἶχε χαταμαθὼν, ὑπονοθεύε: τὸν ἔλεον. Καὶ τοίνυν οὐ 

μόνον τὸν ἀδμιένως προσδεχόμενον πλάττεται, ἀλλὰ χαὶ μιχροῦ 

λατήχθη πρὸς δάχρυα" πλὴν οὐχ ἐπὶ πολὺ τὸ δρᾶμα ὑποχρι- 

νάμενος, μετὰ μιχρὸν ἔδειξεν ἐμφανῶς τοῖς Νικαεῦσι, καὶ μά- 

λιστα τοῖς κατ᾽ ἀξίχν χαὶ γένους σεμνότητα ὑπερέχουσιν οἵαν. 

τὴν ἀλωπεχὴῆν ὑπεδύετο᾽ πολλοὺς τοίνυν τῆς πατρίδος μετα- 

γάστας εἰργάσατο, τινὲς δ᾽ ἀπὸ τῶν τειχῶν καταρριφθέντες οἱκ- 

τρὸν ὑπέμειναν θάνατον, τοὺς δὲ Πέρδας χύχλῳ τῆς πόλεως 

πάντας ἀνεσκολόπισε" τὸν δὲ ᾿Αγγελον Ἰσαάκιον ἐπαινέσας οἷς 

ἔδρασε καὶ οἷς εἴρηκε, μὴ μόνον ἐξυορίζων ὡς ὁ Κανταχουζη- 

νὸς, ἀλλὰ κἀχείνῳ ἐπιπλήξας πολλάκις ὡς χατὰ Χριστοῦ Κυρίον 

γλῶσσαν κινοῦντι θρασεῖαν, ἀποπέμπει εἰς τὸ μὴν 

Εχεῖνος δὲ μετὰ τοῦ στρατοῦ παντὸς μεταθαίνει πρὸς 

τὴν πόλιν τῶν Προυσαέων, χαὶ κατὰ τὸ πρὸς μεσημθοίαν μιέ- 

ρος, ὅθεν χαὶ ἡ πόλις ἐπίμαγχος διὰ τὸ τοῦ τόπου ἰσόπεδον, 

βαλὼν χάραχα, τῇ ἑξῆς ἔχεται τοῦ πολιορχεῖν' χαὶ αἱ μηχα- 

ναὶ καὶ οἱ ἄνδρες ἔδρων τὸ πρόσφορον. Αὐτὸς δὲ ᾿Ανδρόνικος 

διὰ βελῶν γράμματα ἠφίει τοῖς ἐν τῇ. πόλει" ἦσαν δὲ ἅ ἐ- 

δήλου ταῦτα τὰ γράμματα, μεταβολῆς παραίνεσις, χαὶ ἀμνὴ- 

στία χαχῶν, εἴπερ εἴσω πυλῶν τοῦτον προσδέξονται, Θεόδωρον 

δὲ τὸν Αγγελον, χαὶ τὸν ἀγοραῖον Λαχανᾶν, καὶ τὸν ἀσύνε- 
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τὸν Συνέσιον, ὡς ἐκεῖνος ἔλεγε, καὶ τοὺς τούτων ὁμόφρονας 

συσχόντες τούτῳ χαταπροδώσουσι. Καὶ τοῦτο ἐποίει ἡμέραις 

ἐφ᾽ ἱκαναῖς " οὐδὲ γὰρ ὁ χατὰ Προῦσαν συγχροτούμενος πόλε- 
μος τοῦ χατὰ Νίκαιαν εἶχε τὸ ἔλαττον" καὶ αὐτὴ δὲ ἡ πό- 

λις, ὀχυρὸν περιδεολημένη τεῖχος χαὲ ἐπὲ τούτῳ περίτειχον. 

Εἰ πεὶ δὲ ἔδει χαὶ τὴν πόλιν ταύτην ὑποχύψαι τῷ ᾿Ανδρονίκῳ, 

χαὶ τῶν ἐν αὐτῇ τοὺς πλείστους παθεῖν τὰ ἀνήκεστα χείρω- 

θέντας, θραύεταί τι μέρος τὸ τῇ ἑλεπόλει τυπτόμενον " φαν- 

τασίαν δὲ τοῖς ἔνδον παρέσχε τοῦ τὸ τεῖχος ἅπαν ὅσον ἐτύ- 

πτετο ἐπὶ γόνυ χλιθῆναι" θροῦς οὖν ἐπὶ τῷ. γενομένῳ ἄσημος 

αἴρεται, καὶ δέος τὰς πάντων ἐχταράττει ψυχάς. Ὅθεν μὴ 

περιεργασάμενοι τὸ γεγονὸς, ἀλλὰ τῷ δέει μικροῦ ἀποψύξαν- 

τες, ἔρημα τὰ τείχη φυλάχων εἴχσαν, καὶ τὸ ἐντεῦθεν ἄνετος 

τοῖς πολεμίοις [ ἡ διὰ πυλῶν καὶ κλιμάχων εἰς τὴν πόλιν εἴσ- 

οδος. ἔπασχον οὖν οἱ Προυσαεῖς ᾿ ἀνῃροῦντο, χαὶ διηρπάζοντο 
4 ῇ 3 ,Ὶ » ᾿ς ., Α φΦ 

τὰ προσόντα, χαὶ τὰ βοσχήμχτα κατεχόπτετο, ἁ πολλὰ εἰα- 

ἬὭγαγον ὡς ἄν ἔχοιεν ᾧ τραφήσονται οἱ ἐντὸς, ἐπιτεινομένης ᾿ 

τῆς πολιορκίας. Ἐπεὶ δὲ καὶ ᾿Ανδρόνιχος εἰσῆλθε τὰ πόλισμα, 

οὔθ᾽ ὡς ὑπηκόοις πράως τοῖς Προυσαεῦσιν ἐχρήσατο, οὔθ᾽ ὡς 

ἀνθρώπους τούτους ἠλέησεν, ἀλλ᾽ ὡς θὴρ ἐμπεσὼν θρέμμασι, 

πλείστους ὅτι μάλιστα διέφθειρε χαὶ ἠφάνισε" τὸν μὲν γὰρ 

Θεόδωρον τὸν Γλγγελον ἐχτυφλοῖ χαὶ ἄνῳ χαθεσθέντα χελεύ- 

εἰ τῶν Ρωμαϊκῶν ἐξελαθῆναι ὁρίων, χαὶ τάχ᾽ ἄν θηρίοις ἐγε- 

γόνει κατάδρωμα, (ὅ καὶ ᾿Ανδρόνικος ἐτεχνάσατο), εἰ μὴ Τοῦρ-. 
» ᾿] ᾿ “- ᾽ 

χοι ἐντυχόντες ᾧχτειράν τε χαὶ κατὰ σχηνὴν αὐτῶν ἀγαγόν- 

τες θεραπείας ἠξίωσαν. Τὸν δὲ Συνέσιον Λέοντα καὶ τὸν Λα- 

χανᾶν Μανουὴλ χαὶ συχνοὺς ἄλλους, τεσσαράχοντα τοὺς πάν- 

τας, δένδρων ξύλοις ἐκρέμασε. Πολλῶν δὲ ᾷἄλλων χεῖρας ἀπέ- 

τεμε, τινῶν πόδας ἀφήρηκε χαὶ ἄλλων δαχτύλους, πολλοὶ χει- 

ρῶν χαὶ ὀφθαλμῶν ὑπέστησαν στέρησιν, εἰσὶ δ᾽ οἵ καὶ ὀφθαλ- 

υὸν δεξιὸν καὶ πόδα εὐώνυμον ἐζημίωντο. 
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Οὕτως ἀπανθρώπως πράξας ᾿Ανδρόνικος μεταίρει πρὸς τὸ 

Λοπάδιον, κἀκεῖ τὰ ὅμοια δράσας, καὶ τὸν ᾿Ανδρανοῦς ἐπίσχο- 

πὸν στερήδας τῶν ὀφθαλμῶν, ὡς μὴ ἀγανακτοῦντα χατὰ τῶν 

στασιωτῶν, ἐπάνεισιν εἰς τὰ βασίλεια, τὰ τῶν Προυφαέων σώ- 

ματα ἅ τῶν δένδρων ἀπηώρησεν ἄταφα καταλιπὼν ἡλίῳ ξη- 

βανθέντα καὶ ἀνέμοις περιφερόμενα ὥς τινα φάσματα. 

Εἰς δὲ τὴν Πόλιν ἐπανιὼν, χαὶ παρὰ τοῦ δήμου φωναῖς 

εὐφήμοις δεξιωθεὶς, χαὶ ταῖς τῶν κολάλων προδλαλιαῖς τὴν με- 

γαλοφροσύνην χτησάμενος, πλείονα εἰς θεωρεῖα χαὶ ἵππων ἁ- 

αΐίλλας ἐτράπετο" ὅτε χαί τινων ξύλων χαταὐληθέντων τοῦ οἴ- 

χου ἐν ᾧπερ ἐκάθητο, περὶ τοὺς ἐξ ἀνῃρέθησαν ἄνδρες, καὶ αὐ- 

τὸς δὲ τῷ δέει συσχεθεὶς, ὥρμησε τοῦ θρόνου ἐξαναστῆναι καὶ 

χωρῆσαι πρὸς τὰ βασίλεια " τὸ δὲ εἰς αὐτὸν εὔνουν καθῆσθαι 

παρέπεισαν, ὡς εἰ ἐξανασταίη, αὐτίκα δὴ ἀπολούμενον, τοῦ 

δήμου χατ᾽ ἐχείνου καὶ τῶν περὶ αὐτὸν ἐφορμιήσαντος. Μικρόν 

τι γοῦν ἐπιμείνας, τὸν ἱππικόν τε χαὶ γυμνικὸν ἐτέλεσεν ἄε- 

θλον, τῶν δ᾽ ἄλλων θεαμάτων ἀπέσχετο τέλεον. 

Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἐφέρετο. Ἣν δέ τις ἀνὴρ τοὔνομα 

Τσαάχιος, θυγατρὸς παῖς ᾿Ισααχίου τοῦ σεθχστοχράτορος, ὃς ὁ- 

μαίμων τοῦ βασιλέως ἦν Μανουὴλ᾽ οὗτος ὁ Ἰσαάκιος παρὰ τοῦ 

θείου χαὶ βασιλέως Μανουὴλ τὰ χατ᾽ ᾿Αρμενίαν διέπειν λαχὼν, 

χαὶ ἄρχειν Ταρσοῦ χαὶ τῶν περὶ αὐτὴν, συρρήγνυσι μετὰ τῶν 

ἐναντιουμένων ᾿Αρμενίων πόλεμον, καὶ ἁλοὺς φρουρᾷ ἐγκλείε- 

ται. ὀψὲ δὲ θέμενος πρὸς τῶν Ἱεροσολυμιτῶν φρερίων εὔθετον 

τὴν πρὸς πατρίδα ἐπάνοδον, τοῦ ᾿Ανδρονίκου συναραμένου πρὸς 

τὰ λύτρα συμδουλῇ Θεοδώρας τῆς Κομνηνῆς, ἦ ὁ ᾿Ανδρόνικος 

μὲν ἐπλησίαζεν, οὗτος δὲ ἀνεψιὸς ἦν" ἐνῆγον δὲ ᾿Ανδρόνικον 

πρὸς τὸ δέξασθαι Ἰσαάκιον ὁ Μαχροδούκας Κωνσταντῖνος, ὁ- 

μευνέτης ὧν τῆς πρὸς πατρὸς αὐτῷ θείας, χαὶ ᾿Ανδρόνιχος ὁ 

Δούχας δυνήθης ἐκ παίδων τυγχάνων χαὶ κατὰ γένος ἔγγι- 

στα. Οὗτος τοίνυν ὁ ᾿Ισαάκιος ᾿Ανδρονίχῳ οὐχ ὑπείκειν ἐθέλων, 
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τυραννίδος δ᾽ ἐρῶν χαὶ ἀρχῆς, ἐφοδίοις χρῆται τοῖς ἐκ Βυζαν.-. 

τίου πεμφθεῖσιν αὐτῷ χρήμασιν, εἰς τὸ ἀρχὴν χτήσασθαι. Τοίὰ 

νυν μετὰ χειρὸς συχνῆς καταπλεύσας εἰς Κύπρον, τὰ μὲν πρῶ- 

τα βασιλικῷ προστάγματι ἄρχειν τῶν Κυπρίων ἐπλάττετο, 

γράμματα ὑποδειχνὺς βασιλιχὰ, ἅπερ αὐτὸς συνέθετο, καὶ. δια- 

ταγὰς αὐτοχρατοριλὰς, τὸ ποιητέον ὃδθεν ὑποδηλούσας ἐχεί- 

νῷ; Μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ τὸν τυραννοῦντα παραγυμνώσας, ἀπαν- 

θρώπως τοῖς ἐκεῖ προσεφέρετο, χαὶ τοσοῦτον εἰς τὸ ἀμεξίλι- 

χτον ᾿Ανδρόνιχον ὑπερέόχλεν, ὅσον αὐτὸς τοὺς. πώποτε διαχδοή- 

τοὺς ἀνεπιειχεῖς ὑπερήλασε" φόνοις γὰρ ἀναιτίοις καθ᾽ ὥραν ἐ- 

χραίνετο, καὶ ποινὰς χαὶ τιμωρίας ἐπῆγεν ὁπόσαι κατῆγον εἰς 

θάνατον, χαὶ χοίταις ἀθεμίτοις καὶ φθοραῖς παρθένων ὁ ἀσξλ- 

γὴς ἐμιαίνετο |, οὐσίας τε πάσης τοὺς εὐδαίμονας οἴχους ἐτφ. 

στέρησε. 
ΕῚ Α ᾽ ͵ 

Ταῦτα ὡς εἰς ἀχοὴν ἐλήλυθεν ᾿Ανδρονίχῳ, οὐκ ἦν καθε: 

κτός ὑφορώμενος γὰρ ἀεὶ τὸ ᾿Ιῶτα στοιχεῖον ὡς χαταλύσον αὖ» 

τὸν τῆς ἀρχῆς, ἐζήτει τρόπον δι’ οὗ συλληφθῇ ᾿Ισαάχιος, καὶ 

ἐξ ἀνθρώπων γένηται ὁ ἐχείνῳ προσδοχώμενος ὄλεθρος - μὴ ἔ- 

χῶν δὲ πῶς χειρώσεται τὸν ἀπόντα ἐχθρὸν, ἐπὲ τοὺς. ἔγγι- 

στὰ ἐχείνῳ τὸν θυμὸν τρέπει ἀμέλει χαὶ ὑπὸ κρίσιν ἤγαγε 
Ω , ,ὕ “-- Ἂν 

τόν τε θεῖον ἐχείνου τὸν Μακροδού χαν Κωνσταντῖνον καὶ τὸν 
} 

Δούκαν ᾿Ανδρόνιχον, μεθ᾽ ἡμέρας δὲ καὶ καθοσιώσεσι χατεδίκα- 

ς, χαίπεο τῆς μερίδος ὄντας αὐτοῦ" ὁ γῶο Μαχροδούχας γαμ- σ 4 φυὴν ὩΣ 15 νξρ Ὁ Ἐ9 » τὴ ΠῚ ρ ϑ Υ μ- 

βρὸς ἦν ἐπ᾽ ἀδελφῇ τῆς Κομινηνῆς Θεοδώρας, περὶ ἧς πολλά- 

χις εἰρήκαμεν" ὁ δὲ Δούχας χαὶ αὐτοῦ ᾿Ανδρονίκου. ἐν τοῖς ὅσ 

πὲρ ᾿Ανδρονίχου πράγμασιν. ἐφχίνετο προμηθέστερος, καὶ τοῦ 

ΑἸνδρονίχου στέρησιν ὀφθαλμῶν χαταψηφιζομένου͵ τινὸς, αὐτὸς 

χαὶ χειρῶν ἐκχχοπὴν προσῆγεν, ἢ ἀνασχολόπισιν ἐγνωμάτευξ, 

βλασφημῶν κατὰ ᾿Ανδρονίχου ὡς μὴ καταλλήλους τοῖς πταί- 

σμασι τὰς χολάσεις ἐπάγοντος. Ἐπιστάσης τοίνυν τῆς λαμ- 

προτάτης χαὶ εὐσήμου ἡυέρας καθ᾽ ἣν τὴν ἑορτὴν πτελοῦμῳ 
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τῆς ᾿Αναλήψεως τοῦ δεσπότου Χριστοῦ χαὶ σωτῆρος ἡμῶν, ἀ- 
θροισμὸς γίνεται ἐκ προσχλήσεως περὶ τὴν βασίλειον ἁπάντων 

αὐλὴν, καὶ συνδρομὴ παντὸς ἔθνους καὶ γένους, ἔνθα ηὐλίζετο 

ὃ ᾿Ανδρόνιχος χατὰ τὸ Ἔξω λεγόμενον Φιλοπάτιον, χάχεῖθεν 

μεταρρυέντες πάντες εἰς τὰ τοῦ Μαγγάνη λεγόμενα παλάτια, 

ἃ δὴ κατὰ τὸ ᾿Εντὸς Φιλοπάτιον ᾧκοδόμηντο, ὁ δὲ ᾿Ανδρόνι- 

χος χατηδάφισς᾽ τότε ἐξάγεται παρὰ δόξαν τῶν συνειλεγμέ- 

γων ὁ Μαυροδούχας τε καὶ ὁ Δούκας" καὶ οἱ μὲν, ὡς ὑπὸ δί-. 

χὴν ἀχθησόμενοι, ἢ τὸν ᾿Ανδρόνικον ὀψόμιενοι τῶν ὑπερῴων προ- 

χύψαντα διεσχευάζοντο πρὸς τὸ εὔσημον, ἄνω τε ὄμματα αἴρον- 

τες, ὁ δὲ ᾿Αγιοχριστοφορίτης Στέφανος, (ὃν καὶ ᾿Αντιχριστοφορί- 

τὴν οἱ τότε ὠνόμαζον, ἦν γὰρ τῷ ὄντι ὁ ἀναιδέστατος τῶν ᾿Αν- 

δρονίχου ὑπηρετῶν, καὶ πάσης ἀνοσιουργίας ἀνάμεστος), ἄρας 

λίθον χειροπληθῆ, βάλλει τὸν Μαχροδούχκαν, καὶ παρήνει πᾶσι. 

ὡς εἰς παράδειγμα αὐτὸν ἀφορᾷν καὶ τὰ ὅμοια δρᾷν, καὶ τὸν 

μὴ βάλλοντα λίθοις, ἐρεσχελῶν, καὶ ὡς ἄπιστον τὴν αὐτὴν χα- 

ταδίχην ὑποστῆναι μέλλοντα. Ἦραν οὖν διὰ τὴν ἀπειλὴν πάν- 

τες λίθους, καὶ τῶν ἀνθρώπων κατέθαλον, ὡς ἀρθῆναι τοὺς 

λίθους ἐς ὕψος βουνοῦ ἔτι δ᾽ ἐμπνέοντας τοὺς ἄνδρας ἄραν- 

τές τινες οἷς τὰ τῆς ὑπηρεσίας ταύτης ἐπετέτραπτο, χαὶ κι- 

λικίοις ἐνειλήσαντες, τὸν μὲν εἰς τὴν Περαίαν ἥ τοῖς Ἰουδαί- 

οἷς εἰς ταφὴν ἀποχεχλήρωται ἄγουσι, τὸν δὲ Μακροδούκαν 

χατὰ τὴν ἀντίπορθμον τῇ μονῇ τῶν Μαγγάνων ἀποχομίζου- 

σι λοφώδη ἀχτὴν, καὶ ἀμφότεροι ἀνασχολοπίζονται. Καὶ τό- 

τε πρῶτον οἱ Κωνσταντινουπολῖται τεθέχνται τὰ χαὶ ἀκοαῖς 

αὐταῖς δυσπαράδεχτα. ᾿Αλλὰ γὰρ μηδὲ τοῦτο παραδραμέτω ὁ 

λόγος. Αἰτοῦνταί τινες τὸν ᾿Ανδρόνιχον, οἷς μετῆν παρρησίας, 

τὰ τῶν χρεμασθέντων χαθαιρεθῆναι σώματα ὁ δὲ ἠρώτησεν, 

εἰ πάλαι ἀπέθανον, καὶ γνοὺς κακῶς καταστρέψαι τὸν βίον, συμ.- 

παθείας, εἶπε, τοὺς ἄνδρας καταξιοῦν " “χαὶ ἐπεδάχρυσε τῷ ρή- 
’ ᾿ ἢ , γ Α Ν , » 

ενῦτι τουτῷ, φάμξνος; ἰσχυροτέραν ξιναὶ τὴν τῶν νομῶν αὼ- 
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στηρίχν χαὶ τὴν τῶν διχαστῶν ἀπόφασιν τῆς αὐτοῦ͵ προαιρέ- 

σεως. 

Ὧδε μὲν οὖν ἐξ ἀνθρώπων ἔθετο τὸν Μακχροδούκαν καὶ 

τὸν Δούχαν, κἀπὶ τούτοις εἶδον οὗτοι ἀντιμετροῦντα ᾿Ανδρόνι- 
χον τῆς εὐνοίας τὰ ὀφειλήματα. Μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ χαὶ τοὺς 
Σεθαστειανοὺς, ὁμαίμονας δύο, ἀναρτᾷ εἰς ἀμφότερα τὰ τοῦ 

Πορθμοῦ μέρη, τό τε ἑῷον καὶ τὸ δυτιχὸν, διὰ τὸ δῆθεν ἐ- 

πιθουλεύειν αὐτοῦ τῇ ζωῇ - ὁμαίμονες δ᾽ οὗτοι τοῦ πρὸς υἡ- 

τρὸς ἐμοὶ πάππου, ὃς καὶ τὴν ] βρεφικὴν ἡλικίαν ἀνύων, τὰ φ. 

αὐτὰ παθεῖν ἐξέφυγε, τῷ χλήρῳ δὲ τῆς ἐκκλησίας ἐγκατελέ- 

ὙῊὴ ἀποχαρεὶς κληριχός. 

Ὁ δ᾽ ἐκ Κομνηνῶν ᾿Αλέξιος, ὅς ἐπὶ τῷ κεράσματι ἐτέτα- 

χτὸ τῷ βασιλεῖ Μανουὴλ, ἐκ δὲ τῆς αὐτοῦ ἀδελφόπαιδος προε- 

λήλυθεν, ὑπερορίαν ἐς Σκύθας ᾿Ανδρονίκῳ καταχριθεὶς, κἀκεῖθεν 

φυγὰς γενόμενος εἰς Σικελίαν κατέλυσε χαὶ τῷ ρηγὶ Σιχελίας 

Γιλιέλμῳ εἰς ὄψιν ἐλθὼν, καὶ ὅστις εἴη γνώριμον θέμενος ἑαυ- 

τὸν, σὺν αὐτῷ δὲ χαὶ ὁ ἐκ Φιλίππων Ναλεΐνος, ἀνὴρ οὔτε τὴν 

τύχην, οὔτε τὸ γένος ἐπίσημος, ὃν συνέλαδον χόλον κατ᾽ ᾽Αν- 

δρονίχου καὶ ὥδινον, ὁ μὲν καὶ δικαίως ἴσως ἐπεγκαλῶν, ὁ δὲ 

τῷ Κομνηνῷ χαριζόμενος, τοῦτον χατὰ τῆς πατρίδος ἀπέτε- 

χον, οὐ πρὸς τὸ οὖς τοῦ ρηγὸς, ἀλλ᾽ ἐπὶ πολλῶν ἐκεῖνα Χχα- 

λήσαντες, οὐχ ὅσοις κακῶς παθεῖν ᾿Ανδρόνικον ἤμελλεν, ἀλλ’ 

οἷς ὡς ἐπὶ θήραμα πρόχειρον τὴν ἅλωσιν τῶν Ρωμαϊχῶν χώ- 

ρων διερεθίσειν εἶχον τὸν ρῆγα. Ὁ δὲ τοῖς τούτων ἐπαρθεὶς 

λόγοις, καὶ ἄλλως τὰ λεγόμενα συμθιθόζων οἷς παρὰ τῶν ὁ- 

μογενῶν Λατίνων ἤχουσε͵ πάλαι μὲν συνόντων Ρωμαίοις ἐπὶ 

μισθῷ, τότε δὲ διασπαρέντων διὰ τὸ τοῦ ᾿Ανδρονίχου δέος, τάς 
τε οὔσας δυνάμεις ἐπὶ τὸ χρχταιότερον εὐτρεπίζει, χαὶ ξενό- 

λογιχὸν συναθροίσας καὶ ἁδροῖς ἐπάρας μισθώμασι καὶ ἐπαγ- 

γελίαις μειζόνων, ἐς χιλιάδας τοὺς ἱππέας καταριθμεῖ, χαὶ τὴν 

στρατιὰν εἰς Ἐπίδαμνον διαδιθάσας, αὐτοθοεὶ΄ ταύτην αἱρεῖ" 
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τὴν δὲ ναυτιχὴν δύναμιν ἐς τὰ τῆ: Θεσσαλονίκης ἐπίνεια εὐ- 

θυπλοήσασαν σχὼν, τὰ ἐκεῖ λεηλατεῖ, χαὶ τὴν Θεσσαλονίκην 

χατά τε γῆν καὶ θάλατταν περιλαδόντων αὐτῶν, ἑάλω καὶ ἡ 

πόλις αὐτὴ, καὶ εἴσω δέχεται τὸ πολέμιον, οὔκουν διὺ τὸ τῶν 

ἔνδον ἀνίσχυρον καὶ ἄπειρον τοῦ πολέμου, ἀλλὰ τὸ ἀστρατή- 

Ὑῆτον μᾶλλον τοῦ ἐκ Κομνηνῶν Δαυΐδ οὗτος γὰρ ἐς οὐδὲν 

χρήσιμος τοῖς Θεσσαλονιχεῦσιν ὀφθεὶς, δεξιώτατος δὲ μόνον γε- 

γόμενος δεδιέναι ᾿Ανδρόνικον, χαὶ τρόπον ἐπιζητῶν δι’ οὗ τὰς 

χεῖρας ἐκείνου ἐχφεύξεται, ὄλαθε τοὺς συλληψομένους αὐτόν 

τε χαὶ τὴν πόλιν, καὶ πόρρωθεν ὄντας μετακαλούμενος ἄντι- 

χρυς. Οὐχοῦν καὶ τοῦ τῆς μάχης ἐνστάντος καιροῦ, καὶ παν- 

τοίων ὅπλων καὶ μηχανῶν κινουμένων κατὰ τῆς πόλεως, θεα- 

τὴς τῶν πολεμίων ἦν, οὐκ ἀντίπχλος" οὔτε γὰρ ὥφθη ἐπεκχ- 

δραμὼν, καὶ ταῦτα διανιστώντων πολλῶν, οὔτε δράσειν οὕτως 

αὐτοῖς ἐνέδωχε" τοίνυν οὐδενὶ τῶν πάντων ὥφθη πανοπλίαν 
ἀμφιχσάμενος, ἀλλ᾽ ἀπεῖχε παντὸς ὅπλου χατὰ τὰς ἐσχιχτραν 

φημένας τῶν γυναικῶν" τῶν δὲ μηχανημάτων βαλλόντων τὰ 

τείχη, αὐτὸς εἰς γέλωτα εἶχε τοὺς τῶν ἀφιεμένων λίθους χτύ- 

πους, ὡς καὶ λέγειν, ἴλκους τὰ τῆς γραίας βηήματα (τὴν με- 

γίστην τῶν ἑλεπόλεων οὕτω χαλῶν). ᾿Επ᾽ ὀλίγον γοῦν ἀντι- 

σχοῦσα ἡ πόλις, ὑπέκυψε τοῖς ἐχθροῖς" τὰ δ᾽ ἐπὶ τούτοις ἄλ- 

λὴ τις ἐστιν Ἰλιὰς χαχῶν: ἅπας γὰρ οἶκος τῶν ἐνόντων ἐ- 

στέρητο, οὐκ ἦν οἰκία σώζουσα, οὐ στενωπὸς τῶν ἀναιρούν- 

τῶν λυτρούμενος, ἀλλὰ διὰ πάντων ἐχώρει τὸ ξίφος" χενὴ καὶ 

ἡ κατὰ τοὺς ἱεροὺς νεὼς συνδρομὴ, οἱ γὰρ βάρδαροι καὶ θεῖα 

χαὶ ἀνθρώπινα συγχέοντες πράγματα, τιμῆς οὐδεμιᾶς ἠξίουν 

τὰ τοῦ θεοῦ" τὰς παναγεῖς Χριστοῦ εἰκόνας χαὶ τῶν αὐτοῦ 

θερχπόντων ἠδάφιζον, χαὶ εἴ τις ἦν αὐταῖς κόσμος, τοῦτον ἀ- 

φήρουν, αὐτὰς δὲ ὡς ἔτυχεν εἰς τὰς τριόδους ἐξέφερον τοῖς πα- 
ροδεύουσιν ἐσομένας εἰς καταπάτημα, ἢ τῷ πυρὶ παρεδίδοσαν" 

ἀνοσιώτατον δὲ μάλιστα καὶ ὠσὶ πιστῶν ἀπαράδεχτον, ὅτι 
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χαίΐί τινες ἄνωθεν ἀνιόντες τῆς ἱερᾶς τραπέζης, ἐπ᾿ αὐτῆς ὧρ5 

χοῦντο, καί τινα ἄσματα πάτρια ἔψαλλον" εἶτα χαὶ τὴν αἰ- 

δῶ ἀναχαλύψαντες ἐνούρουν κύχλῳ κατὰ τὸ ἅγιον ἔδαφος [.φ. 8 
ἐἰ πεὶ δέ ποτε τὰ δεινὰ δόξαν τοῦ λῆξαι εἴληφε, μέσον ὀφθέν- 

τες οἱ τούτων ἀρχηγοὶ τὴν τοῦ πολέμου ἐπέσχον ὁρμὴν εἰς 

ἀναίρεσιν. ᾿ 

Οὕτω μὲν οὖν, ἵνα καθ᾽ εἱρμὸν αὖθις τὸ λέγειν προΐῃ, ὁ Σι- 

χελιχὸς στρατὸς τῆς Θεσσαλονίχης ἔνδον γϑνόμενος ὅσα χαὶ οἵχ 

ἡ θεῷ φίλα ἐτέλεσς χατὰ τὴν ἕχτην ἡμέραν τοῦ αὐγούστου 

μηνὸς τῆς τρίτης ἰνδιχτιῶνος τοῦ ἑξαχισχιλιοστοῦ ἑξχκοσιοστοῦ 

ἐννενηχοστοῦ [χαὶ τρίτου] ἔτους, τῆς τειχομαχίας ἀρξάμενος 

καὶ συμπεράνας ὡς ἐθούλετο ταύτην χατὰ τὴν πεντεχαιδεχά- β 

τὴν τοῦ αὐτοῦ μηνὸς πᾶν δ᾽ ὅπερ ἂν ἐπινοήσειέ τις τῶν χα- β 

κῶν ἢ καταπράξαιτο, τοῦτο τοῖς ἀθλίοις τάτε Θεσσαλονιχεῦ- 

σιν οἱ Σικελοὶ διεπράζαντο. Πῶς γὰρ ἔμελλον ἀνθρώπων φεί- 

σασθαι, οἱ θεοῦ χαὶ τῶν θείων ἀνοσίως οὕτω χκαταφρυαξάμε- 

νοι; οὕτω δὲ τιμᾷν ἤδεσαν τοὺς τοῦ Χριστοῦ μάρτυρας χαὶ 
- δὶ γὼ , ὯΣ 7 “ ἃ τοῖς οἱ αὐτῶν τελουμένοις ποοσεῖχον θαύμασιν, ὥστε χαὶ τὰ 

᾽ “." “Ὁ “ΨΦ ’ὔ ὔ ᾽ Ψ ἐκ τῆς σοροῦ τοῦ μεγαλομάρτυρος Δημητρίου ἀναδιδόμενον 

μῦρον χαδὸίοις χαὶ λέδησιν ἀρυόμιενοι, ὡς ἁπλῶς ἔλαιον ταῖς 

ἐπὶ τῶν βρωμάτων λοπάσιν ἐκένουν καὶ τὰ τῶν ποδῶν ὑπο- 

δήματα τούτῳ ἤλειφον, καὶ ἄλλην χρείαν πᾶσαν ὡς δι’ ἐλαίου 

διὰ τούτου ἐπλήρουν" τὸ δὲ ὡς ἀπὸ πηγῆς ἐπέρρεεν ἀκενώ- 
᾿ δ ᾿ «., ᾿ ς “ῸὋ « Ξ ι Α Ε 

τοὺ πλέον χαὶ πλέον, καὶ ὑπερεξεχεῖτο, ὡς καὶ τοὺς βαρθά- 

ρους αὐτοὺς ἐχπλήττεσθαι τὴν χάριν ἣν θεόθεν. ὁ μάρτυς εἴ- 

ληφεν. Ἐπεὶ δὲ ὁ ἐν οὐρανοῖς κχτοιχῶν χαὶ τὰ ταπεινὰ ἐφο- 

ρῶν ἔγνωχεν αὐτοὺς ἐχτρίψαι καὶ ταράξαι θυμῷ, τὴν δὲ τοῦ 

οἰκείου λαοῦ χάκωσιν οἰχτειρῆσαι, μαρτυριχαῖς ἐπιχχμφθεὶς λι- 

ταῖς χαὶ δεήσεσι, καὶ τῆς εὐχῆς ἐπαχούσας τοῦ τότε τῶν 

Θεσσαλονιχέων ἀοχιερέως, (Εὐστάθιος οὗτος ἦν ὁ πολὺς μὲν 
“- “ ᾽ , , Μ , Ρ " ᾿ τῷ λόγῳ, τῇ δ᾽ ἀρετῇ περιθόητος) ἔλαδόν τινά τῶν αἰχμα- 
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λώτων Θέσσχλονικέων φειδῷ οἱ αἰχμαλωτεύσαντες Σιχελοὶ" τοῦ- 

τὸ γὰρ μόνον εἰρήσθω τανῦν’ ὁ δὲ τῆς ἐλευθερίας τρόπος ἀ- 

ναμεινάτω τὸν οἰκεῖον χαιρὸν. Τότε γοῦν ὁ ἀρχιερεὺς οὗτος 

τοῖς στρατηγοῖς τῶν. Σιχελῶν προσιὼν (οὖς κόντους ἐχάλουν), 

χαὶ δὶ αἰδοῦς τούτους ἀγόμενος ὡς καὶ θώχων ὑπεξίστασθαι 

χαὶ ἡδέως ἀχούειν, οὐχ ἐπαύετο δεόμενος ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου 

καὶ μετριάζων τὰ λυπηρὰ, ἀνέσεως χορηγὰ χομιζόμενος ἐπι- 

τάγματα. Καὶ τοσαῦτα μὲν περὶ τούτου. 

᾿Επανίτω δ᾽ ὁ λόγος ἐπὶ τὰ τοῦ ᾿Ανδρονίκου λειπόμενα. 

Εἶχε μὲν ὡς εἴρηται ἀναρτήσας τοὺς χασιγνήτους Σεθαστια- 

νοὺς (μητρόθειοι οὗτοί μοι, ὡς τοῦ πάππου αὐτάδελφοι), ὡς 

εἰς αὐτοῦ χαθαίρεσιν τὸν ἐπὶ θυγατρὶ τῇ Εἰρήνῃ γαμθρὸν αὐ- 

τοῦ, τὸν Κομνηνὸν ᾿Αλέξιον, παροτρύνοντας τὸν παῖδα τοῦ Μα- 

νουήλ᾽ βραχέος δὲ χαιροῦ διελθόντος, καὶ αὐτὸν ᾿Αλέξιον στε- 

ρίσκει τῶν ὀφθαλμῶν, χαὶ εἰς τὴν χατὰ τὸ τοῦ Πόντου στό- 

μα Χηλὴν ὑπερόριον τίθησιν ἐχπέμπει δὲ καὶ τὴν θυγατέρα 

Εἰρήνην, ὅτι ὁ μὲν προσέταξε μηδόλως ἐπὶ τῷ ἀνδρὶ χόψα- 

σθαι, εἰ φιλεῖ τὸν πατέρα, ἡ δὲ ἐθρήνησες τὸν ὁμόκοιτον ὡς εἰ- 

χὸς. Οὕτω διέστη τὸ συνοιχέσιον ὅ σύνδεσμος γενέσθαι τῶν με- 

ρῶν ἐλέγετο ὅσα τε ᾿Ανατολιχὰ χαὶ ὅσα τῆς Δύσεως. Οὐ μό- 

νὸν δὲ τὸν ᾿Αλέξιον οὕτως ἐχόλασεν ὁ ᾿Ανδρόνιχος, ἀλλὰ καὶ 

τῶν εἰς ὑπηρεσίχν ἐκείνῳ, ὅσοι ἐλλόγιμοι, τῶν ὄψεων ἀπεστέ- 

ρησε᾽ τὸν δ᾽ ὑπογραφέα ᾿Αλέξιον τὸν Δίάμαλον πυρὶ παρέδω- 

χε κατὰ τὸ Ἱπποδρόμιον, ποιῶν δὲ τὴν τιμωρίαν οὐκ ἀναι- 

τίατον, ἀλλ᾽ ἔγκλημα ἔχουσαν, καὶ βίολον αὐτῷ συγκατέκαυ- 

σε περὶ τῶν εἰς τὸ ἐπιὸν βχσιλεῦσαι μελλόντων διεξιοῦσαν, ἣν 

89.τῷ ᾿Αλεξίῳ ὑπαναγινώσχων ὁ Μάμαλος, ἐνάγειν -τοῦτον | βα- 

σιλειᾷν ἐλέγετο. Ῥὸν δὲ Δισύπατον Γεώργιον (ἦν δ᾽ οὗτος τοῦ 

τῶν ἀναγνωστῶν τάγματος τῆς Μεγάλης ἐχχλησίας), παθυνά- 

μενον μόνον καὶ κακῶς εἰπόντα ᾿Ανδρόνικον ἐφ᾽ οἷς ἐποίει, συν- 

εἰληφὼς ἄνθραξιν ἐξοπτηθέντα, τοῖς χατ᾽ οἶχον διηπείλει ἐκ- 

ν 
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πένψαι, καὶ τάχ᾽ ἂν ἐπλήρου τὸ ἀπειλούμενον, εἰ μὴ τὰ τῶν 

Σιχελῶν πρὸς ἄλλα ρέπειν παρέπεισάν. 

Ὅπως μὲν οὖν ἠπίστατο δεξιοῦσθαι ᾿Ανδρόνιχος τοὺς διχ- 

πύρους αὐτοῦ θεράποντας, ἐδήλωσε μὲν ἐξ ὧν εἰς τὸν Μαχρο- 

δούχαν, ὃν χαὶ πανυπερσέθαστον ἐτίμησε, καὶ τὸν Δούχαν, 

ὃν υἱὸν καὶ πάνυ φιλούμενον ἔγραφεν, ἔπραξε, δηλώσει δὲ καὶ 

τὸ χατὰ τὸν Τρίψυχον" χκατειπόντος γὰρ αὐτοῦ τινος τῶν γνη» 

σίων, ὅτι γογγύζει κατ᾽ ᾿Ανδρονίκου τόσχι: εὐποιΐχις ἐνευθηνό- 

μενος χἀν ταῖς ἐπιστολαῖς ἀχούων, ἠγαπημένος. υἱὸς καὶ κνι- 

πὸς ἄνθρωπος καὶ δυσεύρετος, χαὶ ὅτι οὐ μόνον τοῦτον ἀχα- 

ριστεῖ, ἀλλὰ καὶ τὸν διάδοχον υἱὸν αὐτοῦ διασύρειν χαὶ Ζιν- 

τζιφίτζην ἀποκαλεῖ (ἦν δὲ τότε ὁ Ζιντζιφίτζης ἀνδράριον εἰ- 

δεχθέστατον βωμολοχίαις σχολάζον καὶ σχώμασι γελώτων ποι- 

ἡτιχοῖς), οὐκ ἐνεγκὼν τὰ λεχθέντα, τῶν ὑπαρχόντων ἀλλοτριοῖ 

χαὶ εἱρχτῇ παραδίδωσιν, εἶτα χαὶ τοῦ τῶν ὀφθαλμῶν φάους 
ἐπάγει τούτῳ τὴν στέρησιν. Τοιοῦτον πέρας καὶ τὰ τοῦ Τρι- 

Ψψύχου ἐσχήχασιν. 

᾿Ανδρονίχῳ δὲ τὰ μὲν πρῶτα ἐμέλησεν, ὅτε τὴν τῶν Σι- 

χελῶν χατ᾽ ἀρχὰς ἐπέλευσιν ἔμαθε (καλὸν γὰρ ἀναποδίσαντα, 

ὅσα τὸ λέγειν παρέλειψε διελθεῖν καὶ ὡς ἐν συντόμῳ παρχδηλῶ» 

σαι), φυλάξαι ᾿Επίδαμνον, καὶ τὸν Βρανᾶν Ἰωάννην ἐχεῖσε ἀ- 

πέστειλεν. Οὐ πολλαὶ δὲ παρῆλθον ἡμέραι, καὶ οἱ Σιχελοὶ τῇ 

Εἰ πιδάμνῳ ἐπιστάντες ραδίως αὐτῆς ἐκράτησαν, καὶ τὸν Βρανᾶν 

αἰχμάλωτον εἰς Σιχελίχν ἀπήγαγον. Τῷ δὲ εἰς τὴν -Θεσσα- 

λονίκην Δαυΐδ τῆς φυλαχῆς ἔγραφεν ἐπιμελεῖσθαι τῆς πόλεως. 
Καὶ ἐπὶ τούτοις συναγογὼν τὰς δυνάμεις ᾿Ανδρόνιχο;, ὅσαι 

τε 'Ἑῷαι καὶ ὅσαι τῶν Δυτιχῶν, καὶ ταύτας εἰς μέρη διξλὼν, 

τὰς μὲν τῷ υἱῷ καὶ διαδόχῳ, ὡς ἔλεγεν, Ἰωάννῃ φέρειν ἐκέ- 

λευσε, περὶ τὴν Φιλίππου διάγοντι, τὰς δὲ τῷ χαρτουλχρίῳ 

παρέδωχε Χούμνῳ, ἄλλο δὲ μέρος τῷ Παλαιολόγῳ ᾿Ανδρονέκῳ 

ὑπέταξε, καὶ ἕτερον τῷ ἐχτομίᾳ Νικηφόρῳ, ὃν εἶχε παραχου- 
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μώμενον" ἀλλὰ καὶ ᾿Αλέξιον ἐξέπεμψε τὸν Βρανᾶν μεθ᾽ ἑτέρου 

στρατεύματος. Καὶ ὁ μὲν υἱὸς αὐτοῦ Ἰωάννης κυνηγεσίοις ἐ- 

σχόλαζε χατὰ Φιλιππούπολιν, τὴν τῆς Θεσσαλονίκης προνόμευ- 

σιν φανταζόμενος - οἱ δὲ λοιποὶ, ταύτης πολιορχουμένης, ἐγγίσαι 

καὶ βοηθῆσαι οὐδόλως ἐθάρρουν, σχηνούμενοι δὲ πόρρω διὰ χα- 

τασχόπων ἦσαν τὰ κατὰ Θεσσαλονίκην ἐνωτιζόμενοι. Μόνος δ᾽ ὁ 

Χοῦμνος ἐγγίσχι τεθάρρηχεν, ὡς ἢ βοηθήσων ἐν τῷ συμπλακχῆ- 

γαι τοῖς πολιορχοῦσιν, ἢ, ἀλλ᾿ εἰ δυνηθῇ, τὴν πόλιν εἰσελευσό-- 

μενος ἀλλὰ χαὶ ἀμφοτέρων ἀποτυχὼν, μετ᾽ αἰσχύνης ὑπέστρεψε, 

τῶν περὶ αὐτὸν μηδ᾽ ἀντιόλέψαι τοῖς ἐναντίοις χαρτερησάντων. 

᾿Επεὶ δὲ ἡ τῶν Θεσσαλῶν μεγίστη πόλις ἑάλω παρὰ τῶν 

Σικελῶν, ὥσπερ καὶ εἴρηται, εἰς τρία ὁ στρατὸς τούτων ἐμε- 

ρίσθη, καὶ ἕκαστον μέρος τῶν κατ᾽ αὐτὸ βαδίζειν προέθετο" καὶ 

τὸ μὲν κράτιστον εὐθὺ τῆς βασιλίδος ἔτρεχε πόλεως, καὶ φθά- 

σαν ἄχρι Μοσυνοπόλεως, ἐκεῖ χατεσχήνωσεν, ἕτερον δὲ τὰ κατ᾽ 

Αἰμφίπολιν χαὶ Σέρρας ἐδήου, τὸ δὲ λοιπὸν, ὅσον δηλονότι ναυ- 

τιχὸν, ἐτήρει τὴν πόλιν τῶν Θετταλῶν, Οἱ ῬΡωμαῖο: δὲ οὐδὲ 

οὕτως εἰς ἕν συνελθόντες, ἑνὲ τούτων μέρει συμπλακῆναι ἐθάρ- 

ρῆσαν, ᾿Αλλ᾽ οἱ μὲν τὴν Μοσυνόπολιν κατειληφότες πολέμιοι, 

περὶ τῆς πρόσω πορείας ἐσχέπτοντο, μηδένα Ρωμιαῖον ὁπλίτην 

ἐν ὀφθαλμοῖς θεχτάμενοι, Ρωμαῖοι δὲ τὰς τῶν ἐκεῖσε ὀρέων χα- 

ταλχοόντες λαγόνας, οὐδόλως εἰς τὸ πεδίον κατέθαινον ὥστε 

80. δέξασθαι τοὺς ἐρχομένους ἐχθρούς [4 Ὅθεν ἔγνωσαν δέον οἱ 11- 

ταλοὶ ὁμοῦ συνελθόντες, πρὸς ὃν χατάντημα τὴν Κωνσταντι- 

γούπολιν ἐπαχθῆναι, χαὶ ταύτης χειρώσασθαι" οὕτω γὰρ αὐ- 

τοῖς ὁ ἐκ Κομνηνῶν ᾿Αλέξιος συνεδούλευεν, ὃς ἦν τούτοις προσ- 

πεφευγὼς, καθὼς εἴρηται. 

Οὕτω δὲ, καθάπερ ἱστόρηται, ὀργιλότητος ἔχων ᾿Ανδρόνι- 

χος, ὅμως καὶ ἀγαθῶν οὐκ ὀλίγων μετεῖχε πράξεων, ἐπεὶ χαὶ 

δωρεαῖς ἔθαλπε τῶν ὑπηχόων τοὺς ἐνδεεῖς, εἰ μόνον ἐλπίδος 

τι διεφαίνετο ὡς οὐκ ἀποστυγεῖ τοῦτον ὁ αἰτῶν, καὶ τὴν 
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τῶν μέγα δυναμένων πλεονεξίαν οὕτως ἐκόλασε, καὶ δυνέστει- 

λεν, ὡς ἄρχοντος ἐχείνου, αἱ πλείους ἐπαρχίαι πρὸς πληθυσμὸν' 

ἐπέδωχαν τῶν ἐνοιχούντων αὐταῖς" ἕκαστος γὰρ ἐπὶ τὴν σχιὰν 

τῶν δένδρων αὐτοῦ ἀνεχλίνετο, καὶ τὸν τῆς ἀμπέλου χαρ- 

"πὸν εἰσοιχιζόμενος καὶ τῆς γῆς, ἡδέως ἤσθιε χαὶ ἐχάθευδε, 

υὴ φορολόγου ἀπειλὴν δεδιττόμενος, υνὴἡ πλεονέχτην εἰσπρά- 

χτορα, μὴ τὸν ἐχφυλλίζοντα, μηδὲ τὸν καλαμώμενον φαν- 

ταζόμιενος, ἀλλὰ τὰ Καίσαρος Καίσαρι ἀποδιδοὺς, οὐδένα εἶ- 

χε τὸν τὸ τάλαντον πολυπλασιάζοντα καὶ τὸ χιτώνιον προσ- 

απαιτοῦντα" ἦν γὰρ ἡ ᾿Ανδρονίχου ἐπίκλησις ὀλέθριον τῶν 

φορολόγων ἔπᾳσμα χαὶ φόδος μέγας τοῖς ὅδοι παρὰ τὰ δια- 

τεταγμένα ἀπαιτεῖν ἤθελον" τὸ δὲ δὴ μεῖζον, καὶ ὀψωνίοις ἐφο- 

διάζων τοὺς ἀνχδεχομένους ἀρχὰς, καὶ ὅσα πείσονται δεινὰ τὰς 

αὐτοῦ παραδλεψάμενοι ἐντολὰς παραγγέλλων, οὕτως ἀπέστελ-: 

λεν, οὐκ ὠνίους τὰς ἀρχὰς προδαλλόμενος καὶ τοῖς ἐκ τριόδων 

χαταπιστεύων, ἀλλὰ δωρεὰν χαὶ χατ᾽ ἐπιλογὴν παρεχόμενος, 

Ἔθους δὲ ἀλογωτάτου ἰσχύοντος, τοῦ τὰς χειμαζομένας νῆας 

χαθ᾽ οὕς ἂν λιμένας ἢ τόπους ἐχόράσσωνται, ὁρᾷν τοὺς. ἐχεῦ 

λαχόντας τὴν οἴκησιν διασπῶντας χαὶ ἀφαρπάζοντας ὅσα μὴ 

παρέσυρε θάλασσα, οὕτω πρὸς τὴν τοιαύτην ἀτοπίαν ἀντέ- 

πνευσε, χαὶ τὴν διόρθωσιν τοῦ χακοῦ τούτου χατώρθωσεν, ὡς ἀν- 

τὶ πολλῶν. εἰς εὐφημίαν ἐκείνῳ τοῦτο μόνον τὸ ἔργον ἀρχεῖν. 

Οὗτος ἀνεκαίνισε μεγίσταις δαπάναις χαὶ τὸν παλαιὸν 

ὑπόγαιον ἀγωγὸν, ὃς περὶ μέσην ἔξεισιν ἀγορὰν, ὕδωρ ἕλκον- 

τὰ οὐχ ἑστὼς καὶ νοσῶδες, ἀλλ ἤδιον καὶ κινούμενον, ἐποχε- 

τεύσας τούτῳ χαὶ τὸν ποταμὸν ἱγδράλιν ὀνομαζόμενον, οὗ πε- 

οἱ τὰς πηγὰς πύργον τε ἀνῳκοδόμησε χαὶ οἰκήματα ἤγειρε 

πρὸς θερινὴν ἐνδιαίτησιν ἐπιτήδεια, καὶ νῦν ἐχ τούτου ὑδρεύ- 

ονται ὅσοι περὶ τὰς Βλαχέρνας τὴν οἴκησιν ἔλαχον" οὐδὲ γὰρ 

ἅπαν τὸ ὑδροδοχεῖον χατήρτισται, τὸ χρθὼν αὐτοῦ πρὸ τῆς 

ποῦ ἔργου τελειώσεως ἀποτίσαντος, χαὶ οὐδεὶ; τῷ ἔργῳ τέλος 
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ἐπέθηχεν" ὁ δὲ μεταστήσας τοῦτον τῆς ἀρχῆς ὑπό χαὶ τῆς 

“ζωῆς τόν τε πύργον χατέόχλε, χαὶ τὰς οἰχήσεις χατ έστρεψε, 

«φθονῶν ὥσπερ ᾿Ανδρόνικον τῆς πράξεως. 

᾿Αναποιῶν δὲ χαὶ τὰς πραιτωρίας ἀρχὰς, ἄνδρας λογίμους 

τῶν μετ᾽ αὐτὸν χαὶ τῶν ἀπὸ τῆς βουλῆς ἀρίστους ἦν αὐταῖς 

ἐφιστῶν, φιλοδωρήμασι θεραπεύων, προμηθούμενος ἐντεῦθεν τοῦ 

᾿ἀνεπαχθῶς χεχρῆσθαι ταῖς πόλεσιν" ὅθεν καὶ διὰ βραχέος εἰς 

πληθυσμὸν αἱ πόλεις ἐπέδωχαν. ἯΝν δὲ χαὶ τοῖς χατειπεῖν ἔ- 

χουσι τῶν χειροδικῶν εὐέντευχτος, καὶ πρόσωπα μὴ λαμθάνων, 

οὐχ ἦρεν ἀπὸ τοῦ δικαίου τὸ δίκαιον ποτὲ οὖν περιέστησαν 

ὀοῶντες τοῦ Δαδιορηνοῦ, ὅν ἐν τοῖς αὐτὸν ἀγροῖχοί τινες κατα 

μάλιστα χαὶ πιστοῖς αὐτοῦ εἶχεν, ὡς χχταλύσχντος παο αὐ- 

τοῖς ἐν τῷ παριέναι, χαὶ πορισαμένου μὲν ὅσον ἦν ἐν χρείᾳ 

αὐτὸς χαὶ ἡ ὑπηρεσία αὐτοῦ, καὶ τὰ ὀχήματα, μηδὲν δὲ κα- 

ταθεμένου ἀπόδομα ἐν τῷ ἐκεῖθεν μεθίστασθαι" δικάσας οὖν 

ὀχεῖνον χαὶ ἀληθῆ εὑρὼν τὰ λεγόμενα, αὐτὸν μὲν [δι᾽ ἀλλα- 

τῶν ἐπαίδευσς δώδεχα, τὰ δὲ τῶν ἀναλωμάτων πολλαπλάσιον 

δοθῆναι ἐχέλευσεν ἀπὸ τῶν βασιλικῶν ταμιείων. 

. ΤἸοσοῦτον δ᾽ ἀπεῖχε τοῦ θέλειν τι περὶ θεοῦ λέγειν ἤ ἀν 

κούξιν καινότερον, ὅτι καὶ τῷ Νέων Πχτρῶν Εὐθυμίῳ ( μέγας 

δ᾽ ἐν λόγοις ὁ ἀνὴρ οὗτος), χαὶ τῷ Κιννάμῳ Ἰωάννῃ, οὐ υό- 

νον. ἐπέπληξζε περὶ τὸ Λοπόδιον ἐντὸς τῆς βασιλείου σκηνῆς 
Ὶ ’ ᾿ ὦ Ἐκ , , ᾽ Ι ἘΣ 
διαλεγομένοις περι τὩς του, [9) πατὴρ μου υείζων ξστι του 

θεανθρώπου Σωτῆρος φωνῆς, ἀλλὰ καὶ κατὰ τοῦ Ρυνδακοῦ πο- 

ταμοῦ ἀχοντίσειν ἠπείλησεν, εἰ μὴ παύσαιντο ποιούμενοι περὶ 

θεοῦ τὴν διάλεξιν. 

. Τοῦ δὲ λόγου λόγον τιθέμενος, τοὺς λογίους ἄνδρας ἐγγὺς ἦγε 

τοῦ θρόνου, καὶ δωρεαῖς ἐδεξιοῦτο συχναῖς, καὶ τιμῆς μετεδί- 
δὸ 7ὔ Α Α ῥεῖ » ὃ ΡῈ τ ᾽ » ͵ 

υ μεγίστης, χαὶ τοὺς νομοτριδεῖς ἄνδρχς περὶ πλείστου ἐτί: 

θετο, χαὶ φιλοσοφίαν ἐγείαζς τὴν οὐρανοδάμονχ, καὶ σοφιστὴν 
ἐγχωμιάζοντα χαλλιρρήμονα περιεῖπε χαὶ ἀπεθείαζς. 
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Τὴν δὲ τοῦ οἰκείον σχήνου; χατάϑεσιν ἐς τὸν ναὸν τῶν 

ἁγίων Τεσσαράχοντα μαρτύρων ποιήσασθαι βουληθεὶς, τὰ πε- 

πονηχότχ τούτου μέρη πάντα φιλοτίμως ἀνενεώσατο, τήν τε 

Σωτῆρος ἡμῶν εἰκόνα Χριστοῦ, δὶ ἧς ὁμιλῆσαί ποτε λόγος ἔ- 

χϑι τῷ βασιλεῖ Μαυριχίῳ, πολυτελῶς ἐκόσμησε καὶ τὴν πορ- 

φυρᾶν μεγίστην λεχάνην ἧς τοῖς χείλεσι δύο ἑλισσόμενοι ἐν- 

τετύπωνται δράκοντες, ἀπὸ τοῦ Μεγάλου παλατίου εἰς τὴν τοῦ 

ναοῦ αὐλὴν μετήνεγχε. Μετεχόμισεν αὐτοῦ χαὶ τὰ τῆς πρώ- 

τῆς γυναιχὸς λείψανα ἀπὸ τῆς τοῦ ᾿Αγγουρίου μονῆς ἔνθα ἐτέ- 

θαπτο. Ἔξωθεν δὲ περὶ τὰς ἀρχτῴχς τοῦ νεὼ πύλας εἰκόνα 

ἔστησεν ἑαυτοῦ: ἦν δὲ ἡ εἰκὼν ἐργατικὸν αὐτὸν καὶ πολυ- 

παθὴ δειχνῦσα, ἠεράνεον ἐνδεδυμένον φάρος ἐθνικὸν, ὅ χκαλοῦ- 

μὲν καδάδιον, καὶ λευχαῖς χρηπῖσι τοὺς πόδας περιστελλόμε- 

νον ἀναθαινούσαις εἰς γόνατον, καὶ δρέπανον χατέχοντα τῇ 

χειρὶ, τῷ χλινομένῳ σχήματι συνέχον ἐντὸς ὡραῖον μείραχα, 

ἕως τραχήλου χαὶ ὥμων φαινόμενον" ἐχεῖνα διὰ τούτων τοὺς 

θεωμένους διδάσκων ἅπερ δὲ ἔργων ἠνόμησε, τὸν κληρονόμον 

φονεύσας, χαὶ τὴν ἀρχὴν ἐχείνου καὶ σύννευνον ἑαυτῷ μνη- 

στευσάμενος. ᾿Ανεγείρας δ᾽ ἐν τῷ λεχθέντι ναῷ τῶν ἁγίων 

Τεσσαράχοντα χαὶ πολυτελῆ οἰκήματα ἑαυτῷ, ἐπεὶ μὴ εἶχεν 

ἐχ βασιλικῶν πράξεων τὰς ἐπὶ τοῦ δόμου ἱστορίας, ὡς ἔθος 

τοῖς ἄναξι, χαταγράψασθαι, ἱππηλάσια χαὶ χυνηγέσιχ ζωγρα- 

φῶν ἦν, οἷς καὶ ἐνωρᾶτο πτηνῶν ἀγέλαι καὶ ἐλάφων χαὶ λα- 

γωῶν θηρεύσεις, καὶ σῆς ἄγριος, χαὶ ζοῦμπρος ( ζῶον δὲ τοῦ- 

τὸ ὑπὲρ ἄρκτον, κατὰ τοὺς Ταυροσχύθας τρεφόμενον ) διακον- 

τιζόμενχ, καὶ βίος τὸ ὅλον ἀγροικιχὸς, χαὶ ἑστίασις ἐχ τῶν 

θηρευομένων, καὶ αὐτὸς ᾿Ανδρόνιχος ἐλάφειον μηρὸν, ἤ κάπρου 
9 “ . " ,ὔ ᾿ 

χατακόπτων χρέα καὶ ὀπτῶν τῷ πυρὶ, καὶ ἄλλα ὅσα δείκνυσι 

βίον ἀνδρὸς ἐπὶ τόξῳ καὶ ρομφαίᾳ καὶ ἵπποις πεποιθότας, φεύ"- 

γοντός τε τὴν ἐνεγχαμένην οὐχ εὐτυχῶς. 
.΄ ᾽ φ“Ἁ᾿ Ψ ᾿ 

Ὁρῶν δὲ τὰ μὲν τῆς ὑπ᾽ ἐκεῖνον ἀρχῆς σμιχρυνόμενα, τοὺς 

παν τὰ αὐ ἀμνον  σπΣΞ  αππππρ“ῆᾳῷΨΐΧζΣοΟ͵ῦχ προ .ΥϑτΤΤττῷᾷϑ΄σο-π΄ΠρΠὖῸ Ὸ} |ὶᾷἝἝ-, 
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δὲ πολεμίους ἐξηρεμοῦντας τὰ ἐν ποσὶ, 7κατὰ βραχύ τε τὴν πο- 

λιτείχν ἐλευθεροστομοῦσαν καὶ πρὸς ἀποστασίαν ὑποχινουμένην, 

ὠδίνησε πόνον καὶ ἀνομίαν ἀπέτεκε. Ταῦτα δὲ ἦν, τὸ μὴ μό- 

γον ὅσους φυλακαῖς συνέσχε θανάτῳ χαταδικάσαι, ἀλλὰ καὶ 

χατὰ προσγενῶν τούτων ἀχονῆσαι τὸ ξίφος. ἔνθεν τοι καὶ ἐκ- 

χλησιάσας τὸ φίλιον σύστημα καὶ τῶν διχαστῶν ὅσοι χρημά- 

τῶν ὦνιοι, ἐχτραγῳδεῖ ὁπόσα ἐπονηρεύσαντο οἱ Σικελοὶ, χαὶ 

οἷα καχὰ χαταπράττονται, πόλεις πορθοῦντες χαὶ τὰς χώρας 

ἐξαφανίζοντες, καὶ τούτων προσεπῆγεν οὐχ ἄλλο τὸ αἴτιον, ἀλ- 

λ᾽ οἱ ἀντιφέροντες τούτῳ καὶ ὅσον τούτοις συγγενικὸν, καὶ οἰ- 

χεῖον κατ᾽ εὔνοιαν" τούτους γὰρ τὴν ᾿Ανδρονίκου διψᾷν ἀπώ- 

λειαν |, χαὶ μὴ ἔχοντας δὶ ὁμογενῶν δοῦναι τὴν ἔφεσιν πέρα- 

τι, ἀλλοτρίαν ἐπενεγκεῖν στρατιάν" ἀλλ᾽ οὔ, μὰ τὸ γῆρας τοῦ- 

το, φησὶ, χαιρήσουσιν, ἀλλ᾽ ὅ παθεῖν ᾿Ανδρόνιχον γλίχονται, 

τοῦτο πείσονται οὗτοι παρ᾽ ᾿Ανδρονίχου. Τοιχῦτα εἰπὼν, τὴν 

θεραπείαν ἐζήτησε τοῦ χαχοῦ. ᾿Αράντων δὲ τὴν φωνὴν καὶ 

μέγα κραξάντων, αἴρειν αὐτοὺς ἐκ τῆς γῆς; καὶ φείσασθαι μη- 

δενὸς, κυροῦται ὁ τῶν ὅλων ἀφανισμὸς, ὅσους τε εἶχεν ἐν φρου- 

ραῖς χατασχὼν, χαὶ ὅσοι τὴν ὑπερορίαν χατεχρίθησαν, καὶ τὸ 

θεραπευτικὸν τούτων καὶ συγγενές. Καὶ δὴ τόμος ἐδέχετο τὰ 

ὑποτυπούμενα, ὑπαγορεύοντος τοῦ πρωτασηχρῆτις, καὶ ἀμφιπο. 

γουμένου τοῦ ἐπὶ τῶν δεήσεων, τοῦ δὲ πρωτονοταρίου ταῖς 

φωναῖς ἀλαλάζοντος, καὶ τῶν χκαθεζῆς συμπραττόντων, ὧν πρω- 

᾿ποστάτης ἣν ὁ ᾿Αγιοχριστοφορίτης Στέφανος, τῷ φθέγματι πε- 

ριηχῶν τὰ βασίλεια. Προέθη μὲν οὖν τὸ ὑπόμνημα, θείαν κχίνη- 

σιν τὴν αὐτῶν μιαιφονίαν ἐπιχκαλούντων τῶν ἐκθεμένων αὐτὸ, 

καὶ τὸν κατάλογον ἐδήλου τῶν συλληφθησομένων χαὶ τεθνηξομέ- 

νων, καὶ ὁποίῳ ἕκαστος τρήπος τῶν ζώντων ὑπεζελθεῖν ἄξι- 

ος. Καὶ ἐπὶ τούτοις τὸν σύλλογον ἐκεῖνον διέλυσε. 

Ὃ δὲ ᾿Ανδρόνικος ἐγγράφους τὰς ψήφους δεξάμενος ἐφύ- 

λαττεν, οὐκ οἶδ᾽ ὅτι διανοούμενος, οἶμαι δὲ τὸ ἐσόμενον προ- 
Ὁ) 
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σχεπτόμενος, χαὶ δεδιὼς φόδον ὃς ἐπῆλθεν αὐτῷ " συσχεθεὶς γὰρ 

χαὶ λόγους ὧν διεπράξατο ἀπαιτούμενος, τοὺς δικαστὰς ἔφα- 

σχε καὶ τὴν γερουσίχν ἀποφαίνεσθαι τὰς τιμωρίας, ἑχυτὸν δὲ 

ὑπηρετεῖν ταῖς γνώμαις ἐχείνων " υηδὲ γὰρ εἰκῆ φορεῖν τὴν 

μάχαιραν. Ποὸς δὲ τὴν τοιαύτην ψῆφον καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ, ὁ 

σεθαστοχράτωρ Μανουὴλ, ἀπεπήδησε, μὴ δέξασθαι πρᾶξιν φά- 

ὑξνος, ἥτις μὴ καθ᾽ ὁρισμὸν τελεῖται βασιλικὸν, ὡς οἱ ψηφι- 

ζόμενοι γράφουσι, μιηδ᾽ ἀνασχέσθαι ἀπόφασιν οἰκειώσασθαι, ἥτις 

πάντων Ῥωμαίων ἀποφαίνεται ὄλεθρον. Συνέδη δέ τι καὶ ἕτε- 

βῥον᾿ ἐνάγεται παρὰ τῶν οἰκείων εἰς τὴν τῶν ἐσομένων πρό- 

γνῶσιν δι᾽ ἐργασίας ἀποτροπαίου, ἐφίησι νοῦν ἑχυτὸν ὅλον τοῖς 

ἀμυδρῶς τοῖς ὕδασι τεκμαιρομένοις τὰ ἐσόμενα χαὶ προλέγου- 

σι" χαὶ αὐτὸς μὲν παρεῖναι τοῖς τελουμένοις δέον οὐκ ᾧετο, 

ἀνατίθησι δὲ τὴν ἐργασίαν τῷ ᾿Αγιοχριστοφορίτῃ. Ὁ δὲ τὸν 
Σὴθ παρχλαδὼν, ὡς ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας τὰ τοιζδε πεπχιδευ- 

μένον, ὃν χαὶ διὰ ταῦτα τὰς κόρας ἀπούχλεῖν παρὰ τοῦ βχ- 

σιλέως Μανουὴλ ὁ λόγος ἐδήλωσεν, ἠρώτησε μαθεῖν θέλων ὅσ- 

τις ἐστὶν ὁ μετ᾽ ᾿Ανδρόνικον τὴν βασιλείαν παρχλειψόμενος. 

Καὶ τὸ πονηρὸν πνεῦμα διχχαράττει τινὰ τῶν γραμμάτων, Ἐ- 

σχάκιον νοεῖν ὑποοάλλοντα, Σἴγμα προὐποθέμενον χαὶ τούτον 

Γῶτα ὄπισθεν, ὃ μὴ ἀκριθῶς ἠπίστατο, τῇ ἀσχφείᾳ συγκαλύ- 

πτον, ὡς μὴ ψευδόμενον ἔχοι τὸν ἔλεγχον. ᾿Ανδρόνιχος οὖν 

Ἰἴσαυρον ὑπετόπασεν, ἐξ ὧν ἤκουσε, χαὶ τοῦτον εἶναι τὸν Ἰ- 

σχάχιον, ὃς τῆς νήσου Κύπρου τότε ἦν τύραννος. ᾿Ερωτᾷ γοῦν 

χαὶ τὸν χαιρὸν πότε, χαὶ μανθάνει ἐντὸς τῶν ἡμερῶν τῆς ὑ- 

ψώσεως τοῦ Σταυροῦ" ἦν δὲ τότε ἀρχόμενος ὁ σεπτέμοριος. 

ὡς δ᾽ ἤκουσε τὰ περὶ τοῦ χαιροῦ ὁ ᾿Ανδρόνιχος, λῆρος, ἔφη-᾿ 
σεν, ὁ χρησμὸς" ποῦ γὰρ δυνήσεται Ἰστχάκιος ἐκ Κύπρου χα- 

ταπλεῦσχι διὰ τῶν μετρίων ἡμερῶν τούτων, χαὶ καθελεῖν αὐ- 

τὸν τῆς ἀρχῆς; Φήσαντος δέ τινος, χριτοῦ τοῦ βήλου παρ᾽ ᾿Αν- 

δρονίκου προδεδλημένου, ὡς δεῖ συλληφθέντα ἐξ ἀνθρώπων γε- 
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γέσθαι τὸν ΓΑγγελον Ἰσαάκιον, οὐδ᾽ οὕτως προσέθετο, μωκχίαν 

τούτου καταχεάμενος, εἰ τοιαῦτα ὅλως περὶ τοῦ ᾿Αγγέλου ᾿Ἰ1- 

σααχίου φαντάζεται, ἐξουθενῶν ἐς μαλχχότητα ἤθου; τὸν ἄν- 

δρα καὶ πρὸς οὐδὲν κατόρθωμα δεξιὸν εἶναι διχτεινόμενος. 

᾿Αλλ᾽ ὁ ᾿Αγιοχριστοφορίτης τοῦ κυρίου κηδόμενος, προσέθετο 
τὸν Ἰσαάκιον συλλαθεῖν καὶ φρουρᾷ δοῦναι, εἶτα καὶ θανάτῳ 

ὑπαγαγεῖν ᾧ ἂν ᾿Ανδρόνικος δοκιμάσειεν. Οὐχοῦν εἰς τὴν οὐ- 

χίαν Ἰσαακίου παραγενόμενος, ἐγγὺς οὖσαν τῆς Περιθλέπτου 

1. μονῆς [, περὶ δείλην τῆς ἑνδεκάτης σεπτεμόρίου μηνὸς τοῦ ἐ- 

ξακισχιλιοστοῦ ἑξαχοσιοστοῦ ἐννενηχοστοῦ τετάρτου ἔτους, εἰσ- 10 

ελθὼν τὴν αὐλὴν χατελθεῖν τῷ Ἰσχαχίῳ ἐπέταττε καὶ αὐτῷ 

ἕπεσθαι. Τοῦ δὲ, ἀπαρεσχομένου, ὅτι καὶ μόνον ὀφθεὶς ἐχεῖ- 
νος χαχὸν ἔσχατον ἐλογίσθη, ὁ δὲ πρὸς βίαν ἔλεγε τοῖς συνοῦ- 

σι τῶν τριχῶν ἁπτομένοις τοῦ γενείου, τοῦ δωματίου ἀτίμως 

χαταγαγεῖν, καὶ ὠθούμενον ἀπαγαγεῖν εἰς ἣν ἂν αὐτὸς φρου- 1ὅ 

ρὰν ὑποδείξεις " καὶ οἱ μὲν πρὸς τὸ πληροῦν τὸ ἐπιταττόμε- 

γον ἦσαν. Ὁ δ᾽ ᾿Ισαάχιος τὴν θήραν ἰδὼν ἤδη συνέχουσχν, οὐ 

δειλίᾳ συσχεθεὶς ἄπραχτος ἔμεινεν, ἀλλ᾽ ὡς εἶχ ξ, τὸ ξίφος σπα- 

σάμενος (εἶχε δὲ ἀπερικαλύπτως τῆς χεφαλῆς, χαὶ τὸ σῶμα 

ἐνδύματι διχρόῳ περὶ τὴν ἰξὺν καταθαίνοντι καλυπτόμενον), 90 

τὸν ἵππον ἀναθὰς, τὴν χεῖρα τείνει ξιφήρη χατὰ τῆς ᾿Αγιο- 

"χριστοφορίτου χεφαλῆς ὁ δὲ πτοηθεὶς τὴν τοῦ Ἰσααχίου ὁρ- 

ἣν, μεταστρέψας τὴν ἡμίονον, ἢ ἔποχος ἦν, φεύγειν ἤθελεν" 

ἀλλ οὔπω τὴν πύλην ἐξῆλθε, χαὶ ὁ ἸΙσαάχιος χαιρίχν αὐτὸν 

πλήττει, χατὰ τὸ μέσον τῆς χορυφῆς, χαὶ διελὼν διχῆ, ἐκεῖ- δῇ 

γον μὲν εἴχσεν, αὐτὸς δὲ τῶν ἑπομένων ἐχείνῳ, τὸν μὲν φο- 

βήσας τῷ γυμνῷ ξίφει μόνῳ, ἑτέρου δὲ τὸ ὠτίον ἀφελόμενος, 

χαὶ ἄλλον ἄλλοθι διαστήσας ὡς ὁρμῆσαι καὶ πρὸς φυγὴν, ὅ- 

λῳ ρυτῆρι πρὸς τὴν Μεγαλὴν ἐχκλησίαν προσφεύγει, διὰ τῆς 

λεωφόρου μέσης διϊὼν καὶ φθεγγόμενος, ὡς τὴ σπάθῃ ταύτῃ 80 

(ἔτι γὰρ γυμνὴν ἔφερε τῇ χειρὶ), ἐφόνευσε τὸν ᾿Αγιοχριστο- 

τ 
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φορίτην Στέφανον. Καὶ τὸν θεῖον ναὸν εἰσιὼν, παρὰ τὸν τό- 
πον ἵσταται, ὃν οἱ φονεῖς ἀνερχόμενοι, τὸ οἰκεῖον διχτρανοῦσι 
πλημμέλημα, τὴν τῶν εἰσιόντων χαὶ ἐξιόντων τὸ ἱερώτατον 

τέμενος ἐξαιτοῦντες συγχώρησιν. 

Τὸ δὲ πλῆθος τῆς Πόλεως, οἵ τε ἰδόντες αὐτὸν εἰς τὸν 

Μέγαν ναὸν ἀπερχόμενον, καὶ οἱ μόνον ἀκούσαντες, συνέρρεον 
αὐτίκα κατὰ χιλιάδας, ἰδεῖν τε τὸν Ἰσαάχιον, καὶ μαθεῖν τὸ 
ἐπ᾿ αὐτῷ γενησόμενον" ᾧοντο γὰρ μὴ ἐπιδῦναι τὸν ἥλιον, καὶ 

συλληφθέντα παρὰ τοῦ ᾿Ανδοονίκου παθεῖν τὰ ἀνήκεστα. Συμ- 

παραγίγνεται δὲ τῷ Ἰσχαχίῳ καὶ ὁ πρὸς πατρὸς αὐτῷ θεῖος, 

᾿Ιὠάννης ὁ Δούκας, χαὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ᾿Ισαάχιος, οὐχ ὅτι ἦσαν 

συμμέτοχοι τῆς σφαγῆς, ἀλλ ὅτι ἐγγράφους ἐγγύας ὑπὲρ ἀλ- 

λήλων ἔδοσαν ᾿Ανδρονίχῳ, τὴν πρὸς αὐτὸν οὕτω χρατυνάμενοι 

πίστιν πρὸς βίαν. ᾿Αμέλει καὶ οἱ μὲν ὡς ὅσον οὔπω συλλη- 

φθησόμενοι χαὶ τὸν θάνατον ἐνορῶντες, περιδεεῖς ἦσαν καὶ ἔτρε- 

[ν, χᾶϊ δὺς συνειαδοαμόντας χαθιχέτευον συμπαραμεῖναι χαὶ 

βοηθῆσαι ὡς ἔχουσι, τὰ ἔσχατα παθεῖν κινδυνεύουσι, Καὶ ἧ- 

σὰν οἵ χατένευον πρὸς τὴν αἴτησιν, καὶ τοὺς ἄνδοας τῆς ἐνε- 

στώσης τύχης κατῴχτειρον. ᾿Επεὶ δὲ τῶν ἐκ τοῦ ᾿Ανδρονίχου 

παρῆν οὐδεὶς ἀγανακτῶν ἐπὶ τὸϊς γεγενημένοις, ἔτι μᾶλλον οἱ 

συλλεγέντες ἦσαν θρασεῖς, καὶ πᾶσαν βοήθειαν συνεισενεγχεῖν 

ἐπηγγέλλοντο. Ὅλην μὲν οὖν τὴν τότε νύκτα οὕτω διεδίοα- 

σεν ᾿Ισχάχιος, περὲ τοῦ μὴ τεθνάναι δεόμενος ἐκ δὲ τῆς πολ- 

λῆς παρχχλήσξως ἠδυνήθη τινὰς πεῖσαι τὰς πύλας" ἀσφαλίσα- 
“- - “- ᾽ “ἦ Α - - 

σθαι τοῦ ναοῦ, χαὶ φῶτα εἰσενεγχεῖν, καὶ τῷ καθ᾽ ἑαυτοὺς ὑ- 

ποδείγματι πολλοὺς συμπείθοντας μὴ μεθίστασθαι. Πρωΐας δὲ 

γενομένης, οὐχ ἦν ὅστις οὐ παρῆν οἰκήτωρ τῆς Πόλεως, χαὲ 

πάντες ἐπηύχοντο, βασιλεύσειν μὲν Ἰσαάκιον, καθαιρεθῆναι δὲ 

τὸν ᾿Ανδρόνικον, καὶ συλληφθέντα παθεῖν ὅτα ἔδρασεν. 

Ἔτυχε μὲν ᾿οὖν τότε μὴ παρεῖναι τῇ Κωνσταντινουπόλει 

Αἰ νδρόνικον, ἀλλὰ περὶ τὰ τοῦ διηλουδίον διατρίοειγ βασίλεια " 
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Οϑεν. καὶ περὶ τὴν πρώτην φυλακὴν τῆς νυχτὸς τὸν τοῦ ᾿Α- 

γιοχριστοφορίτου ἐνωτισάμενος θάνατον, ἔμεινε χατὰ τόπον, 

γραμματίῳ βραχεῖ τοὺς μεγαλοπολίτας δεξιωσάμενος, παύσα- 

σθαι πχραινῶν τοῦ νεωτέροι; ἐγχειρεῖν πράγμασιν, οὕτω πως 

ἀρχομένῳ: « Ὁ λαθὼν ἔλαθεν, ἡ δὲ δίχη ἐκόπη. » Ὅσοι δὲ 

τὸν ᾿Ανδρόνιχον ἐθεράπευον, χαταστέλλειν ἐπειρῶντο τὸν ὄχλον" 

"χαὶ αὐτὸς δὲ ᾿Ανδρόνιχος κατὰ τὸ Μέγα παλάτιον [παρχγίνε- 

ται τριήρει βασιλιχῇ. 

᾿Αλλ οὐδεμία ἦν ἀνχστολὴ τῆς τοῦ λαοῦ συνδρομῆς. Πολ- 

λοὶ μὲν οὖν χαὶ τοῦ θανεῖν ἐγγὺς ἦλθον, εἰπόντες, μὴ καλὸν 

ἔργον γίνεσθαι. Πάντες μὲν οὖν ἔθεον εἰς τὸ τῆς Σοφίας τοῦ 

Θεοῦ λόγου μέγιστον τέμενος, ἀλλήλους παραθήγοντες, χαὶ λοι- 

δοροῦντες ἐκείνους ὅσοι μὴ τὰς χεῖρας ὥπλιζον ὡς ἠδύναντο. 

Ἐπὶ τούτοις χαταχλῶσι τὰς κλεῖς τῶν δημοσίων φρουρῶν, καὶ 

τοῖς ἐν φυλαχαὶς τὴν ἔξοδον ἐπιτρέπουσιν, οὐ πᾶσιν οὖσι χα- 

χούργοις, ἀλλὰ χαὶ γένους. λαμπροῦ. Τοῦτο δὲ μάλιστα τὸ 

πλῆθος ἠρέθισε χατ᾽ ᾿Ανδρονίχου, καὶ χαχῶς αὐτὸν ἔλεγον. 

Καὶ συναγωγῆς λαοῦ πλείστης μεθ᾽ ὁρμῆς τοιχύτης γϑεγε- 

νημένης, βασιλεὺς αὐτοχράτωρ Ρωμαίων ἀναγορϑύεται ᾿Ισχάχιος, 

τινὸς τῶν νεωχόρων τὸ τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου στέφος τῇ 

ποῦ Ἰσχαχίου κεφαλῇ ἐπιθέντος, ὅπερ ἄνωθεν τῆς μυστικῆς 

τραπέζης ἠώρητο. Συνέδθη δὲ χαί τι τοιοῦτον. Ὁ Ἰσχάχιος ἐ- 

δυσχόλαινε πρὸς τὴν στεφηφορίαν ὑποδλεπόμενος τὴν ᾿Ανδρο- 

νίχου ὀργήν" συνεστὼς δὲ ὁ δηλωθεὶς Δούχας χαὶ θεῖος αὐτοῦ, 

χαὶ τὴν τῆς χεφαλῆὴς ἀφελόμενος χαλύπτραν, ἑαυτῷ περιθέσθαι 

τὸ στέφος ἱκέτευε, φχλαχρὸν ὑποδεικνὺς τὸ χρανίον" ὁ δ᾽ ὄχλος 

᾿ἀπηγόρευον, μηχέτι γέροντα ἄρχειν βούλεσθαι, φάσχοντες, ἢ 

βασιλεύειν ἐπ᾽ αὐτούς. ᾿Εγένετό τι τότε χαὶ ἕτερον, ὃ τερά- 

στιον ἔδοξεν. Ἵππος γὰρ ἐκ τῶν βασιλιχῶν χρυσοφάλαρος, ἐκ 

τοῦ πόρου τῶν Κιόνων ἀποφυγὼν ὡς ἐπέραιοῦντο, διὰ τῆς λεω- 

φόρου ἔθες, χαὶ συλληφθεὶς προσάγεται Ἰσαακίῳ εἰς ὄχησιν. 
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Καὶ ὁ Ἰσχάκιος ἐκ τοῦ μεγίστου νεὼ ἀπαίρει, συνεπόμενον ἔ- 

γων καὶ τὸν πατριάρχην Βασίλειον τὸν Καματηρὸν, (ἐπεὶ χαὶ 

τοῦτον συμπράττειν τοῖς τελουμένοις τὸ πλῆθος χαὶ ἄχοντα 

ἐπεσπόσατο). 

Ὁ δ᾽ ᾿Ανδρόνικος χατὰ τὸ Μέγα γεγονὼς παλάτιον, ἐπεὶ 

τὸν τοῦ λαοῦ θόρυθον ἤχουσε, χαὶ τὴν ὄψιν εἶχε τῶν γινομέ- 

νων διδάσκαλον, ὥρμησε μὲν τῷ πλήθει ἀντιμαχέσασθαι, ὡς δὲ 

πρὸς τοῦτο ὀλίγους εἶχε τοὺς πειθομένους, αὐτὸς τόξον λαθὼν, 

ἐχ τοῦ μεγίστου πύργου ὃς χιχλήσχεται Κεντηνάριον, τοὺς ἐ- 

πιόντας ἔθαλλε. Γνοὺς δὲ ὡς μάτην ἀνηνύτοις ἐπιχειρεῖ, διά 

τινος ὁμιλεῖ τοῖς λαοῖς λέγων, ἀποτίθεσθαι τὴν βασιλείαν χαὶ 

παραπέμπειν πρὸς τὸν παῖδα τὸν Μανουὴλ, ὑπονοῶν ἐντεῦθεν 

χαταστεῖλαι τὸν θόρυδον. Οἱ δὲ πλειόνως τῷ ρήματι αὐτοῦ 

τραχυνθέντες, ὕόρεσιν αὐτὸν ἔπλυνον, καὶ ὃν ἔφησε διάδοχον 

Μανουήλ. 

Ὡς δὲ τὸ πλῆθος ἀνατρέψαν τὴν πύλην, ἥτις Καρέα λέ- 

γεται, εἴσω τῶν ἀναχτόρων εἰσῆλθε, τρέπεται ᾿Ανδρόνικος πρὸς 

φυγὴν, χαὶ τῇ κεφαλῇ βαρθαρικὸν περιθέμενος πῖλον, ἐκεῖ που 

ὃν εἶχεν ἐπὶ τοῦ τραχήλου τίμιον σταυρὸν ἐάσας, χαὶ τὰ τῶν 

ποδῶν σχεπάσματα τὰ χοχχοθαφῇ, εἴσεισι τὴν βασιλικὴν αὖ- 
θις “τριήρη δι ἧς ἐκ τοῦ Μηλουδίου ἀφίκετο" καὶ γενόμενος 

ἐκεῖσε δύο τῶν γυναιχῶν προσλαδόμενος Ανναν τὴν ἁρμοσθεῖ- 

σαν τῷ ᾿Αλεξίῳ, ὡς εἴρηται τῷ ἀνεψιῷ, χαὶ τὴν Μαραπτιχὴν 

ἐρωμένην αὐτῷ, ἤλαυνεν ὡς ἐπὶ Ταυροσχύθας τοὺς πάλαι συ- 

νήθεις αὐτῷ. 
͵ 

Καὶ τοῦτον μὲν τὸν τρόπον ὁ ᾿Ανδρόνικος τῆς ἀρχῆς ἀ- 

πεθουκολήθη καὶ ἐξωστράχισται. Ὁ δ᾽ Ἰσαάχιος τῶν βασιλείων 

εἴσω γενόμενος, καὶ βασιλεὺς αὐτοχράτωρ Ρωμαίων ὑπὸ τῶν 

συνεληλυθότων ἀναγορευθεὶς, στέλλει τοὺς ἐπιδιώξοντας τὸν 

390 Αἰνδρόνικον Ρ 

Οἱ δὲ τοῦ δήμου τῶν ἀρχείων εἴσω γενόμενοι, ἐπεὶ οὐδεὶς 
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ἣν ὁ κωλύσων αὐτοὺς τοῦ δρᾷν ὅσα καὶ οἷα ἠδούλοντο, δια»- 

πάζουσιν οὐ μόνον χρυσίου χεντηνάρια δώδεχχ, ἀλλὰ χαὶ πᾶν 

ὅπερ ἔχαστος μεταφέρειν ἠδύνατο, ἢ καὶ πολλοὶ συνιόντες ὃ- 

μοῦ, καὶ ὅπλων μυριάδας πολλάς. Προέόη δὲ τὰ τῆς ἁρπα- 

γῆς χαὶ εἰς τοὺς ἐν τῷ παλατίῳ νεὼς, ὥστε καὶ κόσμον ἀ- 

φαιρεθῆναι εἰκόνων ἁγίων, χαὶ αὐτὸ τὸ σχεῦος χλαπῆναι, ὃ λό- 

γὙὸς ἐντὸς φέρειν τὸ πρὸς Αὔγαρον οἰχειόχειρον ἐπιστόλιον τοῦ 

Σωτῆρος ἡμῶν. 

. ΘΟ] Ἡμέρας οὖν συχνὰς ἐνδιατρίψας τῷ Μεγάλῳ παλατίῳ ὃ 

βασιλεὺς Ἰσαάχιος, μεθίσταται πρὸς τὰ ἐν Βλαχέρναις ἀνάκτο- 

ρα ἔνθα καὶ ἀγγελία ἦλθεν ἁλωθῆναι ᾿Ανδρόνιχον. Ἦν δὲ ὁ 

τρόπος οὗτος τῆς αὐτοῦ συλλήψεως. ᾿Αποδιδράσχων ἀφιχνεῖται 

εἰς τὴν Χηλὴν, ὀλίγους τῶν ἀρχῆθεν ὑπηρετῶν ἐπαγόμενος, καὶ 

τὰς δύο γυναῖκας. Ἰδόντες οὖν αὐτὸν οἱ ἐχεῖσε μηδὲν τεχμή- 

ρίον βασιλικὸν περιχείμενον, ἀλλ᾽ ὡς φυγάδα τὴν ἐπὶ τοὺς Ταυ- 

ροσχύθας ἐπισπεύδοντα, συλλαδεῖν μὲν οὐκ ἐθάρρησαν, νῆα δὲ 

ἡτοιμάσαντο, καὶ ᾿Ανδρόνικος μετὰ τῶν ὑπ αὐτὸν εἰσῆλθεν ἐν 

αὐτῇ. Τῆς δὲ θαλάσσης ὥσπερ ἀγανακτούσης δι ἃς ὑικιφονίας 

Αἰ νδρόνιχος κατεπράξατο, πολλοὺς ἐναπορρίψας αὐτῇ, τὸ χῦμα 

ὀρθὸν ἵστατο χαὶ χαταπιεῖν αὐτὸν διανίστατο τοῦτο πολλά- 

χις γινόμενον, ἐκεῖ μένειν ἠνάγχασε τὸν ᾿Ανδρόνιχον, ἕως οἱ 

χρατήσαντες τοῦτον ἐπέστησαν. Οὕτω τοίνυν ὁ τάλας ᾿Ανδρό- 

γιχος συσχεθεὶς, ἀκατίῳ ἐντίθεται γμετὰ τῶν γυναικῶν δέσμιος. 

Τότε δὴ τρίχορδον λαύὠν, περιπαθῶς θρηνῶν ἄδει τὰ κατ᾽ αὐὖ- 

τὸν, τὸ γένος, τὴν τύχην, τὴν πλάνην ἣν πολλάκις ἀποδιδρά- 

σχὼν πεπλάνηται, χαὶ τὴν τότε χατασχοῦσαν αὐτὸν συμφορὰν, 

ἔχων χαὶ τὰς γυναῖκας γοερὸν χωχυούσας χαὶ συνθρηνούσας 

αὐτῷ" ἀλλ᾽ οὐδεὶς οὐδένα οἶκτον τούτου ἐλάμθανεν. 

ἜἜσχεν οὖν τοῦτον ἡ τοῦ ᾿Ανεμᾶ φυλακὴ, ἁλύσεσι τὸν τρά- 

χῆλον δυσὶ χαὶ πέδαις σιδηραῖς τοὺς πόδας βαρούμενον. Καὶ 

παραστὰς οὕτως ἔχων τῷ βασιλεῖ Ἰσαακίῳ, ὕδρεσι βάλλεται, 
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χατὰ χόροης ραπίζεται, τοὺς Ὑλ ὺς ἐπιχρούετα!. τὴν Ὑγέ χ βρῆς ραπίζεται, τοὺς γλουτοὺς ἐπιχρούεται, τὴν γέ- 

(λλ ὺς ὀδόντας ἐχριζοῦ δ δὼ ΟΣ νυν τίλλεται, τοὺς ὀδόντας ἐχριζοῦται, τὴν χεφαλὴν τῶν ἐν 

αὐτῇ ψιλοῦται τριχῶν, εἰς κοινὸν ἐχδίδοται παίγνιον πᾶσιν, 

ἐμπαροινεῖται χαὶ ὑπὸ γυναιχῶν χαὶ τύπτεται χατὰ στόμα- 

τος, χαὶ τούτων μάλιστα αἵ ὑπ’ αὐτοῦ ἐδυστύχησαν, τιμωρη- 

σχμένου τοὺς συννεύνους αὐταῖς ἔπειτα τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀ- 

ποχοπεὶς πελέχει͵ τῇ φυλακῇ ἀπορρίπτεται, ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀξιού- 

ὑενος ἐλέους, ἄσιτος, ἄποτος. Μεθ’ ἡμέρας δέ τινας τὸν ἕτερον 
΄΄ῳω τῶν ὀφθαλμῶν ἐξορύττεται, καὶ χαθεσθεὶς ἐπὶ χαμήλου ψω- 

ριώσης διὰ τῆς ἀγορᾶς θριαμθεύεται, τὴν χεφαλὴν ἀσχεπὴς, 

βραχεῖ ραχίῳ τὸ σῶμα σχεπόμενος, θέαμα ἐλεεινὸν καὶ δαχρύων 

πολλῶν ἄξιον ὀφθαλμοῖς οἰκτιρμόνων " ἀλλ᾽ οἱ τῆς Κωνσταντί- 

νου οἰκήτορες, καὶ τούτων οἱ χυδαιότεροι, οὐδέν τι τῶν καχῶν 

ἐνέλιπον ὃ μὴ εἰς αὐτὸν χατειργάσαντο. Οἱ μὲν γὰρ χατὰ χο- 

ρυφῆς ξύλοις αὐτὸν ἔτυπτον, οἱ δὲ κόπρῳ τὰς ρίνας ἐκείνου 

ἐμόλυνον, ἄλλοι δὲ σπόγγων βοείων καὶ ἀνθρωπείων γαστέρων 

φόρτον τῶν ὄψεων ἐκείνου κατέχεον ἕτεροι τὸν πατέρα χαὶ 

τὴν μητέρα ἐχαχολόγουν " ἦσαν δὲ οἱ καὶ ὀδελίσχους ἑμπείρον- 

τες ταῖς τούτου πλευραῖς οἱ δ᾽ ἀναιδέστερον λίθοις ϑάλλοντες, 

χύνα ὠνόμαζον λυσσητῆρα. Μία δέ τις τῶν ἑταυρίδων χερά- 

μῖον θερμοῦ ὕδατος πλῆρες τῶν ἐχείνου χατεχένωσε παρειῶν. 
“ ᾽ 

Α' πλῶς εἰπεῖν οὐδεὶς ἦν ὃς οὐχ ἦν ἐπ᾽ ᾿Ανδρονίχῳ χαχοποιός, 

Οὕτω δὲ ἀτίμως ἐπὶ τὸ θέχτρον ἀπαχθεὶς, ἐκ ποδῶν ἀναρτᾶ- 

ται χατὰ τοὺς στύλους τοὺς ἱσταμένους περὶ τὸς ἐκ χαλκοῦ 

πεποιημένας λύχαινάν τε καὶ ὕαιναν. Τοσαῦτα δὲ πάσχων καὶ 

μυρία ἕτερα, γενναίως ἔφερε, καὶ ἐρρωμένος ὧν τὸ φρονεῖν, οὐὖ- 

δὲν ἄλλο ἔλεγεν ἣ τὸ, Κύριε ἐλέησον! χαὶ πρὸς τοὺς βάλλον- 

τας ἐπιστρεφόμενος ἔφχσχεν; ἵνα τί χάλαμον συντετριμμένον 

προσεπικλᾶτε! ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ μετὰ τὴν ἐχ ποδῶν ἀπαιώρησιν τού- 
ὅ " ἥ 2 2 ἢ 

του ἀπέσχοντο, ἀλλὰ τὸ χιτώνιον ἀνασύροντες ἔτυπτον τὰ 
» “ ᾿] 

παιδογόνα μόρια " ἀνόσιος δέ τις καὶ διὰ τοῦ φάρυγχος εἰς τὰ 

" 

ι 
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ἔγχατα ξίφος εἰσήλασε. Τινὲς δὲ τῶν Λατίνων χατὰ τῆς ἕ- 
ὃρας βέλος ἐπήρεισαν, χσὶ περιστάντες τὰ ξίφη τούτου χατέ- 

φερον ἕτεροι, τὸ τμητιχώτερον δοκιμάζοντες, καὶ τὴν τῆς χει- 

ρὸς δεξιότητα. Καὶ μετὰ τοσαῦτα παθήματα μόλις ἀπέρρηξΞ 

᾿πὴν ζωὴν, τὴν χεῖρα τῷ στόματι περιαγαγὼν, ὥστε καὶ δόξαι 

“ποῦ ἑαυτοῦ αἵματος γεύεσθαι. Ἧρξε δ’ ἐνιαυτοὺς δύο, χαὶ ἔτος 

ἕν ἦν χύριος τῶν πραγμάτων ὡς εἴρηται. 

π Ἦν δὲ τὴν τοῦ σώματος πλάσιν ὅλην ἐπαινετὸς, κὰν τῷ 

βαθεῖ γήρᾳ νεαρὸν ὑποδεικνύων τὸ εἶδος - ὑγιεινότατος ἀνθρώ- 

πων, ὅτι μηδ᾽ ἀχρατῶς εἶχε χοιλίχς ὡς πότης χαὶ λαίμαργος, 

τοῖς ὀπτοῖς δὲ μάλιστα ἔχαιρε τῷ πυρί" ὅθεν οὐδ᾽ ἐρυγαῖς ἡ- 

νωχλεῖτο, ἀλλὰ χἄν ποτε πλημμελῶς εἶχε τὸν στόμαχον, νη- 

στείᾳ ὁλοημέρῳ καὶ γυμνασίᾳ τὸ πάθος ἀπεχρούετο, ἄρτου 

᾿κόμματι χαὶ οἴνου κεράσματι τὴν τοῦ σώματος θεραπείαν κλι- 

γούσης ἡμέρας ἐπιμετρῶν᾽ ὥστε χαὶ πρὸς τοὺς φάσχοντας ἐπ᾽ 

αὐτῷ εἰρῆσθαι τὸ, 

δρεπανηφόρε, τετράμηνόν ὃς μένει, 

ἐπιμειδιῶν ἔλεγε διεψεῦσθαι προδήλως, αὐτὸν γὰρ χαὶ ἐνιαυ- 

τὸν ὅλον διαρχέσειν προσπαλαίοντα νόσῳ παντοίᾳ, φχανταζόμε- 

νος ὡς εἰρηνικῶς τεθνήξεται, Λόγος δὲ ἔχει ὡς ποτὲ δείξας ὁ 

Αἰ νδρόνιχος οὗτος τῷ βασιλεῖ Μανουὴλ τοὺς κίονας ὧν μέσον 

αὐτὸς ἀνηοτήθη, εἰπεῖν, ὡς ἐχεῖ μέλλει ποτὲ βασιλεὺς ἀπαιω- 

ρηθῆναι Ῥωμαίων πρὸς τῶν Πολιτῶν" τὸν δὲ Μανουὴλ ἀπο- 

χρίνασθαι, ἀλλ᾽ αὐτὸς τέως οὐχ ἔσται ὁ τοῦτο μέλλων παθεῖν, 

Μεθ᾿ ἡμέρας δέ τινας τὸν ἐκείνου νεχρὸν ἀνελόμενοι περί 

τινι χατωτάτῳ τόπῳ χατέθεντο περὶ τὴν ᾿Εφόρου μονὴν ἣ 

χατὰ τὸ Ζεύξιππον ἵδρυται, ὃ καὶ εἰσέτι μὴ πάντῃ διαλυθὲν 

τῆς ἁομονίας ὀπτάνεται" ὁ γὰρ σχάχιος οὐ χατένευσε ταφῇ 

τοῦτον δοθῆναι εἰς τὸν τῶν εἰρημένων Τεσσχράχοντα νεὼν, ἐν 

ᾧ ταφῆναι προεδουλεύσατο. ᾿Ἐχλείπων δὲ ἦν ᾿Ανδρόνιχος τὴν 
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ψυχὴν εἰς τὰς τοῦ ἀποστόλου ἁγίου Παύλου ἐπιστολὰς, καὶ 
διὰ στόματος αὐτὰς ἔφερεν' ἀμέλει καὶ ἀρχαίας χειρὸς εἰκόνα 

τοῦ ἁγίου εὑρὼν, καὶ χόσμῳ λαμπρύνας τῷ ἐκ χρυσοῦ τῷ ρη- 
θέντι ναῷ ἀνέθετο. Ἡ δὲ, τῆς καταστροφῆς ἐγγιζούσης τοῦ 

Αἰ νδρονίχου, τῶν ὀφθαλμῶν ἀπέσταζε δάκρυον" τοῦτο ἀχηχοὼς 

ὁ ᾿Ανδρόνικος στέλλει μετὰ χαὶ ἄλλων τὸν ᾿Αγιοχριστοφορίτην 
Στέφανον, ὃς χαὶ διὰ χλίμαχος ἔνθα ἦν μετέωρος ἡ εἰκὼν ἀν- 

νελθὼν, ἀπέψησεν ὑφάσματι τὰς κόρας τοῦ ᾿Αποστόλου" αἱ δὲ, 
πλέον χαὶ πλέον τὸ δάχρυον ἐξεχένουν καὶ θχυμάσας ὃ ἐώ- 

ράχεν͵, ἀπελθὼν διηγήσατο ᾿Ανδρονίχῳ - ὃ δὲ στενάξας, καὶ 

τὴν χάραν τῇδε χἀχεῖσε μεταγαγὼν, ἐπ᾽ αὐτῷ εἴρηκε δαχρύειν 

ἐοικέναι τὸν μέγαν ᾿Απόστολον, χαὶ χαχὸν χείριστον προσημαί- 
νεῖν, Ἵνα δὲ συνελὼν εἴπω τὸ πᾶν, εἰ τῆς πολλῆς ἀπηνείας 

χαὶ τοῦ ἀμέτρως χολάζειν, ἅπερ ἐκ τῶν ἐθνῶν οἷς συνδιῆξε 

χατέμαθεν͵ ἀπεῖχε, καὶ πραότητι τὸν θυμὸν συνεχίρνα ὁ ᾿Αν- 

δρόνιχος, ἦν ἂν τοῖς ἐκ Κομνηνῶν ἄρξασιν οὐχ ἐλάχιστος" ἐ- 

πειδή περ ἦν κἀκ τούτου συλλέγειν χαὶ μέγιατα ἀγαθά. 

Περὶ τούτου τοῦ ᾿Ανδρονίκου καὶ ἕτεροι ἴαμθοι ταῖς βί-. 
βλοις ἐμφέρονται τὸ μέλλον ὑποσημαίνοντες " εἰσὶ δὲ οὗτοι: 

Αἴφνης δ᾽ ἀναστὰς ἐκ τόπου πλήρους πότου, 

ἀνὴρ πελιδνὸς, ἀγέρωχος τὸν τρόπον, 
Ν Ν ,ὔ 

στιχτὸς, πολιὸς, ποικίλος χαμαιλέων, 

ἐπεισπεσεῖται χαὶ θερίσει καλάμην, 

πλὴν ἀλλὰ χαὐτὸς συνθερισθεὶς τῷ χρόνῳ 

ἐς ὕστερον τίσειεν ἀθλίας δίχας 
.Ξ “ Μ » ᾿᾽ ͵ὔὕ ’ 

ὦνπερ χκαχῶν ἔπραζεν ἐν βίῳ τάλας" 

ὃ γὰρ φέρων μάχαιραν, οὐ φύγῃ ξίφος" 

πλήρη δὲ πότου τόπον τὸ Οἴναιον λέγουσιν, ἐξ οὗπερ ᾿Ανδρό- 

νίχος ἀπάρας ὡς ἐρρέθη, τὴν Κωνσταντίνου χατέλαδεν. Εὕρη- 

ται τούτου καὶ ἐπιστόλιον, βραχὺ μὲν ταῖς λέξεσιν, ἀλλὰ με- 
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γάλως αὐτοῦ μαρτυροῦν τὴν περὶ τὴν εὐθυδιχίαν ροπὴν, καὶ 

ὅπως ἦν ἐραστὴς μὲν καὶ φίλος δικαιοσύνης, τοῖς δὲ ἀδικοῦ- 

σιν ἐχθρὸς καὶ κατήγορος " ἔχει δὲ οὕτως « Ἤχουσται τῷ βα- 

σιλεῖ ἀδικεῖν σε τὰ πολλά΄ ἣ γοῦν τὸ ἀδιχεῖν ἔασον, ἢ τὸ 

ζῆν" τὸ γὰρ ἀδικεῖν σε καὶ ζῆν οὔτε τῷ θεῷ ἀρεστὸν, οὔτ᾽ ἐ- 

μοὶ τῷ δούλῳ αὐτοῦ ἀνεχτόν. » 

Ὡς δὲ τὴν σορὸν αὐτοῦ ἐν τῷ νεῷ τῶν Τεσσαράχοντα 

Χριστοῦ μαρτύρων ηὐτρέπισε, προσεχαλέσατο χαΐ τινα μοναχὸν 

εἰς θέαν αὐτῆς, καὶ ὑποδείξας εἴρηκε « τί σοι δοχεῖ, ἀδοᾶ, 

ἔχει ὁ ἐμὸς τάφος καλῶς: » ὋὉ δὲ « εἰ χαὶ τὸ ἱπποδρόμιον 

ἦν» ἀπεχρίνατο. Καὶ τότε μὲν ἔδοξεν ὁ τοῦ μοναχοῦ λόγος 

χενὸς, ὅτε δὲ τὸ τέλος τῷ ᾿Ανδρονίκῳ ἐπῆλθε, σαφὴς προαγό- 

ρευσις (1). 

Οὕτω τὴν βασιλείαν παραλαθὼν Ἰσαάκιος, τῷ τοῦ ᾿Αγιο- 

χριστοφορίτου φόνῳ αὐτὴν ὠνησάμενος, ἀπὸ τοῦ Μεγάλου πα- 

.«λατίου εἰς τὰ ἐν Βλαχέρναις ἀφιχνεῖται ἀνάκτορα } " οἰχειού- 

ψενος δὲ χαὶ εἰς ἑαυτὸν ἀναφέρων τὰ λεγόμενα πεοὶ τοῦ βοο- 

σχήμονος βασιλέως, ἅπερ ἔχουσιν οὑτωσί: 

Τὸ σχῆμα φαίνει τὸν τόπον καὶ τὸν τρόπον 

ὅθεν μολήσας οἷος ὀφθείς μοι φίλος" 

(1) Κάτῳ τοῦ περιθεωρίου προσετέθησαν δι᾽ ἄλλης χειρός: 

Εἰς τὸν σωτῆρα Χριστὸν τὸν τοῦ Μαυριχίου, τινὸς δπὲρ ᾿Ανδρο- 
Ἃὦ νίχου. 

Σὺ χαθυπέσχον χχὶ τριῶν μόνον χάριν, 
οἶχτον λαβέσθαι καὶ πόλιν σώσειν ὅλην" 
πιστῶν τὸ λοιπὸν συνάθλων χαὶ μαρτύρων 
Τεσσαράχοντα χάριν, οὐ σώσεις ἕνα; 
χαὶ ταῦτα τὸν σὸν ᾿Ανδρόνιχον δεσπότην ". 

ναὶ χαὶ δι᾿ ἡμᾶς χαὶ δι᾽ αὐτὸν δὲ πλέον, 

᾿ς χαὶ διὰ σὲ χαρτερῶς πεπονθότα, ἷ 

σώσεις, ἀγαθὲ μαρτύρων, οὗτος ἴδες 
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πρώτας γὰρ ἔχεις ἀρέτὰς ἄλλων πλέον, 

καὶ σωφρονίζεις σωφρονῶν τοὺς φιλτάτους " 

ὅθεν τέτευχας χρηστοτάτου τοῦ τέλους, 

καὶ τῷ νεκρῷ, χράτιστε, λιπὼν τὸ χράτος, 
ὡς ἐν βραχεῖ γὰρ ἐὐτυχήσεις τὸ χράτος. 

διὰ τοῦτο τὸν δίκαιον ὑπεχρίνετο, χαὶ ἐλεήμων ἐφαίνετο, καὶ 

χρυπτῶς ὡμίλει θεῷ τῷ τὰ χρυπτὰ βλέποντι. ᾿Αθροίσας δὲ 
καὶ τοὺς ἐν ἐξορίαις χαὶ ὅσους τῶν ὑπαρχόντων ᾿Ανδρόνιχος 

ἐστέρησεν ἢ ἔδλαψεν ἐς τὰ σώματα, καὶ τοὺς χαχουχουμένους 

πάντας, εὖ τούτοις ἐποίει, οὐκ ἀποδιδοὺς μόνον εἴ τι τῶν προσ- 
’ὔ ὄντων ἢ τῷ βεστιχοίῳ ὑπῆν, ἢ τισὶν ἐδόθη παρ᾽ ᾿Ανδρονίκου, 

ἀλλὰ καὶ ἐχ τῶν βασιλικῶν θησαυρῶν φιλοτίμῳ χειρὶ δεξιού- 

ξνος. Ὅ χαὶ τὸν κατὰ Σιχελιωτῶν χατεύθυνε πόλεμον, οὗ 

Θεσσαλίαν τε εἶχον χαὶ ἐνέμοντο τὴν ᾿Αμφίπολιν. Οἱ γὰρ ἄν- 

θρωποι τὴν Ἰσαακίου ἀρχὴν ὡς ἐκ χειμῶνος νομίσαντες ἔχρ, 

ἐκ τῶν ἁπανταχῇ συνέρρεον χώρων, οὐ μόνον τὸ στρατιωτικὸν, 

ἀλλὰ χαὶ οἱ τῆς στρατιᾶς ἄμοιρον, καὶ τούτων ὅσοι νεάζον- 

τες χαὶ ἀχμαῖοι τὰ σώματα, οἱ μὲν ὀψόμενοι τὸν ἔλευθερω - 

τὴν (οὕτω γὰρ αὐτοῖς ἐλογίζετο Ἰσαάκιος), οἱ δὲ ληψόμενοι 

τὰ συνήθη ὀψώνια, τινὲς δὲ καὶ στρατευθησόμενοι, χαὶ χατὰ 

τῶν Σιχελῶν ἀνδρισόμενοι. , 

Ὡς δὲ γέγονεν ἡ ᾿Ανδρονίχου χαταστροφὴ, παραχρῆμα καὶ 

ὃ τούτου υἱὸς Ἰωάννης συνελήφθη τοῖς κατὰ τὴν Φιλίππου ἐ- 

παρχίαν αὐτῷ συνοῦσι στρατιώταις, χαὶ τὰς χόρας ἐχχόπτεται, 

χαὶ οὕτω τοῦ ζὴν ἐπωδύνως ἐξέρχεται. Καὶ ὁ τούτου δὲ ἀδελ- 

φὸς Μανουὴλ ἐχτυφλοῦται, μηδέν τι ὠφεληθεὶς ἐκ τοῦ μὴ 

συντίθεσθαι τοῖς τοῦ πατρὸς ἀνομήμασιν, ὅ χαὶ πολλοὶ ἄλλοι 

ἐγίνωσκον, ἀλλὰ χαὶ αὐτὸς ᾿Ισχᾶκιος. , 

᾿Ιδὼν δὲ ὁ Ἰσαάχιος τὴν τοῦ λεὼ συνδρομὴν, χαὶ ἱχανὴν 

κρίνας εἰς ἀντίπαλον χατὰ τῶν ἐκ Σικελίας ἐχθρῶν, δωρεαῖς 
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ἐφιλοτιμεῖτο χαὶ οἰχειώσεσιν εὔφραινεν, ἀλλὰ καὶ ὅπλα δοὺς 

εἰς τὸ μετὰ τοῦ βρανᾶ στράτευμα ἐξαπέστειλε, συνεχπέμψας 

καὶ τὰ τῶν ἐχεῖ στρατιωτῶν βασιλικὰ σιτηρέσια, ποσωθέντα 

εἰς χρυσοῦ χεντηνάρια τεσσαράκοντα. 

Οἱ μέντοι ἐκ Σιχελίας ἀντίμαχοι μηδέν τι τῶν χατ᾽ ᾽Αν- 

δρονίχκου ἐνωτισάμενοι, εὐθαρσῶς ὡς πρὸς τὴν Κωνσταντινού- 

πολῖν ἔτρεχον" καὶ ὁ στόλος δὲ τῶν Σικελῶν ἀναπλεύσας, ταῖς 

νήσοις χατῆρεν, αἴ τῆς Πόλεως ἔγγιστα. Εἰς τρεῖς δὲ μοίρας δι- 

αιρεθὲν τὸ Σιχελιχὸν, ὡς δεδήλωται, τὸ μὲν εἰάθη μετὰ νηῶν 

φρουρεῖν τὴν μεγαλούπολιν Θετσαλονίχην, τὸ δὲ Σέρρας καὶ τὰ 

περὶ αὐτὰς ἐληΐζετο, τὸ δὲ τρίτον ὅ καὶ πρὸς τὴν Κωνσταν- 

τίνου ἠπείγετο, οὐδ᾽ αὐτὸ ἦν ἀδιαίρετον, ἀλλὰ χαὶ τούτου μέ- 

ρος τὰ χατὰ Στρυμόνα καὶ ᾿Αμφίπολιν ἔφθειρε, τὸ δ᾽ ἄλλο χα- 

τὰ Μοσυνόπολιν ἐστρατοπεδεύετο, χαὶ μηδὲν ἀντίπαλον ὑφο- 

ρώμενον, κατὰ ἴλας ἀποδιϊστάμενον, ἄλλο ἄλλοθι ἐξήρχετο 

ληϊζόμενον χαὶ τὰ ἐς τροφὴν ποριζόμενον. 

Τοῦτο γνοὺς ὁ στρατηγὸς ὁ Βρανᾶς, ἐπάγε: κατὰ τούτων 

τὴν στρατιὰν, μόλις πείσας ὑποχαταθῆνχι τῶν ὀρέων χαὲ βα- 

δίσαι χαὶ πεδίον ἱππήλατον᾽ καὶ ὡς ἐντυχόντες μοῖραν ἐτρέ- 

ψαντο, αἴφνης εἰς ἀγαθοὺς ἄνδρας μεταστραφέντες, ἐδίωκον ἀ- 

εὶ τὸν ὄπισθεν ἐπικαταλαμθανόμιενον κτείνοντες ̓  συνέδη δ᾽ ἐ- 

.πιταθῆναι τὴν δίωξιν ἕως Μοσυνοπόλεως. Εὐτυχῶς δὲ τοῖς ἔ- 

ξωθεν προσπλαχέντες, χαὶ τούτους νικήσαντες, ἐπιτίθενται χαὶ 

τοῖς ἔνδοθι τοῦ πολίσματος" ἀμέλει καὶ τὰς πύλας παρὰ τῶν 

πολεμίων φρουρουμένας ( ἤδη γὰρ ἔσχε φόοος αὐτοὺς, πυρὶ 

παραδόντες εἰσεπήδησαν ἔσωθεν σφάττοντες τοὺς ἐχθροὺς, καὶ 

τὸν τῶν ἐχθρῶν πλοῦτον τιθέμενοι ἴδιον. Ὧς δ᾽ ἔφαγον χαὶ 

τὸν πλοῦτον ἐκεῖνον καὶ ἐλιπάνθησαν, καὶ κατὰ τῶν περὶ τὴν 

Αὐμφίπολιν θάρσος ἔλαθον. ᾿Απῆραν οὖν ἐκ Μοσυνοπόλεως ὡς 

παρεμοολὴ θεοῦ, τοῖς τῶν πολεμίων ἵπποις καὶ ὅπλοις φρα- 

ϑ'ξάμενοι, καὶ τοῖς περὶ τὸν Στρυμόνα ἐπέστησαν [᾿ ὅτε καὶ τῶν 
' 
᾿ 
᾿ 
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πραγμάτων θέόθεν ἄλλοθεν μετατεθέντων, καὶ ὡς σκηπτῷ. 

πληγέντων τοῖς χατὰ Μοσυνόπολιν ἀχούσμασι, καὶ τὴν μάχην 

ἀποτρεπομένων, οἱ Ρωμαῖοι τὸ ταπεινὸν ἀποθέμενοι τοῦ φρο- 

νήματος, ταῖς ὁρμαῖς ἦσαν ἀχράτητοι τυμπλακῆναι τοῖς οὗ τού- 

τοὺς ὀρνίθια ἀπεκάλουν τὸ πρότερόν. 

Ἐπεὶ δὲ εἰς ἕνα χῶρον συνῆλθον ἀμφότερα τὰ στρατεύμα- 

τα, (ἦν δὲ οὗτος ὁ τοῦ Δημητρίτζη λεγόμενος ), τότε δὴ οἵ 

Σικελοὶ δειλανδρήσαντες, συμόάσεων ἐμέμνηντο, καὶ ἐμήνυον 
πρὸς Βρανᾶν. Καὶ τὰ μὲν πρῶτα Ρωμαῖοι πρὸς τὰ αἰτούμενα 

χατένευον, μετὰ βραχὺ δὲ δόλον εἶναι ὑποτοπάσαντες, ἤ, εἰ 

μὴ τοῦτο, δειλίαν, μὴ ἀναμείναντες σύνθημα, ἤ τι ἕτερον ὅ- 

περ ἐν ταῖς συμπλοκαῖς εἴθισται γίνεσθαι, γυμνώσαντες τὰ ξί- 

φη, τοῖς πολεμίοις προσθάλλουσι. Καὶ οἱ μὲν μέχρι τινὸς ἀν- 

δρείως ἀντείχοντο, τέλος δὲ πρὺς τὴν τῶν Ῥωμαίων ἔνστασιν 

ὑπενδόντες, ἔκλιναν εἰς τροπὴν καὶ ἀκόσμως ἔφευγον - ὅθεν χαὶ 

χαταλαμθανόμενοι ἀνῃροῦντο, ἐζωγροῦντο, ὠθοῦντο κατὰ τοῦ 

ποταμοῦ͵ χαὶ ἐσχυλεύοντο. Ἤγετο δὲ τότε ἑδδόμη τοῦ νοεμ- 

βρίου μηνὸς, καὶ περὶ δείλην ἦν τῆς ἡμέρας ὁπότε ταῦτα ἐ- 

γίνετο. Συλλαμθάνονται δὲ καὶ οἱ δύο στρατηγοὶ τοῦ στρα- 

τεύματος, ὅ τε Ριτζάρδος, ὁ τῆς γυναιχὸς τοῦ Ταγχρὲ χασί- 

γνῆτος ὅς ἐναυάρχει τοῦ ναυτικοῦ, καὶ ὁ ᾿Αλδουΐνος χόντος, 

οὐ γένους μὲν εὐγενοῦς, διὰ δὲ τὴν κατὰ πόλεμον πολυπει- 

ρίαν αἰδέσιμος ὥν τῷ ρηγὶ καὶ τὸ τῆς στρατηγίας ἔχων ἀ- 

ξίωμα, ὅς καὶ ταῖς προτέραις κατὰ Ρωμαίων νίκαις γαυρούμε- 

νος τῷ Μακχεδόνι ᾿Αλεξάνδρῳ ἐξομοιοῦσθαι ἔλεγεν. Ὅσοι δὲ τοῦ 

πολέυου ἔφυγον ἐξ αὐτῶν, καὶ οἵ τὰ ἐν Σέρρχις κατέτρεχον, 

εὐθὺ τῆς Θεσσαλονίκης ἐθάδισαν, καὶ τῶν ἐκεῖ μαχρῶν νηῶν 

ἐπιθάντες, οὐκ εὐθῇ τὸν πλοῦν εὕρισκον" λαίλαπες γὰρ διεγερ- 

θέντες, ὅν ἐκ τῆς χέρσου ἔφευγον θάνατον, τοῦτον ἐν τῇ θα- 

λάσσῃ λαθεῖν ἑαυτοὺς παρεσκεύασαν. Πολλοὶ δὲ καὶ κατὰ Θεσ- 

σαλονίχην ἐπικαταλαμθανόμενοι διεφθείροντο, καὶ μάλιστα ὑπὸ 
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τῶν ᾿Αλανῶν᾽ οὗτοι γὰρ τῶν Σικελῶν φειδῶ τινα οὐδεμίαν ἐ- 

λάμδανον" συναντῶντες γὰρ τούτους κατὰ τὰς ἀγυιὰς ἠρώτων, 

ποῦ ὁ ἀδελφὸς (διὰ τοὺς ᾿Αλανοὺς τοῦτο λέγοντες οὕς οὗτοι 

ἀπανθρώπως κατὰ τὴν ἅλωσιν ἀπέκτειναν ), καὶ εὐθὺς, ὅς ἄν 

χαὶ ἦν, ξίφει τοῦτον διεχειρίζοντο. ᾿Αλλὰ καὶ τοὺς προσφεύ- 

γοντας τοῖς θείοις ναοῖς ἀπέσφαττον, κατὰ τὴν αὐτῶν ὠμότη- 

τὰ ἀνταποδιδόντες αὐτοῖς, ἥν ἐνεδείξαντο ὅτε χαὶ τῆς πόλεως 

γεγόνασιν ἐγκρατεῖς. Ὅτε χαὶ τοιοῦτον συμθῆναί φασι᾿ τοὺς 

γὰρ κύνας μηδενὸς ἅψασθαι σώματος τῶν ἀναιρεθέντων Ρω- 

μαίων, τοῖς δὲ τῶν πεσόντων Λατίνων πτώμασιν οὕτως ἐχοή- 

σαντο, ὡς χαὶ τυμθωρυχεῖν χαὶ ἀναχαλύπτειν τὰ σώματα τὰ 

παραδοθέντα τῇ γῇ, καὶ κατάθρωμα τίθεσθαι. 
Ζωγρεῖται δὲ σὺν τοῖς δηλωθεῖσι δυσὶ στρατηγοῖς καὶ ὁ 

ἐκ Κομνηνῶν ᾿Αλέξιος, ὁ τῶν χακῶν τούτων αἴτιος, καὶ στε- 

ρίσκεται τοῦ φωτός. 

Τινὲς δὲ τῶν ἀποδράντων Σικελῶν πρὸς τὴν ᾿Επίδαμνον 

ἀπεσώθησαν, ὡς σπέρματα τῶν διχφθαρέντων πολλῶν χιλιάδων 

ἀναφανέντες τοῖς ἐχεῖσε φυλάσσουσι. Τὴν γὰρ ᾿Επίδαμνον κρα- 

τυνάμενος ὅπλοις παντοίοις, οὐδὲ μετὰ τὴν τῶν ἐκείνου στρα- 

τευμάτων χατάλυσιν ἐδούλετο Ρωμαίοις ἀποδοῦναι ὁ ρὴξ, δό- 

ξαν θηρώμενος ἑαυτῷ. Μετὰ βραχὺ δὲ πρὸς τὰς δαπάνας ἀ- 

πειρηχὼς, ἑκουσίως ταύτην ἀπέδωχεν. 

᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν κατὰ γῆν τῶν Σιχελῶν πόλεμος τοιοῦτον ἔ- 

σχε τὸ πέρας" αἱ δὲ νῆες αὐτῶν, ὑπὲρ τὰς δὶς ἑκατὸν οὖσαι, 

οὐδ᾽ αὐταὶ κακῶν ἔμειναν ἀπαθεῖς: ἀποόᾶσαι γὰρ κατὰ τὸν 

Αἰστακηνὸν κόλπον, πολλοὺς ἀπεθάλλοντο τῶν πλωτήρων πα- 

ῥὰ τῶν ἐχεῖ Ρωμαίων στρατιωτῶν, οἱ τὰς αὐτῶν εἰς γῆν ἐξε- 

λεύσεις ἐχώλυον, τὰς ἀχτὰς περιοδεύοντες, χχὶ ἄῤχτον αὐτοῖς 

ποιοῦντες τὴν ἥπειρον᾽ ταῖς δὲ ναυσὶ τοσαύταις οὔσαις τὸν ἀ- 

4. ριθμὸν, αἱ Ρωμαϊκαὶ, μηδὲ ἑκατὸν οὖσάι, ἤθελον μάχεσθαι [" 

ἀλλ᾽ ὁ βασιλεὺς οὐ συνεχώρει, τὸ πλῆθος ἐχείνων ὑφορώμενος. 
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ΗἶἾσαν τοιγαροῦν περὶ τὸν τῶν Κιόνων αἰγιαλὸν δρμιζόμεναι 

ὁ δὲ τῶν ἐναντίων στόλος, δεχαεπτὰ μόνας ἡμέρας ταῖς νή- 

σοις διαγαγὼν, ὡς οὐδένα ἑώρχ τῶν ὁμοφύλων κατὰ χέρσον 
συγχωρούμενον ἐξελθεῖν, οὐχ ἀγαθὴν λογισάμενος τὴν ἀναῦο - 
λὴν, ἑτοιμάζεται πρὸς ἀπόπλοιαν: χαὶ τὴν Καλώνυμον πυρ- 

πολήσας νῆσον, χαὶ ὅσα εὐχερῶς ἔσχε τῶν χατὰ τὸν Ἑλλή- 

σποντον ληϊσάμενος, τῶν οἴκαδε ἐμέμνητο, καὶ τοῦ πρὸς Σιχε- 

λίαν πλοῦ εἴχετο" φασὶ δὲ ὡς καὶ τούτων πολλαὶ αὔτανδροι 

χατέδυσαν τῷ βυθῷ, ἀντιπνοίχις περιπεσοῦσαι" χαὶ λιμὸς δὲ 
χαὶ νόσος πολλὰς αὐτῶν ἐξεχένωσς, καὶ οὐκ ἔλαττον τῶν δέχα 

χιλιάδων μαχίμων ἀνδρῶν ἐν τούτοις τοῖς πολέμοις ἀπώλοντο" 

οἱ δὲ ζωγρηθέντες χατ’ ἀμφοτέρους τοὺς πολέμους ὑπὲρ τὰς 

τέσσαρας ἀριθμούμενοι χιλιάδας ταῖς φρουραῖς παρεδόθησαν, οἱ 

χαὶ ἄρτῳ μόνῳ διχζῶντες πρὸς τῶν θεοφιλῶς ἐπισχεπτομένων 

τοὺς ἐν εἱρκταῖς, χαχῶς ἐφθείροντο. Ὥστε χαὶ ὁ τὴν κατὰ Ρω- 

μαίων τότε χίνησιν θέμενος οὴξ Σιχελίας, τοῦτο πυθόμενος, διὰ 

γραμμάτων τὸν βασιλέα ὠνείδισεν, ὡς ἀπανθρώπως ἐῶντα λι- 

μῷ χαὶ γυμνότητι ἀπόλλυσθαι τοιούτων [καὶ] τοσούτων πλῆθος 

ἀνδοῶν, ἀραμένων μὲν ὅπλα χατὰ Ρωμαίων, χριστιανῶν δ᾽ ὅμω 

ὄντων χαὶ θεόθεν παραδεδομένων εἰς χεῖρας αὐτοῦ. 

Καθίσας δ᾽ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ δίφρου χρυσοκολλήτου, χαὶ πε- 

ριθέμενος τὴν λιθόστρωτον τήδεννον, χαὶ βῆμα πολυανθρωπό- 

τατον ἠθροιχὼς, ὡς ἂν φοθερὸς εἴη, εἰσάγεσθαι κελεύει τοὺς 

τοῦ Σιχελιχοῦ στρατεύματος ἀρχηγοὺς, τὸν ᾿Αλδουΐνον χαὶ τὸν 

Ριτζάρδον οἱ δὲ τὸ τῆς χεφχλὴς ἀποθέμενοι χάλυμια, δου- 

λιχωτέραν ἀπένειμον τὴν προσκύνησιν. Καὶ αὐτοὶ μὲν οὕτως 

αὐτὸν, χριστὸν ὄντα Κυρίου, ἐχακολόγουν ἐν τοῖς πρὸς αὐτὸν 
, νι ᾿ Μ ᾽ “ ,ὕὔ Ὁ « 2 γράμμασιν, οὐδὲν μὲν ἔχοντες ἐγχαλεῖν δίκαιον, τῇ δ᾽ ἐνεστώ- 

σῇ τύχῃ παρὰ τὸ δέον χρώμενοι. Ὁ γὰρ Ἰσαάκιος τὴν βασι- 

λείαν ἄρτι παρχλαθὼν, πρέσόεις ἐπὶ τὴν αὐτῶν στρατιὰν ἐξα-: 

πέστειλεν, ἔτι τῇ νίκῃ γαυρουμένην χαὶ μηδέν τι τῶν δεινῶν 
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ὑποπτεύουσαν ἔγραφς δὲ αὐτοῖς ἀρχιχώτερον, καὶ τὸ οἰκεῖον 

μεγαλύνων ξίφος διηπειλεῖτο ἐξολόθρευσιν, εἰ μὴ μετχαθουλευσά- 

ἱξνοι, πρὸς τὴν αὐτῶν ἀναστρέψωσι χώραν, ἀποφυγόντες τῆς 

Ρωμαίων" ὁ δὲ ᾿Αλδουΐνος, θρασὺς ὧν καὶ ταῖς νίκαις ὀγκού- 

μῆνος, οὐκ ἐνεγχὼν τὰ γεγραμμένα, ἀμείοεται σούαρῶς, χω- 
μῳδῶν τὸ ξίφος αὐτοῦ, ὡς ἀπολέμοις ὀξυνόμιενον σώμασιν " ὑ- 

πηνίττετο δὲ τὸν ᾿Αγιοχριστοφορίτου θάνατον" χαὶ αὐτὸν δὲ 

τὸν ᾿Ισαάκιον, οὐ στρατιώτην, ἀλλὰ γραμματικὸν ἀπεχάλει, οὐχ 

ὅπλοις ἐσχολαχότα χαὶ "Αρεῖ, ἀλλὰ καλάμῳ χαὶ μέλανι, χαὶ 

βίόλοις κυπτάζοντα εἰσῆγε δὲ καὶ παραίνεσιν ἐχθρὸς ὦν, ἀπο- 

θέμενον τὸν βασίλειον στέφανον, καὶ τὰ λοιπὰ τῆς ἀργῆς σύμ.- 

βολα, τηρεῖν ἀσφαλῶς ταῦτα τῷ νικῶντι καὶ χρείττον. (τὸν 

ἑαυτοῦ λέγων χύριον). 

Ὡς δὲ πρὸς τοὺς στρατηγοὺς ὁ βασιλεὺς τὰ εἰρημένα ἔ- 

φησεν, αὐτοὶ περὶ τοῦ μόνον ζῆν ὑποπεσόντες ἐδέοντο, μηδὲν 

πρὸς ταῦτα ἔχοντες ἀντειπεῖν. ὋΟ δὲ Βαλδουΐνος (810) χολαχευ- 

τιχώτερον αὐτὸν μετελθὼν, ἐξέκρουσε τῆς ὀργῆς καὶ χαθήδυ- 

νς. Καὶ οἱ μὲν ἐκεῖθεν ἐξελθόντες εἰς φυλακὴν παρεπέμφθησαν. 
Βασιλεὺς δ᾽ ἑτέραις προσχὼν ὑποθέσεσι, προσέθετο τοῖς 

παροῦσι διχτρανώσασθαι, χαὶ τοῖς λοιποῖς δὲ πᾶσιν οὐχ ἀνή- 

χοοὸν εἶναι ἤθελεν, ὡς ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐχείνης οὐδένα ἐς σῶ- 

μα λωδήσεται, κἂν τῇ αὐτοῦ ζωῇ καὶ βχσιλείχ ἐπιόουλεύων 

φανῇ . Καὶ οἱ τὸ βασιλικὸν βῆμα πληροῦντες τότε ἐπευφήμη- 

σὰν τοῖς λελαλημένοις, καὶ πᾶς ἐνηχηθεὶς τὸ ρηθὲν, δώρημα 

θεοῦ τὸν βασιλέα τέλεον ἀπεφαίνετο. Οὐ πολὺς δὲ χρόνος πα- 

ρῆλθε, χαὶ ὡς τούτων λήθην λαδὼν, τόσα κατεπράξατο, τὸν 

προσχεχρουχότα κατά τι ποινηλατῶν, ὅσα χαὶ ἄλλον ᾿Ανὸρό- 

γιχον αὐτὸν ἀπεδείκνυον. 

Ὁ δὲ τοῦ Ἰκονίου σουλτάνος (ἦν δὲ ὁ Κλιτζιασθλὰν γε- 

γονὼς ὑπὲρ ἔτη τὰ ἑδδομήχοντα), ἀκούσας τὸν τοῦ ᾿Ανδρονί- 
χου θάνατον χαὶ τὴν Ἰσαχχίου ἀναγόρευσιν, καὶ στοχασάμενος 
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ὅσα ἐπὶ ταῖς βασιλέων μεταθέσεσι γίνεται, εἰσθάλλει διὰ στρα- 

τιᾶς, τοῦ Σχμὴ ἀμηρᾷ στρατηγοῦντος, τῇ χώρᾳ τῶν Θρᾳχη- 

σίων |, καὶ τὸ τοῦ Κελοιανοῦ μέρος κενὸν εὑρὼν τῶν στρατιω-φ. 

τῶν, (οἱ γὰρ πάντες εἰς τὸν νέον βασιλέα ἀνέδραμον), ἀνθρώ- 

ποὺς τε πολλοὺς ἐχειρώσατο, καὶ ζώων ἀγέλας καὶ σχύλων πολ- 

λῶν τὸ οἰκεῖον ἐνέπλησε στράτευμα. Ἠρεμησάντων δὲ τῶν ᾿ῴ- 

ων ἐθνῶν ἄλλοις τε προσχαίροις φιλοτιμήμασι καὶ φόρων ἐτὴη- 

σίων ἀπολήψει, (οὕτω γὰρ οἱ τῶν Ῥωμαίων ἄρχοντες, ὡς θαλα- 

μηπόλοι νεάνιδες, τὴν οἰκουρίαν διώκοντες, μετιέναι τοὺς ἀλλο- 

φύλους ἴσασιν), ἠθέλησεν ἐξ ἐθνῶν ἑαυτῷ μνηστεύσασθαι γαμε- 

τήν" ἣν γὰρ εἶχε πρότερον ἀπεόάλλετο, θανάτῳ υξταστᾶσαν 

τοῦ ζὴν- χαὶ χοινολογησάμενος περὶ τούτου τῷ τῆς Οὐγγρίας 

ρηγὶ, τῷ Βελᾷ, μνηττεύεται τὴν ἐκείνου θυγατέρα, οὔπω τοῦ 

ἐχάτου ἔτους ἁψαμένην, ὡς ἔλεγον" χαὶ τὰ τοῦ γάμου ἀπὸ 

δημοσίων χρημάτων τελέσαι σμιχρολογούμινος, ἐκ τῶν οἰχείων 

χώρων συνέλεγεν ἀδοτί: καὶ ἔλαθε διὰ τούτου καὶ ἄλλας μὲν 

πόλεις ἐκπολεμώσας χαὶ ἑαυτῷ καὶ Ρωμιίοις, μάλιστα δὲ τοὺς 

χατὰ τὸν Αἷμον βαρύάρους, οἵ Μυσοὶ μὲν ὠνομάζοντο πρότερον, 

Βλάχοι δὲ νῦν καὶ Βούλγαροι. Οὗτοι ταῖς δυσχωρίαις πεποιθό- 

τες, καὶ ἄλλοτε μὲν κατὰ Ρωμαίων παρετάξαντο, τότε δὲ πρό- 

φασιν εὑρηκότες τὴν τῶν οἰκείων θρεμμάτων ἀπαγωγὴν, ἐς ἀ- 

ποστασίαν ἀπέολεψαν. 

Ἦσαν δὲ οἱ τοῦ χαχοῦ πρωτουργοὶ, Πέτρος τις καὶ ᾿Ασὰν 

ὁμογενεῖς χαὶ ταὐτόσποροι, οὗ χαὶ προσίασι βασιλεῖ σχηνου- 

μένῳ εἰς τὰ Κύψελλα, αἰτοῦντες συστρχτολογηθῆναι Ρωμαίοις, 

χαὶ δ ὁρισμοῦ δοθῆναι αὐτοῖς χωρίον τι χατὰ τὸν Αἷμον ὀὁ- 

λιγοπρόσοδον. ᾿Αλλ ἀπέτυχον τοῦ αἰτήματος, ἐφ᾽ οἷς καὶ ρῆ- 

μά τι τοῦ στόματος προήνεγχαν τὴν ἀποστασίαν ἐμφχῖνον, καὲ 

μάλιστα ὁ ᾿Ασὰν ὡς θρασύτερος, ὅς χαὶ τύπτεται κατὰ τοῦ 
Ε προσώπου ἐπιταγῇ τοῦ σεοχστοχράτορος Ἰωάννου. Καὶ οἱ μὲν 

ἄπρακτοι ἐπανῆλθον οἴκχδε: ὅσα δὲ κατὰ Ρωμχίων οὗτοι ὃιε- 

φλό κῆς 

ΕΞ: ΣΣΞ.---- 
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πράξαντο, ποία διήγησις, κακῶν τοσαύτας Ἰλιάδχς συμπεριλή- 

ψεται; ἀλλὰ μήπω περὶ τούτων. 

Τοῦ ἐκ Κομνηνῶν Ἰσαακίου τυραννοῦντος ἐν Κύπρῳ, ἔγνω 

κατ᾽ αὐτοῦ στόλον ἑτοιμάσαι ὁ βασιλεὺς. Καὶ δὴ μακρῶν νηῶν 

ἑόδομήκοντα εὐτρεπισθεισῶν, στολάρχαι ἐκλέγονται ὁ Κοντο- 5 

στέφανος Ἰωάννης, ἀνὴρ γηραιὸς, χαὶ ὁ Κομνηνὸς ᾿Αλέξιος, νεά- 

ζων μὲν χαὶ τοῦ βασιλεύοντος ἐξανεψιὸς, ἀλλ᾽ ὡς τυφλὺς πρὸς 

τοῦ ᾿Ανδρονίκου γεγονὼς, ἀχρεῖος λογιζόμενος πρὸς τὸ ἔργον 

τοῦτο, πολλοῖς οὐδ᾽ αἴσιος κρινόμενος οἰωνὸς. Ὃ μὲν οὖν ἐς 

Κύπρον πλοῦς τούτοις ἀκίνδυνος, τὰ δ᾽ ἐφεζῆς καὶ μετὰ τὸ 10 

εἰς Κύπρον κατᾶραι, καὶ λίαν δεινὰ - αὐτούς τε γὰρ ὁ ᾿Ισχά- 

χιος συμθαλὼν ἐτροπώσατο" καὶ ὁ τότε χατὰ θάλατταν πει- 

ρβατῆς, ὁ Μεγαρείτης καλούμενος, ἐπέθετο ταῖς ναυσὶ, κεχενω- 

μένας εὑρὼν τῶν ἀνδρῶν ἐξιόντων εἰς τὸν χερσχῖον πόλεμον, 

χαὶ ταύτας μὲν ὑφ᾽ ἑχυτὸν ἀπονητὶ ἐποίησεν, οἱ δὲ τριηράρ- 1 

χᾶι χερσὶ τῶν ἐναντίων ἑάλωσαν συμθαλόντες Κυπρίοις, καὶ 

αὐτοὺς τῷ Μεγαρείτῃ ἐχδίδωσιν ᾿Ισαάκιος χρήσασθαι ὡς ἂν βού- 

λοιτο" χαὶ εἶχε τούτους ἡ Σιχελία μετὰ μιχρὸν, χαὶ ὁ ἐν αὐ- 

τῇ τύραννος, εἰς ὃν ὡς δεσπότην ὁ Μεγαρείτης ἀνέφερε τὰ ἑαυ- 

τοῦ. Ὁ δ᾽ Ἰσχάκιος πολλοὺς υὲν τῶν Ρωμαίων αὶ τὰτ ἰϑ δὰ, Ῥ. 

ταν τοῖς οἰκείοις κατέλεξε, πολλοὺς δὲ χαὶ ποινα ΤΣ 

λεν, ἀπαραίτητος ὧν χολχσατὴς, ἐν οἷς χαὶ τὸν ἘΣ Ἢ Βχ- 

σίλειον ἐκ τοῦ γόνατος θάτερον τῶν ποδῶν ἐχτεμὼν" ἦν δὲ 

οὗτος ἄριστος τὰ πολέμια, καὶ τῷ Ἰσχακίῳ τούτῳ διδάσκαλός 

Φι ποτε τῶν πολεμιχῶν᾽ τὸ δὲ νχυτιχὸν πλῆθος ἀφῆκες ἔχαστον 2: 

ἔνθα ἠθούλετο ἀπιέναι, οἵ καὶ ὡς ἐκ ναυχγίου μόλις τὰ οἴχοι 

ὅ,χατέλαθον, ὅσοι μὴ θαλάσσῃ, εἴτε λιμῷ, ἢ καὶ [ τελευτῇ τὸ 

τρίτον τοῦ ζὴν ἀπηλλάγησαν. 

Τῶν δὲ Μυσῶν ἀποστάντων, ὡς εἴρηται, καὶ χακὰ διχ- 

πραξαμένων Ῥωμαίοις μέγιστα, ἔξεισιν ὃ βασιλεὺς κατ᾽ αὐτῶν. 80 

Λέγεται δὲ ὡς οἱ Βλάχοι ἀνεθάλλοντο τὴν ἀπόστασιν πρότε- 
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ρον, εἰς ἣν ἠρέθιζον αὐτοὺς ὁ Πέτρος καὶ ὁ ᾿Ασὰν, δειλαινό- 

ὑξνοι τῷ μεγέθει τῆς πράξεως" οἱ δὲ τῆς δειλίας ταύτης τού- 

τοὺς ἀπάγοντες, εὐχτήριον ἀνεγείρουσιν οἶχον ἐπ᾽ ὀνόματι Δη- 

μητρίου τοῦ μεγαλομάριυρος, εἰς ὃν πολλοὺς συναθροίσαντες 

δαιμονολήπτους, οὗς ᾿Ασθενάριχ τινὲς ὀνομάζουσιν, ἔπεισαν τού- 

τοὺς λέγειν ἐνθουσιῶντας, ὅτι ὁ θεὸς τοῦ τῶν Βουλγάρων χαὶ 

τῶν Βλάχων γένους τὴν ἐλευθερίαν εὐδόκησε, καὶ διὰ τοῦτο 

τὸν Νυροδλύτην μέγαν μάρτυρα Δημήτριον τὴν Θεσσχλονέχην 

χαταλιπόντα ἐλήεῖν εἰς τὴν τούτων βοήθειαν, τὰς μετὰ Ρω- 

μαίων ἐνδιατριοὺς καταλείψαντα “ οὐ χρὴ δὲ ἀνθίστασθαι τῇ 

βουλῇ τοῦ θεοῦ, ἀλλ᾽ ὅπλα λαθεῖν χαὶ τοῖς Ρωμαίοις ὅση δύ- 

ναμιῖς ἀνταγωνίζεσθαι τοιοῦτον βοηθὸν ἔχοντας τὸν μέγαν Δη- 

μήτριον, τοὺς δὲ Ρωμαίους ὅσους ἂν εἰς χεῖρας λαθεῖν ἰσχύ- 

σωσι, ξίφει διαχειρίζεσθαι, μηδεμίαν φειδὼ τούτων λαμόάνον- 

τας. Ὑπὸ τῶν τοιούτων οὖν ψευδοπροφητῶν τὸ ὅλον ἔθνος κα- 

τὰ Ῥωμαίων ἐκπολεμωθέντες εἰς ἐχθροὺς ἀσπόνδους ἅπαντες 

τούτοις ἐγένοντο. Καὶ ὡς εὐημερήθησαν τούτοις τὰ τῆς ἀπο- 

στασίας, μικρὸν ἡγησάμενοι τὴν ἑχυτῶν ἐλευθερίαν, καὶ κατὰ 

τῶν ἔξω τοῦ Αἵμου χωρῶν ἐπέρχονται, δῃοῦντες ταύτας χαὶ 

ἀφανίζοντες" ὁ δὲ τῶν ἀδελφῶν πρῶτος Πέτρος καὶ στέφανον 

τῇ κεφχλῇ περιτίθησι, χαὶ τοῖ: ποσὶ κόχχινα ὑποδήματα, βα- 

σιλέα βουλγόρων χατονομάσας ἑαυτὸν, καὶ τῇ Πρεσθλάθᾳ ( πό- 

λις δὲ αὕτη ἀρχαίχ, μεγίστη καὶ ὀχυρά), προσθαλόντες, ὡς 

οὐχ εὐκόλως αὐτῆς ἐπελάθοντο, ἐάσαντες: ταύτην, χατὰ τῶν ἔ- 

ξω τοῦ Αἵμου Ρωμαϊχῶν κτημάτων ἐπιστρχατεύουσι, καὶ πολ- 

λὰ σώματα Ρωμαίων χαὶ βόας καὶ ὑποζύγια, καὶ τῶν ἄλλων 

βοσχημάτων πλῆθος οὐχ ἐλάχιστον διαρπάζουσιν. 

ξεισι τοίνυν κατ᾽ αὐτῶν Ἰσαάχιος οἱ δὲ τῶν δυσχωριῶν 

ἐπιλαθόμενοι, ἀντέσχον ἐπὶ πολὺ γνόφου δὲ παρὰ δόξαν ἐπι- 

γενομένου καὶ τὰ ὄρη χαλύψαντος, ἔλαθον Ρωμαῖοι ἐπιστάντες 

αὐτοῖς καὶ πολλοὺς τραυματίσαντες. Οἱ μὲν οὖν ἀρχηγοὶ τοῦ 
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λαχοῦ, ὅ τε Πέτρος χαὶ ὁ ᾿Ασὰν, καὶ ὅσον περὶ αὐτοὺς ἀπο- 

στατικὸν, ὥρμησαν εἰς τὸν Ἴστρον, χαὶ τοῦτον διχπεράσαντες 

τοῖς ἐχεῖ Σχύθαις ἡνώθησαν. Ὁ δὲ βχσιλεὺς κατὰ πολλὴν τοῦ 

χωλύσοντος ἐρημίαν ἔχων ταῖς ἐκεῖ πόλεσιν, αἵ πολλαὶ εἰσιν, 

αἱ πλείους ἐπὶ πετρῶν ἀποτόμων καὶ ὑπερνεφῶν μάλιστα, ἐπι- 

στῆσαι φρουρὰν, οὐδὲν τοιοῦτον ἐποίησε, πυρὶ δὲ τὰς τῶν χαρ- 

πῶν παραδοὺς θημωνίας, αὐτίκα ἐκεῖθεν ἀπῆρεν, ἔτι ταρασσό- 

μενα τὰ ἐχεῖσε χχταλιπών" ὅθεν χαὶ πλέον τούτου; χατὰ Ρω- 

μαίων ἠρέθισεν. Ὁ μὲν γὰρ τὴν Κωνσταντίνου κατέλαύς τῷ 

κατορθώματι ἐγκαυχώμενος, καί τινα τῶν τότς χριτῶν (ὁ Μο- 

γαστηριώτης ἦν οὗτος Λέων) εἰπόντα παθήνασθαι τὴν τοῦ 

Ββουλγαροκτόνου Βασιλείου τοῦ βασιλέως ψυχὴν, ὅτι τὸ τυπι- 

κὸν αὐτοῦ ὅπερ τῇ τοῦ Σωσθενίου μονῇ ἐξέθετο ὁ βασιλεὺς 

παρεθλέψατο, χαὶ διὰ τοῦτο νεωτερίσαι τοὺς Βλάχους, ἐρεσ ε- 
λῶν καὶ διασύρων ὁ Ἰσαάκιος, τοῦτον μὲν, ἔφησε, μὴ εἰδέναι 

τί λέγει, αὐτὸς γὰρ εἰς τὴν προτέραν ὑποταγὴν καὶ δουλείαν 

τούτους κατέστησεν ἐν ὀλίγῳ καιρῷ, ὡς οὐδὲ διὰ πολλῶν χρό- 

νων ἐκεῖνος. 

Οἱ δὲ περὶ τὸν ᾿Ασὰν βάρθαροι τὸν Ἴστρον, ὡς δεδήλωται, 

διαθάντες, χαὶ τοῖς Σχύθαις συμμίξαντες, πλείστους ἐχεῖθεν 

συμμάχους παραλαθόντες εἰς τὴν πχτρίδα ἦλθον Μυσίαν μετὰ 

μείζονος τῆς ἐπάρσεως" ὅθεν οὐδὲ ἠθέλησαν τοῖς ἰδίοις μόνοι: 

ἐμμένειν, ἀλλ᾽ εἰ μὴ καὶ τὰ Ρωμκχίων βλάψουσι, χαὶ εἰς ἕν ὡ: 

πάλαι ποτὲ τὴν τῶν Μυσῶν χαὶ Βουλγάρων δυναστείαν συνά- 

ψουσιν, οὐδόλως ἡγοῦντο ἀνασχετόν. 

Εἰ μὲν οὖν ὁ βχτιλεὺς αὐτὸς ἐξήρχετο κατ᾽ αὐτῶν, ἦν ἂν 

ἔργον μέγα τετελεχὼς- ἀλλὰ τὴν οἰκείαν ὁρμὴν εἰς ἕτερον 

χαιρὸν ὑπερθέμενος, τῷ θείῳ αὐτοῦ τῷ σεοχστοχράτορι Ἰωάν- 

νῃ τὰ χατ᾽ αὐτῶν ἐνεχείρισεν. ὋΟ δὲ διακυδερνήσας τὴν στρα- 

»,τιὰν, χαὶ λυπήσας οὐ βραχέα τοὺς πολεμίους |. βασιλειᾷν ὑ- 

ποπτευόμιενος, τὴν στρατηγίαν ἀποτίθεται" χαὶ διαδέχεται ταύ- 
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τὴν ὁ καῖσαρ Ἰωάννης ὁ Κανταχουζηνὸς, ὁ ἐπ᾽ ἀδελφὴ τοῦ 

βασιλέως γαμβρὸς, ἀνὴρ τὸ εἶδος ἀξιοθέατος, καὶ τῶν ταχτι- 

τικῶν ἐμπειρίαν πλουτῶν, τότε δὲ οὐ καλῶς τὸν χατὰ Βλά- 

χων διαπεπραχὼς πόλεμον. Ὅθεν διαδέχεται τὴν ἡγεμονίαν ὁ 

Βρανᾶς ᾿Αλέξιος" ὁ δὲ χαὶ πάλιν βασιλειῶν ἦν, ὡς καὶ νύ- 

χτὼρ ποτὲ τὸ τῆς Μεγάλης ἐκκλησίας εἰσιὼν ἄδυτον, τοὺς ὄ- 

χλους εἰς ἀπάστασιν παραχαλεῖν. Ὡς δὲ μὴ κατὰ τὸν σχα- 

πὸν αὐτοῦ προεχώρει τὸ ἔργον, σπονδὰς ἐχ βασιλέως δεξάμε- 

νος, τοῦ ἔργου μὲν ἀπέστη, τὴν δὲ ἔφεσιν ἔτρεφε καθ᾽ ἑαυτὸν 

πόλιν ἀνένδοτον. 

Τότε δὲ τῆς τῶν στρχτευμάτων δραξάμενος συνδρομῆς, καὶ 

τοῖς χατὰ γένος οἰχείοις συμθούλοις χρησάμενος, τὴν περιθο- 

λὴν ἀμειψάμενος, βασιλέα ἀπέδειξεν αὐτὸς ἑαυτόν " καὶ εἰς τὴν 

πατρίδα ᾿Αδριανούπολιν μεταθὰς, χαὶ ὑπὸ τοῦ στρατεύματος ἀ- 

ναγορευθεὶς, τὴν βασιλίδα πόλιν καταλαμθάνει, καὶ περὶ τὸ 

Εἴξω στρχτοπεδευσάμενος Φιλοπάτιον, περὶ δείλην μετὰ ὃδυ- 

νάμεων προσπελάσας τῷ τείχει τῆς Πόλεως ἵππῳ ἔποχος, μέ- 

λανι μὲν τὸ ὅλον τοῦ σώματος, περὶ δὲ τὸ μέτωπον λευκαῖς 

θριξὶν ἐς κύκλον καλλυνομένῳ, τοῖς ἐπὶ τῶν τειχῶν βασιλικοῖς 

χαὶ τοῖς θεχταῖς τῶν πραττομένων Πολίταις ἠπείλει τε χαὶ 

παρήνει κατὰ ταὐτόν, φάσχων ὡς, εἰ μὲν τὰς πύλας ἀνοίξαν- 

τες ἔσω δέξονται τοῦτον, εὐεργέτην εὑρήσουσιν, ὡς φρονοῦν- 

τες τὰ αὐτοῦ καὶ μὴ ἀντιπράττοντες" εἰ δὲ πρὺς ἀντίστασιν 

χαὶ μάχην χωρήσουσιν, ἄκοντας χειρωσάμενος ἐχεῖνᾳ ἐργάσε- 

ται τούτοις, ὅσα καὶ αὐτῷ μὲν οὐ κατὰ σκοπὸν, ἐχείνοις δὲ 

προξενήσει τὸν ὄλεθρον. Τοιαῦτα μεγαλαυχήσας πρὸς τὸ στρα- 

τόπεδον ὑπεχώρησε. 

Τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ τοῦ ἡλίου ἄρτι φόάναντος τὸ περίγειον, ἐ- 

φίσταται ταῖς πύλαις τῆς Πόλεως, αἵ τοῦ Χαρσίου λέγονται, 

χαὶ τὴν στρατιὰν ἀντιτάξας, εἰς δεξιὸν καὶ εὐώνυμον χέρας 

αὐτὴν διαιρεῖ, καὶ τὸ μέσον αὐτὸς ὑπέχων, προτρέπει τοῖς ἐκ 
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τῆς Πόλεως ἐξερχομένοις στρατιώταις συμπλέκεσθαι. Οὐδὲ γὰρ 

ἐντὸς τῶν πυλῶν μόνον ἐπέστησε φρουροὺς ὁ βχσιλεὺς, χαὶ 

τοῖς τῶν τειχῶν ἄνωθεν οὖσιν ἐπέταξε προμαχεῖν, ἀλλὰ χαὶ 

μέρος τοῦ στρατεύματος ἀποδιελὼν, ἔξωθεν τῆς τάφρου διέρ- 

'χεσθαι ἐπέτρεψε, καὶ τοῖς πολεμίοις ὡς δυνατὸν ἀντιμάχεσθαι " 

εἰ δὲ, τῶν ἐναντίων ἐπιτεθέντων αὐτοῖς, κάμωσι, τοῖς τείχε- 

σι πλησιάζειν, ὅπως οἱ ἄνωθεν αὐτοῖς ἐπαμύνωσιν. ἽἝως υὲν 

οὖν μεσημθρίας ἀχροθολισμοὶ παρ᾿ ἀμφοτέρων ἐγίνοντο τῶν με- 

ρῶν, καὶ ἄχρι τινὸς οἱ τοῦ Βρανᾶ τῶν τοῦ βασιλέως βραχύ τι 

ἐχράτουν" χαὶ τούτων μάλιστα οἱ ἐκ τοῦ Λατινικοῦ πεζιχοῦ 

( ἐπεὶ χαὶ ὅσοι ἦσαν ἀπὸ τοῦ Σιχελικοῦ στρατεύματος καὶ τού- 

τους ὁ βασιλεὺς τῆς φρουρᾶς λυτρωσάμενος καὶ ὁπλίσας πρὸς 

Βρανᾶν ἐξαπέστειλε τὴν ἐς τὸν Αἷμον στελλόμενον" καὶ ἦσαν 

οὗτοι κράτιστοι τῶν περὶ αὐτὸν)" ἐπιπεσόντες οὖν χατὰ χρά- 

τὸς τοὺς ἐξ ἄστεος τρέπονται, ὡς διασῆναι τὴν τάφρον χαὶ 

προσεγγίσαι τοῖς τείχεσιν" εὗρον δὲ βοήθειαν ἐχ τῶν ἐπὶ τῶν 

τειχῶν. 

Τὰ μὲν οὖν τῆς ἡμέρας ἐχείνης ἐν τούτοις ἔληξεν " ἐφ᾽ 

ἡμέραις δὲ πέντε διαναπαύσας τοὺς οἰχείους ὁ τύραννος, πά- 

λιν τοῖς τῆς Πόλεως περιθόλοις ἐφίσταται" ποιῶν δὲ φοδερὸν 
» ἣ 

ἑαυτὸν, στέλλει μοῖράν τινχ τοῦ χατ᾽ αὐτὸν στρατοῦ εἰς τὴν. 
“ ,ὔ ᾽ ’ 5 3 Φ᾽ . Α , “- 

'πτοῦ Βοσπόρου ἀντιπέρχν ἀχτὴν, ἥτις πρὸς τὰ μέρη τῶν Βλα- 

χερνῶν ἀφορᾷ, καὶ οὗτοι τὸ ἐπιτεταγμένον ποιοῦντες, τοὺς ἐ- 
» 4 ᾽ ς “ - 

χεῖ γηλόφους ἀνιόντες τὰς σημαίας ἠνέμωσαν" ὁ δὲ ἥλιος τοῖς 

ὅπλοις αὐτῶν προσθάλλων, ἐποίει ἀποπάλλεσθχι σελαγημάτων 

ἐχπυρηνίσματα, ὡς τοὺς Πολίτας εἰς τοὺς ἀνεστηκότας τῆς 

Πόλεως ἀνερχομένου: γηλόφους, τὰ πραττόμενα θεᾶσθαι χαὶ τί- 
θ0 θ Ν ᾿ 6 ’ Υ δὲ “ ι Ἁ ΕΣ Ὁ ᾿ Ὁ Ά 

εσθαι ὁιὰα θαύματος. Μετὰ δὲ τοῦτο χαὶ τοὺς ἐχεῖ οἰκήτορας 

ἐπεσπάσαντο, ἄνδρας ἀμάχους, κώπην δὲ μόνην ἐλαύνειν εἰδό- 

τας καὶ ἀγρεύειν ἰχθῦς" τότε δὲ καὶ οὗτοι τὰ ἑχυτῶν ἀκά- 
,ὔ ᾽ὔ « , ; ς ᾿ , τια σανίσι παχείαις ἑχατέρωθεν διαλαδόντες, οἱ μὲν σφενδόνας, 
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οἱ δὲ τόξα λαθόντες |, χαὶ ὡς στρατιῶται οἱ δικτυοπλόχοι πρὸξφ. 

μάχην ἑτοιμασθέντες, τοῖς ἐπὶ τῶν βασιλικῶν τριήρεων, αἵ τὴν 
εἰς τὴν Πόλιν πάροδον τοῦ Βρανᾶ, εἴπερ ἀπογνοὺς τὴν ἐχ τῆς 

χέρσου διὰ τῶν παρχχτίων μηχανήσχιτο, παρετήρουν, συμπλα- 

χῆναι ἤθελον. Οἱ δ᾽ ἐπὶ τῶν μαχρῶν νηῶν τὰ πρῶτα μαίνε- 

σθαι αὐτοὺς ᾧοντο, ὡς δὲ καιρὸς ἦν τοῦ βάλλειν ἀλλήλους, αἱ 

μὲν τριήρεις μετὰ βυχάνων καὶ σαλπίγγων ἐκίνησαν, οἱ δὲ ἁλι- 
εἴς ἡσυχῇ ὥρμησαν χατ᾽ αὐτῶν χώπαις συχνῶς τὴν θάλασσαν 

τύπτοντες, χαὶ ὑπερτεροῦσι τῶν ἀντιπάλων, χαὶ ταῖς: ἠόσι τῆς 

Πόλεως συγχλείουσι" τὰ μὲν γὰρ διὰ τὸ μέγεθος χαὶ δυσχί- 

νητα, τὰ δὲ πολλὰ ἐπιόντα καὶ κατὰ πᾶν μέρος μαχόμενα, 

τὴν νίχην εἶχον ἐπιμειδιῶσαν αὐτοῖς - ἀλλ᾽ οὐκ ἐς πολὺ τὸ τῆς 

ἥττης ὑπενεγκόντες οἱ ἐχ τοῦ στόλου τοῦ βασιλέως, κραταιῶς 

τούτους ἐδίωξαν τάχα δ᾽ ἄν καὶ πυρὶ τὰ πλοιάρια τούτων ἡ- 

φάνισαν, εἰ μὴ ἐπεδοήθησαν οἱ τοῦ Βρανᾶ ὁπλομάχοι, ἐκ τῶν 

λόφων χατελθόντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν. 

Ἰδὼν δὲ ὁ ἀποστάτης ὡς οὔτε κλέπτειν ἔχει τὴν πάρο- 

δον, οὔτε πολέμῳ καὶ λόγοις δράσχι τι ἰσχύει, λιμῷ διενοήθη 

τὴν μεγαλόπολιν παραστήσασθαι" ἤδη γὰρ ἡ Ἑῴα τε χαὶ Ἑ- 

σπέριος ὑπὸ Ῥωμαίους λῆξις αὐτῷ προσεχώρησε᾽ χαὶ προστάτ- 

τει υηδεμίαν σιτχγωγὸν νῆα καταίρειν εἰς τὸ Βυζάντιον. ᾽᾿Αλ- 

λ᾽ οὕτω μὲν ὁ Βρανᾶς διὰ λιμοῦ κρατῆσαι τὴν Κωνσταντινού- 

πολιν ἤλπισεν, ἢ ἀλλά ἢ στόλον χινήσας τοῦ βασιλικοῦ ἀκμαιό- 

τερόν τε χαὶ πλείονα. ' 

Ὁ δὲ βασιλεὺς ὁρῶν αὐτῷ προσχείμενον τὸ τῆς Πόλεως 

πλήρωμα, τὸν δὲ Βρανᾶν μὴ μόνον οὐκ ἀνεχόμενον αὐτῶν ἄρ- 

χειν, ἀλλὰ καὶ ἀναθέματι καθυποοάλλον ἐκχεῖνον ὡς ἀποστά- 

τὴν καὶ τύραννον, καὶ τὴν ἁγίαν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος, ἥτις, 

ἐκ τῆς τῶν Ὁδηγῶν μονῆς καθ᾽ ἥν προσχεχλήρωται, ἐπιχέκλη- 

ται, Ὁδηγήτρια, ἄνω τῶν τειχῶν ἀναγαγὼν οἷά τι χαράχωμα 

ἀπόρθητον καὶ ὀχύρωμα, ὥρμησε μὲν χαὶ οἴκοθεν πρὸς ἀντι- 

β 
β 
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κὰ τὰ ποό ) Ὧ ίνχᾳς τῇ ἐντὸς τοῦ ἄ- βάχησιν χατὰ πρόσωπον, ἀσυντελῇ χρίνας τὴν ἐντὸς 

᾽ν φω 7 » στεος χάθειρξιν, πλειόνως δὲ ταῖς ἐπιπλήξεσ: τοῦ χαίσαρος 

Κορρόδου παραχεχίνηται. Ἦν δὲ ὁ ἀνὴρ οὗτος τὸ γένος Λαμ- 

πάρδος, υἱὸς τοῦ τὴν χώραν τοῦ Μόντου Φεράντου χατέχοντος͵ 

ποσοῦτον δ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρείᾳ καὶ συνέδει διέφερεν, ὥστε οὐ παρὰ 
Ῥωμαίοις μόνον ἦν περιώνυμος, καὶ μάλιστα τῷ βασιλεῖ Μα- 

γουὴλ ἐπιπόθητος, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς ὁμογενέσιν αὐτῷ. Οὗ- 

τός ἐστιν ὁ μεγίστοις φιλοδωρήμασι τοῦ Μανουὴλ ἐπαρθεὶς, χαὶ 

ἀντάρας χεῖρα τῷ τῆς ᾿Αλαμανίας ρηγὶ, καὶ τὸν Μαγέντζης 

ἐπίσχοπον νενιχηχὼς χαὶ χατασχὼν ἐν πολέμῳ, χαγχελάριον τοῦ 

ρηγὸς ὄντα, ὡς προδεδήλωται, Τότε τοίνυν τοῦ βασιλέως ᾿Ισα- 

αχίου τὸν τοῦ Κορράδου αὐτάδελφον Βονιφάτιον διὰ πρέσόεων 

μεταστελλομένου ὡς συναφθείη Θεοδώρᾳ τῇ χασιγνήτῳ αὐτοῦ, 

ἐπεὶ ἐκεῖνος νύμφην ἡρμόσατο, οὗτος δὲ τὴν σύνοιχον θανάτῳ 

ἀπέοαλε, τοῦ ἔργου τὸ πάρεργον μεῖζον κατὰ πολὺ τοῖς πρέ- 

σθεσι κρίνεται, καὶ ὑποσχέσεσιν οἱ πρέσϑεις ἀξεγίσταις τὸν Κορ- 

ράδον μετεωρίσαντες, σὺν αὐτῷ ἐπανέζευξαν. Καὶ ὡς τὰ τοῦ 

γάμου ἐτέλεσεν ὁ βασιλεὺς, χαὶ χαίσχρα τοῦτον προςχειρίσατο. 

Μετὰ μικρὸν δὲ καὶ ἡ τοῦ Βρανᾷ ἐπηχολούθησεν ἐπανάστασις. 

οὐ διέλιπε τὸν βασιλέα παρχθαρρύνων ταῖς χρηστοτέραις ἐλ- 

πίσι μιχροῦ ἀπελπίζοντα, καὶ ὥσπερ ἀκόνη πρὸς ξυρὸν τὸν πό- 

λεμον τούτῳ γινόμενος. ᾿Αμέλει καὶ βασιλεὺς πάντα μοναστὴν 

ἀρετῇ περίφημον ἠθροικὼς ἐδεῖτο δὲ αὐτῶν τοῦ θεοῦ διασχε- 
δασθῆναι τὸν ἐφεστῶτα ἐμφύλιον πόλεμον χαὶ μὴ μεταδῆναι 

τὸ χράτος πρὸς ἕτερον" τῶν δὲ χατὰ πόλεμον ἠμέλει παντά- 

πᾶσιν. Ὁ δὲ χαὶ πρὸς πόλεμον διανίστα, πείθων μὴ πάντα 

τούτοις θαρρεῖν, ἀλλὰ χαὶ στρατιωτῶν ἐπιμέλεσθαι, ὅπως εἴη 

ἢ μόνον διὰ τῶν δεξιῶν ὅπλων, τῶν συνάρσεων δηλαδὴ τῶν 
πε ἡ ᾽ “ ᾽ 4 ᾿ Ά “ 9 τα ΘΙ τ - Ἢ »" 7 

ἁγίων ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν ἀριστερῶν, τῶν ὁπλιζομένων 
,ὕ , [ Α , ᾿ ἐκ οΝ νι ΄ 

ξίφει χαὶ θώρακι, τὸν πόλεμον μετερχόμενος, καὶ μὴ φείδεσθαι 

χρημάτων, ἀλλὰ διασπείρειν ταῦτα εἰς στρατιᾶς συλλογὴν, ἐ- 
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πεὶ χαὶ ἄνευ τῶν χαθ᾽ αἷλα προσῳχειωμένων τῷ βασιλεῖ χαὶ 

ὅσοι τὰς οἰχήσεις μὴ ἐντὸς εἶχον τῆς Πόλεως [ ὑπέχυψαν τῷφ' 9 

βρανᾷ, Οἷς δὴ τοῦ χαίσαρος λόγοις παραθηγόμενος, ἤρξατο 

συλλέγειν συμμαχικόν: μὴ εὐπορεῖν δὲ λέγων χρυσίνων, ἐκ τῶν 

βασιλικῶν ταμείων σκεύη λαδὼν ἀργύρεα, παραχατέθετο ταῖς 

χρυσίου εὐπορούσαις μοναῖς, καὶ τὰ ἐχεῖθεν χρήματα εἰς συλ- 

λογὴν διένειμε στρατιᾶς. ᾿Αμέλει χαὶ ἐν βραχεῖ χαιρῷ ὁ μὲν 

Κορράδος ἀπὸ τῶν ἐν τῇ Πόλε: Λατίνων ἱππότας συνέλεξε περὶ 

τοὺς δὶς ἑχατὸν χαὶ πεντήκοντα, πεζοὺς δὲ πενταχοσίους, οὐκ 

ὀλίγοι δὲ ἐστρατολογήθησαν χαὶ ἀπὸ τῶν Ἰσμαηλιτῶν χαὶ 

Τήρων, κατ᾽ ἐμπορίαν εὑρισχομένων εἰς τὴν βασιλίδχλα τῶν 

πόλεων" τὸ δὲ περὶ τὸν βασιλέα τῷ γένει ἐπίσημον “καὶ οἱ 

τῆς αὐλῆς περὶ τοὺς χιλίους ἠρίθμηντο. Τοσαύτην δ᾽ ὁ Κορ- 

ράδος ὑπὲρ τοῦ βασιλέως σπουδὴν εἰσήνεγχεν, ὥττε θεόπεμ- 

πτὸν ἀγαθὸν λογισθῆναι τοῖς ἅπασι κατὰ τὸν χαιρὸν ἐπιστάν. 
ως 

Καί ποτε τῷ βασιλεῖ ἐπιστὰς ἐσθίοντι, ὑποστενάζας εἴοηχεν, 
Ε Φ “- ᾿Ὶ Α 9 -“- Ἷ 2 , « 

« Εἴθε οὕτως τῶν χατὰ τὸν ἐφεστῶτα πόλεμον ἐπεμέλου, ὥσπερ 
3 

τρέχεις ἐπὶ τὰ προκείμενα βρώματα. » Ὁ δὲ ἐρυθριάσας ἐπὶ τῷ 

λόγῳ, χαὶ πυρωπότερος φανεὶς ἑαυτοῦ, μειδιάσας ἐπελάθετο 

τῆς χλανίδος τοῦ χαίσαρας εἰπὼν « ὡς χατὰ καιρὸν ἑστιασόμε- 

θά τε χαὶ μαχεσόμεθα. » Ἐγένοντο δὲ χαὶ σημεῖα τότε’ ἧ- 

μέρας γὰρ ἀστέρες ἐφάνησαν, χαὶ ὁ ἀὴρ ταραχώδης ὥφθη, χαὶ 

πάθη περὶ τὸν ἥλιον γέγονεν, ἅ φασιν ἅλωνας, ὡς υηδὲ τοῦ- 

τὸν χαθαρὸν, ἀλλ᾽ ὠχρότερον ἀποδιδόναι τὸ φῶς. 

Τοσαύτην δὲ συναγηοχὼς ὁ βασιλεὺς στρατιὰν, ἔγνω μὴ 

ἀναδύεσθαι: στὰς τοίνυν ὡπλισμένος εἴσω τοῦ περιθόλου ὅν 

ἀνήγειρεν ὁ βασιλεὺς Μανουὴλ εἰς ὀχύρωμα τῶν ἐν Βλαχέρ- 

νοις ἀναχτόρων, παρεθάρρυνε λόγοις τούς τὲ συγγενεῖς ἀλλὰ 

χαὶ τὸ ὁπλιτικὸν, τοιάδε παραχελευόμενος : « χρεῖσσόν ἐστι χαὶ 

παρὰ θεῷ ἀνέγκλητον τοῦ ἐννόμως χρατοῦντος προχινδυνεύειν 

τοὺς ἀρχομένους, ἤ προσρέπειν ἀνδρὶ νεωτεριστῇ καὶ ἀποστά- 
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τῇ, κατ᾽ ἀλλήλων παραχινήσαντι τοὺς ὁμοφύλους χαὶ πρὸς σφα- 
γς παραθήξαντι. Εἰ δέ τινες εἰσελευσομένην τὴν νώμην ἔ- 

χοντες, καὶ τούτου ἐξέχονται, ἐμὲ δὲ, ὅν χθὲς ὡς δεσπότην 

χαὶ κύριον ἐθερά πευον, ἀθετοῦσι σήμερον, αἴτησιν ταύτην αἰ- 

τοῦμαι, οἴκοι καθῆσθαι, μηδενὶ βοηθοῦντες, ἕως ἂν πολέμῳ δια- 

χριθείη τὰ πράγματα, καὶ τότε τῷ νικῶντι ὑποπεσοῦνται, ἤ 

μεταχωρεῖν ἤδη πρὸς ἐχεῖνον πρὸ τῆς συμπλοχῆς, χαὶ προ- 

χινδυνεύειν ἐχείνου, ὅπως καὶ χάριν τούτῳ, εἴσεται πλείονα " 

ὡς τό γε ἐμοὶ προσχολλᾶσθαι καὶ τιμᾷν χείλεσιν, ἐχείνῳ δὲ 

τῇ χαρδίᾳ συμπλέχεσθαι καὶ ἀπονέμειν τὸ πρόθυμον, οὐκ οἴδα 

τίς ἐπαινέσεται, ἤ ὅπως κριθείη παρὰ θεῷ τὸ γὰρ ἔτι τούτου 

χεῖρον, τοὐτέστι χατὰ τὸν τοῦ πολέμου καιρὸν αὐτομολῆσαι πρὸς 

τὸν τύραννον, οὐδὲ βαλεῖν βούλομαι χατὰ νοῦν.» Ταῦτα δ᾽ 

ἐφθέγγετο, δὶ ὑποψίας ἔχων τὸν θεῖον τὸν σεδχστοχράτορα ᾿Ιω- 

ἄννην, ὡς πάλαι τῷ Βρανᾷ συνήθη, καὶ ὡς πρὸ τῆς ἀποστα- 

σίας γάμον υἱοῦ τελέσαντα μετὰ θυγατρὸς τοῦ Βρανᾶ. Ἔφ᾽ 

οἷς χχὶ οἱ τοῦ συλλόγου μὲν ἅπαντες ἐπαθήναντο" ὁ δὲ σε- 

Θαστοκράτωρ ἅπαν μεθιστῶν ἑχυτοῦ ὕποπτον, ἀραῖς παλαμναι- 

οτάταις ἅπαντας τοὺς ἑαυτοῦ καὶ ἑαυτὸν χαθυπέδαλλεν, εἰ 

χατὰ νοῦν αὐτῷ ἦλθε τῷ Βρανᾷ προστεθήσεσθαι- μηδὲ γὰρ 

εἶνχι τὰ δέοντα ἀγνοῶν, ἤ τὸν νοῦν ὑπὸ γήρως ἀπολωλεχὼς, 

ὡς ἀδελφόπαιδος βασιλέως καὶ ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν ἀναδιθά- 

σαντος, τὸν ἀλλότριον ἀνταλλάξασθαι, δὲ ἀγχιστείαν παιδὸς, 

, χαὶ ὃν [ οὐ γινώσχειν ὅπως διατεθήσεται πρὸς αὐτόν. 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐκάλει χαιρὸς πρὸς παράταξιν, καὶ ὁ ἀποστάτης 

τὰς οἰκείας τάσσειν δυνάμεις ἠγγέλλετο, αἱ τῆς Πόλεως πύ- 

λαι ἀνοίγονται, καὶ ἐξέρχονται τὰ στρχτεύματα" καὶ τὸ μὲν 

εὐώνυμον κέρας ἐπεῖχε Μανουὴλ ὁ Καμμύτζης ὃ πρωτοστρά- 

τωρ, ὅς χαὶ δὶ ἥν εἶχε πρὸς τὸν Βρανᾶν ἀπέχθειαν, οὐκ ὀλί- 

γα τῷ βασιλεῖ ἐπιδέδωκε χρήματα, ἀλλὰ σχεδὸν ὅλον τὸν βί- 

ὃν αὐτοῦ, τὸ δὲ δεξιὸν αὐτὸς διεῖπεν ὁ βασιλεὺς Ἰσαάκιος, 
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ἐν ᾧ ἦν εἴ τι κράτιστον τοῦ στρατεύματος, τὸ δὲ μέδον ὁ 
Κορράδος χκαῖσαρ μετὰ τῶν Λατίνων ἱππέων τε χαὶ πεζῶν. 
Τοῦ δ᾽ ἀντιτεταγμένου στρχτοῦ τὸ μέσον ὁ Βρανᾶς, ἔνθα ἐτάτ- 

τοντὸ ὅσοι τῶν συγγενῶν χαὶ φίλων αὐτῷ, τὰ δ᾽ ἑκατέρωθεν 

ἄλλοι τε στρατηγίας εἰδήμονες, καὶ ὁ Σκύθης ᾿Ελπουμῆς. 

Μήπω μὲν οὖν μεσούσης ἡμέρας, ἀκροδολισμοὶ καὶ ἐχπὴ- 

δήσεις κατ᾽ ἀλλήλων παρ᾽ ἀμφοτέρων τῶν στρατευμάτων ἐγί- 
νετο, καὶ πεζικαὶ δυνάμεις μάχης ἥπτοντο. ᾿Επεὶ δὲ ὁ ἥλιος 

χατὰ χορυφὴν ἔφλεγς, τότε δὴ τὰ σημεῖα τῆς μάχης αἴρεται, 

χαὶ πρῶτος ὁ Κορράδος διακινεῖται" ἄνευ δὲ θυρεοῦ τηνικαῦτα 
“ διηγωνίζετο, ὕφασμα λινοῦν, οἴνῳ αὐστηρῷ καὶ ἅλατι διάδρο- 

χον πολλάκις, ἐς ὀκτὼ χαὶ δέχχ πτύχας συντεθειμένον ἠμφι:- 
μένος" ἦν δὲ τοῦτο ἐς τοσοῦτον ἀντιτυπὲς, ὡς καὶ βέλους 

εἶναι παντὸς στεγανώτερον. Ποιήσας δὲ μεταίχμιον βραχὺ, 

[ αὖθις ἵσταται 1]. Οὕτως οἱ μὲν πεζοὶ τὰς λόγχας ὡς πρὸς 

συμπλοκὴν ἀνέστησαν ἅμα παραταξάμενοι, οἱ δὲ ἱππεῖς τὰ 

δόρατα ὡς ἔθος ἐχράτησαν χαὶ τοὺς ἵππους ἐπτέρνισαν. ᾿Επεὶ 

δὲ χαὶ τὸ περὶ τὸν βασιλέα τάγμα ἐπηχολούθει, οὐδὲ τὴν 

πρώτην συμδολὴν οἱ περὶ τὸν βρανᾶν ὑπενεγχόντες, νῶτα δε- 

δώχασιν: ἐπὶ δὲ τούτοις καὶ τὰ λοιπὰ τάγματα τρέπεται πρὸς 

φυγὴν. Ὁ δὲ ρανᾶς κράζων διάτορον « Στῆτε, Ρωμαῖοι ! πολ- 

λοὶ πρὸς ἐλάττονας μαχεσόμεθα, καὶ πρῶτος ἐγὼ ἐμοχλῶ », 

χαὶ δρῶν ὅ ὑπετίθετο, οὐδένα ἴσχυσε τῶν φευγόντων ἐπανα- 

γαγεῖν᾽" χατὰ δὲ τοῦ Κορράδου τὸ δόρυ ἴθυνε μαχόμενος ἄνευ 

χόρυθος" οὐ καιρίως δὲ ἔοχλλε, τὸν τοῦ χαίσαρος παραξέσας 

ὦμον. Ὁ δὲ καϊῖσαρ τὸ οἰκεῖον ἐμπήγνυσι δόρυ τῇ παρειᾷ τοῦ 

Βρανᾶ, χαὶ καταχρημνίζει τοῦ ἵππου" χαὶ εὐθὺς οἱ τοῦ χαί- 

σαρος δορυφόροι χαταδορατίζουσι τοῦτον. Φασὶ δὲ ὡς ἐν τῷ 

ὑπὸ τοῦ καίσαρος τρωθῆναι ἱκέτευσε μὴ ἀποθανεῖν, τὸν δὲ καί- 

σαρα ἀποκρίνεσθαι, μὴ δεδιέναι, οὐ γάρ τι ἕτερον δεινὸν πεί- 

σεται, ἤ τὴν χεφαλὴν μόνον ἀποχοπήσεται, ὅ καὶ πέπονθεν. 
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Αἰχόσμο" δὲ τῆς φυγῆς γενομένης, ἕκαστος τὸν ὅν χχτελάμ.- 

ὅανεν ἀνήρει" τοῦτο γὰρ οὐχ ἐπὶ πολὺ προέθη" οἱ γὰρ Ῥωμαῖοι 

τῶν ὁμοφύλων ἐφείδοντο, καὶ οἱ διωκόμενοι μεθ᾽ ἁπάσης ὁρ- 

μῆς ἀπεδίδρασκον. ᾿Εσχύλευται οὖν ὑπὸ τῶν νιχώντων ὁ χά- 

ρῥαξ, εἰς διαρπαγὴν προχείμενος οὐ τοῖς στρατεύμασι μόνοις, 

ἀλλὰ χαὶ τοῖς ἐξερχομένοις Πολίταις αὐτοῖς. 

᾿Ανχιρεῖται χατὰ τοῦτον τὸν πόλεμον χαὶ ὁ Στηθάτος Κων- 

σταντῖνος, λόγχῃ τρωθεὶς, ἀνὴρ ἀγαθὸς, ὅς τὴν ἐπαρχίαν ᾿Αγ- 

χιάλου διέπων, οὐχ ἑκὼν ἠκολούθησε τῷ Βρανᾷ, ἀλλ᾽ οὔτε τὸν 

προσλαθόμιενον Βρχνᾶν ὥνησε, τῶν τότε ἀστρολόγων ὁ δοχιμώ- 

τατος ὦν, καὶ ἑχυτὸν οὐκ ἐξέσωσεν. Ἐλέγετο δὲ εἰπεῖν τῷ 

Βρανᾷ, ὡς κατὰ τὴν ἡμέραν ἐχείνην τῆς Πόλεως ἐντὸς εἰσε- 

λεύσεται χαὶ θριχμθεύσει πεοιφανῶς " τοῦτο δὲ εἰ μὲν εἴρηκεν 

ὁ Στηθάτος, οὐχ οἶδα, ὅτι δὲ ψευδὴς ἡ πρόρρησις αὐτὰ τὰ 

"πράγματα ἔδειξαν, εἰ μή τις (1) [ οὐκ ἀνέχοιτο διεψεῦσθαι τὴν 

τέχνην, χαὶ εἰς τὴν τοῦ Βρανᾶ χεφαλὴν καὶ τὸν πόδα τὰ προ- 

εἰρημένα ἐχδέχοιτο, ἅπερ τῆς ἡμέρας ἐκείνης διὰ τῆς ἀγορᾶς 

χοντῷ ἐναπαιωρηθέντα τῇ πολιτείᾳ ἐθοιχμδεύθησαν. ᾿Αλλὰ χαὶ 

ἑτέρα χεφαλή τινος, Ποιητοῦ λεγομένου, ἥν ὁ βασιλεὺς μετὰ 

τὴν νίχην ἀποτμηθῆναι προσέταξεν, οὐκ οἶδα ἐπὶ τίνι ὠφελείᾳ. 

Ἐπεὶ δὲ χαὶ ὁ βασιλεὺς ἐσθίειν ἤρξατο, πᾶσαν πύλην τῶν 

βασιλείων ἀνεῳγμένην εἶναι ἐκέλευσε, καὶ τὸν βουλόμενον εἰσ- 

ἰέναι χαὶ θεᾶσθαι τροπαιοῦχον αὐτὸν, παρεισαχθῆναι δὲ καὶ 

τὴν χεφχλὴν ταῦ Βρανᾶ" ἡ δὲ, ὡς εἰσήχθη, ἐπ᾽ ἐδάφους ἔρρι- 

πται ὧδέ τε χἀχεῖσε ἀγομένη τε χχὶ μεταγομένη δίχην σφαί- 

(1) Ἔν τῷ χάτῳ περιθεωρίῳ τοῦ φύλλου 9 εὕρηται χαὶ τὸ ἑξῆς 

ἀστεέϊον ἐπίγραμμα. 
Ὃ Μουλάτζης ἔπαρχος, οὐ γελᾷς, βίε; 

Μικρόν με καρτέρησον, ὦ βιόλογράφε, 

χαὶ Γαδαρίτζην χουροπαλάτην ἴδης. 
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ρας, χαὶ τέλος τῇ γαμετῇ ἐκείνου, ἔνδον τῶν ἀνακτόρων χα- 
θευργι υένῃ εἰσφέρεται, καὶ οἱ ἀγαγόντες ἐπερωτῶσιν, εἰ γινώσχει 

τίνος ἡ κεφαλή" ἡ δὲ τοὺς ὀφθχλμοὺς ἐπιδαλοῦσχ τῷ οἰχτρῷ 
ἐκείνῳ θεάματι « οἶδα, φησὶ, καὶ ταλανίζω ἐμαυτήν »- ἦν γὰρ 

γυνὴ σώφρων καὶ τὴν σιωπὴν τιθεμένη περὶ πολλοῦ, οὗ χά- 

ρίν καὶ ὁ πρὸς μητρὸς αὐτῇ θεῖος, ὁ αὐτοκράτωρ Μανουὴλ, 

καλὴν ἐν γυναιξὶ χατωνόμαζε, 

Τὰ δὲ τῷ Βρανᾷ ἀχολουθήσαντα στρατεύματα ὅλοι τῆς 

φυγῆς γενόμενοι, τοὺς ὄπισθεν οἱ ἔμπροσθεν ὡς ἐπιδιώχοντας 

ὑπενόουν, καὶ τὸν ἘΠῚ ἐπέτεινον" χαὶ περὶ τὴν γέφυραν τοῦ 

Δαφνούση πολλοὶ ἄν ὀλώλασιν, εἰ μή τις αὐτοὺς ἔπεισεν ἐν- 

δοῦναι τῆς ὀξείας φυγῆς, τὸ θεῖον ἐπομοσάμενος μηδένα κατ’ 

αὐτῶν ἐπιέναι πολέμιον. Οὕτως αὐτῶν ἡ δειλίχ χατ τεστρατή- 

γῆσεν. Ὅσοι μὲν οὖν ἀφανεῖς ἦσαν τὴν τύχην ἀνεγκλήτως ἄ- 

φίκοντο οἴχαδε" οἱ δὲ τὸ γένος Ἀληεδιο, καὶ δὶ ἡγεμονίαν ἤ 
ἀρχηγίαν ἐπίσημοι, οὗτοι πάντες πρεσθεύονται βασιλεῖ συγ- 

γνώμην αἰτοῦντες, οἷς τῷ ἀποστάτῃ ἐπηκολούθησαν, χαὶ λαμ- 

ὀάνοντες τὸ ἀνέγκλητον, ἀγαθοὶ καὶ πιστοὶ θεράποντες εἰς τὸ 

ἑξῆς ἔσεσθαι συνετίθεντο, Βασιλεὺς δὲ πζσιν ἀμνηστίαν ἐδρά- 

βευσε, καὶ τοὺς προσιόντας εὐμενῶς προσδεχόμενος παρήνεϊ 

μετάμελον ἐπὶ τῇ τῶν ὅρκων παρχοάσει ἐνδείκνυσθαι, καὶ τῷ 

μεγάλῳ προσερχομένους ἀρχιερεῖ λύσιν ζητεῖν τοῦ ἀναθέματος 

ᾧπερ αὐτοὺς καθυπέόαλλον ἄνωθεν οἱ ἐκ τῶν πύργων τῆς Πό- 

λέως χαὶ τὰ παρ᾽ αὐτῶν τολμώμενα θεασάμενοι. Ὅσοις μὲν οὖν 

εὐλαθείας μετῆν, προσῆλθον τῷ πατριάρχῃ, οἱ δὲ ἄλλοι τῇ κα- 

τανεύσει τῆς κεφαλῆς τὸ πέρας τῆς εἰσηγήσεως περιέστησαν “΄ 

πολλοὶ δὲ χαὶ ἐξελθόντες διεχλεύαζον αὐτὸν, χαὶ οὐ καινὸν, 

ἔλεγον, εἰ «ληρικὸς ὦν (ἐπεὶ χαὶ τοῦτο ἐλέγετο), ἐκεῖνα συμ- 

βουλεύε: ὅσα ἐκ νεότητος ἔμαθε. Πολλοὶ δὲ καὶ τῷ ᾿Ασὰν καὶ 

τῷ Πέτρῳ προσέδραμον, ἀλλὰ καὶ οὗτοι μετὰ μικρὸν γράμ- 
ὑχσι βασιλικοῖς ἐπανήλθοσαν. ᾿ 
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ἼΛλλο δ᾽ ἐπὶ τούτοις παράλογον ἐπεγένετο" ὁ γὰρ βχσι- 

λεὺς ἐνέδωχε πᾶσιν ἀλλοχώροις τε καὶ Πολίταις ποιεῖν ἐπὶ τοῖς 

τῷ Βρανᾷ προσελθοῦσι τῶν τε τῆς Πόλεως πλησίον ἀγροτῶν 

χαὶ τῶν χατὰ τὴν Προποντίδα λαχόντων τὴν οἴχησιν, εἴ τι 

ἄν χαχὸν βούλοιντο. Καὶ κατὰ τὴν νύχτα ἐκείνην τῆς ἡμέρας 

χαθ᾽ ἥν ὁ Βρανᾶς κατεστράφη, πῦρ ἔόχλλον ταῖς οἰχίαις τῶν 

οἰκούντων ἐν τῷ Στενῷ, ὅ χαὶ πᾶν ἐπυρπόλησεν οἰχοδόμημα, 

εἴτε ἅγιον ἦν τέμενος, εἴτε σεμνεῖον ἱερὸν, εἴτε οἴκημα, ἀλλὰ 

χαὶ τὰς οὐσίας ἐπεθόσκετο τῶν ἀνθρώπων, οὐδενὸς ἁρπάσαι τι 

χαὶ μετενεγκεῖν ἐξισχύοντος, εἰ μὴ ὅσα τῶν χρημάτων εὐμε- 

ταφόρητα. 

Κατὰ δὲ τὴν μετ᾽ αὐτὴν ἕω ἐξελθόντες οἱ τοῦ Λατινικοῦ 

βστίφους [, ὅ τῷ Κορράδῳ συνεστράτευσε, χαὶ τὸ ἀγελαῖον καὶ 

πτωχιχὸν πλῆθος τῆς Πόλεως, καὶ τῶν πέριξ διχδοαμόντες, οἱ 

μὲν ὡπλισμένοι, οἱ δὲ τῷ παρευρεθέντι ἀμυντηρίῳ χρώμενοι, 

τί μὲν οὐχ ἥρπασαν, τί δὲ οὐκ εἰργάσαντο χείριστον; οἰκή- 

ματα χατέθαλον, τὸν ἔνδον πλοῦτον διήρπασαν, ἱερὰ ἐσχύλευ- 

σαν φροντιστήρια, ἔπιπλα θεῖα ἀφείλοντο, σχεύη τίμιχ ἐδεθή- 

λωσαν, μοναζόντων πολιὰν οὐχ ἠδέσθησαν, ἀρετῆς ἥν καὶ πο- 

λέμιος αἰδεῖται οὐδένα ἔθεντο λόγον, ἁπλῶς πᾶσαν χαχῶν ἰ- 

δέαν ἐπήνεγχαν οἷς ἐπῆλθον, πολλοὺς δὲ χαὶ θανάτῳ παρέ- 

πεμψαν, ὅτι σχυλευόμενοι ὀνειδισμοῖς λόγον εἰπεῖν ἐτόλμησαν 

τοῖς σχυλεύουσι. Προέχοψε δ᾽ ἄν τὸ δεινὸν, εἰ μή τινες ἀνενεγ- 

χόντες τῷ βασιλεῖ τὰ τελούμενα, ὑπένυξαν πρὸς διόρθωσιν, 

χαὶ στείλας τῶν περιφανῶν ἀρχόντων τινὰς ἀνέστειλε τὰς τῶν 

ἀτάχτων ὁρμὰς, καὶ μόλις ἔληξε τὸ δεινόν. 

᾿Αλλ᾽ οὔπω ἐθρηνήθησαν ταῦτα, καὶ τὸ τῆς Πόλεως χει- 

ρωναχτικὸν, ὅσον οὐ συνευδόχησε τοῖς καχοῖς ὅσα εἴρηται, δει- 

β νὸν ἡγησάμενοι τὴν τῶν Λατίνων καύχησιν, ὅτι αὐτοὶ κατη- 

᾿γωνίσαντο τὸν Βρανᾶν, καὶ ὅτι τυραννοχτόνοι αὐτοὶ λέγουσιν 
ΐ 
εἰναι, κατὰ φάλαγγας συνιόντες, ταῖς τῶν Λατινικῶν γενῶν οἰκέ- 
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αἰς ἐπεισπεσόντες σχυλεύειν ἠθούλοντο᾽ χαὶ οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς οὐ- 

δεὶς τῶν εἰρήνην εἰσηγουμένων κατήκοος, ἡγεμόνευε δὲ τῆς αὐ- 

τῶν συνδρομῆς θυμὸς ἄλογος, χαὶ ἔρως ἀλλοτρίων χρημάτων" 

ὥοντο γὰρ ὑπεχστῆναι τοὺς Λατίνους τῶν οἰκημάτων αὐτοῖς, 

χαὶ διαρπάσαι τὰ ἔνδον, χαθάπερ ἐπὶ τῶν ᾿Ανδρονέκου χρόνων 

διεπράξαντο" τοῖς δὲ εἰς τοὐναντίον μετεστράφη τὰ τῆς ἐλ- 
πίδης" οὐ μόνον γὰρ τῶν κατὰ σκοπὸν οὐκ ἐπέτυχον, ἀλλὰ 

χαὶ καχῶς ἔπαθον ὑπὸ τῶν Λατίνων, γυμνοὶ πρὸς ὡπλισμένους 

ὑαχόμεναι. Καὶ τὴν μὲν δείλην ὅλην τῆς ἡμέρας ἄχρι καὶ ἐς 

ἑσπέραν βαθεῖαν οὕτω κατίσχυς τὸ δεινόν: πρωΐας δὲ οἱ Ῥω- 

υαῖοι μετὰ μείζονος ὁρμῆς συνηθροίζοντο, πλείατους μεθ᾽ ὅπλων 

προδεθλημένοι" ἀλλ᾽ οἱ ἐχ βασιλέως λόγιμοι ἄνδρες αὐτοὺς ἀ- 

νέστειλαν, χαὶ οἱ ἐκ Λατίνων φυλῆς χατασοφισάμενοι χατέσθε- 

σαν τὴν ὁρμήν" τοὺς γὰρ ἐν τῷ χήῆήὲς πολέμῳ τὸ ζὴν χατα- 

λύσαντας, μετὰ τὴν τῶν ἐπιόλημάτων ἀφχίρεαιν, χαὶ τὴν τῶν 

γϑνείων χαὶ τῶν τριχῶν χαυρὰν ἐπιδείξαντες, χαὶ ἐπ᾽ αὐτοῖς 

πλαατῶς παθαινόμενοι, ὑπεδείχνυον τοῖς ἐκ βασιλέως, καὶ ἱκέ- 

τευον μὴ ἀνασχέσθαι δεύτερον ἐᾶσαι συρραγῆναι πόλεμον" οὗ 

δὲ πρὸς τὸν λαὸν ταῦτα λέγοντες, καὶ τοὺς τεθνεῶτας ὁρᾷν 

πείθοντες, ἔσχυααν οὕτως μαλάξαι τὸ πλῆθος ἀποχωρῆσαι ὅ- 

χαστον εἰς τὸ ἴδιον ἐπιτήδευμα. 

Βααιλεὺς δὲ δεύτερον τοῦτο στρατεύξι χατὰ Μυσῶν" ἤ- 

χουσε γὰρ μηκέτι περὶ τὰ ὄρη χαὶ τοὺς βουνοὺς ἐνδιχτρίόειν 

αὐτοὺς, ἀλλὰ χαὶ Σχύθας συλλαθόντας, καὶ αὐτὴν αὐλίζεσθαι 

Αἰγαθόπολιν, κακὰ δρῶντας μέγιστα. Συνήγοντο τοιγαροῦν τὰ 

Ρωμαϊκὰ στρατεύματα, τοῦ βχαοιλέως ἐσκηνωμένου εἰς τὴν Ταυ- 

ρόχωμον, οὐ πάνυ πόρρω τῆς ᾿Αδριανοῦ τοῦ χώρου τούτου χει- 

μένου. ᾿Επέταξε δὲ καὶ τὸν καίσχρχ Κορράδον, μηδὲν μελή-. 
ς - ᾽ ᾽ ’ 

σαντα συνελθεῖν: ὁ δὲ τῇ ἐκ βασιλέως φιλοφροσύνῃ ἀπαρεσχὸ- 
ε ᾽ ᾽ : ᾽ “ ι ᾿᾽ 

μενος, ὡς οὐκ ἀναλόγῳ τῷ γένει αὐτοῦ, καὶ τὰς ἐλπίδας, ἅς 

εἶχε μεγάλας, εἰς τὰ τοῦ χαίσαρος χαταληγούσας παράσημα, 
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χαὶ ἄλλως δὲ κατὰ τὴν αὐτοῦ χώραν σταυροφορήσας, εἰς 1α- 

λαιστίνην ὁρμῆσαι κατασχεθεῖσαν ὑπὸ τῶν Σχραχηνῶν, κατέ- 

γευσε μὲν τῇ βασιλικῇ προσταγῇ, ἀκούσας δὲ θεὸν βούλεσθαι 

χαχοῦσθαι Ρωμαίους ὑπὸ Μυσῶν, νῆα καταρτύσας τὴν ἐς ΠΙα- 

λαιστίνην ἀπέπλευσε, καὶ τῇ Τύρῳ προσορμήσας, χαὶ παρὰ τῶν 

ὁμογενῶν οἷά τις κρείττων ὀφθεὶς καὶ προσδεχθεὶς, δύναμις τοῖς 

Σαρακηνοῖς ἀντεφέρετο, Ἰόππην ἀνασωσάμενος, ἥ νῦν΄Αχε λέγε- 

ται, χαὶ ἑτέρας πόλεις τοῖς ὁμοφύλοις. ᾿Αλλὰ μετ᾽ οὐ πολὺ 

ἄλλοι τε τῶν ἐκεῖ γενναῖοι χαὶ χαλοὶ στρατηγοὶ ἀπώλοντο, 

"χαὶ αὐτὸς ἀναιρεῖται ὑπὸ Χασισίου "| γένος δέ εἰσιν οἱ Χασί- 

σιοι ᾿Αγαρηνοὶ, τοσαύτην τηρεῖν τῷ ἄρχοντι τούτων ὑπακοὴν 

λεγόμενον, ὡς κατὰ κρημνῶν καὶ ξιφῶν καὶ ὑδάτων ὠθεῖν ἐ- 

ἀνθρώπων θεῖναι οἱ τούτων ἄρχοντες, στέλλουσι τοὺς φονεύ- 

(η»- αὐτοὺς, ἐκείνου χελεύσαντος" ἀμέλει καὶ οὕς ἄν ἐθέλωσιν 

'σοντας᾽ οἱ δὲ, ὡς φίλοι προσιόντες, ἤ τι δέον εἰπεῖν ἔχοντες, 

ἢ ὡς πρέσθεις ἐξ ἐθνῶν ἥκειν πλαττόμενοι, ἀναιροῦσι τὸν πρὸς 

ὅν καὶ ἐστάλησαν, μηδέν τι πτοούμενοι, μηδ᾽ ὅτι γνωσθέντες 

θάνατον τὴν ζημίαν ἕξουσιν. 

᾿Αλλ ὁ μὲν βασιλεὺς περὶ τοὺς χιλίους ἐπιλεξάμενος, καὶ 

τούτοις ὅπλα καὶ ἵππους διδοὺς, ἀπὸ τῆς Ταυροχώμης χινή- 

σας, ὥρμησεν ἐπὶ πόλεμον, τήν τε ἀποσχευὴν καὶ τὸ ὑπηρε- 

τιχὸν ἅπαν προστάξας ἀφικέσθχι εἰς τὴν ᾿Αδοιανούπολιν. Οἱ 

δὲ Μυσοὶ, ὡς οἱ τὰ χατ᾽ αὐτοὺς ἔλεγον ἐρευνῶντες, τὰ περὶ 

τὸν Λαρδέαν κατέτρεχον, καὶ πλείστους μὲν ἐφόνευον, οὐχ ἐ- 

λάττους δὲ χχὶ ζῶντας συνεῖχον " προσετίθουν δὲ οἱ κατάσχο- 

ποι, ὅτι χαὶ πλοῦτον συναγαγόντες οἱ πολέμιοι ἱκανὸν, ὑπο- 

στρέφειν βουλεύονται. ᾿Ορθρίσας τοίνυν ὁ βασιλεὺς, καὶ τὸν ἵπ- 

πον ἀναθὰς, ἠχούσης τῆς σάλπιγγος, ἐπορεύετο, καὶ χατὰ τὰς 

Βαστέρνας ( τόπος δὲ χαὶ οὗτος) γενόμενος, ἀνέπαυεν ἐκεῖσε 

τὴν στρατιὰν, τῶν πολεμίων μὴ ἐπιφαινομένων. Μετὰ δὲ τρεῖς 

ἡμέρας ἐκεῖθεν ἀπάρας, εὐθὺ βερόης ἐδάδιζεν- ἀλλ᾽ οὔπω πο- 
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λὺ τῆς ὁδοῦ διῆλθε, καὶ ἐφίσταταί τις ἀγγέλλων πλησίον που 

ὑξετ᾽ αἰχμαλωσίας τυγχάνειν τοὺς Μυσοὺς ὑποστρέφοντας, μὴ- 

δένα προσδοχῶντας ἀντίμαχον. Διελὼν οὖν ὁ βασιλεὺς τὸν 

στρατὸν εἰς ἡγεμόνας, καὶ σχῆμα παρατάξεως θέμενος, ὥδευεν 

ἐχείνην καθ᾽ ἣν τούτους ὁδοιπορεῖν ἐλέγετο. ᾿Επεὶ δὲ τὰ στρα- 

τεύματα εἶδον ἀλλήλους, καὶ παρ᾽ ἀμφοτέρων ἐθεάθησαν, οἱ μὲν 

Σκύθαι καὶ Βλάχοι τὴν λείαν παραδόντες τισὶν ἐξ αὐτῶν ἐ- 

χέλευσχν τὴν ἕως τῶν βουνῶν τρέχειν ὁδὸν, τὴν πορείαν ὡς 

δύναμις ἐπιτείνοντας " οἱ δ᾽ ἄλλοι συστραφέντες ἐδέχοντο τοὺς 

χατ' αὐτῶν ὁρμῶντας Ῥωμαίους, χατὰ τὸ αὐτῶν ἔθος μαχόμε- 

νοι, βέλεσι βάλλοντες καὶ δόρασι πλήττοντες, μετὰ βραχὺ δὲ 

πρὸς φυγὴν τραπέντες, ἠρέθιζον τοὺς διώχοντας, καὶ πάλιν ὑ- 

ποστρέφοντες γενναίως ἀνθίσταντο" χαὶ τοῦτο πολλάκις πε- 

ποιηκότες τῶν Ῥωμαίων ἧσαν ἐπιχρατέστεροι, χαὶ τὰ ξίφη γυ- 

μνώσαντες, βοῶντες τοῖς Ρωμαίοις ἐνέπεσον, χαὶ ἔργα κατ᾽ αὐ- 

τῶν εἰργάζοντο χείριστα. Καὶ τάχ᾽ ἂν τότε οἱ Σκύθαι μέγα 

ἤραντο χλέος, εἰ μὴ ὁ βασιλεὺς ἐπεύοήθησε τὴν περὶ αὐτὸν 

ἔχων φάλαγγα υν"ηδόλως ἁψχμένην πολέμου " καὶ ἤχουν αἱ σάλ- 

πιγγες, τά τε τῶν δρακόντων ἐξ ὑφασμάτων εἰχάσματα τοὺς πο- 

λεμίους κατέπληξαν, φαντασίαν παρασχόντα μείζονος στρατιᾶς. 

Τότε μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς βραχὺ τῆς αἰχμαλωσίας ἐλευθερώσας 

χατέλαός τὴν ᾿Αδριανούπολιν, ἐάσας ἣν ὁδεῦσαι προέθετο" τῶν 

δὲ βχρθάρων οὐκ ἠρεμούντων, χατὰ Βερόην αὖθις ἐγένετο, τὰς 

ἐχδρομὰς αὐτῶν ἀναστέλλειν βουλόμενος. Οἱ δὲ τοὺς Ρωμαίους 

ὑφορώμενοι, ὅμως ἐπιδρομὰς ἐποίουν, ὧδέ που ἐμθαλεῖν προσδο- 

χώμενοι, ἀλλαχοῦ δὲ μεταθχίνοντες, καὶ κακὰ χείριστα ἐργαζό- 

μενοι. Ἦν οὖν ὅτε ὁ βασιλεὺς κατ᾽ αὐτῶν εἰς ᾿Αγαθόπολιν ἤ-, 

λαυνεν, οἱ δὲ ἐδήουν ὅσα τῇ Φιλιππουπόλει ἐγγίζοντα, χκἀκεί- 

γου πρὸς ἄμυναν τοῦ πάσχοντος ἀπιόντος μέρους, οὗτοι αὖθις 

ἔτρεχον κατ᾽ ἐκείνων ἀφ᾽ ὧν ὁ βασιλεὺς ἀπανίστατο. Ταῦτα δὲ 
᾽ ’ 

ἐποίει ὁ ᾿Ασὰν, ἱκανὸς ὧν πόρον καὐτοῖς ἀπόροις ἐπινοήσασθαι. 
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Ἠθέλησεν οὖν ὁ βασιλεὺς πάλιν εἰ; τὴν αγορὰν εἰσελ- 

θεῖν, ὅπως ἂν αὐτῷ γένηται τοὺς Μυσοὺς παραστήσασθαι, Καὶ 

δὴ τῆς Φιλιππουπόλεως ἀπάρας, εἰς Τριάδιτζαν παραγίνεται" 

ἐχεῖθεν γὰρ ἔμαθε τὴν εἰς τὸν Αἷμον ὁδὸν ρᾳδίαν χαὶ βάσι- 

μὸν, χαὲὶ τὰ πρὸς χρείαν εὐπόριστα εἶναι, εἰ χατὰ χαιρόν τις 

ϑιπορεύοιτο. ὡς δὲ πρὸς χειμῶνα ἦν ὁ καιρὸς |, τὴν μὲν στρα- 

τιὰν ἐκεῖσε τὸν χειμῶνα διατελέσαι ἀφῆκεν, αὐτὸς δ᾽ ὡς εἶ- 

χε, τὴν Κωνσταντινούπολιν χατέλαθεν, ἵππων ἁμίλλαις χαὶ 

θεωρείοις διαχεόμιενος. 

ἔλρτι δ᾽ ἀναφανέντος τοῦ ἔχρος ἔξεισι πάλιν χατὰ Μυσῶν 

ἔργα μεγάλα τελέσαι διασχοπούμενος " ὅλους οὖν μῆνας τρεῖς 

περὶ τὴν τοῦ φρουρίου, ὅ Λούιτζὸς ὀνομάζεται, διανύσας χα- 

τάσχεσιν, ἀτελὲς τὸ ἐγχείρημα καταλιπὼν, εἰς τὰς Προποντί- 

δος ἀναπαύσεις χαὶ χωρία ἔόλεψεν, Εἶχε δὲ κατασχὼν ὁ βα- 

σιλεὺς τὴν τοῦ ᾿Ασὰν γυναῖκα, καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ᾿Ιωάννην 

εἰς ὅμηρον εἰληφώς" ἀλλὰ καὶ οὕτως ἐπὶ τὸ χεῖρον τὰ πράγ- 

ματα ἔρρεπεν. 

Ὁ δὲ ἀπὸ Φιλαδελφείας Θεόδωρος ὁ Μαγχαφᾶς ἐπιθέμε- 

νος τυραννίδι, πρῶτα μὲν τὸ τῆς πόλεως ταύτης ἀγελαῖον, 

πολύανδρον ὄν καὶ θρασὺ, ἑαυτῷ προσεχτήσατο, ὅρκοις τὴν εἰς 

αὐτὸν τούτων πίστιν χρατύνας᾽ ὁδῷ δὲ προϊὼν, καὶ βασιλείας 
ε ’ ᾿ ᾽ δί , ᾽ ᾿ ,ὕ 

. ὄνομα ἑαυτῷ περιέθετο, τοὺς ἐν Λυδίᾳ πάντας εἰς ἀποστασίαν 

παραχινήσας. Ἔπειτα χαὶ τῶν ἔγγιστα ἀποπειρᾶται χωρῶν, χαὶ 

ἀργύρεον ἔκοψε νόμισμα τὴν ἑαυτοῦ στήλην ἐγχαράξας αὐτῷ. 

Ὡς δὲ τὰ τῆς ἀποστασίας προέχοπτε, καὶ ὁ εἰς γέλων προ- 

κείμενος εἰς πληγὴν τοῦ βασιλέως μεθίστατο, μὴ μένειν ἐγνώ- 

χει, ἀλλὰ χωρεῖν κατ᾽ αὐτοῦ. Καὶ δὴ κατὰ τὴν Φιλαδέλφειαν 

γεγονὼς, ὡς ἐν φρουρᾷ τοῦτον ἐκεῖ συνέσχεν, ὃς χαὶ τὴν τοῦ 

Μωροθεοδώρου προσωνυμίαν ἐχτήσατο, ὡς τῶν κατὰ σχοπὸν ἐχ- 

πεσών᾽ χαὶ ἱκανὸν χρόνον ὁ βασιλεὺς τῇ πολιορχίχᾳ ἐγχαρτε- 

ρήσας, οὐκ ἴσχυσς τὴν πόλιν χειρώσασθαι" ὅθεν καὶ πρὸς συμ.- 
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βάσεις ἐτράπετο, ὥστε τὸν μὲν Θεόδωρον τὰ τῆς βασιλείας 

ἀποθέσθαι παράσημα, καὶ καθ᾽ ἑαυτὸν ὡς πρότερον πολιτεύε- 

σῇαι, τὸ δὲ τῆς πόλεως πλήρωμα ὡς χαὶ πρότερον ὑπ᾽ αὐτοῦ 

βασιλεύεσθαι. Καὶ ἐπὶ τούτοις ὅμηρα ἐχεῖθεν δεξάμενος, τοὺς 

παῖδας ὧνπερ ἐδούλετο, εἰς τὴν μεγαλόπολιν ἐπανέζευξεν. Οὐχ 

ὀλίγοι δὲ τῇ ἐπαναστάσει ταύτῃ ἀγαθοὶ ἄνδρες ἀπώλοντο. 

Μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ ὁ Βατάτζης Βασίλειος, γένους μὲν ἀσή- 

μου, διὰ δὲ τὸ εἰς γυναῖχα λαθεῖν τὴν τοῦ βχοιλέως πρὸς πα- 

τρὸς ἐξανεψιᾷν, δομέστικος τῆς ᾿Ανχτολῆς τιμηθεὶς, καὶ δοὺξ 

τῶν Θραχησίων καταστὰς, ἐπέφθειρε χρήμασι, πολλοὺς τῶν τοῦ 

Μαγκαφᾷ ὀμοτῶν, καὶ αὐτὸν μὲν οὐχ ἔσχε συλλαθεῖν, φυγα- 

δεύσας δὲ τῆς Φιλαδελφείας ἔδοξε μέγα τι δράσαι τῷ βασι- 

λεῖ, ᾿Αλλ᾽ ὁ μὲν ΜΝ χγκαφᾶς τῷ τοῦ Ἰκονίου προσχωρήσας σουλ- 

τόνῳ, ᾧ κλῆσις Καϊσχορόης, συμμαχικὸν μὲν αἰτήσας οὐκ ἔ- 

λαύεν, ἐνεδόθη δὲ αὐτῷ τοὺς βουλομένους τῶν Τούρχων προσ- 

ἔρχεσθαι ἀναδέχεσθαι. Συνχγαγὼν οὖν πλείστους καὶ ἐπι ὧν, 

τούς τε Φιλαδελφεῖς ἐς τὸν γεωργικὸν ὄχλον χαὶ τὰ ὑποζύ- 

Ὑιὰ ἐλυμήνατο, καὶ τοὺς ἐν Λαοδικείᾳ, χαὶ Φρύγας πάντας, 

πολυτρόπως ἐχάχωσεν, ὥσπερ χαὶ τοὺς τῶν Χωνῶν οἰκήτορας, 

τοὺς ἅλωνας χατὰ τὸ- θέοος πυρπολῶν, καὶ τὸ προστυχὸν ὡς 
' 

Ἁ 

πολέμιος ἀφανίζων" ἐμδαλὼν δὲ χαὶ τῇ Καρίᾳ πολλοὺς τῶν ἐ- 

χεῖ τοῖς βχρθάροις ἐξέδωχεν εἰς ἀπαγωγὴν. ᾿Αλλὰ χαὶ τὸν νεὼν 

τοῦ ᾿Αρχιστρχτήγου τὸν ἐν Χώναις ὁ ἀνόσιος ἀφῆχεν ἐμποῆ- 

σαι, ἔργον μέγιστον ὄντα χαὶ ὑπεροχίνοντχ ἐς κάλλος χαὲὶ μέ- 

γεθος τὸ ἐν Κωνσταντινουπόλει τέμενος τοῦ μεγαλομάρτυρος 

Μωχίου. Ὥς δέ ποτε πρὸς τὸν σουλτάνον ὑπέστρεψε, χαὶ ἤ- 

χουσε βασιλέα Ξἰς οὐ καλὰς ἐννοίας χαὶ πράξεις τὸν σουλτά- 

νον ἐνάγειν, πέμψας πρέσθεις χαὶ χρήματα παρασχὼν τῷ σουλ- 

τόνῳ, ἴσχυσε καταπροδοθέντα τὸν Μαγχαφᾶν χατασχεῖν, πλὴν 

μεθ᾽ ὁμολογίας, ὥστε υήτε θάνατον αὐτῷ κεῖσθαι τῆς ἀποστα- 
΄ » » “ τὰ 4 ᾿ σίας ἐπιτίμιον, ἤ τινα λώθην τοῦ σώματος οὗ χάριν καὶ ἀ- 
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παθὴς διαφυλαχθεὶς, δεσμιὰ χρόνια χαὶ κάθειρξιν χατεχρίθη. Το- 

σοῦτον δὲ τὸ τοῦ σουλτάνου ἔργον ἀπαίσιον τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ 

ἐλογίσθη, οὗ τὴν πατρῴχν ἀρχὴν συνδιείλοντο, ὅτι χαὶ μάχην 

ἐχατ αὐτοῦ κινῆσαι ὥρμησαν [, ἄνθρωπον ἑκουσίως προσφυγόντα 

χαταπροδόντος" ἀπελογήσατο δὲ, ὅτι ἐπὶ συμθάσεσι καὶ πλάνητα 

ὄντα ἐς τὴν πατρίδα ἐπανήγαγε ,. Καὶ ταῦτα υὲν εἶχεν οὕτως. 

Τότε χαὶ ὁ τῶν ᾿Αλχμανῶν ρὴξ ὑπερόριον χαχὸν εἰσεχώμα- 

σε Φρεδερῖχος, ὡς μὴ ἀρχούντων (816) τῶν καθ᾽ ἡμᾶς ἐπηρειῶν, 

εἰς ἡμετέραν μαστίγωσιν" πρὸς γὰρ τὸν βασιλέα διαπρεσθευ- 

σάμενος Ἰσαάχιον, ὡς φίλος ἢτεῖτο διὰ τῆς Ρωμαίων γῆς πα- 

ῥελθεῖν αὐτός τε χαὶ ὅσοι αὐτῷ ἕπονται, ἀπερχόμενοι εἰς τὴν 

Παλαιστίνην, καὶ τὰ πρὸς τὸ ζῇν ὠνεῖσθαι. Στέλλεται τοίνυν 

πρὸς αὐτὸν ὁ τοῦ δρόμου λογοθέτης Ἰωάννης ὁ Δούχας, καὶ 

πίστεις δοὺς χαὶ λαθὼν, ὡς τὴν ὑπὸ Ρωμαίους ὁ οὴξ διελεύ- 

σεται μηδέν τι δράσας χαχὸν, Ρωμαῖοι δὲ τὰ ἐπιτήδεια χο- 
ρῥηγήσουτιν ἄτθονχ οἷς τε ἄνθοωποι τρέφονται καὶ ἵπποι, με- 

τὰ χαιρὸν ἐκεῖθεν ἐπάνεισιν. Καὶ βχοιλεὺς τῆς συναγωγῆς τῶν 

ὠνίων φροντίδχ τίθησι" χαὶ ἦν ὑπὸ τῶν ἐπαρχεωτῶν μεταχο- 

μιζόμενα χαθ᾽ οὖς ἔμελλε τύπους ὁ ρὴξ διέρχεσθαι. Ὡς δὲ χαὶ 

γράμματα ἦλθε πρὸς βασιλέα μετ᾽ ἀνδρῶν μεγάλων κατὰ γέ- 

νος τε χαὶ ἀξίαν, τὴν ἐπιδημίαν τοῦ ρηγὸς δηλοῦντα ἐν τοῖς 

ὁρίοις Ῥωμαίων, αὐτὸς πάλιν ὁ λογοθέτης στέλλεται ἑτοιμά- 

σσι τὴν δίοδον τοῦ ρηγὸς, χαὶ ὁ Κανταχουζηνὸς ᾿Ανδρόνικος. 

Α᾽λλ᾽ οὗτοι μὴ χαλῶς μετελθόντες τὸ ἀνατεθὲν αὐτοῖς ἔργον, 

αὐτόν τε τὸν ρῆγα κατὰ τοῦ βασιλέως ἐξέμηναν, καὶ τὸν βα- 

σιλέχ ὡς πολέμιον αὐτὸν ὑφορᾶσθχι παρέπεισχν. Ὅθεν οἵ τε ὑφ 
ὅρχοι ἠθετήθησαν, χχαὶ ἡ τῶν διχτροφῶν γορηγία ἤργησεν ῦ ἢ ; ; ἐν ἐκ ὡνδ ὁ δ. .:. Υἱ βγῆσεν. 

9 , ΠΑ ὌΠ" Α ᾽ λ Α ᾿ ᾿ Ν 
Ἀμέλει καὶ ὁ ρὴξ μὲν ἐχδρουιὰς ποιούμενος τὰ πρὸς τὸ 

᾿ζὴν ἐπορίζετο, ὁ δὲ βασιλεὺς οὐ συνεχώρει τοὺς ἐχείνου πρέ- 

σόεις ὑποστρέψαι πρὸς τὸν ἀποστείλαντα, ἀλλὰ χαὶ τὰς χαθ᾽ 

ὁδὸν δυσχωρίας ἀπέκλειεν, ἐκτομῇ δένδρων καὶ χαταδολῇ τὰς 
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διόδους κατατασκευάζων εἰς ἄδατον ἀλλὰ χαὶ τὸν ἐξάδελφον 

αὐτοῦ Μιχαὴλ τὸν Καμμύτζην τὸν πρωτοστράτορα, καὶ τὸν 

τῆς Δύσεως δομέστικον ᾿Αλέξιον τὸν Γίδον παρέπεσθαι μετὰ 

στρατευμάτων ἐπέταξε, καὶ λεληθότως ἐπιτίθεσθαι τοῖς εἰς 

τροφῶν συλλογὴν ἐξιοῦσι ᾿Αλαμανοῖς. ᾿Αλλ αὐτὸς μὲν ὁ ρὴξ 

δὶ ἄλλης ὁδοῦ ἐπορεύθη καὶ ἦλθεν εἰς Φιλιππούπολιν, τὰ ἐν 

ταῖς δυσχωρίαις ἐμπόδια παρωσάμενος, ἐν αὐτῇ δὲ ηὐλίζετο 

βχλὼν χάρακα" τὴν δὲ Φιλιππούπολιν εἰσιὼν, τῶν χρειττόνων 

οἰκητόρων εὗρε χενὴν, τῶν πτωχῶν μόνον χαὶ ᾿Αρμενίων ἐν 

αὐτὴ καταλειφθέντων, οἷς χαὶ φίλων παρουσία, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπι- 

δρομὴ ἐθνῶν ἡ τῶν ᾿Αλαμανῶν πάροδος ἐλογίζετο, (ἐπεὶ καὶ 

αυγχρῶνται ᾿Αρμενίοις ᾿Αλαμανοί). Πλὴν καὶ τῆς Φιλιππου- 

πόλεως γενόμενος ὁ ρὴξ ἐγχρχτὴῆς, οὐχ ἐπαύσατο γράφων καὶ 

διχμηνυόμενος τῷ πρωτοστράτορι, ὡς μάτην αὐτὸν τῆς πορείας 

Ρωμαῖοι κωλύουσιν" οὔτε γὰρ νῦν, οὔτε πρότερον κατὰ Ρω- 

μαίων βεδούλευται, τοὺς ὅρκους δὲ φυλάττειν ἀπαρχδάτους. Ὁ 

δὲ πρωτοστράτωρ δῆλα τιθεὶς τὰ γραφόμενα, οὐδέποτε εἶχε 
᾽ ᾽ 

τὸν βχσιλέχ τὰ πρὸς εἰρήνην ἀντεπιστέλλοντα, ἀλλὰ μᾶλλον 

εἰς συμπλοκὴν τὴν μετὰ τοῦ ρηγὸς παροτρύνοντα, χαὶ ὡς ἀ- 

γεννῆ τὸ φρόνημα χατωνείδιζεν, ὅτι μὴ ἤκουσε τὴν νίκην ᾿Α- 

λαμανῶν. Ταῦτα δὲ γράφων ἦν ἐν τῷ δοξάζειν μὴ Παλαιστί- 

νὴν χαταλχθεῖν ἐθέλειν τὸν ρῆγα, ἀλλὰ τῆς βασιλίδος τῶν 

πόλεων τρέφειν ἔφεσιν, καὶ μέλλειν διὰ τῆς λεγομένης Ξυλο- 

χέρκου πύλης ἔνδον γενέσθαι τῆς Πόλεως, καὶ δρᾶσαι τὰ ἀ- 

πευχτέα, χαὶ παθεῖν αὖθις τὰ ὅμοιχ. Τοιχύταις προληφθεὶς 

ἐννοίαις ὁ βασιλεὺς τήν τε Ξυλόχερκον ἀποφράσσει, καὶ βέλη 

φέρων ἐν ταῖς χερσὶν, ἔφχσχε, χατὰ καρδίας πῆξαι αὐτὰ τῶν 

Αἰλαμανῶν, καὶ ἀπὸ τῶν ἐν Βλαχέρναις βασιλείων ἔλεγεν ἀ- 

φιέναι βέλη καὶ ἐν τῷ Φιλοπατίῳ καταθάλλειν ᾿Αλαμανοὺς " 

ὥστε χαὶ διὰ ταῦτα ἐν γέλωτι ἦν τοῖς ἀχούουσι. 

Μοναχὸς δέ τις ἐν τῇ τοῦ Στουδίου μονῇ ἀσχούμενος, ἐκ 



μήτε τῶν μοναχῶν τινα, τὸν καλῶς διϊθυνοῦντα τὸ τῶν πι- 

' 

| 

ΣΥΝΟΨῚΣ ΧΡΟΝΙΚΗ. 391 

Βενετίχων ἕλχων τὸ γένος πατρὸς Βιτικλίνου λεγομένου, συνή- 

θης ἐτύγχανεν ᾿Ισχακίῳ πρὸ τῆς ἀρχῆς, ὃς χαὶ προεῖπεν αὐὖ- 

τῷ περὶ τῆς ἀρχῆς" ὡς δὲ πέρας εἰλήφει τὰ τῆς προρρήσεως, 

! διὰ τιμῆς ἤγετο τῷ βασιλεῖ ᾿Ισαακίῳ, καὶ μεγάλα παρὰ τού- 

τῷ δεδύνητο. Καταλύσαντος δὲ τὴν ζωὴν τοῦ τότε πατριάρ- 

χου Ἱεροσολύμων Λέοντος, οὗτος Ἱεροσολύμων καθίσταται. ᾽Ε- 

πεὶ δὲ τὸν Καματηρὸν Βασίλειον τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου κα- 

τήγαγεν, αἰτίαν προσάψας ὅτι ἃς ὁ ᾿Ανδρόνικος τῶν εὐγενῶν 

γυναικῶν βίᾳ ἀπέκειρε, ταύταις οὗτος ἐνέδωχε τὸ μέλαν ἀ- 

ποδύσασθαι ἄμφιον, προθάλλεται ἀντ᾽ αὐτοῦ πατοιάρχην Νική- 

τὰν τὸν Μουντάνην, σαχελλάριον ὄντα τῆς ἐχχλησίας. ᾿᾽᾿Αλλ᾽ 

οὐδὲ τὸν γηραιὸν τοῦτον εἴχσεν ἐναποθανεῖν τῷ θρόνῳ" ἀφέ- 

λειαν δὲ καὶ γῆρας ἐπεγκαλέσας χαὶ ἄκοντα ἐξωθεῖ, καὶ χα- 

θίστησι πατριάρχην Λεόντιόν τινὰ μοναχὸν, διομνύμενος ἐπὶ 
βασιλικοῦ βήματος ὡς οὐχ ἤδει τὸν ἄνδρα, νυκτὸς δὲ ἡ Θεο- 

μήτωρ τοῦτον αὐτῷ χαθυπέδειξε, τό τε εἶδος καὶ τὴν ἀρετὴν 

ὑπογράψασα χαὶ τὸν τόπον καθ᾽ ὃν εἶχε τὴν οἴκησιν. ᾿Αλλ οὔ- 

πω ἐνιαυτὸς, καὶ κυταστρέφει χαὶ τὸν θεοτοχίτην τοῦτον τοῦ 

ὕψους τοῦ πατριαρχιχοῦ. [ἔγνω γοῦν τὸν Ἱεροσολύμων Δοσί- 

θεον μεταθεῖναι εἰς τὴν ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 

χαὶ μέτεισιν ὑπούλως τὸν ᾿Αντιοχείας Θεόδωρον τὸν βαλσα- 

μὼν, ὑπὲρ τοὺς τότε πάντας ὄντα νομοτριοῦ, χαὶ κατὰ μόνας 

αὐτῷ συγγενόμενος ὑποχρίνεται τὸν λυπούμενον, ὡς μὴ εὑρί- 

σχὼν εἰς πατριαρχίαν τῆς Πόλεως μήτ᾽ ἐκ τῶν τοῦ χλήρου, 

π 

στῶν πλήρωμα, χαὶ βούλεσθαι πάλαι μὲν μετενεγκεῖν αὐτὸν 

ἐχ τῆς τῶν ᾿Αντιοχέων εἰς τὴν οἰκουμενικὴν περιωπὴν, ὑφορᾶ- 

σθαι δὲ τὴν μετάθεσιν " εἰ δ᾽ αὐτὸς ἕξει, ὡς νόμους καὶ κανόνας 

ἀχριθωσάμενος, ἀποδεῖξαι χώραν ἔχειν ὡς ποτὲ χαὶ νῦν τὴν 

μετάθεσιν, πληρώσας ἔσται τὸ ἐφετόν. Οὕτω μετῆλθε τὸν ᾿Αν- 

τιοχείας" ὁ δ᾽ ἐν τέλει (γρ. ἐκτελῆ) δοῦναι τὰ αἰτηθέντα κατέθετο . 
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. ν᾿ « δὸρ.,ι “ Σύνοδοι οὖν χαὶ σύλλογοι τῇ ἑξῆς, χαὶ συζήτησις περὶ μεταθέ- 

σεως, καὶ ἐχχώρησις, καὶ τόμος ἐπὶ βασιλικοῦ συμπληρούμενος 

βήματος, καὶ ὁ Θεοδόσιος (γρ. Δοσίθεος) ἀπὸ τοῦ τῶν Ἵερο- 

πολύμων θρόνου εἰς τὸν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀνχγόμιενος, 

χαὶ ἡ προπομπὴ λαμπροτάτη, ὡς καὶ βασιλικῷ θριάμόῳ εἰ- 

χάζεσθαι. Οἱ δὲ παραλογισθέντες, ὅσοι τε τῶν ἀρχιερέων χαὶ 

ὅσοι τοῦ βήματος, μὴ φέροντες ἐνεγχεῖν τὸν γέλωτα, παρχσυ- 

ναγωγὰς ἐποίουν, καὶ ἐπιθάτης ἀκούει Δοσίθεος χαὶ στερεῖται 

τῆς δευτέρας τιμῆς, καὶ τοῦ θρόνου κατάγεται. Ὁ δὲ βχσι- 

λεὺς μὴ ἀνεχόμενος, ἔσπευδε χρχτεῖν τὴν κυρωθεῖσαν μετάθε- 

σιν, χαὶ ἀναλύσας τὰ ἐπιγενόμενα, ἐστήοιξς τὸν Δοσίθεον ὅ- 

τε χαὶ διὰ πελεχυφόρων καὶ τῶν τοῦ παλατίου ἐχκρίτων ἔ- 

πεμψεν αὐτὸν εἰς τὸ πατριαοχεῖον, δεδιὼ: τὴν τοῦ πλήθους 

ὁρμήν. Ἦν γὰρ τοῖς πᾶσιν ὃ Δοσίθεος διὰ μίσους, ὡς τὸν θρόνον 

φιλῶν. ᾿Αλλὰ καὶ πάλιν ἀπωθεῖται τοῦ θρόνου, καὶ προχειρί- 

ζεται πατριάρχης ὁ μέγας συχευοφύλαξ ὁ Ξιφιλῖνος Γεώργιος. 

Ὁ δὲ πρωτοττράτωρ κατὰ τὴν βασιλικὴν χέλευσιν, παρέ- 

βλεπε μὲν ὅσα πρὸς αὐτὸν ὁ ρὴξ ἔγραφεν, ἅπας δ᾽ ἐγίνετο τοῦ 

δρᾷταί τι χαχὸν τοὺς ᾿Αλαμινοὺς, ἐξεοχομένου: εἰς τὴν τῶν 

χρειωδῶν συλλογὴν χαὶ δήποτε περὶ τοὺς χιλίους ἀπολεξά- 
ὑενος ἠθέλησε πλησίον που Φιλιππουπόλεως προσεχθῆναι νυ- 

χτὸς, χαὶ τῶν ἐκεῖ βουνῶν ὑποχαθίσαι ἔνεδρον καὶ τοῖς σιτο- 

φόροις ἐπιθέσθαι κατ᾽ ὄρθρον. Καὶ αὐτὸς μὲν οὕτως ἐποίει" 

τοὺς δὲ λοιποὺς χαὶ τὰ σχευοφόρχ ἐκεῖθεν μεταδῆναι ἐπέτα- 

ἕεν. Οὔπω δὲ ἡμέρχ ἦν, καὶ οἱ ᾿Αλαμανοὶ μαθόντες πχρὰ τῶν 

εἰς τὸν Προυσηνὸν ᾿Αρμενίων (ἐκεῖ γὰρ ἡ βχσιλιχὴ διανεπαύε- 

το στρατιὰ) ὅσα τῷ πρωτοστράτορι πρὸς βουλῆς, χατὰ τὴν 

αὐτὴν νύκτα ὑπὲρ τὰς πέντε γιλιάδας τῆς Φιλίππου ἐξάραν- 
᾿ ν.} 

τες ὡπλιτμένοι, ἐπιθέσθαι τῷ πρωτοστράτορι ἔσπευδον, λαθόν- 

τες οὗς εἶχε κατασχόπους χαὶ φύλαχας, μηδὲ αὐτῷ συναντή- 
Ε Φ "ὩΡ 3, τ ᾽ “ ΄- ,ὔ Α 

σχντες, ἐπειδὴ οὗτος τοῖς ὄρεσιν ἦν ἐμφιλοχωρῶν κλέπτων τὸ 
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θεαθῆναι" οἱ δ᾽ ̓ Αλχμανοὶ πεποιθότως ἐόάδιζον τὴν διὰ λείας 

εἰς τὸ στὸ χτόπεδον φέρουσαν. Ὡς δ᾽ οὐδένα εὗρον ἀντίμαχον, 
ἀλλὰ τὴν μὲν ἀποσκευὴν τοῦ στρατεύματος χθὲς ἐκεῖθεν ἤ- 

χουσαν ἀπάραι, ὅσον δὲ τοῦ στρατοῦ χράτιστον ἀπελθεῖν χα- 

τὰ τῶν εἰς συλλογὴν τῶν ἐν χρείᾳ, ἀναστρέψαντες: τούτους ἐ- 

Οαίνοντε; τὸν πε- θηζήτουν [. Οὐχοῦν οἱ μὲν τὸν λόφον ὑποχατα 

οἱ τὸν Προυσηνὸν, οἱ δὲ Ρωμαῖοι ἀνιόντες, προσέμιξαν ἀλλή- 

λοις, χαὶ συμπλαχέντες ἐμάχοντο χαὶ οἱ μὲν ᾿Αλανοὶ ἐξηγού- 

μενον ἔχοντες τὸν τοῦ ἰδῥανᾷ ᾿Αλεξίου υἱὸν τὸν Θεόδωρον μι- 

χροῦ πάντες ἔπεσον" οἱ δὲ να τραπέντες, ἀκλεῶς ἔφευ- 

γον" καὶ ὁ πρωτοστράτωρ δὶ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησε, φθάσας 

εἰς τὸ ἁλῶναι μιχροῦ παρὰ τῶν ᾿Αλχμανῶν" πολλοὶ δὲ ὅπλων 

χαὶ ἵππων ἄνευ εἰς τὸ στρατόπεδον ἐπανήλθοσαν, πὲέσόντων 

τῶν ἵππων αὐτῶν ἐν τῇ τοῦ φεύγειν τροπῇ. 

Τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦδε ᾿Αλαμανοί τε χαὶ Ρωμαῖοι ἀλλήλων διΐ- 

σταντο" οἱ μὲν γὰρ περὶ τὴν Φιλίππου προσέμενον, οἱ δὲ Ρω- 

μαῖοι τὰ ἔσχατα εἰς διατριοὴν ἐποιοῦντο τῆς ᾿Αχριδοῦ. Ταῦτα 

τὸν βασιλέα ἀκούσαντα ἐνδοῦναι ἀνέπεισαν τοῦ κατὰ τῶν ᾿᾽Α- 

λαμανῶν φέρεσθαι, χαὶ μάλιστα ὅτι ἔλεγον οἱ ᾿Αλαμανοὶ, διὰ 

τὸ σπείσχοθχι τὸν βασιλέαλ μετὰ τῶν Σχρχκηνῶν τοὺς πρὸς 

αὐτοὺς παραδλέψχσθαι ὅρκους" ᾿Αμέλει τὴν ἐναντίαν τραπό- 

μένος, ἐγλίχετο τῆς εἰς ᾿Ανατολὴν τοῦ ρηγὸς περαιώσεως ὁ- 

ρῶν δὲ αὐτὸν εἰς ἔχρ τὴν μετάδχσιν ὑπερτιθέμενον ( νοέμώόριος 

γὰρ ἦν μὴν ὅτε ταῦτα ἐγίνετο), πάλιν τοῖς προτέροις ἐνέμινε, 

ράφων χαὶ ἐπιστέλλων τῷ ρηγὶ ἅ οὐχ ἐχρῆν. ᾿Αλλ᾽ ἵνα τὰ 

πολλὰ παραλείψω, μόλις πείθεται τοὺς πρέσόεις ἐᾶσαι πρὸς 

τὸν ρῆγα ἐπανελθεῖν αὐτὸς δὲ τούτους ἰδὼν, χαὶ μαθὼν ὡς 

οὔτε καθέδρας αὐτοῖς μετέδωκεν, οὔτέ τινος ἠξίωσεν γάμο: ἐπι- 

σχόπους τε ὄντας χαὶ αὐτῷ προσγενεῖς, ἠγανάχτει. Ὡς δὲ χαὶ 
. 

“πρέσθεις Ρωμαίων παρ᾽ ἐχεῖνον ἀφίκοντο, ἑχυτῷ ΜΕΉΒΟ νὰ 
͵ 

Α 
τούτου: ἐποίησς καὶ τοὺς ὑπηρετοῦντας αὐτοῖς" μὴ εἶναι δ᾽ ἐχεί- 
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νων λεγόντων εἰχὸς συγχαθεσθῆναι μεγίστῳ ρηγὶ, ἀρκετὸν γὰρ 

ὅτι οἱ κύριοι τούτων αὐτῷ συγκάθηνται, οὐκ ἐνέδωχε τοῦ σχοποῦ, 

ἀλλὰ χαὶ μὴ βουλομένους τοῖς δεσπόταις αὐτοὺς συγκατέκλινεν , 

Οὐ πολλοῦ δὲ διαγενομένου καιροῦ, ἠνάγκασεν αὐτὸν ἡ 
τῶν χρειωδῶν ἔνδεια μερίσαι τὸ στράτευμα οὐκοῦν αὐτὸς μὲν 

ἄπεισιν εἰς Ὀρεστιάδα, χατὰ δὲ τὴν Φιλιππούπολιν εἴασε τὸν 

αὐτοῦ υἱὸν χαὶ τοὺς ἐπισκόπους μεθ᾽ ἱκανοῦ τοῦ στρατοῦ, εἰ- 

πὼν, ὡς ἀναπαύσασθαι ὑμᾶς χρὴ κεχοπιαχότας ἐκ τοῦ παρί- 

στασθαι τῷ βασιλεῖ τῶν Γραικῶν. 

Ἐπεὶ δὲ ὁ χειμὼν παρῆλθεν, ἀνανεοῦντας τοὺς ὅρχους ὅ 

τε βασιλεὺς καὶ ὁ ρήξ' καὶ τοῦ μὲν ὥμοσαν οἱ τοπάρχαι καὶ 

μεγιστᾶνες, βασιλεὺς δὲ δέδωχεν ὁμήρους τινὰς τῶν ἐξ αἵμα- 

τος, Ἔθεντο δὲ ὅρκους ἔνδον τοῦ Μεγίστου νεὼ ἀπό τε τῶν 

ἀγοραίων καὶ τῆς βασιλείου αὐλῆς πεντακόσιοι, ὡς βασιλεὺς 

ἀπαραδάτους τὰς συνθήχας φυλάξει, καὶ χορηγήσει τοῖς ᾿Αλα- 

μανοῖς ἡγεμόνας ὁδοῦ καὶ ἐφόδια. Ὅτε καὶ τῶν κριτῶν τοῦ 

βήλου τινὲς εἰς τὸν ρῆγα ὡς ὅμηροι ἀποστελλόμενοι οὐχ ὑπή- 

χουσαν, καὶ ἐκρύδησάν που ἐν ἀφανέσιν ἕως τῆς τοῦ ρηγὸς 

διαθάσεως βασιλεὺς δὲ χολωθεὶς ταδελλίονας ἀπέστειλεν ὄψι- 

δας, τὰς δὲ τῶν μὴ πεισθέντων ἀπελθεῖν χριτῶν χτήσεις καὶ 

οἰκήσεις οἷς ἤθελε παρέσχε, καὶ δικαστὰς ἑτέρους κατέστη- 

σεν, ὕστερον δὲ, διὰ δειλίαν, ἀλλ᾽ οὐχ ἀπείθειαν ἐπιγνοὺς τὸ 

πραχθὲν γεγονέναι, τῶν τε χτήσεων χαὶ τῶν τιμῶν τοὺς ἄν- 

δρας ἠξίωσε. Τῶν δὲ συμφωνιῶν πέρας λχδόντων (510), ὁ μὲν 

βασιλεὺς τῷ ρηγὲ ἀργυρέων νομισμάτων στέλλει χεντηνάρια τέοσ- 

σαρα, καὶ περιφανὴ χρυσοῦφη νήματα, κἀκεῖνος ἄλλοις δωρή- 

μᾶσιν ἀντιδεξιοῦται τὸν βασιλέα. 

Κἀντεῦθεν πλοίων πλείστων ἑτοιμχασθέντων εἰς Καλλιούπο- 

λιν, ἐπεὶ χαὶ τοῦτο ἀλλήλοις συνέδοξεν, ὥστε μὴ πολλαῖς ἀ- 

ποπλοίαις διαπεραιωθῆναι τὸ πᾶν τοῦ στρατεύματος, οὕτως 

ἡμέραις οὐ πλείοσι τῶν τεσσάρων κατὰ τὴν Ἕω γίνεται. Ὥς 
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δ᾽ ἤγγισε κατὰ τὴν Φιλαδέλφειαν, οἱ ταύτης οἰκήτορες ἐν τῷ 

ἀπαίρειν τὸν ρῆγα ἐκεῖθεν ἤθελον πολεμεῖν, καὶ μέρει τῆς 

στρατιᾶς χχατὰ λῃστείαν ἐπέθεντο" ὡς δ᾽ οὐ προέκοπτε τὸ ἔρ- 

γὸν αὐτοῖς, μετέθεντο τὴν ὁρμὴν εἰς τροπήν. 

Οἱ δὲ ᾿Αλαμανοὶ διὰ τοῦ ᾿Αετοῦ παρελθόντες κατέλυσαν 

εἰς τὴν Λαοδίχειαν, καὶ ξεναγωγηθέντες καὶ φιλοφρονηθέντες 

ὡς οὐχ ἑτέρωθι [, πάντες μὲν τοῖς Λαοδικεῦσι θεόθεν ἐπηύξαν- 
το ἀγαθὰ, ὁ δὲ ρὴξ χαὶ μάλιστα " ἀνατείνας γὰρ τὰς χεῖρας 

εἰς οὐρανὸν καὶ τὰ ὄμματα, τὸ δὲ γόνυ χάμψας εἰς γῆν πᾶν 

᾿ πι βιωφελὲς χαὶ ψυχῶν σωτήριον ἐπικαταπτῆναι τούτοις ἐκ 

τοῦ πατρὸς τῶν φώτων ἱκέτευσεν, ἐπειπὼν, ὡς εἰ χριστιανοὺς 

τοιούτους εἶχεν ἡ Ρωμαίων, πάλαι τὰ ὅρια Ρωμαίων παρήλ- 

θοσαν, μηδὲν τοῖς Ρωμαίοις ἐπενεγκόντες δεινόν. ᾿Αψάμενοι δὲ 
τῆς ἄνω πορείας οὐδὲ τοὺς Τούρκους εὕρισχον φιλίως διατιθε- 

μένους αὐτοῖς. ἀλλὰ τὴν φανερὰν μάχην ἐκχλίνοντες καὶ οὗ- 

τοι χρυφίως ἐλήστευον καθ᾽ ὅσον ἠδύναντο, καὶ ταῦτα Ρω- 

μαίοις ἐπίσης συνθέμενοι, ἀμάχως διὰ τῆς χώρας αὐτῶν πα- 

ρελθεῖν καὶ πάντα χορηγήσειν καθ᾽ ὁδὸν ὁπόσων χρήζουσι. Καὶ 

ἦν ἄν αὐτοῖς χρεῖττον, εἰ τὰς συνθήκας συνετήρησαν" ἐφ ᾧ 

καὶ περὶ τὸ Φιλομήλιον ὁ ρὴξ πόλεμον συγκροτήσας μετὰ τῶν 

παίδων τοῦ ᾿Ικονιέως σουλτάνου, (οἵτινες αὐτὸν τοῦ ἄρχειν 

χαὶ βασιλεύειν παρέλυσαν, καὶ τοῦ Ἰχονίου ἀπώσαντο, εἰς ἄ- 

χρᾶν δυστυχίαν τὴν προτέραν αὐτοῦ εὐχληρίαν μεταθέμενοι ), 

αὐτούς τε ρᾷοστα ἐτρέψατο, καὶ τὸ Φιλομίλιον πολιορκήσας 

ἐνέπρησεν. ᾿Αλλὰ χαὶ κατὰ τὸ Γιγκλάριον συμθαλὼν, τὴν νίχην 

ἤρατο" ὅτε οἱ μὲν Τοῦρχοι τὰς τῆς ὁδοῦ καταλαθόντες κλει- 

σούρας ἐτήρουν τὴν τῶν ᾿Αλαμανῶν ἄφιξιν ὁ δὲ ρὴξ τὸν δό- 

λον γνοὺς, ἐπὶ τῆς πεδιάδος στρατοπεδεύει" νυχτὸς δὲ τὸ οἰ- 

χεῖον στράτευμα εἰς μοίρας διελὼν δύο, τῶν μὲν ταῖς σχηναῖς 

προσμένειν ἐπέταξε, τὴν δὲ λοιπὴν ἅμα ἡμέρᾳ εἰς ἀπόδρασιν 

ἑτοιμάζεσθαι ἄλλης ἁπτομένην ὁδοῦ. Οἱ δὲ Πέρσαι τὸ γινό- 
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ψενον ἀγνοήσαντες, ἀπανίστανται τῶν δυσχωριῶν, καὶ χατὰ τὸ 

πεδίον γενόμενοι, εἰσέδυσαν τὸν χάρακα τῶν ᾿Αλαμανῶν, ὡς 

πολλῶν χαὶ χαλῶν ἀγαθῶν γενησόμενοι χύριοι, ἐπεὶ καὶ φι- 

λοχερδὴς ἅπας βάρθαρος. Ὡς δὲ οἵ τε δοκοῦντες φεύγειν ᾿Α- 

λαμανοὶ ὑπέστρεψαν, χαὶ οἱ ἐν ταῖς σχηναῖς ἐμάχοντο, χυχλω- 

θέντες οἱ Πέρσαι ἀπεσφάττοντο ἀφειδῶς. 

Ἔδοξεν οὖν ὁ ρὴξ φοδερὸς ἀπὸ τῶν δύο τούτων πολέμων’ 

ἀλλὰ καὶ χατ᾽ αὐτὸ τὸ ᾿Ικόνιον τοῖς αὐτοῖς δεινοῖς τοὺς Τούρ- 

χους περιέθαλεν᾽ αὐτὸς μὲν γὰρ ὃ σγυλτάνος εἰς τὰ Τάξαρα, 

ἀποδρὰς, ἀπελογεῖτο μηδὲν εἰδέναι ὦ" οἱ υἱοὶ αὐτοῦ διεπρά- 

ξαντο, ὅτι χαὶ τῆς ἀρχῆς ἐφ᾽ ἑνὸς αὐτῶν, τοῦ Κοτπατίνου, 

ἐξεθόλήθη. Οἱ δὲ Τοῦρκοι τοὺς τῶν κήπων εἰσιόντες φραγμοὺς, 

οἵ πολλοὶ εἰσι περὶ τὸ ᾿Ικόνιον, καὶ τοὺς ἐκ λίθων περιδόλους 

εἰσιόντες, ἤθελον χωλύσειν τῆς εἰς τὸ Ἰχόνιον παρόδου τοὺς 

Αἰλαμανούς ἀλλ᾽ εἰς χενὸν αὐτοῖς χαὶ τοῦτο τὸ διαδούλιον " 

οἱ γὰρ ᾿Αλαμανοὶὲ ἱππεῖς ἕκαστος πεζὸν ὁπλίτην ἀναλχθὼν, 

ἄνωθεν τῶν περιθόλων ἔθεντο, ἔνθα ἦσαν οἱ Πέρσαι, καὶ συμ- 

πλέχεσθαι αὐτοῖς ἐπέταττον" ἐδοήθουν δὲ χαὶ αὐτοί: καὶ χκα- 

χοὶ τότε χαχῶς οἱ πλείους ἀπώλοντο τῶν Περσῶν, οἱ δὲ δια- 

σπαρέντες ἐσώθησαν, ἔλεγε δέ τις Πέρσης τῷ πολέμῳ τούτῳ 

παρατυχὼν, καὶ προσελθὼν βασιλεῖ, διαχοσίους ἀργυρέους χκα- 

ταδαλέσθαι στατῆρας εἰς ἐχχόμισιν τῶν νεχρῶν οἵ χατὰ τὸν 

χῆπον αὐτοῦ ἐσφάγησαν. Τὸ δὲ Ἰχόνιον κατασχόντες οἱ ᾿Αλα- 

μανοὶ, τούτου μὲν ἐντὸς οὐκ εἰσῆλθον, κατὰ δὲ τὴν Ἔξω λε- 

γομένην πύλην ἄνω τῶν δωμάτων πηξάμιενοι τὰς σκηνὰς ἐνηυ- 

λίσαντο, χαὶ μηδὲν ἕτερον εἰ μὴ τὰ πρὸς τὸ ζῆν ἐπιτήδειχ 

ἐκεῖθεν λαθόντες, τοῦ πρόσω εἴχοντο. 

Τότε λέγεται ᾿Αλαμανόν τινα πελώριον τὸ σῶμα χαὶ τὴν 

ἰσχὺν ἀπρόσμαχον τῶν ὁμοφύλων ἀπολειφθῆναι, χαὶ ποσὶ τὴν 

ὁδὸν ἀνύειν, τόν τε ἕππον χαμόντα τοῦ χαλινοῦ ἐφέλχοντα, 

τῶν δὲ Περσῶν ἀθροισθῆναι περὶ αὐτὸν ὑπὲρ τοὺς πεντήκον- 
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τα" οἱ μὲν οὖν περικυχλώσαντες τοῦτον ἐτόξευον, ὁ δὲ τῷ εὐ- 

ρεῖ σάχει σχεπόμενος, τοῖς ὅπλοις θαρρῶν, γεγηθὼς ἐπορεύετο" 

ὡς δ᾽ ἐχείνων εἷς ἀπέθετο μὲν τὸ τόξον, σπάθην δὲ χειρισά- 

ὑενος, καὶ τὸν ἵππον εἰς δρόμον ἐλάσας πλησίον ἤθελε μά- 

χεσθαι, αὐτὸς μὲν ὡς ἀνδριάντα χάλκεον ἔπαις τὸν ᾿Αλαμα- 

νόν" ὁ δὲ, τὸ ξίφος σπασάμενος πλήττει τὸν ἵππον περὶ τοὺς 

πόδας χαὶ ἀμφοτέρους ἀποδιεῖλε τοὺς ἔμπροσθεν, καὶ τοῦ ἵπ- 

που ἐπὶ γόνυ χλιθέντος, ἔτι τοῦ ἀναθάτου ἐποχουμιένου, ἐκ- 

τείνας ὁ ᾿Αλαμανὸς τὸν βραχίονα παίει τὸν Πέρσην κατὰ μέ- 

σὴν τὴν χορυφὴν, καὶ διαιρεῖ εἰς δύω, ὡς καὶ τὸν ἵππον ἐς 

"τὸν νῶτον πληγῆναι [΄ τοὺς δὲ λοιποὺς πρὸς τὴν θέαν κατα- 

πλαγέντας, μηκέτι ἀποθαρρῆσαι πλησιάσαι, ἀλλὰ φεύγειν τὸν 

μεθ᾽ ἑνὸς τούτου πόλεμον. 

Φασὶ δὲ ὡς οἱ Τοῦρχοι πτοηθέντες μή ποτε χρονίσας ἐν 

τῇ αὐτῶν χώρα ὁ ρὴξ, πολλοὺς αὐτῶν ἀναλώσειε, φιλοφροσύ- 

νὴν προσποιητὴν ἐνδειξάμενοι, ἔδοξαν οὕτως αὐτὸν ἐχμειλίξασθαι" 

τὸν δὲ ὅμηρα τῶν μέγα παρ᾽ αὐτοῖς δυναμένων τοὺς παῖδας δεξά- 

μένον, καὶ ἡγεμόνας τῆς ὁδοῦ προσλαδόμενον, τὰ αὐτῶν διελ- 

θεῖν ὅρια " τῆς δὲ ᾿Αρμενίας ἁψάμενον, οὐ βραχεῖς ἐκ τούτων 

δοῦναι τῷ ξίφει, τοὺς ὃ᾽ ἄλλους ἐκπέμψαι ὄπισθεν. 

Φιλοτίμως δὲ προσδεχθεὶς ὑπὸ τῶν ᾿Αρμενίων, μεθ᾽ ἡμέρας 

“πολλὰς ἐς τὴν ᾿Αντιόχου ὥρμησε μεγαλόπολιν γενόμιενος δὲ 

χατά τινα ποταμὸν, ταῖς τῶν ὑδάτων ροαῖς ἀποπνίγεται, ἀ- 

γὴρ διὰ μνήμης ἄγεσθαι ἄξιος. 

ὋὉ δ᾽ ἐκείνου υἱὸς, τὰ τούτου διαδεξάμενος, εἰς τὴν ᾿Αν- 

τιόχειαν εἰσελήλυθεν, ἐχεῖθεν δὲ προσχωρήσας τῇ Κοίλῃ Συρίᾳ, 

Λαοδίκειαν κατεστήσατο χαθ᾽ ἑαυτὴν στασιάζουσαν χαὶ πρὸς 
Α ὙὟΡν»ν ᾽ ᾽Ὶ ϑ ᾿ Ἀ ΩΣ 

τοὺς ἐξ ᾿Αγὰρ ἀθούλως ρέπουσαν᾽ χαὶ Βηρυτὸν ἐχειρώσατο, 

χαὶ ἄλλας πόλεις τῆς Συρίας, Λατίνοις μὲν ὑπηκόους πρότερον, 

σοῖς δὲ Σαρακηνοῖς προσχωρησάσας, ἀνεδώσατο. ᾿Αλλὰ χαὶ χα- 

“πὰ τὴν Τύρον γενόμενος, χαὶ πολιορκήσας τὸ ἴΑχκε, ὑπὸ τῶν 
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ἐθνῶν κατεχόμενον, καὶ πολλὰ χοπιάσας ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος 
τοῦ Χριστοῦ, χαὶ αὐτὸς ἐχεῖσς τὴν ζωὴν χαταλέλυχε, Τὸ δὲ 

περιλειφθὲν τοῦ στρατοῦ διὰ θαλάσσης ἔθετο τὴν ἐπάνοδον. 

Τῷ δὲ καιρῷ τούτῳ οὐ μόνον ὁ ρὴξ ᾿Αλαμανίας, ὡς εἴ- 

ρηται, ἀλλὰ χαὶ ὁ Φραγγίας, καὶ ὁ τῶν πελεχυφόρων Γερμια- 

γῶν, οὕς Ἰγγλίνους φαμὲν, χατὰ τῶν τὴν Παλαιστίνην πορ- 

θησάντων χαὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ, ναῦς ὅτε πλείστας ἐκ Σικελί- θ μ 
ας χαὶ τῆς ὅλης ᾿Ιταλίας συναγαγόντες, σίτου τε αὐτὰς ἐμ- 

πλησάμενοι καὶ τῶν ἄλλων χρειωδῶν, εἰς τὴν Τύρον χατέ- 

πλευσαν" ταύτην γὰρ εἶχον οἱ ἀθροιζόμενοι καταγώγιον. Πλὴν 

οὐδ᾽ οὗτοι ἴσχυσαν τοὺς Σαρακηνοὺς ἐξελάσαι τῆς ᾿Αγίας πό- 

λεως, ἀλλ᾽ ἄπρακτοι πρὸς τὰς πατρίδας ὑπέστρεψαν. 

ὋὉ δέ γε τῶν Ἰγγλίνων ἐν τῷ χαταίρειν εἰς Κύπρον, αὐ- 

τῆς γέγονεν ἐγχρατὴς, καὶ τὸν ἐν αὐτῇ τύραννον συλλασὼν 

Τσαάκιον, πρῶτα μὲν ἐν δεσμοῖς εἶχεν, εἶτα ἐκεῖθεν ἐχτοπίσας 

ὥς τι σφάγιον ἀπεχαρίσατό τινι τῶν ὁμογενῶν. Καὶ αὐτὸς μὲν 

εἰς Παλαιστίνην κατέπλευσεν" ἐν δὲ Κύπρῳ χάταλείψας στρά- 

τευμα, ὡς οἰχείας τῆς νήσου ἐπεμελεῖτο, χαὶ τὰ πρὸς τὸ ζῇν 

ἐκεῖθεν ἐφορολόγει. Ἐν δὲ τῷ ἀπαίρειν τῆς Παλαιστίνης, ἐ- 

δωρήσατο ταύτην τῷ τῶν Ἱεροσολύμων ρηγὶ, ὡς κατάρχη τῶν 

Κυπρίων ὡς ὑπ᾽ αὐτοῦ προσχληρωθέντων τῷ Κυριχχῷ τάφῳ, 

καὶ τῆς νήσου συναφθείσης τοῖς τῆς Παλαιστίνης ὁρίοις. 

Ὁ δὲ βασιλεὺς Ἰσαάκιος τρισὶ παισὶ τὴν τοῦ γένους διχ- 

δοχὴν εὐτύχησεν ἐκ τῆς προτέρας αὐτοῦ γυναικὸς, ὧν ὁ εἷς 

ἄρρην ἦν" τῶν δὲ θηλειῶν τὴν μὲν πρώτην μοναχὴν ἀποχεί- 

θξι εἰς τὴν μονὴν τῆς Πχντανάσσης ἣν αὐτὸς συνεστήσατο " 

(οἶκος δὲ αὕτη τοῦ Μιχαηλίτζη ἐλέγετο, χαὶ ἡ βασιλὶς Ξέ- 

νὴ ἡ τοῦ χῦρ Μανουὴλ εἰς μονὴν μετὰ θάνατον τοῦ συννεύ- 

νου χαὶ βασιλέως ἐπεθάλετο μετασχευάσαι, ἐχωλύθη δὲ εἰς τό- 

λος τὴν πρόθεσιν ἀγαγεῖν, τὸ ζὴν ἀποτίσασχ)" θατέραν δὲ 

τῶν θυγατέρων τῷ τοῦ ρηγὸς Σικελίας υἱῷ, τοῦ Ταγγρὲ, εἰς 
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γαμετὴν ἔπεμψεν, ὃς τὸν Γιλίελμον διεδέξατο, Τὸν δὲ υἱὸν 

Αἰλέξιον τῆς βασιλείας κληρονόμον ἀνέτρεφε, δύο χαὶ τριάκον- 

τὰ χρόνου: αὐτὸς ἄρξειν χρησμολογῶν. 

Οὐ μόνον δὲ ὁ Βρανᾶς ᾿Αλέξιος χαὶ ὁ Λυδὸς Θεόδωρος τού- 

τῷ ἐπανέστησαν, ἀλλὰ χαὶ ἕτεροι βασιλείας ἑχυτοῖς περιτεθεί- 

χασιν ὄνομα. Αὐτίκα γὰρ ᾿Αλέξιός τις υἱὸν ἑχυτὸν εἶναι λέ- 

γῶν τοῦ Μανουὴλ, ἴσχυσεν ἐκεῖνον ὑποχριθῆναι, κόμην τρέφων 

ξανθίζουσαν, καὶ ὑποψελλίζειν σχηματιζόμενος - ἐκ δὲ τῆς Κων- 

σταντίνου ὥρμητο, καὶ ὀφθεὶς εἰς τὰς χατὰ Μαίανδρον πό- 

λεις, κατέλυσεν εἰς πολίχνιον λεγόμενον ΓΑρμαλα, κἀχεῖ Λατί- 

νῳ τινὶ ἐπιξενωθεὶς, καὶ ἀπαγγείλας ὡς αὐτὸς εἴη ὁ τοῦ ΝΙα- 

νουὴλ υἱὸς ὃν ᾿Ανδρόνικος μὲν ἐχδοθῆναι βυθῷ προσέταξεν, οἰ- 

χτειρηθῆναι δὲ παρὰ τῶν τοῦτο πρᾶξαι ἐπιταχθέντων, ὡς πα- 

τρῴων αὐτῷ ὀμοτῶν, καὶ διασωθῆναι, ἅυα τῷ Λατίνῳ εἰς Ἰ- 

χύνιον ἄπεισι, καὶ τῷ γέροντι σουλτάνῳ ἐποφθεὶς (οὔπω γὰρ ὁ 

» υἱὸς Κοτπατῖνος τῆς ἀρχῆς αὐτὸν μετεστήσατο), ὡς [ ἀληθι- 

νὸς υἱὸς τοῦ Μανουὴλ ἐχείνῳ προσδιελέγετό τὸ χαὶ προσεφέ- 

ρετο, πολλάκις δὲ χαὶ ἐπέπληττεν ὡς τῶν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

Μανουὴλ εὐποιϊῶν ἀμνήμονα, καὶ οὐχ ἐπικαμπτόμενον βοηθῆ- 

σαι παιδὶ εὐεργέτου πατρός. Ὃ δὲ σουλτάνος, τοῦτο μὲν ἀπὸ 

τῆς ἀναιδείας, τοῦτο δὲ καὶ ἐκ τῶν τῆς ὄψεω: ἰνδαλμάτων ἐν" 

᾿αγόμενος, δώροις τε μεγάλοις αὐτὸν ἥδυνς χαὶ χρησταῖς ἐλ- 
πίσιν ὑπέσαινε" χαί ποτε χαὶ πρεσθευτοῦ Ρωμαίων παρεστῶ- 

4 ᾿ , Δ ὁ "“ὔ κ᾿, 2 ς 

τος χαὶ ἀχροωμένου, ἃ ὁ πλάνος ἔλεγεν οὗτος, ἤρετο ὁ σουλ- 

τάνος εἰ ἐπίσταται τοῦτον: τοῦ δὲ πρεσθευτοῦ φήσαντος ὡς 

ὃ τοῦ Μανουὴλ υἱὸς τῷ βυθῷ παραδέδοται, χαὶ ψευδὴ ὅσχ 

οὗτος πλάττεται, ζέσας θυμῷ, μικροῦ ἂν τοῦ πώγωνος αὐτοῦ 

ἐπελάθετο, εἰ μὴ καὶ αὐτὸς εἰς ὀργὴν κινηθεὶς ὁ πρέσδυς ἀ- 4 Ψ- μη νΜῳο ΜῚ ργη Π - ρὲ υς ᾶ-» 

πεχρούσατο γενναίως τὸν Ψευδαλέξιον. Καὶ ὁ σουλτάνος δὲ 

αὐτῷ ἐπετίμησεν ὡς ἄτοπα πράττοντι. 

Ὅμως ὁ σουλτάνος τῇ πολλῇ τοῦ νέου παρακλήσει καθυ- 
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πενδοὺς, συνεχώρησε διὰ σουλτχνιχοῦ γράμματος, ὅ φασιν οἵ 

Τοῦρχοι Μουσούριον, τοὺς αἱρουμένους ὑπ᾽ ἀρχὴν ἰδίχν ποιήσα- 

οὔχι. ᾿Εφέλχεται τοίνυν τὸν ἀμηρᾶν ᾿Αρσανῆν χαὶ ἑτέρους οὐχ 

ὀλίγους οἵ λῃστεύειν τὰ Ρωμαίων εἰώθασιν, ὡς ἐν βρχχεῖ ὀ- 

χτὼ χιλιάδας ἔχειν ἑπομένους αὐτῷ ὅθεν τὰς χατὰ Μαίανδρον 

ἐπιὼν πόλεις, ἃς μὲν ὁμολογίᾳ χειρούμενος ἦν, τὰς δὲ ἀνθι- 

σταμένας παντοίως διέφθειρε. μάλιστα δὲ τὰς ἅλωνας ἐλυμαί- 

νετο, ὅθεν καὶ Καυσαλώνης ἐχέχλητο. 

Κατὰ τούτου πολλοὶ ἀπεστάλησαν, οὐδεὶς δ᾽ ἔσχεν ἐργά- 

σχσθαί τι νεανιχὸν, δεδιότες μὴ καταπροδοθεῖεν ὑπὸ τῶν συν- 

ὄντων Ρωμαίων, ὡς εἰς αὐτὸν ρεπόντων οὐ τῶν ἀγροτῶν μό- 

νων, ἀλλὰ χαὶ τῶν εἰς τὴν βασίλειον αὐλὴν, καὶ εἰδότων ἀ- 

χριθῶς ὅπως ὁ τοῦ Διανουὴλ υἱὸς πάλαι τὸν βίον ἀπολέλοιπε 

τὸν ἀνθρώπινον. Σὺν ἑτέροις δ᾽ ἐξῆλθε κατὰ τοῦ Ψεύδαλεξίου 

τοῦδε χαὶ ὃ σεθαστοχράτωρ ᾿Αλέξιος ὁ τοῦ βασιλέως Ἰσχακίου 

αὐτάδελφος, ὃς ὕστερον ἐδασίλευσε: πλὴν χαὶ οὗτος χατ᾽ οὐ- 

δεμίαν μάχην συνεπλάχη τῷ ᾿Αλεξίῳ͵ ἀλλ᾽ ὡς πλεῖστον αὐτοῦ 
μαχρυνόμενος, τῆς συστάσεως τῶν παροιχιῶν ἐπεμέλετο ὅσχι 

μὴἢ ἐκείνῳ προσέθεντο. 

᾿Αλλ᾽ οὕτω τῶν πραγμάτων ἐχόντων, λύει θεὸς, ὡς αὐτὰς 

ἐπίσταται, τὸν ἐμφύλιον πόλεμον ἱερεὺς γάρ τις ἀποσφάττει 

ὑπνώττοντα τὸν ᾿Αλέξιον χατὰ τὸ φρούριον τὴν Πισσὴν, τὴν 

αὐτοῦ σπασάμενος μάχαιραν" οὗ τὴν χεφαλὴν ἀποχομισθεῖσαν 

ἰδὼν ὁ σεδαστοχράτωρ ᾿Αλέξιος, « οὐ πάντῃ, ἔλεγεν, ἀμαθῶς 

χἱ πόλεις τούτῳ ἐπηχολούθησαν. » ᾿Αλλὰ τότε μὲν οὗτος τοιαύ- 

τὴν ἔτισε δίκην, καθ᾽ ὁμοφύλων Πέρσας ὁπλίσας, καὶ ἀλλήλους 

ἀποσφάττειν ἐξαγριάνας Ῥωμαίους: ἀλλὰ καὶ ὧν εἰς τὸν ἐν 

Χώνχις τοῦ ᾿Αρχιστρατήγου νχὸὺ ἐπλημμέλησεν. 

Οὐ πολλαῖς δὲ ὕστερον ἡμέραις χαὶ ἕτερός τις τὴν αὐτὴν 

χλῆσιν, καὶ βασιλέα γεννήτορα τὸν αὐτὸν συμπλασάμιενος, κα- 

τὰ τὴν Παφλαγονίαν ἐφάνη ἀποσταλεὶς δὲ κατ᾽ αὐτοῦ ὁ Χοῦ- 



ΣΥΝΟΨΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ. 40] 

νος Θεόδωρος, ἥττησέ τε πόλεμον συγχροτήσας χαὶ συλλαθὼν 

ἀπέκτεινεν. 
Ἐπὶ τούτοις ὁ Χοτζᾶς Βασίλειος κατὰ τὴν ἔγγιστα Νικο- 

μηδείας Ταρσίαν ἀντῆρε, καὶ προέθη ἐφ᾽ ἱκανὸν χαὶ ἡ αὐτοῦ 

τυραννὶς - συλληφθεὶς δὲ καὶ αὐτὸς ἐκτυφλοῦται. Καὶ πολλοὶ 

ἄλλοι ἐπανέστησαν, ἀναδοθέντες ὡς σπαρτοὶ Γίγαντες, οἱ πάν- 

τες δὲ χατεστρέφοντο. 

᾿Αλλὰ χαὶ ὁ Κομνηνὸς ᾿Ισαάχιος, ὁ τοῦ τυράννου ᾿Ανδρο- 

γίχου ἀδελφιδοῦς, τῆς φυλακῆς ἀποδρὰς, καὶ πρὸς τὴν Μεγά- 

λὴν ἐχχλησίαν ἐλθὼν, ἀνασείειν τὸν ὄχλον ὥρμησε" συλληφθεὶς 

δὲ, καὶ ἐταζόμιενος τοὺς συνίστορας ἐχφῆναι τῆς τυραννίδος, 

τὰ ἐντὸς διχφθαρεὶς, ἀπεδίω τὴν μετ᾽ ἐχείνην ἡμέραν. 

Καὶ ὁ Τατίκιος Κωνσταντῖνος ἀνταρσίχν μϑλετήσας, χαὶ 

πενταχοσίους ἔχων τοῦ ἔργου συλλήπτορας, ἐφ᾽ ἱκανὸν τῇ Πό- 

λει χρυπτόμενος, καταμηνυθεὶς ἑάλω χαὶ ἐξεκόπη τοὺς ὀφθαλ- 

ὑούς. Καὶ ραχενδύτης ἐκ τοῦ γένους τῶν Κομνηνῶν, τὰ αὐ- 

τὰ τοῖς εἰρημένοις διαπραξάμενος, ἀπεστέρηται τοῦ φωτός. 

Τῶν δὲ συχνῶν τούτων ἐπαναστάσεων αἴτιον ἦν τὸ τὸν 

Ισαάκιον μαλθακώτερον διαχυθερνᾷν τὴν βασιλείαν, καὶ τὸ αὐ- 

τὸν οὕτως τῆς βασιλείας ἐπιλαθέσθαι ἀπραγμόνως τῷ θανάτῳ 

τοῦ ᾿Αγιοχριστοφορίτου. Εὔχολος δὲ πρὸς ὀργὴν τυγχάνων ὃ 

Γσαάκιος, καὶ ἀπὸ μόνης ὑπονοίας καί τινων εἰσηγήσξως, πολ- 

ἐλοὺς ἐκάχου χαὶ δεινῶς ἐπεξήρχετο [. Τὸν δὲ Κομνηνὸν ᾿Ανδρό- 

γικον, ὃς ᾿Αλεξίου παῖς ἦν ὃν Βρυέννιος ὁ χαῖσαρ καὶ Αννα ἡ 

θυγάτηρ ᾿Αλεξίου τοῦ πρώτου ἐκ Κομνηνῶν βασιλέως ἐγείναν- 

το, τὴν τῶν Θετταλῶν ἀρχὴν διέποντα, εἰσηγησαμένου τινὸς 

τῆς βασιλείας δρᾶν (γρ- ἐρᾷν), καὶ περὶ τοῦ ἔργου χοινολογεῖσθαι 

τῷ πρῴην σεδαστοχράτορι ᾿Αλεξίῳ, τῷ υἱῷ τοῦ αὐτοχράτορος 

Μανουΐλ, κατὰ τὴν Δράμαν διάγοντι, εὐθὺς συλληφθῆναι προσέ- 

ταξεν. Οἱ μὲν οὖν εἰς τοῦτο ἀποσταλέντες ὡς εἶδον εἰς βα- 

σιλέαχ ἐρχόμενον, οὐδὲν εἰς τοῦτον ἔπραξαν ὡς ὡρίσθησαν. Εἰς 
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γοῦν τὴν Κωνσταντίνου ἐλθὼν, καὶ τῷ Ἰσαχκίῳ ὀφθεὶς ὁ ᾿Αν- 

δρόνιχος, εἰς ἀπιστίαν εὐθὺς ὀνειδίζεται, χἀκείνου ἔλεγον ἀπαι- 

τήσαντος, σχῆμα μόνον τὰ τῆς δίχης ἐσχήκασι, καὶ συλλη- 

φθεὶς ᾿Ανδρόνικος εἰς φυλακὴν ἐνεολήθη, κἀκεῖ τὰς κύρας ἐχχό- 

πτεται. Συλλαμθάνεται δὲ καὶ ὁ συνίστωρ εἶναι τούτῳ λεγό- 

μενος ᾿Αλέξιος, χαὶ κείρεται εἰς μοναχὸν χαθ᾽ ὃν τῶν ἐν τῷ Πα- 

πυκίῳ φροντιστηρίων. Ἦν δὲ οὗτος εὐμήχης καὶ ἀνδρεῖος χαὶ 

πλήρης συνέσεως, πατρῴζων ἐν ἅπασιν ἀκριθῶς" πρὸς ἃ καὶ ὁ 

τύραννος ἀπιδὼν τὴν οἰχείαν θυγατέρα Εἰρήνην αὐτῷ ἐμνή- 

στευσε, καὶ τούτῳ προσέχειτο, καὶ τῆς βασιλείας καταλείψειν 

ἐμελέτα διάδοχον " μετοδουλευσάμενος δ᾽ ὕστερον, τὸν υἱὸν Ἰωάν- 

νὴν ἀνθείλετο, εἰρηκὼς πρὸς οὺς ἐξεχάλυπτε τὰ τῶν βουλευμά- 

τῶν ἀπόρρητα, μὴ ἐξ Αλφα εἰς ΓΑλφα τὴν βασιλείαν μέλλειν 

υξταπεσεῖν͵, ἀλλ᾽ εἰς τὸ Ἰῶτα - ὕστερον δὲ χαὶ τοῦτον ὁ ᾿Αν- 

δρόνιχος ἀπεξένωσε τοῦ φωτὸς, ὁ δ᾽ ᾿Ισαάκιος ἀνεχαλέσατο καὶ 

ἀπὸ σεῤχστοχράτορος χαίσαρα προεδάλετο. Τότε γοῦν πράως 

χαὶ εὐχαριστῶν θεῷ ἐδέξατο τὴν ἀπόχαρσιν, κἂν ἀκουσίως, καὶ 

πρὸς τὰς συνταγὰς βύων τὰ ὦτα, μηδ᾽ ἄχροις ὠσὶ τὰ ἐπαδόμε- 

να ἐνηχούμενος, τὴν τῶν προσόντων ἀφαίρεσιν περιχαρῶς, ὡς 

ὄλλος τις κτῆσιν ἐλογίσατο. ᾿Αλλ᾽ οὔπω τρεῖς μῆνες διῆλθον, 

χαὶ ὁ βασιλεὺς ἐκεῖθεν αὐτὸν ἀνακαλεσάμενος, ἔδειξεν ἐξ ὧν 

ἔδρασε μὴ σὺν λόγῳ ἃ ἔπραττεν ἐχτελεῖν. Τοῦτον σύσσιτον 

παραλαμθάνων ὁ ᾿Ισαάχιος, χαὶ χρέα παρατιθεὶς « φάγε, ἔλεγε, 

ῷ» 

χαθηγούμενε εἰ 

Οὐ τὸν ᾿Αλέξιον δὲ καὶ τὸν ᾿Ανδοόνιχον οὕτω διέθετο Ἰ- 

σχάκχιος, ἀλλὰ χαὶ Κωνοταντῖνον τὸν ᾿Ασπιέτην ὑπερηγορήσαν- 

τὰ τοῦ στρατεύματος, οὗ ἡγεμὼν ἦν τὸν χατὰ τῶν Βλάχων 

μετιὼν πόλεμον, ὡς οὐ δύνανται λιμῷ καὶ τοῖς Βλάχοις μά- 

χεσθαι, ἀλλὰ χρὴ δοθῆναι τούτοις τὰ ἐτήσιχ σιτηρέσια, τοῦ 

φωτὸς εὐθὺς τῶν ὀμμάτων ἐστέρησεν. 

Ὁ δὲ τοῦ Κομνηνοῦ ᾿Ανδρονίκου υἱὸς, περὶ οὗ εἴρηται, οὐκ 
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ἴδα εἴτε τῷ πατρὶ ἐπαμῦναι βουλόμενος, εἴτε τὴν πατρικὴν 

ἀναπληρῶσαι ἀποστασίαν, πρόσεισι μετὰ βρχχὺ τῆς τοῦ παὰ- 

Γρὸς ἐχτυφλώσεως τῷ μεγίστῳ νεῷ ἀλλ᾽ οὔπω τοῖς συνελ- 

Ἰοῦδιν ὁ τρόπος ἔγνωστο τῆς εἰς τὸν ναὸν αὐτοῦ εἰσελεύσεως, 

καὶ χειροῦται καὶ πάσχει στέρησιν τοῦ φωτός. Οὗτος δὲ χαὶ 

τελευτὴ γέγονε τῶν ἀποστατῶν. 

Ἐπεὶ δέ τὰ κατὰ Δύσιν ἀεὶ κακῶς ἔπασχον, χαὶ οἱ Βλά- 

χοι μετὰ Κομάνων τὴν ὑπὸ Ρωμαίους ἐλήϊτον, ἔξεισιν ὁ βα- 
λεὺς κατ᾽ αὐτῶν" καὶ τὴν ᾿Αγχίαλον παραλλάξας, τὸν Αἷμον 

ἴσεισι - μηδὲν δέ τι παρουσίας βασιλικῆς δυνηθεὶς πρᾶξαι, δυ- 

τὶ μησὶ τὴν ἐχστρατέίαν ἐπέρανε " τὰ γὰρ ἐκεῖσς φρούρια καὶ 

τολίχνια πολλῷ τῆς πρὶν εὗρεν ἰσχυροτέραν περιδεθλημένα τὴν 

χυρότητα, ἀλλὰ χαὶ τὸ τὴν ἐπιδρομὴν τῶν Σκυθῶν ὑφορᾶ- 
θα. (ἦν γὰρ καιρὸς εἰς τὴν τούτων περαίωσιν), ταχεῖαν ἧ- 

νάγκαζε ποιῆσαι τὴν ὑποχώρησιν. Διὸ καὶ ἐπιτομωτέρχν εὖ- 
ὼν ὁδὸν δι ἧς εἰς Βερόην χαταδήσεται, τό τε πλεῖστον ἀπώ- 

λεσε τοῦ στρατεύματος, καὶ αὐτὸς, εἰ μὴ Κύριος ἐθοήθει, τῷ 

χδῃ παρῴκησεν ἂν" δέον γὰρ τὴν βάσιμον πορευθῆναι, ὁ δὲ 

τῇ δυσχωρίᾳ ὥσπερ τινὶ τρυμαλιᾷ ἐνέθαλεν ἑχυτὸν χαὶ τὴν 

Στρατιᾶν, Προηγεῖτο μὲν οὖν ὁ πρωτοστράτωρ ὁ Καμμύτζης 

Μανουὴλ, καὶ ὁ Κομνηνὸς Ἰσχάχιος ὁ τοῦ ὕστερον βασιλεύ- 

αντὸς ᾿Αλεξίου γαμορὸς ἐπὶ θυγατρὶ, ὠπισθοφυλάκει δὲ ὁ σε- 

βαστοχράτωρ, ὁ τοῦ βασιλέως θεῖος τὸ δὲ μέσον ἐπεῖχε τῆς 

ράλαγγος, ἧς ἔμπροσθεν ὥδευς τὰ σχευοφόρα καὶ τὸ ὑπηρε- 

τικὸν ἰ, αὐτός τε ὁ βασιλεὺς ᾿Ισαάκιος, καὶ ὁ τούτου ἀδελφὸς 

Αἰλέξιος ὁ σεραστοχράτωρ. Οἱ δὲ βάρόχροι παρ᾽ ἑκάτερα τῆς 
στενῆς ἐκείνης παρόδου φαινόμενοι, δῆλοι ἦσαν τελέσοντές τι 

δεινόν. Τὰ μὲν οὖν προπορευθέντα στρατεύματα ἀκινδύνως πα- 

γήλθοσαν, ἔτι τῶν βαρδάρων ἀθροιζομένων, καὶ ἄλλως δὲ κρινάν- 
τῶν συμφέρον μὴ τούτοις, ἀλλὰ τῷ μέσῳ προσθαλεῖν, καθ᾽ ὃ 
πάρεστι βασιλεύς τε καὶ ἡ τούτου θεραπεία, καὶ ὅσον ἐπιφα- 
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νὲς καὶ χατὰ γένος φχειωμένον χὐτῷ " καὶ οὐκ ἐψεύσθησαν τῶν 

χατὰ σχοπὸν. ᾿Επειδὴ γὰρ ἐς τὸ τῆς ὁδοῦ χαλεπὸν καὶ δυσέχ- 

θχτον ὁ αὐτοχρότωρ εἰσῆλθε, τηνικαῦτα ἐπέθεντο χαὶ οἱ βάρ- 

βχρο!" ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ πεζικὸν τοῦ Ῥωμαϊκοῦ ἐπὶ τούτοις ἠμέ- 

λουν, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ σπεύδοντες μὴ ὑπὸ τούτων χυχλωθῶσι, 

πρὸς τὸ ἄναντες ἐχώρουν χαὶ ἀνέστελλον, εἰ καὶ μάλα ἐπικιν- 

δύνως, τοὺς ὑποχατιόντας: ὡς δ᾽ ἐδιάζοντο τῷ πλήθει, καὶ τοῖς 

ἐπιχυλιοιλένοις λίθοις χαχῶς ἔπασχον, ἐνεδίδοσαν εἰς τροπὴν, 

χαὶ συνέμιξαν τῇ στρατιᾷ καὶ αὐτοί, Συγχύσεως οὖν γενομέ- 

γῆς, χαὶ πάντων σώζειν ἑχυτοὺς ἔργον τιθεμένων, ὡς θρέμμα- 

τα χαταχλεισθέντα σηχῷ, οἱ πολέμιοι τὸν ἐν χερσὶν ἀεὶ ἔ- 
᾽ ΝΜ χτεινον. Βασιλεὺς δὲ ὡς ἐν ἄρκυσι μέσος ληφθεὶς, πολλάκις μὲν 

Ν Ἵ ᾿ς - ἀπώσασθαι τοὺς χαθ᾽ αὑτὸν ἐπιόντας ἀπεπειρᾶτο, πρὸς δὲ τῷ 

μηδὲν ἀνύειν, καὶ τὴν ἐπὶ τῇ χεφαλῇ καλύπτραν σιδηρᾶν ἀπε- 

βάλετο" πολλῶν δὲ καὶ χρχτίστων συνδραμόντων περὶ αὐτὸν, 

χαὶ πολλὰ διχχειρισαμένων ὑποζύγιχ, (ὡς δέ φασι χαὶ στρα- 

τιώτας Ρωμαίους ὁπόσοι τῇ παρόδῳ εἰς ἐμπόδιον ἦσαν), οὕ- 

τως ἐξῆλθε μόνος, ἀπολωλότων πολλῶν" χαὶ τοῖς προηγῆσα- 

μένοις συναφθεὶς, ηὐχαρίστει θεῷ τῷ σωτῆρι αὐτοῦ" οἱ δὲ μετὶ 

αὐτοῦ διασωθέντες ὀλίγοι ἦσαν καὶ γυμνοί. 

Ἐντεῦθεν ἐφυσιώθη τὸ βΖρόχραν, λείαν κερδῆσαν ἐκ τῶν 

Ρωμαίων πολλὴν, ἀλλὰ χαὶ τῶν βασιλικῶν παρασήμων τὰ τι- 

ψιώτερα, τάς τὸ ἐν τῇ χεφαλῇ καλύπτρας, χαὶ φιάλας τῶν ἐ- 

πισήμων, καὶ χρῆμα εἰς πλῆθος, καὶ αὐτὸν δὲ τὸν βασιλιχὸν 

σταυρόν“ τῶν ἱερέων γάρ τινος εἰς ποταμὸν αὐτὸν ρίψαντος, 

μεθ᾽ ἡμέρας εὗρον αὐτὸν, ἐκ χρυσοῦ μὲν κατεσχευχαμένον, φέ-, 

ροντα δὲ μέσον ἐκ τοῦ ἁγίου ξύλου, ἐν ᾧπερ ὁ Δεσπότης προα- 

ἡλώθη Χριστὸς, εἰς σταυροῦ σχῆμα τετυπωμένον χαὶ μικρὰς, 

θήκας πολλὰς ἔχοντα, ἐν οἷς λείψανα πρόσεστι τῶν περιφανε-. 

στέρων μαρτύρων, καὶ γάλα τῆς Θεομήτορος καὶ μέρος τι τῆς 
᾿ Ψ ᾽ “ “- ““ ᾿ 7, » 

ζώνης αὐτῆς, καὶ ἄλλα πλεῖστα τῶν εὐαγῶν καὶ “πιμίων. Ἐ- 



ΣΥΝΟΨῚΣ ΧΡΟΝΙΚΗ. 400 

χει δὲ λόγο: τὸν πρῶτον Χριστιανῶν βασιλέα Κωνσταντῖνον τὸν 

᾿σαπόστολον κατασκευάσαι αὐτὸν, κἀν τοῖς πολέμοις ὡς συ- 

στράτηγον ἀποφέρεσθχι χαὶ αὐτὸν χαὶ τοὺς μετ᾽ αὐτὸν εὐσε- 

βεῖς βασιλεῖς. (1) Ὃ δὲ σεδαστοχράτωρ ὁ Δούχας ἄλλως ἐθά- 

δισεν, ἀγαθοῦ τινος ὁδηγοῦ εὐπορήτας, καὶ ἀπείρατος ἐξῆλθε 

καχοῦ. Βασιλεὺς δὲ διὰ τοῦ λεγομένου Κρηνοῦ πρὸς τὴν Βερόην 

ἀποσωθεὶς, εὗρε τὴν προεξελθοῦσχν ἀπαθῶς στρατιὰν οὐχ ἀ- 

γαθὰ φχνταζομένην περὶ αὐτοῦ διεφημίσθη γὰρ ὡς συναπολώ- 

λει τῷ λοιπῷ στρατεύματι. 

Ἡμέρας οὖν οὐ πολλὰς ἐχεῖ δὰ μένος πρὸς τὴν τῶν πό- 

λεων βασιλεύουσαν ἐπανέρ χεται. Τότε ὑπεχάλασέ τι μικρὸν τῆς 

ὀφρύος, καὶ ἦν ἐπὶ τῷ γεγονότι δαχνόμιενος" πρὸ τούτου δὲ 

οὐχ οὕτως διέκειτο, ἀλλὰ χαὶ ἀλλοχότοις δόξαις μεγάλα πε- 

οἱ ἑαυτοῦ ἐφαντάζετο, χαὶ μὴ διὰ τὰ ἡμαρτημένα ὑφ᾽ ἡμῶν 

βαρύνεσθαι τὸν θεὸν χαθ᾽ ἡμῶν, ἀλλὰ διὰ τὸ ὀπίσω τοῦ Βρα- 

γᾶ πορευθῆναι καὶ ἀποστασίαν χατὰ τούτου νοσῆσαί τινας, πά- 

σχειν χαχῶς δίκην τίνοντας. Τὸ δὲ δὴ θαυμάζεσθαι ἄξιον, ἔ- 

λεγε παρρησίᾳ, ὡς ὁ τύραννος ᾿Ανδρόνιχος, ὃν οὗτος χχτέλυσς 

τῆς ἀρχῆς, ἐννέα ἔτη ἔμελλεν ἐπιοιῶναι τῇ ἀρχῇ, διὰ δὲ τὰς 

καχὰς ἐκείνου πράξεις, ἐχκόψχι τὰ ὃξ τὸν θεὸν, καὶ προσθεῖ- 

ναι τῇ τούτου ἀρχῇ, καὶ μέλλει χατὰ τούτους τοὺς χρόνους 

αὐτὸς μὴ μέτριος εἶναι, ὡς τῶν καχοποιῶν τοῦ ᾿Ανδρονέκου 

χρόνων [ πρὸς τὴν ἐκείνου ὠμότητα μεθελκόντων αὐτὸν. Ἐπεὶ 

δὲ οἱ ἐξ παρέδραμον ἐνιαυτοὶ, μεθ’ οὺς ἀγαθὰ μέγιστα τοῖς ὑ- 

πηκόοις ἔλεγς διαπράξασθαι, ἔδειξεν, ὡς οὐ τῶν χρόνων, ἀλ- 

λὰ τῆς γνώμης αὐτοῦ τὰ πραττόμενα. 
.. 

Οἱ μέντοι Βλάχοι τῷ ἀξὶ νικᾷν ἐπαιρόμενοι, καὶ πλοῦτον 

(1) Περὶ τοῦ σταυροῦ τοῦ μεγάλου χαὶ ἁγίου βασιλέως Κωνσταν- 

τίνου, ὡς χαὶ οὗτος ἐλήφθη τοῖς Βουλγάροις, ὃν χαὶ εἰσέτι ἔχουσιν 

(Σημ. περιθεωρίου .) 
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χαὶ ὅπλα ἐκ τῶν Ρωμαϊκῶν σκύλων ἐπικτησάμενοι, ἀκατά- 

δχέτοι τὰς ὁρμὰς ἐτύγχανον, χαὶ οὐχέτι ἀγροὺς χαὶ κώμας ἐ- 

ληΐζοντο, ἀλλὰ καὶ πόλεσι προσέδαλλον. Καὶ τὴν μὲν ᾿Αγχία- 
λον ἐξεπόρθησαν, καὶ τὴν Βάρναν δέ: κατὰ δὲ τὴν Τριάδι- 

᾽ 

τζαν ἀφιχόμενηι, τὸ πλεῖστον αὐτῆς μέρος ἠφάνισαν, καὶ τὰ 

Στούμπιον τῶν ἐνοιχούντων ἐχένωσαν" καὶ εἰς τὴν Νίσον ἀ- 

φιγμένοι, οὐχ ὀλίγην λείχν ἀνθρώπων τε καὶ ζώων ἐξήλασαν. 

Μὴ ἔχων δ᾽ ὁ βασιλεὺς τίνι τῶν χαχῶς πασχόντων βοηθήσει 

πρότερον, εἰς ἀρχηγοὺς μερίζει τὴν στρατιὰν. ᾿Αμέλει καὶ τὴν 

Βάρναν ἀνέχτισε, καὶ ἐπύργωσε τὴν ᾿Αγχίαλον, καὶ φρουρὰν 

αὐταῖς ἐγκχτέστησε. Καὶ ἐδόκει μὲν ταῦτα προμηθείας εἶναι 

βασιλικῆς, πλὴν χαὶ αὖθις τὰ τῶν ἐναντίων ἦσαν ἐπιχρατέτερα. 

Φξεισι γοῦν χαὶ αὐτὸς χατὰ τὰς μετοπωρινὰς τροπὰς περὶ τὴν 

Φιλιππούπολιν, καὶ τὴν γυναικωνῖτιν ἐπαγόμενος. Καὶ ὡς ἐνὸν 

ἀνέαστειλε τὰς τῶν Βλάχων χαὶ τῶν Σκυθῶν ἐπιδρομὰς. 
Τοῦ δὲ τῶν Σέρθων ζουπάναυ τὰ Σχόπια χατατρέχοντος, 

ἄπεισι χατ' αὐτοῦ" καὶ ὡς τὰ στρατεύματα χατὰ τὸν ποτα- 

μὸν Μοράθον συνέμιξαν, τρέπονται οἱ βάρθαροι, καὶ, καταδιώ- 

ξεως γεναμένης, οὐκ ὀλίγοι τούτων ἀφανισμῷ ᾿παρεδόθηει ιν ὕ- 

δασί τε καὶ ΩΝ 

Παρελθὼν δὲ τὴν Νίσον, καὶ περὶ τὸν Σάουδον γενόμενος 
“« ΄ὔἕῳ 

ποταυὼὰν, τῷ τῆς Οὐγγρίας ρηγὶ συνέμιξε τῷ Βελᾷ, πενθερῷ 

αὐτοῦ ὄντι ὡς προδεδήλωται" καὶ ἐφ᾽ ἡμέρας ἐκεῖσε τούτῳ 

συνδιατρίψας, αὖθις ὑπέστρεψεν εἰς τὴν Φιλιππούπολιν, κἀχεῖ- 

θεν τὴν μεγαλόπολιν εἴσεισιν ἐχχλίνων τὴν εἰς τὸν Αἷμον 

πάροδον. 
Εἰς δὲ τῶν κατὰ Φιλιππούπολιν χωρῶν χυδέρνησιν στέλ- 

λει τὸν οἰκεῖον ἐξάδελφον Κωνοταντῖνον, ὅν καὶ δοῦκα τοῦ 

στόλου προεχειρίσατο. Ὁ δὲ τὸ θυμοειδὲς παραδεικνύων, οὕτως 

πρὸς ὑπαχοὴν χαὶ δέος τὴν συνοῦσαν αὐτῷ στρατιὰν ἐρρύθμι- 

σεν, ὡς νεύματι μόνῳ καὶ νοήματι αὐτοῦ πείθεσθαι, ᾿Εστραν 
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τήγει οὖν μετὰ τῆς φυσικῆς ἐντρεχείας, εἰ δέ που καὶ ἡ νεό- 

τῆς ἐξέπιπτε τοῦ χαθήχοντος, ἡ τῶν ὑποστρατήγων ἐμπειρία 

ὑπετίθει τὸ δέον. Ἔπτηξαν οὖν αὐτὸν οἱ ἀποστάται Βλάχοι, 

ὡς οὐδ᾽ αὐτὸν τὸν βασιλέα ἐκεῖσε διάγοντα, καὶ πολλάκις ὁ 

“Πέτρος σὺν τῷ ᾿Ασὰν τὰ χατὰ Φιλιππούπολιν καὶ βερόην ἐ- 

πιέναι προθέμενοι, τοῦτον οὐχ ἔλαθον, ἀλλ᾽ εἶχον εὐθὺς τὰς ἐ- 

χείνων χλονοῦντα φάλαγγας" διὸ καὶ οὐδὲ συχνὰς ἐχδρομὰς ἐ- 

ποιοῦντο. ᾿Αλλ᾽ ὁ Κωνσταντῖνος οὗτος ἐπαρθεὶς τοῖς μιχροῖς ἀ- 

γωνίσμασιν, ἤρξατο ὑποποιεῖσθαι τοὺς συνόντας αὐτῷ ἀρχη- 

γοὺς, χάκ τῶν ἐπιχωρίων Στρατιωτῶν ὁπόσους κατὰ γένος 

χαὶ στρατείαν ἐγίνωσχε διαφέροντας. Οὐχοῦν καὶ μικρὰν ρὸ- 

πὴν ἐσχηκὼς, βχτιλεὺς ἀναδείκνυται, χαὶ παραδηλοῖ γράμμασι 

τὰ ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ τῆς ἀδελφῆς ἀνδρὶ, τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ 

τῆς Δύσεως, Βασιλείῳ τῷ Βχτάτζῃ. Τὸν δὲ οὐ μόνον οὐκ ἔ- 

σχὲν ἐπαινοῦντα τὰ τετολμημένα, ἀλλὰ καὶ ὀνειδίζοντα, χαὶ 

ὡς ἀπολούμενον ὅσον οὔπω ἀποδυρόμενον" ὅ καὶ ἐπηχολούθη- 

σεν. ἴΑρας γὰρ ἀπὸ τῆς Φιλιππουπόλεως ἐπὶ σχοπῷ τοῦ κατ᾽ 

Αἰ δριανούπολιν γενέσθαι, καὶ ἄκοντα συμπαραλαθεῖν τὸν γαρμ- 

ὀρὸν τὸν Βατάτζην τοῦ ἔργου συνέριθον, συλλαμθάνεται παρ᾽ 

ὧν εἰς τυραννίδα προήχθη, καὶ καταπροδίδοται βασιλεῖ, εἰς ἀ- 

πολογίαν ἑχυτῶν, τὸ ἀκουσίως ὑποχλιθῆναι τούτῳ, καὶ ὡς οὐκ 

ἀκίνδυνον τὸ ἀντιτείνειν τῷ ἀποστάτῃ προθχλλομένων, ρᾳδίως 
Ν 

τὸ ξίφος γυμνοῦντι χατὰ τῶν μὴ πειθομένων αὐτῷ τὸ δὲ 

πραχθὲν νῦν σημεῖον τῆς πρὸς τὸν βασιλέα ἀκραιφνοῦς πίστε- 

ς. ᾿Επαινέσας οὖν τὸ γεγονὸς, οὐδένα τούτων ἐκ τοῦ προδή- 

λου παρελύπησε, τὸν δὲ Κωνσταντῖνον ἐς τὸ φῶς ἐλυμήνατο. 
ς δῷ “Ὡ Ν , ᾿ ΄ὔ ἐῶ 

Τότε ὁ βασιλεὺς τὴν τῶν χοινῶν διοίκησιν ἐνεχείρισε τῷ 

ἀ πρὸς μητρὸς θείῳ Θεοδώρῳ τῷ Κασταμονίτῃ [. Ἦν δ᾽ οὗτος 
ι . 7 ᾽ ε ᾿ ’ “᾿ περὶ τὰς δημοσίους εἰσφορὰς δεξιώτατος, καὶ λόγων σοφῶν μέ- 

τοχος, ὅν καὶ λογοθέτην τῶν σεχρέτων προθαλλόμενος ἤγετο 

ὑπ αὐτοῦ καθάπερ βασιλευόμενος " οὐκοῦν πᾶν ὅπερ παρ αὐ- 
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2 ᾽ τοῦ ἐπετάττετο, τοῦτο ὡς ὑπηρέτης ἐπλήρου. Νοσῶν δὲ τὰ 

ἄρθρα τῶν ποδῶν ὁ Κασταμονίτης, βασταζόινιενος πρὸς τὸν κρα- 

τοῦντα εἰσήγετο καὶ ἐξήγετο" οἱ δὲ λαοὶ χχαὶ τὸ τῆς πολι- 

τείας πλήρωμα, καὶ ὅσοι τῷ βασιλεῖ κατὰ γένος συνήπτοντο, 

εἵποντο ἐχεῖνον προπέυποντες" οὐ γὰρ ἣν τι τῶν γινομένων 

ἄνευ γνώμης ἐκείνου γινόμενον, ἀλλ᾽ οὐδέ τις τῶν ἐν ὑπερο- 

χαῖς συμμετεῖχε καθέδρας αὐτῷ παρίσταντο δὲ πάντες δου- 

λοπρεπῶς. Προϊὼν δὲ καὶ φάλαρα ὀξυθσαφῇ ἐνέδωκεν ἔχειν, τοῦ 

ἱεροῦ ὄντι πρότερον καταλόγου, καὶ ἐφεστρίδα τοιαύτην, καὶ 

διὰ βαφῆς ὁμοίας ὑποσημαίνεσθαι τοὺς τόμους τῶν δημοσίων 

λόγων, καὶ τὰ αὐτοῦ γράμματα. ᾿Αλλὰ νόσος τις ἐπέθετο 

τούτῳ τὰ ἄρθρχ τοῦ σώματος ἀναμοχλεύουσα, ἥτις χαὶ τῷ 

λογιστιχῷ συνεπέθετο: ἦγε δὲ τότε πεντεχαιδεχάτην ὁ αὖ- 

γουστος, χαὶ ὁ Κασταμονίτης διὰ τῆς ἀγορᾶς τῇ μονῇ Παν- 

τανάσσης ἐπεφοίτησε τὴν ἑορτὴν τελέσων τῆς Θεομήτορος, ὅτε 

χαὶ πρῶτα ἀκούσας δεσπότην καὶ βασιλέα, ( ἐπεὶ καὶ τοῦτο 

ἄδεια ἦν ἐπιλέγειν τοῖς κόλαξιν), ἔδοξε τῶν συνελθόντων τι- 

σὶν εἰς ἐπιληψίχν ἀποκλῖναι διὰ τὸ καινότερον τοῦ ἀχούσμα- 

τος, ἀλλὰ καί τις τῶν τοῦ βήλου χριτῶν παρεστὼς ἐδέσμει τὰς 

γαστροχνημίδας ἐχείνου, ἐπισχήσειν τὴν ὕλην πειρώμενος. Βρα- 

χὺ δὲ χαὶ ὅσον ἡδύτερον τὴν ἡμέραν ὑπολογίσχσθαι τῆς νόσου 

ἀνανεύσας, πάλιν ἐμπέπτωχεν εἰς αὐτὴν, καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἀπέ- 

τισε τὸ χρεών. 

Τοῦ δὲ Κασταμονίτου τελευτήσαντος, διαδέχεται; τὴν βα- 

σιλικὴν εὔνοιαν νεανίσχος τις᾿ χαὶ τούτου τὸν βίον ἀπολιπόν- 

τος, παιδίον μικρὸν τὴν τῶν κοινῶν διοίκησιν ἀναζώννυται, ὅς 

οὐ τὸν κρατοῦντα μόνον ἦγε καὶ περιέφερεν, ἀλλὰχ χχὶ ὅσχ 

τῶν στρατιωτικῶν εἰσι χαταλόγων " ἐχεῖνα γὰρ τῷ αὐτοκράτορι 

θελητὰ, ὅσα οὗτος ἐπέκρινεν. 

Ἐφ᾽ ὅσον δὲ χρόνον τῇ Κωνσταντινουπόλει ἐνεδήμει ὁ βα- 

σιλεὺς οὗτος, ὡς ἐκ πολλῶν ὀλίγα εἰπεῖν ταῦτα ἦσαν τούτῳ 
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πραττόμενα. Ἐτρύφα καθ’ ἡμέραν λαμπρῶς, συθαριτιχὴν πα- 

ρατιθέμενος τράπεζαν, χαὶ λουτροῖς ἐχρῆτο τῆς ἑόδομάδος τρὶς, 

ὑύροις καὶ εὐωδίχις ἁπάσαις περιαντλούμενος, καὶ ὡς ὁμοίωμα 

γαοῦ ἑχυτὸν ἐχόσμει, μὴ δὶς τὸν αὐτὸν χιτῶνα ἀμφιεννύμιενος, 
ὡς ἐχ παστοῦ νυμφίος καθ’ ἑκάστην τῶν ἀναχτόρων ἐχπορξυό- 

δνος, εὐτραπελίχις χαίρων, παρασίτοις χαὶ ἀοιδοῖς χαὶ γελω- 

τοποιοῖς ἀνεῳγμένα ἔχων ἀεὶ τὰ βασίλειχ, τοῖς δὲ τοιούτοις 

κῶμος συνέζευχται πάροινος καὶ ἡ χατὰ τὰ: χοίτας ἀσέλγεια. 

Εἴρηκέ ποτε ἐπὶ δείπνου « φέρετέ μοι ἅλας », χαὶ ὁ χαριέ- 

στατος τῶν ἐχείνῳ μίμων « γνωσόμεθα πρώτως, εἶπε, ταύτας, 

ὦ βασιλεῦ, εἶθ᾽ οὕτως ἄλλας κέλευσον 3 εἰσενεχθῆναι ». Μετα- 

διώκων δὲ τὰ τῶν χωρίων εὖ ἔχοντα χαὶ ὥρας χαὶ θέσεως, ἐκ 

διαλειμμάτων εἰς τὴν μεγαλόπολιν ἐπανήρχετο. 

Ὑπὲρ δὲ πᾶν ἕτερον τὰς τῶν μεγίστων οἰκημάτων ἀνεγέρ- 

σεῖς ἔργον ἐτίθετο. ᾿Εντὸς οὖν τῶν βασιλείων ἀμφοτέρων λου- 

τρὰ χαὶ διαιτήσεις ἐδείματο, καὶ χατὰ τὴν Προποντίδα δόμους 

ἀνήγειρς, χαὶ νησίδια τὴν θάλχσσαν ἀπογαιώσας εἰργάσατο" 

προθέμενος δὲ πύργον χτίσαι χατὰ τὸ ἐν Βλαχέρναις παλάτιον, 

ναοὺς χατηδάφισε, καὶ πλείστους τῶν χατὰ τὴν βυσιλίδα πό- 

λιν περιφανῶν οἴχων ἔθετο εἰς ἐρήμωσιν" καὶ τὴν λαμπροτά- 

τὴν τοῦ Γενιχοῦ οἰχοδομὴν ἐκ θεμελίων χατέστρεψε, χαὶ τὸν 

οἶκον τῶν Μαγγάνων, μήτε τὸ χάλλος αὐτοῦ λογισάμενος, μιή- 

τε τὸν Τροπαιοφόρον αἰδεσθεὶς Χριστοῦ μάρτυρα ᾧ ὁ οἶκος ἀν- 

ἐχειτο. ᾿Ανανεῶσαι δὲ βουληθεὶς τὸν ἐν τῷ ᾿Ανάπλῳ τοῦ ᾿Αρ- 

χαγγέλου ναὸν, εἴ τι τῶν μαρμάρων κάλλιστον ἐν τοῖς βχσι- 

λείοις χἄν ἐν τῷ ἐδάφει ὑπέκειτο, χἄν τοὺς τοίχους ἐκάλλυνεν, 

ἐχεῖσε μετήνεγχεν. ᾿Αλλὰ καὶ τὰ τοῦ ᾿Αογιστρατήγου ἐχτυ- 
Ἀ Ὁ 

4' πώματα διὰ χρωμάτων καὶ ψηφίδων [ χειρὸς τῶν ἀρχαίων τι- 

γὸς ἔργα θαυμάσια ὅπου ἄν ἔμαθεν εἶναι, χχτὰ τὸ αὐτὸ συνή- Υ . " . 
θροισε τέμενος" καὶ ἐκ Μονεμθασίας τὸν ἐπὶ σταυροῦ ἑλκόμε- 

γον Χριστὸν, ἔργον ἀξιάγαστον χαὶ τὴν τέχνην καὶ τὴν χάριν, 
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αὐτόθι ὡς ἠδύνατο σπεύσας ἐχόμισε, καὶ τὰς χαλκᾶς πύλας 

αἵ πρῴην μὲν ἦσαν περὶ τὴν τοῦ παλατίου εἴσοδον, ὕστερον 

δὲ περὶ τὴν εἱρχτὴν, ἥ Χαλχῇ ἐξ αὐτῶν ὀνομάζεται, χαὶ τὸν 

περιώνυμον ναὸν, ὅς Νέχ ἐπικέκληται, παντὸς θείου ἐπίπλου 

καὶ ἱεροῦ σκεύους ἐψίλωσε " χαὶ ἐνηδρύνετο προσένεξιν οἰόμιε- 

νος τὴν ἀφαίρεσιν, οὐδὲ τὸν θεὸν χολᾷν νομίζων, εἰ οὗτος μὲν 

ὁ νεὼς τῆς πρώτης λαμπρότητος στερίσχεται ἀχρειούμενος, ἕ- 

τερος δὲ ἐγκαινίζεται, χαὶ ἀλλοτρίῳ κόσμῳ ἐναγλαΐζεται. 

Τὸ δὲ τῆς τόλμης πλέον, ἐχοένου τὰ ἱερὰ σχεύη, καὶ τῶν 

ναῶν ἀποσπῶν, τῇ ἑαυτοῦ τραπέζῃ προσέφερε" χαὶ τὰ ἐν τά- 

φοις τῶν βασιλέων χυπελλοειδῆ ἀναθήματα ἐκ χρυσίου καὶ λί- 

θων ἐσχευασμένα, κατὰ πότον οὗτος ἐχρῆτο, καὶ ἕτερα ἔργα, 

οἷς ἱεοεῖς καὶ Λευΐται τὰ θεῖα μετιόντες μυστήρια ἀπενίπτοντο, 

ἀφῃρεῖτο, χαὶ ἀπὸ τιμίων σταυρῶν καὶ βιολίων Εὐαγγελίων 

χόσμους πολυτελεῖς νοσφιζόμενος͵, περιδέραια χαὶ στρεπτοὺς 

ἐτίθετο ἐξ αὐτῶν. Πρὸς δὲ τοὺς λέγοντας αὐτῷ μὴ συμφέρειν 

ταῦτα γινόμενα βασιλεῖ εὐσεθεῖ ὄντι, καὶ ἱεροσυλίαν τὸ ἔργον 

ἀποχαλοῦντας, παρωξύνετο, πάντα ἐξεῖναι ποιεῖν βασιλεῦσε.. 

διατεινόμενος, τὸν ἐν βασιλεῦσιν ᾿Ισαπόστολον Κωνσταντῖνον πα- 

ράγων, ὡς τὸν μὲν τῶν δεσποτιχῶν ὕλων (γρ. ἥλων) ἐπὲ τοῦ 

χαλινοῦ τοῦ ἵππου αὐτοῦ ἔθετο, τὸν δὲ τῇ χκόρυθι, ἀγνοῶν, ὅτι 

δύναμιν θειοτέραν τὸν τοῦ σταυροῦ λόγον δειχνὺς τοῖς Ἕλλη- 

σιν ὁ ἀρχηγὸς τῆς πίστεως ἄναξ τοῦτο πεποίηκεν. 

Οὗτος ὁ βασιλεὺς χαὶ τὸ νόμισμα ἀδόκιμον κατειργάσατο 

χιοδηλεύσας αὐτό. Ναοῖς δὲ χαὶ τεμένεσι καὶ εὐκτηρίοις οἴκοις 

χαὶ φροντιστηρίοις ἱεροῖς ὡς οὐ πολλοὶ τὸ φιλότιμον ἐπεδεί- 

ξατο" τοὺς γὰο χρόνῳ χαμόντας ἀνώρθωσςε, καὶ τοῖς ἐχ ψη- 

φίδων καὶ χρωμάτων ὡραϊσμοῖς χατεχόσμησε. Πρὸς δὲ τὴν 

Θεομήτορα τοσαύτην ἔτρεφε πίστιν, ὡς ἐχκεχῦσθαι τὴν ψυχὴν 

ταῖς εἰκόσιν αὐτῆς, χαὶ διὰ τοῦτο πλείστας χρυσίῳ καὶ λίθοις 

τιμίοις χατακοσμήσας ἀνέθηκε ναοῖς εἰς προσκύνησιν. Καὶ τὴν 
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ἐν τῷ λιμένι τῶν Σοφιανῶν οἰχίαν τοῦ Σεθαστοχράτορος εἰς 

πανδοχεῖον μετασχευάσας ἀνδρῶν ἑκατὸν, τράπεζαν χαὶ κλίνας 

ἀνέθετο, καὶ ἱπποζυγίων τοσούτων ἱππῶνας, καὶ εἱστιῶντο καθ᾽ 

ἑκάστην οἱ παραθάλλοντες ἀδοτί. Μετέύαλε δὲ εἰς νοσοχομιεῖον 

χαὶ τοὺς βασιλικοὺς δόμους οὕς κατὰ τὸν νεὼν τῶν Τεσσα- 

ράχκοντα μαρτύρων ὁ τύραννος ᾿Ανδρόνιχος ἤγειρεν. “Ἔτι δὲ χαὶ 

τοῦ μεγάλου Δρουγγαρίου οἶκον ἐκ τοῦ δεσπόζοντος ὠνησάμε- 
νος, ὁμοίως καὶ τοῦτον εἰς ἀνάπαυσιν τῶν ἀσθενούντων ἀπέτα- 

ξε, μηδενὸς φεισάμενος τῶν ὅσα πρὸς ρῶσιν αὐτοῖς. Καὶ ὑπὸ 

πυρὸς πολλοὺς τῶν Πολιτῶν ἐς δόμους ζημιωθέντας, παρεκά- 

λεσε, καὶ βασιλεύσας, πέντε χεντηνάρια χρυσίου τοῖς Πολίταις 

διένειμε πολλάς τε χηρείαν παθούσας δὲ εὐποιΐας ἀνεκτᾶτο, 

χαὶ παρθένοις τὰ πρὸς γάμον ἐπιτήδεια ἐχορήγει. Οὐ μόνον δὲ 

χαθ᾽ ἕνα χαὶ χατ᾽ οἴχους χαὶ συγγενείας φιλοδωρίας παρεῖχεν, 

ἀλλὰ καὶ πόλεις ὅλας ἔστιν ὅτε εὐηργέτει ταῖς τῶν φόρων ἀ- 

νέσεσι. Κατάφορος δὲ ὧν εἰς θυμὸν, οὐδὲ τοῦ συμπαθεῖν ἀπείχε- 

το, ἀλλὰ τῇ ὀργῇ σύνδρομον πολλάκις ἐπέφερε τὴν συμπάθειαν. 

Ὅ δὲ τοῦτον χαὶ μετὰ τὴν τῆς ἀρχῆς ἀπόθεσιν ἀγαπώ- 

μενον ἔθετο, τοῦτο ἐρεῖν ἄξιον: μὴ φέρων τὰς μετὰ Σκυθῶν 

τῶν βλάχων ἐπιδρομὰς, πληττόμενος δὲ καὶ τῷ τὸν Γίδον 

Αἰλέξιον ( ὅς ἡγεῖτο τῶν ἑῴων ταγμάτων ), καὶ τὸν Βατάτζην 
Βασίλειον ( τῶν ἑσπερίων δὲ στρατιωτῶν οὗτος ἦρχε), συμπλα- 

χέντας τοῖς πολεμίοις ἐγγὺς τῆς ᾿Αρκαδιουπόλεως, τὸν μὲν Γίδον 

ἀκόσμως φυγεῖν ἀπολέσαντα τὸ χρεῖττον τῆς στρατιᾶς, τὸν δὲ 

συνδιαφθαρῆνχι ταῖς ὑπ᾽ αὐτὸν τάξεσιν, ἔγνω χαὶ πάλιν δὲ ἑ-. 

Ἰ0ὅ αυτοῦ κατὰ τῶν ἀντιπάλων ἐλθεῖν. [ Συλλογαὶ οὖν Ρωμαϊκῶν 

στρατευμάτων ἐγίνοντο, καὶ μισθοφορικὸν συνήγετο, καὶ πρὸς 

τὸν πενθερὸν αὐτοῦ πέμψας, τὸν ρῆγα Οὐγγρίας, δὲ ἐπικούρων 

τεῖτο βοήθειαν: ὁ δὲ ἀσμένως ἐπένευσε, καὶ διὰ τῆς Βιδύ- 

νης ἱκανοὺς ἐχπέμψας συνέθετο" ἀποχρῶσαν οὖν τὴν συλλογὴν 
ε - ᾿ , "Ῥ 4 Α ’ 

τῶν ὁπλιτῶν ἐργασάμενος, ἔξεισι κατὰ τὸν μάρτιον τῆς βα- 
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σιλίδος τῶν πόλεων, κατὰ τῶν βαρδάρων στηρίξας τὸ πρόσω" 

πον, ὅρον τῆς ἐπανχστροφῆς θέμενος τὸ πέρας τῶν ἔργων ὧν 

χάριν κατὰ τῶν ἀποστατῶν ἐπορεύετο, Οὕτω μὲν οἱ ὀφθάλ- 

μοὶ τοῦ αὐτοχράτορος ἐπὶ τοὺς παραπιχραίνοντας ἔόολεπον Βλά- 

χους" ὃ δὲ τοῦτον χαθχιρήσων τῆς ἀρχῆς ἐγγὺς ὧν παρεθλέ- 

πετο. Ἐπιδουλεύειν γὰρ τῇ αὐτοῦ ἀρχῇ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ 

Αὐἰλέξιον παρὰ πλείστων ἀχούων, ὡς λῆρον ἀπεπέμπετο τὰ λε- 

γόμενα, δριμὺς ὧν τοῖς ταῦτα λέγουσιν, ὡς τὴν εἰς τὸν χα- 

σίγνητον στοργὴν διαφθονουμένοις, ὅν μόνον ἀπὸ πάντων ὁ λω- 

βητὴρ ᾿Ανδρόνικος ἀσινῆ εἴασεν. : 

᾿Αφιγμένος τοίνυν εἰς Ραιδεστὸν, ἐκεῖ τὴν Κυριώνυμον ἐχ- 

τελεὶ τῆς ἀναστάσεως ἑορτὴν, ἔνθχ χαὶ τῷ Βαχσιλακίῳ συγγί- 

γνεται" ἦν δ᾽ οὗτος ἀλλότροπόν τινα βίοτον μετιὼν, δόξαν τε 

ἔχων προὐδλέπειν χαὶ προλέγειν τὰ ἔμπροσθεν" ὅθεν χαὶ τὰ 

πλήθη πρὸς τοῦτον συνέρῥεον “ σαφὲς δὲ οὐδὲν οὗτος πεοὶ τῶν 

ἐσομένων ἐφθέγγετο. Ἐδόχει οὖν ὁ ἀνὴῤ οὗτος τοῖς πολλοῖς 

προσημαίνων τὰ συμθησόμενα ὡς προφήτης, τοῖς δ᾽ εἰς νοῦν 

βάπτουσι, περίεργον, καὶ ληρῶδες γερόντιον" εἰσι δ᾽ οὗὁἩ τινες καὶ 

πνεύματι Πύθωνος ἔλεγον χάτοχον. Τότε γοῦν ἐπιστάντι τῷ 

βασιλεῖ, οὔτε ἀξίως προσέσχεν, οὔτε τὴν ἀπόχρισιν πρὸς τὴν 

προσχγορείαν ἔθετο, ἅτις ἦν « Χαίροις, ὦ πάτερ Βασιλάχιε "» 

ἀλλ οὐδὲ σιωπῇ κατησπάσατο, χατανεύσας τὴν κεφαλὴν, ἀλ- 

λ᾽ ὧδε χἀχεῖσε μεταφερόμενος, ἐκαχολόγει τοὺς προσιόντας, μηδ᾽ 

αὐτοῦ τοῦ χρατοῦντος φειδόμενος, Μόλις δὲ τῶν ἀτάκτων λή- 
ξας κινήσεων, ἀχρειοῖ διὰ τῆς ράθδου ἥν ἔφερες τὴν εἰκόνχ τοῦ 

βασιλέως ( ἥτις ἦν κατὰ τὸ εἰς εὐχὴν αὐτῷ οἴκημα ἀποτεταγ- 

μένον χρώμασι ἐπὶ τοίχου ἐστηλωμένη ), τοὺς ὀφθαλμοὺς λω- 

ὀησάμενος. Ἤθελε δὲ καὶ τὸν τῇ χεφαλῇ πῖλον ἀφελέσθαι τοῦ 

βασιλέως. Ταῦτα μὲν ὁ Βασιλάκιος ἔπραξεν. “Ὁ δὲ αὐτοχρά- 

τῶρ ἀφροσύνην τοῦ ἀνδρὸς καταγνοὺς, ἐχεῖθεν μεθίσταται τὰς 

σὶ δὲ οὐκ εἰς καλὺν ἀφορᾶν τὰ πραχθέντα ἔδοξεν. 
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Ὡς δ᾽ εἰς τὰ Κύψελα ὁ χρατῶν ἐγεγόνει, τὰ μὲν τῶν στρα- 

τευμάτων εἰς τάξεις συνέταττε, τὰ δὲ χαραδοχῶν προσέμενεν 

ἀφικέσθαι. Τῶν δ᾽ εὐγενῶν συχνοὶ τὰς μεταθολὰς τῶν πραγ- 

μάτων ὡς συμιφερούσας αὐτοῖς κατανοήσαντες, τὰ ἐν τῇ ψυ- 

χῇ τούτων εἰς φῶς ἐξήνεγχαν. Τοίνυν ὁ μὲν αὐτοχράτωρ εἰς 

χυνηγέσιον ἀπιὼν, μετεπέμπετο καὶ τὸν ἀδελφὸν ᾿Αλέξιον " ὁ 

δὲ τὴν φλέδα τεμεῖν χρήζειν φάμενος, οὐ συνεξῆλθε τῷ βα- 

σιλεῖ, ΓΕξεισιν οὖν καὶ τῆς προκειμένης ἔχεται. Οἱ δὲ τῆς ἐ- 

ταιρείας ᾿Αλεξίου, ὡς εἶδον τὸν βχσοιλέα ὡσεὶ τρεῖς σταδίους 

προϊόντα, συναρπάζουσι τὸν ᾿Αλέξιον, καὶ εἰς τὴν βασίλειον 

σχηνὴν εἰσαγαγόντες ἀνηγόρευσαν αὐτοχράτορα᾽ προσχωρεῖ δὲ 

αὐτίκα τούτῳ χαὶ ἅπαν τὸ στρατιωτικὸν, καὶ ὁπόσον ᾿Ισαακίῳ 

θεραπευτιχὸν καὶ οἰκίδιον, καὶ ὅσοι εἰς βουλῆς ἀξίωμα ἤρθησαν. 

ὋὉ δὲ ᾿Ισχάκιος τὰς ἀσήμους φωνὰς ἐνωτισάμιενος, εἶτα 

χαὶ χατὰ τὴν βασιλικὴν αὐλὴν τὴν τῶν πολλῶν θεασάμενος 

συνδρομὴν, καὶ τὴν ἀνάρρησιν τοῦ ἀδελφοῦ ἐνηχούμενος καὶ 

ἀγγέλους τῶν τολμωμένων ἰδὼν, ἔστη τοῦ δρόμου, χαὶ τὸ τοῦ 

σταυροῦ σημεῖον ἑαυτῷ ἐγχαράξας, «ἵλεως εἴης, Χριστὲ βα- 

σιλεῦ» ἀνεθόησεν ἐξενεγκὼν δὲ καὶ ὃ εἶχεν ἐγκόλπιον τὴν Θεο- 

μήτορα εἰχονίζον, πυκνὰ τοῦτο περιεπτύσσετο, τὰ μὲν ἀνθο- 

μολογούμιενος, τὰ δὲ καὶ ἐξιλεούμινος. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ τοὺς συλ- 

λαθεῖν αὐτὸν μέλλοντας ἑώρα πρὸς τὴν αὐτοῦ κατάσχεσιν σπεύ- 
δοντας, φεύγειν ἤρξατο, χαὶ τὸν ποταμὸν ὅς Μαρίτζα καλεῖ- 

ται ἐπικινδύνως διαδὰς, εἴχετο τῆς ὁδοῦ" ἀφιγμένος δὲ χατὰ 

Στάγειραν ( ὅτις Μάχρη χατονομάζεται) συλλαμθάνεται χαὶ 
" τω » νῶν ἢ τ . ᾿ ᾽ , 

χαταπροδίδοται τοῖς ἐπιὸδιώχουσι, χαὶ χατὰ τὴν ἐν Βηήρᾳ μο- 
Ἁ » 

νὴν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξορύττεται. Καὶ τὸν μὲν εἶχε, μετὰ τὸ 

πάθος ἐφ᾽ ἡμέρας μὴ προσενεγχάμενον σῖτα, τῶν βασιλείων ἔν- 

δοθι χάθειρξις, καὶ αὖθις τὰ κατὰ τὸν Διπλοῦν Κίονα ἐνδιαι- 

[05᾽ τήματα [4 τὸν δ᾽ ἀδελφὸν ἡ βασιλεία μετὰ εἰῤηναίας καὶ ἀστα- 

Ἷ 

, “ , 

σιάστου τῆς καταστασξως. 
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Ἧρξε δὲ Ῥωμαίων Ἰσαάκιος ἐνιαυτοὺς ἐννέα σὺν μηδὶν ἔἑ- 
πτὰ, οὔπω τεσσαράκοντα ἔτη ἔχων ἀπὸ γεννήσεως, ὅτε καθῇ- 

ρητο τῆς ἀρχῆς. Οὕτω μὲν ὁ Ἰσαάκιος τῆς ἀρχῆς καταστρέ- 

φεται, οὐ γνώμῃ τοῦ αὐταδέλφου, ὥσπερ ἐλέγετο, ἀλλὰ βίᾳ 

καὶ συνδρομῇ τοῦ στρατεύματος, ξίφη κατ᾽ αὐτοῦ σπασαμένων 
χαὶ διαπειλησαμένων θάνατον, εἰ μὴ τὴν ἀρχὴν καταδέξεται, 

Βασιλεύσας δὲ οὐχ εὐθὺς εἰς τὴν μεγαλόπολιν ἔῤχεται, ἀλ- 

λὰ τοῖς χατὰ Δύτιν προσέχει χαχῶς πάσχουσιν ὑπὸ τοῦ ᾿Α- 

σὰν χαὶ τοῦ Πέτρου. Τῇ γυναικὶ δὲ δῆλον θέμενος τὸ συμ.- 

βὰν, πρὸς ὁρμὴν εἶχε μίαν τὸ τῆς πολιτείας πλήρωμα καὶ τὸ 

τῆς συγχλήτου μέρος ἀνευφημοῦντας αὐτόν. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ πρὸς 

τὸ Μέγιστον ἀρχεῖον ἡ δούκαινα Εὐφροσύνη ἄρασα ἤλαυνε, τό- 

τε τινὲς τῶν βαναύσων φιλοτάραγοι, φατρίαν χροτήσαντες, τί» 

νὰ Κοντοστέφανον ᾿Αλέξιον ἀναγορεύουσιν αὐτοκράτορα, ἄστρο- 

θεάμονα, πάλαι τῇ ἀρχῇ ἐνεδρεύοντα. Τῆς δὲ βασιλίδος Εὐ- 

φροσύνης καὶ οὕτω τὸ Μέγα παλάτιον εἰσιούσης, τινὸς τῶν ἐκ 

γένους κρείττονος ἐχείνῃ ἐφοπομένων, κατὰ τοῦ Κοντοστεφά- 

νου ὥρμησαν, καὶ αὐτίκα τῶν περὶ αὐτὸν διασκεδασθέντων, 

αὐτὸς συλληφθεὶς τῇ φρουρᾷ παραδίδοται " χαὶ τὸ τῆς ἐχχλη- 

σίας δὲ πλήρωμα τὸν Κομνηνὸν ᾿Αλέξιον βασιλέα εὐφήμισαν, 

χαὶ οὐδεὶς ἦν ἀμφιγνωμῶν ἐκ τούτου, ἀλλὰ πάντες τὸ Μέγα 

καταλαμθάνοντες ἀρχεῖον τῇ δουκαίνῃ Εὐφροσύνῃ ὡς βασιλίδι 

τὴν προσχύνησιν ἀπεδίδοσαν. 

Μεθ᾿ ἡμέρας δέ τινας χαταλαμόάνει τὴν μεγαλόπολιν καὶ 

αὐτὸς, οὐ πᾶσιν ἀσπασίως: διὰ τὸ συμθὰν ἐς τὸν ἀδελφόν, 

Εὐλθὼν δὲ καὶ εἰς τὴν Μεγάλην ἐχχλησίαν, χαὶ τὸ τῆς αὐτο- 

χρατορίας περιθέμενος στέφος, ἔξεισιν ἐκεῖθεν ἐπιθησόμενος τοῦ 

ὀχήματος" προσάγεται οὖν ὁ ἵππος παρὰ τοῦ πρωτοστράτο- 

ρος ὁ δὲ ἀπεσείετο τὸν ἐπιθάτην μετὰ πολλὰ οὖν περιποπ- 

πίσματα, ὁ μὲν βασιλοὺς ἐπ᾽ αὐτὸν ἀνεπήδησε, καὶ ἐπελάθετο 

τῶν ἡνίων, ὁ δὲ ὥσπερ ἠπατημένος ἠτάκτει “τοῦ προτέρου 
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σλέον, χαὶ τοὺς πόδας ἀνίστη, καὶ οὐκ ἐπαύσατο ἀταχτῶν, ἕω: 

τοῦ καταπεσεῖν ἐπὶ γῆν τὸν ἐπὶ τῆς χεφχλῆς τοῦ βασιλέως 

στέφανον, Ἵππου τοίνυν ἑτέρου προσενεχθέντος, ἐπέδη καὶ ἐ- 

πόμπευσεν οὐ μεθ᾽ ὑγιοῦς τοῦ στεφάνου: ὡς γὰρ πέπτωχε, 

συνεθραύσθησαν τούτου μέρη τινά. Συνεπόμπευον δὲ τῷ βα- 
σιλεῖ τῷδε καὶ οἱ ἐπὶ θυγατράσι δύο γαμώόροὶ, ὅ τε Κοντο- 

στέφανος ᾿Ανδρόνιχος καὶ ὁ Κομνηνὸς Ἰσαάκιος, καὶ ὁ πρὸς μὴ- 
τρὸς θεῖος Ἰωάννης ὁ Δούχας, ᾧ χαὶ συνέῤη τι τότε τοιοῦτον" 

μὴ γάρ τινος διχταράξαντος τὴν ἡμίονον, ἥτις αὐτῷ ὄχημα, 

τὸν σεθαστοχρατοριχὸν ἀπεθάλετο στέφανον, ἐχκ τῆς χεφαλῆς 

χαταπεσόντα εἰς ἔδαφος" πρὸς ὃ οἱ μὲν θεώμενοι ἐξεθόησαν, 

ἐψιλωμένον τὴν κεφχλὴν τριχῶν ὡς φαλαχρὸν κατιδόντες" ὁ 

δὲ πράως τὴν ἐπ᾽ αὐτῷ τῶν πολλῶν διάχυσιν ἔφερεν. 
ἘΕἘνδιατρίψας δὲ τοῖς ἀρχείοις ὁ βασιλεὺς, καὶ πολλοὺς δω- 

θεαῖς χαθηδύνας, διαπεραιοῦται εἰς τὴν ᾿Ανατολὴν " ἤχουσε γὰρ 

ὡς ᾿Αλέξιός τις ἐχ Κιλικίας τῷ τοῦ βασιλέως ᾿Αλεξίου, ὃν ὁ 

Μανουὴλ ἐγέννησεν, ἑχυτῷ περιθέμενος ὄνομα, τῷ τῆς ᾿Αγκύ- 

ρᾶς σατράπῃ Πέρσῃ προσῆλθε, καὶ προσδεχθεὶς, δέχεται δύνα- 

μιν Ῥωμαίοις ἀντιχαθίστασθαι. ᾿Αφικόμενος οὖν παρὰ τὰ Με- 

λάγγεια, χαὶ βατιλεὺς αὐτοχράτωρ παρὰ τῶν ἐκεῖ πολιχνίων 

εὐφημιηθεὶς, ἐπανέζευξεν εἰς τὴν μεγαλόπολιν, πυρὶ παραδοὺς 

τινὰ τῶν φρουρίων χαὶ ὅσα τῷ ἀποστάτῃ προσῆλθον, ὃς χαὲ 

μιχρὸν ἀποσφάττεται. 

Ἕτερον δέ τι ἐπανεφύη καχόν. Ὁ Κομνηνὸς ᾿Ισαάχιος, ὃς 

ἐτυράννει τῆς Κύπρου καὶ πρὸς τοῦ ρηγὸς Ἰγγλινίας χαθῃ- 

βέθη, χαὶ τεθνάναι ἐλέγετο, οὗτος ἀπαλλαγεὶς δεσμῶν καὶ 

φρουρᾶς τῆς Λατινικῆς, τῷ τῶν Ἰχονιέων σουλτάνῳ τῷ Καῖσ- 

χοσρόῃ προσέρχεται, καὶ ξενίας τυχὼν, τὸν τῆς τυραννίδος ἔ- 

ρωτα, ὃν ἐκ παλαιοῦ εἶχεν, ἀνέφλεγεν. ᾿Ανεχαλεῖτο μὲν οὖν 

τὸς τοῦ βασιλέως, τῆς βασιλίδος Εὐφροσύνης ἐναγούσης αὐτὸν 

δὲ ἣν εἶχε πρὸς ἐκεῖνον συγγενείας ἐγγύτητα " ὁ δὲ ἀπεδυσ- 
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πέτει χαὶ πρὸς μόνην τὴν τῶν ἐπιστελλομένων ἀχρόασιν, βα- 

σιλεύειν, οὐ βασιλεύεσθαι λέγων εἰδέναι. Γράμματα τοίνυν πυ- 

χκνὰ διεπέμπετο πρὸς τοὺς ἐν ᾿Ασίᾳ πρωτεύοντας [, πολλὰ χκαὶφ' 

μέγιστα ὑπισχνούμενος, εἰ τοῦ τῆς βασιλείας ὀνόματος ἐπιτεύ- 

ξεται" ἀλλ᾽ οὔτε ὁ σουλτάνος αὐτῷ προσέσχηκεν ὥσπερ ἠδού- 

λετὸ (ἤθελε δὲ αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν Περσάρχην μετ᾽ αὐτοῦ στρα- 

τεῦσαι κατὰ Ρωμαίων, οὔτε οἷς προσέγραφεν ὅλως αὐτοῦ ἐπε- 

στράφησαν. ᾿Αλλ ὦ τῶν τοῦ θεοῦ χριμάτων! μετὰ μιχρὸν ἀ- 

πέρρηξε καὶ αὐτὸς τὴν ψυχὴν, καὶ τοῖς λοιποῖς προσετέθη τυ- 

ράννοις, οὃς χεὶρ Κυρίου ἠφάνισεν. τ 

Ὁ δὲ βασιλεὺ; πλείω τῶν Δυτικῶν χωρῶν φροντίδα τιθέ- 

μενος, μετὰ πλείστης στρατιᾶς τὸν ᾿Ασπιέτην ᾿Αλέξιον ἐξα- 

πέστειλεν" οὐχ ὡς ἔδει δὲ χαὶ οὗτος τὸν πόλεμον συγχροτή- 

σας, ὑπὸ τῶν Βλάχων ἁλίσχεται. Καὶ πάλιν ὁ βασιλεὺς τὸν 

ἑαυτοῦ γαμορὸν Ἰσαάκιον τὸν σεθαστοχράτορα μετὰ μείζονος 

στρατεύματος ἔπεμψε" πλὴν χαὶ οὗτος νέος ὦν, καὶ κατορθώ- 

ματι ἐπαρθεὶς, μὴ προεξετάσας τὴν τῶν πολεμίων δύναμιν, 

συνάπτει μάχην, καὶ ὁ ᾿Ασὰν εἰς λόχους τὸν οἰκεῖον στρατὸν 

χαταμερισάμενος, τροποῦται τὸν Ἰσαάκιον, ἱκανῶς μὲν ἀγῶωνι- 

σάμενον, ὑπὸ δὲ Σκύθου τινὸς χειρωθέντα. 

Τότε τις τῶν δορυαλώτων Ρωμαίων ἱερεὺς ἐδεῖτο τοῦ ᾿Α- 

σὰν ἀνεθῆναι, ὡς ἴδρις τῆς τῶν Βλάχων φωνῆς" ὁ δὲ εἴρηκε, 

μηδέποτε θελῆσαι Ρωμαίους ἐλευθεροῦν, ἀλλὰ θανατοῦν. Πρὸς 

ὃ τὸν ἱερέα μετὰ δαχρύων στενάξαντα ἀνθυπενεγχεῖν, ἀνθ᾽ ὧν 

οὐκ ἐμνήσατο ποιῆσαι ἔλεος μετὰ πένητος δι ἱερωσύνης θεῷ 

πλησιάζοντος, μηδὲ αὐτὸν ἐλεηθῆναι παρὰ θεῷ, ἀλλὰ καὶ τὴν 

χαταστροφὴν αὐτοῦ γενέσθαι τάχιον. Καὶ οὐ διέπεσεν ὁ λό- 
, χὰ 

γ 1 π γμ» . πὰ ΓῪ ν -- ’ ΄-" Ὡχ ᾿ι ἔ ᾿ γος τοὺ ἱερέως: μιχρῷ γαρ ὑστέερον παρα τινος τῶν οἰχξειων 

διαχειρίζεται. 
τ ᾿ - ς ,ὔ ᾿ ὧν ᾽ ΄“« ᾽ ’ ᾽ 7 Ην δ᾽ οὗτος ὁ τρόπος τῆς αὐτοῦ ἀναιρέσεως. ᾿Ανήρ τις 

ὁμογενὴς αὐτῷ καὶ ὁμότροπος, Ἰοχγχὸς ὄνομα, ἐλέγετο τῇ 



ΣΥΝΟΨΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ. 411 

γυναικαδέλφῃ τούτου λάθρα συνέρχεσθαι. Πυθόμενος οὖν τὰ 
τῆς μίξεως, πρῶτα μὲν τὴν γαμετὴν εἰς εὐθύνην καθίστησιν, 

εἶτα τὸν χόλον εἰς τὸν Ἰθαγχὸν μετατίθησι, καὶ ἀωρὶ τῶν 

γυχτῶν μεταπέμπεται τοῦτον᾽ ὁ δὲ πτοηθεὶς εἰς τὴν αὔριον 

σὴν ἄφιξιν ὑπερτίθεται. Τοῦ δὲ ᾿Ασὰν ἀναγκάζοντος, βουλῇ 

τῶν προσγενῶν ὁ Ἰθαγκχὸς ρομφαίαν ἐντὸς τῶν ἱματίων αὐτοῦ 

“περιζωσάμενος ἀπέρχεται πρὸς αὐτὸν, χαὶ υηδὲν ἐπὶ αὐτῷ μέ- 

τριον φρονοῦντα εὑρὼν τὸν ᾿Ασὰν, ἀλλὰ καὶ θάνατον ἐπαγα- 

γεῖν μελετῶντα, προφθάνει οὗτος ὅσα μέλλει παθεῖν ἐχείνῳ 

ἐπαγαγεῖν, καὶ πλήξας καιρίαν, ἐστέρησε τῆς ζωῆς τὸν πολ- 

λοὺς τῷ ζδῃ προπέμψαντα. Οὐχοῦν καὶ διαδρὰς ἸΟαγχὸς, πρόσ- 

εἰσι τοῖς τοῦ ἔργου συνίστορσι, καὶ σὺν αὐτοῖς πρὸς ἀποττα- 

σίαν ὁρᾷ" καὶ πολλῶν συνδραμόντων, κρατεῖ τοῦ Ἵξερνοῦου 

(αὕτη δέ ἐστιν ἡ τῶν χατὰ τὸν Αἷμον ὀχυρότητι χαὶ περιφα- 

νείᾳ διαφέρουσα πόλις, ἐπ᾽ ὄρους κειμένη χαὶ ποταμῷ περιλαμ- 

βχνομένη κύχλῳ). ᾿Ανθίσταται τούτῳ Πέτρος ὁ τοῦ ᾿Ασὰν ἀ- 

δελφός. ᾿ς δὲ χρονοτριθεῖν οὐκ εἶχεν ὁ Ἰόαγχὸς, οὐδ᾽ ἴσχυε 

πρὸς τὸν ἀνθιστάμενον, ἀεὶ πλείω περιδαλλόμενον δύναμιν, 

δεῖν ἔγνω προσδραμεῖν τῷ βασιλεῖ τῶν Ῥωμαίων, χαὶ διὰ τῆς 

ἐκ τούτου συνάρσεως περιγενέσθαι τῶν ἀντιπάλων. 
ἴκὲ 7 ᾿ πλεῖ 
οχστοχράτορης Ἰσχχχίου Ἐλέγετο δὲ χαὶ εἰσηγήσεσι τοῦ σε 

ἀναιρεθῆναι παρὰ τοῦ ἸΟαγκοῦ τὸν ᾿Ασᾶὰν, ἄλλαις τε πολλαῖς 

ὑποσχέσεσι πρὸς τοῦτο αὐτὸν παραθήξαντος, καὶ τῷ ὑποσχέ- 
᾽ τ, ΕΣ ΡῸ ΝΟ... Α 3 ᾿ 7 Ν ) 

σθαι εἰς γυναῖχα αὐτῷ δοῦναι τὴν οἰκείαν θυγατέρα Θεοδώ- 
Π " δίῳ Ἁ Ρ Γ τ ν ο ἷ - 

ραν" πλὴν ἀλλ ὁ μὲν σεοχστοχράτωρ χαὶ πρὸ τοῦ φόνου τοῦ 
Α " “ δὰ» ὦ ε ᾽ 2 " 

Αἰσὰν ἐνχφῆχε τοῖς δεσμοῖς τὴν ψυχήν ὁ δ᾽ Ιαγχὸς δεδήλωχε 

τῷ βασιλεῖ τὸ γενόμενον, καὶ στεῖλαί τινὰ ἤτησε τὸν παρα- 

ληψόμενον τὸν Τέρνοσον. 

Στέλλει οὖν ὁ βασιλεὺς τὸν πρωτοστράτορα τὸν Καμμύ- 

ὀτζην᾽ ὁ δὲ μετὰ τῶν συνεπομένων αὐτῷ δυνάμεων [ἄκροις 

ποσὶ τῶν ὀρῶν τῆς Μυσίας ἁψάμενος, αὖθις ὑπέστρεψεν. Ὅ- 
91 
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θεν καὶ πλείονος στρατιᾶς ἀθροισθείσης, εἴχοντο τοῦ ἔργου" 

οὐκ ἦν δὲ προύῆναι τοῦτο εἰς πέρας. 

᾿Απειρηκὼς οὖν ὁ Ἰθαγκὸς, ἔξεισι τῆς Μυσίας λάθρα καὶ 

πρόσεισι τῷ βασιλεῖ. Καὶ ὁ Πέτρος χαθαρῶς τὴν ἀρχὴν χκα- 

τέσχε, καὶ ἑαυτῷ ἐχρατύνατο' πλὴν οὐδ᾽ οὗτος φυσικῷ θανά- 

τῷ τὴν ζωὴν ἐξεπέρανεν, ἀλλά τις τῶν ὁμοφύλων χαὶ τοῦτον 
ἀπέσφαξεν. Ἧ δὲ τῶν Βλάχων ἀρχὴ βλέπει πρὸς Ἰωάννην 

Ν Ψ -“ ᾽ ““ σεν" 4 ε , Ἂ 

τὸν τρίτον τῶν ἀδελφῶν. Τότε δὲ ὁ Πέτρος συμμεριστὴν τῆς 

δυναστείας τὸν ᾿Ιωάννην προσλαύόμενος, τὰ Ρωμαίων ὅσον ἐ- 

δύνατο ἐλυμαίνετο. - 

Ὁ οὖν Ἰθαγχὸς τῷ βασιλεῖ προσιὼν, χρήσιμος εἰς πολλὰ 
τοῖς Ρωμαίοις ἐγένετο, εὐμήκης ὧν τὴν ἡλικίαν, καὶ τὴν ρώ- 

᾽ τ Α "ἢ Ύ ᾿ «ε [ [ ᾽ , 

μὴν ἀκμαῖος, καὶ τὸ ἦθος ἀχρόχολος, ὡς αἱμάτων ἀνήρ. ᾿Αλ- 

λὰ καὶ τῆς μνηστείας οὐχ ἀνάξιον χρίνας ὁ βασιλεὺς τοῖς μέ- 

γα δυναμένοις συγγενέσιν ἐνέγραφε, τὸν γάμον ὑπερτιθέμενος 

εἰς καιρὸν, ἔτι γὰρ ἡ νύμφη ἐψέλλιζε. Τὰ πλεῖστα μέντοι οὗ- 

τος τοῖς περὶ τὴν Φιλιππούπολιν διέτριός μέρεσι, καὶ ἦν ἀ- 

γαπητὸν Ρωμαίοις ἀντίφραγμα τῶν ἐκ τοῦ γένους ἐκείνου βλά- 

χων καὶ τῶν Σκυθῶν, χαὶ βασιλεῖ δὲ συστρατεύων διαφερόν- 

τως ἐδόχει δραστήριος. 

᾿Αλλ᾽ οὔπω χρόνος τρέχει πολὺς καὶ ὁ τῶν ᾿Αλχμανῶν 

ρὴξ ᾿Αμερίγος, ὁ τοῦ Φρεδερίχου υἱὸς, τὴν πατρῴαν ἀρχὴν εἰ- 

ληφὼς, Σικελίαν τε ὑποτάξας καὶ Ἰταλίαν, καὶ Ρωμικχίοις ἐπε- 

φύετο, νεωτέρων πραγμάτων ὧν ἄτοπος ἐραστής. Καὶ πέμ- 

ψας πρέσδεις πρὸς Ἰσαάκιον, ἔτι τὴν βασιλείαν κατέχοντα, αἰ- 
,ὕ γν τ , ς “" « πιὺ ἔ τίας ἀνέπλαττε διχστάσεως, ἑαυτῷ προσοιχειῶν, ὡς Σιχελίας 

ἄρχοντι, τὰς ἐξ ᾿Επιδάμνου ἄχρι τῆς Θεσσαλονίκης πάσας χώ- 

ρας Ῥωμαϊκὰς ὡς ὑποχυψάσας νόμῳ πολέμου τῷ ἐκ Σιχελίας 

στρατῷ. ᾿Ανεχκίνει δὲ καὶ τὰς τοῦ πατρὸς ἀπερχομεένου εἰς Πα- 

λαιστίνην χατὰ πάροδον λύπας, ἀλλὰ καὶ ὅσαις ἐχεῖνος προσ- 

ἐπάλαισε θλίψεσιν, ἀφιστάμενος ἀπὸ τῆς παλαιτέρας Ρώμης, 
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ταῖς τοῦ βασιλέως Μανουὴλ ἀγχινοίαις. Καὶ ταῦτα ἀνακινῶν 

ἤθελε Ρωμαίους χρήμασι τὴν εἰρήνην ὠνήσασθαι, ἢ πολεμιη- 

σείοντα τοῦτον ἐχδέχεσθαι. Πρέσουν οὖν ἄνδρα τῶν οὐκ ἀσή- 

μὼν τοῦ βασιλέως πρὸς αὐτὸν στείλαντος, χαὶ ἀπολογησαμέ- 
3 . Ἁ ’ ᾽ φῷ ΄ “19 ’ὔ “ .“ 

γου ὅσα εἰχὸς, πρέσθεις ἐκεῖθεν αὖθις ἀφίχοντο, ὧν ἕτερος βα- 

ρὺς ἦν καὶ περιττὸς [τὴν] ὀφρὺν, ὡς τοῦ ρηγὸς παιδοχόμος. Ἦν 
δὲ τὰ δι αὐτῶν δηλούμενα, χρημάτων ἀποδόσεις πολλῶν, ἀ- 

λαζονεῖαί τε χαὶ κόμποι, καὶ αὐχημάτων χατάλογος. 

Βασιλεὺς τοίνυν, (ἦρχε δὲ ὁ ᾿Αλέξιος), κατέν ευσεν οὐ πράγ- 

ματι, ἀλλὰ σχήματι, χρημάτων τὴν εἰρήνην ἀλλάξασθαι. Πρέ- 

σόυν οὖν πέπομφε πρὸς τὸν ρῆγα τὸν Φιλοκάλην Εὐμάθιον, ἔ- 

παρχον ὄντα τῆς Πόλεως, δεηθέντα μετὰ τῶν ἐπαρχικῶν πα- 

ρασήμων τὴν πρεσθείαν ποιήσασθαι" τὰ δὲ χρήματα εἰς δέκα 

πρὸς τοῖς ἕξ περιέστησαν χεντηνάρια, ὧν χαὶ τὴν ἀποστολὴν 

χατὰ Σικελίαν ὁ Φιλοκάλης προσεδέχετο. 

Ὃ δὲ θεὸς λύει τὴν δόσιν, ἐξ ἀνθρώπων τὸν ρῆγα θανά- 

τῳ θέμενος" ὁ δὲ τούτου μόρος μιχροῦ πᾶσιν ἀσπάσιος γέγονε 
Σιχελοῖς, οὗ τὰ χείριστα παρ᾽ αὐτοῦ ἔπαθον" χαὶ ὁ πρὸς ᾿Αν- 

τωνίνους καὶ Αὐγούστους καίσαρας ἑαυτὸν παρομοιοῦσθαι λέ- 

γων, καὶ χύριος τῶν κύκλῳ χαὶ μονοχράτωρ καταστῆναι βρεν- 

θυόμενος, ἠλέγχετο μηδὲν ὧν. Πρὸ δὲ τοῦ θανάτου ἐπεύου- 

! λεύθη παρά τινων, οὺς χαὶ κρατήσας οἰκτρότατα ἐστέρησε τῆς 

ζωῆς, [τὸν μὲν] χαχλάζοντι λέθητι ἐμθαλών, τὸν δὲ ὁλοκαυτώ- 

σας πυρὶ, ἕτερον δὲ σάκκῳ περισχὼν χαὶ ἀφέμενος χατὰ βυθοῦ, 

τὸν δέ γε πρὸς ἡγεμονίαν ἐπιλεγέντα, στέφος ἐκ χαλχοῦ ἐπι- 

τάξας γενέσθαι, ὀπὰς ἔχον ἴσας τοῖς πέρασι, τοῦτο περιτίθησι 

τῇ αὐτοῦ κεφαλῇ, καὶ ἥλους διὰ τῶν ὀπῶν ἐμθαλὼν πηγνυμέ- 
ΒΞ λ αΝ διζςε δ ν τον, ΕΥ̓ σν 3. τὶ ᾽ 

νους τῇ χεφαλῇ, οὕτω βχαδίξειν ἀφῆκεν, εἰπὼν « ἔχεις ὃν ἐ- 

" δίωχες στέφανον" [ ἀπόλαυς τοῦ ἐφετοῦ σοι » " ὁ δὲ σχοτοδί- 

νης πλησθεὶς καὶ πρηνὴς πεσὼν, ἐναπέρρηξε τὴν ψυχήν. 

Κατὰ δὲ τὴν ἅλωσιν τῆς Σικελίας ἀπήχθη καὶ ἡ θυγά- 
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τὴρ Ἰτααχίου τοῦ αὐτοκράτορος δορύχτητος, ἧς ἡ κλῆσις Εἰ- 
ρήνη, καὶ ἡρμόσθη Φιλίππῳ τῷ τοῦ ρηγὸς ᾿Αλαμανίχς ἀδελ- 

φῷ, ἀποδαλοῦσα θανάτῳ τὸν σύννευνον, ὃς ἦρξς Σικελίας με- 

τὰ θάνατον τοῦ τεχόντος αὐτὸν Ταγχρέ. 

Ἐπεφύη δὲ τῇ Ρωμαίων τότε χακὸν ἕτερον. Γεννουΐτης 

ς Καφούρης ὄνομ, ὃς νῆας κινήσας μακρὰς καὶ πλοῖα ἔχων 

στρογγύλα, τὰς πχρχθχλαττίους ἔχειρε πόλεις, καὶ τὸς νήσους 

ἐτίθει χχαχῶς. Στέλλεται οὖν κατὰ τοῦ Καφούρη μετὰ τριά- 

χοντὰ νηῶν ὁ Στειριόνη: Ἰωάννης, καχοδαιμονεῖ δέ" θέλων γὰρ 

κατασοφίσχσθχι τὸν ἀντίπαλον, αὐτὸς ὑπὸ τούτου χατασοφί- 

ἤξται" λαθρηδὸν γὰρ ἐπιστὰς ὁ Καφούρης, εὗρε τὰς Ρωμαϊκὰς 

περὶ τὸν Σιγὸν ποταμὸν χεχενωμένας τοῦ νχαυτιχοῦ, χαὶ ἁπά- 

σὰς μετὰ τῶν ὅπλων ὧν εἶχον ἔνδοθεν χαταστρέφει. ᾿Εχ δὲ 

τούτου ἀδεέστερον ἐπιὼν, τάς τε παραλίους χώρας ἐδήου, καὲ 

φόρου: συνέλεγεν. Ὃ τοίνυν βασιλεὺς ἄλλας τριήρεις καταρτι- 

σάμενος, χαὶ τῷ Στειριόνῃ παραδεδωχὼς μετὰ τῶν ἀπὸ τῆς 

Πίσσης, χατὰ τοῦ Καφούρη ἐξέπεμψεν. ᾿Εφίσταται τοίνυν τῷ 

πολεμίῳ ἀπροσδόχητος ὁ Στειριόνης, καὶ μάχην συνάψας τόν 

τε Καφούρην ἑλὼν ἀναιρεῖ, καὶ τὰς νῆας ἐχείνου, πλὴν τεα- 

σάρων, αἱρεῖ" ταύτας δὲ ὁ ἐκείνου ἦγεν ἀνεψιός. 
« Τότε καὶ αἱ μετὰ τοῦ σγυλτάνου τοῦ Ἰκονίου σπονδαὶ εἰ 

» 9 τὰ. ὃ » Ἰ ρηνικαὶ πορεοάθησαν ἐξ αἰτίας τοιᾶσὸς. Δύο ἵππους Αρραθας 
. 7 ΡΨ τ . ’ 

ὁ τῆς Αἰγύπτου σουλτάνος πέμπ τει τῷ βασιλεῖ, καὶ τοὐυτοὺς 
Γ: 7ὔ ς ἣΝἢ - 

ὃ τοῦ Ἰκονίου σουλτάνος ἀφείλετο: ὁ δὲ βασιλεὺς χελεύει 

τοὺς ἀπὸ τοῦ Ἰκονίου εἰς τὸ Βυζάντιον εὑρισχομένους ἐμπο- 

ρίας γάριν Τούρκους τε καὶ Ρωμαίγυς φυλακαῖς ἐμοληθῆναι 
᾿ ͵ πῶ Α » « ᾽ Α ε ᾿ ες εὐ ᾿ 

χαὶ ἀφαιρεθῆναι τὰ ὄντα. Ὅπερ ἀκηκοὼς ὁ σουλτάνος, ὡς εἶ- 

βλέπει πρὸς ὅπλα, καὶ ταῖς χατὰ Μαίανδρον ἐπιπεσὼν χω-᾿ 

μοπόλεσι, λείαν ἐχεῖθεν ἤλασεν - ἐπειγόμενος δὲ χαὶ εἰς τὴν 
) , 4 , ᾿ τ » ΝΟ ᾽ ΠῚ ͵ , ΕΣ ὶ 

χατὰ Φρυγίαν ᾿Αντιόχειαν, εὑρεν ἐμπόδιον. ᾿Ανὴρ γάρ τις τῶν 
Ϊ᾽ ᾽ ἱΣ ᾿ ,ὕ » ᾿ ε 7 Ἂς Ἁ ΄ ΜΕ 

ἐν αὐτῇ τὸ θυγάτριον ἀνδρὶ ἁρμοσάμενος κατὰ νόμιμον γά 
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μον, τὰ τοῦ γάμου ἐτέλει, τρυφαῖς ἐνεστιῶν τοὺς φίλους καὶ 

συγγενεῖς, χαὶ χυμοάλων χαὶ ὀργάνων ἤχῳ περικτυπῶν δὶ ὅ- 

λὴης νυχτὸς, καὶ ὄλλως τὰ εἰς διάχυσιν ἐχπληρῶν. Ὥς οὖν ἤγ- 

γισς τῇ πόλει Καϊχοσρόης (τοῦτο γὰρ ὄνομα τῷ σουλτάνῳ), 

χαὶ τὴν συυφωνίαν τῶν ὀργάνων εἰς ὦτα ἐδέξατο, οὐχὶ τοῦ 

ὄντος στοχάζεται, ἀλλὰ στράτευμχ ὑπονοήσας εἶναι τὴν ἐχεί- 

νου- προεγνωχὸς ἔφοδον, ᾧχετο ἐκεῖθεν, χαὶ πρὸς τὸ Φιλομί- 

λιον ἄπεισιν. Ὁ δὲ βασιλεὺς στρατιὰν κατὰ τῶν Τούρκων ἐκχ- 

πέμψας, πολλοὺς ἐληΐσχτο διὰ τοῦ Δούκα ᾿Ανδρονίχου, καὶ μά- 

λιστα οἵπερ ὥχκουν ταῖς τοῦ ᾿Αρσανὴ σχηναῖς. Καὶ αὐτὸς δὲ 

ὃ βασιλεὺς ἐν τοῖς χατὰ τὸν Πιθηχᾶν ἀφίχετο μέρεσι. 

Τοῦ δ᾽ ἔαρος ἐπιστάντος, αὐτὸς ὁ βασιλεὺς οἰκείᾳ ὁρμῇ 

ἀποθαρρεῖ ὅπερ ὁ λόγος ἐρεῖ. Ἔπασχε τὰ ἄθρα τοῦ σώματος 

χατὰ περίοδον, τοὺς δὲ πόδας ἐπὶ πλέον, ὕλης ἐνσχηπτούτης 

καὶ ὀδύνας ἐμποιούσης βαρείας, ἐξ ὧν ἀχινησία τε χαὶ λαῦροι 

πυρετοὶ πολλάκις συνεῖχον αὐτὸν. Κατά τινὰ γοῦν ἡμέραν τὰς 

θύρας ἀσφαλισάμενος τοῦ κοιτῶνος, ὡς ἂν μηδεὶς γνῷ τὶ ποιεῖ, 

σιδήρια πυραχτωθέντα τοῖς ποσὶν ἐπιτίθησι, χαὶ εἰς βάθος τὸν 

χαυτῆρα ἐπαγαγὼν, πρῶτα μὲν φιλοσοφῶν τὰς ὀδύνας ὑπέφερε, 

μεθ᾽ ὕόρεων τοὺς ἰατροὺς ἀποπέμπων, περὶ μόνα τὰ καθάρσια 

λέγων αὐτοὺς στρέφεσθαι" τὰ δ᾽ ἑξῆς φλεγμοναὶ τῶν καυτηριῶν, 

χαὶ περιωδινίαι δριμύτεραι, χαὶ ἰχτροὶ πάντες προσχεχλημένοι᾽" 

πρὸς τούτοις χαὶ δέος ὑπέθραττε τοὺς προσγενεῖς, μὴ τὸ τῆς 

ὕλης τῆς συνήθους ἀναχοπὲν φορᾶς εἰς τοὺς πόδας εἴς τι χαίριον 

ἐνσχήψει τοῦ σώματος μέρος, καὶ αὐτὸν μὲν παρασύρῃ αἴφνης 
᾿ : σὰ» « ιν ..0 Α ἐκ Ν ς Ἁ Ὕ ΠῚ 

τοῦ ζῇν, ἡ ὃ ἀρχὴ υεταπεσεῖται πρὸς ἕτερον. Οἱ μὲν οὖν ἰατροὶ, 
Α 

χενωτιχοῖς φαρμᾶχοις βοηθεῖν τούτῳ ἐπέγνων χαλὸν καὶ ἦν τὰ 

ῳ . Ἄν σα Ἢ ᾿ 7 Σ ν ᾿ ἘΠ φρι Ὡῷ 

0 φαρμαχα πὰρ ἡμέραν σχεδὸν προσχγομενα Ι, καὶ ἧσαν ἀνύυσιμα. 

Ἢ δὲ βασιλὶς Εὐφροσύνη ἐπεμέλετο μὲν καὶ τῆς ὑγείας 
“ ,ὔ ᾿ Α᾽ λέ ᾿ δνθδ τσ δὲ Ὲ ᾿ ρῃ᾽ - ᾿ Ὁ κα 

ποῦ συννεύνου χαὶ βασιλέως, ἐσχέπτετο δὲ χαὶ μεθ᾽ ὧν τὰ τῆς 

βουλῆς χρύφια ἐνεπιστεύετο, καὶ περὶ τοῦ παραληψομένου τὴν 
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βασιλείαν. Βασιλεῖ γὰρ οὐκ ἦν διάδοχος υἱὸς τῆς ἀρχῆς, δύο 
δὲ θυγατέρες οὐ πρὸ πολλοῦ τῶν ἀνδρῶν ὑποστᾶσαι τὴν στέ- 
ρησιν" ἡ γὰρ Εἰρήνη θανάτῳ φυσικῷ τὸν ἄνδρα αὐτῆς ΑἸ νδρό- 
γιχον ἀπεύάλετο, ἡ δὲ Αννα τὸὺν Κομνηνὸν Ἰσαάκιον ἐν τοῖς 

χατὰ Μυσίαν δεσμοῖς ἀποψύξαντα ἤχουσεν. ᾿ἘἘπιλογαὶ τοίνυν 

χαὶ ψῆφοι ἄλλαι παρ᾽ ἄλλων ἐγίνοντο, τὸ οἰχεῖον ἑκάστου ζη- 

τοῦντος χρήσιμον, τοῦ δ᾽ ἀξίως βασιλεύσοντος Ρωμαίων οὐδεὶς 

οὐδένα λόγον ἐτίθετο. 

Τοῦ δὲ βασιλέως ἐκ χαχεξίας τῶν ἄρθρων πάσχοντος, Σκῦ- 

θαι μετὰ Βλάχων τοῖς ἐν Θράχῃ ἐπιόντες πολίσμασιν, ἐξ ἐ- 

φόδου αὐτὰ ἔόλαπτον. Ὁ δὲ τὴν Βιζύην φυλάσσων στρατὸς 

μαθὼν τοὺς Σχύθας ἔρχεσθαι μετὰ λείας, τὴν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐ- 

τράπετο, χαὶ χρατεῖ τὸ ἡμέτερον στράτευμα φόνος τε γίνε- 

ται τῶν Σκυθῶν, χαὶ τὸ τῶν αἰχμαλώτων πολὺ πλῆθος ἐλευ- 

θεροῦται" καὶ εἰ μὴ τοῦ ἀφαρπάζειν τὰ τῆς λείας οἱ νικήσαν- 

τες ὅλοι ἐγένοντο, ἔργον ἂν μέγα κατώρθωσαν. Ὅλοι δὲ τοῦ 

αὐτοὶ σφετερίζεσθχι ταῦτα γενόμενοι, καθ᾿ ἑαυτῶν ἐπέστρεψαν 

τοὺς ἐχθροὺς, διωκόμενοι ἀποφανέντες οἱ διώχοντες πρὸ μικροῦ. 

Βασιλεὺς δὲ τῆς Πόλεως ἐξελθὼν ἐφίσταται τῇ Θεσσαλο- 

νίκῃ, κἀκεῖθεν κατὰ τοῦ Χρύσου ὁρμᾷ" οὗτος γὰρ τὴν Στρούμ- 

μιτζαν κατασχὼν, χαὶ τὸν Προύσαχον (φρούριον δὲ τοῦτο) χα- 

τοχυρώσας ἑαυτῷ τῆς τυραννίδος κατέστησεν ἐνδιαίτημα ἔχει 

δὲ θέχς οὑτωσὶ. Ὄρος ἐστὶ Θετταλιχὸν εἰς μῆκος ἐκτεταμένον 

ὅσον εἰς ἡμερησίαν ὁδὸν, οὐ πολὺ χαὶ ἀνάλογον πλάτος πλου- 

τοῦν, ἄχρι νεφῶν τάχα ὑψούμενον, ἀλλ᾽ ὡσεί τι τεῖχος ἀπο- 

τεινόμενον" τοῦτο λίθος ἐστὶν ὅλον ὡς ἐκ τῶν φαινομένων 

νοεῖν οἱ στοχαζόμενοι δύνανται" χατὰ γὰρ τὸ πρὸς βορρᾶν μέ- 

ρος τοῦ τέρματος ἐγγύς που διχιρεθὲν, ὥσπερ ἂν εἰ χαὶ τέ- 

χνὴ τις τοῦτο ἔπραττε τῇ τῆς πέτρας σχισμῇ, λίθος τε τὸ ὄ- 

ρος δείκνυται, καὶ δίοδον ἐποίησεν ὅσον τόν τε ποταμὸν ἐπιρ- 

ρέειν, ὃς ᾿Αξιὸς μὲν πρότερον, νῦν δὲ Βαρδάριος ἐπικέκληται, 
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καὶ ὅσον ἄνθρωπον ἕνα πεζὸν ἢ ἔφιππον ἀπὸ τοῦ ἀνατολικοῦ 
διέρχεσθαι μέρους. Κατὰ δὲ τὸ δυτιχὸν ἄνωθεν τμῆμα, ἐν ᾧ 
καὶ ἡ πόλις τῷ ἄχρῳ τῆς πέτρας, ὁ Προύσαχος τὸ φρούριον 

ᾧχισται, μήτε τὴν ἄνοδον ἔχον ρᾳδίαν τοῖς εἰσιοῦσι πεζοῖς, 

μήτε τὴν κάθοδον. Τοῦτο Ρωμαῖοι μὲν πάλαι παρεῖδον χαὶ 

ἔρημον εἴασαν" ὁ δὲ Χούσος ἐπιμέλειαν τούτου θέμενος, εἶχε 
χατὰ Ῥωμαίων ἀπρόσμαχον οἰκητήριον, ἑνὸς μόνου στερούμε- 

νον, ὕδατος. εἰ μὴ γὰρ τὸ τοῦ ποταμοῦ, ἕτερον οὐχ ἄν τις 

ὕδωρ ἐκεῖ ἐπόψεται. Τούτου ἐγχρατὴς ὧν ὁ Χρύσος, καὶ τὰ 

χρειώδη ἐναποθέμενος ἄφθονα, καὶ ποίμνια καὶ βουκόλια τῷ 
βουνῷ τρέφων, (ἐκπλατύνεται γὰρ μικρὸν ὅσον οὔπω τὸ φρού- 

ρίον ὁ βουνὸς καὶ πόαν τρέφει, καὶ δρυῶν τυγχάνει πατὴρ), 

οὐδόλως ἐφρόντιζε τὴν κατ᾽ αὐτοῦ τοῦ βασιλέως ὁρμήν. 
᾿Ενίοις μὲν οὖν τῶν τοῦ βασιλέως ἐδόκει τὸν Προύσακον 

ὡς δυσάλωτον, ἢ μᾶλλον ἀνάλωτον, παρελθεῖν, τὰ δὲ κύκλῳ 

τούτου σπεῦσαι χειρώσασθαι, καὶ τότε προσθαλεῖν τούτῳ, τοῦ 

τε στρατοῦ τῇ λείᾳ τῶν ἐκεῖθεν εὐθαρσῶς ἐπιόντος, καὲ τοῦ 

Χρύσου δὲ τῇ ἐκείνων ἀποδολῇ μεταθδουλευσαμένου χρηστότε- 

ρον. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἀνάξια ταῦτα χρίνας τῆς αὐτοῦ παρου- 

σίας, εὐθὺ Προυσάχου ἄγειν ἔγνω τὴν στρατιὰν, ὡς εἰ οὗτος 

ἁλώσεται, λέγων, οὐδὲν ἀντιστήσεται, Τοίνυν καὶ χατὰ τοῦ 
“Προυσάχου φέρεται" ὅθεν καί τινα ἑάλωσαν φρούρια [, καὶ θη- 

μωνίαι χαὶ λήϊχ πυρὶ παρεδόθησαν, ὑπὸ δὲ τῶν ἐπικούρων Περ- 

σῶν, οὃς ὁ τῆς ᾿Αγχύρας σατράπης τῷ βασιλεῖ ἀπέστειλε, καὶ 

Βλάχοι ἑάλωσαν. 
ι 9 

᾿Επεὶ δὲ χαὶ εἰς τὸν Προύσαχον ἔφθασεν, ἐκεῖ που στρα- 

τοπεδεύεται, καὶ τούτου ἔγνω αὐτίκα πειράσασθαι, εἴ πως τοῦ 
᾿ ἄν ἘΝ Ἂ , εν ε ; -- 

πρὸς τῇ ἀνόδῳ τειχίου χρατήσει, ὃ ἦν ὡς διάφραγμα. καὶ ἦν 

ἐδεῖν ἔργα πρὸς Ῥωμαίους τελούμενα ἄξια θαύματος" ὑπὲρ γὰρ 

ἐλπίδας διηγωνίσαντο ἐπὶ τῆς πέτρας ἐκείνης ἀναρριχώμενοι, 

χαὶ ἣν ὁ Χρύσος ἐπετεχνήσατο οἰκοδομὴν, προφύλαγμα τῶν 
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πυλῶν τῆς ἀνόδου, χρατῆσαι σπουδάζοντες. ᾿Αλλ᾽ ὅτε τοῦτο 

διήνυσαν, τότε εἰχαίως διαπονούμενοι ἔγνωσαν " αἰτήσαντες γὰρ 

σχκαπάνας εἰς χαθαίρεσιν τοῦ τείχους, οὐδένα εἶχον διδόντα τὸ 

αἰτηθέν. Ὃ μὲν οὖν βασιλεὺς, μείλιχος ὦν, ἤνεγχς τὸ πραχθὲν, 

οἱ δὲ πρὸς τὸ ἔργον μοχθοῦντες παρὰ βρχχὺ τὸν τῶν ὅπλων 

ἐπιστάτην εὐνοῦχον διεχειρίσαντο. Ἐπὶ δὲ τούτῳ καὶ κλίμα- 

χκας αἰτησάμενοι ὅπως ἄνω γένωνται τοῦ τῶν πυλῶν διαφράγ- 

ματος, οὐδὲν τούτων ηὐμοίρησαν. Ὡς δὲ διετείνοντο ὕστερον 

οἱ τειχομαχούμενοι Βλάχοι, εἰ παρῆσαν τὰ πρὸς τὴν τοῦ τεί- 

χοὺυς χαθαίρεσιν, τό τε δὴ φρούριον ἐχειροῦτο ἡμέρᾳ τῇ αὐτῇ, 

χαὶ ὁ Χούσος συνελαμδάνετο. Τὴν δ᾽ ἐπιοῦσαν ποὸς συμπλοχὴν 

πάλιν οἱ Ρωμαῖοι ἀνέδραμον, ὅτε χαὶ οἱ βάρόχροι υμηχανήμασι 

χρώμενοι, πολλοὺς ἀνήρουν, ἀφ᾽ ὕψους βάλλοντες, καὶ λίθων 

χατὰ Ῥωμαίων χυλίοντες, καὶ οἴνων δοχεῖχ ἐκ λύγων τυμπα- 

νοειδῇ διάκενα ἐπιρρίπτοντες χαὶ ἐξιστῶντες τῷ ἤχῳ τὸ στρά- 

τευμα. Ὅμως ὁ Χρύσος εἰς συμθάσεις ἐτράπη, καὶ δεῖται βα- 

σιλέως χαθ᾽ ὁρισμὸν αὐτοῦ κατέχειν τὸν Προύσαχον, χαὶ γυναι- 
’ 

χὶ συζευχθῆναι μιᾷ τῶν εὐγενῶν. Καὶ τὰς αἰτήσεις ὁ βασι- 

λεὺς δεξάμενος, ἐκεῖθεν ἀπανίσταται, χαὶ εἰς τὴν Κωνσταν- 

τινούπολιν εἰσιὼν, γυναῖχα τῷ Χρύσῳ πέμπει, νυμφαγωγὸν ἀ- 

γναδείξας τὸν σεθαστὸν Κωνσταντῖνον τὸν Ῥαδηνόν ἐπὶ δὲ τῆς 

παστάδος, ἐπεὶ μὴ ἤσθιεν ἡ νύμφη καὶ ἔπινε καθὼς ὁ νυμφίος, 

ἐχμαίνει τοῦτον, εἰπόντα συμμετέχειν τούτῳ τῆς τραπέζης, χαὶ 

αὐτίκα οὕτως μὴ δράσασα, χαὶ ὑποδαρθαρίσας πλεῖστα χαθ᾽ ἑαυ- 

τὸν, ὕστερον ἔφησε « μὴ φάγῃς, υηδὲ πίῃς.» 

Μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ ἀφίσταται χαὶ ὁ Ἰοχγχός" οὗτος γὰρ τῶν 

χατὰ τὴν Φιλιππούπολιν πραγμάτων κύριος γεγονὼς, φρούριά, 

τε ἀνήγειρεν ἐν τόποις ἐπιτηδείοις, χαὶ τὸ ὑποχείμενον αὐτῷ 

στράτευμα εἰς ἔργα ἐγύμναζε τὰ πολέμια. Οἱ μὲν οὖν περὲ 

τὸν βασιλέχ οὐ χαλῶς ἔλεγον τοῦτο ποιεῖν, οὐδ᾽ ἐπὶ συμφέ- 

ροντι τῶν Ρωμαίων, ὅθεν χαὶ παρήνουν παρχλῦσαι αὐτὸν τῆς 
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ἀρχῆς. Καὶ οἱ μὲν οὕτως" ὁ δὲ βχσιλεὺς ἐχέγγυχ τὸν τῆς ἐγ- 

γόνης γάμον ὑπονοῶν, ἀσφαλὴ τὰ πρὸς εὔνοιαν ἔκρινεν. Ὥς δ᾽ 

οὐ πολλῷ ὕστερον ἀντάρτης γέγονε, μὴ ἔχων ὅ, τι καὶ ὃδρά- 

ὕειεν, αὐτίκα στέλλει εὐνοῦχόν τινα οἰκεῖον αὐτῷ, ἀναμνήσχν- 

τὰ τοῦτον τῶν συνθηχῶν, καὶ πληροφορίαν δώσοντα μηδέν τ ὅ 

παθεῖν ἀηδὲς, εἰ μετασταίη τῆς γνώμης χαὶ πρὸς τὸν βχσι- 

λέα ἐπανελεύσεται, ἀλλὰ καὶ τοῦ τῆς μνηστῆς γάμου ἐπιτυ- 

χεῖν. Κατόπιν δὲ καὶ οἱ γχμοροὶ τοῦ βασιλέως ἐξῆλθον μετὰ 

παντὸς ἰδίου καὶ συγγενιχοῦ πληρώματος. ᾿Αφιχόμενος δὲ ὁ 

εὐνοῦχος πρὸς τοῦτον, οὐ μόνον οὐδὲν πρὸς ὃ ἐστάλη ἔπραξεν, 10 

ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ἐν χερσὶν ἔργον ἐπέρρωσε, προσημάνχς τὴν 

χατ᾽ αὐτοῦ τῶν Ῥωμαίων ἄφιξιν, καὶ διδάξας ἀποσχέσθαι μὲν 

τῶν πεδινῶν, ἐπιλαοέσθχι δὲ τῶν ὀρέων ἐν οἷς αὐτῷ ἡ θοήθεια, 

Οἱ δὲ περὶ τοὺς γαμοροὺς τοῦ βασιλέως χαὶ τὸν πρωτοστράτορα 

Μανουὴλ τὸν Καμμύτζην ἐδίωξχν μὲν ὀπίσω αὐτοῦ, οὐχ ἐπέ- 1ὅ 

τυχὸν δέ: τισὶ μὲν οὖν καὶ οὕτως ἐδόχει ἐπιδιώκειν, τοῖς δὲ 

ἀσφαλεστέροις οὐχ ἤρεσλε τοῦτο, περιελθεῖν δὲ τὰ πολίχνιχ 

ἅπερ οὗτος ἀνήγειρε καὶ θέσθαι χατήχοα βασιλεῖ" καὶ τῆς 

δ'βουλῆς ὡς ἀμείνονος χρατησάσης, προσοάλλουσι τῷ Κριτζιμῷ |, 

χαὶ πολλὰ χαμόντες, χαὶ οὐκ ὀλίγους δὲ ἐν τῷ προσάγειν 90 

τὰς χλίμακας ἀποθχλλόμενοι, ὧν χράτιστος ὁ Παλαιολόγος 

Γεώργιος, ἐχράτησαν τούτου καὶ ἐπὶ τῷὸδς χαὶ ἕτερα πολι- 

ματος τούτων περιγενόμενοι. 

Εὐμήχανος δὲ ὧν εἰς ἔργα πολέμια ὃ ἀποστάτης, χαὶ τοιόν- 40 

δέ τι μεθοδεύει, καὶ αὐτὸν χειροῦται τὸν πρωτοστράτορα" πλεῖ- 

στα ζῶα εἰς τὸ πεδίον καταγαγὼν, ἐνέδοας εἰργάσατο. Ὁ δὲ 

πρωτοστράτωρ ἐκ τοῦ Βατρχαχοχάστρου εἰς τὸ χτχούνιον πᾶ" 

ραγίνεται, καὶ τῷ μὲν φαινομένῳ προσχὼν, τὸν δόλον δὲ μὴ 

ὑπονοήσας, τὰ ἔνδον ὀφθαλυοῖς ληΐζεσθαι ἀφῆκε τὸ στράτευ- 380 

μα. Ἔκ δὲ τῶν λόχων ἀναχύψας ὁ ἀποστάτης, ὡς σχγήναν 
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ἐχτείνας χύχλῳ τὸ περὶ αὐτὸν ὁπλιτικὸν, ζωγρεῖ τὸν πρωτο- 

στράτορα. Καὶ τὸ ἔργον τοῦτο τοὺς μὲν Ῥωμαίους περιδεεῖς 

ἐναπέδειξεν ὅσοι στρατηγὸν ηὔχουν τὸν πρωτοστράτορα, τοῖς 

δ᾽ ἐναντίοις θρόσος ἐνέθαλεν. Ἦν οὖν ἀφιστῶν Ρωμαίων ὁ ἀν- 

τάρτης ὁπόσα ἐς Μοσυνόπολιν νεύει μέχρι Ξανθείας καὶ πρὸς 

ὄρος τὸ Πάγγαιον ὡς ἐπ᾽ Αὔδηρχ παρατείνουσιν - ἄλλὰ καὶ τὸ 

θέμα τῶν Σμολένων ὑπεποιήσατο, ἐμπλατυνόμενος ἀεὶ, καὶ εἰς 

πολλὴν ἐλαύνων ὠμότητα, ἣν ἀνδρείαν οἱ πλεῖστοι βάρδαροι 
οἴονται, ὥστε χαὶ χατὰ μέλος τοὺς ζωγρουμένους διαιρεῖν κα- 

τὰ πότον Ῥωμαίους. - 

Ἔξεισι τοίνυν τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων ὁ βασιλεὺς, καὶ 

ἄπεισιν εἰς τὰ Κύψελλα. Ὅτε χαὶ τὸ περὶ τῶν θείων μυστη- 

ρίων ἀναφυὲν δόγμα εἰς σχίσματα τοὺς χριστωνύμους ἐλεεινῶς 

χατεμέρισεν, ἔσχε δὲ τοιαύτην ἀρχὴν. Μετὰ τὸν Ξιφιλῖνον, ἔ- 

τεσιν ἑπτὰ προστάντα τῆς ἐχχλησίας, ὁ Καματηρὸς Ἰωάννης 

τὸν πατριαρχικὸν θρόνον εἴληφε, χαὶ δέον τὸ ἐπὶ τοῦ Ξιφιλί- 

νου ἀρξάμενον ὑπολαλεῖσθαι καὶ φύεσθαι δόγμα πρόρριζον ἐχ- 

τεμεῖν, καὶ χαθυποθαλεῖν ἀναθέματι τὸν γεννήτορα τούτου 

τὸν ψευδομόναχον Σικιδίτην ὡς αἱρεσιάρχην, τοὺς δὲ ἄλλους 

σιγᾷν πεῖσαι τῷ χαθ᾽ ἑαυτὸν ὑποδείγματι, ὡς εἶναι καὶ αὖθις 

μυστήριον τὸ μυστήριον, ὁ δὲ λογικαῖς ἐχρῆτο μεθόδοις χαὶ ἀ- 

ποδείξεσι βιαζομέναις εἰς συγχατάθεσιν τὸν προσδιαλεγόμινον, 

χαὶ ἐν χατηχητηρίοις λόγοις περὶ τούτων ἐχίνει. Ὁ δὲ βασι- 

λεὺς τῇ χρείττονι προσθέμενος δόξῃ, εἰς τὰ Κύψελλα, ὡς ἔ- 

φημεν παραγέγονε, χαὶ τὸ ἐκεῖ συναθροισθὲν στράτευμα εἰλη- 

φὼς, εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν ἔρχεται, ἔνθα καὶ πολλὰς ἡμέρας 

ἐνδιατρίψας, ἠμηχάνει, τὸν ἀποστάτην ὁρῶν δυσμαχώτατον, τὸ 

δ᾽ οἰκεῖον στράτευμα πάντη περίφοθον. 

Τοίνυν χαὶ παντοῖος ἐγίνετο, χαὶ τοῦτον εἰς συμδάσεις 

προσχαλούμενος ὡς ἀγχιστέα, χαὶ μηδὲ τοῦ πολέμου παντά- 

πᾶσιν ἀμελῶν, καὶ τὴν στρατιὰν ἀναλαθὼν περὶ τὸν Στενίμα- 
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χον παραγίνεται, καὶ περιχυχλώσας εἷλέ τε, καὶ τοὺς ἐν αὐτῷ 

βαρθάρους ἠνδραποδίσατο. Μετὰ βραχὺ δὲ καὶ τὸν ἀποστάτην 

εὐμεθόδως συνείληφε, καὶ ἐκ τούτου τῶν τε πόλεων καὶ φρου- 

ρίων ὧν ἦρχεν ὁ ἀποστάτης, χωρὶς πόνου πολλοῦ περιγίνεται, 

καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ Μῖτον φυγάδα δείκνυσι. Τοιαῦτα χα- 

τωρθωχὼς ἐπάνεισιν ἐς Βυζάντιον. 

Εὑρίσχει δὲ καὶ τὴν σύννευνον Εὐφροσύνην κατὰ δημοχό- 

πὼν δτασιωτῶν ἀνδρισαμένην, καὶ ὡς ἱστὸν ἀράχνης διχλύσα- 

σὰν τὰ παρά τινος Κοντοστεφάνου ἐξυφανθέντα. 

᾿Αλλὰ μιχρόν τι περὶ τῶν ἐν Πέρσαις διαλαδόντες, οὕτω 

τοῖς ἑξῆς τῆς ἱστορίας ἑζόμεθα. Τῷ τοῦ Ἰκονίου σουλτάνῳ 

Κλιτζασθλὰν, ὃς ἠδυνήθη μεγάλα, καὶ τῷ βασιλεῖ Μανουὴλ 

ἐπὶ πολλοῖς ἀντετάξατο, υἱοὶ γεγόνασι πλείους. ᾿Αμάσειαν μὲν 

οὖν καὶ ἼΑγχυραν, καὶ Δορύλεον, καὶ πόλεις ἄλλας Ποντικὰς 

τῷ Μασοὺτ εἰς κλῆρον ἀπένειμε. Μελιτηνὴν δὲ καὶ σὺν Και- 

σαρείᾳ Κολώνειαν (ἥ Τάξαρα λέγεται νῦν) ὁ Κοτπατῖνος διεῖ- 

πεν" ᾿Αμινσὸν δὲ καὶ Δόκειαν καὶ πόλεις ἑτέρας ὁ Ρουχνατῖ- 

νος παρέλαθεν εἰς ἀρχήν᾽ Καϊχοσρόης δὲ, οὗ πρὸ ὀλίγου ἐμνή- 

σθημεν, ἡγεμόνευεν ᾿Ικονίου, Λυκαονίας τε καὶ Παμφυλίας, καὶ 

ὅσα παρατείνει ἐς Κοτυάειον. Ὡς οὖν ὁ Κοτπατῖνος ἀπέρρη- 

).ξε τὴν ψυχὴν [, περὶ τῆς ὑπ᾽ ἐχεῖνον χώρας διαφέρονται ὅ τε 

τῆς Δοχείχς χρατῶν Ρουχνατῖνος, καὶ ὁ τῆς ᾿Αγκύρας Μασοὺτ. 

Οὐ Ρουχνατῖνος δὲ προφθάσας τὴν τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ τεθνηχό- 

τος χώραν ὑφ᾽ ἑαυτὸν ἐποιήσχτο, χαὶ μείζονος εὐπορήσας δυ- 

νάμεως, τὸν μὲν Μασοὺτ φίλια φρονεῖν αὐτῷ συνθέμενον, τὴν 

ἰδίαν χώραν ἀφῆκε νέμεσθαι, τῷ δὲ Καϊχοσρόῃ ἐμμανῶς ἐπε- 

φύη, τοῦ Ἰκονίου ἔρωτα ἔχων ὡς πατρῴας ἀρχῆς. ᾿Ανέσεως 

δ᾽ ἐκ τῶν πολέμων αὐτοῖς γενομένης, πρόσεισι Καϊχοσρόης τῷ 

βασιλεῖ, καὶ φιλοφρονηθεὶς ἐπάνεισιν αὖθις ἐς Ἰκόνιον: τοῦτο 

δὲ καὶ ὁ Μασοὺτ ἔπραξεν ἔπειτα. ᾿Αλλ᾽ οὔπω τὸ ᾿Ιχόνιον ὁ 

Καϊχοσρόης κατέλαθε, καὶ τοῦ Ρουχνατΐνου κατ᾽ αὐτοῦ ἐκστρα- 
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τεύσαντος, τῆς τε ἀρχῆς ἐχδιώχεται, καὶ φυγὰς εἰς ᾿Αρμενίαν 

παρὰ Λεδούνην ἔρχεται, καὶ ἐχεῖθεν ἔρχεται πάλιν εἰς βασι- 

λέα, καὶ Ρωμαίοις συνῆν. 

Τῷ δ᾽ ἑξῆς ἔτει μετὰ Κομάνων οἱ Βλάχοι ἐξιόντες, ἀπα- 

θεῖς ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια. Τάχ᾽ ἂν οὐ διέλιπον καθ᾽ ἡμῶν 

ἐξιόντες, εἰ μὴ τὸ χριστιανικώτατον ἔθνος, οἱ Ρῶσοι, τοῦ βα- 

σιλέως εἰσηγήσεσι, γενναίως χατὰ τούτων παρεχινήθησαν" ὁ 

γὰρ τῆς Γαλίτζας ἡγεμὼν Ῥωμανὸς, πολλὴν καὶ ἀξιόλογον 

στρατιὰν ἠθροιχὼς, τὴν Υγἷἦν τῶν Κομάνων εὐπετῶς ἐπιὼν ἔ- 

φθειρςε καὶ ἠφάνισε, χαὶ τοῦτο πλειστάκις διαπραξάμιενος εἰς 

καύχημα τῆς τῶν χριστιανῶν πίστεως, οὕτω τὰς τῶν Κομά- 

γῶν ἐφόδους ἔστησεν. 

Χρεὼν υηδὲ τοῦτο παρελθεῖν ἀνιστόρητον. ἮΝ τις τραπε- 

ζίτης, Καλοπόδιος τὴν π ροσηγορίαν - οὗτος χρήμασιν ἐπλούτει 

πολλοῖς, χατ᾽ ἐμπορίαν πολλαχῇ ἀπιὼν, φειδωλὸς ἀνὴρ, καὶ τὸ 
,ὔ 

λεγόμενον, πρίζων τὸ κύμινον, καὶ πάντα τιθεὶς δεύτερα τοῦ 

χρυσίον πορίζεσθαι. Τοῦτον οἱ ἐκ τῶν βασιλικῶν χρυσώνων 

χρατῆσαι χαὶ ἀφελεῖν ἐξ αὐτοῦ χρήματα ἔγνωσαν ἀλλὰ γὰρ 

ἅμα τὰς χεῖρας τούτῳ ἐπέόῤαλον, καὶ ἅμα τὴν Πόλιν εἰς στά- 

σιν ἀνέσεισαν. Οἱ γὰρ ἀγοραῖοι μαϑόντες τὴν τοῦ Καλοποδίου 

χατάσχεσιν, χαὶ τὸ αἴτιον αὐτῆς γνόντες, χατὰ φατρίας ἐὰ 

πρωΐας ἠθροίσθησαν, χαὶ τὸν μέγιστον νχὸν εἰσελθόντες, χαὶ 

τῷ πρώτῳ ἐποφθέντες ἀρχιερεῖ, ἱκέτευσαν ὡς πρόθατον ἀπο- 

λωλὸς αὐτοῖς τὸν Καλοπόδιον ἀνασώτχσθαι, τοῖς πρὸς βχσιλέχ 

χρησάμενον γράμμασιν. Ὁ δὲ καταστείλας τὸν θόρυζον, ἐπα- 

γῆκε φέρων αὐτοῖς τὸν ζητούμενον, μὴ τὸν χρυσὸν ὡς δορὰν 

ἀποσυρέντα, ὡς οἱ περισχόντες αὐτὸν ἤλπισαν. Καὶ τοῦτο μὲν 

οὕτως ἐγένετο. 

Τότε τις τῶν ἐκ τοῦ Κομνηνῶν γένους τῷ βασιλεῖ ἐπα- 

νίσταται, ᾿Ιωάννης ὄνομα, Παχὺς τὸ ἐπώνυμον διὰ τὴν πλάσιν 

τοῦ σώματος. Οὗτος τοίνυν τῷ μεγίστῳ ναῷ αἰφνίδιον εἰσελ- 
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θὼν, καὶ τῶν στεφάνων ἕνα τῇ χεφαλῇ περιθεὶς οἵ περὶ τὴν 

ἱερὰν ἀπῃώρηντο τράπεζαν, ἔξεισιν ἐχεῖθεν χαὶ ὑπὸ τῶν ὀὃμο- 
- } “- 3 εΥ τ Α ΄ τῶν προσδεχθεὶς ( πλεῖστοι δὲ ἦσαν οὗτοι χαὶ σχεδὸν πάντες 

τῶν εὐγενῶν), συνδοαμόντων ὄχλων πρὸς τὴν φήμην τῶν 

πραττομένων, τὸ Μέγα παλάτιον εἴτεισι- χαὶ αὐτὸς μὲν ἐπὶ 

θρόνου διχαχρύσου καθίσας, τινὰς ἐπὶ τῶν μεγάλων ὀφφιχίων ἀ- 

νύψωσεν. Ὃ δὲ συναποστὰς ὄχλος τὰς “ἀγυιὰς διϊὼν, βασιλέα 

τὸν ᾿Ιωάννην ἀνηγόρευον, οἰκίας τε κατέσπων περιφανεῖς. Νυ- 

χτὸς δ᾽ ἐπιούσης, οὔτε τῆς φρουρᾶ: τῶν ἀρχείων ὁ ᾿Ιωάννης ἐ- 
, »Μ Ἁ ᾽ 7 ᾳ ’ 3 ΄ “ Α 

φρόντισεν, οὔτε τὰς ἀνατρχπείσας πύλας ἀνέστησεν, ὕδατος δὲ 

ὅλα χεράμια ἐξεκένου, δίψει ἀμάχῳ ἐχόμενος, καὶ τοὺς ἱδρῶ- 

τὰς ἀπέψα χρουνηδὸν ἀποστάζοντας. Ὁ δὲ βχσιλεὺς ᾿Αλέξιος 

ὁπόσον συγγενὲς συναθροίσας, χαὶ τὸ περὶ αὐτὸν στρατιωτικὸν, 
᾽ ,ὕ " 5 ᾽ ποὺ ἢ , ς Ἁ Ύ ᾽ὔ » ἐχπέμπει νυχτὸς ἐπιθέσθαι τῷ Ἰωάννῃ. Οἱ μὲν οὖν πλοίων ἐ- 

πέθησαν χαὶ τῇ μονῇ τῶν Ὁδηγῶν προσχόντες, τοῖς πελεχυ- 
,ὕ , ἕξ ΞΕ ,ὔ ς “- ΟῚ .Ὶ ΕΥ̓ ςε 

φύροις συνέμιξαν τοῦ βασιλέως ὑπασπισταῖς, ( οὐδὲ γὰρ ἦν ὁ- 

πλοφόρους διὰ μέσης τῆς ἀγορᾶς παρελθεῖν), χαὶ ἄφνω συρ- π΄ νου μεσῆς τῆς ἀγορᾶς ΐ 5, ἀνθοῦατ Υ 
ραγέντες τοῖς περὶ τὸ θέχτρον στασιώταις τοῦ ᾿Ιωάννου, αὐ- 

τοὺς τρέπονται χαὶ τῷ Ἰωάννῃ προσδάλλουσιν, ἐπενεγκόντες 

πληγὸς παντὶ σώματι, χαὶ τὴν χεφαλὴν ἀφελόμενοι, τῇ κατὰ 
4 ᾽ Α ς τὸ Ἂ, κγκ ᾿ θέ ὔ Σ Μ “- 

“ΤῊΝ αγορᾶν ἁψὶ η υνετεωρίξουσι προς ξεαν πᾶν μον, ξδτι του 

, αἴλατος ἀποολύζουσαν - τὸ δὲ λοιπὸν αὐτοῦ σῶμα ἐπὶ κλίνης 

ἀρθὲν, αἴθριον προτιθέασι χατὰ τὴν μεσημόρινὴν πύλην τῶν 

)9"ἐν Βλαχέρναις ἀρχείων |, εἶτα χυσὶ βάλλουσιν εἰς βοράν, ὅ χαὶ 

ἀπάνθρωπον ἔδοξεν. 

Κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον ἔξεισι τῆς Μυσίας Ἰωάννης (1) 

μεγίστῳ ὡπλισμένος στρατῷ, χαὶ χειροῦται Κωνστάντειαν ἐν 

Ῥοδόπῃ πόλιν, καὶ καθελὼν τὸν ταύτης περίδολον, ἐκεῖθεν ἔρ- 

χεται εἰς τὴν Βάρναν, καὶ πολιορκεῖ γενναίως καὶ ταύτην κα- 

(1) Περὶ τοῦ Μυσοῦ ᾿Ιωάννου (σημ. περιθ.} 
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τὰ τὴν ἕκτην τῶν Χριστοῦ παθημάτων ἡμέραν, ἔνστασιν ἐν- 
δειχνυμένων τῶν ἔνδοθι, χρατίστων ὄντων κἀκ τοῦ Λατινικοῦ 
στίφους ἁπάντων σχεδόν“ διὸ τετράπλευρον συντίθησι μηχα- 
νὴν ἴσην τῷ ὕψει τοῦ τείχους τῆς πόλεως, τὸ δὲ μῆχος ὅσον 
ἦν ἡ τοῦ τάφρου περίμετρος" ταὐτὴν ἐπὶ τροχῶν σαλευομέ- 

νὴν τῆς τάφρου ἔγγιστα στήσας, εἶτα ἐπαναστρέψας, ἀμφοτέ- 

βὼν τῶν περάτων τῆς τάφρου ἐπιλαμθάνεται, χαὶ τῷ αὐτῷ καὶ 
ἑνὲ μηχανήματι χλίμακι καὶ ζεύγματι τῆς τάφρου χρησάμε- 

νος, ἐξιχνουμένῳ τοῦ ὕψους τῆς πόλεως, χρατεῖ τῆς πόλεως, 

Οὔτε δὲ τῆς ἡμέρας τὴν δύναμιν ὁ βάρθαρος αἰδεσθεὶς ( ἦν 

γὰρ τὸ ὑπερευλογημένον Σάδοδατον), οὔτε τὸν χριστιανισμὸν 

ὅν τοῖς χείλεσι περιέφερε, πάντας οὕς συνέλαθε χατὰ τῆς τά- 

φρου ὠθεῖ, χαὶ χοῦν ἐπιχέχς πολυάνδριον τὸν τόπον δείκνυσιν " 

ἔπειτα καὶ τὰ τείχη καταστρεψάμενος, ἐς Μυσίαν ἐπάνεισιν. 

᾿Αλλ᾽ οἷα τὰ ἐπὶ τούτοις : Ὃ πρωτοστράτωρ Μανουὴλ ὁ Καμ- 

μύτζης ἐκ Μυσίας εἰς Προύσαχον ἄπεισι παρὰ τοῦ Χούσου λυ- 

θεὶς, καὶ πρὸς ἀποστασίαν ἰδὼν συνάμα τῷ Χρύσῳ χειροῦται 

Πελαγονίαν, καὶ Πρίλαπον ἐπιφύεται τοῖς ἑξῆς, ἀφιστᾷ τὰ 

πόρρωθεν, διεχπίπτει τῶν Θετταλιχῶν ὀρέων, ἐπιλαμθάνεται 

τῶν πεδιάδων, τὴν Ἑλλάδα παρακινεῖ, ἀμφίδολον τίθησι χαὶ 

τὴν Πελοπόννησον. Τότε καὶ ἕτερος ἀποστάτης ἀνεφάνη, Ἰωάν- 

νῆς τις, τὸ γένος Κύπριος, Σπυριδωνάκης τὸ ἐπώνυμον, φαῦ- 

λος τὸ εἶδος, τὴν ἡλικίαν φαυλότερος. 

Ὁ δὲ βασιλεὺς τότε καὶ ἄλλῳ κακῷ, τῇ τῶν ποδῶν συ- 

νήθει νόσῳ τρυχόμενος, διχῇ διαιρεῖ τὸ στράτευμα, καὶ τὸ μὲν 

τῷ γαμόρῷ παραδοὺς ᾿Αλεξίῳ τῷ Παλαιολόγῳ χατὰ τοῦ Σπυ- 

ριδωνάχη στρατεύοντι, τὸ δὲ πρὸς τὸν ᾿Ηονοπολίτην (510) ᾿Ιωάν- 

νὴν ἐχπέμψας τῷ πρωτοστράτορι ἀνθιστάμενον, κατατροποῦται 

χαὶ ἀμφοτέρους καὶ φυγάδας δείκνυσι. 

Τότε καὶ τὴν Στρούμιτζαν ἐπανεσώσατο, βασιλεὺς, τοῦ 
Χρύσου ταύτην ἀφελόμενος. 
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Προσθετέον καὶ ταῦτα τῇ ἀφηγήσει. Εἶχε μὲν ὁ βασιλεὺς 

Αἰλέξιος τὴν Ρωμαϊκὴν ἀρχὴν λχθὼν ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ καθὼς 

ἔλαθε, καὶ δέον μὴ ἀμελῆσαι τῆς ἐκείνου φυλαχῆς, ὁ δὲ λα- 

θόμενος ὡς ἔγχεινται οἱ πλεῖστοι πρὸς ἀντιλύπησιν τῶν ἐξ ὧν 

αὐτοί τι ἔπαθον λυπηρὸν, ἐνδίδωσι τῷ ἀδελφῷ, χατὰ τὸ Δι- 
πλοκιόνιον διάγοντι, βιοτὴν ἔχειν ἄνετον, καὶ πᾶσι τοῖς βουλο- 

μένοις ἀκαταιτίχτον εἶναι τὴν εἰς αὐτὸν διαπλώϊσιν. Ἦν οὖν τοῦ 

βουλομένου παντὸς, χαὶ μάλιστα τῶν ἐκ γένους Λατίνων ἔρχε- 

σθαι πρὸς αὐτὸν, οἷς καὶ χρυφίων βουλευμάτων χαθίστατο χοι- 

νωνὸς, τὴν βασιλέως καθαίρεσιν ἐπισπεύδων, καὶ γράμματα πρὸς 

Εἰρήνην τὴν θυγατέρα πέμπων, ἥτις καὶ Φιλίππῳ συνῴχει ἄρ»- 

χοντι τῶν ᾿Αλαμανῶν, κἀκεῖθεν ἀντίγραφα δεχόμενος δὶ ὧν ἐτε- 

χνάζετο τὴν βασιλέως χαταστροφὴν, καὶ ἑαυτοῦ πάλιν ἀνύψωσιν. 

᾿Αλλὰ χαὲ ἐν τῷ μέλλειν ὁ βασιλεὺς ᾿Αλέξιος χατὰ τοῦ 

πρωτοστράτορος ἐξιένχι, καὶ τὸν υἱὸν Ἰσαακίου τῆς εἱρκτῆς 

ἐξαγαγὼν συνέκδημον εἶχε, καταλύσας εἰς Δαμοχράνειαν " ὁ δὲ 
Πισσαίῳ τινὶ χοινολογησάμενος περὶ δρασυοῦ, στρογγύλης προ- 

ἑστῶτος νηὸς, χαιρὸν ἐζήτει ἀποφυγεῖν. Ὡς δ᾽ ἐπέστη καιρὸς, 

ἡ μὲν ναῦς ἀπαίρει καὶ πρὸς ταῖς καθ᾽ “Ἑλλήσποντον Πηγαῖς 

προσοχέλλει, ἐκ Λατίνων ἐχούσαις τὸ ἐνοιχοῦν τὸ δὲ ταύτης 

πλοιάριον, ὅ βάρκα λέγεται, εἰς τὸν ᾿Αθύρα κατάραν ἐπὶ τῷ 

δέξασθαι τὸν ᾿Αλέξιον, ψάμμαθον ἐνεφόρει, φόρτον τῇ νηΐ ἐσο- 

τ! 
μένην τάχα κενῇ οὔσῃ τῶν ἀγωγίμων. Καὶ ὁ ᾿Αλέξιος ἐκ Δα- 

μοχρανείας παραγενόμενος, εἴσεισι τῷ πλοιαρίῳ, χαὶ τῆς φυγῆς 

τούτου γνωσθείσης, πέμπονται παρὰ τοῦ βασιλέως οἱ τὸ πλοῖον 

“ἀνερευνήσοντες. Οὐ μὴν ἴσχυσαν συλλαθεῖν τὸν ᾿Αλέξιον " [οὗ- 

τὸς γὰρ τὴν χόμην ὡς οἱ Λατῖνοι χειράμενος, καὶ στολὴν ὁ- 

μοίαν τῇ αὐτῶν ἐνδυσάμενος, τοὺς ζητοῦντας ἐν μέτῳ πολλῶν 

ἐλάνθανεν. ᾿Απαχθεὶς οὖν ἐς Σιχελίαν, δῆλος τῇ ἀδελφῇ γίνε- 

ται, χαὶ μεγαλοπρεπῶς προσδέχεται, [ἣ δὲ} καὶ τοῦ ἀνδρὸς δεῖ- 

ται Φιλίππου τῷ πατρὶ βοηθῆσαι χαὶ τῷ ἀδελφῷ, 

οι 
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᾿Αλλὰ χαὶ ἄλλα μοι πρὸς τούτοις ἀναγχαῖον εἰπεῖν, εἰσὶ 

δὲ ταῦτα. Οἱ ἐκ τῶν γηΐνων ᾿Αγγέλων βασιλεύσαντες ἀδελφοὶ 

χαὶ ἄλλως μὲν οὐχ ὡς ἔδει διῴκουν τὰ τῆς ἀρχῆς, μάλιστα 

δὲ τὰ χρήματα μὴ συνέχοντες, ἀλλὰ θεραπείᾳ καὶ κόσμῳ πο- 
᾽» ᾽ 

λυτελεῖ τοῦ σώματος ταῦτα κενοῦντες, χαὶ εἰς ἀλυσιτελῆ τῷ 

χοινῷ ποιοῦντες μέγιστα ἀναλώματα, καὶ οὐ μόνον διὰ τοῦτο 

τὰς Ῥωμαϊκὰς καλαμώμενοι πόλεις, ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἐκ Λατί- 

γων ἐν οἷς εἶχον χρήματα εἰσεπράττοντο, Πολλάκις οὖν τὰς 

πρὸς Βενετίκους παραθλεψάμενοι συμφωνίας, εἰς χρήματα αὐ- 
Ἁ να, 7ὔ ι Α ᾽ - 7 ΄ ᾽ “Ὁ Ε 

τοὺς ἐφημίωσαν, χαὶ τοὺς ἐκ τῆς Πίσσὴς Λατίνους αὐτοῖς ἐ- 

πανέστησαν. ᾿Αμέλει χαὶ ἦν ὁρᾷν, ποτὲ μὲν τῆς Πόλεως ἔν- 
Ἁ Α Α ,ὔ 7 Α , « κ δοθεν, ποτὲ δὲ κατὰ θάλασσαν μαχόμενα τὰ Βενετίκων καὶ 

Πισσαίων γένη. 

Οἱ δὲ Βενέτικοι τῶν παλαιῶν υὑεμνημένοι πρὸς Ρωμαίους 

σπονδῶν, χαὶ τὴν πρὸς αὐτοὺς δεξίωσιν ὁρῶντες μεταπίπτου- 

σὰν πρὸς Πισσαίους, μιὴ ἀνεχόμενοι, δῆλοι ἦσαν καιροσχοποῦν- 

τες τὴν ἀντιλύπησιν, καὶ μάλιστα ὅτι μὴ ἀπεδίδοντο αὐτοῖς 

τὰ ἐλλείποντα πρὸς τὰ δεχαπέντε χεντηνάρια ἃ συνέθετο δοῦ- 

ναι τοῖς Βενετίχοις ὁ βασιλεὺς Μανουὴλ χρήματα, ἃ ἦσαν χρυ- 

σίου μναῖ διχχόσιαι. 

Ἦν δὲ δεινὸν οὐκ ἐλάχιστον καὶ ὁ τηνικαῦτα δοὺξ Βενε- 

τίας ᾿Ερίκος Δάνδουλος, πηρὸς τὰς ὄψεις χαὶ ὑπέργηρως, ἐπι- 

βουλώτατον ὧν πρᾶγμα Ρωμαίοις καὶ φηονερώτατον, φρονιμώ- 

τερον ἑχυτὸν ὀνομάζων πάντων, καὶ θχνεῖν ἐθέλων εἰ μὴ Ρω- 

μαίους τίσγιτο τῆς εἰς τὸ γένος αὐτοῦ καταφρονήσεως, ἀνα- 

λογιζόμενος: ὅσχ πεπόνθασι Βενέτικοι τῶν ᾿Αγγελωνύμων αὐὖ- 

ταδέλφων βχσιλευόντων, καὶ πρὸ τούτων τῶν Κομνηνῶν ᾿Αν- 

δρονίχου χαὶ Μανουήλ. Μὴ δυνάμενος δὲ μετὰ τῶν ὁμοφύλων 

μόνων ἐργάσχσθχί τι κατὰ Ρωμαίων, σκέπτεται προσλαθέσθαι 

χαὶ ἄλλους. Τοῦ δὲ χαιροῦ χορηγήσαντος εὐγενεῖς τινας τοὸ- 

πάρχας, οἵ εἰς τὴν Παλαιστίνην ἤθελαν ἀπελθεῖν, συγγίνεται 
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τούτοις χαὶ συνωμότας προσλαμβάνει τοῦ χατὰ Ῥωμαίων κι- 

νήματος" ἦσαν δὲ οὗτοι ὁ Μόντε Φεράντου μαρκέσιος Βονι- 

φάτιος, ὁ κόμης Φλάντρας Βαλδουῖνος, ὁ χόμης τοῦ ᾿Αγίου 

“Παύλου ᾿Ερίχος, καὶ ὁ χόμης Πλέης Δολοΐχος, χαὶ συχνοὶ ἕτεροι. 

Ναυπηγηθέντων οὖν εἰς Βενετίαν ὃν ὅλων τριῶν ἐνιαυτῶν 

πλοίων ἱππαγωγῶν ἑκατὸν δέκα, καὶ νηῶν μαχρῶν ἑξήκοντα, 

ἔτι δὲ πλοίων συναθροισθέντων μεγίστων ὑπὲρ τὰ ἑδδομήχον- 

τα, ὧν ἕν Κόσμος παρὰ τούτοις ἐλέγετο, εἴσεισιν ἐν αὐτοῖς 

ἵππων μὲν χιλιὰς σιδήρῳ κατάφρακτος, ἀσπίδων δὲ εἶχον πλῆ- 

θος ὡσεὶ μυριάδας τρεῖς, ὁπλῖται δὲ πλεῖστοι ἦσαν, καὶ μά- 

λιστα οὗς καλοῦσι τζαγράτορας. 

Ὡς δ᾽ ἦν ὁ στόλος πρὸς κίνησιν ἕτοιμος, ᾿Αλέξιος ὁ παῖς 

Γσααχίου τοῦ ᾿Αγγέλου γράμμασιν ἐφοδιασθεὶς τοῦ Πάπα τῆς 

πρεσουτέρας Ρώμης καὶ τοῦ ρηγὸς ᾿Αλαμανίας Φιλίππου, χά- 

ριτας ὁμολογούντων τοῖς πειραταῖς τούτοις, εἰ τὸν ᾿Αλέξιον 

δέξονται καὶ πρὸς τὴν πατρῴαν ἐπαναγάγωσι βασιλείαν, τρισ- 

ἄσμενος τῷ στόλῳ ἐφίσταται, οὐ μόνον ὡς ἀφορμὴ γενόμενος 

τοῦ χατὰ Ρωμαίων λῃστρικοῦ τούτων χινήματος, ἀλλὰ χαὶ 

χρημάτων ὑπισχνούμενος δοῦναι σωρείας αὐτοῖς. Τὸν γὰρ νεά- 

ζοντα τοῦτον ᾿Αλέξιον, οὐ τὴν ἡλικίαν μᾶλλον ἢ τὸ φρονεῖν 

[νεάζοντα], πανοῦργοι παρχλαθόντες ἐνόρχως ἐκείνοις συνθέσθαι 

παρέπεισαν ἃ οὐχ ἦν πέρας λαθεῖν οὐ γὰρ μόνον χρημάτων 

θαλάσσας αἰτησαμένοις ὑπέσχετο, ἀλλὰ καὶ κατὰ Σχραχηνῶν 

σύναρσιν μετὰ Ρωμαίων στρατιωτῶν, καὶ νηῶν μακρῶν πεντή- 

χοντα, τὸ δὲ μεῖζον χαὶ παρεκτροπὴν τῆς πίστεως ὁποία τοῖς 

Λατίνοις ἀσπάζεται χαὶ τῶν τοῦ Πάπα προνομίων καινισμὸν, 

10" χαὶ [μετάθεσιν τῶν παλαιῶν τοῖς Ρωμαίοις ἐθῶν. 
᾽ 5 Ὁ - ν 9 » 

Ὁ δὲ βασιλεὺς ᾿Αλέξιος ἐκ πολλοῦ ταῦτα ἀχούων, οὐδέν 

τι ἄμεινον ἑαυτῷ καὶ Ρωμαίοις διετέθη" ἀλλὰ καὶ οἱ τῶν ὀ- 

ρῶν φύλακες ἐχτομίαι, ἐν οἷς ἦν βασιλεῦσι τὰ κυνηγέσια, διη- 
- τ " ’ ὃ “- » - ᾽ ζῶ , 

πειλοῦντο τὸν ἔσχατον κίνδυνον τοῖς ἐχτεμεῖν ἐχεῖθεν ξύλα 
28 

10 

10 

20 

90 



10 

1ὅ 

20 

9.0 

434 ΟΠἈΑΝΩΝΥΜΟΥ͂ 

ναυπηγήσιμα βουληθεῖσι" χαὶ ὁ τοῦ στόλου δοὺξ, Μιχαὴλ ὃ 

Στρυφνὸς, ἀδελφῇ τῆς βασιλίσσης συνεζευγμένος, ἁπαξάπαντος 

πλοίου μαχροῦ χρήματα λαμδάνων, τὰ νεώρια Ρωμαίων ἐκχέ- 
νωσε" καὶ βασιλεὺς δὲ οἷς οὐκ ἐπετίμα τοῖς ταῦτα δρῶσιν, 

ἐπευδοχῶν τοῖς γινομένοις ἡλίσχετο" ἀλλὰ καὶ εἰς γέλωτα εἷ- 

χε τὴν τοῦ Λατινιχοῦ στόλου ἀπόπλοιαν. 

Ὃ δὲ στόλος τὰ πρυμνήσια λύσας, κατάγεται εἰς ᾿Ιάδαρα, 

τὴν λεγομένην νῦν ΤὙζίχραν βαρθαρικῶς, καὶ ἦν αὐτὰ πολιορ- 

χῶν, δόξαν οὕτω τῷ τῆς Βενετίας δουχὶ, ὡς παλαιὰς συνθή- 

κας παραδλεψάμενα. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα παραστησάμενοι, τῇ Ἐ- 

πιδάμνῳ (τῷ Δυρραχίῳ) προσῴχειλαν, καὶ βασιλεὺς Ρωμαίων 

ὁ συνὼν ἐχείνοις ᾿Αλέξιος παρὰ τῶν Ἐπιδαμινιτῶν ἀνηγορεύθη, 

χαὶ ἠνωτίσατο τοῦτο ὁ βασιλεὺς, ἤρξατο ἀνανεοῦσθαι τὰ ὑπό- 

σαθρα τῶν νηῶν, μόλις εἰς εἴκοσιν ἀριθμούμενα " περιελθὼν δὲ 

χαὶ τὰ τείχη τῆς Πόλεως, τὰς ἔξωθεν οἰκήσεις κατέστρεψεν. 

Ὁ δὲ στόλος ἄρας ἐξ ̓ Επιδάμνου, τῇ τῶν Κερχυραίων πα- 

ρενέθαλε, χαὶ περὶ τὰς εἴχοσιν ἡμέρας ἐκεῖθι σχάσας τὸν πλοῦν, 

ὡς ἔγνω τήνδε ἀνάλωτον, εὐθὺ τῆς Κωνσταντίνου τὰ λαίφη 

διχπετάννυσιν. Ὅθεν καὶ εὐπλοίας τυχόντες, τῇ Πόλει ἐφίσταν- 

ται" χαὶ κατάραντες εἰς Χαλχηδόνα, εἶτα χάτωθεν μιχρόν τι 

τοῦ Διπλοῦ κίονος ἀφιχνοῦνται μετὰ μιχρὸν, χαὶ ἐπ᾽ ἀγκυρῶν 

σαλεύουσι τῆς χέρσου ἄπωθεν, ὅσον μὴ εἶναι βέλους ἐντός. Ο 

δὲ δρόμωνες τῷ Σχουταρίῳ προσθάλλουσιν. 

Ἠφίεσαν μὲν οὖν οἱ Ρωμαῖοι βέλη κατὰ τῶν ἐν τοῖς πλοί- 

οις, ἀλλ᾽ ἦν οὐδαμῶς ἀνύσιμα" τὰ γὰρ πλείω εἰς θάλασσαν ἔ- 

πιπτον. Καὶ φάλαγξ περὶ τὸν Δαματρύχ προσέμενε, τὰς ἐχ- 

δρομὰς τῶν Λατίνων κωλύσουσα, ἀλλὰ χαὶ αὕτη ἀχρήσιμος γέ- 

γόνεν" οὐ γὰρ μόνον οὐδ᾽ ἐπὶ βραχὺ τοῖς πολεμίοις προσεπέ- 

λασαν, ἀλλὰ καὶ ἀνὰ χράτος ἔφυγον, καὶ μάλιστα οἱ στρατὴ- 

γοὶ χαὶ πρὸς τὴν αὐτῶν θέαν τῷ δέει ἔθανον. 

᾿Αλλ οὔπω πολλαὶ παρῆλθον ἡμέραι, χαὶ γνόντες οἱ τα- 

στο...“ --- 
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[ Α ᾿ 

λοὶ ὡς οὐδεὶς ὁ κατὰ χέρσον τούτοις ἀντιταξήμιενος, προσπε- 

λάζουσι ταῖς ἀκταῖς" χἀντεῦθεν ἡ μὲν ἱππικὴ στρατιὰ τῆς χέρ- 

σου ἔχεται, αἱ νῆες δὲ καὶ οἱ δρόμωνες χαὶ τὰ πλοῖα πρὸς 

-πὸν κόλπον τῆς Πόλεως ἔθδαινον. Ὡς δ᾽ οἱ μὲν ἀπὸ γῆς, οἱ δ᾽ 

ἐκ θαλάσσης τῷ φρουρίῳ ἐπέστησαν, ἐν ᾧπερ ἡ ἅλυσις, εὐθὺς 

τούτῳ προσδάλλουσι, καὶ ἦν ἰδεῖν τοὺς μὲν τῶν ἐκεῖσε φυλά- 

χων μετὰ μάχην βραχεῖαν φυγάδας, οὺς δὲ ἀναιρουμένους καὶ 

ζωγρουμένους, ἐνίους δὲ καὶ διὰ τῆς ἁλύσεως χατιόντας χαὶ 
ΕΣ ,ὔ Α - ᾽ὔ ᾽ ΑἹ Α ᾿ 

εἰσερχομένους τὰς τῶν Ρωμαίων τριήρεις, πολλοὺς δὲ χαὶ χα- 
Ἁ “Ψ , πΤ' ι ς ἥ ΝῚ ᾽ὔ » 

τὰ βυθοῦ φερομένους, εἶτα χαὶ τῆς ἁλύσεως διαρραγείσης, εἴ- 

σὼ πᾶς ὃ στόλος τῶν ἐναντίων εἰσέρχεται. Τῶν δ᾽ ἡμετέρων 

τριήρεων, αἱ μὲν αὐτίκα χειροῦνται, αἱ δὲ τῷ αἰγιαλῷ τῆς 
Ψ 

Πόλεως προσεγγίσασαι θραύονται μετὰ τὴν τῶν ἐμπλεόντων 

χένωσιν. Καὶ ἦν πολυειδὲς τὸ χκαχόν. 

Ἐνίστατο δὲ τότε μὴν ὁ Ἰούλιος τοῦ ἑξακισχιλιοστοῦ ἑ- 
7 πτακοσιοστοῦ ἑνδεκάτου ἔτους. Μετὰ βραχὺ δὲ τῷ Κοσμιδίῳ 

ἐφίστανται πάντες μετὰ χαὶ τῶν νηῶν, μικρὰν ἐφευρηκότες ἐκ 

τῶν Ρωμαίων ἀντίστασιν περὶ τὴν ἐχεῖσε γέφυραν καὶ τὸν λε- 

γόμενον Τρυπητὸν Λίθον᾽ χαὶ τὰ μὲν πλοῖα πάντα ἐχεῖ που 

καταίρουσιν, ὁ δὲ στρχτὸς χάραχα πήγνυτι χαρακώμασιν ὀρυ- 

χτοῖς καὶ ξυλίνοις περιστχυρώμασι περὶ τὸ γεώλοφον ἀφ᾽ οὗ 

ὁρᾶται τὰ ἐν Βλαχέρναις βχσίλειχ ὁπόσα πρὸς δύσιν ἡλίου βλέ- 

πουσι. Σχηνὰς οὖν ὀρθὰς ἑώρων οἱ ἐν τοῖς τείχεσι χαὶ μικροῦ 

συλλαθεῖν εἶχον τοῖς ἐν αὐταῖς περὶ τὴν Γυρολίμνην στρεφο- 

μένοις. 

Οἱ δέ γε περὶ τὸν βασιλέα οἰκειχκοί τε καὶ συγγενεῖς συλ- 

λέξαντες στράτευμα ἱππικόν τε καὶ πεζικὸν, ἐξερχόμενοι συν- 

ἐπλέχοντο τοῖς Λατίνοις, χαὶ ἦσαν ἐπὶ τούτοις τὰ Ρωμαίων 

Ἰ.οὺχ ἀγενῇ, χαὶ μάλιστα [ ἡνίκα ἐστρατήγει τὸν πόλεμον ὁ τοῦ 

βασιλέως γαμθρὸς Θεόδωρος ὁ Λάσχαρις. Οὗτος γὰρ γενναίως 

συμπλεκόμενος, εἶναι καὶ παρὰ Ῥωμαίοις ἀρεϊχοὺς ἄνδρας ἐχ 
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τῶν ἔργων τοῖς Λατίνοις ἐδείκνυεν. ᾿Αλλὲ καὶ πεζῶν ἐξιοῦσαι 

δυνάμεις τοῖς Λατίνοις συνέβαλον. Ἦν δὲ χαὶ ἀπὸ πετροῦδό- 
λων μηχανημάτων ἀχρειούμενχ τὰ βασίλεια, ἐνιαχοῦ δὲ καὶ 

ἀπὸ τῶν τειχῶν τῆς Πόλεως ἀποσφενδονούμενοι λίθοι τοὺς ἐ- 

γαντίους χατέπληττον. 

Ἐνστάσης δὲ τῆς πεντεχαιδεχάτης τοῦ Ἰουλίου, διὰ γῆς 

χαὶ θαλάσσης οἱ ἀντίμαχοι ἔγνων διαγωνίσασθαι ἀνδοικώτερον, 

ὡς ἢ τῶν κατὰ σκοπὸν ἐπιτυχεῖν ἕξουσιν, ἢ πρὸς συμθάσεις 

χωρήσοντες. Τοίνυν οἱ μὲν τὰ πλοῖχ φέροντες ἔστησαν εἰς τὸ 

Πετρίον, δοραῖς φραξάμενοι ταῦτα, ὡς ἂν ὦσιν ἀπὸ τοῦ πυρὸς 

ἀολαδῇ, καὶ κλίμακας δὲ διὰ σχοινίων κατεσχεύασαν ἐνδεσμου- 

μένας τοῖς ἱστοῖς τῶν. πλοίων - οἱ δὲ χριὸν τεχτηνάμενοι, χκαὲ 

τοὺς τζαγράτορας πολλαχῇ περιστήσαντες, ὡς ἀφ᾽ ἑνὸς συνθή- 

ὕχτος ποιοῦνται τὴν προσθολήν. Καὶ ἦν ἡ μάχη φριχώδης 

χαὶ φοδερά" οἱ γΖρ περὶ τὸν κριὸν τὸ τεῖχος ἔροηξαν τὸ πρὸς 

θάλασσαν περὶ τὸν τόπον ὃ βασιλέως ᾿Αποδάθρα ὠνόμασται - 

ἀλλὰ πρὸς τῶν ἐπικούρων Ρωμαίοις Πισσαίων καὶ τῶν πελε- 

χκυφόρων ἀπεχρούσθησαν, καὶ τρχυματίχι οἱ πλείους ἐχεῖθεν ἐ- 

ξέφυγον. Οἱ δὲ περὶ τὰ πλοῖα τοῖς περὶ τὸ Πετρίον τείχεσι 

προσεγγίσαντες, καὶ δι’ ἀκατίων τὰς ἀγκύρας ρίψαντες ἐκ τῶν 

δηλωθέντων χλιμάχων, τοῖς ἐπὶ τῶν πύργων Ρωμαίοις ἐμάχον- 

το, καὶ τρέπονται τούτους, καὶ πῦρ ἐμόδάλλουσι, τῶν τειχῶν 

χρατήσαντες, ταῖς ἐχεῖσς οἰχίαις. Πάντα οὖν ὅσα ἐκ τοῦ βου- 

νοῦ τῶν Ιδλαχερνῶν ἕω: τῆς τοῦ Εὐεργέτου μονῆς πυρὸς γε- 

γόνασι παρανάλωμα, ἔφθασε δὲ χαὶ ἕως τὸ καλούμενον Δεύ- 

τερον τὰ τοῦ ἐμπρησμοῦ. 

᾿Ιδὼν δὲ ὁ βχσιλεὺς τὸ οἰχτρὸν τοῦτο τῆς Κωνσταντίνου 

δυστύχημα, ὁπλίτης γίνεται, χαὶ τῶν βασιλείων ἐξιὼν, πλεί- 

στοὺς ἱππότας πρὸς ἑαυτὸν ἐπεσπάσατο᾽ χαὶ πεζή τις φάλαγξ 

οὐχ ἀγεννὴς συνέδραμεν, ὥστε καὶ τοῖς χατὰ χέρσον πολεμίοις 

φόθος χαὶ τρόμος ἐπέπεσε, τάχα δ᾽ ἂν χαὶ σωτήριον ἔργον ἐ- 
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γίνετο, εἰ κατὰ τῶν πολεμίων ἐχώρει, ἢ τῷ γχμθρῷ τῷ Λά- 
᾽ ’ 

σχαρι συνεχώρει συμμῖξαι τοῖς Ἰταλοῖς νῦν δὲ τὸ ξευπτόητον, 

σοθαρώτερον πεποίηχε τὸ ἀντίμαχον. Εἰσιὼν οὖν ὁ βχσιλεὺς 
τὰ ἀνάχτορα, ἔγνω δεῖν μεθίστασθχι τῷ χαιρῷ, ὥς τινε; λέ- 

γουσιν, ἐπιθουλευόμενον γνοὺς ἑαυτὸν. Ὅθεν καὶ περὶ πρώτην 
φυλαχὴν τῆς νυχτὸς ἐξιὼν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, εἰς τὸ Δε- 

βελτὸν ἀφιχνεῖται μετ᾽ οὐ πολὺ. 

᾿Εδασίλευσε μὲν οὖν ἐνιαυτοὺς ὀχτὼ, υῆἦνας τρεῖς, χαὶ ἡ- 

μέρας δέκα" χαρίεις ὧν τὸ εἶδος, πλέον δὲ πάντων πρχότητι 

ἐχαλλωπίζετο" ἦν γὰρ τοῦ βουλομένου προσελθεῖν τούτῳ χαὶὲὶ 

δεηθῆναι καὶ πρὸς ἀντιλογίαν ἰδεῖν ἐλευθέρᾳ φωνῇ " ἀλλὰ καὶ 
τοὺς ἀλλήλοις κατηγοροῦντας καὶ χόλαχας ἀπεστρέφετο. Εἰ δὲ 

μέγα βασιλεῦσι τὸ μὴ τέμνειν τῶν ὑπηκόων τοὺς ὑπεραίρον- 
τας ὡς ἀστάχυας, μιηδὲ θηριωδῶς τοὶς παραλυπήσασι φέρεσθαι, 

ἔχει καὶ τούτῳ οὗτος ὑπὲρ πολλοὺς ἐναύρύνεσθαι- ὅσον γὰρ 
χρόνον ἐδασίλευσε γυνή τις οὐκ ἠμφιάσατο μέλανα, πρὸς τού- 

του τὴν τοῦ ἀνδρὸς δυστυχήσασα στέρησιν, οὐκ ὀφθαλμῶν τι- 

νας ἐστέρησεν, οὐδ᾽ ἐπήρειαν ἐπήνεγχεν ἄδιχον, ὁποῖα πολλὰ 

γίνεται. 

Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς ᾿Αλέξιος ὥδευεν ἣν προέθετο " ὁ δ᾽ ἐν- 
τὸς τοῦ ἐν Βλαχέρναις παλατίου εὑρεθεὶς τότε λεὼς, σφόδρα 
'λελύπηται διὰ τὴν τοῦ ᾿Αλεξίου ἀπόδρασιν οὐκοῦν συγχεό- 

μενοι τὴν ψυχὴν διὰ τὰς τῶν χακῶν ἐλπίδας (ᾧοντο γὰρ μη- 

δὲν μελήσαντας τοὺς Λατίνους εἰσελθεῖν ἐν τῇ Πόλει ), τοὺς 

μὲν γένει προσήκοντας ᾿Αλεξίῳ καὶ τοὺς ἄλλως ἐπιτηδείως ἔ- 

χοντας, χαὶ αὐτὴν τὴν ἄνασσαν Εὐφροσύνην, προδότου δόξαν 

λαδόντας, οὐ προσεδέξαντο εἰς ἀρχὴν" διὰ δὲ τὴν τοῦ χινδύ- 

γου ἀχμὴν εἰς τὸν Ἰσαάχιον ἀφορῶσι τὸν ᾿Αλεξίου αὐτάδελ- 
φον, ἔνδον τῶν ἀρχείων τηνιχαῦτα φρουρούμενον. Καὶ δὴ τοῦ 
εὐνούχου Κωνσταντίνου, ὃς ἐπὶ τῶν βασιλικῶν θησαυρῶν ἦν, 

τοὺς πελεχυφόρους συναγαγόντος, συνδραμόντων δὲ καὶ τῶν διὰ 
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σπουδῆς ἐχόντων βασιλεύσειν αὖθις τὸν Ἰσαάχιον, ἡ μὲν βα- 

σιλὶς Εὐφροσύνη συλλαμθάνεται καὶ ὅσον αὐτῇ συγγενὲς, ὁ δ᾽ 

᾿᾽σαάκιος αὐτοχράτωρ ἀναγορεύεται, χαὶ χειραγωγούμενος εἰς 

τὸν βασίλειον θῶκον ἀνάγεται. Πέμψας δ᾽ εὐθέως τῷ τε υἱῷ 
" Ἅ “Ὁ Ὁ Ὁ 

Αἰλεξίῳ καὶ τοῖς τοῦ Λατινιχοῦ στρατεύματος ἡγεμόσι δήλην 

ποιεῖ τὴν τοῦ ἀδελφοῦ βασιλέως φυγὴν [. Οἱ δὲ οὐδέν τι τῶνφ.1! 
Ν “ “ ᾿ ᾽ὕ ᾽ προσδοκωμένων κατὰ τῆς Πόλεως ἔπραξαν, ἀλλ οὐδὲ τὸν ᾿Α- 

σχῇ , ͵ " ᾽ Α ᾿ ᾿ " ᾿ “ 

λέξιον πρὸς τὸν πατέρα ἔπεμψαν, εἰ μὴ καὶ αὐτὸς ᾿Ισαάκιος 

ὀχπληρῶσαι πάντα ὅσχ χαὶ ὁ υἱὸς συγκατέθετο, ὅσα καὶ προ- 
Ν γ 5 ’ ΄-ϑ Ὁ 

δεδήλωται. ᾿Επὶ τοιαύταις τοίνυν τοῦ βασιλικοῦ ὕψους κατα- 

στροφαῖς εἰς τὴν Πόλιν εἰσιὼν, τῆς πατριχῆς συνεδρίας ἠξίω- 

ται, ὡς κοινωνὸς τῆς βασιλείας αὐτῷ. 

ἽἍΑπαντες οὖν Πολῖται εἰς βχσιλέα ἔτρεχον, σὺν τῷ πατρὲ 

τὸν υἱὸν ἐποψόμιενοι, καὶ τούτοις ἀποδώσοντες τὴν προσχύνη- 

σιν. Μετ᾿ οὐ πολλὰς δὲ ἡμέρας χαὶ οἱ τῶν Λατίνων ἡγεμό-- 

νες εἰς τὰ ἀνάκτορα παραθάλλουσι, χαὶ ὅσοι παρὰ τούτοις τὸ 

γένος ἐπίσημοι, χαὶ ἐπὶ καθεδρῶν τοῖς βασιλεῦσιν ἅπαντες συν- 
δ τα ᾽ “ἢ ᾿ ᾿ ἀν δ. Ν᾿ τῇ ᾽ Α » ᾿ ὔ 

εὸρίχζον, εὐεργέται χαὶ σωτῆρες ἀχούοντες, ἀλλὰ καὶ πάσης 

μετεῖχον φιλοφροσύνης χαὶ δεζιώσεως. Ἰσαάκιος γὰρ εἴ τί που 

ἐναποκείμιενον εὗρε χρῆμα τοῖς: βασιλικοῖς θησαυροῖς, ἀλλὰ χαὶ 

ὅσα αὐτὸς ἐπορίσατο τὴν βασιλίδα Εὐφροσύνην καὶ τοὺς προσ- 
ἀὰ ᾽ δὰ .) ἥ ᾽ ὯΝ 5 ᾽ 

γενεῖς αὐτῆς συνειληφὼς, ἀμφοτέραις ἀφειδέστερον ἐξεχένου “ ἐ- 
Π δὲ “ ε φ" ι ᾿ 7ὔ ῥά ἠδὲ Π 

πεὶ δὲ ταῦτχ ὡσεὶ ρανὶς ἐχρίνετο τοῖς λαμοάνουσιν (οὐδὲν γὰρ 

ἕτερον ἔθνος χρημάτων ἔρωτα τρέφει, ὡς τὸ γένος τῶν Ἰτα- 
ὦ Νὰ. Ν ΄ ι , , ν᾽ ι Ὡ 

λῶν, οὐδὲ δαπανηρότερον χαὶ τρυφηλότερον τούτου ἐστὶν), ἅ- 

πτεται χαὶ τῶν ἀψαύστων ἀνοσίως (ὁπάθεν οἶμαι καὶ τὰ Ρω- 

μαίων ἠφάνισται)" ὡς γὰρ ἐσπάνιζςε χρημάτων, καὶ τοῖς θείοις 

ναοῖς ἐπέθετο. Ἦν οὖν ἰδεῖν οὐ μόνον ἱερὰς εἰκόνας Χριστοῦ 

καὶ τῶν ἄλλων ἁγίων ἀξίναις ἐκκοπτομένας, καὶ τοὺς κόσμους 

αὐτῶν πυρὶ παραπεμπομένους, ἀλλὰ καὶ σκεύη ἱερά τε χαὶ 

τίμια καὶ τῶν ναῶν ἁρπαζόμενα καὶ ὡς χοινὸν ἀργύριον καὶ 

' 
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χρυσίον τοῖς πολεμίοις διδόμενα. Καὶ τούτων οὐδεμία τις ἦν 

αἴσθησις οὐδενὶ, ὡς παρρησιάσασθαι τὴν εὐσέθειαν. 

Τὸ δὲ τῆς Πόλεως πλῆθος, ἤδη τῶν πολεμίων ἐρχομένων, 

εἰς ἔδαφος καθαιρεῖ τὰς πρὸς θάλασσαν οἰκίας τῶν Λατίνων, 

μὴ διακρῖναν τὸν φίλον τοῦ πολεμίου. ᾿Εδυσχέραινον οὖν διὰ 

τοῦτο οἵ τε ἐκ τῆς ᾿Αμάλφης, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐκ τῆς Πίσσης, ἤ- 

θεσιν ἐντεθραμμένοι Ῥωμαϊκοῖς. Μήπω τοίνυν φυγὰς ὀφθεὶς ὁ 
ς ε 

Αἰλέξιος, ἐλπίσι χρησταῖς ἔσαινε τούτους" ὡς δ᾽ ὁ μὲν δρα- 

σμῷ ἐχρήσατο, ὁ δ᾽ Ἰσαάκιος τὴν βασιλείαν παρέλαθε, χαταλ- 

λάσσει τοὺς ἐχ τῆς Πίσσης τοῖς Βενετίχοις, χαθ᾽ ἡυνῶν χαὶ τοῦ- 
ι 7 ὅ 

το ἐπιτεχνώμενος" οἱ δὲ πρὸς τοὺς πολεμίους ἀπελθόντες, ὁ- 

μόδειπνοι καὶ ὁμόφρονες τούτοις γίνονται. ᾿Εννεαχαιδεχάτην 

δ’ ἄγοντος τοῦ αὐγούστου τῆς ἕκτης ἰνδικτιῶνος τοῦ ἑξακιο- 

χιλιοστοῦ ἑπτακοσιοστοῦ ἑνδεχάτου ἔτους, τινὲς τῶν Φραγγί- 

σχὼν (οὗτοι δέ εἰσιν οἱ πάλαι χεχλημένοι Φλαμίονες) Πισ- 

σαίων τινὰς καὶ Βενετίχων προσειληφότες, ὡς εἰς ὄψον ἕτοι- 

μον πρὸς τὰ τῶν Σχραχηνῶν διαπλωΐζονται χρήματα" χαὶ δὴ 

τὸ σύνταγμα ἐχεῖνο τὸ πονηρὸν, περὶ πρώτας ἁφὰς τῶν λύ- 

χνων δί ἁλιάδων τῇ Πόλει προσχὸν, τῷ μιτάτῳ τῶν Σαρα- 

χηνῶν εἰσπίπτουσι, καὶ τὰ ἐνόντα τούτοις λῃστεύουσιν. Ἠ- 

μύνοντο γοῦν οἱ βάρόαροι τοῖς παρχτυχοῦσι τὰ: χεῖρας ὁπλί- 
σαντες ἐπιθοηθοῦσι δὲ καὶ Ρωμαῖοι. Καὶ ὅσον μὲν ἔδει ἀνῦ- 

σαι, οὐκ ἴσχυσαν, πλὴν ἀναχωρῆσαι τούτους ἠνάγκασαν. Οἱ δὲ 

τὸ δι ὅπλων ἀφέντες προσφέρεσθαι, δὲ ἐμπρησμοῦ διανοοῦνται 

τὴν Πόλιν χατεργάσασθαι. Κατὰ πλείστους οὖν περιστάντες 

τόπους, πῦρ ταῖς οἰκίαις ὑφάπτουσι" τὸ δὲ, ἐξαφθὲν ὅλην τὴν 

νύκτα ἐκείνην, καὶ τὴν ἑξῆς ἡμέραν τὸ πᾶν ἐπενέμετο. Καὶ 

ἦν χαινὸν τὸ ὁρώμενον" πολλῶν γὰρ ἐμπρησμῶν τῇ Πόλει πρό- 

τερον γενομένων, οὗτος οὐδὲν ἐκείνους ἀπέδειξεν. ἀνετρέποντο 

τοίνυν στοαὶ, ἀγορῶν ἠρημοῦτο χάλλῃ, χιόνων μέγεθος εἰς τί- 

τανον μετεράλλετο᾽ οὐδὲν ἦν ἐχείνου τοῦ πυρὸς δυνατώτερον" 
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τὸ δὲ καινότερον, ὡσεὶ ψωμοὶ πυρὸς ἐκ τοῦ ἐμπρησμοῦ ἀφχι- 

ρούμενοι χαὶ διὰ τοῦ ἀέρος φερόμενοι, καὶ τὰς πόρρωθεν οἰ- 

χοδομὰς χατέφλεγον. Συνεπελάόετο δὲ καὶ τοῦ μεγίστου νεὼ 

τὸ δεινὸν, χαὶ ὅσα πρὸς ἁψῖδα νεύουσι τοῦ Μιλίου καὶ συνημ- 

μένα τυγχάνει τῷ Μάχρωνι καὶ τῷ λεγομένῳ αἱ Σύνοδοι εἰς 

ἔδαφος πτῶμα κατέπεσον. Ἤρξατο μὲν οὖν ἡ πρώτη τοῦ πυ- 

ρὸς ἄναψις ἀπὸ τοῦ μιτάτου τῶν Σαρακηνῶν (ὅ τῷ πρὸς θά- 

λασσαν τεμένει τῆς ἁγίας Εἰρήνης ἔγγιστα ἵδρυται) [ καὶ πρὸςφ.1 

μὲν ἕω κατὰ εὖρος εἰς τὸν μέγιστον ναὸν ἐχώφησε, χατὰ δὲ 
ἑσπέραν εἰς τὸ λεγόμενον Πέραμα " ἐχταθὲν δὲ, πέρας εἴληφε 

τῆς ὁρμῆς τὰ πρὺς νότον τείχη τῆς Πόλεως" τὸ δὲ καινότε- 

ρον, καὶ τῶν ἐχτὸς οἰκήσεων ἐπελάθετο καὶ νῆας δὲ ἄνθρα-- 

χες ἐχτιναχθέντες κατέφλεξαν. Κατεφλέχθησαν δὲ καὶ οἱ Δο- 

μνίνου λεγόμενοι ἔμθδολοι, αἴ τε ὑπόστεγοι διπλαῖ ἄμφοδοι, 
αἱ ἀπὸ τοῦ Μιλίου ἀρχόμεναι, ὧν ἡ μία εἰς τὸ Φιλαδέλφιον 
ἦν παρατείνουσα, καὶ ἡ Κωνσταντίνου ἀγορὰ καὶ ὅσα πρὸς νό-- 

τὸν τε χαὶ βορρᾶν᾽ οὐδ᾽ ἂν αὐτὸ τὸ Ὀπτιχὸν (5ῖ0, Χων. ἱπ- 

πικὸν) ἔμεινεν ἀπαθὲς, ἀλλὰ χαὶ τούτου τὸ πλέον μέρος ἐπυρ- 

πολήθη, καὶ ὅσα εἰς τὰ Σοφίας κάτεισι χαὶ περὶ τὸ Βύχανον 

ἐπεχτείνεται χαὶ τοῖς ᾿Ελευθερίου μέρεσι πλησιάζει, Οὕτως οὖν 

τοῦ πυρὸς ἀπὸ θαλάσσης ἕως θαλάσσης τὴν Πόλιν διαζώσαντος, 

οὐκ ἦν ἀχίνδυνον συμμῖξαι τοῖς φιλουμένοις, εἰ μή τις ἀκατίῳ 

παρέπλευσε. Τότε χαὶ οἱ πλείους τῶν οἰχητόρων Ὅν Πόλεως 

τῶν περιουσιῶν ἐγυμνώθησαν. 

Πρὸς δὲ τὰ δεινότατα συναντήματα ταῦτα ὁ μὲν βασι- 

λεὺς ᾿Ισαάκιος ἤχθετο, εἰ καὶ μὴ ὅσον ἦν δέον" ὁ δὲ τούτου 

υἱὸς χαὶ συντελεσμὸν ἐπηύχετο τοῦ παντός. Μήπω δὲ καθα- 

ρῶς λωφήσαντος τοῦ πυρὸς, ἡ τῶν θείων χειμηλίων χώνευσις 

ὑπὲρ τὸ πρὶν ἐπετείνετο. 0 δὲ τῶν Λατίνων στρατὸς τὸν χο- 

ρηγούμενον αὐτοῖς χρυσὸν καὶ ἄργυρον τοῖς βουλομένοις ἐπί- 

πράσκον, οὐκ ἀγνοοῦντες μὲν ὅθεν συνήγοντο, εἰς κεφαλὴν δὲ 
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εἶναι λέγοντες τὸ ἁμάρτημα τοῖς υἣ ἐκ τῶν ὀἰχείων, ἀλλ᾽ ἐκ 

τῶν τοῦ θεοῦ τὰ ὀφειλόμενα διδοῦσιν αὐτοῖς. 

Δεῆσαν δὲ βοήθειαν τὸν ᾿Αλέξιον ἐκ τῶν Λατίνων λαβεῖν, 
(ὃ γὰρ θεῖος αὐτῷ καὶ πρῴην βασιλεύων ᾿Αλέξιος, ἀπαναστὰς 

Δεύελτοῦ τὴν ᾿Αδριανούπολιν χατέλαδεν), οὐκ ἄλλως τὸν μ.ρ- 
χέσιον Βονιφάτιον συστράτηγον ἐπεσπάσατο, εἰ μὴ χρυσίου δε- 
καὲξ χεντηνάρια συνέθετο καταθέσθαι. ᾿Αμέλει χαὶ τὰς Θρᾳ- 
κίας πόλεις περιελθὼν, καὶ ταύτας χαταστησάμενος, εἰπεῖν δὲ 

χαὶ χαλαμησάμιενος (οἱ γὰρ συστρατευόμενοι Λατῖνοι ἐς χόρον 

πίνοντες τῶν τοῦ χρυσίου ρείθρων οὐκ ἐχορέννυντο), καὶ μέ- 

χρι Κυψέλλων κατιὼν, ἐπάνεισιν αὖθις εἰς τὰ βασίλεια, ἅπας 

ἐξηρτημένος ὧν τῆς φατρίας, οἱ τὴν τοῦ πατρὸς τύφλωσιν καὶ 
᾽ ΄“ τὴν τῆς ἀρχῆς καθαίρεσιν τῷ θείῳ ᾿Αλεξίῳ συνδιεπράξαντο. 

᾿ , 

Ο΄ χαὶ μὴ φέρειν Ἰσαάκιος ἔχων, χακηγορῶν οὐχ ἔληγε τὸν 

υἱὸν, καὶ μάλιστα τὴν μετάθεσιν ἐνωτιζόμενος τῆς ἀναγορεύ- 

σεως, ὅτι τὸν μὲν πρῶτον χαὶ διαχτόρως ἀνευφήμουν, αὐτὸν δὲ 

ὕστερον χαὶ ταπειναῖς ταῖς φωναῖς. Μηδὲν δέ τι δυνάμενος δρᾶ- 

σαι, μόνοις οἷς ἐθάρρει τὰ τῆς καρδίας ἀπόρρητα χατὰ τοῦ υἱοῦ 

ἀπόφημα διελέγετο. 

Οὐ μάτην δὲ τοῦ υἱοῦ ὁ Ἰσαάκιος ἀπεφθέγγετο, καὶ γὰρ 

ἦν ὁ ᾿Αλέξιος ἀσελγέστερα πλημμελῶν, καὶ τὸ μεγαλοπρεπὲς 

τῆς βασιλείας Ρωμαίων χατερρύπαινεν ὄνομα. Εἰς γὰρ τὰς τῶν 

βαρθάρων σχηνὰς μετὰ μετρίων ὀπαδῶν διαπεραιούμενος, συνε- 

χραιπάλα τοῖς ἐν αὐταῖς Λατίνοις, καὶ συνδιημερεύων χύδοις 

ἐσχόλαζεν. Οἱ δὲ συμπαίζοντες ἐχείνῳ, τὸ ἐπὶ τῆς χεφαλῆς 

ἀφαιροῦντες διάδημα, λιθόστρωτον χαὶ χουσοχόλλητον, αὐτοὶ 

μὲν ἐκεῖνο περιετίθεντο, τὸν δ᾽ ̓ Αλέξιον τὸ ἐξ ἐρίου λατινικὸν 

περιέθαλλον χάλυμμα. 

Οὐ μόνον δὲ ᾿Αλέξιος τοιαύταις ἐσχόλαζε πράξεσιν, ἀλλὰ 

χαὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ᾿Ισαάκιος, πάλιν ἀλλόχοτα ἐφαντάζετο, αὐ- 

τὸς εἶναι διατεινόμενος ὁ μόναρχος βασιλεὺς, ὁ συνάψων τὴ 
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Δυτιχὴ ἐπικρατείᾳ πάσῃ τὴν τῆς ᾿Ανατολῆς, καὶ τὴν τῶν ὀμ- 

μάτων πήρωσιν ὡς λεδηρίδα ἀποτρίψασθαι προσεδόχα, καὶ τὴν 

ἀρθρίτιδα νόσον, καὶ εἰς ἄνδρα θεοείκελον ἀμειφθῆναι" ὥστε καὶ 

τῶν μοναστῶν οἱ λαοπλάνοι συνδειπνοῦντες ᾿Ισαακίῳ συγκαθί- 

στῶν ἐκείνῳ τὴν μοναρχίαν ἐν λόγοις, τὸν ἀνθοσμίαν ζωρότε- 

ρον πίνοντες, ἐνίοτε δὲ καὶ τὰς ἐξηρθρωμένας χεῖρας περιπτυο- 

σόμενοι, χαὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτῶν προσάγοντες, τὴν ἀνακαί- 

γισιν προηγόρευον. Ὁ δὲ διεχεῖτο τοῖς λεγομένοις. Ἔν πολ- 

λοῖς δὲ χαὶ τοῖς ἀστρονόμοις προσχείμενος, ἄλλα τε πολλὰ τού- 

τῶν ἀχούων εἰργάζετο " χαὶ τὸν Καλυδώνιον χοῖρον χαλχοῦν 

τὸν ἐν τῷ ἱππικῷ, τῆς βάσεως χαθελὼν, μετήνεγκεν εἰς τὸ 

μέγα παλάτιον, τὴν τοῦ δήμου φορὰν χαταστεῖλαι ἐντεῦθεν 

διανοούμενος. (1) 

[ Καὶ τὸ ἐν τῷ Κωνσταντινείῳ φόρῳ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἄγαλμαφ.1] 
᾿ 

Α ὁ δῆμος εἰς πλεῖστα μέρη διεῖλον - ἐδόκει γὰρ στοιχεῖον εἶναι 

τῶν ἐξ “Ἑσπέρας στρατῶν. 

Ὁ μὲν οὖν δῆμος τοῦτο ἔπραξεν. οἱ δὲ βασιλεῖς πρὸς τὴν 
συλλογὴν τῶν χρημάτων ἐπέσπευδον, ἐπεὶ μηδὲ ἦν τοῖς λαμ- 

βάνουσι Λατίνοις κόρος τῆς λήψεως. ᾿Αμέλει χαὶ ἐκ τῶν Πο- 

λιτῶν φόρων ἐγένετο συλλογαὶ" τούτου δὲ μὴ ὁμαλῶς προχω- 

ροῦντος, τῆς μὲν προθέσεως ταύτης ἀπέστησαν, τοῖς δὲ μεγα- 

λοπλούτοις ἐπιφυόμιενοι, τῶν προσόντων ἐπῆγον τὴν στέρησιν. 

Καὶ τὰ χρύσεα δὲ τοῦ μεγίστου νεὼ ἔπιπλα, βαρυτάλαντα ὄν- 

τα, καὶ λυχνίαι ἀργύρειαι πυρὶ παραδιδόμεναι, πρὸς βρῶσιν ἐ- 
δίδοντο τοῖς κυσὶν Ἰταλοῖς: ἀλλὰ χαὶ τούτων ἀνομουμένων, 

οὐδὲν ἠνύετο. Ὅθεν καὶ τοῖς περὶ τὴν μεγαλόπολιν τρυφηλοῖς 

χωρίοις, καὶ τοῖς ἐν τῇ Προποντίδι ἱεροῖς τεμένεσι, τοῖς τε οἰ- 

χοπέδοις τῶν βασιλείων οἱ στρατηγοὶ ἐφιστάμενοι, ἐσκύλευόν 

(1) Περὶ τῶν ἀστρονόμων, ὡς χατήνεγχεν ἀγάλματα, τούτων ἀ- β 

χούων. (σ, π.) β 

͵ 
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τε τὰ ἐνόντα χαὶ αὐτὰ τῷ πυρὶ παρεδίδοσαν, φειδόμενοι μη- 

δενός" χἀν τοῖς αἰγιαλοῖς τῆς Πόλεως ἐπιπλέοντες, πόλεμιον 

συνεχρότουν, χαὶ ἦν ἡ νίκη καὶ Ῥωμαίοις ποτέ. 

Ὅθεν καὶ τὸ δημῶδες τῆς Πόλεως ἐνέκειντο τὸν βασιλέα 

αἰτούμενοι βοηθῆσαι τούτοις χατὰ τῶν πολεμίων μετὰ στρα- 

τεύματος" ἀλλ᾽ οὐδὲν ἤνυον. Ὅ τε γὰρ ᾿Αλέξιος μὴ πεφυχὸς 

εἶναι χατὰ Λατίνων ὁπλίσασθαι ᾧετο, καὶ ὁ τούτου πατὴρ ἀ- 

πράκτους ἐῶν ἦν τοὺς λέγοντας. 'Ταῖς δὲ γνώμαις ταύταις προσ- 

έρρεπον χαὶ ὅσοι τοῦ βασιλικοῦ γένους, ἔνιοι δὲ καὶ τοῖς Λα- 

τίνοις εἰς ἑταίρους γεγενημένοι, ὡς λήρους τὰς τῶν Πολιτῶν 

ἐντεύξεις παρέτρεχον. 

Μόνος δ᾽ ἐκ πάντων ὁ Δούχας ᾿Αλέξιος, ὃς Μούρτζουφλος 

ἐπωνόμαστο πρὸς τῶν ὁμηλίκων ἐκ τοῦ συνεσπάσθαι τὰς ὀ- 

φρῦς, πλὴν χαὶ οὗτος βασιλειῶν καὶ τὴν τῶν Πολιτῶν ἐπιτε- 

χνώμενος εὔνοιαν, τὸν κατὰ Λατίνων ἀπεθάρρει πόλεμον" καὶ 

πρὸς τὸν λεγόμενον Τρυπητὸν Λίθον τοῖς δυσμενέσι συμπλέ- 

χεται. Μηδενὸς δὲ συναραμιένου, δόξαν οὕτω τῷ βασιλεῖ, μι- 

χροῦ συνελήφθη ἂν, εἰ μὴ τοξότις νεολαία τῆς Πόλεως παρα- 

τυχοῦσα ἐπήμωυνεν. 
΄- Ὃ τοίνυν λαὸς τῆς Πόλεως, ἐπεὶ μηδένα σύμμαχον εὕρι- 

σχον, εἰς ἀποστασίαν γωρεῖν ἤρζατο. Ἦγε μὲν οὖν τότε πέρμ.- 

πτὴν καὶ εἰκοστὴν ὁ ᾿Ιχνουάριος μὴν τοῦ ἑξακισχιλιοστοῦ ἑ- 

πταχοσιοστοῦ δωδεχάτου ἔτους. Συνδρομῆ; δ᾽ ὅτ! πλείστης εἰς 

τὸν Μέγαν γενομένης νεὼν, ἠναγκάζετο καὶ ἡ σύγκλητος καὶ 

ἡ τῶν ἀρχιερέων ὁμήγυρις καὶ οἱ τοῦ βήματος λόγιμοι συν- 

ελθεῖν ἐκεῖσε, καὶ περὶ τοῦ ἄρξοντος συνδιασχέψασθαι. Οὐκ 

ἐδόκει γοῦν καλὸν ἐπιθέσθαι τοῖς βασιλεύουσι καὶ χειροτονεῖν 

ἑτέραν ἀρχὴν, ὅτι καὶ οἱ τῶν ᾿Ιταλῶν ἄρχοντες ἀνθέξονται τοῦ 

Αὐἰλεξίου καὶ περιέξονται. Οἱ δὲ τοῦ δήμου οὐκέτι ἔφασχον βού- 

λεσθαι ὑπὸ τῶν ᾿Αγγέλων βασιλεύεσθαι, καὶ οὐκ ἄλλως ὁ σύλ- 

λογος ἐκεῖνος διαλυθήσεται, εἰ μὴ τῶν πραγμάτων προστήσε- 
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ταΐ τις θυμήρης αὐτοῖς: καὶ νῦν μὲν τοῦτον, νῦν δ᾽ ἐχεῖνον 

τῶν εὐγενῶν προέχρινον αὐτοχράτορα. Μόλις δὲ τρίτης ἡμέρας 

παρελθούσης, νεανίσχον τινὰ συλλαθόντες Νικόλαον τὴν κλῆ- 

σιν, Κανναδὸν τὴν ἐπίκλησιν, εἰς βασιλέα χρίουσιν ἄχοντα. 

Ὡς δ᾽ ̓ Αλεξίῳ ταῦτα ἠχούσθη (ὁ γὰρ Ἰσαάκιος ἔχειτο 

πνέων τὰ λοίσθια) μετάκλητος γίνεται ὑπ᾽ αὐτοῦ ὁ Βονιφά- 

τιος μαρχέσιος, καὶ περὶ τῶν ἐνεστώτων σκεψάμενοι, δεῖν ἔγνω- 

σαν δυνάμεις Λατινιχὰς εἰσαχθῆναι τῷ παλατίῳ, δι᾿ ὧν ἀπό- 

βλητος ἔσται ὁ δημοπρόόλητος χαὶ ὁ τοῦτον ἐχλεξάμιενος λαός, 

Ὡς οὖν ταῦτα ἦν δῆλα, τὸν καιρὸν ἁρπάσας ὁ Δούκας ᾿Α- 

λέξιος σὺν πολλοῖς τῶν ἐκ τοῦ γένους χαὶ τὸν ἐπὶ τῶν βα- 

σιλικῶν ταμείων εὐνοῦχον ὑποποιήσασθαι σπεύδει τοῖς πρὸ ὁ- 

φθαλμῶν κακοῖς ὁρῶν ἀχθόμενον. δὲ τοὺς πελεχυφόρους συν- 

αγαγὼν χαὶ χοινωσάμενος περὶ τούτων, ἐχεῖνα ποιεῖ φιλεῖν 

αὐτοὺς ὅσα δὴ καὶ αὐτῷ φιλητά. Κἀντεῦθεν ἡ τοῦ ᾿Αλεξίο» 

δραματουργεῖται χαθαίρεσις. 

Πρόσεισιν ὁ Δούχας τῷ βασιλεῖ ἀωρὶ τῆς νυχτὸς (φχείωτο 

γὰρ ὑπὲρ ἅπαντας τιμηθεὶς πρωτοῦθεστιάριος, καὶ τὰ ἑτερό- 

χρωμα ὑποδούμιενος πέδιλα) χαὶ φησὶ περιπαθῶς, ὡς οἱ προσ- 

γενεῖς ἐκείνῳ, ἀλλὰ χαὶ οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνωνύμων, καὶ οἱ 
Ε Α ΕῚ 

πελεκυφόροι αὐτοὶ ἐπὶ θύραις ἵστανται διασπᾶσαι τοῦτον αὐ- 
ν 

τοχειρὶ γλιχόμενοι, ὡς ὁμόφρονα τοῖς Λατίνοις. Ὁ δὲ πρὸς 

τὴν ἀχοὴν δειλιάσας ], τὸ πραχθησόμενον ἐξειπεῖν λιπαρεῖ .φ. 119. 

Περισχὼν τοίνυν αὐτὸν τῷ ἕως ποδῶν διήκοντι ἐπενδύτῃ τοῦ 

σώματος, συνεξέρχεται ἐχείνῳ καὶ δι ἀφανοῦς πυλίδος ἄπεισιν 

εἰς τὸ σκήνωμα ὃ δὴ τῶν βασιλείων εἶχεν ἐντὸς, ὡς δῆθεν 

αὐτὸν ρυσόμενος. Καὶ βασιλεὺς μὲν μιχροῦ καὶ χάριτας ὧμο- 

λόγει τῷ Δούκᾳ ἐπὶ τοῖς οὕτω δρωμένοις’ ἐχεὶ δὲ σιδήρῳ, 

τοὺς πόδας ἀσφαλισθεὶς, καὶ παραρριφεὶς δεινοτάτῃ παρὰ πά- 

σας εἱρχτῇ, ἐν αὐτῇ ἔκειτο. Ὁ δὲ Δούχας τοῖς βασιλικοῖς 

χαταχοσμεῖται συμθόλοις : 
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Τὰ δ᾽ ἐπὶ τούτοις; Οἱ μὲν τῷ Δούχᾳ προσίασι καὶ τὰς 

βασιλιχὰς προσρήσεις ἀποδιδόασιν, οἱ δὲ τῷ χαθημένῳ ἐπὶ τοῦ 

γεὼ προσνεύουσι Κανναδῷ, ἀνδρὶ μειλίχῳ τὸ εἶδος, καὶ δεξιῷ 

τὴν γνώμην, μηδὲ ἀγεννεῖ τὰ πολέμια. ᾿Αλλ ὁ μὲν Δούκας 

ἐκραταιοῦτο χαὶ ηὔξανεν, ὁ δὲ Καννχθὸς ἠμαυροῦτο τὴν αἵἴ- 

Ὑλὴν" χειροῦται οὖν πρὸς τῶν ὁπλοφόρων τοῦ Δούχα οὐχ εἰς 

μακρὸν χαὶ φρουρᾷ παραπέμπεται. 

Τῷ δὲ βασιλεῖ ᾿Αλεξίῳ δὶς μὲν ὁ Δούχας πιεῖν ἐπέδωχε 

θανάσιμον κύλικα, ὡς δὲ τὸ φάρμακον ἀνενεργὲς ἦν, δὲ ἀγ- 

χόνης ἐξάγει τοῦτον τοῦ ζῇν, βασιλεύσαντα μῆνας ἕξ σὺν ἡ- 

μέραις ὀχτώ. 

Ὡς οὖν χαθαρῶς εἰς Δούχαν ἡ βασιλεία μετέπεσεν, ὁ μὲν 

ὥδινε πραγμάτων μεταθολὰς, φρόνημα ἔχων μέγα καὶ τὸ εὐερ- 

γετῆσαι ἀεὶ ἐς τὸ μέλλον ἀναδαλλόμενος : πρὸς δὲ ταῦτα εἷ- 

χε μὲν τὴν ὁρμὴν καὶ ἐξ ἑαυτοῦ, παρέθηγε δὲ αὐτὸν χαὶ ὁ 

πενθερὸς Φιλοκάλης, ὃν χαὶ τῶν σεχρέτων λογοθέτην χκατέ- 

στῆσε. Σπανίζοντας δὲ χρημάτων τοὺς βασιλικοὺς εὑρὼν θη- 

σαυροὺς, ἐτάσεσιν ὑπάγων τοὺς τὰς μεγίστας ὑπ᾽ ᾿Αγγέλων ἀ- 

νεζωσμένους ἀρχὰς, ἐντεῦθεν συνέλεγε χρήματα, καὶ πρὸς τὰς 

χοινὰς χρείας ἐχένου, καὶ πρὸς τὴν τῶν Λατίνων ἀντιμάχησιν 

ἑτοιμασίαν ποιούμενος, διὰ ξύλων μεγίστων ἀνύψωσε τὰ πρὸς 

θάλασσαν τείχη τῆς Πόλεως, χαὶ τὰ χερσαῖα τειχίσμασι πε- 

ριέλαθε, καὶ τὴν στρατιὰν παρέθηγε τῷ καθ᾽ ἑαυτὸν ὑποδείγ- 

ματι, ὁπλιζόμινος, χαὶ ποτὲ μὲν τὰς τῶν ἐναντίων ἀναχόπτων 

ἐκδρομὰς, ποτὲ δὲ καὶ εἰς πορισμὸν σιτίων ἐξιοῦσιν ἐφιστάμενος : 

᾿Αμέλει διὰ ταῦτα χαὶ τοῖς Πολίταις ἠσπάζετο: οἱ δ᾽ ἐκ 

τῶν εὐγενῶν βλαχείᾳ συντραφέντες, τὴν αὐτοῦ σώφρονα δίαι- 

ταν ἀποστρεφόμενοι, ἐσχληρύνοντο, καὶ τὴν αὐτοῦ καταστρο- 

φὴν, ἐπιστροφὴν ᾧοντο θεϊκήν. ᾿Αμέλει χαὶ τοῦ τῆς Φλάντρας 

κόμητος Βαλδουΐνου τὰ περὶ τὸν Φιλέα χείροντος χαὶ φόρους 

συλλέγοντος, ἔξεισιν ὁ βασιλεὺς οὗτος κατ᾽ αὐτοῦ ὡς δ᾽ οἱ μὲν 
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ἀπιόντες, οἱ δὲ ᾿ὑποστρέφοντες ἀλλήλοις συνέμιξαν, Ρωμαῖοι 

υὲν δειλιάσαντες ἔφυγον, μόνος δὲ περιλειφθεὶς ὁ βασιλεὺς μι- 

χροῦ παραπώλετο᾽ χαὶ ἡ τῆς Θεομήτορος εἰχὼν, ἣν οἱ βασι- 

λεῖς Ρωμαίων εἶχον συστράτηγον, τοῖς ἐναντίοις ἑάλω, 

Ἦν δὲ οὐ ταῦτα μόνα δεινὰ, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐλπιζόμιενα χεί- 

ρονα καὶ χαλεπώτερα. Πάλιν γὰρ κλίμακες ἐν τοῖς πλοίοις 
“0 

τῶν Ἰταλῶν, καὶ μηχαναὶ παντοῖαι χατεσχευάζοντο, καὶ τοῖς 

εἰς αὐτὰς ἀνιοῦσιν ἐπὶ τῷ μάχεσθαι δωρεαὶ ὑπισχνοῦντο μέ- 

γισται. Καὶ τὰ μὲν τῶν δεινῶν ἐχινεῖτο, τὰ δὲ ἤμελλεν. 

Ὅ τε δοὺξ Βενετίας ᾿Ερίκος Δάνδουλος ἐν δολιότητι ὁμιλῆ- 

σαι περὶ σπονδῶν ἑλόμενος βασιλεῖ, εἰσιὼν τριήρει περὶ ταῖς 

ἀχταῖς προσίσχε τοῦ Κοσμιδίου. Ὡς δ᾽ ἔφιππος ὁ βασιλεὺς ἐ- 

κεῖσς ἀφίκετο, ἐκίνουν μόνοι τὰ πρὸς εἰρήνην, χαὶ ἦσαν τὰ 

παρὰ τοῦ Δανδούλου καὶ τῶν ἄλλων Ἰταλῶν ἀπαιτούμιενα χρυ- 

σίου πεντήχοντα χεντηνάρια ἐκ τοῦ αὐτίκα χαταθαλλόμενα, 

χαὶ συμφωνίαι τοῖς ἐλευθέροις ἀνδράσιν ἀνοίκειαι. ᾿Ενῷ δὲ τὰ 

πρὸς εἰρήνην διελέγετο, ἱππικαὶ Λατινικαὶ δυνάμεις φανεῖσαι 

τῷ βασιλεῖ ἐπιτίθενται, ὡς μόλις τοῦτον διεχφυγεῖν τὸν χκίν- 

δυνον, τῶν δὲ συνόντων χειρωθῆναί τινας. 

Τὰ δ᾽ ἐπὶ τούτοις, καταλαμθάνουσι τὰ πλοῖα, ἐφ᾽ ὧν αἱ 

χλίμακες χαὶ τὰ μηχανιχὰ ὄργανα, τὸν ἀπὸ τῆς τοῦ Εὐεργέ- 

του μονῆς τόπον ἕως τῶν Βλαχερνῶν, ἐμπεπυρισμένον ὄντα 

χαὶ παντὸς ἐψιλωμένον οἰκήματος. Ὅπερ ἰδὼν ὁ Δούκας, τοῖς 
»" 

πολεμίοις πράττων ἀντίθετα, τὴν βασιλικὴν σκηνὴν περὶ τὸν 
Α τοῦ Παντεπόπτου βουνὸν στῆναι ἐκέλευσεν, ὅθεν ὁρᾷν εἶχε τὰς 

- νῆας, χαὶ τὰ δρώμενα ἐν αὐταῖς. 

Ὡς δ᾽ ἐπέφωσχεν ἡ ἐννάτη τοῦ ᾿Απριλίου μηνὸς, τῆς ἐόδό-, 
ε 

μῆς ἰνδιχτιῶνος τοῦ ἑξακισχιλιοστοῦ ἑπταχοσιοστοῦ δωδεχότου 

ἔτους [, ὁ μὲν στόλος ἅπας τοῖς τείχεσιν ἐπλησίασε, τὰς χλί-φ.118" 
ν 

μακας δέ τινες ἀνιόντες χατὰ τῶν ἐν τοῖς πύργοις τῆς Πό- 

λεως βέλη ἠφίεσαν. Ὅδλην μὲν οὖν ἐκείνην τὴν ἡμέοαν μάχη 

“----«ο“ὦῳ}ὃ»}2»ϑ  ΨὉ΄ρᾳ«ΨΦΦ«ᾳς "--...--ἍΨἍὃὕΨ -οὦ».- 
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χραταιὰ συνεχροτεῖτο, χαὶ ἦν τὰ Ῥωμαίων ἐπιχρατέστερα, καὶ 

τὰ ἐκ τῆς Πόλεως τῶν λίθων ἀφετήριχ πολλοὺς τῶν πολεμίων. 

διέφθειραν. ᾿Ανέσει γοῦν ἑαυτοὺς δόντες, τὴν μετ᾽ ἐχείνην ἡ- 

μέραν καὶ τὴν ἐφεξῆς Κυριώνυμον τῇ ὑστεραίᾳ πάλιν τῇ Πό- 

λει προσπλέουσιν, ἥτις ἦν δωδεχάτη τοῦ ἀπριλλίου μηνὸς, δευ- 

τέρα δὲ τῆς ἕχτης ἑόδομάδος τῶν Νηστειῶν" μέση μὲν οὖν 

ἡμέρα, καὶ Ῥωμαῖοι κατίσχυον. 

Ἐπεὶ δὲ ἔδει δούλην γενέσθχι τὴν βχοιλίδχ τῶν πόλεων 

διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, δύο τινὲς ἐχ υἱᾶς τῶν κλιμάχων, ἥ- 

τις ἦν ἄγχιστα τῶν Πετρίων καὶ βασιλέως ἔναντι, παραδόντες 

ἑαυτοὺς τῇ τύχῃ, πρῶτοι εἰς τὸν ἔμπροσθεν αὐτῶν πύργον χκα- 

ταπηδῶσι καὶ τοὺς ἐκεῖ Ῥωμχίους διασοθοῦσι, χαὶ διασείσχν- 

τες τὴν χεῖρα ἄνωθεν, οἷον σύμθολον χαρᾶς καὶ θάρσους, τοὺς 

ὁμοφύλους ἐθάρσυναν. ᾿Αλλὰ καί τις Πέτρος τοὔνομα ἔφιππος 

διὰ τῆς ἐχεῖσε εἴσεισι πύλης. Οἱ περὶ τὸν βασιλέχ τοίνυν τῷ 

γένει ἐπίσημοι καὶ τὸ λοιπὸν στράτευμα, οὐχ ἐνεγχόντες χα- 

τιδεῖν ἑνὸς ἀνδρὸς ἱππότου κόρυθος ὃ λέγεται μέτωπον, πρὸς 

φυγὴν ἔόλεψαν- ὅθεν κατὰ χιλίους ὑφ᾽ ἑνὸς ἐδιώκετο, εἰς μίαν 

ἀγεννῆ ψυχὴν συνταχέντες ὑπὸ δειλίας, καὶ ταῖς χερσαίχις χρυ- 

σέαις λεγομέναις πύλχις ἐπιστάντες τῆς Πόλεως, τὸ νεόχτιστον 

ἐχεῖσε χατασπῶσι τεῖχος. Οἱ δὲ πολέμιοι, υμηδενὸς εἰς χεῖρας 

ἰόντος, διατρέχουσι πολλαχῇ οὐ συνημμένοι καὶ κατὰ σύντα- 

ξιν, ἀλλὰ σποράδες καὶ πᾶσιν ἐπίφούοι. 

Ἑσπέρας δὲ πυρὶ παραδόντες τὰ ἀπὸ τοῦ Εὐεργέτου ἕως 

τοῦ Δρουγγαρίου χαταλήγοντα μέρη τῆς Πόλεως, ὑποστρέφου- 

σιν αὖθις, καὶ περὶ τὴν τοῦ Παντεπόπτου μονὴν στρατήγιον 

βάλλουσι, τὴν βασίλειον ἐσχυλευκότες σχηνὴν, χαὶ αὐτῶν τῶν 

ἐν Βλαχέρναις βασιλείων κρατήσαντες. Ὁ δὲ βασιλεὺς τῇδε 

χαχεῖσε τῶν τῆς Πόλεως περιϊὼν στενωπῶν, ἐπεχείρισς μὲν συν- 

ιστᾷν καὶ εἰς σύνταξιν συγχροτεῖν τὸν εἰκῇ περιφοιτῶντα λαὸν, 
ε« οἱ δὲ οὔτε ἐπείθοντο, οὐδ᾽ ὑπήχουον. 
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Παρῆλθεν ἡ ἡμέρα, καὶ νὺξ κατέλαδε, καὶ τῶν Πολιτῶν 

ἕχαστος περὶ τὴν τῶν οὐσιῶν μετάθεσιν χαὶ χατάχωσιν ἐν- 

ἡσχολεῖτο, ἦσαν δὲ καὶ οἱ ἀπαίροντες τῆς Πόλεως σώζειν οὕ- 

τως ἑχυτοὺς ἐπειγόμενοι. Ἰδὼν τοίνυν ὁ Δούκας ὡς οὐδὲν ὠ- 

φελεῖ, καὶ δεδιὼς μὴ συλληφθείη, εἴσεισιν εἰς τὸ Μέγα παλά- 

τιον" χαὶ δὴ τὴν βασιλίδα Εὐφροσύνην καὶ τὴν αὐτῆς θυγα- 

τέρα Εὐδοκίαν, ἧς τῷ ἔρωτι προκατείληπτο, λεμδαδίῳ ἐνθέ- 

μενος τῆς Πόλεως ἔξεισι, βασιλεύσας μῆνας δύο, χαὶ ἡμέρας 

δεκχαέξ. Ἐ 

Τοῦ δὲ βασιλέως οὕτω ἐξιόντος τῆς Πόλεως, δύο γξεανίαι 

ἄριστοι χατὰ πόλεμον, ὁ Δούκας οὗτοι καὶ Λάσχαρις, Κωνσταν- 

τῖνος δ᾽ ἦν ἀμφοτέροις ἡ χλῆσις, περὶ τῆς βασιλείας ἤριζον - 

ἦσαν οὖν τῆς ἴσης ροπῆς ἀξιούμενοι, ὅτι μηδὲ ἦν ὁ ἐπιχρίνων 

ἑκάτερον. Ἐχ δὲ κλήρου τὸ πρωτεῖον ὁ Λάσχαρις εἰληφὼς, τὰ 
μὲν τῆς βασιλείας οὐ προσίεται σὐμόολα, συνεξιὼν δὲ τῷ πα- 

τριάρχῃ κατὰ τὸ Μίλιον, οὐκ ἀνήει παραινῶν καὶ ὑποθωπεύων 

τοὺς συνιόντας εἰς ἀντιμάχησιν, ἀλλὰ καὶ τοὺς πελεκυφόρους 

ἐς τὸν προχείμιενον ἀγῶνα ἐπώτρυνε, καὶ ὡς χρὴ καὶ τούτους 

μὴ ἔλαττον τῶν Ῥωμαίων δεδιέναι, εἰ πρὸς ἕτερον ἔθνος με- 

ταπέσῃ τὰ πράγματα, οὔτε γὰρ μισθοὺς ἁδροὺς λήψονται, οὔ- 

τε πρὸς τῶν βασιλέων τιμάς. 

Καὶ ὁ μὲν ἐν τούτοις ἦν ὡς δ᾽ οὐχ ἐπεστρέφετό τις αὐ- 

τοῦ τοῦ λαοῦ, χαὶ οἱ πελεκυφόροι ἐπὶ μισθῷ μεγάλῳ τὴν σύν- 

ἀρσιν ἐπηγγέλλοντο, ἐμπορίας καιρὸν τὸν τοῦ χινδύνου τιθέ- 

μενοι ἤδη δὲ χαὶ Λατινιχαὶ ἐφάνησαν φάλαγγες" ἐχεῖθεν με- 

θίσταται, χαὶ φυγῇ τὸ σωθῆναι οἰκονομεῖ. 

Οἱ δὲ πολέμιοι, μηδένα τὸν ἀντίμαχον ἔχοντες, πάντων 

προσυπαντώντων αὐτοῖς μετὰ σταυρικῶν σημείων καὶ εἰκονι- 

σμάτων, ὡς ἐν πανηγύρεσιν εἴθισται, οὐ πρὸς τὴν ὄψιν τῶν 

ὁρωμένων μεταμορφοῦσι τῆς ψυχῆς τὴν κατάστασιν, ἀλλ᾽ ἐπρο- 

νόμευον ἀδεῶς καὶ ἐσκύλευον, ἐκ τῶν ὀχημάτων ἀρξάμενοι, οὐ 
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τὰ τῶν Πολιτῶν μόνων χρήματα, ἀλλὰ χαὶ τὰ τῷ θεῷ ἀνα- 

χείμενα, ξιφηφόροι πάντες" ὦ μοι, τῆς τῶν προσχυνητῶν εἰχό- 

νων κατεδαφίσεως, καὶ τῆς τῶν λειψάνων τῶν ὑπὲρ Χριστοῦ 

παθόντων κατὰ τόπον ἐναγῶν ἀκοντίσεως! (1) τὸ δὲ φρικῶδες 

14καὶ ἀχουόμενον, 1 ἦν ὁρᾷν τὸ σῶμα χαὶ αἷμα Χριστοῦ χατὰ 

γῆς χεόμενον καὶ ριπτόμενον- οἱ δὲ τὰ τίμια τούτων δοχεῖα 
« , ᾿Ὶ Α ΡΥ, ᾿ ᾿Ὶ 7 » “0 Ϊἦ᾽ 

ἁρπάζοντες, τὰ μὲν διέθραυον, καὶ τοὺς κόσμους αὐτῶν ἐνεκχολ- 

πίζοντο, τὰ δὲ εἰς οἰκείας χρήσεις τῶν σιτίων χαὶ πομάτων 

παρέφερον. 
χει Δ 3 « 4 ΄“ ᾿ “ῳ ’ , “- » , 

Τὰ δ᾽ ἐπὶ τοῦ νεὼ τοῦ μεγίστου πραχθέντα, πᾶσαν ἀσέ- 

βειαν ὑπερήλασαν. Ἢ μὲν ἁγία τράπεζα ἐκ πασῶν ὑλῶν τι- 

μίων συντετηγμένων πυρὶ συγχειμένη, ἐξαίσιον ἔογον ὄντως καὶ 

ἀξιάγαστον, διεμερίσθη τοῖς σχυλευταῖς, ὥσπερ καὶ ὁ ἱερὸς ἅ- 
Α - 

πας πλοῦτος, ὁ πολὺς τὸ πλῆθος χαὶ τὴν καλλονὴν τοῖς πᾶ- 
δι. 5 ’ 

σιν ἀσύγκριτος " εἰς ἐχχομιδὴν τῶν ἱερῶν σχευῶν χαὶ ἐπί- 

πλων, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀργύρου ὅσος τε περὶ τὸν ἄμθωνα, καὶ 

περὶ τὸν τοῦ βήματος περίθολον, χαὶ ὅσος περὶ τὰς πύλας καὶ 

τὸν ἄλλον κόσμον τοῦ θείου ναοῦ, ὑποζύγια σεσαγμένα εἰσή- 

γετο μέχρι τῶν ἀδύτων αὐτῶν, ὧν ἔνια διολισθήσαντα καὶ πε- 

πτωχότα, ἐχεῖ μαχαίραις χατεσφάγησαν, ὡς ἐκ τῆς αὐτῶν χό- 

πρου χαὶ τοῦ αἵματος τὸ θεῖον δάπεδον μιανθῆναι, ᾿Αλλὰ καὶ 

᾿γυναικάριον, γοητειῶν χαὶ ἐπῳδῶν ἐργαστήριον, ἐπὶ τοῦ συνθρό- 

νου καθίσαν, χεκλασμένον μέλος ἀφῆχε, καὶ πολλάχις περιδι- 

γηθὲν ὠρχήσατο. Καὶ ἀπλῶς πάντα παρὰ παντὸς ἐτελεῖτο ἀ- 

νοσίως τὰ ἄθεσμα. 

Πῶς δ᾽ ἂν ἐφείσαντο γυναιχῶν εὐλαδῶν, καὶ κορίων ἐπι- 

γάμων, ἢ τῶν ἀναχειμένων θεῷ καὶ παρθενεύειν αἱρετισαμένων, 

οἱ χατὰ τῶν θείων οὕτως λυττῶντες! Ἐπὶ πᾶσιν οὐχ ἦν ἐχ- 

(1) Ὦ μοι τούτου ἕνεκα τῆς ἀνοχῆς σου, Χριστὲ, ὡς εἰς οἰκείας 

χρείας τὰ ἱερὰ παρέφερον (Σ. περ.) δὲ 
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μειλίξασθαι λιταῖς, οὐδ᾽ ἐλεεινολογίαις πραύναι τὸ βάρθαρον, 
΄ δ ᾿ ,ὕ “-- - Ἐν 

πάντο. δ᾽ ἐχρίνετο θυμοῦ ὑπεχκαύματα. ᾿Εν πολλοῖς δὲ καὶ τὸ 

ξίφος εἶχεν ἐπ᾽ αὐτὸν λαμοχνόμενον ὁ χαὶ μυκοὸν ἀντειπὼν, ἢ 
" Ἁ » Α ͵7ὔ ΕΣ ,ὕ [ν ΝΥ ᾽ , Ὁ 

πρὸς τὰ ἀρεστὰ τούτοις ἀναδυόμενος. Ὅθεν ἦν εἰς πόνον ἅ- 

πασὰ χεφαλὴ, χαὶ πανταχοῦ στόνοι, χαὶ θρῆνοι, καὶ οὐαί" οἱ 

τῷ γένει σεμνοὶ γυμνοὶ καθωρῶντο, οἱ γεραροὶ τῷ γήρᾳ, γόων 

ἦσαν ἐπάξια πάσχοντες" οἱ πλούσιοι, ἀνούσιοι- οὐκ ἦν τόπος 

ἀνερεύνητος, ἢ ἀσυλίαν τινὶ παρεχόμενος, ἀλλὰ πάντα χαχῶν 

ἔμπλεα ἦν. Ἔ 

Τότε συνέθη γενέσθαι χαὶ ἕτερον βούλευμα τοῖς Πολίταις, 

οὐχ οἶδα περὶ τούτου φάναι, εἴτε καλῶς, εἴτε χαὶ τοῦτο καθ᾽ 
Π τ Ἁ Ἕ Ἃἕἐἔὁοό τ ιΐ ΠῚ ᾿ 5» 

ἑαυτῶν τοὺς γὰρ Λατίνους, οὗ ἦσαν τὰς οἰκήσεις ἐν Κωνσταν- 

τινουπόλει χεχτημένοι, εἰς χιλιοστύχς ἀριθμουμένους, τῆς Πό- 

λεως ἀπεπέμψαντο, τοσούτῳ πλήθει τοὺς ἐναντίους ἐπιχρατε- 

στέρους πεποιηχότες, χαὶ ταῦτα ὅρκοις πληροφοροῦντας μή πο- 

τε προδοσίαν κατ᾽ αὐτῶν μελετῆσαι, συναπ τοθανεῖν δὲ υδέλλον 

αὐτοῖς, εἰ συμθαίη, μαχομένοις, ὡς ἰθαγενεῖς καὶ αὐτόχθονας, 
᾿ ον ᾿ δ 7] ΝΣ 7 δ “ἢ ᾽ Σ ) 

καὶ γυναῖχας καὶ παιδία διδόντας ἐνέχυρα εἰς ἀσφαλεστέρους 

τόπους ἀπαγαγεῖν. 
ε ᾿ ΙΕ ἢ , 7 ς δε ὦν 

Ο μὲν οὖν βασιλεὺς ᾿Αλέξιος ὁ γμτυςς ἀποδρὰς τῆς 

Κωνσταντίνου, ὡς εἴρηται πρὸ βραχέος, καὶ τόπον ἐκ τόπου 
᾿ 

περιερχόμενος ἀφίκετο πρὸς τὴν Φιλιππούπολιν" ἀλλ᾽ οὐ προσ- 

ἐδέχθη ἀπῆλθε γοῦν εἰς τὴν Μοσυνόπολιν, καχεῖσε διέτριθεν, 

ὅπου χαὶ ὁ Δούκας ᾿Αλέξιος ὁ Μούρτζουφλος μετὰ γαμετῆς 
“- βασιλίδος Εὐφροσύνης χαὶ τῆς αὐτοῦ τοῦ ᾿Αγγέλου θυγατρὸς 

Εὐδοκίας, ἥν εἰς ἌΤΑΝ ἑχυτῷ εὐδα ἡρμόσατο, ὑστάτην οὖ- 

σαν τῶν αὐτοῦ θυγατέρων, ἀφίχετο. ἴἵς δὲ ἦσαν θυγατέρες Γος 
' 

τῷ βασιλεῖ ᾿Αλεξίῳ, Εἰρήνη ἡ πρώτη, ἥν καὶ τῷ Παλαιολόγῳ 
ε ᾿ Ν 

Α᾽λεξίῳ συνέζευξεν, ὃς χαὶ πρὸ τῆς τοῦ Βύζαντος ἁλώσεως 
΄“ τω κὰν ᾽ δὶ ) ε ὮΝ ᾿ 

φυσικῷ θανάτῳ τῶν τῇδε ἀπῆλθεν, Αννα τε- ἡ δευτέρα, εἰς 
} 

ἥν τὸν Λάσκαριν Θεόδωρον τὸν βασιλέα ἐπεγάμορευσε, καὶ ἡ 
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τρίτη Εὐδοκία, ἥ τῷ κράλῃ Σερόίας συνέζευκτο, χαὶ, ὡς ἔφησς, 

φωράσας ἐπὶ πάθει ταύτην ἐκεῖνος, πρὸς τὸν πατέρα ἀνέ-" 

πεμψεν. 

τς Ὁ δὲ βασιλεὺς ᾿Αλέξιος, πολλῶν μὲν καὶ ἄλλων ἕνεχα, 

τὸν Μούρτζουφλον, οὐδὲν δ᾽ ἧττον χχὶ τῆς θυγατρὸς, ἐμυσάτ- 

τετο, προσωπεῖον δὲ πλασάμενος εὐνοίας ὑποδέχεται τοῦτον, 

καὶ ὡς χηδεστὴς φιλοφρονεῖται, καὶ λουτρὸν εὐτρεπίσας, ἅμα 

τῇ θυγατρὶ λουσθῆνχι παραχελεύεται, ᾿Εντὸς οὖν τοῦ λοετροῦ 

γενομένῳ, οἱ τοῦ βασιλέως ᾿Αλεξίου ἐπιπεσόντες, στεροῦσι τῶν 

ὀφθαλμῶν. Φασὶ δὲ ὡς ἡ Εὐδοκία παρὰ 'τὰς θύρας ἑστῶσα 

τοῦ λουτροῦ, τὸν πατέρα χαχηγορεῖν οὐχ ἐπαύετο, καὶ ὁ πατὴρ, 

κἧς ἀναιδείας χαὶ ἀσελγοῦς ἀγαπήσεως χάριν, ὕόρεσιν αὐτὴν 

ἔπλυνε. 

4. [[Τυφλὸς οὖν ὁ Μούρτζουφλος γεγονὼς, περὶ τὴν Μοσυνόπο- 
λιν ἐπλανᾶτο. Ὁ δὲ βασιλεὺς ᾿Αλέξιος ἀπάρας ἐκεῖθεν, εἰς τὴν 

Θεσσαλονίκην ἐχώρει. ᾿Επεὶ δὲ τῆς Κωνσταντίνου ἐξελθόντες 

οἱ Ἰταλοὶ πρὸς τὴν Μοσυνόπολιν ἔφθασαν, εὑρόντες ἐχεῖ τὸν 

Μούρτζουφλον. εἰς τὸ Βυζάντιον ἀπήγαγον, καὶ τοῦ παῤ αὐ- 

ποῦ πραχθέντος εἰς τὸν τοῦ Κῦρ Ἰσαακίου υἱὸν ἀμυνόμενοι, 

ἀπὸ τοῦ κίονος, οὗ Ταῦρος ἡ χλῆσις, κάτω βάλλουσιν, καὶ τοῦ 

ζὴν ὑπεξάγουοιν. 

ἰ Ὁ μὲν οὖν Λάσχαρις Θεόδωρος δεσπότης παρὰ τοῦ χηδε- 

στοῦ ᾿Αλεξίου τοῦ βασιλέως προσεολημένος, φθάσας προεξῆλθε 

τῆς μεγαλοπόλεως ἅμα τῇ γυναικὶ ᾿Αννῃ χαὶ ταῖς τρισὶ θυγα- 

τράσιν, ὧν ἡ μὲν Εἰρήνη κατωνομάζετο, ἡ δὲ ὑετ᾽ αὐτὴν Μαρία, 

καὶ ἡ τρίτη Εὐδοκία. Παρεκάλει οὖν ἀπελθὼν εἰς τὴν Νί- 

χχιαν τοὺς Νιχαεῖς ἔσω τοῦτον τῆς πόλεως δέξασθαι, καὶ ὡς; 

κυρίῳ αὐτῶν ὑποτάττεσθαι" οἱ δὲ, οὐχ ἐπείθοντο: ἐνέχειτο γοῦν 

λιπαρῶν, καὶ χἄν τὴν αὐτοῦ μόνην γυναῖκα δέξασθαι, καὶ μόλις 

εἰς τοῦτο παρέπεισεν. ᾿Αφεὶς οὖν κατὰ Νίχαιαν τὴν γυναῖκα, 
Α , ὔ ἀν ι λ ᾿ » ᾿ [7 ε 

τὰ πέριξ διήρχετο, Προῦσάν τε χαὶ τὰ περὶ αὐτὴν, ὅπως ὑπο 

β 
' 



10 

"ν 

λι 

90 

40 ΑΝΩΝΥΜΟΥ͂ 

χεῖρα ταῦτα ποιήσαιτο, χαὶ ὡς βασιλεὺς ἀντὶ τοῦ πενθεροῦ τού- 

τῶν κατάρζξειεν" οὗ δὴ χαὶ ἐπέτυχεν. ᾽ν δὲ τῷ μεταξὺ καὶ 

πρὸς τὸν σουλτάνον ἀφίκετο, συνήθη τούτῳ τυγχάνοντα, καὲ 

συμμαχίαν παὺ αὐτοῦ εἴληφε, καὶ τὰ χατὰ σχοπὸν διεπράξατο - 

Δύο τοίνυν παρῳχηχότων ἐνιαυτῶν, χαὶ δεσπότου φημιζα- 

μένου τοῦ Λάσκαρι, ἐπεὶ συνδρομὴ γέγονε χατὰ Νίχαιαν πε- 

ριφανῶν ἀνδρῶν τῆς συγχλήτου καὶ λογάδων τῆς ἐχκλησίας, 

σχέψις τούτοις ἐγένετο ὅπως βασιλεὺς ἀναγορευθείη ὁ Λάσχαρις. 

Πατριάρχου δὲ μὴ παρόντος (ὁ γὰρ Καματηρὸς ᾿Ιωάννης περὲ 

τὰ Διδυμότειχον ἀπῆρε, κἀκεῖ διέτριόε ) διαμηνυθεὶς παρά τε 
τοῦ Λάσχαρι χαὶ τῶν λοιπῶν, ἀπηνήνατο τὴν πρὸς αὐτοὺς 

ἄφιξιν, ἔγγραφον τὴν παραίτησιν ποιησάμενος" καὶ ψηφίζε- 

ται πατριάρχης ὁ Αὐτωρειανὸς Μιχαὴλ, ἀνὴρ λόγιος καὶ πάσης 

γραφῆς ἔχων πεῖραν, τῆς τε ἡμετέρας χαὶ θύραθεν, ὅς καὶ τὸν 

Λάσχαριν τῷ βασιλιχῷ διαδήματι ταινιοῖ. 

Ἐντεῦθεν βασιλεὺς ὁ Λάσχαρις φημισθεὶς, χραταιότερον τῶν 

πραγμάτων ἐφήπτετο, χαὶ μάχας πολλὰς χαὶ χαλεπὰς συνε- 

στήσατο᾽ οἵ τε γὰρ ᾿Ιταλοὶ, καὶ ἐξ ἑαυτῶν, ἀλλὰ καὶ παρὰ 

τῶν χατὰ Πηγὰς ὁμοεθνῶν, ἔτι δὲ καὶ τῶν κατὰ Σκάμανδρον 

Αὐρμενίων παραθηγόμενοι, χατὰ τὴν ἕω περαιωθέντες, τὰ πλείω 

ταύτης ὑφ᾽ ἑαυτοὺς ἐποιήσαντο, τό τε θέμα δηλονότι τοῦ ᾽Οψι- 

χίου καὶ Αἰγαίου, καὶ τὸ ᾿Ατραμύττιον, Βάρη τε καὶ Αὐλωνία, 

Πημανηνόν τε χαὶ Οὐκλεντινιανὰ μέχρι καὶ αὐτοῦ Λοπαδίου, 

δεσπότας τοὺς Λατίνους ἐγίνωσχον, ἀλλὰ καὶ τὰ τῆς Θινίας 

ἕως καὶ Νικομηδείας αὐτῆς. ᾿Εντεῦθεν ἐστενοῦτο ὁ βασιλεὺς" 

οὐδὲν δὲ ἧτταν χαὶ πρὸς τῶν Ρωμαίων χατεδιάζετο" ὁ γὰρ 

ἡγεμὼν εἶναι λαχὼν ἐν τῇ ἁλώσει τῆς Κωνσταντινουπόλεως 

ἄλλοθεν ἄλλως, ἤ χαὶ οἱ τῶν ἄλλαν προέχοντες, ὡς ἀρχὴν 

ἰδίαν τὴν ὑφ᾽ ἑαυτοὺς ἐποιοῦντο διοίκησιν, ἤ ἐξ ἑαυτῶν εἰς 

τοῦτο παραχινούμενοι, ἦ παρὰ τῶν οἰκητόρων. εἰς δεφένδευσιν 
προσχαλούμενοι. 
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Αὐτίχα Θεόδωρός τις, ὅν χαὶ Μωροθεόδωρον ἐκάλουν, ἄρ- 

χὼν τῆς Φιλχδελφείχς ἦν" ἕτερος δὲ τοῦ ἄστεος ἐκυρίευε τοῦ 

Σαμψὼν χαὶ τῶν σύνεγγυς, Σάθας οὗτος ἐλέγετο. Παφλαγο- 

γίας δὲ πάσης ὁ Δαυΐδ ἐχράτει, ὅς ἦν ἀδελφὸς ᾿Αλεξίου τοῦ ἐν 

τῇ Τραπεζοῦντι ἐξουσιάζοντος, ὅν Μέγαν ὠνόμαζον Κομνηνὸν, 

τοῦ τυράννου ᾿Ανδρονίχου ὄντες ἀπόγονοι, Διὰ ταῦτα πολλὴν 

εἶχε τὴν ἀπορίαν ὁ βασιλεύς: ἀλλὰ τὸν μὲν Μωροθεόδωρον χαὶ 

τὸν Σάῤαν ρᾷον μετῆλθε, χαὶ ἐδέσποζεν ἀδεῶς Κελθιανοῦ τε 

παντὸς καὶ Μαιάνδρου, καὶ Φιλαδελφείας καὶ Νεοχάστρων. 

᾿Αλλ᾽ ἐνταῦθα ἱστορητέον ὅσα τῷ βασιλεῖ ᾿Αλεξίῳ συμόδέ- 

βηχε, καὶ περί τινων τῶν χατὰ μέρη τὰ Δυτιχά. ᾿Αφίκετο μὲν 

ὁ βασιλεὺς ᾿Αλέξιος εἰς τὴν Θεσσχλονίχην, χαὶ ὑπεδέχθη παρὰ 
“- , 3 » ᾽ -»“-οὔ -ῳ "ὍὋ 3 ᾽ τῆς πρότερον μὲν ἐπὶ ἀδελφῷ τῷ βασιλεῖ Ἰσαχχίῳ νύμφης αὐ- 

τοῦ Μαρίας τῆς θυγατρὸς τοῦ τῆς Οὐγγρίας ρηγὸς, τότες δὲ 
, ΡΝ )7 Ὕ Ὁ ᾿ " -“ 9 Α , 4 συννεύνου τῷ μαρχεσίῳ. Τῶν γὰρ Ἰταλῶν εἰς πολλὰ μέρη τὰ 

τῆς Ῥωμαΐδος κληρωσαμένων, ὁ μὲν ἐκ Φλάντρας Βαλδουῖνος 

βασιλεὺς ἀνηγορεύθη, καὶ χαθολιχὸς ἦν ἄρχων, τοὺς Φραγγί- 
ἶ ,ὕ τ: ᾿ ᾽ γο μ δον δὲ Β ΜΡ ὃ "4 ὃ , 

σχοὺυς χεχτημένος περὶ αὐτόν" ὁ δὲ τῆς Βενετίας δοὺξ δεσπό- 
Ἃ " -- Α “ἢ 5 ,ὔ Α ἘΠ ς 

τῆς τιμηθεὶς πρὸς τοῦ Βαχλδουΐνου ἔχειν ἐτάχθη μετὰ τῶν ὁ- 

μογενῶν ἐξ ὅλου οὗ τὸ τῶν Ἰταλῶν χοινῶς ἐχτήσατο ἔθνος, τὸ 

τέταρτον χαὶ τοῦ τετάρτου τὸ ἥμισυ, Τῷ μαρκεσίῳ δὲ ἀνα- 

ἰδ.λόγως τῇ συμμαχίᾳ ἥν συνεμάχηδεν 1, ἡ Θεσσαλονίκη ἐδόθη, 

χαὶ ρὴξ Θεσσαλονίκης τετίμηται, γυναῖκα προσλαδομένῳ τὴν 

δηλωθεῖσαν Μαρίαν. Ὑπὸ ταύτης ὁ ᾿Αλέξιος ὑπεδέχθη. 

᾿Επεὶ δὲ νεωτερίζων ἐφωράθη μετὰ μικρὸν, ἀπεδιώχθη συν- 

ἄμα τῇ γυναικὶ χαὶ τῇ θυγατρὶ Εὐδοχίᾳ, ἣν καὶ εἰς Κόριν- 

θον ἀφιχόμενος συνέζευξε τῷ Σγουρῷ, (1) ἐκεῖσε κατάρχοντι, 

χαὶ δεσπότην" τοῦτον ἐτίμησε. Μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ γνοὺς παρά 

(1) Ἐν τῷ ἄνω περιθεωρίῳ : ̓Αναχτόγαμδρος δεσπότης Σγοῦρος 
Λέων. 
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τινων ὡς μέλλει ἁλίσχεσθαι, ἀποδιδράσκει Κορίνθου πρὸς τὸν 

ἐξάδελφον αὐτοῦ Μιχαὴλ τὸν Δούκαν βουλόμενος ἀπελθεῖν " 

αὗτας γὰρ ἦν τότε τῆς Παλαιᾶς Ἤπεί ἔρου χρατήσας, ᾿Αχαΐας 
͵ τε καὶ ᾿Ακαρνάνων ἐξουσιάζων καὶ τῆς Ναυπάκτου αὐτῆς, καὶ 

πολλὰ τοῖς πρὸς τὰ ἐκεῖ ἀπερχομιένοις Λατίνοις παρέχων πράγ- 

ματα, γενναίως αὐτοῖς ἀντιχχθιστάμιενος. ᾿Απήρχετο μὲν οὖν 
πρὰς τὰν Μιχαὴλ ὁ ᾿Αλέξιος - ἐκ Λογγιθαρδίας δέ τισι αυντυ- 

χὼν, ἁλίσκεται καὶ ἀπεμπολεῖται παρ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν Μιχαὴλ 

μετὰ χαὶ τῆς γυνχιχὸς, χρυσίον δόντα πολὺ “τοῖς κατέχουσι. 
ν 

διικρὸν δὲ μετὰ τοῦ Μιχαὴλ προσκαρτερήσας, βουλεύεται ποὸς 

τὸν τοῦ Ἰκονίου σουλτάνον ἐλθεῖν Ἰχθατίνην : ἦν γὰρ αὐτῷ 

συνήθης τὰς τοῦ ἀδελφοῦ χεῖρας ἀποδρὰς ᾿Αζχτίνη, τοῦ Περ- 

σὧν τότε χατάρχοντος, καὶ εἰς Κωνσταντινούπολιν εἰσιὼν, καὲ 

παρὰ τοῦ ᾿Αλεξίου ὑποδεχθείς " ὃς καὶ ἐθχπτίσθη, χαὶ εἰς υἱὸν 

ἀπεκληρώθη τῷ ᾿Αλεξίῳ, καὶ συναπέδρα τούτῳ ἐξιόντι τῆς 

Κωνσταντινουπόλεως ἀλλ᾽ οὔπω συχναὶ παρῆλθον ἡμέραι με- 

τὰ τὴν ἀπὸ τῆς μεγαλοπόλεως ἐξέλευσιν, καὶ ἔρχεται πρὸς 

τὸν Ἰαθχτίνην ἀνὴρ χρύφα, μηνύων τὸν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ 

ΑἸζατίνη θάνατον, ὃς καὶ ράχεσιν ἄγαν πενιχροῖς ἠμφιεσμένος 

μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τὸ ᾿Ικόνιον ἄπεισι, χαὶ γνωσθεὶς σουλτάνας ἀ- 

ποκαθίσταται. Οὗτος καὶ τῷ Λόάσκαρι βασιλεῖ ἐν πολλοῖς χρή- 

αιμος ἀνεφάνη, συμμαχίαν διδοὺς, καὶ τὰς τῆς εἰρήνης σπον- 

δὰς συντηρῶν, ὡς ἀδελφὴν γὰρ τὴν βασιλίδα Ανναν ὠνόμα- 

8; Πρὸς τοῦτον ᾿Αλέξιος ἔσπευδεν ἀφιχέσθχι, ἐλθεῖν πρὰς τὸν 

Ῥ ; . ὲ ῥ) λέ ὩΣ ᾿ - » τ Ἦ ὃ ῃ » Ἶ Σ .“ ΤΣ γάμορον χαι βχσοι εὰα ατταναινομδνος. ὥφος ιχσαύῦξις οὺν προς τοὺ 

Μιχαὴλ, καὶ φορῷ χρησάμενος πνεύματι, τῇ ᾿Ατταλείᾳ προσ-᾿ 

ώρμισε, χαὶ ἀσμένως παρὰ τοῦ σουλτάνου ὑπεδέχθη καὶ φι-᾿ 

λοφρόνως. 
ς , ΄“« ᾽ “ 4 

Τότε ὁ βασιλεὺς Θεόδωρος διῆγεν ἐν τῇ Νικαίᾳ, καὶ πρέ- 

σύις ἐκ τοῦ σουλτάνου ἀφίκετο παρ᾿ αὐτὸν, τήν τε τοῦ πεν- 
Ν 

θεροῦ ἄφιξιν πρὸς αὐτὸν γνωρίζων, καὶ ὡς ἀπ᾽ αὐτοῦ εἰσηγού- 

»-“--------.---.-------  . 



'γείλας πᾶσι μὴ σχηνὴν φέρειν, ἢ ἕτερόν τι μὴ τῷ 
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μένος ὑπεχστῆναι τῷ πενθερῷ τῆς ἀρχῆς. Ταῦτα ἀχούσας ὁ 
βασιλεὺς Θεόδωρος ἐταράχθη, καὶ δέος ἔσχεν αὐτὸν οὐ μικρόν " 

πεπληροφόρητο γὰρ πρός τινων, ὡς σχῆψις ἦν ὁ βασιλεὺς ᾿Α- 

λέξιος, τῇ δ᾽ ἀληθείᾳ σχοπὸς ἦν τῷ σουλτάνῳ τὴν Ῥωμαίων 

χαταδραμεῖν καὶ ληΐσασθαι, καὶ ὑπὸ χεῖρα ποιήσασθαι. Συνα- 

γαγὼν οὖν ὁ βασιλεὺς Θεόδωρος ἅπαντας τοὺς αὐτοῦ, ἐπειρᾶ- 

τὸ τούτων εἴ τε αὐτῷ προσχείμενοι κατὰ πάντα εἰσὶν, εἴ τε 

χαὶ πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Αλέξιον βλέπουσιν. Οἱ δὲ πάντες μιᾷ 

φωνῇ ὡς ἐκ μιᾶς γνώμης ἔφασαν, ἢ συζὴν αὐτῷ, ἢ συναπο- 

θανεῖν διαδεθαιούμινοι. Θάρσος οὖν τοῖς λόγοις τούτων λα- 

βὼν, ἔξεισι τῆς Νιχαίας, ἔχων χαὶ τὸν τοῦ σουλτάνου πρέσθιν 

μεθ᾽ ἑαυτοῦ, καὶ ταχύνας τὸν δρόμον τῇ Φιλαδέλφου ἐφίστα- 

ται. Ὁ δὲ σουλτάνος ἔχων μεθ’ ἑαυτοῦ χαὶ ὃν ὡς δέλεαρ ἐ- 

πεφέρετο βασιλέα ᾿Αλέξιον, τὴν ἔφοδον ἐν ᾿Αντιοχείᾳ πεποίη- 

ται, (πόλις δὲ αὕτη κατὰ τὸν Μαίανδρον), κρατῆσαι θέλων 

αὐτῆς. Καὶ στήσας ἑλεπόλεις ἐπόρθει τὴν ᾿Αντιόχου, καὶ ἦν 

αὕτη τοῦ ἁλῶναι ἐγγύς " ὃ καὶ ὁ βασιλεὺς Θεόδωρος δεδιὼς, 

(εἰ γὰρ ταύτης ἐχράτησεν ὁ σουλτάνος, εἶχεν ἂν καὶ τὴν Ῥω- 

μαίων πᾶσαν χειρώσασθαι), οἷον ἐπὶ κύδου τὸν πόλεμον θέ- 

ὑξνος, ἢ μᾶλλον θαρρήσας ἐπὶ τῷ δὶ οὗ βασιλεῖς βασιλεύου- 

σι χαὶ τύραννοι χρατοῦσι γῆς, ἐπισπεύδει τὸν δρόμον, παραγ- 

᾽ ἡ τῷ πολέμῳ λυ- 
Α ᾽ 

σιτελοῦν, ἄνευ μέντοι τῶν ἀναγκαίων, τροφῆς χα! ἐνδύματος. 
’ὔ ε κ᾿ ᾿ τω Ἀν δς κὼ , Η Ν ΛΎΤΡΟΝ Ξ 

Η͂ν δὲ το παν αὐτῷ στράτευυνα εις δισχιλίους ποσουμινον,. ὧν 

οἱ ὀχταχόσιοι Ἰταλοὶ, ἄνδρες γενναῖοι καὶ σθενχροὶ, Ρωμχῖοι 
Α ς 7ὕ » ’ τ ““ ΕΣ, 7ὔ 3 Ζ ς 

δὲ οἱ πλείους ἐτύγχανον. Τῇ γοῦν ᾿Αντιοχείᾳ ἐγγίσας ὁ βα- 
Ρ 

σιλεὺς, ἀφίησι χαὶ τὸν ποέσοιν εἰς τὸν αὐτοῦ χύριον τὸν σουλ- 

τάνον ἐλθεῖν" ὃς καὶ ἀπελθὼν, μηνύει τῷ σουλτάνῳ τὴν τοῦ 
; , ᾿ 3 Ὁ οὐ κοὐ ἡ ΡᾺ 5 δὲ ᾿ “ βασιλέως ἔφοδον, ἄπιστον ἐκείνῳ τυγχάνουσαν " ὁ δὲ χαὶ ὅρ- 

Ρ τ ἜΤ ᾿ « " “ «3:2 ΠΥ ἘΠ 1 

χοις διεθεοαιοῦτο, ἡ μὴν, οὕτως ἔχειν ὥσπερ φησί. Ταῦτ᾽ οὖν 

ἐνωτισάμενος ὁ σουλτάνος, συνάγει καὶ αὐτὸς τὸν οἰκεῖον στρα- 
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τὸν, καὶ παρατάττεται πρὸς τὸν πόλεμον. ᾿Εμπίπτουσι τοί- 

νυν | ταῖς σουλτανικαῖς δυνάμεσι πρῶτοι οἱ ᾿Ιταλοὶ (ἦν δὲ τὸφ.] 

τῶν Περσῶν πλῆθος πολὺ), ἔργα δὲ λόγου καὶ μνήμης κατερ- 

γασάμιενοι ἄξια, πίπτουσι σχεδὸν πάντες, ἀπειροπλασίους δια- 

χειρισάμενοι τῶν ἐχθρῶν τούτων δὲ οἱ πολέμιοι περιγινόμε- 

νοι, ρᾷον χαὶ τοὺς Ρωμαίους ἐτρέψαντο. Ὅθεν οἱ μὲν αὐτῶν 

ἔφευγον, ὀλίγοι δ᾽ ἐκαρτέρουν, τὸ τέλος ἀποτχοπούμενοι. 

Τῆς μάχης δὲ γενόμενος ὁ σουλτάνος ἐγκρατὴς, τὸν βα- 

λέα ἐζήτει Θεόδωρον, καὶ δείκνυσί τις τοῦτον αὐτῷ, καὶ ὡς 

εἶχε τάχους φέρεται κατ᾽ αὐτοῦ" ἔγνωσαν οὖν ἀλλήλους, καὶ 

ὁ μὲν σουλτάνος σιδηρᾷ χορύνῃ πλήττει χατὰ κεφαλῆς τὸν 

βασιλέα, καὶ πίπτει τοῦ ἵππου σχοτιδινιάσας ὁ βασιλεὺς " συν- 

ἐποδίσθη γὰρ, ὥς φασι, καὶ ὁ ἵππος, οὐκ οἶδα εἰ καὶ τού- 

του παρὰ τοῦ σουλτάνου λαθόντος πληγὴν" πεζὸς οὖν ὁ βα- 

σιλεὺς γεγονὼς, καὶ οἷον ὑπὸ θείας ρωσθεὶς δυνάμεως, σταθεὶς 

ἐπὶ πόδας, τὴν σπάθην ἐξάγει τοῦ χουλεοῦ, χαὶ τοῦ σουλτά- 

νου πρὸς τοὺς οἰκείους στραφέντος, καὶ μεθ’ ὕορεως εἰπόντος 

« λάδετε τοῦτον »ν, πλήττει τῆς τοῦ σουλτάνου ἵππου ὁ βχ- 

σιλεὺς (θηλείας γὸρ ἐπωχεῖτο) τοὺς ὀπισθίους πόδας, καὶ ὡς 

πύργου ὁ σουλτάνος καταπίπτει, καὶ τὴν κεφαλὴν ἀποτέμνε- 

ται, μήτε τοῦ βασιλέως, μήθ᾽ ἑτέρου τῶν συμπαρεστώτων γνόν- 

τος παρὰ τίνος ἀφῃρέθη τὴν κεφαλήν. Νιχᾷ γοῦν, τὸ θαυμά- 

σιον ἡττημένος ὁ βασιλεὺς, καὶ σχυλεύει τὸ στρατόπεδον τῶν 

Περσῶν. Οἱ γὰρ πάντες ὡς εἶδον ἐπὶ δόρατος φερομένην τὴν 

τοῦ σουλτάνου χεφαλὴν, ἔφευγον ἀμεταστρεπτί. 
Ὁ "“Ὅ ν᾿ Ε] “Ὁ » γε ᾿ ᾽ ΄ 

Τοῦτο τοῖς Ρωμαίοις ἀναψυχῆς ἐγένετο προφᾶσις, οὐ μόνον 

ὅτι χρημάτων οὐχ εὐαριθμήτων αὐτός τε βασιλεὺς χαὶ οἱ σὺν ̓ 
» “- ᾿ ἿΑ ᾿ “ “ ι ΡῸ 4 ἐὰ αὐτῷ ἐγένοντο κύριοι, χαὶ ἕππων καλῶν καὶ πολλῶν, χαὶ ἄλ- 

λης μεγίστης περιουσίας, ἀλλ ὅτι χαὶ φοδεροὶ πᾶσιν ἔθνεσιν ἔ- 

δοξαν, καὶ οἱ Μουσουλμάνοι σπονδὰς ἀρρήκτους μετὰ Ῥωμαίων 

ἐποίησαν. Τότε χαὶ ὁ βασιλεὺς ᾿Αλέξιος συλλαμθάνεται, καὶ 
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πρὸς τὸν γαμόρὸν χαὶ βασιλέα Θεόδωρον ἄγεται" ὁ δὲ τοῦ- 
τὸν ἰδὼν, τοῦ ἵππου τε ἀπούαίνει καὶ οὕτως τὴν ὀφειλομέ- 

νὴν ὡς βασιλεῖ τούτῳ ἀφοσιοῦται προσκύνησιν. Οἱ δὲ τῆς συγ- 

κλήτου καὶ τοῦ στρατοῦ τὸ διαφέρον αἰτήσαντες καὶ λαθόν- 

τες αὐτὸν, αἰτίαν προσάψαντες τὴν αὐτῶν πρὸς τὸν σουλτά- 

νον προδοσίαν χαὶ τῶν χωρῶν τῶν Ρωμαϊκῶν, μετὰ δίκην στο- 

ροῦσι τοῦ φάους τῶν ὀφθαλμῶν ἐν δὲ τῇ Νικαίᾳ τὸ λεῖπον 

τῆς ζωῆς αὐτοῦ διανύσας, θνήσχει καὶ θάπτεται ἐν τῇ τοῦ 

Υ'αχίνθου μονῇ. Ἡ μέντοι σύζυγος αὐτοῦ, βασίλισσα Εὐφρο- 
σύνη, ἐν τῇ τῆς "Αρτῆς ἐτελεύτησε χώρᾳ, ἔνθα καὶ θάπτεται. 

Περιεγένετο ὁ βασιλεὺς Θεόδωρος καὶ τοῦ τῆς Παφλαγο- 

νέας χρατοῦντος Δαυΐὴ, καὶ τὰς πόλεις «Ηράκλειάν τε καὶ Α- 

μαστριν ἐχειρώσατο, καὶ ὅσχ περὶ αὐτὰς πολίχνια, χαὶ τὴν 

χώραν πᾶσαν τῆς Παφλαγονίας ὑπέταξεν. 

ἼΛξιον δὲ καὶ τῶν περὶ τῶν κατὰ τὴν Δυτιχὴν χώραν εἰ- 

πεῖν, ἵνα δὲ ὁ λόγος σαφὴς εἴη, προειπεῖν τινα τούτων χρεών. 

Ο' βασιλεὺς ᾿Ισαάχιος τῆς Κωνσταντίνου χατάρχων, ἠγάγετο 

εἰς γαμετὴν δευτέραν, (τῆς πρώτης θανούσης), τὴν τοῦ ρηγὸς 

Οὐγγρίας θυγατέρα Μαρίαν, ὡς φθάσαντες εἴπομεν " ἐπεὶ δὲ καὶ 

τὸν γάμον ἔδει τελέσαι, ἠθέλησε τὰ ἀνχλώματα ποιῆσαι ἀ- 

γνάλογα γάμῳ βασιλικῷ, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἀπὸ τῆς Ρωμαίων πάσης 

συνήγετο θρέμματα, μάλιστα δ᾽ ἐχ τῶν Βουλγάρων, ἐπειδὴ 

καὶ χτηνοτρόφοι οὗτοι πλέον τῶν ἄλλων υᾶλλόν εἰσι. Τοῦτο 

τὸ γένος Ρωμαίοις ἀρχῆθεν ἐναντιούμενον, ὁ πορφυρογέννητος 

βασιλεὺς Βασίλειος ὑπέταξε τέλεον, ὃν καὶ διὰ τοῦτο Βουλ- 

γαροχτόνον ἐφήμησαν. Μέχρι μὲν οὖν τοῦ βχσιλέως Ἰσααχίου, 

δοῦλον χαὶ ὑπόφορον τὸ ἔθνος ἐτέλει Ρωμαίοις: τότε δέ τις 

Αἰσὰν, ὡς ἀνωτέρω δεδήλωται, μελετήσας ἀνταρσίαν διὰ τὴν 

τοιαύτην αἰτίαν, πλείω τῶν προτέρων δεινὰ Ῥωμαίοις εἰργά- 

σατο. Οὗτος εἶχεν ἀδελφοὺς δύο, Πέτρον τε καὶ ᾿Ιωάννην, καὶ 

τὸν μὲν ᾿Ιωάννην ἔκρινε συνεῖναι αὐτῷ, τὰν Πέτρον δὲ, τμῆ- 
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μά τι κόψας τῆς ὑπ᾽ αὐτὸν χώρας, ἄρχειν ἐχείνου διεχελεύσα- 
το, (ἡ μεγάλη Πρεσθλάθα, καὶ ἡ Προδάτους καὶ τὰ περὶ αὐ- 

τὰ ἦν, ἃ τῷ Πέτρῳ ὡς κλῆρος ἐδόθησαν, ὅθεν καὶ μέχρι τοῦ 

νῦν Χώρα τοῦ Πέτρου κατονομάζεται}). ἔνατον οὖν ἔτος δια- 

γύσας τῇ ἀρχὴ ὁ ᾿Ασὰν, φονεύεται παρὰ τοῦ ἐξαδέλφου αὐ- 

τοῦ μρων ὡς δεδήλωται. Καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ᾿Ιωάννηςφ. 1}! 

τὴν ἀρχὴν ἀνα νον: μὴ θελησάντων τῶν Βουλγάρων ἄρξαι 

1 ο).. τρὸν αὐτῶν" ὁ γὰρ τοῦ ᾿Ασὰν υἱὸς Ἰωάννης ἔτι ἀφῆλιξ ἦν. 

Οὗτος οὖν ὁ Ἰωάννης βασιλεύσας Βουλγάρων, πολλῶν κα- 

χῶν τοῖς Ρωμαίοις αἴτιος ἐγεγόνει, ἀλλὰ καὶ αὐτοῖς Ἰταλοῖς 

ὅτε τῆς Κωντταντίνου ἐχράτησαν, καὶ πᾶσαν τὴν τῆς Μαχε- 

δονίας χώραν ὑφ᾽ ἑαυτοὺς ἐποιήσαντο. Τότε τοῦ πρώτως ἐν τῇ 

μεγαλοπόλει βασιλέως ὀνομασθέντος Βαλδουΐνου πρὸς τὴν ᾿Α- 

δοιανούπολιν διχμηνύσαντος ὅπως ὑπ᾽ αὐτὸν γένηται, (ὁ γὰρ 

Βούλγαρος ᾿Ιωάννης τὴν Φιλιππούπολιν προφθάνει χειρώσασθαι 

χαὶ ἀνδραποδισμὸν ἐκεῖθεν πωμλν αν μέγαν ποιήσασθαι), τῶν 

᾿Αδριανουπολιτῶν μὴ βουληθέντων ὑπὸ χεῖρα γενέσθαι τῶν Ἰ- 

ταλῶν, ὁ Βαλδουΐνος μετὰ καὶ τοῦ τὸν τόπον τοῦ δουχὸς Βε- 

νετίας ὑπέχοντος καὶ τῶν Ἰταλῶν, χατὰ τῆς ᾿Αδριαναοῦ ἐχστρα- 

τεύει. Οἱ δ᾽ ἐν αὐτῇ μηδέν τι ἔχοντες ἐδ δρᾶσαι, πρὸς τὸν 

Βούλγαρον ᾿Ιωάννην ἀποστέλλουσιν, ὡς ὃν αὐτοῖς βοηθήσῃ καὲ 

τοῦ ἐπηρτημένου πόσα ρύσηται. Ὁ δὲ ἀσμένως τὴν αἴτη- 

σιν δέχεται, καὶ Σκυθῶν πλῆθος πολὺ προσλαθόμιενος, ἐπεὶ μὴ 

φανερῶς μαχέσασθαι τοῖς Λατίνοις ἠδύνατο, μηχανῇ καταπράτ- 

τει τὸ ἔργον. Ὃ μὲν γὰρ ἔκειτο μαχράν που τῆς ᾿Αδριανου- 

πόλεως, ἐκπέμπει δὲ τοὺς Σχύθας κατὰ τῶν ᾿Ιταλῶν, ὡς τὴν 
δ. ἜΕΆΕ, ᾽ νδείξ . » δὲ ᾽ ϑ 4 5», 

οἰκείαν στρατείαν ἐνδείξωνται κατ᾽ αὐτῶν. ᾿Ιταλοῖς γὰρ ἔθος 

ἵπποις ὑψαύχεσιν ἐπὸ χεῖαθχι χαὶ ὡπλισμένοις τυγχάνειν δὲ ὅ- 

λου τοῦ σώματος χαὶ τῶν ἵππων αὐτῶν, κἀντεῦθεν δυσχινή- 

τως χατὰ τῶν ἐναντίων ὁρμᾶν. Σκῦθαι δὲ χουφότερα ὅπλα 

περιδυόμενοι, ρᾷστα ἐπιπηδῶσι τοῖς ἐναντίοις, καὶ μεταφέρον- 
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ται ἧπερ βούλοιντο! ἅπερ ἀγνοοῦντες οἱ Ἰταλοὶ, ὑπ᾽ αὐτῶν 

καταστρατηγοῦνται, ὡς καὶ αὐτὸν Βαλδουΐνον τὸν βασιλέα ἅ- 

λῶναι, καὶ δέσμιον ἀπαχθῆναι πρὸς ᾿Ιωάννην τὸν βασιλέα Βουλ- 

᾿γάρων ὀνομαζόμενον, οὗπερ τὴν κεφαλὴν, ὥς φασι, μετὰ τὴν 

σφαγὴν εἰς κύπελλον μετασχευάσαι τὸν βάρθαρον, κόσμῳ πε- 

ριλαθόντα χύχλωθεν, 

Εἰ μὲν οὖν ἐγνώρισαν οἵ ᾿Αδριανουπολῖται τὸ γεγονὸς, τά- 

χα ἂν ἐξελθόντες τὰς ᾿Ιταλικὰς σχηνὰς ἐληΐσαντο" οἱ δὲ πε- 

ριλειφθέντες Λατῖνοι πῦρ καθ᾽ ἑχάστην τῶν σχηνῶν αὐτῶν ἀ- 

νάψαντες, ὑποψίαν διδόντες τοῖς πολίταις ὡς πάρεισι, μέσον 

νυχτῶν φυγάδες εἰς τὴν Κωνσταντίνου χωροῦσι. ΤΙρωΐας δὲ 

γνόντες τοῦτο οἱ τῆς ᾿Αδριανοῦ, τὰ ταῖς σχηναῖς ἀπολειφθέν- 

τα λείαν ἐξελθόντες αὐτοὶ ἐποιήσαντο. 

Ὁ μὲν οὖν Βουλγάρων βασιλεὺς κατὰ τὰ ὑπεσχημένα ἐ- 

ζήτει ἐγχρατὴς γενέσθαι τῆς πόλεως ᾿Αδριανοῦ, οἱ δὲ ταύτης 

οἰκήτορες ἀπηνήναντο᾽ ὁ δὲ πολιορχῆσαι ταύτην ἠθέλησε υὲν, 

χατανοῶν δὲ πρὸς τοῦτο μὴ ἐξαρχοῦσαν τὴν αὐτοῦ στρατιὰν, 

ἀπάρας ἐχεῖθεν, ὡς μὴ ἔχων τὸ ἐχποδῶν, τῶν Λατίνων ἡττη- 

μένων χαὶ μή τινος ἀνθισταμένου, χατατρέχει πᾶσαν Νίαχξεδο- 

νίαν λείαν οὖν πλείστην εἰργάσατο, αὐτάνδρους πόλεις ἀνδρα- 

ποδισάμενος, χαὶ κατασκάψας αὐτὰς, ὡς μή ποτε Ῥωμαίους 

πάροδον σχεῖν ἐν αὐταῖς: κυταστρέφει τοίνυν τὴν Φιλιππού- 

πολιν, πόλιν μεγίστην χειμένην παρὰ τῷ ποταμῷ Εὔρῳ, εἶτα 

Ηφάχλειαν, τὸ Πάνιον, τὴν Ῥαιδεστὸν, Χαριούπολιν, Τραϊανού-- 

πολιν, Μάχρην, Κλαυδιούπολιν, Μοσυνόπολιν, Περιθεώριον, Πό- 

ρους, καὶ ἄλλας πολλὰς, τὸν δὲ περισωθέντα λαὸν (τοὺς γὰρ 

πλείους χατηφάνισς καταχώσας τοῖς πτώμασιν) ἀπάρας ἐκεῖ- 

θεν πεοὶ τὰς παραρροίχ: τοῦ Εὔρου χαθίζει, ἐκ τῶν ἠνδραπο- 

δισμένων χωμῶν χαὶ πόλεων τὰ τῶν οἰχήσεων ἐπιθεὶς ὀνόμα- 

τα ἔλεγε δὲ εἰς ἄμυναν ταῦτα ποιεῖν ὧν εἰργάσατο ὁ Βασί- 

λεῖος εἰς τοὺς Βουλγάρους χακῶν, καὶ βΒουλγαροκτόνον μὲν ἐ- 
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χεῖνον, ἑαυτὸν δὲ Ρωμαιοχτόνον ὠνόμαζε. Μέχρι δὲ Θεσσαλο- 
γέκης καταντήσας, ἐκεῖ θνήσχει πλευρίτιδι νόσῳ κατασχεθεὶς “ 

ὡς δέ τινες ἔλεγον ἐκ θεομηνίας ἐπῆλθε τούτῳ ὁ θάνατος ἔ- 

δοξε γὰρ ἄνδρα ἔνοπλον καθ᾽ ὕπνους ἐπιστῆναι αὐτῷ, χαὶ τὴν 

πλευρὰν αὐτοῦ πλῆξαι τῷ δόρατι. Οὐδέποτε δὲ Ρωμαῖοι παρ 

οὐδέ τινος τοιαῦτα οἷα παρ᾽ αὐτοῦ καχὰ ἔπαθον, διὸ καὶ χλῇ- 

σιν τῆς ἀπηνείας ἀξίαν ἔσχηχε, Σκυλοϊωάννης ὄνομα ἐπίσημον 

χληρωσάμενος. 

Ὡς οὖν τέθνηκεν οὗτος, ὁ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ παῖς Βορί- 

λας, τὴν ἐκ Σχυθῶν θείαν αὐτοῦ λαθὼν γαμετὴν, καὶ τῆς ἀρ- 

χῆς τῶν Βουλγάρων γέγονεν ἐγχρατής. Ὁ δὲ τοῦ ᾿Ασὰν παῖς 

Γωάννης, οὔπω ἔφηθος ὦν, παρά του κρύφα ληφθεὶς, εἰς Σχύ- 

θας ἐχώρησε. 

Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως. Ὁ δὲ Μιχαὴλ, περὲ οὗ προειρήχα- 

μεν, ὡς τῆς ᾿Ηπείρου χατάρξαντος, τρεῖς αὐταδέλφους ἐκέχτη- 

το, Κωνσταντῖνον, Θεόδωρον, καὶ Μανουὴλ [, ὧν ὁ μὲν Θεόδω-φ.11 5. 

ρος τῷ βασιλεῖ Ῥωμαίων συνῆν Θεοδώρῳ τῷ Λάσχαρι, ὑπηρε- 

τῶν ὡς καὶ οἱ λοιποὶ τῶν Ρωμαίων ὧνπερ ἐδέσποζς. Δέεται 

οὖν τοῦ βασιλέως ὁ Μιχαὴλ στεῖλαι πρὸς τοῦτον τὸν ἀδελφὸν 

Θεόδωρον, ὅτι μὴ εἶχε παῖδα γνήσιον εἰς ἥδην ἐλθόντα, ἵν᾽ εἴ 

τι τοῦτο συμθαίη, τῆς ἀρχῆς ἔσται διάδοχος, (ὃ γὰρ Μιχαὴλ 

ἐχ παλλαχῆς τούτῳ γεγένηται, περὶ οὗ ἐροῦμεν κατὰ χαιρὸν), 

τοὺς γάρ τοι ἀδελφοὺς αὐτοῦ οὗς εἶχε μεθ᾽ ἑχυτοῦ ἀφυεῖς εἰς 
» 

ἀρχῆς διαγωγὴν ἔκχρινεν. ᾿Εχπέμπει τοιγαροῦν τὸν Θεόδωρον 

ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν ἀδελφὸν, ὅρχοις ἐμπεδωσάμιενος πρότερον 

πίστιν δουλείχς φυλάττειν χαὶ εἰς αὐτὸν καὶ εἰς τοὺς μετ᾽ αὐ- 

τὸν τῶν Ρωμαίων κατάρξοντας. Ὅς καὶ συνῆν τῷ ἀδελφῷ Μι- 

χαὴλ ἀφικόμενος: καὶ μετ᾽ ὀλίγον φονεύεται ὁ Μιχαὴλ νύκτωρ 

τῇ γυναιχὶ συγχκαθεύδων παρά του, ᾧ Ρωμαῖος ἡ κλῆσις ἦν" ἐ- 

πιλαμθάνεται δὲ τῆς ἐξουσίας ὁ ἀδελφὸς Θεόδωρος, ἔχων ὑφ᾽ 

ἑαυτὸν χαὶ τοὺς ἀδελφοὺς Κωνσταντῖνον χαὶ Μανουὴλ. 

ΞΡ τ 
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ἔλρξας δὲ ὁ Θεόδωρος πάνυ ἐπηύξησε τὴν ἀρχὴν ἣν πα- 

ρέλαθεν, ἔκ τε τῶν Ἰταλῶν, κἀκ τῶν Βουλγάρων οὐχ ὀλίγην 

χώραν ἐπιχτησάμενος" τήν τε γὰρ Θεσσαλίαν ὑφ᾽ ἑαυτὸν ἐποιή- 

σατο, ᾿Αχρίδαν τε καὶ Πρίλαπον, ᾿Αλθανόν τε καὶ αὐτὸ τὸ Δυρ- 

ράχιον, ἔνθα χαὶ Πέτρον τὸν πρὸς τοῦ Πάπα βασιλέα τῆς Κων- 

σταντινουπόλεως προδεολημένον, καὶ τὴν δίοδον ποιούμενον 

καὶ τὸ Δυρράχιον χειρωσάμιενον, γενναίως χατετροπώσατο. 

Ἦν δὲ ὁ Πέτρος τοῦ πρώτως ἐξ Ἰταλῶν ἐν τῇ μεγάλῃ 

πόλει βασιλεύσαντος ἐπ᾽ ἀδελφῇ γαμῶρὸς, καὶ τοῦ μετ᾽ αὐτὸν 

Εἰρρῆ ἐκαλεῖτο δὲ ἡ αὐταδέλφη αὐτῶν ᾿Ιολεντία, ἐξ ἧς παῖ- 

δὲς τῷ Πέτρῳ τρεῖς, Φίλιππος, Ρομπέρτος καὶ Βαλδουΐνος, ὧν 

ὃ Ῥομπέρτος καὶ ὁ Βαλδουΐνος τῆς Κωνσταντίνου βασιλεῖς ἐ- 

χρημάτισαν, Φιλίππου τοῦ πρώτου αὐτῶν ἀδελφοῦ τῷ ἀδελ- 

φῷ Ρομπέρτῳ τῆς βασιλείας παραχωρήσαντος. Ὑπῆρχε δὲ τού- 

τοις χαὶ ἀδελφὴ Μαρία, ἣ συνεζύγη τῷ βασιλεῖ Θεοδώρῳ τῷ 

Λάσχαρι. 

ὋὉ μὲν οὖν δηλωθεὶς Κομνηνὸς Θεόδωρος τὸ οἰχεῖον παρα- 

λαδὼν στράτευμα, ἀντιτάττεται τῷ Πέτρῳ, μιχρὸν τοῦ Δυρ- 

ραχίου παρελθόντι, καὶ ἐν ταῖς τοῦ ᾿Αλόάνου δυσχωρίαις γε- 

γενημένῳ, καὶ νιχᾷ κατὰ χράτος τὸ τῶν Λατίνων στράτευμα, 

ὡς μή τινα τούτων ὑπολειφθῆναι ἐλεύθερον, ἀλλὰ πάντας, καὶ 

αὐτὸν δὲ τὸν Πέτρον, δεσμώτας γενέσθαι, καὶ τὴν ἀποσκευὴν 

αὐτῶν πᾶσαν σκυλευθῆναι πρὸς τῶν τοῦ Κομνηνοῦ, ὁ δὲ Πέ- 

τρὸς καὶ μαχαίρας ἔργον ἐγένετο, Τοῦτο τὸ ἔργον εἰς μεγά- 

λὴν βοήθειαν τοῖς Ρωμαίοις ὑπῆρξε καὶ ὕψωμα. 

ὋὉ δὲ βασιλεὺς Θεόδωρος τρεῖς ἐκ τῆς γαμετῆς αὐτοῦ Αν- 

νης θυγατέρας ἐγέννησεν, Εἰρήνην, Μαρίαν, καὶ Εὐδοκίαν- τὴν 

γοῦν δευτέραν αὐτῶν τὴν Μαρίαν τῷ ρηγὶ Οὐγγρίας, διερχο- 

μένῳ τὴν αὐτοῦ χώραν ἐκ τῶν Ἱεροσολύμων, εἰς νύμφην τοῦ 

υἱοῦ παραδίδωσι, τὴν δὲ πρώτην Εἰρήνην τῷ Παλαιολόγῳ ᾿Αν- 

δρονίκῳ συζεύγνυσι͵ δεσπότην τοῦτον τετιμηχώς" μετ᾽ οὐ πο- 
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λὺ θνήσχει ὁ Παλαιολόγος οὗτος καὶ προσλαμθάνεται εἰς γὰμ- 

βρὸν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῇ Εἰρήνῃ ᾿Ιωάννην Δούκαν τὸν βατά- 

τζην, ὃς ἐκ Διδυμοτείχου μὲν ὥρμητο, τὸ τοῦ πρωτούδεστια- 

ρίου δὲ εἶχεν ὀφφίχιον. ἔφθασε δὲ καὶ ἡ βασίλισσχ Αννα πρὸ 

καιροῦ τελευτῆσαι, καὶ ἠγάγετο ὁ βασιλεὺς γυναῖκα ἐξ ᾽ΔΑρ- 

μενίας τὴν θυγατέρα τοῦ ἐκεῖσε ρηγὸς τοῦ Λεθούνη, ἀλλ᾽ ἀ- 

ποστόργως πρὸς αὐτὴν διατεθεὶς, ἀποστέλλει πάλιν πρὸς τὸν 

πατέρα" συνάπτεται δὲ ἑχυτῷ τὴν ἀδελφὴν τοῦ τῶν Ἰταλῶν 

βασιλεύοντος Ρομπέρτου, ὡς εἴρηται, ὃς καὶ πολλὰ Ῥωμαίοις 

δεινὰ κατειργάσατο, καὶ αὐτῷ δὲ τῷ βασιλεῖ Θεοδώρῳ παρέ- 

σχε πράγματα, ἀνδρεῖος ὧν χαὶ περὶ μάχας εὐκίνητος, χαὶ τὰ 

Ρωμαίων ὁρῶν ὑποχατακλιθέντα πρὸς ἀντιμάχησιν, ἀφ᾽ οὗ τοὺς 

μαχητὰς Λατίνους ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ πολέμῳ μετὰ τοῦ σουλ» 

τάνου ἀπεθάλετο, οὖς καὶ ὁ ᾿Ερρῆς ἐδεδίει διὰ τὴν ἀνδρείαν 

ἐκείνων καὶ γενναιότητα φασὶ δέ τινες ὡς χαὶ τὴν τοῦ σουλ- 

τάνου νίχην ἀκηκοὼς ὁ ᾿Ερρῆς χαὶ τὴν Λατίνων ἀπώλειαν « νε- 

νίκηται, ἔφη, ὁ Λάσκαρις, οὐ νενίκηκε, τοιούτους προμάχους 

ἀποθαλὼν ». Ἦλθε γοῦν ὁ Ἐρρῆς μέχρι καὶ αὐτοῦ τοῦ Νυμ" 

φαίου, κἀκεῖ τὴν σκηνὴν ἔπηξε χατὰ πολλὴν τοῦ κωλύοντος 

ἐρημίαν " ἐχεῖθέν τε ὑποστρέψας, τὸ μὲν κορεσθεὶς οἷς ἐχτήσα- 

το, τὸ δὲ χαὶ ἄνεσιν θέλων ἐκ τῶν πολέμων λαθεῖν, (οὐ γὰῤ 

χαὶ τὸ χαρτεριχὸν τοῖς Ἰταλοῖς πρόσεστιν), εἰς συμθάσεις δλ- 

θε μετὰ τοῦ βασιλέως: καὶ συνεφωνήθη τὰ μὲν τοῦ Κιμινᾷ 

πάντα (ὄρος δὲ | τοῦτο περί που τοῦ χάστρου τῶν Ὀχυρῶν, ὃφ.117 

χαὶ ᾿Αχυράους παρά τισι λέγεται) μετὰ χαὶ τῆς ᾿Αχυράους 

παρὰ τῶν Φράγγων ἐξουσιάζεσθαι, τὸν δὲ Κάλαμον (κώμη δὲ 

οὗτος ἐξ οὗ χαὶ τὸ τῶν Νεοχάστρων ἄρχεται θέμα) μένειν 

ἄοιχον: τὰ δὲ παρὰ ταῦτα παρὰ τοῦ βασιλέως δεσπόζεσθαι͵, 

Νεόκαστρα ταῦτα ἦν, χαὶ Κελοιανὸν, Χλιαρά τε χαὶ Πέργα- 

μος, χαὶ τὰ πλησίον ἐγκείμενα, Μαγιδία τε καὶ Ὀψίκιον. Ὑ- 

πῆρχε δὲ καὶ ἄλλη χώρα τότε τῷ βασιλεῖ, ἡ ἀρχομένη ἀπὸ 
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τοῦ Λοπαδίου καὶ Προῦσαν περιλαμόάνουσα, χαὶ Νίχαιαν. ᾿Α}- 

λ᾽ οὕτω μὲν τῷ βασιλεῖ Θεοδώρῳ εἴχε τὰ πράγματα. 

Δεδόσθω χαὶ τοῦτο τῇ ἱστορίᾳ ὡς ἀστεῖον χαὶ χάριεν. Ἦν 

τις χατὰ τὸν χαιρὸν τοῦτον ἀνὴρ ἁπλοῖκός τε καὶ ἀπερίσχε- 

πτος" οὗτος ἀνὰ τὰς ἀγυιὰς Νικαίας τῆς μεγαλοπόλεως διερ- 

χόμενος, οἷς ἂν ἐντύχοι συνήθεσι, συγχαίρειν αὐτῷ ἔλεγεν, ἀ- 

γαφανήσεται γὰρ δὶ ὀλίγου ὁ ἀγαθὸς βασιλεὺς. Τοῦτο θρυλ- 

λούμιενον, φθάνει καὶ εἰς τὰς τοῦ αὐτοχράτορος ἀκοὰς, καὶ 

εὐθὺς ἀγώγιμος ὁ προαγορευτὴς ἐχεῖνος ἐς τὸν ἄνακτα γίνε- 

ται" χαὶ παραστὰς ἐρωτᾶται, χαὶ ὁμολογεῖ ταῦτα λέγειν ἃ χατ- 

γόρητο. Καὶ ὁ βασιλεὺς « τί δ᾽ ἐγὼ, οὐ σοὶ δοκῶ καλὸς βα- 

διλεύς; » Καὶ αὐτὸς « καὶ τὶ μοί ποτε δέδωχας ἵνα σὲ ἔχω 

καλόν; » Καὶ πάλιν ὁ βασιλεὺς « χαὶ οὐ δίδομαί σοι καθ᾽ ἐ- 

χάστην ὑπὲρ σοῦ χαὶ τῶν ὁμοφύλων μέχρι θανάτου ἀγωνιζό- 

μενος; » Ὁ δὲ ἀνὴρ ἀνθυπέφερε « χαὶ ὁ ἥλιος ἐπιλάμπων θερ- 

μαίνει καὶ φωτίζει ἡμᾶς, ἀλλ᾽ οὐκ ἔχομεν χάριν αὐτῷ" ὃ γὰρ 

προσετάχθη, ἀποπληροῖ" χαὶ σὺ γοῦν ὃ ὀφείλεις ἐργάζῃ, ὑπὲρ 

τῶν ὁμογενῶν ὡς εἴρηκας χοπιῶν χαὶ μοχθῶν. » Καὶ ἐπὶ τού- 

τοις ὁ αὐτοχράτωρ ἐπέφερεν « ἀλλ᾽ εἰ δώσω δῶρά οι, ἔδο- 

μαι ἀγαθός; » « καὶ μάλα γε, » ἀντέφησεν ὁ ἁπλοῖκός. Καὶ 

εὐθὺς βασιλιχῇ προσταγὴ ἐνδύματα καὶ χρήματα τούτῳ προα- 

ἔφερον, ἃ καὶ λαθὼν ἀρᾶσθαι ἤρξατο τὸν ἐπιζητοῦντα ἕτε- 

ρον χαλὸν βασιλέα, οὗτος γὰρ ὁ τοῦτον τούτοις δεξιωσάμινος, 

ὁ χαλός τε καὶ ὁλόχαλος χαὶ χρηστὸς βασιλεύς. 

Ὅ δὲ ρρῆς, εἰ καὶ Φράγγος ἐτύγχανεν, ἀλλ᾽ οὖν τοῖς Ρω. 

μαίοις, καὶ μάλιστα τοῖς Κωνσταντινουπολίταις ἱλαρώτερον τῶν 

ὁμογενῶν διετίθετο, χαὶ πολλοὺς εἶχε τοῖς τὸ ᾿“μεγάλοι: χαὶ 

τοῖς στρατιώταις τούτου συντεταγμένους, τὸ δὲ χοινὸν πλῆ- 

θος, ὡς οἰκεῖον περιεῖπε λαὸν. Τῶν δὲ Ρωμαϊκῶν πολιχνίων, 

᾿Ποιμανηνοῦ καὶ Οὐαλεντινιχνῶν γενόμενος ἐγκρατὴς, οὗς εὗρεν 

ἐχεῖσς τὰ πολέμια ἄνδρας ἀρίστους, ὡς ἕρμαιόν τι ἐδέξχτο. 
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Ὁ ΩΣ ᾽ ᾿ » -ῳ ᾿᾽ ἷ 

Εἶν γὰρ τῷ τῶν Οὐαλεντινιχνῶν ἄστει οὐ μόνον σπάνις ὕδα- 
Ἁ 

τος συνέφριγε τοὺς φυλάττοντας, καὶ λιμὸς ἦγχεν, ὡς χαὶ σχύ- 

τὴ τὰ ἀπὸ τῶν ἀσπίδων καὶ ἐφεστρίδων φαγεῖν, ἀλλὰ καὶ 

τοῦ τείχους οὐκ ὀλίγου ταῖς ἑλεπόλεσι χαταπεσόντος, μετὰ με- 

γίστης πυρκαϊᾶς ἐφύλασσον τοῦτο ἐφ᾽ ἡμέρας τετράκις τὰς δέ- 

χα, ἀμοιθαδὸν τῇ πυρχαϊᾷ προσεπισωρεύοντες ξύλα " κρατηθέν- 

τὸς γοῦν τούτου, οὐδεὶς τῶν ἐν αὐτῷ ἀπολέλυται, εἰ μὴ ὁ εἰς 

ἡγεμόνα τοῦ στρατοῦ τοῦ βασιλέως αὐτάδελφος, χαὶ ὁ Δερμο- 

χαΐτης, χαὶ ὁ Παλαιολόγος ᾿Ανδρόνιχος, ὃν καὶ εἰς θυγατέρα 

τὴν Εἰρήνην γαμόρὸν εἶχεν ὁ βασιλεύς" τοὺς δ᾽ ἄλλους ὁ Ἐρ- 

ρῆῇς συλλεξάμενος χαὶ κατὰ ἴλας συντάξας χαὶ ὁμογενεῖς αὐ-- 

τοῖς παραδοὺς ἡγεμόνας, ὑπερέχειν δὲ πάντων τὸν Θεοφιλόπου- 

λον Γεώργιον παραχελευσάμινος, τὴν τῶν ᾿Ανατολικῶν μερῶν 

φυλαχὴν ἐνεπίστευσε, 

Τοῦ Ἐρρῇ τούτου τῆς Κωνσταντίνου χατάρχοντος, παρὰ 

τοῦ Πάπου (510) λεγάτος ἀπεστάλη ἀρχιερεὺς Πελάγιος τοὔὖνο- 

μα, πάντα τὰ τοῦ Πάπα περιφέρων γνωρίσματα " ἐρυθροδαφῆ 

γὰρ ὑπεδέδετο πέδιλα, ἐχ τῆς αὐτῆς δὲ χροιᾶς εἶχε χαὶ τὰ 

ἐνδύματα, τά τε τοῦ ἵππου χαλινὰ, καὶ τὴν ἐφεστρίδα - οὗ- 

τὸς ἀγριωτέρου εἶναι ἤθους τυχὼν καὶ ἀλαζονείᾳ χρώμενος, 

τοὺς ἐν Κωνοταντινουπόλει ἱερεῖς καὶ μονάζοντας, ἀπανθρώ- 

πως ἐχόλασεν" ἠνάγκαζε γὰρ τῇ τῆς πρεσθυτέρας Ρώμης ὑ- 

ποχύψαι ὑποταγῇ" ἐντεῦθεν εἱρχκταὶ τούτους εἶχον, καὶ ναὸς 

ἅπας τούτων ἐχλείετο. Καὶ ἦν τῶν δύο τὸ ἕτερον, ἢ τὸν Πά- 

παν πρῶτον ἀρχιερέα ὁμολογῆσαι, χαὶ τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ 

τὴν μνείαν ἐν ταῖς ἁγιστείαις ποιεῖσθαι, χαὶ οὕτως ἐν ἀνέσει 

διάγειν, ἢ τὸν ἀνθιστάμενον θάνατον ἔχειν τὸ ἐπιτίμιον. Τοῦ- 

το εἰς πολλὴν βαρυθυμίαν τοῖς ἐν τῇ Κωνσταντίνου, χαὶ μά- 

λιστα τοῖς προέχουσιν, οἵ καὶ τῷ Ἐρρῇ προσιόντες « ἡμεῖς 

μὲν, ἔφασαν, ἄλλου γένους τυγχάνοντες χαὶ ὁμογενῆ τὸν ἀρ- 

χιερέᾳ ἔχοντες, τῷ σῷ χράτει ἑαυτοὺς ὑπετάξαμεν, ὥστε σω- 
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ματικῶς ὑπὸ σοῦ ἐξουσιάζεσθαι, ἀλλ᾽ οὐ ψυχικῶς καὶ πνευμα- 

τιχῶς καὶ σοῦ μὲν ἐν πολέμοις ὑπερμάχεσθαι ἔργον ἔχομεν 

ἀναγκαῖον, τοῦ δ᾽ ἡμετέρου σεόάσματος ὑπεχστῆναι ἡμᾶς τῶν 

ἀδυνάτων καθέστηκεν. Ἤ γοῦν λῦσον τὰ ἐπιόντα δεινὰ, ἢ ἀλ- 

λ᾽ ἀπόλυσον ἀπελθεῖν, ὅπου φίλον ἡμῖν. » Ταῦτα εἶπον: χαὶ 

17"οὗτος μὴ [ ζημιωθῆναι τοιούτους ἄνδρας βουλόμενος, καλούς 

τε χαὶ ἀγαθοὺς, καὶ ἄκοντος τοῦ λεγάτου, τούς τε ναοὺς ἀνέῳ- 

ξε, χαὶ τοὺς ἐν εἱρχταῖς μοναχούς τε καὶ ἱερεῖς ἀπέλυσε, καὶ τὸν 

τότε χειμῶνα τῆς ἐχκλησίας, ὅσον ἦν αὐτῷ δυνατὸν, κατεστό- 

ρεσε. Πολλοὶ δὲ τῶν μοναχῶν προεξελθόντες τῆς βασιλίδος τῶν 

πόλεων, τῷ βασιλεῖ Θεοδώρῳ προσῆλθον, οἷς καὶ μοναὶ ἐπεδό- 

θησαν, προστάξει αὐτοῦ, εἰς χαταμονὴν καὶ ἀνάπαυσιν, χαὶ 
ΓΩῚ 3 πρεσθύτεροι δὲ πρὸς τὴν Νίκαιαν ἀπελθόντες τῷ ἐκεῖ πατριαρ- 

χικῷ κλήρῳ ἐγκατελέγησαν, χαὶ ἐλευθέρως ἐδίωσαν - οὐχ ὀλίέ- 

γοι δ᾽ ἐξ αὐτῶν χαὶ εἰς ἀρχιερωσύνης ὕψος ἀνεθιδάσθησαν. 

Τοῦ δὲ ᾿Εορῇ τελευτήσαντος, ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Ρομπέρτος 

ἀναδεξάμενος τὴν ἀρχὴν, μαλακώτερον ἐχρῆτο τοῖς πράγμασι" 

τούτου τὴν ἀδελφὴν εἰς γαμετὴν εἴληφεν ὁ βασιλεὺς Θεόδω- 

ρος. Οὐ πολλοὶ παρῆλθον ἐνιαυτοὶ, καὶ ἐπεὶ Ῥομπέρτος ἀγα- 

γέσθαι γυναῖκα οὐκ ἔφθασε, παράνομόν τι πρᾶγμα βεθδούλευται 

διαπράξασθαι ὁ βασιλεύς: γαμθρὸν ἐπὶ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Εὐ- 
᾿ ,ὔ ον, Ὁ ς , Μ π΄ » “ὦ 
δοχίᾳ λαθεῖν τοῦτον αἱρετισάμενος. Ἔνθεν τοι καὶ ἔρις ἐχ τοῦ 

τότε πατριαρχεύοντος Μανουὴλ ἐπισυνέθη τῷ βασιλεῖ, μηδό- 

λως μήτε αὐτοῦ, μήτε τῶν ἀρχιερέων συναινούντων τῇ ἀθε- 

μιτογαμίᾳ ταύτῃ, μᾶλλον δὲ χαὶ ὅση δύναμις κωλυόντων, ὡς 

μὴ ἐγνωσμένου τοῦ τοιούτου γάμου τῇ ἐχκλησίᾳ ἡμῶν. ᾿λλ- 

λ᾽ οὐκ ἔφθασεν ὁ βασιλεὺς τελειῶσαι τὸ θέλημα " στεῖλαι γὰρ 
» 

ταύτην εὐτρεπίζων εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, αὐτὸς τὴν ἐς 

ἅδην ἐστείλατο, τὴν βασιλείαν καταλιπὼν τῷ γαμορῷ αὐτοῦ 
᾽ , “Ὁ ὔ ᾿ ᾽ Α κε 3) ΡῈ » , εὶ ᾿ωάννῃ τῷ Δούχᾳ᾽ οὐ γὰρ εἶχεν ἄρρενα παῖδα ἔφηθον οὗς 
γὰρ ἐκ τῆς βασιλίδος Αννης ἐγέννησε δύο, Νικόλαον καὶ ᾿Ιω- 
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ἄννην, ὁ θάνατος προαφήρπασεν᾽ ὁ δ᾽ ἐκ τῆς ἐξ ᾿Αρμενίων αὐ- 

τῷ τεχθεὶς οὔπω τὸ ὄγδοον παρήμειοεν ἔτος, ὅτε οὗτος τὸν 

βίον κατέλυσεν. 

Ἦν δὲ ὁ βασιλεὺς Θεόδωρος ὁ Λάσχαρις, ὅτε τοῦ βίου ἐξ- 

ἦλθε, τῶν μὲν τεσσαράχοντα πέντε ἐτῶν ὑπερεπέκεινα, ἐλάτ- 

τῶν δὲ τῶν πεντήχοντα, βασιλεύσας ἐχ τούτων δεχαοχτώ. 

ΗἶἾν δὲ τὸ σῶμα μέτριος, μελάγχρους, καθειμένον ἔχων τὸ γέ- 

νειον καὶ περὶ τὸ ἄκρον σχιζόμιενον, ἐπ᾽ ὀλίγον ἑτερόφθαλμος, 

περὶ τὰς μάχας ὀξὺς, ἐλευθέριος ἐν ταῖς δωρεαῖς, ρᾷον ἐκ πε- 

νομένων οὺς ἂν βούλοιτο πλουσίους ποιῶν" τὴν δὲ περὶ τὰ θεῖα 

τούτου εὐλάδειαν δέον δὲ ὀλίγου δηλῶσχι" ὡς γὰρ μάθοι τι- 

νὰς τῶν ἀπὸ τῆς Κωνσταντίνου λογίων περὶ τῶν προσαγομέ- 

μένων θείων καὶ ὑπὲρ ἡμᾶς δώρων λογομαχοῦντας, καὶ εἰ φθαρ- 

τὰ ἢ ἄφθαρτα ταῦτα ἐπερωτῶντας ὡς κἂν τῇ Κωνσταντινου- 

πόλει ἐλέγετο, παραστησάμενος τούτους μετ᾽ ἐμθριθείας ἠπεί- 

λησεν, ὅρχον προσθεὶς εἰς πίστωσιν ὧν ἀπεφήνατο, ἢ σιγῆσχι 

τούτους τοῦ περὶ τοιούτων γυμνάζειν, καὶ ἐμμένειν ταῖς πα- 

τρικαῖς παρχαδόσεσι χαὶ τοῖς δόγμχοι τῆς τοῦ θεοῦ ἐκχλησίας, 

ἀλλὰ γινώσκειν ὡς καὶ Πέρσας καὶ ᾿Ιταλοὺς καὶ ἄλλους πάν- 

τας ἐναντιουμένους καταλιπὼν, τούτοις μαχέσασθχι, ἕως ἂν 

τέλεον ἐχτρίψῃ. Καὶ οὕτως τὴν ἄλογον ἔριν χατέστειλε καὶ 

ψυχοθλαδὴ ὺ ατά με θῖν δὲ ἐν ταῖς πρὸς Ἰταλοὺς καὶ Πέρ- 

σας μάχαις πολλὰ" ἀρχὴ γὰρ οὗτος ὑπῆρχε τῆς τῶν Ρωμαίων 

ἀρχῆς, ᾧ ᾧ καὶ πολλὰς χάριτας ὀφείλειν τοὺς Ρωμαίους πάντας 

πάνυ δέον ἐστί. Κατετέθη δὲ ὁ νεχρὸς αὐτοῦ ἐν τῇ τοῦ Ὑχ- 

κίνθου μονῇ, ἔνθα χαὶ ὁ βχσιλεὺς ᾿Αλέζξιος ἐτάφη, καὶ ἡ τοῦ 

Λάσκαρι τούτου σύζυγος, ἼΑννα ἡ βασιλίς. 

Οὗτος ὁ βασιλεὺς ὅσα καὶ πατὴρ ὀφείλει τιμᾶσθχι παρὰ 

πάντων τῶν μετ᾽ αὐτὸν βασιλέων καὶ γενάρχης, ἐπείπερ, ὡς 

εἴρηται, τοῦ χοσμιχοῦ κατειληφύτος χλύδωνος, τῆς ἁλώσεως δη- 

λαδὴ τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων, χαὶ ὡς ἐν καταποντισμῷ τῆς 
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Ῥωμαϊκῆς μεγαλειότητος χαὶ εὐδοξίας διαφθχρείσης καὶ βχσι- 

λείας χαὶ ἱερωσύνης ἄρδην ἐποιχομένων, αὐτὸς καὶ θχσιλείαν 

καὶ ἱερωσύνην συνέστησεν, οὐ χρήμασι πεποιθὼς, οὐ χωρῶν ἐ- 

πιχρατείχ, οὐ πόλεων κυριότητι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ τοῦ θεοῦ ἐλέει 

ἱβόνῳ τεθαρρηκὼς, χαὶ τοῖς οἰκείοις κόποις τε χαὶ ἀγῶσιν, οὗ: 

ὑπὲρ τῶν ὁμοφύλων ἐνδείξασθαι ἡρετίσχτο" διὸ χαὶ ὁ φυγὰς 

καὶ ὁ ἀνέστιος, βχσιλεὺς μέγιστος ἀνεφάνη, χαὶ τοῖς αἰχμα- 

λωτεῦσαι διώκουσι φοδερὸς καὶ ἐπίδοξος, Νῶέξ τις ἕτερος δί- 

Χαιος ἐν τῇ αὐτοῦ γενεᾷ σπέρματα δευτέρου βίου διασωσάμε- 
νος ὡς ἐκ χαταχλυσμοῦ τῆς χοσιμιχῆς ἐχείνης πανωλεθοίας, ἣ 

Ζοροθάθελ ἄλλος, ἅτε δὴ καταπεπτωχότα νεὼν ἀναστήσας, τὰ 

Ῥωμαίων εἰς τὸ μηδὲν καταντήφσαντα, χαὶ βασιλεύειν ἐγχατα- 

στήσας Ῥωμαίους, χαὶ χωρῶν καὶ πόλεων ἄρχειν, καὶ ἀρχιε- 
βωσύνῃ χαὶ συγχλήτῳ, ἔτι δὲ στρατηγῶν τοῖς ἀρίστοις καὶ 
ταγμάτων, πρὸς δὲ καὶ δυνάμεων στρχτιωτιχῶν τάξεσι συνί- 

18.στασθχί τε χαὶ ὡραΐζεσθαι [, μετὰ τῆς ἄνωθεν συμμαχίας χαὶ 

τῶν οἰχείων σπουδασμότων ταῦτα τετελεχὼς, ἅ μικροῦ καὶ ὑ- 

πὲρ ἄνθρωπον ἐνεδείξατο. Τοὺς δ᾽ ὑπὸ τῆς Λατινιχῆς χειρὸς 

αἰχυιαλώτους γεγενημένους προσφεύγοντας ἐπὶ αὐτὸν, πάντας τε 

προσεδέχετο, χαὶ πᾶσι φιλοφρόνως διχτιθέμενος, πόρους ζωῆς 

ἐχορήγει, καὶ ἀναλόγως εὐηργέτει, ἀνάδοχος τῶν πάντων γι- 
νόμενος χαὶ πᾶσιν ὡς ἡ χεὶρ ἐδίδου ἀπονέμων τὰ δέοντα, οὐχ 
εἰς τὸ συναγαγεῖν ἀπιδὼν χρήματα καὶ θησχυροὺς περιποιή- 
σασθαι χαὶ χειμήλιχ " οὐ γὰρ ἐδίδου ροπὴν αὐτῷ πρὸς τοῦτο 

τὰ πράγματα, ἀλλ᾽ εἰς τὸ κυδερνῆσαι καὶ διασώσασθαι οὗς ὁ 

θεὸς ἐκίνει τούτῳ προσέρχεσθαι. 

Ἐπιλαμθόάνεται τοιγαροῦν τῶν Ρωμιαϊχῶν σκήπτρων ὁ γὰμ.- 

βρὸς αὐτοῦ ᾿Ιωάννης ὁ Δούχας, στεφθεὶς παρὰ τοῦ πατριάρ- 

χου Μανουὴλ, ὃς τὸν Μάξιμον διεδέξατο" μετὰ γὰρ τὴν τοῦ 

Μιχαὴλ τελευτὴν ὁ Εἰρηνιχὸς Θεόδωρος τῷ θρόνῳ ἐγκαθιδρύε- 

ται" ἐνιαυτῶν δ᾽ ἐξ διελθόντων, ἐχείνου τὸ βιώσιμον ἀποπλή- 
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σαντος, ὁ μοναχὸς Μάξιμος προχειρίζεται, θερχπεύων τὴν γυ- 

ναιχωνίτιδα, καὶ ὑπὸ ταύτης στεργόμιενος " οὐδὲ γὰρ ἦν τι ἄλ- 
λο τὸ συστῆσαν αὐτὸν εἰς τὴν περιωπὴν ταύτην ἀναδραμεῖν, 

ἐν ἢ καὶ μῆνας ἐπιθιοὺς ἐξ τελευτᾷ, καὶ ὁ Μανουὴλ τὴν οἰ- 
χουμενικὴν ὡς πατριάρχης διοίκησιν ἀναδέχεται, Φιλόσοφος καὶ 
ὧν χαὶ ὀνομαζόμενος. 

Ὁ δὲ τῶν Βουλγάρων πρῶτος βασιλεύσας ᾿Ασὰν δύο ἔ- 
σχεν υἱοὺς, τὸν ᾿Ιωάννην καὶ τὸν ᾿Αλέξανδρον. Τοῦ γοῦν Βορί- 

λα τὴν Βουλγάρων ἀρχὴν ἔχοντος, ὁ τοῦ ᾿Ασὰν υἱὸς Ἰωάννης 

περὶ τὴν τῶν Ρώσων χωρεῖ, ἐκεῖσέ τε χρόνον ἐφ᾽ ἱκανὸν δια-- 

τρίψας, καί τινας τῶν Ρώσων δυνηθεὶς ἰδιώσασθαι, τὴν πατρι- 

χὴν ἀναχαλεῖται ἀρχὴν, καὶ τῷ Βορίλᾳ πολεμεῖ, καὶ νικᾷ τοῦ- 

τον, χχὶ χώρας οὐχ ὀλίγης γίνεται ἐγκρατής. Ὁ δὲ Βορίλας 
" ε Ἁ ἉΜ ᾽ ᾽ὔ Ὁ ΧΑ ᾿ ᾽ » φω 

ἔνδον εἰσέρχεται τοῦ Τερνόθου, καὶ ἐπὶ ἑπτὰ ἔτη πολιορχεῖ- 

ται" ἐπεὶ δὲ οἱ σὺν αὐτῷ μὴ εἶχον ἐπὶ πλέον ἀντέχειν, προσ- 

ἔρχονται καὶ αὐτοὶ τῷ ᾿Ασὰν Ἰωάννῃ, καὶ ὃ Βορίλας φεύγων 

ἁλίσχεται χαὶ παρὰ τοῦ ᾿Ιωάννου τυφλοῦται. Καὶ οὕτως τῆς 

τῶν Βουλγάρων ὁ Ἰωάννης ἐγχρχτὴς πάσης γίνεται. Καὶ τὰ μὲν 

τῶν Βουλγάρων τοιαῦτα. ὃ 

Ὁ δὲ χατὰ τὴν δυσμὴν Κομνηνὸς Θεόδωρος, ἐπαρθεὶς ἀνθ᾽ 

ὧν πολλὴν ἐκ τῆς παρὰ τῶν Ἰταλῶν χαὶ τῶν Βουλγάρων χα- 

τεχομένης χώρχς Ῥωμαϊκῆς ὑφ᾽ ἑχυτὸν ἐποιήσατο, καὶ αὐτῆς 

δὲ τῆς Θεσσαλονίκης γέγονεν ἐγχρατῆς, πορφυρίδα τε φορεῖ, 

χαὶ ἐρυθρὰ ἑχυτῷ περιτίθησι πέδιλα. ᾿Αντιστάντος δὲ τοῦ τό- 

τε μητροπολίτου Θεσσχλονίχης Κωνσταντίνου τοῦ Μεσοποτα- 

μίτου, πολλαῖς τοῦτον χακώσεσι χαθυπέθαλε, καὶ ἐξορίᾳ δεινῇ 

χατεδίχασε, χαὶ τὰ μοναδικὰ καὶ ἄχοντα βιαίως ἐνέδυσεν ἄμ.- 

φια. Ὁ δὲ Βουλγαρίας ἐπίσκοπος Δημήτριος, ᾧ Χωματηνὸς ἦν 

ἡ ἐπίκλησις, ὡς αὐτοχέφαλος ἀρχιερεὺς πρὸς τὴν στεφηφορίαν 

αὐτῷ ὑπούργησε. Βασιλεὺς οὖν ἀναγορευθεὶς δ' Θεόδωρος οὗ- 

τος, βασιλικῶς ἐχρῆτο τοῖς πράγμασι, δεσπότας τε προεθάλ- 
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λετο, καὶ σεθαστοχράτορας, χαὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἀξιωμάτων οἷς 

ἐδούλετο τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν διένειμεν. Οὐκ εὐφυῶς δὲ ἔχων πρὸς 

τοὺς τῆς βασιλείας θεσμοὺς, Βουλγαρικώτερον ἢ βαροαριχώτε- 

ρον εἰπεῖν μᾶλλον ταῖς ὑποθέσεσι διετίθετο, ἀγνοῶν ὅσα τῆς 

βασιλείας ἀρχαῖα τυγχάνουσιν ἔθιμα. Οὗτος ἀντίφοων τῷ βα- 

σιλεῖ Ἰωάννῃ τῷ Δούκᾳ ἦν, καὶ ταῦτα αὐτὸν ἀξιοῦντι τῶν 

δευτερείων τῆς βασιλείας μετέχειν, καὶ τῆς χώρας ἣν ὑφ᾽ ἑχυ- 

τὸν εἶχεν ἐγχρατῆ εἶναι, καὶ κατ᾽ οὐδὲν ἄλλο ὑπείκειν αὐτῷ" 

ὁ δὲ ἀντέθαινε στερεώτερον. Ε 

ἼΛρτι δὲ τῆς βασιλείας ἐπειλημμένος ὁ βασιλεὺς Ἰωάννης 

ὁ Δούκας, καὶ ἐν στενῷ οὖσαν εὑρὼν τὴν τῶν Ρωμαίων ἀρχὴν, 

μὴ ἀνασχόμενος ἐν ὀλίγοις τὴν αὐτοῦ ἀρχὴν περιγράφεσθαι, 

δύο παραδραμόντων ἐνιαυτῶν μάχην ποιεῖται μετὰ τῶν Ἰτα- 

λῶν. Συνάγεται γοῦν Λατινιχὸν στράτευμα ἀξιόμαχον, οὗ πρό- 

ὕαχοι οἱ τοῦ βασιλέως τοῦ Λάσχαρι Θεοδώρου αὐτάδελφοι, οἱ 

σεθαστοχράτορες ᾿Αλέξιός τε χαὶ Ἰσαάχιος - οὗτοι γὰρ μετὰ 

θάνατον τοῦ ἀδελφοῦ, τὴν θυγατέρα ἐχξείνου Εὐδοχίαν λαθεῖν 

καὶ πρὸς τὴν Κωνσταντινούπολιν ἀπελθεῖν ἐφουλεύσαντο " μὴ 

δυνηθέντες δὲ καὶ τὴν ἀνεψιὰν λαθεῖν, αὐτοὶ μόνοι ἀπέδρα- 

σαν. Νάχης οὖν συγχροτηθείσης ἐν τοῖς μέρεσι τοῦ Ποιμανη- 

νοῦ, ὅπου χαὶ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ ὁ ναὸς, νιχᾷ κατὰ 

'κράτος ὁ βασιλεὺς͵ τῶν μὲν Ρωμαίων σχεδὸν τῶν πλείστων ἐξ- 

ατονησάντων, αὐτοῦ δὲ τοῦ βασιλέως μετ᾽ ὀλίγων πάνυ τὴν 

β νίκην πᾶσαν ἐργασαμένου " δόρατος χαὶ γὰρ ἥψατο, καὶ πολέ- 

μιον ἔοαλλε, καὶ ἀνδρεῖον τὸ φρόνημα παρεστήσατο, οὐδὲ πρό- 

βγτερον ἀγνοούμενον [. Ἡ τοιαύτη νίχη εἰς μεγάλην αὔξησιν τὰ 

Ρωμαίων κατέστησε, τοὺς δ᾽ Ἰταλοὺς συνέστειλε καὶ χκατέῤαλ- 

Ι λε᾿ τοὺς μὲν γὰρ ζῶντας, τοὺς χρείττους τούτων συνέσχεν, 

ἀλλὰ καὶ τοὺς τοῦ Λάσκαρι αὐταδέλφους οὺς καὶ ἐχτυφλοῖ, 

ἐπ᾽ αἰτίαις εὑρὼν, ἄλλοι δὲ φόνου ἔργον ἐγένοντο. 
Ι 

] Καὶ οἱ μὴ τῷ πολέμῳ δὲ παραγεγονότες, τὴν δειλίαν ὥ; 
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τινα χλῆρον ἐκτήσαντο. Ὡς χαὶ μέοος τι τῶν ᾿Ιταλῶν τὸ τῶν 

Σερρῶν κάστρον πολιορχοῦν, ὑπὸ τοῦ Κομνηνοῦ Θεοδώρου δε- 

σποζόμενον, τὴν τοιχύτην ἧτταν ἐνωτισάμενον, ἐχεῖθεν ἀπο- 

δρᾶναι, καὶ ταῦτα ἐγγὺς ἁλώσεως ἤδη ἐλθόν. ᾿Εντεῦθεν τὰ 

τῶν Ἰταλῶν κατά τε ἕω χαὶ τὴν ἑσπέραν, σθενχροῖς ἀντιπά- 

λοις συγχρούοντα, τῷ τε βχσιλεῖ Ἰωάννῃ καὶ τῷ Κομνηνῷ Θεο- 

δώρῳ, ἤρξαντο προχόπτειν τοῖς χείροσιν. 

᾿Επεὶ γὰρ ἐν τῷ εἰρημένῳ τόπῳ τοὺς Φράγγους ὁ βασι- 
τὰ Ἷ ἢ β - ᾿ , νΝ β ΥΥ͂ 

λεὺς, ὡς εἴρηται, ἐτροπώσατο, αὐτίχα καὶ τὰ παρ᾽ ἐκείνων τυ- 

ραννούμενα φρούρια Ρωμαίων ἐπολιόρχει, καὶ ἠλευθέρου ταῦτα, 

μηδενὸς ἀνθισταμένου καὶ ἀντιπίπτοντος " καὶ οὐκ ἐνέλιπε κα- 

τὰ πάντα χαιρὸν, ἔχρι δηλονότι, καὶ θέρει, χαὶ μετοπώρῳ καὶ 

μέσῳ χειμῶνι, τὰς ἐφόδους ποιούμενος, ἑλεπόλεις τε συνιστῶν 
ι ,ὔ, ᾽ , . ς ᾽ Α ᾽ .] }] 

καὶ χκαταθάλλων ἐπάλξεις, ἕως οἱ ἐντὸς ἀπειρηκότες, τὰ μὲν 

προεδίδουν, τὴν ζωὴν ἐξωνούμενοι, τῶν δὲ ἐξέπιπτον μάχῃ, 
χαὶ δεσμῶται ταῖς εἱρκταῖς παρεπέμποντο. 

Ἑάλω γοῦν ὑπὸ τοῦ βασιλέως τὸ Ποιμανηνὸν, τὰ Οὐαλεν- 

τινιανὰ, τὸ Χαρίορον, τὸ Ιδερθενίαχον. ᾿Αλλὰ καὶ τριήρεις ὁ βα- 
Α ᾽ ΄, ι Α ς ᾿ "ὔ “ Ά τ 

σιλεὺς εὐτρεπίσας περί τὸν Ολκὸν ἔστησε (πόρος δὲ οὗτος πε- 

ρίπου τὴν Λάμψακον), τοὺς ἐκ τῶν Ἰταλικῶν χωρῶν πρὸς τὴν 
Κ ’ Σ χ “7 ἥ Δ (ἃ , ὰ » ὃ »Ἥ ἡ 
ὠνσταντίνου διαπλωϊζομένους παγίδα ταύτας ἔχειν διαταζά- 

᾽ Α ι Ἁ ’ ς “Ὁ ᾿ δι ’ὔ, ’ὔ 

μενος" ἀλλὰ χαὶ κατὰ Δύσιν δομῶν καὶ τὰ ἐχείνων λείαν ποι- 

οὐμενος, τό τε ἄστυ τῶν Μαδύτων πορθῶν καὶ τὴν Καλλιού- 

πολιν, καὶ τὰ παράλια ὅσα τοῖς Λατίνοις ὑπόφορα, εἶχε καὶ 

αὐτὰς αυναντιλαμθανομένας τοῦ ἔργου ἐν οὐ μιχροῖς. 

᾿Αλλ᾽ οὕτω τοῦ βασιλέως ἐν πᾶσιν ἀχμάζοντος κατά τε γῆν 
᾿ , ἐν ,ὔ ἦ᾽ 6 λ ον ἸΌΝ δὲ ’ » 

τε χαὶ θάλασσαν σχευωρεῖτα! τούτῳ ἐπιοουλή" ὁ δὲ ταύτης 
Ὕ “ “ ἧ 

πρωτεργάτης ὁ πρωτεζάδελφος ἂν τοῦ βασιλέως ᾿Ανδρόνιχος ὁ 

Νεστόγγος, ἔχων εἰς τοῦτο συμπράχτορα χαὶ τὸν ἀδελφὸν Ἰ- 
ῇ ᾿ ε , “ ᾽ “- ᾽ ᾽ )Ἤ ΄ 

σαάχκιον χαὶ ἑτέρους τῶν ἐπιφανῶν οὐχ ὀλίγους, τὸν τε Φλα- 
’ « ε ς ᾿] » ΚΣ ῃ ᾿ Α 

μούλιον, ὃν μέγαν ἑταιρειάρχην ὁ βασιλεὺς ἐτίμησε χαὲὶ τὸν 

- απ. ὐοἐ΄ᾶΨποιοιοὃέΣἝ τ ὍΡΟΝ - 55» ἘΞΌΝ 
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Ταρχανειώτην Συναδηνὸν, τὸν ἐπ᾽ ἀδελφῇ γαμθρὸν αὐτοῦ τὸν 

Στασηνὸν, τὸν Μαχρηνὸν, καὶ ἄλλους εἰς πλῆθος τὸν ἀριθμόν. 

Παρετάθη δὲ ἡ ἐπιθουλὴ ἐς μαχρόν᾽ ἐν τῇ Λαμψάκῳ δὲ διάγων 

μανθάνει ὁ βασιλεὺς τὰ περὶ αὐτῆς, καὶ αὐτίκα τάς τε τριή- 

ρξις πυρὶ παραδέδωκεν, ὡς μὴ τοῖς Ἰταλοῖς ὑπὸ χεῖρα γένοιν- 

το, χαὶ τὰ πάντα παραδραμὼν, τῶν ἠχουτισμένων ἐπέσπευδε 

τὴν διόρθωσιν. ᾿Αφίκετο τοιγαροῦν εἰς τὰς Ὀχυράς, κἀχεῖ τὴν 

ἐξέτασιν τῆς ἐπιθουλῆς ἐποιήσατο" καὶ ἦσαν οἱ συνωμόται πάν- 

τες ταῖς δίκαις ὑπεύθυνοι. Ὁ βασιλεὺς δὲ φιλανθρωπότερον ἐ- 

πὶ τούτοις διατεθεὶς, ἢ ὡς οἱ νόμοι ἐχέλευον, τὸν μὲν Νεστ- 

όγγον Ἰσχάκιον ἐχτυφλώσει καταδιχάζει χαὶ χειρὸς ἐκχοπῇ, 

χαὶ τὸν Μαχρηνὸν ὡσαύτως, ἐληλεγμένον ὡς; πολλάκις χατὰ 

νῶτα τυγχάνων τοῦ βασιλέως ὥρμησεν ἐφελχύσαι τὴν σπάθην 

χαὶ χαιρίαν τούτου χατενεγκχεῖν " χαὶ ἄλλους δέ τινας μιχραῖς 

ποιναῖς χαθυπέοαλλε, τοὺς πλείονας δὲ πρὸς καιρὸν ἐγχλεισά- 

ὑξνος, μετ᾽ οὐ πολὺ χαὶ τούτους ἀνῆχε τῆς φυλακῆς. Τὸν δὲ 

πρωταίτιον Νεστόγγον ᾿Ανδρόνικον, τὸν καὶ βασιλείας τυχεῖν 

ὀρεγόμενον, τῷ τῆς Μαγνησίας φρουρίῳ συνέκλεισεν " ἡ γὰρ τῆς 

ἀγάπης σχέσις ἣν εἶχε περὶ αὐτὸν βασιλεὺς, ἐκώλυσε τοῦ κα- 

χοποιῆσαι αὐτὸν, ὃς χαὶ μετ᾽ ὀλίγον ἀπέδρα, θελήσει τοῦ βα- 

σιλέως ὥσπερ ἐλέγετο, ἐλευθερώτερον διάγειν παραχελευσαμέ- 

ἵγου, καὶ οἱονεὶ κλέψαι τὴν σωτηρίαν βουλευσαμένου, ὅς περὶ 

τὰ τῶν Μουσουλμάνων ἐφώρμησε, χἀχεῖ διῆγε μέχρι τὸ βιοῦν 

ἐξεμέτρησε. 

Τὸ δ᾽ ἀπὸ τοῦδε περὶ ἑαυτοῦ πολλὴν ὁ βασιλεὺς ἐποιεῖ- 
τὸ φυλακὴν, φρουρούς τε περὶ αὐτὸν ἔστησε χαὶ τοὺς γνησίους 

ὑποθλεπόμενος" μάλιστα δὲ περὶ ταῦτα συνέτεινεν ἡ βασιλὶς 

Εἰρήνη, ἀνδρικώτερον ἔχουσα τὸ ἦθος καὶ τοῖς πᾶσι βασιλιχώ- 

τερον ἐντυγχάνουσα. 

Εἰς συμθάσεις δὲ χαὶ οἱ Ἰταλοὶ ἐαθόντες ἜΤ τὸ τῶν 

Πηγῶν ἄστυ" χαὶ οὕτως εἰρήνευσεν ὁ βασιλεὺς μετ᾽ αὐτῶν, πάν- 
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τῶν τῶν πρὸς νότον ὑποχωρησάντων, μόνα δὲ τὰ πρὸς βορ- 

οἂν ὄντα πλησίον τῆς Κωνσταντίνου κατεχόντων χαὶ ὅσα τῇ 

τοῦ Νικομήδους πόλει ἐγγίζουσιν. 

Ἐπεγένετο δὲ κατὰ τὸν χαιρὸν τοῦτον χαὶ τοιοῦτον. Οἱ 

τῆς ᾿Αδριανοῦ οἰκήτορες πρεσθείαν στέλλουσι πρὸς τὸν βασιλέα, 

ὡς ἂν στρατὸν πέμψῃ χαὶ ἐλευθερώσῃ αὐτοὺς τῆς τῶν Φράγ- 

γῶν χειρός: ὁ δὲ τὸν πρωτοστράτορα τὸν Ἰσὴν ἐχλεξάμινος, 

καὶ στράτευμα δοὺς ἐξαπέστειλε [, συνῆν δὲ τούτῳ χαὶ ὁ Καμ-φ.: 

μύτζης Ἰωάννης, οἵ καὶ διαπεράσαντες τὸν Ἑλλήσποντον, ἦλθον 

εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν, καὶ τῆς πόλεως ἐντὸς γενόμενοι διῆγον 

ἐχεῖ. Ἤλπιζε δὲ ὁ βασιλεὺς Ἰωάννης διὰ τούτων καὶ τῶν πέριξ 

περιγενέσθαι, καὶ ὑπὸ χεῖρα ταῦτα ποιήσασθαι. 

᾿Αλλ᾽ ὁ Κομνηνὸς Θεόδωρος, τῶν ἐγγὺς ὧν ἐγχρατῆς, ἄνευ 

μέντοι τοῦ τῆς Ροδόπης ὄρους, ὅπερ καὶ ᾿Αχριδὸς ὀνομάζε- 

ται, καὶ τῶν ἐν τούτῳ φρουρίων χαὶ τοῦ Μελενίχου, ἐπειδὴ 

ταῦτα ὑπὸ τὸν Σθλάθον ἐτάττοντο, συγγενὴ τοῦ ᾿Ασὰν, καὶ 

ὑπὸ τοῦ Κωνσταντινουπόλεως ἄναχτος τῶν ᾿Ιταλῶν ᾿Ερρῆ ὃε- 

σπότην τετιμημένον, οὗ καὶ τὴν θυγατέρα ἐκ παλλακῆς εἰς 

γυναῖκα ἠγάγετο. Οὗτος ὁ Σθλάφος, ἵνα μιχρά τινα περὶ αὐ- 

τοῦ διέλθωμεν φρούριον τὸν δελενίχον εὑρὼν ὀχυρὸν καθ᾽ ἑαυ- 

τὸν διῆγε, μηδενὶ τῶν πέριξ ἀρχόντων ὑποπεσὼν, ποτὲ μὲν 

σύμμαχος διὰ τὸ κῆδος Ἰταλοῖς καθεστὼς, ἐνίοτε δὲ ὡς Βούλ- 

γᾶρος τοῖς Βουλγάροις ὁμοφρονῶν, ἔστι δὲ ὅτε χαὶ τῷ Κομνη- 

νῷ Θεοδώρῳ συναρήγων, μηδενὶ δὲ ὑποτασσόμενος, ᾿μήτε εἰς 

ὁμοφροσύνην ἀληθῆ συνερχόμενος. Τούτῳ, μετὰ θάνατον τῆς 

γαμετῆς, εἰς γυναῖκα ἡ τοῦ Πετραλίφα θυγάτηρ ἐδόθη, τοῦ 

γυναικαδέλφου Θεοδώρου τοῦ Κομνηνοῦ. ἔλνευ μὲν οὖν, ὡς εἴς 

ρηται, τῶν ὑποχειμένων τούτῳ χωρῶν, τὰ ἄλλα ὑπὸ τὸν Κο- 

μνηνὸν ἐτέλουν Θεόδωρον. 

Ἐπεὶ γοῦν Μοσυνόπολις χαὶ Ξαάνθεια, καὶ ἡ Γρατζίανους 
“ ὑπὸ τὸν Κομνηνὸν ἦσαν, (οὗτος) τὸ τῆς Σταγείρας ὑπερθὰς 
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ὄρος (ὅ δὴ Μάχρη κατονομάζεται), τὰ ἐκεῖθεν τοῦ Εὔρου χα- 

τέδραμιεν, ἄνετα εὑρὼν καὶ μηδενὶ φρουρίῳ περιφραττόμενα, χαὶ 

περὶ τὸ Διδυμότειχον γεγονὼς, βασιλεὺς αὐτῶν ἐφημίζετο. 
3 2 Α 3, τ 

ὐΑφιχόμινος δὲ καὶ περὶ τὴν ᾿Αδριανούπολιν, ἐντὸς ἔυχθεν εἰ- 
᾿ ΡῚ ᾿ . 
ναι τὸν πρωτοστράτορα τὸν Ἰσῆν χαὶ τὸν Καμμύτζην υετὰ 

τοῦ στρατοῦ τοῦ βασιλέως Ἰωάννου, ἀπατηλοῖς δὲ λόγοις τοὺς 

τῆς πόλεως οἰκήτορας ὑπελθὼν, ὡς πλοῦτον αὐτοῖς χορηγήσειε, 

χαὶ ὑπερυψώσειεν εἰς τιμὰς, πείθει τὸ μὲν τοῦ βασιλέως ἐξα- περ » ις μᾶς, μ 099 

,γαγεῖν στράτευμα, αὐτὸν δὲ εἰσαγαγεῖν. 
»Μ 7 ς ’ ΟῚ , Ρ»: ’ 

Εξεισι τοίνυν ὁ πρωτοστράτωρ τῆς πόλεως χαὶ ὁ Καμμύτζης 

υετὰ τῶν συνόντων τούτοις στρατιωτῶν, ἐπὶ ὅρχοις τοῦ μὴ 

τινα ἐκ τούτων παθεῖν τι κακόν. Ὁ μὲν οὖν πρωτοστράτωρ 

οὐδόλως εἰς ὄψιν ἦλθε τοῦ Κομνηνοῦ Θεοδώρου (οὕτω γὰρ 

εἶχε τὴν συμφωνίαν), ὁ δὲ Καμμύτζης αὐτῷ συντυχὼν, οὐ 

χατέθη τοῦ ἵππου, οὐδὲ ὡς βασιλεῖ αὐτῷ προσηγόρευσε" διὸ 
χαὶ βαρυθυμήσας κατὰ τούτου ὁ Κομνηνὸς, ὕδρεις τε χετέ- 

χεε τοῦ ἀνδρὸς, χαὶ ἐγγὺς ἦλθε τοῦ καὶ πληγὰς ἐπιθεῖναι 

αὐτῷ. Τοῦτο δὲ ἀφορμὴ γέγονε τῷ Καμμύτζῃ τῆς πρὸς βα- 
4 ὈΎΡῚ, Ἢ ε κ Α Ν ,ὔ ᾽ δι : ᾽ « 

σιλέως τιμῆς ὡς γὰρ πρὸς τὸν βασιλέα ἀφίχετο, μέγας ἕται- 

ρξιάρχης ὁ Καμμύτζης τετίμηται. 

Ὁ δὲ Κομνηνὸς Θεόδωρος καὶ τῆς ᾿Αδριανοῦ γεγονὼς ἐγχρα- 

τῆς, πολλὰ τοῖς Ἰταλοῖς λυπηρὰ κατειργάσατο, ἕως τῆς Βι- 

ζύης καταδραμὼν, χαὶ τὰ ὑπ᾽ ἐχείνους ἅπαντα ἕως καὶ αὐ- 

τῆς τοῦ Βύζαντος ληϊσάμενος, καὶ πολλοῦ φόθου τοῖς Λατί- 

νοις ὑπάρξας αἴτιος. 
νι Τότε καὶ ὁ ᾿Ασὲλ Δεχάε, ὅς νομίμως τῇ θυγατρὶ Θεοδώ- 

ρᾶς (γρ. Θεοδώρου) τοῦ Λάσχαρι Εὐδοχίᾳ συνῴκει, ὑπό τινος 

δόρατι ἐπλήγητὸν τράχηλον, καὶ ἡ τομὴ θανάσιμος ἔδοξεν, ὑ- 

πό του δὲ τῶν ἰχτρῶν θεραπείας ἔτυχεν᾽ ἦν δ᾽ ἔχτοτε καὶ ἡ 

φωνὴ τούτου τραχεῖα, καὶ οὐδὲ οἱ τοῦ τραχήλου σπόνδυλοι 

στρεφόμενοι εὐχερῶς. 
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᾿Επεὶ γοῦν οὕτως ηὐξήθη τὰ χατὰ τὸν Κομνηνὸν Θεόδω- 

ρὸν, καὶ ὁμορῶν ἦν τοῖς Βουλγόάροις, σπένδεται τῷ ᾿Ασὰν, ὅς 

μετὰ τὸν Βορίλαν τοῖς Βουλγάροις βασιλεὺς ἦν, καὶ συγγένειαν 

μετὰ τούτου ἐποίησε, προσλαδόμενος ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ Μανουὴλ 
νύμφην τὴν τοῦ ᾿Ασὰν ἐκ παλλαχῆς θυγατέρα Μαρίαν. ᾿Αλλ’ 

οὐ μετὰ πολὺ τὰς σπονδὰς διαλύσας, οἷος ἐχεῖνος θρασύτερος 

ἐν πᾶσι χαὶ ἀταχτότερος χαὶ τῶν ὅρχων παραθάτης, στρατιὰν 

συναγηοχὼς ἔκ τε Ῥωμαίων χαὶ ᾿Ιταλῶν, τὴν ᾿Αδριανοῦ πα- 

ραμείψας περὶ τὰ τοῦ Εὔρου ποταμοῦ ἄνω τὴν πορείον ἔθετο, 

πόλεμον συγχροτῆσαι μετὰ Βουλγάρων προθέμενος" ἐζήτει δὲ 

ἄρα τὸν αὐτοῦ ὄλεθρον - ἐθάρρει δὲ μηδ᾽ εἰς ὄψιν στῆναι τοὺς 

βχρθάρους τῆς αὐτοῦ στρατιᾶς. ᾿Αλλ᾽ ὁ ᾿Ασὰν ταῖς τοῦ Θεο- 

δώρου ἐπιορχίαις ὑπέρ τινι ἄλλῳ τεθαρρηκὼς, ὀλίγον τι συμ- 

υχχικὸν λαθὼν ἐκ Σκυθῶν εἰς χιλίους ποσούμενον, καὶ τὰς 

οἰχείας δυνάμεις συναθροίσας, χατ᾽ ἐχείνου ἐφέρετο, [ τὸν ἔγ-φ.119", 

γρᾶφον τοῦ Θεοδώρου ὅρχον τῇ ἰδίᾳ σημαία ἀπαιωρήσας. Καὶ δὴ 
χατά τινα παρεύριον τόπον, ( Κλοχοτινίτζαν αὐτὸν ὀνομάζουσι) 

συμθάλλουσι τὰ στρατεύματα, καὶ νικᾶται ὁ Θεόδωρος παρὰ 

τῶν Βουλγάρων καὶ συλλαμθάνεται μὲν αὐτὸς, οὐχ ὀλίγοι δὲ 

χαὶ τῶν αὐτοῦ προσγενῶν, χαὶ τῶν ἄλλως οἰκείων τὰ δὲ 

αὐτῶν πάντα πρὸς τῶν Βουλγάρων ἐσχύλευται. Περὶ δὲ τὸ 

πλῆθος φιλανθρωπότερον διατεθεὶς ὁ ᾿Ασὰν, τοὺς πλείους τῶν 

στρατιωτῶν, τῶν ἀφανῶν χαὶ μάλιστα, ἐλευθεροῖ, καὶ πρὸς 

τὰς ἑαυτῶν ἀποπέμπει κώμας χαὶ πόλεις. Εἶχε δ᾽ ἐπὶ «τούτῳ 

χαί τι συμφέοον πραγματευόμενος ἑαυτῷ " ἐθούλετο γὰρ τῆς 

τῶν Ῥωμαίων ἀρχῆς ἀποστήσας, χυριεῦσχι αὐτῶν, οὗ καὶ ἐπέ- 

τυχεν" ἐπεὶ γὰρ χατ᾽ αὐτῶν ἐχώρει, πάντες τούτῳ ὑπέχυπτον. 

Καὶ γίνεται ὑπ’ αὐτὸν ἡ ᾿Αδριανοῦ χαὶ τὸ Διδυμότειχον, 

εἶτα βολερὸν ἅπαν, Σέρραι, Πελαγονία, χαὶ Πρίλαπος, καὶ τὰ 

πέριξ αὐτῶν. Κατέδραμε καὶ τῆς Μεγάλης Βλαχίας, ἀλλὰ καὶ 

τοῦ ᾿Αλθάνου δεσπόζει, καὶ τὰ μέχρι τοῦ Ἰλλυριχοῦ ληΐζεται, 
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χαὶ λείαν ἀποχερδαίνει πολλήν. ᾿Επεὶ δὲ κατεπράξατο ταῦτα 
ν ε " ,ὔ Α } “- 7 ΜΑ͂Σ" 7 χαὶ ὡς βουλητὸν διέθετο, τινὰ μὲν τῶν φρουρίων ὑπὸ Ῥωμαί- 

ων διεξάγεσθαι χαταλελοιπὼς, τὰ πλείω δ᾽ ὑφ᾽ ἑχυτὸν ποιησά- 

ἱξενος, στρατιώτας ἐν τούτοις τάξας, καὶ στρατηγοὺς χαὶ φο- 

ρολόγους ἐπιστήσας, ἀνέζευξεν εἰς τὰ οἰκεῖα, μέγας δόξας χαὶ 

θαυμαστὸς - οὐ γὰρ ἐχραίνετο φόνοις Ρωμαϊκοῖς, ὡς οἱ πρὸ αὐὖ- 

τοῦ, ἔνθεν τοι χαὶ παρὰ πάντων φιλούμενος ἦν. 

Ὃ δὲ ἴλγγελος Θεόδωρος ἐν φρουρᾷ διάγων, ἐφιλοφρονεῖτο 
᾿ “.“}ὔ ᾿ » ᾿ δὲ ᾿ ᾽ Ἁ ν » 

μὲν παρὰ τοῦ ᾿Ασάν" ἐπεὶ δὲ καὶ εἰς τὰ οἴκοι νεωτερίζειν πε- 

φώραται, ἐκτυφλοῖ αὐτὸν ὁ ᾿Ασάν. 

Ὁ μέντοι τοῦ Θεοδώρου ἀδελφὸς Μανουὴλ, ὅς καὶ παρὰ τού- 

[του] δεσπότης τετίμηται, φυγὰς περὶ τὴν Θεσσαλονίκην ἀπῆλ- 

θεν, ὅτε ὁ Θεόδωρος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν συνεσχέθησαν, καὶ ἦν 
’ ᾽ “ , - τ ΕΣ Δ 3 - Α “ 

χυριεύων αὐτῆς καὶ τῶν περὶ αὐτὴν, ἐρυθροῖς δὲ γράμμασι 

τὰς αὐτοῦ γραφὰς ἐπεχύρου : πρὸς ὅν καί τις τῶν ἐκ βασι- 
, Ἑ ᾽ ’ , ᾽, Ψ Ψ Α , ς ’ 

λέως Ἰωάννου πρέσόεων ἀπέσκωψεν « εἰς σὲ, φάμενος, ἁρμόσει 

τὸ ψχλμῳδούμενον, σὲ τὸν βασιλέα καὶ δεσπότην ». 

Εἶχε μὲν οὖν οὕτως τὰ Δυτικὰ ὑπὸ τοῦ ᾿Αγγέλου Μανουὴλ 

δεσποζόμενα. Οἱ δὲ ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει Λατῖνοι, ἐπεὶ ὁ 
ἐα ͵ ᾽ 

βασιλεύων αὐτῶν Ῥομπέρτος τὸ κοινὸν χρέος ἀπέτισε, τὴν 

Εὔριπον καταλαδὼν, ὁ δὲ τούτου υἱὸς Βαλδουΐνος ἀφῆλιξ ἦν, 

πρεσθείαν στέλλουσι πρὸς ᾿Ιωάννην, τὸν Ἱεροσολύμων ρῆγα 

ὀνομαζόμενον, φήμην αὐχοῦντα περὶ τὰ στρατιωτιχὰ, καὶ βρια- 

ρὸν τὴν χεῖρα, χαὶ μεγέθει τοὺς κατ᾽ αὐτὸν ὑπερδάλλοντα, 

ὡς ἄν πρὸς αὐτοὺς ἐλθὼν, τῆς Κωνσταντίνου βασιλεὺς φημισθείη, 
᾽ ΐ ' ὙΡΜΝι ἢ “- ψυδο “ ,  ὥἣἯΙΝδ) . ἐπιγαμθρεύσῃ δὲ ἑαυτῷ ἐπὶ τῇ θυγατρὶ τῇ ἰδίᾳ τὸν χληρο- 

νόμον Βαλδουῖνον, ἵνα, μετὰ τὴν τοῦ ρηγὸς ἀποδίωσιν, βασι- 

λεύσῃ τούτων ὁ Βαλδουῖνος πρὸς αὔξην ἐλθὼν" ὁ γὰρ ρὴξ 

οὗτος ὑπὲρ τὰ ὀγδοήκοντα ἔτη ἐλέγετο τότε ἔχειν ἀφ᾽ οὗπερ 

γεγένητο. ᾿Πρέσθη γοῦν ὁ ρὴξ τῇ πρεσθείᾳ, καὶ καταλαμθάνει 

τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων διὰ θαλάττης ποιησάμενος τὴν πο- 
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ρείαν, (οὐδὲ γὰρ εἶχε στρατὸν ἀξιόλογον ὡς ἄν γε πεζοπορή- 

σειεν ). Ε᾽πεὶ δὲ χαὶ εἰς τὸ βυζάντιον ἦλθε, μὴ δυνάμενος 

ἐξιέναι καὶ μάχης ἀπάρξασθαι ( καὶ γὰρ ἐπέγνω τὸν βασιλέα 

Ἰωάννην 'στρατηγικώτατόν τε καὶ δυσμαχώτατον ), ἐμέμφετο 

ἑαυτῷ μὲν χαὶ τῆς ἐγχειρήσεως, ὅτι πρὸς τοιοῦτον μαχεσθῇ- 

ναι προείλετο, ἀλλὰ καὶ τοὺς εἰς τοῦτο αὐτὸν ἐρεθίσαντας, 

καὶ χαχῶς νοεῖν, ἔφασχε, τοὺς λέγοντας ὡς εἰς χώρους ἀφίξε- 

ται, ὧν ὁ βασιλεύων τοῦ ἄρχειν ἀνεπιστήμων ἐστὶ, καλῶς γὰρ 

ἐγνωκέναι ὡς εἰ δέκα τοσοῦτοι χῶροι τῷ βασιλεῖ Ἰωάννῃ πρὸς 

δεσποτείαν ὑπῆσαν, χαλῶς χαὶ ἀρίστως ἄρχειν αὐτῶν ἐπίστα- 

ται καὶ διασώζειν ἐκ τῶν ἐχθρῶν. Εἴτε γοῦν διὰ ταῦτα, εἴτε 

χαὶ κατατρυφῆσαι βουλόμενος τῶν τῆς Κωνσταντίνου καλῶν, 

δύο ἐνιαυτοὺς ἄπρακτος ἐν ταύτῃ διήγαγε. 

Μόλις οὖν τριήρεις ἑτοιμασάμενος καὶ στράτευμα συναγαγὼν 

ὅσον ἠδύνατο, χατὰ τῆς ἕω ἐχώρησε, καὶ ἐλλιμενίζει περὶ τὴν 

Λάμψακον, προσεχῶς τότε τοῦ βασιλέως Ἰωάννου ἐκ τῆς κατὰ 

τοῦ χαίσαρος Γαθαλὰ μάχης ὑποστρέψαντος, ὅν νεωτερίσαντα 

ἐμαχέσατο καὶ ὑπέταξεν. Ὃ μὲν οὖν βασιλεὺς περὶ τὰ τῆς 

Σταδίας μέρη κατασκηνῶν, τῷ Παλαιολόγῳ ᾿Ανδρονίκῳ, ὅν εἶχε 

μέγαν δομέστικον, τὰ στρατεύματα καὶ τοὺς στρατάρχας πα- 

ραδεδωχὼς, περὶ τὴν νῆσον Ῥόδον τριήρεσιν ἱκαναῖς καὶ λοι- 

παῖς ναυσὶν ἐξαποστέλλει, βριαρώτερον τῷ [ἀποστάτῃ ἐπιτε-φ, 120, 

θησόμενον οἷς οἷδε λόγοις στρχτηγιχοῖς. 

᾿Επεὶ δὲ τὰ χατὰ τὸν καίσαρα χατὰ σχοπὸν ἐγεγόνει τῷ 

βασιλεῖ, ἤχουσε δὲ τὸν ρῆγα προσοχεῖλαι τῇ Λαμψάχῳ Ρω- 

μαίοις πολεμῆσαι βουλόμενον, μεθ’ ὧν ἔτυχε διάγειν βασιλεὺς 

( ὀλίγοι δὲ ἦσαν, οἱ γὰρ πλείους τῆς στρατιᾶς τῇ μάχῃ καὶ 

τῷ χειμῶνι ταλαιπωρήσαντες ἀνέσεως χάριν ἐν τοῖς οἴκοις 

διῆγον αὐτῶν ) χωρεῖ πρὸς τὴν Λάμψαχον, καὶ τοῖς μέρεσι τῆς 

Σιγρηνῆς πήγνυσι τὰς σχηνάς. ᾿Επεὶ δὲ μὴ εἶχε. μεθ᾽ ἑαυτοῦ 

στρατὸν ἀξιόλογον χωλύσαι τὴν ἔφοδον τοῦ ρηγὸς, μεθόδοις 
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στρατηγικαῖς υἕδ᾽ ὧν εἶχε τούτῳ ἀντέταττεν. ᾿Εξῆλθον οὖν 

οἱ Λατῖνοι καὶ ὁ ρὴξ Ἰωάννης, καὶ παραιγιαλίους τόπους διέ- 

δραμον " οὐδὲ γὰρ τῶν νηῶν αὐτῶν ἐπὶ μαχρὸν ἀποστῆναι 

ἀκίνδυνον ἐδόχει αὐτοῖς. Ὁ γὰρ βασιλεὺς Ἰωάννης, ἱκανὸς ἦν 

χαὶ μετὰ πάνυ ὀλίγων μεγάλα τούτοις πράγματα παρα- 

σχεῖν. 

Ὃ μὲν γὰρ βασιλεὺς περὶ τὰς ὑπωρείας διέτριόε, περὶ δὲ 

τὰς ἠϊόνας οἱ Φραγγοι. Τέσσαρας τοίνυν μῆνας διατελέσαντες 

ἐν τῇ τοῦ βασιλέως χώρᾳ, καὶ ὀλίγον χῶρον πατήσαντες, ὅσος 

ὁ ἀπὸ τῆς Λαμψάκου μέχρι τῶν Κεγχρεῶν, καὶ μιχρὰ λυμη- 
, ς Α Ἁ Ἁ ’ ὔ ΕΣ “ὍὋ ε 

νάμενοι, ( ὁ γῶρ βασιλεὺς τὰ χρειώδη πάντα ἔφθασε τοῖς ὑψη- 

λοτέροις τόποις διασώσασθαι), περὶ τὸ τῶν Πυγῶν ἔφθασαν 

ἄστυ, ἕν μόνον φρούριον χειρωσάμενοι ὅ Κεραμιδᾶς λέγεται, 

περίπου τὸν βουνὸν τῆς Κυζίκου διακείμενον. Εἶχον δὲ τὰς 

γαῦς ἑτοιμάσαντες ἀποπλεῦσαι εἰς τὴν Κωνοταντινούπολιν, καὶ 

ᾧχοντο ἄν αἰσχύνης καὶ ζημίας ἐμπεπλησμένοι " ἀλλ᾽ ἀνήρ τις 

δεινὸς ἀναρριχᾶσθαι πρὸς ἀχρωρείας, ὁδὸν ἐφεῦρε δὲ ἧς καὶ 

ὡπλισμένους Λατίνους εἰς τὴν ἀκρόπολιν τῶν Πηγῶν ἀνεθίθα- 
} Ἁ 3 ἊΣ τὴ σον ἀνθα , » 

σεν, οἱ καὶ τοὺς εἰς φυλαχὴν τοῦ χάστρου διαχειρισάμενοι, ἴσχυ- 

σαν τοῦτο παραλαθεῖν. Τοῦτο πρὸς βραχὺ δειλίαν καὶ ἀθυμίαν 

προὐξένησεν, ( ἐπεὶ καὶ πολλοὶ ἦσαν ἄνδρες ἐχεῖ χαλοί τε 

χἀγαθοὶ, κἄν τοῖς Στρατιώταις περιφανεῖς ), ἀλλ᾽ ἡ τοῦ βα- 

σιλέως ἀρίστη οἰχονομίχ καὶ στρατηγιχωτάτη ἐπίνοια, τήν τε 

τῶν Ῥωμαίων δειλίαν παρεμυθήσατο, καὶ τοὺς Ἰταλοὺς εἰς τὴν 

Κωνσταντινούπολιν ὑποστρέψαι ἠνάγκασεν. 

Ἐγεννήθη τῷ βασιλεῖ ἐκ τῆς βασιλίδος Εἰρήνης υἱὸς, ᾧ 
δι» , ε 7ὕ εἶ , ΕΣ “ὕ » “ ; 

χλῆσις Θεόδωρος " ἑνδέχατον δὲ τότε ἦν ἔτος αὐτῷ" τέτοχε 
᾿  } Ἁ [δ Ἧ" , ς ᾽ ᾿ » ᾽ὔ 

χαὶ τῷ ᾿Ασὰν, ὃς ἦρχε Βουλγάρων, ἡ ἀπὸ Οὐγγρῶν, θυγάτριον, 

Ε'λένη τῇ χορίσχῃ τὸ ὄνομα, καὶ ἔννατον ἔτος ἀπὸ γεννήσεως 

ἤνυε. Στέλλει οὖν πρεσθείαν ὃ βασιλεὺς πρὸς ᾿Ασὰν, καὶ μνη- 
7 “Ὁ ͵ὕ » -- ᾿ Ἢ ι ΕῚ . ,ὔ » 

στείας τῶν παίδων αὐτῶν μέμνηται, καὶ τῆς εἰς ἀλλήλους ἀμ.- 
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φοτέρων συμμαχίας χαὶ συγχροτήσεως. Δέχεται ὁ ᾿Ασὰν τὸν 

πρεσθείαν, χαὶ πληροῦνται αἱ συμφωνίαι, χαὶ ὄρκοι ἐπὶ ταύ- 
ταις προθαίνουσι ᾿ 

Καὶ ἐπὶ τούτοις ὁ βασιλεὺς καταλαμδάνει τὴν Λάμψακον, 

χαὶ διαπεραιοῦται μετὰ τῶν οἰχείων δυνάμεων εἰς τὴν Καλ- 

λιούπολιν, χαὶ στήσας ἑλεπόλεις, ταύτην ἐμάχετο, καὶ μετ᾽ οὐ 

πολὺ χειροῦται καὶ ὑπήκοον τίθησι, τῆς τῶν Βενετίκων δυνα- 

στείας ἀνασωσάμενος. Μετὰ τοῦτο χαὶ ὁ ᾿Ασὰν χαταλαυθάνει 

τὴν Καλλιούπολιν, γαμετῇ συνάμα τῇ ἐξ Οὔγγρων Μαρίᾳ καὶ 
τῇ θυγατρὶ Ἕλένῃ, καὶ συνέρχονται τῷ βασιλεῖ, καὶ τὰ εἰς 

φιλίαν ἀμφότεροι διαπράττονται. 

Ὁ μὲν οὖν ᾿Ασὰν οὐ διεπέρασε τὸν “Ἑλλήσποντον, ἀλλ᾽ ἐν 

τοῖς μέρεσι τῆς Καλλιουπόλεως ἔμεινεν ὁ δὲ βασιλεὺς Ἰωάν- 

νὴς τὴν τοῦ ᾿Ασὰν σύζυγον χαὶ τὴν θυγατέρα λαθὼν, διαπε- 

ραιοῦται εἰς Λάμψακον, ἔνθα ἦν βασιλὶς Εἰρήνη, καὶ πληροῦσι 

τὴν τῶν παίδων ἱερολογίαν, τοῦ πατριάρχου Γερμανοῦ ταύτην 

τελέσαντος. 

Τότε χαὶ ὁ Τερνόθου ἀρχιερεὺς ὑπὸ τὸν Κωνσταντινουπό- 

λεὼς τελῶν, αὐτονομίᾳ τετίμηται, καὶ πατριάρχης ἀναγορεύε- 

σθαι ἐξεχωρήθη βασιλιχῷ χαὶ πατριαρχιχῷ θεσπίσματι, χάριν 

ἀποτιννύντων τῷ ᾿Ασάν, τοῦ χήδους χάριν χαὶ τῆς φιλίας, χαὶ 

πρὸς τούτοις ὅτι ὑπέσχετο αὐτὸς οὗτος τὰ δυνατὰ οἱ συνά- 

ἰς τὴν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐλευθε- ρασθαι τῷ βασιλεῖ ε 

ρίαν. Ἐπεὶ οὖν οὕτω ταῦτα πεπλήρωται, ἡ μὲν βασιλὶς Εἰρή- 

νὴ μετὰ τοῦ υἱοῦ καὶ τῆς νύμφης τοῖς ἑῴοις χώροις ἐνδιῃτᾶ- 

το, ἡ δὲ τοῦ ᾿Ασὰν γαμετὴ ἐν τῇ τῶν Βουλγάρων ὑπέστρεψεν, 

Ὁ δέ γε βασιλεὺς Ἰωάννης καὶ ὁ ᾿Ασὴν τὰ οἰκεῖχ ἀναλα-. 

βόντες στρατεύματα, τὴν Δυτιχὴν κατέδραμον χώραν ὁπόση 

τοῖς Λατίνοις ὑπέχειτο, καὶ χατὰ τοὺς ὅρκους τὴν χώραν καὶ 

τὰ χάστρα διεμερίσαντο. Καὶ Καλλιούπολις μὲν ὑπὸ τὸν βχ- 
σιλέα ἐγένετο, ὁμοίως χαὶ Μάδυτα, καὶ πᾶσα ἡ λεγομένη Χερ- 

ποι 
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οορόνησος" εἷλε δὲ ὁ βασιλεὺς χαὶ τὸ τοῦ Κισσοῦ φρούριον [, ὃ 

μέχρι ποταμοῦ, ὃν Μαρίτζαν κατονομάζομιεν, εἶχε τὰ ὅρια" 
ν “ ν ᾿ ἢ Ἂν “ ’ ᾽ , ἐκράτησε δὲ χαὶ τοῦ ὄρους τοῦ Γάνου, καὶ πολίχνιον ἐν τού- 

τῳ ἐδείματο, ἔνθα καὶ τὸν Κοτέρτζην Νιχόλαον, ἄνδρα ἐν πο- 

λέμοις εὐδοκιμηκότα, φυλάττειν ἐξέπεμψε, καὶ πράγματα πα- 

ῥέχειν τοῖς ἐν τῇ Τζουρουλῷ ὅσα ἂν δύνηται, 

ὋὉ δὲ ᾿Ασὰν τὰ ὑπεράνω τῶν εἰρημένων χωρίων καὶ πρὸς 

βορρὰν ὑφ᾽ ἑαυτὸν ἐποιήσατο. 

Μέχρι δὲ καὶ αὐτῶν τῶν τῆς Κωνσταντίνου τειχῶν ὅ τε 

βασιλεὺς καὶ ὁ ᾿Ασὰν ἔφθασαν, τοῦ ρηγὸς ἐν φόθῳ πολλῷ ἔσω 

διάγοντος, καὶ ἐν στενῷ χομιδῇ τὰ χατὰ τοὺς Λατίνους διέ- 

θεντο. ᾿Επεὶ δὲ καὶ ὁ τοῦ μετοπώρου παρῆλθε καιρὸς, καὶ ὁ 

χειμὼν ἤγγιζεν, ἀμφότεροι συνταξάμενοι ὅ τε βασιλεὺς Ἰωάν- 

γῆς καὶ ὁ ᾿Ασὰν, ὁ μὲν εἰς τὴν χώραν τῶν Βουλγάρων χωρεῖ, 
᾽ 

ὁ δὲ βασιλεὺς εἰς τὴν ἕω διαπερᾷ. 

Ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ νυμφίος Θεύδωρος χαὶ Ἑλένη ἡ νύμφη ἦ- 

σαν ἀφήλιχες, τὰ μὲν ἐς συνουσίαν αὐτῶν καὶ συνάφειαν ἔμε- 

νον ἀτελῆ, ἀνήγοντο δὲ παρὰ τῆς βασιλίδος Εἰρήνης καὶ ἐπαι- 

δεύοντο, οἷα ἐκείνη φύσεως ἀγαθῆς καὶ πρὸς ἅπαν χαλὸν τὸ 

εὐδόκιμον φέρουσα. 

Ὁ μὲν οὖν ρὴξ Ἰωάννης μιχρὸν ἐπιθιοὺς, ἐξ ἀνθρώπων ἐ- 

γένετο, τῷ γαμορῷ Βαλδουΐνῳ τὴν ἐξουσίαν τῆς Κωνσταντί- 

νου ὡς κλῆρον καταλιπών. Ὃ δὲ ᾿Ασὰν μετάμελος ἐπὶ ταῖς 

μετὰ τοῦ βασιλέως συνθήκαις γϑνόμενος, τρόπον ἐζήτει δι᾽ οὗ 

τὴν θυγατέρα ἐπαναλήψεται᾽" σχέπτεται γοῦν αἰτίαν, κἂν οὐκ 

ἐλάνθανε, καὶ ἀποστέλλει πρέσθεις ἐς βασιλέα χαὶ τὴν βασι- 

λίδα, ὡς βούλεται, ἐπεὶ πλησίον τῆς ᾿Αδριανοῦ μετὰ τῆς γυ- 

ναιχὸς ἦλθε, καὶ τὸ θυγάτριον ἰδεῖν, καὶ πατρικῶς περιπτύξα- 

σθαι, χαὶ τὰ εἰκότα ἀποπληρῶσαι, καὶ αὖθις ἀποπέμψαι πρὸς 

τὸν πενθερὸν καὶ τὸν σύζυγον. 

Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς Ἰωάννης καὶ ἡ βασιλὶς Εἰρήνη ἐπι- 
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γνόντες τὴν σχευωρίαν, ὅμως πέμπουσι τὴν θυγατέρα πρὸς τὸν 

Αὐ σὰν, εἰπόντες, ὡς εἰ χρατήσειε χαὶ τοῦ νομίμως συναφθέντος 

διαζεύξειεν, ἔσται θεὸς ὁ τούτων ἔφορος, χαὶ μελήσῃ τούτῳ 

περὶ αὐτοῦ. 

Ὁ μὲν οὖν ᾿Ασὰν τὴν θυγατέρα λαθὼν ᾧχετο, τοὺς ἑπομέ- 

νους αὐτὴ πάντας ὅθεν ἦλθον ὑποστρέφειν ἐγχελευσάμενος, 

καὶ τὸν Αἷμον διαδὰς, ἐχώρει περὶ τὸν 'Γέρνοδον, ὀλοφυρομέ- 
νης τῆς αὐτοῦ θυγατρὸς, διὰ τῆς πενθερᾶς καὶ τοῦ συζύγου 

τὸν χωρισμὸν, ὅτε χαὶ φασὶ προσλαθδόμενον αὐτὴν, τἧς ἐφε- 

στρίδος αὑτοῦ ἔμπροσθεν ἐπικαθίσαι, καὶ χατὰ κόρρης τύψαι 

τοῖς δαχτύλοις, καὶ ἐπαπειλῆσαι δεινῶς, εἰ μὴ σιγῇ φέρει ὅσα 

τούτῳ διὰ βουλῆς ἐπ αὐτῇ. 

Κατ᾽ ἐχεῖνο χαιροῦ καὶ τῶν ᾿Ατάρων χαταδραμόντων τὸ 

τῶν Σχυθῶν γένος, ὁπόσοι τῶν Σκυθῶν τὸ ξίφος ἐκείνων διέ- 

φυγον, ἀσχοῖς τὸν Ἴστρον διαπεράσαντες, καὶ τὸν Αἷμον ὑπερ- 

βάντες τέκνοις ἅμα καὶ γυναιξὶ, χαὶ ἀκόντων Βουλγάρων, (πολ- 

λαὶ γὰρ χιλιάδες ὑπῆρχον), τοὺς τῆς Μακεδονίας χώρους χα- 

τέλαύον, οἱ μὲν περὶ τὸν Εὗρον χαὶ τὰ ἐκεῖσε πεδία, οἱ δὲ 

περὶ τὰ χατὰ τὴν Μαρίτζαν ποιούμενοι τὰς νομάς. Ἔλήιζον 

γοῦν τὰ ἐν Μαχεδονίᾳ πάντα, χαὶ ὡς ἐν ὀλίγῳ ἔρημα τῶν οἰ- 

κητόρων ἐποίησαν, χαὶ πολιχνίων δὲ ὁπόσα εὐχείρωτα χκατε- 

στρέφετο, καὶ ἐφονεύοντο πολλοί᾽ ἐσκυλεύοντο δὲ καὶ ἠχμα- 

λωτίζοντο ἅπαντες χαὶ ἀπημπολοῦντο ἔν τε τῇ ᾿Αδριανουπό- 

λει, τῷ Διδυμοτείχῳ, τῇ Βιζύῃ, τῇ Καλλιουπόλει, καὶ τοῖς λοι- 

ποὶς ὅσα διὰ τὴν ὀχυρότητα ἀνάλωτα ἦσαν αὐτοῖς. 

Τοῦτο οἱ χαθ᾽ ἡμῶν ἀεὶ ἐνεδρεύοντες Φράγγοι εὑρόντες ἱ- 

κανὸν ὡς ᾧοντο ἀμύνασθαι Ρωμαίοις, ἀνθ᾽ ὧν παρ᾽ αὐτῶν καὶ 

τοῦ ᾿Ατὰν πρότερον ἔπαθον, πρῶτα μὲν τὸν ᾿Ασὰν ὑποποιοῦν- 

ται, καὶ πρὸς εἰρήνην σπένδονται τούτῳ, ἔπειτα δὲ σὺν αὐτῷ 

καὶ τοὺς Σκύθας βαρδάρους τε χαὶ ἀλήτας γαρίσμασι μικροῖς 
, Α ς ὔ ’ ΕΣ ς Α [γι 

τισι, μεγάλαις δὲ ὑποσχέσεσι δελεάσαντες, εἰς ἑαυτοὺς ἕλχου« 
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σι" χαὶ συμμαχίαν τοσαύτην ἔκ τε Σχυθῶν καὶ Βουλγάρων συν- 

γθροιχότες, χατὰ τῶν τοῦ βασιλέως ᾿Ιωάννου χωροῦσιν. Ἐπεὶ 

δὲ πλησίον τὸ τῆς Ὑζουρουλοῦ κάστρον ἐτύγχανε, χατ᾽ ἐχεί- 

νου τὴν μάχην ἱστῶσι͵ παρόντος καὶ τοῦ ᾿Ατὰν μετὰ τῶν Βουλ- 
γαρικῶν στρατευμάτων χαὶ τῶν Σκυθῶν. Ἦν δὲ τῆς Τζουρου- 

λοῦ τὴν φρουρὰν ἐμπεπιστευμένος παρὰ τοῦ βασιλέως Ἰωάννου 

1921. Ταρχανειώτης Νιχηφόρος, ἐπὶ τῆς τραπέζης ἦν τότε [, μέγας 

δομέστιχος τετίμηται ὕστερον, τοῦ Παλαιολόγου ᾿Ανδρονίκου 
γαμθρὸς ἐπὶ θυγατρὶ, ἀγαθὸς ἀνὴρ καὶ καλὸς στρατιώτης καὶ 

στρατηγὸς, χαὶ πολλῆς ἀπολαύων τῆς παρὰ θεοῦ ἀντιλήψεως, 

χαὶ εὐτυχίᾳ μᾶλλον δοχῶν κατορθοῦν, ἢ ἀνδρείᾳ καὶ στρατη- 

γίᾳ ἅπερ εἰργάζετο. ᾿Επεὶ δὲ τὰ τοσαῦτα στρατεύματα τῇ 

Τζουρουλῷ παρεχαθίσαντο, τοῖς μὲν Ἰταλοῖς πολλαί τε χαὶ 

ἰσχυραὶ ἑλεπόλεις χατεσχευάσθησαν, ἀντεμηχανᾶτο δὲ ἔνδον ὁ 

Ταρχανειώτης τοῖς ἔξωθεν μηχανήμασι, καὶ τῇ τοσαύτῃ στρα- 

τιᾷ τῶν ἐναντίων τὸ ἀνδρικὸν αὐτοῦ ἀντεπεξῆγεν, ἐν στρατιώ- 

ταις ἀριθμητοῖς. Ἐν ἀμηχανίᾳ δὲ ἦν ὁ βασιλεὺς ᾿Ιωάννης, οὐ 

τοσοῦτον τοῦ ἄστεος τούτου ὑπεραγωνιῶν, ἢ ὅσον περὶ τῶν 

ἄλλων φροντίζων, ὡς, εἰ τοῦτο ἁλῴη, τὰ ἐν τῇ Μακεδονίᾳ πάν- 

τὰ φροῦδα γενήσονται. 

Πολιορχουμένου γοῦν τοῦ ἄστεος Τζουρουλοῦ, αἴφνης ἀγ- 

γέλλεται τῷ ᾿Ασὰν, ὡς ἡ ἐξ Οὔγγρων σύζυγος ἐτεθνήκει, χαὶ 

παιδίον αὐτοῦ, χαὶ ὁ Τερνόθου ἀρχιερεύς: θεομιηνίαν οὖν λο- 

γισάμενος ταῦτα, πυρὶ ἐξχφανίσας τὰς ἑλεπόλεις, ὡς εἶχε τρέ- 

χει περὶ τὸν Τέρνοοον. Μόνοι γοῦν ἀπολειφθέντες οἱ Ἰταλοὶ, 

χαὶ μὴ εἰς πολιορκίαν ἰσχύοντες, καὶ αὐτοὶ πρὸς τὴν ΚΚωνσταν- 

τίνου ὑπέστρεψαν ἄπραχτοι, νικηφόρου τοῦ Ταρχανειώτου χατὰ 

τὴν κλῆσιν ἀναφανέντος, καὶ δι’ αὐτοῦ συνάρσει θεοῦ ἀσινοῦς 

διατηρηθέντος τοῦ ἄστεος. Ὁ δὲ ᾿Ασὰν εὐσεθῶς ἡγησάμενος; 

ὡς διὰ τὰς παραδασίας τῶν ὅρκων ὧν εἶχε μετὰ τοῦ βασιλέως 
τὰ λυπηρὰ τούτῳ ἐπισυνέθη, πρέσθεις ἐκπέμπει πρὸς βασιλέα, 
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ἑχυτὸν ἐπιμεμφόμενος τῆς κακίστης πράξεως, καὶ τὰς συνθή- 

χας ἀνανεῶν, χαὶ συγγνώμην αἰτούμενος. Ὁ βασιλεὺς τοίνυν 

Γωάννης καὶ ἡ βασιλὶς Εἰρήνη, οἷα πρὸς τὰ θειότερα εὐσεθέ- 

στατα νεύοντες, δέχονται τὴν πρεσθείαν, καὶ εἰς λόγους οὐ 

μαχροὺς χωρήσαντες, τούς τε ὅρκους χατεμπεδοῦσι, χαὶ τὴν 

νύμφην ᾿Ελένην ἀνακαλοῦνται" ἀποστέλλεται γοῦν πρὸς τὸν πεν- 

θερὸν χαὶ τὸν σύζυγον, καὶ εἰρήνη πάλιν μέσον Ῥωμαίων τε 
᾿ ’ὔ 3 -ὦνΨ 

χαὶ Βουλγάρων ἐχόρευς καθαρῶς. 

Ὁ μέντοι Βαλδουΐνος, ὃν καὶ βασιλέα τῆς Κωνσταντινου- 

πόλεως ὁ λόγος ἐδήλωσεν, ἀπειρηχὼς ταῖς πρὸς τὸν βασιλέα 

Γωάννην ἐναντιότησιν, (εἰς γὰρ ὀλίγον ἡ ἀρχὴ τούτου κατήν- 
. Ἂ δ ,ὕ 5» - ᾽ τ Ψ 

τὴσε), πρὸς τὸν ρῆγα Φρχγγίας ἀποδημεῖ, χαθ αἱ χ πλησιά- 

ζοντα τούτῳ, χαὶ ὁμόφυλον, χαὶ τοῖς Ῥωμαίοις ἐχθραίνοντα, 

χαὶ συμμαχίαν ζητεῖ" καὶ τοῦ σχοποῦ πρὸς τοῦτο οὐχ ἄστο- 

χεῖ. Οὐ διὰ πολλοῦ καὶ γὰρ χρόνου ἑξήκοντα χιλιάδες Φράγ- 

γῶν ἠθοοίσθησαν ἵνα χατὰ Ῥωμαίων χωρήσωσιν. ᾿Επεὶ δὲ οὐκ 

ἦν αὐτοῖς εὔδρομος διὰ νηῶν ἡ ὁδὸς, ἅτε πλείω ἢ κατὰ τὴν 

αὐτῶν δύναμιν ἀπχιτουμένων αὐτοῖς πρὸς τῶν ἐχόντων τὰς 
᾿ Ἂ ᾽ “- ὃ ι -ὦ , Α ς« "“ 

πρὸς τὴν πορείχν ναῦς, διὰ τῆς χέοσου τὴν ὁδὸν ἔθεντο. Καὶ 

δὴ παρχδραμόντες τὰς Γαλλίας, τὴν ᾿Ιταλίαν δὲ διελθόντες, εἰς 

τὸ Ὀστρίκιον ἔφθχσαν, καὶ τὴν Οὐγγρίαν παραμιείψαντες, δια- 

πεοῶσι τὸν Ἴστρον, χαὶ τῇ Βουλγάρων ἐπιδημοῦ ἴς χαθ πες ρον, χαὶ τῇ Βουλγάρων ἐπιδημοῦσι, τοῖς κα 

ὁδὸν πᾶσιν ὡς φίλοις χαὶ συγγενέσι χρώμενοι, καὶ ἐπιξενού- 

μενοι παρὰ πάντων, οὐχ ἥττον διὰ τὴν εἰς αὐτοὺς φιλίαν ἢ 

δὶ ἔχθραν τὴν καθ᾽ ἡμῶν. Καὶ οἱ Βούλγαροι τὰς μετὰ Ρω- 
7 δὰ ῃ γὸ , ὃδεδώ; Α ὃ 

μαίων σπονδὰς παρεωραχότες, ἄδειαν τούτοις ὀεδώχασι τὰς ὀὺυ- 

σχωρίας αὐτῶν διελθεῖν, τῷ δοχεῖν βιασθέντες. 

Τότε χαὶ τὸ ἄστυ τῆς Ἰζουρουλοῦ ἑάλω, ἐκχστρατευσάν- 

τῶν κατ αὐτοῦ τῶν Λατίνων, συμμαχούντων τούτοις χαὶ τῶν 

Σκυθῶν. Εἰς φυλακὴν τούτου ὁ Πετραλίφας ἦν. Ἰωάννης, ὃς 

μέγας ἑταιρειάρχης πρὸς τοῦ βασιλέως ἐτύγχανε τιμηθεὶς, ἀ- 
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νὴρ γενναῖος τὴν χεῖρα, καὶ τὰ πολέμια παιδιόθεν ἐξησχημέ- 

νος. Ἢ δὲ τῶν Λατίνων ὑπερφέρουσα δύναμις, καὶ τὸ ἀπειρο- 

πληθὲς τῶν Σχυθῶν, καὶ τὸ τῶν ἑλεπόλεων ἐνεργὸν, παραδοῦ- 

ναι τὸ ἄστυ τοῖς Ἰταλοῖς χατηνάγχασαν. Φασὶ δέ τινες καὶ 

προδοσίαν μελετῆσαι τοὺς ἐν αὐτῷ τινας, κἀντεῦθεν πτοηθῆ- 

ναι. τὸ ἀπρόοπτον τῆς ἁλώσεως. Οὕτω μὲν οὖν οἱ Φράγγοι 

τὴν Ὑζουρουλὸν ἐχειρώσαντο, χαὶ τοὺς ἐν αὐτῷ (810) Ρωμαίους 
συνάμα τῷ Πετραλίφα δεσμώτας ἤγαγον εἰς Κωνστοντινούπο- 

λιν, χαὶ πρὸς τοὺς οἰκείους ἀπηυπόλησαν οὐ μετ᾽ οὐ πολύ. 

Ἔτι δὲ τοῦ ἄστεος πολιορχουμένου, ὡς εἴρηται, ὁ βχσι- 

λεὺς Ἰωάννης τριήρεις συσχευασάυνενος, καὶ στράτευμα οὐκ ὁ- 

9 1"λίγον παραλαθὼν |, κατὰ τῶν ἐναντίων ἐχώρει. ᾿Απάρας γὰρ 

τῆ: Νικομήδους, καὶ τὸν Χάρακα παριὼν, ἐπόρθησε τὴν Δα- 

κίουζαν, καὶ κατέσχε προσέτι χαὶ τὸ τοῦ Νιχητιάτου φρούριον. 
᾿Ξ , ᾿Εδυστύχησε δὲ τῷ τότε ἐν ταῖς τριήρεσιν, ἀπειροπολέμιων ὸ 

ς 

ὄντων τῶν ἐν αὐταῖς, χαὶ τοῦ ᾿Αρμενίου ᾿Ιοφρὲ, ὃς εἰς τάξιν 

ἡγεμόνος ἐν ταύταις ἐτύγχανεν, ὀκνηρότερον διχχειμένου περὶ 

τὸν πόλεμον. Προῦπῆρχε δὲ τὴν τῶν τριήρεων στρατηγίαν ἄν- 

ἐζωσμένος ὁ Κοντοφρὲ, ἀνὴρ γενναῖος τὴν γεῖρχ καὶ πνέων 

Αὐρὴν χατά τε χέρσον χαὶ θάλατταν, δι ὃ δὲ εἴρηχς πρὸς τὸν 

βασιλέα, ὡς οὐκ ἀντωπήσαιεν αἱ Ῥωμαϊκαὶ τριήρεις πρὸς τὰς 

Λατινιχὰς, κἂν ὧσι πολλαπλασίους, πχρεστάλη τῆς ἡγεμονίας, 
᾿ ε ᾽ ᾿ » ᾿ “Φ . - ’ ες ᾿ ΄ὕ 

καὶ ὁ Ἰοφρὲ αὐτὴν διεδέξατο" καὶ ἡττήθη ὑπὸ τρισχαίδεκα 

τριήρεων, τριάκοντα ἐξάρχων αὐτὸς, καὶ τοσαύτας ἀπώλεσεν 

ὁπόσαι ἦσαν αἱ τῶν ἐναντίων" ἑκάστη γὰρ μίαν ἐκέρδησς λά- 

φυρον. 
ἍΤ 3 ΚΕ Ὁ " ο ,,'͵ , ε 

Εἰχε μὲν οὖν οὕτω χαὶ ταῦτα. Εἰρήνευον δὲ χαὶ ὁ βασι- 

λεὺς ᾿Ιωάννης καὶ ὁ ᾿Ασὰᾶν, καὶ τῇ συγγενείᾳ συνεδέδεντο, 

οὐχ ἀχριθῶς τοῦ ᾿Ασὰν τὰς συμφωνίας. τηροῦντος" ἦν γὰρ ὅ- 
Α , ν ’ , γπι7 . τς Ἢ 

τὸ διὰ κέρδος μικρὸν, ταύτας παρέλυς. Τέως ἐν τῷ φανερῷ 

ἔστεργε τὴν ἀγάπην, καὶ τὰ τῶν φίλων ἔπραττεν. ᾿Επεὶ δὲ ἡ 
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ἐξ Οὔγγρων σύζυγος τούτου ἐξ ἀνθρώπων ἐγένετο, ὥσπερ εἰ- 
ρήχαμεν, ἠγάγετο εἰς γυναῖκα τὴν θυγατέρα τοῦ ᾿Αγγέλου 
Θεοδώρου, τὴν Εἰρήνην, παρ᾽ οὐδὲν τὸ τοῦ αὐταδέλφου τοῦ πα- 

τοὺς αὐτῆς χῆδος θέμενος, ὅτι τῇ ἐκ παλλαχίδος αὐτοῦ θυ- 

γατρὶ σώννευνος ἦν. Εἶχε δὲ ὁ Ἄγγελος Θεόδωρος παῖδας ἄρ-- 

ρένας δύο, ᾿Ιωάννην καὶ Δημήτριον, καὶ θηλείας δύα, Ανναν 
χαὶ τὴν ρηθεῖσαν Εἰρήνην, μεθ᾽ ἧς ὁ ᾿Ασὰν παῖδας ἐγέννησε 

τρεῖς, τὸν Μιχαὴλ, τὴν Θεοδώραν καὶ τὴν Μαρίαν. 

᾿Απελύϑη γοῦν διὰ τὰν τοιοῦταν γάμαν ὁ Θεόδωρος τῶν 

δεαμῶν, καὶ συναινέσει τοῦ ᾿Ασὰν ἐγχρατὴς γενέσθαι ἧς ἦρχε 

πρότερον χώρας ἠθέλησε, καὶ τῆς Θεσσαλονίχης αὐτῆς. Καὶ δὴ 

ὀλίγους ταῦ ᾿Ασὰν προσλαθόμενος͵ χρύφα τὴν εἰς Θεσσαλονί- 

χὴν μηχανᾶται εἴσοδον, εὐτελῆ ἀμφιασάμενος ράκιχ. Ἐπεὶ δὲ 

χαὶ εἴσεισι χαὶ ἐπεγνώσθη οἷς ἄθελεν, οὺς ὅτε εὐτυχῶν ἦν ἐ- 

φίλει τε χαὶ εὐεργεαιῶν ἐνεπίμπλα, μεθ᾽ ὧν καὶ τεθάρρηχε κα- 

τὰ ταῦ ἀδελφοῦ, καὶ οὐ παλλοῦ δεηθεὶς χρόνου, ἐγχρατὴς αὖ- 

θις τῆς Θεσααλονίκης χαὶ τῶν πέριξ χωρῶν καὶ πόλεων γέ- 

γονξ βασιλεὺς δὲ ὀνομάζεσθαι οὐκ ἠθέλησε, διὰ τὸ τῶν ἀ- 

φθαλμῶν πάθος, ὠνόμασς δὲ βασιλέα τὸν υἱὸν αὐτοῦ ᾿Ιωάννην, 

χαὶ τὰ βααιλικὰ παράτημα περιέθετο, καὶ ἐρυθροῖς γράμμιασιν 

ὑπογράφειν διώρισεν, αὐτόν τε διέπειν τὰ κοινὰ, καὶ διεξάγειν. 

τὰ τοῦ υἱοῦ. Τὸν δὲ ἀδελφὸν Μανουὴλ εἰς τὴν ᾿Αττάλου ἐξ- 

ὥρισεν, οὗ τὴν αύζυγον πρὸς τὸν πατέρα ᾿Ασὰν ἀνέπεμψεν" 

ὁ γὰρ ᾿Ασὰν τὸν πενθερὰν μᾶλλον, ἢ τὸν γαμορὸν ἐφίλει χαὲ 

περιεῖπεν, ὑπεραγαπῶν τὴν σύζυγον Εἰρήνην καὶ ὑπὲρ ἃ ἦν ξι ΡῚ 

εἰκός. 

Ὁ δὲ Μανουὴλ τῇ ᾿Αττάλου ἐλλιμενίσας, εὗρε τοὺς Πέρ- 

σας παρὰ προσδοκίαν χρησαμένου: περὶ τοῦτον φιλανθρωπίᾳ. 

Εἰ πεὶ δὲ εἰρήκει πρὸς τὸν βασιλέα Ἰωάννην τυγχάνειν αὐτοῦ 

τὴν ὁρμὴν, παρεχώρησαν τούτῳ ποιῆσαι χατὰ. τὸ βουλητὰὼν, 

ἐφοδιασάμιενοι προσηκόντως. κεῖθεν οὖν πρὸς τὸν βασιλέα ἀν- 
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ἔδραμε, χαὶ ὁ βασιλεὺς περιχαρῶς αὐτὸν προσεδέξατο" δοὺς 

δὲ αὐτῷ χρήματα καὶ τριήρεις ἕξ, περὶ τὴν Μεγάλην Βλαχίαν 

ἀφῆχεν, ὅρκους φρικώδεις παρὰ τούτου λαθὼν, οἷος ἐκεῖνος συν- 

᾿ἔσεως πλήρης τυγχάνων καὶ ἀγχινοίας. Καταλαδὼν οὖν τὸν 
“- ῇ -- Γι ᾿] ΕΣ τὦο ΟΝ δ] κ ε τῆς Δημητριάδος χῶρον ὁ Νιανουὴλ, κἀχεῖθεν τοῖς μὲν τὴν ἑαυ- 

τοῦ παραδηλώσας ἔφοδον, τοὺς δὲ καὶ ὑποσχέσεσιν ὑποθέλξας, 
᾽ Ἁ ' ΞΕ ΑΝ » ὝΡΕ Π ᾽ ΓΤ ΕΝ 4 

οὐ διὰ μαχροῦ στράτευμα ἀθροίζει περὶ αὐτόν ἠρξέ τε Φαρ- 

σάλων χαὶ Λαρίσσης, χαὶ Πλαταμῶνος. Συνῆλθς καὶ τοῖς ἀδελ- 

φοῖς, τῷ τε Κωνσταντίνῳ χαὶ τῷ Θεοδώρῳ᾽ ἐπεὶ δὲ συνὴῆλ- 

θον, πείθουσι τοῦτον ἐκστῆναι τοῦ βχσιλέως Ἰωάννου, καὶ ἀ- 

ἱ)ϑ ιθετῆσαι τοὺς ὅρχους οὺς ἔθετο πρὸς αὐτόν. Ὁ δὲ, καὶ μὴ! 

βουλόμενος, ὡς ἔφασαν οἱ παρατυχόντες, συνήνεσεν αὐτῶν τῇ 

βουλῇ. Καὶ ἦσαν τὸ ἀπὸ τοῦδε συνδεδεμένοι οἱ ἀδελφοὶ, ἀρ- 

χούμενος ἕκαστος ταῖς μεμερισμέναις χώραις αὐτοῖς, καὶ μετὰ 

τῶν ἐν Πελοποννήσῳ καὶ Εὐρίπῳ Λατίνων ἔχοντες συμθάσεις 

εἰρηνιχάς. Οὐ πολὺς παρέδραμε χρόνος καὶ ὁ Μανουὴλ ἐξ ἀν- 

θρώπων ἐγένετο, μετάμιελος, ὡς ἐλέγετο, τῶν πρὸς βασιλέα πα- 

ραθασιῶν γεγονώς. 

Θνήσκει δὲ καὶ ἡ βασιλὶς Εἰρήνη, γυνὴ σώφρων καὶ ἀρ- 
. 

χικὴ, καὶ τὸ βασίλειον μεγαλεῖον ἐπιδειχνυμένη ἐν ἅπασιν - ἔ- 

χαιρε δὲ χαὶ λόγοις καὶ σοφῶν ἠκροᾶτο μεθ᾽ ἡδονῆς, ἀρετὴν 

ἐτίμα ὑπερθαλλόντως, ἀρχιερεῖς τε καὶ ἱερεῖς ὡς θεοῦ δεχομέ- 

νὴ ἀπειχονίσματα, χαὶ τὸ μοναχικὸν τάγμα ἔστεργε. Προη- 

γήσατο δὲ τοῦ θανάτου αὐτῆς ἔχλειψις τοῦ ἡλίου περὶ τὸν 

Καρχῖνον ὁδεύοντος - ἀλλὰ καὶ χομήτης πρὸ μηνῶν ἕξ περὶ τὸ 

μέρος τοῦ βορρᾶ ἀνεφάνη, ἦν δὲ πωγωνίας, καὶ διήρκεσε μῆνας 

τρεῖς, οὐκ ἐν ἑνὶ τόπῳ, ἀλλ᾽ ἐν διαφόροις φαινόμενος. 

Μετὰ βραχὺ χαὶ ὁ Βουλγάρων ἄρχων ᾿Ασὰν ἐξ ἀνθρώπων 

ἐγένετο, ἀνὴρ ἐν βαρθάροις ἄριστος ἀναφανείς “. οὐ γὰρ ἐν τοῖς 

οἰχείοις μόνον, ἀλλὰ χὰν τοῖς ἀλλοτρίοις φιλανθρωπότερον διε- 

τίθετο, χαὶ μάλιστα τοῖς ξένοις Ρωμαίοις, φιλοτίμως χορηγῶν 
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τὰ σιτηρέσια. Ἐπεὶ οὖν ὁ ᾿Ασὰν ἐτεθνήχει, ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὃν 

Καλλιμάνον ὠνόμαζον (ἐκ δὲ τῆς ἐξ Οὔγγρων αὐτῷ ἐγεννή- 

θη) τὴν ἀρχὴν διετάξατο. Ἦν δὲ τούτῳ καὶ ἀδελφὴ, Θάμαρ 

ταὐτῃ τὸ ὄνομα" ἐκ δὲ τῆς τοῦ Θεοδώρου θυγατρὸς τῷ ᾿Α- 

αἂν τρεῖς παῖδες ἐγεννήθησαν, ἄρρην ὁ Μανουὴλ, χαὶ θήλειαι 

ἡ Μορία τε καὶ ἡ Αννα (1). 

Ὃ μὲν οὖν Καλλιμάνος εἰς τὴν πατρικὴν ἀρχὴν καταστὰς, 
4 ν ᾿ ,ὔ , , ᾽ 

χχὶ τὰς πρὸς τὸν βχσιλέχ Ἰωάννην συνθήκας ἀνενεώσατο, καὶ 

εἰρήνη ἦν μέσον αὐτῶν. ἥ 
» 

Τοῦ δὲ Μανουὴλ, τοῦ ἀδελφοῦ Θεοδώρου, τελευτήσαντος, 

τὴν ὑπ᾽ αὐτὸν χώραν τῇ ἑχυτοῦ ὁ ἀνεψιὸς αὐτοῦ Μιχαὴλ προσ- 

ἥρμασε " χαὶ ἦσαν ὅ τε Θεόδωρος καὶ ὁ ἐν τῇ Θεσααλονίχῃ 

ὡς βασιλεὺς φημιζόμιενος υἱὸς αὐτοῦ Ἰωάννης, καὲ ὁ θεῖος αὖ 

τοῦ Κωνσταντῖνος, δεσπάτης καὶ οὗτος καλούμενος, καὶ ὁ ἀ- 

νεψιὸς Μιχαὴλ, εἰρηνεύοντες. 

Ὃ μέντοι βασιλεὺς ᾿Ιωάννης, ἐπειδὴ ὁ ᾿Ασὰν τετελεύτηχε, 

χαὶ μειράκιον ἦρχε τῶν Βουλγάρων, χαὶ οὐκ εἶχεν ἐχεῖθεν ἀν- 

τίθεσιν, οὐδὲ ἤλπιζεν, ἐπεχείρησεν, ἀδείας δραξάμενος, κατα- 

λῦσαι τὸν ἐπιφημιζομένην κλῆσιν τῷ τοῦ ᾿Αγγέλου υἱῷ - καὶ 

πρῶτον διὰ μηνυμάτων ὑποποιεῖται τὸν πατέρα αὐτοῦ, καὶ πα- 

ραυτὰ, οἷος ἐχεῖνος, ἀπροόπτως ταῖς πράγμασι χρώμενος, προσ- 

ἔρχεται τῷ βασιλεῖ Ἰωάννῃ, καὶ ὑποδέχεται αὐτὸν οὗτος ἀ- 

σμένως χαὶ σὺν τιμῇ, θεῖόν τε τοῦτον ἀποχαλῶν, χὰν τῇ αὐ- 

τοῦ τραπέζῃ παραλαμόάνων συγκάθεδρον, καὶ φιλοφρονημάτων 

μεταδιδούς. 

Ἐπεὶ γοῦν τοῦτον ἐν χεροῖν εἶχεν ὁ βασιλεὺς, ἔτυχε δὲ 

καὶ ταῖς Ρωμαϊκαῖς τότε δυνάμεσι στράτευμα ἀξιόμαχον καὶ 
ΗῚ 

Σχυθῶν προστεθὲν, ὃ πρὸ βραχέος ὁ βασιλεὺς δώροις καὶ δὲε- 

» 

(1) Ὄπισθεν Θεοδώραν καὶ Μαρίαν λέγεις (Σ. περ). 
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ξιώσεσι ποικίλαις ὑπεποιήσατο, καὶ τῆς τῶν Μαχεδόνων ἀπέ- 

σπασε χαὶ πρὸς τὰ ἑῷα μέρη γυναιξὶν ἅμα καὶ τέχνοις δια- 

περᾶσαι πέπεικεν, ἀπάρας τῆς ἕω ὁ βασιλεὺς, καὶ διαπεραιω- 

“θεὶς τὸν Ἑλλήποντον, ἔχων μεθ᾽ ἑαυτοῦ τά τε Ρωμαϊκὰ στρα- 

τεύματα καὶ τὰ Σκυθικὰ, χωρεῖ κατὰ τοῦ ἐν Θεσσαλονίχῃ φη- 

υἱζομένου βασιλέως. ᾿Επεὶ δὲ τὰ τῆς Θράκης καὶ Μιχχεδονίας 

παρῆλθε, καὶ τὴν Χριστούπολιν παρέδραμε, καὶ τὸν Στρυμό- 

γα, τῷ φρουρίῳ τῆς Ῥεντίνης προσέσχεν, ὑπό τινων φρουρουμέ- 

νῷ τῶν ᾿Ιωάννου- οἱ καὶ πρὸ τοῦ ἰδεῖν τὰ στρατεύματα, τῇ 

ἀχοῇ καταπλαγέντες, καταλιπόντες αὐτὸ πρὸς τὴν Θεσσαλονί- 

χὴν ἔδραμον. Καὶ οἱ τοῦ βασιλέως ἔρημον ἀνδρῶν τοῦτο εὕ- 

ρόντες, κατέσχον, καὶ φυλαχὴν ἐγκατέστησαν. 

Ὁ δὲ βασιλεὺς μετὰ τῆς στρατιᾶς ἐγγύς που τῆς Θεσσα- 

λονίκης, ὡσεὶ σταδίους ὀκτὼ, τὴν σχηνὴν πήγνυσι (κῆπος τοῦ 

Προδατᾶ ἡ κλῆσις τῷ τόπῳ ἦν). ᾿Ελεπόλεις μὲν οὖν χαὶ τὰ 

υηχανήματα στῆσαι κατὰ τῆς πόλεως οὐκ ἦν αὐτῷ εὐχερὲς, 

οὐδὲ ἤθελεν ἐκδρομιὰς δ᾽ ἐποιεῖτο χχαὶ τὰ πέριξ ἐλήϊζε διὰ τῶν 

Σκυθῶν, οἱ καὶ πάντα λείαν ἐποίουν. Εἶχε δὲ χαὶ τριήρεις, 

ὧν ἦρχεν ὁ Κοντοφρὲ Μανουὴλ ἔχχριτοι δὲ τῷ βασιλεῖ παρ- 

είποντο ἄνδρες, ὁ Τορνίχης Δημήτριος τὰ κοινὰ διέπων χαὶ 
ὑεσιτεύων ταῖς ὑποθέσεσιν, ὁ Παλαιολόγος ᾿Ανδρόνικος τὴν τοῦ 

μεγάλου δομεστίχου περιεζωσμένος ἀξίαν, καὶ τὰ τῶν στρα- 

τευμάτων διεξάγων, καὶ ἄλλοι πλείους εἰς ἡγεμόνας ἀποτε- 

ταγμένοι, ὅ τε Ῥαοὺλ ᾿Αλέξιος πρωτοῦδεστιάριος ὧν, ὁ ἐπὶ τῆς 

ο: τραπέζης Νικηφόρος ὁ Γαρχανειώτης (1), ὁ Κοντοστέφανος τὴν 

(1) ΚΚάτωθεν τοῦ περιθεωρίου ἀναγινώσχονται οἱ ἑξῆς στῖχοι, ἄγνω- 

στον εἰς τίνα ἀναφερόμενοι: Αὐχεϊ τὸ χέντρον ἐκ μέρους τῆς συζύγου, 
4 τ "“ Ν Ἁ οὦ΄ὧῳ ὔ ᾿ 

χαὶ θῶχον ἐσχε χαὶ πρὸ τοῦ θρόνου θρόνον͵ 
υδὸ Ἁ Ἁ δὲ .-Ὁ »] ἀδδηφάγος, πατρὶς δὲ τοῦτον ἐχφέρει, 

μέσον τελοῦσα τῶν Νέων πολισμάτων. 

10 

1ὔ 

20 
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τοῦ πρωτοσεθάστου ἔχων ἀξίαν, ὁ Πετραλίφας μέγας χαρτου- 

λάριος, καὶ ἄλλοι τῶν ἐπιφανῶν οὐκ ὀλίγοι. Ὁ μὲν οὖν βα- 

σιλεὺς ὅσα ἦν εἰκὸς ἐποίει χατὰ τῆς πόλεως" ἀλλ᾽ οὐδὲ οἱ ἐν- 

τὸς ἀπώχνουν ἐργάζεσθαι: καὶ γὰρ ἐκδρομὰς τῶν πυλῶν ἐξ- 

ἰόντες χατὰ τῶν τοῦ βασιλέως εἰργάζοντο. 

Οὐ συχναὶ παρῆλθον ἡμέραι, καὶ τὸ τῶν ᾿Αταρίων ἔθνος 

χατὰ τῶν Μουσουλμάνων χωρῆσαν, τούτους νενίκηχε" καὶ ὃ 

περὶ τούτων λόγος φθάνει πρὸς βασιλέα διαμηνυθεὶς πρὸς τοῦ 

υἱέος αὐτοῦ, τοῦ βασιλέως Θεοδώρου" τοῦτον γὸρ ἀφῆκε πε- 

ρὲ τὰ μέρη τῶν Πηγῶν διατρίόειν, ἀφεὶς μετ᾽ αὐτοῦ χαὶ τὸν 

Μουζάλωνα μοναχὸν, ὃς καὶ μυστικὸς ἦν, ὅτε τοῖς χοσμικοῖς 

συνετάττετο, ἀνὴρ συνετὸς καὶ δραστήριος, καὶ περὶ τὰ βασι- 

λικὰ πράγματα πολὺς, καὶ τὸν Λιθαδάριον Μιχαὴλ, μέγαν ἐ- 

ταιρειάρχην τυγχάνοντα. Ὡς οὖν τῆς φήμης ὁ βασιλεὺς ἤ- 

σθετο, σιωπὴν ἐπιτάξας τοῖς εἰς γνῶσιν ἐλθοῦσιν αὐτῆς, εἰς συμ- 

βάσεις μετὰ τοῦ Ἰωάννου χωρεῖ, πρέσόιν λαθὼν τὸν πατέρα 

τούτου, τὸν ΓΛγγελον Θεόδωρον. 

Δι’ ἡμερῶν τοιγαροῦν τεσσαράκοντα συνετελέσθησαν αἱ σπον- 

δαὶ, καὶ οἱ ὅρκοι προέόδησαν, χατὰ μὲν βασιλείχν ὁ ᾿ἸΙωάννης 

ἅπαντα ἀπεοσάλετο, πρὸς δὲ τοῦ βχσιλέως τῷ δεσποτικῷ τε- 

τίμητο ἀξιώματι. Ταῦτα ὁ βασιλεὺς διαπραξάμενος, χαὶ ὃε- 

σπότην χαὶ ὑποχείριον εὔνουν καταστήσας τὸν βασιλέα λεγό- 

ψένον, χαὶ ὅρκοις συνδήσας χαὶ δώροις δεξιωσάμενος, καὶ χρή- 

μασι τοὺς ὑπ᾽ ἐχεῖνον φιλοφρονησάμενος, πρὸς τὴν ἕω παλιν- 

νοστεῖ, χαταλείψας μετὰ τοῦ υἱοῦ καὶ τὸν πατέρα Θεόδωρον. 
3 ᾽ 

Ἐπεὶ δὲ καὶ εἰς τὰ ἑῷα μέρη ἀφίκετο, τὴν χειμέριον ὥ- 

ρᾶν παραμείνας ἐν τῷ Νυμφαίῳ, εἶτα ἐκεῖθεν ἀπάρας ἦλθε πε- 

οἱ τὴν Λάμψακον, κἀκεῖ τὸ θέρος διχοιθάσας καὶ τὸν τῆς ὀ- 

πώρας καιρὸν, ἐπεὶ χαὶ ὁ χειμὼν ἤρξατο, μεταθὰς περὶ τὰ τῶν 
"- 

Πηγῶν μέρη ἐχώρει. Μεγίστου δὲ χειμῶνος πεπείραται καθ᾽ 

ὁδὸν, ἀρζαμιένου μὲν ἐπὰν ὁ βασιλεὺς ἐσκήνωσεν εἰς τὴν Σι- 
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γρηνὴν, ἡμέρας δὲ δύο τῇ τε δοιμύτητι τοῦ ψύχους καὶ τῇ 

φορᾷ τῆς χιόνος τεταλαιπώρηκεν, ἕως καὶ εἰς τὸ τῶν Πηγῶν 

ἄστυ χατήντησε. Πολλοὶ δὲ καθ᾽ ὁδὸν ἀπέλιπον τὴν ζωὴν" ὑ- 

πὲρ γὰρ τοὺς τριαχοσίους, ὡς οἱ εἰδότες ἔλεγον, κατεχὠώσθη- 

σαν ὑπὸ τῆς χιόνος" χαὶ οὐδεὶς τῶν ἰδόντων ἔλεγε τοσοῦτον 

γινώσχειν χειμῶνα. Ἦγε δὲ τότε ὀχτωκαιδεχάτην μὴν ὁ δε- 

κέμοριος, ἔτος ἦν ἑξακισχιλιοστὸν ἑπταχοσιοστὸν χαὶ τεσσαρα- 

κοστὸν πρῶτον. 

Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς ἐκεῖσε διημερεύσας, ἕως καὶ τὸ πολὺ 

τοῦ χειμῶνος ἐλώφησεν, ἄπεισιν εἰς τὸ Νύμφαιον, καὶ ἦν αὖ- 

τόθι μέχρι χαὶ ἔαρος. Τῶν μέντοι Περσῶν ὑπὸ τῶν ᾿Αταρίων 

χαταλελυμένων, σουλτάνος δὲ ἦρχεν αὐτῶν ᾧ ̓ Ιαθατίνης ἡ χλῆ- 

σις, τοῦ ᾿Αζατίνη υἱὸς, φαῦλος ἐξ ἀγαθοῦ" πότοις γὰρ ἔχαι- 
,ὔ 

ρε καὶ ἀσελγείαις, καὶ χοίταις ἀλλοχότοις τε χαὶ ἀτόποις, καὶ 
᾿ς Ε - » ᾽ ΓΝ γἣ " 

ἀνθρωπίσχοις συνῆν ἀεὶ, οὐδὲ λόγους εἰδόσιν, οὐδὲ φύσιν ἀν- 

θρώπινον τὸ σύνολον, Οὗτος, ἐπεὶ πεπείραται μάχης ᾿Αταρι- 

κῆς, χαὶ ἥττηται, καὶ ἐν στενῷ τῶν πραγμάτων ἐγένετο, στέλ- 

λει πρέσοεις πρὸς τὸν βασιλέχ ᾿Ιωάννην, βουλῆς ἀξιῶν ἀρίστης 

τυχεῖν, ὅπως ἂν ἀποτρέψαιτο τὸ ἀντίπαλον, σωτηριῶδες τοῦ- 

τὸ φάσκων τυγχάνειν χαὶ τοῖς Ρωμαίοις: τῶν γὰρ Μουσουλ- 

μάνων ἀπολωλότων, ἄνετος τοῖς ἐναντίοις ἡ κατὰ Ρωμαίων ἔ- 

φοδος. Ὃ γοῦν βασιλεὺς Ἰωάννης, δεινὸς χαθεστὼς ἐν τοῖς τοι- 
7 δέ Ἁ 7 τὸ ᾽ ζ, ᾿ ΤᾺ κπὶ ΑὙ 

ούτοις, δέχεται τοὺς πρέσοεις ἀσμένως, καὶ συνελθεῖν ἡρετί- 

σατο τῷ σουλτάνῳ ἡνωμένων γὰρ τῶν Τούρχων τὸ χαὶ Ρω- 
7 δ 7ὔ 51, κ᾿ οὐδ ᾽ ,ὔ γ " ᾿ ΄, " 

μαίων, δύο μεγίστων ἀρχῶν, εἰς δειλίαν εἶναι τοῖς πολεμίοις. 
᾽ 

Καὶ δὴ συνῆλθον ἄμφω ὅ τε βασιλεὺς Ἰωάννης καὶ ὁ σουλτά- 

νος ἐν τῷ κάστρῳ Τριπόλεως, ὅπου καὶ ὁ Μαίανδρος ρεῖ πο- 

ταμός. ΤΓέφυραν οὖν οἱ τοῦ σουλτάνου ἐσχευαχχότες, εὐχερῆ τοὶς 

βουλομένοις τὴν περαίωσιν ἐποιήσαντο. ᾿Αλλήλους οὖν φιλο- 

φρόνως δεξιωσάμενοι ὁ βασιλεύς τε καὶ ὁ σουλτάνος, ἔτι δὲ 
ι ἢ ε Ν᾿ ὦ ῇΓ ε , 5. ΕΣ ἣ τ 

καὶ τοὺς ὑφ᾽ ἑκάτερον ἑκάτερος προὔχοντας, καὶ τὰς συνθήχας 

ιῦ 

οὐ 

90 
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βεθαιωσάμενοι (1), ἵνα ὁμοῦ τοῖς ἐναντίοις μάχοιντο, ὁ μὲν 

βασιλεὺς ἀπῆλθεν εἰς Φιλαδέλφειαν, ὁ δὲ σουλτάνος εἰς τὸ Ἰ- 

χόνιον, ἔνθα ἐχέχτητο τὰ βασίλεια. Τότε μὲν καὶ ἄμφω ἡ- 

ρέμησαν" ἡ γὰρ τῶν ᾿Αταρίων στρατιὰ χαθ᾽ ἑαυτὴν ἔμεινεν ( ἐν 

τοῖς ἑαυτῶν καὶ γὰρ ἠσχολοῦντο πράγμασι). 

Μετ’ οὐ πολὺ δὲ καὶ τὸν ἐν Θεσσαλονίχῃ δεσπότην τὸ χρεὼν 
εἰλήφει, καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Δημήτριος πρεσθείαν στέλλει 

πρὸς βασιλέα τοῦ τε δεσποτικοῦ ἀξιώματος χαὶ τῆς χώρας χλη- 

ρονόμος εἶναι τοῦ ἀδελφοῦ. ᾿Αλλ’ ἦν οὗτος οὐχ ἀδελφὰ ἐκείνῳ 

φρονῶν, ἀλλὰ πολὺ ἀπεῖχεν ἐκείνου " ἐκεῖνος γὰρ εὐσεθείᾳ καὶ 

εὐλαδείᾳ καὶ σωφροσύνῃ διέζη, καὶ οὐκ ἦν ἡμέρα τοῦ ἔτους ὅ- 

λου, καθ᾽ ἣν μὴ τῆς θείας ἱεροτελεστίας ἐπηχροάσατο, εἰ μή τις 

ἐκώλυς νόσος, προσεῖχε δὲ παννυχίσι καὶ ὑμνῳδίαις, ὡμίλει δὲ 

] καὶ Ναζιραίοις διηνεχῶς, ἐπιποθῶν καὶ αὐτὸς τυχεῖν τούτωνφ. 1. 

τοῦ σχήματος. Ὁ δὲ ἀδελφὸς Δημήτριος, ἐξ ἐναντίας εἶχε τοῦ 

τρόπου, καὶ ἀνάγωγος ἦν, ἄλλαις τε καχίαις σχολάζων, χαὶ μοι- 

χξίαις ἐμμολυνόμιενος, ὡς χαί ποτε ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ χαταληφθεὶς 

παρὰ τοῦ συζύγου τῆς μοιχευομένης γυναιχὸς, βουληθεὶς ἀπο- 

δράσαι, ἐξ ὕψους πεσὼν, ἐπλήγη τε τὸν γλουτὸν, καὶ χωλὸς 

ἐτύγχανεν ὑποσκάζων χαὶ μὴ δυνάμενος βημκατίζειν ὀρθῶς" διὰ 

ταῦτα οὐχ εἰς μαχρὸν ἀπώνατο τῆς ἀρχῆς. Ὁ γὰρ βασιλεὺς Ἰω- 

ἄννης μηδαμόθεν τότε πολέμιον ὑφορώμενος (οἱ γὰρ Αταροι 

τῷ Χαλιφᾷ μάχην ἐπῆγον, ἐάσαντες τὸν τοῦ Ἰκονίου σουλτά- 

νον), θέρους ὥρᾳ τὸν ᾿Ελλήσποντον διαπεραιοῦται, καταλιπὼν 

τὸν υἱὸν Θεόδωρον εἰς τὴν ἕω. 

Ἔτυχε δὲ πρὸ χαιροῦ τὸν πατριάρχην Γερμανὸν τὰ τῇδε 

καταλιπόντα, πρὸς τὰς θείας ἀπᾶραι σχηνὰς, ὁσίως βιώσαντα 

χαὶ καλῶς τὴν ποίμνην ἐπὶ χρόνους τέ ποιμάναντα" ἐγένετο 

(1) ᾿Εν περιθεωρίῳ δι᾽ ἐρυθρᾶς βαφῆς: « λέγεται δ᾽ ὡς χχαὶ αὐτοῦ 
σέδους ἐχοιϊνώνησαν. »ν 
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δὲ μετ’ αὐτὸν πατριάἄρχης Μεθόδιός τις μοναχὸς, ἡγούμενος τῆς 

χατὰ Νίχαιαν τοῦ ᾿'γΣχακίνθου μονῆς, ἀλλ᾽ οὗτος τρεῖς καὶ μό- 

νους μῆνας ἐπαπολαύσας τοῦ θρόνου, τὸ ζὴν ἐξεμέτρησεν. Ἐ- 

'στέρετο γοῦν ἀρχιερέως ἡ ἐχχλησία ( οὐ γὰρ εἶχεν ὁ βασιλεὺς 

εὐχερῶς τὸν ἄξιον ἐφευρεῖν, μᾶλλον δὲ τὸν τούτῳ ἀρέσκοντα, 

οἱ γὰρ κρατοῦντες τοὺς πρὸς ἀρέσχειαν ἐν τούτοις προσίεν- 
- 
» 

ται), διῆλθε τοίνυν χρόνος συχνὸς, καὶ οὐκ ἦν ὁ διεξάγων τὸ 

ποίμνιον. 

Ὃ μὲν οὖν βασιλεὺς εἰς τὴν Δυτικὴν πεποίητο τὴν πο- 

ρείαν, τὰς ἐκεῖσε χώρας χαὶ πόλεις ἐπισχεπτόμινος " ἕως γὰρ 

τοῦ Ζίχνα, ὅ πλησίον ἐστὶ τῶν Σερρῶν, τότε ἐδέσποζεν. Ἦρχε δὲ 

τῶν Βουλγάρων ὁ τοῦ ᾿Ασὰν υἱὸς, δώδεχα ἐτῶν ὦν, ὁ Καλλι- 

μάνος. Ἐπεὶ γοῦν περὶ τὰ τοῦ Κισσοῦ μέρη ὁ βασιλεὺς γένοιτο 

διημερεύσας, τῇ ἐπαύριον τῆς ὁδοῦ εἴχετο, φθάνει περὶ τὸν πο- 

ταμὸν Εὖρον, ὅν καὶ Μαρίτζαν καλοῦσι, πλησίον τῆς τοῦ Βηρὸς 

μονῆς, κατὰ τὸ μέσον τοῦ ποταμοῦ γενομένου τοῦ βασιλέως, (ἦν 

γὰρ ποσὶν ἵππων τῷ τότε βατὸς, ἐπείπερ θέρους τέλος ἐτύγχα- 

γε φθίνοντος, τετάρτη τοῦ σεπτεμώρίου) μήνυμα καὶ γραφὴ πα- 

ρὰ τοῦ τὴν δημόσιον ἀρχὴν διέποντος τῆς ᾿Αχριδοῦ, ὡς τεθνήκει 

ὁ Καλλιμάνος - ὡς μέν τινες ἔφασχον, νόσῳ τοῦτο παθὼν, ὡς 

δ᾽ ἕτεροι, πόματι ἐσχευασμένῳ πρὸς τῶν ἐναντίων πρὸς μόρον 

διέφθαρται. Ὁ δὲ βασιλεὺς ταῦτα μαθὼν τοῦ πρόσω εἴχετο, 

χαὶ τάχος τὴν Χριστούπολιν παραμείψας, φθάνει πρὸς τὴν 

Φιλίππου " κἀκεῖσε σχέψιν ποιεῖτο μετὰ τῶν λογάδων, εἰ δεῖ 

προσθαλεῖν τοῖς τῶν Βουλγάρων καὶ χειρώσασθαί τινα τῶν παῤ 

αὐτοῖς, χαὶ εἰ εὐχερές ἐστιν ἁλῶναι τὸ ἄστυ τὸ τῶν Σερρῶν. 

Τινὲς μὲν οὖν ἀπηγόρευον τὴν κατὰ τῶν Βουλγάρων μάχην, 

ὡς μὴ ἀξιόμαχον στρατὸν ἐπαγομένῳ τῷ βασιλεῖ καὶ τὸ ἄστυ 

τῶν Σερρῶν ἄμαχον, τῆς γῆς ὑπερχείμενον καὶ μηδὲ ἑλεπό- 

λεις πτοούμενον, προσθαλεῖν δὲ καὶ ἀποχρουσθῆναι, αἰδὼς τῇ 
“ 7 Η “ ᾽ . ι ᾿ " , , 

τῶν Ῥωμαίων ἀρχῇ " ἀλλὰ χαὶ τὸ πρὸς μάχην παροτρύναι 
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Βουλγάρους ἐφησυχάζοντας, οὐ συμφέρον. Ὁ δὲ Παλαιολόγος 

Αὐνδρόνιχος ὁ μέγας δομέστικος, τὰ ἐναντία τῷ βασιλεῖ συνε» 

Οούλευεν, ἀποπειρᾶσθαι χρὴ τῶν Σερρῶν, καὶ εἰ μὲν χρατή- 

σομεν τούτου, φήσας, μᾶλλον τὰ τῶν Βουλγάρων ταπεινωθή- 

σεται, χαὶ εἰς ἀγάπην εὐχερέστερον νεύδειεν, ἐπεὶ ἐχποδῶν ὃ 

χυριεύων αὐτῶν - μέλλει δὲ καὶ βρέφος ἄρξαι τούτων ὁ ἐκ τῆς 
τοῦ ᾿Αγγέλου Εἰρήνης τῷ ᾿Ασὰν υἱὸς Μιχαὴλ᾽ εἰ δὲ μὴ περι- 

γενώμεθα τοῦ ἄστεος, τί τὸ ζημίαν ἐπάγον τῇ τῶν Ῥωμαίων 

ἀρχῇ ; λαθόντες γὰρ διάπειραν, ἠρεμήσομεν, καὶ διαπρεσθευσό- 

μεθα πρὸς Βουλγάρους, κἀκεῖνοι εὖ οἶδα ὅτι δέξονται τὴν 

πρεσθείαν ὑπὸ βρέφους ἀρχόμενοι, ὅ τῶν πρὸς μάχην οἶδεν 

οὐδὲν, ἕκαστος δὲ τὰ τῆς εἰρήνης φιλεῖ, τῆς ἀναπαύσεως ἐφι- 

ἐμενος. 

ἔλριστα ἔδοξε ταῦτα τῷ βασιλεῖ, καὶ τῆς πρὸς τὰς Σέρ- 

ρᾶς φερούσης ἥψατο ἐγγὺς δὲ γενόμενος ἐπήξατο τὰς σχηνάς, 

Ἐπεὶ δὲ ἀξιομάχου στρατοῦ οὐχ ἦν εὐμοιρῶν, στρατηγίᾳ καὶ 

μεθοδείᾳ ἀπεπειρᾶτο τοῦ ἄστεος. Ἐπεὶ δὲ ἡ τῶν Σερρῶν πό: 
λις μὲν ἦν πάλαι μεγίστη, ὁ δὲ Βούλγαρος Ἰωάννης ταύτην 

παραλαδὼν, μετὰ τῶν λοιπῶν τὴς Μακεδονίας καὶ αὐτὴν κα- 

τέστρεψεν, ὡς χώμη τότε ἐτύγχανε, τῆς ἀχροπόλεως τετειῖχι» 

σμένης χαὶ ηὐτρεπισμένης δέξασθαι πόλεμον . Ἦρχε δὲ αὐτῆς 

Βούλγαρος, Δραγωτᾶς τὴν χλῆσιν, εἰς Μελενίχον τὰς οἰκήσεις 

ποιούμενος. ᾿Επεὶ οὖν ἡ χότω πόλις Σερρῶν ἀτείχιστος ἦν ( λί- 
ρ θοις γὰρ μόνοις ἀσοέστου δίχα τὰ τεθραυσμένα μέρη περιϑ- 

φράττετο ), τοὺς ἐπὶ μισθῷ τοῖς στρατιώτας δουλεύοντας συνχ- 
Ἁ 

θροίσας ὁ βασιλεὺς, οὕς χαὶ τζουλούχωνας ἡ χυδαία χαλεῖ γλῶτ- 
,ὔ 

τα, χρατῆσαι ταύτης ἠρέθισεν, ἐπεὶ τῶν ἀναγχαίων ἐσπάνιζον, 
Ά ᾿ ΕΒ 

καὶ οἴχοθεν πρὸς τὸ ἔργον παρεχινεῖτο, Τόξα τοίνυν λαθόντες 

χαὶ σπάθας, καὶ ἄλλως καθὼς ἠδυνήθησαν ὁπλισάμενοι, χατὰφ. 128 

τῆς χώρας χωροῦσι, καὶ ἐν ὥραις οὐχὶ πολλαῖς ἐντὸς ἐγένοντο, 
᾿ ἤ Ἁ ΄ ε Ἂ ᾽ » ἐκ Ἁ » 

χαὶ σκυλεύουσι τὰ παρευρεθέντα. Οἱ δὲ ἐντὸς, ὅσοι μὴ ἔφθα- 
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σαν εἰς τὴν ἀχρόπολιν ἀναδραμεῖν, ἱκέται πρὸς τὸν βασιλέα 

προστρέχουσιν. ᾿Αλλὰ καὶ ὁ Δραγωτᾶς ὡς εἴὸς τὴν κάτω χώραν 
᾿ς: 

ἁλοῦσαν, ἔμαθε δὲ χαὶ τὸν τοῦ δεσπότου αὐτοῦ θάνατον, οὐκ 
ας, ἢ 

ἐπὶ πολὺ χαρτερήσας, διχπρεσθεύεται πρὸς τὸν βασιλέα, χαὶ τὸ 
Ξ 
ἄστυ εὐθὺς τὸν βασιλέα ἐφήμιζεν . ὁ δὲ Δραγωτᾶς λαμπρὰν 

ἐνεδύσατο ἐσθῆτα, χαὶ πλῆθος χρυσῶν ἐδέξατο, καὶ ὑποσχέσεις 

ἀγαθὰς ὑπὲρ τοῦ Μελενίκου ἐποίησεν. 

!Λπεισι τοίνυν ἐς Μελενίκον, δέλεαρ ὥς τι προδεδλημένος 

δὲ ὧν τε ἤχουσε χαὶ δἰ ὧν εὐηργέτητο, καὶ διεγείρει τοὺς ἐχεῖ 

πάντας προδοῦναι τὸ ἄστυ τῷ βασιλεῖ, ἐν τῷ φανερῷ μὲν οὐ 

ταῦτα λέγων, κρύφα δὲ τοῖς πλείστοις περὶ τούτου χοινολο- 

γούμενος. Ἐπεὶ δὲ ὁ τὴν ἡγεμονίαν τοῦ Μελενίκου πεπιστευ- 

μένος, Λιτοθόης ὄνομα, τῇ κλίνῃ κατέκειτο ταῖς τῶν ποδῶν 

ἀλγηδόσι κατατεινόμενος, ἄδεια ἦν ἑχάστῳ πράττειν τὸ βου- 

λητόν. ᾿Αλλὰ καὶ ὁ Μαγχλαθσίτης Νικόλαος, ( εἷς ἦν τῶν περιφα- 

νεστέρων ἐν τοῖς τοῦ Μελενίκου οἰκήτορσιν ), ἀνὴρ δραστήριος 

καὶ δεινὸς ἐν ταῖς τῶν πραγμάτων περιπετείαις συμδάλλεσθαι, 

οὗτος φωράσας τὰ τοῦ Δραγωτᾶ, καὶ γνοὺς ὡς δυνηθείη τὰ 

ὑπεσχημένα τῷ βασιλεῖ διαπράξασθαι, τὸ πλῆθος ὑπαγαγὼν, 

τοῦ χρύφα λέγειν ἀποστὰς, εἰς τὸ φανερὸν τοῖς πᾶσιν ὑπέθετο 

τὰ συνοίσοντα. Εἴρηχε γὰρ, « ὡς ἡμῖν ἐγένετο προσταλαι- 

πωρῆσαι τῇ παιδὸς τοῦ Καλλιμάνου ἀρχῇ, ἐλπίζουσιν, εἰς μέ- 
τροὸν φθάσαντος ἡλικίας αὐτοῦ, ἀμοιθὰς εὑρεῖν τῆς καχοπαθείας " 

ἐπεὶ δὲ ἀπετύχομεν τούτου, βρεφύλλιον δὲ ἄλλο πρόκειται εἰς 

τὴν τῶν Βυλγάρων ἀρχὴν, ἀνοηταίνοντες ἄν εἴημεν λίαν, εἰ 

πάλιν πρὸς ἄλλας δυσπραγίας ἑαυτοὺς ἐπιδοίημεν, ἀδέσποτοι 

διατελεῖν τὸν βίον ὅλον αἱρούμενοι, ὑφ᾽ οὗ πολλὰ χαὲὶ μείζω 

δεινὰ φύεται. ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ βασιλεὺς ἡμῖν ὁ τῶν Ῥωμαίων προσ- 

ἤγγισε, δεῖ τούτῳ ἑαυτοὺς ὑποτάξαι, δεσπότῃ πιστῷ, καὶ εἰ- 

δότι καὶ τὸν ἀγαθὸν καὶ τὸν μὴ τοιοῦτον, καὶ δίκαιον ἐν ἡμῖν 

ἔχοντι " τῆς γὰρ τῶν Ρωμαίων ἡμεῖς ἀρχῆς, εἰ καὶ οἱ Βούλ- 
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γαάροι πρὸς ὀλίγου τοῦ τόπου ἐχράτησαν " ἡμεῖς δὲ ἐχ Φιλιχ- 

πουπόλεως ὁρμώμεθα, Ῥωμαῖοι τὸ γένος καθαροί" ἀλλὰ καὶ 

ἀπὸ τῶν Βουλγάρων εἴ τις ἐθέλει σχοπεῖν, ἐν ἡμῖν δικαι- 

οὔται " ὁ γὰρ υἱὸς αὐτοῦ, Θεόδωρος ὁ βασιλεὺς, τοῦ ᾿Ασὰν 

ἐπὶ θυγατρὶ γαμθρὸς χαὶ ἡμέτερος χατὰ κληρονομίαν δεσπό- 

τῆς. Τούτων οὖν χάριν, τὰ πολλὰ τῶν λεγομένων χαταλι- 

πόντες, χρὴ προσδραμεῖν καὶ ὑποχλῖναι τοὺς αὐχένας τῷ τῆς 

δουλείας τούτου ζυγῷ. » 

Ταῦτα εἰρηκὼς, ἔπεισε πάντας γενέσθαι τοῦ βασιλέως " 

καὶ δὴ πρέσόδεις στείλαντες, συμδάσεις μετὰ τοῦ βασιλέως 

πεποίηνται " χρυσόθουλλος γοῦν τῷ βασιλεῖ τῶν ἀιτήσεων πε- 

οιἰληπτιχὸς γεγενημένος ἐπεδόθη τοῖς ἐκ τοῦ Μελενίκου πρό- 

σόεσιν, ὅν χαὶ ἀποσταλῆναι προσέταξε τοῖς οἰχήτορσοι Μελε- 

νίκου. Καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ ὁμοθυμαδὸν ἐκεῖθεν ὑπὲρ τοὺς πεν- 

ταχοσίους ἄνδρας εὐσταλεῖς τε καὶ ἔντιμοι, αἰδοῦς καὶ τιμῆς 

χὰἀχκ τῆς θέας μόνης ἄξιοι ἔκ τε Στρατιωτῶν χαὶ τῶν ἄλλων 

χρειττόνων πρὸς βασιλέα ἀφίκοντο, σχηνούμενον περὶ τόπον 

Βαλαθίοσδα ὀνομαζόμιενον ᾿ 

Τότε χαὶ τὰ πέριξ ἅπαντα προσῆλθον τῷ βασιλεῖ, Στε- 

νίμαχός τε χαὶ Τζέπαινα, χαὶ ὅσα ἄλλα τῷ τῆς Ροδόπης 

ὄρει παρακείμενα πολίχνιά τε χαὶ χωμοπόλεις ὑπόφορα τούτῳ 

γεγένηνται. Καὶ ὅρος ἦν αὐτῷ καὶ βουλγάροις, Εὖρος ὃ ποταμὸς, 

ἐχ δὲ τοῦ πρὸς βορρᾶν μέρους. Στούμπιόν τε καὶ Χοτοῦὸς, 

ὀχυρὰ φρούρια, καὶ γῶρος ὁ τοῦ βελεοουσδίου, Σκόπιά τε καὶ 

Βελεσὸς, καὶ μέχρι Πριλάπου καὶ τῶν Πελαγονίας ὁρίων, Νευ- 

στάπολίς τε καὶ Ποούσαχος, τὰ πάντα ὑπῆρξε τῷ βασιλεῖ 

ὑποχείρια. Καὶ σπονδαὶ ἐπὶ τούτοις τῶν Βουλγάρων τῷ βα- 

σιλεῖ ἐγεγόνεισαν, ἀρκεῖσθαι τούτοις χαὶ μόνοις τοῦτον, καὶ 

μὴ περαιτέρω κατεπεμθαίνειν. 

Τί τὸ ἐπὶ τούτοις ; Πρὸς βουλήσεως τῷ βασιλεῖ ἦν πρὸς 
Υ ΒῚ » Ὁ» " “ ς κ 

τὴν Ἕω ἐπαναζεῦξαι " ἀπήτει γὰρ τοῦτο καὶ ὁ καιρὸς, περὶ τὰ 
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μέδα τοῦ νοεμθρίου τελῶν - ἀλλά τις λόγος χρηστὸς ἐνεπόδιζε 

τὴν ὁρμήν. Οἱ γὰρ Θεσσαλονιχεῖς μηχέτι στέγειν ἔχοντες τὰς 

τοῦ δεσπόζοντος αὐτῶν Δημητρίου, τοῦ υἱοῦ τοῦ ᾿Αγγέλου, 

ἀδιαφορίας, βουλεύονται κατ᾽ αὐτοῦ, ὧν ὀνομαστοὶ καὶ γνώρι- 

4μοι ὁ Σπαρτηνὸς [ἦσαν καὶ ὁ Καμπανὸς, καὶ ὁ Ἰχτρόπουλος, 

χαὶ Κουτζουλάτος, χαὶ τῶν ἐπισήμων ὁ Λάσχαρις Μιχαὴλ, καὶ 
« ὁ Τζιρίθων, ὅν καὶ [μέγαν χαρτουλάριον] ὁ βασιλεὺς τετίμη- 

χεν. Ἕνα γοῦν τούτων τὸν Καμπανὸν οἱ πάντες συσχευχσά- 

μενοι ἐς τὸν αὐτοχράτορα Ἰωάννην ἐχπέμπ|ζουσι, πρόΪφασιν 

μὲν ἔχοντα πραγματείας, τῇ δ᾽ ἀληθείᾳ κοινοῦ χρυσοφούλλου 

τῶν ἀνέκαθεν προσαρμοσάντων τῇ πόλει ἐθίμων τε χαὶ δικαίων 

περιεχτιχὸν͵ χαὶ τῆς τῶν ἐποίκων ἐλευθερίας παρεχτιχόν, Ὁ 

μὲν οὖν Θασιλεὺς πάντα τε τούτοις χατὰ σχοπὸν ἐξετέλεσε, χαὶ 

δωρεῶν ὑποσχέσει τοῖς τῇ πράξει ὑπηρετήσουσι καὶ ἐγγράφους 

τίθησι. Ταῦτα οἰκονομήσας ὁ βασιλεὺς τῶν τοῦ Μελενίχου 

χωρίων ἀπάρας, πρὸς τὴν Θεσσαλονίκην ἐφέρετο, πρότερον 

ἐξαποστείλας πρὸς τὸν Δημήτριον πρέσόεις, ὡς ἄν χατὰ τὰς 

συνθήκας ἀφίκοιτο εἰς αὐτὸν. Ὁ δὲ (οὐδὲ γὰρ εἶχε νοεῖν οὔ- 

χοθεν ) τοῖς ἐπιθούλοις συμθούλοις χρώμενος, οἴχοι μένειν ἐπεί- 

θετο " σχευωρίαν γὰρ ἔφασχον τὴν τοῦ βασιλέως μετάχλησιν. 

Συνέῤη δέ τι ὅπερ ὡς ἥδυσμχ πχρχθήσω τῷ λόγῳ. Τὸν 

Καμπανὸν ( ἕνα δὲ τούτων τῶν συνιστόρων τοῦ δόλου ἡ ἵστο- 

ρία παρέστησεν ) ἀπήγγειλάν τινες ὡς ἐκ βασιλέως ἐπανέζευξε, 

μὴ ὑπὲρ τοῦ Δημητρίου φρονεῖν ̓" χαὶ ὅς παρέστη τῷ Δημη- 

τρίῳ, καὶ κατηγορεῖτο ὡς ρᾳδιουργεῖ ἡνα με χαὶ τοῦ λαοῦ 

ἀποπειρᾶται, καὶ πρὸς βασιλέα πέμπει μένε ις, χαὶ μυστηριώδεις 

Γ" διαμηνύεται " καὶ ἦν με τῇ ἐξετάσει ὁ Καμπανός. 

Ο' γοῦν Σπαρτηνὸς, συμμύστης ὦν τούτῳ τῶν πραττομένων, 

περὶ τῶν τοιούτων ἀκηκοὼς, τρέχει ἐκεῖσε μετὰ σπουδῆς, « καὶ 

τί, φησί, περὶ τοῦδε τοῦ ἀλιτηρίου κατηγοροῦσί τινες, δέσποτα; 

ὅς, εἰ ἐλεγχθείη, πολλῶν θανάτων χριθείη ἄν ἄξιος.» Καὶ ὁ 
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Δημήτριος { ἐθάρρει γὰρ τούτῳ ὡς πιστῷ) « προδότην τοῦτον 

Σπαρτηνέ, φασὶν εἶναι. » Ὁ δὲ παίει τὸν Καμπανὸν κατὰ τῆς 

σιαγόνος, χαὶ λαδόμενος τοῦτον τῆς γενειάδος « ἐγώ, φησὶν, 

εἰς τὸν ἐμὸν οἴχον ἀπαγαγὼν τοῦτον, δέσποτα, ἐτασμοῖς ἀναγ-, 

χάσω ἔκφορα ποιῆσαι τὰ χρύφα ραᾳδιουργούμενα. ν» Ταῦτα 

εἶπε, καὶ τὸν Καμπανὸν παραλαδὼν, εἰς τὴν οἰκίαν ἐθάδισε. Τὸν 

υὲν οὖν Καμπανὸν χλίνη εἶχε χαὶ ἀνόπαυσις" ὡς δέ τινες 

ἔφασαν, ἀσχὸν᾽ διαφυσήσας ὁ Σπαρτηνὸς χαὶ πληρώσας πνεύ- 

ματος, εἶτα δεσμεύσας ὡς ἄν χατέχοι τὸ πνεῦμα ἐντὸς, ἀπαιω- 

ρήσας ἔτυπτε ράθδοις, τάχα τὸν Καμπανὸν ἐτάζων ἀποκαλύψαι 

τὰ κρύφια. ᾿Επεὶ δὲ ἡ ἀρχοῦσα ὥρα παρῆλθεν ἡ τὸν ἄξιον ἐ- 

τασμὸν δεδυνημένη ποιήσασθαι, ὡς εἶχε ποδῶν ὃ Σπαρτηνὸς 

ἀφίχετο πρὸς τὸν δεσπότην, χαί φησι « δέσποτα, ὅρκῳ σὲ 

πιστώσω τὸ πρᾶγμα " μὰ τὸν σὸν καὶ ἡμῶν ἁπάντων Δημή- 

τρῖον, τὸν κηδεμόνα Θεσσαλονίχης ( οὗτος δὲ ὁ μείζων ὅρκος 

παρὰ Θεσσαλονιχεῦσι ), τοιοῦτός ἐστιν ὁ Καμπανὸς, ὁποῖός 

περ ὃ Σπαρτηνὸς, χαὶ οὕτω διάχειται περὶ σὲ χαθάπερ δὴ χαὶ 

ὃ Σπαρτηνὸς, ὃν ἀνθρώπων ἁπάντων πλέον σὲ φιλοῦντα ἐπέγνω- 

χας.» Οὕτως ὁ Σπαρτηνὸς τὴν μέλλουσαν φοραθῆναι (510) ρᾳ- 

διουργίαν οἰχονομικῶς διεσχέδασεν. 

Ὃ μὲν οὖν βασιλεὺς Ἰωάννης συνηθροικὼς τὸν στρατὸν, ἐξ 
δ νὴ θη 

ὀρθοῦ πρὸς τὴν Θεσσαλονίκην χωρεῖ" πολιορχῆσαι μὲν οὖν οὐκ 
3 

ἦν αὐτῷ, (οὐ γὰρ εἶχε τὰς δυνάμεις ἐπὶ τούτῳ ἀρχούσας ), 

πρεσθείαν δὲ ἐποίει καὶ ἐζήτει ἐξελθεῖν πρὸς αὐτὸν τὸν Δη- 

Ε 

υήτριον, χατὰ τοὺς ὄρχους, χαὶ ἀγορὰν ἔξω τῆς Θεσσαλονίκης 

ἂν ἔχοιεν ὠνεῖσθαι τὰ χρειώδη τὰ στρατεύματα. ποιῆσαι, ὡς 

Οἱ δὲ τοῖς ἐπιθούλοις συμιθούλοις χρώμενος, οὐδέν τι τούτων 

ποιῆσαι παρεχωρεῖτο. ᾿Ολίγων δὲ ἡμερῶν παρχδρχμουτῶν, ὀ- 

λίγου τινὸς στρχτεύματος πλησίον ἱσταμένου τῆς παρὰ τῇ θα- 

λάττῃ πύλης Μιχρᾶς τῆς καὶ ἐπονομαζομένης, διὰ τὸ μὴ ἀ- 

προόπτως ἐξελθεῖν τινας τῆς πόλεως καὶ λύμην ἐργάσασθαί τι- 
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σι τῶν ἐκ τοῦ στρατοῦ, βοὴ ἐξαίφνης ἐγένετο, ἤνοικται ἡ πό- 

λις (γρ. πύλη) παρά τινων τῶν ἐντὸς, χαὶ τῇ βοῇ συνείπετο ἡ 

παραφυλάττουσα φάλαγξ, χαὶ σύμπαν τὸ στράτευμα μετὰ τοῦ 

χρατοῦντος ἐφοίτα" χαὶ εὐθὺς εἶχε πάντας τοὺς τοῦ βασιλέως 

Θεσσαλονίχη ἐντός. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἔστη παρὰ τὴν πρὸς ἀνα- 

τολὰς βλέπουσαν πύλην τῆς πόλεως" καὶ ἡ τοῦ Δημητρίου ἀ- 

δελφὴ Εἰρήνη, ἡ τοῦ Βουλγάρων ᾿Ασὰν γαμετὴ, γονυπετοῦσα 

μὴ παθεῖν τὸν ἀδελφὸν αὐτῆς τῶν ὀφθαλμῶν στέρησιν, (ὁ δὲ 

Δημήτριος φθάνει εἰς τὴν ἀχρόπολιν ἀναθὰς), ἀσφάλειαν δὲ λα- 

βοῦσα ὡς οὐκ ἀπολέσει οὗτος τοὺς ὀφθαλμοὺς, τρέχει παρὰ 

τὸν ἀδελφὸν καὶ πρὸς τὸν βασιλέα τοῦτον ἤγαγεν. (Ἦν δὲ 

φέρων ὁ) Δημήτριος τὴν ἡλικίαν τοῦ μείρακος͵ μήπω χνοά- 

ζων τὸ γένειον, ὡραῖος τὸ εἶδος χαὶ τὴν φυήν. Τετίμηκε δὲ 

[ταύτην] ὁ βασιλεύς" ὡς γὰρ ἀπέόη αὕτη τοῦ ἵππου, καὶ ὁ 

βασιλεὺς τηνικαῦτα τοῦ οἰκείου ὀχήματος ἀποθὰς, πεζὸς ἵστα- 

τὸ [σὺν] αὐτῇ. 

Ἡ μὲν οὖν Θεσσαλονίχη οὕτως ὑπὸ Ρωμαίους ἐγένετο, τῶν 

ἐναντιοφρόνων ἐκ ταύτης ἜΚ πῸἉ ἜΒΕΙΣ: δὲ πάνυ ἡμέ- 

ρᾶς ἐν αὐτῇ προσχαρτερήσας ὁ βασιλεὺς, (ὁ γὰρ τοῦ χειμῶ- 

νος καιρὸς κατήπειγε, περὶ τὸν δεκέμόοριον ὦν), ἀφεὶς ἐν αὐ- 

“πῇ τὸν μέγαν δομέττικον ᾿Ανδρόνικον τὸν Παλαιολόγον, νικη- 

τὴς ἐπανέζευξεν εἰς τὴν Ἕω, θαυμαζόμενος ὑπὸ πάντων, οὐ 

τῶν οἰχείων μόνων, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἘΠΘΟΤΩΝ Καταλέλοιπε δὲ 

εἴς τε τοῦ Μελενίχου καὶ τῶν Σερρῶν χαὶ τῶν περὶ αὐτὰ φυ- 

λακὴν τὸν τοῦ μεγάλου δομεστίχου πρῶτον υἱὸν Μιχαὴλ, ἄλ- 

λον τε ἀλλαχοῦ ἐπαφῆχεν εἰς ἀσφάλειαν τῶν γωρῶν τε χαὶ 

πόλεων" ἐπάνω δὲ πάντων τὸν μέγαν δομέστικον, ἐγκελευσά- 

μενος ὑπείχειν αὐτῷ. 

Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς εἰς τὰ τῆς Ἕω μέρη διαπεράσας, διῆ- 

γε, καὶ τὸν Δημήτριον τὸν ΓΑγγελον ἐν τῷ φρουρίῳ τῶν Οὐα- 

λεντινιανῶν καθείρξας ἐτήρει. 
ὃ 
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7 ΑΥ ᾽ ͵, ᾽ ἷ Ὁ δὲ μέγας δομέστικος ὀλίγον ἐπιθιώσας χρόνον, χαὶ κα- 

“ ,ὔ “ - - ᾽, ᾽ χῶς διαπρέψας τῇ τῆς Θεσσαλονίχης ἐπιστασίᾳ, νοσήσας, χαὶ 
᾿Ὶ .Ξ ᾿ Ἄ Α τ ᾿] ,ὔ Α ν» τὴν τρίχα καρεὶς κατὰ μοναχοὺς, τελευτᾷ. ᾿Απεστάλη δὲ ἀν- 

τ᾿ αὐτοῦ ὁ Φιλῆς Θεόδωρος διέπειν τὰ τῆς ἀρχῆς. 

Ἢ μὲν οὖν Θεσσαλονίκη καὶ Βέρροια ὑπὸ τὸν βασιλέα ἐ- 
Α ψος τῷ » “Ὁ - 

τέλουν, τὰ δ᾽ ἐχεῖθεν καὶ πρὸς δυσμὰς ἀπὸ τοῦ Πλαταμῶνος 

ὁ δεσπότης κατεῖχε Μιχαὴλ, ἔτι τε Πελαγονίαν καὶ ᾿Αχρίδα 

καὶ Πρίλαπον, τοὺς δὲ Βοδηνοὺς, καὶ Σταρίδολα, Στροδόν τε 

χαὶ τὰ περὶ ταῦτα ὁ τοῦ Δημητρίου πατὴρ; θεῖος δὲ τοῦ Μι- 

χαὴλ, ὁ Θεόδωρος. 
«ε Α νι ᾿ - “Ὁ ,’ ;ὔ Ψ 

Ο μὲν οὖν βασιλεὺς τοῖς τοῦ Νυμφχίου παρχχειμάσας, ἔ- 

ξεισιν ἐκεῖθεν ἦρος φανέντος, καὶ δεῖν ἔγνωκε τοῖς πλησιάζου- 

σι τῇ Κωνσταντίνου ἄστεσι χαὶ παρὰ Λατίνων χατεχομένοις 
᾽ , Ὁ» τ “ - ι ᾿ “ ὩΣ δ ) ᾿Ὶ 
ἐπιθέσθαι, τῇ Ὑζουρουλῷ φημὶ χαὶ τῇ Βιζύῃ: ἑώρα γὰρ τὰ 

τούτων ἐν ἀπορίᾳ τυγχάνοντα. Τὸν γοῦν Ἑλλήσποντον δια- 

βὰς, προσθάλλει πρῶτον τῇ Τζουρουλῷ: ἦν δὲ ἐντὸς ἡ τοῦ 

βασιλέως γυναικαδέλφη Εὐδοκίχ, ἣν ὁ ᾿Ασὲλ Δεχάς εἰς γυναῖ- 

χα ἠγάγετο, θελήσει τοῦ βασιλέως καὶ τῆς βασιλίδος Εἰρήνης. 

Ο' μὲν οὖν ᾿Ασὲλ οὐκ ἐνέμεινε τῷ ἄστει, τὴν τοῦ βασιλέως 

ἐπεγνωχὼς ἔφοδον, εἴχσς δὲ τὴν γυναῖκα, φυλακὴν ἱκανὴν ἐ- 

πιστήσας" (ἔδοξε γὰρ αὐτῷ ὡς διὰ τὴν τῆς γυναικὸς ἀδελ- 

φὴν οὐκ ἂν πολιορκήσειε τοῦτο ὁ βασιλεύς). Ὁ δὲ τὰ πολλὰ 

τῶν τοιούτων παρορῶν, παρεχάθισέ τε τῷ ἄστει, καὶ ἑλεπόλεις 

ἔστησε, χαὶ δι᾽ ἡμερῶν οὐ πολλῶν ἐχειρώσατο, καὶ τὴν Εὐδο- 
Ἂ ᾽ ἣ Κ΄ ᾿ς “ “ ᾽ Α 

χίαν εἰς Κωνσταντινούπολιν ἐξαπέστειλεν, ἵππον ἕνα ἐπιδοὺς 

ἵν᾽ ἐποχῆται αὐτή τοὺς δὲ ἄλλους ὅσοι ἦσαν εἰς φυλαχὴν, πε- 

ζοὺς πάντας ἀπέλυσεν. πότε χαὶ ὃ βασιλεὺ; τοῖς ἐντὸς θε- 

λήσας περὶ τοῦ προσελθεῖν αὐτῷ διαλέξασθαι, καὶ πλησιάσας 
“ “- "᾽ » Ἢ Ϊ ε ἔκ 

τῷ τείχει, μιχροῦ ἂν ἐκινδύνευεν, εἰ μὴ θεὸς ὁ παμθόχσιλεὺς 
᾽ Α ΔΝ ,ὔ ς ᾿ Ω Α ᾽ ᾿ κ , 

αὐτὸν διεφύλαττεν . οἱ γὰρ ἐντὸς [ταλοῖ τὴν λεγομένην μαγ- 
ΩΡ » 

γανότζαγραν ἑτοιμάσαντες, βέλος χατ᾽ αὐτοῦ ἐπαφῆχαν, ὃ καὶ 



ΣΥΝΟΨΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ. 499 

πρὸ τῶν ποδῶν τοῦ ἵππου αὐτοῦ πέπτωχεν, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ὁ βα- 

σιλεὺς χαλεπήνας, ὀργῇ μεγάλῃ κατὰ τούτων ἠρέθιστο. ᾿Αλλ’ 

ὁ θεὸς χαὶ ταύτην διεσκέδασε, χλόνῳ συσσείσχς τὴν γῆν. 

᾿ς Τότε χαὶ τὴν Βιζύην ὑφ᾽ ἑαυτὸν ἐποιήσατο, στρατιὰν 

πέμψας. 

Κατὰ τοὺς χαιροὺς τούτους χαὶ τὸ τῆς Ρόδου ἄστυ ἑάλω 

ὑπὸ Γενουϊτῶν νυχτὸς ἐν χλοπῇ᾽ ὁ γὰρ Ἰωάννης ὁ Γαθαλᾶς 

ὁ τοῦ χαίσαρος Λέοντος ἀδελφὸς, ὁ καὶ μετὰ θάνατον τοῦ χαί- 

σαρος δεσπόζων τῆς νήσου ἀποδημῶν ἦν μετὰ τοῦ βασιλέως, 

κατὰ τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει [Λατίνων] ὡρμημένου, κἀν τοῖς 

μέρεσι τῆς Νικομηδείας διάγοντος. Εὐθὺς οὖν ὁ πιγκέρνης 

Γωάννης ὁ Κανταχουζηνὸς ἐκεῖ στέλλεται παρὰ τοῦ βασιλέως 

τὴν τῶν Θρᾳχησίων ἀνεζωσμένος τότε ἀρχὴν, καὶ διαπεραιοῦ- 
ται πρὸς τὴν νῆσον μετὰ μετρίων τινῶν ὁπλιτῶν, καὶ φθάνει 

κατασχεῖν τὰ ἐν αὐτῇ φρούρια, τήν τε Φιλέρημον καὶ τὴν 

Λίνδον ἐμάχετο δὲ καὶ τοῖς Γενουΐταις ὡς εἶχε δυνάμεως, 

οὐ κατέῤλαπτε δὲ αὐτοὺς, τροφῶν γὰρ ηὐπόρουν διχρχῶν. Ἐ- 

πισυνέθη δὲ χαὶ τοῦτο᾽ ὁ γὰρ τῆς ᾿Αχαΐας πρίγχκιψ καὶ Πε- 

λοποννήσου Βιλαρδουΐν εἰς τὴν Συρίαν διαπλωϊζόμινος, χαὶ ταῖς 

τριήρεσιν αὐτοῦ ἄγων ὁπλίτας ἱππεῖς, οὗς εἰς συμμαχίαν τῶν 

εἰς Συρίαν ἐπεφέρετο Φράγγων, ἐκ τούτων περὶ τοὺς ἑκατὸν 

χαταλέλοιπε παρ᾿ αὐτοῖς" τοῦτο τοὺς Ρωμαίους ὑποχωρῆσαι 

τῆς τοῦ ἄστεος πολιορκίας ἠνάγχασς, καὶ διάγειν εἰς τὴν Φι- 

)διλέρημον. Οἱ μὲν οὖν | χαταλελειμμένοι παρὰ τοῦ πρίγχιπος, 

τοὺς Γενουΐτας εἰς τὸ ἄστυ καταλιμπάνοντες πεζοὺ;, αὐτοὶ 

μεθ᾽ ἵππων ἐξήρχοντο, χαὶ τὴν χώραν πᾶσαν ἐλήϊζον, χαὶ τὰ 

χρειώδη ἑχυτοῖς περιεποιοῦντο" ὡς ἐκ τούτου τοῖς Ρωμαίοις 

σπάνιν γενέσθχι τῶν ἀναγκαίων. Ὁ δὲ βχσιλεὺς ᾿Ιωάννης τὸ 

Νύμφαιον χαταλαθὼν, καὶ στόλον χαταρτίσας ἀξιόμαχον ἐν τῇ 

Σμύρνῃ, καὶ ἱππαγωγοὺς ὡς μέχρι καὶ τῶν τριακοσίων ἵππων 

ἐπιφέρεσθαι, χαὶ εἰς στρατηγὸν ἀποταξας τὸν Κοντοστέφαν ον 
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Θεύδωρον τὸν πρωτοσεύαστὸν, καὶ ὅπως διαθήσῃ τὸν πόλεμον, 

σὴ οὔ τε καὶ ὅτε, ἐγγράφως αὐτῷ παραδοὺς, ἐξαπέστειλεν, ἐ- 

πευξάμενος αὐτῷ τε καὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ τὰ χρείττονα. Ὁ 

μὲν οὖν πρωτοσεθχοτὸς εἰς τὴν Ρόδον διαπεραιωθεὶς, κατὰ τὰς 

βασιλικὰς διατάξεις, τοὺς Λατίνους κατετροπώσατο᾽ ληϊζομέ- 

νοις γὰρ αὐτοῖς ἐντυχόντες οἱ τοῦ βασιλέως, σπάθης ἔργον 

πάντας πεποίηνται, τοῦ ἐπὶ τοῦ χεράσματος Ἰωάννου τοῦ 

Κανταχουζηνοῦ ἐπισχεψαμένου, μηδενὸς αὐτῶν φείσασθαι. Οἱ 

μὲν οὖν ἱππεῖς Φράγγοι οὕτως ἀπώλοντο" οἱ δὲ πεζοὶ Γενουΐ- 

ται οἱ τὸ ἄστυ κατέχοντες, καὶ οὗτοι μὴ ἐπὶ πλέον ἀντέχειν 

δυνάμενοι, εἰς συμθάτσεις συνῆλθον, χαὶ τὸ ἄστυ παραδόντες 

Ρωμαίοις, αὐτοὶ πρὸς τὸν βχαιλέα ἀφίκοντο, καὶ χατὰ τὰς 

συνθήχας τῆς βασιλικῆς εὐμενείας ἀπήλχυσαν. 

Ὃ δὲ βασιλεὺς χαὶ μετὰ τοῦ δεσπότου Μιχαὴλ συνθήκας 

τε πεποίηχε, καὶ τὸν υἱὸν ἐχείνου γαμόρὸν ἐπὶ τῇ θυγατρὶ 

τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Θεοδώρου Μαρίᾳ ἠγάγετο: καὶ ἡ ταύτου γα- 

μετὴ Θεοδώρα τὸν Νιχηφόρον λχθοῦσα μεθ᾽ ἑαυτῆς εἰς τὴν ἽἝω 

διαπεραιοῦται, καὶ τῷ βασιλεῖ, περὶ τὰ μέρη τῶν Πηγῶν διά- 

γοντι, ἐντυγχάνει, χαὶ τὴν τῶν παίδων μνηστείαν τελεῖ" καὶ 

πάλιν ἡ Θεοδώρα τὸν υἱὸν λαδοῦσα, οἴκαδε ὑπεχώρησεν. 

᾿Αλλὰ τὸ τῆς παροιμίας χἀπὶ τῷ Μιχαὴλ ἐπαληθεύειν ἐ- 

αἴνετο’ οὔτε γὰρ σκαυζὸν ξύλον ὀρθὸν. οὔτ᾽ Αἰθίοψ οἷδε λευ- φ γαρ ἰ ς θῦον, 
χαίνεσθαι. ᾿Αποστατεῖ γὰρ τοῦ βασιλέως, αυμϑούλῳ τῷ θείῳ 

Θεοδώρῳ χρησάυενος. Ὁ δὲ βασιλεὺς ταῦτα γνοὺς, καὶ τὴν συν- 

ὠμοσίχν τούτων μεμαθηχὼς, μετὰ τῶν ἄλλων ὅσοι τε χαθ᾽ ἕω 

χαὶ ὅσοι χατὰ μέρη τὰ Δυτικὰ τοῖς Ρωμαϊχοῖς ὁρίοις ἔγγιστα 

εἰρήνην ἄγων βαθεῖχν, βασιλικῶς παρχσχευασάμενας, χαὶ τὰς 

δυνάμεις συντάξας, χατὰ τούτων ὁρμᾷ, πολλοὺς μὲν ἄγων τοὺς 

στοατηγοὺς, τὸν δ᾽ ἐπὶ τῆς τραπέζης Νιχηφόρο ὃν Ταργαᾶ στι γοὺς, πὶ τῆς τραπέζης Νιχηφόρον τὰ αρχα- 
ἢ οἰ “« Ω δ “ Μ 

νειώτην τὰ τοῦ μεγάλου δομεστίκου διεχπληροῦντα, ἄριστον 

ἐν στρατηγίαις μετὰ πεῖραν καὶ εὔνουν αὐτῷ λογιζόμεναν. 



ΣΥΝΟΨΙΣ ΧΡΟΝΊΙΚΗ. 501 

Καταλαθὼν οὖν τὴν Θεσσαλονίχην, κἀχεῖθεν τὰς δυνάμεις 

ἀπάρας, ἐν τοῖς Βοδηνοῖς ἐστρατοπεδεύτατο. Ποοέφθχσε δὲ ὁ 

Αἴγγελος Θεόδωρος ἐξ αὐτῶν ἀποδοᾶναι, χαι εἰς τὸν δεσπότην 

Μιχαὴλ ἀπελθεῖν. Εἰς πολιορκίαν οὖν τῶν Βοδηνῶν ὁ βασι- 

λεὺς χαταφτὰς, ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ τό τε ἄστυ παρεστήσατο, 

χαὶ τὴν χώραν ὑπέταξε, καὶ ἑξῆς ἔν τινι τῇ τοῦ ᾿Οστροδοῦ λί- 

μινὴ ἐγγίζοντι τόπῳ, ἔπηξε τὰς σκηνὰς, καὶ στρατηγοὺς κατὰ 

τῶν τοῦ δεσπότου χώρων ἐξαποστέλλει τόν τε Στρατηγόπου- 

λον ᾿Αλέξιον, τὸν Παλαιολόγον Μιχαὴλ τὸν τοῦ μεγάλου δο- 

μεστίκου υἱὸν, χαὶ τὸν Μαχρηνὸν Ἰωάννην, καὶ τὸν Γουδέλην 

Τύραννον, καὶ ἑτέρους, ἵνα τε τὰ πέριξ ληΐζοιντο, χαὶ, εἰ 

στρατεύματι ἐντύχοιεν, εἰς μάχην χωρήσαιεν χατ᾽ αὐτοῦ, χαὶ 

ἄστη δὲ πορθήσαιεν, εἴ περ χαὶ τοῦτο γένοιτο αὐτοῖς εὐχερές. 

Καὶ οὗτοι μὲν οὕτως ἐποίουν. Ὁ δὲ βασιλεὺς προσεκαρτέρει 

τῷ τόπῳ, καὶ ἦν βαρυθυμῶν ὅτι μὴ ἄξιόν τι ἔφθασε διαπράξα- 

σθαι. Ἠγανάκτει δὲ καὶ τὸ στράτευμα, (χειμῶνος γὰρ ἦν ὁ και- 

ρὸς, καὶ τῶν χρειωδῶν ἐσπάνιζον), καὶ ὁ βασιλεὺς ἀπὸ Βερροίας 

ἡμιόνοις χαὶ χαμήλοις τὰ χρειώδη διαχομίζεσθαι διετάξατο. 

Καὶ ἐν τούτοις ἐπιφοιτᾷ τῷ βασιλεῖ πρόσουξ ἀπὸ Καττο- 

ῥίας ὁ Γλαδᾷς, χαὶ ὁ Πετραλίφας Θεόδωρος ὁ ἐπὲ θυγατρὶ γαμ- 

Βρὸς τοῦ Τορνίκη Δημητρίου, ὃς τὰ χοινὰ συνδιέπων ἦν τῷ 

βασιλεῖ ᾿Ιωάννῃ παρ᾽ αὐτοῦ πάνυ φιλούμενος χαὶ τιμώμενος, 

(ἀδελφὸν γὰρ αὐτὸν ἐν τοῖς γράμμασιν ἀπεχάλει). Ὁ μὲν οὖν 

Πετραλίφας, ἐπεὶ προσέλθοι τῷ βασιλεῖ, γυναικάδελφος ὧν τοῦ 

Μιχαὴλ, εὐθυμίας αὐτόν τε βασιλέα καὶ τὰ στρατεύματα ἔ- 

πλησεν. Εὐθὺς γὰρ ἡ Καστορία, καὶ ἡ περὶ αὐτὴν ἅπασα χώ- 

ρα, προσερρύη τῷ βασιλεῖ, χαὶ αἱ Διαθδόλεις δὲ, ἥ τε μιχρὰ 
Α καὶ μεγάλη, καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ ᾿Αλδάνου (1) Γουλάμος πρὸς τὰ 

(1) Περὶ τῶν ᾿Αλδανιτῶν (Σ. περ.) 
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μέρη τῆς Καστορίας διάγων μετὰ τοῦ ἐξ ᾿Αλθάνου στρατοῦ, 

σύζυγον ἔχων Εἰρήνην, θυγατέρα πρωτεξαδέλφης τῆς βασιλί- 

δος [, λόγοις χρηστοῖς χαὶ γράμμασιν ὑποσχέσεων τῶν ὑπὸ τοῦφ.] 

βασιλέως θελχθεὶς, πρόσεισι χαὶ οὗτος τῷ βασιλεῖ. Φιλοφρόνως 

οὖν πάντας ὁ βασιλεὺς δεξάμενος, πρεπόντως ἐφιλοτιμήσατο. 

Ὁ δὲ Μιχαὴλ ἑωραχὼς τὰ μὲν τοῦ βασιλέως αὐξάνοντα, 

τὰ δὲ αὐτοῦ ὑπορρέοντα, στέλλει πρέσθεις ἐς βασιλέα, τόν τε 

Ναυπάκτου μητροπολίτην, Ἰωάννην τὸν Ξηρὸν, τὸν ἐπ᾽ ἀδελ- 

φῇ γαμόρὸν αὐτοῦ τὸν Μαλιασηνὸν, καὶ τὸν Λαμπέτην, οἵ καὶ 

εἰς λόγους συνελθόντες τῷ βασιλεῖ, συμφωνίας ἐποίησαν, καὶ 

ἀπέλυσε πρὸς τὸν βασιλέχ ὁ Μιχαὴλ τὸν Πρίλαπον, καὶ τὸν 

βελεσὸν, καὶ τὸ ἐν τῷ ᾿Αλθάνῳ φρούριον τὰς Κρόας καὶ προέ- 

βησαν ἔγγραφοι ὅρκοι παρὰ τοῦ βασιλέως, χαὶ ἀπεστάλησαν 

πρέσθεις ὅ τε Φιλαδελφείας ὁ Φωχᾶς, χαὶ ὁ πριμικήριος τῆς 

αὐλῆς ᾿Ισχάχιος ὁ Δούκας, ὁ λεγόμενος Μούρτζουφλος, χαὶ ὁ 

Αἰ χροπολίτης Γεώργιος, καὶ ὁ Ὑαλέας Μιχαήλ. Οὗτοι μὲν οὖν 

ἀπελθόντες εὗρον τὸν Μιχαὴλ ἐν τῇ Λαρίσσῃ διάγοντα, χαὲ 

πληρώσαντες τὰς σπονδὰς, λαθόντες ἐκεῖθεν τὸν υἱὸν τοῦ Μι- 

χαὴλ Νικηφόρον, ὃν χαὶ δεσπότην ὁ βασιλεὺς τετίμηκε διὰ 

τὴν ἐγγονὴν αὐτοῦ, ἀλλὰ μὴν καὶ τὸν ΓΑγγελον Θεόδωρον δε- 

σμώτην, εἰς τὸν βασιλέα ἐπανῆλθον σχηνούμενον ἐν τοῖς Βο- 

δηνοῖς. 

Παραχειμάσας οὖν ἐκεῖσε, ἔαρος ὥρᾳ, ἐπεὶ χαὶ τὴν ἀνα- 

στάσιμον ἡμέραν τοῦ Πάσχα ἑώρτασε, τὰ στρατεύματα αὐτοῦ 

που διάγειν χαταλελοιπὼς, εἰς ἡγεμόνα αὐτῶν τάξας τὸν πρω- 

τοσθεστιάριον ᾿Αλέξιον τὸν Ῥαοὺλ, γαμόρὸν ἐπ’ ἀδελφόπαιδι ὄν- 

τα τοῦ βασιλέως, καὶ τὸν Παλαιολόγον Μιχαὴλ, αὐτὸς μετὰ 

μετρίου στρατοῦ εἰς θέαν τῶν ἐπιγεγενημένων τούτῳ ἀφίέκε- 

το χαὶ ἀπῆλθεν ἐς ᾿Αχρίδα, καὶ εἰς Διάθολιν, κἀκεῖθεν εἰς 

Καστορίαν. Καὶ τῇ τῆς ὀπώρας ὥρᾳ τῆς εἰς. Ἕω φερούσης ἐ- 

φήψατο. Παραμείψας γοῦν τὴν Θεσσαλονίκην, χαὶ τὴν Βισαλ- 
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τίχν διαδὰς, ἐς Φιλίππου ἐπήξατο τὴν σκηνήν κἀχεῖ τὸν Πα- 

λαιολόγον Μιχαὴλ εἰς δικαστήριον ἔστησεν ὑπὲρ ὧν εἶπε χατ᾽ 

αὐτοῦ ὁ ἐκ τοῦ Μελενίχου Μαγκλαδίτης Νικόλαος. 

Εἶχε δὲ τὰ τῆς κατηγορίας οὕτως " ὡς μαθὼν τὸν τοῦ Τορ- 

νίκη θάνατον ὁ Παλαιολόγος, ( ἦν δὲ ὁ Τορνίχης εἰς γυναῖκα 

ἔχων πρωτεξαδέλφην τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοῦ μεγάλου δομε- 

στίχου) ἐδυσφόρει καὶ σκυθρωπὸς ἐφαίνετο τοῖς αὐτῷ ἐντυγ- 

χάνουσιν: ἠρωτήχει γοῦν τῶν ἐκ Μελενίχου τις ἕτερον, ὅτου 

χάριν σχυθρωπάζει ὁ Κομνηνὸς Μιχαὴλ, ὁ δὲ ἔφη, ὅτι τέθνη- 

χεν ὁ Τορνίχης, προσγενὴς ὧν αὐτοῦ" ὁ δὲ, οὔ μοι δοκεῖ, φη- 

σὶν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ χρείττονι ἐχείνου τοῦτο συμθέθηκχε (τὸν βα- 

σιλέα δηλῶν), χαὶ εἰ τοῦτο, φεῦ ἡμῖν, ἐν γὰρ ταραχαῖς αὖ- 

θις γενήσονται τὰ ἡμέτερα, μόλις εἰς ἀταραξίαν ἐληλυθότα. 

Κἀκεῖνος ἔφησεν, ἀλλ᾽ ὦ φίλος, εἰ τοιοῦτόν τι συνέθη, οὐ χα- 

κῶς ἕξουσι τὰ ἡμέτερα ὁ γὰρ μέγας δομέστικος τῆς Θεσσα- 

λονίχης ἡγεμονεύει, χαὶ ὁ τούτου υἱὸς Μιχαὴλ τὴν τῶν ἡμε- 

τέρων χώρων ἔχει χηδεμονίαν" ὑπὸ τοιούτων γοῦν διχχυύερ- 

νώμενοι, οὐκ ἂν ἴδοιμεν κλύδωνα κοσμικὸν" ἄλλως τε καὶ ἡ τοῦ 

Καλλιμάνου ἀδελφὴ Θάμαρ, ἄζυξ οὖσα, συνέλθοι τῷ Κομνηνῷ, 
Α ϑ, “ “Ὁ 

χαὶ σπονδαὶ γενήσονται μέσον ἡμῶν τε καὶ τῶν Βουλγάρων. 

Ταῦτα ἐλαλήθη παρ᾽ ὧν καὶ ἐρρέθη, μηδὲν εἰδότος τοῦ Κο- 

ὑνηνοῦ" θάτερος δὲ τούτων ἀπελθὼν ἀνήγγειλε τῷ Μαγχλαοί- 

τῇ) ὁ δὲ τῷ βασιλεῖ ἀνήνεγκε. Κατασχεθέντων οὖν χαὶ ἀρμ- 

φοτέρων, ὁ μὲν χατηγόρει, ὁ δὲ ἀπελογεῖτο καὶ μέχρι θανά- 

του ἐνίστατο, μηδὲν εἰδέναι τῶν εἰρημένων τὸν Κομνηνὸν, ἀλ- 

λ᾽ αὐτοὺς πρὸς ἀλλήλους λέγειν ταῦτα ἐξ ἑαυτῶν. Πολλῶν οὖν 

γενομένων, καὶ μηδόλως εὑρισχομένου ἔχειν εἴδησιν ἐν τούτοις 

τὸν Κομνηνὸν Μιχαὴλ, τέλος ὁ βασιλεὺς στέλλει αὐτὸν πρὸς 

τὸν πατριάρχην Μανουὴλ, ἄνδρα εὐλαδοῦς βίου χαὶ πολιτείας 

σεμνῆς, εἰ καὶ γυναικὶ συνεζύγη, χαὶ γράφει ἐπιτιμίῳ ἀφορι- 

σμοῦ καθυποθαλεῖν τοῦτον χαὶ ὅρκοις ἐμπεδῶσαι μὴ ἄν ποτε 
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βουληθῆναι ἀπιστίαν χατὰ τοῦ βασιλέως μελετῆσαι, ἀλχὰ φυ- 

λάττειν χαθαρὰν αὐτοῦ τὴν πρὸς τὸν βασιλέα διάθεσιν. Οὗ 

χαὶ γενομένου, τῷ μὲν δοχεῖν ἠθωώθη, ἐν ὑποψίᾳ δὲ διὰ παν- 

τὸς ἦν. Εἶπε δὲ πρὸς τοῦτον ὁ βασιλεὺς, Αἴ, ἐλεεινὲ, οἵας δόξης 

ἐξέπεσες! (ἦν γὰρ γαμθρὸν αὐτὸν θέλων ποιῆσαι ἐπὶ τῇ τοῦ 

υἱοῦ αὐτοῦ θυγατρὶ Εἰρήνῃ .) Ζεύγνυσι δὲ αὐτῷ εἰς γυναῖχα 

τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τοῦ σεθαστοκράτορος Ἰσααχίου τὴν ἐγγό- 

νην, Θεοδώραν, ἣν μόνην ὁ πατὴρ αὐτῆς καταλελοιπὼς Ἰωάννης 

ἔτι ἐν μείραξιν ὦν, τὸ βιοῦν ἐξεπλήρωσε, χήραν ἀφεὶς τὴν γα- 

υετὴν Εὐδοκίαν, ἥτις θυγάτηρ τοῦ ᾿Αγγέλου Ἰωάννου, καὶ ἐν 

χηρείᾳ ἔζησε νέα οὖσα, ἀρετήν τε ἐφίλει, χαὶ θεῷ προσανεῖ- 

χε, καὶ ἐλεημοσύναις καὶ εὐποιΐαις πενήτων ἐσχόλαζε, χὰν 

τοῖς ἀγαθοῖς πᾶσι διέλαμπε, παρὰ πᾶσαν τὴν αὐτῆς βιοτήν. 

[ Ὁ μέντοι βασιλεὺς τὰ τῆς Βω μέρη κατειληφὼς, τοῦ ἐ-φ. 18 

νιαυτοῦ ἐχείνου παρῳχηχότος, ἀφίχετο περὶ τὴν Νίχαιαν πε- 

ρίπου τὸν φευρουάριον μῆνα, χαὶ ἡμέρας διέτριψεν ἐν αὐτῇ, 

τὴν ἀπὸ τῶν ᾿Ατάρων ἔχων πτοίαν, χαὶ ὅσα εἰς φυλακὴν αὐ- 

τῆς γχαὶ ἀσφάλειαν παντοίως διαπραττόμενος. Ἑσπέρας δὲ ἐπὶ 

τῆς χλίνης χαθήμενος, αἴφνης ἄφωνος γεγονὼς, ἔκειτο πρηνὴς 

χαὶ ἄναυδος τὸ καθόλου χεῖρες δὲ ἰατρῶν ὑπούργουν, καὶ ἀ- 

μυχὰς ἐν τοῖς ποσὶν ἐποίουν, χαὶ ἐφόλόιον͵ ἐν ταύταις ἐνέδα- 

λον, καὶ τἄλλα ἔπραττον ὅσα ἡ τέχνη ἐδίδασχεν. ᾿Αλλ ὁ βα- 

σιλεὺς ὅλην τε ταύτην τὴν νύκτα, χαὶ τὴν ἐποιοῦσαν ἡυέραν, 

χαὶ αὖθις τὴν ἑτέραν νύκτα ἀκίνητος ἔμεινεν. ᾿Αποπληξία γὰρ 

ὧν ἡ νόσος. Μόλις οὖν ἀνέπνευσε χαὶ εἰς ἑαυτὸν ἦλθεν, ἦλ- 

λοιωμένος δὲ ἦν τὸ χρῶμα. [Ἔσπευδεν οὖν χκαταλαθεῖν τὸ Νύμ.- 

φαιὸν πρὸ τῆς Βαϊοφόρου χυριαχῆς, καθ᾽ ἣν εἰώθει θριαμθεύειν 

ὁ βασιλεὺς, ὃ χαὶ κατὰ σχοπὸν ἐξετέλεσεν ἐκεῖ ἀφιχόμινος, 

χαὶ τὸ Πάσχα ἑώρτασε, χαὶ τοῖς τοῦ Νυμφαίου ἐπεχωρίαζε 
7 

μέρεσι, τῇ κατασχουσῃ γόσῳ κατὰ διχστήματα πιεζόμενος " 
ΠῚ 

“ 

ποτὲ μὲν γὰρ ἐν τῷ παλατίῳ διάγων, ἐπὶ κλίνης ἔπιπτεν ἄ- 
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φωνὸς, ποτὲ δὲ ἐφ᾽ ἵππου βαίνων, καὶ βαδίζων, ὑπὸ τῆς νό- 

σου ἐγίνετο χάτοχος, χαὶ οἱ συμπαρόντες πρὸ: ὥραν παρεφύ- 

λαττον, ὥστε μὴ γνωρίζεσθαι τοῖς πολλοῖς - ἐπὰν δὲ εἰς λο- 

.γισμὸν ἐπανῆχς, σχολῇ πρὸς τὰ βασίλεια ὑπέστρεφεν, ἐνίοτε 

καὶ ἐπὶ θρόνου ὑπὸ τῶν οἰχείων ἐν τοῖς ἀναχτόροις ἤγετο. Ὅ- 

σῳ δὲ ἡ νόσος ἐπηύξανε, τὸ τοῦ βασιλέως σῶμα χατέπιπτε" 

συνεχέστερον γὰρ ἤρξατο τούτῳ ἐγγίνεσθαι, καὶ τὸ δεινότε- 

ρον, ἀτροφία τοῦτον ἐπίεζεν. ᾿Επεὶ οὖν ἰχτρῶν ἀπέχαμε τέ- 

χνὴ, παραμυθίαν βουλόμενος μιχρὰν ἐφευρεῖν, ἠθέλησεν ἀπελ- 

θεῖν εἰς τὴν Σμύρνην, ὅπως τῇ ἐκεῖ ἁγίᾳ εἰκόνι τοῦ Χριστοῦ 

προσχυνήσῃ. ᾿Αφιχόμιενος οὖν καὶ παραχλήσεις τελέσας, οὐχ εὗ- 

ρὲ τοῦ πάθους ἀναχωχὴν, ἀλλ ἐν τοῖς Περικλύστροις τόποις 

σχηνούμενος (τόπος δὲ οὗτός ἐστιν ἐγγὺς Σμύρνης διὰ τὸ πολ- 

λοῖς ὕδασι περικλύζεσθαι οὕτως ὀνομαζόμενος), μείζονός τε καὶ 

χείρονος τοῦ πάθους ἐπήσθετο. ᾿Εκεῖθεν οὖν ἀπάρας πονήρως 

ἔχων τοῦ σώματος, χαταλαμθάνει τὸ Νύμφαιον, χαὶ ἐν μὲν 

τοῖς βασιλείοις οὐκ ἀπῆλθεν, ἐν δὲ τοῖς ἐγγύς που τῆς χώρας 

κήποις βασιλικοῖς τὰς σχηνὰς ἐνιδούσχτο, ἔνθα καὶ τὸ χρεὼν 

ἐλειτούργησε, τρίτῃ χκαλανδῶν νοεμορίων, ἑξήκοντα χαὶ δύο ἔ- 
τὴ βιώσας, ἐξ ὧν τριάκοντα πρὸς τοῖς τρισὶ βεδασίλευχς κα- 

λῶς τε χαὶ ἀγαθῶς. 

Πρᾷος γὰρ ἦν, πρὸς τὸ φιλάνθρωπον ἀεὶ ἐπινεύων, δωρεαῖς 

χρώμενος πρὸς πάντας, οἰχείους τε καὶ ἀλλοτρίους, καὶ πρὸς 

τούτους γε μάλιστα ὡς πρέσθεις ἀφιχομένους δαψιλεστέραν τὴν 

χεῖρα προέτεινεν, ἐλεημοσύνην ὡς οὐδείς τι: ἐπιμελόμενος, καὶ 

εὐποιΐαις χαίρων τῶν ἀπόρων καὶ ἐνδεῶν ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς, 

Καρτεριχὸς δὲ ἦν ἐν ταῖς μάχαις, καὶ ἐνεαρίζων εἰς τὴν τῶν 

ἐναντίων γῆν, καὶ τὴν θέρους ὥραν διχοιοάζων, ἔτι δὲ καὶ τὸ 

φθινόπωρον διανύων, ἐνίοτε καὶ παραχειμάζων, τὴν νιχῶσαν εἷ- 

χεν, ἐναποχαμνόντων τῶν ἐναντίων τῇ τοῦ βασιλέως ἐνστάσει 

τε καὶ ὑπομονῇ. 
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Ἐτεθνήκει μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς ᾿Ιωάννης, τῷ υἱῷ αὐτοῦ 

Θεοδώρῳ τὴν βασιλείαν καταλιπὼν, τριάκοντα χαὶ τρία ἔτη 

διανύοντι " τοσοῦτος γὰρ ὁ χρόνος αὐτῷ ὁπόσος ὁ τῆς πατρι- 

χῆς βασιλείας ἐτύγχανς, τῇ γὰρ πατρικῇ ἀναορήσει ἡ τούτου 

συνέδραμε γέννησις. 

Οὗτος ὁ ἀοίδιμος βασιλεὺς τοῖς τὸ πρωτεῖον ἐσχηχόσιν ἐν 

τοῖς χρηστοῖς τῶν πρὸ αὐτοῦ βασιλέων ἀνθαμιλλώμενος, καὶ 

τὸ δευτερεῖον ἔν τισιν ὡς τὸν χρόνον δεύτερος δοχῶν ἔχειν, εἰ 

χαὶ τοῖς πλείοσιν ἐξισούμενος ἀναφανήσεται, τῇ τῇ περὶ τὰ θεῖα 

εὐλαθείᾳ, καὶ τῇ περὶ τοὺς ὑπηχόους κηδεμονίᾳ, τὸ πρωτεῖον 

ἀσύγκριτον ἀπηνέγκατο᾽ τοὺς γὰρ τοῦ τῶν μοναστῶν τάγμα- 

τος οὐ τοὺς διαφέροντας χαὶ ὅσοι διαφανεῖς ἐξ ἀρετῆς, πολ- 

λῆς τῆς αἰδοῦς ἠξίου, καὶ τούτοις ὡς ἀνθρώποις θεοῦ προσε- 

φέρετο, ἀλλὰ καὶ πᾶσιν ἁπλῶς ὅσοι τὸ σχῆμα χαὶ τὴν πέρι- 

βολὴν ἐνεδέδυντο κατὰ μοναχοὺς [, τοῖς ἀρχιερεῦσι δὲ καὶφ.1 36" 

ἱξρωμένοις μιχροῦ χχὶ ὡς τῷ θεῷ συγγινόμενος ὁμιλῶν αὐ- 

τοῖς διετίθετο, καὶ ἐνθουσιῶν καθεωρᾶτο, ὡς πρὸς θεὸν μεσί- 

ταις, ὅπερ καὶ ἦν, ἐντυγχάνων, καὶ δι αὐτῶν ὃν οὐχ ἑώραχε 

καθορῶν. Τίς δ᾽ ἂν ἀριθμήσαιτο ὅσα τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν προνοού- 

μενος καθ᾽ ἑκάστην πόλιν, οὐχ ὅσαι μέγισται καὶ περιφανεῖς, 

ἀλλ ἤδη χαὶ ὅσαι τῇ σμικρότητι χαὶ ἀφανείᾳ μὴ πόλεις ἀλ- 

λὰ φρούριχ εἰχότως χατονομάζονται, ὅσαι τε ἀνὰ τὴν Ἕω καὶ φβουρια κὸ ἡραρς ΠΕ; ᾽ ἜΡΜΟ “ 

τὴν Δυσμιχκὴν χώραν, πρὸς σύστασιν αὐτῶν χαὶ ἀσφάλειαν διε- 

πράξατο χτίσμασι χατοχυρώσας, ὡς πύργον ἐπὶ πύργῳ ἑδρά- 

σαι͵ καὶ στεφάνην ἐπὶ στεφάνη, καὶ ἐπὶ περιδόλῳ ἀνεγεῖραι 

περίθολον, ἔτι τε ὅπλα ἀποθέσθαι παντοῖχ, καὶ τόξα, καὶ βέ- 

λη, καὶ θυρεούς τε χαὶ θώρακας, ὄργανά τε πετροθόλα καὶ ἄλ- 

λα μηχανήματα ὅσχ πρὸς ἄμυναν ἐπερχομένων ἐχθρῶν ; κατὰ 

δὲ τὰς μεγάλας τῶν πόλεων χαὶ ἄνθρωποι ἦσαν τεχνῖται τῶν 

διαφύρων ὅπλων ἐπὶ μισθῷ, τόσα μὲν τόξα, τόσα. δὲ βέλη, καὲ 

ἄλλα ὅσα κατ᾽ ἔτος ἐργαζόμενοι ὅπλα, καὶ εἰς δημοσίους οὔ- 
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χοὺυς ἀποτιθέντες χαὶ ἀριθμὸν ὑπερόαίνοντα, ἵν᾿ ὅτς τούτων 

χρείχ ἀνενδεῶς οἱ ἀμυνόμινοι ἔχοιεν ; τὸ δὲ χαὶ χωρίχ ἀνα- 

θεῖναι ὡς ἂν τοὺς ἐχεῖθεν καρποὺς εἰσχομίζεσθαι καὶ εἰς σιτο- 

᾿ βολῶνας, εἰτοῦν ὡρεῖα, ἐνθησαυρίζεσθαι εἰς χιλιάδας καὶ μυ- 

᾿ριάδας μεδίμνων ἀοιθμουμένους οὐ χριθῆς μόνον καὶ σίτου, ἀλ- 

λὰ χαὶ τῶν ἄλλων σπορίμων καὶ τῶν χρειωδῶν ἄλλως ἐν ἀ- 

φορίας χαὶ ἐνδείας χαιρῷ φυλαττόμενα, καὶ τοῖς μὴ ἔχουσι 

τὸ ἐνδέον ἀναπληροῦντα βασιλικῇ πλουσίᾳ χειρὶ, τίνος ἔργον 

ἄλλου, ἢ τοῦ αὐτοχράτορος τούτου κατόρθωμα; ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἦν 

ὁρᾷν οἴκους ὅλους πεπληρωμένους κατὰ τὸ εἰρημένον, ἀπὸ σί- 

του, οἴνου τε χαὶ ἐλαίου, καὶ τῶν ἄλλων ἐκ γῆς χρειωδῶν, 

ἀλλὰ χαὶ τοὺς τῶν πόλεων πύργους σίτῳ χαὶ χριθῇ χαὶ χέγ- 

χρου σπέρματι βρίθοντας. Ἐν δὲ τῇ κατὰ Λυδίαν Μαγνησίᾳ, 

ὅπου χαὶ τὰ πλείω τῶν χρημάτων ἀπέθετο, τί τίς ἂν ἐζή- 

τῆσὲν ἀφ᾽ ὧν ἄνθρωποι χρήζομεν, καὶ οὐχ εὑρὼν, ἐκληρώσατο 

τὴν ἀπόλαυσιν, οὐ τῶν ἐν τοῖς ἡμετέροις τόποις εὑρισχομέ- 

νων, ἀλλὰ καὶ ὅσα ἐνιαχοῦ τῆς οἰκουμένης, κατ᾽ Αἴγυπτόν φη- 

μι, καὶ Ἰννδίαν καὶ ἀλλαχοῦ; 

᾿Αλλὰ καὶ βιθλιοθήχας κατὰ πόλεις συνήθροισεν ἐχ βίόλων 

πασῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν. 

᾿Απογραφὴν δὲ καὶ ἐξίσωσιν ἐν ταῖς χώραις ἅπαξ Ὑγενέ- 
Ἃ ᾽ 

σθαι προστάξας παρ᾽ ἀνθρώπων φοδεῖσθαι τὸν θεὸν ἐπεγνωσμέ- 

νων αὐτῷ, ἀφ᾽ οὗ χαὶ τῆς τῶν ἐναντίων χειρὸς αὐτὰς ἠλευθέ- 

ρῶσε, παρ᾽ ὅλην αὐτοῦ τὴν ζωὴν ταύτην ἔστερξε. Κἀκ τού- 

του τοῖς τε ὑποτελέσιν ἐπεγένετο πᾶσι πλουτῆσαι, καὶ οἱ τῶν 

στρατιωτιχῶν χαταλόγων χαὶ τῶν μεγιστάνων τὸ σύστημα πολ- 

λαπλασίους τὰς ἐκ τῶν προνοιῶν χαὶ τῶν χτημάτων εἶχον εἰσ- 

ὀδους, καὶ τὰ εἰς διατροφὰς χεχορηγημένα τούτοις πληθύνοντα. 

᾿ππων δ᾽ ἀγέλας χαὶ βοῶν καὶ προσάτων τοσαύτας ἐχτήσατο 

χαὶ χαμήλων, ὡς μικροῦ καὶ στενὴν τὴν γῆν ἀπελέγχεσθαι ἐ- 

πὶ ταῖς τούτων νομαῖς. Θησαυρούς τε συνῆξε μεγίστους καὶ 
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πολλοὺς, καὶ δωρείας χρημάτων ἐπισυνήγαγε πολλοὺς ἐπὶ πολ» 

λῶν τούτους θησαυρίσας χαὶ ἀποθέμενος " χαὶ δόξαν ἡγεῖτο χαὶ 

μέγα καύχημα ἐλογίζετο τὸ τοὺς ὑπηκόους πλουτοῦντας ἔχειν 

καὶ εὐθηνοῦντας ἐν ἅπασιν. Ἔνθεν τοι καὶ πανταχοῦ τῆς Ρω- 
μαϊκῆς ἐπικρατείας ἔρις ἦν πᾶσιν, ὅστις ἂν ἐκ πόρων ἀχατα- 

χρίτων χαὶ ἀμέμπτων πλείονα κτήσαιτο χτήματα καὶ βοσχή- 

ματα. Εἴ τις εἶδε τὰς ἐχείνου σχηνὰς καὶ τῶν ὑπ᾽ αὐτὸν ὅτε 

καὶ ὁδὸν ἐποιεῖτό τινα ἐχστρατεύων καὶ διερχόμενος, χαὶ τὰ 

ἱπποστάσια, ὅπως μὲν μέγιστα, ὅπως δὲ χαὶ πολλοὺς ἁμιλλη- 

τηρίους ἔτρεφον ἵππους, καὶ πρὸς τὴν τῶν βρωτῶν καὶ ποτῶν 

ἀφθονίαν ἐπέόλεψεν, οὐκ οἶδά τις ἂν οὗτος ἐτύγχανεν, ὃς μὴ 
θάμόει συνεσχέθη, εἰ καὶ πολλὰ ἐθεάσατο βασιλέων στρατό- 

πεδα, χαὶ τοῦτο μέγιστον καὶ ἀπαράμιλλον ἰδεῖν διεδεθαιώσατο, 
Ποία πόλις καὶ χώρα, καὶ δῆμός τις τῶν ἐχείνου εὐεργε- 

σιῶν οὐχ ηὐμοίρησε χαὶ κοινῇ καὶ καθέκαστον; Νεὼς δὲ | θεῖος. 128, 

ἀπὸ τῶν μιχρῶν ἕως χαὶ τῶν μεγάλων, χαὶ αὐτῶν δὲ τῶν σε- (9) 

μνείων καὶ τῶν μονῶν ἔστιν ὅστις ἄμοιρος τῶν αὐτοῦ φιλο- 

τιμιῶν; Ἦν γὰρ ἁπάντων ὡς οἰκονόμος χοινὸς προμηθούμιενος, 

οὐ μόνων τῶν ὑπὸ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ, ἀλλὰ χαὶ τῶν ὑπ᾽ ἄλ- 

λους ταττομένων. Συμμαρτυρεῖ μοι τῷ λόγῳ ἥ τε τοῦ Σινᾶ 

σεθασμία μονὴ, καὶ ὅσχι χατὰ τὴν Σιὼν, καὶ αὐτὰ δὲ τὰ πα- 

τριαρχεῖα, τό τε τῆς μητρὸς τῶν ἐκχλησιῶν Ἱερουσαλὴμ, καὶ 

τῆς ᾿Αλεξανδρείας, χαὶ μέντοι καὶ τὸ τῆς ᾿Αντιόχου, καὶ μο- 

ναὶ, ἃς διὰ τὸ πλῆθος κατ᾽ ὄνομα λέγειν ἐῶ. ᾿Αλλὰ χαὶ ἐν 

τῇ Κωνσταντινουπόλει, τῶν τότε αὐτῆς ἀρχόντων Ἰταλῶν πολ- 

λὰς τῶν ἐν αὐτῇ ἐκκλησιῶν βουλευσαμένων χαταστρέψαχι πρὸς 

(1) Τὸ φύλλον 121 ἀπεχόπη, περιέχον τοῦ χτήτορος Παναρέτου 
ἐξήγησιν, καὶ ὡς σημειοῖ ὃ μετ᾽ αὐτὸν χτήτωρ οὐ λείπει τι, ἣ γὰρ 
συνέχεια. ἐν τῷ μεθεπομένῳ φύλλῳ μετὰ τὴν Παναρέτου « ἐξήγησιν 

χατὰ ψευδοῦς ἱστορίας. ᾿ 
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θεραπείαν τῆς ἐνούσης ἐνδείας αὐτοῖς, αὐτὸς χρήμασιν ἐξωνη- 

σάμενος, σώους διαμένειν περιεποιήσατο, ἡ τῶν Βλαχερνῶν αὖ- 

ται, ἡ τῶν Ῥουφινιχνῶν, χαὶ ἡ ἐν τῷ ᾿Ανάπλῳ τοῦ Ταξιόρ- 

χου τῶν ἄνω δυνάμεων. Τὸν δὲ τῶν θεοχηρύχων ᾿Αποστόλων 
ναὸν ἁγιώτατον ὑπὸ σεισμοῦ χινδυνεύσαντα, βασιλιχῶς ἐπεσχέ- 

ψατο, χαὶ χρήμασιν ἱχανοῖς ἀνακχτισθῆναι πεποίηχε. Ἐπὶ τού“ 

τοῖς καὶ αἱ ἐν τῷ ἴΑλθωνι, ὃ χαὶ ἽΛγιον Ὅρος λέγεται, θεῖαι 

υοναὶ, χαὶ ὅσαι χατὰ τὴν Θεσσαλονίκην, καὶ αὐτὴν δὲ τὴν 

Αἰ ττιχῆν, καὶ ἄλλαι ἃς χαὶ ἀριθμεῖσθαι οὔχουν ἔμοιγε ράδιον, 

τὴν αὐτοῦ πλουτοδότιν χεῖρα συναντιλαμδανομένην ἐγνώρισαν, 

εἰς σύστασιν χαὶ βοήθειαν. 

Τοιοῦτος ἦν ὁ βασιλεὺς ᾿Ιωάννης, τῶν δεομένων χοινὸς ἀν- 

τιλήπτωρ, καὶ οὕτω τὴν βασιλείαν θεαρέστως διῴχησεν. 

Οὕτω μὲν ὁ βασιλεὺς Θεόδωρος τῶν βασιλείων ἐπελάθδε- 

τὸ σχήπτρων" τὴν νενομισμένην οὖν ὁσίαν μεγαλοπρεπῶς ἀ- 

ποδοὺς τῷ βασιλεῖ καὶ πατρὶ, καὶ ἐν τῇ παῤ ἐχείνου νεουρ- 

γηθείσῃ τῶν Σωτάνδρων ἐνσοριάσας πολυόλόῳ μονῇ, καὶ χα- 

θεσθεὶς ἐπ᾿ ἀσπίδος ὡς ἔθος, καὶ ὑπὸ πάντων φημισθεὶς αὐτο- 

χράτωρ, τοῦ Νυμφαίου ἀπάρας, ἐπὶ τὴν Φιλαδέλφου ἀφίκετο. 

Ἐ χεῖσε οὖν διακαρτερήσας μιχρὸν ὅσον πρεσύείαν στεῖλαι πρὸς 

τὸν σουλτάνον, πρὸς τὴν προχαθημένην τῶν Βιθυνῶν Νίκαιαν 

ἐχώρησεν. 

ἐπεὶ δὲ τοῦ πατριαρχοῦντος ἡ ἐχχλησία ἐχήρευεν, (ἔφθα- 

σἕ γὰρ ὁ πατριάρχης Μανουὴλ μιχρόν τι προτελευτῆσαι τοῦ 

βασιλέως ᾿Ιωάννου), ἔδει δὲ πρῶτον προσληθῆναι πατριάρχην, 

ἵν᾽ ἐπὶ τῷ βασιλεῖ τὴν στεφηφορίαν ἐν τῷ ἱερῷ τελεσιουργή- 

σῇ τεμένει, ἐζητεῖτο μὲν ὁ τοῦ θρόνου ἄξιος, ἡ δέ τινων δό- 

ξα, τοῦ βασιλέως καὶ μάλιστα, ἐπὶ τῷ Βλεμμύδῃ ἐτύγχανε 

Νικηφόρῳ. Ἦν δ᾽ οὗτος μέγας ἐπὶ σοφίᾳ, φιλόσοφος χαὶ ὧν 

χαὶ ὀνομαζόμενος, καὶ τοῦ βασιλέως ἐπὶ φιλοσοφίᾳ διδάσχα- 

λος οἱ πλείους δὲ πρὸς τὴν ἐκλογὴν ἀπηρέσχοντο, καὶ ἐπὶ 
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νᾶλλον ὁ τῶν ἀρχιερέων σύλλογος. ᾿Ηδημόνει οὖν ὁ βασιλεὺς, 

οἷα τῶν πάντων μὴ συμφωνούντων ἐπί τινι, ἀλλὰ τῶν μὲν, 

τόνδε, τῶν δὲ, ἕτερον προχρινόντων, καὶ ἀλλήλοις βουλευομέ- 

νων ἀντίφωνα " διὸ καὶ ἔφησε πρὸς αὐτοὺς, « εἰ μὲν ἦν ἡμῖν 

κλήρους βαλεῖν, τάχ᾽ ἂν οὕτω τὸ τῷ θεῷ ἀρεστὸν διεχρίνομεν " 

ἐπεὶ δὲ τοῦτο οὐχ ἔνεστιν, ὅπερ ἔξεστι μετὰ πίστεως καὶ τῆς 

εἰς θεὸν ἐλπίδος ποιῆσαι ἡμᾶς χρή. ᾿Ανοίξωμεν τοιγαροῦν εὐ- 

λαθῶς τὴν τῶν ἁγίων Εὐαγγελίων βίόλον ἐφ᾽ ἑκάστου τῶν λε- 

γομένων τούτων ἀνδρῶν, καὶ ὅσπερ ἂν ἡμῖν ἐκεῖθεν ἐκκαλυ- 

φθείη, ἔστω οὗτος ὡς θεοπρόδλητος. » ἜἜδοξε τοῦτο τοῖς πᾶσι 

καὶ μετὰ τῆς πρὸς θεὸν δεήσεως ἐν συντετριμμένῃ καρδίᾳ ἐ- 

γίνετο τὸ δόξαν χαλόν. ᾿Ανεῴγνυτο τοίνυν ἡ θεία βίόλος ἐπ᾽ 

ὀνόματι τοῦ φιλοσόφου βΒλεμμίδου, ἀλλ᾽ ἦν ἄγραφος διόλου ὁ 

χάρτης καὶ διὰ τοῦτο οὗτος ἠμέλητο. Γέγονε καὶ εἰς τὸν ἕ- 

τερον τὸ αὐτὸ (ὁ τῆς ᾿Εφέσου δὲ ἦν ἀρχιερατιχῶς προῖστά- 

ὑξνος Νικηφόρος), χαὶ εὕρηται, οὐ τελεσφοροῦσιν, ὄπισθεν 

προσχειμένου εἰς τὴν τοῦ λόγου συνέπειχν τοῦ, συμπνίγον- 

ται, μετὰ καὶ τοῦ συνδέσμου τοῦ, καί. ᾿Ανεῴχθη τοίνυν κά- 

πὶ τῷ τρίτῳ, (παρεώραται γὰρ ἐχ τῶν γραφομένων χαὶ ὁ δεύ- 

τερος, ὥσπερ ὁ πρῶτος διὰ τὸ ἄγραφον ὡς εἴρηται), ἐπεὶ δὲ 

ἀνέῳχται, ὄνον καὶ τὸν πῶλον ἐνέτυχον ἔχουσαν τὴν Γρα- 

φὴν, χαὶ ἀπεδοχιμάσθη χαὶ οὗτος, (ὁ τῆς τῶν Σωσάνδρων δὲ 

μονῆς καθηγούμενος ἐτύγχανεν ᾿Ιωχννίχκιος ὁ Κυδώνης), θλίψις 

ἐπὶ τούτοις εἷλε πάντας χαὶ συνοχὴ, καὶ αὐτὸν δὲ τὸν βχσι- 

λέα Θεόδωρον, ὅς χαὶ πρὸς τοὺς παρόντας εἰρήχει « τὶς ἐξ 

ὑμῶν γινώσχει ἕτερον, [ εἰπάτω τοῦτον ἡμῖν.» φ.128 

Καί τις ἔφη περὶ τοῦ Αὐτωρειανοῦ ᾿Αρσενίου. Τότε ζητοῦ- 

σι χαὶ περὶ τούτου ἀπὸ τῆς βίολου μαθεῖν τὸ δοκοῦν τῷ θεῷ, 

μετὰ συντριθῆς μείζονος τὴ χαρδίας χαὶ θείας τῆς ἐπικλήσεως" 

ἀνοίξαντες οὖν τὴν τῶν Εὐαγγελίων χαὶ πάλιν βίόλον, εὑρί- 
να, ὧδ ᾽ δον ὦ δὰ 

σχουσιν « αὐτὸς χαὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ », ἐφ᾽ ᾧ χαὶ πάντες 
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ἐδόξασαν τὸν θεὸν, καὶ μηδὲ ἰδόντες, αὐτοῦ ἐξεχρέμαντο, καὶ 

ὡς ἐκ θεοῦ ποιμένα χαὶ διδάσχαλον κατωνόμαζον. Ἦν δὲ 

οὗτος πατρὸς μὲν ᾿Αλεξίου τοῦ Αὐτωρειανοῦ, ὅς χαὶ χριτὴς ἦν 

“τοῦ βήλου χαὶ θεῖος διχαστὴς πρὸ τοῦ ἁλῶναι παῤ ᾿Ιταλῶν 

τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων, ἡ δέ γε μήτηρ αὐτῷ ἐκ τοῦ τῶν 

Καματηρῶν γένους χατήγετο, Γεώργιος δὲ εἶχεν ὄνομα, χαὶ μο- 

ναχὸς ἀποχαρεὶς ἔτι σωζομένης τῆς ἐν τῇ Ὀξείᾳ μονῆς, Γεννά- 

διὸος μετωνόμασται, διὰ δὲ τὸν πατέρα ᾿Αρσένιον ἐξ ᾿Αλεξίου 

ὅτε τὰ μοναχιχὰ ἐνεδύσατο ἐπικληθέντα, ἄνδρα θεοῦ δοῦλον 

καὶ τοῖς πᾶσιν ἐπέραστον, ᾿Αρσένιος ὠνομάζετο, ὅ καὶ ἐπεχρά- 

τὴσε τούτῳ εἰς ὄνομα. ἐχρημάτισε δὲ χαὶ τῆς Ὀξείας ἡγού- 

μενος, καὶ ἐπὶ τοῦ Οασιλέως Ἰωάννου τοῦ Δούχα πρέσθις 

ἐξελέγη πρὸς τὸν Πάπαν σταλῆναι μετὰ τῶν ἀρχιερέων, τοῦ 

τότε Κυζίχου χαὶ τοῦ Σάρδεων τὰ πάντα δὲ παριδὼν, τῷ 

ἐν τῇ τῆς ᾿Απολλωνιάδος λίμνῃ σεμνείῳ ἑχυτὸν χαθεῖρξε, θεῷ 

ν χαὶ γινώσχεσθαι προελόμενος, καὶ ξένια παρασχὼν 

ὡς ἄν ἐχφυγεῖν δυνηθείη τὸ τῆς Ὀξείας προΐστασθαι" ὅτε χαὶ 

ὁ πατριάρχης Μανουὴλ, ἐπεὶ μὴ ἐπείθετο τὴν τῆς Ὀξείας 
-- 

ἐπιχρατεῖν, οὕτως εἴρηκε πρὸς αὐτὸν, « πατριαρχεῖον ζητεῖς», 

ἜἝἜ 
Ω.- - Ἔ στ 

᾽ ΞΕ) 

ἐντρέψαι τοῦτον βουλόμενος τοῦ κατὰ σκοπόν. 

Τοῦτον μαθὼν ὁ βχσοιλεὺς ἔν τινι τῶν χατὰ τὴν ᾿Απολλω- 

νιάδα λίμνην νησιδίων διάγειν, γραμμάτων ἔχοντα εἴδησιν 

( ἐφήψατο χαὶ γὰρ τῆς γραμματικῆς παιδείας, χαὶ τῶν ἐγλυ- 

χλίων μαθημάτων ἐν πείρᾳ γέγονεν ὅσον ἅ ἀναγινώσχει γινώ- 

σχεῖν, χαὶ μὴ χλονεῖσθαι τοῖς περὶ ταῦτα κομψοῖς ), ἐκ νεό- 

τῆτος τὸν ζυγὸν τοῦ μονήρους βίου ἀράμενον καὶ μαρτυρού- 

ἥενον ὑπὲρ πολλοὺς χαὶ τῶν δοκούντων προχόπτειν ἐν ἀρεταῖς, 

ὡς εἶχε τάχους στέλλει τοὺς αὐτὸν ἄξοντας. Καὶ ὅς ἀφίκετο. 

Ε᾽πεὶ δὲ τὴν ἀπὸ τῆς Νικαίας ὁ βασιλεὺς ἔξοδον ἔσπευδε, τῇ 

τῶν ἀρχιερέων ὁμηγύρει χοινωσάμενος, καὶ συμφωνοῦντας εὑ- 

ρὼν, διὰ τάχους χειροτονῆσαι προστάττει πατριάρχην αὐτὸν, 

φι 
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οἵ χαὶ οὑτωσὶ διεπράξαντο, ἐν μιᾷ ἑόδομάδι διάκονον καὶ 
ἱερέα καὶ πατριάρχην αὐτὸν ἐχτελέσαντες. 

Τότε καὶ τὸν τοῦ χριστομάρτυρος ἤρξατο Τρύφωνος χτίσαι 

ναὸν, καὶ εἰς ὅ νῦν ὁρᾶται κάλλος χαὶ μέγεθος ἤγαγε, καὶ 

σχολεῖα γραμματικῶν καὶ ρητόρων ἔταξεν ἐν αὐτῷ, διδασκά- 

λους ἐπιστήσας, χαὶ μαθητὰς ἀποτάξας, ἐκ βασιλικῶν θησαυρῶν 

τὰ σιτηρέσια τούτους ἔχειν διορισάμενος φιλοτίμως. Ἦν δὲ ὁ 

τοῦ μάρτυρος Τρύφωνος ναὸς πρότερον ἐκ χωματίνων πλίνθων 

ἐσεσχευασμένος, καὶ κάτω που τῆς γῆς κείμενος ὑπόγεως, ὡς 

ἐλλιμνάζειν ἐν τῷ ἐδάφει τούτου χαὶ ὕδωρ, καὶ διὰ τοῦτο 

ἀποτρέπεσθαι τοὺς πολλοὺς χαὶ τὴν ἐς αὐτὸν εἴσοδον. 

Ἡ δὲ τοῦ τάχιον τῆς Νικαίας τὸν βασιλέα ἐξελθεῖν αἰτία 

ἦν αὕτη. Ὁ Βούλγαρος Μιχαὴλ, ὅς χαὶ γυναικάδελφος τοῦ 

βασιλέως Θεοδώρου ἐτύγχανε, τῷ ᾿Ασὰν γεννηθεὶς ἐκ τῆς τοῦ 

᾿Αγγέλου θυγατρὸς Θεοδώρου, τὸν τοῦ βασιλέως ᾿Ιωάννου ἐνω- 

τισάμενος θάνατον, ἐπεὶ τὰ Δυτικὰ μέρη ἄνευ στρατευμάτων 

εἶδε Ῥωμαϊκῶν τυγχάνοντα, βουληθεὶς ἀνακαλέσασθαι ὅσα πρὸς 

τοῦ βασιλέως Ἰωάννου ἀφύήρηται τῆς Βουλγάρων ἀρχῆς, τὸν 

χαιρὸν ἐπιτήδειον κατιδὼν, ἔξεισι τοῦ Αἵμου, καὶ τὸν Εὖρον 

διαπεράσας, ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ πολλὴν χώραν ὑφ᾽ ἑαυτὸν ἐποιή- 

σατο, πολλά τε ἄστη τῶν Ρωμαίων ἀπέσπασε. Βούλγαροι γὰρ 

οἱ τούτων ὄντες οἰκήτορες, ρᾳδίως τοῖς ὁμοφύλοις προσέτρεχον, 

τοὺς ἀλλογλώσσους Ῥωμαίους ἀποσειόμενοι" οἱ δὲ εἰς φρουρὰν 

τῶν ἄστεων ἀπολελειμμένοι μόνοι οὐχ ἦσαν ἱκανοὶ ταῦτα τὴ- 

θεῖν᾽ διὸ χαὶ εὐχείρωτα ἦσαν, τῶν μὲν φόδῳ προδιδόντων αὐτὰ [φ. 12! 

χαὶ τὴν πρὸς τὰ οἴκοι λαμθανόντων ἐλευθερίαν, τῶν δὲ πρὸς τὴν 
᾽ 7 » , } ᾽ , » ΡῈ Π 

ἐξαίφνης ἔφοδον τῶν Βουλγάρων μηδὲν ἐχόντων ἐπινοῆσαι, καὶ 

ἀποδιδρασκόντων χαὶ ἔρημα καταλιμπανόντων ἅπερ ἐφύλαττον, 

ἄλλων δὲ καὶ χρύνῳ ἀποχαμόντων, ὡς παραταθέντος αὐτοῖς 

τοῦ χαιροῦ, τὰ πλείω δὲ τῶν ἄστεων καὶ ἀπεριποίητα ἦν, καὶ 

τῶν χρειωδῶν ὅπλων ἄμοιρα. Κατεσχέθη μὲν οὖν Στενίμαχος, 
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Περιτρίτζα, Κρυτζιμὸς, Ὑζέπαινα, καὶ τὰ ἐν τῇ ᾿Αχριδῷ σύμ.- 

παντα, πλὴν Μνειάκου, Οὖστρα δὲ καὶ Περπεράχιον, καὶ Κρυθοῦς, 

χαὶ τὸ τῇ ᾿Αδριανοῦ παρακείμενον, ᾿Εφραίμ τε κεκλημένον, τοῖς 

Βουλγάροις κεχείρωται. 

Τούτων οὖν οὕτω συμθάντων, χαὶ τὰ περὶ τούτων τοῦ 

βασιλέως ἀναμαθόντος, ἀλλὰ χαὶ πεοὶ τῶν λοιπῶν ἀποδειλιά- 

σαντος, καὶ τὴν πρὸς τὴν Δυτιχὴν χώραν βουλομένου ποιῆσαι 

περαίωσιν, συνεκαλοῦντο πάντες οἱ ἐν τέλει, καὶ οἱ τεταγμένοι 

εἰς στρατειὰς, ἀλλὰ χαὶ οἱ πρὸς τοῦ πάππου αὐτοῦ θεῖοι, ὅ τε 

Νανουὴλ καὶ ὁ Μιχαὴλ, καὶ βουλὴ προετίθετο τὶ ἄν ἔχοι πρὸς 

τὰ γεγενημένα διαπράξασθαι. Οἱ μὲν οὖν πλείονες, διαπεράσαι 

τὸν βασιλέα τὸν Ἑλλήσποντον συμφέρον ἔλεγον εἶναι, καὶ 

στῆσαι τὴν τῶν Βουλγάρων φοράν " τοῦτο δὲ τοῖς τοῦ βασι- 

λέως θείοις οὐχ ἤρεσκεν, οἷς καὶ μᾶλλον προσεῖχεν ὁ βασιλεὺς, 

διά τε τὴν τοῦ γένους γνησιότητα, καὶ τὸ τῆς ἡλικίας πολύε- 

τες, οὐχ ἧττον δὲ καὶ τὸ τῶν πολλῶν ἴδρεις εἶναι πραγμάτων. 

Φυγάδες γὰρ οὗτοι γεγονότες τῆς τοῦ βασιλέως ᾿Ιωάννου δια- 

χρατήσεως, πολλοῖς προσωμίλησαν δεσπόταις, καὶ εἰς διαφόρους 

τόπους πεπλάνηνται, καὶ ἦσαν ὡς ἀληθῶς γοήμονες " οὐκ ὀρ- 

θὰ δὲ ἐφρόνουν τοῖς τῶν Ρωμαίων πράγμασιν, αἰτίαν ἔχοντες 

τὸ μήτε παρὰ τοῦ ἀδελφοῦ βασιλέως εἰς τιμὴν ἀναχθῆναι 

βασιλέως ἀδελφοῖς πρέπουσαν, ἀλλὰ χαὶ παρὰ τοῦ γαμόροῦ 

βασιλέως καὶ φυγαδίαι τῆς Ρωμαίων γενέσθαι: τὸ δὲ πλέον, 

τὰ ἤθη τούτων ἀθδέῤαια ὄντα χαὶ ἄστατα, τοιούτους αὐτοὺς 

ἐποίουν χαθίστασθαι- ἅπερ οὐδὲ τὸν βασιλέα Θεόδωρον διε- 

λάνθανον, τέως ὡς οἰκείους καθ’ αἷμα, καὶ τῷ τιμᾷν αὐτοὺς 

βούλεσθαι, ἐχρῆτο πρὸς συμδουλὴν. Εἰσηγοῦντο γοῦν οὗτοι, 

ὡς οὐ χρὴ διαπεράσαι τὸν βασιλέα, ὅτι χαχῶς ἔχει τὰ Δυτιχὰ, 

καὶ ὅτι στράτευμα οὐκ ἔστι τῷ βασιλεῖ, προσῆκον πράξει 

βασιλικῇ " ὁ γὰρ χειμὼν ἐχώλυς τὴν συνδρομὴν τοῦ στρατοῦ. 

Τὸ δ᾽ ἐπιδημῆσαι τὸν βασιλέα κατὰ χώραν, καὶ μὴ ποιῆσαι 
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τοῦ ὀνόματος ἀξίως, καὶ τὰ ἡμέτερα ἐλχττοῖ, καὶ τῶν ἐναν- 

τίων ἐστὶν εἰς ὕψωμα. 

Καὶ οὗτοι μὲν ταῦτα : ὁ δὲ πεποθημένος τῷ βασιλεῖ Μου- 

ζάλων, τὴν τοῦ μεγάλου δομεστίκου δύναμιν περιεζωσμένος, τὴν 

βασιλικὴν περαίωσιν συνεθούλευε, χαὶ ἄλλοι δὲ τῶν ἐπιφανῶν 

τῇ τούτου γνώμῃ συνήνουν. Καὶ ἴσχυσεν ἡ τῶν πλειόνων βου- 

λὴ, μάλιστα δὲ τοῦ βχσιλέως τὸ πρόθυμον, χαὶ ὁ τῆς καρδίας 

αὐτοῦ ζῆλος διαθερμιανθεὶς πρὸς τὴν χίνησιν, ἡνίκα χαὶ τὸν 

μάρτυρα Τρύφωνα, ὡς ἔλεγε, καθ᾽ ὕπνους τεθέαται προτρέ- 

ποντοα τὴν περαίωσιν, ὃν κἀν ταῖς δυσχωρίαις, ὡς διεύεόχι- 

οὔτο, ὕπαρ οὐχ ὄναρ πολλάκις ἑώρακε τῶν δυνάμεων προή- 

γούμενον. 

Τοίνυν καὶ προσλαδὼν ὅσοι ἕπεσθαι ἔτυχον, καὶ τοὺς καθ᾽ 

ὁδὸν συνερχομένους, διαπεραιοῦται τὸν «Ελλήσποντον, καταλιπὼν 

εἰς τὴν Ἕω τὸν μέγαν δομέστιχον. 
Ε 

Φθάνει γοῦν εἰς Αδριχνούπολιν, καὶ μίαν προσχαρτερήσας 
ἐξ , δῆς ν- τς ὁ «Ὅν πόα Ἐ ’ κ - ᾿ ἥμεραν εἐχεῖ, τὴ ἑξῆς ἔξεισι. Καὶ τις τῶν ἐκ Βουλγάρων χα- 

τοπτήρων πρὸς τὸν Βούλγαρον τρέχει, χαὶ διχσχφεῖ τοῦ βχα- 

σιλέως τὴν ἔφοδον " περὶ τὸν Εὖρον γὰρ ἐστρατοπεδεύετο τοῦ- 

το συνέχες μὲν τοὺς περὶ τὸν Βούλγαρον, οὐ μὴν τοῦ τόπου 
᾽ν » 86. ,5 ω ὃν "ὕ Ρ̓ , , -" ΗΑ. 
ἀπέστησαν, ἀλλ᾽ ἐκεῖ ἔμενον ἔτι βεοχιότερον τὰ τῆς φήμης μα- 

θεῖν θέλοντες. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲ τὸν βασιλέα τὰ τοῦ Βουλγάρου διέ- 

λαθε, διὸ καὶ τὴν πορείαν ἐπέτεινε τῷ Βουλγαρικῷ συντυχεῖν 

στρατεύματι ἐπισπεύδων. ᾿᾽᾿Αλλ᾽ ἔτυχε σφαλεὶς τοῦ βουλεύμα- 

τος οἱ γὰρ τῶν Ρωμαϊκῶν προάγοντες στρατευμάτων, τοῖς 

εἰς φυλακὴν τῶν Βουλγάρων συμπεπτώχασι, καὶ πολλοὺς μὲν 
᾿ » . 7] ΕΣ Α τ Α. ᾿ -- 

ξίφους ἔργον ἐποίησαν, ἄλλους δὲ ζωγρίας εἷλον, σὺν αὐτοῖς 
᾿ ΄“ -» ς Ἂν γᾷ 

χαὶ τὸν ἡγεμόνα τῆς στρατιᾶς, οἱ δ᾽ ἕτεροι φυγῇ χρησάμε- 

νοι; τοῖς οἰχείοις διηγοῦντο ἃ ἔπαθον, χαὶ ὅτι πλησίον ὁ βα- 

σιλεὺς διεσάφησαν. Ὡς γοῦν ἕκαστος ἔτυχε, καὶ αὐτὸς δὲ ὁ 

ἄρχων αὐτῶν, πρὸς τὰ ἐνδότερα τῶν Βουλγαρικῶν χώρων ἐφέ- 
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ἰϑθιροντο, [ ὡς καὶ τὰ πρόσωπα τούτων συντρίοεσθχι τοῖς χλάδοις 

τῶν δένδρων, συνηρεφέσιν οὖσι, καὶ ἀχρειοῦσῆχι" ὃ δὴ χκαὶ ὁ 

ἄρχων αὐτὸς ἔπαθεν" οἱ πλείους δὲ χαὶ γυμνοῖς ἐφεστρίδων 

ποῖς ἵπποις ἐπεχάθισαν. 

Οὕτω τὴν Ῥωμαϊκὴν οἱ Βούλγαροι ὁπάθην ἀπέφυγον. Ἕω- ὡχτ 

θεν δ᾽ ἐπιστὰς τῷ τόπῳ ὁ βασιλεὺς, καὶ τὴν φυγὴν ἐχείνων 

μαθὼν, λελύπηται μὲν, οὐκ εἶχε δὲ ὅ τι χαὶ δράσεις - διὸ καὶ 
πρὸς τὴν Βερόην χωρεῖ, χαὶ τὸ φρούριον εἷλε, καὶ τροφῶν ηὐ- 

μοίρησε τὰ στρατεύματα, αὐτοί τε χαὶ οἱ τούτων ἵπποι. Καὶ 

ἐνδοτέρω τοῦ Αἵμου ἐχώρει ἂν ὁ βασιλεὺς, καὶ τοῖς ἐχεῖ φρου- 10 

δίοις τὴν ἔφοδον ἐποιήσατο, ὅτι μηδὲ εἶχε τὸν ἀνθιστάμενον, 

εἰ μὴ χειμὼν βαρύτατος ἐπεισπεσὼν ἐχώλυσς τῆς ὁρμῆς. 

Ἡμέρας οὖν ἕξ ἐκεῖ διαχαρτερήσας ὁ βασιλεὺς, ἐπεὶ διὰ 
τὸν χειμῶνα οὐκ εἶχέ τι ἕτερον δράσαι, ληϊσάμενος τὰ Βερόης, 
ἄνδρας, γυναῖκας, νήπια, πρόδατα βόας, καὶ ἄλλο εἴ τι χινεῖ- 1 

ὅθαι δυνάμενον ἦν, ὑπέστρεψεν εἰς τὴν ᾿Αδριανοῦ. Ἐκεῖθεν οὖν 
ἐπιλεξάμενος στράτευμα, στέλλει πρὸς τὰ ἐν ᾿Αχριδῷ φοούρια, 

ἃ πρὸ μιχροῦ οἱ Βούλγαροι ἐχειρώσαντο, καὶ ρᾷον τούτων 

καὶ πάλιν οἱ Ρωμαῖοι ἐχράτησαν, τῶν φυλάκων Βουλγάρων ἀ- 

ποφυγόντων. Καὶ ὁ βασιλεὺς περὶ τὰ ἐν Ροδόπῃ ἄστη χεχώ- 99 

ὑηχε, καὶ εἷλε Περιστρίτζαν, Στενίμιχχον, καὶ Κρυτζιμόν" ἀ- 

φίχετο δὲ χαὶ εἰς Τζέπαιναν, ἡ δὲ ἀκμὴ τοῦ χειμῶνος καὶ ἡ 

τοῦ τόπου δυσχωρία οὐδὲ μιχρὸν προσκαρτερῆσαι συνεχώρησαν. 

᾿Επεὶ δὲ τὸ ἔαρ ἐπέλαμψς, γράφει πρὸς τὸν Στρατηγόπου- 

λον ᾿Αλέξιον, καὶ τὸν Τορνίχην Κωνσταντῖνον, ὃν μέγαν πρι- 96 

μικήριον ὁ βασιλεὺς Ἰωάννης ἐτίμησεν, ἕνα τὴν στρατιὰν δυνα- 

γαγόντες ἧς καὶ ἦρχον, κατὰ τὴν (γρ. τῆς) ΤὙζεπαίνης ἀφίκον- 
το" ὃ δὴ καὶ ἐποίησαν" οὐκ ἀγαθοὶ δὲ ἐφάνησαν ἐν τῷ ἐπι- 
χειρήματι τῷδς στρατηγοί᾽ μήτε γὰρ πολεμίαις ἐγκύρσαντες 

στρατιαῖς, κτύπων δὲ χαὶ μόνων χαὶ ἤχων χερατίνων ἀχροα- 80 

σάμενοι, ἀκόσμως ἔφυγον, πᾶσαν ἀποσχευὴν χαὶ πολλοὺς τῶν 
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ἵππων τοῖς ποιμέσι τῶν Βουλγάρων καταλιπόντες, καὶ γυμνοὶ 
τῶν ἵππων καὶ ὅπλων τὰς Σέρρας κατέλαδον. 

Ὁ δὲ βασιλεὺς διὰ ταῦτα θυμοῦ ἐπέπληστο, καὶ προσέ- 

ταξεν αὐτοὺς ἐχείνους ὅπως; ἂν ἔχοιεν περὶ τὴν αὐτὴν μάχην 

χωρῆσαι" οἱ δὲ ἀδυνάτως εἶχον τῆς πράξεως. 

Συνέθη δὲ καί τι βχρύτερον ἕτερον ὁ γὰρ τοῦ Μελενικιω- 

τιχοῦ ἐξάρχων στρατοῦ Δρχγωτᾶς, καὶ φύσει μὲν ὡς Βούλγα- 

ρος τρέφων τὸ δύσνουν κατὰ Ρωμαίων, καὶ ἀπεχθῶς ἔχων πρὸς 

τὸν βασιλέα, ὅτι μὴ μεγάλων ἐπέτυχεν, αὖ γὰρ ἄξια τὰ πα- 

δ τοῦ βχσιλέως ἔκρινεν Ἰωάννου αὐτῷ χεχορηγημένα, χαὶ ταῦ- 

τὰ πλεῖστα τυγχάνοντα, ἀποστασίαν φανερὰν μεμελέτηκχε, καὲ 

πάντας τοὺς ἐν τῷ Μελενίχῳ καὶ τοὺς ἐν ταῖς πέριξ χώραις 

στρατιώτας συναγαγὼν, παρεκάθισε τὸ ἄστυ καὶ ἐφιλονείχκει 

πορθεῖν. Ἦσαν δὲ ἐν τούτῳ προτεταγμένοι τῶν φυλασσόντων 

ὁ Νεστόγγος Θεόδωρος, καὶ ὁ ΓΑγγθλος Ἰωάννης, ἄνδρες δὲ- 

ξιοὶ ἄστυ φυλάζαι, καὶ πολεμίους ἐκτρέψασθαι. ᾿Εστενοχώρει 

δὲ τοὺς ἔνδον ἡ τοῦ ὕδατος σπάνις ἐν ὥρᾳ θέρους καὶ μόνη, 

τῶν γὰρ ἄλλων χρειωδῶν εἶχον ἀρκούντως. Οὗτοι γοῦν χαρ- 

τερῶς τοῖς ἐναντίοις ἀνθίσταντο, καὶ ἔφαλλον λίθοις καὶ ὀϊστοῖς, 

καὶ πᾶσιν ὅπλοις ἐμάχοντο. Ὃ δὲ βασιλεὺς τούτων ἀκηχοὼς, 

ὡς εἶχε τάχους τὸ στράτευμα συναγηοχὼς, δωδεκαταῖος τὰς 

Σέρρας χατέλαζεν, ἐν ὀλίγῳ τοαχύτην διανύσας ἁδὸν, τοσοῦ-. 

τον ἐπαγόμενος στράτευμα ὡπλιαμένον καὶ ἵπποις φορταγω- 

γοῖς διοιχούμενον, χαὶ πάσαις ἄλλαις ἀποσκευαῖς. ᾿πεὶ δὲ μέ- 

χρι Σερρῶν ἔφθασε, διανυχτερεύσας, ἅμα πρωΐ τὰ στρατεύματα. 

συνταξάμενος, καὶ τοὺς πεζαιτέρους χαὶ τοξοφόρους ἔμπροσθεν 

βαίνειν ἐγχελευσάμενος : ἤκουσε γὰρ τὴν τοῦ Ροπελίου χλει- 

σούραν, καθ᾽ ἥν ὁ ποταμὸς Στρυμὼν διαρρεῖ δυσὶ συγκαλειόμενος 

ἄρεσιν, ὡς μόλις ἅμαξαν διὰ ταύτης διέρχεσθαι, Βουλγαριχῇ με- 

γάλῃ φυλάττεσθαι στρατιᾷ, καὶ πύλας δὲ κατεσχεύασαν ἐν αὐ- 

τῇ, μοχλοῖς καὶ χλείθροις ἠσφαλισμένᾳς, ὡς ἄμαχα τούτοις 
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τυγλάνειν ἔκ τε τῆς τοῦ τόπου δυσχωρίας, ἔχ τε τῆς αὐτῶν 
» , Α - “ ε , Α , ὀχυρώσεως τὰ ἐκεῖ' ταῦτα ἐπεὶ μάθοι βασιλεὺς, σπουδῇ περὶ 

τὸν ἐχεῖδε χῶρον ἀφίκετο᾽ εὑρς δέ τὰ ἐν αὐτῷ καθάπερ καὶ 
ἄχουσεν. 

᾿Αποχόψας οὖν τῆς τῶν πεζῶν στρατιᾶς ὅδον ἦν εἰχὸς σύν- 

ϑθιταγμα, ὑπὲρ χεφαλῆς τῶν [ Βουλγάρων εἰς τὸ ὄρος βαδίζειν ἐ- 

χελεύσατο. Οἱ δὲ θᾶττον ἐποίουν τὰ προσταττόμενα. Τοῖς ἱπ- 

πεῦσι δὲ χατ᾽ εὐθὺ τῶν πυλῶν τὴν μάχην ποιξῖν διετάξατο. 

Ἐπεὶ οὖν κατεῖδον οἱ Βούλγαροι ἄνωθεν μὲν ὀΐστοῖς ἑχυτοὺς 

βαλλομένους ἐκ τῶν ὀρῶν, κάτωθεν δὲ σταδιχίαν χεκτημένους 

τὴν μάχην, εἰς φυγὴν ἐτράποντο" χαὶ τὸ βασιλικὸν αὐτοῖς ἐ- 

φείπετο στράτευμα. Πολλοὶ μὲν οὖν τῶν Βουλγάρων ἐκεῖσε 

ὅπάθης ἔργον γεγένηνται, οἱ δ᾽ ἄλλοι διασωθέντες ἀπήγγειλαν 

ὅσαι ἔπαθον τοῖς οἰχείοις " οἱ δὲ, διαταραχθέντες ἐν οἷς: ἤκου- 

δαν, ἕκαστος ὡς εἶχεν, ἵππου τοῦ ἐφευρεθέντος αὐτῷ σχεδὸν 

ἐπιθὰς, φεύγειν ὥρμησαν. Ἐπεὶ δὲ ἡ νὺξ ἦν ἀσέληνος, χαθ᾽ 

ἣν ἡ φυγὴ, χαὶ δυδχερὴς ὁ τόπος, καὶ τὰ τῶν ὁδῶν δυσδιά- 

γνωστα, ἔπιπτον ἐξ ἵππων μὲν ἔνιοι, ἕτεροι δὲ αὐτοὺς χκατε- 

πτάτουν, ἄλλοι ὠθοῦντο κατὰ χρημνῶν, ἄλλοι δὲ ἄλλω: τέλος 

δύστηνον ἀπελάμθανον, ὡς ὀλίγους διασωθέντας πρὸς τὴν τῶν 
. 

Βουλγάρων χωρῆσαι. Τότε δὴ χαὶ ὁ Δραγωτᾶς ἵππων ποσὶ 

τὸ σῶμα συντέθλασται, χαὶ τριταῖος ἀπέρρηξε τὴν ψυχήν. 

Ὁ δὲ βασιλεὺς τῆς νυχτὸς ἐχείνης τὸ ἄστυ χαταλαθὼν, 

ποῖς ἐχεῖσε φυλάττουσι συνωμίλησς, χἀχεῖνοι ἀσπασίως τὸν αὐ- 

τοχράτορα ὑπεδέξαντο, χαὶ χρότοις ἐπήνουν, καὶ λόγοις ἐχύ- 

δαινον, καὶ ἀετὸν ταχὺν κατωνόμαζον. 
Τὰ γοῦν ἐν τῷ Μελενίχῳ ὡς ἔδει διαταξάμενος, καὶ τὰς 

γυναῖχας καὶ παῖδας τῶν ἀπιστησάντων ἐξορίσας ἐχεῖθεν, καὶ 

τὰ αὐτῶν δημοσιευθῆναι χελεύσας, ἀπάρας εἰς τὴν Θεσσαλο- 

νίχην ἀφίκετο, καὶ τὸν Βαρδάριον διαπεράσας, καὶ τὰ Βοδηνὰ 

παραμείψας, τὰς σχηνὰς ἔπηξεν. 
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᾿Ενόσησς δὲ νόσημα ἑδριχὸν, τοῦτο καὶ ἐπιδήμιον τοῖς ἐ- 

χεῖσε στρατεύμασιν ἐγεγόνει. Διαχαρτερήσας οὖν ὅσον τῆς νό- 

σηυ ραΐσαι, φθάνε! περὶ τὸν Πρίλαπον, χἀχεῖθεν ἑλεπόλεις καὲ 

υηχανήματα συγχομιαάμενος, ἐς τὸν Βελεσὸν ἐχώρει, πολιορ- 

χῆσαι τοῦτον χαὶ τῆς τῶν ἐχθρῶν χειρὸς ἐξελεῖν. Οἱ δ᾽ εἰς 

φυλαχὴν τούτου τῇ τοῦ βασιλέως ἐφόδῳ χαὶ μόνῃ καταῦρον- 

τηθέντες, εἰς συμθάσεις ἐλθάντες, ἐφ᾽ ᾧ μή τι παθεῖν δεινὸν, αὐ- 

τοῖ: δὲ ὅπλοις χαὶ πράγμασι τοῦ ἄστεος ἐξελθεῖν, ὅρκους πρὸς 

τοῦ βασιλέως λαθόντες, ἐξῆλθον. Οὗς ὡς ἐθεάσατο πολλοὺς 

μὲν ὄντας τὸν ἀριῆμὸν, (εἰς γὰρ πενταχοσίους ἐποσοῦντο ), 

εὐμεγέθη δὲ κεκτημένους τὰ σώματα καὶ ἀγαθὰς τὰς μορφὰς, 

υετάμιελον ἔσχεν, εἰ τοιούτους χαὶ τοσούτους ἐάσει πρὸς τὴν 

τῶν ἐχθρῶν ἀφιχέσθαι, καὶ ἐναντίους γενέσθχι Ῥωμαίοις - ὑπὸ 

δὲ τῶν ὅρκων ἀναγχασθεὶς, ἀπέλυσεν, ἀποδοὺς τὴν ἐλευθερίαν. 

Ἐχεῖθεν οὖν μετὰ τῆς στρατιᾶς διὰ τῆς Νευσταπόλεως 

ἐπορεύετο, (ἄνυδρας δέ ἐστιν ὁ τόπος καὶ ἄοιχος, καὶ πλήθει 

ατρατευμάτων δυσόάδιστος)" ἄρτου γοῦν ἐνδείᾳ ἐν οὐ μετρίαις 

ἡμέραις διῆγεν ἡ στρατιὰ, καὶ δυσὶν ἡμέραις οἱ πλείους τῶν ἵπ- 

πῶὼν ὕδατος ἔμειναν ἄγευστοι. Τὸ γοῦν τῆς Στρουμμίτζης πα- 

ραμείψαντες ἄστυ, χαὶ διὰ τῶν τοῦ Μελενίχου χωρῶν βαδίσαν- 

τες, αὖθις εἰς τὰς Σέρρας κατήντησαν" ἔνθα καὶ γραφὰς ὃ αὐ- 

τοχράτωρ δεξάμενος ἐκ τῶν τῆς ᾿Ανατολῆῇς μερῶν παρὰ τοῦ 

μεγάλου δομεστίκου τοῦ Μουζάλωνος αταλείσας, ὡς ἡ τῶν Μου- 

αουλμάνων πρὸ τῶν ᾿Ατάρων κυμαίνεται, ἐπέτεινε 'τὴν ὁδὸν, 

μακροτέρας τὰς ἡμερησίους ἁδοὺς ποιούμενος . ᾿Επεὶ δὲ περὶ τὴν 

Μαρίτζαν ἐπεφθάχει, χαὶ μὴ οὕτως ἔχειν μάθοι τὰ πράγμα- 

τα, τῆς ταχυτῆτος ἀνεὶς αγολαιότερον ἐπορεύετα, παρεγχλί- 

νας δὲ ἐς τὸ Διδυμότειχον ἀφίκετο, κἀχεῖθεν εἰς τὴν ᾿Αδριανοῦ. 

Καὶ ἐπειδὴ δύο τῶν παρὰ τῶν Βουλγάρων κατασχεθέντων 

φρουρίων ἐναπελείφθησαν ἃ μὴ ἠλευθέρωσεν ὁ βααιλεὺς, ἐν 

τοῖς βουνοῖς τῆς ᾿Αχριδοῦ χείμενα, ἁ Πάτμος τε καὶ ἡ Τζέ- 
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παινα, ἐν δεινῷ ἐποιεῖτο, ὅτι μὴ καὶ αὐτῶν ὡς τῶν ἑτέρων ἐ- 

χράτησεν᾽ ἀλλὰ τὸν μὲν Πάτμον ὁ Φιλανθρ[ωπ]ηνὸς Δούχας ᾿Α- 

λέξιος εἶλεν, εἰς φυλακὴν τῶν ἐν τῇ ᾿Αχριδῷ καταστὰς, τοῦ δὲ 

“τῆς Τζεπαίνης λίαν τυγχάνοντος ὀχυροῦ χαὶ περὶ τὴν συμθο- 

λὴν τελοῦντος τοῦ Αἵμου τε καὶ τῆς Ροδόπης, δύο μεγίστων 
᾿ 3. τὶ , ε «Ὁ -“" . ᾿ , τυ" 

ορῶν χαθ᾽ ὧν μέσον ὁ Εὐρος ρεῖ ποταμὸς, περι τούτου χα! εἐ- 

180'δυσφόρει καὶ ἠγωνία. [Ἔσπευσε μὲν οὖν καὶ χατὰ ταύτης 

στρατεῦσαι, ἡ δέ γ8ὲ ὥρα τοῦ θέρους παρῆλθε, καὶ τὸ μετό- 

πωρον ἐγγὺς τοῦ παραδραμεῖν. Ὁ δὲ μηδέν τι τοῦ χαιροῦ 

φροντίσας, μηδὲ τὸ τοῦ χειμῶνος προδιασχοπήσας δριμὺ, καὶ 

μάλιστα ἐν χώρῳ τοιούτῳ, μόνου δὲ τοῦ τὸ οἰκεῖον τελέσαι 

βούλημα ὅλος γενόμενος, τὴν στρατιὰν χινήσας ἐκ τῆς ᾿Α- 

δριανοῦ, ἁμάξας πολλὰς ἐκ τῆς τῶν Μαχεδόνων συλλεγῆναι 
5» , “« τ προστάξας, ἅμα μὲν χαὶ ἐπὶ τῷ τὰς ἑλεπόλεις φέρειν, ἅμα 

δὲ χαὶ ἐπὶ τῷ διακομίζειν τὰ ζωαρχῇ τοῦ στρατεύματος, πε- 

ζῶν τε πληθὺν οὐχ εὐαρίθμητον συνηθροιχὼς, τῆς ᾿Αδριανοῦ ἀ- 

πάρας, κατὰ τῆς Τζεπαίνης ἐχώρει" καὶ χατὰ τὴν Μαχρολιθά- 

δα καταλύσαντος, δεινὸς συμπίπτει χειμών" ἐξ ἑσπέρας γὰρ 

ἀρξάμενος καὶ δι’ ὅλης τῆς νυχτὸς τὴν σφοδρότητα τοῦ ψύ- 

χους καὶ τοῦ ἀνέμου προσεπιτείνας τὸ βίαιον, πολλὴν ἐνεποίη- 

σε τὴν δυσχέρειαν" ὅ τε γὰρ τόπος ἄοιχος, καὶ ἐγγὺς οἱ πο- 

λέμιοι, καὶ ἡ προσδοχωμένη τῶν ἀναγκαίων σπάνις ἐχύμαινε 

τὰς πάντων ψυχάς" εἰς τοσαύτην γοῦν δυσφορίαν συνελαθεὶς, 

τοὺς ἡγεμόνας τῶν στρατευμάτων οὐ μόνον Ῥωμαίων, ἀλλὰ 

χαὶ Σχυθῶν καὶ Λατίνων μεταχαλεῖται, καὶ ἐρωτᾷ τὶ δεῖ ποι- 

εἶν. Καὶ πάντες σχεδὸν ἐδουλεύσαντο, ἐς τὴν ᾿Αδριανούπολιν 

ὑποστρέφειν. Ὁ δὲ πρὸς αὐτοὺς εἴρηχεν ὡς « ὑμεῖς μὲν ὅπερ 

συμφέρον ἔδοξε καλῶς ἐθουλεύσασθε, εἰ δὲ καὶ αὐτὸς ἕτερόν τι 

σὺν θεῷ νοήσαιμι, οὐκ ἂν δέξησθε τοῦτο, ὡς ἀπὸ δεσπότου 

νουνεχοῦς εἰρημένον, χαὶ ὑμῶν ὡς δέον προνοουμένου; » Καὶ 

πάντες συνέφησαν, « ὅπερ ἂν τῷ σῷ δόξειε χράτει, στερχτὸν 
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χαὶ ἀσπαστὸν λογιούμεθα. » Τούτους μὲν οὖν ἀπέλυσεν ὁ βα- 

σιλεὺς εἰς τὰς ἑχυτῶν σχηνὰς ἀπελθεῖν: αὐτὸς δὲ εἰς τὸν αὐ- 

τοῦ χοιτῶνα εἰσιὼν, μετὰ τῶν περὶ αὐτὸν ἐδουλεύετο - τινὲς 

οὖν τὴν τῶν ἔξωθεν βουλευσαμένων βουλὴν ἐνεργηθῆναι ἤθε- 

λον, ἄλλοι δὲ, οἷς καὶ κρεῖττον διανοηθῆναι τῷ βασιλεῖ ἔδο- 

ξε, τὰ ἐναντία εἰρήκασιν" ἔφησαν γὰρ, ὡς μέσον ἐσμὲν χατὰ 

τὴν ὁδὸν, τοῦ τε Στενιμάχου καὶ τῆς ᾿Αδριανοῦ, καὶ ὥσπερ 

ἐκεῖ, οὕτω δὴ χαὶ εἰς τὸν Στενίμαχον τὰ χρειώδη ἕξομεν" εἰ 

μὲν οὖν εἰς τὴν ᾿Αδριανούπολιν ὑποστρέψομεν, δειλίᾳ ἢ τῇ τοῦ 

χειμῶνος δυσχερείᾳ δόξαιμεν ν τοῖς ἐχθ ροῖς τοῦτο ποιῆσαι " 

εἰ δὲ πρὸς τὸν Στενίμαχον ἀπίωμεν, καὶ ἀμφοτέρων ὑπέρτε- 

ροι τῶν ὑπονοιῶν φυλαχθείημιεν. ᾿Αρεστὸν οὖν ἔδοξε τοῦτο τῷ 

βασιλεῖ, καὶ ἐπεὶ τῆς δριμύτητος τὸ πολὺ ἔληγε, καὶ ἡ τῆς 

χιόνος ἔστη φορὰ, ἐκεῖθεν τὰς συντάξεις τῶν στρχτευμάτων 

λαθὼν, ἄπεισιν εἰς τὸν Στενίμαχον, κἀντεῦθεν χορτάσματα λα- 

βεῖν τὸ πᾶν παραχελευσάμενος στράτευμα, κατὰ τῆς Τζεπαί- 

νης ἔθετο τὴν ὁρμήν. Καταντᾷ οὖν εἰς τὸ ἄστυ ὃ Βαχτούνιον 

λέγεται, ἱκανὸν εἰς πολλὰς ἡμέρας ἐξαρχέσαι τὰ εἰς ζωόρχειαν 

τῷ στρατῷ᾽ ὅθεν ἀπεστάλχει τὸν θεῖον αὐτοῦ Μανουὴλ τὸν 

Λάσχαριν, μοναχὸν ὄντα χαὶ Μάξιμον ὀνομαζόμενον, καὶ τὸν 

τοῦ ἀλλαγίου αὐτοῦ ἄρχοντα Κωνσταντῖνον τὸν Μαργαρίτην, 

χατοπτεῦσαι τὸν τόπον χαὶ εἰ εὐχερεστέραν τὴν πρὸς αὐτὸν 

πορείαν σχοίη τὸ στράτευμα. Οἱ δὲ ἀπιόντες εὐχερῇ τὴν ἄν- 

οδον κατήγγελλον ὡς ὑπέστρεψαν, καὶ μάλιστα ὁ Μαργαρί- 

τῆς, καίτοι γε πολλῶν τῶν εἰδότων ἀντιλεγόντων: ἀλλὰ τοῖς 

τούτων λόγοις πεισθεὶς ὁ βασιλεὺς, μετὰ πάσης τῆς στρατιᾶς 

ἄνεισι. Καὶ ἦν μὲν πάντη ἀνάντης ὁ χῶρος, καὶ παγετὸς δὲ 

παχύτερός τε χαὶ λεῖος ἐπέτεινε τὴν δυσχολίαν εἰς βάδισμα. 

Η' μὲν οὖν στρατιὰ τὴν νύχτα πᾶσαν ἐκείνην, πυρκαϊὰς ἀνά- 

ψαντες, ἐθερμαίνετο" οἱ γὰρ τῶν πλειόνων ὑπηρέται μετὰ χαὲ 

τῶν σκηνῶν αὐτῶν, οὐκ ἠδυνήθησαν τοὺς χυρίους εὑρεῖν" ἔ- 
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πλαιὸν δὲ χλαυθμὸν μικροῦ δεῖν ἄπαυστον, εἰ καὶ ἄλυπον" ὁ 

γὰρ ἐκ τῶν πυρχαϊῶν καπνὸς ὑπὸ τῆς τῶν δένδρων πυχνότη- 

τος συνεχόμενος, καὶ διέξοδον μὴ εὑρίσχων εἰς τὸν ἀέρα, χά- 

181 τῷ ὑπενόστει χαὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔδακνε, | καὶ δάχρυον ἐκ- 

βλύζειν ἠνάγχαζε' τοῦτο καὶ ὁ βασιλεὺς ἐπεπόνθει. Ὡς δὲ ἡ 

γὺξ παρερρύη, καὶ ἡμέρα ἐπέλαμψεν, ἀνεπιχείρητον εἰς πολιορ- 

χίαν τὺ ἄστυ κατανοήσας, εἰς τὸ πεδίον κατιέναι τὴν στρα- 

τιὰν διωρίσατο. Καὶ οἱ μὲν ἔδαινον, ὁ δὲ φύλαξ ὄπισθεν με- 

τὰ μετρίων ἐναπελείφθη, χατόπισθεν δὲ χαὶ αὐτὸς κάτεισι πε- 

ζὸς, ὡς χαὶ οἱ λοιποὶ, οὐδὲ γὰρ δυνατὸν ἱππότην βαδίσαι. Ἐ- 

χεῖσε γοῦν ἡμέρας διανύσας δύο, καὶ λείαν τὴν χώμην πεποιη- 

χὼς τὸ Βατκχούνιον, ἐς τὴν ᾿Αδριανοῦ χαὶ αὖθις ὑπέστρεψε, κἀ- 

κεῖθεν εἰς τὸ Διδυμότειχον ἦλθεν. 

Αὐτόθι γοῦν εἰς ἡγεμόνας τάξας τὸν Λάσκαριν Μανουὴλ, 

ὃν καὶ πρωτοσεόχοτὸν ἐπωνόμασε, καὶ τὸν Μαργαρίτην Κων- 

σταντῖνον, ὃ. καὶ ἄρχοντα τῆς αὐτοῦ τάξεως χατωνόμχσεν, 

οὔπω μέχρις αὐτοῦ τὸ τοιοῦτον ἔν τινι γεγονὼς, (αὐτὸς δὲ χαὶ 

τὸ, μέγας, προσεπέγραφε τῷ ὀνόματι), τούτους εἰς φυλαχὴν 

τῆς χώρας εἴασε, χαὶ ἑτέῤους ἡγεμόνας, καὶ μετ᾽ αὐτῶν στρά- 

τευμα ἀξιόλογον “ προσέταξε δὲ αὐτοῖς, μηδόλως εἰς μάχην 

ἐγκαταστῆναι τοῖς πολεμίοις, εἴπερ χατὰ τούτων ὁρμήσαίιεν, 

Σκύθας προσλαδόντες εἰς συμμαχίαν (τοῦτο γὰρ ἡ φήμη προέ- 
λεγε), κἂν εἰς σχύλευδσιν δὲ χινηθεῖεν τῆς χώρας, αὐτοὺς ἦρε- 

μεῖν, τὴν ἀσφάλειαν ἔχοντας ἕχ τε τοῦ ποταμοῦ Εὔρου καὶ 

τοῦ χάστρου Διδωυμοτείχου, μέχρι γὰρ τούτων διατρίοειν τού- 

τοὺς ἐχέλευσεν, 

Οὕτω τὰ Δυτιχὰ καταστήσας ὁ βασιλεὺς τὸν Ἑ λλύσπον- 

τὸν διαπεραιωθεὶς, περὶ τὴν Λάμψαχον ἔπηξε τὴν σκηνήν" ἔν- 

θα τὸν μὲν Μουζάλωνα Γεώργιον, ὄντα μέγαν δομέστικον, πρω- 

τοσεθαστόν τε χαὶ πρωτοθεστιάριον χαὶ μέγαν στρατοπεδάρ- 

χὴν τετίμηκε, τὸν δὲ ἀδελφὸν τούτου ᾿Ανδρόνικον, πρωτοῦε- 
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στιαρίτην ὄντα, μέγαν δομέστικον κατωνόμασε, τὸν δὲ Αγγε- 

λον Ἰωάννην, μέγχν πριμμικήριον τελοῦντα, πρωτοστράτορα 

προεδάλλετο, πρωτοδεστιαρίτην δὲ τὸν Καρυανίτην. Ἐν τῇ 

Λαμψάκῳ γοῦν διαχαρτερήσας καὶ τὰς τοῦ Χριστοῦ πανηγύ- 

ρεις τῆς τε Γέννας καὶ τῶν Φώτων ἀποπληρώσας, διὰ μετρίων 

ἡμερῶν ἐπιφθάνει τὸ Νύμφαιον: κἀκεῖ παραχειμάσας, ἐπεὶ τὸ 

ἔχρ ἐπέλαμψε, πολλὴν συλλεξάμενος στρατιὰν, (οὐ γὰρ μόνον 

τοὺς τεταγμένους, ἀλλὰ χαὶ τοὺς υηδόλως ἐν στρατιώταις τε- 

λοῦντας), ἀκολουθεῖν τούτῳ προσέταξε, χυνηγσύς τε καὶ ἱερα- 

χαρίους, καὶ ἦν τὸ συνηγμένον πλῆθος πολύ. Ὡς δὲ χαὶ καὶ 
μι ; νὴ Α “ ᾽ 7ὕ ες " 5 

τὸν σουλτάνον μὴ παρὰ τῶν Αταρίων ὄχλησίν τινα ἔχειν πρε- 

σθείχν ἀποστείλας ἐγνώρισε, κατ᾽ εὐθὺ πρὸς τὴν Δυσμὴν ἐκ τῆς 

Ε ὦ ἐχώρει. 

Ὃ δὲ περὶ τὰ τῶν Πηγῶν μέρη ἐν τόπῳ ὃς τοῦ Μάμαν- 

τος λέγεται, σχηνουμένῳ συμδέθηκε τῷ βασιλεῖ, ἄξιον παρα- 

δοῦναι γραφῇ. Ἡμέρα ἦν ἡ πρώτη τῶν ἡμερῶν, ἡ τοῦ ὄρθρου 

δὲ ἀχολουθία ἐτελεῖτο παρὰ τοῦ χλήρου, χαὶ πρὸς τέλος ἦν, 

ὅτε χαὶ τῶν ἀρχόντων ἔθος πρὸς βασιλέα τοὺς πλείους εἰσέρ-- 

χεσθαι" καὶ εἰσῆλθον, χαὶ προσχυνήσαντες ἔστησαν. ᾿Επεὶ δὲ 

χαὶ πρὸς τὸ εἰπεῖν τὸ Εὐαγγέλιον ὁ πρεσούτερος ἦν, τότε πέρ- 

διξ διωχόμενος παρὰ ἱέραχος, τῆς σχηνῆς ἔνδον εἴσεισι, χαὶ 
Α Ἷ ἡ δνλι ἃ Ἅ "Ν᾿ “-“᾿ ᾽ 3 

τοὺς πάντας παραδραμὼν, ὑπὸ τοὺς πόδας τοῦ βασιλέως εἰσ- 

ἤλθεν, ὁ δὲ διώχων αὐτὸν ἱέραξ, τῆς σκηνῆς ἄνω ἐχάθισς. Καὶ 

ὁ βασιλεὺς « βλέπετε τὸν πέρδικα, ἔφη, τοῦτον, οὗτος ὁ τῶν 

Περσῶν σουλτάνος ἐστὶ, χαὶ μέλλει καταφυγεῖν πρὸς ἡμᾶς, ὃν 
Α 5 7 ᾽ .] ΕΥ̓ ε Α , ᾽ κ ε«;ὔ 

χαὶ ἀποχαταστήσομεν εἰς τὰ ἴδια" ὁ δὲ διώχων αὐτὸν ἱέραξ 

εἰσὶν οἱ ΓΑταροι " ἄφετε τοίνυν τὸν πέρδικα εἰς τὰς οἰκείας 

βαδίσαι νομὰς, τὴν δὲ τοῦ ἱέρχκος χεφαλὴν ἀποτμηθῆναι χε- 

λεύω.» Ὃ χαὶ ἐγένετο, χαὶ εἰς ἔργον ἐχθέῤόηχς τὸ ρηθέν. 

Οὕτω μὲν οὖν τὴν εἰς τὰ τῆς Δύσεως μέρη ὁ βασιλεὺς ἔ- 

τρεχε μετὰ πολλῆς στρατιᾶς, ἐλπίζων χαὶ τοὺς κατὰ τὸ Δι- 
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δυμότειχον καταλελειμμένους σῴους εὑρεῖν, καὶ οὐ μικρὰν προσ- 

θήκην ταῖς περὶ αὐτὸν ἐμποιήσασθαι παρατάξεσι τοὺς δὲ ἀ- 

βουλία χαὶ παραχοὴ τῆς βασιλιχῇῆς χελεύσεως ἔσφηλε. Τῶν 

γὰρ Βουλγάρων ὁ ἄρχων μαχρὰν ἐγνωχὼς τὸν βασιλέα διάγειν, 

Σκυθικὸν εἰς συμμαχίαν προσκαλεσάμενος, κατὰ τῆς Μαχεδο- 

νίας ἀπέλυσε, κέρδους χάριν χαὶ ἐχφοθήσεως τῶν Ρωμαίων" 

ἠρίθμηηντο δὲ εἰς χιλιάδας τέσσαρας, ὡς ἐλέγετο. Οἱ μὲν οὖν 

Σκύθαι τὴν ᾿Αδριανοῦ παραμείψαντες, τὰ περὶ τὸν ποταμὸν, 

οὗ Ῥηγίνα τοὔνομα, λείαν ἐποιοῦντο, καὶ τὰ πέριξ τοῦ Διδυ- 

ὑοτείχου χωρία ἐσκύλευον. 

131": ||. Οἱ δὲ προδηλωθέντες στρατάρχαι, τῶν βασιλιχῶν ἐπιλε- 

λησμένοι διαταγῶν, χαθοπλισθέντες ὥρμησαν χατὰ τῶν Σχυθῶν. 

Οἱ μὲν οὖν Ρωμαῖοι, δυσαχθεῖς τοῖς ἵπποις, ὡς ὅπλοις χα- 

τάφραχτοι ἦσαν, οἱ δὲ Σκύθαι χοῦφοι ὁπλῖται χαὶ τόξοις χρώ- 

μξνοι" ἔθχλλον οὖν οὗτοι μαχρόθεν τοὺς Ῥωμαίους τοῖς βέλε- 

σι, χαὶ τοὺς ἵππους ἐτίτρωσχον, καὶ πεζοὺς τοὺς ἱππότας ἐ- 

ποίουν, καὶ τέλος τρέπουσιν. Ὁ μὲν οὖν Λάσχαρις ταχύτατον 

ἔχων τὸν ἵππον, ὃν καὶ Χρυσοπόδην ὠνόμασε, φυγὰς εἰς ᾿Α- 

δοιανούπολιν ᾧχετο᾽ ὁ δὲ Μαργαρίτης ἑάλω, καὶ ἄλλοι πολ- 

λοὶ τῶν εἰς χεφαλὰς τεταγμένων τῆς στρατιᾶς, οὃς χαὶ ἀπημ.- 

πόλησαν τοῖς Βουλγάροις οἱ Σχύθαι. Εἴχσε μὲν γὰρ τούτους 

ὃ βασιλεὺς διάγειν ὅπου καὶ ἔταξεν, ὡς δεδήλωται, αὐτοὶ δὲ 

περὶ τὰ Θραχῷα μέρη τῆς ᾿Αδριανοῦ ἀπελθόντες, εἰς τόπον ὃν 

Βαρσαχινὰς οἱ ἐπιχώριοι λέγουσιν, ἐκεῖ χατὰ χράτος ἡττήθησαν ἕ 

Ταῦτα ὁ βασιλεὺς μαθὼν, ἠνιάθη, ἔσπευδε δὲ διὰ τάχους 

εἰς τὸ Βουλγαρόφυγον ἐλθεῖν, καὶ ὀξυτέραν ἐποιεῖτο τὴν χί- 

νησιν Ἐπεὶ δὲ χαὶ οἱ σχοποὶ ἐγγὺς τυγχάνειν τὸ Σκυθιχὸν 

ἔφασχον, (καὶ γὰρ οἱ βάρόαροι διελθόντες τὴν τῆς Ραιδεστοῦ 

χώραν, τῆς Ἡραχλείας τε καὶ Βιζύης χαὶ τῶν πέριξ, πολλοὺς 

υὲν αἰχμαλωτίσαντες, πολλὴν δὲ καὶ λείαν συναγαγόντες, νό- 

στου ἐμέμνηντο), ἐκεῖσε καὶ πᾶσαν ἐκίνει πὴν στρατιάν, καὶ 
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υἱᾶς ἡμέρας πλείους τῶν τετραχοσίων σταδίων διήνυδεν. Οὐκλ 

ἐνέτυχε δὲ τούτοις, ἔμαθον γὰρ τὴν ταχεῖαν τοῦ βασιλέως 

ἔφοδον, καὶ ὡς ποδῶν εἶχον ἔφυγον’ οἱ πλείους δὲ καὶ περι 

φανέστεροι τοῦ ἔθνους περί που τὰ μέρη τῆς Βιζύης ξίφους 

ἔργον ἀπετελέσθησαν, ᾿Αλλὰ χαὶ μοῖραν τῆς στρατιᾶς παρα- 

δοὺς τῷ τε ἐπὶ τοῦ χεράσματος Γεωργίῳ τῷ Νεστόγγῳ, καὶ 

τῷ Σκύθῃ Κλεόπᾳ ἔπεμψε χατ' αὐτῶν’ οἱ καὶ περὶ ποταμὸν 
τούτοις συμμίξαντες, τοὺς πλείους τούτων διεχειρίσαντο, οὐκ 

ὀλίγοις δὲ χαὶ τὸ τοῦ ποταμοῦ ὕδωρ τάφος ἐγένετο" οἱ δ’ αἰχ- 

μάλωτοι λυτρωθέντες, οἴχοι ἐδάδισαν, ἀράμενοι χαὶ ὅ ἦσαν 

ἀφῃρημένοι" οἱ γὰρ Σχύθαι τὴν πᾶσαν λείαν ἀπέλιπον. 

Οὕτω γοῦν διανύσας ταῦτα ὁ Θασιλεὺς, περὶ τὸν ποταμὸν, 

ὅς Ῥηγίνα καλεῖται, τὴν σχηνὴν ἔπηξε, καὶ πᾶσαν ἐκεῖσε συν» 

ἣξε τὴν στρατιὰν, εἰς πλῆθος οὖσαν πολύ. [᾿Επεὶ δὲ καὶ ὁ 

Βούλγαρος οὐδέν 1 τι ἠδύνατο διαπράξασθαι, τοῦ βασιλέως 

ἐπιδημήσαντος, ἀλλὰ καὶ φόθον οὐ μιχρὸν ἔσχε, παθεῖν ὑπο- 

νοῶν δεινὰ μέγιστα, εἰς σπονδὰς ἔολεψε, χαὶ τὸν πενθερὸν αὐ- 

τοῦ τὸν Ρῶσον Οὖρον, ὅς γαμθρὸς ἦν ἐπὶ θυγατρὶ τοῦ ρηγὸς 

Οὐγγρίας, μεσίτην τῶν εἰς εἰρήνην ἀπέστειλεν, ὅς πέμψας, ἐν 

τῷ πλησίον εἶναι, καὶ οἰκονομήσας ἔξω φόθου πρὸς τὸν βασι- 

λέα ἐλθεῖν, ἀφίκετο, καὶ ἐδέχθη παρὰ τοῦ αὐτοχράτορος μετὰ 

τῆς προσηχούσης δεξιώσεως αὐτός τε καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ 

τὴν εἰρήνην ἐπλήρωσεν, ἐπομοσάμινος διχαίῳ τοῦ γαμθροῦ αὐ- 

τοῦ, τοῦ τῶν Βουλγάρων ἄρχοντος, ἀπολυθῆναι μὲν πρὸς τὸν 

βασιλέα τὸ τῆς Τζεπαίνης ἄστυ (τοῦτο γὰρ χαὶ μόνον κατεί- 

χετο ὑπὸ τῶν Βουλγάρων ἀφ᾽ ὧν ὁ βασιλεὺς ᾿Ιωάννης ἐδέσπο- 

ζεν), εἰρήνην τε πρὸς Βουλγάρους ἔχϑιν τὸν βασιλέα καὶ ὁχά- 

τερα τὰ μέρη τοῖς παλαιτέροις ὁρίοις ἀρχεῖσθαι. 

Ἐπεὶ οὖν ταῦτα κατὰ γνώμην τῷ χρατοῦντι πεπλήρωται, 

ἄπεισιν οἴχοι ὁ Οὖρος, βασιλιχῶν χαρισμάτων τυχὼν, εἰς εἴκοσι 

δὲ χιλιάδας ταῦτα διὰ πάντων ἀπηριθμοῦντο. Διεχαρτέρει δὲ 
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ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ τῆς Ρεγίνης τόπῳ τὴν τῆς Τζεπαίνης ἀπόλυ- 

σιν, ἀφ᾽ οὗ χαὶ τὴν τῶν βαρθάρων δίωξιν ἔποιεῖτο" ἡμέρα δὲ 

» χαθ᾽ ἥν τὴν μνήμην τελοῦμεν τῶν χορυφαίων ἀποστόλων 

Χριστοῦ, Πέτρου χαὶ Παύλου κατὰ τὸ τέλος τοῦ Ἰουνίου μη- 

νὸς, ἕως καὶ ὁ αὔγουστος ἤδη παρέδραμε. 

-Συμδέθηκε δέ τι καὶ ἐν τούτοις ἱστορίας ἄξιον " ἡμέρα ἦν 
Ὁ 

τῶν ἐπιφανῶν, χαθ᾽ ἥν τὴν τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ Μεταμόρφωσιν 

οἱ εὐσεθεῖς ἑορτάζομεν, καὶ ἐπεὶ ἔδει πρὸς τὴν ἱερὰν μυσταγω- 

γίαν κατὰ τὸ εἰωθὸς παρεῖναι τὸν βασιλέα, εἰς ἀργίαν ὁ τοῦ 

ἀρίστου παρετάθη χαιρός" ἠρίστησε τοίνυν ὁ βασιλεὺς, καὶ μι- 

χρόν τε καθευδήσας, ἀνέστη τοῦ ὕπνου, ὁ δὲ ἥλιος ἤγγισε τῷ 

ὁρίζοντι τῆς δυσμῆς, ἔθος δὲ ἦν τῷ βασιλεῖ περὶ δείλην ἑσπέ- 
ρὰν ἵππῳ τε ἐποχεῖσθαι καὶ σύμπαν διέρχεσθαι τὸ στρατό- 

πεδον, καὶ ἀμφὶ τὸ τέρμα εἰς ἀγχώμαλον καὶ τῆς πεδιάδος 

2. ὑπερανεστηχότα μιχρὸν τόπον ἀνέρχεσθαι | χαὶ τὴν ὅλην στρα- 

τιὰν χαθορᾷν, ἥν καὶ πόλιν χινουμένην ὠνόμαζε πάσας τὰς 

Ρωμαϊχὰς πόλεις φυλάττουσαν, σοφῶς τοῦτο λέγων καὶ ἀληθῶς 

ὃ σοφώτατος βασιλεύς. Τοῦτο δ᾽ ἐποίει διηνεχῶς, χἄν ὁ φω- 

σφόρος εἰσδύναι τὸν ὁρίζοντα ἤμελλε - τὸ δὲ τοῦ στρατοπέδου 

διάστημα ἀμφί που τὰ τεσσαράκοντα στάδια ἦν, εἰ μή γε καὶ 

πλέον. Τότε τοίνυν ὁ βασιλεὺς ἔφησε πρὸς τοὺς ἀμφ᾽ αὐτὸν 

λογάδας « μεμαθήχατέ τι τῶν προσφάτως ἀπηγγελμένων ;» 

Καὶ οἱ ἄρχοντες « οὐδαμῶς »ν. Ὁ δὲ χαὶ πάλιν « ἄνθρωπός τις 

πρὸ ὥρας ἐλθὼν, ἐξεῖπεν ὡς ὁ Οὖρος ἠπάτησεν ἐν οἷς ἐπωμό- 

σατο, ἀπολογίαν λέγων, ὡς ὁ τῶν Βουλγάρων ἄρχων, ὁ καὶ 

γαμῦθρὸς αὐτοῦ, τὰ συμπεφωνημένα οὐ χαταδέχεται " τί οὖν 

ὑμῖν δοκεῖ; » Πολλῶν δὲ παρὰ τῶν μεγιστάνων εἰρημένων, 

χαὶ μὴ παραδεχομένων τὴν ἀγγελίαν ὡς ἀληθῆ, ὁ μέγας λο- 

γοθέτης Γεώργιος ὁ ᾿Ακροπολίτης εἰρηκέναι τι πλέον ἀπητεῖτο. 

Τοῦ δὲ μὴ ἔχειν ἐν τοῖς ἀδήλοις ἀποφαίνεσθαι προσθέντος, ὁ 

βασιλεὺς « ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς δήλοις καὶ οἱ ἀείδαροι λέγουσιν, ἐν 
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δὲ τοῖς ἀδήλοις ἐστὶ χάρις βεθαίως καὶ ἀχριθῶς ἀποφαίνε- 

σθαι». Ἐπὶ δὲ τούτοις ὁ μέγας λογοθέτης ἀντέφησεν « ἰδοὺ 

χαὶ ἡμεῖς μετὰ τῶν ἀειδάρων συντετάγμεθα.» Καὶ ὁ βασι- 

λεὺς χόλου πλησθεὶς, μωρὸν αὐτὸν ἀπεχάλεσε, κἀχεῖνος « εἰ 

μωρός εἰμι, λέξας, ἵνα σιωπῶ, καὶ λαλείξωσαν οἱ φρονοῦντες », 

ὀργῆς ἀπλέτου τὸν βασιλέα ἔπλησεν, ὡς καὶ τὴν ὁπάθην ἐθέ- 

λειν ἑλκύσαι, τῆς χώπης ἐπιλαθόμιενον, ᾿Αλλὰ τοῦτο μὲν χα- 

τέσχε, τοῦ δὲ ἵππου τοῦτον χατέδαλλον, καὶ ἄλλα γεγόνασιν 

ἐπ᾿ αὐτῷ λυπηρὰ, πλὴν πρὸς ἡμέραν " αὖθις" δὲ αὐτὸς ἦν ὁ 

μέγας λογοθέτης, τιμώμενος ὑπὲρ τοὺς πολλοὺς διὰ τοῦ θείου 

αὐτοῦ τοῦ Λάσχαρι Μανουὴλ καὶ τοῦ πρωτοθεστιαρίου τοῦ 

Μουζάλωνος, εἰς ὄψιν. αὐτὸν ἀγαγὼν μετὰ τὰ ἀνιαρὰ, καὶ 

ἐχμειλιξάμενος. 

᾿Εγένετό τι τῷ τότε χἀὶ τέρας θαυμάσιον " τοῦ γὰρ βασι- 

λέως διερχομένου τὸ στρατόπεδον, ἡλίου ἐπιλάμποντος, ἡ μι- 

χρὰ τοῦ βασιλέως σημαία, ἥν ἔθος ἐν ταῖς ἐκστρατείαις τῆς 

βασιλικῆς προόδου ἔμπροσθεν μετὰ καὶ τοῦ θυρεοῦ φέρεσθαι, 

αἴφνης ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἐχ τοῦ δόρατος ἀποσπασθεῖσα, χαὶ 

ταῦτα πεπεδημένη χαλῶς, εἰς ὕψος ἤρθη πολὺ, ὅσον μόλις που 

φαίνεσθαι - χαὶ μετὰ βραχὺ πίπτει πρὸς γῆν, χαὶ ὀπὶ τῇ θέᾳ 
«- 

ταύτῃ πολλοὶ πολλὰ ἔλεγον, 

Ἐπεὶ δὲ χαὶ ἡ τοῦ σεπτεμθρίου μηνὸς ἐφειστήχει ἀρχὴ, 

(ἡμέρα δὲ ἦν σάθόαστον), τῆς Ρηγίνης κινήσας ὁ βασιλεὺς τῆς 

εἰς τὴν Θεσσαλονίχην ἥπτετο, ἤχουσς γὰρ ἔρχεσθαι πρὸς αὐ“ 

τὸν τὴν βασίλισσαν Θεοδώραν, τὴν τοῦ δεσπότου Μιχαὴλ 

σύζυγον - ἥ χαὶ καθ᾽ ὁδὸν τούτῳ ὑπήντησε περὶ τὸ βολερὸν 

ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ Λεντζᾷ, ὅπου χαὶ τὴν ὕψωσιν τοῦ ζωοποιοῦ 

Σταυροῦ ἑωρτάσαμιεν, ἐκεῖσε τρεῖς ἡμέρας ἐγκαρτερήσαντες, 

Καθ’ ὁδὸν δὲ μετὰ τῆς βασιλίσσης τὰς συμδάσεις ἐποίει " καὶ 

γὰρ χαὶ ἄκουσα τοῖς τοῦ βασιλέως λόγοις συνήρχετο, οἷα ὡς 
" ς ΝΣ . 7ὔ -“ 5 ᾿ ε ι Α ΕΙΣ "“ 

ἐν εἱρκτῇ τῶν ἐχείνου χειρῶν ἐντὸς οὐσχ, χαὶ μὴ ἔχουσα ἄλλο 
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ἐπὶ τούτοις χαὶ ὅρκοι προέθησαν, καὶ πρὸς τὸν δεσπότην 

Μιχαὴλ ἀπεστάλησαν, ὁ δὲ τοῖς ὀμωμοσμένοις συνέθετο. 

Ἐπεὶ δὲ ὁ βασιλεὺς τὴν Θεσσαλονίκην χατείληφε, τοὺς 

ἐπὶ τῇ θυγατρὶ Μαρίᾳ γάμους μετὰ τοῦ δεσπότου Νικηφόρου 
» 

πεπλήρωχε, τοῦ πατριάρχου ᾿Αρσενίου ἐ ἐπιδημήσαντος καὶ τού- 

ποὺς τελέσαντος. 

Ἔν τούτοις ὄντος τοῦ βασιλέως, γραφὴ πρὸς αὐτὸν ἐξε- 

πέμφθη παρὰ τῶν εἰς φυλακὴν τῶν ἐν τοῖς τῆς Βιθυνίας ὑμέ- 

ρξεσιν, ὡς ὁ μέγας χονοσταῦλος ὁ Παλαιολόγος Μιχαὴλ, ὅς χαὶ 

τὴν τῆς χώρας ἁπάσης ἡγεμονίαν πεπίστευτο, περὶ τὸν τῶν 

Μουσουλμάνων χῶρον ἀπῴχετὸο. Ἑταράχθη οὖν ἐπὶ τούτοις ὁ 

βασιλεύς " καὶ μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας ἐπέμφθησαν τοῦ Παλαιολόγου 

γραφαὶ πρὸς τὸν βασιλέα, ἅς οὗτος πρὸς τοὺς εἰς χεφχλὰς τῶν 

ἐν Μεσοθινίᾳ τυγχάνοντας ἔγραψεν εἶχον δὲ περιλήψεως οὕ- 

τως: Ἐγώ μὲν τὸν ἐκ τοῦ βχσιλέως φόῤον ἐν καρδίᾳ μου 

σχὼν, καὶ δεδιὼς μή τι πάθω δεινὸν, φυγῇ ἐχρησάμην" ὑμεῖς 
ὶ 

δὲ φρονίμως κα ἀνδρικῶς τῶν στρατιωτικῶν ὑμῖν πραγμάτων 

ἀντέχεσθαι, καὶ αἱ φυλαχαὶ τῶν πολιχνίων χαὶ ἄστεων ἔστω- 

σαν ἀσφαλεῖς, χαὶ τῆς χώρας συντήρησις ὡς ἔθος γενέσθω, καὶ 

καθὼς ἐπράττετε μετ᾽ ἐμοῦ, χαὶ αὖθις ποιεῖτε, Καὶ ἡ ἐπι- 

γραφὴ τὸν μέγαν χονοσταῦλον ἐσήμαινε. Ταύτας ὁ βασιλεὺς 

θεασάμενος, ἱλαρῶς διετέθη. Ἔν γοῦν τῷ ἀποδιδράσκειν τὸν 

μέγαν τοῦτον χονοσταῦλον, οἱ ἀεὶ χατὰ Ρωμαίων ἀσπόνδῳ 

ΠΝ  ρένι Ι μίσει Μουσουλμάνοι, ἐντυχόντες τούτῳ ὡς ἑρμαίῳ 

τινὶ, πάντα ἀμωνόνοα τὰ αὐτοῦ, χρυσὸν, ἄργυρον, ἵππους, 

ὑφάσματα, χαὶ αὐτὰ δὲ τὰ ἐνδύματα τῶν αὐτοῦ, διαμερίσαν- 

τες χαὶ τοὺς ἐφεπομένους αὐτῷ εἰς οἰχείαν δουλείαν. Αὐτὸς 

δὲ θεοῦ προνοίᾳ διασωθεὶς, γυμνὸς ἁπάντων, παρὰ τὸν σουλτά- 

νον ἀφίκετο, καὶ ἀσμένως προσεδέχθη, καὶ παρὰ τῶν αὐτοῦ ἐθαυ- 

μάζετο διά τε τὸ εἶδος, καὶ τὴν φρόνησιν χαὶ τὴν στρατιω- 
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τιχὴν τέχνην, χαὶ τὴν ἐν πολέμοις ἀχρίδειαν. Περὶ μέντο: τῶν 

ἐσχυλευμένων αὐτοῦ πραγμάτων, γραφαὶ τοῦ σουλτάνου γεγέ- 

νηνται, ἤνυσαν δὲ οὐδὲν, τῶν ἐν τοῖς Πέρσαις πραγμάτων τε- 

ταραγμένων ὥσπερ οὐδέποτε παρὰ τῶν ἐπελθόντων αὐτοῖς ᾿Α- 

ταρίων. 

᾿Επεὶ τοίνυν περὶ τὰ ΓΛλξαρα οἱ ἴλταροι, τὴν Περσιχὴν 

ληϊσάμενοι χώραν, ἐστρατοπεδεύσαντο, χαὶ ἀνάγχη ἦν καὶ τοὺς 

Πέρσας πρὸς μάχην τοῖς ἐχθροῖς ἀντιστῆναι, ἐχρίθη εἰς ἡγε- 

μόνα τῶν ἐν Πέρσαις χριστιανιχῶν στρατευμάτων ὁ Μιχαήλ. 

Ο' δὲ συμμαχεῖν μὲν ἀπηρέσχετο τὰ πρῶτα τοῖς Μουσουλ- 

ψάνοις ὡς ἔλεγες, χάριτι δὲ θείᾳ γενναῖον ἀναλαδὼν φρόνημα 
πρὰς τὴν μάχην ἐξώρμησε, καὶ χατὰ χράτος μετὰ τῶν σὺν 

αὐτῷ χριατιανῶν τοὺς ἀντιτεταγμένους νενίκηκε, τοῦ Μιχαὴλ 

αὐτοῦ πρώτως βαλόντος τὸν τοῦ στρατοῦ προηγούμενον δόρα- 

τι, ὅς καὶ ἐτεθνήχει " καὶ ἦσαν νενιχημένοι οἱ ΓΑλταροι. ᾿Αλλ 

ὁ ἐν Πέρσαις ᾿Αμιραχούρης (μέγα δὲ τοῦτο παρὰ Πέρσαις), 

δύσνους ὦν περὶ τὸ ὁμόφυλον, τὸ ὑφ᾽ ἑαυτὸν ἀναλαδὼν στρά- 

τευμα, τοῖς ᾿Αταρίοις προσώρμησε, χἀντεῦθεν τὰ ἐναντία συμ.- 

Θέθηκε, χαὶ οἱ πρὸ μικροῦ διώκοντες ἔφευγον, καὶ νῶτα ἐδί- 

δουν τοῖς ἐναντίοις πλήττεσθαι. Ὁ δὲ Κομνηνὸς Μιχαὴλ, τῷ 

μεγάλῳ στρατοπεδάρχῃ τῶν Περσιχῶν στρατευμάτων, ὅν Πεκλ- 

ἄρπακιν οἴδασιν οὗτοι χαλεῖν, ἐνέτυχε χατὰ τὴν ὁδὸν, καὶ 

συνεπορεύοντο πλείους ἡμέρας, ἑπομένους τοὺς πολεμίους ἔχον- 

τες, χαὶ χαθ᾽ ὥραν μαχόμενοι " ἐπεὶ δὲ ἡ τοῦ Πεκλάρπακιε 

οἰκία περὶ τὴν Κασταμόνα ἐτύγχανεν οὖσα, ἐκχεῖ ἐγένοντο 

σπεύσαντες. Τὺ δὲ ᾿Ατάρων γένος, πᾶσαν τὴν ὑπὸ τοὺς Μου- 

σουλμάνους χώραν χατέδραμε, 

Ταῦτα ἁ βασιλεὺς Θεόδωρας ὡς ἐπύθετο, ἐν Θεσσαλονίχῃ 

ἔτι διάγων, οὐ περὶ τούτων μᾶλλον ἔχων φροντίδχ, ἤ περὲ 

τῶν αὐτοῦ, (κίνδυνον γὰρ οὐ μικρὸν ὑπετόπασε τῇ τῶν Ρω- 

μαίων ἐπισυμθαίνειν), ἔσπευσς πρὸς τὰ τῆς Ἕω παλινοστῆσαι, 
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χαταλείψας ἐν μὲν τῇ Δυτιχῇ χώρα πρὸς φύλαξιν τὸν θεῖον 

αὐτοῦ Μανουὴλ τὸν Λάσχαριν, ἐπιδοὺς αὐτῷ στράτευμα ἐκ 

Παφλαγόνων κάκ τῶν Σχυθῶν ὡς τριαχοσίους, τοῦ Ποιλάπου 

χαὶ τῶν περὶ αὐτὸν τὸν ὅν εἶχε σχουτέριον, τὸν Ξυλέαν, εἰς 

δὲ τὸν βελεσὸν χαὶ τὰ περὶ αὐτὸν τὸν Καλαμπάχην Θεόδω- 

ρον, ὅν καὶ τατᾶν τῆς αὐλῆς κατωνόμαζον, τὸν δὲ Χχδάρωνα 

Κωνσταντῖνον εἰς ἡγεμόνα τοῦ ᾿Αλθάνου χατέστησε, τὸν δὲ 

᾿Αχροπολίτην μέγαν λογοθέτην Γεώργιον, πραίτωρα χειροτο- 

νήσας, πάντων αὐτῶν ἀφῆκε προΐστασθαι. Οὕτω μὲν τῆς ὁδοῦ 

ἥψατο κατὰ τὴν εἰχοστὴν τρίτην τοῦ ὀχτωύρίου μηνός. 

Ὃ δὲ πραίτωρ χαὶ μέγας λογοθέτης τῆς Θεσσαλονίχης 

ἐξιὼν ἀφίκετο πρὸς τὴν Βέρροιαν, ἀπεχθαλεῖν ἐχεῖθεν τοὺς 

ποῦ Πάπα Ῥώμης πρέσδεις χατὰ τὴν βασιλικὴν προσταγὴν 

βουλόμενος, οἵ πρὸς τὸν βασιλέα ἦλθον ἔτι ἐν Θεσσαλονίχῃ 

ποιοῦντα τὰς διχτριθὰς" οὕς χαὶ ἀπεχύαλὼν, χαὶ ἄλλα ὅσα 

ἤθελεν ἐκεῖσε διηνυχὼς, τῆς πρὸς τὸ ᾿Αλόανον ἥψατο. Καὶ 

δῆτα τὰ Σέροια παρελθὼν, καὶ παραμείψας τὴν Καστορίαν, 

παραγγείλας δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν ᾿Αχρίδα, ἔφθασε πρὸς τὸ 

Αἴλθανον, κἀκ τούτου μετὰ τῶν τῆς χώρας ἐχχρίτων χατεί- 

ληφε τὸ Δυρράχιον" χἀχεῖσε διακαρτερήσας ἡμέρας ὀχτὼ, ἔξεισι, 

πάντα οἰκονομήσας τά τε καθ᾽ ὁδὸν, καὶ τὰ χατὰ τὸ Δυρρά- 

χιον, ὥς γε ἐδόχει ἐχείνῳ χαλῶς " χαὶ τὰ τῆς Χουναθίας διελ- 

θὼν (μέρος δὲ τοῦτο τοῦ ᾿Αλδάνου), τὸ ὄρος τε ὑπερόὰς ὅ 

Καχκὴν Πέτραν κατονομάζουσιν, εἰς τὰ περὶ τὴν Μάττιν ἄπεισι, 

κἀντεῦθεν περὶ τὴν Δεύρην κατέλαθςε. Πᾶσι δὲ τοῖς χαθ᾽ ὁδὸν 
συντυχὼν, τοῖς τε περὶ τὰ ἄστη, χαὶ περὶ τὰ τοπιχὰ στρα- 

τεύματα, χαὶ τοῖς τὰ δημόσια ἐνεργοῦσι πράγματα, διὰ τῆς 

Κιτζάθδεως παριὼν, τρίτῳ μηνὶ ἀφ᾽ οὗ τῆς Θεσσαλονίκης ἐξῆλ- 

ΟΠ θε, περὶ τὸν Πρίλαπον ἐγένετο, περὶ τὸ τέλος τοῦ φευρουαρίου 

μηνὸς. Κἀχεῖ ἐπύθετο ὡς ὁ τοῦ ᾿Αλθάνου ἔχων τὴν ἡγεμο- 

88, γίαν Χαδάρων ἑάλω πρὸς τοῦ δεσπότου Μιχαὴλ, υ"ηχαναῖς 
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τῆς γυναιχαδέλφης αὐτοῦ Μαρίας, ἥτις προεῖχε μὲν ἄνδρα 

τὸν Σφραντζῆν, τότε δὲ χήρα ὑπῆρχε, καὶ ἐρωτικοῖς γράμ.- 

ὑᾶσι τὸν Χαδάρωνα δελεάσασα, ταῖς πάγαις αὐτῆς ἁλώσιμον 

ἔθετο. [Καὶ ὁ δεσπότης Μιχαὴλ ἐντεῦθεν εἰς φανερὰν ἀπο- 

στασίαν ἐχώρησε - τὰ δ᾽ ἑξῆς, τὸ ᾿Αλόανον αὐτοῦ ἐγεγόνει, 

χαὶ τὰ ἄστη καὶ αἱ χῶραι αὐτῷ προσερρύησαν, καὶ αὐτὸς ὁ 

μέγας λογοθέτης καὶ πραίτωρ ἐντὸς τοῦ Πριλάπου τυχὼν συν- 

ἐλήφθη, προδοθέντος χαὶ τούτο", καὶ ἀπήχθη δέσμιος εἰς φυ- 

λαχὴν, χαὶ ταῦτα τοῦ δεσπότου ἐπομοσαμένου χαὶ αὐτὸν χαὶ 

τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ ἀπολύσαι πρὸς τὰ οἴχοι πορεύεσθαι" ἀλλ᾽ 

ἔφθη χαὶ τοῦτον παραθὰς τὸν ὅρκον, ὡς χαὶ ἄλλους πολλούς. 

Ὁ δὲ βασιλεὺς περὶ τὴν τοῦ δεχεμθορίου ἁρχὴν διαπεραιω- 

θεὶς τὸν Ἑλλήσποντον, τὴν μὲν ἑορτὴν τῆς Χριστοῦ γέννας ἑώρ- 

τασε χατὰ τὰ Σύρροια, ὡς εἶχε τάχους κατὰ τὰ τῆς Λυδίας 

μέρη καὶ τὰς Σάρδεις τὴν πορείχν ποιούμενος, συχνὰ μιηνύ- 

ματα πρὸς τοῦ Περσάρχου δεχόμενος, ὡς ἔρχεται πρὸς αὐτὸν, 

χαὶ ἤθελεν ἑνωθῆναι τούτῳ ἐχεῖ. Ὅτε οὖν εἰς τὸν Κάλαμον 

ἤλθομεν, ἔνθα χαὶ φρούριον ὁ Καδαλλάρης λεγόμενον, ἀμιηρᾶς 

ἔφθασε βεδαιῶν τὴν τοῦ σουλτάνου ἐπιδημίαν περὶ τὴν Ῥρί- 

πολίν - εἰς τὴν τοῦ ᾿Απολλωνίου τοιγαροῦν χχταλύσαντες χώ- 

ραν, χαὶ τῇ ἑξῆς τὴν τῶν Φώτων τελέσαντες δεσποτιχὴν ἕορ- 

τὴν, τῇ μετ᾽ αὐτὴν τὸ τοῦ στρατοῦ πλῆθος καὶ τὴν ἀποσχευὴν 

εἰς τὸν χάμπον τῆς Μαγνησίας ἀποπέμψας ὁ βασιλεὺς, ὀλίγους 

παραλαθὼν αὐτὸς εἰς τὰς Σάρδεις ἀφίχετο" χκἀχεῖ τὸν σουλ- 

τάνον ἐλθόντα φιλοφρόνως χαὶ ἀσμένως ὡς ἦν δέον ἀποδεξά- 

μενος, μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τὴν Μαγνησίαν, ὅπου χαὶ τὰ στρατεύ- 

ματα, ἦλθε. Τοσοῦτον δὲ τὸ τῶν στρατευμάτων πλῆθος, ὡς 

ἀπὸ τοῦ τόπου ὅς δὴ Χλέρα λέγεται, μέχρι καὶ τῶν Στενῶν 

τοῦ ποταμοῦ ἐκτείνεσθαι τὸ στρατόπεδον. Ἐχεῖ γοῦν τὸν 

φυγάδα σουλτάνον καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν ἐφ᾽ ἡμέραις διανα- 

παύσας, καὶ φιλοτίμως δεζιωσάμιενος, καὶ πρὸς τὴν αὐτῶν 
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ἐπαναζεῦξχι πεποίηχε, στράτευμα μέτριον δοὺς εἰς τριαχοσίους 

ἠριθμιημένον, ἡγεμόνα καταστήσας τὸν Δούχαν ᾿Ισαάχκιον τὸν 
᾿ Ὗ . 4 - ᾿ ΥΩ 4 [. .᾿ " Μούρτζουφλον, πριμιμικήριον τῆς αὐλῆς τότε τυγχάνοντα. 

Ὁ δὲ Περσάρχης χάριν ἀντιδοῦναι θέλων τῷ βασιλεῖ, τὸ 

κάστρον τῆς Λαοδικείας ἀπεχχρίσχτο, καὶ τὸ τῶν Χωνῶν, χαὲὶ 

δύο περὶ αὐτὰ φρούριχ, τήν τε Σάκαιναν ὀνομαζομένην, καὶ 

τὴν Ὑψηλὴν . Καὶ εἰσῆλθεν ἐν αὐτοῖς χχὶ Ρωμχϊχὴ φυλχχή" 

ἐπ᾿ ὀλίγον δὲ χαὶ πόλιν ὑπὸ τοὺς Μουσουλμιάνους γξγόνασι, 

τοῦ βχσοιλέω; ἀντιχαρισχμένου τῷ δόντι ταῦτα αὐτῷ. ᾿Αλλὰ 

τὴν οἰκείαν ἀρχὴν ὁ σουλτάνος ἀναλαδόμενος, ἐπεὶ μὴ δυνα- 

τῶς εἴχε τοῖς ᾿Αταρίοις ἀνθίστασθαι, μετὰ τῶν λογάδων ἑαυ- 

τοῦ βουλευσάμενος, εἰς συμφωνίας μετ᾽ αὐτῶν ἦλθε, φόρους 

τάξας ἀποδιδόναι αὐτοῖς. Καὶ ἔκτοτε τυγχάνουσιν οἱ Μουσουλ- 
᾿ Ἁ "»-ὦ᾽ 3 ι , μάνοι πχρὰ τῶν ᾿Ατάρων φορολογούμενοι. 

Ὁ δὲ Παλαιολόγος Μιχαὴλ ὅρκον λαθὼν πρὸς τοῦ βασι- 

λέως εἰς ἀσφάλειαν. πρὸς αὐτὸν ἐπανέζευξε, καὶ τοῖς οἰχείοις . Τρ Φ 5) 
᾽ ὔ, ᾿ ΒΞ δ" ᾽ ,ὕ ᾽ ᾿ ᾿ δὲ ἢ 
ἀποκατέστη, χαὶ τῶν ἰδίων ἀπήλαυσς. Μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ καὶ 

εἰς τὰ Δυτιχὰ μέρη ἀπῆλθε, παρὰ τοῦ βασιλέως μετὰ στρα- 

τεύματος ἀποσταλεὶς, εἰς ἀντιπαράταξιν τοῦ δεσπότου Μιχαήλ 

καὶ τὴν Θεσσαλονίκην καταλαθὼν, χἀχεῖθεν διχοὰς τὸν Βαρ- 

. δάριον, χαὶ τῷ Λάσκαρι Μιχαὴλ ἑνωθεὶς, ἄμφω κατὰ τῆς Βερ- 

ροίας ἀπῆλθον, οὐχ ἕνα μαχέσωνται, ἀλλ ἵνα λείαν τὰ “περὶ 

ταύτην ποιήσωνται, καὶ ἐσχύλευσχν πολλὰ, ζώων γὰρ πληθὺν 

οὐχ εὐαρίθμητον οἱ περὶ αὐτοὺς ἐληΐσαντο. 

Ἔν τούτοις ὁ τῶν Σέρδων ἄρχων Κράλης, τὴν τοῦ ὃδε- 

σπότου ἀνταρσίαν μαθὼν, (γένος ἔχσπονδον καὶ μηδέποτε χά- 

ριν εἰδὺς τοῖς πεοὶ αὐτὸ διαπραξχμένοις χρηστὸν, ὅλον τοῦ χέρ- 

δους, καὶ ὅρκον διὰ μιχρὸν ἀργύριον ἅπαντα παραθαῖνον), στρά- 

τευμα συναθροίσας, κατὰ τῶν Ρωμαϊχῶν χώρων ἐξέπεμψεν. Οὗ- 

τοι μὲν οὖν τὴν Κίτζαδιν παραμείψαντες, τὰ πέριξ τοῦ Πρι- 

λάπου ἐσκύλευον. Ὁ δὲ σχουτέριος ὁ Ξυλέας μετὰ τοῦ ὑπ᾽ 

ΓΕ 

10 

20 

Ὁ 

90 



10 

λῦ 

20 

“Ὁ 

9᾽0 

582 ΑΝΩΝΥΝΟΥ͂ 

αὐτὸν στρατεύματος, ἐγγύς που τοῦ ἄστεος ἐνσχηνούμενος, ὡς 

εἶδε τοὺς Σέρδους τὴν χώραν ληΐζοντας, ἀπέλυσεν ἕκαστον χα- 

τὰ τῶν Σέροων ὁρυᾷν ὡς ἐθούλετο᾽ διχλυθέντες γοῦν, ἡλί- 

σχοντο | τοῖς Σέρθοις, ὀλίγοι πλείοσι συμπλεκόμενοι. Ὃ δὲ Ξυ-φ. 1: 

λέας μόλις διεσώθη μετὰ τῶν ἐναπολειφθέντων στρατιωτῶν. 

Οὕτω χαὶ τὸ περὶ τὸν Ποίλαπον χαταλέλυται στράτευμα. 

Οἱ δὲ περὲ τὸν Παλαιολόγον Μιχαὴλ καὶ τὸν Λάσκαριν 

Μιχαὴλ, ἐπεὶ τὴν ἐν τῇ Βερροίᾳ λείαν ἐποίησαν, περὶ τὸν ἐν 

βοδιηνοῖς χῶρον ἐσχήνωσαν, ὁμαλόν τε ὄντα χαὶ εἰς τροφὴν ἵπ- 

πῶὼν χρήσιμον. 

Ὁ δὲ ἀποστάτης δεσπότης ἐκλογὴν ποιησάμενος τοῦ στρα- 

τοῦ αὐτοῦ, χαὶ ὡς εἰς πενταχοσίους αὐτοὺς ἀριθμήσας, καὶ στρα- 

τηγὸν τάξχς τὸν νόθον αὐτοῦ υἱὸν Θεόδωρον, χατὰ τοῦ Ρω- 

μαϊκοῦ στρχτεύματος ἔπεμψεν. Ἔτυχε δὲ τότε χαὶ ὁ Λαπαρ- 

δᾶς Μανουὴλ μετὰ στρατιωτῶν τινων ἀδοκίμων πρὸς τοῦ βα- 

σιλέως ἀποσταλεὶς πρὸς τοὺς εἰρημένους στρατηγοὺς, τὸν Λά- 

σχᾶριν καὶ τὸν Παλαιολόγον, ὃς χαὶ κατεμέμφετο αὐτοὺς ὡς 

προλαθόντας περὶ τὴν λείαν, κἀχεῖνον οὕτω τοῦ κέρδους ἀπο- 

τυχεῖν. ᾽ν ᾧ γοῦν περὶ τούτων ὡμίλουν, τὸ ὑπὸ τὸν Λαπαρ- 

δᾶν στράτευμα, ὧν οἱ πλεῖστοι φορθάσιν ἐπωχοῦντο τὰ χρειώ- 

δὴ πεφορτισμέναις, μὴ τῶν ἡγεμόνων εἰδότων εἴχοντο τῆς ἐ- 

πέκεινα τῶν βυδηνῶν ὁδοῦ, ἕνα πρότεροι διελθόντες, λείαν ποιή- 

σαιντο" ἀλλὰ συναντᾷ τούτοις ἐν τῇ χλεισούρᾳ ὁ τοῦ ἀπο- 
{4 

στάτου στρατὸς, ἄνδρες γενναῖοι, ἵπποις ὑψαύχεσιν ἔποχοι, καὶ 

ὅπλοις χατόφρακτοι, χαὶ πάντας τούτους ἐτρέψαντο. Φυγά- 

δὲς οὖν τινες τούτων πρὸς τὸν Παλαιολόγον φθάσαντες, τὸ συμ- 

βὰν ἀπήγγειλαν. Ὁ δὲ ὁπλισθεὶς καὶ δόρυ λαδὼν, μετὰ τῶν 

ὑπὸ τὸν Λάσχαριν Παφλαγόνων στρατιωτῶν πεντήχοντα, χα- 

τὰ τῶν ἐναντίων ὁρμᾷ, χαὶ τῷ πρώτως ἐπερχομένῳ συναντή- 
ἤ -“ , ι , «Ὁ ὩΡΙΡι, τ Α ΄ ΄-- 

σας, βάλλει τῷ δόρατι χαὶ ρίπτει τοῦ ἵππου: ἦν δὲ ὁ τοῦ 

ἀποστάτου νόθος υἱὸς ὁ Θεόδωρος, ὃς καὶ τοῦ πτώματος ἀ- 
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ναστὰς, ἐδυτώπει μιὴ φονευθῆναι. Ἠγνόει δὲ τοῦτον ὁ Κομ- 

γηνός" παραδίδωσι γοῦν αὐτὸν Τούρχῳ τινὶ, ὁ δὲ τοῦτον. ἐ- 

φόνευσε. Καὶ οἱ ΠΙχφλχγόνες δὲ τοῖς λοιποῖς συμπλακέντες, 

ἄλλος ἄλλον ἔοχλλε, καὶ εἰς τροπὴν οἱ τοῦ ἀποστάτου ἁπεῖ- 

δον. Οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Παλαιολόγον πλείους ἢ εἴχοσι τῶν ἐχ- 

χρίτων ζωγρήσαντες, χαὶ πολλοῖς τὸν διὰ ξίφους ἐπάγοντες 

θάνατον, ἔστησαν, οὐδὲ γὰρ εἶχον διώχειν, ὀλίγοι πολλούς. 

Ὃ δὲ τῶν Βουλγάρων ἄρχων, ὁ γυναικάδελφος τοῦ βᾶσι.- 
λέως Θεοδώρου, ὃς χαὶ πολλὴν ἔτρεφεν ἔχθραν κατά τε αὐτοῦ 

βασιλέως χαὶ γαμόροῦ καὶ τῶν Ρωμαίων, πρὸς τοῦ πρωτεξαδέλ- 

φου αὐτοῦ τοῦ Καλλιμάνου χαιρίαν πληγεὶς, εἰδήσει χαί τι- 

νῶν οἰχητόρων τοῦ Τερνόσου, ἔξω τοῦ τοιούτου ἄστεος τέθνη- 

χε, καὶ τὴν ἐκείνου γαμετὴν λαθὼν ὁ Καλλιμάνος, ἔδοξε χκαὲ 

τὴν τῶν Βουλγάρων ἀρχὴν σφετερίσασθαι. ᾿Αλλ᾽ ὁ Ρῶσος Οὖ-.. 

βοὸς μετὰ στρατοῦ ἐπελθὼν, τὴν θυγχτέρα εἴληφε τὴν τοῦ Καλ- 

λιμάνου δηλονότι γυναῖκα " χαὶ ὁ Καλλιμάνος δὲ εἰς τόπον ἐχ 

τόπου φεύγων, πεφόνευται πρός τινος. ᾿Επεὶ δ᾽ ἔρημος ἐναπε- 

λείφθη κληρονόμου γνησίου ἡ τῶν Βουλγάρων ἀρχὴ, συνελθόν- 

τες οἱ τούτων προέχοντες εἰς βουλὴν, τὸν τοῦ Τοίχου υἱὸν 

Κωνσταντῖνον ἄρχειν αὐτὸν ἐξελέξαντο, καὶ πρὸς τὸν βασιλέα 

Θεόδωρον πρεσθείαν ἐξέπεμψαν, ἕνα τὴν αὐτοῦ πρώτην θυγα- 

τέρα Εἰρήνην εἰς συζυγίαν τῷ Τοίχῳ ἐχπέμψειε, χαὶ νομίμως 

αὐτῷ συζευχθῇ, ἐγγόνη οὖσα τοῦ ᾿Ασὰν, καὶ κληρονόμος τῆς 

τούτων ἀρχῆς" ὅ καὶ ἐτελέσθη. 

Καὶ ὁ βασιλεὺς Θεόδωρος τὴν ἐκ Βουλγάρων ἔσχεν εἰρή- 

νην, χαὶ ἠρέμιησαν ἐν ἀμφοτέροις τὰ πράγματα. 

Μετὰ ταῦτα νόσῳ δεινὴ ὁ βασιλεὺς Θεόδωρος περιέπεσεν " 

ἀπέχαμνον οὖν ἰατρῶν χεῖοες, χαὶ πᾶσά τις ἄλλη θεραπεία ἀπ- 

είρηχεν. Ἐν οὐχ ὀλίγῳ οὖν χρόνῳ ἐξετασθεὶς τῇ νόσῳ, χαὶ 

ἅπαν τὸ σῶμα δαπανηθεὶς, προσκαλεῖται τὸν πατριάρχην ᾿᾽Ἀρ- 

σένιον, χαὶ φησιν « ὦ δέσποτα, ἐγὼ μὲν ἐπὶ τῆς σῆς ἁγιότη- 
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᾿ , κ 

τος εὐλαθοῦμιαι θριαμθεύειν ἀυνέσως τὴν αἰσχύνην τῶν ἔργων βιαμ ἱ χὰ ϑγ 
Α 

μου" εἴπερ οὖν δοχεῖ σοι, διὰ προτροπῆς σου ἑνὶ τῶν ἀρχιε- 

ρέων ἀνακαλύψω τὰ πεπραγμένα μοι, χαὶ ὁ ἀρχιερεὺς οὗτος 

ἀναγγελεῖ σοι ταῦτα, χχὶ οὕτως ποιήσεις μοι τὴν συγχώρη- 

αιν. ν « Καὶ τίνι βούλει προτρέψω ; ὁ πατριάρχης ἀντέφηδε " 

τοῦτο γὴρ τῆς σῆς θελήσεω: ἤρτηται, καὶ ὃν ἂν βούλοιο, εἰ- 

πές» Καὶ ὁ βασιλεὺς, τὸν τῆς Μιτυλήνης, ἄνδρχ σεμνοῦ βίου, 

χχὶ ἀρετῆς ἐργάτην, ἀοχιερέα, προέκρινεν, οἷχ συνήθη αὐτῷ. 

Τοῦτον οὖν μεταχαλεσάμενος, ἐξομολόγησιν ψυχῆς γενναίας ἀ- 

ξίαν καὶ μεγαλόφρονος ἐποιήσατο" τὴν γὰρ εὐχγγελικὴν μι- 

μησάμενος πόρνην, πέπτει πρὸ τῶν ἐκείνου ποδῶν |, καὶ δα-φ. 

χρύων ρεύμασι τὴν γῆν ἐν ἣ ἔχειτο ἔπλυνεν, ὡς καὶ πηλὸν 

γενέσθαι ἐκ τούτων. Καὶ οὕτω τὴν τῶν ἐσφχλμένων αὐτῷ ἐξ- 

αγορείαν πεποίηχε, τὸ, ᾿Εγχατέλιπόν σε, Χριστὲ, συχνάκις ἐ- 

πιφωνῶν. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ ἐξωμολογήσατο πρὸς τὸν πατριάρχην 

τὸν Μιτυλήνης ἔπεμψεν ἀνακαλύψαι τὰ αὐτοῦ σφάλματα" χαὶ 

μετὰ τοῦτο χαὶ αὐτὸν χαὶ τὸν πατριάρχην ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν 

χέχληχε χατὰ τὴν ἑξῆς, οὗ καὶ γενομένου, ὡς ὁ πατριάρχης 

μοὲ διηγήσατο, τὰ ὅμοια πρὸς αὐτὸν δράσας, καὶ τῶν ποδῶν 

τούτου ἐπιλαθόμενος, πλέον ἢ πρότερον τὴν γῆν τοῖς ἑαυτοῦ 

δάχρυσιν ἔθρεξεν. Οὕτω τε λαθὼν ἀφέσιμον γράμμα, ὀλίγον 

ἐπιθιοὺς, τὸ μοναχικὸν σχῆμα ἐδέξατο, χαὶ τὴν ἐπὶ γῆς παρ- 

ἐρχομένην βασιλείαν καταλιπὼν πρὸς τὴν ἐν οὐρανοῖς μετέστη, 

τὴν ἀΐδιον χαὶ ἀθάνατον, μήπω τέσαχρας ὅλους ἐνιαυτοὺς αὐτο- 

χρατορήασας" νοέμόριον γὰρ ἄρξας, ἐν αὐγούαστῳ μηνὶ τὸ τέλος 

ἔσχηκε τῆς ζωῆς. Καὶ ὁ γεχρὸς αὐτοῦ ἐν τῇ τῶν Σωσάνδρων 

ἀπεχομίσθη μονῇ, καὶ ἐτάφη ἐχεῖσε ὅπου καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 

Κατέλειψε δὲ παιδία τρία, ἕν μὲν ἄρρεν, ὄνομα ᾿Ιωάννην, 

δύο δὲ θήλεα, Θεοδώραν χαὶ Εὐδοχκίαν, τὰς γὰρ ἑτέρας θυγα- 

τέρας αὐτοῦ ἀνδράσι συνέζευξε, τὴν μὲν πρώτην Εἰρήνην τῷ 

Ἑοίχῳ Κωνσταντίνῳ, τὴν δὲ δευτέραν, ἥ τις χαὶ Μαρία ἐκα- 



ΣΥΝΟΨΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ. 90 

λεῖτο, τῷ δεσπότῃ Νικηφόρῳ, ἥτις καὶ ἐν τῷ χαιρῷ τῆς τοῦ 

πενθεροῦ ἀποστασίας τὸ χοινὸν ἀπέδοτο χρέος, ὡς μέν τινες ἔ- 

φάσκον, ὑπὸ τοῦ συζύγου τυφθεῖσα πολλὰς, ὡς δ᾽ ἔνιοι ἔλεγον, 

νοσήματι φυσιχῷ. 

Τούτου τοῦ βασιλέως Θεοδώρου οἱ πολλοὶ μὲν θχυμάζου- 

σι τὸ κατὰ φιλοσοφίαν ἀτύγκριτον, χαὶ τὸ τῆς φρονήσεως ὡς 

ἀληθῶς ἀπαράμιλλον, ἄλλοι τὸ περὶ τὰς στρατηγίας δόκιμον 

καὶ θερμουργὸν καὶ τὸ ὅλον ἀρεϊκὸν, δι᾿ οὗ τοὺς ἐναντιουμέ- 

γους ἐπτόησεν ἁπχξάπαντας χαὶ χατετροπώσχτο, χαὶ οὐ μό- 

γον τοὺς γείτονας Πέρσας σὺν τῷ αὐτῶν ἄρχοντι εἰς προσχύ- 

νήσιν ἤγαγεν ἑαυτοῦ, πᾶν ὃ ἦν αὐτοῖ: ὕλης τιμίας μικροῦ 

δουλικῶς προσκομίζοντας, ἀλλὰ καὶ "Αρραύας χαὶ τῆς Αἰγύ- 

πτου τὸν δυναστεύοντα δῶρα τούτῳ μέγιστα στέλλειν ἐκ φή- 

υἧς μόνης παρέπεισεν. Εἰσὶ δ᾽ οἵ χαὶ τὸ φιλότιμον χαὶ με- 

γαλόδωρον, χαὶ πλουτοποιὸν τῆς αὐτοῦ δεξιᾶς ἐχθειάζουσιν. 

Εἵτεροι δὲ ἕτερα τῶν αὐτοῦ θεοσδότων πλεονεχτημάτων, πολ- 

λῶν ὄντων χαὶ μεγάλων, ἐχπλήττονται χαὶ ὑπεξαίρουσι τοὺς 

γὰρ τοῦ πατρὸς καὶ βασιλέως διατηρήσας τύπους ἐν πᾶσιν ὅ- 

σοις τὸ προμηθὲς ἐχείνου ἐδείκνυτο, ἐν πολλοῖς ἐπὶ πλέον τὸ 

κηδεμονιχκὸν χαὶ φιλότιμον ὑπερηύξησεν. Ἐγὼ δὲ τὴν περὶ τὴν 

ἐπίδοσιν τοῦ λόγου καὶ τῶν ἐπιστημῶν τῆς σοφίας σπουδὴν 

αὐτοῦ ἀνυμνῶν, καὶ ὅπως ἐφίλει τοὺς λογίους, καὶ μεθ᾽ ὅσης 

φιλοφροσύνης ἐνδιχθέσεως ἔστεργεν ἐννοούμινος, οὐχ ἔχω τίνι 

τῶν περὶ τοῦτο ἐσπουδαχότων παραλληλίσω" ἑνὸς γὰρ σοφοῦ 

συνουσίαν ἀνδρὸς, οὐδ᾽ αὐτὴν τὴν βασιλείαν ἔχρινεν ἰσοστάσιον. 

Καὶ βίόλους δὲ συνηγάγετο, οὐδ᾽ ὅσας ὁ ἐπὶ τούτῳ μεγαλυ- 

νόμενος Πτολεμαῖος, παντοίων τεχνῶν τε χαὶ ἐπιστημῶν, χαὶ 

ταύτας ταῖς πόλεσιν ἐναποτιθεὶς, τοῖς βουλομένοις εἰς ἀνάγνω- 

σιν χαὶ τῶν ἐν αὐταῖς σπουδασμάτων ἀνάπτυξιν ἐθέσπισε ὑε- 

ταδίδοσθαι, ἐφ᾽ ᾧ χαὶ τὰ τοῦ λόγου εἰς τὸ μηδὲν σχεδὸν κα- 

ταντήσαντα ἐκ τῆς καταστροφῆς τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων, 
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ἐπὶ τούτου αὔξεσθαι ἤρξατο, καὶ ἐπὶ μείζω προέχοψεν, ὡς ἐ- 

χασταχὴ τῶν Ῥωμαϊκῶν χωρῶν τε χαὶ πόλεων χορείας σοφῶν 

χαθορᾶσθαι, χαὶ Μουσῶν συνίστασθαι θέατρα, χαὶ πάντα σχε- 

δὸν τόπον, ἀγοραῖς πλήθει ἐλλογίμων ἀνδρῶν ἐπιστημονιχῶν 

ζητημάτων παραθέσεις καὶ ἀντιθέσεις ἀσχολουμένων, καὶ πο- 

νουμένων ἐπὶ λογιχὰς προτάσεις χαὶ συμπεράσματα. ᾿Αλλ’ ὦ 

τῆς χοινῆς δυστυχίας, ὁ τοιοῦτος βασιλεὺς οὐδ᾽ ὅλα τέσσαρα ἔ- 

τῇ ὁλόκληρα ἐπιοεθιωχὼς τῇ αὐτοχρατορίᾳ, ὡς εἴρηται, τὸ φυ- 

σικὸν χρέος ἀπέτισε᾽ πλὴν πόθον αὐτοῦ χαὶ μετὰ τὴν ἀπὸ 
“" ᾿- “ ΑΝ ᾽ ὃ ΄, [τὰ λ ἣ δι νὰ χε ’ 

τοὺ γξήρου σκήνους ἐχοημιίαν, ἀπᾶσι Χαταλελοίπωςξ, χα μᾶ- 

λισθ᾽ ὅσοις τῶν αὐτοῦ χαρίτων γεύσασθα! ὅπως δήποτε συμόε- 

βήχει ἢ τῶν χατ᾽ αὐτὸν ἀκροάσασθαι, ὥσπερ δῆτα χἀμοί, 

Ὃ μὲν οὖν τοῦ βασιλέως Θεοδώρου υἱὸς Ἰωάννης ὀχτὼ ἦν 

ἐτῶν: ὁ δὲ πατὴρ αὐτοῦ βασιλεὺς διαθήκην ἐξέθετο, τάχα μὲν 

ὡς ἐπὶ τῷ παιδὶ, τῇ δ᾽ ἀληθείᾳ ἐπὶ τῷ πρωτοδεστιαρίῳ τῷ 

Μουζάλωνι Γεωργίῳ, τοῦτον γὰρ ἡ διαθήκη ἐποίει τῶν Ρω- 
ς᾽ “τ « δ « . - μαϊκῶν ἁπάντων πραγμάτων χύριον, μέχρις ἂν ὁ υἱὸς αὐτοῦ 

χαὶ βασιλεὺς Ἰωάννης εἰς τελείαν τὴν ἡλικίαν ἀφίκοιτο |, καὶφ.Ἰ 

ὅρχοι περὶ τούτου προέθησαν παρὰ τῶν ἐντυχόντων τῷ τότε 

προστάξει τοῦ βασιλέως Θεοδώρου. ᾿Αλλ᾽ οὔπω τρίτην εἶχεν ἐν. 

τάφῳ χείμενος ὁ τοῦ βασιλέως νεχρὸς, χαὶ συνδραμόντες οἱ ἐ- 

χεῖσς Ῥωμαῖοι, (στράτευμα δὲ ἦν ἱκανὸν συνηγυένον), ἀλλὰ 

χαὶ οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως χεκαχωμένοι ἄνδρες εὐγενεῖς, ὁ Στρα- 

τηγόπουλος δηλαδὴ ᾿Αλέξιος, οὗ τὸν υἱὸν Κωνσταντῖνον τετύ- 

φλωχεν, αὐτὸν δὲ καθεῖρξεν, ὁ Τορνίκης Κωνσταντῖνος, ὃν μέ- 

γαν πριμμικήριον εἶχεν ὁ βασιλεὺς Ἰωάννης, καὶ χαθωσίωτο, 

ὁ Φιλῆς Θεόδωρος, τῶν ὀφθαλμῶν στερηθεὶς, ὃ Ζαγαρομμάτης 

Γεώργιος (1), ὃν ὁ βασιλεὺς Ἰωάννης πρωτοθδεστιαρίτην ὠνό- 

(1) Κάτω τοῦ περιθεωρίου τοῦ φύλλου 120 ἀναγινώσχονται« ἅγιε 

. Ζαγαρομμάτην σχέποις ν, πιθανῶς ἐκ μολυδδοδούλλου. 

͵ 
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υχσεν, ὁ δὲ βχσιλεὺς Θεόδωρος παρχχοιμώμενον πρῶτον τιμή- 

σας, ὕστερον καθωσίωσε, Νιχηφόρος ὁ ᾿Αλυάττης, ὃν πρὸ βρα- 

χέος ἔχων χανιχλείου, ὕστερον τὴν γλῶτταν ἐχτεμὼν, τῶν ὑπ- 

ἀρχόντων ἐγύμνωσεν, ἄλλοι τε πολλοὶ τῶν χρησίμων καὶ ὀ- 

νομαστῶν, οἱ τοῖς στρατιώταις ἐπὶ τῇ τῶν Σωσάνδρων συνα- 

γιόντες μονῇ, χατὰ τοῦ πρωτοδεστιαρίου καὶ τῶν ἀδελφῶν αὐὖ- 

τοῦ ὥρμησαν" ἐκεῖσε γὰρ ἦν, τὴν ὁσίαν τοῦ βχσιλέως πληρῶν. 

Γνοὺς οὖν ὁ πρωτοθεστιάριος τὴν ἔφοδον τοῦ λαοῦ, ὥρμη- 

σς τοῦ ναοῦ ἐξιέναι, (ἔνδον γὰρ ἦν τῆς θείχς μυσταγωγίας τε- 

λουμένης ἐπαχροώμενος), ἀλλά τινες τῶν τῆς βουλῆς ἐκείνης 

συμπαρόντες αὐτῷ, δείσαντες μὴ ἐξιὼν χαὶ ἐποχηθεὶς ἐντρέψῃ 

χαὶ πρὸς ἑαυτὸν ἐφελχύσηται τὸν λαὸν, κἀντεῦθεν καὶ αὐτοὶ 

φωραθεῖεν, πρὸς ὁρχωμοσίας ἑτέρας ἐχώρουν" ἤδη γὰρ τοῦ βα- 

σιλέως πρὸς ἐσχάτας ἀνχπνοὰς ὄντος, τῆς αὐτοῦ διαθήκης εἰς 

ἐπήχοον πάντων ἀναγνωσθείσης, ὀμνύουσιν ἅπαντες φυλάξαι τὰ 

διατεταγμένα ἀπαραποίητα, εἶτα χαὶ μετὰ τὸ ἀποδιῶναι ὁ- 

νύουσιν ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς " τρίτον οὖν ὅρκοις καὶ συνθήκαις ἐμ- 
Ρ̓ 

πεδωθέντες, πείθουσι τὸν πρωτοθεστιάριον ἔνδον ἵστασθαι τοῦ 

ναοῦ συνάμα τῷ ἀδελφῷ ᾿Ανδρονίχῳ, τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ, 

χαὶ τῷ πρώτῳ αὐτῶν ἀδελφῷ, τῷ πρωτοχυνηγῷ. Ὡς δὲ τὸ 

πλῆθος εἶδον γυμνοῖς ζίφεσι χατ᾽ αὐτῶν χωροῦντας, ἐντὸς τοῦ 

ἱεροῦ προσέφυγον βήματος, καὶ τὴν παναγῆ περιπτυξάμενοι 

τράπεζαν, ἐκεῖσε ξίφους ἔργον γεγένηνται, μηδὲ μετὰ φόνον 

οἶκτον λαθόντων τῶν φονευτῶν, καὶ μεληδὸν διατεμόντες, μᾶλ- 

λον δὲ χατὰ ἄρθρα, ἢ χαὶ σμιχρὰ τῶν σαρχῶν διελόντες τεμ- 

μάχια, τὸ οἰκεῖον τμῆμα κρατῶν ἕχαστος, τῆς ἐπιθυμίας ἐ- 

νεφορήθησαν. 

Οἱ δὲ τοῦ Ρωμαϊκοῦ πλήθους μετ᾽ οὐ πολὺ, οἵ τε τῶν ἐν 

τέλει χαὶ τῶν στρατιωτιχῶν ταγμάτων, ἀλλὰ καὶ οἱ τοῦ ἱε- 
, δ ᾽ - ᾿ ς ὃ 

ρατιχοῦ χαταλόγου, (συμπαρῆν γὰρ αὐτοῖς χαὶ ὁ πατριάρχης 

ἐχ τῆς Νικαίας ἐλθὼν), χαὶ τῶν ἐπιφανεστέρων ἀρχιερέων τι- 
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νὲς, σχέψιν ἔθεντο περὶ τῶν χοινῶν πραγμάτων, τίς ἂν ἄξιος 

τὴν οἰκονομίαν αὐτῶν ἀναδέξασθαι" οὐ γὰρ χκαθῆχον ἔχριναν 

ὑπὸ βρεφυλλίου ἰθύνεσθαι, ἀλλ᾽ ἔφασαν χρεὼν εἶναι τὸν δυνά- 

μένον τὴν τῶν Ρωμχίων σώζειν ὁλκάδα ἐπὶ τῶν οἰάχων χα- 

θῆσθαι τῶν βασιλείων ἐπὶ μεγάλου τυγχάνουσαν χλύδωνος χαὲ 

χυθερνήτου δεομένην γενναίου. 

Αὐτίκα γὰρ τὰ σύνεγγυς Περσῶν ἐθορυδοῦντο ταῖς ἐφόδοις 

τῶν ἐπελθόντων χατὰ Περσῶν ᾿Αταρίων, καὶ τὰ ἐν Δυσμῇ μέ- 

χρι χαὶ αὐτοῦ Βαρδαρίου ὑφ᾽ ἑαυτὸν ὁ ἀποστάτης Μιχαὴλ ἐ- 

ποιήσατο, ἀλλὰ καὶ αἱ ἐπιγαμορίαι ἃς οὗτος ἐποιήσατο μετά 

τὸ τοῦ ρηγὸς Σικελίας ἐπὶ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ τῇ Ἑλένῃ, καὶ 

μετὰ τοῦ πρίγχιπος ᾿Αχαΐας ἐπὶ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ "Αννῃ οὐ 

μικρὰ τοὺς ἐχέφρονας ἔθραττον. Ἦν δὲ χαὶ ἐν τῇ Κωνσταν- 

τινουπόλει τὸ τῶν Λατίνων γένος, ὧν ὁ Βαλδουΐνος ὠνομάζε- 

τὸ βχσιλεὺς. ᾿Επὶ δὲ τούτοις ἐζήτουν τὸν χαλῶς προστησό- 

μενον, καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ εἰς τὸν Κομνηνὸν ἔόλεπον 
Μιχαήλ. 

᾿Επεὶ δὲ ἔδει χαὶ τὸν λαὸν περὶ τούτου ἐρωτηθῆναι, χα- 

τὰ γένη χαὶ τάξεις ἅπαντες ἠρωτῶντο, χαὶ ἁπαξάπαντες ὁ- 

μοθυμαδὸν, οὐ μόνον Ρωμαῖοι, ἀλλὰ χαὶ οἱ Λατῖνοι, καὶ ὅσοι 

τοῦ γένους τῶν Σχυθῶν, τὸν Κομνηνὸν Μιχαὴλ ἐθέλειν ἔλε- 

γον εἶναι τῶν Ρωμαϊκῶν πραγμάτων κηδεμόνα χαὶ φροντι- 

στήν. Οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ ὁ ἱερὸς κατάλογος, ἐπεὶ ἑώρα τὸν Μι- 

χαὴλ δυσχερχίνοντα πρὸς τοῦτο χαὶ ὀχνοῦντα, χαὶ ἀναδαλλό- 

μενον, διὰ τὸν προθάντα ὅρχον ἐπὶ τῷ τοῦ βασιλέως Θεοδώ- 

ρου παιδί, οὐ μόνον ἀγράφως αὐτῷ συνεχώρουν τῆς πράξεως, 

ἀλλὰ χαὶ ΡΟΝ ἐξέθετο τόμον [, ἐν ᾧ σὺν τῷ πατριάρχῃ φ. 138. 

οἱ ἀρχιερεῖς πάντες ὑπέγραψαν. 

Οὕτω οἷν πῶ Μιχαὴλ τὸν ἀγῶνα τῆς βασιλείου ἀρχῆς ὑπ- 

εἰσέδυ: χαὶ πρῶτα μὲν ἐν τῷ δεσποτικῷ τοῦτον ἀνήγαγον 

ἀξιώματι, καὶ μετὰ μικρὸν εἰς τὴν βασίλειον ἀνήχθη περιω- 
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πὴν, χαὶ ἐπὶ τῆς βασιλικῆς ἀσπίδος οἱ τῶν ἐν τέλει χαὶ τοῦ 

στρατοῦ χρείττους χαθίσαντες, ἐπευφήμησαν" μετ᾽ οὐ πολὺ δὲ 

χαὶ ἐπὶ τὴν Νίκαιαν ἀφίκετο, ἔνθα χαὶ παρὰ τοῦ πατριάρχου 

ΑἸρσενίου τὸ βασιλικὸν ἐταινιώθη διάδημα. 

᾿Επεὶ δὲ ἀπὸ τῶν ἐχχρίτων τοῦ βασιλέως Θεοδώρου ὁ πρω- 

τοδεστιαρίτης ὁ Καριανίτης ἐσώζετο, ὅς χαὶ τοῦ προτούεστια- 

ρίου τοῦ Μουζάλωνος χαὶ τῶν αὐταδέλφων αὐτοῦ τοὺς φόνους 

εἰργάσατο, (ἐκεῖνος γὰρ τὴν Ῥωμαϊκὴν στρατιὰν ἐπεχράτει 

τότε), τοῦτον ἵνα μή τι νεωτερίσῃ, ὁ βασιλεὺς Μιχαὴλ ἔθετο 

ἐν εἰρχτῇ. Ὁ δὲ ἀποδρὰς, περὶ τὰ τῶν Περσῶν ᾧχετο, καὶ 

κατασχεθεὶς ὑπό τινων Μουσουλμάνων, τά τε προσόντα ἐσχυ- 
ς 

λεύθη, καὶ τέλος πεφόνευται, ᾿Εναπελείφθη δὲ ὁ "Αγγελος 

Ιωάννης, ὅς χαὶ πρωτοστράτωρ ἐχρημάτισε, καὶ εἰς ἀγάπην 

τοῦ βασιλέως Θεοδώρου τὰ δευτερεῖα, μετὰ τὸν Μουζάλωνα, 

ἔφερε, διῆγε δὲ κατὰ τὴν Δυσμὴν οὐ μικρὰν ἔχων μεθ᾽ ἑαυ- 

τοῦ στρατιάν " εἰς ὃν ὁ βασιλεὺς Μιχαὴλ τοὺς ἄξοντας πρὸς 

αὐτὸν ἐξαπέστειλε - καθ᾽ ὁδὸν δὲ δειλίας βέλει τοωθεὶς, ἐτεθνή- 

χει, Οὗτοι μὲν οὖν ἦσαν οἱ πρώτιστοι τότε ἐν ἀξιώμασιν, 

οἱ δ᾽ ἄλλοι, ὡς ἀνθρώπιχ οὐ πολλοῦ λόγου ἄξια, οὕτως διά- 

γξιν εἰάθησαν. 

Ὁ δὲ βασιλεὺς Μιχαὴλ προτοῦ στεφθῆναι, τὸν αὐτάδελφον 

αὐτοῦ ᾿Ιωάννην μέγαν δομέστιχον προθαλλόμιενος, καὶ τὰ Ρω- 

μαϊχὰ τούτῳ παραδοὺς στρατεύματα, κατὰ τοῦ ἀποστάτου ἐξέ- 

πεμψε Μιχαὴλ, σὺν αὐτῷ δὲ χαὶ τὸν Στρατηγόπουλον ᾿Αλέ- 

ξιον, τὸν Ραοὺλ Ἰωάννην, καὶ ἄλλους στρατηγεῖν εἰδότας " καὶ 

τοῖς ἐναντίοις ἀντιφέρεσθαι χαθὼ: δέον. ᾿Επεὶ δὲ καὶ τὴν στε- 

φηφορίαν ἐδέξατο, τὸν μὲν αὐτάδελφον αὐτοῦ Ἰωάννην σεδα- 

στοχράτορα ἐτίμησεν, ἐν τῇ Δυτικχῇ χώρᾳ διάγοντα, τὰ πα- 

ράσημα ἐξαποστείλας τοῦ ἀξιώματος, τὸν δὲ Στρατηγόπουλον 

᾿Αλέξιον εἰς τὸ τοῦ μεγάλου δομεστίκου ὀφφίκιον προεδίδασε, 
, τὸν δὲ Κωνσταντῖνον, ἀδελφὸν αὐτοῦ ὄντα ἐξ ἑτέρας μητρὸς, 
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χαίσαρχ ἐπωνόμασε, καὶ εἰς τὰ τῆς Παφλαγονίας ἔστειλε μέρη, 

τὰς ἐχεῖσΞ πόλεις χαὶ τὸν στρατὸν ἐπισχεψόμενον χαὶ τὰ 

φρούρια. 

Τοὺς μέντοι χατασχέτους ὄντας ὑπὸ τοῦ βασιλέως Θεο- 

δώρου, ἤ καὶ παρεωραμένους, πάντας ἀνερρύσατό τε χαὶ ἀνε- 

χαλέσατο, καὶ δωρήμασιν ἁδροῖς ἐδεξιῴσατο, ἁπαξαπλῶς πρὸς 
πάντας φιλοτιμότερον ἐχρήσατο τῇ ἀρχῇ, ἀφειδῶς ἐπιχέων 

τὰ χρήματα " καὶ ἦν ἰδεῖν ἁπαξάπαντας τοὺς Ρωμαίους ἐν 

ἡδονῇ διατελοῦντας καὶ ἐπιχαίροντας. Ἶ 
Οἱ δὲ ἐν τῇ Κωνσταντινουπόλει Λατῖνοι χαὶ ὁ βασιλεύων 

αὐτῶν Βαλδουΐνος πρεσθείαν πρὸς τὸν βασιλέα Μιχαὴλ στείλαν- 

τες, βαρείας τὰς ζητήσεις προέτεινον " καὶ πρῶτα μὲν ἤρξαντο 

ἀπὸ τῆς Θεσσαλονίχης ποιεῖσθαι τὴν ζήτησιν, ἵνα παράσχῃ 

ταύτην αὐτοῖς, χαὶ πᾶσαν ἄλλην χώραν ἄχρι τῆς Κωσταντι- 

νουπόλεως. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἀστειότερον πρὸς αὐτοὺς τὸν ἀπό- 

λογον ἐποιήσατο « ἡ πόλις αὕτη οἷον πατρίς μου ὑπάρχει, » 
Α » “ ἐ 

φάμενος « ὃ γὰρ ἐμὸς πατὴρ αὐτῆς ἡγεμόνευε, καὶ ἐν αὐτῇ τὸ 

ζῆν ἐξεμέτρησε, καὶ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐκεῖ τέθαπται " πῶς οὖν 

δέον ἔξω τυγχάνειν ταύτην τῆς ἀρχῆς τῆς ἐμῆς;» Ταύτῃ τῇ 

ἀπολογίᾳ οἱ Λατίνων πρέσθεις χνηθόμενοι τὴν ἀχοὴν, ὡς τάχα 

τινὰ τῶν ζητουμένων παρόσχῃ τούτοις ὁ βασιλεὺς « οὐκοῦν, 

ἔφησαν, παραχώρησον ἡμῖν τὰ ἀπὸ τῶν Σερρῶν χατασχεῖν », 

χαὶ ὁ βασιλεὺς « οὐδ᾽ αὐτὴν, ἔφη, προσήκουσαν ποιεῖσθε τὴν 

αἴτησιν" πρώτως γὰρ αὐτῆς ἠρξάμην ἡγεμονεύειν ἐγὼ παρὰ 

τοῦ μακαρίτου βασιλέως Ἰωάννου τοῦ θείου μου, καὶ ἐν αὐτῇ 

ἐστρατήγησα, καὶ φιλῶ τὸν τόπον ὡς σύνηθες ἔδαφο:, καὶ οὐ 

χρεὼν ταύτην καταλιπεῖν ». Εἴτα « ἀλλὰ δὸς ἡμῖν, εἰρήκασι, 

τὰ ἀπὸ τοῦ Βολεροῦ ἄχρις ἡμῶν.» Καὶ ὁ βασιλεὺς « ἐν τούτοις 

τοῖς τόποις πολλάκις ἐθήρευσχ, χαὶ οὐκ ἄξιον τοῦτον ἀφεῖναι 

τὸν χῶρον, ἔνθα χαὶ πάλιν ἀγαπῶ θηρεύειν χαὶ ἄγραις ζώων 

ἐφήδεσθαι.» « Τὶ γοῦν ἡμῖν δίδως;» ἀντέφησαν οἱ πρέσθεις 
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τῷ βασιλεῖ. «᾿Εγὼ μὲν, ἔφη ὁ βασιλεὺς, οὐδέν ἀλλ' εἴπερ 

ἐθέλετε τὴν ἐξ ἐμοῦ εἰρήνην λαθεῖν (γινώσχετε γὰρ τὴν ἀπ᾽ 

ἐμοῦ μάχην, ἡνίκα τὰ τῆς Βιθυνίας καὶ Ταρσίας διεῖπον), 

θέλω τοὺς ἐν Κωνσταντινουπόλει Λατίνους τελεῖν τῇ τῶν 

Ῥωμαίων ἀρχῇ τὴν ἡμίσειαν μερίδα τοῦ χομμερχίου αὐτῶν, 

ὡσαύτως καὶ τὴν ἀνάλογον εἴσοδον τοῦ χρυσεψητείου. Εἰ 

ταῦτα παρέχειν ὑπισχνεῖσθε, συνέρχομαι εἰς εἰρήνην " εἰ δ᾽ οὖν, 

ἀλλ ἔστω μάχη, ἥτις σὺν θεῷ φάναι μᾶλλον λυσιτελήσει 
͵7 [4 “ 7 , ς ὔ 

Ρωμαίοις,» Οὕτω γοῦν καταισγυνθέντες οἵἱ πρέσθδεις, ὑπέστρε- 

ψαν ἄπρακτοι. 

85, || Καὶ πρὸς τὸν ἀποστάτην δὲ Μιχαὴλ, πρεσθείαν ὁ βασι- 

λεὺς ἔστειλε διὰ τοῦ Φιλὴ Θεοδώρου τοῦ τυφλοῦ, καὶ ἡ 

πρεσθεία, πραεῖα" παρεχώρει γὰρ τούτῳ πολλὰ τῶν ἄστεων 

χαὶ χωρῶν, πρὸς ἀγάπην ἐφέλχων " ὀλίγα δέ τινα χαὶ ἅ οὐχ 

ἦν εἰκὸς παριδεῖν, ἀνεχαλεῖτο. ᾿Αλλ ὁ ἀποστάτης σχληρὸς ἦν 

χαὶ ἀπόχροτος, καὶ τὰς ἀποχρίσεις οὐ προσηκούσας ἐποιεῖτο " 

ἐφύσα γὰρ αὐτὸν ὅ τε τῆς Σιχελίας ρὴξ ὁ Μαμφρὲ, καὶ ὁ τῆς 

Αἰ χαΐας πρίγκιψ, οἱ ἐπὶ θυγατράσι γαμύροὶ αὐτοῦ, καὶ ὑπέρ- 
- 
ς 

ογχα διελέγετο - ἐφ᾽ ᾧ καὶ ὁ Φιλῆς Θεόδωρος, βαρυαλγήσας 

ταῖς ἀποχρίσεσι, πρὸς τὸν βασιλέα ὑπέστρεφε, τοῦτο πρὸς 

τὸν ἀποστάτην εἰπὼν « οἶδα ὡς ἀνοηταίνεις, χαὶ διὰ τοῦτο 

φθέγγῃ τὰ μὴ καθήκοντα, ἀλλ᾽ ἴσθι ὡς τάχος πειραθήσῃ βασι- 

λιχῆς καὶ Ῥωμαϊκῆς δυνάμεως, καὶ γενήσῃ μετάμελος, ὅτε 

οὐδέν σου τὸ ὄφελος. » Ταῦτα εἰπὼν, πρὸς τὸν βασιλέα. ἀφί- 

χετο, καταγνοὺς τοῦ ἀποστάτου πολλὰ, ὅτι μὴ ἠθδουλήθη 

βασιλέως ἀξίωσιν ἐχπληρῶσαι, καὶ τὸν μέγαν λογοθέτην τὸν 

᾿Αχροπολίτην Γεώργιον χαὶ τὸν Χαδάρωνα Κωνσταντῖνον ἀπο- 

λῦσαι, χαὶ ταῦτα πλείους τῶν εἴχοσι τοῦ βασιλέως τῆς εἰρ- 

χτῆὴς ἀπολύσχντος τῶν αὐτοῦ, οὕς ἐν τῷ χατὰ τὰ Βοδηνὰ 

πολέμῳ ἐζώγρησεν, ὧν ἔνιοι καὶ προσγενεῖς ὑπῆρχον τῷ ἀπο- 

στάτῃ, οἱ δ᾽ ἄλλοι κρείττους καὶ τῶν ἐν γένει περιφανῶν. 
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Ἔστειλε πρέσοιν ὁ βασιλεὺς καὶ πρὸς τὸν οὗγα Σιχελίχς 

τὸν Μαφρὲ, τὸν ἐπὶ τοῦ χανιχλείου Νικηφόρον τὸν ᾿Αλυάτην, 

ὅν καὶ κατεῖχε μεθ᾽ ἑαυτοῦ ἐγγύς που δύο ἐτῶν - ὡσαύτως χαὶ 

πρὸς τὸν πρίγγιπα ᾿Αχαΐας διεπρεσοεύσχτο . ᾿Αλλὰ πρὸς τὸν 

ἀποστάτην χαὶ οὗτοι τεθαρρηκότες, τὸν κηδεστὴν αὐτῶν, εἰς 

οὐδὲν τοὺς λόγους ἐτίθεντο. 

Ὁ μὲν οὖν βασιλεὺς χατὰ τοῦ ἀποστάτου ἐκπέμψας τὸν 

ἀδελφὸν αὐτοῦ ᾿Ιωάννην τὸν σεδαστοχράτορα, καὶ τούτῳ τὰς 

δυνάμεις ἐγχειρίσας, καὶ τοὺς στρατηγοὺς, προσέταξε χατ᾽ εὐθὺ 

τὴν πορείαν ποιήσασθαι μέχρις ἄν τῷ τοῦ ἀποστάτου ἐντύχῃ 

στρατεύματι. Ὁ δὲ χατὰ τὸ προσταχθὲν ἐποίει, .ὋὋ ἀποστάτης 

δὲ περὶ τὴν Καστορίαν μετά τε τῆς συζύγου χαὶ τῶν οἰχείων 

ἐστρατοπεδεύετο - καὶ ἄφνω ἐπῆλθε τούτῳ βοὴ, ὡς τὰ Ρω- 

μαϊκὰ στρατεύματα τὴν τῶν Βοδηνῶν χλεισούραν διαθάντα, 

χατὰ τούτων χωροῦσι. Πτοίαν οὖν οὐ μιχρὰν ἐντεῦθεν λαδόν- 

τες ἐν τῇ ψυχῇ, πρὸς δρασμὸν ἔολεψαν - ἐπεὶ δὲ νὺξ ἦν, καὶ 

οὐχ ἑώρα τις ὅπῃ φέρεται, πολλοὶ ἐν τοῖς χρημνώδεσι τόποις 

ἀπώλοντο " αὐτίκα ὁ Πετραλίφας Θεόδωρος, ὁ τῆς γυναιχὸς 

τοῦ ἀποστάτου ὁμαίμων, θρασυτέρου ἐπιθὰς ἵππου, ἐν χρημνῷ 

σὺν αὐτῷ ἵππῳ χαταδληθεὶς, ἀπέρρηξε τὴν ψυχήν. Συνεστά- 

λησαν οὖν μέχρι τῶν οἰκείων ὁρίων, εἴτουν τῶν Πυρηναίων 

δρῶν, ἅ διορίζει τὴν Παλχιάν τε χαὶ Νέαν Ἤπειρον τῆς Ἔλ- 

ληνίδος καὶ ἡμετέρας. [Ὁ δὲ σε] χστοχράτωρ ἀδείας δρχξά- 

μένος, ἔρημον τοῦ βοηθοῦντος τὴν χώραν εὑρὼν, κατὰ τῶν ἐν 

αὐτῇ ἄστεων τὰς ὁρμὰς ἐποιεῖτο - καὶ πρῶτον μὲν περὶ τὴν 

᾿Αχρίδα ἄπεισι, τὴν ἀρχιεπισχοπὴν Βουλγαρίας, ἔχων μεθ’ 

ἑαυτοῦ καὶ τὸν ἀρχιεπίσχοπον Καδάσιλαν, ὅν ὁ βασιλεὺς Θεό- 

δωρος ἐν τῇ Ἕῳ εἶχεν" ὑφωρᾶτο γὰρ μὴ ὀρθὸς εἶναι περὶ τὴν 

ἀρχὴν τὴν βασίλειον, ὅτι χαὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰωάννης καὶ 

Θεόδωρος, μετὰ τοῦ ἀποστάτου ἐτύγχανον Μιχαὴλ, ὁ μὲν 

τοῖς ἐχχρίτοις αὐτοῦ συγχατειλεγμένος, ὁ δ᾽ Ἰωάννης τῶν αὐ- 
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’ -“ Α , Μ , δὲν " ΓΑ τοῦ πραγμάτων πᾶσαν τὴν δεσποτείαν ἔφερε, τά τ᾽ ἐκτὸς πάντα 

συνδιέπων αὐτῷ καὶ τὰ κατ᾽ οἶκον" ὁ δὲ βασιλεὺς Μιχαὴλ 

εἰς τὴν αὐτοῦ ἀφικέσθαι, ἐχχλησίχν ἀπέλυσε, χαὶ συνείπετο 

“τῷ σεθαστοχράτορι. ᾿λθόντες οὖν εἰς τὴν ᾿Αχρίδα, καὶ τοῦ 

μὲν σεθαστοχράτορος πολεμικὰς μηχανὸς εἰς ἅλωσιν ἐπιτεχνω- 

μένου, τοῦ δὲ ἀρχιεπισκόπου λόγοις ὑπενδοῦναι πείθοντος, ἐν 

οὐ πολλῷ γρόνῳ ἑάλω ἡ ᾿Αχρίδα. 

Μετὰ ταῦτα πρὸς τὴν Δεάθδολιν ὥρμησεν ὁ σεοχστοχρά- 
δ ι 

τωρ, χαὶ οἱ ἐντὸς αὐτοῦ, μετὰ μάχην χαὶ φόνους πολλῶν, προσ- 

Ἄν ἦλθον μετὰ τῶν πέρι 
᾿ 

χωρῶν, ἥ τε Πρέσπα, καὶ ἡ Πελαγο- 

γίχ, Σωσχός τε χαὶ Μολισχὸς, ὑπὸ τὴν ἐπικράτειαν τῆς βασι- 

λείας ἐγένοντο. 

Ῥοιοῦτοι γὰρ εἰσιν οἱ τῶν Δυτιχῶν χωρῶν οἰκήτορες, ρᾳ- 

δίως πᾶσι τοῖς δυνχστεύουσιν ὑποπίπτοντες, ἐντεῦθεν χαὶ τοὺς 
»ὰ ) ᾽ ’ ᾿ 4 ὔ - “" ὃ 4 
ὀλέθρους ἐχφεύγουσι, καὶ τὰ πλείω τῶν περιουσιῶν διχσώζουσι. 

“ Ἁ ἐτῇ Μ ς , ᾽ , ἣν ἣ, ὔ 

ι8ὁὅ. ἰ Ταῦτα μὲν οὖν ἔαρος ἱσταμένου ἐγένετο. Ὃ δὲ ἀποστά- 

τῆς ἐθουλεύσατο ταῖς βασιλικαῖς δυνάμεσιν ἀντιστῆναι, χαὶ συν- 

ἤθροισε μὲν τοὺς οἰχείους ἅπαντας, προσελάθετο δὲ καὶ πα- 

ρὰ τοῦ ρηγὸς Σικελίας τοῦ Μαφρὲ συμμαχίαν οὐ μικρὰν, ἱπ- 

πότας ὡπλισμένους τετρχχοσίους. Ὁ μέντο: τῆς ᾿Αχαΐας πρίγ- 

χι τὴν αὐτοῦ στρατιὰν συλλεξάμενος, δι’ ἑχυτοῦ συνῆλθε βοη- 

θῆσαι τῷ πενθερῷ, ἦγε δὲ οὗτος πολὺ τὸ ὁπλιτιχὸν, ἔχ τε τοῦ 

Φραγγιχοῦ γένους χαὶ τῶν οἰκητόρων Ρωμαίων ᾿Αχοαξχς τε χαὶ 

Πελοποννήσου, οἱ πλείους δὲ τοῦ τῶν Λακώνων (γρ. Λατίνων) ὑ- 
ΠῚ πῆρχον γένους, πάντες οὗτοι χατὰ τοῦ σεδαστοχράτορος ᾿Ιωάννου 

τὴν ὁρμὴν ἐποιοῦντο. Ὁ δὲ (καὶ γὰρ εἴχε τὰς βουλὰς ἀγαθὰς ἐκ 

τοῦ αὐταδέλφου βασιλέως), στρατηγ'κῶς τοὺς ἀντιπάλους μετ- 

ἤρχετο. Αὐτὸς μὲν οὖν μετὰ τῶν ὡπλισμένων δυνάμεων, τὰ 

ἐχυρότερα τῶν τόπων ἐχράτει, τοῖς δ᾽ ἐλαφροτέροις τῶν ὁπλι- 

τῶν καὶ οἷς τὸ κινεῖσθαι ράδιον, τὴν κατὰ τὰς πεδιάδας ποι- 
“Ὁ “ ᾿ Α ᾽ 9. , » Ὁ Ἁ ᾿ 
εἴσθαι μάχην πρὸς τοὺς ἀντιπάλους προσέταζεν. Ησὰν δὲ οὖ- 
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τοι οἱ μὲν ἐκ Σκυθῶν, οἱ δ᾽ ἐκ Τούρχων, πολλοὶ δὲ καὶ ἐκ τοῦ 
Ρωμαΐκοῦ στρατεύματος, οἷς ἡ τοξεία τὸ ἐπιτήδευμα - οὗτοι 

μὲν τοῖς ἐναντίοις προσιόντες, τοῖς βέλεσιν ἔπληττον. Ἤρξαν- 

τὸ μὲν οὖν ἐκ τοῦ τόπου, οὗ Βορίλα Λύγγος ὄνομα, ἐμπί- 
πτειν τοῖς ἐναντίοις " οὔτε γοῦν ἡμέρας οὔτε νυκτὸς ἀνέτως βα- 

δίζειν αὐτοῖς παρεχώρουν, ἡμέρας μὲν ἐν τοῖς τῶν ἵππων πότοις 

ἐπιτιθέμενοι, εἴ πού τις μακρότερον διὰ πότον ἀπήρχετο, συνέθα- 

λον δὲ καὶ καθ᾿ ὁδὸν: ταῖς ἁμάξαις δὲ χαὶ τοῖς φορταγωγοῖς ὑ- 
ποζυγίοις ἐφεδρεύοντες, ἐσχύλευον ἐχ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς φορτίων, 

ὑποχωρούντων τῶν φυλαττόντων. Τοῦτο δὲ πολλάκις πεποιη- 

χότες, θάρσος κατὰ τῶν ἐναντίων ἐσχήκασιν, ὥστε καὶ χειρὶ χεῖ- 

ρᾶς ἐμόάλλειν, καὶ ἀφαρπάζειν τὰ προστυχόντα. Οὕτω μὲν τὸ 

τοῦ ἀποστάτου στράτευμα συνεστάλη χαὶ λίαν πεφόθηται, καὶ 

τὴν σωτηρίαν πᾶσαν σχεδὸν ἀπηγόρευε" βίᾳ γοῦν Στανὸν, καὶ 

Σωσχὸν, καὶ Μολισχὸν παραμείψαντες, σκοπὸν εἶχον εἰς τὸ τοῦ 

Πριλάπου ἄστυ γενέσθαι, ὅπως αὐτὸ διασώσειεν. Ἐχεῖσε γοῦν 

γεγονότες καὶ διασχεδασθέντες, τὸν περὶ ψυχῆς τρέχειν ἕκα- 

στος ὅπως ἂν εἶχεν ἰσχύος βεθούλευται. Καὶ ὁ μὲν ἀποστά- 

τῆς Μιχαὴλ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Νικηφόρου χαίΐί τινων με- 

τρίων, νυχτὸς τοῖς ἵπποις ἐποχηθέντες, ἀπέδρασαν. Ἡμέρας δὲ 

γενομένης, ὡς οἱ τοῦ στρατοῦ ἐγνώκασι τὸν Μιχαὴλ ἀποδράν- 

τα, ἤδη χαὶ αὐτοὶ πρὸς φυγὴν ἔόλεψαν. Τὸ μὲν οὖν Ρωμαίων 

στράτευμα, χαὶ οἵ χρείττους τῶν ἐπικρατούντων αὐτοὺς, καὶ 

ὁ νόθος τοῦ ἀποστάτου υἱὸς ᾿Ιωάννης, τῷ σεοαστοχράτορι Ἰωάν- 

νῃ προσέδραμον, χαὶ τῷ βασιλεῖ τοὺς ὅρχους ἀποδεδώκασιν. 

Ο' δὲ πρίγχιψ ᾿Αχαΐας καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, ἄλλος ἀλλαχοῦ διε- 

σπάρησαν. Καὶ ὁ μὲν πρίγκιψ κατὰ τὴν Καστορίαν ἑάλω, ὑ- 

πὸ ἀχυρμιᾷ κρυπτόμενος, κάκ τῶν ὀδόντων τινὶ στρατιώτῃ γνω- 

ρισθείς - εἶχε γὰρ τοὺς ἐμπροσθίους εὐμεγέθεις, καὶ προύεολη- 

μένους τῶν φατνωμάτων, καὶ δέσμιος ἀπήχθη τῷ βασιλεῖ" οἱ 

δὲ χρείττους τῶν αὐτοῦ καὶ προσγενεῖς, ὅτε ᾿Ασὲλ᾽ Δετουσὶ, ὁ 
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τῆς Καριτάνης Ἰεφρὲ, χαὶ ἄλλοι τῶν ὀνομαστῶν, οἱ μὲν χατὰ 
μέρος ἄλλο ἑάλωσαν, καὶ δεσμῶται τῷ βασιλεῖ ἀπεπέμφθησαν. 

Τὸ δὲ συμμαχικὸν τοῦ ρηγὸς Μαφρὲ ἅπαν ὑπὸ τεσσάρων ἀν- 

δρῶν κατεσχέθη, τοῦ μεγάλου δομεστίκου τοῦ Στρχτηγοπού- 
ε Ε 

λου ᾿Αλεξίου, τοῦ Ριμψᾶ Νικηφόρου, ὃς ἐκ Τούρχων ἕλκων τὸ 

γένος, ὀρθότατος ἐγεγόνει χριστιανὸς, καὶ δύο τινῶν ἄλλων ἀ- 

νωνύμων᾽" καὶ τούτους γοῦν δεσμώτας πρὸς τὸν βασιλέα ἐξέ- 

πεμψαν. 
Τοιαύτην νίχην οἱ Ρωμαῖοι ταῖς βασιλικαῖς συμθουλαῖς χα- 

τωρθώσαντο, ὥστε τὴν αὐτῆς φήμην εἰς πάντα περιϊέναι τῆς 

γῆς τὰ πέρατα, ὀλίγας γὰρ τοιαύτας νίκας εἶδεν ὁ ἥλιος. Ἐν- 

τεῦθεν χαὶ πάντα τὰ ἄστη χαὶ πᾶσαν χώραν ὑφ᾽ ἑαυτοὺς ἐ- 

ποίησαν οἱ ἡμέτεροι. 

Ὁ μὲν οὖν σεθαστοχράτωρ τὴν Θετταλίαν παραμείψας, καὶ 

τὰ ἐν αὐτῇ ἄστη τε καὶ φρούρια ὀχυρωσάμινος, περὶ τὴν Νέαν 

Πάτραν ἐστρατοπεδεύσατο, ἔχων μεθ᾽ ἑαυτοῦ καὶ τὸν νόθον υἱὸν 

τοῦ ἀποστότου, Ἰωάννην, ὁ δὲ μέγας δομέστικος ὁ Στρατη- 

γόπουλος ᾿Αλέξιος, καὶ ὁ Ραοὺλ Ἰωάννης, τὰ Πυρηναῖα ὑπερ- 

βάντες ὄρη, περὶ τὴν ΓΛρταν ἐχώρουν, καταλιπόντες εἰς πολιορ- 

κίαν τῶν ᾿Ιαννίνων στρατόν. Κατέλαθον οὖν οὗτοι τὴν Αρταν. 

Ἐπεὶ δὲ οἱ τῶν στρατευμάτων οὐ χαλῶς ἐχρήσαντο τοῖς 

τῶν χωρῶν ἐποίκοις, ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ πρὸς τὸ ἐναντίον με- 

80" τῆλθε τὰ πράγματα |, χαὶ ὁ τοῦ ἀποστάτου υἱὸς νόθος μετὰ 

χαί τινων ἄλλων ἀποστασίαν ἐμελέτα. Καὶ ἐπεὶ ὁ σεθαστο- 

κράτωρ τὴν Λεδαδίαν παραμείψας, τὰς Θήδας ἐσχύλευσε, καὶ 

οὗτος μετὰ τῶν συνωμοτῶν πρὸς τὸν αὐτοῦ πατέρα Μιχαὴλ 

ἐχώρησεν. Ἐκεῖνος δὲ, ὥς ὑοι χαὶ εἴρηται, τοῦ στρατοῦ ἀπο- 

δρὰς, οὐκ εἶχεν ὅπου χαὶ στῇ ἐπὶ γῆς. Εἰς πλοῖχ τοίνυν ἐμ- 

βὰς μετά τε τῆς συζύγου χαὶ τοῦ υἱοῦ Νικηφόρου, χαΐ τινων 

τῶν αὐτοῦ, τῇ θαλάσσῃ διέτριοον, καὶ τὰς πέριξ νήσους κα- 

ταγώγιον εἶχον, τήν τε Λευχάδα χαὶ τὴν τῶν Κεφαλλήνων φη- 
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᾿] υἱ. Ἐπεὶ δὲ ὁ νόθος αὐτοῦ παῖς Ἰωάννης πρὸς αὐτὸν ἔφθα- 

σεν, ἀνερρώσθη, χαὶ περὶ τὴν Αρταν ἐοάδισε, καὶ τοὺς οἰκή- 

τορας προσχειμένους εὑρὼν αὐτῷ, ἔχων δὲ καὶ τὸ Βονδίτζης 

ἄστυ παρὰ τῶν αὐτοῦ κατεχόμενον, συναγαγὼν τοὺς ἐχεῖσε 

τοὺς τοῦ βασιλικοῦ στρατοῦ ὅσους εὗρε, τῶν τῆς Αρτὴς ὁ- 

ρίων ἀπήλασεν, ἀλλὰ χαὶ τοὺς κατὰ τῶν Ἰωαννίνων μαχρὰν 

ἐδίωξεν. 

Οὕτω μὲν ἀρχὴν χαχῶν εἴληφε τὰ πράγματα, καὶ τὴν πε- 

ριφανῆῇ νίκην ἡ τῶν στρατηγούντων ἀπροσεξίχ εἰς τὸ μηδὲν 

σχεδὸν καταντῆσαι παρεσχεύασεν. 

ὋὉ δὲ σεθαστοχράτωρ Ἰωάννης, χαὶ ὁ πενθερὸς αὐτοῦ Κων- 

σταντῖνος ὁ Τορνίχης εἰς τὸν βασιλέα ἦλθον περὶ τὴν Λάμ- 

ψαχον διατρίσοντα " καὶ τὸν μὲν σεθαστοκράτορα, δεσπότην ὁ 

βασιλεὺς τετίμηχε, τῆς νίκης ἀντίχαριν τούτῳ δοὺς, καὶ ἕνα 

δεσπότης πρὸς δεσπότην εἴη μαχόμενος, τὸν δὲ πενθερὸν αὐ- 

τοῦ, σεθαστοχράτορα χατωνόμασς᾽ ναὶ μέντοι χαὶ τὸν Αγγε- 

λον Κωνσταντῖνον σεθχστοχράτορα προεθάλετο. ᾽ν τούτοις δὲ 

διέφερον οἱ σεθαστοχράτορες οὗτοι, ἐν οἷς ὁ μὲν τοῦ βασιλέως 

ἀδελφὸς, καὶ χρυσοὐφεϊῖς ἀετοὺς εἶχεν ἐγχεκολαμένους τοῖς χυα- 

νοῖς πεδίλοις αὐτοῦ, ὁ δὲ Τορνίκης, ἀετῶν ἄνευ, αὐτὰ ὑπεδέ- 

δετο. Τὸν δὲ Στρατηγόπουλον ᾿Αλέξιον προεχειρίσατο χαίσα- 

ρα, δὲ ἀποστολῆς ἐν τοῖς Δυτιχοῖς μέρεσι διχτρίοοντα, ἡγεμό- 

να τῶν ἐχεῖσε κάστρων τε χαὶ χωρῶν. 

Ὁ δὲ βασιλεὺς ἐκ τῆς Λαμψάχου διαπεράσας, ἔτι τοῦ χει- 

μῶνος ἐπιχρχτοῦντος ἐν τῷ ἰχνουαρίῳ μηνὶ, κατὰ τῶν ἐν Κων- 

σταντινουπόλει Φράγγων ἐξώρμησε : σχοπὸς γὰῤ ἦν ἐξῶται 

τούτους ἐχεῖθεν, χαὶ τῆς δουλείας αὐτὴν ἀναρρύσασθαι, οὐχ οἷς 

ἦγε στρατεύμασι τεθαρρηχὼς, (οὐ γὰρ ἦν ἀξιόμαχος πρὺς τοιαύ- 

τῆς μεγαλοπόλεως πολιορχίαν), ἀλλὰ λόγοις τοῦ ἐξαδέλφου 

Δ᾽ σὲλ ἐξηπατημένος, ὃς καὶ ἔλεγεν ὡς ἐν τῷ- τείχει τῆς Πό- 

λεως τὴν οἰκίαν ἔχων καὶ πύλας δεσποζομένας παῤ αὐτοῦ κε- 
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Χτημένος, δύναται τὸν τοῦ βασιλέως στρατὸν διὰ τούτων εἰσ- 

ἀγαγεῖν δίχα μάχης. Καὶ ἐπιστεύετο, διά τε τὸ συγγενὲς, 

καὶ τὸ πλῆθος τῶν δωρημάτων ὧν ἀπέλαθε, καὶ ὧν ἦν ἐν ὑ- 

ποσχέσει λαθεῖν, καὶ ἐπὶ τούτοις, δέσμιος ὅτι τῷ βασιλεῖ προσ- 

ἀχθεὶς, ἐν τῇ τοῦ πρίγκιπος ᾿Αχαΐας κατασχέσει, οὐ μόνον 

οὐδὲν δεινὸν ἔπαθεν, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἀπήλαυσεν ἀγαθῶν. 

Τούτοις ἐλπίσας ὁ βασιλεὺς, κατὰ τῆς Κωνσταντίνου ἐστρά- 

τευσς, χαὶ ἀντιπέραν τοῦ βορείου μέρους, ἐν ᾧ καὶ τὸ τοῦ Γα- 

λατᾶ φρούριον, ἐστρατοπεδεύσατο, καὶ τῷ μὲν δοχεῖν τὸ τοῦ 

Γαλατᾶ ἐμάχετο, τῇ δ᾽ ἀληθείᾳ πρὸς τὸν ᾿Ασὲλ ἔπεμπεν, ὡς 

ὃν τὰ ὑπεσχημένα πληρώσειεν. Ὁ δὲ πρὸς χέρδος ἑώρα, οὐ 

πρὸς ἀλήθειαν. ᾿ξπεὶ γοῦν ἐπ᾽ οὐδενὶ ἔργῳ ἐτρίόετο ὁ χαιρὸς 

(ἔφθασε γὰρ ὁ ἀπρίλιος μὴν), ἀλλὰ καὶ τῆς στρατιᾶς ὁπλι- 

σθείσης χαὶ νυχτὸς ἀπιούσης καὶ τῇ οἰκίᾳ τούτου προσεγγι- 

σάσης, (τοῦτο γὰρ ἐχεῖνος γενέσθαι διεμηνύσατο), οὐδὲ τότε 

τι πλέον ἐγένετο, τὸν βαλδουΐνον, ὃς ἦν ἐν τῇ Πόλει βασι- 

λεύων, εἰπὼν τὰς κλεῖς τῶν πυλῶν τῆς Πύλεως λαθεῖν. Ἐπεὶ 

γοῦν οὕτως πεφώραχς τοῦτον ψευδόμενον χαθχρῶς ἀπανίστα- 

ται τοῦ τόπου ὁ βασιλεύς. Καθ᾿ ὁδὸν δὲ τρεῖς πρέτθεις οἱ Δα- 

τῖνοι ἀπέστειλαν, εἰρήνην αἰτοῦντες" ὁ δὲ βασιλεὺς πεποίηχς 

ταύτην, εἰς ἐνιαυτὸν ἕνα καὶ μόνον περιστήσας, χαὶ περισφίγ- 

ξας τούτοις τὰ πράγματα. Διαπεράσας γοῦν τὸν ᾿Ελλήπον- 

τον, τὰ τῶν Πηγῶν χατέλαος μέρη, κἀκεῖσς τὰς διατριθὰς ἐ- 

ποιςῖτο. 

Ἐπεὶ δὲ χαὶ ὁ τοῦ θέρους παρῇῴξι χαιρὸς, ἀλλὰ δὴ χαὶ ὁ 

τῆς ὀπώρας, τῶν τοιούτων χώρων ἀπάρας, χατήντησεν εἰς τὸ 

Νύμφαιον. Τότε δὲ χαὶ πρὸς τὸν ἄρχοντα Βουλγάρων τὸν Κων- 

σταντῖνον πρέσόιν ἀπέστειλε τὸν μέγαν λογοθέτην τὸν ᾿Αχρο- 

πολίτην" κἀκεῖσε οὗτος χαὶ τὰς ἑορτὰς τοῦ Χριστοῦ διχθιδά- 

σας, τήν τε τῆς Γεννήσεως χαὶ τοῦ Φωτίσματος, καθ᾽ ἣν οἱ 

τῶν Βουλγάρων ἄρχοντες μάλιστα λαμπρύνονται, τὰ βατιλικὰ 
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σημεῖα ἅπερ τοῦ βασιλέως ᾿Ισαακίου ἀπεκέρδησαν εἰς τὸν θρίαμ- 

βον προσφερόμενοι, καὶ τὰ δὲ ἃ καὶ ἐπέμφθη τελέσας, πρὸς τὸν 

βασιλέα ὑπέστρεψεν ἐν τῷ Νυμφαίῳ διάγοντα, ὅπου καὶ πα- 

βεχείμασε. Καὶ τὴν Λαμπρὰν τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἕορ- 

τάσας ἡμέραν ἐν τῷ Νυμφαίῳ, μετά τινας ἡμέρας ἐν τοῖς Φλε- 

βίοις ὁ βασιλεὺς ἔξεισι, καὶ περὶ τὴν Κλυζομενὴν ἐπελθὼν, ἐ- 

πήξατο τὰς αχηνάς" ἐκεῖσε γὰρ εἰώθασι χρονοτριδεῖν οἱ βασι- 

λεῖς, χαὶ τὰ πλέον τοῦ ἐαρινοῦ παραμείοειν καιροῦ " [ ὅ τε γάρφ. 187. 

τόπος πεδιὰς ἅπας, χαὶ χόρτου προδεόλημένη παλλοῖς ἵπποις 

ἀρκοῦντα, καὶ κατάρρυτος ὕδασιν, ἐγγὺς δὲ καὶ κώμας ἔχει 

χαὶ πόλεις, ἐξ ὧν καὶ τὰ ζωαχρκῇ δαψιλῆ. 

Ἐκεῖας γοῦν τοῦ βασιλέως διάγοντος, καὶ ὁ σεθχστοχρά- 

τῶρ ὁ Τορνίκης ἐκ τῆς Νικαέων ἐπεδήμησε, καὶ δὲ ὄχλου τῷ 

βασιλεῖ γέγονε διὰ τὸν πατριάρχην ᾿Αρσένιον, τοῦ μετὰ τὴν 

ἐχθολὴν αὐτοῦ Νικηφόρου τοῦ ἀπὸ ᾿Εφέσου μετατεθέντος τὴν 

ζωὴν ἐχμετρήπαντος, μηδὲ εἰς ὅλον ἐνιαυτὸν τοῦ θρόνου ἀπο- 

λαύσαντος. Ὃ δὲ ᾿Αρσένιος οὗτος ἦν πρὸς τοῦ βασιλέως Θεο- 

δώρου εἰς τὸν πατριχρχιχὸν θρόνον προδεόλημένος, ὡς λέλε-- 

χται, ἀνὴρ καὶ εἰς λόγον χαὶ εἰς πρᾶξιν πανευφυέστατος, καὶ 

μάλιστα τὰν ἐκ φύσεως πῶς προθχλλόμενος, τοῦ γὰρ ἐχ παι- 
δείας μικρόν τι μετέσχεν, ὀλίγα τινὰ τῶν ἐγχυχλίων φιλοσο- 

φήσας τοῦ μὴ δοκεῖν ἀπείρως τῶν τοιούτων ἔχειν, μηδὲ ἀ- 

νοεῖν ὧν ὑπεριδεῖν ἐδοχέμασε, τῷ δὲ βέλει τοῦ πρὸς θεὸν ἔ- 

ρῶτος τρωθεὶς ἐκ νεότητος τὴν ψυχὴν, πᾶσι χαίρειν εἰπὼν τοῖς 

χατὰ κόσμον, ὧν οὐκ εὐχερῶς ἔχουσιν οἱ πλείους ἀφίστασθαι, 

τὸν μονήρη βίον προείλετο. Οὗτος τὴν αὐτοχρατοριχὴν τῷ Μι- 

χαὴλ ἀπεπλήρου στεφηφορίαν " ἐπεὶ δ᾽ αὖχ ἑώρα τοῦτον ταῖς 

ἑχυτοῦ συμθουλαῖς χαθυπείκοντα, πρὸς διαφορὰς μετ᾽ αὐτοῦ ἦλ- 

θε, καὶ δύσνους εἶναι περὶ τὸν βασιλέα αἰτίαν γραφεὶς, τοῦ 

θρόνου ἀπηλάθη" σὺν αὐτῷ δὲ καὶ ὁ Σάρδεων ᾿Ανδρόνιχος καὶ 

ὃ Θεσσαλονίκης Μανουὴλ, διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν τὰ αὐτὰ καὶ 
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αὐτοὶ πεπονθότες, καὶ τῶν ἐκκλησιῶν αὐτῶν ἐξωστρακίσθησαν" 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν Σάρδεων, ὅτε ὁ βχσιλεὺς χατὰ τῶν ἐν τῇ Κωνσταν - 

τίνου ἐστράτευς, καὶ ἐγγὺς αὐτῆς τὰς ἐπαύλεις ἐποιεῖτο, τό- 

τὸ τὰ τῶν μονχχῶν ἐνεδύσατο πχρὰ τοῦ Φιλαδελφείας Ἰωαν- 

νιχέου" ὡς γὰρ διηνώχλει τὸν βχοιλέχ ἐπιδημῆσαι τῇ τῶν Πα- 

φλαγόνων (ἐκεῖθεν καὶ γὰρ ὥρμητο), ὁ βασιλεὺς τὸ στρεολό- 

γουν αὐτοῦ ἐπιστάμενος, οὐκ εἴχ τοῦτον ἐχεῖσς ἀφῖχθαι " σχο- 

πὸς γὰρ ἦν αὐτῷ τὰ τῶν Παφλαγόνων διαταράξαι τῇ περὶ 

τὸν βασιλέα δυσνοίᾳ - ὁ δὲ βασιλεὺς ἔλεγε πρὸς αὐτὸν « μὴ- 

τροπολίτης Σάρδεων χεχειροτόνησαι, καὶ δεῖ σς τοῖς τῶν Σάρ- 

δεων μέρεσιν ἐμφιλοχωρεῖν » Τότε οὖν μὴ ἔχων ὅ, τι καὶ δρά- 
σειεν, τὸν μονήρη βίον προείλετο ὁ δὲ Θεσσαλονίκης ἐξιὼν τῆς 

Νικαΐας, περὶ τὰ ἐγγύς πον διέτριος, Καὶ ὁ πατριάρχης ᾽᾿Αρ- 

σένιος, ἐξελθὼν χαὶ αὐτὸς τῆς Νικαίας, ἔν τινι σεμνείῳ ἑχυ- 

τὸν ἐγκαθεῖρξεν. ᾿Εντεῦθεν συνελθόντες πάντες οἱ ἀρχιερεῖς πε- 

οὶ τὴν Λάμψαχον, ψήφῳ αὐτῶν καὶ προσταγῇ βασιλέω:, τὸν 

τῆς Ἐφέσου Νιχηφόρον εἰς τὸν πατριαρχικὸν θρόνον μετήνεγ- 

χαν" ἐπεὶ δὲ οὗτος οὐδ᾽ ἐν ἐνιαυτῷ τούτῳ προσμείνας, τῶν τῇ- 

ὃε ἀπῆλθεν, ὁ σξθαδτοκράτωρ ὁ Τορνίχης τὸν βασιλέα ἠνάγ- 

χαζς, τὸν ᾿Αρσένιον εἰς τὸν πατριάρχικὸν θρόνον καὶ αὖθις ἀν- 

ἀγαγεῖν, θαύματά τινα χαὶ τεράδτια ἐνεργούμενα παρὰ τοῦ 

Αὐρσενίου διηγούμινος : 

᾿Ανήχθη οὖν καὶ αὖθις εἰς τὸν θρόνον τὸν πατριαρχιχὸν ὁ 

᾿Δρσένιος. Ἐνταῦθα δὲ τοῦ λόγου γενόμενος, ἐρῶ τι περὶ τοῦ 

πατριάρχου ᾿Αρσενίου βραχύ" οἱ τοῦτον δύσνοιαν περὲ τὸν 

βασιλέα ἔχειν αἰτιασάμενοι, ἤ ἀγνόημα ἠγνόησαν μέγιστον, ἢ 

διαδολεῖς ἀπελέγχονται, τῶν γὰρ δύο πάντως ἦσαν νοσοῦντες 

τὸ ἕτερον. Ἐγὼ γὰρ ἐπὶ χρόνοις τούτῳ παρηκολουθηχὼς, καὶ 

τῶν πραχτέων καὶ πρὸς βουλῆς κεχοινωνηχὼς, καὶ νύχτα χαὶ 

καθ᾽ ἡμέραν συνὼν, ὡς ὁμόστεγός τε χαὶ ὁμωρόφιος, οὐδὲ ποτέ 

τι τοιοῦτον ἐνόησα, ὡς οἶδεν ὁ ἐν οὐρανοῖς μάρτυς πιστὸς, 
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ἀλλ᾽ ἀρχιερεὺς καὶ διδάσκαλος τυγχάνων κατὰ θεὸν, καὶ ποιμὴν 

ἀληθῶς, ἐσούλετο τοὺς τοῦ ποιμνίου πάντας εὐλαθεῖς εἶναε, 

χαὶ παρεχάλει πρὸς τοῦτο. ᾿Επεὶ δὲ οὐ προχόπτον κατ᾽ ἀρε- 

τὴν, ἀλλὰ καὶ τὴν θείαν μῆνιν ἐπεσπῶντο διὰ τῆς παραδάσεως 

τῶν συχνῶν καὶ φριχτῶν ὁρχωμοσιῶν, αἴ τῷ τότε προέῤησαν, 

χαὶ μετάμελος οὐκ ἦν ὥσπερ ἔδει, παθαινόμενος τὴν ψυχὴν, 

βαρὺς ἐδόχει, μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν δὲ ὧν ἐποίει καὶ ἔλεγεν 

ἀπαιτῶν " ζηλῶν γὰρ ἦν ὑπὲρ τοῦ καλοῦ, καὶ ἐλέγχων τοὺς 

ἁμαρτάνοντας πρὸς διόρθωσιν. Διὰ τοῦτο καὶ βουλόμενος πολ- 

λάκις παραιτήσασθαι τὸ « ἐν λαῷ ἀπειθεῖ, λέγων, σῶϊζς τὴν 

σαυτοῦ ψυχὴν», καὶ ὅλος τούτου γινόμενος, ἐκωλύετο πρὸς 

τῶν τότε πνευματιχῶν ἀνδρῶν, ἀντιτιθέντων τὸ « οὐδεὶς βα- 

λὼν τὴν χεῖρα ἐπ᾽ ἄροτρον καὶ στραφεὶς εἰς τὰ ὀπίσω, εὖθε- β 

τός ἐστιν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ », καὶ τὰ ἀποστολιχὸν 

« οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστησε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν 

ἀνταγωνιζόμενος.» 

Ὁ δὲ βασιλεὺς τὸν Στρατηγόπουλον ᾿Αλέξιον τὸν χαίσαρα 

μετὰ στρατευμάτων τινῶν οἰκονομήσας, ἐπὶ τοῖς Δυτιχοῖς ἐξέ- 

πεμψε μέρεσι, τοῖς ἐχεῖσε τῶν Ρωμαέων ὑπεναντίοις εἰς μάχην 

ἐλθεῖν, παραγγείλας ὡς ἐν τῷ διέρχεσθαι, ἐπεὶ τὰ τῆς ὁδοῦ 

τῆς ἐχεῖσε φερούσης ἐγγὺς ὑπάρχει τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 

ἔφοδόν τινα χατὰ ταύτην ποιήσασθαι, χαὶ μέχρι τῶν πυλῶν 

αὐτῆς ἐπιδραμεῖν τὰ στρατεύματα, καὶ πτοίαν τοῖς ἐντὸς οὖ- 

σιν ἐπαγαγεῖν. 

Συνέθη δὲ καί τι γενέσθαι τοιοῦτον προνοίᾳ θεοῦ. Ναῦςφ.] 

μεγίστη κοίλη ἐκ τῆς Βενετίας πρὸς τὴν Κωναταντίνου ἀφί- 

χετο, χαὶ νέος ἐξουσιαστὴς τῶν Βενετίκων, ὅν ποτεστάτον φα- 

αἱ, παρεγένετο - οὗτος ἀνὴρ ὦν, ὡς ἐφάνη, δραστήριός τε καὶ 

μάχιμος, παροτρύνει τοὺς ἐν τῇ Κωνσοσταντινουπόλει πρὸς μά- 

χὴν, συμθουλεύσας ὡς δεῖ καὶ αὐτοὺς υὴ μόνον’ ἐντὸς χαθῆ- 

σθαι τῆς Πόλεως, ἀλλὰ καὶ δρᾷν τι κατὰ Ρωμαίων. "ἔπεισεν 
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οὖν αὐτοὺς, καὶ εἰσιόντες ἐν ὅσαις εἶχον τριήρεσι, καί τισι 

πλοίοις ἑτέροις, κατὰ τῆς Δαφνουσίας ἐχώρησαν, εἴ πως δυνη- 

θεῖεν αὐτὴν παραστήσασθαι καὶ σχῦλα ποιῆσαι τὰ ἐν αὐτῇ. 

Κεκένωται οὖν οὕτως ἡ Πόλις ἀνδρῶν, γυναιξὶ καὶ νηπίοις 

καὶ τῷ χκατάρχοντι Βαλδουΐνῳ μετὰ καί τινων μετρίων ἀν- 

δρῶν διεξαγομένη. Αἴφνης οὖν ὁ καῖσχρ νυχτὸς ἐπιὼν, τῇ 

Κωνσταντινουπόλει προσήγγισεν. Ἐπεὶ δὲ μεθ᾽ ἑαυτοῦ εἶχε 

καὶ ἄνδρας τινὰς ἐξωρμημένους τῆς Πόλεως καὶ ἀκριοῶς εἰ- 

δότας τὰ κατ᾽ αὐτὴν, καὶ ἐξ αὐτῶν ἔμαθεν ὀπήν τινα εἶναι 

περὶ τὰ τείχη τῆς Πόλεως, δὶ ἧς ἀνὴρ ὁπλίτης δύναται ἐντὸς 

τῆς Πόλεως εἰσελθεῖν, μηδόλως μελήσας, τοῦ ἔργου εἴχετο, 

χαὶ εἰσῆλθς διὰ ταύτης ἀνὴρ, καὶ ἐπηχολούθησεν αὐτῷ ἕτε- 

ρὸς, κἀκείνῳ ἄλλος, καὶ οὕτω μέχοι τῶν πεντεχαίδεκα, καὶ 

πλείους τούτων εἰσῆλθον τῆς Πόλεως - ἐπεὶ δὲ περὶ τὸ τεῖ- 

χος ἕνα εὗρον ποιούμενον φυλακὴν, τινὲς ἐξ αὐτῶν ἀναθάντες, 

ίναις τοὺς μοχλοὺς τῶν πυλῶν διαρρήξαντες, ἐλευθέραν ἐ- 

ποίησαν τὴν εἰς τὴν Πόλιν εἴσοδον τῷ στρατεύματι. Καὶ 
οὕτως ὁ καῖσαρ χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ πάντες Ῥωμαῖοι κχὶ Σκύ- 

θαι, (ἐκ τῶν τοιούτων γὰρ τὸ στράτευμα συγχεχρότητο), τῆς 

Πόλεως ἐντὸς ἐγεγόνεισαν, Οἱ δ᾽ ἐντὸς ὡς εἶχε ἕκαστος τὴν 

σωτηρίαν ἐπραγματεύετο, καὶ οἱ μὲν περὶ τὰ σεμνεῖχ ἐθά- 

διζον, καὶ μοναχικὰ ἐνεδύοντο, ὅπως μὴ φόνου γένωνται πα- 
ρανάλωμια, γυναῖχες δὲ εἰς ὀπὰς συνεστέλλοντο χαὶ εἰς στοὰς 

σχοτεινὰς ἀπεχρύπτοντο. Ὁ δὲ Βαλδουΐνος περὶ τὸ Μέγα πα- 

λάτιον ὥρμησεν. 

Οἱ δὲ περὶ τὴν Δαφνουσίαν ἀπιόντες, χαὶ ὁ ποτεστάτος, 

υηδέν τι τῶν γινομένων γνωρίσαντες, ἐπεὶ μὴ χατὰ τῆς Δα- 

φνουσίας ποιῆσαί τι ἴσχυσαν, (ἀντελάδετο γὰρ χἀχείνης θεὸς), 

πρὸς τὴν Πόλιν ὑπέστρεφον. Μέχρι μὲν τοῦ ναοῦ τοῦ ᾿Ασω- 

μάτου Μιχαὴλ τοῦ κατὰ τὸν ᾿Ανάπλουν διαχειμόνου, ἀμαθεῖς 
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ἦσαν πάντη τῶν γινομένον, ἐκεῖσε δὲ ἀφιγμένοι, καὶ ταῦτα 
« 

ἀναμαθόντες, ὥρμησαν ἐς τὴν Πόλιν ἐπελθεῖν. ᾿Αλλ᾽ οἱ τῶν 

στρατευμάτων τοῦτο γνωρίσαντες, πῦρ ταῖς οἰκίαις τῶν Λατίνων 

ἐνέθαλον, καὶ ἐνέπρησαν ταύτας, ἀναμαθόντες, πρῶτα μὲν τὰς 

τῶν Βενετίκων, εἶτα δὲ καὶ τὰς τῶν ἄλλων γενῶν, ἅς καὶ 

χάμπους ὠνόμαζον . Ἐπεὶ δὲ τὸ πῦρ εἶδον οἱ Λατῖνοι, τὰς πα- 

ρειὰς χερσὶ τύψαντες, καὶ λαθόντες ἐντὸς τῶν τριήρεων ὅσους 

μιᾶς εἰς τὸ Μέ- ἠδύναντο χαὶ τῶν ἄλλων πλοίων, ὑπεχώρησαν, ! 

γὰ παλάτιον ἀπελθούσης καὶ ἀναδεξαμένης τὸν Βαλδουῖνον, ἐγ- 

γὺς τοῦ ἁλῶναι γενόμενον. 

Οὕτως ἡ Κωνσταντίνου, θεοῦ προνοίᾳ ὑπὸ χεῖρα τοῦ βα- 

σιλέως Ρωμαίων ἐγένετο, πέμπτην ἐπὶ εἰχάδι τοῦ ἰουλίου μὴ- 

γὸς ἄγοντος, τετάρτης οὔσης ἐπινεμήσεως, ἔτους ἀπὸ γενέσεως 

χόσμου ἑξακισχιλιστοῦ ἑπτακοσιοστοῦ ἑξηχοστοῦ ἐνάτου, ὑπὸ 

τῶν ἐχθρῶν χρατουμένη ἔτη πεντήχοντα καὶ ὀχτώ. 

Περὶ γοῦν τὸ Μετεώριον σχηνουμένου τοῦ βασιλέως, φή- 

μὴ νύχτωρ τὰς τῶν πολλῶν περιεδόμθησεν ἀκοὰς, παρὰ παιδα- 
ρίου μέν τινος τῆς τοῦ βασιλέως αὐταδέλφης Εὐλογίας, ἐκ 

τῶν μερῶν τῆς Βιθυνίας ἐλθόντος λεχθεῖσα, μαθόντος παρά 

τινος στρατιώτου χαθ᾽ ὁδὸν ἁλῶναι τὴν Κωνσταντινούπολιν 

παρὰ τῶν Ρωμαϊκῶν στρατευμάτων. Ἡ δὲ, ὡς εἶχε τάχους, 

παρὰ τὸν αὐτάδελφον βασιλέα δραμοῦσα, εὗρε τοῦτον ὑπνώτ- 

τοντα, χαΐ ἠρέμα πως ἐκίνει αὐτὸν τῇ χειρὶ, ὑπολέγουσα « ὦ 

βασιλεῦ, χατέσχες τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων », καὶ πολλάκις 

τοῦτο εἰρήκει. Καὶ ὁ βασιλεὺς ἐπέμενε μηδέν τι ἀποχρινό- 

μενος " ὡς δὲ τὸν λόγον μετέθαλε, καὶ εἰρήκει « ἀνάστηθι, 

βασιλεῦ, ὁ γὰρ Χριστὸς ἀπεχαρίσατό σοι τὴν Κωνσταντινούπο- 

λιν», τῆς κλίνης ἀναστὰς, καὶ τὰς χεῖρας εἰς οὐρανὸν ἀνα- 

τείνας «τοῦτον μὲν, ἔφη, τὸν λόγον, ὦ ἀδελφὴ, χαὶ αὐτὸς 

δέχομαι" ὅν δὲ πρῶτον εἶπας, οὐδαμῶς ἀποδέχομαι - πῶς γὰρ 

ἐκ τοῦ Μετεωρίου, τῆς Κωνσταντίνου ἐγχρατὴς γενοίμην ; ἀλλ᾽ 
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δ ᾽ ᾽ ᾿ ᾽ »“οὦ“᾿ὅὄ “- οὐδὲ ἀξιόλογον στράτευμα ἔπεμψα κατ᾽ αὐτῆς" τὸ δὲ τῷ 

θεῷ ρῴδια ταῦτα εἶναι καὶ αὐτὸς συνομολογῶ. » Ταῦτα εἰπὼν, 

τοὺς ἐν τέλει τότε συνόντας ἐχεῖσε συνήθροισε, καὶ ἐπυνθάνετο, 

εἰ ἀληθὴ τὰ τῆς φήμης δοχεῖ. Καὶ οἱ μὲν συνετίθεντο, καὶ 

188ιμάλιστα οἷς ἡ τῶν Λατίνων ἔξοδος ἐπεγνώσθη |, ἔνιοι δὲ ἐν 

ἀμφιθόλοις ἦγον τὸν λόγον - καὶ οὕτως ἡ νὺξ παρέδραμεν. 

Ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐπέφωσκεν, ἐλπὶς ἦν πᾶσι τὸν τελεώτερόν τε 

περὶ τούτου διακομίζοντα ἀφικέσθαι, ἀλλὰ χαὶ τὸ τῆς ἡμέρας 

ἐκείνης παρῆλθε διάστημα, καὶ οὐδεὶς τοιοῦτος ἐλήλυθεν. 

Ἤσχαλλον οὖν καὶ ἠδημόνουν οἱ πάντες, καὶ μάλιστα ὁ βα- 

σιλεὺς " ἀλλὰ νυχτὸς ἐπιούσης ἔφθασεν ὁ τὴν ἀγαθὴν ἀγγε- 

λίαν διαχομίζων, χαὶ σαφῶς εἰρήκει περὶ τοῦ ἔργου, ὅτι τὰ 

τῶν Ρωμαίων στρατεύματα μετὰ χαὶ τοῦ καίσαρος τοῦ Στρα- 

τηγοπούλου ἐντὸς τῆς Κωνσταντινουπόλεως διάγουσι, καὶ πᾶν- 

τα ὡς ἔσχεν ἀπήγγειλεν. 

᾿Απάρας γοῦν ὁ βασιλεὺς τοῦ Μετεωρίου τὴν Κωνσταντί- 

γου φθάσαι διὰ τάχους ἐπέσπευδεν. ᾿Επεὶ δὲ χαὶ τοὺς τοῦ 

Καλάμου βουνοὺς παρήμειψε, καὶ τῶν Ὀχυρῶν ἐγγὺς ἐπήξατο 

τὴν σκηνὴν, τότε δὴ καὶ τὰ τοῦ Βαλδουΐνου βασιλικὰ διεκο- 

μίσθησαν σύμθολα, ταῦτα δὲ ἦν, τῆς χεφαλῆς καλύπτρα 

Λατινικὴ τὸ σχῆμα χαὶ μαργάροις πεποιχιλμένη, χαὶ ὑπὲρ 

κεφαλῆς λιθιδίῳ χοχκχίνῳ, καὶ χοχχοθαφῇ πέδιλα, χαὶ σπάθη 

σηριχὸν κοχχοδαφὲς ἐνδεδυμένη προχάλυμμα. Τότε δὲ πάντες 

τὴν ἐλευθερίαν τῆς Πόλεως ἐπιστώθησαν. ᾿Ἐτάχυνε γοῦν ὁ 

βασιλεὺς πρὸς τὴν κίνησιν, καὶ μαχροτέρας ἐποιεῖτο τὰς με- 

ταθάσεις. 

Ἐγγίσαντι γοῦν τῇ βασιλίδι πόλει τῷ βασιλεῖ, κατὰ νοῦν 

ἔπεισι θεοπρεπεστέραν μᾶλλον ἢ βασιλικωτέραν τὴν εἰς τὴν 

Πόλιν ποιήσασθαι εἴσοδον, καὶ τὸν τρόπον ἐσχέψατο ὅπως ἂν 

γένοιτο, διὰ λόγων δηλονότι εὐχαριστηρίων πρὸς τὸν θεὸν, χαὶ 

φωγῶν εὐχτηρίων ὑπέρ τε βασιλείας χαὶ ἱεραρχείας, ὑπέρ τε τῆς 

10 

10 

76) 

90 



10 

20 

90 

δὅ4 ΑΝΩΝΥΜΟΥ͂ 

Πόλεως καὶ τῶν αὐτῆς οἰκητόρων, καὶ τοῦ ταύτης πληρώμα- 
τος. ᾿Επεὶ δὲ καὶ τὸν φιλόσοφον Βλεμμύδην ἤθελε συγγράψα- 
σθαι τὰς εὐχὰς, ( ἀπῆν δ᾽ ἐκεῖνος περὶ τὰ τῆς ᾿Εφέσου ), καὲ 
εἰς ἀργίαν τὰ τοῦ πράγματος ἔπιπτεν, ὁ δὲ βασιλεὺς υξλή- 

σειν οὐχ ἤθελε πρὸς τὴν εἴσοδον, ἐτάχθη ὁ μέγας λογοθέτης 

ὁ ᾿Αχροπολίτης συνθεῖναι αὐτάς" χαὶ δέκα πρὸς τρισὶν εὐχὰς 

συνεγράψατο, ἑκάστης οἰκείαν (γρ. οἰκεῖον) ἔχουσαν τὸν σχο- 
πὸν, ὡς βασιλεὺς διετάξατο. 

Κατέλαοε γοῦν ὁ αὐτοχράτωρ τὴν Κωνσταντίνου, τεσσα- 

ρεσκαιδεκάτην τοῦ αὐγούστου μηνὸς ἄγοντος" εἰσελθεῖν μὲν 

τότε οὐχ ἠθέλησεν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ τοῦ Κοσμιδίου μονῇ τὰς σκη- 

νὰς ἐπήξατο, ἄγχιστα διαχειμένῃ τῶν Βλαχερνῶν. Ἐκεῖσε δὲ 

διανυχτερεύσας, ἕωθεν ἀναστὰς, τὴν εἰς τὴν Κωνσταντινούπο- 

λιν εἴσοδον ἀπειργάσατο, τρόπον ὃν ἤθελεν. Ἐπεὶ δὲ ὁ μὲν 

πατριάρχης ᾿Αρσένιος οὐ παρῆν, ἔδει δὲ τῶν τινα ἀρχιερέων 

τὰς εὐχὰς εἰς ἐπήκοον ἐξειπεῖν, ὁ τῆς Κυζίκου μητροπολίτης 

Γεώργιος ἐπλήρου τὴν χρείαν, χαὶ εἰς ἕνα τῶν πύργων τῆς 

Χρεισείας (510) ἀναδὰς, ἔχων μεθ’ ἑαυτοῦ χαὶ τὸ τῆς Θεοτόχου 

ἐκτύπωμα, ὅπερ ἐκ τῆς μονῆς τῶν Ὁδηγῶν παρωνόμασται, ἀ- 

πεστομάτισε τὰς εὐχάς" ὁ δὲ αὐτοχράτωρ τὴν τῆς κεφαλῆς 

καλύπτραν ἀποθαλὼν, καὶ τὸ γόνυ χλίνας, ἔπεσε χαμαὶ, καὲ 

πάντες δὲ οἱ σὺν αὐτῷ ὄπισθεν αὐτοῦ χατέπεσον ἐπὶ γόνυ. 
Εἰ πεὶ δὲ ἡ πρώτη τῶν εὐχῶν ἐτελέσθη, χαὶ ὁ διάκονος ἐσή- 

μὴνε τὴν ἀνέγερσιν, πάντες ἀναστάντες τὸ, Κύρις ἐλέησον, εἰς 

ἑκατὸν ἀριθμήσαντες ἐπεθόησαν. Καὶ τούτων τετελεσμένων πρὸς 

τοῦ ἀρχιερέως, ἑτέρα αὖθις ἐξεφωνήθη εὐχή ὡς ἐν τῇ πρώ- 

τῇ γοῦν χαὶ ἐν τῇ δευτέρᾳ γεγένηται, καὶ οὕτως διαπέπρα- 

χται μέχρι συμπληρώσεως τῶν ὅλων εὐχῶν. 

Ἐπεὶ δὲ χαὶ ταῦτα οὕτω γεγένηνται, τὴν τῆς Χρυσείας 

πύλην εἰσῆλθεν ὁ βασιλεὺς πεζὸς, προήρχετο δὲ τούτου τῆς 

Θεομήτορος ἡ εἰκών μέχρι μὲν οὖν τῆς τοῦ Στουδίου μονῆς 



ΣΥΝΟΨΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ. ὕσῦ 

ἀπελθὼν, ἐκεῖσε τὴν εἰκόνα χαταλιπὼν τῆς ὑπεράγνου μητρὸς 
“- “- ᾿ Α γν .Φ᾿ ᾿ ;᾽ 

τοῦ Θεοῦ, ἐπιόὰς τοῦ ἵππου, περὶ τὸ τῆς Σοφίας ἀφίκετο τέ- 

μξνος, κἀχεῖσε προσκυνήσας τῷ δεσπότῃ Χριστῷ, καὶ τὰ εἰκό- 
τὰ εὐχαριστήσας, περὶ τὸ Μέγα φθάνει παλάτιον. 

Ἔν εὐφροσύνῃ γοῦν, χαὶ θυμηδίᾳ καὶ χαρᾷ ἀπλέτῳ, τὸ Ρω- 

μαϊκὸν ἅπαν καθίστατο πλήρωμα, καὶ οὐδεὶς ἦν ὁ υὴ σχιρ- 

τῶν τε χαὶ ἀγαλλόμενος. 

᾿Επεὶ δὲ καὶ τὸν πατριάρχην ἐντὸς ἔδει γενέσθαι τῆς Κων- 

σταντίνου, μετὰ παραδρομὴν ἡμερῶν εἰσῆλθε, καὶ ὁ βασιλεὺς 
᾽ Ν ς " ᾽ “ὦν » , Χ οὡνΝ , 7ὔ ’ 

εἰς τὸ ἱερὸν ἀπῆλθεν ἀνάχτορον, τὸ τῆς Μεγάλης Σοφίας τέ- 

μενος, ἵν᾽ ἐγχειρίσῃ τὴν καθέδραν τῷ ἀρχιερεῖ, χαὶ συνήθροι- 

στο μετὰ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἐν τέλει πάντες, καὶ τῶν ἀρ- 
, ΓΙ ΄ ι -“- ’ ᾿ ε Ἁ “ 

χόντων οἱ πρόχριτοι, καὶ πᾶσχ πληθύς- καὶ ὁ βασιλεὺς τῆς 

χειρὸς τοῦ ἀρχιερέως ἐπιλαθόμενος, « ἔχεις, φησὶ, τὸν θρόνον 

σου, δέσποτα, χαὶ οὗτινος ἐκ μαχροῦ ἐστέρησαι, νυνὶ τῆς κα- 

θέδρας ἀπόλαυς. » 

Τότε χαὶ ὁ μέγας λογοθέτης ὁ ᾿Αχροπολίτης λόγον συγ- 

γραψάμενος, ἀνέγνω, οὗ κατὰ τὰς ἀρχὰς εὐχαριστία ἦν πρὸς 

θεὲ ἣ ὃς Ῥωμχίους τούτου ἀγαθοεογίχε. χαὶ εὐσπλάγ- ξὸν τῆς πρὸς Ρωμαίους Υ ργίας, εὐσπλάγ 

8'χνου χηδεμονίας χαὶ ἀντιλήψεως, συνακεράννυτο δὲ τῷ λόγῳ] 
ὶ 

χαὶ εὐφημία πρὸς τὸν βχσιλέα εὐχαριστήριος, ἡ δ᾽ ἐπὶ τέλει 

ἀξίωσις συναναγορευθῆναι τῷ πατρὶ καὶ βασιλεῖ τὸν πρωτογε- 

νῇ παῖδα τοῦ βασιλέως, τὸν Κομνηνὸν ᾿Ανδρόνιχον. Καὶ ταῦ- 

τὰ μὲν ἐτελέσθησαν οὑτωσί. 

Ἡμῖν δὲ χαιρὸς ἤδη καταπαῦσαι τὰ τῆς ἀφηγήσεως ἐν- 

ταυθοῖ" τὰ γὰρ ἑξῆς, μεγάλα καὶ πολλὰ ὄντα, οὔμενουν καὶ 

τὸν καιρὸν ἔχουσι συνάδοντα πρὸς διήγησιν, πέλαγος γὰρ αὐ- 

τίκα μέγα ἐξήπλωται χομιδῇ ὑποθέσεων ὅσαι τε χοσμικαὶ καὶ 

ὅσαι τῆς ἐκκλησίας ἐξήρτηνται" ἐμοὶ δὲ χαὶ διὰ τὸ γῆρας, 

χαὶ τὴν ἐφεστῶσαν τοῦ χρόνου κατάστασιν, ἔτι δὲ χαὶ τῶν 

ρηθησομένων τὸ μέγεθος ὅ τε νοῦς ἀμηχανεῖ, καὶ τὸ σῶμα ναρ- 
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χᾷ, ταῖς ἀλλεπαλήλοις πολιορχούμενον νόσοις, ἀλλὰ χαὶ ἡ χεὶρ. 

πρὸς τῇ ἐμφύτῳ ψυχρότητι καὶ τὴν χαιρικὴν ἐπιτιθεμένην εὑ- 

θίσκουσα, ἀχινητίζει πρὸς τὴν γραφήν. 

Διὸ καὶ τῷ Θεῷ εὐχαριστοῦντες ὑπὲρ ὧν διεξήλθομεν, τὴν 

ἐπὶ πλέον ὁρμὴν ἀναστέλλομεν, εἴπερ ἐν τοῖς ζῶσιν εὑρεθῶ- 

μεν, τοῦ ἔαρος ἐπιλάμψαντος, καὶ τὸν καιρὸν οὐκ ἔχομεν ἀν- 

θιστάμενον, καὶ τοῖς πρόσω βαδίσαι χαθυπισχνούμενοι. 



ΑΝΩΝΥΝΟΥ͂ 

ἘΠῚ ΘΕΙΣΗ͂ΣΙ ΧΡΟΝΙΚῊ ὦ 

πο οοτοοπ τ 

0θ. ἊἜἜχθεσις Χρονιχὴ συντομωτέρα συντεθεῖσα ἐν ἁπλότητι λέ- 
ἕεων, κοινῶς διηγουμένη τὰ γεγονότα ἐν ταῖς ἡμέραις ἡμῶν, 

ἃ μὲν οἰχείοις ὀφθαλμοῖς εἴδομεν, ἃ δὲ ἀκηκόαμεν ἐκ τῶν πρὸ 
ἡμῶν οὐκ ὀκνοῦμεν (2) γράψαι. 

, Βασιλεύων κὺρ Μανουὴλ ὁ Παλαιολόγος ἔσχεν καὶ ἀδελφὸν 

τὸν χῦριν ᾿Ανδρόνιχον, ὅνπερ ἐτύφλωσεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ διὰ τὸ 
νεωτερῆσαι αὐτὸν μετὰ τὸν υἱὸν τοῦ αὐθεντὸς ὀνόματι Μου- 

σὶ τζελεπῇ" ἀποδράσαντες γὰρ ἀμφότεροι ἐκ τῶν πατέρων αὐ- 

τῶν ἐλεηλάτουν τὰς χώρας. Ὅθεν ποιήσαντες βουλὴν οἱ πα- 

τέρες αὐτῶν ἐπίασαν αὐτοὺς, καὶ ὁ μὲν Τοῦρχος ἀπέκτεινε τὸν 

(1) ᾿Αντεγράφη ἐκ τοῦ ὕπ᾽ ἀριθμὸν 10 ἑλληνικοῦ χώδιχος τῆς 

ἐν Ὀξωνίᾳ βιδλιοθήχης τοῦ [ποοὶα ΟΟΙ]οβ6. 
(2) χ- ὀχνύωμεν. 
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ἑαυτοῦ υἱὸν, ὁ δὲ βασιλεὺς τυφλώσας τὸν ᾿Ανδρόνικον ἔθαλεν 
3 “- 

αὐτὸν ἐν τοῖς πύργοις τοῖς λεγομένοις ᾿Ανεμάδες πλησίον Βλα- 

χέρνας. 

Ἔσχε δὲ ὁ αὐτὸς ᾿Ανδρόνιχος υἱὸν ὀνόματι Ἰωάννην, ὃν καὶ 

καταλείψας ἐν τῇ Πόλει φυλάττειν αὐτὴν ὁ βασιλεὺς ὁ θεῖος 

αὐτοῦ, αὐτὸς ἐπορεύθη ἐν τῇ Ἰταλίᾳ ὅπως δώσωσιν αὐτῷ δύ- 

ναμιν χατὰ τῶν ἀπτεδῶν χαὶ ἴδωτι χαὶ περὶ ἑνώσεως τῶν ἐχ- 
“- εΥ 3 ε ᾿ Ν » “Ὃ 3 - ᾽ ᾿ χλησιῶν. Ἦν δὲ ὁ ἀνεψιὸς αὐτοῦ ἐν πᾶσιν ἐπιτηδειότατος χαὶ 

εὐλαδὴς, ὃν χαὶ μετὰ τὸ ἐπανελθεῖν τὸν βασιλέα ἐξ Ἰταλίας 

δέδωχεν αὐτῷ τὴν Θεσσαλονίκην, ἦν γὰρ ἄκρος τὴν ἀρετὴν, [φ- 

ὡς καὶ ὁ τάφος αὐτοῦ νῦν ἰᾶται ἀσθενείας παντοίας. 

Πορευθεὶς οὖν ὁ βασιλεὺς ἐν Ἰταλίᾳ, ὑπέσχοντο δοῦναι αὐ- 

τῷ βοήθειαν, γράψας ὁ Πάπας εἰς πάντας ρηγάδες καὶ ἄρχον- 

τες ὅπως συνάζωντα! χρήματα καὶ δώσουσι πρὸς αὐτόν" ὄντος 

δὲ τοῦ βασιλέως ἐχεῖσε, γέγονε πάνδημος ἑορτὴ, ἔθος γὰρ ἦν 

τοῖς Λατίνοις ἀσπάζεσθαι τὸ ὑπομάνικον τῆς δεξιᾶς τοῦ ἐπι- 

σχόπου ἔχον τὴν τοῦ Χριστοῦ εἰκόνα χαὶ δίδειν δῶρα εὐλο- 

γῶν αὐτοὺς προσχληθεὶς οὖν χαὶ ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ ἀσπα- 

σμῷ, ἐθδουλεύσαντο αὐτῷ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ λέγοντες ὅτι οὐχ ἔστιν 
εὔλογον ἀσπάσασθαι τὴν τοῦ λατινοεπισχόπου χεῖρα. Ἰδὼν γὰρ 

ὁ ἐπίσκοπος ὅτι οὐ κατεδέξατο ἀσπάσασθαι τὸ ὑπομάνιχον αὐ- 

τοῦ ἔχον τὴν τοῦ Χριστοῦ εἰκόνα, διεμιηνύσατο τὸν {ἀπαν πε- 

ρὲ τούτου" ἀντέγραψεν οὖν ὁ Πάπας οὕτως: Βασιλεῖ τῶν Ρω- 

μαίων τῷ μὴ θελήσαντι προσκυνῆσαι τὴν εἰκόνα Χριστοῦ εἴ 

τις ἐκ τοῦ ἡμετέρου γένους ἐλεήσει αὐτὸν, ἔστω ἀσυγχώρη- 

τος. Γαῦτα ἐποίησεν ἡ κακὴ συμοουλία" αἰσχυνθεὶς οὖν ὑπέ- 

στρεψεν ἐλθὼν ἐν τῇ Βενετίᾳ κενὸς μηδὲν διαπραξάμινος, 

Ἐτελεύτησε δὲ τῷ χαιρῷ ἐχείνῳ ὁ σουλτὰν Μεχεμέτης, 

υἱὸς τοῦ σουλτὰν Μπαϊαζήτη τοῦ Ἰλτηρὶμ, καὶ ἔλαος τὴν ἡ- 

γεμονίαν ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ σουλτὰν Μουράτης ἔχων καὶ ἕτερον 

Ξφ τσ. τ» τε» θυ τοδαν: λυ ς (ὦ... - 

ἀδελφὸν ὀνόματι Μουσταφᾶν, ὃς [ καὶ φυγὼν εἰσῆλθεν ἐντὸςφ-, 
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τῆς Πόλεως, ὅνπερ ὑπεδέξχντο οἱ Πολῖται ὥςπέρ τι μέγα θή- 
ραμα, δέδωχαν δὲ πρὸς αὐτὸν εἰς γυναῖκα τὴν θυγατέρχ τοῦ 

Τόρια εὐγενοῦς Γενουδίτου " ὁ γὰρ βασιλεὺς χύρις Μανουὴλ ἔ- 

χων θυγατέρα ἐχ πορνείας ὀνόματι Ζαμπία Παλαιολογίνα δέ- 

δωκεν αὐτὴν πρὸς τὸν Τόριαν" τὴν θυγατέρα δὲ αὐτῆς πάλιν 

δέδωχαν τῷ σουλτὰν Μουσταφᾷ εἰς γυναῖχα ὀνομάσαντες αὖ- 

τὴν Κυρὰν τῆς ᾿Ανατολῆς κενῷ ὀνόματι. Περχιώσαντες γὰρ αὐ- 

τὸν οἱ Πολῖται μετὰ στρχτιωτῶν χαὶ δορυφορίας ἐν τῇ ᾿Ανα- 

τολῇ, ὑπέκυψαν αὐτῷ ἅπαντες, ἔλαθες δὲ χάστρη χαὶ χώρας 

σχεδὸν εἰπεῖν πάσης ᾿Ανχτολῆς καθεζόμενος ἐν τῇ Προύσᾳ. 

ὋὉ δὲ σουλτὰν Μουράτης περαιωθεὶς ἐκ τῆς Καλλιουπό- 

λεως χρυφίως μετὰ φουσάτου μεριχοῦ ἦλθεν ἐν τῇ Προύσῃ " ὁ 

Μουσταφᾶς γὰρ ἦν σπαταλῶν ἐν μέθαις χαὶ βαλανείοις, καὶ 

μὴ νοήσας τὸ δρᾶμα εὑρέθη ἐν βαλανείῳ λουόμενος " εἰσπηδή- 

σαντες οὖν αἰφνιδίως ἀπέπνιξαν αὐτὸν, καὶ διελύθη ἡ πανή- 

γυρίς, χαὶ ἐχυρίευσε πᾶταν τὴν ἡγεμονίαν Δύσεως χαὶ ᾽᾿Ανχ- 

τολῆς. ᾿Οργισθεὶς οὖν τοὺς Πολίτας ἐποίησεν αὐτοῖς πᾶν δει- 

νὸν, καθ᾽ ἑχάστην ἁρπάζων καὶ λεηλχτῶν τὰ πέριξ τῆς Πό- 

λεως᾽ χαὶ παρακαθήμενος τῇ Πόλει ἐγγὺς τριετέχς οὐχ ἴσχυ- 

4Ἐ', σε λαθεῖν αὐτήν’ ἐπιέζετο οὖν ἡ Πόλις ὑπὸ τοῦ λιμοῦ [,͵ ὅ- 

μὼς ὀψέποτε παρῃτήσατο αὐτὴν ἀπῆλθεν" ἐποίησεν οὖν εἰρή- 

νὴν χαὶ ὅρχους τοῦ μὴ ἄλλοτε πορευθῆναι κατὰ τῆς Πόλεως, 

Ἐτελεύτησε δὲ ὁ κὺρ Μανουὴλ ὁ Παλαιολόγος καταλεί- 

ψας τὴν βασιλείαν πρὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ χκῦρ ᾿Ιωάννην τὸν Πα- 

λαιολόγον᾽ στεφθεὶς γοῦν οὗτος μετὰ γυναικὸς, ἥνπερ ἔφερον 

αὐτῷ ἐχ Λουμπαρδίας μετὰ πλούτου πολλοῦ, καὶ λαθὼν αὐ- 

τὴν οὐχ ἠγάπησε τὸ σύνολον᾽ ὀλίγου οὖν χαιροῦ προσδραμόν- 
Ἁ [1 7 

τος λαθοῦσα τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς ἐπορεύθη πρὸς τὸν πατέ- 

ρα αὐτῆς" φασὶ γὰρ ὡς ὁ πατὴρ αὐτῆς οὐκ ἠθέλησε χἂν ἰ- 

δεῖν αὐτὴν ὅπως ἔφυγεν ἐκ τοῦ βασιλέως" ἦν γὰρ ὁ βασιλεὺς 

πόρνος λίαν, καὶ διὰ τοῦτο οὐχ ἠγάπα αὐτήν. 
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Βασιλεύων γὰρ ὁ σουλτὰν Μουράτης ἐν τῇ ᾿Αδριανουπό 
λει φιλιχῶς διέκειτο μετὰ τοῦ βασιλέως - ὅθεν χαὶ βουληθεὶς 
στρατεῦσαι χατὰ Θεσσαλονέκης τοῦ πολιορχῆσαι αὐτὴν διεμη- 

νύσατο αὐτῷ ὁ βασιλεὺς, ὡς οὐκ ἔστι δίκαιον, μενούσης τῆς 

φιλίας ἡμῶν, στρατεύεσθαι, κατὰ Θεσσαλονίκης - καὶ ἀπηλογή- 

σατο ὅτι, εἰ μὲν σὴ ἦν, οὐκ ἂν ἐπορευόμην κατ᾽ αὐτῆς, ἀλλ᾽ 

ἔστι τῶν Βενετίκων καὶ διὰ τοῦτο πορεύομαι, κἂν θεοῦ θέλον- 

τος λαθεῖν αὐτήν. Πρὸ χαιροῦ γὰρ ὑπῆρχε τῶν Φραγκῶν, πω- 

λήσας αὐτὴν ὁ ᾿Ανδρόνικος ὁ υἱὸς Μανουὴλ τοῦ Παλαιολόγου. 

Ἔσχε γὰρ ὁ αὐτὸς βασιλεὺς υἱοὺς ἐξ ᾿Ιωάννην, Θεόδωρον, 

Κωνσταντῖνον, ᾿Ανδρόνικον, Δημήτριον καὶ Θωμᾶν |, ἔδωκε δὲφ. 
αὐτοῖς ἅπαντας τόπους εἰς διατροφήν" δέδωκε δὲ καὶ τὸν ᾿Αν- 

δοόνικον τὴν Θεσσαλονίχην" οὗτος οὖν ὁ ᾿Ανϑδρό πε ἶ ὴ σσαλονίχην" οὗτος οὖν ὁ ᾿Ανδρόνιχος περιέπε- 

σεν ἐν τῷ πάθει τῆς ἐλεφαντιώσεως, ἐδουλεύσατο γὰρ ὑετὰ 

τῶν συνηλιχιωτῶν αὐτοῦ ὅπως πωλήσῃ αὐτὴν, εἰπόντων αὐ- 
ε τῷ, ὡς ὁ πατήρ σου ταύτην τὴν πόλιν δέδωκέ σοι χληρονα- 

μίαν ὡς καὶ τοῖς ἄλλοις σοῖς ἀδελφοῖς, πώλησον οὖν αὐτὴν, 

χαὶ λαθὼν τὰ φλωρία πορεύθητι ἐν μοναστηρίῳ. ᾿Εποΐησεν οὖν 

οὕτως χαὶ ἐπώλησεν αὐτὴν τοὺς Βενετίχους διὰ φλωρία χιλιά- 

δας πεντήχοντα ταὐύτην τὴν περίφημον καὶ λαμπρὰν πόλιν, 

χαὶ λαρὼν τὰ φλωρία τὰ μὲν ἔφθειρε κακὴν καχῶς, τὰ δὲ 

ἐχαρίσατο τοῖς δαιτυμόσιν αὐτοῦ, καὶ τὰ χαταλειφθέντα ἄρας 

ἀπῆλθεν ἐν τῷ ᾿Αγίῳ Ὄρει εἰς ἕν τῶν ἐχεῖσς μοναστηρίων, 

χαὶ ἐτελεύτησε. 

Πορευθεὶς οὖν ὁ σουλτὰν Μουράτης χατὰ Θεσσαλονέχης ἐκυ- 

ρίευσεν αὐτὴν καὶ ἐλεηλάτησε χαὶ ἀπέχτεινε πλῆθος χριστια- 

νῶν, οἵ οὐχ ἠθέλησαν προσχυνῆσαι αὐτῷ" οἱ γὰρ Φράγγοι ὀ- 

λίγοι ὄντες ἔφυγον, μόνοι δὲ οἱ ἐντόπιοι ἔπαθον ἃ οὐχ ἔστι 

δυνατὸν διηγήσασθαι, τοὺς φόνους, τὴν αἰχμαλωσίαν, τὴν ἐκ 

τάπου εἰς τόπον ἄφιξιν ἔν τε τῇ ᾿Ανατολῇ χαὶ Δύσει. 'Ομοίως 

καὶ τὰς πέριξ χώρας καὶ κάστρη λεηλατήσας ὑπέστρεψεν ἐν ὄ- 

4 
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, 

42" τει ςλγ΄ ἐκυρίευσε δὲ [κάστρη χαὶ χώρας τῆς Δύσεως ἐν 

498, 

τῇ ζωῇ αὐτοῦ ἔχ τε Σερθίας καὶ Βουλγαρίας καὶ ἐπαρχιῶν 

ἀναριθμήτων, Θεοῦ παραχωροῦντος ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν καὶ 

οὐδενὸς χωλύοντος. ᾿ 

ὋὉ βασιλεὺς γὰρ μὴ ἔχων τὶ καὶ δράσειεν, ὁρῶν τοὺς ἀ- 

σεθεῖς πληθυνομένους καθ᾽ ἑκάστην καὶ λαμθάνοντας τὰς πό- 

λεις χαὶ χώρας͵ πιθανῶς τὰς μὲν τάχα μετὰ εὐλόγου προφά- 

σεως, τὰς δὲ χαὶ ἐξ ἁρπαγῆς, σχηματιζόμενος ὅτι οὐκ ἔστι 

μετὰ τοῦ θελήματος αὐτοῦ, ἐθολεύσατο (510) ὅπως πορεύσηται 

ἐν Ἰταλίᾳ καὶ γένηται ἕνωσις μετὰ τῶν Λατίνων καὶ δώσουσι 

μερικὴν βοήθειαν εἰς βοήθειαν τῶν Χριστιανῶν. Γράψας οὖν 

πρὸς τὸν Πάπαν, ὑπεδέξατο τὸν λόγον μετὰ χαρᾶς ὅτι πλεί- 
ϑ' 5» στῆς στείλαντες χαὶ τὰς ἐξόδους καὶ καράόθια οἵ τε γαρδινά- 

λιοι καὶ αὐτὸς ὁ Πάπας, ἔσχον γὰρ ἐπιθυμίαν ὅπως γένηται 

ἕνωσις τῶν ἐχχλησιῶν διὰ τὸ πολλάχις τοῦτο βουληθέντες κα- 

τορθῶσαι οὐκ ἠδυνήθησαν πολλῶν σχανδάλων γενομένων ἐξ ἑ- 

χατέρων μερῶν. Ὁ δὲ πάπας Εὐγένιος ἦν ἰθύνων τὸν θρόνον 

τῆς Ῥώμης, καὶ γνοὺς καὶ τὴν ἀδυναμίαν τῶν ᾿Ανατολικῶν 

Ῥωμαίων ἤλπισεν εὐκόλως ποιῆσαι τὴν ἕνωσιν χαὶ τέρξωσι 

τὰς δόξας τῶν Λατίνων. 

Διεμηνύσχτο οὖν ὁ βασιλεὺς τοῖς ἀρχιερεῦσι πᾶσιν ᾿Ανα- 

τολῆς τε χαὶ Δύσεως, ὁμοίως καὶ τοὺς μετέχοντας ἐν λόγοις, 

χαὶ ἦλθον ἅπαντες ἐν Κωνσταντινουπόλει ὅ τε Τραπεζοῦντος 

ἔχων χαὶ τὸν φιλόσοφον ᾿Αμηρούτζην, ὁ Νιχαίας Βησσαρίων, ὁ 

Ῥωσσίας, ὁ φιλόσοφος Γεμιστὸς, καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν ἀρχιερέων 

οὐκ ὀλίγοι- ἦν γὰρ πατριάρχης ὁ χῦρ Ιωσὴφ ὃς ἐτελεύτησεν 

ἐν Φλωρεντίᾳ. ι 

Ἐν δὲ τοῖς χαιροῖς ἐχείνοις ἔφερον ἐκ τῆς Τραπεζοῦντος 

τῷ βασιλεῖ εἰς γυναῖκα Μαρίαν τὴν Κανταχουζηνὴν, ἐγγόνην 

οὖσαν τοῦ πρωτοστάτορος" τὴν γὰρ θυγατέρα τοῦ αὐτοῦ πρω- 

τοστάτορος δέδωχαν εἰς γυναῖκα πρὸς τὸν πρωτοθεστιάριον τοῦ 
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βασιλέως τῆς Τραπεζοῦντος" ἡ γὲρ Μαρία ἦν ὡραία τῷ χάλ- 

λει οἵχ οὐχ εὑρίσχετο ἐν τοῖς χαιροῖς ἐχείνοις " λαδὼν γὰρ αὐ- 

τὴν ὁ βασιλεὺς ἠγάπα ἐξαισίως ἐκ τοῦ κάλλους χαὶ τῆς γνώ- 

σεως αὐτῆς. 
- ΓΑΙ δ: ἘΣ Ἷ , , 
Συνάξεως οὖν γενομένης χαὶ λειτουργήσαντες ἀρχιερεῖς τε 

χαὶ χληριχοὶ τὸν ἀριθμὸν τριαχόσιοι ἐν τῷ ί ᾧ τῆς Χληριχ οιθμ. ριαχο εν τῷ μεγίστῳ ναῷ τῆς 

τοῦ Θεοῦ λόγου Σοφίας ἀπέπλευσαν, χειροτονήσαντες ὅ τε βα- 

σιλεὺς χαὶ ὁ πατριάρχης τὸν ᾿Εφέσου κῦρ Μάρχον τὸν Εὐγε- 

νικὸν ἔξαρχον τῆς συνόδου. Ὁ βασιλεὺς γὰρ μετὰ ἰδίου κα- 
, . ἃ } Α “Ὁ ’ Ὰ , ς 

τέργου λαθὼν καὶ τὸν κῦο Δημήτριον τὸν δεσπότην ὡς χα- 

χότροπον, φοθούμενος αὐτὸν μὴ ποιήσῃ σχάνδαλον ὡς χαὶ ἄλ- 

λοτε΄ πορευθέντες γὰρ ἐποίησαν διετίαν ὅλην μηδὲν χατορθώ- 

σαντες" ποιήσαντες γὰρ ἕνωσιν οἱ μὲν, οἱ δὲ, ( ἐναντιούμενος 

γὰρ ὁ ᾿Εφέσου οὐκ ἤθελεν ὑπογράψαι), ἄνευ γὰρ ἐχείνου [οἱ φ 4 

πάντες ἔστεοξαν χαὶ ὑπέγραψαν ὍἘΦ Ἑ ( ς Υ0 . 

᾿Ελθόντες γὰρ ἐν τῇ Πόλει μετὰ παραδρομὴν ἐτῶν δύο εὗ- 

05 τὴν δέσποιναν Μαρίχν τελευτήσασαν, ὁμοίως καὶ ὁ Δεσπό- 

τῆς τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα τὴν τοῦ Καταλούζου θυγατέρα αὐ- 
“ ε Αι ᾽ : 

θεντὸς τῆς Αἴνου. Οἱ γὰρ ἐν τῇ Πόλει ὄντες χληριχοί τε χαὶ 

μοναχοὶ χαὶ ἡγούμενοι οὐχ ἤθελον συλλειτουργῆσαι ἢ ὑνήημο- 

νεῦσαι τοὺς ἐλθόντας ἐχεῖθεν, ἀλλ᾽ ἐπεσείοντο αὐτοὺς ὡς ἀσε- 
« βεῖς, οἱ πλείονες δὲ παρῃτοῦντο χαὶ τὴν ἱερωσύνην, χαὶ γέ- 

γόνεν ἡ ἕνωσις οὐχ ἕνωσις, ἀλλὰ διαίρεσις. 

Ταῦτα γέγονεν ἐν τοῖς χαιροῖς ἐκείνοις " υὴ ὄντος δὲ πα- 

τριάρχου οὐδεὶς ἠθέλησε γενέσθαι ἕνεκεν τῶν σχανδά)ων " ὁ Νι- 

χαίας δὲ Βησσαρίων ὁμοίως καὶ ὁ Ῥωσσίας ἔμειναν ἐν τῇ Ῥώμῃ, 

ὃ γὰρ Βησσαρίων ἦν πολὺς ἐν τῷ λέγειν καὶ ἄχρος φιλόσοφος, 

γέγονε γὰρ καὶ γαρδινάλιος ἔχων τιμὴν χαὶ δόξαν οὐ τὴν τυ- 

χοῦσαν" ἠγάπησε γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων ἣ τοῦ θεοῦ. 

Ἦν δέ τις πνευματιχὸς ἀνὴρ ἁγιώτατος ἐν “τῇ Πόλει ὀνό- 
,ὔ ὰ ἢ  Ἂ» ,ὕ Α « “ "ἢ ’ “ 

υατι Γρηγόοιος, ᾧ τὸ ἐπίκλην Μαμὴ, ὑπῆρχε δὲ σύντεχνος τοῦ 
" 



ΕΚΘΕΣΙΣ ΧΡΟΝΊΙΚΗ. 563 

ἀξγάλου δουχός" ἄρας οὖν αὐτὸν καὶ μὴ θέλοντα ἐποίησε πα- 

β τριάρχην " ὀλίγου δὲ χαιροῦ παρελθόντος χαὶ τῶν σχανδάλων 

᾿ πληθυνομένων, ἐποίησς παραίτησιν, προεῖπε δὲ χαὶ τῷ μεγά- 

β λῳ δουχὶ ὡς τὴν Πόλιν ἐν ὀλίγοις καιροῖς λήψονται οἱ Ἰσμα- 

44.λῖται χαὶ σὲ καὶ τοὺς υἱούς σου σφάξουσιν ἔμπροσθέν σου, | 

ὃ χαὶ γέγονεν. 

Ὁ δὲ βασιλεὺς πεσὼν ἐν νόσῳ τῆς ἀθρήτιδος (810) ἐκυρίευ-- 
γ 

ε 

δεν αὐτὸν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ὁ δὲ σουλτὰν Μουράτης ὑπο- 

κριθεὶς ὡς ἐχορέσθη πλούτου χαὶ δόξης, καταλιπὼν τὴν ἡγε- 

μονίαν πρὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν σουλτὰν Μεχεμέτη ὄντα ἐν 

τῇ Μαγνησίᾳ, ἐξῆλθε χαὶ παρέδωκς πᾶταν τὴν ἡγεμονίαν αὐ- 

τῷ, χαὶ πορευθεὶς ἐν τῇ Μαγνησίᾳ καὶ κτίσας ἀνάκτορον ἰ- 

δίαζεν ἐντὸς τούτου, 

Ὁ σουλτὰν Μεχεμέτης δὲ νέος ὧν εἰς ἡλικίαν τοῦ μείρα- 
κὸς ἔσχε καὶ βεζήοιδες τόν τὸ Χαλοὺλ πασιᾷ χαὶ Μπραΐμ πα- 

σιᾷ ἄνδρας φρονιμωτάτους, καὶ ἤκουεν αὐτῶν ἐν οὐδενὶ, ἀλλὰ 

σχολάζων ἣν ἐν κυνηγεσίοις καὶ πότοις. ᾿Αχούσαντες δὲ οἱ τῶν 

Οὐγκρῶν ἀρχηγοὶ ὅτι βασιλεύει νέος χαὶ ἄπειρος πολέμων ὥρ- 

μῆσαν κατὰ τῶν Τουρχῶν, τὸ πλέον ἐκ μηνυμάτων τοῦ βα- 

σιλέως πρὸς τὸν χράλην χαὶ τὸν Ἴχγκον" ἦν γὰρ ὁ Ἴχγχος 

τρατηγὸς μέγας, καὶ διεμηνύσατο πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλεὺς μεθ᾽ 

᾿ ὅρχου ὡς ἐὰν δυνηθῇς ἐχθχλεῖν τὸν ἐχθρὸν ἡμῶν ἐκ τῆς Δύ- 

σεως τὸ δτέμμα τῆς ἐμῆς βασιλείας θήσω ἐν τῇ σῇ κορυφῇ, 

ὡς ἐλευθερωτὴν τῶν Χριστιανῶν χαὶ τῆς πίστεως ἡμῶν, καὶ 

ἕτερα ῥήματα πιθανὰ διεμιηνύσατο πρὸς αὐτόν. , 

Ἦλθον οὖν περαιωθέντες ἐκ τοῦ ποταμοῦ Δανούδεως μετὰ 

δυνάμεως πλείστης, λεηλατοῦντες τὰς χώρας χαὶ χἄστρη τῆς 

4 Βουλγαρίας" ὑπέκυψαν οὖν αὐτοῖς ἅπαντα [ χατελθόντες μέ- 

χρι Βάρνης αὐτῆς᾽ παρέλαθον γὰρ αὐτὴν χαθεζόμινοι ἐν μέ- 

θῃ καὶ ἀκολασίᾳ ἁρπάζοντες καὶ ἀφανίζοντες τοὺς χριστιανοὺς 

καθ᾽ ἑχάστην. Ἰδόντες δὲ οἱ βεζήριδες ὅτι μέλλουσι καταπα- 
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τῆσαι πᾶσαν τὴν Δύσιν μετὰ μεγάλης ὁρμῆς διεμιηνύσαντο τὸν 

σουλτὰν Μουράτην ὄντα ἐν τῇ Μαγνησίᾳ γράψαντες πρὸς αὐ- 

τὸν οὕτως: ὅπως ὁ υἱός σου ἐστὶ νέος χαὶ ἄπειρος πολέμου, 

καὶ οὐχ ἀκούει ἡμῶν, ἐλθὲ οὖν διασυντόμως ὅτι κινδυνεύει ἀ- 
᾿ « 

φανισθῆνα! τὸ ἡμέτερον γένος, χαὶ ἔστιν ἡ ἁμαρτία ἐν τῇ σῇ 

ψυχῇ. ᾿Αχούσας οὖν τοὺς τοιούτους λόγους ἦλθε μέχρι Πό- 
Ξ ᾽ « , ᾽ --- ᾿ ν ,ὔ ᾿ ’ λ 

λεως ἀντιχρὺ ἐν τῷ λεγομένῳ Σχουταρίῳ, φοδούμενος δὲ πε- 

ρᾶσαι ἦλθεν ὁ Χαλοὺλ πασιᾶς μετὰ φουσάτου ἄντιχρυ ἐκ τοῦ 
δ τς ὦ ΄ “ῳ( , ν ᾿ ὃ , ᾿ Χ ρ 
δυτιχοῦ μέρους τοῦ ᾿Ασωμάτου χαὶ διεμηνύσατο πρὸς τὸν βα- 

Ε) εἰ 

σιλέχ ὅπως περάσῃ αὐτόν. "Εστειλαν οὖν κάτεργον χαὶ ἐπέ- 

ὀούμενος μήπως πορευθῇ περάσει ἐκ τῆς Καλ- ρᾶσεν αὐτὸν, φο 

λιουπόλεως χαὶ ποιήσει μάχην μετὰ τῆς Πόλεως᾽ ἐχράτει γὰρ 

χαὶ ἐκ τῶν δύο μερῶν ἡ θαυμαστὴ γνῶσις τοῦ βασιλέως ! 

Πορευθεὶς οὖν ἐν τῇ Βάρνῃ συνάπτει πόλεμον μετὰ τῶν 

Οὐγχρῶν χαὶ νιχῶσιν αὐτὸν χατὰ χράτος, ἀφανίσαντες τὰ φου- 
ΕΝ 

σότχ Δύσεως χαὶ ᾿Ανατολῆς ἔπεσς δὲ χαὶ ὁ Καρατζᾷ πασιδς 

μεγλερμπε 

γας" χατελείφθη δὲ ὁ αὐθέντης μετὰ τῆς πόρτας αὐτοῦ μόνης. 
ὲ 

δ ἍἋ ᾽ ἕ το “ τ ᾽ ͵ὕ 5 ᾿ ,ὔ 

ὶς ὧν τῆς ἈΔνατολῆς 1, χαὶ ἐγένετο ἀφανισμὸς με-φ. 

Εἰ χάθησχν οὖν εἰς βουλὴν οἱ Οὔγχροι ὅπως δώσωσι χαὶ τὴν 

πόρταν" ὑπῆρχε γὰρ ὁ Ἴαγκος ἐμπειρότατος ἐν πολέμοις, λέγει 

δὲ ἔμπροσθεν τοῦ χράλη χαὶ τῶν ἀρχόντων ὅτι φαίνεταί μοι κα- 

λὸν ἵνα πορευθῶ ἐγὼ υϑτὰ τῶν ἐχλεχτῶν στρατιωτῶν ὧν ἐγὼ 

οἶδα, χαὶ εἰ μὲν εὐδοκοῦντος θεοῦ εὐτυχήσω, τῷ Θεῷ χάρις, εἰ 

δὲ γένηται τὸ ἐναντίον, πάλιν ὁ χράλης ἵσταται μετὰ τοῦ λαοῦ 

αὐτοῦ εἰ δὲ πορευθῇ ὁ χράλης χαὶ γενῇ ἀλλεοτρόπως, τί μέλ- 

λομεν γενέσθαι; 

Ἤρεσεν οὖν ἡ βουλὴ πᾶσι, ὁ χράλης δὲ νέος ὧν οὐχ ἤ- 

χουσε τὴν τοῦ στρατηγοῦ βουλὴν, ἀλλ᾽ ἤχουσε βουλὰς νέων 

εἰπόντων αὐτῷ, ὡς ἡ νίκη ἕως τοῦ νῦν σὴ ἔστι" τὶ γὰρ ἀ- 

πέμεινε; μόνον τοῦ πιᾶσαι τὸν αὐθέντην ἰδίαις, χερσίν! εἰ δὲ 
ς« 8, 

πορευθῇ ὁ Ἴχγχος, μέλλει γενέσθαι φήμη ὅτι αὐτὸς ἐποίησε 



αὖ 
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τὴν νίκην. ᾿Ακούσας οὖν τοὺς λόγους τῶν νέων, εὐθέως ἔδω- 

καν τὰς σάλπιγγας ἐξ ἐχατέρου μέρους" χαθαλλιχεύσας γὰρ 

ἐκ τῆς χαρᾶς χαὶ τῆς μέθης ( ἔθος γάρ ἐστιν αὐτοῖς πίνειν 

οἶνον χαὶ μεθύσκεσθαι) ὥρμησε γὰρ ἐκ τῆς μέθης θαρρῶν 

χξιν αὐτὸν εὔκολον θήραμα ἔμπροσθεν παντὸς τοῦ λαοῦ" ἀ- 

νοίξαντες γὰρ καὶ δόντες αὐτῷ δρόμον οἱ στρατηγοί. Βουληθεὶς 
ΕΣ Α ε λ ᾿] ᾿ ΑΕ “ τΑΝΆ, ἴ ᾽ Ν ς ἜΝ 

γὰρ ὁ σουλτὰν Μουράτης | φυγεῖν, οὐχ εἴχσαν χυτὸν οἱ γενίτ- 
͵7 5 

ζαροι αὐτοῦ, εἰπόντες ὅτι χρείχ ἐστὶν ἵνα ἀποθάνῃς μεθ᾽ ἡμῶν. 

ὋὉ δὲ χράλης εὑρὼν δρόμον εἰσῆλθε πλησιάσας ἀτάχτως 
ἜΣ ὑθέ Ι Σ δὲ “- Ἔ γώ μι ᾽ ,ὔ Χ ΧΆΣΑ κ 7ὔ 

τῷ αὐθέντῃ - εἷς δὲ τῶν γενιτζάρων ὀνόματι Χαμου(ᾶς χρού- 

σας τοὺς ἐμπροσθίους πόδας τοῦ ἵππου μετὰ ἀξίνης μικρᾶς 

εὑρεθείσης ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἀπέχοψεν αὐτοὺς, καὶ πεσὼν 
ὃ ἔπ . γ “- "0 "δ ΕΣ ἘΞ ᾿ ; « ᾿ ᾿ ᾿] »ε ,ὔ 

πος πλησίον τοῦ αὐθεντὸς ἔρριψε τὸν χράλην, καὶ πιάσαν- 

τες αὐτὸν ἀπέτεμον τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ χαὶ θέντες ἐν δόρυ 

ἠλάλαξαν, καὶ εὐθέως ἐστράφη ὁ λαὸς τοῦ χράλη ὄπισθεν, 
.- Ἂ ᾿ 3 

καὶ διώξαντες αὐτοὺς, τοὺς μὲν ἀπέχτειναν, τοὺς δὲ ἔλαθον 

ἐν τῇ λίμνῃ τῇ πλησίον Βάρνης. 

Ταῦτα ἐποίησεν ἡ κακοσυμθουλία - ὁ δὲ Ἴχγκος προϊδὼν 

τὸ ἐσόμενον, ὡς Στρατιώτης δὶ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησεν ἐν ὺ 

τῇ ἰδίᾳ πατρίδι. Ὁ δὲ σουλτὰν Μουράτης ἐπιστρέψας νικητὴς 
ν᾽ Ἂς; " ,ὕ τ ᾿ ᾿ ὙΑΣΣ ; τ 

τροπαιοῦχος ἐποίησε τὸν γενίτζαριν τὸν Χαμουζᾶν σατζάχμπεὶϊ 

τῆς Φιλαδελφείας. 
Υ «ς δ 5 “Ψ 3, 

Γὸν υἱὸν δὲ αὐτοῦ τὸν σουλτὰν Μεχεμέτι ἔστειλε πάλιν 

ἐν τῇ Μαγνησία ἐν τῇ πρώτῃ ἡγεμονία, αὐτὸς δὲ λαδὲ ἐν τῇ Μαγνησίᾳ ἢ πρώτῃ ἡγεμονίᾳ, αὐτὸς δὲ παραλαθὼν 

πᾶσαν τὴν βασιλείαν ὦν ἐν τῇ ᾿Αδριανουπόλει, μετὰ παρα- 

δρομὴν ἐτῶν τριῶν ἐτελεύτησε ταφεὶς ἐν τῇ Προύσῃ, χαὶ πά- 

λιν ἔλαός χατὰ ἀλήθειαν ὁ υἱὸς αὐτοῦ τὴν πᾶσαν βασιλείαν 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 

ὃ. [Ὡς ἐν ὀλίγῳ δὲ ἐτελεύτησε καὶ ὁ βασιλεὺς κὺρ Ἰωάν- 

νης ὁ Παλαιολόγος - ἦλθον οὖν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ὅ τε Κωνοταν- 

10 

[ν φι 

90 
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τῖνος ὁ Δράγασις καὶ Δημήτριος χαὶ Θωμᾶς ἐν τῇ Πόλει " πα- 

ραδόντες τὴν βασιλείαν πρὸς Κωνσταντῖνον τὸν υἱὸν αὐτοῦ, αὐ- 

τοὶ οὖν μερίσαντες τὴν Πελοπόννησον ἐπορεύθησαν. 

Ὁ δὲ σουλτὰν Μεχεμέτις παραλαθὼν τὴν ἡγεμονίαν Δύσεως 

χαὶ ᾿Ανατολῆῇς βουλὴν ἐθουλεύσατο πιχροτάτην χατὰ τῆς Πό- 

λεως χαὶ τῶν χριστιανῶν " καὶ πρῶτον μὲν ὑπεκρίθη, φιλίαν 

ἄχραν μετὰ τῶν Πολιτῶν γέμουσαν δόλου χαὶ πικρίας " κτίζει 

οὖν ἄνωθεν τοῦ Φάρου εἰς τόπον λεγόμενον Φονέαν ὅπερ νῦν 

ἵσταται τὸ Νεόκαστρον μετὰ πύργων ἰσχυρῶν χαὶ στερεῶν " 

ἐδίδουν γὰρ καὶ οἱ Πολῖται τροφὰς καὶ λίθους εἰς τὴν κτίσιν 

αὐτοῦ, φοθούμενοι αὐτὸν μή πὼς ἄρῃ μάχην μετ᾽ αὐτῶν" ἐδύ-- 

νοντὸ γὰρ αὐτὸν χωλῦσαι, ἀλλ᾽ ἐθάρρουν εἰς τοὺς ὅρχους οὕς 

περ εἶχον μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, οὗς ἔστερξε χαὶ ἐδεδαίωσε 

χαὶ αὐτός. ἐδείκνυε γὰρ ἄκραν φιλίαν ἕως οὗ τελειώσῃ τὸ 

χάστρον. Μετὰ δὲ τὸ τελειῶσαι χαὶ ἀπαρτίσαι αὐτὸ ἔθετο 

σκῆπτρα καὶ φύλαχας χαὶ σχευάᾶς " εἶχον γὰρ δόξαν οἱ Πολῖται 

ὅπως λάδωσιν αὐτὸ ἐὰν ποιήσῃ μάχην μετ᾽ αὐτῶν, ἔχοντες 

ἐλπίδα κενὴν πῶς γὰρ εἶχον λαθεῖν αὐτὸ, τοσοῦτον ὄν στε- 

ρβόν ; χεναὶ γὰρ ἐλπίδαι τρέφουσι τοὺς ἀνοήτους. 
᾿ ἄζς ν ᾽ ᾽ ᾽ ὌΝ ,ὔ ᾿ ᾿ 

Τελειώσαχς οὖν αὐτὸ ἰ ἐπορεύετο ἐν ᾿Αδριανουπόλει εἰπὼν, φ' 4 

ὅτι τὸν ᾿Απρίλλιον ἔρχομαι πάλιν καὶ γνώτωσαν οἱ ἐν τῇ Πό- 

λει. Ἅμα δὲ τῷ πορευθῆναι τὸν αὐθέντην οὐ μαχρᾶν, ἐποίη- 

σαν πηλάλημα χαὶ τοὺς εὑρεθέντας ἐν ἀγροῖς τοῦ μέρους τοῦ 

Αἰσωμάτου χαὶ τοῦ ᾿Αγίου Φωχκᾶ ἁρπάσαντες αἰφνιδίως ἀπὴλ- 

θον. Διεμηνύσαντο δὲ οἱ Πολῖται, ὡς οὐχ ἔστι δίκαιον, με- 

γούσης τῆς ἀγάπης, ἵνα ἁρπάσῃ τοὺς ἡμετέρους ἀνθρώπους. 

Τοὺς μὲν γὰρ ἁρπάταντες, τοὺς δὲ ἀποχτείναντες, εἶπον οὖν 

εἰς τοὺς σταλέντας, ὅτι ὁ αὐθέντης οὐκ οἶδε τὸ γενόμενον, 

ὥρισεν οὖν ὅπως ἐξετάσαντες εὕρωμεν τούτους χαὶ στείλωμεν 

πάλιν εἰς τὰ ἴδια. Εἰρηνευόμενοι (γρ. εἰρωνευόμενοι) καὶ γελῶν- 

τες αὐτοὺς, γέγονε φανερὰ ἡ μάχη. 



ΕΚΘΕΣΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ͂. 501 

Τῷ αὐτῷ δὲ ἔτει ὥρμησεν ὥσπερ θὴρ ἄγριος χατὰ τῆς 

Πόλεως μετὰ πλήθους ἀναριθμήτου ἔχ, τε γῆς χαὶ θαλάσσης" 

χαὶ τὴν μὲν γῆν ἐπλήρωσεν ἀνθρώπων καὶ ἵππων, τὴν δὲ 

θάλασσαν διὰ τῶν μαχρῶν νηῶν ὅτι πλείστων" γεμίσαντες 
οι γὰρ τὰς νῆας ἐκ τῶν χωρῶν τοῦ Θασιλέως τοῦ μέρους τῆς 

Μαύρης θαλάσσης βίᾳ ἀνθρώπους ἔθαλλον εἰς αὐτάς ἐλθόντων 

γὰρ τῶν νηῶν ἐχωλύοντο διὰ τῆς ἀλύσου τοῦ εἰσελθεῖν ἐντὸς 

τοῦ λιμένος - ἐποίησαν οὖν κατασκευὴν οἷα εἰκὸς θαυμάσαι 

χαὶ ἐκπλαγῆναι" πετάσαντες γὰρ αὐτῶν τὰ ἱστία χαὶ θέντες 

4η.τὰς χώπας | ἐν τοῖς τόποις αὐτῶν, ἔσυρον αὐτὰ ἐν τῇ χέρσῳ, 10 

πλῆθος λαοῦ ἀναριθμήτου ἀναδιθάσαντες αὐτὰ ἐν τοῖς ὑψη- 

λοτάτοις ὄρεσι τοῦ Γαλατᾷ μετὰ τυμπάνων καὶ σαλπίγγων 

χαὶ σύροντες χατεδίόασαν ἑν τοῖς Γλυχέσι Νεροῖς, χαὶ ἐκυ- 

ρίευσαν τὸν λιμένα ποιήσαντες σχάλας μετὰ βουτζίων καὶ 

σανίδων ἐκ τῆς ἁγίας Γαλατινῆς ἕως Ξυλοπόρτου καὶ ἔδωσαν 1ὅ 

τὰ τείχη τῆς Πόλεως μηδενὸς κωλύοντος. 

Παραχαθημένου οὖν αὐτὴν ἐκ στερεᾶς καὶ θαλάσσης ἐχά- 

λασε τὸ τεῖχος μετὰ τῆς μεγάλης σκευῆς ἀπὸ τῆς πύλης τῆς 

λεγομένης Χαρσοῦς ἕως τῆς πύλης τοῦ ἁγίου Ῥωμανοῦ, ρίψας 

τείχη οὐχ ὀλίγα. Ἐφύλαττον οὖν αὐτὸ ποιοῦντες ξυλοσχευὰς “0, 

᾿ς μετὰ χληματίδων χαὶ βαμπάχων. Εὑρέθη γὰρ ἐν ταῖς ἡμέ- 

ραις ἐχείναις τὶς ἄρχων Γενουδίτης ὀνόματι Τουστουνίας μετὰ 

χαραθίων μεγάλων δύο, χαὶ ἰδὼν τὴν ἀδυναμίαν αὐτῶν ὅτι 

οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων ἠθέλησε σταθῆναι ἐν τῇ χαλαστρίᾳ, ἀλλ᾽ 

ἐσυνερίζοντο, σταθεὶς ἐν μέσῳ τοῦ βασιλέως χαὶ τῶν ἀρχόν- “9 

τῶν ἔφη : δύναμαι ἐγὼ μετὰ τοῦ λαοῦ μου σταθῆναι χαὶ ἄντι- 

μαχήσασθαι καὶ βαστάσαι τὴν χαλάστριαν ἕνεκεν τοῦ ὀνόμα- 

τος τοῦ Χριστοῦ μετὰ βρώσεως χαὶ πόσεως τῆς ἐμῆς. Εὐχα- 

ρίστησαν οὖν αὐτὸν ἅπαντες. ᾿Εδιέμεινεν οὖν ὁ ἄρχων ἐκεῖνος 

,. 47} φυλάττων καὶ ἀντιμαχῶν ἐπὶ ἡμέρας πλείστας καὶ οὐκ εἴα 90 

τοῦ εἰσελθεῖν αὐτοὺς ἐντὸς τοῦ κάστρου. ᾿Αλλ᾽ ὅρα τὴν ἁμαρ- 
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τίαν χαὶ τὴν τοῦ θεοῦ ἐγκατάλειψιν ! ἱσταμένου γὰρ αὐτοῦ 
, Ε 

χαὶ ἀντιμαχοῦντος, ἐλθοῦσα βολὶς ἐκ σχλόπου δέδωχεν αὐτὸν 

εἰς τὸν δεξιὸν πόδα, καὶ πεσὼν χαμαὶ ὥσπερ τεθνηχὼς, ἄραν- 

τες αὐτὸν οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι ἀπῆλθον ἐν τοῖς πλοίοις καὶ ποιή- 

σαντες ἱστία ἀπέδρασαν ἕως τῆς Χίου νήσου, κἀχεῖ ἐτελεύτησεν" 

ἐφημίσθη οὖν ὅτι ἔνδοθεν τοῦ κάστρου δέδωχαν αὐτὸν, ἀλλὰ 

οὐχ οἶδέ τις ὅπως γέγονεν. 

Ἔτι δὲ ζῶντος τοῦ ἄρχοντος, ἐποίησαν βουλὴν οἱ Πολῖται 

στείλαντες νυχτὸς μετὰ τζιθούδας νέους τεσσαράχοντα ὅπως 

πυρπολήσωσι τὴν ἀρμάδα χρυφίως " ἐξῆλθον γὰρ ἐχ τῆς πύ- 

λης τοῦ Κυνηγοῦ περάσαντες ἄντιχρυ “ μαθόντες γὰρ οἱ ἐχ 

τοῦ Γαλάτου Φράγγοι φιλευόμενοι μετὰ τῶν Τουρχῶν χαὶ 

ποιήσαντες φῶτα ἄνωθεν τοῦ μεγάλου πύργου, ἔσυρον σχευὰς 

ἐχκ τῶν χατέργων χαὶ ἐθούλισαν τὴν τζιθούδαν χαὶ ἀπεπνί- 

γήσαν οἱ θαυμαστοὶ νέοι ἐχεῖνοι. 
ΒΩ ᾿ 

᾿Απορήσαντες γὰρ οἱ Πολῖται οὐκ ἔχον τὶ διαπράξασθαι εἰς 

τοσοῦτον ἀναρίθμητον πλῆθος σχεδὸν εἰπεῖν ἕνα εἰς χιλίους ὄν- 
τ Ξ » “" , ς Ἂν 

ταν μενούσης οὖν τῆς χαλάστριας ἄτερ ὄχλου, γνόντες οἱ Πολῖται 

ὅτι βούλεται συνάψαι πόλεμον ἰσχυρὸν ἐπὶ τὴν αὔριον, ἐξῆλθον 
9 Α ΨΩ , ε 3 , ,ὔ “ 

εἰς τὸ ἐξώχαστρον φοθούμενοι υυἡ ἐλθόντες πλησιάσωσιν ἰ ἐν φ. 4! 
“τ ν “Ὁ ,ὔ Υ 

τοῖς μεγάλοις τείχεσι. Οἱ γὰρ Τοῦρχοι ποιήσαντες πιλάλημα 
9 - » Ὥ , 

εἰσίεσαν ἐκ τῆς χαλαστρίας καὶ ἔλαθον τὰ μεγάλα τείχη 6άλ- 

λοντες σχῆπτρον ἐν τοῖς πύργοις. Ὁ δὲ λαὸς τῆς πόλεως ἦν ἢ 

ἔξω ἀκούσαντες γὰρ τὸν ἀλαλαγμὸν χαὶ ἰδόντες χαὶ τὰ σκῇἣτπ- 

τρα ἐν τοῖς πύργοις ὥρμησαν εἰσελθεῖν ἐχ τῆς πύλης τῆς τὲ 

Χαρσοῦς ὅπως ἐξέλωσι τοὺς Τούρχους, χαὶ ἀπεπνίγησαν ἐχ 

τῆς πλησμονῆς μὴ δυνηθέντες εἰσελθεῖν ἐκ τῶν νεκρῶν σωμάτων 

γεμισθέντων τῶν πυλῶν τῆς τε Χαρσοῦς χαὶ τοῦ ἁγίου Ῥω- 

μανοῦ μέχρις ἁψίδων αὐτῶν, ὡς χαὶ τοὺς αἰχμαλώτους γυναῖ- 

χας τε καὶ παῖδας μὴ δυναμένους ἐξελθεῖν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν τοίχων 

σχοινίοις χαλγῶντες αὐτούς. 
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(1) Οὕτως γέγονεν ἡ ἅλωτις τῆς περιφήμου Πόλεως ἐν 
“Ὁ » 

ἔτει ςηρξά μηνὶ μαΐῳ κθ΄, ἡμέρᾳ τρίτῃ πρωΐ, τῆς ἀνοχῆς σου, 
ἵ 

δέσποτα παντοκράτωρ! τὰ γάρ φήσιν ἔγνω νοῦν Κυρίου, ἤ 
, 

αίς σύμθουλος αὐτοῦ ἐγένετο ; ̓Αλλὰ τίς μ»ἢ κλαύσῃ χαὶ θρη- 

νήσῃ τὸν λεηλατισμὸν ταύτης τῆς εὐδαίμονος πασῶν τῶν πό- 

λεὼν χαὶ ὑπερχειμένης ; ποία καρδία λιθώδης ἥτις οὐ μὴ λάξῃ 

πόνων τῆς συμφορᾶς ἐκείνης ; Καὶ ἦν ἰδεῖν, φεῦ, ἁοπαζόμενα ἐκ 
ε Α 

τῶν μοναστηρίων σχξύη ἱερὰ χαὶ ναοὺς πατουμιένους χαὶ λεηλα- 
δὰ [γ ᾿ , “- ν - ε ᾿ -“ 

τοῦντες ἅπαντα" τὶ δὲ γυναικῶν μοναζουσῶν ἁρπαγὰς, αἵ θεῷ 

ἔζων χαὶ παρθενίαν ἤσχουν; ἀρχόντων θυγατέρες αἴ τῷ μονα- 

χιχῷ σχήματι ὑπέχλιναν τὸν ἑαυτῶν αὐχένα δούλας γενομιένας 
᾽ Ύ 

48' χαὶ ἑλχκομένας ἐπὶ ἀγορᾷ καὶ ὑδριζομένας Ι χαὶ μιαινομένας 
« " ὑπὸ τῶν ἀσεθῶν - ἱερεῖς τε χαὶ μοναχοὺς μετὰ σχοινίων ὃε- 

δεμένους καὶ ἑλκομένους, καὶ τὶς ἱκανὸς φράσαι τὴν τότε γε- 

ναμιένην συμφορὰν καὶ θεήλατον ὀργήν; φοθερὸν γὰρ τὸ ἐμ.- 

πεσεῖν εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος Τὶ δὲ χαὶ τὰ τῶν βασιλέων 

μνήματα ἀνοιγόμενα καὶ περιπαιζόμενα τὰ στὰ αὐτῶν, ἐλπί- 

ζοντες εὑρεῖν ἐν αὐτοῖς τὸν ἐξ ὑφασμάτων χρυσόν" τοῦ τε 

βχσιλέως Κωνσταντίνου χαὶ τῶν λοιπῶν βασιλέων τὰ λείψανα 

χείμενα ἐν μέσῳ χοπρίας χαταπατοῦντες αὐτά, φθέγξομαι 

γὰρ καὶ τὸ τοῦ Δασὶδ θρηνῶν ἐπὶ τῇ Ἱερουσαλὴμ, ὡς ὀπω- 

ροφυλάκιον ἔθεντο τὰ θνησιμαῖα τῶν δούλων σου, βοώματα 

τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ τὰς σάρχας τῶν ὁσίων σου, τοῖς 

θηρίοις τῆς γῆς ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν ὡσεὶ ὕδωρ κύκλῳ ἽΞ- 

ρουσαλήμ. καὶ οὐκ ἦν ὁ θάπτων - ἐγενήθημεν ὄνειδος τοῖς 

γείτοσιν ἡμῖν, μυχτηρισμὸς καὶ χλευασμὸς τοῖς χύχλῳ ἡμῶν" 

ἕως πότε, Κύριε, ὀργισθήσῃ εἰς τέλος ; ἤ καὶ τὴν τῶν Παί- 
ῳ 

δὼν ᾧδὴν ὄντων ἐν μέσῳ τῆς καιομένης φλογὸς, ὅτι δίκαιος 

(1) Ἔν τῷ περιθεωρίῳ δι’ ἐρυθρῶν γραμμάτων: Λλωσις τῆς ΙΚων- 
σταντινουπόλεως. 
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εἰ ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐποίησας ἡμῖν καὶ παρεδόθημεν εἰς χεῖρας 

ἐχθρῶν ἀνόμων ἐχθίστων ἀποστατῶν καὶ βασιλεῖ ἀδίκῳ χαὶ 
΄ ΄“ 

πονηροτάτῳ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν. 

Πῶς κατεδέξατο ἡ ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ θεοῦ λόγου χτισθεῖσα Σοφία 

ὁ ἐπίγειος οὐρανὸς, ἡ νέα Σιὼν, τὸ καύχημα [| πάσης τῆς ῳ.. 

οἰκουμένης, τὸ ἄγαλμα τῶν ἐχχλησιῶν, ἡ ὑπερέχουσα πάντων 

τῶν τῆς γῆς χτισμάτων: ὦ τοῦ θαύματος, ὁ τοῦ θεοῦ περιώ- 

γυμος ναὸς γέγονε νῦν ναὸς τῶν Ἰσμαηλιτῶν, φρίξον ἥλις, 

στέναξον ἡ γῆ καὶ χλονουμένη βόησον, ἀνεξίκακε Κύρις δό- 

ξα σοι! 

Τούτῳ τῷ τρόπῳ ἠχμαλώτιστο ἡ Κωνσταντινούπολις ; ὁ 

ταλαίπωρος δὲ βατιλεὺς Κωνσταντῖνος ἅμα τοῦ εἰσελθεῖν τοὺς 

Τούρκους ἐν τοῖς μέρεσι τοῦ ἁγίου Ῥωμανοῦ περιπατῶν μετὰ 

χαὶ ἑτέρων ἀρχόντων θεωροῦντες τὰ τείχη ὑπήντησαν αὐτῷ 

μερικοὶ Τοῦρχοι χαὶ πολεμήσαντες οὐ κατεδέξαντο δουλωθῆναι 

αὐτοῖς, ὅθεν ἀπέτεμον τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ μετὰ καὶ τῶν εὑρε- 

θέντων μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ εἰδότες ὅτι ἐστὶ βασιλεύς " ὕστερον δὲ 

πολλῆς ζητήσεως γεναμένης περὶ αὐτοῦ, φοθούμενος ὁ αὐθέν- 

τῆς μήπως ἐν τοῖς ζῷσιν ἐστὶ χαὶ πορευθεὶς φέρῃ ἐκ τῆς 

Φραγγίας λαὸν χατ᾽ αὐτοῦ, εὗρον γὰρ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ χαὶ 

ἀνεγνώρισαν αὐτὴν ὅ τε Μάμαλις χαὶ οἱ ἕτεροι ἄρχοντες, χαὶ 

οὕτως ἡσύχασεν. 

Τὴν δὲ χαρὰν ἥνπερ ἔσχεν ὁ αὐθέντης τίς διηγήσεται, ὅτι 

γέγονε κύριος τοιούτου χάστρου ἐκλεχτοῦ ; Μετὰ δὲ παρα- 

δρομὴν ἡμερῶν πέντε γέγονε ζήτησις τῶν μεγάλων ἀρχόντων, 

τόν τε μέγαν δοῦκα χαὶ τὸν μέγαν δομέστικον καὶ τὸν πρω- 

τοστάτορα υἱὸν Κανταχουζηνοῦ τοῦ μεσάζοντος καὶ ἑτέρους 
Α » ᾿ -: ,ὔ “ ς δὰ χ , 

τοὺς ἐχλεχτοτέρους, καὶ ἀπεχεφάλισεν ἅπαντας" τὸν δὲ ἰ μέγαν φ. 4 
“. 2, « ᾽ τῶν ᾽ τ Ἀ δι 

δοῦχα ἔσφαξε τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὸν δὲ νεώ- 
᾿ τερον υἱὸν αὐτοῦ τὸν Ἰσαάκιον ἔόφαλεν ἐν τῷ σαραγίῳ, καὶ 

ὡς ἐν ὀλίγῳ ἀπέδρασεν ἐκ τοῦ σαραγίου ἐν τῇ ᾿Αδριανουπόλει 



. 50. 
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καὶ ἐγένετο ἀφανής ὕστερον δὲ εὑρέθη ἐν Ρώμῃ ἐν τῇ ἀδελ- 

φῇ αὐτοῦ σταλεῖστα ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτῆς πρὸ τῆς ἁλώσεως 
, μετὰ πλούτου ἀπείρου. ᾿Απέτεμε δὲ πάντας ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, 

Α Α ’ ἤ [2 ἰ τ ᾽ Ἷ ᾽ " ᾽ Α 

“πὰ δὲ σώματα πάντα ὅσα ἦν ἐν ταῖς πύλαις ἐντὸς χαὶ ἐχτὸς 

ἀνάψαντες πυρκαϊὰν ἐν μέσῳ τῆς σούδας κατέφλεξαν ἅπαντα. 

Ὡς ἐν ὀλίγῳ δὲ ἀπέκτεινε καὶ τὸν Χαλοὺλ πασιᾷ ἔχων αὐ- 

τὸν ἐν χαχίᾳ, ὅπως ἐμήνυσε τὸν πατέρα αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ 

τῶν Οὐγχρῶν χαὶ ὅτι ἔσχωπτεν αὐτὸν τοῦ πολιορχῆσαι τὴν 

Πόλιν λέγων αὐτῷ, ὅτι θέλει γένηται ἀνακάτωμα ἐκ τῶν 

Φραγχῶν χαὶ ἐλθόντες ἐξέλωσιν ἡμᾶς ἐκ τῆς Δύσεως" ὅμως 

ἀπέκτεινεν αὐτόν. Ἐγχαταστήσας δὲ τῇ Πόλει φύλακας χαὶ 

χαδδὴν ἐπορεύθη ἐν τῇ ᾿Αδριανουπόλει μετὰ χαρᾶς χαὶ δόξης 

πολλῆς ἀοίκου δὲ οὔσης τῆς Πόλεως ὥρισεν ὅπως φέρωσι σερ-- 

γούνιδες" ἔφερον γὰρ ἔκ τε Μηδείας χαὶ τῶν χωρίων αὐτῆς" 

ὑπέκυψαν γὰρ αὐτῷ ἅπαντα ἡ Μήδεια, ἡ Μεσήμορια᾽ χαὶ ἄ- 

ρᾶντες πλήθη ἀνδρῶν τε χαὶ γυναικῶν ἔφερον αὐτοὺς ἔχ τε 

Σηλυύθρείας καὶ Ἡρακλείας καὶ Ὀρεστιάδος χαὶ Πανίδου, οἰκή- 
» Α ᾽ ΣΆ Ρς ν ὔ δό ᾽ -“ Ψ 

σαντες αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ Πόλει, δόντες αὐτοῖς οἴκους ] οἵους 

ἂν ἤθελον. 

Καὶ ἐλθὼν ὁ αὐθέντης πάλιν ἐν τῇ Πόλει ἤρξατο χτίζειν 

τὸ παλαιὸν σαράγιον" εἶτα πορευθεὶς ἔλαύός τὴν Αἶνον, εἶτα 

τὴν ᾿Αθήναν, τὴν Θήθαν, τὴν Θάσον, τὴν Σαμοθράκην, τὸ ἼΑρ- 
Ἀ 4 ἐμ» ᾽ὔ εν φῦ ΚΑ ν “ “- ᾿ 

γος, (τὸ γὰρ ᾿Εξαμίλιον εἶχον αὐτὸ ἐκ παλαιοῦ καιροῦ) τὴν 

Λῆμνον, τὴν Ἴμπρον, καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ἅπασαν τὴν Δύσιν ἄ- 
ἐ ΡΞ Ἐὶ ,ὔ ΡΤ ᾿ « ΝΣ .“ Πόλ Ν ἣΝ 

γευ τῆς Εὐρίπου" ἔφερον γὰρ ἅπαντας ἐν τῇ Πόλει ἄνδρας τε 

χαὶ γυναῖκας. 

Οὗτος ὁ ἀλιτήριος χαὶ φθορεὺς τῶν Χριστιανῶν οὐχ ἐχά- 

θισε γὰρ τὸ σύνολον εἰρηνεῦσαι χἂν ἔτος ἕν, ἔπειτα περαιω- 

θεὶς ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ μετὰ καὶ στόλου ἐκ θαλάσσης χαὶ στε- 

ρεᾶς ἔλαθε τὴν Μιτυλήνην, τὰς δύο Φώκαίας ἄνευ πολέμου 
Α ε , . » δῷ - ἘΓ ; ᾿ 3 ᾽ ᾽ “ῳ 

τινὸς, ὑπέκυψαν γὰρ αὐτῷ ἅπαντα " καὶ ἄρας πλήθη ἀνδρῶν 
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τε χαὶ γυναιχῶν ἔφερον μετὰ τῶν ἀρχηγῶν αὐτῶν ἐν τῇ [|6- 

λει᾿ ἐπιστρέψας γὰρ ἔλαός καὶ τὴν Κασταμόνην χαὶ τὴν Σι- 

νώπην ἐκ χειρὸς τοῦ Κυζὶλ ᾿Αχουμάτι" ἔσχον γὰρ οἱ γονεῖς 

αὐτοῦ ταῦτα ἐκ τοῦ σουλτὰν ᾿Αλατὶν ὥσπερ κληρονομίαν - μα- 

θὼν δὲ τὴν ἄφιξιν τοῦ αὐθεντὸς ἐν τῇ Κασταμόνῃ φυγὼν ἐ- 

πορεύθη ἐν τῷ Οὐζοὺν Χασάνῃ ἐν τῇ Περσίχ᾽ ἔλαός δὲ καὶ 

ταῦτα ἀπονητὶ μετὰ χαὶ πασῶν τῶν χωρῶν αὐτῶν ἡ γὰρ "Α- 

μάστρις μόνη ἦν τῶν Γενουοήτων, εἶχον γὰρ καὶ τὸν Καφᾶν " 

ἔλαθε γὰρ καὶ αὐτὸν μετὰ τὴν τῆς Πόλεως ἅλωσιν ὡς ἐν ὀ- 

λίγῳ χαιρῷ ἔφερε γὰρ τὸν λχὸν ἅπαντα ἐν τῇ Πόλει ἐάσας 

αὐτὴν ἄοικον [ χαλάσας χαὶ τὰ τείχη αὐτῆς. φ. 0 

(4) ᾿Ελθὼν δὲ πάλιν ἐν τῇ Πόλει ἠρώτησε περὶ πατριάρ- 

χου-" ὥρισεν οὖν ὅπως ποιήσωσι πατριάρχην οἷον ἂν ἐχλέξων- 

ται ἐκ τοῦ μέσου αὐτῶν ἐποίησε δὲ τοῦτο τεχνηέντως ὡς ἀ- ΐ 

λώπηξ ὅπως ἀχούσαντες οἱ ἀπανταχοῦ ὄντες χριστιανοὶ συνά- 

ζωνται ἐν τῇ Πόλει. ᾿Εξελέξαντο οὖν τὸν φιλόσοφον κῦρ Γεώρ- 

γιον τὸν Σχολάριον χριτὴν ὄντα τῆς βασιλικῆς χρίσεως, ἄνδρα 
« ; Υ » ἐν τ Α , 7 ᾽ 

ἁγιώτατον καὶ εὐλαδέστατον, καὶ μὴ θέλοντα ποιήσαντες αὐὖ- 
ε ,ὔ 9 ’ ᾽ Ν , - δ, ε » 

τὸν πατριάρχην, ὠνόμασαν αὐτὸν Τ'εννάδιον" ᾧ δέδωχεν ὁ αὐ- 

θέντης ἰδίαις χερσὶ τὸ δεκανίχιον, ἀσμένως δὲ ὑποδεχθεὶς ἔ- 
5, ᾿ 4 Λ Α ἢ Ε] Χ ᾿] Ν ᾿ς 

σχεν αὐτὸν φιλίως" Δέδωχε δὲ πρὸς αὐτὸν χαὶ τὸν πεοιώνυμον 

χαὶ μέγαν ναὸν τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων εἰς πατριαρχεῖον " ὄν- 
(δ Ζ 

τος δὲ ἐχεῖσς τοῦ πατριάρχου εὑρέθη τις πεφονευμένος μέσον 

ὑλῆ ῦ ναοῦ, ὅθεν φοθδηθεὶς ὁ πατριόργης χαὶ οἱ μετ᾽ αἱ τῆς αὐλῆς τοῦ ναοῦ, ὁ φοοηῦειῖς ὁ πατριαρχὴς χαὶ οἱ μετ αὐ- 

τοῦ μήπως πάθωσι χαὶ αὐτοὶ τὰ ὅμοια ἀνεχώρησαν ἐχεῖθεν 

χαταλείψαντες τὸν θαυμχοτὸν ἐχεῖνον ναὸν" ἦν γὰρ τῷ χκαι- 

ρῷ ἐκείνῳ ὁ τόπος ὁ πέριξ τοῦ ναοῦ ἄοικος, οὐ γὰρ ἦσαν πλη- 

σίον οἱ γειτονοῦντες τινές" ὑπῆρχε γὰρ ὁ ναὸς ἐχεῖνος ὃς νῦν 

(1) Ἔν τῷ περιθεωρίῳ δὲ ἐρυθρῶν γραμμάτων: Πρῶτος πατριάρ- 

χης μετὰ τὴν ἅλωσιν Γεννάδιος ὃ Σχολάριος. 
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ἐστιν ἡμαράτιον τοῦ σουλτὰν Μεχεμέτι ἐν τῷ νοτιαίῳ μέρει, 

ἵστανται γὰρ χαὶ ἐκ τῶν χτισμάτων αὐτοῦ ἕως τοῦ νῦν. Πα- 

ρητήσαντο γὰρ τὰ ἐχεῖσε χαὶ αἰτήσαντες τὴν μονὴν τῆς Παμ- 

μαχαρίστου ὅπως ἔχωσιν αὐτὴν εἰς πατριχρχεῖον, δέδωχεν αὐ- 

51. τὴν ἐν ἑνὶ λόγω [᾿ ἡτήσαντο δὲ τὸν ναὸν αὐτὸν διὰ τὸ εἶναι 

οἰκούμενον τὸ μέρος ἐχεῖνο ἐκ τῶν ὧνπερ ἔφερον χριστιανῶν 
τ ’ ᾽ οὦ “ 7 [χά δὰ ᾽ ᾿ ΄ : ’ 

σεργούνιδων ἐκ πασῶν τῶν πόλεων. Ὅτε δὲ αὐτὸς ὁ αὐθέν- 

τῆς ἐλθὼν ἐντὸς τοῦ παραχλησίου τοῦ ἐν τῷ σχευοφυλαχείῳ 

διαλεχθεὶς μετὰ τοῦ πατριάρχου χυροῦ Γευναδίου ὑποδείξας τὴν 

ἀλήθειαν τῆς πίστεως ἡμῶν ἀνεπαισχύντως καὶ μετὰ παρρη- 

σίας ὑποδείξας χαθαρῶς τὸ μυστήριον τῆς ἁγίας Τριάδος, χαὶ 

ὅτι αὐτὸς ὁ σαρχωθεὶς ἐκ τῆς πανάγνου χαὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, 

ὃ εἷς ἐστι τῆς Τριάδος ὁ υἱὸς καὶ λόγος τοῦ ἀγεννήτου πατρὸς, 
τ ᾽ , Υ ΔΕ το, 5Ρ τ ἃ ἐν ἄπ) ἘΞ δόξη “- 

χαὶ ὅπως ἀπέθανε χαὶ ὅπως ἀνέστη καὶ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πα- 
᾿, τῷ ᾿ ἮΝ Ἁ ν "» ὃ φαὶ τς; 9 , 

τρὸς κάθηται, τοῦτο γὰρ σημαίνει τὸ ἐκ δεξιῶν, ἀναληφθείς 

τε εἰς οὐρανοὺς πάντων ὁρώντων, χαὶ ὅτι αὐτὸς ἐστιν ὁ μέλλων 

πάλιν ἔρχεσθαι τοῦ χρῖναι ζῶντας χαὶ γεχρούς - καὶ ἕτερα μυ- 

στήρια ἐρωτήσας αὐτὸν ἀκριθῶς, εὐσεοῶς ταῦτα διεσάφησε᾽ χαὶ 

πληροφορηθεὶς χατὰ ἀκρίοειαν ὅτι ἀληθὴς ἐστιν ἡ πίστις τῶν 

χριστιανῶν καλῶς ἐθεώρει τὸ ἡμέτερον γένος " χαίρων γὰρ ἦν 
« , Ἦὰ Ἄ , - ἘΚ ΛΑυΣς Ἀ τὦο ᾿ Ξ Ἄὦ 

ὅτι τοιούτου γένους γέγονεν ἀρχηγὸς σοφῶν καὶ διδασχάλων. 

Μέσον δὲ τοῦ καιροῦ ὡς ἐν ὀλίγῳ στρατεύει χατὰ Πελο- 

ποννήσου- ἦσαν γὰρ οἱ δύο δεσπόται, ὅ τε Δημήτριος καὶ Θω- 

υᾶς, μὴ δυνάμινοι δὲ ἀντιμαχήσασθαι αὐτῷ ἔπεσον εἰς συμ.- 
, ὃν Ν᾿ ᾽ ἘΝ ᾿ 5 Ὁ Ὲ ΄ν προ ῦ ἰὰ 

βιοάσεις ὅπως δώσωσιν αὐτῷ χαράτζιον ἀνὰ δισχιλίων φλὼρίων 

ὁ χαθεὶς κατ᾽ ἔτος χαὶ τὸ μέρος ὅσον ἐπεριπάτησεν ὁ ἵππος 

Ο]" αὐτοῦ: δέδωχαν δὲ αὐτῷ τὰ Καλάόρυτα, τὴν Πάτραν | καὶ 
ἕτερα κάστρη καὶ χώρας, χαὶ ὑπέστρεψεν, 

“ 3 ’ὔ 

Εἴπωμεν χαὶ τὰ τῆς ἐχκλησίας " (1) ὁ γὰρ κῦρ Γεννάδιος 

(1) Περιθ. Περὶ τοῦ πατριάρχου. 
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πατριαρχεύσας ἔτη πέντε ἣ καὶ πλέον, καλέδας σύνοδον ἀρχιϑ- 

ρέων ἐποίησε παραίτησιν, καὶ γέγονε πατριάρχὴς ὁ κῦρις ᾿Ισύ- 

δωρὸς, ἁγιώτατος πνευματιχὸς πατὴρ πάσης τῆς Πόλεως, Τε- 

λευτήσαντος οὖν ἐχείνου γέγονεν ὁ ᾿Ιωάσαφ οὗ τὸ ἐπίκλην Κό- 

χας" μὴ δυνηθεὶς γὰρ τὰ τῶν χληρικῶν χαθ᾽ ἑκάστην γενόμιξ- 

να σχάνδαλα, πεσὼν ἐν φρέατι, ἐξέδαλον αὐτὸν ἡμίθνητον. Ὁ 

δὲ χῦρ Γεννάδιος ἀναχωρήσας τῆς Πόλεως καὶ τῶν σχανδάλων 

πάντων ἀνῆλθεν ἐν τῇ μονῇ τοῦ τιμίου Προδρόμου πλησίον 

Σεῤρῶν, χἀχεῖ ἐτελεύτησεν. Ὦ 

Μαθὼν γὰρ ὁ αὐθέντης (1) ὡς οἱ δύο δεσπόται οὐ συμ." 
βιόάζονται ἀλλὰ καθ᾽ ἑκάστην ἔχουσι σχάνδαλα, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ 

χαῤάτζιον δοῦναι ὅπερ ὑπέσχοντο, διεμιηνύσατο γὰρ καὶ ὁ κῦρ 
Δημήτριος ὡς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁ χῦρ Θωμᾶς οὐχ ἵσταται εἰς 

τὰς συμοιθάσεις ἅσπερ εἴχομεν μετὰ τοῦ αὐθεντὸς, ἀλλ᾽ ἐπόρ- 

θήσεν χώρας χαὶ κάστρη, ὑποχύψαντες αὐτῷ ἥ τε παλαιὰ Πά- 

τρὰ καὶ τὰ Καλάδρυτα καὶ ἕτερα ἅπερ δεδώχαμεν πρὸς σὲ, 

χαὶ οὐ μόνον ἐκεῖνα, ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἐμῶν χωρῶν ἁρπάζων 

οὐ παύεται" ἐλθὲ οὖν καὶ λάδε τὸν τόπον ἡμῶν, ὅπως εἰρη- 

γεύσῃς ἡμᾶς. Ταῦτα οὖν διεμηνύσχτο ὁ δεσπότης πρὸς τὸν 

σουλτὰν Μεχεμέτην, ὁ δὲ θυμοῦ πλησθεὶς ὥρμησεν εὐθὺς κα- 

τὰ Πελοποννήσου" ἦν δὲ ὁ τοῦ δεσπότου γυναικάδελφος, Ματ- 

θαῖος ὁ ᾿Ασάνης |, εὑρεθεὶς ἐν Κορίνθῳ καὶ οὐκ ἔχων ὅ, τι καὶ 

δράσειεν, καὶ ἄχων προσεχύνησεν χαὶ παρέδωκεν αὐτῷ τὸ θαυ- 

μαστὸν ἐχεῖνο πολίχνιον " ἄρας δὲ τὸν ᾿Ασὰν χαὶ τοὺς μετ᾽ αὐ- 

τὸν στρατιώτας ἐπορεύθη ὅπου ἦν ὁ δεσπότης ἐν τῷ Μιζη- 

θρᾷ - τί γὰρ εἶχεν ποιῆσαι ὁ ταλαίπωρος δεσπότης, ἐπειδὴ αὐ- 

τὸς διεμηνύσατο αὐτόν; αἰτήσας οὖν τινα ζητήματα παρὰ τοῦ 

αὐθεντὸς, ὅπως λάδῃ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ εἰς γυναῖχα χαὶ ἵ- 

(1) Περιθ. Περὶ βασιλέως. 

φ. δ. 

Ν 
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νὰ δώσῃ καὶ αὐτῷ τὰ πρὸς διχτροφὴν χαὶ τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ οὖ- 
[ἢ τ “ ΒΗ, ᾿ Ἁ ᾿ “ ᾽ “Ὁ ᾿ ᾿, 

σι, ἔστερξε οὺν ὁσὰ Ὡτήσατο" τὴν γὰρ θυγατέρα αὐτοῦ ἂρ 

ραθωνήσας αὐτὴν κατὰ τὴν τάξιν τοῦ σεθάσματος αὐτῶν, καὶ 

“παρέδωκεν αὐτοῖς εὐνούχοις μετὰ δορυφορίας ὅτι πλείστης ἕως 

Αἰδριανουπόλεως, ἀλλ᾽ οὐκ ἐσυνεγένετο μετ᾽ αὐτῆς ὅλως φοδού- 

μενος μήπως γένηται ἐξ αὐτῆς φαρμιαχεία ἤ τις δόλος, ὕπο- 

πτὸς γὰρ ὧν οὐχ ἠθέλησε γενέσθαι αὐτῇ. "Ἔφερον οὖν ἅπαν- 

τας ἐν τῇ ᾿Αδριχνουπόλει τόν τε δεσπότην χαὶ τὴν βχοίλισ- 

σαν τὴν αὐτοῦ γαμετήν" ἦν γὰρ θυγάτηρ κυροῦ Παύλου τοῦ 

Αἰσάν" προὐπῆρχε γὰρ τεθνηχὼς, ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ Ματθαῖος 

Αἰσὰν ἔσχε γυναῖκα τὴν τοῦ Εὐδαίμονος Ἰωάννου θυγατέρα " 

ἔφερον δὲ ἅπαντας ἄρχοντας τοὺς τοῦ δεσπότου μιχρούς τὲ 

καὶ μεγάλους, ἦλθον γὰρ χαὶ ἄρχοντες ἐν τῇ ᾿Αδριανουπόλει, 

οὐ γὰρ εἶχον τί ζωοτροφεῖσθαι. Ὃ δὲ κῦρ Θωμᾶς ὁ δεσπότης 

μαθὼν τὴν ἄφιξιν τοῦ αὐθεντὸς [ ἐν τοῖς ὄρεσι τῆς Πελοπον- 

νήσου φυγὼν ἐπορεύθη ἐν Ρώμῃ μετὰ γυναικὸς χχὶ τῶν δύο 

υἱῶν αὐτοῦ ᾿Ανδρέου καὶ Μανουὴλ χαὶ ἀρχόντων μερικῶν ἐκ 
"- ᾽ , 

τῶν ἰδίων αὐτοῦ, ἀσμένως δὲ ὑπεδέξαντο αὐτὸν οἱ Λατῖνοι 

ποιήσαντες αὐτῷ σιτηρέσια μετὰ τῶν υἱῶν αὐτοῦ, πλὴν ὡς ἐν 

ὀλίγῳ ἐτελεύτησεν" ἔσχε γὰρ καὶ θυγατέρας δύο, καὶ ἡ μὲν 

μία ἦν ἐν τῇ Σερθίᾳ πρὸς τὸν χράλην, ἡ δὲ ἑτέρα ἦν ἐν τῇ 

Ῥουσίᾳ πρὸς τὸν τοῦ Μοσχόδου αὐθέντην - ἡ γὰρ ἐν τῇ Σερ- 

βίᾳ θυγάτηρ αὐτοῦ ἔσχε θυγατέρα καὶ δέδωχαν αὐτὴν πρὸς 

τὸν τῆς Μπόσνας χράλην, ἣν ὕστερον πορευθεὶς ὁ σουλτὰν Με- 

χεμέτης ἔλαδςε χυριεύσας τὴν Πόσνχν χαὶ πᾶσαν τὴν περιο- 

χὴν αὐτῆς" καὶ τὸν μὲν ἄνδρα αὐτῆς ἀπέχτεινε, τὴν δὲ χρά- 

λητζαν ἔφερεν ἐν Κωνσταντινουπόλει ποιήσας αὐτῇ σιτηρέσιον 

ἕως τέλους ζωῆς αὐτῆς᾿ ἔχουσα δὲ ἡ αὐτὴ χράλητζα τὴν τοῦ 

πατρὸς αὐτῆς ἀδελφὴν τὴν κυρὰν Μάρων, ἥ ὑπῆρχε γυνὴ τοῦ 

σουλτὰν Μουράτη, μητέρα οὖσα τοῦ σουλτὰν Μεχεμέτι, δέδω- 

χε δὲ αὐτῇ χώρας ὅτι πλείστας εἰς διατροφὴν ἐγγὺς τῶν Σεο- 
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ρῶν τήν τε Ἐζοδὰν χαὶ τὰ πλησιάζοντα χωρία, ζῶν ἐν ἐξου- 
σίᾳ ἡ βασίλισσα μέχρι τέλους ζωῆς αὐτῆς. Τοῦ γὰρ δεσπό- 

του χῦρ Θωμᾷ ὡς προέφημιεν ὑπῆρχον δύο υἱοὶ, ὁ νεώτερος 

οὖν υἱὸς αὐτοῦ Μανουὴλ ἀποδράσας ἐκ Ρώμης ἦλθεν ἐν Κων- 

σταντινουπόλει, πλανήσαντες αὐτὸν ὅ τε Μαγχαφᾶς ἰ χαὶ Κόν- Φ' ; 

τος χαὶ Νικόλαος, ὄντες οἰχεῖοι αὐτοῦ, καὶ οἷχ νέος ὧν ἤχου- 

σε τοὺς λόγους αὐτῶν, ὡς ὁ αὐθέντης, ἐὰν πορευθῶμεν ἐν τῇ 

Πόλει, ἐν πολλῇ τιμῇ ποιήσει σε ὡς ὅτι οὐκ ἀπέμεινας ἐν τῇ 

Φραγγίᾳ ἀπατήσαντες οὖν αὐτὸν ἔφερον ἐν τῇ Πόλει " ὅθεν ὁ 

αὐθέντης χαριέντως αὐτὸν ὑποδεξάμενος, δέδωχεν αὐτῷ χώρας 

εἰς διατροφὴν, τό τε Σιρέτζιον χαὶ τὸ ᾿Αμπελίτζιν καὶ ἕτερα 

χωρία δύο, χαὶ ρόγαν ἐξόχως ἀνὰ ἄσπρα ἑκατὸν τὴν καθ᾽ ἣν 

ἡμέραν, δοὺς αὐτῷ καὶ δούλας δύο. ποίησε δὲ ἐξ αὐτῶν δύο 

υἱοὺς, χαὶ τὸν μὲν ὠνόμασεν Ἰωάννην Παλαιολόγον τὸν δὲ ἕ- 

τερον ᾿Ανδρέαν - ἔζη δὲ χαλῶς μετὰ τιμῆς καὶ ἀρχόντων οὐχ 

ὀλίγων ὄντων μετ᾽ αὐτοῦ" ἀλλ οὖν δέδωχε καὶ αὐτὸς τὸ κοι- 

νὸν χρέος ταφεὶς ἐν τῇ χώρᾳ τοῦ Σιρετζίου ἐντὸς τοῦ ναοῦ, 

ὁμοίως χαὶ ἡ ἀνεψιὰ αὐτοῦ ἡ χράλητζα. 

Ὡς ἐν ὀλίγῳ δὲ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὐτῶν, 

βασιλεύσας ὁ σουλτὰν Σελήμης ἔλαθεν ᾿Ανδρέαν τὸν ὕστερον 

υἱὸν αὐτοῦ χαὶ ἔόαλεν αὐτὸν ἐν τῷ σαραγίῳ ποιήσας αὐτὸν 

Τσμαηλίτην, ὀνομάσας αὐτὸν Μεχεμέτην" ὁ δὲ ἕτερος υἱὸς αὐ- 

τοῦ ὁ Ἰωάννης περιπεσὼν ἐν νόσῳ ἀνιάτῳ ἐτελεύτησεν ταφεὶς 

ἐν τῇ Παμμαχαρίστῳ. 

Ὃ δὲ δεσπότης Δημήτριος ὧν ἐν τῇ ᾿Αδριχνουπόλει δέ- 

δωχεν αὐτῷ ὁ αὐθέντης τὴν τῆς Αἴνου ἁλυχὴν τὴν ἥμισυ, ἔ- 

ζη δὲ ἐν σπατάλῃ καὶ τιμῇ καὶ χυνηγξεσίοις πλέον ἢ ἐν τῇ φ. ὅ8 
᾿ ᾽ 

Πελοποννήσῳ ὁ δὲ Ματθαῖος ὁ ᾿Ασὰν ἐπορεύετο μετὰ τοῦ αὐ- 

θεντὸς ἐν τοῖς πολέμοις" ἦν. γὰρ οὗτος φρονιμώτατος λίαν" 
2 ,. 

φθονήσας γὰρ ὃ ἐχθρὸς διάδολος ἐμθάλλει λογισμὸν ἐν τοῖς 

Αἰ μαλδαρίοις τοῖς χρατήσασι τότε τὴν ἁλυκὴν ὡς ἵνα κλέψω- 
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΄ὔῳ 

σιν ἄσπρα ἐκ τῆς ἁλυκῆς εἶπον οὖν τὴν βουλὴν πρὸς τὸν ᾿Α- 
, ς ᾽ ΄; Β ΓΗ ᾽ ᾿ δό 

σάνην, ὁ δὲ ἀναισχυντίσας ἀπεδίωξεν αὐτοὺς, μηδόλως παρα- 

δεξάμενος τὸν λόγον αὐτῶν πορευθεὶς οὖν ἐπαρήγγειλε τὸν 
᾿ . "δ ᾿ οὐ ὁ Ν“Ν; ᾿ , Φ, 

δεσπότην ὅτι, ἐὰν σοὶ εἴπωσιν οἱ ᾿Αμαλδάριοι τὸν λόγον ὅν- 

περ εἶπον χαὶ ἐμοὶ, μὴ ἀκούσῃς αὐτῶν, ὅτι ἐὰν βουληθῇς ποιῆ- 

σαι ὡς λέγουσι, μέλλομεν ἐμπεσεῖν ἐν κινδύνῳ μεγάλῳ, ὅ καὶ 

γέγογεν. Ὁ γὰρ ᾿Ασὰν ἐπορεύθη μετὰ τοῦ αὐθεντὸς ἐν τῇ 

Μπόσνᾳ οὐ πολὺ τὸ ἐν μέσῳ’ ἅμα γὰρ τοῦ ἐξελθεῖν τὸν ᾿Α- 
᾿ ,ὔ ς ν , ᾽ , » ᾿ ΡΨ » 

σᾶν, πορευθέντες οἱ Αμαλδαρέοι ἐπλάνησαν αὐτὸν, χαὶ ἔστερξεν 

ὅπως κλέψωσι τὰ ἄσπρα. Ὅρα γὰρ γνῶσιν δούλου χαὶ αὐθεν- 
΄ ᾿ Φ , ᾿: ἰὼ ε ᾽ ’ ὃς τος εἰ ς )» ᾿ ᾽ , δὲ 

τός: οὕτως ἐποίησεν ὁ ἀσύνετος δεσπότης. Ὡς ἐν ὀλίγῳ δὲ 

ἐλθὼν ὁ αὐθέντης ἐκ τῆς Μπόσνας, ἠχούσθη ὅτι οἱ ᾿Αμαλδα- 

ῥέοι ἔκλεψαν ἄσπρα ἐκ τῆς ἁλυχῆς, δέδωχς δὲ αὐτοῖς σκάκους 
ἢ ς , [γέ ᾿ εῚ ΡῈ “ ,ὔ »,.,.«7[ 

χαὶ ὡμολόγησαν ὅτι χαὶ μετὰ βουλῆς τοῦ δεσπότου ἐχλέψα- 

μὲν μοιράσαντες αὐτὰ ὁμοῦ ἀχούσας δὲ ὁ αὐθέντης ἠδουλή- 

θη ἀποχτεῖναι αὐτὸν, εἰ μὴ ὁ Μαχομοὺτ πασιᾶς ἔσχοψε τοῦ 
κ ᾽ - ᾽ ὔ 3 ΙΑ ΄ ᾿] . Α ι Μ Μ 

μὴ ἀποχτεῖναι αὐτὸν’ ἐχράτησεν οὖν τὴν ἁλυχὴν καὶ εἴ τι ἀλ- 

ὕ4. λον εἰσόδημα 1" οἱ γὰρ ἄρχοντες οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτοῦ ἐπορεύ- 

θησαν ἕκαστος, ὁ μὲν ἔνθεν, ὁ δὲ ἔνθεν, οὐ γὰρ εἶχόν τι εἰς 

διατροφήν. Καθήμινος δὲ ὁ ταλαίπωρος ἐν ᾿Αδριανουπόλει ἐ- 

ποίησεν αὐτὸν τοῦ μὴ ἱππεῦσαι ὅλως, Ὁ δὲ ᾿Ασὰν ἐλθὼν ἐκ 

3 Ψ 

ἀαθενεία ἐτελεύτησεν᾽ ὡς ἐν ὀλίγῳ δὲ ἀπέθχνς χαὶ ἡ θυγά- 

τὴρ αὐτοῦ. Ὀλίγου δὲ χαιροῦ παρελθόντος ὑποστρέψας ὁ αὐθέν- 

τῆς ἦλθεν ἐν ᾿Αδριανουπόλει, καὶ ἐξελθὼν ὁ ταλαίπωρος πεζο- 

πορῶν ὑπήντησεν αὐτόν᾽ ἰδὼν δὲ αὐτὸν ἠλέησεν αὐτὸν, ὥρισς 

γοῦν καὶ δέδωχαν πρὸς αὐτὸν ἵππον ἐκ τῶν ἐχλεχτῶν χαὶὲ ἐ- 
’ “ » ᾽ “« , νι ᾽ “«ΦὉ ι χαθέσθη περιπατῶν ἔμπροσθεν αὐτοῦ " δέδωχς δὲ αὐτῷ καὶ σι- 

τηρέσιον μεριχὸν εἰς διατροφὴ , Ὡς ἐν ὀλί δὲ ἐ ρέ μεριχὸν εἰς διατροφὴν μόνον. Ὡς ἐν ὀλίγῳ δὲ ἐτε- 

λεύτησε χαὶ ἡ Βασίλισσα χαὶ αὐτὸς ὁ δεσπότης ἐν τῇ ᾿Αδρια- 

γουπόλει, τῆς δὲ θυγατρὸς αὐτοῦ τὰ εἴδη ἐδόθησαν ἐν τῷ πα 
Ὁ 
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τριχρχείῳ, ἐξ ὧν ἐστι καὶ ὁ σάκχος ὁ ἀρχαῖος ἕως τοῦ νῦν, 

ΠΣ ἅπαντες ἐν ᾿Αδριανουπόλει. 

Ἔν δὲ τῇ πατριαρχείᾳ τοῦ ᾿Ιωάσαφ ἐπορεύθη ὁ αὐθέντης 

ὁ σουλτὰν Μεχεμέτης χατὰ τῆς Τραπεζοῦντας μετὰ δυνά- 

ὑξως πλείστης ἔκ τε γῆς χαὶ θαλάττης πλήθους ἀνχριθμή- 

του" βασιλεύων γὰρ ἦν ὁ χῦρις Δαδὶδ ὁρμώμενος ἐκ τοῦ γέ- 

νους τῶν Κομνηνῶν " ὡς γὰρ τὴν ἀθρόαν ἔλευσιν εἴὸς χαὶ τὸ 

πλῆθος τοῦ τοσούτου λαοῦ, οὐχ ἔχων τι διαπράξασθαι καὶ ἄ- 
5» Ἴ Α δ, 

χων προσεχύνησεν᾽ ἐζήτησεν οὖν τινὰ 1, ὅπως λάθῃ τὴν θυ-Φ 
.7 

γατέραν αὐτοῦ εἰς γυναῖχα, χαὶ ὑπέσχετο λαθεῖν αὐτήν. Ἔ- 

σχξε γὰρ ὁ αὐτὸς βασιλεὺς χαὶ ἑτέραν θυγατέρ χ« τὴν δέσποι- 

να Χάτουν ἔχϑυσαὶ τὸν Οὐζοὺν Ν ὧν ἐν τῷ Ν᾽ τύνετ" ἔχου- 

σα μετ᾽ αὐτοῦ υἱοὺς τρεῖς " ἤλπιζε γὰρ τοῦ εὑρεῖν βοήθειαν ἐξ 

αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὐκ ἠδυνήθη βοηθῆσαι αὐτῷ τὸ σύνολον, φοθού- 

μένος μήπως πορευθῇ κατ᾽ αὐτοῦ" ἐχ γὰρ τοῦ φόδου αὐτοῦ 

ἔστειλε πρέσουν τὴν μητέρα πρὸς τὸν αὐθέντην μετὰ δώρων πολ- 

λῶν" προὐπαντήσας αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ φήσασα οὕτως: γνωστὸν ἔ- 
ἐ 

Ἃ 

στω τῇ σὴ βασιλείᾳ ὅτι οὐχ εἰμὶ ἐναντίος σοὶ, ἀλλὰ πορευθεὶς 

ποίησον ὡς βούλῃ. ᾿Αποδεξάμενος δὲ αὐτὴν ἀσμένως χαὶ μὲ 

φρονήσας ἀπέστειλεν οἴχαδς. ᾿Εζήτησε δὲ ὁ ταλαίπωρος βασιλεὺ 

ὅπως δῴη αὐτῷ τόπον εἰς διατροφὴν καὶ τοῖς οὖσι μετ᾽ αὐτοῦ, 

ἔστερξε δὲ χαὶ αὐτὸ, καὶ ἀπέστειλε τὰς χλεῖς τοῦ κάστρου πρὸς 

αὐτόν. ᾿Εκυρίευσε δὲ τὴν τοσχύτην ἐπαρχίαν ἀπονητὶ χωρὶς πο- 
“Ὁ ε 

λέμου τινος ἀπὸ ᾿Αμισοῦντος ἕως τῶν ὁρίων ᾿Ιϑηρίας “κάστρων 

χαὶ χωρῶν. Ἐποίησε δὲ τὸν λαὸν τῆς Τραπεζοῦντος εἰς μοίρας 
- ᾿ ᾿ λ ᾿ ἌΘΩΝ ὅλ Ρ ΞᾺ ᾿ ; μή 

τρεῖς, καὶ τὸ μὲν ἕν μέρος ἔλαοον αὐτὸς καὶ οἱ μεγιστᾶνες 

αὐτοῦ, τὸ δὲ ἕτερον ἔφερε σεργούνιδες ἐν τῇ Πόλει, τὸ δὲ ἄλ- 

λο μέρος ἀφῆκεν ἐν αὐτῷ τῷ χάστρει οἰχεῖν οὐκ ἔσω, ἀλλ᾽ ἔ- 

“ ΄“- “4 ΝᾺ Ἶ ᾿ Α 

ἕω τῶν τειχῶν" τὸν βασιλέα δὲ χαὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας 

ἀναθδιθάσας ἐν πλοίοις ἔφερεν ἐν Κωνσταντινουπόλει, τόν τε 

Καθχζήτην καὶ πᾶσαν τὴν γενεὰν αὐτοῦ |, τὸν μέγαν μεσά- 
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ζοντα, τὸν ᾿Αλταμούριον, τὸν φιλόσοφον ᾿Αμουρούτζην, τὸν 

πρωτοθδεστιάριον᾽" οὗτος γὰρ ὁ πρωτούξστιάριος ὑπῆρχεν ἔγγο- 

νος τοῦ Ἰάγχρη, ὁμοίως χαὶ ὁ Μίιαχουμοὺτ πασιᾶς ἐκ τῆς ἄλ- 

λῆς θυγατρὺς τοῦ Ἰάγαρη τῆς οὔση: ἐν τῇ Σεροίχ - ὑπῆρχον 

οὖν πρωτεξαδελφοι" χαὶ μετὰ δόλου χαὶ ἀπάτης αὐτοῦ τοῦ 

πρωτοθδεστιαρίου ἐπορεύθη ὁ αὐθέντης ἐν τῇ Τραπεζούντᾳ, αὐὖ- 

τὸς γὰρ ἔπεισε χαὶ τὸν ταλαίπωρον βασιλέα καὶ προσεχύνησεν " 

ἣν γὰρ ὁ βασιλεὺς οὗτος νωθρὸς καὶ ἄνανδρος καὶ οὐχ ἱκανὸς εἰς 

βασιλείαν" εὗρε γὰρ ὁ πρωτούθεστιάριος τιμὴν ὅτι χαὶ πλεί- 

στὴν ἔχ τε τοῦ αὐθεντὸς καὶ τοῦ μπασιᾶ" ἦν γὰρ ὡραῖος χαὶ 

ἀνδρεῖος ἔν τε μεγέθει σώματος χαὶ ἐπιτηδειότητι τοξευτὴς 

γὰρ ἦν ὡς οὐδεὶς ἄλλος ἐκ τοῦ αὐθεντιχοῦ φουσάτον. Τοὺς 

γὰρ υἱοὺς τοῦ ᾿Αμουρήτζη ἔθαλεν ἐν τῷ σαρχγίῳ, τὸν δὲ ᾿Α- 

μουρούτζην ὕστερον ἐποίησεν αὐτὸν ᾿Ισμαηλίτην" τὸν βασιλέαν 

δὲ δέδωχεν αὐτῷ χώρας εἰς διατροφὴν πλησίον Σερρῶν" τὴν 
δὲ θυγατέρα αὐτοῦ ἣν ὑπέσχετο λαθεῖν εἰς γυναῖκα οὐχ ἔλα- 

βεν αὐτὴν, ἀλλ᾽ ἔδωχεν αὐτὴν πρὸς τὸν χότταν αὐτοῦ, χαὶ 

πολλὰ μοχθήσας τοῦ ἐχθαλεῖν ἐχλ τῆς πίστεως τοῦ Χριστοῦ 

οὐκ ἠδυνήθη ἑλκῦσαι αὐτὴν, ὅμως ἀπέλυσεν αὐτὴν, εἶχε γὰρ 

σιτηρέσιον ἐέχρι τέλους ζωῇ: αὐτῆς. Ὕστερον δὲ γϑναμένης 

μάχης μετὰ τοῦ Οὐζοὺν Χασάνη, μέλλων πορευθῆναι χατ᾽ αὐ- 

"τοῦ ἀποστείλας ἀπέκτεινε τὸν ταλαίπωρον βασιλέα " οὐ γὰρ] 

οἴδαμεν τὶς ἦν ἡ αἰτία. 

(1) Ἔν δὲ τοῖς καιροῖς ἐχείνοις ἐξεόλήθη ἐχ τοῦ πατριαρ- 

χικοῦ θρόνου ὁ Ἰωόσαφ, ἀπέχοψε γὰρ ὁ αὐθέντης τὴν αὐτοῦ 

πολιὰν, τὸν δὲ μέγαν ἐχλλησιάρχην ἔσχισεν ἐκ τῶν δύο με- 
ρῶν τὴν ρίνα αὐτοῦ ἕνεχα τοῦ πρωτοθεστιαρίου" οὗτος γὰρ 

ἔσχε γυναῖχα νόμιμον ἔχων χαὶ παῖδας μετ᾽ αὐτῆς " ὁ γὰρ αὐ- 

θέντης πορευθεὶς πρὸ χαιροῦ ἔλαθε τὴν ᾿Αθήναν" τὸν γὰρ τῆς 

(1) Περιθ. Περὶ τοῦ πατριάρχου. 

10 

20 



τ 

10 

1ὅ 

20 

20 

ὅ80 ΑΝΩΝΥΜΟΥ͂ 

ΑἨθήνας ἄρχοντα ἀποχτείνας, τὴν γυναῖχα καὶ παῖδας ἔφερεν 

ἐν ᾿Αδριανουπόλει " ἡ γὰρ γυνὴ ἦν θυγάτηρ Δημητρίου τοῦ ᾿Α- 

σᾶν" ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ ποωτοδεστιάριος ἐτρώθη τῷ αὐτῆς ἔς- 

ρωτι χαὶ ἤθελε λαδεῖν αὐτὴν εἰς γυναῖχα " παρεχάλει οὖν διὰ 

γϑαφῶν τὸν πατριάρχην ὅπως συγχωρήσας λάθῃ αὐτήν" ὡς 

δὲ οὐ χατένευσε ποιῆσαι αὐτὸ, φανερᾶς οὔσης μοιχοζευξίας, ὡς 

χαὶ χαταθοώσης τῆς γυναιχὸς αὐτοῦ, ὠργίσθη ὁ μπασιᾶς τόν 

τε πατριάργην χαὶ τὸν μέγαν ἐκχλησιάρχην ὡς οὐκ ἤχουσαν 

τὸν λόγον αὐτοῦ χαὶ ἐποίησεν αὐτοὺς ὡς προείπομεν " ἔλαος 

γὰρ αὐτὴν παρανόμως μοιχεθῶν “τῇ ἡ γὰρ ἀδιχία οὐχ εἴασεν αὐ- 
- « 

τὸν εἰς υακράν᾽" ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν μετὰ τῶν ἢ ΟΝ ΤῊΝ 

παίζων ζάριχ ἁπλώσας τὴν χεῖρα τοῦ λαθεῖν χαὶ ρίψαι αὐτὰ, 

ἀπέψυξε χαὶ ἀώρως ἐτελεύτησε παρχπεμφθεὶς τῷ αἰωνίῳ πυρί. 

(1) ᾿Ανῆλθε δὲ εἰς τὸν πατριαρχιχὸν θρόνον ὁ κῦρις Μάρ- 
ε ΓΞΞῚ ,Ρ Υ͂ ΄ ᾿ , , 

χος ὁ Ξυλοκαράθις Κωνσταν[τινουπολίτης καὶ μέτοχος λόγου" 

ποιήσας οὖν καιρὸν ὀλίγον ἐν τῷ πατριαρχείῳ, ἀνεφύησαν σκάν-- 
᾽ ᾽ ,ὔ ν᾽ -- “ Ε Α » ;ὔ ᾽ , τ 

δαλα οὐχ ὀλίγα ἐκ τῶν χληριχῶν, οὐ γὰρ ἠγάπουν αὐτὸν. Ἣν 

δὲ τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τις ἱερομόναχος ὀνόματι Συμεὼν ὁρμώμε- 
5. γ μιν, 8.5Ὲ Ν ’ , ε » ἠὰ ᾿ 

νος ἐχ Τραπε(οῦντας, γρησιμώτατος πάνυ ὡς ἄλλος οὐδεῖς, καὶ 

φιλόξενος: οἱ γὴρ Τραπεζούντιοι ἤθελον τοῦ ποιῆσαι αὐτὸν 

πατριάρχην" ἔσχον γὰρ υἱοὺς ἐντὸς τοῦ σαραγίου χαὶ ἐχτὸς ἐν 

ἀξιώμασι πλείστοις καὶ τιμαῖς μεγίσταις, χαὶ δεξιωθέντες τοῖς 

κληριχοῖς χακῶς διέχειντο μετὰ τοῦ πατριάρχου συχοφαντοῦν- 

τες αὐτὸν καὶ λέγοντες ὅτι ἐποέησς προσθήχην ὅπως δῴη πε- 
,ὔ ,ὔ ,ὔ ᾽ Α » Ν "» ᾽ Ν "ὕ « 

σκέσιον φλωρία χίλια - οὐ γὰρ ἔδιδόν τι οὔτε αὐτὸς, οὔτε οἱ 

πρὸ αὐτοῦ πατριάρχαι" ὁ δὲ ὥμνυς μὴ εἰδὼς τὸ τοιοῦτον, ἀλ- 

λὰ οὐχ ἐπίστευον αὐτῷ. Ὅθεν συναχθέντες οἱ Τραπεζούντιοι 
» ἐν" “ “ ι ἄπ ,ὔ ,ὕ 
ἄρχοντες χαὶ ἐκ τῶν Πολιτῶν μεριχοῖ συνάξαντες φλωρία χί- 

(1) Περιθ. Περὶ τοῦ πατριάρχου. 

φ. ἰ 
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λια ἔστειλαν αὐτὰ τὸν αὐθέντην εἰπόντες (1), ὅτι ὁ πατριάρ- 

χης ἔταξε τὴν βασιλείαν σον φλωρία χίλια, δίδομεν καὶ ἡμεῖς 

τὰ αὐτὰ ἴγα ποιήσωμεν πατριάρχὴν τὸν ἡμέτερον χαλόγηρον, 

οὐ γὰρ θέλομεν ἡμεῖς ὁ λαὸς καὶ οἱ χληριχοὶ τὸν Μάρκον. 

Μειδιάσχς οὖν ὁ αὐθέντης χαὶ καταγνοὺς τὴν ἀγνωσίχν αὐτῶν 
τ ᾽ “- , “υ ᾽ ψι Ὑ ᾽ Ω ᾽ " είπεν, ἀληθῶς; ἔταξε ταῦτα, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ οὐ θέλετε αὐτὸν ὑ- 

μεῶνα, τὸν δὲ ΛΙάρχον ἀνεθεμάτιζον οὐ μόνον κληριχοὶ ἀλλὰ 

καὶ ἰδιῶται, ροίπτοντες λίθους ἐν ταῖς ὁδοῖς χαὶ ρύμεξσι τῆς Πό- 

λεως ἀνεθεμάτιζον αὐτόν" οὐ γὰρ εἶχε τὶ χαὶ δράσειεν, ἐχά- 

θητο ἰδιάζων περιμένων ὅπως γένηται σύνοδος χαὶ ἴδωσι τὴν 

ἑχυτῷ γεναμένην ἀδικίαν, οὐ γὰρ ἐπχύετο γράφων πρὸς τοὺς 

ἀρχιερεῖς ὅθεν μεριχοῦ χαιροῦ παρελθόντος γέγονε χαὶ σύνο- 

δος υεγίστη ὅπως ἐξετάσωσιν ἐν τίνι ἐγκλήματι ἐξέωσαν αὖ- 

τὸν ἐχ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, βοῶν γὰρ ἦν ὡς ἠδίκησαν αὐτόν. 

Ἔν δὲ τῷ χορῷ τῶν ἀρχιερέων εἷς ἦν χαὶ ὁ Φιλιππουπό- 

λεως χῦρ Διονύσιος ἔχων φιλίαν ἄχρχν μετὰ τῆς χρρας, τῆς 

Μάρως μητρυιᾶς οὔσης τοῦ αὐθεντὸς, ἥτις χαὶ ἐτίμα χαὶ ἧ- 

γάπα αὐτὸν ὡς πνευματιχὸν πατέρα" μαθοῦσχ γὰρ αὕτη τὰ 

σχάνδχλα τῶν δύο πατριχρχῶν ἔχρινεν ὅπως ποιήσῃ τὸν χῦριν 

. Διογύσιον πατριάρχην χαὶ παύσωσι τὰ σχάνδαλχ πάντα" γεγό- 

νᾶσι γὰρ οἱ τῆς Πόλεω: λαΐχοί τὲ καὶ ἱερεῖς πρασιχὶ (816), οἱ 

μὲν θέλοντες τὸν ἕνα, οἱ δὲ τὸν ἕτερον - βαλὼν γὰρ ἡ χυρί 

αὕτη εἰς ἕν ταψίον ἀργυροῦν φλωρίχ δύο χιλιάδες ἐπορεύθη 

πρὸς τὸν αὐθέντην" ἐρωτήσας οὖν αὐτὴν, τί ἐστι ταῦτα, ὦ 

μῆτερ; ἡ δὲ ἔφη, ἔστι μοι εἷς χαλόγηρος χαὶ παρχχχλῶ τὴν 

αὐθεντείχν σου ὅπως: ποιήσω αὐτὸν πατριάρχην. ἼΑρας δὲ τὰ 

φλωρία χαὶ εὐχαριστήσας αὐτὴν εἶπε πρὸ: αὐτὴν, ποίησον, μῆ- 

(1) Ἔν περιθεωρίῳ: ὦ τῆς ἀγνωσίας τῶν Ῥωμαίων. 
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τερ, ὃ βούλει. Καὶ ἀνεδιδάσθη εἰς τὸν πατριαρχικὸν θρόνον ὃ 

χκῦρις Διονύσιος [ ὁρισμῷ τοῦ κρατοῦντος, τὶ γὰρ εἶχον ποιῆ-φοῚ 
, 

σαι; δύο γὰρ δερνόντων ὁ τρίτος πρῶτος. 

Καὶ ὁ μὲν χῦρις Συμεὼν ἀνεχώρησεν ἐν τῇ μονῇ τοῦ Στε- 

νημάχου, ὁ δὲ χῦρ Μάρκος ἔλαος τὴν ἀρχιεπισχοπὴν τῆς Ὀ- 
« 

χρίδου, ὀλίγον δὲ βιώσας ἐτελεύτησεν" ὁ δὲ χῦρ Διονύσιος πα- 

τριχρχεύων ἔτη ὀχτώ ὥρμητο μὲν οὗτος ἐκ Πελοποννήσου, 

ἐλθὼν γὰρ ἐν Κωνσταντινουπόλει παῖς ὧν τῇ ἡλικίᾳ, ἦν ἐν τῇ 

μονῇ τῶν Μαγχάνων, ὑποταχτιχὸς γενόμενος τοῦ χὺρ Μάρχου 

τοῦ Ἐφέσου τοῦ Εὐγενιχοῦ, καὶ παὸ αὐτοῦ τραφεὶς καὶ παι- 

δευθεὶς τὴν μοναχιχὴν πολιτείαν, καὶ χειροτονήσας αὐτὸν ἕἱε- 

ρέα ἦν μετ᾽ αὐτοῦ ἕως ἐν τοῖς ζῷσι" ἦν, ὕστερον δὲ γεναμένης 

τῆς ἁλώσεως ἔλαθον αὐτὸν αἰχμάλωτον, ἠγόρασε δὲ αὐτόν τις 

ἄρχων ὀνόματι Κυρίτζης ἐν τῇ ᾿Αδριανουπόλει, ἐχ γὰρ τῆς ἀ- 

ρετῆς αὐτοῦ ὡς ἐν ὀλίγῳ γέγονε χαὶ μητροπολίτης Φιλιππου- 

πόλεως εἶτα καὶ πατριάρχης. Ὄντος γὰρ αὐτοῦ ἐν τῷ θρόνῳ 

ὁ ἐχθρὸς διάόολος φθονήσας τὴν εἰρήνην καὶ κατάστασιν τῶν ἐκ- 

χλησιῶν ἐνέοχλε ζιζάνιον τοῖς χληριχοῖς, συχοφαντήσαντες αὐ- 

τὸν ὅτι ἐστὶ περιτετμημένος ἐκ τῶν Ἰσμαηλιτῶν ὧν περ εἶχον 

αὐτὸν δοῦλον - συνόδου οὖν συγχροτηθείσης χαὶ συνάξεως οὐχ ὁ- 
, ᾿ 

λίγης γεναμένης ἀρχιερέων χαὶ ἐπισχόπων χαὶ τῶν τῆς πόλεως 
« ἱερέων χαὶ ἀρχόντων χαὶ τοῦ χοινοῦ λχοῦ πλῆθος, ἐλέγχον- 

τες αὐτὸν ἦσαν τῶν ἐκ κλήρου τινές - ὥμνυς γὰρ ὅτι οὐκ ἔ- 

στιν ἀληθὲς τὸ λεγόμενον 1, ἀλλὰ συκοφαντία ἐστιν" ὡς οὖνφ. ὅ 

οὐκ ἐπείθοντο, τί γὰρ εἶχε καὶ δράσειεν; ἀλλ᾽ ἐξ ἀνάγχης καὶ 

νόμου μετάθεσις γίνεται " ἐγερθεὶς οὖν καὶ στὰς ἐν μέσῳ τοῦ 
, Ι “ Α ὔ Ν ΄“- ς ΄, ᾿ ΄ς, κὲ Ἥ “- 

πλήθους χαὶ ἄρας τὰ χράσπεδα τῶν ἱματίων αὐτοῦ ἔδειξε πᾶ- 
᾿Ὶ ͵ ᾽ “ » « , , ’ , 

σι τὰς σάρχας αὐτοῦ ἐξ ἑχατέρου μέρους τῶν χαθεζομένων ἀρ- 

χιερέων καὶ κληρικῶν καὶ λαϊκῶν τῶν καλλιστευόντων ὅσοι ἔ- 
ς εθέ ,ὔ ᾿ ἰδό ει Ἷ Π 

τυχον εὑρεθέντες πλησίον, καὶ ἰδόντες ἐξεπλάγησαν τὴν κα- 

θαρότητα καὶ παρθενίαν αὐτοῦ, οὐ γὰρ ἦν σαρχὸς σημεῖον ἐν 
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αὐτῷ, εἰ μὴ μόνον ἄκρον δέρματος. Αἰσχυνθέντες οὖν οἱ εἰ- 

πόντες ἔπεσον ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ͵ τοῦ συγχωρῆσαι αὐτοῖς τὴν 

ἀδικίαν χκαὶ συκοφαντίαν ἥνπερ εἰργάσαντο᾽ παρεκάλουν δὲ αὐ- 

τὸν οἱ πάντες ἀρχιερεῖς χαὶ πᾶς ὁ λαὸ τοῦ μὴ ἐξελθεῖν ἐχ » 
9 

τοῦ πατριαρχιχοῦ θρόνου, αὐτὸς δὲ οὐδὲ ἄκροις ὠσὶν ἠθέλησεν 
ὶ 

ἀκοῦσαι, ἀλλὰ σταθεὶς παρρησίᾳ ἀφώρισεν ἅπαντας τοὺς συν- 
ν - ᾿ (ΑΗ ., ᾿ ΠΝ , πος ἴΑ 

ἐργους αι πραχτορᾶς χαὶ συχοφᾶντας τὸν τοιουτου ἐεγχϑιρη- 

Ε] ΝΎ Ὁ ΄ω ’, ΄-ῳ ΄ 

ματος, χαὶ εὐθέως ἐξῆλθε τῆς Πόλεως μετὰ τοῦ βίου χαὶ τῶν 

πραγμάτων αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη ἐν τῇ μονῇ τῆς Κοσινίτζου 
ΠῚ , 7 ν᾽ ͵ ᾿ ,7 ᾽ » 7ὕὔ Ψ 

χαὶ ἐποίησεν ἀναχτήσεις χαὶ χαλλιεργείας οὐκ ὀλίγας" ἔμεινε 

δὲ ἐν τῇ αὐτῇ μονὴ ζῶν ἐν εἰρήνῃ. 

᾿Ανεδίῤχσαν δὲ πάλιν εἰς τὸν πατριαρχιχὸν θρόνον τὸν χῦ- 

ρίν Συμεῶνα μετὰ πεσχεσίου φλωρία χιλιάδας δύο, οὐ γὰρ ἡ- 

θέλησεν ὁ τευτέρης λαθεῖν φλωρία χίλια, ὅτι εὑρέθησαν γραμ.- 

μένα χιλιάδες δύο τοῦ χκῦρ Διονυσίου. 
[ (1) Ἐν δὲ τοῖς καιροῖς ἐκείνοις ἐπορεύθη ὁ αὐθέντης ἐν 

8.τῇ Περσίᾳ, γεναμένης μάχης μετὰ τοῦ Οὐζοὺν Χασάνι Ι, καὶ 

πορευθεὶς μέχρι τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου συνῆψε πόλεμον μετ᾽ 
αὐτοῦ" ἐν αὐτῷ γὰρ τῷ πολέμῳ ἀπεχτάνθη χαὶ ὁ Χὰς; Μου- 

ράτης μπεγλερμπεῖς ὦν. τῆς ᾿Ανατολῆς ὁ υἱὸς Παλαιολόγου 

τοῦ Γίδι- ὁ δὲ Μαχμοὺτ πασιᾶς ἦν μπεγλεμπεὶς τῆς Δύσεως 
) ι ᾽ 5 ὔ νας τος τ ὡΣ , Η , Α δ. ὁ 

χαὶ οὐκ ἐθοήθησεν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ, ἐφθόνει γὰρ αὐτὸν, 

διὸ χαὶ ἐξ ἐχείνου ὠργίσθη αὐτὸν ὁ αὐθέντης καὶ ἐν τῷ ἐπα- 
᾽ Ἁ ᾿ 

νελθεῖν ἐκ τοῦ φουσάτον ἀπέπνιξεν αὐτὸν ἐν τῷ πύργῳ τοῦ 

Τζατλατῆ" πολέμου οὖν γενομένου οὐκ ἠδυνήθη στῆναι μετὰ 
Ἂ Ἰνο μ 

τῶν Ῥομαλήδων 

λαός δὲ πλῆθος 

ὁ Οὐζοὺν Χασάνης, ἀλλὰ φυγὼν διεσώθη, ἔ- 

πολὺ ἐχ τῶν ᾿Ατζάμιδων τῶν ἐν τῷ πολέ- 

μῳ χαὶ τῶν μεγιστάνων αὐτῶν καὶ ἔφερς πάντας ἐν τῇ Πό- 

(1) Περ. Περὶ Βασιλέως. 
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λει ζῶντες χαχῶς, χαὶ οἱ υὲν ἀπέθανον, οἱ δὲ ζῶντες, ἀγά- 

πὴς Ὑενομένης, ἐπορεύθησαν ἐν τῇ πατρίδι αὐτῶν. 

(1) Πατριαρχεύσας οὖν ὁ κῦρις Συμεὼν ἔτη τρία ἤ καὶ 

πλείω" ἐν αὐτῷ τῷ χαιρῷ ἐνεφάνη τις ἱερομόναχος ὀνόματι 

Ῥαφαὴλ ὁρμώμενος ἐκ τῆς Σερθίας, μέθυσος καὶ οἰνοπότης, 

ἔχων φίλους ἐκ τῶν μεγιστάνων ἐποίησεν ὅπως δώῃ καθ᾽ ἕχα- 

στὸν χρόνον φλωρία χιλιάδας δύο καὶ πεσχέσιον φλωρία πεν- 

τακόσια, δέδωχκαν δὲ αὐτῷ τὸν θρόνον χαὶ ἐξεόλήθη πάλιν ὁ 

χῦρ Συμεών στάσεως οὖν γεναμένης οὐχ ἤθελον συλλειτουρ- 

ἦσαι αὐτῷ, ἀλλ ὅμως ἐκ τοῦ φόδου χαὶ ἄχοντες ἐσυλλει- 

τούργουν αὐτῷ - ἦν γὰρ τοσοῦτον μέθυτος ὡς χαὶ τῇ ἁγίᾳ 

χαὶ μεγάλῃ Παρχσχευῇ ἐν τοῖς τροπαρίοις οὐκ ἠδύνατο στῆνχι 

ἐκ τῆς μέθης, ἀλλ᾽ ἔπιπτε τὸ δεχανίκιον 1 ἐκ τῶν χειρῶν αὐὖ- φ.ὗ 

τοῦ" ἐμίσουν γὰρ αὐτὸν οἱ πάντες: τὸ μὲν ἐκ τῆς μέθης, τὸ 

δὲ ἐχ τῆς ἀλλογλωττίχς περαιωθέντος οὖν τοῦ γοόνου οὐχ 

ἠδυνήθη δοῦναι τὸ χαράτζιον͵ οὐ γὰρ ἣν τις ὁ βοηθῶν αὐτῷ 

οὔτε ἐκ τῶν κληρικῶν, οὔτε ἐκ τῶν λαϊκῶν ἀφέντες γὰρ 

αὐτὸν ἔοαλλον ἐν τῇ φυλαχῇ καὶ περιπατῶν μετὰ τῆς ἀλύσου 

ἐτελεύτησε χαχῶς. Κοινῆς οὖν βουλῆς γεναμένης χαὶ συνόδου 

συγχροτηθείσης ἐποίησαν πατριάοχὴν τὸν μέγαν ἐχχλησιάρχην, 

μετονομάσαντες αὐτὸν Μάξιμον. 

(2) Ἔν ἔτει χυοή ποιήσαντες μάχην μετὰ τῶν Βενετίχων, 

πορευθεὶς ἐκ τῆς γῆς καὶ θαλάττης ἔλαθε τὴν Εὔριπον ἥ οὐχ 

ἠθέλησε προσκυνῆσαι αὐτὸν, ἀπέχτεινε δὲ πάντας ἄνδρας ἀπὸ 

δεχαετοῦς καὶ ἀνωτέρω ἄρας δὲ χαὶ τὸ Φτέλιον χαὶ τὸ 

Γαρδίχιον καὶ χαταλείψας αὐτὰ, πάντα τὸν λαὸν ἔφερεν ἐν Κων- 

σταντινουπόλει, ὁμοίως καὶ τῆς Εὐρίπου γυναῖκάς τε καὶ 

(1) Ἔν περιθεωρίῳ. Περὶ πατριάρχου. 
(2) Ἔν περιθ. Περὶ βασιλέως. 
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παῖδας, χαὶ λαθόντες αἰχμαλώτων πλῆθος πολὺ ἄλθον ἐν τῇ 

Πόλει μετὰ νίχης. Γέγονε δὲ τῷ αὐτῷ ἔτει θχνατικὸν μέγα 

χαὶ ἐξαίσιον οἷον οὐκ ἐγένετο ἐν πλείστοις ἔτεσι " ἐλθόντες 

γὰρ ἀουνήθεις αἰχμάλωτοι ἐκ διαφόρων τόπων γέγονε τοσούτη 

0 

φθορὰ ὡς οὐχ ἔστι δυνατὸν διηγήσασθαι. 

Καὶ πάλιν πορευθεὶς μετ᾽ ὀλίγον ἔλαθε τὸν Καφᾶν, τοὺς 

Θεοδώρους, τὴν Γοτθίχν χαὶ πᾶσαν τὴν Περχτίχν ἄνευ πολέμου 

τινὸς χαὶ ἔφερεν αὐτοὺς σεργούνιδες" οὐ γὰρ ἡσύχασεν ἔτος 

ἕν ὁ ἀλιτήριος καὶ φθορεὺς τῶν Χοιστιχνῶν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀγέλας 

προθάτων ἔφερε κατ᾽ ἔτος [ τοὺς ταλαιπώρους χριστιανοὺς, 

τοὺς μὲν πωλῶν, τοὺς δὲ χαρίζων " τῆς ἀνοχῆς σου, δέσποτα 

παντοχράτωρ! οὐ γὰρ ἠστοχησέπου ὁ ἄνομος, εἰμὴ μόνον πορευ- 

θεὶς πρὸ χαιροῦ ἐστράτευσεν ἐν τῷ Πεληγράδι, ὅτε χαὶ προσεχύ- 

νησεν αὐτῷ πᾶσα ἡ Σεροία- ἐν δὲ τῷ Πεληγράδι πορευθεὶς 

ἠφάνισαν αὐτοῦ πᾶταν τὴν ἀποσκευὴν, καὶ τὰς σχηνὰς καὶ τὰ 

ἅρματα χαὶ ἵππους καὶ χαμήλους ἀφέντες ἔφυγον " ὁ δὲ τρό- 

πος τοῦ ἀφανισμοῦ γέγονεν οὕτως. Ὁ στρχτηγὸς ὁ Ἴχγχος 

ἀχούσας ὅτι παρακάθηται ὁ αὐθέντης τὸ κάστρον, ἐλθὼν κρυ- 

ως μετὰ τρισχιλίων ἀνθρώπων εὑρέθη ἐντός " ἁρματώσας δὲ Φιὼξ μετα τρισχιλιίῶν ἀνυρῶπῶὼν εὐῤρενὴ ξἕντος ἀρυχτοωσᾶς ὁὲ 

αὐτοὺς ἔῤαλλεν ἐν οἴχοις παραγγείλας αὐτοῖς τοῦ μὴ ἐξελθεῖν 

ἕως οὗ ἀχούσωσι τὴν φωνὴν τὴς σάλπιγγος. ᾿ξΕποίησαν οὖν 
σ΄ Ψ κ ᾿ ᾽ ὔ ᾽ ς “Ὁ , “-- ᾿] ,ὔ 

οὕτως, αὐτὸς δὲ ἐχάθητο ἐν ὑψηλῷ τόπῳ θεωρῶν τὰς μαγγανίας 

ἅς εἰργάζοντο. Χ Χχαλάσαντες γὰρ τὰ τείχη μετὰ τῶν σχευῶν 

θέντες χλίμακας ἀνέθαινον ἐκ τῶν χαλχστριῶν " ἡίδενκντες 

πλῆθος πολὺ εἰσήεσαν δήνοντες καὶ (γρ. δένοντες χαὶ τοὺς) 

ὶ αἰχμαλώτους, αὐτὸς δὲ ἐχάθευδεν ὅτε δὲ ἥρπαζον παῖδας κα 
3 

γυναῖκας τοῦ ἐξέρχεσθαι, κρούσας τὴν σάλπιγγα, εὐθέως ἐξῆλθον 

οἱ ἐν τοῖς οἴκοις μετὰ τῶν ἁομάτων καὶ ποιήσαντες: ἀλαλχγ- 

νὸν ὥρμησαν κατὰ τῶν Τουρχῶν" αὐτοὶ δὲ ἦσαν οἱ πλείονες 

ἐν τοῖς οἴκοις ἁρπάζοντες χαὶ λεηλατοῦντες" φεύγοντες γὰρ 

διωχόμενοι τοὺς μὲν ἀπέκτενον, τοὺς δὲ ἐχρέμνιζον ἐκ τῶν 

οι 

10 
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χαὶ ὅπως διώκονται ὑπὸ τῶν Οὐγχρῶν, ἀφέντες πάντα ἔφυγον ᾿ἰω μ λκαι 
μὴ θεωροῦντες τοὺς ὄπισθεν " τοσοῦτον γὰρ ἐδίωκον αὐτοὺς ὡς 

χαὶ τὰς σχευὰς αὐτῶν γεμίσαντες ἔρριπτον κατ᾽ αὐτῶν" ἀφέντες 

γὰρ τὸν τοσοῦτον βίον χαὶ ἄρματα καὶ σκηνὰς, λαθόντες αὐτὰ 

κατέκαυσαν ἐν πυρὶ μὴ καταδεξάμενοι ἀραι τι ἐξ αὐτῶν. 

Αἰσχυνθεὶς οὖν χαὶ νικηθεὶς ὑπέστρεψεν " ὕστερον δὲ μετὰ τὸ 

ἐξελθεῖν ἐκ τοῦ Καφᾶ, μετὰ παραδρομὴν ἐτῶν δύο ἔστειλε 

τὸν Μεσκὴ πασιᾷ ἔκ τε στερεᾶς χαὶ θαλάσσης μετὰ δυνάμεως 

πλείστης κατὰ τῆς Ῥόδου, καὶ οὐχ ἴσχυσεν λαθεῖν αὐτὴν " 

χαλάσαντες γὰρ μέρη τινὰ τοῦ κάστρου μετὰ σχευῶν ὥρμησε 

τὸ πλῆθος εἰσελθεῖν - οἱ γὰρ Ρόδιοι ποιήσαντες ἔνδοθεν τῶν 

χαλαστριῶν γάντακας ἐσχέπασαν αὐτοὺς μετὰ γώματος, χαὶ δ - Ἁ ΕΝ χοι Ὁ 
ἀπῆλθον χρυδέντες - ἰδόντες δὲ οἱ Τοῦρχοι τὰς χαλαστρίας 

ἄτερ ὄχλου ὥρμησαν μετὰ ἀλαλαγμοῦ. μιὴ νοή ες τὸ δρᾶμα" ερ ὄχ ὁμῆσαν μ αγμοῦ, μὴ νοήσαντες τὸ ὁρᾶρ. 

ἐν γὰρ τοῖς πυθμέσι τῶν χαντάχων θέντες σούγλας ὀρθείας 

καὶ λόγχας" εἰσελθόντες μετὰ ἀλαλαγμοῦ θέντες καὶ σχῆπ- 

τρον ἔδραμον ἐντὸς τοῦ κάστρου" ἀπεσπάσθη οὖν τὸ χῶμα 

χαὶ ἔπεσον οἱ εἰσελθόντες ἅπαντες ἐντὸς τῶν χαντάχων, οἱ 

μὲν σφαγέντες, οἱ δὲ κρημνισθέντες. ᾿Αχούσαντες δὲ οἱ ἔξω 

χαὶ μαθόντες τὸ γεγονὸς εἰς τοὺς εἰσελθόντας, οὐδεὶς ἐτόλ- 

μῆσεν εἰσελθεῖν, ἀλλ᾽ ἔφυγον ὄπισθεν, ὑπέστρεψαν δὲ κενοὶ 

μηδὲν ἰσχύσαντες. 

1ὴ Πατριχρχεύοντος τοῦ χκῦρ Μαξίμου τοῦ Παλαιολόγου (510 : ρβπαςι Υ 
Α των ν» ς 9 ὯΝ ᾽ Ὃ 

Ἰ τὰ τῆς ἐχχλησίας ἅπαντα εἰρηνικῶς διέκειντο, παυσαμένωνφ. 60 

πάντων τῶν σχανδάλων ἐποίμαινε τὸ ποίμνιον ἐν παιδείᾳ χαὶ 

νουθεσίᾳ Κυρίου διδάσχων καθ᾽ ἑκάστην Κυριαχὴν ἐπ᾽ ἄμθω- 

νος, ὑπῆρχε γὰρ λογιώτατος καὶ ἡδὺς ἐν τῷ λέγειν ἔχων πλά- 

(1) Ἐν περιθ. Περὶ πατριάρχου. 

ΝΙ 
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τὸς γλώσσης ὡς οὐδεὶς τῶν τότε εὑρισκομένων φιλοσόφων " 

τοσοῦτος γὰρ ἦν ὡς χαὶ ἡ φήμη αὐτοῦ μέχρι χαὶ τῆς τοῦ 

κρατοῦντος ἀχοῇς φθάσασα ὅς χαὶ στέλνει ζητῶν παῤ αὐτοῦ 

στὴν ἐξήγησιν τοῦ ἁγίου τῆς πίστεως ἡμῶν συμθόλου- ὅς καὶ 

γράψας καὶ ἐξηγησάμενος ἀπέστειλεν αὐτὸ πρὸς αὐτοὺς, θεο- 

λογικῶς χαὶ τεχνικῶς αὐτὸ συγγραψάμενος᾽ ὑπῆρχον γὰρ ἐν 

τοῖς χαιροῖς ἐχείνοις νέοι εὐγενέστατοι ἐντὸς τοῦ σαραγίου ἐκ 

τε Πόλεως χαὶ Τρχπεζοῦντας, ἐξ ὧν εἷς ἦν χαὶ ὁ τοῦ ᾿Αμου- 

ρήτζη ὁ υἱὸς ὁ Μεχεμέτμπεϊς λογιώτατος καὶ ἑλληνιχῶς χαὶ 

ἀραδικῶς, ὅς καὶ ὁρισμῷ τοῦ χρατοῦντος μετεγλώττισε τὰ 

ἡμέτερα βιόλία εἰς τὴν τῶν ᾿Αράόων γλῶτταν γράψας αὐτὰ 

ἀκριθέστατα. Ὁ γὰρ αὐθέντης ἀεὶ οὐκ ἐπαύετο ἐρωτῶν τὰ 

τῆς πίστεως ἡμῶν μυστήριχ παῤ αὐτῶν " ἔμαθε γὰρ σὺν ἄλ- 

λοις χαὶ περὶ τοῦ ἀφορισμοῦ, ὅτι οἱ τῶν χριστιανῶν ἀρχιερεῖς 

τοὺς ἀφορίσαντας ἐν πταίσμασι χαὶ φθάσαντες τελευτήσουσι, 

τοὺς τοιούτους ἡ γῆ οὐ διαλύει, ἀλλὰ μένουσι τυμπανίαι μέ- 

λανες μέχρι καὶ χιλίων ἐτῶν " ἀχούσας οὖν τοῦτο ἐθαύμασεν, 

ἐρωτήσας δὲ αὐτοὺς εἶπεν, ὅτι δύνανται πάλιν τοὺς ἀφορισθέν- 

τας λῦται αὐτούς ; Εἶπον οὖν, ὅτι δύνανται. Διεμηνύσατο οὖν 

εὐθέως τὸν πχτριάρχην τοῦ εὑρεθῆναι ἄνθρωπον τὸν πρὸ καιροῦ 

ὄντα ἐν βάρει τοῦ ἀφορισμοῦ" ἐν ἀπορίᾳ οὖν γενόμενος ὁ 

00" πατριάρχης μετὰ τῶν χληριχῶν ποῦ ἄν εὑρεθῇ ὁ τοιοῦτος, ] 
[γ4 

ἐζήτησαν διορίαν ἡμερῶν ὅπως ἐρευνήσαντες εὕρωσι τὸν τοιοῦ- 

τον " ἐνθυμηθέντες γὰρ ὡς πρὸ καιροῦ ὑπῆρχέ τις γυνὴ πρε- 

σουτέρισσα ἔμπροσθεν τῶν πυλῶν τῆς Παμμακαρίστου͵ ἦν γὰρ 

ἀσελγὲς γύναιον, ἐκ γὰρ τοῦ κάλλους αὐτῆς ἔσχε πολλοὺς 

ἐραστὰς " ἐλεγχομένη οὖν ὑπὸ τοῦ πατριάρχου ἔρριψε μῶμον 

χατ᾿ αὐτοῦ συχοφαντήσασα αὐτὸν ὡς συνεγένετο μετ᾽ αὐτῆς, 

ἤλεγλχξ γὰρ αὐτὸν φανερῶς " τῆς φήμης οὖν πανταχου διασπα- 

ρεὶς, οἱ μὲν ἐπίστευον, οἱ δὲ ἠπίστουν " οὐχ ἔχων δὲ ὅτι χαὶ 

δράσειεν ἐν μιᾷ τῶν δεσποτιχῶν ἑορτῶν ἐξεφώνησε βάρος ἀλύτου 

10 

ἐφ ςτ 



10 

20 

588 ΑΝΩΝΥΜΟΥ͂ 

ἀφορισμοῦ χατὰ τῆς συκοφαντησάσης αὑτόν. ᾿Ενθυμηθέντος 

γὰρ αὐτὴν, ἦν γὰρ πρὸ καιροῦ τεθνηχυῖα, καὶ ἀνοίξαντες τὸ 

μνῆμα αὐτῶν εὗρον αὐτὴν σώαν, μηδὲ τὰς ἐν τῇ κεφαλῇ τρί- 

χας πεσούσας, ἦν γὰρ μεμελανωμένη καὶ ὠγχωμένη τυμπάνου 

δίχην χαὶ ἀξιοδάχρυτος " διεμηνύσατο γὰρ πρὸς τοὺς σταλέντας 

χαὶ ἀνέφερον αὐτὸ τὸν αὐθέντην, ὥρισε δὲ ἵνα πορευθέντες ἐκ 

τῶν ἰδίων ἀνθρώπων θεωρήσωσιν αὐτήν - ἐπορεύθησαν δὲ χαὶ 

ἰδόντες ἐξεπλάγησαν, καὶ πορευθέντες ἀνήγγειλον ὡς εἶδον αὐ- 

τήν " στείλας δὲ χαὶ ἑτέρους ἄρχοντας μετὰ τῆς βουλῆς αὐὖ- 

τοῦ ἔῤαλον αὐτὴν εἰς ἕν τῶν παρεχκλησίων βουλλώσαντες αὖ- 

τὸ " τάξας δὲ ὁ πατριάρχης ἡμέραν χαθ᾽ ἥν ἔμελλε λειτουρ- 

γῆσαι ὅπως μηνύσῃ αὐτοὺς ἵνα ἐξέλωσιν αὐτὴν, ἔγραψεν οὖν 

καὶ συγχωρητιχὸν γράμμα: ἐλθόντες γὰρ οἱ τοῦ αὐθεντὸς ἐξέ- 

ὠσὰν αὐτὴν, χαὶ γεναμένης τῆς θείας λειτουργίχς στὰς ὁ 

πατριάρχης μετὰ δαχρύων ἀνέγνωσε ΙΪ τὸ τῆς συγχωρήσεως 

γράμμα, καὶ παρευθὺς, ὦ τοῦ θαύματος, ἐν γὰρ τῷ ἀναγινώ- 

σχεῖν τὸν πατριάρχην τὸ τῆς συγχωρήσεως γράμμα, αἱ ἀρ- 

μονίαι τῶν χειρῶν καὶ τῶν ποδῶν αὐτῆς ἤρξαντο διαλύεσθαι, 

ὡς καὶ οἱ ἐγγὺς τῶν λειψάνων ἑστῶτες ἤχουον τὰς τῶν ἀρ- 

μονιῶν διχλύσεις χτύπους ἐχπέμποντας. Μετὰ δὲ τὴν τελείω- 

σιν τῆς θείας ἱερουργίας ἄραντες πάλιν τὸ λείψχνον ἔθηχαν ἐν 

τῷ παραχλησίῳ σφραγίσαντες αὐτὸ ἀσφαλῶς" μετὰ δὲ παρα- 

δρομὴν ἡμερῶν τριῶν ἐλθόντες καὶ ἀνοίξαντες τὰς σφραγῖδας 

εὗρον αὐτὴν τελείως λυθεῖσαν καὶ χωρισθεῖσαν, καὶ ἰδόντες ἐξε- 

πλάγησαν" πορευθέντες οὖν ἀπήγγειλαν τῷ αὐθέντῃ ὅσα τε 

εἶδον, καὶ ἀχούσας ἐθαύμασε χαὶ ἐξεπλάγη πιστεύσας ὅτι 

ἐστὶν ἀληθὴς ἡ τῶν Χριστιανῶν πίστις. 

(1) Ἦν γὰρ φοδερώτατος ὡς οὐδεὶς τῶν πρὸ αὐτοῦ βχσι- 

(1) Ἔν περιθ. Περὶ βασιλέως. 
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᾿ ᾿ Α "“ ᾿ «ιν λέων " ἔτρεμον γὰο οἱ μεγιστᾶνες αὐτὸν πάντες οὐ γὰρ ἦν προ- 

σωποληψία ἐν αὐτῷ " ἦν δὲ καὶ εὐεργετικὸς, ἠγάπα δὲ καὶ τοὺς 

σοφοὺς οὐ μόνον δὲ τοὺς ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐξ 

ἡμῶν. Διῆγε γὰρ τὴν ἡγεμονίαν μετὰ γνώσεως, οὐ γὰρ ἐλάνθα- 

γεν αὐτόν τι τῶν ἐν τῇ Πόλει γενομένων μέχρι καὶ μιχρᾶς ὑπο- 

θέσεως " περιπατῶν γὺρ νυχτὸς ἐμάνθανες πάντα τὰ ἐν τῇ Πόλει 

γενόμενα " οὐδὲ γὰρ χαὶ αὐτὰς τὰς τῶν ἐπιστημόνων ἐργασίας 

ἀφῆκεν ἀνεξετάστους πῶς γίνονται χαὶ τί ἐστι τὸ χέρδος τῶν 

ἐργαζομένων αὐτάς - σοφὸς γὰρ ὦν οὐκ ἀφῆχέ τι ἀνεξέταστον. 
ὝἜ χθε δὲ ᾿ δὰ. ἂν ᾿» ε Ρ - ς 7“. , ΒΞ “ 

ὑμαθε δὲ χαὶ ὅπως οἱ Ρωμαῖοι οἱ ψάλται γράφουσι τὰς τῶν 

μελῳδούντων φωνὰς, ὥρισε γοῦν ἵνα τραγῳδήσῃ τις Πέρσης 

61" ὅνπερ εἶχεν αὐτὸν ἐχλεκτὸν ἐπιστήμονα 1" ἐτραγῴδει οὖν ἐχεῖνος 

τὸ τεσνέχιον, ὁ δὲ κῦρ Γεράσιμος καὶ Γεώργιος ὁ ψάλτης ἔγρα- ; λον γαυνν γώ ΠῚ σ εγβᾶ 
φον τὰς φωνάς τελειώσαντες δὲ χαὶ σχηματίσαντες αὐτὸ, ὥρι- 

σεν ὅπως ψάλλωσι χαὶ αὐτοὶ ἔμπροσθεν τοῦ αὐθέντη τὸ αὐτὸ 
, » ᾿ “- ᾿ς » - " Ἁ νι ᾽ 4 

τεσνέσιον, ὄντος καὶ τοῦ ΠΙερσου ἐκεῖ" ἔψαλλον γῶρ καὶ αὐτοὶ 

χαὶ ὑπὲρ τὸν τραγῳδήσαντα πρῴην, ἤρεσε τῷ βασιλεῖ καὶ 

ἀπεδέχθη χχὶ ἐθαύμασε τὴν τῶν Ρωμαίων λεπτότητα " ἔδωκε 

δὲ αὐτοῖς δωρεὰς καὶ ὥρισεν ὅ,τι ὅ ἄν χἰτήσωνται δοῦναι αὐ- 
"“ ε Α , ἣ , ᾿ Α » ᾿ 

τοῖς " ὁ δὲ Πέρσης πεσὼν προσεχύυνησεν αὑτοὺς ἐκπλαγεὶς τὸ 

παράδοξον. Τοιοῦτος γὰρ ἦν ἐν γνώσει χαὶ σοφίᾳ ὡς οὐδεὶς 

τῶν πρὸ αὐτοῦ ἐπλάτυνε γὰρ τὰ ὅρια τῆς βασιλείας αὐτοῦ 

ἕως πάσης ᾿Ασίας καὶ Εὐρώπης " ἀλλ᾽ οὖν ἔδει χαὶ αὐτὸν ἀπο- 

δῶσχι τὸ χοινὸν χρέος, οὐ γὰρ ὠφέλησεν αὐτὸν ἡ τοσούτη 

εὐτυχία. ἀλλ᾽ ὡς ἄνθρωπος καὶ αὐτὸς χοϊκὸς ἔδωχε τέλος ἐν 

ἔτει ςγπή. 

Τρίτος σουλτὰν Μπαγιαζίτης. 

Ἔλαόδε δὲ τὴν ἡγεμονίαν ὁ υἱὸς αὐτοῦ σουλτὰν Μπαγιαζί- 

τῆς, ἔχων καὶ ἕτερον ἀδελφὸν τὸν Ἡζὲμ σουλτὰν, ὃ ὅς ἡγεμο- 

νεύων ἦν ἐν τῇ Μαγνησίᾳ, ὁ δὲ Νπαγιαζίτης ἦν ἐν τῇ ᾿Αμα- 

σείᾳ. ᾿Απέθανε γὰρ ὁ αὐθέντης οὐχ ἐντὸς τῆς Πόλεως ἀλλ 
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ἐν τῇ ᾿Ανατολὴ πλησίον Νικομηδείας, ἐχδτρατεύσας γὰρ ἦν, 

ἀλλ᾽ οὐκ οἶδέ τις ὅθεν ἐδσούλετο, Ἔσχε γὰρ ὁ σουλτὰν Μπα- 

γιαζίτης υἱὸν μικοὸν ὀνόματι Κουρχοὺτ ὙἩζελεπῆν, εὑρεθέντος 

ἐν τῇ Πόλει, ἀπέκτειναν δὲ καὶ ἕνα βεζίρην ὀνόματι Γιαγοὺπ 

ὑπασιᾷ - ἰδόντες δὲ οἱ πρωτεύοντες ὅτι οὐ παύεται ὁ διωγμὸς 

ἀνεθίθασαν τὸν παῖδα εἰς τὸν θρόνον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ χαὶ 

“ΕΞ... -ΡῸ ΨΥ κα,ς 

ἔπαυσεν ὁ διωγμός. [ Μετὰ δέ τινας ἡμέιρας ἦλθε καὶ ὁ πα-φ. δ: 

τὴρ αὐτοῦ καὶ ἔλαύς τὴν βασιλείαν, τὸν δὲ υἱὸν αὐτοῦ ἔστειλεν 

ἐν τῇ Μαγνησίᾳ δοὺς αὐτῷ σκῆπτρον " δέδωχε δὲ χαὶ τὸν ἄλ- 

λον υἱὸν αὐτοῦ τὸν σουλτὰν ᾿Αχουμάτη τὴν ᾿Αμάσειαν, τὸν δὲ 

ἕτερον υἱὸν πρῶτον τὸν Σαγισὰχ ἔδωχε τὴν Καραμινίαν, τὸν 

δὲ σουλτὰν Μαχουμούτην δέδωχε τὴν Καστάμονην, τὸν δὲ 

σουλτὰν Σελήμη τὴν Τραπεζοῦντα " ἔσχε δὲ καὶ ἕτερον υἱὸν 

σουλτὰν Μεχεμέτη καὶ δέδωχεν αὐτῷ τὸν Καφᾶν, καὶ ὡς ἐν 

ὀλίγῳ ἐτελεύτησεν. ᾿Ἐμέρισε γὰρ πᾶσαν τὴν ᾿Ανατολὴν τοῖς 

υἱοῖς αὐτοῦ" ἅμα δὲ τοῦ ἡγεμονεῦσαι ἀπέκτεινε τὸν ᾿Αχουμὰτ 

πασιᾷ ἄνδρα πολεμιστὴν καὶ ἀνδρεῖον χαὶ ΘΥΜΘΘΑΡΟΝ ὑπὸ 

πάντων διὰ τὸ πολλάχις νίχας ποιῆσαι ἐπέρασς γὰρ πρὸ 

καιροῦ καὶ ἐν τῇ Πούλιψ χαὶ ἠχμαλώτισε τὸ ὍὌτροντον χαὶ 

ἑτέρας χώρας καὶ χάστρη καὶ ἄνεγχε πλῆθος αἰχμαλώτων ἀν- 

δρῶν τε χαὶ γυναικῶν" φθονήσας δὲ αὐτὸν, οὐχ οἶδ᾽ ὅπως, ἀπέκ- 

τεινεν αὐτὸν ἐν τῇ ᾿Αδριανουπόλει " εἶτα στρατεύει ἐν τῇ 

Μαγνησίᾳ χατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, 

᾿Αχούσας δὲ ὁ Τζὲυν, σουλτὸν ὅτι διώκει αὐτὸν φυγὰς 

ᾧχετο- ἔχων γὰρ φούστας τρεῖς ἐμὰς ἐν αὐταῖς ἀπέδρασε 
᾿ 

πορευθεὶς πρὸς τὸν σουλτάνον ἐν Αἰγύπτῳ αἰτῶν ἐξ αὐτοῦ 

βοήθειαν πρὸς τὸ ἀντιμαχήσασθαι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ" μὴ 

εὑρὼν γὰρ ἐξ αὐτοῦ τὸ αἰτούμενον ἤτήσατο ὅπως πορευθῇ εἰς 

προσχύνησιν ἐν τῷ Μεχέτι " ὡς δὲ οὐκ ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ σουλ- 

τάνος οὐδὲ ἐκεῖ πορευθῆναι, ᾿ φυγὼν ἦλθεν ἐν Ῥόδῳ - ἀσμένωςφ. 63 

δὲ ὑποδεχθέντες αὐτὸν οἱ Ῥόδιοι εἶχον αὐτὸν ὥσπερ τινα θη- 
ὧ»-" ἮΝ ντο Ε ΞΘ “-ῃ- ΕΟ ΨῳΨ ΟΕ 
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σαυρόν - καὶ ἐφ᾽ ὅσον χαιρὸν διῆγεν ἐν τῇ Ῥόδῳ οὐ διέλει- 

πεν ἀεννάως στέλνειν ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ πρὸς αὐτοὺς δωρεὰς 

ὅπως ἔχωσιν αὐτὸν ἐν ἀσφαλείᾳ. Χρόνων οὖν ἀπείρων διελθόν- 

τὼν μετὰ καὶ τῆς Οουλῆς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἔστειλαν αὐτὸν 

εἰς Γένουθαν, φοθούμενοι μήπως ἀποδράσας περαιωθῇ ἐν τῇ 
᾿Ανατολῇ χαὶ προκύψει αὐτῷ, φοδούμενος τὸ πλέον ἐκ τῶν 

Βαρσάχιδων, οὐ γὰρ ἤθελον τὸν σουλτὰν Βαγιαζίτην τοῦ εἶναι 

αὐθέντην αὐτῶν, ἀλλ᾽ εἶχον βουλὴν χαὶ μετὰ τῶν Τουλχατήρι- 

δὼν Καραμανιωτῶν ὅπως ποιήδωσι τὸν Τζέμην αὐθέντην ἐν 

τῇ ᾿Ανατολῇ. Μαθὼν γὼὴρ ὁ αὐθέντης τὴν βουλὴν ἥνπερ εἷ- 

χον, διεμηνύσατο πρὸς τοὺς Ροδίους χαὶ ἔστειλαν αὐτὸν εἰς 

τὴν ἐνδοτέραν τῶν Ἰταλῶν ἐπαρχίαν, τέλος χαταντήσας ἐν 

Ῥώμῃ. Ὄντος δὲ αὐτοῦ ἐκεῖ διεμηνύσατο ὃ αὐθέντης πρὸς 

τοὺς Βενετίχους, ἔσχε γὰρ ἄκραν φιλίαν μετ᾽ αὐτῶν, ὅπως 

ποιήσαντες τρόπον φαρμαχεύσωσιν αὐτὸν, ὅ καὶ ἐποίησαν - στεί- 

λαντες γὰρ ἕνα τῶν ἀρχόντων πρὸς αὐτὸν πάνυ ἐπιτηδειότατον, 

ἐπιστάμενον ἀκριθῶς τὴν τῶν ᾿Αράόων διάλεκτον, φιλίαν γὰρ 

ὑποχριθεὶς, ἦν καθ᾽ ἑχάστην ἐσθίων χαὶ πίνων μεθ᾽ αὐτοῦ, χαὶ 

μὴ νοήσας τὸ δρᾶμα, ἀπέκτεινεν αὐτὸν μετὰ φαρμάχου, χαὶ 

φ 
ὶ 

᾿ 3, " ᾿ ν᾿ “Ὁ ᾽ ἸΑΥΕΞ ἢ ᾿ ἤ 

Ἄφερον τὸν νεχρὸν αὐτοῦ ἐν τῇ Προύσῃ, μετὰ χαρισμάτων 

πολλῶν ὥνπερ ἔστειλε πρὸς Βενετίχους " χαὶ ποιήσας ἄχραν 
, ᾽ ᾿ ὦ , , “ ἢ Ν ὃ ᾿ 

φιλίαν μετ᾽ αὐτῶν γέμουσαν δόλου, ἔστειλαν χαὶ τὸν δράσαντα 

63. τὴν φαρμακοποσίαν ἐν τῇ Πόλει , δοὺς ὁ αὐθέντης δωρεὰς 

οὐχ ὀλίγας, φέρων τάχα σχῆμα ἀποχρισιαρίου διὰ τὸ ἀνύπο- 

πτον' δέδωχε δὲ αὐτῷ ἵππους καὶ ἱμάτια χρυσοὔφαντα " διέμεινς 

δὲ ἐν τῇ Πόλει ἔχων τιμὴν οὐκ ὀλίγην, παρὰ πάντων τιμώ- 

ψενος, ἦν γὰρ ἐν κάλλει ὡραῖος χαὶ εὐειδής ἐν μιᾷ οὖν τῶν 

ἡμερῶν εὑρέθη τεθνηχὼς ἄνευ τινὸς πόνου ἤ ἀσθενείας " ἐν ᾧ 

γὰρ μέτρῳ ἐχέρασε χαὶ αὐτὸς χερασθεὶς ἐτελεύτησς. 
» ἢ , 5 δία νν:, τε ἰς 

᾿Αλλ εἴπωμεν τὰ γεγονότα " ἐν τῇ ἀρχῇ τῆς ἡγεμονίας 

αὐτοῦ ἐν δευτέρῳ γὰρ ἔτει στρατεύει χατὰ Μολδοῦλαχίας καὶ 
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ἡχμαλώτευσς τὸ Κελλίον χαὶ ᾿Ασπρόκαστρον, καὶ λαθὼν πάν- 

τας αἰχμαλώτους ἄνδρας τὸ χαὶ γυναῖκας ἔφερεν αὐτοὺς ἐν 
“« ΄ ς 3 , ες 2 ᾽ Ι ᾿ ,ὔ Ιέ 

τῇ Πόλει" ὁ γὰρ Μπόγδανος ὁ πρῴην αὐθέντης ἐποίησε πό- 
᾿ λεμον μετὰ τοῦ σουλτὰν Μεχεμέτη, καὶ ἐνίκησεν αὐτὸν χα- 

ταλύσας πλῆθος πολὺ ἐχ τῶν Τουρχῶν " ἕνεκεν ἐχείνου ἐπὸο- 

ρεύθη κατ᾽ αὐτοῦ ὁ νέος αὐθέντης, ὅμως ἔλχοεν ὡς ἔφημεν 

Κελλὶν χαὶ ᾿Ασπρόχαστρον. 

Μετὰ δὲ παραδρομὴν ἐτῶν δέχα στρατεύει κατὰ τῶν ᾿Αλ- 

θατον δανίτων, πορευθεὶς δὲ οὐδὲν ἴσχυσεν ἐκ τοῦ τόπου τὸ ἄ 

χχὶ τραχὺ χαὶ πετρῶδες - εἰσὶ γὰο οἰχοῦντες ἐν ὄρεσιν ἀδάτοις ὸ τραχ εἰ πετρῶδες " εἰσὶ γὰρ οἰκοῦντες ἐν ὄρες τοῖς, 

ἵππος γὰρ ἀναθαίνειν οὐ δύνχται" τί γὰρ εἶχον ποιῆσαι; 

ἁρπάσαντες οὖν ἔνθεν χἀχεῖθεν παῖδας καὶ παιδίσκας, πυρπο- 

λήσαντες χαὶ γώρχς αὐτῶν ἦλθον ἐν Κωνσταντινουπόλει. 

Εἴπωμεν χαὶ τὰ γενόμενα μετὰ τῶν Βενετίκων " ποιήσαν- 

τε [Ὶ γὰρ τὴν φαρμαχοποσίαν, ἥνπερ ἔφημεν εἰς τὸν τοῦ αὐθεν- 

τὸς ἀδελφὸν τὸν Τζὲμ σουλτὰν, ἤλπιζον τοῦ εὑρεῖν ἐκ τῶν 
Ἰουρχῶν τιμὴν χαὶ δόξαν 1 χαὶ ἀγάπην ἐν ὅλῃ τῇ ζωῇ αὐὖ-φ. ὃ 

τοῦ! οὐ γὰρ ἔγνωσαν ὅτι ἡ φιλία αὐτῶν ψευδὴς καὶ δόλου 

Ὑέμουσχ, καὶ ἐχαθέζοντο ἐν ἀμελείᾳ " οἱ Τοῦρχοι δὲ φκονόμουν 
» , ΠΟΥ ΝΤΗΙ ἐὸν σϑλοι δ ᾿ ᾿ ΠΩ τ ᾽ ἣ 
ἀομιάδαν ὑξεγίστην, χαὶ ὥρμησαν κατ᾽ αὐτῶν ἄραντες μάχην, 

καὶ ἐπορεύθησαν ἐκ γῆς καὶ θαλάττης, καὶ αὐτὸς ὁ αὐθέντης " 

εἰς δὲ τὴν ἀρμάδαν ἦν χαπετάνος ὁ Μουσταφᾷ πασιᾶς ὅς γέ- 

γοόνεν ὕστερον χαὶ βιζίρης καὶ ἐτελεύτησεν. Εἶχον δὲ οἱ Τοῦρ- 

χοι ἀρμάδαν πλείστην ἐπέχεινχ χατέργων πενταχοσίων ἄνευ 

τῶν μαγούνων χαὶ χαραθίων δύο μεγάλων ὀνομαστῶν, τὸ ὑὲν 

ἕν τοῦ Κιχμάλη χαὶ τὸ ἄλλο τοῦ ΜΝπαράχ οξἔζη . εὑρέθη οὖν 

ὁ Λουρδᾷς χαπετόνος τῶν Βενετίχων χαὶ ἰδὼν τὸ χαράοι τοῦ 

Μπαρὰκ ρεΐζη θαρρῶν ὅτι ἐστὶ τοῦ Κιαμάλη, ὡς ὅτι ὁ Κια- 

ΓΑ 

᾽ ΄.-«΄» ᾽ “ ς ᾿ υνάλης ἐκεῖνος ἐλεηλάτησε πᾶσαν τὴν Ἰταλιᾶν ἁρπάζων χαὶ 

ἀφανίζων τοὺς Χριστιανοὺς, ὥρ υ μὴσξε 
Α ’ Β 7 ᾿ ! ἱἐτὰ δύο χαραδίων μεγά- 

ι 

᾿ , 
λων χαὶ ἔδαλλεν αὐτὸ εἰς τὸ μέσον, καὶ ρίξαντες ἀλύσους 

ῬΣΨῚ 

᾿υνσίονς». τ ν.-,.5.0 
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ἔδησαν αὐτὸ μετὰ τῶν δύο πολέμου δὲ γενομένου ἔπιπτον 

ἐξ ἑκατέρων - ἰδὼν δὲ ὁ Μπαρὰκ Ρείζης ὅτι οὐχ ἐστιν ἱχανὸς 
“ “ ᾽ . Μἷ “- » ΄ ; ,ὔ ἢ 

τοῦ πολεμῆσαι αὐτὰ, ἔρριψε πῦρ ἐν μέσῳ τῶν καράθων, καὶ 

ἀνάψαντα οὐκ ἠδυνήθησαν χωρισθῆναι ἀπ᾽ ἀλλήλων, ἀπετε- 
᾿ ’ δ᾿ ᾿ Α 7 ᾽ ,ὔ “᾿ ΄ ε Μ 

φρώθησαν δὲ χαὶ τὰ τρία ἐν μέσῳ τοῦ πελάγου, οἱ ἄνθρωποι 
Ἁ Α ᾽ ,ὔ ᾿ ΄“-. " ᾿ ᾽ Α ς δ .ἽἍἊ 

δὲ οἱ μὲν ἀνηλώθησαν ἐκ τοῦ πυρὸς χαὶ αὐτὸς ὁ Λουρὸᾶς χαὶ 

ὁ Μπαράχης, οἱ δὲ πεσόντες ἀπεπνίγησαν. 

Ἡ δὲ ἄλλη ἀρμάδα τῶν Τουρχῶν εἰσῆλθεν εἰς τὸν Ἔπαχ- 
4 ΄ ς Ἂ ᾽ ᾽ὔ ᾽ ͵ Ἶ Α 

64. τον, μὴ δυνηθέντες οἱ Βενέτικοι [ ἐμποδίσαι αὐτούς - ἦν γὰρ 

χαὶ ἐκ τῆς στερέας ὁ αὐθέντης μετὰ τοῦ φωσάτου - ἐπροσχύ- 

γησε δὲ ὁ Ἔπαχτος καὶ ὁ Γαλατᾶς ἐν ἔτει ζη, καὶ ὑποστρέψας 

ὁ αὐθέντης ἦλθεν ἐν ᾿Αδριανουπόλει χαὶ ἐποίησεν ἔτος ἕν ἤ 

χαὶ ἔλαττον, καὶ πάλιν ἐχστρατεύει ἐν τῇ Μεθώνῃ, ἡ γὰρ 

ἀρμάδα ἐχείμασεν ἐν τοῖς μέρεσιν ἐκείνοις. 

Παρέλαοε δὲ τὴν Μεθώνην ἐν ἔτει ζθ΄. ὁ δὲ τρόπος τῆς 

ἁλώσεως αὐτῆς ἦν οὗτος" ὄντος γὰρ τοῦ αὐθέντου χαὶ παρα- 

χαθημένου αὐτὴν μετὰ πλήθους φωσάτου ἐπὶ πλείονας ἡμέ- 

ρας οὐκ ἠδύνατο λαθεῖν αὐτὴν, ἦν γὰρ τὰ τείχη αὐτῆς ὀχυ- 

ρὰ καὶ πλῆθος ἀνθρώπων ἦν ἐν αὐτῇ, ὡς καὶ ἠδουλήθη ὁ αὐ- 

θέντης παρῃητήσασθαι αὐτὴν, ἀλλ᾽ ὅρα τὴν ἁμαρτίαν χαὶ τὴν 

τοῦ Θεοῦ ἐγκατάλειψιν! Ἐν μιᾷ οὖν τῶν ἡμερῶν ἦλθον χά- 

τεργὰ ἐκ τῆς Βενετίας φέροντα ἀνθρώπους εἰς βοήθειχν χαὶ 

τροφὰς καὶ ἄρματα, ἰδόντες δὲ οἱ ἐν τοῖς τείχεσι ἔδραμον με- 

τὰ χαρᾶς καὶ σπουδῆς χαὶ ἦλθον ἐν τῷ αἰγιαλῷ τοῦ ἀσπά- 

σασθαι. χαὶ συγχαρῆναι αὐτοῖς" ἅπαντες δὲ ἔδραμιον ἄνδρες τε 

χαὶ γυναῖκες ἐάσαντες τὰ τείχη, ἦν δὲ πρωΐ, Ἰδόντες δὲ οἱ 

Τοῦρχοι ὅτι τὰ τείχη εἰσὶν ἄνευ ἀνθρώπων, ἐκ τοῦ μέρους τοῦ 

χαμιηλοτέρου θέντες χλίμακας χαὶ ἥλους ἀνέθησαν εὐθέως ὥ- 

σπερ ἀετοὶ οἱ γενίτζαροι θέντες σχῆπτρον ἐν τοῖς τείχεσι, μὴ 

εἰδότες οἱ ἐν τῷ αἰγιαλῷ ὄντες τὸ δρᾶμα ἕως οὗ ἠλάλαξαν " 

ἀγαθάντες οὖν δρομαῖοι εὗρον Τούρχους ἀναριθμήτους ἁρπά- 
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ζοντας γυναῖχας καὶ παῖδας ἔρριψαν οὖν πῦρ οἱ ἐντόπιοι ὅ- 

πως φοδηθέντες φύγωσιν, αὐτοὶ δὲ ἀνέόχινον πλείονες μὴ δε- 

δοικότες τὸ πῦρ |. ᾿Απετεφρώθησαν οὖν καὶ οἴκοι καὶ ναοὶ, ἀλλ᾽ 

οὖν ἔλαθον αὐτὴν ἀπονητί" συνάξαντες δὲ ἅπαντας ἄνδρας ἀ-- 

πὸ δωδεχαετοῦς χαὶ ἄνω ἀπέχτειναν αὐτοὺς ἐν στόματι μα- 

χαίρας. 

Ἰδόντες δὲ οἱ Κορωναῖοι ἔστειλαν τὰς χλεῖς φοδηθέντες 

υήπως πάθωσι καὶ αὐτοὶ τὰ ὅμοια, χαὶ οὐχ ἐποίησεν αὐτοῖς 

οὐδὲν χαχόν- ὕστερον κατεθδίοασεν αὐτοὺς ἐκ τοῦ κάστρου ἐά- 

σας μόνον Τούρκους φυλάττειν αὐτὸ, γυναῖκας δὲ χαὶ παῖδας 

τοὺς ἐκ τῆς Μεθώνης ἔλαθεν ἅπαντας αἰχμαλώτους ἔν τε Δύ- 

σει καὶ ᾿Ανατολῇ. 

Οὕτως γέγονεν ἡ ἅλωσις τῆς Μεθώνης - ἐπροσεκύνησε δὲ 

χαὶ ὁ ᾿Αὐαρῆνος. ᾿Ελθὼν δὲ ὁ αὐθέντης ἐν Κωνοταντινουπό- 

λει ἡσύχασεν ἐν καιροῖς πλείστοις διὰ τὸ γενέσθαι αὐτὸν ἐν 

ἀσθενείᾳ τὸν πλείονα χρόνον, ἀρθρέτης γὰρ αὐτῷ περιεγένετο 

κυριεύσας ἅπαν τὸ σῶμα αὐτοῦ: καὶ ποιήσας εἰρήνην μετὰ 

πάντων ἔμεινεν ἡσυχάζων. 

(1) Εἴπωμεν καὶ τὰ τῆς ἐχχλησίας. Πατριαρχεύσας οὖν ὁ 

χῦρις Συμεὼν ἔτη ἕξ ἐτελεύτησεν συνόδου οὖν γεναμένης ἦλ- 

θον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς Δύσεώς τε καὶ ᾿Ανατολῆς" ἦν γὰρ ἐν 

τοῖς καιροῖς ἐχείνοις ὀρχιερεῖς χρησιμώτατοι, ἦν γὰρ ὁ ᾿Εφέ- 

σου χῦρις Δανιὴλ μέτοχος λόγου καὶ ἕτεροι οὐχ ὀλίγοι, ἐξ ὧν 

εἷς ἦν χαὶ ὁ Θεσσαλονίχης κῦρις Νήφων ἐποίησαν οὖν ψήφους 

χαὶ ἔπεσον οἱ ψῆφοι εἰς τὸν Θεσσαλονίκης καὶ ἐποίησαν αὐ- 

τὸν πατριάρχην᾽ ἦν γὰρ ἐν πᾶσι χρησιμώτατος χαὶ ἔχων πλά- 

ν ἡησνος: 

φ.ῦ 

τος γλώσσης ὡς οὐδεὶς τῶν τότε ἀρχιερέων᾽ ἐδίδα σχε γὰρ φ. ὃ 

χαθ᾽ ἑκάστην ἐπὶ ἄμθδωνος, οὐ γὰρ ἦν μέτοχος φιλοσοφίας, ἀλλ᾽ 

(1) Ἐν περιθ. Περὶ πατριάρχου. 

Ἷ 
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ἦν ἐν αὐτῷ πλάτος νοὺς χαὶ γλώττης ὡς ὑπερθαίνειν τοὺς 

τότε φιλοσόφους ἦν γὰρ τῷ γένει ἐκ Πελοποννήσου ἐκ μη- 

τρὸς Ρωμαῖος εὐγενὴς, ἐκ δὲ πατρὸς ἄρχοντος ᾿Αλδανίτου " ἐκ 

νεαρᾶς δὲ ἡλιχίας ποθήσας τὴν μοναχικὴν πολιτείχν ἀφεὶς τοὺς 

γεννήτορας ἐπορεύθη ἐν τῷ ᾿Αγίῳ Ὄρει, κἀκεῖ γέγονε μοναχὸς, 

εἶτα καὶ ἱερεύς" ἐδιέμεινε δὲ χρόνους ἱκανοὺς ἐν τῇ μονῇ τῇ 

λεγομένῃ τοῦ Παντοχράτορος" ὡς δὲ ἡ Θεσσαλονίχη ἔμεινε 

χηρευαμένη ἐκ τοῦ ἀρχιερέως αὐτῆς ἐζήτησαν αὐτὸν οἱ Θεσ- 

σχλονίκιοι τοῦ ποιῆσχι αὐτὸν ἀρχιερέχ" ἡ φήμη γὰρ αὐτοῦ 

ἦν ἐν ταῖς τῶν πάντων ἀκοαῖς" οὐ γὰρ ἠθέλησε τοῦ ἐξελθεῖν 

ἐκ τῆς μονῆς, ἀλλ᾽ οὖν οἱ ἐν τῇ μονῇ πατέρες διέκριναν ὅ- 

τι ὠφελείας λχοῦ ἕνεκεν ἀνάγκη ἐστὶν ὅπως πορευθῆὴς μετὰ 

χαὶ τῶν ἡμετέρων εὐχῶν" ἀλλ᾽ οὖν γέγονς Θεσσαλονίκης καὶ 

ἄκων, ὕστερον δὲ ἀνεδιόάσθη καὶ εἰς τὸν ὑψηλότατον θρόνον 

τῆς Κωνσταντινουπόλεως " τοιοῦτον γὰρ ἡ ἀρετή. 

᾿Αλλὰ ἀνέλθωμεν πάλιν ὅθεν ἐξήλθομεν. ᾿Αποθχνὼν γὰρ 

ὁ κῦρις Συμεὼν χκατέλειπε βίον ἄπειρον χαὶ οὐκ ἐποίησεν ἐν 

τῇ ζωῇ αὐτοῦ οἰκονομίαν τινὰ ὅπως γένηται ὁ βίος τῆς ἐκ- 

κλησίας. Ἐλθὼν γὰρ ὁ κῦρ Νήφων οὐκ ἐδέξατο τὸν τοῦ ᾿Α- 

υηρούτζη υἱὸν τὸν Σχεντέρμπεϊ, ἦν γὰρ χασνατάομπασις καὶ 

Τραπεζούντιος χαὶ γείτων τῆς Παρμμακχαρίστου, καὶ εἰδὼς ὡς 
᾽ 

οὐχ ἔχει κληρονόμον ὁ ἀποθανὼν ἐποίησε τὸν ἅπαντα βίον οὐ 

Ὁ. μόνον τὸν ἐκείνου, ἀλλὰ χαὶ τὸν τῆς ἐχκλησίας αὐθεντικὸν, ] 
Ὶ 

ἔγοντος αὐτοῦ ὅτι. ἐπροσὴ ν ὐη ἱερὰ εἰς τὴν αὐτοῦ λέγοντος ὕ ὅτι, ἐπροσήλωσεν σχεύη ἱερὰ εἰς τὴ ῦ 

πατριαρχείαν, ἅπαντα γενήσονται αὐθεντικά - ἔλαθον γὰρ Εὐαγ- 

γέλια κεχοσμημένα, ἱερὰ καλύμματα διάφορα, δεκανίκια ἐξ ἀρ- 
γύρου, καὶ τὲ χρὴ λέγειν ; ἔλαθον γὰρ εἰς ποσὸν (1) χιλιάδων 

ἑχατὸν ὀγδοήχοντα᾽ ἔθαλλον δὲ καὶ πάντας τοὺς κληρικοὺς 

(1) χ. ὑποσόν. 
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ἐν τῇ φυλαχῇ, χαὶ ἐγένετο διωγμὸς οὐχ ὀλίγος: μὴ ἔχων δὲ 

ὁ πατριάρχης ὅ, τι καὶ δράσειεν, οἰχονόμησε μάρτυρας ὅπως 

ὑμαρτυρήσωσιν ὅτι ὁ Βαπσέλειος ἐστὶν ἀνεψιὸς αὐτοῦ, τῆς μητρὸς 

γὰρ αὐτοῦ ἀδελφὸν λέγοντες εἶναι τὸν πατριάρχην " ἐμαρτύρη- 

σαν δὲ οὕτως. Ὃ ἀλιτήριος δὲ Σχεντέρμπεϊς ἠπίστατο χαλῶς 

ὅτι ψευδῶς ἐ ἡσησ ὁ γὰρ ἦν ὡς εἶ χλλ ἦν ἀνεψιὶ Ξυδῶς ἐμχοτύρησαν, οὐ γὰρ ἦν ὡς εἶπον, ἀλλ᾽ ἦν ἀνεψιὸς 

ἐκ μικρᾶς θείας υἱάς" πιάσαντες οὖν αὐτοὺς ἀπέκοψαν τὰς ρῖ- 

-« ας αὐτῶν χαὶ τῶν τριῶν, εἷς γὰρ ἦν ἐξ αὐτῶν ἱερομόναχος 
» , Ε ,ὔ ΩΣ ; ν᾿ . ᾽ , -" Ις ὀνόματι ᾿Αντώνιος, ᾿Οογισθεὶς οὖν ὁ αὐθέντης τὸν πατριάοχην 
ΩΣ ᾽ ᾿ ΕῚ ᾿] » ’ ᾿ Α ς Ν ᾿ς ς. 

ἐξέωσεν αὐυτον, ου γαᾶρ Ἡγαπῆσξεν αὐτον ὁ μιᾶρος Σχεντέρμπεῖς, 

- 

“ Ογ.-. ἐξέθαλον δὲ αὐτὸν οὐ μόνον τοῦ θρόνου, ἀλλὰ χαὶ τῆς Πόλεως. 

Ἵστατο δὲ ὁ θρόνος ἄνευ πατριάρχου καιρὸν οὐχ ὀλίγον " 

ἀλλ οὖν πάλιν εἰσήει ὁ πατριάρχης ἄνευ βουλῆς τοῦ αὐθεντὸς 

μόνον μὲ λόγον τοῦ τευτέρη ὅπως πληρώσῃ τὸ χαράτζιον, χαὶ 

πάλιν ἐξέωσαν αὐτόν. “Ὥρισεν οὖν ὁ αὐθέντης ὅπως ποιήσωσιν 

ἕτερον πατριάρχην ̓ " ἀπορήσαντες οὖν οἱ κληριχοὶ ἠτήσαντο ὅ- 

πὼς ποιήσωσι πατριάρχὴν τὸν κῦρ Διονύσιον ὄντα ἐν τῇ μο- 

νῇ τῆς Κοσινήτζου- χαὶ πορευθέντες μετὰ αὐθεντιχοῦ ὁρι- 

σμοῦ 1 χαὶ μὴ θέλοντα ἔφερον αὐτὸν, ἦν γὰρ γηραιὸς λίαν ὁ 

δὲ Κυρίτζης ὑπῇ ὡς ὧν ὶ ἐξ ἀργῆς αὐθέντης αὐτοῦ ἐ Κυρίτζης ὑπῆοχεν, ὡς ὧν καὶ ἐξ ἀρχῆς α ἧς ᾿ 
΄ .] 

αὐτὸς γὰρ ἠγόρασεν αὐτὸν ἐχ τῆς ἁλώσεως τῆς Πόλεως: :- 

σαν γὰρ ἅπαντα τὰ ἐχχλησιαστιχὰ εἰσοδήματα ἐν ταῖς χερ- 

σὶν αὐτοῦ ἔν τε εἰσόδοις καὶ ἐξόδοις. Ἦν γὰρ ὁ αὐτὸς πα- 

τριάρχης ἄχρος τὴν ἀρετὴν καὶ πεπαιδευμένος τὴν μονοχικὴν 

πολιτείαν ὡς ἄλλος οὐδείς - ἦν γὰρ ἐν αὐτῷ ἀγρυπνία χαὶ στά- 

σις πάννυχος καὶ νηστεία χαὶ ἀχτημοσύνη, οὐ γὰρ ἐχάθισεν 

ἐν ἵππῳ τοῦ πορευθῆναί που, ἀλλὰ πεζοπορῶν ἐπορεύετο. Γε- 

γόνασι δὲ χαὶ σεισμοὶ μέγιστοι ἐν τῇ πατριαρχείᾳ αὐτοῦ, χαὲ 

περιπατῶν ἐπορεύετο χαὶ ἐποίει δεήσεις ἐκ ναοῦ εἰς ναὸν τοὺς 

ἐγγὺς χαὶ τοὺς πόρρω, ἀεὶ πεζοπορῶν " ποιήσας οὖν ἐν τῇ πα- 
,ὕ ΓΑΕ , ᾿ τ χ " 7, , 

τριχρχείᾳ ἔτη δύο χαὶ μῆνας ἕξ, ἐποίησς παραιϊιτησιν. 

φοῦ 
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(4) Εἴπωμεν καὶ τὰ γεγονότα ἐν τῇ ἡγεμονίᾳ τοῦ σουλ- 
Ἁ ,ὔ , ᾿ ᾿ δὲ Π ᾿ “ 

ταν Μπαγιαζήτη. Γέγονε Ὑλ0 πρὸ χαιροῦ μάχη μετὰ τῶν 

Ὑζιντίδων, ἔστειλε δὲ ὁ αὐθέντης φουσάτα τῆς Ανατολῆς χαὶ ς Φ 
ἐγένετο πόλεμος εἰς τὰ Δττανα ἐν τῇ Καραμανίχ" ἦν γὰ 

μπεγλερμπεῖς ὁ Χαρσώγλης, γαμπρὸς ὧν τοῦ αὐθεντὸς ἐν τῇ 

θυγατρὶ αὐτοῦ, πολέμου δὲ γενομένου ἐπίχσαν αὐτὸν ζῶντα 

το 

ψι 

χαὶ ἠφάνισαν φουσάτα ἄπειρα αὐτοῦ" μετὰ δὲ χαιροῦ παρα- 

δρομὴν γενχμένης ἀγάπης ἀπέλυσαν αὐτόν. Γέγονς δὲ χαὶ 

σεισμὸς ἐν Κωνσταντινουπόλει χαὶ ἔπεσαν τὰ τείχη τῆς πό- 

Ἴνλεως ἐν ἔτει ζιζ΄, χαὶ ἔπεσαν ἰμεράτιχ [3 ναοὶ καὶ οἶκοι πολ- 10 

λοὲ ἠφανίσθησαν. 

Ἔν ἐκείνοις δὲ τοῖς καιροῖς ἀνεφάνη τις ἐχ Περσίας ὀνό- 

ματι Σὰχ Κουλῆς, δοῦλος τοῦ Ἰσὰχ Ἰσμαὴλ, μετὰ ὁρμῆς με- 

γάλης, ἔχων δὲ λαὸν οὐκ ὀλίγον ἔκ τε Καραμανίας χαὶ ἐκ τῶν 

Βαρσάχιδων χαὶ Τουλχατηρτίδων ἐλθὼν μέχρι Κονιατίου ἔχων 15 

λαὸν μέχρι καὶ χιλιάδων χ΄, ὅθεν ἐξελθὼν ὁ μπεγλερμπεγῆς 

ὀνόματι Καραγχιὸζ πασιᾶς χαὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ. ᾿Αχφύφας δὲ ὁ 

σουλτὰν Μπαγιαζίτης ἀπέστειλε τὸν ᾿Αληπασιᾷ μετὰ γενιτ- 

ζάρων χαὶ σπαχίδων χαὶ φουσάτα τῆς ᾿Ανατολῆς" αὐτὸς δὲ 

οὐχ ἐδειλίασεν, ἀλλ᾽ ἵστατο περιμένων ἄνευ τινὸς φόοου ἁρπά- 90 

ζων χαὶ ἀφανίζων τὰ ἐγγὺς χαὶ τὰ πόρρω" ἐλθὼν δὲ ὁ πα- 

᾿ σιᾶς ἐν τοῖς μέρεσιν ἐχείνοις οὐκ ἐποίησεν εὐθέως πόλεμον, ἀλλ᾽ 

ἐμήνυσε τοὺς σουμπάσιδες χαὶ μεγιστᾶνας τῶν Καραμανιτῶν 

χαὶ ἔδωχεν αὐτοῖς δωρεὰς χαὶ ἱμάτια ὅπως πιάσωσι χαὶ δώ- 

σωσιν αὐτὸν ἐν ταῖς χερσὶν, εἰπόντων ὅτι ὁ Σαχχουλῆς εἰς 95 

ἡμᾶς ἔχει θάρρος ὅπως βοηθήσωμεν αὐτῷ ἐν τῷ πολέμῳ χαὶ 

ἡμεῖς πιάσαντες αὐτὸν ζῶντα δώσωμεν ἐν ταῖς χερσὶ δέσμιον. 

Πιστεύσας οὖν αὐτοῖς δέδωχε πόλεμον μετ᾽ αὐτοῦ, οἱ δὲ Κα- 

ραμανλῆδες ἦσαν καὶ ἐκ τῶν δύο μερῶν, δεικνύοντες ὅτι βοη- 

(1) Ἔν περιθ. Περὶ βασιλέως. 
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θῶσι τοὺς Ὀτμανλίδες ἔφευγον καὶ αὐτοί" καὶ νιχᾷ ὁ Σαχ- 
χουλῆς χαὶ ἀπέκοψαν τὴν χεφαλὴν τοῦ πασιᾶ. Καὶ πάλιν στρέ- 

ψαντες οἱ Καραμανιῶται συνάπτουσι πόλεμον μετὰ Σαχκουλῆ, 

χαὶ ἐνίκησαν αὐτὸν, καὶ ἔφυγε, καὶ ἄραντες καὶ τῶν δύο με- 

ρῶν 1 τάς τε σχευὰς χαὶ ἄρματα καὶ ἵππους καὶ καμήλους, φ. 

ἐπορεύθησαν οἴχαδς. 

Ὃ δὲ σουλτὰν Μπαγιαζίτης γέγονε χλινήριος, ἐκυρίευσε 

γὰρ αὐτὸν ὁ ρευματισμὸς ἐν ὅλῳ τῷ σώματι" ἔδοξε γὰρ αὐ- 

τῷ ὅπως δῴη τὴν ἡγεμονίαν πρὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν σουλ- 

τὰν ᾿Αχουμὰτ ἔτι ζῶντος αὐτοῦ. Ὧν δὲ ὁ σουλτὰν Σελήμης 

ἡγεμονεύων ἐν τῇ Τραπεζοῦντα ἔμαθε τὴν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

βουλὴν ὅπως οἰχονομῇ δοῦναι τὴν αὐθεντίαν πρὸς τὸν αὐτοῦ 

ἀδελφόν: καὶ πρῶτον ἠτήσατο τὴν ἡγεμονίαν τοῦ Καφᾶ καὶ 

τῆς Περατείας πάσης δοῦναι τῷ υἱῷ αὐτοῦ τῷ σουλτὰν Σου- 

λεϊμάνῃ, ἔλαθε δὲ αὐτήν ἐποίησε δὲ τοῦτο τεχνηέντως ἕνα, 

ὅταν μάθῃ ἀχριθῶς ὅτι ἑτοιμάζεται ἡ σκαιωρία, (ἔσχε γὰρ κα- 

τασχόπους ἐν τὴ Πόλει χαὶ ἐν τῇ ᾿Αμασείᾳ μαθαίνοντας τὰς 

βουλὰς καὶ πράξεις), χαὶ αὐτὸς πορευθεὶς ἐν τῷ Καφᾷ ἕἴστα- 

το ἀναμένων τὶ ἂν γένηται. Ὥς δὲ ἔμαθεν ὅ, τι ἤδη γέγο- 

νεν, ἄρας φουσάτον ἐκ τῶν Σκυθῶν τοῦ Χάνη χαὶ τοὺς ἰδίους 

τῆς πόρτας αὐτοῦ χαὶ ἑτέρους παρεισάκτους ἐπορεύθη ἐχ τῆς 

στερέας μετὰ τοσούτου φωσάτου τοὺς τραχεῖς καὶ δυσόάτους 

τόπους καὶ τοὺς μεγίστους ποταμοὺς ἐκείνους ἐν ὥρᾳ χειμε- 

ρινῇ χατήντησεν ἐν τῷ Κελλῇ καὶ ᾿Ασπροχάστρῳ. Ὁ δὲ σουλ- 

τὰν ᾿Αχουμάτις μηνυθεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἦλθε μέχρι 

Πόλεως ἄντιχρυ ἐν τῷ λεγομένῳ βρίᾳ καὶ ἐλθὼν νυχτὸς κχρυ- 

φίως εὑρέθη μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ" οὐ γὰρ ἠγάπουν αὐτὸν 

οἱ γενήτζαροι ὡς ὅτι οὐχ εἶδον ἐξ αὐτοῦ βοήθειαν ὅτε ἐπο- 

λέμησαν μετὰ τοῦ Σαχχουλῆ " ἀλλ᾽ οὖν Ι οὐχ ἦν ἐκ τοῦ θεοῦ φ.. 

λαθεῖν τὴν βασιλείαν, ὅθεν ὑποστρέψας πάλιν͵ ἀπῆλθεν ἐν τῇ 

Αἰμασίᾳ κενὸς μηδὲν διαπραξάμενος. 
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Ὁ δὲ σουλτὰν Σελήμης ἦλθεν ἐν τῇ ᾿Αδριανουπόλει" μα- 
θὼν δὲ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ὡς ἀδεῶς καὶ φανερῶ; βούλεται χυ- 

ριεῦσαι, ἐξῆλθεν ἐκ τῆς Πόλεως μετὰ καὶ τῆς πόρτας αὐτοῦ 

χαὶ μεριχοῦ φουσάτου τοῦ εὑρεθέντος ὅπως ἀκούσας ἀποδρά- 

σεις φοδηθείς - αὐτὸς δὲ οὐδόλως ἐδειλίασεν, ἀλλὰ υᾶλλον ἐ- 

πορεύετο μετ᾽ ὁρμῆς τοῦ πολεμῆσαι αὐτὸν ὡς ὑπεναντίον τὸν 

πατέρα αὐτοῦ. Ὅθεν ὁ σουλτὰν Μπαγιαζήτης ἐσχήνωσεν ἐγ- 

γὺς χωρίου τοῦ λεγομένου Σιρτάκιοϊ πλησίον ποταμοῦ" ὁ δὲ 

σουλτὰν Σελήμης ἦλθε χαὶ αὐτὸς μετὰ τοῦ φωτάτου αὐτοῦ 

χαὶ ἐσχήνωσε χαὶ αὐτὸς ἀναισχύντως ἀντίχρυ, ζητῶν πόλεμον 

φανερῶς. Πρωΐας οὖν γεναμένης συνάπτει πόλεμον ὁ γηραιός" 

οὐ γὰρ ἐκάθισεν ἐν ἵππῳ ἐκ πολλοῦ, ἀλλ᾽ ἐν ἁμάξῃ σύροντες 

ἵπποι" ὡς δὲ ἔστησαν τὰ φουσάτα ἐξ ἑκατέρου μέρους, ἦν γὰρ 

ἀγᾶς τῶν γενητζάρων, νεύσας οὖν τὴν ἅμαξαν ἐπορεύθη ἐπά- 

νω τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ’ εἰ γὰρ ἠθέλησεν ὁ αὐθέντης ἀπέχτεινεν 

αὐτὸν, ἀλλὰ δόντες αὐτῷ δρόμον πάλιν οἱ γενήτζαροι ἔφυγεν 

ἐχ μέσου αὐτῶν πολέμου οὖν σφοδροῦ γενομένου ἀπέδρασεν 

ὁ σουλτὰν Σελήμης, καὶ ὥρμησαν πάντες φεύγειν, καὶ διώκον- 

τες αὐτοὺς, τοὺς μὲν ἀπέχτειναν, τοὺς δὲ ἔφερον ζῶντας, καὶ 

ἂν ἰδεῖν αὐτοὺς φεύγοντας ἐν τοῖς ὄ δεσι καὶ βουνοῖς τῆς Μαύ- 

δὲ χαὶ πε- 

ὃ ζοποροῦντες᾽" εὑρίσκοντες γὰρ αὐτοὺς οἱ ἐντόπιοι 

“οὶ οὐ» ὧν θεν εἰς λι- 

μένα ἐν τῇ Μηδείᾳ καὶ εὑρὼν πλοῖον ἀνέθη ἐν αὐτῷ καὶ ἦλ- 

τοὺς ἀπέλυον. Ὁ δὲ σουλτὰν Σελήμης φεύγων 

θεν ἐν τῇ Βάρνῃ μετὰ μερικῶν ἀνθρώπων ἰδίων αὐτοῦ. Ὁ δὲ 

πατὴρ αὐτοῦ ἦν ἐν τῷ τόπῳ οὗ ἐγεγόνει ὁ πόλεμος, καὶ τοὺς 

ζῶντας οὕσπερ ἔφερον ἐκ τῶν ἐχλεκτῶν αὐτοῦ ἀνθρώπων ἀπε- 

χεφάλισεν ἅπαντας. Ὁ δὲ σουλτὰν Σελήμης πάλιν ἐπεραιώ- 

θη ἐν τῷ Καφᾷ, ἠφάνισται γὰρ πᾶσα ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, ἀπώλε- 

σὲ γὰρ ἅπαντας τὰς σχηνὰς καὶ ἵππους καὶ ἅρματα καὶ ἀν- 

θρώπους τοὺς ἐκλεχτοτέρους. Ὁ δὲ σουλτὰν Μπαγιαζήτης ἦλ- 
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θεν ἐν Κωνσταντινουπόλει - ἀλλ᾽ ὅρα τὰ τοῦ θεοῦ - τὶς γάρ 

φησιν ἔγνω νοῦν Κυρίου, ἢ τὶς σύμόουλος αὐτοῦ ἐγένετο; ἅ- 

μα γὰρ τοῦ ἐλθεῖν τὸν αὐθέντην ἐν τῇ Πόλει ἐποίησαν βου- 

λὴν οἱ γενήτζαροι ὅπως αἱρήσονται τὸν σουλτὰν Σελήμην ἀρ- 

χηγὸν τοῦ στρατεύειν χαὶ περιπατεῖν ἐν πολέμοις λέγοντες, ὅ- 

τι ὁ αὐθέντης ἐστὶ γέρων καὶ ἀσθενὴς καὶ οὐ δύναται στρα- 

τεύειν μεθ᾽ ἡμῶν" καθιζέσθω οὖν ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ καὶ ἡ- 

υεῖς μετὰ τοῦ σουλτὰν Σελήμη πορευσώμεθα κατὰ τῶν ὑπε- 

ναντίων, οὐ γὰρ θέλομεν καθέζεσθαι ἄνευ πολέμων χαὶ χερ- 

δῶν" ἀνήφερον δὲ τὸν αὐθέντην ὅτι οὕτως αἰτῶσι παρὰ σοῦ 

οἱ δοῦλοί σου. ᾿Αχούσας δὲ ταῦτα οὐχ ἀπεδέχθη τὴν αἴτησιν 

αὐτῶν, ἀλλὰ βαρέως ἤχουσεν᾽ ἰδόντες δὲ οἱ γενήτζαροι ὅτι 

οὐκ ἀχούει αὐτοῖς, στασιάσαντες χαὶ εἰς ὃν γεγονότες τοῦ ἀ- 

ποχτεῖναι τοὺς βεζηρίδες χαὶ χουρσεύσωσι χαὶ τὴν Πόλιν" μὴ 

ἔχων δὲ ὁ αὐθέντης ὅ, τι χαὶ δράσειεν καὶ ἄκων ἔστερξεν ὅ- 
ὔ » “ ᾿ 5 Η 3 

πῶς φέρωσιν αὐτόν" τοσοῦτον γὰρ ἠγάπησεν ὁ λαὸς ἅπας αὖ- 

τὸν, ὡς χαὶ παῖδες χαὶ παιδίσχαι καὶ βοέφη [ ἐλάλουν τὸ ὄ- φ' θ 

νομα αὐτοῦ. Δραμόντες γὰρ μετὰ σπουδῆς τοῦ ἐνεγκεῖν αὐτὸν 
Ε ᾿ ς εἰς «λ - ᾽ Χ ε ᾿Ὶ ,ὔ 

ἔδραμε χαὶ ὃ ἕτερος υἱὸς τοῦ αὐθεντὸς ὁ σουλτὰν Κουρχού- 

τας αἰφνιδίως ἐκ Μαγνησίας χαὶ εὑρέθη ἐν τῇ Πόλει ἐν τοῖς 
Ἄιυ 5 “ κ ᾽ ’ὔ, ᾽ 4 9 " ’ 

τῶν γενητζάρων ὀντάσι, χαὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν " λέ- 

γει γὰρ πρὸς αὐτοὺς ὑετὰ δακρύων ὅτι, ἐγὼ ἠξεύρετε πῶς ἔ- 

“ 

χω δίχαιον ἐχ τῶν ἄλλων μου ἀδελφῶν ὅπως ἐχαθέσθην εἰς τὸν 

θρόνον τοῦ πάππου μου ὅταν ἀπέθανεν, ἕως οὗ ἦλθεν ὁ πα- 

τήρ᾽ καὶ εἶχον θάρρος εἰς ὑμᾶς τοῦ εὑρεῖν βοήθειαν ἐξ ὑμῶν" 

οὐ γὰρ ἐξέρχομαν ἔτι ἐκ τῆς Πόλεως, βέλτιόν μον ἐστιν ἀπο- 

θανεῖν ἐνταῦθα ἢ ἐν τῇ Μαγνησίᾳ. Ταῦτα δὲ χαὶ πλείονα 

λέξας πρὸς αὐτοὺς μετὰ δαχρύων, οὐκ ἔσχεν αὐτοὺς πειθομέ- 

νους ὡς ὅτι ἐχ τῶν γιαμπάσιδων χαὶ τῶν τζαχαγιόδων ἐπο- 

ρεύθησαν τοῦ ἐνεγχεῖν τὸν σουλτὰν Σελήμιην" εἶπον οὖν πρὸς 
Ν ΄ ᾽ » » » - » ᾽ μ ὁ » 

αὐτόν: καλὸν ἦν, εἰ οὐχ ἠτήσαμιεν ἐχεῖνον, ἀλλ οὖν οὐ δυ- 
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. “ ᾿ [ν “-᾿ νάμεθα ποιεῖν ἀλλοτρόπως, ὅτι καὶ οἱ καλλιστεύοντες ἡμῶν 

3 , Ὁ “ο ᾽ -- ᾿ ΝΡ ᾿" 

ἐπορεύθησαν τοῦ συγχαριᾶσχι αὐτῷ " εἰ γὰρ ἐλθεῖν εἶχες πρὸ 

τοῦ ἡμᾶς αὐτὸν αἰτήδασθαι, εἴχομεν ποιῆσαι τὸ σὸν θέλημα, 

τανῦν δὲ οὐχ ἔστιν δυνατὸν βοηθῆσαί σοι. ᾿Αχούσας δὲ τὴν 

᾿πῶν γενητζάρων ἀπολογίαν, οὐχ εἶχεν ὅ, τι καὶ δράσειεν, ὅ- 

ἕως πορευθεὶς προσεκύνησε τὸν πατέρχ αὐτοῦ κλαίων χαὶ ὀ- 

δυρόμενος " ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐξ αὐτοῦ εὑρέ τινα θεραπείαν. ᾿Απορή- 

σας οὖν ἐκ πάντων πάλιν ἐπορεύθη ἐν τῇ Μαγνησίᾳ βουλό- 

ὑενος ἀντιμαχήσασθαι ἑτοιμάζων χαὶ εὐτρεπιζόμενος τάχα εἰς 

πὸ δοχοῦν" οὐ γὰρ ἣν ἐκ θεοῦ τοῦ ἡγεμονεῦσαι, πᾶν γὰρ δώ- 

βημα τέλειον ἄνωθέν ἐστιν. Φέροντες γὰρ τὸν σουλτὰν Σε- 

λήμην οἱ ἀποσταλέντες, χαὶ ὅταν ἐπλησίασαν ἐγγὺς, ἐποοεύ- 
- 

θη πᾶς ὁ λαὸς καὶ ὑπήντουν αὐτὸν, χαὶ οἱ μεγιστᾶνες ἅπαν- 

». ὅθιτες οἱ τῆς πόρτας [᾿ ἔρριψε δὲ τὰς σχηνὰς καὶ τὸν λαὸν αὐ- 

τοῦ ἅπαντα ἐντὸς τῆς Πόλεως εἰς τὸ Γενήμπαχτζα - ποιήσας δὲ 

ἡμέρας τινὰς ἅπαντες ἤρχοντο χαθ᾽ ἑκάστην προσχυνοῦντες αὐ- 

τὸν, ἀφέντες τὸν γηραιὸν αὐθέντην μόνον. Ἔν μιᾷ οὖν ἡμέ- 

ρᾷ ὁπλισθέντες οἱ γενήτζαροι τὸν ἀριθμὸν χιλιάδες δέχα ἐ- 

πορεύθησαν ἐν τῷ σαραγίῳ ἀπαιτοῦντες τοὺς πασιάδες ἵνα εἴς 

πῶσι τὸν γηραιὸν αὐθέντην ὅπως δῴη τὴν αὐθεντίαν πρὸ: τὸν 

υἱὸν αὐτοῦ" ἦσαν δὲ μπασιάδες ὁ ΜΠουσταφᾶ πασιᾶς καὶ ὁ Χαρ- 

σέογλης, ἠνάγχασαν δὲ αὐτοὺς τοσοῦτον, ὡς ἐὰν οὐ ποιήσω- 

σι τὸ ἑαυτῶν θέλημα, ἀποκτενῶσιν αὐτοὺς χαὶ τὴν Πόλιν ἔ- 

ρημον θήσωσι" ἀκούσαντες δὲ οἱ βεζήριδες ἐχ, τοῦ φόδου αὐ- 

τῶν οὐχ εἶχον τὶ δρᾶσαι φοδούμενοι χαὶ αὐτοὺς χαὶ εὐλαδού- 

μενοι χαὶ τὸν γηραιὸν, πῶς γὰρ ἔμελλον εἰπεῖν αὐτῷ ἵνα πα- 
- 
Ἧν 

ρῃτήσηται τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ζῶν; Εἰσίεσαν οὖν χαὶ ἄχον- 
Α 

τες ἀνήφερον τὸν γηραιὸν αὐθέντην ἅπαντα τὰ γενόμενα, καὶ 
δὶ δι ε Α δι ς “ 

ὅπως ἵστανται οἱ γενήτζαροι μετὰ ὅπλων ἡμᾶς περιμένοντες, 
ι 

καὶ ἐὰν οὐ ποιήσῃς τὸ θέλημα αὐτῶν μέλλουσι χαὶ σὲ χαὶ ἡ- 
ι α΄. 

μᾶς ἀποκτεῖναι καὶ ποιῆσαι ὡς θέλουσι. ᾿Αχούσας δὲ ὁ αὐθέν- 
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τῆς βαρέως ἀπεδέχθη, καὶ δαχρύσας κατηράσατο τὸν υἱὸν αὖ- 

τοῦ, οἱ δὲ γενήτζαροι ἐδόων ἔξω ἑστῶτες καὶ περιμένοντες 

ὥσπερ ἄγριοι θῆρες " ἠρώτησε δὲ ὁ αὐθέντης ὅτι ἄνευ τῶν γε- 

νητζάρων οἱ ἕτεροι τὶ λέγουσι περὶ τούτου; Εἶπον δὲ οἱ βε- 

ζάριδες, ὅτι ἐξέχλιναν ἅπαντες μιχροί τε χαὶ μεγάλοι " μὴ ἔ- 

χων δὲ τὶ ποιῆσαι καὶ ἄχων δέδωχε πρὸς αὐτὸν τὴν βασιλείαν 
ἐν ἔτει ζχ' μηνὶ ἀπριλλίῳ χδ΄], φ. 69 

Ἅμα δὲ πρωΐ ἄραντες αὐτὸν οἱ ἐν τέλει τῆς πόρτας βε- 

ζήριδες καὶ ἀγάδες καὶ πλῆθος λαοῦ ἐπορεύθη πρὸς τὸν πα- 

τέρα αὐτοῦ καὶ προσεκύνησε χαὶ ἠσπάσατο τὴν χεῖρα αὐτοῦ, 

χαὶ δέδωχε καὶ ἄκων πρὸς αὐτὸν τὴν ἡγεμονίαν αὐτοῦ. Αὐ- 

τὸς δὲ ἐξελθὼν ἐκ τῆς Πόλεως ἐπορεύθη ἐν τῷ Διμοτείχῳ, 

χαὶ ἅμα ἐν τῷ πορευθῆναι ἐν τρισὶν ἑόδομάσιν ἐτελεύτησεν, 

χαὶ ἔφερον τὸ νεχρὸν αὐτοῦ ἐν τῇ Πόλει χαὶ ἔθχψαν αὐτὸ ἐν 

τῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ χτισθέντι ἡμαρατίῳ " ἐφημίσθη γὰρ ἐν τοῖς πλείο- 

σιν ὡς ὁ Γιονοὺζ μπασιᾶς ἐφχρμάκευσεν αὐτὸν, ἀλλ᾽ οὐκ ἦν 

ὡς δοξάζουσιν, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς χολῆς καὶ τῆς περιφρονήσεως ἐτε- 

λεύτησεν. Ἦν γὰρ ἐν τοῖς καιροῖς αὐτοῦ διάγων ἐν εἰρήνῃ, χερ- 

δῶντες ἅπαντες χαὶ σπαταλῶντες" ἦν γὰρ ταπεινόφρων χαὲ 

εἰρηνικὸς καὶ δικαιότατος καὶ ἐκ τῆς πολλῆς αὐτοῦ ταπεινώ- 

σξως ἐποίησαν οἱ γενήτζαροι πολλὰς ἀταξίας, ἐπάτησαν γὰρ 

καὶ οἰκίας οὐ μόνον ᾿Εὐραίων ἀλλὰ καὶ βεζήριδων καὶ ἥρπα- 

σαν τοὺς βίους αὐτῶν. 

(1) Εἴπωμεν χαὶ τὰ τῆς ἐχκλησίας " ἐποίησε γὰρ παραίτη- 

σιν ὁ κῦρ Διονύσιος, ὡς προείπομεν, γέγονε δὲ πατριάρχης ὃ 

Σερρῶν, ᾧ ὄνομα Μανασσῆς μετονομάσαντες αὐτὸν Μάξιμον, ἦν 

γὰρ ᾿Αγιορίτης γέγονε δὲ φήμη κατ᾽ αὐτοῦ καὶ ὕδριζον αὐ- 

τὸν διχαίως ἢ ἀδίκω;, αὐτὸς γὰρ οἷὸς τοῦ δοῦναι λόγον ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ τῆς χρίσεως " ἐποίησε δὲ ἐν τῇ πατριαρχείᾳ ἔτη ἕξ, 

(1) Ἔν περιθ. Περὶ πατριάρχου. 

Ἀ 

ὌΡΡ.Ψψῳυ 
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καὶ γεγονότων σχανδάλων μετά τινος μοναχοῦ ὀνόματι Γαῦρι- 

ἣλ, ἐξέωσαν αὐτὸν, καὶ πάλιν ἔφερον τὸν χῦρ Νήφωνα καὶ 

10. ἐποίησεν ἔτος ἕν" καὶ πάλιν ( ἐξέωσαν αὐτὸν, γεγονότων σκαν- 

᾿δάλων οὐκ ὀλίγων ἔκ τε τοῦ Μανασσῆ τοῦ πρὸ αὐτοῦ πατριάρ- 

χουν χαὶ ἑτέρων μητροπολιτῶν τῶν μὴ θελόντων αὐτὸν, καὶ 

γέγονς πατριάρχης ὁ Δράμας ᾿Ιωαχεὶμ, ἦν γὰρ τοῦ χυροῦ Διο- 

γυσίου καλόγερος, νέος ἄνθρωπος ὧν, ἀγαθὸς τῇ γνώμῃ χαὶ 
ἢ , ᾽ Ἁ 4 ἢ ΠΤ » 3.3 -“ ΓΡΕ.. χρησιμώτατος λίαν, εἰ γὰρ καὶ ἰδιώτης ἦν, ἀλλ᾽ ἠγαπᾶτο ὑπὸ 

πάντων. ᾿Επορεύθη δὲ ἐν τῇ Ἰόερίχ χαὶ ἐλθὼν μετὰ βίου ἀ- 

πείρου οὐχ εἴασαν αὐτὸν εἰρηνεύειν, ἀλλά τις μητροπολίτης Ση- 

λυδρίας, καθαιρεθεὶς διὰ τὸ εἶνχι αὐτὸν φαυλόδιον χαὲ αἰσχρὸν, 

πορευθεὶς ἐποίησε προσθήκη ἐν τῷ χαρατζίῳ φλουρία (1) χί- ΐ ϑ δ χαρασι μῷ ςΦΆΟῸρ χ 
λια. Μὴ θέλων δὲ ὁ Ἰωασχεὶμ στέρξαι αὐτὰ, ἔστερξαν αὐτὰ ὅ 

τε λαὸς χαὶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ ἐξέωσαν τὸν Σηλυθρίας χαὶ πά- 

λιν εἰσῆλθεν ὁ Ἰωακείμ. Ὀλίγου δὲ χαιροῦ παρελθόντος γέ- 
» “Ὁ Ἂ ς Α 4 ͵ » “ " 

γονε ἔτι τοιοῦτον" ὁ γὰρ σουλτὰν Μπαγιαζήτης ἔτι ζῶν ἐ- 

πορεύξτο ἐν τοῖς μέρεσι τοῦ Χρυσοχεράμου καὶ θεωρεῖ ἕν ὁ- 

σπήτιον μετὰ κεράμου, ἠρώτησε δὲ τί ἐστι τοῦτο; εἶπον οὖν 

αὐτῷ ὅτι ἐχκλησία ἐστὶ τῶν χριστιανῶν, ἠρώτησε δὲ τοὺς ἐν- 
,ὕ " 7 «“ » ,ὔ ὔ ,ὔ "ἣ»"ΦὟ , 

τοπίους ἀνθρώπους, ὅτι ἐχχλησίχν ταύτην τίς ἔδωσε θέλημα 

ἵνα χτίσητε αὐτὴν; αὐτοὶ δὲ ἐν ἁπλότητι εἶπον, ὡς μετὰ βου- 

λῆς τοῦ πατριάρχου" καὶ ὥρισεν ὅπως ποιήσωσιν ἕτερον ἐ- 

στειλεν οὖν κληρικοὺς πρὸς τὸν χῦρ Νήφωνα ὄντα ἐν τῇ Βλα- 
,ὕ ᾿ » ἐθέ ἐς ᾽ θεῖ ΟΣ ΔΝ κε ὃ ΗΕ ΨΖΣ 

χίᾳ, καὶ οὐκ ἠθέλησεν ἐλθεῖν ἐγένετο οὖν συνοῦος καὶ ἐποίη- 

σαν πατριάρχην τὸν χῦριν Παχώμιον μητροπολίτην ὄντα Ζη- 

. ἢ θ᾽ χνῶν " ἐποίησε δὲ χρόνον ἕνα, καὶ πάλιν | τινὲς λαϊκοὶ φίλοι τοῦ 

Τ᾿ ωαχεὶμ ἐποίησαν ὅπως ἐξ οἰκείων ὑπαρχόντων δώσωσι τὸν 

- αὐθέντην φλωρία πεντακόσια χαὶ δῴη αὐτοῖς πάλιν τὸν ᾿Ιωα- 

χεὶν. πατριάρχην᾽ ἐγένετο δὲ μετὰ σκεωρίας χρυφίως τοῦ Ἰωα- 

(1) χ- φουρία. 
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χεὶμ, χαὶ ἐξέωσαν πάλιν τὸν Παχώμιον: ἔλαδε δὲ πάλιν τὸν 

θρόνον ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ὡς ἐν ὀλίγῳ ἐπορεύθη ἐν τῇ Μολδο- 
βλαχίᾳ πρὸς τὸν Μπόγδανον, αὐτὸς δὲ οὐχ ἠθέλησς κἂν ἰδεῖν 

αὐτόν - ἐλθὼν δὲ ἐν τῇ Βλαχίᾳ εἰς τὸ Δρογόδιστον ἐκ τῆς χο- 
λῆς καὶ περιφρονήσεως κἀχεῖ ἐτελεύτησε, καὶ ἀνεδιδάσθη εἰς 

τὸν θρόνον ὁ Παχώμιος πάλιν" ἔχει γὰρ θεὸς ἔχδικον ὄμμα ! 

(1) Βασιλεύσας γὰρ ὃ σουλτὰν Σελήμης ἐπορεύθη καὶ ἐχάθι- 

σεν ἐν τῇ Προύσῃ " ἤφερον οὖν τοὺς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ παῖδας 

ἐκ τῆς Καραμανίας χαὶ ἀπέχτεινεν ἅπαντας, καὶ πορευθεὶς ἐν 

τῇ Μαγνησίᾳ κατὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τοῦ Κουρχοὺτ ἸἘζελεπῆ, 
ὡς οὐχ ἠδυνήθη ἀντιστῆναι αὐτῷ, φυγὰς ᾧχετο ἐν τόποις δυσ- 

δάτοις, ἀλλ᾽ οὖν ἀπεπίασεν αὐτὸν χαὶ ἀπέπνιξε καὶ ἔφερον τὸ 

νεχρὸν αὐτοῦ ἐν τῇ Προύσῃ . ᾿λπέμεινε δὲ ὁ σουλτὰν ᾿Αχουμά- 

τῆς ὁ ἕτερος ἀδελφὸς αὐτοῦ ὥν ἐν τῇ ᾿Αμασία - ἐχείμασε δὲ 

ἐν τῇ Προύσῃ " εἶτα πορευθεὶς ἐκστρατεύει χατὰ τοῦ ἀδελφοῦ 

αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ ὁ σουλτὰν ᾿Αχμάτης συνάξας φουσάτον μερι- 

χὸν ἐκ τῶν Καραμανιωτῶν χαὶ τῆς πόρτας αὐτοῦ ἐξῆλθεν 

ἀντιμαχήσασθαι, ἐλπίσας ὃ ταλαίπωρος ὅτι εἰσὶ πιστοὶ οἱ Κα- 

ραμανλίδες - συστάντος οὖν τοῦ πολέμου, ἀφέντες αὐτὸν ἔς- 

φυγον [ χαὶ προσεχύνησαν τὸν σουλτὰν Σελήμην " καταλειφθεὶςο͵ 1. 
» γὰρ μετὰ τῆς πόρτας αὐτοῦ μόνος παρεδόθη καὶ ἄκων, καὶ ἔφε- 

ν ρον αὐτὸν ζῶντα πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἀξιῶν ὅπως συντύχῃ 
Α 5 , ᾽ ᾽ Ἁ 

μετ᾽ αὐτοῦ " οὐ γὰρ ἠθέλησεν ὅλως τοῦ ἰδεῖν αὐτὸν, ἀλλὰ 

νεύσας μόνον ἄραντες ἀπέπνιξαν χαὶ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ " 

τοιουτοτρόπως ἐξωλόθρευσε πᾶσαν τὴν γενεὰν αὐτοῦ, χαίρων καὶ 

ἀγαλλόμενος ἐν αἱμάτων χύσεσι καὶ φόνοις " ὑπῆρχε γὰρ φούε- 
ρώτατος χαὶ δικαιότατος ὥσπερ χαὶ ὁ πάππος αὐτοῦ ἀλλ᾽ 

οὖν ἐδάρυνεν ἅπαν τὸ ὑπήχοον διὰ χρημάτων δόσεις χαθ᾽ ἕκα- 

στον χρόνον, πολλάκις καὶ δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ" ἐν γὰρ τοῖς καιροῖς 

(1) Ἔν περιθ. Περὶ βασιλέως. 
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τοῦ πατρὸς αὐτοῦ οὐκ ἠπίσταντο τὰς τοιαύτας δόσεις τὰ λε- 

γόμενα σαγλήνια. ᾿Απέχτεινε δὲ χαὶ τὸν Μουσταφᾷ πασιᾶ ἔχων 

αὐτὸν ἐν χακίᾳ διὰ τὸν σουλτὰν ᾿Αχμάτην ὅπως ἐδουλεύσατο 

ἵνα δῴη ὁ πατὴρ αὐτοῦ πρὸς ἐκεῖνον τὴν αὐθεντείαν, ὁμοίως 

χαὶ τὸν Δουχαχίνογλη χαὶ τὸν Γιονούζμπασιᾷ, χαὶ ἑτέρους 

ἀναριθμήτους ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός’ χατῆδας χαὶ χριτὰς δὲ 

τοσοῦτον ἐξέωσε χαὶ ἐτιμωρήσατο χαὶ ἀπέκτεινε πλείστους. 

Εἰς δὲ τὸ ἡμέτερον γένος ἦν ἀγαθὸς, ἠνέῳξε δὲ καὶ ναοὺς 
ς 

οὕς ἀπέκλεισεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 

Ὡς ἐν ὀλίγῳ δὲ στρατεύει ἐν Περσίᾳ εἰς τὸν Σὰχ Ἰσμαήλ" 
τ . ς . ᾿ ᾿Ὶ - ΒᾺ «λ “ Α “.. τ ες 

οὗτος γὰρ ὁ Σαχ ᾿Ισμαὴλ ὑπῆρχεν υἱὸς τοῦ Σὰχ Χαϊντάρ, ὁ 

δὲ Σὰχ Χαϊντὰρ ἦν υἱὸς τοῦ Σὰχ ἘΤζουνετῆ, ὑπῆρχον δὲ ἐχ 

γένους καταγόμενοι τοῦ ᾿Αλῇ " ὁ γὰρ ᾿Αλῆς ἐχεῖνος ἦν γαμπρὸς 

;Ἴ "τοῦ Μεχεμέτη τοῦ προφήτου αὐτοῦ ἰ' ὑπῆρχον δὲ καὶ σεῖΐτι- 
ὃ “ ᾿ ᾿ ’ . ,ὕ ᾿ ΝΜ 
ἐς ἔχοντες τεχὲν χαὶ χώρας ὅτι πλείστας καὶ λαὸν ἄπειρον " 

ὁ πάππους δὲ αὐτῶν ὁ Σὰχ Τζουνεΐτης, ἱσταμένης τῆς Τρα- 

πεζοῦντας γέγονε θανατικὸν χαὶ ἔφυγον ὅ τε βασιλεὺς καὶ 

πάντες οἱ ἄρχοντες εἰς τόπον παράλιον, εἰσπηδήσας γὰρ ὁ Σὰχ 
γ , ᾽ Ψ, 3 “ «- ᾽ “- » ᾽ὔ “ 

Τζουναΐτης αἰφνιδίως ὑετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἐποίησε θνῆσιν 
Ὶ 5 ͵ὔ [4 .Ψ [2 ι τ ’ 

πολλὴν, ἀποχτείνας ἅπαντας τοὺς καλλιστεύοντας Χαὶ ἀνδρείους 

οὕς εὑρέθησαν ἐν ὅπλοις - ἦσαν γὰρ ἐν ἀμεριμνίᾳ καθεύδοντες, 

καὶ ἁρπάσας βίον καὶ ἄρματα χαὶ ἵππους ἀπέδρασε " μαθὼν 

δὲ ὁ σουλτὰν Μεχεμέτης ὅτι εἷς ντερθίσης ἐποίησε τοιχύτην 

νίκην ἐπορεύθη καὶ ἔλαθε τὴν Τραπεζοῦντα. ᾿Ετελεύτησε δὲ 

ὁ Σὰχ Τζουνεΐτης χαταλείψας τὴν ἡγεμονίαν πρὸς τὸν υἱὸν 
᾽ τὰ ᾿Ν Α ἐπ δ ἊΣ ᾿ γω ,ὕ ’ » ἔτ» 

αὐτοῦ τὸν Σαχ Χαΐτάρ᾽ οὗτος γὰρ ζητήσας ἵνα δῴη αὐτῷ 

δρόμον ὁ Ῥουστάμπεϊς ὁ τοῦ Οὐζοὺν Χασάνη υἱὸς (οὗτος γὰρ 

ἦν ἡγεμονεύων ἐν τῇ Περσίᾳ, ἔσχε γὲρ αὐτὸν ἐκ τῆς τοῦ 

βασιλέως χυροῦ Δαυΐδ θυγατρὸς τῆς δέσποινα Χατοῦς) ὅπως 

πορευθεὶς αἰχμαλωτίσῃ τὰ μέρη τῆς Τραπεζοῦντας . ὡς δὲ οὐκ 

ἔδωχεν αὐτῷ δρόμον συνῆψε πόλεμον μετ᾽ αὐτοῦ χαὶ νικήσας 

1Ι0 
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ἀπέκοψε τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ τοῦ Σὰχ Χαΐτάρ - ἔδχε δὲ υἱὸν 

ὁ Σὰγ Χαϊτὰρ ἐκ τῆς θυγατρὸς τοῦ Οὐζοὺν Χχσάνη, τὸν Σὰχ 

᾿σμαήλ" νεὸς γὰρ ἦν τὴν ἡλικίαν ἀλλ᾽ ἐπιτήδειος ἐν πᾶσιν 

ἦν " κυριεύσας τοὺς τόπους καὶ χώρας ἅς εἶχον καὶ οἱ πατέρες 

αὐτοῦ " ὁ γὰρ Οὐζοῦν Χασάνης ἔσχε χαὶ ἕτερον υἱὸν ὀνόματι 

Ο᾽ γουρλοῦ Μεχμέτην!] (1) ἐκ τῆς προτέρας γυναικὸς αὐτοῦ, καὶφ- Π 

εἰδὼς ὅπως φθονεῖται ὑπὸ τῆς μητρυιᾶς αὐτοῦ, ἐχούσης ἑτέρους 

υἱούς, ἀπέδρασε φυγὼν καὶ ἐλθὼν πρὸς τὸν σουλτὰν Μεχεμέτι 

δέδωχεν αὐτῷ σχῆπτρον πλησίον τῶν ὁρίων τοῦ πατρὸς αὐτοῦ " 

ὁ γὰρ πατὴρ αὐτοῦ γέγονε κλινήρης ἵνα, ὅταν τελευτήσῃ, μετὰ 

βίας τοῦ σουλτὰν Μεχεμέτη λάθῃ τὴν ἡγεμονίαν τοῦ πατρὸς 

αὐτοῦ. Γνοῦσα δὲ ἡ γυνὴ τοῦ Οὐζοὺν Χασὰν, ἤγουν ἡ μητρυινὰ 

αὐτοῦ ἡ δέσποινα Χατοὺν ἔχουσα ὡς προείπομεν υἱοῦς τρεῖς, 

φοθουμένη ὅπως μὴ λάθῃ ὁ προγονὸς αὐτῆς τὴν ἡγεμονίαν 

χαὶ ἀποχτείνῃ τοὺς υἱοὺς αὐτῆς, ἐποίησε σχαιωρίαν οἵχ εἰχὸς 

θαυμάσαι : στείλας γὰρ ταχυδρόμους τάχα ἐκ στόματος τοῦ 

πατρὸς αὐτοῦ μετὰ γραφῶν τοῦ ἐλθεῖν διὰ συντόμως, ἡ γὰρ 

ψυχή μου σὲ περιμένει τοῦ ἰδεῖν σε ἐστῶτα ἐν τῷ λάρυγγί 

μου τοῦ ἐξελθεῖν - ἀπατηθεὶς οὖν ὁ ταλαίπωρος ἐξῆλθε μετὰ 

ἱερικοῦ λαοῦ, αὐτὴ δὲ ἡ Δαλιδὰ ἔστειλε φουσάτα παραγγείλας 

τὸν μπεγλερμπεγῆ ὡς ἀπὸ στόματος τοῦ αὐθεντὸς ὅπως ἀπαν- 

τήσας τὸν ᾿Ογουρλοῦ Μεχεμέτην ἐρχόμενον ἐχχόψη τὴν αὐ- 

τοῦ χεφαλήν " ὅ χαὶ ἐποίησεν. Ἠδύνατο γὰρ φυγεῖν, ἀλλ᾽ 

ἤλπισεν ὅτι ἔρχονται εἰς αὐτοῦ ὑπαντήν. Αρας δὲ αὐτὴν ὁ 

ὑπεγλερμπεγῆς ἤνεγχε πρὸς τὸν Οὐζοῦν Χασὰν, λέγει δὲ αὐτῷ, 

τὶ ἐστὶν αὕτη; ἀπεχρίθη ὅτι, ἡ χεφαλὴ τοῦ υἱοῦ σον ἐστίν" 

χλαύσας οὖν πικρῶς λέγει πρὸς αὐτὸν μετὰ ἀπειλῆς, Καὶ τίς 

σε ἁπέστειλε τοῦ ποιῆσαι τοῦτο, τοῦ ἀποχτεῖναι τὸν υἱόν μου; 

λέγει αὐτὸς ὅτι, ἡ δέσποινα μὲ ἀπεστειλεν, εἰποῦσα ὅτι μετὰ 
»" 

(1) Παρενετέθησαν τέσσαρα φύλλα ἄσχετα τῷ εἱρμῷ τῆς διηγήσεως. 

3, 

᾿ 
Ὶ 

χ αὐ δονει ἡ 

ων εν δ δέω, φονμαοα, ν ο  ες, ἰνῶν οὐναδαοι, οὐ δι τών  ῶδο.. ον. σἥ .ν.......- .. 

ὑπο πὰς ν» ας 

τς ΘΝ ΡΨ ΡΨ 

“πὴ ἀπὸ, Ὁ. 
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Ἵ2' τῆς σῆς βουλῆς ἐστι" ζητήσας ἱ γὰρ τὴν δέσποιναν, αὕτη 

ἐχρύθη εἰς ἕν τῶν ταμείων χαὶ οὐκ ἠθέλησεν ἐξελθεῖν " οὐ γὰρ 

εἶχεν ἰσχὺν τοῦ ἐγερθῆναι ἐκ τοῦ χραδδάτου - πολλὰ δὲ φρυάξας 
, ἢ ἽΝ ; ΝᾺ , ε χαὶ χλαύσας χαὶ ἐπαπειλησάμενος οὐδὲν ἴσχυσεν, τέλος, ὡς 

φασιν, ἀπέπνιξαν αὐτὸν μετὰ τῶν θεραπαινίδων αὐτῆς, οὐ γὰρ ὥ 

ἦν ἰσχὺς ἐν αὐτῷ. 
"" 

᾿Εποίησε δὲ τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον ἀυθέντην τὸν Ῥου- 

στάμπεϊ, ὀλίγον δὲ βιώσας ἐτελεύτησε καὶ ἔλαθε τὴν ἡγεμονίαν 

ὁ ἕτερος υἱὸς αὐτῆς, εἶτα ὁ ἄλλος ὀνόματι σουλτὰν ᾿Ισούφης᾽ 

ἀπέθανε δὲ χαὶ αὐτή ταῦτα ἐποίησε τὸ πονηρότατον γύναιον. 10 

Εἰχπεσοῦσα γὰρ ἡ ἡγεμονία ἐκ τοῦ γένους ἐκείνου, οὐκ εἶχον 

ὅ,τι καὶ δράσειεν - ὑπῆρχε γὰρ υἱὸς τοῦ ἀποκτανθέντος Ὀγουρ- 

λοῦ Μεχεμέτη ὀνόματι Ἐμηρζὲς εὑρεθεὶς ἐν τῇ Πόλει- μετὰ 

γὰρ τὸ ἀποχτανθῆναι τὸν πατέρα αὐτοῦ φυγὼν ἦλθεν εἰς τὸν 

σουλτὰν Μπαγιαζίτην, δέδωχε δὲ αὐτῷ καὶ τὴν θυγατέρα αὐ- 1 

τοῦ εἰς γυναῖχα, ἔσχες γὰρ τιμὴν καὶ δόξαν οὐ τὴν τυχοῦσαν. 

Ἑἤστειλαν οὖν πρέσδεις οἱ Πέρσαι πρὸς τὸν αὐθέντην ὅπως 

δῴη αὐτὸν αὐτοῖς εἰς τὸ γενέσθαι αὐθέντην ἐν πάσῃ τῇ Περ- 

σίᾳ ὡς ἐστὶν ἐκ τοῦ γένους ἐχείνου ἀπέστειλε δὲ χὐτὸν πα- 

ρευθὺς μετὰ λαοῦ χαὶ δόξης πολλῆς, καθίσας δὲ ἐν τῷ θρόνῳ 530 

ἔστειλε λαθεῖν τὴν γυναῖχα αὐτοῦ, στείλας καὶ λίθους βαρυ- 

τίμους χαὶ βίον οὐχ ὀλίγον - ὅμως ἀπέστειλαν αὐτήν πλησια- 

σάσης δὲ ἐγγὺς τῶν ὁρίων τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς, ἦλθεν οὐλάκης 

ὅπως ἀπέκτειναν τὸν Ἐμηρζέμπεϊ τὸν ἄνδρα αὐτῆς ἀκούσασα 

δὲ ἐστράφη πάλιν πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς. 20 

γ3, Εἴδομεν ι δὲ ὁ Σὰχ Ἰσμαὴλ, ὅτι ἐγένετο ἡ ἡγεμονία ἐν 

ἀκαταστασίᾳ καὶ οὐκ ἐστὶ γνήσιος αὐθέντης, ἀλλὰ γέγονε πο- 

λυαρχία χαὶ σύγχυσις, εἰσπηδήσας ἔλαθε τὴν ἡγεμονίαν ἀπο- 

νητί, ὡς χαὶ αὐτὸς ὑπῆρχεν ἐχ τῆς τοῦ Οὐζοὺν Χασάνη θυγα- 

τρὸς υἱός - ἐχυρίευσε δὲ τόπους χαὶ χώρας ἕως τοῦ Χορχσὰν 30 

χαὶ Βαδυλῶνος χαὶ τῶν ἐχεῖθεν Σκυθῶν χαὶ τῆς Κασπίας 
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θαλάσσης χαὶ μέχρι ᾿Ωχεανοῦ " αὐξηθεὶς οὖν καὶ ὑπερπλουτήσας 

ἥρπαζε χαὶ ἐχ τῶν ὁρίων τῶν ᾿Οτμαλίδων - ἀλλ᾽ οὖν ὁ σουλτὰν 

Μπαγιαζήτης ἦν εἰρηνιχὸς καὶ οὐκ ἤθελε πολέμους καὶ μάχας, 

ἀλλὰ τοὺς ἐν τῇ ᾿Ανατολῇ καὶ Δύσει εὑρισχομένους ἐκ τοῦ 

ἐχείνου σχήματος ἐτιμώρει αὐτοὺς ἀνηλεῶς. ᾿Αχούσας δὲ ὁ 

Σὰχ Ἰσμαὴλ ἔστειλε πρέσδεις μετὰ δωρημάτων καὶ ὑποσχέσεων 

χαὶ ὅρχων ὡς ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ υὴ δράσῃ τι ἤ ἁρπάσῃ ἐκ 

τῶν ὁρίων τῆς ᾿Ανατολῆς. Ὁ δὲ σουλτὰν Σελήμης ἀποκτείνας 

πᾶσαν τὴν ἑαυτοῦ γενεὰν καὶ γεγονὼς μονάρχης ἔν τε Δύσει 

χαὶ ᾿Ανατολῇ ἀχούων ὅπως ὁ Σὰχ Ἰσμαὴλ κυριεύει καὶ αὔξει 

τὰ ὅρια τῆς ἡγεμονίας αὐτοῦ, ὥρμησε παρευθὺς ἐπάνω αὐτοῦ 

μετὰ φουσάτου ἀναριθμήτου, ἔλαβε δὲ χαὶ κάστρα αὐτοῦ, τό 

τε Καραχεμέτι καὶ τὸ Μπαϊμποῦρτι, χαὶ περαιωθεὶς ἐκ τοῦ 

Εὐφράτου ἦλθεν ἐν τῷ Τευρίζῃ - πολέμου οὖν σφοδροῦ γενο- 

μένου χαὶ πλῆθος λαοῦ ἐξ ἀμφοτέρων πεσόντος, ὑπῆρχον γὰρ 

ἐν δόρυ χαὶ ἅρμασιν οἱ Πέρσαι πολλῷ βέλτιοι τῶν Ὀτμαλίδων, 

ὡς δὲ εἶδον ὅτι οὐ δύνανται ἀντιστῆναι μετ᾽ αὐτῶν [ ἔῤαλονφ. ἢ 

τὰς ἁμάξας μετὰ τῶν σχευῶν ὁμοίως καὶ οἱ γενήτζαροι μετὰ 

τῶν τουφεχίων, χαπνοῦ οὖν γενομένου χαὶ χτύπου, οἱ γὰρ ἵπτ- 

ποι αὐτῶν ἦσαν ἀσυνήθεις ἐκ τῶν σχευῶν χαὶ ἔδωχαν εἰς τὰ 

ὄπισθεν, χαὶ οὕτως ἐνίκησεν αὐτοὺς κατὰ χράτος " χαὶ ἀφέντες 

πάντα ἔφυγον" ἔλαθον δὲ βίον καὶ ἵππους καὶ χαμήλους μετὰ 

τῶν φόρτων αὐτῶν, ἔλαθον δὲ χαὶ τὴν γυναῖχα τοῦ Σὰχ 

Γσμαήλ- ἐν γὰρ τῷ πολέμῳ ἦσαν μετὰ τῶν γυναιχῶν καὶ 

παίδων χαὶ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶν᾽ ἔλαθε δὲ χαὶ σεργούνιδες 

ἐκ τοῦ Τευριζίου πλουσίους χαὶ ἔφερεν αὐτοὺς ἐν τῇ Πόλει 

χαὶ ἐπιστήμονας ἐκ πασῶν τῶν τεχνῶν " χαὶ οὕτως ἐποίησε 

νίκην μεγάλην. 

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς οὐχ εὕρισχον τὰ 

εἰς διατροφὴν, ἔκαυσε γὰρ χαὶ ἠφάνισε τὸν τόπον ἅπαντα ὁ 

Σὰχ Ἰσμαήλ" ἀπέθανε δὲ πλῆθος πολὺ ἐχ τοῦ λιμοῦ, οἱ πλεί- 

} 
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ονες γὰρ αὐτῶν ἐξῆλθον ἄνευ ἵππων χαὶ πολλοὶ καὶ ἐκ τῶν 

μεγιστάνων μετὰ βοῶν ἦλθον ἕως τὼν ὁρίων ἐφοδοῦντο γὰρ 

μή ποτε διώκουσιν αὑτοὺς, καὶ ἔρριπτον τὰ ὑφάσματα τὰ 

σηρικὰ χαὶ τὰ ἐκ χρυσοῦ ὑφαντὰ, οὐ γὰρ εἶχον πῶ: ἄρωσιν 

αὐτὰ, οὐ γὰρ ὑπέμεινεν αὐτοῖς ἵππος ἤ χάμηλος ἢ μόνον ἐν 

τοῖς “εγιστᾷᾶσιν αὐτῶν. 

᾿Ελθὼν δὲ ἐν τῇ Πόλει νικητὴς τροπαιοῦχος ἐχαθέσθη ἐν 

τῇ Πόλει, ἀπέκτεινε δὲ ἅμα τοῦ ἐλθεῖν τὸν γαμόρὸν αὐτοῦ 

τὸν Σκεντὲρ μπέϊ, τὸν ὑποστατζήμπασι, χαὶ τὸν χαζασχέρι, 

4. τὸν πρῴην νισαντζῆ, ὁμοίως χαὶ τὸν σεγμέμπασι, διὰ τὸ ] 

νεωτερῆσαι τοὺς γενητζάρους ἐν τῇ ᾿Αμασείᾳ, ὄντος τοῦ αὐθεν- 

τὸς ἐκεῖ, ὑποπτεύσας ὅτι μετὰ βουλῆς αὐτῶν ἐποίησαν ἀτάκτως 

χαὶ ἑπορεύθησαν πλησίον οὗ ἦν αὐτὸς ζητοῦντες χαρίσματα, 

χαὶ ὅπως γνόντες οὐχ ἔσχοψαν αὐτούς. 

Καὶ πάλιν ἐπορεύθη ἐν τῇ ᾿Αδριχνουπόλει" γέγονε δὲ τῷ 

αὐτῷ ἔτει ἐμπρησμὸς μέγας, τὸ γὰρ μέρος τὸ νοτιαῖον ἐχ τοῦ 

Ναχουμοὺτ πασιᾶ τὸ ἠμαράτι ἕως τοῦ σουλτὰν Μπαγιαζίτη 
πε στ πὸ τ νον κι μή ὔλλῃ ιν ἐρρρλχβεῦς ἢ ΕΝ χαὶ τὸ Πεζεσθένι ἐντὸς χαὶ ἐχτὸς υξχρι καὶ τοῦ λουτροῦ τῆς Κου- 

χουνάρας οὐχ ἔμεινε κἂν λίθος, Τῷ αὐτῷ δὲ ἔτει δέδωχε χαὶ 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ σχῆπτρον τὸν σουλτὰν Σουλεϊμάνην τὴν Μαγνη- 
΄ πῇ τ ᾿ τι ΡΞ , ι -» , 

οσίαν. Εἶτα στρατεύει κατὰ τῶν Εζιτίδων χαὶ τοῦ Μησηρίου " 

ἐλαῦε δὲ χαὶ τὴν Καραμανίαν, ἤγουν τὸν τόπον τοῦ ᾿Ανατοῦλᾶ 
" κ κι ἀ Χ᾿ ὥΑ ω » εἴ. " ἵ ε ) ᾿ 

ἀποθανὼν γάρ ὃ Ἀνατοολᾶς ἔσχεν υἱους πλείστους, ὁμοίως καὶ 

ἀνεψιοὺς, οὐχ εἰρήνευον δὲ, ἀλλ᾽ εἰχον πολέμους μετ᾽ ἀλλήλων’ 
ι ᾿ , τς ᾿ - , ἀν » ἢ ι 

πορευθεὶς δὲ λαμοάνει πᾶσαν τὴν ἡγεμονίαν αὐτῶν, αὐτοὶ δὲ 
93) ς Α ᾽ " ΕΠ ᾿Ὶ Α ε ᾿ ΑΗΕΣ ; 

ἔφυγον οἱ μὲν εἰς τὸν Σὰχ Ἰσμαὴλ, οἱ δὲ προσεκύνησαν τὸν 
νῷ 2 ἢ (ὃ ᾽ τ ᾿ ᾽ ὃ 5 Ἅ τ' ἘΨ 

αὐθέντην καὶ δέδωκεν αὐτοῖς τόπους εἰς ἰχτροφῆν. Στρατεὺ- 

σας δὲ ὡς εἴπομεν χατὰ τῶν Τζιτίδων, πρῶτον μὲν λαμόά- 

νει τὸ Χαλέπι ἄνευ πολέμου τινὸς, ὁ γὰρ ἀρχηγὸς τοῦ Χα- 
Α ς “ ᾽ 

λὲπ ᾧ ὄνομα Χαΐρμιπεης προσκυνήσας χαὶ δοὺς αὑτῷ, ἐδεξιώ- 
͵ 

’ .“ 

σατο αὐτὸν ὁ αὐθέντης μετὰ τιμῆς καὶ δώρων ὅτι πλείστων 
89 " 

19 

1 

29 

20 

80 
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610 ΑΝΩΝΥΜΝΜΟΥ͂ 
᾽ χὰ 4 Α ς 

τάξας αὐτῷ ὅτι, ἐὰν λάθω τὸ Μισύρι, ποιήσω σς σουλτάνον [.φ. ἢ 
-- 

μόνον δεῖξόν μοι τρόπον πῶς πορεύσομαι" ἐφοθεῖτο γὰρ τὸ τοῦ 

ὶ φῷΦ.- που δύσόατον καὶ ἀμμῶδες καὶ ἄνυδρον μή ποτε ἀπόλλυ- 

ται τοσοῦτος λαός" θαρρήσας γὰρ ὁ αὐθέντης αὐτῷ γέγονε πρό- 

βοδος ὡς εἰδὼς ἀκριοῶς ἅπαντα τὸν τόπον. ᾿Ελθόντες τοιγαροῦν 

ἐν τῇ Δαμασκῷ οὐκ ἤθελεν προσχυνῇσαι, εἰς γὰρ τοσοῦτο πλῆ- 

θος λαοῦ τί εἶχε πρᾶξαι; οὐδὲ γὰρ ἦν στερεὸν χάστρον εἰς τὸ 

ἀντιμαχήσασθαι" ὅμως παρεδόθη. ΓΑραντες δὲ ἐχεῖθεν ἐπορεύον- 

τὸ ἐν Αἰγύπτῳ ὅ λέγεται Μισύρι ἰδὼν δὲ τὸ τοῦ τόπου δύο- 

βάτον ὁ αὐθέντης, ἐδουλεύσατο μετὰ τοῦ Χαΐομπεῖ ὅπως κα- 

ταλείψῃ τὸ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ χαὶ ἵππους καὶ πορεύση- 

ται μετ᾽ ὀλίγου λαοῦ, ὃ χαὶ ἐποίησεν" ὁ γὰρ Χαΐρμπεῖς ἠπί- 

στατο ἀχριοῶς τὸν τοῦ σουλτάνου λαὸν τὸν τῆς πόρτας αὐ- 

τοῦ: τοὺς γὰρ “Αραῦας, εἰ καὶ πλῆθος ἦν πολὺ, ἀλλ᾽ εἰσὶν ἄν- 

ανδροι, οὐκ ἐν μέτρῳ γὰρ εἶχεν αὐτούς. Πλησιάσας δὲ τὸν 

τόπον ἐφλέγοντο ἐκ τῆς δίψης χαὶ τοῦ χαύματος πᾶς ὁ λαὸς 

χαὶ τὰ ζῶα: ἀλλ᾽ ὅρα τὰ τοῦ θεοῦ" ἔορεξε γὰρ ὁ Κύριος βρο- 

χὴν θαυμαστὴν χαὶ ἐγεμίσθησαν οἱ ρύχκες καὶ οἱ λαχχώδεις 

τόποι, χαὶ ἔπιον τά τε ζῷχ καὶ οἱ ἄνθρωποι" ἐθαύμασαν γὰρ 

οἱ ἐντόπιοι λέγοντες ὅτι οὐκ εἴδομεν τοιαύτην βροχὴν οὔτε 

ἡμεῖς [οὔτε οἱ πατέρες ἡμῶν]. 

ΦὩΞΞΈΞΕ"ὐς ΚΞΞΕΞΕ ΣΝ 
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ἢ μεγάλη 15, 22. 8502, 12. ἣ 

μεγαλούπολις 208, 14. ἣ χαλλί- 

πολις 200, 10. ἐπὶ Μαιάνδρῳ 

294, 11. Φρυγίας 420. 421. 

Αὐντιοχείας κόμης 201,23. πχτριαρ- 

χέϊον 508, 28. πρίγχιψ 200. 16. 

20, 1, 9. βλ. Ραϊμοῦνδος. 

Αὐντίοχος 18, ὅ. ᾿Επιφανὴς 18, 22. 

ὃ ᾿Αντιόχου 18, 20. 

Αὐντίπας 217. 0. 

Αντίπατρος 26, 31. 27, 2. 

ΑἸντιφωνητοῦ ναὸς 102, ὅ. 

Αντωνῖνος Εὐσεδὴς 31, 1ὅ. ὃ Κα- 

ραχάλας 38, 18. ὃ Γέτας 39, 

14. 

Αἰ νδρόνικος Σάρδεων 48, 80. βλ.] Α᾽ντώνιος 24. ὅσιος 159. 2ύ. 160, 

Δούχας, Κομνηνός. Ϊ 22. Κασσυματᾶς πατριάρχης 



δ1ὅ 

ΚΠ. 189, 18. Καλλιώτης 140, 

6. μοναχὸς ὅθ96, 9. πχτριάργης 

ΚΠ. 1384, 18. ὁ Στουδίτης 156. 

98. 108, 9. 
Αὐντωνίου μονὴ 160, 28. 

Αἰξαρα [ἢ Κολώνεια) 528, 6. βλ. 

Τάξαρα. 

Ἀξιὸς ὃ Βαρδάριος 422. 31]. 

ἀξιώμχτα βασιλιχλ ἐπὶ Βοτανειά- 

ἘΠ᾽. ΛΘ Ο: 

Αξοὺχ ’Αλέξιος πρωτοστράτωρ 240, 

14. 241, 9. 2343, 20. Ἰωάννης 
μέγας δομέστιχος 188, 26. 189. 

190. 911. 19. 916: 1.94. 

ὅ. 930. 24. 282, 91. 234, 22. 
943, 90. 964, 55. 966. 

ἀπάρσεις (στρατιωτικαὶ 284, 14. 

ἀπογρυφὴ ἐπὶ «Ηρακλείου 110, ὅ. 

χαὶ ἐξίσωσις ἐπὶ Ιωΐννου Βα- 

τάτζη 501, 21. 
Α᾽ πολλινάριος, 62, 81. 64, 7. πα- 

τριάρχης ’᾿Αλεξανδρείας 99, 18. 

19}. 1: 

ΑΔ’ πολλωνιὰς λίμνη 511, 21. 

Ἀπόλλων, δ᾽ ἥλιος, 12, 10. 

Α’πολλώνιος Τυανεὺς 80. 1ὅ. 

Α᾽ πολλωνίου χώρα ὅ80, 20. 

ΛΑ’ ποστόλων νχὸς ἐν ΚΠ. 48, ὅ. 

ὅ5, 31. δδ, 19: 56. 57. 509. 
4, 572, 22. ἥρῷον ἀπὸ Κων- 

αταντίινοῦ δ. 68, 106: 609. ἢ 

74, 4. 84, 14. 81, 4. 100, 6. 
101, 15,. 1.98; 42. 10} 158. 

8. ἑορτὴ ὕὅφῦ, 4. 

Αἴπυτος 20, ὃ. 

ἀπράγμων βίος {μοναχικὸς) 801, 11. 

Π͵ΙΝᾺ 

Αὐράδισσος 112, 99. 

Αὐράδιος υἱὸς Ταρχυνίου 28, 4. 
ΑἸργέχς βουνὸς 144, 8. 

Αἴργος 571, 22. 

ἀργύριον ἀδόκιμον ἐπὶ Μανουὴλ 

Κομνηνοῦ 290. 22. 290, 1. 

Δ’ ργυρούπολις 48, 29. 

Αἰ ογυρόπουλος ᾿Ιωάννης 176, 93. 
903, 26. Ρωμανὸς αὖτ. 159. 

Αὐρδαθούριος Γότθος Π4; 14. 80, 4. 

Αὐρέθας μάρτυς 94. 6. 

Αἰρεοδίνδου, ναὸς Θεοτόχου, 10ὅ 

24, 

Α᾽ρείου αἵρεσις 49. 50. 54. δ, 1. 

58. ὅ9, 2. 60, 8. 62, 28, 64, 
8. 66, 8. 84, 11. 86, 21. 86, 
24. 96, 14. 803, 99. 

Α᾽ρης 20. β 

Αὐριάδνη θυγάτηρ Λέοντος Α΄ 8ῦ, 

81. 86, 15. σύζυγος Ζήνωνος 

δ, 22. ᾿Αναστασίου 89. 14. 90, 

ἢ. 91, 9:. 95. Τὰ 

Αὐριστόδουλος 18, 26. 26. 27. 

Α᾽ριστοτέλης 17, 3. 

Α᾽ρκαδία θυγάτηρ ᾽᾿Ονωρίου 67, 1, 
Α᾽ρχάδιος αὐτοχρ. δ4, 28. 67. ὅ 

ἁπλοϊχὸς 67, 29. 68. 69, 5. 
Αὐρχαδιούπολις 68, ἢ. [ 

ἄρχλαι πολιορχητικαὶ 259, 98. 

ἀρμάδα ὅ92, 22. 

Δὕρμαλα 8399. 10. ὁ 

Αὐρμάχος ὅ8. 10, 

Αὐρμάτιος ἀνεψιὸς Βασιλίσχου 87, 

91. 88. υἱός του 88. χαῖσαρ 88, 

9. ἐπίσχοπος Ἰζυζίχου 88. 1]. 

ΑἸρμενία ἣ ἐν Ταύρῳ 1917. 309, 

͵ 



ΠΙΝΑΞ, 

12. 348, 8. 263. 80, 20, 841, 
21. 3917, 19. 498. 

Ο ἈΑΥ̓Ρμενιαχῶν θέμα 204, 91. 

Αὐρμένιοι Κιλικίας 199, 19. 262, 

. 9. βάρόχροι 200, 2. 8392, 29. 
ἐν Φιλιππουπόλει 392, 26. συγ- 

χρῶνται ᾿Αλαμανοῖς 890. 18. 

᾿ς Σχαμάνδρου 42, 20. 

ἁρμοστὴς ὃ λεγόμενος δοὺξ 268, 

1.8; 

Δ ρρᾳδες. 119...1,..110..91.. 191]. 

26. 212, 317. ἵπποι 420, 22. βλ. 

᾿Αγαρηνοὶ, Σαραχηνοί. 

ΑΡρρὰμ. ὕ, 18. 

Αὐρρὰν 6, 27. 

Αρσάχης ὁ Δαρεῖος 17. 2. 

᾿ΑἸρσαχίδαι. δὺδ, 19. 2716. 33. 

590. 12. 

Αὐρσάχιος πατρ. ΚΠ. 67, 81. 68, 2. 

᾿Αὐσανὴς ἀμηρᾶς 400, 8. σχηναὶ 

491, 10. 
Αἰ ρσένιος ἅγιος 66. 31. 67, 8. πα- 

ἐριάρχηῆς ΠῚ 5597, ὃ. ὅ88, 30. 

597, 90. ὅ89. 548. “ὅ46. ὅ50. 

594, 16. 58, 8. βλ. Αὐτωρεια- 

νός. 

Αἴρσης 17, 24. 

Αρτα 457, 10: 545, 19. 546, Ὁ, 
Αὐρτάδασδος στρατηγὸς 121. χου- 

ροπαλάτης..121.. 6. .193. 30. 

αὐτοχράτωρ 124. Αννα σύζυγος 

194, 2. 
Αἰρταξέρξης 17, 14. Β' 17, 19. 

Αὐρτέμιος ὃ καὶ ᾿Αναστάσιος αὖτο- 

χράτωρ 130. 121, 9. μάρτυς ὕθδ, 

8. “57. 5. 
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ἄρτοι ἡμερήσιοι εἰς πένητας 166,22. 

ΑἸρφάχουλος 20, 4. 

Αὐρφαξὰδ ὅ 

Λ᾽ρχαγγελικὸς ναὸς ἐν Χώναις 284. 

9. 388, 28. 400, 28. βλ. ᾿Αρ- 
χαγγέλου, ᾿Αρχιστρατήγου. 

Αὐρχαγγέλου ναὺς 469, 21. ἐν ’Α- 
νάπλῳ 409, 24. 838, 81. 

ἀρχεῖα (βασιλικὰ ἀνάχτορα) 188, 

10. 190, 2ὅ. χατὰ Δάμαλιν 304, 

6. ἱερὰ (πατριαρχέϊον) 808, 20. 

817, 18. 
ἀρχέϊον μέγα 182, 2. βλ. ἀρχεῖα. 
ΑἸρχέλαος 27, 6. 

ἀρχιερέων δμήγυρις 804, 14. σύλ- 

λογος 804, 10. σύνοδος 304, 

10. 806, 10. 
ἀρχιζουπάνος Σερόίας 238, 10. 

ἀρχιποίμην (πατριἀρχηςὶ 904, 20. 

ΑἸρχιστρατήγου ναὸς 25: : 103, 

20. 146, 9. Ψηφιδωτὸν 514. 14. 

810, 28. 409, 98. 
ἄρχοντες ΚΠ. ἀποχεφαλίζονται 570, 

28. 

ὑμνῳ 948, 20. Γαλίτζας 258, 6. 

Σέρόων 272. 236. βλ. ἀρχιζουπά- 

νος; ρήξ. 
Αἰσὰ 1}; 31: 
Αἰσὰν ἄρχων Βλάχων 370. 8172. 

873. 886, 31. 384, 1. 400, 
ὕ. 414, 9. 416. 4117. Β΄ 457, 
2. 458, ὕ. 460, 11. 468, ἢ. 
414. 41. 480. 481. 488, 38. 
485, 27. Μαρία 474, ὅ. 477, 

28. 478. πιῖδες αὐτοῦ 484. 8. 

486, ὅ. 
40 ": 
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λος, δ75, 9. 

Α᾽ σὲλ ὅ 46, 80. ὕ47. Δεχάς 473, 

206, 498, 17. Δετουσὶ 44, 81. 

ἈΠΠΡ, Ὁ» 

Αἰ σθενάρια, δαιμονόληπτοι προφῆ- 
τοῦ Ὁ 7). ὦ: 

Αὐσίχ 15. 6. 898, 9. 8906, 17. βλ. 
᾿Ανατολὴ, Ἕως. 

Αἰ σχάνιος 19. 98. 

ἄσματα ᾿᾽Λνδρονίχου 359, 94. 
Αἰσουδι, ἃ, ὉΠ ἢ ὦ 

Αἴσπαρ υἱὸς ᾿Αρδαδουρίου 74, 14. 
80, 4. 86, 16. 85. 

Αὐ σπιέτης ’᾿Αλέξιος 416, 19. Κων- 
σταντῖνος 402, 26. Μιχαὴλ 294, 
20.. 905. 

ἀσπὶς ἀνδρομήχης 198, 2. βασιλι- 
χὴ ἐν ἀναρρήσει 588. λευχὴ με- 
τὰ ἐρυθροῦ σταυροῦ 198, 7. 

ἄσπρα (χρήματα) 517, 1. 
Αἰσπρόχαστρον 592, 1. 598, 24. 
ΑἸ σσυρία ἵππος 276. 23. 

Δ’ σσύριοι 14, 20. 

Αἰστυάγης .15. 

ΑἸ σωμάτων νχὸς 564. 9. ὅ66, 94. 

Αἰ σταχηνὸς χόλπος 367, 26. 
ἀστέρες ἐν ἡμέρᾳ 378, 22. 

ἀστρολογία 12], 27. ἀστρολόγοι 

29. 28. 
ἀστρονομία ὁ, 2, χαταδίχη 966, 

28. 806, 23. ἀστρονομιχὴ ση- 

ΠῚΙΝ 
Αὐἰσάνης ἢ ᾿Ασὰν Δημήτριος ὅ80,. 

2. Ματθαῖος 514, 292. 576, 38. 
574, 24. δ7ῦ, 10. 677, 1. Παῦ- 

ἃ 8. 

ἀπττρονόμοι 442, 9. 
ἄστρων ὀνόματα ὅ, 2. 6, 8. 
Αἰ τάπαχας, ᾿Ατάπαχος στρατηγὸς. 

Πέρσης 208, 18. 294, Ἴ. 295. 
Αὐτζάμιδες (Πέρσαι!) 588, 27. 
ΑἸτραμύττιον 120, 14. 2968, 8. 336. 

452, 22. 

Αἴτταλος συγχλητιχὸς Ρωμαῖος 68, 
59: 

ΑἸττάλεια 827, 24. 454, 36. 484, 
22 ἐν ΚΠ. ’᾿Αττάλου πόλις 208,6. 

Αἴττανα 597, 18. βλ. ἴΑδανα. 
Λπταροι χαὶ ᾿Αττάριοι [Τάταροι) 

480, 18. 486, 6. 489, 11. 490. 
ὅ04, 17. 518, 34. 592, 217. 698. 
98, 8. ᾿Ατταριχὴ μάχη 489, 1ὅ. 

ἈτΙΣ, 8. θ 8 

Δ’ττιχῇς ἐχχλησίαι 809, 9. 
Αττιχὸς πατριάρχης ΚΠ. 68, 2. 10 
Αὐγάρου ἐπιστολὴ 359, 7. 

αὐγούστα 14], 183. 

Αὐγουστεὼν 818. 314, 2. 81, 31. 

816, ὅ. 
Αὔγουστος ᾿Οχτάῤδιος 24. 

Καῖσαρ 238, 8, 50; 

Αὔδηρα 426, 6. 

Αὐδηρίτης 17... 11. 

Αὐδὼν 9, 20. 

Αὐξεντίου ἁγίου βουνὸς 144, 22. 
160, 38. 

Αὐλὼν 286, 9. 

Αὐλωνία ἐν Ἰταλίᾳ 238, 2. ἐν ᾿Α- 

οΐᾳ ΟΡ Θ9ς 

Αὐριλιανὸς αὐτοχρ. 39. 

Ὁ. ὃ 

μασίχ Ρωμαϊχῶν δήμων 22, 28. ᾿ Αὐρίολος στρατηγὸς ἀντάρτης 38. 
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Βαλόϊνος 36, 2. Αὐτωρειανὸς ᾿Αλέξιος χριτὴς βήλου 

511. Γεώργιος, ὕστερον ΓΓεννά- 

διος χαὶ ᾿Αρσένιος, ὃ πατριάρχης 

510. 21. ὅ11]. βλ. ᾿Αρσένιος. 

Αἰφρικανὸς 88, 12. 

Αὐφρικὴ (Λιδύη) 86, 4. 96, 12. 110, 

91. 
ἀφορισμοὶ χατὰ αἱρετικῶν, 803, ὅ. 

Αὐχαὰδ.1}.. 11.Ψὕ 

Αχαζ 12, 12. 

Αὐχαία 56. 184, 9. 464, 8. πρίγ- 
παν 58 Ο1ος. 541, 18. 542. 

548, 23. 544, 97. 8417, ὅ. 
Αἰχιὰς 10. 1]. 

Αὐχόλιος Θεσσαλονίκης 68, 6. 

Αὐχουμάτης, ᾿Αχουμχὰτ, ᾿Αχμέτης, 

υἱὸς Βαϊαζίτου. 590. 10. 98, 

Ἄν υῦς, 3: 

᾿Αὐχρὶς, ᾿Αχριδὸς Βουλγαρίας, 8398, 

ΕἸ 201. 19. 498... 
502, 29. 511 

Αὐχυράους ἣ, 402, 2ὅ. 

Αψίμαρος αὐτοχρ. 11, 81. 116. 
111, 21. 

Α᾽ὼγ 9, 11]. 

Βχύύλας ἅγιος 40, 11]. 

Βαῤδυλὼν 18. 14, 2. 1, ὅ. 16, 

ΤῸ 

Βαδυλώνιοι 14, 22. 

Βαθὺς ποταμὸς 226, 6. ῥλ. Ρύχξ. 

πυδοδδλ 6. 30. ἢ 
Βαχὰ τὸ, πόλισμιχ [Κτλικίας 19. 14. 

Βαϊμοῦντος ρὴξ Σιχελίας 184. 

Βαϊοφόρος ἹΚυριαχὴ ὅ04, 27. 

Βακχχῖνος ἀρχιζουπάνος Σεροίας 238. 

Βαλχαύίσδα χώμη Θράκης 494, 18. 

, 
Βαλδουΐνος 

019. 

ἄρχων “Ἱεροσολύμων 

2083, 26. Θεοδώρα σύζυγος αὐὖ- 

τοῦ 268, 26. πρίγχ:!Ψ ’Ἄντιο» 

χείας 219, 2ῦ. 380, 31. 286. 
κόμης Φλάντρας, 433, 8. 480, 29. 

408, 18. 409. βχσιλεὺς ΚΙ. 

466. 415, 21. 419, 22. 482, 9. 
688, 14. 540, 11. 541, 16. 561, 
δώ, 9. δῦ9, 19. 458, 16. 458, 

βλ. ᾿Αλδουΐνος. 
Βαλερίαθυγάτηρ Διοκλητιανοῦ 41,8. 

Βαλεντία χώμη 19, 24. 21. 

Βάλλα ἢ, 20. 
Βαλσαμὼν βλ. Θεόδωρος. 

Βαλτάσαρ 14, 28. 

βάμπαχες 567, 21. 

Βάραγγοι 281, 10. βλ. ἑτερόστυ- 
μοι πελέχεις, ᾿Ιγγλῖνοι. 

Βαρὰκ 9,.12. 

βχρθχρικὴ προσκύνησις 2932, 1. 

βαρδαρικὸς πῖλος 858, 18. 
βαρύαρικώτερον βλ. Βουλγαριχο)- 

τέρον. 

Βαρδάνιος πατρίκιος 129, 14. αὖ- 
τοχράτωρ 129. 180. 

Βαρδάριος, ὃ ᾿Αξιὸς, 422. 851. 58], 

90. 588, 9. 
Βάρδας καῖσαρ 141. 142, ὌΧ 

Βάρη 238, 1. ἐν ᾿Ασίᾳ 463, 22. 
βάρχὰ πλοίου 481], 21. 

Βάρνα 406. 429, 29. 480. 568, 
ΘΟ 00.. 95, 

Βαρδάκιδες .59]. Ἴ. 597, 18. 

Βυρσχχιναὶ, τόπος Θράχης 623, 24. 

Βαρωνιανὸς πατὴρ Ἰοδιχνοῦ 57, 9. 
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Βασιλάχης ἀντάρτης 184, 12. 

Βασιλάχης Νικηφόρος διδάσχαλος 

ΚΠ. 802, 15. 
Βασιλάχιος προφήτης 412, 

βασιλειᾷν 807, 99. 

βασιλείας ἔθιμα 469, ὅ. 

Βασιλέως ἀποθάθρα 480, 16. 

βασιλικὴ γραφὴ (χρυσόδουλλον) 161]. 

28. 

βασιλικὸν ἐπίταγμα 804, 9. 

Βασιλείου ἁγίου μονὴ, ἣ Παραχοι- 

υὐ μένου 15. 4: 158. Ὅ. 

Βασίλειος ἅγιος 60, 22. αἱρετιχὸς 

178ς, δ μιαρὸς 179 180. ΣΎ Τ: 

᾿Αντιχρίστου πρόδρομος 1718, 15. 

υἱὸς Λέοντος ᾿Αρμενίου 181, 6. 

ΜΙαχεδὼν 180, 19. 140. 141]. 

142, 21. 148. Β΄. ὃ Βουλγαρο- 

τόνδ, ΠΕ 1. ΠΗ 10. 15]. 

168. 159, 6. 813, 19. 45, 27. 
409. 31]. τυπιχὸν αὐτοῦ χατὰ 

Βλάχων 579,12. ὃ Σχληρὸς 158, 

1Ὁ. νόθος Λεχαπηνοῦ 152, 2]. 

ὃ Ἑαίχτωρ 18, 8. πατριάρχης 

᾿ ΚΠ. ὃ Σχαμανδρηνὸς 156, 26. 

ὃ ἹΚαματηρὸς 827, 1. ἀνεψιὸς 

Νήφωνος ὅ96, 1. 

Βασιχΐσχος αὖτ. 86, 80. 86. 87. 

88, ὅ. πατρίχιος 149, ἢ. παλά- 

τί «80: 201 

βασίλισσα (ἣ σύζυγος τοῦ Δεσπότου) 

526, 25. δῦ, 8. 57, 30. 
Βαστέρναι 385, 29. 

Βατάτζης ᾽᾿Αλέξιος 8528. ᾿Ανδρόνι-- 

χος “287. 11. Βασίλειος μέγας 

δομέστικος 388, 7. 407, 14. 

ἹΕΙ ΝΤΑΞΕΝ. 

411]. ᾿Ἰωΐννης Δούχας αὔὐτοχρ. 

594. 18. 995. 2 7 558. 

929, 9. 462, 2. Μανουὴλ μονα- 

χὸς στρατιώτης 828, βλ. Δούχας 

Βατχούνιον 494, 28. 521, 12. 

Βατραχονήσιον 424, 28. 

Βελᾶς ρὴξ Οὐγγρίας 354, 16. 95ῦ, 

19. 8330, 217. 870, 18. 407, 29. 
411, 28. θυγάτηρ αὐτοῦ 870. 

Βελεδούσδιον 494.- 24. 

Βελέγραδα 242, 18. 248, 1. 250, 

14. 960, 21. 8380, 98. 
Βελεσὸς 494, 50. 502, 12. 518, 

4. 829, ὅ. 
βέλη ἀσίδηρα 260, 8. 

Βελισάριος 9ὕ, 3. 96. 97. 98. 99. 

Βενιαμὶν Ἴ, 22. 

Βενδίκιος 28, 16. 

Βενετίχ 297, 20. 281, 15. 298. 

19. 

Βενετῖχοι χαὶ Βενέτιχοι 2380, 906. 

934. 280. 980. 981.984. 391,1. 
489. 418, Ἵ. ὅ50, 91. δῦϑ, 6, 
ὕ60. 584, 22. 92. 598, 9. 

Βεντζᾷ, χώρα τοῦ 26, 27. 

Βερύενίαχον 470, 18. 

Βερενίκη 27. - : 

Βερίνα χαὶ Βηρίνα σύζυγος Λέον- 

τὸς Ἂ. 85, 95. 8. 986 ἢ 
Βερνικιανὸς υἱὸς «Ηρώδου 27, 18. 

Βερονίκη ἁγία ὕ9, 7. 

Βερόη 192, ὅ, 38, 81. 386, 28. 
408, 16. 406, 6. 407, ὅ, υ]ῦ. 

Βέρροια 498, ὅ. ὅ01], 17. 581, 

91. ὕ32, 8. 
βεστάρχης 101, 4. 
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Βηθλεὲμ 25, 27. 

Βῆλος 7. 
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101, 29, 108, 9. 119, 20. 140, 
12. 170, 26. 8300. 29. 

βήλου χριτὴς 329, 27. 822, 18, Βλαχερνῶν ἀρχεῖα 429, 24. βχσί- 
804, 80. 394, 16. 

Βῆρος συγχλητιχὸς 58, 10. 

Βηρὸς μονὴ 491, 1. βλ. Βήρα. 

λεια 24], 230. 332. 2ὕ. 990, 
28. 409, 18. 480, 22, 446, 22. 
447, 28. παλάτιον ὅ44, 192, 

Βήρα 386, 27. μονὴ 413, 26. βλ. ] Βλαχερνῶν βουνὸς 486, 24. 
Βηρὸς 

Βηρυτὸς 3917, 28. 

Βλαχερνῶν ἐκκλησίχ ὅ09, 3. 
Βλαχερνῶν περίδολος 878, 26. 

Βησσαρίων Νικαίας ὅ61, 24. ὅ62, ] Βλαχία (παρίστριος) 603, 28. 

“Ὁ, 

βιθλιοθχαι ἐν Νιχαίχ 507,19. 585, 
26. 586. 

Βιγίλλιος Πάπας 99. 10. 

Βιδύνη 411, 29. 

Βιζύη 429, 12. 413, 22. 480, 94. 
498, 14. 499. 4. ὅ23, 80. 524,0. 

Βιθυνία 195, 6. 8381, 329. 627, 9. 
41, 8. 

Βλαχία Μεγάλη (Θεσσαλία) 414, 
90. 485, 2, 

Βλάχοι οἱ πέραν τοῦ Αἵμου 371, 
81. 872, 1. 813, 14. 814, 8. 
886, Π. 408, 404. 400, 27. 
406, 407. 411. 412. 416, 14. 
418, 19. 423, 96. 28. 424, 
οἵ Μυσοὶ 870, 19. βλ. Βούλγα- 
ροι. οἷ περὶ Γάλιτζαν 267, 19. 

Βιχέντιος τοποτηρητὴς Πάπα 80, 8,  Βλάχων ἐπιδρομὴ εἰς Θράχην 422, 
Βιλλαρδουὶν πρίγχιΨ Πελοποννήσου 

499. 19. 
Βίμπετζ, φρούριον Συρίας, 201, ἢ. 

Βισαλτία ὅ02, 81. 

βίσεξτος χρόνος 11, 20. 

Βιτιχχῖνος Βενετὸς 391, 1. 

Βίτων τοποτηρητὴς Πάπα ὅ0, 8. 

Βλάγχα τοῦ, οἶκος ᾿Ανδρονίχου ἸΚο- 

μνηνοῦ, 257, 8. 

Βλαδίθλαδος ἄρχων Οὔγγρων 204. 

Δ, 19. 

βλασφημία χατὰ θεοῦ 808. 12. 

Βλαχέρνα, δ58, ὅ. 

Βλαχέρναι, τοποῆεσίχ, βασιλικὰ ἀ- 

γάχτορα, ναὸς Θεοτόχου, λόφος 

χαὶ περίδολος. 80, 23. 87, ὅ. 

10. 

Βλεμμύδης Νικηφόρος, ὁ φιλόσοφος, 

ὅ09, 28. ὅ10. δδ4, 2. 
Βογομίλων αἵρεσις 178, 20. 179. 

Β 0. 15:1: 

24, 

Βοδηνὰ τὰ 017, 830. 632. 541, 98. 
οἵ Βοδηνοὶ 490, 8. 01, 3. 502, 
21. 

Βοδηνῶν χλεισούρα ὕ423, 14. 

Βολερὸν τὸ 474. 29. ὅ26, 96, ὃ 

Βολερὸς ὅ40, 38. 

βολὶς (σφαῖρα πυρούόλου) 567, 9, 

Βόνδιτζα 524. 3, 

Βονιφάτιος μαρχέσης (τοῦ Μομφερ- 

ράτου) 812, 12. 488, 2. 44], 

πολυχέφαλος 178, 



2 ΠΙΝ 

6. 444, 6. 4ὅ8. ρὴξ Θεσσαλονί- 

χης 4ὕ8, 28. βλ. Μόντε Φεράν- 

του. 

Βονιφάτιος πρεσδύτερος 80, 2. 

Βορίλας ἄρχων Βουλγάρων 468, 8. 

414, 8. 

Βορίλα λόγγος ὅ44, 4. 

Βόσπορος 832ὅ, 22. 

Βουχολέων 18}, 4. 144. 23. 156, 

10. 807, 18. παλάτιον 248, ὅ. 

966, 27. 
Βουλγαρία 117, 9. 482. 22. δ6], 

2. ὅ68, 28. ἀρχιεπισχοπος 8527. 

12. ὅ42, 20. αὐτοχέφαλος 468, 

29. ἄρχων 121, 10. 

Βουλγαριχκὸν ἔθνος 12], 11]. 

Βουλγαριχώτερον ἢ βχρδαρικώτερον 

4609, 9. 

Βούλγαροι 180. 189, 22. 158, 22. 

812, 6. 878, 94. 457, 22. 4868, 
ἡ. 412, 23. 414. 419, 14. 480. 
Το Θ.ν δ αὐ ΘΟ ΚΟ. ΠΟ ΘΠ ΗΣ 

512, 15. .51.8.. .51.. 88 5,3 Ὁ. 

517. 518, 39. 24, 26. 595. 
χατὰ Ἑλλήνων. .δ12, 923,.. 847. 

βλ. Βλάχοι. 

Βουλγαρόφυγον 523, 26. 

βουτζία 507, 14. 

Βρανᾶς ᾿Αλέξιος 83ὅ. 387. 849... 

914. 8ὃ1ὅ. 81706---ὃ82, 898, 4. 

Δημήτριος ΟἾ0.: 1.4. ΘΟ ΒΤ ἊΣ 

270, 2. Θεόδωρος 8938, 9. ωάν- 

γης 848, 21. 866. 
Βρανίτζοδα 194. 2341, 18. 943, 1. 

256, 14. 260, 23. 380, 25, 38, 
10..88558 

Α Ξ, 

Βρεντήσιον 228, 1. 239, 20. 

Βρίας, προάστειον ΚΠ. 598, 26. 

βροντῶν βίόλος 302, 20. 

Βροῦτος ᾿Ιούνιος 38, 8. 24, 98. 

Βρυέννιος Νικηφόρος 187, 217. 189, 

10. χαΐῖσαρ 239, 19. 

Βυζαντίου χτίσις 18, 1. 838. ἐπί. 

σχοποι 48, 28. μετωνυμία εἰς ΚΠ, 

406, 41, 28. 48. 

βύχανα 816, 1: 

Βύχανον, θέσις ΚΠ. 440, 19. 

Βῶνος πατρίκιος 108. 

Γαδαλᾶς ᾿Ιωάννης 497, 7. καΐσχρ 

Α4Ἴ0, 17. Δέώντ 99: 8. 

Γαύρᾶς Κωνσταντῖνος ἄρχων Τρα- 

πεζοῦντος 204, .1. ἐν ὑπηρεσίᾳ 

σουλτάνου ᾿Ιχονίου 91ὕ, 90. 291, 

28. 299, 6. Μιχαὴλ 958, 14. 
Ο Ο ΘΣ 

Γαδριὴλ μοναχὸς 608, 1. 

Ῥανχρίς 9.19} 09; 

Γάγγρα ἣ 84, 4. 196, 90. 197. 1. 

ἢ ᾿Γαγγῥῶν. 199. 1η: 

Γὰδ. Ὁ. Ἰοτν, 

Γαδαρίτζης χουροπαλάτης 381, 90. 

Γαζουρὸς λίμνη, ἣ Πουγγούση, 208, 

9. περιγραφὴ αὐτῆς 208. 

Ταϊος αὐτὸ θθς, πϑιαθ τυ: 

Γαλαχρηνῶν μονὴ 1ὅ0, 1. 

Γαλχτᾶς Αἰτωλίας ὅ98, 11. ΚΠ, 

ὅ61, 12. βλ. Γαλάτου Φράγχοι. 

Γαλατηνῆς ἁγίας ναὸς ΚΠ. δ6], 

15. 

Γαλάτης υἱὸς Οὐάλεντος 60, 20. 

Γαλάτου Φράγχοι ὅθ8, 12. 

Γάλθας αὖτ. 239. 9. 



ΠΙΝ 

Γαλὄῖνος Πόπλιος αὐτ. 86, 18. 

Γάλόιος φονεὺς Νέσωνος 29, 3. 

αὖτ; ϑ8δ; 10. 

Γαλιῆνος αὖτ. 38, 9. 

᾿ΤΓάλιτζχα χώρα Ρὼς 256, ἡ. 207. 
ἢ 908. ὃ. 478, 8. 
Γαλλίαι 51, 22. 56, 1. 60, 2. 62, 
δ. .ἀ88.: 20. 

Γάλλος υἱὸς Καωνσταντίου 41, 24. 

ὅ0, 6. 
Γάνος πολίχνιον 479, 8. 

ΑἼ9; ὃι 
Γαρδίκιον ὅ84, 26. 

Γαριδᾶς β. Εὐστράτιος πατριάρχης. 

Γαστρίων μονὴ ΚΠ. 148, 1]. 

γαστροχνημίδες 408, 20. 

Γεδεὼν 9, 14. 

Γεζέριχος, Γιζερῖχος, ρὴξ Οὐανδή- 

λῶν. 1}. ...80..88;. 80." 86. 

96, 13. 98, 6. 
Γελάσιος ἱστορικὸς ὅθ. σημ.- 

Γελίμερ ρὴξ Οὐανδήλων 96, 18. 

θη 0 8: 

Γεμιστὸς ὁ φιλόσοφος ὅ61], 3ὅ. 

Γενέθλια Χριστοῦ 86, 29. 

γενεαλογίχ Χριστοῦ ὅ, 9]. 

“ 
ορος 

γενείου χουρὰ (χαθχίρεσις ἵερωμέ-- 

νου) 9. 11. 

Γενέσιος ᾿Αθηναῖος 69. 21. ἔπαρ- 

χος ᾿Ιλλυρικοῦ 70. 12. 

Γενὴ μπχχτζᾶς 601, 1. 

Γενιχοῦ οἰχοδομὴ 409, 91. 

Γενιχῶν ἀπὸ, βλ. Νικηφόρος αὖτ. 

γενίτζαροι ὅ97, 19. 

Γεννάδιος πατριάρχης ΚΠ. 84 34.. 

80. βλ, Σχολάριος. 

-- ΑΙ ΒῚ 6023 

Γέννα Χριστοῦ ὕ22, ὕ, 530, 183. 

Γέννησις (Χριστοῦ) ὅ47, 30. 

Γένουα 298, 19: Γένουδχ 591, ὕ. 

Γενουύϊιται 572, 8. Γεννουΐται ἐν 

Ρόδῳ 499. 

Γεράρδος πρίγχιψ ᾿Αντιοχείας 24, 

80. 
Γερμανοὶ 82, 10. ἐν ὅπηρεσίχ Βυ- 

ζαντίου 236, 9. πελεχυφόροι 398. 

6. βλ. ᾿Ιγγλῖνοι, Βάραγγοι. 

Γερμανὸς πχατρίχκιος 104, 22. υἱὸς 

᾿Ιουστινιανοῦ πατριχίου 118, 17. 

ἐπίσκοπος ἸζΚυζίχου χαὶ πατριάρ- 

χης ΚΠ. 190, Π. 121; 20. 194, 
90. 

γερουσία 354, 8. βλ. σύγχλητος. 

Γεώργιος ἅγιος 298, 10. Μαγγά- 

νων μονὴ Ιὖϑ9, 25. λογοθέτης 

118, 2ὅ. πατριάρχης ΚΙ. 113, 

80. ὃ Ξιφιχῖνος 892, 16. πρε- 

σδύτερος Ῥώμης 1]4, 6. ψάλτης 

ὅ89., 19 

γηρωχομεῖχ ΚΙ, 58, 12. ἐπὶ Μι- 

χαὴλ Παφλαγόνος 16], 8. 
γῆς διαμερισμὸς 6, ἢ. 

Γιχγοὺπ πχσὰς ὅ90, 4. 

Γίγαντες 280, 14. σπχρτοὶ 401, 6. 

Γιγχλάριον 39, 26. 

Γίος ᾿Αλέξιος δομέστικος. Δύσεως 

ΘΙ ΘΕ Σὲ 

Γιλίδφλμος χόμης ἐξ ᾿Αγχῶνος 300, 

14. ρὴξ Σιχελίας 280, ὅ. 844, 

17 46: 598...1: 

Γιονοὺς μἱπασᾶς 601, 16. 60ῦ, ὅ. 

Γλχδὰᾶς 501, 19. 
Γλυχέα Νερὰ ΚΠ. δ67, 18. 
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Γλυχέριος αὖτ. 87, 9. 

γλῶσσαι ἑύδομήχκοντα δύο 6, Ἷ. 

σύγχυσις 0, ἢ. 

Γοδελίας υἱὸς ᾿Αχιδὰν 14, 2. 

Γοθονιὴλ 9. 

Γορδία ἀδελφὴ Μαυριχίου 100, 8. 

Γορδιανὸς αὖτ. 85, 26. ὁ Γ΄ 86, 

20. 

Τοτθία 585, 1. 

Γότθοι 60, 27. 61. ἐν Θράχη 98, 

90. 

Γουδέλης Τύραννος 50], 10. 

Γουλάμος ὃ ἐξ ᾿Αλδάνου ὅ01, 28. 

Γραιχοὶ, Βυζαντινοὶ ὑπὸ ᾿Αλαμα- 

νῶν, 394, 9, 

Γραὸς Γάλα, φρούριον, 296, 14. 

γραμμάτων εὕρεσις ὅ, 2. 

ΠΙΝ 

Γραπτοὶ, ἐπώνυμον Θεοδώρου χαὶ 

Θεοφάνους μοναχῶν, 192, 28. 

Γρατιανὸς υἱὸς Οὐαλεντινιανοῦ ὅ8, 

19. 61..5 62. 

Γρατζιάνους ἣ 472, 80. 

Γρχφῆς μετάφρασις 9, 28. 

Γραφιχὰ ρητὰ 902, 6. 

Γρηγορᾶς ὑποστράτηγος ᾿Αφριχῆῇς 

10.) 19. 

Γρηγορία σύζυγος Ηρχχλείου; 110, 

10. ἐκ Σχληρῶν 18, ἢ. 

Τρηγόριος Θχυματουργὸς 38, 10. 

Θεολόγος 60. 62: 81. 68:04, 

10. υἱὸς Λέοντος ᾿Αρμενίου.. 181; 

Ἵ. ὃ Νύσσης 63, 18. πάπας Ρώ- 

μῆς 122. 24. 124, 80. πατριάρ- 

χης ΚΠ. Μαμὴ ὅ62, 31. 

Γρηγορίου Θεολόγου λείψανον 108, 4 

Γυμνοὶ, ΚΚ ερχύρας ἀγρόται͵ 228, 18. 

ἈΞ. 

γυναιχωνῖτις͵ βασιλικὴ οἰχογένεια, 

204, 18. 

Γυρολίμνη ΚΠ. 480, 924. 

Δαῤώρα 9, 12. 

Δαδιόρηνὸς Θεόδωρος 384, 1. 35], 

1: 

Δαδούνης 949. 2. 201, 81. 952. 

δαιμόνων πρόσχλησις διὰ Σολομων- 

τείου βίόλου 266, 4. 967, 6. 

Δακίδυζα 60, 18. 488, 14. 
δαχτύλιος βασιλέως 187.17. 188,1, 

Δαλμάτιος υἱὸς ΚΚώνστα 41, 95. 

χαϊσχρ υἱὸς Δαλματίου 41, 26. 

Δαλμάτου φυλαχὴ ΚΠ. 116, ἢ. 

Δάμαλις, θέσις καὶ ἀνάκτορον ΚΠ. 

804, 6. 8393, 20. 
Δαμασχὸς 112, 6. 610, 6. 

Δάμασος πάπας Ρώμης 68, 1. 

Δαματρὺ: χαὶ Δάματρυς 484, 20. 

Δαμιανὸς ἅγιος ὃ ἰατρὸς 40, 1. 
Δαμοχράνεια 431, 16. ; 

Δὰν ..:2]. 

Δάνδουλος ᾿Βρρῖχος δοὺξ Βενετίας 

435, 21. 438. 446, 10. 48, 
78: 

Δανιὴλ προφήτης 1ὅ. 16. 

Δάνουδις. 117. ἔς 10. 1 565, 

20. : 

Δάρας τὸ 116. 16. 

Δαρδάνη θυγάτηρ Δαρείου 1. 

Δαρεῖος βασιλεὺς Περσίας 14, Ἵ. 

1ὅ. ὁ “Ἰστάσπου 10, 9ῶ. 17,3. 

ὃ ᾿Αρσάχης 17) 20. ὃ Νόθος 

17. 10; 

Δασιώτης Θεόδωρος 211, 10. 

δασμολογία 23]; 31. 



ΠΙΝ 
Δαυϊδ προφήτης 10. 12, 19. 18, 6. 

Δαφνοπάτης ἁγιογράφος 196, σημ. 
Δαφνουσία, πόλις ᾿Ιωνίας ὅ5], 2. 

Δεδελτὸς 44]. ὅ. 

δεήσεων, ὃ ἐπὶ τῶν 803, 22. 
Δεχάτορα, φρούριον Δυλματίας, 2172, 

91. 

Δέχιος αὖτ. 87. 38, 1. 74, 29. 
Δελφοὶ 9, 2]. 1ὅ, 9. 

Δερὰ δούλη Λείας 7, 21. 

Δεσὲ ἄρχων Σερδίας 260, 20. 

δέσποινα (αὐτοχράτειρα) 312, 24. 

816, 7. 
Δεσποινῶν μονὴ 128, 94. 

δεσπόται (ἄρχοντες) 518, 18. 

δεσπότης (Ἰζομνηνὸς Μιχαὴλ) 581, 

20. ; 
Δεσποτιχοὶ ἥλοι 410, 20. 
δεσποτιχὸν ἀξίωμα 488, 20. 490, 

8. ὅ38, 380. 
Δευχχλίων 9, ἢ. 

Δεύρη, χώμη ᾿Ηπείρου ὕ29, 28. 
Δεύτερον; θέσις ΚΠ 117, 1Ἴ. 486, 

20. 

Δημητριὰς, πόλιςΘοσσαλίας 480,1. 

Δημήτριος ἅγιος, μεγαλομάρτυς 846, 

19. 872. χηδεμὼν Θεσσαλονίκης 

4906, 14, ὅρχος Θεσσαλονιχέων 

496, 1. 
Δημήτριος Φαληρεὺς 18, 10. 

Δημητρίτζη, τοποθεσία ἐν Μαχεδο- 

νίᾳ, 866, ἢ. 
Δημόχριτος ᾿Αὐδηρίτης 17, 17. 

Δημόφιλος πατριάρχης ΚΠ ὅ8, 21. 

02, 27. ἀναθεματίζεται 64, 8. 

Διαθόλεις αἱ δύο, μιχρὰ καὶ μεγά- 

ἃ Ἐ΄ 020 

λη ὅ01, 21. 02, 29. ὕ43, 8. 
Διαχόνισσχ 105, 93. 

διάσχιστος χιτὼν 240, 81]. 

διδασχαλεῖον ἐν ΚΠ 178. 4. 

διδάσκχλος ἱερὸς μετὰ 12 μαθη- 

τῶν 123. σύμόουλοι βχσιλέων 

123, 10. πυρπολοῦνται ὑπὸ Λέον- 

τος 123, 16. 
Διδυμοότειχον τὸ 2839, 117. 452. 14. 

462, 8. 473. 474. 28, 518, 28. 

ὕ21. χάστρον ὅ21, 3. 522. 523, 

9. 

Διδυμότειχος ὃ 480, 24. 578. βλ. 
Διμότειχος. 

Δίδυμος ὠρ!:γενιστὴς 99, 14. 100. 1. 

Διδὼ βλ. Λαθινεία. 

Διΐππειον θέσις ΚΠ. 318, 21. 

δικαιοδοτιχὸς θρόνος 512. 81]. 

Διμαχελλου θέσις ΚΠ. 58, 14. 

διμηνιαῖος ἢ τριμιηνιαῖος Χριστὸς 

2, τ. 

Διογένης ἐπίσχοπος Βυζαντίου 49, 

4. αὖτ. 208. ὅ, βλ. Ρωμανός. 

Διμότειχος 601, 12. βλ. Διδυμό- 

τειχος. 

Διόδωρος Σιχελιώτης 19. 1]. 

Διοχλητιανὸς αὖτ. 40. 41]. 

Διομήδους μάρτυρος ναὸς 139, 8]. 

330, 80. 

Διονύσιος Πτολεμαῖος 19, 6. στρα- 

τηγὸς Οὔγγρων 969. 29. 2710. 

211. πατριάρχης ΚΙ. 582. 596, 

11. 601, 25. 
Διόσχόρος πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας 

0 Σ᾽ 11. 78. 15..80. 27. 28}. 

82. 

41" 



σοῦ ΠΙΝ 

Διπλοῦς Κίων 413, 39. 484, 24. 
Διπλοχιόνιον 431. ὅ. 

Δίρκη πηγὴ ἐν Θήδαις 229, 12. 

Δισύπατος Γεώργιος 847, 28, 

δίχροον ἔνδυυχ ϑῦύ, 20. 

διωγμὸς αἱρετικῶν Ωη4. σφοδρὸς ᾿Ελ- 

λήνων 94, 90. 

δόγμα περὶ Μωάμεθ 308. 804. 800. 

δόγματα περὶ Γραφιχὰ ρητὰ 802. 

περὶ θεοῦ Μωάμεθ 804, 18. 

δογματιχὰ ζητήματα ἐπὶ Μανουὴλ 

Κουνηνοῦ 902. 

δογυχτιχὸς τόμος 802, 20. 

Δόχειχ ἢ 427. 11: 

Δολόϊκος Πλέης χόυιης 433, ὅ. 

Δομεντζίχ θυγάτηρ Φωχᾷ 107, 2. 

Δομεντζίολος ἀδελφὸ: Φωχᾷ 107, ὃ. 

Δομέντζολος ἀνεψιὸς Φωχᾷ 107, 4. 

δομέστιχος 15, 1ὅ. ᾿Ανατολῆς 988, 

9. Δύσεως 173. 80. 390, 8. μέ- 

γὰς 230, 94. 532, 21. 288, 
19. 237, 13, 2340, 16. 248, 20. 
818, 10. 512, 239. σχολῶν 102, 
20. 

Δομετιανὸς αὖτ. 80, 9. ἐπίσχοπος 

Βυζαντίου 49. 20. 

Δομέτιος ἐπίσχοπος Βυζαντίου 49, 

91: 

Δομνίνα σύζυγος Οὐάλεντος 60, 8. 

Δομνίνου ἔμδολοι Ἰ(Π. 440, 18. 

Δόμνος πατριάρχης ᾿Αντιοχείας 17, 

Ὁ. 

δόρχαι εἴτουν τζαυτίχ (ἀσπίδες) 

ὈΠ Ἴ σγ; 

ἈΑορύλεον 282. 283. 292, 14. 299. 

31. 294, 3. 427, 14. 

ΧΕ; 

δορυφόροι στρατηγῶν 2988, 19. 234, 

95: 

Δοσίθεος Βενετὸς πατριάῤχης ἱἽἽερο- 

σολύμων 391. 892, 8. 

Δούχαινα Εὐφροσύνη σύζυγος ’Αλε- 

ξίου ᾿Αγγέλου 414. 41. 410. 6, 

49, Ἴ. 481, 26. 444, 21. 448, 
6. 460. 451. 457; 10. 

Δούχας ᾿Ανδρόνιχος 147, 31. 148. 

165, 16. 166, 830. 177, 16. 296. 
29, 1. 341, 29. 842, 22. 848. 
944, 4. 848, ὅ. ὃ χαΐσχρ 167 

168. ἕτερος 421, 9. 

800, 11. ὃ Μούρτζουφλος πρω- 

τούδεστιάριος χαὶ βασιλεὺς 449, 

12. 444, 445. 451. ᾿Ισχάχιος 

Μούρτζουφλος πριμικχύριος τῆς 

αὐλῆς δ02, 1. 531]. δ σεθαστο- 

χράτωρ 04, 7. ᾿Ιωάννης 239, 

10. ὃ σεδ αστοχράτωρ 40ῦ, 4. 4] 4, 
8. ὃ Καματηρὸς 911. 11. ιϑ07. 

24. ἕτερος, λογοθέτης τοῦ ὃρά- 

ἸἸσαάχιος 

μου 8389, 19. Κωνσταντῖνος αὖτ, 

10ῦ, 11. 177. 11. 1} στοῦ 

167, 106. ἕτερος 448, 11. Μιχαὴλ 

αὖτ. 168. 169. 170. ἕτερος ΙΚων- 

σταντῖνος 294, 19. ὃ Βατάτζης, 

Ἰωάννης αὖτ. 4θ5ῦ, 36. 460. 467. 

4069. δ0ῦ. 5606. 509. ἄλλος Ζο- 

ροδάδελ 467. ἐγχώμιον αὐτοῦ 

506. ὅ07. Θεόδωρος Β’ αὖτ. 477, 

2. 479, 16. ἐξωμοσία αὐτοῦ 

38. 534. ἐγχώμιον αὐτοῦ 585. 

᾿Ιωάννης υἱὸς αὐτοῦ 584. Μα- 

νουὴλ χαὶ Μιχαὴλ συγγενέϊς τού- 

του 578. ὁ "Αγγέλος Κομνηνὸς 
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Μιχαὴλ δεσπότης παλχιᾶς Ἤπεί. 

ῥου 454. 2. 400. 4601. Ἱζωνσταν- 

τῖνος 400. 10. 

Θεοδώρου ὅ84. Μιχαὴλ Β΄ 544, 

19. Νικηφόρος 544, 19. Ἰωάν- 

γης νόθος 44, 294. βλ. Φιλαν- 

θρωπηνός. 

Δουκχχίνογλης Θ0ῦ, 85. 

δουχιχὴ ἀρχὴ 242, 18. 

δοὺξ μέγας 819, 22. 320, 8. τοῦ 

στόλου 400, 28. 484, 8. Θρᾳ- 

χησίων 388, 10. ὃ ἁρμοστὴς Νεο- 

χάστρων 268, 18. 

Δράγασις βλ. Παλαιολόγος. 
Δραγωτᾶς Βούλγαρος 492, 22. 493. 

516. ἢ. 517, 21. 
Δράμα ἣ 401, 239. 608, 9. 
ὄράχοντος ἔντερον ἐφ᾽ οὗ “Ὅμηρος 

123, 17. δρακόντων σημχῖαι 

9380, 19. 

Δρογόδιστον 604, 4. 

δρεπανηφόρος, ἐπώνυμον ᾿Ανδρονί- 

᾿Ιωάννης υἱὸς 

χου ἐν χρησμοῖς, 8ὅ2, 14. 

δρόμου λογοθέτης 247, 3. 380. 14. 

389, 18. 

Δρουγγάριος, θέσις ΚΠ. 447, 5. 

οἶχος 41], ἢ. 
δρουγγάριος τῆς βίγλης. 184. 1. 

16. 27. πλωΐμων 148. 8. 

Δρουσίλλα θυγάτηρ ᾿Αγρίππα 97, 
ΤῈ 

Δυνάμεως ἁγίας ναὸς 48, 8. 

Δυρράχιον 4061], 4. ὅ37, 1. ὅ29, 

20. βλ. ᾿Επίδαμιος. 

Δύσις 387. 1. 571, 10. μέρη 522, 

90. βλ. Δυσμὴ. 

ἌΥΞΣ 69 

Δυσμὴ ὅ22, 2. 38, 8. δ39. οἵ 

Δυσμιχοὶ 19, 8. τὰ Δυσμιχὰ 

248, 8, μέρη 209, 20. 

Δυτιχὰ ἢ δυσμικὰ ἔθνη 18]. 19. 

184, Ἴ. 415, 18. 541, 32. μέ- 
ρη 8385, 19. 8341, 90. 581, 18. 
ὅ80, 18. 

Δυτικὴ χώρα 4138, 28. ὕ18, 7. 

ὅ29, 1. στρχτιῶται 242, Ὡ. δυ- 

νάμεις 848, 27. χαρχχτὴρ Δυ- 

τιχῶν ὅ43, 183. βλ. “Ἑσπέριοι. 

Δωρὶς σύζυγος Ἡρώδου 30, 90. 

Δυτιχὸν τέϊχος ΚΠ 108, 18. 

Ε΄ ὐδομήχοντα μετάφρασις Γραφῆς 

19.090. 

Ε΄ ὅδομον, θέσις ΚΠ. 10, 10. 19, 8. 

ΕὍερ ἐξ οὗ οἵ “ἙΟραῖοι 6. 

Ε ραϊχὴ διάλεκτος 6, 1]. 

Β΄ ὁραϊκὸν κείμενον Γρχφῆς 9, 27. 

ἡμαρτημένον ὅ, 28. 

Ἑ΄ὁραῖοι 6, 12.16.17.121.192. δοῦ- 

λοι Πτολεμαίου 18, 15. ἱερὰ 

Ρώμῃ 84, 6. θεομάχο: 123. 1 

Χριστομάχοι 121, 26. 129, ἐν 

ΚΠ. 601. 22. βλ. Εἰχονομάγοι. 

ἔγχλειστοι μοναχοὶ 117, 299. 129, 

17. προφῆται 129. 

2 
εν 

0. 

ἐγχόλπιον εἰχόνισμα Θεομήτορος 

4138, 19. 
Βδεσσα 88. 

Ε᾽ζεχίας υἱὸς ᾽᾿Αχχῦ 12, 18. 

Ε΄ ζοδὰ, χωρίον Μαχεδονίας, 5176. 1. 

ἔθνη [βάρύαροι) 87, 18. 171, 7. 

εἰὸ λων χαθαίρεσις ὑπὸ ᾿Ιουδαίων 

τὰν τῦ.-: 

εἰχόνες ἐν ναῷ ἁγίων Τεσσαράχον- 
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τὰ 302. ναῶν δίδονται εἰς Σταυ- 
ροφόρους 488, 20. 440, 80. 442. 

διαρπάζονται 449, 2. ἀπάλειψις 

196. 2. ἀναστήλωσις 1234, 8. 

180, 28. 187. 
Εἰχονομάχοι 121, ὅ. 191. ἁἙδραῖοι 

1921. 1929. εἰχκονοχαῦσται 127,21. 

Εἰρήνη ἁγία 440, 8. ναὸς 48, 6. 

ἐν Συκαῖς 49, 14. 

Εἰρήνη ἢ ᾿Αθηναία 126, 20. ἐχ- 

τυφλοΐῖ υἱὸν 128, μονοχράτωρ 

129. σύζυγος ’Αλεξίου ΙΚ ομνηνοῦ 

175. 186, 99. 187. 190: Ἰωάν- 

νου 181. 182, Κοπρωνύμου 122, 

9. 190, 1. Γουλάμου δ02, 8. 
Ἐ΄χάθη 1006, 20, 
ἐχχλησία Μεγάλη ΚΙ, 409, 1. 

ἐχχλησίαι ὀρθοδόξων δίδονται εἰς 

᾿Αρειανοὺς ὅσ, 90. 

Ἐλχία 49, ὅ. 

Ἐλεάζαρος “, 2. ἀρχιερεὺς 18, 1 

1. ὁ Μιυχχχαύχϊος 18, 95. 90. 

Ἐ΄λένη ἁγία 41. 22. 40. ὅ2, 29. 

σύζυγος ᾿Ιουλιανοῦ δ6, 10. σύ- 

ζυγος Κωνσταντίνου Πορφυρο- 

γεννήτου 149, 27. θυγάτηρ ᾿Α- 

σὰν 479. 480. 482. 6. 

Ἐλευθέριος ἐπίσχοπος Βυζαντίου 

49, 4. ᾿λευθερίου τοῦ, θέσις Κα. 

140. Ὁ. 

Ἐλεύσιος αἵρετιχὸς ἐπίσχοπος 69, 

19. 

ἘΡλίχα ἣ Ῥέα Σιλδία 90, 20. 921. 2. 

ἘΡλιαδᾷ 11. 9. 

Ἐ λιαχεὶμ. υἱὸς ᾿Ιωσίου 18, 18. 14, 

10. 

Α ΚΞ. 

Εἰ λισσαιὲ προφήτης 11, 8. 

Εἰλλὰς (Θεσσαλία) 480, 20. 

Ἰυλλην (εἰδωλολάτρης) 84, 28. 
Ε“λληνες 234, 19. συνοιχίζονται ἐν 

“Ἱεροσολύμοις 81, ὁ. «Ελλήνων φυ- 

λαὶ 18 ὑποτάσσονται ὑπὸ ᾿Αλε- 

ξάνδρου 17, 80. αἱρετιχοὶ 94, 

20. εἰς διάχρισιν Χριστιανῶν 11, 

29. 

Ἐ“λληνίζειν (εἰδωλολχτρεῖν) 2ῦ, 2. 

56, 99. ᾿ 

Ε΄λληνίζοντες, μὴ χριστ"ανοὶ 12, 6. 

Ε'λληνιχοὶ ναοὶ χλείονται ἐπὶ Ἰζων- 

σταντίνου, ἀνοίγονται ἐπὶ ᾿Ιου- 

λιανοῦ χαὶ χατεδαφίζονται ἐπὶ 

Θεοδοσίου 68, 10. χτήματα αὖ- 

τῶν δίδονται εἰς χριστιανοὺς 

ὕ8, 2. 
Ε΄λλήσποντος 184. 360. 6. 487, 

4. 518, 12. ὅ14, 14 ὅ91, 27. 
580, 138. 547, 27. 

Ε᾽ λπὶς σύζυγος “Ἡρώδου 2, 8. 

Ἐλπουμῆς Σκύθης 380, 1. 

ἔμόολοι ἈΠ. 48, 3. 

Εμμανουὴλ ὃ Χριστὸς 64, 6. 

ἐμπόριον Δαχιδύζης 60, 17. 

Εἰ ξχμίλιον (Ἰσθμὸς ἹΚορίνθου) ὅ71,. 

Ὧ9: 1 

ἑξάμιτοι χρυσοὐφεϊς ὀθόναι 241, 8. 

ἔξαρχος συνόδου ὅ62, 9. 

ἤἔω πύλη Ἰχονίου 396, 34. 

Β'ξωχιόνιον θέσις πΠ. 318, 27. 

ἐνανθρώπησις Χριστοῦ 71, 8. 

ΕἾνναι χρυσαΐ 221, 31. 820, 15, 

Ἐνὼς ὅ, 4. 

ἔπαρχος ΚΠ. 102, 10. ἐπαρχιχὰ 
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παράσημα 419, 12. 

Βπαχτος (Ναύπαχτος) 598, 8. 

Ε᾿ πίδαμνος τὸ νῦν Δυρράχιον 89, 

10. 844, 31. 861. 418, 27. 434, 
18. οἵ ᾿Επιδαμνῖται 484, 12. 

ἐπιδήμιον νόσημα ἑδρικὸν 18, 1. 

ἐπιμεληταὶ (προνοηταὶ) 260, 19. 

ἐπιστόλιον ’᾿Ανδρονίκου Κομνηνοῦ 

968. 

ἐπιτειχισταὶ 260. 19. 

ἐπισχόπων τιμαὶ ὑπὸ Ἰζωνσταντί- 

νου ὅ0. προνόμια 8, 4. 

Ἐ᾽ πιφανία θυγάτηρ Ηραχλείου 108,1]. 

Ἐπιφανὴς 18, 20. 

Ἐπιφάνιος πατριάρχης ΚΗ. 98, 31. 

95..,.16. 

ἐπῳδὴ βαρόαριχὴ 324, 230. 

Ε᾽ρρῆς βασιλεὺς ΚΠ. 461, 11. 462. 

469, 464. 405. 

Ε᾽ρρῖχος βλ. Δάνδουλος 

Ἐσδρας 17. . 

Ἑ’σεδὼν 9. 18. 

Ε᾽ σθὴρ 11, 15. 

ἑσπέριοι (Δυτικοὴ 280, 12. 8170, 

20. 

ἑταιρεία (συνωμοσία) 413, 8. βλ. 

ὀμόται. 

ἑταιρῶν φόρος 92, 1. βλ. χρυσάρ- 

γυρος. 

Εὔα 4, 25. 

Εὐαγγέλιον χατὰ Ἰωάννην 30, 14. 

Εὐαγγελίων χόσμος πολυτελὴς 4170, 

14. μαντεία 509. 510. 

Εὐάγριος ὠριγενιστὴς 99, 16.100. 1. 

Εὔανδρος 19, 23. 

Ἐύδουλος Ῥωμαῖος 58, 1], 

ΑΞ. : 020 

Εὐὔδοια φῦ, 1. 

Εὐγενία ἁγία 81, 14. 

Εὐγενιχὸς Μάρχος ὕ82, 10. 

Εὐγένιος Ρωμαῖος ὅ8, 1]. Πάπας 

561, 17. 
Εὐδοχίχ ἡ ᾿Αθηναῖς 69, 21]. 10. 

μῦθος περὶ μήλου 11, 80. 78. 

σεμνέϊον αὐτῆς ἐν “Ἱεροσολύμοις 

86, 80. θυγάτηρ Οὐχλεντινια- 

νοῦ Π4, 12. σύζυγος ἩΗρακλείου 

ἣ πρῴην Φαδίχ 10, 28. σύζυ- 

γος Κοπρωνύμου 12, 1. Ἴγγη» 

ρος, σύζυγος Βασιλείου Μαχεδό- 

νος, 142, 29. 148, 14. ἐξ ᾽Οψι- 

χίου σύζυγος Λέοντος 146, 20. 

σύζυγος Ἱζωνσταντίνου Δούχα χαὶ 

Ῥωμανοῦ Διογένους. 160ὅ,14.106, 

80. 167, 97. 168. θυγάτηρ "Αν- 

δρονίκου Κομνηνοῦ 243, 21. ᾽Α- 

λεξίου ᾿Αγγέλον 448, Ἴ. 450, 

ωθ. 451. 453, 96. 
Εὐδοξίχ ἣ ᾿Αθηνχὶς 69. 16. βλ. 

Εὐδοχία. θυγάτηρ Θεοδοσίου Β 

0, 1ὅ. 14, 9. σύζυγος Οὐχλεν- 

τινιανοῦ 4. Πὔ, 9. θυγατέρες 

84, 8. νύμφη Βάρδα 14]. 29. 

Εὐὸόξιος πατριάρχης 1]. 58, 29. 

58, 25. ἀναθεμχτίζεται 64. 7. 

Εὐεργέτου θέσις καὶ μονὴ ΚΠ, 76, 

4. 4806, 24. 440, 21]. 44, 24. 

Εὐζώϊος ἐπίσχοπος Βυζαντίου 49, 

9. αἱρετιχὸς 64, 8. 

Εὐθύμιος πατριάργης ΚΠ, 146, 51. 

141. 1. ἀρχιεπίσχοπος Νέων 

Πατρῶν μέγας ἐν λόγοις 851, 20. 

Σάρδεων 131. 10. 
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Εὐμάθιος βλ. Φιλοκάλης. 
Εὐνομίου αἵρεσις 04, “. 

εὐνοῦχοι διοικοῦσι Βυζάντιον 155. 6. 

Εὔριπος (Χαλκὶς) 48ὅ, 15. 51], 

οὕ. ὅ84, 28. ᾿Ασίας 415, 27. 
Εὔρος, ποταμὸς, 459, 22. 418, 1. 

4142. 9: 80..19. 813,}19. 014. 

19. 519, ὃ. 521, 34. ἢ Μα- 
ρίτζα 491, 15. 

Εὐσεόίχ σύζυγος  ωνσταντίου 56. ὅ. 

ΠῚ ΝΥ 

Εὐσέδιος πρχιπόσιτος Ὁ4, 14. ὃ 

Παμφίλου 86, 17. νεώτερος 86, 

10. Νιχομηδείας καὶ πατριάρχης 

ΚΙ. δῦ, ἀναθεματίζεται 64, ἡ. 

Εὐστάθιος ᾿Αντιοχείας πατρ. ὅ0, 

11. δδ, 27. ΚΠ. 1569 Θεσσλλο- 

νίκης 346, 80. 347, 8. : 
Εὐστράτιος υἱὸς Μιχαὴλ Ῥαγγαδὲ 

180,19. Μαχεδὼν 19 8. πατριάρ- 

χης ΚΙ. 159. 

Εὐτροπίου λιμὴν ἐν Χαλκηδόνι 100, 

ΤΩΣ 

Εὐτυχὴς ἀρχιμανδρίτης αἱρεσιάρχης 

Ἴδ. 11. 18, 11. 80, 57. 81, δ. 
82. 

Ἐὐτυχιανοὶ 94, 14. 

Εὐτύχιος πατριάρχης ΚΠ 96. 99. 

100, 234. 101, 1. 103, 22. 104. 
90. 

Εὐτύχιος ὠριγενιστὴς 99, 14. 

Εὐφημίας ἁγίας ναὸς 49, 18. λεί- 

ψανον 126, 12. θαῦμχ 82, 21. 

σύζυγος ᾿Ιουστίνου βλ. Λουπιχίχ. 

Εὐφήμιος πατριάρχης ΚΠ. 88, 30. 

89, 

Εὐφρατὰᾶς Ῥωμαῖος ὅ8, 14. οἶκος 

Α Κ, 

αὐτοῦ, ὕστερον γηρωκομεϊον ὕ8, 

1ὅ. θέσις ὅ8, 16: 

Εὐφράτης18, 8. 200, 92. 212, 
589) 18. 

Εὐφρόνιος αἱρετιχὸς 64, 8. 

Εὐφροσύνη θυγάτηρ Κωνσταντίνου 

127, 17. σύζυγος Λέοντος Τραυ- 

λοῦ 182,11. 138. βλ, Δούκχινα. 

Εὐφροσύνης χυρᾶς λιδάδια χαὶ μο- 

νὴ 1995 108 

Εὐχάϊτα 89, 925, 90, 18, 
Βἴφεσος 8, 19. 79, 8. 564, 8. ἕ- 

πτὰ πχῖδες 87, 3ὅ. 4. 28. σύν- 

οὗος 0, 95. 71, 31. 72. Ἴ6, 
16. ἢ ληστρικὴ "7: 80; 97: 

ἔφοροι (προνοηταὶ) Θράχης 62, 1. 

Ε᾽ φόρου μονὴ 301, 36. 

Ε᾽ φραὶμ, χωρίον Θράκης, 78, 3. 

Ε’χὼν 9. 19. 

Ε΄ως 185, 18. 249. 93, 298, 15. 

3.921. 20: 895. 0. 5599. 5 558, 

81. “Εῴᾳ λῆξις ἜΡ5. 1 Ὁ) 

870, 6. ἐπαρχίας 986. ἰδ ϑὸυ- 

γάμεις 848, 27. πόλεις 20ὅ, 14. 

ἑῷα τἄγωχτα 380. 13. 9396, 10. 

876, 29. βλ. ᾿Ανατολή. 

Εἶῷοι (Ανατολιχοὶ) 206, 14. 

ἑῷος (πρωϊνὸς) 820, 29. 

“Ζαθουλὼν 7. 20. 

Ζαγαρομμάτης Γεώργιος 5806, 20, 

Ζαγαρομμάτου μολυδδόδουλλονπ 86, 

90. 

Ζαγορὰ Αἵμου 881, 1. 

Ζαχῆς Πέρσης ἢ Τοῦρχος 208, 9. 

Ζαούτζης βχσιλεοπάτωρ 146, 19: 

Ζαμπίχ Παλαιολογίνα, θυγάτηρ 
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᾿ Μανουὴλ Πχλχιολόγου αὖτ. ὅῦ9, | 
4. 

Ζεθεὲ 9, 13. 
Ζέδερ τὸ, πόλις Συρίας, 2301, 24. 

“Ζεύγμινον 194. 238, 20. 2:ύ, 1. 

256. ὅ. 258,30. 259. 260. 367, 

97. 

Ζεύξιππος 901, 27. λουτρὸν 39, 8. 

Μεὺς υἱὸς Κρόνου ὁ, 19. 

Ζὴ6 9, 18. 
ΖὶῸ ἀρχηγὸς ᾿Αράδων 121, 3. 

Ζήνων αὐτ. 85, 31. 86, 1ὕ. 81. 

88. 89. 99, δ. 94, 19. ἕνωτι- 
χὸν 88, 1ὅ. 89, 21. 

Ζηνωνὶς σύζυγος Βασιλίσχου 87, 24. 

88, 6. 
Ζῆχναι 608, 2ὅ. βλ. Ζίχνα. 

Ζιντζιφίτσης 348, 12. 

Ζίχνα 491, 1. Ζίχναι 608, 25. 

Ζοροδάζελ 1ὅ, 14. 16. 17, 2. ἐ- 

πώνυμον Δούχα ᾿Ιωάννου, 4067. 

ζοῦμπρος, ζῶον ὑπὲρ ἄρχτον, 802, 

24, 

ζουπάνος Σέρόων 406, 10. 

Ζυγαδηνὸς Εὐθύμιος 1179, 8. 

Ζωὴ θυγάτηρ Ζαούτζη, σύζυγος 

Λέοντος 140, 10. Καὶ αρθωνοψίνα 

σύζυγος Λέοντος 140. 10. θυγά- 

τὴρ Ρωμανοῦ Β΄ 158, 230. Κων- 

σταντίνου αὐτοχράτειρα 159.16]. 

4. 162. 168. 16, 17. 
Ἡ ὝΞξστος βασιλεὺς Λατίνων 20. 9. 

ΤΠ λὺ οὐ 10. ἃ: 

ἡλιαχὸς Βουχολέοντος 156, [0. 

Η λίας προφήτης 11, 8. μηλωτὴ 

αὐτοῦ 148, 18. νχὸς ΚΠ. 145, 

63] 

11, σπαθάριος 118. 119, 14. 
ἥλιος ὃ ᾿Απόλλων 192. 10. αἴτιος τε- 

τραετηρίδος χαὶ ὀλυμπιάδος 12. 
11. χύχλος 12, ἐμποδίζει ἀνα- 
βαθμοὺς χάριν ᾿Ιεζεχίου 12, 234: 
ἔχλειψις 485, 24. 

Ἠ'λιογάδαλος υἱὸς Καρακάλχ 33, 
25. ᾿Αντωνῖνος 33, 29. 34. ῦ 1: 

ἡμερήσιοι ἄρτοι ΚΠ. ὅ2, 17. 
ἡμερῶν ἑύδομάδος ὀνόματα Σ τοτῶν σ 
Η’ ονοπολίτης Ἰωάννης 4830. 27. 
Η πειρος 184. 9. Παλαιὰ 464. 3. 
Η ράχλεια ἢ πρῴην Πέρινθος 29, 

51. 30,1. Εὐρώπης 39, 12. Θρά- 
χης 87, 20. 407, 12. 489, 94. 
κατὰ Πόντον 287, 14. 317, 96. 

Η΄ραχλειανὸς ἔπαρχος 838, 20. 
Η“ραχλειδῶν κάθοδος 7, 31. 8, 1. 
Η“ράχλειος υἱὸς Ἦραχλείου 107, 8. 

στρατηγὸς ᾿Αφριχῇς 107, 1. αὖτ. 
107. 109, 1. αἵρεσις αὐτοῦ 110. 
υἱὸς ἹΚώνσταντος 111. 283. 113, 
2. 

Η'ραχλεωνᾶς υἱὸς “Ηραχλείου 108, 
9.1 10,, 18. 301. 19. 

ἡρῷον Μεγάλου Κωνσταντίνου 91, 
Ἴ. βασιλέων, βλ.᾿Αποστόλων ναός. 

Ηώδης ᾿Αντίπατρος 206, 26. ᾿᾽Α- 

ριστοδούλου 27, 10. Ἡρώδου 27. 

Η ρωδιὰς θυγάτηρ ᾿Αριστοδούλου 

14...,.1Ὁ, 
Ησαῦ 7, 12. 
Ηἰ σαΐας προφήτης 12, 24. προφὴ- 

τέϊαι αὐτοῦ 10. 17. 16, 8. 

Η΄ σίοδος σύγχρονος Δαυὶδ 10, 17. 
᾿ Ηΐφαιστος Αἰγύπτιος δυνάστης 6,15. 
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θανατιχὸν μέγα ΚΠ. δὅ8ὅ, 2. 

Θάμαρ θυγάτηρ ᾿Ασὰν 486. 8. 

Θάρρας ὁ, 6. 

Θαρρᾶς ὕ, ὃ. 

Θάσος 571. 22. 

4. Ἰουστινιανοῦ Β΄ 116, 8. Κών- 
στα Χλωροῦ 41], 6. 42, 2. θυ- 

γάτηρ Ῥωμανοῦ Β΄, 108, 20. 

Κωνσταντίνου 159. 168, 18.. 

Κωνσταντίνου Δούχχα 167, 17. 

θαῦμα διὰ χριστιανῶν στρατιωτῶν Θεόδωρος ἅγιος 2938, 11. Βαλσα- 
82, 12. Παναγίας χατὰ Ρὼς 108, 

20. 

θέατρον ΚΠ. 249, 9. 

Θέχλα θυγάτηρ Θεοφίλου 184, 12. 

θέμα ἐπαρχία στρατιωτιχὴ 124, 6. 

318. 1]. Σμολένων 420, 1. βλ. 

Θρᾳχησίων, ἐπαρχία. 

Θέογνις αἱρετιχὸς 64, 8. 

Θεοδοσία σύζυγος Λέοντος ᾽Αρμε- 

νίου 181, 6. 

Θεοδόσιος ὃ Μέγας 60, 8. 61, 20. 

62. 68. 66, 67, 11. ὁ Νέος 67. 
1, 34. Ἴ3, Ἴ 14. Ἴ5. Ἴ6. 18, 
19. υἱὸς Μαυρικίου 10, 7. πα- 

τριάρχης ἈΠ. 808, 18. 304. 

806, 16. 814, 18. 815, ὅ. 316. 
810, 4. 329, 12. 823, 8. 8391. 
929, 21]. ὃ ἐξ ᾿Ατραμυτίου φο- 

ρθλόγος χαὶ αὐτοχράτωρ 120, 1. 

191, 2, 
Θεοδοσίου πατριχίου μονὴ 10, 17᾽ 

Θεοδότη σύζυγος Λέοντος 128, 97. 

μοναχὴ; σύζυγος ἹΚωνσταντίνου 

186. 138. 

Θεόδοτος πατριάρχης εἰχονομάχος 

121...17. 199} 17: 

Θεοδώρα θυγάτηρ ᾿Αλεξίου 1177, 

12. ᾿Ανδρονίκου 2348, 20. σύζυ- 

γος Θεοφίλου 184. 136, 2ὅ. 38. 

μὼν πατριάρχης ᾿Αντιοχείχς 39!, 

21. ὃ Γρχπτὸς 182, 28. Εἰρη- 

γικὸς πατριάρχης ΚΠ. 407, 90. 

Λάσχαρις βλ. Δούχας. Μοψουε- 

στίχς 100. παιδαγωγὸς Κωνσταν- 

τίνου 148, 14. πάπας Ρώμης 

110 28. πατριάρχης ΚΙ. 118, 

2. 114, 238. 11, 3. πρεσδύ- 

τερος Ρώμης 114, 6. πρόεδρος 

χαὶ δομέστιχος 164, 1] ἣγού- 

ψενος Στουδίων 131, 10. μάρτυς 

ὃ Τήρων 811, 11. Φαρὰν ἐπί- 

σχοπος 114, 1. Φιλαδελφείας 

ἄρχων, 458. 

Θεόδωροι, φρούριαν, 58ὅ, 7. 

Θεοδώρου στρατηλάτου εἰχὼν ἐν 

Κορίνθῳ 280, 2. 

Θεολόγου ναὸς ἐν ᾿Εφέσῳ 807, 1. 
ἐν ΚΠ. 318, 20. 

Θεόχριτος ὑποψήφιος αὐτοχρ. 93, 

28. 94. 4. 
Θεομήτορος εἰχὼν ἐν πολέμῳ 192, 

28. 19ὅ, 21. ἣ 'οδηγήτρια 876, 

80. σύμμαχος νικοποιὸς καὶ συ- 

αστράτηγος βασιλέων 19, 28. 

949, 21. 50. 272, 16. 293, 8. 
4486, 6. γάλα 404, 30. ἑορτὴ 
408, 1ὅ. ζώνη 404, 31]. βλ. Θεο- 

τόχος. 

᾿Ιουστινιανοῦ Α΄ 94, 19. 100, Θεοτόκος Μαρίχ Παρθένος 2ὅ, 27. 
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69, 11. 10, 31. 2, 2ῦ. ἁπλῶς 
Μαρία ὑπὸ εἰκονομάχων 120, 11. 

Χριστοτόχος Ἴ0, 31. φεύγει εἰς 

Ταμίαθι 275, 23. 

᾿Θεοτόχου ναὸς ἐν Βλαχέρνχις 69, 

15..ὄ 80.238. 137,.13..1.46..12. 
170, 26. ὃ ᾿Αρεοθίνδου 10, 24. 

ὃ Διχχονίσσης 106, 23. Περι- 

βλέπτου 109, 28. ἐν Πηγῇ 100, 

18, ἐν Ταμίαθι 21ὅ, 21. ἐν Χ χλ- 

χοπρατείσις 69, 1. ἐν Χρυτο- 

πόλει 10ῦ, 1ὅ. ἐσθὴς 81, 4. 10]. 

24, λιτανεία 10ῦ, 16. 

Θεοτοχίτης 391, 18. 

Θεοφάνης Γραπτὸς ὃ Νιχχίας 184, 

28. .186.. 1817: 138. 1. 
Θεοφανὼ σύζυγος Σταυραχίου 130, 

16. Ρωμανοῦ Β, Νικηφόρου Φω- 

χὰ χαὶ Τσιμισχὴ 149, 99. 15], 

Ὑ 150. 167. θυγάτηρ Μχρτινα- 

χίου σύζυγος Λέοντος 145, 1. 
140, 11]. Κωνσταντίνου Λαχα- 
πηνοῦ 149, 29, 

Θεοφιλίτσης πατρίκιος ὃ τειχεώτης 

τὰ δ. αν 1. 
Θεόφιλος ᾿Αλεξανδρείας πατρ. 67, 

26. Ἴ1], 10. υἱὸς Μιχαὴλ, υὖτ. 
182. 1838. 184. 185. 186. 137. 

141. 1. 

Θεοφιλόπουλος Γεώργιος 464, 12. 
Θεοφίλου ξενὼν 1806, 9. ἱστορία 

αὐτοῦ 136. 

Θεοφύλαχτος υἱὸς Μιχαὴλ Ραγγαδὲ 

180, 19. υἱὸς Ῥωμανοῦ Α΄, πα- 
τριάρχης ΚΠ. 1560. 151, 17. 
152, 80. 

μ᾿ 

ἃ 5. ΟἿΣ 

θερμοδόχος ἧ (λουτροῦ) 267, 2. 
Θερμαντία, σύζυγος “Ονωρίου, 68, 

14. 

Θερμοῦτις, Αἰγυπτία βχσιλόπαις, 
μὴ 

Θεσσαλία 9. 8. 

Θετταλία καὶ Θεσταλίχ, ὃ 'Βλλὰς 

χαὶ ἢ Θεσσαλονίχη, 364, 14. 
90ῦ, 10. 866. 540, 95. Θεσσα- 
λῶν πόλις, ἢ Θεσσαλονίχη. βλ. 
“Ἑλλάς. Θετταλιχὰ ὄρη 400, 19. 

Θεσσαλονίχη 68, ὅ. θὅ, 15. 66, 1. 
142, 2ὅ. 3845. 846. 9547, 348. 

"ά9. 99... 8. Αι, 97: 45], 

16. 469. .480, 1, 468, 85. 
45, 15. 484,. 11. 88, .». 
481. 490. 498, ὅ. 496. 496. 
407. 0 0]...1. ὅ0 5. 31.591... 56. 

ὕῶ6, 24. 527. 28, 28. ὅ39. 
ἤΔῦ, τῷ. δόῳ, π6ιν αι, οθ8 
Ἵ. σφαγὴ θῦ, 21. Μιχρὰ πύλη- 
496, 80. βλ. Θετταλία, Βονιφά- 
τιος. 

θήρα συὸς χαὶ θάνατος Ἰωάννου 

Κομνηνοῦ 210. 

Θήδα 571, 24. Θῆδχι ἑπτάπυλοι 

220, ὃ. ὅ45, 20. βλ. Καδμεία 

γῆ: 
Θινία 459, 94. 

Θράχη 29, 31. 82. 44. 8, 61, 22. 

68. ., 98.. δᾶ; 191: 21.. 428. 
10. Ἕλληνες 498. 494. βλ. ἔρς- 
ρος, χάστρα. 

Θρᾳχησίων ἀρχὴ 499, 18, δοὺξ 
388, 10. ἐπαρχία 818, 10. θέ- 
μὰ 219, 18. χώρα 370, 2. 

Θράχιαι πόλις 441, ἡ. 

4 - 
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Θρχχῦα μέρη 48, 30. 

Θρηΐκιος ἄνεμος, ὃ Φωχᾶς, 106, 30. 

θρίαμθος 98, 12. 512, 
θριαμθεύειν γυναιχείᾳ ἐσθῆτι (στρα- 

τιωτικχὴ ἀτιμία) 2906. 51. 

ὑρόνος δικαιοδοτικὸς 912, 91. πα- 

τριαρχικὸς ΚΠ θύ, 1]. ρητορι- 

χὸς 802. 1. 
Θύμόρις ποταμὸς 20, 18. 21; ὅ. 

ολοῦς Ὁ ὙῸ, 
Θωμᾶ ἀποστόλου νχὸς 98, 20. 

Θωμαΐτης 8914. 12. 

Θωμᾶς ἀντάρτης 129, 26. 182. 

.188, 19. μοναχὸς [97. 18. Οὐγ- 
γρὸος 25ῦ, 80. πατριάρχης ΚΗ]. 

11} 98: 

θῶραξ λινοῦς ἹΚορράδου, 380. 

Ἰάγχος ὅ68, 20. 564, 20. ὅθῦ. 

586, Ἴ. 
Τ᾿αγουπασᾶς γαρ ὑρὸς Μασοὺτ 248, 

“1. ΦὍπΟ. ως ὡς’. Ὁ: 

Τάδαρα νῦν Τζίαρα 484, 1... 

Τ᾽ αθατίνης σουλτάνος ᾿Ικονίου 454. 

11. 489. 490. 

Ἰ᾽αχωόῖται 109, 1]. 

ἴχμδοι εἰς Γραπτοὺς 132, 29. 133. 

ὙΠ. 50, 

Παννῆς βλ. ᾿Ιωάννης πατριάρχης. 

Γάννια Ἡπείρου ὅ45, 20 βλ. 

Ἰωάνινα. 

1. τζὰς ἄρχων Οὔνων 204. 255, 21: 

ἱ᾿χτρόπουλος 49ῦ, ὕ. 

Τ᾽ δαγχὸς Βλάγος 416, 80. 417. 418. 

424. 26. 425. 426. 427. 408, 1. 
Γόύας ἐπίσχοπος ᾿Εδέσσης 73, 10. 

8,7 1. 100. 17. 

ΑΞ, 

Γύερία 608, 9. βλ. Ἰόθηρία. 

[ηρία 205, 10. 578, 24. 

1 Ὅηρες ἀνατολιχοὶ 312, 5. 9178. 

11. Ἰδήρισσχι μοναχαὶ 177, 2. 

Γ γηῤ 142..239. 

1 γχλῖνοι ([Αγγλοι), οἱ πελεχυφόρηι 

Γερμανοὶ, 898, 6. ἐν 

909; 15. 

Γγνάτιος ὅ Θεοφόρος 81, 1. 

Μιχαὴλ Ῥαγγαδὲ, πχατριάρχηςΚΠ. 

138. 141. 149. 148, 18.145, 17. 
τος αὖτ: 59,5. 97: 

ἴδικτον 100. 28. 110. 1. 

ι᾿ησοῦς ὃ Σιρὰχ 18, 12. 

1 εζεχιὴλ προφήτης 18, 28. 

Κύπρῳ 

υἱὸς 

ἱερὰ σχεύη εἰς πόλεμον 178. 116. 

10. 186. 

ι:ραχοχορυφίτης, θέσις ἐν Παμφυ- 

λίᾳ, 610 10 819: 

Ιερεία, θέσις ἐν Βοσπόρῳ, 142, 16. 

[ἐροσόλυμα 16. 17, 1. 18, 6. 52, 

20. 86, 237. 228,. 6. 268, 28. 
991. ἅλωσις 29, 27. ἐξαφανι- 

συὸς 81. ὅ. πατριαρχεῖον 114. 11. 

ὅ08, 22. ρὴξ 8398, 20. βλ. Ἵε- 

ρουσαλήρυ.. 

[“ἐροσολυμῖται ἱππεϊς 218. 26. φρέ- 

ριοι 84]. 24. 

᾿ ἱεροσυλίαι Σιχελῶν ἐν Θεσσαλονί- 

χὴ 846. 

[1 ἐρουσαλὴμ 18, 99. 14. 16, 28. 

909, 16. 574. 398, 7. ναὸς 18. 
10. ,ἀνάχτισις. Ὁ Βα ὅν. 

17, 2. 
ἱερωμένο! ἐλεύθεροι χχὶ ἀτελέϊς ἀ- 

πὸ Κωνσταντίνου ὅ8. 3. 
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εν Ὁ 1.3...530..ὄ 4. 1. 

τ χεαίαν Ζεὺς 339. ἢ, 

Ῥχόνιον 196, ὅ. (Τοῦρχοι ἢ Πέο- 

σον κ:. 908... 90:96... 4... 95]; 

80., 218.. 81:} 64. 18... 284;. 2, 
285, 8. 369, 29. 396. 390, 14. 
41ὅ, 2ὅ. ἔξω πύλη 396, 34. βλ. 

ἹΚονιάτιον. 

Ἰχονίου ἀρχηγὸς 19ὕ, ὅ. Τοῦρχος 

908. 18.: χρατῶν 917. 18.. σα- 

τραπεύων 304, 8. σουλτάνος 349, 

ὅ. 897, 21. 398, 26. 388, 14. 
480. 4917 134..111. 490, 53. 
Ἰχονιὺς σουλτάνος 907, 18. 

390, 21. 
Ῥχονιέων (Τούρχων) μητρόπολις 348, 

80. 420, 2ὅ. ἔμποροι ἐν ΚΠ. 

45ῦ. 28: 

Ἰλδέριχος υἱὸς ᾿Ονωρίχου 84, 324. 

οὴξ Οὐχνδήλων 906, 1. 

Ι"λιὰς ἐπὶ ἐντέρου δράκοντος 128. 

19. χακῶν 840, 32. ᾿Ιλιάδες χα- 

χῶν 5170, 1. 

Τλιος γίγας 21. ἢ“. 

Ελίου ἅλωσις 9. 28. 

Ι λλυριχὸν {74, 31. 

Ἰλλυριοὶ 184, 9. 

Ἅ γαχῆς.. 1.26. 

Ενδίχ: 507, ΤΊ. 

[οδιανὸς αὖτ. 57, 9. 

Τοχάσιος χοιχίστωρ 84. 85. 

Ιοχαάστη 106, 26. 

1 ολεντίχ ἀδελφὴ ᾿Βρρῇ 461. 10. 

δ νι δου χόλπος. 184.. 8.. 185. 12. 

580, 15. 298, 11]. 
Τόππη ἣ νῦν ΓΑχε 386, 3. 

ἌΣ ΩΣ ὁ30 

Γούδχ φυλὴ 20, 3. Ἰούδας ὃ Μλχ- 

χαθαῖος 20. ᾿Ιουδαῖο. αἰχυνάλω- 

τοι ἐν Βχθυλῶνι 18. 21]. 16, 28. 

ἐλεύθεροι 14, 6. 1ὅ, 18. 16, 18, 

44, 28. ἱστορίχ 26. στάσις χα- 

τὰ Ρωμαίων 31. ὅ. ἐξορίχ αὐ- 

τῶν ἐν Λιῤύη 31, 7. νεχροτα- 

φέῖον ἐν Περαίχ 3.48, 2]. βά- 

ποιδις 0. 10, 

Γουῤενάλιος πατριάρχης “Ἱεροσολύ- 

ὕωνς 70. 538: 71. 21. ΘΥ ὦ. 

Τουδιῦ 10: ὃ. 

Τ᾽ ουλιχνὸς υἱὸς Κωνσταντίου 41, 

24, χκαϊσαρ ὅ6, 9. ὃ Παραδάτης 

Το δ ΣΡ ΤῊΝ ἢ 
Ῥούλιος Καῖσαρ 19, 10. 24. διά- 

ταξις περὶ στρχτιωτιχῶν χρημά- 

94, 14. Δύχιος ᾿ἔπαρχος 

ΚΠ. 79. 80. πάπας Ρώμης ὅδ, 

“1.5: 

Ῥουριγῖνος συγχλητιχὸς 

αν Ὁ: 

Ρουσούφης σουλτάνος Περσίας Θθ07, 

ῶ. 

᾿Ι᾽ουστίνα σύζυγος Οὐχλεντινιχνοῦ 

58, 2]. ὅδ, 8. 
Ρουστινιανὸς αὖτ. 94. 95. 101. 106. 

ἢ. αἴρεσις αὐτοῦ 100, 22. υἷὸς 

Πωγωνάτου 118, 99. 114, 1. 
1159.ῦτυστμῆτος 11, 18. 110 

1..7..118:.119.. πατρίκιος ΤΟΙ, 

ΦΟΥ  ΘΟΓΩΣ 

Ῥουστῖνος αὐτ. 98. 94. δ Β΄ 101. 

102. 108. Τ04. ὃ φιλόσοφος 82, 

16. 

Γουτέλιος 29, 28. 

τῶν 

Ῥω υμαῖος 



δ86 ΤΥΝΆ ΚΑ, 
Ῥοφρὲ χύριος Καριτάνης ὅ40, 1. []᾿ ταλιχὴ στρατιὰ 84, 8, 
Ῥοφρὲς ᾿Αρμένιος στόλαρχος 488, | Τ᾽ ταλιῶται (Λατῖνοι ἐν γένει) 298, 

1: 

ἱππάσιμα σχεύη 297, 25. 

ἱπποδρόμιον 812. 26. 847, 94. 
ἱπποδρόμιον ἐν Ρώμῃ 99, τέσσαρες 

φατρίαι διὰ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα 

5.18. ν 
Ἐπποχράτης Κῷος 71, 18. 
{ππόλυτος ὃ Ρωμαίων συγγραφεὺς 

88, 12. 
ἵππος χρυσοφάλαρος 298, 4, 
ἱπτάμενος Τοῦρχος 207, 25. 
Τσαάχιος ἅγιος 60, 98. 61. βλ. 

᾿Αγγέλος, Κομνηνός. 
1 σαυρίχ θη.» 199. 5- 209, 9. 
Τσαυροι 3064, 28. ἐν ᾿Αντιοχείᾳ 

245, 16. 

Τοὰχ ᾿Ισμχὴλ 597, 18. 
1 σῆς πρωτοστράτωρ 472, 7. 48, δ. 
Τ᾿σθμὸς Κορίνθου 2.29, 1ὅ. βλ. Ἕ- 

ξαμίλιον. 

Ῥοίδωρος πατριάρχης ΚΠ. 578, 8. 
519, 234. Ῥωμαῖος 58, 11. οἶκος 
ἐν ΚΙ 55. σηυ..196., 10. 

Ιἴσις 0... 10; 

Τ᾿ σμαηλίται 878, 10. βλ. ̓ Αγαρηνοί. 
ἰσοχρατὴς (μάχη) 808, 4. 
ἰσοπολῖται Ρωμαίοις ᾿Αγχωνῖται 800, 

18. 

ἱστουργικὴ Θηδαίων 229, 12. 
Τἶστρος 182, 1. 191,2]. 194. 330, 

29. 239, 3. 259, 2. 510, 8. 8178, 
2. 

Τ᾿ ταλία παράλιος 196, 1. ἔμποροι 
ἐν ΚΠ. 194, 80. 

21. 512, 8. χάτοιχοι ᾿Αντιοχείας 

245, 16. 
Γταλοὶ 209, 20. λατῖνοι 200, 30. 

269, 97. 298, 21. 819, 8. Σι- 
χελοὶ 349, 28. ἐν ὑπηρεσίᾳ Θεο- 

δώρου Λασχάρεως 450, 30. 456, 

Ὡ. 

Τταλῶν ρῆγες 298, 38, 

Τωαχεὶμ ὃ χαὶ ᾿Ἰεχονίχς 18, 14. 

μητροπολίτης Δράμας χαὶ πα- 

τριάρχης ΚΠ. 608. 604, 2. 

Τωάνινα ᾿Ηπείρου 546, 6. βλ. ᾿Ιάν- 

νινα. 

Τωάννης πατριάρχης ᾿Αντιοχείας 

Ἵ1, 90. 72. ἡ. 18; ΒλΎ ον ἢ 

Βουλγάρων ἡγεμὼν 887. 16. 418, 

9. 429, 26. 480. 484. 488. 459. 

408, 8. 492. Δαμασχηνὸς 124, 

90. διάχονος ἐχχλησίχς χαὶ στό- 

λαρχος 120, 12. διάκονος Ρώμης 

114, 6. ᾿Ελεήμων 1066, ὅ. ἔπαρ- 

χος 118, 28. ὃ Θεολόγος 80. 

γαὸς αὐτοῦ ἐν ΚΠ, 109. 22. ἐν 

“Εὐδόμῳ 159, 7. ὃ ἐπιλεγόμενος 

Ἰανῆς, πατριάρχης εἰχανομάχος;, 

ὃ μάγος, λεχανομάντης χαὶ ἰου-- 

δχιόφρων 1384, 19. 186, 29. “1-- 

ρομνήμων πατριάρχης ΚΠ. 188, 

ὕὅ. “Ιεροσολύμων ρὴξ 4715. 4176. 

417. Καματηρὸς πατριάρχης ΚΠ. 
426, 15. 462, 9. Καππχδόχης 

πατρ. ΚΠ. 91, 2. 99, 90. χου- 

βικουλάριος 18, 217. Μαχκαδαῖος 

20. μοναχὸς 12, 18. Νηστευ- 

5. 
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104, 8. 

106. 111], 27. Ξιφιλῖνος πχτριάρ- 

χῆης 105. 166. 108, 28. ὀρφανο- 

τρόφος 16]. πάπας Ρώμης 94, 

9. 10ῦῶ, 28. πατριάρχης διάδο-- 

χος Κύρου 119, 36. πατρίχκιος [χ 

λιῦ, 82. ὁ ἐκ Πούτζης μέγας 

230, 31. 291. Πρό- 
ὄρομος 27, 4. Ῥώμης 

Ἴ4, 18. Σχολαστιχὸς πατριάρχης 

ΚΙ, 101, 2. 108, 21. τύραννος 

Ρώμης 69, 2. ὃ Χρυσόστομος 

δ. 71, 30. 75, 1. 18. 822, 
0, 

Τωνάθης δ Μαχχαδαῖος 96. 

Ιωαννίκοος Φιλαδελφείας ὅ49, 4. 

τὴς πατριάρχης ΚΠ. 

λογαριαστὴς 

τύοαννος 

Τωάσχῳφ πατριάρχης ΚΠ. δ78, 8. 

579. 24. 
Τωσὴφ παραχοιμώμενος 154, 1. 

παραδυναστεύων 154, 26. πχ- 

τριάρχης ΚΠ. 56]. 26. 

Ῥῶτα, στοιχέϊον ἐν χρησμοῖς, 842, 

160. 

Γωάχαθ υἱὸς ᾿Αμὼς 18, 12. 

Καλὸ, σύγχρονος ᾿ΙΪνάχου, “, 2. 

Καὰθ ἃ, 3. 

χαύάδιον, φάρος ἐθνιχὸν 352, 18. 

στολὴ σχιστὴ χαὶ στενὴ 262, 81. 

ἹΚαδχλλάρης φρούριον ὅ38, 18, 

Καδαζήτης Τραπεζούντιος ἄρχων, 

189). 9]. 

"τὴν 691 

ΚΚαὸμεία γῇ (Θῆδαι) 229, 1. 

χαζασχέρης 009. 

Ιζἀϊν υἱὸς ᾿Αδὰμ 4, 26. 

Καϊΐνχν υἱὸς ᾿Ενὼς ὅ, 6, υἱὸς ᾽Αρ- 

φαξὰδ ΡΟΝ ὁ 

ἀρ τῇ 120, ὅ. Κορράδος Μομφερ- 

ράτου Θ᾽}, ΤΌ. ΔΙΆ. 83: 516] 

Ὁ... 510, 4. 

Ἰζαισάρεια 154, 24. 20ὕ, 8. 249, 

ὃ, δ. 1... 297, 15. Βαπηαδα- 

χίας 90. ΖἹ.- 

χχισάρισσα, Μαρία Κομνιηνὴ, σύζυ- 

γος ΚΚορράδου χκχίσαρος, 511, 28. 

815. ὅ. 514. 9. 916. 7.2 0.. 

Κ αϊχοσρόης σουλτάνος ᾿Ικονίου 988, 

14. 416, Ἴ. 430. 421. 421. Περ- 
σάρχης 410. 

Ἰζαχὴ Πέτρα ὕὅ29, 34. 

Καλχόρία 299, 10. 341, 16. 

Καλάόῤρυτα 5738, 27. 574, 16. 

Καλαμάνος Κωνσταντῖνος ὃ σεθα- 

στὸς θυ Ὁ. θυ; 

Κάλαμος 4062, 26. ὅ90, 18. βου- 

νοὶ 9, 1. 

Καλαμπάχης Θεόδωρος, τατᾶς αὖ- 

λῆς: ὅ29. ὅ. 

Ἰζαλαφάτης Μιχαὴλ αὖτ. 161, 162. 

Καλιμάνος υἱὸς ᾿Ασὰν, ἄρχων ΓΡᾺ 

γάρων, 486, 2. ὅ08, 19. 5939. 

μεί νυν πατριάρχης ΚΠ. 110, 

ΤΠ ΘῸΣ 

Καόάσιλας ἀρχιεπίσχοπος Βουλγα- ἐκήλνὴν μὸνὴ 182, 90. 

ρίας ὅ42, 27. 5483. Θεόδωρος Καλλιούπολις 902, 5. 4710: 99. 

545, 80. Ἰωάννης 542, 8]. 

χαγχελλάριος, ὃ ἑλληνιστὶ λογοθέ- 

ἘΠ 990. 12. .517, δ. 

478. 480. 24. 959. 11: 

Ἰζαλλίστρατος ὅ8, 1]. 

, Καλοπόδιος τραπεζίτης 428. 
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Ἰζαλυδώνιος χοῖρος, ἄγαλυαχ, 447, 

10. 

χάλυμμα λατινικὸν ἐξ ἐρίου 441, 

Ἅ ἢ: 

χαλύπτρα σιδηρᾷ κεφαλῆς 404, 14. 

Καλώνυμος νῆσος 869, ὅ. 

χαμαρῶ (ὀρθῶ αὐχένα, ἐπὶ ἵππου) 

φ 45, 96. 
Καματηροὶ 511. 6. Βασίλειος πα- 

τριάρχης 858, 2. λογοθέτης τοῦ 

δρόμου 880, 14. Γρηγόριος λο- 

γοθέτης τῶν σεχρέτων 185, 22. 

᾿Ιωάννης λογοθέτης τοῦ δρόμου 

245, 8. 241, 8. 248. πατριάρ- 

χης 868, 2. 402, 9. βλ. Δούχας. 
Καμόύσης υἱὸς Κύρου 10, 19. 

χαμηλώδης Μωάμεθ 804, 22. 

Καμμύτζης ᾿Ιωάννης 472. 8. 4738, 

ὅ. Μανουὴλ πρωτοστράτωρ 879, 

98, 408, 20. 417, 29. 424, 16. 
ἄ90. 161 481...18; 

Κυμπανὸς 495. 490. 

χαῤπὸς, ὅ80., 53. 

χανιχλείου, ὅ ἐπὶ τοῦ, 22]. 94. 

581, 3. 549. 2. 
Κανναδὸς Νιχόλαος 444, 4. 445, 

9. 

Κὶ χνταχουζηνὸς ᾿Ανδοόνιχος 389. 28. 

4900, 12. 500, 7. Θεόδωρος 59}. 

80. 957, 14. 338. ᾿Ιωάννης 938, 

8. 248, 28. 289, 18. 8958, 96. 

ὃ χχῖσαρ 374, 1. πιγχέρνης, ὃ 

πρωτοστράτωρ 570, 26. Μαρίχ 

ὅ61, 29, 562. 
Καπελάνος Θεόδωρος 285, 29. 586, 

ὦ. 

Α Ξ,, 

Καπετώλιον ὅ ἐστι χεφαλὴ τῆς πό- 

λεὼς 21. .29.. 90. 1.1 Δ) ϑῦ. 

χαπνὸς φορολογίας (τὸ χαπνιχὸν) 

ὍΘ. ΘΝ 

ΚΚαππαδοχία [9ὅ., 31. περιγραφὴ 

205, 20. 306. 
Καππαδόχης τοπάρχης 249, ὅ. 

Καπύη 241], ]6. 

Κάπυς βασιλεὺς Αχτίνων 20, 8. 

χαράδια 567, 238. 

Κάραι αἱ 88, 18. 
Καρχαγχιὸζ πχσιᾶς 597, 11. 

Κχρχμανία ὅ90, 1]. 591. 604, 10. 

ἹΚαραμανῖται 598, 4. 6004, 0. 

ἹΚΚαραμανιῶται 597, 28. Καρα- 

μανλῆδες ὅ97, 20. Καραμανλίδες 

664, ἰ8. 

ἹΚαρατζὰ πασιᾶς 5064, 16. 

ἹΚαρέα πύλη 808, 16. 

Καρθχγένη 74, 20. 

ἹΚαρία 808, 21. 

Καρῖνος αὖτ. 40. 

Καρίτανχ 45, 1. 

Κάρος αὖτ. 40, 6. βλ. Σάρος. 

ΚΚάρπεντος βασιλεὺς Λατίνων 30, 5. 

ἹΚαρυχνίτης πρωτοδεστιχρίτης 522, 

8. 589, ὅ. 
ἹΚαρχηδὼν, ἣ βασιλὶς χαὶ 'μητρό- 

πολις Λιδύης, 97. 21. 

ἵζ υσσίος ΟἽ. “29. 

ΙΚασταμὼν 19. ὅ28, 35, ἅλωσις 

ὑπὸ Τανισμανίων 196, 2. Κα- 

στάμονη 5172, 2. ὅ90, 19. 

᾿Κασταμονίτης Θεόδωρος 407, 58. 

408. Γ 

χχστέλλιον 217, 22. 
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Καστῖνος ἐπίσκοπος Βυζαντίου 49. 

1; 

Καστορία 501]. 502. ὕὅ29, 17. 542, 

19. δ44, 327. 

χάστρα ὕὅά4θ, 28. ὥγεμὼν Στρατη- 

γόπουλος ὅ46, 28. Θράχης 167, 

6. Χερσῶνος 118, 9. 

Καταύθατὴ 384, 11]. 

χαταγωγὴ (μονὴ) 224, 14. 

χαταχλυσμὸς ὅ, 21. βλ. Δευχαλίων, 
ἾΩγύγης. 

χαταχύλιον 138, 21]. 

χατάλογος στρατιωτιχὸς 241, 6. 

Καταλοῦζος αὐθέντης Αἴνου ὕὅθ2, 

18. 

κατάρχων Οὕνων 194, 10. Τούρ- 

χων 2342, 10, σουλτάνος 2348, 

10: 

Κατασχέπη, θέσις ἐν Βοσπόρῳ, 801, 
9: 

χκαταταχέω ( σπεύδω) 216, 21, 

χατηχητήρια βιύλία 803, 9. βιδλίον 

803, δ. 
χατηχητήριοι λόγοι βλ. σιλέντια. 

Κατίδης Λαοδικεὺς 296. 

Κάτω πόλις Κορίνθου 229. 16. 

Καυσαλώνης, ἐπώνυμον ᾿Αλεξίου 

ἀντάρτου, 400, 8. 

Καφαρδὰ, πόλις Συρίας, 201, 24. 

Καφᾶς δ 86, 6. δ86, 8. ὅ90, 14. 
5098, 19. 909, 209. 

Καφούρης ΓΕενουΐτης πειρατὴς 420. 

Κεγχρεαὶ ᾿Ασίας 477, 10. 

Κέχροψ ὃ διφυὴς 8, 24. πρῶτος 

βχσιλεὺς ᾿Αθηνῶν 9, 4. 

Κελαιναὶ 284. 10. 

Α Ξ. 6939 

ΚΚελόθιανὸν 370, 3. 458, 8. 4602, 2}. 

Κελεστῖνος πάπας Ρώμης Ἴ0, 271. 

Φρ Ὑ1. ὍΣ ἅ; 
χέλευσις ( διαταγὴ ) βασιλικὴ 17]. 

24. 

Κελλίον 5723, 1. 

Κελλὴ 598, 24. 
Κελτοὶ 38, 21 ( Φράγχοι |. φάλαγξ 

904... 15. 

χεντηνάριον 240, 10. ἀργυρῶν νο- 

μισμάτων 394, 2ὅ. χρυσοῦ 282, 

10: 

χεντυρίων 106, 9. 

Κελλὶν 592, 8. 

ἹΚεντηνάριον μέγιστος 

858, 19. 
Κεραμιδᾶς, φρούριον, 477, 18, 
χεράσματι, ὃ ἐπὶ τῷ, 844, 12. βλ. 

πιγχέρνης. 

χεράτινοι ἦχοι 515, 80. 

Κέρχυρα 184, 16. ἣ Κορυφὼ 228, 

10. 280, 3. 280, 26. ἣ Κερχύ- 

ρων 380, 2. ἄχρα 231. νῆσος 

Φχιάχων 228, 25. πολιορχία 

ΟΡ ΘΝ  ΘῸΣ: 

χέρματα ἀργύρεα 216, 80. χρύσεα 

216, 81. 
ἹΚεφαλᾶς 

990, ὃ. 

Κεφαλληνία 116. 10. δὅ4. 

Κεφαλλήνων νῆσος 280, 80. 

χῆνσος ἐπὶ “Ηραχλείου 110, 4. 

Κιαμάλης 592. 

Κισάλα Παιονίας 58, 6. 

χιδωτὸς ᾿Ισραηλιτῶν 8, 27. ἁλίσχε- 

πύργο ΟΠ 

πρωτεύων ᾿Ατραμυτίου 

91. 

ται σὺν τῷ Ἰλίῳ 9, 29. ἐπανέρ- 

χεται ἐπὶ Σαμουὴλ 10, 4. 
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Κιζίλ ᾿Αγουμάτης δ72, 8. 

Κιλικίχ 89, 24. 217, 19. 219, 11. 
941, 8. 2361, 20. 416, 16. φρού. 
ρίον 144, 1. 

χιλίκια 848, 921. 

Κίλικες ᾿Αρμένιοι 197, ὅ. 509, 21. 

210, 9. χάτοιχοι Αντιοχείας 2.45, 

10. Πύλχι 197, 9. 

Ἱζιμινᾶς, ὄρος, 462, 28. 

Κίνναμος Ἰωάννης 351. 21. 

χινστέρνα 90, 26. ἣ μεγάλη ΚΠ. 

193. 

Κιντὴ, Ποντικὴ πόλις, 90ῦ, 18. 

Κιντυλιανὸς αὖτ. 89, 4. 

κιόνων πόρος ΚΠ, 3857, 10. αἷ- 

τιαλὸς (Προποντὶς) 868, 1. 

κισσοῦ μέρη 49], 

479, 1. 
-ἰΚύσζχρις, ἢ ὅρο. 28. 59]. 50. 

Ἰζλαύδιος αὖτ. 98, 18. 38. 39, 

Κλαυδίου ἣ, Ἰζλαυδιούπολις 297, 

16. 298, 3. 489, 26. 
χλεισοῦραι, αἵ δυσχωρίαι, 285, 9. 

896, 26. Βοδηνῶν 549, 14, Ρο. 
πελίου 5616. 517. τοῦ Τζιόρίτζη 

2865. 5806. 287. 588. 989. 5090. 

περιγραφὴ 280, 12. 288, 11]. 

χλεισουράρχης ᾿Αραδισσοῦ 112, 80. 

Ἰζλεόπας Σχύθης, 94. 1. 

Κλεοπάτρα βασιλὶς Αἰγύπτου 234, 
20. σύζυγος Ἣρώδου 27, 4 

Κὶ λιτζχασθλὰν 

Ὁ 48.. 191: 

ΠΙΝ 

18. φρούριον 

’ὔ 

ἸἼχονίου 

Θ()ς. ΟΌ];,. 9. 

σουλτάνος 

240. 

860. 59:, 870. 497. .8λ. Καυ- 
τζασθλάνης. 

Κλοχοτινίτζα 474. 9. 

Α ἃ. 

Κλυζομενὴ 548, 6. περιγραφὴ 548. 

Ιλ τῶν ΠῚ 8: 

χοιλίας τρυφὴ 260, 26. 

χοχχοθαφὴ πέδιλα 808, 20. χόχκι- 

γα ὑποδήματα 8172, 92]. 

Ἰζολλχτῖνος 2.3. 

Κολώνεια, τὰ Τάξαρα, 230, 2. 427, 

ὁ. Πόντου 464, 11. 

χόμιαι φοινίχων 

Κόμανοι, 408, 8. 428. βὰλ. Σχύθαι 

πέραν Ἴστρου. “" 

Κομεντζίολος ἀδελφὸς Φωχᾷ 107, 4. 

χόμης 200, 19. 2301, 6. 488, 8. 
βλ. χκόντος. 

χομήτης 8521, 9ὅ. 

χουμέρχιον (τελωνεῖον) 541, ὅ. 

ΚΚουνηνοὶ 1172, 21. 117, 1. μονὴ 

ἐν Βήρᾳ 386, 217. χρησμὸς 219, 

1: 

Κομνηνὸς ᾿Αλέξιος Α΄, δομέστιχος 

Δύσεως 112, 29. αὖτ. 179. 174. 

}15. 116. 171. 184, 23. 188, 
12. διχρπάζει ΚΠ. 185, 21. 

μονὰς 18ῦ, 928. προσχαλεϊ Σταυ- 

᾿ροφόρους 216. διχαιολόγησις ἐγ- 

19... 191...38, 

θυγατέρες αὐτοῦ 240, 2. ᾿Αλέ- 

ξιος Β΄. υἱὸς Μανουὴλ 279, 14. 

806, 20. 301, 29, 3921. 8328, 
9. 894. 990. 59.0.3 995 7952: 

401], 28. 402. ἼΑννης χαὶ 

Βρυεννίου ὃ καϊσαρ 2389, 18. 401, 

24. ἀνεψιὸς Μανουὴλ καὶ ἐπίτρο- 

πος ᾿Αλεξίου Β΄. 808. 810. υἱὸς 
᾿Ανδρονίχον 204, 13. 311, ὅ. 
101. 402. ἕτερος, ὃ στόλαρχος 

χληνμάτων 184. 

υἱὸς 
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867, 18. 871, 6, Μέγας, ὃ δοὺξ 

Τραπεζοῦντος 453, ὅ. υἱὸς Τωάν- 

νου 194. 208, 31. 2909. Αννα 

σύζυγος Μανουὴλ 334, 22. σύ- 

᾿ζυγος ᾿Αλεξίου 858, 22. θυγάτηρ 

᾿Λλεξίου Α΄. 177, 12. ᾿Ανδρόνι- 

χος υἱὸς ᾿Ιωάννου βασιλέως, χχὶ 

“υἱοὶ αὐτοῦ, ᾿Αλέξιος, ᾿Ιωάννης 

248, 23. ᾿Ανδρόνιχος αὖτ. 217, 

156. δοὺξ Βρανιτζόδης 242, 17’ 

248. 250. 257. 2ὅ8. ἀρχιτέκτων 

πολιορχητιχῶν μηχανῶν Φῦθ9, 

958...261.16. 262, τέχνα αὐτοῦ 

ἐκ Φιλίππας 204, 18. ὃ Τύραν- 

νος 458, 6. δικχιοσύνη αὐτοῦ 850. 

χτίρια 950. φιλομουσία 350. παι- 

δεία 810, 9. ὅρχος ὑπὲρ Μανουὴλ 

9009: 2 ΘἸΟΣ 12. υἱοὶ αὐτοῦ 

811, 6, 820, .,19. εἰχὼν ὡς θη- 

εὐτοῦ 852. θάνατος 861. σῶμα 

καὶ δίαιτα 961. χρησμοὶ 96], 

16. 862. ἐπιστόλιον 868. ὁ Τύ- 

ρᾶννος 40ὅ. ὃ σεθχστοχράτωρ, 

υἱὸς βασιλέως ᾿Ιωΐάννου 193, 20. 

209, 8. Εἰρήνη θυγάτηρ "Αν- 

δρονίκου 26. 826, 16. 847, 12: 

402. 9. Εὐδοκία 258, 16. Θεο- 

δώρα θυγάτηρ ᾿Ισααχίου σεύα-- 

στοχράτορος 268, 26. ἑτέρα ἐρω- 

μένη ᾿Ανδρονίχου 8017, 27. 809, 

1. 826. ἑτέρα 341, 36. 349, 
σάν 917,18. Ἰσαάχιός αὐτὸ 163, 

2ὅ. 164. 16. 177, 37. χχῖσαρ 

υἱὸς ᾿Αλεξίου 177,11]. 902. υἱὸς 

ἡώδνναυ 808. 31. .2017..1913, 

20. 214. 216, 30. 217, 1. 218. 

26. 219, 1. 300, 206, ὅ σεύα- 

στοχράτωρ 172, 28. 1177| 5..180, 

Ἴ. 188, 4. 193, 27. 203, 238. 
904. 201, 2. γαμόρὸς ’Αλεξίου 

᾿Αγγέλου 401, 8. 4083, 231. Ἰωάν- 

νης αὖτ. 1177, 8. 18], 26. 187. 

193. 210.. 290, 18. υἱοὶ αὐτοῦ 

᾿Αλέξιος, ᾿Ανδρόνιχος, ᾿Ισχάχιος 

193, 21. ὃ παραχοιμώμενος 188, 

19. υἱὸς ᾿Ανδρονίκου 247, 27. 

20, 8. 364, 2383. μέγας δομέ- 

στιχος 318, 10. Μανουὴλ υἱὸς 

Ἰωάννου, σεύχστοχράτωρ 199, 

28. ἀνδραγαθία χατὰ Περσῶν 

0. 09. 11. αὔτο τα 9 79; 

20. διαχωμῳδεῖται ὑπὸ Βενετῶν 

ὡς μελάγχρους 2:ὅ, 6, μανίχ 

9006, ἢ. εὐγλωττίχ ΘΟ ΘΙ δ Ή- 

ρῷον 3017, 12, χρησμὸς 807, 9. 

841. 20. 818, 91. 390, 3. υἱὸς 
᾿Ανδρονίχου, σεδαστοχράτωρ, 391, 

-. 864, 6. 868, 12. Μαρία θυ- 

γάτηρ ᾿Ανδρονίχου 3581, 9. θυ- 

γάτηρ Μανουὴλ 311. βλ. χαισά- 

ρίσσα. 
τῷὦ 7 

Ἱζομνηνοὶ Δοῦχα: ΓΑγγελοι, δεσπό- 

ται Ἠπείρου. Δημήτριος βασιλεὺς 

Θεσσαλονίκης 4806, 6. 490. 495. 

496. 497. Θεοδώρα βὰασίλισσχ 

σύζυγος Μιχαὴλ ὅ36, 25. Θεό- 

δωρος δεσπότης χαὶ βασιλεὺς Θεσ- 

σαλονίχης 408. 469. 472. 478. 

414. 415. 484, 3. 488, 16. 501, 
8. ὅ02, 20. ᾿Ιωάννης 484. 486, 

15..8123. 15. δ. ἀποστάτης 599, 

9: ὅ89, 94. 611 11: δ: ὁ 
48: 
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νόθος υἱὸς Μιχαὴλ ὅ82. ὅ45͵ 

17. Μανουὴλ δεσπότης Ἠπείρου 

ἈΠ. 408. ἢ 900. 1 501}... 592. 

508. 596, 2ῦ, 629, 81. 580, 4. 
581, 9. βασιλεὺς Θεσσαλονίχης 

484. 480. 486. 10. Ἱζωνσταντῖ- 

νος 486, 14. Νικηφόρος ὅ00, 17. 

ὅ0ῷ, 19. ὅ26, 2ὅ. δ85, 1. 54, 
90. 

Κομνηνοὶ ἐν Τραπεζοῦντι. ᾿Αλέξιος 

ὃ Μέγας, δοὺξ Τρχπεζοῦντος 453. 

ὅ. Δαυΐδ 578. 579. 60ῦ, 29. 

Χατοὺν θυγάτηρ αὐτοῦ 578, 18. 

Κομνηνὸς ᾿Ισαάχιος τύραννος Κύ- 

πρου 841. 842. 854, 234. 871. 
998, 1. 415, 34. Θεοδώρα θυ- 

γάτηρ αὐτοῦ 417, 324. 

Κομνηνοὶ ἀντάρται, 401. 16. 414, 

20. 4], 16. ᾿Ιωάννης ὃ Παχὺς 

428, 80. 429. 
Κονιάτιον [Ἰχόνιον) 597, 1ὅ. 

χονοσταῦλος 21, 22. βλ. χοντο- 

σταῦλος. 

Ἰκόντος δ170, 0. 

κόντος 806, 2]. βλ. χόμης 

χοντὸς (δόρυ) 228, 10. 

χοντοφοριχὸν στράτευμα 287, 23. 

χοντοφορῶ 206, 10. 

Κοντοφρὲς Μανουὴλ, στόλαρχος, 488, 

19. 487, 19. 
χοντοσταῦλος μέγας Ὁ2, 10. βλ. 

χονοσταῦλος. 

ἸΚοντοστέφανος ᾿Αλέξιος 2ὅ5, 1, 

ἕτερος 414, 14. ᾿Λνδρόνιχος 219, 

138. 269, 6. 210. 271]. 212. 
219) 90. 2174. 27ὕ. 2106. 21. 

ΑΘ 

Φη8. 2381. 286, Ὁ. 390, δ. 391» 
ὃ. ὃ μέγας δοὺξ 316, 10. 380. 

12. ἕτερος 41ὕ, 6. ᾿Ιωΐννης 219. 

18. Θεόδωρος πρωτοσεθχστὸς 487, 

20. 489, 381. στασιώτης 497. Ὁ. 

Στέφανος μέγας δοὺξ 280. 28. 
931, 23. 

ἹΚοπρώνυμος. ἐπώνυμον Ἰζωνσταν- 

τίνου εἰχονομάχου, 121, 8. 122, 

81..158.. 194...195. Γ1 56} δὰ. 
ἹΚωνσταντῖνος δημεῖον αὐτοῦ 

1μὉ; .8. 
Κοράχων Φωλεοὶ, ὄρος, 210, 18. 

911. 9 

Κόρινθος 929, 18. 280. 241. 6. 

564, 31. 464, 1. 514, 29. Κά- 
τω πόλις 229, 2ὅ. οἵ χρείττους 

229, 31. οἵ προέχοντες 329, 2ῦ. 

Κορινθιαχὸς χόλπος 228, 29. 

ΙΚορράδος ρὴξ᾿Αλαμανῶν 990. 296. 

ὩΩἼ. Μόντε Φεράντου 299, 18. 

91. 518. 8380. .389. 984. 58, 

βλ. χχΐσαρ᾽ σύζυγός του Μαρία 

Ἰζομνηνὴ 299,11.βλ. χαισάρισσα. 

χόρυναι ἐκ σιδήρου χατὰ ἱππιχοῦ 

Οὐγγριχοῦ 2171], 3]. σιδήρεαι 

288, 1. 

Ἱζορώνη, 94, 7. 

Κοσμᾶς ἅγιος, ὃ ἰατρὸς 40, 1. 

μάγιστρος 151, 6. πατριάρχης 

ΚΗ. .168..)80.. 18, “πῆρ 8. 
Αἰγίνης 291. 282. 2384. 288. 

Ἰζοσινίτζου μονὴ ὕ89, 9. 596, 18. 

Ἰζοσμίδιον θέσις ΚΠ. 160, 2]. 161, 

18. 4ρῦ.. 70. μονὴ ὅ84, 1}. 

Ιζόσμος, ὄνομα πλοίου, 4838, 8. 
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Κοτέρτζης Νιχόλχος 419, 14. 

Ἱκοτπαχῖνος σουλτάνος ᾿[κονίου 390, 

11. 899, 10. 427. 

χουδικουλάριος 128, 21. 

. Κοτυάειον 8391. 20. 42, 19. ἐπι- 

σχοπὴ 76, 10. 

χουράτωρ 16, 12. 

ἸΚουχουνάρα, θέσις ΚΠ. 609, 18. 

Κουχουσὸς 50. 14. 

ἹΚΚουτσασθλάνης 2ῦ2, 17. βλ. Κις 

λιτζασθλάνης. 

Ἰζουτζουλάτος 49ὕ, 6. 

χοῦρσον (ἐπιδρομὴ) 97, 1. βλ. πη- 

λάλημα. 

χράλης Μπόσνας 510, 24. Σέρδων 
531. δ6ῦ, 9. 515, 21. 

χράλητζα (σύζυγος χράλη) 510, 20. 

ἸΚρέουσα θυγάτηρ Πριάμου 19, 98. 
Κρηνὸς 405, 6. 

Κρήτη 11, 29. ἀνάχτησις ἀπὸ 

᾿Αράδων 158, 28. 1564, ὅ. φο- 

ρολόγος 839, 8. 

ἸΚρίσπος υἱὸς Κωνσταντίνου 40, 6. 

48, 11]. 

ἹΚρισσαῖος λιμὴν 228, 80. 

ἹΚριτζιμὸς χαὶ ἹΚρυτζιμὸς 424, 19. 

"51, ἀνγδι; 531. 
Κρόαι αἵ, φρούριον Α᾽λόάνου, ὅ02, 

τὸς 

Ἱζροῖσος ὃ Λυδῶν βασιλεὺς 1ὅ. 16. 

ἹΚρόνος Αἰγύπτιος σύγχρονος Θάρ- 

ρα 6, 17. 

Κρόνου χχὶ Τιθωνοῦ πολυετέστερος, 

ἐπώνυμον ᾿Ανδρονίχου Κομνηνοῦ, 

338, 10. 
Κροῦμος ἄργων Βουλγάρων 139, 322. 

ΝΣ 645 

Κρῶσσχ, θυγάτηρ Οὐάλεντος, 60, 

10. 

Κουρχοὺτ τζελεπῆς, ἤ ΙΚουρχούτας 

υἱὸς Βχίαζίτουν, 590. 000, 18. 

004, 11]. 

χουροπαλάτης Ἰδῦ, 15. 172, Ι. 

ἹΚρυδοῦς 518, 2. 

ἹΚρυτζιμὸς βλ. ΚΚριτζιμὸς. 

Ἰζυδώνης ᾿Ιωαννίκιος ἡγούμενος Σω- 

σάνδρων 10, 24. 

Κύζικος 144. 21. Κυζίχον μητρό- 

πολις 511, 14. ναὸς 28 σημ. 

χυνηγέσια βασιλέων 498, 80. 

χυνήγια ἐπινοοῦνται ὑπὸ Νερούα 

80, 30. 
Κυνηγοῦ πύλη ΚΠ. 567, 11. 

Ἱζυπερούδη μονὴ 168, 14. 

ΚΚύπρος 261, 81. 274. 342, 8. 354. 

8171, 393. 480, 92. 
Κυρὰ ᾿Δνατολῆς ὅῦ9. 7), 

ἹΚυριαχῇῆς ἀργία 84, 21. 

Κυριαχὸς πατριάρχης ΚΙ. 10ὅ, 31, 

107, 18. τάφος 223. 27, 898, 

2]. 

ΚΚυριλλιανὸς ἐπίσχοπος Βυζαντίου 

49, 16. 

Κύριλλος πατριάρχης ᾿Αλεξανδρείας 

10. 236. 71. 79. 14, 8. 6, 19. 

82, 8. 100. 17. ἕτερος 114, 14. 

“Ἱεροσολύμων 50 σημ. 

ἹΚυρίτζης ἄρχων 582, 14. ὅ90, 20. 

Κυριώνυμος ἑορτὴ 412, 1]. 

Κῦρος βασιλεὺς Περσῶν 1ὅ, 10. ἔπ- 

ἄρχος χαὶ φιλόσοφος 76. ἐπί- 

σχοπος Κοτυχείου 06, 10. ἐπί- 

109, σχοπος ᾧζοιδος 20. πα- 
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τριάρχης ΚΠ. 117, 29. 118, 1. 

110, ΟΣ 

Κύρου ναὸς 298, 7. 

κύψελλα, ἦ Ικύψελα 386, 26. 8170, 
28. 418,1: 428. Δἀδ' 11: 

χύων φιλαίμχτος, ἐπώνυμον ᾿Ανδρο- 

νίχου Κομνηνοῦ, 412, 1]. 

χώδωνες ἠχητικοὶ ἵππων 289, 96. 

ἹΚωνστάντεια, πόλις Θράχης 429, 

Ὁ ἢ: 

Κωνσταντία θυγάτηρ Κωνσταντίνου͵ 

45, 12. 
Κωνσταντίνα θυγάτηυν Τιδερίου 104, 

19. 106 5: β 
ἹΚωνστάντιος υἱὸς Ἰξώνστα Χλωροῦ, 

41. 34. υἱὸς ἹζΚωνσταντίνου, αὖτ, 

53, 20. 24. ἀρειανίζων 64, 10. 
50. ὕ6. χόμης καὶ βασιλεὺς Ρώ- 

υης 68. 69. 1. 

Ἰξζωνσταντῖνος ὃ Μέγας 41. 42. 48͵ 

4. ἀδ. 51 955 ΡΝ Ὁ, 

8. αἰχιάλωτος Περσῶν 47. Ὡρῷον 

60, 4. βλ. ᾿Αποστόλων. λείψανον 

569, 19. δράσεις αὐτοῦ 42. 44. 

45. στήλη 48, 8. πτῶσις 187. 

1. στέφος 807. 90. σταυρὸς ὕπ᾽ 

αὐτοῦ χατασχευασθεὶς 404. 40. 

᾿Ισχπόστολος θῦ, 18. Τὐδι 

Κωνσταντῖνος αὖτ. ὃ Δούχας 16. 

1606, 27, 167, ὃ. υἱὸς Μιχαὴλ 

168, 20. υἱὸς Βασιλείου Μίχχε- 

δόνος 148, 14. αὖτ. υἱὸς Εἰρή- 

νης χαὶ Λέοντος αὖτ. 196. 1927. 

128. οἶχος αὐτοῦ 180, 16. υἱὸς 

Ἡραχλείου αὐτ. 108, 1. 110, 8. 

112. ὁ -Κοπρώνυμος αὖτ. 12], 

παν  ξι 

8, 122, 12. 1238. δ᾽ θεομισὴς 
αἱρετιχὸς 123, 24, 194, 27. ἀσε- 

θὴς, ἀσελγὴς, βδελυρὸς 128, 26, 
χείρων πάντων τυράννων χαὶ 'Ελ- 

λήνων 123, 28. ὃ θεομάχος 126, 

16. υἱὸς τούτου 128, 28. πα- 

τριάρχης ΚΠ. 118. 2ὅ. ὁ Πω- 

γώνάτος αὖτο 11.5.84 ἱὸς 

Λέοντος ᾿Αρμενίου 181, 6. ὅ 

Πορφυρογέννητος αὖτ. 146, 26. 

147. 158, 1δ. υἱὸς Ρωμανοῦ Λα- 

καπηνηοῦ 149: “90. 159. “θϑὔἵὸς 

Ῥωμανοῦ. Β΄ αὐτὸ 59, 19}}054; 

117. ὃ Μονομάχος αὖτ. 162. 168. 

0, “2.7. 

Κωνσταντῖνος πατριάρχης ΚΠ. 194, 

17. 12ὅ, 8. ὃ Δειχούδης, πρω- 

τοπρόεδρος συγχλήτου καὶ πα- 

τριάρχης 16ὅ. 

ἹΚωνσταντίνω ἤ Κωνσταντῖνος ᾽Α.- 

μένιος πολεμιστὴς 197, 198. 

199. 
Ἱζωνσταντίνου ἣ ( πόλις) 194, 91]. 

209, 17. 159, 19. 540, 16. δῦ4, 
ΤΊ; 

Κωνσταντινούπολις, τὸ νῦν Βυζάν- 

τιον 18. 1.1, Ὁ: 19. 50: οὐ, 

29. 61, 21. ἐπισχοπὴ ἀναχθεϊῖσχ 

εἰς πχτριαρχεῖον 49, 26. πατριχρ- 

χικὸς θρόνος 68, 2ὅ. θὅ, 11]. 

Ρώμη νεωτέρα 48, ὅ. ἣ βασιλὶς 

τῶν πόλεων 28, 8. ὅ2, 217. θαυ- 

μασία χτίσις 46. 47. ναοὶ καὶ 

κτίσματα 48. ὅ08, 26. ἐπισχο- 

πὴ 48. τέϊγος 16, 8. βλ. Πόλις. 

Ιξώνοτας υἱὸς Κωνσταντίνου 48, 1ὔ 

, 
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βασιλεὺς Ῥώμης καὶ Ἰταλίας 53, | Λάρισσα 480, 8. 

20. 4. υἱὸς Κωνσταντίνου Ἡ- 

δαδλε αὐτοῖν, 10. ΕΔ ἐν 

Σικελίᾳ 118, 9. ὃ Χλωρὸς υἱὸς 

ἸΚλαυδίου 41, ὕ. αὖτ. 41. συγχλη- 

τιχὸς 08. 29. 

Λάῤαν υἱὸς Βαθουὴλ 6, 80, 7, 19. 

λάδαρον βλ. Νίχα. 

Λαύδὰν βλ. Αὐδὼν. 

Λαδινία Διδὼ θυγάτηρ Λατίνου 19, 

26. ἣ αὐτὴ Δ’ λθανία 230, 1. 

Λαγγουύαρδία 3287, 28. βλ. Λογ. 
γιδαρδία. 

Λαζάρου ἁγίου ναὸς 147. 6. 

Λαΐτα σύζυγος Τρατιανοῦ 62, 292, 
Λαχέριον 29ὕ, 81]. 

Λάκωνες ἢ ὅ48. 34. 

Λάμεχ υἱὸς Μαθουσάλα ὅ, 14. 

Λαμπάρδος ( Λομθαρδὸς) 5817, 8: 

βλ. Λογγιδαρδία. 

Λαμπέτης 502, 9. 

Λάμπη Φρυγίας 284, 10. 296. 14, 

Λαμπρὰ ἡμέρα (Πάσχα) 211, 1ὅ. 

848, 4. 

Λάμψαχος 410, 390. 471, 18. 416. 

471, 10. 418, 4. 488, 28. 591, 
98. 522, 4. ὕ46. 549, 16. 

Λαοδίχεια 190, 20. 253, 23. 284. 

8. 296. 8388, (8. 890, 6. χά- 
στρον ὅ81, ὕ, 

λαὸς (στρατὸς) 1604, 4. πλῆθος 

164, ὅ. 
Λαπαρδὰς ᾿Ανδρόνιχος 2170, 9. 3511, 

ὕ. 828, 8. 88ὅ. 886. Μανουὴλ 

92. 

Λαρδέας δ, θέσις 585, 24. 

Λάσχαρις ᾽Αλεξιος 496, 11. Θεόδω- 

ρος αὖτ. 430, 80. 4317, 1. 460, 

81. 451. 464, 29. 408. 456. 
460, 17. 461. 4138, 6. ἄλλος 
Ζορούάθελ 4017. θυγατέρες αὐτοῦ 

45]. 46]. 27. Τ᾿ωάννης 400, ὃ. 

Ἱζωνσταντῖνος 448, 11]. 479. 

500, ὅ. Μιχαὴλ 49, 6. μονα- 

χὸς καὶ στρατιώτης ὕ20. 52], 

14. 528, 17. ὅ26, 1. 529, 2. 
531... 21. ὅθ Νιζόλζος, υἱὸς 

Θεοδώρου 4θῦὕ, 381. 466, 1. βλ. 

Βατάτζης Δούχας. 

Λατῖνος υἱὸς Αἰνείου 20, 9. Τηλέ- 

φου 19, 21]. 20. 2. 

Λατῖνοι, Ἰταλοὶ καὶ Φράγχοι, 206, 

14. 207. 345, 17. 844, 96. 
861]. 469. 470. 4171, 30. ἐν ᾽Α- 
σίᾳ 899, 10. ἐν ΚΠ. 319, 17. 
891, 8. 388. 884. 489, 4. 400. 
479: δ00: 07 540: 541: σ) σ- 

ἐν Πελοποννήσῳ καὶ Εὐρίπῳ 480, 

16. ἐν Πηγαϊς 462, 19. ἐν Ρό- 

δῳ 3892. 29. ἐν Συρίᾳ 392, 29. 

χατάρχτοι 176, 26. 

Λατινιχὰχ στρατεύματα 296, 11. 

πτώματα ἐν Θεσσαλονίκη 867, 

10. πεζικχὸν 875. 10. ᾿στῖφος 

885, 12. γλῦσσα 964; .81]. 366, 

Ἵ. μισθοφόροι 288, 81]. ἐν ὅπη- 

ρξσίχ Λασχάρεων 519. 3. 

Λατίνων ἤ᾿Αλόανῶν βασιλεῖς 20.921. 

Λαυρεντία ποιμενὶς 20. 

Λαυρέντιος ἐπίσχοχος Βυζαντίου 49, 

φ. 
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Ααχανᾶς Μανουὴλ 839,31}. 940,26. 

Λεδαδία 545. 95. 

Λεῤούνης ἄρχων ᾿Αρμένιος 197, ὕ. 

ρὴξ ᾿Αρμενίας 428, 2. 462. 6. 

Λεία θυγάτηρ Λάδαν 6, 81]. σύζυ- 

γος Ἰχχὼῤ Ἴ, 17. 

Λειχούδης βλ. Κωνσταντῖνος πα- 

τριάρχης. 

λεχάνη πορφυρᾶ ϑύῷ, 19. 

Λεμθάδιον τὸ, 804, 12. 

λέοντες ὁλόχρυσοι 148, 80. 

Λεοντία θυγάτηρ Λέοντος Μεγάλου 

86, 1. σύζυγος Φωχᾷ 107, 2. 
Λεόντιος ᾿Αθηναῖος φιλόσοφος 69. 

πατρίχιος 11, 17. αὖτ. 1160, 

91. 116, 6. 117, 22, 
Λεπίδιος 34. 30. 

Λευΐ υἱὸς ᾿Ιαχὼδ 17. 20. 

Λευχὰς ὅ45. 8]. 

λέων ἐν δράματι 198, 30, 

Λέων ὃ Μέγας, προνοητὴς χτήσεων 

ἼΛσπαρος, 84. 18. αὖτ.. 84. 8ύ. 

86. 87. 101, 28. ὃ Μιχρὸς αὖτ. 

86, 1. 87, 16. ὃ πατρίχιος χαὶ 

στρατηγὸς ᾿Ανατολιχῶν 120, 29. 
δ μιαρὸς τύραννος, ὃ τρισάθλιος 

121. 123. αἱρετιχὸς 121, 22. ὃ 

εἰχκονομάχος 12], ὕ. ᾿ἴσαυρος; 

χειρώναξ καὶ βάναυσος τὸ ἐπι- 

τήδευμα 1532, ..0. .186) ὅ. υἱὸς 

Κοπρωνύμου, αὖτ. 125. 126. πα- 

τρίκιος δ ᾿Αρμένιος αὖτ. 180. 

131. 138, 18. 138. 18. υἱὸς 
Βασιλείου ὃ Σοφὸς ἤ Φιλόσοφος, 

αὐκὶ 145,,..5...1.45. .«ἸΆ6; 

Λέων πάπας Ρώμης 80, 24. 81,1. 

ΠΙΝ ΑΞ. 

ὃ Φιλόσοφος, 18, 18. μητροπο- 

λίτης Θεσσαλονίκης 148, ὅ. 14. 

1406. υἱὸς Ῥωμανοῦ Διογένους 

ἸΘς, 28. 

Λεωνίδης μάρτυς ὃ πατὴρ Ὠριγέ-- 

νους 8, 1]. 

Λῆμνος 5671, 24. τιμᾶται εἰς ἀρχιε- 
πισχοπὴν 126 σηυ. 

Λιδαδάριος Μιχαὴλ μέγας ἑταιρειάρ- 

χης 488, 18, 
λίδελλος 110, 29." 

Διδύη 234, 18. 85, 55. 86, 14. 96, 
21. 97, 9. 98, 6. ᾿Αφρικπὴ 96, 

12. 98, 6. 
λίζιος (ποτελὴς) 2300, 18. 

λίθος ἐφ’ οὗ ἐτέθη ὃ Χριστὸς 807: 

16. 

Λίθος Τρυπητὸς 480, 19. 448, 16. 

Λικίννιος αὖτ. 41, 80. 

Λιμόχειρ δ, πολίχνιον περὶ Μαίαν- 

ὃρον, 294, 28. 

Λίνδος 4909, 1. 

λιτανεία Θεοτόκου Βλαχερνῶν 10, 

16. 

Λιτούδης Βούλγαρος 498, 18. 

Λοδιτζὸς ὃ, φρούριον, 387, 1. 

λογαριχστὴς μέγας 320, 28. 

Λογγιδαρδίχ 454, “. βλ. Λουμπαρ- 

δίχ. 

Λόγγος Βορίλα 544, 4. 

λόγιον (χρησμὸς) 907, 8. 

λογοθέτης, ὃ τῶν Λατίνων χχγχελ- 

λάριος, 10, 91. 999. 12. τοῦ 

δρόμου 947, 8. 860, .14. 389, 

14. τῶν σεχρέτων.188, 24. 407, 

90. 
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Λόγου Θεοῦ ἐνσάρχωσις 1, 2. Δό- 

γος χαὶ Υἱὸς διάφοροι, 71, 6. 

Λοπάδιον, φρούριον ἱδρυθὲν ὅπὸ 

Ἰωάννου Κομνηνοῦ, 196, 17. 

204, 18. 20ῦ, 16. 337, 8. 841: 
Ὁ) 851. δ}. .ἀ68.,.1. 

Λουχᾶς ᾿Απόστολος ὕ, 29. λείψα- 

νὸν ὅθ. 2. 

Λοῦμα τὰ, φρούριον 294, 12. 

Λουμπαρδίχ ὕσ9, 26. βλ. Δογγι- 

βαρδία. 

Δουχίνσιος τοποτηρητὴς Πάπα 81,2. 

Λουχρετία θυγάτηρ ᾿Ιουριγίνου 28, 

Ὁ. 

Λουπικία σύζυγος ᾿Ιουστίνου 98, 29. 

Λουρδᾶς (Λορεδάνος) 92, 27.595 ὁ 

Λυδία 16, 17. 919, 19. 387, 22. 
530, 14. 

Λυδὸς Θεόδωρος 399, 4. βλ. Μαγ- 

χαφᾶς. 

Λυχαονία 298, ἢ. 421, 19, 

Λυχία 79, 20. 

Λὼτ υἱὸς ᾿Αρράν 6, 27. 

ἀχγαρίζω (ἐξωμοτῶ) 292, 29. μὰ- 

γαριζόντων (ἐξωμοτῶν) θεὸς 2992, 

90. 

Μάγγανα θέσις ΚΠ. 162, 24, 108, 

9. τοῦ Μαγγάνη 828, 29. πα- 

λάτιον 848, ὅ. μονὴ 9548. 29. 

582, 9. οἶκος 409, 22. 
μαγγανέϊχι 260. 28, 

μαγγανότζαγρα ἣ, 498, 30. 

μαγείχ 80, 156. 266, 2. 

Μαγιδία 462, 80. 

Μαγέντζης ἐπίσχοπος 299. 14. 817, 

Α ΒΞ, 04 

μάγιστρος 102, 21. 103, 7. 165, 

426. 172. 1. 
Μαγχαφᾶς Θεόδωρος 387, 18. 8399, 

4. ὃ Μωροθεόδωρος 387, 29. 

388, 989. νόμισμχ αὐτοῦ ἀργυ- 
ροῦν 987, 24. ἕτερος 576, ὅ. 

μαγχιπεῖα (ἀρτοποιεῖα) 106, 29. 
υχγχλάδια 136, 80. 

Μαγχλαδίτης Νικόλαος 493, 1. 
0. 8. 

Μαγνέντιος συγχλητιχκὸς ὕ4, 4. 

Μαγνησία 507, 18. ὕ80, 26. 568, 
10. ὅ64, 2. δ66, 36. 89, 80. 
590, 9. 600, 97. 601, 8. 

μάγος 44, 28. 

Μάδυτα 70, 28. 478, 31. 

Μαελὼθ οἶκος 11, 17. 

Μαθουσάλας υἱὸς ᾿Ενὼχ ὅ, 10. 

Μαιανδριχαὶ πόλεις 2394. 10. 

Μαίχνδρος 190, 19. 219, 30. 226, 

11. 399, 9. 400, ὅ. 420, 38. 
458, 9. 450, 15. 489, 37. πα- 

λαιὰ γέφυρα 294, 29, πηγαὶ, 

984...}1]. 

Μαΐχς ἄρχων ᾿Αράδων 112. 

Μαῖΐος στολάρχης Σικελῶν 240, 29. 

241, 12. 

Μαίΐωρ βασιλεὺς Ρώμης 87, 9. 

Μαχάριος πατριάρχης ᾿Αντιοχείας 

114, 10. ἹΙἹεροσολύμων ὅ0, 12. 
62, 27. 

Μαχεδονία 185, 2. 191, 97. 458, 

12. 469, 19. 480, 17. 481; 19. 
487. 519, 18. 28, ὅ. 

Μαχεδονικὴ βασιλεία 14, 33. 

Μαχεδόνιος πατριάρχης ὃ Πνευμα- 
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τομάχος δῦ, 16. δύ, 8. αἵρεσις 

αὐτοῦ 68. 64, 8. ὀρθόδοξος, συγ- 

γενὴς Γενναδίου, 89. 90, 2. 

μακελλάριος, ἐπώνυμον ᾿Ανδρονίχου 

Κομνηνοῦ, 8398, 8. 

Μαχχαύαϊοι 18, 24. 20. 

Μάχρη ἣ, Στάγειρα 418, 2ὅ. 4659, 

9. 4178, 4. 

Μαχρεμθολίτης 10ὕ, 14. Εὐδοχία. 

Μαχρηνὸς ᾿Ιωάννης 471. 501, 10. 

Μαχρῖνος Γάλλος αὖτ. 38. 

Μαχροδούχας Κωνσταντῖνος 28ῦ, 

29. 286, 6. 291, 26. 841, 38. 
849, 21. 343. 344, 8. 848, 4. 

Μαχρολιόὰς ἣ ὅ19, 117. 

Μαχρὸν τέϊχος 90, 28. 

Μίάχρων ἀνδρὼν, 314. 440, ὅ. 

Μαλέας ὃ 228, 26. 28], 29. 

Ἰχλεΐνος Φιλιππουπολίτης 944, 17. 

Μαλελεὴλ υἱὸς Κοαϊνὰν ὅ, 8. 

Μαλθάχι,͵ σύζυγος Ἡρώδου 27, Ἵ. 

Μαλιασηνὸς δ02. 9. 

Μαμαία 84, 23. 8. χριστιανὴ 86, 

Ἰὴ-: 

Μάμαλης ᾿Αλέξιος 341, 28. ἄρχων 

510, 22. 
Μάμαντος ἅγίου ναὸς 100, 16. 

Μάμας θέσις ΚΙ. 144, 20. ἵππο- 

δρόμιον 148, ὅ. ἐν “Ἑλλησπόντῳ 

522, 14. 
Μαμπλάνος Τοῦρχος 2206, ὃ. 

Μαμφρὲ, ρὴξ Σιχελίας, ὅ41, 17. 

δάδι 8. 
Μανασσῆς σύγχρονος καταλύσει βα: 

σιλείας ᾿Αθηνῶν 9, 6. υἱὸς Ἔζε- 

χίου 1), 20. 

ἃ 8, 

Μανὲ Θεχὲλ Μαρὲς 1ὅ, 1. 
Μανθανὰν υἱὸς ᾿Ιωαχεὶμ. 18, 16, 

Μαξέντιος υἱὸς “Ερχουλίου αὖτ. 41, 

ΠΣ 

Μαξιμιανὸς ὃ “Ἑρχούλιος 40. 28. 

41. Ταλλέριος αὖτ. 41. πατριάρ- 

χης ΚΙ. 14, Ἴ. δ, 9. τύραν- 

γος Ῥώμης 88, 24. 

Μαξιμῖνος αὖτ. 85. 86. χκοῖσαρ Γαλ- 

λερίου υἱὸς 41, 17. 

Μάξιμος “Ομολογητὴς 110, 16. 

111. συγγράμματα αὐτοῦ χατὰ 

Μονοθελητῶν 11], 16. πατριάρ- 

χης ᾿Αλεξανδρείχς 81, 4. ἐν Νι- 

χχίᾳ 467, 29. 84, 21. ὅ86, 

234. στρατηγὸς 86, 8. συγχλητι- 

χὸς 68, 29. πατρ. ΚΠ, 584, 21" 

ὕὅ86, 94. 601, 26. ὃ Γ' 609, 
20. 608, 4. τύραννος Ρώμης 66, 

Ὡ. 

Μανιχαῖοι συγχέονται πρὸς ἄλλους 

αἱρετικοὺς 89, 11]. 91, 1ὕ. 94, 

14: ᾿ 
Μανουὴλ πχτριάργης ἐν Νικαίᾳ 465, 

98. 509. [6. 
Μαραπτιχὴ ἐρωμένη ᾿Ανδρονίκου Κο- 

μνηνοῦ 808, 29. 

Μαργαρίτης Κωνσταντῖνος, ἄρχων 

ἀλλαγίου, ὅ20, 21. 

Μάρης Πέρσης 100, 17. 

Μαρία ἡ ἐξ ᾿Αδασγιας βασίλισσα 

168, 20. 171, 2. θυγάτηρ ᾿Αλε- 

ξίου ἹΚομνηνοῦ 185, 28. ᾿Ανδρο- 

νίκου 211, 17. 9.48 30. ᾿Ἀρ- 

ταδάσδου 1321. ἢ. θυγάτηρ Βε. 

λᾷ 4017, 19. ἀδελφὴ βασιλέως 

ᾧ 
ι 
᾿ 

υ“ἤἍ.Ό-Ἠ ο. 



ΠΙΝ 

Ἔρρῃῆ 401, 1. ἀδελφὴ Ἣρα- 

χλείου 108, 3. θυγάτηρ Θεοφί- 

λου 184, 12. Ἰσχακίου Ιζομνη- 
νοῦ 204. 19. Μανουὴλ Κομνηνοῦ 

οὔ, 27. 261,1. 311, 319. 313. 
314. 3177, 18. Ἱξωνσταντίνου βα- 

λέως 127, 81. 128, 24. σύζυγος 

Ἕορράδου χχίσαρος 312, βλ. 

χαισάρισσα. σύζυγος ᾿Ονωρίου 

68, 12. 
Μαγδαληνὴ Μαρία 98, 4. λείψανον 

αὐτῆς. 145. 8. 

Μαριάμνη θυγάτηρ ᾿Αγρίππα 97, 

16. ᾿Ἀριστοδούλου, 20, 16. 27, 

12. σύζυγος αὐτοῦ 27, ὅ. 

Μαριανὸς φιλόσοφος 89, 83. μονὴ 

147, 22. 

Μαρίνα θυγάτηρ Ὀνωρίου 67, 1. 

Μάριος αὖτ. 37, 10. 

Μαρίτσα, ὃ Εὖρος, 413, 19. 479, 

ῷ. 480, 19. 519, 26. 
μαρχέσιος 280, 10. 299, Ἴ. 468, 

20. βλ. Μόντου Φεράντου. 

Μαρχία παλλαχὴ Κομμόδου 82, 

21. 

Μαρχιανὸς Στρατιώτης ἐξ “Ἑλλάδος 

79, 19: αὖτ. ὁ Μέγας 80]. 6. 

Ἴ9. 80. 82. 84, 4. 86, 29. υἱὸς 
᾿Ανθεμίου 86, 1. ὅσιος 80, Φὅ. 

Μάρχος Αὐρήλιος αὖτ. 81, 23. 82. 

φιλόσοφος ἕτερος αὖτ. 87, 1. υἱὸς 

᾿Αρταύάσδου 124, 3. χαϊσαρ υἱὸς 
Βασιλίσχου 87. 3]. 88, 12. ἐ- 

πίσχοπος Βυζαντίου 49. 16. Εὐ- 

γενιχὸς υνητροπολίτης ᾿Εφέσου 

562. 8. Ξυλοχαράθης πατριάρχης 

Α' 3, 

ΚΠ. ὅ80, 14. ὅ8!. 
χρίδος ὅ82, ὅ. 

Μαροδὰχ υἱὸς Νχδουγοδονόσορ 14. 

28. 

Μαρσύας ποταμὸς 284, 1]. 

δ45 

ἀρχ. Ὀ- 

Μαρτίνχ σύζυγος Ἣραχλείου 108, 

1.10) 

Μαρτινάχκιος 146, 1. 

Μαρτῖνος πάπυς Ρώμης 111, 16. 

Μάρω σύζυγος σουλτάνου Μουρά- 

τοῦ 7. 239: θ81.14. 

Μασοὺτ σουλτάνος ᾿Ιχονίου 196. 

ΘΙ. 1.9. ᾽ ΕΓ 220. 8... 20; 

Ματθάϊος, διαίρεσις διφθόγγου ὑπὸ 

πατριάρχου Νιχήτα, 120, 25. 

Ματθίας ὃ ᾿Ασσχμωναίου δῦ, 8. 

Ματσούχης Θεόδωρος, βασιλιχὸς 

γραμματεὺς, 804, 18. 

Μάττις ἧἣ. πόλις ᾿λλῥανίας, ὕῶ9. 

84. 

Μχύρη θάλασσχ (Εὐξεινοὶ Πόντο εἰ 

567, 6. 699. 90. βλ. Μεγάλη 

θάλασσα, Ποντιχή. 

Μαυριανὸς 88. 12. 

Μαυρίκιος κόμης ἐξχουδιτώρων 104, 

99. αὐτ. 104. 105. 106. 369. 
ὅ. ἐξολοθρευμὸς γενεῆς αὐτοῦ 

100. ἐπιτύμῤιον 106, 18. Χρι- 

ατὸς 868, 22. 

Μαυροπόταμος 234, 16. 

Μαῦρος πατρίχιος 118, ὅ. υἱὸς Φι- 

λιππικοῦ 119, 18. 
Μαυρόπουλος 293, 6. 

Μαυρούσιοι 98, 1. στρατιῶται 36, 

ὅ, 

Μαυσώλου τάφος 48. σημ. 

44" 
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μάχαιρα περιμήχης; ἀμφιμήχης; 

202...9. 

Μαχμοὺτ πασᾶς ὅ89, 21. Μαχου- 

μούτης ὕ90, 12. 

Μαχουμοὺτ πασᾶς, ἐξωμότης, 517, 

16, 579, 3. 
μέγα παλάτιον 19ὕ, 19. 241, 29. 

919. 8106, 58..92. 1: 559,22. 

Θύν 7. 550, 7. 99 5: “448. 

ὕ. ὅ51. 80. 550, 4. βλ. ἀρχεῖον. 

μξγάλη ἐχχλησίχ (πατριαρχεῖον καὶ 

ἅγία Σοφία) 8ὅ, 25. 90, 21. 94, 

5. 128. 5. 16δὲ... 8:10: 92. 
216, 28. 808. 819, 258. 921, 

29. 399, 2. 547, 238. 85ὅ,.29. 

Μεγάλη θάλασσα (Βὔξεινος Πόντος) 

90, 28. βλ. Μαύρη. 

υεγαλόπολις {Κωνσταντινούπολις) 

190, 34. 993, 28. 981, 4. 808; 
14. 414. ἢ. βλ. Πόλις. 

Μεγαρείτης πειρατὴς 51]. 

μέγας δοὺξ (νχύχρχος) 280, 29. 

231, 28. 239, 578, 95. 281], 
Ὁ. 910.. 10. 980. ΠΡ. Νοταρὰς 

570, 96. 
μεγιστᾶνες σουλτάνου ᾿Ικονίου 2991], 

16. δωροδοχούυενοι ὑπὸ Μανουὴλ 

29]. 17. 

μέγιστον ἀρχέϊον 414. βλ. ἀρχεῖον. 

Μεδιόλανα ὅ8, 28. δῦ, 29. 299. 2. 
Μεθόδιος πατριάρχης ΚΠ. 184. 

21. 18. 188, 151..798.. 9,.ἐν 
Νιχαίχ 40], 1. 

Μεθώνη ὕ938.{594. 

Μεχέτι (Μέχχα) 590, 99. 

Μελάγγεια 219, 8. 9344. 30. 411,19. 

μελεὸωνὸς βασιλέως 220, 81. 

Μελένιχον χαὶ Μελενίχος 479, 10. 

493. 496, 15. 491, 24. δ16, 
20. Μελενίχος 492, 28. 493. 

503, .8. 516, 19. 517. ὃ ὅ.. Δ1-- 
λενιχιωτιχὸς στρατὸς 10, 0. 

Μελέτιος πατριάρχης ᾿Αντιοχείας 

0». ἢ ς 16. 

Μελίόοτον 257. 10. 374, 8. 

Μελισσηνὸς Νικηφόρος χαΐσαρ 1777, 

4. τ ' 

Μελιτηνὴ 119, 99. 253, 29. 427, 

1ὅ, λεγεὼν 92. 1]. 

Μέμνων ἐπίσχοπος ᾿Εφέσον 70, 28. 

Ἴ3, 18. 
Μέση τῶν ποταμῶν (Μεσοποταμία) 

201, 29. 205, 11. 
Μεσήμόρια 511, 1. 

Μεσὴτ πχοαἃς (Παλαιολόγος ἐξωμιό- 

τῆς ΟΘὸ, ὃ, 

μεσίτης βασιλικῶν διαταγμάτων 290. 

8. 

Μεσοθινία 5927. 

Μεσοποταμίτης Κωνσταντῖνος μη- 

τροπ. Θεσσαλονίκης 408, 26. 

Μεταμόρφωσις Χριστοῦ 3, 7. 

Μετεωριον δῦ, 16. 

Μεχεμέτης σουλτάνος ὅῦ8, 238. 508. 

ὅ64. 65, 24. ὕ66. 518, 1. πα- 
σᾶς, ᾿Ανδρέας Παλαιολόγος ἐξω-- 

μότης, Ὅ76, 22. 

Μεχμὲτ μπεῖς ᾿Αμοιρούτζης, λόγιος, 

87. 

Μήδεια, 

24. 

Μήδων βασιλεία 14, 28. 

πόλις, ΘΝ 8} ὅ590. 
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Μηνᾶς πατριάρχης. ΚΠ. 9656, 22. 

96, 8. 99, ὅ. 
υἦλον Φρυγικὸν "7. “8. μαγιχὸν 

2600, 31. 267, 1. 
. Μηλουδίου βασίλεια 870. 31. 808, 

Ὑ, 
Μητροφάνης υἱὸς Δομετίου ἐπίσχο- 

πος Βυζαντίου 49, 32. πατριάρ- 

χης ΚΙΙ. 48, 19. δῦ, 8. 5]. 

2. 

Μήχα, θυγάτηρ ᾿Αρρὰν, 6, 38. 

Μιζίζιος βασιλεὺς ἐν Σικελίᾳ 118, 

11. 

Μιζηθρᾶς (Σπάρτη) ὅ74, 20. 

Μίλιον θέσις ΚΠ. 812, 25. 818, 18. 

440, 4. 448, 16. ἁψῖδες 318, 
19: 914: 9: 

Μισύριον, Μισήρι (Αἴγυπτος) 609, 

21. 610. 

μιτάτον (κατάλυμα) θδ, 16. Σαρα- 

κηνῶν ΚΠ. 489, 19. 440, 7. 
Μίτος Βλάχος 497, ὕ. 

Μειυτυλήνη 169. 17. 171, 4. 57], 

80. ἀρχιερεὺς ὅ84. 

Μιχαίας προφήτης 1]. 9. 

Μιχαὴλ᾽ Αμορραῖος ὃ Τραυλὸς, στρα- 

πῆγε 1599. 90. 191... 9]. αὖτ. 

182. ᾿Αρχαγγέλου ναὸς 510. 10. 

βλ.᾽ Αρχάγγελος. ᾿Ασωμιάτου (Μι- 

χαὴλ) ναὸς ὅ51, 80. υἱὸς ᾿Ασὰν 

ἡγεμὼν Βουλγάρων 512, 12. ὃ 

Γέρων, αὖτ. 168. 164. υἱὸς Θεο- 

φίλου αὖτ. 184, 1. 186, 20. 

138. 189. 140. 141]. 842. 148. 

144. 145. υἱὸς Ιζωνστ. Δούχα 

αὖτ, 105, 1. 166, 30. 161. 

00] 

108, 109. 110. μοναχὸς καὶ ἀρ- 

χιερεὺς ᾿Εφέσου 171, 2. μητρο- 

πολίτης Θεσσαλονίκης, χαθηγη- 

τὴς ρητοριχῇς 802, 14. ὅ48, 31. 

Ἰταλικὸς μητροπολίτης Φιλιπ- 

πουπόλεως 299, 29. Καλαφάτης 

αὖτ. 16]. 1602. Κηρουλλάριος 

πατριάρχης ΚΠ. 102.28.164,24. 

μιμητὴς Παπῶν 164, 29. 16, 

2. ᾿Οξείτης ἢ ἐξ ᾿Οξείας μονῆς 

218. 231, 2ὅ. Παφλαγὼν αὖτ. 

159, 80. 160. 16]. υἱὸς Χρι- 

στοφόρου Λαχαπηνοῦ. 149, 90. 

162, 16. Ῥαγγαδὲ αὖτ. 180. 

Μιχαηλίτζη οἶκος ΚΠ. 3382, 17. 

898, 271. 
Μολδοδλαχίχ 591, 31. 604, 4. 

Μολιδωτοῦ μονὴ ΚΠ, 1606, 29. 

Μολισχὸς, χώμη Θράχης, 548, 11]. 

544. 1’ 
Μνειάχον τὸ, χώμη Θράχης, 518, 2. 

μνημοράλιοι (φύλακες τάφων) 9], 

29. 

μοναὶ διαρπάζονται ὑπὸ ᾿Αλεξίου 

Κομνηνοῦ 180, 28. 

μονχασταὶ λχοπλάνοι 447, 4. 

Μοναστηριώτης Λέων 829, 217. 379, 

10. 

μοναχικὸν ἄμφιον ἢ ράχος “τραχὺ 

[ρἄᾶσον,) 807, 1. 

τιῶται ὅ20. 20. 

μοναχῶν διωγμὸς ὑπὸ Εἰχονομάχων 

1206, 4. 

Μονεμδασία 228, 34. 409. εἰχὼν 

Χριστοῦ ἀξιάγαστος 409, 90. 

μονὴ Θεοδότης βασιλίσσης 1306, 18. 

μοναχοὶ στρα- 
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μονομαχίχι ἀπαγορεύονται ὑπὸ Νε- 

ρούα 30, 20. 

Μονομάχος βλ. Κωνσταντῖνος. 

Μονοθελητῶν αἵρεσις 109, 20. 110, 

8 

Μονοφυσιτῶν αἵρεσις 81], 8. 

Μόντου Φεράντου μαρκέσιος Βονι- 

φάτιος 482, 2. Κοράδος 299, 

8. χώρα 817, 4. βλ. Βονιφάτιος, 

Κοράδος. 

Μόραρος, ποταμὸς, 406, 18. 

ΜΜοσχόδου αὐθέντης 7, 92. 

Μοσυνόπουλις 8490. 805. 866, 2. 

496, ὅ. 450, 23. 451, 14. 409, 
35. .412...96. 

Μουζάλων ᾿Ανδρόνιχος πρωτοῦε-- 

στιαρίτης 91, 31. ὕ28, 19. ὕ86, 
ΠΡ 9 10: 999... 7: Γεώργιος 

πρωτούεστιάριος ὅ21], 29. ὕ86, 

28. 58. μέγας δομέστιχος 514, 
518, 28. μοναχὸς 488, 11]. 

Μουλάτζης ἔπαρχος 381, 28. 

Μουράτης σουλτάνος 08, 80. δῦ9. 

860. ὅ68. 564. 56. 

Μούρτζουφλος αὖτ. « διὰ τὸ συ- 

γεσπάσθχι τὰς ὀφρῦς » 448, 18. 

βλ. Δούχας 

Μουσὴ ἸΤζελεπῆς δῦ, 6. 

μουσιχὴν ἀγαπᾷ Μανουὴλ ζομνη: 

νὸς 800, 16. 
Μουσουλμάνοι, ἰδίως οἱ Τοῦρχοι, 

411, 28. 488, 17. 518, 23. 528, 
10... 551, 8. χώρα 5597; 191 

μνουσούριον, σουλτανιχὸν γράμμα,᾿ 

400, 2. 

Μουσταφᾶς ἀδελφὸς Μουράτου ὅὅ8, 

ἈΠ ΕΞ; 

81. ὅ59. πχσὰς ὅ92, 22. 601, 
21. 60, 2. 

Μουχούμουτ ἐμίρης Κασταμόνος. 

1935. κρατῶν τῆς ἈΚχισαρείας 

οὕ, 8. 
Μοχλὸς, ὄρος ἐν ᾿Εφέσῳ, Ἴ4. 91. 

Μοψουεστίχ 217, 9. 

Μόψου χρῆναι 0. 16. 

Μπαγιαζίτης σουλτάνος Ἰλτηρίμ 

δ58. 39; Β' ὅ89, 98.599 

Μποϊμποῦρτι τὸ 6060, 18, 

Μπαρὰχ ρεΐζης ἢ Μπαράκης ὅ92. 

99, ἡ- 

Μπογδάνος (ἡγεμὼν Μολδαδίας) ὅ92, 

ὃ. 

ΝΙπόσνα 5177, 8. 

ὑποσταντζῇ μπασῆς 609, 9. 

Ἡυάχκης 11... 

μυρίανδρος προπομπὴ 317, 16, 

Μυριοχέφαλον 284, 12. 38, 10, 

Μυρούλύτης ὃ μεγαλομιίάρτυς Δημή- 

τριος 572, 8. 

υὖρον ἁγίον Δημητρίου 346, 17. 

Μύρων θέχτρον 4ὔ. σημ. 

Μυσία 818, 21. 411, 31. 418, 8. 
429. 26. 480. 

Μυσοὶ, οἱ Βλάχοι χαὶ Βούλγαροι, 

8170. 18. 371, 29. 873, 24. 380. 
984, ,90.. 985. θη: 

Μωαόδῖται 9, 10. Μωαόῖτις γῆ 19, 

24. 

Μωάμετ, οὐχὶ ἀληθινὸς θεὸς 804, 

28. νόμος περὶ δόγματος, ϑ80ῦ, 7. 

Μωχίλος 144, 2Ι. 
Μωχίου μεγαλομάρτυρος ναὸς ΚΠ, 

48, δ, 388, 90. 
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Μωχησία χινστέονχ 90, 26. 
δ τ Μωροθεόδωρος, ἐπώνυμον Μχγχὰφ ἃ. - 

8381, 99. 
Μωῦσὴς ἦἤἦ Μωσῆς, υἱὸς ᾿Αὔρ)μι. 

8. χρεμδξ χαλκοῦν ὄφιν 12. 19. 

Ναδουζαρδὰν ᾿Ασσύοιος 13, 23. 

Ναδουχοδονόσορ 18. 17. 14. 17, 4. 

ὄνειρον 14. 18. 

ΝΝαζιάνζὸς: 108, 5. 

Ναζιρχῖοι μοναχοὶ 490, 14. 

Ναθὰν προφήτης 10, [6. 

ναὸς “ἱεροσολύμων 29, 98. μέγι- 
στος ΚΙ]. (ἁγία Σοφία) 808, 1. 

γαοὶ ΚΠ. 48. χτίζονται πὸ ᾿1ου- 

στινιανοῦ 100, 20. 101]. 15. ὑπὸ 

᾿Ιωάννου Κομνηνοῦ 21, 17. ἀνα- 
χαινίζονται δπὸ πατριάρχου ᾽Ἴω- 

ἄννου Ξιφιλίνου 105. Ἔν ἽἼερο- 
σολύμοις χτίζοντχι ὑπὸ ἁγίας 
“Ἑλένης ὅ2, 24. 

ναῶν σχεύη εἰς στρχτιωτιχὰς χρείας 

8718. ὅ. 

Νάρχισσος ἀθλητὴς 839, 19. 
Ναρσὴς ὁ εὐνοῦχος 9. 1. ὃ στρα- 

τηγὸς 107, 8. 

Ναύπαχτος 454, 4. 509, 8. 

ναυτιχοὶ στρατιῶται 278. 19. 
Ναχὼρ υἱὸς ᾿Αὐραὰμ. 6, 97. Σεροὺχ 

655} ὅι 

Νέα ἐχχλησία ΚΠ. 410. 4. 

Νέα Πάτρχ (Ὑπάτη) 54, 15. 

Νέχ πολίτμυτα 487, 30. 

Νεεμὰν 

ΦἼ2, 38. 278. 
Νεεμίας πλούσιος “Βύρχϊος. 

ον}. 

4. 

Στέφανος ἄρχων Σερθῶν, 

Α ξ, ὁ 

Νεχρόπυλχ Ταυριχὴς Χι:ρσονήσου 

τ δ, .31: 
νεχροὶ ἐν ἀφορισμῷ ἄλυτοι ὅ87. 

589. 

Νεχτάριος πατριάρχης ΚΗ. 63, 10. 

84. 10.. 68, 1: 
Νέμιτζοι μισθοφόροι 1718, 0, 

Νεοχαισάρεια 2060, 19. 207, 1. 220, 

ὃ. 

Νεόχχστρα φρούρια Περγάμου 2368. 

17. 408, 9. θέμα 462, 271. 
Νεόχαστρον Βοσπόρου ὅ06, 9. 

νεόσμηχτος σπάθη 198, 2. 

νεοφωτίστων λευχὴ στολὴ 4, 26. 

Νεπωτιανὸς βασιλεὺς Ῥώμης 87,9. 

Νερούας αὖτ, 80. 

Νέρων αὖτ. 38. 29. 80, 10. 

Νεστόγγος ᾿Ανδρόνιχος 470, 29. 

471, 17. Γεώργιος ὅ24, 0. Θεό- 

δωρος ὅ106, 1ὅ. ᾿Ισχάκιος 470, 

6... 47}...1.0. 

Νεστόριος πατριάρχης ΠΡ 7 

13. 823. αἵρεσις. αὐτοῦ 74). .}4. 

100. 2. 
᾿δΝευστάπολις. 404... 713... 618. “10, 

Νεφθαλεὶμ, 7, 21. 

Νεχαὼ φαραὼ 18. 

νεώρια ΚΙῚ, 25], 30. 484, 8. 

νῆσοι ἑλληνιχαὶ ὑπὲρ στόλου 22]. 

118: 

γηστειῶν ἑδδομιὰς 

θ 

Νήφων αἱρετικὸς οϑῶ, 12. πατριάρ- 

χὴς ΚΤ ΘΝ. 35. Ὁ. τς 

603, 2. 

ϑχᾷι.. ἀπά, 

ἐς ΨΚ “})τ- τς Νερ ψευδὴς, αὐτ...99. 1, 

45. 
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Νίχα (ἐν τούτῳ) τὸ λάῤαρον 42, 

10. 43, 8,, στάσις 94.90.90. 

15. 

Νίχαιχ, Νίκης πόλις 109, 28. Νι- 

χαέων πόλις 318, ἤ. 319, 4. ἣ 

ἀεγαλόπολις 184, 1. ἣ Βιθυνῶν 

προχαθημένη 188, 27. ὅ8, 11]. 

120... 15:.99].. 20: 999 997. 

338. 8339. 45). 26. 4562. -4. 

9. 45δ.. 111 468..1. 465.:8. 
401. 5. δ01;.15. ὅ00., 231. 51], 

29. 512, 12. 537, 31. 539. ἣ 
πρώτη σύνοδος 49. ὅ0. 71, 8. 

πατέρες 818, ἰσάριθμοι ἔτει συγ- 

χροτήσεως, ὅ0, 20. ὅ1, 2. σύῳ.- 

βολον 57, 14. 63, 27. β΄ σύνο- 
δος. 197. 128. 

Νικήτας υἱὸς ᾿Αρταύζσδου 134, 3. 

Γρηγορᾶ, ὃ πατρίκιος 107, 19. 

110, 10. Κοπρωνύμου :9, 8. 

πατριάρχης ΚΙ]. 195, 17. δ ἀ- 

πὸ δούλων ἰσκλάδων) 190, ὅ. ὃ 

βδελυρὸς καὶ αὐτῶν ἰχθύων ἀ- 

φωνότερος 190, 17. ὃ χτηνώδης 

10, 95. πὸ τὴ δ Ὑγ6 ἀχθὸς 195, 

18. τὸ αὐτόγρημα χτῆνος 19, 

19. ὃ διαιρῶν τὰς διφθόγγους 

120, 53. ὁ Μουντάνης, πατριάρ- 

χης ἈΠ’ν 394...11. υἱὸς Ῥανγα- 

βὲ ὁ ὕστερον μονχγὸς χχὶ πα- 

τριάρχης Ἰγνάτῶς. 19.},.10.81: 

135. 11...14.1..3}: 1, 1.125. 
18. 146, 17. Χωνῶν ἀρχιερεὺς 

905. πρόρρησις αὐτοῦ περὶ δχ- 

νουὴλ Κομνηνοῦ 305. 306. 

Νιχητιάτου φρούριον 489, 18. 

ΝΡ Ξις 

Νικηφόρος Βο τανειάτης αὖτ, 169, 
10, 1:0 Ὑ7 1 9 0158. δ᾽ ἂν 
πὸ Γενιχοῦ αὖτ. 129. 8, 180. 

Διογένης υἱὸς Ῥωμανοῦ Δ΄ 167, 
28. ἐχτομίας 348, 31. ᾿Εφέσου 

χαὶ πατριάρχης ἐν Νιχχίᾳ 510, 

10. ὅ48, 1ὅ. ὅ49, 17. υἱὸς Κο- 

πρωνύμου 195, 8. πατριάρχης 

ΚΙΠ. 180. 8. 131, 1ὅ. πατρίκιος 

116, 8. βλ. Φωχᾶς. 

Νιχόλαος ἀρχιερεὺς Νικαίας 398, 

80. 339. ἄρχων ὅτ7Ό, 6. πατριάρ- 

χης ΚΙ. ὃ Μυστιχὸς 146, δ. 

137..5..1409. 915} “ΧἈρυσούέρ- 

γῆς 108. ὃ Γραμματικὸς 182, 

29. προσμονάριος 140. 8. 

Νιχομήδεια 70, 1. 818. 14. 819, 

4. 40:3, 20. 412, 8. 4838, 13. 
489. 1. τῶϑο, ὟΣ 
χώρα 193, 20. μητρόπολις 56, 

ὦ. 

Νιχοποιὸς Θεοτόκος, ὑπέρμαχος ΚΗ. 

109: 8: 

Νιόδη 106. 2. 

Νίσα ἣ, πόλις Σερθίας, 390, 9. Νί- 

σος ἧ, ὃ, 260, 22. 406. 
Νιταῖος ἵππος (ἀραύιχὸς) 292. 2. 

Νιχομήδους 

νισαντζῆς 600. 

Νίσιδις ἢ 86. 38. 

Νίστριον, φρούριον Μεσοποταμίας, 

209, 29. 

Νομήτωρ βασιλεὺς Αατίνων 920. 

1: 

νόμισμα ἀργυροῦν Μαγχαφᾶ 587, 

24. χοπὲν ὑπὲρ Βελισαρίου 98, 

17. ἐπιγραφὴ αὐτοῦ 98, 18. χιῤ- 



ΠΙΝ 
δηλευθὲν ὑπὸ ᾿Ισαχχίου ᾽Αγγέ- 

λου 410, 234. βλ. Νουμᾶς καὶ 

νοῦμμος. 

Νόμος (Πεντάτευχος Ἑδραίων) 138, 

6. 

νόμος χατὰ θεοῦ Μωάμετ 80ῦ, ἢ. 

Θεοδοσίου Α΄ περὶ καταδίκων θῦ, 

28. 

νομοτριβθὴς 951) 29. 891. 32, 

νοσοχομεῖα 411. 

νοσοχομίας ἐφόδιον 293, 26. 

Νοταρᾶς Λουχᾶς μέγας δοὺξ 570, 

26. Αννα 71, 1. Ἰσαάχιος 570. 

Θ0 ΣΝ 

Νουμᾶς Πούπλιος 22, 29. πρῶτος 

χαράσσει νόμισμα 22, 30. 

Νούμερα τὰ, εἰοχτὴ ΚΠ. 142. 21. 

Νουμεριχνὸς αὖτ. 40, 9. 

νοῦμμος 22. 9]. 

νυμφαγωγὸς 424, 20. 

Νύμφαιον 462, 18. 488, 217. 489, 

10. 498, 11. ὅ04. 509, 19. 522. 
60.007. 97. 5648..1, 

νωδελλίσιμος 195, ὅ. 

Νῶε, υἱὸς Λάμεχ, 125, ὅ. 

Ξχνθεια 426, ὕ. 472. 80. 

Ξένη, θυγάτηρ πρίγχιπος ᾿Αντιοχείας 

χαὶ σύζυγος Μιυνουὴλ Κομνηνοῦ, 

ἜΘ ρο 90. ]...599]1. 

8398, 971. 
ξενοδοχεϊια ΚΠ. 411. 23. 

Ξενοχράτης φιλόσοφος 17, 26. 

Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος 17, 20. 

Ξέρξης ὃ ᾿Αρταξέρξης 17, 15. ὃ Δα- 

ρείου 17, 16. 

Ξηρὸς Ἰωάννης μητροπολίτης Ναυ- 

τῇ ἃ Ξ. οϑῦ 

πάχτου 02, 2. Μανουὴλ 297,6. 

Ξιφιλῖνος Γεώργιος, διάχονος μεγά- 

λης ἐχχλησιας 319, 26. 320. 

πατριάρχης ΚΠ. 420, 14. Ἰωάν- 

νης πατριάρχης ΚΠ. 16ῦὕ, 2]. 

βλ. ᾿Ιωΐννης. 

Ξηρόλοφος θέσις ΚΠ. Πό, ὃ. 

Ξυλέας σχουτέριος 529, 3. 31, 31. 

ὅ82, 4. 

Ξυλόκερχος πύλη ΚΠ. 390, 23. 

Ξυλοπόρτα ΚΠ. 567, ὅ. 

Οὐσις ᾿Ανατολῇς 73. 29. 

ὀδελῖσχοι ἐν ἱπποδρόμῳ ΚΠ, 67, 9. 

Οδηγήτρια Θεοτόχος, ἣ ἐκ τῆς μο- 

νῆς “Οδηγῶν εἰκὼν, 8706, 80. 

Οδηγῶν μονὴ ΚΙ. 429, 10. 

ΟΤζίας σύγχρονος Βήλου 7, 7. 

ΟΤζιὴλ προφήτης 1]. 9. 

Οθων αὖτ. 29. 

οἰχειακοὶ, ἢ οἰκεῖοι βασιλέως (προσ- 

γενεῖς, καθ᾽ αἷμα, ἢ ἑταϊροι) 148, 

18. 179. 292. 194, 21. 238, 8. 
ΟἿ, 11. 801, 36. βλ. ὀμόται. 

οἶχοι εἰς Θεοτόχον ἐπὶ νίκη κατὰ 

Ρὼς ἰΑῤάρων) 109, ἴ. 

οἶχοι περίστυλοι 800, 26. 

οἰκετικὸν τοῦ στρατεύματος 286, 

2. βλ. τζουλούχωνες. 

οἰχουμιξνικὴ περιωπὴ (ἀξίωμιχ πα- 

τριάρχου ΚΠ) 591, 21.. 

Οἴναιον 3808. 19. 809. 20. 310, 

11. 862, 28. 
Οὐ χταθδία 234, 26. 30, ὕ. 

ΟἸχτάδιος βλ. Δὔγουστος. 

Οἷλδὰ προφῆτις 18, 10. 

Ολκχὸς 410, 19. 
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ὁλόσφυρος θεὸς Μωάμεῦ 508, Ἵ. 

βλ. Πρόσφυρος. 

Ολοφέρνης 16, 21. 

Ο᾽λουσιχνὸς ἢ Λουσιανὸς Γάλλος 

θη. ἀν, 53... 91. 1 38ι 

Ο᾽λυύριος ἄρχων Ρωμαῖος ὅ8, 10. 

1806. 1]. πατρίχιος 74. σύζυγος 

Πλαχιδίας 84. 10. βασιλεὺς Ρώ- 

ης 81, 8. 

Ο᾽λύμπια εἰς τιμὴν ᾿Απόλλωνος 12, 

10. ἀγῶνες 1]. 28. 

ΟἸλυμπιανὸς ἐπίσχοπος, Βυζαντίου 

49, 15. 
Οὐλυμπιὰς Ἑλλήνων, ἣ βίσεξτος 

τῶν Χριστιανῶν 11. 29. 12. καὶ 

βισέξτου ὑπολογισμὸς 11]. 12. 

Ολυμπιὰς θυγάτηρ Ηρώδου 27, 6. 

Οὐλυμπος Μυσίας 147, 1. μοναὶ 

165, 29. ἣ λεγομένη Σμιλάκια 

158, 27. 
ὄμδρος σίτῳ μεμιγμένος 39, 239. 

40. 1. 
Ο' μηρῖται 94, 7. 

Ομηρος σύγχρονος ᾿Ηλὶ 9, 51. 

2523, 31. ποιήματα ἐπὶ ἐντέρου 

δράχοντος 129, 18. 

ὀμόται (ἑταῖροι) 299, 24. 988, 11. 

999. 1. βλ. οἰκειαχοὶ. 

δυότροποι (μοναχοὶ χοινοζιἄται) 

17. υ 
Ο᾽ νήσιμος ἐπίσχοπος Βυζαντίου 49, 

ὥ. 

Οννίας ἱερεὺς 18. 28. 

Ονώριος αὖτ. Ῥώμης 66, 18. 68. 

69. 8. υἱὸς Πλαχιδίας 69, 4. Πά- 

πᾶς αἱρετιχὸς 114; 14. 

ΑΔ ος 
Ο᾽νωρῖχος ἢ ᾿Ονώριχος υἱὸς Γεζε- 

ρίχου Ἴ4, 26. 84, 9. 86. 98, 
94, 14, 

Ο᾽ξεῖϊα νῆσος καὶ μονὴ 218, 22. 

ον ο6. 511] 
Ο᾽ ξείτης, μοναχὸς ἐξ ᾿Οξείας, 931. 

20. 

Ο ππιανὸς 92. 16. 

Ο᾽ πτικὸν ΚΠ. (ἱππικὸν Ὁ) 440, 17. 
ὅραμα Μανουὴλ Κομνηνοῦ 293. 

ὄργανα χρυσὰ 133, 19. 148, 29. 

Ο᾽ρέστης βασιλεὺς Ρώμης ΘΠ» 

Οὐ ρεστιὰς 394, 0. 

ὀρθόδοξοι διώχονται ὑπὸ ’᾿Ιουλιανοῦ 

5. 
57, 117. διώχονται ἐπὶ Οὐάλεν- 

τιμῶνται ὑπὸ ᾿Ιοδιανοῦ 

τος 60, 1. ἰσχύουσιν ἐπὶ Θεο- 

δοσίου 62, 27. 68, 1. 

ὅρκοι ᾿Ανδρονίχου Κομνηνοῦ 308, 

19. 309, 20. 310, 19. 
ὀρφανοτροφεῖον μέγα ὑπὸ ᾿Αλεξίου 

Κομνηνοῦ 177. 

ὀρῶν φύλαχες εὐνοῦχοι 433, 30. 

Οἷσιος Ἰξ ουδρούδης ἐπίσχοπος ὅ0, 9. 

Οὐσίρις ὁ. 19: 

Ο’ στρίκιον (Αὐστρία) 482, 21. 

Ο᾽ στρούοῦ λίμνη ὅ01, 6. 

Οτμανλίδες (Ο᾽θωμανοὶ) ὅ98, 1. 

608. βλ. Τομαλῆδες. 

Οὔτροντον (Ἰὸροῦς) ὅ90. 19. 

δύδλης αὐτῇ 66. 80) δῦ. Οἱ 
Οὐαλεντινιανὰ, φρούριον ἐν ᾿Ασίᾳ, 

402, 38. 468, 30. 464, 2. 470, 
117. 491, 31. 

Οὐχλεντινιανὸς ὃ μέγας, αὖτ. δ, 

29. ὅ8. ὅ9. 60, 2: ὃ Νέος ὅϑ, 

ΡΨ ἘΠ Ύ Ρ ὌΨΙ ΘΤ ΠΟΝ 
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28. 6]. 6Ό, 16. ὑδρχαγωγεῖον ΚΠ. 

8, 23. υἱὸς Πλαχιδίας 68, 1. 

αὖτ. Ρώμης 74, 10. 83, 3. 

Οὐχλεριανὸς στρχτηγὸς 38, 9. αὖτ. 

98. 

Οὐαλέριος ᾿Αθηναῖος 69. 21. ὅ μ- 
“γιστρος 70, 18. 

Οὐανδηλιχὸς πόλεμος 90, 10. 

Οὐανδῆλοι ᾿Αφρικῇῆς 14, 117. 80, 

16. 86, ὁ. 96, 18. 98, 1. 
Οὐγγρία 2838, 19. 310, 12. 380, 

9. 406, 29. 524, 9. ρὴξ 885, 
10. 453, 14. 489, 21. 484,1. 
βλ. Οἶννοι. 

Οὔγγρισσα ῥΑθηνὰ ΚΠ.) 268. 
Οὐγγροι 194. ὅ. 938. 558, 24. 

09. ὅ04. 571], 8. ὅϑ8ϑ6, 2. οἵ 

αὐτοὶ Παίονες χαὶ Οὖννοι. 

Οὐγουρλοῦ Μεχμέτης 600, 6. 

Οὐεσπασιανὸς αὖτ. 99. 

Οὐϊτέλιος αὖτ. 29, 

Οὐζοὺν Χασὰν, ἡγεμὼν Περσῶν, 

512, 6. 678, 12. 579, 21. 588. 
Θ06, 27. 601. 

οὐλάχης (τοῦρχος ταχυδρόμος) 607, 
29. 

Οὐννιχὸν 194, 21]. 938, 8. 

Οὗννος, ὁ ρὴξ Οὐγγρίας, 243, 24. 

Οὖννοι 40, 8. οἵ Οὔγγροι 19ῦ, ὅ. 

954. 950, 10. 256, δ. 258, 31. 
Οὐρόίκιος ἄρχων Ῥωμαῖος ὅ8, 10. 

Οὔρεσις ἄρχων Σερδίας 2838, 4. 

Οὐρος Ρῶσος 234, 18. ὕ2ὅ, 24. 

533, 14. 
Οὐστιλιανὸς ὃ χαὶ Σερῆρος αὐτ. 37 Ὶρ ) 

9. 

ὑδῖ 

Οὖστρα, Θρχχιχὴ χώμη, 519, 2. 

ὀφφίκια 320, Ἴ. ἐπὶ τῶν δεήσεων 

9.9.., "14; 

ὄχλος ΚΠ. φιλοτάρχγος χαὶ ἄστα- 

06 91. Ὁὲ 

βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ 1|, 16. 

ΤΠ 12. 

Οὐ χρίδου ἀρχιεπισχοπὴ ὅ84, 4. 

Ο χυρὰ, πόλις, 204, 29. 462, 24. 

ΟἸχυραὶ χῶμαι 471, Ἴ. ὅ58, 18. 

ὄψιδες (ὅμηροι) 394, 19. 

Οψίκιον ἤ ̓ Οψικίου θέμχ 146, 20. 

452, 21, 462, 80. 
ὀψώνια (σιτηρέσια στρατιωτῶν) 293, 

31. 801, 14. βλ. πρόνοιαι. 

Πάγγαιον 420, 0. 

Ο᾽ χοζίας 

ἕτερος 

Παδιάτης Θεόδωρος στρατηγὸς 278, 

ΩΣ 

Πάθη Χριστοῦ (ἣ μεγάλη ἑδϑουὰς) 

185, 2ῦ. 

παῖδες “Ἑδραῖοι αἰχμάλωτοι ἐν Βα- 

Ουλῶνι 14. 13. 

Παίονες 838. 1. οἵ Οὐγγροι 182, 2. 

998. 254, 18. 258, 12. 368, 
Θὴ 70. 271: 270. 90: στρατιὰ 

πᾶσα ἱππότις κατάφρχατος 217], 

9. μεγιστᾶνες οἵ προέχοντες Ὁ 19): 

1... 5859... 17. πῦλοςξ, θΟ τ. 

στολὴ, 260, 12. βλ. Οὗννοι. 

Παιονίχ 62, 8. ἡ Οὐγγρία: ρὴξ ἤ 

κράλης 181, 34. 
Παχτιάριος 190, 29. 

Παλαιλόγος ᾿Αλέξιος 480, 26. 450, 

28. ᾿Ανδρόνιχος ὃ δεσπότης, γαυ.. 

ὀρὸς Θεοδώρου Α΄ 261. 262, 1- 

ἕτερος, αΐγας δουέστικος 348, 80. 

406" 
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461. 402, 1. 404, 4. 470, 19. 

48], 8. 481, 21. 492, 1. 497, 
21. 498, 1. δεσπότης 46]. υἱὸς 

Μανουήλ αὐτ. ὅ60. 9. ὅ97, 1. 

5ῦ8, 1. Ἀνδρέας υἱὸς Δημητρίου 

δεσπότου 70. 14. υἱὸς Θωμᾶ 

δεσπότου Ὁ7Ὁ. 17. 510, ὅ. 517, 

8. Δημήτριος δεσπότης Πελοπον- 

γήσου ὅδ, 10. 66. 1. 573. 

514. 515.» ὅ7θ. 577. Εὐλογία 

θυγάτηρ ᾿Ανδρονίχου ὁ, 18. 

Θωμᾶς δεσπότης Πελοποννήσου 

ὅ66δ:. 513. “515; 114. γῆς .8. 
᾿Ιωάννης υἱὸς ᾿Ανδρονίχου μέγας 

δομέστικος ὅ39, 232. σεδαστοχρά- 

τωρ 40. ὕ46. 47, 8. δεσπό- 

τῆς ὕ40, 18. ἕτερος, υἱὸς ᾽Αν- 

δρονίχου αὐτ. ὅθῦ, 81]. ὅὕ8, 4. 

υἱὸς Δημητρίου δεσπότου 510. 

14. Κωνσταν ἵνος οὗτ. 56, 81. 

ὅ59., 4. 

ὅθ00. Μιχαὴλ, ἀνὴρ εὐγενὴς, 297, 

5710. Μανουὴλ αὐτ. 

19. 239. ἕτερος υἱὸς ᾿Ανδρονίχου 

ὃ πρῶτος αὖτ. ὅ01, 9. ὅ02, 27͵ 

505. 04. μέγας χοντοσταῦλος 

597.. 558. 581... 583. δὅ89, βα- 

σιλεὺς 98. 55. Νικηφόρος 808, 

90. 

Παλαιολόγος Γίδης ἐξωμότης Τοῦρ- 

χος, οὗ ὅ υἱὸς βεηλέρύεης Δύσεως 

588, 30. βλ. Μεσίτ πασᾶς. 

Παλαιστίνη 839. 298. 49, 2]. 188. 

29. 214, 22. 385, 1. 389, 12. 
418, 29. 482, 81. 

Πάλας 19, 24. ᾿Ευάνδρου 19, 328. 

2]: 

Ἄ ὙΞς 

Παλάδιον ξόανον 19, 27. 

Παλλάδιον ἐκ Σίλδης εἰς Ῥώμην 21, 
90, 

Παλλάδιος ὃ σοφώτατος 89, 6. 

Παλάντιον πολίχνιον 21, 14. 

Παλλὰς σύζυγος Ἡρώδου 27, ἢ. 

παλατῖνος πατριάρχου 816, ἢ. 

παλάτιον 144, 8. εἱρχτὴ 942, 8. 
ἔχχριτοι 3802, 12. 

παλινῳδίαν ἄδω (ἐπιστρέφω) 24. 
10. 

Παμμαχαρίστου μονὴ 578, 8. 576. 
94. 5817, 56. 596, 2], 

Παμφυλία 190. 26. 191. 497, 19. 

Παναρέτου σημείωμα κατὰ ψευδοῦς 

ἱστορίας 508, 29. 

Πανέσιον τὸ 29, 31. 

Πανίδον͵ πόλις Θράχης, 571, 17. 

Πάνιον 459. 24. 

Πανὸς ἱερὸν 20, .17. 21, ὅ. 

Παντανάσσης μονὴ 398, 21. 408, 

14. 

Παντελεήμονος ἁγίου ναὸς 107, 11. 

Παντεπόπτου μονὴ ΚΠ. 317, 6. 

886, 6. 447, 25. 
Παντεχνὴς Θεόδωρος 812, 80. 318. 

ἸΈΆ, φ 

Παντεύγενος Σωτήριχος ὁποψήφιος 

᾿Αντιοχείας 802, 13. 

Παντοχράτορος μονὴ ΚΠ. 216, 28. 

548, 15. 301, 11. 894, 9. 595, 
Ἴ. 

Πάντων ἁγίων ναὸς ΚΙΙ. 146, 17- 
» 

πανυπερσεύαστος 348, ὅ. 

Πάπας Ῥώμης προσχυλεῖται ὑπὸ 

᾿Αλεξίου εἰς διοργάνωσιν Σταυ- 

ὥνν »ἀπλδοδωνοναν ἀρ εν τες. 

λους κον ἀλλή» Ξῶλδον, πω πών ὸ βνδ ουδβοδα,,. Σ᾽ ἀαν "- «οὐϑοῦοι 

- 

πὰ  ψν»» 



ΠΙΝ 

ροφοριῶν 180, ὅ. 98, 90, 299, 

15. 3804, 22. διαπραγυατεύσεις 

πρὸς Λασχάρεις ὅ11, 18. ὅ29, 

18. δῦ8, 1. 

παπίας, φύλαξ βασιλείων, 1381. 29. 

Πάπος ὃ χχὶ πάπας, 404, 10. 

Ηαπούχης δορυφόρος Προσοὺχ 223. 

ὩΡά, 95δῆ. 

Παπύχιον ὄρος καὶ μοναὶ 264, 29. 

παραδυνχστεύων 12, 28. 154. 

Παραλειπόμενον Βασιλειῶν 12. 30. 

παραχοιμώμενος 141], 18. 1ὅ2, 22. 

154. ). 537, 1. ἀξίωμα 188, 

19. 

Παρήνη, χρήνη ἐν᾿ Αχροχορίνθῳ, 229, 

9.1: 

παρίστρια μέρη ὁ5ῦ, 18. 2ῦ8, 18. 

πάροιχοι 801, 16. 

Παρυσάτις 1}, 19. 

Παρθένος βλ. Θεοτόχος. 

Πασχασοῖνος ἐπίσχοπος Ρωμαῖος 81, 
2. 

Πατζινάχοι 183, 17. Σκῦθαι 192. 

193, 12. ἐΓολοθρευμὸς αὐτῶν 

χαὶ ἑορτὴ ἐν Κ]. 198, 14. οἵ 

διασώθεντες συνοιχίζονται ἐν Ρω- 

μαϊκχῖς ἐπαρχίχις 198, 9. βλ. 

Σχῦθαι. 

Πατὴρ μείζων Χριστοῦ, αἵρεσις 851], 

29. 

Πάτμος νῆσος 80. φρούριον Βουλ- 

γαρίας ὅ18, 8]. 519. 3. 

Πάτρα Νέα (ὙὝ πάτη) 545, 15. Πα- 

λαιχλ ἣ ἐν Πελοποννήσῳ, ὕ79, 

91. 5674. 15. 
Πατρηνὸς Κωνσταντῖνος 329, 28. 

Α 2. 059 

πατριαρχεῖον ἈΠ. βλ. Βυζάντιον, 

ΚΙ. ἱερὰ ἀρχεέϊχ 317, 1ὕ. ἐνιχύ- 
σιος χηρεία 100, 12. θρόνος χε- 
γὸς 165, 19. 

πατριάρχαι μετὰ ἅλωσιν 572. 

Πατρίκιος υἱὸς "Ασπαρος 8, 8. 
πατριχίου ἀξίωμα 17], 18. 172, 2. 

Παυλῖνος φίλος Θεοδοσίου Νέου 70, 

6. μάγιστρος 18, 

Παῦλος ἀπόστολος 27, 15. 28. εἰ- 

χὼν, 862. ἐπιστολῶν διδάσχαλος 

902, 15. ναὸς βλ. Πέτρου. πα- 

τριάρχης ΚΗ. δμολογητὴς ὅ], 

81. ὅ3, 6: δ. 68; 8. ὅρος 

111, 15. 114. 15.:ὄ 115. 8. Κὖ. 
πρίος 120, 29. 127, Ἵ. 

Παύλου ἁγίου κόμης 438, 4. 

Παφλαγόνες 287, 18. 82ὅ, 4. στρα- 
τιῶται ὅ832, 28. 539, 8. ὅζ29, 

8, ὅ81, 80. 682, 6. 588, 3. 
44, 1. 

Παφλαγονία. 195, 6. 20ὅ, 8. 510, 

16. 311, 96. 400, 81]. 458, 8. 
461, 1]. 

Πχχώμιος μητροπολίτης Ζιχνῶν, 

πατριάρχης ΚΠ. 608, 26. 604, 

Ξ. 

πεζεσθένι ΚΠ. ἐμπορεέϊον Τούρχων 

θυ, 18. βλ. μιτάτον Σαραχη- 

νῶν. 

Πελάγιος λεγάτος Πάπα 4064. 

Πελαγονία 286, 27. 287, 117. 942. 

943, 30. 802, 18. 430, 18. 474, 
929. 494, ὁῦ. 498, 6. 543, 10, 
549. 

πελεχυφόροι 3830, 4. 892, 12. 444, 



600 ΠΕ ΝΑΙ, 

18. Ἰγγχῖνοι 398, ὅ. βλ. Βαρχγ- 

γοι, ἑτεροστόμους. 

Πελοπόννησος 480, 21. 480, 1. 

499, 18. ὅ66, 8. 5138, 529. 
574, 21. 515, 16. 5186, 28. 
582, 7. 

Πενθέχτη ἣ ἐν Τρούλλῳ σύνοδος 

115, 10. 
πενταλαίμια, νομίσματα ἐξειχονίζον- 

τὰ πέντε συμδασιλεέϊς 149, 22. 

Πεντάπολις 258, 8. 

Πενταπύργιον θέσις ΚΠ. 180, 18. 

Πεντάχειρ ὅ, φρούριον ᾿Ασίας, 994, 

19. ἐ 

Πεπλάρπαχις (βεηλέρδεης ῦ) μέγας 
στρατοπεδάρχης Τούρχων 528, 

Ὁ]. 

Περαία. 321, ὅ. 88ὕ, 81. 849. 21]. 

Πιχριδίου θέσις ΚΠ. 290, 9. 

Πέραμα 440, 10. 

Πέραν θέσις ΚΠ. 162, 27. μονὴ 

168, 28. βλ. Περατιχή. 

Περατεία Πόντου δ8ῦ, Ἴ. 598, 14. 

Περατιχὴ μονὴ ᾿Αγγαρίου 168, 28. 

βλ. ᾿Αγγάριος. 

πέρδιξ διωχομένη ὑπὸ ἱέραχος, 22, 
ον 

Πέργαμον τὸ 268, 2, ἣ Πέργαμος 
402, 29, 

Περίόλεπτος θέσις ΚΠ. 76. 4. χαὶ 

μονὴ Θεοτόχου 159, 28. 178, 7. 

99ύ, 8. 

Περιθεώριον 459, 25. 
Περίχλυστροι τόποι δ0ῦ, 18: 
Πέρινθος ἢ ὕστερον Ἥράχλεια 29, 

4. 

περιπόρφυροι εἰκόνες Χριστοῦ 19, 

16. 

περιπτάρια, χάλυμμα κεφαλῆς χρι- 

τῶν βήλου, 389, 19. 
Περιτρίτζα ὅ18, 1. ἢ Περιστρίτζα 

51, 2]. 

Περπεράχιον ὅ18, 2. 

Πέρσαι Γάγγρας 199, 17. χριστια- 

γοὶ 290, 238. 

ἱερσαρμένιοι 19ὅ, ὅ. 196. 197. 

βλ. Πέρσαι, Τοῦρχοι, Μουσουλ- 

μάνοι. 

Περσάρχης ὅ30, 16. ὅϑι!Ι, 4. βλ. 

᾿Ικονίου σουλτάνος. 

Πέρσης σατράπης ᾿Αγχύρας 41ῦ, 

18. 

Περσία, Περσὶς, 1ὕ, ὅ. 16, 11. 513, 

0. 97: 1.0. Οὐ: 

Περσικὴ στολὴ 297, 12. χώρα 528, 

6. βλ. Μουσουλμάνοι. 

Περσικὸν μῆλον 288, 13. 

Πέρσου ἀνδρχγάθημα χαὶ θάνατος 

207: 

Περσῶν παλαιοὶ βασιλέϊς 4, 21]. 14, 

22. 17. νέον “βλ: ΣΦ... εἰδῶλα 

4Ἴ., Ἴ. πόλεμοι πρὸς Ῥωμαίους 

καὶ Βυζαντινοὺς 38, 138. 90, Π. 

88, 17: 31. 1. ὃ8,. 15. τ. 
ΑἹ, 9. 41,1. 56. 79; 18..ὄ 88; 
2. 10ῦ, 11]. αἰχμάλωτος Κων- 

σταντῖνος ὃ Μέγας 47. 184, 28. 

190. 196, 10. 902, 16. 904, 
178: 906." 207. 1 9 Ρυ 528». 

288. 284. 286, 1. 286. 987. 
288. 290. 927, 28. 987, 14: 

389, 18. 395, 31. 396. 406. 



ΠΡῚ ΝᾺ 

δ80. 60. ὁ08, σουλτάνος 22, 

Φὅ. ὅ23, 83. βλ. Ἰκόνιον, Τοῦρ- 

χοι, Μουσουλυάνοι. 

Περτίναξ αὐτ. 832, 94. 

“πεσχέσιον, δῶρον πατριαρχῶν εἰς 

σουλτάνους 83. 18. 

Πέτρα ΚΚαχὴ ὅ99, 34. 

πετραίχ (λιθοδόλησις) 232, 24. 

Πετραλίφαι Φράγγοι ἐν Διδυμοτεί- 

χῳ 298. Θεόδωρος μέγας χαρ- 

τουλάριος 488. 1. 501. ὅ42, 18. 

Ἰωάννης μέγας ἑταιρειάρχης 42, 

26. 482, 80. 488, 8. 
Πετρίον, Πετρίου, Πετρίχ, θέσις Ι( Π. 

49, 17. 146, 11. 486. 447, 10. 
πετροθόλχα μηχανήματα 199, 28. 

ΦΌ9, 18. ὄργανα 200, ὕ. 

Πέτρος ἀπόστολος 28. νχὸς Πέτρου 
χαὶ Πχύλου Καὶ Π΄. 101, 21. ἀδελ- 

φὸς αὖτ. Μαυριχίου 10, 23. ἣ- 

γεμὼν Βλάχων ἢ Μυσῶν 810. 

872. 873. 40, ὅ. 414. 21. 418. 
457, 30. χώρα αὐτοῦ ἐν Βουλ- 

γαρίᾳ 408, 4. Λατῖνος βασιλεὺς 

ἘΠ. 4061, ὅ. ὃ Μογτὸς πατριΐρ- 

χης ᾿Αλεξανδρείχς 88. 89, 1. 

114. ΚΠ. 111]. 114. 115. πρω- 

τοπρεσθύτερος Ρώμης 127, 1. 

στρατιώτης Φράγχος 447, 14. 

Πετεῦ νος ἡγεμὼν ᾿Αντιοχείας 248, 

οὺ. 30. 234. 

Πετρωνᾶς θεῖος Θεοφίλου 138. 96. 

184, 1. 

Πευχίχ τὰ, θέσις περὶ τὴν Χαλχη- 

δόνα 319, 6. 

Πηγὴ θέσις ΚΠ. 100. 18. 162. 10. 

66Ὶ 

Πηγαὶ ᾿Ελλησπόντῳ 431, 19. 452, 

19. 47]. 81. 471. 488. 4869. 2. 

5600, 18. 522, 14. 54, 833. 
Πιχριδίου τοῦ, θέσις ΚΠ. 220. ὅ. 

βλ. Ιεραίχ. 

᾽πηλάλημα, ᾽πιλάληυα (ἱππηλασία, 
ἔφοδος) 563, 28. ὅ68, 21. βλ. 

χοῦρσον. 

Πημκανηνὸν 452, 28. βλ. Ποιμχ- 
νηνόν. 

Πιζὰ, κώμη Συρίας, 200, 28. 201. 

ΤῸ» 

Πιθηχᾶς δ, ὄρος, 219, 17. 421, 

11. 

Πιλάτος Πόντιος 28. 

Πισιδία 228, ἢ. 

Πίσσα ᾿ἱταλίας 298, 19. 420, 17. 

482, 10. 

Πισσαῖοι 431, 17. ἐν 

486, 17. 489. 
Πισσὴ ἧἣ, φρούριον ᾿Ασίχς, 400. 

ἌΝ 

Πιττάχια, θέσις ΚΙ]. 68, 6. 

Πλαχιδία θυγάτηρ Γρατιανοῦ 62, 

28. σύζυγος Θεοδοσίου 67, 10. 

ἀδελοὴ ᾿Ονωρίου 68. 24. 69, 4. 

σύζυγος ᾿Ονωρίου 66. 19. θυγά- 

τὴρ Εὐδοξίας 84, 10. 86, 21. 

87, 8. Οὐχλεντινιανοῦ 4, 11. 

Πλακιδίας 69. 4. 

πλὰξ λιθίνη Σὴθ 6, 8. 

Πλαταμὼν Μαχεδονίας 485, 8. 498, 

6. 

πλάτανος χρυσὴ 148. 27. 

ΚΙ, 482. 

Πλάτων φιλόσοφος ΜΝ λύς 

Πλέης Δολόϊκος χόμης 433, 4. 

47 ' 



Οὐ9 ΠΙΝ 

Πλούταρχος ἐπίσχοπος Βυζαντίου 

49, 8. ὃ Χαιρωνεὺς 81, 12. 

Πνεύματος ἁγίου ἐχπόρευσις 63. 

πνεῦμα πονηρὸν (ἐν μαγείᾳ ) 854, 

19: 

Ποιητὴς ἀποχεφαλίζεται 381, 19. 

Ποιμανηνὸν 4068, 30. 409, 20. 

410, 17. βλ. Πημανηνὸν. 

Πολιοῦχος Μητροπάρθενος 229, 24. 

βλ. Θεοτόχος, Πρόμαχος. 

πόλις χινουμένη, στρατόπεδον Λα- 

σχάρεως, ὕϑ90, 10. 

Πόλις ἣ ΚΚωνσταντινούπολις. ἣ βα- 

σιλεύουσα 349, 20. ἣ πόλεων 

βασιλὶς 196, 1. 108, 6. 118, 
18. 110..5..1}1.. 190. 199... 

194. 94. 9ὺ νῦ. 150. θ τῶῦν 

9. 119. 748; 90. 154. Πᾶν, 

81. 184. 3. 166, 16. 185, 97, 
196. 516, 28. 2117, 2. 518, 10. 
287, 12. 241, 36. ὅ59. δῆμος 

894, 6. 380, 4. 866, δ. ἅλω- 
σις ὑπὸ Λατίνων 449, 450. ὑπὸ 

Τούρκων ὅθ9, ὅ170. βλ. Κων- 

σταντινούπολις. Ρώμη νέα. 

Πόλεως πατριαρχίχ 391, 234. ἔπαρ- 

χος 311. 0. 312, 20. 419. 12. 

νεώριον 120. 22. 281. 

Πολῖται ( οἵ Πόλεως οἰχήτορες 2], 

55... 116; 4.11} 14: ΠΗ ΘΑ; 

161, 56. 162, 4. 178, 4. 16, 
27. 918, .29:,218, 0..941..18 

49, 29. 250, 23. 279, 18.361, 
28. 559. 1. βλ. Ρωμαῖοι. 

Πολιτιχὸὺν τὸ (οἵ Πολῖται) 117, 

24. ἀγελαῖον καὶ πτωχικὸν 388. 

Ἁ Ξ: 

18. χειρωναχτιχὸν 388, 27. 

Πομπήϊος Μάγνος 16, 2. 20, 21. 

Πομπιανὸς αὖτ. 806, 1]. 

Πολύευχτος μοναχὸς εὐνοῦχος 15]. 

πατριάρχης. ΚΙΙ. 153. 1658..1. 

156, 26. 
Πολύχχρπος ἐπίσχοπος Βυζαντίου 

49, 8. Β' 49, ὅ. 
Πολύτιμος, παλάτιον Βλαχερνῶν, 

382, 20. 
Πολυχρόνιος αἵρετικὸς, ὃ νηπιόφρων 

γέρων, 114, 17. 

Πόντος (Εὔξεινος) 194, 18. στόμα. 

801, 9. 341, 1. βλ. Χηλή. 
Ποντιχὴ πόλις 2065, 18. 427, 14. 

θάλχσσχ 48, 2ὅ. βλ. Μαύρη, 

Μεγάλη θάλασσα. 

Πορθμὸς θέσις Βοσπόρου 8344, 1. 

Πόροι, χώμη Θῤάχης, 409, 20. 

πορφύρεον ἔνδυμα χρυσῷ διηνθι- 

σμένον 292, 10. 

Ποσῆς ἔπαρχος ΚΙ. 84, 81. 

Πόσνα, δ᾽7ῦ., 20. Μπόσνα 57, 24. 

Πουγγούση λίμνη, ἣ αζουρὸς πρό- 

τερον, 208, 9. 

Πουλίχ (Απουλία) ὅ90, 19. 

Πουλχερία θυγάτηρ ᾿Αρχαδίου 67, 

17.. 69. 70... 11, 55 5.λ1 

Ἴ8, 27. αὐτοχράτειρα 9. 88, 

21. 84, 14. θυγάτηρ Θεοφίλου 

19 ἢ» 

πραίτωρ βλ. "Αλύανον. 

πραιτώριαι ἀρχαὶ 8351, 4. 

] Πράχανχ ἣ, χαστέλλιον, 217, 29. 

Πράσινον μέρος ἱπποδρόμου 94, 29. 

πρεσθύτεροι ᾿Ισρχὴλ 8, 30. 



ΠῈΝ 

Πρεσθλάύα, πόλις Βουλγαρίας, 872, 

22. ἣ μεγάλη 408, 2. 

Πρέσπα, χώμη Βουλγαρίας, 5483, 

70: 

Πρίλαπος ἣ, πόλις Μακεδονίας, 480, 

18. 472, 29. 494, 2ὕ. 498, 8. 
602, 11. 618, 8. ὅ29. 581, 80. 

ΡΠ .5. ἃ, 5.4..16. τὸ Πρίλαπον 

580, ἢ. 
πρίγκηψ, πρίγχιψ 200, 19. 201, 9. 

Πρίγχηπος νῆσος 321], 21. 

πριμμικύριος ἢ πριμμικύριος τῆς 

"αύληθ οὕ». Τῦ. μέγας. ὕὅ32, 3. 

586, 26. 
Πρίσκος πατρίχιος 107, 9. Ταρχύ- 

νὸς 39. 

προχγόρευμα (χρησμὸς) 279. 16. 

Προύχτδ χἧπος, θέσις ἐγγὺς Θεοσ- 

σαλονίχης, 487, 15. 

Προδάτους ἣ, χώμη Βουλγαρίας, 

408, 2. 
πρόδοδος (προεύοδος, ὁδηγὸς) 610. 

4. 

Πρόδος αὖτ. 839. ἐπίσχοπος Βυζαν- 

τίου 49, ..20. 

Πρόῤδου χαὶ Ταράχου ἁγίων ναὸς 

ΚΠ. 107. 10. 
Προδρόμου ᾿Ιωάννου χεφαλὴ θὕ, ὅ. 

μονὴ ΚΠ. 183, 4. πλησίον Σερ- 

ρῶν 514, 8. 

προέχοντες Οὔννων 20ὅ, 17. βλ. 

Παίονες μεγιστᾶνες. 

Προχανὸς βασιλεὺς Λατίνων 230, ὅ. 

Πρόχλος ἔπαρχος ΚΠ. 67, 7. πα- 

το χης ΚΤ: κ715.:10: 70; 19 

Προχοπία σύζυγος Μιχαὴλ Ραγχα- 

ἃ ΚΞ. 603 

βὲ 180, 18. 138, 12. Προχοπίας 

μονὴ [{Π. 130, 31. 

Προχοπίου μεγαλομάρτυρος μνήμη 

970, ἢ". 
Πρόμαχος ἣ Θεοτόχος, προστάτις 

ΚΠ. 108. 24. 109, 8. 
Προμούντου τὰ (εἱρχτὴ ΚΠ) 142, 

18. 

πρόναον τὸ, πρωτεχδιχεῖον, 314, 22, 

10. ): 

πρόνοιαι Στρατιωτιχαὶ 301, 30. 

5017, 27. 
Προποντὶς 29]. 1, 319, 106. 383. 

4. 409, 106. 442, 2. βασιλικαὶ 

οἰχοδομχὶ 800, 27. γωρίχ 387, 

18. 

προσμονάριος (φύλαξ μονῆς) 140, 8. 

Πρόσφυρος θεὸς 292. 30. 303, 29. 

βλ. ὁλόσφυρος. 

Προτέριος πατριάρχης ᾿ΛΔλεξανδρείας 

8...» 9. 

Προῦσα ἣ, 531], 81. 8599, 24. 840. 

451. 469, 12. 565, 97. 604, 8. 
Προύσαχος ὃ, φρούριον Μαχεδονίας, 

422. 423. 424. 430, 16. 496, 
20. 

Προυσηνὸς, κώμη Φιλιππουπόλεως, 

θυ, 9.6. 98: 

προφύλαχες ἀναχτόρων 206, 28, 

πρωτασηχρῆτις 999, 2]. 

πρωτεχδιχέϊον βλ. πρόναον. 

πρωτεύοντες ᾿Ασίας 416, 8. συγ- 

πλήτου 169, 80. 179. 95. 

πρωτεύων χώρας 386, 6. 

Πρώτη νῆσος 180, 8. 152, 11. 321; 
2. μονὴ Ῥωμανοῦ 108, 25. 
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πρωτούεστιζριος Ἰθῦ, 4. 188, 20. 

245. 50. δ08,1: 551: θ0 

πρωτούεστιαρίτης 591. 81. ὅ26, 1]. 

Πρωτόγονος θεὸς (ὃ Χριστὸς) 26, 

20. Πυθίας γρησμὸς 9. 

πρωτονοτάριος 8399, 1ὅ. 809, 22. 

τοῦ δρόμου 220, 80. 

πρωτοπρόξδρος συγχλήτου 16, 8. 

πρωτοσέδαστος χαὶ πρωτοσεδαστὸς 

248, 5ῦ, 908. 1. 912. 94. 919, 

8. 316, 18. 8317, 80. 519. 1]. 
ΕἸ) Ὁ 59}. οὕ. 

πρωτοστράτωρ 240, 14. 264. 24, 

879, 28. 399, 17. 414, 28. 
ὅθῳῷ, 2. 

Πτερυγιχονίτης ἢ Περυγιονίτης ἐχ- 

τομίας 896, 11. 381, 21. 
Πτολεμαῖοι βασιλεέϊς Αἰγύπτου 18- 

24. Διόνυσος 24, 230. Βὐεργέτης 

18, 12. Κλεοπάτρα 19, 8. Λά- 

γου 18, ὅ. Φιλομήτωρ 18, 91. 

Φιλοπάτωρ 18, 

19, ὅ. 
Πυθαγόρας Σάμιος ἐπὶ Καμύσου 

16, 29. 
Πυθίας χρησμὸς εἰς Αὔγουστον 9, 

18. εἰς Ἱροῖσον 1. 27. 

Πύθωνος πνεῦμα 412, 19. 

18. Φούσχων 

πυρὰ αἱρετικῶν 18]. 15. 

Πύραμος ποτυμὸς 21, 9. 

πυργοθάρεις 2238, 18. 

πυργοποιίΐα ὃ, ἢ. πύργου Βαδὲλ 
ἐπιστάται 6.9. 

Πυρηναῖα, ὄρη διαιροῦντα ᾿Ἤπειρον 

Ἑλλάδος (Θεσσαλίας) ὅ42, 22. 

0405, 18, 

ἐσ ἐν 

πυρχαΐλ ἐν ΚΠ. 489, 440. 609, 
Πύρρος πατριάρχης ΚΠ. 109, 28, 

10..Ἅ11; 18 1 6. 
πυρσὴ χαλύπτρα 338, 1, 

ΠΠωγωνάτος, ὃ γενειήτης, ἐπώνυμον 

ἹΚωνσταντίνου 11, 20. 

Ράόεννα 68, 19. 110, 80. 

Ραγᾶς υἱὸς Φαλὲχ 6, 18. 

Ῥαγγαδὲ Μιχαὴλ αὖτ. 150. βλ, Νι- 
χήτας, Προχοπία. 

Ῥαδηνὸς ἸΚωνσταντῖνος σεδχστὸς 

424, 2], 

Ῥαιδεστὸς, πόλις Θράχης, 412, 11, 

489, 34. 528, 28. 
Ῥαϊμοῦνδος πρίγχιψ ᾿Αντιοχείας 200. 

901, 9. 319. 10. 
ρακόδυτος 171, 17. 

Ῥαοὺλ ᾿Αλέξιος πρωτούεστιάριος 

487, 21. ὅ02, 26. Ἰωάννης 545, 

10, 

Ῥαφχὴλ Σέρδος πατριάρχης ἈΠ΄ 

58]. 

Ραχὴλ θυγάτηρ Λάδαν ὁ, 31. σύ- 
ζυγος ᾿Ιαχὼδ ἢ, 19. 

Ῥαψάχης ᾿Ασσύριος χατὰ ᾿Ιουδαίων 

19. ῶθς 

Ρέχ σύγχρονος Θάρρα , 117. Σίλ- 

βια ἣ χχὶ ᾿Βλία, μήτηρ Ρώμου 

χαὶ Ρήμου 90. 

Ῥεδέχκχα θυγάτηρ Βαθουὴλ 6, 8, 

σύζυγος ᾿Ιαχὼῤ , 1. 

Ρεντίνα φρούριον ἐν Μαχεδονίᾳ 487, 

8, 

οἦγες ἐν Ρώμη 871, 18. βλ. ρήξ. 

Ρηγίνα, πόλις Μακεδονίας 523, 9. 

526, 23. ποταμὸς ὕ24, 1, 



ΠῚΝ 

Ῥῆμος 20. 91. 99. 
δὴξ 228, 12, 297, 21. 275, 80. 

880, 27. Οὐχνδήλων 906, 14. 

᾿Αλαμχνῶν 223, 98. 334, 2. 298, 

2. βλ. ᾿Αλαμανοί: ἤ κράλης 

Παιονίας 181, 34. Σικελίας 240, 
“Ὁ. 24], 8. 369, 16. Φραγγίας 

98, ὅ. βλ. Φίλιππος ρὴξ, ἢ 

ἄρχων. 

Ῥιμψᾶς Νικηφόρος ὃ ἐκ Τούρχων 

546, ὅ. 
Ριτζάρδος ναύαρχος Σικελῶν 866, 

20. 868, 20. 
Ῥοῤοὰμ. υἱὸς Σολομῶντος 10. 

ρόγα (μισθὸς) 100, 8. 129, 14. 148, 

26. 

Ῥογέριος ἡγεμὼν Σιχελίχς 278, 11. 

βασιλιχοὶ αὐτοῦ τίτλοι 241, 1. 

ρογεύω (διχνέμω) 98, 22. 

Ῥοδανὸς πραιπόσιτος 59. 

Ῥοδόπη ὄρος Θράχης, 429, 28. 472, 

14. 494, 20. δ15, 20. 519, δ. 
Ῥόδος νῆσος, 499. ὕ00. ὅ86, 10. 

690, 80. 591, 1. Ρόδιοι 686, 
19, 

Ῥομπέρτος λατῖνος βασιλεὺς ΚΠ. 

ΘΙ, 11: ἀδοίν. 465. 476. 
Ῥοπελίου χλεισούρα ἐν Θράχῃ; 516, 

Ὁ); 

Ῥουζὶμ. υἱὸς Ιαχὼδ ἢ, 19, 

Ῥουχνατῖνος σουλτάνος ᾿Ιχονίου 42. 

τὴ" 

Ῥδυσίω 78... 29, 

Ῥουστάμπεϊς ἡγεμὼν Περσῶν θ07, 

Ῥι 

Ῥουστύλοι 19. 22. 

ΑΕ, 

Ρουφίνειον ἄλσος ἐν Περγάμῳ 45 

σημ.. 

Ρουφινιανῶν μονὴ ΚΠ. 182, 28. ἐχ- 

χλησία 509, 3. μονὴ χαὶ ναὸς 

150....86.. χγ52. 91. 

Ρωμαία στήλη ΚΠ, 268, 26. 

Ρωμαῖοι, χρ'στιανοὶ, εἰς διάχοισιν 

“Ἑλλήνων εἰδωλολατρῶν, 11, 80. 

171. ἢ. μετανάσται ΚΠ. ὅ38, 8. 

186, 11. οἵ Βυζαντινοὶ 158, 22. 

200, 27. 460, 39. οἵ αὐτοὶ Ρ. 
᾿Ανατολιχοὶ ὅ6], 18. βασιλεία 

158, 32. γῆ 158, 20. ἀγοράζου- 

σιν ἀπὸ βαρόάρων εἰρήνην 810, 

8. τοξόται 29. 8. ἀποστάται 

᾿Αλεξίου Κομνηνοῦ 188, 19. 184. 

11. σχέσεις πρὸς Τούρχους 208, 

18. 

Ρωμαϊΐς, Ρωμχίων γῇ 238, 1ὅ. 
453. 16. 168, 20. βλ. Ρωμανία. 

Ῥωμαϊκὸν (βυζαντινὸν) στράτευμα 

ὑδὺ 

200, 34. χτήματα ἔξω Αἵμου 

872, 28. 
Ῥωμιαιοχτόνος, ἐπώνυμον ᾿Ιωάννου 

ἡγεμόνος Βουλγάρων 460, 1. 

Ῥωμαῖος λίθος ὅ0, 22. 
᾿ 

Ρωμαίων (βυζαντινῦν) παρχθαλάσ- 

σιαι πόλεις χχὶ χώρχ 294, 8. 

Ῥωμανίχ, αἵ ἐν ᾿Ασίχ βυζαντιναὶ 

χτήσεις 156. 30. Ρωμαίων ὅρια 

ἐν ᾿Ασίχ 228, ὅ. 

Ρωμανοῦ ἁγίου πόρτα ἈΠ. 180, 

ἃ, 561, 19. 568, 36. 
Ρώμη Νεωτέρα, ἣ Κωνσταντινού- 

πολις, 4. 22. βλ. Πόλις. 

Ρώμη παλαιὰ ὅθεν οἵ Ρωμαῖοι ΘῚ, 

48 " 



060 ΠῚΝ ἈΜΞΗΝ 

ἰ9. μεγάλη 12, 14. παλαιοτέρα ) Ρὼς, οἵ δπερύόρειοι Σχῦθαι, 950, 5, 

418, 31. εἰς διάχρισιν Βυζαντίου 

4, 22. 12, 14. πρεσδυτέρα 48, 

χριστιανικώτατον ἔθνος 428, 8. 

ΠΟΘ... 11. 

Ἵ. 21. 95, Ἴ. 84, 8. ὅ6, 7. 11".} Ρωσικὰ. μονόξυλα χατὰ ΚΠ. 108, 

94. 240, 18. 298, 30. 299, 1. 
1. ΒΥ 18. 

ἀνάχτησις αὐτῆς ὑπὸ ᾿Ιουστινια- 

γοῦ 98, 8. βασιλεῖς 81, 13. ρῆ- 

γες 81, 18. καίσαρες 4, 22. δι- 

χτίσις αὐτῆς 12, 

χτατωρ 24, ὅ. χιλίαρχος 24, 2. 

δυνατοὶ, 68, 12. ὕπατοι 283, 24. 

νομοθέται "8, 90. ὕπαρχος 34, 

9. χιλιετηρὶς 24, 9. λεηλασία 08, 

21, ὑπὸ 1 εζερίχου 14, 19.- 84, 

ὕ. πρῶτοι ἱστοριχοὶ χρόνοι 24. 

Πάπας δῦ, 12). ἡ πρόεδρος 240, 

15. 08. τοῦ. 92900...15. 

Ρῶμος 20, 14. 31]. 22. ἡ Ρωμύ- 

λος σύγχρονος "«χὰζ 12, 14. 

Ῥωμύλος, ονομὰ πρώτου χαὶ τελευ- 

ταίου βασιλέως Ρώμης 87. 

Ῥωξάνη θυγάτηρ Ἣρώδου 27, “7. 

ῬΡῬωμανὸς Α’ ὃ ΔΛακαπηνὸς, δρουγ- 

γάριος τῶν πλωΐμων 148, 8. 

μάγιστρος, μέγας ἑταιρειάρχης, 

βασιλεοπάτωρ 148, 19. καϊσαρ 

149, 1ὅ. συμύασιλεὺς Πορφυρο- 

γεννήτου 149. 1. 100. ι8ὅι. 

Ἰῦῶ, 10. 159, 232. μονὴ ἐν Πρώ- 

τῇ 1068, 20. Β΄, υἱὸς Κωνσταν- 

τίνου 149..17. αν τθ. 1859: 

154, 1ὕ. Γ΄ βλ. ᾿Αργυρόπουλος. 

Δ΄ ὃ Διογένης, ΚΚαππαδόχης, βε- 

«τάρχης χαὶ στρατηγὸς 16, ὕὅ. 

αὐτ. 101. 108. ἡγεμὼν Γαλί- 

τζης 428, 8. 

19. καταποντισμὸς αὐτῶν 108. 

109, 1. παννυχὶς εἰς ἀνάμνησιν 

νίκης 109, Π.; οἶχοι συνταχθεν- 

τες ὑπὸ πατριάρχου Σεργίου 109, 
" Ί. 

Ρύαξ Βαθὺς 311, 9: βλ. Βαθὺς πο- 

ταμός. 

Ρυνδαχηνὸς Βασίλειος 371, 22. 
Ρυνδαχὸς ποταμὸς 196, 18. 308. 

1. ΟΊ.» 4: 

Σάύα ἁγίου μονὴ ἐν Ρώμη 127, 

10, 

Σάύας ἄρχων Σαμψοῦντος 453. 

Σαθύδάτιος ᾿Αρμένιος 818, 21]. 

Σαδέλιος αἱρετικὸς 64, 8. 

Σαδώριος ᾿Αρμένιος ἀντάρτης 111 

80. 118; 1. 
Σαγγάριος ποταμὸς 2304, [ῦ. 

Σάχαινα, φρούριον Φρυγίας, 581, 6. 

Σαχελλάριος ἀπογραφεὺς Ρωμαϊκοῦ 

χρᾶτους 1]0, Ἵ. τῆς ἐχχλησίας 

391, 11. 
σάχχος ἱερὸς 78, 1. 

Σάλας υἱὸς Κ αϊνὰν ὁ. 

Σαλᾶς υἱὸς ᾿Αρφαξὰὸδ ὅ, 81. 

Σαλόϊνος ψευδὴς αὖτ. 82, 1. 

Σαλλούστιος ἔπαρχος 7, 80. 58, 

59, 10. 
᾿ Σαλτοῦχος ἄρχων Χαλδίος 264, 11. 

808, 23. 
Σαλώμη θυγάτηρ Ἡρώδου 27, 8. 

Σαμαίας προφήτης 10, 8]. 



ΤΙΝ 

Σαμάρειχ 10, 19. 12, 28. 
Σαυῆς ἀμιρᾶς 370, 2. 

Σαμοθράχη 57]. 22. 

Σάμος 114, 19. 

Σαμουὴλ χριτὴς ᾿Ισραὴλ 10, 2. προ- 

φήτης 10, 16. 

Σαμοὺχ Τοῦρχος 208, 183. 

Σαμψὼν ἐλευθερωτὴς χαὶ χριτὴς 

Ἰσραὴλ 9, 24. πόλις ἐν Πόντῳ 

αὐ. 

Σανταδαρηνὸς Θεόδωρος, ἐπίσκοπος 

Εὐχαΐτων 14, 23. 
Σαουόος ποταμὸς Οὐγγαρίχς 194, 

50. 95. 185. 500. 960. 406, 21. 

Σαοὺλ σύγγρονος χαθόδῳ “Ηραχλει, 

δῶν 8, 1. πρῶτος χριστὸς βασι- 

λεὺς Ἰσραὴλ 10, 7. 

«ἀπρόγηρος, ἐπώνυμον ᾿Ανδρονίχου 

Κομνηνοῦ 398, 9. 

Σαραχηνοὶ 111. 12. 120. 10. 144, 

10. 303. 156. 8385, 2. 393, 90. 
397. 30. 3983, 11. 433, 23. ἐν 
ΚΠ. 439, 117. βλ. μιτάτον, Τοῦρ- 

χοι, Πέρσαι, Μουσουλυάνοι. 

Σάρδις κώμη Μυσίας 24, 8. 

Σάρδεις αἵ, ὅ80. 15. ὅ80, 24. ὅ40. 

μητροπολίτης 511, 14. 

Σαρδικὴ 194, Π. ἣ νῦν Τριαδίτζα 

φ4, ὅ. 255, ὕ. 264, 28. 268, 
22. 269. 4. 

Σαρμάται 82, 10. 

Σάρος (γρ. Κάρος" αὖτ. 40, 6. 

Σατύρου θέσις χαὶ μονὴ ΚΙ], 181], 

5: 91. 
Σὰχ (ἡγεμὼν Περσίας) . ᾿Ισμαὴλ 

605. 607. 608. Κουλῆς. 597. 

Α 5. 667 

98, Χαΐντχρ 605. 606, Τζου- 

νετῇ Τζουνεΐτης 606. βλ, Οὐζούν. 

Σαχισὰχ υἱὸς σουλτὰν Βαϊχζίτου 

590, 11]. 
Σγουρὸς Λέων δεσπότης Αργους 

458, 27. 

Σεδάστειχ ἸΚαππαδοχίας 249, Ὁ. 

950. ᾿Ἱ. 

Σεῤχστειανὸς συγχλητιχὸς “Ῥωμαῦζος 

608, 29. συγγενεῖς τοῦ χρονο- 

γράφου 844, 6. 347, 10. 

σεδχστοχρατόρων βαθμὸς 546. 18. 

σεδχστοχρατορικὸς στέφανος, 414, 

Τ1Τ0: 

σεδχστοχράτωρ, ἀξίωμα καινισθὲν ἐπὶ 

᾿Αλεξίου ἹΚομνηνοῦ 177,10. 254, 
20. 469, 1. 

Σεδαστοχράτορος οἰχίκ ΚΠ. 411], 

᾿ 

σεθαστὸς, ἀξίωμα ἀπὸ ᾿Αλεξίου 

Κομνηνοῦ χαινισθὲν 172. 23. 

268, 6. 
Σεδήρχ σύζυγος Οὐχλεντινιανοῦ 58, 

21. 60, 6. 
Σεδῆρος ἤ Σευῆρος Σεπτίμίος αὖτ. 

9.) 80. 88, 830. Βχλέριος αὖτ, 80. 

41, 29. συγχλητιχὸς Ῥωμαῖος ὅ3, 

10. αἷοετικὸς ὃ ᾿Αχέφυλος 90. 

20. Σεδηοιανοὶ αἱοξτιχοὶ Φ4. 14. 

Σεδεχἴας, ὃ ἐκ Μανθανὰὴν μετονομα- 

“θεὶς βχσιλεὺς Ἰσραὴλ, 18. 6. 

14. 

Σεδεχίων ἐπίσχοπος Βυζαντίου 49. 

Σέζερ τὸ, φρούριον Συρίας, 202. 

208. 



οὐδ ΠῚΝ ΑΞ: 

Σειὰρ 11, 21. 

σέχρετον τῶν οἰχειαχῶν 312. 8]. 

σελέντιον, χατηχητήριος λόγος, 802, 

1. 

Σελεύχεια 197, 7. 217, 28. 

Σελευχος Νικάτωρ 18, 4. 

Σελήμης σουλτάνος 5106. 20. 598. 

599. 600. 601. 04. 

Σεμεγὰρ χριτὴς ᾿Ισραὴλ 9, 11]. 

σεμνεῖον, μονὴ, 394, 17: βλ. φρον- 

τιστήριον. 

σενάτον ΚΠ. 48, 8. 

Σεναχηρεὶμ.᾿Ασσύριος κατὰ Ιουδαίων 

15, 90. 

Σέξτος ᾿Εμπειριχὸς 82. 16. 

Σέρόδια τὰ, πόλις Μαχεδονίας, 597, 
1. 599. 17. 

᾿ Σερδία 281, 8. 288. 260, 27, κρά- 

λης 451, 1. 676, 21. 579, 4. 
βλ. ἀρχιζουπάνος. 

Σερδίλιος Τούνιος (γρ. ̓ Ιούνιος) 28, 2. 
Σέρδοι 198. οἱ Τριδαλοὶ 198, 1. 

236, 28. 237. 2429, ἢ. 212. 28. 
406, 16. 631, 26. 582. 561. 9, 
χαραχτηρισμὸς τοῦ ἔθνους 193, 
17: 

Σέργιος πατριάρχης ΚΠ. 107, 99. 
108. 114, 14. ἀνεψιὸς Φωτίου, 

μοναχὸς καὶ εὐνοούμενος Ῥωμανοῦ 

Α΄ 151. Μανουηλίτης πατριάρχης 

ΚΠ, 158, 31. 169, 2. 
σεργούνιδες (μετανάσται ἕλληνες εἰς 

ΚΠῚ 57|, 
592, 2. 

18. 584. ὅ85, 8, 

Σέρραι 849, 10. 830, 10, 866, 26’ 
410, ὃ. 474, 29. 491. 492, 497, 
24. 516. 518, 21. ὅ40, 22. 515, 
31. 619; 1δὲ Θ01. ὅθι 

Σὴθ υἱὸς ᾿Αδὰμ. 4, 26. ὅ, 1. Καὶ- 

νὰν 6, 8, πλὰξ λιθίνη 6, 8. βλ. 

ἄστρα, ἀστρονομία, Σχληρός. 

Σηλυύρία ὅ8, 6. 90, 28, 571, 17, 

008. 

Σὴμ υἱὸς Νῶε ὅ. - 

σημαία βασιλικὴ ὅ26, 16. ἱερὰ εἰς 

ἐπανάστασιν 812, 22. ἠνεμωμέ- 

νὴ καλάμῳ 3820, 81]. 

σηριχὰ ἐνδύματα 192. 2. 

Σηστὸς 2974, 238. 

Σθλάδος Βούλγαρος, ἄρχων Μέλενί: 

χου 412. 

Σίδυλλα Δελφικὴ, σύγχρονος χριτῶν 

Ἰσραὴλ, 9. 21. 

Σίγηνα θέσις ΚΠ. 162, 9. 

Σιγὸς ποτχμὸς 420, 12. 

Σιγρηνὴ πόλις Νυσίχς 416, 80. 

488, 11. 
Σιδηρᾶ, θέσις ΚΠ. 98, 20. 

σιδήρια σπινθηρακίζοντα 199, 99. 

ἐχπυρούμενα 200, 8. 

Σίδηρος, σύνθημα ἐν ἐχθρικἢ συμ- 

«πλοχῇ, 204, ὅ. 

Σικελίχ΄ 111.:118..8558, 0.5.4; 

16. 846, 841. 848. 353, 7. 
898, 81. 418, 28. Ρογέριος 340. 

247. 20. τύραννος 2328, 16. βλ, 

Ταγχρέ. ρὴξ 282. Μαμφρέδος 

ὕ.8, 1], 

Σερίνα σύζυγος Στιλίχωνος 68, 15. Σικελικὸν πέλαγος 280, 14. 

Σεροὺχ υἱὸς Ραγᾷ 6, 14. [ Σικελοὶ 228, 229. 280. 231. 240. 



ΤΉΤᾺΝ 

941. 345. 346. 347. 348. 353, 
Ἵ. ἐν ἹΚερχύρχ 228--2896. Σιχε- 

λιῶται 864. 865. 3606. 367. 

869: 371. 879, 11’ 

Σιχυωνίων βασιλεία σύγγρονος Ἰ- 

σωδικ» 7.ἦ Ὁ. 

Σικιδίτης Μιχαὴλ μάγος 266, 28. 

"967. αἱρετικχὸς 267, 830. 426, 

19. 

Σίλδχ, ὅθεν Παλλάδιον Ῥώμης, 21, 

90. 

Σ(λόεστρος Ῥώμης ἐπίσχοπος 4. 

406, 16. διάταξις Ἰζωνσταντίνου 

68, ὅ. 
Σίλοια βλ. Ρέα. 

Σίλύιος υἱὸς Αἰνείου 30. 

Σίμων ἀρχιερεὺς 27, 6. 

Σινὰ μονὴ 508, 20. 

Σινώπη 119, 6. ὅ72, 2. 

Σιρέτζιον, χώμη Μακεδονίας, 5706, 

ΠΝ 

Σίρμιον 390, 2. 

Σιρτάχιοϊ ὅ99. 

Σισίνιος πατριάρχης ΚΠ. "0, 21. 

158, 29. 

Σιωσῆς ἀρχιερεὺς 17, 2. 

σχάχοι (οχόδισμοὶ 67. 18. 

Σχεντέρμπεϊς γαμθρὸς σουλτὰν Σε- 

λὶμ. 609, 9. ᾿Αμουρούτζης 596, 
Ὁ. 

δχευὴ (πυροδόλον) 567,18. 

σχΐπτρον (φλάμπουρον) ὅ68, 22, 

ὅ993,. 99.. 

Σχληρὸς Βάρδας ἀντάρτης 107. συγ: 

γενὴς Βασιλείου Μακεδόνος 158, 

10. ὃ ἐπιλεγόμενος Σὴθ μάντις, 

Α' 3, δὺν 

966, 28. 267. 354, 1. 
σχλόπος (πυροδόλον) ὅ608, 2. 

Σχόπια, πόλις Θράχης, 4060, 16. 

494, 24. 
Σχουτάριον Βοσπόρου 804, 484, 28. 

ὅθ64, 7. ἀρχεϊχ (πχλάτιον) κατὰ 

Δάμαλιν ὀνομαζόμενα Σχ. 804, 

. 

Σκουταριώτου σημείωμαχ κατὰ ᾽Αρ- 

γυροπούλου 308, 28. 

σχουτέριος (δορυφόρος) στρχτιωτιχὸν 

ἀξίωμα ὅ29, 4. 531, 31. 

Σχῦθαι ΓΛθαρες 108, 18. Χάζαροι 

122, 29. Πατζινάχο: 19], 20. 

192. 193, 6. πολεμικὴ ταχτιχὴ 

192, 18. 198. Οὔγγροι 330, 28. 
239. 8. οἱ πέραν τοῦ Ἴστρου, 

Κομάνοι, 2383, 81]. 84:.. 347, 

10. 378. 384, 94. 386, 7. 403. 
406, 15. 411, 17. 418,19. 492. 
480. ἀλῆται 480. 30. 481. 486, 

28. 487. εἰσθλλουσιν εἰς Μαχε- 

δονίαν 528. 024. Τάταροι Κρι: 

μχίχς 598, 20. βλ. Οὐγγροι, 
Οὖννοι, Πατσινάχοι, Ταυροσκῦθαι, 

᾿Υπερθόρειοι. 

Σχυθιχὸν, οἵ "᾿Αὔαρες, 108, 18. οἱ 

Πατσινάχοι 193, 6. ἐν ὑπηρεσίχ 

Λασχάρεων ὅ1]19, 35. ὅ29, 2. 

φάλαγξ 202, 14. βλ. Σχῦθαι. 

Σχύλλα 241, 16. 

Σχυλοϊωάννης, ἐπώνυμον ᾿Ιῳάννου 

ἡγεμόνος Βλάχων, 400, 7. 

Σμιλάχια θέσις χαὶ μονὴ ἐν Μυσι- 

χῷ Ολύμπῳ 18, 27. 

Σμολένων θέμα 426, ἢ. 

49’ 
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Σμύρνη ὕθῦ, 18. 

ΠΙΝ 

Σογδιανὸς βασιλεὺς Περσίας 17, 16. 

Σολομόντιος βίόλος μαγιχὴ 260, 8, 

Σολομῶν υἱὸς Δαυϊδ΄10. σοφία καὶ 

παροιμίχι αὐτοῦ 10. 20. ἐπίσχο- 

πος Λαοδιχείας 203, 8]. 

Σοροῦ ἁγίας ναὸς ΚΠ]. 101, 23. 

Σοὐόλεον, φρούριον ἐν ᾿Ασίᾳ, 288, 

20. 292. 1Ὁ. 293, 80. 
σούδα τάφρος) 7], ὕ. 

Σουλεΐμάνης σουλτάνος 98, 14. 

σουλτὰν, σουλτάνος Αἰγύπτου 216, 

22. ᾿Ιχονίονυ 220, 10. 249. 200, 

6. 282, 11, 388, 96. 291, 20. 
294. 580, 80 βλ. ᾿Ιχκονιεύς.. 

σουμπασίδες, Τοῦρχοι ἀξιωματιχοὶ, 

597. 29. 

Σοφία ἁγία 10], 1ῦ: σύζυγος Ἴου- 

στίνου Β΄ 10], 8. 104, 28. Χρι- 

στοφόρου Λαχαπηνοῦ [49, 28. 

Σοφίας Θεοῦ Λόγου ναὸς χτισθεὶς 

ὑπὸ Κωνσταντίνου 48, 4. ὑπὸ 

᾿Ιουστινιανοῦ 9, 7. 128, 1. με- 

γάλη ἐχχλησία, μέγιστον τέμενος 

195, 27. 272, 52. 584, 4. 811, 
10. 857, 11]. δήωσις καὶ βεθή- 

λωσις ὑπὸ Σταυροφόρων 449. 

δῦ, 2. ὕθ2, 7. τέμενος Ἰσμαη- 

λιτῶν ὅ90, 8. βλ. Μ:γάλη ἐχ- 

χλησίχ. 

Σοφιανῶν λιμὴν ΚΙ, 411, 1. 

Σοφίας τὰ, παλάτια ΚΠ. 10Ι, 19, 
104, 23. 

Σοφονίας προφήτης ᾿Ισοχὴλ 18, 10. 

Σπαρτηνὸς Θεσσαλονιχεὺς 495, ὅ. 

496. 

Αἰ ἶῷς 

Σπαγίδες, Τοῦρχοι Στρατιῶται, 9, 

19. ' 

Σπεύσιππος ὃ φιλόσοφος 17, 26. 

Σπυριδωνάχης ᾿Ιωάννης Κύπριος ἀν- 

τάρτης 480, 22. 

Στάγειρα ἣ γῦν Μάχρη 418, 20. 

472, 81. βλ. Μάχρη. 

Σταδία πόλις ἡ ̓Ασίας 476, 19. 

Σταίφυτος, τροφεὺς Ρωμύλου, 20, 

Φῷ. 

Στανὸς χώνη Θράχης 544, 14. 

Σταρίδολχλ χώμη Θράχης 498, 8. 

Στασηνὸς γαμύρὸς Ταρχανειώτου 

471, 3. 
στασιῶται δημοχόποι 427, 8. 

στατὴρ ἀργύρεος 293, 26, 
Σταυράχιος υἱὸς Νιχηφόρου αὖτ. 

180, 10. 
σταυριχῷ σημείῳ ἐφοπλίζεσθαι 818, 

90. 

Σταυροῦ τιμίου εὕρεσις 52, 921. ξύ- 

λον 108, 11. ὕψωσις, ἑορτὴ 34, 

906. ὅ96. 238. 

Σταυροφορίαι προκαλοῦνται ὑπὸ ᾿᾽Α- 

λεξίον Κομνηνοῦ 184, 80. 180, 

Ἷ: 

Σταυροφόροι 432. 488. 480. δηοῦ- 

σι ΚΙΙ. 449. ; 

σταυροφορῶ 980, 1. 

Στάχυς πρῶτος ἐπίσχοπος Βυζαν- 

τίου 48, 81]. 
Στειριόνης ᾿Ιωοάννης ναύαρχος 420. 

Στείρου τὰ, ναὸς ΚΠ. 145, 10. 

Στελεχίων ἐπίτροπος ᾿Ονωρίου 68, 

1Ἰ: 

Στενίμαγος ἣ χαὶ ὅ, 426. 91. 494. 



ΠῚ ΝᾺ Ὡ, 

20. 613, Ἰ. 515. 518, 31. 519. 
4. 520, ὅ. μονὴ ὅϑ2, 4. 

Στενὰ τὰ, ποταμοῦ Μαιάνδρου 530, 

28. 

Στενὸν Βοσπόρου ὕ83, 7. 

᾿ Στέφανος αἱρετιχὸς 114. 17. οἰχκέϊος. 

Ἰουστινιανοῦ Β΄ 117, 8. πατρί- 

ὕχιος 118, ὅ. ὃ νέος μάρτυς 194, 

2. υἱὸς Βασιλείου Μαχεδόνος, 

πατριάρχης ΚΠ. 14, 16. 146. 

μητροπολίτης ᾿Αμχσείας πατριάρ- 

χης ΚΠ. 180. υἱὸς Ρωμχανοῦ Α΄ 

149. 1ὅ2. ἄρχων ἢ ρὴξ Οὖν- 

νῶν ἢ Οὔγγρων 964. 25. 

Στηθάτος Κωνσταντῖνος, ἀστρολό- 

Ἴων ὁ δοχιμώτχτος, 182. 3. 

«τῆλαι (ἀγάλματα) γυνακόμορφοι 

ΚΠ.Ρωμχία χχὶ Οὔγγρισσα 208. 

οτιχάριον 132, 8. 

στοιχεῖον, ἄγαλμα μαγιχὸν, 449, 

Ἐ2Ὲ 

στολὴ στενὴ χαὶ σχιστὴ βλ. χαθ΄- 

δια ἰοδάφινος 322, 14. γολο- 

βάφινος 292, 7. 

στόλου χρήμχτχ διδόμενα εἰς τὰς 
ἑλληνικὰς νήσου: 991: ὙΘ: ΓΒᾺ, 

μέτας δούξ. 

Στούδιος ἄρχων ᾿ωμιῖος ἐν ΚΠ. 

ὅ9., 1]. μονὴ Στουδίου ἢ Στου- 

δίων 147, 22. 166, 39. 169, 6. 
165. 19.770] 97.. 390: 81. 554, 
91. 

Στούμπιον, φρούριον Θράχης, 406, 
6. 494, 23. 

'στρατειχὶ," αἱ σχολαὶ, 513. 9. 
δτρατεύματα τοπιχὰ 599, 26. βλ. 

Στρχτιώτης. 

στρατηγὶς ναῦς 2923, 28. 

Στρατηγόπουλος ᾿Αλέξιος 50], 8. 
516, 24. ὅ86, 23. μέγας δομέ- 
στιχος ὅ89, 29. ὕ4ῦ. χαΐσχρ 
646, 21. 550, 17. 551: 553. 
ὅ99, 29, Κωνσταντῖνος υἷὸ: αὐ- 

τοῦ 5936, 24. ἀδελφὸς θυ}: 

Στρατιώτης 106, 8, 369. ἢ. ἐπι- 

χώριοι 407, 10. 447, 22. 494, 

16. χχλὸς ὅ05, 20. 574, 25. 

βλ. στρχτεύματα. 

στρατιωτιχοὶ χατάλογο! 2330. 19. 

στρατοπεδάρχης μέγας ὅ21, 80. 

στρατοπέδου Θεοδώρου Β΄ περιγρα- 

φὴ 20. 

στρατοῦ φύλαξ 802, 20. 

Στροδὸς, χώμη Μακεδονίας, 498, 8. 

τρούμμιτζα ἣ Στρούμιτζα, χώμη 

Θράκης 422. 20. 430, 80. 518, 

10: 

Στρυμὼν 865, 487, 7. 516, 98. 

Στρυφνὸς Μιχαὴλ δοὺξ τοῦ στόλου 

484, 1. 

Στυπειώτης Θεόδωρος 220, 2. ἐπὶ 

τοῦ χανιχλείου 221], 292. 946. 

941. 9348, 9. 
σχολχὶ, αἴ ὕστερον στρχτειαὶ, 5] 8, 

9. δομέστιχος 152, 26. ᾿ 

Σχολάριος Γεώργιος χριτὴς 12, 

16. μοναχὸς Γεννάδιος καὶ πα- 

τριάρχης ἈΠ. 574. 

σχολεέϊον γρχμματικχῶν μέγιστον ἐπὶ 

Β χσιλείου Μαχεδόνος ἐν ναῷ ἁγίου 

Ἠλιοὺ ΚΠ. 145, 12. ἐν Νιχαίχ 
“ ς ,ὔ 

ἐπὶ Θεοδώρου Β΄ ἐν νχῷ ἁγίου 
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Τρύφωνος 512, ὕ. διδασκαλεῖον 
ἐν ΚΠ. ἐπὶ ᾿Αλεξίου Κομνηνοῦ 
178,4. 

συγγενεῖς βχσιλέως 218, 
οἰχιαχοί. 

σύγχλητος ΚΠ. 110, 18. 164, 290. 
158;.9..1δ}.. 81]. 171, 18. βου- 
λὴ 218, 21. βλ. γερουσία. 

Συχαὶ οἵ, προάστειον ΚΠ, 49. 13. 
σύμδολον πίστεως 81, 90. 
Συναδηνὸς βλ, Ταργανειώτης. 
Συνέσιος Λέων 840, 1. 
Σύνοδοι αἵ, θέσις ΚΠ. 440. ὅδ. 
σύνοδος Β' ἣ ἐν ΚΠ, 68, 19. ἐν 

᾿Εφέσῳ 16, 19. ἣ λεγομένη Δη- 
στριχὴ 717. δπὲρ συνόδου Χαλχη- 
δόνος 89, 93. χχτὰ Ὠριγένους 
θ6., 4. 99. ἔχτη χχτὰ Μονοθε- 
λητῶν ἐν ΚΠ. 114. ἐν Ῥώμη 
111, 17. ἐν Τρούλλῳ ἣ Πενθέ- 
χτὴ 11, 6. ἥ ἐν Βλαχέρναις δαι- 
μονικὴ χαὶ ἀνίερος κατὰ εἰκόνων, 

124, 51. ἐὀδόμη ἢ ἐν Νικαίχ Β’ 
127. 128, ἐπὶ Μανουὴλ Κομινη- 
νοῦ 802, 29. βλ, Νίκαια, Χαλ- 
κηδών. 

Συρίχ 9, 1. 18, 4. 25, 9. 39, 23, 
144, 9. 204, 27. 909, 10. 912, 
4. 345, ῶ. 499. Κοίλη 900, 14. 
228, 14. 391, 96. 

Σύροι 200, 9]. 909. 21. κάτοιχοι 

᾿Αντιοχείας 24. 1] ὅ, 

Σύρροια τὰ, χώμη Μυσίας ἢ 580, 14. 
Σφῳραντζῆς 590. 2. 

Σωζόπολις Παμφυλίας 190, 26, 

191... 8397. 38. 

90. βλ. 

Ι͂ΣΤΝ 

Σωσάνδρων μονὴ δ09, 

ΑΥ ΘΒ’; 

1 55. 
26. .637, δ. 

Σωσθενίου ναὸς 48, 7. μονὴ 373, 
15 

Σωσχὸς, χώμη Θράχης, 548, 11. 

ὅ44, 1. 

Σωτῆρος νχὸς ἐν Χαλχὴ 1ὔ6, 13. 

Σωφρόνιος πατριάρχης ᾿Ἱξροσολύμων 

109. 96. 
τυδελλίων 8394. 19. 

Ταγέσιον, φρούριον Αἰγύπτου, 975, 

ϑΥ 

1 Ταγχρὲ, Ταγχρὲς, Ταγχρέδος, ρὴξ 

Σικελίας 8606, 20. 898, 31. 420, 4᾽ 

Τάξαρα τὰ, ἣ πάλαι Κολώνεια, 

2590, δ. 896; 8:.8λ. “Αξαρα, 

ταξίδιον (ἐκστρατεία) 1068, 2. 

Τάχιτος αὖτ. 39. 18. 

Ταμίαθι τὸ, 578. 5Ὁ: 575). 578, 

βλ. Θεομήτορος. 

Τανισυάνιο! ᾿Αρσαχίδοι, Ππορδεέρμέ. 

νιοι 20ὅ, 13. κατάργων Καπε 

παδοχίας 195, 31. 196, 1. βλ. 
Μουχούμετ Κασταμόνος. 

Ταράσιος πατριάρχης ΚΠ, 1277, 8. 

180. 8. 
Ταρχύνιος Σούπερύος 28, 

Ταρσία, χωμὴ Βιθυνίας, 318, 14. 

401; ἡ, ϑά. 28; 
Ταρσὸς, μητρόπολις Κιλικίας, 56, 

17. 144, Ἴ. 1970 10. 948, 4 
261, 28. 263, 18. 34], 22, 

Ταρχανειώτης Συναδηνὸς 47], 1, 

Νιχηφόρος ἐπὶ τῆς τραπέζης χαὶ 

μέγας δομέστικος 481], 117. 487, 

25. ὅ00, ῶ9ὅ.. 
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ἸΤαρωνίτης Γρηγόριος πρωτοῦεστιά- 

βίος 188, 20. 

τατᾶς αὐλῆς ὅ29, ὁ. 

Τατιχνὸς ἔπαρχος αὐλὴς 6, 8. 

Ἰλλυριῶν 79. 80. 

᾿ Τατίκιος Κωνσταντῖνος 40], 13. 

Ταυροχώμη 8980, 20. Ταυρόκωμος 

.384, 20. 
Ταῦρος χίων, 451], 20. 

Ταυροσχῦθαι 802, 35. 

Τάφος ζωοποιὸς (Χριστοῦ ἐν “ἵερε- 

σολύμοις) 209, 17. ζωοδόχος 212, 

1.0. 931. 915; 516. 

τειχεώτης (ἐπιστάτης τειχῶν) 140. 

ΣΙ. 

τέμπλα ναῶν 166, 9. 
τέρας τεχὲν ἐν Προποντίδι 808, 13. 

Τέρδουλις ἄρχων Βουλγαρίας 117, 

Ὁ- 

Τερέόινθος νῆσος χαὶ μονὴ πατριάρ- 

χου Οἰεοδοσίου. 317, 8, 597, 

10. 

Τέρνοθος δ, 417. 480. τὸ Τέρνούον 

408, 14. ὅ88, 12. ἀρχιερεὺς 

αὐτόνομος 478, 18. 481], 22. 

Τεσσαράχοντα μαρτύρων ναὸς ΚΠ. 

10ὅ, 8. 862. 361, 80. 368, 7. 
411). 5. 

τέταρτον χχὶ ἥμισυ, χλῆρος Βενε- 

τῶν. ἐν διανομῇ Βυζαντινοῦ χρά- 

τους, 459. 2]. 

τετραγαμίχ αὖτ. Λέοντος τοῦ Σο-- 

φοῦ 140, 28. 150, 22. σκάνδα- 

λον χαὶ σχΐσμχ ἐχχλησιχστιχὸν 

150, 2]. τόμος ἑνώσεως ἀποσχι- 

σθέντων 150. 92. 

ὁηὺ 

τέτρωρον ἅρμα ἀργύρεον ἐπίχρυσον 

ἐν θριάμύῳ βασιλέων 212, 14. 

Τευρίζι, πρωτεύουσλ Περσῶν, 578, 

12.χ, 08. 

Τζάντζης στρατηγὸς 

139. 24. 
τζαγχαγιάδες, τουρκικὸν ἀξίωμα, 600, 

20. 

Ἰζὲμ. σουλτάνος 89, 39. ὅ90. 591. 

ὅ0,, 10. 

Τζέπχινα, φρούριον Θράχης, 494, 

20..518:.1..515. 5.18, 81.519, 

4. ὅ94, 25. 595. 1, 
Ἰζίαρα ἣ, πάλαι ᾿Ιάδαρα, 484, 8. 

τζιδούδα ἣ, εἶδος πλοίου, 568, 9. 

Τζιὀρίτζη τοῦ, χλεισούρα 250. 286. 

287. 288. 2890. 292. 

Τζικανδίλης Γουδέλης 209, 9]. 

Τζιμισχὴς ᾿Ιωΐννης ὑποστράτηγος 

Μαχεδονίχς 

χαὶ συγγενὴς Νιχηφγόρου Φωχᾷὰ 

163, 25. 1564, 830. 165. 168. 
ἀῦτε Το πον 9ὺς 

Τζιντζουλούχης Βασίλειος χαρτου- 

λάριος 216, 18. 242, 536. 
Τζιντίδες ἣ Ἰζιτίδες 5917, 4. 609. 

βλ. ΚΚαρχμανιῶται. 

Τζιρίθων 495, 1. 

Ἱζίτας. ἐχτομίας. 535..91. 

τζουλούχωνες, ὑπηρέται Στρατιωτῶν͵ 

492, 26. 
Τζουρουλὸς, πόλις Θράκης, 479. 6. 

481, 8. 485, 28. 488. 498. 

Τιδέριος βχσιλεὺς Λατίνων 20, 4. 

αὐτ. Ρωμαίων 27. 28. αὖτ. ἐν 

ΚΙ. .08...34..104. 10δ: 106. 

20, υἱὸς ἱζώνσταντος 111], 93. 

50" 
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1183, 92. υἱὸς ᾿Ιουστινιανοῦ Β΄ 

ΔΊΟΥ. 

Τιγράνης υἱὸς ᾿Αλεξάνδρου 27, 9. 

Τίγρις ποταμὸς 213, ἢ. 

Τιμισοχλῆς ἔπαρχος Ῥώμης 86, 2]. 

Τιμόθεος ἱστορικὸς 9ὅ, 18. πατριάρ- 

χης ᾿Αλεξανδρείας 68, 17. ΚΠ. 

θ0. 6. ἡθὴ; δε σάν. ἃ: 
99, 24. 80, 8. Β' 84. 

ἐπίσχοπος Βυζαντίου 49. 90. 

Τῖτος αὖτ. 

Τοῖχος ἹΚωνσταντῖνος ἄρχων Βουλ- 

γάρων 538. 19. 547, 2. 

Τουμχλῆδες Οθωμανοὶ 589, 290. βλ. 

᾿᾽Θτμανλύδες. 

τόμοι δημοσίων λόγων (κατάστιχα 

χράτους) 408, 10. 

τόμος συνοδιχὸς περὶ γάμου 10, 

20. περὶ ἀναθέματος θεοῦ Μωά- 

ετ 508, 18. 

τοξότα! Ῥωμαῖοι ὕ44, 2. 

Τόριας (θοια) εὐγενὴς Γενουδίτης 

569, 8. 
Τορνίχης Δημήτριος 829, 97. 

20. Ἱξζωνσταντῖνος 515. 9. ὅς: 

20. σεθαστοχράτωρ 5406. 

18. 649, 19. 
Τορούσης ἄρχων 

ΞΘ. 

Τουλχατήριδες ἢ Τουλχατηρτίδες 

᾿Αρμενίχς 349, 

ἹἸζαραμανιῶται 591, 9 

Ἰούνιον, φρούριον Αἰγύπτου 20, 

Ξ᾿ 

Ἐοῦρχοι αἴ χαὶ Πέρσαι ἢ 6.17 93, 

168. 2. 169, 20. 183. 21. 191. 
Ῥ96, 221. 298, 8. 999. 930. 
91. 240. 234]. 240. 2498. 

ἈΆ Εἰ 

204, 28ὕ, 1. 286. 2987. 298: 

840, 44. 
Τοῦρχος σουλτάνος, ὕδῦ, 9. 

Τουστουνίας (Οἰιιεϊαϊαπὶ) ἐν ἀῶ 

507, 22. δὅ68. 

Τραϊανὸς αὖτ. 80. 

Τραϊχνούπολις 459, 24. 

Τράλεις αἱ 294. 11]. 

'Τραπεζούντα ἣ, 78, 25. 579, 6. 

606, 10. βλ. Τραπεζοῦς. 

Τραπεζούντιοι ἐν ΚΠ. δη8, 95. 

580. βλ. τήν τι: πατριάργης. 

Τραπεζοῦς 165; 29: 7905;.9. 288. 

16. 561. 578, 25. 590, 18. ἄρ- 

χῶὼν 808, 29. βασιλεὺς βλ. ΙΚο- 

μνηνὸς Δαυΐδ. 

Τριάδιτζα χαὶ Τριαδίτζα, ἣ πάλαι 

Σχρδικὴ, 242, ὅ. 387, 8. 4006, 

4, 

Τριθαλοὶ, οἵ Σέρθοι, 198, 1. 

τρίχλινος μέγας ὃ ̓ Ιουστιάνειος 11, 

Ῥ.. μονῆς. 1896. 19: 

Τρίχογχον θέσις ΚΠ. 6ῦ, 9. 

τριουμδιρμάτωρ 34, 18. 

Τρίπολις Λιδύης 32, 850, ᾿Ασίας 

900.) 19. 460: 2 95. Ὁ γ0- 

μης 200, 109. 

Τρισαγίου ὕμνου ἀποχάλυψις 70, 

90, 19. 
Ῥρίψυχος Βασίλειος 966. 2390. Κων- 

σταντῖνος 89], 30. 994, 1.548. 

: 

Τροπαιοφόρος, ὃ ἅγιος Γεώργιος, 

409, 28. 

Τρύφων πατριάρχης ΚΙ]. 160, 9. 

ϑῦ8. Τρύφωνος μάρτυρος ναὸς ἐν Νικαίᾳ 
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12. ὑπόγειος 612, 9. ἀνασχευά- ! Φαδία, μετονομασθεῖσα Εὐδοχίχ, 

ζεται χαὶ μεταδάλλεται εἰς σγο- 

λεῖον ὑπὸ Θεοδώρου Β΄. 512, ὅ. 

Τρωϊκὸς πόλεμος ἐπὶ Ἠλὶ ἱερέως 9, 

28. βλ. χιόωτός. 

Τύραννος Γουδέλης ὅ09, 10. 

Τύρνος βασιλεὺς Ρουστύλων 19. 26. 

Τύρος ἢ 385, δ. 391, 31. 398. 9. 
Υαλέχς Μιχαὴλ ὅ02, 16. 

Υ'ακίνθου ἁγίου μονὴ 466, 9ὅ. 49]. 

ῶ. 

ὑδατομχντεία 804. 

δὸραγωγεϊον ΚΠ. 105, 19. 

γδράλις ποταμὸς 350. 26. 

ὑδροδοχεῖον 850, 80. βλ. ἀγωγὸς. 

ὕδωρ θαλάσσιον χώπη χαὶ ἄμμος, 

σύμόοολα ὑποδουλώσεως πχραθα- 

λασσίων πόλεων ὑπὸ Τουρχοπερ- 

σῶν 394, 9. 
Υέλιον πολίχνιον Φρυγίας 394, 98. 

Υγ'ελοχαστέλλιον, κώμη Ποντικὴ πα- 

ράλιος, 835, 81. 

ὑπασπισταὶ αὐτοχράτορος 198, 2. 

Υ΄ πάτιος πατρίκιος ἀνεψιὸς ᾿Αναστα- 

σίου 94, 29. δ᾽ νόθος βασιλεὺς 

95. 4. 
ὑπάτου ἀξίωμα 177], 18. 

ὑπεριπτάριον λινὸν 138, 20. 

Υ' πέρμαχος Θεοτόκος προστάτις ΚΠ͵ 

ΤΟ 8: 

Υἱίρχανὸς ἀρχιερεὺς ᾿Ιουδαίων 18, 

26. 19, 18. βασιλεὺς ὃ ᾿Αλεξάν- 

ὅρου υἱὸς 206, 18. ὃ χαὶ ἸΙωάν- 

νης 26, 18. υἱὸς “Ὑρκανοῦ 26. 

27; 18. 

Υ ψηλὴ, κώμη Φρυγίας ὃ 631. 

 Φαρμουθὶ, 

σύζυγος Ἡρακλείου 101, 38. 108, 

2. 

Φχέθοντος πτῶσις καὶ ἐμπρησμὸς 

Αἰθιοπίας 9, 9. 

Φχιάχων νῆσος 280, 25. βλ. Κέρ- 

χυρα. 

Φαίδρα σύζυγος “Ἡρώδου 27, ἢ. 

Φαλὲχ υἱὸς "Βδερ ὁ. 

Φαναγουρίχ 116, 20. 

Φαραὼ Αἰγύπτου πατὴρ Θερμού- 

τιος 8, ὅ. βλ. Νεχαώ. 

] Φαραθωνίτης βλ. Δὐδών. 

υὴν Αἰγυπτίων, 12, 160. 

Φαρὸς ἐν Ταυρικῇ Χερσονήτῳ 116, 

91. θέσις ἐν Βοσπόρῳ ὅ60, 8. 

Φάρου πύργος ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ. 48 

σημ.. 

Φάρσαλα τὰ, 480, Ἴ. 

Φαρσαμάνης εὐνοῦχος 100, 17. 

Φάρῳ ἐν, ναὸς ΚΠ. 307, 19. 

Φαύστα σύζυγος Κωνσταντίνου 42, 

2. εἰδωλολάτρις 44, 28. 40, ἢ. 

48, 10. 
Φέρεπ τὸ, φρούριον Συρίας 301]. 

Φεστιανὸς Ῥωμαῖος 82. 22. 

φιάλη μεγάλης ἐχχλησίας 106, 28. 

Φιλάγριος ἀπογραφεὺς Ῥωμαϊκοῦ 

χράτους 110. 0. 

Φιλαδέλφεια 289, 831. πατρὶς ᾽Αγ- 

γέλων 260, 19. 398, 397: 897. 

29. 328. 3817. 18. 388. 395, 1. 
403, 2. 455, 12. 490. 1- 502, 
14.509, 19. 666,28. δῆμος 387, 
20. 

Φιλαδέλφιον θέοις ΚΠ. 440, 1, 



ὁτῸ ΠΝ 

Φιλανθρωπηνὸς Δούκας Αλέξιος 51 9. 

ὡ. 

Φιλανθρώπου μονὴ ΚΠ. 186, 38. 

Φιλάρετος ἅγιος ὃ Ἐλεήμων 127, 

4, 

Φιλέας, προάστειον, 445, 30. 

Φιλέρημος, χώμη Ρόδου, 499, 1. 

Φιλῆς Θεόδωρος 498, 4. 586, 27. 

541. 12. 
Φίληξ ἐπίσχοπος Ἰ)υζαντίον 49, 4. 

πάπας Ῥώμης 88, 22. 

Φιλίππα θυγάτηρ Πετεδίνου 2602, 

24. 208. βλ. ἸΚομνηνοί. 
Φιλιππικὸς στρατηγὸς 10ῦ, 10. ὃ 

χαὶ Βαρδάνης αὖτ. 116. 9. 118, 

20.110 ΘΌ  νϑ. 

Φίλιππος ἄρχων ᾿Αλχμανῶν 4381, 
10. 43., 14. βασιλεὺς λατῖνος 
ΚΠ... 461..11) 468... δ 8ὼ ᾧ, 
πᾶργος Ῥώμης 86, 26. Αἰγύπτου, 

πατὴρ ἁγίας Εὐγενίας 87, 1. 
Φιλίππου ἁγίου ναὺς ΚΠ. 90, 97. 
Φιλιππούπολις, ἣ Φιλίππου, 194. 

14, 228, 91. 930, 80. 972, 97. 
344, 91. 848, 29. 849, 7. 864, 
2ὅ. 886, 27. 387, 3. 390, 392. 
8394, 6. 406. 401, δ. 418, 17. 
4234, 26. 450, 22. 408, 15. 409. 
491.,. 94..ὄ 404. γ: 608" 1: 

Φιλιστιείμ ὑποδουλοῖσιν Ἰσραὴλ 9. 

Φιλοχάλης Εὐμάθιος πρέσδυς 18]. 

θ0:. 1ιθϑς ΑἸΟΙΙ. τ σεξ 

χρέτων λογοθέτης 440, 16. 
Φιλομήλιον ἤ Φιλομίλιον 129, 16. 

896, 34. 421, ἢ. 
Φιλοπάτιον (ἀνάχτορον ΚΠῚ 323. 

Ἀ.Ξ. 

Ὡᾧ,. 390.,. 29. τὸ Ἔξω 9545..μ: 

814, 16. Ἐντὸς 848, 6’ 
φιλοσοφῶ (ὑπομένω) 168, 80. 

Φινεὲς ἄρχων Ἰσραὴλ 8, 80. 

φίσχος (ἴδοι) 34, 12. ΄ 

φισχοσυνήγορος 84, 9. 

Φλαμίονες βλ. Φραγγῖσχοι. 

Φλαδιανὸς πατριάχης ΚΠ. 76. 77. 

18; 150 ύ : 

Φλαμούλιος μέγας ἑταιρειάργης 470. 

3.1: Ἢ 

Φλαύϊος συγχλητιχὸς 80, 17. 

φλέύχ τέμνειν 418, ἢ. 

Φλωρεντία ὅ6], 27. 

Φλωρέντιος ἄρχων Ρωμαῖος ΚΠ. 

ὕ9, 11. οἶκοι 58 σημ. 

φλωρία εἰς ἐχλογὴν πατριάρχου 

581. 2. 
Φλωριανὸς αὖτ, 39. 

Φοινίκη 89, 9. 

Φοινίχων πόλεις 90ὺ, 21. βλ. Φοι- 

νίχη. 

φοινικὼν Ταμιαθίου 9ὔ, 8. 

Φονέας, θέσις ἐν Βοσπόρῳ 60, 8. 

Φούας πατὴρ Θωλοὺς 9. 10. 

φόρος ΚΗ. 48, 3’ 

Φραδίτας πατριάρχης ΚΠ. 

04. 1: 

Φραγγίας (Γαλλίας) ρὴξ 398, δ. 482, 

12. 510, 20. 
Φραγγίσχοι οἵ πάλαι 

489, 15. 488. 17. 
Φράγγοι, οἱ Λατῖναι, 288, 110. 384, 

28. προτιυότεροι ᾿λλήνων 908, 

80, 412. 1: 477. ΑΌΓ 20. ΟΣ 

Γάλλοι 482, 10. 488. 7. οἱ Ἰ- 

88, 58. 

Φλαμίονες 
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ταλοὶ 499, 21. 500, 9. 57]. 10. 

ἐν ΚΠ. 546, 26. 
Φραγγογχώριον, χωρίον Οὐγγαρίας͵ 

194, 22. 238, 18. 20ῦ, 1. 
Φρεδερῖχος, Φρεδερῖχκος ἀνεψιὸς Κορ- 

ράδου, ρὴξ ᾿Αλαμανῶν 224, 17. 

389. 390. 418, 22. 
“φρέριοι βλ. Ἱεροσόλυμα. 

φροντιστήριον ἱερὸν (μονὴ) 264, 30. 

801. 8. 
Φρύγες 388, 10. 

Φρυγία 190. 18. 20ῦ, ὅ. Ἄνω 217. 

1. ὃ... 90. .296... 8. 298. 6. 

258, 22. 284, Ἴ, 
Φτέλιον. χώμη Θεσσαλίας, 584. 9. 

Φώχαιαι 571. 80. 

Φωχᾷὰ ἁγίου ναὸς ΚΠ. ὅ606. 94. 

Φωχᾶς Βάρδας δομέστιχος σχολῶν 

152, 20. πατὴρ Νιχηφόρου, χαῖ- 

σχρ Ἰδῦ, 14. Λέων δομέστιχος 

σχολῶν, ἀντάρτης 148. 149. Νι- 

χηφόρος στρατηγὸς; αὐτοχράτωρ 

ὅλης τῆς ᾿Ανατολῆς 154, 2. θρίαυ.- 

βος ἐπὶ ἁλώσει Κρήτης 154. αὖτ. 

γ5 5. 15|6.»11..0..956..99..ὄ υἱὸς 
Βάρδα δομέστιχος σχολῶν 152, 

26, Λέων υἱὸς αὐτοῦ, στρατη- 

γὸς τῶν ᾿Ανχτολιχῶν 12, 28. 

Λέων ἀδελφὸς Νιχηφόρου χουρο- 

πχλάτης χαὶ δομέστιχος 180, 1. 

ὁ Στρχτιώτης 106, 8. ὃ Θρηΐῖ- 

χιος ἄνεμος 100, 80. αὖτ. 106. 

ἀρχιξπίσχοπος Φιλαδελφείχς 02, 

14. 

Φωλεοὶ ΚΚοράχων,͵ ὄρος Συρίας, 210, 

Ὑ9.021.1..91]. 

ΑΞ "- ., 

͵ , - 

φωσᾶτον [[Ὀ55αϊππι) στράτευμα, 93, 

0717 

10. 

Φῶτα (ἑορτὴ ᾿Επιφανείας) 522. δε- 

σποτιχὴ ἱέορτὴ 5390, 20. Φώτι- 

σμὰ 547. 80. 

Φώτιος πατριάρχης ΚΠ, 142. 143, 

18. 14, 20. 146, 2. 151, ἢ. 
Χαβάρων Κωνσταντῖνος 29. 6. 

580, 3. 541, 27. 
Χαγάνος ᾿Αὐάρων 100, 2ὅ. 106. 

Σχυθῶν 122, 29. Χαζάρων 116, 

16. 118, 22. βλ. χάνης. 
Χαζαρία 117, 26. 

Χάζαροι 1106, 16. 118. Σχῦθαι 

122. 29. 
Χαίρμπεῖς 609, 30. 610. 

χαλάστρια, ρῆγμα τείχους, 567, 
24. 568, 29. 

Χαλδία 964, 11. 808, 96. 
Χάλεπ τὸ, ἣ πάλαι Βέρροια, 15 

28. 201, 11. Χαλέπι 609, 29. 
Χαλιφᾶς 490, 23. 

Χαλχῇ πόρτα, πύλη ΚΠ, 148. 2. 
156, 18. 388, 18. 

Χαλχῇ εἰοχτὴ, ἀπὸ χχλχῶν πυλῶν 

108, 6. 410, 3. 
Χχλχηδὼν 88, 26. 46, 24. 108, 

17. 148, 8. 155, 9. 188, ὅ. 184, 
4, 819. Ἴ: 484. 30. λιμὴν 109. 

11. σύνοδος 80, 9. 82, 98. 89, 

39... 90. 3. 93..27, 94, 4:109,. 

τὴς 

Χαλχὶς ᾿Ιουδαίας 27. 

Χαλχοπρατεῖα θέσις ΚΙ]. 10ύ, 18. 

χαλκοῦ ὄφεως χκαθαίρεσις ὑπὸ Ἐ- 

εχίου 12, 19. 

) 
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Χαλοὺλ πασὰς ὅ68, 16. 564, 8. 
7}. Ὁ. 

Χαλούφης Νικηφόρος στρατηγὸς [ζο- 

ρίνθου 999, 24. 

Χὰμ, υἱὸς Νῶε ὅδ, 90. 

Χαμουζᾶς γενίτζαρος φονεύσας χρά- 

λην Οὐγγρίας 56, 10. προδιδά-- 

ζεται εἰς σαντζ ἀχμπεῖν ὅ65, 22, 

Χαναναίων πόλις ἐχπορθοῦντα: ὕ- 

πὸ Ἰησοῦ 8. 937. 
χάνης κριμαίχς 598, 20, 

Χάραξ ὃ, φρούριον Φρυγίας 396, 

18. χωρίον Βιθυνίας 318, 18. 

488, 13. 

Χαρίορον τὸ 470. 18. 

Χαριούπολις 459, 24. 

Χαριτὼ σύζυγος ᾿Ιοδιανοῦ 57, 22. 

θυγάτηρ Τιδερίου 104, 19. 

᾿ Χαρίτων ἅγιος 89. 16. 

Χαρσέογλης ἢ Χαρσώγλης μπεγ- 

λέρμπεϊς 597, ὅ. 601, 91. 
Χαρσίου πύλη, ἢ πόρτα ΚΙ. 117, 

19. 1Π3..15.. πύλαι 374, 29. 

Χαρσοῦ πύλη 567, 19. ὅ68, 26. 

βλ. Χαρσίου. 

χαρτουλάριος 216, 18. 8348, 29. 

μέγας 342, 25. 

Χὰς Μουράτης ὅ89, 19. 

Χασίσιοι ᾿Αγαρηνοὶ 386, 10. 

Χατοὺν, θυγάτηρ Δαυϊδ᾽ Κομνηνοῦ, 

518, 18. 605. 606. 607. 
Χεῤρὼν 10, 18. 

χειμὼν Λΐμου 519. Ὁ30. 521. Καπ- 

παδοχκίας 305, 20. 

χερσαῖον τέϊχος ἈΠ. 124, 10. 

Χερσὼν 115, 20. 116. 117..118. 

ΠῚΝᾺ ΒΞ: 

ἄρχων 118, 22. χάστρα 118. 9. 

Χηλὴ Πόντου 846, 16. 859, 18. 

χιλιετηρὶς Ῥώμης 87, 18. 

Χίος 281, 20. 505. 

Χλέρχ ὅ80, 28. 

Χλιαρὰ, φρούριον ἐν ᾿Ασίχ, 268, 

2. 462, 59. 
Χοιρόδαχχοι 3.24, 22. 

χολοδάφινος στολὴ 292, 7. 

Χορόάται 272. 80. 

Χοσοόης βασιλεὺς Περσῶν 108. 

Χοτζᾶς Βασίλειος ἀντάρτης 401, 8. 

χόὄτζας (τοῦρχος ἱερεὺς) 579, 17. 

Χοτοδὸς, χώμη Βουλγαρίας, 494, 

28. 

Χοῦμνος Θεόδωρος χαρτουλάριος 

848, 29. 400, 31. 401. 1. 
Χουναδία (Χαονία ἢ) μέρος ᾿Αλόά- 

νου ὅ29, 532. 

Χουσαρὼθ ἄρχων Συρίας 9, 1. 

Χράμος, χώμη Οὐγγρίας. 194, 

οὉ.-θ55. 16: 
χρησμὸς Πυθίας εἰς Αὔγουστον 25, 

12. περὶ Χριστοῦ 80, 14. ἐπὶ 

θανάτῳ Ἰωάννου Κομνηνοῦ 211. 

Ὁ. περὶ Μανουὴλ Ικομνηνοῦ 

Ὡθῦ. 942. 16. βλ. Κομνηνὸς ᾿Αν- 

δρόνιχος ΓΛλγγελος ᾿Ισαΐχιος' χαὶ 

ΑΜΑ. 

Χριστιανοὶ διώχονται ὑπὸ Νέρωνος 

28, 20. Δομετιανοῦ 80, 12. 95, 

80. Δεχίου 87, 24. 40. τιμῶν - 

ται ὑπὸ Μάρχου Αὐρηλίου 82, 

15. Μελιτηνῆὴς λεγεῶνος 32, 11]. 

προστατεύονται ὑπὸ Μαμαίας 86, 

17. τιμῶνται ὑπὸ Φιλίππου αὖτ. 
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87, 4. ἀνέχονται 40, 22. 

χριστιανοκατήγοροι οἱ εἰχονομάχοι 

197, 91. 
Χριστὸς 2ῦ, 26. χτῖσμα χαὶ οὐχὶ δ΄ 

μοούσιος ὑπὸ ᾿Αρείου 49, 31. ὅ0. 
σὰρξ ἄνους χαὶ ἄψυχος ὑπὸ ᾿Α- 

πολλιναρίου 64, 2. ἔννους χαὶ 

- ἔμψυχος ὑπὸ Β' συνόδου 64. 3. 

ψιλὸς ἄνθρωτος ὃπὸ Νεστορίου 

ὙΓ Σ ἰὴ γνήσιος. θεὰς 71, ἢ. 

θετὸς υἱὸς θεοῦ 7], “7. ἐνανθρώ- 

πησὶις χατὰ φαντασίαν 81, ἢ. 

προφήτης ὑπὸ Νεστορίου 71], ὁ. 

υἱὰ φύσις Ἰθν.99, δύο φύσεις καὶ 

δύο θελήματα 114, 23. εἰκόνες 
121. 882 4. ἹἙλχόμενος εἰχὼν 

ἐν Μονεμύασίχ 409, 30. εἰχὼν 

ἐν Σμύρνῃ ὅθῦ, 10. εἰχὼν ἐπ’ 

ἀγορᾶς 8312, 9]. ναὸς ἐν Χαλχῇ 

8333. 19. 
Χριστοφόρος ἀξιωμχτιχὸς ᾿Ιουστινια- 

νου Βὶ 118. 25. υἱὸς Ἱζωνσταν- 

τίνου 126, 4- Ῥωμανοῦ Α΄ 149. 

102. 9. 

Χριστοῦ τάφος διεχδιχεῖται ὑπὸ Λα- 

τίνων 180. .ῶ. 

Χριστούπολις Μαχεδογίας 481. ἢ. 

ΠΟ, τ6 9. 

χρονογράφοι 87, 14. βλ. Τιμόθεος 

ἱστοριχός. 

χρονολογία 42, 26. 683, 20. 

χρυσαργύρου φόρος 92. 

Χρυσάφιος εὐνοῦχος 70. "7, 97. 

[.η,8. 19. 16; 
Χρυσΐῆ πόρτα, πύλη ΚΠ, 139. 98. 

166, 29. καὶ Χρυσεία 554. 99. 

Α.3. 679 
χρυσόθουλλος γραφὴ 210, 31. ὑπὲρ 

χληριχῶν μεγάλης ἐχχλησίας 216, 

28. 217, 6. λόγος ᾿Αλεξίου Ιζο- 

ανηνοῦ 173. χρουσόθουλλον ὅ9, 

21. 

χουσοεψητέϊον 41, 0. 

Χρυσοχέραμος θέσις 'Π’: 603, 17. 

Χρυσοπόδης, ὄνομα ἵππου, 523. 18. 

Χρυσόπολις 10ῦ, 18. 148, 28. 

Χρυσόπους ᾿Αλαμανὴ ᾿Αμαζὼν 222 
26: 

Χρύσος Βλάγος ἄρχων Προυσάχου 

χαὶ Στρουμμίτζης 495, 20. 423. 
424. 430. 

Χρυσοτρίκλινος ΚΠ. 101. 19. 104, 

21. Μανουὴλ Κομνηνοῦ 948, 6. 

χρυσοῦφἢ νήμχτα 394, 26. χρυ- 

σουὐφεῖς ἀετοὶ ἐν πεδίλοις ὅ46, 
19. 

Χρυσοχοόπωλος 906. 257, 4. 

Χῶμα τὸ, περιοχὴ Φρυγίας, 284, 

Ἰ τὴς 

Χωματιανὸς Δημήτριος ἐπίσκοπος 

Βουλγαρίχς 468, 538. 

Χῶνα!: αἵ, χάστρον 58], ὕὅ. πρότε- 

ρον ΚΚολοσσαὶ, 284, 8. 2993, 24. 

290, 22. 588, 10. ᾿Αρχιστρατή- 

γου ναὸς 888, 23. λευΐτης 997, 

ΩΣ 

χωρῖται 17], 6. 

ψάλται ἕλληνες 589. 

Ψελλοῦ συγγράμματα 164, 96. 

Ψηφῖδες λεπταὶ (μωσαϊχὸν) 314, 

14. 409, 98. 

ψευδαλέξιος ἀντάρτης 399, 29 400. 

14, 
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Ψευδοδιογένης ἀντάρτης 184, 12. [Ὡριγένης υἱὸς ἁγίου Λεωνίδου 33, 
ψυχεινὸς 208, 8. 11. 85, 11. 96, 4. 95:15. 1600.. 
ψυχεινὴ 206, 4. : δόγματα ἀντιχριστιανιχὰ 99. 17. 

ὩἾἼυγος πρῶτος οἰχιστὴς χαὶ χτίσ- ἀνχθεματίζεται 99, 28. βλ. σύν- 

τῆς ᾿Αθηνῶν 8, 22. ὁδος. 

Ωγύγου χαταχλυσμὸς σύγχρονος ] ὡρολόγια μηχανιχὰ (τηλέγραφοι)] 44, 

Μωύσέως 8, 21. ὅ. στοιχειωθέντα (μαγικὰ) 144, 

ΩΜΑ μυστηριῶδες ὄνομα θεοῦ ᾿Α- 12. 148. 

γαρηνῶν 292, 80. ΩἾχος βλ. ΓΑρσης, ᾿Αρταξέρξης. 

Ω᾽ ρεὶδ ὑποδουλοὶ Ἰσραὴλ 9, 18. 

ΠΣ ΎΥΞΥ ΤΕ ΥΞΕΥ ἘῸΝ 
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ἌΣ 

π, 

ΠΗ 
τον ἢ ἜΠΗ 
Ῥλτὴ αἱ 

ἸΣΗΥ 

᾿ 
ἘΝῚ δι 

Ν ἈΝῊΝ [Ἢ 

γῆν, ̓ 

τς νυ 

Εν 
πὶ ἀδ ΗΝδ Ἧ ΜΝ 

“ὐὐξ 

Ῥ νὰ γγ. 

ΜῊ απ ναυσν τρδ ε 

λα εν διδομΝ, 
ΝΠ νΝ ἩΦΗΣΙ ν᾿ , 

ΤῊΝ 
ἈΌΤῊ 

ΜΉΝ δὲ ἐδ ες τ νν ΜᾺ 
ΡΤ το μεστὰ ν, ἢ Α 

- ὶ ὃ 

ἬΠΗΚΙ 

ΠῚ 
ΜΝ Ἰκ. ἢ ρδὴ ΠΗ: ᾿ ἶ 

με πὅι ἣν 

Ἀγ οΥν 4 γν 
ἜΠΗ δε ὁ 2}, 
ἀν νν 

μα τ ηα 
"Ἢν Ἶ: ΠΗ 

ἢ: , Κρε τε δε 

ἯΝΕ ἷ ἘΠ ΡΩΣ: 
νη; 

ΡΣ ΤΗΤΥΝ 
εἴ! 

ἀνὰ: ν τοὺ τὐ εἰν εὐγλτε { 
ἐδ νι δ φτν τ ἘΠ μΉΝι 

ἢ" 

τ 
ΤῸΝ 

γ)ὲ ὌΡΥΝΣ 

ὁ ἐγ 

ΟΣ 
Ἀπ Ὕ ἐνὶ μ"- δνρλονδτνδ 

ὅ Μ᾿" ἘΝ 

'ψ Ἀν δ Ν 

ΠΝ 
ἐδ Γ γ 

᾿ 

ἈΝΕ ἀπ τΝε 

ΟΣ 

Ἰὰρ «ον. 

ΡΟΣ 
᾿ς χἌδ}ς 
ἐάν μα 

ὙΥΉΝΊΝ “ἀν ἢ 
ΝΣ 
ἀρ τὶ Ἷ 

ἀν ΣΉ εκ ὦ 
ΠΡ ΡΜΎΤΗΙ “νιν λα 

δρν νι γε ἀχινῶς 
ῳ ΤΗΣ ἡ  ἐθλὴ ον 
ΣΎ ΤΛΤΙΝ ἤ 

᾿νᾳ .νΝ " 

ἀνὰ νυ} 

ἙΣ 
ἀξυ 

τ 

᾿ 

τρονν ΠΝ 
ΠΝ ἊΜ ἬΝ 

μὰ ΠῊΝ ᾿ 

᾿ ὑδὴρ ἈΝΑ : 

ΣΝ ΑΝΑΛ ΝΙΝ 

ν᾿ 

ἐδ 
ἣν 
Ἷ ν᾿ 

ἐξα Ἐ ΝΝ ΠΝ: 

ἿΝ 

ἀρς 
ΝΝ, "ῃ 

"γ ἢ ΜΗ 

ἐπὶ} 
ἀγενμην: 
ΡΥ Ὰ᾿ 

ΠΥ ΟΝΕ Μῆν. 

Κ κε δ᾽ }νν 
Ἢ 11} κα μδῳ νὲ ὁ γφ γ 4, 

΄ 
{ξαι4" ΤΥ ἐπα 
δφ ἐς νεῖν ὁ 

{ἢ 
4Ἅγληδεῖ 

ἈΥ ΘΟΣῚ ἐγ 
Ὅς 

᾿ 
δεν: 

ὁ Υὐ πλήν ἈΝ “, 

ἐρεῖν αν) 
. εὐ νθν 

Π 
᾿ 1 
ΠΣ ἩΝΎΠΕ 

ΜΈΡΗ δεν, ψὲ 
ΣΝ ΜΝ ἣν 
πνοῆς, 
ἐν) λΝ ἐἢ Η 
Ἢ ὙΡ μα μὴν, ἃ βατῶν, 

ἀρηεν ἐν νν! νας 
ἀὴρ Ὑλυεν ἐλ δϑιν κα μὲ φὶ {Ὸ 
δ γι 

ΤΡ 

Ν Ἰἢ 
ἐνὲ νὰ 

ᾧ ̓  
᾿ 

Ὑ ἃν ᾿ῃ 

ς ἮΝ μαι 
ρα Μἐἐψ ο ἢ 

ἩΤΑΔΝ ἀμ τα ἢ 

ἽΝ 

ἮΝ 
[Δὲ Με ἐκ 
ἐλ." 

νἤ κὰν ΠΝ ἍΝ Ἔτη ᾿ 
ΠΝ ΠΝ ΐ ἀδεινες 

ἘΝ ἣ ᾿ 
ΟΝ 

ἈΝᾺ 
ἣς 

ΠΗ Ἔ 

ΠῚ 
Ἅ λύε ᾿ 
ΓΝ ΠΥ! 

Ἁ. Δ. γεν “ 
Ὁ, ὁ ἀνέ ὑνν 

ἜΤ 

ἬΝΟΝ 
ἵη 

ΐ ἘΝ 
ἜΝ 
Ἐν τυ 

ἌΠΝῊΝ 
ἀν 

τς ἣν: ΝᾺ 

᾿: ΜῊΝ ΠΝ ἢ ον 

ΜΠ 

ἐν ἐν ν᾽ 
ΠΝ 

ἮΝ ιν..." “᾿ ἀμὴν ᾿ 

ἣν 
ΠΉΛΗΝΝ ἡ δε! 

ΙΔ ΥΩ ὙΠ 
ΚΑ 

γΣδλψ, ὁ 1: 
ἐξ ὧν ὙΣ 

ΝΥΝ 
ἀἸνῆτι ῃ ᾿, ἮΡ 

᾿ 
ΝΥΝ 

ὙΠ τἶ " ὭΣ ΜῊΝ ι 
να ἑ 

εὖ Ἷ ̓  ἸΝῊ ᾿ 
ἥ ἡ θῶ ΠΗ; 

Ὁ ΤΗΝ ἰς Ὁ Ν 

ἸΥ ΝῊΝΝ ᾿ 
ΔΝ, 

ΝΠ τ ἐν, 
Ἀ ἐὸ μι 

ΙΝ 
ἀρ Ἐφ 

Ἀ ὲ Ἦ ἢ “ἡ ἐξ) τὶ . 


