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ΜΕ ξ

ΝΙΚΗνδογΤογΤΤΤΤΤΟΡΑ

Ρ Ω Μ Α Ι Κ Η Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι ΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Ν Ι c Ε Ρ Η o R I G R E G o R ΑΕ

Η Ιs Τ ο R Ι Ε R Ο Μ Α Ν ΑΕ, l.

Ι. ΙΒ Ε R Ρ R Ι Μ V S.

"Ν

Κεφάλαια βιβλία α. - CΑΡΙΤ Α Ρ R 1 Μ Ι L: Β R 1.

περοίμιον,ενώ ο δημιουείατε βασιλέως αίθρο- Ρroamium,quo & concio Imperatorώ Αn

νίκg τϋπαλαιολόγου, dronia Paleologicontinetur.

Αρχή ήίςορίας,δ%ιλαμβαίεσα τα μύτίμ άλωσιν Ιnitiam hiforia, quare, aύτινbe tapita εκ

ο κωνσαντίνg πόλεως, ponuntur.

Βασιλείαθεοδώευτελάσκαει τ8 σε%ιου. Ιmperium Τheodori La/tarώprimi.

περίτρασανιωαίνετε ήβελγάρων αρχονώς. De Ioanne Α/ane, Bulgarorumprincipe.

Περί αλεξία τέβασιλέως,τε έπεσόνβς έβασιλείας, ΙΟe Αlexio Imφeratore,po/famiβά imperiii.

Περί τα πολέμsβασιλέως θεοδώegντελάσκαρι, Debc/o at Imφcratorc Τheodoro Lafari
'

-

μό τέασάν, ιum Α/anegg/fo.

Βίβλιον α. 1- Ι Β Ε R Ι.

Α ΆΝΕί Εξ VΜ plerofq. Η βία"οιΣήπάλα ζ S*ΕΣ - Ξ "ΑΑΑξ" ί λι VCtCΙΊ11ΥΥ Ε mendΔιίνι

γΝ3 και μέχρις ήμλύ Ε, ήΕ

θ Λ "ΩΤΝ ΕΝΑ -"

Ά δια τ' ί que αtatem

Α 0υς θια. 7' ίσο- fuerunt, (ead

Ά ξία 6 αθανατίζa- resgeftas mo

ΕΕ σι, πλείσοις πολ- nimentis li
% Λ »7 \ - 5 ζCIaΓι] ΩΩ 1ΙΥΛ

3 ξ λαϊκές αυ%ς όν- mortalitati

τυγγαύων,κιθεί- "ΨΦΝΦ/Ν+42%s mandandas,

\ αν » Η γχ Ά Β diuinitus impulfos efΙe profitcri, ε cre

ας πσίπζοτζοπαίς ακέων ομολογόντωνές Τ bra illorü le&ione cognouifem :ali
r- Υ Α Λ - - --

τίμ ζοιαύτμυ κεκινήώς εγχείξησίy, μέχζί quandiu verba illa ex Ηkrian

Λ 5/ Α' Α ab inani oftentation.c profcέta cflc ή"αι

μύ πyΘ" ακαιον πια φιλπμαν τώ iudicaui. Poft vero, acuti νότιαίει"Σ"

ανδρών κατέγινωσκον,κόμπ8 μέσα ζα λε- ίpettatores viri illi, τεs ipfa vero De1"

Πόμμα είναι οιόμύρος. έπειζα οι' έδοξου opus effe mihi vifa eft , manu illo

* , ιαύδοεςεπόπl , "- 2 rum in(trumcnti vice vtentis , quz

είναΐμοιοίαύδρεςεπό αιμύραυτήςαλη- parum , ac nihil potius ) ντ Ρauci,
Γν r . Ν 2/ 2/

θείας σαφείς, θεέδτώόντι (ο έργον,κα- -2. Η - /ν Υ \ Υ Α 2 * η- > r

θάπτοςγαίω χρωμώματη τέωνχειρίμικξαήμηδενXποδέονώςέπος ειπείν, έgθυ"

- - - - 2. -

- Ε.

«
- -, ,



2, Ν Ι Ο Ε Ρ Η Ο R I G R Ε G Ο R ΑΕ ,

dicam),ΕΆ maximisΕ Α εκγής, το μεγίσων όπζώτων απ8ποιη

mus cιus operιous, αιfterret: quod qu1- ίτω..πτο."c (z το την Χστήλ5 ( 2» . »

acmadaramam clus giorizρτα dica- """ πζάς β τω τιδήί και ξανά,

tionem,quatenuscam affequilicet, per- να/γέλλειν, ως έφικον και θες. ζα μύρ γδ
- 1 - - φ- τ - Λ'

τίπείει. Ναι, μα μιάς ηθι" καθάπα σιγδίες κήρυκες ή θείας μεγα
citi prarcones diuini opificij amplitu- / \ «/ !- -. - 7 \ - 1

dinis, (cnfuum duntaxat cluccrc τεfti- λουςγίας,%ν απdυζα διαγίγνοί")αξόνον,

- αι: . Η1(toriac vero vi- ήθ-κπιπτ"οι ί, Μ. / ί." -
monia non detiftunt. Ηiftoriac vero vi αλώηπιπζοκαλούμόμα μαςτυρα μόνιμ
ua & clara vox, & vcrè animatum ac ζ -η ' : -- - ! (' , - Λ w

vocale Ρracconium, ad omncm perti- ή οι ίς ορία,ζωσα τε και λαλςόσα Φωνή, και

netpofteritatem, guo vclut in vniucr- ΒέμψυχΦ και διαπζύσιΘ' κήξυξ αμιτιδια

- ab Ο ΙΥΥ- "- 2 > /

fitatistabula quadam, tum res ab om πζά (ον αιώνα,καθαπξόνπίακι παγκο

nia.uo gefta, tum natura rerum expli
/ / \ / ν ?

catio, guatcnus cac percepta ignoratae- σμί4' δεικνύεσαιζα πζογεγονόζα Όίς επι

ve int: tum quibus alias alij vel diffi- γιγνομώμίοις αει,όσαπόίεόναλλήλοις δδι'

cultatibus implicati, vel profpcrrimis -- Υ * 7 -.2 η » >

fucceflibus diuinitus οrnati,ac practer αλλήλων Φεξ αιώνΘ' απεπζαχεσαν όν

omnem expcθtationem adiutifucrint, τώβίω% όσαπό|ε πεφιλ%φήκασιπξι 7"

- -- 2. « \ Νι "pofteris inίpicienda proponuntur. ΑC τίθόντων φύσεως Φ(Φοι, και 77! Ο ΧΟΣΤΕί

(vt mca quidem fert opinio) coelorum Ο / νι » , " η

& terra gloria hoc (cripti gencre illu. ληήίαι%ύεις, κτίιαμήδ τίππόε δυχε

ftratur, & magis explendefcit. Νam, ξείας αλλό εαλλοισμυηντηκότες,τίνωνπο

fublata hiftoria, vnde (cirent mortales, τίύο θεού αν και r 2 - 1

coclum primo illo & immutabili motu τέτγυόκθεούκαλώνκάγαθώνέςκόρ.9να

agίtatum,folcm & lunam cateräfq.ftcl- πολελαμίκεσdυ,κ. πόσαίςποίε ταήςαπζο
las continentcrprofcrre conftanti &a- Α' ΑΑ" > <υΛ y 2 /

"- - Λ' - ίΥΤ(Φίς C 3 2.ΤΩ ) 9 -Ρta varietate, Dcίque gloriam noètes σδοκήΏις οκείθεν υεξγεσίαις ονετιχον σ'ο

. Λ' ν w ") / 1 > "ν Ν Λ"ν Λ 2

dié(queperpetuo cnarrare:terram verό κει δέμοί δΊμ)ερχνε και γης δόξου ΟΑ)

immutabilem iliam mutationem, gua δοξόιέρανδία τηςίσορίας καθίσαώζ, κίν
ab initio praedita fuit, conftantcr reti- 2/ Λ 1 . . Λ Λ.

D είπωλαμπζόιέρα,πολλώΊμ' λαμπζό
ncre, ac cundem ortum aτςue interitύ Ν

pofteris omnibus denunciarc: Quam- τζαπέγδ αν ήΦεσου δύθρωποι,τηςίσο
obrem i non maiori,pari ccrτε admira- > 2/ « - « (!) Μ . » 'α σ'. ''»...-Ι., Μ

- . Λ*. - - - - ίCχ.6 Gύλ, Λ ΔΟΖΙνι, ΔΥΟΤίUL)tione cuiuίuis cordati hominis digna ξίας 1 & U16,ίως όμβεεαν τιμ 7

- - - Υ - » \ » " Α'

εft.Νam qua parte huius opificium ve- Ίαυτίμιδgχήθεν αείκ, ακίνη%ν Χίy8

lutimancum crat, φuod e cocli machi- κίνησί ήλιον και σελήνιμ, επαύζαςασέρας

na affirmare ac perfuadcre nemo pof- "...... ". "-- , \ " . . . . . /

fit,olim ςquogenera hominum extitif- διμεκώς εξελίfiει,πζοςποικιλίαν ομοίως

ί 2ΕΕΕ diu &ύζακζντεκ,6ίξυθμοι, κι ομοίως τίμ' Όρό

-, uraflcnt,& quid in vita egiflent, quς-Ε ο δ' ". ίζΑ, ενfΝ υι, έ Α \ Ν. »

que beneficia tum a Deo, τιum a coelo, Εθ ε: δηγεί"Εφ ημέρα εκνυκτί δι

tum a terra aliis atoue aliis temporibus αλώνΘ- ή Ο γήΊμι ΟΖ πζε#ioνΊαυτην ομοίως

atque gtatibus accepificnt,hiftoria non Σξ; ήθεναείτεεπουδέητςοπίμ Τμ' αυτή- - μυί CΟ2)7 ήyid modό prgίtat: (cd etiam 1cétores έκ w > 7ς ', π -ν-, ν

fuos alio quodam modo vates reddit, "" αξί έπγιγνομώύοις ανθρώποις γενεσινκ,

Εμικτα και guς futura int, ex iis quς prgtcrie- φθο αι δι' αλώνΘ' πζοδείκνυσινώς'ει μή
Ά. runt coniicientes 1am, vt is qui in ί -- » Έ' » η 2 Φ Λ ί-1

oratnaιur. - ---- τι πλέον, αλλ'ouυ ουσι ήίioν οιό δ ζαύτίμ,
/ Γν « Λ. « ο ΟΣ -Λ / 2 Λ. -

θαυμάσειεπάξτις, ότωδικίοια πζόσεςινύγιαίνουσα ηγδα ελλιπεςέδόκει% δη

μιούζγημα,μή τινθίχυξίζεώζ δuυαμύρου δ πείθενώς και αλλα πιες χρεα

πζούπηςξλυ ομοίως λόθρώπων, και πόσαίτινες ύσηςξαν, και μέχρι πόρυ, και τί
5/ Λ 2 Α γν 2. "ν > >

πό. αεαπετζάχεσανόντώβίω, καλοίς πσιν αρμ%ις εκ θεοδτεκαλουρανού και

γής αγαθόις κ; διαφόρ%ις γρεας τε και αξόνοις ανέτυχον αλλανuώ γε πζος

Όύζις, και πζοφήίας έίερθντς όπον cξύ μεπόνζάς ποιά, οκ τή' φθασαύ
- / "ν - « Λ ν "

των 56χαζομύβοις ά μέλλονζα, ο γε μια βραχεί τινι όπω και ωρισμώρωτής

οίκου

Η

-
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.. ολίγωνΊμι όλμπςαγμαϊείλοήμύβε

πντ---

-----τττττικ------------" -

-

- - 5,

- "

- . Α

" Η 1s το R 1 Α R ο Μ. LΙ Β Ε R 1. 3 . Υ.

οικουμύης οικομύζα πια, πέραζα γίγνώ- Α exigua & definita terrac parte habitat, Ε
. . κ . . ν ' 2 μύμης ήκη τε κ orbis terrarum fines& extremirates, &Ά

σκειν γης, και α κε% οικουμ μηκη τε θ Ρeculiarcs gentιum & locorum natu- omnia /ί.

πλατη θαλαίτγ' και ό"ρι ποζάμοι και λί- ras, annoτίimque & temporum difcri- Άι--
μνα εισι, και ιδιοτζοπία, έθνών δ Όπων, δ -Ε άμε είτεΕι, grΑί,

\ - c Ν.Ν. . . . . . . . . . . . . θ? (' και aliáque bona infinita norit: quis largi
διαφορας οξων Τβ δή Χζίλ καις ίνωντυ 9"Τ turhominibus,nifi vna hiftoria explica

διαφόρ 9ίς γινομύρωνμέξεπΊής γης,καλό- τίotHis giturde cautis hoc genus eru

-- --σω τρά αθών μυοία,τις γαρί- ditos nec magnopere diligo, nec ma

σα ετέβ% λ"""β""Χ"2" gnifacio,qui όomicis & Τragicisfabu

έlαι Όρίς ανθρώποις, η μόνη γε η ίης ί50- Β lis & laudationum blandimentis lin

ξίας εξαπλωπς, δια ζι εύκ και ου ζού- Ε αευετεία εορρίusiψaut ""Τ Νatuνιν,

ν 5 ) . . . Άτυπam rerum pro virili (ua 1ndagarunt rum ό, οι

τις μαλλον ηγάπησα τίβ (ρφών ουδε authiftoria, difperfas, &aliorum dietaΆ

faάιάque ad animi fortitudiné ac pru- Ά.."
%ύτις εζήλωκα,οι κωμικοίς πσι όραμα- Ειδιά " -Υ - "ζ -, μί όραμα dentiam fpcétätia, fuo labore collecta, "". -

» . - νικάς τον ο κυκής να θωπείας και

σι και σκ μιας παγικά και ωπεία, 3- ad maximam pofteritatis vrilitaté edi

πιδεικτικάϊς Τμ' εαυτή'' και μάλωσαν dcrunt.Quorum admiratio &gmulatio

"ν αλλ' "β, Ε. "Ωκι. Τι κι nos ad imitationem impulit, huiüίque
0 (9ί 9/β) ΦJΟΠ/, " . --r. -- --------γλόφο 9 αλ ο " έρ ο ύω,Τα φ π, ο Εου: mihi caufa fuit. Ουum auté idΆ

καθόρν σΦίσιν θξιυ 5 C'κριβώσΦυτές, καλ - (it hiftoria veritas, quod animantib, ο- Ειεινή

ο(βι ζας ίσοξίας έκ τή' καθέκασα, και εμlus: hancnostäguam ducem in hoc

ν-- , -- - - 0 ......... V--- Οpere fequi cumprimis decet, duabus
αλλοτ' άλλοις εί μύρων 7β καλ7τεπζαγ- -

ειξη λΊ decaufis.tum,ne cares,quam veluti re

μθύωνές τε ανδρίου ψυχής βλεπόντων 3 gulam &amuffim pofteris proponere

Α "... - 2 ξ,,,,,λούντες εις,,ε tatuimus,diftοrta &pernicioίo morbo
κόποις ιδίοις ξμμειλ9γότες,ειςμε- """"": - -

σιμπη ν- εξ -- λοχ εκεμ afHιθta videatur:tum,ne anfam iis prα

γί5μυ ωφέλειαν (οις εξήςόκδεδωκάπ, 9 beamus, quiex paucis totum (criptum . -

μύ%ιδ όξύ οπίοςéκείνοις πόθ@"κ ζη. noftrum cauillari,ξcΡro nugatorio tra

άμεζά απ όλουθα πζαήειν Σά η άμccre cupiant, id quod noftra aetate Ηifρνιε

λΘκάμε 9 απόλου άφα μνπαξε- Ρclaris quibuίdà viris Vίuucnit, qui quά"

πεισε,κ έδιαίτιθ"εμοι και ειoύδε γέγο- in maxima rerum ignoratione vitam ετη
2 . . . ) . ? 2 \ Λ » «/ Ο. , ... Μ- exegifΙent, atαue ita ad hiftoriam fcri

.3 Ο θαλ 0ς 8 γ qu 2 - " .

"έχύμα", πειή αξίφ. μι " bendam temero accefliffent, multis cά

Όρίς ζώοις,έττήίσορία αλήθία,πζοποςου- mcndaciis ex infcitia contaminarunt,

ομύρ μ' έχύν ζαύτίμ όνζιόθα ξεών κή- &onnίytilitate fpoliarunteaufmque
...: {" , (6. δυό 2ενα .ει ζ0, γ, Probabilem tam prudentiffimo Impe

μας πζοπήυζος,δυοίν ένεκα ενόςμύρ," atori Andronico Palacologo,eius fin

μή, όπς ώςκολυόνα και σαθμίμ ζοίς εβμέ- gulatim &acriter coarguenda (idqiis . ,
- - Α Α : - η 2 ΤΥ \ Ε hominibus adhuc viuentibus ac prasé

Ε - Ρ -

νοιςπζgθέμεθα πζοτιθένα ξενσξεβλόν" "τlbφιοςi plurimίς πηendaciί ηfi

νοβuύζα ές άκαίρια δείξωμύρ ετέρθυ θ, marant) qua nobis concionis cuiufdá,

θία μη πζόφασινδώμύρ Όρίς διασύβίν έξ quam ille meaudiéte habuit,inferέda,

2 Λ. «- ΝΣ - Σ ------- - . - . . .

λοιδίοις, και εξελέγχήν ως ουδέν ύγίες κεκτημώύμι. όποιον δή τι και τώ έφ' η

μή) τινες ελλογιμων επεπόνθεσαν απ4ξία γδ πλαγματων πλείση στιυεζηκότες

Φ θυσίες, έπίζα ούτωςείς ο συγfβρίφεν έμβεβληκότες, έλαθον πολλοίςτισικα

ζαχζησάμεροι ψ6ύδεπ,κι ούτωςές (6 αχζάον1μ αυτί αξασύρανίες ίσοςία,ώς

δ πζόφασιν 4ύλογον δεδωκέα, τω πολλώ τίμ σμύεσιν βασιλά αιθροιίκω τώ
/ ν' . Ν Υ , - Ν 29" -- Ζ- - - / 2. - Α' « "

παλαιολόγω,στω ουδενίκόσμωδιασύρεινκ εξελέγχέιν ταυτίμ όκ ήίκαθέκασα

και αδαεπιτύωνίδαίθρών έπ παρόντωνιώνδήπoυεκέινοιζα πλείσακατέψάσαι

φλύαμιά ή"έβασιλέωςδημηγοριώνήνέπεμοδδιεξήλθε,ών":χζησωμαι

"-- " " ," 2,

-

": ", : : - . -

,
- .. "

" ". . . . . . "- . . .

- - . - Ε - :
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uod ad inftitutum noftrum accom-Α φανείηγδαλ ήμι ειςτίμ παρέσανε

modata efle viderctur. - π, Ά - αν -- ιγ

Ιmperatori, Αndronicί αontio. κ ξη κς η-- ν.

Εί". ΩΑΕpe (inquit) mecum ipίc miratus Δημηγοξία 3' βασιλέωςα#

Άή ΑDίum,qui fieret, cum plerifq morta- όροιικού. .

lium quictam & tranquillam prorfus a- Ολλ ιν έθαυμ
gere vitam liceret, ac plurimos habere Ι. λακις φησιν έ αυμασα χίζΖΤ ξ

quibus admirationi efient, nullos vero " μαυ%ν γράμμΘ", πως τυ αίθρώ- -,

καμίαΕ. V tΕ μοίμι, πων%ις πλείσοις Jξοναςασίασον (έειξήνης

ή Σ' Ρroιoιηdendos ΡroPenn , μηguas m- .. και ίβό \ ο ί. . . . . ! - ή και και

probas, futiles & contumeliolas vltro ... μέσον δια ύσκειν%νβίον, και πλείσοιςμύρ ξ

εκacuerent:ίdque nulla (αφe οξcationς Β χειν οιθαυμαρί),μηδέναςοι' οι Όρντρό

data, σμια ad huiufmodi maledicentiá ν(ού .-4/Υ". * 2 - Α. -- \

iure illos incenderet. Illos vero magis "" ύτων μισήίουσιν Φδπζόθυμοι πζος .
- . . - "ι • , "ν r) / » "Κ -

ΕΆΓημί & "αττιατChas falus maledict1s 1η- ήχι εκρήεςασκασι Σ. .. -"Ζ... : η 7 . -Ν

ceffere,ac impudenter profcindere au- ω εκον κασκέππωνεαν και, αίαμίευών ο

. dent.Scd hi admirationc omnium ma- υόξίζεσδυ, κι ζαύτα μηδ'έμιας πολλακις
" - ",

".

-

. - ',

xima me affeccrunt, qui 1am falfa ma
- f - - - - - "

1ediéta fua mandare literis non dubita

Μείείει runt.Νam conuicia quac lingua profe
σ4lamί,

runtur, tatimaura diflipat. Οua vero

fcribuntur,& libris imprimuntur, diu

tius & grauius eos quos lacfere injuria,

Ρremunt: autoritate a (criptura petita,

& longo tempore fc iattante. Ignoro

autem vtrum, nec (cio qua gratia hac

.. facere (tudeant,autcuius lucriίpein ta

Άia Ρraccipitia incurrant. Νam fiue vt

- Ε" fingularcm fham improbitaté explcάτ,

adco falfa malediξta congerunt, male

faciunt, acturpiter admodum, fuόque

(guodartint)capiti nocent. Νam im

probitatis fua nonimentum produnt

Ρofteris, quod cum bene dicendo &

celebranda veritate innotefccre au

ditorib.licuiffet,plauftris conuiciorum

in inήoccntes effundendis (emctipfos

" και ταquccrepublicό maluerunthaud e
cusac i is,cui liccret in terra continéte

"beate fecuréque viuere, in Αthlantici

maristempettates ac Huttus vitro (ecό

iiceret. Scelerum porro exέρla fcriptis

(uis proponcre poftcris, & interitus co

fum fponte renm fieri:id vero quς pτς

cipitia non meretur, cum duplicibus

τίτύ δικαίων,ίσως ύzσέκκαυμαέσαι πζος .

C ώιαύτας αναφλέβνόςμας κ%ύτωνμάλ

λον θαυμασα, σξύ όπύρι ψ&υδείς κ5

βασιλέων όμοδκπατριαρχώιβλασφη

μιας συρραίει και αλαιχμύτως πζοφέρειν

Όλμώσιώπλόίωνέθαυμασα μαλιφα,

εξύ όσοιγραφή οξατίθεθ;ζας έτωψευ

δείς βλασφημίας αυτώ οκιούσι. ζας γδ .

ΡΧπομόνηςfγλώfηςπζοιέσας λοιδορίας,

αδξαιλαβούσαμεςαθέζΘ αβίωτοιςδια

σκέδαζεσιναιόγραφαίξω βίβλος άντυ

πέρύμαι μονιμώτεξον και τυραννικώτερον

κ; ήθύβριζομύρων (ο κρατς έχήκασίΊην

ήγεμοιίαντής γραφήςλαμβακιούσης, και

διαμακρ%ύπομπουέσης και κρίνει εικοί

Εδα οι όπύτερ%,ούθ"έχωβαδίωςέπιγιγνώ

σκει έχαρανζαδάεπείγού) όραύ,και τί

νΘ"ένεκα κέρδoιςές ειoύτις κρημνοις εαυ.

Ίέςσωωθέσιν είτεγο ιδιύτηζα τίνα κακίας

-

- ΧmoπμπλαΐίεςεαυτWεπιζαςούτω ψόυδείς βλασφημίαςχωξ8σι,κακώςέε%ώσι
" . - - " ΟΝ

κλίδυαιχgώς ξτέαμήίωςείπάνικεφαλής,σήλην εγδής σφώνκακίαςτωςό {

νωπαρέχεση,όπεξόνεκέ λέγεινούφημα,καπζεσβύειν αλήθειλυ γνωρίζεώζεις

ακέεσιν Φθ"έκέπλμύεινάμαξας ύβρεωνοξύμηθεναδικήσανίας δημοσίωκινεί

λονφεαυσδυαΐαπλησίωςώσσες ανεί τις θgύνfπειςώτης είναι καιβίονεπικερδέςεξον

. κα ακίνδυνονζ"οιεξαθλdυτικόπελαγοςχίμώναςκακλύδωνας φέρωνεμ
Α.Α. ... Σ ... (7/ Α. : Α , , ΟΨ " , Ζ " . 2. ^ . » ... " "

βέβληκεν ί4% νζο δκαικακών Σξχέτυπα (όις εφεξής εις μίμησιντζοτίθεια, ζα

γραμμαζι, και εική καθισάν εαυσθύ αίiίοις της άκείνων απολείας,%ύ, όποίων--

" υ -",

κξη

πζοκειμύνης προφάσεως, η πζοβαλλομώύη
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κgημιώνεκεπάξιονδίδυμακήgίπλα πζο
- Σ Α' Μ « » / Γν

τείνονταγκλήμαζα, αγδ ως αήθηταίς

πολίlείας κ.νόθα ελαυνειν ως πoρρoτατω

και Χπόjgέπεθ έμελλον, δεδιώτες οίς ζά (οι

αύτα πζόχειρον λοιδοςέιν, ώ ή πό

λβωyΕξωθέιν, ωςπζιν τώ δικαςϊκών αθη

ναίοι πακων οξυόβιπαρέγραήioιώτης

- σφών πολίlείας οιόαξιοι ζαύτα ασμύθως

-ήδηδέξαμή διυπζαήειν αυ%ι, ώς και αλ

λοις ήδη πεπζαγμύρα (δ δεδογμύρα,κ,

τήθ' όρων όνζα ή στιυηθείας οντός, φι

λούσι γδ ως (άπολλα ήθ' ανθρώπωνΦ

Όίς Όίς οίβισδηποίouύ ατοπήμασιν αλι

σκόμβροι, ες Σgχαιόιέρας εικόνας διύα

γειντίμ μίμησιν,ίν εκείθεν ως εξοςμη-C

τηgίου καζήξέχωσιν,εί τινές ποτ' ας είεν

Φπζος ελέγχοις Χποδυόμύροι, είτ’ ομό

διαξrλοιδορθόπ και ψ&ύθοί),έπωσίπως

εκαέξωθεναμ δέαύεσινήείταυ διαμονής

ένεκα ταυή συγfèαφής, και έτωπόρρω

θέρυσι και σκοπού, άς κgηπίδας ήδαπών

επαόυ οι σφόδρα ψωοπθέμθμοι ασφα-D

λάς, αυτί μύρ γδ ίσως ειδότες ζας ή'

πολλών ακοας:ίαις ήδαλλωνύβξεπμάλ

λον χαρούσας ή οίς επαίνοις, και ως

πολλώγε ήδίον Φ πολλοί ζας ώνπνωνοιώ

διεξέλθοιενύβρεις ήΊαγαθα,κανζαςμύρ

ψ6ύδη μακρακαπηλ6ύωσιζα δεφώςα

ληθείας έχη πζοπος&υό

ισοείαν αυτό διατίθει"), ίνες μακρ%ις

δήθεν σού χρόνους χαίροντες διεξίoιεν αυ

τίμ Φ1ον αιώνακ7 διαδοχιμ αμείβον

τες αύθρωποι, και ούτεδίκης επόπlϊμ πζο

μυρον, έτω τίμ Ε

Α aut triplicibus criminibus fefe obftrin

gant:Quas enim resvtinfolitasciuita

tibus & improbatas, guam longiffime

exterminaturi & abominaturi crant,

eorum ήmetu quibus & infcθtari & vr

bibus eas exigere promptum cffct,qué

admodum olim Αthenis ex albo iudi

cum delebant per fraudem infcriptos

& republica indignos: has iam cupide

ample&tentur, vt &ab aliis ante faάtas

Β ac probatas,& a cόfuctudine nόabhor

rentes.Solent enim homines guorum

uis criminum rei,fuam imitationem ad

exempla veterύ referre, vt caufam ha

beant inuchcndi in cos qui illa argue

re inftituerint. Siue igitur hac de caufa

ita conuiciantur & mentiuntur, multύ

falluntur: (iue ob diuturnitatem fcri

ptorum (uorum,etiam fic procula (co

po abcrrant, infirmisrationum (uarum

iaάtis fundamentis. Sciuntilli quidem ούινείται,

forfitan,νulgiaures infcθtatione aliorύΆ"

quam collaύdatione magis delettari,"

aciniuriasquam rcξto faάa libέtius le

gi,quamuisillas prolixa mendacia ven

ditét,harc vero lux veritatis antecedat:

cός.fichiftorias (uas componunt, vt ij

qui multis feculis poft futuri funt, cas

longiffimo tépore cum voluptate legát.

Νec in hoc veliuftitiac pracfidé animis

intucntur,vel αqua &rcθia iudicia bo

norum virorum reuercntur.Ους resnό

adeo illis obeft quos vituperant, quam

ipfis obtre&tatoribus. guod & homines

cordati malis fuίpicionibus aduerfus

illos conceptis, gua mille probris (ca

tent, cos inter improbos perpetuό nu

merabunt: & Deusiuftitizprac(cs, lin

:

ίοrib. is per(eque- Ηϋforia
guas corum grauioribφαnisperfeque-, "Ά

ne veri,& imperitia rerfί, φua a quouis

audierint, priufqua expendant, sίntne

probabilia & veritati con(cntanea, an

vero abίurda,&ab caprorfusabhorrcát,

ομμάτων διανοίας λαμβαύουσιν,8τ

αιδώ τώνκαλώς και δικαίως κρίνει ειδότων αιθρών. Σε οι ου%βδεν οις λοιδο

ρουπ λυμαίνεται, η αυξις γε δη οξύ υβρίζονζάς, είπε ανθρωποι σωφρονομύ

1ες ατόποιςψωονοίας και εκείνωνΊαίς ψυχαίς εμΦύl3ύσαντες, μυgίοις βομθούαής ψυχαμς έμ μιυξ

σας ονείδεσινόνκακόίς αυτώνές αείμεμήσού) θεός δl ofήςδίκηςπζοσάτης,δα

ψιλεσέραν αυ%ίς ζαμιώσειΊής γλώfηςΊμυκόλασιν εμμυ αλλ' έθ' ότε και δι'

αμαθίλυ και βελτίονΦ απειρία πραγμάτων όπς ό%υομυ ήκηκάεισαν, πζιν

βασανίσαι, ει ζα μύο των εικότων , άδι ήκισα , και ά' μύρ έoικεν αλη

θείας οίκοις άνδαίάθαι , ζαθ'. ύσεβόειον αληθείας τείνουσι γλώωσαν,

2 3

• " - - - χ γκ/77

tur, Αταue etia interdum exignoratio-χινί"
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ficillas chartis illinunt, ac memoria: Α ούτω ταύτ' εφαπλούζι ταλς εαυτή'συγ

mandant, cάfque caufas afferunt quα

nullα funt, & ca dicunt qua nequefa

ξta funt, mcque omnino fieri poβunt:

quales efle Platonis ideas accepimus,

δztragelaphos ex Indicis monίtris in

Αίia narrariab iis qui figmenta figmé

tis cumulant, vt maiorem in animisau

Ε,ditorum admirationem excitent Qua,

Άι"propter huiufmodi portentafcriptorή

noftrac atatis, guoad potuero, coar

guam:quinecacribusingeniis prαditi,

ήecin republica verfatifunt,vnde iudi

cium gerendarum rerum peterent, νίu

δz experientia partum : qua multas et

iam (cgnes naturas velut o (omnotan

dem excitari videmus, & vrbaniores

reddi,vt intereos numerentur qui Ρru

dentia pollent,8zaliorum confuctudi

Ιde4 , tra

καιelaphi,

ne linguas excolucrunt, id quod fit ci- και

uilibus quzftionibus pro tempore pro

pofitis: fed illa immatura ατate perpe

ram defcripferunt, & in ocio atgue ex

ercitatione literaria multis annis con

(umptis,velutifurdisauribus res quoli

bettemporegeftasprςterucθti,omnem

actatem exegerunt.

Quodfirem non tamineptë traξtaf

(ent, minus efiet illis fuccen(endum.

V(queadeo tenebris &angulis digniil

lihomines,nulloingenio, nulla dexte

.. ritate, ad cloquentiac exercitationem

"Ά (efe contulerunt.Οmnis enim fcientiς
«ίοάrin4 - -

βηία- &artis perfcθio, tanquam fundamen

"κι", το &bafi,ingenio innititur. Οuod fa
,1ng

num (ifuerit, magnum adfert ad rem

rito conficiendam adiumentum: vcluti

ferrύ δzας,quod fabro facilé ccdit Sin
ί, illudinfirmum fuerit, (cientiac doξtri

nzque fundamentum laba(cit ac cor

ruit.Ιd quod bonisiftis virisaccidit,gui

feré (egnibus & incrtibus ingeniis prς

diti,fi quidex inftitutione doθtrinς cό

(ecuti funt, caducum tamen illud &

maximis vitiis inquinatύ protulcrunt.

- 9 - ("η 9 3

μωςές"ηνήδλόfώνεβαδισαν ασκησιν.

γξαφαίς και τώ χξόνω , απώμύροι 7%

ζα λόαίτια , κ' φάσκοντες αμήτ' έγέ

νον%, μήτε γυέθ, ή διματόμυ οίας

έπλατωνΦζαςιδέαςακέρμύρνο όριοίύ

τζαγελάφοις εκ ή τηςίνδίας τεξατων ες

@ς τ' ασίας διαβιβάζεσιν ακοας,εκ μή

Β όWωναύθιςμή όζακαθισώWες ίναμάλ

λον οκπλήfiωσι σξύ ακούονίας, διαζιό

τα τίνμυ ελέγξων έρχομαι ζα ζιαότα,

καθόβν οιόντε, ήδέφήμλύ συγίξαφέων.

ανθρωποι έτε όραςήρμοί πιες τίμ φύ

σιν, ούτε πολιτικοίς τιπ πζάγμασι συμ

μίξουτες, ίνα τινα κπζακτικόν οφθαλ

9μόν οκείθεν εαυ%ις αξάχοιεν,κ. κρίσιν

εμπειρία πεποεισμόμμ,ύφ' ης οξώμώμ

πολλοις ώ ήδπαίυ νωθροτατίμ ειληχό

τωνΊμ φύσι αφυπνιζομύβοις,ως ειπείν,ώ

ανεγειρθμυροις όψέποίεκέςαςειότηζαμε

τεν μεγμύβοις,κάκείνοιςήδη εγκρινομώμίοις

οίξβολή εκρίσις αλή#αμπζαγμάτων και

D γλώσσου εξήσκησαν οκ της ή αλλων

στιυδιατήσεως, (οις προτίθεμύβοις πολιτι

κοι;ζήήμασιν εν καιρώ γινομύύμ,αλλα

λόγοις,κ (ούτις πλημμελώς εξέπνέgδε

δωκότες, και μόνητη ώύτων χολή και τριβή

cξύ μακρ%ις αίξαλλαξανίες ηλίοις, ούτω

κωφοιήθαει γιγνομώύων,ωνάπαιζαδιε

Ε μέτgησουβίον,

Ει 5 μηδε τύτιςεπωσί πως εδίδouυ,

εθέν μέγα (ο εκείνων ύzσηςχεν αύζαλ

λαγμα.έτω σκότει κ γωνίαμάλα πζος

ήκοντεςΦανθρωποι,Gύκ6ύφυώςεol &ύεύθ

πάσαγδέπισήμη καιΊέχνη καθαπεθεμελίω

κβάσειΊήφύσει,7ίμλέαύiής σαύιέλειου εποικοδομεί, αν γομύ ήΦύσις ήγιαίνου

σαή, μέγαπζος καλόgθωσιν γίνέα ης επισήμης εφόδιον καθαπξκ σίδηρΟ κ.

χαλκός, ραδίως ύσεΐκων τωχαλκοτύπω.δο οι ο Ίης φύσεως αθειώς έχηθεμέ

λίΘ, κάκισθεπίκουρο τις ήξεπτήμης οικοδομήμασι γινέα,κινείπωπλημ

μελής και επίβουλΘ' σύμμαχθ'. ως νuύ γεκ, Φ χζήσοι ούτοι νωθρόν ως ζα

πολλα και νορμώ ο συμφυές κτησαμύρ

Τύς έχνης εποξίσουτ λόγον, σεσαλώμύρονέφηναν όμέ καινοβuύζαζ καίρια,
- -

--- - Υ \

οι Φρόνημα, είκότως αρα και δνόκ

έγω
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Υ.

Α Εgo veroquofdam veterum fapientum Ηitorico
εγώδεκαή'παλαιθφωνέπν οις επυ

θόμμυφαμώύοις,ώς οξύ αγαθοις ήδζω

γράφων μιμείώς χρεών, οπόσοιές% συγ

γράφίν ορμώπκαλή κακείνοι είππε τις

Σρχετύποις όκ φύσεως παρυπέςη πλημ

μέλημα είτες% ήήoνέδέοήΦ, είτ'αυ

ες όπλέοναξαπίρονέπνα ήδέσώμαώς

μερών,έχαπλυακgίβώςόναρμόσαι ασg

δάζοσιτη γραφή τ' εικόν(Θ".αλλα πή μύρ

όντιθέαση, όρνάνδείξαώζΊμ όμοιότηζ,

πή οι ου, ίνα μήτε% δύσμοςΦον και αι

χοθνή γραφή της εικόνθ έχm διμεκώς,

μήτε φύσεως όνειδΘ αει%ις οφθαλμοίς

23ύνουπζοφανήία, καιγίνηζαι%ίς φι

λοσκώμμoσιπς όφασις γέλώΘ' αμα θ c

χλ4ύης, οι δε σεμνοί έζοι, είτ'σοκ ειδό

τες, είτε μιβμύτεςlu' αλήθίαν, και μόνον

ουδέμικρά τυ αληθουόλων αμαρτημα

τωνύφελόμύροι, πυθμέσιν αφήκουσιγής,

αλά και πολλα ήδμήτε πραχθέήωνή

λαληθέήωνεφήρμοσανΊήεαυήJσυγίρα

φρούτωπικρ%ίδαφίδείςαίεφαύησλυτ D

αληθείαςεχθροί ή ποδσόχ διδα(οπίαςέ

λαυνοιεν ώιαυζα φιλοτιμέμλυοι/έαφίν,

ώημήτ'αυτό#αι αυριέγεγόνισλυ,μήτ'

αυτήκοοι τύπραξαύτωνηκαι θεασαμέ

- νων γυέθ, ετσέδασαν, αλλ' όσα μεθυό

σηγλώοτη διεξίασιν Φζαχαμαιτυπεία,

πληgouώτες, κι όσα πζα, γράες λήξέσι θ Ε

τερ%laύονάι,αλλ'ότιμώύσέκαντιτρ%ίευο

μώύμεμοι ουδέταμα συγκυκωσανπρ%
φ η. w c ή' Γν - διό -

γμαζα1ίμ' εαυτγώ γλώωσανΦ δόθρω

ποιέτησαν,gδεκ; "έμής όλ9χερώς Jξώ

dixifΙe audio,iis quiadfcribendum ad

iccerint animum,bonospiξtores cίfe i

mitandos:quifiarchetypum aliquo na

turac vitiolaborct, fiue exceffu fiue de

fcέtu partium corporis, non id τotum

in piétura imaginis exprimunt,(cd ali

cubi quidemad fimilitudinem often

dendam infcrunt:alicubivero prater

cunt, ne vel perpetua fit imaginis de

Β formitas, vel natura probrum quod

dam oculis (emperobuerfetur,ac dica

cibus hominibusioci deriίüίque mate

riam prabeat. Αtprαclariifti,veligna

ri,vclinimici veritatis, tantumabeft vt

aliquid verorum crratorum filétio di(

fimularint, ντ etiam multa quac nec di

άa nec faéta fucre , literis mandarint.

Αdeo acerbi& petulantesveritatis ho

ftes extiterunt.Ιn quas vero falcbras nό

inciderent,qui cafcribenda fuίcipiunt,

qua necipfividcrunt,nec exiis quires

gefferunt aut viderunt, audireftudue

runt:(ed ea portenta, quac in proftibu

lis cbrialingua,auta delirisaniculis re

feruntur, Carterum, cos linguas (uas

non contra nos exacuiffe, nec res no-ιι

pιά r imί

tandw,

δcruφα"

40 , 274 εχ!

ftraspermiίcuiffe,aut contra veritatemzήίiίκαιρη

no(tramarmaffe,liber corum oftendet,"ναι"

qui multis in locisfparfim laudes quo-'

que noftras complcθitur.Οuac res cla

ro & illuftri teftimonio me ab omni

(uίpicione vindicabit:ne qui(quam pu

tet,νindiξtac caufa hacc a me (cribi, & fi

quid veri in iis infit, aboleri : cum ca

caufa abundé (ublata fit, gua talem o

pinioncm confirmare queat. Sed a

mor & veritatis, & corum qui contu

melia aficiuntur , huc me prouexit,

Νam illam veluti relegatam effe in

dignor : & his iniuriam Rieri , ferre

non poffum. Αc omnia recenfere &

refutare, munus corum fuerit , guia

bundantes ocio, in literis confenef

curit:praefertim,cum caquς illi (cripfe

runt, falfa effe omnia non dixerimus

λαχηπέιφέρεσα. δδήλαμπράνεμοι και πέφανήΊμιαβαίπισυ Ψσίχνέζα,μή

αιώσοά ύσινήμπούτων ουδέναπρός αμuυλυ λέεινεμεθύξοξύikνείπικαρπός

αληθείας, τ' αιτίας εξαίξεμούςαξιφλυώς,αφήςακλινώς βαθιέταίτιςπρος@'

ζιαύζα,αλλ'4ύνοίας ένεκατ. τεαληθείας και ήδύβριζουλίων ήμύρ ότιυξέeaκί,

ζοιόζηλομύζα ήδδε,όπαδικόϊνώ,φέζειν σόκαιεχόμβρω.Όμύρouυπαύζαεθελίν

διεξέα καλαατςέπειν καθ' έκασα, χολάζοντΘ'έξγον διδείη, και λόγοιςκαθά

παξέλεκυφύτς.αλλωξίεέδέπαθόσαβίβαφασισδύαίθραςψ4", έφαμυμ

-

Α,
".

"-
\

" Λ. "» Ι / ν Α' > Ι -

πλισαν αληθείας,ήβίλΘ έκείνων δηλώσει, ασοράδας θήμέιέξοις έπαινες πολ
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(id enim crimen ne iis quidem facilè Α (ώύεγώ ουδε%ιςΐαςνείλoυπηγας ιδεινήε

κ.lu.,Α»impingί gueat,quife Νili fontes fpe

"Ε, άaffe gloriantur:autiis,qui Αatipodes

" &Αnία-cos, quicunque illi (unt, (cri

ptis (uis in(erunt)fed cum multavariά

que (intillorum mendacia, pauca, cά

que quorum adhuctcίtes (uperfunt, ε

multis (eleθta,iudice veritate , nos cui

denter confutabimus. -

Rβίαι: Ιmperatorigitur, cum ad hunc (u

Άconcionislocum Ρerucnifict, in refu
fort. tando multus fuit : iis teftibus produ

θtis, qui a (criptore corrupta & depra

uata,(uis corporibus gefferant. Νos ve

το cam orationem differemus cό νf

que,dum & nobis eacdem res explican

da crunt. 1nίtitutam autcm hiftoriam,

Initium a capta (proh dolor) a Latinis Ιmpera

Ά.: trice vrbc, auίpίcabimur : & ea quac

έε. quamuis ante nottram αtatem accide

rint,ά natu maximis tamen noftra aeta

te viris accepimus , brcuiter expone

mus: cum quod pleraque ab aliis quo

que traëtata (unt:tum,nccubinos quo

que mcndacijarguamur, gui ea fubti

lius & accuratius perfequi concmur,

gua ipfi coram non vidimus.

Ι Ν Ι Τ Ι ν Μ Η / Δ' ΤΟ R/ΑΕ,

ca complcίiens,qua captam Con/tanti

nopolim/ant αonβcula.

Εyίαntini

έmφerή

rkin4.

Οnftantinopoli a Latinis capta,

Romanorümque principatu, in

(tarnauigij magni, a ventis & decuma

nis Huêtιbus comprehenfi, in plurimas

partes & ftufta difcerpto, aliusalibi,

φuocunque fors tulit, regnauit : donec

vix tandem Τheodorus La(caris adΝi

cacam metropolim trigefimo αtatis (uς

anno Imperator cft defignatus.

ράkύομύβοις πζοσείψαζαν τις βαδίως,

ουδ' ό(οι οξύ αντίποδας και είκοις, οίτινές

ποτ'ας ειενεκείνοι,τωλόγωπαρίσκυκλέ

σιι) αλλαπολλών όντων και διαφόρων οπό

σα κατεψ6ύσου%Φαύσες, μέlειαήα,

κώνπολλοίμαρτυξες έπτώβίωπερίεCν

Β εκλεξαμύροι,ζαδτα τ'αληθείας κρινέσης

Φανεξώς ήμέίςεξελέγξομύρ.

Αλλ' όμύρ βασίλεις Ίαλτιεαυgδη

μηβρίας όνζαύθαπε πιυελάσας καία

σασιν,πολις έπίζαέρρύηπρθς οξύελέίχες,

σύμφωνα Φασκων εκείνοις παρουσιν, οι (όις

εαυτ"διεπράξου%σώμασιν,α"fiα ο συγ

c γραφεις διεφθορ%α εξήκό,κήκισα τηα

ληθεία ομόλογα.ήμνδεόμύρπξι%ύτων

λόγΘ,αναμείναςόντωπαρόντι,έσαιδή

λΘόν%ις εξής, ότεκ ήμινίαςαυτας διε

ξιέναιγίοϊζούωοθέσής, ο δήμελετηθείσης

ισοβίας Σξχίμ λαμβλυέτω,ΖαμύρζάΊην

αλωσινή βασιλόυέσης τύπόλεων,ίμ ύ

D ποτύ λατίνων φεδ επεπώθ4 δαπζπς ο

τόημέέρων μύρεπέπζακίρχςόνων,παρεί

λη#αιδί ήμινεκτώ, οιπζοβεβηκότεςμα

λισα ήσουέφήμλύ επιτςοχαδηνρητέονή

μινέεμύρ,ότιζα πλείωκα άλλοις είgή).

Όότ"δε,κία μη καλαυτίγεαλώμύρέσιν

ούτ ισοβίας ψάυδόμύροι, αφηγήσφ διε

Εξιέναιπίgώμύρoιλεήίητεκαέξειξίασμέ

νη,ώνμήαυτό#iα αυτιγεγρήμεθα.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΔΙΑ Λ Α Μ Β ΑΝΟΥΣΑ

ζα μ?τίμ αλωσιν της κωνσδυτινgπόλεως. -

ΤΗ: γαρ' ζικωνσαντινεπόλεως υποτ?λατίνωναλούσης, πωέβη τίμ ήδρω

" μαίωνήγεμονίου,καθάπζόλκάδα μεγαλίμι, ανέμοις αγρίοις καίκύμα(ι

θαλαττίoις σαυειλημμύύμ, κ; τεμάχια και μέρη πλέίσαδιαφεθήναι,και αλλον

αλλοθικ?μόρμα,ώ ως έκασοιτύχοιεν,ζαύτίμ διαλαχόνζας κληρώσαθαι, έως

όψεκα μόλις πει τίμινικαέων μητςόπολιναίαγορουθήνα, συμπέήίωκεβαζιλία

θεύδωρ.9 τον λασκαριν, τςιακονώύτη ήδη τυγχοιόονζά. -

ΒΑΣΙ



ί
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ί ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α

(όδ λασκαρα. . . "

" -
: : :

: Τίνω%γδΦ μύρήhηθέντες,Φόι

ί + ύσπεπτωκύτι κρησάμύροι χήμαπ,

%ύτωπζοσερρύησανμάλαέθελοία πλην

έτκολχίδΘ'κρατήθοίος γής αλεξίου

τεξκομμού, και δεκ; τίμλ4ύξώπηνθετ- Β

ζαλίας τε ήξξε, και μ'παλαια ωνόμα

σανήπίρσι δεξαίγέλωνόδιξίμ κoμνη

νόςμιχαήλ, ούφιγδ όσονπλάτονίμ"της

βασιλευούσης Χτοκισμύθοι και αυξάγε,

ως ειπείν,τρωμαϊκής ηγεμονίας απέρα

Κάλαχύεςέκδιαμέτςου,κάμαζίς ή"

τύπων χωρώμασι σφόδρα τεθαρρηκύτες, ο

τυgίκι!ίκωτεβ θν επεπήδησήυτη δgχή, και

ίχυ ήυ, αλς καιτήμερgν πασίτεκ. λπο

", γόνοις αυτγ),καθαπξ'τιιαπατςώονκλή

εθ,αυτίμ' αξαπέμψαντες ήgΘ'μjυομό

- όνεισήκίκαιοθι,ότελατίνοίΈμ' βασιλ6ύg

σανεξπύξθησαν τςιχηδί αυτίμ διελό

μυροι, διένειμdυρκαζα σφάς, άτεκόμής D

φλαίλας αλθείνδ,καλόκύμηςπλέής

- δολόϊκθ"μόνοςδμοντησΦέρ%ζαςμαρ

κέπ5' ρήξ xποδεδεικ)θεοσαλονίκης και, τίβ

". επέκaια βασιλειξε"υξ αυτήίαιηγύζου

ώβυζαντίθ9'όβαλδεινθ, δς αυθύς ε

κ? τύετσεβίωνεξώξμησεπόλεων, όσα

αξίύεάκμισσοράδεςεισί.και αίζαμύρήνε

ζαχίτην απαιας αυτός παρετήσαίο, ο δε

μοιτητφεεάτη: μαρκέπ5' μέχζι θεοτα

λοιίκης1μ έφοδον ποιησάμύμον,κι αύτης

γυόμύροι εγκρατής ράσα καθαπξ Φλοξ,

όκάθε επενέμεώπασας τας πζύσω κώ

f

deditione ccpit: Μontisferratiautem

qucrctur, Itaque vere appetente, La

"--

-------- Γ-τ-ττ-τ---------
----

-,

Μ. L Ι Β Ε R Ι. 9

Ι Μ ΡΕ R1 κ Μ Τ Η εο,

Vm enim alύ νίδti, alij (upplices, καμί,

- 4μίLa/ca

dor La/aris. --

Ι νltro feadillum contulerunt,prα.
-

rim defρε

τer cum qui Colchidem tenuit Αle- λίβΥΕΦΑΑ",

κίum Commenum , & qui in Εuropa

Τheftalia potitus eft, & quam vcterem

ΗΡirum nominarunt 1s eratex Ange

1orum familia Comnenus Μichael. Ηi

cnim ab vrbe Ιmperatrice longiflimé,

ν

remoti, & fines Romano Imperio ex

diametro (νε ita dicam) oppolitos for

tiτί , locorümque munitionibus freti,

tyrannico more fibi Ιmperium vendi

Carnnt: ίdque in hunc νίque diem , li--ι.

berisac nepotibns (uis veluti patrimo

nium tradere potuerunt, Quum enim

Latini verno tempore vrbcm expu

gnafient, Imperium tripartito inter fe

diuiferunt : Flandria Comes Βaldai

nus& Plca Comes Doloicus. folus ve

Γο Μοntisferrati Μarchio Τheffaloni

ΙΑtinί υε

4iui/erint

Ιmperium,

ca & adiacentium locorum rex eft de

claratus. Ιmperatorautem ex cis By-,

Ζantή Βalduinus creatus,ftatim contra Βαιμκε,

Οccidentales vrbes, gua fparfim in nκ,

Τhracia funt,mouit, cάfque celerrimε
Μarchίο

Μontifer

r4fί.Μarchio Τheflalonicam νfque pro

greffus, cάque potitus, facilime inftar

incendij inde omnes vlteriorcs pagos

& vrbes cft pcruagatus, donec ipfam :

Peloponefum ingrederctur. Αc illo.......

quidemanno res Latinorum ίccundo -,
curfu procefferunt, adcό vt nulla Ro

ν

manis Ιmperij recuperandi fpcs relin

υ

-

" .

-
- - - * * « ζari

tinorum copia in Οrientem trai1ccrc, Εαμπ Ά

vna cum ipίο Balduino parabant. Αc "2"

fortitantraiccilfent,&Romanorum re-"

liquias internccione dclcuifient, nifi

dercpento veluti magni tonitrus fra

gor, Bulgarici motus terror impcturή
-

illorum retardaffet.

--
-

- -- --
-

-- ν. - « ". " -

όνιαύονέκέινονέυδρομα

-

μας και πλές έως καυτεπέβ,τήσggπέλοπΦ1ονμύρδή

ζαλατίωνεχώξίωrigoπύλενβμήνεςταπονέτς, δαύτεπιβύνατέω, και υποχεί

ιαπαζαποιήσαξζα εκάσεώςμηδενέπρωμαίοι,Σgχήςυπέκκαυμα λείπεθ: κ.

μέυθηήροςεπισαίrsλαίινικασζάιεύμαζαδιαπ5αιδώ,πςυςέω δια μελέτης είχονα

μααμιώξαλδείνωΛαχαθα καθιεπξαιώθησαν, και αέχαΐαταπωλείας%ί;

επιλόποιερωμαίοιςεπήνεγκαν,ειμηκαθαπξήχθμείάληzβgr"εξαίφνηςήξελ

Ιάρικηφήμηκαζάρραγείσα ώύτιςεξέπληξέτεκαϊνώύτωνόςμήναύεχαίπσεν.

- ". -
-
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. tem, rebusgrauioribus diftraέtis.Vnde

ν' ,

ν ε Α5 ΑΝ ε ι ο Α Ν Ν Ε, Α ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΣΑΝ ΙΩΑΝ

principe Βulgarorum. νε ή'βελγάρων αρχονώς.
-

-

..". -
-

..
".. -

ΝΕ primi Αfanisfrater & fuccef-.Ο Γαρ' (οι ρύπζώτυ ασδίοαδελφός
(or loannes, delcδtu ex omnibus \ 2 / Λ *Ν :

Βulgaris habito, δz oon paruisScytha- κjδιαδοχθ' ιωαύνης, πούζας οξύ ύ

rum copiis, gui Borcales ftti Ρartes πογέιρα βgλγαροις σραζολογήσας,ε
accolunt, conduétis, occationcm fibί χ e"κ β γαρ.9ις 58% γ 2

ι / \ ν ν \ » 3 - '

* oblatam ratus eft Τhracios pagos & παγίμιρ δεξμισοφορικής κλι
vrbes opprimendi, re Romana vche- Β γονόκ τίύαξα ζα βόρεια μέξη (ρδίσρ%υ

menter turbata & aflida: Latinis aύ-, σκυθών,καιρθνέχύν έκβανενεπιθέώςζάιςθρα

neceflitate coatti, fuas omnes copias κικαλς κώμας κπόλεσίν,ονζαληκθορύ

Ιatini proreuocare decreuerunt Βalduinus &qui βω μακgώ τίδρωμαϊκών τηνικαύζα πζαβ.

Άcum co partiti crant Imperium, ac νf

εν%"ra, que ad Οreftiadis planiciem celeriter

τ

" -

.

* runt : qui ob pondus armorum, conti

ματων όντων, και ήθλατίνωνόν αλλοις
- ν. - - Υ α Υ '

progredi Quo fatto, exercitus illuftti ασουδαιοτέρ.9ίς πξιασωμύρων. όθεναιαβ.

pugna conflixerunt, longo tempore

fortiter vtrinque dimicantes : donec 1...Μ --2 2. Ζ. ...." Λ «/

τandem Barbar ccherunt, haud (cio c πικίμ αναλαβείν έγνω(αν δύναμινα

an quod Latinorum graucm armatu- πασανβαλδεινός εκ6)πιυγε αιπωΊην
ram fuftinere non poffent , an vero , ίδιυδι Ι ιό Υ 3

quod de induftria illos in infidias per- ηγεμονίου διαλαχόντες, και μέχρι και 55

tiahcrcvellent : id guodprobabilius ζάτορεςιαδΘ- ίπανήλαζακαίεασεδασ

eft. Νam cum cos Latini longiffimε "... - 2 -!.-Λ 2 / ν χ

- 5' - ... ίΥ), -

perfecuti efient , Scytha ex infidiis μυτινα τίμ''όκge"χτείου ποιή(αώαι

conίurgunt: & Βulgari vclut ex com- ού γρομώύου πρθςμαχίμι εκαέξωθεν εκεί

pofito conucrfi, hoftes practer omnem πξιφανήζα σρατούμαζα πμερραγη,και

expcάationem circumuentos fagittis \ Α ** , / » . Ι .

&iaculis trenuo confixerunt &terra D πολί6 αμφοτέρωθεν έγινέζο ΦόνΘ", όύξώ

Ε cadaucribus repleta in- σως αγωνιζομύρων απαίτωνμέχρι καλές

gentem Latinorum tragem cdide- πολιμύτινα χρόνον όψε οι έγκλίιαι%ίς

Α y 8' Ν, « . ,

Βalluίνα, ηentes Scytharum incurfiοnes & cir- βελγαρ%ις στμιέπε#ιώκό, σόκοίθ' οπότε

4 Co

"Ά ειιιτυs, & expeditiflimas excurfiones ξον,είτετηνήλατίνωνούμαλα γυναίως
Ζ

Άτolcrare non poterant, Νonnullos et

νίttις.

> - r.' "Ν r. «/ Χ/ 2" »

ακίi inte-iam viuρs ceperunt :interquos & Βal- όνεκέν δυνηθέισιβλβέίου () πλίσι,είτεξε

- Βμιζανί duinus fuit. nam Doloicus Plca Co- πίτηδες παρεξαίέινσφάς βεληθείσι επίζα

Τίππάση mcs in acic ccciderat. Venetiarum ve

«ό, Ματο

aonia

Απηr.

Τ/Α

y/ Υ -ΤΝ Α - "; "- -'

ro dux Henricus Dandulus, cum per- Ε "ελαφρέξλόχε ω καιμαλατίθεώαι

Ρaucisfuga elapfus, non multo poft ex αξιον, ήδη γδ ώςπορρώΙατωπούτ" διώξεως

acceptisin Ρυgna vulneribυ Φεεεfit oινoιβύης,αήτανζάι όγωνΦσκόθα,Βulgarorum vero Scytharümque mul- 24 μό 2 νζά τγυλόχ Φ 75

titudo, Latinorum opulentia guttata, επουασgέφ2σιο'ώασες ΧποσιωθήμαλΘ'

. . . . . . . . . Φοίβέλγαροι και οξύ πολεμίοις αξά

πάσαν ώμοδκυκλωσάμθμοιπςο(δοκίλο,ετύξουον,ήκόντιζον, έσφαήoν αφειδώς,

αίματωνκανεκgώνεπλήξομυτίμ γίμ. καιπολιξίμ ήλατίνων ο φόνθ,6ηκε

χόντωνδια"όβαξΘ ή οπλίσεωςαιτέχνπροςτας πμ,εχείς αυτεμβολαςκελίξις

κακεφοτάτας:ώξελασίς ή σκυθών ήσαν δ'οις καιζώνζαςέλαμβανον,μεθ'ών

εαλωζώνκαι ο βαλθείΘ. δδε πλέης κόμης δολόϊκΘ"έπε#ιώκή αξατίμημα

χίμι. δ.σε ήβειετίας δουξέοίκΘ δαίδελΘ", μετ' ολίγων ποιόυ φυγαςώχε%.

με μικςον δέτετελάτηκεψαυτός ύσοήθόκ%δπολεμίgτςαυματων. Όμύρ%ι

.. *---

βελγαρικών εξ σκυθικόν πλόων 3' κέρδοις ήδηόπλούτυ λατινικούγάυσαμόροι,

1 ίππων

«κη πινειλημμύβοι%ιαυτη μυούσανλα
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2 ίπτωντεκα αξματων λαμπζών,ήλαυ

νονείς απςόσωπζοθύμως, μηδέια έχον

τες ήδη1ον λυπαξαζαξόμύρον ως1ας μύο

τγώ θρακικών πόλεων έκοντι πζοχωρείν

ιωθόνη,1ας δ πλείοιςβία αλίσκεώζ, αυτας

τεθύδραποδιζομύρας κακς θεμελίωνία

αυτύλντοβεβλημύραςτείχη καιέτωπαύ

ζαραδίως διωαύνηςκαιέθεαμύρ ακριθεσ

σαλονίκης (δ μακεδονίας, οπόζα όνκώ

μαςκπόλεσκ Φρθυρίοις,μικρ9δ.σκυθών

έζημίλυ% δηλεγόμλυον.λποδείξας.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΑ ΣΙΛΕΩΣ

αλεξίου,(οδέκπεσόνός τηςβα

σιλείας,

Μέν%ιβασιλεις αλέξι® ,επίδη φό

βω ή λατίων έφθητ βυζαντίδΘ,

λαθρα φυγών, και πζι τίμ θεακίμ πλα

νώμύρ® ,έαλω και αυτός τώμoντησΦαρέν

(ας μαρκεσίω,κ δνεπεφέgέζο πλούτναφή

εηζα,γυμνός και λοιπούποξώεθ αφεθείς.

πξίτε αχαΐουκ πελοπόιήθησυχνό 7ΤΟ.

ξήλλαξεκςόνον πλήυώμύρον όψε δακέ

σαςβασιλ4ύεινήδη ήδέπιτίμ έωρωμαι

κών πραγμάτωνΊδνεπιθυία είγαμβρθ,

θεόδωρ.9ίΊον λασκαριν,ούμόνον βιθυνίας

ώ όσα ώβάλιοι ήθεπαρχιών επιβραχύ

μήκΘ'όκγείνονζάι, αλλ'ήδηκαιες πολλήν

Ίε αίιέναμεσόγξον,καλέπιμαλα(οι πλέι

σονμήκΘ έκτέζαύμμυκεκτηώς, δgχο

μύρ μιλτο καείαςls καιμαιαίθρου και πο

ζαμούκή νότν, κ διήκουσαν προς βοξέαν

ακξι γαλατικού πόνου και καππαδο

κίας αυτής ούχέξας &υχαριτηρίοις εξέ

τειιεπρόξ1οναύεςγέτίμ'θεονκ φιλάοθρω

Α ac curribus fplendidis potita, (trenuά

ad vlteriora pcrgebant, refiftcnte ne

minc. Ουgrc I hraciarum vrbium aliz

νltro ad loannem fe conferebant, ple

racque vero vi exΡugnata & direptα

funt, mocnibus folo acquatis. Sic 1oan

nes omnia facile I hefalonicam, & in

Μacedoniam νίquς Ρcruagatus , Ρα-Σικ, με

gos, oppida , caftella , propemodum o".

Scytharum (quodaiunt) [olitudincm

Β effecit. "

DΕ ΙΜ Ρ8 ΚΑΤΟ RΕ ΑLΕ

χιο, ηui Imperio exciderat.

ΥΑΕtcrum Αlexius Imperator cum 4μ.μ,

-/Latinorum mctu clam Βyzantio έκαρικ

profugifict , dum in Τhracia vagatur,Ε"

&ip(ca Μontisferrati marchione ca-"

pitur : & ορibus quas fecum ferebat,

fpoliatus, nudüίque dimiflus, longo

tempore circa Αchaiam & Ρclopone

fum oberrauit, Τandem audito, gene

rum fuum Τheodorum La(carim in

Οriente rgrum Ρotiri aua Romana ταρα",

ditionis cffcnt : nec Bithynia tantum mίπήβ;

& ora maritima prοuinciarum , quac",

non lato patercnt , (cd iam in medi

terranea quogue longiffime Ρrogredi,

ac tencre quac initio a meridie {um

pto a Caria & Μarandro fluuio, verfus

Septentrionem ad Galaticum Ρon

tum,& ipfam vfque Cappadociam per

tincrent : non gratias egit humanita

ti & bencficentiac Diuina , quac mul

τίplices Imperij tempeftates (cdaffer,

&in falutarem portum prαter omnem

expectationem perduxifiet cos qui &

Latinorum Huέtibus enataffent, ipfi

Ε que maximi (olatij (pcm ac diutur

ni erroris multortimque laborum re

quiem oftendifiet : (cd rem graui

ter ferebat, animo inuidia & αnu

lationc acίtuante : &, vt paucis com

Ρlcέtar, ad pugnam & cognati (angui

nis cffutioncm fe(c offirmabat, ltaque

per mare ΑΕgaum Αfiam"Ε

C

ποι,δς τ'πολυαρχίαςloνσαλονδιεσκέδασελίμώμαθεσωτήρμοναξαπάσανέδεδώ

καιπροσδοκίαν%ίς όσοι ρωμαίωνώξαιτίςgλατινικοδχειμώνΘ' εκείνεκκλύδω

"Θέγεγώηνώ, καλαιπωπαραμυθίας μεγίσης ελπίδα,και fμακράς πλαόηςκαι

τύπολλών πόνων ανάπαυσιν αλλονδεινώ% πράγμα ετίθέζο, και πρ% Φθόνον

καλζηλοτυπίας οδοις έτςεπε τον θυμόν και όλως ειπείν, ες μάχας και Φόνοις α)

ματων συγγρικώνεπέρωσενεαυτόν. κδήπίαιούταιδιαξαγαίουπζοςτηνασία,
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clam Turcarum principem lathati-Α καιαπίσιλαθώνες]όναςχονζά
λων%ύρκων

ταΐαινε ηem, guitum in Αttali ντbe degebat,

Τ"Αί:ίupplex mi(crabili habitu adit, vt Im

κίκm ad- - - "»

Ά."perium fibireftituatorans, &veterem

amicitiamilli in memoriam reuocans,

practercάqucaccruos Ρecuniarum Ρol

licens.

ΑtΒarbarus cum hac pollicitatione

illeθtus,tum cartera fmanubiarum cmo

lumenta, quac externos hoftes oΡΡu

gnátibus propofita efient,animo com

plexus,fimul & copias (uas conuocat:

& legaros qui atrociffima quacque mi

narentur, ad Τheodorum 1mperato

rem mittit, niίi Αlexio (occro ftatim

folio Imperatorio cederct.ls vero prin

cipio co nuncio perturbatus cft : (cd

ftatim refumpta fiducia, & fpe (ua in

Deo collocata , legatos infcéta re di

mittit: ac in bellum intentus, excr

cirum contrahit , longo fane Perfico C

minorem, inumerum fpcètes, & ad

confligendum imparcm : Diuina ve

ro ope adiunξta , maximo interuallo

maiorcm. Βarbarus igitur curn omni

bus & pcdeftribus & equcftribus co

Λαμμί, Ρίis Αntiochiam ad Μαandrum fi

24 Μαμη tam obfidct, ea fpe, illa capta cateris

"" τorius Imperij Romani vrbibus facilo

fe potiturum cfle: adduθto (ccum lm

peratore Αlexio , quo facilius ca qua

ταβατι, vellet, confequeretur. Ιmperator vero

Άibi non ceflandum ratus, nec Βarba

τintit, rorum impreflionem expcétandam,il

1orümvc potius quam (uac commodi

tati feruicndum (audaciores enim fo

re, (iilla fubaëta, ίpoliis ditarentur: fi

mύlquc inuidta arce contra Romanos

illa vrbe vfuros) (umma celeritate ad

ucrfus illos ducit,quum his mille equi

tibus nihilamplius habcret: quorum

οάtingentos fuiffe Latinos ferunt,

viros Icθtiffimos & bellicofifsimos.

ιαθατίνηνπξίΊηναήαλουτην
ικαύζαδιαίον

ζα,καλίκέτινέαυτόν εκείνωκαθίζξοικΙρθι,

επαια(ώσαθαίοι τίμ βασιλείου δεύ

Θ",παλαιάς εαϊαμιμνήσκίΦιλίας,

όποια/πόλεπαλαισφίσιν έχύον% , και ζα

νέα μήσυχνών ή δακρύων δυςυχήμαζα

Β οκτζαγωδεί πζοδεικνις, και επί τούτις .

κξημάτων ύσιχνείζαι σωξοις,

Ο δβαρβαρ@όνδοις μόυκ πζοςΐας

τόχρηματωνύσoχέσης,διειξoπoλή(ας δ

Κατε αλλακό(α εκ τ'λείας πζιγίνέζα

κέρδη (ρίς επισράιβύεσι κ; ήδαλλογμών

ομοδΊαςθε εαυξ στμαθροίζει δυνάμεις κι

οξύΊας μεγίσας απειλας κομίβιζας τώ

βασιλόθεοδώξωπζέσβειςεξα
ποτέλλει,ει

μήαυτίκατόπεθεζώαλεξιωτ
ίδβασιλι

κώνύσεκσαίη θρόνων, δόπζώζάμύρπζος

τίμ ακοίμι διαζαραχθείς ιαχσα οι εαυ

τοναύθις ανειληφώς,πζος1ονζάποίύ
τα,

δυνάμύρoνίαςελπίδαςdόαρτά
,κcξύμύρ

D πζέσβεις απράκ(οιςέπανιέναι αφίησιν, ο δε

έξγουείχέω, και% εαυ3 συγκροτείτε%.

τόυμα, πολλοσόνμύρ, είτις πζος ζα πξ(ι

κασράιβύμαζα βούλαζοαίξαπθένα,και.

G8χαξιονέςαντίπαλονάκείν
οιςμοιξανκε

κρίθα πζος θεμύβης δεκατ'αιωθειθείας

επικουρίας,πολλώ ήδπξCικών ονπολλα

ε πλασον, ο μύρ ομύβαςβαρΘ' αρκςΊας

πεζίκας δυναμίς,καλύ(α ήδίπσέων,ή

κενείξluυ αξάμαίλυόρον απόχίαν,κα)

πξικαθίας ζαύτίμιέπολιόξκει λογισάμύμΘ,ως ει(αύτης έγκράης γύριζ, ράσα,

ανέκαθεν καίαςαλλας αξασήCαιώ πόλεις, όπύσαιΊμυρωμαίων διαμετςούζιν

Σgχίμι, ήγεμύύζιμεθ εαυξκαιΊον βα(ιλέα αλέξιον,εφόδιονείς βαδίου καlός

θω(ινώνεβούλείο όδεβα(ιλεις Gυκέκρινε δάν κ;'χώραν μύθων,πζιμώμεινΊμλή,

βαρέαξωνέφοδοι,καλές Ιδν εκείνωνκαςόν μετεωρίζιήoν εαυ%ύ θεαπωθήιαγδ

αν μάλλον αυσίύ,είτμλαϊπόχία καζατρεψαμύροι, ή εκείθενλαφύρων εμ
Α' > , ΤΤ Ν \ «/ Υ / « Λ Λ- / Α"

πλήταιέναυσου καλαμα αμηχηύω καζα "ρωμαίων ορμητηρίω τη%ιαυτηχή
γ 2/ Λ Λ) » / γ "ν -

σαθαιπύλ4 αύ: αρακαλπάσηζαχμας ασοιθή, κατ'εκείνωνεκέισεχωςέιμη
1 Α' 2 Λ' / λ Λ. C θ η" Σ /

δενπλέoνεπαγόμύυθ'ςεάτουμα ή διχιλίοις ίπανέας,ών cξύ οκζάκοσίοις μιθο

Φύθις είναι λατίνοις φασιν, ανδίας λόγάδας και μαχίμ ώς αληθώςπιέοντας,
- - ---- - * ν. -- - \

Χζζί
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κα τζίlαύ@"μύο τας πξι1ον ολυμπον ο- Αδuperatis autcm tertio die montis Ο

ρεινας δυχωρίας αμείβει, α) πζος πο

λύ αξά είνου(αι μήκΘ', βιθμυίαν δεί

ζουζι,καλαμΦω τας Φξυγίας, τίμμύρ

δgτικωτέραν ποιούσαι, Ίας δε πζος με

σημβρίου δινότν αύεμον βλέπειν παρέ

χου(αι ένδεκαζαίΘ' όι εκείθεν ελθών,

διαπζαιούταιΊδν καύσρgν ωσε δε ο α

πζοσδόκη%ν της εφόδου, καταπλήξεως

γέμοντώβαρβαςωφλυήναι, και παόυ δυ

σείκασον, σόκ έχοντι συμβαλέιν πότερον

καθ3ύδοντιζά (οιαύζα συμβαίνει ακούειν, ή

γρηγορομύπ όμοιονγδίμ ώσσεςαδείτις

λέων αφηρημώύθωνύχωνίεκ, οδόWων,έ

πίζα πζοθύμως εφέςέο κύ' πλήθοις ας

κίων και λύκων ήδηγΧς οπέςσης, ότιfης

ρωμαίων Σgχής ούπω πέρυσιν είς μυρία,

διαχθείσης μέgη, κι ήδμύρ αλλωνάλ

. λοθι διαασαξέντων, τγώ δεξίφοις έργον

λατινικού γρομώύων, ο λειπόμύμόνεςϊν,

ή%παραπανουδεν, ηλίαν βραχύ, κι ό

Coνμόλις ειςένοςζαξίαρχου σύτημα συμ

πξαίνεθ αι. καντόύθεν ούτωσίπως γνωσι

μαχών αυτών εφέαυρδιυνέβαινε, και

νuύμύρεις ονείραίΘ'λόγον απαγεινΊμ'

Ίής βασιλικής επελ6ύσεως φήμιμ, νμύδ'

εις ανοίας και κουφότήθ' ύσοθήκΐμι,7ης

τόλμης αμα, δΊής ορμής Ίμ οξύτηζα.

όμως σοκ αμελητέον έδοξεν είναι Φ%

πζάγμα. έφησεγαρ, ώς έπν ότε και ο

βραχύ δεινον παροξώμυμον, μέγδυαπέ.

τεκε κίνδυνον και βραχεία δυνάμεις

Β

Ιympiangufttis, quα in maximam κωμιο.

Ρorre&ta longitudinem , Βithyniaή ψmpκ.

& Phrygiam vtramque difterminant,

illa verfus Septentrionem declinan

te, his verfus Μcrιdiem & Αu(trum

fitis: quo, die vndecimo quum per

ueniffet, Cayίtrum traiicit, Qua

guύmque reddidit , (omniύmne anΆ

Γcm vcram audiret : Ρerinde enim e

rat, ac fi leo & dentibus & vnguibus

cxarmatus , magno imperu in tur

C

bam vrforum & lupοrum irruerer.

Νorat enim Perfa, Romano Imperio

non ita pridem in (excenta frufta di(

cerΡto , aliίίque diffipatis , aliisa La

tinis cafis , reliquias aut prorfus c(

fe nullas, aut perexiguas, qua vix

millenarium numerum complerent,

Vnde faάum , vt anceps animi, ex

Ρeditionis 1mperatoria famam nunc

Ρro (omnio haberet , nunc audaciα

fimul & impetus celeritatem leuita

tiac dementiac tribueret. Τameh res

non negligenda vita eft : guod exi

guum interdum malum neglcθtum,

ingens periculum pepcrifΙet: & paruα:

copiac celeritate & fcftinatione fz

Dpe magnos exercitus , ob (ocordiam,

officiίque neglcξtum, fuperaffent. 1

taquc omni & leui & graui arma

tura in vnum contraθta , qua a vi

ginti millibus numero parum admo

dum abcrat, inftruξtάque acic , Ιm

Ρcratoris aggreflionem expeθtabat:α

gré quidem ille ferens Ita cecidific, vt

anguftus & cquis incommodus eflet

Ρralij committendi locus , magnό

Ε que exercitu tam infeftus, quam pau- ευαισιέ".

cis opportunus : pugnam tamen haud

rccufauit.

πολλάκις οξύτητι και ασουδήχgησαμθυοι, μεγαλας ομοδκ πολλαπλασίοιςρά

σα, κατηγωνίσανίο, δια ρατώνμυώ πζιφρόνησιν%δ καθήκοήΘ. και μύρδή όσα,

όνσφενδονας κβέλεσι,καιόσα,όν αγχεμάχοις δόρασίτεκα ξφισισeατώ

μαζι παίζα (υνηθροικως, δυοίν μυρμαδων ουμαλα, ελαήω, και ούτωπαρα

(αξαμώμΘ", έδέχετ τίμ οδβα(ιλέως υgμμυ, αχθόμύρΟ μύρ τη ξυντυ

χία ότι σενός τε και δύσιπσΘ'ίμ ο χώςΘ', ένθα, (υρρήγνυώαι τμυ μαχίμι

ξυνέπιπτε, και οσοδεν πλήθεσι σραζόπολέμιθ, όσον ολίγοις σύμμαχΦ.

εδέχετο δ' ομώ όμως.

"

.."

b

- - - LΑ/rari;

re aduentus eius minimo expectatus,-Ά

Βarbarum maximé perculit.: ambi- Ιatharin,

Ακgκβια

Τ"rcές in
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Ρε ΡνσΝΑ ΤΗΕονοR1Α πΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

2D CCC

Σαrinoriί

εquitiί in

fείix τή

θ%Φε

- - -

Ιmperatori, άν δultani.

C D ccc ImperatorisLatini con

globati , initio media hoftium

phalange inίignifortitudine Ρerrupta,

cafiίque refiftentibus, ad extremum

νίque agmen penetrarunt : rurfüίque

conuerfi, tanta alacritate dimicarunt,

Β φάλαγγΘ",λίαν αύξώσως αγωνιζόμε... vtiam & funditores & fagittarij Per

farum, quod cominus pugnabatur,inu

εiles effent. Scd nec 1mperatorij mili

tes ceflabant: quin δz ipfi hoftiles le

giones (coτίimaggrefli, fortia facino

ra edebant : doncc hoftes vnanimi

confenfu, clamore fublato, impeturn

in Latinos feccrunt : atcue in medio

circumuentos, multitudine frcti, non

fine magna (trage fuorum, ceciderunt.

Deinde noftros aggrefli, alios occide

παιιαιίκι, τυηt, alios profligarunt. Αt Τurco

* La/tari

οικίditκr,

rum dux Sultanus lathatirtcs , omni

bus omiffis & practeritis , ip(um quac

rebat Imperatorcm : illümque, vi pa

tefaξta via , magnitudine & robore

corporis (uperbus, inuadit, grauέm

que iθtum infligit, Imperator vero

primo idu non tolerato, (ed vertigi

ne obοrta , ex cquo delabitur. Νe

φue vero Deus, femel reftitucre mor-.

τίium Romanorum imperium vo

1ens, cunθtari poterat. Οuare illum

ε lacu miferiac & ε (alcbris eduétum,

in rupe collocauit , vt is qui modό

inftar mortui ex cquo deciderat , ve

1utifurore quodam diuinόque impe

tu concitatus , przter omnem opi

nionem exitium in Βarbari caput

conuerteret. Striθto enim en(e, Βar

barici cqui pedesanteriores facilo de

1metit: proftratόφuς Sultano, caput

amputat : cόgue hafta in altum cla

to, & Βarbaris exercitibus oftentato,

του βασιλέως, και του

σελταύ,

ΚΑ Φ μύροκζακό(ιοι φόβα(ιλέως

λαήνοι σαυαασισμόν ποιη(αμυμοι,

πζώτντ μέζονδιέρρηξαυτή πολεμίων

νοι, και καζακόπΐοντες οξύ αύθισαμίοις,

έωςδήλασήυκέςαυτίμ τίμ ή"πολε

μίων ουραγίαν και συσgέψαντες αύθις,

ποιότέδρωνζακερίπτα, ως απρακώιςή

δή φαίνεώαι κοίύ ήϋπίσών σφενδονή

ζαςτεώ%ξόζας,διατίμ Χτόχειρων συμ

πλοκίμ, Φδεπξιτόνβά(ιλέα,αλλού

δεαυ%ίγεήμέλομυ, αλλαώ αυ%ίγεκ?

μέξη ταϊς ή πολεμίων (υμπλεκόμύροι

τάξεσιν, έργα γρναία και δώδεκαεπε

δείκνuυτο, έως Φπολέμιοι (υμφρgνή

σδυτες, και κό κύκλον πξιελθόντες, σόκ

αίου οικείων πολλών αλμάτων,μόλιςκα

Dτέκοψήυ, βοηθούμύροι τη πολυχειρία,

ειτα, τοίς ημετέζοις (υμμίξουτες, τοις
\ »Ζ » Λ. Α' Ν ΛΥΝ

μύρέςγον απέφαινονξίφοις, οξύ δε φυ

γαδας έποίοιμ, ο δ'ε τώ ζούρκων Σξχη

γός όσουλτοιοιαθατίνης, ποιόζας αφειςκ,

αβαθ'eμμών,αυτόνεζήτει τονβα(ιλέα,

κjωσα , ομόσεκατ'άκείνουχωςεί,

Ε μέγα Φξονών επί τεμεγέθει καιρώμη σώ

μαίΘ. κδή φοβερός εκείνωραβδούχΦ,

επισας, βαρείαν κατήνεγκεν επικεφαλής

τίμ πληγίμ, οδε βα(ιλεις, τίμ πτώ

τίμισήκόνεγκών, αλλά σκοώδινίαςμεσος

καζισας, πίfiaώδίπσου, θεώδεμέλλεινσόχίμ", απαξdύαςησαγικρωθείσαντην

ρωμαίωνήγεμονίαν βεβουλημύρω διόδι και αήγαγμ αυτονόκ λάκκουζλα

πωρίας, και Χτό πηλού ιλύΘ', θέσησεν έπιπέτζαν οξύ πόδας αυτ8 και 3 νε

κξούδίκμυ%δίπσουπεσών, αιφνιδίως λόασας μετόςμανικούτινός και όνθου(ιώ

δοις όρμήματΘ', αβαδόξως αξιτςέπει τίμ απώλειαν το βαρβάρω. Ό, εαυ

Όό γδ αυτίκα ξίΦΘ'γυμνώσας, έκθερίζει ραδίως οξύ έμπτοθίοις πόδας ώδ'

βαρβαρικού ίπαου και ρίψας τον επιβατίαύσουλται, εκτέμκιτίμ απgκεφα

λμυ, ώκαταδηλωτώδόeαπ μετεωρίτας ποιά ρις ή βαρβάρων σeαταύμασι,

φότ,
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Όρύγο της ή'ρωμαίων σωτηρίας τς και συ- Α Romanorum falutis & Permanίionis

σάσεως Σgχή και κατασασίς γίνεζάι πζω

τη,ξμύγεθεωτώπαάτων ζαμία, όπόσα,

τίμ ανθρωπίνιμ ύzσεξπέπαικε διμίαμιν.

Φμώύγδβάρβαροι τςόμουκαλδέοιςπλη

gώσαντες εαυcξύ, πζοτζοπαδμ' έΦόυ

γον,Τμ"ζαχίσιμοπίσω απαλλαήόμύροι.

ο δε βα(ίλεις αξαδόξως μύρ ήθμε

γαλων ούτων κινδμύωναπηλλαγμύβΘ,

αξαδοξότερgν οι αυθις νενικήκώς τρ%

παιούχθ’ τίμ απόχειαν είσει(ι,πολ

λας Χπονέμωνόκμέτης ψυχήςτώ θεώΊας

&ύχαριςίας. Φδε βαζβαροι πζεσββύον

Όχι πζος Ίον βαζιλέα 6ύθυς, και ασον

δας αίζομύζα και λαμβανουζιν,ούχοια c

βουλoυθύoις εκείνοις ήσαν, αλλ' οία και

μαλα,ασμύθωτώβα(ιλεί (μυείληφε

μύύ%ι ο βαζίλεις (οις πολεμίοις σιμυό"

ζα, και τον εαυρό πειθερθν, αλέξιον τον

βα(ιλέα και καζάγαγών αυτονέςνίκαιαν

πόλιν, μοναδικόν περιέβαλε χήμα,

Β bariautem ftatim miffis ad eum lega

dux & autor extirit, adiutore Deo, re

rum omnium carum quac vircs huma

nas (uperant moderatore. Νam Βarba

ri metu & tremore corrcpti, effufé fu

giebant. 1mperator vero mirabiliter

magnis illis periculis crcptus, maioré

gue miraculo viétoria potitus, trium

Ρhans Αntiochiam ingreditur, cx in

timo pcθtore gratias agens Deo. Βar

τis, pacem petunt , atφue impetrant: aitur.

non qualem ipfi cupicbant , (ed quae

Ιmperatori optatiflima effet. Οui &

(ocerum (uum , Imperatorem Αle

xium, in hoftili excrcitu comprehen

fum , Νiccάmque perduêtum , priua

tίque hominis habitu indutum , libe

raliterhabct, omnia neceflaria (uppe

ditans. Interim coniuge mortua, 1m- τgβαια

perator conίobrinam Roberti , qui υκοτει,

tum Byzantij regnabat , vxorcm du

cit: quam & ipfam non diu in matri

monio habuit , nec ex ca liberos (u

fcepit, fiue quod natura fterilis cffet,

fiue quod immaturus Impcratoris obi

tus eipariendi tempus negauit, tricn

nio poft dcfunξti.

κάπεζα επιμελώς παύτα, οπόσα, χρειώδη αυτώεξεπόεμζεν αν ζούτις γεμίμλα

βαζιλεις, τελαυτησασηςΊής (υζύγου, αγέζαι εις δ&υτέςαν γυναίκα, Τίμια

δελφίμ ζόΊμικαύζάΊης βυζαντίθΘ' βαζιλ6ύοήΘ' ρομπέζίου, η κουμακρόν

συνεβίωγξόνον, ουδε παίδας έτεκενώξ αυτής, είτ’ εκ φύσεως σείρας αυτής ού

σης, είτεκα Ίής μέζαβραχύ ρόβα(ιλέως1ελούiής, ώρανπαιδοώκίας ουαξαχού

σης αυτή τgία γδέτη σμυώκησε ζαύτη.

ή

Ρax Τμr.

εις τοκε

ΑΙεκίκι.
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Ν Ι C Ε Ρ Η Ο RI G RΕ

G Ο R ΑΕ Η 1S ΤΟ R ΙΑΒ R. Ο

. Μ Α Ν ΑΕ Ι. Ι Β Ε R S Ε C V Ν D V S:

quo & Ιmperij Lafcaris finis, & Im

perij Ιoannis initium continctur.

Ο Α Ρ Ι Τ Α Ι Ι Β R Ι Ι Ι.

rini Ιmperή La/arώ , ό Ιoanna Duικ

initium.

Βe Τheodoro Αngelo Τhe/alizprincipa.

ΙΟe archicpi/topatu Εκlgaria,quκό Αthrά

Αppefatur.

Driuniorε Α/aneΙoanne, Bulgaria:printipr.

Denaualibu Duca Ioanna copia.

De matrimonio/fiή Ιmperatorώ,όfilia Α

24/243'.

ΙΟe Scγthώ.

De Sίγtharamin Αβamό Εuropam irru

pttone.

ΡεScγtharum in Αβum irruptionc.

De legationε Τurιorum ad Ιmperatorcm,

ό"fame cornm. -

DeΙrene Ιmperatrice,ex equo pracipitala.

De/ecunda Imψeratorώ nuφtia, defanίia

Ιrene Αuguίfa.

De εκφeditioneΙmφeratorà contra Μichae

iem Τhefalam.

ΙΟe morύο ό ούitu Ιmφeratorά Ιoanni,

Dμιε. -

Εξδι Αs c Α R 1s οθtodecim annis

- Ά" ξ in Ιmperio exaëtis , vitam

%ίζξί cum morte commutauit:

Ιoanne Duca, gui filiam eius

Ιrenem in matrimonio habebat, fuc

ceffore defigmato. Μa(culam enim

prolem nullam (uίceperat. Reliθta eft

& Ιmperatrix, parum lactata imperio,

tum propter orbitatem, tum quia ma

rito non diu (uperftes fuit. Ιmperator

vero Τheodorus Lafcaris celerrimus

fuit, atcuc inuiθrus, & plurimis pracliis

fpeθtatus, plurimáίque vrbes pulcher

rimis adificiis magnί(q; (umptibus ad

retardandum & repellendum Latino

rum impetum inίtaurauit.Carterum re

bus intempeftiuo aggrediédis, laudem

ξί ξ

Ν Ι Κ Η Φ Ο ΡΟΥ ΤΟΥ

Γρηγορά, ρωμαϊκής ισορίας λό

γΘ' δόύτερος.

Κ Ε Φ Α Λ ΑΙ Α Β 1 Β Λ Ι ΟΥ β.

Β Τέλος της τέ λάσκαει βασιλείας, και αρχή τής

ιωαίνκ τε δούκα,

Περί θεοδώρου "αβέλg, τούτης θετIαλίαςκρα

τομυτος,

Περί της αρχιεπισκοπής βελγαείας, της και αχοί

οίος λεγομδύης.

Πεει ενέe ασαν ιωαίνε" ήδβαλγάρων αρχονός,

Περί της ναυτικής βυ βασιλέως ιωαίνου φύJέκα

δυνάμεως.

Περί ή 5%ιγαιαβρ6ύσεως fυιού του βασιλέως, μύ;

της θυγατρός ή ασάν. -

Περί σκυθών.

Περί ή εις την δύe%πην υασίαν εφόδο ή σκυθών.

Περί της όλη την ασία εφόδs ήθ'σκυθών.

Περί της «νεός τον βασιλέα πρεσβείας ή6 τέρκων,

κ) # λιμου αυτ%).

Περί της βασιλίδος ειρίμης, όπως ακρημνίθη ζο

ίπανου,

Οπως τελούτησάσης της διασοίνης ειρίαύης,ηγά

ΙΟ γείο ο βασιλόύς ετέραν,

Εκςεκτεία 3 βασιλέως και τουΣποτάτου μιχαήλ

του θετIαλού.

Περί της νόσου και τελώτης ώύ βασιλέως ιωαίνου

του δούκα.

Ν. Κτωκαίδεκα, σε βα(ιλόύοντι
ο Υ.ΣΥ. / 2 κι 3 Α' \ \

Ά ούτω παρεβρύσα έτη, και τον

*παρόνζαβίον αμείβ,διάδοχοντ,

Ε βα(ιλείας καζαλελοιπώς τον επιθυίάρι

εξήνηγαμάξον ιωαόνιμήoν δέκαν. αρρίμ,

ήναυτώ παίςgδείς, καζαλέλειπαιδε η

βασιλις,μικραή βασιλείας διαμόρη,%δε

μύρκ διαΐναπαιδίλυ, έτδ και όπμικρόν

επιβούσα,τετελ6ύτηκεκαιαυτή, ομύρούν

βα(ιλεις θεόδωρG»

μύθίμ τίμιοςμμυκαλαίιπόσατ®, και

πλείσας μυρ πζοκεκινδμύβυκε μάχας,

πλείσας οι δυώρθωσεπόλιςκαλλίσας οί

κοδομαλς καλπολλοίς αναλώμασιν,δυα

ο λασκαρις, οξις

illam adultcrabat. Αt loannes Ducas,

(βών καναχαιτίζωνδια ώύτωνjηνήλατίνωνόςμήναλλ'όκιβήλευεν αυτήν,αωξία

πολλάκιςες απζάγμαζικζώμυμΦ, ο διαμέξος και διάδοχος ιωαήης όδεκας,
λ - -- - " - σμύέ
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"σιμίεσιν πλουτγδΦυσικίμ, και τρόπων &υ- Α

σαθίου, και βεβηκός ήθ@",καλλισα τιμή
Υ "..." ./ : -. ! α w -- « 41

Χρχίμ διίθυνε και καμ; κ%ις τε ρω

μαίων πραγμασικα) σε%ί6ύμασί, πλεί

σίμιόν βραχεί τιμ επίδωσι έδεδώκίκ;

Όέκα έρθις αναλογον, μήτε πρθβουλής

εργαζόμέρθ' ουδεν, μήτεμ?τίμ βελην

αμελών ουδενός αλλα πανία μέτςω και Β

καίοιιδιδοις καικαξώτωπρ9σήκοντιαλ

λάφαίηα τις «ύξόχως,ώςκαιρός εκείνος

τμυθεοδώρου έβασιλέωςοξίdo εζήτει

υςμμή ζιγαρθμό και ξuυερρώηκε. ύδι

εφεξής αξώνΘ", τίμ 3 βα(ιλέως ιωαύνου
α

4ύταθειου,%ιγαρθμύκαλπμέσβαμ.μ. ο

γδ JξSάκ όντων α' όνζα διαπζα#ά ύρθ C

κύριθ,πζοσήκονζάς κ%ύεις 6ύρε cξύ αό

δρας, πότε φθαρείσακτέθηκύθυ%ύα

σήσαβεβούληζαιτμ το ρωμαίωνήεμο

νίλο.όν%ύειςμύ%ι ζις κεύνοις, ηgχε ήδ

βυζλυτίων,ρομπέρτΘ οέπζοβeαχέ5'

τετελόυτηκότΘ"έρρήαδελφιδοιξ. (ούτω

πζοσερρύησανΦ έβαζιλέωςθεοδώρου και D

λασκαρι αδελφοί, αλέξι® ούτοι και

ισαάκιθ", φθόνω σεατηγoύμβροι καιζη

λοτυπία μακρά, όπμητ'βαίιλείας ού

Όιδιάθοχοιγίοιν%, οδβασιλικούτέως

τυγχαύοντες αίματΘ' οικειότεροι, ήo κ7'

κηδΘ πζοσαρμοθεις ιωαύνης, οι G χρη
Α "ν ν. " C y " \ -

ματων δωξεώς τε κι υποσχέσεπ, 5ξατυνε

λατινικόν στμαθροίσανίες,όπόσος τωρομ

πέρτωτηικαύζαπαρίμ (πλάσΘ δε έδύi.

lu", καλσόκ αγμνης (α'ές όπλισινκαλαν

ήία»πολεμικμλεξασικ; έβα(ιλέως

gener & fuccellorcius, vir magno in

genιο, animίque conttantia & morum

graultate intignis, 1 mperium pulcher

ritnë gcrebat atque ornabat: τémque

Romanam & legiones brcui tempore

Ρlurimum auxit , ντ ντFacque poftula

bant, nce antcquam confulcret quic

quam agendo : nec νbi confuluiflet,

Ψutcquam negligendo:[cd omnia cer

ta lege ac modo, (uόque τειnporead

miniίtrando.Αchaudabs re dici qucat,

illud tempusΤheodori 1mperatoris ce

1critatem Ρoftulatic, cάιnq: prαίto fuiί.

4ζ: infequutum vero tempus, 1mpera

τoris loannis grauitatem: proinde non

defulfic. Νam D ο Μ Ι Ν ν s, qui ex ns

9ua nihil (unt,aliquid facit, tales inuc

nit viros, quales requircbantur, φuum

Ρcrditum & cχτinξtum excitare vellet

Romanorum Ρriήcipatum. Catcrum

iis το mporibus Βyzantij regnabat Ro

Roéerru,

Βyzanti

ηκα Αle

bertus, Ηcrrici paulo antë mortui ex κιum ό,

fratre nepos. Αd hunc Αlexius & lfaa
1/aarium

La/carim

cius, inuidia & a mulatione aftuantes, βιβαίκ

quodfucceflores Imperij defigmatinon

client, Imperatorio fanguini coniun

άtores, quam peraftinitatcm afcitus

Ιoannes, (cfe contulcrunt: & largitio

nibus ac policitationibus coaëto excr-.

citu, guantus Roberto tum crat (qui

quidcm crat maximus, & non afper

nandus, Gucarinorum genus, fiue bel

lica fortitudo fpe&tarctur) Ιoannem

1mperio deicξturi forfitan, ίdquc fibi

vendicaturi,bello petunt : profectique

in Αfiam, clafead Lampfacum relitta,

vnius dici iter in mediterranea pro

grefli, guar paulo antë Ηcrricus rex La

τιnis fubiccerat, Imperatori cum Ro

manis coplis aducntanti occurrunt : α

crique praliofacto,acic viéti, eas ctiam

vrbes amittunt, qua tum cls in Αfia pa

rebant : ac mox Latina (cruitutis iugo

excuffo , ad 1mperatorem vltro (efe

contulcrunt,

ιώαίνεξδέκα) καθαιξήσοίες ίσως αυτόν"δgχής κιμεζέήριεςζαύτηνές σφάς αυ

οξύ.κ.διαβαύτεςέςfηνασίανίαςμύρναις αφήκαν πζίΊηνλαμψακον. αυτίδ"αια

βαήτεςειςμεσόγξονήμέρας ύδόν, οπόση λατίνοις ύσήκοονπζοβξαχέΘ"πεποίηκεν

δέρρής,απαγιώσιτώβασιλείταςρωμαϊκαςδυναμίς όπλίζoντικατ’ αυτό καλαμ

πςέσυρραγύηςπολέμε,νικών)καζάκράτςλαήνοι, καλαμαζημιouύζα ευπό

σαπόλιςπείνασίαναυτί;ύσηςχον έωςϋπήκοοι.αυτίκα γήθνή λατινικήςδε.

λείας ζυγόν Μπορρίψασαι,έκοντιτώβασιλείπζασερρύησαν.

-

4/

μ. -

-
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» Ε ΑΝ σ ε Lo Τ Η εο-Α Π Ε Ρ Ι ΤΟΥ Α Γ Γ Ε Λ ο

doro, Τhefalieprincipe.
"-, Τ. . .

"Νterim o Τheffalicis barathris no

uum exiftit malum, Μichaelis Αn

geli frater Τheodorus, fuίcepto enim

illius defunξti principatu, Viracer, δz

adres nouas moliendasingeniofus, &

plura fubindcappetens, longe latéque

fines propagauit. Ουοτςuot enim Οc

cidentales vrbes paulo ante Latino

rum regno (cruierant, eas omnes, inde

fumpto initio, facilimë vicit, fibίquς

adiunxit donec ampliftimam & totius

Μacedoniςprincipcm ciuitatem Τhef

falonicam fubegit, Μarchionetum in

Θεοδώρου, ούτίμ Θετζαλίαν

- κρικτιμώrς.

. Ντούτις αήταζα ήδ θετταλικών

"-"βαριάθρων νέον κακόν, ότδ αγγέλου

μιχαήλ αδελφός θεόδωgΘ. διαδεξα

Β μύρ®'γδ,θανόντων καιαδελφού,1ίμ Σg

χίμ),αήςdρασήεμΘ κκαινα δεινός επι

νοή(αι πράγμαζα,καλαει 3πλάονΦε

φιέμύρΘ. ,επηύξησεζαύτίμιές όσον πλέϊ

τονίμ". όσα δέασέρια, πόλειςτηλα

τίνων δgχή πρθ μικρού δεδουλάίκα(ι,τιιιιτκ, Ρatriam Longobardiam Ρrofcδto: fta
Αngelus timque fibi regium nomen afcifit, ac πα(ας, εκείθεν Χρξαι * -Ψ -"

Άegiomore a Bulgaria archiepi(copo C , έκείθε δρξ μύμΘ,βασακατε

Ά αβί- inungitur. Νam olim Luftinianus 1m- C τζοπού" και μεθίση πζοςέαύλον, έως και

> \ Α Λ /

αυτίμλητήθμακεδόνων προκαθίσαταιperator eam prouinciam, ε gua oriun

dus erat, cum aliis multis rebus orna

rat, tum primam Iuftinianam appella

uerat, atφue ctiam perpetua libertate

donarat:co tamcη,excepto, ne cius ar

chiepi(copi Romanorum Imperatorcs

inungerent. gua prαcrogatiua legibus,

aliis eft concefla. Vcrum Αngeli iam

rerum per vim potiti metu, & archi

cpifcopiillius fimplicitate, adtantam

abfurditatem res deuoluta eft. Νunc,

νnde locus is Βulgariac nomen fit ade

Ρtus, explicabo.

D Ε 2 ν L G Α RΙ ΑΕ Α κ.

dhicpίβοpatu, qua & Αchri,

appellatur.

γηςεχειρώ(αώμεγαλόπολινluυθεοτα

λονικίμ,Χποδημομύτς]ηνικαύζαξμαρ

κεσίου αξι τίμ πατρίδα, λαμπαρδίαν,

αυτίκα δεκ βασιλείας εαυτώπέιτίθη(ιν

όνομα,και χζιέζαβασιλικώςαξαέτη

Dκαύζαίμλήβελαείας Σρχιεπίσκοπίω

αλλοιςαυτίμ"διίθύνοήΘ. πλείσοιςτεγο

υβασιλεις όκ παλαιού τεπίμηκε ιες

νιλους,εαυξγεγονύdυπατρίδα,κπζω

τίμιωνόμασενίεςιιιανuυ, και δη καιαυ

Όνομέιδίζαύτηνές% διίμεκέςπζοσετετα

χει, πλίμλουχώσεκαβασιλέας κίνρω
/ Το 2ν 2 ΛΨ. - Λ.

Rans1(trum verfusSeptentrionem Ε "α""""γδ αλλοις εφέιζααξαήθνό
""β4-ΤΕ cft, guem fluuius non exi

guus,ab incolis Βulga diθtus, interfluit:

μων, αλλά διαφόβονήδηg τυρλυνομύες

αγέλα, καλπζόςγεέπ διακεφύτζακαι

αφέλ4λυ%ύτηνικαύζαδιέποντΘήην Σg

χιεπισκοπίμλ,ες%σούεναζπίας% πράγμα εκκεκύλισα, ό"εν θεό τηςβουλ

γαρίας επώνυμον ο τόπΦ κεκλήgωτα, δηλώσων έρχομαι.

πΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣκοπ Η

γαρίας, της καλαχείδΘ καλαμώμης.
-

- ... "". "

Σ ΤΗΣ ΒΟΥΛ

"

Χ αξί,ή ενεζ, τέμια τεκα βιαιότερα (οδίσgoυ κείμύρΘ", καλπο

**ώμος έων διαυτόού μικgύς βούλγdυαυτον ονομάζουσαν Φέγχώριοι.

αφέ*
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αφέθηκανώφήββελγάρωνμετα-Α

λήφεσανόνομα,σκύθαι% ώξαρχής όν

τες, οψέδι εκείθεν έτι μέζανάσαγυό

μυροι,τέκνοιςαμακ γuυαιξύ,όπότε% ή

εικονομαχίαςνόσημακό ή &ύσεβομύτων

επεχωρίαζε,διαπαραιομυ)%νίσ29,6πλή

θΘ' Σριθμόν ύσεςβαίνον, και διαβαύτες

νnde&ipfi Bulgarorum nomen obti

ηucπάt,cum a Ρrima origine Scytha eG suία: Ν

(ent. Tandem patria cum vxoribus & 29ίλι" -

liberis relieta, qua tempcίtate Icono-".

machia morbuspios infeftabat, innu-είτε πα

merabili multitudine 1ίtrum traiiciάει"

δΖντramque Μyίiam peruagati, δt ob

uia quarque populati ac pracdati, locu

ftarum aut fulminis inftar Μacedonia

cum vlteriore Illyria occupant, locί ν

αμφωζιςμό (ον ίτρ9 μυσίας, κι ποιόζα Β bertateillectiaείcgia (edes corum de

λείανμυσών ώθpυλλέμμονποιομύτες(α'

όνποσί,καθαπξακείς ήτις κεραυνός αθέ

εμΘ,οικειομύ") μακεδονίαν μή της επέ

κεινα ιλλυρίδG", 2ρεώέντες (όις οκέισε

καλώς κβασίλ4ονονδιαίτημα ώύειςείναι

ες% λοιποννενόμισαιαύτη ήπόλις,ην Χς

νός,ώπςώτίμιωνόμασεν:ώςdgήκειμύριο

σινιανίμ", είζα της πζοσηγορίας ξ' έθνοις

όκεισε διαδοθείσης, βελγαρία οχώgΘ'

μειωνομάθη,ώμηρόπολις βελγαρίας

ηπςώτηιετινιανήκςόνοιξμάψτιύσερ.9νδία

σιλεις βασίλειθ’ ο βυλγαροκτόνθ",μό

πολλας ζαςμάχας,τέλος3ξέτειψε και D

εδgλώσαζ%ύτις κτηςμόμχώρας οξύ

αναπολειφθέζας Jξοξίσοιςπεποίηκενανή.

αξ2%ιίτζονκάτωμυσίατόδ' όνομακα

θάκη αλλότι μνημείον άκείνων,όναπο

λέλειήίαιτήδgχιεπισκοπή.αλλες% πζό

πρωίχίΘ έ λόγsφέρεέπλυακάμψω

inceps vrbs ca effe ccepit, guam lufti

nianus Ιmperatorarchiepiίcopatus ho

nore,Ρrimacque(νταiximus)Iuftiniana twμινικα»

nσmine ornauit.Pottappellationcgen-rrin".

tis illius vulgata,locus ipfe Bulgaria di- :

έtus eft,& Bulgaria metropolis prima

Iultiniana. Μulto autem po Bafilius,αβtiκ. Λ.

1mp.quia cαde illius populi Bulgaro-Ά.."

θtonus cognominatur, hos poft multa "ε.

- χιεπισκοπιμοβασιλόύς τεπίμηκενίεςινια-C praliapenίtus attriuit,& fubegitiac eos

qui (uperfucrunt, patria exterminatos,

in Μyfiam inferiorem ad 1ίtrum tran

ftulit.nomentamen, velutaliud quod

dam monumentum, in archiepiίcopa

tu hacίit. Sedad inftitutum redeamus.

Αngelus Τheodorus,rex,νt diξtum eft,

declaratus,ordine progrediendo, & e

uagando,& alios atφue alios limitesfu.

perando, agros vaftabat, adipfas vfque

Βyzantii portas nemine prorfus refifté

τe Νam Μacedoniα & Τhraciα vrbes,Ά

Ρrorfus exhauftα erant,crcbris atouca- Τkναά,

trocibus exiguo εempore excidiis ve-"

xata,nunca Latinis, nunc a Βulgaris &

Scythis Quid enim nonfecifient gens

fanguinaria Scythac, Chriftianis crude

liter opprefistLatinivero Scythis adeo

clementiores non fuerunt, vt illorum

immanitatem longo interuallo (upera

μόρύδα λΘ:θεόδωρο ήδη άβα,Ε rint.Νeque femeliniferi illiab viroq.

σιλεις, ωςείρή),καζισας,έδήg τιμλγμύ, gente crudeliter captifucrunt, (cdbis

πφοίων και παρεξελαύνων και ύσεξβαίνων

όρθιςαλλοιςgξαλλωναει έωςήλασεμέ

&ter,& frpius.Τum vero Αngeligraf

{atio,ti quid reliquifuit, hoc ferε totύ

abίμmpίit Itaque domos euerfas, mα--

κοκαοήθύβιζανίωνπυλώνκ; πωλμέκωλύ6% και μιαν αδμακε

- δονικαί πεκαλθρακικα πόλεις,ες τέλΘ' ώξέκαμον, συχνας ανόλίχω χςόνωκαι

δεινας ύπομείνασαιζαςαιχμαλωσίας νuύμύρήλατίνων,νuόδήθβελγαζων,

καλή'σκυθώντίδGία διυέδρασαν έθνώ αίμοβόρgν Φ σκύθαιχζειλυοίς επέζί

σαντεςαπίμως; Φόλαήνοίgδενήμεξώτερονή) σκυθών διετέθησαν, όπ μήκα)

πολλώ τώμέτρωτίμ σκυθικίμ απήνειανύσεξίβισοίο και έχαπαξ%ίς ταλαιπώ

ειςεξέκατέρων ή εθνώνζά της δίνης ταύτης αίχμαλωσίας ξμυεπε#ιώκή πα

θών, αλλά και δις και τgίς, και πολλάκις, ώ ο ναό τύ" ζδαγγέλου, μικρού

σαν, άπειλέλ4ήαμπζοσαναλωσεκαλίμνιδείνοικίαςκαίεσκαμμόβας είχηαξη--
.. -- b 4, -
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λάκια και nia diruta, Lemnia mala,Τroiants na- Α ξημέρα , λήμνια κακα, θρήνοις τζωικοις,

"nias,omnis deniquc generis malorum 4.

" ήρεάacίium viddres. - πολλώνκπαι%δαπών κακών πουήγυριν.

D Ε /Κ Ν /ΟΚ 8' Α- ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Α

/ane loanne. σανίωανg. -

Η Η Is temporibus Βulgaris impera- Ντεύεις γεμίμ εις καιρόςήργεbat primi Αfanis filιus loannes. 1s γεμ αήρθιςηςχ τίύ
- Λ « Ί, Λ Σ \. : Α, ''

cum Αngclum Ιheodorum ne Βulga- Γ βελγάρων o και πρώτ'υασολούθς όνο

ricis quidem rebus abίtinere velle cer- μα ίωαύνης.όξίι όρων τίδειξημώύονθεόδω

Αngeli ncret, (cd iam illis quoque infcftum β9ν (ον αγίελον,εσε τύβελγαρικών α

τιΆ imm1ncre:Scythicis auxiliis accertitis, Α. - / Λ » - «Α» λ

Ά. acre cum illo praclium committit, il1ί- Ρφίταθ; πζαγματωνβαλόμύρο, αλλ' ή

queviéto & capto, oculos effodit: vin- καίκείνοις βαρέίουκβλαπlaσου επαγονζά

diξta tandem illum adcpta,tum ob lu- - αγοις ο τίύ ώνει

dibrio habitam Imperatoriam maic- χείβ%, σ9"μάχθί6 "κ οκυθώνειλη

\

ΕΕΕ «pώς συρρήγνυσιν αμπω πόλεμον ίχυρθι, και,
quod populares (uos Βulgaricis imprcί- "' τ? σ%ι ο \

{ionibus afilittos, & deplorandis malis 1ίκα χεδα ετη και Cόυ- Φθαλμάς

affettos, adco non miferatus fuerat, ντ εξορύfiει τ' δίκης όψε πξιελθούσηςαυ% W,

ΕΕ calamitatibus, εα ών τε τίμ νόμιμον πξιεφρόιησε τώ ρω
CS CatClΙ Ο uS CU11Ίl l11aΙ Ct. / / / c Ω -,

ΡΑ Ν Αγ. ΤΙ / Β γ5 C μαίων βασιλείου, βασιλείας εαυτωπζι
- - - , - - 1 - 2/ υ" ΤΝ « . . . Μ.

/mperatori, copiis, θεις όνομα κιών σου όμοφύλοις λίCζιλίO

ΑmΕ&Ε Ιoannes, (in- πξαγομύζαςψωο τή ίζαλικών και βελγα

ένιαία ετια και αεκτετι ηgo- εικών εφόδιοι, και δακρύων αξιαπαχον
nij, Imperij Romani vires multή auxe- Χ 3 - ' "-- \ κ

rat.Νa haud paucis 1όgis nauibus, quas (ας,6ίκηλέήσει,αλλα δυσυχήμασι δυφυ
Ε maris infulasΕ. χήμαζαπζοσετίθει, θΦόνοις φόνοις.
eas omnes brcun tempore caplt : Les- \ων Ι.Λ

.., ... bum, Chium, Samum, Icarram, Con, πΕΡΙ ΤΗΣ Ν ΑΥΤΙΚΗΣ,

- guaguς his initima funt.nce his con-D , και βασιλέωςσιμαμεως.
, tentus,Rhodi ctiam potitur.Οuum ve- - Υ « ΛΥ --, \ : - 2 Α'

το Imperatoria claffisita mare obtine- Δη % ο βαλε και η έή μεγα

ret,& iή Αίia Perfici exercitus guicίcc- δυνάμεως ήυξησέζα ρωμαιων πζαρ

renτ, Latinorum vero vires Ρaulatim . μαζα,δεξιόςοικονόμοςφήσεις,ώκυβερνήτης

minuerentur:iam Imperator arma ex

Αfia etiam Εuropam transferre confti- αεισΘ τ ηγεμονικής ή' ρωμαίων ναυς

taiτ.vtrniferas vrbes a Βulgarica & lta- 7ς μακράςκαίεσκόυακώς Gox ολίγας,

1ica manu libcrarct. gitur appetente

νere tranfmifo Ηelleiponto, Cherfo- Ύ""""

ncίum in primis inuadit Deindefi- Ε πάσαςéν ολίγω και ξόνωλαμβαίει,λέσβον

"". - ,

nitimam regionem vaftat & incendit, ώχίον,σάμον τεώ καρίου,κ κω, κ όσα

ad perterrefaciendos Latinos qui Ca-. "------2-- ------ , -- . . . . . -- * --- Δ

ftellorύ arcestuebantur.Cepίτgue plu- (αύτας εισι πζοσεχεις και μόνον ό,αλλα

τimas vrbes maritimas, Calliupolim, διαβας (δές ρόδονέγκρατης(δ αυτ"αύα

. . δείκνυται. επει δι' όμύρ βασιλικός σό

λΘ' ούτω θαλαήοκρατίύ μι", αν οι ασία απέπκα σραταύμαζα έμώμεν

ατζεμίζονία ζα δε λατίνων καζαβραχύ τι ύσέρρει και αδενώς είχεν έ

γνω διαβιβάζει ήδη α της ασίας όπλα και ες τμ' αυgώπιμ ό βασίλεις έλαυ

θερώσων ζας οκέι αλαιπώρβις πόλεις της τε βουλγαρικής και ζαλικής χειρός.

καιδη διαβας%ν έλλήzσονώναμα ήρμ,εισβάλλει πζώκνες Τμή χερρόνη(ον,κα

κέίθεντίμ όμοξον επόgθει και έκαεχώeαν,είς έκπληξινήδόντιύς ή Φρουρίων,

ακξοπύλεσι λατίνων είλε δε και πλείσαις ή οξαλίων πόλεωνκαλλιούπολιν,

: * - 7%

ναυτολείπζος ζας κ7%ν αιγαιονιήρις, ο
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τεκσησον,κτίμ ήθκαρδιανών,

ή ασυγειτόνωνήσανζαςμύρ βίαώ μη

χανήμασιάς όπζοχωξέσαςέκοντί,

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΓΑ ΜΒΡΕΥ

σεως της θυγατρός και ασαλδέψε

τό"βασιλέως,

Ν ώύτις οι ονώς έβασιλέως,ήκεπ

πζέσβεις εκ βgλγαζων, ασoνδώντε

είνεκα, καμαέπιτηθυγατρα και ασολοέ

λένη%νέβασιλέως joνθεόδωρον αμ

βρθνώξαίρύμύροι, αδια ασμύρω τώβα

σιλά ήγγέλλονώδάμα εθελοντιέγδή

θελε όν αλλοις μείζοσι πζιασώμύρ®,

ούτίπαλο έχειν αυ%ν,έτω%ίς παρισοί

οις όμορguύζα σκύθας"θαμα αυτίς, ό

πότεβέλριζ επελαυνονζά,κ, όσαόν ποσί,

χειμαρρgδικίμ,παρασύρθιζα. (αύτη Όίθ

τελεσίεςγαζα της πζεσβείας6ύθυςησαν,κ,

άμα ζα και κήδες και πινελθόντες πζι

χερρώηβνότε βασιλείς και ο ασαι, συ
ζυγνύεσινέλένητή ξ' ασήυθυγατρίδε

καετά ουση ών έβασιλέως joν θεόδω
Α' Λ . . . . (7" \ 27

ρθιώνιέον λασκαριν,μήπωε: Όρν εφήβω

αξαγfίλανά τίμικαύζα 5 και ο έτες

νόζι, επίσκοπ@' αυ%νομίανλαμβαύειδιη

"ιεκή, τωτέως υσο ζονδρχιεπίσκοποντής
Α " / wυ Το y/

πζώτηςτελώνιουςϊνιδυής, διατίμ και έθνοις

εκείθενδgχαίανσυγγένειαν.δ.5βασίλεις

θέζοις επιγρομόμα, ζας θρακικας τε και

μακεδονικας πζίεισι πόλεις, δεξαμμΘ

απ'αυτύως ειπείν, ή βυζαντίων πυλών,

και επελασας αχζιτςυμόνθ",καιοίκειέ

τα πάσας, έπίσαμύψουτδ φθινωπώρου.

και ούτω παύζα σκοπον διαθέμύρΘ",αυ

κι οπόσα Α δείtum, & Cardlam, caterάfque illis
Vicinas, partim vi βΖmachinis, Ρartim

deditione,

Ν

DΕ ΑFF/ΝΙΤΑΤΕ 1Νς

ter Α/ani filiam, «ηjilium

Λmperatori.

ΙΕ his rebus.occupato,o Βul

garia legativeniunt,tum pacis expe

tenda caufa: tum vt Imperatoris filio

Τheodoro,Helena Αfanis filia nuptias

offerrent Quem nuncium latus acce

Ρit Imperator.Νolcbat enim,aliis gra

uioribus negociis diftraξtus, illum ad

υςrfarium habero Seythis trans Ιtrum Άαβανί,
odoro

adeo vicinum, illίfque a(citis 4uoties iuήiori,

libitum efletirruentem, & torrentis in ptu.

morcm obuia quacgue (ecum abripien

tem. Ηac igitur de caufalegatio ftatim

rata fuit,fimίlque aftinitas. Congrelli

crgo circa Cherfonefum Imperator &

Αfan, Ηelenam Αfanis filiam decem

annos natam, Imperatoris filio impu

beriadhuc, Τheodoro Lafcari iuniori,

defpondent. Τuncetiam Τernobi e. Τornoίiε,

Ρίfcopuslibertatem perpetuam impe-rύεφ".

trat,cum adidν(que tempus primaciu

ftinianz archiepiίcopo, propter vete

τεn illius gentis cognationem,parui(.

fet.Ιmperator vero (ccuta αίtateΤhra

cias & Μacedonicas vrbes circuit,ab i

Ρfis(vtita dicam) Βyzantinis portis au

fpicarus: & ad Strymonem νίquepro

grefus,omnes.autumni initio recupe

rat:&fic,omnibus qua volucrat expe

ditis,Νicacam recedit, militibus domύ

adhybernandum dimiflis. Poftquam

autem ad hunc hiftoria locum ven

tum cft, non practereundi filentio vifi

funtScytha, qui his temporibus Αfiam

& Εuropam funtperuagati. Νam pro

greflu orationis (αpe res illorum com

memoranda crunt.Quare breniter qui

& vndefint,pro virili explicandum eft,

& vcluti via planior municnda ad ca

ώςτε εί, ίκαια αιεχώρησε, και όν σεαών αφήκε ε, ζ, οίκοι διαχειμαθία.

ονζυθοί δε γυομώύω της ισοβίας, σύκ Χζεςόν μοι έδoξεν εια σιγή παρελθείν

Τα πει σκυθών, όν ζούτις τις χρόνοις επιόραμόντων ασίλυ η κωάκαπινβιάσε

τα γυ ημάς ο λόγΘ' πζοιών , εις ζα αυτγυ πολλάκις εμπίπιειν διηγήμαά,

και κιών ανακεφαλαιωσαμύρoις ημάς καθόθ, οίύν τε, διαλουκαία ζα πει

", "
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quς (equέturintelligέda: ne ea qua ipfi

(cimus, iis qui nefciunt, quafi (circnt,

narrando, in errorem illos inducamus:

δz (ubindealio atcue alio refpicere co

gamus,veluti canes venatici, guilepo

ribusindagandisnares adaliaatquc a

lia veftigia transferunt.

DΕ Δ' CΥΤΑ / J.

Cytharum gens eft populofiffima,

magis verfus Septentrionem habi-Β

tans,quam vlla alia nofiriorbis:&quά

u is nό prorfus Αrético polo (ubicθia,in

co tamé (ita parallclo,qui maxime ver

fus Septentrionem porrigitur: vt & ve

tereshiftoricinobis tradidcrunt,& nos

quantum licuit diuturna experientia

Άcomperimus Hoslattiuoros &inopes,εγthis. - , ΛΥ . ΥΥ" -

& mortalium iuftiflimos appellauit

Ηomerus. Αpud cos enim neque co

quorum cupcdia (unt, nec (uperuaca

ncac menfarum deliciat: vincarum au

tcm agrorήmque cultum, ne per (om

nium quidem vnquam viderunt, viξtύ

illis facilem & expeditum prabcnt,

fponte natς terra herbς, &fanguis ac

carnesiumentorum, aliarümq; Ρccu

dum, fcrarümq; & volucrum venatus:

veftem nulla arte confcάam,anima

lium pelles. Αrgentum vero, aurum,

margaritς, cφτcrgq; geummς, non pluris

fiunt quam puluis.Νulli ibi (unt folen

nes ludi, nulla ambitiofa fpcétacula,

nullς difceptationes de naualibus,trie

rarchijs & legibusagrarijs: (cd,quodad

Αuariία hgc quidem attinct, Ρacata omnia, δ&

{"β"r vita (editionum expers.Ντ enim fcbres

quς humana corpora infeftant,o mate

ria oriuntur,actamdiu vigent,quandiu

illa prςfto eft: cύ vero & incdia diutur

na,δΖpoτionibus mcdicorύ praui humo

rcs cόfumptifucrint,(tatim& fcbris de

finit, & vires Ρaulatim corporisrcdcίt.

αυή",κι αναργέ;ερα αβαπέμψαταϊς

έΦεξής ψωοθέσεσνία μήαυτί/έειδότες,

είζάεπιτυ Gύκειδότωνώς είδύτων διεξιόν

τές, αμαξιαίεινποιώμύραυσξύ ταϊς επιβο

λαΐς ήθόννοιών,"συχναμέζαβαίνεινεξέ

τέζωνείς ετέρας αιαφοεας, ώασες αλκυ

νηγετικα κιμίες, οπότεζας ή λαγωών -

χνηλαέπνoμας συχια μυ βία πζος έιέ

eαθξέτέξωνίχνημείαγεσα.

ΠΕΡΙΣΚΥΘΩ Ν.

Ε Θιθ εςίπολυανθρωπόζατι, βορειο

τέςθυπολλώΊμοίκησινέχονήκό πά

σαντίμ καθ'ημάςοικουμώμίμ.ουδαμώς

μύρ ες ακρίβειου Ψωο"ζόν Σξκτικόν πύλον

c αξασθύ δέκτικωζέτις ο ομώ όμωςόν

διαιτώμεμον αξαλλήλων απαίτων, οπόβι

Ίίμ) οίκεμύψίμ απασαν αξιγραφεσιν, ως

Φ (άς παλαιάς τε ίσορίας σωθέντες

παρέδοσαυ%ίξέπιγινομύβοις ημί,καυή
"J (ρ 317 7. . . * Α - Τ. Λ. ιν /

μέίς καθόρνο)ξίμ",6κτης έκβόνε ξμυή

καμύρ πείρας, φύτις γαλακώφάγοις

Γ) μύρκ, αβίοιςκ, δικαιωάτιςανθρώπων ό

μηξΘ έφησε αν ζούτις γδ και μαγείζων

μαγίθυεία,εθε τςαπέζης επιενέή) 7Τολυ

τέλεια.Φυτηκoμίαιδκ. Σξύσειςγής, gδ'όν

ονείρ%ις,οτίποτέεισι,έφdυταθησόυ.αλ

λα εθΦή μύρ αυτί, ήτης γης αυτφυής

πία, θα ήθύωοζυγίωνώ ή αλλωιζο

σκημάτων αίμαζαίεώσώμαζαδείτι δε

ή αγρίων ζώωνκ πέειών αλω%, αυτί,

γένοιώ, δ ξεδι'αυτίςαύζχέδιόςές τρο

φή ένδυμα οι Χποίηών,ζα τύζώων δές

μαζα αξγυξΘ'5κ. κςυσόςκιμαργαρών

και λίθΦ"λυχνίτης:ίσακκόνις εκείνοιςεςίνε πανηγύξειςόκεζώφιλοτιμίαςθέατρα

ουδέβουλουτήρια αξιναυσαθμων,κτριηραρχιώνκαι αγορανομιών αλλ' ειξήνηπά-.

σαίο Χτο (ούτων,καιβίΘ' πάμπου αφασίας Θ. ώασες γδΦτις ή ανθρώπων

σώμασιν επισυμβαίνοντεςπυξέζιζας αφοςμας εκτης ύλης έχoυσι,καλαβαίωβό.

τνφλεγμαίνουππας ό(ονκαλήτηςύληςπέφυκεχορηγία επειδαισι ασιτία!μα

κξαι και ιατρών φαρμακοποσία, αβαλαβούσα φ σώμα τμούλμπασάυgξ

αναλώσωσιν,αυτίκα πέπαυται μύθο πυρέζος,ήθίνησε οι ή και σώμα ως αθέειά,

έτω
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ι! Α 3-- , ο Α fic ctiam apud illam gentem, cum c

έτω καν ως ανθρώποις ή πραγμάτων Α 23puaruam gontem, cum ca:
Α χ Γcs non fint, ε quibus lutcs & conten

> >/ sh7" ,? Α \ 2/ /

Ωύλ 0 ήωνώξών Φιλονεικία και έρμόες φύ- tioncs orιuntur, mutuacquc infidiz &ς

ονία, οκαί αλλήλωνεπιβολακ, χίσεις αλ- ca-des fuίcipiuntur, ncquciudiciis,ne

ί... 2-.......;", υλ. Λ que curiis,nequelegum recitationibus

βλα συγκρ%ματων επινοοιμύ") 8δεδικασήρμα β9- Εί opus:ac ne cloquentia guidem,ver

Όμύται λοιπόν, έδε βελώiήρμα και, οίύα- borύmqucargutiα ac perplexα inuen

Α ιδεπίθουαι λώοπιμ,κ τίoneslocum habent: fed innata qua

γνωσης νομίμων,έδ' γ ί41 % aamiuftitia illos τεgit, & haud inuidé

λόγων διατροφα, και όννοιών λαβύρινθοι iibεπ., Quibus de cautis & Home

αλλα δικαιοσιμίητις αυ%φυής επινέμεται Β rus cos mortalium iuftiffimos nomina

μitsappellationem vero corum (criptoΙ Μ. > Α' > Δ \

Όόύτοις, και,δυεπίφθονΘ' ΩΑνΥ"yομα. διο μύρ. τes veteres nobis vario tradidςrunt. Νá

δήζαύταδικαιοτάτις ανθρώπων% όμηξ06 Ηomerus Cimmerios cos vocat:Ηero-Ε"

Όρύτ"ις ωνόμασε) μ'γεμluυπζοσηγοξίου aotuένετο,Ρcificα hifίοτία autor,Scy- όξί,

2. "... - ε -.". Α - \ thasdiuer(os:Plutarch"Charone",Cim

αυήJδιαφύρως ημίνΦ παλα, (ρφοι διε- Ετος: Τcuthoncsinό ille quidξ (uapte ταμινκ

πόρθμόυσαν όμηρG"μύργοκιμμερίες autoritate,(cdtamέnominatvelutamόgθμόυ θ μηξ μύργο Κίμι bigens,acipfe fibi diffidens. Νam pro

> Ν - « •Α « \ Α

αυσίύκαλεί ήρβδοώς δ ό%ι πακαπο- - Ρrιam filam appellationem, ipfi vtique

γραψαμύρθ' , σκύθας πολυίδεις ο 5 Ο ίua lingua noruntQui vero Grαcis πσ.

minibus cosappellant, aliasaliter, fuo
πλέζαργΘ",κίμβροιςκ,16ύ"

χαφ εις πλεία χθ, μάκο ως quique arbitratu,illos vocant: qui tor

νας,Gύκ οίκοθεν μύρ, ονομαζί οι ομό, ώ- τοnis infarin ofίτας prοuincias ir- 8εγthas,

ασες αμφιβάλλων δαπσών αυcίύ εαυ- τμοητεε,2lias είialoga occupant, V: e-Ε"
-

nim terrores de coclo (αpe hominibus και στον.ι \ \ Α > Α'

τώτίμ, μύργο κυξίαν αυτγύπζοσηγορίαν, a Deo inεutiuntur, vtfulmina,incέdia,

αυτία κ?τίμ σφών αυίδειδείεν δια- & crebriimbres:tzpcoterra, νετelluris
έ. Λ' : < > 1 "Ν". 2 , η 2 » - και Iniatus δc quafiationes: (zpe ex acre, vt

(ον οίς ονόμασιν έπ' αυ- . qι Ρ 9

λεκ(ον. Θ δ'έλλιμικοίς ονόμ typhones &nymbi: ita hi a Deo afier

τή'κgώμύροιαλλοτε αλλως,ώςέκασοι βά-D υαμτι: Septentrionales & Ηyperborei

λανεώύειςπςοσαγος ύεση,όπύθι οκεί- terrores, vt pro alia poena, guando &

- δε φuib. prοuidentiac vifum fircrit,imΑ 2 Α. 1 2. Ι \ y r "Ψ 2

θενχίμαρροδικμέιμι κα" ημα,ΟίX8-. mittantur Ηorum aliqui patriis (edib. σιέμειν

μθμίμεπιρρέονίες,α λλοτε αλλοιςέπιλαμ- relidis,multasprοuincias vaftarύtplu-Ά
Α. , (7 r «/ / " και " " ... " γ rimά(quc gentes iugo (cruitutis fubdi-/και "'
- Δ 2αΜρί

βαύεσι%ποις. ωασες γαρ εισιν εξανια μυ. dcruntinση (ecus ac magni maris finu

δείμαζαθεόθεν%ίς ανθρώποις επισ4όμμα per decliuia effufus,omnia ad quzper

Α \ ν. -Σ * « "ν - -
-

7Ταλλάκις,κεξαυνοι και πζησηςες και υετή'7λη ειncret.inundaret 3C Ρτοίterneτεε. Cα

terύ cύ inde nudiatφ.inermcsexierint,

θΦεπίγία δσόσμοίκρήγμαζα γης, αέ- "mutata vidus ratione,mores corum i

- gιαδτυφώνες κι λαίλαπες,έτωκ έτι (ά-Ε guos confΕιφuέ.

μιαίο)τώθώλειπκαπιαιώξετά, οΆ
ύσεςβόρία δείμαζα,ώς αίθ' ετέραςμα- aquam nό ftatimin littore in falfuginά

πγΘ, ςέλλεθ, καθ'ώνα δόπότέήπζό- εοαμετιunt, fed in longo traάu maris,

νοια βούλρι%, ούτων πνες πολλάκις οκείθεν Χποπσαθέντες, πολλοις έλυμηναυ%

χωςοις, και πλείσοις έθνεσι ζυγόν δουλείας επήεγκλυώασεςανει μεγαλουπε

λαγοις Χποίομηχεθείσα κύπί ανοιξ, παύτ’ επικλύζοι και αβασύgoι πόρις αυ

επιδράμοι, αλλ'εκείθεν μθυγυμνοί τε και ασκάυοι Jξιώτες, είζ αμείβωσι τίμι δί

αία επιλαμβαύοντες τίμ ή όπων εκείνων εν οις ιδρύουσιν εαυσίύ, ώασες γε

μίωΦύξ ορών ή μεγίσων αιαρρηγνύμύροι πόζαμοι και ώ ράθρον ειςτίμ θά

λαοπωλποήiύοντες,σόκ βυθις αξά τμυαιγιαλίτιδα ψάμμονές αλμμυ% πό

τιμοναυίβυζαλλαήoυπηάλλαμέιζιπoλλoδής θαλαήςεισgέοήες ακοινόνηώ,
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fioribus vndis viξta,eam mutarint ficή

4βnnis9 τα,Μaffagetα,& Μelanchlania nigro / Λ \ --

vettitu, atque Αmazones vocabantur: θέντες. μό% μακρ%ν μακξών αυθις όνι
τba.

C""* men ca-fi (unt a Romanis exercitibus,
γz446

ικ,

Ηerculeo freto traieéto,Ηiίpanosίubc

ποαιu Caij Μarij & Luξtatij Catuli confulum Α' 2 - " Α'

, duέtu argueaufpiciis, Quid multafCί δουθποιόντε κα) αιαπόνιήίον μεζαδιαίτη

naturam fham retinent, doneccopio- Α έπειζα,έασείσαν% % έκράτις %ις πλου
- " ίς «/ «/

quiproxime veτerem Scythiam confc- σωτερ" παρχία ύθασν ' ετω

derunt, nomen prittinum inuiolatum και Όρύτων (Φ τίμ' έγfίσα της πζωτης οί

ρομία".ΕΕ κήσαντεςσκυθικής αφής% πζώων ερρύη
lantur:&terra quz cos alit, Scythia di- "... --ά. 1 . . . . .

citur. Cuiu(modi funt, qui cum νltra σου,τίμ πζοτέρανπζοσηγορίουεφύλα

Τanais fontes, & ad ipίum Τanaim o- ξαν έτι ακήραζν,αυ%ί γε όνομαζόμύροι
lim habitaffent,in Εuropam effufi,Μα- δ ι 7,,! ν ^ν - ΟΥ Α'

otidis paludis latera ad occafum fpe- σκόθαι,% ή%ύτις ΦζβΦουσα γή σκυθική.

ξtantia occuparunt. Deinde multisfc- Β έτι οι' εισινιόρι τέτίμ''ψασεςζας πηγαςg

culispot.aiή ντεκαπΡίιιιιπατ"gon" ταναίδΘ'ώκησαν γμή, δό(οιών άναν.
primaScythia auulli,in duas partes funt : κ ό , - 3]7" . . . ! 2.

diuiti: duarum vna Sarmatis Αίianis e- έπειζα διαβαύτες όκείθεν, ώξεχύθησαν βς

uerfis,ad Cafpium νίque mare excurrit: αύξώπμ,ΐα βς ζέφυρ9ν αίεμον βλέπονζά
" . . . - ". . . . * * . * luti,S - V - /

qui patrή nominis etiam oblιτι,Sarma πλόυβ% της μεγίσης μαιώτιδΘ' διανεμη

Φuaquefingul"ab εί" άοπλιτα gθητε" αυτίύ πέίοδοι έτεροι καθαπό 3 να'

nomina (ortita fuerät, eadcm & illiaf- - βαι ". εφικ 2 έστέκμεγα
fumpferunt, propterillarum mores δί Cλης πηγής της πζωτης Χπορραγέντες 0}ίζ)

- • . : " . 1 ς Η ιι rnn Α. " - " - Ν / ί ΧΑ, ) ν α ...0, σΨΣ

ritus afcίτos. Αlteri vero vertus Εuropa .θικης,ές δύgχίζονται μοίρ%ς κήμύρ,οξύ
profetti,& omnem Οceani oram per- Μα τι Αιτί Λ Ζ. 1,

uagati, Sarmatarum & Germanorum πζος τη ασία σαυgωμαζας καζατζέψα

nomina fibi vendicarunt. Denique in σα, έδραμε μέχζι και, ες θαλαοπαν τμυ'

Galliam quoque impreflione faάa, cά- " ... "... -"-- ---- 3) Ν 2 ί

quc (ubaξta,Celtα & Galata tiue Galli κατσιαν,οικ, τμυ πατριον ήδη οκλαθό

funtappellati: vt Cimbros & Τeutho- μύρoικλίπι,σαυgωματα και μαοταγέται

nestaceam,qui multo pott Αlpibus fu-. όκαλομύτ,® μελαγχλαίνοι,κ αμαζό

peratis, cum innumerabili multitudi-τ, ιερ., ιδsλωθεί ικίδια,
ne, νxoribus & liberis etiam adduais,Dνες% όσααι 8λω είσαιφυλα κχοια

Ιtaliam ingretti,νix illi quidem, (cd ta- ξέσιν,είχον ονόμαζαπούτων (cέτοι Χ8ΧΟίy(λ)

νήκασι ζούτις, διατίμ' ες ζα εκείνων ήθη

in ipfam Αfricam facpe penctrarint, & σινιόιοι ες τιμ" 3ύξώπίμ Χποκλίνανίες, και

".." - / -2' Λ

gerint.Νà quib.arma inferunt, cos ple- Τα παρωκελειοπάσλο καζαόραμόνίες
runque vincunt, & alicnis regionibus ήπειρονέςτε σαρμαζας και γερμανοις,ζα

dominantur.Εorum vero patrιam Scy- .. η. 2,/ . νισοί και ο ί.μ. 8."

thia memo vnquάabomnίςuo domuit. Ε ώύμαίαμψα και ξυ" Ο υσε,

Ιn caufa eft,quod delicatam & luxu dif ρ%ν καλ 56 Ίίμ κβλ77κίευ εμβαλόντες, ΧΩΝΛ)

auέtem νίτα ratiοnemab initio ρετοί, (αύτίμ, οικειοσαμυμοι , κελΌί τε ήδη και

. . γαλαταιοκλήθησαν εώ λέγεινοξύ όψε

3'χςόνουζάςαλπεις ύπτεςβαλόνζάς,και κίτης ζαλίας αύθις μυρμασιν εκφρα

13ύσαίας πολλαίς 13ύ%ιαςΉε κακίμβρ%ις,αυταίςγμυαιξί τεκα τέκνοις όικαιμό

-λις μύρ, καιεκόπησανδ' ομύ ψω ή ρωμαϊκών διωάμεων, ύσατωνΊμικαύζα

και ρατηγώντυγχανόηων έθεμαρίουγαίουκατό κατλουλούζατίου και τίδά

λέγονάς διαιρίβειν, όπου γεκα λιβίης αυτής πολλάκις επέβισαν, ώις τε έασε

είοιςκαζατζεψαμυμοι ίβήeας, και%ν κίζαςήρακλείοιςςήλαςποςθμόν διαβαί

"επαυώμύργδέΦέςdoεπελάσωσι παίζαςως άπολλακαζάρ"πέ")καιήδαλ

λωνκυρμόύεσίlώπωνΊμό αυτγώ σκυθικίμ τύπαίΐων εδεις εξ αιών® φαίνεται

δουλωσάμύρθόδιαίπον,όπόκεινοίlώναέρθ και εμβριθήβίονδρχήθενώξομο

σαμόροι, -

"... -
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γεώςγησανπώποίξ,έτε τυ αλλωνασορί

μωνεπιτηδ&ύ2π,ών Φτ' όνδόιέραςοικου

μώύηςκαθεσήκαπτςόφιμοιατί μενσκύ

θαςεθαπνέσιν, ήδέα κι ήκισα επαχθή,

τις δπολεμίοις και μαλα πολέμια, οι ζα

gτεσίτνέθεσιν,έτ' αίθοπαοίον πίνaσιι,έ Α ηec fumentum edunt, necvinum bi
- - "» "ν Υ χ/ >

χαρμ 8τε γμό Σξούσινιέτε αμπελονέ
bunt Quamobrem negue terram arat,

ncque vineam vnquam coluerunt, ne

quealiasfruges ferunt, vnde interiorts

orbis incola νιξtitant Qμα cύ Scythis,

quiΡpe affuctis, minimë grauia, ac po

tius iucunda (int:hoftibus eorum acer

biffima effent, impedimenta plura quά

arma adducentibus, & vbi caftrameta

tifunt,mercatum omnis generis requi

σκéυοφόραπλείωτο μαχίμωνεπάγού). Βrentibus, ne quid velipfis velium entis

δόπη σ2αζόπεδ&ύσει%υ,πολλήςκπαντ

δαπήςδέοί") της αγοράς,ί αυτίς τε και
ν Τ* Λ Σ Α- "ν \ Λ"

τις Ψωοζυγίοις ανενδεώςχοξηγοίενζαχζή

σιμα.οι δ%νάσκουονκ κέΦον ασκομύτες

ρίοναειβαδίωςζαςέκ5ε%ιείαςποιομύται,

δ τςιών διαμιάς ημέρας πολλάκις,δίκύμι
ή μιών αιθερίων, πζιτςέχεσι γίω,αλλίμιΟ

νονιες,μηδενμύρεπαγόμύροι,πανία διέν

έχοντες,όσα πζος% νικάν βαδίως εφόδια

κραπτα.άιαγδταυτι%,ιετκινήσεωςώ

τροφονκ οξύζάrν ο δΌύτων μέιζον%

τελέως αφειδείν εαυίύ,κκ% πζόσωπον,

δίκιμ αγρίων θηρών,απαντάνες ζας μα-D

χας.

πΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΥ

ρώπμυκαλασίαν εφόδετγό

σκυθών. ,

\ Λλ'επανιτέον, όπη% πζόιερ.9 ίχνος

defit.Αt illi expeditac ac tenui vita af.

(ucti,facilà quouis tempore bella fufci

Ρiunt,ac triduiiter frpe vno die volu

crum inftar conficiunt & alias atouca

liasante famam aduentus (uiterras oc

cupant,nihil quidem fecum adducen

tes,(ed iis rebus omnibusinίtruξti,qui

bus viétoria facile paretur.eς funt,mul

τitudo corum penë innumerabilis,agi

litas corporum, accelerrima progref

fiοnes,8z (quod hacc (uperat)mortis cό

temptus,& ferarum more rcβtus in ad- και

uerfum hoftem impetus.

D Ε Δ CΥΤΗ ΑΚγΜ ΙΝ

Εuropam & Αβamincurfone,

ΩΝΕdad hiftoria feriem redeundum ,

cft. Νam cum lohannes Ducas re

rum iam potirctur,maxima Scytharum

multitudo ab Hyperboreis effufa, ad . -

Cafpium mare de(εendit, Interim ve- ......

ro duce corum Sitzifchane defunξιο, μία

ambo eius filij, Chalaus & Τelepugas, Cίαιακ.

exercituum principatum diuiferunt.

Αc Chalaus Cafpia & Iaxarte Huuio

lato & profundo, ηui εScythicis mon

tibus ortus, Sogdianam perfluens,

και λόγs καζαλελώπειμμήδηγδκαι Β in mare Cafpium irrumpit , ad Se

ιω%ώgδέκαζάρωμαίων σκηήραδιέπον

Ός,μοίρα σκυθών παμπληθής"θέςπολλά,

αναφέζεσαζόν δgθμόνμυρμάδας,αδω

θενείξύωεςβορέων.λποτσαθώσα,κατό

ptentrionem relidis, per inferiorem

Αίiam de(cendit. Sed differatut hoc :

nam de Εuropa prius eft dicendum.

Αlter enim Sitzifchanisfilius Τelepu- Τιφνι"

gas, limitibus imperij (ui conftitutis,

meridié verfus Caucafi cacuminibus,

σιμύραθρόα μέχρικκαασίαςθαλαήης.όν%ύτιςό 8ήγεμύρεστζιχαντεπελου

τηκύζος,διείλοι%τίμλήγεμονίλυ%νσραπυματων αμφω απ8τώύξε,ό,τεχαλαου

διώτετελεπεγάς κι όμύο χαλαέ,πζος αξκών αφεις τίμιτεκαασίλυκιαξαρτίιν

πόζαμόν,δςόκτώ σκυθικών ρηγνύμύροςόgών πλατύςτεκβαθύρρεςδιατ ή"βίδια

νώνχώρας κατιών,εξίμ κατσίανποιεί")ζας έκώλας καίει διατ"κατωασίας, αλλ'

ο μόρ πει ούτων λόγΘ' αναμείνατω αθέλκει γδήμάς εκείθενό της «υρώ

πης ο γό έτεςΘ τύψέων ρό σίτζιχάν ο τελεπουγάς , όgoις της οικείας δρ

χής ποιητάμύρ® , πζος μεσημβρίαν μύρ άς τδ καυκάσου ύσεςβολας,
- "Α C

-----

".



26 " Ν1 cΕ Ρ Η o R I G RE G ο RΑ
"

δz deinceps mari Cafpio, per Μafia-Α κεφεξής ζα "καασίαςθαλαωηςπελα

getarum & Sauromatarum terram Ρro- 2 / Ό διατSτίύ' τόκ -

ficifcltur ι nec eas tantum, fed omnes γηέποξ«εί • α ί μασαβ κjσαυ

gentes quα Μαotidem paludcm & βωμάτωνγής,πασου ψωοποιέμώμΘ. αυ

Τanaimaccolunt,fubigit. Deinde Τa- τίμ''τε, δ όσα μαιώτιδατε κΊαίαϊνήθεν
naisfontibus (uperatis, impetu aduer- - •υ : (7 τ \ (7" γ

(us Εuropaas gentes dcίcendit : quac θνών παροικεσίν. είζαύσεξίαλώνζα67η

multα ac varia (unt. nam qua in me- γας 3. (αναιδΘ"πολις ερρύηκατω διατώ
diterraneis habitant,partesac reliqu1α , ώ Γ. • «Ν Λ

funt veterum Scytharum, in paftores &υgωπαίωνέθν νπλατωρ ζαύζαπεφύκασι

8ζ aratoresΕ φuac vero Μacotidi και, που%δαπανώνζα μύρεςμεβγειοι, ΤΕ
conterminac (unt,& Ρonti oram acco- Β Α / "»" /

lunt, Ζinchi funt,& Αbalgi, Gotthi & μαχαίακαι λείψουα σάοή παλαι

Ηamaxobij, Τaurofcytha & Βoryfthe- σκυθών,όσανομαδας (δ δgoτηςαςέμερί

nitα: practercάςue Μyfiam ad1ίtriho- ζον%ζαδόμοβ9μύζατή μαιώτιδί,δτίμ

ftiatchent, gui Hunni & Comani vo- ίΊΥ, ? -(7 . " - ύβιοι"

cantur. crantctiam qui feScythas no- και πόνουπληρ9μυζάκιαμαξύ οι, Ιαυρ9

minarent:qui graui & intolerabiliScy- σκύθα τεκβοςωώ ενέίται κι πζος%ύτις ό

rharum impreflione pertcrriti, mutan- ', ή στ%, Ζ.Υ Α ε- Τ; Υ- /

aas fibi (edcs cenfucrunt. Νcque enim (ριτίμ αξαζας δκβολας και ισρθυμυσίου

νllisfatis fiduciar ad refiftendum crat, ονέμον% έννοι δέτι (εκόμoγυοιόκαλέν

(cd omnes & vrbes & gentes trepida- C (6. ήσδιυδοικ, σκυ -ΤΝ Α

ήσουδιοίκ, σκύθα 1ωνόμαbant, & νςlut (picac in arca terebantur. Ό διυδοικ, ς αυσου καιωνόμα

"... - / > / 2 Α' . *

Vnde & hi Sέythico bello defperato, ζον, οικτίμ βαρείαν δ ανυπόσα εν έφο

Ρellibus Ρalca Ρlenis Ρro ratibus νίi, cί δον οκπλαγέήες αετί επιδοαμόντωννxoribus & liberis 1ίtrum tranficrunt: γ τή' ξ δρ Κλι

nec breui tempore in Τhracia oberra- Ν , και

runt,idoncamfibi coloniam quaritan- οκείθεν ποιέίν, και γδ όν έλπίσιν όλωςχξη

tes, deccm millibus haud pauciores. ύς gδενί (ο αίταθ, Ιμ' , αλλα παν
Scd priufquam certam (cdcm legerét, σαίς εδενί (ο αδίσαώζίμ , αλλα παίζα

C Λ' 2λ Σ

δρ" Ιnperator loannes magnificis mune- Ψωεπίήχειώπόλεις% έθνη καλδίκίμ αξ9ζζ.

Κυημαημο

και 41ί.

refert,aliis alibi (edibus attributis, par

τim in Τhracia &Μacedoniapartim in Όνπζος οξύ σκύθας πόλεμον, διφθέρας -

Ά,ribus,aliίfque beneficiis cos fibiadiun D χύων,ωςόν αλωνι θερμιώ στμιετζίβον(6' τg

git:&ip(os etiam in Romanas legiones

καλέΦθείρονώ όθεν Χπογνόντες κα) έτι

Αίia ad Μacandrum & Phrygiam. 2 2 2/ / /

αυτ'αλης βγεδίας καβΦηςπεπληρωμύιαμς

νε scί ΤΑΑχιλι ΙΝ 4. Ά Ε «Ι Ε η μία

βamimprgβιone. νεοοιωσαν,αμα μαζί καιτι
Εrum iam in Οrientem eft tran-κνοί6.καλ8 μικρ%ντίνα χζόνοναία μυ θρα

(cundum,8zadtranfmontanosil- κίμ πλανώμυμοι πξιήεσαι,Χποικία» ζηέν
los Scythas veniendum : qui in Αfiam ιρμόή Ο Αν ίδες εμεί

infar locu(tarum cfruti , propemo- Ε εξ άξιμύτίασαν εαυτι"χλια ες και μειοις

dum vniuerfam conturbarunt & op- τίύ δέκα. αλλα πζιν αυcξύ καζαλύσαι
prefunt. Νam Cafpiis anguftiis (u- \ 11. -. « \ 2 . . . / "υ

peratis, Sogdiana a tergo relièta, & τίμ πλοίύμυ υ βαλε ωαννίδου,

ξε Βaarianis & Οxo Sogdo Humine, μεγαλοπζεπέσι και djξιώσεσιν αλλαις ε

4έλκέ)κανείς ρωμαϊκός καλαυσέυόκκαζαλέεισε%ιούμασι,χώραςάλλοιςαλ

λαςδιάοειμάμύρον ειςκατίκησιν,τιςμύρκύθρακιμ και μακεδονία (οις οιόνασία

κύμαίανδρον καιφξυγίαν.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΕΦΟΔΟΥ ΤΩΝ ΣΚΥΤΩΝ..

ΛλεπιΊμυέω παλινήμας ο λόγΘ διαβιβάζεινεπείγέ),καισθύ ύπεροξίοις

εκείνοιςσκύθας,όικό τηςασίας δίκηνακρίδΘ"βαρείας,χεθέντες μαλα σφο

δρώς μικgέπάσα στιωεκύκησαήτεκαλέδελώσανίο.έτοιγδεπειδήταπείνκαασίαν

σεναδιέβησαν,κό νώτναφέήες (βιδιανέςτέκβακτζιανώςκ, ώξοντώνσόβον πόιαμοι,

δν

σκυθών,έγνωσαν δέν έαυcξύ μέζανάσας

%
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δν μεγαλατε και πλέίσαιτςέφoυσι πηγαι,

αξαςξύπζόποδαςτύπζόσωμεγαλων

ogώνδεχείμασαν ήδέκέίσε της χώρας

όκείνης αγαθών Χπολαύονίες, κι όσα της

σύωθενλείαςών%υ%. όgηδζαδά εισιπλέϊ

τακ μέγιταιαπανάκύπωέχειαναλ

λήλωνεχόμμα, ώασερεν απανία γίνον

τα όξΘ", αδρ®' ονόματι καλούμύρον

γμικώιώκ?μέρνακεώςδιέζωσα πάσα

απαδόχημενίδαυίγυπτος ζέφυρ9να

νεμoνά έγήσαέ αιγαίου πελάγοις, χί

ζουσιοι εκείθενεξιόνζα ες τμήμαζα δύο

τίμ όλμυασίου,αχξιςανές απειλιώτίμ

αόεμονπαραμ%ν τελ&υτήσωσι (όνωκεα

Ά ήρ®, επιγρoμύμε, ότε που ο

πζόσωπον της γης τίμ χλόμυ τηςπόας.

όνδύεται,ά αβασξύ πζύποδας ή ορών

χειμαδιακαζιλιπόντες Φσκόθα,καθά

θαπς απόλια κ βgκόλια, κ; πλήθ@'

ζας κοςυφας τίύ ogώνύσεξβαλλεπρέου

σίfέκό ή ψωοκειμώμων εθνών και παύ

ζαςόν λόγω λείας ποιούμυροι, καζαντώσιν

ες ινδικμυ, οπόση έφ έκατέβακείται καιμε

γίσουτγυποζαμύθινδοδιώζαύτη ζυγόνε

πιθέντες δουλείας, Gύκέππζος έωζαύτηςε

πέκεινα ωδόυον, δια (ότζαχύ τεκ καυ

ματώδες και όπου αλλεπ' Σραχωσίαν

τεδκαρμανίδυτίμιοςμίμ' έποιήσανίο.κ

παύτων ραδίως ψωοκυήiόντων, επί χαλ

δαίοιςαφίκονζτεκ αραβας έπειζαέςβα

βυλωνίοις κ: αασυβίοις διαβλύτες, καιμε οπο

Καμίαν κατάληφότες, δ ταις τύ% που

χαρμσινδρεθέντες,όκειτίμ μακράνκα

ζαλύεσιπλαόμιέίθ'πεήδη τζίεναλύοντες,αφέ όντε ιαξαξίμ διεπεξαιώθησαν

Ο

Α qui plurimis iίfque magnis fontibus

augetur, ad radices magnorum mon

tium progrefli hybernarunt, νbertate

illius regionis & prada anté parta fru

entes. Μontes autcm illi & plurimi

funt,& maximi: qui quodνna quadam

continenti ferie cohacrent,in vnum ve

luti montem confiantur , qui nomine

communi Τaurus diétus,Αίiam vniuer

fam exquiίitë mediam diuidit.lncipiύt

Β

Inde vero exorfi, totam Αίiam in duas

partes (ecant, donec ad Subfolanum

νεntum iuxtaipfilm Οceanum termi

nentur.Vereigitur,cum terra gramini

bus & herbis reflorefceret, reliétιs ad

Caucafi radices hybernis, Scytha ma

ximorum gregum autarmentorum in

ftar, montium cacumina (uperant, &

Ρopulos fubicξtos inuadunt.cόfque o

mnes pracdati , in Indiam penetrant

quanta in vtramque ripam maximi Hu

uiorum Ιndi patct. Οua (ubaéta,verfus

ortum progredi deftitcrunt, obafperi

tatem &αίtum locifeditinerein Αra

chofiam & Carmaniam conuerfo,gen

τibusillis facilo (ubaθis, ad Chaldacos

& Αrabes peruenerunt. Deinde ad Βa

bylonios & Αβyrios tranfgrefi,occu

Γ) alleéti,longos ibi crrores finiunt,tertio

anno poftquam laxarten Huuium traie

cerant:& a popularibus fuisauulfi, Αίiá

inferiorcm fibi vendicarät. Sed quem

admodum ignis denfo luco correpto, ,

non cum (olum confumit,(cd proxima

quφque etiam facile peruagatur:fic dux

ille Scytharum,totius Αίiac ad omnem

humanam iucunditatem optatiflima

Ε fedefibi dilcéta,poftea non quicuit,ne

φue finitimis abftinuit : (ed tribunis

fuis & fatrapis alio atφue alio miflis,

Ρerfas primum, & Parthos & Μedos

πόζαμόν,κ ή αλλων δέησαν ομοφύλων, ή κάτω ασίας κληρούχοις ταξανές

εαυ%ις.ώασερόπυς ες ύλμυ βαθέίθυόνσκήψαν, έμόνονής τ’ πζώτον ε%ιαξαώ,

ζεύτίμ λυμαίνεται μόνιμαλλ'ει όμοίαώπάσητη πέριξόντύχοι ήδη θπασανόκ

ώμυράςαεπιβύσκέα, ούτωκο ή σκυθών δgχηγός (ουίωί, τιμ της όλης ασίας
θξαίρετν πζος απασαν λυθρωπίνμυ Χπόλαυσινές οίκησιν Σπολέζαςεαυτό,σόκ

ήξέμησε τό λοιποδ, ουδε ή πέριξ απέχείο αλλα cξύ ύzσ' αυτω σατζάπας

και χιλιάςχοις διαπεμπόμμΘ", πέρσας μύο πζώr και παςθοις
και μήδοις

C 2.

illiab Οccafu,proximé Αegeum mare,

Τακrμί, -

Caμικβις

Ρatάque Μefopotamia, amoenitate loci seyihain

Με/οφota

mia αοnβ.

aεnt.

/
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ΕΕ perΕ maio- Απαρεσήσαί6, έπειζα δια της μεγάλης α
Α rem alcendendo , verlus Septentrιone \ "Α" / 2,7 \ . () \ 2/ "

ad Colchidem, & finitimarhilli Iberiá " Σεμβρίας ήλασε πεδεμίρ α κτ, ΟΖ

excurrit. Ηabcbatporro in animo, (e- κζικολχίδΘ"κΊης οκέισείβηρίας έμελ

quentibus annis ίητετιοτε" 9"Η""λε δήδη ες οξύ επώνζας όψιαυ%ις κ διατ’
Αίiam peruagari, & Imperij (ui limites , Ο η - , ά . Ν φις % "Ν. 3

littoribus maristerminare.ncque enim όνδοτέρας ελασαι ασίας,κι ορθις τηςοι

farendum efic, vtvllagens (ua ditionis κείας Σgχής ποιήσαώς ζας αξαλίοις
expers effet, guα per totam Αfiα con- «/ Λ / ν'

tinentem ad maria vfque habitaret. ψαμμoις , όπε θαλαασαΉε δ ήπειρ6'

Scd tum quieto ibi confidere decreue- ασέδολαμηδεδ είναι το ανεκτΆ έξω
runt, prοuinciis, vrbibus,αqibus, prac- Β τίτης αυτίύ ελλελεί Δ- «- '

diis amocniflimis & delicatiflimis inter 7- ς αυτή 3λλg είΦθα χειρ%, όποσα

γ|ν 2 / - " «/ 2/

(efe diftributis. Αurum vero,argentum, τίμιΊήςασίας ήπειρ9ν απασαν,αχξι θα

Ρccuniam, caterásque delicias, quibus λαογών oικούπιαυτγjτέως οι αυτ''θικα

loca illa abundant, cui ν(ui effent cum

adhuc ignorarent, non (ccus ac lutum Καιόμιν ήξεμοιμίες έγνώκεισδυ,κλήροις

"βια & (ordes negligebant. Νatura enim εαυτίς δουείμδυτέςχωρώνκπόλεων,δια
Ά neceffaria in primis docet: quac (i non φό ωντε οικιών οκτη ατων κτήσεις κα

defint, fedbenignitatefortuna (uper- ξ \ ξ μ ξ, η και -

fint, tum naturac prοuidentia vcluti (αγωγας, 7Τολλ"μυ έμπαρεχομύρας τώ

Ρer αιηulationem ruτίus εκcitatut ad c σώματι θυμνδίδυ δ μυ.
ca deligenda, quς (enfibus magis blan- μα \ μ δ πιφ, λξυ

diantur Quorum νbi (atietas ceperit, """ 0 % αξγυξΘ' @ χρηματων ποι

adfuperuacanea deficάit.perambages κιλία & πολυτέλεια ( πολλα δ (αύ
atcueillecebras varietatem & compo- ξ y 2 - 1 ΩΣΝ /

- - - -- - -- ρ ΧΟΣΤ Gδυ, -" itiones multiplices machinatur, & Όά πιχωρμάζει αΤ C/κείy0!ς χω

prgftigias quafdam arcanς voluptatis β9ις ) καιπω έγινώσκετ-Όύτις εις ο στιχζή

con(cθtatur, neluxuriς cόtinuatio gra- σι αείη%ιςέ εσιδιόκιπαρέ βΥΟ 2ΩΖ \

- "ΛΙ , - Ψ

ιιis & molefta fiat. Ita hi quoque prin- σιμ / \ χ 3 . «/ και αριτς χοι αυά
cipiofolis necefariis,iί(que ήon afta- "άκυν"5% οσα"υ λίμαι όνη%ν έρριπΐαι.

tim (uppetentibus afίucti: deinde in D ηγδ Φύσις τρ αναγκαίων γίνεια, πζώτον
totamαnitatibus ver(ati, guot Βaby- ΝΣΝ. κ.Σ "ν (Υ (?? w /

1oniorum, & Αffyriorum confinia (up- διδασκαλΘ' αυ γοιμ, ζαύζα μη ασαίις

φeditant, eas non effe deferendas iu- σενοχωξή τις,αλλ'ές πλήθ@"ή τύχη παρέ
dicarunt : (cd repudiatis diuturnis il- - Γν ) ΥΩΥ . « . 2 '

ή 7ζΌλίθι Τύζλ"ίλίΔΟΔ)(Cχ (λ) -1is laboribus, ibi deinceps confiden- χηπζ ώζ - , α . C4ί αγκει

dum & acquiefcendum efe, Vnde σεως πζομήθης αύθις ή Φύσις καθίσα),

iis gentibus quas inuaferunt, annuatri- κατ'ς: ξεσίδυ Όρ πζοσηνέσεξονόκλεγομύζη

buta impofuerunt: nec ex eo defiftunt, αΦώς ταις αιθή λι" , επί τg

cas exaétionibus & ediξtis pro mácipiis 0- φως ταιξαι wσπανο κός®επί τg

φuotannis exagitare, & vclut oracula Ε ΌριςγένήίαιπωήγομΘ όξί αυτίκα καθί

reddere,pro (uάςue libidine quiduisin Λ- ίς, καθαπ8' /1. . . . .Ν

- Σ) 64 ΙΤΙΟ ΟΖ )

illas decernere. Γandem confuetudi- ζ Όίς πειήοις, / ας πια πλαίμ θ

ne & excultis moribus Αfyriorum, δέλεαςμηχάυέμύρος πζώτονΊηναυτήJες

- - διάφορα είδηποικιλίαν δσμόθεσιν κά

πίζαεγίοή8ύωνείωσίπωςXπόρρη%νηδονίμλίναμη% ταξιήότη Θέμβριθές,επαχθές

Φαίνή)αμα και λυπηρόνιώςvμώκαλέτι μόνοις%ιςαίαγκαίοις όWεςεθαδεςκαλιέ

Όιςέσενωμύροις έπίζα οσαύτας ήδΌπωνάκείνωνχαρισινόντυχόντες, πόσαςήβα

βλωνίων καλαασυρίωνφέginξίχωςΘ,σκέπ%ύτωναπαλλαήεθ, έκρινανδειναλ

λαχαίξεινε πόνες σθύμακςοις εκείνοιςπόνοις,όκεισεξλοιπέποιάθ καθημώύες
Την δί Εκείθε 3 C βιςεπήλθονέθε Ι ή ή «/ » Δ "ν ,

η δίαιζαν εκείθεν δ' οπόίοις επήλθονέθνεσι,φόροις στιύλαξανίεςαπασιν,αναπαύεδια

λείπεσινέτοςδασμολοβήες καιεπίlαήοίες όσα και δέλοις,καιαζηματίζοίεςώςόκ

μείάλετς ποδοσφθεμιτούοίες υπόσασφΙσιδοκoίηές εκείνοιςκαθήκειν τω όαςύνω

" - - τί;

-
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-

-ττ------------------ --------------------

Όίς ήδαασυρίων κλπζσώνκχαλδαίωνό

μιλήσουίεςπεπαιδ&υμύβοιςήθεσινές ε%

αυή έκλινλυσέβας,τίμ πατςιον αθείαν

αφέντις,κ%ίς αυίγjκεκοινωνήκαπνόμοις

κjέθεσιν , οπόσα τεές έθήζα δ τςαπεζλυ

αγαπολυτελή, κ, οπόσα τίμιΊης αλλης

διαίτης ύσαγορβύει τςυφίμνες τσαυτάμι

γδτίμημέζαδιαίτησινήδηπαρήλλαξαν,ώ

ςεπζόϊέροντίμμύρκεφαλμυπαχείπι

πίλω κ αλειώύω σκέfoνίες,1ίς οι αλλης

πασης έθήίος (ο αύδαιμον εις δέςμαζα

ζώων αγρίωνεγκλείοντες,κ διφθέρας αύε

πιτηδαύεις όπλοις οι όμοίωςxς όμύροιρο

παλοιςτισί,κσφενδόνας,δόρασίτεκjβέ

λεσικ%ξοις αυτχεδίοιςαπασινέκτεόρυ-C

ών κτήθόμοιωνδένδρων,όσα όgηώλόχ

μαι ταιςώξαιςδελ6ύονζάφέρθυσι, αυ%

φυή βλαςήμαζα, ση2μκοίς καικουρυφέσν

ύςερον εκζήσανζ (οις όλοις άνδύμασινές

Όβότναμετξίαςεξήνεγκαντίμλαβρότηζα

7" τςυφής,εκδιαμέτξεκαθαπαξσήσαν

Α Ρerfarum & Chaldzorum man(uefaάti,

ad corum religionem inclinarunt, pa

trio numinis contemptu reliéto: illo

τίimque mores & inftitutain veftibus,

in fumptuoίo viξtu, cateriίque deli

cίis receperunt, tanta mutatione faάa,

ντ cum prius caput craflo & promiflo

Ρileo tcgerent, & reliqui veftitus om

nis felicitas in pellibus animalium &

coriis illaboratis confifteret, arma ve

Β το cis efΙent clauα δz fundac, haftac, fa

gittac δΖarcus, nullo confcéta artificio,

gualia quercus & ίponte enatzin fyl

uis & montibus arbores (uppeditant:

Ρoft,veftes omnes (ericas & auro inter

textas νfurparent.V(qucadeo luxuriare

cα-Ρerunt,priftina vita ratione prorfus

1Π CΟΠ tΙaΙ 111 ΠΩ ΠΩ Ultat2.

Ζ' Ε ΤΚ ΚCΟ Rν Μ LΕ G Α

tionead Ιmperatorem.

ΝterhaccΤurcis,qui Αίiam intra Εu

ΙΕ Αrabibus, quι Coclefy

rιam & Phaeniciam tenent, non me

diocriter perturbatis, propter pericu

1o(am Scytharum vicinitatem: Τurco

rum princepslegatos omni rei geren

az autoritate pracditos , ad 1mperato

rem Ioannem firmandac pacis cauία

mittit, timens ne Scythico ξει 2
73% εαυσίύτιπζόιέραςδιαίτης. Ρίtrattus.hottlem Romanorum exerci

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥ

βασιλέωςπζεσβείας ή

%ύςκων.

Ε Πι%ύτων Φτμυ όνες και υφράτυ

ανέχονίες%ύξκοι,και Φτίμ κoί

λμυσυgίανκα/Φοινίκίμ, αεκβες,θόρυβον

είχον εφ' εαυσίύ και μικρύν, πονηρθ σέυ

σκύθας δgώντες γειτόνημα, πζέσβεις ομύ

αυ%κραζόeας ο τύ%ύρκωνήγεμώνπζος.

Όν βασιλέα εκπέμπει ιωανuυ,πέιβε

tum a tergo haberet.Νeque enim Ρof

(e fieri, guin principatu exciderct , fi

Scytharum tantum incurίionibus acgrè

refiftens, ob geminatum bellum vires ,

(uas partιri cogerctur.ldem & Ιmpera

torigratum fuit, ac multis de caufis cί

fe faciendum iam anté decretum: tum

quod minimë vtile autfacile,imogra

ueacperniciofum futurύ effet,bellisΑ

Ε fianis & Εuropais diftringi tum, auod

firmiflimum & optatiffimum vallum

futuriefent TurciinterbellάScythicά

βαίωνασoνδών.έδεδία γδ,μή πξιασώμώμΘ' ες ζας ή σκυθών μαχας , όπιδεν

έχημεγαλοιςέχθρ%ις ζας ρωμαίων διμαμεις.είναιγδαπώ ή ποιόυ%ι αδμυα

των καισαφήτης οικείαςήγεμονίας απώλειαν,ειμόλιςέχων% θαρρείν αντιπαρα

ζαήεθ, πζος μόνας(αςσκυθικαςεφόδοις,έπειζαπζος δύο μερίζιν (αςεαυξ δυ

νάμις αναγκαζοζ,διαζαςέκατέρωθεν μάχας έτ και τώβασιλεπέο, βελή,
σεως μ',και παίυ%ιπζοδεδογμώύον,πολλών ενεκα ένοςμό, ότι μηδεφύωέδόκ!

σιωοίοι,εδιαύκέφονκαράδιον,ότιμητ?μαλαβιαίων"επαχθώ,μεξίζαπζός

τείαςέασίαςμάχας,πςόςτεζάξης&ύgώπηεέιέξεδι, ότι καιμείανuδέπθείχισμα

και σΦύdρα οι καίριον γίνεώζ , μέρις κάμύβοις οδυ ώύξκοις κ? τ, σκυθικών

- Ο 3
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1nterie&i,commune periculum,fortif- Απολέμων, και (ον κοινόν δεχομύβοις κίνδυνον

ίimorum propugnatorum aut (copulo- Αμφις και τή / δίκ!
- - -- - - ΟΣΑ) λια. κίμ πζομαrum inftar,quos alicubi natura marinis Ολy Όίς 8 γ' σωμασι, πζομ χων

Ηuξtibus oblicit, (uis corporibus exce- σερρώνη πζοβόλων πετζών,ας όνιαχού τύ -

Ρturi.Hisigitut decaufishaudinuitu", αβαλίων μερώνκτ τWυτ"θαλαίωσης ανοί
& cupideadmodum fα-dus cum Τur- δαλίων μεξωνκ% τίύ ης αγριων

/ Γ. ι 3. / » 2/ ΧΣ

Αgricultu cis fecit: quod rem Romanam pluri- κυμάτωνήφύσις ojξώπλισε. Όχότ α e9 \C

Ε;Ε;Ε;Κomanos d1utuΙΠΟΓu 4t1 , - / » " ΑΜνσ. υ. Λ'

"creami (efhones & res fuas curandi ocium ή "ελα αποδα, κι έτ"μεγα

habuerunt. Νam 1mperator tantum Β δΦελΘ Όίς ρωμαίων καιέση πζάγμασιν.

terra arationi & vincis plantandis 1- αδειλογδκ δύακωχίμ τίύ μακξών εί

doneac vίurpauit, guantum fatis fore / Α' εξllμ το οικεί

putabatad (uam menfam,&ad cos (u- ληΦότες πολέμων,έςllμ' τω ΟίχίΘί(ε)y ΧΤΥή

ftentandos, quos Ρro liberalitate ac μαίων κ. πξαγματων επέδωκαν επιμέ
perpetua benignitate (ua fouendos (u- λ ί%' η γδ C λεις (ββό Λ'

fceperat. Ηi erantfenes, paupercs, & Είίίλy.(ΧΑ) (9 % (8 όβασι βίς και τ" μεξος

variis afiliξti inorbιs:guibus & domici- ΧποιεμόμυμΘ. γης,όση τελgύσιμΘ,κ,ό

1ia aflignauit,& curatores pracfccit, gui σηπζος αμπελουργίθυ&υθείΘ, όσίμ εξ

& agroscolere, & Vincas plantare (ci- Ο "ν Υ/ - » * 1.."

τeniacquotanήis νberemfυgum pro-" αρκέιν έκβμνενές έβασίλικίμ, τζαπεζαν,

uentum repoίuit atquectiamarmen- κές όσαή6ύες ξέσα κ.διαρκώς χοξηγού
ta equorum & boum , συium item & αννώμηέβασιλέως ελά Ό6

porcorum grcges, ac varia genera ci- σα γνωμη βασι εως παξεκέλ6ύε "γη

curum auium parauit, νηde multipli- ρ9τςοφεία δήσουζαοζακή ωχοτςοφεία,

tem fingulis annis prouentum perci- & όσα οξυόκπανείων νοσηματων έθερα

piebat. Ιdem cateris etiam faciendi €9.

autorfuit, tam cognatisfuis, φuam re- π4ύον τζαυματίας επιμεληζάς τέιέτοις ε

1ίqua nobilitati: vt cum domi quiίque πισήσας,οπόβικαλώς βωργέιντεκ,αμπε
haberet vndeviucret, nequeplebeios D - Δ/ μ'τε δα' . 1...ν.

δzinopes per vim opprimerct, & Ro- ληφγανισασπολμ τέ (δαφθονονΊίμι

mana Refpublica omni maleficio & ήθκαρπώνετήσιονήθροιζέχορηγίλυέμό
crimine vacaret. Itaque paucis annis 2.Ν 2 - - Δ ' ε/ Ν - r. /

- yoν Ό,αλλα κ. ίππων, κ.βοώ ί iomnium & horrea & cellac refertz fru- Όσία σνια", καιβ ι, επο μιωνο

gibus & vino confpiciebantur, & viα μοδ τε,καλσυών αγέλας πζοσεκιήσαφεπί
- 32 1 - Λ. ν " 2 . " « Α' 2/ >

αεΕιτε κίtabula & miniία Ρεερίis τύτις,κπαιτίων ορνίθων ημέρωνείδη, ojξ
multitudinem vix capicbant: accede- φ Λ ή' / \ - 2

bant gallinarum caterarümque auium ωνπολύχοις ο γμομύρω,ποβμσμος ε
/ 3 *1 > / • Λ Μν

grcges. Φαίνεώκαθέκασονόνιανών. Σεδκατοίς

D ΕΕΑΜΕ ΤV Rco ΚνΜ. Ε αλλοιςπαξήνειποιάν,όβιτς τγδγένειπζο
Ccidit autem illud ctiam felici / \ «) Χ/ » (Υ αν ;»

Romanorύ fato vt Τurci fame & σηκόντων,κα) ο (βιτώ αλλως 3ύγυώνησαν,

maxima annona penuria conflittaren- ίν έκασθ' οίκοθενέχων 78 χξείας Ό6' διαξ
tur.qua de caufa plenz erät omnes viac Ν. Α -. ^'. 2 Ν . / - ν

- - - - - - • Αν - μν Χ. Θ4 ί6ίοι(ω7ίillius gentis hominum,mulierύ,virorύ, , εμπεχ €% (όις ίδι ακε αδιενεσέρβις

-
επαγηπλεονεκέσαν,καλαμακαθαξ8ύg

« * / Α' 2 γ Μ. «"2" ή Μ \ Λ \ !.. " - " C

σαήρωμαίωνίελέως όντεύθεν αδικημάτων πολι εία καμώτικα χςόνων ολίγωνα,
Υ "w- Α "ν Αν τ ") «/ « \ « Γν

παίτων Χποθήκαι βρίθουσα (βίς καρποίς έωξώντ,αίτε οδοί και αγμα και πάσα
9 * rw Ν \ « - 3 " γν » /

μλύθρακαλσηκόςεσενoχogouύτ%ίςκήνεπκαλόπόσα τγώ όgνίθωνήσαναγέλα.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ,

ΣΥνέβη δε τίμικαύτα (βίς τύρκοις επ' άτυχία και οδε ρωμαίων, λι

μός χυρός και ασαής μεγίση ή χρειωδών και ήσαν δε διαζύt μεσοι

τύτοιού%υγείθν3"αι οδοι πάσαιγuυαικώντεκαιακήών καιό%ι ήβης ελλιπείς,

αγιον
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ί

--------------------

αλόνιων και καπόίωνεςΉμυ ρωμαίωνχω- Α Ρuerorum, adeuntium & abeuntium ο

βλυ, διόκενού"σιμυαφθονία μακρά πάς

ότρ ζύςκων πλουτ@,έςΐας ρωμαίων δε

ξιας,όσΦονλέγύξωκακυσώ καλόβς

όνύφασμασι, κπλόποικίλον είδΘ' και

τερπνόν ώ τζυφης μετον πολύελοιξ. και

μυιδείνζα πολλών αξία χςήμαζα, σίζου

βραχέθώνια πζοτιθέμύρα (6τεκαλός- Β

νις οιαδήποβαύ, κα)πζός γε έπβοιξ τεκ,

έειφθ,πολλούτινθ έπμών% και ούτω

τωτς πωΐαχισα Φρωμαίωνοίκοι πλούζου

βαρβαρικούπλήgίς καϊέτησήυ, πολλώ δε

πλέονβασιλικαζαμεία, ήδη ήτγυχgημα

των έβαθονδαψιλεία, κίνόνβεκχείπα

εατήσω% ποιό, Φζαις ήδοξιίθων αγέ- ο

λαις επιταζομύτες οπόσα τίκριεν αύζα

ωα,αλαπανσυαθείζοήεςέτς επίτζασκον.

ως ολίγουκς νουπζος ήλπιυαχθέήωνόν,

τεύθεν χρημάτων, σέφλυον καζισκάια

ώηναιΊήβασιλίδι, λίθοις και μαργαρθις

λίανπολύ ελέπ διμιθισμώύον δνκιωαζόν

ο βασιλεις επωνόμασε, δια ρόκής ή D

ωώνπζάσεως καζασκ6ύαώζ αυτόν, εν μύρ

δή έτ ή εκείνου βασιλικής πζομηθείας

δείγμα έτερgνδε,έπίθηέωeαίδνρωμαί

κόνπλούει μάτηνκενούμώμονες ζα εξαλ

λοδαπώνεθνώνονδύμαζα, όσαίεόκ σηgών

βαβυλωνία, ο αλσύρμα, αλαοπουςγία,

ποικίλως δημιουργούσι, και όσαχείζες - Ε

ζαλών&φυώςεξυφαίνουσιν εξήνεγκέδό.

Ιμα,μηθέια τύ ύzσηκώων χςrώς αυτί,

αμήβούλοιώ,όξί;ποτ'ας είη,αυτόξε και

γύ@"ατιμΘ είναι αλλ' ή μόνοις%ίς, ό

Romanis prοuinciis: & omnes ΤιIrco

Γum opes, argenti, auri, tclz , cartcra

τύmque dcliciarum, ad Romanorum

manus peruenicbant. Vidcres magni

Ρrecij mcrces cxiguo frumento com

mutari: tum quaclibct auis, bos, hocdus

magno precio vacnibant. Εo pacto cum

Romanorum αdes cclcrrime Βarbari

cis opibus afHuebant, tum fifcus 1m

Ρcratoris pecunia redundabat. Εt vt

rem omncm paucis expcdiam, cum o

ua gallinarum quotannis colle&ta ven

derentur, exigio tempore tantum in

de Ρccunia coattum cίt, vt Imperatri

ci corona gemmis & margaritis pre

ciofiffimis diftinάa pararetur : quam ομαικα,

1mperator ex co Οuatam nominauit, rona,

guod de venditis ouis confcθta cflet,

Αc νnum hoc illius Ιmperatoriz pro

uidentiac fpccimen etto. Αlterum il-.

lud, guod cum vidcret, Romanas di

uitias in peregrinas ac (umptuofas ve

ftes, (ericas, Αffyrias, Babyloniasatφue

Ιτalicas, vario ac folcrti artificio con

fcθtas effundi, decreto (anxit, ne quis Ιεκ υ

fubditorum iis vteretur nifi ipfe, qui(-"

quis cflet, cum omni familia, in ordi

nem cogiac notari ignominia vellet:

fcd iis contenti effent, guas Romanz

Ρrouincia ac manus praberent. *

Νeceffariarum enim rerum vfuseftim

mutabilis : & fubditi quantum licct,

Ρrincipum (cquuntur cupiditates: ίd

Ψue lex eis eft & honor, guod princi

Ρibus vifum fuerit, Ρroinde cernere e

rat, illa quoque breuiffimo tempore vi

luiffe:nobilitatis autem limites,Roma

nis veftimentis definitos : & diuitias

domo,quod aiunt,domum ferri.

D Ε Ι Μ Ρ Ε Κ Α Τ R 1 C Ε ,

Ιrene ex εquo pracipitata.
- -

Εdiam adalia tranfeat oratio. Cum

Ιmperatrix filium Τheodorum pe

σαήρωμαίωνγήβωςγεί,κα)αίρωμαίων ασκούσιχάξε. ή δ καγκαίων ήκαι,

1κ.ε:ίναμέαβλήΘ,Ζαδεfoνδεχόμύμαζαις ή δεχόή»ακολαθουπιδείξοι και

νόμΘαυτς και τιμή,δ%ιςαςχεπδεδομώμονεί ώτεκαιωθα ιδά καια μύρ

όνκαιρός καζατούταμοίρα ώθλοιπούΊδνδε%ις αύγμείας όgoνόν%ίς ήρωμαίων

ενδύμασι πεικλ4θέζα 1ονόπλούτνοίκοθενοίκαδε(ό θρυλλέρυμο)φερόμύρον.

Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ ΒΑΣΙΛ Ι Δ Ο Σ ΕΙΡΗΝΗΣ, Ο Π Ω Σ

ακρημνίθη%δίπσου. Α Α . " -

Αλλα[αρεφ έτεραήμιναγέθω όλόγΘ. τήμύρ βασιλίδι ειρήνημό) ώ"1εκέιν

G 4.
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periffet, accidit, cum fpcθtanda ve

οριναίωa-nation" caufa cum marito 1mperato

κ. Ρκα re veniffet, vt cquo deicάa, per lon

ό" gum (pacium trahcretur. Vnde lafa

matrice, párere defiit. Caterum ambo

Ιmperium grauiter & modefté admi

niftrabant : (ummόque (tudio cura

bant, vt iuftitia & αquitas in vrbibus

florerent, auaricia vero & rapina Ρro

hibgrentur. Εtiam templa elegantiffi

ma ντerque maximis fumptibus, am

plitudine&varietateftruéturacintignia

αdificarunt: Ιmperator Μagncfiα Dci

para virginis nomine, guod So(andra

dicitur: 8zaliud Νicaca, Μagno Αnto

nio facrum. Impcratrix vero,intra Pru

fam metropolim, ad montem Οlym

pum fitam , nomine venerandi pro

pheta, praccurforis & Baptiftα, multis

oraamentis additis, & amplis annuis

reditibus adicθtis, vbi monachi diuino

cultui dediti habitarent : quac loca

plena crant (uauitate & gratia (piritus.

-Νec his contenti, complura domici

lia ad alendos (enes & pauperes defti

narunt : aliáque fecerunt, guac amo

rem corum crga Deum cuidenter de

clararent.

D Ε Ι Μ ΡεR Α Τ ο R 13,

poft Irenes obitum,/ecundi,

nuptiis.

Νterim Irene Ιmperatrice mortua,

LImperator poft longum luctum tan

dcm (olitudinis pertzfus, allam νxo

rem duxit , Αnnam Αlemanam , ad

modum adole(centulam , Μanfre

di Sicilia Regis (ororem. Οuam 1n

de nutricis & magiftra loco, cum

Ιoanno, multis aliis mulieribus comitabatur

άμα - matrona pulcherrima facie, quac ex

Ά oculis cafes (vt itadicam) incuitabi

ταρίκι. Ιes ciaculabatur , nomine Μarcefina:

quac Ρhiltris & illeccbris amatoriis,

Α

---------
-

Ατονπαιδα θεόδωρgν, σιωέβηριφέίσανζό

ίπσου επίπολυώδπεδίου συgήναμέτυχερδ

επιθέσιο κuυηγεσίουτινος αξπέληλυθύα

μ; Όόσυζύγουκαιβασιλέως,ώς όλεύθεν

βλαβήναθε τίμημήτςαν, κιμηκέπτεκείν

Όόλοιποδήσου γεμίμ αμφωτίμ βα

σιλείου ιθμύοντες ποιόυ σεμνώς και κοσ

Β μίως, δπλείσμυ ποιούμύροι πζόνοιαν, (οδ

δικαιοσιμίμιτεκα &ύνομίαν αιθέϊνόνζαίς

πόλεσι, πλεονεξίαν τεαπέίναι καιαςπα

γίμ", έδείμαν% δε δ ναοις αμφύτερ9ι

λίου πζικαλλείς, πλείσοις αναλώμασι

μεγίσαςκποικίλαξίας%ύτωνοικοδομας

καίεσκόυακότες, όμύρβαΩλεις, τόντε

c πξιτίμ μαγνησίουείς όνομα ή θεομήτ

ρ® σώζdυδρα καλούμλυον, κΊον όντως

της νικαίας εις όνομα, αυτωνίου ζούμε

γαλαυ ή δε βασιλις, τον ένδον της πα

ρα ο όg@' τον ολυμπον κειμύρης των

πζου(αίων μητροπόλεως , επ' ονόματι

Όότιμίου πζοφήτυπζοδρόμου και βα

Dπτισοδ, κτήμαζα' τε πλέίσα, αυτί, και

πζοCόδοις ετησίως, ανενδεείς επιχορηχή

σαντες, μοναζόντων και ασκητή"ονδιαι

τήματα, έδειξαν, πλήςη χαριτΘ και

θυμηδίας πνάυματικής, ου μόνον δε,

αλλα και νο(οκομεία, και πτωχοτζο

φέία (οις (ότε καιροίς επεδαψιλόύζου

ε%,ώ όσα τον εκείνωνκ; θεονέgωάέδει

ξανόνεςγώς.

ΟΠΩΣ ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΣΗΣ

τ" δεασοίνης ειςήνης, ήγαγέζο όβα

σιλεις έτέξαν.

Λλ ενώύτις ήμύρβασιλις ειρήνη%ζμύεξεμέτςησεν, ο δε βα(λεις και

σύζυγΘ', παίυ βαρέως επί μακρόν τίμ' εκείνης ήνυσε σέξηΟιν όψε δεμή

φέgων τιμ μόνω(ιν, και δευτέραν αγέζα σύζυγoν αύτη δείμ' αήνα, ήθξα

λαμdυών έπ νέα, παόυτή ηλικία, αδελφή ζό βηγός (ικελίας μαφρέ είπε

το οι εκείθεν αυτή καθάπετςοφος και παιδαγωγός ξμυ πολλαίς αλλας, κι
Α' «/ > Λ * / - και , "γι' Ω . « Υ /ν 2/ /

υΛ'ή πς ωριχν έπαγομύΙμη πgo(ώπου , και οφθαλμή) ώς είπείνα Φυκτόν 77- , -
γ εκ 3/ γομύρ ξοζ ". Φ μρ " φ αει της

να (αγόνια και όνομα, μαρκεζίνα, η Φίλτςις και καταδεσμοι, εξωτικοι..."

-
καί-"
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κ ηθών ατειότητι και μικρό, ύσηγαγετ Α

κcέυ βασιλικοις Φθαλμοις, και προς

οξύ εαυ. Εξέκαυσενέρωζις, ώς αύξαθεω

gέϊθ, λαμπζώς ήδη τίμ βασιλίδα αύ

αν ες%σούε γδύσεω9νατπίας αυτόνοι

τμαρκεσίνης Jξεκύλισανέξωίες, ώσε και

συμβόλρις κοσμέίώζ βασιλικοίς συγκε

χώgηκεζαύτην.ως%ύτωνμύρείνεκα μηδέν Β

όνδάντ"βασιλίδΘ αύνης, ήδέβασιλι

κήςσοςγήςκροπήςπασηςαπήλαυε, ωςεί

πείν, αυτήγεκ, μόνη, αλλ' ομύπλείονΦή.

κίΊηννόμιμονσύζυβνΊμ'βασιλίδα αύ

ναν φημί, όμως πιυετός γετυγχαίων ο

βασιλεις, σοκ αλυπΘ' (ο αξάπαν τον

βίονδιέβοσκει,ουδεκατηφείας και παντζιβής C.

τ"πζοσηκούσηςéκιος, αλλανύfioυσαν είχε

καθαπξτι κέντςονοξύτίμ πιυείδησιν και

καιρόνουέμύρεμέζανοίας, καλύπνέζήτει

θεόθεντ (οιαύτης αίξατςοπής, δηλον δι'

όεύθεν%υτί απέναγαρ'πόεTμήμαρ

κεσίναν φασιπςοσκuυήσεως αμακιθέας

είεκαείloνθείoννεώ, δν όβλεμμύδηςοί. D

κοθενεδείμαζότε,κές αγίωνκθεοφιλών

διό%ώνασκήήρμονκαίεςήσαίο, πολλίμνε

παγομώύηΊμιτςυφίμ, και σφόδρα βίς

βασιλικοίςσεβόμβύησυμβόλαςκτώ ή

ακολούθων πλήθει, αλλά πζιν τύπζοθύ

εωναυτμυεπίβηναίαςένεώθύραςένδο

θενκλείεσιν δήλθείωνéκείνωνακήρώνσύλ-Ε

λογΘ κ ζαύτηΊμ είσοδον Χποκλείουσι,

κελ4ύσι έκαθηγηέβλεμμύδου αήςό

όξυίπολλαίς πζιμιθισμώύθ (αίς δgέζάις,

κπολλητήσοφία ύξησκημώύΘ, όπόσηνίε

ελλήνωνύμνοδσιπαίδες,και όπόσιμΦτ'

καθ' ημάς εκκλησίας πζοσαζάι καιρήrζες ές ημετέ

ac morum vrbanitate paulatim etiam

1mperatoris oculos in fe conuertit, a

moréque (ui ficincendit, vtiam haud

diffimulanter 1mperatrix Αnna prac ea

negligerctur.Νam tandem cό demcn

tia redaάtus cft Μarcefina amoribus,

νt eam 1mperatoriis infignibus orna

Fi paterctur, guibus Ιmperatrici Αnnae

nihil cederct. candem vero & amore

& propenfiοne 1mperatoris, & fubdi

τorum obferuantia ac reucrentia lon

go interuallo (uperaret, ne dicam fo

la illis frucretur. Εtfi autcm prudens Con/iien

crat 1mperator, non tamen vitam mo- εί, ήίαμ

leftia, trifticia,angoris expertem egit: " "άκι"

(cd confcientiam acris inftar (timuli""

Ρungentem habuit, poenitentia occa

fiοncm expcθtans , & prauitatis illius

corrαέtionem a Dco. id quod ex co

εonίtat. Αiunt Μarcefinam aliquan, κ.αρ.

do,tum adorandi, tum fpcάandi caufanκαίρι

templum Blemmyda (umptibus exα-"".

dificatum, & piorum virorum exerci

tationibus dedicatum adiiffe .magno

cum faftu & (plendore Ιmperatorio,

(atellitümque comitatu. Scd priuf

quam vcftibulum intraffet,cα-tum mo

nachorum templi fores Βlemmydac

prαceptoris iuflu inrrinίccus illiocclu-..

{iffe. Εrat is multis virtutibus intignis,,Ε.

δ& varia cruditione tum facrarum tum mγλει,

prophanarum literarum perpolitus.

Νefas enim iudicabat diuinus ille vir,

nefariam illam & impudicam mulier

culam profanis & confceleratis pedi

bus facrum pauimentum calcare. Νec

cum hoc feciffe mirum , guippe qui

Ρrius etiam diξteriis illam tam lingua

φuam calamo inceffere nunquam de

ftitiffet. Εa vero (e grauiffima contu

melia affici rata, & tanto dignitatis fa

ftigio non ferenda,cum per (c(e iraar

debat, tum ab adulatoribus magis in

flammabatur. Vnde ad Ιmperatorem

magna cum indignatione reuerfa,toto

impetu illum ad vindiθiam incitabat:

- "

Λ'

εμνωφέλειδιυπρ3ύθηκαν, ου

γ>ρ έκρινεδίκαιονοθείΘ' ακάν(Θ αλής,βεβήλας θαθεμίτιςποσινίερθν πατάνέ

δαφΘ, ώαδόσιο εκείνοκαίαύαιδες γuύαιον πως γαρ, δς ουδέπζότερ% έληγε

σκώμμασιβαλλωναυτίμι,κγλώhηκαίγράμμασι διασύgωναεί ήδείαδqνόζα

ζαπαχένοιομώύη,και "βασιλικήςdυάξια σφόδρα τιμής,έ5θυμόν αύηπιενέαυτήν,

ώπς κίβκολακωνπαροξμυομμήμαλα ετύγχθυεν.όθενκέπdυήαπρ%ίοιβα

σιλέα,λίανύβριοπαθού(α,καιπςόςαμυγαν όλας οξμαι, αυτόν διεγείρ%ισα

η -

--

".
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eam ignominiam in ipfius Imperato

ris caput redundare clamitans. Αcce

debant affentatorum voces, oleum i

gni (quod aiunt) addentium,aucupan

Ιoanna da gratiα caufa. Αt Imperator fubito

Άmατore affettus, aclachrymis opple

Αιμιόγκι, τμs, cum profundo fufpirio: Ουίd me

(inquit) ad virum iuftum puniendum

impellitis: Νam fi ego fine probro &

ignominia viuere voluiflem , Ιmpe
rij maieftatem inuiolatam conferua(

Μem. Νunc cum ipfe meac, atcue adeo

* ipfius Imperij contumelia caufam prac

. ι buerim : meritis meis gratia refertur,

vt malae fementis malam me/Ιcm par

cipiam.

Ε Χ Ρ Ε Ρ Ι Τ ι ο Ι Μ Ρ.Ε.

... ratoris contra Μichaelem

Τhe/jalum.

ΑΕterum his temporibus Τhefla

lia & Α.tolia , vicinί(que regio

nibus praccrat Μichaelis Αngelι pri

mi nothus filius Μichael. nam tota e

ius cognatione extinξta , omne loco

rum illorum imperium ad vnum no

thum hunc deuolutum fuit. Ηaic fi

lij fuerunt , Νicephorus , loannes,

Μichael : & quartus loanncs, no

111ί βΗthus & ipfe : inter guos breui poft di

Ά ftributurus crat (uum principatum.

Τum autem miflis ad 1mperatorem

Νicεφhori Ιoannem legatis 2 filio (uo Νice

κ5 Μανία phoro , filij Ιmperatoris Τheodo

"φιία τi Lafcaris filiam Μariam , fponfam

petebat : & voti compos faθtus cft,

(faάa enim tum funt fponfalia, & pa

άta qualiacunque) cum mane mater

Τheodora vna cum filio Νicepho

ro, tum vifenda (ponfe, τυ m firman

dorum fponfalium caufa aducnifict,

πζέσβίς Χποσείλαςπζοςβασιλέαιωαύ

Α καιεςluυ έβασιλέωςϋπόφασινxποφαί

νου(α,αϊατςέχύνζα ή ατιμίας ζαυτησίου

μόνονδε, αλλά δΦ πξιαυτίμι κόλακες,

οιονεί πύρ πυρίκ ξύλρις ξύλαπζοσεπιφέ

ρgντες,ες οςγμυαδαήkνήπείγονόμείζο

να έτίΊον βασιλέα, χαειζόμύροι τωκαι

ξώ όδεβα(ιλεις ένδακςις γυόμύμΘ,κ,

Β βύθιόντισεναξας, δπασης μεσός κατη

φείας κ.καζανύξεως ον βραχείκαζασας,

ΐία τίμεκολάζν αίδρα δίκαιον πωωθεί

τε; έφασκεν. ει γαρ'μοι πζος βουλή(εως

lu', ατιμίας όμου καίχμύης καθηώζόκ

τός, ακίβδηλονδυ% τ'βα(ιλείας ετήgouυ

σεμνόν κι αυτός, νuύδε τας αιτίας ήδέ

ο μήθύζξεωνώτ"βα(ιλείας αυτής, αυτός

παρεχόμύμΘ,πζοσηκούσας Χπολαμβά

νωλοιπονοήεύθενίαςαμοιβας,καλήίπο

νηξώνασεςματων αξιαζαγεώςγια.

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑ

σιλέως κ; 3Χτοσατεμιχαήλ,

Γ)

Ε Ούτωνμυόζιτώ'χξόνωνήρχεθετ

Ώαλίας και αιτωλίας, και τώ πέριξ,

μιχαήλονώθΘύος έπςωτυλτοτάτυ

μιχαήλ8αγέλου ελάτησασηςγαρτ,

αλλης συγγρείας εκείνουπάσης,πζιήλθεν

ήδηπάζαήτοχώξων εκείνωνδρχήειςέ

Ε να ζυώνι τον νόθο μιχαήλ. Ούτωπαί

δεςέχύονώ,νικηφόςΘ, κιωdόνης,καιμι

χαήλ, και τέαξίΘ-νόθ@ όνομα ιωαύνης

και έδιξ. οίς επιμερίζεινέμελλε μή βρα

χόκα)τίμ εαυ%δΣgχίμ, τέως μυρομώ

νluέζήτίνύμφηναία/έθ, τώεαυξιώνικηφό

ρωθνέυοδέβασιλέωςθεοδώρεαυτgλασκαριθιάιέραμαρίλυ καλήνυσε%ζήg

μύμον(εγμονώήδτικαδάμνησέίαικασυμφωνία, οιαδήκαγεγόνασι)συμπα

ξαγροιύβης τωijώνικηφόgω,κατ'μητςός θεοδώρας κ;'Ίμιέω, άμαμύρ και προς

επίσκεψιντ"μνησ&υομύζηςνύμφης,αμα δκαιπρόςβεβαίω(ινήθάν%ύεις συμφω

αξαή'κηδεσωνβασιλέων,ες ώ επονέτςσίύγαμοιςτελείως βραχθ%μέαξύ,

νιών ωνδήγρομώύων,μυνύμφωαυτόθιαβάζαοίκοικαζαλιπούσα, επλυέτρε

φενοίκαδεσμυτώύωνικηφόρωθεoδώραή%ύμιχαήλσύζυγΘ",εγγύας λαβούσα

και πζος
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κπζοςκάιάλυσινέβλεψετίβασoνδώναύ

5ις μιχαήλ. καρμςσέθοικίοις ύσερέ,

βαμε χώρ%ις επίπονήξω τη δυτικών πό

λεων, αλ%ις ρωμαίων βασιλεύσιν ύσης

χονυσήκοοι ωςαναγκμυείναι ή τον βα
2 " . 1 2 3 2 Ο". . ., «Σ. / ",

πλέαιωανμυ τράλυϊνέπ έκέίνον, η κίν

δυιον είναι πάσας ύσο τώμιχαήλ τας

δυτικας γμέώς πόλψς, ήgΘ' ομυ επιγρο-Β
Μichaelem proficifcitur, Fama vero

μύου, πλείσιμ ο βασιλεις ηθροικώς σεα

πα,έξειπκ;"οδΧποσά"υμιχαήλ.τ δε

ήμηςρεούσης και προποξυομμής, αι μύρ

δυτικα τύρωμαίων πόλίς , λύερρώνuυ%

πζος% &θαρσέζε και αίθρικώτερ.9. Όά δε

καιμιχαηλίτσέρ"καλύzσεfήχή επείδε

και ο βασιλεις πξίθεοσαλονίκΐμ και μα

κεδονίαν εγρέζο,πάλιν ύσ’ αιπωραδίως

αύπλείοις γδ δυτικών εγίνονώ πόλεων, ο

πόσας ήέαγέλου μιχαήλ έφοδΘ",ε

κλόιησέτε,κπζος βραχύν πια χρόνονπα

ξατςαπήνα,πεποίηκε, κασoρία εκαλπζέ

ασα,κ επι%ύτιςέτεςαισόκ ολίγα όσεν

εις1ον έχαίον στιυελαθείς φόβον ο μι- D

χαήλ,τζεσβύεάιπςός1ον βασιλέα,και

Ίαςπζόιέρας ούακαλέιζαι ασoνδας, Χπο

διθοις απώκ φξέρμα, ζα,τεαλλα και τον

πρίλλαπoν, έπΊέ1ονβελεσόνκ% *
2 Λ 1 (7 , και οι Ω J τώ

ετεπμήκει μύρ ώι ο βασίλεις έκαί68%ις το

δεσσοτικώ αξιώματίδια τας (ρύ κήδοις

Α Quibus perattis,ίponfaibidem reliθia,

-cum filio domum rediit: fide accepta,

fore vtanno (equenti nuptiac celebra

rentur. Sed paulo poft Μichael rupto

fα:dere, limites (uostranfgrefus, Οc

cidentales Romani imperij vrbes in

fettauit : νε niίi 1mperator loannes i

pfeillibellum infcrret, periculum ef

fet, ne omnesilla vrbesab co occupa

"rentur. Vereigiturappetente,lmΡcra

τor, exercitu maximo coaéto , contra

prαcurrente & parfa , Οccidentales

Romanorum vrbes animos recepc

πunt : Μichaelis vero res labafcebant,

& pefumibant, Ιmperatorautem cum

adΤheffalonicam & Μacedoniam ac

ceflifier, plerafque vrbes Οccidenta

les, quas Αngeli incurfio concuticrat,

δzadbrcuc tempus interceperat, facί

Ο le recuperauit ντCafteriam, Prefpam,

aliά(que non paucas, Vnde fummo ti

more perculίus Μichael, miflis ad Im

peratorem legatis,priftinum focdus τε

nouat:8zpracter alia caftella, PrillaΡuπι

κtiam & Βelefum & " τείtituit im

perator contra,& patriΜichaeli, δΖfi

iιο eias Νicephoro, propter affinitatis

rem conceffit: ne quid poftea orirctur, βοια,

quod animos ad fimultates excitaret,

ac pacem perturbaret. Rebus autcm i

bific ordinatis, reditum parat, guδdi

bi hybernare nolebat. Inftabat enim

tum Αréturi exortus. -

Ι) Ε co Μ.Ν Ε Ν Ο Μ Ι.

chaele Ρaleologo.

μνητείας Ιόνιε μιχαήλ και τον αυτ"γε Ε ΟΆ vero dies complures.Philip

ψώνικηφόρο, ία μηδενμέζαξύ ανακύ

πjη αμφίδοξον, όπόσα ψυχαξίεζαράτ

τει,κ.κυκεώναςέγείξειπραγμάτων,αλλα

γδούτωζα οκέισεκαζασνσάμώμΘ'όβα

pis exegiffet, criminationes qua

dam contra Μichaclem Comncnum

Ρalacologum cruperunt, cum regnum

affettare Producebanturijquiprimi il

1ud (ufurrarant,amici eius:δΖ argum.cn

2. ν 1 ν / * 2 "υ - - /

όλεις,επανύθουήίεό, μήβουλόμύρος εκάσετίμ χειμέριον"8" διαββάζειν,

- Τί

necefhtudinem , Defpotarum hono-ήκη,φ"

μυγδκφΊας δέκώύρθυεπίβλα, ο καιρ%.

Π Ε Ρ Ι ΤΟΥ ΚΟ ΜΝΗΝΟΥ Μ ΙΧΑΗΛ

(ρύπαλαιολόγου,

πdδεπίτιμ Φιλίππων%ρόμύρον ημέρα έκύσε συχνά,διαθέτζιφε, διαβο

λαίπιες ακφύησανκ;"οδκομνίμουμιχαήλ έπαλαιολόγου, όπβασιλεία,
εφέζα. καιήγονροϊτεπgώτως ζά%ιαύζι διαψιθυρίσαίες 4ίλοι αυτ8, και οι ςξύ,
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mutationcs ferre nequit. Ουum au

ε::

ta, ΕΕΕ.Α κατ' αυτ8 ελέγχοις έτέξωθεν πζούτεινον.
bantur. (cd & hzc infirma , fal12duc κιλλ' Α,λί 7Λ θ".f2 - Λ. - ... 2 Ν / -

criminationesviία funt, iue reipfacί- αλλ αάχυρα? τή ελέγχωε όκει, και

(ent falfae, fiue per id tempus tales ha- ψόυδείς αή διαζολα, είτε και τη αληθεία
berentur: decretum tamen, vt iurciu- &υδώνεσώ / . . . Το - Λ.

- - - - , νέσών, είτε και έκαιρ9δανεδιασουrando teftaretur iniuriam fibifieri, nec ψ και τ ' ο 3 €90χ σ

C 1 «/ 2/ «/ . 3"

(e vnquam regnum affcθtaturum : vt- ζς έτωσί. όμως έδοξεν ο ξκοις αυτόν βε

Ε ea ΡαnaΕ δζΕ βαιώσανά ότιτεψ&υδείς αίδιαβολα,ώ

mni (uίpicione quam remot1111mus ει- ίσαρι ,,ή 2α λυθεί / . 2fet , practercάque deinceps priftinum οπ 0υμποι:βαλθώβασιλεία επιχει,

dignitatis gradum obtineret. Ηis fa- Β ξήσαι,έλ6ύθερθήε είναι και λοιπούτ' όντεό

θis Imperator difccffit, Ηellefpontum θ. (7. Ν . -- ! !.. ---- --- 0

- - " εν καζαδίκης, κ. Ψωοψίας απασηςμώύτraicάurus: excrcutum vero domum in (9ί 3 % γιας σης μυρείν

Ε""""""""" ωςπορρώΙαπω,καπςόςγε έπfπζοτέρας

, εφόμοιου «δ χήματΘ Χπολαύειντι

Μ ο RΒ κ5 1ο Α Ν Ν 15 μής και γέγονε δε εκείθεν μύρζι α

Ducc,ο obiua, παρας ο βασιλεις,αυτόςμύραπή ιδια

"", πξαιωσύμώμΘΊδνελλήσσονώντυνόςρα
Vum vero in Οrientem traiecif- \ /ν » Α' %, Ζ. κί,

- -- Ο Τ ί Υ1Χ2 Α" - 4. -

(et, &ad Νicacam verfaretur, a- C ν" αφήκεν απιέναι πζί Ώ οίκοι διαχει

trocι morbo eft correptus, qui haud μα(οντας.

{cio phrenitis an epilepίia fitappellan

dus nam grauitate & tupore capitis Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Ν Ο ΣΟΥ ΚΑΙ

.afficiebatur : vt iis qui o cerebro la- ης%ύ - /

borant, in Solis & Luna congreflibus τελόυτης (ού βασιλέως ίωαύνου

- auάa frigiditate & humiditate aëris, - ) %ύδούκα. -

ε accidere (olet , vertigine oboriente Ντινη /

" cerebro , φuod tales conuerfiοnes & Ι (Εκδ. 7ίL&) ξζ) ο ιαβαύπτώβα(ιλέι,
\ / Η /

- και - Δα. - - - D." "και πει τίμινικαίαν δια]ρίβοντι, νό
tem mutus, &, refpiratione excepta, Θ'όνσκήπί θε / - 5 S' Λ , 2/ ""

mortuus trosperpetuos dies iacuiliet: """""""""""""" οίοι είτε φρενίτιν

recuperare vires, morbόque leuari vi- χξη πζοσείπείν , είτ' επιληψί%υ. ες γδ ΧΟΖ.

fus eft. guem tamen ars medicorum ήβαρίαντιιακαλναρκωσινεπε#ώ 4ξήnon penitus propulfare potuit , guo ξηοαρ α , "Ν' α) \Επειτα εηγε

minus ex eo tempore in eo delitefce- μοιικού, όποιονκαλ(Φζα πξι τονέγκέφα

re, & firmam (cdem fixiής videre- λονούχ υγιώς διακείμ μοι » παχου(ινόν
tur: ita vt deinceps alias afHigcretur, (αίς ήθουρανί Α' / Το

alias valere vidcretur. Νam nunc plu- και τίύουξανίων.φωσήςωνστυόδοις, έπε

rium, oune pouciorum dierum inter-Ε εμέχοήΘ. υγρόιέζου τε αίμα και ψυχςο
uallo velaccedebat vel recedebat ma- τέρου τηνικαυ% καθισαμύρ υ», ή

1um : nunc domi, nunc in via, nullο ξ. 2 , 1 ζCί - 2 9 ύου, καλίλιγ[ον

Ε (igno, fubito eum. inua- σ'Φίσιν επάγοήΘ. έγκεφάλου, αδυνατως
ebat, vt (εΡea miniftris ex equo de- ξγουσισέ Μ - (7 . . . . η \ , W.

9 - - εώαι τας (οιαυ Ο7ΥΟΖζ )lapfurus, lcάica domum referretur. Χ βο Χί 2 / \ @ή \ ά κα

- μέζαβόλας.αφωνΘ"δεκα)πλίμ ξανα

Α' πνέίννεκρόςέπιτςείς όλας διατελέσαςή

μέρας, αναφές νέδοξε αύθις,®(βδνοσήμαίΘ απαλλαήεθ.πλωcίκεςτέλος

έξοσβακίζεινίατςώνεπίνοιαι οπαθ® δεδύν μία, αλλ' ώασες εμπεφωλάυκενεξ

όκείνου, θέήρλυτινα δυσαπόασασον έχει καλίμ"Όόλοιποδιuύμύρπαχων,νμύδ'
Φ / Γν \ c "ν Α' rJ - / rJ » « Η ο υ Α

ύγιακινδοκών. κ? γαρ ήμερων διασήμαζα, νuύμύρπλείων, νuύδι ήήων,νuόμεν

Ψτσεχώξει,νμύδι αύθις επεχωρίαζε ο δεινόν και νuύμώύον οίκοις διατρίβονπ,

ΆΔΑ)": όν οδοίς πζοσδοκίας ουπζοηγησαμβύης ουδεμιά5,65αίφνης έπήί και πολλα

κι είπα επεσέϊνδιακινδυνούσαοζοδεξαμύρoιφορ%δηνες% δgχέιονοκόμισάο,
\ 1 και

και - ΧίCζί ίζ&)
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ΑΙ

αξή

τέλ%

ίy

ήδ"

μεν

0y7ί,

λά

π%.

μ'

Είμ’ τηκεφαλήΌπαθοςπολέμιον όλον Α Μorbusis annum integrum caput cius

όνιαύloν, λαθρα εκ?μικρgνες αυξηβιν

πζοβάνoναεί.έωςπολλώκραζαιότεξονπα

σηςιατςικήςεπισήμης γράμύρον Jξ%ύθgώ.

πωνέπεποιήκι γρεώ;αυτό.εγρέζομύρούν

εξουθρώπωνόβασιλεις, αυτησίπζιγμο

μύης ή νύθυ, πζί% νύμφαιον ότε ποιού

μώροξίαςδιατζίβας ετάφηδόνΊήμονητώ Β

σωσαίθρων,μυ αυτόςέδειμαζ. ήνυεδέ

(ός, οπότεετελ6ύζα,έξηκοσόν οπότεδ"αυ
Λ"ν

--

τός (ατ'αυτικραζορίαςόνεκεχείρμσοσκή

infeftabat, clam ac paulatim (ubinde

augetcens:donec omnimedicorum ar

te fuperata, o rebus humanis eum (u

ftulit. Deceffit autcm ex co morbo,

cum circa Νymphaeum verfaretur: ac

fepultus eft in So(andrio, monafterio α

fe extruέto,anno ατatis (exagefimo:fe- *

ptem & viginri natus annos, cum lm

perium fulcepifier, ίdqucannos tres &

triginta adminiftraret . guot annos &

filiusacfucceflorcius Theodorus.com

pleuerat, codem natusanno, guo pater

(umma rerum Ρotitus fuit.

ππα,έβδομονήδηδείκοσόν ωςμόναζα "αυτκε%ρίας απ&γίνεθα έτη τζία και

σειακοία όπόσα δηκαι δύοςαπ8, καιτιβασιλείας διαδοχΦ,ήνιεθεύδωgΘ. ο

μούτε δαυτόςgξωδίνωνείςΦωςπζούγέω μητζικών, κι όμου ζατ αυτ.κραζρίας

σκηήρα όπαιης αξπέδέδεκτ.

ξέ

Ν Ι Κ Η Φ Ο ΡΟΥ ΤΟΥ

Γρηγορά, ρωμαϊκής ισοβίας λό- c

κ Ε Φ Α ΛΑΙΑ Β : Β Λ Ι ΟΥ γ.

Βασιλεία θεοδόερυθλάσκαει τενέου,

Περί fπαίριαρχε αρσενία, ο φ: βασιλέωςχρίσεως

Περίτης και η βελγάecυ θ θετίαλου ακ τρατειας,

Περιτής εις τοις ώύρκοις φυγής%ύ παλαιολόρ»υ,

πιεικωνταντίνκ"Gίχου" ήjβελγάρων αρχονώς,

περί όπλύτης"βασιλέως θεοδώeyυ"λάσκα,
ει, τουνέον. - ν Α

περιήμουζάλωνος, φυ 5άιτείπου του παιδος τ8

βασιλέως. ο» - «! c! (w

Περί ή) ήροιδύων ετέρων αυθις όρκων ένεκα του

παιδός, # βασιλέως. -- (2» αν

Περί ήυ αφορμή και αιτίων της βασιλείας ζού πα

λαιολόγου,

περι% παλαιολό

σποτικό αξίωμα,

Περί ή)θετίαλικών σολέμων,

ΙΟ

2ου μιχαήλ, όπως έδέξατο το Οι

Ε

"ο ψυς αυτού θεόδωρG" έμελ

λεν είναι ο λασκαεις, παραδετύπα

Εν τρός έπζωντ® , σοκ "αληγοξ6ύετ" βα
ξευτ"

(ίλεις, ανηγogβύέζο ήδη θανόντΘ' όριεί

νουκoιήσυνδρομή τότε τρατόπαντοέ, θ

ξ22, Άξ

έξξξξξξξ.
ΕξίδΣΕ: ξξξξξξ Σ$/ξβδΣΕ

"Ω Αλό).Α. Ν."

Ν Ι Ο ΕΡΗ Ο R Ι Ο R. Ε

G Ο R ΑΕ Η 1S Τ Ο R 1 ΑΒ

Romana Liber tertius.

c Α Ρ Ι Τ Α Ι Ι Β R 1 1 Ι Ι

Τheodori Lafari, iuniorώ imperium.

ΙΟβ patriarcha Αr/tnio,ό Ιnφcratorάτη

δίione.

De expeditionerontra Bulgarήό7 4g//alii.

Ιοe Palaologifiga adΤurto,

Ιοe Com/fantino Τatho,principe Βulgarorώ.

Βς οίitu Ιmperatoru Theodori Lafarώ

ήunior".

Γe Μαζalone, tutorepueri 1mperatorώ.

De altero iurciurando oύ Ιmψeratori, β

ίium dato. -

pe occaβonibus ό, ιαμβ., 4μibus adimpe

rium perucnit Ρalaologus.

De Μichale Palaologo, 4μ0paάϊο Dέβοί4

dignitatem βι adaptus.

Ρebc/k Τhc/alicά,

ή V Μ autcm Imperium iure

Η Ε "hacreditario ad filium cius

ίεS? Τheodorum Lafcarim redi- Ιoanna,
ΑΝΣΕ"

***turum chet:quiais apatre vi-Ά

uente non appellatusfucrat 1mperator, regendoji

codem defuntto, commύni concurfu"

τotius exercitus ac nobilium omnium

ac procerum Imperator eft falutatus.

όπόσοι ή ανδόξωνήσου κ6ίγμών.
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Conίtabat enim, Ioannem vtique ne- Α Όμύρ γαρ' όπΊμ' βα(ιλείαν ουδειιτή,

nnini omnium nifi filio 1mperium re- [ ... , ε / Ιιιλ ι τ ιλ υιν Ζ /

linquere voluifle : quod & paterfue- παύτωνετέρω πλμυ ή τώύω καζαλίμπα

rat pius in liberos, & nemini alteri id νειν οίωογόνης έβούλέζο, παντίπoυδήλον. ότι

dettinarat. Sed obfcuris adhuc fubdi- δεπαγής ίμ παύυ Φιλόπαις, και ότι ουσ'

τorum voluntatιbus, an id iis lubenti- , Ν-. .. - 7.» Α. '-1 \ ΝΑ

τ, bus ac approbantibus futurum eflet, αλλ4' ουδενι καζαλέλειπε ζαύτίμ. (6 δε

viuens eum defigmare nullo modo vo- ζών έπ βα(ιλέα αιαγοξ6ύειν αυτόν,όνα

1uerat: quod dιccret, Τempus mul- / / . "Ζ Κ' « c r

ta nouare (olerc , nifi quiίque ita res δήλω κειμύρης έπή ήθύσηκύων ξΧΟυ0,0!)

adminiftraffet, guemadmodum opor- Β γνώμηςκπζοαίξέσεως, ούτ οι ουπαίυε

teret. Νam adolefcentiam (uapte na- / - - Δ Ι - / ς'

-
ούλg (9. 7τόλλα σι νεώΙεράλεινοί

tura mobilem & contumacem , τε- β Ό. γάρ φη βλζ
C / - ." ν / «/

meré ad omnia ferri, gua concupifict. δεν οχξόνΘ, οπότεμήκ; λέγον&ύξοι1ον

Ομod ή fρεας ηοπεη πΡετή ιερεί έκασωπζοσήκονζάμυ τύπραίματωνγι

{iffet, ob quas res delicatorum adolef- Ο / 1 ία ήγδν - 29" , 2 : . /

centum comitatus accedcret, acom- νομύβΐμικά άgΟΖΟΠy.Υ) ΎλD γξ07yής οξύρροπόντι

nium acclamationibus aures comple- και αυθαδες οίκοθενούσα, αλόγως ατla

: i - Ο ini e- » «/ / » r.'

τentur idem accidere quod homini c πρθς παύθ ό(α (6' βουλόμύρον εισηγεί

brio, cuius neque pes nequc mens ί

- --
Ω λ ΝΥ - \ - 1 2 / Α"

fuum (atis officium facit, i ad magna C (αι ανδεκα βα(ιλικίμ έλπίδα (δ Φή

gubernacula nauis adhibcretur: cum μίμπζοσλαβίζαι, δι' ίμ"καλό ημίθ έπε

nec ij a quibus eligcretur, rcξto iudi- ζάι ί... \ / - » "

carent: nec is qui clcétus cflet , quo μειρακίων τζυΦώντων, καλπασης ατό

ferretur, quίdve agendum cffct, intel- που γλώοπηςΐας ακοας έμπιπλώντων , ό

ligcret.Ηanc igitur vnam ob caufam i- ί.27. 57...κ", -λ /

pfe, dum in viuis eflet, illum effe defi- μοιονγίεζαι τηνικαύζα ωασερού ει τιςμε

gnandum haud cenίuit:tum ντίpead- θύων ανθρωπΦ" , καλπούζα παρ%Φοξα,

empta, adolcίcentia Icuitatem cohi- φέζωντε κjδεικνις οπόζα πει λογισμόνκ

bcret : tum, quod multi adeo pufil- "; ν . ι α , - » %

is efentanimis, νεhareditatis cupi." διοίύοιαν, και όπύCατακκεφαλής αχρα

Ε longioremΕΕ ΠΩΟ- ποδών,έπίζαμεγαληςοίακας όλκαδΘ'

clte terrent , IncC CΧpcύtatΟ tato cur- Υ/ 5/ -υ »/

(um illius immaturaΕ interrum- αγών έμελλεχέρ%ιάδη, ούτε έχει

percnt. Αdhac, idefepopuliplerun. ΌνομύτωνόςθώςκρινόWων, ούτε καιτίμ'χή

que ingenium , ντ gui ipίο inuito re- βοζονίου αίειλημμύβον, ούτ' ες ό,τι φέξοι

rum potitus cflet, cum & tyrannum 2/Λ» «/ , κ. Α. Ν''ο

appellaret, & occultis initio probris Ό,ούθ’ ό,τι πζάfiεινάξεώνειδότ® διαμόρ

ac conuiciislaceraret, donecad infi- ομυ ένγέτι ζούκ βα(ιλία χειρόζονέιν τον

dias tandem aperτάmque vim & cα- Ε ί, ώ αυτός έπσικέ δά 2 - -".dem defcenderetur. Ηis igitur & id ύνζ y (χ.0706 επεκ εκβμνεο ειν, τη τε της

Ε aliis de cautis, Τheodorus patre ελπίδΘ' αναιρέσει κολαζων Ότης νεότη

uperftite non fuerat appellatus. Poft δΘ"ασαζον, κ ότι πολλοί δια μικροψυ

eius obitum autem, totius populi (uf- / ε ? ν. / "Λ

seder in fragils eft creatus mpcrator,in clypco χίου, έπιθυμία τη ζύκλήξου τη τίύ 7ίCζ.

"" (cdens , more a maioribus accepto. τέζων ήχθέθηΟΟΜ) μακροβιότητι καπεζι

ν- μήπξιμείνδυτες (οχρεών, ώξέτεμόνιε της

πατςικής ζωής τον δρόμον, κ%ύπαρόντΘ Φθάσαντες απήλλαξου βίου και το

δήμων οι Φπλείοις πολλακιςβήκαθέκούζιο γνώμuυτόν εις% αρχεινελήλυ

θόζαπζοκείνδυτες, τύραννώντεαυτόνωνόμασλο, κιμώύ%ι καλές φθόνοις και ύ

βζεις ύασ' οδόνζακαλαθραίας ζάπζώζαεχώςησου, είζακεις επιβουλας και φθό

νοις% τελ6ύζαίονΘξώκίλου.διαμύυ οιήζαύτα καίζά (οιαύζα, Gήχ ανηγogβύεζοβα

σιλεις όθεόδωg@", πζιόνlΘέπ%δπατζός αιηγος&ίεζοδ' ύσεξονπαρ' έκόντων τή'

ύσηκόων απούτων, καθεθεις επ' αασίδΘ, κ7' ο ανώύτις επικρατμώ έθΘ.

έδει
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ί;

έδει δ' αυτόν θ δια πατζιαρχικής χειρθ, Α Sed cum a patriarcha coronandus ef

\ ΛΟ -- ", δή ίΦΘ", αλλ'ή (ctac τιιm (cdes vacaret (nam Germa

(6 βασιλικόναία ήσαθ σέφθ' αλλήν nus,vir Ρrudens,& doάrina & Ρrobita

τηνικαύζαο πατζιαρχικός θρόν@", ωξΦα- te vita inίignis, non ita Ρridem dccef

νισμώύ@" ξδιίθύνοήΘ, επειπgoβeμχέος ferat) de fucccflore cligendo delibera

Α' » Υ - Α - -... " / tum ac diίputatum cft: ac multi in cx

έφθηγράμμΘ"Εξανθρώπωνδπατξιαξ- pectationcatgue in orc crant,&alija

χης γεξμανοί, δύης πωέ1ος κδgέήκ λό- liis.Scd dυθtrina &virtutccelebrisΝi

cephorus Βlemmydes,omnium fermo-Ά
rκ6 Βlem

\ Α' Λ' Υ / ν -

γωΊδι βίονκοσμησα σκέμμαάφνuυθ., nibus cateris praferebatur auituminΆ.
Λ χτίθεν ί ζούτ πατςιαβγείας Β monafterio a fe extrutto , quietama-τήνεό".

λόγοι πζούτί τζιαξχ Ο 444γγg γρckφ

" » 1 . -ΤΝ ::." \ 5 . . . . gens vitaιη,afpera viétus & exercitatio.
0 ΥΙΟΤΩΛ) 8 - Jat.

αναδεξαμύου σευ ακα και τα/ ή num ratiοne (cfe maccrabat.

γλώ#ης πολλοί τετύ επιδόξων,και αλ
Χf. 2 "ν - / 2 ?. / -

λοια/λοις.όν%ίς παέτωνδ'εκίζο σόμα- D Ε. Α R 3 ε Ν Ι ο Ρ Α.

σιμάλλοναπαύτων, όσοφία και Σξετη πε- triartha, ώy Imperatori, inun
Λ C ίδη - λ - 2 - - -

εμώνυμΘ"νικηφόξΘ' όβλεμμύδης δεέ- . έtione, -

/ ν 1 . Α . ".." - α. α. -

τύγχανεώβατμ έμυώδμονίμ), αθόξυΥΧ δ% S cum delatum fibi honorem recu
- / Λ ".." ΝΑ - \ , Υ Ο

ζονποιούμώμ® 1ύτέLμ δίαιταν, και ασκήσό ΙΕ cateris praclatus eft Αrfenius

τζαχεία πώiήκων1ον βίον. monachus : qui in quodam monafte

rio iuxta Αpolloniam (trenue (cfc e

xercebat, virtute illuftris ille quidem,ΠΕΡ Ι τor π Α ΤΡΙΑΡΧΟΥ fed fimplici vir ingenio , & minimé

δρσενίου, και της βασιλέως - callido. Sacerdotio igitur hic poti

"ν χρίσεως, - tur , & patriarcha creatur communi

pontificum (ententia & fuffragio, Im

Υ"γεμήδεξαμώύειπςεκρίθη τ%)άλ peratore maximo approbante, & pon

λώy όμοναχόςΣρσένιΘ,δς τηνικαδ. D tificium illudfufttagium (vtimoris eft)
2/ Λ - \ «ι confirmantc.

(ατόν ασκητικόν ήνυε δίαυλο πζιέ πή"

ασκητηρίων δκό οξύ τ ΧπολλωνιάδΘ. ί- Τ Η Ε Ο D ο RΙ J' Ε ("νΝ

- Λ. 5 \ ν \ rΙ: » »

όρύ)χωρες,ανηςπιφανειών"κάαυ- d, cxpeditio contra Βulgaro,

1ύνδρέη,15νό τζόπο απλοιξ 9μήπoλ- ο Τίφαίοι.
λαςgξελίfiίν ειδώς τας λαβυρίνθοις πζι - Α

ν- / " . . ΩΣ , « Το 5 ν. - Vibus perattis, Imperator a pa

τον λογισμιόν.έεάωζνuυέτοπάει - ΟΆ& diademate or

αςχης χειρόζονέζα κοινή τώ τς Σξχίεξέων Ε natus, expeditionem parat. Νam Βul- .

γνώμη καιψήφω@gβασιλέωςζαμέγι- garorum Ρrinceps, ντ primum Ιm- -

4. ύ% , ύ%ς,ώςέθ peratoris obitum audicrat, foederis,
σα. (Τζαμάιίy02μ) και,καπιφα Φ β, ως έθος, quod cum illo fecerat, rumpendi con

τηνδργιερατικλυ ψήΦονόκέίνμυ. filia agrtans, Romana ditionis oppiδgχι Θ% ψ -, dula in Τhracia continentibus incur

Α Ο- fionibus ita vexabat, vt non paucis ad

Θ Ε Ο ΔΩ Ρ οι ΤΟΥ ΝΕΩ montem Rhodopen fitis Ρotirctur.

τέρθυ εκσξαλεία κ; τWύβελ[άgων - -

* , και θετζαλών. ',

"Πιώύεις και βαΩλειςαξαφόπαπιαςχουκιθείς, και ο ίΦΘ διαδη

σαμώμΘ",πζος εκσρατείαν παρεσκάυαζέζ. ακούσας γαρ ο ή βουλγάρων
ί Υ Α' 2/ » / " Υ 2. Α.

αρχων, ότι ο βα(ίλεις έτεθνήκό, πζος αθέτησιν έβλεψε αυτίκα ή'μετ' έκείνου

ασοδών, και πωεχείς λοιπόν εποιείώ τας εκδρομα και τώ άνθράκη ρωμαϊκών

πολιχίων,ώςκασόκ ολίγα ήδηξίγεβοδόπιμ Όόg@"ποιήσαώαι ύσοχείρια,
- - θ ν- -- » d

2.
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Ιdem &frdifragus Μichael in Thef- Α (όδ'αυτ"ώ δΣποσατης πείθεήαλίλυε

falia fecerat , aduerfus finitimas fibi

Romanorum prouincias & ciuitates.

Ιmperator vero principio , guod pa

ter cum Τurcis percufferat, foedus re

nouat, δΖ confirmat: vt Οrientalium

negociorum caufa, omnis Iolicitudi

nis effet expers. Deinde (ub Pleia

dum exortum , Ηellefpontum traii

cit , exercitum paterno longë maio

rem (ecum adducens. Νec enim cos

tantum qui militiac deftinati crant,

(ed venationis etiam miniftros, reli

ξtis canibus & auibus , militarc iuf

πεποίηκίμιχαήλ,κ; ήθομορφύντωναυ.

τώχώgων και πόλεων, όπόσα ρωμαίοις τη

νικαύζα ήσου ύσήκοοι αλλαγδπζώτνό

βασιλεις αςμή ή ούρκων οπαιης επε

ποιήκφασoνδας,ταύζας ήδη καλαυτός α

νανεούμύρ®"επεκύρωσεν, ίν είηφροντίδος

Β απασηςόκιος, ήθεώων χαρινπζαγμα

των είζά διέβαινε Ίον έλλήασονών όν%ύτω

έκςόνου, ανώδπλειάδεςαρχο)επüέλ

λειν.έπηγαγέζοδεσρατιδίύπολλώτωμέ

τζώlu έπαιρθ, υπερβαίνουσαν. ουγαρ'

Βulgaru fit. Cacterum Βulgarorum ΡrinccΡs,

Ά tanto Imperatoris apparatu audito,
επιφοιναι. graui terrore percelli cα pit , & va

riis (ubinde cogitationibus acftuauit.

Cum autem armis dccernere nullo

modo poflet , τμrn quod excrcitum

tantae hoftium multitudini , armis

pracfertim inftruξtiffimac, parem non

haberet : tum quod Imperatorcm α

tate Horentem gloria (tudio flagra

re, & deftinata trenue atςue alacri

ter excqui cerncret : tandem φuid ε

re (ua efΙet animaducr(o, vetus focdus

renouat, Imperatorem facile fibi re

conciliatum iri (perans, quod is (oro

em (uam in matrimonio habcret.

Ει , quod etiam fama fα--

difragi Theftali Μichaelis perturba

tus, illum quamprimum compefcere

decreuiffet , antcquam omnia occu

paret: quac resvel in primis ad impe

trandam pacem adiumento fibi futu

ra effet, ίgitur legatisad Imperatorem

miflis, fpe facilius pacem impetrauit,

μόνονώξώνέδ4 πμ,εκρότεισράιδν,αλλα
α \ / «

και όσοι πζιτίμ ήκμυηγεσίωνύσηξε

c σίανέχολαζον, παίζας κuυών και οξιέων

απαλλαξας,σράιεία στιυέλεξει, επειδ'ό

τύβουλγαρων αςχων,Ίμ' gβα{ιλέως

ήκηκόψβαρέίδιυέφοδον, φύβοις ήδη μεία

λοιςlμ'κδgδίουσαβάfiεώζήςχε%,συχ

νοις τε και αλλόIε αλλοις ανεκύκλεισέθ

λογισμοις, έπει δε και πολέμωΊμ ή

D πζαγμάτωνδιδόναικείσιν,απορgνήναυ

τώκσφόδρα τύαδυνάτων,ώδεμύρ, όπ

σραίοςαντίρροπ® σοκίμ'αυτώ ουδ'ίκα

νός αύπαίξαταξαώαι πολεμίων (όσούτω

πλήθί,® αμα βαρεία και λαμπζάκαζα

πεφραγμύρωΊή όπλίσι, ξεδ' ότικβα

σιλέαέώρανέον,κλαμπζαΐς ζάιςΦιλοπ

ε μίαις%ώθοδίζα, ώ"ελεπεξγοις άϊς θεμαΐς

τιμlu rcίtitutis omnibus quac Romanis in

Ε. terceperat caftellis. Αc ne diutius
έmpetrat.

morer , (ub autumnalc acquino

ξtium Imperator cum (uis legionibus

retta in Τheffaliam contendit. Sed

Ρriufquam . Μacedoniam attigifict,

κώμύμονες απςαίμαζα έγνω% συνοϊσον

όψε, και τας πζόιέρας διυεκαλέιζόασον

δας, μυ γδόν ελπίπναυτώράσα τυχέιν
"ν 2 9

ήβασιλικής&ύμύρείας,όπγαμβρόςήνεπ

αδελφή%ύτωόβασιλεις και άμα ήθίωςκή έκθεήαλίας φήμη ωδxπςαζυ

μιχαήλ,βιαίως αυτόν αθέλκεσαίσαζ,ζα έκέισέΊμ' αχίτην απελθώζα καζα

σήσαώζ,πρινιάσο χειραγμέθ, παύζατωμιχαήλ.ίμ"γδ ούμικρθνουδεξώδυνη

θηναπείCαιασείσαώζ αυτώ καμθύ%ικαπgέσβίςXποσείλας ες βασιλέα, ράονή

κ; τας ελπίδας έτυχε ήδασoνδών, Χποδοις πλύθό(α μύτίμιαβατσόνδησινεί

λερωμαίωνύσόιελήφρ9ίρια, κύαμήδιακίωμλυ,αξπέήλιουπέιτςοπαςτιγ

χαίονζάς φθινοπωρινας αλαλαβώνζαρωμαϊκασράιβύμαζαιώθύθεfiαλίας ύβα

(λειςεπορούέω.αλλαγδούτωμακεδονιαία αζιλικασgλόπεδα ύσεδέχε%,

ΧΩζί
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κά) θεοδώραή3 xποσατυμιχαήλ γμωή Α'Τheodora Μichaelis νxor ei occurrit,

εφoίζα πρθς αυτόν, onίελέσου(άτε οξύ

γάμοις ούτεύοδνίκηφόρθυ, κ μαείας ,

τ"ζύβαζιλέως θυγατζος, και λιποδώ

σεσα όσα παρεξιών δανής αυτήςεν λείας

τςόπωϋσηγαγέρμέζητήδρωμαίωνε

πικριβείας και μ'ζαύταμώμικςόνραδίως
τώ βασιλέι τελεθένζα, και ή θεοδωξαια- Β

πίκι πζος1οναίθρα μιχαήλ, και μαρίαν,

ήδη μεθ' εαυτής επαγομώμητίμ επί τώύω

Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ ΕΙΣ ΤΟΥΣ

(ούςκοις φυγής%ύ παλαιο

. . . . . . λόγου. - . Ο

ΕΝ τούτις θ' αχολουμύρωτώβασι

Ι-Υλέι γεάμμαζα εφρίτα ωξα τγύνι

καέων,Ίμυ 60 παλαιολόγου μιχαήλες

οξύ ζούςκοις φιγίμ απαίγέλλονζα, αμπω

γδέξιών,Ίμυτώ νικαέων ήγεμοιίαν επέ

σςεψεν,έωςdό εκ τ?έσσερίων αύθις ε

tum ντ nuptias Νncephori filij (ui &

Μaria filiα : 1mperatricis conficeret:

tum vt jua maritus Romana ditioni

Ρcrlatrocinium quoddam fubtraxcrat,

reftitücret, Quibus rebus paulo poft'

facilo confettis, Τheodora ad mari

ειum Μichaelcm reuerritur, filij ponfa

Μarιa vna fccum adduξta. . .

- , -

D Ε Ρ Α L ΑΕ ο Lo G 1 ,

jug, adΤurcos.

Μperatori his rebus occupato, lite

Lrα Νicaa redduntur, qua Palacolo

giad Τurcos fugam ίignificarcnt, ci e

nim abiens Νicarnam praefcθturam,

dum ex Οccidente in Οrientem redi- ε, ,

ret, mandarat. Οua res Ιmperatorem

non mediocriter perculit , ac pcrtur

bauit. Fuga vero praetextus hic fere- . . . .

batur. Cum (e a multis & multitariamΆ"

in inuidiam adduξtum cern.cret, ver

bί(que odiofiffimis 1mperatoris aures

clam occupari : ab cόςue imminere

fibi & fufurrari (upplicia, guz infeftif

fimis hoftibus imprecanda cffcnt : (ibi

nullo modo quicto effe licuiffe, quo

minus hoftilium cogίtationum ple

πανέλθη πζος έω. δοη καλ ού μέleίωςτον Dnus, furfum dcorfum huc atque illuc

βασιλέαλελύπηκε, κείς άραχίμ ενέ

ζαλε λογισμή). ήδεπζόφασις 7"Φυγής,

ζιαδέ τις ελογίζετο όζών Φησικοξυφού

μθμονπολιωπολλαχόθενΊον φθόνον, και

λόγοις φθόνουμεσοις λαθραΤμ' ακοίμ

απ8'αξικλύζονζάς, και κολασίςκατ' απεί

πζος 3 βαζιλέως μελέιωμύρας και ψι- Ε

θυειζομύρας, οίας αν τις έχθροίς αλλο

φύλοις έαξάται%,μύβίν όλως εφ' ήCυ

χίας σόκ είχεν αλλαύαίζα και καζαντα

φερόμύμΘ", μεσός μ' λογισμιυπολε- . .

nihil prius habuitΙe, quam vt fuga falu

tem quacrcret, Cum vero 1conium

inftar mancipijraptaretur, & ignomi

niofe vexarctur: timuific Imperatoris

in punicndo (eueritatem & celerita

tem, nec quicouam clementiac fpera

re potuiffe Νeque enim expeditum

fibi fuiffe, magnas calumnias, δΖ fupra

modum exaggeratas , quas inuidi fui

concinnafient, ac Imperatoris auribus

ingcflifΙent, cxiguo tempore refelle

ν. . .

re. Οuarc fe dcίperatione coattum, ..

: -

proficifccns,Sultanum fuas copiasfum

mo ftudio conduccntem reperiflet,
"

«...

μίωνίμοψυχμ,ώασες αιχμάλωώναγόντωντε και φεξόντων, και αγριώς ασαράι

τόWω..έδεδί4γδ%ξβασιλέωςπζόξίαςτιμωρίας.λπότμόνιε και απέμες,κι οξύρ

ροποι,καήμερθνούθενούδέσυμπαθεςόνενύειπςός έβασιλέωςαπώγρησόμύμον.

έπει και μεγάλας διαβολας, και ες ύψΘ κορυφωθείσας μακgύν, ας Φφθο

νομύτες κατ' αυτού πιυεκίησαν, και τας οδβα(ιλέως ακοας έμπεπλήκασιν, ούρα-,

διοι έβλεπε αυτολπολύεθα όνβeαχά ζεύτη%ι και Σπογυρις,φυγή τιμ σωτη

είανπορίζώαβέλπονπασηςέτίθειβουλής, επειδεκαιαπιών αξαίθικόνιον, αύξε

τίμικαύτα, τον σουλτα πάση ασουδή τας εαυρό (υγκρότομάτα, δυνάμεις,

ν 3

ι

ν. -



- 42
Ν Ι c Ε Ρ Η o R I G R E G ο RΑ "ι

adScythas

ruentes,propulfandos: optatiffimus il

li ac gratiflimus aducntus eius fuit,

Νam cum Romanos complures pri

τ"αν" dem fubattos haberet, cos in vnam le

Κρη4/24 -

Ιαίο. 5" - - -

iuffit, Romanis & pcregrinis armis &

veftibus ornatos : ad Scythas percel

1endos, quicredituri effent, Τurcis re-.

centiaauxilia illinc efic mifla id quod

"Άει "accidit. Αiunt enim Scythas,cum Τur

Ε. cos inuadcrent, haud mcdiocriter cf.

τμr. 1c pertcrritos, Ρcregrino exercitu con

fpcξto : ac fortitan perturbata acie fu

giturosfuific, acterga daturos iis quo5

abίque vllo negocio fc fuίuros cffe cre

εκμι.άιάιβευε, nifiquidam Sultani cogna

α"Άτιus, ex veteri fimultate, cum magnis

copiis, cum iam ad manus ventum

Ε , νltro fe ad hoftes contuliffet.

Quae res Turcorum fortunas cucrtit,

- ν. δε maiorem partem ditionis corum

Seythis adiccit. Carterum non multo

poft liberaliίlimis & amiciffimis Im

ralaologi peratoris literis Palacologus cft reuo

"εά" catus , (ecuritate iurciurando firmata.

Ιta Ρalacologus in Rυmanam terram

rediit, non Ρrius tamcn, ψuam fanξtif

fimo ιurciurando Imperatori promi

fitlet, fe diέto femperfore audientem,

neeregnum aficξtaturum cβevnquam,

ηcc ad ea rediturum quz antε crimini

data ipfi cβent: ncquc pofthac inter

mortuam fufpicionem auξturum , (cd

conferuaturum & Ρropagaturum pa

rem bcncuolcntiam & amorem crga

iptum Imperatorcm Τheodorum,& fi.

liurn cius loannem,caterό(quctarn fa

milia quam imperij (ucceflozcs. Ηis i

εκμιακ,gitur conditionibus Μagni Conofta

Μαnu bili dignitate recepta,deinceps impe

"9" ratoria benctiolcntia & liberalitate in

primis Horuit. ",

ι

ν. -

gionem contraθtos Palacologo parère

9πέλαμάκι, οιπζότερ9νμύωπρινή

cum maximo excrcitu ir- Αϊνεπελαυνούζικό πλήθος ζι σκυθικασζα

13ύμαζαδέξα/ώ,ώασέρπμέγισον έρμαιον

έδoξενέκcίωίδμαλαφικαίειονέπειγδ

ήσου ύσ’ αυτώπάλαι δεδgλωμόμοιρω

μαίων συχνοί, ώύεις εις μοιρανκαζαλέ

ξαςτραξtao σeατηγώτώπαλαιολόfώ

ταήεθ, πζοσέεταχει, ρωμαϊκίμ καίξέ

Β νίμ,ήκύΊμ' εκείνωνεγχώριον πζικειμέ

νοις σολίμ'' τε και όπλισιν, ίνα ζοίς σκύθας

καιαπληξις% πράγμα γέή),λογι(α

μόροις χείρα συμμαχικ μ' έκ ρωμαίων

αρπέληλιθέναι δοηώξuυέβη φασιγδ

σδύσκύθας, πότεξυιήεσάυειςχειςας%ίς

Όύρκοις,συσολίμ''πια καλd έΘ"8μέτρμον

cχέιν, αλλόκοώνεjξαίφνηςιδόνζις τράιδν

κατ'αυτγδέπιόζα κατάχ αισιμύουδε

νίκύσμω φ3ύγοίεςώχον%κό νότυλα

βόkς διώκονζας, oις Χποιητιχήgώσαθαι

ήλπισαν,ειμήπς ή τώβυλΊαήλ;' γύθ'

πζοσηκόνιων δια πια πζοειληφύαν απέ

χθειαν, πολλίμνεπαγόμύρον σεαπλό,έ

D κώνπζοσερρύη (ρίς σκύθας•βηγνυμύρης ήδη

τ"μαχης. έτ γδά ή"ώύρκωνράσααά

τζεψεπράγμαζα κτίμ πλείοναχώξου

αυτότητJσκυθώνύσέθηκεναίχμή αλλ'

ούπω πόλις παρερρύη αξώΘ", ε γράμ

μαζα πολλής τ'βασιλικής&ύμύυείαςμε-,

σα, καλπολλίμ ύπτιχνούμύμαΐμ σος

ε γιμ και πμμυήεσαναβαβαζιλέως,α

νακαλούμμαΐδνπαλαιολόγοι,ένορκονέ

χονζάμυ ασφαλιάο ών ύσιχνούν%, κ;

ούτωςηρώμαίωνγήΊυνπαλαιολόγοναυ

και αυτόνδομυαιΊμιασφαλίανταπ8

πρθήδνβαΩλέαπίσεωςβεβαίθυδιόρκωνφρικωδ
εςατων,ώσεέμμύρήν%ίς

όε3ιςαει

"ύποζαγής,κμήζήενέθέλ4νέαυτώβασιλείανπο
τε,καλέπαιέιαπρθεζα

πρότερον

κατ'απgλαληθέζα,καιβεβαιούναύθιςδιαίγJ
έμπρoθενέgίωήηνήδη

εθηκύλου

ποψίλυ,αλλα τηgών καιδιαββαζίν όμοίωςαειΊηναύτην&ύνοιάυκσοςγήν πρόξεδή

κής κηδεμονίας Χπολαύων και Δύμύρείας,

1ονβασιλέαθεύδωρον καιπροέδναπεfέψόνιωανμυ,καισίύεφεξήςδιαδό
χοις 3 .

τεχύοιςαυίδ και "ασιλείας καιμίύ Υ

ξιωματικονοσαύλου,καθακαι% πgύτερον,και μ'έλωποδλαμπράς "βασίλι

δηεπι%ύεις αύθιςτω3'με!άλου ετίμή)α

πΕΡΙ

".

-



Νώύειςνοβιώζακά ή βελγά- ius foror Τheodorό 1mperatori nupta

crat,fine liberis definξto, qui eifucce

" "ν

ο

chi regnoin Βulgaria,

ΤΝrcrhac Bulgarici motus nuήcian

τur.Νafη Αfaneillorum principe,cύ

- κωκαντίνε έτίχεόνβελ

Σχεων αγγέλλέ)πράγμαία όλ' ή" derent, necefle crat principatum ad
- .... --- , --- * Φ 4 - . . .

βελγαρων αξχων ασαν ο και βασιλέως Μytzen (ororis eius maratum tranfire:

3εοδώρουγuυακάδελφ9,%ζμ'9ξε- ίdque fιξtum cft.Εratautem hishomo

μέτςησεν φ ώδεπαΐςσόκ μυ ο διαδεξό- Β fegnis & effα:minatus quibus de cau

fis paulatim contemptui efic coepit,do

" μέρθ,ώςεικός,τίμ Σgχμ. ωςαναγκμυ nce mutatispopuli voluntaribus omni

είναι λοιπόν κίδ&ύτερον, ώλεγόμύρον, poteftate priuaretur. Εrat autem τις

ν Αν . . . temporibus in Bulgaria vir clarus, no
- -υ 2 > > \ \ " » » -

πλομυ και έζ Όν επ' αδελφήγαμβρθν% " mine Conftantinus,cognomenτο Ταε

ζιυ αυτμυ διαβαίνειν. Όιγαροιμύ και chus , ingenij dexteritate & robore
ί corporis multum aliis antecellens:ςui'

2 και 1 6' Ν « 1 -2Χ Λ - - - .Υ ίου

ξμυερρύηκενήνθ δα: νωθρός τις καν "Τ cuin rem Bulgaricam labafcere cerne

δρθ,καιδι'αυ%'γε έτ" πζος (ο καζαφρ%- ret,infurgit:conciliatάque fibi & plebis

- 7, C 5 ς ! Δ 2. \ - - -

νέμθυονΨωορρέωνκ% μικρόν,ες (6 πολυτε-C
& nobilitatis boncuolentia, illorύin

que omnium voluntate principatu po

Ηrs το Rτ ε κ ο Μ. Ι. : 5 ε κ τι « .

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ Α Ρ Ε coΝ5ΤΑΝΤ1Ν1 Τοε

λώς ακυρούθ, έκκέκύλισα! Όά δόξουζα / titus, Τernobum obfider, qua Βulga-τηκε",

Φαξα και πλήθοις, μυδέ τιςόνβgλγα- τorum regία ετατίνι Μytzes velinuitus

--. - 2 Τμικαύζακ . - Θ"όνο- cuin vxore & liberis in munitύ quod

goιςεπίσημΦ" λυίκαμζα,κω"αντί"9"9"Τ dam & maritimum caftellum,nomine Μειέίνι" .

μαγείχ®"επώνυμον Φξοιήσεωςεμβομθεία Μetembriam, confugere cogeretur.

. , " , πολι τίδα αερό Vnde ad Ιmperatorerή tranfit, Νiczac
ΙΥ), ζος ή) αλλων πζος- --κιβώμησωμαίος πολλά λλων in Αfia turn degentem : Romanasque

χωνόςπλημμελούσμνίδωντμ'δgχίμι ditionis Μe(embriam fccit. pro qua

βρελγάρων έπαιίσαία κατ' αυτής θDΕ.
drum ab Imperatore cum annuis redi, Ι Λ". \ /

πζοσεαυταθμού τεδημοπκνώ "τ tibus acceptis, ibidem αιui reliquum

(ον όνεπισήμοις και έθνους κι έκκομτνικ,παρ' cum νxore ac liberis quietus ε".gίτι."»
c / / και νη" ι Το - Ν , - - 11

ξΧιώy7ωyαπαύτωναυτότίμιέκράτιςδε- Catcrum Conftantinus Ταchus ΒulΥ, « - Ιxygφer/5/ρ"

garici regni potitus, legatos adimρε-Άεια

- ξαμώμΘ' - αιαγόξουσιν 3 επολιόρκει τίμ fatorem mittit, (eamicum eius &fα-Ά

τέgνoβoνόν ή ζα βασίλεια,μ' ή'βgλ- deratum profitens,ti qua fibi exeius fi

liabus defρόderetur: non quod cόiuge
γαρων ώς αναγκαθήναι και ακονία %ιν effet opus, quippe qui vxoré & liberos

Ιμύζιύφ4ύγαναμαγuυακίτεθ έκιο" Ε haberct: (cd guia nullοgentilitio iure

Τ Bulgaricύ regnί ad eum pertinebat, i

κ.

ες οχυρόν τι και, ώξάλιον φg&ρμον Κιεσημ- niquo ferebat animo, cafeparte dete

ζοία καλούμύμονόκείθενέςβασιλέαμε- riotem, ac veluti nothύ dici & haberi.

καμαν, ρωμαίοις ύασήκοον ποιησαμώμΦ", και ώ της μεσημβείας επί ώύτις

φρούριον και χωρία πια πζί τςοίαν και καμαιλνειληφως αξά βασιλέως

ες επέπιον πζόβσον, εκάσε ρόλο που διανέπαυεν εαυών, αμα γιμακί ή

κα"έκνοις όγε μια κωντανή" ό%ίχθ' τη βουλγαρική Σεχής εγκρατή

καίασήσας εαυόν, διαπορώέα πτος ων βασιλέα, Φιλ9 άται και σύμμα
χθ' ομολογών, ει λαβοι πζος κοινωνίαν γάμψ μίαν ή" απ8 θυγάβρων.

εζήτει δε ζαύτμυ, ουχ ότι γuυακός έδείr (!ύ δ απώ και γuυή και

πώδες ) αλλ' επειδή αξΧπο γένοις δίκαιο σοκ μό' ουδεν απα' πέος τίμ'

βουλγαρικίω δίχίμ , ήχθε" νόθος κατ' αυτάν δοκών ομούγελοια
" . . . -- - * - '4 Η
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. Ηacigiturde caufa, &quia Imperato-Α ζαύτ’ αρακλαδελφίμλέσdυτόπζομί

τis filiam, Αfanis non ita Ρridem de- , τετελάυτηκότΘ αεγονεςτοβελ
funξtiRegis cxfororc neptem efίςfcίς- κενό >Ά \ Θ' αρχ λ ήίβ

Ετιέ"ετίαιη υί ποιοτι..εαυί, και γαζωνάσαήμ ζδβασιλέως ειδώς θυ

adΕΕ. γαίραζείπμ ερεκα της εαυτό,ώ
ptiasambiebat,priorem coniugem Ιta- ρ -- «/ r s 5 "Τ - , "

τim (e repudiaturum promittens.Ωuί- βαιώσειαμα και Είχε ΑΣπλίσεν
bus ab 1mperatorcimpetratis.&Τhco- ψzσιχνέμμοναυτίκα Ίμυ πζό έρανομό- /

ra eiusfilia & thori &τεg""""""""τχυτονξτ Σρες ονόδoξεκιάιπωραπλέικpta,priorem cόιugem Νica'am mittit, ζυτονΣΤ δό σόν όσ' ξ κλάμπωβ ιπλέι,%

aua pignus effet Romanishdei,atgue θεοδώeαντίμ" απ8' θυγατέρα κοινωνόν
etiam conίtantis erga alteram amoris. Β ειληφώςέτελέχοιςκαιΊης Σgχής κωνσλυ- .

. - - - - 2 . . . . . σ. Τ. . υ

Ρε ΙλίρεRΑτοκι, ΤΑ/Εο- ήΦ ότ%93πέμπά πέο: "καλυτ"
- - - > . . 4-- -4%. - 2 και !- / .

' - dori Lafari, iunioris πςόjέραν σύζυγονεχέγίύονσίσεωςπαρεχο

obitu. μώμΘ' οίς ρωμαίοις της ές1μ δού έραν
- - - - - ν - Λν 24-. - -

', Μρcratorem annum αtatis fextum. συργης πετ" - -

ΙΕ, agentem, amolettus ac ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑ

- difficills & plane lethalis mobusin- σιλέως θεοδώgs 8 νέgλάσκαρι
ualit: qui paulo ante obitum, alacriter , - "Αν και ν

monalticum habitum induit,& multos 9 -ω" 7ξλόUlης.

- pccuniarum accruos (uis manibus di-. ΚΌν και τζιακοσόν Χπό γρέσεως χξό

ίtribuit,ferucntique corde vim lachry- 2 . . - !β .. ' m . 2.-.Α 2

marum profudιτ, guibus animi vulne- ΥΟ) αμείβοντι,νόσΘ. όνσκή#iειτώβα

- . . . τa,in tantα neceflitatis articulo,eluebat σιλεί χαλεπή και, βαρέία 2 και όπλα φαία

8z curabat Sed mc1d Ρenë practeriflet, θανατου φορούσα, η δηδ ποικίλας ζας

quod velin primis exponendum cft. -- - - Σ

- - - - - - ελεπόλειςκύ%ύβασιλικοδσώμαίος αυ
ΡΕ Μν24LoΝ Ε. .. τιςήσασασοκανήκεπαίεσαώ πιυτςίβε

ΝΕ virΕcognomentoΕΡ σα,μέχρι και, αυτίμ' επήνεγκε ΌρότώΤμή

Ν zalό, nom1ne Georgius,non claro . ιλαλλα βαθ' Α / \ , ο

genere ortus, (cd ob familiaritatis no- τελ4ύμυαλαξαβίωποιμοι" χη

. titiá τantύ.& vrbanitaté morή, a puero μα μικρόν πζο τ"Ίελβύηςές (όμοιαδικών

- : inaulam 1mΡςratoriam αίcitus,νι (είli- φειδώνιον, κι πολλοις Ίας δίαις χεξσίδια
cet Imperatori Τheodoro cum multis • νυν, θ α . . . . . ", "

aliis αqualibus colluforcβet: ctiam cί νείμdυτικςημαιωνσωρ%ις , δπολλαςδα

is adoleuiffet, ita fe ad mores eius ac- κξύων όκ μαλα ζεέσης κδgδίας αφέντι

- commodauit, vt vnus illi efict omnia: ...: ίςδιώνζα - πληγας απέπλιμέ τε δ

ac quicquid Imperatori gratum cflet, πήγας ω, και πηγας απεπuυετες ,
continenter& diccret & faceret. Ουá- Ε. έθεραπ&υενάν αήαγκηςΌιαύτης καιξώ,της

' tum autcm ztate procedebat, τantum .Ι... ής, έμε ή και ο τ ισοβίας ί

hic affectus & amorcρrum augebatur: ψυχ ς, έμεθ μκεέ ώ 7" πεια, παρ' -

ί όραμεκυριώζαών. . . . . . . . . ι,

" , . . ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΟΥΖΑΛΩΝΟΣ.

ΑΝήςγας τις μεζαλων επίκλίμ,γεωργίθ' όνομα,γένεςώνελαμπζά,διαδμό

νμυεπιτηδειότηζαγνώσεως (δήθωναςειότηζα,εςfήναυ%κρατεμκιμ'παρεισδις οικίλο

εξίππαδόςϊνείηδήπεθεντώξαπλάθεοδώρω καυτς πω άλλοις πολλοίς συμ

παίωςήλικιώτης,όπύΙεκακέιν Φθηνέπαιδόςπαρήλλαήενηλικίλο ώσετναρμόν

%ιζαδιέθηκεζάχίσαπζοςζα εθνέου βασιλέως ζά εαυ%δήθη, ώσ' αυ%ςίμ'εκείνω

μόνοςζα πάθα, πζοσφυώς κάκ; γνώμίμ και λέγων και πζαήων και τωχξό

νω πζοβαίνοντες,στιμηύξανοναεικαίΊίμ ζιαυτίω διαθεσιν καλ5οςγίμ,ώσεκα)τίμ

ή" αυτκραίοςων πξιζωσαμθρωλςχίιν, παύτιμ’ αυθις εκείνος απω, αει
- Ά - - "-- ςος

- ". σο -

-
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- ---- --------
-

---- ----------

----------

ςθ'γνώμωνή όσα βελoυθύητη βασι-Α εάεόνε "Ρuά εμπι επί ΙπΡεϊατοτς",
Αν « "ν Μ. - Ν- ". " principcm & gratia & autoritatis lo

λικη διανοία ψωηρχε, διοικήiής δεξιός τώ cum obtincret, (olertiflimus conicέtor

ακός,μυτηρίων πίσος κοινωνός τίύόν%ς.δι' guidilli placcret, dexter negociorum

Ν Ν Ν 2 - 7\ Τ;' Α' / adminiftrator, fidus arcanorum partι
πζωτ"βε σα α- > Ρ

αδή και ες% και πζωτβεςιαρίου ζα χ, ceps.Quas obres celeriter Ρrotoucftia
Α' » ζ»' \ Α' 4. « • -

νήχθη αξίωμακα) γμυαίκι στωέζουκία r1) dignitate ornatus,vxorem ex Impe

ήτίύ καθ' αύμα πζοσηκουσώνύσηςχετώ ratoria familia duxit. Ηunc vna cύ Αr

(enio patriarcha 1mpcrator moricns

Μuζalo

ό, -βrfe

72fρφό ί,ί, 9

η J Το Α" < - -

βασιλεί. ξτον επίτζοπον θνησκων δ βασι curatorem 1mperij reliquit, donccfi- τ. μ.τι

λεις ή βασιλικών άφηκε πξαγμάτων, Β lius loannes, (extum tum agens an- Lafarw..

άμα τώπατςιαςχη Σξσειίω,μέχζ" αυ

εξήμι ανήκουσθο ηλικίαν ο έβασιλέως

Φθαση παίς ιωλόνης, μυγδ έκτ"ν τίμι

καέζα διανύων Χπογρέσεως έτς έκείνθ",

τιθύμιούμύρθ' έπ, και γονέωνείπζ"ποτέ,νιώ

μάλισα χζήζων δ% αμφό έξων σερβύμε

νb, θυγατέρες μύρ γδ εγένονώ τώβασι-C

λά τελεώ έρανάγουσα ηλικίλοθέήαρεί

αφρωδι αλλ9"σόκμυ,πλίμ ζούτ υδή

gβρεφικμυαγονώς αξπΊμυηλικίανίω
ΛΑ" Α " / \

μήνεώνδήθυγαλέζωντμυπζώτίμ,Φημι

num,ad maturam αtatem peruchiffet,

(ub nutricibus adhuc agens, & paren

tum vel maximë egens , cum vtrogue

orbatus effet.Νam filias quidem gran-'.

diuίculas guatuor reliquerat Impera

tor, marcm vero nullum practer hunc

Ιoannem,pucrum adhuc Quarum fi

liarum natu maximam Μariam, vt fu- Ιαβατι,
jilia, Μa

pra expo(ui, legitimo fibi matrimonioΆ

Νicephorus Αctolusiunxerat,cuia (ο-4ογα,

cero Defpotα titulus tributus erat: al

tcram Τheodoram Bulgarorum prin

ceps ConftantinusΤαchus, quod & i

p(iim iam diximus. Reftabant duς Ρu

pillac,cum puero Ιoanne natu minimo,

propter quem (criptum Imperatoris- Α « Ι Λ > Λ Λ' -

τίμμαρίλυ,ώς ο λόγΘ' φθασας έδή- έeltamentum extabat, duo tutor illi
**Α , Έ' ... 24 βι, ε; -" Α uzalo dabatur.practercάque (anβtif

λωσεν,είχεν ήδη λαβώνεις γuυαίκα νομί- ΕΕ άΕ. & infi

Σ / « ..' Α \

μονο αιτωλός νικηφόρος, ο κθετσώπη δια Β της εκαάμπιετατηρείiίοπεί, εά pri

(6 κηδΘ'αξα επενθέςg κβασιλέωςτε- mum 1mperatore moriente, deinde
Μκχalo

τ.."11. -Ν Ν. - -- ι ι,,, ο εκ. ftatim poft cius obitum. Νam cum ηΆ.
τιμημέρθΊμ' δόγε δ&υτέρλυ τίμ'' θεο proccres nonnulli, δz claris οrti nata- inκι/α nos

δωξαν είχεν ομοίως ότυ βελγαςωνας- libus,Μuzalonis fortunam adcό fubi

- "ν ς (7Υ., , « - 2/ ι, ν' to mutatam cernerent, inter (efe fu

κωνσαντίνθ’ ο Όοι Θ",ως αρ% δή - --"--": - -χων κωνσαν - Όίχ 9 Χθ (urrabant, dignitatis illius faftigium
' , '' Α. > / » • •Ν * * ν

ξτ έφθημόυ ειρηκύτες.ελείπονώ δήδη%ν αgro ferentes, cum multi effent , ad

αυ%ντ οςΦανίας έλκεσαι ζυγόν , έτεξαι Ε (imul & tutela pueri, & Imperij

- / - Ν . . . . . « ..-- ! ξύπαΐς ιωαύ- Ε " miniftratio magis pertincret, tum
θυγαλέεςδύ" 0κωάr: παης"αν Ε quod propingua cognationς Ιmperato

της.δι'όναίτε και βασιλέως έγραφοι Θξετί- remattingerent,ttiquodadhuiu(modi
Α-. 3 \ / - - -

αθη ί7eozτον Όρν αλωνα munia obeunda Μuzaloni multumanθεν% δί και,επις \ Ό μεζ « tecellerent,adquem contemnendum,

καθισώσαι υπζός γεδήφρικώδεις όξκω

μοσίαιαξα παίπωνόμουμεγάλων τεκαι

μικρώνετελέθησανέιελέθησανδέχαπαξαλλαπζωενμύρτελώlώνωςέβασι

λέω πιθαυθιόμ, Ίμ απετελούluυήγδόναξιώμασίπιεςκαπιγένες σεμνυο

μώύωνλαμπζόππίνεωτεξίσασαν έτωζάχέωςιθύmίuυ&μεζάλαιο τύχίμδεψε.

θύρμζονπζος αλλήλοις,αχθόμιμοίηπέζατέteπμπολών όλω,Φμάλλον άκείνκαι

πζοσήκουσιτίωτεεπίτςοπίμ' και βασιλικοδπαιδόςαίαδέχεδόνύ άμαΊμυή κοι

ιών πραγμάτων διοίκηση , έκ 1ε το πζοσεχώς ές βασιλέα φ γενο αναφέ

ξαν, και αυ έκγε το δεξιώ|έςοις πολλώ πεφυκίναι και α (οιαύζα , η καζε φ,

μουζάλωνα, αίδρα πολλας. κεκτημψον ζάς αφορμας ές Ό πειφρονείώαίτε

θilitati.
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& odio Profequendum , γι Ρίι Φίce- Α κ μισέιθ αίξαπαύτων,ώς αυ%ίδιέlείνον%. .
bant, multα cauία (uppetebant. Νam. Ό6' γδ ζ - \ ΑΣ/

quod ncc genere nobili ortus effet, & "έγδμη γένοιςΦησιν 6ύκλξουέλκεινα

Ιmperatori (epc (uppliciorum mini- ποτγύφιμύτων,ό,τεστωες/όν γρέθ, πολ
fter fuiffet: hac resad odium vulgi ani- ί, ιγ 2-7." Ω / & Δ

mis ingencrandum (atis efficaccs e- κά"Εά. τ% πολώτιμωρία, καρα
rant.guod (iimperium ctiam concupif- (αύζα μίσΘ"δεινονόντεκέιν 7 CCής ψυχαίς

ccret ac cogitaret: Ηuo feelerς caΡut τω πολλών κατ' απ8.ειδκβασιλείαςή
(uum non obligarct: Ηarc Μuzalonem ζαύτίμ ων / Ο , /

non latebant,cum aliasadtalia intelli- ξ% "θ """ "επιλα, καθως τινες

genda acutum, tum vero iftis motibus διαβα λλοντεςπζου Φερ.9!, ξ7οδ ποίοις σοκ

-- --- εν , « . . . . . . . •- αν και, - λ , κ. Υ / - r 2& (olicitudinibus maximis πgenιο e Β αν αδήπεκακίαςπυξίοις κ; ΤΥής κε

Μuζalo ius magis ctiam excitato.lgitur proce- Λ. » . 5 * " αι --

"τίβυςοιηπιβις celerimo ή ευτücon- Φαλης5ζαδά οι Goκ ελελήθει μεζάλω
27444 β.χ. C/4

κ.Αμίει uocatis, dextcram Ρorrigit: fubmiflé- να δεινόςμύργο υ αδηξκ. πζύτερονίμ"ές Ό6'

que cum cis collοcutus, haud obfcuré ένα οιαύζα (ότεό και τίδ /

fort, ( 1:5ontercuiuis τύmadminifira- πωιένα) 9ία"ζα, (ότε θ κα) τ?πίαγμα
- • - 1 - / \ 2 " -1 Λ. /

tionc Imperij, τιum tutela Imperatoris τωνζεόντων,και αγωνίου μέγισμυτη κύ
Ρueri ceforum effe. Οuamuisautem o- του Λ - •••' ί- γ

-
- U2)Υή7ζ0ζέΨ0144/7ζωy, (7722 Θ'mnes (imul vclut ex compofito id re- ψ χηπζ ξ yόιμλ7ζωy, υέιωίερ 0ζζ)

cufarent,& eum przferendum efic cό- Όρς έδόκειπολλώ εαυξώδηΊίμι ζάχίσίμ

fitercntur, qucm Ρίc ImΡcrator & re- C εςβgλώύiήρμονάποιοζαςμέγισdόας σαυη
rum & pueri dominus hoc munere fun- \ / Τ 2 Ν' Ν (7Υ- «Ι Υ

gi voluiffct: Μuzalo tamen nullo mo- θpoικώς,δεξιαό 1εεδίδε%ις ύ λοις,ώλπο3'

ΕΕ fortiterΕ Ε ήήowΘ' πζέφεξε Ίίμ' όμιλίαν ώ δήλος

crcnS, negocιum tΟt1S V1Γ1 »us a 1c1c 3' / ι - /

amoliens, non tam propter ob repen- μι \έχω το ασμύρως τω βελο ω

tem inuidiam, quam ob maximi peri- Τίμ' επ7ζοπ μ' τω τέ κοινών πξαγμάτων,
" -- - Αγ. - ν 2. Ω Λιν Λ' 2

Ε culi metum, - Quare iuίiuran- % αυτ8 ση έπαιθος έβασιλέως.επε δ

Άdum prioretanetius datur iurant om- / \ . «/ Χπό / C

τμήναn-nes tam nobiles, quam ex plebe mili- παύεςμύρ ωασες σπινθήμα(ός ομού

""" tarifibίque & familiafua quilibetexi-D παρήζόμύε,αυ%ιν πζοτιμάθ ή αλλων
tium imprecantur, ni quod iurafent, i,,, " . Ν Ν Μ ... ΩΥ \ - «

fanξto feruarent,ac Μuzaloni tutclam, η ν% βασιλει, αυ%ς,όή'

Imperatoris vero filio Imperium infi- πζα/μάτων & και παιδόςέδικαίωσεκύρμός

diarum expers,& inuiolatum ad om- Ίς κα αυτκράτωρ, ό όμεζάλωνούσι ό
nem cius pofteritatem tuerentur. Sic βuύ ανεδα» αλλα / .. - 2 - "

illidi(cedebät,res vero rur(us a Μuzalo 7"9" όνεδίδε,αλλα γυναίως αύθίσατ",

ne adminiftrabantur. Scd Ρriufqua no- τίμι"ΙεήσυχίαναρθύμώμΘ, και% πζάγ

ué dies clabcrentur,quidá nobilitate & α Χπ. μύμΘ. λας δομαίς ν νιά
opibus praeftantes,inuidia impellente, Κλ. "ν σειοι ο αις δρμας και κινη

dexteras (uas,cόcitato exδrcitu,in Μu- Ε σεσίΐής ψυχής,δια πεζόν ύφέςπονζά φθό

zaloniscadé armarunt : θεάμη μια νον τω πζάγματι, και μαλισα δια Όν
ίuίiurandum, guo non ita Ρridem fe(c , (. Λ (Ι. Α. \

ελεύθεν ψωοφαινόμύμόνΊεκαπλασους

γούμύμον κίνδμυον φρικω- ε?πί
Α' - Α' / 5 5/ « «/ΛΥ7 7"ν όρκσy.

δέσερσι ή πρόέρων όξκοι παλιν εγίγνοντ. δ ωμνυον απλυτες ό(βι Τεόν α-""

ξιώματι, και όσοι το δήμου το σεχτιωτικού και σφίπ τε αυτς ήσου ε
/ Λ «/ Λ. "η Σ ν "ν ι

παρώμύροι πλοολεμα, και απαντι τώ γένει σφών έκασΘ", ει μη τις όg

κοις έμμύρoιεν ασφαλώς, και διατηρ%ιεν τω μύρ μουζάλων Ίμ' επιτςοπίμ),

τώ δε το βασιλέως jώΊuυ βασιλεία αλεπίβούλευών% και ααζάτςεήioν μέ

κς διαπανώς, αιτωΊε και φίς εξ απ8 γυηθηθμώύοις και ούτως Φ μύο α

πηλλαήονί6, ζά δε πζαγμαζα ήσου αύθις ψωο τώ μουζάλωνι διοικούμύρα,
/ \ » Α' " .) 2 /

αλλα έλεια μύρούπω παξήλλαήoν ημέρα, όννέα , και πιεςτο γένει και πλού

- τω

τ- - - - - -------------------

-
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τώπςεχόντων, φθόνωδεινώ σβατηγέμε-Α obttrinκcrant , & atrociffimas diras

νοι,%νσραίον πιυεκύκησdυ, θ ας αυτγώ

ώπλισαν δεξιας και της σφαγής έμε

ζάλων Θ. σέύ όχθες και πζότζιζα τελε

δέζας φ2μκώδεις όξκοις έκείνοις, κι ας

παλαμνασταζας 2ξάς,φεδfδgχής ή

κακών,λήθηςxπολαβόντεςβυθοίθ πλημ

(heu principium malorum)prorfus ob

liti.Αdcrat nonus dies : omnes matro

nes nobiles in Solandrio monafterio,ν

bi cadauer imperatoris (epultum crar,

conuenicbant, vt de more lugerςnt, &

memoriam cιus celebrarent. Αderant εται.

omnes principes, plebeij omnes: inter".

quos ij quoque qui infidias inftruxe

rant, Conflicbat omnis exercitus, ali,

μύξαι διέφθειραν, όννατη ώργο ημέρα Βob luξιum,alij cadem fpirantes. Ουid

παρίμ μήτίμιτελ6ύluυΕ βασιλέως, κι

άπασαι ήδόνδόξων πιυήεσανγuυαικών

επιτήμονή ή σωσαίθρων, ένθακαλώ εδ

βασιλέωςτέα#αι σώμα, ο νενομισμύρον

τελέσεσαιπέιθος εζα μνημόσαυαπαξή

σανδ'ομέωπαϊίες αςχοίεςκδίχόμε

νονονοίςκ Φτίμ επιβολίμ' εξαξτύσαν

τεςήσαν όσαυέρρειπας όσεαρς, Φ μέρ

πέθοιςένεκα, Φ5 φονικίωώδίνοντες δg

μίμ, και τί δει διατζίβειν 5 έτι της ιεράς

τελειώμηςύμνωδίας (αξίφηγυμνώσλυ

τεςπαίες Φτρατιώται ένδον εξαίφνηςτό

νεώ εισεπήδησήυ,καλαξατη θείακαλίε

ξάτςαπέζι καζαφυγόνζαζόημουζάλω-D

να,καλέσφαξαναπάμώς,καπιτύτω οξύ

δύο αμα αδελφοις,αλ%ρόιικόντε φημι

Όν μέγα δομέικον, και θεόδωρ% (ον

πζω%κμυηγών και πζος ζύεις%ν σφών

υπογραμμαΐέα,δι όμοιότηζαπ οσώπου

τινα,συμβα ούτωσι πως,σφαλέτες και

ούτως αϊτεγμυαίκες και ολοιπος όχλος

ατελεθoναφέντες (6 πέθ@",αλλΘ"επ'

αλλω σκυτςιβύμόμοι δια(ονφόβον,έΦυ

γον όλοις ποσίν,όποιτύχοιεν έκασοι, ο δε'

multis morer ? Dum adhuc hymni

cantarentur, milites omnes (triétis en

fibus fubito impetu in τεmplum fado,

. Μuzalonem,qui ad facrofanξtam mcn

fam confugerat, & duos cius fratrcs

Αndronicum magnum Domefticum,

&Τheodorum venatorum principem,

atcue ctiam fcribam horum, format

fimilitudine decepti, crudcliter occi

derunt. Ita & matrona & omnis reli

qua turba, inchoato luξtu omiflo, alij

alios ex metu vrgentes, guό quenque

pcdcs fcrebant, celerrime aufugerunt.

Saccrdotum vero ordo, & grex mona

chorum, in templum volentes nolen

tes compulfi, labentes alij in alios in

cidebant,tum quod vi & impetu ve

hementi inuicem vrgebant, tumquod

ob fu(um cruorem confifterc non po- . . .

terant. Paucis dicbus poft, ΑτίcήiusΆ"

patriarcha, qui & ipίc tutor effet, in-ρυπανία

telligens maximum cx hoc τumultuΆ

periculum & puero & (umma rerum""

impendére, & ad (ummum (cclus cua

fura efic omnia: anceps animi gftuabat,

nec quid confilij caperet reperiebat.

Νam quod advirtuté & pictatis cultύ Rείειο"
- - - "ν - Remφ. "

attinebat,ille vir parύ a (ummisaberat: 3.Ά ,

fedνίu rerum &1mperij adminiftratio aijitik,

ne,ne cί fofiore quidem conferendus.

-

ιεραπκδνάπαν,καλό ή μοναχών σύλογΘ'ένδον%δίερθότε δύοις έκόνες ακον

τις πωελαθέWες, ωλίθανόντεκα έπήίον αλλος επ'αλλω, φόε μυ και δια ώ
βία και ρύμη σφοδρά παραλλήλων σιωωθείθαμ, τότ. δ και ότι αέλατο, ει

χο τμυ ήίποδωνβασιν, εκ τύχεθέντων αίματων. ολίγα παρήλθον ημέρα,

και ο πατςιαςχης δρσένιος επίτςοπος ων και αυ%ς και γνώσκων, φερθμώύων

πραγμάτων ,και μέγισον όν ποσίν είναι ύσιχνουμύων οι κίνδυμο ζ0 τε

παιδός, και το όλων πζαγμάτων, ουδέν έσαι ο κωλύονές κακίας έχαζά

χωξήσειν αυτίκα (ά πζάγμαζα , δι' α' δη τίμ ψυχίμ μεριζόμύρος ές

διαφόρθις οδοις λογισμή) αμφιβόλω , Gυκ είχεν ό , τι πζαξειε καίειον,
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πmitar.

Α.βniu perduxiffet. Scd illucredco. Αr(enius D

Νam diuinarum rerum contempla-Α ίμ μύυ μυ πεος Σρετluυ δέ
tio, & Reipublica adminiftratio,ha

ud μόή τίμ πέος δίτιμ Φίρκσα,

fero coniungi (olent: atqucadeo optá- Ά καζα θεον αγωγίμ ο αίης, ούπολύ

dum cft , neΕ interΕ νε τίύ ακρωνΧπολειπόμύρ®εςόπ
ζαγμα

inter carnem & ίpiritum, & 1entum ac Τ(ε)y πειραν και πολιτικΐμ' διοίκησιν, και

mcntem ,appareat. Μihi vero placet, Σ 2 - Υ

eum qui ad principatum adfpirat, ex αιτήθ'(ως ειπείν) τή" Χπό σκαμπαίης ό

ντraque cότemperatum effe:ντ 1n Μu- ψε της ωρας απαλλαή6ίlων Χπολειπό

{icis inftrumentis fieri cernimus. nc- ι. Σ / μπο,

μυθ' ού γδ θεωρία πιαυματική και
que enim ibi omnes chorda arqualiterintenduntur:id enim incptum & abfo- / Ν. . . . (7 \ Μ ΓΝ

- - Β πζαξεις πολιτική, ως ζά πολλα σκυείναι

num cίfet: (edaliac adgrauiorcm , alia πε@ύκασιν 6ύκζον dj' αύ, ειμή /

adacutiorem fonum, alia plus minίf- Φύκασιν 6ύκίζον οι αύ, ει μη μαχό

ve aftriéta , variam & concinnam cffi- μμα Όρ πλέον πζος αλληλα Φαίνον%,

- iam. - - i di- Ο ": «

είuntharmoniam Οui enim (oli di-. καθαί7ξ σώμα και πνεύμα, και αυ ό

uinarum rerum fpcculationi cίt inten- Σ β - , \ - * Υ 2/

tus,in montibus & (pcluήcis debct wi- 9% τήθ'αθητή πζοςγεζα υzσεραίθη

ucre: vtcuius moresa είuiliconfuctu- 079. έμοι οι Σζέσκει κράσιν Θξαμφοτέ

dine prorfus abhorrcant.Qui vero mo- 2/' «/ - 1 Ε-. . -" - ,

- ξων έχειν, ός τίς πόιεέςϊν ο βουλέμύρθ'
rum ciuilitatcm cum virtute coniun- λ- - - 2/ Λ 2 Λ"ν ".

xit, & νfu variarum rerum perpolitus C αρχειν, καθαπξ καν 7°ις μουσικοίς οξώ

cft:is populum ad res optimas & falu- μύρ υξγαίρις οδύαυήJεπισήμοιαςπ
ζατ.

sares facile.dcduxcr
it. Νam & (cruator

Chrift: - - » Ν 2 Μ -

"ac Deus notter, nifi ad humanos affe- (ριζας ου γδ ίβώ νοις ζαςν&υρας καθισω

έtus (c demiίiffet,& cum publicanis ci- σιναπάσας. αμοιβν γδ (ο τιούτιν, και

bum coepiflet, & humanitatem pra fe : ίς αλλα ζάςμύυπζος οtuliffet, & quatcnus ratio (ineret, om- cκμελές αλλα ιεμύπτό, "ό βαρύτε

Ε ingeniisfc accommodaffet:ha
ud ρgν τείνθύες, ζάς δπζος ώ οξύτερον, και

aci iuor totas ciuitates a 1 Νυ 2 ? Ο

με οριεοπτρία ειμιτατε αεPopulos ζας μύο μάλλον, ζαςdl ήfiον, ούτω ποι

ad amplcθtendas ΤCS vtiles δΖ falutares ! - 1 2 Α'

λ 20) Μ \ (ο θις 7 μυ

έ"ρο ομεα patriarcha tanto rerum, tumultu cir- αξμονίαν. τώ γδμόνη πζοσέχοντιΌννομό

"cumuentas
, αίtuabat, nec (ecum ip(e

ομυοπατςιαςχηςδρσέιθ,μέρς όναποληφθείς ώβύτυ θοξύβουπζαγμάτων, και

Λ' \ / 2/ /

meditabatur(quom
odo enimid face- "" κφ θεόν θεωρία, όςεσι και ασηλαίοις

ret,homo minimë malus,vt diétum eft, ονδίατζίβειν πζοσήκει, ακοινώνητενώς ζα

& implici vir ingenio)fed cum proce- \ (7" γ Φ' » Λ' \ -

ribus quid agendum cffct deliberabat, πωλα (6 "θακόταση, λίίχΜ 7αλύυ Υ!

Ρriufquam 1oannis Ιmperatoris caput αμικών,και Όίς πολλοίς ήλλοτςιωμώύοκ

ferro Ρcterctur Catcrum minimε Ρro- όςις θεμάτ της Σρέής και \ 3»
-" εις δεμό της Χρέης καπ

fpiciebat,id confiliύ,quod nullο νfu re- φν μy \ >ς ω. λιπωνία,
rum,nulla prudentia niterctur, facilius Ε σεν ήθΦ",και χαβλεν και κοινωνικών, και

ci cuiproίpcθtum vellet exitio futurύ, πείρανέχεπζαίμαίωνπανείων
,ξήίλα

δνέδηγάνες ζαβέλτισακαλσώiήρια κgρί

-
π53 έπειθόσωήςήμηθ'κθεός

,ειμήίωις

y / C Α' Λ' / ν - - \ 2 Λ-Λυ

ανθρωπίνοις πει:παθεπίθτελώναι σίωήώιεκ'κοινωνικό
νεδείκνυζήθΦδώς

"ν \ Μί / Λ - η » Υ

πάσιζα πμόζαμ% και καθήκονεςεγίγνεφλό
γες και οίμα πζος άλυπτελοιμώ%ά'

\ Α' < Ι «/ αν / Υ Λ » » > "- > / ")

τέ και σωiήρια βαδίως ολοις ηγεσ'ήμοις% πόλεις.αλλ'όκεισ
ε έπαύειμι. διηποςείτ-μύρ

επεσκοπείτ'καθ'εαυό
νμύρήκισα(πώςγαρπέι

εχνπξαγματων
οιέτων, καλογι

- ΛΟ Λ 2 / 2/ ... ΤΥΥ 2 Γν » γ 2 Α'

σμύ λαβυρίνθοιςGύκέχων,ώς
είgή)έσκοπείτ οι ομομφήϋον έλ4 όποιήέοι,πζιν

επίβουλονόπλιθώαισίδη;
ονμ%Ίης κεφαλής ιωανου και βασιλέωςüέως ελαόθανε δ

5/ -/ 5/7 \ . . . . " "ν Γν Α > >Α'

αραπλύτωςαυ% νωςηπειρανβαθειάο&Φξέαςποικίλαςσέκέχεσα σκέψιςαύτη,

- μάλ
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έγιέ) ήπαίζαξίφηπολέμια, δηλώσίδ

πζοίων ο λόγΘ". - -

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΦΟΡΜΩΝ

ώαιπών"έπαλαιολόγε

βασιλείας.

Ο Κομμυός μιχαήλοπαλαιολόγος, Β

πξιά πολιμ αλυτέρω λόγον εποιη

σαμεθα, μ'μέαξύ ήδόντέλει,ήδαλ

λωνεπέκεινα,πολλωέπι και προσώπεφέ

gων 1μ) ίλαρύτηζαμυ τε ομιλίανχξησός,

κ% ήθΦασείΘ,κπζοςΌύεις,Τμ'χει

εα φιλότιμΘ.αδήπαύζα πολλ'μ απ8

τμυξοςγίμ ακρρίπζονών Ιαίς απαίτων c

ψυχαίς κjπούζας βαδίως έφείλκέζ, ζα

ξιαςχας,λοχαγοις,$ρικών,9ρατηγοις,

σίύ%ι 3 δήμευθόριτης συκλήευόνη

γεδή%ύεις όπζόληψιςλογισμή βασι

λείας πζοσέχίναπώ όπζιφλυώςαπ8γε

όκκαεθ.όνηγε οι αυσδύσόκοίθι όποτέ

ρωθει,είτ'όκή πζοκαληθέντων και αυ

ξείτεώξονείgωνκκληδόνωντινών φιλά

γο και ζαύζα πξιπoλομύζα (ον βίον πείθειν

οξύ πλείσοις ούπαίυ%ι σφόδρα αλόγως,

ούδι αμαθώς ουδιώσαέπιες φαίενιαπί

είκνιοβuύες. πλείταγδ κι (ούτων μδg

τύμα καλινδοιώμαξάΌίς ό%ι σφισι

πζοσέχον%ννομυήσανμψ%ικ αφοςμα,

πιεςέτεξαμείζοις ή αλλων, τμυ βασί

λειο ζαύτίμ δgχίμ αύωθεν αιπω μνη

5όυόμjυαι, καθαπς μεγαλης πηγήςα

πορροαίτινες &γμές ες αυ%ν κατιούσαι.

ώναυ%ς τεκ ό%ριτυ φίλων δραούμύρ

μάλλον αν είη ζαχύτερος όλεθρΟ ψω έρ Α
quam omnes gladioshoftiles: ντprout

greflu orationis declarabitur.

D Ε ο C C Α Δ Ι Ο Ν Ι Βν Δ'

«9 cau/i, ΙmperήΡa

4aolog.

Οmnenus Μichael Palαologus,

μcuius fupra mentionem fape feci-"Ά

mus, inter procercs crat cacteris (upe

Γιος,νultu Ρerquam hilari, comisatφue

vrbanus, practercάque munificus & li

beralis qua res ci omnium animos ve

hementet conciliabant, ντ facile om

nes ad fe alliccret, τηbunos, centurio

nes, exercitum, duces, fiucplebeij (iuc

fenatorijordinis. Μoucbantur prατer

ca Imperij prα(agiis, ντ illi (cadiunge

rent,eiύfque amore Hagfarent. Εόdem r,αρεί,

ctiam factebant haud (cio an rumores imperή,

de illo (parfi, an vero infomnia & omi

na gurdam. Solent enim etiam huiuί

modi rebus vulgoia&tari (olitis, non o

mnino temcrè atφue in(cité, aut (vt di

ci qucat) ex imperitia homines com

moueri. Νam plurima carum τeftimo

nia apud cos extant, gui illas diligen

tius obfcruarunt. Suppetebant tamen ΝΕί"

αειπε".aliac maiores his occationes, quibus a

Ιmperij faftigium promoucretur: a ve

teri ftirpe, veluta magno fonte riuuki

D quidam nobiles ad cum defcenden

Ε

tes, quibusipfe & amici eius frcti, hu

iu(modi de co cogitationibus multum

tribucbant. Νam cius auia materna 1

rene, primogenita filia fuit ΑlexijΙm

Ρeratoris: qui cum filios non habcret,

illi rubras crepidas induci iuffit,νt ip(a,

& qui illá duxiffet,in Ιmperio (ibi fuc

cedcrέt.Vnde cί cam Αlexio Palacolo

go defpondiffet, cύmq. Defpota titulo

ornaffet:nifi is morte priusίublatus fuiί

(et, poft Αlexium (ocerum 1mperator

fuiβet. Sed cum mortuus vnam tan

tum filiam reliquifict, cam non multo .

οι,%ίς ύσες απ8%ιέτις λογισμοίςμέγα

παρέχον% δίκαιον ήγδήμητς ςαπ8μήiής ειρήνη ήπζώτη ή θυγατέρων μ' αλε

ξίου%ύ βασιλέως, δς επειδήγονης αρρενθ' αυ%ς Gόκ ηύμαίξει, ζαύτιμ έξυθροις.

υποδεθέθαι κgηπίπ πζοσετέζαχει, ίν είη αυτήτε και ο ταυτή συζυχθηθμώμΘ'

της βασιλείας διαδοχΦ", όθεν συζύξας αυτίμ αλεξίω τώ παλαιολόγω, και

δετσύτίμ αύζόν αυτίκα τέτίμηκε, και ει μη φθάσας αυ%ν ο θαύατΘ &ξη

ga (ούτηδεβίου,αυτς αή μυ ο μύ%ν πειθερδν αλέξιον βασιλεις, έπει δε θα

νώνθιγάέρα μόνιμ καζαλελίπει,ζαύτιμ μόβeαχμύπιακςόνονή μήτης,λώjι

",
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gratia Fα τorno fimul maternόque genere Ηa

ί4ologi,

Claκε, β.

Jεί.

---------- ------ ---- --

poftmater Αndronico Palacologo de

ίpondet:quem deinde Τheodorus im

perator magnum Domefticum fecit.

Εxhis natus eft Comnenus Μichael,

duplex(vtita dicam)Palaologus, a pa

buitigitur inde quogue,vt diξtum eft,

adiumenta non parua adcam rem qua

de nuncagitur:δΖντ Ρaucis dicam,om

nibus rebus, & ab omni parte vir ille

illu(tris erat & fuίpiciendus, famäque

eius paulatim vagabatur, & omnium

auribus (cίc clam infinuabat. Νc pa

triarcha quidem ab amore ciusabhor

rebat, cάmque i non plus quam cate

ri, non minus tamen quam quiίquam

alius diligebat: δz guod maius cft, Im

Τperatorij fifci claues,cum ftipcndia mi.

litibus numeranda crant, aut alia res

pecuniam poftulabat, ci (oli credebat.

id quodad clandeftina confilia effica

cιffimum fuit, & celerem iis qua diu

faξtata erant finem impofuit, Αccepta

enim tantae pecuniac traξtandac pote

ftate, quam optare ille quidem potuit,

fperare verë nunquam potuit : iam to

tis modiis eam in manus nobilium &

militum effundebat, corύmque etiam

Α συζύγνυσιν αίθρονίκωτώπαλαιολόγω, δν .

κjμέγανδομέςϊκον ο βασιλεις θεόδωρος

τετίμηκενύσεξονιόκ (ούτων δκομμυόςγε

γένηται μιχαήλ ο παλαιολόγΘ', δι

πλοιξ (ως ειπείν) παλαιολόγΘ' ων,πα

τζόθεν καλμητζόθεν, είχε μύρ ομώ και

τεδθεναφοξμας,ώς είgητα,ούμικραςες

τίμ νuύπζοκειμύψίμ ύσόθεσιν. και απλώς

ειπείν,%ίξπάσιπολλαχόθενεπίσημΦίμ"

ο αής,@πζίβλεήίος, δήπξί%ύτυφήμηή

ρέμα πξιήει;ζας απαίτωνκλέ#εσα εβη

τόύοσα ακοας. o γεμίμ πατςιάρχης,

έδι'αυός πόρρω ή εκείνονφιλομύτωνέ

κείο,αλλ' ειμή πλέον το αλλων,gδενός

μύτινήoνéκείνον θαυ%ςγεεφίλει και,

Ό'γε μείζον, (άςκλεις καιβασιλικούπζυ

(ανείεμόνωέπίσουεν,όπόfέχρηματωνεδεί

Όζα σρατιωτικαπζάγμαζα,κή κοινητΐυ

αιαγκαίωνκςεία απήίδοη αισιμωζίον

ες α λαθραμελέlώμύρα,κπέρας οξύζα
qui cloquentia demulcere Ρopulum D Όν%ίξεκπολλέθρυλεμίοιςπαρέχεια

norant. In quibus facri ordinishaud

sacra με pauci crant.Ηinccrebra conciliaab his
εκκί4.

Ιmperή

omnibus indici :patriarcha vrgeri ne

ceflaret, fed expergifceretur, cάmque

rerum curam fuίciperet, quam tempo

ra poftularent. Νcque enim parum re

ferre: nec eius generis eas cβe, qua (e

mel neglcθtac in integrum reftitui pof
/ Ο - - - - - - - -

{int, (ed in pracfenti exitij diίcrimine

verfaturas : quemadmodum magnum

nauigium in medio pelago, guberna

culo amiflo, aut amplum a dificium

fundamentis labefaάatis.Statim aύtin

ore erat omnib. Μichael Cόnenus Pa

lacologus,& prudentia &νfu rerum tätς

admini- 1mperij moli (uftincnda Ρar,donec Im

Λtratio Pa

Ιερlogo cό
peratoris filius ad maturä αtaté perue

ημίitur. Riflet. Ηis vocibus etiam patriarcha

δείαςγδ εκείνος λαβόμυμος Όσαύζα με

ζαχειρίζεώ, κζήμαζα, δαύξαώς μύθόνη,

αιπω, ελπίσαι οι Gοκαύποτονήν,όλαις

λοιπόνεξήντλειχοίνιξινές ζας δεξιας ή

τεπζεχόWωνόν γένεικήθσραλείας και;

λεγμύρωνικόβικ Ιλώfης πειθόϊκαζάδη

Ε μαγωγέίν%ν όχλονέδύνανζιόν οίς ήσαν

κέιερατικέβήμαιος6ίκ ολίγοιόντεύθεν

βελούiήεμασμυεχήαξαώύτωναπούτων

σμυεκραζομύτ%νπαίξιαςχίμισιωωθέν

ζαμήαμελέν,αλλα διθυίζαώζ,ώτίμλα

νήκεσαν ώς ένεσόπ πζάγμασι διδόναι

πζομήθειλυεδεγδεδέμικράςδειώζαύ,

της αύζα,καλοίας αύ, είπαρόψεται τις,

ρθμειναύθις έ5% κατέσως αυά, αλλ'αυτίκαμάλα διακινδuυαύaνxπολωλένα,

καθαπέμυρμοΦόροξόλκαςόνμέσωπελάγει ήδοιάκωναφηρημώύη,ήώασες οικία

μεγαληκαζάσει θέWων ή θεμελίων κίμ επί γλώfης αυτίκα ζις πλείοσινόκο

μνιμος μιχαήλ ο παλαιολόγΘ",ίκλυός εμβριθεία πωέσεως και εμπειρία πζα

γμάτων, ώβότν όχλον βασιλικής αναδεξαθαι διοικήσεως, μέχρις ανές τίμ'

πζοσήκουσαν ήλικία δώδβασιλέωςφθαση jός ζύεις σύμψηφονόπατςιάρχης

ή
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λύτω)

ωθών

μά

θύΐαι

Άύ,

ιίπή

ήδηκ' εαυ%νεποιείτ.,και εκυρθύεζα δε-Α

δογμώμαλοιπόν δίμ επιτύκοινώνπζα

γματων δκομνίμιος μιχαήλ,πλίμ ή

βασιλικών συμβόλων,πάσαν τιμλεjξου

σίαν ανειλημμύβΦ", αυτή γίνεια, τώμι

χαήλ ή εις βασιλείου αναγωγής Χς

χή καζάφασις πζώτη όντεύθεν γδ θξ ου

(ως ειπείν)τις ίςίοιςές οξύ τ'βασιλείας έ

πλειλιμύρας. . . .

ΠΕΡΙ ΤΟΥ fΙΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

μιχαήλ όπωςέδέξαζό% δεασοπ

" κόναξίωμα.

ΟΛίγαι παρήλθονημέζα,κδ&ύιερθνο

συγκgoέσι βουλ6ύτήριον Φ απ8

ασουδαςαί ουδέονείταιφάσκοντες (ονζά

βασιλικα καικοιναδιoικομόζαπζάγμα

ζά,κ πζεσβείας πολλών αναδεδεγμύρων

εθνών, μήκτης βασιλείας έγήσαέχειν και

Ό αξίωμα, τιμής ένεκα ώύ ή ρωμαίων

γένοις καμαβεβαιώσεως ήθμέαξύγι-D

νομώμωνκαζατάσεων αυταρακ% έδε

ασότεαξίωμαδέχέ)αξάτεέπατςιας

χε κέψgέβασιλέως.

ΠΕΡΙΤΩΝ ΘΕΤΤΑΛΙ

κώνπολεμίων,

Ε ΝΊέτις μύρτι%ιςχςόνοιςακούσας ο

τατωλίαςτε και ηπείρου κραήθμι-Ε

χαήλοδεασότης,ώς ο συμπένθερΘ' και

βασιλεις θεώδοξΘ' έτεθνήκει, επ' 2δενί

διαδόχωτελείωτ" βασιλείας, θωςπολις

όντεύθενγόςυβΘεπιχωριάζει%ίς όντέλι

ρωμαίωνπασας ζας έξωφροντίδαςέκξό

ων,ήλπισεμικρα πονήσας,μεγάλης δό

cftafienfus,cάmque fententiam appro

bauit.ltaque Reipublicα prαfuit Com

ncnus Μichael,omniautoritate, Impc

ratoriis intignibus exceptis, pracditus.

Ηος Μichaeli fuit initium & primus

gradusad 1mperatorium faftigium a(

cendendi. ex co enim fecundis ventis,

& Ρlenis (quod aiunt) velis in Ιmperij

Ρortum cft inucθtus.

ρίαςήa rύτω απζαγμαζα, και πλήξεσιν Β ρ γ Ε Μ Α D Μ ο Dν Μ Μ Ι

«haelPaleologus Deψoics/i

de/ignatus.

Αucis dicbus elapfis,aliud conciliti

eius ftudiofiindicunt:negantes o

Ρortere cum qui negocia 1mperij &

Reipublicac adminiftraret, multarύm

φue gentium legationes audiret,digni

tate regiz proxima carerc, tum hono

ris caufa populi Romani,tum ctiam ad

ftatum interregni firmandum. Ηis de

cauίis igitur Defpotα τitulo ornatur,

tam a patriarcha, quam a filio Impe

ΓatΟΓΙS,

2 Ε Β & L L Ι Δ'

Τhe/alicu.

ζΥVb hacc, quum Μichael Αctolia &

Εpiri Defpotes (oceri ful Τheodori

Ιmperatoris obitum,nullo maturac acta

tis fucceffore relièto,audiffet, cάque de

caufa magnis agitari turbis proceres

Romanos.cacteris curis omnibus repu

diatis,fe paruo labore magni Ρrincipa

tus efle potiturum fperauit. Νeque e

nim Romanos,dom efticis negociis ita

intricatos & diftraθtos , νt omnis co

rum cura in iis confumcretur, (uas in

Μacedoniam & Τhraciam imprcflio

nes propulfandi facultatem habitu

ros. Igitur magnum ε (uis Ρrouin

ciis exercitum contrahit, & longεma-χΆ

iorem a foederatis accipit. Νam le-Ά.

gatione eius benignifiimè audita, ce-rati,όξε

1errimé adfunt Peloponcίi & Αchaiac"

ης%ρνήσεθ, κύρμΘ". μηδε γδέχει ρωμαίοις όπως αυτόν Σποβόσωπ,καζαπέ

χίνμακεδονίανία θρακηναυτίκαμάλαβελόμθυοντής οίκοθενΊέωςαχολίας μί;

πολλούτο κρατις σφίσιν επιτιθεμύρης, και πασαν Φςοντίδα πζος μόνιμ' εαυ

τίω έξωθεν μεθελκούσης, όθεν πολλίμ εκ τηςχώρας απ8 σιιυήθροιζε 5ρα

πα,πολλαπλασίονα δl έξωθεν αυ καζα συμμαχίαν πζοσελάμβανυε. τίμ γδ

απ8 πζεσβείλυασμώύωςδεξαμυμοι τάχίσαήκουπί, ότι πελπονήίου και αχαίας
-- --
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princeps, qui filiam eius Αnnam in Α πζίγκιψ γαμβρθς επί αννη τη θυγατςι
matrimonio habebat : &, qui tum, in Ι .... 2 - Γ . Μ ε αν Α' Α'

Sicilia regnabat, Μanfredds, cui & i- τυγχανών αυτ8» και ο της σικελίας (ότε

pfi filia cius Ηelena nupta crat: copias κραή' μαφξε, γαμβρθς και αυ%ς επί

\
fecum adducentes, vtferebatur, propε 234, 2 / Σ "ν

- ξ τυγ ΟΣΑ) Ζλinnumorabic: Νεε επίτητα η Ααι- """" θυγατζί χανων τύ, πλή

uandi Μichaelis, quam (uas ditiones θθ' επαγόμύροι σeατιάς ουπαόυ%ι ρα

amplificandi caufa , & alienas vrbes ςα Χριθμώ ψωοπίπιειν επαγγελλόμύρον.
occupandi,aderant: fpe concepta,Ro- Β , ς Α" η.

ου δώρύt συμμαχήσοίες κοντώμ
manas prοuincias omnes, ab Ionio fi

nu Byzantium vfque, (e ftatim abfque χαήλ,όσον σφίσιν αυτής πξιποιηβρόμοι
- - S : h - Λ Υ Λ ψ / > Α

labore fibi vendicaturos: & haud (e πλατΘ- δgχής,κjπόλειςαλλοτςίας, και

cus quam fi iam carum poffeftionem -1- -Λ \ 2 /

firmaffent, (orte illas, priufquam bcl- γδ τίμ μί%ν ιόνιον κόλπον βυθις αχζ,

».α." inchoafent, diίtribuerunt, Ηρc βυζαντίου πάσαν ρομαίων Σgχίμ), ήλ

Ε, illuftri & memorabili apparatu Μi- Ο / 2 ί και ωςήδη βεβαίως έ
αι, πούς chael Comnenus Palacologus audito, 7πσαν έξειν Χπονητί και ως η βέβαίως έ

μια-νmodo Defpoticum τιτιulum adeptus, χοντες, κλήρω ταυτίμ, κ; σΦάς αυσξύ
magίfque firmata fuα poteftatis auto- C διελαγγου ιν αψαθαι έρ Λ

ritate, nulla mora interpofita, fratrem, ε αγχ μονπιν ΟΖ μα α1 εξγου, της

fuum Ioannem Sebaftocratorem cum σελαμπζάςζαύτης καιθαυμασίας 77'ΟΖ.

magnis copiisobuiam illis mittit:ad- σκόυνς ον ακοή καίαςας ο 1... Μ

iunξtis eidem Senatorij ordinis illu- e"κσκόυνς όν θ Ώασας κομνμυος

{tribus viris non paucis, qui aliquem μιχαήλ ο παλαιολόγΘ", αξπ Όρ δε

rci militaris νίum haberent: in guibus ασοπκόν πξιεζωσμώύΘ' αξίωμα,καβε
ctiam Cacfar crat Conftantinus, vteri- Α' 2 , Αντ"ν ν αν

βαιοτέραν αν (οις πζάγμασι τίμιτηςdjξ
nus cius frater: & Αlexius Stratego

Ρulus, magnus Domefticus : practercά- ουσίας πξιπεποιημώύΘ' Σgχίμ'', πέμπα

que Conftantinus Τornicius Sebafto-D μηδεν μελλήσας Όν αυτδαδελφόνιω
cratoris (ocer , magnus Primicerius. 1 ή 2/ "υ -

Faëtum hoc eft poft αίtiuum (olfti- αν μ' , σεβασοκρ%ρα όνζα, χεί6% συ

tium, fub ipfum Οrionis & caniculac χνίμ' επαγόμύμον. πέμπει δε στιυ αιπω

exortum. Igitur Ηellefponto celer- Ά τίύ τη «Λ' -. :

rimo traie&ίο , vna per Τhraciam & "Α γύτης συγκλήτου λαμπζών Gox o

Μacedoniam proficifccntes, Romanas λίγοις στιυεξγοις και συλλήήioρας, οπόσοι

corum locorum legiones (ecum addu- δα.Σ Λ > . . Λ. 2 Λ r"

cunt,quac (parfim in vrbibus, oppidis & σexτηγικής εμπειρίας ου παίυ%ι αδαείς

agris ocium tum agebät.Scd cum iam-. όντες ετύγχλοον όν οίςuυ και καίσαρ ο

ΕΕ:"αμφιμήπιβαδελφός αυίδ κοιται
caftella munitiffima,perueniunt. Inter πνο",και αλέξιος ο σexτηγόπουλος μέ

quaΕ pofitis,Ε Αulo- γας δομήςϊκος ων φ κα) πζός γε έτικων

ΕΕ ελυήνος ο οφίκιος, ο Όό σεβατοκράζ

ρ% πενθερθς, μέγας ων πζιμμικήρμος,

lμ' δε τίμικαύτα ο χρόνος μό, τςοπας

θερμνας, κατ' αυάς δη ζας ωςίωνος και κuυός πλατείας επισολας καιδή

τίμ ζαχίς μυ διαπζαιωσάμύροι (ον έλλήασονών, ήεσαν δια θρακης και μακε

δονίας όμοδίδα εκείθεν στιυεφελκόμύροι παίζα ρωμαϊκαςραταύμαζα, οπόσα

ασοραδμυκ;'πόλειςκκώμαςκαγροις έχολακόζα έως διήγον μέλλονώςdl όσον

εδέπωξήλίεζας φθινοπωρινας ισημερίας επίlελέν, φθαύεσιπζιαχείδαντεώδεά

βολινφςέριαζαδάμακεδονίας πoλληναβαχόμμαΐυνασΦαλίαν%ιςχρωμώροις

αυτοίς τέωνμέαξύ% εαυτγύπηξαμύροισζα]όπεδoνακέeσικ cέυπολεμίοιςςςα

ζπεδούονάς ες ά και αυλώνος ιππήλαζά, ως διαιζειώ% ζά αμφόιέζων φαζόπε

"--, -- - - -------------- --"-" --------- δα,
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δα,διαξ μέζαξύαξα είνονός όρθις, και Αdcrentur, Romanorum verfus Septen

γίνεώαι οξύ μόρφωμαίοις δέκπκωτέρθις,

οίύ ό πολεμίοις νοτιωτέρθις. Φμύρ τι

πολέμιοι πζικαθίσανες, έπολιόρκομω%

τίύ βελλεγράδων υψηλόντε, και (ως εί

πέν)ύσεξιέφελο Φρθύρμον, μελέτίμιέ

χοίες μό, τίμ' εκείνου καζαπρ9Φίμ), ως

εξ ορμητηρίουλαμπζοδ πιθ’ κεχόθα,
κ κ7 της αλλης απασης δυτικής τύ ρ". Β

μαίων επικρατείας , καθάπς τις πλού

π® ποζαμός θξ όρθις υψηλού τινθ' ες

όκαζαντες ραδαίωςκαζάρραγεις μάται

οι της Σπονοίας, ζαδία ελπίζοήες αδή ού

τελέθαι ήμελλε ου γήίσαπ, ώ,πά

σα ρώμη σώμαίος, και πλήθο ππου,

και όπλων επισκόυή, μυξμήκων αγέλης C
Α. " " - Α'

ουδέν ο δαμή διενήνοχε, μη πμναίρθμέ

νου θεού διύ και αλαζονεία ο παν επί

τgέψλυτες καλοιήσει, ούτως έχωgθμυκ?

ρωμαίων. ζαύταρακα) οι: μάιανέλο,
γισμοίς λόαλογονεπηκολούθειΌ τέλος.

Φό ρωμαίοι έδεν έαμ,5ξύ λογιζόμύροι

πλω ή θεύθενεπικερίας,θεω® τη έκέι-D

θεν Σgωγή πάσαν Ίμω σφών αυτό έ

πιτςέψουίες κίνησιν , διαγωνίζεώς πζος

πολλαπλασίοις έθαρρησ%υ και μύτιβ

λαμπζαλπιυαρθυρεθε81μ νίκμυεις

γασδυό έπει γδέγής ήδη ή" πολεμίων

οίρωμαίοιέπήξλυ%ζα ερκόπεδαπέμ.

πεπδήπια ίωμαλα επιτηδείων έκπo- Ε

λεμώσαι κ πωζαράξαίκαΐαλλήλωνία

ή πολεμίων σεατώύμαζα. ούγδέντι τίβ
/ 3 Τ? Τυ , .Α

αδιευάτων ξόγε μυ, έτε της αχαίας

trionem, hoftium ad Αuftrum vergen

tibus, gui Bellegradum caftellum altif

fimum & fupra nubes fcrε eminés cir

cumfedentes oppugnabant : co con

filio, inani quidem illo & ftulto, vt co

Ρotiti,inde vclut εfpecula in omnes a

lias Romanas prοuincias excurrerent,

inftar magni fluminis ex alto monte

1n (ubicθtam vallem cum impetu rucn.

τιs. Ignari nimirum, cafe animis agi

Βellegradi

οφptgnati"

ν'

Ηeu nibiί

ίnuiti, fπι

tare, qua non fucceflura efient:nec re- 4μεηφία

Ρutantes, omne corporum robur, om

nem equitatum,armorύmque appara

tum , Deo non adiutante, ab agmine

formicarum prorfus nihil differre. Ita

que arrogantia & inuiξti roboris opi

Ιnione turnidi, ac fecuri, Romanos in

uadunt,conuenientem vanis cogitatio

nibus exitum fortιti. Romani vero,

φui fete abίque diuina ope nihil effe

intelligcrent, omnéίque conatus fuos

ad eam referrent, dimicare cum longo

Ρluribus non dubitarunt, & illuftrem

Deo adiuuante vittoriam funt adepti.

jidere Dί"

κιό,

Νam cum propius hoftem caftra mo- Τranju

unfient, quendam mittunt hominem
ga ho/fiκπα

αonβlia

Valde idoneum, ad concitandos &ρεήκνύει,

conturbandos hoftiles exercitus. Νe

que enign id fieri non poterat, cumΑ

chaiaΕ. & Siciliar rex alterius

cfΙent nationis & gentis, guam Αnge

lus. Statimigituris noètu per fpcciem

transfugac ad hoftes tranfit , & clam

cum Αngelo Μichaele principe Αcto

lia congreffus: Scito,inquit,hodie tibi

& tuis omnibus magnum periculum

impendére. Αmbo enim generi tui,

tam Peloponefi & Αchaia princeps,

Guam Siciliac rex, clam per lega

τos Ρacem Romanis offerunt, fi fi

bi certa largitiones dentur. Si er

go falus tua curac tibi cft, quam pri

mum tibi pro(picito, priu(quam illo

rum pacificatio & concordia rata fiat,

Οbτέperat Μichael: & re paucis (uorύ,

πρίγκιποςκ5 ρηγόςσικελίας,έιέξοφύλωνόντων, δεχόμoγρώντώαγέλωδιαια

σαςομύοκάνοςαυ%θει,αυ%μολoς δήθεν απήεινύκτωρές οξύπολεμίως, όπζοσελ

θώνλαθρατώτατωλίας αξχοντίμιχαήλ τώαγέλω,ίθι,Φησίν,ώβι τέ κ'πά

πωςυπο σε μέγας επήλαικίδιω% σήμεων αμΦω δΦθι γαμβεία
και σύμμαχοι,ό, τεπείγκιψ πελοποιήρυκαλαχαίας, καλόηςσικελιαρξλά- -

θρα διαπςεσβ&ύοία πζος ρωμαίοις πει ασoνδών επί διώξεις ακό. εί σοι φί

νuυ ζωής μέλει, πζονοήθητι τίμι (αχάσιμ σαυ%δ, πζιν εις πέρας έλθένζας ε

κείνων αοιδας τε και συμφωνίας, πείθεια όμιχαήλ, και διαμυσάμμΘ'ήσυ
-- ί. e 3
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quibus poterat,8ztempus finebat,clam Α χητΐυ οικείων,οπόβις αυ%ςτε έδμύα εκ

indicata, ante (olis οrtum fugit: cύm

que alij arguealij, cum fugam (ufurrari

audirent,(equuntur. Ita (partim omnes

Μichaelis milites alijalios fuga ante

uertere (tudentes, in pedes (cfe conic

Άccrunt. Μane vero (ocij experrcθti, fu

gάque Μichaelis cognita (cuius quat

εaufa eflet, nulla confcqui conicθtura

poterant)obftupefcebant:necarm
isla

ceffendos effe Romanos ftatuerunt"

tum quod quid ageretur ignorarent'

tum ob numerum (uorum valde im

minutum. Ιtaque in fugam vertuntur,

fe a Μichaele proditos effe rati. Εosi

giturita turbatosaggrefli Romani,ma

xima ex parte czcidcrunt:cςteros,pau

cis exceptis, viuos ceperunt,inter quos

Ε Peloponefi & Αchaiac princeps fuit.

ΆSicilia veto rex cum paucis fuorum

clam cfugit.

κulorum

«εάει. -

οκαιρθ,έχοξήγ4, Φούγων ώχέώ πζινήα

να έίλαι%νήλιονικ%ύτυκατόπιν αλλΘ'

έξαλλglκυφυγμυ ψιθυριζομύβω α

κέοντεςέμιχαήλ,ασοβάδεςέθεονάπαυ

τες Φςgαπώταξίηφυγήπζολαμβλύειν έ

τεςΟ έτερον ασ6ύδονίες, αμα διέω διε

Βγερθένιες Φσύμμαχοι, θΊίμμύρφυγμυ

μαθόίες και μιχαήλ τίμνό ή φυγής α

τίανσέκέχοίες συμβαλέιν, αχανείςησαν.

κ% μύρ όπλα κ; ρωμαίων κινείν απηγό

ξυον, ξεμύρκώς αγνοοιμύτεςζα δρώμε

ναξε ο και ωςβραχύτεροι Ίον Σξιθμονόκ

παόυπολλών καζασαύτες, όθεν και πζοςφυ

γίμ ήδηέτςέποντιπζοδεδομώύοις εαυσίύ

ψωομιχαήλλογισάμύροι ζούτιςέτωθε

ζαραγμύβοις αιφνιδίως ΦρωμαίοιέπιασόWες,οξύμύρπλείσοιςέςγον απέφηνανξί

φοις cξύ οι αλλοιςπλίμ ολίγωνέζωγρησαν,μεθ'ωνίμ"ώ όπζίγκιψ πελπoιήρυ
v , - « Ν. Κ Λ c \ V. 2 - ' / « /

και αχαίας.ο δήσικελίας ρήξδιέθραλαθών πιυ ολίγοιςπαίυτ% εαυξ.

Ν Ι Ο Ε Ρ Η Ο R I G R Ετ

G Ο R ΑΕ Η Ι S.Τ Ο R Ι ΑΕ.

R. Ο Μ Α Ν ΑΕ

Liber quartus.

CΑΡΙΤΑ LIB Rτ Ι Ι Ι Ι.

Σε Ρalaologide/ignatione,

Ν.. De iurciurando Palaologi.

Ρe coronatione Paleologi,inquarur/k, 4

Ιtudiuβurandum exaάfum.

rt Pelopone/a, a Romano retuφcrarica

prrtt.

Rar/k de89tha , τι Εκφhratemtranβe

7"ΑΑΑ.

2gemadmodum Com/fantinopolά α Κο

mana recepta/it.

Palaologi Ιmperatorώ in τιrbcm ingre//us.

Εκφeditio Ca/arώ αοntra Μichaela Τhe/.

βtlumfrdiβάgum.

ΙΟe εκcacatione haredά Ιmφerή Ιο

4λ9/7Α.

De Palaologo/acrά aύ Αr/eniopatriarcha
έκferdić7ο. Α

Αr/επήpatriarcha εκilium, ό Germani

7-ΥΣ ΑσκSΕΣΕΣ?S 4ΘSN .

"aΕύχGtcίξcitcίξ®

Ν ΙΚΗ Φ Ο ΡΟΥ ΤΟΥ Γ Ρ Η

Γ ο Ρ Α Ρ Ο Μ Α Ι Κ Η Σ

ισοβίαςλόγΘθέζαρός.

Κεφαλαιαβιβλίg ol.

λ

Περί της τε παλαιολόγε, αύαρρήσεως,

Περίή τ8 παλαιολόγg όρκων,

πρι της ςεφηφορίας τζ παλαιολόγε,ανή καιπά

λιν έτεεριόρκοι.

Περί τε πώς υπο ρωμαίοις αυθις ήπιλοπόνησος
2/ Ι

ήρξατο γίνεθαι.

πριακοθων αύθις, και όπως διέβησαν και τον Αύ

φeάτην.

Αλωσις της κωνςαντινουπόλεως ύσο ρωμαίων.

Είσοδος παλαιολόγ« τέβασιλίως εις κωνταντι

Ρ877ολιy.

Εκσeατία τε καίσαρος κατα τ8 Σποςάζυ φό

θετIαλού.

Περί της τυφλώσεως του διαδόχα της βασιλείας

ιωαένκ.

w . ν » Α. «Α c Λ 2 / 4

Περί τ8 αφορισμού οι οπαξιάρχης αρσένιος κατά

σg παλαιολόγg εξεφώνησεν.

Fξορία του πατειαβχαν αρσενίου, και αιαγω

ν γη
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γή γερμαϊκαι εις τον παξιαρχικά θeύνον.

Περί του εξ ούβοίας ικαείου,

Περί της ότι την θεάκμυ εφόδου ή) σκυθών.

Περί ήδαιγυπτίων αράβων.

Περιτής ή κελτογαλάτων εκσeατείας.

κάθοδος γερμαίου εκ του πατειαρχικού θεόνε, κό

κίοδος ιωσήp. Αυ

Περιή μεγάλου πολέμε, ο εποιήσαντο κατα του

θετζαλ5 σεβασoκράτoeος οι ρωμαίοι, /

Περί της αν κασανδρεία ναυμαχίας ρωμαίων και

«ύβοέων, -

ΑΛΛΑ τούτων ούτως ώκεί τέ

άλουμώύων,επι τ'αασίδΘ. όνζαύ

θα πει την μαγνησίαν καθίσου

τες μιχαήλ τον παλαιολόγοι αναγο

84ύου(ι βασιλέα Φδόξη ώ γύa πζού
C. > & / 2 /

χοίες, όπζακηκοώςόπατζιάρχης Σξσέ

νιών,κφνίκαιλυ%τε διαγων,ξίΦοιςπαν

τόςχαλεπώέλυκό καρδιαθμολύπίμ

εδέξαώκήςεμέινόλως σόκ είχε,δεδίως

πείξπαιδός, όθεναφορισμώκαθυποβα

λάνεπεχείρησε πζώτντόντεαίηβραυμέ

νονικοίύθυαγος6ύζόοίας έπίζαετέχει
- / - / α κ

μετςιώτερ.9ν Ήε καβέλπον ήγηζαμύρθ'

όρκοις φακώθεσιν αυσξύ ασφαλίσα

θαι, μήτεΐή ζωή και παιδός επίβουλονχέι

επζαλέιν, μήτε σέξησίντινα και παρου

δοκίμηζιντ"απ8 βα(ιλείας ένδυμηθή

ναι και δη γίνεζα ξε,καλανδών δεκεμ

βρίωναξτι επιλαμπουσών oύπωδόλο"

απηςτίζέζο μμ), κι αυτός όζιότα μύρδε.

5%

δίως, εκείνα οι εμπεδών,%ασφαλιζό

ύπερ έπαιδός,οικείας χερσιπί

ξίερούκαζάτςέφειβήμα 9'μιχαήλΊον

παλαιολόγον και τώβασιλικώκοσμά

διαδήματι, αίς γνώμαι: τίύ αλλων όσοι

ήσυγκλήτευ, καλό

απώΈδιηνεκήτήναυωκεαΐορική δέχνχ

Α in (ade ifius αοίοιatio.

ϊe Iario Εubaro.

DeStylharum in Τhraciam intur/fone.

De ΑΕgγptii, Αrabibus.

De Celtogalatarum εκφeditione.

De Ιο/έpho,4ui Germanopatriarthaβιέ

ce//or datus ε/f.

De magno θε/ο, ηuodRomani Τhe//alic"

Seba/focratoriintulerant.

De nauali Romanorum ό Εμίαorum pu

Β gna adCa//andrian,

& V Αε cίim ibi ita gererentur,

viri autoritate & nobilitate

prαίtantes, circa Μagnefiam

alypeo infidentem Μichae

lem Palaologum, ImperatoremaΡpel

lant, Quo patriarcha Αrfenius audito

vehementer perturbatus, Ρuero me- Αtβnή

tuebat: ac primum in animo habuit,Ά

9 tam eum qui appellatus efiet 1mpera-"Ε

τor, quam qui appellafient,facris inter-ti",

dicere. Deindς mutato confilio, mo

deratius & melius efie ratus eft,eosfan

ξto iureiurando attringere, ne vel pue

rivita: infidientur, vel de Ιmperio illi

per vim aut fraudem cripicndo cogi

tent: itaque faξtum eft Calendis De

cembris, Sedpriufquam menίis elabe

retur, is ipfe qui hacc timucrat, δzilla

ipfa pro (ecuritate pueri egetat., fuis

manibus, in facro fuggeftu Μichaelis

Γ)

Ιmperatorio diademate virum ormat,"

(ententiis Senatus & facri ordinis im

pulfus. Cατerum non perpetuum illi

decernit imperium, fed guod tum re

bus ita cogentibus id ab co admini

(trandum cίiet, donec legitimus illius

Ε hares & (ucccίior adoleuiffet: tumνε

ro illi (oli cedendum effevltro & foliσ

regio, & omnibus Imperijintignibus.

Αίque his fanθiore iurciurando quam

prius firmatis, velut optimum Imperή

au(picium vittoria Romanorum Οο,

cidentalis einunciatur: Ρaulόςue Ρoft

σοι ξερατικοδκαζαλέγεσυγκαθελκυθεί"καλαντός,πληνούκ
- Λ Α' 2.

αρίζά),αλλιώςήπζα/μάτων έωςαιαβ

καζόλωνδιοικάναυτών αυτή,μέχριςάδεςήβνόβήσιοςfβασιλεία κληρονόμοι με

κδιάδοχοςφθάση, ότεό"αυτονέκόνζααζαχωξέν έκώω μόνωlώWεαυτκξαώξι
υ « / φυ /' ν 5 \ Λ γ' «/ » "ν

ίδνθρώωκπαίτωνάμα έβασιλικώνσυμβόλων"έπι%ύεις αύθιςόςκοιέτελέν%
Α. Α' "w 4 / / Σ Υ \ » τl r- Α'

φρικωδέτεροι τύπρόέρωνΊηνικαύζαβμηνκαθαπέτί αξ6οξοιων"ταύlgβασιλείας

αγέλλοί/έτωζ, δυτικά ή"ρωμαίωήςόπαια,κιμέ ολίγονήκοσιδοίζα τρόπαια

C 4

'

- -- - - Conditio"

Ρalaologi capiti coronamimΡonit, & καιΆ



56 Ν Ι Ο Ε Ρ Η Ο R I G R Ε Ο Ο R ΑΕ

autores illius adfunt , Peloponcίi Α

captiuos adducentes, &iuftis laborum

(uorum Ρramiis & honoribus afficiun

.. , tur.Νam Sebaftocratori Dcίpotica po

Ε" teftasab 1mperatorc decernitur: Μa

ποαξίiulignus Domefticus Cacfar , Cacfar vcro

μία". cum Defpota (occro SebaftocratoraΡ

pellatur: (oceri vero illuftre difcrimen

in cacrulcis calceis aurea aquila inter

texτα conftitucbant. Αt Peloponcίi &

Ε". Αchaia princeps , redimenda vita &

Μαίης, libertatis ergo, tres optimas Pelopo

"""". neficiuitates dat, Μonembafiam,Μai
Κ0m24ηίς -

ηdi men ad Lcuêtra fitam , guar olim Τa

narium promontorium dicebatur , &

Spartam principem Laconia vrbcm:

itaque (uis, vclut ex inferorum fauci

bus creptus , reftituitur. Vrbibus vero

illis vtcrinus Ιmperatoris frater Con

ftantinus pracficitur, duem, vt modό

diximus , ο Cacfare Scbaftocratorcm

fccerat. Οuό cum perueniffet,Latinos

Peloponenίcs (epcnumero vicit , &

multasalias vrbcs (ubegit, opportuni

Αr/enius tate trium illarum vfus. Poft harc Αr

Ά(enius, relida (ede patriarchica, Ιe in

greditur, maritimum Pa(chafij monafteriolum

φuic(ccndi caufa contulit. Caufa illius

feccffus fuit, loannis contemptus, Im

peratoris La(caris filij. Μiferat enim

eum paulo antë Ιmperator Μichael

Palacologus Μagnefiam cuftodien

dum, ne prafentia cius quo(dam, alio

quirerum nouarum cupidos, commo

ucrct.Ρroinde Νicephorus Εphcίi me

τopolitanus (ucccflorilli datus cft: qui

Vno anno in ca dignitate exaëto, mor

Εξα tem obiit. Imperator vero cum ma
Βγζάtitιη, - -- - «" -

Ά gnis copiis in Τhraciam profcotus,

(uburbana Conftantinopolis, fortunac Ε

σει,με, bellicα tentanda caufa,inuaturusputa
- ΑίΑί4 C4 - -

βειμη. batur: & cum foris ad tempus commo

ratus cflet, caftcllum Perαια cogno

mcnto Galata Ρrimum oΡΡugnauit,

-

Α πεπζαχότες, αιχμαλωών αγοντες τόνιε

chaizque principem & multos alios,
πελοπονήσου και αχαίας πζίγκιπα, και

πλείσοις άλλοις ήρ πολεμίων κακείνοι

μύραξιακομίζονζάιζα γέρμ,καλή'πό

νωνία έπαθλα, όμργο σεβατοκράτως,

ες% δεασοτικόναίαγέζαιαβαζόβα(ι

λέως αξίωμα ο δεμέγας δομέικΘ"ές

Β το έκαίσαρGr. οδέκαίσαραμα τώπεν

θερώgδεασότυ,ες% καισεβασοκράτρ%ς.

εποίοι επίσημονίμ έκέπειθερούδιαφο

εαν, όπόντίςκιανόις πεδιλοιςκαςυ(ού

Φέίς αυτώ όνηςμόζον% αετοί, ο γεμμυ

πείγκιψ πελοπονήσουκαχαίας ωνούμε

νΘΊμέλουθερίλυμίτ εαυξ ζωής,δί

c δωσι τώβασιλέι ήδόν πελοποιήσω πό

λεωντςείςΐας βελτίοις 1ίμ'τεμονεμβα

σίαν, είμλπέιζα λευκτζαμαϊνμυ,ήζα

ναβίαπαλαιπλς έλλησινακξα οκαλεί

Ό,κ,1ρίτηνΊμυ πζοκαθεζομύμμυτ λακω

νικής ασαςτίμ κoύτωςéjξαδου κειθμώ

νω απζοσδόκήΘέχαρίζεώ%ις ιδίοις.ερ

D κρατης δεήδειξημύμωνσέλλεται πόλεων

όνπελοπονήσω, κωνσαντίν(Θ ο αμφιμή

τεμΦ"αδελφός"ρόβαζιλέως, δι,ώςμι

κξώπζόθενείςήκόμύρ,εκκαισαρωνσεβα

τοκράτeα πεποίηκε κι απελθώνοκέισε,

πολλας ειξγάσαζονίκαςκφτόπελοπονη

σίων λατίνων Gπολλας ετέρας προσεκλή

σα(οπόλίς, ως εξοςμητηρίων μεγάλων

τωτςιών εκείνων ύπλιζόμύμΘ"πόλεων ε

πί (ούτις καζαλιπων τον πατςιαρχικόν ο

Σξσένιος θρόνον,ώχείοήσυχασωνες% πα
/ Ε / Λ /

βίλιονέπαχασίου μονύδριον. πρόφα(ιςγ χ μονύδριον. πρόφα(.

σ'μ'ή ύσοχωξήσεως ήπειφρόνησιςιωδώνεέλασκαριέβα(ιλέωςπαιθώς έπεμ

ψεγδαυτονπρθβραχέΘόβασιλεις μιχαηλοπαλαιολάο"ό,μαγνησία Φυ

λαθεώζ, μήπόιενεώερισμόντινα δήθενπράξηαβάτσιν,έχεσνείςξε επιρμπώ,ή

αυτ8γεέμφαήία.ώδηνικηφόρ®"δυτέκείνουεςloνπαίριαρχικών αιαγέζαιθρόνον,

ότ’εφέσουμητςοπολίτης,δςέναεπιβίοιςόνιαύloνετελ6ίτησει ο μυώ%ιβασιλεις σύν

πολλοίς%ιςσε%l&ύμασι διεπΐαιού"είςθρακίμ, επίδοξΘ ων έσβαλείνκες ζά της.

κωνσόλυτινουπόλεως πρβαύλια, πείραςείνεκα πολεμική καιμ?τίμ έξω διατζιβήν

παρελάσαρέπολιόςκίπgώτν%κόΊήναξαϊανόγαλατυεπικεκλιμύβονφρούριον,

ώς ρα

Ν%
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-----------

ως βαδίωςάλεύθεναλωCoμώύηςαιπωκατ'

κωνσαντίνου,ει αυτ"αβασήσαί%πζότερον,

αλλ'ήσαν αρα ζά ή ζιούτων ελπίδων

αυτώ γρηγορομύτωνόνύπνια.πλάσαγαρ'

τύ λιθοβόλων μηχανημάτων αντιπζισή

σας αυτώκπολλαςεπενεγκώνβίας,ελών

ουδεδύνηζάι, όθεν οχυgώσας ζαπζότ"βυ

ζαντίθ@"φρούρια, και οπλίταςαφείς αν

αυτής,πζοσέέιάχίσαμεχείς επιδρομαςκαι

ένεάμας ποιέιθ και ή'βυζλυτίων λατί

νωνώς μηδέπζοκύπiίνεάνειδυναίοναυσξύ

Α quafi facile poft, illo potitus , etiam

vrbis Ρotiturus. Scd cafpes nihil ντί

que fuit aliud, quam (omnium vigi

1antis. Νam cum id multis machinis

faxa ciaculantibus circumdedfiet, &

fapeimpetum inid fcciffet,capere ta

men haud Ρotuit. Vnde Byzantino a

gro finitima caftella muniuit : 8z mi

litibus Ρrarfidiariis mandauit , vt crc

bris incurίionibus atφue infidiis By

" zantinos Latinosinfeltarent, ne (fifie

rι pofΙet) illis vel proίp1cere extra mce

nia liceret. Οua res ad tantam illos e

geftatem redcgit, vt ob lignorum inσ

piam plurimas & pulcherrimas vrbis

αdes deftrucrent, ντ neccfariis igni

ήτειχών.δ.δήπζος%σαύτηνήλασεσίύ bus materia fuppetcret. Inde Νicacam ΝicακΒγ
Α « "- / Α ν -

λατίνουςπενίου, ωςΊή ή'ξύλωνασαίει,κ) rediit, guae poft Βyzantij vaftationem (aniaύι

regia Romanorum fuit : ibίque diu"

•43

Ίαςgβυζλυτίoυπλείσας καλπζιφανείς οί

κίας καθελέιν, εις δαπαύμι χρειώδη ξπυ- C

εός, ούεύθενες νίκαιαν αύθις ψωοσgέφει,

αυτηγδέγεγόν! ρωμαίων βασίλειον,μ;

τίμλήβυζαντίδΘπόgθησιν,και μ' εκεί

δια]ρίβωνέφικdυόν.

Π Ε Ρ Ι ΤΩΝ ΣΚΥΘΩΝ

αύθις, -

ΕΝ τούτοιςμύρ%ι Όίς αξόνοις,διαβλό

"-"τες και τόνουφραίτηνΦ σκόθαι,τμυ

ακιπαλαι:ίνης,οικειοδ%ισυρίλυκαια

ραβίαν μηδενδ' είναι το παίυβαδίων

πέρας λαμβαύειντίμ αίθρώπων πλεονε

ξαν,μέχριςαι επιμύρήίηδεξιάδΐήαχμή

Ό δύναώζ. και πολλοίς εκέι (6ίς λαφύ

ρ9ις πζιτυχόλες, βριθούσαις εποιυήκου(ι

δεξιάς,φόρθιςέτησίοις, όσακαλδούλοις

commoratus cft. "

Κ γR J γJ D Ε Σ ( Υ

this.

/

ΑΕterum his temporibus Scytha,

ctiam Εuphrate (uperato, Syriam

νίque ad Palacftinam & Αrabiam fubi

gunt: ( neque enim auaricia humana

facile conquic(cit, dum conatibusfor

Γ tuna refpondet: ) δz multis manu

biis onufti , domum inde redeunt:

cum reliquiis Syrorum , Αrabum &

Phα-nicum, veluti miferis mancipiis,

annua tributa imperafΙent. Αnno (e

quenti, etiam in Αfiam intra Εuphra

tem irrumpunt, cάmque pracdati fa

cile (ubigunt : limitibus excurfionis

& motus illius conftitutis, ver(us Se

ptentrionem Cappadocia & flumine

Ε Τhermodonte : ad meridiem Cilicia,

& Τauri montis Αίiac maximi parti

bus, quac paulo poft cius initium mul

tifariam diuiduntur. Deinde Τurco

rum quoque regia potiuntur. Οuare
αθλίοις,1άξαντες ζοίς αναπολίΦθείσινα

ραψί τεκαισύρ%ις,καλφοίνιξ.κ?μί%.

Το επονέτΘ εισβάλλουΟι καλές τιμ' έν

δον &υφραίτυ ασίου, και πά(αν βαδίως

καζατρέφου( και λήίζονία, όροις ποιη(αμυμοι οδ%ιούτου δρόμου και κλόνου,

πζοςμύραςκ%ιςκαππαδοκίανκαποζαμόντoνθεζμώδοναπτυς δεμεσημβείαν,

τίμ'' τε κιλικίαν, και αμικρό μετά τας δgχας πολλαχή διαιρούμύρα μέρη

Τουταύρου, δς μέγισΘ επεφύκει ήδκό τίμ'ασίαν όgών χειςοιμύται οι επι%ύ

Οις καζα ή ώύρκων βασίλεια, και φυγας ο σουλτα αζατίνης αμα, τώα

δελφώμεληκ, φοιτάπζοςτον βα(ιλέα, ρωμαίων μιχαήλ τον παλαιολόγοι,

Sultanus Αzatincs, cum fratre ΜelecoτΆ
Αύγrg -

exul , ad Romanorum ΙmperatoremΆ Ι/yp

Μichaclem Palacologum confugit,λικιακm.

κ.
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Α'

τηegη θείεταειθμόanoniία Ρridem Α ενέχυρα φέgωνπισα μεγάλωνελπίδωνου
1iberaliter & munificό ipfum ctiam

traθtaflet, imminensab Ιmperatore di-,

(crimen fugientem, & plurima terro

rum illorum veftigia in animo circum

ferentem. Οuα cum in memoriam illi

reuocaffet,petit vtvelopem ferat con

tra Scythas, vel.partem aliquam Ro

maniagri, ac veluticoloniam fibiaffi

gnet, in qua cum (uistutius confidere

queat. Αdducebat enim (ecum vχο

rem & liberos , famulόfque multos,

practercάgue magnas diuitias. Ιmpera

toriautcm tot νηdiquebellis vrgenti

bus , non committendum efΙe vifum

eft, vt Romanas copias comminucret:

terrac autem partem tanto viro qui

multis prοuinciis imperaflet, & regio

faftu ab ineunte ztate educatus eflet,

aflignare, ne ipfum quidem fufpicio

πολύυπαλαιάς Φιλοξενίας, και μεγάλης

κηδεμονίας ψωομνήμαζα, οπότε δηλα

δηκαυτόςπλς αυτόνηκε, Φ6ύγωνίεσίύ

βα(ιλικοις άκείνοις κινδύνοις, καλείσα,

φέρωνεπίτ"καρδίας αήθμεγάλωνφό

βωνίχνη (ούτων αναμνησινέπ'αυτgποιησα

', ατέι δυοινθατερ9ν ή συμμαχίαν

κόφσκιώ,ηγή, ομακή χτόμιν

τινα, δοίoνει κληξουχίλυεις καζικίανμο

νιμώιέξουαπ8τεκτό αίμα αιπωάμ' γδ

επαγόμύμΘ"γυναίκακΊέκνακθραπείλυ

συχνή, Φπζος%ύτις πλούτνμαλαμα

κρθι,κ πολύ ελή τώμύρouυ βασιλέιζα

ne carere,aut metu in pofterum.Νece(- C ρωμαίων καζακερματίζειν g"ξατόύματα,

fe enim effe,vt fubicξtiSatrapa ducem

fuum quarant & alibi atouc alibi di

fperfi: &, veluti planetα, noάu ober

rantcs, ad cum qui facem praeferatac

viam mρnftret, concurrant , ac tan

dem Romanos inίigni detrimento af

ficiant.Vnde animum cius, vclut in ac

quilibrio nutantem, ίpc vcluti parafi

tum alebat.

Α2 Χ Ρ Ε D Ι Τ Ι Ο Α D

κcr/as De/potam -Αetolia

ο Εpiri.

Vo perpetui anni exierant , ex

quo Μichael Imperatorio (olio

potitus,Οccidentalia & Τheflalica ar

ma repreficrat (de Ρugna Αcarnanum

& ΑΕtolorum loquor) cum malac illius

radicis mala & fpinofagermina repul

1ulafcerent, perfidiάque Μichaelis ac

bellicitumultus renouarentur. Impe

rator igitur celeriter aduerfus illum

Carfarem Strategopulum, Βithynis illi

paulum fupra D ccc datis mittit: reli

guos milites, quotquot res poftularet,

πολλών πολλαχόθεν πεικυκλομύτων πο

λέμων,ούπαόυ%ι ασφαλέςεδώκει. Ό,τε

γης κληροδοσίλο Χπονέμίν αίθριζσούτω,

πολλών σατζαπείων δgχηγώκαζάσαίπ,

κλήγεμονικoύτινΘ"ήθοις τςοφίμω κ%ύ»

δέσοκαίύποήίονlu'αυτώ, ουδ"αύρυφό

Dβωνμελλόνιων διδάγκη γδοξύ ύσόχά

eασατςαπαςζήίησαΊονδgχηγόν δcξύ

ένθενδιαασαρέζαςκφεςμύροιςοία πλανή

ζας όννυκτί,έπιτόνλαμπαδούχονκ όδη

γόνσαυdραμέιν, ώχξόνωγμέώς ρωμαίοις

κακόν αμήχανον όθενώςέπιτςυταίηςμε

Ίεωείσας απ8τίμ ψυχήν,ή έκέφεζενελ

Επίδωνώασες αβάσίζον. -

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑ

Όρότ"τε ατωλίας,κατ'ιπείςκαι

δεασότου. •

ΥΟ εξής ηνύετo έτη, αφού ή'τς

βα(ιλικών θρόνωνέγκρατης ομι

χαήλ έγεγόνει, και το δυτικόν και θετζάλικόν έπαυ(εδόςυ, τίμ μαχίμ φη

μι ήδτε ακαρναίων και απωλών, και η πονηράς εκείνης βίζης παλιν ύσεφύον

Όπονηρα και ακανθώδη βλασήματα,, και παλινόςκων οιόατςοπα και μαχαι

πολεμικα ζδΧτοσατυμιχαήλ. πέμπει%ιγαροιμύ κ; ταχΘ"έπ' εκείνονόβα

σιλεις καίσαρα,τον 5ξατηγόπουλον, δοις αυτώ®βιθμυοις μύθοπλίζας μικρόνύ

πξοδυόκζακοσίοις οξυδαλλοις όπόσοιςήκςείαζίζιη,σραώλογήσν αυτονέκk
- • θρά
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θράκης θ μακεδονίας, πζοσαήει οι αυτώ Α εThracia & Μacedonia cogere iubct.

ώπαξεβγονόδοδποιήσαώμεθώνεπιφέ.

ξέζαι βιθιμιών οπλιτγύτίμλδια ή"ζούβυ

ζλυτίoυπζοασείων διαβασιν, θορύβουτινος

ένεκα ήθόνβυζαντίω λατίνων και τύμή

πλύυ χολαζει αυσίύ καιαπεπτωκένα

συγκεχωξήθαι, καπιπλέίσον ή τειχών

παρεξιένα οπότεβούλρινώ αλλ'είναιπε

ριδεείς αεί, και οιονόν είρκή Φρουρουμύροις.

δμύρ δήδιαπζαιωσάμύρθΊμ'πζοποy

τίδα, οκαίσαρ,σραώπεδ&Άπξί%ρήγιον

έθαπξιτυγχαήίπσιν αγοςαίοις αίθcρίσι,

λόγοις μεγαλοιςκαλπορρήτις "πλότα,

διοικούσης πζονοίας ηπλήθειμύρίπατουκαι

Μandat ετιam , ντ cum Βιthynis mi-οιιιι, ε,

litibus obiter per fuburbia Byzantij ιαπάκη

tranfirct , ad Latinos perturbandos,Ά

ng Ρtorfus ocium agerc , quietίgue

είle fincrentur : aut multum extra

moenia , quoties libitum effet , eua

garentur: (cd in Ρerpetuo mctu cffent,

& tanquam in carcere inclufi. Itaque

Cαίar Propontide traicάa, caftriίque κωμιμ,

c1rca Rhegium pofitis , in circumfo-2άε#

rancosquδίdam homines incidit, ma-"

gno arcanόςue cunάa gubernantis

Ρrοuidentia confilio : quz (rpe mul

titudini cquorum & exercituum non

fubίcruit , exiguis vero copiis & pa

rum locuplete fpe fretis magis adeft,

maximáίque viθtorias largitur. Νam

illorum fpem arma facpe & reliqui ap

Ρaratus abundantia velut adultcrat,

9'eαπάς ούχψωηςέléίπολλάκις βζαχεία 9 hecfurfum ferri ad viτα necί(que do

δέπνιδιωάμει,κπολλίμ ζαίξέλπισής

ψίμ'χοξυβίνσόκεχούσησιμυαίξέ)μάλ

λον, κνίκας μεγίσας παρέχεζάι ήδμύρ

γδΊμυ ελπίδα κιβδηλ6ύειζα όπλα πολ

λακις,κήτ"άλληςίCως αίξασκ&υήςαφθο

τία,κα)G8χέάραδίως αύωφεξέθ, πζοςΊόν

ζωής και θαυατυ κύρμον αλλα καζατσά

καβαρμύει,καιπέιτίωγίμ ώςζα πολ

λακαλινδειώζβιαζί) ήδδε,ωμυαντίον

ήασαής ήδαίαγκαίων κουφό έραςποιεί,

και οιoναιθερ%ρομείντε αναγκαζί,και

θερμότερονμυαύωθεν οκκαλέίθα δε
/ Σ > Α' 1 . Α \ \

ξιαίδι αυτ"γεμίμ (ούτ καιπολλοίμε

γαλα ελπίσαίες ομιλυτίονήκόταςέλ

πίδας απήλλαξαν. έτεροι δε δι' Χπορίου

και έμυήθΧτυγνόντες, τζοπαίων μεγί

τωνεπέτυχον δουλκαντώπαςόπβα

σιλείς τύτςιών Gήκελαήgςπολλαίςπολ

λακις χιλιάC σεαρό πζοσβαλόντες τη

minum finit, Icd graui quodam pon

dere dcorfum premit, humίque verfari

cogit: horum contra fiduciam penuria

expeditionem facit, ac Ρropemodum

ad percurrendum ccelum impellit, ac

votis ardentioribus (upernam dexte

ram euocandam. Ηinc cft quod multi

magna fpe deicέti, contrarium expe

riuntur:alij vero exinopia & (uideίpe

Ρratione maximos triumphos (untade

pti.Εcce enim Imperatorestribus haud

paucίρres, cum maximis (αpe copiis

Conftantinopolim aggreffi , re infcθia

difcefferunt, cum necad ipfa moenia

propius accedere licuifict. Αt Ca(ar

cahdem cocpit, cum ae millenarium

uidem excrcitum adduceret,necvllas

machinas ad deiiciendos muros para

tashaberet, (ed a (ola Diuina ope pen

déret. Coepit autem fic. Cum in illos
- - - - - Βyζant

viros incidiffet , genere Romanos, ενά. Ά

Conftantinopoli vero natos, qui ob

rufticum opus condendáfque fruges

foris agerent: rogauit cos , quales

& quantα effent Latinorum vires:

Ε

κωνσαντίνου, απζακζιεπθυήκον, ουδε τις τείχεσικαθαρώς διμηθέντες εγγίσαι.

αλλαζαύτιμ ο καίσας άλεν αιχμαλωτοι,μηδ"αχς χιλιάδΘ"μιάς επαγόμε

νΘ σρατ&υμα, μηδε τειχών αμuυτήριον όξγδοον ουδέν, μηδε μηχανημάτων

όχλούντινομύ,αλλα μόνη τήθεία επικουρία όπλο αέαφθήσας είλειδε ούτως.

Επείγδ%ις αίθράσινόκείνοις ό καίσας ενέτυχε, ρωμαίοις μθμούσι (6 γύ@", αυ

τόχθοπ δεκωνσαντινουπόλεως, και; δεχθείανάλων(Φ"κκαξπών(υλλογήςέξω διαι

τωμύρoις της πόλεως, ήρετο πες τε της ή λατίνων δυνάμεως ό(η και οια

-
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aliάguea duccinquirenda, longo Ρrα

fertiin νίu exercitato. Η1s vero, cum

Ι.atinorum iugum longo iam teιnpore

molefto ferrent,8ζalιοψui etialn Ρopu

larium luorum quam alienigenarum

confuctudine vti mallent,optatιflimus

Cacfaris aduentus fuit: cίq; cunéta per

(picuέ narrauerunt, contiliάgue Ρrodi

tionis cum co agitaucrunt,& maxi!no

rum przmiorum pollicitationes cupί

diffimé,vcluti re minimë dubia,admi

(crunt. Νain Latinorum vires non cΧί

guas modo nunc ςfle, (cdctiam maxi

Ριμπι-παιη carum Ραττε" abείie,inDaphnu

- fiα (oppidum in Εuxini Ρonti cίt, Inul

tis aquis circundatum, mille Ιtadius a

Conftantinopoli diffitum) obίidιone:

fibi vero facilc efΙe noëtu illi pateface

re ingrefium,atφuς etiama(citisamicis

opem cilaturos effe, & manu & arms

& totis viribus ad hoftes vlcifcendos:

quod & acdes (uz portac contigua cί

fent,qua rcξta fanum Deiparc Foιvta

nae (pettaret : occultύmque (cire adi

tum,quem vetus quidam cuniculus vl

tro prachcrct : Ρcr qucm quir quaginta

armati ingrelli, occitis vigilibus, effra

θtάque porta, facilem ingreflum vni

uer(o exercitui patefaάuri cffcnt. Ηis

illi diθtis domum reuerfi,paucis dicbus

intericètis, quz vcrbis promiίcrant, re

ipfa pracftiterunt. »,

RΕ ( γΡΕ R Α Τ Ι ο C ο Ν

#antinopolis.

ΛΤΥ ΑΒ{ar vero (ub diluculum vrbem

ingrefus, ibίφue certo in loco a

cie ad Ρugnam inttruξta, vno die exa

"Ε: ξto, poftridieigncm iniici adibus, &

πεινά;- quatuor in locis vrbem incendi iuber,

" ντgemino bello exitium Latinis ma

chinarctur.Regia Latinorum crat Pan

Εtocratoris monafterium.Quj vero tum .
pofiremu, - - -

ΈΆ Conftantinopoli regnaret, Balduinus

*** crat, Balduini primi ex (ororc ncpos.

Α και πξι όσων άλλων είκός μ' πξιεςγάζεώς

σρατηγόναύδρα,κπολλών ολυμπιάδων

ζιούτων μεσόν. Φό καιτωτύλατίωνπά

λαιαχθύμύροι ζυγώ.καλαλλως%ις όμο

φύλλοις μάλλον η Όρίς αλλοφύλρις σιμι

διαλάθι ποθομύτες,έςμαιοι καλλισονluυ

και καίσαρ@ήγησανώξμυτυχί%υ,και παί

Β ζασαφώξεαπήγίειλου,ώ επι%ύτις συμ

φωιίαςτω καίσαρι πιυετίθεσαι πειπζο

δοσίας και δωξεών ύσoχέσις μεγάλων

ράσα ελαμβανοι,ώς έφ ομολογουμύρή ή

πρ%ξει. ου γδμόνοναώ ενητίμ ήθλατί

νωνδύναμι έφασαν ήδη τυγχαήίν, αλλα

και ζαίτης ο πλείσοναπείναιεςlμιτσα

C φιουσίας πολιορκίαν, πόλις δε αυτη πει

Ίοναύξίνοι πόνοι, πολλοίςκυκλουμύρηΌίς

ύδασι, χιλίοις σαδίοις διίς αμύρη ή κων

σαντίνου σφίσιo"αύ ραδιονείνα μυεί6

δοννύκίωςτώσεμτωσυσκευασα,καλαμα

στινάραθ, μ% ή φίλων αυτίς κι χερσι

και όπλοιςκαλπαση διμαμψΊμ' ή 'αν

Ρτιπάλωναμιμαν.1μήτεγοίκηση έγγι

σαπουτ"πύληςκεκήθ;γήκαΐούθείανβλε- -

πούσης προς 1ον αυν τ'θεομήτρ® "πη

γης, είσοδώθε ειδέναι λαθραίαν,ίμ"7ΟΣ

λαός τις ύπτόνομΘ έλαθεν όπξεjξαυ

ώμακυνμύπαρεχόμύμΘ", δι'oυπεντή

κονζα εισιώζας οπλίζας υίloς, ζοις'τεφύ

Ελακας Χτοκίείναι, κτίμ πύλίμ στιύλεί

ψανζας βαδίαν ήδη και απαιτ τω τρατώ

πεποιηκέναίlu είσοδοι ζαυτέφασανά)

αίθρες ,καιοίκαδεαπόίες,ουμαλα συ

χιωνήμεςώνειςπέζαςήίον%ά υπεχημώμα.

ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

ΚΆ: ο καίζαρ είσει(ι τίμι κωνσαντινούπολιν νύκτως πζος όgθρον και αυ

*ζόπου διημερ6ύζας, (υντεταγμώύΘ πρθς πόλεμον, τη ύςεξαία πός τε

ύφείναι καζά τΆ οικιών κελ4ύει , και τετραχή τιμ πόλιν ύφαψα, ίνα, δι

πλοίς πολεμίοις ο ήρλατίνων όλεθgΘ είη μεμηχανημά Θ. (άμώύ ομό των

λατίνων βασίλεια , ή όδπανοκρ%τοξΘ' ύzσηςχε μονή, ο δε τίμικαύτα, κων

σαντινουπόλεωςβα(λώωνβαλδουίνφ, ο ρύπζώτυβαλδουίνου αδελφιδόιξ,
2 2 c "

έρρης
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ερφής μουήδεκάνο ο αδελφόςδιαδέχε

ζει,1ον δε ο τ' αδελφής ιολέτης πζωτς

Jυς δρομπέξΘ",και ούτν αυ ο ρομπές

(ουδ&ίτες® αδελφόςβαλδουίν(Θ", τέ.

(αξl@" καιτελόυζαίθ' ων Χπο ζούπζώτου

βαλδουίνουΊης κωνσαντινουπόλεως βασι

λεις ούτθέωθενήύασας,καλακηκοώς έν

δον όνζάς οξύ πολεμίοις, δαμα, ίδων Β

ώς όπύς τμυ' τε πόλιν διέζωCεν απα

σαν, κ' όσον ουδέπω και απ8 ήδβα(ι

λείων γεύεώαιέμελλενύπνό%ύπνούμα

τ®νελαυνόμλυον,πζώζαμόρ είς όπλα, δ

πόλεμoνέβλεψε,πιυηθροικώςείππουτ%

λατίνων:ύσηgχεν οπλιτικόν ταχσα,οι

Α Εi enim frater Ηerricus (ucceffit: huic .

fororis 1olenta primogenitus filius .

Robertus : Roberto frateractate pro

ximus Balduinus , quartus & poftre-,

rnus a Βalduino primo Conftantino

Ρolis rege. Is mano cum (urrexiffet,

ac hoftes in vrbe effe audiuiffet, (imύl

que vrbem Hammis circumdatam con

fΡςxiffet, gua aëtα vento mox iptius

quoque rcgiam inuafura effent : pri

mum arma & bellum fpcξtauit, coa

βtis fi qui aderant Latinis militibus.

Sed cum ftatim animaduertifiet, irri

tum effe conatum fuum : & intignia

regni & ipίum regnum valcrc iubet, . :

ac nudus cymba quadam arrepta και fu

ga falutem quarit. Cuius rei fama co

dem die ad cos qui Daphnufiam obfi

debantaffertur: qui ca reli&a, poftri

die quam celerrιmé poterant, practer,
γ η » 1 2 - "- Λ - - - -

αυθιςεγνωκώς σήύ μυύτοις επιχίgών, χα)- C & circum mαnia vrbis nauigantes

βειν απέπε δ σύμβολα, βαίιλείας και,

βα(ιλείαναυτίμ'', δδ'αλιαδι τινίγυμνόν.

εαύlo εμβαλων, φυγήτίμ σωτηρίανπο

είζεζαι ρέουσα δήφήμηφθούaαυθήμε

ρgν, θές οξύτίμ δαφνουσίανπολιορκούν

ζάς, οίδηκαια ραντες εκείθεν, αχμυαυ

confpiciuntur , & clabcntes Latinos,

φuatenus licebat, accruatim recipien

tes. ίdque a vefpere vfque ad dilucu

lum continenter fccerunt. Sub auro

raun vero expanfis vclis reθta ver(us Ι

taliam curfum intenderunt, multum

& pίi adultérinam patriam valere iu

bcntes. Lactus autcm bcne gettα rei

nuncius , cum celerrime Νicaram ad ι;",

Η

2/ / \ « . Υ' - 2 --- / \

Όόπνείπς πόιε,και δgώνζαιτήύσεξαία ζα D 1mperatorcm perlatus cflet , is initιό κεκpora

τείχη τ"πόλεως αξαπλέοήές τε και πζι

πλέοντες, και οξύ εκπίπώντας ή λατί

νων σωg8ύοντες όσον εφικτόν και οδή8ξ

εασέρας εις όgθρον ποιouύτες διετετελέ

κεισαν αμα, δ"έωζα ι:ία διαπεταUαν

τες, &ύθυή ιταλίαςϊόνλπόπλοιμωέποίοιμ,

μακρά και αυτίχαίξεινε πόντες τίμινό

θoυπαρίδα.Ίμυδή ζάχίσμυφθακι ήθ'

πεπραγμύρωνζάουαγγέλια,καλέςβα

(λέα πζι τίμινίκαιου, ο δε πισούειν σοκ

είχε ζαπζώζα, βαδίωςόννοώνωςπζοβξα

χέθ' αυτός μύο ήκε μυείαν επαγόμε

credere non potuit cogitans, (e non""

ita pridcm maximo cum exercitu, ma-,

ximόςue machinarum apparatu exi

gnum Galata σppidulum expugnare

non potuifΙe : & nunc audire, Con

(tantinopolim, tantum orbis terrarum

miraculum , adcό facile ab D σcc vi

ris efie captam. Deindc cum (e colle- ait ε

gifiet, ac reputaret, Prοuidentia numi. Ά

nis etiam arida refiore(cere , & pau-diuinaro

peres ditari, & imbecilies confirmari,"

δz paruos amplificari : conträque ήe

ri, cum diucs (uis opibus glorictur, βς

potens (uis viribus intumcίcat : gra

τas manus ad Dominum extendit,

νΘ' αιχμμυ, και μυείαν επιδεξαμύμΘ μηχανία ελέιν ουδε% σμικρόταίωνή

διμήθη%δ γαλατυπολίχνιον κάπεζα αβαδόξως ακούοι τίμ''κωνσαντίνου, ο

μέγα θαύμα"ής οικουμώύης,αλούσαν βαδίως ύzσ' οκζακοσίων ανδρών, είζά καθ'

εαυτόν γυόμθμΘ", και πωιείς ώς%δθείου ήπζόνοια διμύαζαι και%ις ξηρβίς διδό

ναβλασίμ, κ%ιςπένησιπλούεν, δρώμμυ%ις αίθενέσι,καιμέγεθ@"Όίς μικρός,

ώασες υτομύλυτίον, οπότε ο πλούσιΟ αντώπλούτω καυχώr το έαυ%δ, και ο

δυνατός ο τη δυναμει αυτό αύχαεισηgίοις ανεπίτα(εχάeας προς κύριοι,
-

f
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& multos hymnos huic argumento Α καλύμνοιςπολλοις διεξεληλίθΊήγλώτ

conuenientes recitauit. Αd hunc ergo

modum eo nuncio affettus, in cofinit,

omiffisaliis rebus omnibus, vt cum v

xore & Αndronico filio, tum bimulo,

reginam vrbium ingrederetur.

Ι Ν G R Ε Δ Δ' Κ Δ Ι Μ ΡΕ

ratori, in υrbcm. .

ΥΟft dies complures Ιmperator

Conftantinopolim intrat : nbn

prius tamen , quam facrofanξtz Dei

, Ρεψαν" para, quam quafi via monίtratricem

Ε. Ηodegetriam vocant, imago, perpοr-ι.

τεί μια-tam, quam Αuream dicunt, ingrcfia

" effet. Vbi cum ill gratiz hymnis a

έta futfient, tum demum pcdcs, prac

εedente [μcrofandia imagine , eftin

greffus: & in palatio, guod Hippodro

mo proximum cft, habitare cα:pit.nam

Deipara

Βlachernium longo iam tempore ne-..

gtettum , & firmo ac Ρuluere plenum

crat. Τum vero principem vrbcm,va

ΒyζΑntή. Ω.,
- -

«Άitatem efiecerneres, ruderibus &tu

εκ incu- miulis plenam: α.άes alias cuerfas, alias,
νia Lati

magni incendijparuas reliquias. Νam
720γ/4772.

prius ctiam vis Hammarum , pulchri

εν ειναinern eids & potifiimum ornatum

abίampfera , είim Latina (cruitute
opprimcretur. Οppreflam vero illam

adcό non curarunt, vt ctiam noθiu

atque interdiu deftrucrent quippe .

Latinis firmam cius pofΙeftionem de

fpcrantibus : Dco, opinor , occultis

νυcibus, quid futurum eflet, illis fi

- gnificante Νec mcdiocriter illam

ο Ρottremusilleignis dςformauit,guem

Romani proxime , ad terrorem Lati

ησfum , domibus inieccrant. Ρrima
5. * Αν

γ'rbis in- - -

βαμ". Ρatio filit, vt eam repurgaret : ac mal

tiplicem illam confuίionem , guoad

liceret, eleganti ordine exornaret.
--

ί: : : "

κράτισον κόσμον, θυμός πυρός, οπότε

έπεια οι αυδουλωθείσα, ουδεμίου

Ο

igitur & prαccipua 1mperatoris occu-,

τή, μάλα, τη ψαταθέσει πζοσήκοντας, ο

μέρ δή βα(ιλεις, ούτω πξι τίμ ακοίμη

διέθηκενέαύlόν, το δε μ'έργο επιμελές

λοιπόν,παίτωναφεμύρω ήδάλλων πζα

γματωνιέναιπζόξίμ βαμλίδα τύπύ.

λεων αμαΐήσυζίfώδεασοίνη,κτώ ψώαι

Β όροιίκωτώνέωβαζιλέι,δαίτερgνέτΘ α.

γοντιΊης ηλικίας.

ΕΙΣΟΔΟ.Σ ΠΑΛΑΙΟΛΟ

γου%δβαιλέωςείςκωνσλαπ-.

νούπολιν. -

Υχναι παρήλθον ημέρα, κείχε τον

βα(ιλέα,ήτρπόλεωνβαζιλ4ύου

σα, πλινούπζότεςον εισελθόια,αυτοι,

πζιν ήτίμ θείου εικόνα, της ύσεραγνου

θεομήτρ®"ης ύδηγητςίας, εςτίμ ούτω

πως ονομαζομύρίμ καυσίμ πύλμυ εισε

λήλυθέναι ενθα,αυτήcξύ 6ύχα2μgηρίοις

Χιοδιδόνζας ύμνοις, ούτωςέπειζαεί ένα

D πεζήκβαδίμ, πζοη|ουμώμηςfης θείας εί

κόνΘ"τ"θεομήτgΘ. έλθόνζα δε% πζώ

Όνοϊκή(αι αβα ζ έγισα, ζού ίπατοδρό

μουπαλατίον όγδόνβλαχέξιαςημέ.

λήίο όκ πολλού, κίμ (6 πλέισον β κα

πνοδιόκόνεως εμπεπλησμώύον μ'μώύουν

ιδείνΊμβα(ιλαύουσουή'πόλεων, πε

Ε δίoν αφανισμού, μεσίμ εξειπίων και κο

λωνών, οικίας τας μύρ κατεσκαμμώμίας,

τας δε πυξκαιάς μεγαλης μικρα λεί

ψανα, απημαυgωσε μύρ γδ και πολλά

κις πζότεξον (ο καλλΘ' αυτής, και τον

λατίνοις % πζωτν δουλ6ύσειν έμελλεν.

εδέξαΐοπαρέκείνωνεπιμέλειανπώποτε, ό

τιμηκάιαλυ(ινπαν%ίλο εφημέρα και κυκτί, ώσσες απιςομύτων ή λατίνων τη

ταύτη:ές τέλΘ"οικήσει, οίμαι του θείου το μέλλον φωναίς αλαλήτις σΦζ,

ύσοζημαίνοντΘ, απημαυρωσε όί αυτίμ ου μετgίως και ο τελευταιο τούτο

πύς, ο ρωμαίοι δι' έκπληξιν ή λατίνων ταις οικίας ενέβαλαν πρότειτα,. ές

γον μύ ομο αυτίκα, όπζώr και απουδαιότατν μ' βα(ιλεί, ζαύτίμ αλα

καθαβαν, ο τίωπολλα ακοσμίλυόκεϊνίμείς αύκοσμίλυμέαίιν,ώς εφικινήν
νεως
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νεώςΊε πξιφe%ίiειν, οι μήπωΊελέως καζά- Α Ρroinde templa nondum collap(aful

πεπίωκεσdυ και τας κεκενωμύρας οικίας,

ανθρώπων πληρguώ.δούτερ.9νιδιοακαλέι

θαι1ον πατςιαςχίμ Σρσένιον,έπει οπα

τςι Χρχικός τηνικαύτα, θρόνθ"σόκ είχε

Ίον διέπονζα, είχεν ομυ κι ο πατςιαρχικός

της κωνσdυτινουπόλεως"θρόνθ", δgσένιον

ciuntur , & vacuac acdes habitatoribus

complentur. Αlτera, vt'Αrtenius paτ 4,
βnίκι

triarcha (cdem Byzantinam tum va-patriar

cantem occuparet ίdque, reuocato il-Ά
έ1ί4/72 τy0-,

1ο,faétum eft, partim volente, partim αίμ.

nolente, nolcnte , propter (uperiores

offenfas: volente,quod & ipίc Impera

tricem vrbcm (pcθtare cupiebat, &a

more gloriola non prorfus inuiétus e

πατςιάgχμυ,πώς μύρ ακονζά ) πώς δ'αυ Β rat. Ηomo enim & ipfe erat:ncque no- Απίitio

έκόνζα, ακονζάμύρ, δια ζά φθα(αντα,

σκανδαλα έκόνζα θ' αύ, ότι εTμβα

(ιλ6ύουσθυεπεθύμι καυτόςθεα(αώαι

τυπόλεων, κι ότι ουδ'αυτός δόξης εξώ

των αήfiήίΘ- ύσηςχε Ίελέως. ανθρωπΦ ' lexium Cacfarem pro dignitate τemu-Ά

γδ μ' εαυτός και κανόνουδεν,ει ήδμύρ

ui quicψuam , ίi minus ille quidem

quam ambitiofiftimi, (ed nonnihil ta

men gloria cupiditate moueretur : ac

potius non tam (edem adamaret,quam

(ortem quac iure fibi obueniffet, fper

moderata,

nere, iniquum iudicaret. Τertia, vt Α-Αlική c.

neraretur,cuius opera Deus Imperatri

cem vrbem Romanis donaflet. Iubet

μάλλον δι μάλα, μάλλον ήfiωμώμων εις C igitur triumphum frequentifiimum & .

δεχικήνδόξλυ,αυτόςήονήήάζήμάλ

λονου%σούτινήeα γύθρόνων, όσοναδικoν

ή/εί%πζιφρονείνlονλαχόνζαδίκαιονκλή

ρ9ν.Ίρίτν, αύταξιον Χποδομύαιγέραςα

λεξιωτώκαίσαρι,ότιδιαιτέρωμαίοιξfην

ήδπόλεωνβαζιλ6ύουσαν ο θεός έχαρί
(7\ ΛΣ 3, / Λ

σαβ. (6 δε μυ καιθρίαμβον συγκρ9τηθήναι D liί(que laudibus celebraretur. Αc Cac

πολυλυθρωπόταών και πζιφανέσαίον κε

λ4ύσ%ύ αυτ"κρατgΘ", ώ επι (ούτω τον

καίσαρα πομπεύσαι δια πασης της πό

λεως, ούμόνον%ίς (οδκαίσαρ@'αίξασή

fplendidiffimum indici: & Cafarcm

εum maxima pompa per totam vrbcm

incedere, non Cacfaristantum infigni

bus ornatum, federiam preciofa coro

na,cάquc parum abcft quin Ιmperato

ria dicam, redimitum. Practerea man

dauit,νt nomen Cafaris per integrum

annum, vna cum Imperatorum in om

nibus Romanis prοuinciis, hymnis,a

faris quidem felicitates hac fuerunt. In

ίriύ

Νullum

ακdium"
- Τ - - - ξ

uidia autem autori eft in more pofi-Ά.

tum, vtacerbas aliquas calamitates at

que infeftas proίperis fucceffibus ad

mifceat, tanquam (cgeti 1olium, nee

νllum fero humanα vitz gaudium fo/ 5 Δ \α 7,,, αι -

μοις κοσμούμύρον , αλλα πζος (ούτις και Ε. perpetuum cfle patiatur.Quac

σεΦαίω πολυτελεί και μικροδδέω λέγειν

βασιλικώ,δδηκαιγέγονε.πζοσέέιαχίδ' Ε

επίζύεις όξασιλεις,δια μνήμης και% 3

Philippo Μacedonia tyranno caufa Επ'
fuit, νt cum tres vno die (ucceflusob-Ά

tigifient , laticia quidem exultaret:ίκη.

non tamen illis in(olenter gloriarctur,

.."

ibbε

ο

καίσαρ@ όνομα α"βώς ομοδ%ίς τύβα- (uperciliάνcattolleret: (ed cum inufi

2 , " γν- « ν. - \ Α ΑΛ .. tatis pro(peritatibus grauiores calami

σιλέων,όν%ίςύμντριοι:καιώΦήμοια Τ tates foiere comites effe intelligerξt,

πασι,παιζαχηττόρωμαίων επικριλείας ! --

ακεςόνιαυρό και αμύρ%δκαίσαρ@4ύτυχήμαια, ώιαύζα έθΦ"δετώβασκα

νίας δρχηγέτη, κήρας τινας επωδμύοις και λύππαλοις (όις αγαθοί, ούτυχήμα
3 " - Λ 2 * , / \ . » 5/ > Α' >

(ιν επισείgίν, καθάπζόνσίευχωρίωζίζλύια,κασόκ ακραίο έξτέλΘ"ώ ή 6ύ

Φροσμύης καλόνoντώβίωσυγχωgέν%ις έχου(ινώς ζα πολλαπζιγίγνεώαι δια

ΌόεκφίλιπσΘ'όμακεδονίαςτύραννΟ,τςιώνα πωπό επξιγμομύρων ούτυχημα

τωνήμέρας μιάς, ύσεξήθη μύρτητ' ψυχής διαθέσ4, γλώοσdυ δε μεγαλορρή

μονα,όςπαρεςωσιδομύασάκgξετριάπη, ουδ'επιμέαήςέμω οφςμώ αλλ'ειδώς

ώ, ας υπερβολαις ή «τυχημάτων ύσεξβολικώτερα επιφύονζιζα λιπομύτα,- - - . * - ν -- f 2. -

"-" ..
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euentus illos moderatius tulit.Ε Αμετςιώτερ.9ν διετέθη πζος ζα γε γεγρη
que de futuris (olicitus, guam Ρrαίcn- μθύα φόβον οι έ \ Τ? , /

χε πξι και μέλλονώςμεί
εibus lactus, cum afίurrexillet : Ο Dή Ν \ . . ! Σ . Ν

immortales (inquit) mediocre bonis ζονα,ήκ; (ο μέτζοντ"αύφροσύνης.κδώα
hifce malum admiίρete, netantorum σας, ώ θεο, είπε,μίξοντι%ίς αγαθοίς και

bonorum voluptatibus elati , in ma
gnorum malorumbarathrum Ρrzrcro- δυσύχημα μέτζιον,μήπουζάιςήδοναλς συ

pinionemprαcipitemurSicigitur Τel- νεπδρθειςτόμεγαλωνκαλών, εις μεγα
εhines quidam his exercitatiartificiis, 2 άσκια και στα Μ

iή όαίωπίζεται το coundas inuidis " απζοσδοκήτως έμπέσω κgημιους ή'

Κ oculis coniettis,citra molcίtiam omne B κακών.διαδεζαύταδ%ιςέκαίσαρ®, όί
tempus ατatis cum degere, ντίuo loco τυγή Λ. επιρρίψανίες ο -

- ΟλC20 βαΩ07ίζ04/0W ξ777 αλy/έςοφθαλdicetur, non fiuerunt. χή β βρίψ

- , μον Φπζος αύτα όνησκημύθοι τελχί

Ε Χ Ρ Ε Ρ Ι Τ Ι ο C ΑΕ & Α. ιες,αλυπονούδ’ αυτόν αφήκανείς πέρας

, ri, aduefa:frdfagam Μi- αφίχθα ζούβίου δηλώσει δε πρgίων ο

chaelem. λόγΘ". . -

Οft magnas enim νίttorias iftas &
-

ΡΕ , Cacfar itcrum ab 1m- C ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ

peratore codem mittitur, ad Μicha- σαξος κό (ού λποσατυ

lem Εpiri & ΑΕτolia Defpotam vlci- γαήλ
(cendum : qui limites (uos tranίgref- μιχαήλ.

fus, Romanos fines vaftabat, vt antε Ετα "ζα μείάλα τεόdiximus. Ille vero Τhracicis & Μa- Μ γα (α μεί λ και παιαζα.

cedonicis exercitibus coaθtis , iuftά- τι και οξύ επιιικίοιςθεμαμβοις,πέμ

que manufacta, holteminuadit. Scd πέζαιπάλιν οκαίCαρ αξαΌόβα(ιλέως
. Αιαίu poft multas bellici viciffitudines , ac

ε -!..λ {! « \ ΖΥ

σεβ" ε"- variam Μartis aleam , Romani vin- επι τιμ πoκαιώμμ οθόν,πολεμήίωντώ
cuntur, Ca(άrque viuus capitur : cuius D της ήπείξου καλ αήτωλίας αρχοντι μι
viξtoriarum & triumphorum fama non ήλπ) " . -ΤΝ - 2 «/

αήλπ) δεάσό Οιλί1ta pridcm & Αu(trum & Septentrio- χο 4 τη, οξύ οικείοις ο ξοις πα

Άnem tupore affeccrat. Sic nihil hu- ξεξιόντί, G κακώς ζαρωμαίων διατιθεμέ
τις fortana

Άi, manifirdhumac certum cft, fed omnia νωπρ%γμαζα, ως ολόγΘ' φθάζαςέδή
incerto euentu velut in mari αίtuant « ΛΥ Μ. (7 / Δ Ν.

&afHιθtantur. Αbίtrufus quidam er- λωσεν. δδετων+ικο, ζά Τg θρακικα%

ror humana peritia & cognitioni in- μακεδονικα σε%l&ύμαζα , δ χείρα 7Τg

fultat, furfum dcorfümque trahens ac S- :.. --..Ι.-Α 2-ΣΤ ). --2-1 »/

- 70ίΥ)}ίζω5 ίχία!4/ί4ζ) επίΊον ΩΜ/77permιfcens omne confiliorum (tu- 2 παλονέςχεζμ.
Α τΑ Λ' ".

dium, & veluttefieras euertens firmis Ε 9"ν πολλας τας Όδπολέμουςgoφας, ο
decretis nixas deliberatiόnes. Cy- οξύ της τύχης κύβοις,ζαρωμα r-J

9 - - - Ι - αμώy yίκα7αιCy" τμς , qui olim Perfis , Μedis & Chal- Δύ ". ρ μ Α '

dacis imperauit, cum Αίiα maximam σρατόύματα, και ο καίσαρ αλίσκεται

partem percurtifiet , 8 Babylonem ζών,οτήφήμη τύχθέςτζοπαίωνκθριαμ
Αfia deous facilimo εαpitiet , acie βωνάνε, ", , " .. . . , 2 . λ/

cum Mafiagetica muliercula congref- βων εκωων, βήίαν"ντι εγdex, Είςεκ

(us , a fortuna turpiter deftituitur. πληξιν. ούτως ουδενόν δύθρώποιςαληθές,

ουδε βέβαιον αλλ'όν αδήλρις ώασερπε
Γ ". Α Γν Σ / " και Λ - Λ Λ.

λαγεσισυγκυκάζα και ναυαχείζα λύθρώπινα,κβαθύς τις πλαίΦ καζάχοβούει
Ν 2 / "η Λ \ / ν/ ν Λ Γν / Γν

της ανθρωπίνης εμπειρίας και γνώσεως, λύω ώ κατω (οβών και άραήων πά(αν

βουλ6ύτηρίωνασουδίμ, καιδίκμυ κύβων αλατςέπωνία δόγμασιν ιχυροίς κυρού

μJυα σκέμμαζα κύξΘ όπεσώνκμηδώνκαιχαλδαίωναςξαςποτε μεζ ότής

"ασίας ο πλέισον καταδραμέιν, και βαβυλώνα,ώτηςασίας κλέΘ. ράσα καζα
Λ \ Λ' Λ \ 2/ Λ' \ /

ερέψαώγυναικιμαοταγέτιδίπολέμωξιμάβληκώς,αίχίσακαζασgέφίΊήντύχην.

δυί
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αήίβας ο κλgχηδόνιθ, ο λιβύμ καλα

φ2μκίμι δουλω(αμύρθ' απασλυ, μό

ζα ξηρικά κκελτικα έκέίνα τζόπαια,"

1ας καζαθρομας τυτζαχόιάτωνα.λπεων,

καιΊας θαυμασαςκ; ρωμαίωννίκας,ένο,
τρώμηςσρατηγοδρξβραχύ δταύζα τ'

πά12άθ\θ' οντός, ο ξίφ3' όνεγκέν σόκ

ηδυνήθη,αλλαξδιμώχείο γυμνός γάμ"

πςογής ελαιώνων, ή μάλλον απηνώς ύσο

τ"τύχηςελαυνόμύμΘ".μαγν9' πομπήίος

ρωμαίωνύπαίΘ", και σρατηγός αυτκρ%

τως,ασίας ακς καυμασίων όξώνκαι κα

σπίαςθαλάασηςδραμωνώ μυρία καζα

σςεψαμύρθ"έθνη ,κ χρημάτων απείρ%ις

Ίηρώμήσωρ%ις χαρισάμυ% αυξά

χώιατυ% τελ4ύζάιόνσρ%l3ύμαίθ'όν%ίς

ιδίοις όμέγα καιέλυσε κλέθ. καζάτ

αυ%ά δε κ ό νuύ τώ λόγω πζοκείμώμΘ'

καίσαρ, όχθεςζα μέγισακαίωςθωκώςlgό

παια,αδοξόιέρων αγώνων γίνεζα, αδανά

λωμα σήμερθν 2θεούπαύτως μυτικώτε

ρ9νδιαή ζιούτων λόγων Χποπλήρθμό

η 6,ία] μ' εαυτώες ζας ήθΦαυλοτέζων

ήήας καζαγινώσκονίες διμίαμιν, ταςτώ

μεγάλων δεξαισίων τζοπαίωνα)τία"όκ

θεούκαθαρώςείναινομίζωμύρ. αλαγαρ'

ούτωςαλόνα]όνκαίσαρα, ομιχαήλαυ

Α Ηannibal Carthaginenfis, gui othnem Hannί

Libyam & Αphricam domuit poft Ibc-"

ricas illas & Celticas victorias, poft af

perrimas Αlpes (uperatas, poft mirabi

cs viθtorias de Romanis partas, paulo

όft vnius Romani ducis arma, ίdque

in patria (ua, τolerare non Ρotuit: (cd

funditus cuerfus, exilium exilio muta

uit, ac potius crudclitera fortuna exa

gitatus eft. Pompeius magnus, Roma

Β ήus Conful& Imperator,cum vidorΑ

fiam νfque ad Caucafeas rupcs & mare

Cafpium percurriffet, & plurimis na

tionibus fubaétis, Romam infinitis pe

cuniarum accruis collocupletaflet : a

percxiguo tandem exercitu atque a

fuis profligatus, omnem (uam gloriam

amifit.ltais de quo nuncagimus, Cα

far, maximis rcbus heri gettis, hodie

obίcurioribus certaminibus opprefiusΆ

iacet: Deo huiufmodi excmplis arca

nam doθtrinam explicante, vt noftris

viribus, cum a deterioribus (upcramur,

agnitis, magnorum atq: admirabilium

(uccefluum caufas vni plane Deo acce

ptos referamus.Cατerum Cafarem ita

&aptum Μichaelpetenti Μanfredo Si-g.f".cilia regi,genero (uo, tatim mifit,quό έεratto,

(iiam fororem illo liberato redimcret,

quam loannes Ducas Imperator Ρoft
ΙΟ Irenes obitum alτeram vxorem duxe

rat, Σι Τheodorico ipίius & Sicilia re

gis patre acceptam rcui cum Ρoft con

iugis obitum redire domum haud li

ccret, magna cum modeftia laude vi

uebat, morύmque honcίtate vultus (ui

fplendorem fuperabat : cόςue Ρaάο

vrbς adamatum fuum Carfarem rece

Θκε no

αenti dρ

pit. Deunde Μichael Αctolia Defpo- -

ΝuptiΑ
τίκα τώγαμβώζήήσαντ πέμπει τωτής - -- 4- 1: - « :

πλαέρχιμαφε σταλαγμακωΕ.
λύτζον εσόμύρον τS αμπ8 αδελφής. (αύτην nam accipit:quo coniugiopax cum illo

*, Γν / . 2 - 1 ν. τ ι m , 14-rλ Ν

δώγιμάικα θα έλοήγαγεβίτΆ
7" ειρήνης τελαυτίμ ο βασιλεις ίω%ύης ο τες profpero fibi fuccedere cernens, Ε."

δούκας, αβαθουδεράχου ξζαύτηςπατςός . - κ ,

καιρηγός σικελίας λαβών ήδη εμ; ταυ%δ.(ζγουελαίμ,δικαθεαπιασα
έχουσα,αξάρωμαίοι"έχει"δίαζαν,σωφροσμυ;ώρα τονβίονκοσμοδα,ΧΟζί

τζόποιςσεμνότήθ'τίμ ή όψεωςαίγλίμ λαμπζόιέζουδίκνόσα κ%ύεήδντρό

πονπαλιντόν φίλον ή μεγαλόπολις ελάμβανε καίζαρα, και επί τούτις ζητή

(ας και απωλός μιχαήλ ο δεασόπ8 νύμΦ" επί τώύω νικηφέξω τώδεασότηχη

εύνη,λαμβαύει τμυ βα(ιλέωςαδελφό" ανθυ, καλίμ ήίοιαύτηζυζγία,

βιαίωζις ήρεκάθενασoνδών, όμύρ%ιβα(λεις και της κωνσαντινουπόλεωςέγ

κρατης ήδη γυόμύρ®", και όgών ως θξ ουρίας αυτό τα ταγμα, 4ρέςεται,

". - 3
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(ecundacquefortuna aura ferri, planε Α κ αίτ" τύχηςαύξαι 4ύμύρώς όππνέουσι τη

iam imperium fibi vendicare ftatuit,

omnémque metum fibiimminentem

funditus extirpare : veritus, ne forto

tandem ij qui nunc clam (e deuoue

rent, irämque magno cum dolore pre

merent, non paruo practextu fucceffio

nis Ιmperij & paterna hacreditatis fre

τi,1nfidiis in apertam vim commutatis,

maximum fibi & capitale periculum

Τheodora crcarent, Igitur Latino cuidam , qui &

Ε"Pelopone(ο negocij cuiufdam caufa
Βelicκrto

κκίir.

Ιrene Vi

ξεκrimilio

Comiti, ,

obiter in vrbem venerat, nobili qui

dem illi,(ed non illuftri, Βclicurto no

mine, Τheodoram, vnam & Τheodori

Lafcaris filiabus defpondet, etimque

hortatur vti (ecum cam abducat: alte

ram μrenen comiti cuidam Genuenfi

defpondet, nomine Vigintimilio, qui

&ipfe fortefortuna Conftantinopolim

venerat, & eum quoque domum redi

re finit: ftatrem vero carum Ioarinem,

qui iam decimum agebat annum,ocu

lis Ρriuat.

D Ε Ι Ο Α Ν Ν Ι Δ' J W (.

α/jori, Λmperή exczcatione.

Vcceflione Ιmperij ad hunc mo

dum citra vllam fu(picionem aut

dibus curfitat, vociferans, plorans, pe

έtus palmis acriter plangens: animό

que grauiffimis doloribus fauciato, fa

cinus illud palam cum crcbris fuίpiriis

deteftatur, & (olem ac elementa in vl

tionem vocat. Sed cum quiritando ac

1amentando nihil proficcret,alia ratio- Ε

ne 1nita , facris interdicit Imperatori.

Μentionem tamen eius in pfalmodiis

non (uftulit,veritus, ne periracundiam

grauiusaliquid in Εcclefiam cόfulcret:

απ8 δεξιά, απείξύ βασιλείας έχεθαι

έγνωκενήδη,κ. και λοιπούέμελεναυτώ ριζό

θενπούζαφύβονέφεδρον οκιεμέν δεδίύπ

μήπως όψε έκςόνου,πςόφασνχόντεςε

μικρανίας βασιλικας διαδοχας, δοξύ

παίgώοιςκλήρθις,Φνuώύσ’ οδόνζακα

Β αξώμύυοι, δόνωδίπκξύ#ίοήεςτμυόςγήι,

εις ύψΘ"δύαρριπίσωππζιφανες τίμ''επι

βουλίμ ,κ κολοφώιακινδuύων αυτώεπε

γείgωσιν, όθεν καζα τιναχςείου επιδεδη

μηκόπ έκ (οδπαρήκοντΘ ειςΊμ' βα(ι

λ6ύουσανόκ πελοπονήσουλατίνωτιιι,4ύ

γυέι μύρ, ουπαίυοι όνδόξω, όνομαδβε

cλικούξτω, θεοδωξαν (ούτωσυζύγνυσι,Ίην

μίαν ή) ρόβα(ιλέως θεοδώρου ώύλα

σκαει θυγαΐέρων θοίκαδεαπένααμα,

αυτήπζοτςέπέ)5εν τίμ δεέτέρα όνο

μαειξήνιμ συζύγνυσικόWωτιιιτην αξίαν,

ονομαβινπμίλια,όκγρούας, οκέπα

gήκοήΘ"καυτωτήκωνσdυτινουπόλει επι

D δεδημηκότι, κι αυθύς οίκαδε απιένα και

Ε metum confirmata Ρatriarcha Αrfe- αυτόνμ% αυτής αφίησι Ίόν δε αδελφόν

Jacημιά- nius, audita Ioanffs exczcationetur- ήδι ινίμπέμψ άτω 2)

"άκ". batus, exilit, furfum deοτίümque in α- α""""α"πέμψας σεξέ ήθόμμα

των δεκαέήήδη τυγχοκίονζά.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΥΦΛΩΣΕΩΣ

(ρδδιαδόχου της βασιλείας

ιωδίύνου.

ΑΤ ούτως ανύποπίονκαι φόβουπόλυ

1ος ελάυθέραν εαυτωκαιεςήσαζ τίμ'

ολίμ της βασιλείας διαδοχιμ. όγε

μίμλπατζιαρχης δgσένι®",ακηκοώς την

(διωανουτύφλωCν,εάeάχθηκαιαπεπήδησε,καίω εκατω%δοίκουπίiίων,ε

βία θρίμών,έτυήεν απάμώς,χερσι μυρά σέξια,λογισμός δεξίφηφόροις είπών

τμυκδρδίλυ, γήκαμήλίωΊίμλαδικίαν πζοσήγγειλε, ζαςοιχέιαπς ός επικουρίαν

επεβράβή;ατπίας,λύσιν%δπαθοιςώςμαζήlâν σικέχωνδέ,καπνοις σεναγμή'

εκ%ύσόμαίΘ σφοδρόιάτιςαλέπεμπε,οις άξύλαξης λύπης οκτκαρδίαςάοέ

φλείονέπει δ'απορακ όλωςαπείνωσμθμαζα τ'όκδικήσεωςήν,αλληνεβάδισε και

πέμψας αφορισμώμύρτόνβασιλέακαθυποβάλλ4εκκλησιαςϊκώΊηνόΊέτεμνήμην

όνζί5ύμνωδία εκεχώλυκέναίαφέρεώ, δείσαςμήπαξίiήνεκκλησί%υνεωτερίση,

--------

σeκ
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τρατηγούμύρθ'τώθυμώ,6 ό,Φησινήπα- Α nëve fumum (quodalunt)fugiens, in Palal

ροιμία,καπνόνφ4ύγίνεθέλων,είς πυξεμ

πεσέϊνόπατςιαςχης δυαγκαώη.όδμε

τgίωςτίμ επιτήμησιν όνεγκών,έφίκλυαίς

1ας ημέρας,ϋωοπεήίωκότι έδιέμεινε ζω

μύρθ' χηματι, θλύσιν τ' επιτιμήσεως α

ναμθύωνέπει οι ουπζέχωρείζα τ'ελπίδος,

ειςαμμυαν έβλεψεν, έχοίλυ καθαπαξ

ηχείgύφηγείται τηςεξεσίας έγδ ανακ5

καλυμμώύη κέήται τη θέασία,αλλόκ

κλησίdυδρχιερέωναθροίσας,είςκδοονικήν

εξέζασιν όνεγκέϊν κελ6ύει ά ασοραδιυ

αξάτινωνιψιθυριζόμμα και έπατςιας

χου εγκλήμαζα, οι οκελόυώε ήδέως,

πως αν είπoιμ3δεξαμύροι, οι (οις άλλοις

4ριλαδελφίας ύω όδειγμα γίνεώζπα- C

εάκυρίαπτοσέζαγμύροισμύοδόντεκ; ξ'

πζω%υαδελφού πωεκρόομυ όντώπα

λατίω, δειςμέρναξάγεώζοξύκατηγό

ρθιςοκήρυήoν. Φδεισεπήδων αλλοςαλ

λοντήπζοθυμία φθαύοντες κίμ ήλα

ληθείσα κατηγορία, όπόθυλτάναζα

τίνης της ιεράς τελουμύρης δοξολογίας D

πολλάκις συμπαρηνώ ωμίλει τώπατζι

αρχηένδον και ναού και τι τώβασιλέι και

Όίς Σρχιερεόπνέγνωσμύψονίμ",ότικς:ία

νώντεύσηςχεγονέωνύος, ότώ θείωκαυ

(όςτέελεσμώύθ"βαήίσμαπίω τύχης δ

φοράχθησαμώμΘ' κι αυτός, οία πολλα

παξ ελπίδα συμβαίνει,θυλτα κλέχη- Ε

βςέγεγόνε ήδ%ύρκων;ώτε μύρένκξυήlώ

διατηρώνζα "Δυσεβείας καιειώέρα, νuύ

ό) όνκωνσλυτινgπόλ4κ ζας θείας αασα

ζόρύμΘ εικόνας, και πλοίαες πζούήίον

ζακισιανών εργαζόμμΘ έθιμα, αλλά αδά καθααξ όπλα τω πατριάρχη

Β quafi fafcem collcθta, in canonicam

effe, quiipfeaduertarius & practor eflet,

- - - - 4"patriar
igncm incidere cogeretur.Αt ille mul- εham loco

άam moderato ferens , compluribus μεί πάμπ,

diebus fupplici geftu & habitu,reftitu-"".

tionem in integrum expectabat. Sed

cum (pefruftraretur, ad vltionem cό

uerfus, non eam quam potentia licen

τia (uadct,necaperta vi grafiatus,Pon

tificum concilium indicit : cάque cri

mina quac fparfim a quibufdam contra

patriarcham fufurrabantur, in vnum

diί iίi - i iub Sacενάριά

iίquiίitionem vocari iubet.ΜandatoΆ

illo(guid dιcam!) ή quos Dominus a- -

liisfraternac charitatis exemplum effe

iuffit,accepto,concilium contra Ρrinci

pem fratrem in palatium cσηuocarunt:

&vt accufatores in medium prodirent,

proclamarunt.lj vero, aliusaliumante

uertere ftudens, accurrerunt. Crimini crimina

autem dabatur, Sultanum Αzatinem,Ά

cum facra doxologia perageretur, frpe"

interfuiffe, & intra templum cum pa

triarcha colΙσcutumΕ, 8ζ

Ιmperatori & facerdotibus conftaret,

φuod is & Chriftianis parentibus or- Αζαίκες

tus,& facrobaptifmate initiatus efiet, Ά"

ac fortuna quodam impetu (vt multa"

practer (pem cueniύt) Sultanus & prin

ceps Τurcorum extitiflet, ac tum qui

dem praccipua religionis capita in ani

mo conferuafΙet:nunc vero Conftanti

nopoli & facras imagines veneraretur,

&omniapalam Chriftiana pictatis in

ftituta tueretur.Qυς cum arma patriar

cha firma (uppetcrent, oppugnatores

eius vtabrogationi aduerfantia retun

debant, primum incerta atcue obfcu

ra, poft ctiam plane commentitia efie

diξtitantes. Αccerίitur patriarcha ad

caufam dicendam:iudicio (e non fiftit.

concilium iuflu Ιmperatoris indiétum

- - - Αr/anή

excipit. Igitur cum contumacem con- εκεί. Ά

demnant, & fede cedere iubent: vnά

qucadfunt,qui in exilium cύ abducant,

τυγχαίοιπ οχυρά, καιέλυον Φ μαχόμβροι, πολέμια τυγχαίρνά τω σκοπώ

τηςκαθαιρέσεως καιαπήγονέςτε% αμφίβολο και βαφανές κακέιθενέξεκύλιoν

εις% μη όνεισκαλείται%ίνuυόπατςιαςχηςΣπολογήθμώρ® G καπαντάδαλλά

τάξαγραφέ)Ίνσμύοδονκελαύσ{βασιλικήγινομυώην θξαντιδίκεπτοκαθημώύεκξι

έ, όθενώςάυγοδικομύτςαπεκαθαίρεσιν καίαψηφισαμόροι,πέμπουσιπζοςαυ

%ηθxποχωράν%ύθρόνουκελώουσικαλαμαπαρήσανΦπζοςδίκαιαξοήες.
4.
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Ιs vero, qui & ocium longoiam tem-Α ο δ, κτίμ' ήσυχίαν πoθώνοκπολλού, και
pore defideraflet, & eum rerum ftatum "ν 2 ία» κινθί, Ιει Λ

molefto ferret,νltro cos a quibus abdu- Όίςόνεσώσι λίαν αχθόμύμΘ"πζάγμασιν,

cebatur,eft (ecutus. ασμώμΘ' οίς απαγεσινέαυ%νέδεδώκει.

Α Rs Ε Ν Ι Ι Ρ Α Τ ΚΑΙ Ι Α Κ- ΕΞΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡ

dia exilium,& Germani χελζσενία,θαιαγωγηγεξμα

βιας/io. Β νέ εις%νπατζιαρχικόν

Vm tertio die in Ρroecone(um θρόνον.

CΆι". effet, Αdrianopolitanus \ Αν "ν Λ'
-

epiίcopusilli (ubrogatur, amicitia ve- Αίδη τζιταλΘ' απήχθηέςΊμ'πζοι

ruftate cum Imperatore coniunétus, κόνηβνικ,αυαγεται λοιπόνείςΌνπα

gui ea dignitate illum ceu debito pra- \ / , ο Χ

mio remuneraretur. Νam (uperioribus Τζίαρχίκον θρόνον Ο αδριανοπόλεως γερ

temporibus illi metu Τheodori Lafca- μουος,Φίλος ων οκ πολλούτω βασιλέικ

ris Ιmperatoris ad Sultanum fugienti, ζα ίτινόητ'μλπινί» ώσπέ -
in extremis tum Romanorum finibus υπιμοντμ πμμυ ωασες τι κεχζεωση

monafticam vitarn agens, latus occur- μύβονγέρας ήδη Χπολαμβαίων. φυγαίδι

τΕΕ γδόντιςέμπτοθενχξόνοις αυτωγμομύρω
rali viatico inftruétum profccutus crat: \ . (7 \ αν και η Αικ ' ''. ''

deinde imperio potitum acceticrat,& πζος% ν(ουλά ν, διαζόν Φύβον,ως είgητα,

Ρoft multos alios honores etiam Α- έβασιλέωςθεοδώρgέλασκαρι,όντιζα
drianopolitano (olioaccepto,indemo- " --Λ - « / τώ - ίων (ότε%
do in patriarchicam (edem transfere- κρ9ίς αυτ"ζ ορίοις ρωμαμων (οτε (ον

\ Α Χ / « 4 \

batur. - ι μοναδικό βίοακωχαίξω, αήίασε ο

μεγαλοπζεπέσινέχξήσατ'δεξιώσεππζος.

D αύζόν, θΦιλοτίμοιςπζούπεμψε%ις εφο

δίοις:ύσερθνδτίμ βασίλειον JξεσίανλαVb hoc tempus Icarius quidam ab βό ε" Ο β. "Εξ • Μ . .Ν

Εubαa principe, qua Venetorum """" πζόσεισι, εμύπολλας (ας πμας%

prοuincia eft, capta Conftantinopoli (ον 7S αόριαναπόλεως λαμβαύει θρόνον,
cum defecifict,necpaucos alios Εubα-- 2..", 2 Ν. 2 . Λ. ις 7Ά' Υ

os fibi afciuiflet,munitam arcem occu- όκείθενοί Σζτίως δείς%ν πατζιαρχικον

. Ν. Ν - Ν -- Υ . Οι

Ρault:e qua crebro defccndcns,o finiti- αναφέζέ).

misagris & villis Ρrzdas egit: atςuca

grettes itabreuitempore pertcrrefecit, Ε ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΞ ΕΥΒΟΙΑΣ

ντ nec extra moenia habitare, nec in a- > ,

gris & villis fine fpeculatore verfariau- ικαρίου,

derent. neo diu cunttatus , munito et- Αζα ξαν Όρν χξόνον Χποςας τις ικα
iam oppidulo potitur, vnde apcrto »/ Τ" ν - 2»,- , Γ

Μarte cum Εubα:a pratore congredi εμος όνομα,έτης &ύβοίας κραζομύ

aufus fuitTamen Veritus ne ab illo co- Όςγές, dl' αυτηβενετικώνέπαρχία)Χποσας
piis maioribus inttruάο capcretur, per Όίνuυξήiμήτίμλτης κά ή Ι

legatos (ocietatem Imperatoris petit. «/ ση μχ τίμ της κωνσί νεπόλεως

αλωσιν, θπζοσέlαιρισαμυμΘ. Gόχι ολίγες

ώ άλλοις ήδ&υβοέων,άκρας ακριάτησεν
> -- > 4 και Ε' Δ γ ./ r' Λ Λ &

οχυρ%ς αφ πχαΕί σου όμορφuύζαςαγροις δάςκώμας ως
2 Γν Ν y Α Λ > Ο "ν Α' » "Ζ Α'

όνβραχέι οξύ αγροίκοις παίζαςές ζ{ρόεν πιυελαθήναι δέοις, ως μήτ' έξωτείχοις

οικεί"μητ'ανουήμερθπόπωνταςκώμαςéνδιατςίβεινκ%ιςαγροις χρόνΟ"εμα
\ 2 ε / . Α , 7. > Ν - « -

λα συχνό"παξεββύη, θόχορθότινοςπολιχνίgγίνεται εγκρατής,ωςόνεύθενκαπςός

μάχας εμφάυεις έχαίθι"της δύβοίαςκρατιμώrς, δείσας οι όμως μη
\ \ Σ r, 47 / - Λ Λ'

πολις επελθώνοκάνοςχειρώσή) έων,διαπίεσβεύε)πξισυμμαχίαςπζοςβασιλέα.

- ζελα

Ρ Ε Ι C ΑR / ο Εκ

boico.



Π),

{ξί

τ

, ελθώνον%ις βασιλείοις, θσας πζο επό- -

αΕ)μύ%ιπας ικαρίgπζοςβασιλέα δέ

λαμπζε κακοσμίου 3.χήμαώςίσαμέ

μυ, όνόι καρμον%νχθεςκαι πζότζίζαδ

-

Η 1s το R Ι Α κ ό Μ. L 1 Β Ε R ΙΙΙΙ.

ώλαβών,τέωςμύρ φρουραντωπολιχνίω Α

καθίτησινίκανμυ, αυ%ς οι αυτόμολΘ'

ήκειπζοςβασιλέα,αλλάτεύσιχνούμε,

νΘ",κ, μυ σeαπλό κλοίωόκ ρωμαίων

κομίση), μηδενείναι ο κωλύον ιάνοχεί

έμοντώβασιλείκαζασήσαι τίμ' απασdυ

«όβιλο απειστών μασουδημήσυχνοδέ

ρωμαίων τραξ,πζιναλ"έθ, σίύ &υβοέας

τίμ έφοδον ειδώς δτμυ λατινικίμιο

φςμό, δώς σοκαϊέξεταιο της3ύβοίας δg

χηγός μή αφιιδίως πζοαλαθ, της πό

λεως, 5ραζόν επιτςέχονζά βλέπων αλλό

τζιον, πζολ9χίζεινυκζοςπει τίμπόλινσυ

χνοις όπλίζας έπεζα επί φανέ)πζωίας

αυ%ς καζατςέχωνζα κύκλω, ως όνόπλοις

«υθύς αναγκαθήναιγμέθζcξύ ένδοντει- C

χών &ύξεθέήας λατίνοις άμα τώσφών

Σρχηγώύθμάλατιλίλο οξέωςαπαλάν

εςοίύ πολεμίοις.όθεναυτίζεξαπίνης ό

πίδεν μύρ επιπεβίες,κ κυκλώσαντες μό

ή λόχων Φλοχαγοί, έμπζοώ εν όι αύ

μεθ'ώνεπεφέgέζοςρατπέθων δικαειθ,

όνμύρδgχηγoντ"Δύβοίαςζωνάχέρθμό-Ρ

Ται οπλάξοιςαλλοιςαμαάτω όριδ"ε

πίλοιποι (ούτις οι' έργοναπέφηνανξίφους.

σμι@ oτης 6ύζοίας δgχηγός, και βραχύτι,

επιβοις εκλ4ύτησεν ειελ6ύτησεδέτωςιάς

λης ως δεσμίω χρεών, και ιδών αυτόν μύο Ε

βασιλέα καθήμμονέπι και βασιλείgθρόνα,

πει οι αυτόν πάσαντίμ σύγκλήίον μ%

dido & modefto habitu circumftan

tem:Ιcarium vero non ita pridem (er

ε".

. 69

qua impetrata. & oppiduloiufto prafi

dio firmato,νltro ipfe Imperatorcm a

dit, cum alla pollicens: tum, fi iuftum

excrcitum accepiflet, nihil prohibere

quo minus vniuerfam Εubα.am illius Ά.
• ΔΥ" 1 « » ν - - - εκρεratio,

Ιmperio (ubiiceret. Celeriter igitur cύ"

multιs Romanis militibus abit, priuf

quam acceflum cius Εubα-i animad

uerrerent.Scd Latini fupercilijgnarus,

nec Εubαια practorcm commiflurum

fciens, ouin peregrino exercitui viίο,

ex vrbc (ubito erumperet:noètu multos

milites circa vrbcm in infidiis collo

cat, deinde mane ipίς (cfe populabun

dus oftendit.ltaque Latinos fubito ar

ma cum (uo duce arripcre, & hoftibus ,

extra moenia occurrere coaftos, qui in

infidiis erant, a tergo, a fronte vero I

carius cum fuis adorti, practorcm gui-. ,

dem viuum capiunt,& coιnplures alios

cum eo: carteros vero cacdunt.Ρratori-Fναι" Εκ

- - - θα4 βιθιιο

Είτur Εubα-α captiuusab 1cario,ad Im-Ά

peratorcm perduξtus, paulo poft obiit:

obiit autem hoc modo. Regiam in-.

greffus, &, vt captiuum decet,ante fo

res (tans,cum Imperatorem in ίolio cό

fidentem, Senatümque omnem fplen

uum (uum, nunc orhata vefte & info

lentigeftuintroeuntem & exeuntem,

& 1mperatori in aurem infufurrantem

confpexiffet, abrupta ftatim vita, pro

nus humi concidit,iciquz fortunzνio

lentam perofus- Cacterum pulfis vrbe

Latinis,turba opificum & circumfora

neorum hominum remanίit, ex Vene

tis & Pifanispermifa. Ομste not tu- σ.ι...
tum, nec paci accommodatum effevi-ζευειuri

fum eft, etiam Genuenfes in vrbem τε-Ά.

cipere:cάq.de caufacregione,circa Ga-ίκ, ζή.

lata locum,habιtationes eis aflignauit:4"

".
-

οόλων,νuύμή λαμπζάς μύρτής έδή

Ός,ββαρούδ%oήθοις αισιόνζα και ώξιώνζα,καλπζος οιξ τώβασιλέι κοινολογού

μjρον,λπορρήγνυσιν&ύθυς τμοψυχίμι, και πέή" πς μή: επέδαφος εξαίφνο

μη διωηθείς ονεγκάν ω της βιαίαςτύχης αβάλογοι μόμώύ ριζοεξωθήναι της

πόλεως σίύ λατίνοις,όιαπελείφθηχειρ%ιακτικών και αγοραίςαχολούμώμονπλή

θωσύμμικώνέκτε βενετικών και πιο αιωνιόθεν σόκασΦαλ", ουδέπζος ειρήνuυ

βλέψει εδώκει, ό και οξύ γυνούας ένδον εβικιζαν της πόλεως. διαφόε και

σφίσι απέραν αξι ών ώο γαλατυ όπον Σπονέμει χώειονείς οίκοσν,

ν'
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etiam mercium immunitate donata, Α, χαρισαμόμΘ' αυτίςκαιτίμ της εμπο

quam ante captam vrbem, illispromif

fam Imperator, ifibi aduerfus Latinos

adiumento effent,nunc prαίtitit,quan

quam abίque illorum ope ea potitus.

, Μagiftratus vero, dui certis tempori

Άbusco mittuntur, Venetorum Μpaiu
0/7 ιεί.

"Ά. lus fiue curator,Ριfanorum Conful,Ge

nuenίium Ρoteftasappellatur. Αt Βal- Β

duinus periculo Conftantinopolitano

clapίus , in Italiam cum perueniffet,

cum rege Carolo affinitatem iunxit,il

lius filia (uo filio defponfa, illius opi

bus fe Conftantinopolim recuperatu

rum fperans: inanί ντique ίpe & cupί

aitate.1mperator enim maximam claf

Ιem ornauit fexaginta triremibus

Βαίακε- completis, tum ex al11s gentibus, tum
κκ ό"rex

Caroliκ - - ---- -

ΕΚantio Latinos educati, ab illis prudentiam In

"""" (uίcipiendo,ab his audacram in gercn

do bello fumpίcrant. Cum his crat c

tiam armatus naualis exercitus Laco

num , duos corrupta lingua Τzacones

vocat, gui (e recens ad 1mperatorem

contulerant, igitur claflis adeo (plen

dide inttructa iuflu Ιmperatoris ince

- debat, & maximum Latinis τεrrorcm

ex Gafιnulica: qui inter Romanos & C

είας ψωοχημώμίμ ατέλειαν πζιν γδα

λώναι τίμ βασιλ6ύουσαν, σανεφώνησε

τίμ τιαυτίμ'αυτίςπαρέχεινατέλειαν ο

βασιλεις, ει βοηθοίεν αμπω κ; τύ κρα

ΌμύΐωνΊηςπόλεωςλατίνων. δδή καλπε

πλήρωκε νuύ και ζαδά, δίχα Ίης σφών

βοηθείας γρύμύρ® αυτής έγκράτης, οί

γεμίμ κ; χεύνοις άκcξύ αςχειν Χτο

9ξλλόμύροι τύτων, όμύρέκ βενετίας,κα

λέίται μπαίουλος δdl'éκ πίασης,κομύ

(ρυλΘ δοι οκ γυνούας,πόίεςατς. άπζ

εις Τμ' ελλαδα φων μ' μέζαγόμύμα, ο

μθυτώ ονομαίων καλείται επίτζοπG", (6'

δέφορ%,% δJξουσιασής. δδ βαλδουί

νΦ διαδρας ών Ίης κωνσλυτινουπόλεως

κίνδuυον,κλποπλ6ύσας εις ζαλίαν,όκή

δ&υσε τωριγι της Καλίας καρούλω,νύμ

ΦμιαγόμύμΘ"τώύώτκω θυγαλέρα εκ

είνου ελπίζων έκείνω συμμαχω κρησα

afferebat. Recepit etiam Αegaci maris D μόμ® τίμ'κωνσαντινούπολιν αλαλήψε

infulas fere omnes, Lemnum, Chium

Rhodum , cateräfque qua Latinis (er

uicrant. In hac maritima occupatione

denuo fidem fiegit, & finitimam Ro

manorum ditιoncm vrere coepit Αcto

-μμια lus Μichael.Ουο audito,mcerote &ira

irríια εκ- affettus Ιmperator, guamprimum ipfe

"Άθellum ci infert, ad motus illos con
rra Μirha "". - -

ί: ο;- primendos. Cum autcm in Τheftalia

#" verfaretur, oftentum in coclo apparuit, Βόκ μύρ ρωμαίων (ο εσκεμμύμωςες ζαςμα

comει, νates & pracnuncius malorum , co

metes illuftris , iuxta (ignum Τauri,

ώζ,ματα/Φ τηςτε εφέσεως και ήθελπί

δων. όγδβασιλεις πλείσονΕξήςτυσειαυ

τικόν εμπλήσας τςιήξεις ύzσες ζας εξήκον

ζα,έκ ε αλλων και γένοις και γασμουλι

κοδ. ήσ%υ δούΌι πωτεθραμμώύο ώις τε

ρωμαϊκοί, θ λατινικοίς έθεσιν , ως έχειν

χαςιέναι,έκόλατίνων% 3ύιόλμονισμυήν

δ%ύεις (δςεαζόςόν εις όπλοις θαλάτ

πΦ,λακωνες αξτι πζοσελθόντες οκ πε

λοποιήβυτώβασιλέι,οις η κοινή αξαφθείρασαγλώοπα τζάκωνας μειωνόμασενό

γομύβασιλικόςσύλος,ούτω λαμπςως συγκεκρ%τημύψ9,έπλεικελαύσει ώύ βασι

λέως,καλπλείςονόνεπoίειφόβονώθόξυών (ρίς λατίνοις, πζοσειλήφειό και ζας ανα;

γαίρνήoις μικρ3δ πάσας, λημνον και χίον και ρύθοι, και όσα λατίνοιςεδού

λευον, ούτων ούτωςαχολουμύρων πειΊίμ θαλαοπλυ, ήgξαώ παλιν αξαασον

δάν και 1μ όμορ.9 χώρανρωμαίωνδήouύ, ο απωλός μιχαήλ. όπξακουθεν, εις

λύπίμ θοςγμ' όνβασιλέακεκίνηκε, ώσεκατίμ ζαχσίμ' αυ%ν απελθένοκεί

σε, δι' εαυ%δ καζατήριά ζα ή" οκέισε πζαγμάτων νοσήμαζα, ού γμομύρου,

και βδ βασιλέως ανθεήαλία ας διατζίβας ποιουμύθου, εφαύη σημειονείξου

εκνού, μαίτις κακών και πζοαγίελος

ν'

φ δίμ κομήτης πζιφανής,αξί% Εταυρου

**" - - δω

.

\
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C [ > "υ αν 2 ", \ » - -

ρωμαίωνεσέαλάνγίμ αλλαπενείς βυ- -

ζλύπο, ιένα όνβασιλέα,Φθαύ8σιν βςπά- D πΝΟn(tantino Βulgarorum principiioani, εκ

δωδεκατημίειο» πξίζά εωθινα τέζε όρ-Α nσέtα fub diluculum,paulam fupraho- comus,

γν- Α. - και... σεση , Ε12onτεm: &quantum fol Ρrocedebat,

"μαένκόφαιμίρ"μικεθ,"Ε, tantum indies & ille abhorizonte di(- -

ορίζοίζα" όζον ο ήλιος πλgήλαυνενείς ζα ccdebat , doncc tandem ipfum cocli

r / κ" "--... .. ...έ7\α και medium practerirct. Νam είrm is pri

α, είoδεν καθημέραν κι αυ%ς ες εαιum Ρ "am εum s Ρει-,επόμμ " Ψ9 "--"Ά και, Ν' " , mum vifus cffct, folftitium αίtiuum,

πλέον ηξέμα διίσατ" και δ34ζονίου" και αυ- fuit, Sole cancrum perambulante.cum.

φθη% μεθοράημαήδηπαρήλλαξενιό- -ΕΕ
ι- δ και ακινήτης Ζ, πεδΖ, Αδαίνεθ ήo- em (ο! autamrnalcarquinoέtium con

πότε γδ Οκα ά πεδά φανεία η: fecerat: tribus interim fignis peragra

ξαζό,τίμ' θερμνίμ'' ο ήλι®" ω8%ν έποίει, Β tis, cometa circa Τaurum fixo, ac pau
« » . . . . . ν /

διίων%νκαρκίνον.όπότε οι αυ%ςεμαραν
ε latim enanefcente. Οui cum cladem

minitari videretur, imperator valere-w y Υ γ' - Δ - « ε".

θη, ύαφήυής 'μ',ζας φθινοπωσμιας ο "- iufla Τhetfalia, laxis habenis Byzantiί

λιθ"εποία τζοπας.ως γίνεθ: "Χτύθερμ- contendebat. nam & fama Scytharum

ι" ης μένει τ“Φθι, 2 μή ώνδω- 1ίtrum accolentium , φui mox in Ro- -

νής τς πής μέχζί τ' Φ"π"2"τζ"""" manos finesirrupturi είient, haud me- -

δεκατημορίων διασημα, όπ: ο ήλι@' ή- diocriter curή turbabat:qui,priufquam

ντε Εκομήτευπρι%, αύρο έλαχομέ- in ντbom τod"ειναιuετίζΡτορε Τht"5,3 Ο 7ζί (9'; (αβ )? 9:3%) Χ. ( Ο LLβ- - - - -

λασε κομr πό ά 29 ή: -- ciac inftar exaftuantis maris, & longë

V8,κήςέμα εαυ% γ αναλίσκονζος.έτ'μα"- C extra littora euagati, circumfutifuctät.

779 κακώνκιπςοαγίελο, έδoξεν είναι τώρα- Εft enim expeditidima natio Sςyths
- rum,adcό ντfςpetridui iter vno die cό- - - ------- ίορνε ειπωμ% θεά!α λι

σιλεί.καυτίκα χαλξει" είπώνζα θεήαλι- ficiant Εxcurtignisautem corum hacc

κά,όλωρυτήριτίμιές βυζαίτιον ήλαυνεν. caufa fuit.

εταοαήε νδαυών και μετείως κ Φήμητι: - - - - .. . . . . . "

Ε ΕΕ & C Υ Τ Η Α Rν Μ . Λ Ν
ΑUίχίΥ), UίβΛΛ0 () --t . . .

σκυνική» Τhraciam irruptio.

. . . . .

«- 1 < - - - - - . ε4cationέ
ΟΤΩΟΜ) μικρ90 πξιχυθένιες τίμ"θρακμυ 2 Φ nuptamfutic diximus Latcaris lm /ororτί.Υ.

peratoris filiam. Ωυα cum fratris lo-fitur.ι, 9ζ Α (7Υ., Ά. 2 - "σΩ - - « • «

αξα (ονίσρ9ν οικομυτες σκόθαι, καθαπξ. annis excacationem audiuiflet, mari-,

θαλαωα πλημμυζήσασα, θ λίανέπιπο- tum ad illius facinoris νltionem ex
Τ. w «/ C Ν4---- ίση,ο- hortari arque impellere non defifte-. . . .

λύςξύ ορ9ις ύzσεξπηδήσασα. ζαχύσρο, bat. Illi igitur vindiθta occafionem

μονγδ% το σκυθών έθνΘ", κμιάς οδόν quaritantι & hafitanti, reiaggedien

« . * κλ κέ, α" ... "Τ". , Μ 2. (am vcluti flamma materiam

ημέραςπολλακις ποιείτα/Τμ το τζιών ή da caufam - Ν - -

raebuit Sultanus ΑΖatines. am Αζatini,"» -- 2- ο 2 3. κr.. Α" Λ / Ρ

οί αιτίατηςαυτγεξελ4ύσεως %ιαθέτις ε abfente Imperatore, ad Αcnum mari- Επι

ίμ". . . timum oppidulum degere iufus eft,"

- quod cί fimul cuftodiα vice cflet, ad

πεr. ΤΗΣ ΕΣ ΘΡ ΑΚΗ Ν. (uίpcθtam cius fugam Ρrohibcndam.

έφύδετ?δσκυθών. - --

Ωσαντίνω τώ ή βουλγαζων αξχοντι, σαυρικόν έφημώμ τιμ θυγατέρα

λάσκαρ, εύρασιλέως, αυτη τιμ'τ'αδελφού ιωανουακούσασα τίΦλωσιν, .

cίκηgέμησεν άνοχλούσαών αίσμα, υπαξωθούσαπίδ, τα έπεπαγιόρ,εκδί
κησε όθενεκάνοςέζήκι καιρόνες μυ αδικήμαθί αμμυαν.μία είμαιεσκεμ

μαϊκό ήθ'ύλμυδίδωσιτήφλογιfυξμήςκαλό(ουλία, αζατίνης, και γό βασιλέως

ΧτιδημαιώτΘζήμιδιαίζάν κ;"ώ της αίνεαδάλιονποιέιθ, πολίχνει ανό,εκ

λάθηάςαιώφεεεμίτι, άμααιπωείη λαθραίω κωλύεσανύποίοειεχτό
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dcretur, in caufa fait, vt per nuncios

cum Conftantino ageret, bellum Ro

manis illaturo : cίque pccuniam non

paruam, fi eius ope liberatus effet, pol

liceretur, Qua occafione Conftantinus

non parum confirmatus,cognito eriam

Ιmperatoris ε Τheftalia receflu, am

plius viginti millia Scytharum ad Ι

(trum dcgentium accerfit:cum quibus

celerrime in Romanos fines impref

fiοne fatta, (e ipίum etiam Imperato- Β

rem in itinere excepturum (perabat.

Ιmperator

Scytha,

τυίκ ειμα

ait.

Scythac igitur per omnem Τhraciam

fagena inftar dilatati, ad mare ν(que

proucξti funt, vt nequc ιumentum,ncc

homo vllus, nec Imperator, ipfos cf

fugeret. Αt catera qurdem illrs om

nia ex fententia (uccefferunt: folusau

tem 1mperator clapίus, fpcm corum

fefellit. Νam cum corum incurfio

nem anteuertiflet, clam per montes,

qui iuxta Ganos funt, ad marc de(ccn

dιτ, νbi diuina quadamprοuidentia in,

duas Latinas trircmcs incidit.guar cum,

Βyzantium tter haberent, ibi aquatio

nis caufa practeribant: in quas cum (c

conicciffet, biduo in vrbem perucnit.

Scythis autem 1mpcratore fruftratιs,il

lud reftabat, ne Sultano Αzatine fru

-

--
-

54ζία (trarentur. Quare omnis corum labor

άScytba li

έeratur. - -
-

bat, vt illurn autfolum, volentιbus ci

uibus,aut iis inuitis, cum ipίο oppidu

Τίναεί.1o & ciuibus abrιperent. Αt illi ne fun

τ"βtia ditus exciderentur veriti, tradito eo

- impetrartint,ντίScythr pacati difccdc

rent. In rediτιι autcm cerneres illos

multitudinem penë innumerabilem,

iumentorum inftar, abigentes: vtalι

quandiu zgré boucm aut aratorem in

Τhracia conίpicercs.ν(qucadco cam &

habitatoribus & iumentis (poliarunt.

ΑτSultani hittoria nunc differatur, quά

paulo poft copiofius explicabimus.

"

Quod cum ci malum intolerab:'e vi- Α δρασιν.δδή%ύτωδεινόναφόςήζόν ον, δια

Ν.,

μίαύσαδόκωνσόλυτίωώ αυ%να αγκα

ζιεπιδόξωκ; ρωμαίωναςπεξιέναι τυγ

χαίοιπ,ώΊης ελάοθερίας αυτιμετζήσειν

αιπω ύzσιχνείται χρήμαζα Gύκ ολίγα.

ζαύζας ζας αφορμας,ανέχυρ% και μικρόν ο

κωνσαιήνΘ"λαβών, ήδη δ κ (ον βασιλέα

πζος βυζαίτιο όκ θεfiαλίας εποιοιόνζά

μαθών, πλείοις η δυσμυρίοις ή παρι

σξίων σκυθώνμεζαπέμπεται μεθώντίμ"

ζαχίσιμές τίμ ρωμαίων εισβάλλει γιμύ,

ελπίζω βεβαίωςκαύρνβασιλέαχειρώ

σεώζ,éντυχωνέπλοιύντι Φμύρoμυσκοθαι

καθαπξσαγήν μ'καθ'όλης ήθμακηςα

πλώσ%ύΙεςέαυcξύ,ήλασαν ακς ήθ'πα

Ceαλίων ψαμμων,ία μήτε κιμών έδει, -

μήτ'ανθρώπων ουδείς, μήτε βασίλειςαυ

οξύ διαδραση. ταλλαμύρ ouυ κ; γνώ

μ.μ'αυτις απίuύiήκειπαίζαβασιλεις δε

μόν@' αναλω%ς διαμείνας, έψουσε το

ελπίδωναυ%ις1μ γδ αυτό φθάσαςέ

φοδοι,έλαθε διατύπζί% γαύ3' ερών,ές

-

& curfus Αcnum νοτίus τεδία τοnde- D θαλαοπλυκαπών ένθα συμβαύgrωσίθειο

τέςαπζονοία, τςιήςεσιν ενέτυχε δύο λαπ

νικας,ές βυζλόπον μύο αίιούσαις,κό δε

χςείου ύδαζόςόκειπε αύξαπλεέσας, αλς

εμβαλωνεανώνδ&υτεραίΘεςτίωβα

πλ6ύοσλο έρχέ) βίς όσκύθας,έβασι

λέως σφαλάσι, φύγε (ρυλταν αζατίνη

Ε μήσφαλήνα ύσόλοιπονέςγονίμ", όθεν

σφίσιδρύμΘ'ακλιιής εγένεώκπόνοςά

πας ες% τ°αίνεπoλύχνιoν έλθόνζας,αυ

(ον αφελέθ,ή πας έκόντων ή πολιτώ

μόνοναύονήμηβελομώμων αυίδ,αυτή

Φκαιέχοίες,δέει και μη πανωλεθρία φθα

-Υ

πόλεικ αυτίςαυ%χθοση αλλ'αυ%ν

είναι,έκδοτνποιησαμόροι,καθ'ήσυχίαναπ
αλλαξα

οξύ πολεμίοις επεπζαχεσαν.

μυομόθάναυσίύοντήέπαυόδωή ό(οιτηνθρακμυώκouυπλήΘ μικροόπαί.

ζανικών δgιθμόν σαυελαύνονίας δίκιμ θρεμμάτων,ωςμόγις πε δια κεόνε ασο

ράδας δράθαι βοις και Σζοτήρας πξι θρακιμ ούτως αυτίμ ες βάθος ή

οική@gων έψίλωσαν, αμα τις κτήνεσιν αλλ' ο μύυ πει ζο βυλται λόγος,

χύσεςπθέθω άνuύ ειξήσεται δήμνά εκάνο πλατύκο ο φί, έμπτοθεν,

ήμύρ
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νές

βy,

---

ήμθύτι εκείνου γuυή στω Τρίς τέκνοις, ον ΑVxor vero illius & liberi ftatim funt

φρουράς &υθύς μ' άδ εκείνουχζήμαζα

ες ο βασιλικονάκομίζονώπζυζνάον, ο 5

πει εκείνον όχλος,αίθρες οι ετιμάλα

τι πλείσοικjκβρίπ5οι Όχι πολέμια,τώχι

παιώνα αγριηθέντες βαήίσματι, τήρω

μαίων συγκαίελέγονώσραπά.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ

Αραβων.

Ν%ύτις φίς αξόνοις διαπιεσβώειαι

πζος%νβασιλέα,ότης αιγύπίεκ, α

ραβας(ουλάν, φίλος είναι ρωμαίοις εθέ

λων, καδειανέχειν%νήμέιερ.9ν ποξθμόν

διαπλέϊνεσάπαξδυαπανέως ήδόκάθενο

αιγυήiίων, ες αν αιπω γε είη βελομύβω

κατεμπορίας τςόπον.έτν λόγε μικρού

πνΘ' αξιον δόξουόνταίς Χζχαΐς,αλείται

βαδίως.2δεχζόνεπζοιόντΘ,ό(ονθ οιονέ

είναύακαλυφθέν,κωλυφθήνα, σόκ είχε,

πήξινήδησαυηθείας κκρ%ς δυσανάfώ

νισονειληφώς, ανάγονταιμύργο διαμιάς ΙΟ

τινός, ή και δ&ύιέρας εθ' ότε ολκαδΘ'

κατ'όνιανώνες σούπεί μαιώτιν θάναίν

&υρωπαίοιςσκύθας και λαμβαύοντες θξαυ

ήδοξύμύραυτ"μόλoις, σου δηιπζασκόν

τωντβδεασοήθητΐυγονέωνώξωνούμύροι,

εις τμυ κατ' αίγυήίον βαβυλώνα και α

λεξονυδρείανεπάοέρχονται,σραζι σκυθι
κόν έπωσι χαριζόμύροι τη αιγύπίω μηδε Ε

γδείναι οξύ αιγυήiίοιςαγαθοις απολέ

μια, ότι μη δειλοις ως ζα πολλα και α

ναθροις, κάντεύθενερατλoγάνεξαλλο

δαπής αναγκαζώη, κ κυρίοις (ως ειπείν)

εαυίύ cξύ δργυgωνήεις ποιείώαι, πα

cuftodiac traditi , pecunia eiufdem in

fifcum Imperatorium relata.cius vero

comitatus, quiplurimi & bellicofiftimi

viri erant, Chriftiano baptifmate rege,

nerati , Romanzque militiz ίuntad

(cripti. -

L' Ε ΟΛ& G Υ Ρ Τ / / Δ'

-Αrabibus.

Istemporibus Αegypti & Αrabiz
Ρεν βετιά

negociatio

Sultanus, miflis ad. 1mperatorem nisgiία

legatis, Romanorum amicitiam expe-Ά
1???? rra3

tit:νnágue Ρetit,ντ Αegyptiis mercato-Ακά,

ribus,quos ip(evellet, guotannis (emel

fretum noftrum traiicerc liceret. Ουα

res cum initio parui momenti efie vi

deretur,concςfiafuit.Sed cum progre(.

fu temporis conftitiflet,qualis & guan

ta eflet:iam prohiberinon potuit, con

fuctudine cόfirmata atgue inueterata.

Τraiiciunt enim quotannis fingulis,in

terdum ctiam binis nauibus oncrariis

ad Εuropacos Sςythas, Μαρtiden palu

dem & Τanaim accolentes : ab cίfque

Ρartim transfugas accipiunt, partim ά

dominis & parentibus emunt:ε quibus

in Αegyptiam Βabylonem &Αlexan

driam perduξtis , Scythicas legiones

conftituunt.Νcque enim bellicοfos ef

(c Αegyptios, fcd timidos potiusatςue

effα-minatos plcrunque,affirmant.cάq;

de caufa neceffario fibiperegrinum mi

litem parandum, &are emptis manci

piis propemodum (crulendum cίIc, ο

mnis(olicitudinis earum rerum quibus

humana vita egetimmunibus.Ρroinde Ά.
ν γ

temporenonadcolongo, tantum per Ά.

eam caufam exercitum parauerύt Αra, έή η

bes Αegyptή: ντnon όecidentalibus".

tantum , (ed iis ctiam populis qui ma

gisverfus Οrientem habitant, admo

dum effent formidabiles. Αfricam e

nim vniuerfam , & Lybiam , Gades

νίque, deinde Phoeniciam & Syriam,

δz σmnem oram maritimam domue

runt,habitatoribus cum aliis, tum vero

σης απηλλαγμύβοις φροντίδΘ', ών ον χςεία καθίσανται ανθρωποι. χρόνου τί

νuυ εκείθεν ου παίυ συχνού,τηλικούτνέκτ"ζοιαύτηςπζοφάσεως 5βαζόνσιιυεσήσαν

τ®και αίγυήioν αραβες,ως μη μόνον%ίςέασερίοις, αλλα και (οις αιαζολικωτέ

Θς έθνεσι λίθιο καθίσαθ φοβερ%ί εδουλώσανε μύρ γδ αφεικίμ και λι

βύμνάπασαν αχόιγαδείgων έπαζάφοινίκιμώ συρίαν,και τίμιαχς κιλικίαςπα

€"λιονπάσανςόμαπμαχοαραξίεςκαιέχονζάς αξαδόίες, έςτέαλλες,κιμαλισα

5
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Galatis & Celtis, gui longo iam tem- Α γαλαζάς κικελσίύ οξύ πάλαιπολιμυή

pore prοuincias & vrbes optimas obti

nebant occifis, qui exΟccidente hoc

ferë modo illuc tranfierunt.

ΙΟ Ε Ο Ε Ι ΤΟ Ο Α Ι ΑΤ Ι Ο

nece/aria expeditio.

Αίρει. Ω'Vntin Εuropa montesaltiffimi qui

"". ΟΑlpes dicunturιo guibus fluuius ma

ximus Rhenus ortus, δz in Οceanum

Βritannicum influens, vtranque Gal

liam magis meridionalem facit : qua

rum incolae Galli & Celta dicuntur,

σκuorum fortiffimiviri. gui cum (alutarιs Sepul
εκφeditio - - - -1, -, και .. -

ad /acriί chrividendi cupiditate arderent, de

βρκίhri. creuerunt magno exercitu coaάο , ad,

id & adorandum & recuperandum

δηλξόνονκα έχονζάς ήθεκέίσεχωgώνκαι

πόλεωνζάςβελτίοις, οι Jξέασέρας εκεί

σεδιέβισανέιωσίπως,

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΩΝ ΚΕΛΤΟ

Β γαλατωνόκ5ραιείας.

Ειαξατίμ 6ύgώπηνόςηπζοςύψος

κοξυφέμύμα μέγισον,αλπίς καλού

μύραιώξώνποζαμός καζαρρέϊμέγισθ,ες

ωκεανόν%νβςεfiανικόν,βήν@"καλώμώμος.

όδιέ μεσημβρινώΙέρας ποιέι ζάς αμφω

γαλίας, ώσουάνζαύτας οικομύζας αι

Ο όρικωζάτις γαλαζας κ κελζις, ζούτις

profici(ci: atque ad Αrabes qui id te- διαπυρόντιια ζήλονόνκδgδίαβασασασιν

nerent,ίi fieri pofΙet,profligandos. Ita

que armis & equis inftrutti maximo

numero,pulchram illam expeditionem

""""fuίceperünt,traiettόςue Rheno,Danu

bium maximum fluuium (ecuti (unt:

φui & ip(c cx ii(dem alpibus erumpés,

αuinque οftiis in pontum Εuxinum in

fluit.cuiusSeptentrionales ripas legen

tes,propo ad ipίius οftia v(que (unt pro

grefli : τCrribile vtique fpcξtaculum

gentibus in medio habitantibus, qui

inftar ferrei muri procederent : (cd

ca praditi probitate, vt nemini pror

fus mocerent. Sic igitur ibi etiam 1

Αικιu, tro traictto, in Τhracia caftra pofue

σοκ" runt. Rerum tum potiebatur Com
Gallorum Αlexi "Ν Ι

όρ.Τύπί, ηenus Αlexius, a quo per legatos , &

ότientale, forum rerum neceffariarum & per Ηel

"""" lefpontum tranfitum ad Οrientem

pctiuerunt. Οuz illi perοptata oc

cafio, miniméque negligenda vifa eft:

quippe qui principatu recens fufce-..

pto, rem Romanam magnis (uperio

rum Imperatorum peccatisΕ
infeftari , & immaniter conquaflari

cerneret. Νam omnes Οrientales pro

uincias longo iam tempore Τurci ob

tinebant, pίämque Νicα.am,celebrcm

ύσες έσωπείεάφειέδοξε αξιόλογον

σραζόν πωαθροίσουίες,απελθείνεις1μ'

έκείναπποσκuύησιν,καμα εκδίκησιν,κά

κέίθενώξελασιν, ειδιμαζόν,το οκέι τυ

eαννομύπωνδραβων και δηκφ'πλήθ6'μυ

εμαριθμον αθροιώ ένιες,αιτίς ίπτοις,δ

Ραυτίς,όπλοις τίμ'καλίμ εκείνμ'εξήε

σου έξοδονικίδιαβαύτες%νβήνονίσgωκατ'

ίχίΘ"είπονόποζαμωτώμεγίσω.δςκαυ

%ξεκ ή αλπεων ρηγνύμύρον, πότε ξύ

μασινές%ν αύξεινονέκδίδο)πόνων ώύτυ

ζας βοξείας αεί αβαλλαήοίες όχθας,

πζοίασιναχζιά αυτώμικρέήυαξα Όν

" &ύξίνονέκβολώναπέ φοβερθ μύρτιςμε

ζαξύκειμώύοιςέθνεσικαθισαμύρoιθέαμα,

καθαπξ'τι σιδηρομυτείχΘ. κινέμύρον.λυ

μαινόμjμοιό%αξάπανέδέπ αυτή δια

τζόπων.χζησότηζα.έτω%ίνuυδΌνίσρ9νόν

ζαύθα διαπαραιωθέήες,κπζοελθόüεςαξα

τίμ''θρακιμ,σρατπεδ&ύοή). έβασίλ&υεδ

τμικαύζα ρωμαίων οκομνίμος αλέξιος,

πζος δνδιαπζεσβώονται αγοραντε ζή%μύτες εί;τίμι ήδαύαγκαίωνώξώνηση,και

άμα οξύδιαπαρωβίζαςπζοςέωδεκλητσόνle.gr κράπσονέμαιονέδοξεβαπλά,

και απζξέχεται μαλα κύσκοπόν εκφο
υέντς. νεωτίγδαλώς άσκηήρα τηςβα

σιλείαςλαβών καιιδώνπολλαχόθενπολεμούμύρα,κα)απίμως άρωμαίων δια

κοήiόμμα πζάγμαζα, πλημμελεστίας μεγάλαςτγύπζοβεβασιλόυκότων(παί

ζατεγδάπτυξέωκατάχονΦζόξκοι χζόνοις συχνοί)ζατεαλλανθνίκαιαναυτη 15

- πξι
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διαβάρο: όπλίσεως"θσώμαζερώμ.μ., και

πξιβόητον αςυ 9 ήτς βαθεία τ% χζημα- Α

των ασαίις,ακοσμίαν έπζαήε οί, βασι

λείοιςμακράν,ελπις δπάσα ή αςμο- -

ζοσών πς(βδων απεκέκλεισο κ% πζοσ–

δοκώμύρονμυ,απωλείαςαβιασύι,κάδs

κίνδμυοι.ιδώνομώ έτως έχονζά ζάπζαγ

μαζαδδιαποξέμύρθ",έξμαιονκράτισον
μαλαζ,καίριονήγείται, μ' έκελτικό

ξδεςραξπαρεσίαν μεθ’ ών κοινολογη

σάμώμΘποιείται σαυθήκας,ει ότωσυμ

Β

μαχήσανίες Jξελάσωσι τγώ ρωμαϊκών

χωρών και πόλεων οξύκα έχονζάς%ύςκοις,

σφίσι μύρ Jξείναιζα έκείνων λαμβλύειν

πςαγμαζα ούτω%ζαςπόλεις χζημάτων

κειας αςδησαυθήκαςασμθμοιλίδο έκ-C

είνοι δεξαμυμοι,διαπεξαιομύται ξμύ γε

απώβασιλέι (βνέλληπσοντίθυποξθμόν.

ώσσες γεμίμ ύληβαθεία πλείσονόνπή

ψανπύς,ζαμθρώς καλαμ μ' έπινέμεται
ράσα, Καδδια χλωρόπιζαβραδέωςεπι

έμέ)διομυέτω% οδιπλοις έδήσεκώς

illam vrbem: practerca regiα difcipli

nam 1mgens Ρccun1α 1nop1a magnope

re turbabat, omni fpe redituum inter

clufa:ncque quicquam Ρraterinterne

cionem atduc ex idium expe&abatur.

Ηoc igitur rerum (tatu Gallici exer

citusaduentus perοptatus Illi fuit. Ηa

bιτόgue έolloquio, cum cis paci(citur,

fiΤurcos Romanis prοuinclus & vrbi- Conditio

bus exΡulifient, ντilli omnes illorum/culark.

opesacciperent, fibi vcro vrbes vacuas

reftitucrent. Οua conditione illi auide

accepta, Ηellcίpontum cum ipίο Ιm

Ρeratore traiiciunt. Sicυτ autcm ignis

denfa fyluzinicθιus,alia tanquam (ti

Ρulam celcriter, alia propter viriditaté

tardius ille quidem, (ed tamen abfu

mit:fic geminus ille Romanorum Gal

lorύmque exercitus, terribilis hoftibus

atcucintolerabilis cft vi(us, tum ob ar

morum grauitatem,robύrque corporύ,

τιιm ob conftantiam animorum incx

Ρugnabilem. Ρroinde hoftium alij ve

luti gramcn &lutum(vt Ita dicam)con

culcabanturialij (e defendebant, angu

ftiis locorum alicubi, Romanorύmque

munitionibus freti. Νοn tamen ne il

1orum quidem fortuna prorfus inuiθta

fuit, quin alij deditionem facerent, alij

vi (ubigerentur, alij fuga falutem qua

έκτεκελή κι ρωμαίων συγκρ9τηθείς,Φο- D ritarent Ηoc modό omni Αίia quac in

tra Αlym cft, & Μαandro Pamphyliά
άρθς τις πολεμίοις%δυσκαβέζηώςέδοξε,

Α

que includitur,repurgata,promiίsίfque

affertarum vrbium opibus acceptis,coc

ψυχής«ύειίαναπζόσμαχον. και, οίμύρ τίύ Ρtum iter (unt Ρrofecuti. Superatis au

πολεμίων, ως ανείπoι τις, καιεπαΐομό%

καθαπξχόgώς κjπηλό; Φδαπεμάχον

(6 βοηθέμύροι πόλε μύρ ταλς δυχωρίας

ή όπω,πό εδ%ις ήδρομαίων τείχεσιν. Ε

αλλ'Gύκίμ"έςjέλος έδ’ αυτίς ζά ήτύχης

αήήήζα,αλλ'ΦμύρέκόWες ύασέκυήίον,Φ
Α " . . / S . Ν / W Λ

δβίαηλίσκονία,ΦδΦυγαδες θόραπέ)

εγίνονώ και τύτω τωτςόπω πάσαν

τίμ'' k όν%ς αλυΘ' ώξεκαθηeανασίαν, κ

tem qui intra Pamphyliam & Cili-Ciliardãε
Gallisrrά

ciam funt montibus, non paruafolici-Ά
tudine αίtuabant: & nifi tranfitus da-'

rctur,aduerfus Ciliccs & Phoenices &

Syros Ρugnandum efic pro(piciebant.

Verum primi Cilices primo illorum .

cόfpcξtu τεrriti, rcétiffime (ibi cό(ulue

runt.cόfq.ντamicos tranfire paffi,δz fo

rum Ρrabuerunt,&νια duces dcdcrύt,

α) όση μαλύψω και παμφυλία ό

είζεται, και επί τούτις ζα συμπεφωνημμα τίβ ελαθεί"ισώΕ" εληφί

ΤΕς χζήμαζα , τίμ' αυτίς πζοκειμύψίμ ώδόυον αυθι, οδόν. κω ίζ&) ήδη σφίσι

Φροντίς, ου μικρού πνΟ αγώνΘ μεση, διαβιβασιζα μέαξύ παμΦλα, κα

κιλικίαςόςη,πς!ς κίλικας εκασύρθις και Φοίνικα, ιμήσυγχωρώ τίμ παρ
δοναίρεώζπόλεμον. αλλα πζώτι μύρκιλικεςαυτiκαίω πςωτίμ,φροδώσανε, () -

ψιν,ζαβέλτισα πεισφώναυτγδεβελ6ύσαντ,καλώς διαφιλίαςή αυτό ιδασαν

διαβαίν",αβρίντεπαρείχoικαιοίύπζοπέμψονίας οδήίες,καλπαδό,τιΦίλι,έχζην,

---- - - - 5
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officia prαίtiterunt. Αt Cilices adco

expeditε cum Gallis & Celtis tranfc

gerunt, non multitudinetantum & vi

ribus eorum territi: (ed eiufdem quo

que propemodum religionis vereeun

dia, &ά (ua non multum abhorrentis,

Αraύε:Sy adduθti. Sed cum iam eisin Syriam &

Ε Ρhαniciam facere impreflionem tem

Άii-peftiuum effet non cadem illis euene

ίσω" rant. Νam cum ij qui cas tenebant,Α

rabes effent,gens peregrina atφue info

Ιens admodum,negocium illis, ac fibi

potius ipfis facefferunt,cum arreptis ar

mis tranfitu eos prohiberent:exiftima

tionem (aam imminutum iri rati,fi ter

ram corum gens percgrina & remotif

fima (ine (anguine & cardibus penetra

ret. Vnde Galli commeatu exclufi,pe

nuriάque laborantes corum quibus nec

iφfi,neciumenta carere νllo modo po

terant, armis de sίima rerύ decertandύ

effe (tatutrunt.Ηinc pugna continen

tes & noèturnς diuturnacque cardcs Α

rabum , atφue vrbium excidia, Gallo

σaliin ram viribus indies inuale(centibus.Αc

ΑΕ" vt ea qua intercρίicrunt οπuttam,bς!

Ηcσfiffimis Αrabibus partim occifis,

partim longiffimë profligatis, reliquos D

pro inermibus mancipiis traξtarunt: ac

poftea iis in locis confederunt. Viris

enim viξtis,locorum amαnitate (upe

rati,ibi reliquumactatis exigere decre

Αναπι-ucrunt. Οuo faέto, ipfiΕ manifefti

τα locora criminis reσs percgerunt Μunus enim

Άατφue inίtitutum profξtionis corum

είt. fuerat Palacίtinam,fi poffent, occupare:

&itnpios,qui (alutare Sepulchrum te

ncrent,aut funditus extirpare, aut (uo

pte (anguine profufσ animorum falu

tem redimere. Cum autcm talis a

mor cσs patria extorres egiflet, pla

në diuinus & omni laude digniffi

mus: eum tamen diuinum amorem

Ρhoenicia & Syriac amor illis, iudices

practer (pem naάus diuitiis oneratos,

και όπgχαξίωνήήήθησανκακά όνεξης

Ο

omniάgue amicitiα & hofpitalitatis Α εςτίμ'αυτήνέχζήσαντ' ξενίαν. κίλικεςμύρ

ομυάτως βαδίως ες ξυμβασεις ξuυήεσου

%ίς εασερίοις ζούτις γαλατας δ κελ

Έόις, ούμόνον% πλήθ@' αυτό κτίμ"ρώ

μίμ δείσαντες, αλλά και ώ και σεβασμα

%ς έγfίσαταυών,καλέπαόυτιηλλοτςιω

μύβον αίθεώέντες, επειδκαιες συρίαν και

φοινίκίμιεισβάλλεινήδηκαιρός μ' αυ%ις,

ούχόμοια ζα έκεί τις όπιώεν απίμτή

κει αραβες γδόντες Φταύτίμ κατέ

χοντες,γένΘ' αλλόφυλον κι ύσεξηφα

νίας μεσόν, πζαγμαζα πλgέχον αυτις,

μάλλον όσο καυτίς, αλλ' εαυτίς. όπλα

δΣξαμύρoιτίμπάροδο δεκώλιοι,ύ

φεσινΊις σφών αυτγδαξίας λογισάμόμοι,

ει τμ' αυή) αίματ® και νεκρών χωρίς

διέλθοιγέν@ έκφυλον, καλπαίυτιύτσ

ερ%φόριον της αυτή γης, όθεν σιτίων Φ

κελζιXποκεκλεισμώύοι,κι ασαίει πιεζό

μυροι ήδαλλων όσαες απαραίτη(ον κή

σινετύγχθυον (οίς τέψωοζυγίοις και αυτής,

όπλοις (δ διαμαχαις έδοξε τίμ ή ό

λων επιτςέψει κgίσιν, όντεύθεν πόλεμοι

σαυεχείς αλερρήγνuυ%,ώχύσεις αίμαίων

αρραβκών κ? της θρεψαμύρης έρρεoν νύ

κιως καημεθ' ημέραν,και πόλεων εγίνον

Φαίδραποδισμοί,επικρατεςέρας οσημέ

"ξαιτής ή κελήJγινομύμης ιχύΘ. και να

τάνμέσωστω έμω, πλό όπκρατισον μ'

3 ή δραβωνόπλιτικοδ, ώ μύθαίμαπ 3

κόνειδόίες, ώ δl ως πορφώΐατω διώξου

τες,δέλκς αόπλοις%ίς αλλοις άπασιν ε

κζήσανζ,3λοιπέήνοίκησιναυ%θι πεποιη

κότες σόυγδ δύοίας νενικήκότες,έgωπή,

αλώναδιαμύρεινέγνώκεσα έλεγχο, πά

Β

σηςκατηγορίας αυτίεαυτίςκαζάαίες έργον γδ αυτί, ώσκοποιής οίκοθενεκδη

μίαςύτσηςχενεςπαλαρίνμυ ειδιuυηθάενελθείν όσθύ%νσωτήριονκαιέχονάςlα

φον ασεβείς,ήτελέως οκείθενώξελασαμή% εαυή) έκείσε κενώσανζις αίμα σωτη

gίανψυχής αύζαλλαξαώζ. δ%ιού+ς με o τηςπατζίδΘ' ύτσερ.9ξίοιςαυcξύ ποιη

σαμύρθ' έξως, θέίΘ' ως αληθώς, και ύμνούμύρθ' ακούουσιν αλλ' ο τής φοινί

κηςσυμαςέgως%νθείον εκείνον ακλεωτώξέκρουσενέζωία, ύσο πλούτυβαρμυθέισι,

%
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και οιονειπείν μεθυδείσι κραταϊς όντυ- Α &velut ebrios,excuffit.Sed omiffis Cel

\ » - η »- « » * Ζ «/ ι, τogalatis, ad inftitutα hiftoria (eriem
χωιπαρ ελπίδα, αλλ επαυτερη θενα cftτςdeundum.Νam ΑegyptijΑrabes,

Όνπζι κελ%γαλατο (ουιωνι παρετζα- Scythicis (ντqiximus) copiisauda po

- " -- .. > >/ 3/ tentia, extra fuos fines quam longiffi
γΥΟΡο Οy Ο2 ρίχΖ- "--, Φ 5πημέρλόγον Φ γδ λίC27" αίγυή e%- mo excurrerunt, verfus Οccidentem

βες, πλείσίμ' πζοσειληφότες διμύαμιν, Αfricanis & Mauritanis gentibus do

δια Ξ σκυθικού σε%l&ύμαίοςéκείνου ,κα- mitis:ad folis vero ortum τota felici Α

rabia, quam & Indici maris ora termi
Α "Λ' ισκ, 4 Γν "(2

θαπξέφημύρ εξοκυπς,πλατονο ομα, nat,& vtrinque finus Perficus & Αrabi

λα. εjξμύ cξύ οικείοις παρέοραμον ο β%ις cus includunt inde Coelefyria & Ρhα

\ - (1 \ ε / / Τ./ - Β nicia, guam Huuius Οrontes continet,
ΖΟξ3 ΟΖΑ/08- - -

πζοςμύρέασέρικνλιβίας,@ όσα μ ρε Celtogalatarum illorum pofteris par

σίωνέθνη δελωσαμύροι πζός δικίατέλ- τη inie Ρulfis,partim belli more bre

λούζαήλιον,ένθεν μύρδgαβλυ&ύδαίμονα αιτεπΡofe intεrfectis.
". ε/ 1 / 2/ 2 « . Λ. * ,

7Τζζ ΟΤα 4), Ο ΟΓίζ&) (Οζ Τέ Ο.Χ. ινδικών δρά

άσαύσιμάτεάκεκερι ει σεRΜΑΝ ο Ρ ΑΤΚΑ.

ζειθαλαωών,κι εκατέρωθεν ό,τε πξσικός - -

\ « *Ν" \ / Λ 2/ Ν archa υι/accefferit lo

και ο δgαβκός τειχίζsσι κόλποι, ένθεν δε βphus

τίμιτεκοίλμ συρίαν, και τίμ φοινίκμυ - -

πάσουόσμυόποζαμός ορόντης ένδον ποι- C Αeterum patriarcha Conftanti
" . . -ΤΝ - "νείνωναν- nopolitanus Germanus, cum fibi

άταιά"Άάλα"εκνες vulgus per (ummam petulantiam in

όνοις, οξύμύρ έκέίθενXποβίσουίες, οξύ (ultircaudiuίετ: αμιερς αυί Απίεπιογ - gu1ΡΡe q

οιές όλεθρον,οίον πολέμμΘ' Ψωοτίθεται legitimo patriarcha adhuc (uperftite,

/ 2 - ' Λ' / cdem illιus occuparet : ea cuiuis reli

νόμΘ",ολίγκαιαξαπέμψανίες χςι)y8. έta, quieti (e(c dedit. Ηuic (uccedit Ιο

- fcphus, vir canus, qui longo tempore

ΚΑΘΟΔΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑ- in monte Gallcίio monachum in ocio

- ο ν . Τ? - ν Θ. Graccarum literarum plane ru

πιαρχικά θρόν 2 γ βμόω ού dis, & nimium fimplex. Τales enim

ανοδΘ-ίωσήφ. mores cum Republica & νfu rerum

" Ιεν, ο μυώ τοι κωνσόλυτινgπόλεως πα- commune nihil habcnt. Ηuiusob re

ίς,ακέωνεανώνυ ligionem conίuctudine vtebatur Ιm

τςιαςχης γεςμdυός,ακέωνεαυ(ονύ- Ρerator Μichael, & fuas illicogitatio

ποξπλήθοις ύβριζόμύρον στμ πλείση τή ηes exponebat, Quare cum is primum

2) Ιαιάκ Σοσείε% Ός έτι και ηπε facrificium cum cacteris pontificibus
ακoσμια,ατεδίνεζ, Α' χν " peregiffet, ante veftibulum (acri fug

παίριαςχεαυ%ςΌνεκείνaκαΐέχων θρό- geftus proftratus , duo (ua peccata,
- - "υ Λ"ν 2(7 \ Σ) - - - - -ν 8λουυύοίς αυ%ρν,αυ- periurium,&filj1mperators CΧC3CC2-,

2σέκωρα ώβ λαώ" τι Φ. φι, \ tionem,apertë profitctur, fibίque con

(ός οι ησυχασωναπηει κιμγέτι ίωσήφ donari petit, Primus igitur patriarcha

%νπαίξιαρχικόνδιαδέχέ) θρόνον, πολιός, illi iacέti aftás, condonationis fyngra

μύραής,(δασκήσει μακράκ απζαγμονι

βίω κ; (ο γαλλήσιον όρος σμυεζηκώς%- - -. -

και r /ν Μ Σ) ν και / . (7 \ . . . ! & φυ ρυΛΑΡ 8 ψΣ»,

φίαςοι έλλίμικής πανάπασιναμέζχθ’ών,κλίαν%ντςόπονάπλοιξ.ζιαδάδ

(α' ή 'πολιτικώνπζαγμάτωνκεμπειρμών αμικζαήθη (ούτωπνόυματήκώς ομίλ4,
- Α' w Α \ ε 2

δcξύ,λογισμέςdjξηγός&υεν οβασιλεις μιχαήλ.διόκ, πζωτως τίμ ίερανόκτετέ
κ.ν. 2/ Υ \ Ι ν ο

λεκόπ μυφαγωγίλοξμύτε ώςαλλοις δεχιερεύσι,πζοσελθώνπΐήίειπζίμης επι ή"

πζοθύμων και ιερέβήμαώς, διαρρήδηνεπίδύσιν αμαρήμασινεγκαλών εαυτώ, τότε
ν ? / Αν C Α' ν ? Ν / Σ) ί

της επιδείας φημι,κατώτης%δίοδ%δβασιλέωςτυφλώσεως και επιφύτι από

παισυγχώρησwπςωτςμύρένοπατζιάρχηςεπιταςαπώκειμώύω,συχωξήσεως%ρα
-. -, και 3
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/

Ρham quandam.aepoteum pontifices Α φοντίναδιεξήει λόγον κ. μετ' αυ%νέκα

ίιιο quiίque ordine, eandem recitarάτ,

Ιtalztus difcedit Imperator, tamobil:

lam condonationem, quam quod Dcά

ctiam fibi placatum & reconciliatum

exiftimabat. ".

D Ε Ε C L ΙΡΔ' / Δ'Ο L ΙΔ'.

Vb hoc tempus luna (olem obfcu

SΆ Geminorum partem

peragrantem, fub horamante meridić

έertiam, x xv. die Μaijsanni V 1. Μ.

D σc. Lxxv. Fuit tora eclipίis punéto

sasία, τα mfero 12, Τanta autem fub cius me

Άdium orτα (unt tenebrα,νε multαίtel

ειρημ. 1α apparerent . gua nimirum maximas

& perniciofas Romanorum calamita

tesportendebati Γurcis imminentes.

Ρopuli enim afHiétio ab eo tempore

- - non deftitit, & fubιnde paulatim auβta

suuu ό eft Τerrena autem mala htiiufmodi
Ε". cα-lettium luminum affe&tionibus fi

Άιβ% gnificari, extra contrοuerfiam efle Ρu

με βαθετί το : aifi forté quiίpiam rixis inanibus

" deletetur Cdi i quis caqua inthea.

tro vniuerfitatis huius , aliis atque aliis

temporibus eueniunt, perfuadere ver

bis inftituat, eius inane ac (uperuaca

neum fuerit ftudium, obftinatis dare

Μακuu mentem conantis. Ομοά enim in ho

pumani, minis vnius corpore fit, idem etiam in
ί- - - -

Ά"corporehuius vniuerfi contingit. . V

num enim mundus corpus cft coha

rens, o membris & partibus vt homo

compotitum. & vthic,capitisaut colli

affectιο, efficaciorem noxam adtibias

aut talos eiaculatur:ίic etiam in mundi

corpore,cceleftium luminum affectio

nes in terra figuntur,in cάque vires (uas

exercent.Poft hacclongo tempore cla

pίο,Ιmperator Αndronico filio Αnnam

Ρannoniam defpondet,ίimülqucillum

inίignibus Ιmperijornat.

Αndroni

αέ nupti4.

παίυ%ιφορτικός,σμύεσινόντιθέναιζόις

σΘ ή δgχιερέων, κύτίμ έκαςω πζοσή

κεσανlαξινδιαδεχόμύρος ανέγνωσανα

παύειεφεξής επ'απ8%νείξημώμον έσυγ

χωξήσεως λόγον θέτως απήει χαίgων ο

βασίλεις όμέΊή%ιαύτη συγχωρήσει, και

θεόναυ%ν αύμύρηΦίλεων αυτώκαζιςηναι

Β οιόμύρΘ.

ΠΕΡΙ ΕΚΛΕΙΨΕΩΣ

ηλίου, -

ΚΑ" ξεν%,χςόνον έπεσκότησεν ησε

ελήνη%νήλιον,άξτι τίμ ή διδύμωμ

τέαξίμαδαλλαήorζα μοιραν,πζι ώραν

πζο μεσημβρίας τζίτίμ της εικοσηςπέμ

C ήης ημέρας και μαίε,ές ψιοεέτις μυ

μύρ ouδήπάσα έκλειψις δακτύλωνέγfί

τα δυωκαίδεκα τρύεν οκφ%νμέιρντ,

εκλείψεως αξόνε έγεγόνε (ο σκότος αξί

Ίμυγμύ,ώςκπολλέςτίύ αςέζων Φανήνα.

εδήλαυμύτιζαςμεγίσαςκπαλαμια

οίαζας συμφορας ή ρωμαίων, ας ύσο

D ήδ%ύρκωνυφίσαδιέμελλον έγδέληξενή

gγένεςκακωσις,όκείθεν δgξαμύμη,κσυ

χνώςεπιμείζοναεικαζάβραχυκοςυφεμέ

νη ότι δήλωσιν επιβίων παθών,ζάτήέρ%

νίωνφωςήgων ζιαύζα συμήiώμαζα πζοα

ναφωνέσιν,αμφιβάλλεινοίματίύποίύτων

εδένα,πλίμ' ει μη όξις πειήος επεφύκει

Ε μάτίμ ερίζεινει όξενλόγοιςπείθεινπει

βώ% τις,δνπείθίν έδuύα),(άοντώ θεα

τςω ή οικεμύρης και αλλεςαλλό εαζόνες

γινόμύρα πζάγμαζα, ματαιος αν είηκ

παίνσκληρθίξέγχίgών. δδόνενόςανθρώπου
> Το , Α Α' και 2/ «Α / -

σώμαπέτ καντώ έκόσμsσώματιπλυτιγίγνοιτ αίενγδ δκόσμΘ"σώμα συμ

φυές,έκμίζών και μελών, ώςδαίθρωπ®"φλύαι συγκείμύρον θώασες αναδάηκε

φαλήςηg τραχήλου% παθΦ",ανεξγεσέραν πζος Ίμικνημίμικ, όνατράγαλο,

- Ίμυκάκωσινώξέοξουσεν,έτωκαντώέκόσμsσώματιζά ήθερανίωνφωτήρωνπα

θήμαζακινέμώμαπςός τίμιγμύ απζείδον),κάνζαύθα δημοσιούρσιτίμιονέργειου.
c

συχνός επί(ούτιςερρύηχξόν@ ,και α'

2. / \ «/

εκπαιώων θαματώ βασιλικώκα
..

Ε βασίλεις τώilώαλήροιίκωγuυαίκα,αναήην

σέφ, συμβόλω.

ΟΡ
-

/
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π

ια- Ο Ρ Κ Ο Σ Α Ν Δ Ρ Ο Ν Ι Κ ΟΥΑ Α Ν D ΚΟ Ν Ι Ω Ι 1 Μ ΡΕ

σή- Όό βασιλέως πρός τον πατέ- ratori, iuβurandum patri

να- - ξ% απ8.
- datum.

υγ- .. - ν- α ν ' η ι. Χ/ ΙΟΕ ipfe quidem Αndronicus

... * Ι ί Ι'τα αυτός μύρ αίθρόνικΘ' υμνυσι patri iurat, ίc Dei Εcclefiam pio "

ίων ο τωπαίρι πζωτνμώύσέβειντίμ gθεού - νεneraturum,eiύfque Ρriuilegia modis

ι,και > . . . 2 Ζ. Ζ...σ.»,- Α' omnibus culturum, & inuiolata con

σύ... οκκλησίου οξθως, κι ζάζαύτης 75ονομιά" (cruaturum effe.Ροίtea,(e vitam & lm- Ι Ι

3 ήWίίί πζιέπφνκαθάπλυζα τζόπον, καλώβητα Ρcrium patris fuiexpertem infidiarum,

* " Λ Α / έΊμλαιπgδήξ Β νίquead eius obitum,pro virtli conferσωτάκδώιεκδίμ Αν διέπα, uaturum.Ηis peraάιs,omnis Romanus

τς)ςζωίμι κjβασιλεί%υδιαφυλάfiίν, δ - populus νίitaturήiuίiurandum Αndro

- σηδμύαμιςαλεπίβούλ&υών μέχgήελαύiής Ε Imperatori dedit Ρatriar
νήσε- 2-2 - -. 2.-Δ (7-1 κι (ο ρωμαίωνώ cha vero & collegium (accrdotum iuf

Α αυτής, και επί ούτ"ις απαν (9 ρωμαλων ω- iurandum (uumper(criptum, in facros

ημώμ. Α μνυε γύθ"τώ νέω βαζιλέι δόθρονίκω ζα codices retulerunt : (e & fucceflores

ώραν θισμθύα (οι βα λεύσιν, ο μυπα- (uos,eius imperio non effeinfidiaturos,
α Εί σμύρα οι: -- π ε 0!!). 0 γεμά profitentes. Paterautem permifit,edi

πίμ- τςιαςχης, κιπα, ο τ"έκκλησίας α θροισ- C άtis (ubίcribere rubris literis, cacterum Αndronicέ

: Ι « » / - - - - ακτοπικι,

ς μυ μαγράμμαποϊύεαυή"εγχαράξλο-"Ε.
. «/ ". Ο r., 2 / Λ.

-

} βΆι- ττες όξκοις, οι εξοις έδεθείκασί κώδιξιν, Αλτο, ο κ. Αμο"ν κ.

έθν αύεπιβούλου%ναμπώδιατηξήσίνΊμβα(ι
Υ """ "ΕΤ D Ε Μ Α G ΝοΒ Ε L L ολείσω ομολογούνιες, αυτί τεκjΦέφεξής Α G Ν Ο Β L Ο,

ς 7ξί Τhellalico Seb
". - 12 Λ 2 / φuod Romani Tht/alco Seba

νηναί. ζιτ" εκκλησίαςδιαδεχόμύροι επέτρεψε βocratoriintulcrunt.

μναί- οι αυτώ ο πατήρ, και δι' εξυθρών ύσογρ%- Οc (tatu rerum deceffit Μichael

ύσό Φεινγραμμάτωνπζοσάγμαζα » έμύρΟι Defpotes Εpiri, & Τheffalia prin
" "ν ιίνδ Όν αλλα, αύobόνικΘ'χει- ΙΟ ccps, reliétis filiis, vno notho Ιoanne,

ήξενή μηακαιοίκωνα αναήίνκ ά"Τ legitimistribus : quorum natu maxi

και συ- σούχαρμπ βασίλεις ρωμαίων, musfuit Νicephorus Defpota,qui con

σ', (obrinam 1mperatoris in matrimonio

καιμί-
- ν- habcbat: quem pater, ob immaturam

έρα- Π Ε Ρ Ι Τ or / Μ Ε Γ Α Λ ΟΥ actatem reliquorum,qui coelibesadhuc

ξοά πολέμου, δν εποιήσαν% κ; Όώ θετ- crant, Μichacl1s & loannis,curatorem
- / c reliquit,diui(a omnifua ditione in duas

λύπων αλώσεβατοκεάrgθΦ Ρartes: quarum vnam , gua vetusap- ...

φύκά ρωμαμοι. Ε pellatur, Epirum, Νicephoro DefpotzΕ"

- . . φ reliquit. continet autem Τhefprotos,Ά

ψ7ί;- - Ούτων ούτως έχόλων, εξανθρώπων έ- Αcarnanes , Dolopes , practercάque
/

- -- Λ Σ- Λ και S Corcyracos, Cephalenios & Ithacen
κα. - - γεγονεικαιμιχαήλ 0 δεπίπε, ότι fes: terminaturab occafu Αdriatico &

3ύ,8; ηπείρου και θεfiαλίας δgχηγός και παίδας Ιonio mari: verfus Septentrionem al

ηκα) καζαλιπών,ένα μυώνόθον, ιωαννίμ όνομα τις montibus Pydno & Αcrocerauniis:

ώπου γνησίοις δετςείς,ώνκαθηλικίαν πζώlaύων ύσηςχεν ο επ' αδελφιδή γαμβρός%δ.

πμ- βα(ιλέως νικηφόρθ' οδεασότηςύφώ κηδεμόνικ επιτςόπωκάjέλιπεν οπατής ως
1 Α /Υ 7 \ « Α - / \ 2 και " ... ε /- - - - εά Α V 2 . , η

"χέ-
- ατελεσέροις1μυ ηλικίαν, και αζυγας έτι, οξύ δύω έτέξοις jέαςμιχάλ Χιίχλ ίά)/χλ)

- α/. " y 22 / Σ / Λ φ' \ \ . . "

λ99 νίμ. χίζειμώύ%ικαίτιμ όλμυαιπ"επικράτειου" δύο μεξίδας,ώνluυμύομίλυ,
- / ΥΡ Α / Λ Ν «/

Τα- ήδη καπαλαια όνομαζέζαι ήπίgΘ,αφίησι νικηφόξω τώδεασότη. αξέχιδεαυ
ν ? Γν Λ "/7" / Λ

ιθΜυ. τηθεασρω%ις,κακαρναίας και δόλπας, και προς φύτις κερκυραίοιςκαικεφα

ινήν λήνας,καιιθακησίοις όριζέζαιδεπρόςμύρδύσεως αδριατικώτεκαίωίωπελαγεί,
- 2 C -" "ν / \ Αν Χ. Λ Σ Λ

- πζοςδι αρκίωνόςεσιν υψηλόςτώτεπώνω και φίς ακροκεραυνίοις ονομαζομύβοις,
- -

- . - -" "3 - 4. --

ΟΡ- . .
-----
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ab ortu Αcheloo flumine, a meridie in- Α όκοί:δύαζολώναχελώωτώποζιμώ,ακό
fula Corcyra & Cephalemia, Αlteram , Ίή, , ' Ίή ι

τιμα, partem loanni notho filio τείiquit: μεσημβρία" η κερκυραια νήσω κ Ιήκεφα

ηριοί"ξε φuα & ip(a continct Pela(gos,Phthio- λίμία.τηνδετέζαν μερίδα αφίησιν όπα
έα αγΑΡ- υ - ν ? Α / r 2

" Ά,τα", Γhefalos , Locros Οzolas: ac vcr τηgίωσηύνης τωνόθω παιδί ή δαυτή πξιέχ4

Άus Septentrionem Οlympum mon- 4

4i". tem habet , ad meridiem ParnaΔum, πέλασ(Ξς καιφθιώτας,έπθεοσαλοις και ».

vtrunquealtifhmum, Caterum duo, λοκςες σου όζόλας καλπζοςμύρ αςκίρις
Μichael & Ιoannes, Νicephori fratris ήλ έγφ% ο \ - • Α ΑΟ /

εutelam & curationem αξro ferentes, """"""Χ4 (ο όξος, πζος δμεσημβρίαν,

& alioqui rati eius exitum fibi fune- Β1ονπαρνασον,αμφότεραυψηλα, δεςξα
(tum fore , ad Ιmperatorem profu- V , Λ. "Τ Δ Μ , 2 "Ί / « /

Α202 ΙΟζβ ΧΟ ΩΖήCζgiunt. Νotbus autch loannes, efte- θνήναέρα β ξυφας αιώναρμό

ni & vafto ingenio vir, (uis contentus Ίοιδύω αυτίκαμιχαήλκαλίωογόνης,δυσα

quic(ccre non Ρoterat , quamuis nu- ξεσήσανίες ή τ' αδελφένικηφόςεεπίigοπή

per admodum Sebaftocratoris hono-. . . ,,, Λ \ -2/- , ... - - --Λ \ , Υ αν

rem ab 1mperatore conίccutus : (cd καλέΦοξεία,και αλλωςεκειςαίαθοναύloις

ruptis crebro foederibus , Romanas πέζαςαυτήνπζοχωξήσφν νοβόντες φυγα.

prοuincias populabatur: νt 1mpera- δεςέςβασιλέα χωρέσιν. δόνύθος Ιωαΐνης,

' tor indignatus, fratrcm loannem De > / ΥΝ ν α w Α

fpotam , cum maximis copiis vnde- C ακαθεκζοςων την δξμην,καλποικίλος τίμ''

- - - Λ Σ 2 / "ν Υ 2 .. / Α.

cunque collectis contra cum mitte- σύνεσινσόκήςέμψ%ις οικείοις Σξκε .δ

ret. 1s igitur Paphlagones & Βithynos • (7 ρ7" w / και ζ. '' τ?

equites, Comanorum & Turcopulo- Ίαύζαζ σεβασοκριάτρ%ςαξίωμα αξα Σ3'

rum etiam turmis adiunétis adduccns, βασιλέωςπζότςιζα ειληφώς,αλλα συχνά

pedites o Τhracia & Μacedonia col- « - 4... 2 Ν.4..- δ. - -

ligebat. Ωuorum aduentu Sebafto- αβατσoνδών,θηνρωμαίωνέδήaγήν ωςα
Α' ΣΑ

crator audito , cum (e tanto exerci- (ανακήσαιζαήδήloνβασιλέαπέμψα τον

tui imparem cfle , & ab omni Ρarte εαυρδαδελφονίωανηήδνδεασύτην κατ'

deftitutum cern.cret, grauiffimis curis -2 / Δ - " , /

Ε αεftuabat. Νam (upplici habitu veniam D9%", 7ΤΟλλαςπολλαχόθεναθροιζομύρας -

/olititκdi- Ρetere, non expeditum, neque etiam Ίαςρωμαίωνδυνάμεις έπεθ,(ούτωκελ6ύ
??65»

conducibilc iudicabat : quod paάtis "α-, -.. \., 9 -- ΝΔ - ,

& conuentis (zpc non ftctiffet. Ita- σανζα.δεκσυναίαβών,ο σησηπαρέσ αετύp

que aliam viam ingreffus, munitis & χανεδύναμις,έκ επαφλα/ώνωνίπτέωνή

in tuto collocatis (uis caftellis, φuan- θgoισμώύη κιβ θυνών,συkαζαλέξαςδώ (α'

tum potcrat, cum (uis exercitibus cir- / \ /

cuibat, eminus ίpeculans quidab ho- κομάδων καιΌυςκοπούλων ταγμαζα, α

- tibus ageretur, fortitan &fpe conce- πήείας πεζίκας αυτός σραζολογώνδυνα
pta, infidiis & incurfionibus (e Roma- γΛ' Λ - Ν ! -. - « Ο ν

ήa caftra turbaturum & vexaturum. Ε μεις,έκτεθegίκης και μακεδονίας, ομύβ%ι

Ε cum in εκcurtionibus a nottris σεβασοκράτως ακούωντίμ ή'ρωμαϊκών

ΕδιωάμεωνίΦοδοιβέλεσιλογισμψέθα,
• παίαΐμ ψυχήν,άποραπαζαχόθενόρων

- ζα εαυξ, κjσόκ αξιώμαχα πζος%σαύτην

αβακόυήναυτιπάλωνδυνάμεων, όθενέπει%γε ισοπεfiωκόπχήσαώςχήματικό

συγνώμωήδημαρτημίωνζήείν,ούτεευοδονέωeμ,ούτεμίμ αξίσιμοδίαζπολ:

λάκιςασείσα&μύρσάκεμμένα δ'επίμακρ90ζαις όμολογίας τίθασονοώνοδε

αλληνόβαδισεγνώμίμ, οχυgώσαςγδκαθόσονώξίμ"κίασφαλισάμώμΘ"ζα εαυξ'

φρ%ύρμα,πξιήεισύνγε%ιςεαυξσε%lώμασι πόρρωθεν πζισκοπώνζά υπο τύπολε

μίωνγινόμύρα,ίσωςέλπίζων λόχοις πσι δαιφνιδίαις επιδρομαίς,ζαράfaνκακgω

τηεμάζει ο ρωμαίων σεατόπεδον, αλλ' άρμσα, ώύτις ξών πεφραγμύροις, και
Gύχέξω τSνομιζομύρηςεμπ4οίαςΐαςόκ%oμαςποιεμύροις,πζοαπείΐώκότηνπείe"κν

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ν

Χζζί».

«« , -- » Α -

• ν.

1. - "
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ι

και, δίΐώ αύω και κάτω, έδεδίει πει τίύ ό'- Α illσ conatu deίperato , furfum dcor

λων ομύο ομυ σεβασοκρ%τως ιωαύνης όν

Όσούτις ίασήρχεθοξύβοιςκαιφύβοις.Ία

χαδα δπέραςελάμβανεν αυτώ%ζην

όν%ύτωτώχξόνω, δήύσσ'αυτόνεπλgχία

τόταν υποβασιλέ έγίγνέο, ειμήμε

γάλητις αταξία τε και πλημμέλεια ή

συσράλαυομύρων ζις ημέέρ%ις αλλογμών,

έσφεληπαρ' ελπίδα, καλλίδυαχgώς ζα

ρωμαίωνανέτςεψεπξαγμαζα.εισβαλόν

1ωνγδήρωμαίωνεςτίμ' εκείνου,κα)μη

δενός λοθιταμό ύου, ραδίως ψωοποιουμέ

νων απουά, ουδένυγίεςΦσυσeαl&υόμε

νοι κόμβλυοι έπζαήον, αλλά παίτας νεώς

δαπήήριαπλότα εσύλων και αδεώςόνε

πίμπζασλυ,καλσεμνας πλεθένοιςήνδρα

Β

Ο

ποδίζονώ, κι ως αλιέρ%ις έχgών(3%ίςίερβίς,

φίξεαλλοις,καλπζός γεέπαύτιτςαπεζών

(άις ιεραΐς εικόσι και τι δε ζάπολλα λέ

γακπαίr έ%ωναδεώς, όσακεώνασεβέ

Οιyδύθραπ. διά%ι ξεκαλου καλώς, ουδ'

ομολόγως ζαΐς Χgχαΐς% τέλοςαπήλλα

ξε και πολέμου, δηλώσει δέπτοιωνολόβς,
»" , QS ο 5/ 1. -Λ - - Δ c Α'

επάγδήκενάγωή μ' σeαπαδόδεασώτης

ιωδίύης,ζαμύρ ήδπολιχνίωναυτίκα ύ

πέκυήίον, ζα δε ζάις ήδτόπων οχυξώτηΟι

θαρροιώζα, λόθίσανίο μέχρμτινός, έπειζα

καζαύταύσέκυήίον, διότέχύνεις τέλΘ'

ήκισαδμαμόρα,πζοςΐαςβιαίας ήίπο

λεμικών μηχανημάτων επιφοράς όγε

μιμήσεβασοκράτως Χπογνοις πούζαχό

θεν, εις οχυρώταζνκαζαφ6ύγ4Φρούριον

φ ήθνέωνπατζώνεπικεκλημώύον. ένθα δη

(ümque ambulans, (umma rerum me

tucbat, ac prα metu & angore forfi

tan vitam cum morte commutafίct eo

tempore, illiήίque ditio ab Imperato-sσιινε

re σccupata effet, nifi exterorum com.Ά
- - - -

.. fέ777 Cί44/?

militonum immσdeftia & grauc deli-Ά

έtum, practer fpcm, rem Romanam la-rum τεκm

befattaffet, & fα.diffimo peruertifict."

Νam imprcflione in illius fines fatta,

omnibύ(quc, reίiftcntc ncmine, facilo

ίubattis: Cόmani perfummam pctu

laπtiam σmniafana, omnia monafte

ria fpoliabant, & impunά cremabant,

acfacris vt profanis, cum aliis, tum Di

uorum imaginibus loco mcnfarum ab

utebantur. Ετσιuid multis cft opus fi

ne vllo mctu faciebant omnia , qua

impiorum hominum confuctudo fert.

Quamobrem belli exitus non bonus,

ηcc principiis conίcntaneus fuit : ντ

progrcflu orationis oftendctur. Νam

cum loannes Defpotcs cum exerci

tu aducnifΙστ , oppidula partim fta

tim deditioncm faciebant : partim fi-.

tu locorum freta aliquandiu refifte

bant , doncc machinarum violento

impetu debilitata, & ipfa (cίc fubmit

τετεnt Quare Sebattocrator Ioannes κ.κνα»

Φefperatis rebus, nouas Patras, muni-ranarum

εidimum caftellam , (e reccpit : vbi".

cum circumβdent, & longo tempore

oppugnant hottes. id caftellum in e

dito monte fitum , bellicas machinas

factlé contemnebat:fed ob multitudi

nem hominum ibiinclufam,commca

tus penuriam mctuebat. lta ille inops

confilij vrgentium malorum reme

dium (olicité quaritabat.Τandempoft τbείνκι
- Τ - ...... ...: Ρεν ε"βr"

multas deliberationes, confilium mi-Ά

rum ac planë diainum init: quod,νt fa-καάι.

crum & arcanum, cum neminc prorfus

communicar, cuftode vrbis excepto.

Νam arcanum pluribus auribus quam
-

κ.κυκλούπι αυτονά)πολέμιοι,κα)συχνόντινα αξώοι πολιορκούσι αξικαθμόρα. Ό6'

μψ%ιφξέρμονεκάνοτβιέωνπαίξώνεφύψηλέ ξ'όροιςίδρυμμοψάσαμρτύπο

λεμικώνκάεφρόνιμηχανημάτωνδιαό!υνένδονΧποκλ4θένζαπολυαθgωπονόχ

λοι.λπείλυέδεδί4ύβαια/καίωιδιοκαμηχανίαπανώδαπήίν ψυχή όσεβατο

κρατωgέμερίζεώ, δαίωκικάτωθονλοίσμοναξιέπεφε ήδηξιίταμόμωνδίνων λύσιν

ζη"βόψεδμύπολλαςτροφαςλογισμλύ,είξένοιδοεληλίθιξέκωκαϊδαιμοιία,

ώςαλήθώς μυώασερίερά πια και Χτίρρηζνέζιμίασενόνεαυτό, ουδενικοινωσα

μερονήδαπαίων,πληνμόνω τώέαςεοςφύλακι% γδ εις πλείοις μιας ακοής δια
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vni commiflum , multifariam erum

Ανακα pit: amifΙόauearcani nomine , fama

εκεn4* Celebris dici debct , tota ca(tra tam

amicorum quam hoftιum permcans.

Vnde ille, quippe vir prudens, & hu-.

ius rei non ignarus, callidε (uum com

mentum texit, quod crat huiu(modi.

Οbferuata nouilunijob(curiffima no

ξte, fune (e de muro demittit. Dein

de, cum alius tranfitus ci non patéret,

clam in Romana caftra laceris vcίti

bus defcendit : & ne agno(cerctur,

magna voce, & verbis ex parte barba

ris, per tota caftra vclut amiflum c

quum quzritans, clamitat. Τurba ve

ro militaris cum dcridct , & exibilat,

& (uauiflimis diξteriis exagitat. Ηis

dόlis caftra cum pertranfifΙet, procul

indead monatteriolum profcξtus ex

tra fines, (oli prapofito (c(e quis fit in

dicat: ab cόque quinque iumentis &

τotidem famulis acceptis, fub auroram

monte Τhermopylarum (uperato, Ρο

(tridic in Βαrotiam pcruenit, ac tertio

- inde die in Αtticam: νbi cum Αthena

Τhefalu, - -

Άrum duci magnam pccuniam,& ίplen

άμει. Α- didas ac locupletes filiarum fuarum

Ά nuptias promiήίiet, auxilia petit: &

κάπνι, accipit D dclcθιος Αthenienϊes, am

plis (tipendiis conduξtos. Αt Ro

mauorum exercitus Scbattocratorem

Ιoannem in caftello effe ratus , cre

brιs velitationibus moenia laccffcbat:

(ncque enim νllibi machina adduci

poterant:) & exitus omnes circumcir-.

ca obfidebat, necubi loannes clabcre

τυr: Ιed aut (ponte deditionem face

re cogeretur, aut inuitus a ciuibus du

plic! malo, & fame & obfidione pref

fis, dedcretur. Αc hiquidem ita fecuri

defidebant, guidam ctiam ε caftris ex

currebant, alij prα datum ad fines Α

charorum, alij venatum : in quos pri

mos incidit Ioannes Scbaftocrator,

Α ασαρενμυτήριο, πολύχομυαδίχε εώς

γιον κτηνεπωνυμίου Gέκέπμυσήρμονετίν,

αλλάδιαπζύσιθ φήμη,όλαςράιόπεδα

αμείβεσα γνήσια τε κ πολέμια, όθεν και

αυτός πιυέlύςωνική6%ιέτων σόκαδαής,

στιυέlώς%σοφύνώκοδόμησεβούλ4ύμα,

εαυξμυ δεξr%ιούεννύκζα αξαφυλα

Β ξας ανή "σελήνηςτώ ηλίωσμυοδ«υούζης

σκότςβαθύπζιτςέχ{luυγήν χοίωξτεί

χοις καθίησενέξωέαυτόν, κάπεζα ουχέ

τέραςούσηςαυτωπαρόδελαθρακαΐήίες

ότγύρωμαίωνσζατόπεδoνόν διερριηκόζι

%ίζονδύμασικα)έλαθεί ένεκα μεγάλη

τήφωiήκαι βαρβαριζούση μικρό, πως τη

C διαλέκιω,ώςXπολωλεκώς τόνοίκειονδήθεν

ίπατονέζήτει, δίύνκ, αξαμείβωνούτωσι%

σράιόπεδο απαν.Φδεπολλοίώδςςαίου

κατέγέλωνακούοντεςαπ8 ύσεσύριζον,%

ήδύταταις ειρωνείαςέχλεύαζοναλλ'όκει

νΘ' δόλοις%ιούτις παρελθών%ρωμαίων

5ξαιπεδο,κπαίύ%ιπέρβωγμόμύροςπε

D είπμονύδειο γίνε) ήδύσεξορίων, και

γνώριμο έαυτών καζαςήσαςμόιωτώτης

μοιηςεπίσατη, ύσοζίγια πέντεκθεζαπόν

των%σούτις λαμβλύτιπαραπ8.καμα

έωδιαβας% ή θερμοπυλών όgΘ,δεύε

ξαλΘ"ές βοιωτίδυαφίκέζοτζιζαίΘ"δ"αύ

θις εκείθενείςαήικήν,έιθαδήκατώτρα

Ε θηνώνoντιγχαίειδουκί καιχζήμαζαύπι

χνέιζα,κικήδηλαμπρατυτέκνωνπολύν

επαγόμύμαπλούτνικα)επι%ύτις αιτέίδ

λαμβακι συμμαχίλυ επισυμφωνία με

γαλωνμιώrών,πεντακοσίοις σίύπαίτας

κατ'όκλoγαναθηναίοις. δδέρωμαίωνgρατός,όντος είναιoμίζωντονσεβασοκράς

Φξαίωαήίμαξιεκαθή%διμεκώςακροβολισμοί, τσικό ήτίχώνκςώμώμΘιουγδ

είχενόθεια επαγαβιταςμηχoυας,καύταςδιεξόδοιςκύκλωαξαφυλάfiωνως

μηλάθηδιαδεας δίω%ύης αλλ'είς αιάγκίμ έλαθη,ηπζοδότηςεθελοντήςέαυ%ύ

γμέ&ήπζοδόθηναιμηθέλωναυτός παρέκέήωνήυπολιτ%,δυσιπιεζομύψωνκακός,

τήτεπολιορκία, κτη ήδαίαγκαίωνένδοθεντειοχωρία. Φμώρομυούτωςοκάθη%

ααξιμερίμνως πνεςόκαλέτζατπίθεπαρεξήλαυνονόμύρλείαςέεκαεπiσίύο

μόροιςήαχαιών 2 οι"επικυνηγέσια, οιξεπήασίήίειπζωτι, ο σεβατοκgρίτως ιωδίύης
--- - -- - -- - ----- , -----*** τ"

----
-

-

Κλ.χ -
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μήή'πενζακοσίων αθηναίων οκείνων, ού- Α cum D illis Αthenientibus , difsiΡa-Ά.

tos : cόίque Ρartim capit , partim νf.Ά\ Ι \ -ΩΣΝ \ Υ

Τζ)0, δεσκεδασιώύ". καλοίύμβαυξ" que ad caftra Ρerfcqultur , ντ cx re εκεται

Δυθύς αίξει, cξύ δε διώκει μέχζι (οδσgαζο- inopinata & fublta tumultus in cls o-"
Α' « - Υ.: Α' 2.ΑΝ., Ν' - lios duces, etiam

οσδοκήτωδ αίΦιιδίω%ύ τίτε" , " Ρ" " 2πέδου,ως τωαπς 4 αίφ 4 1oannes Delpotes perturbaretur, exi

πραγμάΘθόξυβονέγγίνεώ, τωρωμαίων (timantes aut Peloponcίi & Αchaια

πατώδίαζαχίμ λογισμλύ%ίεάλλοις principem cum iuftis coplis adcfle,

"ν w \ 2 4 / Α' aut Τhebanorum & Εubα-orum &

τρατηγοί,καλαιπώθηϊωλόητώδεασόπ, Αthenientium ducem cum magno e
".-, .Α. "

νομίσασνήΊονπελοπονή(εκαλαχαίαςή- Β κcrcitu Seba(tocratori opcm fer
Λ τί πού Σ / Λ re. Igitur priufquam illi irrucrent

- πλήθοις αξιο 8,η θη- 2.κεινπρίγκιπα μον ζ ξ λόγ8, clam & paularιm Romanus exerci

\ » Α' \ 2 Α \ -

βαίωνκαι 4ύβοέων καθηναίωνσζατόν 7άμ.- tus diuellitur : & alij alios occupan

πληθήμ?δουκός 8αυή" δgχηγοδπζος tes , guantumuis reclamantibus du

cibus , & mancre iubentibus , conΑ' 2. " Λ > Α'

βάκιλουξέα όδσεβατοκεάτρ%ωλύ. tinenter fugiunt : iam & ipίi duces

νου.όθενπζινοκείνοιςεπισήναι,λαθρακικό vna cum loanne Defpota ( auippe
\ s/ ( και Α \ Λ ui profbicerent , i mancrent , fe

ίωνσβατος διελύε quι proip " - 2

μικρ9ν οίκοθεν ο ρωμα 5 Ό, nec vllum egregium facinus cdere

καιάλλΘ'αλλον συχνα πζολαμβαύον- 9 pofe, illo temporis articulo oppref

τες έΦ&υίον αμέζασςείiίδπολλα ήδσζα- 1os : & haud dubié perituros) eue

ftigio clanculum cum reliquiis Paph
Ε. : Αο Α \ Γν / --

τίωνεπώωώμων και κλείεώκελώύ lagonum , conferuato tamen ordi

7ζώy και(Φδε ούχ ύτσήκgoν, αλλ'αμαπαή- neac difciplina militari, recedere co

2 / ι.. ...ι-ι..λα,,ε%.-κεπτί, ως ναι gerentur. Ηoo tam infperato Ro
ζ αχύτίζ/ν' αίUίξ(ασpέ7Τ7ί ω% καί - -w

τες έθεονΊμυαυτάμια, (ασρ mana fugα cafu, cuius caufa fuére Co

αυσξύ ήδη σέύσβατηβιςξμύβτώδεασό- manorum commilitonum facrilegia,

τηιωαώνη,στωιδόνας ωςκ? χώξου ίgσιν oppidani tatim effufi Ρortis,ad Seba

4 4. ftocratorem decurrunt omnes : cύm

όλεθρος επέζαι σφίσιπζοφλυής,μό και μη- D que co collocάti , partim ibi mane

δέντι γριαίονέργον και αξιόλο/ονπεπζα- Ε iufli (unt 9 ΕιRomanaΕ.
μ ". Α' 2 Α' αν «/ . ? 2, CΩυ ΟS , 1ΙΥΠΡ CCl1ΙΥ16 ΙΏta ΟΙΥΛΙ) 12 όζ V2

χένα,ετέρθν περαςουμαλατηωe" ε- τία,ΕΕ. , quas & do

θελούσηςχαξίζεώ"αι,επιπόδαλοπονα- mo attulifent. & o prαda cocgifient,

ναγκαθήναικό' (6 λελήθος αναχωρέιν, partim τετgs Romanorum inhατere

Ο ο..- / 2 / (parfim fugientium : ac fi qui refifte

άμα τώ πξιλειφθέντί άκ παφλαγόνων rent, eos occidere : qui vero compre

σgατόύματι, μ% ταξεως μύβ%ι πνός και henί (c non defenderent, cos είiam

2----, οι Ν - Τ?25 σ’ ... ! Α _ g tunica exuta, nec vlla vcfte practerin

εμπειξίας σβατήίκης.& Ο Όριέτ"υήiαίσμα Ε duίium reliéta,dimitrcrc. Inftitutum ε- εκείνημ,

Όόςgτω παρέλπίδα ρωμαίοιςσυμβαίloςδί πm hocamatoribus contanter adpo. ιαπιum

έκπσινώνεπεπράχεσανεκέίσεασεβημα- Ε"Ε βιεξΆ..
* / \ , f non modo i Romanis & Τhefialis, η ήίπια

τωνοίσυτζάιεύομόροικόμλυοι ιας πύλας βnit.

«υθύς Φέκgφςερίκαλαπέιασαλες,κα-. . W

(αθέgππαδημάνθεις ζεύονέςχονζα,τώτεσεβασοκρατομιωαύνη θ%ις συμμάχοις,

καικοινολόγησαμέμοια ήαεχθήν,Φμύραυτόθικ?χώςλομμα,πίεάτσα",
συλλογήνή ρωμαϊκώνσκηνών και είπα ενθήπάο"Χποσκ6ύης, και" πλοί δαπού

πλέτι,όντεοίκοθενήκοναυτιεπαγόμβροι και διέκελ"πζοσεκιήσανό Φδκ;'

νώτυρωμαίοιςέποί)ασοραδικαλλοι"αλλοσεδιαδασμίρι,κααυμυεξίφο,
αδίαςομώρεςέκHνονόριδσυλλαμβανόμύροισήκαΐτείχοι,8%ιόκααπεβδη"χι.

1ωνίσκεγυμνέμώροι,μφμόνης απελύονώθαάαξυρίδΘ.νόμΘ γδέσνόδüανωθεν

εκδιαδοχήςαει καπωνές οξύλπογόνοις ακήρκώς,ούμόνο ρωμαίοςκαθεήαλο",
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metria",

(ed Illyriis etiam , & Τriballis & Bul

garis , propter candem religionem,

fpolia tantum auferenda:homines ve

το necad feruitutem rapiendos , nec

extra acicm occidendos cffc. Αc ni

ίi nox obοrta perfequentium curfum

inhibuiffet , fortaffe peιus etiam cum

fugientibus efietaάum. Nunc hottes

cum Sebaftocratore retro abicrunt.

Qui vero periculum euaferant Roma

ni, bini ac terni, & fubinde plures ad

Defpotam Ioannem ob inexpedatam

cladem afiliéti mcerore confluebant.

Ηoc miferabili habitu ad vιεina De

metriadi loca peruenerunt. Vrbs ca

quondam Sicyon diξta , poft a De

metrio Poliorcete occupata, nomen

cius aflumpfit, gui vnius é (ucceflori

bus Αlexandri filius fuit, Αntigoni:

cui Αίia, quac Εuphrate Huuio conti

netur, paruit.

SityonDε

DΕ Ν Α ν Α L 1 R ο Μ Α.

norum & Εubaorum Ρagna

adCaljandriam.

Νimuero vix ex hac moefticia re

Ε , aliud malum priore haud

minus nunciatur: quod iam narrabo.

Sinus qui Pcla(gicusappellatur,in me

diterranea longiflimé excurrens, Οf

fam & Pelium montesaltiffimosverfus

Septentrionem relinquit. Ηuius finus

extremitatem Demetrias, de qua 1ο

φuimurattingit.lmperatoria vero cla(

fis infulas,quz a Latinis occupabantur,

hinc inde vexabat. Ιd malum intole

τatini rabile Latinis crat, iis Ρrαcfertim qui

εί"/" Ro Cretam incolebant , nec minus Εu

Ά. boeam tcnentibus.lgiturinita concor

κιβ ado- dia,claffem inftruunt,non ντCumlmpe

" ratoria claffe decernerent: (quod per

inde effet acfi in coclumiacularentur:)

Α αλλακ ιλλυρμόις καλτειβαλλοίς καιβαλ

γαρθις, διατίμλήπίσεως ζαυτότηζαζαμέν

πρ%ίμαζαμόνα σκυλώειν, ζα δε σώμα

ζαμκαίο αποδίζεώζ,μηδέφονούνέξωή

πολεμικής αίξατάξεως μηδένα, και ειμή

φθάσαν% τέασέρας σκότΘ'τονήJδιω

κόνιωνπολεμίωναίεχαίτισεδρόμον,ταχ

Β λυεςμείζωήJείρημώμωνζαδίναζίς φεύ

γεσίναπήνζά% πέρας αλλά τηςέασέρας

καζαλαβούσης,Φμύρπολέμιοιιφ%ύσε

βασοκρατgΘ' ανεχώςησουεις τεπίσωτή

αξαλόγωνικηγαυρούμύροι. Φότονκίν

δυνονδιαφυγήες ρωμαίοι, συνδύοκαλσύν

τςείς,κπλείοιςεπιπλείοσι,πέιτον δεασό

C την ιωανίμ ήθροίζονώ, τη λύπη συγκεχυ

μύβοιεπίτη αβαδόξωταύτη διαμαρτία,

ούτω οι έχοίες δυσυχώς,καζαντώσινες ζα

πλησίοντ δημητριαδΘ"χωρία πόλις δε

αύτη,(ικυώνμύμπζότεςονεπικεκλιμύμηύ

σεξον δε τίμ' επωνυμίδυ πζος τον κτησα

μύρον μετενεγκουσα, δημήτομον δηλαδή

D τονπολιορκητήν, δς ετύγχοιοεπαΐς ή α

λεξλόθρgδιαδόχωνενόςαϊπγόνα ούτης

ασίαςκαίαςξλυ%ς, οπόσην όποζαμός&

φegίτης ένδον ορίζει. .

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΚΑΣΑΝ

δεμα ναυμαχίας ρωμαίων και

Ε όCβοέων,

ΑΛλα γδούπω ελέως ήαθυμίαςα

ναλαβείν εαυcξύ ηδυνήθησαν αυτη

σι,κ δούτεροναγέλλεζάι ζούτις δεινόν,%ύ

πζολαβώνως Gύκέλαήον, δδη καλέξων

έρχωμαικόλποςείπελασιέκόςέπωσίπωςκαλούμύροι,επιπλέίσονέμεβΙείεπαξε

ξιών,κπζοςαςκώιςαφιείςΐμυόωτάοθεώ% πήλιον όgηδταύζαπρ%ύψοςΐαςκο

ξυΦαςαλαπέμπονζεμέγισον.(οδδή%ιέτυκόλπεκ;"φακεόταών, θήπgoειξημθύη

αξαψαύjπόλιςgδημήgίειδόβασιλικόςgύλαίαςϋσοή λατίνωνκαιεχομβίας

νήίρις,αξαπλέωνκπζιπλέων,κακώςδιετίθικήνέτ"δεινόν%ίςλατίνοιςαφόξήίονπαί

τωνδμάλισαφιξόριτηνκρήτνοικοδπ,καπςόςγεδή%ίςόθίluω4ύβοιανάδηκαι

σιωθέμόμοι,ναυτικόνωξαρτύουσιν,ούχίναφανερόνεγείgωσιπόλεμονκό%ύβασιλι

κούσόλαυ(ώύ"γδόμοιον%ύτιςέδόκειώασεςαυda, ουρανό,επεχείςouυ%ξ8ύψ;)

αλλ
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βλ- αλλ'ί επιούσηςfης ναυτικής ρύβα(ιλέως Α Ε VtΕ nauibusΕ.
w / Δ . " tιbus , 1ua promontorιa cuttodurent,

μεν θμνάμεωία,εαυή παραφυλαή (" (eféque defenderent, fimul & terra &

LLC.- ακρας,® αυτέχωσιν Χπόγης ομοδκαι θα- mari Ρugnam cientes. Contigit au

ξωή
-

λάfηςμαχόμύροι. πωέβηβμύκ; Όδεν tem, vt fub hoc τempus Imperatoriα
» Wι Λ \ - Δ \ - - - - 1 - -Σ naues amplius quinquaginta finum

ει μη Ίόν χρόνον,καμταςβασιλικας τζίηρίςύπες hunc ingreflie, velutin tuto portu con

ιδιω- ταςπεντήκονζά 8σας,όντώθετώκόλπωloν fiderent. Αc Cretenfcs & Εubσίcioc

ταχ ίασλο ί σαμίας ώξεπασφαλές cafionem infidiarum pridem captan
) ειασλομυ ποίησα 2 tes, τεmpus adinuadendum illas op

Φεύ- όνορμί(αθ;.Φδεκζητεςκαλ6ύβοείς,πα- Β portunius fibi dari non pofe putauc
Α

Γν Συ η runt. Itaquc trircmibus & guadrirc

τέρας λαικαρφυλακιμτ και αλ%". mibus (uis guam cclcrrimo inftruθtis,

κόσε- τες αμύτας, ούχέτερ.9ν Όρύτευβελτίοναές (ο φuz pauloΕ ιεί crant , & li

Α- 2 Λ / 2 - - 2 , 1 2" / \ neis turribus in plerarumque proris
Γά) Τη επιθέθ, αυταίς όνόμισλυ έχειν καιρόν, και ΕΕ

-

• Μ 1--.Α (7 - 1-1 , ζης" extruttis, curfum accelerant: vt Ρriuf
yΧί/- δητίμ ζάχίσίμ συσκάια(αμύροι αεΐμή. quam 1mperatori) ipforum acceflum

λσύν ξεις και τετςήςεις αυτού, μικρθν ψασες τας animaduertercnt, ipίi naues vacuas &

τό- πιακοάουσας,ώπάγοιςξλύο:ίαςΆ
2. Α'

- 2

χυ- πζώξας τίύ πλειόνων έπισήσαντες ζαχυ- 9 preter expcθtationem opcm tuliffet,

πα ναυρόσιν.ώς αν πειναι θέ8, οξύβα(ιλι- hoftibus ε (ententia fuccefliffer. Νam
J77ίζ, - R iad Ο (ium & Εu

Ν. \ (7 / ..... 2 , » \ ΟΠΥΥ 2.111 2 CiL1CΙΥtLlΙΥΥ Ο ΙCΙCΙΥ.11lΙΙΟΥ & Εll

ίς ζα' κοις τον (ούτων επίπλοιμ,αυτιπζοκαζα- θα οτι η επιστί:ίξει anguftia tem

ίς δε λαβόντες οκ%διαυσαθμου, κεναςτύ επι- porisΕ ερ , vtΕ
Η Δ αν 2 / 2/' } τηυ non prarbucrunt. I amen 1olutis an- Ναμη

ζ,
4»ίη;ύ- βατή"ιας yCζις εφελκύσωνα, έξωπξι" choτις , obuiam illis, vt crant, pro-chia,

Γν 2 / οφ"
-

σα- γμύ απξιμερίμνως τίμικαύζα διατεμ- uetti, alacriter vtrinque dimicarunt,

βόντων αυτή). δ.δη και, ει μή κύρμΘ-α- minus xν ftadiisa littore. Αc hoftiles
1

αδή Ι "Ν Γν " ίοις,κτη DΕΕ" tarda crant , tam ob

ύα- πζοσδόκη%νχείβ%παρείχε ρωμα" κ% Ρmagnitudinem, guam ob armaturam

/τή τίμ ήδέχθgών ανέςτέλΘ πμυεπεήlώκει nouam, & vrbium inftarin mari tar
ΤΥής - Α. γ jγδ Ν : - do incedebant. Romanac vero , tan

- ί - - - - - Γ- - Σ)

3ύ- βούλησιν."θμό / καιρωμα τινή tum magnitudine infcriores crant,

- κgητώ και βυβοέων έπίπλουμ. αλλα σενος guantum numero (uperiores: alioqui

/ . . . « jς, γώραν όπλίσαθς, ως . fano Celcrcs & agiles ad hoftem cirτυγχαίων δ καιρ%,χωξ ώζ, cumdandum, (ed paribus armis haud
2 -Γ' -"-- Ν/ ») » «/ 2.

Ν-
-

εχεμύ,σύχεδίδου. αξαντες οι όμωςόκή quaquam inftruάα. Τamen in pugnam

γηςκ? ασουδίμ ως είχον αήχθησαν, θ dcίcenderunt, nec tam ad naues quam

ad mocnia oppugnanda, quibus proγίνεζάιπζοθυμία πωλπες αμφοτέρων "τα"holiium ήinic, εται , infolenter

- τίύμεζών, πεύεκαίδεκα σαδίων6οκέλα!- militibus robuftiffimis circundatac.

ζα-
-

Όναπεχόντωντ"γής. αίμύρ (οι πολέμια, Αe clafis prαίcaus Philanthropenus

- Λ "η υικ, 3 \ Λ- , * \ practoria naue circumuchens , miliυπή- νήες, όγκον είχον και βαξΘ' ύzσο με- έcs (ιος confirmabat, nuncim acχιτο, "

,%ύ γέθοις κι όπλίσεως καινοτέρας, θώασες - ν. - \

έξων πόλεις επί θαλαττης κινούμύρα χολαιότερgν παρετάωτονώ. αι δε ρωμαικαιΤΟ

ιξε- (ούενήλατζμύτ’ μεγέθει τυπολεμίων, όCoνπλήθει τας ήδπολεμίων περά

χύ- χον & τροφοι οι ήσαν αλλως κι ζάχέια πέος κύκλω(ιν, αλλ' σα διύτίρροπονέ

ή χουσαίμυ παρασκευμο ή οπλίσεως, όμωςαππαρετάωριό θαύζάι, ου%σούεν

α; πςόςναυμαχίαν,ειπείν, όσον πζος τειχομαχίαν τείχεπ γδεώκε(αν αιήπολε

ιή- 25 "μίωνπεώςαι, σοβαρώς" ετεφανωμώύοις οπλίταις ακμαιοτάτις. ό μυρμό λgχη

ιαλ γός%υναυτικού ρωμαίων ο φιλολυθρωπίμος επίτ ναυαρχίδΘ' ων, πζιηει παρα

λί- θαρμύωνπρός πόλεμον οξύ οπλίτας, ποτέ μύι επι%δ.δεξιοδκέgως γινόμύρΘ,

ή
-

- Ει

λ' 4
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nuncin finiftro cornu curans. Αfton

te vero naues Romanac in hoftes impe

tum facere non poterant, hoftιbus ve

lut é continenti magna faxa conti

nenter in cosiaculantibus, 8ζalia quac

(upermè deiici commode poffunt, pef

fiméque cos accipientibus. Οuare a

lateribus, quatenus dabatur, in cos ir

ruebant. Αc finiftrum hoftium cornu

laborabat , matutino (ole oculos co

rum feriente & confundcntc. Dex

trum vero ferocius Romanos vrgens,

egrcgië vincebat, grauitérguc & mili

tes & remiges vulnerabat: νt victoria

defperata, ad littus elapfi, naues in a

τουμπαι τεna vacuas relinquerent. Αc nifi is

•uentus, αμires impeditas expedit, & defpera

tis (pe bona praclucet Deus , tum quo

que Romanis opem tuliffet : res co

rum internecione deleta effent , dua

bus magnis cladibus opprefic. Verum

admiranda eftin(crutabilis Dei fapιen

tia, in cladc terreftri inopinata, (ecuri

tate marina magis inopinata corrigen

Άda. Νam 1mperatoris frater 1oanήcsΙΟe/potes 21 Zι p nncS,

εlaj Ro-in proximo illuc cum iis qui cladcm Ε

Άpiroticam cuaferant verfans, cum pu

gnam illam animaduertifiet , fama in

mediterranea v[que vagata : ad littus

profe&tus, mi(erabile fpcξtaculum vi

det, naualibus etiam Romanorum vi

ribus in periculo conftitutis. ac (tatim

cx equo defiliens, Defpotica 1nίignia

cum multis 1achrymis abiicit : ac, Νu

dus (inquit) ex vrero materno fum e

ν

grcflus, nudus etiam hodie diίcedam. .

Deinde puluere conίper(o capite, cum

fu(pirits clamauit ad Dominum, cele

re ab eo auxilium expetens : ne poft

tam recentem cladem , altera illata

Romanum imperium prorfus delefe

tur. ΑcfΡς diuiniauxilij concepta,rem

aggreffus, probatiores pedites magna

feftinatione naues confcendere iubet:

Αποτε δι επί οδ&ύωνύμg,κ; σόμα μύρδη

ζάις ήθπολεμίωνπζώραςέμβαλλόναίρω

μαϊκανήες εκείχον, ή πολεμίωνώασες

εκγής σερεάς, αφ' υψηλού λίθοις μεγα

λοιξκσυνεχείςβαλλόγλωνεπ'αυcξύ,ώ ό

σα αλλα πζοςαφεσιν διύωθενεπίiήδία, και

μαλα κακώς διατιθεμόμων αυτις, όθεν

Β αίξαπλώξλοεπιούσαι ιας εμβολας,κα

θύ(ονεξήν,επoιouύ%. Όμύρouυ &υώνυμον

κέρας τύπολεμίωνέπόν{πληθύμθμονέω

θενέήλίgίας όψίςσυγχέον%ς σφών φό

δεξιονκραζαιότερο αίς ρωμαϊκαίςναυ

σινέγκείμύρoνoνίκαλαμπζώς,κδεινώςε

τςαυματίζεσθύ ρωμαίων όπλίταξεκ ε

ο ξέτας.ώς Χτoγινώσκονζας ήδη%ύτιςδιεκπί

πιειν καβαθηνγήντςεπομύβοιςεξέιακε

ναςέπιτ ψάμμsτας ναιξ αφιέζάς, κει

μή ο οίς Χπόρ%ις 6ϋπορίλυδιδοις και%ις

αδελπίσοιςελπίδαθεός,απςοσδόκήίοή6

τεκρωμαίοιςέχαρίζεώχέιραίαχ ανές

αδίμ' ειπείν ζαρωμαίων τότε ξuυωθείτε

Dπραγμαζα, δυσι μεγαλοις αμα αξιπε

πίωκότα ήαίσμασιν, αλλα θαυμάσειεν

διότιξΐήνα εξες&ώη%νπρόνοιάο έθεέ,πώς

(6αξαδoξoντ ήπείςεσφαλμα,αξαδο

ξόέρανΊήθαλαίiήluυασΦαλίλυεπορί.

σαφιόγδέβασιλέωςαυτάδελφοςϊωαί

νησιφήδέκέήπίgωτικοδεκείνεπολέμε

ε διασωθέλων έγισάπεποιούμώμΘήας δια

1εμβας ήθεώγινομύρης "ναυμαχίαςεκεί-,

νης ύδιακωδωνιζομύηςήδηfφήμηςακι

τμεβγείου,κπαρελθώνεςluυαζαλίδο

Όδκόλπου, οξά θέαμα ελεεινόν, κινδυ

ναύου(ανήδηκαι τίμ'ναυτικίμ ή"ρωμαίωνδμύαμιν καιαυτίκα ωδίππουαπο

πηθήζας, μέζα πολλών τύδακρύων μήia ζα της δεασοτικής αξίας σύμβολα,

γυμνός, λέγων, θξήλθονέκ κοιλίας μητςός μου,γυμνός και απελαύσομαι σή

μερ%ι, είτα κ; κεφαλήξέασασαώκόνιν, και βύθιόντιςενάξας,εξία πζοςκύριοι,

- ίξάανικάθενεπκαλούμρφήuυβοήθίαν,μήκαζαύτηςεπινεαράΊηπζόιέρα τήττης

επενεχθείσης ρωμαίοις,ές τέλΘ διόατετςαφθαι και Χτολωλένα, ζαρωμαίων γίνη

ζμπράγμαζα καμύρ δήσύμμαχονέαυτώθαρρήσαςέσεθ,15νθεον,έργου είχεώ,

και οξύ δοκιμώΙέρβις ή οπλιτή της πεζικής αυτό δυνάμεως απολεξαμύυ®,

όλαις
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(Ζέλ
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Ψ
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ιλ,Χέ

κεί

1%ίς

ήό

ανές

θέίτ"

ξιπέ

ίσειέν

Χ/

\ίλυ

πο

ώςέ

τ

όλαις ασουδαίς όνεβίβαζεν εις τας ναός, Αίimίique crebrosfagittarios,fundito

καλαμα αλλοιςεπ'άλλοις συχνοις οξό

ζας καισφενδονήτας, και όσοι ακοντισαά.

καλαει οξύ τζαυματίας αναλαμβαίων,

αλλοις αμοιβαδόν εισηγενεαρβις και ακ
Λ Υ (7' ζΤΝ

μαζονίας,χεςμαδίοις θ%ύτωνοξύπλεί

σοις κ; ήδοναντίωνχζωμύβοις, και ούτω

κ; ή πολεμίων, ύμνοι%ιγαροιμύ8ύχα

εμτήριοι άξαπούloςανήγον% (οδ.σρμ%ύ

τεs & ferentarios: vulneratόfque (ub

inde recipiens,per vicesalios recentes

fabmittit, gui maxima ex Ρarte aduer

farios faxis Ρetebant. Ομοd cumadve

fΡcram νίque faceret, hoftcs in fugam
Conuertit Ρroinde omnis exercitus

laudes Deo cccinit, practer fpem, & fa

lutcm & viξtoriam largito. Caterum

Γεβοιίτε

έη "gnία

t/ fiater Ιmperatoris Ioannes, Defpoτία "δικά",

μέχζί δείλης οψίαςποιών, τζόπαιονί7ησι Β intignibus omnibus depofitis, vt dixi

mus, fic Byzantium fine orhamentis

rediit, itägue vitα reliquum excgit.

πζοςθεον, παραδόξωςαυτίςχαρισάμύροντίμ"τεσωτηρίαν ομοδ,κατίμ νίκίμι,

ο δε%ύβα{ιλέως αυταδελφΘ-ιωσιόνης,ζάτ δεασοτικής αξίας απουζ. Σποθέ

μύμΘ,ώς εξήκειμύρ,σύμβολα,ούτωςές% βυζλύπονήκεναξύμβολΘ επι%ύθεΌό

χήματ@', 6 λείπον παραλλαξας ώύ βίου.
-

Ν Ι Κ Η Φο ΡοΥ ΤΟΥ

Γρηγορά, ρωμαϊκής ισοβίαςλό

κ Ε Φ Α ΛΑΙΑ Β Ι Ε Λ Ι oΥ ε.

Περί fρηγός της ιζαλίας καεούλου, /

Δημογ9eία ή βασιλέως τουικοινωνίας ή) λατί

ΨΔ);'. -

Τιμωρία κ" ή μη πειθομδύων τω"βασιλικό

δόγματι, " > / w- Λ.

Περί f πατρμαρχου ιωαένου του βέκου, Αυ

Περιτής βαλγαρικής συγχυστως και ε λα ανα.

Περί του γαμβepύ του βασιλέως + ασαν ήθβελ

γύeων αρξανώς, Λ /

Περί θαυμασία πολέμε ναυτικού.μφή"λατίνων,

Πειθσουλτάναζατίνη, και όθεν οι βύρκοι «νες

λησεία ετεαποντο.

Περί "κατά την παφλαγονία πολέμου ρωμαίων

κα) τούρκων, - Ον 2/ Α

Αρχή ήJεν ασία δεινών, κ) θρίιόων άξια διηγή

"Ζ»

χρησμού. Ι / \ c /

Εκς.eατεία λατίνων κατα ρωμαίων.

Περί κομνίμου τουλαζού.
-

Περί ή)θετζαλικών πάλιν. Ον /

Θαΐατος του βασιλέως μιχαήλ του παλαιολό

29υ.

Περιχρησμό'διάκεμσις πλατυκωτέeα.

-

ΝΙ C Ε Ρ Η Ο R I G R Ε

G Ο R ΑΕ Η Ι S Τ Ο R Ι ΑΒ

Κ. Ο Μ Α Ν ΑΕ L 1 Β Ε κ.

quintus.

c Α Ρ Ι Τ Α Ι Ι Β R 1 ν. ·

ΙΟe Carolo Ιtalia rtge,

Concio Ιnφeratorώ de Communione Zai

ΖΟΥΑ/Α/2. - -

Supplicia corum qui decreto Imperatorio

nonparuerunt.

D De Ioanne Brro patriarcha.

De Βulgarita conβιβone , ό Lacha

λ74,

De Α/ane rege Bulgarorum, Imφcratori,

ζenero.

Demirabili naualipngna αιη Latinώ.

De Suliano Αζatine, ό αμr Τurcilatrocί

marιαφerint.

De Paphlagonico Romanorum ό Τκαρ,

rum bcίο,

Περί ου 4ύρεθένώς εν λίθω κατά τας τεάλλεις Ε Ρrincipium maloram in Α/ia, ό-luchγmύ

αίgna narratione.

De oraculo Τra/ibu, in/ακο reperto.

Εxpeditio Latinorum contra Romanoυ.

"ΙΟé Comκεκρ Σ4Ζο.

Derebκ Τhe//alica iterum.

Μichaela Palaologi Ιmφeratorά obiίκ,

Οraculorum diffinίfio αρpioβor.

Η 2.

'

%
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ΑτΕ κ. v Μ vtordine progre- Α 2ξζί

&diatur oratio, & hiftoriα con- 8% \ t, " - και - - - Μ.. « - ν α

textus ignoratione , rerum, κρον, ίνακαθ' ειξμονολόγΘ' ο

quas praccognitas cfle opor- ίδα, καιμή Όό σιμυεχέςΪης ισο

τet, non interrumpatur: guardam pau- ρίας διακόπηζαι δι'αγνοιανών προεγνώ1ο altius repetenda funt..Supra dixi- ζαι γν ξοεγνω

Α , 2/ Σ

mus, Balduinum Conftantinopolita- ώαι χξεων. έφθημύρ ειρηκότες τον βαλ

nis periculis elapfum , venifle in Ita- δουίνον cξύ της κωνσαντινουπόλεως δια

liam : ibίgue cum rege Carolo con- Λ . 2 - 3 Λ Λ'

grefium, illius filiam fuo filio defpon- δεανία κινδuύοις, ε: ίταλίαν αφικέδαι,

aiffe : promifla in dotem, quam per- Β κακέισετώρηγι της ίταλίας καρούλω συ
didiffet, Conftantinopoli, fi illius o- / α »Τ.. 2.-Ι.... -ί

pibus in bello adiuuaretur. Ille igitur σαέτα,τώεαυώδπαιδί Ίίμ, C%ίθίyΟUαγα

- - - - - Λ' θυ Ω Α' C / Γν 2

Ε hoc promiflo inflammatus, nihiliam γέώζ θυγαιέρ%,ψω οχέώς ΤΕδομώαισιό

Άςxiguum de fumma τετυπη "gitabat, τίπζοικός μυ απώλεσε κωνσαντινgπολιν,

βα Con- (ed totam Iulij Cafaris & Αugufti mo
./fantino

μοίim.

> / Σ Γν Υ » Γν

narchiam (omniabat, Conftantinopo- " συμμαχήσειε κακάιθ αιπω όχάνΘ'

1i fi potiretur. Εrat enim vir non acri Όίνμυ1οντ"ψω οχεσεως λόγoνόν κδgδία

modo ingenio, ad prudenter cogitan- / Νυ! , κ" ν'

genιο, ad Ρ 3 ασέξμαίΘ' δίκμυ δεξαμύμΘ", ουδέν έπ

dum:ίcdctiam ea quα decrcuifict,ίtre-
- \ Ο

nué exequebatur: & paucis vt dicam, C μικρόνύασενόει πξι ή όλων, αλλα τιμή

animi vigore Ρrαίtantique faΡientia . όλμυ, ως ειπείν, ιουλίου καίσαρ@ @ αυ

maiores (uos longo interuallo (upera- - / Λ ,

bat Quare confiiium ia, quod dixi- Χ"""""""""Χ" ωνίρ.9πόλει, κωνσαντι

mus, breui fe ad exitum perduάurum νουπόλεως εί γύοίο έκράIής. δψνός γδ ίμ"

fperabat. Αd eum Ρorro conatum & 4αρης ούι, ή έψαώζζα δέ , Α -Δ

Conftantinopolis infirmitas, multifa- ο ανης,ούμόνονσκέψ ζα δέονζα,αλλα

riam diuulfa & dilaceratz, guac mul-. δράσαίελεσιουςγόνlμ'σκέψινόν (ρίς ές

τum temporis ad inίtaurationem & γοις όνδείξαώ%. και απλώς ειπείν, δυνα

confirmationem poftularct , inftiga- - 2 -
/ \ Λ Ζς

bat, & Imperatoris in rebus nouis ex- D" φύσεως κι κρ%τί σπιυέUεως, μακgώτω

cogitandis (olertia, & (umma in ne- μέ7ζω παύτας ανίκα οξύ πρθαπ8 διο και

-

gociis conficiendis celeritas, Ουz fa- ήμλ τύει 3μω 4-!... ! Λ

në permolefta illi crant, eiύ(quc ratio- Ίμυ τη ειξη νμελέτίμ έγκυμονή(ας,

ηc:τιπbabant, ac magnum ii τοπο- εις πέρας αξειν έθαρρη(ε χρόνου βρα

τem incutiabant, aταμς ob hac ipfa ad χέθ' έπι τίύέργωναυτίμ, όνηγε οι αυ

opprimendum eum feftinabat, priuf- ίνειςΉμ' "-1--. 2.- - - - 1 ν, Λ".

quam ip(eab eo maioribus &terrettri- """""" Όιαύτίμιέγχείgη(ιν, ό,τε της

bus & naualibus copiis inftruζto op-κωνσαντινουπόλεως αώ ενες, πολλαχόθεν

prefius, in extremum difcrimenaddu
Λ \ 2 - Λ ν

ceretur.Αcprimum ftatuit,iufto exerci. Ε δαπασιώνκαι %δήρηγμύρης και πολλού

tu comparato, iubere, vt is per Ιonium δεομώύης χξόνου πζος αήοικι(μόν κ ςη
in Romanos fines impreflionem face- όν τ% διεόρωνό c)

- -- β0βίωΥ07 (Θy , γ) Τβ -ret: neque prius conquiefccret, obuiis βλγμ. μ' ρρωγ 9 Όρύβα(ι

φuibufque (ubigendis , guam ip(am λέως πει τας τγύκανό|έgων Δύρέσεων επι

1mperij fedem addeditionem compu- νοίας δίνότης, (δ ή σφοδρθτατη περί τας

liflet. Deinde magn, clafΙe inftruθta, πρ%ξής οξύτης α' δή δσφόόρα όκείνον

-
έλύπει, ώ οξύ εκείνου λογισμoις περιέ

θραυε, υπζος μεγάλοις ανέβαλλε φόβοις διαυτόγέ%ι%ύεκέασ&υδεκαθελάν

αυτόν, πζίναι μείζωήoύζηςκτησαμύρ® αυτόςδuύαμιν, κόγμύτεώθάλατ

ζαν, εις τας έχατας εκείνον περισα(εις ελαση και πρώτν μύρ έγνω σρατονίκα

νδή αθροίας, κελεύσαι διαβαύτα τον ιόνιον, εμβαλέίνες τίμ ρωμαίων και μη

πζότερ% σηναι δουλουμύβοις ά ον ποσίν άπαντα,, πειν και αυτίμ παρασή

σαώ τμλβα(λόύεσαν έπειτα, μεγαλμυδια θαλάθηςεξαρτύσας δύναμιν,

διχό
-

".

ΛΛ' " εποιυιτέον τον λόγον μι-",
* κrsων

επανα
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μί-" ιπα - διχόθεντώβασιλέι πξισήσαίΊον κίνδuυον. Α 1mΡcratoτειη"Ε Ε.
κτια "ζ, . ΔΥ - Α' cίτCumucnire, Sc d ίΡe fua fruttratus και, ιεμ,

αλλ' β ψ6ύθητο βουλευμάτων, δωοτέ. eft, cum lιnperator, dux co foierτίοτΆ

3 30- ξω πξιτυχων σεμτηγώτώβαζιλέι. αυτί- extitifict : qui Itatim (umma celcri-ΆΆ;
- ς - r . Μ' \ ftudio irritos illius reddcre co

βΥyί)- C "πάσου έθεώ ασουδην, """"""" - 77,4"Ρίγι

γν " καγδ Ο βασιλε, π οήω Δ τό Λ * natus ftuduit, Imperatrice vrbe & pra

βαλ- πζοκαζαβών απρ%κτ°ις τας έκείνουβου- idis & trutturis ab omni Ρarte mu

δια- λας Μπoφήνα διδκαι ήσφαλίζεώκπε- "Είπια τι ητα πια

ίθ - ή ζαχόθ "αλρα ιλ Φίν ritima mocnia ςxtendit. Νec his con

ζώJίχί, βαβΦ2% και πολυ χοθεντμυ βαλύου. tentus , magna pccunia finitimos, Si

λω Jυ- σουπόλιν, κτέχΘ' οχυρθν τόπαρα- Β culum regem & Venetos ad bellum

Α (Ν., ,17".Ζ ό » . Λ. illi faciendum concitauit : Αrtaxer

αγα- λιωτάχων θξήπλωσεν ειδωθεί 0U μονον xcm illum imitatus, qui Αgcfilai Spar-Ανιακο,

α) θύ. δε, αλλα (επαμπολλα καλδιαφοξαχξή- tani impetum reformidans , Τhcba- κbsocoo.
".. Μ » 2 / - - - Η-S.

Γολιy, μαζα πέμπων Jξεπολέμου κατ' έκείνουΕΕ iii.
Αν #ηπέομβόκείνου ρήγας 1ύν] τ"Οικελίας τετοιque υπαεια Ρrincipes ad belium

έήθ' σίύπερμξοκεινου ρήγας,ιον ε ci inferendum impulit : prudentique
-ν \ Υ \ - / \ - - - - -

ζδία ΆΕ.
ν ν' Λ / , "Σ' Α' - 2. 2- ll 2. 1 1ll -

βy ξ77 λαν μιμητάμψό ο αξέρξίμΕ Ο peflimè ageretur, Cateriim Carolus, Paleologu,
ΨΜ . . ΙΙ » Μ Λ Λ - (7/ίλ), β0χ1

τιμή νον, δςΊμυ αγη(ιλαου% ασαξπατ°υο ει- - quamuis ab 1mperatore fic & oppu-Ά.

Σ ΟΓΟις υςμμυ,χζήμαζαπέμψας συχνά, όν gnarctur & repellcretur, tamen (c non oraiam

αμύ- - 2 ώνδ \ πίδ cffc quicturum pra (eferebat, tum vi-",

χ/77- τε θηβαίον έπαμεινώνδαν και πελο " ribus exercitus fui, tum pecunia copia

δ μ' και όσοιΊης ελλαδΘ' πζούχοίεςήσου, ijζε- frctus. Ρroinde τot difficultatibus cir

Λ' . . Γ . " , , Ι., cumuentus 1mperator, ac pené ad de

λλα πολέμωσε καία Ψ. πει, ανκετιντι fperationem compulfus, legatos ad

ς ό παθέιν πλβ όκείνου , οώηκεσα παθέίν Papam mittit , de incunda vetcris 82
2ζ- > "ν / 2 - 5 ν - -

CΛίθί γOy φθάσας έπεπρ%χει σοφαίς επι- οι: Romac Εcclefiarum concordia, (.

Λά- Λ « Δ . ... 3 ... . . . ! ζα- D modo Caroli expeditionem auerte

ρωτώ y0ία ί6. Ο μύρ ομυ καρβυλΘ. ουτ"καία "ret EalegatioaPontificebenigneau

, " σρατηγούμύρΘ' ύσό%ύβασιλέως, και dita eft cafe facile, qua 1mperator

διο και " / απ8 τοις ακ βολισμοίς λπο- petiuiffet , confcξturum cfle pollici
(ας, ΤΟίύύΥίς Cζ0/7 το «/ ρ% 1. . S' μ "% το. ftatimque fuos legatos illis adiun

υ-- κgeύμύρθ, σήλΘ- ομως μυ G8χηξεμη-git,quiconcordiam conciliarentatgue Capita

βρ%- ΟΤζ)yέπΊήΊε ξοικείουτραβδμυαμε.θαρ- 21 ΙΥΥplcθcrentur. Cuius hacc tria Capita αoncordia,

αυ- - s" ΜΥ , «Ι > / fuerunt, Primum, vt in facrorum volu- ι

Α", ρων,% τγύχρηματωντώπλήθει. όθενάδα/Ε minυπη hymnodiis,Papa cum quatuor

β καις Όσαύταις πιυεζυγμώύθ’ ο βασι- ΕΕ ficret. Αlterum, νί ΙΙ

κόβy - Μ -- Υ - Ν'-4 ελ νικιού _ r 11ccret culuis Romam vetercm, qua

λοδ λβις, 7ίζ06 Σπίγνωσηελανοτα", δια " curia maio & perfettior effet, appel

- πζεσβύεζαι ήδη δπζος τον παπανπζι της Ιarc Τertium, ντilli principatus in o- -

- Σ Λ α r / Αν - - - - Ι ΙΙ

ςη ν. τμεκκλησίωνόμονοίαςlε καλένώσεως,ΐής "Ε".ΕΕ ή μ,

ι(ι- - «. . . 1 Ε, το facri Symboli, guam illi nouarunt,Ά
"νο τεπαλαιάς ρώμης δηλαδήκα της νέας,εί 1

επι- 2 ". > Ι / Το
57ί μόνονεμποδώνΊήεκσράιείαγροίώ έκα

Α Α' " , Σ « (. Αυ α 2

τα; εούλου δέχεζαι τιμπζεσβείαν ασμώύως ο παπας, και ύσιχνείται αδίωξέκτε

ίψ0y. λέσαν, πόσα καζά βούλησινές τώβα(ιλά καπέμπειμέζα ή"βα(ιλικών
../ - Α - φ Α "- γ' \ Λ

μέ- - πζέσβεων&υθύς οξυδεξομώύοις κj συμβιβάζονζις τίμ κoινωνίου.ήκονομώ και γέγο

3/ νενηκοινωνία εφ' όρωτςιών κεφαλαίων, ενός μύρ, οδονζάι:ίεζας ύμνωδίας τονπά

(- πανεις ζα δίπτυχα μνημονεύεθαι όμοθ%ις ετέροις τέτζα( πατζιάξχαις δ&υ

4.- τέξουδε,%δέκκλήτυ ωδεδεέσιν,9ξάναιτώβουλιμύρω,καθάαξ εί, μέζοι και

LLY) όντελέςερον ανατρέχει δικατήριον ω της παλαιάς ρώμης και τρίτν, ώο πζω
- Α 2 & \ "ΠΑν Ο 2 - ΑΥ Μ " /

τή- . . . τ8ύεινονάπαπ.πειδέήςπροθήκης,ϊμ εκείνοιπζι%ίεςόνκαινοώμοδπσύμβολο"
- -. - --, -- - "- - h 3

ιίy, - '
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aut alio quouis argumento, tum nul

1a acrior contentio incidit: (cd (quod

ad eas quidem res attinebat ) pacata

& tranquilla fucrunt omnia. Αt pa

Εyζanκni τfiarcha Ιο(ephus ca concordia τepυ.

Κοήan, diata, (cde (ua ceffit : nec multo poft

Άrelιάa vrbe, fe in Αrchiftrategi mo

πη. " nafterium ad Βofporum contulit , v

bi reliquum αtatis tranquillo & reli

gioίo ocio exigerct. Ηis rebus facer

dotum collegium concitatum , haud

σbfcuro ferebat , fe non effe guictu

rum : plebémque ab 1mperatoria illa

concordia reuocabat, Μartyrij & co

ronarum tempus efΙe clamitans: ita vt

rmagnus inde tumultus excitarctur, at

que in atroccm tempeftatem crumpe

ret : & 1mperator externis negociis

reliètis , omne. (uum ftudium ad res

domefticas τFansfcrre cogeretur, vr

bana pericula bellis externis grauio

ra ratus. Εrant enim non paucί ε ma

giftratibus etiam, gui decreτisillius a

criter aduerfarentur. In eas igitur re

daθtus anguftias , duas fibi patére vias

arbitratus , (umma neceflitate nihil

tertium admittente in prα(entia:vt aut

omnes (ibi afentirentur, aut hoftium

"αιμοιεμ, loco haberentur. Οuamobremaduer

τμίpinam fariorum animos, principio verborum

Άblanditiis, & comitate morum con

ικι. ciliare (ibi, & obnoxios reddere (tu

debat: cceptam cam efic rem, nullo

(tudio nouitatis, fed propter difficul

tates temporum. ΕΠe autem pruden

tiac, impcndentes pracaucre calami

tates : & i quid ad grauiora mala a

ucrrenda nouandum fit, non cfic cun

&andum. Si enim hoftes aduenta

rent , vrbe adhuc multis in partibus

1acerata, modόφue inftaurata, & velut

ε multiplici dudum morte reuiui(cen

te, prafentia mala grauiora futura (u

perιoribus : ac dominos fore hoftes

non tantum (acrorum , (cd omnium

fimul, liberüm, coniugum & rerum.

Α ήπειαλλης οιασομό ύσοθέσεως, λυαγ

καςϊκήτιςέρμς τέως ουσιωiμέχθη, αλλα

μακρ%τις ηρεμία και λύεσις αμέζαξύ

πξιέτςεχεπραγμαζα (ούτων γεείνεκα, ο

γεμίμ πατςιαςχηςίωσηφ,τίμ ζοιαύτην

ούδεξαμώμΘ. κοινωνίαν, αξαχωρεί τοις

βουλομύβοις ήδθρόνων, αυτός δε μικρόν

Β τ'βασιλόυούσης εκκεχωgηκώς,φέρωνεαυ

τον ήπει τον βίασορ% έδρχισεκτήγου

μοιηέδεδώκό,όκει% λειπόμύυοήης ζωής

μεθ ήσυχίας κχολής βιώσωνπν&υματι

κής επι%ύτις ο ιερός τ'όκκλησίαςσύλλο

γΘαυτόςτεδήλΘίμ"σοκηρεμήσων,ώ

τον όχλο ανέσειε,απαγωνή κοινωνίας και

cβαίιλέως, μαρτυρίου λέγων είναι καιρόν

ώ σεφαίων αθλητικών, ως μέγαν όντού

θενέγείξεώ αιθοξυβον, και επιμέγισον κο

ξυφούδαζα πραγμαζακλύθωια και

αιαγκίμ είναι ήδέξωπζαγμάτων απο

ασαδέζα τόνβα(ιλέα,πά(ανένδονΊην

ασουδίμ μέζαθείναι, μείζοις οξύ ένδοθεν

Dήγούμύρονκινδμύοις ήδέξωθενπολεμίων.

ήσανγδ Gυκ ολίγοι κτ?οντέλει,ΐήςγνώ

μης ζαδόγμαζακό τύβα(ιλικώνπζο

σαγματων όπλίζοντες μάλα, εθελονlαί.

όνσενωμύρ οι κομιδή καζαςας ο βα(ι

λεις ούτωσιέννωδυοινθάτερον είναι ιτέον
σέγν ε"νειναι τεον,...ω.

έήπξαγμάτωνβιαίας διδάγκηςέτερον

ε Gύκ επίδεχομυμης πέρας οντώ παρότι η

γΧς παέτας αυτώ (υμφρονείν, η πολε

μίοις ίσα, ζύτιςκεκgήθαι. ζαύ, αρα κι

μειλιχίοις ά πζώτα, λόγοις και ήθε(ιν

ιλαροί, καζαδημαγωγείνκαλύσοποιεί

ώαι τας ή σα(ιαζόντωνέπειεάτ γνώ
Υ Λ 3' Α' \ "J Σ Α Α "

μας, οικονομίαν είναι λέγων (ο πράγμα, και ου καινοζομία. Φρ%ίμωνοί είναι,

πζινγμέθαιζα δυχεξη, πζονοείώαι όπωςμη γύηζαι

(όδμη μείζο(ι κινδμίοις περιπεσάν,

κάντι δέη καινοζομέιν, ύσες

μηδε%ύτυ Φείδεώαι εα Ιάρ επίω(ινΦ
/ ΛΝ ΥΙΛ, - Α γΛ' 2 - Λ ν Χ/

πολέμιοι πολλαχήΊης κωνσαντινουπόλεωςέπ διερρηγμύρης, καςτι ανοικιζομύύης,

κα), οίον είπείν, διόαβιωσκούCης εκ ή πρθβραχέΘ θανάτων, χείρθια,τόπζο
Α' 2/ \ Λ Υ Α' - φ' Λ"

τέξων έσαιζα παρόντα, δεινα, και κύριοι καθεσήξου(ιν Φ πολέμιοι, ου μόνον

C - > Δ \ / «/

ή"Εξών, αλλά και πλύτων αμα, παίδων και γυναικών και πραγμάτων,

Φδε
ι
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3 Φδ Όρύτων δεασότα, αίαςπασοι,(εδού-ΑΕ domini viabrepti.libertate cά

2 και 2 Λ 2 / \ "- Cruitutc Commutata, non corporibus

ζύ λααπ έλυθένεμύ"ά σωμαίοι tantum, fedanimis etiaιuΕ (e

", πμηκαι Ώι ς γνωμας αοζας,δυάγκηβι- gui voluntates cogercntur. Ιdctiam

0 αία πζοςαπξ ανΦ πολέμιοι βούλριντ", religuum fore,ne quis mores patrios ac

7ήy , Ο' Ό6' / Ά' vetera inttituta tueretur: imo ντ (acrα
τοις επόμύροι (δ τε λελείψεία,μηδένα Όν leges &fanξtiones cxpeditiίtime & de

ή πζοσήθμμον είναι γύπατζίωνεθώνκ j0-Ε cucrterentur.Οuα cum

β% Α υ r - - - Ζ ο ί" ό,..., Ρίc Ρrguidcret,ncceflitati parérehaud

ίUυ- μιμων καιπζ"γε 377 ήθειώθ"μί λί004 recutaflet.exiguümque damnum,quod

δογματων,αλλαπαίτωνέσαραδία αξα- Ρrudentiα munus fit, magno emolu

γου τςοπηκjκαζαλυσις.ανuύεγώ πζοορώμε- Β mcρτο Ροίthabuitict : minorάφue ad

"οής δια θυμον έμαυ% - uerfatiis, νε maioribus potiretur, con

νΘ,διακονον πζόθυμον έμαυ(ον ταυτησί ceffiflet, Hac orationcalios commo
Τί- 73 οικονομίαςκατεσησαμίμ.οικονομίαςόΊ'Ε , alios non item. Vnde Ραημco»

λ0- * Υ / » / Α uafione omifla,viamalteram ingrelius, "α".

, δ ενέμΦυθαιάγκο, κατεγε: ζη- & vigrafiatus eft : cuius varia rationes

» Τ" μιωθήναιμικρ%, κέgδοιςει yβλίC2. μείζον θ'. fucrunt, Ρublicationes bonorum, rele

ς 3 Α »oησ \ τ! ". "Η ( w gationes, cuftodiac, excaccationes, fla

κ, συγχωξησα, (α ητίωΌρίς ελκουσιν, ψω εξ - - - 2)

φόν Άσ' (",3 :. Ν δ. ήΖν λό gra, mutilationes, omnia denique qui

g 3 (α μείζω βαδίωςκαρπούδΧ. ταύζα λέ- 5us virorumfortium & mollium animi

βυ- γων ο βασιλεις, cξύ, μώρέπειθε, οξύδι c explorantur. ί quorum ftudium co

χ0- α/ \ . 1 V ετέ- gnιτιone Γcgebatur, (qui pauci crant)ij

W εδαμό, ύθινόπία αφετιμπί magnis δΖfortibus animis omnialibέ

κα) ". ρανεβαδισε, ταυτίμοί είναι τίμ' έβα- tertolerabant & perpetiebantur, quα
- Sν. 3 ν- Δ . Ν. oteftas Ιmpςratoris inferebat. Μaxi- κειμία:

7ΤΟ- ς πζος 7Τολλα σιλο- Ρ Ρς 1S 1nferebat. Μaxi- Religioni,

Ί, ζά ή πζ ιρ7 :" και διαφεκμεζ mavero Ρars veri iudicijexpers, fακΆ

y (ήy μψηςήδη παίζαήσουόνεςγατώβασιλέ, plebis & circumίοταης:ίuita, femper"Κίι.

οθέν δημόύσειςκjξορία),Φυλακα,οφθαλμήθ' ποuis rebus gaudens, afperis velut in

ίων α έσεις,μας γες,χειζώνé (ομαλπαύ fcena Ρalliis induti, νbique terrarum
L!ίθy, φαξ: μας,γες,χείξωνοκ ομαιπαν. ίΡarfim 8ξpafim vagatifunt,νbi Chri

γνώ- ζαοίς αίγνώμα, τίύ αίθρονικών ομηδοκι- D ftianos cfle audiuerunt: in Pelopone(ο

- - Ι ," 47Υ «Ι \ δ' και 2 / ε, inquam,Αchaia & Τheffalia,8z Colchi
0y). ί6 ΟΔΔΑ) ΧίΩΣΤ 3 - - Υ

π. μάζ β. ό% με κα " , πίγνωσιν α άe, νbique deniquegentium extra di

ήαί ζηλος μ' (ασδύίοιοί έτι ετύγχθυον)ού tionem Imperatoris : ncque vniuerfa

(ι- Όρι σερραύ 7"βκαλαθόρικ μ' τιμέςασινόν- "Ε cσηferuare volentes,neque

υ;'. //7 Τ2 (Υ / . . . . . * / inter (e(c: (cdalij aliis nominibus a(ci

'30"κών δι«ξαιθμοι πλοία αψω, Ψση γκλο, tis, Ρartim Αr(enij aut lo(ephipatriar

" δπεπόνθασιν,όπόσα ή και βασιλέως έπήνεβ. cha fe&am profitcndo, partim alia iaιρ%" άando t p b p Ι

- η S . Ν Pν Υ . « . .Υ » Ν / Ο ΙCΙΥΥ ζ -

π. ή κεχείς. Φδπλέισοι,μηδέν ύγίεςειδότες,Ε!Εί

λβ- αλλαδήμθ' όWεςκαγogαίΘ' όχλος, και Ε qui oracula in vicis&vrbib.quafi modό

W. χαρθίες αειταις (οιαύτας καινοτομίας, a Dei cόfpcétureuerfi, cantarent: lucri

% τζίχινακαθαπξ αλλίμ σκίμμυ Ψωοδε ντίque caufa, & ad implendos facros.
ίy - ΖΟΟΟ β- Α

ό- δυκόιες τςιβώιαπανίαχήfoίκεμβρηςéjξ- -

Α". " « - ("ν γ 3 / yν

ώ- ήπλωσου εαυcξύ, όπη φύλα χgίςιδιυών είναι επύθονώ,έντε πελοποιήσω φημικαί
Σ). .Α. Α 2/ /ν ν 5 ν. 2 Α / .

χ/, αχαία καθεωαλία,έντε τήκολχίδικα)όπημήowήνεπικράτεια έβασιλέως και

2 αξιήεσανένθεν κακείθενασοριάδες θπλαόητές, μήπεπτος% καθόλουταυ εξήνμυε

;) θέλονίες διασώζειν,μήιεπζοςαλλα αλ ονόμαζαπξιθέτεςεαυτίς,άλλοιαλ
C 2 Α Λ γ 2 Λ / 3 , λ 5

βs λα. Φμύρδόσείονλέγοντες είναι και πατςιαρχε,καιζα εκείνου πζεσβύεινΦδιω
" ν •λ 2/ Ι «/ , Λ. Λ Γν ς Α Ν

Ο- σήφΦό αλλαλέγονίες,έτω%νχξόνονπαρεκρ9ύονώ,πλανώντεςΦ πλείοιςκπλα

θy νώμυμοι ήσλυγδΦκα)πζοφοιξασμέςανατεπόλειςκαλκώμαςέκήςυωονώαοερά
\ Η 2/ - » 2 Α Α "ι - Ι

Ε/ πόθεοήίας αςπκαπόWες άδΐαδιέποίωνλημμαίων ένεκα, καβαλαντίωνπληξώ
φ - - b 4.

δε
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qui eamipfam ob rem in codem habi

tu perfeuerarunt: nec Ρoft Εcclefiacin

(taurationem,Vitz ratiοnc mutata.

ΙΟ Ε Β Ε CΟ.

Ιs temporibus magnac Εcclefiα

chartophylax crat Βecus,excellé

ti viringenio, & in doξίrina ftudiisab

ineunte verfatus atate: practercatantis

naturα donis ornatus, quantis quif

quam alius illius αratis. Νam & pro

ceritate corporis,& maieftate vultus,&

facundia, & vbertate atcue acumine

ingenij omnesadres apti,aliίfque doti

bus practtabat. Οuibus1d crat confccu

tus,vt & Ιmperatoribus & principibus,

& omnibus eruditis vencrabilis,atφue

illuftri apud eos fama effet. Οut cum

Ιmperatorio decreto acritcraduerfare

tur, Imperator nihil non tentauit, tam

perfeipfum, quam per alios cruditos,

vt cruditis & legitimis rationibus eum

adduccret, vt decreto afentiretur. Ve

rum ille ingenijacumine & copia ora

tionis omnium animos commoucbat,

eorümque argumenta veluti Penelo

pes tclam retcxebat. Νam Graccarum

literarum doθtrina, crant qui illlum.

fuperarent:[cd acumine ingenij,& clo

quentia, & Εcclefiafticorum dogma

Α σεως.όιδήκδι'αυ% γέτι (ουτί,πλgέμει

νανέτως έχοντες εσαεί, μηδεμό τιμ της

όκκλησίας διόgθωσιντίμ δίαζαν αλλα

ξαμύροι..

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Ιωανεέβέκε. -

Ν ζούτις μύρ (οι ζις καιρβιςτης με

γαληςίμ' εκκλησίαςχαρ%φύλαξ,

όνομαβέκΘ",σμυέζοςdύης όν%ίς μάλι

σαίελόγκαιώπαιδείας τς φιμος. Ό6ύ

τις δκιαξα τ' φύσεως συγκεκροτημώύΘ'

χαρίσμασι, όfρις τύ%τε ανθρώπων οι

δείς σώμαώς γδ &μήκει,μεγέθειώ ό

χειμύ8χαξίε%ς εμβριθεί και μεγα

cλοπζέπεσάτη, και γλωήης 6ύκολία και

δρόμω πω%νω,αλλοις έπλείσοις,ώ έπ

διανοίας &υποξία τε κι οξύτητιπζος απου

Όπζοτιθέμύροι,%ύτις απασιν άρισα g

Όν ή Φύσις Εξώπλισει, ως είναι βασιλεύσι

και αρχεσι και πάσι (οφοί, αιθέσιμο και

λαμπτονπέιλάλημα, έτνγριαίωςα

tum νfu,omnes cum illo collatι, pucrι D θιξαμώμοντώβασιλικό δόγματι, πολυ

videbantur. Εa fpc fru(tratus 1mpera

tor, aliam viam init, cύmque & omne

ferë genus cius in tetcrrimos carceres

Ά coniicit Quibus perattιs, tandem in

Ά,mentem venit Imperatori, candem

ταικr Βε-rcm a Latinis ante annos x Χ v. Ioan

" ne Duca rerum potiente,agitatam fui(.

(e: ac tum doθtum extitifle virum, Νi

cephorum Βlcmmydam,diuinarύ lite

rarύ peritiffimί,qui cum (e in ociύ cό

τιuliffet,multa è facraScripturatcftimo

nia,qua dogma Latinorύ cόfirmare vi

dcrétur,colligere ac cόίcribere cocpit

ΌίΘ ο βασίλεις έγεγόνει, διέαυξτε υθ

τύΌτελογίων, Χποδείξεσι λογικαίς και

νομίμοις πείσαι σπινθέως τώ δόγματι. .

αλλ'ακέινΟ τηgύθίμία gνοδκ τ'γλώτ

της,απασαν συγκυκων, ως ειπείν,ακοία,

ανέλυεζα (ούτων πζοβλήμαζα, καθαπξ'

Ε πιαπίμελόπης ισόν έλλαμικήςμύργδπα

δείας είνεκα ήσαν οι (ότε πζοέίχον απ8

φύσεως δι οξύτητικ γλώfηςdρόμω,κα

σκήσειδογματων εκκλησιαςϊκών,παίδες,

αίθρι αξαβαλλόμύρoίπαίτεςέδόκouυέςαυών, έπει όι ο βασίλεις ήδόντεύθεν

ελπίδωνεσφαλη,τίμ' ετέραν εβαδισεκ. συλλαβών αυ%ικα γέν(Θ"μικρούπαύ

δεσμωτηρίοις καθείςγνυσι δεινοζάτις, καλίμ ούτω αύζα όψέοι επινοιμύοίύαβι

βασαμώμΘ"όβασιλεις,ώς καιπς οπότε και είκοσινέήδεπίτηςιωανουέ δούκαβα

σιλείας, ή%αυτη αξά λατίνων εκινήθη ύσόθεσις και μ’ τίμικαύζα (ρφος α

νής νικηφόgΘ ο βλεμμύδης, θείων γραφών εμπειρόζατς, δς χολή δεδω

κώς εαυόν, ήρξατ. συλλέγεινπολλαςαξαή) θείωνγραφώνμαρτυρίας, συγκροτείν

δοκούσας τώ ή λατίνων δόγματι, και λογογραφάν επί φύτις λάθρα μύρ,

και

\

δια
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%ς μιαγνοις, μό, πολλής αγχινοίας ζας
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Δ - 1- ..Α "στ.ίλw ! μυ ο fcticlam ille quidem,infamίς metu,(cd
πολλών ύσύληψιν,ελογο-Α fcticlam ille gu 2 Φ Σ

δια τμυ ή' Ο ι) ψι » βλ9χ tamen (cripfiΗe guardam. Οua tum

» " χ «/ ι Υ - «

γράφει οι ομυέςινα. ζιόζαδή νuυ ο βα- 1mΡcrator Βeco mifit quibus ille pcl

σιλεις αλυgών,πέμπει τώβέκω απζαο- Ιedis,anaorum libros ε quibus Βlcm

mydes eacollegerat, prudenter admo

? «Αν . " / Έ' « dum Ρoftulauitiί(quelubentifimolm

τίύ αγίων έζητήκειβίβλοις,ώξών οβλεμ- Ρςratore acceptis, in co occupabatur,
ν Λ Φ. » ! - - - - » -

Λ τυρίας μυ οκείνας ξuυει-., νέdiligenterillos legeret, expendcret,

μύδης ζας μαρτυρία ξ Β adverbum conferretΊtaquebreuitem.
ΣΥΝ Η > / \ Τ? -

λοχως. (c μαλα ασμύμωςαξα 3 βασι- Ρore eum teftimoniorum aceruum co

λέως%ρνδύσιμον ειληφόπ,έςγονίμ'αυ- Ε qua integra volumina complere
τ? > ο κ. Ζλα αστέ } Ρoficnt:&qui dudum accrrimé Latinis

τώ και λοιπού, επιμελώς αμνΏχ. β ξ7ίξναι καλ aduerfabatur, mutata fententia, viάο
η

λύχνώύει, και κ% λέξιν επίσατέν, ως όντίαnficercrambiguan. Οuamobrem
> - ' /Ο 27\. - Α' Ρatriarcha (ede confcenfa, Imperatori

y (ΤΖΟΟΥ).JDΟίχίgyΟιί - - - Σόλιγω(6ρύει αυ% θp μαρ- νnus fuit omnia,& lingua,& manus,8ς

τυριών ορμαθόν , ωςίκλυας είναι,βίβλοις Ετ. (criptoris calamus, & dicendo &

όλας πληρ9μύ (ξ υπζω μαχαηeα δί-- fcribendo,& dogmata tatuendo: cius

9 certaminisadiutoribus Μeliteniote &μαι,
Λ " / Λ * Χ

σομΘ' κ; λατινων5άμμ"Είμ" ήδη Μetochite, Imperatorij cleriarchi dia-".

κρουσαμύρθ,ετέρικκλξαιτίμ νίκμε'ποι- conis, & Georgio Cyprio. Νullus ta- κ.
Μειρεhί

- » Ν Ν.Ν. Ν Υ ν. 5 - - io- G.Cypri

είται, δι α δη κ; επι%ν πατζιαρχικόνα- πεη ερτυπη omnium ad Papa ratio- G.cητικ

Η 47" ) . , nqm liturgiam celebrarat : nifi quod
ναβεβικώς θρόνον,πλύζαίμ αι%ςτώβα- Freriorum nonnulli poteftate data,(e

ί, κ γλώfiα, κ' χεις, και καλαμΘ' τηelin Βlachermio templo idfeccruntυιλεί και και γι yΕ β , και, λέ και fuftragio cuiufdam & familiaribus. 5εά

γραμματέως οξυγρ Φου, και εγων κα adinίtitutum redeundum cft.Soror e

γράφων δ δογματίζων 35χων σπιυέξγοις'' rat Ιmperatςri Εulogia.Qμα cum filias

δ / Ο Τ" , Λ ίτη-D multas habcret , Αnnam Νicephoro
«π,λίρα 8. αγωΘ, ώ τεμβλ τ- Αctoliz principi defpondit, Μariam

γίω7Τίιλ),κ% νμέζοχίτη, Χξχιδιακόνοις όν- Conή πιπο Ζagorz regulo : quorum

ζας και βασιλικέκλήξε, κέπβώργιον(ονόκ Ρrima νxores decefferant. Εas Korores
Λ Λ' \ ; Ι fuiffe, & Imperatoris Τheodori La(ca

κύπζa.σπιυελίτοςγήκό μύρ έν ή παύτων ris filias,fupra diximus.

εσείςτις 3 παπα, και θ'όπαπιάχ,αυ- D Ε Β W L G ΑΚΙ ( Α

Όρς9 8τετίύαλλων ουδείς,οπμη Όόνδό- αonfufone,

σιμoνειληφότες ήδΦςεξίων τινεςελειτύς- Is temporibus in Βulgaria guida

extitit, paftore quidem patre or
«Η Ο Σ 1η Ε

γησου απαξ όν τωναώή βλαχεξιών, tus, (cd verfuto viringenio, & callidus

διαχειροζονίαν τινός ή οικείων αλλ'επα- ad τας mouanda, , nomine Lachanas:

νακτέονζόν λόγον, μ' αδελφήτώβασι- gui magna nebulonum manufaάς, la
Σ trocinando vitam tolerauit. Vnde bre

λεί όνομα 6ύλογίαζαύτηπολλώνεσών θυ - , -

Α' 2/ Α ν

γαλέζων,τίμμύρ μίλυτίμ αινδυ στιυέ

ζυξενα όρινικηφόρωτωτώτατωλίαςαέχοντήuυδετέρανίωμαρίλυκωνσαντίνω

τωτηςζαγοράςαρχοντιαρπήδπζόιέξωνάπω γuυαικών όνβίο Χπολιπεσών α

δελφάςόκακείνας ολόγΘ"φθασαςέδήλωσε,κιθυγαΐέρας έβασιλέως θεοδω.

ga5 λασκαρι,

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΕΩΣ.

Ν%ύειςμύρ%ίςκύκι,αάσα)τιςόκτύβελγάρων βοσκημαιώδης μύρ (ο γένος

αής,ποικίλοςδτίμ φρόνησιν και δεινόςκανό έξοιςεπιθέώς πζάγμασιν, όνομα

λαχανάς.ός πολλές πζοσέlαιρισαμύρον χυδαίωνκαιαζαθαλων, λησoικόνεπέή
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uitempore magnas diuitias, & iuftum Α δ&υσς βίον,ώξ έπoλιμυ όνβραχεί στιυέ

exercitum coegit. Ηuius continentes

incurίiones & detrimenta non ferenti

Conftantino, viίum eft, conuocatis in

vnum copiis (uis, acie cum illo decer

nere, ac de (umma rerum decertarc.

Τurpe enim ducebat, nihili hominem

exiguo tempore tanta potentia au

ξtum, non Βulgaris modo magnas in

ferre clades, (ed toti regno ingens ab

conβαι: ao difcrimen immincre. Sed paratis
η: Ταεhi rebus cum co congrctius, vincitur ΩCC

εκάει.

Ρal4οίο

regnum tantum, fed vitam ctiam a

mittit, Lachanas vero, practerprinci

patum,etiam coniuge Conftantiniprς

ter fpem potitus,in animo habebat,ex

aθta hyeme,fub vcrisinitium, Romana

oppidulaex infidiis aggredi:ντ illorum

viribus imminutis,ipfe firmiffimus ha

beretur. Ομα Ιmperator cum audiuif.

fet, non ferenda, nec obliuioni man

λεξεπλέτνικ,αμα 5ραζονίκανόν, όύτυ

ζάς πιυεχείςκαζαδρoμας ώ ζημίας,σόκ

αιεχομώύωτόκωνσαντίνω,έδοξεπumθροι

κότιζαςεαυέδuυάμεις ειςαίτιαβάζαξιν

εξιέναι εκείνε,ώ διακυβεύσαι (όν πει το

όλωνπραγμάτωνκίνδμυοκαίχρονγδά

να ηγείταύθρωπον (οδμηδενός αξιον αν

"βραχεί κςόνω μεγαλίμ ξuυειλοχόζα

διμύαμιν, ούμόνον μεγαλας επαγεινσυ

χνα τις βουλγαρθις κακώσεις, αλλα και

μέγδυόλητή Χρχή%νκίνδμυονεπισείειν

ήδη, αβασκ6ύασάμυμΘ ouυ,έξεισ και

συμβαλωνάκείνω,νικάται και σεξέιταμή

μόνοντής δgχής,αλλακζωήςαυτγεγί

dandaautnegligenda ratus, (ed omni C νεται παρέλπίδα μήμόνον 7" δgχής έγ

1olicitudine propulfanda, ageranimo,

non tam guod illum in praefentia for

midabilem efie putaret, guam quod ad

ca qua concupitlet,acerrimo eum ftu

dio ferri cernerct: dicebat, fi ita pcrge-.

ret, paulatimque vires augpret,tandem

neca Romanis pofΙe vinci. Οportere

autcm cos qui citra periculum.veling

viuere, anteuertere &occurrere malis

κρατης ολαχανάς,αλλακ,σύζυγοςδ&ί

περθέήςγuυαικόςκωνσαντίνειδςκ,διανοεί

Όλοιπόντελωτώνες έχειμώος,αμαή

εμπέμπίνανέθίας κ.κό ήδόμοςέντωνρω

μαϊκώνχωρίωνκ, πολιχιίων,ί αθειεςέ

gων αυτό γινομύων, ιχυρόζατς εκείν(Θ'

impendentibus : 8zfi in praefentia cref- D δοκήίζαύζατωβασιλεί ακεώ έζα,σόκοί

centis plantacradicem facile praccide

re poffis,non effe cunξtandum, neque

expcθιandum , ντ acceptam iniuriam

cum periculo vlcifcaris, cum aduerfarij

male cogitantis conatus opprimerc li

ceat.Ιgitur cύ,vt fupra eftexpofitύ,Μyt

"Εύα Ζes exΑfanis pofteritate,quib.de cautis
774 (44β/7?

proιΑίγΑΦΑ. diximus,ad Τroiá degens decefliffet:fi

lium eius Ioannem Αfanem, vt cui re

gnύ Βulgaria paterno iure deberetur,

accerfit-defpon(άq.lrene filia,cum ma

gnis copiis tum ad Βulgaria a Lachanac

σαέδoξαν,έδε λήθηςαξιαώ πξιφρονή

σεως,αλλ'όνπολυτιφρ9ντίδΘ"εχώξει,και

πλήξηςίμ'αθυμίας,εχότιτέως ονόμιζε

φοβερθ, εκείνον, αλλα ασεδη χζώμύρον

θεςμοζατη πζος όπξ ου (6 βελόμώμον

ψωοτίθησι,βλέπων,έλεγμοδώ πζοβαίνον

Ε ζακ?μικρθνές μέγαδuυάμεωςεπαρθή

ναι,ώς δυσκαζαγώνισονκ, ρωμαίοις όψεβ

νέθό. χξήνα, δοξύ ακινδμύως βιομυεθέ

λονίας,Φθαύεινκ προανασέλαντίμ όρ

μην ήδ δειών και παρόν εκ gράσεζαςβίζας εκεμνί οντώ πλξόντι τηςμελλέσις

βλασης,μή μέλλίν, μηδε πξιμώύει ήδπονηgών έργων αμμώεθ, μύ κινδύνων όν

ορασθοία παρθνακινδύνωςΐής διανοίας και της ορμήςαπ8 όθενεπίδήπεδλόβς φθά

σας εδήλωσέ1ον Βασαλπόγονοντονμυτζήναξι τηντςοίαν ποιάθ;Ίηνδίαιάνδας

πόΪεξήκόμύρζαςατίας,είζααυτέςμύρέΦθητόνβονXπολιπών.καζάλελοίπφόπαιδα

Ιωαήηνώνάσαλέτνόβαπλώςνuώμέαπέμπεται,αϊωθενεκπαιέρωνά δίκαια της

βουλγαριχης»gχήςκεκτημώύονκαιτήεαυώδ θυγατςισυζύξας εξήνη,πέμπαμ;

βαρείας διuάμεως ελβυθεςώριζατετίμ βουλγαεικίμ Σόχίμιτής φύλαχανά

- , - - τυρκν
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) έ- " Υ. « / " , - -

ν: τυραννίδΘ",καμα διαδεξόμύρον αυ%ν ΑΕΕ , tum ad (u(cι

υ?υ » . . Λ Ν' "» \ . . . . 3/7 \ Ρiendum regnum, iufta fucceflione ad

Gίχ αύ7ζιλ) δίκαιο,κλική ήδηποςαυω νκα. fe deuolutum,mittit.Carterum Lacha

) - ζιβεβηκύαν.όμύρ%ι λαχανας, επειδήπς nas firmandατyrannidis caufa tum ia

μοι- έτυχε τίμικαύζα τίμ' έπι σκυθας ιών, βε- Scythiam proficifcens,clandeftinis Ιm.

ζβιν " .. - / - Α. Ρeratoris infidis occiditur.

.. ό βαιώσεως ένεκα ή τυραννίδΘ", λαθραίας
" ό έβασιλέωςεπιβαλαΐς,έκέιτίμιοι αίμα- Ι) β' Α5ΑΝ 8' 1ΜpΕ

ti- Όός δίδωσιδικίμ, Υί4ίΟΥΑ,genero,Bulgaria

2 0
"Ιλ7(ΥΡβ.

ίθy C). ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΓΑΜΒΡΟΥ ΤΟΥ Β prinαφ

χία - βασιλέωςξασα, τή'β8λγα- Sane vero citra laboremνolenti

f{y00- "ρξαή ". bus Βulgaris,regno potito: ctiam

Μ ... Μ τ», gωνα gξαν 06. Μaria Impcratoris neptιs,cum filio Μi

Δζ Χίχή Ποιητιδί δασολυτίμι Χρχήν διαδέ- chacle, quem o Conftantino fufcepc

Γείει Λί , "ν / rat,inde Ρulfa,Conftantinopolim per

' χέ),τοβ8λγαζων υποδεξαιώμων ucnit. Vt autem plcrunque magnis

λίίζΜ ασμώύων (ούτων και τωτέλεώrέντων,έξωθείται gaudiis dolores adharrefcunt, velutho

ν 2 - 2 η Λ. • Τ? Λ Σ ι, ftiles enfcs laetitiam illam turbantes:

ή έως αδελdbι -
-ιμ καιμαρα έκέψινήέβα" 4 C2 ελφ δη fic ca confuctudo ne tum quidem exo

γί- στιυ ύώ μιχαήλ,δνόκ και κων5%υτίν8 γε- C 1cuit. Νam vir quidam nobilis, & Gn

βγ- γέννηκε, κήκει πζος κωνσόλυτινέπoλιν, έπει gulari prudgntia & animi promptitu

ΝΑ ! ως ζά πολλα ταύ αλαις 6ύ άtne intet Βulgaros intignis, nomine
ο 6ύ- ol ως ζα πολλαπαϊς μεγ Φεσπ' Τerreres fuit: quem fibi concilia re ac τσιεκ,

ινοεί- - ναιςεπιφύοή) λύπα, καθαπξ' τιναξίφη fecuritati (ια contalcrevolens Αfan,Ά

μαί- πολέμια 1 ώύaύθυμίας εκείνης καία- "Ε"Άι.
- - Ε / ν ισ , κ. coniuge cum liberis Νicacam mifla. iii.

ωρώ- 9ίχισίy επίζαραήoνζα και συγχέονζά, εδ' όν- Deinic Defpotα dignitate illum or

ζαύθα (6έθΦ"επιλελοίπει, αλλ' μυΊμι- μαι, Verumi: non diuinfideperman

fit:[edanimaduerta cius implicitate &". w »\ ", \ λ Λυ

είθ' καύζααής&ύγυηςκαν%ίς μάλισα πιυε-D Εις inίigni, breui tempore totius

και δί- (ός,κ,τώσραηείω τ"φύσεωςόνβελ[άρθις exercitus & proccrum non paucorum

-, " , " " ", 4 αν - Τζγ 2 . . . animos fibί clam conciliauit. iámquo
Θ" 3. ίXCί(δ)ΟΓΟΖ - . «

ρφή- επισημΘ",ονοματεμτεζης 4ζον οικειώσαώς idagebat, vt Αfane interfcθto, princi

Λ « . 2 \ « / Γ. - - -

και θέλων δασαν,καμα πξιποιέμώμονεαυτώ patu potiretur. Ουρ ille cognito,(e

/ αφοβου,ίαμβοθνεπ'αδελφήποιείται,α- cum vxore Byzantium ac focerum Ρro

μιζε / Ν - 2 / Υ Α' \ feθurum fimulat : & omnibus orna

0y Φελόμύρονκλποφείλαςές ικαιλόγηπτο- mentis & pccuniis Βulgaricis clam

μον - Ίέραν ομόζυγον στιν ΌρίςΉέκνοις απ8. τέτί- comportatis, ibi deinceps vitam egit,

2 \ - ) 2(7 \.. ...Υ Α. Τerteres vero, prohibέte memine Βul

ύνοι- μηκε οι έπι τύτ-ιςαυ% νκτώ%δ.δεασότε Ε garicum regnύ occupat. Εt hacc haëte

ρjή- αξιωματι,αλλ'Gήκονέμεινεν όξυί επιπολύ nus.Ego vero quod o multis veterά co

τηπζος (ον τετιμηκόζα ςοργή αλλ' αφέ- gnoui, difficillus efic res (ecίdas quam
\

Ν

γόβ- aducr(as ciuiliter & moderatε ferre :

εθέ- λειανκ, κεφύπίζα πλεξίμ καζαγινώσκων

ή απεξέλαθενόνε μακgωτώχξόνωζάς γνώ
-

Α / » » «- ' «//? 2

". μαςεφελκυσαώρ6%διεσεκτιωπκοόπανώς, και πόσγεσίκύλίγωνοώ ήθεν
3. - " -

Λ' και " «λ 2λ ν > \ ν \ Α' ". Υ Λ"ν «/

τέλει έμελλεδήδηκ' όνασα διαχειρισαμύμονέγκρατηςέσεωζώ της Χςχής, ο
Υ - Γν "ν 2 Α » \

αμόςέγνωκώς,πζοασoιείται μ? της γuυακός εκδημίανές (όν πενθερ% και βασι

ί, λέα.και λαθραξμυαγαγώνπα ό,τιτύκειμηλίωνκα χρημάτωνίμ ή'βελγα,

. - εικών% εξαίξέζνήκενείς% βυζαίτιοναξαφν βασιλέα και πενθερθ,κα αυόςμύο

"ν όνζαύθα διήγαγε τg λοιπέ. ο δτεςτεξής κ; πολλαν (ού κωλύ(ονός εξημίαντίμι

Ε ήδβουλγαζωνδρχίμι,έκέισφετερίζάιαμείενεγω5%ύεώκείνοίγυπάλαι πολλών

Ά διακηκοώς,ως πολιτικώς και μετςίως όνεγκέιν υπχίαν χαλεπώτερ%ιή δυπ'χίλ",

ινό
"
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Χ

τιιιιτα ηunc relpfa edoëtus, magis admiτου Α νμώ μάλλον επί της χρείας 2 /

-" - - - • Ν. χξ έτεθαυμασεnuonβι Εcce enim Genuentes, quί ετεξιοτι" Κλι μα

βιφerbia

τεφrimit.

Conftantinopolis habitabant , lucro

immunitatis inebriati, elatίΦυς fuΡετ

bia , aduerfus Romanos infole(ccre,

cό(que vt imbecilliores contcmηετε

cceperunt, actandem quidam ob pau
ca poma, rixa cum quodam ort", enfe

quamlingua ΡromΡtiot, (tatim homi

ηem interficit. Οuod facinus 1mΡετα

το non vτίνη.ius cardem neglexit:ίcdi

ta exartit & commotus eft,acί τοια εί

υίτας euerfa, & Imperatoria maieftas

Β

νiolata effet, ftatimque exercitu omnos,

eorum gdes cinxit.(nondum enim mu

τorum munitiones habcbant, neo Vε

bem, quα, cum vellet, mΡcratτίει vrbi

aducτάrctur.)ac fortafle tum funditus
perifient, nifi miferabili habίτυ, vltro ο έλαιών

τηulaaipfi fibi arrogata, fuΡΡlices (e(c

(iatim ad pedes 1mperatori: abiccif

(ent,itaque veniam impetraficnt Ηoo,

(tudij & celeritatis 1mperators Ρτί

mum eis fpccimen fuit alterum & ma
Gεntιenίiiί ..-- : -

Ε ius, illud. Quidam corum Ρopularos
α rrire- duas piraticastrireme8 in(tituerunt : 8ζ

277β.5.

Βyzantini freti anguίtiis clam fuΡcra

τις, in Εuxinum pontum traieccrunt,

(olito Imperatorem honore non Ρro

(ecuti. Quodnecipfum multum Ρατί

νoluit. Itaquctriremes non Ρaucas, &

νnam magnam onerariam maucm ad

promontorium templi Αrgonautarum

σοllocat, quodos Ponti appellatur, νbi
Cyaneas & Planétas Graci olim cffe

dixerunt piratarum accetium exΡεξία

turas, ne audaces illi & (celerati homί

nes incolumes cuaderent. Ουοd cum

iiloshaudfcfelliffet,haccalliditate falu

τι (uae confulunt. Οmnes opes quasia

τrocinando coegerant, Ρro mercib, εκ

ponunt, & vna fecύ in maximãonετα
τiam transferunt.Deindeomniarmoτά

genere castegunt & muniunt, ντ cum

Γ)

κενστωνενοηκώς δουλκ, Φέκγονέας

αιππέραν oικoιώτες το βυζήυτίε,τώτης

ατελείας κέρδει μεθυώ έντες, ε πέρα

ώροιήσδυτες g μετζίου,κατεπαίρεώζής

ξανό ρωμαίων,ώ πζιφρονείν ως αίθενε

σέρβις ήδηδέτιςκ φιλονεικίλο πνα καθ'

ενόςτινος δραμύρΘ ύσες βραχείας ο

πώρας, πζοχειρότέρθνέχε (6ξίφ® της

γλώfης,καίξαχέήμα Κόν δόθρωπον οδ

βίκαι απήλλαξε, gr ακηκοώς ο βασιλεις,

ουχώςενός φον&υθέν%ς% πζάγμαπας

, αλλιώς όληςπόλεως καζασρα

φείσης, και και βασιλικού πιφρονηθένες

κρατις, ούτως εζήλωκέτεκ διθυέση,και

αυτίκαπειήγαγε%φραζπεδον πέιπα

σας αυτό ζας οικίας, έπω γδ σφίπτει

χών οχυρώμαζαίμ",κπόλις εις αντίπα

λον οπότεβέλριτ καθίσαμύρη τήβασι

λάυέση κι άχ ανέμέλλησαν%τεπdυω

λεθρία φθαρήσεθ,ειμήχήμα πζιθέντες

ελεεινόν,καλζημίανέκέσιοναυτί έαυτίζε

πτιθέτες, πζοσέπερν όραμόνες αυτίκα

μαλα τώ βασιλεί, δέτως απήλλαξου

εαυ%ις, 2τ της βασιλέως ασεδηςκαι ο

ξύτηrς γέγονε γνωρίσμα πζώrν αυτίζ.

δ&ύτεξονδκιμείζον πιυετήσαν% τινες εκ

και γένοιςαμίγ,δύωτςιήξεις επιδίαζαν και

τζόπον πειρατικόν,και λαθρα διαβαύτες

ζα πει βυζλύπον της θαλαήης σενα, επί

Όν &ύξίνον πόνων επεποιήκεσαν ζον Χπό

πλομυ,μήπωξαχόντεςτίμ στιυήθκτώ βα

σιλέι 3ύφημίαν ουδε%ύτ%ίνuυατιμώ

έήζνέδοξεπαρελήλυθένα!τώβασιλέι.όθεντζήςίς πιυηθροικώς σόκ ολίγας, θμίαν

μεγαλμ' όλκαδα,πέιτμυαίκρανίτησιξίεςέ,δδήσώμα καλείται έπώνευ, ένθα

ζαςκιάοέας επζαβίζαςέφασκονέλλιμεςείναι%νείασλouυ εκδεχομυίαςτώπ4

ρατ7), μήλαθόντες, απαθείςΦ θρασείς εκείνοι και αλιτήριοι διαθράσωσιν έπει δε

τζτέκείνοιςσκελελήθίμηχαιώνιαίπιασΦπσώύριοι τςϋπονπιόζαγδπλουτνόν

εκλησείας στωήγαγονπζα/μάιεία εμπορικμνποίησαμθμοι, μεθ'εαυτή εις μεγί

σμυεμβιβάζεσιν όλκαδα,κι πάσαν επί τύτις πζοκαζατίθει")κα) αξασκώαζουσι

πανοπλίαύακαρθ επιτηρήσαντες, όπότε σφοδρότεξον "οι" τύ δgκτικών πνάυμα

-,- 7ζώy



ι

"

. . πζύμιας, επομύψη κατ' ίχνΟ ,βάλλεσα Ε -

τεκβαλλομύψη, ε%ναθέρμον,ειπείν,όκ -

. . . νονκί#αμύμονπζάfiaσα πόλεμον,

ιδείνδιαφoρακ ποικίλα ζάγμαζασεμ

. Όπέδωνόνταυτώ κατ'αλλήλωνσυσάθίμ D

μαχόμμα. Φώργο Σπο τύκαζάζω

xποιήρκαζαξωμαίωνέβαλ
λον.Φ οι Χποτήρ ξυλίνωνπύρίων,σξύ Χπό

ι ί

". -

και η ...

Η

". -

:

-

-

« . - * - « . * " Α' α -'

- ι : ί .. " - - .. . . . Υ

- -
-- - - ν
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των αλπηγαι, λύσαντες Χποπλόύσωσι% Α

βία ρηξαμύρoι οξύ επί οδσόμαώς ναυ

λοχομυζας, ακίνδμυον%ν είασλομυποι

ήσων) επειδμβμικρθ σφοδρότερ% αύω

-

θε κατερράγηβομέας,επιφανέ)καπού

σακ ήπειρατική εκείνη όλκας Χποπολλ8

., έπελάγοις,μυρίοις εσεφανωμύρη %ίς ό

πλίτας, καθαπξπόλις όλη κ% κυμα- Β

των πεζύουσα, ή μάλλον ήίμοδδίκιμι

"έφιπιαμόρη (6ίς κύμασιν, ήδη δε καλ αλ

βασιλικατζιήξειςπαρεσκόυασμώύκιπα

-

-

Γ. Αν « Α ν - Χ « 2/

έήσαν όμοίως δεκα)βασιλική όλκας,α

βασαζας κεραίας,ούπω διεπέζασε ζας ο

θόνας, αλλ'έμώμενήρεμούσα, έγήσάσης δ

ήδη ετ'πολεμιας ύλκαδΦ,%τεκ αυτη C

. . διαπέζάσασα ζας οθόνας, λαμβαδειτάμ''
- - " . " Αν \ 2. r. " Λ » 5 ",

πολεμιαν , πη μύρ οκ πλ&υξας, πήδι C/7ί -

μαΐων, οξύ

", "

- * ! 2 • Ν 3 c / " ''

, κgωνίςίων έχεών%δκαθ'έκατέρων έκατε
. . . . . . . • ΝΙ ζ, /

ξοι,χειςοπληθέσι,χέ9μαδίοις, και βέλεσι,

μ' γδ.

"

ήρ ξυλίων πύργων Φ οι Χπόμετεώρθυ

ή ακgωνί:ίων,οξύχτό μετεώρουτγδα
quare antenna in mediam illorum de- ,

Υ.

-

Septentrionalcs venti vchementius

fprrarent,oram folucrent: & vi patefa

έta via, Ρcr cos qui in faucibus ftatio

nem Habebant, citra periculum cua

dcrent. Paulo poft, cum vehemen

ν.

tior Boreas crupίβct, ctiam illa nauls . .

ε medio pclago plurimis armatis or-.

nata, inftar 1ntegrac vrbis per fluξtus

τur. 1am & 1mperatoria triremcs in

(truέtacadcrant,fimίilque oneraria fub

latιs antennis, fed velis nondum ex

panfis,quicta manίit. Carterum hoftili .

dit: illâmque Ρartim a laterc, partima

Ρuppi cuettigίο Ρετίcquensarripit, ca

dit & cacditur: atheriίimque 1llud,νt i

ta dicam,bellum,δz volatile ccnficipur.

Ιbi diuerlas & varias acics comminus

Ρugnantcs cern.cres. Νam & ε tabula

τis & ligncis τιurribus, & ε ίummis ma

lis inuiccm feriebant : (όque magnis.

faxis & fagittis,interdum ctiam fecuri

bus & gladiis comminus feriebant.

Τriremes vero in Ρropinquo inceden

tes, tcla (olum cminus coniiciebant,

Cum fic multum in diei iuxtafrctifau

ces vtrinque omnes dimicarent, initio . . . .

Latini (uperiores videbantur. Dein- ,

de,cum ventus velis Ιmpcfatoria one

-
- - Α

onerariaaccedente, & pfa vcla inten

incedere, ac Ροτιusaduolare conίpici- .

" . .

1

rariac illam continenter & a puppi & a

dextro laterc,νndeis (pirabat,aficξtan

tis,inhibitus in hoftilia vela (cgnior in

ciderer, fiebat vt nauis tardiusac 1έtius

moucretur.Ιam,quac maior Latinorum

calamitas fu it, quidá ex iis audacius in

".

curi funesmaximo neceflariosrefecuit: -

Ιapfa, milites corum plurimos (ubito

pugna inutiles reddidιt. Εx eo ctiam

. Όξικοίς. έξι δί ότι και πελέκεσί (δ ξιφεσιν ττιremesimpune Ρropius accefierunt,

άλλοις, οπότε μαλα δήπελάσαιόν αλλήλοίς αι δε τζιήξεις ου μάλα"ριέγγίθεν

". -

"»,

- θεν αίξαπλέεσαι , μόνοις έχζών% τις τηλεβολ βέλεσι και ούτωδ.η μέχρι πολ- -

- λοδ της ημέρας, (όν Σπο και σώματς αμείβολες αυχέια , 8ύξώσως εκαέξωθεν » .

, άπαντες ηγωνίζονε και προς μύρ δgχαλς επικράιέ5ερα 2 λατίνων έδόκί,έ

. πίζα κωλυόμύρον ίσο ή της βασιλικής ολκάδΘ' sίων ο πνεύμα : αίαπό

ασαφα αζατλεέσης διμεκώς και συμμέτgωςέκ επξύμνης, και πλουξά, δεξιά, ό

Υ

θεν εκείνο πζοσέρρί μαλακώιεξονίοις ή πολεμίωνί:ίοις πζοσέβαλλε,@g σεριανέ
ν Λ Υ r . Αν ο Λ 1 \ ν « Ν "ν Η 2 / " - "

. δε μαλα ει&ύΌνονπαρείχέή όλκαδιτίμ κίνησινιόδμείζονλατίνοιςατύχημα έβ

γόνι, θρασύΙερόντίς εξ αυτή τη ρωμαίων επιπηδήσας υλκάδι, ξεπελέκιζα και

ειώΙερά ή καλωδίωνgξέτεμε διδκαίειεχθάσαή κεξέα κ5μέσιμ τιμ ή"λα- ,
Λ « Υ 2. ν ΩΝ - « \ > Λ.

τίων ολκάδα, λπόλεμον εκείνης (6 πλέιςον οπλιτικόν εξαίΦιης

- - τ. Ο ν - , . - -

- -

-

--

5

ν. -

πεποίηκε ,

-

- 1 ".

".

". -

-

Romanam maucm cύ infiliffet,acutafc--

-,



cufferunt, Τandem vnus, ac Ρoft alij

» -

- -- ." -
-

-

--

. . . . . . « "- . Υ

• Α', . . . . . - .
". . ."

-

.." Α

»ε . Ν Ι cΕ Ρ Η o R I GR Ε G ο RΑ

".

-

atque alijfubinde plures in eam infilie- 3Α Ν. Λ Υ , * / γΛ' "ν

runt. donec plano viξtis hoftibus, qui βαλλοκήδη δέτιςδ εισεπήδησεν ένδον της

non occubucrant,alios vulneratos, a- πολεμίας όλκαδΘ,και αλλΘ' επ'αλ

lios captiuos inde exceperunt. Αlte-
-

- γ' γ' 2 \ Ν , " \ ν «ν "

rum hoc Imperatoriz celeritatis & fc- λω,κατςéίς επίδύο, καλτέοπαρεςεπιπλεί

&νηdique comminus eam fortius per- Α κάνκδθεν αδεώς κ; κύκλον και, αιτςιήξεις

πελάσασαι σερφότερθνόκ gσμύεγfίς έ
ν'

".

ftinationis (pecimen euidentius, Lati- σοις, έως τελέως κρατήσαντες τύπολε
norum animos ita debilitauit & Ρer- ..; "βι μη Λ. ΤΝ Ο Υ

terrefecit, vt magna parte audaciac & μίων ο 9ί μη έτεθ!ήκεσαψ, Gδυ μύρ τζαυ

foliti faftus depofita, ντςuem τompora ματίας,οξύδοεσμωζαςόκείθεν Jξείλον.

- Επει" moderatio- Β ξε δ&ύτερ9ν της βασιλέως οξύτηζος και
ΙCS C υ ι

- ασgδης άναργέτερο γνώρισμα ξτ' οξύ

D Ε Λ ΖΑΤΙΝΕ 5 γLΤΑ-" λατίνοιξεις έχατηνήλασε δειλίαν και φό

" no:ών, qua occa/ioneΤurci latro- ζον,ώ ο πολύ και θραίοις μέζαθεμλίοις,κ,

ο rman αφerint. "- Όν στμήθη τύφονώς ακαιρ9ν Χπορρίψαν

Vnc illuc redeundum eft. Cum ".

5ultanus Αzatimes ex oppido Αe

trύmque traiccifict, id guoddeltina- ζατίνη καιόθενΦ%ύρκοι πζοςλη
rat conficere, non potuit , morte Ρrac- . . . . Όρ 4

uentus. Μclccus vero cum ibi non diu σείλυέτζαπον%.

hofpes parum ex animi (ententia vi- Ε Γω δεκείνοέπλυαλήψομαμτώσελ •

xiffet, per Pontum ad Scythas Αίia

-

-

ζας,μετςιωτέρθιςγμέώζ ηναγκασεν.

no cum filiofuo Μeleco profugitiet,1- ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝ Α

-

--

" .

\ , Λ / « - Υ/ χ .."

nos tranfilt: a quibus poteftate data, ζάναζατίνη φυ(άδι,ωςείgή),γυομέ

ι

hacreditatem,poftulauit. Αc cateri quι- μεληκ,διαβαύτι%νίσρθν, 1 "μύρ% βε- .
" , dem Satrapac conucnerunt, illümque

adierunt νε dominum fuum: alijidem D λόμυμονόκπληξώσασόκώξεγένεώιφθά-
-

cogitabant. Vnus autcm nomine Α- σουγδ% χξεων, ή βελόυμάτων εξέτε

murius, infeftis armis illi occurrit, do-.
(Α' Λ - « Λ' « ΑΝ - Α / -

nec cum attritis viribusad mare com- " ζας oδές.ό όμεληκβραχώδιατζί, α;

pulifict. Γum igitur Μelecus Ηeracleã αυ%ίθιβίονέπηλιμυκαιέμαλαΦ Σζέ-,
, Ponti vrbcm euafit. Vere autem appe-. "; 33'- " Λ \ - -ΩΣΝ 2

- - tente:1mperatoréadire ad Νymphφum σκονζά,είζάδια έπώlgδιέβηπζος σέυόνα

agentem decrcuit Cατerum iter in- σία σκύθας,αφών% άνδάσιμον ειληφώς,

grctius, non tamen executus eft, fedad ήκεζήτρ τίμ'τγό%ύρκων δgχίμ"ωςπα
Τurcos denuό (e contulit : atque abil- / Ν Jιβήouδα'

1ispaterno principaturepetito,& ipίο Ε τζικ"πιά κλήςοντή μύρouύ αλλωνσα-
-

τμπανκmbrcuiper infidias cacditur Τurcico im- τςαπών,Φμώύ στιυήεσσιο κα) πζοσήεσαν

; " . . . . . . λονείς δέτιςαμάρμος όνομα,δήμονσιμη

Άα perio ficeuerfo, & exhonefta difcipli
Ιarrorinio-

--

«/ Α Ι Σ Φ. Λ> 12

γή οιαβο. na & fplςndida fortuna ad maximam ο σακαιδεασότησφών αυτή,ρίδ ημελ

" . . - θροικώςλησoικονgβραχμυ,αλλαμαλα

συχνονπόλεμονήeατ'και απεκαλτέλοςτςεψαμύρος έδιωξεναχζι θαλαήης% ε

πολιμπαίει,λαθραπνών φοναυή' συσαύτων επ' αυ%ν της δη ή ζούςκων Σgχής

ούτω φθαρείσης, και ή πραγμάτων εκείνων ώξ &ζαξίας και τύχης λαμ
".

. . . . . . . . . . . . .. - " ι « πζάς
"

Ν. γη. . . -

. : \ τ.

-

-

-
-

-

--

" Α-' - -- - : . . . και - - 1 /

ν
- - - .. " -

Τurcorum principatum, vt paternam νωόκ της πόλεως αίνει αίμα τώύω ιτολ .
-

-

- "".

μύρένoμεληκεςfην κ; πόντονηράκλεια διεσώθηκαζάφυγών ήgΘ οι επισδιόλοςέ-'

δοξεν αιπω απέναι πζος βασιλέα πει ονύμφαιον διατζίβονζά και μόυ τι κι α

πιών, εκεί μύο σοκ αφίκετ ο δε αλλ' ετέρανέτςαπέζομέαξύ, και αβασού ζούς

κοιςαύθιςελθώντίμ πατςικίμιέζήτίδρχήνιόθενόνεμακρώ και άλλων βίον α

ΤΑ
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Σ τρας".ξί, ίσ– , ! εΑ Ρerturbatiόnem prolapίο: noh modo
1/ - είg C&(α??ί βγίσμ'κεχωμήκότωy, 8 Α Ρ - Ρrolap1ο:

ίξέ. πα: αξλοΆ τήρ' χ Η ιαλδ ίg (atrapae & nobilitate pracftantes, omne

ντς μύνονσατςαπαιθοιοι Ά υξη regnum in plurimas partes diuelle

y 2" - ίνίων, εις πλέίςατεμόνίες, τίμ' ό- runt (ed multi etiam obίcuri & igno

αλ- διαφερόντων, biles homines, infima plcbe afcita la
* 2 - Α. αλλ Δ Λ -

πλεί- λίμνδιελαχονεπεκτα, Χ/ α και πολ trocinari corperunt , practer arcum δΖ.

- λοιήυ αδόξων και ανωνύμων όχλοις πνα" pharetram nihil (ecum gettantes: qui

70λέ- * -
Α. \ - - faucibus montium in(cflis,finitimos a

Μ Οσβ7ζί42,40 Cζ οί,7τζ ως λή- 1s,πnιτιm

συgφετώδειςπί 2% πζος λί gros & vrbes Romanorum crebris &
-

7ξίζ0- - » Ζ / Α \

" - σ2μκον απέκλιναγυ βίον, μηδενό ξου "" occultisincurtionibus vexabant. Νam,Ά.

ζειλών. ΦαρετςαςεπίΦερόμιμοι πλέονόιδάς ή Β paulo anto acciderat,νερταίidia quα",

3, και . . . . . . π. χ. δυόμύυοι συγν ύςκαι arces tuebantur, inde migrarent, cum

"ά ogών δυχω24ας ΨΖΟΟ υυμνο" χ αι " annua tipendia ε fifco Imperatorio

Cή; - . . λαθραίαςεκρών%ταςέκύρομαι, θ%, non numerarcntur.Οuod initio, vt res -

Α ! - - - - - - - / - - lcθtum, maximas

3 Ψυ- - - - ", , ο αιγ καις γυ,7Τώλείς ωμαίων κακώς ο Ρατμί momentis neg -ιιιιιι,

οιςκ. - ομύρθιςχω€%. και ι" \ χτ. tandem clades Romanis importauit. . . .

οιώ% διετίθεσαν πιυέβη γδ και πζο βρ%χέθ' Τurciautcm (atrapis illis varie diuiίis,

ψαι- -- οξύ (ας άκρας oικouύζας 4ύλακας, με- cum a Scythis Ρςllerentur, Romanos

--
σ Εκάθεν χρέθ,δι έδειλυή έτη- pellebant : & quam infirmi erant ad

"ζανάσας ό/κέίθενγμέ% τ, 2 Α Τ., uerfus Scythas, tam fortes contra Ro

Α- . σίων λημμάτων ααβά και βασιλικούπζυ- Ο manos extitcruntivtScytharum incur

- , ... σίρι, λαμβανον, όχι ως ουδενός αξιον Εο mon calamitatis εαυία, ίςdfummα
«. (ανείουέλαμβανοι, πς ως ξ felicitatis occafio illis effet. Νam & ο

' ν και " ? J. 4- , - «/ - 2/

- παρορκθέν όν δgχαΐς, μεγίσονυβέρθνε- Ρaphlagonia & ε Ρamphylia irruebant,

. . -
Romanäfque prοuincias populaban

δομαίοις ατύχημα, και αλαμε- -

"

δοξε ρομαλοιςατύχημ κjτγύμ Κλι tur. Τandem etiamad bella & afliduas .

- * ! »/ " - S . Ν \ -

σελ - - γίσων αιτιον συμφορών, Φό%, "Άτ. dimicationes ventum: εφuibusynum

υομέ- " πείας ακέινoιπoλλαχή διελόμύροι φύρκοι, ", . Ρralium Romanos p omnia mala con

) αξάσκιθώνελαυνόμιμοιβωμαίοιβήλαι: και

% βε. . . . νοιώ όβνπζοςσκύθας έθηλμύονώ όρο- D ΡΕ rν Κα ο Rν Μ ε7
Ι . - - " * / 2 Α & . . 2 Α -

φθά- τν και ρωμαίων ήθμίζονώ,ως είναισΦπ Κomanorum in Paphlagonia . . . . . .

#έτε- τιμλή σκυθών έφοδονούσυμΦοξώνα- , αοηfiίiu. ".

τ, . - " . . . . . . . . . ίν ού- Vltis Turcorum copiisinPaphla.

ίψας ". ιτίαν,αλλασφόδρα μεγίτης χορηχοι gonia collectis , Ιmperatori vi

φέ- . τυχίας. εισεχέoνώμύρ ομυ κ; πλήθη εκτε fum eft magno & firmo exercitu, ccle

ια- . - ,ς έντοπαμΦυλίας, κΥίμ τετη llorum,4uantum fictiΡofίct, im

Ο;) . . παφλαγονίας, όκτέπαμΦυλίας, θ preflionem inhibere:neilla parte vclu

ί -, 2 ..?' - 4 . Ν * / ν μ"

φώς, . " ρωμαίων έδήouυ γμυ ήδη δ και πόλεμοι . tiporta perfraθta, impune ac prohibέte.

"-- 2 - Λ' - ε' - Ν Ν . . Ζ " nemine longius cuagarentur. Εos auté
- - ". βγεί6,6ί6 έγισ2)", ο memine long g

7α- πωήίγμα Χ " Α" Ο 3 μι Ά και duces mifit, qui (tultitia & temeritate Τarcίκα--

ζΤΖ- . δς και ρωμαίοι" δgχηγέτ" γέγο""""τ (uatύ ipfiimpegerunt,tum omnesco-Ά. -

β0 αίθ λώνκακών. - piasamiίcrunt.Νά Τurcipridie inftan-Αζί:ίκ

ν . . . . . . . . . . . ' tis pugna tota noθte infomni exatta,"

ζωή- ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΦΛΑ

χλα . . γονίανπολέμερωμαίωνκ%ύξκων. . . .

% - - -
"J \ " "Ν) ν Λ \" / και " - •, ", » ,

" ) . . . . ΣΤραεπέδων πολλών ζουςκικών αθροιώ έντων πξι παφλαγονίαν, έδοξε τώ

ιζ β- - Να... * \ / ' ι" 1. - Λ 2 - 1. . ,., 2 " Υ' ιαν

ει βασιλέμεγάλμυ και αξιόμαχον πλαιπ δμυαμιντίμ εκμιων υξία 2.

α χατίσαιέΦοδον,καθόβν εφικών, μη καθαπξπύλας ρήξαντέςéκάνοώ μέζος,μό%
" - ν ν-" Γν Υ/ και 2 ! .» - , 2/ Γν Λ »Α' 3. / C. \ Ψ

Ε - πολλήςέπειζατ'αδείας(εκ?"αλλη χώωσιχώραείπεμψειέπαινηικανό" -

- --. αξονίαςσφατη ες, οιδιάκακοβολία, αυτίτεέσφαλησαν,κμί% παναπωλεσανσ2%

Αν -
s" Ν - r. « Λ Λ Λ 2 : / Α"

ζη, παύμα.άγο τεςκοι ήυςεξαία μελέτης της μάχης συρρήγνυθό,διαγρηγοξίσαντ",

ιί- - ". *, ν. 1 2.

\

-

Λ

α" ν - : ".

- • , - - - -- . ",



κ. ΝτοεP Η o κ i o κ εσο και
. ante diliculum non paucis infidis in Α πς ινήμέρανγμέ8ζπζολογίζεσιν σοκ ολί- ..

. Οrιentalivicini Huminisripa colloca

o tis,eo (uperato caftrametatifunt, Cum

γας ενέδρας αβα ζάς πζος έω8 πλησίον

pugnα tempus inίtaret, congrefis ex- πόζαμου όχθας. κάπεζα διαβαύτες (όν ,

εταίtibus, principio Romanorum im- πόζαμόν,όνζιόθα πηγνύουσι Όσραώπε
- Ν - - - 8petus Τurcis non adeo reformidandus ζαμ » (ά πηγ. εαζό

. . . . . bro de more eorum commutata. Fu

- gam enim|fimulantes tξrga dant, fta
πζώα, ου μαλααλπύσατςέδoξετύς

- Α". Α Α' ι/ Υ - /

ί είfe vifus eft. Subftiterunt igitur,& re- σ'ον,της δ'ήπζοσηκούσηςώραςέλεληθιίας, ..

pugnarunt,non ftataria Ρugna,ίcdcre- στιυήεσαν Όά σραζόπεθα. και (ά μύρ "

- ίimque redeunt:ίdque ftξquenter fa- . κοιςή ρωμαίων δςμή αλλ' έκαριέρσμυ ό- ..

cere non defiftunt, vt hoftilem aciem "μως και αντέίχον μαχόι 9 ι, ού συσα- .

perturbent, ac de gradu deiiciant: Ρο- 1...Ν

ίtea perturbatos aggrcfh, facile in fu- δαίανδίμ τίμ μαχίμι ποιούμύροι,αλ- -

gamvertunt. Τum autem aftus is nihil λα συχνώς όναλλαότομώμμυ , ως έθ® .

αυτί, τώζα γδ δεικνύουπ, Φούγενδο
iilis contra Romanos profuit, optimè

munitos &armatos: (ed plurimis (uo-» ν- -

rum amiflis,ad flumen Romanis (quod κομύτες είζα έπανασgέφουσιζαχίσα, και

vtinam non faξtum effet) continenter

ο perfequentibus,effuso fugerunt.guam

milites reuocarent, ac receptuί cane- Ο (αρά#ωσι, και της πζοσηκώσης5ασεωςéjξι

rent: quod hoftium fuga (ufpctta &

periculo(a effet Sedillam pugnam i

peccata a multis annis cumulata, me

diocriterpunicnte.
κ.

- -Αβaprοuinciarum υcχatio

- ni, initium. -

συχνα έτ.ποιouυτες διατελούσιν, ως αι.
- ' Α' Α. - -

, tiis prudentiores duces vehementer τίμ τώ αήτίπαλων σραζοπέδων (αξιν . .

-ε

σώσι κάπεζα ούτω τέζαραγμύβοιςεπ4ασί- - ,

". nitium vtique εκcidή Romaniefς ο- π%νιές, βάσα καζατςοποιμύται. (ότεμέρ . .

portebat: Diuina Ρrοuidentiainfinita ομό κύρωμαίων διυόσα Όσφών αυτήυε

πίiήδ&υμα έδεδύνη")κράτισα πεφρμΡ . .

τ λτ μθύων κωπλισμένων αλλα μαλα οι τ% . -

""Ά'. οικείωπλείσοιςxπκαλώκέφαβναξά

D όνποζαμόν αμέζατζε#ίεδίωκεόι ο ερα

ώςως μη ώφελον αναπόασαξα,κ ζαδία

Τ ΤΟίtes igitur νltra Humen perfc- . τή"πιυετώjέζωνςρατήίωνσυχνά βοώWων,και . .

cuti (egnius fugientes czdendo, κωλυόντωντίμ δίωξιν,εμάλα γι πεφυ

in improui(as infidias,prac curfu & aftu : ...και » , «Η κ . , ε / -

anhelantes, atque in viros quietos & "1" αδύποπίον, ουδε πόρρω που δέοις,

-,

integris virbus incidunt. Ita hinc αλλ' έχξίμ''ας ως έoικε, δgχίμι όκείνον

numerofo exercitu, inde Ηumine in
β' Λ - " Αν. C Λ

εerclufi, paucis exceptis omnes ccci- "" (ονπόλεμον της ρωμαίων καζασρθ -

-

ν

aerunt,ηύlla rememorabiligelta.Τur- Ε φής , κολαζούσης μετςίως λόωθεν της .χΤ

ν.

- "--

,
" ,

ciautem vclut Porta aperta, fccuriac προνοία Λ' κ.ιει , ,

- prohibcnte nemine, omnes Romanas πως ςμυρίων χαρμναμαρτημάτων, -,

- , . . . . . - , - .. . ." , η - . γ

«" -

ΑΡΧΗ ΤΩΝ Δ ΕΙΝΩ Ν.

- - - - τηςόνασία ρωμαϊκής δgχής. . . .

ΤΙ Αύτητι διαβαύτες%νποζαμόν,διαβαύτεςεδίωκονκαλαμίδι,κόfiοντες αεισέθνω-.

" θρότερgνφ4ύγονζις,έως ανέτυχοναιφνιδίως δ απζοό#ως τίς λόχοις ήδ%ύς

κων,αίθράσιναιαπεπαυμώύοις δακμαζουσιν,δύοίεςαθμαίνοντες ψωο δρόμουκαι

καυμαίος.καλούτωδή κυκλωθέήες εκείθενμύρμύειάσι σραζού, άντεύθενό τώποζα

μώ,πλω ολίγωναπλυτες κατεκόπησήυ,ολίγοι διμηθένιες ενδείξαθαίπ λόγου,

καιμνήμηςαξιον, οκάθε μύρτιδgξαμύροι καθάπς πύλης ανοιχθείσηςκύπολ

λιμ"ήδηξκωλύβνώς εξημίαν Φπολέμιοι πάσλο επόgθεν και έκαονΊω ρωμαίων

Κ ". "- -

ν -

*

-

-
- - ,

".
-

-

--

-

- Υ -

"

".

*

--

Ν.



Η Ιs Τ ο R Ι ΑΕ R ο Μ. L Ι Β Ε R V. - ίοι

Α. Υ ι, τ? - -- -- , - - ι

χώρα", καπόνιες αχζί σαγMαρία και ποζα-Α Ρrouincias Populabundi νίiuead San- έΆμ.

gurium percurrebant.Οuibus malis fa- ίψης, Τκr -

μέ. όθεναπηγοξβυκώς ο βασίλεις,πολι

χιίοιςσυχνοί;ωχύgωσεζόνποζαμόν σαγ

γαρμονιμη και αυτ"επιβαύ:ςκυ2μ3ύσωσιβι

3μωίας και δέκρινεδείν Χποτσασαι ας

αλλας ρωμαίων διμνάμεις, όθεναπηχό

λμ%.αίμύργSθρακικαταϊς βελγαρι

καις απηχόλμυώμάχαις,αίθμακεδο

νικαιταϊςτε θεfiαλικαλς κταλς τίύ ιλλυπ

εμώναίοι αδή καίω ασίας, όσίμ Φξυ
ν / « Α Α :" ν. "Ο \ Λ

γίατέκλυκία δείζ3π, θοίπξίμαήλυdρον

δgδ&ύεσι πόζαμοι,τζος ας λησμκας ε

4ύδοις τράλστραλλοσεερχομύψωντέ;-ο

κωνέμελλοναταλήσαι,%,τεναυτικών κα

ζαλύεινώανθέλκεινπζος ήπειρον,ήδαφ

πωζαίωνεδύκίζαχσαγδήδέωγέαία

τςαπήσεθ, κ,1μ τ θαλαήης γαλήνμυ

πςυςχειμήλαςκκλύδωνας μείζος ή" ή

ασίας, όθεν κ7 χώeαν μύρέσας αύζας,

αυ%θεναπαλαιπςός σέυπολεμίοιςόβα

σιλεις πζοσείεάχία/απήώνείναι μάλ-Ρ
γ

λον κgίας τίμ επεμμύθμι ήθόντωνα

σφάλειδυ,ήτίμ μήκινδύνων άδηλονέκ

βασιν επεδίύς κ; Ίμ'ασίαν ακραις ή

ημέέζων δgίωνές οίκησwσφών αυή"αδεώς

Φβάρβαροι καίειξήσου%, 3κίσαπα,

πείας όσμ'αιχμαλω%νέχον γίμ' αυτί

διελόμύροι διέζωσήυπάσουΧποθαλασ

σηςΐής πξι πύΐίονδγαλατίανέωςθαλασ

ση;Ίηςπζιλυκίλο κκδgίαν κποζαμόν%ν

«υρυμέθονίατί;αι ικανός είη μακρότερ%,

ιλιάδΘ"Χτό είναιλόγονπζος αξίαναφή
τ' . . r . 2 Α και C Α'

γησινή δεινών,ώνεπήγoνδιίμεκώς έΦήμέ

tigatus Ιmperator, ripas Huminis cre

bris oppidis muniuit, neipfa etiam Bi

thynia potιrentur. Νcque enim cacte

ras Romanas legiones ab vrgentibus

bellis reuocandas effe cenfebat. nam

Τhracenfcs Βulgaricis & Illyricis mo

Β τibus,inferιoris vero Αfia vires (quam

Ρhrygia,Lycia & Μα:ander fluuius de

finiύt)aliisaτςue aliis Τurcarum incur

{ionibus obftare debebant: neque ea e

tiam vllo modo committendum vide

batur, vt clafic difiolata, & in terrà per

duêta,maioresin mari quam in Αfia τέ

peftatum Η ιδtus exitterέt. Οuapropter

fuis quafque locis hoftium aducntum

expectare iuffit: prudentem & tutam

eorum qua (upercffent cuftodiam, ih

certo cuentui & periculo pracftare ra

rά(quc fubaξtasinSatrapias diuififΙent,

a mari Pontico & Galatia v(quead ma

re Lycium & Carium, & Huuium Εury

medontem, omnia (ua ditionis fece

runt. Ο ris Ιliade prolixiorem corum

malorum,quibus noθtu atque interdiu

vexati fumus, commemorationem pro

dignitate abfolucrit" Romanorum vi

ribus tantum imminutis & depreflis,

φuantum potentia Τurcorum augeba

tur.Νam omnia αnidem velut vno col

Ιeéta fafce perftringere, ignaui &inge

nij & lingua fuerit: nequctum (cntiret

qui(quam,quam deplorandailla efient.

Contra,tingulatim omnia perfequine

.. φue nos poflimus, neque quiίquά pauld

humanior fine vi lachrymarum Ιegere

queat: neque nos hiftoriam, (cd narniί

fcribere putabimur, Quarc nec dicέda,.

neepratereunda funt omnia:ίcd pauca

quacdam (clcθta de multis, atcue alias

alia,prout (e dabit occatio,rcferentur.

ξα ονυκτίωςΌβότνεσαειζα ίωμαίωνες

4θορανκαζάρράν,όβνά)βαρβαρ%ιπςεχώρ9μυεπίτ"μείζον πλοίαμύργδώςόνκε

φαλαίωξμυείλχόζαςαξαδραμένωθράςαλείhώγνώμης θγλώfης εμίαμυ

εδεμία γένοιται αίθησις,όσωνάξια θρήιωνζαπεπξαγμύρα. πανζάδι αυ καθ'έ.

κατον αφηγείώς πειράθ,μήτε ή ημίνδμυαήδειναι,κ πζός γείτι δεήσει πηγας

δακρύων αφιέναι συχνά ή οφθαλμού, ό(οι φίλοικών και μαλα ώαθήφνέχον

καρδίανκδόξομώμαυτίγεήμείς μονωδείν,εχίσοξίδιυδεξιέναι όθενέτεποιόζα λε

ήέον,εκπαίταφί|έοναλαμέτςιάτινα λείέονxπολεξαμύρoις Χποπολλων,θαλ

λστ'αλλακ; καιρό έκασαζόνπζοσήκονζά.
- "

.."

- \ - ΤΑιγεί Α

tus. Εnimuero cum Τurcinottrorum ή Άρί..
λ - - -

- -

finium arces impuné occupatient, ter- μικρία, οι
εκpant.

ι



W.

το. . . Ν1 cΕ Ρ Η o κ ι σ RE G ο RΑ

ο rum βatus.

Ν prima igitur aggrcfhone Barbari

pradam, guam maximam, atque a

deo innumerabilem, virorum, mulic

rum, earum rerum qua a viris expedi

tis ferri queunt, coegerant, inter fcίς

diuiferunt. Inter catera autem fue

Σμα /ro-runt Sz duacadolcίcentula forores:quς
rφ5 έγg 77744- -

έκφυ

37/4

γwλφέ,

Άcum diuellendα efient, auδd non εί
εκpi-dem domino (orte obucnerant, alτera

alteram intucns, cum lachrymis, ciu

1atu, planθu omnia compleuifient, in.

mutuo denique complexu exΡirarunt,

quafi natura rerum corpora non Ρrius
Ν

{.

τxaiίκα άuam animas feparari pateretur, Poft

"Άαc accidit, vt iuffu patris Αndroniείο ό, αε

-"

ΟγΑgr

cus ad Τralles, vltra Μαandrum fitas,

Μ158ΆΑΒ1L/5 RΕ- Α ΟΡΑ ΘΡΗΝΩΝ ΑΞΙΑ.

Ν

πλείσιμ και αλαρίθμηών ξμυαγα

γόντες Φβάρβαροι λείου αίθρών τε και

γμυαικών, και όσα ήδ πζαγμάτων ού

ζωνοις δύψασινέτύγχανον Φοξήία διεμε

είζονώ κόσφάς μίμώύ%ι ή αλλωνή

Β σαν ονόκείνητη λεία και αδελφαλδύοκό
Α w > « Α

ςαι νεάζουσαι,αι δη επειδή χωρίζεώζή

μελλον απ'αλλήλων,δια ώμηύφέήδε

ασύτηλαχέίν, σάσαικό πζόσωπον αλ

λήλοις,ήίioις%ίς θρήνοις απέδειξου,τίμ'

τεεκάζμόκενμυτίμι Χποτςοίας,κνιό

βμ οκείνμυ τίμ δι' αλώνΘ' δακμύουσαν,

quα longo iam tempore vaftα iaco- C και πασας οπόσας βίβλοι φέρθυσι τζα

bant,inίtaurandas abirct, proΡtcrvicί

norum locorum ab hoftili incurfiοno

defenίionem. Scd priuίquam anni

quatuor elaberentur, gui in ca fame

& fiti non perierant, diuturna. obfi

aione compulfi,Τurcis eam dedere

funt coatti, viginti millibus haudΡau

ciores: qui cum in (cruitutcm abdu

εerentur, felices przdicabant mor

tuos, qui (emel & (cruitute & diu-D

μια turnis laboribus defunξti effent. Sed

τΆ illud peno prατeriίlem. Cum caντbs,

Απάront vt diximus, inftauraretur, faxum in
το νερcrιμ.

uentum eft, longo ibi τςmpore defοί

(um, in quo hoc oraculum infcul

ptum erat: v R B 1 s τR Α Ι Ι Ι ν Μ

? v LcΗ κιτνp ο ΑD τ Ε Μ Pν s Εx

- Τ Ι Ν Gν Ε Τ vR : s Ε D ΕΙV S R Ε Ι. Ι

οντ ΑΕ εκτR Ε Μrs τ Ε Μ Pο κι Βν"

• Α Ρ Ο Ρ ν Ι. Ο , CV Ι Ν Ο Ν Ε R ΙΤ

Ρ R 1 Ν C Ε Ρ S Ρ Ε R Τ Ε R R. Ε Ε Ι Ε Ν Τ S Ε D

Μ Ε ον Αον Α Μ cΑΡΙΕ Ν τν κ. RΕ Νο

v Α ΒΙΤ v R. "Αν Τ Ε Μ Α Ρ ο Τ Ε Ν Τ Ε ,

ονι Ανι cτο RΙΑ Νo ΜΕΝ εsτ:

δησαν ένδοθεν, όσοι μή τη δίψη κ

γικαι, εσεξιοτυπouύτ-πικgώς, ρύακας αι

ματων ετςύγων (οις όνυξιν,επυρπολομύτ

ζάασλαγχια,σεναγμοις ανέπεμπoνoία

καπνόν εκμεγάλης καμίνου, τέλος,πζι

πλακέισα,αλλήλαις, Uωολειποθυμίας

&υθύςg ζμύαπερράγησdυ,ώασες σόκα

νεχομύρης ανδouύαι ή φύσεως διαζυ

χθήναιζα σώμαζα πζότερον, η ζας ψυ

χας: σιωέβη όι επί ζούτις απελθόνζι Όν

έβασιλέως ιόν αίθρόνικονόνωλαίς πα

τζικαλς,αίοικοδομήσαμπαλαιπεπίωκύαν

τίμ πέραν μαιαίθρου και ποζαμεδ πόλιν

έτωπώς επικεκλημύμμυ

θηθο ήριθμμή τWέγfίςα χωρίων, ο

πότε κατςέχoιεν (Φπολέμιοι αλλ' ούπω

μίτιν κτίσινέήαρες όλαπαρήλθονόνι

αυτοί, και κυκλωσαίων ή6%ύςκων και πει

σeατπεδόυσαήτων έφ' κανόν, ηναγκα

α) τωλιμώ ειεθνήκεσαν, εαυσίύ ώς πο

λεμίοις πζοδouύα, είκοσι χιλιάδων ώ πλήθΦ' ου μείοις ύσαςχοντες, οι
ΟΣΝ

δή και απαγόμύροι, σίύ τελ4ύiήσανίας έμακάριζον, άπαξ δουλείας και

πόνων απαλλαγένζαςμακgών αλλ' οκέινoμικρούμεπαξέόραμύμαίοικοδομεμέ

νης,ως εξήκειμώμ,τηςπόλεως αυτησί,8ύξητα,λίθΦπαλαιπολιώκαώρωςυμύβΘ,

εκείπε%νκςόνον,ενώ όνεγέγραήοκςησμόςεώσίύδπόλεως παλλεως% καλλος

χςόνοιξεσάτα σανύμύμον% δπολλοσόνζαύτηςκαζαλειφθενόνύσαζιςέκώηθήσέ)έ
θνει αλάρχω,αλώσεται ό εδαμώς.αίακαιιώήσεται δ αβάδιμαζό νικωνύμου,

- - ο Ν. "Ν

" .

- , γ " "γ Φ%
1.

ν

και -

ι

,

μύρouό τη πζώτη εκείνη εφόδω,

τζαλλεις, έξυμα .

*.

.."
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Η 1s το RΙΑ: Ro Μ. LΙ Β Εκ ν ιο,
"ώκέλ, δ, όκζιπλίμ' αγλαώς * όννάδα βιώσει Α' 8 ν' ο cΤ ν Ρ Ι το Ε Μ s Ρ Ι Ε Ν D I D ε

Α' W . « ΟΙ Α r / Η Ν ο ν Ε Ν Α R ι ν Μ ν ι ν Ε Τ Ρ ιs co

δίσκων,κτριςέήiακυκλών,πόλινα#αλου κιν Μ : Ε Τ Τ Ε R s Ε Ρ Τ Ε Μ ν ο Lν Ε Νs,

λαμπζμυεί, ώκ, πόλειςέασίεμαι ύπσο- ΑΤ Τ Α 1. Ι V R Β Ε Μ Ι L L V S Τ R Α Β 1 Τ :

ΆΙ. \ » Υ ι υποκλιθήσονται ο ν ι ε τ 999 Ρ" Ν Τ Α Ι Ρ 8 ν κ Β Εs

κύψουσι, και αγέρωχοι υπο , Ρ Α R Ε Β V Ν Τ , Ε Τ Ρ Ε R ο CΕS Ε Ι
" C C Α "ν "ν και -

. παιδικώς, ότι ο χρησμός (οις πολλοίς ου Ρν Ε R. Ο Rν Μ Ι Ν S Τ Α R S V Ρ Ρ Ι. Ι

παλαιός έδόκι χρησμός, αλλα ιεωτέρων c Α Β ν Ν Τ. Ηoc oraculum multi non

- ί vetus prafagium , (cd recens com
α;» ε ΤV \ c

πλασματιών.ήσου οι οίκαιπισόνηγούν- mentum putabant. Νec etiam de

(ο και αληθή, και πολλοις οήεύθεν ύσέ- Β crant, qui id fide dignum & verum

iudicarent, indéque Ιmperatorem
/ (ιλεία" Χωής γδ γ

τωνκυνοι,τώραζλ"Ε αν έή longacuum fore augurarentur. Νcc e

μόνιμ ίσανό τμυ οκζάπλίμ' όνιαδα, η nim in οθuplici nouenario refifte

\ - Ν / 2/"Ν... άυκ Ζ., κ.α. λ ί έπ bant, aui (eptuagintaduosannos con
- , "ΟΙΑΣήX0! αλιίξ(αι έ7η και 9 Ρtuagπζος δύο και έβδ μήκοίζα αν (αι ficit : (cd & ter (epτem adiiciebant

- ΤΝ \ α \ Η Α' ή

αλλα και εξύΊρις επζα πζοσετίθεσου κύ- cιερuitus, vt τotus numerus annos no

κλοις,ώςέτη γίνεώζα'μαζαπούτα τρία, magintatres implcret. Caterum vta

-'

lia oracula obίcura, ambigua & intri
ν. 2 Α" » . «/ - 2/ -

κόνενήκουζα αλλ' ώσσες και ταλλα τμ' cata funt , donec ip(ο euentu com

ί - κgησμωδοίουμύρων δυσείκαςαεισικ δυσ-c probentur fic&hoo plerofque deci

* "

ζ,! } πλείςας δεγόμύυαΊας α- Piebat , atΦυς Ρίum "dco Αndroni
ξύμβολα,κα) πλεισας δεχόμύρ cum, ad obitum ν(que, vt paulo poft

/ \ Υ Α Α' » « . *

νελίξεις και οιόαπτύξεις μέχζ" αντ"9κ" dicetur. Εo vero humanis rebus ex-οκαμα,

«

βάσεως, ούτω διόδια ο χρησμός έπλαία, empτο, ipίum (cfe declarauit. Νam εμεπικα
5 ν ο χξησμ Αndronicus cum Imperή infignibus".

ΩΝ -4 » Α Α \ ..)

cξύ πλείσοις, και αυτών δή τον βασιλέα, annos L x x 1 Ι exegit , δz in habitu

αιθούνικoν μέκις αυτης ελούiής,ως ειξή- monachico feré biennium. V crum

Ά εξαρθρώπωνδαπέγροιθίου,αυ- illud Τ Ε R s Ε Ρ Τ Ε Μ ν ο Lν Ε Νs, ni

" Τι V € ο... s, hil volcbat aliud , nifi quod, cum vr

τός εαυλόν ο χξησμός διεσαφησεν, "Υ""" D bem inftauraret & illufiraret, annum

ώμύργαρέτη ζα μύρμ% τ% βασιλικών ατατιs agerct primum. & vigείimum.
Ρrimus autem vrbis illius conditor eΑ' S (7..[' * . . . .» Α

παρασήμων ή ώύ βασιλέως αδόροιίκου Αττalus , nobilis guidam Troia
Αttαικο

Τrallικm

ωής δύο και έβδομήκονζά 2 Κά δε υξή Όύ nus, gui vetcre Τroia capta , hanc in 2οπίο.

patriac memoriam extruxerat. Vnde

τράλλεις, 6 nomen euoluatur , non a
μοναχικοδχήμα]9' έτερα ήώξειςέήία

τιω- -

Η \ . δ . .Υ * ΧΑ . *

κύκλοι σελίμιακοί, ο κ βέλτιον, δύο "Υ- liud eft nifi τερία αλλη: hoc eft, alte-τι άκ,

. (ο δε ίςέπακυκλών ουδενίμ"ξ- ra Τroia. Scd de Αndronici vita &γισα Ό τςις επ'α 3 obitu fingulatim poft fuo loco age

! - \ « «/ -- Α \ 2 \.. -- -

- τεβοι,ώςφασί,ή όππζώωνκαλείκοσυντη- Ε mus. Νunc ad inftitutum redcato
2 / Ι ) - Ν -

λιναάτσεκ ελάμπζμυε μύδε επό-Ά

οίγρης, αποικΘ' τςοίας , εις ύτσόμνημα ε dis, guam adminiftrandis negociis vti

1 . * ! ...σ.: ................... folitum. Verum (vtΡancis abίolutam)

ζώτμιγάραξεπαλαιά έκές τςοιας :

αλούσης, όθεν και αιαλυομυώου και ονόμα

"

τος φύτυ,τςοία άλλη,καλόιτ ανήπόλις, αλλα(άμώρπέιτ"ώδβασιλέωςαίθρο

νίκουβιού ώ1ελ4ύης ερήσέζι καθ' έκασον, κ71ον προσήκονζάΊίπον έμπρ%ώ εν

ιuώ ο επί ο πρότερο ίχνΟ Gδ λόγου Φέζε επουακαμψωμώμ. έφθημύρ απο

διδαχύτες1ον ρήγα Ίης Ιταλίας κάρσυλου, αύθeα μεγαλουζγόνα καιβελτί

ςη δυναμειπωέσεως αξώμυμον, έθετα, επινοίας και ζαβουλ6ύμαζα ών έμελ

λε θρα ,ές τε αυτά δη ζα ήώμώμα αλλ αντέτεαττε απώ, καθάη απώ,
- "Α 4.

r." 3 Ν ΕΤ, σ . . . . . . gerendis intentum, & fingulari inge

λεως πζώτΘ' οίκιςης (αυτησί, αίτιαλός τις nij vitam in excogitandis & deliberan



fo4. Ν Ι c Ε Ρ Η o RI GR Ε G o R Α.

Ιmperatoris maius acumen & celeri- Α ή8

tas illi obftabat , & velut ε fuperiore

1oco illi repugnabat, lta fiebat , ντ

neque huic fui contra Romanos co

natus , nec illi qua contra Latinos

molicbatur, (uccederent : longόque

tempore acquo Μarte inter illos cer

tarctur. Proinde viri prudentes haud

in(cité dicebant, Νifi Refpublica Ro

nnana talem Imperatorcm haberet, fa

cile eam a rege Carolo fubigi potuiffe:

δz contra, Νiίi tum talis Rex Italia po

tiretur, eam ab 1mperatore capi po

tuiffe. Itaque mirari mihi (ubit im

Ρrοuiden- perueftigabilem Dei (apientiam , ouiΆ.Ρ 8 Ρ 2. q

Άextreme contraria vno fine conclufit. /

4u regi- Νam cum binas aduerfarias prοuincias
έκα.

... "

inter fcfe coniungcrc ftatuit, nec altc

ram alteri fubiicere: aut ingenio vir

tutéque praeftantes vtrique moderato

res praficit, vtvterquc altcrius confilia

& conatus euertat, & vtriufque populi

libertari confulatur : aut vtrofquc &

hebetes & imbelles deligit, vt neuter

alterum tentare, ac (epta (quod aiunt)

tranfilire audcat, veteréίque Regno

rum limites conuellerc Sίc (umma v

trinque aduerfatione ambo in tuto

collocantur. Ita Rex Carolus per o

mne vita (ua tempus, Romanos & in

fidiis & armis appetere nunquam de

ftitit : nec tamen quicquam profecit,

1mperatore (umma celeritate ac pari

contentione conatus illius cuertentc.

Αc catera quidem fingula fupra com

memorauimus : nunc, quod poftremo

aθtum eft, id dicam.

έβασιλέωςορατικώέζα οξύτης,δατε

καθη%ύτσερδεξίΘ",καιπέρας έσυνεχώό ro 5 Σ β% α χ

βει χξησόν,ούθόδιίζαίςéκείνεκ; ρωμαίων

επακολουθήσα, πρ%ξεσιν, ούτ'éκείνος ζαίς

gβασιλέωςκ7 λατίνων,αλλίμ'ούτωςε

πί μακρόν αιώξαμφό έξων αντίπαλα και

ισόρροπα,ώς κ Φήμιμιώξειεχθήνα, ζιαυ

Β τηνπρός ή πιυετώέζων αιθρών,3ύσύχως

επαμφοίν εξημώύμι,ώςειμητη ικαύτα,

Όιούες βασιλεις (οις ρωμαίων έπεσατει

πράγμασι,βαδίως ανύσοτώβηγιfιτα

λίας καβ3ύλωήρωμαίωνήγεμονία έγεfo

νει κι αυ% αντίσρ9Φον, ει μη τηνικαύτα,

ΌιέτΘ"ρήξ%ις ιταλωνέπεσατίπζαίμα

C σιβαδίωςα ύσοτώβασιλέιήιταλώνκα

Ίέξηήγεμονία.ώσεώ θαυμαζνέπεισίμοι

τη ανεξιχνίασονέθεοδπρόνοιαν,πώςκακ

τυακgωνόνδυτίων εν ποιείστμαγεώζτέ

λΘ. οπόταν γδόναιπεμίας αλλήλας

δύωτιναςεπαρχίας συνίσαώς καμΦωβό

λή),καιμηθέέραναβατ'ετέραςκυριευ

Dθήναι,δυοινoικoνομάθατερgν ηγδμείαλο

γνώμονας και ασουδαίοις εκατέραις οξύ

δgχηγοις έΦόυρίσκίκαλέΦισά, ωςdόκή

αντιπζίσασwπαρέκαΐέρω ζά έκαΐέζωνός

μήμαζα ή αύή), καλαίειέγηζαδιαμόρη,

και τ' ασφαλές ούτωσι%ις1 ποις διασώ

Ε Α 7 Ι Ν ο Rν Μ ΑpνεR. ζ) ήκα αμΦωσίύ Σέχηγοις ολίγο

/a, Romanos expeditio ,

Αrolus Imperatori perpetuas (true

bat infidias , cά(que perducendi
-

\

ωασφαλιλυθεώκαθαριασε,

Ε βωμοναξεκαλαθενέις,ώς μηδέτερονκαθ

ετέgs κινείώζδύναώζ,μηδ"ύπεξζα εσκαμ

μύύα πηδάν, καλσυχένσεύδgχαιόjέροις

τΆ επαρχιών όgoις καλέτως ώξαμΦόιέ

ρων ήδακgωναναιτιωμάτων, μίαν ποιεί

πούτα1ον χρόνοντ"απgβιοτ"Gυκέληξενεπί

βελαθρώνκ πολέμιακ?ή"ρωμαίωνο κάρελος,αλλ'έμύμεναπζακώςπαρευδοκι

μέμύροςΐαςέβασιλέως οξείαςαντεμβολαίς καυτεπιχ4ξήσεπ κάμύραλλακ;

την οικείανέκασαδιεξεληλύθειμύρχώςαν,ήδη δ% τελώζαίονεςών έρχομαι.
"

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΛΑΤΙΝΩΝ ΚΑΤΑ

ρωμαίων,

Ω 2ΔινεμύργαροκαζουλΘ αε κύ βασιλέως επιβoυλμυ, και καιρό έζήτα

τίμ,



Η Is το R Ι ΑΕ R ο Μ. L Ι Β Ε R ν. τοg- -ι...». - 2."". - » 2 εμω- Αad exitum occationem captabat. Cum

ώ- τίμ ωσία όκξήξαμ. αέτι δ εκπολ μ. autcm hinc loannem Sebaftocrato

θένζας ιδώνκ;'βασιλέως ένθεν μύριωανμυ rem I hcflalia principem, inde "Ε
λων -- Α λίας α'ονη Ζ, - llum infcrre illi cerncret : fibi

Οις Τιτά ξεκ αλαιακοί, ΕΆι"
- εκείθεν σε cξυίλλυρμους έβωκαιρθ καυ- dendi opportunitatem , & deftinata
|ς ε- Ίός έχύν ούτω τέζαραγμύβοις Όίςρωμαίων excψuendi dari ratus cft.Ε ma

Ο γC. " . " , -ν- α : ν y/ ης κ. gna clafe inίtrutta, terrettres copias -

και .. ΧίCΟ) αυτος έπιθξώζπείγμα νέεγκερ Ε parat : iίfque virum fortem . . . .

ζΣΣ)- θαλαήης, και αυίσαι ο παλαι """"Τ nomine ko(o(alem Ρrzponit, qui 1o- Α

-- ι" - - ... ζ). - - - --χως μώμον δδήπολλαξίας ναυτικας θgαρτύ- Β nio maritraicξlo , nihil fpcétabat ma -

Jτ 0 Λ ilεί%, ο φs gis , quam vt caftello Βellogrado, &ς .ζΣ-, σαςδιμυαμής,πλείονα συγκρ% είζα οκ opportunioribus Μacedonia locis ex- :

ΟΖΤΕί ". χές%υ ξελόπεδα,ών ηγεμόνα καθίτη- Ρύgnati , impunε Byzantium νίque .

ιτα- . · νάρια γοναθαν όνομαι βνσουλμύ. ΡrogredereturΝeque enimforequon. "

-, - πι αίσια γρια αν ονομ μο ιuain, dui cum τάhtis exercitibus &

& 3- όξίΊας ήπάξωτικας παραληφώς δυνα- armis tam firmisΕ ma- . . .

- . - άΊονιόνιον, θίμ'αυτωσκοπιμώ- lo difcederct. Ωυοd cuma Ιmpera- . . .

Α - ΟχίO77 ά) Ο ClΙ , -

Μ. μίδαία θα Ά μα torcm periatum εfet, non cunttan- . . . .
4ζί- ζάζονοκπολιορκήσουτ ο ήρβελλεγε "Τ dum ratus, &armis & pccuniis & con- «

λίC-- δωνΦρθύεμονίο όσαή'μακεδονίαςκαι. C filiis refiftendum illi centuit. νnde - Palaologu,

έξων, έπίζααδεώς αγξι βυζουτίgπο- Ρarct, guanto Ρrudentia it armis Ρο Sirulo, ιό

μοι ειώξων,έτίας "ε ακς υζ » \ tenrior, & ingenij (olcrtia milite nu-ία caro

ζακ . ξ6ύaώζ. μηδε γδ έσεώ αιμηδέια, δς πζος meroίo Primum cnimΕΕ. Ωθη"

1 - 3 - η 7. - \ «/ δλώς κι- δpib ifhs , Sicilia regem Frideri
- - Ο ί (ως ω- ... Οp1bus m It11s , - -73 - - Όταύζα τεάπεδα,καιούτο τη β Α Α Ε ad bellum Carolo faciendum , «

.αλ9 - πλισμύρα πολέμιον οφθαλμών δυτιςή- concitanit, vt cum velclafcm, fi aliud :

ξό- σας έπιακαλώςαπαλλαξί τωγεμίω non polict, domiΕ ":Ε - . .

- και 7--ιι- αν..." μύλύω,Gηχ no quam externo bello magis τομεί
ιευ- βασιλέι, ώσαυπνακοίμι δεδεγμίως, -Ε 1d quod maximum -

.λ9- όνίμ ήρεμέιν, αλλ' δυθίσαώς καλοπλοις, D & efficaciffitnum opusΆΕ Αc ν.

-< » σω. Ν' , ίσεως μηχθοή- nauales copias Regis hocaftu mpera-, .
σόυ- όκήμαπίε%ύχτίσιμί, η ό χοκη- toris dexteritas fccit irritas. Dsinde

δκ;' μασίτεκ αεαλισμό, ενώ ενέι, "; (upplicationibus per omnes Εcclefias .

νός- ΆΕ."Ε:
- ε- διαπιαιαια -τα 1'aΙΥt και CΟ ntra ΚΟ1Ο (ultΙΥΥ ΙΥ11tt1t. -

βύη, *. Φερνήσεωςεπίθαύμαζαμυειάδωνσζα- bus abcuntibus, neque confultum, . .
; "τ-απ...θ. 3 - ά. Α ζ77αιy- . ,, - aperto Μar

ιστω- - όπωζιμώρένχήμα απέμ α παν nequeΕΕ potente,

- \ ί-, σ. 7 -- Ν γη" ίC CΟΠΩΣ ΤΟ ΟΙ 1 - -"

ιγο- ΆλίμαίχαΕ. -

καθ' φεξδερέχον κ; Όόκαςούλου, ίνει μηπ Ε diis & velitationibus o locoΕ wn»

- άλλοξήγouυναυτικών διuάμεωνέκεί- "ήριείicΕί, αν ωφε: racundia ,αμ- - "Είναι η πξ ά τας bi aτgue impatientes client con-"βαιη,

έροιξ ιουκωλύηΊον"λιμεαπεία - Εμεί , νε per indignationemΆ.

Εί και έφτιαξε ένα """""0ί -" - - Α "ν Ψλ ΦΝ C 2 ..." - - , η . - -

- -, α Σ 0- - - * .
αν ας,ωςείπει,πόνοιςμαλλονήσου και εξο-. . . . . . / t" . . \ , " .

οψει- Ε δο έμόςΆ. έργον κΊελεσιουργόν, είπε"πήδπλύτων έπει αιμο
και " - 4-" Εν , , χ" και σ' - / -" -

β77- - - - / «/ > . " Χ ; γ) δι σιλέως σύyέΗ "Εύ.Ε ίςθεον .

ο" σις προς οξύ εγγύθενπολέμοιςdυπηξιασασαςαυτάς μ?όζαύτα εησςς πζος θεον

χ7' σις προς σου και και εκκλησίας, ονόναίωμαίοιξη καύασελονέκπέμ

9/ ώξαγβίλαςαπασας ζάις εκκλησίας,Ά ίύ%ιασφαλές, ".
- Τ-1 , ε αν ? Λι Ν , - -2- Αβ' ? 2. 028;), Ουζ! 87 αιθUΟι Οζ0' 2 ν.

πεικ; gρωβνσελή ώθώατελίδης κόχύ ".. λίλοασφαλώςώ

πόλεμον εμφdυή κ; ήδοναντίωνέγείςϊν, πλείσωντε οι ώ και \ 2 . κ.

πλιτώρω και αειταπεφραγμώμων αλλονέλακωλόχακωακείλισμόπλισμώρων,κι αρισαπεφραγ - . . . "1. . Α 3 . 1 . οξμίνοφςμυκατοντύφόν, -

ιτα έκλόφων ύσεςδεξίων αξακίμύρων,ΐμ εκείνωνπως ζμυζν 0ζΡξ - &

!

-- .
- . .

-

-

,
-

-

,
-

- « Μ
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Ν Ι ο Ε Ρ Η o R I G R E G ο RΑ
1ο6

- 2 . 2 / Λ. & ι Υ

nullο ordine folutάque acicΕ, Α ες ασύιζαίlύντιιακίνησιν καλόςμίμ". ΌΜάρ «"

. . . rent. Νam Italorum a multis (eculis ca 1, 2 σ.α.ώ Υ Ν.

di(ciplina eft, vt cum ordine confer- ζ,γύΘ ή ταλώ, μου" Σεχήθεν ΟΠΟγ

" . uato inuadunthoftem, firmus (int mu- τέθραήία, Όίς ήθεσι, οιό μύρ γδ όUτακτως
rus, & inexpugnabilis, Sin a confucto 3 στο ΑγΤΑ. σν ! " / . . και

ordineΕ recefferint, nihil pro-, απαδάπεδίωνπόλεμοι"Εχίσει, οχυ

Inibeat quo minus (tatim ab hoftιbus &;"%αμήχουοναυδβραχύπτ"νε
νομισ-

"

capiantur Νeque raro infirus illosfa- μύβης αξαλύσηΊαξεως, &δενoιο είη% κω

ί ftus, & ratiοnis expers iracundia ma- λύον αλ ', ίς υποτί
gnoperclafit..Ου% cum Romanis o- ύον αιχμαλώτις σφάς υzσο Άjπολε

lim nota effent , talibus cos dolis cir- Β λεμίωναυτίκα μαλααχθήσεθ. ονίό εδ
cumucniebant , ac frumentarios mu- \ (7" \ Ψ " (σκο», υ κο»! Υ» μ. - 1 -- *

Α - los exinfidiis cardebant, & mercatum κωφ θεμφύτυ κος ζήίες Φίρμε- -

gui illos (cqucbatur impedicbant, & γαλΘ"παρέβλεψε,τώ μήόν καιρώέθυ- " -

" velitationibus ε tumulis cos φui aqua- μοδseατηγουμύβοιςβαδίως. Καύτ'ouυ οκ

bantur occidebant. Rofofules autcm ό δίτεδίωμα 1ος ζιέ.
copias (iras a Βelligradi obfidione ad πολλούσαμειδύτες όρωμαύωνσβα δς,φιέ

... tutiorem reducerclocum, fuo piritu εις αυcξύ πξιήςχονίοδόλαις και, μηχoυή
indignum iudicabat Ρrατετράguctur- μαπ νφίς,Κ, Ά. \ \ « ζ

ν. . . . piflimum ducebat, Μanfific diu, νa- μασι και Άλόκα αερίωγγοι, γή

. . . . . cuήmquc reuerti. Sed ira inflamma- Ο μιώνoιςκαΐέκοήίον, Χαλ 7ίαςεπομέαςκα

κοβ/l. tus, cum paucis omnino inuadit cos Ίέλυο, αγορ%ς, Όίς οι οκ ήδλόφωνακρο
"μ" Εqui aquationem infeftam reddcbanr. ΤΝ Ι Α'Υ ινα, σιέν- - "- Ο Α Α Α

Άφuos ήoftricum vidifient, promptifli- βολισμοίς Gδυ' ύδρ6ύονζας έκτεινον. Ο μύρ

méΕ circυ mdatis, ouυ αυτίκα μέζασήσαι Όρ' εαυέςράιόπε
cψuos laguttis confixcrunt, equitcs ve- ο ονό τ, ή" / Λ Ο

0y CΛί βελλεγράδων πολιορκίας ο

... roomnes in Romana caftra viuos per
« "ν > > Λ Λ .

duxerunt. Οua res Latinos vehemen- ρωσοιβυλήςείςασφαλέτεροή που σφύ

τer perturbauit : Romaniίqug caufa όρα αναξιον έκρινετ οικείας οφςύΘ". και

- fuit, in costurbatos impetum facicn- :: Ί, ?.. » /

- di ftaintigniviaoria (ύρτα φemom- αμα έπύβρωμεγάλης αίχύνης,Δηρόντε -

nem poτιuntur, Carolus vero artibus Dμύβίνκενεύγειέξώζ. οδεαλλατωθυμώκι- Ν

Ιmperatoris ita (uperatus: & vno bcl- . νηθεί, έπεισίμύπα, βζ 4... 5ήρξα1ο facili & expedito, guod terra marί- / 4932 ΤΣ μχ 7τανυ αχ"κ% λ-.

que pararat, praterfpem in duo diuiίο: λόλωνοξύ δρ6ύονζάς, οις"Φ ημετεξοιθεα

, ac alτero exercitιr qui Ionium tranfie- σάμυμοι, ασso ή αξακαπόντες 6κύκλω
ι 4 - -rat, Ρrorfus perdito : altero νςro, qui . . y , Τ. τ/ "ν

cum Siculis pugnarat,non quidem pla- . σου, ώ αυτικα σου, μήίπανοις νεκρ%ις Όόις

no amifo, (cdfilio τamen interfetto: Όξ6ύμασινέφηναι,ποιότας ό" αυcξύεις%

- ageranimo (cdebat,vita perrarfus. ncc τίύρ ι...-- 1ίπεδον/ώναςέκό -

cari: «- diu binis illis cladibus (uperftes fuit, ρωμαι" ξαιοπε "ζ νζαςέκόμισαν.

vu. quarum mα-rorcm concoquerc minus Όότ-σέύμύρ λατίνοις ζα έχαζα συνεκύση

Ροβct. Scd illudpcne mc practericrat. σέτε καλσιμέίαςαξε σξύ σε ρωμαίοις την

. . . , - υ . . ζαχίτηνπαρέπεισεισφίσι επιθεώ; τέζαςαγ- Υ

. . μύροις αλλ'Φμώύρωμαίοι,έτωβαδίως επίω μείαλωνχωρίςκίλατίωνεςή
σαν

ότςόπαιο,μέγα" πασας ελπίδας&ύχεξωςυπερβαίνον.όδκ
αζελοςέτωκαζα-,

. . σβατηγwθεις ύασθέβασιλέως,καλαντίμιάςμαχης &χεξοιξτεκαλ4ύμηχούgδι
χό

θενσυκξοζυμώύηςέκθεγής όμέ καθαλάfηςέςδύοπαρ'ελπίδα μεριθεις,κήό μεν

όλα συλλήβδηνζημιωθείξιατονίύνιονδιαβαύταςξα]όπεδα καζα όΊην σικελικήνμα- ".

χη,8χόλάμύρθώνύόν4.8 Σπλωλικω καθόπικρβίςβέλεσιτ"λύπηςκεWέμε

ν@"πυκνάΊην ψυχήνιώ%ζηνύπoβαριθυμίαςxπ
ολειόμύμΘ,

βραχυ% μεζξύκ1ο -

ζήνεξεμέτρησει,8δυνηθειξε έλοςκαιαπέμψαίbνλύπην πολλαπλέήινακίδύσίάιο,

"

"»

έσλυ αλέκώο μικρόμεπΣξέ%ραμύρ. - -

ΠΕΡΙ
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. . βασιλέωςακείθενδεξαμώμΘ"επιδημίτη"Βibi commoratus, vna cum illa in re

και

ν

" ,

ν

*

Όύλαζοδ.

2ξιφ τιμ τ'κωνσαντινουπόλεωςα
ΙακΆαλέτι,

λωσιν, ήτγώκόλχων και λαζωντιξουνή

Ε. :

σουτΘ γης, όξκοιςεγγράφοις αβαίου

βασιλευούση κΊή έβασιλέωςσυζύγνύ)

θυγατρί4ύδοκία εβραχώντιιατωβα

πλά αξατήβασιλόυούση σιμιδιατρίψας

κgώνον,έπίζαεπανήκεναμαθηγμυακιού

δοκία πζοςlu δίλυδgχήν,ής ζαβασί

ωδεκείου>ίχής,ώσειξήσεω.

Π Ε Ρ Ι ΤΩΝ ΘΕΤΤΑΛΙ.

ΙΑ: R ο Μ. Ι. Ιε εκ ν. .

ο ΜΝΗΝ ΟΥ

Ισ7 . .

D Ε ( ο Μ Ν Ε Ν ο

Lazo.

Α

ΝΕ 1oannes Αlexij nepos, qui ,

Ρoft vrbem captam Colchorum .

& Lazorum τyrannfdem inuaferat,(cri

Ρto iurciurando ab Irήperatore acce- ,

Ρto, Byzantium Ρrofcδtus , Εudociam

cius filiam vxorem ducit. & pauliίper

γ'

gnum fuum reuertitur: cuius regra (e- τη"

des crat 1 rapezus, Vbi antequam an- gία / -

nus claberctur,filius ei natus eft,iunior"

Αlexius Comnenus: qui patri, vt poft . . . .

dicetur, in regno (ucceffit.-

- .. "

D Ε Ν Κ Ο D Ε Τ Η Ε Δ.

-

"λαατςαπεζοιξ.έιθαδήκαμήπωτελέως

όνιαυ%δπληρωθέντ®, παίδαμφή6ύθο- c

κίαςόδü γεγύηκεν, αλεξιοντον νέον κο

μν μόνοςδηκίδιαδοχGrύσεξονγεγύη

/alicis motιbus. ύ

git Τhcflaliα princeps, IoannesΆ

Sebaftocrator : φua res exacerbauit"

Ιmperatoris animum , & maxima i- .

racundia inflammauit, extinθta omni

fα-deris & amicitiα fpe. guam & (α

"

Ρcabrumpi,& frpe refarciri, & vix per

Η: rerum ftatu rurfus fidem fre- ταμία»

7% βία. -

..",

κων παλιν. vim coire,facilo vero difHuere ac con- ί".

. . . . . . . . . και turbari:eiufmodicffc rem, vtplanë de

ΤΟύτων οι ούτως εχόντων, "ξζεται D fperanda videretur. Quare oinnipaci

παλινπαρατσόνδείν ο τίθετζαλίας ficationis mentione (ublata, per lega- . . .

" Σ........ και... " βασοκ ι ρ, δδη. tosa ΝogaScytha,qui vltra 1(trum ha--Ά

. Σgχηγός ιωδίύνης ο σεβασοκράτως, δ " bitabat.& Imperatoris amicitiam, cυ-"

- - - "

- "

ρακίμ διαζύεφίλοςτώβασιλέι, εκείθενομυειληφως ετςακιχιλίοις σκυθών επι

λέβεςςζατιώτας έμελλεώ ρωμαίωνόπλιτικήντια δύναμινπζοσμίξας,πέμψύνκ;

< κείς λύπηνκαλακαταχέωνθυμόνανήψε ius notham filiam Irenem paulo anté
*...

Θγαρ συχνάμύραυτίμι διαρρήγνυθαι,

συχιαθ'αυθιεπωδείωί, καβιαμρά ε

ψ - •υ S . ,, ...Μ....... duxerat.colebat.auxilia petit acceptίβ
τον βασιλέα. γδ ήδη ασοιδών και Σ 2 Ρ Ρτιι

τον σιλέα. πασα γο ή " ΣΕ Ψne guatuor millibus delcξtorum Scy
- Α Σ χ/ , ΑΝ . • 5 " 2 / - - - - -

Φιλίας έλπις έσβη, (c, ως ειπείν, έτεθνήκει. τharum, adiunξtis etiam Romanis le

gionibus, Ioannem Τheffalum Seba

ftocratorém bello pctere in animo ha

« η "Υ: Ε bebat-tum ντeum ipfum delerct tum ,

μόλιςλαμβαύξήίμ επλυύξθωσιι,βάσαό νε omnem militarem ztatem , guas -

κΤμ' ζαχίσιμ πζος σύγχυσιν και διαλυσιν - τηenusprzadio εικοειδεία, .

καίριώνώ συμΦύζες, περιλαίγνωση, " . . . . . .Α. «ν ε \ » Α' " '2/. - , 3 . - /

ήδήloνβασιλέα στιυήλασεπολυτελή καισοκέπασοιδώνα λλων έμνημόν&υσε 8λοί- ..

ποδ,αλλάδιαπςεσβύεται πζόξίδνσκύθννοία",δέιας διατζίβαςκμυδίαζαν είχε ..

πέξανgίτgg. μυγδ%ύτωΦιλία βεβαία πρός βασιλέα δια(6κήδΘ.ήγαγέώγα

πς βραχέδνέαυτώσύζυγoνειρήνμή μ' έκνοθείας γριηθάσουτώβασιλείθυιάΊέ

gθεήαλοδιωλύνgέσεβατοκρατςος επίτεαπg%ύτυαΦανισμώκαμα επισφα

γή"όληςηλικίαςαπλώς,όπύρήθνέφήβωνπαραλλαξανίες,πολέμιατεεπέήδ&ον

έgία, φόψις ήθεήαλία φαίαιετύχανον . .

- . . . . . . ι . -

, }- . Η -" υ

- ν " . ..
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Ρ Α L ΑΕ ο Lo G Ι Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ ΤΟΥ ΒΑΣΙ
- « α ι 174075, - λέως μιχαήλ Όό παλαιο

5 . λόγου, »,

. ΩΕd priufquam confilium hoc ad

rem conferretur , mors conatum

illius interrupit, Νam cum prope Ly

ίimachiam, iuxta pagum qui inter Pa

. . chomium & Αllagen (locorum hacc

- . -

, ret, Romanόfque duces deligcret,
Ρachom: Λ.

ά Ρalaolo-99 - - - - - - -

εο καια-morbo cordis corripitur , gui brcui

" mortem denunciaret, ac medicorum

omnia iudicia confundcret & turba

, ret, &artis pταίidia afpernaretur. Fe

: Γunt & ipίum mortis metu , cos qui

. " ade(Ιent percontatum , ψuo nomine

- " locus ille vocaretur & Cum Pachomij

& Αlfagés nomen audiflet, cum alto

fufpirio dixiffe : Ηic fibi finem infta

... re , vitaegue mutationem fato decre

tam effe & (cipfum grauiter accufa(

fe , quod non ita pridem honeftum

guendam virum nomine Pachomium

excacaffet: propterca quod νulgo fe

- rebatur oraculum de Ιmperatore, fub

" vitz mutationem Pachomium illi (uc

ccffurum : quo deceptus,& Ιmperij cu

pidirate amens, Pachomium 1mperio

inutilem efficere feftinarat. .

.. "

-

D Ε ο R Α ( κ L 13.

" . .

ΣΙΑud iniuria de oraculorum,

ΓΙφuac fermonibus hominum ce

1ebrantur , ortu atgue inuentιο

. . ne dubites. Deinde qui fiat, cum

futurorum neceflariam fignificatio

nem complcζtantur, vt intficatis ver

- Ν "

-υ -"

borum ambagibus obfcurentur. Νam

quis ca compofuerit , & ad potte

ros tranfmiίcrit , a nemine vnquam

.. velpoeta, velphilofopho, vel hiftori

', εo (criptum reperimus : (ed illud tari

tum ab cis annotatum deprehendas,

Α

.. *
"

-

}

* - - - - -

-,

« .

- ,

nomina funt) fitus eft, verfaretur, i

. bίque Scythicum excrcitum infpice- Β

(que quid agendum efict moncret:

- - ν Ε «... " Σ > 2) Σ

Ποξήσεις οι αι τις τίμ ήθ'χgησμλύ, οπόσοι κατ' ανθρώποις αλλοτε άλλοι

"πλανώνζάι,γίεσίντεκαλ6ίρεσιν και όπως μελλόντων φέροντες δήλωσιναιαγ

καλλυ, είζαβυθόις αυτίμ αίνιγματωνέπηλυγαζουσιπατέραμύργαρ%ύτωνός

- ΑΕ" πζιν εις πέρας αυτόν αγαγέιν

"τίμ μελέτη φθασας οθαύατΘ,2

δρόμου τίμιρατώνιμιθέαίφνηςαφειλέω. .

αςπγδαυτώλυσιμαχίας έγής πζιτίμ

λαγής ούτωσι πως αυτή όνομαζομύρων

- τγ'χώρων διαiρίβοντι, κακέίσε% σκυθικόν .

Εξελάζοντίσε%τουμα, και οξύ αξονίας

όκρωμαίων συγκαζαλέγοντισeατηγές, θ

ακgήδρθόσφίσιναξακελάυομέω,νόσος

όν σκήπιε δεινή πζι τίμ'καρδίου,θαύαζόν
2.

Ο

ταςΉεκρίσεις σιωθολούσα και στιυζαράτ- . :

ζυσα,καπράκ(οιςΧποδεικνύσαίαςσυμ

μαχίας "τέχνης, Φασίδε και αυτόντίμι

καύαδείσουζαπειέθανατυcξύπαξα

τυχόζαςεξέθό, ότώπoτεκαλοίroχώρος «

ονόματι ακούσανζα δεπαχωμίg καλ
ΙΟ λαγήςεπικλήσός,βύθιόντι σεναξανζα,όν

αυθαφαία λοιπόν% πέραςήμινώπα

ρξίες καιτίμ αλλαγίμ κεκλώθ, έβιε,

μέμψαώαίτεπολλαξαυτόν,όππαχώ

-.

ν

/ - Υ/ \ 2 Α. / -

μόντινα ανθρα σεμνόν έζημίωσεφθασας

οξύ οφθαλμοις, μ' αρ'τις θρυλλέμύρος

gησμόςπζί Ξβασιλέως,ώςπξίΊήναλλα

Ε γην%ύβίου ζάπαχωμίου σε διαδέξεζαι.

αφού πλdυηθείς, ατε πει τον τ. βασι

λείαςπόθον λίθο επ%ημώύ@", αχρησον

πξιτήνβασιλείανέασόυσενλπoφήναμπα

χώμιον. . . - -

ΠΕΡΙ ΧΡΗΣ

"

ΜΩ Ν.

" "

κώμμυτίμ μέζαξύ τWπαχωμίεώαλ- ,

- -

σύνώμοναπαίγέλλεσα,καλπασας ιαίgών -

-

-

τίς ποτε μυ ο τούτις πεποιηκώς τε και τώχξόνω φέζειν παραχών, ουδένα πο

τε ή πλότων αόαγράφοντα, &ύρθμόρ, ούθ' όσις ίσοεμογράφων ή συγγρα

φίων έγύοντο, αλλά τούτο μόνον αύρ%ι τις αν επισημαινομύβοις άπαντας,

ι,

-

Α- ,
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« Α* ως και; τόιδεήτώνδέ1ον χξόνον στωέβι,τόν- Αalloatauealio tempore certum oracu

δεητώνδε διαθρυλούμόμον τον χρησμόν,

τήιδεητήνδετ μ' έκβαση,κ% πέρας ύσε

εθνχεϊν τίς οι οπζώτΘ λαλήσαςέκα

τον%ύτων, έτ"δεπράγμαζις πάσι κα

θαπαξ ήθεκλαλητόντεκ αγνωσον, πλην

ειμήψ&ίδεθ% βούλρίζο τις τισίδεδοκεί,

lum vulgo laώtatum , hunc vel illum

exitum habuitie. Ομjs vero primus il- .

lud (parterit, a nemanc dicitur aut fci

τηr, niti quis mcntiri velit. Sunt tamen

qui cχιftιment, (piritus quoldam ad- spirtiu,

miniltros parti m bonos , partιm ma-Ά.

los, & inftrumenta fυppliciorum , in-Ά.

fpeζtores corum qua hic gerantur, ae-"ει,

rem & terram peragrare, qui futuro- -

δμυαμίς τινας ύσηξετικας και λειζουργι- Β rum (cienrιam & (uperné accepcrint,

κας, ταςμύραγαθας,ταςδε%υνδυτίοντι

μωςητικά όργανα, επισκόποις ούσας ή

τηθεπξιπολέίναέρα καιγήντίμ"τεγνώ

σιντίθέρμώύων λόωθεν ειληφίας,ώ πρός

γε έπτίμ επιτςοπίω και μέζαδιδόναι αυ

τμυ%ίς λόθρώποις, πήμύρδιένυπνίων,πή

δε δι' ασέgων, πηδε δια δελφικού τινΘ' C

τρίποδΘ', πηδε δια ασλάγχνων έξινών

όνίοτε θυομώμίωνζώων, πηδείαζα πολ

λα αβαθεάμω, δια φήμης εξ αέρΘ'

Κάπζωζά ποθεν γυηθείσης, είζα πξιθεού

σης αμοιβαδονίαςτώπολλών ακοας,ίμ"

δηκαι θείαν έκαλεσdυ δαπαν.Θπαλα

(ρφοί έπd"αόν πέτςας η ώιχοις αύξίμ

& hominibus impertiri iufti fuerinr,

partim per infomnia, partim peraftra,

partim per Delphicum qucmp1am tri

podem, partim per exta immolatarum Επηία.

pecudum : partim (ne fim prolixior)fΆ.

per vocem ex aere prιmum ortam, ac έκια,

- deinde circumuolitantem , δz aurcs "ηr.

horninum circumfonantem,quam vc

tcrcs (apientes Diuinam vocem appel

1arunt. Sacpe etram factum , νt in faxis

aut parietibus, gnoto autore (cripta re- .

perirentur. Scd tamen ambagibus in

uoluta (unt omnia, & non (atis perfpi- οέβuri

cua:quemadmodum Imperatorumor-Ά

namenta, φua diuiniquiddam habere,

& (vti par eft) vulgi captum (uperare

creduntur. Νam quac expotita funto

mnibus, facile faftidiuntur, & ferë ne

gliguntur. Νοn tamen vana ea efic aut

irrita creditur,ti guis non obiter,(ediu

Όχι γεγραμμψα πολλακις, μηδενός ό- D dicio adhibito rimetur Αliis enimbe

sίς πόιε μυ όγεγραφώς δηλουμύύου, δί

δοιζαιμύψ%ιδι αινιγμάτων απαιτα και

ουποιότη σαφή,καθαπξζα τύβασιλέων

κειμήλια, δια (6 ένθεα είναι θοία χρεών

ύzσες cξύπολλοις,ζα γαρ'Όίςπάσιπρό

χειεα κόρ9ντε έχει, και αχζη:ία σΦίσιν

ώςζα πολλαπτικέχύζάι, γίνεθαίτε μμυ'.
τίμ χρείαν αυτ% , ού πλόυ%ι ματαιον, Ε

ούθ Χργίμ,εί τις μηπαςερίονζαύτα, αλ

λαμέζα στιυέσεως τ'πρ9πηκούσης σκοποι

ώ οι:μύργο τιμωρίας, οι δαίεςγεσίας

neficii, aliis (upplicij koco ίignifica

ri. Ομοίdam cnum calamitatum im

preflionem praparatione & patien

tia molliorcm. reddidiffe : quoίdam

vero vita emendatione placato lDco,

prorfus illa auertifie : quibuίdam in

tcrietto tempore ob animorum im-.

becillitatem, fυpplicio effe calamita

tum expcθtationem, priufquamadue

nerint ea qua perpeticnda fucrint : ita

gubernant"Prοuidentia , ντ grauίus

ob commifla plectantur. Ουόa i gua oικνισε

mentiantur , hominίimque fpcIn fru ακίμης

ttrentur: (nam omnia qua (ignifican- Άr"τιur, aliis molefta funt , aliis iucunda: ί4/40•

είνεκα πρgδείκνuυζαι. Φμύρ γδή κουφοτέραν τίμ έφοδο τύ δεινών ειςγασλυ%

προαναταλέντεςκαλπςοοικονομήσουτες εαυσξύ, η τελέως σφάς αυcξύ απήλλα

ξλυτγδοξιών, διαασουδαιόιέρας αγωγής Jξουμύμισαμθμοι ο θείον. Όίς δε,δια

μικροψυχίαν ο μέζαξύχςύνθ", κόλασιςfή ήδδεινών προσδοκία γίνεζαι,πgo ωδ.

παθείνα χζηπαθέιν, ή προνοίας ούτως οικονομούσης, διέκτισιν ακμαιοτέgθυών ε

πλημμέλησdυ, είδε και ψ&ύδονζάι πια, και διαπίπ%υσιν Φζάις ελπίσιτςεφό

μίροι (ούτων (παύτα, γαρ ζά δηλούμύρα, ώις μύρ εισίν αδιαρά, φις δε τεξπια,
Αν Κ -



ΙΙΟ
Ν Ι C, Ε Ρ Η Ο R I G R Ε G Ο R ΑΕ

1"

ερκήmen- :

fέιέα.

νt Crcefi Ιmperij deftruξtio , Crocίο Α

& Lydis molefta, Cyro & Perfis per

grata vita eft) fi qua igitur ita falle-.

re videantur , id non ipforum ora

culorum natura fieri , fed hominum

pracpropera potius cupiditate, qui

tempora anticipent , & oraculorum

(enfum ad optata fua dctorqueant.

Ιnterim tamen videndum , ne qui

fint , qui huiufmodi oraculisaddiétos

9" ludificentur, & nouos commenticios

verficulos ad oraculorum imitatio

nem confingant , cόfque clam in

νulgus fpargant , horύmque menda

ciis illorum etiam veritatem confun

dant. Ιd quod multos noftra ctiam

αtate fecific conftat. Scd illucrcdco.

Ιmperator , illis in locis , qua dixi,

practer fpem (uam fato funétus εft,

Αnno ab orbe condito (exics mille

fimo , feptingentcίimo , nonagcfi

mo primo , annos Lν Ι Ι Ι natus. Αt

"αίεologus filius eius 1mperator Αndronicus,

βnε hυηο

re / puί

έκό. ,

φuamuis adcffct, patrem 1mperato

ria fepultura adeo non honorauit, vt

ne plebeia quidem fit dignatus: prac

terquam quod iuffit , vt no3u pau

ci quidam cadauer procula caftris ab

ductum multa terra obrucrent : id

modo cauens , ne Impcratorium ca

dauer a feris difccrperctur. In caufa

crat, guod dum viuerer, a retta Εc

clcfia doθtrina defciuiffet , ντ (upra

expofuimus : quod fattum filius, et

fi patrcm adamabat , & pictate fi

Iios omnes atφue obferuantia (upc

fabat , ex animo, ντpoftca dicemus,

είεϊνη Clam oderat. Αc Μichaelis Palaco

Ρala logi logi hic exitus fuit : viri natura de

cori, cum grauitate quadam , & di

gna principe maieftate. Εrat pοrro

in co robur corporis, & rei militaris

peritia,diuturni temporis parta exerci

tationibus. Cum autcm & Ρrudentia

πςύθεν ειρήκειμύρ)καιεχζήσαίο, ούτΘ'

ώασες ή ή φυκρgίου Σgχής κατάλυσις

λύδοις μύρ κι κρ%ίονήίασε,κύρω δέκα

πέζσας 6ύδαιμον έδoξεν) ει ομυ ούτωσί

πως δοκούσίπια διαψ6ύδεώζ,ούαξα την

τύ χξησμή) φύσιν συμβαίνει (ουτί, ότιμή

αξατίμ Φλεγμαίνουσαν έφεσινή λι

χνό έξων ανθρώπων οξύ αξόνοιξπζοαρπα

Β ζώήων, κΊον νouύ τίύ λεγίων πρός1μυ οί

κείλυδιαζξεφόWων ορεξιν σκεπiεονδ'ομό

όμως μήτινες διαπαίζοίες δήθεν cξύ Όρις

Όιούτις αξωμύβοις, κινέα σχέδιαπλάθον

Ήες εις μίμησι ήθxξησμλύ, έπειζα κ; ό

λεληθώς αξαασείξωσιν εις15νθήμοναυ

ζα, ώσε%ις (3ύτων ψ6ύθεσι κιΊμ' εκείνων

ο συγχέιν αλήθειδίο, ζούκ, γδ Goκ ολίγοι " -

τWέφήμηύπεπζαχότεςέαλωσαν, αλλ'

έκέισε επαίειμι ο μύο θηβασιλεις αξί
Δ ». Λ' / \. - - , Λ) >

οις ειρήκόμύρ1ύποις παρ' ελπίδα της οι-.

κείας έτυχεΉελ6ύiής, λ; ώ εξακιχίλιο

σόν έπ%ικοσιοσόν όνενηκοσόν πζωτν έτΘ,

όκιώ και πεντήκονζά ετών τυγχαίων, ο δ'

Dύος & βασίλεις ανδρόνικΘ' τηuκαύτα,

παρών, μή ότιγετ"ζόις βασιλεύσιν νενομι

σμύμηςσόκ ήξίωσέ1ονπαιέρα ζαφής, αλλ'

ουδ' όποια βαναυίριςήσκαπανεόπνεφά

ζι, πλιμ ή ότι παρεκελ4ύσαίο νύκτωρ

βραχείςτινας ανθραςπόρρωπου%δ.σρα

Όπέδου απαγαγόνζας, πλείσιμ επισω

Ε ξεύσα, γιu', ούτ μόνον αυτΨπζομηθ&υ

σαμύρG", μήθνείων σόμασι, ίσως σώ

μα βασιλικόν διαμερμώ ή 6 δ'αλποι,

ή ζού ορθού ή εκκλησίας δόγμα]Θ' ύ

πήρχε παρατςοπή, ήζώνμύρόκεινθ (ως

δε λαθραπζοθέσεσιν όλας απέτεςγε ή

ψυχής,ως ποιόWες εξοδίδυ πλατύτερον ουδέκάνονfuυδ' εκείνου%ιαύτημα

λα σφοδρώς απεσείέω πράξιν πατςικήςγδείνεκα τοργής και τιμής, και όση ανήκει

αθως, πλώτας ύδς ύσεέβέβληκεν, οπόβι παράσιν Σξέσκολες έδοξαν αλλα?

μύρ πζιΊον βασιλέα μιχαήλΊον παλαιολόγον, ες%ιούεν κατήντησε πέρας μ'

δε ο δόης τίμ'' τε όψιν 6ύπξεπή κεκτήμύβΘ' έκφύσεως , μεζα τιν@ έμβρι

θείας και ηγεμονικού παραεήματΘ", ρώμlu τε έχων σώματΟ και πέραν

έργων πολεμικών διαπολλών ήίχζύνων συγγυμναώ είσδυ, κασκηθάσανα πω,

Υ
και
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κλιο-'

ότΘ",

ι, ο δ'

LυΤζί,

ν

--

και δίνοςωνγνώνα και είπείνζα δέονζά, οξύ

τερ® μυ'όνζαίςπραξεσι, μεγαλοδωρό

(αώς οι ες ζαμάλισα έδοξε όν%ιςπζο

οιμίοις έβασιλείας ύαζαίξ4ύνοίαςοιμα

οικjώσηζαι% υσήκοον,έπίζα πζος (6με

τομώτερ3ν ύπτεχάλασε,τγύπλυζαχόθεν

υποφυομύρων πολέμων μακράς και πο

λυτελείς τας ή χρημάτωνδαπούαςα

παιζομύτων μέζάτινθ'ολυαγκης απαραι

τήrυ είχεδε,κώς τινες έφασλυ, πιυτζι

βντιιαλογισμού,κενώύσdυ αει% πιυει

δος τ'ψυχής,διατίμ'καινοτομίαν%ύδό

Ιματ® , εις μ' ύσες τ' ες οξύ παίδας

διαδοχής ή βασιλείας εαυτόν κατήνεγ

Α & cloquentia valerct , in rebus ge

rendis multo fuit acrior. In 1mperij'

principio munificentiffimus cfΙe viίus,

vt fubditorum animos nimirum fibi

conciliaret : deinde modum (umpti

bus adhibult , cum varia bella exifte

rent, gua diuturnos & magnos (um

ptus citra vllam detrcθtationem poftu

labant. Νcc defunt, gui eum afilièto a

nimo, & perpetuo turbata confcientia

Β fuife dicant, ob innouatum dogma:

quod coamplexusfuerat, vt Imperium

adliberos (uos propagaret a quibusid

(cilicet honoris ci eft habitum , vtneΆ

Ιmperatoria quidem (epultura ornare-φία"

tur, Εcclefiα (anθiones patria pictatiPιει",

longë prαcferentibus. Μea vero (en

tentia is prudentiffime rebus (uis con

(ulet, guiprimum (uapte caufa optima

quacque amplexus fuerit : deinde li

κεν αφών,ώς% είκός,αυτόςαπώαζομη- 9 berisetiam & cognatis (uis profφexe

δε ζαφής τελόυζαίον αξιωθήναι βασιλι

κής,σέυτ"εκκλησίαςθεσμοις ήπαιρικής

σοργής πολλώ πζοτιμώντων έμοιγ ομό

εκέινθ α είη (ρφώς δ ΦρόνιμΘ οικο

νόμΘ', όgίς εαυ%ύγε είνεκα πζώ%ν αί
δ., 7ΖΑ / - 2/ « / Ν «/

ρόιτ α βέλτισα, έπαιζα ήδύέων θός:ς

rit. Οui vero τoτο animo incertam

gloriolam aucupatur, & iis cafibus qui

animum obruunt , nec conftantiac

quicquam habent, (e fubiicit, & iu

cundiffima optimis fiue (ua fiue (uo

rum caufa anteponit : is mifer mihi

videtur, tum ob temeritatem , tum

propter inane ftudium : quod practer

Deum , eius voluntari & confiliisad» Φ", Α' «/ > « >

καθ' αίμα πζοσήκό. ότις οι όλ9χεξως έ" ΡιετRπτέm , eueftigio etiam cuidenter

τίμ φόβίουφλεγμαίνουσανκέχηνεδό

ξαν, δταςτίμ ψυχίμ επικλυζούσας ού

τυχείς τίύ παρόντων και λυομύρων πξιπε

τείας, ώ προτιμώ α ήδίσα ήδ βελτί

σων,είθεαυ%ύχάριν, είθός:ς αίματΘ'

γείτων αυή,αθλι®όδι έμοιτ"Χτονοίας,

κμάται@ "ανοιήτυασουδής ότι πζος Ε
Λυ

τωκθευν αντισεάkύ όμύρον έχεινΊήγνώμη

και 7"βουλόύμασιν, ήδη και τανοιωτία πζο

φλυώς ήθελπίδων &ύρίσκει πζο τύπο

δών, και%ίςΊης κακοδαιμονίας έχατίς

alia quam fperarat experitur, δΖ in ex

tremas miferias praccipitatur. Εcce c

nim, 1s de quo nuncagimus, viralio

quiprudens, δzin rebus gerendis for

tunatus, charitate libertim viέkus, ve

rum effe oftendit quod Plato dixit, Α

morem effe caccum. Νam cum omnes

& de fe & liberis curas in Diuinam

prοuidentiam reiicere debuiflet : ille

cacci inftar, dum amorilibertim (uo

rum indulget , imprudens a fummo

principatu in calamitatum barathrum

(efeprαcipitauit:ίdque conίccutus cft,

κgημνόις πέιπί#ia. ιδου γδέ και ο τώ λόγω προκείμύυ®"βασιλεις μιχαήλ ο

παλαιολόγΘ,ταλλα πωέος ων, ώ όλμυ, ως ειπείν, τίμλή τύχης &μμέιανε

πακολουθούσανάιςπραξεσιν έχων απg, πρός γε%Φίλτζον τγύπαίδων Jξεθη

λμύθη καληθεύονζά έδειξε πλατωνα, που ο Φιλομό πξι ώ φιλούμύρον έκιε

τύφλωζι, φασκονία, δέον γαρείς τίμ αύωθεν «υ απαίτα κινούσαν και διοι

κούσαν πρόνοια αλςτησα τίμ' όλμυ εαυώδτε ώ ή παίδων Φροντίδα, ο δε

τυφλώ ποδι πζος ζά φιλτςα ή παίδων φαία βαδίζων, έλαθεν έαυτόν Χς

χής απ' άκρας εις το βαρίθgoντών τε αλλων δεινών συνωθύσας,καλπςόςγε,
-- - -" k . 2.
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"

ντνulgo eum execrentur. Νam cum Α όσα δημοτικίμ καταξαν έΦέλκέζάι, επει

: De Porphyrogenito.

Αthaaa/ή εμatriarchico /olio de/en

/ia. .

Deus imperium illi inde ab infantia

deftinaffet,νt vario multίfque locis de

claratum cft:fianimipufillitatem non

nihil moderatus effet,8z linguamab o

mni periurio, & manusa cruore cohi

buiffet, neque omnino adperegrina &
aliena ab Εcclcfia dogmata deflexif

fet, longo interuallo fuperiores Impe

ratores etiam laudatiffimos fupcraf

fet. Scd oportebat vtique calccum ab Β

Ιftiaco confui, ab Αriftagora vero in

dui, vt nos in extrema mala deucnire

mus: fiue ad vetera & recentia delitta

luenda , (iue haud (cio quam aliam ob

caufam. Αtque hachaëίcnus.

γδ όκβgέφοις αυτώ τίμ''βασιλείαν οκύ

ρμΘ' αύωθεν έμνησ4ύσαίο, ως πολυτςό

πως κ πολλαχόθενδεδήλωζι, είτίμμι

κρ9ψυχίαν και αυτός έπι βζαχό παρε

κρ%ύέζο, καλΈμ' τε γλώοσου επιoςκίας

πλυ%ίας,1ας εχέϊρας αίματων αθώοις

εφύλαίiε κ. πρός γε έπει τίμ γνώμluυ

ύσεξόρμοντ (οδέκκλησίαςϊκοδέθοιςείχε

καινοτομίας, μακgώ αν τώ μέτςω οξύ

πζο απ8 βασιλέας παρήλαυνεν απου

Ώς απασιν όσα πληθιμυ έβιωμίωνεφέλ

κέζάι αλλ' έχζμύ, ωςέοικεν,έρραφθαιμόμ
- α 2 Ι α. Α' ν Υ Α. "Λ , r Γν ? rw y

Ψσο παίου% πέδιλον,ύσοδεδέθ, δέ1ον Χρισαγόξαν,ίν ήμείςέςΊας ήδδεινώνε

χατίας καζανήσωμύρ, είτε δι' έκπσιν κακών παλαιών τεκα νέων, είτ'Gox ob"
- 4

όπως είεν.

5ξξξξ
"ΗΕ Ε4:ς

Υ Ν γ•7,ζ. Λ? Ν. Σ'

Ν Ι Ο Ε Ρ Η Ο RΙ Ο R Ε

G Ο R ΑΕ Η 1S Τ Ο R Ι ΑΒ

R ο Μ Α Ν ΑΕ L 1 Β Ε R

(extus.

Ο Α Ρ Ι Τ Α Ι Ι Β. R ΙV Ι. .

Ιmperium Αndronia Paleologi, fly Μi

chael;. "

Εccle/ia/fitorum procerum confuβο.

De Gregorio Cyprio patriarcha.

De altera coniuge Αndronici , Ι

γί%.β.

Derelegatione Βacipatriarth.ε.

De Εcdgβami/erabiliter α/accrdalibu la

(βγ4/4.

ΙΟc Ioanne εκκειαto , Ιmφerή he

rrde.

De .au/a Romanarum dadium in

mari.

De patriarchatu ob animi agritudinem α

Gregorio recu/ato.

Ιuji iudicή Dei explicatio. ,

De Αthanaβο patriarcha.

Υ

ΙDe Ioannepatriarcha Sozopolitano,

De Αίcxio pinterna. Πιρlαλεξίου φύπιγκίρη,

Ν Ι Κ Η Φ Ο Ρ ΟΥ Τ ΟΥ

Γρηγορά, ρωμαϊκήςίσορίας λό

γΘ έκτΘ".

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Β 1 Β Λ Ι ΟΥ ς.

Βασιλεία αιδερνίκου του παλαιολόγου υιού ζύ

μιχαήλ,

Πεει συγχύσεως ή της εκκλησίας περίσαμέ

Φζε"γ,

Περί Γρηγνείου fπατεμαρχου του ακτής νήσου κύ

Φ'e9υ.

D Περί της "βασιλέως αδερνίκου δευτέρας γυναι

πιει της εξορίας "βέκου, βυ χρηματίσαντος πα

τεμαρχου,

οποεί την εκκλησία, δακρύων γερόναση άξια

οξαήδτότε αρχιερέων,

2 Πιεί του τυφλωθέντος διαδόχου της βασιλείας

Βζε)ΩΣ/?0U,

Περί τής αιτίας ή/κ;"θάλαασαν δεινών.

Περί της λύπης2groορίg fπαίειάρχου,dilιδή τον

Ε πατριαρχικό παρητήσαίο θeύνον.

Διάκεμσις αεί δικαίας ψήφου fθεού.

Πεει 3 πατριάρχου αθανασίου,

Περί "σερφυρογιμνήτου,

Κατάβασις αθανασίου οκ τουπατριαρχικού θgί

ΨOU.

Περί ιωαίνε Επατριάρχg foκ σωζοπόλεως

Περί
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έπει Περίσυμπυθιεία, τέκεάλη σερβίας,

όκύ- Περί ήθαλάνων. Α. /

7ς Η - Περί φ 3: παξιαρχκ ιωαίνε καταβάσεως,

0- - -

\ -Ψτ ο \ ΝΣ -. -Δ- - \.. . . Μ. --2 η '

μι- ΜΕΠ ΕΙ δε που τιμον ανήθικο

Γαρς- Ε
ζκίας "ήρωνμετέβηδιαδοχή καιπολύς

θώοις πολλαχόθεν ζα πραγμαζα θόρυβS"συ

ώ νεκύκα ένθενμύργδό foκκλησίας αυαρ

ζείχε ριπίζεξζήgξαώπόλεμΘ"αξαήμ Χτορ

φ οξύ ραγότων μερών,αφορμίμι ειληφίωνή
ίπήυ- η δή τμ"τελ8ύμυ οδβασιλέως ένθενοί ο

Ι

φίλ

αιμίρ

τμκεκλημώύων σκυθών όχλΘ"εασαξων

όήων επέκεινα χιλιάδων, πολιμυ επέσειε

ζ
ν

7 ν - . r \ «Ι W Α'

ιώνε- Όρίςπρ%μασι κώδων,ΆΕ
χοθ' Όά βασιλέαθανάτω ζημιωθένιες,κωει-c

ε σωσίτι πζί τμ το πζαγματων αλλοίω

σιι,ράςονδίμ' αυτίξβουληθείσι,έπειζα

3λ. ρωμαϊκαμή παρήσλο τιά μαία 2 Φύ.

ξί νονlegκολίοντγύπαρατυχόWων ρωμαίων

εργασαθ;, κλεί%υζατεβασιλικαχζή

μαζα,κ πζός γεαυτόνβασιλέα ομοδτή

συγκλήτωλαβόνας απαλλαθεώαι δια

(αύτα όμύ ύσεςθέμύμΘκαιπαραθρα

μώνζα πολλα,πζύς (6 καιεπείγον ο βα

σιλεις απασας έτςεψε τας Φρ.9 τίδας.

Τ)Υ

Ε έto recederent. Εtharc quidem ex fen

Α De afβnitate Crala, Scrui.eprincρώ.
De Αlanί. -

De loanna patriarch.c de/acm/h.

- :

ΕV Μ autcm Αndronicus in Foruιρ,

και Imperio Potriίucceffitict,ma-Ά.

Εgno τυηultu plena cranto."
* mnia Hincenim bellum Ec.

clefiafticum ab aduerfa fattιοnc reno.

uabatur, 1mperatoris obitu occatione

data: indeauxilia Scythica, ψua qua

tuor millium numcrum excedcbant,

πmagnum Reipublica periculum mi

nitabantur , ne propter eius a quo ac

cerfiti fucrant , obitum , noui ali

quid molircntur. Εrat autcm eis fa-"χ". "

cilimum , i vellent, cum Romanα Άμ,Ά

legioncs nondum adcffcnt , omnia unur.

m1ίccre cadibus , & Ρradas agcrc,

& Ρccuniam vna cum ipίο Ιmperato

re & Patribus confcriptis abducere.

Ηis igitur de caufis Αndronicus ple

rifque negociis dilatis ac practeritis,

omnem (uam curam ad id conuertit,

quo maximo vrgebatur. Εos porro

manibus non plcnis dimittere do

mum , nec Scytharum effe moris vi

debat, nec alia ratiοne citra tumul

tum & Ρugnam abituros : Romana

Vero pccunia cos explere velle, nec fa

cile erat, & ncfas cfle videbatur. Ηis

Digitur de caufis, duce adiunξto Μi

chaele Glaba , magno Conottablo,

qui rei militaris νίu tantum excelle

bat, ντ reliqui duces, pucriprae co vi

derentur , ντ φuamprimum Τriballos

infeftiflimos hoftes, gui Romano Im

Ρerio magnas frpe clades intulifient,

adorirentμr: co confilio , vt & horum

νίres imminucrent , & ipfi maxima

Ρrada parta, inde domum Iftro traic

ξαν

Β

Αndroni

- - - ιί4 ε/77 εχg

tentia fucceflerunt, Imperatori autem ianίμη

necefle crat, in vrbcm profe&to, patrisΆ
- - - /faικm βι

obitum matri Τheodora renunciare,Άμί.

λωμιχαήλ τωγλαβάες τρατηγικμ' εμπειρίανθξησκηθύω,όσούει ως παίδας

νομίζώαισδύ%τεσρατηγοις αξαβαλλομύριςαυτώTμ (αχίσιμεπί τζιαλοι -

απαλλαήεθαιπλέεκελ6ύσαίο,πολεμίοιςεςζαμαλίσα δαύτις όζας αεί, και

συχια1μ ρωμαίωνκακώς διατίθεμύοιςγή,ί έναυτώ%ις τετς αλλοις αίθειε

ξέροιςειςγασαν%, καμα αυτιπλείσιμ πζιβαλλόμλυοιλείου, εκείθενές άοίκοι
- 2 - "ν » ν Α - « / " 2/

1ονίτρονδιαβλύτεςxποχωρ%ιεν αλλαζαύταμώύδηούτω γεπέτζακζάι, ωςαζαγε

ήoύ ζύ αυσίύ μύβομό μήβειθούσαις δεξιας ες

Σ/ - -Α' - Χ/ Λ

ήσαμί, ζά οίκοι παραπέμπείν, ούτε τόαίθα,

-! . νομιζομώύωνέώρα τυγχάόον, ούταλλως
χύ" ,3 ' '', 7 , ση . . , Η 2."

ήσου θορύβουκμαχης έκιοςαπαλλαξί ήλπι

γυναι- ζεώύεις, εκ ρωμαϊκών διαυκςημάτων
«Τ- Ψ και ι αν »/ » , 2/ τ»

πα- αυσίύ έμπιπλαιόαι ζή6ίν, ούτ'3ύποςονήν,
"ζ Χ/ Λ 2 «/ 2 Α 2 2/ \ "J

- ούθ'όσιονάνομίζεώ.ζαύταρακαλσΦάς

άξια οδηγώ παραδοις τώ μεγάλωκονοσαύ

πλεία"

2 . -
74, πν

θgί.

(οδπατζός και βασιλέως απαγγείλαθ

καιβεβούλ&υζαι τώδε βασιλέι αναγκαίονίμ"Ιήβασιλ4ύούση επιδημήσουπ,Έν

ασοίνη θεοδώζα,

k 3 -

- "ν \ ν.

αίαζόντη μητς και δε
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publicumque de more luάum indi

έere Itaque cadauer Ιmperatoris in

ντbem Sclybriam deportariiuffit, νς

ritus ne id Latini furarentur : ipίς

Βyzantium rediit , iuftiίquς peraάis,

in componendo Εcclefiα ftatu ante

omnia elaborauit. guod confilium Ρa

tre (uperftite fedulo diffimulatum,

φer occationem protulit, & guis ef
ίct oftendit,

bus & ediξtis quόlibet miflis, Εccle

(ia correttionem nunciabat : & quί

Εcclefiae (tudio exulabant , aut ma

1ο traθiati fuerant , eos reuocabat,

Σεd occul Interea Βecus (ede clam relièta, fc

" cedit , (έque in Panachranti mona

(terio concludit , veritus ne in hac

(ubita mutatione a nonnullis diίcer

eretur. In eius vero locum ftatim

τερμα μffettus eft Ιοίcph, guiloco illicef

καπιάν- (erat , morbo & Ιenio confcάus, &

** morti proximus. Εnimucro cum dia

bolus in facris literis huius mun

Ε" di princeps appelletur , terrenarύm

que rerum moderator , arcano con

filio Dei conniuente : probabile cft,

eum res qua hic geruntur cueftigio

perfequi : & qua prorfus depraua

ta funt , fibi prorfus vendicare : ex

optimis autem portionem qualem

cunque decidere , more hominum

gui prοuinciam aliquam fortiti, ha

bitatoribus tributum & annuum ve

&igal imponunt, Iniquiffimë enim

fecum agi exittimat , qui mundi

princeps vocetur, nifi corum qui tor

ram incolant, partim dux & diάa

tor , partim (ocius fit , duatenus li

ceat, Quamobrem quum 2lia , tum

νt Iudaci contra cΗ R 1s Τ ν Μ Serua

torem in(anierint , ftudio brcuitatis

prαcteribimus. Ηi enim fors cius fue

runt. Sed in ip(os Seruatoris difcipu

1os atgue Αpoftolos faέto impetu,

Ρroinde caduccatori

Α κ%Όίς βασιλεύσι πζοσήκονδημοσίαςή

σαθ πέθ@",όθεν1ον%όβασιλέως νεκρόν

όντος &ασε@"σηλυβρίαςαπαχθήναικε

λ4ύσας,δέειέμήκλαπήναι αξα λατί

ιων αυτήςες βυζαίτιονεπανήκείετελεώ έν

%ς 2πέθοις,έργονπεποίύζα μέγισόντεκ,

πζώτντίμ ή εκκλησίας κατασασιν.ζών
Β τΘ"μύργο έπατςός έκξυήisτμυμελέτην.

αυτής όν(6ίς λoγισμoίς, καθααξόνπίοι

γήχειμώνΘ'4ύγυή πια ασέgμαζα νuύ

δ"ήgΘ",ως ειπείν,έπιγυουμώύου%ις περί

Ιμασιν,έδειξεν όgίς ωνέλαίθανε,καμύο

δηκήςυκες πλυζαχήκι βασιλικα διατα

γμαζαδιεπέμπονώ, τιμ τετ έκκλησίας

Ο διόρθωσιν αύαίγελιζόμύρα , καλαμαcξύ

διατοντ"όκκλησίαςζήλονύπεςοείοιςκα

ταγονία και όσοι ήδαίηκέτωντιεπεπόθε

σαν επι%ύτις οβέκΘ,λαθΙατον θρόνον

καζαλιπώνύπεχώςησε, και συνέκλίσενέαυ

τoνειςτίμ ήπουαχςαύτυμονήν, δείσας

μη πρόφασιντην αθρόα μέζαβολιμ ή'

Dπζαίματων λαβόντες]ινες,διαασαράξωπ.

%ύτνόραμόντεςεξαίφνης διώχθηδ'8ύ

θις ότώβέκωπρότερgναζαχωρήσας%δ

θρόνεπατζιαρχης ιωσήφ,νόσωκγήρα ώ

σώμα καζάπεποιημύβος ήδη,κ.λαμπζόις

Όόθανατυ%ίςπροοιμίοιςειςτόνταφονό-Ά.- ΔΕΔΥ

---------------

Ν.

ΑΕ

λΘ"συνελαυνόμύμΘ".αλλ'επιδηκοσμο-"Ά
/ « Το » Λ Γν 177μό, υgro

Ε κρ%τως ο διάβολοςέαίωνΘ (ούτυκαλέϊ-4Ά:
\ "ν / /ν αμ0 CΕ 14/9

ζα παρατήθεία γραφήκαίαςχωνέπε- "
Λ Λ' " Λ. 9 9 4/4fίΦε

εμβίg%ύδεκόσμεκαθέ7ηκεjgύποιςXπορ

ρήτιςσυχωςοδί%ς 8ζαπαίταδημιες/έν

(όςθεοδεικώς αυτόν κατ' ίχνοςέπεθ δ%ίς

γιγνομώύοίςοντώδετώκόσμωκ%άμύρκλήςονεαυξκαθαπαξποιέιθ,όπύσακα

κίαςμεσα,(οιςδμοιξανέχθνήντιναένκαυτός όπόσα ήθάλτίπωνεπεφύκή,καθαπό

τγυαιθρώπωνοίχώρ9ντινακληρωσαμθμοι,έπίζασέθάνοικένζαςδασμολογέντες, ο

μοίρανεκάθενετήσιονxπολαμβανοίεςαεί είναι δαιπωφησιτβαδικώΙατων εικόσμε

καλέμύροςαςχωνέπίζαμηπανιωνόσαπαξαϊmνγήννέμε) ήθμώύλςχmΓςείηκαι

αύοκράτωρίωνόμέrχοςκαθόβνέξειδια ξεκίναμήμακρολοίωμεν παραδραμω

μώλάτεαλλακ6ξύ φέκισέκα σώύροςλυήίσαιζαςϊεδαίεςέζιγδκαθάπαξ

εγμονώκλήςοςαιπω αλλαώαύοίςέσωήξος%ις μαθήίαςκλποσύλας προσζαλών,

τον
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Χξ

ιτί

πέν

τεκ,

ζών

λέτην

πίοι

* ΨΙΔΑ,

τ8%

λμύρ

07ζΖ%

«Ι Cρσίir"

Ρονό?

• τα μίν

ΕΞτίπα-"

37%"2".

γν 2 C. / η Ζί

*επέτρεπεμύρθ,καθόίον αύωθεν η θεία και επέζαής

όνένά άφείλει καθαπξ'πιαφόgoνδε-Α

ασοτικόν,έπειζαεπήει ζας ζαξεις απασας,

οξύ ονόςεσι κι ασήλαίοις ασκομύζας,αξύ

ήθοκκλησιώνεπησκόποις, οξύ ή δογ

ματων (αποις πζοσαζάς,ζα ήμλgτύgων

παλαίσμαζακπλυζαχόθεν Χποκρ9υό- Β

δμύαμις, όμως Gέκα μοιρος τελέ»ς α

πήλλαξε, αλλά πλυζαχόθεν ήρανίσατ'

δημονπολυειδήθκανόερόπ5εκόπε

δον,ίνειεν αυτώ συμμερμσαι ή μελλόσης

φλογός, και νιώ όι επειδή της αγαθής

έρμήςαίακόfiaν σοκ είχε%ν βασιλέα,

σύγχυσιν έτερ9ν τζόπον εισάγει, κακλύ

δωναέγείςίκ% της καλήςομονοίας οκεί
> " 1 > /

νης, και ανέοξώντίθησι τίμ καινίμ' εκεί

νίμνέοςτίμ καλπανήγυ2μνικ μιμείταιLμ'

έρανοκείνύμι, ή (6μηλον κ% σίύ θέτιδΘ.

καπηλέως έρριψεγαμοις δ πολλίμλα

νήγειξε μαχίμ,και Φλόγαπολέμιονύ

σερθν, ως Φ ή μύθων πατςες έφασδυ D

ποιηταί.ή μάλλονμιμείταιςξύλύκοις,οι

Όό ποίμνιονθορυβισδυτες,έπειζα βαδίωςέςϊν

αιτίύ πζοβατωναρπαζουσι αβασκόυα

ζαγδαυσίύδιχηκτgίχή διελέ% σΦάς

αυ%ις κι οξύ μύο ιωσήφ είναι μερίδα

φάσκει και πατριάρχου, οξύο δόσείου και

πάλαι θανόνως δ cξύ μύρ είναι λέγειν Ε

ύσδρσενίουαφωρισμυρον%νιωσήφ,ότι

ζωι%ς εκείνου,%ν εκείνου θρόνον ειλήφει,

οξύ δκαθηρημώύον είνακάοωνικώς Χςσέ

νιον,ϋωοπασης της ή" ΌτεπαρόντωνΧς

Ά σωόδου οξύ δε αλλα κατ'

Λ'

μφοτέgων πζοτείνειν κεφαλαια, ως όν

νnum tributi nomine Domino eripuit.

Deinde omnes οrdines peragrauit,eo

rum qui in montibus & fpeluncis e

xercentur, paftorum Εcclefiz, eorum

ςui dogmata erύdιτε explicant, corum

qui martyrio dccertarunt. & quamuis

νndique excluderetur, guatenus Diui

na Ρrοuidelitia mandabat: tamen non

Ρrorfus imanis & vacuusabiit, (ed vn

dccunque multifortnem populum co

cgit, & norum quendam exercitum,

qui (ccum flamma participes effent.

Τum autem, cum Imperatorem a pio

conatu auertere non pofΙet, alio paάο

confuίionem effecit, & pulchram il

1am concordiam tempeftate diffenfio- -

num turbauit, ac nouam illam, feftiui

tatem infeftam reddidit: Εridem illam

imitatus, quarpomum contentionis in

Τhetidis & Pclei nuptiis proiccit, vn

de poftca magnac pughz & hoftiles

Hamma exortac funt, vtifabularum pa

rentes Poeta tradunt : ac pστius lupos,

«jui grcge Ρrius diffipato, facile non- άξονα

nullas oues abripiunt. Νam cό redcgitέΆ

populum, ντ in binas & ternas (cξtas α ρήγίων

fcinderetur, guorum alij lofepho pa-Ά

triarcha,alij Αrfcnio olim mortuo ni

terenturia quo lofepho facris interdi

άum dicerent , quod ipίο viuo (e

dem occupaffet: illis reclamantibus,

canonicé depofitum effe Αrfenium a

toto pontificum concilio: alij vtrique

faάtioni alia crimina obiicerent.Ιtaque Icβρία

1οίcphus duabus de caufis cedere cft:Ά.

coaθtus, tum vtpaci corum,quibus mo zia". "

leftus cratcόfulerct: tum quod patriar

cha munus obire nequibat, τotius cor

porisviribus morbo & (enio exhauftis. σκίρκι,

Factionum porro principcs inter fe ri-rotiκιακά
Ακdiκη» .

.xabantur, linguas contra (cfe,non ftu-Ά
-- - - - - religionί.

dio religionis,fed iracundiac impetu a

cuentes, Νam religionis ftudiίia (uper

na potentia pendet. diuináque & con

cinna quadam ratiοnc gubernatur.

τεύθεν αναγκαθήναι μύρ ών Ιωσήφ ωδ θρόνου οι βουλομύρις οξαχωράν"

δυοίν ένεκα της πε ειρήνηςή δι'αυ%νόχλουμύρων"έμήδμίαθ, ζατωθρόνωπζο

σήκονζαπζαήειν, όλμυαφηξημύβονιτσογήξωςκαι νόβυτίμ έσώμαίοςδuύαμιν

σίύδέζήλουπςοξαζαςκαζαλειφθήναι σασιάζονίας και κατ'αλλήλωνάς γλώσ

σας οπλίζονζάς,ούζήλωθείωδημαγωγουμύρας,αλαωρίαΆθυμ8. υ

γδκίθευν ζήλος ή διύωθενθξη#αι δυνάμεως, και αγέ)θείαν, κι έμμο "γουν
4.
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- -

-----------------

Ομίveto monti: Κια οτε οίtentatio-Α Φδτως της κενοδοξίας πύλας όννομό
niaperiunt: hi nonanimaduertunt,ftu- - Σ Gν και Λ' 2Α'

dium fuum in odium, 8z, fi dicere li- αίξακαθήώς Θξασκήσαντες, έλαθον ζον

εeat, zςlum in cclus είο conuerfum, ζήλον μεθαρμόσαντες πζοςζηλοτυπίαν,δ

& pro frumento(vtita dicam) & vua ήτί σίτ υφαί 1ξαφυλής, και ό(ρί τίδ'

caterί(que bonis tructibus fpinas&lo- "" Φαίακαι αφιλης και όΊρι τ%)

lium extitiffe : quae non aliud funt nifi καρπών αγαθοί, ακούθας γεωξγήσdυτες

lites ab animo non fatis iήftituto pro- κα) τζιβόλοις (αύζα οι' είσιν έρμοιες,από

ficiftétes, & aduerfarιarum orationum Ι 2 . Ι " / \ - ν

certamina. Αt 1mperator natura mitis, γνωμήξούμαλα πεπαιδ&υμέρης,καλλ5

cum neutros offendere vellet, & ίcan-γων αντιπάλων δίαυλοι, όμύρ Τι βασι

dala vtrinque caucret, media via ince- Β ζε.Α και. "Σ'Ατγ. . Α \ / »

dcre inftituit. Είt autem ad Οrientale λεις Φύσει πζάΘ ων, και μήτε (ρύτοιςε

latus Ηellefpontiaci freti, locus Αtra- θέλων λιπείν, μήτ' όκείνοις, αλλαζα έ

mytium, vbi viriilli ediξtis Ιmperato- κατέρωθεν φυλαήθμώμΘ, σκανδαλα,
- 2

riis accerfiti confluunt: nec i) tantum "... " -. 4-l... και Η "Ζ. ΛΥ _CY V

quorum (tudium ratiοne regitur,(cd & Τ μ' μέσμυ έγνω βαδίζειν. ίςίδεΦδα ζα

promifcua & impudens turba, partim έωα πλ6ύeα Όό έλληασοντίου ποςθμού

thronos ambientes, rem quac conditio- ωρός > Λ Α \

nem cρτιum longo (uperabat: partιm χ"ζ% "α"ζαμύπον κεκλημέρθ"πζος

pecunia, partim gloriola & honorum δή%ύει οκαλειζα βασιλέωςπζοσζάγζ»

cupiditate, qui in vita mortalium varij C υα?ν σξη. Αή σ : -. -! • - 1
- Ν {. Οι GδΤυ 2 "η Α']- . .

obcrrant. Scd illud pcne me practer- Τ. ά 2 αδεία εκα κι τίμικαύ,

- - - - / ν ν ?

iffet, guod in prιmis explucandum eft, ζα και απ8 γε παρόν"ς. και σ η στιυερ

- 1) € poft ΟΥ:ίt1 Ο ΙΥ 1S (crics 1nterrumpatur. , ρεοι ούμόνον Φ λόγωΌν ζήλον λαχόν

Νam cum lofephus, vt diximus, breui « . " " . . ., 5 2/ \ - Υ" ... »

τempore (cdem reliquifict, ac paulo r" ή "χέιν, αλ όχλος (ο πλέϊσοναλο

Ρoft vitaetiam excetlillet: non αquum γία και αναιδεία, σαυτεύμαμμόθ,Φ
cftevi(um cft, ac minime confultum,vt ι, 4. Α, κι ας "J -"--Α

Εcclefia tam perturbatis tcmporibusfi- ύρθρώω καιώτες, πξαγμα πολλώτιμ,

ne poftοre rclιnqueretur. Εratautcm (α ξιναυτύψzσεςβαίνονΦ Ο χξημάτων, οι

Georgi - , - - - - - - λ " Α ον Α

έΆτιμη intigni νίτf undia, εκ mperato- Γ) Ο δόξηςκειής κτιμήυ, οία αξα όν βίον

Ά. rijclcricollegio,Georgιus Cyprius,qui ώ " 'κ - , -, , ζ

εha elegantes Gracae literatura numeros πλοψυώνται πολυειδείς αλλ εκείνoμικρού

& Αtticam illam linguam longo iam με παρέή αμίμ,δπζοδιαληφθήιαμςεων,
τέpore obliuionis gurgtte demerfam, ΐία καθ' εί ίν ο λόγΘ' βαδί w w

ingenij dexteritate ac fingulari ftudio Ι μ " λόγ βα ΐζη και μη

in luccm produxit, ac vclut ab infcris διακόπηταμτίμ στμιέχειδωέφεξήςπζοιί

reuocauit. Ηuncocum nρη το Ρridcm ωί.επειγδίωσης,ως ειρή > "J

" , - - - - - - θ4[ΜΧθί Δ) -. monafticum habitum induitletin ani- γδ \ Φ. f μμένβεακά

, mo habcbat & ftudebat Imperator ad πατζιαρχικόν θρόνο, Χπολιπών,μικρ9νυ
- - - - Κ - Έ',' Α / » Ν / 2" >

patriarchicum folium cuchere a ne- Ε σερ.9ν και 8 βίg μέέη,8δίκαιοι έροξεν, εσε

- " mine tamen corum illi manus impo- πόρρωδιαίτης ή μύρ ν -' ι

ni volebat , αμi nouum illud dogma υρί απ' ημαρτη ης, αλ8ύποιμόμος, -

amplexi fultΙent : ντ Ρcrιculum cflet, Cν 8 ίω συίχύσεωςγέμοντ7χξίωbνεκκλη

- σίλυ τυγχαήίν. κ. μ' Lμικαύζα αίης όν

- λόγοις επίσημΘ"τώ βασιλικώ συγκαί;
Α Α' / « ? / Α » *rν "ν » "ν α / α

λεβδύοςκλήρωίεώργιος δέκκύπζειδέ1ύνονιάςγραφαίξ8ύγμήfέλλάδοςρυθμό,
Π ! γ / 2 1. , Α' \ 22 Ν Ι Α' Α" «ν

κΊμια ήικίζεσανγλώοπανεκενμ παλαιπολιώήδηχςόνο λήθηςκξυζενάβυθοίς,

φύσεως δεξιότητικ,4ιλοπονία τελεώέρμπζύςΦωςήγαβικοίονείπιαέχαρίσαζα
Τ.Τ : Α' ν 2 Σ &

ναβωση.έτνεμελήτησέτε κ. πρεπεθύμη%έςlύνπατςιαρχικών αλαίαβίν θρόνονόβα

πλεις, αρπ κ (ο μονοχικόν αλλαξαμώμονχήμα,πλίμ' ουχ ύσ’ ουδενός ήδα
Ι. • 2 / > 2. Α' « // " αν -"

πdύτωνέβούλέοτίμ χειροθεσίαναυώνειληχένα, υπόβι τη ζό δόγμαώςκαι

νό%μίακεκοινωνήκεσθο,αλλ' δς ακοινώνητνέαυ%νσαυετήξησεν,ώς κιιδuυβίεινόν

- - - - Τζ -
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ομύ .

Τον

ινδ

ιή

λυγες

από

\

δαπ

εις:

7. :

(α ξ

γίύ

υλό

ύναν ατ' ασgδη βλήθη Α ne res diutius differrctur. Εft tamen abραδύνειν ζΖΖ"3Ο Υ19 ΟβcΛήδfγη -πάεβ και 12 (9β. Α' τά » 1mperatore Ρoft debita fuffragia & te

μύ%ιαξαέβασιλέωςμί; ς γήφος θ timonia detignatus & paltorale pc

μλβτυρίαςζας οφειλούσας, % τίμ''ποι- dum in Ιmperatorio fuggettu, vetcri

1 . . .Ν & ..' επι και λίκουβήμα- moreab Imperatore porrectum, acce
μόλυτίκ μ' ραβδονεπί έβασι δβ μα pit.Ρroinde negocijs intentus, patriar

Τος, αξα της και βασιλέως ειλήφει χειρ% chica iura, qua cum faccrdotio nihil

τ (ο παλαι κρατήσανέθΦ".κίμ διενες- coniunξtum habcbant, adminiftrabar.
κ% Ό 3% % ξ Β Νon multo poft,(iuefortuito,tiue diui

γώνθ διοικών ίς νατώπατςιαρχικών δι- nitus, Conftantinopolim vcnit Μozy

καίων,όσα 8χίερ.9σιμύηςέδέιτ". βραχύΌ les epifcopus, Νicephon Αctolia prin

2, ν. 227κισί ιπείν κ7 (ο αμυζο'μαμέαξύ κείωσιπως ειπείν και Ό'αυ%μα nia Debrorum epifcopus, non ille qui
cipislegatus: & Ρoft hunco Μacedo-"

Μοίyle

nus epi/co

444 -

ε Deύνε

ηus epiβο

ζ,ήμάλλονπζονοίαθεοδ.πζέσβις θξαή- dem legatione fungens νlla, fcd alτe-"

τωλίας σαλειςαξα και εκάσεκραζομύτς rius negotij caufa: quorum vterque cύ

, Τ? r - - 1...Λ dogmatis noui (cθtatoribus nunquam

νικηφόρ.9υ και δετσότυ,ές τίμ''κωνσλυτι- fuffragatus cffet , Μozyles epifcopus

«..ζωινόπολιναφικνείται, όμοζύληςεπίπιοπος, Ο praelatus cft Debreno. Μozylenus e

C Ι Λ. Α Σ) Λ

ομοζύλης υzσο Ίμυ της ναυπακζουετέλει

μικρόπολιν, η δναύπακώς ψωο (ον της D beturicum ne magnusquidξ Conftan

αστ' ιπτ.': ίας ρεζών επίσκο. Σ' mim mctropolitano ΝauΡαβίio,ΝaμΡa
κέπ απώ"κμακεδονίας ο δεξζών επίσκο- αιυς Conftantinopolitano parebat :

πG",επζέσβις αφικόμύρ®, όθενοιuυ,αλλ' Debrenusveroadptimamluίtinianam
* «Ι Ι Λ 3 Λ' 2. crtinebat,νnde ille ad hoc negotium

ξίας. (9ύ7ίωyά φοτέ ωνα- Ρ 2 8ετερας εινεκα χς Ό (λ. ξ aptiór videbatur.Ιdem Μozylenus pa

----" / } ...Λ ! ... 1 - - -

κοινώνη?νδιατηζησαίωήμ γνωμμυήτίύ triarcha iam ab Imperatorc, vt diξtum

αλλων επιμιξίας, οπόίοι τη καινοζομία & eft,defgnatihortatu, Germanum mo
/ ευ ιπα οστώ, Σ - " nachum quendam,metropolitanύ Ηe

διόγμαζο; εκόντες ύzσήχθησαυπζεκρίθη racleα defignat.Ηuic enim ab antiquo

tinus,qui nouam Romam,cάmque maΑ' / « Ν.Ζ ) 2.

κωνσβυτινgπόλεως θρόνον ο δέγεδεβgών χίπιαμε Βyzantio fecit, veterum 1m

ύφο"ζόν θρόνονετέλει τ' πζώτης ιεςινιανής, Ρcratorή priuilegia abrogare volucrit:
Ν. 1 3 Ν Α Τ? γι " - η Λ , Cdpotius & diuturnitemporis&Scuc

κίμ δια ε Όρ γε ακινεεκτιπαευση ri 1mperatoris verecundia adduέtus,

χξεία διακονήσαι μάλλον ομοζύλης ή ο confirmarit. a quo lex illalata eft, cum

λαβρών » 2/ --- - .Υ "g ήδη, ωςεί Βyzantium multis (udoribus captum,
δέων αδι Οι α θαέα δι, εθ, quum cςteris defenfiοnum prαίidiis,

πζοβληθένος το βασιλέίπατζιαςχε Χρή- _ tum moenibus nudauit,& Ηeracleotis

γοβία και εκ κύπζg,πζοτζαπεις ο Όριοδες Ε denique Τhracibus pro pago traάan

- "λ ας - %νέι / dum donauit. Siue igitur ex ca,tiucalia
μοζύληςχειρ% yt! γερμόλυόν" ""Τ de caula confictudό hαc inoleuerit,

χόν εις1ίμιτ" θρακικήςήρακλείαςμητζό- tum quidem hoc fic attum eft, vt dixi

πολιν φύτωλ κ; (απαλα, έφείται πζο- "" & ε lcθtore Gregorium Cyprium

νόμια,χειρ%νείν (ον κωνσλυπνεπόλεως,
, 2 Α' Α / Λ' * , η <

είτεώ έμεγαλουκωνσαντίνε,3% βυζαύπονεςνέανκ μεγίσμ'καζιζήσανώςρώμίμ,

μήκαζαλύεινεθελήσανώς ζα τίύ παλαι βασιλέων πζονόμια,αλλ' επικυρώσουτς

μάλλον,αδοίτδ μακρού χρόνου, δ%δΌννόμονθέν%ςσεβήξου%ύ αυτκράτξΘ',

Germa

ηπιό Ηer4

τlea ερίβο

- - - - - " Τη - pus patri

ius Conftantinopolitani cligendi de- artham
Βyzanti

niί κreΛι,

όπύτεπωμαλαζ πλείςοιςίδρώσι κπόνοιςόκεινθ αυίμπαξεσήσαζάζλύπον

έσουέπώζατεαλλαπςόςαμμυαν καίαιχμύας αυτίμι, και α τείχη καθηζηκώς,

φτελ4ύλαίοήέτις δήτιςεπίθράκηςήρακλεωτας,όσακαλκώμηχζήώζαυτή έχαξί

σαφάτεένδιαζύπν"η αιτία τηςάταιδιηνεκώς%%ιέτντζoνόμιο,είτσόκοθ'ό

πως,πέπςακται οι οιώ όμως και επι%ύδε%ύ κξύνου Φυτί γε, ως είgητα, ώ"

διακονώντεκα ιερέα εξαιαγνώσου πζοβιβασας ο ρηθείς ήρακλείας γρηγύρμο,
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Ηeacίεά ΕΡίicoFu Primυ αι" οιό Α (ονοκκύπζου, είζάκ πατςιαρχίμ κεχει
8z (accrdotcm , poft & Ρatriarcham

creauit, duobus illus epiίcopis Μozyle

no & Debreno adiutoribus. Sedad in

". ** (titutum redeundum eft. Coetus igitur
ambitione - - -- - Λ.

όΆfaάtionum illarum quas diximus,iίfque

εια Φριιο de caufis quas expoίuimus, & propter
ούtrεάάι. ipfum patriarcham, interfe contende

bant , per caufam , guod vigintinatus

annos é Cypro ad Romanos mores (e

contuliffet: & quafi Latinorum inftitu

τa probaret, (ufp cθtus eflet, δza Latinis

lector creatus fuifict: (iue id malcuolus

quiίpiam anτε fparfiffet, fiue αnulo

rum improbitas extemporé confinxif

2elota εκ

fet: (iue inftιgator & litιs illius pracful-.

tor dacmon dιθtaflet , vt multiplex &

varium effet perturbationis & confu

(ionis illius (pcξtaculum. Εt hacc caufa

improbádi patriarcha fingebatur: cum

reucra exilio cacterifaue calamitatibus

νltra quam par eft gloriarentur & effer

rentur, fibίgue imputarica vellent quac

Εcclefic (anξtionibus permifla (unt, &

omnibus regio more ius dicerc:prgter

cάque vnum (ui coetus in patriarchico

(olio collocare cupcrent, ντ hac vcluti

munitiflima arce freti , & magna ac

fplendida dignitate (ubnixi, omnes c

pifcopatus & metropolcsιnter (cfepar

tirentur,8zomnibus monafteriis domi

narentur,& omnes Εcclefiafticos ordi

nes fibi vendicarent, & omnes facras

prοuincias adminiftrarent, inferendί

que & efferendi & diftribuendi ius ha

berent,8ζ his rationibusiufta virtutis &

(tudij (ui pracmia hic confequerentur.

Ά.Caterum cum Αtramyttήνέ diaύeftnκ, εξηι; 1 y Σ)

μειο ποη conueniffent,omnibus poft multa ver

" borύ certamina placuit;ντ νtrorύq; opi

niones, vnde magnς illi"cότέtionis ra

tiones germinafient,duob.libris infcri

berétur,ac Deo iudicium Ρer igncm &

ε%νηκε έτισυλλείουςγόςκησαμόρο,

αμφό έρ%ις εκείνοις %ίς επισκόποις τώ τε

μοζύληςκτώ δείξών, αλλ'εποιοίlέον όθεν

εις ζαδάς ξέβιμώμ. εχίζονώ μύο ομό,ώςέ

4θημώμειξηκότες,ζα ήδ'ζηλωήδοκείνα

συσήμαζα διας γε ειξήκειμύρ ζας αιτίας.

εχίζονώδιέπκδι αυ%ύγεώνπατζιάρ
Β χμ.,πζόφασινμύρ ότιαξ εικοσαετής κυ

πζόθεν%ις ρωμαίωνεπιδημήσαςήθεσι,και

το λατιιικών ηθών έgνα επαγόμύρον,υ

ποψίλυταίς ή πολλών διεσκέδασεγνώ

μας,ώς αναγνώσαχειρ9θεσίουαξαλα

τίων εδέξαώ, είτέ%υ ήθεπίχαιρεκακων

γρύξλυ%ςgr πζύτερον, είτε και καιρούχε

C διασαντςΤμικαυ%άτηκακοηθείατίύζη

λωτο, ή μάλλον και έρεθίζονώς εκείνοις

δαίμονΦ' και της εκείνων καζάχος&ύον

Ός έριδΘ', ζύ" ύσαγος&ύσανώς ία

πολλαπλομύτεκπολλαχόθενή'συγκε

κροτημίύο ώ της αραχής και συγχύσεως

εκείνης θέατςον πζόφασινμύθοιμώδιαίg

D %%ύτις όπατςιαςχης απζόσδεκ%ς μι".

τη δι αληθεία τα]ς ώξορίας κ ζιςαλ

λοιξΊέζήλουπαθήμασιπεράτεδέοήoςέρ

καλλωπιζόμύροι και επαιρόμύροι, ήθελαν

αυτίζάςαιτίας έχεινήθτεαλλων,όσα ε

Φέιται τοις εκκλησίας τελειώαι πζαγ

μασι, καθαπξ Χπο σκήήρου τις απασι

Ε θεμι%ύοντες, και πζός γε έτι ένα σφών

αυή τώπατζιαρχικό θρόνω έγκαπορύ

σαρδνδύαυτοί βέλτιντο,ί ώς Χτο σερφάς

πιος ακξοπόλεως έλαμπζάς, ο μεγα

λης ζαύτηςαξίας ορμώμύμοιράσαπασας επισκοπαςτεκμητςοπόλεις κληρώσα

το, και παίτων αυτοίγεωξηγοίντο απητήξίων, καλπασαξαυτοί διαλαγχαίωπά

ξεις εκκλησιαςϊκας,καλπασαςδιέπωσινίερατικαςεπαρχίας, εισφοράς επασηςκαι

έκφοράς και διανομής αυτοίγετυγχαίοιένκύριοι,ώςαδούιωσίπωςXποχζώνζάσφίσιν

Χποδοθείεν αδάΊής Σρέής κ τέ ζήλου έπαθλα, έπει μύτοιπωήεσαν,ως εί

gητα, πει το ατζαμύπον , ώμολόγητα πάσι και συμπεφωνήία μ? πλεί

σοις ή λόγων διαυλοις, βίβλοις δυσιν έγγραφείσας έκαΐέρων ζας δόξας,

αφών Φτηςμεγαλης εκείνης έβλαφησου έειδΘ λόγοι,τω θεώ δια πυρός κα)

ση
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"χει.

ύμβ'

τότε

νόθεν

ή « - ν

ι, ως ζ

εκεία

αλίας,

7ξιά

Γής Κυ

επικαι

μοι,ύ

πέγνώ

Άλα

χίζΧί)y

όχι

τόζη.

κείνοις

ξ6ύον

ζς ία

πυγκέ

χύσεως

διαιό

ζς μι"

ηςαλ

οίοςέβ

ήθελ9

,ύσαί

πάγ

άπαπ

- σφών

πόρύ

πριά,

μέγά

μείων επιτςέψα τίμ κoίπν. πανύ

χοις ζίμυ τείελέκότες σασάς, και δεή

σεις παμπόλλας πζος (ον θεόν κατ'αυ

ο δή% μέγα και ιερό σαββατι, ας

βίβλοις καθηκαν εις πύς κ; μέρ, ο

θείον ανακζρθν, ελπίςμύρτι μ' αόαμέ

β% εκατέροις ιδιαζόντως (οις μέζεσι,θα

Α miracula committerctur. Cum au

tcm per totam noétcm (tetifient, δε

Deum (cdulo deprecati effent , in i

Ρίο magno Sabbatho libros in me

dio templo in igném coniecerunt.

Αc ντnaque fano factio fpcrabat, (iium

codicem inutolatum Ρermanίurum.

5cd vana ίΡes illa fuit. . Ignis enim

νtrunque complexus , ftatιm in ci

neres redcgit. idque Dei iudicium
- Σ Ι / " Υ. Σ -

- - -

τέζαν αλώβή%ν Φυλαχθήσεώτα, αλλ' Β fuit , & derfus corum omnium, qui ,

ήσαν αρκ ελπίδες ζαύζα κεναλ, και γρη

χogouύτων ωςαληθώςόνύπνια. αθρύονγδ

@ πύς αμφοτέρων δραξαμυμον, ασoδια,

/ Α. 3 Τ? "ν

τίμ ζάχίτιμ πεποίηκε και μ' έτ ψή

φ® θεού και χλώη κ? παύτων όμου,

ασoυμμ' ποιουμύρων τίμ παιδιαύ, και

rem (eriam in nugis agercnt , & Εc

clefiam alicno tempore turbarent.

Ορod cum vidiffent, ipfis quogue o- "

mnibus viίum eft, repudiata conten-.

tiοne (pettare concordiam & pacem,

& fauftam comprecarιonem a Gre

gorio patriarcha admittere. Ηis per- Άβηθf"

attis, Αrfenij (tudiofi petiuerunt, vt"

cadauer illius in vrbem referretur. Εa

ακαίξοιςή έκκλησία επιφερόντωνκλύθω-C poftulatio minimo implex fuit, (ed

νας. Σε θεασαμύθοις , έδοξε και αυτής

καζάγνούσι σής έριθΦ", ασιώμως τε βλέ

ψαι πζες οξύ κοινoις της ειξήνης αλας,

και ες1μ της ομοφςοσμώης ελεληλυθέ

να τςαπεζαν, και 3ύλογίαν αμα 4ύχη

αξα γρηγορίου δέξαώαι ρύπατζιάς

a magno confilio profcέta, vti (cili

cet"faétum illud Αrfeniatis palam ho

norificum cflet , Ιο(ephitis vero clam

ignominiofum.Facile tamen impctra

tum eft. Cum autcm funus ad Εu

genή portam νίque periatum chet,

& patriarcha cum omni clero , δΖ

Ιmperator cum toto Senatu defcen

derunt , atouc ita cum hymnis infi
Ι 9" -ΦΣΝ -:/ / «/ -

χου καθαπαξ του απανζας. Τύτων ουτω D gnibus & facibus in diuinα (apien

γεγρηθύων πζοσίασιν Σόσενιαίαιτώβα

σιλά, μέζακομιθήνα, ζόμύες ό, Σβ

σενίου (οδπατςιαςχου νεκρόν ες Ίμβα

σιλ6ύουσαν και μυ ήζήτησί, ου μαλαια

πλή,ότιμήβαθυγνώμονθ"πζινοίαςέκγο

νον,ία τιμήμύρίσως%ίς Σρσενιάτας (ουτί

τiac ampliffimam acdem eft perlatum.

Scd poftea Τheodora, Μichaelis Ιm

pcratoris ε (orore Εulogia neptis, pri

mum Μuzalonis, deinde Raulis , V

triufque Ρroucίtiarij, νxor, impetra

uit, vtin D.Αndrea monafterio, quod
iΡfarcnouarat,reponcrctur. Ε

καζαςαύη λαμπζα, λανθούουσα δε τις ίωσηφίτας αιχμύη. γίνεια, οι ομό όμως

ράσα τηςάνδύσεως γυομύρης, καλδημέχρι της 3ύγμείου πύληςμέζακομιώθένως οκ

είνου κατασιν ό,τεπατζιάρχης μύτδ κλήρουπαίος, και ο βασίλεις άμα πάση

τη συγκλήτω και ούτω μεθ' ύμνων πζιφανών και λαμπάδων, ανήγαγονα

παιες άδειες όν μέγισον της το θεοδ (ρφίας νεών δν μίχόνον ζήήσασα, ή.

γαγρ ειςluδαίεκαίνισε το αγίου αιδρέου μονίμ θεοδωeμ, η θυγατης μύρlu"

της το βασιλέως μιχαήλ αδελφής Δύλογίας, γuυηδπζότεξοντόμουζάλων@'

τύπζωτάξιαρίου, ύσεξον δετδραουλ πζωτοάςιαρίου και απεγμομβύου.
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Ιmperatori, "UΧΟΥβ.

- -

Εd cum Imperator tum coniugem

non habcret, (nam Hungara, quam

duxerat,obierat, duobusfiliis Μichaele

Ιmperatote & Cόftantino Defpota re

littis) legatosad Hifpania regem mit

tit:quilibenter ci mifit, non filiam (ua,

Ρapa Lα- (edaliam fibί cognatam , Μarchionis

Ά. illius qui captaytbe Thefalonicam cά

finitimislocis fibi vendicarat, neptem.

Ιdquefaάum, contra veterem Latirio

rum morem,Papa inconfulto. nam La

τini proceres, affinitates iungere cum

- Romanis, non nifi Papa Ρrius affenίο,

confueuerunt.Scd cum ci deliξti cuiuf.

dam prgtextu (acris interdiétum cffct,

per cam caufam clam puellam ablega

. . . uit, Romanorum Imperatriccm futu

"Ιrene, ό, τα m. Αgebat tum Imperatorannύ τer

"tium & Vigelimum, nouaautcm nupta

Ιrene vndecimum : φuam & vultus ve

nuftas,& clegátia morum haud medio

criter ornabant. Cum autem vclut in

g.cypria humidioribus lignis vermes nafcύtur,

Άºitaetian in plendidisingeniiszmula

relago.. tionis & inuidiα (timulι cxiftant con

tra ciufdemartis profeffores, in co pra

fertim genere in quo maximo elabora

bant : fic Gregorium patriarcham Βcci

acumen & facundia (trmulabat, cίque

haudferendum videbatur, fi (olus ipfe

interillius actatis Graccos cclebris,& in

ter patriarchas quoque cruditos ccle

brem fe fore (perans, in diίputationi

bus, cloquentia laude ab illo vincere

tur. Qua de caufa rclegatronem cius nό

Ρarum promouit. Ille vero ad radices

Οlympirclegatus, coclo & terra iniu

riam (ντ dιcebat) & contumcliam

illam Ρracdicare non deftitit , gua in

".

Εεί 4με

rεία.

ι

ΡΕ ΙΚΕ ΝΕ, ΑLΤΕRΑ Α Π Ε Ρ Ι. Τ Η Σ ΤΟΥ ΒΑ Σy.

λέως αίθροιίκεδ&έραςγμυαι

κος ειρήνης.

Ε Πιόκτώβασιλεί σύζίγΘ cόχίμ"

Ίμικαύζα(πζοέεθνήκειγδήgξ ουγ

Β γρίας ελθούσα πζόιέρα ούτυγμή,επί

δυσιπασιτώτεβασιλέιμιχα
ήλ, κ.κων

σδυτίω τω δεασίτη) διαπιεσβύξ)πςες

(όνβηγαίιςίασdoίας, ο δι' ασμώμΘ' ακ

πέμπειεθυγατέρα οικείαν, αλλά άλλην

κ; γέθαιπωπζοσήκουσdυ, εξήνμυφη

μίlu έμ»gκεσίου εκείνου Χιόγοιοι, ώ

ο μ? τιμ της κωνσθυπιοιπόλεως άλωσιν

κληgωσαμύρουθεοπαλονίκίμ μό, τώπέ

ειξ. έκπέμπει οι αυτίμι,ως εξήκειμύρ,ό

της ίασδυίας ρήξ, ουκ; ο παλα αζα

λατίνοις κρατήσαν έθΘ", ζο παππα

" πζοτζέψαν%ς πζόιερ.9ν. έθΘ' γδ ζις;..."

ή λατίων αντιμοτέρ%ις, μη κηδ&ύειν

ρωμαίοις, πζιν (6 άνθύσιμον ειληφέα,

Ραβαζόπαππα αλλ' επειδήπξ δια πια

σκdυδαλου πζόφασιν αφορμσμού κα

θυποβεβλημμΦ επιτιμίω αξά 2 παπ

παετύγχανε,σκήψιν% σκαίδαλο ποιη

σαμώμΘ", λαθμα ζαύτίμ εξέπεμψε, -

βασιλίδα ρωμαίων εβμύψίμ.μ δε όμω

βασιλεις τίμικαύζα της ηλικίας τς%ν

και εικοσυν έτς αμείβων ενδέκατ’ν οι ή

νέα σύζυγΘ ή εξήνη,ή δηκα καλλΘ ώ

αξμοιία τώ ήθει και τώπζοσώπω επέτςε

πενούμικρά, έπει οι ώασες ζις ύγροτέ

ε%ις τύξύλων εμφύονται σκώληκες, ού

Ε

-

τω και τώς φιλοτίμοις ψυχαίς ως επίπαν ζηλοτυπία και φθόνοι δεινοίπιες ύφε

άρ6ύουσι καζα τύ όμοτέχνων, και πζος αμαλίσα ή επιτηδευματων δκάνοι

ασουδαζουσιν ηνία και ον πατςιαςχίμ γρηγόριον, ή της οδβέκου γλώfηςκαι

διανοίας, οξύτης,καιδεινώναμπω μ'είδιαβόητθ' μύθόν οι:ζ"ε γυόμύμΘ έλλη

σι μόνθ' αυ%ς, διαβύη%ς δε καν ζίς ή πατςιαρχών ελλoγίμοις ελπίζων α

κoύσεώαι , έπεζα ζημιοίr δια της αν

σαυτίμ φιλοτιμί%o , δια ώ. Σε και αυ%ς ου μέτςια πωεβαλέω πζος τιμή

ταύς διαλέξεσιν 6ύσομίας εκείνου, τίμ (6

εξορίαν εκείνου όθεν εξόρισθ' εκείνΟ πζί που οξύ πζόποδας (οδ ολύμπου

πεμφθείς, Goκ έληγρ ουρανώ τε και γη πζοσαγγέλλων τίμ'', ως εκείνοις έφα

• - 0χέy,
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εκε,αλκία μούκαιαπήίααν, μ'ασυμ- Α""""""""""" ευαιθυ"aniu"
-- " " . . . " . gere,hoinines ντιquecum homine, qui

παθώς κατ'απ8'γε έπήνεγκανςjξον Φι- magna gloria excldillet, & ob ca piam

λανθρωπότερθν τη όκείνου κολασει χζή- Causa accurata refocillaτιοιucindigcret,

}τ ινή ις και ί , Ψ. κ. pωιυιffent : ereΡιόςuefacerdoτιο CΟΙΩ

σαθαι, καλτμυ ιεξωσμυ μ'αφελ9 υίύους τenti, curare nequid fibi decffct, guo

αυ%ν Χποχζών ηγέίθς,% πζομηθες πξίτ' hommes earere non pofΙent. Itaque ab

2/. / ή7αοκες, ανθρώποις ο ιιιιι Ρarte deltitutus, Ρublico iudicio
Αλα. όLC/j3!ς αμυ (C42λίξg, αλ) /pζω770:ς μι Ραϊτς αειτιτμtus, -

ΟΖ y/ παρεκ μί Lς 2/ ζας " ή caufatn diίccρtari poftulabat : fortitan

γε 9 νζις, διυυρώπω γεόντι, και μεγάλης νε αιτία ιες: Ρracίentia confpettύgue

δύξη; όκπεήi»κάτι, και δι' αυ% δημα- Β fuo &oration mitigaret.aut altern o

ώ .Χ.» ο' ης πζί τ' αλλα ftenderct quam immi(ericordes & du

λίσαι πολλής είγήξ' Τιοτέ, τ / 7. ri effent. Ομια cum audiffet 1mperator,

δεσμώύωψυχαγωγίας, πόσα ζας αλαβ non negligenda effe iudicauit, ne iniu

"-- - 2 ίχ, - ! Ζυικά riam homini ficrι νulgus fuίpicaretur: Ρίβερι",
Ο: :ίας. 77% όθεν τι" ----

καια, επωφζιπ Αξ:ί Ά ειüίque autores maledidis incelfcret, ..."

οιωές αμηχανίαν κατενεχθείς , έζητεί φur cutn nunc murmurarentur,poft a

διαλύσαώζκρίσει δημοτελεί ζα εγκλή- liquot annos palam cruptura effent.

ζα,ίνα δυονίσως επιτύ θατέου ή Μulta cnum conuicia,multas etiamlau

μαζα,ινα δυοινίσως επιτυχοι θατεξου dationes practer acquitatem in vita ver

γδ φιλήυθρωπό έρφιξή παρουσία,κα) τη C (ari: illain eos qui nihil commiferint,

ν / έα και ομιλία σίύ δικα- has in cos lui nihillaude dignum gef"
αυτ"πζοσώπωθέα και ομιλία ς υ"δι (erinr.Vifum igitur eft proceribus & e

σας έξγασαώζ,ήΌγε δ&ύτερ%ι, καζάδη- ruditis omnibus, tam prophanis quam

: λoνθείναι%ιςαπασι ο ασυμπαθέςαυίδ Εcclcfiafticis, in Regiam cόuocatis, il

" . . . . Ι 7αδαακέοιπτώβ γ Σα luftre de illo,in täto theatro, iudicium

και αμείλικώνζιδά ακεοπτι βασιλέι,εύ Ε, oportere. Οuo faθιο cum Βecus in

έχειν σόκ έδοξε πξιφρ9ιήlέα κείσεθ, ώδ medium prodιflet , atφue omnia elo

Μ Α' λ _ " / - - (. δΖ fani

- 3.δια; υσύνοιαν ψienτιανι Ρςrmuccret &ca quα anιί λυπ5.διασκεδαθήσεώς γδ θ%) ίν dogmatis defenfores obiiciebant rete

η \ 2 "- \

ές οξύή πολλών λ9χ4πμιους αδικείθΊυν D xeret : fortaffe mendacium veritatem

αύσρα, θέσαικό τίύδοκομύτωναδικέινόκ νιcifict, & curiofitas virtutem fuperaf
Λ \ αυ "- , (et,nifi Gregorius patriarcha, & Μuza

- έδήμελοιδδεια μακεανuω μύριασ ", Ε.Ε doθtrina copia

Υό 2μλουθύη.μ3 δκυκλοιςέςίνοις" & fa, τα Scripturα (entétiis reftitifient,
λί, γίαψ4θυρμζομμή.μγ9 Ε

2 y / ν «J y -

ψ επαυξαίακεκαλυμώθύπαιθ, Άκ.
- Λ \ Α Ν 2 Λ. - - -

%, πολλαγδ λοιδορία,πολλαό θέλκ"μια Ζalo vclut Imperij participes, arguo in ".

" πξιτςέχgσι Όν αγώνα •μή παόυ πιυδίκη, Ε 1mperatoriis& Ρublicis negotiis verfa

η 2 - \ » Ε' -2 ιδί, σΜυ ζαύ batur, δΥ maximo in honoreab Αndro

δ C/λίξ!! Cίλι μύρ καθ' ων Gόχι κ. χησ αν nico, ob cruditionem & (encθtutem,

ζα σε καθ’ ών καιδεν αξιον έπετζα- \ -- 1.

και?ζ- Λ- "; » Η Μ - ι / «/ - γ Λ'

Α χεσαι δένομό ονομίθηπαύζας πινηθιοικόπτίξιζαβασίλεια όβιτς ήδΣgχεξέων

ι! και ύβι και κλήρθυ,όριπετής συγκλήίου,ώ ό(ριτή ελχίμων,όνώσώδε θεατςω,πξι

θU 4ανήτίμ' εκείνου ποιήσαθ, κgίσιν ουγμομύψουκαλ8βέκουπαριόνως εί, μέίοις,και

παίζατηγμναία παλάμη της γλώfης σφοδρώς συγκυκωνώς και αναξαίνονώς, ο

ά πόσαοίτασφαλές πέιφέρ3ντες δόγμα επέφερ%, ει μηγρηγόρμ3' ο πατζιαξ

χης, και μουζάλων ο μέγας λογοθέτυς, σοφίας ποιουσία, και γραφών ιεςών

y εκλογώς αντάχοι,κ%ν σφοδρό εκείνονχειμήμα της παλαμιαίας εκείνηςαία

σέλλονγλώ#ης, ζαχ αν ο ψευδΘ κί της αληθείας ελάμβανε κρατς, και

\ της Σξετης ήπειεςγία όπλέον εκτάτ Ιμ'5 ο μουζάλων όδιετώβασιλέι οξα

διμιας&ύων (ότε, και όις βασιλικοίς και δημοσίοις μεσιτώων πζάγμασι, και

ιήθν παρά%ύ βασιλέωςμεγίσιμ καρπούμύρ® τίμλαιδώ,δια ή σοφίαν και ηe".
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δclongumac varigm'rcrum νίurή cum Α

prudentia coniunξtum , habebatur..

Quibus de caufisίcximius ci (oli o vetς

ribus, qui codem munere funθi fuc

rant, hic honos eft habitus, vt calyptri

in capite Ρanno, purpura & auro inter

texto circundatam gcίtaret, guatenus

(urfum vergit, 8zad pyramidem (upςr

ficiei funditur: in hoc vno ab Impera

εorum liberis differentem,quod non ς

τiam inferiorcm & cauam (uperficiem

habebar, circulis auratis variatam, (ed Β

Ρrorfus lzucm. Vt autcm ea qua n

tcrcefierunt prztcreamus, cum Βecus

Ρoft multas diίputationes atφue ap

Ρlaufus, nullam pro (c clementem ferri

fententiam, ηullam (uorum commo

dorum rationem haberi cerneret.vnio

ηem aperτε improbauit, Quapropter

denuo in exilium,in oppidulum quod

dam Bithynia maritimum , νna cum

μακραν και ποικιλίμιεμπειρίλο πζαγ

μαίων μύ Φρ%ιήσεως έχων διαδη κ τι

μμυτίναζαύτμυέχενώξαίζετνμόν@"τγι'

παλαι% όμοιον αιπω πζοειληφότωνα

ξίωμα, καλύπleαν Φοξείν επικεφαλής

κgύθκοκκίω κεκαλυμμμμ ενδύματι,

όρν% αύω καιπζος τη πυραμίδι της επι

φανείας χύμα, όν%ύω «έξαλλαήεσήυ

μύω και εξαπλησίουείναι καθαπαξτή

τβέβασιλέωςέγfώνω, όπμηκτίμλκά

τω θ κοίλμ επιφλύειαν είχε κυκλίσκος

πεποικιλμμ.μ. κυβιδέπν, αλλά λείου

τελέως θίατ'αυμέσω παρέλθωμώμ,ε

πειδήπξπολλώνμέζαξύ τ% λιπογλώήης

και γνώμης γμομύρωνδιαύλων και κρότων, και

Ε.Μeliteniote & Μetochite mittitur. Ε- C δεμία έω \ 27" 11 /

ίtuttgrafΤ . - - - - - - - - - - Ά C δεμία έωeαπζιαμίζον γινομύψίμ,ΆimΙείο iiiii πείειο αιο πιο iomihi """" eαπζ 24 Φιλαί

"Άή"- excidit.Νam poft Αtramyttenum illud
?έ05,

rixoίorum librorum incendium, om

nes ij qui ftudium religionis fimula

bant,metropolcs& cateras dignitates

Ρartιm iam partiti,partim partituri,ab

Γρgationem Pontificum & clericorum

οιnnium qui Μichaeli Ιmpcratoriaf

fenίi fuifient, in vniuerfum inclemen

ter decreuerunt: fortuna nό moderato, D

nec humaniter νίi. Νam cum plcrique

cx circumforanea & male educata &

contumaci turba effent, quibus paulo

antë ne vultum quidem Imperatoris

intuarilicuiffet, nunc vero benignifi

mo ab illo accepti effent: fuα conditio

nί5 oblitifunt,ab ebriis nihil differétes.

Νatn Ρoteftate ab Imperatore accepta,

quipΡε qui cis propterardétévniendar

Εcclefiac cupiditaté nihil non cόcede- Ε

rêt:plane (ccuri iam, eos omnes contra

quosinfame illud (ufttagiύ laturicrät,

-

"π, οπλάναγορά Θκαλαίωμαλς

"ρωπον γνώμίμ, θ πζομηθείας δεξίωσιν

ο βέκκΘ",απέίπεν αίακεκαλυμμύγύη τη

γλωής τιμ'ένωσιν. ζότ’ αρα κύσερς

είαςαύθιςέςιπολίχνιοντώπέιβιθιμίαν

Φξαλίων πέμπέ)αμα ζίς αμφ' απω,

μελίμιώτηςδι σαέτικμέζχίτης εγω

δ'έκάνοσόκοίθι όπως παρρηέμgήμνή

μης επαναλήψομαι μύγδτίμ πείο α

τζαμύπον πυρκαια,όκείνμυ ή βίζλων"

έριδΘ,ές% βυζαύπον απαηες πιυόμα

μόνίες,Φζόν ζήλον Ψωοκρινόμόμοι, και ζας

μητζοπόλεις, και τ'αλλα ήδαξιωμα-.

των αμύρήδη διακιμαμύνοιά όμέλλοι.

τές καθαίξεπ'παπέλη ήδΣgχιερέωνκ και

κλήρθυπανώς, ό%ι τώβασιλάμιχαήλ

και δόγμαζς όκοινώνησαν, πζοςαπήίαι

κατεψηφίσανε ούτε μετςίως, ούται

θρωπίνως τη τύχη χςησαμύροι δήμΦ»ήδ

και αυθάδης,χθες καιπςωμυούπωβα

σιλέωςηξιωμώύοι θεασαώς πζόσωπον καπείτεjξαίφνης και πας αξίλυπλουσίας

Σαλέλαικότε, απ8της «μύρείας, μείζω τε εφρόνησα, της εαυτό τύχης, και

ή"μεθυόντων ουδε αμειο διετέθησαν. σέα γδ%o βασιλέως ό όνδύσμονεί

ληφότες , α τε μικξου πτος απαία ώύεις ύzσείκονώς, δια τω φλέγου

σαν έφεσιν, μ' όν καρδία πζος τίμ της εκκλησίας έτςεφεν ένωσιν, κ; πολ

λ"παίδυτίμ άδειλο καθ’ ώνέμελλοντίμ απμο εκεί μψηφονέπειεγκάι,

7.ΤΩΖ/
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τη

παίζας ως πζύβαζα πζος Όνόνβλαχές- Α velut oucs in rήagnum Blachcrnium

νας πωήθροισαν μέγαν νεών, ών πολλα

πζοςοικώνεισαγόνιων και,χήμαζα και βήμα

Όά, δ Φιλανθρωπείας όμοια τίβπαλαιών

templum congrςgarunt. guicum fup

plicibus & verbls & geftibus commi

(crationem cluccre ftudcrent,8ζίimilia

vererum humanitatιs exempla quain

alia, tum duplicis illius 1conomachia:

υποδείγμαζα,ζατε αλλα, κι όσαέπι τίύ proferrent, quod illi cum grauius deli

" - "ν Σ) Η 3 Α «/

χρόνων έδιπλής εικονομαχίας εγένονώ,ό

πως χείρθια ήθνuύπεπζαχύτες εκείνοι,

quifient, humanos cos experti efient,

qui orthodoxam (ententiam defendiί

fent, & (bum quique locum retinuif

φιλανθρώπων τε απέλαυσαν όν ύσερθν Β fent, ab immanitate decreti (ui non re

ή ορθοδοξίας ποτατων,κάπίτηςζαξεως

ηςέκαςb έλαχεν έμειναν,απαλλαγμ'

τηςθηριώδοις γνώμης σκέγνωσανέδιό

πωςομώειληφένα),αλλά παίζαφειδώτεθ

οικών Φ της κακίας απειληφώτες κλύ

δωνες, ες ατλάυτικού πελάγοιςπυθμέ.

cedendum putauerüt: (cd omnem cle

mentiam, omnem milericordiam 1m

probitatis fluξtus in maris Αtlantici

fundum deiecertint. Τanta inuidia in

facro illo coctu, tantάque acerbitas ini

tio (tatim prarclarac illius concordia

grafiabatur.Quis autem adco durus eft,

δΖanimo adamantino,vt contumcliam

* iΙlam & maximam inhumanitatcm re
Α' Α "- « / - -

νας,ώς ξοικε, κατέβαήiισαν. ούτωπολις τις C ferre queat, gua contra mifcros epi(co

εχόgβυεφθόν@"όνμέσωείερβδσυλλόγε

εκείνg, και μαλα πικgoς κατωgχείτ’

κλύδων&υθύς εξαρχής ή καλής ομονοί

ας εκείνης, αλλά τίς έπω σκληρός και α

δαμαντίνιμ έχωνψυχίμι διηγήσαιτ την

ύβριν εκείνιμ (ε μεγίσιμ απανθρωπίαν,

όβι Ειεράπκοδκαζαλόγκαιμ; γδάςα

πόγλώfης λοιδορίας, είζα πζοσέζαήoν οι

τηςπζοελίας cξύύφεδρεύονζάς,λαβομέ.

νοις ή επικεφαλήςκαλυμμάτων έκεί

νων βίfiειναυάκ;"γής,επιβοώνας, ο αλα

ξιος,τςίς αλλοιςδάλλων ζαίματίαπξι

δύειν Χποτυκραασέδωνεπικεφαλήςαό

τιτρόφως αίρονίας, κ. ΘαλαξίΘ", αύθις

κ . ." 2 Α 2 Α' >

ή κί ήβαθλίωνεχgήσαν%επισκόπων,καλD

pos & (accrdotes νίi funt : Νam poft

verborum conuicia, prafides interiori

busimperabant, vt direptos illis pileos

humiabiicerent,ter acclamantes,indi

gnus eft:aliis vero aliorum veftes exue

re, cά(que a fimbria inuerfas ad caput

applicare, atque itcrum teracclamare

iuberent, Indignus eft, Deinde alapis

impaθtis,tanquam ficarios vi extrude

re facro loco. Αt humanus Ι Ε s vs &

Seruator, etiam latronem admifit: δz

proditoris poenitentiam,modo ipfe vo

luiffet,defiderauit, & expe&auit.Ρroin

de feroilli quidem, fed iuftas tamen

Ρα:nasluerunt. Νcque enim nouorum

iftorum legislatorum vllus in fua di-,

gnitate deceffit:ίcdturpiffime (uispulά

fedibus, vt poftea dicemus, pra animi

αgritudine vitam abrupcrunt,

«Η

οικια. "

14"punεια,

επιβώνζας τζίς.έπεζαωθισμώ καιβία και τις επικύρρηςραπίσμασινώς πιας ή αι

ομοφόνων"jξελαύνειν Είερθό αδία®δίκαιοικείται, εξαιαγίελίoυμύται.όδΦι

λαύθρωπ®ίηβις κσώύς,και ών λησίμ προσεδέξαώ,ώ έπζοδότυτίω μεία

νοιθυ,είπεκάκείνωπζοςβουλήσεωςlu',ασμθμΘ' επάθεικαιόκαρτέρει.ζαύτη%ιώ

" βραδέωςμύρ, αλλ'εύρ.9νκούτιτίμιδικίμ όψείμλαξίανέπαγoυσoυαντιμέτςησιν.

εδεγδεδειςή νέωνεύτων νομοθετγκαίκριήθόντη οικεία τετελαυτήκειτμή,αλλ'

αχισα ή' οικείωνjξελαθέντες θρόνων,ώςπζοϊόντεςέρουμύμβέλεπλύπης 3'ζμύα

παρράγησαυ. -

-

1 2.
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Αndroni

ερφ8 β4/βγ

ni (έeleγίς

τ'indioiâ

εimεί,

"

D Ε Ε Χ C Αξ' C Α Τ Ο

Ιmperή barcdc Ioanne.

". -

Οft hac Imperator recordatus,quo

paάο pater cum adolcίcente loan

ne Lafcariegifict,ad quem 1mperijfus

ceflio magis pertineret:ac veritus ne

vindiξta tandem expergiίcente,codem

& ipfe modo, ταξtaretur, & oculos vna

cum 1mperio amitterct : conucnientia

νulneri medιcamcnta ftatuit adhibcre.

Οua enim eratprudentia, non ignora

bat,Deum ctiam in hacvita (αρc ιufta

menίura facinora penfare folerc, vt il

luftribus documentis mortales crudiá

turiac perterrefiátij gui vindiétä numi

nis omnia perfpicientis, pra (uis cupi

ditatibus negligunt. Ετίi enim propτer

infantiam , & animi fimul & corporis

imbecillitatem, neque confilio ncque

manu patris facinus adiuuare pστιuit:

tamen illepropterea fcelere illo (e cό

taminarat, ηe filius, legitimo & fano

bacrede (uperftite, 1mperio priuarctur.

Ηis de caufis, quum vehementius con

(cientia timulis pungeretur, adIoan

nem Lafcarim fua caufa excaccaturn a

Ρatre, venit, qui in quodam Βithyήia:

oppidulo cuftodiebatur: tum vtvide

ret cum, tum vt confolaretur:practercά

que advittum & cultum neceffaria o-D

mnia illi, quoad. viueret, fuppeditarct.

Ομοα cum fcciffet, ac fieriiufliffet, li

benter inde ver(us Οrientem progref

(us eft,ccrtis de caufis ibi commoratu

καιus:tum vtre militaris νίum con(eque

retur : tum vt pracfentia (ua terrorem

Βarbaris incutcret, ne impunë, φuoties

δΖ quo vellcnt, in Romanos fines ir--

rumpcrcnt. •

-

Α. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΥΦΛΩΘΕΝ

Όρς διαδόχs ή βασιλείας

ίωαύνου.

ΜΕ (αδά ζίνuυ δβασιλειςεςμνή

μίμεληλυθως,ώνο πατήgέπεπζα

χε κ; Ενέου ιωλόνα και λασκαρι,ώαξή

της βασιλείας μάλλονπζοσήκεδιαδοχή,

κ δείσαςμήτ' δίκης οψέποτε διοιυασάσης

"ζα όμοιαέσαι καυ%ςπεποιθως,αφαίξε

ση, δηλαδή βασιλείας και οφθαλμώ ε

ζήτει,καθό(ονΕξμ (όπζοσήκον έπειεγ

κάντωτςαύμαπ φαρμακον πωέως γδ

ων, οίθενώς πολλάκιςκαντωθε τώβίω%

θείον φιλέ κ; σαθμμυ δικαίου τύπε

πραγμύωνά τέληβραβύaν οποίαποτ'

c αιη,ία δραξικήτις έτ παραίεσιςτώβίω

εμπολιτώη),ίζαμώς απειλούσα, οίτινές

ποταρα είενΦ τίμ' αόωθεν εποήi3ύου

σdυ δίκιμι, καζπιν ή οικείων τιθέμύροι

βελαιμάκων aγδμηκαι αυώςαίξεονου.

δίμτηομώ πωεςγον έδεδώκει τη γνώμη

και χειραέπατςός,της φτε βρεφικής ηλι- -

κίαςκαιρθνούκεχέσης,δια (ότώ σωμα

τικών οςγαίωνσόκοντέλες έμφαυίζεινluυ

ήψυχήςκεκξυμμύρης αίρεσίντεκα βού

ληπναλλ'ouυ διαυ%ν όμως όν%βδεν

τ' αδικίας αήψε πυρσονοκέινΟ ,ώς μήξ

χνησίκαιπαρόντς και υγιαίνοντς διαδόχου,

σερβίτ τηςβασιλείας αμάς, ζαύταρακ;

σφοδροί; Όίς της σπινειδήσεως κέντςοις

πληήόμύμΘήκεαξατ’ν τυφλωθένζαδι'

αυώναξαέπατςόςϊωανμυών λασκαει,έν πιιπολιχνίωέβιθμίαςΦρθυρ9ύ

μίμοι, όψόμθμός τεαμα αυτ",καλά εικόζα παραμηθυθμώμΘ,καλπςόςγεέ

πζα πζοςτίμικςείαν αφθονα παίζα παρέξων αιπώδιαβίου δ.δηκαι πεπζαχώς,

και πζαήεθ προστεζάχώς ασμυρ®, εκείθεν απήa πτος έωζας διαπιβάς επί

ρητίξποιηβρύμΘ', 5ρατηγικής θ'είνεκαεμπειρίας και δεξιάς πιο απλής ή

βαράξω"πζοςσυσολίμ' οιονείπως σαυωθέσηςαυσίύ,ώς μήαδεώς όπότεκ όποιβέ

λοινώ,επελαύνοιενες ζας ρωμαίων νομας.

- οΡΑ



Η 1s το R Ι Α R ο Μ. L 1B ER γ Ι. 12;

"αθλητικός

Ζινός

ΟΡΑ ΤΑΣ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝΑ

κφ θαλααπήυδεινών.

Ν ώύεις γεμίμ ή)πραγμάτων

όντων βελίμ"τώ βασιλείπαρεισα

γoυσίπιες,τγ'παίζατίςήγεμόπνεπείγο

μώύωνχλgίζεδί. επείκα)ζά πλάσα Φιλεί

Όλύσηκοον πζος τίμ τβ Σρχόντων πιυ

διατίθεθ βούλησιν, όπζος εκείνιμ ως είς

πια σκοπον καθάπαξ ρυθμίζιν θόιώτ

θuύειν και γνώμ.μ. και γλώ#άουθπάσω

χειρόςπζακπκήςκίνησιν οι:γδ%ιούτιςοί

δεν θξωνέϊθ, ραδίως τίμ ή δgχόντων
αύμώύειδυ ήδβελή,επειδή Φησιν παύζα Ο

εξεκεχωξύκαζα δεινα,διας ζας τςιήgίςρω

μαίοι πζος τούτν επηύξησαν πλήθ9".

Όά'τε γδ αλλα και καρ%υλος ο της ίζαλίας

ρήξκεφαλαιοντγώδεινών εξ%ύθρώπωνε

γένε%,ματαίθ' αρα ήδνεών ήδαπανη,

μικρού ή αλλων απαύτων επέκινα, ο

βασιλικόν επτζίβασαζαμείον, δδη βρω

μαίοις όλεθρθ' ωνπζοφανής,καίρμον ό

μωςέδοξε,ώ μαλα λουσίμωζών, γνώ

μας διψώσας κgημάτων, και ούτω ένεκα
/ «Α%" / 2 .4 \ "..λ.

πάσας έφίμως εφέσαις πζοιεθίζας τίμ
Σρχίμ στωισώσας αήτίας ,καθαπξ cξύ

οίκοιςζα ερείσμαζα,ώΦπζόβολοικαλ®

χάρακες,αύτηδήγίνεται ρωμαίοι, δυξι
χημάτων δgχή κθεμέλιθ"ασίσθ"ξε

σούπζιντίμ ρωμαίωνδuύαμινώς αμα

χον όρρωδομύζας λατίνοις λοέρρωσε, και

πζός λoγισμoις αθλητικμ'πιαγέμοι
(ας όgμίμι,μάλαώξώπλισεν, όντεύθεν γδ

(απζοςθαλαήαν εκείνοιςμύρήυξε, θέ

-

CΑ Κ Δ Α Μ Α LΟ ΚΚΜ

1n mari,

principum gratiam omnia faccre;

1tudent, Imperatori dcliberationem

Ρroponunt. Νam plcrunque (olent

(ubditi'ad principum voluntatem (e

accommodare, ad eämque animum &

linguam & omnes aξtiones referre.

Ηis enim obίcquiis corum beneuo

Ιentiam redumi (ciunt. Deliberatio

autem fult huiufmodi. Cum pericula

Ι [Ε rerum ftatu, nonnulli qui in ΕΕ"κaritia

ε/truίi4.
"

omnia , propter qua Romana claflis

tantopere aucta fuiflet, propulfata cf

(entracpracter cατera, etiam CarolusΙ

tallac rex,omnium malorum caput,ob

iifict: inanem effe nauium fumptum,

qui fifcum Imperatorium plus quam

cactera omnia exhauriret. Οuod cum

Romanis cuidentem perniciem after

ret:tamen in pracfentia opportunum c(.

fe viίum, atgue vtiliffimum, animis pe

cuniac fitientibus, & prac ca omnia 1m

perij prαίidia & firmamenta contem

nentibus. Ηoc Romanis malorum

principium extitit,& immobilefunda

mentum : hoc Latinos , Romanorum

vites prius vtinuiétas metuentes, con
D firmauit, & animofiffimos reddidit.

Ηinc enim res illorum maritima cref

cere & amplificari, hinc illis accedere,

lucra& principatus,Romanis vero pau

latim deccdere ac fubinde imminui,

potteriόrque dies priori effe deterior,

calamitatem calamitate cumulando.

Νam piratica triremes allac atφuc a

lia hincatφue inde vndique, nuncbi

nae, nunc terna ac plures, ad ipfam

νίque vrbem per ludibrium accefle

runt.Vnde infulz maritimáque locaaf.

fligi coepta: cum nullo modo nauium

acceffus& receffus,& circuitus,& noétu

ato.interdiu inftantia pericula prohibe

re pofient gua extrema omnia,necές.

λαμπζμύεώ, και κέρδηπζοσετίθεώ,και μείζοις καιπλατυτέρας δgχας. Όίς ρω

μαίοις οι ύσέρφει καλύσεχάλακαζαμικρό αει,και της πζώτης ημέρας ήδόυτέ

ρακαόπιν έβαδιζεν,επί δυσυχήματι πζοςϊθείσα δυσύχημα πήρατiκαι γδ τςιήρεις

αλλοτε αλλα νuύ μύο ανίεόθεν , νuώ οι οκείθεν, νuυ οι αλλοθεν,σμύδυο και

σμύτςεις, και κό πλείοις ήδη πζος αυτίμ αδεώς εισεκώμασαν 7ίμ πόλιν, ό

θεναλήβικαίζα αβάλια ήgχονώ ήδη νοσείν,σικέχουσαι μηδαμόθεν όπως αν

όπωριώ Σποτζέψωνται σίύ αξάπλοις και πζίπλοις εκείνων, και ζα νύκτως

και μεθ' ημέραν εκείθεν δευα, όσα δέΘ' έχαίων κινδμίων και θdυατου,

13.
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& tum minitabantur, & poft cuiden- Α (6τε μύρ ήπείλομυ κι έμελλον 9 ύσερθν οί.

ter etiam inferebant. Ηinc omne

Ga(muficum diffipatum eft , δtin alias

atφucalias terra partes diίperfum , ob

inopiam. Partimenim Latinis operam

(uam locarunt , ad onerarias naues &

triremes agendas:partim a nobilibus &

1ocupletibus Romanis mercede con

duξtifuntipartimarmis venditis,ad co

Ιendosagros (e contulerunt, fatius effe

rati per omnem αtatem opus facere,& Β

quotannis a Ρublicanis & tributorum

exaάοribus deglubi, quam νltro fame

perire.Τriremesverοaliacinaliis Cera

tis partibus reliάα, tempore perierunt,

aliis in fundum maris demerfis,aliis ru

ptis:nonnullα ctiam curatα ac confer

uatae funt, (i quando forto illis efΙet o

pus, Quiautemhuius confilijfuerit exi

tus,orationis Ρrogreflu exponetur.
Ο

D ε Ρ Α Τ R / Α Κα Η ΑΕ

αοntumelia & dolore.

Εd cum Georgio etiam dolores in

ttarent , & immifericordia Ρα:nac

luendς effent,quod Βeco opem implo

ranti,& omnia conceflurum Ρollicenti,

fi qua (ui ratio haberetur , & auxilium

negaflet, & mifero calamitates augere

non dubitaffet: (cd multisvndique flu

θibus iattato, ipfe a tergo alias Ρroccl

las excitaffet & accumulafiet : indi

gnum (ua doëtrina facinus,qui hoc ex

cepto,catera omnibuslaudibus dignus

crat. Scd cum hic quoqucaftligendus

effet,quida Prοuidétia cάθia moderan

te fit: Leftituitur & ipfe a Deo,vt cafti

σεοαίu, gξεμεδα afperfam labem cluat, δΖ Ρurus

Cypriu. α adalteram νιtam tranfeat. Βcco enim

Άnό (atisfupplicijeferatus,quod extor
aotibus op ". -- - -

κπαική risab amicis & cognatis auulfus eflet,

όναργώςεπήνεγκαν, άντεύθεν% γασμε

λικόναπανδιεσκεδαθη, αλλο κατ'αλ

λαμέξη της οικουμύρης διαασαρεν,διέν

δειανέζμ. ώμύρ γδ ταις ή λατίνων

ήυ%μόλησε χςείας, όσα πζί τε ολκά

δας και τςιήξεις εκείνων μερίζονται ο

οι ύσόμιθον έγεγόνειζόιςόνδόξοις,και

πλούτω πζοέχουσιτύρωμαίων, ο δεία

όπλα Xποδόμύρον,πζος γεωργία ετζα

πετ, αφετώτερον ήγησαμόρον ούτωτέμο

χθείν διαβίου,κ, τις ετησίοις καζατζίβώς

τελώνας και Φορθλόγοις, ηλιμώπωω

θouύτι πζος θαία εν πζόδηλον έκών γε

είναι έανών καζπζοέθαι αι τςιήρεις δι'

αλλα και άλλα μέρη έκέρωςκαζαλει

Φθέίσαι κενα, τώχςόνωδιεφθαςησαν.α.

μεν γδ καιέδυσανες πιθμόμαςθαλάωης,

αίδδιερράγησαν ήσαν δι' αλκ επιμελείας

αξιωθείσα τινός, ολίγαιδ’ αυταμπαρέ

μείνδυεις χξείας ίσως ελπίδΘ μελλού

D σης.ευ οίόνγεμίμ πέρμς κατήντησε% βά

λουμα ξε,κoία (όις ρομαίοις πζέξένησε

"άδεινά,3λόγου πζοϊόντς,έςαι δήλον.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙ

αςχεύζξεως ώλύπης.

Πεί δε έδει και γεοςγίω επενεχθήνα,

"Έχ λυπηρα, καιγμέθαι πια τίσιν

αμπωτης αασλαγχνίας, ότι μήτε χείρω

βοηθείας ωςεξεν επιβοωμώύω τώβέκκω,δ

παίζα ύσειξεν ομολογοιμύτι, ει αξα

δοχής τινθ' αξιωθείη, μήτε ζα δεινα τώ

ζαλαιπώξω πζοσεπαυξειν ωκνησεν, αλ

λα πολλοί πανζχόθεν χειμαζομώύω τίς κύμασι,αυτςκφνώτυ μείζοις αδερρή

γνυσόυκλύδωνας,αλλοιςεπ'άλλοις συχνoις επαπλών, σφόόματ’ εαυ2(ρφίαςα

ταξιαπςαήων,όπλήνέπαρόνως1αλαπαίτωνεπαίνωνα‘ξιος επείγεμuυ έδ4ώg

ό,παθείν κακώς,τιαξα ή"ζα παίζαπζος (ο συμφέρον αβέσηςπζονοίαςοικονομείται,

έγκαάλμπα) ώ έδιfαξα θεέ πζονοητικίμ πια και παιδ&υτικuυ εγκαζέλει

ψwsία τιμπζοτςιβάσαι εντεύθεν απώ κηλίδα καλώς Χτοπίψητά, κα) κα

θαεθ, τώ μέλοντι αβαπεμφθείη αιώνι έδοξε γδάπωμή Σεκούσαο είναι τιμω

είανκ? Φοβέκκουτίμι ύσερόειονδίαζανκαλαπαγωγίωή"φίλωνκα)συγγρών,
/

αλ

ί
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αλλακλόγοιςκγραφαις θ%ιςδόfμα

σικαλαιππαλοιςπζοβλήμασίτε και δύF

μασιν αντισυλλογιζόμμΘ". όν όσωΙέμήν

εκείνω κ5 εκείνε μαχόμύρθ'όδιέιμ",

ελαίθανε τιτςωσκόμύρονύσ’ αλλων αυ

τός καν%ύτις θαυτός αλισκόμύρον και οίς.

αλλων επελαμβανέζ καθαπξει τις (ο

ξ3ύωνεχθρόνκπολέμιον,έλλόθλυεκα

ειώτερον αυτός ώξουόμύρ® αξάπλου

εαν εκ τύ ομοφύλων επελαβονώ γαρ'

απgως βλασφημouυτόςπνες ήθΣξχε

ξέωνκα ή και κλήρου,ώπαρήνouυ έγινας

μέζατιθέζα ή λέξεων, ακίνδuυον είναι ο

λοιδορίας εκτός ουμίμ έδοξεζα "πα

βαινέσεως (ούτω τυγχοιόνύγιά και αδύ

ποήία,αλλ'υποκαθήμύρoνέχίνκαλύφές

πονάφθόνονζαύτη%ι καλόνισαζοκιπαρω

ξμύεώ προς αυτιλογίας και Χαοδείξεων

Χποδείξεις, καλλόγοις λόγοις πιυείξωνέ

Α verbis etiam & (criptis ς.minus illum

Β

feriebat,& eius (cripta & decreta refel

lebaτ, & contraria problemata & do

gmata colligebat. Dum vero illum &

1cétatores illius oΡΡugnat, imprudens

ab allis & iple vulneratus eft: & 1n iis

captus , quibus alios captabat: non a

liter quam (ι ψuis tcla in hoftes conii

ciens, Ρίc a fuis ex obliquo grauio

rem Ρlagam accipcret, Quidam e

nim c pontificibus & (accrdotibus

cum reprehendcrunt, vtblafpheman

tem: ac monucrunt, ντ vocabulis non

nullis mutatis , periculum & conui

cium vitarct. Εa admonitio non fin

cera illi vifa eft , (ed ab occulta inui

dia proficiίci. Ρroinde rem vrgebat,8ζ

ad contradicendum acucbatur,δzpro

bationcs probationibus ac difputatio

nes difputationibus cumulabat , gui

C bus & acculatorum ora (vt putabat)

obturarct, & fuam (ententiam pro vi

rili tucretur. Scd apparebat vtique,

Deum ad vtilitatem omnia dirigen

tem, noluifΙe viro illictiam catera ex

(ententia fuccedere. ltaque vires ad

ucrfariorum augentur , certaménque

accenditur , vt & parua ίcintilla ma

'

πίπολυδιετέλ4,ΧτoΦράfiοήας τεζά ή'
y ήτωνώςέδόκήσό καύπερ- gnum oriatur incendium. Primum ορριφκα.

εγκαλαμπ Ι . . . » α Ά και εν ό non minima Pontificum & clgrico-Ά

είδονίας ωςόν μ' αυτόν, και σέρβον (οί6 Drum pars cum deftituit : deftituitur &ημη.

απ8πξιποιεμύροιςλόγοις αλλ' Gύκήνως

έoικενέθέλοντικιθεώτωπαύταπζος% συμ

φέρον οικονομομύπ, καλείς% Jξης &ύδρο

μήσαίlοναύσμα διαφόεδίδοζαιώςμα

χομύβοις χις, και αδαής α ή Φιλονει

κίας,ώασερΣπασιθήρ® εις πυρσόν, α

πορρήγνuυ% γδαπ8 πζώτν μύοτυ Σρ

χεξίωνσυχελαχίσημοιρα,καιήέκλή

ρου πωαπορρήγνuυζαι δε και Φ ούτω

μάλλονή άλλωνδέχεξέωνφιλούμύροι,

οξύ πζιχειλα τόνεφέσου φημικαιδα

νιήλ τόνκυζίκου , οίς και μείζονα (οδπζο

Ε

ab iis quos cateris pracferebat,ChilaΕ

phefino & Daniele Cyziceno, quibus

ob cruditιoncm iufto maiores honores

detulerat,principatu illis inter cateros

facerdotes & pontifices decreto : ίd

qμc patriarcha iniquiore animo tulit,

quod ij quos aliorum in (e conuicia re

futaturos putabat, & loco murifirmif

(imi fibi futuros, practer fpcm inimici

extitifient , & (vt prοuerbio dicitur)

carbones pro thefauro inueniffet. Sic

idem illi accidiffe fertur, guod olim

Iulio Cacfari, cum a Bruto & Caffio oc

cideretur. nam aduerfus aliorum en

(esaliquantiίper (c defendit, vt potuit:

» Α' - Α » C ν

σήκοήΘδιάτονλόγονεχαρίζεώτίμ πμμυ, καιπζώεις ή αλλωνίεςέας τε και

Σρχιερέας ανέδειξεν δκαιμάλλονέλύπίτον παίριαςχίμ, όππξοις ήλπιζεναλ

λων λοιδορομύτωνκαιμαχομώύωναυσίύ ύσεςμαχάν, και λυπακξοπόλεως και

τάφρων αιπω καθίσαθό, ζούτις 3ύρισκεπαρ ελπίδα πολεμίοις,και ζο δήλεγό

μώμοναθρακας αιτιθησαυρών ώσεκατό, έκάνονλέγέα, θαυτόν πεποιθέα,

όποιον και ο καίσαρπάλαι Ιούλιθικιεινόμύρθ' ύαιο ή αξιβςούτ καικάποι.

πζος μύργαρζα ή αλλωνξίφημέχζιπνοςαυτέίχε, θαπεμάχετ' καθό(ρνώξίμ -

-

1 4.
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fed cum Brutum etiam trinxific gla- Α οπότε διαπίδοι κ βρ3ύκν εασασμώύον%"
dium vidiffet , guem germani filijlo

co dilexerat, tum demum aiuntre in

expeζtata perculfo animo, ftatim ex

animem humi concidifie. Αd cun

dem modurή Georgius , cateris ad

σιτατεnpus refragabatur Sedcum fidifti

Cηνιαίi mos fibi & chariffimos infeftos effe
monach".

Ηt/1774χ2α

cerneret , neque adefie defenforem

videret, non 1mperatorcm , non vl

lum potenrem: tandem Deiiudicium

effe intellexit , & (ententiam diuini

tus in fe latam confirιmari. Proinde

contentionibus & (oliis valere iuffis,

in Ηodegium Deiparα monafterium

in ocium (efe contulit. Sed inde non

multo pδfti conditrice vocatuseft, in

S. Αndreac monafterium. Εrat enim

ca matrona ftudiofa, & ab ore patriar

chα pendebat. Itaque domo proximo

monafterium extruέta, cό virum per

traxit : νbi paruo tempore elapfo de

funξtus eft. Sed, vt confucuit Deus fa

ξta cuiufque remunerari, vt defunθto

rum cafibus (uperftites crudiantur:

paulo poft Chilas Εphefius & Daniel

τμη τη Cyzicenus poenas dederunt, guod (e

Ά"ςunda fortuna flatu elati, virum defe

bene meritum infcθiati effent: nec co

gitaffent , quantis erroribus res hu

manac intricentur: & vt ea guar in ex

pectatione funt , inexpcθtaτο exitu

terminentur , & defperatae resfclici

ter fublcuentur:vtφue inftabiles animi

facile importuna confidentia infole

(cere & res abίurdas fulcipere folcant,

non aliter quam cum Carcias naucm

onerariam ancoris deftitutam in flu

θtibus exagitat. Οuare vigilandum &

folicité caucndum, ne poftridic maio

ra & accrbiora guam feccrimus, per

feramus. Εorum enim metropolium

clerici (clcέti & fidiffimi & chariffimi

contra cos infargunt, ac Imperatori &

cateris pontificibus literas offerunt,

μήτ' αλλον μηδένα δuυαμύρ

ξίφ@", δνίσακ γνήσιονπαίδα διέlέλ4φι

λών,τότεπληγύτα Φασιτίμ καρδίαντώ

αδοκήτω%ύπράγματΘ, αψυχοναυ

τίκαπεσέϊνκφγής, τον αυτόν δώδίi τρό

πονδυτέλεγε%ίς αλλοις μέχρι τινός έπει

δεκαυσίύ δή οξύ πισόιατιςκα) φιλου

μύβοις, όπλιζομύροιςέβλεπε κατ' αυτ8,και

μηδένα]όνβοηθομύζα, μήτετον βασιλέα,

ον, στιυήκεν

όψε κρίσιν είναι ζ0 θεού, καλδίκίμ οιόω

θεν κυρωθείσανκαικαζαψηφιδείσου αυ

(ού. ζαύτη%ικα)χαίξειν είπών φιλονικίας

ώθρόοις,απήλθε χολασωνόντήμονή ή

C ύσεραγνου δεασοίνης και θεομήτgΘ "

τίύ όδηγών, αλλ'éκείθεν δια βραχέΌ-έ

κλήθη αίξατ'κτήζορίωσης ή ώύ αγίου αι

Άμονής, φιλόλογΘ' γδ άμ'ήγμή και

πολλαύγλώfης έπαιρίαρχου Jξε

χομώύη διόκακαόικίανέγγισα ήμονής

δειμαμώύηπζοσηγαγέ(6%ύτνοκέισε.ό

Dπε καιχςόνgβραχέΘ"παραρρυέήΘ,τον

βίοναπήλλαξεν επειδ'είωθενώς ζαπολ

λα(ο θείον αυάλογα Όις πεπζαγμβροις

Ώ τέλη (ρίς πρ%ξεσιν αιτίμετςείν,ία δή

Όίς πειοδππαίδ&υματικ, σωφρονισμός

τύπαρελθόνιων γίνοινόζα παθη,συχείς

μακρανή αξία μέήλθεδίκη καιρξύπει

χειλαν τον εφέου και δανιήλ 1ον κυζίκου,

διόππικρανοφςμυαυτιτώ&ίεςγέτηεπέρ

ριψδυ ήπαρ.3ύσητύχηπεπιζ&υκότες, και

μηθέντες όλως εις νομώ ότι πλείσΘ"πει

χοξ6ύει τ'δόθρώπειαπλαί®,ζιξεπζοσ

δοκωμώύοιςδιδοις απζοσδόκήών πέρας, κ%ις απεγνωσμώύοις βυτυχήτια φέζων

παλαμίμ και φιλέ γεώς απολλαίαςdόιδρύτις ύσοκλέήiεινραδίως καιπα

eαφέξεινές έκφυλαθράση καιπραξεις ατύποις, καθαπξοπότε κακίας ολκά

δα λαμπρός Χπολαβών αγκυξών όgφανίμ", ου καλώς εφ' ύγρβίς ταλαντούει

Όίς κύμασι δώςχgή%ίς%ιούτις πζοσέχειντον νομώ ασφαλώς, μήπαθωμύρες

τίμύτεραίαν ών δρώμύρ αυτοί μείζωτε καιπικρότερα, εγείρονία γαρ και κατ'

αυήθΦτδκλήρου ήδμητροπόλεων αυτβέκκριτι και πισότατι, κι ες άμαλι

σα αγαπώμύροι,και διδόασιτώτεβασιλέικ, ώιξαλλοις δέχεξεδπγράμμαζ,

- 7Τολ
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Α.πολλά ήδαθεμίτωναυτις μαρτυρ%ύζα,

και όσα καθαίρεσινήσαναύζόις είγυώμεναια

δηκαι σιωπολλήτηπρ9θυμία ό%ίεβαπ.

λεις κήτρλςχεξέων πανήγυριςπζοσδε

ξαμύροι,γράμμασιμύρθψηφίσμαπή.

γαίονώζούτις εις την βασιλ6ύεσανΊον δε

τ"Εξετάσεωςκαιρθ, ημέρα εξήμέραςυ

πεςτιθέμθμοι παρεκρ%ύον%, είζα επίθηέδει Β

πιέϊν καυσθύ δριμύτεξον δνκ; Όόπα

τζιάgχa & 3ύεςγέτυ κρατήρα συνεσκόυα

σαν%,(οδθεού ζα (οιαύζαδικαίως διότιμε
"ν -ο/ « - Λ. - \ Α'

τςομότς αύωθεν,6ύοίπκεσίμύρσεσιωπημέ.

νμ'αξα και βασιλέως Χτοσςοφήν, ήδηκαι

πολλώ πλέονfφθοεράςεπιφέζίΊη λύπη,

ομαλώς πως καλλεληθότως ειπείν ακς, 4G

μυελώνα όσων διαβαίνεσα,κακέίτη, ώραν

τ" ψυχής απηνώς επιβοσκομύρη,κ% φιλό

τιμοναπανμλβαίνεσα. 6ύeίσκεσιδαξά

τύαδελφώνκσυλλίζουξγώναξιφρόνησιν

δυσμύρή, ώπασης αζαμυθίας ύζενωμέ

νίμ Θδεμέιζον, Χποκλείοή) και ήδέτη

σίων πζοσόδων ας αιμητζοπόλίς αυτίς

εγεώργouυ καιΐαμήδιατείωμλυ, ούτω

ΙΟ

quibus illos multanefanda, & abroga

tionem (accrdotij (pondentia commi-"

file τεftabantur Quascum 1mperator

& Ρontificum collegium auido legif

fent, literis & decretis in vrbem voca

bantur Ill, vero inquititionistempus

crebris dilationibus cludcbant, Τan

dcm cum & iΡίis accrbius poculum

guam Ρatriarcha bene merito miίcuc

rant exhauricndum cffet, numine talia

facinora vindicante : apud Impcrato

Γcm tacitam auer(ionem inueniunt,

qua Ρlus quam ira aperta dolct : ac le

niter & clanculum ad ipfas νίquc me

dullas (ντ ita dicam) penetrans, om

ncm animi amcenitatem depa(cit &

confumit. Αpυd fratrcsautcm & col

legas inimicum contemptum & ab o

mni confolatιone alienum animad

uertunt : &, φuod maius eft, annuis re

ditibus, quos illis metropρles pende

bant, Ρriuantur. Denique,ne longum

faciamus, ita in vrbe fedentes νιτα re

liquum exegerunt, πgri animis & af

fliéti, doncc pra doloris magnitudine

obicrunt. · ..."

D Ε Α Τ Η ΑΝ.Α3 1ο

Patriartha.

Εd illuc redcδ. Ιn patriarεhicum

folium fuccedit monachus qui

καθήμύροιαβατάμ''βασιλ6ύοσλυ,% λοι

πονέβίεπδgήμειψdυ,σφόδραφλεγ

dam, Αthanafius nomine, qui ociofam Indράκι,

in Gani montibus vitam agebat : ho-βά "είειο
444 ?770χgΛφ

μαίνεσαν θρέψανίες όνζοί, ασλαγχνοις

τμυ λύπην, έως απηγοξ3ύκα μη φέρον%

σώμα1μυ έκζάσιντ ύσεξβολής. . . .

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡ

χου αθλυασία.

Λλοκέισεεπαήμι διαδέχεζαμέν

(οιήθνπατριαρχικόν θρόνονμοναχός

τις αθανασιος όνομα, εκπαιδός%ιςασκη
ν Λ - Λ c

τικοις εγγυμνασάιθμΘ"πόνοις, και τονή

σύμονβίονήδηδιάγωνονδρεσι%ιςέγαία μ'άδdυςαδαήςμύρέήδίραμμάτων

mo rudis illc quidcm literarum, mo-Ά

rύmque ciuilium: (edalioquibonus &

admirandus, guantum ad monafticam

νιtam attinet: continens, illorts totas.

noθtcs (tarc, humi cubare, pedibus iter

facere (olitus : moribus dcnique is

praeditus, gui decent cos qui foli in

montibtis & fpcluncis degunt. Αc per

omnem ille artatem fortunatus dici

potuiffet, fi fuum illud inftitutum te

nuiffet. Scd malé traθtari vtique tum

pontifices , tum clcricos oportebat:

παιδείας,δή πολιτικών ηθώνταλλα δέαγαθός καιθαυμασΦ,όσα1ονμοιαδι
Λ Α' Λ / ν » Ο

κόναπξγαζέζαιβίον εγκράτειου 4ημικαίσασίςπανύχοις χαμαιώύης, θαίιπιό
ν . "Ζ Α" Ν. Ι ----ΩΣΝ

ποις και πεζοπορώναει,κήρόπονέχωνμαλαπςοσήκονζάζιεδιαίωμώύριεκαθάνου
\

> Λ :ν λ" Α Ο » \ Υ » « "\ \ Λ- .

ονόρεσίκαιασιλαίοιςκή αι διαβίεμακαεμσος όαδής,είκαθαυτό, αειδίύγω
2 Λ, 1/ γν / y 2 Υ "κι. δ. :' Το Α' 2 /

αλλέκζηνώςέοικεπαθείνκακώςjέςτ'αλλοςτγύδgχιερέων, δό (βι 2κλήggέλλόfίμοί,



Αίκαιο
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Αthana

& dignas improbίtate (ua luere pce- Α

nas, tanί priorc illa, quam ea qua con

tra Gcorgium patriarcham νfifuerant.

Νam cum patriarchicum folium con

ΕΆfcendiffet , ftatιm in cos Ρrimos tru

"οιεί co- cem coniecit oculum , & zelo diuino

άνεντει.

atque exacerbato plenum: νt pruden

tiores ab ipίο, quod aiunt,limine, quid

abdere, quam in publico verfari mal

lent, priufquam inuiti, guod minimé

vellent, facere cogerentur: * allis

vero Ρaulo poft vrbe propo exulare ne

ceffe eflet. Εadem & coerui ponτιficum

acciderunt, plurimi enim crant, & o

mnes clari , & Εcclcίiafticarum fan

Georgius in ea re plurimum clabo

raffet,haud (cio ντrum maiorum exem

plum imitatus, an (uapte induftria,me.

liorümque rerum cupiditate, ντpopu

lus cruditos moderatorcs & doθtores

haberet, & religio conftanterab cis ac

fortitér contra omnes omnium aduer

fationes defenderetur. Νam oui Con

(tantinopoll inuenti fuht, cos in (uam

quenque metropolin mifit, νε ibί αυί

reliquum exigetent, Νe (inquit) hic

defidentes , aliquid mali contra vos i

pfos & mc conίuatis: qui vero aliunde

aduenicbant,percaufam,quodfacr
a di

uinάque Concilia iuberent vt mctro

politanibus aut (cmel quotannis apud

patriartham conuenirent, & guacftio

nes Εcclefiafticas guae interim incidiί

(ent difccptarent,vrbis ingreflu prohi

buit.Rcθιο (ano. Diccbatenim aquum

effe, ντίuam quiflue Ecclefiam paίce

ret, vtpatriarcha Conftantinopolita

nam:& vtprafentes ouium (uarum cu

ram agerent, non autem emolumentis

inde acceptis in vrbe morarentur. Pof

funtautern earenus vtrique merito re

prehendi,quod vtrique modum exce(.

(crunt. .

έtιonum peritifiimi, φuod patriarcha,

και αστίταθμα ζα δεινάΊής σφών &ύξη

κέιακακίας, της επί οιέρας εκείνης, δίμ"

κ; το πατεμάςχου ανεδείξουτ γηορ

γίου, πζος γαρ τον πατςιαρχικόν αιαβε

όκώς θρόνον, αυτίς πζώτις 6ύθις βλοσυ

1 ρόνιεεπέρριψε όμμα, ώζήλουθείουκαι

faturun cffct, conicθtantes, domi (efe

πικρίας μεσόν ως μύρούεύθενοξύμύρσυ.

Β νέlώ έξοιςxποπζώτης,όφασιγραμμήςσο

χασαμόροις έμέλλοήΘ,τμυ κατ'οίκον

έκόζας ελέω κεκξυμμώύμυ διαγωγίμ,

πζινα κονζαςπαθέίντι ήδα μήπζοςβου

λήσεως ίμ". " οξύ οι δυαγκαθέ

ζας ιόβραχύτ"βασιλ6ύουσης ώασες φυ

Ιάδας γυέωζ. τάδ' όμοια και ήτϋΣρχιε

.ξέων πληθύςεπεπόθεσdυ πλείσοιγδήσου

κιπαύτεςέλλόγιμοι, και νομίμων έκκλη

σιαςϊκώνέμπίρόταζι,εις Σεζά πολλαφι

λιτιμησαμύβε ξ.παίριαςχε ήoςγίg,σήκ

οίθ'όπότερον, είτεπαρίληφότΘ αλωθεν,

είτ'οίκοθεναυξφιλοτιμήσαμώύgδια1ον
ξ

βελτίο Θ"πόθοι,ία εβΦοιπαιδ&υζα και,

διδασκαλοι φίς ψωοχέίρα γίνωινό, καί

D να σερφοιπζοσαται ταυσεβείας είεν,καλή

είπω, πζοβλήτες ατίνακζιπgός ζα τίύε

νδυτίων γλωσσών οπότε δεήσειε κύμαζα.

οξύμύργδόντος4ύς θέζαςήκωτουπιου

πόλεως,οίαςδήτινΘ' ένεκα χςείας, εις τας

οικείας έκασον μητροπόλις απέπεμψει,

εκά% λοιπον έβιεδιατελέβιάς, ωςμή

ένζαύθα φησίκαθήμύροι,συρραήioιεντικά!

"αλλήλωνεκαπ8. Όίς οι έξωθενιέσι,πζο

Φασ{δήθενκ; οξύκανόνας ήδαγίωνκα).

θείωνσαυόδων,οξύδιςήαπαξgέειςσύνο

δοντίδμητροπολιτώ'αξάτωπατζιάgχηκε
λ6ύονάς γίνεθ,ωςdυπαραλλήλωήα

τετ"4ύσεβείαςαιακρίνωιζαιδόγμαζακαί
ζαμέζαξύπαρεμπίfioιζάοκκλησιαςϊκα

Α" - / Χ/ Υ « / 8' Γν ": -

ζητήμαζαδιαλύωί)τίμλει (οδοι απέκλίευκωνταντίνε,4ύποιώνδίκαιονάναιλέων

τηνλαχούσανποιμαίνφέκασονώασεξ1ονπατςι
αςχmντη βασιλ6ύεσαν,κτώ ιδίων

πζονοειώζπζοβάτωνπαρώνας αυσίύ,κμήμόναζα εκείθενκέρδηδασμολοίομύζας

λςονίζνπαεατμ'βασιλ6ύεσλυ,παραώβότνομυ
εκατέρρις εικότως μέμψαγό

τις,παρόσο (οδαέοντΘ' έξω και αμφωπε#ώκασιδιά τίμ φό ύσερβάλλοντών

έκδρομίμ, - -

πΕΡΙ
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Π Ε Ρ Ι Τ ΟΥπο ΡΦΥ- Α Ρ Ε Ρ ο R P Η Υ Ro

ρθγμήrυ. genito.

! -

-

ΕΝ φύτις μύ%ι όις κόνοιςδιαβολαί Η:"Ε
» ». Η 7Α κ ΤΥ dam orta (unt contra Conftan

77y66 διοεφύονώκό κωνσαντίνου και πορ- τinum Ρorphyrogenitum , Ιmpera

φυρ9χρήτυ, και αυταδέλφε έβασιλέως, τoris germanum fratrem , quafi re

« - ". -- ν. . . .(!.\ \ ι// * Λ.Μ 3, η4 gnum affe&taret : & omnes proce

ώςεξώημώρβασιλείας και ό%ιδή ήθε ". Τοs domi militiacque fibi conciliarct,

λει και κα όρι τίύ αλλωςπζουχόντων όν τω Βντ corum opera voti compos redde

&μοί Σαασασμοίςκαρή- τετμr. Ηαο , νι ΡιετίΦυε "firmant,
σgριτώ, δεξιώσεσίτε και μοί6%χζ falfa crant conuicia , confidia ab in

Αndroni

ικα fatrέ

Λ Α «Α' και Β' 2

μασι πξιέςχέζει 7Τα ή7ζί6, ίy θί6y αμπώσυνερ- uidis , qui occatione νίi , 1mperate- cηβα

γοι και σκοπού, ζαύτα δ", ως όπολις έχύ λό- ris prαίcrtim (uίpicione ίuitags"-Ά βι

te , in extremum difcrimen rem ad-Ά.

γο,ύσηgχω συκοφαντίαψωδίου- duxerunt. Sulpicionis autem cauία

τεθείσαμπλς ώνεςγον,βασκανον%ις αία- huiufmodi fuerunt. Patri Imperato
"ν » \ ? ΑΟ ! οιδήκ συμμα- τί ab infantia Porphyrogenitus cha

θοις υφαλμυνεπαλί, \ "θση |λι ό" rior Αndronico fuerat , multis de

χωχgησάμθμοιτώκαςώ και τη γνωμη Όό co, ii, quod & iis natura bonis prac

βασιλέως,αγμνήπια τςέφοντΘ:ψωόψίαν ditus efΙet guac principem ornant,

Μ-Τ "... -- - - -Α' 3 . . Τ Ν * & morum vrbanipate , δz σculorum

πςδέlώ αυτάδελφοιεί: είύεχάrιςκυ. clegantia excellerct. Οuare nifi il

δύνοιςξuυώθησου. ζάδετ"υποψίας αλ- Ιud obltitiflet quod minor natu e

57. - κ. Ι., " και ά% σύζα (ρύ rat , cupide illum Imperij (uccefίο
77Cζ και φαυά 77y02. μ' - αγαπ εφ ξαώ rem defignaffet. Ηze vna & prin

πατρ9; καιβασιλέως ώξέπέξέφοις οπορ- ceps fraterna fimultatis caufa crat,

Ι
άλλονήόθυή,όνικος πολ- gua Αndronici animum (u(picione

Φυ παμ Ίας αυτί τώ ίλ turbaret. Αccedebat altera. Ηabuc

λας γδόκ φύσεωςΐας αιτίας τράΡίλτζων DΕπιμο pater , Porphyroge

Α4???

"ault»παρείχέότώπατρίπολλαχόθενέκ εί" nito , cum adolcuiffet , Latinam ν- Τhefalo

τ"ψυχής αγαθών,υπόσα (οιςαςχίν οφεί
xorem nobiliffimam & optimamαε-Ά

λ7?!??? 422

fpondcre , vt ca re confilium ciusΆ.> / 2 Α' - Το 2.Α Υ

λουσινέπιτςέπει έκτετ και ήθοις ούτζαπε- adiuuaretur. Longo enim tempo- natκι.

Α' Υ/ ι" , Ορ' Ο 2 Ι «/ id meditabatur C2ΠΩ Ο2ΓLCΠΩ ΟΙ (132

λίας,έκτετ"τίδοφθαλμυώας4ύτίζος,ώσετε y Ρ q
2 τω φθ Ευή circa Τheffalonicam & Μacedoniam

*Ν. 2 ν \ ζ \ - Λ' \ -- - ό

δει μη% υσερθγυες μεγα πζο ποδών έ cft, a toto Romano Imperio diftin

κείζοκώλυμα, αυτοναύμαλα ασμύρως έtam huic tradere , vt peculiaris c

- Α ΟΙ 5 Λ Η ίσ\ ius principatus & Imperatoria pote

τίύ 0ΥΟyβασιλικόνα"εθών διά λί ΚΕ ftas effet. Αc nifi mors eum oppref

δπατηρ, ενμύθομό έτ" (cπζω?ναλπον, ο " (ifiet, fortatie quod cogitarat, perfe

στιυέχεεοξύτ' αδελφικής ομονοίας δεσ- ciffet. Sed cum Deus , vt apparet, id

confilium non approbarct : funcίtus

μοις, άπαξ μέζαξύ συμπεσόν και ύπο- "

ασέίξου της αίθροίκα ψυχή γνώμμυού . ν "" , " , " αν Μι

μαλαανύποπίονκ? ξαδελφέ.δ&ύτερονδπροςβελίσεωςέγεγόνιτώβασιλέίκαι

πάειμίαναγαβώζτώπορφυρογρνήτωγυναίκα τονέφώναβαλλάξλυτ, οπόσαι

ήλατινίδιων4ύγμεία προέχεσιτίμ βελτίση,πασώ,ήατή εφεξήςπξι%ύτουμε

λέτηπαόυ%ι σύνδρομονείηώ ξε, εξέλεόγδκαιμελέτη είχε%ις ασλάγχνοιςεμ

4ωλ4ύεσανεκπολλέ% πξιθεoταλο,ίκιμήεκ μακεδονίλομέρος ή όλης ήμοιίας

ρωμαίωνxπόλεμωνιδίανλςχήνπια πξιποιήσαώζΊέτωκ βασίλι»αν καφεία ή

ειμήφθασας οθαύαίως αυτόνοξαίθρώπωνπεπώκετάχαι και ήλιος εί,εβ,προβαί,

%ιαήμελέπςεβώμζναλλ'έκονκθεώπgogβλήσεω5ωτερικε"πίζα,εκεχωξήκ!
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Corpita,

eius exitus fuit. Ηαe res magis ctiam Α (όπράμαδυςυχίαςμεσύνέε%ιμύ έρλο
Αndronici animum exacerbauit con

tra fratrem , & ad maiorem iracun

diam concitauit. Scd qua prudentia

coat , odium animo inclufum tege

bat , fictόque.vultu terτιum iam an

num a patris obitu bencuolentialn

ίinceram erga fratrem prz fe ferc

bat. Interea vero illc magnas omn1s

generis opes ex iis Ρrrdiis & Ρccua

riis qua pater illi aflignarat , quo

tannis colligebat , , cάίque liberaliter

δz magnifice tam Ρaruis quatn ma

gnis , ά quibus adibatur , comιnu

nicabat : prαtcrea comitate & (ua

uitate morum , omnes facile ada

ε»ρπηαρ, anantinis fibi vinculis deuinciebat.

σmaύiίμ.

Solet enim dexterιτas & benignitas

morum, in alriore dignitatis gradu,

facile omnium animos fibί reddcre

obnoxios : quemadmodum verno

tempore (plendidi flores , prrtcreun

τium oculos in (c cρηucrtunt. Ηoς 11

1ud cft Indorum (apientum Ρrtce

Ρtum : Principem quo natura (ubli

mior fit , eo humanioren (c inferio

ribus fi prαbuerit , chariffimum po

Ρulo futurum. Ουί crgo propter ν

τπaquc priora crimina Porphyrogeni

tum accufarit , plane iniurius fuerit:

niίi fortë quis patrem harum rerum

autorem fuitie, nimia erga illum pic

tate dixerit. Τertiz νςro criminatio

nis caufa, non omnis expers cft ma

cular. Siue cnim ex impcritia talcs

largition.cs fccit , quac maxima ex

Ρ2rte Imperatoribus conucniunt : 1η

υίτιιs ille quidcιη , non parum tamcn

deliquit. Sin & ipίc norat, ob tantam

munificentiam (c non extra fuίpicio

nem fore apud fiatrcm, & tamen (ccu

το tempus contercbat: maxima culpa:

Ρars in co h erebit. Νanu vt nihilaliud,

-- *

.. "

Τηνgλόθρονίκgβασιλέωςπεποίηκέγνώμμυ

κ; 3αδελφέ,θώασεςέκασιθήροςαιέ

φλεξε εις πυρσυντ"ή ψυχής ύςγιζόμε

νοι επείδε σμυέσεωςβαθείαςεμβρίθειαίην

έβασιλέως αλήροιίκεψυχήν αξιέθει, και

δίνος μ'οίκερθόσδυεπί πολύ συβιξύψαι

" δυσμυρίδοκιπεπλασμώύονήθοςώςαπλα

σο, επιπλέισονπζοφήιαμέλαίθανενωςέυμε

ιήπζιτών αδελφώναξαμείωντονκςόνον

τρίτι, οκ,μφθαίαζόν έβασιλέωςκπα

Ίgoς πιυ μέχθη,πλούτιαθροίζωνπολύ δ

ποικίλοι,όποιονκατ'όνιαυτώνέγεώςγει%ις

%ύτυζαμείοις, όπόσααξαέπατρός και

C βασιλέως ελήφ4πλέήμα,κτηματων αμα

ποιμνίοιςπαμπόλλοις Gβακολίοις, μεία

λοιξεπώςαήλισκεέτι, και πάσι αφειδώς

έχορήξι%ίς πζοσιέσιμείάλας (ο γύoς ομά

ώ μικρβίς,κα)πρός Εκοινωνικών οήθ@'θ

χαειενπςοτιθέμύρος άπασιμάλαβαδίως

εαυτώκαθαπξαδαμdυτίνοις είχενώξαρ

DΊωμύρεςδεσμόις.φιλείγδ ως ζάπολλα(6'

έήθοςύβόντεκαμείλιχο,επειδάδαφ'

υψηλό έξωνπζοφανή)ήδπζοσώπων,ρά

σαχέροδ8ζίαςγνώμαςαποιότωνκαθάπς

δηκίζα λαμπρατρανθέωνανέαρος ώρα,

όπισαχλραζεσουκαίοιο ειπώ"μόδιώ

σαν η βαφή ήχςοιάςψωοβάφ4,ΐαδίως

Ε παρμύλωντας όψόςεφέλκέ). Ώιέτνμώύ

Όρι ΚΑΙτύονίδος Θφισώνηπαραίεσιςύφη

γεί")1οναςχενβελέμμονέτωγδουζά

μάλισα φησίΦιληθείη (όις υπ' αυτόν, αυ

φύσΊέτωνυπέξιεξοςωνόδ"έπιτεπίκηςέκώνΕ είναι σφίσιν υcά")κμέτζιοςέπαμ
Α' ν γ' ο : εκνα. * - > 9 Α. γΥ 3 2/ « "

φόιέξοιςμύρένéκείνοις%ίςπζωτιξαιτίαις,αδικοί, αυάναρίως,είπς επέντωποςφυgofέ

ε

Ίωπζοσάψίενέκλημα,ειμήπgΊδιπαιέραλέβιτςdυ ΧέχmΕντή"οιéτων,δς πλείο

ναθέτω έδέ»%ξένεμέήνσοςγή επιθέβτωτςίτως καμιγές καθααξεπέή,απαλ

λα#ίκηλίδος δανθρωπος δύναία, είτε δαπίgίακαζικολεβήτας ώιαύταςέδε

δώκί'φιλοτιμίας,α βασιλεύσία πλείσαπζοσήκεση,άκωνμε ίσως,πζοσέlgίψαζόδ' -τι,
Υ , \ 5 ή α Α "w φ, / (7 - 2/_. 22 \ 2 \ y » / aeef, τέ

ένεμικξανόνεόθενέαυτώτη κηλίδα gήiαίσμαζςείτεήδίμύθώαυτόςως έκαίύ-Ά

ποίοςείhlώαδελφώ%σαύζαφιλοτιμέμύμονέπειfημέλ41ύνκς"oναφροντίσωςδια

κυαύωνεία θα ήατίαήαπλία φέ;οίαιεικόπωςαύlώς έχουνγδαύλνειμήμαλλο,

αλλ'
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αλλ' ομώοξύ παλαιά όμοιαδεόρακό

ζαςόνθυμηθήναι,πρθς οίονωλιώονΊέλΘ".

καικύρθ'γαρ'ποτ'εκείνθ' οδαρείουκαι

παρυσάτιδΘ, μείζωτής έαυ%ύσατζα

πείας τον όγκον επιδεικνύμύυον,είςύσο

ψίλυκ μίσΘ' αλήγειξε1ον αυταδελφον

κβασιλέα1ον Σέζαξέρξμι,αφών πλέον

ουδενή δυσυχέςετςύγησετέλΘ".αυτώνιΘ' Β

αύθις οτιμ τ'πλείονΟ"οικεμύρης ηγεμο

νίαναιγαίο συμμεσαμυρον καταει

τας έκαίσδg@ Χποσέξξας ομολογίας,

κjμείζωήεαυξφιλοτιμησάμύρονδόξης,

αφήρή)α; "έσης Σgχήςκ%ζή, θέτός

γεμηνόποςφυρ9γρήΘ", ειδμηδενεπί

Α illud (altem reputare debebat, quor

fum eadem vetcrum (tudia recidiffent.

Νam & Cyrus ille Darij & Paryfarιdisc -

filius, cum maiorem quim pro fatrapiaΆ

(ua faftum pre fe ferret, in fuίpicio

nem apud Αrtaxerxcm fratrem inci

dit: vnde nihil practer infclicem exi

tum cft confecutus. Αntonius item, Αntoniu.

qui maximam orbis terrarum partem

cum Αugufto partitus crat, cum (pre

tis paétis & conuentis, plus fibi quam

Ρar crat arrogaflet, vna cum principa

tu etiam vitam amifit, lta & hic Ρor

phyrogenitus, ctti nullas infidias, nul

la arma contra fratrcm parauit : tamen

ifta prioribus fufpicionibus non par

uum pondus addidcrunt, & Ιmperato

ris aures calumniis, immodicam beni

gnitatem confcqui folitis , patcfece

runt.Sedadinftitutum redeundum cft.

&λονέβαλ4ύσαίο, μήθ όπλακαθαίμα-C Αgebat tum Ρorphyrogenitus in Ly- Conβan

Όρς συ/γυοις όνεδύσαίο, αλλ'ομυκαλαλ- dia, recentibus nuptiis latus, & diu-rή Ά.

/ . . . . . . . . . " . . . . . " turnae vita (pc frctus. Νam paulo an-"είναι

λαις πζοειληφίας ου μικραίς ψωοψίαις të vxorem duxerat Raulis filiam , «Ά

ν \ ξ 1 . . Λ 2 / - «" - - -

πολλήνπζοσέθεσανΊμυ ροπμυ ,επελθόνζα corporis & animi pulchritudine flo

κ%χότα κτάςέβασιλέωςσφόδρα ανέω

ξανακοαςές ιπποδοχμυτγύδιαβολών, ο

rentem , annum αtatis agens trigeti

mum.Τum ctiam temploStudij (plen

didum tcθtum addidit (locus enim is

. de(olatus crat a Latinis, & longo iam

tempore oucs pafcebat) & firmo mu

ro circumduέto, magnis impenfis mo

oy D nachorum habitationi accommodauit

πόσααξαπεπήβασιζαίς αταμιβύτιςφι

"επι-λοτιμίας, αλλ' επανιτέον τον λόγον ίμ'

" μύργδτηικαύζα τας διατςιβαςποιέμύρ

οπορφυρογύη%ςπξιλυδίδυζιέlενέοιςα

γαλλόuύμον γάμοίς,καμακξαήςανθών

ζήςελπίπεβίgήγαΐέω γδ πρθβραχέος

εαυτώ γυναίκα το ραελ θυγατέρων τιμ'

ψυχής καισώμαίΘ'καλλΘ' αρίσιμ,ές

Ίgιακοσονήδητήλικίαςχςόνονείγίζωναυ

τός, ότεκτώιεώ και σεδίg λαμπρόνεπίθεις

τ' όgoφoν(ήgήμω')γδόχώρος εκείνοςπα

eαλατίνων,@μηλόβοίος μ' εκπολλέ)έ

πεζασερρόνπξιήγαγεφραγμονκαλπξί

Ε duntur & eius intimi

adificium , vt parum a vetere forma

differret. Cum autem tuncad Νym

phaeum Lydiac cum vxore commora

retur, & clam apud fratrem delatus ef

fet: vifum cft Imperatori tranfire in Ο

rientem,percaufam aliorum negocio

rum, (cd reuera vt fratrem incautum

nec opinantem opprimcret : quod &

accidit. Νam & Ρorphyrogenitus ce

1crrime comprehenditur,comprehen

: quorum prin

ceps fuit & opibus , & genere, & rebus

gettis cclebris,Μichael Strategopulus.

βολονκπολλοίς%ίςαναλώμασινεςμοναζόλωνκα έτησενασκήήξιον,έδενημικραξ

παλαιόχαρακήροςxποδέονεκείνε επειδτέως πει%νύμΦαιονέλιδίαςετύχαμε
Ίαςδιαίριβαςμήτ'συζύγsποιέμύρον καιδιαβόλαικαΤαιπ8πςδήόνβασιλέακαλα

δελφονλάθρα ανηιέχθησου έδoξετώβασιλέίδιαβηναιπgδςέωτώμβρφαινομύω

πραίματων αλλωνακείθεν καλούlωναυτόν.Ίήδι αληθείαπείναιώ έώ τον αδελ

φοιαψοφητισυμπεσάνκχίρωσαθίδδηκγεγρ
ή) άκράιάζωμύρέιωσι τηνζα

χίση όποςφυρ9γρή%ς κράιένζαιδκαι ύβιβησίωςώμίλομυαιπω,ώνπξέχωνύσης

χεζα μάλισα κjπλούτωκαιγί4 και σρατηγίαιςπξιβόήΘ"μιχαήλ ότρατηΓπελος,

-
* ΙΩ

--
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Αc ipίi guidem in carcerem compin-Α αυτοί

guntur, omnes autem corum opes in

fiίcum rediguntur.

ΑΤ Η ΑΝ Α3 11 RΕ (ν.

/atiopatriarchatus. -

Οn multo autem poft, inde re

uer(ο Ιmperatore , (criptam ro

ίignationem oftert Αthanafius patriar

cha, guartum iam annum eo facerdo

tio fungens. cuius caufa crat, omnium

pontificum & monachorum & laico

rum tumultus, fpiritualem illius rigo

rcm non ferentium : cίque principio

clam, poft etiam aperté & abfque harua

maledicentium : qui cum lamiam dif

cerpturi videbantur, nifolio cederet.

Spcrabat ille quidem,(c opc Imperato.

ris conuiciatores vlturum : deinde (pe

neίcio quo:nodo fru(tratus, petitatφue

impetrat fatellites, a quibus in mona

fterium fuum Χerolophum incolumis

rcducatur.

D Ε Ρ Α Τ Κ Ι Α R C Η Α

Λoanne 5oχopolitano,

Rat autem quidam monachus no

mine loannes, qui olim ε legitima

νxore liberos (uίceperat: cάqueamif

fa, monafterium ingrefus,actate prouc

άus , naturáque ad virtutcm optime

compofitus ob morum fimplicitatem,

(cd graecarum literarum plano rudis,

recens Sozopoli in vrbem profcθtus.

1s dccreto Imperatoris, & facri colle

gύ fuffragiis patriarchicam (cdem oc

cupat: fub quo improbi monachi, res

(uas o tempeftaris naufragio in tutum

portum perueniffe putabant , hyeme

in ver commutata. Ιs Μichaelem Αn

dronicifilium Imperatorio diademate

ornauit. Ηoc tempore legatos ad Im

peratorcm mittit primum Italia rex,

« . 1 "ν of Λ Α > Α' -

ελλμικής παιδείας παμπαν αμέτχ

jouυάνδεσμωτηρίοις καθείςγνυν

Όχι όδεπάςπλούτΘ’ αυτύ,ες% βασιλι

κόνσυγκομίζάιαζαμιέιον.

ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑ

τζιαρχείας αθλυασίου,

ΜΕ ουπολυδ' εκείθεν εποιοιόντι τω

βασιλέι,παραίτησιν έγραφoνδίδω

σινό πατςιαςχης αθανασίΘ",1εταβών ήδη

διανύωνόνιαυτονέπιέπατειαρχικούθρό

νου.ήδ'αιτίαπούτωνόθόξυβΘίμ"Σgχε

ξέων και μοναζόντων και λαϊκών, φέξεινε

πιπλέον μηδυναμύρων τίμιοκείνoυπν&υ

ματικüμ σκυθρωπότηζα ώ διαλειδορου

C μύψω αυτώ, ύzσ' οδόνζαμύρκα λαθρα,

πζώ%ν, έκκεκαλυμμόμως οι έπειτα, και

πλίμ σκίμης και προσωπείου, κι όσον ουδέ

πωδιαρρήξεινμελλόντωναυτόν, είτγυθρό

νων επιπλέον λύτέχοίο ήλπιζε μύο ομώ ο

πατςιαςχης βοήθειδυ έξειναξαέβασι

λέως,ώσεςξύλοιδορ.9μύζαςαμμώαθαι.

επειδ’ απίσα ζα ήθελπίδωνσόκοί;"ό

πως6ύρισκε,ζητείκλαμβαύει οξυαπαθή

διασώσοζας εις (6 πει τόν ξηρόλαφονα

σκητήρμοναυτ8.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

Ιωαίνεξόκ σωζοπόλεως,

ΗΝ δέτις μοναδικό αξικείμύρονχή

μα, όνομα ιωδίύνης, παλαιμύργυ

ναικισυζύγεις,κπαίδων πατης καζαςας

επίζαθλυάτωζαύτηνXποβαλών, ώμονα

δικονκι αυτός ύσοδις τεμβωνιον, τώχξόνω

τέως πζοάβικώς, Σξέζάις φυσικώς πζοσω

κίωμώύΘ",διατήβτςόπων απλότητΘ,

Θ', έκ σωζοπόλεως εις τίμ''βασιλ4ύουσου

αξπεπιδεδημηκώς.όδιέγνώμη βασιλικήκψήφωτ"ιερατικήςστινάδέ1ονπατζιαρ

χικών διαδέχέια θρύνον, έΦού και άπράγμαζα έδοξε%ις τύμοναχών κακο

τζόποις έκζαλης κα)κλύδωνΘ'είς αύδίανεληλιθένα, και Χπό χειμώνΟ εις έαρ.

ούτΘ και τώ%ύ βασιλέως υώμιχαήλ (6 βασιλικόν αξιτίθησι τέφθ' όν ώύ

τωτώχρόνω διαπίεσββύεται πτός βασιλέα, πζώτον μύθο της Ιταλίας βήξ,

- θυγα
Α

Α

"

\
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θυγατέραέχωνόκγυναικός, μ'θυίατέ.

ραφθασας ο λόγΘ έδήλωσεβαλδεΐνε

έεξωθέήΘ"όκκωνσαντινοπόλεως, δια

πςεσβεύξ)δεεπικήδοιςαυετε, δέιέgβα

σιλέωςμιχαήλ. κ; (α αυτα δε κατόπιν

διαπζεσβύε) κι ότι πξιτίμ κιλικίανδς

μθμίας ρήξαδελφήνυπες ατζισκαιδεκα

έχωνέτητηνήλικίλυαύεσόγυ. επειδήξτ'

ιταλίας ρηίος αύαθεωξέιζμπζεσβεία, δια

ζαύσες% πζοσήκονζητήμαζα,όκλέβή)

λοιπόνείς πζεσβείαν Φ κρείfiοις ή τίμι

καύζαβφών,ό,τεμέιωχτης θεόδωζΦώ οι

γλυκις ιωαώνης όμύυλο/οθέτηςωντιιικαθ

(αίθοικιακών,ο δε λογοθέτης ήδρόμε.ε

κλέγού)δέζι μη μόνονδ μυ ήδπζα

Ιμάτων ετύγχλυονέχοντες πειραν, αλλα

κ διαζο πολλώτγύ αλλων πζοέχειν πμέ

σεωςέμβειθεία και οφίαςαξιοσία, όσητε

πξιζάθεια εκ ημέτερα δόγμαζα,ώ όση

πξίτονέλλίμα λόγονηχόλή) ώιέτιςγδ

είναι ανάγκη σίύ πζος ύzσερβ2μα πζεσ

βεύονίας έθνη,ΐαπαήαχόθεν έτωσιτίμ

γλώήανέχοίεςωπλισμυώην και ζειςδια

λέξεπνδριξ3ύωση,όποια)πό ανείεν, οιδή

κνεώνζαχυναυτεσων επιβαίες ναυτολού,
σινείςκύπζονζά πζώζα μ'γδ κακείθει ιων

λόγΘ"μικρώπρότεςονπεί%ιούτυκήδοις

εις βασιλέα επειδε συχνόν διατείψασι

χςόνονοναύθα, μήκό γνώμίμ'αυτίςα

πηντήκφζά οκκύπga σκέμμαζα, Χποβαί

τεςακείθενκα έπλόυσανές αίγας πόλις 5

αυτήαβάλι@ύτσεςτόνκιλίκιοναυλώ

Α qui filiam ε Βalduinifilia, guem Con

ftantinopoli Ρulfum fulfic (upra often

di,fuίceperat.cam nouo Imperatorιde

fpondρre cupiebat. Poft, fimili ratione

Αrmehiac,qua Cilicia finitima eft,rex,

Ιororem per legatos offert, annos na

ram ΧΙΙΙ. Scd cum regis Ιtalia legatio,

Ρropterca quodca poftulabat qua con

ccdi non debcbanr, repudiata cflet: le

gati deliguntur cius atatis doθtiffimi

Βviri,Μetochites Τheodorus& loannes Μειοαίμ

Glycys, alter domcfticus, alter Dromi β αθ9"

Logotheta:nce cotantumquodrerum Ά.

νίum habcbant, (ed etiam quod pru

dentia doètrinacque copia tam diuina

τυπη φuamhumanarum τerum, Grαca. Ι4.garo, ε

rύmque literarum cognitione excelle- Ιήκης,

bant, Τales enim cos cffc opus eft, qui f""".

legati ad cxteras nationes proficifcun

tur, vt linguis ab omni parte inftruξti,

C in quouis difputationum genere pal

mam obtineant. Εxpeditis igitur naui

bus confcenfis,primumad Cyprumap

Ρlicant. nam paulo anté,inde etiam de

tali affinitate cum 1mperatorc aθtum

erat. Vbi cum diu commorati, non ca

inuenirent Cypri confilia, quibus de

1cάarentur: digrefli Αegis appellunt,

quac maritima vrbs eft vltra Ciliciam -

vallem, ad 1fficum (inum fita.Οuz au

tem his fiue afpera, fiue iucunda , in

abitu, inter naulgandum cum inίulas

circuirent, & portus intrarent, accide

rint, & vt totam legationem confece

rint, alteriuslegari Ioannis Glycys fa

cundiffimi viri liber pulcherrimo &e

uidentiffime, cum admiratione legen

tium declarabit, Μihi vero non pro

pofitum cft fingulis immorari,quimul

Ε tipliccm & variam hittoriam (cribere

inftitui. Οuare ad alia pergendum.

Αegis digrefli, itincribus & interual

lis certis ad regiam perucncrunt,

να κάμύψη,πζικόλποιήθνιωικόν οπόσα,μύρ%ι%ύτιςείτε χαλεπα,είτεβασώνης

γέμoνάκατςυφής πιυίμτήκίκαζατέ1ον έκπλων,καζα τέ1ονπλοιμώ,καζά'τεσξύ

περίπλοιςκα)κατάπλοις ή νήσωνκαιτόλιθύων,και όπως απασδυεξί έλεσαν

τιμ πρεσβείαυ,ήπαίτα διεξιούσα καθέκασαβίβλΘδηλώσ4%ιςβαλομύβοιςκάλ

λιταώσαφέςαζαμυήμεγισηγλώωαθαίεςεί"πρεσάων,ϊωαήεφημιέγλυ

κέΘδιέξίσιγριαύταζα,κώςαϊπάςτιςθαυμάσίενέλύγισμΘανθρωπΦ έμοι

δ'επρος αναγκης δν%ιςκαθέκασα ονδιαιρίαιν,πραγμάτων πολλώνώ ποικίλων
ίςορίανπροθεμύρωδιεξιένα,πgoς(αεξήςτςε#έονήψωοθέσεως, αςαντες ειυξαγώγ

οδοιποξίας όσαθμός ημερησίοις όσοιςδηποιέν,ήκεσινόπηΤην διαίανδρήξεπριάτ.
ΙΩΩ 2.
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νbi dies complures commorati, ex Α ένθαδήπoλλας διαβετςιφύσινήμέρας,παέ

"Γκγroγκη,

εφι".

(ententia omnia confeccrunt, gua ab

Ιmperatorein mandatis accepcrant,&

4uά ipίi excogitarant. Αc nefim ver

bo(ior , Μaria regis (orore accepta,

(ponfam Imperatoriadducunt. Cate

rum Ρorphyrogenito & Strategopulo

in vincula conicθtis,vt diξtum eft,viris

bellicotiffimis, qui magnis prαliis &

Ιmperatoriis artibus Turcosa Roma

niς finibus facilè arcebant (hi vero tum

(tes, cumiam nemo effet qui prohibe

ret,& vltra Ruuium omnia populati, δ&

ipίum Huuium cum multitudine innu

merabili tran(grcfh funt. Οua neceffi

tate compulfus Ιmperator, ex optima

tibusΚοmanis deleθtu habito, mittere

atiquem ad periclitantes Αίiα vrbes

tuendas iήftituit.

Ρ Ε Α L Ε Χ / Ο Ρ Η Ι

lanthropeno.

Rat autem tum guidam vir belli

Σχcofus, & rei militaris peritus, pin

cernac dignitate prαcditus, in ipίο iu

uentutis flore conftitutus, qui occafio

nem oftentandac pracftantiac (uac expe

έtabat. Ηunc Imperator, datis quoto

pus erat legionibus in Οrientem able

gat, vnάque cum co Libadarium pro

toueftiaritem , virum proucθα αtatis,

bellicofum , & fingulariprudentia: vt

hic lonicas vrbes gubernaret,pincerna

vero vlteriores omnes. Εxiguo igitur

tempore Philâthropeniin pugnis Τur

εicis magna extititautoritas,materiam

naάa virtute eius. crat enim & libera

liftimus & humaniffimus erga inferio

(αδίμυκέναισφίπκαλώς ώξεγρέζ, όσα

τεπρός βασιλέωςμ' όντέζαλμύγία αυτίς,

και όσα διλυοίας ιδίας οίκοθεν ξμυήκαν

αυτί κ να ζα πολλα αβαδεάμωμύρ,

μαρίαν εκείθενδύειληφύτες,Τα ζοδρη

γός αδελφμυ, επανήκουπ, νύμφίμ τώ

Β βασιλεί κομίζοντες. επει και ποςφυρ9γμή

erant Οrientalia Μαandri loca) ho-.
τυκ έσφατηγοπούλs κρατηθέντων,ώςεί

ξήζα, δυθρώνζά πολέμιαμαλα κρατί

σων,κjμαχαίς μείάλαις και σgωτηγικας

εμπειρίας ράσα οξύ%ύςκοις λόαββαύ

των δ Χποτςεπομύρωνόκή ρωμαϊκώνο

είων (ταύζα οι μυ ζα πρθς έω ότε οδ

C μαιαίθρουχωρία) και πολλίμ ήδη ζο

κωλύσοντΘ ερημίου, ζατε επέκεινα, ζδ

μαιανδρου λήίζονζάι παύτα, διαβαίνουσι

δ'έπκαυτόν ήδη τόνμαίθυσμονείςπλήθος

ΣριθμόνύσεζβάνονΦπολέμιοι δοηκαι

πρ%ς αιάγκαςαγ4 τονβασιλέα, οξύλ4

πομθύοις Σξίσοις ρωμαίωνεπισκεψάμλμον,

εκλέξαθα τεκπέμψα1ον βοηθήριζα

D ζάιςαβατηνασίανκινδυνόυέσαις ρωμαίων

χώξαιςκπύλεσιν.

πΕΡΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΙΛΑΝ

θρωπίνου,

ΗΝ δετότε τρατηγικόςαλής καιδενός

ζα πολέμια αλέξίΘ' ο Φιλανθρω

res: quod pracciarum ducibus viaticum

eftad vittorias & triumphos. Proinde Ε

ex animi (ententia omnia illi (uccede

πηνός,πιβιέρνηςαξίωμα ων,άν%ίς ακμας

ήδη ή νεότητΘ αίθων,κ καιρόναξιμθύων

bant.neq, φuicφuarh eumftultrabatur, επιδείξαώ% τίμ πξιαυτόν φιλοτιμίαν "

ώύσεως, ούτω οπόσα έχςμύ ο βασίλεις

σgατ8ύμαζαδοις, εκπέμπει πζος έω. σιωεκπέμπίδ"επι%ύτω κ λιβαδαρμοντον

πςω%άςιαρίτην, αύομαγηραιόνκασζατηγικόν,καβαθείαν αύλακα,φαία,δια

Φξέν@"καρπούμύμονίν έδιέμύρδιέπητας πει τίμιωνίουπόλεις, δδεπιγκέζνηςΐας

επέκεινα πασας έδοξεώνuυ εν ολίγωτώχξόνωμέγας γμέθαι κότας μάχας

τύ%ύςκωνόφιλανθρωπηνός καθαπξύλης επιτυχούσα φλόξιγυρα, μύγδκ φι

λυδωςότατΘ δαής, καλαλλως κοινωνικών% ήθ@ ζις ύay'αυτόνπαρεχόιθμΘ,

δδηκράτισονεφόδιον ζόις σgατηγοδσιν εις νίκαςκτgόπαια όθενκαι έβρει 4ύθυ%ώ

σκοπού απαίτα της τύχης αιπω, καλίμ'ουδεν δμη καζβούλησιναπάυτών μ',

ώσς
\
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ώσεώδιωκόμύροιμώρέκάθεναέαήίσκυ.

θών Φ%ύξκοι, λυατζεπόμόμοιοι όντεύθεν

αξαέπιγκερνετ μ'κgφοτέρανώξαλαβ

κης Φπλείοις

άμα γuυαιξίτεκα τέκνοις ήυώμύλο. *

πζος τον πιγκέρι μιούζβότνδεδιύτε οξύ
κφνώτων κειμέψοις έχθρβίβ, όσον οιαπσιν

ίύγξινέλκύμύρoιζαις 2πιγκέζιουδεξιώ

σεπκα φιλοδωρίας,ωςόνβεκχέιμεία

λίμ κακ%ύτωνγρέθαι μοιεαν τώ%ύτυ

σακτώ.αλλ'επειδήέδειακακεκβάθαιζόις

λυπηρόιςζα ήδέα, ότρί"πίθονήκιςαφα

σινέλλήνωνπαιδεςόνδιος είναικακώναμι

γή,ίλαρα υθρδ%ύτωδείκνυσινήτύχη ζα

πςύθυρα, και πλήρη χαράς,μεσύνδ' όλον

Ίδνοίκον κακώναύαρρήΐυσικαί αυτ8.οξών

πήδτωλιβαδαείωτίμ τύχίμ'9ξουρίας

επομύρων Φίς έπιγκέζιουπραγμασι,δί

λίας και ύσοψίας ύσοτςέχουσιλογισ-'

μοί.έδεδίειγδ,μήΦρθήσας ύσες ο μέ

πιο οπιγκέgνης,καπεζιτώκαφώκαι τη

τύχη σύμμαχωκgησάμώμΦ, ελποία

σία κ.τυραννίδα χωξήση,καλκιδιω4ύση
πζώτΘ αυτός αντισρατηγΘ' ων τόσ'αυ

όκαιπολλοιήθόν τέλει ύσεψιθύριζόν,

κμυώύεβαλανιάπς,ώς είπείνοντσαρ
γαίριςέπκίμώρηκαίάλαξήλωπεςαν

3μαξονασοδιά%ζωπυρρικgύήίων αλλ'
cάκελελήθει%δε σούκξίζάς, οιπαύταή

σαν αυτιτώπιγκένη,αφούσιωγμυαι

ξικατέκνοιςαραντες εκτικξύτις ήθμό

λησανπρος αυτόν, τιμή:τε γδαπέλαυον

παίύπολλής παραπέ,και ήδπαίυ πλη

τβόμοροιμίτωνέβαδιζον, δ

-

Α Cum autcm Turci illinc a Scythisfu

garentur, hinc a Ριήcerna cuertcren

tur : neceffario plcrique finitimorum

Ιenforcm ingrefli viam, cum νxoribus .

8zliberis ad Pincernam confugiebant,

non tam hoftcm tergis inharentem

. mctuentes, quam humanitatem huius

& liberalitatem adamantes , ντ & ho

rum magnus numerusad illius excrcί

tum accederet.Scd cum triftialatis ad- rintema

Β mi(oenda effent , ac tertium dollumΕ"
- - - - - - ρίtreαία

Gracci malisimpermiftum in 1ouis au- ιραίμ, ε

1a effencgent: latum quidcm veftibu-καζί"
regnum ,

αίεέtat,
1am &amcenitatis plcnum hurc fortu

na oftendit, (cd domum totam refer

tam malis in cum efυdit. Νam cum ci

Libadarius omnia profpcro fucccdcre

videret,timerc & fufpicarialiquid cce

pit. Verebatur enim, ne profperisfor

tuna Hatibus. Pincerna elatus, defc

C θtionem & tyrannidem fpcάarct, &

primus ipfe velut amulus poteftatis

pletteretur.ldem multi etiam ε Ρrocg

ribus (ufurrabant.Sed inuidia hac crat

immatura adhuc, & vcluti fomes fub

cineriBuslatitans Νequeveroidlate

bat Cretenfcs,quiapud Pincernam Ρri

mum gratiα & autoritatis locum ob

tinebaht,ex quo cum vxoribus & libe

risadeum o Creta fe contulerant.Νam

D &in magno honore apud illum εταnt,

8z principatum inter intimos habe

bant : nec inacie τantum illius latera

claudebant, (cd & in poteftatis quan-.

dam communionem vcnicbant, Ουα Indukon

tia fortw

* , "Ν 714 (0γγί4???

{orte (ua non contenti, maiora Guam pit anί

res illorum animos deprauarunt : & Vt

par crat concupiίccrent, impulcrunt."

Ηumani enim animi rerum fucccfliffi

bus certiffimo explorantur, Quibus a

Ε mcntes.tantum infolefcunt,quáta Ρrυ

dentes laude moderationis cumulant,

Νάcum &ipίi ea qua de Pincerna mur

murabantur, accepifient: wifi animum

grauibus cogitationibus Ρerturbant,

ΑΝ, " ("ν > / 2 » - «. » - "f \ -

σιαζόντωνήσου Φπζωτι, ουμίνονάπωπαραασίζοντες, αλλώσσεςκαι παραδυ
, Γ ," / Α - ΣΣ. και Αν Α \ --. 22λ.

νας ύντες αδήπεδ.αλατοςαγνώμμαυσούθξ"λ"πλgέπήσαν,καλσόκήθε

λονέπμλύ
Άνοντώκαθεσώπ,αλλ' ύσέξτερ%πολλώτέαψίδαξίας κτύχης έΦξώη

σδυσάδιον δ(ως ειπείν)καθοξάζα θβασή99. ακριβής αίς αιθιοπίαις ψυχαίς,

όπόσακίαςόνον 6ύτυχήμαζα Φύεται, παρά%σούενες ύβρεως όγκοι ύψouύτ
"υ / / / Α' 1

οίύ αφροιας,παρόσονζις&ύ Φςονοδσιβεβναία" γν" βεβηκότα Φέξει τζυγών
- » * 2 ι » Λ - Υ (7 \ \ Α'

(απολλαχόθεντον έπαινοι, επείγειμμήκυκύει" καλαυτί απεί (οδπιγκέζ
- 2 Λ "Υ Ν. 2 1 . Α / 2 » W -

νουψιθυριζόμμα,Φύζών εισάγουσιλογισμούχαλεπώνετ" καρδίαντ'ακρύς,

-

Α'

Πn 3

ν
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rem non ita vti crat renunciaήdo, Α έχωςίμ"ζα 3'πρρίμαίΘ. απα/γέλλον
fed elephantum o mufca faciendo: » Φ" - 2 Λ ', Υ 2 - 2

δΖΕ .. ντ primo quoque tem- τες,αλλ'οιονεκμιίας δημιεςγούWωνελέ

pore deficiat, priuίςuam cadem quac φανζακ επιζούτιςπείθίνεπιχεις&σίlαχισα

Ρaulo antë miίετί li , StrategoPu- προς Σποτασίαν γωείσαι, πζινπαθέίνα
lus 1nquam & Ρorphyrogenitus , cκ- πζ χωξησαι, πζινπ.

-
Α Λ' Ο Γν Λ 2/

Ικίκαια periatur. Ηac verba ingentes & con- π5"βραχέΘ"Φδυτικά πεπώύασναό,

"""" trarios in viri animo aftettus com- ςόκάνοι,cξύ πξιτόνσζατη/ύπελονλέlώ
κίονα, - -

- moucrunt : vt ipfe quid vellet aut ώ τονποςφυρ9γρή%ι αύζαπζοςζαραχήν

nollet, ignoraret Νam φui deliδto- . \ »r Υ. «/ Σ Λ

". rum quacunque in re fibi confcή Β θξισώπτονανθρανθώασεςείςμέαίχμιον
funt, i quid imminct mali, prac(clis Α . h, β., Α ο Λ'

» r. : έρεσιλογισυλύαμΦιβόλων, εκατέρωθεν
imminct , & cxpcθtantibus ex co Φ 2 λιγ, μή μΦ.ν » Λ ξ \

τempore qμο deliquerunt : guibus vt αλλαέπ' αλλοι" συχνά επλυτλιμύτωνα

non aliud, ipfa tamen pracίcientia . 3%ιούδεκλύδων@"κύμαζα καιπείνδία
calamitatcm nonnihil 1cuat. : Con- Λ / 3 , 2 \ . Λ /

tra, quos mala practer expcétationem θατέggβελ6ύμαίΘ. ίgy0ζί αυτόν,θατερον

opprιmunt, nullius pcccati fibi con- ούτεπήεί και σύγχυσίς τις αμακ;"φ συνε

(clos : hos non mirum είt obltupet- χες και κυκεώνη/είξέζο λογισμήλαιομοίων.
cere , & extra fefe quodammodo ra ξ S , , Λ Γν ' » "ν

pi. Sed poft longos cogitationum Ο οίςγδεξισυνειδέναισφαλέίπσφιση αυτής

confliètus , defeétionis autores vin- εφ' ότωδήποτεπράγματι,ήνεπίωσιν όσα

cunt. Igitur Ιmperatorij tituli men- 9, 1.Ν.!- και \ - Λ.

tioncm in caftris fieri , principίο εικός ήδδεινών πρ%ίδύσνέπήσικαμπάλα

Pincerna vetat. Ουz Cretentibus καραδοκήσασιν,ώξότε δηκαισφλήναι
- - , - Αν Α"

non parua occatio fuit , νε vim il- ξμυεπε#ιώκει,οίξειμήπαλλο(6 βόνπρ%

li faccrenτ, & quamprimum Impe

ratoriis intignibus vti cogerent , ad μαθέν,λάθρα πωςύφαςέι") έπαθοιξην

εonfirmandos (uorum animos Con- ακμήν. ό%ιςότειλυτίον, απροσδοκήτωςέ
filia huiufmodi (inquiunt) ipfa res (e- Γ) "Ζ.". -4 "ν δόσινέαυ%ις μηδι

qui ftatιm debct : ncque quicquam πεισιζα χείξω,μη συνεισoσιν εαυ(οις μηd εν

allud cft omnium', φuod eandem & τγώ όσαπρόξενα σφών καθεσάσιι,επίκώς
ingenij & manus promptitudinem ; / 2/ ν» κι , ισ%!" "ΙΖί ο

Ε. : ftudiumΕ Sin tem- έκτύωνείδε έφώαδύεξία,
pus tcrcre vellct , & militum ahimos αλλά μύπολλας τγώ λογισμλύτας 7Cζ.

fuίpenfos atφuc ambiguos faάurum, λαίσβας,νικώσινΦά ήλπστασίαςυποπ
& debilitaturum , metu & expcέta- / Α \ 2 \ Τ' Τ?

tione incerti cuentus. Οua verba θέμενοι και σιωπηνέπιέσραέττγύβασιλικών

iile negligebat, haudfeio eing ma- ονοματων 6ύφημίας ο πίκέςνης προσαήει
gnitudine territus , an aliquidfecrc- Ε Ζ. πρώ7. Μήνα,) ληστής- - Σ - «ν

ί, antmo agitans, nempe ντ Libada- ζα προά διο καιροπης έμικραβικήίες

rium in primis (ubigerct. Ηoc re- δραξαμύροι καιβίανέπαβσιι,ήδη διεβίρονίες

rum ftatu ccleres nuncijad Libada- τηνζαχίτην ώ%ίς τ'βασιλείας συμβόλρις

rium & Imperatorem perfcruntur, ν" \ Λ " r . , ΤΙ Δ . " ,

- χζήσαώζικαλςηρίξαι τίύέπομύψωνίαςβώ

- μας άγδ%ιαύζαήίβελώματωνκατ'

ίχνθ'φασινεπομύρίμ, έχεινκξεων,κτηνπράξιν,καλουθενέτω ήθποιότων έτεξον, ο

ξύτη αγνώμης όμoύκαλχειρθς απαίει καιφλέβσουώασες ασεδuυ, ειδύτσες

τίθεώζβούλ4τόνχζύνοητάξεψυχας ήδςεκτιωτώμετεώροιςποιείςκαμφίβολοις,

καιώασεςεπιξυξέζαλαλούειςταςγνώμαςαυτό;Τμ έμέλλοντG-αδηλίαυπολ

λαδεδίύτων και αυτός,αλλ'ουδ"αυτός λυφθαύοις προδεδομώύ@ωνυποτίθ"ζιέ-...ή η

Ίωνόδ'ακέωνήμέλ4,6ύκοίθ"οπότεξον,είτε1ονόΊκονέπραίμαίοςδίλιών, είτ'αλλο ,

διανοέμλυοήεωςxπόρρηώνοίμαιπέιμώύωνχίgώσα&1ονλίβαδαριονπρότεροήέτων

έτωςεχόWωναπαίγελία φοίlώσιν οξείαιαξάτέloνλιβαδαξιο,αξάτέονβασιλέα,

• - σύγχυ

*
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σύχχυσιν και μερισμών διακηξύheται ήδA

τεπζαγματων κτης βασιλείας αυτής,

Όνμύρoμύβασιλέα ο τ' ακοήςαφνίδιον

σφοδρώς εθοςύβησε, κ, οίον είπείν, λύπης

πυθμώμες όλοις θΞερρύφησου%ύτυ σόυ
λογισμές όμως ήπζος θεών &ύσεβεία ξ'

στιυειδό%ςθαρρώ, θτώμηδεμιαναίτίλυ

τη %ιαθε αβαχηκένα ψωοθέσει,έμεινε

κφχώραν,μήπεπζος όπλα βλέψας και

βέλη, μήτε πζος σε%ιώμαίων συμμα

χάσας φάλαγίας αλλ'όλαςείς τίμύ

πέραγνoνθεομήώρα ας ελπίδας αναξ

τήσαςκ%νσώiήρακισον,ειδώςωςσικέ-c

πνέδενδμητ'εκείνοχειρός Jξη#αι,αλ

λαπαύζαπζονοίας εκείθεν Σπόρρυ(οι βό

σκεπλόγοι,όπξαν βέλοίο έλοξέκίν3'

εκάσρις τ% πζαγματων επαγων.τίμ δή

Τοιαύτίμ απ8πωτςιβω της ψυχής επί

βλέψας οκύρμ 5",έσφηλεζά έπιγκές,η

σκέμμαζαίο λύτι ξ' λιβαδαρίωεπιθεώζ

κφτίμ πζώτμυέφοδον,απαρασκούωέπΡ

τυγχαίοιπ, οδθεοδώξω τώ και βασιλέως

επέθεβαδελφώοκείπα πξιΊμυ λυδίλυ

καιπώδιατζίβντι 3π. λόjήior®, γδ μ'.

ξήί τώβασιλέι,κπολλής εκείνετής ύ

λείας απέλαυεώδιαξε διέτςιβεν όπη

κι όπωςέβόλεταφέγδέιδε καζαχεθέν
ζαζόναδελφινισμυήκε ως καλόν% με- Ε

τςιώτερον φέξειή μιτύχίμ κρίψας (α"

4ειλόμμαΐς αξίας σύμβολα, ιδιωτικοί,

ώαμόςέγξήréνδύμασι, διόκαμπο/λίδ

εκδέποδεκαλκαθαραήίμι και βασιλέως

4ύμώύειλυ ωδεν ομό επελθών καιέχεν

Β

ipίctum ibi in Lydia verfabatur. 1s e

confutionem & partitionem rerum,

atΨue adeo Ρίius 1mperij nunciantes.

μibus Ιmperator ex improuiίο audi

tis, vehementiflimé perturbatus eft.

Τ amen conίcientia (ua Ρictatis & in

nocentiac fictus,quicuit,nec arma neo

auxiliares copias Ρarans: (cd omnem

fpem in (auctιflima Dci genitrice &ξ

(cruatore Chrifto collocauit, nihil non

ab cius potentia pendére (ciens:(cd oc

cultisillius p:ouldentia rationibusgu

Βernarι,& ad eum finem tendere om-,

nia, quem ille prafcrip(crit. Ηanc eius

animi cόtritionem intuitus Dominus,

Ρincernac confilia turbauit, ντοmiflo .........
Ρίχι εγγm4

Libadario adhuc imparato, Τheodorύ Τίζομαι

Ιmperatoris fratrem inuadcret, qui & Αndroni

rifratremν

rapit.

num non (uίpcétus Ιmperatori, libera

liffime ab illo traθtabatur , & vbi libi

tum crat verfabatur. Εx quo enim fra

trcm comprehξίum efle cognoratmo

deratius efic νίuendum intelligebat:ab

icθtiίque dignitatis (ua debitisinίigni

bus,priuatι habitu vtebatur. Quibus de ..

cautis multum & incero afratre dilige

batur. Ηunc igitur Pincerna oppreffit,

nead illum 1mperatorio nomine orna

tum,aliquiaccurrerét, coaëtόque exer

citu (ui conatus impedirétur. Scd haud

antmaduertit,fe vmbram omiffo capta

recorporc.Νam Protoueftiarites Liba Liίκaa.

darius Pincernae in (uperuacancis iftis " Ρίος

occupationem fibi opportunam ratus,Ά"

& dιuinitus oblatam occafionem in από εκε

tam νιolento & fubito aduerfarum re-"

rum motu : omnem pecuniah contra

hit,omnes copias (umma feftinationc,

& o maritiιnis & mediterrancis Ioniac

1ocis , denique vndccunqucin νnum

conducit. Suis enim opibus, corύm

que quos (ecum habebat diuitum,inpe-.

cuniam redaύtis , atgue ctiam Ρecunia

-

- Υ - Α Σ Λ Ο (r.' " - Ι - ύν

οπιγκέιης, ως μη βασιλείας όνομα ούτω αξικειμώύω, πζοσξέχωσι πιες, και

τεύθεν σύτημα γέητα σρατ πέδου, και γένηται Φ
> Α" 2 .Υ Σ Ι

λάχισον κώλυμα αλλ'ελελήθει σκιλο ανή αλήθεια"

(ουτί της πζοθέσεως Gox ε

κρατ%, ο γδ πζω%βε

ειαρίτης λιβαδαρμΘ τμο πέιζα πάζεξγα ζαύζα ζου πιγκίρη αχολία και

ρό, ίδιον ήγησαμθμΘ', πεμφθένα αξα τής αιωθεί δεξιά, ενουτωβιαία καμα- ".

ξίως αίζαγωνιζομώρηπξαγματων βοπή, παίζα κμα κζήμαζα επανάμ άχία,

σαυαγείξειςgχώνέκέήςαξαλίgiήςίωνίας εκτέήςμέχαίο και τιμ"λύπΦαία),
πλοίαχόθενόνίδιονγδJξαργυρισάμύρος πλέω,και όρι πειαφιπλέετε ετύγ

Πλ 4.
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αεξετάτα, exercituiabundeoma" "Ρ

cditabat, maiora etiam Ρollιος", "

pe alacrioresτeddens:quod Ρriuίquaια

decem exirent dies,cum magnis "Ε"

in media, Lydia caftrametaturus eflet,

εξibi Pincernα impetum εκεερτ"

Επίliudad Libadarή confilium εff

gacifimum fuit,τοτύmqυς negotium

είτο confccit. Νam cum ίcιέct C-τετε",

(es maxino Ριncernam inacίετυετ"."

Ιmperatoria maximι ε Ρhiladelphia Α. χθυονίκπτόςγείπόκή 4ριλαδελφείας

πλάσαβασιλικα μέζισλαμύροςκήμα

ζιαφθοναπαζαπζέτίθίχοξηγώντωσζα

τώμείζοιςέππζοςίθεις καιζας επαγγελίας,

κήδίοιςποιώντας ελπίσιναύ%ις."ώςπζιν

ήδέκαéjζήκεινήμέρας,μόβαρείαςελθόν

(αδυνάμεωςκίμέντίμ λιδώχώeαν

πήξαθ όσραζπεδον,κακείβρίθεσινό
circa illum conglobari, clam cum 1llis. Β 7λβίς τίμι έφοδονιόκο έχεώζ έπιγκέρνη

cgitιmaximάmque pccuni" daturum,

εξapud Imperatorem illuftτε" dignita

τes cis impetraturum (ε promtfit.li Ριη

cernam iήitιο pυgnανιηctun" libί tra

dcrent. Οui cum lam pridern illius .
cunξtationem, & tarditatcη, molcίté

ferrent,8zalioqui fortunam ειu" """"

τibus aduer(ari νίdercnt, Ρollicit"τι"τ

nes admittunt,8zinter Ρugnandυ" "9

όοι αισιμώζατν έδοξε τη 2 λίβαδαρίου

ασεβήκ% παύονβραχά κατεπζαξατ.

ειδώς δως μάλιςαπαύτωνΦΚξήίεςπα

ρατσίζεσιτώπιγκέζνη,και ήλεγίύτατω%ύ

τωκυκλοωίωνείcίλαθραπέμψας χζή

μαζατε δώσειναυίρς ύσιχνείται πάμτam fabulam peragunt, δια & ipίc νιη- C w \ , (7 \ Μ Λ,

- . * - 7Τολλα -βtuς τηdditur, & breui totus Clus 9Χ9"τ. και λαμπζας ζας πια πεζή -

.Ε cliffipat ur. Cum autcm Proτουε- σαμαξά έβασιλέως αμύ?"ίς,ίμ' (ονπιγ

Ά. ftiatites negoτίμπ, Ειείτε contecifict, κεζίνιυ Χπολαβόντες δέσμιον 2 αξαδώσιν
" non mediocriftta νιζto inίμιται"""""απαίσυρι ίωνήδητή Α' Α

fortunam viri vcritus, nec humauίτε" όσυρίγνιμύρων γ) ξυςρμτπέδων, 05

(ucceflibυsΕ Sed Imperatoris cle- σή κπαλα, δυχεςαίνοντες πζος τίμ' ες ζα

τηentia confiderata, ne ναnia" "Ρ"- Μ Α' - « / -

« -« » , --- Ρε παρόζασκέμμαζάβραδύτζακ, μέλλή
traret veritus, tertia poft captiuίτατε" Τ.' Α' . 2/

dιςviίπη Ηi ademiί Αdco Αεςrbυ: & "" πιγκέρνεώ αλλωςτίμ ήπζαίμα
-

-

Εκcus in hominem calamitoίum fut D τωντύ 1 Σ ή {1. . . . * J

ντύχίμ αντί6ex &υομυώμ' - αιπω
- Solet enim humanum ingenium hu- χ οξώντες "»

manitatis obliulfi,nitiincerta fortun"
momenta tingulari Ρrudentia moderc

τυr.Νam in pυgna quidem&acie,4uί",

quid cgeris, εκcutationem habet, cum

ritio ορpretta iacet, & manυς νε!υτε

bτια,men.c non reguntur.Verum Ρετ

κλί εππζοςζας Uωοχέσεις"Όπα, αυτοί

καζισκάυάζεσι έπεζα όραμα μεζξύ και

- πολέμg, κ και πως αυτός τέ αβαδίδό) σ'έ

σμιος δ% παίόνβραχείκαζαλύέ)τόϊe

5ρίl πεδoν επιδτώπζω%άπαξίτη λιβα
culis am propulfatιs & animoτιιτ gttu δαρίω κί γνώμίμ από λή \ - "

(cdato,ac tranquillitaτε Είιιιι, ο αείω κ; γνωμμ' απανικά ζά πζαγ

- - Ε μαζικ πέρας είχεπέτωχξησύνδδέμε
- τέιάζεσαι έρριψε τίω οφ;μοπζύς Όν

ήήηθένζά,2δι'ήδέθηΊμυτύχίμιτ’ αιθρος,έοι ανθρωπίνωςπζοση.έχθη%ις πζαμασιν

αλλ'όννώ λαβώντ" και βασιλέωςπζος ζάςκολάσειςακίνη%,Gδείσως μη φιλανθρω

πίας θα έπμιο, τύχη απελθών μότρίτη Σπό "καζάχέσεως ήμέρα,αφαιξάται

όφθαλμηύαπ8ζαςαυίάς'έτω πικρό,κλιθίνμυαυχών τίμ καρδίανέφαίηπξιΊον

δυσυχήσουζααόθρωπον.Φιλεί γδές.λπόνοιήυ ράσα χώςάν ζο ανθρώπινον, οπότέμή

λόγοι ηνίοχονέχοι έμμελώς αίαςέλλοίιατηντ τύχης ασάθμητν πξιπεμπέτειανζα

γδόνπολέμω% μάχηγήάμύρα,οποίαπόιανή,συγνώμμυέχει τώπεπζαχόπ.πε

ειξα όυμβψ2% εξλογισμένεέχεις θεοίοιαμεθυέσης, ο λόγονσέκεχέσηςχαρα

γωγή καλπζύζανινή"πζαήoμώύων ή οι ακμής ή δίνών παυσαμθύης, και καίο,

ήδύης προαιρέσεως ειληφίας μ?σαθμη πιο καικρίσεως,άς ήθπζάξεων δgχας

- « . * παξε
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πλβελέθ, τη χειρα,μοχθηςίαν γνώμηςΑ fruire, &ab officio decedere, improbί

κατηγοξεί έπςαξ Μυ, "εί τιμήκύζοπζο- ". eft argumentum.

σήκον γίγνοι". D Ε Μ ΑG Νο ΤΕΚ:

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 74€/72Οί/4,

ΟΤΕίΩΓ'μου. ί SΆ hoc tempus terramotus maxi

mus fuit,quo multa magna acdes,3ςΚΑζα ξενμθύ τι%ιν χςόνονπιυέβ (έ- Β Ι

/ Α / - "Αγ.: " Πnagna templa Ρartim corrucrunt, par

νέθ,σεμνή"παμιγέ φ " tim τυpta ίint Corruit & Μichaelis

πολλα μύρτώμεγάλων οικιών,πολλοίδε Αrchiίtrategi ftatua,quaun ΜichaelPa

τόμεγάλωννεών Φμύρέπε#ώκεισάο,Φ ΕΕ"
• Ν Α ? " / ΤΣΕΑ. 8 , τ. Ε. crexcrat,cum Conftantinopolirh rece

δδιερράγησdυ επε#ιώκειδ% δ"πέ" και " piffet. Εandem filius eius Αndronicus,

τή'αγίων Χποσόλων επί κίονθ' έτησε και εοdem habitu refecit atque repo(uit.

Αducntante αίtate,Εudocia Imperato» Λ' ν y ί7

δρχηςρατηγg μιχαήλ αίθριδύζα, ": τis (oror Τrapezunte in vrbcm venit,

χαήλβασιλεις όπαλαιολόγΘ,οπότε ήCΕcius Ioanne Lazo mortno,ad

ιό ενκρατηςε όνει δν αο ccum alteroillius filio Primo- -

κωνσόλυτιν8πόλεως εγκρ%τηςέγέγ genitum νεro Αlexium ad paternum

αυθις ανδρόνικΘ βασιλεις,ο εκείνgπαϊς, regnum gubernandum domi relique

ως είχε χήμαώς, επεσκώασέτεθ αίεσή- rat Εudocia nuptias Crales Seruία το... ενάκι,

κίδ% επών θέροςήκε οκκαπε- gulus ambiebat:νε perpetuum fα.dusΆ
λωσε, κ% Ο (ο επίων 89 ηκε εκκ ε Τζ' cum Romanis (ancirct. crat enim Ρo- ηκφtiακα

ξομύτς εις κωνσόλυτινόπολιν όυδοκία ή και tens, neque vnquam Romanam remjρ".

βασιλέως αδελφή,θανόνώς εκεί ξαι- τμrbarc defiίtebat,agros &ντbe Ρar

ν- ... S !.... ... 3' 2.ά.28, τ% σή εimoccupando, partim populando. Εa

δρόςαυτ"ιωανε έλαζε ήκε5μόλ8 d'άμ- res in magnam dubitationem Ιmpera

τέρgζαύτηςπαιδάς όνγδπτωτναλέξιον Ρ τοτε η 2αάuxit, Ρrimum guδd Crolis", και
• - / luυ 1.-λ -C.Α micitiam magnifaciebat:deinde guod

εκείκαζαλείπει, τίμ'πατζικίμ πζιέπειν Ά coniugium abominabatur,

Σgχίμι, ζεύτίμ δη τίμ &ύδοκίλυπέμ- δz ne vocem quidem corum qui de il

α ? «Α» ! - 1o loquerenturadmittebat:tertiό,quod gκκm

ψας ο κξαλης σερβίας, έζήίει γuυαίκα quartum efiet illud quod peterct con- Άι"

λαβείν,ίν αιωνιζόσαξποιήσήπζος ρωμαί- iugium.nam prima vxore,Βlachiς prin- Ρtt4.

οιςασoνδας:ίχυρθςγδ ίμ' •θ gδιέλιπεζα cipis filia,aliquantopoftnuptias in Ρα

, , ν Α' - / ζα, δπό triam remifla,vxoris (οτοrem,fratris (ui

ρωμαίων αει συγχέωνπζαγμα λ πο- νxorem duxit, monaftico prius habitu

λείςκ χώρ%ςζαςμύραίgών,ζας δ λήίζό- " mulieri deraάο. Deindedum Τribal

Μ-" γν 1ί lorύEcclefia illegitimis illis nuptiis diu

μύρο ί. πολλαπλή Κιειζομύριμ τό aduerfaretur,longo tempore pδft &il

βασιλείτίμ λποξίαν ήνεγκε, πζώτνμύρ, 13ablegat:& Bulgaria principis Sphen
"--C - -1 Ι..." -" -- --' } και 2 dofthlaui (ororem duclt, numero ter

ί γΘ"τίμ'' τ8 κραίλη ΦιλίοΜυξ- 3"ππζ πλα. Θυ «/ , Ν. 1 ε > Φ. tiam. Εquarum nulla fuίcepit liberos,

τίθετ"δ&ύτερον, ότι και τίμ' εκείνο πμα- -

φεια Σποτςόπαιον ηγάτ ή το βασι- ,

λέωςαδελφή8ύδοκία,κεό ακρ%ις ωσίνακέων ήνείχέώ ήδ λεγόντων<ςίτι, όπ και
": « ΣΑ - Α Αν SΝ / Υ "- Λ

τέαςενμώ όatήταπώοικέσιοκτήγδ πζώτη,θυγατς, ώδτης βραχίας αρχονώς

έση,ηςόνοιςτινας στιυοικήσας,είζα αυτίμ' μθυαπέπεμψεν ειςτίμ γξεψαμώύμή

γαγέρδτιμήγμακαδέλφίu (οδαύζαδέλφ2,% μοναχικών αυτίμ πζιδύσας,

πζόκρ9νχήμα.είζαΊης ήJτςιβαλλώνοκκλησίαςαυθισαμώύηςεπιπολύπζος%πα

egνομοιόκπέμπ4ώζαύτηνμόπολιιυ%νκςόνον αβ)δημαδελφιντg τηςβαλ

γαρίαςαρχονόςσφενδοθλαβουσύζυγoντςίτιμαοίμ" έπαιδοποίησεξ μεί εδώ

μιάς ή τςιών, ήδη δε κι ζαύτιμ Χποτέζξας, Αγρεσέραν εζήτα συγγένειλ",
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Sed cum & huiusamor reftixifict, illudΑ επειδή ημύρ αύδοκία τίμ' εκείνου σταυοί

(triorern affinitatem quarit. Εnimu cro

- cum Εudocia matrimonium illud toto

animo auerfaretur,ille vero petitionem

vehementer vrgcret, non paruis minis

«Ά additis, coaθtus 1mperator,illi deSimo

ήiΆi nidefilia (ua fignificat, quintum iamνan

4είPonds- num agente, vt ab illo domi alcretur,
Άνόγ, donce ad nubilem atatem pcrucnirct,

ac deinde coniunx eius eflet. Αppeten

te igitur vere,Ιmpcrator cum filia I hcί

falonicam proficiίcitur, in vinculis etiá

Ρorphyrogenitum adducens,veritus ne

Τheodora matris opera elabcretur,quς

continenter ob filium φuiritabatur &

liberationem eiu, flagitabat. Έόedem &

Crales venit, obfides adducens (ccum

principum Τriballorum filios,&Sphen

dσfthlaui fororcm, ad paccm confirmá

danυ.Cum qua non multa poft guam in

vrbcm perduξta crat.Μichael Cotrules,

Ε" φui poft σbitum fororis Ιmperatoris vi

Ε.: crat,εonfucuit principίο «lam, de

inde manif (té νxorem illam duxit. Εt

νtrem in pauca conferam,Crales foede

refancito,& probε firmato,domum dif

ccdit, (ecümque Simonidem infantula

abducit, ipίc quadragenarius, & ίoccro

quinque circiterannos natu maior.

D Ε Α L Α Ν 15.

Μ.Ψαρι- ΩΕquente anno Imperatore in vrbem

ΆDreuerfo,Μafiagetα(Αlani νuulgo di

ερίνπιur cuntur)quί νltra 1ίtrum habitant,occul

tam legationem mitιunt.quicum Chri

ftiani efient, a Scythis fubatti, corpo

ribus inuiti feruiebant : animis vero

defiderio libertatis tabcίcebant, & im

pios abominabantur... Ρctunt igitur

locum fufficientem ad habitandum

κησιν όλαις πζοθέσεσι της ψυχής απης

νέίτ,δοί έκέίθενέμβριθώςεπέκει%ζητή,

καιμικραςπζοτίθειςκ ζας απειλας,αιαγ

καώ εις δβασιλεις, μίμύει τωκeφίλη πξι

τ' εαυξθυγατςόςσιμωνίδΘ πέμήioντής

ηλικίας αγέσης έτς,ύ επ'εκείνω λαβόντι

τςέφοιώ,μέχζιςανές%ννoμιζόμύμονέλ

Β θητ' γάμε χξόνον, κάπεζα είη σύζυγΘ'

αιπωέ λοιπέέαρθ' οιώ επιταιώς,απει

πεισινοβασίλεις μύτ"δεασοίης oμέ και

η θυγατζοςέςθεοπαλονίκίμ,επαγόμύμος

ώ%ν πορφυρογένη%ν δέσμιοι,δέει έμή

διαδραϊαισιμεςγίαςμητζικας.ουγδδιέ

λιπενήμητής θεοδώραήδέzσοιια,διμε

c κώς ύσες και παιδιςαχάλλεσα,κζήίου,

σατίμ λίσι απg ήκει οι οκείθεν κα) ο

κeαλης, φέρων ομήρθις οξύ κ; γέΘ'

πζέχοίζας ύέας ή τςιβαλλών φέgων δι'

ομοδκαιτίμλαδελφίωέσφενδοθλά

βsπζος πίσωσιν ήδασοιδών ή δη καιμι

κρύνύσερ.9 πζος τίμλκωνσαντινόπολινκο

D μιζομύψη,μίγνυται σωματικώς μιχαήλ

ο κετςέλης, δ, και βασιλέως γμόμύμΘ'

εκαδελφήίαμβοθς,ιuυ διετέλειχηξείδιο

αγων,θανέσης εκείνης, μίγνυται μύρομώ

τηρηθείσηλάθρα όπζωτιέπειά ώσύζυ

γοναγεται νόμιμον ες%ύμφανές, δία

τα μέσω σαυτέμω,ςερίας και μαλαβε

Ε βαίαςο κεαλης ας ασoνδαςποιησαμε

νος,κοία κ; γνώμίμησαν (οδβασιλέως,

επαίεισι τίμ Σιμωνίδα λαβών βςέφ@'
";' / / /κ / ν 2 * Λ

έσoυντεοπαρακονώύτης τυγχαίων αυ%ς,κ έβασιλέωςκαι πεθερούκαθ' ηλικία,

πζοήκωνπέντεέτεσινέγfίσα.

.. " ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΛ ΑΝΩΝ,

ΚΑζα'5% επιδνέζςεθνβασιλαύεσαιεπανήκoιπτώζαπλά
πέμπεσίτινες ήρυπες

Όνίροι μαοπαβήλαθραία πζεσβείdo,αλλυεςήκοινή ώύειςκαλάδιαλεκ%ς οι

δήίεκς πανοιτυγχάόοίεςαϊωθενέπζάτηβαίαχίελήJσκυθώνύσαχθέής,σώμασι

μενέδέλ&υσανακοήες?ονδίΐωμηναυτνομίαςα
ει κατέβέρωσκε έφεσις,κίlώνασεζών

άλλωlξίωπιπέμπεσινένχώςοναρκέζιζήisίες ειςώκηση υπερζαςδέκα χιλιλιάδας

αυή
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αυτή'βελομείωνελθένπλυοικι,είγεβs- Α

λο θύω είη%βασιλέι,και αμα συμμαχή

σειν ύσιχνέμόμοι κό τύΌύςκων όλας

χεςσι,κραταιωθέντων ήδη και καζατζεχόν

των αδεώςκ ποξθομύτων όλμωτίμ ήδρω

μαίων ασίαν τώμύρ ομώ βαπλά αξαίρ

βό ενεφλύη%άΊηςπζεσβείας καθήδονίμ,

παρό(ον αύειθεόθενετύγχανε καπάσα, θ

(ακφπασηςασίαςμνησαυομώρητζόπαια.

μύγδτίμλΌό φιλανθρωπήνεσυμβάσλο

εκείνύμι σύγχυσι παίζαςέλεγμψωοήi3ύν

ρωμαίοις και μηδένα νομίζει οξ9ίμλπζος

αυ%νδιασώζίνύσόληψιν διδG συμμα

χίας ύπερθείοις ώνειρ9πόλει νυκ%ς δή

μέρας,ως μηώφελενλποδοκιμαζομώύων C

γδάπαίων ρωμαίων, ζαρωμαίων όνύσησε

πςαγμαζα, οπζος έχαπας και μέχθη

κινδιώων,ώςέμπζοώ ενδηλωθήσε)τηςμύύ

τιπζεσβείαςέτωςασμυμωςδεχθείσης,ή

κεσινά) μαοπαγέα τέκνοις αίμα και γυ

ναξι χιλιάδες ύσες ζαςδέκα.επειδόδει

χρήμαζα και ίπποις και όπλα (ούτις δι- D

δόναιζα μύρέκ και βασιλικά πζυζανείg ε

δίδονόζα οι οκτώ 5ρατιωτικών, ζάδι όκ

η κοινωνκα)ιδιωτικών.όνεύθεν συχνοίκα

αλλΘ επ'αλλω Jξήεσαν Φζαςχώρας

Σόγορολογομύτες ήξονΦΦορ.9λόγοιζα

τέληπα όπλονκ πάςίππΘ"ήθροιζέζο,ή

ευνώνοκώμαι πόλεις,οικία ήθμεγισα

νων,οικίαι ήθόν τζάιείας καίειλεγμύρων,

ασκήήρμα,δήμοι,θέατζαιαγοξαλκαμπαό

τεςεδίδομυίπποις καιχζήμαζα, ακοντέςlε

και ολοφυρόμύροι,σόκ &ύχας και λόγοις

«υφήμοις,αλλα δάκρυα και Σζαςαξα

Β

-

Ε

amplius deccan millibus hominum :

guisti & Ιmperatori placuiffet cum om

ni familia migraturi efient,νuάqueftre

nuam operan fe contra Τurcos vello

nauare promittunt, φui auξtis viribus

totam Romanorum Αliam impune in

curfabant.Εa legatio tam grata 1mpera

τorifuit, guam Η diuinitus mifla, τotius

Αfiac dominatum polliceretur. Νam

/

Αndroni

ΩΕβόJκι,af

Ρoft illum Philanthropeni tumultum,Ά

omnes fibi Romanos lufpcέtos efie di

cebat, ηcque vllum retto erga (c affe

έtum effe exiftimare. Οuapropter ex

ternafoedera nottu atgue interdiu fo

mniabat:quod ντinam non fccifict. Νä

εum Romani omnes.improbarentur,

Romana res laborarc coepit,& in extre

mum cft adduέta: ντpoft explicabitur.

Carterum legatione tam cupidè acce

Ρta,Μafiageta amplius decies mille cί

νxoribus& liberisaducnlunt.Cum au

tcm cis & pccunia & cqui & arma

rιo fifcό dabantur, partim o militari α

rario,partim ε Ρublico & priuato. Ηinc

multi & alij poftaliosabibant, qui tri

buta è prοuinciis colligercnt,eάquepu

blicaniaugebaht omnia arma, omnes

equi cogebantur: Ρcrquirebantur pagi,

vrbes, αdcs procerum, ααes militum,

monafteria,populi, theatra,fora,& om

ncs dabant equos & pccunias inuiti &

lamentantcs, non votis & bonis omi

nibus,(cd lachrymis & diris nouum e

xercitum profequentes. Sed cum ex

Εuropa in Αfiam cum Μichacle Ιmpe

ratore tranfident, circa Μagnetiam ca

Εκαέξις

propter

- Μallage

danda efΙent: capartim ex Imperato- ι".

".

(tra pofuerunt. Τurci vero initio,vt fo- Τuri bo

lent, in montes & (altus (e recepcrunt
/fi, du/tiφί;

nam mili

νt inde prαίidiis locorή τuti,copias ho- arm ρί
rum αμantz & quales cfΙent (pecularé- (truaκι.

tur,&an militarem in caftris difcipliná

obferuarέt,intelligerent, Νσταπτ.n.mul

tavana nunciari,8ζ (upra verifidem res

amplificari. tιq circύfρίciebät,verύm

ne cffet quod fcrebatur, non poffeillos

inuadi:an vero dolis & infidius Perficis

πομπέςεφοδίοιςτώνέω5ξατώπιυεκπέμποντες έπα 5καε: ασίαδιαβάει ojξ6ύ

gώπηςάματώβασιλέμιχαήλ,αυτιμώκαώπιβώς επίμαγνησία φοφό και

τς πτώζαεπιζα όgηκαίζαςλόχμας αναχωξέσι έτ δήίο σμυηθες σΦίπποιέντες,
ί εκείθεναυτιπώςδυχωρίαςΦςεξέθροιζα ώύω όξώσι"εάωμαζι όπύσατεκα

οία τυγχαίoιεν,καιεικ?σβατηγικήνέμπίρίλοπαζπεθύνει ίσαπ γδώ.πωλα"
σοκ όλωνήφήμηκομίζΊαίς ακραίς,ύσεξ% πζοσήκονΌά πραγμαίααυ ξετα,όθεν

atiίύίεςεσκίπε,είτεκό την φήμηνακπιχείρηζα είη απέδεαυσίύ εί"κς δύλ"

*

-



\ 144
Ν Ι ο Ρ Η o κ 1 G R Ε Go RΑ

ΤartiΜa/circumueniendi,&in fugam coniicien. Α και λόχοις αυτές πξσικοίς πζιελθέν

Ά di effent. Τum autem,cos nullοordine

crebro prαcdatum exire (Romanos e

nim agros magis populabantur,quam fi

aperti efient hottes)bellicofiftimi Tur

corum confucto ordine & diίciplina

militari demontibus defcendunt, ini

tio paululum,deinde longius,ac (ubin

de maiore & confidentiore cum impe

tu : nec obfcurum crat, cos caftra 1m

peratoris circundaturos. Verum noftri

he prima quidem hoftium aggreflione

tolerata , paulatim Ρedcm referendo

difcefferunt, Barbarispono (equέtibus,

δz caftra in proximo conftituentιbus.

Νoftri enim quam multi effent,Barbari

non videbant: (ed idem illis accidebat

quod ebriis, qui cerebro vaporibus re

pleto,aliapro aliis intuentes , hallucι

Ιmpiκ ε- nantur.Exercitus enim quem iniuria &

" audacia antccedit, plerunque cladem

& interirum ominatur: & Ρriufquam

hoftes irruant, ipfi (ua timiditate cucr

tuntur, ipίique fibi hoftes funt : diuina

νindiξta cum exitum decernente,qucm

faάta illorum mcrucrunt. Νcque enim

probabile erat, rem bene gefturos effe

cos, qui lachrymas & execrationes pro

Μafageta

pro bo/fiύ.

Jε gerunt,

Imperator Μafiagetas fugiffe cern.cns,

quod cum paucis refiftere Βarbaris non

potcrat , in munitiflimum caftellum

Μagncίiam,calamitatis exitum prςfto

laturus, (efe contulit. Αt Μafiagetα νf

φuc ad Ηellcίpontum Chriftianorum

agros Ρopulantes defcendcrunt, atque

inde in Εuropam traiiciunt, non aliter

φuam fi ea de caufa duntaxat é Scythia

accertitι effent,vtΤurcis maturius vianι

ad mare monftrarent. Νcc cnim multi

dies intercefferunt, cum 1mperatore

Βyzantium reuerfo Βarbari de(cende

runt,fera omnibus ad oram νίque Lef

βü ό νε- byam occupatis. Ηoctemporebellum

Ά ctiam inrcr Genucnfes & Venetos ex

έεllum arfit:cum quidcm Veneti multis nauib.

Genken

και καζάτςοπώσαώζ. έπει ό ίδoιεν (ού

τις αζακίως επί λείδιυ παρεξιόνζας συ

χνάκγδεληίζονώζαρωμαίωναυτιμέι

ζονήκατ' εχθρό, προφλυή, αρακατιασι

ή όgών Φ μαχιμώζατι μύτ στιυήθοις

σφωνες απολέμια άξεως,μικρθ μύο

πζώτνέπειζαπλέίον,καείμείζονι Gθαρ

ραλεωτέβακςώμύρoι τη δgμή τηςεφόδε,

δήλα ήσουζα έβασιλέωςκυκλώσαντες

σβαζόπεδα αλλ'Goκονέμειναν,έδε τίμ'

πζώτίμιέφοδοντγύβαρβαρων(Φήμέιεροι,

αλλ'αραντες εκείθεν, επιπόδα λυεχώςεν
Ο καζαμικρ% κατόπινή βΣέβαρωνιόντων,

Ν

κάκτβέγιτα αβαρατπεδ&υόντων έγδ

ως είχονπλήθοςέωgωνοξύβαρβαρ%ιςΦή

μέτεροι, αλλα αυτόν επεπόνθεσαν ψωο

δειλίας,οιονΦμεθύονίεςώσο oίνε,Φεζα

όνζακίφύσινόgώσιν,αλλ'αίθ'ετέζωνέτε

eα οιού)βλέπειν,ϋωοή πξίζον εγκέφα

viatico (ecum abftulifient. Caterum Dλον πλείσης υγρότήίος κυμαζουμύρης ή ό

ψεως,κοίονaκολυμβώσηςές ζα φαινόμε

να πλυμμελώς άγδαδικίλοέχονάπτο

πος&υομμυ και θραβς εαόπεδα,συγά

νή φθοραν αυ%θενκ καζαλυσιν επιφέ

βοή)κπζινοξύ πολεμίοιςέπιασεσέναυ

Όί πζόfέρον υπο' δειλίας αλατςέπονται,

Ε σφών αυτώαυτίγινόμύροι πολέμιοι,της

δίκης αύωθεν κ; (6 προσήκον διδέσης το

πζαήoμύρωνζα τέλη.8γδ μ'εικόςκαίως

θωσαίποξύ Χζας και δακρυα λαβόναςέ

φόδια πζοςlμιέξοδον.όμύρδηβασιλεις

σδύμαοπαγέας φυγήχθησαμύβοιςιδών,

και μη διμαμυμΘ μετ' ολίγων αντισρα

Ίδύεθ (6ίς βαρβαςοις,Φέgωνέμβέβληκενέαυ%νες ασφαλέσαζόνφρgρμονΊηνμαγνη

σί%υξης συμφοράς% τέλος.λποσκοπών.Φδμαοπαγέ)κάιήεσλυακς ξελληασόήe,

παναληιζόμύρoιζακς ειλυών κακείθενές&υρώπμυδιάπζαιέή)ώασες λδε διαμό

νοντετιπζοσεκλήθησαν εκσκιθωνία Εδέονόςπζωιαίτερονσέυτέςκεςαχριθαλάθης -

οδηγήσαενέγδπολλαμέζαξύπαζεληλίθεσαι ημέραι,κομύρβασιλειςες βυζαύπον

επανήκει,Φόβαρβαροικατήεσαν μικροδπαίζαδιαλαχόντες ζαμέκικές τιμλε

σβία αβάλιον σκυβισιόν%ύτω τωχζόνωκινηθήναι και μαχμυμεάξυγονοιήυ

και άνετικών θπλείσαςμύρXπολέσαινας θχζήμαζασίύβιετικές,νικωμώύες αλλο

7Τ%.
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τεαλλοθιπαρ'éκείνων.όψε δ'έβδομήκον- ΑΕΕ viaité

αξ / ύς ελθείνκί (6 em .xx.nauυμπιιτμαιs.cos Genuξ

ζα - ξαπι&υάσανζας ναυς ελθείνκ; υ- fes qui eregioné Conftantinopolis ha- ,

τωνιτόγριείτυ, οι τίμιοίκησιν αντιπέραν bitant, funt adoτει , (cd neminem coτά

.." - cocperύt. Νam illi praccognito illorum

ποιομυτα της κωνσλυτινοπολέως, και αυτώ aduentu,νxores, liberos, & opes fuas in

- μύρμηδέιακαζαλαάιντςομαθώζαςγο vrbem contulcrunt, ipίi verofuistrire

άυλο, -5, ο ...0, υ τα .. 24 mib. confcentis, in Εuxinum pontum , ,

εκείνος,γμακα, μρύπαιθανόλη. Ρontum illis perfequentibus fugerunt. -

μαζα της βασιλόυέσηςόν% ς ασφαλίσα- Quos Veneti capcre cum non potient,
- » Ν " Λ » 2 - 2 / 2.Α" - -

ώζ. αυσξύ οι ες ζας αυτή" τςιήξειςέμβαύ- & ades illorum &vacuas ongrariasin

- cenderunt, vnáque cum eis Romano- Α- ρ' . - ΤΣΝ Λ 2 - Αο Β -

". ζας,Φυγείν οξύδιώκονζας,Χποπλ6ύσουζα, rum omnes ades extra mαnia:vlti cos, 2,

- ες% ναύξεινον. ωςόντεύθεν μηκαζάλαβούσι * duodΕΕ 1n

-ΑΝί- 2 ---4 Χ • -- 2 ο ήχ, tuto collocatient. Vnde factum,ντRo- -

- σφου εκίοι, ενώ θα αναγκαία maniaduerfus Venetos in vrbe habitä

καεινζας 7ε οίκιας cκείνων και ζας αίξαπυ- tesconcitati, nonnullos difcerperent, . .
/ & - Λ. 2 λ", Α" "- -

χgσας κενας όλκαδας και μόνονδάλλα """""" diriperent Qua de cauta -

ν" - (equente αίtate cum x ν τ ι Ι. armatis νικuΑ»
? » - . . (7" \ - : Ι . 2 ν- "ι " . .

σιμιγε αυτας, ύζας ρωμαίωνέκός τεί-, triremibus aduencrunt, damnum illudΆ -

χοις, οικίας άπασας,αμμυόμύροι δεξα- ab Imperatore pentaripoftulantes.Νe- 9

Ώ , . . . . . . ώ άδας ώ γρήμαζα C Ε enim amicίτiacius effe, vt magnam

μίμοις γμακα και πα - , εχήμα " cladem moderato vlti,tandem extremo

τώ έχθgώνéντώ ασφαλεί,αφώνδgμη- (upplicio afficerentur. Romanos enim . . .

θέζας ρωμαίοις ή" της βασιλόυέσης έν- ΕΕ"
(7 \ . - "ΆΈ diίcrimine, holtium νxoribus, liberis,

Ός καζρικομύτων βενετικών έζίν oις δια-- pecuniis tutum afylum aperuifient.Scd
- Α \ Σ .4 Λ. / - - ill . - -

ασεςαξα,κ ζα αυή λήίσαώζπλόζαχθή cum 1mperatoτροίtulationemillama

Καιδιαδήκ, εςτόπιόνθέρ%ς οκή καθε- """ cfle negaret, neque etiam pro . . .

μαζαιοι αοη% "τόπο"έζ% οκτωκαιοε ήaiefiateImρότατοίiaimφudenteroil- - ,

και τςιήξεις αυθις οπλίσαντες Φβενετικοί lorum audaciam,quod triremes,quς(νε. : " .

- ήκον μυγρομόρη ζημία απαλένεςπα-ΡΕ habebat, catti- .

\ τ, "" , " " Αν S φ ΈΣ gareauderer co confidentia venerunt, - :

8% έβασιλέως. μηδεδ είναιφησι πζος Ρrα fummo Romana ignauia contem- . . .

- Ίης νενομισμέθης φιλία τώπζοπεποιθένα Ρtu y ν: id dedecus Romano "mperio ,

α η , ... / ίλΘ"; imprefferint, guod me referre pudet.

μεγ λαάμμυοιθμοίξμές απέλ καμ .. Νam cum coatta malorum cauία exi- -

Ίμή έχατην ψωοσηναιζημί%υ. πζοκαίας-ν ftunt, dolcrcquidem fas eft, (cd mode- * ,

ζα, μ ι Νι"Ίή κλ δω,,,,ίρις πής " Faτε: nullius delitti cόfcientia animum

ξαιμυκαβαποιοιεν,Ειαμς flagcllâte, fed arcanis Deiiudiciis cala- ,

- τύ αντιπάλων γυναίξι καλ παλσι μy τ%. mitas imputanda cft Ηicautem de in- cu%".

χρηματων,ονήΊής μάχης ακμήπάσανκ Ε : "Ε" "Ε"Ά
-. αύζί ο ζ.-- Α., μ... τ% το aignitatem. (uam infra feruilemΆ

πανωα αποιηταώύιςασφαλία έδ conditionem abiccerunt, triremibus"""

βασιλέωςμήτελόγοναύλοβνέχίνΊηναπαίτησιν Χποκρίνομώρεμήίεαςμόfiεσαι τύχη

βασιλική τηνεπιτίμηση ότι αυτό αναιδοις επειεγκέϊνέχονζξ1ύλμης,τωμήκεκΐή

ώΊgής:ςαπ5ράλουομίας(τζοαπωλώλεσαν γδώςείgήκμύι)ές%σέτνεξαέχθη

σανθράσοιςτώμαλαπζιφρθιέινή"ρωμαίων% αί%υθρον,κ%σαύτηνπζέξένησαν ή

ρωμαίωνήεμοιίαΊμιαίχμώηνες όρναχυνoίμηναλαιόςαφηβμύρθ, όπεδκα

τηναίκασμώύα ήδατυχημάτων επίπζα αίτιαλύπαςμύρκέτωςέξε:ίΊηνψυχήνκα

(ατςύχίνμέgίας διενόμως εκεί έπινιδότδ"έδέαμα:ίβΦύρονμέαμελο έχον
"εειε μ…επαρντ"εαμαποφενμαμ"Σ Α / 2 3 α Α' α Γν Σ .

τθ,αλλαθεί%υτινακρίσινΧπορρήτις οξύ λόίοις κgύήigσαν ήβμβsζοπζάfμα. όν

ζαύθα διεξεπίτηδες, θοίονείπάνμί τέχνης,είς αλήραπόδωνμοίρανέκόWες έρριψαν

ρωμαίοι ώ της ρωμαίων ηγεμοιίας αξίωμα, άς οικείας τςιήξεις της θαλαήν

. . ." , - " » : : . . . - a .

.
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armati, ad Ceras Ρrogrcfh, adsepten- θοφοβίθτάσταλειονxπο λείου πνός -
. trionale littusappulcrunt, cregionepa

... ! Λ ' 2 Τ? , > " Λυ. τ - * . . ."

denda , gucmadmodum Ly(andro & έδι εςέτ αναγκης πινελαθήναιρώμαί
--

Ρercyllida,& Laconicis prafcétis quos , oις, ώςςμη μόνον όπόσα τίβ έθνών ομο

Ηarmoftas vocant,olin Αthenienίcs & ρομηz, εναν... ακα . . 2 % (7 ,

Βατοτή clade accepta rependerunt.Scd εμ απεφ καπαλαιούταποκά
illuc redco. Veneticum triremibus 7ω τίμ' δίαζαν έκληξώσάυζ, οία πια λί

-

".

«. ''

latij: & inde legatis miflis, pecuniam C μίfυμε έωξζόμύρο, επικεφαλής,κπά- -

τεΡetebant,gua vrbein incolentes Ve- σιν αυαγκαζεώζ φόνον εισφέμειν ετήσιοι,
netos nullis affcθti iniuriis mulάaffent: - . - , ...

Υ.

" Ι Λ Α . « σ ν.

" (e Ρlura inuitis Romanis erupturοs mi- καθατελυταίρω κίδεςκυλλίδα,%%ις

. . . . . .Ε (ponte quod acquum cί-ε όκλακεδαίμον(Θ"αξμοςαϊςδασμονών -

. fet, redderent. Scd cum Imperator re- ετήσιον αθίμαίοι πάλαι ν βοιωνεί δισ.
* - - " . • . . αθίμ'αλοι π κ. β - - "

. nuiffet:Romanapotentiaper ludibrium Α' Υ αι ταλαι φ βιοειδών -

".. εontempta, omnes αdescregione vr-Ύχήσαντες αλλ'έκέίσεέπαύειμι παρελθόν- .

α bis vacuas habitatoribus (guiaduentu τέςμύρτι ές (6' κέραςεπιτήδ' τςιηξώνόπλο

- illorum non expectato migrarant) & ο r) Α- κ . . . ν " Σ/ . . .

, manipulos frumentialiquot in arcis in-D φ εομυες (Φ βενετικοί, τη πζος αςκεν

cenderunt quod nonaliud fuit nifilu- πζοσέχον αξαλία αήτικςυ ηύ βασιλι

. . . . . . αibriumquoddam, & fubfannatio Im- κώνοίκων κακείθει πέμψαντες απητιω ,
". Ρctatoris.Sicenimaccidit, νε τοnuiau- Ά" . ΤΣΝ ? τι . . . .

ra άSeptentrione afpirante, flamma ex- ζα άςήμαζα οπόβις οξύ ένδοντ βασι- -

είπατεται. Επιμlto funo regia com- λουκίσης οικομόζας βενετικοις έδέα αδι

plcretur.Poftridie digrefli,in eo fuerunt κήσάυά « . , στ3 -4 βεί . . .
" occupati, vt oncrarias in vrbem cuntcs. κ. : ξέζημίωσαν 7λείω λα ιείν παρα- . .

ΕΕ εΕ * κόντων ρωμαίωναπειλομύτες,ειμήαυτίγς ..

- Ρ""" "8""""""" εμπιulandis oΡί- , εκόντες Σάπουοίενόπόσα και έπειoj'Χ -

bus contenti, νιτos etiam in altum fub-Ε Ά πίτα" πάει . . . .

Iatos, ante Ρalatή muros Hagellarent, φασκονζά τίμ' Χπόδοσιν (ον βασιλέα ε-- "

νε ειuiuίque cognati fpcάantes illud, γνώκεσαν, αυτόθεν κατειξων6ύεθαι τίμ'
: ". . . - , -. » - ή / 22 5" ' / - « "Ν, ,

, ...φ.α., 2 . . . . . "μαίων έξλυώ δuύαμιν,και ύφήψαν

- Άπέρα μια απασακειας εσας ενοικιών. 43ασαπίδ: -5 2 , «ν - -Σ- ...2-τN Γν - - « 2 , * η -

εξωκισου"σΦαίακεύεκείθει,ώ πόσα αξίζαςάλωςαξαχύω, άραγμα
Υ . . "5ν "Α κ"πτο» στα..Ν.Αλ - - - !..3 " " , - , Α'

: : : ζήσαν ο δ, ώσσερπαιδιάGχλ6ύη τις μ' εκείνων κ; Όό βασιλέως. ξυμπέήίωκε
, - Ν. -- , --ζ • , >/ 2 και 3/ "ν . . - - ---- --

- - , δκαλείαςπιαςαυ βας απ'αρκ%υπνεούσας,τητε Φλογιδιδόναι ροπίμ), και πλεί
- - Τ. Λ Λ - - - - Ρ. -- ΥΣ. - Υ Λ 5 c - Α. * ', -ν -, 3/ - - Α

. . . σουκαπνούζαβασίλεια"πίπλανήol ύσεραία εκείθεναρανζας, έργονίμύζας ο
. . . . \ - Ύ1...Λ • 4 - " - ν ". . .

- , θειδήποτεπάμ βαπλώύουσλυ ειασλεούσαςόλκασαςχείξοδώζ,και ζας όνΊή
"...". * / " - 4 - , ", Λ. ν , «/ " - «/ . " ο κ . « - ο " , - -

, , πζοπόντιδινήίοις λήίζεώαι αξαπλέονζας,και ούχόπως όσα όνχgήμασινμυστινα
, ίχzμι αλλαλυκ, σΆΣ ..." 2 .. - α - . , • V". ,

- μαζί » αλακα οξύ ανδραςεπικεφαλήςμετέωρίζονζας Χπότης κεραίαςμαςί-, ο
- Γ. 1 . - Α. Λ ' t/ » "- " * ... " ν. » - , -

. . : ζέινπςδήώτηςβασιλόυούσης τειχών,ί όζώντεςΦ καζα γίνθ’ έκασω πζοσήκοήες,

η..." : και . . . . . . . . ." : - . "- - και πολ- ν

- , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
t. - τ. ν ι: " - - ι - --

) - ". " - Τ ε " -" - - " ".

- ,
.

" .
-"

-

-

* .

ή ". - - " " 2. .. - " -,

ί -" .." ν ". . - - " .

-- " . - -- - - . . . . - . , ε - " , ---

- .. r : " . . . . . . . -4

, .." . - ό - ' - ". -"

- 14ς Ν Ι ο Ε Ρ Η o R I G R Ε G o R ΑΕ . .
. . . . . • μων - - Α 3 / cr, - , και -

. fpeΕ (ablatis guodΕεκί-Α γυμνώσουτες, ελπίδΘ' ένεκα κέρθοις, ο
: "guum fuiflet, iuturna & maxima 1etτι- Λ λ 1 - οινά τα

ν menta peperit, cum ignominia multo μάλαβαχάτ ημαλαμα" τ:

. - maiore coniunξta. Νcque enim vel La- κπολυτάλανών έγεώξγησ8 ΤίζΑ) ζημίαν, -

- tinis Romanosita defφίcerevel Turcis κίζαύτίμ, πολλώ μακρύτερονέ ουσου% -

. . . . . . . arenam mar1S intuctilicuitietvnquam, της αουινε ένο - 3. δίμ αλ

" . . fi Romana clafhs, vt olim , mare te- Τή6 αχιμης έγκλημα, οι εγο μυαν

- nuiffet: neque vnquam in id diίcrimen , ούτελατίνους καιτω κ; ρωμαίων θρασμύε

- res adduξtα fuifient, vt Romanis non Στο «Lρί, η - , ---- άρα-- --

tantum finitimα gentes, fed ctiam re- θα, 873 ψάμμο, θαλασης θεάτας -

" . motiffimα, inftar Τantalij faxi exiguo Β Τύξκοιςποτε,της ναυτικής τήθ'ρωμαίωνδυ- . .

. .filo (upra caput fuίpenti, formidamda: " να εως θαλαήοκραζού ίο -ίτσο...
, ------ - ". - ύσης, ως..πή ότερον ,: effent: & omnibus annua tributa red- μ, η εκφ μσ , πξότεξον - : "

ν
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πολλακαζάβαλλωσι κgήμαζα πςδςεξω-Α εαρtiuos magnoprecio redimercntita

νησινκέτωπλείωτWζήζυμώύωνΦβειεπ- Vεμεει ημιο: Ερευηια θυμη potula

κοι συλεξάμύροι κζήμαζα, ανεχώξησήυ

οίκαδε ".

πΕΡΙ ΤΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΑ

βάσεωςπατζίαςχgίω%ύνg.

Ιoanni, ο/olio dgβenβι.

infcitiam & fimplicitatem contem
- δπατςιας γηςϊωαώνης δgών πξιφρ9- - ΤΤ - - - -

Ν. Οδ τς ξχης ξ β9 n1 cerneret,& manifeftis interdum cό

-

ι

σύχασε μέχρι τινος ωξα τίμ"μονίμ της

των τούρκων,εξασίας εις την ούρ%πίμι,

νέρυμονεαυών αμαθίαςτε κι απλό- uiciisa poητιficibus incchimαrorς &ς
τ, Α y / \ 2

τήίοςένεκα θαίακεκαλυμμύρ ς αξάας- Ιmperatori (olij abdicationem , guan

γχιερέωνέπνών λοιδορούμύρoν,τηλύπη και doquidem οφείη ήbίκτες ποϊει"Όί.
τη μικρ9ψυχία νικάται, θ δίδωσι φέζων greffus, aliquandiu in fanθtiffimz &

"τώβασιλείg θρόνε παραίτησιν έγγραφον,
beatiflimac Deigenitricis monafterio

quicuit. Deinde in patriam Sozopolin

έπειμήβέλοίο όκδικέιν, ο δεαπελθώνη- oppidulum fefecontulit,ibίgue αύire

liquum tranquille excgit.

Λ' /ν Α. Χ/ > / - Α'

ψασεράγνgθεομήίρρος,τηςπαμμακαρίσουέπειτ’ απήει φέατίμ θρεψαμώύμυ%.

τηςσωζοπόλεως λέγωπoλίχνιονένθακ% λοιπονονήσυχία έβίgπαξήμειψεν.

" "-Ν w Φ" 2- ΥΦ «ν Ψr ζΌCό Ν 3.ΧσN

Ν Ι Κ Η Φ Ο ΡΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗ- Ν Ι C Ε Ρ Η Ο R Ι G R Ε

Γ Ο Ρ Α Ρ Ω Μ Α Ι Κ Η Σ G Ο R ΑΕ : Η I S ΤΟ R. Ι ΑΒ

ισοβίαςλόγΘΊέζι%ς. - κ ο Μ Α Ν Α

Κεφαλαιάβιβλίg ζ Libet (eptimus.

Περί της απωλείας ήθ κατα την ασία, ρωμαϊκών CΑ Ρ Ι Τ Α LΙ Β RI v Ι Ι. "

πραγμάτων. Romanarun in Αβα prοuinciarum 2.

Οπως όλεμερίσανίοτηνασίαν οι τούρκοι, ηriβίο. φ

Δάυτέρα αιάβασις αθανασία. γι Αβam Τurcipartiti/int.

Περί το σικελικ5 πολέμκή εξίταλίας λατίνων, Αlter Αthanaβta/ten/a,.

Περί της προς τον βασιλία πρεσβείας των κατελά- De Siculobefolialitorum Latinorum.

νωνιών ήιχ. ροντζέeιος. - , Decatelanorum legationcad Ιmφcratorcm

Περί των δεινών ώ, κατελαίοι ρωμαίοις προυξέ- mil/a,quorumprincep, fait Ronζrrius.

9ΜΟΤαν. De dadiίμ, 4ua Catalani Romani, de

Περί της αιαζύξεως των κατελάνων εκφιλα- aerunt. - ".

δελφείας. De di/clfa Catalanorum και Philadel

Περί το φόνgροντζιρία τα καίσαερς, τό των κατε- φhia.

λάνων αρχηγώ. . De εκde RomΚarή Ca/ara, Catalanorum,

Περιτής των κατελάνων Σποςασίας. principa.

Περί της εις τοις κατελάνοις διαβάσεως συμμαχίας De Catalanorum defaάtione.

De Τurιorum.auxilia, φuz ad Catalana,

Περιτά εν οις ασροις πολέμε τα βασιλέως μι- εκΑβa ό Εuropam tranβerunt.
Τ

χαήλμό των κατελάνων. Depagna Μichaela 1mperatorώ εκm Ca

Περί της καταλλήλων μάχης των σeατηγών των talana,in Αφra.

κατελάνων. De inte#ino Catalanorumbe/ο.

Περί της βασιλίδος ειρίύης,καιτων προς βασιλέα ΙΟc Imperatrice Irene,ά alienatione «ί

σκανδάλων, Ιmperatore,

Αξιο ακοής διήγημα. Μemorabili, narratio.

Περί των κατελάνων αυθις. Κur/u de Catalanir:

Περί διαιρέσεως των κατελάνων τούρκων, - ΙΟς dβλdio Catalanorum ό Τμrωrwmν.

. . . . . , - Π. 2,

Α1 Υ -

- 1, - ν

- Υ 4'

rant conquitita,domum redicrunt.

D Ε Ρ Α Τ R / Α Rc Η Ας

Οannes autem patriarcha,cu m (c ob

animi puίillitate victus, (criptam offert
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, Σ

pecaulanύ/blu: Α Περί ή) κατελαίων μόνων, Λ -

. . . . De Βaotica Catalanorum pugna. Πείτε εν βοιωτία πολέμεήκαπλαίων,

* Γeduabu Τurcorum.fačiionibus, Ηιρί ή εις Δύο μέρη ή) ούρκων απ' αλλήλων " -

Μichaeli, o Μacedonia cum tribu, millibu, διαιρέσεως, 3.

Τartoram tranβtus. Διάβασις εκ μακεδονίας εις θεάκuυ τεμιχαήλ -,

. , Μichaeli, Imperatori, pκgna am Τμrti, μό τρισχιλίων φύρκων. W και η " W

"... adcher/one/am. Πόλεμος τε βασιλέως μιχαήλ υ ήδτούρκων αει

- Αthanaβιεραtriarchico/oliode/en/ar. χερσόνησο, «ν - . -

Depatriarcha Νiphone, Αθανασίου κατάβασις ώκ τε πατριαρχικού θεό- . .

ΙΟeΤμrd, Τhracianpopulantibus.

Ρagna Romanorum cum Τμrds, ό/frage,
2"μrιoram.

Preparatio ad mania Τurtorum θppu

ζnanda.

Dε Τurcipror/h, τίδfi, ό αφti.

Νiphoni, έpatriarchico/alio de/tcn/as.

Drpatriarcha Ioanne Glyce.

Ιe magno Logotheta Μetochite.

Ιrene, Imperatrici, obituυ.

De Ιmperatori, di/aptatione ό /anten

ίi4,

De erca/fatua in columna ante edam S. So.

hie.

ΙΟimenβο/falue,ό εφui eius. Τη

De oraculo in Αdrianopolitano palatio re

perto,

-,

..",

"ν

^ riente maximac cala

έΆδ) mitatum &turbulen

1cnt, Turcorum fatrapa coniun

έtis viribικ incurfaruntomnia v(que ad

mare quodlibet,8zad ip(as Αegas com

migrarunt. Μaximam partem virorum

{imul , & mulierum, item infantes,iu

menta,opes, Τurci recens occuparant.

Οui vero clam cuaferant, in proximas

vrbes confugerunt,nonnulli etiam nu

"

('

-..... Romanorum prouincias forte diftri

-. Ά.buctunt. Carmano Αlifurio pleraque

και mediterranea Phrygiac obuencrunt,

νίque ad Philadelphiam , & proximo

Αntiochiam ad Μαandrum Buuium fi

-

,

"

Νίφωνος κατάβασις οκ τε πατριαρχικού θeόνου,

Κι V Β hoctempus in Ο

, di & inopes fretum traiecerunt.ΑtΤur

cliam inita concordia, omnes in Αfia

, διαθραίες φμύρέςζαςέγήσαπόλειςκατέφυγον,Φδκες θρακιμ,ασκώοι ώγο
ν - -

ΜΟU,

Περί τε πατριαρχε νίφωνος.

Β Περί ή/τίω θράκίμ ληιζόντων ώύρκων. ι

Πόλεμος ρωμαίων κα) τούρκων εν θεάκη,και ήττα

τουρκων.

Εβικασία τεχoμαχαικ? ή τούρκων,

Ηττα παντελής ήoτούρκων,και αλωσις.

Περί τε πατριάρχου Ιωαένκαι το γλυκέος.

Περί fμεγάλου λογιθέτου το μετοχίτου,

Θαΐαπς ή βασιλίδος ειρίμύης.

Περί της του βασιλέως 8% κρίσεως και γνώ

C μης , . *... 9 Α / "ν

Περί τε χαλκε ανδριάντος, του βάι τ8 κίονος τύ'

έμπροθεν τα ναά ή αγίας σοφίας.

Καζαμέτρησις τέ ανδριάντες , και τα ίππου

Περί τα χζησμά τέ; ευρεθέντος αν τον κατα'τίω

αδριανούπολιν παλατίω. τα

<>azξS&Τ ΣΕ ΑΤΑ 37ον (όνχςόνονοκ - "

Ε ξτήςέω αμέγκα τγκα

Εκών αερραγη πελάγη,

ξ. καθαπέμυρίων πνευμα

Έτων εξαίφνης ομό συρρα

γέντων, και παντ’αίω και κατω ελαυ
Λ Λ Υ άν", 2/"

νόντωνκα)συγκυκώντων επειγδέgημασζα

τώματωνζα πτοςέω της ρωμαίωνήγεμο

νίαςελείπείο, στιωαασισμόν Φ ή' (ούς

Εκων σατςαπαι ποιήσαντες, παίζα κατε

δραμον αχζι θαλαήης απασης, ώ πζος

αυτάjς ήδηταίς ακταις μέζικήσασίες,κά)

μύοπλείσοιτίδτέαί%ών δμέ υγuυακών

και νηπίων, και όσα αν κτήνεσι, και όσα αν .
Α' * σν " Α /

χρήμασιν ήσαν, ψωο τίμ ή πολεμίων
2/ 2) 2 , Ε 2/'

αξπ αίχμιμ' έγεγόνεισαν όβι έλαθον

--

« -"

ν .

ρ -

μνοιήθποβντωνδιέβησανέςόξυμφωνία ήδηεληλυθύτες Φτέςκοι,κλήρωδιέλα

χονπάσου,οπόσητής ήδρωμαίωνήγεμονίας ετύγχανε γήκαζα τίμλασίαν κατέ

χονομώ όμύρκαρμανός αλί6ύειθ' ά πλάω της μεθγείου Φρυγίας και έπω

" , - μέις, Φιλαδελφίας, και το έγγισα παίων Χπό τηςπξι μαίλυθρονώνποζαμό,

ζ .

-"

"", γ

!

Σ'
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» Ζ.'Α1' &», εί έρει σμύρνης Α tam QuicguidindeeftSmyrnamνίque,«πιχεία ζα οι έκάθε μ κζί Κλι" & ad interiorcm Ioniac oram,Sarchani sartants

λ9 τώ όν% ς αίξαλίωντης ίωνία.85βΤβ&93 0 - cuidam obuenit.nam Μagnefiam,Prie-,

νομα σαρχαξης, Όα γδ πξι μαγνησίανδ nen, & Εphelum alius, nomineSafan,

ζουν να έmcβ σασαςυφάλε% σα- intξτρεΡεται Α Lydia& Αctolia νίque -

πζιήνμυ καλέΦερν,Φ / Ά ad Μyfia,ad Ηellcίpontum itä,Cala αεί",

τζάπης έτερ% όνομα σασαύ,Ά Σπο rnes &ΕΕΕΆ

'-. -.. ...ι. » ΜΑυ α' ίας τ“πέος Οug circa Οlympύ funt, 1thynla o- Αnικria

λυδία και αηλώθα Αξί μυσ ς π. Β mΠέ, Αtmä. Α HumineSangario ad Pa-"

πjέλληzσόντω, ό,τε καλαμης λεγόμε- Ρhlagoniam νfque, Αmurij filij inter (e
4 \ « - Υ - -2 ής. α δε πει iti (unt. Scquente anno dicunt Α

νΘ, καλόπαις απ8 καρασης, ζα δε πζι Ραττιτίύητ δεq
\ >" ν. ι) ής βιθμωίας έξήβ thanafium,qui patriarchatu Ioanni cef

Όν ολυμπον, κ, οσα της βι μια β&η%, (crat,1mperatori clam nunciaffe,fe nu

έτερ%ς όνομα ατμαν. ζάδι Χπόg ποζά- minis indignationem impendére Ro

μούσαγαρία μέχρι παφλαγονίας με

μερισμώύωςες οξύαμερίgδιέβησανπά

δας, ο μύρτι εξής έτς φασι δαμμή

σαθ, λαθρατώ βαπλά%νπζδείωλύ

νου πατςιαςχ&ύσανζα, επαξατησαμε

manis vidifle : hortatümque effe,νt tri

Ο

νoναθόλυασιον,θείανπζοβλέπίνοςγμ'κό

cam effe praediθtam ab Αthanafio nu

minis indignationem:ac poft affirma(-Αthana

fe,neminem patriarchicοfolio dignio-Ά

rem cffc. Νeque enim nifi diuinitus il-Ά.

luftratum,futura pracuifurum fuifie:per- εί"
Α' - \ - γθΜίβέ5%g

(uafümque habere, cum primum is re-Ά

bus continuis noétibus Deum depre

caretur.Cumautem poftridie terrςmo

tus faëtus effet, dixiffe Ιmperatorem,

ή ρωμαίων, ώξακελαύσαδιαίτε αυτόν
Λ' " και/

ολονύκίρις δεήσεπχξήσαώζπζος θεον,α

και οι δες τgίτιμημέρψιν τήδι ύσεξαία γε

ftitutus effet , hoftes quamlongiffimè

receffuros,&veristemperiem hybernas

tempeftates confecuturam, Romanόf

νομώύασεισμού, ξεν είναι φλύαιώνβα

σιλέα]uυπζοειξημθύμαθλυασίωθεομη-Ρ -

νίαν. ιχυρίζεθαί τε λοιπόν, ως εχέτερ%
αξιό"μάλλοναυτ8πζοςΌνπατζιαρχι

κόναλεληλυθένα θρόνον μηδεγδα βλέ.

πεινζ έμπζοθεν, λό&υ θειόιέρας έλλαμ

εως,πεπάθαίτεοξύ πολεμίοιςώςπορ

ρωζάτωγμέ8ζή όρωνήτύρωμαίωνήε

μονίας,άμα τωέτνές ονπατζιαρχικών

αιαβηνα θρόνον, θγρέθ%,οιονάπάι,έας

μψχειμμα θ[αλήνηνμόκλύδωνανθρά

σαπλαίμυθήιαιττόρωμαίων ηγεμονίας

Όχιχοινίσμαζα. ξε μικρού παίζας >ς.

χιερέας και εξέας και όσοι ασκητηρίωνέτυ
/ 4 c Το Α'

χονπζοεδρεύονίες καιόσοι 3κλήρs,και

que fines facile propagatum 1ri. Εa res

fere omnes pontifices, (accrdotes,ab

bates, clericos, acparum abctt quin di

cam praetores,& omnes alios gui publi

cum aliquod munusίuftinebant, viri (e

ueritatem recordatos, haud mediocri

ter perturbauit. Itaque Imperatori de

terraemotu & vaticinatιone Αthanafij

cόciohâti fidé habere nό poterant : (ed

(ubmurmurabant,quod illius defiderio

illa confingeret,& falfam illiauthorita

tem conciliaret, vt (ui defiderij proba

bilem habere caufam videretur.Scd ta

mé benignitate &cloguέtiaquo(da é pό

tificib.& monachis in (uas partes pelle

xit,8ζcύ iispedesadΑthanafij cella iuxta

gπολλώδέωλέγειν, όσοι ήδαγορανομοιό

Ίων,καδημοσίαδήπιαεγκεχειρισμυρων ήσανπαίμαάααμνθήία",πάλας

βαρύτητςέανόμος,έμικρώςδιέlαραξενώσεκαιδημηγουμόπ τόβα(πλείή 3 ΟΓΕί

σμέκαι της αθανασίου πζορρήσεως πισ6ύειν σα είχον , αλλ πείθεζ, » ".

πυθώνοκέινονόνδοξότερονκαθιζάν,πλαίkώχαξίζά)ψωδώηνοξαιμων

«υαίξάδεκώςκόjäisπζοςόκάνονδοκοιηπάθος δεξιώσεπό. ενόμω και λόγω πει,

θές ζασιλειδένες ή"εδεχιερέωνκαιμοιαζήωναξιελθών διετώεαυε επιπιώκι

βελήματι μεθ ώνπεζή κ. βάδηναπίσι αέαΤην ξαθανασίg«ωο" αξιτν
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Ακm." Βατο: eum reuercbatur & diligebat. Is ούω, ενώ γροώ,ων, αύεισιν έβδο

cum vidcret, guanti Αthanafium Αn- μαίΘ"ές Όρ νπατζιαρχικόν αθομα
dronicus faceret, auantοpere nomen / ό » «Λ - "Σ" 2

εiusΕί εί D.Chry- πο θρόνον. επχ, 2 τιμ και απομήμ'

< (oftomo compararet:feftiue admodum C τηβασιλουέση και της καταιγυπιον αλε

magniloquentiam & oftentationem ξονυδρείας όπατζιαρχης,σεμνός αλης και

Κείες mo- eius taxauit,his verbis:Εrat, inquit, fu- σπιυέσει λο σμή'' (α' ήθη κοσ λύ. « - 2

Ε"Τ tor quidam,qui felem albá habebat, v- κ \-1...Λ η οσμήμ, ως cw

num quotidieΕ capientem. quz " πολλίμ''τίμ αιδώκ 4ύμύρειανπζος
aliquando in mcdium vas , quo coria ί η Λ ς ΟΦ 2. « \

Ε (olent,delapfa, & vix cluάata, to-. 8 βασιλ"πεζα, G&λ% οξών τίμ Όρώ.

ta nigra euafit.Ρroinde mures,eam mo- βασιλέως πξι Όν πατζιαςχίμι αθανα

, mattico habitu fumpto carnibus dein- στον Φλεγμαίνουσαν χέσιν,και ακούων αει

--

Χerolophumabit &cum covtiparelt, Α

collοcutus,perfuafit vt patriarchica in

figniaadmutteret.Νeque enimalia ma

ι nuum impofitioneapplaufύve&trium

phis efΙe opus,qua illiiampridemabύ

de contigiffet, guamuis interim cam

ex mocrore repudiafet.

ΑLΤΕΚ ΑΤΗ ΑΝΑΔ ΙΙ

a/Cen/ks in patriarchicum

- thronum.

Η: ita geftis, (eptimo die Αthana

(ius in patriachicum (olium redit.

"

Αlexan

ανin pa- μ" -

"iarch2 εα: Αlexandria patriarcha, vir grauis,

prudens &honcftus:quasobres Ιmpe

cepsabftinere velle rati, fine vllo metu

". vagantes, coria roferunt, illa vero tan-D

tam multitudinem conίpicata, capcrc

omnes,quamuis aucret, haudquaquam

poterat,duostamen comprehenfos de

uorauit. Reliqui omnes fuga falutem

- quacίiucrunt,admirâtes,quo paéto fum

pto monaftico habitu crudelior euatif

{ct.Vercor igitur, inquit,ne & Αthana

(ius hic , iam pracdiétionis pracmium

΄ fedem patriarchicam confecutus, prio

rem afperitatem pofteriore delcat,

propter iftam de (c opinioncm. Ηis

1

'

Τum autem in vrbem venit Αegyptia--,

ξηρόλoφoν κι όμιλήσας αιπω ζα εικόζα

πείgθρόνε έπεισεκ ζαπατζιαρχικαπει

θέ8ζσύμβολαμηδεδδειώζΦαίαχει

ροθεσίας ετέρας,κό(οιπζιαυτίμικρότι

και θρίαμβοι, πάλαι ζαύτίμ ειληφόζα βε

βαίως,εικ.λύπηςένεκα μέζαξύζαύτίμ'έδο

ξενXποθέώζ. -

" ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝΑΒΑΣΙΣ Α

θανασίgεις%νπατζιαρχικόν
ν. θρόνον,

δια θαύμαζςμεγαλωνεπαίνων% ακεί

νοτιθέμύρον όνομα, δίρντώ θειοτάτων

Σξέuυ κυβ5ύμω,ποθέσεσιν όλας της

γνώμης έτ, Χποφαινόμύρον, μαλα ζι

χαρμέντως της ου βασιλέως καθήψατ'

γλώfης,ώοίονείπείν,ΐής ανέκαίξω φιλο

τιμίας,8πωσίπως ειπωνίμ"τιςαλής τμυτέ
Ε χνίμσκυτεις,γαλήνέχων% χζώμαλου

κίμ),ήτγδκαΐοίκον μυώνκαθημέρανέθή

ξόυενένα. αυτη λαθέσα ποτέκφ μεσίμ,

κξημνίζεται τιμλλεκαήμ ονή ώζα σκύθημελαϊνον ο σκυτεις εκείνο είχενυγρών

και μόλις εκείθεν λύεισιμελαν έχουσα χρώμα έδοξεν ομυζοις μυσίν,όκεϊνίωί,

σως μηκέτι κξεωφαγείν εθελήσειν, εις μοναδικόν εαυίμλμέζαμείψασουχήμα.

όθεν καλαδεώςέαυcξύες% έθ@"έφήπλωσαν,ρινηλαζμύτες αίωκαικαιωοίξτζα

Φήίονται αλλ'εκείνηπζος τ/ρδε αγρας παρελθούσα θεατςον,παίζας μύρ όμου

σαγμαύειν σόκ είχε,και μαλα εθελουσα δύο οι ομυ όμως συλλαβούσα κατε

θοιήσαίο. Φ οι έτεςοι παύτες ώχοντ- φ6ύγοντές τε, και αμα θαυμαζονιες, ό

πως απίμεξέeα γεβνεν, αφού ο μοναδικόναξιέθεζχήμα.δεδoικα ζίνuυ,φησί,

μήκαθανάσιος όδιέήδη ήθ'πζορρήσεων/έραςπατζιαςχικόνειληφώςθρόνον.λποκgύ

ψηΊμπζόιέeανεκείνιμσκληρότηζα ήτήςυσέeας ύσεςβολή,διαΉμυόντεύθενοίησιν.

κ?
Ι

* ,
-

-

, -

Α'



-

Η Ιs Τo R Ι Α R ο Μ. L 1 Β Ε R ν ι Ι. τσε

"
-

κό μύρΌί γε Όρίτοις οξύ χζόνοις στινέπεσε Α temporibus Carolus Ιtalia, & Τhco

πολεμέιν αλλήλοιςαμΦωσίύρήίας,κά

ρουλόντετόντ"ιταλίας, και θόυδέειχον

τόντ"σικελίας, νησΘ"δ'ήσικελίαμεγα

ληκπολυλόθρωπΦ", μιλίοις ου πλέονα

πέχεσα "ήπείρ%υ τςιακονζά,εί τις εθέλοι

μετράνζλπόσκυλαίgέαξαλίεfίτα

εαλίgκαιταύτηςούσης, σικελίας ή νήίου ο

μώρομύκαρουλοςποθώνéκπολλού την σι

κελίανύποχείρμονθέώαι, και διαμελέτης

ποιούμύρθ' ώύτ,μακεας λαθραόναυ

πήγησε ναις, κταλλα παρεσκ6ύαζεν ως

ονίμ όσα πρόςτε ναυμαχίλυ και πεζο

doricus Sicilia rex , bellum inter fe

geficrunt. Εft autem Sicilia magna

& Ρopulofa infula , milliaribus non

fi quis frctum quod interScyllacum 1-".

talia & Μcfianam Sicilia maritimam

vrbcm interfluit , mctiatur, Caro

lus igitur , qui longo tempore Sici

liac Ρotiri cupiebat , & id confilium

λίας ακρ9υμές,μεσήνηςτ"πόλεως,πα- Β animo agitabat, clam naues a dificat:

caterάque ad bellum tam mari quam

terra gcrendum neceffaria , pro viri

li comparat. Τandem cum inimicitiae

crupifient , Carolus Τheodorico im

parato adhuc formidabllis crat, cίim

que grauiter infcftabat, o continente

fubinde in infulam traiiciendo , cum

omni & peditatu & equitatu (uo. ita

φue Ρer biennium agris vaftatis, hye
/ 2 / 2 Τ Υ ΝΥ. · Ν . 2.Λ. 3 -

μαχίλυ αυταξκη υψε σε της έχθρας 36 C me domum fe recipiebat , verno au

πςοδήoν αναρραγείσης,φοβερός ο καρου

λος%άπτώζα εδώκει,τοθόυδερίχωαπα

εκσκ6ύω τυγχάόοιπ, όπολις αυτώονέκή

ζ,συχια διαπζαιούμύμΘ"έςτιμήσονέκ

"ήπεξε, ό(ρντεπεζόν,κόGνείςίπαίαςε

ξέζαζόμύμονήν καικακώςζ εκείνεποιών

tem tempore cum maioribus copiis

rcuertcbatur.

D Ε Κ ο Ν Ζ Ε R Ι Ο

- Ca/are.

ΤVm quoqucLatinus quidemRon

zerius nomine, ex inferiore Ibe5 ν. \ Α? "ν 2 Νυ ΟΨ \ χ"

επί δυσι%ιςόνιαυ%ίς,χίμώνΘ' μιροικα- D ria, & vlteriore Gallia , quac ab Αlpi

δε επανήκων έαροςd'αειλαμπζόιέραςΐας bus magis ver(us Οccidentcm ver

εκτρατείας ποιούμύρθ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΡΟΝ ΤΖΕ

- βίg καίσαρθ".

"Ε Υνέπεσε δέπνικαύτα, , λαήνον τινα,

-'ροτζέριο όνομα,σράιόπεδοναθροί.

σδυζα εκτείβιρίας εκατω,και γαλατίας

τ'επέκεινακίδυτικώιέρας ήδαλπεων,βα

ναυσόντεκα μαχαις αείδιαποντίαις και

ήπίgωτικαίςχαύρθι, τζιήςειςούμείοις τετ

ταρων Σπό%ύτωνπληρώσαμ δι’ ών δη και

τονπειρατικόναδεώςμετήειβίον,δεινότα

git, colle&to exercitu (ordidorum ho

minum, bellis & marinis & terreftri

bus afluetorum , & quatuor triremi

bus completis, piraticam , cuius erat

omnium qui vnquam fuerunt peritif

fimus , impune exercebat. Νοn c

nim naues oncrarias tantum , qua a

Septentrione & Αuftro afcenderent &

Ε defcenderent , inuadebat : (cd ma

gnas etiam inίulas incurfionibus vexa

bat, & mare inferum infcftum reddc

bat. Cum igitur Sicilia iam ab omni

parte Caroli exercitibus interclufa,

Τheodoricus externa auxilia petcren, ενικά

cogcretur: Ronzerium hunc accerfit, σαχόικα,
Sicilia au.

κίgiί,

Caroli ό,

- " . • . Ν. - - Τheodorε

amplius triginta a continente diftans: sίκι, ιεί,

ωςενώύτω ή πάπoτεγρύμύρθ. ουμύνονδίαςαπ'αρκτυκανότυκαπούσα,

καλαμούσας φορτίπναυσνεπετίθεώ,αλλα αβαπλέωνκαζιπλέων,κακώςκαιαυ

τας ήδη τας μεγάλας τονήσωνετίθει,και φοβεςός έδόκειτη κάτω θαλά#ή.έπει

%ίνωαπεκέκλεισοήδηπαναχόθενή σικελία, τότε ναυτικώκαπεζώ%ύ καρ%ύ

λου σεχτώ, και εις ζόθ' ήκεν αναγκης θαυδέειχθ' , ως ύσεξοείων δειώαι

συμμαχιών, μετακαλείται τον εξημώύον ροντζέριον, παραγγείλας αυτό,
- Ν - - ΙΥ. 4.

ν - -

ν"
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Ν

hortatus , vt etiam alios Vndccunque Α

ad mille fortifiimos equites conducat,

vt valida pugna cum Carolo commit

ti poflet. Οui cum mille pediτes, to

tidémque equites adduxifΙet: omnes

Sicula vrbes , guas Carolus fubege

rat, inttar tefferα , ad Τheodoricum

redierunt, alienum ferre iugum haud

afluetα : quod Carolus agerrimë τιu

1it , guodam quafi furore percitus,

quod diuturna: fpei iam penë com

pos factus , omnem laborum (uo

rum fruξtum in ipίο portu effuίum

ccrneret. lgitur exeunte vere cum

magnis copiis aduentat : (cd cum

Τheodorico iam & numero & vi mi

litum firmiore congrefius, aliter quam

volebat , di(ccflit. Εo anno fic exa

δto , (ub veris initium totam Italiam

(vt ita dicam) Carolus in Siciliam tra-,

ducit : vt (ummum faftigium & ma

num vltimam diuturnis bellis impo

neret. Scd denuo longë pluribus a

miflis, viétus domum , & multiplici

mocrore confcétus , redit. Defpera

Αήμια." "τέ" rebus, logatos ad Τheodori

είio cum de pace & affinitate inter liberos

iungenda mittit. Οuac cum vtrinque

catelani placuiffent , armίίque pofitis reges

Άpacem agitarent : Τheodorici auxi
225c0' ιρη- : . . -

"νίκη". liis deliberandum cfe viίum cft, guo

conuerfi rebus (uis confulcrent. Νe

que enim ades illis aut certa pofΙcf

(iones crant , in quas (e reciperent:

fed alius aliunde , & multi multis ε

1ocis, pauperes & nudi , propter la

trocinij emolumenta confluxerant, in

certis (edibus in mariobcrrantcs. Εο

rum igitur duci Ronzerio placuit, 1m

peratori Αndronico per legatosauxi

Ηa contra Τurcos offerre. Οuz con

ditio cum valde ei placuiffet, ο Sici

lia Byzantium proficiίcitur cum (uis:

-

κέfέρβιςόθενδήπόλεμέζαπέμψαθ;κρα

τίσοις, ωςές χιλίοις ίπασέας,ϊν ώξαιππα

λουγρναίως τε και αύξώσως διαμαχοινώ

προςτόναντικαθήμύρονέκαρέλουσράιών.

επειδεικενεκάνθιαγωνχιλίοιςμύρ,όβν

Όλπogναυτικούπεζοις χιλίοιςοι όσοις

ες πασέας καιέταξεν, 6ύθυς υπόσαςσικε

Β λικας πόλίς ο καρβυλΘ'ειλέτε καιδε

δούλω%,πάσαι καθαπξοσeακου μέζα

πεσόντες,ές θόυδέρμχονέπoυήκον,Gόκειω

θüαι αλλοτρίωζυγώπζοσαλαιπωgέιθαι.

%χότα ακούσας ο καρουλΘ,λίανήχθέθη,

και, μαινομύρω ίμ", ως ειπείν, αβαπλήσι@",

ότι χρονίοις ελπίδας ές πέρας έληλιθιίας

c ήδη,κμονονεχτοκόλπωνόντοςόλαςα

πoφοςτιζομύρας,καρποις Jξαίφνης,ώςει

πέιν,όναυτίς%ίς λιμέσιν, αίατςαπείσας

τεθέαζαι όθεν έαρΘ"τελ&υτώντΘ, ήκειξ

βαρείαςδιμάμεως αλλακραζαιό έξωή

δη συμμίξας τώθουδερίχω καζάτεπλή

θ@@ αντίπαλονδμύαμιν, ουχώςήθελεν

D απήλλαξε ούτυμύρouδεςέτ τελαυτή

σαν%ς ξόνιανώύ,αμαήριπάσαν,ώςει

πείν, τίμ ιταλίδυ διαβιβάζειές σικελίαν

κάρθυλος, ίνα ελάυζαία δηκρίσις αύτηκ,

πέρας ή μακgών κατασαίη πολέμων,

αλλα πολλώπλείοις αυθις.λποβαλών, ήτ

τημώύθ επ'οίκου αιαχωξάπανήγυριν(ως

ειπείν) επαγόμύμΘ θλίψεων, ζαδt'αρα

(δες% απορθ, πουζαχόθεντη γνώμη συνε

λαθείς, πζιασoνδών προςθαυδέριχον ήδη

διαπζεσββύεζαι,κτέκνωνγαμικασυναλ

λαγμαζα, έπει δ' ούτω%ιδτα αλλήλοις ξμυέβησαν, ώζά όπλα θέμύυοιαςασία

σoνήγονειρήνμ'Φρύγες,σκοπείθ, ώις έθώδεξίχεσυμμαχοιςεπήa, όπoίποίεάρα

τςαπόuύροι μυκεςθαίνουσάο4ύρωσιν ουγδήσαν αυτςοικίακκιήσήςέσώσαι,ία

Τμ"έπλόοδοναυίδ επιασβίδωσιν αλλ'αλλοθεναλλΘ,κπoλλoιπολλαχόθενα

σκουοι και γυμνήτες, κέgδοις ένεκα λησεμκοδσυνδραμόνες, πλανήία και διαπών

πονέβοσκoν βιον. έδοξε ομό τώ ώύτων αρχοντι ρoντζεξίω, διαπρεσβΔυσαμλίω

πζος βασιλέα λύσbόνικoν, συμμαχήσεινέλθόνζα Φ κ; ήδΌύρκων, είγεβου

λυμύρω αυτώείη κμύρ%ι και σφόδρα, ασμώύουΊμ' πρεσβείαν πζοσδεξαμύγίου

φόβασιλέως, αeας εκείνω" ήκενόκ σικελίας ες διχιλίοις επαγόμύμΘ. διόδρας:

ν

κ"

ών οξύ
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ώνοξύμώύχιλίοις ωνόμαζε κατελαίοις,

ως έκζιούτωνά πλέίτα (6 γύ9 κατά

γονίας σέυ διετέςοιςχιλίοις,αμογαβά

εοις ούτω γδήλατίνωνφωνήσβύπεζοις έν
πολέμοις καλεί, και διαξεκα ώύειςόν

μοίραζαήoμώύοις%ιαυτη,%ύτωκαιέτΘ'

, κεκληκετώονόματι ωδενμύρδηέλθόνζα,

, ζά επέτεια - -

- ωναήλθεν πλεονεξίας, ώσ' όνβeαχέ%

βασιλικύνώξεκένωσεζμιείον έπει οιού

τωζαύτα, δ έδ4διαβλύτες ες τίμ' ασίλυ,

"

-

δήποιείζαιμαεία ή8 ασανθυγατει, θ

ες% έμεγαλου δουκός αναγεί αξίωμα,

επειδεμήμικρθνήκεκαιέτερΘ"κατελά

νΦπιεικέσιοςτέντζας,πζοκαλεσαυθύoυ

έροντζιρίεαυτώμύβδήροντζιείο, ο οδ

καίσαρ6 δβασιλεις πζιτίθησιναξίωμα,

τώδεπιγκερίωτέντζα,%8μείαλουδε

κος ή μύύ%ι τοχρημάτων δαπαδη οπόση

πέιζα εκείνωνόνδύμαζα,ώΊας δωρεάξώ
δεδαπαύηζαι σιτηρέσια,ες%βύ. θias, cum lachrymis miferorυ m quos

-

Ρ»

- ν

- , ---------

:

-
" - \.

*

-
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Α quorum mille Catelanos nominabat, . -

-

ί

quod plcrique ab illis oriundi efient, κ-τ» ".

alteros mille Α magabaros , fic enim

Latini pcdites vocant. Statim igitur

cum veniffet , Ιmperator cum , Μa

ria neptc (ua , Αfanis filia , defpon

fa , magni Ducis dignitate ornat.

Scd cum paulo poftalius etiam Cate

lanus Ρirincerius Τenza a Ronzerio

accerίitus aducnifict : huic Cacfaris,

γαμέρθν 6ύθις θέασιλεις επιτηαδελφι. Β illi magni Ducis titulum decernit.

Ιmpenία vero in corum veftimenta &

donatiua, & annua ftipendia , tan

τα faάtα funt, vtbreui tempore fifcus

exhaurirctur. Sed cum in Αfiam traii

ciendum effet, & cυm hofte Ρugnan

dum , quid dicam quantas in tranfitu

Romanis clades, gui in oppidula ma

ritima confugerant, importarint Vi

ris enim & mulieribus pro mancipiis

Ο (unt abufi, corum vero rem familia

rem omnem pro fua confumpferunt,

8z (vt fieri (olet) in itinere multas e

xecration.es ex imo pcθtore Ρrofe

Ιαίcrant , collegcrunt. Εt harc Ρri

mo anno atta (unt. Inftante au

tem vere ad Philadelphiam diutur

na obfidione liberandam abierunt,

ua geminis malis premebatur: fo-
-)

- ν /Ψ. -w * "ν \ \ Λ. - «- '

" , πολεμέν%ιςεχθροίς,τιχξηλέγέν δπόσα Ρris hόftili metu , intus hofte mul

ειεγάσανόπαεμόντες δίνα, κλήθόν%ις

πει τίμλασίαν καζαφυγόντων πολιχνίοις

ι ρωμαίων αδειάσι, μύργδκγοναξι, ουδεν

αμψον,ήως αίθραπόδοις έχζήσλοίο ό"
. . δ' ύσαρχουσιν άπασιν, ώξοικείοιςαδεώς

κατεχέήσανίο, καιαπέλαυον ώασερεικός

πολλώντίθάνοδίωνδρών,όκμέσης ψυχής Ε

το grauiore , penuria cibariorum &

fame. Αc id quidcm munus pul

cherrimo & fortiffimè admini(tra

runt , Deo adiuuante , proΡtcf

intigncm virtutem epifcopi vrbis

Τhcolepτι , diuini viri. Νam cum

Τurci Latinorum di(ciplinam mi- ήία ερε- ..

litarem , armorύmφue fplendo-""

rem , & ferocem impetum vidif

(ent : mctu perterriti, non modό

- καμύπαίυπολλώντίδδακρύων, αύτας procul ab vrbe, fed pcnε νltra ve

χθηόνιαύlών.

ηλικιω. κ%χύταμθρδητoνπίώ%νέπς

Ξό"επόντΘ έαρ®",απ

καζαχεόντωντόζαλαιπώζων εκείνων,οις'

α

teres Romanorum fines fugerunt,

. *

ν'

ήεσανgξελαβντες οξύ πολιοςκομόζαςτίμι

ίπνί,

* -

μ. ν.

- -

-

Catelano- -

rum in/o

entia,

--
.

Τurri Α

Catelani,

profigan

λί4r» . . . . .

. . . . .

-

Τheola

φιλαδέλφίαν πολεμίοις. διπλός δέπολεμομύ%δεινόις,Φτίμ Φιλαδέλφίλο

κατικομύτες έξωθενμύρ%ιςχρονίωςήδηπει

ο εον πολεμίω,τητώ αναγκαίων ένδεια και τωλιμώ κι ξε μόρ%ύςγον καλλιτα

τεκαδόθρικώταζα κατεπράξου%, "αόωθενδεξιάςσυνεξγούσης,διαζότ"Σρε
Αν Α Τ: S - "ν ίοή θεί > }ς θ ήή. ιδόWες γδά

της μέγεθΦ",ξτ'πόλεως ιερώς πζοεδρ6ύοήΘ θείου αόροςθεολήiίου ιθύνες γοφ

πολέμιοιΊμλή λατίνων βυζακίου κίνηση,καιΊμλή όπλων λαμπςότηζα, ώ%α

πεήioνήθεμής, συχέθεWες%ις Φύβοι" ωχονώΦ&ίγοντες ουμώνοντ"πόλεωςώςποί,

ρωτάτωσΦάς
"ι

αυσίύ απάγοντες άλλαμικςοδκαι ή"πάλαι
ρωμαίων ορίων αυτW.

', - 4

. . * ν - "

καθυμόμοιςεχθροίς έσωθενόπολλώχεί-, -

-

--"
":)

Α
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Τantus enim & talis crat illς exerci- Α ζβύτΘ γδ και%ιούτΘ' ακέϊνθετύχα- -

tus, itάque & armis & rei militaris v- νενός εκτός, και ούτως αρισα συγκεκρ%τή

fu & militum numero inftruétus, (V- 2/ & 2" J' na enim militabant non modo Ro- μώύ@έκτετρ όπλων,έκτετ"κ;"πόλεμον η

mani le&tiffimi, fςd & omnis Αlano- εμπειρίας, έκΉε 2πλήθοις (σπμεσρατόυον "

, rum exercitus) vt haud abs re confpe- ξΝ , ίσω ι - 32β., /

ξtu illius hoftes percellerentur: multi- γδ όκει%ίς λατίνοιςέμόνονοί γύρωμαίων

, gue dicerent, Νifi metus Imperatoris, επίλεκζι,αλλακ% οκτήδαλλόωνυπό

δ. dui longius eos progredi vetuerat, ob- (ον ετύγχανε σρατουμα) Όσαύτην γομύ

ftitifet, nihil fuide prohibiturum, φuo , " "ζΆξ / \"Ζ

καιΆ minus omnes Romanas & vrbes & " έποίειδίαζαύζά%ις πολεμίοις τίμ έκ7λη- . *

- - - S Ο Λ 2/ και τ , -

prοuincias brcui recupcrafΙent. Scd ξινώσεπολλοίτινεςέφασου%τε, ώς ειμή :

C41 loquebantur homines, qui prαcfen- / \ / Δ " / Λ'

tia tantum confiderabant, neque quic- (ούτιςδιαδειλίθυπνα πζόσωιέναικεκώ

quam altius animo completti pote- λυκεζά έβασιλέως πζοςαγμαζα, ουδέν

rant. Diuinum enimiudicium illud ε- ήίμ'Ό κωλύον, όλαςς ίτύρ
rat, olim firmatum, vt Romanum im- αλ) ίLl) (9 χιά).Λυ.0y, 0 αεόνβεκχά ". ρω

perium extremis calamitaribus afHi- μαίων οπόσα, πόλεις και χώξαιΨασηςχον,

Ε"..."ΕΕ καθαράςπολεμίωνπδραδομώαιτώρα
dentia rationibus, plurimar res ντilia Ο "ν γ..., V (7 r. \ τ» ή

confilia impedire in magno corum " πλέ" αλλαζαύζάμύρ ήσαν φθεγγόμύροι

quz obefent concυτfu videbantur. πζος μόναζα πλgώζαβλέποντες ανθρω- "

. Sedillud quidem (ub finem veris faci- Λ, \Σ Λ C Α'

ποι, και μηδεν τύπαρόντων ύσέξτερονΙe confeccrunt. Cum autcm (inc viac

duέtoribus progredi non poffent, (vi- ν ξμυιένα, δμυαμύροι. κρίσις γαρ ωςαλη

debant enim expeditionem illam, ne- θώς μ' ταύζα θεοδ, παλα κυρωθείσ -

mine viam mon(trante , fine multis \ . 2 Δ 2α α) κυξ / ά,

cardibus confici minimë poffe: neque . πίβος έχαπά9 καζάβήνα, δυσυχημάτων

vero is crat Ronzerius, qui multis bel- ζα ρωμαίων πραγμαζα και δια ζούκ λό
lis magna prudentia parta , magnum D 2 2 "Λ' - Α \ . 2

di(crimen temcrè adirct) reucrfi ac γοις Χτορρήτις 7" 7ίζονοίας τίύ μύρ ώφει

: diffipati abierunt Romani domum, , λομύτων πλέισα έδόκομυζά εμποδών,τό)
, eodémque modo Αlani : Latini vero Ν " , »! « ί.

". cumΕ Ca(arc reliquas miίc- δεβλαίωπολύχοκήπιμήκμήαλ
Ε"ris Romanis vrbes peruagati, miferri- λα ξτ' μύρ (ούςγον αμα ήριΊελάυτώνπ,

"ό βίu-më traθtarunt, hoftili impetu in cos, a βαδίως κατεπράξαοίο. έπει δε πρόσω ιέ

ν Άuibυ. accertitιfuerant, conuerfo: cau. Ψ l, " \ -"-- "

-Ά fam afferentes, quod conftitutum ab ναι απορ% σΦίσινίμ παραπομπoις G8χ.
4ζεrκmί. 2/ Λ y « -

Ιmperatore tipendium non accepif- έχsσιν,ά% σκδιεινόνωατςιβέςfύδούδια
(entiac neccίfario (e illorum opibus (u. Ε \ ν. »/ / / Σ

(tentari, gui fe accertificnt, & paëtis ac λάυκανούπ,καλ6ύοδον θήσοζι Όύτις και

conuentis non fterifient. Itaquc bona γαρ' αί6ύ πλείσων νεκρών έωςων γυησο

miferorum Romanorum omnia diripi, μυρίμ τίμ) ψzσεξόρμον εκσρ%Ιείου βου

ληθείσιν άκοίνoις αύου παραπομπών α

πέναλτόδ"αμαθώςούτωσι μεγαλοιςαδαρρί#ιεινκινδμίοιςπρος%ύροντζερίουcυκ

μυ,πολλοις αλατλαύτΘ"πολέμοις, και πολλάμ άντεύθεν ξυνειλοχότΘ τίμ"

πείραν, ανατρέψοόιες διελύθησαυκ; γύ@", ρωμαίοι μύροίκαδε απόίες, α

. , λαρίτε ομοίως, λατίνοι δετώβοντζερίωεπόμύροικαίσαεμ, περιήεσδυΊας αναπο

λελειμμώμίας (οις αθλίοις ρωμαίοις πόλεις, και κακισα, διετίθεσdυ, τίμ πολε

μίαν έρμ'μ' έπι σίύ καλέσανζας τζέψαήες πρόφασιν λέγονίες, όπΊμ'αξα ώύ

2ασιλικούπζυζανείουζαχθείσανεπέτειονδαπαύμισοκόκομίζονώ,καλείναιδυαγ.

κιυπζινέπινεμηθήναισφάς οξύκαλέσανάςμύρ,μήπληρ9μύζας5ζα ύσεχημώμα. . .

μ'ομοιδείν ου μόνον τας ουσίας αςδιμ ή αλαιπωgων αμπαζομύρας ρωμαίων,

- ". . . κύρκς
γι ' ---

".

-

-
&

, '' ".
-

".

Υ -, - - * - -

-
-

-- -

ν

-

-

- .

ί. - - -

,
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- - . . εκ 1 Ανirgines & matronas turrari fenes &

, λίώριχς 78 (άμυαύκας ύζόμ ομυ%ύα 6,7ζεσ- 8 - - p
κορκςτε και ζομύρ ν. ν faccrdotes in vinculis duci, & ad Cac
κοι \ r. / , " , (Υ , * / ν. -

βότας τε και ίεςέαξαγομύβοις δεσμίοις, θ. τεfa fυΡΡlicia rapi cerneres, qua noua

-- τας αλλαςϋωομύθονζάς τιμωρίας, οπό- fubindeinΕ Lati

. σ . , " : % ετατη γείραει ποtum manus excogitabat.imminen
- ΟΖ €ίβ (χ. -- - - -η σας ήίρ λαιο ουσμ τα χ ξ. εί - tCΠn CCruiCί fecurim, vtiamiam mori

? καινοτέρας έφ3ύρμσκεκ5τό αθλίων αλ- τυπι, νίdcbant, nifiabditam pecuniam

λά δι συχναγυμνών οξώνζάς τον πέλεκμυ oftendifient Quί omniaprofcrebant, ,

Υ... % - , .- 5 , θ 2,..θ.α. 1cberide nudiores abibant : qui nihil

2 κ; και τζαχηλα, ωςαυτικα τόνξιόρις Φυο (credimerent habebant, extremi. . .

. . . ειμήθησαυρ%ις ομολογοίενκςηματωνικ ΒΕΕΕ -

Νιβόαντιθέιθυοιπαύτα, υπέρ (- 1η νιIs iΡcζtaculum iacebant, fu(tum -

ι" Φμύθεκτιθέμύρoιπαύτα, το εξεγυμνο-. Ρanis aut obolum inendicantes : nihil . . . .
* σ' . : Ν - V / ι - «/ - » -

τέβ9, απηλλάfiον% Φδεμή έχοντε",07"υ fubfidij, prater voccm & lachryma- ,

- εξωή6) εαυcξύ, τγδακξωτηρίων%ύσώ- ψm τιμος και reliquum cum haberent.
- " - "... - ν. - , " / θέα- Οua Imperatori haudquaquam feren- ... .

Ι. ματ® ,αλλοι αλλα αφαιρ%ύμύροι, " da cfe virum eft, Romana Ρrouincias
γι' ". - 3.λ.- : Ν.. -" , νΛ (7" . 2/ Υ «... * • - α - * - - - - -

: μαέλεεινόν αξα τας οδοις Εξετίθενο, εί. . . 1onge atrocius belli malis εHigentia:

- - 5' μάγιον ή βολον αξα οι ζη- & fimul Deum ctiam ad iram concί- -
τις αξ υ τεμαχίο ή ο w Ψ χο 7 ρ., ταπεία, contra cos qui peregre illos ac-.

" Όμύτες. ώς επ'ουθεί πνιήδπαύτωνετέωc αετίiίδη: nedue tamen εorum iniu- : .

. . .η αφορμή καιζμύ καζαλΕπομυώων,ήε- τlas νlcifai Promptum etat cum ion- -

Ε.Ε. ιό. 7. ίδ δαν ύων πηνής ξ" ποΡia 1mpcratorias legiones deri- -

* , πίτη λώ#η , (αίς τμ' "ακξυών πήγαμς. Είcret. Αη uftis igitur rebus cum (ο
- . .", " - . .". Α". ". ". . . . 2/ Α , «/ . " - ng 8 - -

ΆΕ.- και αν, » γ \ S . . : Ν / . . . . . . ε / Ronzerius ΙΥ - e-, .

λως αδικά είναι εθύμι, τίμ τε ρωμαίων κετοίtum fecum adducit. Νihil enim . . .

" . . γίω πολλώ πλέονή κ?πολεμίοις λυμαι- Αfianis Romanis crat reliquum velpe- -
. . . . . « . Λ Υ - ίονζακί τίύ cunia,velτerum aliarum quibus car- , ---

" αμαθεονπαςοξμύονζα. -υς--, - -- ---- , Σ--,

- νόμύρα,ώ ιμα ξ ξ -Ά φ nificum ventres alerentur. Αc vifum

εξ αλλοδαπής πςοσκαλέσαμώύων """" . iili eft, cateris Galliupoli relidis, cum .

- ούτ'αλλως &ύποςονίμ" τηςαδικίαςτίσα- DΕ
- «. , τΝ , ίας μακράς%ρατιλι-. - Οτεftiade in racia cum exerci . . . . .

"μια αιμα"βασίλι tum dcgentem, abire, νt& conftituta
", κακαζαγελώσης g"εατόπεδα, εντενώ ω- Ηipendia Ρoftularet: «, ή είict opus, . . "

- νuυ όντ®" απ8, και μήκοο θεών , mm, εκτorqueret. - - .
< "--, κ . , - / ς 9. κι - - " " - ... » - ν

τους βοηθούσε, διαβαραπεhθεάκιμ Ρε C ΑΕ D Ε c Αε3 Α RIJ . .

Κonχarή, Catalanorum duds. . . .

"

ο καίσαρβοντζέρμΘ", τόν λατινικόνέπα--
" . , γ) : "ν εοντών οι οπο ελέ,4 --

γόμύρθ"παύτα, 5εατόν. ουγαρέλέλ4- fido, Imperatore ad maio
τζέπ ίς ανασία δωμ ίοι ούτε ορή, α- - Vo fa o, Imperatore a ΠΩ21Ο

. - πωέπ% έναπάρωμα 6, ακιμ Ε. 4tomiracundiaminflammato,qua, -

Κά, ούθ όσατζέΦίδημίων γατέρας, έΟο-. Ρriusetiamcontraillumexarferatmul

ξεμύ%ιοίύμυαλλοίςεξόθκαλλιου- imiίοϊτιά είύξει επιεί",

πόλεως καζαλιπόνία Φρούριον,αυτονα- . . -
. . . . . . . Ο κ ..... ι... α ν έαεληλιθέναιμιχαήλ,άνδρεςιαδιδανον

πολεξάμύρονδιακοσίοιξαίξατόνβασιλέαεληλιθέναιμιχαήλ,όνοςεπαδιδαγον- .
-- ν κ. "... τ' -- -- • ν/ 1 . Υ Ν 2 --- 17 » - ν. * / -" - -- "..

αίύετήθρακικόμβέξεκόδαπαιτήριάτετωΧττέαγμώμ'αυτί, επίλυ

-"

"ν

-

-

ζ ". -

* - ι .

', - ν/ Σ ". \ 5 - 2 - / " ," , Η ".

πώθω ατελααθιαπωθήτω% . .

πΕΡΙ Τor ΦοΝor κ ΑΙΣΑΡοΣ ΡοΝΤzΕ. :

εί"έεβκατελαόναςχνό

Ο γμομμου καλές πυρσό αλαφθέντων δικα πρότες»ωθι: θυμό, ο

- : βασιλείς και απέ,ξιφήξεις αυτό περιέαίτε, συχνοί των εκτιωτοι,
". -

-

*-.." - - "

-

-
". - -

-

-

«

- * --
..". 1 .." ν" " , - " "- - "ν

-

-

-

"
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iuxtaregiam interficiunt, vnάque ali

quot cius comites. Νam maior corum
ν

".

εurfu Latinis Calliupoliagέtibus, quid

attum effet nunciarunt.Αt Romani mi

1ites hoc fatto putarunt (eftegifie La

tinorum animos,&faftum compreflif

fe, argue ideffecific νί Romanis poft

> hac & animis & corporibus νltro tan

quam mancipia obnoxή cffent,aut qua

veniffentinuitireuertcrentur. Verum

huiu(modi cogitationes humilis (unt

. . . . ingenij, &proffusinanes: non intelli

gentis,Prοuidentia caquς geranture(

fe curα,& cuiuίque rei exitum ab ante

grefhspendére caufis:quas nosquidem

moleftia vitanda caufa qua inde exi

Εκκ πιθil (tit libenter obliuiίcimur, vindiξta ve

Εί ro (uis pugillaribus infcriptas cuftodit:

Ά-νε guemadmodum quiίque (cment m

κ . fccerit, ita & (uo tempore mctat. ΝamΙΥΥ

ipfo cucntu hronho doccrι φucat:iis quz

diuinitus non profperentur, & terram

& mare & acrem aduerfari : tanquam

fugitiuum Dei & iufticia violatorcm

fortitervlcifcentia Quivbiίcfe cogno

, rit,ipfe fibi pracipere queat: non refra

gandum effe lata diuinitus (cntentia,

qualis ea cunquς fuerit: neque violen

εcr guicquam agendum, fed fua forte

acquiefcenti fallendum τCmpus, ac fa

" turn adiutandum potius quam impe

diendum , licet aliter agat nos quam

. vellemus.Longo fanë prαίtat quietum

" . " obίcqui fato, quam ill fruttra nitendo

veluti materiam pracberc.Οuod perin

defucrit,ac 6 φuis Hammς impetum re

formidans,αdesvndiqué circundantis,

Α.

", ",
Υ - " -

pars periculum cuafit : qui continenti .

ή

'
-

σ ο RΑ

Α αυτ8αξαζαβασίλίακαζακόfiεπ,κ.α. ,

μα απώτίναξήϋπζιαυτόν. Φγδπλείοις

έλαθονδιαδρανίες1ονκίνδυνον,οιθήκ δρό

μωσαυτόνωχgησαμύροι,έφθασαναπαβ

γέλλοντες ζάπζαχθένζα και%ίς όν καλ

λιεπόλει λατίνοις %ίς μύο ομύ σeαπώ

Όχις έδοξε έεπεποιηκύσι θραύσαίτετίύ

Βλατίνων (6 φρόνημα,κατόντης τόλμης. "

όγκονες% μετομώτερον απαλλάξοιτας,

σφάς όσα κ δούλοις ύασεικόν ρωμαίοις,

αυταίς χερσι και αυταίς γνώμας παρα

σκόυασαι καλδυοινθατερgν όμοιοήσουζας

ί

ελέθό, ήδgλ4ύειν ρωμαίοις εκόνζας, ήτίμ'' ''.

αγαγούσαν ακονζάς επανιέναι, αλλα ο . . .

9 (αδταλογίζεώ; διδυοίας είχαμεξποιξ,

κjίμ αίχέςες τ“φύσεωςέςύληςαχλυώ

δοις Χπολαβούσαιπυθμέρας καΐήιεγκdυ,

ωςμηθ'όνιοέν έχύν, ότι λόγοι πζονοίας ζά'.

πζαήόμμα πξιτςέχεσιν εκάσου τέλοίς

έχοντες ανέχυρα πζοκαζαβληθείσας α

τίας,αςήμείςμύρέκύντες επιλδοθανόμε- ,

Pθα,% έκέίθεν αηδεςυπο φιλαυτίαςόκ

κλίνοντες ή δεδίκητώγραμματέωέαύης

έγχαεάξασα,θέρβις καλαλωνΘ,ειπείν,

πξιμώύει καιρόν, ί επαξία τύασεςμα

των Χποδώ%ιςπράξασιζαγεώςγια, και

γδα εξ αυτWεδιδασκέζήίπραγμά

non omni (tudio ne longius vagetur , των ανθρωπG)", ως όσα μη συναιρ9μέ

Ε"μέχalu dόωθενδεξια, ώύτιςκαγή
- gerat, & multum olci affundat. aut, & θαλαατα μάχέζάι και αής, ώσπίτι- . .

ή 4" νεhementi pirante "οιε", ιδραπέτηθεοδκαλή δίκηςαλατοειδεα
. . . . α σηείως επιτιθέμύρα καιδιδασκόμύμΘ'

ό:ίςπόε είη έαυτώαύπαρήειμήαιππαλαμάθζπζος τίμιαύωθεν κυρωθείσδυψη

φον όποιά ποτ'α ή,μηδεβίαιοπραήειν μηδέν, αλλά μόμοιζακό χώς λυήσυχή

"

ν

διαπεfi3ύειν τον χρόνον, και σέξγειν μάλλον τίμ σμύθρομον (ούφέροντΘ' αγω

γίμ, καλει μήκό γνώμμυφέρ%, ήτίμλαύiίθρομον πολλώγλς δήπoυβέλπο» ,

απρακίζομύζα τώφέρgντισυμφέξεώαι,ηπρατ%ιζάτι καθαπςύλμυχοςηγέίντή

καθεαυ%δΦορά %δκαιρού. όμοιονγΣβείη%υτί,ώασεξανεί τις πυρθςδεμμυδε

διως έπζακύκλωπείθέουσαν"οικίας,
. . . . / « . . . Υ' <Ν "ν - ' 5 , "μ * ψ 2/

σω συσέλλειν όξμής, η παύειντελέως, φρυγανων επετίθει φακέλλοις, και έλαιον
- : 2 Λ , / Ν., «/ λ" , ". " , - Υ «

όνχέι πολύ η ώασες αν εί τις απαρκτίου σφοδρού καταρρέοντώ,

4 "

ό3' αιτί%ύπασηχξήθαιμηχθυή, η "πρό

Ι -.."διόωθεν, Α

και δει
- Τλ " ... " ι 7 και " ".

- Υ - /

. . . . και «

Υ»
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/

y r ! . - -

και δεινα πζος Ό καταντες εποιυτλομύ-Α &οτεbτο: Huttus exeirante, nauicula

exigua aeftuanti pelago (e committat5/ * 2 2/ \ / «/ Λ και 2

τΘ αλλα επ'αλλοις ζα κύμαία,όθ "Τ νltro, ea enim cficciύ(modi, ντafpe

κατίωπιιπρθ, αύαρρομυεθελοντής έπεχεί- θtum minime iucundum praebcant:

αν - : \ fed vnum cx infcftis iftis rebus, fiac

ρειποιείθαίloνπλομύ, ει ναιγδάντιτρού 2

rν \ / cefferis, interitum afferre Ηacita (e

παύυ%ι μειδιώσdυ ομού και Φιλολόθξω- habere, i nulla vctus memoriarepeta
1 . Ν 2/ η (7 - 4 - tur, vol ca quac his temporibus accide

όψινπαρεγομύύων%ις βουλομέ- 2 4μ Ρ
77'Ον 7 ιι) ψι αρέχ μύρ β -ι runt, abundé comprobcnt. Νam cum

Δ Λ δΣ & / y

νοις,αλλα (ούτων ενόπόσα πολέμιον αδα- Κοπιαπι η Ηil quod ad rem bcne ge

τείνει χείρ%, κακούσμύεγγις μακρθν έ- Β rendam pertineret omififient , ad
Α' . \ 2/ - 4- Α uerfationes maximas fortunac (unt ex

πιφέρει τον ο λεθρον. μαρτυοLCζ δέμοι τίύ perti. Romanorum enim duces, cum

λεγομύρων , ει μη τι πλέον έχοιμύρ, ΟΑ) τώ iniuftis de caufis in fuίpicionem ve

αν ;' Α, » - - » Έ' (7 , 2 nifΙent , partim in vinculis , partim

}!ΔΑ) ειναι μεμήθαι, αλ •ιμ α γε ΟΜ) ίφαίοι inuifi crant. νύει CUlΙΥΛ

(ούτις%ιςχζύνοις συμβαύτα, ουδένγδ "λ- externa venifient auxilia , primum

λείψασι ρωμαίοις ών έδει ορθόπζοςκα- Μathgetarum deinde Latinorum,

Γ - ίτα επήει ταναντιώταζα. @ ab iis longë maior quam a manifeftis
τόρθωσιν , παντα έ7τWεί τα αποτα Φ. φ hoftibus pernicies Romanis cft exor

μjρώ ρωμαίων σρατηγοί δι' α μη θέμιςόν C ta (vtnosiam o multis pauca libaui

Ψσοψία γινόμύροι,Φ μύρ όν δεσμοίς έ- " cuidcntia diuinac indignationis

3. ΛΥ , 5 τ. ΥΠΛ' αν ε/ argumenta, fi quis ea rité & abίqucaf

γίνον%, Φ δε πόρρωΐής βασιλικήςϊτανίο εξί, expendat) & mediocris non me

&ύιθυείας. όθεν αλλοφύλουσυμμαχίας diocrium deliξtorum caftigatio. Ουο

- θ Λ ώ%ά μύρ τ, τύμαοτα ετώ, Ε. multo clarius tcίtimonium eft

έλθούσης , 7ζω Κλι ατο γετγυ, Ronzerij cacdes, a Romanis ideo per

έπίζα τή'λατίνων, πολλαπλασίονα συ- petrata . guod eius accerfiti poenite-.
«Υ , , Ιε / Α' \ 2/ 3 bat : cόque è medio (ublato, resper

νεπεπιωκ4 ρωμαιο" γμέθ, τονο λεινεξ ditasΕίει reftitutumΕ.

αυτή,ή ή) οκ%ύπζοφήυοιξ έχθρών, ών Επί qui, vt progreflu orationis di

ως όκ πολλών μέτζια και ημείςέφθημύρ D cemus, longë maiorum & graujorum

> Α' ιδή αν είη θεομιμίας malorum caufa fuit. Ita cum diuina

είgηκότες, α σ η σαφoις αν είη θεομ Ρrοuidentia confiliis & aétionίibus hu

- δείγμαζα, ει τις ogθώς δπαθοις όκιοςέ- manis non fufttagatur, malo & infc

Λ'. "». * > lici exitιι eac τεrminantur. nam 8ζ

λ9ί παιδείου μετρίανούμε- - -θέ σκοπείν, και πα) Ι Κλι prudentem confilium», & virum for

τgίων πλημμελημάτων, ούτων όναργέ- emνίτης αειίται και η contrarium
"ν w c (7Υ (Ρ και ζ . - εν {!-i r11 -ιι m re..

σερ9ν δόγμα καιδώκίζει και Εί. sed a muuuu e

σαρ@ έγεγόνειθαόατΘ:1ονγαρέκής - -

πζοσκλήσεως μέlαμελον θεραπόζειν ρω- Ε

μώοιβουλέμύροι,τοντύτυκά επgξανώθλύαών, απαλλαγμένα φυτ"πο,
νηρών πραγμάτων νομίσαίες, ο διδgχηγός παρά πάσα ελπίδα, μειζόνων ε:

γεγόνειομαλα χειρόνων πραγμάτων, ως πεθιδίες ερούμώμ ούτωΊης θείας ού

συμμαχούσης προνοίας (οις ή δύθρώπων βουλώμασίτε καπεάγμασι και 7Τoyή

εθ, κυείς απλυτά ότέλΘ', ώσφύθραζι εναντιώταών, ούτε γαρ βουλήφύ
gΘ'όβουληφόρ®", ούτ'ανθράΘ δοίύδράΘ", αλλά Όχ'τε σοφα βουλώματα,

προς ασοφονήελ6ύlώσιπέρας, και γυναλα, και αώμικώτατα, πράγματα,

ανανθρύντε και μαλα αιχζλότιμ'ήήανκαρπομύζι.αλλ'επανίέον όθενείς αδ

τα, θξβημύρ. -

Ο
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defitione,

Αtini, gui Calliupoli erant, audita

γcα-de Cac(aris, primum omnes op

pidanos occiderunt : & mcenibus e

gregio munitis, tutiffimum receptum

Ηabuerunt. Deinde (uis militibus in

duas partes diuifis, vna parte triremes

(uas, qua οθto crant, compleuerunt,

είfque nauarchum Piringerium Τen-.

zam pracfeccrunt, vt ex infidis acce

dentes & recedentes Romanorum o

nerarias in Ηellefpontianguftiis exce

ptarent.altera indutis armis,prαcdatum

in Τhracia perniciem exiuerunt, no

θtuatφue interdiu vaftando. Αc Pirin

"Ά gerius Τenza cum (ua clafle,prοuiden

Ά tia numinis exiguo tempore (ummum

εκpiίκr, diίcrimen adiit. Νam cum impruden

tes in xvΙ. Genuenfes naues, metu pi

ratarum egregiè armatas, incidifient:

partim demerfi, partim cafi (unt. Νa

uarchus vero Piringerius cum.multis

fuorum captus, fuis venditur. Verum

Catalani adcό (ubito & claffe, & ma

gna parte (uorum amifla , imminuta

audacia, complures dies incerti cuen

tus metu trepido (efeintra mocnia con

tinucrunt. Νam & Μaffagetas, quo

rum inimicitias in Αίiana militia Ρar

uis de cauίis (uίceperant, occiίis ctiam

corum compluribus: & Τhracios mi

lites , guorum agros & ades paulo

anté crebris incendiis impunë vaftaf

(ent , nec vllam fibi veniac (pcm re

liquifΙent , haud mediocriter perti

Ωatelano

"νum trepi

άatio.

mefcebant. Οuare (c, nec fi vellent, .

Ιmperatoris pacem citra periculum

expetituros. Illud autem terrorem eis

maximum incutiebat , duod Impe

rator Μichael ipfos oppugnaturus,

λησμοίραςςςαξεπiσυχνάξιαςημέρας

Α.Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Τ Ω Ν ΚΑ

τελαίων Χποσασίας.

ΠΕίμαγδΦκό τιμ καλλιέπο

λινλαΐίνοι τον οδικαίσδgΘ"φόνον,

πζώτνμύρ παίταςτε οπόσοι ρωμαίωνες

καλλιούπολινώκouυ, κατέσφαξαν ήβ

Β δόν κ;ζα τείχη λαμπζώς όχυξώσόλυτες,

κράτισον είχον όξμητήεμόντε και Φρούριον.

εις διήαςδε μοίρας έπειζα διαμερμσαμε

νοιζα οικεία σξα13ύμαζανίγώμύρ τας εαυ

τJεπλήρωσδυτζιής:ς,όκτώταςπασαςg

σας,καιναύαρχο ζαύταςεπέζησανlώπι

εμίγέρμοντέντζλυ,ία κ?τόνελληασοντίαν

9 ναυλοχούσι πορθμόν, αι ήρωμαίων όλ

κάδεςαιούσαιώκαπούσααλίσκο"). Φ

δ"έτεροιέαυτγυπουοπλίδυσόαλαβόντες,

επιλείαν και όλεθρον της αλληςéjξήεσου

θριάκης,καλκακώςαυτίμ διετίθouυνύκτωρ

και μεθημέeαν επιποξουόμύροι, αλλά τώ

μύρπζιγερίωτέντζαμ% έναυτικούπου

Ρτος,ουμακgών εδέησε ήδκαιρώντή προ

νοία,όυκαιρίανεπιτηδευσαθανατυ αια
/ "», «Οι κύκια ...τ. Α ν

γομύραις δέκγριέαςμόβραχοπής

σιδέκα εξλαμπζώςωπλισμώύαιςδιαΊας

ήπειραήδακοας,αγνοία σιμειασεσόν

τεςαυτί, Φμύραυίγ'έργονεγύονώ θα

λαήης, Φδε ξίφους, ο δε ναύαρχ@"πι

" ομίγέρμΘ. ζωγρέζαισιμυαμα συχνόις ή

αμΦαυτώ και%ις ομοφυλαςπιπρασκε

ζει αλλαγδούτω γυμνωθέτεςεξαίφνης

Φκαίελαίοιβαλαήηςτεαμακαμεία
2/

έμίνδυκ7χώςανύσε#inχότες%ξμέλ

λονώςαδηλον ατλμότεζ9ίτεέγύονώ.καμάλαζαίς γνώμαςπξιδεείς, ύσέτζε

χεδαυήϋΊαςδιανοίας,κουμέιείωςεσσαραήε%, είγμαοταβίβδέος,όπκ;'

Τηνασίαν αυτής συσξαί6ύονίεςώξεπολεμώθησαθε και αυτό επιμικραίςπσιζαίξαί

τίαις,κσυχναςαυτοπεφοναύκασι,%ις τεαυτγύθρακώνσζατιώτας,αλλα καυσίύ.

εμικgώςέδεδίεσαν Ίάξεδχώραςαυτόχθεςκπτώμσυχνά παρεξιόίεςέδήενκ,

Ίαςοικίαςαδεώς όνεπίπζασαν, και ουδεμίανουδέσιφιλανθρωπίαςκαιέλιπονπςό.

4ασιν,ώσεβgληθείσιασείσαώζτώβασιλέι,κείσεθ σφίπ% πράfμα κινδύνωνό%lώς.

και%ΊέήδΦόβωνέχαζνσφίσινύπηgχεν, όπκτόνβασιλέαμιχαήλόνζαεπίδοξοι,

ι ήκgoν
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ήκgoνήκεινέπαυσίύσμό πολλώτωσζατώ. Α cum magniscopiis expe&abatur. Igi

όθενβαθείαν πζί% Φρούριον ταφρονε

λάσουτες,κχαρακακύκλωβαλλόμε

νοι,πζοςπολιορκίδυπαρεσκβυάζονώπολ

λαπςότερgνοκήλείαςάνθέμύρoιζα χορ

τάσμαζα, επειδ'ότε χβόν@"έτςίβέζο, δή

πζοσδοκωμώύηέβασιλέωςέφοδΘεπα

ρμύ, επ'αλλας ετςέπονώσκεμμάτων ο- Β

δοις, αλλά γδ ούτω%ίς κατελαίοις των

πςαγματων πιυελαθέντων, σοκ μυ επ'

αλλοδαπής διαγειν φόβων όκτός, αλλ'

υποψία κινδμόων πολύτςοποι πλυτα

χόθεν έθραυον σΦάς. όθενείς αναγκας Α"

Όιαύτας εληλιθότες, επινοούσι πράγμα,

κακομήχθυον, ο πολιμυκή ήδρωμαίων c

ώδίνοντον όλεθρον καιδη διαπζεσβούον

(αιπζισυμμαχίαςπρος οξύdυππέραςοι

κομύζας ήδΌύςκων και λαμβαίoυσι%

τεμύρπενζακοσίοιςοπλίτας, τςιχίλιοιόν

τες αυτί μετ'ούπολύ δε κα) ετέρ%ις σοκ

ολίγοιςαυτμόλoις ιόνζας,σμυοίςεξιόν

τες συχνα, τίμ όμοξον χώξαν έδήουν, D

και πάσας αγέλας συνήθροιζον ίπανων

τεκα)βοώνκαιποιμνίων αμα, (όις έχου

σιν, έπει οι επιπλέον φέξεινοκίμ'ούτε ρω

μαίοις , ούτε τοίς βασιλεύσι ρωμαίων,
} Γ ', Γνω Σ

πολέμου συγκρότησις οικονομείται παρ

αμφοτέgων.
".

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΤΟ ΙΣ Α- "

πςοιςπολέμε 8βασιλέωςμιχαήλ

μύ) ή'κατελαίων.

tur profunda fofia circum vrbcm, ex

Ρracda commcata probé inftruξtam,

duάa, extruξtόφue vallo, ad obfidιο

nem (efe Ρarabant. Sed cum tempus

tercretur, & Imperatoris aduentus dif.

ferretur, adalia confilia (e conuertunt,

Ιn eas enim anguftias redaéti, vt nec

Ρcregrë vfquam (ecuri viuere poffent,

(ed vndique vario periculorum terrore

vrgercntur: malitiofo & Romanis per

nicioίo confilio,per legatos Τurcarum

in aduer(o littore habitantium opem

implorant: & cum ipfi ter mille effent,

quingentos ab illis accipiunt.necmul

to poft, multi etiam transfugα (ead il

los contulerunt cum quibus egrcfh,fi

nitimos agros infeftabant,& omnia ar

menta , equorum & boum & ouium

greges vna cum agricolis colligebant.

Ομz cum nec Romani,nec corum 1m

Ρeratoresferre diutius poffent, vtrique

bello (cfe parant.

D Ε Ρ γ G Ν Α 1 Μ Ρ Ε RΑ

tori, cum Catelani, in-Αpri,

αommifa.

ΟΆ igitur & Τurcis circa

duo oppidula, Cypfella & Αpros

verfantibus, Imperator Μichael cum

Τhraciis & Μacedonicis , nec non

Μafiagetarum copiis & Τurcopulo

rum phalangibus ad Αpros caftrame

tatur. Εrant autcm illi Τurcopuli

mille , gui Sultanum Αzatinem ad

Romanos, vt anté diximus , pro

fugum (ecuti erant : (ed cum illo ab

Εuropais Scythis , vt explicatum eft,

abdudio, non abierant : (cd Romano

rum confuctudinem vna cum religio

ne & facro bapti(mate amplexi , in

ter Romanos milites numerabantur.

Τα ομυκαιελαίων αμα (όις ώύςκοις, δυο μέζαξύ πολιχνίωνlας διατζίβας

ποιουμύρων,κυψέλλωνκαπζωνφημιαναλαβωνόβασιλεις μιχαήλΊας θρα

κικάς]εκα)μακεδονικας διμυάμεις,καλξμύγεαυταίςΐαςΉεμαοταγείρ,και ό

σαι ή"ζυξκοπούλων φάλαγίες ήσαν,καίεσραζπέδ&υσεπρός% πξι οξύ απζοις

πεδίον χίλιοι οι ήσανΦ (ουςκόπουλοιούτι,Φτώ(ουλία, αζατίνη πζος ρωμαίοις,

ως agήκειμθυ,ήκολούθησανμύραυτμολήσαντι απαχθέντιδ'όκείνω μέζα ήδ&υ

gωπαίων σκυθών, ως δεδήλωζι, ούτε συναπήχθησαν, και τίμ ρωμαίων α

ασασάμθμοι συνδιαίτησιν, και ο ιερόν μέζα της Αυσεβείας είλοντο βάπτισ

μα, και ήταν του λοιπού τη ρωμαίων θξεταζόμύροι και αυτοί σεαπά,

"

Θ 2,
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Cumhaud multis diebus elaptis,fpe- Α επείγεμίμλουπαόυ πολλών παρελθεσών

ημερών,ήκόντινες ή σκοπών,απαγγέλ
εulatores hoftium aduentum nuncia

rent : 1mperator exercitum in armis c / Ν / 2 - - Μ

cβe, & ducesac tribunos & centurio- λoντες ήκόνοξύ πολέμιοις, αύασας οβα

- - - - Α «-4

Εσιλεις τόντεςρατον οπλίζεθα καιπα
hoftilem aciem tripartito diftributam ΟΥ 3 / Δ - - \ - 1 ν

- vidcrent , idem & ipfi imitati , Τur- eαταήεινοκέλ4υεπρ%ς 70γ πόλεμον,%ις

copulos cum Μafiagetis in finiftro, τε λοχαβις και τας φαλαγίας οξύμώύ
Μacedonicos & Τhracios delcθios e- Όι - , 1,27' ίταςιδό
quites in dextro cornu collocarunt, πολεμιoιςπιπλίμ πεποικοτας 0y

reliquis cum peditatu in medio con- Β τεςτίμ ταξιν, τζιπλίμ καιαυτjπζος ο

(titutis, Imperator vero oircum ordi- μοίαν αντιαβάταξιν τίμ'' εαυτ% πεποιή

nes obequitans , fuos ad fortiter pu

gnandum cohortabatur. Οrto (ole, κεσαν και% μέροϋώνυμονκέρας Φ%υςκό

hoftes exaduer(o confiftunt : Τurcis πgλοι υ; ηύμαοταγείγυόκληgώσου
in vtroque cornu collocatis, Catelanis \ \ Λ ' Α r. "

medium ob armorum grauitatem ob- Ό,(6 δεξιώνει Φήμακεδονικώντ, και

tinentibus. Εnimuero Μafiagetac, aui θρακικών ίπα έων επίλεκζοι, ώ δεμέρ, (Φ
iam olim defcξtionem parturiebant, Γν Ν }.. Η Φ « ΝΥ ΛΥ .

Ζλ ί - -

quod Romanorum moribus haud de- εξαθλιπ μ; 8 πεζό εθ: βασι

Ά ιδείαrcntur, & an occulτε ab Εuro-Cλεις πζίιώντας ταξεις, επεθαρρμυε πρός

Τμια ρό- Ρacis Scγthis inuitabantur, dolum pu- όξμίμ' δυόμικuυ. αμα, σ' ηλίω κα Φ

Ε gna illa (ubito aperucrunt. Νam cum ό / δόν έ

Ά-figma vtrinque cccinifΙent, ftatim in- πολέμιοι πζοσελασαντες, μετωπηθον β

κβο, clinati (ecefferunt, nec Romanos ad- ςησαν εαυσού, έχοντεςμύρ εφ' εκατεξα, -

iuuantes, nccin hoftem pugnantes. Ι- ίσω. -$ 7..! Ίκλα ΝΣ
dem & I urcopuli fecerunt , (iue ex τόκεράτωνοξύ%ύρκοις Ίας δε τγώκατε

compofito, Guccon6lioproditionisex λdύων οπλιτίκαςΦαλαγιάς, μέσας δια

τετηpore capto id quod Romanos in ώ βάgΘ". Φ μύρ δή μαοταγέται καλ

ipίο diίcrimincad extremum afilixit Λ η Λ . Σ Ν/ ν

& hoftibus (inelabore viθtoriam Τερε: παλαιXποτασίανωδίνοήες, διαζομήπα

rit. Νam ea plaga practer omnem ex- D νυ%ις ρωμαίωνδgέσκεώς ήθεσιν, ήδη δεκαι
pcάtationem accepta, aciem ita per- Λ Λ' Λ \

turbauit , τantümque militibus terro- λαθραίας πζοσκλησεις δεξαμθμοι αξα
- - - > Μ » Λ Υ Το

rem intulit : quantum vehemens Α- τγύ&υgωπαίων σκυθών,εξαίφνης επί 8 πο

φuilo naui oncrariac , in mcdio pcla- λέμετoνδόλον Εξέφηναν.αρπήδέσυμ
τgo, confraëtis rudentibus & velis, iam- βολή Λ Ο Α'

iam fubmergendα, Ιmperatorautem "λ"ή σρατ&υμάτων εκατέρωθεν ση

απ'Εμα ελικοεικαία
"Ιστιτοι"Ε"Ε τηbυλος, eαμέςΘ'έσησου, μήτε ρωμαίοι βοηθού

εenturioncs, nominatim cum lachry- Ε τέβ,μήτε Όίς πολεμίοιςμαχόμύμοι. τόσ'

mis inclamat , hortatürque vt ftent, αυτς δΦΌυρκόπελοι πεποιήκεσαν, είτε

- συγκείμύυονδναμΦόιέρ%ις% πονηρον%υτί

οράμα,είτε έκαιρgδχεδιασαήΘετωπίπως δδηκαίζα έχαία έσΦηλεοευρω

μαίοιςόνακμήgπολέμε, δόλονήτύχης τόνκλήρθνώνεχείρισεφέρονxπόνως%ίς

πολεμίοις απζοσδόκήών γδέτωσι% ώβότνδίνoνεπελθώντώσρατώ, ώσαυτη ζαις

Τούτων ψυχαίςονέασίξετίμ δΨλίλο,κ%ρύτνεπήνεγκεθόρυβοι,κή τάξεων σύγ- -

χυσιν, όση ανέπειέγκηκβαρις επιβείσας απαρκτίας κ;"φοςτίδΘ επιμεγάλου

πλεούσης πελαγοις,κ%ις τεκαλωςκ, ζαί:ία πιυτζίψας, ελάυζαίον καζάδuύαι

ώαυτίμιεςβυθοιςκπυθμύρας βιασήζει όμύύ%ιβασιλεις &τωσιζαςαήoμάραξίας

ταξειςgξαιφνηςιδών, και πζος φυγίμ (ο πλείσον δgώσας,ασουδήπειθέων ηγεμό

νας θgρατήίοις και λοχαβις,έπεβοάΌσυνδάκξυπνώξονύματοευαιπαρακαλώ,

- και μη
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β

καιμη πζόικα ζόις πολεμίοις ουτωσί προ-Α Ρccita τemετε fortunas Romanorum

διδόναμί ίωντίμ τύγμυ. Φδι - Ρrodant. Αt illis parum eius verba cuδιαιρωμαώντμπχ θφ έμικρά rantibus,& contincnterfugientibus in

ή'λεγομύρωνφροντίζοντες, ώχον%φού- tantarctum defperatione έum partem
Υ ί. αλλα νοές (οσαυ Ρeditum maximam cαdi & conculca

γοντες αμέζασςεπτί.α γδ ς ώσαύτην ri crudeliter videret , tempus effe (ta

- κεχωgηκόζα τίμ) Χτόγνωσινά πρ%ίμαζα ruit, guo pro fubditis falute (ua negle- Μichael

βλέπωνόβασιλεις, δ και πεζούΌπλέίςον έta manifeftum periculum adiret, e
έmperatον

remerε ικ,

- ε ν θρί" Λ α , χcrcituum Ρerfidia teftem. &ad (uos boβει ικ

αφιδώς ψωο τώ πολέμιων καζακοήiύ- conuerfus, qui perpauci crant: Νunc,Ά

c \ C Λ. Σ. 2. εκ..Ξ .. vita potior habeatur, & vita mortca

χει ύσκήίύσκάω αφιδά, εαυε,θ Ε Ηis dιθtis, & Diuina ope im

κίνδυνοναυαδέχεώζπζοφανή,κατήίοςονε- plorata, impetum in hoftem facit : &

σόμύρον τ"τώσρατουμάτων αγνωμοσύ- nonaullispropυgnatotitusoccifisφer,

ιμύυ δή δεις cξύ αμΦ'αυτό ruptάgue Ρhalange , ipίς multis vna
Wή9. καιμύρ εις σου μΦ' αυτόν συ- είiή equo telis confixus , mec tamen

εξαφείς (λίαν σί ήσου έ%ιβραχείς) νuύ ΕιΆΕ ab

2/ η .. ΧΑ \ «/ Α . . . " Λ - " L11t C]t11Ω 2D hΟ1t1DuS C1ΓCu IΥΥ Clafctur:

αιά εθνικού βλίων ακιο Ει: faθtum cflet, nifiquidam ε (a

γίνέ)"ζωής,% δε ζμύ έθήυέινπίκξοτε- C tellitibus vita Imperatoris (uα pralata,

goν ζαύτα ειπών, δτίμ θείου επικαλεσά- εφuum illi fuum dςdiflet , guo im
pendens periculum fuga cuitauit, Di/ «/ 3 ν . * /

μύρονσυμμαχίαν, αμααυτί εμάλ, aymotichum ingrcβus: ibίgue a patre

κό τώ πολεμίων.(δφονού; μύρ έςινοις"τή' prolixεΕ , quod ίΠΩΕ
9 / 2 τ Α' Υ. .) - Λ non pro 1mperij dignitate (c gcffiffet

πείλη δια,ίγυπό: τίμ Φάλαγα, (ua vita contempta, guam vclut νίτο

θόρυβον δ'ουμικξονεμποιεί τωςeαζπέδω in tale diίcrimen coniccifict. Αlter

πολεμίων, πολλοίς γεμίμ και αυτός νετο ab hoftibus conculcatus occuτό Κλι γ - buit. Inde hoftesad perfequendos cos
V «/ «Α' "ν Α' Σ -

πξιπαρείς αίμα τδίτσω φόβίλεπ,αύ, D qui fugcrant conucrfi, alios occide

τόςμύραίτςω%ς έμεινε, Όόθ"ίπσs πεσόν- runt, iiios cocperunt :Ε (uper

ιτ-Α, και / "ν ξ uentu noètis fatigati, a perfecutione

Εαυτο:ΕΕ 3Ό' deftitcrunt Μané cadaucribus fpolia

πολεμίων.kjταχ ανές (οίρύτ"κακεΌ' tis, diuifiίque manubiis, Τhraciospa

πράγμα πτgγωρί, ειμήπςτίδαίμα αυ- gos impune incurfabant , atque ντεΆ πζ χ ρί, 1Ά Ά ή Α' bant. Νon multis diebus poft, Τurco

ήτίμ βασιλέως ζωίμι εαυ8 αλλα 7/ώ- puli, guos diximus, ad Catelanos dcfi

"Uέχ βί44"

μθμόν ΤΕ θ συμπαζούμύμον,έγνωκαρθιέ- Β inquit, viri, tempus illud eft, quo mors ii.

Τκrri 44

Catelaκοι

υzσ' &ύνοίας,αιπωμύρβασιλεί τον ciunt: cupidéquc accepti, in Chalelis "φαν".

turmam, Ρopularium (uorum ducis,rc
4. Τ? Ν., f, » ο Ν. Ζ

εαυ&δίδωσινίπατον, δι'έκσέσωσαι,δια Ε fcruntur.

δραςloνεπικρεμαθέζακίνδυνον.δ.δ"Χπο

βας συμπαίεζαιαβατύπολεμίων,καλα

παλλα#gβία.όμύρouόβασιλεις,απίπνοκείθενεςδιδυμότίχον μακρανδαξα

έπατςόςκβασιλέωςακέείluυμέμψυ,όπβασιλ4ύςων,σίκαζιαπςαήίέβασι
λείας,αφίδων"οικείαςζωήςέτωσι,κτονήδρωμαίωνκίνδυνονδιακυβύων επί και σώ

μαώςοίονώξαυτμάτυ Φδπολέμιοι τέήεύθενέςδίωξινή"φ4ύΙόλωήραπόμύροι,

οις μύρέκλίνοήοις όζωβέντεςείχονέωςγμομύρηςέασέρας,απείπονluυδίωξικάμα

οι ημέρα σκυλ4ύσαίες οξύνεκςοις,καζαλάφυρκδιελέμύροιαδεώςΊαςεπιθcρίκη

κώμαςεπόρθouυκα έκαονέπιτςέχολες επολλαλμέζαξύδιήλθονήμέραιώπζοςκα

τελλόοιςαυτμολιόπνφίηθέήες%υρκόπελα καλασμίωςδεχθέWες ώξέχαλήλ

ως όμοφύλρις συγκατελέγησαν ώύςκοις, χαλήλ δ' ο ήθ%ύςκων Σgχηγός ωνο
μαζέζ. θ - -

ο 3
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D Ε Ι Ν Τ Ε & Τ Ι Νο (Α- "

ιelanorum ducum bclo.

Οn ita multopoft accidit,vtPha

-
renzaΖymcs.& PeringeriusΤen

κατήorta. Ζa, cum Recaforta duce fuo grauiter

diffiderent : indignum cfίς dicentes,

fe claris οrtos natalibus, homini igno

bili & (ordida fortuna parére. Νeau

.. εεπι longum faeiam, difceptatione li- Β

Ε" tisarmis permith, Peringerius Τenza

Εκ ιn pugna cadit: Pharenzaautem Ζy

2}πει ' mesad 1mperatorem Αndronicum fu

git, & practer (pem fplendide excipi

tur, vt ei Μagni Ducis titulus dccer

neretur, & Τheodora neptis 1mpera

τσris, vidua defpondcretur, Catcrum

curn ΜaΜagetα clandeftinas paθio

nes ad Scythas antë mifiβent, fe cum
omni familia ad eos remigraturos pol- Ο

licentes : νbi iam vxores & liberos ad

(e receptffent , Τurcopuli vniuerfi in

cσs Ηαmum tranfituros (qui limes cft

Μa/agetaRσmani & Βulgarici 1mperij) vna cum

Άrmagna Catelanorum manu, circa ra

εμάuntur dices montisfaάο impetu, paucis ex

ceptis, funditus deleuerunt. Νam cum

1σngo tempore Μaffagetarum com

militones fuiffent, & in partitione ma

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΑΛΛΗ

λων μάχης ή σgατηγώντγώ.

κατελαύων.

Ετ' ουπολύ οι εκπολεμωθήναισυ- .

νέβ,τόνιε φαρέντζαν τζομμύ, κτον

αξιγγέρμοντέντζανκόβεκαφόςrυ3εαυ

τβηγεμόν(Θ αναξιον είναι λέγονζας,το

«υ γεγονότωνόζας αυcξύ,αςχεθ, παρ'

αίθρόςδυσγροις ώβδοαυθύluυ τύχίμ.

κία τάν μέσω πιό έμω, όπλαις επιτςέ

πεσήuυτέρμδΘ τύχίμι, αλλ' όμύρπε

e,γγέρμΘ τέντζας πί#αξα τίμημα

χίμ 6ύθυς, ο δε Φαρέντζας τζυμήςκαζι

Φούγ{πρός βασιλέα λυθρόνικoν δούτω

παρ' ελπίδα λαμπράς τυγχαίφτ υπο

δοχής,ώσεκ,ες% έμε!άλουδακόςαία

γέζμαξίωμα,ώθεοδώρα ή έβασιλέως

αδελφιδήχηξ&υούση συζύγνυζμ.επείγε

μην Φμαοταγέται λαθραίαςέφθησαν

πέμψανίες ες οξύσκύφας πιθήκας,πα
\ \ 2-ΤΣΝ.» > Α' 9

nabiarum haud paucis difidiis ortis, Dνοικιαζύς αυσδύ"αύτιμολήσεινέπαγfέλ

(eτηper deteriorem partem accepiί

fent, nec fe vlci(ci (quippe imbecillio

res) poffent: occafionem expeθtarunt,

ira diffimulata, quam nunc feliciter in

illσrum perniciem effuderunt. Αεφue

hacc haάenus.

D Ε 1 Μ Ρ.Ε Κ Α Τ Κ Ι
• - ce Irrne. Ε

ΤΙrene, Imperatoris Αndronici

νxor, ambitioίo ingenio mulier,

fuosliberos& pσfteros per multasata

tes Ιmperij Romanifuccefίionέtenere,

νοήες, ατεμή διμαμόροι πζος ιχυρό έζο

λόιθμοι, λόαλαβούσι ήδη γuυαίκαςα

μα καλπαίδας, και μέλλεσιδιαβαίνει. 1ον

αίμον% όξΘ', δδημεθόριον κιυές, ρω

μαίοις τε και βουλγαρ%ις, αθρόοι σφίσιν

Φ%υξκόπελισμό καιελαίων συχνόις έ

πειασί#ίεσιν απ8πεαβάτας ύσωρείας,

κπλίμ ολίγωνάπλυζαςήώδόν σαυαπέ

σφαξαν τις διμαοταγέτας συτρα

ταύονίες έκπoλλoύκπολλώνπολλάκιςκε

κοινωνηκότες αλλήλοις κερδών, κ λαφύ

ξων θΦιλονίκιών αν (οις μεξισμοίςοικο

λίγων, θαειΊίμνήfiοια μοιραν λαγχα

Λ"

ις αθενέσεξοι μάχεθα,διεπέήβυον ούτω

Ίδνκςόνον, ύσ’οδόνζα θαλαμαυομύμμυ τgέφοί εξίμιοςγμή,ίμι δήκα επίκαζού

νuύ & τυχώςες ποδίioν εξέρρηξαν. και ζαύζαμύρ ούτως.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ.

Η Δε έβασιλέωςσύζυβςΆεξήνη,φύσίφιλότιμοςεσα,ήβάλεώκύδιαδο

* "χήνπαίδας θλποίύνοιςαθητές απείξοιςήλίοιςκληρέ&νή"ρωμαίων,αρκή,

Φ κα)
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κ. %. βασίλειον (ουτί κράτς,καθλύαώνΑ & immortalem fui memoriam in po

διασώζεθ, τίμιμνήμμυ αυτήςόν τι;τίύ

Σπογόνωνυνόμασιώδεκανότεροι,όπου

μονδgχίαςτς όπω κ; τίμ' επικρικτήσα

σαν ρωμαίοις δgχήθεν σκυήθειαν, αλλα
- Λ. Λ \ κ

τςόπονλατινικών,διανείμαμύθοις άς "- Β

μαίω πόλεις είχώρας, αξχειν κ% μέζη

τβιέωνέκασον,ωςοικείου κλήρου και κτή

μαώς έλαχύνώς,εκπατςώμύρεςαυ

οξύ, κ; Όν επικρατήσουά νόμον ταϊς

πζιουσίας και κτήσεσι ήθ' βαναύσων αι

θρώπων καπόνως, αξαπεμπομέρου οι έ

πειθόμοίωςες είύεφεξήςπαίδαςκαι δια- ο

δόχοις λατίνων γδέσαγέννημα, παρ'

εκείνων ειληφύα (ουτί ο νεώτερον έθ@",

ρωμαίοιςεπαγεινέβέλέω, ανήγε διές ξε

ζάμαλιςαγνώμηζηλότυπΦ, μ'ώςμη

τguάπεί%νπζόγονονέτξεφε%, βασιλέα

4ημιμιχαήλ, διόκή πτόιέρας συζύγου

ή εξ έγξω ο βασιλεις γεγέννηκεν έ

φθηθυγδ ειρηκύπς, ως εξ εκείνης μόρ"

γεγέννηκε παίδας δύω,(όν τε βασιλέα

μιχαήλ,κκωνςανήνον%νδετσώτίμ όκ

δί"ειρήνης αιτησίτης εκ λογίζαςδων,θυ

γάιέραμθυμίλυΊμσιμωνίδα,πειήςέμ

πζοθενείgήκειμώμ,όπωςεπέμφθη σύζυβς

τώκριάλη σεξβίας ήoις δτςείς:ίωαννίμ,

θεόδωρ3 δδημήτςιονες δηπαύζας βα

σιλέαςεξέλέ%καθισλύδ&ύ έρ%ιςμύθμό

Όιπςόβνονμιχαήλκύ% ή τιμής αξίω

μαδ&ύΙέρβις ο δκίΊμ'δίδυομμ'ήρω

μαϊκήςffέμονίας,αυ(ονόμοις δκαυτκρ%

φραςέκαςοις,κμηδένα μηδενίύτσακέονίας.όgώσαζίνυνloνβασιλέα σύζυβνισοργήν

Ε

fterorum nominibus permancrc cupie

bat:&,quod Infolentιus erat,nonratio

ne monarchia, νεRomanis ab antiqua

memoria receptή fult, fcd Latino mo

Γe,cuiquefilios fuas prοuincias & vrbes

aflignare, quat a patribus more plebeio

ad filios & nepotes defcenderent.Νahn

cum Latina ftirpe orta cffct, nouum c

tram hunc morcm,ab illisacceptum,ad

Romanos transferre inftitucbat.Μaxi

mè autcm ad eurn conatum nouercali

odio Μichaelis Ιmperatoris impelle-. ε.

batur, ex Hungaria regina procreati.

Supra enim dix1mus , Ιmperatorcm ex

ca (uίcepiffe Μichaelcm 1mperatorem,

& Conftantinum Defpotam. Εx Irene

νεro hac Longobardica , filiam vnam

Simonidem, guam anτο diximus Crali

Scruiα regulo nupτή effe miflam : filios

τ

"

Αndronίει

rgenίει.

νεro tres, Ιoannem, Τheodorum, Dc- %

metrium quosilla omnes deίignarc Im.

peratores ftudebat: gui (ecundum qui

demlocum a priuigno Μichaelc, tum

dignitatis, rum diftributionis Ιmperή

tcπerent:[cd fui tamen iuris cffent,& i

Ρίi rerum (uarum potirentur, nec vlli :

parerent.Ctim igitur maritum intucre

tur, quippe a quo plus quam coniugali

amore diligeretur, (c voti compoτέ fu

turam fperabat:cίque clam noθuatφue

interdiu inftabat, alterutrum confecu

tιrra:vt vel Μichaeliabrogaretur Ιmpe

rium , ίdque inter fίιos filios diuidere

tur: vel hos illiparticipes & confortes

Ιmperijreddcret, Refpondente autcm κ.ιιιιι.

1mperatore,ifta ob vetuftiffima Roma- εκπονίαν

noium inftituta nequaquam pofe fie-Ά
ri:illa ira inflammabatur, δz variosergaΆ

marttura geftus prα fe ferebat , nunc2/ 2ύbε

mαrens, fέque morituram dicens,"

,

αυτήχαριζόμρονπλείοναήκ7 σύζυγoν,ενόμισε έξανκαζπειθήώπζυξζα πήξί ή'

παύδωνβελώμαζα,όθενέδιέλιπελάθρα νύκιωρκμεθημέραν αμοι,άνοχλούσα

διό θάτερονκαζπςαξαθήίονβασιλέα μιχαήλ.λποχειροώνησα, Ίης βασιλικής

δρχής,κ ζαύτιμ διαμερίσαώς τίς ήέσιν αυτής ή%'γεδ3ύτεξον, κοινωνες κ' συμμερμ

σας αιπω κ αυσίύ καζασήσαι και κρατις.gδεβασιλέως αδuόατν είναι λέγοντς

αξαλύεινζα διαπολλώνήδη ή κόνων κυgωθέιζα έκαιβεβαιωθένζαβασιλικανό

μιμα, ήδέπζος δργία"Jζή#ετ,και διάφορα και ποικίλα εδείκνυαξεςτισύζου -

και βασιλέαζε χήμαζα νuύμύρ λιποιμόρης και Σπολεγομύρης όζιν,ει μη σέν
- - Φ - 4.

")
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ηifi filios yίua Imperatorijs infignibus Α

ornatos cernerctinuriccum faftu δz de

liciis marito obfequens,& vcluti vena

1cm (ui copiam faciens, fi confilium fuά

de filiis ratum faccret. Ομα cum (αpe,

nomincalio confcio,ficrentiabΙmpera

toreperpetuo ferrinon potςrant.ltaque

ardorillcamorisiam paulatimlangue(

cebat: & acris contentio, fcd pleriίque

ignota,fuccedebat. Τandem ctiam e

iuίdem le&ti (ocietaté perofus cft. Pro
Β

Άndς mulierpracter expcθtationcm (pς
450/24Ω

φέt , ό»

πιανίram,

rrσαίκτίr.

(uafruttrata,hoftiliin maritum odio ex

arfit, vlciίciquidem illum cupiens: (cd

cum idnon poffet,Τheffalonicam abiit,

Ιmperatore non admodum volente:

φuippe qui vererctur,ne doιneftica in

commoda vulgo innotefcerent.llla ve

ro vt maiore probro Imperatorem affi

ceret,& publica & occulta 1mperatoris

criminatraducebat:id folum cauens.ne C

in publico & pro conciοncilla referret:

auribus vero & virorum δz mulierum, .

uibus fidebat,tine vlla verecundia illa

infufurrabat,cumalioqui magham gra

uitatem (imularet. Ιndignabatur, in

faniebat, lenitatem illius defpiciebat,

neque Deum timens, neque homines

verens,multa naturac & coniugis & fuς

arcana audax atque impudens mulier

retegebat , Αuα vel impudiciffimum D

foortum (incruborehaud dicerct.Νunc

apudalios atφue alios monachospro li

bidine (uamaritum accufabat: nunca

pud mobilesmatronas, a quibus adiba

tur,eadem & plura recenfebat.Νuncad

Cralem Scruiz regulum, generύ (uum,

ca (cribebat, quz vel dicerencfas eft,

φuauis ratione dignitatem & mode

ftiam (uam afferendo, maritum vero o

mnibus contumcliis afficicndo. Νihil

enim concitatius eft muliebri animo,

nihil αqué promptum ad probabi

les calumnias ftrucndas , & (ua ma

la in infontes conferenda. Cum inuifa

cft mulier,(codificaiticumamatamari:

-

τε και εαυτής, ή παύζα (όλμός τε και

υέας όψεται ζώσα βασιλικοίς κοσμη

θένζας συμβόλαις,νuύ δ ακκιζομύμής και

θpυήioμύρης,καλοίον απεμπολούδηςτωσυ

ζγώτίμ ώρανικαιώτιονσιγκαίαθέσεως

και πει ήδύέων βουλ4ύματς ποιουμύμη.

ζαδ%άπολλάκις γινόμύρα, κμηδενός ετέ

ρσυ ήποίύτωνγινώσκονζάς, φέξεινοκίμ"

ειςτέλοςτώ βασιλεί, διό κι ζά της φλεγ

μαινέσης εκείνηςσοςγής,ήδη κ% μικρόνε

μαραίνεζ,ώ αίεισήγέζο μαχη διάπυρος,

μύρ,λουθαίεσα διέπ οξύ πλείσοις τέ

λοςόκαυτίμ απέζεςξέluυ έλέχοιςαυ

της κοινωνίδιο ήμύρτι σύζυ(θ'εξήνηαζα

δόξωςείπωτίμ ζαχσίμ έρημΘ ήθελπί

δων καζασάσα,πολέμιον έτςεψενόντις

σήθεσιλογισμόνκαταπg καλαμuύεθα,

θέλουσα μύρσύκέχεσαιδί όπως αλλως,

ωχέζαπιούσα πζοςθεοπαλονίκίμ,έμα

λαέ βασιλέως εθέλνώς έδεδla γδαυ.

Ός,μήκατάφωραζιςπλείσοις άκατ'οί

κον γένωνται ήiαίσμαζα, ή δε δια ξε

μάλλον αιχμύειν εθέλουσα(ον βασιλέα

και σύζυγοι, απήει θριαμβύουσα κοινακ

λαθραία και συζύγουέγκλήμαζαξεμό

νoν φυλαξαμύρη,% πζός δήμοις και πλή

θη πζοφέζειν αυζα, πζος δε γε% πζος &ς

έκαση τεκαλέκασω οίς εθαρρει ζά μαλι

σα πξιαδειι, πζος ζούτ δεκαι μαλαια

φειδώς είχε η πολιμ χηματιζομύρη

σεμνότηζα.Ά και μανο

μυμη και κατέπαιζομύβητήςόκεινουπζα

ότητς, , και μήτε θεόν φοβοιμώμη, μήτ'

δύθρώποις αιδοιμύρη, πολλά της φύ

σεως εξεφαύλησεν Χπόρρήία όδσυζύγου

αιαίδης , α' καν ήξυθρίασε λέγουσα και

ή ήδέταρίδων ασελγεσατη και νιώ μύο αλλoν κατ' άλλο μέρθ' ή 'μονα

ζόνιων Χπολαμβαίουσα κατηγόςει ώδ αίθρός, οπόσα έβούλετ τιμύ δε πζος

ζας εισιoύσας ή &υγμών, (αδά' τε και πλείω %ύτων εξήγγελλε νuύ δε πζος όν

κcάλμ' σεξβίας ών επί θυγατςι γαμβρόν έγραφε , όσα ουδε λέγειν χρεών,

πανάχόθεν εαυτή μύρ πξιποιουμώύη τιμμυ και σωφροσιωμυ, τω δε συζύγω

πασαν ύβριν μηχαιωμψη. ουδέν γδ ούτως 4ύρίπσον, ως γνώμη γuυαικός, ου

"- δί
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Α cum furatur, fe compilari queritur: acδέ γε πζοχειρότερον εις όπθανας στιυ

θέίναι διαβόλας και συκοφαντίας, και ζι

οικεία κακα πζιτςέψαι τις λύεγκλήίρις.

αήμισηται, μισέινυωοκρίνεται ανεξά,ε

ράθ, φησίναι κλέfin, κλέfieώ λέγει,

καζητάθμώφάσκερβδελύθεζόδια και

σωφροσμύ μή καιεπί%ύτις έγκαλλωπί

ζεξζ,και θρύfiεθ Gίκαθάται,ουδεδυ

σωπείται (ον έλεγχον, αλλ' ουδιάβολα

Όά%ιαύζα ειδύα κήδισα ακοαής ακολα

ςοις,κώδωνΘ οξύ έρανπζοτείνει γλώfiήυ,
Λ

και επιoςκούσα παρρησίαζε), θ μίγνυσιγήν

ουρανώ.α δεκαιγένεια εξουσία πζοέχη, Ο

ασίύ ελέγχους το έγκλημάτων πόρρω

θεν όπως ποτέ διποκρούοί"), όταύμύροις

δέιθεούθθαλάασης μεγάλης, λιποπλύ

ναι αςύβρεις εδσυκοφλυτίαςloν αθλιον,

καθέτίμ γλώωμνή πονηρα κεκίνηκεν ο

δβασιλεις πζά ός τεών, και αλλως δει

εxΡct quidem fc profitctur, ίcd ca effe

nodeftia vramatorem execretur.8z hu

iufmodi rebus gloriari & ίuperbire non

dubitat, nihilverita nc coarguatur: (ed

oun talia facile exagirari poβe,& iucύ

aa petulantium hominum auribus efic

norit, tintinabulo fonantiorem linguά

excrit, audattérque peierat, coelümque .

terra mifcet. guod finobilitate & po

tentia eminet, φua quouis modo co

gnitioni veritatis obftant,tum propitio

Βeo cft opus, & magno mariad eluen

aas contumelias & calumnias ei mi(e

ro, contra quem improba linguam (uά

εκacuit, ΑτImperator, mίτινίringe-Ά
nio,alioqui cum linguam ipfius,tum ve-Ά

ro illud ctian mctuens, ne generum

(uum Scruiar principem Cralemad bcl

lum Romanis inferendum concitarct:

φuouis modo illam placabat,& poftu

'

lationibus cius rum publicis tum priua

tis de rebus locum dabat: &plus cipo

tcftatis impertiebat,quam dominar cό

ueniret, vt offenfa gua intercefierant,

laterent. Illa vero cum ea guα (ola pro

filiis contra officium peticrat, defpera(.

λιώντίμ''τε γλώοπιναυτής,κα (6'γεμεί- fet, quicquidad Ρriuatam (uam poten

tiam (pcάaret, meditabatur. Cum igi
- Α \ κ ζα και \ Γ)

ζον,μή%νέαύiής εκπολεμώση γαμβρθν turaudiuiffet,ducem Αthenienfem ha- Αιίται»:

κφή'ρωμαίων,λέγωδη%νκραλίμισες

βίας,που%ίΘ' μ'θεραπ8ύω αυτίμι,κ,

πληgώνζα πξι ή) κοινών θιδίωνπζαγμα

των εκείνης ζητήμαζα, ε πλέονήδεασοίη

χαριζόμύυθ' αυτή ά της Jξεσίας δί

καιαία λανθολόησξύ πλείσοις άμεζαξύ

σκαίδαλα ήόι Σπογνέσατάμ Χτοέβα

σιλέωςειςlèς ήίας βοήθίου,οποίου,ως ειρήκι

μύμαύτηαξα (β'δέονέζήr,μόνηλοιπονέ

πεχείgημηδενός αμελούσα,ήδόσαπζος

δμιαμινήσου αυτή.ακέσασα ρίνμυώς ο

ήβαθμών δεξθυγαλέρατςέφ{παρθένον,

bcre filiam virginem: per legatos petit,Ά ακα
- rene, φeto

νt ea filio (uo Τheodoro defpondeatur, Ά.

iis conditionibus, vt ip(a hinc,ille inde Pμάι".

Pela(gorum & Τheflalorum principί

bellum infcrrent: nec prius defifferent,

ψuam eum profligaffent, eiύ(que ditio

Τnem Τheodoro filio ipfius traderent,ντ

priuatύ & perpetuum principatύ habe

ret. Scd ea fpe fruftrata,illί cί pecunia

max1main patria (uam Longobardiam Spinal» και

mittit,νt filia SΡιnula cuiuίdam,nό ma-Ά.

gnac autoritatisaut nobilitatis viri,νxo- Ιαι.

rem ducerct. Latinis enim nobilibus

baud fero (tudio cίt , cum Romanis,

διαπςεσβύ")πςόςαυ%ιεγίωμύρη εκείνωΙαμβοθι επίηθυ/αριθεόδωρ.3ήoνύοναυτ"

1ονδ&ύτεροι επισυμφωνίαςϊνήμύρένθεν,όδι εκείθεντώαρχοντιπελασίων τεκθεία

λώνεγείρωσιπόλεμον,κμήπζόιερθ παύσαώ πζιν αυων μυρόκμέσgποιήσωνία,

luυ δ'δgχίμι Ίμ'αυτgθεοδώρωτώζαύτης ύώ πξιποιήσωή), ί είη κλήρθ' δρχήςί

διοςαπωώδίμεκής.αλλα ή ελπίδων ψ&υθείσα πλείσοις άμαχgήμασι πζοςΤμή

εαυής οκπέμπειπατζίδα λογfίβδρδίαν συζυχθηβμύρον θυίατςιτινος όνομα ασι

νέλα ήθεπαόυμεγαλωνγένοις πξιφανεία και δόξητυγχανονώς,ε

λα πζιασέδαςύνει λατίνων τις ευγεγόνασι, κηδούαν μή όπ ρωμαίοι, απλώς, .

-"

γδ ώς ζαπολ

\
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πιο περίπ Ειάς τηρείται. Α αλλ' εδι' αυτής βασιλεύπν αλλωςτεεοιbusiungere affinitates. Νam nec ipfa,fi » \ Θρ β 2 \ κ- CΝ 1

- - 2) 2 Λ 1 ". <3 λ 5 -

illuftrigenere natafuiflet, Romano fa- αυτητίύ επί δέξιλαμπιόνια ξ«γδ αή έζ 'Α

Ε. cilê innupίiffet. Εrat enim & Μarchio- Ία ρωμαίωνέτωραδίωςέςέλλέζοκήδη μας

λ44» num familiaoriunda, gui non clarifunt S κ" , "κι, "τι ακΦ

- , apud Latinos: (ed cum dignitatis gra- κεί.ήΣπίχθ μι αυτ η Ο 8 μαρκε- :

ταπιαια dum tenent, quem aΡud Romanos is σίεζαξις, και τώ επίσημωνέςί, αξα λατί

έΆά gui vexillum imperatorium geftat. Vε νοις αλλ' όπ: όν%ίςρωμαίων 52χτόύμα
"" autcm dilucidiora fiantea qua narran- -1... Μ γ Α' Λ

da reftant, pluribus eft agendum.Cum """" βασιλικίμ, κατέχων σημαίαν,
- \ Λ - Λ «/ • λ

Ε"Ε,
tingebat. Εorum enim Confules & * • α) τ ι c

DiξιαιοτosaijΑficam & Libyamalj λεγομύρωνόναςγειου,ότεύσο ρωμαίοις

Gallias & Ηifpanias, alij pleratque Α- ξμυέρρει ζά πξαγμαζα, και Όό της ρώμης

fiz & Εuropa prοuincias (ubegerunt, ίτς δ αυτWυ,ως ειπείν,έ Σ»

ν(que ad Τanaim & Cades. Αc tum "ξ%" αυτγύ,ως ειπείν,έψαυεν ουe9'

(cruili conditione alij aliunde Romam νών,επειδηκαιύπαζοι(ούτωνκαλαυ%κρά
indies confluebant, Duces, Satrapac,Re- Ό6 ε -2 4 --.. 1.-Α .. 11... « 25

ξές,Φ μύραφεικίμ, και λιβύμ,ο όγα
ges, principes vrbium & Ρrouinciarum: * 2 /-) / -

alij vt Cacfaribus & Αuguftis innote(- C λατιανκ ίβηρίανκαλκελτικίμ ύτσηγα

cerent,alij vt dignitatis locum aliqucm γον%,Φ δέζα πλείωτης τεασίας και&υ

in Cacfarco (enatu impetrarent. Αcce- / . . (Α / Λ' Λ.ν» \

debant & alij viri clari & nobiles, vt ξ"7", (άτε μέχξίς ζαναίδΘ"δηλαδή, δ

honoris caufa ciuium Romanorum ius όσα μέχςιγαδείgων%τε%ίτμυδgλείας

& nomen confequcrentur:quemadmo- Η 4, Ζ2 ε »/ 2/

dum Iofcphus Ηebracus Flauij,& Ptole- φερόμύροι νομω, πμιέρρεονα λλοθεναλ

mαus praftantifimus attronomus Clau λοι, συχνα πζος τίμ' αξξασου ρώμίμ,
dij prαcnomen hac ratiοne aflumpίς- ό(β ί ντι 7ζ \ «/ Λ

Ο (Οι 9Ζ?ί47ΥΜΥΟί -

runt. Αc olim principes Parthici, Perfi- εκ Υ και όποις, και 6 σατα

ci,& alij vndccunque orti, alijaliis no-D "α" κα)βασιλείς έθνών και ηγεμονεςΌ

minibus appellati (unt: Μagni autem πων και πόλεων (Φ μύρ,ία γνωσοι τις τς

Conftantini temporibus Rofficus lo- ίσαρ ------- ! - 5. -Α

cum 8ζdignitatem dapiferi: Pelopone- κα / ακα αγονίας καθίανώ (Φ ό,

fiacus, Principis: Αttica & Αthenarum, ίνα 5ασίντινα καικληρ9νόντηπξιςξύκαί
Μagni Ducis : Βα.otiac δt Τhebarum, Α' Ντι ο Ι

- αιρας συγκλήτω κι

ΜagniPrimicerij: magnac vero 1nfulae σι ει χ ή 'Α αάξιλαγχλωση
Sicilia, Regis: alij denique alla nomι- ου μόνον δε,αλλα και τύ αλλως όνδό

- - η. Λ ./ κ /w C

na obtinuerunt. Οuorfum enim ca Ε ξωνκαλέλλογίμων πζοίασινία τωτήςρώ- *

fingula recenfere attinct, guorum me- δή ι"ΝΩς και \ . . . . αν 2

moriam tempus obruit,atque alia pror- μης σημωαμο 8ς ενεκα και τιμες κα)(ΧΣ

fistexit & abolcuit,aliance conίcttu- ζιπολιόγραφώνται και ονόμαζος αξιών) -

τίδεπισήμωντ"ρώμης, ωασεςκ δόκτ"πα

λαί:ίνης έβαλΘίωσηπος"θήολεμαΐΘ ο κρατιξαπαίων ζάςαςξονομικαςσυγίρα

ψαμύρθ'ύποθέσεις όμωργδβλαίΘ"έκάθενεπωνύματα, διώσηπο,όδκλαώ

δΘ' δήολεμαίΘ, οτεδήouύ κι ήδπαναχόθεν συρρεύντων ηγεμόνων παςπκών

τεκ, πεσικών κτύαλλων, αλλοι αλλας κεκλήgωνταπςότερο κλήσεις, ο δε ρωσι

κός Ίω τεσασιν κι ό αξίωμα ζδεπί της τραπέζης αξά ζόμεγαλουκεκλήρωται

κωνσαντίνου, ο δε πελοπονησιακός ο τύπζίγκιπ® ο δε της αήικής τε κ: ήδα

θίμών λέχηγός,% το μεγάλου δουκός ο δε της βοιωτίας κ ή θηβών, ότώ

μεjάλου πζιμμικηeίου δότης μεγαλης νήθυσικελίας% gρηγός,καλλοιαλλα, τι

ήδδείκαθέκασα διεξιέναμώνΊμιμνήμίμ όχςόνος πιυέχωσε,κζαμύυτελέωςέκα

λυψε, και λήθης ποζάμοί, αφήκε συμφέρεώζ, άδιατέκμαξά συγκεχώξηκε πει

%ν

»

ρ

-"
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όνβίονπλανά", ούγδ ώσσες νμύπαρή- Α ris indaganda reliquitf Νeque enim
"ν, &Γ » Λ. ί , ή, cadem illorum ratio fuit olim , quac

μίν,ούτω και%τε εγένονώ ζιδά,παρ οίς nuncapud guofque eft: fcd velut illa

εγένον%, αλλ' ώασες ες διαδοχας θέ&Jβ- ΕΕ adΕΕ. γ'

Α' Α' "ν επαρ- garclicitutn fuit, fic ctiam (unt qua li

χωξήθησαν αέκπέμπε, (ρίς "Wεπαρ. cot vetuftate nonnihil corrupta, tamen

χιών εκάσωναςχουσιζα τώ πζώτως είλη- obfcure veritatem fubindicent Νam

Α. --... Σ.. -- --- -ε" και ιθύδη και Βα.otiα Τhcbarümque principem pro

ιώμαζα και μύρδή έπιν - - - - -

φότων έκασα αξιώ ζα Μagno Primicerio Μegan Κyrion rrimία

α' τρ ζοιούτων αξαφθοράντινα τώμα- Ε. appellant, a prima fyllaba occa-",

κρώ χξόνω παθόνζα,αμυδρώς πως ύσ- fiσnefimpta: Αtticα item & Αthena

"τα μυαλήθειου Ό' αργοι της Β rum Ducem, pro Μagno duce, nunc

εμφαίνουσι τίμ' αλήθειδιυ. (ον γας" Ducem vocant, Vt autem ad propo

βοιωτίας και τώθηβών Σgχηγών, αντιμε- fitum reuertamur, illis temporibus et

/ - χ Λ' / 2 iam Ρrouincrae illius Dux Μarchίρnis
2 Α/)* 3 λίύβΖΑ:0y 0y0- - - - - \

γαλουπίμμιρ"μ γαν Λ' Εί τ? dignitatem obtinuit, exiguam (ano, 8a

μαζουσινuύ, εις 2"παρενεχθέντες,όκ και ΡΓοuinciac parem. . Sita autem eft ea

7Τ ειεχθήναι τίμ πζώτίμ'συλλαβu''. δ.- Ρrouincia intra Αlpes & interiorem 1
ταρ • Α λό ης αήική υή ίθη- beriam , qua Μarchioni obtigit: per

μοίως ο καλ (ον της ατίικης και τυ αθη- Ρctuo munere attributo , vt nouo

νών δgχηγόν, αίτι μεγάλου δουκός, δού- Ιmperatori vexillum praeferat. Sed il

ιθμών και ίύ εποιοέλθω-c lucredco. Τheodorum alterum fuum
κακαλούπ ήδαθμών και νεποιοέλθω-C filium Irene Ιmperatrix fic illuc mi

α " , Τ? » ΛΆα 2 » Η "Ν, -

μύρ, όθενείς ξεύξέβήμύρ όνόκείνοις %ις ά: πε ipfe & eius pofteri apud Rσ

χςόνοις, και δ της έπαρχίας (αύτης Σόχη- manos Ρriuigno iphus Ιmperatori (er
\ . (7Υ Μ ζού αρκεσίουειλήΦεικλή uirent. Μalult enim, vt Latinorum i

γός,%ν ζούμαρκεσίουει ηφα "ξ2""" bi religionem coicπει,8: peregro mi

κρόν πια, και η επαρχία έκείνη αύαλο- nore dignitateΕ domi illu
- "η , « . . . . . π.ς- , firis Inuifo Ρriuigno, eiüίque pofteri

φ ζ) 2

γον.κάαλ ήχώρααύτιμ"Ε ερ tas illius pofteritati feruiret: vna ve

αλπεων καλής κατωίβηρίας, μ'δμαξ- το εταπ αεστιος Romana pccuniac mi

κέπ®"όκληgώσαρ, χξέθ' αίδιονέχων,εί D fit. Ατgue ita incitaram (uam cupidi

Τ;" το Α ". ...Σ λεις , "Όρο" tatem, marito aduerfata, in vno (altern

τις οκ και έθνους αήίσαιτ βασι εις τιμο filio Τheodoro Μarchione expleuit.

σημαιοφόρθυταξινXποκληρ9μύ πζοςόκ- Caterum primumΕ 8ζ

r" . "Υ 1 » 2 r" . 2 , η Λ iΡίum prius [tuduerat ad externum .
Φ. 9 ζ)- -

είνοναυ%ς αλ εκασε παμι θείο coniugiumablegare, & maximos (um

εονμύργο Όνέαυτής δ&ύτερονύον ήβασι" prus kci νε εύm Αετριοτατη και Α

λίς ειρήνηέτως οκείσε παξέπεμψενία μη ζητηdnum &ΕΡiritoriusprincipem ef
κ . . . . . . και δού γός ή (ρύ ficcret, Scd nullos id confilium fuc- ικαν,

αξαρωμαίοις ων,δουλος αυ αφ' ": cefushabuit Quare cum rem aliaviaΕ

ασέρματς απ8 διαδοχή γένηται και πζο- Ε aggrederetur, Πήperator conatus ii-Ά
Λ ρ λέως Ά γδ κοινωνόν της liusanteuertit,ίc quoque parentem effe ήία.

γόνου βασιλέως. dicens: & practerquam quod non mi- .

λατίνων Ξεν μάλλον καζάσησα) θρη- nus quam inter filium curaret, etiam

σκείας, και ατιμότερον είναι πόρρω δια- autoritate antecellcre: nec effe quic

γονζά; ή αξά ρωμαίοις ένδοξον όζα - κ'

δουλ4ύειν τω μισουμώύω αυτή πζογόνω, και άμα παίδας παπ και Σπηγά,

νοις Χπογόνοις, σιμεξέπεμψε δι' εκείνω και σωξοις κημάτων ρωμαϊκών, και

ούτω δη τίμ φλεγμαίνουσδυ έφεσιν εαυτής, ανθυπουμύψη τω συζύγω καιβασι

λεί, επί%ύ ενόςγετυuέωνεπέρανεθεοδώρου (οδμαςκεσίου (όν μύρτι πζώτνύον

αυτής ιωανίμ ,παίυ (οι πλείσα ετσούδασε πζότεξον είς ύσερόρμον κήδΘ' οκ

πέμψαμ και αυ%ν, και πλείσα αίηλώκει χρήμαζα, θέλουσα ζούτναςχονζι

καζατήσατβαiωλώντεκαλακαςναίων,και όσητης ηπείρουπ:ίχως® αλλούδα
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quam guod obftaret, guό minus patris Α

voluntas potius quam matris defilio ra

ta habcretur. Εrat autem tum procu

ratornegotiorum Imperij vir prudens,

..

& ob induίtriam & Reipublica geren

dac (cientiam Imperatori charus, vnde

& autoritate & opibus pollebat, Νice

phorus Caniclijprafcθius. Iς blandis

fermonibus atque obfequiis, lenitate

Ιmperatoris conciliata, petit & accipit

generum filium eius Ioannem,indigná

te quidem & refragâte Ιmperatrice, (ed

tamen accipit. Verum affinitatis illius

non diuturnum fruξtum tulit,necis qui

cam Junxerat, nec is cum guoiunάa

fuerat. Νam priufquam integri anni

quatuor elaberentur, oannes matre,fo

cero, vxore (uperftitibus, Τheflalonicac

orbus liberis deccdit. Cum autem e

tiam hanc Imperatricis (pem tempus

prorfusabίorpίiffet, nihil quo (e confo

laretur reliquum fuit,practer Cralaenam .

Ιrenes pro filiam, & Demetrium filium. Τantam .
fone, in

Cralem. quidcm pccuniam Crali genero partim

mifit, partimί Π hefalonicam accerfito

dedit, guanta vel c. triremes in perpe

tuum Romanorum pracίidium inftrui

potuifient Εt quorfupn attinct,qua no

ιua commenta & prius inaudita intem- D

peftiua mulieris ambitio excogitarit,

commemorare: Νam cum (uam filiam

Ιmperatorrisinίignibus ornare vellet,νt

ne quid decflet carum rerum, guibus

Ιmperatrices Romanorum inftitutis or

nandas cfle vifum eft, nec aliter voti

composfieri poflet: calyptram precio

fis gemmis & margaritis capiti Cralis

prius impo(uit, Imperatoria non mul

το inferiorem :atgue inde auίpicata,

priorc fubinde preciofiorem duotannis

illi mifit. Immenfa.vero precia fplen

dorémque vcftium, quibus & generum

Β

Ε

μήέχενόύοδον θέίναι% βέλ6υμα.έτε

ρα οι αύθις βελόυομύρης αυτής πει το

ιίου, φθασας οβασιλεις εμποδώνεγένε

τ-της ορμής,πατής είναιλέγων ώ αυ%ς, .

κ.εχήήoντης μητζόςκηδόμύρθ' έψέως.

πζοςϊθεμώύe δώ ξ'μείζονα διμίαθ, της

μητςός (ον πατέρα,% κωλύον ουδέν τίμ"

έπατςυςτελεθήναιβούλησινεπίτωπα

δί μάλλονήτης μήτςΘ". ίμ''ότιμικαύζα

μεσάζων τις πζαγμασι (οφος λώς, θ

πολλίμ τίμ' εμπειρίδιυκαισιμύεσινπλε

τίύες%ι κοινακίδαξεμαλατι πλείσης

Χπολαύων της έκραζμύτς&ύμύρείαςτε

κ. ροπής,ώ πολλοίς τισ βρίθων τις αξή

μασι διαζιδά,νικηφόςΘ δέπι έκανι

κλείου.όδιεθωπόυτικοίς πσιλόγοιςκπζα

γμασι ύσελθώνlu βασιλέως πζαότη

ζ,αΐέι και λαμβαίει γαμβρόν επιτή θυ

γατςιζόν ρηθέζαξ βασιλέως υδν ιωκό

νμυ, δειναπαθέσης μυρώ ουδαμή εθε

λούσηςfης μητζόςώ δεασοίνης, έλαβε δι'

ομό.αλλ'Gίκεπiπολύ και κήδες απώναζ

έθ' όλαβών,έθ' όληφθείς, πζινγδόλα

εξήκεινjέοπαραέτη,απαις Όν βίον διωαή

νης απήλλαξε όν θεοπαλονίκη, επιμητζί

κπενθερώ και συζύγω, έπει δκ ζας επί(ούτω

Ίης μητςος ελπίδας όχξόνΟ οία τιςχα

ξυβδις αφελόμύμΘ"καίεβά#ισε, αι κρα

λαίνης Ίης θυγατζός κι δημητζίκαι 3'παί

δοςκαιελείφθησαν μόναμτσαυζαζίνιμ

εjξεκένωσε ρωμαϊκα χρήμαζα πζος όν

κριάλ μήπειθεράπεκδέασoινα,ζαμύθοκέϊπέμπουσα, άδ’ αυ%νόν θεοπαλοί

κημέζαπεμπομώρηκ'επιφορτίζουσα,όσακιτζιήξειςεκαζόνεjξήςτυσδυdυ,ώ διίμεγ

κες τις ρωμαίοιςεγίγνοή αό όφελος.κ.τί δείκαζαλέγεινζαςκαιναςεπινοίας αυτής,

όπύσαςμήπωπζινγεγονιίας,ήπύρρω%δ. καζούφιλοπμεμύθηγνώμητήςσεμνοά

της ζαύτηςδετσοίηςόνεώέρισε θέλεσαγδlu θυγαέραζαύτκβασιλικός αβασή

μοιςκοσμήσαίαμηδί εκείνη μηδενός ελαήοί"όποσαρωμαίων θεσμοίζάςβα

σιλίδαςήςϊμ") παλαικοσμέν,μή διμαμύρη οι αλλως ώκαζάθύμιον εκπζανα,

φέρθυσακαζαλύήieανεπέθηκεπζότερονΊήκεφαλή οδγαμβρ%ύ,λίθοις κμλς

(άροις πολυτελέσικεκοσμημώύμ,όπόριςκβοίοιςμικξέGήτgαιθρος αυτ"αίθρονίκgΊg

βασιλέωςόκεκόσμηώ έπειτεκέίθενδεξαμυρηκαΐέεςέιέρανπζοσετίθί,κςείήωήπζο

- -
- τέρας
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"έρα, αεί ζας επολύlελείας ήδόνδυμα-Α &filiam donabat, guis enumerct aut

τωνώ ζάς λαμπζότήίαςών έχαείζέφσυ

χνόιέρωναπώτεκΊηθυγατςιαυτ"τηκgα

λαίνη, τίςα Χριθμοίη, τίς οι οιό Jξετάζοι

τγώ βασιλικών κειμηλίων%ν Χριθμόν, ο

πόσα αυτή σίύρωμαίοιςXποσερούσα τώ

κραλη σερβίαςέδιδε καζατςυφώσαμύρ

της έβασιλέωςκσυζύγεπζαότη%ς,τήνδ'.

εαυτης αδεώς Χποπιμπλώσα έφεσιν έφε

σις γδίμ’ αυτή ή βασιλικών ζαμείων

οξύθησαυgέςές οξυκόλποις ήδέαυτοκ

κενώσαίfέκνων, και μάλισα ή κραλαΐνης θ

Β

θυγατςός ήλπιζεγδ και παιδας όψεως Ο

γυιηθένζαςτωκραληπαρατης θυίατςός

δδιαζε πζοαξπάζεσαζόν καιρόν,σφίσι

(όνρωμαϊκονέθησαύριζεπλέτι,ίνα και

g3 καλένως υψε έκςόνε ή ή"ρωμαίων

αίθενείαςéκείθεναυτικαζαδραμωσικήν

έκόντων ρωμαίωνοίκεκληρώσανόβασι,

λείανζαύτηνακόνων αφέλω") αλλαγδ

έλαθενανθρωπίναςμύρέπνοίαςκαθ'εαυ

Ίμυαεισgέψασα,θεόνσι επί λογισμoις

δίκαιαβιβασαμύρη% σμύολον,ότι "όκ

είνεζάπλύζαχάρθςεξήςτή) καιπολέμιον

έτνπάςτις&ύοίπκί,όςιςαίθρωπ®ωνπέ

ρατώ ανθρωπίνωνμέτςων φρονεί,καλσόκ

ειςθεοναλαφέρει ήδόνεςγεμώύων εκβο

λουομώύωντην διεξαγωγίμ και τελείωσιν.

ιδειγδκαλήβασιλιςαυτηεξήmμεγάλας

εαύμυαΐαξήσασα τώςπει σούπαίδας

ελπίπναυήμύμαίθρ

Ε

1mΡcratoria ornaméta,qua Romanis e

FcΡta in Crale Scruium,fimul & lenitati

Ιmperatoris 1lludens,& fuam libidinem

exΡlcns,conferebatfΕa vero erat,fifcum

Ιmperatoriύ in libertim fuorύ, prac(er

tim Cralacna finύ, exhaurire: ε qua ne

Ρotes (eviίura cum fperaret, τεmpus il

lud occupans, thefauros illis reponebat,

quibus tandéper occationé, Romanam

imbccillitatem inuadercnt, & imperiύ,

quod volentib.Romanis non (ortitie(.

1enτ,iifdem inuitis criperent.Verum né

animaduertit, fe humana cύ animo (uo

confiliaagitafle: Deum veronunquáin

confilium adhibuffe, cuius inimicitias

quiuis (uίcipiat, qui homo cum fit, faftu

animi conditionis humanς modύ exce

dit, fuorümque confiliorum & attionύ

exituιn & fuccefium ad Deum non re

fert. Εcce enim,hgc Imperatrix Ιrene,

magna (pe in liberis (uis collocata, hu

mana prudentia fine Deo res admini

ίtrabat, & Romanas opes in Romanorύ

hoftes crogabat Res auté non ex illius

(ententia (uccedebant, (cd inanes illius

conatus arguebant, diuino vtique iudi

cio labcfaάatos.Crales enim quadrage- εικονία

Ρnario maior,cum puella οθto annos na
υfeγκς 8,

4/2/205 77Αφ

ta congreflus,matricem ciuslgfit,vt fσε- κά παι:

to corrum

tum'nullύ edere pofΙet. Igitur inquieta Ριικr

mulier etia hac (pefruftrata,ad aliam (e"

cόuertit:& Crali multisatque innume

rabilib, donis per(uadet, defperato iam

ε coniuge hacrede, vtalterum & Cralac

na fratribus Τriballorύ principatus hac

redem inftituerct. Ηi Demetrius crät&

Τheodorus Μarchio : quorum alter

nondum ex ephebis exccfίcrat, alterin

Υ

θρωπίνωςέχgήτ%ις πζαμασιναύαυθεέ,καίζα ήδρωμαίων,ώςερή

κάμυμ,αμφόιέραςéjξήλ4χρήμαζαπζοςσθύρωμαίωνεχθgές ζαδπζαμαζάεπζa

χώρ{κφΊαςελπίδας αυτής,αλλαμάιαίλυτήνάκείνηςδιαίοιλυήλείχowσφαλλοίος,

ωςέοικεν,κύωθεντ8Ίης δίκηςκρίμαώς ημυγδ θυίατςι οκζαέlá,πλέονήτεήαρακοήg

της δκραλης μιγείς,βλαβηναίΊμυζαύτηςπέπζαχε μήτςανώςμηδε Ιονίμ ώξεκείνης .

έπδύναώς γίγνεθ.καντεύθενκαλή ώιέιων ελπίδων εκπεήίωκύα ή βασιλις,έτέρας

αύθιςεπιχειρεί καλσάκηρεμάικαπείθίωνκράληνπολλοί καλαιαειθμήτιςύσεςε

χομώύη%ίς δώρ%ις απαγος&υθένωςήδητέπαιδαγμέ& Φέκΐήςκραλαΐνης,ελθέν

κίδ&ύτερον πλομώ τίμ'διαδοχίμ Ίης ή τςιβαλλώνδgχής,είςένατινα ή αδελ

4ώντήςκραλαΐνης,(δημήτςι® δl ήσαι ούτικαθεόδωςΘ' ομαεκέπρου \έπω

τΊεΌνέφηβον αξαλλαήων, ο σε και παίδων ήδη τυγχαίων πατής πζί χώραντής

Ρ

1
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4Gatelani

2 Τίracία

Longobardia iam ctiam liberos fuίce- Α

perat: quoa matre,νt generis reliquide

axtarent,miflusfuerat.Αc primum De

μmetrium cum magnis opum deliciis &

fa(tu ad Cralem mittit,gui fucccίfor(vt

aiximus)principatus defigmaretur: qui

φuamuis humaniter ab illo (uίceptus,

tamen afperitateloci offenfus,diutiusi

bimanere noluit.Εo igitur materpaulo

oft reuerfo,alterum ε Longobardiafi

Ε, Τheodorum Μarchionem accer

βt,qui rafam barbam afferebat:codém

guc modo & illum, quo Scruiani prin

gipatus (ucceflor eflet,ablegauit Cατe

rum ne hic quidembenigné & ipfe ac

εeptus, inίolitam lociafperitatem diu

rius ferre potuit:[cd ad falutandam ma

trem,practcr fpem omni fpe deftitutam,

reuerfus, in Longobardiam advxorem

fuam rediit, Ατgue hacc his temporibus

ad hunc modum fe habucrunt. Ομα C

vero confecutafunt,deinceps exponen

rur:ημncad Gatelanos redeundum.

DΕΝΚΟ D Ε ( Α

telani.

Β

ΤΙ enim poft Αprinum pralium, &

ΤΙ victoria, & Τurcopulorum (qui a

εη Μα"- Romanis, vt diximus, ad ip(os defcce

Αonian

έναη/εάt,
rant)(ocietate elati, crebris excurfiοni

bus & impreflionibus omnia & mariti

ma& mediterranea loca νfquead Μa

roneam,Rhodopen & Βyziam vaftaac

de(erta reddiderunt. Deinde commca

tu deftituti, vlterius progredi obula

quacque pracdando ftatuerunt, donec

fufficientem & (tabilem (edem in

ueniffent. Itaque montanis Rhodo

η

λαμπαρδίας,ένθα αξά της μητςός,ως

ειρήκόμύριώξεπέμφθη και γένοιςλείψουοι)

κ πρώτν μύρ ζον δημήτςιον πολλαίς Ίαίς

τγύχρηματων τζυφαίς κβλακείαςπζος

Όν κρ%λίμ σπιυεκπέμπει διαδοχονχει

ρ%wθή6μύρο,ώς εξήκειμύρ,της δgχής,

δςθηκασμώμΘ'μύρύσεδέχθη αξά και

κριάλη ώ όέΌπουσκληρθνώασβαμύ

θηών,όλαςόςμαςdυέβαικ απετςέπε

τΊμ' εκεί διαμονίμ),κμακρ9τέρμναυ

3ονδιαίτησιν όθενμετεπολύ%νδημή

τζιονέτως εκείθενήμήτης επολυήκονζάδε

ξαμώύη, και το όνεύθεν ήδη ψ&υθείσα

ελπίδων, ο έτερονέκτής λαμπαρδίαςuόν

ζαπέμπεται θεόδωρ% (ον μαρκέσιον,

κεκαρμύρον επιφερόμύρον πώγωνα και όν

όμοιοντζόπονέκπέμπει και έτνδιάδοχον

εσόμύροντής έκριάλησεςβίαςΣεχής α

σμύρ@ouυκέτνόκραλης υποδέχε).

% δεξ%πουσκληρό τεκαηθες,έδεέ

τν αφήκεν μονιμωτέραν εκεί ποιήσαθ;

τίμ διατςιβμ"αλλ'επανελθώνκέήi,ώ

αασασαμύρG"τίμιμηέρα πάσαςπας

ελπίδα οπόσας επί ζούτις έτζεφεν ελπί

δαςXποβεβληκüανιώχέραπιώνεςλαμ

παρδίλυαύθιςαβατιμ σύζυγονκ, αδά

μύρ όντίσδε δ%ις χςόνοις, ξεν έχε όν

pes ad mare vergentibus (uperatis, Ε πόπον άθιεφεξής εξύβν)όν%ίς εφεξής

crebri(que fpoliis locuplctati , impu

në progrediuntur. Εrant autem Τur

ci pedites & cquites amplius bis mille,

επί δcξύ κατέλαύοις αύθις τςεπjέον όν

λόγον.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΛΑ

νωναύθις.

Ν - 5/ 9 Α' Λ) Λ Α "ν -

Ο",ήδμφώνγυόμύμοναξιοίύ απτοιςπόλεμoνεπαρθέντεςτήτενίκηκτη ή'

Σ"Όυςκοπέλων συμμαχία,οι ώςdgήκειμώμφωμαίοις αφέντεςήυθμόλησαν προς

αυcξύ συχναΐςχgησαμόμοι ταϊςόκορομαιςκαιεφόδοιςεφ’ όλοις έτεσι δυσι,πάσαν

έρημον καλατζιβήπεποιήκεσdυ τίμ''τε αβαλιον και μεσόγειονχώραν, οπόσητεα

χς μαξωνείας τε κι ροδόπης και ακριβιζύης διήκει, έπειζα Χπογνόντες οντεύθεν ή'

κζειωδών, έγνωσαν επιζα πζόσωπος&ύεθ, αενποσι ληιζόμjμοι, μέχριςαι Χπο

χgώσουκαϊμόνιμονούgωσιν οίκησιν και δη διαβαύτεςτίμ πζοςθαλαωαν ορειν μ'

τηςφοδόπης,ήεσου αδεώς, λαφύgωνσυχνών εαυσίύ εμπίπλωνίες ήσαν οι όμουχι

λιάδες% μύρήϋ%ύρκων πληθΦύσέρζαςδύοτότεπεζονώ ώ ήδίππέων όδε ή

καίε
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Α

κατελαίωνύσες αςπέντε,όρντεονίτ-Α

πεδπκύβνπεζόν έδμέωπώρουμε%uύ

Ός,ότε δήμαλισαίθΣξκώδρ%ς αξχεται

επτέλλψία επιτήδειατηςχειμήθ@"τςο

φήςαίξαπαυάζεινβελόμύροι,εισβαλλε

σινεςζαςΐής μακεδονίαςκώμας,κακέίζα

πλάσα καζατζεψαμβροι, και πολλήςέαυ

οίύθης εκτίβλαφύρωνεμπλήσδιόίεςωφε

λείας, σραζπεδούεσι πει τίμ κασαν-"

είαν πόλις δαύτηπαλαιμύρέσα πε

ειφλυής,νμύόκή οικήί6ξωνέςημος.όβ

μίμ'' πξί αυτίμ χώρ®' επίiήδειος ωνές

σ2αζπεδείλυώχειμερίλυκαζαίωγήν,ύ

ποδέχε),ώς εξήκειμύμνοΌντύκαελα

νωνπλανήτη σερίlόν ακραγαςέππζομή

κης ειςθαλααπανικόλποις εμικξοις έκα-c

Τέρωθεν πζιειλημύρη,διώνονταιςχειμε

ειναΐςώρας% τ'χιόνΘ Χποσείε) ύσες

βάλλονής Φδί Σεχομύρs αeκνιεςεκεί

θεν,επεχείςομυΊαςόν μακεδονία πύλε

σινιόνας% τJελπίδωνκεφαλαιονήθεσ

σαλονίκηετύγχανεν, ώον% γδ, ως ειζαύτης

γένοιι%πζότερονέγκράιείς, μεγάλης τε και

πολλώτωπλότωβριθέσης,θμάλισανuυ

ότεώζαςβασιλίδας ήκεονείναι ονός,ει

ζήνμυφημικμαρία μηδενείναι εξής ο
> - C "Τα ..

κωλύον,πασης ο κάθενώςéjξόρμητηρίgΊής

άλληςμακεδονίας δεασύζας γρδώζιαλλ'

έφθήίμ έων πζοεκλεμών όβασιλείς έ

πίνοιανπέμψαςγδπζώων μυ% πει1μυ

χρισέπολινμακρθνέκτισεθείχΦ.λποθα

λαοτηςμές "2αδακίμύρεόξεςακξω

Catelani amplius quinque millia. Αu

tumno iam ferë mcdio exaθο, (ub Αr

έturi exortum, commeatum ad hyber-.

nandum paraturi, 1n Μacedonicos pa

gos impetum faciunt:ibίgue fero omni

busfubattis,onuftiψueprςda,iuxta Caf ,

fandriam caftrametantur: φuα vrbs o-"

lim illuftris, nunc habitatoribus vacua

eft. Verum ager in circuitu illius ad

hybernandum aptus, ab crrabundo, vt

ximus, Catelanorum exercitu occupa

tur. Είt enim promontorium in mare

propendens, finibus vtrinque non par

uis circundatum, guibus hyberno tem

pore copia niuis excutitur Ιneunte vere

illinc digrefli, Μacedonicas vrbes in

uadunt , inter quas (umma fpci crat

Τhcffalonica. Putabant enim,fi hac,

in primis & ampla, & diuitiis referta,

pracfertim cum & Imperatrix Ιrene & /

regina Μaria ibi degerent, potirentur,

nihilobftiturum , quin huius vrbis op

portunitate νίi, totius Μacedoniae do

minatum occuparent.Scd Imperator il

1orum inftituto antcuertit. In primis c

nim longum murum ad Chriftopolin a Άρο
Δitanκ,

mari νίque ad vicini montιs cacumen ???.

extruit, vtlocus is (e inuito prorfus in

acceflus effetiis qui vel & Thracia in Μa

cedoniam, vel o Μacedonia in Thracia

iterhaberét Deinde cίdidiciffet,primo υ: Ά
Prεβdia

vero Catelanorύ in Μacedonia & Μa- impυβια,

cedonicas vrbes impreflioncm,in expe

θtatione effe: ducesrei militaris nό im

peritosad eligendos o Μacedonia mi

litesablegauit,quidefendédis cότra ho

ftilé obfidioné vrbib.pares effent, & iu

{tύ δ (uburbanis locis cόmcatum in eas

cόportarent:cgterάque omnia prοuide

rent,ne oppugnationistempore intus a

fame, grauiore hofte , premerentur.

Ε Cacterum hoftes vere iam faδto, rcliθta

τυχίας,ώςαβαζόνείναι% χωρίονκαθαπαξμήβελομώρωτώασιλόζιτ εκμαι.

δονίαςες θρακηνέθέλεσίδιαβαίνειν,όις]Χποθράκηςέςμακεδοιίανέπίζάέπειέγνωfην

ι... ....... Ι. Σπί 3σαν όρμήσφνέδgΘ"Χς ομώύe καζάτεμακεδο
τίύκα)ελαίων αιχμμυ επίδοξον 8σαν όξμήσ δg Ά ------

Η Υ / « / \ - Υ 2

ιίας,δήβονμακεδοιία πόλεων,9ρατηγός Χπολέξαίύποίοι (α πολέμια ήσαν σοκ
.' Λ" > Α Α / « Λ >

αδαείς,πέμπει τρατολογήίονίας εκμακεδονίας οι έβή) ικιινοί Φύλακεςειονμα

κεδονίαπόλεων,είβέλαινώΦπολέμιοι πζικαθίσαντεςπαύταξπολ"β" qθονατέ

Ίαπςός τςοφήνεπίiήδία εκ τήυπζοασείωνόν(αύταςξμυαθμοίριζας, επλύζεταλλα

εύδιαθήσοίας ύαμήτωτιπολιορκίαςκαιρώμείζονα "έξωθενώξωπ"4""""
- και 5' «Α' > / Χ/

ένδοθενπολιορκίαέκθλιμέ αλλά γδήςΘήδηόνταίος,α ξαλεςΦπολέμιοιόκής

Caffan

Ρ 2.
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σκulani ditus delcrentur.

'

Cafaridria, partim proximo Τheffalo- Α κασλυδρείας,Φμύραίχισαπgήτ"θεσ

nicac (uburbia,(tatiua habucrunt:partim

prαdatum exiucrunt, Sed cum τotam

prοuinciam cultoribus& pccore vaouá,

vrbes vero multis armis firmatas con

ίpexifient: in Τhraciam redirt ftatue

runt, neque enim fe poίleftuftra ibi de

fidere. Νam fi commeatu deftitueren

tur, qui tot equos,totcaptiuos adduce

rent, cum ipfi vΙτι. millibus haud pau

ciores effent: exitium haud dubium ά

fame immincre. Sed Ρriu(quam confi

lium illud vulgaretur, ε captiuo quo

dam audiunt, viamfibi in Τhraciam nό

patére, propter longum illum murum

recens ad Chriftopolin extruttum. Εa

res practer omnem expcθtationem au

dita, perculitillos, & confilij prorfus i

nopesreddidit: cόguercdcgit, vt quo (c

vertcrent ne(circnt, cum & munitione

illa arcerentur: & timercnt ne Μace- C

doniac finitimi populi, Illyrij, Τriballi,

Αcarmancs & Τheflali,ίuas quouis irru

ptiones veriti, δzalijalios cohortati, ο

mnes vires coniungerent:atφuc ipfi cir

cumuenti,fpe omni fugac adempta,fun

Οuare,νt in neceflita

Τί θα tis articulo, confilium furori quam au
Ρεικmt.

dacia fimilius cocperunt: vt omni mo

ra fublata, primo quoquc temporeνltrά

progredientes, vel vbertate Τheftaliα, D

vel vlteriore aliqua quarad Pelopone

fum vfqucfuntprοuincia occupata,diu

turnos errorcs finircnt: aut, fi hoc non

fucceffiffet, cum aliqua maritima gen

τefaάis induciis, libcrum in fua redi

tumhaberent. Reliθta igitur Τheffalo

nica, tertio die ad Τheflalicos montes

peruencrunt, Οlympum, Οflam & Pe.

lium : iuxta quos caftris pofitis, & a

gro vaftato , abundé omnia qua ad

σαλονίκης πζοασείωνήυλίσου%,Φοι επί

λείανώξίασιν επειδτίμ''τε χώραν αύρθν

απασαν γύτε οική%gων έgημον, και όσα

ονήναυτίςποίμνιακjβεκόλια, κι αύζας

πόλειςπολλοί ώς όπλοιςωχυρωμώύαςέ

γνωσαναδθιςεπίθράκης επανιέναι μηδε

γδείναι σφιπή ενδεχομώύων,εκάκα

θημψοις τςίβεινώνκςόνονικσφάς αυσίύ

φθειρ9μύροιςεικήσυγχωρέν μηδεγδόν

τωναυτίς ή επιτηδείων,ώσαυτίμ τείπ

ποναβσι%σέτιςό αιχμαλώτις,εχήτ

Όσινή όκζακιχιλίοιςέσιδήκαυτις,κίνδυ

νον είναιπζοφανήφθαρένζας οίχεθ, τώλι

μώαλλ'έπωζα δόξουζα κέίονενέκπυσα

τωπλήθει 3.σεκ%πέδε,6πιμθλύο")7ΤΟΖ.

εατgή αιχμαλώτων,ώς Χπόg&υ%ςέσαι

αιτίςή πτος θρακιμόδος, και πζοβρα

χέθ' ανεγερθένως πει τίμ χρισέπολιν

μακξ8 τείχοις, Χποκλείοντς (ο αξίπαν

αυ%ις,Σετόβαπάσανακεώ εν πζοσδο

κίανθξέπληξεκπζος αμηχακίδυήλασε

λογισμήίκ σόκ είχονόπκι γένοινότώτε

λιμώπιεζόμύροι,καμα δεδίύτες μη α'

Όίςéνμακεδονία ρωμαίοις όμοζομύζα έ

θνη,τίμ' αυτό έκασα έφοδον ισοήiaύον

ζα,παροξμύωσιν αλλήλοις,ιλλυρμοίτεδη

λαδήκ, τςιβαλλοι και ακαριαίεςκθεήα

λεινόσαυαπισμόνποιησαμόροι, κυκλώ

(ονται ώύεις, καιπαίζας αρθίμ Gϊκέ

χονζάς όποι φυγόντες τίμ" σώζουσαν

Δύgωσι, διαφθείρωσιν όθενέδοξε ζούτις,

ως έναάγκης καιρώ,μdoικώτερινή ώλμηρότεροναψαθα ή"πζαγμάτων, έ

δοξε δμηδέν μελλήσαπ, ομόσεζίς πρόσωχωρώντίμ ζαχίσμυ, και ήτίμλή"

θε#αλών χώeαν αφθονα φέρσυσαν ζα πζος ζίμ επιτήδεια έξειν αιχμαλωτι.

ή ήθεπέκεινα μίαν, οπόσα εφεξής εισιναχς πελοπονόου,καιούτως επιμιάςπνάς

χώeμςτίμιοίκησινίδρυσάμύροι της μακράς απαλλάξει γέ πλαίης ή% γεδ&ύε

€9,ασεισαιδίοις τιιιτώ αζαθαλατίων εθνών,ακώλυώνειληφένα όνεπιζα όνε

πί ζά οικεία Χπόπλομυ αξλυτες ομο εκείθεν, τςιταίοι αφικoνώ ες ζά πζο

της θεfiαλίας όgη, ολυμπΦ ζαδά και όρια και πήλειον, ών αγχισα που

τζαζπεδ&ύσαντες , έπύξθομυ τμυ χώς ήo και σφάς αυσίύ όνεπίμπλων α

Φθό



- Η ΙS Τ Ο R 1 ΑΒ R Ο Μ, L Ι Β Ε R V 1 Ι. 173

* «πζες

φθόνωνήβόσαπζος%ζμύ, αλλ'εκείνοΑ

μικρού μεπαρέ%αμθραίαληήίονομδί

να καθείρμονολόγΘ οδούς.

ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΩΣ.ΤΩΝ

κατελαίων δή"ζούςκων.

ΣΥνεσρατόυον Όίς λατίνοις, ωςέφημjυ,
Η Λ»

C Β

κ%ύρκοι τςιχίλιοι,ών οξύμύρ έκαζόν

κ. χιλίοις έφαμύρ είναι, οξύ αναπολεί

Φθέναςαματώμεληκ,μότιμ'2(ρυλ

(αναζατίνη πζος σου σκύθαςφυγuυτώ.

τε θείωβαήίσματι τελεώ ένζας, θσυγ

καζιλεγένζαςμύρ%ίς ρωμαίων σεατού

μασι,καλταϊς τίωπαίδωνδιαδοχαίς αυ- Ο

ξηθέζας, ύςερον Χποία ήσαίας μυρίω

μαίων, πζοσgνένας 5 τώ ή καπελούων

σρατώ, οπότε συρρήγνυώς κατ' αλλήλων

έμελλονζά σρατούμαζα, και αςπξιτμυ

πόλιν" απζω πεδιάδας σου δε πλείοις

είναι,6ξύ άμα τώχαλήλ εξασίας δια

πίαιωθέζας ες μιώοφονικίω συμμα
χίλυή κατελαίων, ήθ' ομυ καίελλόων Γ)

τίμ επιθείiαλίαν,ωςέφαμθμόδ&υόντων,

ήρξου% κατ'αυή'σασιάζειν Φ%ύξκοι,

τίωσφώνπωδιαίτησινύαοήίδύοίες,καλε

μαλατισφόδρα ακίνδuυο,έβμύρμυοί

όμθμοι συζάντεςένοιήυτεςκικών$ρλουμα

τωνήεμον&ύοίες,ότεμελήκιθόχαλήλ τώ

ή καίελαόωνδgχηfώ,λόγοιςπξιτ"αμα Ε

εξήνη διαλύσεωςκεκινήκασιν έδήπζοθύ

μωςlu αίτησινδεξαμύψε(2δε γδέοι αυ

τις ήδηρωμαίωναπαλλαγείσιχειώδη:έ

τύγχανεν ή τρ%ύρκων έκδημΘ' συ$ρα

Τεία)ασμθμοι διελέλιμ%,%ις τέαίχμα

λώρις δόσαεπεφέρθνώλάφυρα διανείμα

(u(tentandam vitam neceffaria funt,

parauerunt.Scdillud penë me prgterie

rat,quod,ντ hittoria ίcries (cructur, ex

plicandum cft.

D Ε C Α Τ Ε L Α Ν Ο ΚΚ Μ

ο Τurcorum diafone,

Ν Latinorum exercitu etiam Τurco

rum tria milliafuerunt: quorum mil

le& centum cosfuitΙe diximus,guicum

Μeleco poft Αzatinis ad Scythas fu

gam remanferunt, & (acro baptιfmate

initiati, δzin Romanas legiones relati,

& liberorum (ucceflionibus auβίi,poft,

committenda ad Αpros Ρugna, ad Ca

telanos defecerant, maior vero pars ex

Αfia cum Chalcle, a Catelanis in auxi

lium euocata crat. Cum autcm Catela

ni Τheffalonicam inuaturicβent, Γurci

tumultuari coeperunt,quod familiarita

tem illorum fuίpcάam habercnt, nec

(ibitutam arbitrarentur. Τurcorum i

gitur ducesΜelecus & Chalel,cum Ca

telanorum duce congrefli, verba fece

runt de pacata difceflione. Οui cum

poftulatis illorum haud cunάanteran

nuifict(neque enim ipfisiam.cum aRo

manis digreflieffent,Τurcorum auxilia

neceffaria erant)cupidé diίceflerunt: &

captiuos & omnem pracdam, Ρro ratio

ne & numero vtriufque partis, partiti.

Sedres Turcorum pluribus explicandς,

nunc differantur.

D Ε CΑΤΕ L ΑΝΙ5

/olis.

Αtelaniautem, Τurcisiam digref

fis,ad montes Οlympum & Ο(sä,

vt diximus,hybernabant, Verno aύt té

pore montium cacuminibus & conual

libus, quac Τempe vocantur, (upcratis,

μώροικ7% αναλογονεκα έρθις%ίξμέ

ξεσνάλλαζα πει ήδήίςκωνπλειόνωνδεόμωμαλόγωνιέξοδμμονώξύξης,

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΛΑΝΩΝ. ΜΟΝΩΝ,

Ιδεκαελαίοι ή τύρκων ήδη απαλλαγέντες, καθ' εαυσίύ ήταναβαχει

μαζονες πζο ή ορών%δ εύλύμπου καιτή, όωής,ώ:εφημμέαφΦ"δι επι

πάως,αέχνεςόκάθε διαβαίνεσιάς έή"ορώνκοξυφανθζεόντύτιθέμπη καιπζα

*

Ρ 3
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Τhe/alia

ρεβremνκ,

Αγίhιοφς.

Τίκβαι:

Cateίακο,

έη Βαριά

rrasίκεκnt

ν

anteαίtatemin Τheftalicam planiciem Α επισήναι% θέβΘέσβαλλεσιν εςζα θεήα

irrumpunt. Vbi cum (olum bonum &

pingue inucnifient, totum ibi annum

exegerunt, agris vrendis, & omnibus

iis, gua extra mαnia crant vaftandis,

refiftente nemine.Τum enim resThef

falorum infirmac crant, ob immaturam

principis atatem, magnarum rerum

imperiti,& diuturno morbo conflιάan

tis, & iamiam morituri: cum quidem

maiorum (ucceflio, & Sebaftocratorum

principatusin eo defiturus effet. Vχο

τem duxerat paulo anto Ιrenen, no

tham 1mperatoris Αndronicifiliam:ex

eάque nullum (uίceperat, cui relinque

ret principatum. Οb hacc perturbatus

illius regni (tatus fuit,& grauioratime

bantur: quod incertum cffetadhuc,quis

id occuparet. Ρroinde cum princeps

extremo morbo laboraret, & hoftcs

flammα inίtarprοuinciam peruagaren

τuratoue abfumerent:proccrum Sena

tus cenίuit,eos don1s illiciendos,& du

cum voluntares largitionibus redimςn

das, priufquam illa iure belli raperent:

duέtoréfque promittendos, qui cos in

Αchaia & Βα:otiam, prοuinciam amα: -

nam & frugiferam , & ad habitan

dum aptiflimam, perducerent. Οuod fi

auxiliis efletopus, ea quoque alacriter

daturos, 8zper omnem atatem amicos

Β

λικαπεδία ένθαδήχώeαν 6ύρόνιεςαία

θίμ'τεκαπίονα,όλονοκέ διατετζίφασι%ν

όνιαυόν, τίμ'τε χώραν δηgντες και δια

φθείρονίες,όσαμήονόςήσαντειχών,μη

δενoς αιτίζαήoμώμε είχε διαθειώςτη

καύζα ζά πζι θεfiαλίλυπζάγμαζα, οδ

διέποντίθ'όκεϊτιμ Σρχίμ νέg εδήος Την

ηλικίλο,καλαπείgως έχονώςές πζαγμα

των με(άλωνδιοίκησιν,καλαίλλωςνόσωδα

πλυωμύρεμακρά,και όρ έδέπω εθνή

ξεώζμέλλοή@",και αίμα αυτώκαζαλύ

σειΊμ μέχρις απ8διαδοχιμή ήδπζο

γόνωνκαϊσεβασοκραζόξων Χgχής, γυναί

καμύρ γδ έδιfήγαγείρεαυτόπτόβρα

c χέθ' εξήνίμ,τίμ νόθίμ έβασιλέως αι

δρονίκεθυγαλέρα.παιδαδμέl αυτ8 Ιε

γέννηκε,δςαι αιπωής δεχήςκαζαση δια

δοχΘ καιδιαζαδάπλημμελώς ώ επί 3

παρόνl@"ζα εκάσεεφέρ%πζάγμαζα.

πλείονα δκαιΊηνείς (ο έπίζάωδινο άρα

χίμ''τέκαλσάσι ένεκαΐήςλςχής, αδηλίας

illorum futuros effe. Ηzc Latini et- D έπκεκαλυμμύρεβυθοίςξ ζαύτηνδιαδεξo

iam auido acceperunt: quod, fi Μartis

alcam experirentur, & regio vaftanda

cflet, & opus atterendac, & ex magna

copia magna inopia pertime(cenda,

quα resipfis cura in primis effet.Dein

de penes quem viξtoria futura cffct,

practer Deum , prorfum (cire nemi

nem. Νam quamuis plcrique cucn

rus ab hominibus ex zguo (peren

μύβε,και μύρ δή ξε ηγεμόνοςfης χώe"κς

έχατη νόσω πιεζομύμε,καλή πολεμίων

δίκμυφλογόςέπιόντων,κανεμομύρωνΊμ'

χώραν, έδoξέή ή πζοεχόντων οκέι κ?

γένοςβελή,χgήμαππζιελθείναξύπολε

μίοιςκαι δωρεών αβρόιέζων ωνιονεχηκένα

tur: nihilo tamen minorem illis viθto- Ε τίμ γνώμμυ τβήγεμόνων,πζίνζαδά αυ

ria quam fibi (pcm cfic propofitam, 1èςαφελέίνπολεμίαχίει,δώσόντεψωο

χέ%πομπές οξυαπαξονίας επίτεαχαίανκαβοιωτίανχώςαναβράντεκαλ4ύκας

ποι,καιπολλαςκεκτημώύη ζαςχάριζας,ώ αμαπζοςοίκησινεπιτηδίόιατηνπασών εί5

"συμμαχίαςδέοινώθένδμαλαποθύμωςτελάν και φίλοιςείναι σφίπδαβε.

εεκ Όρίςλαία: Σζεξόντείδοξείο μαλαδήπεκjγνώμην έφασαυγδώςdπολέ

μφ3μαχηζα"ηςέκβάσεωςέπιτςέψαιμύρ,ήτεχώeαφθαξήσε)τατεπζαμαζασυν

τζιόρή)κακπολλώνες ενόνκομιδή σαυελαθήρι") ύσεςωνήμι ήπάσα ασgδή έ

πόζα ώζάΊήςνίκης οίπζοχωρήσ4,ήδπαίτωνεςϊνέδεις δςεξεπίτα)πληνήθεός.ήμινο"

ένωςεπίπαν αμφισβήήσιμαζαδά,κεδαμήπωσαφή ειγδαλαλείοις ξuυτυχία,

τοίς ανθρώποις επίσης εισιν ελπιζόμύμαι ,2δεν ήίioν κjσφίσι% πξιγμέθ, συμβάλλε

τα ήπς ημίν, ούτε ήδ ημίν εξί πισόν τι εχέγγυο ες ώ μέλλον πζί τηςνίκης,

-" και 7"
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"ε

δίους

ούτ'αυτίς απλλυήςεί τις πξι ζαύτηςδόξα Α incerto vtrinque exitu. Νam & mon

πς ίσεςιν αήτεγδ δυχωρία ήρθρών οίςή

φύσις πολλαχόθεντίμ χώgλυ ωχύρωσεν,

ασφαλιούτε κjθαςσος (ρίςέχεσιδίδωσι,

ζατεφρέριαέφύψηλών ιδρυμύραήδ%

πων,αμήχανονήμνπλgέξι τίμ'πολιος

κίλυώσε όποιέgως έξ% πζάfμα,σόκ6ύο

δαζάτ Χιτοβάσεωςημίναπλόjά,έτως επί Β

ξένηςπλήρωμώύοις, ώαλλό είαςκώβότν.

ή οικείαςαπωκισμώύοις ήδομυατπωζά

τωνα είη, παρονέμπλήσαι Ό(ούτωνχξη

ματωντας δεξιας αύουπόνων,έπ4ζαπα

εαδραμύνζας ύσεςαδήλωνέλπίδων με

γαλοιςαίαδέχεώζκινδύνοις έτωμύρούν
εκείνοι στωιδόWες, κjέτω διαπιεψαμόμοι, Ο

ασoνδας και ξυμβασήςεπι%ίς είgημώύοιςτί
. Ν :) γν Λ

θεί")πςυςσεύθεήαλοις, καμαήει,άτε

χρήμαζακσίύπομποις παρ'αυήθειλη

φύτες, ύσεξβαλλεπζαμύθεfiαλίανό

ξη δ διαβαύτεςταςθεςμοπύλας, σgαζόπε

δ&ύ2ππζίτελοκρίδακποζαμόν τόνκη

ΦιοσύνδςμέγισΦων,ρήγνύ)μύρθξόρες

έπλgιαοσουκατίπδεπςοξέω%ρεύμα

κιών,καλπςόςμύραςκώιςποιέμύρθ%ις

τε υπομυτίοις και επικνήμιδας λοκρ9ις,

tium faucibus , guibus natura regio

nem vndique muniffet, habitatores tu

tos & fretos efΙe, & caftella in altis ita

montibus opΡugnari non poffe, Qua

re vtcunque euenirct, ambiguum fo

re cuentum fibi , in alieno (olo ober

rantibus, & ram longé à patria remo

tis. Αbfurdiffimum igitur fore, cum

pecunia dexteras abfque labore im

Ρlere luccret: ea occafione fpreta, ma

gna pericula incerta (pe fubire. Ηis il.

li rationibus adduξti , paccm cum

Τheffalis, guibus dixi conditionibus

Ρepigerunt : & vcris initio, & duθο

11bus & pccuniis acceptis,ac montibus

quipoft Τhcffaliam funt, & Τhermo

Ρylis (uperatis, iuxta Locridem & Ce

phiίum Ηumen caftra ponunt : qui ε ςερbiίμ

monte Parnatfo erumpens, 8a ver(us"

ortum profluens, 3 Scptentrione Lo

cros Οpuntios & Εpicnemidios, ver

(us Αuftrum & meridiem mediterra

nea totius Αchaiac & Βα"otiac habet: &

cum maximus fit, vfφue ad Lebadiam

δΖ Ηaliartum indiuifus manet : inde

in dμos amnes diftraάus , Α(opo δε

1(meno fuum nomen commutat: guo

rum ille Αtticam νίque ad mare (ecat,

hiciuxta Αulidem (νbi olim Graecos

heroes Τroiam petituros appuliffe &

(tatiua habuific fertint) Εuboicum ma

re influit. Cum autcm Τhebarum &

Αthenarum princeps , & totius tra

έtusillius dominus , guem magnum

Ρrimicerium , corrupta vero voce

-

πζος θεμεσημβρίλυκαινότν αύεμοντμ'

μεσύγίοναπασανιηςτεαχαίαςκαλβοιω

τίας,μέγισΘ'μύρ καλαδιαίρεώξαχςιή'

πξι λεμβαδίαντε καλάλιαρών πεδιάδων

τηg9ίμύρθιέπίζα πgoςδύο χιζόμύρος ρεύ

μαζικαλέςασωπόνlεκαλίσμίμονμέζα

τιθέμύρθ'%ά ονόμαζα και διαμθυασωπό
--

τέμνων]μυ αήικίμ ακριθαλαήης, διαδ' ίσμίμοδτητ' &υβοίαςθαλαήη ασενδό

ιθμΘ,πξίζατ'αυλίθοςπροαύλια,έιθαπαλαιοξύ έπιτςοίανναυσολομύζαςέλλη

ναξεκαήgωας απgώζαπροσεχικέναίεκαλαυλίσαώζλέγεσινέπειδεTμήδπο

λεμίωνέπύθεώ έφοδον, οτίμ''τετραθηνών καθηβώνδιέπωνΣgχίμι, κα)τίμ χώ

ράυεκεί μέχωνάπασδυ, δςδηκαιμέγαςμέρωςαία έξωagήκίμύρ,επωνόμασο

πριμμικήoμoς ήδλέξεωςύποέδήμgδιαφθαρείσης,μέαςελέβώκύριος.όδι#%ίκν

δίοδο μόραπήσασι%ίςκαίελαίοις,έβεβέληξαιδομύαιώθ'όποιβέλαινώαπιένα!

διαήχώραςαπ8.δ.δε,αλαμακεανΊμ οφςuόδια "γλώήης επιδείξάμώμΦ, ο

πολυήoνμυκήςαπαϊαυτό,ωςέφςοντίδοςμε!άληςμαλααξίωνκαζαχεάμμος,

magnum Dominum aΡΡellari dixi- Λιμν».

mus , hoftium aducntum didicif-rum ακαν

fet , Catelanis tranfitum petenti-"""

Ε bus, vt per cius ditionem quo vel

lent abire liccret , dare noluit : (ed

non paruo cum faftu & derifu , νε

non magnopere curandos contempfit,

Ρ4
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Carelano

τκm mίriί

Λίratage

3/77Α -

Αthenίέβ,

είim (ίias vires per autumnum & hye- Α ήθροιζετας διμωαμεις, διάτε Φθινοπώρου

mem νίque ad ver collegiffet. Para

bant (e(e & Catelani,νt aut (tatim mo

rituri, aut viθturi cum gloria.

Ι) Ε ΒΟΕ Ο Τ l C Ο

pralio,

Vm autem ver (uperueniffet, Ca

νtelani Cephifo (uperato, circa

Βα:otiam non procula Ηumine ca(tris

pofitis , hoftem expcθtabant. crant

autem equites corum ter mille &

quingenti , peditum quatuor millia:

in quos multi etiam & capτίuis ob (a

gittandi peritiam relati crant. Ηo

(tium aduentum iamiam expcθtantes,

omnem illam terram arant , νbi pu

gnam committere dccreuerant: dein

de obduάο vallo, &fo/fis o Huuio du

θis, totam planiciem ita irrigant, vt

ftagnaret , & greflum equorum luti

profunditas adco impediret, vt agrε

loco moueri poffent. Vere medio &

regionis Ρrinceps cum magno exerci

tuadcft, coacto è deleθtis Αthenien

fibus, Τhebanis , Platacenfibus, Lo

crenfibus, Phocenίibus & Μegaren

fibus. Εquitum crant (ex millia &

φuandringenti, peditum amplius o

θto millia : opinio vero & arrogantia

principis ingens. Sperabat enim (c

non Catclanos tantum ftatim deletu

rum, (ed ctiam prouincias & vrbes o

mnes. ordine Byzantium νfque occu

patύrum. Οuod longè aliter cucnit.

Νam dum (uis viribus, & non diuino

auxilio rerum exitum metitur, paulo

momento riful hoftium exponitur.

Νam cum planicicm multo gramine

Άvirentem conίpexiffet,nihileorum quς

ενοκ cla-aθia crant fuίpicatus, cohortatus (iios
αίει,

& vociferans, cum omnibus equitibus

contra hoftes fertur, gui extra cam

Ρum immotiin procin θtu ftabant, eius

impetum expcθtantes (cd priu(quam

ad mediam planiciem peruenitent,

Φκατελαύοι ωςήτεθνηξό

μωήζήοντες «κλεώς.

καλχειμώνΘες έαρ παρεσκόυαζονί65θ

μυμοι τώπολέ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ

πολέμε ήδκατελαίων,

c

ΒΗΕμυρομώ επιγρoμυρου,διαβλύτες

Φκατελλόοιτονκηφιοτόν,καίεσζα

Όπέδ&υσανπξι τίμ βοιωτίδυ ουπόρρω ξ'

ποζαμού,απ8πεσυτήνα τον πόλεμονπε

εμμύβοντες ήσάο μύο ομυ ήδκατελαίων

Φμύρίπατείςπενζακόσιοι και τςιχίλιοι, ο

δεπεζόντετςακιχίλιοι, οίς καιπολλοί ήδ

c αιχμαλώτων διατίμ ή οξικής &υφυίαν

φρώύσαντες και διώξυχας ανοίξαντες όκ και

πόζαμου όλον Σgδ&ύουσι% πεδίον, ούτω

συγκατελέγησου, ακηκοότες δι' όσον ου

δέπωσίύπολεμίοις έφεσήξονίας, δρούσι

μύρτίμ γίμ εκείνμυαπασdυέιθα συσή

να τον πόλεμον έγνωσαν έπειτα πζιζα
τ?

p πλουσίωξώσεελλιμνάζει,καιαήχυρσήην

Ε

βασι ήδίππωνποιείν,συγχωνυμμωντώ

πηλό ή ποδών, καλσόκ &χεςώς εχόίων

κινείθαι.καμύρδη μεσομύτΘ έαρΘε

Φίταζαικα) ότ’χώρας Σgχηγός,πολιμύ

επαγο

Ίεθηβαίωνώ αθηναίων και πλαζάιέων, και

όσοιλοκgών κ.Φωκέωνκ μείαρέωνύωής

χον επίλεκζι. ίπατείς

χίλιοι%ύτωώτετςακόσιοι πεζοίοι ύσες

σξύ οκζακιχιλίοις, οίησις δε ο φρόνημα,

πολύ% αβάλογoνκεκτημώύη ήλπιζείαρ'

εμόνο οξύκαίελθόοιςαυτίκα συγκαζα

σφαξίν αλλακπάσαςεφεξήςχώραςκαι

σeατόν, συγκεκροτημώμονέκ

μύρoμυήσουεξακι

πόλειςαχζιτ"βυζαντίδΘ"έξεινυποχjρίοις % δίμ'πούΌμυαντίον επειγδόνέαυ

τωκοκοντήχίειέθεούτίμ ήλπςαγμάτωνέπεμπενέκβασιν παίγνιονόνβeαχά

τύπολεμίωνκαθίταζαι.θεασάμώμΘγδ%πεδίονπολλήτηχλόητ'πόαςκαιακο

μον,ώμηδενή γεγονότων υπονοήσας,βοη κι αβακελαύσμασινα μαζίς αμφ'

αιπωπάσινίπα εύπνοςμάκ; ή πολεμίων, ακινήτων έξω%δίπεδίουκόχώρανεσώ

των, και τίμι από προσδοκώντων έφοδον αλλα πζίνεις μέσονέλθειν όπεδίο,

ώασες
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ίπσοι δεσ- Α cqui veluti firmis vinculis impediti,
ωασες σερρώπιπεδιθέντες Φ

μό,τώθύγρανθείσης γηςπζοςτμυτύπο

δώνθρασύ εξανβάσινμάλα ύzσείκονπ,οι
μύθάμαζίςίπαεόπνέκυλίνονζκόξπη

λαό.3)δεοξυίπσέας.λποβαλόνιες,πλημ

μελώςεφέρ% κ; ώδπεδίου Φδεσίύ

πόδας συγκαζαχώσαντες,έΦένος βανό,

καθάπζαίθριαίτας οξύ επιβάτας αδέχον

τες. Φμώύζι κατελαίοι ακαθαρήσαντες

πζος ζα δρώμύρα , πανζοδαποίς κηκλω

σαμώμοιβέλεσι, (ούτιςμύο άπαιζαςας

δην κατέσφαξαν καπίζα 6ύθυς έκέίθεν

έξιππασάμύροι,6ξύ Φούγονζις καλόπιν

εδίωκοναχει θηβώντε καλαθηνών ας δηκαι

απζοσδοκήτωςέπειασεσόντες, βασαχει

ρ9μύζάι,αυτί, χζήμασικαλαυταίς γυναι

ξτεκα"έκνοις.έτω%ίνuυώασεζόνκύβοις

εξαίφνηςμεάπεβύσης ή Σgχής,εγκρα

1άς Φκάελαίοιγμόμύροι, έτεμακράς

πλαίηςαπήλλαξαν εαυσού,καλαει προς

(όπλέονήgέμα οξύοξοις, ουλέγεσινάχς,

καθήμερον αύξοντες και έχον αυθεντίας

αλλαζαμύρ πει ή) κατελλόων, ούτως

έχεν.
-

Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Τ ΩΝ ΤΟΥΡ

κωνδιαιρέσεως απ'αλλήλως εις

δύο μέgή.

Οι δώδεκριμέζα ώ διατηναι ήδκα-ε

τελαίων,είςδύω χίζονζάι μοίρας και

Φμύρτώχαλήλ, Φδετώμεληκέπον

ζαι ο μυε δμεληκ,επειδήτωθείωβα

madefaëta terra ad audaciorem gref

fum fubfidente, partim vna cum equi

tibus in luto volutantur, partim iis ex

cuffis tcmcro in campo feruntur, par

τim pedibus demerfis ordine aftabant,

equites vcluti ftatuas fuftinentes. Οui

bus rebus Catelani animati, omni te- Φαίει"
- Τhεύκ, ό»

- - Αthent,

ΙΥΥ Ω CS 11ΥtCΙΙ) CC1ΟΙΥ C deleucrunt : atφucPotiuntur.

lorum genere circumuentos illos o

cum equitatu vfque ad Τhcbas & Α

thenas fugientes perfecuti, ip(as vrbes

ex improui(o aggrefli, cum opibus, v

xoribus & liberis facilimé carperunt.

Sic velutin alea ludo principatu fubi

to potiti Catelani, & diuturnum crro

rem finiuerunt, & fuz ditionis termi

nos in hunc νfque diem paulatim pro

ferre non defiftunt. Αtque ita cum Ca

telanis aέιum cft.

C

D Ε Τ ν R (Ο Κν Μ Ι Ν

duasfaftiones diujione,

Vrci autem cum a Catelanis dif

ΙL cefliffent, in duas partes diuidun

tur, alteri Chalclem, alteri Μelecum σ?ί η

fecuti. Μelecus cum fuis primum (a-μέι",

cro baptifrnate initiatus , cum dein

de magnis etiam ftipendiisab Impe

ratore acceptis, & fidem illi datam fre

giffet , & religionis inftituta & leges

violaffet , & ad Romanorum hoftes .

defeciffet:prorfus defperata Romano

rum amicitia, ad Cralem Scruiz prin.

cipem, a quo accerfebatur, fe confer

re maluit, quam in confpcθtum Ro

manorum venire. Οuare Μ. cius equi

tes & Ρ. pedites Crali omnes equos &

arma tradere iuffi funt , & priuatam

vitam agere: necarma ni6 belli tem

pore fumentes, cum & guam multos

ipίc imperafict, Τriballorum exerci

Γ)

Μείεικς

ακm βιί,

Τurri, 44

πτίσμαππςύτερον ελεθείς μέζα ή" πει αυτόν, και πρός γείκαιοις οξύμιώοις

xπολαμβλύων αξά και βασιλέως, έπειτα φις τεπρ% αυτών θετικώς όξκοις, και

Χποσέξας οξύτ &υσεβείαςθεσμοις τεκνόμοις,πζος οδυτή"ρωμαίωνεχθροις ηυ

ομόλησε,αέλπισον%αξάπανένύμιζέϊμπgo, ρωμαίοις ήδηΦιλία. είεώθει

αλέόμάλλον προσιέναίκαλαμύπτώκεάλη σερβίας, ήίωμαίοι εί: όψιν ελθόν
καιαπελθώναμα χιλίοιςίπσεύσικ πενζακοσίοιςπεζόις, άτε όπλαέθεν% και τίμ'

ίππο πάσαν παρέδοσαν τώ κράλη σεζβίας κελώσαντ , και ιδιωτικόν πνα,

ζuύ προσετάχθησαν βίον, πλω αν μύω πολέμω κα χgείας ζιαυτης και,

έωζι όπλα,λαμβαϊονίας, όσοις ανεπίταξε εναυτος, έπεσαι τώ ή τζιβαλλώ,
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οικuin-tum (cqui Chalelveto cum cce & Μ. Α σρατ&ύματι, ο δε χαλήλ πζιμείνας αν
"Ά ή equitibus, & D ccc peditibus in Μa- ί. . . ή Α \ / c

Άcέdonia Gibίtitit, ac duabus conditιο- μακεδονία μ% τςιακοσίων και χιλίων ίπ

Ιmperato

re impe

zΥ4f.

τ", Ηellcίpontum perduxit. Ibι cum Ro- / . . 2

Άmani duces & milites multitudinem τίσαώς ζούτιςέβουλέζο, καμύρ%ικαια
ί» - Α- - > Λ Λ.

"εquorum, Ρεςunior &omn"έμε- ποσείλας&υθύςτώΌτε σρατήίωνlo,7ζ8

Τκrri ra

Λίνllum or

εκpanr, ό"

nibus cum Romanis paccm facerevo

luit : vt & Chriftopolitanas anguftias

tranfire (ineretur, & Romanis nauibus

cum omnibus quas haberet manubiis

per Ηellcίpontium fretum in patriam

perduceretur Ιmperatorhaclegatione

audita, & guantam Romanis Ρrouin

ciis perniciem attulifient recordatus,

&quam primum illos tanquam graue

onus excurere cupiens: praeftanti duce

Sennachcrib magno Stratopedarcha

cum tribus equitum millibus miflo , ο

Μacedonia in Τhraciamillos vfqucad

ris manubiarum vidifΙent, guas o Ro

manisprοuinciishoftes in Αfiam tranί

portaruri effenτ: indignum rati funt, (e

volentibusid fieri. Siue igitur Roma

norum mi(erti, (iue fpe praeda & diuι

tiarum illeθti,ca confilia carperunt,quac

i paθtis & conuentis abhorrerent, nec

nauibus datis quibus tranίportarentur,

& noθtu illos aggredi (tatuerunt.Οuod .

cum Τurcos non latuiflet, loco mδta

to, ad Romanorum impetum toleran

dum fc pararunt, ac potius vicino guo

dam caftello properé occupato adbcl

la & pugnas o loco munitiore gcren

da fearmabant. Ιd facinus, Romano

αάκιlizz, rum confilium turbauit, δΖ quam lon

τεr/knt. giftime caftraabducere cocgit: donec

Ιmperatorem ctiam , guid aάum ef

fet, certiorem rcddidiffent. Ρroinde

non parua mora interceffit, ncίcio qua

Romanorum principum conίuctudi

ne, rcs quac feftinationem poftulent,

(egniter adminiftrandi.Οuz cum Βar

baris non negligere 11ccret, mifsis

nunciis breui tempore magna popu

larium (uorum auxilia accerίiucrunt.

Ρroinde excurrentesalias alibi, (ubitis

"

/

πέων,κπεζών οκζακοσίων, εζήτει ασείσα

θα ρωμαίοιςεπiδυοιν, ίία τεζά πζι τίμ'

χξισούπολιν αφεθείεν σεια διελθέίν,κία

ρωμαϊκαίςναυσιδιαπίαιωσαμύροήδνέλ

λητσόντιονποςθμόν, απέλθωσινές (α' οίκοι

Β μ?τ"λείαςήςέπεφέρ9%πασης. (αύτης δή

τ"πζεσβείαςακηκοώς ο βασιλεις,καιούα

μικώaς όρνιθοίλο έπήγαγοντίμ φθο

eαντή ή ρωμαίων επικρατεία, ώσσές τι

βδgύταών αχθΦ ό(όνταχθ Χιοφορ

Cχονζάτον σεναχηρείν,μέαντηικαύζάφα

Όπεδαςχmντυγχαίονζαμί τςιχιλίωνίπ

πέων,διεβίβαζέναυσευόκμακεδονίας εις

θρακιμ ακς και ελληασόνου οι ζυθοίδε

Όίς σεατιώταις κ5ρατηγοίς ή ρωμαίων

θεασαμύβοις % πλήθ@"τ"τείπαουκαϊτή,

χξημάτων, κατάλληςπασηςώπου%ίας

Dλείας, όπς έχοντες όκ ρωμαίων έμελλον

Φεχθροιδιαβανίνεςluυασίθιο,ατπονέ

δοξε,έκεσίοιςέτγμέ&αυτίς είτεγούν
Ε" « -- / *

οίκων ή ρωμαϊκών χόντες πραγμάτων,

είτεκέgδοιςκλημμάτωνζαραχθέήεςέλ

πίδι, πζος αλλόιρίοις ήδστωθήκωντε κα)

ασoνδώνεβάδισαν λογισμoις, ούτε αιξ'

έμελλον,κνυκτόςεπιθέθ, σφίσινέσκέψου

(6. ζούτ οξύ ζύςκοις Gηκελελήθει διό και

τον τόπον αμείψαντες, παρεσκόυαζον%

δέξαώζτίμ ρωμαίων μαχίμι, μάλλονδ

δραμέήεξαιρέσινε,τγδαίξακόμύρωνφςg

είων,κακείθενώςεξοςμητηρίgπζοςμαχαξώπολέμοιςωπλίζονώ. Στluυ ρωμαίων

μελέτη διέκοψε,κώςπορρώiατω%ύτωναυσεύσςαζπεδούεινήναγκασεν,έωςανκ

βασιλίποιήσω αιδήλον%ξυμβεβηκώς, καιμύρ%ικσοκ ολίγΘ' αν%ύτις ετζία

"όχζόν@",ειωθος σόκοίθ'όπως%ίς ρωμαίωναςχουσιραθύμως κgrώζ (όις ήδασου

δαίων πζαγματων σκέμμασιν, επί ζούτις αμελέιν Gύκονίμ Όίςβαρβαρβις,αλ

λαπέμψουτεςές ασίδιυπλείσιμ οκτήδόμοφύλωνβαρβάρων,όνβραχώδειξαιώ.

σανώ συμμαχίαν όθεναειπbςεξιόντες, και αιφνιδίοιςάμα και αποσδοκήτις

αλλο

εδίδομυαλπςός ασίου αυσίύ διαββάζειν -

Ψ
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άλλοτε αλλοθεν ποιούμόμοιΊας εφόδοις,

ευήοιωτίμ χώραν όις γεμίμ τ?ρω

μαϊκών τρατόυμάτων ήγεμόσι τή' ατ

πωτάτωνεδάκι,καθημίοις όξάνδηεμέ

νμτιωχώξαν διόπζινέπιμέζονδίύναι

θράβιςσίύπολεμίοις, κπζινπλείονατίμ'

αθέναν%ις ρωμαίωνέπειείκάνπρ%ίμα

σιθάνoνoμίθηΊον βασιλέα μιχαήλα

ναγκάσθύιας,άμα αιπωπαύτα εξατον

πώαθρόισα,κ%Φρούριονέκπoλιοέκή.

σανάς διαφθείςαισδυ πολεμίοις, ούδή
Μ \ /

γρομώρεπαύτες εξαπίρι καιπλύπαίξα
τ8ύμαζαπέιτον βασιλέα ήθροίζονώ.8μό

νονδιαλλακόβιδήζααίζ9διοδικέλληςα

πόζασι, και ξζιπαίτεςéκά συνελαύνονώ,

δίκελλανέχοντεςέκασΘ:καλσκαπαληνό»

ζάινχεζοίν,έγδ%ρόενώςπολεμήθνιεςα.

πήεσαν,όβνώξεφέτίμήθύζα,συκαία

χώοήες αύοίςπολεμίοις αύlo@Φξέζιον,

Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ ΤΟΥ ΒΑΣΙ

λεωςμιχαήλ και ήδ%ύςκωνπε

ρίχεςσόνησον,

Θείαςαντες επoρoύον% πρθ, οξύπο

*-'λεμίοις oίτε σcχτηγοι,και ύσεατος

σμύγετώβάσιλείπoλιμοκαϊτόναβζαίον
επισυρόμβροι και αγρότη όχλ",και όσοι

σκαπλύης και δικέλλης Χτόζεσιν,ούμα

λαακονίας απλυζας, ύσο γδαπίρίας οι

πλέίσοι ξαμελαυνόμβροι , προς ελπίδα,

μόνιμ%ύκέδοιςεώρων σίύ δ"επι%ύεις

κιδιωοιςλώημακράαξαπέμπούκδιε.
> 2

-

τέλομυ, όσωμυόζι%ις πολεμίοιςόνήνέρ

guod & in hoftiliterra conclufi, & nu

Α &ineκpcέtatis excurtionibusagros va

ftabant. Romani autem duccs ita (α

defidcre , & prοuinciac vaftation.cm

cernere , abfurdiffimum cfΙe iudica

bant,Quamobrem priufquam hoftium

audacia crcίccret, & Romanorum Vi

res magis attererentur, Imperatorcm.

Μichaelem, omnibus copiis coaάtis,ad

caftellum oppυgnandum, & delendos

Βarbaros, euocandum cfic cenίucrunt,

Β Quo faξto, duces & milites omncs, at

Α - - - Rory?Αφγλου

ςuc adeo agricola et1arΩ , Cum palis δΖ,Ά (fult3

ligonibus ad 1mperatorcm conucnc-conβάen,

runt. Νec enim tam gerendum bel-" -

lum, quam ad hoftes cum iΡίο caftcllo

euertendos,accedebant,

ΡΕ Μ ια Η Α Ε L 13 1Μ

peratori, ζο Τurcorumpugna

in Cher/ong/6.

Μperator igitur cum ducibus, mί

litibus, rutticanάque & circum fo

τanea turba aduentat, gui quidem o

mnes eum haud inuiti fequcbantur:

cum plerique ex imperitia tantum ε

molumenta vittoria rςΡutarent , guί

bus vero ea periculis conftarent obli

ui(cerentur. Quantum autcm hofte"

ad pericula neccίiariafe confirmabant, . ,

mero longo infcriorcs εfient: cδ Ro

mani contemptius neglcξιάςue mili

tari di(ciplina procedebant, propter

ea quod numero & armis hoftcslon

go (uperarent: non vtique τεΡutan

ίcs, nihilin mundo cfic firmum & tu

tum , ίcd res humanas (vt ait Plato).
Ε ludibrium cίic Dei,ίurfümquc ac dcor

(um temero.ferri omnia, incertόςu"

cur(u huc & illuc vagari. Ηoftcs vo

το quianto Romanos ve! ε (ola fama

timebant , 82 ipfi (efe inter mortuos

potius quam viuentes numcrabant,

ρώθ, πζοςαυθαιρέτιςκινδuύοις διατίδή% όνπολεμία πζικεκλάώζγή,καιδια

όπλήβατραξπολλώ ήδαπαβαίαήριθμωνήήάθαι%σούτωρωμαίοςξμυέ

νεαξιφρονομύζας έναέπαυσίύ, και αμελαμόας ή"ζακπκών, διά G πολύ ή

πολεμίωνόπλοιςκαιπλήθοπνύσεξέχειν, μήξιμμάο"έωκεν,ώς6κίπνουδενή"

ενκίσμωπζα/μάτωνβέβαιδήεκαμασφαλεί άλλαπαίγνιονθεοδζα ανθρώπινακ?

πλατώια,καιαδήλωςπαπαϊωκικάτωπξιχώξάνθεναλλάξατέκμαρ%νποξ6ύε

ζάι δρόμον. (αύταξακαιoίπολέμιοιπςότερ$νλπομόνης έφήμι"?τγύρωμαίων

δεδιώτεςςgάιαύμαζοκαίρι, έθνηκύσιμάλλον η%ί;ζώσ.συγκαζαλέοντες έαυσίδε

*



18ο Ν Ι ε Ε Ρ Η o R I G R Ε G o R ΑΕ

cum corum confutionem tomerita- Ανμώτίμλσοκόνταξει ώύτωνθεασάμυμοι
τέmque cerncrent , longé alacriores

ad pugnam faθi , omncs opes , mu
ν-" lieres, cacterάque ad inftans praclium

inutilia intra munitiones diligentifi

mo pracparatas cuftodicrunt : ipfi ve

το cum dclcθtis & probε armatis equi

tibus non amplius D cc. ad Ιmperato

rium vexillum cxcurrunt , nec in tω

to loco pofitum , mcciuftis viribus &

κίνησιν,θαρσαλεώτερ9 σφύδρα γίνονζα

πζος τιμ μαχίμ. και συναγαγόντες

αποιοζάχζήμαζα, και γυναίκας, και ό

σα μήπζος τον πζοκείμύυονήσου χρήσι

μαπόλεμον, όντοςήσΦαλίσανίο τώντε

χαρακωμάτων και τάφρων, αφθασαν

ea qua oportebat difciplina cuftodi- Β τες καλώς πρ9παρεσκάυασαν% προς οι

tum. Αd hanc tam (ubitam excurfio

nem hoftium Romanis territis princi

pio , ruίticana illa & circumforanca

turba effufè fugere cocpit, Deindea

lij atφue alij paulatim (e fubducere:

denique conucrίi omnes, abfque bcl

lico (trepitu trepide fugere cocperunt.

Cum autcm Imperator in aciem re

uocarc milites vellet, neminem inue

κείου ασφαλειου αυτίδεσίύ επιλέκζοις

ίπανέας δύαλαβόμυμοι , και οπλιώέντες

λαμπgώς, ου πλείοις ήδέήiακοσίων τυγ

χαύοντες, θέαίφνης προς τιμ (οδβασι

λέως διεκθέoυσισημαίδυ,ούτ'όνασφαλεί

Κού τόπου σαθείσαν, ούτε η προσηκούσης

nit qui audire vellet : ac defatigatus 9 διμάμεώς τε και βυταξίας ήξιωμώύμ,

cadem via & ipfe abiit, moeftas & la

chrymis oppletus , poenam hanc di

uinitus ob vetera & recentia deliθta e

widentem exittimans. Αt plcrique du

εcs, confufz fugae verecundiaad tem

pus refiftebant , & Βarbarorum arma

in (e conuertebant , ac vcluti repri

mebant , ne Romanos fugicntes per

(cquerentur , aut ipίum Imperato

Φrn"γκέι" rem. Τandem ho(tibus omnibus con

Ιmperή lu

πρόςδητoνoύτως αιφνίδιον δρόμονήπο

λεμίων θοξυβίθέντες, πρώτον ο συρφετώδης

όκεινθ και αγρότης όχλΘ",πgoς αχε

Όν έβλεψαν παρόυθύς τίμ φυγίμ, έπφ

ζακατ’ ολίγοις έτεροι διελύον%, κατέ

λΘ'τςαπόμύρoι πoιότες, δίχα πολεμι

κούκξότυ,έφουγοναμέζασςεπτί, βουλό

Άξregatis circumuenti, & deditione D μώμΘ οι οβασιλεις προς ταξιναθροίζειν
/fiκm, faëta , in vincula conicθti funt : pe

cunia vero 1mperatoria in prardam

Τurcis ccffit , & quicquid inίignium

Ιmperij in tentorio 1mperatoris fuit:

item calyptra 1mperatoria , de more

gemmis & margaritarum nodis or

nata, qua Chalelem capiti (uo impo

fira (alfis diάcriis Ιmperatorem incef

fiffe ferunt.

"

ειασώντες εις1ον εαυίγυπόλεμονοξύ

(6 σegίτ&υμα, 6ύεμσκετύπαϊτώνουδέια

τον ακροώμύρον δαπαγοξ8ύσας,ήει τίμ"

αυτίμ εαυτός, λύπης και δακgύων με

σός,έκτισιν είναιζαύτα σαφή διαλογιζό

μθμονόκθεοδπαλαιών τεώνέων αμαρ

τημάτων. Φ δέπλείοις ήδσρατηγώνα

χuυθένιεςluυσοκάνιαξ φυγίω, ακαρ

τέρouυ μέχς τινος δυτεχόμύροι, και πε

βαρβαςοις, και οίον ανασέλλονίες αυcξύ,

μη διώκειν οξύ φ6ύγονζας ή ρωμαίων, μηδ' αυτόν δηΊον βασιλέα ΊέλΘ δε

κυκλωθέντες ύσό ή πολεμίωνπαντωναθροιώ ένιωνόμου,παρέδοσdυ εαυ%ις.Φ

δεπολέμιοι (ούτις εάν δεσμόιςήσφαλίσανζ,κ ζαβασιλικαδιενειμανώ αξήμα

ζα,και όσα ήδβασιλικώναύασήμωνανή%δβασιλέως ήσανσκιμή,μεθώνιμ’ώ

ήβασιλική καλύπleα,κεκοσμημώύη πuήθωςτωΊελίθω κ%ίς ή"μαργαρωνσει

ξαις, μυ δηκαιΊηεαυώδκεφαλήΊόνχαληλεπιθένζαφασί,σκωήικοις εκαείgω

νας λόγοις αφιέναικό οδβασιλέως.

Α.

ΑΘΑ



. Η1s τσ κ ι ε κ ο Μ. Ι. και εκ ντι ει
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ- Α Α Τ Η Α Ν Α Ι Ι Ε Ρ Α.

βασις όκ (ρύπατζιαρχικού . triarchico/olido dg/cm/us.

- θρόνου, - VVb hoctempus etiam patriarchaΑ
• thanafius, reculato folio , in cellis -

fa hoc crat. . Ουdamilli infcnβΠimi
τ \ - \ - -- ">

αθλυάσιθ’ τονπατζιαρχικόνπαξα- cum cum tandιu patriarchica fpccula

τηπάμύρον θρόνον, ησύχασεν όν%ίς πζιτον Ροτίri cornere non poffent (οθtauus e- calumni,
ί - \ω" -

Α' Α Χ / Λ» 2/ ίπ Β ηfm annus agebatur, ex quo denuo fe-" αίτι"

- Ο - -- -- εham,ξηρόλοφον κελλίοις αμrs τόσ' αμπον, οτι " iξη ΓcccΡcrat) infidias illi atroces &

πιες ή πολυκα απεβάgΘ- τςεφόνίων, imΡictatis Ρlenas comparant. Νarn

"καίεγόμθυοι βλέπει αυτόνεπι%βότν cuinetiam muncrcfuo fungensadhuc,GλΩΖ αιεχόμύρ β in Χcrolophi έellis plcrunque verfare
Λ - - - Λ. 3, κιστώσ. Χ' / -

χξυνον τ"παίριαρχικήςπξιωπής Χπολαυον- tur: ε Ρatriarchico folio (cabellum fu

(α(όγδοι γδ έτΘ"ηνύεώ%ίτωτη ικαύζα, rati, Chrifti (eruators, scaΙτατα εκ Ρar
μ. » . 8' (7 \ Ν Α ν * . . \ \ » te Ιmperatoris Αndronicί 1magincm,

αφ ού% δ&ύτερ9, βς τονπατζιαρχικόνα- frenos in ore gcrentis , quos Αthana

νεββάθη θρόνοι) επιβολίμλεξ2ρτύaσικα! (ius vt (effor cqui moderarctur, in co -

αυτ8μαλαφρικώδη και ασεβείαςμεσίμι, C "Ριπέμπει τάguedcΡιάumibίτερο- .

ΚΆ (ούτιν τον χζόνoνκ όπατςιαςχης ίuis ad Χετolophum guieuit. 1n eau

\ -ΥΝ 2. Ε. Α. Α-.. -!..Α 1,4» ηunt, νbi Ρrius fucrat. Deinde quidam

επειγδ όκειν@"έτικ """"""αξχίκα" eam abuiam prατεί expectationem

εξουσίλυ έχων όν Όρίς πει τον ξηξόλοΦον conίΡicati vulgant, & patriarcham a
" , " ο " . . . (7 \ * διέτρίζει κλέ. Ρυd ImΡcratorcm impictatis reum a

αυτ8 κελλίοις ως ζα πολλά διέτςίβε, κλέ gunt. Αt ille calumniatores accerfit, . -

ήίεσινόκ 3πατζιαρχικού θρόνου (6ύσο- εόfque, νε guos impia nefandaque il
Υ α Σ Α 1 / Σ" / - - - Ν. -

πόδιο αυτό,ύφ δτίμ θείου εικόναςηλο liusfabula autores ctic minimé dubί

tarct , in grauiffimum & perpetuum
Τ. "ν «Σ y C -

γραφούσιέ σωτήξΘ"ας σού, κέφ έκατε- Ειοί, compingit. Patriarcha vero

εαζαύτης τόνΊε βασιλέα αίθρόιικοι,χα- D indignatus quod non grauius muléta

- ίνον πJσόματι Φέρ νζα, και τον πα- τi efient, Patriarchica (cdi (tatim re
λινονον τώ σόματι Φέρ, και "πα- ηuniiuί.

τζιάςχηναθλυασιονέλκονζάξενώσαξ'τις « » * - -

ήίοχθίπσονέπειζαούτωςέχον% ύzσο- D Ε Ν Ι Ρ Η o Ν Ε Ρ Α .

πόδιον,απόντεςτιθέασινέιθακαιπςότερgν triarcha.

ν \ \ \ ν Λ .'

έκφ%,τύξατόν πατζιαξχικονδηλαδή%ί)- ΙΕ quobus annis elaphs, Νi

νον. έπ{αθεατςίζουσι% δράμα πιές θεα- Ρho Cyzici metropolitanus , pon- ΕΡίβη"
- -

-
-

- ?

σαμόροιπας ελπίδα,θως ασεβήτονπα- tificibus Ιmperatoris voluntati ob(e-Άά
4 , Σ

- ΑC./ \ γ) Ά κ. . Ε cυτis , ad Ρatriarchatum accer/itur.

τζιαρχην διαβάλλεππρθ,1ύνβασιλέα, ο " Εται αυτεπ, ille vir Graccarum litera

μύρδηβασιλεις οξύ διαβάλλοιζαςμέα- τum Ρlane rudis,facrarum ctiam fero,

πεμψαμύρ®, καλαυσεύαναμφιβόλως Ν) , Ι 1 /

είναισυλλογισάιθμΘ"αξύ% ασεβές εκείνοκ αθεσμονδράμα συγκαασαιθέριο

είgίiήαξαδίδωσιχαλεπώΙατή εκδιηνεκέί.όδπαίειαςχης χΆοπ μηπολ

λώμείζοι%ύειςπαρέδωκετιμωρία,τονπαίριαξχικονούθυςπαξήήσαζόθρόνον,

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΝΙΦΩΝΟΣ. Α"

Δ" δεμέαξύπαξεββυηκότωνόνιαυίδ,είζατόν πατριαρχικήδιαδέχε) θεά.

νoννίΦων ότι κυζικουμητςοπολίτης,τώβασιλικό θελήματιήΕΕ
ξαήτων καμέζαφησαύτωναυτόν έκκυζίκουπρός τίμλτ"πατριαρχεια,αξιωπία . Μy

δε όαιήςποίύτη μύραδαής τηςέξω παιδείας,ούχως απολαδε"τα /
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vt quί (ua manu nee elementalitera- Α ως μηδ' οικεία χειρι ζα ή"γραμμάτων

rum (ciret pingere. Νam ca doάrina

vix extremo digito deguttata,ingchio

contentus fuit. cuius felicitati & ex

... cellentiac, fi ctiam doétrinac cruditio

nem adiunxiffet, inter fapientiffimos

numcrari potuiffet, Scd diuitiarum a

mor, externίque fplendoris & gloria

intempeftiuum defiderium,omnes na

tnra dotes ad (e retraxerunt, & omnia

τοιχέιαγραφίνεδώς όβνγδακξωδα

κτύλω%χύτης γάυσαμύμΘ,ήςκέθήiήφύ

σακώμώμΘ. σμυεσινγδπλουτγκάλπε

είνσιλο φυσικuυ, ει καιπρύς γραμμα

των αχολίανζαύτη οκίνει%ίςμάλισα ή'

σοΦών Jξηταζετ λό, αλλά φθάσας ή'

cius notturna diurnάque ftudia fibi B αξημάτων οπόθ@", και "κοσμικής7εβί

vendicarunt. Itaque rci familiaris peri

tiftimus fuit: fuo tempore agros cole

re, plantare arbores, curare vineas, ο

mnis generis αdificia extrucre , deni

que quicquid granaria, quicguid ccl

las vinarias implet, φuicquid loculos

*. diftendit, & quotannisaceruosauget,

folertiflimié pro(piciebat. Οmitto ve

0 ftium fplendorcm , & fcrocium atoue

. rύmque delicias,qua neque craffoshu

mores gignerent, nequc bonum facici

colorcm corrumpcrent. Νam & gynac

" conitidi partem occupationum fua

rum τηbucbat, ίdque non obiter, (cd

ferιo, & incuitabili quadam neceflita

te. Οui mores eum poft impulcrunt,

vt curam & adminiftrationem mulie

. brium rerum & poficffiοnum (de α

4ανείας, και δύξης% απίρόκαλον, όλμυ

ες ζαύτα1μ φυσικίμ' εκείνΐμ απηχόλη

σε σμύεσιν, καλπερίνοιου, δόλιμώασες

αμπωτις εξερρόφησετίμ νύκτωρκαλμε

θημέρου μελέτη απέκαμία εμπίgύτα

(ός διαζόταπζοςπάσουβιωτικών πζα
Ι 2 / 2/ Λ. -

altorum equorum armenta , menta- C Ιματωνεπίσασίδυ,έςτε φυτηκομίας δηλα

δη,Φαμπελώνωνεργασίας 6ύκαίρ%ις,και
2/ / 2 \ . * - , -

οίκωνπανζοίωνοίκοδομας,κι απλώς ειπείν,

όσα οξύ σιτώνας κι ή οίνων τας Σποθή

κας,ώζαβαλdύπαρήγνυσι μείζωήδόν

των απαζομύζα καθέκατοντάνιαυτό έω

λέγήνονδυμάτων βλακείαν, κι ίπασωνα
\ ν Α' Λ' Ν

κ. dibus binis Veftalium virginum lo- Dγεξωχωνκαλύψαυχένων κτήσης, κ τζα

φuor , Perzenis & Cratzis) fufcipe

ret : fimul vt aliquid de reditibus per

caufam ardificiorum (ubtrahcret , fi

mul vt frpius ibi verfandi occationem

habcret : moribus elatis & delicatis.

κίνι,ιο, Ηic guofcunque velingenio, velqua

ό.alum-uis earum artium quz vel publicό ο

Άºrmnibus, vel Ρriuatιm Imperatoribus

placerent, praftare cerhcret, eorum (e

palam amicum (imulabat. clam vero Ε

oderat, & inuidebat omnibus: 8zalias

alios occulto criminando, Imperatoris

animum ab illis alienare (tudebat, in

quo Libycum (crpentem imitabatur.

Αiunt enim (crpentcm nafciin Αfrica,.

ή οικοδομημάτων, άμα δέκα συχνο

πέζης όσα θωπαύει ο σώμα,ώ μήτεύ

λης παχθόντίθησι μήτε% &ύχξομυα

παγοραίει, εδίδουγδώ τηγuυαικωνίτιδί

καιρόναχολίας,ου ραθυμόντινα ώκφΌ'.

επίσης ενδεχόμύρoν,αλλ' αναγκαρνκα,

ως ειπείν,απαραίτήίον όδε%ιούτΘ'τζό

πΘπαρέτίσεξτν,καιτίμ επιτοπίωώ

διοίκησινύσερ.9 ή γυναικείων πραίμα

των και κτηματωνίτσελθέν,λέγωδητώ

δύο παρθενώνων (ζότε πζτζεκαλουμώύου

και του κραζαιοδ) ίνα, αμα, μύο οκ ή'

προσόδωνές να σφετερίζηζαι πζοφασει

τέραν έχηποιήθαιτίμ οκέισεδιατζιβίμ"4

μέζα τιν@ ΙαύξεκχλιδώντΘ ήθοις άδιi oπόρις&υδοκιμήσφ αζωμύροιςέωραφύ

σεωξητέχνηςήτινοβδόπόσαιπςόςΣξέσκίλυκ κοινή%ίςπάπκιδίαζιςβασιλεύσι

πεφύκασι, ΦίλΘ'είναισφώνύσεκείνεόμύρ,έςγε% φαινόμύρον κgύφαδ"ήχθε

Όπάσι,κβασκανονέτςεφεν οφθαλμόντεκγνώμuω κατ'αυτόκλάθραπζοσιών
Τα Α' / 5 - 3 2. Λ Λ"

αειέβασιλέωςύποξύfiίνσοχωκνίΊαςακοας,αλλό εαλλοιςλοιδορέμύρος, αβαπλή.

σιονποιώντώόφίτωλιακώγίνεθ,βρφασι παραφις λίωσινόφινεχίδιηπαρόμοιο,

δςπο
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δς πολιμό επιχεάμύρθ'ψαμμoν και ωςμή Α vipera non abίimilcm, gui multa are

θεώε%ίς παριοδπ., μόνον ανεωγμύρον έξω

πgήψάμμg% σόμαμότ γλώhης,α

φίησι όις παρμούσιν απζοσδόκήίον όλε

θρον, έντι μόνονέδοξετώβασιλέι συμβου

λαύσίνκςητόνιοξεδ"ουτονοικείονονδί

κνύμώμΘ'τςόπον, αλλά τίμι και βασιλέως

ες ξεδιάπυρονξιμενοηκώςόςμίμνισμυες

γόςέδοξενες%βούλουμα και αυτός συνής

γησε γδτώέβασιλέωςδόγμαπές% δέ

ξαθχοξύ Σgσενιάτας, απαξή καθολι

κής και θεοδοκκλησίας.λπoρραγέταςδια

κενοδοξίαν,ίναμήαυτίτέloν ψυχικονκό

διαδοχιμ κινδυνόσωπθλύαών,καλάμα

na obrutus, ore & lingua tantum exer

ta, practcreuntes incxpcθiato mulθtet

interitu. Vnum tamen Ιmperatori re

θturή confilium dare vifus cft , ίdque

non tam (ua voluntate,quam vt vehe-βιικrio,

menti 1mperatoris defiderio comitem

ac miniftrum (c przbcret: adiuuίτgue,

vt Αrfeniatac prorfus a Catholica ec

clcfia vanitate opinionum auulfi reci

Ρerentur, nc (pirituali morte, morbo

Ρer (uccefliones propagato perirent,8z

in tandem fraudem alios quoque illi

cerent.Ηoc patriarcha confilio Impe

ratori probato,qui &ip(e diu idanimo

agitaffet, multi multis é locis conue

niunt, vcluti terrigenae quidam, ε faxis

& rubis fubito enati, laceris quidem

Ρannis obfiti, in animorum vero pene

tralibus vanac gloriola ftudio tumidi:

Αr/eria

ΖΑγί4/72 γg

αλλοιςθξαπαlώντες, ες τον αυτόνσυνε

λαύνωσιν όλεθρον έδήβασιλέωςείξαν

qui quaftiones moleftas, & quibus au- Αρπ,

res haud mediocriter morderentur, arum ρο

κlatio

Ρroponebant, vtvulgo (cilicetproba-Ά
τΘ"ζάιςπατζιαρχικαλςσυμβολαίς 8τωσι,

ατ'εκπoλλoύ καλή8%υτίβελομώμε,συ

ναθροίζοί)πολλοί πολλαχόθεν ωασεζόκ

πετςώνκαβατων αυθήμερθιβλασαύον

τες γίγαντες,ράκη μύυπέικείμύρoιδιερρω

γότα, πλείσονδl oνόις ή καρδίας μυχόις

τόντ"κενοδοξίαςκαλύπίοντες όγκονκδή

rent (e non fine caufa difceflionem fe-"

ciffe. Εrantautem ha. Primum, vt Αr

(enij patriarcha reliquiac, ε diui Αn

dreac monafterio honorificè ablatz, in

maximo Diuini verbi Sapientiac tem

plo collocarentur. Dcinde, vt luftra

D li quapiam mulθta facerdotum ordi

βαρέα πνα κτίμ ακοίμ' εμέleίωςκνίζον

ζα πζοβάλλονζαι ζά ζητήμαζα, ίνες σέυ

πολλοις έμφλοίσωσι δήθεν,σόκ αναιτίως

εαυσξύ χιζομύβοις πζώζονμύρ,ία δηλα

δη% έπατςιαρχούσαντΘδρσενίελεί

ψανον,ακή ώδαγίου αίθρέουμoνής αντί

μωςανειληφύτες,όντωμεγίσωή%δ.θεοδ'

(ρφίας νεωμέζαθώσι δ&ύτερ9ν,ίνα καθαρ

πκώπνικαθυποβληθώσιν επιτιμίωζά γύη

ή ιεξέων, δργίανδηλονόπτής ιεξουςγίας,

Ε

nes afficerentur: videlicet ne xL die

bus rem diuinam facerent, Poftrc

mo, vt certis diebus iciuniis & depre

cationibus populus vniuerfus munda

retur: aliáque eidem amchtia affinia,

qua omnia 1mperator ob pacis & con

cordia bonum propero exequitur. Α

liquanto poft, Schifmatici omnes, qui

non conuenientibus dignitatibus or

natifuerant,cuiu(modi (unt metropo

litani epifcopatus,abbatia,munera au

lica, annuorum redituum emolumen

ta, (tatimabrupta concordia ad prifti

nam (cθtam & difienίionem redeunt.

Αt Ρatriarcha, Αrfcniatarum hortatu,

εφημέραις τεοσαράκονζατζίεν, ίνα νησείαςκα) γονυκλισίαςεπιβήφις καλοκοι

νός άπας λαός καθδρθώσι και επι%ύτις έτερατ’ ομοίας.λπονοίας έχόμύρα,απαί

αδιαίου ειρήνης και ομονοίας καλόν,ασ4ύσας οβασίλειςεκπζαίνει είθ'έξης όσοι

μήαξιώμασιναιαλόγοιςτετιμίμαι ήθΣπό%ύχίσματΘ αθροιώ έτων,πζοσα

σίας δηλαδή μητςοπόλεων, πζοσασίαις μονασηβίων , παρρησίαις ον βασιλείοις

πορισμός πζοσόδων ετησίων, ούτι δήπαύτες μεταβeαχύ της οιαύτης απέρρά

γησαν ομονοίας, και εισιζαίςπςοτέρας αύθις εμμύβοντες ιδιοτζοπίας κα)χίσμα

σιν, ο δε πατζιάρχης προτζαπείς παρ' αυτών δη ή) συνελθόντων Σξσενιατών,
q 2.
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ambone confcenfo,8zfacraftola indu- Α ανήλθενεπίg α'μβωνΘ' όνδεδυμώύθ τίμ"

tus, ante Αr(enij reliquias ftans, Αr

fenij nomine omnem populum crimi

ne Ιoluit. -

D Ε Τν RcΙ ΤΗRΑcΛΑΜ

populantibus.

Ιs temporibus, poft viθtoriamil

ΗΕ Βarbariingenti (uperbia cla

ti, Γhraciam fete omnem vaftarunt,

& peftimë traάarunt : vt Romani duo

bus propemodum annis, mαnibus e

gredi nec ad arandum , necad (cren

dum auderent. Οuac res Ιmperatoribus

luξtum grauiffimum attulit. Νam de

Romani exercitus auxilio prorfus de

Λιικilia ά

Crale ac

τεr/untur.

Ρbiles Ρa

Βaologκς

"Γκrricum,

βόι θείlum

4εφο/ait.

fperarant, vix tandem animaduerfa di

uina, gua illum comitabatur, animad

uerfiοne: caufis vero illius animaduer- Ο

(ionis, haud (cio quomodo non ani

maduerfis. In id igitur vnum intenti

erant, vt mercenarium vndccunque

militem conducercnt : in quo mora

non parua intercedebat, dum magni

tudinem (umptuum reputant, fifco, fi

vnquam alias, tum vel maxime exhau

fto,peno intolerabilem, ob prοuincias

vaftatas. Τamen cum neccffitas quic

tem haud concederct, agencro Crale,

Seruiac principe, auxilia accerfit. Scd

Ρriu(quam illa aducnirent, Deus, qui

facit omnia, & in melius refert, nobi

lem quengam & Ιenatorium virum,

Αndronici Ιmperatoris cognatum ex

citat, Philen Palacologum: gui poft, ob

animi alacritatem & fortitudinem,

Ρroto(tratoricum ab Ιmperatore ba

oulum accepit.Οui cum in palatio per

petuo verfaretur, ob animi integrita

tem & vitac honeftatem. Ιmperatori,

qucm amabat, chariffimus, ignarus &

imperitusrei militarishabebatur:quip

pequi8ζnatura imbecilli effet corpore,

acfrpe decumberct: in primis autem,

μαχίανμέζαεμπόμμΘ αλλαπό

Ε

ιερατικήνσολίμ),κτας πτόξλίψαίουg

δgσείο, εξεφώνησενωςόκ έδόσειί«δή

θεν,συγχώςηση απουτί τόλαώ.

πΕΡΙ ΤΩΝ ΤΗΝ ΘΡΑ

κίμ λήίζόντων%ύςκων.

Ε Όύτις%ίς κεύνοις μέζα τίμινίκuυ
2. /

εκείνμυ θρασιωθέντες, όσον πλέισον

ώξίμ, Φβαζβαροι, μικροδπάσdυέδήω

σαύτε και κάκισα διέθηκαν τιμπζί τμυ

θρακιμή"ρωμαίωνχώξου, ωςμήτε Σgo

Ίρια μήτεασερίντρπόλεωνώξιόίαςδύ

ναώζρωμαίοις,έφ'όλαιςέτεσιαξαβραχό

δυσί, κι ήσανδίαζαδiα λύπη βαθεία και

παλαμναιοταταις Φρθντίσι τίμ' εαυτή'

Φβασιλείς ψυχίμ καζάιέμνοντες τίμ"

μύρ γδ Χπό τώ ρωμαϊκών σediaύματων

βοήθειδυαπεγνώκεσουήδη τελέως,ξιμιέν

τεςμύβόψεθεομιμίαν πια πει%ύειςεπι

πολάζειν, τας δει θεομluίας αιτίας Gύκ
Ε Ν « » ζ "Λ' 3' » "ν "Α

Doιδ"όπως ουξμυιένιες,καλίμ'αυτίςήπά

σα μελέτη μιώοφορική πια πζοσκαλέ

σαώζσυμμαχίαν, όθενδήποίε, καμώ%ι

καιεπί ώύζις ετζίβέζο γξύνθ' ου μέτζιΘ,

αναλογιζομύρων τίμι ή χρηματωνδα

πλό μέσομύρ μ'μεγαλην, κουμαλαζι

Φοξήuυτώβασιλικώζαμείω,κςημάτων

είπς'πό ενuύμαλισα ασανίζονπδιαΊuυ

ήχώραςκάκωσιν όμως μυιζιτ"αιαβης

ήξεμέιν ήκισα συγχωρ%ύσης, πέμπειπρθς

τόνεπιθυίατςίγαμβρόν;loνκραλίμ λέ.

γωσεξβίας,όβασιλεις αίθρόνικΘ"συμ

εκείνlμακείθεναφικέθαιτίμ συμμαχίου,

οπανταποιώνκμέζασκουάζων πζος% βέλτιονκύρμΘ,διοιυίσησιπρόςδύ%ικόντια

ζήλοντινα ήδ&υγρώντ"συγκλήτυ,κικό γύΘ"τώβασιλείπζοσηκόντων,φιλμύΊον .

παλαιολόγον, δς και τίμ πρω%σραζοβμκίμαζαβασιλέως ύσερgνπαρειληφώς

lu"βακτζίλο, ού%ςομύπζιζά βασίλεια διατζίβωναει, και μαλα ζι πλείσιμικλς

πούμώμΘ. τίμ οδβασιλέως &ύμύρειδυ,δια ώη γνώμης ακίβδηλον και διαπυρgν

πζοςΊμβασιλικuυ &ύνοιαν,καλέπ%%δβίουσεμνόν,αδαήςτιςεδώκει και απόgΘ'

ζα πολέμια,άτεώ% σώμακή φύσινέχωνίχυόν, και απλέίσα νοσηλευόμύροι,
\

7ί(ΧΑ
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κα)μάλιθ' ότι και μόναίς (άις θειοτέρας Α. guod diuina rei vacaret,8zferε in tcιη

μελέτας μιλάνδια)είαν, θναόις προσε
ή αύω ως άπολλανθπλείσιναθωώςίε

εθις ή πραγμάτων παρέχειν έξιόν ποιό

.μώμΘ. έδύiγδ ούτωβαρείας Φρθντίσικά

όχoνθεασάμώρ61ον βασιλέα αίθρόνι

κον,έπαθετίμ ψυχίμ" καιπζοσελθών,

δός μοι,Φησιν, εις ζα ή ρωμαίωνσραίο

πεδαπαξελθόντι, βραχμύπια σζατόν

Χτολέξαθς, και λοχαγοις και αξίας

χοις,οις αν αυτόςέθέλοίμι, και πρός ζού

τις δαπαύμαϊενδέή ή χειωδών ήίτε

υποζυγίωνκαιαυτώ αγδπρθςθεονσερ

φαίμε και αρραγές ελπίδες, τίμλέμμ'
ύσοτςέχεσαι πζιθαλπεσι καξδίαν, καί

με πείθεσιδιίχυρίζεώζ, ώς όψειμέ!μυ ζα

χίgηντςόπαια φέρονζακόζύωιιτύβας
βάρων. πεθέ) Όρίς λεγομύβοις δβασιλεις,

επίπων, ως δίκαιαποιών όθεος,σόκόνζαις

κνήμαις 33ούρος 3ύδοκεί, ουδ'όν αλήθε

ίχύ@",αλλον πιυτετςιμμύρηκαρδίαΧίCζί

πνεύμαπζαπεινώσεως τώμύρouύψωτώε

μώκαιβασιλέιμιχαήλοίμαι απεχθα

νόμύρον,διαζά ήθΦυσαϊτων πλημμελή

μαζα,τίμ πας εαυξσυμμαχίανεδίδω

π,δώσ4οι ίσως ζύωιτώσεμιώτόνΊεβίον

κιτςόπον τιμιώέραγο αξάκυείωσεμνό

της καιβίΘ"αληfiΘ, ύσεςδιμίαμινό

πλων απέτρεψαγας φησίκαιείδονύσο

τον ήλιον, όπ8%ίςκούφοις δdρόμΘ, βου

δυναός όπύλεμΘ"καίγεουτώθΦώ

δά%ς,καίβου%ις πιυέζίς όπλοδες και

γεού%ιςγινώσκεσινήχαεις,όπκαιρ% και

Ρlis verfaretur , & religionem (umma

obferuantia colcret. Is cum Impera

torem Αndronicum τantis curis ar

ftuantem viderct , perdoluit : ab cό

que petiit, vt fibi in Romana caftra in ,

greflo,paruum exercitum colligere li

ccret, & centuriones ac τibunos deli

gere quos ipfe vellet : practercάque

commeatum, φui & hominibus & iu

mentis fatis efiet. Spem enim firmam,

ac minimé dubiam fe concepiffe, fo

re vt Deo propitio viθtor , νltus Βar

baros, redirct. Paret 1mperator, iu

ftum effe Deum adiiciens, quinon ti

biis viri delcξtaretur, nec magnitudi

ne roboris, (ed aftlièto corde , & hu

mili animo : ac (uo filio Μichaeli Ιm

Ρcratori Ρropter parentum deliéta nul

lam ferre opcm, ifti vcro fortafielatu

rum, honefta vita & moribus pracdito.

Pluris enim fieri apud Deum hone

ftam & inculpatam vitam , guam vi

resarmorum. Conucrfus enim, inquit,

vidi in hoc orbe, vidi, non velocium

cfΙe curfum , non fortium effe bellum,

non fapientum panem , non pruden

tum diuitias, non intelligentium gra

tiam. per tempus enim omnesin cafus .

incident. Αnnuitigitur Ιmperator hu

ius poftulatis: Ρccunia, armis , cquis,

quot & guales peticrat,datis.Qua cum

omnia Philes cxanimi (ententia acce- Σιίσαία

piffet, primum humdhitate, & omnis ό μικ,

generis officiis ac muncribus militum"

animos ad bellicam fortitudinem ex

citat, pccuniis, equis , armis , pocu

lis datis: cft & cum filam zonam mi

liti donauit, alij pugioncm: codémque

viétu,fummάque comitate vfus eft,ho

noribus & donatiuis haud cxiguis poft

bellum promiflis, qua cuiufque labo

ribus refponderent. Deinde monet,

vt ab omni flagitio fibi tempcrent:

"ν » . "ν \ "- α - "..λ - : α Α

απαίτημα συναντήσε)πάσι αυτίς καμύρδήπάσλυ%ύευτιμ αίτησινό βασιλόυς
"ν Λ τι \ « α \ τ, 2 Λ

ασμώύως.λποπιμπλάχζήμαζατε και όπλα καιίπτονόσιμ καιoίανέβούλεβδοις,

αδήπαύτα κίγνώμίμαιπώγεγονότα παξιληφώς δΦιλής, πζωζαμό φιλοφρο

σύνας και δεξιώσεππανώδαπαί, διδαρριπίζ, αυ τρατιώτας ες Φλόγαπολεμική

ορμής χζήμαζατε χαριζόμύρΘωρίπσοις και όπλα,κεκπώμαζα,έςιδ'ότε και την

εαυξζώνuυλυσα ρ" Αν - Σ' ". Α - 5 Σα , ,τ"

τός εαυτίςγίνέ),καιθμόπνοις,τιμας εαυτι:υπίχνέϊζακ δωριαίο μικεαμ;

τονπόλεμο ανάλόγοις%ίςαγώσινέκασε έπίζαπάσης αδικία" αφίξεώ% αξιμιά,

- - - - Φ. 3

μύρος,τρατιώτηχαρίζ) αλλω5% εαυξαέαξιφίδιοι,όμοδίαι- -
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δz facerdotibus magnam pecuniam di

(tribuit, vtDeum pro featgue exercitu

deprecarentur.Poft,antequamvrbe c

grederetur, caftra hoftium exploranda

είfe cenfuit, ne temero progrederetur.

Cumautcmcognouiffet,Chalelem nu

diuftertius mille pedites & ducentos e

quites delegiffe,qui omnesagrosiuxta

Βizyam popularentur, maximámque

prαcdamafferrent:maturatexitum,vtin,

itinere cum cis pracda onuftιs congre

deretur. Τertiόque die poftquam ε fu

burbiis difcefferat, ad Rumen quod in

cola Χerogypfumappellant, perucnit.

Ρlanus eftis locus, & ad caftra metan

da&adprςlium committendum aptiί

fimus. Ibi igitur caftris pofitis, aciem

explicat: omnestribunos, duces,mili

tes,benignis (ermonibus confirmat, &

largitionibusconciliat:omnia denique

facir,qua animorumalacritatem exci

tare folent.Βiduo poft,fub mediam no

θiem fpcculatores adfunt, hoftem in

proximo effenunciantes,multisfpoliis

onuftum.Sub ortum (olis,etiam hoftes

(e oftendunt, atφue eminus & ipfiho

ftilia caftra cernunt, plendore armo

π......... rum coruίcantiaQuare prefo graduad

Άpugnam feparantiac primum curribus

pνερατα- in orbcm circumpofitis, captiuosin iis

240. vinθios collocant, vna cum manubi1s.

Deinde puluere capitibus infper(o, &

manibus in coclum (ublatis,arpma corri

Ρuerunt.lam Romanum etiam exerci

tum inftruξtum contra (efe ire vident,

& Philen a tergo & pcditum & cqui

tum copias regentem , & varia ratio

ne ad pugnam extimulantem. Οui i

Αcie, Ro-gitur in dextro cornu curabat, primus

Άcum fua cohorte in hoftilem pha

Ρίi, η-langem faάο impetu , hoftcm ex e

Ε" quo deturbat, mox alterum. Deinde

equo (uo vulnerato , ex acie diίcedit:

\

Α εξεδσίτε πλέίσα διδυέμει χρήμαζα, δεή

σεωνένεκα ήδύσσες 3'σραέ,καπ8πζος -

θεόν καιεπί ώύτις δεινέκρινε, πζινojξελ

θέϊντ"βασιλάυέσης, λαθρασούκαζασκε

ψομώύοις ζά το πολεμίων σgατόπεδα,

πέμψαμωςμήατέκμ>ζώνέχoιτίμ κίνη

σινικ δήμαθώνως χιλίοις πεζοις καίδια

Β κοσίοιςίππέας ο χαλήλ ΧτολεξαμώμΘ'

πζότζίζα πέπομφε, πασαςΊας αξί τίμ'

βιζύμι καζατζεψομεύοιςχώρας και πλεί

σμυόκείθεναυτώτίμλλείου κομίρύζας,έ

ξειπτίμ ζαχίτην,βελόμύρ®"πζινέπλυή

κεινοξύ πολεμίοιςσυμμίξαι σφίσιαξιτην

όδον, αμα (ρίς λαφύρθιςέποίοιούπ τςι

cζάϊΘ'μύρouδόκτώτ"βασιλ4ύέσης άρας

πζοασείων, αφικνέιζα πειποζαμόνξηρό

γυψονέτωπωςέγχωρίωςκαλούμύμονέν

θα και ομαλός οχώρΘ"lμ',κα)πεδιαςα

ρίσηπζός τεσραζοπεδείας ο συρρήξίςπο

λέμων άνζιόθαδή ομό σeαζπεδουσα

μθμΘ,διέταήεταςlαξίς,οξυ άξιαξχοιζ,

D οξυλόχοις,σίύλοχαβις,σδύουξαγοις,

τας φαλαγίας,λόβιέθεμέλιχίοις συχνά

αξαθαρφμύωνκ πζοπόσεσι δεξιούuύμΘ,

καλπαίτα ποιών όσα τόνον δίδωσιτητή

αίθρώνπζοθυμία δύοπλξήλθονήμέραιο

ήκεσινοίσκoπoίπειμέσας νύκζάς,έγfίς εί

ναιcξύ πολεμίοιςαίγέλλοντες,μ?πολλών

Εήλαφίξω,επανιόντας, αμα δήλίωκ

Φπολέμιοι αναφανού),καπόρρωθεν και

αυτίζά ή πολεμίων ορώσι σρατόπε

Ίήλαμπζόταπήδόπλωναςegήioνάψαι

δηκjχώgλυσαΐτες παρεσκόυαζoνώπζοςτονπόλεμον καπζώζαμύρταςαμαξας

κύκύκλονσήσαντες,δεσμίοιςένδονοξύαιχμαλώτις εισαγεσινάμα όις αλλοις

λαφύρθις, έπειζακόνινχεαμύροι κύκεφαλής καχείραςπζοςεςανόναία είναψίες,

ανελαβονώζα όπλα ήδη δεκτόν ρωμαϊκόνδgώπς ρατόν πιυτέζάγμώύονιόνζακατ'

αυτό, καικαλόπιντάςτετύπεζώνκαι ήδίπατέωνδuυαμήςιθύνονζατόνφιλμύ, ώ

λόγοιςπανζίοις πρ%ςπόλεμον παροξuύονία πρώ%ς ομό εισεπήδησενεςτίμ φα

λαγία ή βαρβάρωνόζαξιαρχ@ gδεξιοδκέρως,μ: "επομώύης αυτώΦαλαγ

γΘ"καλτζώσαςκαιρίλυτόν ούτσαύταπολέμιονκαζάβαλλειξίπσg,καιεπ'αυ

τόέτερον καπειτα, ζο ίππου βληθέντΘ αυτώ, παρεκκλίνει ώο μεταιχμίου.

φόε
Υ
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Σε δέσεισε πζος βραχύ τίμ ρωμαίων

Φαλαγία, δαίερρώθησαν Φπολέμιοι,

δασήμωχζησαμίμοιτήκλαγγή κβοή,

πζος δίωξιν ωςμησου, αλλα Φθασας ο

φιλής πζιήκει λόγοις κι αβακελ6ύσεπ .

θαρρμύων%,τε πεζόνκαλόσοι τήθίππέων,

και πολλοίς ένθεν μυρ αυ%, επιβρώμυμΘ'

δάκρυσντίμ θείανεπικgρίλυ,μήπζίιδείν

κινδμυθύεσανόν βραχεί τίμ' ολίμ ρω
/ τ Α > "ν και 5 Λ /

μαίων ηγεμονίου, έκέίθεν οι οίμώζοντές

τε κ ολολύζοντες ή αιχμαλώτων ζα

πλήθη,δ θερμοίς σεναγμοίς τε και δα

κρυπ τίμ"αιωθεί δεξια επικαλούμ μοι

σύμμαχον (ότεζίνuυαύμύρπεζικα ή

ρωμαίων δuυάμεις εις χείρας ιόντες οι:

τίύ βδgβάρων πεζοίς, εκ και σμυεγίς έ.

βαλλόντε και έβαλλονζο, έκοήiόν τε και

ακόfoνε και μ'καςιεράτις και βιαία ή

πεζών ή μαχηλίαν αύξώ;ως αμφόιέρων

τίβ δuυάμεων αγωνιζομύρων τύοί ιπ

πέωνσίύμώρπλείσοιςκύκλωπειήγαγέ8

βαρβαρικε Φραιούμαώς ο φιλής, ο δε

οίύ αρισα πεφραγμύροις%ις όπλοις α

ναλαβών,ρήγνυσινόκπλόυράς τίμ' όλίμι

φαλαγία ή βαρβάρων,κ μέσΘ' ελά
> / Λ -

σας ακλόνησέτε καλστιυεκύκησε κρ%τίβα

(αύτιμ,ώς μηκέτι δuύαώς οξύ βαρβα

ροις συσήναί τε καίγνώνα, ο ποιήέον,ούτω

παιζαχόθενπξιτοιχιθέζας καλαφειδώς

κοήoμύβοις.καμώύ δηπλίμ' ολίγων ιπ

πέων, απουζας οκέι καζασφαξαντες, ό

πεζαέπιασ6ύδεσιτίμ ποξείδιυ, 6ξιππα

σαμθροι μέχριήρεισόδωνfχεςσονήσε,ίαéνώ

%ύτωναπώλειάυέλαιπέδιαπζαξοί).φθασαίες
Α

πέςΐήβαςβάgων,βύεπιχείgήφήίμι

Α quod Romanam phalangem paulum

incondito clamore & vlulatuad perfe

quendos Romanos ferrentur.Philes ve

το & equites & Ρςdites, verbis & co

Ιnortationibus aclem obeundo confir

mabat: ac multis hinc ipfe lachrymis

diuinam opcm implorabat,nec totύRo

manum 1mperium paulo mométo fun

ditus euerti paterctur: inde captiui ge

mentes & vlulantes, & feruentibus (u (

Β pirijs & Hetibus Deύ adiutorem expo(

cebant.Τum igitur pedeftres Romano

rum copiς Βarbaroruήm pedites commi

nus aggrcfli,feriunt & feriuntur,cςdunt

cςduntur:acriter vtrinque dimicatur.Ε.

quites vero Βarbaricos Ρhiles cum fero

omnes circumdcdiffet,cum fortiffimo

conturbauit, & hoftes confirmauit, vt

rum militum globo a latcretotamho- Romano

ftium phalangem perrumpit, in cάmq

mediam irrumpit:itäg.perturbat Βarba

ros,vtneque cόfifterepoffent, nec quid

agendum effet (cirent.Sic vndίgue cir

cumuenti & cafi,plerίq. ceciderύt,pau

cis duntaxat equitibus elapfis: quos Ro

mani equites νίque adingrefium Cher

fonefi perfecuti (unt,vtibi tanquá con

clufosfacile maθtarent.Quό cum perué

tum effet, & viθtoria & Iniperatoria li

beralitatelgri,caftrapohunt.Statim etiá

φuinque triremcs 1mperator mifit, guar

Γ) Ηellefponti oram legentes cauerent,ne

Chaleliauxilia a (uisfubmitterétur.Ηoc

rerum ftatu etiam Τriballorum auxilia

prαcfto funt,delcétorum equitύ duo mil

lia.Αdeft & Latinorum,qui Galata crat,

Poteftasad Ηellefpontum, vltro noftris

opcm laturus, cum ν ι ι Ι. triremibus &

Ο

manorum &Τriballorum copiς,inde ij,

φui in triremibus crant, pro nationύ &

Ε tribuum ratiοnc diftinξti aducnifient:

ςώςανδικτύω συβιλείσαντες οξύλοι

ένδίαύθαςρατπεδούεσι%ιξεεπινικίοιςτςυφώWες, ύΐαςέκβασιλέωςτιμαύξίεώδω

ξεαΐςπέμπειδή πέWετζιήρεις οβασιλεις &υθύς:ία έεσαιζόνελλήσσονώνπα

Ο

ραφυλαήωσιμηλάθηαβατύdύππέραςβαξίαςωνέληλυθύα δuύαμιςτωχα

λήλ.%ύτωνούτως εχόντων, ήκει και η παλαι κληθείσα ήδ' τςιβαλλών συμμαχία,

λογάδες ιππείς διχίλιοι.ήκειό επί ούτις και ο ήδόν οίς γαλαζουλατίνωνποιε

σαϊθ παρα (ον έλλήσσονών, αυ%κλή%ς ρωμαίοις σύμμαχΦ", τςιήξεις έχων ο

κιώθηχομαχικά μηχανήμαζαύδήπζοσελάσαπές ένθενμύρζαρωμαίων και τζί
- Ω 4

ν

.. γκη υι

* ίtoria,

. Αμxilia

Rom"Δεηρ

Υ?????•

ppagna

rio caβεlli

machinis bellicis.Cum igiturhinc Ro- Τκrcorκαν
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caftra circumoppidύ,8zfofias intra quas Α βαλλών 5ριλαύμαζα, εκείθεν δ%ι ακτίύ
Barbari/e continebät, ponunt Romani Ι Α' - \

vero &Latini obfidionύ & oppugnatιο- τζιηgών,μεμεεισμώρως κ; γένη κφυλας

num periti, omnis generis firmas ma- πηγνύεσιζα σ2χτόπεδακύκλωξαςεως δ

chinas contra caftellum difponunt,qui- τω (άφζωνιόν οιςΊμυ δίαζανείχονΦβας

bus magnam faxorum vim ciulantes, & *Ν.0,ίσο λι... -" -5 . . αυ

Βarbarorum & iumentorum magnam . βαροι, G) μυρτι ρωμαμοι τε κ Φλατίνοι

(tragem cdebant: ίdque nec interdiu δεξιώς έχοίες πζος τείχομαχίου και πο
nec nottu intermittebant. Βarbaris ve- Α' -- "ν Ν. 2 \

ro, quibus iam ante oculos mors erat, λιοςκίλυπξιίσωσι πόλυτία και ίχυραμηχα

ηcc vllum efugium patebat, guodvn- Β νήμαζαδι'ώνπλήθηλίθων έρρίπiouυ,ώ70
dique multis exercitibus cinéti efient, λιμυ έπή */ - . r.' C

-- - . - - ζμ) 87ί ηγΟγ (ο γ ολέθpo Ψζυο/υνίdiίcrimen vitae adire vifum eft,hoc mo- γον% θp ν%ις πε ζυγίοις
Λ' ... (7"- Ν Τ ,

Τμιευημο do. Νοθtu Romanorum potius quam τγώ βαρβαςων κ. αυ%ίς κι ετνύκτως και

"""" aliorum excrcitum inuadendum effe μεθημέρανποιouώτες G8κέληγον. Όίς δε

ftatucrunt, guem vincere haëtenus con- ΑΟ / > " "atucrunt, q 1 βαρβαροις πζο οφθαλμώ ήδη%ν όλε

(ueuifΙent,continentibus cladibus pcr

territum : vt per hos forfitan cacteris θρον βλέπεσιν εαυτό2 κ. μή έχεσιν όθεν

φuoque perturbatis, moram aliquam ί Μ (7\ "Ο.-- --- * Υ'

oppugnationi producerent. Scd tum διαφύγοίεν, δια ώ πουζάχώθεν πολλοίς

primum (enferunt, fe falla de Romanis C κεκυκλώθίσεατούμασιέδοξεδιακυβεύ

opinione imbutos effe, quos ne prima σαι%ζήνέωσίέδοξεγυ λαθρα κνυκός
quidern illorum cruptio latuit, armatos : 4 και * -- - "Ν" γλ "2"Αν

& vigilantes,& per crebras excubiarum ξπιθέώζ τώ ρωμαϊκώ σεατώμάλλον ή%ις
- Ο. - - και/ Ο > > "ν » Τ

vices noètcm tranfigentes. Οuare inani α λλοις,α τεέθαδες όWες νικοίύ αυcξύ,κ,

impetu velutin fortem turrim faάο,re- αν 4-- --- --- - ΣΝ" >
Α. ..." ν C& LLC". αλλGδΤυ γγΑ

pultitut pitlimo recefferunt, Νcc tamen μαπεφοβη ύοις και όνταςόκ τμ'

deterriti (unt,q" minus "ΕίΕ φθασαύτων δυσοχηματωνίνα δια (ούτων
1] C premente,rurius Ct13 ΙΥΥ 1 Γ1 Ο2]ΙΟΓllΙΥl ίσως ζατή αλλων σι αζόπεδα Α'

periculum facerent. Scd codem modo % » β' 1..λ και 'ν Εβή.

ab illis ctiam tractati, iam in extremaD σανίξέναλακωχ" της πολιορκίας έργα

defperatione verlabantur. 1taque po- σωί).αλλαΌτgπζωτιήθ-οι%σφαλεράς
Ν.

-, ftridie fub mediam noètem abicξtis ar- τ" Τ χ c Η Α'

Τιιγ d - "UΖΟΟ ΤΑ αλάθy jp 2

Ά " mis,ad triremes plcnis finibus & faccis : λίψα" μ.μ Ο "έψατε, εγώ

" decurrunt Latinis enim folis,quod ni- έλαθέναυcόυ 8οί ήπζώτη τWβαρβάρων
Ηilab illus mali timebat,vt quos necipfi καιοι, ή οι J, ν ? Α

11 3 Ο ΙΙΙ 1S ΠΩ Α 11 guos nec p11 όξμηώπλισμό ύοις και έγρηγορόζας,και (7U

1ςfiffent,falutem (uam credcbant.Sedcί .. "! r . » \ \

ca nox nebulofa cflet, nec luna luceret, Χ" Φυλακαίς αμοιβαδόν τίμι νύκία

plerique imprudentesadRomanos de- Ε αξαμετςομύζας. δια δηξε και ως πύργω

ucncrunt, ibίque,dum fumum fuginnt, σερρώπζοσβαλόντες,α ίθ : :
in ignc.n delapfi,erepta pccunia,ftatim ρμ πς σ' λό εραπεκς" ησαν,και Ό7ί3

abίηue mfericordia trucidantur Latini 5ρεψαν αίχισαεμίμ μέχρι (ούτυ τεση

νεro (upplices fuos non quidcm om- ναιέγνώκεσαν,αλλα σφίσματή πολιος

κία πεζομύβοις έδοξε αύθις πάρολα

βέίνδτώ τςιβαλλών αλλαζα όμοια καλαίξασφώνπεποιθότες πζοςζαςέχατίαςή
- "ν 2 / την Ι 9 "J \ Μ. ΥΠΩΣ « / - \ Η C

δη τηςλπογνώσεωςήσανσκμαζμε, καλδηΊή ύσέξαλα 7ξίμέσας νύκζας ζα όπλα

βίψάυτες αυτμολοόππζος τςιήξειςβρίθουσικόλποις καβαλαντίοις, τις γδλατί

νοις μόνοιςτίμ εαυήJεθαρρησαν φυλακίμ),μηδενέλπίσανες πείσεθ δεινόν ύσ'
2. « Υ Χ. \ > » - * /

αυτό, α' τε μηδεν μηδl αυτί δεινόν κατ' αυτών εργασαμθροι πζότερ9ν αλλα

τηςνυκβς εκείνηςασελήνουκαλζοφεράςτυγχανάσης έλαθονύσ'αγνοίας Φπλείοις

αυτώνιαίξαταξιώνρωμαίων τςιήρειςκαζαφυγόνες καικαπνόνφ4ύβνίες εις πύρέμπε

πίωκασιζαετών ρωμαίωνδηλαδήχέιρας,ύφώνατεχζήμαζααφηgέθησουΊμιζαχί

σηκαιαυτικαίεκόπησήo αφειδώς.Φλατίνοιαδύκαζάφ6ύβνζις εις αυσίύ παίζας

Α μύρ
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μεν gκαυείλον,αλλα μόνοιςπλείσακομί-Α nes occiderunt, (ed eos tantum quipe

cunia plurimum attulcrunt, ne ta pro

ολοζαςχgήμαζα,δια(6 ανέκφωραμέιν - - -σου ακόμα αιοι, φωεαμ α" dita a Romanis quacrcretur. Carteros

δμη γνωθένζαζητειώζαβάρωμαίων. σου . tum in vinculis habuére: deinde alios

* Α \ (7 , \ 2 . " -. Ιmperatori attulcrunt, alios inter (efe

λ9ί τεμώύζώνζάς ετήgησανéνδεσ- per - -Ο ποις% ζ ζα ξ partitiad (cruitutcm retinucrunt, Scd

μοίς. έπειζα σίύ μύρεξαυτόΆ hacc quidem haάenus.

τώ βασιλεί, οξύ όπζος δελείαν εαυ -και βασιλεί , Ν / Ρ Η Ο Ν /Δ Ε Ρ Α
Τ? και \

ίμαι%. αλλα ζιδά μύο έτνέχε όνδιά Όρ μύρ - % - triarchico/olio dgβcη/us,

τζοπον. -

Β . - - - Σ «.." .

- Εquentianno etiam Νiphon o pa

ΝΙΦΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΒΑΣΙΣ triarchica (ede, ob multiplicis & va
τ" ii facrilegii & -- ιτιΡ 8ζ

> • Ο " rι) 1acrιlegι) & auarιτια crιmen, & duz

οκ και πατζιαρχικό θρόνε, 4tus eo faftigio indignos ciicitur. Is di

ΕΣΕ έτος, εκβάλλέ) και νίφωνg greflus, domicilium fibi cam parté mo

και θρόνου,αλτίαν ει }ς. nafterij Periblepticlegit,qua mare (pe
δg Ο ΟΖΑ) (δ)

πατςι δgχικκαι θρόν κοι ειληφως, θtat. Vno anno intericθto,in patriarchi

πολλαπλής % πολυειδοις ιερ9συλίας, cum (olium collocatur Ιoannes Glycys,

καλχρημάτων έξω%ς,αδικόντε % μήπαόυ tum LogothetaDromi,qui vxorcm &fi- Ιαππα
Ι lios & filias habebat.Εrat ille vir doξίιf- Gθ?"

- Α' 4. \ γιή"!

τώ πατριαρχικόπτωάδεύωόπο. Ο fimus,&Αtticifmi inpronuntiando (tu- ίrιarιή",

εμσμονεφ3υρίσκονώς% απελθών,οίκητή- diotifimus,cάmque dicendi forma tan
> Λ' \ \ - - - -ν -

θαλαουλυτέφeα quam diuinum aliquod exέplar obfer
βίονεποιήσαίο Όό πζος αυλωτέτζαμι uabat:prudentιa vero,confilio,grauitato

- - Λ Λ - / Ο Λ. Ο Ν

"Ε"μύθονμέgΘ' τηςπξιβλέήis μονής, ενός δε ποτα, longe omnes (uperabat. Οuas

Ά. μέζαξύ αξαήραμόνως έτοις,επίΌν πα- ob res patriarchicam fedem muneris -

κίες, κόναιαγέ)θρόνονίω%ύνης ο γλ loco accepit,νxore cius (tatim monafti

πιαρχικό αιαγέ) οιον φή ο γ υ, cum habitum induta: quem & ipίc re

κις,λογοθέτηςωντίμικαίζα 8' δρόμο, δ uerentia (edisinduiffet, nifi illius cona

- . "Υ "ΣΥΝ - Λ . .Υ Ζ...- ...3 8 - tui Ιmperator obftitiffet.Νam cum cor
ΖΟΖ 8" οις,κ θυγαΐέρας.μυ Ρ - Ν . -

γιμαμκα έχων δύ ις,% θυγαιέe% Ο D ruptus humor non ita multo antë certis

« . "Χ \ . . . (Τον Α' Μ Ι -- - - - -

δα9ης (ρφυςéν Όρίς μαλίσα, και,σφόδρα τ" anni interuallis articulos cius inuatiflet,

«υγροις εκείνης ήβαθμιαίων ήχοιξ είπές grauiffimé cruciabatur, & de (ententia
W-" medicorum ci carnibus vcfcέdum crat:

Υ Ι \ / 9 "ν \ /

77ς εχόμύρον , κ, τυπονοκεινον και τζοπον qua de caufa monafticus ci habitus non
Λ' rΝ - Υ / - « . . . μν

καθαπέςτι θείοντηgών δgχέτυπον, πιυέ- είt concefus. Ηuius viricόfuctudinev- GregorΑν

και 2 ι.. . . . . .α. ίη%, fus & ipfe fum , guoad Ρotui & licuit, ζί,32;
Α"... " 2 ώμηβελoυθύη " - και "ευαι, είχα

σεως οι εμβομθεία,% γν μήβολο ηζα noξtu argue interdiu ad vtilitatem/ar"ί",
Ι ν

δέονζά, δ τζ0πω; σεμνότητι,μακgώ τωμέ- meam & expοliendam linguam illius

τgωπαίζάςιικών διαζόζαδήκ%νπατζί- Ε fucns fermonibus Eram enim clo
quentια (tudiofiffimus , annum tum

αρχικών θρ%ιον έπαθλονκ; (6 προσήκου agens vigefimum primum. Εrat tum

λαμβαύει τής γμυακός απ8 β' μονα- potens apud Imperatorcm , ac rerum

χικό «υθύς ύπελθούσηςχήμα και αυτόν "J Λ νΤ? Αν . Αυ Υ/

μό οι όμοιαχικόνύσελθείν οξμήσλυζα χήμα αιδοίέθρόνε,της δgμής επεχεν

έβασίλεις χυμούγας πιθ'διεφθοράΘέπαΐυπ"πολύζα (ούτου δαλαμόναθ'

αρθραζάκιαίξπέιόδοις ξέτιςέπαχεζα δεινόζαζ, ώμυ αιαβιηκ; ζάς τύιατςών

κρίσεις κρέατιέτνκειξηώς και διαξε δή% μοναχικόν ύzσελθεινέσυγκεχωξητα,

και ήμα ούτυ και αιθρος απελελαύκεινκαγω,καθόρν πλείσον εξμ", όν ταϊς νύκτώς

και μεθημέρανχολαΐςλογικώςαπώσυγώόμωμος,καιπολλίμ της οικείουγλωής

σευγώνΊμ ωφέλειαν οπότε δηκαιπας έμοιοίτε τWλόίων μαλα οιήκμαζον έξωίες,

καλή ηλικία όνεικοσυνπαρήλλαήεκςόνον ή έμμ' τηνικαίζατώ βασιλεία ξαδυνα

-- -
- - \
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omnium moderator, Μetochites Τheo Α.ς 4ύων, κ πάσου καταςασιν όλοις μεσι

κιιιιιι. dorus, Logotheta tum generalis, Sic . (Υαν C Λ /

"Ά"autem ab Imperatore amabatur,tanti τόύων Όίςπζάγμασιν,ομέζοχίτης θεόδ.(4)

4orκς, fiebat, vt nullum cius arcanum ignora- ρ%,λοίοθέτηςωντηικαύζα ξ'γμικά,τβδ

ret, omniάque fierent qua hic νεllet , αιπω ήκει.κ. και πως ο Μ

contrάque nihilquod nollet, Cuius fi- τ"νοι αυτό πζοσετέήκει,κ, έτως ο βασιλεις

liam (uo nepoτι Ιoanni, qui tum Ρri- απεγέθξήξη%, ώσ'έδενίμ" αιπωμικgoν

mumex ephebis oxceticrat,Porphyro- ημέγα τγύπαήτων Χπόρρήίον πζός αυ%ν,

geniti vnico filio defpondit:quem,cum αλλα παύτ' έποίει β. Α Υ ΛΤ / \

Ρatre eius fuperftite illeodio auerfare- λλα 7ταύτ' έποίει βελομύρε κ%ύτυ, Χ004

tllΙ » codem defunάο ad (e recepit, & Β αυθιςεδέν,δ μή (ούτω πζος βελήσεωςήν.

maximé dilexit, cίgue Ρanyper(ebafti ήδη δεκγαμβρθν επιθυγατςι%, αδελ

dignitatem decreuit: quam illius amo- «υ (7 / Α' 2 . . . / 1 \ "ν ι

relongo anguftiorem quam prius fue- φιδομώ (ούτωπαρέχέζ,ϊωαόνιμιφημιΌν
rat effecit, conceflis vcftimentis, cal- ΟΨΟ ήξπο Φυ / -- « ν.. Μ Λ\

- - - γυ νήτουυόν, δνδηλών
ceis,& equi ornamentis coloris lutei,vt μι ξq ρ9γυ υ) ζ

\ Ω Α Α' » ΧΖ

inter Ιmperatoriam nobilitatem maxi- (όςμύραιπω%ύπατζός απεσgέφε%, δι' έ

mo illulttis efiet. Ηuncigitur Ιmpera- χθ@% πζος εκείνον.oκείνε οι απαλλα
tor,quem tam charum habebant,Logo- * Λ Λ' σν / %

thetα generum efic volatt, ob viri prac- ξλυ%ς,εδέξαζότε και cν Όίς μάλισα εσες

ftantiam. nam proceritate corporis, δΖΟ , αρτι τºν έΦηβον αήoιζα ετεπ
Ρ Ρ

membrorum ac partium proportione, μήκει οι αυ%ν&υθύςκτώg πανυπζσεβα

δ& oculorum hilaritate, omnium oculos » ς» / Ν......".σ. 1...Μ \

Τυιολπίin fe conuertebat.Facundia Ρorro natu- σε αξιώματι, δ νuύκ αυ% διατίμ πζος

"h"rali,& τolerantialaborum, & memoriz αυ%ν σοξγίμ ,όνδοξότερον ή πζόιερθνεί
Αριεε. - - - - -prαίtantia,tummum omnis cruditionis Α" 2 Ν / *Ν

faftigium confcenderat. Si quid ex co χεπολλώ καίεσήσατ.άνδύμασιγδ (επε

(iue nouum, fiue antiquum quacreres,ita δίλοιςαπέκ όσα όνίπποντύτευ κοσμεί,

recen(ebat, guafi ex libro recitaret. κιρροις Όίς απασι χξήθ; κεχαρμσαι, ιν'η'

3re in eius colloquiis parύ aut nihil. κ7 --", σ5 cίσι 2 . ,,

opus eratlibris.erat. n.viua bibliotheca, D διασημόζατς ον Όρίς πει ον βασιλέα &ύ

& corum qua (cire vellesoraculύ. Τan- γυέσι.(ούτν%ίνuυέτωπολλήςxπολαύον

to interuallo omnes cos (upcrabat, gui /ν Τ". Λ. » (Υ ,
hί - -- - Σ μύ, Λ τώ

Άνnquam in ftudiis verfatifunt.ν crunta-. Όά της βασιλικής &υ ιείας, θεοδόξω 9

Α' « > 1 -

επιευκο men in co reprchendi qucat, guodad λογοθέτηγαμβρόνοβασιλεις επιθυγα- τελ5' με

Φρίβγί4/7) - - - - - μ" -" ν , / 2. * 2 χαλsλογο

Άεnullius vetctιs oratorsιnutatione (tylύ τς παρέχετ'χαριζόμύμΘ"δι απξέπλg-πποέμ.

και κίt. conformauit,ncque grauitatem (enten- , - , , τηχτου:

τiarum (uauitate diάιonis condirevo- τει καλακάγαθά, σώμαώςγδ μεγέθει

Ε.εξΆλ
delcθtatus,aures offendit,& velutipun- μήβίλαρότητι παίζας είλκεπζοςέαυ% γ 0

git, vετοίiscarpentium fpinα digitos. Φθαλμές φύσεως δ'4ύμοιρία πζόςλό

- - γοις, θκαρτερία πζοςπόνοις. @μνήμηςυ

γιεία και καθαρότητι,(βφίας απασηςές ώ

ακρόατνήλασει,ούτως &ύπορ%ίμ' απουζατίςζή%ύππαλαιατεκανέα πζοφέ

ξειν, ως έκβιβλίου της γλώfης,ώσεμικραήoυδετέδειβιβλίωντίς όμιλοπ βιβλιο

θήκη γδ μυ έμψυχΦ όλα, και ή' ζrrυμμωνπζόχειρ%ς «πορία,ούτω παίζας .

μακρωτώ μέτωπαξέήραμύρ,όσοίποτελόγωνήψdυτέ τι μόνονίσως αυτόκα

ζαμέμψατ'τις, όππζος ουδένα ή παλα ρητόρων διαφέρει βεβούλητατύ της

αυτόγραφης χαρακτήξΘ τίω μίμησιν,ουδί ίλαρά πνι καιμίδιώσηγλώωση,τ"

τ'διανοίας αίξαμυθέιθ εμβριθές,ουδετου φύσεως πλόυ το γόνιμον χαλιώ πιι

κάkχίνπζόιεθύμή),αλλ'ιδιοτςοπία πιώ αυτονομία φύσεως καζκολεύήσας,χ4

μώναπνα ώθάλα#ανίλωήκπτοίχέ)καήεύθεναμύωπίφκιίζ ήρεπόWωνηνακούν,

- • • . "- καθα
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καθαπ:1μυ ή' τζυγώντων παλάμίμ ή Οua vero eloquentia fuerit,δplurimis&

τείο δίδονακανθα, έξειδκαλπασιζόι, ντιIiflimis cius libris aftimare licet.1am

αξίζορ. ονακανθα. ξερά 7ΤζΧ ΟΠ (9ίς quod cum primis in co mireris, cum

- βελουθώοις#κμηρμοδώζ τίμ'8 αιθρος όν tanta moles negotiorum & curarum il

5, και 2 ί» . ι. Κ νί / Η incumberct, nihil vnquam fuit quod
Όίς λόγοις διμίαμιν 3 εξ ών στμιετέζαλ" είπι:ίεäione & Ιcriptιonereuocaret:

πολλώντε καλπολλήςκαλποικίλης γεμόν- fedea dexteritate in vtrifque verfaba

των της ωφελείας βιβλίων. δδ παύτων Β turvta mane νίque ad νείρςram in pa

- latio Reιnpublicam admfniftraret,tanΓν - 3" ... και ή Τ? , \

μαλλονθαυμαζαέχοί τις αν Σ3 αίθρός, ta diligentia,tantόque ftudio,quafia li

ότι τ%ύτυ πζος τγώ κοινών πξαγμάτων teris proffus alienus cflet: Seroinde a

...ο βυλ υ λ ίλωιων, V - biens, adeo totus in literis crat , quafi

θορύβε"κλίθωθ επικαιώμ. κωΦεν (cholafticus effet, neque cum Republi

τίδων αλλοτε αλλων επικλυζόντων απ8' canegocij quicquam haberet. Ρlura de

Ίμιδιαίοιου,gδεν μ' δ' ξαναγινώσκεινκαι hoc viro dιcenda habercmus, fcd in a- Μνει

Υ ίλησε πώποίε, αλλ' και lium locum ea differenda funt. Cate-Εί:

γραφείν απήχόλησε πώποτε, αλλ' έτως - τυπη Ιτome Imperatrixcum longo tem- οιιιιιι.
είχε πζος αμφώδεξιώς,ώσ' όκ πζωίας Ο pore,obΕΕΕ; -

\2-2-ά -η και Α \ Λ n1cacverlata ellet, Lyramam opp1dulum
Υ ί- - - - - - -

μρέ έπέρανε βασιλικά καναδι και animigratia ire voluit: duod prius et

κών μυ,έτως ολ9χερώς Χί.00Μ ξμώ γε πολλή iam facere folita etat, cum diuturnα

και ζεέση τη πζοθυμία, ώασες δυ ει τίύ manίionis Τhellalonicac .fatietas eam

- " . 2 εα:piffet. Οuo clim perueniffet, haud
/ Σ." " / 2 . , > «

λόγων έξω πλυταπασινέτύγχανεν, όψε η ήίο poft grauis etiam febris inuafit,

ό| αυθις εκείθεναπαλλαήόμύρθ,έτως & celeriter rebus humanis excmit. De

inde cum Cralzna etiam ε Τriballis ad«/ Α- Μ. η «/ ν. 2 -

όλως τίύ λόγωέγχόωπες αν «χ. matris exequias venifiet, reliquiα cius

λαςϊκός τις μ' ,καλήίπραγμάτωνπαν- D Conftantinopolim in Pantocratoris

Ίαπασινόκώς. καπλείσα οι έεραπεί g. monafterium funt relatα. Ρecuniam

vero (uam maximam partim ip(a libe
Α' ν Τ? ..2 η , - (Α' >

δελέγεινέχοή βς 8 αιθροςζαμιώθμόρ" ris (uis dederat, partim ad farciendum

ιμε, και οι: έμπζοδεν. τηγε μίμ'' είgήνη τη βασι- maximumΕ templum Im

Α"λιδε και ί.». -Απ.-... 2 Γ. perator contulit. Αudierat enim ex ar

εις Κόης. λίοήπλάει εθεαλική διακιψαση chitectis, duas eius partes, Septentrio- Αndroκ

χζόνον, διας έφαμυμ αιτίας, έδοξε αυτή nalem & orientalem, vetufiate laba-Ά

ΤΑ 7Α, ξύ ορόνοις,κ πει (6 πολίγνιον fcentes brcui ruinam minitari, nifima- """
κ% όψειςΕ "Εί φ > χ , - ture occurreretur. Οuare multis au- έηβακr".

αφικέθζτίμ δράμαν,ειωθος """"" κα" Ε reorum millibus datis de Ιmperatri

πζόιερ.9ν ξε ποιέίν θυμηδίας χαρμν, δια ΕΕΕΕ,
"υ 3ο, Ίής Α - ν * μ.. des ex altis fundamentis ad periculum

@κίευής ον θεαλικήτίμια iltud propulfandum crexit. Ηoc lo

ποπίμπλαθ'. έθαδηγυομώύμχαλε- -

πος αυτμυ πυξέ%ς πξιέχε μετ'ούπολύ,

δςδηκαίζαχέωςαυτίμ Jξανθρώπων πε
ν γ Σ Α Ν. ΥΠΑ» "... - 2 2 \ (7" Υ ,Τ' \--4 - /1 Ι"-

ποίηκε,είζάειληλυθιίαςκΥήςκραλμίνης έκ τςιβαλλώνεπι% της μητζόςπένθ@",διε »
" / - 2 /ν - Λ. 2 / ύ. \ ΑΣ

κομίθη% λείψανονόνκωνσαντινεπόλει,κόντή%ύπλυέκεάrξΘ' ετέθη μονή ζα δ.
- Ν "ν φ Α' «Ν * Λ "ν \ .» Γ. Δ Α \

χρήμαζαάμ τηςπαίυ%ιπλέίσατυγχαίονζα,α μύρδέδωκε%ίς παισιναυής,αδπζος
- -- - Ω. "J ". C / " " \

βοήθειανήιαλώκειζόμεγίσgνεωή%ύθεέθφίας δβασιλεις ήκεσεγδαξα τυδο
Α > Ι - Α 2.97. -...ίλ \ Ν . . .2 2 , /

κίμωνοικοδόμων,ώςτώμακρώ κεόνωκαμόνζα, σιμιζήσνζα δύοάτω επίπώθεσαν
- Γν . ν 2/ - > / Ν ΛΥ Γν Σ

μέρη ό,πεπτοςαρκτιςδεών κέπ% πζοςαλαώλάς ετςαμμώύον,αδήπιώσιν απει
λούπζαχάα,aμήσιμεπλάβοιώ τις όθεν χιλιάδας νομισμάτων σόκ ολίγας %ίς

οικοδόμοις ο βασιλεις δεδωκώς οκτή"ηςδεασοίνηςχζημάτων,ως έφημθμ,ζις όρω
- Α . Ζ. - / » 7' Λ \. » έ- -

μθίαςζαύτας εκβαθέωνήίθεμελίωναήγειξεπυραμίδας,διώνκc%πτα φναπίλέ

\
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co declarandi occafio datur, quo an-Α μύρον έζησε κίνδυνοναξιοιδι'όνζαυθαγε- σε "g

nimo in hulufmodi rebus fucrit. Νam ίοις, δηλώσα Ίμννώμίμ όποι ω".
carteri quιdem 1mperatorcsad (acras ς- νομύβοις, ηλώσαι Lμ γνώμίμ' όποια Ά

des extrucndas ambitione quadam (unt

impulfi, qua Ρarun abeft a vanirate &

Κuperbia:quα νbi eminent,actionis ho

neftas vacillat,νεlutipomorum clcgan

tiam vermes contaminant. Αndronicus

voro (atius cβe iudicauit, iam extruδtas .

tueri & exornare, & contra pericula vc

tuίtatιs munire : quam cas collabι fihc

re,& alia, o fundamentιs ad oftentatio

nern extrucrc. Illic enim non abcft in

ιuidiα (uίpicίο, in trutturis veterum ab

olendis, vt corum vna quoque memo

ria & fama abol.atur, recentcs vero ca

(cιentia in Dcum intcnta.

τίimque (truάores celebιentur: hic ve

το grauitas & iudicium Ρollet , nullo

prauo affίξtu delitcίcente , (cd con

Ηis igitur

de caufis 1mperator vetcra fana cura

bar & fulcicbat: quamuis maiores fum

Ρtus poftularent, quam cxtruέtio no

uorum. Νos autcm Αίiar Εuropa que

oppidulis, qua: inftaurault, & ε funda

mentrs crexit, omiftis, (olius Conftan

tinopolis opcrum mentionem facic

mus, quac in hunc νίque diem cura e

ius confiftunt. Sunt autcm harc: D.Εu

genij iuxra portam maximum tem

plum: Diui Pauli Αpoftoli: x 1 Ι. Αpo

βασιλέωςόν%ίς%ιέτις τύμύργδάλλων

βασιλέωνόπ%ιθείοιςώ ερβις αιεγηγές

Χ6207W οίκοιωΦιλοτιμίατιτζος ξενηγές

θησαυ%ν σκοπόν και η επέρρωκέιοδοξίας

κτύφετινς ή%ιαυτη φιλοτιμία ένθα δε

Ώ ζοιαύζαεπιπολαζει% σεμνονυφαίξέι

ΒΊαίπως τ'πτάξεως καθαπεμήλ8ώρουυ

Φαιρεί)σκώληξεφεδρβύων ύδ βασιλεις

αύδρόνικΘόδjπολλώβέλτιονκρίας]ες

πζούπαςξαιζαςβελτίοιμύτεκστωιςαύκ;\ . 2 , Μ. δ ΤΝ 2 Λ » Το / Λ Ψν

(οεικός, δοξύ έπιόνζαςόκ έχς νεκινδύνοις

μ?τ"πλοσηκόσηςβοηθείας τεδασκαιδης α
Λ. Υ y Α' «η

ποκξέεθό,ήσουμύραφιέιαμπί#ειν, φιλο

C τιμέιθ, διέκβαθμων εγείρειν ετέροις,όν

Ούιωτίμ πάσαν εκείνεασεδίμ κ Φιλο

τιμίαν όκέιμύργο κβασκανιατιςύφές

πει δοκείπείθεσα ή παλαιώνζαςοικο

δομας καζαπίπleινέαύ,ία δτ ήθοικοδο

- μησαίων μίύμης ομοδ%ίςοικοδομήσαπ

στμαπορρεόσης θστωαποθησκεσης μύψήία

ίtolorum & Chrifti difcipulorum : D νέα συτήμαζα όν βαθεία τύ αλλων σιγή,

vrbis mornia partim inftaurata , par

tim deintegro (truéta : denique ma

ximum illud & celeberrimum diui

na Sapientia templum, ψuod cum

magis etiam exornarc ftatuifict, Impe

rij dιulfio & confuίio vcluti fubita tem

peftas obftirit , de qua Ρoft dicemus.

κιθότοςμέεωείζωνάςπλασγίας διαζ

διατςdoέιζαίωμνήμηνέζαδάσυζήσαν

Ός,καθάπ: Φνέοιβλαπιτηνέπζός/εζό

πλgoι επιταύζς έαρ@'χαρμνκ δύναμιν,

οναδtα όλογισμός εμβριθής κι αρρεπής

(ασκή#ieαΐής κρίσεωςκ. έβήμαίοςειλη

φως,καθή)μήτέτι κίβδηλο, επαγόμύρG'

φρόνημα, άμαιάο θεώμαρτυρμέσυ

δάζίνυν τυπάλαιναών δβασιλεις επεμέ

λέω,πιυισαςτεώύσεξείδων,κ, αδάπολλώμείζονοξhςτγύχgημάτωνδαποίύης αυ

ήδδεομυψωινήεί νέοιςέγείξεινεξέλεώκαία άδνασία καλούgώπη πολίχνια αξα

δραμων όσάτεοκανέγησε και όσα εκβάθρωναϊήγύρεμόνωνήθενκωνgδιοπνεπό

λει μιηθώμύρέςγων,υπόσα μέζικαλέςΤμιτήμερθνδιατής ωδ%ιέτυ βασιλέως

στμίτλο")πζομηθείας,έπι όπζίζάςπύλας 23ύγρίgμέγισoς νεώςέμε!άλεπαύλου,

και έτεξΘ ο τύ δώδεκα ώύχεισού μαθητή και Σπος:ίλων oμoύ καλά τηςκων

σαντινουπόλεωςτείχη όσαéκανούςγησε και όσα εκ βάθρωναίήγειξε,καιτελ6ύlαίον

ομέγισοςόξίt καιπζιβόητοςΐήςgθεέσοφίαςνεως δνθηκαλέππλέοναξιποιήσαθαι
2λ \ , / y 2 - "ν Α' - & • r Λ Α.

ήθελεμύρια έκοψεσι απεζα ώιαύζα σκέμμαζα, ο καθαπς λαίλαψ αιφνίδι.Θ,

επελθώντί βασιλείαςμερισμός και καισύγχυσις,πξιώ λέξομύρ όν%ίς έμπτοθεν.

- - αλλ'
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"ξε αλλ' εκείνoμικρ9δμε παρέδραμε. Επα-Α Verumillud Ρenë me prαteriifict. Pa

εξαθιά . . . . . . Τ;' έ6", δ&ύ 2/ triarcha 1oanne Glycy alterum annum

* "τζιαρχgίω%ύνε και γλυκέΘ", δ6ύΐέρθνετς (accrdoτιο fungenτε(quiannusab orbe Απαν, αυ
2ζίΦyéς. - -

αγον%ςεπί5 πατςιαρχικού θρόνου κ; Ό' condito fuit Icxics millefimus οθιn- οτέε οn

• λιοσονοκζακοσιοσόν άκος" πέμ- έοητείimus vigelimuίquintus) accidit, """"",
έξακιχι ί.050;) Ολί(ΟζΧί00:09 "Τ νεvehemenτι 3orea (Ριπάte,crux ε ma

πίον δηλαδή ήξ κόσμου συσάσεως έτς, nuancα tatuα, φuα columna impofi

απ οκτie βιαίg πν4ύσου%ς, πιυέβη πε- ta eft ( eam dico quac in vcftibulo acdis

αρ maximac diuin.c Sapientiac viίitur) cla
Γν 2 ν. 3-Φ2π, το νί >

σάν%νεπίτ"χειρός και έπι τ8 κίονΘ' αλ%ι- bcretur, eam guoque fumma feftina
"J Γν \ Λ Ο - - - --

αήτςχαλκομο σαυρόν τέτ"νδήλέγω,loν τιone reponendumcurauit. Crebris1

Β gitur gradibus bafi columnz circum
2 "- Α ! - Α. αν

όν%ιςπζοαυλίοιςτόμεγισε νεωεφύθε datis,cum fabri ad ip(am ftatuam a(cέ

(βφίαςϊσάμύρoνιδιαασgδής τίνιμ, όπ με- difient, omne ferrum quo cquus illius
- "Ζ 5 \ Αν Λ 2 vtrinque fulciebatur, rubigine prorfus

δεν επιτηςπρόιέρας αια- que. , rub1g1nc Ρ

γίσηςέθετ, δ%δεν ς πgθιέξ% σ confumptum effe animaduertunt : vt

γαγάνσάσεως ο βασίλεις, συχναλς ομυ periculum effet, ne fulcris breui colla

! - 5*.. » , > ΤΙ"ν Α-Υ / "ν νίο- fis,etiam (tatua(pulcherrimum Impe
βαθμίσιξυλίνας έκής ασεως%ν κίο- Ρίis, ρ Ρ

μισι ζυΛίναι β ratricis vrbis fpcθtaculum , & νηum ε

Καπζιλαβών,θυαπέμπει μέχζίτεναπανίαπςιλαρον, κ. μέχρι multis eiufdem generis reliquum poft

αίθριαότς , δι’ ών αiίύWες Φ το τιέίων cuitaram & incendiorum ftiagem &

> κ. -4 "(7 (7 \.. " ;- ο Latinorum rapacitatem)vna collabere

αυτουργοί, 3ύξίσκεσι παίζα (ονσίδηρ% δ-C - - - - -

βγοί, 6ύξίσκοσι ζα (ο β9y, tur. Ferramentis igitur melioribus &
/ 5/ - » r' « Α' \ …." . " - - -

πύρς ένθεν κακείθεν ύzσήρειδε Όν τ8 αλ- firmioribus (fultamin tuto colloca

αήτος ίππονέςβαθΘ' δαπανηθένζατώ runt. Deinde Ιmperatorium etiam in

2 Μ' . « / 2 «//Γ , Ν / figne capitis,& globύ manus,ampliore

ιώ ως κινδυμόύειν όντεύθεν ό(ρνέδέπω πε auro circίdederunt,8z (plendidiora ef

(όντωντώ εξεισμάτων,συγκαζάπεσείν και fecerύt, Columnamitem τotamafum

(7\., -. : 47ζ. . . ι κ υλ Σπολέθ mo adbafin νίquc fractαfpcciem Ρτς (ο
(9 yαλιανά κα! Το κάλεν ελ. . . η α) ferentem,ob exemptos clauos,quos La

(ούτον θέαμα Ίης βασιλόυούσης, δ μόνον tini vna cum αre quo obtcξtafuerat,ab

εξ ομοίων καλίορρύπων μύζιων έλλέλει-D ftulerant, lauί &firmo tettorio indu

xerunt:& quς hiabant,omnia conftrin\ - Μ. \ , 2

ήiαι διαφυγόντ"7β πυgκαίων ζας επιβα- xerunt, & conίolidarunt. Εgo vero in

λας,ώ τμυ ή) λατίνων,πλεονεξίαν, αυθ' dignum ratus,cumΕ (tatua tot cafus ,

φ' ε) ί. -- , -λλ4 α Α' multisiam annis cuatiflet,eam negligi,

(ε)ν εεεα βελτίω τέ -% αφρυκρα υποση- cum fabris afcendi,8ζtamΕ

σοΜυτός ερείσμαζα τώ 78 δοήίαύτς ίπ7ί» άaculum curiofius perluftraui,& fingu

Όασφαλέςτεκαλα σείσον έχαξίσουτ".έ- latim omniaenumeraujΑε longitudi
ήίες κτι ίΊη αλής né columnac, quam facile quiuis mctiri

πειζακαζάγαγόνιες κjτ' έπι Ιής κεφ exvmbra poteft,rccenferehocloco fu.
< Νοι υενό

βασιλικόν σύμβολο κέπ τίμλενή χεις peruacandum cίieduximus, Qμα vetoi" Ά

σφύρωβα πω όλασλο δάς Ά. Άή
βι,καίτηλαυγεςέραν καίεσκώύασαν ει- -

ζα τον κίοια παίζα αύωθεν μέχς τής βάσεως Ίεθραυσμυρίω , τίμ επιφανειαν

έχονζά ψωο της τίύ ήλων εκβολής , οις αμα τό τον κίοια παλα! καλύfo

πχαλκό αξιέτσασάο Φλατίνοι, λειoκονία σειρά πιελήφασι 2 και ζα χα

σμαζαπούζα πιυέσφιγξαν τε και πωεκάλυψαν εγώ δεσκαξοι ειακμιας
τίμ διαπολλών ήδη ή χρόνωνεπι τόναλ%ιαν" συμβάσλο "Φ ημήμ αύτιμ ανο

δοποιωάν,και μη πωαναβας οξύ αλλοιςούτω θαυμα" Χπολέλαυκένα της

θείαςπειεςγότεροι πωλοήλθον, υπειειξίασάμ"ώκαπειθμηταμιμ παιάκαθ'

ένκτομύρτέκίονΦ μήκος ραδιοναει τυγχαίο τείςαλιθμοι, εκ φ"αια καίμε

τςείνακαςονονομίσαμόρλέβναντώπαςόντια οι Gύκέξεςι έδέσιή'ποιότωνάπων,

Ε
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ξεκιάι-Είt igitur circuitus capitis tatuα, or-Α ζκδθ' ημέίς αυ% ήία, γρόμύροι λέξομθμ
"" gvia vna proceriviri. Τantundem et- , έσ7ζί . ,,0, σ%ιλέροια σύ

Ε ab Εί. eius vfque ad capitis ακεώύσωμο ήμιρ πιφέκιατη ζού

ΙΙnperatorium inίigne. magnitudo cu- αίθριανός κεφαλής,όςγια μία όUμήκες κ.κπεμέτεη

iufque manuum digiti, ίpithamz: lon- ακρύς ώθότι οι ομοίως και Όλπο τ% ω-Ά
gitudobafis pedum,quatuor fpithama- 2 " Α' 2/ Τ. : \ ο "ν Ά.

rum , wno trιente minus. Longitu- "" αυτ8,μέχξιςακρ%υ &έπιτήςκεφαλής τσκ αισι.

do crucis globoΕ Β βασιλικό συμβόλου, Όρ δ μήκΘ' έκασου.
mz quatuor: latitudo fpithamac tres. Λ "Ζη»! «υ

Ε capacitas,Ειά ciuiles tres. δακτύλαύρζω χαφ και αμιαν

Αb equi peétore νίque ad caudam, or- ΌόμήκθΊης καιποδός αμ'έβασεως,ασι

gyα tres: codémque modo craffitudo θαμαι τζέις και δίτζιών, είΌμυ τέωαρες
colli cius,orgyα tres feré.Α (iimmo na- \ - - 2 Γν Τ. (7 \ Ν . . αν

fo vfque ad aures eius,orgya vna.Cruris αξα τζίrvμιάςασιθαμής (ο δμήκΘ' 3'

cius craffitudo in orbέ, (pithama quin- επί τηςσφαίρας σαυρθυ,ασιθαμαίΊέήα

que.Οperimentum eius eft (tellis non- . 7Α -ΝΣ σ.σ.εία, τζα -ΝΣ

nullis (ignum,practercάque foliis & ra- ξες Όό δέπλατος, ασιθαμα τςείς της σε

mis variatum, & perfimile nonnullis - σφαίρ%ς (ό χώρημα 3 μέτρα πολιτικά

qua εSerica regione afteruntur. Ο τgία ζοι έκέςήθοις 3 ίππεμές & g

DΕ Ι Κ Ν/0Κ/5 ΑΝD Κο- εαίου, οεγυαλπάς. ομοίωςκ% παχθ και
/74C! Ιmperatori, αοniuge. - τζαχήλου αυέ, υξγματςείςέγfίσα (6'οι'

Εquenti anno Imperator nepoti ;"Τί%"Ά 5-4. - ...:τ' ...ά τίύω'

Αndronico νxoremdefpondetire- oκ και ακρ%ύτης βινυς αυξ μέχζι ίδωτων
"ενε 4" nem ex Αlemania, fiue ex occidentali αυτέ,οςγυαμία (65 της κνήμης τ87ΤΟ

Ά.μ. Gallia,vtvetere lingua dicitur. Poftea δόςαώπα Θ"κ5'πέιφέρειαν,ασιθα
Απάronia Μichael Imperator cum coniuge Μa- Ο Λ' % κ; φές αν 2/

" ria Thefalonicam abit, νbi anήo exa- μα) πέντε (65 ιματιοι αυ%δ,έςιν αςgχσί

άο,quemadmodum diίεςdentiprαdi-D πσισεσημασμώύον, κι έτι φύλλοιςκκλά
θturn fuit, mortem obiit. Οua de caufa / /9ΛΑ. ,

quamuis locum illum reformidaret,ta- δοιςπεποικιλμύψον,ώ ακριβώς εξεικασ-α

men ob Τheffalorum & Pelafgorum μύύονέςινοίξτγ' αύωθενέκσηρικής κομιζο

tumultus,de quibus ftatim dicemus, cό 9 ίων.
profcθtus cft. Οraculum autem huiu(. φ -

modifuit. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ

D Ε Ο ΚΑCW LO. νέgβασιλέως αίθρονίκε.

Ν. Αdrianopolitano palatio, ante fo- 87Α παλιόΖς "η έ" στJεηλβί.κ. :Ε fupra limen (uperius,circu- Ε ΕΣ Οώπη έζ, ΟΖ γέ) τοίχώω 0α

1us depiétus inuentus eft.& iuxta circu- σιλεις αίθρονίκωτώβασιλά,γμυα;

Ium, guatuor animalia depίθia , Leo, κα εξήνιμτίμ Θξ αλαμανών,έςγαλα
pardalis., vulpes, lepus: & fupra ea ver- " . S' Ν « ι "". Α"

fus fatidicus , qui ignificaret, Ιmpe- (ας έασερίοις οίδενή παλα, καλέίνσαυή

ratorem quendam & Palacologorum θεια. δ. μό ζαύζαάπεισινό βασιλεις μι

- χαηλέςθεωαλονίκμυμότης βασιλίδΘ'

μαρίας της συζύγουαυτδίνθαδήκ (ο πέραςμεθ'όλυνόνιαυ%, ώύπαρόν%ς εδέ

ξαώβιοκαλώιπζομεμαλουομύψονίμ'απιόντιαπωακείσε θανέιν,κέδειλίαδα.

Όγετέτ'απελθέν όμως απήλθενδιαζά θεήαλών επελασγών πζαγμαζα,α

πόσα αδερφώγειτώτίμικαύζα,πειώνέρθυμόμαυτίκα. δότης μουτείας τζόπ®",%ι

ούτς ίμ". ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΣΜΟΥ. -

Ν τώκαζα τίμ'αόμιανούπολινπαλατίω,6ύξέθη πζο ή πυλώναίωτέρω μι
\ ..."ν αν "Π"ν 5/ / Λ \ -α- τν , , Λ' -

κρ%ίο Φλιάς" δόωγεγραμμώύΘκύκλος καλαξιών κύκλωντέήαρα ζώα
γεγραμμώμα,λέων,παξδαλις,αλώπηξύλαγωός,καλέπ'αυτίςχρησμόςτιςέμμε

τζος ανίγματωδώς πως εμφαίνωντελόυτίμ βασιλέως ενός τίύ παλαιολόγων,
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οι θεαταλονίκητή.πόλει επιδεδημηκύτς. Α

μυδύειoδεςκύκλος "γής απέχωνές ύ

ψ6 δυοι αυθμώ, μήκΘ,ώς αμφίβολον

ονίεόθενγίνεθ και οιoναπισον,όν ύπνοψία

λαβείναόθρωπο είναι όνγραψανζα και

ρόνσκ έχoιζαθέναίτεκλίμακαώαμα

ακόνζάγραψα μ%τ"πζοσηκέσης χολής,

βασιλέωςτεπδgόντς, δαμασυχιών και

αναριθμήτων όντωνίδεισόντωνίεεξιόντων

ώσε μηδενός ήδαίθρώπωνόνες και γρά

- ψοοζος,αξεών δώαμνηώηναι τήβαιώΙέρω

πλατύτερονπει τ% οιéτωνπζοειξημώύωνε

μοί, αλλ' επιθείiαλίανκ ζα έκάπζαγ

μαζα ολόγΘ' αγέθω,ίακ ήδέκήθεν

απαλλαγέντες, ή μειζόνων κβαρύ έξων

αψώμεθα υποθέσεων έΦαμώμώςή θετ- C

(αλώνκπελασγώνδgχhέςϊωαΐνη έχα

τναξιήλθεζόν δέκδο, δςνέθ' εων τίμι

ηλικίαν,καλλωςνοσώδης τίμι έξινε σώ

μαζς, θοξώνδίαΣεπλημμελώς αέκει

φερόμύραπζάγμαζα,έδεδίει πξι ή Σξ

χής μήτις ήδύσάιπώγεόνδόξωννεώιε

είσας, τυραννικώς αυτής επιλαό'), όθεν D

διαπζεσβ&υσαμύρθιαγέ)εαυτώγυναί

κα ειρήνμι τίμ νόθίμ,αίθρονίκε έβασιλέως

θυγαλέρα.αλλα τζείς μόνοιςαυτή πιυοι

κήσαςόνιαυcξύ,απαςxπολείπει όνβον.

ωςόντεύθεναδιαδόχafδgχής καζαλέι

πομύρηςόκείνης,διερρήχθαι (άς εκεί χώ

ραςώπόλεις και ζαςμύρπζοσξυήνα, τώρα

--- ν-----------τ-τ-τ-------------
-------------------------

--
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familia,νbι Γhetialonicam veniffet,obi

turum efic, 1s circulus naltum longιτη

α1ne duorun viro um a terra dittabat,

νt incredible vidcreturab homine de

Ριζturn efic,cui oι cafio non fuitlet (calis

aΡΡofitιs aίcendenda, 8ζ Ρer ocium pin

gendi,cum & mperator adeflet, & plu

rimi at que adeo 1anulncri & ingrcde

rentur & egredercστιur Ρroindc cum 11

la ncmo mortalium Ρinxcrit, ad illa re

currendum cίt qua fupra de huiufmodi

rebus copιοίius expoίuimus. Scd ad

Ιheflaliam & resibi geftas conuertatur

oratio,ντillis quoduc explicatis,ad ma

iora & grauiora commemorandaacce- Τhefali

damus. Τheffalorum & Pelafgorή prin-ρ,Ά

cipatum in 1oanne Duca dcίifle dixi- Ρα",είt

mus, gui vt & adoleίccns & corpore μι.

morbido, cum iis de cautis resibi per

Ρcram geri videret,timebat ne quis pro

ccrum (uorum tyrannidem inuaderct.

Quamobrem per legatos 1mpetrata Ire

ne Ιmperatoris Αndronici notha filia,

tricnniόquctantum cum ca exaëto, de

ccdit. Vnde quia nullus fucceflor ade

rat,diremptac funt illzprοuincias & vr

bes, quarum alia ad 1mperatorem vna

cum cius filia (e contulcrunt, alia pro

ccribus paruerunt,quacdam Catelanis ο

Βαrotia incur(antibus feruicrunt. Τum Ecclεβα/κ

ctiam crcbraca facrofanθta fynodolite-ΆΆ

ra ad Τheflalos, Phthiotas & Pelafgosίο, υ:ία

mifla funt,quς illos & officij monerent, ".

& iis qui 1mperatori non parerent, ne

que fe cum Romano Imperio,ντ cateri

(qucmadmodum olim receptum fuif

Ίet) coniungcrent, graucs Ρα:nas mini

tarentur... Verum nihil illac profece

τιunt. Αtgue hαc ad huncomodum (e
habucrunt. θ

σιλείμ;Ίήςειξημώρηξαιτ8θυγατςός ζας δι'υποκύψατισιτήθόνδόξων ή, χώρας,

ζας δείςόκβοιωτίαςΤμικαύζαέπιόραμέσι καιελαίοιςδελευται, ότιτιμυκαι συ

χνα αξα της θείας και ιεράς στιυόθε γραφα πζοςθείαλος και, φθιώζαςκ πελασ

γες απεσαλησόμπαραιέσ4,τεέχεσαι,κάμαφρικώδη α'επιτίμιακό ή"μήβε

λομώμωνύσείκειντώβασιλεία είναι μία τις ρωμαίωνδίχήσιωΌίξαλλοις,ώςόν%ις

πgύτεροκεώοιςαλλήνυσοίο ήθφθασαίωνπλέον έδέ, άλλαζαδάμθύξ%νέχε%ν

τζόπον.
Γ 2,

".
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Liber οξtauus.

CΑΡΙτ Α LIB RI V 111,

Ρεαμβ, Imperatorum άβdj.
Μichaela Imperator" ρbitus.

Ιορ Latinorum Genuenβum/editioκε,

Ιoanna patriarcha re/ignatio.

De Gerafimo patriarcha.

Ρe Con/tantino De/βρί4.

Φς alteracau/a diβίdj Ιmperator".

De tertia cau/a.. ν"

pe syrgianne, ό τι Ιmperator" figan,

promouerit.

"De himnitueqai S.Georgή in φalatio.

κι βlia magnum Logotheia" com/olata

βιerit.

Αίγλ72, -

Ιmperatora inquijitio aduer/u iuniorcην

Ιmperatorcm.nepolemΙβιum.

De βga Imperatorώ ίuniorώ Αndroni

(Α.

copioβor εκφlicatiode Κεψcblica.

Daiurciurandope/f diβdium.

Legatio Imperatorά adiuniorcm Ιmpera

Αθy"βλ79.

Ιndatiκ ό prime paδίione, Ιmperato

γέφ/73.

Νarratio autora de/aά reύμε,

Ιmφeratorώ laudatio.

Do miri, ήhrundam prefigiatorumfa

είis. ".

De Syrgianni, figa α iuniore Ιmpera

ίύγέ, . .

ΙΟealttro iurgio Imperatorum.

Deiuniori Imperatori, matre in carreren,

αρmicί74. -

ΙDετιανii, ό αίidi, com/ilii, iuniori 1m

perators,

De Conjiantini De/pote coertione, ό"

ιuniori Imperatori, erga ip/um humani

λ4ίβ. ". -

De altera Imperatorum reconciliatio

ηe.

De Ε/aiapatriarcha.

De Syrgianne in tarterem comicδίο. -

-... *

- ..

",

και

Coa/ilium ab κuthere Logothει, αν " ,

"

ξάδjίχύ"εχείκx@ @@ @@,

Ν ΙΚΗ Φ Ο ΡΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗ

Γ ο Ρ Α Ρ Ω Μ Α Ι Κ Η Σ

ίξορίαςλόγΘόγδοθ.

Κεφαλαιαβιβλίg η.

Περί ή) αιτίων ή ή''βασιλέων δ%ςάσεως. ",

Θαύατος τε βασιλέως μιχαήλ.
\ \ 2 - / / -

Περί τ'αρόςαλλήλοις ς ασέως ή) γυνgiή) λατί

Wζι)7. - -

Παραίτησις τε πατεμάρχ«ιωαήa.

Περιθ πατριαρχε γερασίμε.

Περί τε κωςαντίνg τg dετσόβου,

Περί ήo δευτέρων αιτίων α' ή βασιλέων δασώ

σέωζ.

Περιήθτρίτων αιτίων.
\ Αν / ν ν Ά

Περί τ8 συργιαίου,χα, όπως συμήργησεν εις τίω τέ

βασιλέως φυγίύ.

Περίτεκςεματίσανός ίππg τε αγία γεωργία εν τω

παλατίω.

"οι" λόγ» προς τον μέγαν λο2»θέ

Τζ09,

αιων τό συγleαφέως προς τον μέγαν λφ2οθέ

ή 'ΔΟΑΟ, - .

Ελεγχος και δοκιμασία τgβασιλέως προς τονβα

σιλέα τον έγβνον αυτg.
\ "ν "ν "υ Α 2 "α,

/ Περί της φυγής σε βασιλέως αίθρονίκου του

Διήγησις πλατυτέρα οεί ή κοινών πραγμα

Φ"Δωy.

Περί ojj όρκωνή)μό) τίμύθιάςασιν,

πρεσβεία του βασιλέως, αγος πννία βασι-,
λέα. -

1 Αν

Σπιδαι και συμφωνία ωeώτα των

λέων. ν"

Διήγησις τεσυγίραφέως σει των κατ' αυτόν, Α

Εγκώμιον τα συγleαφέως εις τον βασιλέα.

Περί το θαυμαζοποιών πνών, και των έργων2 Αν ζωyάg) Τά)Ψ• Σ) χg) ξ

Η Περί της το συργιαίου φυγής εκ τενίου βασι

λέως. --

ν ρ., ν / '

πιει ή "ΤΔωy αυτέρας Αζαχης τωνβασιλέων,

Πρι της καθείρξεως της diaύοίνης της μηβος του

νέου βασιλέως. -

πριτών ποικίλων και φeονίμων όλινοιών σε νέα,

βασιλέως.

-"Ά κωνταντίνου ού, διασό

υ, και αυτ" φιλανθρωπία, τα νέα βασι

λέως. -. -

Περί των δευτέρανασοιδών των βασιλέων.

Περιτε παξιαίχμήσαία,

Περί της κατείρξεως τα συργιαία. . .

βασι
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Συμβgλώτικος αέι ή τι πάσχα διορθώσεως Α Depa/thati amendationeronβίiumν,

Πιρί ήτg βασιλέως σεφηφορίας, Ρεανοnatione Ιmperatori,

Περί τι τα κράλη συμπενθερίας, De Crali, affinitate. -

Περί ή προς τον κεάλίμ πρεσβείας, και διήγησις . De kgationcadCralemmiβα,ό φuid ini

των κ7 τίμ' όσον, λίκere 4κriderit.

Περί τώβαρβαρικού βίλοις του τε%σανώς τονπό- Debarbarito telo, φuope, Ιmφcratori, τιμl.

δα του βασιλέως, κcratu, g/f. -

Πιριτών μανιχαίων των προσελθόντων τη ορθοδό- DeωΛanichai,quiadorthodoxam Εccle

ξω εκκλησίας. - - . βam rrdierunt

περί των προεαλώσεως ή βασιλόύούσης γεγονό- Ρε8/fenti,ηκε τηbi, εκφugnationam pra

των σημείων, Β α//crunt,

- « λ 2-... - -- ΔΑ 55 Ον Αs res defcribere ingre(.

ΠΕΙ 5 καινοτέρων Uωοθέσεων 52 Ν 3 (ο,quadam repetenda funt,νε

5ΨΕΣΥ αξχεδό μέλλομύρ και αναγκαίον SSSS& hiftoriatam varia feries con

"αλαλαβόνζας (ον λόγον, είρμόν (cructur: & minus molefta fit

\ (7." "... -Ω / Γν lcξtoribus oratio, fi perfpicua fuerit. . .

πιακαίζαξιντή πολυπλόκω σειξά Χ"β"Τ ΜichaelΙmperator exΑrmeniaca Μa-Ει

γέντγυ πξαγμάτων,ώςαυμήασφαλής τιΕ puellasΕ 2 Ετι:Ε".
« - 1 > \ Α Α Codoram:ςuarum illa primum Τho- J".

ο λόγΘ' επί αι ή' ακινήτων ψυχάιο mac ΕpiriΕΕι Con

παροδόύων,αηδής «Ραΐνητα/καλλ.ποκναί- to Τhoma huius nepoτί & percufiori

επιεικώς, τώ βασιλέί μιγαήλ παίδες nυΡfit: Τheodoram veroSphendofthla
ων επιεικώς. Το β Κλίχ bus Βulgarorum princeps duxit. Τoti

οκμαρίας της εξ Σειώμία, εληλυθιίας 3επ., duoque mares ex cadem procrea

αιπωγuυακός εγένοντ",θήλειαι μύρ δύο, uit,Αndronicum Ιmperatorcm & Μa- Αndronί

2) . . Ν 1 Τ' c (Υ Μ . »/ . . .2 nuelem Defpotam. Εx his Αndroni-Ά
Ζ' Ο Cζ777000ΤΟΖ. Ακο εh43ΟΜ) yCζ. κjθεοδώρμ ωνήμύρ ΟΜ) y δι ' cum tanto amore profecutus eft auus ". ΔΣ

σιιυεζύγηθωμάτω την ήπείρ9υκαιαιτω- Αndronicus, itaeius afpcθtu gaui(us, vt

λίας αργονπ,ίμ''έγε 3%ιδά ονόύσας τy omnes & antë & Ρoft natosfilios filias,
έχοντι, χεμ, φ ΙΟ nepotes neptes, multo minoris faceret,

-' « 2 - > Γν / -υ Χ

θωμάς ο εκείνgαδελφιδοις κόν%ς ή δε omnéίque quam hunc vnum perire

θεοδώρα απιούσα σιιυεζύγη σΦενδο- mallet,fi optio darctur,tum obfirmio

rem 1mperij (ucceflionem, tum pro

θλάβω2τήβελγάρια ξχονπ. θυ- Ρteringenij pracίtantiam, tum propter

γατέρες μύρ ομύ δύο αύται τώ βασιλέί νultus maiéίtatem. Fortitan &fimili

Λ. αήλ αρρενες σή' ομοίως δύο, tudo nominis aliquid ad bencuolen

γεγέθμιχ ή ρρε οι Κλι ζ" tiam fccit. Οuibus de caufis cum a

όνικός τε ο βασιλεις και μόλυουήλ ο Ε Ρud (e regia diίciplina inftituendum,

δεασότης. Όν μύρ (οι αίθρόνικο, Όβότν ciύfque confpcθtu noètu atque inter

Εκθύ ιβασιλεις κι ίνικΘ"κπαπ- diu fruendum effe, lactandümque cen-Ά
CΛζ μοιόβασι βις Α' ΚΑΙ υ, 29 Α" fuit. Cum autem iam adoletcentiα li-Ά

πΘ'ηγάπακέτωfθέαςαπ8γε ojξής- men ingreffus effet,quo τεmpore volu- Ά. εοκ

τηr, ώσεπαίζαςπζω%γμείςΤΕ κυσερθγε- Ρtatum ardor maximus exiftere (olet, ""

νάς ύoις και θυγατέρας καιέγγόνοις, όν -

έον υανισοίτνι ανό Α. οίεα

Ε."ακεντίαείναι,και παίζας ειδέοι ραδίως έτιμΘ είναι πζοέθαι δι' έναγετότνιέτ' μου λζ.

/ Ν \ , και - Λυ ί

τιμ τηςβασιλείας μονιμωτέρανδιαδοχίω, ούτ'δεκαι διατίμλείΦυίλυτήςγνω.

μης,%ύε δεκαίδια ώτης όψεωςκαλλΘ, ίσως δε και διατίμ όμωνυμίαν ώξεδι
Γ. Α' 2/ "υ Σ. Λ. "ν ν «/ Σ.-!

αυαγεζαδάκιπας έαυτώτςέφεινέκρινεδάνονπαιδίαβασιλική θαματήνύκτως
"Ο / - w y / > Κ > \ / φ' 4

κμεθημέραναπέδιηνεκώςθεωρία τουφλό και αγάλλεώζέπειβώές%νέφώνήκει ο

νέΦαίδρόνικΘ,ονώτης ηλικίας ακμαιότερο αίύδονακό ήφύσεωςεποιοί:ανται,

Τheodora

."

Ρ 3. --.
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omnis caftigationis & modeftiα inimi- Α

cus fuit,in regia pracfertim poteftate, &

flore adolefcentiac. Αd hacc,αςuales c

ius omnium earum cupiditatum guas

effrenes adole(centiz libidines ferunt,

minifttosatcue autores (cfe przbuerύt.

Αc primum ad deambulationes, ad ve

nationes,ad fpeétacula educere illum

cα-perunt. deinde ad nocturnas vaga- Β

tiones,non (atis dignas imperio. Ουα

res cum magnos fumptus poftularent:

auus vero certam (ummam, cάmq. fru

galem,pro vidu quotidiano numcraret:

in amicitiam Latinorum,prαcfertim di

uitum, gui Galatα habitabant,fcfe infi

nuat.lnde pccunia mutua, αs alienum,

inquititio pccuniarum: inde confilia &

Ανάκη - conatus clandcίtina fugα. Νam cum a

2" και unm Αndronicum diu viuere,eόque de

Ο

- ί"ι. funξto patrem (uum Μichaclem fuc

ceffurum effe cerncret: fpem poriundi

ΙmperijabiiciebatVnde ambitioία co

" gitationes, & animi puίillitas, genero

fum pe&tus longo tempore afHιξtantes,

in talia illum confilia impulcrunt. Ομά

enim.auo tanquam pαdagogo parére,&

aliorum voluntatibus (cruire inftar

pueri nollet, Imperatoriam licentiam

& copiam rerum requirebat: vt & ipίc,

Α quod (atis effet, haberet:& alios, vt 1m

Ρcrator miniftros fuos,remuncrari pof

(ct. Ομoa cum auo vιuente, patréque

rcrum potiente,nΘn licere cerncret, a

liarum prouinciarum dominatum am

biebat;nunc Αrmeniam matris caufaad

Γe pertinentem , nunc Peloponcίum,

nunc Lesbum & Lemnum, carteräfque

maris Αegzi infulas (omniabat.Qua cύ Ε

clanculum modό!ad patrem, modo ad

auum deferrentur: nunc ab hoc, nunc

ab illo clam impediebantur. Εt vt plu

rima filentio tranfeam, noθtu ad mu

liercm non fane ignobilifamilia orram,

δρον της αυτκρατείας αύθις (ον εαυξ

καιζηέσινελβυθεζίλυ μηδεν επιφερθμέ

νμυκεκολασμύβον,καιμάλισα όν αξία

βασιλική, και αιθούση νεότητι, "τε δή

πολλή (οις ηλικιώζαις μυ θξεσία παίζα

κατ'έφεσινύφηγείώζ, πόσα νεωτερίζουσι

γνώματήβελήσει παύζα αίξαμετςέμε

ναι, και όλοις χαλινοις αιδές Χτοήiύε

σακ πτώζαμύρήςξαι% παρεξάγει αυ

Όνεςπζιπατ'ις και θέατςα και κuυηγέ

σια έπίζιέςνυκτέρμιας πειπλανήσεις επα

νυ%ι βασιλεύπν αςμοίiéσας αύται δε

πολλίμ απαιέσι κgημαίων δαπαίμ,

φό σακίμ"«πετες έβασιλέως και παπ

πεξαθμοίς καμέτςοις και πολύ ζόμεγα

λοπζεπές τε και φιλόπμον επισυρθμύβοις,

τίμλήμεςησί%υαιπωχοξηίοιώτες τςοφίμ",

όντεύθεν φιλία πζος λατίνων έξιν οις το

όν%ις γαλατυτίμοίκησιν κεκτημώύων, και

μάλισα ό%ι πλέτω κομώντες ήσανμα

κξω όνεδθενδαίεια και όφειλα, και ζη

τήσεις χρημάτων ανέδ9ενβελα και με

λέ0λαθραίας φυγής.όgώιτιγδ% παπ

πονοώθρώικονμακρ% επί της ηγεμονίας

αξατείνονζαάξόνον, και μετ' εκείνον έφ,

πατέραμιχαήλ%ν βασιλέα, Χπογίνω

σκομύρίμ ήδη και ανέλπισον εαυτώ τίμ"

αυτκραώξία επήει νομίζειν. όθεν ο αξί
τίμ' φιλαρχίλυλίχνον τίύ λογισμήθμι

κροψυχία τις ου μαλα αγριής έφίκανόν

επιβοσκομύψη, πζος ζιαύταις ώξοκέλλειν

ηναγκαζέζας μελέζας, μηδε γδ θέλων ισοτώ παππω και βασιλεί, καθαπξ

Ψτοπαιδαγωγώπαιδοκομέιδα,και αλλων λατςαμεινβευλήμασινώασες παμ

δίοναει αυτονομίαν εζήτει βασιλικuυ, και αφθονίαν πραγμάτων, ώσε εαυτό

τεέχει ο διαξκες,και αλλεις οία βασίλεις ύσηκόοις χαξίζώα. έπει οι αδύ

ναών έβλεπεν είναι ζότ’ ζώντΘ ζ0 παππου, και ώύπατςος όνταυθοι καθημέ

νου, πζος έτέρας έσκίπει χωζών επικρατείας και νιώμύρ Σριθμίλυωναζοπόλει, α'

τέκμητζόξαιτώπζοσήκουσαννuύδεπελοπόνη(ονιμύδελέσβονκαλήμνοι,καλό

σαι% πολυέ αγαΐsπληροόπναλλαζαδά μύρ ειςακοας ήει λαθρα, ιuυ μέρ ζο

πατζός, ιμύ δε ρυπαππου, όθεν και λαθρανuύμύρύσαυ%διμύο υποκεί

gδιεκόπιέ6%ία σιωπήαξαφάμωζ πλείσα,νύκτως έκώμαζε πζος Εμαϊκα πια,
-"

γένει
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θαναβς

Ακσιλέως

γύειμύρή'6ίκασήμων,τόνδετςόπονέ- Α

Καίgλυ, ζαύτηςέρασης μ'καέξώμύρθ'. δ

αδωνιςαλλΘ', ήδόνηλικία τιςκαιώρα

διαπζεπωνδίδνκ;ζηλοτυπία τις πυρπολύ

σατίμ δυθρονίκε και βασιλέως ψυχίμι,ώ
ί.- w 8, Α » Ι /

ξόταςώ ξιφιφίσι,νάγκαζ, πελχί,

ζιν πει τίμ ή εταιρίδΘ οικίλυ, όν μιά

merctricis vero praeditam moribus,co

mcflatum ibat. Εam porro guidam a

dolcfcens formofiffimus, & alter Αdo

nis, mutuo depcribat. Vnde Ιmpera

tor Αndronicus acmulatione inflam

matus, fagittarios & gladiatores circa

merctricula ades in infidiis collocat.

μοdam autem tempore intempefta manuel"

nodtc Μanυcl Dcίpota frätrem Impe- Ε.
"Ε" fortuita

ratorcm quarens, cafu quodam illacΆ

Όίνuυπξι μέσας 7.Τ3 νύκζας τον βασιλέα, Β practeriit. guem cum Imperatorij ίpc

ζήίβόαδελφός και δεσσότης,έτυχενλπο

ζα/ώματ’υ συμβ%ooύτωσι, παριένα, πζί

τωτέταρίθΦ οικίαν δν Φέβασιλέως

σκοποιθεασάμύροι ασgδήπζοσελαύνον

Κά, και μη γνόντες δια (6 σκότΘ ότις είη,

αλλα τον τ' εταιρίδΘ' ύτσοζοπασόλυτες

είναι εξώθμοι, συχνά και απ8 ρί#ieσιβέ

λη και ίύσηκαιρίαν 6κάνθ"δεξαμύρος,

πί#; Είπατε καπίζα πιυόμαμόντες και

γνάντες όgίςείη, Φορ%δίμιές ζαβασίλεια

φέρθυπζωιζι και μαλα μόλις. ξεμε

θημέξΑυγνωθεντώπάππω καιβασιλέι,

μεγαλαςéνέzσίξεκσφοδραςτας ανίας,

ούμόνονπζος 3 παρόναφοςώντί, αλλαώ

έμέλλοιτΟ «υπωέτως τοχαζομύβω.ε

πείγεμιυ έδεασύτυμλυουήλ εκ της

Όιαμίτης θάυόν%ς πληγής,καλέςloνβασι

λέαμιχαήλον θεόπαλοιίκηδιατζίβούζα,

"κενήΦήμη, τίκςηλέγειν, ώβδελ δρα

κιχαήλ, ςϊκώτερ9ν βέλοις παντός επετςαχί πξίΊην

εκείνουκαρδίαν% τζαύμα,ώσεκαζασί- η -

" maritima Italia vrbs verlus Οcciden

ώ έιπ και βαπιώ έιτι συχνοίς (οις%ύπα

θοιςλογισμοίς, νόσθ' όνσκήfiειδεινή, ήδη

καιμετ'ούπολύ%δεν εξάγει%ύβίου τώ

μύβ%ι γrξαίωβασιλε δόθροίκω ώθότι

culatores properantem cerncrent, nec

Ρertenebras cogno(cerent, mulicrcu

1α amatorem efierati, crebris telis im

petunt, vnde ille 1ètuletaliaccepto,ex

cquo delabitur : & concurfu militum

facto agnitus, femianimis in palatium

αgré defertur. Οuod faάtum mano co

gnitum, Imperatorcm ingenti trifticia

affecit, non prafcns modo tempus in

tuentem , fed futura etiam Ρrudenter

confiderantem. Carterum Μanuele

Γcfpota ex co vulnere dcfunξto, & fa

ma ad Imperatorem Μichaelem Τhef.

falonica tum degentem perlata, guid

dicam : Τanta enim doloris acerbita

τe in variis cogitationibus eft commo

tus, vt graui morbo correptus , paulo

poft & vita diίcedcret. Scnex autem

1mperator Αndronicus, co mocrore, ca

D folicitudine confcθtus eft, cuius vix e

xemplum reperiatur. Οua de re poftca

dicemus.

Β Ε D 15 5 Ι Ρ Ι ο L Α.

tinorum.

Οc tempore (editio & tumultus

non paruus apud Genua habita

τores eft exortus. Είt autem Genua
Genκα.

tem, intra Tyrrhenos & Αlpes fita: a

duobus primum condita Ρopulis qui

appellantur. Gμείhi.
Guelphi & Gibellini Cibellini,

Γν > Λ 3 2 ε / ") - Λ. \

χειμώνες όντεύθεν και κλύδωνες ανερραγησαν λογισμό, καιΌσούει θόρυβοιζα

αυτό συσπωεκύκησανπραγμαζα, ώσεG8χ έχο
(αύτ αίειεγκέϊν πρθ, ουδε ήδ

φασαύτων αξάδειγμα, πζοϊόντες οι έρθόμλυ αυτα.

πΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ

ΤΝτέτωτώχς νωσυνέβιβνέθ, σάσιντινακ θόρυβονέμικρθήoίς"""""ήτgσιν

--"-"ές δήβννέα πόλις αβάλιοςlών ενίζαλίαδυτικώέαμαξύhfίνιών ίς κίμύρηδ

-

άλπεωνιώκίθηd"δgχήθενύπο δυοινβιοί, τότεγέλφωνκαλεμύρων"βλ"πλίνων.
- Σ 4.
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Cralana

4uorum hilongo tempore & gloria & Α και lμ'μύρ αχζιπλείσωνήθηςόνωνόνδοξό
crcandorum magiftratuum autoritate / Κ. <, "-- - 7 -2.- -- 4

prαcftiterunt. deinde mutata fortuna, τερ9ντεκ, τας Σιχαιρεσία, εξαιτ"ποιέ.

Guelphorum familia (uperior euafit, & μύρον,% τώγεμπιλίνων, έπειζα όσe9ίκου

omne illud ius ad fe tranftulit: altera μέζαπεσόν%ς, επικραιέσεβ9ν Ό6' τίύγέλ

familia in exilium aάa, ne recupcratis / » (Υ / "Ν) \ , C

aliquando viribus, vetercm fibi digni- Φωνκαθέςηκε γίΘ,καλπάσο υπζοςεαυ

εatom νοήdicaret. Ομxfamaicυπ ε ό τίμ ταξινόκείνuυμέιέξησέτεκjπάμ
metropoli ad Genuenίcs νbiuis gen- 317" / - / " /

tium habitantes perueniffet , idem & παυεξίειτονέήνέας 7Τέ7ΤΟίγηκε θάτερν

ΕΕΕΕΕ , & Β (όιν γυοιν και ως μη οψέ ΖΤΟΥβ διμύαμίν 77WCζ.

inteftina Genucnίium bella vbiquc. V . Έ' 2 . ." l, αλ

Νam qui pulfi crant, conduάο milite ποσίλιφως αυ θιςααπέψη τιμ Ίαξιν.

aducπάτιός πfeliabant, Cum autem έκέίθενήφημηδραμουσανθέςταςπουζα

υλι, πάpoft Imperatricis exequias, Cralacna fi- χητ' γηςτίύ γυνεϊτών οικήσεις ζα όμοια

κραίικη lia cius diutius Byzantij commoratura
νεώit.

cffct : maritus eius legatos in vrbem ""μητζοπόλ4πζαήεινήναγκασενιόντεο

mittit,qui Romanisprοuinciis cladem 'θενμαχαικαι πόλεμοι ήδγμνεϊτών 7.ΤΩΖ4/

minitarentur, ni6 νxor quamprimum ώ. -- "κλύ C γδ 2. Α'

ad (ereuerteretur.Ουare Ιmperatorge- Καχήκατ αλλήλων.(Φ ojξωώδέντες,μι

neri minis territus, cuipropter milita- Ο ώοφορμκας 77yΟΖς δυναμής έξωθενπρ9σ

res copiasverbaadrem conferreprom- λαμβαύοντες, κακώς οξύ ώξώσουζας διε

ptum effet, filiam ftatim ablegat, an- / εστ-λ Να υ' τ'σ-l, ή / ?

τίθομυ επείδεκμύτίμιτ"βασιλίδΘ"είnum αtatis alτerum & vigefimum tum

agentem.Οua verita,nercuerfaa mari- έήνηςζαφϊμ, κe"κλαίνα ή θυγατης αυτής
to femper fuίpicaci,tum vero ira ctiam : Α 5 ΛΑΟΙ 2.ΑΟ ! c/

percito cardcretur: monafticum habi- 87ί7λβ0yτωβυζλυτίωονδιαiρίβνέβέλέζή
Μ. » Το - 2 "ν -

tum,quo tutior efietabiniuria,induen- κοσιπζέσβίςόκ και συζίfa αυτής δηλαδήξ
dum cfic cogitauit. Ιdvero, dum in vr- κραίλ Α' . 2. ίς ντί της λω κι

2 σgρβίας, αί7ειλα ΤΆ
be verfabatur, facere noluit, ne & pa- e"κλη έβ 2 ς κ% της ρωμαίων

Α' γν 2) \ Λ

trem,quamuis confcium,manifefto cri- D φέροντες γης,ειμητάχίσα αξαΊονσύζυ

mine implicaret, &ad apertum bel- γοναύτη αφίκοι%. όμύρ%ιβασιλεις τας
lum illi faciendum Cralem concltaret. > \. Τ? / * . Ν » . "Ζ

Quare νίq, ad Scrras oppidulum prio- αί7ειλας 8 γαμβρ9δ.δείσας, μήκεις έgίον

rem vettitum rctinuit: atoucibi etiam αυταςώξειέγκη ( ραδιονγδ μ'όκείνωδια

dies complures commorata, clam em- ζο πολλίω κεκΐήθ; σéατιωτικόν δύνα ιν)ptum a quodam cucullum noètu in- Α' ι . . . "Λ - 3' Ν -σ Κλ. Α'

duit:in quo mane practer (pcm confpe- πζοπέμπίΌχύτην 6ύθις.ήνδτηνικαύζάδ&ύ

θia, Τriballos miniftros (uos haud me- τερόντε καίεικοσοναύτητ’ ηλικίαςαγου

diocriter perturbauit : adcό vt ex ne- ΟΖ , δεί Όρί ήαπελθού. -

cefhtate & hcrilimctu aliquidgrauius Ε σαχζονον. σάσα υuυμηαί7gλθ00σα

in eam confulturividerentur, aut cu- " Φονόυθείηπζος και αίθρός, ψωοήi&ύον%ςμύρ

cullumiaceraturi, &inuitam "άπατί- αυτίμ αείνuύ δεκπζοςμεγαλμυόςγήν
tum reduξturi: aut ipfam interfcάuri, . . Α ("2" / \ \ « "

όκκαυθένως,έγνω% μοναχικόνύτσελθέ
Αυ «. . . - 1 > - % και "ν

σαχήμα,φυγενέτωσιτίμ απεσαυδιαίτησιν ξεμύρouύονίαυθοιαξατοπατεί

διαίρίβασαποιένεκήνέχεόδια (6 μήκτόνπαΐέρα καί%ι συνιδότα,καθυποβαλέιν
Υ \ - Α 2 / Αν Α -

ες φανεράνθήνέσυνειδέναι αιτίλυκαιπζοςφανεράνκινήσαιμαχmήδνκρgληνκό και

παρός.διόμέχρι 2πολιχνίgήθσερρών,ως είχεχήμαώςαπελθούσα,κσυχναςήμέ

eας κακέ διαιρίψασα, λάθρα αξάτινΘρακΘ"ώνησαμύύημοναχικόν, μία ή

νυκήθόνεδύσαζέτικέτωπαρελπίδαμεθημέρανφανάσαζιςμέαύfπιβάλ

λοις,έκπληξί, εκ ζαραχήνάνέβαλενούμικρανώςβεληθήναιπαραβολόντιδιαία

κηναυσίύωφόβονδεασοπκόνεπ'αυτήπεπραχέα ηγδδιαρρήξαι%ράκος θα κε

σαν αυτήνεςlονανθρααία/άκύζ"Εδώτεροι,αυτήνδιακζήσαώκμήζώσουαύη,

-- ως πορ
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2. *

ωςπορρωτατωτετιδαίθρός οικείν, καμα Αvt mortua quam remotiffimaa marito,

4Α, μα \ ής αίς διυίαις εμ- animum cius nullo morrore fauciarct.δριμεία τι και σφοδρά Σ ί \ αι μ- Scd Conftantinus Dcίpota frater cius Conβπη

πιπζαύτονοκείνε θυμόν, αλλα φθασας ο νterinus (nam & ipίc adcrat) interce(-tinκ Ρι

(αύτηςαμφιμήτςιθ"αδελφόςκωνσαντί

νΘόδετσώτης(παρύνγδκαιαυτός)διύς,

"θωσιν ζούκαινοζομήματΌ' έπεπε%χει, ου

πεάω; όνεγκέϊν τον κραλίμ ο δεάμα,

οίύμύρον βήγνυσι γδ

ρακΘ"εκείνο,κ%σμόηθες αύθις ανέδυσε

χημα και αβαδοις %ις τςιβαλλοίς, α

κουσαύτε και κλαίουσαν, απαγειν έκέ

λάυσετίμ ζαχσίμ. ώ (ούεμύρ%ύενέχει

τον τζόπον. . . "..

πΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑ- c

ftraθto: vnde cum duar res maxime in
τςιαςχείωανg γλυκέΘ".

Δι πατζιαςχης Ιωαύνης γλυκύς,συ

Υ-Υνιδών ώς αιέλπισα οίζα "ύγιείας ήδη

κατέγη,κ% μύρύπνέυματικής ζαύτης Χς

χήςλειώύςγημα πολλής δείζαισωματί

κήςίχύΘ καιρώμης,πολλίξόι αύετέξω

θενήρεμίας δείκάμνονπ σώματι κακ (οδ.

αναντίoυ θl ότι καιχολής τίύέξωθεν μα- ΙΟ

κράς ψυχή συγκαμνούση και πεισωμψη

ζήξώδσώματο αληδύπ διαγδαυτΕ

%ύε δύο συμβαίνινταιανπώταία μήτεή

τιμ τύαιαχείρικςπζαγματων διοίκησιν

διαλείας κακμαζούσης φέξεώς ή οδού,

μήτε τονλαόνδούβεισoνδύναώς φέρνεπ' Υ.

αυτόνγνώμίμικ γλώ#αν όνμέσητή ή"
/

βιαίως επιόραμων ο Β

ftulit: fed paruam pccuniam , quam in

fit, fabulam illam Cralem agro 1atu fo",

rum ratus: ac vilacerato cucullo, (oli

tis ornatam veltibus Τriballis cam rcd

dit, quam celerrimc domum reducen

dam, quantumuis inuitam & ploran

tem. Αιque hacc ita fe habucrunt. .

Ρ Α Τ R / Α Rc Η ΑΕ σ Lγ.

cysrt/gnatio.

Λ Τ patriarcha Ioannes [pe recupe

randa valctudiuis abicθta, cum

facra patriarcha funétio magnas cor

Ρoris vires Ρoftulet, contrάque τι:agna ,

tranquillitate fit opus & ocio rgrotan

ti, animo etiam corporis doloribus di

:

ter (e pugnantes exiftercnt, φuod nec

quotidiana negocia commode expc

diri, nec vulgi conuicia reprimi pof

fent in medio negociorum veluticur

fu fatigatus , ocio fuo confulere, at

φue & medio (ccedere ftatuit. Οuibus

de cautis Imperator annuit, είgue Cy-.

riotifia monafterium , in quo habita

ret, aftignauit : in guod fe quarto an-,

no patriarchatus contulit. νbi valetu

dinem, vt licuit, curauit, mortcm pro

pter manus & pedes refolutos in dies

timcns. Οuare contra morem alio

rum, guippe vir minimo auarus, non

magnas opes o patriarchatu (ccum ab

monafterij conferuationem impendit: σφι::

méque, cuius (tylum valde probabat,επίδνει"

accertito, teftamentum condidit,

πξαγμάτωναπέγνωποξεία,καιχολίμνέαυτώπζεμητώε, ήδη,δήπολλήςεζή. \

πικαλποικίλης άντησιαξιφοράς.λποχώρησιν ζαύταεαθ%ι απεβουλώύμαν"

βασιλεις επιβί",κτίμ ήκυριωτίωσης μονιμ εί,οίκησιν.λπονέμή,πζοςίμ"δηκαλα

φικνείζιτώτείαςτωταύφύγεπατζιαρχεία, έτει 1ονπατζιαρχικών όπως πόιεπα

ραπταμόρ6'θρύνονικάκάνοθκομούμιθ;" διατίμ ήρχίρωνώ ποδών

παύελήπάρεσνέδεδί4καθημέξλυ,ονθλύαών.όθενούπολμύπιαπλούτηκαώγα

γονεκgπάπιαρχικού θρόνε,δια όμηφιλικήμα Θάναικ?σουπλάταίοαλ

λαμικρύνεκαλυαρίθμηών, ώύειμώρεςπτιποίησιναύαλωσείμαι μεεεπος
καλεσάμύρΘ,τίμ τελώζίαναυτόβούλησινόνχαςτηδιαθέωζήξίου σφόδρα γδ.

(όις έμοιξηςέσκέφλόγοις.

- "

"- -- . . . . . . . . . . . .

-

Α - . .

- -

- - -ε

κενοδοξίας
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Ρ Α Τ R 1Α κα Η ΑΕ Τ Ε- Α Δ Ι Α ΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑ

ξtamentum. - τρμαξχου. -

Vm omnes mortales mortis me- Λ \ . -- 3 μ.! Ο - . ! \

νίιεβα- miniffe decet, ac (obriis oculis τε- Ι Ασι μροιώ απαπο, Φησίθουατευ

είita εοn rucη humanarum vmbram intucri:Con- μεμνήώζ χξεων, και νήΦουσιν οφθαλ
βderan- - Ν ------ -

Άήacrantos, v: «lium bίτο: "Ε: μοιςτμνήρπαξύWωνκαζάγνώσκεινσκια,
ruerit, priufquam resίuas ordinaro εκ

Γν \ V \ : \ Ι 2/ /

(ententia, & calamitatis infidias per- πω9 μόρτον χθες και πζότερ3ν ο νζα,κόλ

(picere polict : alium quotidie quafi Β ποιγής Εξαίφνης διέλαχον , πζινά οίκοι

cum (ole exorientem, & in thcaττο Vi- Α' \ Μ.

2 ΤΑ { Ι. •ι.
επε, infinita fpe plenum obambulan- διαθέθζ κ; γνώμίμ, και πζιν καλώς δια

: tem, in meridiana luce, tenebrarιmm & βλέψαίδνλόχoντ συμφοράς ώπώςαυ

obliuionis (ubire fpccum, (αρc in Ηo- « -4 -Κ.-Δ. -ι-ιατίύο ί

- - 1 - 1 * σήμεροι οίκοθενοίoνει τώήλίωlώδεσυνre ετατis, & fumma vitae hilaritaτο & θις ο με < > θενοίο τωλιώθεον

(ecuritate coegerit : quanto magis is ουατέλλων και έμπομπούων τη πανηγύξει

Μorbidi. hoc faciendum cft, φui ob vitiofam & ξβίου,μεσοςαπξαήτωνελπίδων, έπειτ’ όν

perturbatam materiam morbis confli- Α Α Ι Ζ - - « Υ

ξtantur, qui multi & varή vitam info- μεσημβρία 4ωτός,σκύτις (ελήθηςυπήλ

(tant & elementorum compagem dif C θεμυχοις, όν ακμήτη ηλικίας, πολλακις
(oluunt: Ηi enim tantum non alτετα \ ζήξ / ε/ " ν ... Τ., - 1

" - » ΛΥ / 4 η και πζοσωπου, και ίνειmanu fores mortis pulfant abicξtάque καμβορί ωπου, κ ιν ειπω και παθοις

κ.μ. νίta pe, ocυ!" in fepulchri cauernas ακλπεία πολυτελά πολλώ οι ένδύα"...π»,

con/klen- intendunt. His in primis expedit,anί- καύοι θαματου μάλλον μεμνηώζ, οίς (ενό

micuram (ofcipcre : gui cum fit im- * - Ν.' , '.... -. - 4 μ.. - .. -ι--, "ί

mortalis , immortalem ctiam curam σΘ- oια τις δι' ούωμαλίΦυτεκ, αταξίαν

defiderat: ne forté dupliccm fibi mor- τ"ύλης συμπέήίωκεν,αΐςπολλαίς τεκ ποι

tem.accerfant, δz corporum & animo- ί> ... -" 3) απωας.. -,
rum. Μihi veroΕ hoc,quam κίλαίς α χλό εαλα, Κ9 ανθρώπινονκέκξη

aliis omnibus, faciendum cft, duanto L) (αι σώμα, συγχέουσαςτεGδιαασώσαις

grauiorc morbo τotum ferë corpus τίμ) τμ πuδέσμων σοιχείων αλληλου

ήmeum eft confumptum. Νam cυτη r % δ ήδη ύθατέ w και

είμαι, iatn olim me toτι " opprefferit, a me χίου.oυ oιγυηδη μονονο θατέβαχίρι την

Ά recedere rccufit, fcd perpetuo in pe- gθαιατυ κάπ%υσιθύζου και Ό' πλέον της

400γί- - - - - - - -

Άnetralibus meis habitat, duafidomum l, ελπί / "--
κ" (; (uam occupafct: nec νηquam corΡo- (ρύζω ελπίθΘ. κατ'τι διαλιπόντες, -

ris mci (uccum hirudinis in morem c- θα έξω βλέμματι πρ%ς σόυ τίύμνημα- -

xugere dchttit η 8ζ rem familiarem των ήδη κρημνοις διακύπ%υσι%ύτις πολυ

meam paulatim ambabus manibus 1η , - κ. θελήσει" οικεί Λ

inum medicorum, veluti martupium Ε """""" λυσί|ελήσει τ' οίκείας Φρ.9ντίσαι

fuum exhaurit. Cum autcm notter ad- ψυχής, και αθλύαζα γετηαθανατωπα

uerfus illum conatus inanis & irritus . . απ ο ή ίσαθ ', of ". -

Εuerit, guid vita mea aduertitates tam παπα ηπει α μηποτε διπλομ,

τον θαύατον σφίσιν αυτοί, πζοξενήσωσι,

τύWεόδσωμάθ,1ώνετ ψυχής έμοιδεκαμαλισαπαίτων δεινήπικαλβαρεία

Ίηνύσω φύμόν%υτισώμα μικρ%ύ1ελέως οκθεδαπανηζαι παίυ γαρ εκ μακρgδ

παδημός τις επισcάιούσασαμοι,παλινοσήσεινοκέτ αυθις" βεβούλβυζαι, αλλ' ας:ί.

εμπεφωλ&υκενέσαπουώσσέξπιαεαυτης οικίανκαίειληφία, κι διετέλεσε εσαεί"
- (ή V και / » . . . . . . 2. Λ Υ - - "..". 5. α. " ,

Τμήμιρέμμ'(οδσώμαίΘ'ουσίανοιονεί τις εκμυζώσαβδέλλαΆήνδ'αυ πζιουσίου

υφάκωσαμουκίμικρό διδύμη% λεγόμjρώχίει εώ ή"ιακό κόλποις
επισωξώύουσα,καθαπξ'τισιζαμιείοιςούσινέαυτής. έπει δ' ομύ ήπζοςαυτίμ ημε
r] , »- V -4 -- "; Σ / 2. Υ "Ψ - Λ -

Ήεααουδή,ματαιθίμ και αδύνήΘ όχλΘ", καλείςπύρ(orύλόγου)ξαίνον

τεςέδοκούμύρ, τίαύτις οκτςαγωδοίη, οπόσα μοι και τον βίον ηναντιώδη, έντε ζίς.

- - - βασι

------------
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βασιλείοις,ένε%ις και οίκον πείγμασι,

συμβίβκε γαρ μοί καν%ις βασιλείοις ε

1άχθα, αξτι ήδλόγων ύzσανακύψαντι,

κ1ον έφηβοναξαλλάhowπ, ο τιμήθ'αξα

(όις θειόιατις βασιλεύσινήξιώθ, ούτι βέ

λαχίτων και ίαια μέσω πλξέλθωμύρ,

επιθηκα όπατςιαρχικόςήμάςύσερονκέ

κληκεθρύνΘ", και δη και προσηγαγέρα

κοήαξ1εκαλGήκακονίας,ακούζαςμύρδια

(ομήσφύθρα αδείloντ"αίθενείαςβάξος,

θατερον δε δια τ' "ύγιείας προσδοκήσι

μον ή γαρζαύτηςεπισαίνουσα καθεκαπην

ελπις παύταμοι ύσεμίμνήσκενένακαρεί

παλαιάτεκανέα 3θεικαι ερ%ιαπαιές®,

ώ, ίσωςέντι και εύμονέλεγμέσεώ%,ειφι

λανθρώπως ίθοι κύριθ επίΊήχίροθεσία,

κατώτ υψηλής ζαύτης Σgχιερωσύνης χζί

σματι, έπει δ' ομώ όμως ούτωσι καπί των

παίριαρχικό θρόνονxποίγυσυγκλητικών

δρχώνμετηνέχθημμ,καν%ίς αυτίςαύ

θις ημμδίνοί; και νοσήμαίΘ", θ λύσις ου

δαμύθενούθ"ήτίβuυέωράφ,έγνωμύρκρί.

σινείναι ξεθερό,πρθgθλύαζονπιυωθούσαν

υλ9χερώς,κπαιδείαoίσωςμετζίαν, ώνε

μέρίως ήμαρώμύρ, ένθεν και αμύρεύ

γιείας ήδη φρούδα καλαπ' ελπίδΘ"εγί

γίγνείο. Ώ δε της τελευτής, και σφόδρα

γέ%ι, ώςεφημθυ, Gέκδόέλπίσα, θτίβαρ'

αλλο γ'εχεμύ, οπότε τίμ μύρήσαρκός

ικμάδα, μικςοδπάσαν εκζούσασανέ

βλεπονήδη ιατςώνδε παίδας,ούκαζάτ

ούνoμα όνζας, αλλ' ουδεν, ο γ' επ' εμοι,

χεδόν ίδπολλών διαφέροιζας, όθεν τον

πολιώύρπςαγμάτων xποσεισάμύρΘ'

Α Ιmperatoriis quam domefticis in re

us commcm?rctn και Sic enim accidit,

νt nuper (cholam egrcffus, adole(ccns

adhuc, in aulam receptus, a fummis

Ιmperatoribus honoribus afficerer non

minimis. & vt catera taceamus, dein

de Ρatriarchicum quoque folium nos

& inuitos & volcntes recepit: inuitos

quidem, ob infirmitatis onus peno in- ,

tolerabile : volentcs, ob expcάatio-inanίβι,

Β nem fanitatis. Cuius fpcs indies mihi/απιαία,

blandiens, momento omnia (uggere

bat & vetera & recentia diuini (piritus

miracula. quorum de numero meam .

quoque reftitutionem , Domino im

Ροίitionem manuum & pontificiam

vnξtioncm clementer intuente, fore

cxiftimabam. Cum autem a (enatoriis

muncribus ad hunc modum patriar

chico (olio confcenfo, iifdem morbi

cruciatibus confliξtaremur, nequevl

lum νίquam remedium oftenderetur:

iudicium dιuinum,quo in mortem im

Ρellereιnur , & mediocrem peccate

rum non mediocrium caftigationem

cfΙe intelleximus. Vnde fpes (anitatis

irrita Ρrorfus cuanuit , mortis autem

in(tantis expcθiatio confirmata cft.

Οuid enim aliud cogitarcm, cum o

mncm fere carnis humorem cfiluxi(

fe viderem: medici vero, practerinane

nomen, nihil (quod admcquidem at

tinct) a vulgo differrent Ιtaqueturbis

negociorum amotis , & malarum lin

guarum conuiciis cuitatis: hic vitz rc

liquum cxigendum cficiudicaui.

D Ε G Ε Κ Α J' / Μ Ο Ρ Α

Εd hacquilibetalibi dilucidius ex

triarcha.

Ε

SΕ cogno(cat licet : nos vero

catera pro(equamur. Ηoc tempore in

patriarchicum (olium fuccedit facer

dos monachus & Μanganio monafterio

C

ΙΟ

όχλον, και τίμ' ή 'πονηρών γλωωτών

σύγχυσιν, όν αυθόι (6 λέιπον έκβαια δείν αδύσειν Όρόβίου.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ Γ Ε

- eασίμου.
"

Α Λλα και αξιώύτων ήμύ εναργέτες» αλλαχήδηλούμυα, ό" βουλιών,

εξέται μανθαύειν, ήμέίς δι' έχώμεθα τίω εφεξής, κ; ώύτν τον χςόνον, τον

πατζιαρχικύνδιαδέχεζαιθρόνονήθίες"

Υ

μύρωντςμοναχώνέκμονής ή"μαγιλά"
Α
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Fairiaz, Gerafimus, vir canusille quidem, fed Α γεράσιμΘ", οδήξπολιός μύρτιμ τζίχα,
Li - - - - -

Ά (impliciingenio , & prα (enio furda

ταινία (ter, quigrαcas literas extremo digito

"" nunquamattigit: verum ob inίcitiam

δz (implicitatem ad Imperatoria obfe

quia aptiflimus. Ηac enim de caufa ta

Ιesab Imperatoribus deliguntur,vt di

θto audientes eis (int, tanquam man

cipia , & nullo ipίis verbo refragen

tur. Ατφue hacc haάenus: catera Ρoft

fuo loco referentur.

D Ε c ο Ν Τ Α Ν Τ ΙΝο

De/pota.

Οnftantinus autem Defpota , ο

Con/tan- priore coniuge Ηungarica natus

είuiΡε#ο Ιmperatori Αndronico, virginem vχο
44 conιιι- - - - - "

Ά. Άτom habuit Μuzolonis Ρrotoucftiarij

προτεί. Ηliam : quα cum diu nupta illi fuiflet,

fine liberis deccffit. Cum autem an

cillam formofam habcret, nomine Ca

tharam, clam cx ea filium genuit De

, fpotes, guem Μichaelem Catharum

ο Άappellauίt : ac primum ita exofum ha

buit, vt necafpicere illum vellet, (cd

quam longiffimo abeficiuberet.ln cau

fa hoc crat, quodalterius vehementior

& potentior amor, Catharα quoque

matris eius amorem depulcrat. Νam

cum a patre Μacedonia, & ipfi quo

que Τhcfalonica prapofitus eflet, at

que in ea vrbe plerunque ageret, mu

lieris cuiufdam illuftris amore captus

eft. Εrat ca Νcocacfaritac Proto(ccre

tarij filia , Conftantini Palacologi v

conβan-xor : ita vero & elegantia forma , &

Ά facundiac (uauitate & morum com1ta

ogι υκor.

" te excellebat, vt non modo afpcθtu

(uo , (ed fola etiam fama ineuitabi

li amore homines irretiret. Τanta c

nim natura fuit crga cam liberalitas,

αΦελής δε τον τζόπον, καλτ ακεςϊκής δυ

νάμεως (ο πλείσον αφηξημώύΘ' ύσό%δ.

γήρως ελλιμικής μύ παιδείας ουδ'ακgω

δακτύλωγάυσαμώμΘ' πώποτε,διαδ'α-,

μαθίλυδαλλως απλότηζατζόπων, ζεις

βασιλικαίς αρεσκείαςποιότηπζοσήκων δια

Β γδώδε%ιούτις Φβασιλείςες%ιαύτας

όκλέγονζάιτας δgχας,ίαζόις (ούτων&ύ

χερώς υποκύπίωππζοσάγμασι, καθάπς

αίθεαποδα,ώμηδενιτγδαπούτωνόναν

τία φρ%ιώσιν αλλαπζιμύρ%ύευτέως%

σαύζαλελίξέζαιδεία εξής &αιδρόςή

μίνον%ίς έμπζοώεν.

Ο ΠΕΡΙΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Όώ δεασόκυ.

ΩνσόλυήνΘ' δε ο δεασότης ο οκ της

πζοτέραςγμυακός τ'εξέγξωνγυ

νηθείς τώβασιλεί αίθρονίκω, έχεμύρέκ

παρθενίας γυναίκα πζότερ9ντίμ θυγαλέ

D β%μουζάλωνΘ, 3.πζω%άςιαρίου ήδηκ;

πολιμσυμβώσασαχςόνο αυτοτέελ6ύ

τηκεν απαις, είχε δι' εκείνη θεραπαινίδα,

πια 6ύειδή, καθαραν κεκλημώμίμ. αυτη

λαθραμιγείς δδεασότης, έτεκενύον, δνκ,

ωνύμασε μιχαήλ καθαρόν ζύει αυτός

ζάπζώζαμύρ βλέπειν ουδ' ακραις όψε

Ε σινήνείχέζ,αλλ'εμίσει, και απετζέπέζ,θ

ως πορρωτατω που διατάθαι ακέλουε,

τόδ"αίτιον, όπκατοντ"μητςόςαπέκα

πιόραμών,θαράς έρωζάιέτεξΘ' εξαπίνηςε
και / χ/ 2 Α' >

δυτέκρουσενέξως, επικρατέσες® πολλώκαι σφοδρότεςΘ. επείγαρπζος ώύπα
/ 2 η Γν 9 Λ

τζος καιβασιλέως τίμ' επιτςοπίμ' εδέξαί6Ίώντεόν μακεδονία πζαγμάτων, και

θεοσαλονίκης αυτής (διέτςιβε δε ζά πλέίσα ζδασε@ ένδον θεοσαλονίκης) έgωτι

γυναικός εαλωτινός ήδέπιφλυών μυ δε αύτη θυγατηρ μύρ νεοκαισαρείτυώδ.

πζωζαπικέήπς, σύζυγΘ δε κωνσαντίνου ωδπαλαιολόγου, ούτω οι απαραμιλ

λΘ'lu'τώτεfής όψεως καλλει, και τηΊής γλώττης δεινότητι,ώ τώεφέρποντίζδή

1

r «/ 2 "ν - / Λ φν 2. / Σ»

θοιςυγρώ,ώσεούζαις ήδοντυγχανόWων μόνον ψυχαίς, αφυκIόν πια τίμι εξωτί
\ ζ..! 2 / 2 r > , Αν Α' Α . - "Τ" , c

κίμ σαγήνμυ επέρριπτεν, αλλα κακ μόνηςfής φήμης οξύ πλείσοις πζος οξύ εαυ
r", , " 2/ «/ 4 c Α' 2 2 -

της αίφλεγμ έξωζας, ούτω γας ή φύσις περί τιμ αίθgωπον εφιλοτιμήσατο.

ώσε

ν -
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ώσεπολλ'μιμώρεπίξπροσώπέ1μ 3ύξιθ. Α

μίανέφήπλωσε πολλ'μόμυ οξύτζαπεί

1μυδιαίοιανέθησαύρισε,πολλή δκαίτη

γλώθηέιήρμοσέluυπ θώκοίνότήία,κ%

&ύσρ9Φονκ επίχαρμfήχοιξ. ην δκαισο

αρίαςτ"θύραθενσόκαμοιξΘ"ήγυιήίμ'γδ

ιδείν αυτήνπούτα και πλυζόια ραδίως κ;

καιρό όντη ομιλία δια γλώfης πζοΦέ

ξεσου,όσατεαυτήδιέαυτ"ανεϋώκή, κι ό

σαλείύνιων αλλωνακήκοεν,ωςθεανώτίνα,

πυθαβρικήν, και ύσατίλυαλληνονομα

ζεθ, (αύτη,πζος ήδέφήμηύρφώέρωιβέ.

Vt vultus in ca venuftatcm cum acu

mine ingenή coniungerct : addita et

iam dicendι νι & vocis fhauitate. Εrat

& humanloribus literis crudita: & pcr

occationem varia, qua tam ipfa lege

rat, guam ex aliis audicrat, facile pro

ferebat, vt alτera Theano Pythagori

ca & Ηypatia ab cruditis appellare

tur. Ηis omnibus Conftantinus , ντ

diximus, viétus cft, ντ cius pudicitiam

τentarct , & clandeftinum cius con

cubitum Ρeterct. Ipfa vcro, fiuc ma

riti metu , (iue facinoris odio refia

gante : ille, quo minus illa afentie

batur, co magis incen debatur: ciύf

que animum , ντ Ρlato ait , in alicno

degere corpore cern.cres. Cum au- Εμίνα,
Γν 2/ - Μ -

-

τωναπαύτων κωνσαντίν(3' οδεασότης,ως έ- tem aliquanto Ρoft maritus erus de-Ά.

ceftifict, iam vehemontius rem vrge.Ά
φημώμεςΌα μαλίσαήήή%, κα)απεπjeά

bat Defpotes , omnémque moucbat τ.μοια

Όρτ" γυναίκυς,καιλαθραήξίαμίγνυώζ.ή δ, Ο

είτε τον σύζυγoνδεδοικύα,είτε μυσαίio

μθύη% τ'πράξεως αθεσμο, αυθίσαζοκαι

απετςέτεώ.όθ'ό(ον εκείνωλπoτςεπομέ

νηνεώeα,όβδεν αυτός προςμείζονας Jξε

καέζο cξύ αυτ"έρωζας και μ' ιδείν (6%ύ

πλάτων δ'τίμ ψυχίωξέgώντΘόναλ

λοτςίω ζώσουτώσώματι επειδμ%άςόνον

lapidcm , νt iliam vxorem ducerct. nuύιτ.

Οuo faθto , omnium aliarum mulic

rum &amorum oblitus, ipfiüίque filij

Μichaelis Cathari, guem ex ancil

la Cathara (uίccperat, vnius Εudo

cia Palacologina amoribus vacabat.

Εum Μichaclem Catharum annum ac

tatis xviam agentem, (enior Inφcra- c

Υβί4 -

lica miniίteria afumit : primum, ne"
ab omnibus neglcétus fame periret:

τινα τόνβίονόζαύτης απέλυπεσύζυγΦ,ή-D deinde fortalle , ντ (anguine Ιmpe

δη σφοδρότερονίμ"εγκείμύρθόδεασό

της καπαίτα λίθονκινών% 3λόγgνόμι

μοναγαγέθόβελόμύρθ σύζυγοι, ούδη

γεγονότΘ,πασών 6ύθις Jξελαθέβγυναι

κώνκερώτωνάλλων,καλαπ8γε&ρηθέν

τ®ύέως καθΧζούμιχαήλ, ονόκτίθεζα

παμίδΘβγύηκε και μ'μύνης όλοςθερ

μωςéjξεχόμμΘ'6ύδοκίαςτ"παλαιολο

γίνης, ζούκιδήoμώ τον καθαρών μιχαήλ

ratorio ortus , affinitate cum aliquo

ex finitimis hoftibus iungcretur , pa

cémque conciliarct , & Romanos

Romanämque rem adiuuaret, Cum

autcm in Ρalatio verfaretur , bre

ui tempore Ιmperatoris animum ita

fibi conciliauit , vt & ipίi 1mperato

ris filij ci inuidercnt : Αndronicus

vero iunior Ιmperator ira(cerctur,

molcftéque ferrct, infignem illurn

(ui amorem aΡud auum langucίccrc,

πειτεκαδέκαίωνήδηκς νοντήλικίας αμείβονζι,πέμψαςόβασιλεις αδρόνικ@ ο

Μichacί

atbaru,

tor Αndronicus accerfitum , inter au- auo cha

γηςαιος,πζοσηγάβ%τε, και %ίς κατ'οίκονύσηςετικοίςπαιδαρίοιςσυκαϊέλεξε,πρώ

ότμύρίαμήδιαφθαρείηλιμώμηδενόςπρομήθεμύρε δαύτερ% οι ίσως ίακαιπιι
τώπέρμξεθνών εις κηδΘ δοθείη,ώςéjξαίματΘ:ων βασιλείg, και γρήζειασoνδών

πνώνπζόξενΟ ,κατινος ωφελείας ρωμαίοιςκαι%ίς ρωμαίωνπράγμασιναλπΦ. δό

κομιθείξώδιατείωνόνβασιλείοις όρδενείςτίμ εαυξχέπνένδεκχέιτονέαπ

λέααηξήσαφώςώαυσίύδησευέβασιλέως jέας ζηλοτύπως αοβλέπει αυτών,

όδβασιλεις αίθρόνικΘ"διέΟ",κιπλέοντγΐαλλωνώςγίζεώκεδυσφύζει, οξώντίμ

πςόςαυτονανυπέρβληών εκείνιμαγαπμ έβασιλέωςκαλπάππεμοι"
\

"
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continenter crefcere.

χΗ.

prudentiam. Αnnumiamautem quin

tum & vigefimum agens, ab 1mpera

rr4/εάκι

Μaado

S ianne!

εάfra

Αλί υ

tore dux & gubernator prοuincia cu

iufdam Μacedonicac, guac Illyrios Ρo

tifiimum vicinos habet, ablegatur. Εt

quia liberaliffimus erat, nihilquepri

uati pσffidebat, ηccplus fibi vendica

crga nouitium vero illum & fubditum Α τίμλ δε πρός τόν χθεσινόν και υτσοβολι

μαίον%υτιιδιίμεκώς.
Α- Ηirτηe βε

Λ' y ? > Ε

τίμ σμύεσιν πέμπίονδ'αρπκα εικοσόντάβα,

ηλικίας έτΘ' αμείβων πέμπέζει προς ζού'

βασιλέως σρατηγός κ. διοικητής μιάς ή'

πξίμακεδονίανέπαρχιών, η οξυίλλυεμοις

bat quam quiuis (atellitum & commi-Β μάλισΟΖ ομορ9μύζαςέλαχε,Φιλοδωρό

litonum (uorum : fic animos omnium

fibi deuinxit , vtpro illo mortem op

petere mallent, quam fine illo lucem

intueri. Αd hacc in rebus dubiis acpe

në deploratisprafentifiimo erat confi

1ίο, δz ε (ummis difficultatibus mira

(olertia (efe explicabat: necilli, cum

respoftularcnt, audacia decrat, vt o

mnes magnitudinem ingenij cius ad

mirarentur. Vnustantum veluti mor

bus aut nacuus aάiones cius deforma

bat, non (ecus ac fi formofum ac ro

buftum corpus oculis ereptis inutile

reddas, ac molettum. Νam primum

ruptis fα:deribus, finitimis Τriballis,

Αctolis & Αcarnanibus negocia face(

"Ξεκι-{cbaά"Deinde illinc digrctius, vt mox

dicctur,imperatorescorύmque restur

babat,fibίgue malum exitunή prαcpara

bat.Εum enim magiftratum,fibiadem

ptum, largitione corruptis iis quiapud

Ιmperatorem multum poterant, recu

perauit, Pincernacetiam dignitatead

icéta: & defectionem, guam parturie

bat, paulopoft illuc profeθius detexit.

Compertum enim cft,eum prouinciam

fibi vendicare,82 clanculum Imperato

riα poteftati fubtrahere. Quare dolo a

Μonomacho myftico capitur : & gui

ipfe ad Μacedonia partem gubernan

dam miflus, cum propter vicinitatem

crebro Syrgianncm adiret, δz arcana

cius indagaret , & per amicitiac (pe

ciem alios atque alios dolos ncθteret,

ζατόςτεων,ώ μηδενίδιονκτώμύμΘ', μη

δέπλέον μηδενέχεινβουλόμμΘήβόβι

(ούτωσαυαασίζοντές τεκα παραασίζον

τες ήσουάνζαις ακμας ήδαγώνων,ούτω

τας γνώμας απολύτων Jξιδιώσαίω, ωςή

διονπούτας ήγειώζ πολλώθνήσκειν ύzσές

C απεξήζώνζας οράντο ήλιοναύ&υαπ8 μ'

δεκ δίνος δανης, είπε τις πόρ%ις ονζάϊς

ήδηξισάσεωνxπορίας &υρίσκίν,κα) Όίς

αμηχαίοις ήδπζαγμάτων μηχανάςπ

νας καινοτέρας χαρίζεώζίδ τόλμdυέμ

πζακώνονδείκνυώζπολυζαχή, ως εκπλήτ

τεώς πολύϊας δgών(ας% μεγαλοφυές%ύ'

D αίθρός,ένπμόνον,ώσπξ'π νόσημαπονη

ξόν εις τας απ8πράξεις παρεισφθαρεν,

όκιβήλαυσεπάσαςκαιώασες σώμαίΘ'

καλούGχαρίεντΘ"κ γυναίglας όψεις

δεινώς αφαιρούμύρον, ατεξπήζατέληκα

θίσα καλαδόνηζαζαγεώςγια.παραασον

δών γδ, πζώων μύρπράγμαζα παρείχε

Όίς ομόςοις τςιβαλλοίς και απωλόιςκα
Ε Ν 2/ 3 2 Γν 2 2,

καρνάσιν έπειτ’ εκείθεναπαλλαγείς,ωςει.

ξήσέζαι,%ις τεβασιλέαςκαζάτ ώβασι
Λ / Ν - -

λέωyπωέχειπράγμαζα και εαυτώφαύ

λονπζgξένησε τέλΘ. καθαιρεθείς γδ της

%ιαύτης Σgχής,καιμέ ολίονκζήμασινίσελθώνοξυτώβασιλείπαραδυνας&ύον

ζας ζαύτηήε αύθιςαίαλαμβλύ;.καιάμα όgπιγκέζνατιμάζαμαξίωμα,καιΧτο

σασίου ωδίνων,9ξέρρηξεζαύτηνέκέισεελθώνόνεμακgωτώχρόνω έγνωσα, διθιο

ποιέιθμΘίμλήςχε επαρχία και ήτWβασιλέωνgξεσίαςλαθραδιιτών.όθενκδί.

λφαβάμονομαχεέμιείκε αλισκέ)καιδέσμΘεςloνβασιλέαπέμπέ). μυγδ

πιιικαύζακαιόδια ομονόμαχοςμέρος τίδιοικάντ μακεδονίας παραέβασιλέως

πεμφθείς βδιατήνέγύτηζα ήθεπαρχιών,συχναπζοσιώνδεπιμιγνιςτωσυργιαίνη,θ

ιχνηλαίωνίαέκείνεXπόρρήία, εφίλοςείναιύποκρινόμύρον,δόλιςδόλις έρραήεν,

- έως
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έως δόλω πμυιλήφώς,δέσμιον,ώς ειρήκφ- Α denique dolo comprehenfumillum in

μύρ,έτνεπεπόμφοιτώβασιλά, αλλαγδ

ειρίiήαβαδοθείς διαΉμυ%ιαύτην αιτίλυο

συργιανης,έμεινεκςόνονόνζαύησυχνόνε

πείδεημήτης ουδιέλιπεν οδυξμοίςκαλδα

κρυσιπςοσιούσαίωις πείΊόνβασιλέα, και

ικέ14ύεσα,κ,1ον ψέα θξαΐουμψη, ο πα

σας είγυίαςπζοβάλλεσα, όψε καλμόλις Β

εδυιήθητείρκτεξελέ8ζ πλίμλουπςότε

β9νπριν λυέγραφοις αυτόν Χποδομώαι

τωβασιλείcξύ όρκοις όνώπιον τ'θείας ει

κόνΘ'τ ύσεράγνgθεομήτgΘ' τ' οδηγη

τgίας, μή%ί, έβασιλέως πζοσάγμασιν

εναντίαποτέδιαπράξαθ, αλλαγδέτω

vinculis ad Imperatorem mifit. Οb

quod crimen diu in carcere manίit : &

quo vix tandem matris precibus , Ιm

Ρcratori (upplicantis, & quiduis fpon

Syrgian

ne, aκος

"mperato

γ€5 Cρ/77

mittit.

dentis, cuafit: nec prius tamen, quam.

1mperatori iuίiurandum (criptum co

ram facrofanξta imagine caftiflimac

Deigenitricis Ηodegetriae, quam viac

monftratricem aut duξtricem appella

re liceat, dediffet, fe illius iufhs nun

duam aduerfaturum efie, Sicomnifu

fp1cione liberato, cum benemerito

optimë velle credcretur, ctiam arcana

credebantur : & inter catera illud et

iam , vt clanculum circuiret, δziunio

rem Imperatorem Αndronicum adi

ret, obferuaréτgue, ne clam (vt (upra

diximus) fugam moliretur. Αtille, fi

quid vulgi opinionibus credendum

πασης ψωοψίας Χπολυθείς οδύης και πά- c cft, homo (emper ambitiofus, cum in

σδυ &ύνοιαν διασώζειν πίσουόμύμΘ"πρός

τον «υεργέτην, κ. Χτορρήτων ήδη κοινωνός ή

ξιούεγίγνεθ,ώςπίσουθήναι λοιπόν ε%υ

τι%xπόρρηών,λέγω,%φύλαξλλοθά

τωνπιέιαιώπζοσώαιτώεγόνωέβασι

λέως δύλρονίκωτώβασιλέι,μηλάθηφυ

γων,ώςέφθημώμείgηκότες. δδέειχζηζαίς

τύπολλώνυσολήψεσιπείθεώζ, Φίλαρ

χΦωνάει,κκαρθόμητυχών,ουδέπω%

βελόμύρoνάνδείξαώ% ή ψυχής νuυέγνω

καιρόν είναι ούτν ύσότ τύχης παρεχη

μώύονκατ' αλλήλων οξύ βασιλέας έκ

πολεμώσας,καίζα ρωμαίωνούτω συγκυ

κήσας απουζα πραγμαζα ή σκήπτgων

αυτός επιβηναι η όγε δαύτεςον μέρ® ή

όλης ήδρωμαίων ηγεμονίαςΧπόιεμόμε

genij (ui declarandi haάenus defuiffet

occafio,tum illam accipiendam effera

tus eft, vt Imperatoribus inter (e com

miflis, δz rebus Romanorum perturba

tis, ipfe Ιmperium occuparet, aut (al

tem partem ipίius fibivendicaret.Οua

re iuniori Αndronico omne aui confi

lium aperuit. Μe, inquit, Imperator

vclutifagacem canem tuas cogitatio
- - - - υ

ΙD nes odorari iuffit: & cum ille tibi la

qucos & vincula paret, tu ignarus pue

rilia confilia agitas : Quid enim tibi

profuerit, clam peregré abire, vbia

liena quadra (quod aiunt) viuendum

cft, fires optime cadat : & non illud

accidat, vt ab hofpitibus aut trucide

ris, aut in 1mpcratoris aui cafics inci

das: Οuod fi iftis cogitationibus omi(

fis, confilio meo parère volucris, viam

Ε tibi compendiariam mon(trabo , qua

primo quoque tempore , citra vllum

laborcm Romanis (ceptris potiaris.

νΘ",είςοικείανδgχίμ αυτ"καζασήσαδz. ..

όθεναώροιίκωτώνέωβασιλάπτοσελθών,απ έπαπτσεκ βασιλέωςdδεκάλυψε

όΣπόρρήών,λέγων,ωςέμεμθροίάτινα κuύαμνηλαώδσανζα σαβελώμαζατέ

ζαχενό βασίλεις πζίσε, οδεκαθήία συσκευαζων αγχόνας και δεσμακ; (ρύ σύσι

αγνοώνκαθησανηπίων,βελ6ύμασι γαυρούμύρ®.τίγας (ριζο όφελΘ-Χποπλά

σουπλάθραπςόςαλλοτςϊανοιχεδίχώραν,έθακαθαπέδέλωδεήσίκαθημψω

πςός αλλοτζίλυβλέπεινΊράπεζαν, οπότδυίσωςμηδέΦονεδσινόντύχης%ιςξενίζεσι,

μηδεζας Επαπαεκ, βασιλέως αςκυπκπαγαις αλώς, είδεπαίτα πζος λήθης
- Λ. Λ ψ 1 . * \ (7" \ Λ W Α'

βυθοις ζάνηπιώδηζαύτα ρίψαςβελ6ύμαζα,πειώτείης έμοιζα βελτίω (οι και σωτή

εια συμβοολούoντισοκαι φθαύοις ασκήήieατ'αυτκραζορίαςλαμβαίωνXπονητί,
f 2.
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Cuius rei vnam hanc rationem video, Α μίλυ γδ αυσιμωτάτην ogώπζος ζύεφέ

ντ Βyzantio reliθίο, in Τhracias vrbes

& prοuincias excurras. Νam cum &

Ηumanum ingenium nouis rebus gau

deat,& miferi Τhraces crebris exaθtio

nibus vexcntur: (i leuationem onerum

& libertatem proclamaris,νltro omnes

quo volueriste (cquentur, auitui diu

turno iugo & quafi Τantalio faxo faci

1e excuffo.Ηoc confilium tibi i placet,

ρσυσαναφοςμίμι,ήν φυγών% βυζαύποι,

εςτας τ'θράκης δριήμης πόλεις και χώ

eας. Φύσ4 γχαίροντες ζάςκαινοώμίας

τβαιθρώπων% γύΘ,καμαβεβαρημέ.

νοι%ιςσυχνόιςφόρθιςΦζαλαίπωρ%ιθρά

κες, ην κουφισμόνκ, ελάοθερίου ώξελθών

ego huius negocij dux & autorero, & Β κηξύξης, ασμόμοί ρι παύτες έψονζαι πρός

omne certamen facile conficiam: mo

dό δzip(e mihipolliccaris,& fidem fir

mcs, te pro dignitate labores meos re

muneraturum. Οuz vero ifta pracmia

funt: illuftres dignitates,multa prαcdia,

qua magnos annuos reditus afferant:

practereάque,ne qui(quamautoritatea

pud te mihi prαcferatur, neca te quic

φuam niίi me confcio nouarum rerum

fuίcipiatur.Vides enim vt vltro (im ca

lamitatum τιuarum particeps,& pericu

1orum nulla cogente neceffitate (ocius,

Ρofthabita charitati tua etiam iurifiu

randi religione. Οuod fi fortunac in

conftantia malialiquidcapiti meo ma

chinabitur, idalacriter effe ferendum

ipfe miht imperaui. Οuibus confidera

tis, & tu non grauatim meis petitioni

busannuito,ti (aluus effe vis. Cum au

tcm hic temporis articulus moram de

liberationis non admittat, ίcd procra

ftinantibus extremum di(crimen im

pendeat:age,cum aliis ctiam hoc con

filium communicemus,qui ob Ιmpera

toris odium neque nos, neque arcana

hacc prodituri (unt , & inftitutum no

(trum plurimum adiuturi. Ηis diξtis

Ιmperator, poftulatis eius iurciurando

ταμ,(cripto annuit : adfunt etiam arcano

σακακ-rum futuri confcij, Ιoannes Cantacu

5", Ζenus, Τheodorus Synadenus, illetum
Τheodorus - - - -

ξήza. "Μagni Ρapiac cognomento illuftris,

%ία hic Domeftici menfic Imperato
έχΖί4/4 - - - -

Ά. riα : & tertius, Αlexius Αpocaucus,
θί44,

όπξαν αυτόςέθέλοις,τιμπζος τόνπαπ

πονκαβασιλέα πολυετή δsλείαν ράσα

λακτίσουτες, και ώσπζ' τινα ζανταλειον

φόgώνXποσίσαμόροι, είγouυ Σξεσόν (6

εμόνβιτόδε φαίνοίώβέλ&υμα,εγώ και

ζαμίαςκα)χορηγός(βιέδεάματΘέβ
Ο μαι,κα)παύτα τονάθλονυσοςας τηνζαχί

ςηνόκιελέσωήνμύνονκαλσύμοι ψωοχέώς

εθέλης,καιδοδιαπισαζά έχέιγυα,πζι ή'

αξίωνγερώνκέπαθλων. τίνα δήζαύτα,α

ξιωμάτων λαμπζότητες,καιχωρίαπολ

λα,κα)πολλήντην επέτειονπαρέχεώζδυ

νάμώμαπς%ρδοι,ώεπι%ύτιςμηδέα ή'

Pπούτωνδύναώζπλέονέμοδαξαβι,μηδε

μίαντιναπζαγμάτωνκατασασινπςαίνς

σθαιαβά(ρδίπλήνκαμεσυνιδέιαμόράς δ,

όπως ή) συμφορών έθελοντής σοι γίνομαι

κοινωνός,κα)ήθκινδύνων αυθαιρέτως συναί

ξεώζβούλομαι, παύτας εκείνοις οξύπζος

τόνβασιλέατ'σηςαγάπης oπίσωθέ

" όρκοις,κανείπδίνονκ; "εμήςκεφαλής

ζήτύχης φέζηαβάλαβν προθύμωςφέ

ξεινπδέήνεσαεμαυτώ αυταζίνυνθεόμε

νΘ",πρόθυμΘ' γίνεκαλσύπξίαςυποχέ

σεις ήθεμή ζητημάτων,ήνσώζεθ θέλης,

επειδήίγυπραίματων οξύτηςημάςGηκεά%ά παρόζαχολαιότεξονδιατίθεώζ,αλλ'

επiξυςοδήμνήακμήπξιίτα)έκινδύνε μελλήσασιφέξεκαετέρ%ιςfγνώμης αυτη

σικοινωνήσωμύρ,Φδιατίμ προς τον βασιλέα απέχθειου ουθήμάςκαζάζιαύτα

μυσήρια πgoδoμόαιαιαχoινται,κα)τηπαρέση αξείαεςκαςονόν%ίς μάλισαγέ,

νοιήαό.επιζούτις οβασιλεις τάξεύπoχέσ4ξΊέτω ήδζητηματωνείγραφοιςμεθός

κωνιέδιδεκπαξήσανοί ήδμυσηgίωνεσόμύρoικοινωνοί,ϊωαήηςτε ο καζάκεζηνός,και

θεόδωgθ'όσυιαδηνός,όμύρτη και μεγαλουπαπίατηνικαύζάσεμνuυόμύρΘεπικλή

σει, ύδ τη βδομενίκουτηςαπέζης έβασιλικής και πίτC"αλέξ@ ΧτίκαυκΘ,

δομές
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δομέςϊκΘ' κ. αυτός τηνικαύζα τη δυτικών Α Domcfticus&ίΡίcoccidentalium Ρro

θεμάτων ακουόμμΘ', κι ήδαλώντίμ"

διοίκησιν αμιουλκών, ούτΘ μύο ομύου

παίυτό &ύγμών μυ,βαθυγνώμων δε α

νής κ &ύμήχανθ, και δόλοις πιυθέίναιδει

νύς άμφω δ'όκεινοι κ; γίθ τώβασι

λείπζοσήκοήες πλμό μύρ και ακουζη

νός δήλικιώτης μ' και ομόψυχθ"θ ομό

πνοιςgξέπνέουτώβασιλέι αλήθονίκω, δια

τέ1μ έγνώμης όgθότηζα, καήης γλώτ

της αλήθειδυ, καλ%%ό ήθοις καίριον όδε

πωαδίμιος ομοίως τώπατςιαπJτώβα

σιλάμιχαήλ, έως μ' έκέίνΘ' έτίζών.

ού%ι%ίνuυ ώασερ εκμιάςοινοχόης% α

uinciarum, & falinis pracfcθus. 1stam

etfi mon admodum nobilis, vir tamen

prudens & callidus etat, & perafturus:

illi vero ambo 1mperatoris cognati.vc

rum Cantacuzenus criam αqualis & a

Β

miciflimus ab incunte atate Ιmpera

τori Αndronico,& ob animi candorcm

& fermonum veritatem & morum

commoditatcm chariffimus: Synade

nus vero codern modo patri cius Μi

chacli 1mperatori coniunétus fucrat.

Ομι re intollecta, non miniftros , (cd

duces etiam confiliorum (cfe prabue

runt, & oleum camino (quod aiunt)

addidcrunt. Εa conίpirationcfanξίif- ,

fimo iurciurando & maximis pollici-,

tationibus vtrinque firmata & fanci

τa , rem aggrcdιuntur : ac principio

Syrgiannes & Cantacuzcnus, pccunia

πόρρήζον εκείνοδεξαμύροι βάλ6υμα,δα- C data proceribus aulicis , procuratio

λόςήσου εις πυς,(δίπω9' εις πεδίον, ούτω - mem Τhracentium Vrbium & Ρrouin- ΑΕ
" ν . , 2 : -- Μ. - Α Λ Λ Α . . .) ciarum redemerunt : alter mediterra- """

ώe"κτζια τις αρραγής &ύθις Φ δύθρωποι neorum & orac maritimac ν(que adΕ

έγεγόνισαν, κοςκωμήήρια Φρίκης με

σαξμυετίθομυΊε δεδίδοσλυ, και ύσοχέ

σεις μεγάλων λυτιδόσεων και γερών αντε

λάμβλυον ώύτωνούτωξυμβλύτων,έργου

είχονώ όλη ασουδήκ γνώμη καλπζωζι

μύο χρήμασι πειελθόWες σέυτώβασιλά D

παραδuυασ6ύονάς ό, εσυζγιαίνης και ο

κλυζακουζμυς,ώνιονελήφεσλύμυ επι

τζοπίμ ήδόνθεάκηχωρώνκαιπόλεων, ο

μόζατε πλάτα fμείογείου% ή παρα

λίουπασης άχρι και ακρόιατυροδόπης δό

κανάκουζηνος ολίγα ή μείογείουμύνης,

οπόσητορεςιάδΘ"έςιπζίοικΘ. επιζούτις

σg%l4ύμαζα πιυεκgότιμ, θόπλαπαξε

σκ&υάζονώ, και τράιώτας αλλοις ξμυέ

λεγοντεόλυδάςπιας,κοπόβιδ ένδειλο

(ummam Rhodopen : Cantacuzenus

vero exiguac partis mediterrancorum,

quac Οreftiadi adiacent. Deinde co

pias contrahunt, arma parant , & no

uos milites colligunt , aduenas non

nullos, & alios qui ob egeftatem ne

φue militabant, ηcc quicguam reige

rebant. Αd hacc familiariffimos (uos &

fideliflimos cuftodiac ciuitatum prac

ponebant : eos vero qui aducrfaturi

videbantur , alios aliis de caufis vrbe

ciiciebant. Εa vero faciebant , nunc

impreflionem Scytharum Danubium

accolentium, nuncΤurcicα claflis ex

Αfia aduentum proclamantes, vt hoc

practextu & fu(picion.cm vitarent, &

Ε ob prοuidentiam ac ftudium ab Im

peratorc laudarentur. Αc Syrgian

nes hac clam inftrucbat , & iunio

ri Imperatori fubinde, δz quidaëtum,

& quid agendum cfΙet , nunciabat,

τύχείωδών ΣπόμαχοίΊεδαπζακίοιδύγοήθνβίον καιπρόςΕέτιαιμρ οικίόιατις

κπισόιατις αυήφύλακας εποιομύ% ήδπόλεων, οξύδι ύσύήίως έχονζάςπρο,
ουτίσασιν ή μελέιωμύρων,αλλαιςαλλωςπροφάσεσινΨφοβαλλοίες εξετίθouυή'

πόλεων ζαύταθεποίομυκηρύξαίεςπgύτερ9 έφοδονιμόμύρή"παρισείων σκυθώ,
νιώθειαυτικής]ινοςδυνάμεως ή εξασίας%ύρκωνίύσοαξαπέlασματήΌιαυ

τηκαλυήiύμβροιφήμηλώύποήoιδιαίελοίεν, θάμα επαίνωνάξοναδάτώβασιλά

γίγνοι% προμηθείαςένεκα δασgδης, αλλ' όμύρσυργιανή φιαύαλαίαίωία. -

μαέρβικασυχιατώιέρεμήνυεβασιλέλαθραία επραήύμεναεπικ όμμα,

"

-"
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Ιmperatorautem cύm nepotem cer- Α τώδβασιλέι τόνέίγονονβλέποντι,ανεπι
ncret (ua monita negligere & contem- / Ζ. --.7. •ι ^' - 2 - Δ

nere, & (olitz leuitati morum infiftc- σρόφως 7ε έχονία, και πξιφρονητικώς βς Ταξς

re : decrcuit eum coram patriarcha & απ8διακείμύροναβαινέσίς,κ. αειτησυνή

patribus confcriptisin primis obiurga- θει τώ εθών αυτνομία κώμύρον έδοξενε
tum & conuiθtum, in carcercm conii- Α Λ τόνύποτωπα]

εere.Cacterum id cius propofitum,Lo- λέγξουτίπζότεροναυτoνυποτωπα ξιας

gotheta generalis Τheodorus Μeto- χήκαι τησυγκλήτω, πόζατη είgκτηαξα
chitatum inhibuit, ob dierum 1llorum Ι Λ 2 - - Μ / \ \

Βachana- y - - -ο

ή η ί: licentiam irritum fore illud conie- πέμψα,Οεσμώτην αλλατύτεμύρτη με

"εκεί" άans. Carnifpriuium enim inftabat, Β λέτηνεπέχει ο λογοθέτηςέγμικούθεόδω

cum lautioribus conuiuiis & poculis βΘ' ομέζοχίτης,ατελεσφόξήώνfηνπζαξιν

dediti mortales, & vini intemperantia
2/ Λ Μ Α α ΝJ

facilius ad editiones concitantur έσεώ% μδυτώύμβρ®, δια την ήδημερών

Οuare metuendum effe, neinanisla- αύεσιν, Χπόκξεω γδ ίμ" καιρός, οπότε πζος

bor caperetur , & fortunac temeritas » . . . . . »ΑΡ - Ζ \ > /

\ Confilium in diuerfum mutaret. Αc αυωχίαςαβρ9τέρας καλακραζοποσίας δι

Logotheta generalis modό αqifica- δόασιναύθρωποι,κ%λμηρότεροι γίνονζι
tionem Chorα monafterή & exorna- διατήνέοί \ Δ Α

". - - 7Ύ)y & Οίν& (ΖΟΖ Ο (Τίζι)tionem abfolucrat , in quo totas ali- ξαφ eαν πρ%ς σασιώδεις

φuando noθtes cum monachis, (acris Ο όξμας,κιδεός είναιούμήκ; γνώμίμ,αύξη

operari gaudebat. Primo autem qua- τίμ Χτόβασινήμελέτη "τύχηςως απολ
(. 2 idie Ωr- . * Λ Α'

dragefimac (abbatho, cum poftridie or λα τερά)&υομυώης,κταιαντία τβδοξαή

thodoxorum 1mperatorum & patriar

charum memoria proclamanda efiet, τωνπολλακιςβλασανέσηςεξαίφνης.όμύβ
tum quoque is a vcfpera ad noéturna Ζ . , Τ. "ρτιζι ίν επέ

(acra illa de more acccffit. Τum fub Όιλο/οθέτης έγμικού, αςπένεεςγέϊνεπέ

Εqui μά τηediam noθtem, mc aftante, & doxo- παυ%τηνήχώρας μονήν,οπόσΘ- ο ένδον

μιonitia logiam audiente , guidam ab Impe- ετύχανε κόσμΘ", όθενέφιλοτιμέίζοσπμ

ratore adeft, nouum illi nuncium ap- / Ι 2 (7 "ν / "Ζ ΟΛ» «/

portans, & eius (ententiam cχgui, P διανυκίες3ύνονζαίξποιονυχίπνέθ'ότεμό;

rens. Μodό cnim, inquit , cum lm- τγύμοναχών, επειομυ ήκε Ότ"πζώτηςέβ
- peratorij bipenniferi & milites & en- / Λ $ση Α

fiferi cubitum ituri efient, tantus fubi- δομάδος τ'τεοπαρακοσηςσαββαζον,υπό

το hinnitus circa palarium exauditus τεδήκα)έμελλετή ύςεξαία κηξύfiεθ, δή

εί, νεοπης, Ρετεεμεεεηευε μητεπι- μοσία ή οςθοδόξωνή μνήμηβασιλέων ο
pefta enim noθic, cum nequc Impera- -υ " Λ γ . ?

\ torij nequc (enatorij cqui, nec in ipίο μοδκαλπατζιαρχών,έλκλύθεικαιούτΘ'

palatio, necante fores efient, impro- στιυήθωςεςτίμ εξ εασέρας εκείνης πανυ

uifa res animos audientium perturba- ι \ ΑΝ / / «/ »

uit, & alij alios guidrei efiet interro- χίδα.πειδεμέσας νύκζας άμααυτώσυνι
garunt. Εo tumultu nondum feda- Ε ταμώύωνήμηύ καλή δοξολογίας ακουόν

to, alter hinnituspriore ΙΥ1211ΟΙ exaudi- Τωy, ήκό 77% έκ βασιλέως, καινοτέρανπνα

tus cft, ab ip(ο etiam Imperatore: φui
miflo miniftro, vndeis effet, guarfiuit, κομίζωναπώαγγελίου,% ζητή' τιμ της

, αυτ8γνώμηςκρίσιν, αξπγαρ'φησιτήίπε

ει τον βασιλέα πελεκυφόgωνκσραπωήδκαι ξίφηφόρων καζαδαρθαίνμελλόν

των, ώξενέχθηκζεμετισμόςπαίτα πζιηχώνζαβασίλεια, ως εκπλαγήναπαίτας

οξύ ενός βασιλείοις.αωρίας γδούσηςπολλής,κμήπαςόWΘ ήδίππωνπνός,ού

τετWβασιλικών, ούτε ήδσυγκλητικών, ούτε όλοςβασιλείων,ούτεπς δήθπυλών,

θύξυών% έπράγμαίΘ"αξάδoξoνόνεποίησεζας ήδακουσαέτωνψυχας,καλ

λήλωναπαύεςεπυθdύονώ, ούτωδεέθορύβουπεπαυμθύου, εδ&ίτεςΘ"εξ μέχθη

χζεμετισμός μείζωνέπζώrυ, ως δαυτόν αυτήκοονέήχοιξγμέθαιΊόνβασιλέα,

καιπέμψαναέξεθαι, ει τις ειδέηόθε, όχζεμετισμόςούτΘ αναφεία ώσαύτη.

αλλ'.
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αλλ'ακήκοεπλέον &δεν ή ότι αξα ξίππου Α (cd nihilaudiuitaliud, nifiab equoin
Α. 2, - μ, αμοdam palatij pariete,ante viétricis

ζού γεγραμμώύου πει εια τγύ βασιλείων Deiparα facellum, quem Paulus olim

%ίχωνπζοΌδόυκτηρίου,τηςνικοποιού θεο- praeftantiffimus pictor effinxiffet, D.
.. ξζ Ν - Α' και επονείθαι Georgium Chrifti martyrem Pulcher

(6κε, ίππονδη λέγω ζούεν,ώ εποχείωται rime fuftinehtem,effe editum. Αd hacc

κάλλισα γεώβγιον Όού χξισοδ μαςτυρα Ι-ogotheta iocatus,vt (olebatad Impe

είργασα,παλαιπαύλΘ' εκείνθ' ο ή' ratoris interrogationes : Gratulor tibi,

. . ν -ο Δ * : inquit, 1mperator, futuros triumphos.

ζωγράφωναεισΦ.πζος(αδά ολιγοί, Μonίtrofum enim ittius cqui hinni

Ψης χαριεντισάμυμΘ,ως ειώθει πζος ζάς Β tum nihilaliud indicare reor,nifi tuam

., 2 / -w-κεί ξΑΝη- " aduerfus Αgarenos Αfiam nottram po

τοβαπλέκετίστιγχαίρω (οι,έφη pulantes expeditiohem.Οuibus 1mpe

σεν, ω βασιλεδή, μελλόντων ένεκα 7ξο" ratorauditis, alio adolefcentead eum
ν «/ ς' / -- - - --

ίων ουδέν γδέτερονoίμαι σημαίνειν Φη- mifo:Το guidem,inquit,ίfto τείponίο,7Τίχλώ γδ β9νοίμα, σημ φ (iuc, vt (oles,mciexhilarandi gratia,fi

\ " Ν. 5.- «Α’

σί% ναβάδοξον (ούεν φδίππου χςεμετι- ue alia de caufa dato, rem ignorare vi

σμόν,ησίμ βασιλικίω όκ5ρατείου,κό deris.Ego autcm quid verum effe cen
- ! - Μ ε - - --Z > Α' / (cam, tibi dicam. Νam vt patres noftri
ή' 42 αν λεηλαζομύτων " -" , Ρatre, ητμυ ημετέgχνασί γ)Λα (9 nobis tradiderunt, equus itte alias et

αγαρ'μώνζαδάδ βασιλεις ακηκοώς,μd-c iamad ίcundem modum hinniit, cum

εακίσκονέτερ.9ναύθιςπζος αυ%νέπεπόμ Βalduinus Latinorum Ρrincepsa patre

\ (Υ \ -, -' 2/ 3 Υ. ιζα ής θυμη- noftro pulfus, vrbeni amiffurus cffet.

4ρει, σύμύρ, λιγωκετ εμοι: τη: μη-, Οuo monftro cum & ille diu, vt omi

δίας,ώςέτος,λέγων,είτ'Gόκoίδι όπωςζάδι' noίo,terrerctur tádem, necmultopoft,
y 2Α' - 2 γ » - bem

2 ίνη ξοικας αγνοομύτι εγώδέ(οι τα- """"" ipίcexpertus eft, cum vrκράνη,ξοικας αγν Υ (ρι τα a Romanis vaftari cerneret. Logotheta
ν . € Ν c "ν

ληθήμοι σ'οκομύζακαζαλέξω. ώςγδ ημίν vero,cum quid refponderet,non habe

c c Λ' Α' Λ. - 2/.. - - i

οι ημβίεβ.9ίπαιέρεςπαρέδoσδυ,καλα λλο- retadolefcentem abirgiuffit:ίξΡoftti-σιμα,

ie Ιmperatori refponfurum. Practerea ΣΕί.
Λ' «τ/ , 9 ΟSΑ2 \ ε! > /

τέποθ' οίππG-ξήί,% νομοιον έχξεμέτι- D columna φua ante Οrientalem arcem

Ο"g τζόπον,οπότε βαλθείνΘ' ότ% λατί- ftat, in qua Byzantis conditoris vrbisi

5/ « \ (7 » Μ - --Υ _ maginem olim fuiffefama eft,ante mul

νων αξχων, Όυμοδπατζός κβασι tos dies &ipfa commoueri coepit: quae

λέως έμελλεναφαιρέιθ,τία μεγαλόπο- agitatio per dies complures durauit, ο

- 1 ... Η \ - S (7 \ ί. "Ν- ibus ad (bcθtaculum concurrenti

ύτίμ. πζος γδ (βαίξάδοξον της α- mnibus ad fΡεθtλινζαύτ πξ γδ ζ ξ bus. Poftridie, cum Logotheta ad m

κοής,συχνόντιναχζόνονκακέινθ εθορυβεί- peratorem vehiflet, tum quidem quid

Ό,κακόνοιωνόν εαυτόλογιζόμύρΘ Όρύ". Ε collοcuti fuerint, nemo omnium (ci-,

έπατένεμακεδτόκώω% πέρα άδε"Ά
Όν οίωνόν κ? Ίης απ86κώξούσανζα, ότε quo(dam libros infpexiffe, quibusfu

χοςθεμώμίμ, Ίία'' μεγαλόπολιν έωρακε tufa θυε" incerto εποιεουκιε

(αύτμυισορωμαίων όλογοθέτης έδενέχω πζος ζαδά χτικείαθαι, απίθι, έ

Φη, ώ, αθρωπονέ γε τώπαρότι εγώ διέ, τιμ ύ"ξαία ζας εμαυτό"....
μίσω (ού βασιλεί Χποκρίσεις, αλλα και ο πει τίμ' έωλο ακρόπολιν 5αμμα ρος

κίων, όν ώλόγος ον (οδβύζαντς πάλαι σαθήναι ωκήσαού, Ό' βιζαπίναι

δριανά, πζο πολλών και αδός ήρξατ. σείεώαι ημεζών, καλέπι πωλα, οι εμ,

Φλωώς εσείεό τας ημέρας, παίων πιντς χόντων και θεμία, ετα διείύω

υπεξαίθο ο μέγας αφικέω λογοθέτης πέος ών βασιλέα αήαμο αυτικό μύ

νας εκοινολογήσανώ προς αλλήλοις, Τότε μύο ουδείς εγνω τίύπάω » ΟΛί- 0ή

μείωνμώύτιτινώνσοχαζώαιημίνεξεγέέω ύσερον,ωςβελία77yCΖκαι μιλο"

άνοις πνα ή μελλόνιωνασαφώςτεκα ανιγματωδώςπλς ότων".".
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Σ thema & per ambages exponerentur. Dein- Α θησαν.κ. επι%ύεις θεματιον Jξέθε%, δι, ,
τε"Α" και de i (trologica deli 21 ΟΟ- η' Υ

Άdefiguraattrologica delιncata, qua Ρ ίιας έρωι σ4η Φhό 2 "θη

τα ά:/ά: firus fiderum & pracnotioncs futuro- όναείωνείύφιμοιεί ανοπαίωποι
" rum indagantur,hoftium aduentum & κ μελλόντων δαύνεσι πζόγνωσιν. Θξών β

eipublιcz confutionem coniccerunt Αρινιώτια όληδον: Α \

Reipublica c χθρικμύτιναέφοδονέτεκμήρανίο και το
& qualccunque Imperatorij principa- / ώ \ « Α'

Μεικbitatus diίcrimen.Νeque enim animaduer- κοινώνπζαγματωνκυκε ια,και οποιονδή

mαβιιία. τebant, iuniorcm Imperatorem Αn- πιαΊήςβασιλικήςηγεμονίας κίνδuυον, ου

dronicum id cfle facturum (Dcotalia Β ξ - C - C \ « Σ

modis ineffabilibas occultante:) νnde γδ σπιυηκαν ως ο βασιλεις ονέΘ' αδόρονι

magnopere territi & perturbati funt. κόςέςϊν όζαύζα ποιήσων, 2θεούζα (οιαύ

Νam Logotheta è Ρalatio plenus cogi- Όχ τζόποις αρρήτις συγκξύήioνώς. όθενπο

τationum domum reuerfus,longo tem- \ 2 Λ /ΛΟ . Υ ΛΥ /

pore tacitus (edit, nemini vllum ver- λιμ,όκαρπώσου% φόβονκ θόρυβον λογί

bum loquens:fed futurarum rerum co- σμήί.όγδ λογοθ έτης μεσος όννοιών εκ τή'
gitationibus intentus, planë muto & ρ / 2/ 2. - Α Μ . * Υ

{urdo fimilis:ίdque vxore cum filia Pa- βασιλείων οίκαδε έλθών,όκαθη%επιπο

ηyperfebetta & filiis de moreaffidenti-Ο λύ σιωπών,κμηδl' όλωςμηδενπζοςgδέ

bus, & hilare ac iucundum cius collo- }ΟιΦθεγfύμώμΘ,αλλα σζέφωνλογισμες
quium expectantibus. Τandem coaéta ι... τζί7' Λ- \ \ . Sί". Ρ : - ,

νκοτ,ipfa quidam minimé di(erta, filiα αεί πζι οννομο συχνοις, και τώ μελλόν

Ρanyperfcbafta innuit, ντ aliquid, op- 7ων πλήρεις » κωφώ Τβ καλμηδεναϊώανο

portuni loqucretur: nam crat illa qui- Ι Λ ιτ" . Α-2.!..-....

dem αtate adolefcentula, fed peringe- μυρωτύπαρόντων ατέχνως εώκει κι αυ

nioft & calingua predita quάPlatonέ ζαίης συζύγs μό της θυγατςός πανυπς

aut Pythagoram.aut ciutinodivirosta- σεβαςης (δ ήδüέωναβακαθημώμων κ;"ζό
pientes magis quam ipfam deccret.Τί "ΆΝ. / Ν 9

autctn patrem intuens,fic exorfa eft. ΙΟ ειωθός,καιιλαρ%ντίνα % μειδιώσαν όκσε

ΕιL/ΑΕ ΜΑσ Νι Loσο "χ"γλ"ανακύκρόαι όψε οι α
theta prudens oratio. ναβίαιώτείσα ή σύζυγΘ, , αυτη μύυαφε

Δ Vdaciα forfan & τemeritatische λώς ψανο Φύσεως έχεσα πζος ο λέγειν,
videatur,pater, me filiam adolef- ό Μ--!.." Α' 1 . Λ

*Ε. βτόυσεπζο ίχ Τίμ πανυcentulam te affari, & impolita lingua διέτου ς τίμ'' θυγατέρα τίμ'π
ΑΟ / _ 1 Α' / "ν Α

excellenti tua perfectαςue fapientiac πξσεξασίμ,Φθέγξαώαίτι τηχθεία δτώ

obfίτεPere.Scd cum & materhortctur, καιρώ πζόσφοροι.ίμ" "-. .
Σ) - (ΧΑ)& tempus poftulet, dicam vt potero. α.1ξί Φορθ γδ Τη νεαζουσα

- \ ν' " . « / 2. > ? 2 \ Α'

Curtandem fapientiffime omniύ, tan-Ε μύρζα της ηλικίας,αλλ'ouυ έπι μέγα συ

diu tacitus (edes, τόque ipίum cxcru- νέσεως ήκουσα , και, γλωήαναβάτης φύ
cias,& moerore conficis:nccquid tean- » Α' > 2 Ν. Γν λ.

- - Τί) Gö72
gat, nobis exponis, vt dolorem tuum, σεως 6ύτυχήσασα, αυτή μάλλον ή

parte eius in nos recepta , leucmus? πυθαγόρακ, πλατωνι δ τίύ (ρφών Όρίς

Όιούτις μαλα πζοσήκουσαν ήδη και

διάβασα πζος (ον πατέρα σίύ οφθαλμές,έλεξε%ιαδε.

* οικονομι- *ΠΑΡΑΜΥΘΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΕΓΑΝ

ιι ", λογοθέτίμ αίξατ'απ8 θυγατςός. - "

ΤΟλμηρθ μυρίσωςώπζοπέιείαςδόξίενα πωςμεςδνώπατέξ θυ/αέρα νεαζg

σανέππζοςπαιέρα παρρησιάζεώζ,κ,αμαθία συζώσουγλώωαν ατενίζνπζος

Όντης/ρφίας ολυμπονέπεια ήιε μήτης πζοτςέπει,κμφ έπραγμαζς όκαιρόςέ

πιτίθεται Φθέγξομαι% γεείςδuύαμιν ήκονία τί γδέή ώβδεν πγών, σοφόζατε

παίωνανθρώπων, αήχή μύργνωσιμαχάνεπισαυτώώ καΆήκανσαυών,κοίνωναν

διήμινσέκεθέλεις της γνώμης,ία και ίύ"λύπη"ήμεις σοι γυόμύραικοινωνοί, κου

φότε
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Φό#@θνκαζασήσωμώύ (ριΌπαθΘ". πολ-Α Νam & Ρerturbatioνultustui,& linguς

λμυγδήμνήή όψεωνσύγχυσις,κ ή7ης

γλώ#ης ασφάλεια,μίμύεισαφώς τίμ"ΕΕ autem "ientiκ".

Υ "ν ήίουΊηςλύπης ακμμυ, ή τ“καρ- """",9ετα,ιδί τα genus alia Hammam .

ετήψυχήθύελίτη ακμμυ,η καρ alunt.ita filentiύ dolorem auget.Quare

δίαςχίρωσαμύρηζα καίρια, καθαπξα- tu, ne affettus iftetempore confirma

κρόπολιν, ή ρίζλυ τινα θ σμύδεσμον τή' tus, incxpcξtatum άamnum apportet ,

Αν ης διμα ίθή') α- ::" Deum exurge, & animum recipe.

ζωτικώνΊής ψυχής ιμναμεων,κα ή) α; Νeque enim tuum cft.philo(ophia no

ναπότσασα επιβοσκομύρη τίμιώeαν τίύ ΒΕΕΆ de

Υ Ο. ν. - \ - Ω-- r αιοςre, μιulque maicttatem intempe

λογισμλύ και 9 στωθολέσα (ας πζιόδοις ftiuis doloris maculis afpergere: cuius Pεί",

αυή και εμβριθες ποιέσα ο ηγεμονικόν.

ωασες οι έλαιον κκηρθς κ καλαμη και

χόgώς,πυρθςεπεφύκειτςοφή,έτω καισιω

πήπξιτίμ ψυχμυήθροισμώύοις&ύοίπκg

filentium, fatis declarant, quanto in

Ηισετore fis, omnem animi hilaritatem

ca natura eft, ντεontinuatione filentij

multiplicetur. Subinde enim hulceris

inίtar interiorainuadens,non prius illa

depafcere definit, guam ad ip(as me

dullas Ρenetrarit, & principales animi

---- Γ----
-----

---

Ρartes abfumpferit. Οuρd fi arcaniali

quid eft,aliisarcanum efto: mobis vero

tuis haudquaquam. Ηis & pluribus hu

iufmodi verbis generofa illafilia patris

dolorcm nonnihil leuauit, vt Iobiver

ba Ρarum immutataprofcrret: Pereant,

inquit,dies illi, in quibus vxorem duxi,

& liberos (u(cepi: gui i non effent, fa

cilimèrebus meis confuluiflem. Νunc κακία.

Vero tanta curarum turba incumbente, male βίς

ignoro qua ratiοne inftätem iam haud "".

fcio vnde malorum molem effugiam.

Imminet enim grauis hoftium im

Ρreflio mobis , hoftium ncίcio quo

rum,fiue terrafiue mari aducntantium,

σαΊης λύπης οξύαίθρακας,καθαπξύλην

:: αυώςκιτςοφωέαύηχοςηγά μηδαμήc

""" δια γλώfης Jξιέναι "προχωςέσα (ον εγ

γινόμύυονέκείθενκαπνόντήψυχή σύγέν

ύαμητωκςόνω% παθ9 ιχμυ ειληφός,

βλαβμ' αιέλπισον αναφέξη , διανασηθι

πςόςθεένθγμέσαυξ έγδσόντίμ &υ

γένειανθής φιλοσοφίας εις%ιαύτην καζα

ασάνσμικρ9πζέπειλυ,κ αιωρίλυ τσαύ- Γ)

τηνg (αύτης καζπεδαζαν σεμνώμαίος,

πέφυκεγαρπως% της λύπης δίνονράσα

τη αίξατάσει της σιωπης πολλαπλασια- 1.

ζώ;.χωξάγδαίατςέχονέπιζα ένδοναειδίκιμ έλκοις,κουπςότεροναφίσαται ωδ

παύζανέμεθ, λαθραζα πζόσωπζίναι και αυcξύ,ωςείπείκδέλθη οξύ,μιελείς",

ψυχής και αυζα 3' ζώeζά καιομώτερμ καζατςοπωσmαιμόρια,κ}ειμύρπτή'Στη

ρήτωνε:ίν,αλλοις χρεών είναι Χτόρρήζόν,ήμνδ%ίς σοίς,και μαλα ήκισα.%ί:κ%ιέ

Όις πλείοσικ%ιαύτη παλάμητηςγλώfηςήγμναία οκείνη θυγατς ζάς καιπατζός

ακοαςμαλαξασακ;"Θέγχωgouύ,αβά%σ
οδών της διανοίας εκείνεκαθήψαζ,

καλώσσες ΧποβαθέΘ μύηςτήσαφύπνg,πλgόσον αλιέωνώ θαυμαωποιώγπάδες

Φμώύ%ίς πλήκτςοις άκ θαλαήης οξύ ιχθύας λόαασωνίες,Φό αύ όφί έκ της

λόχμης.ώς εκείνονμικρθντής λύπης χαλασανζα, τη γλώfη δομώα φννοιμηκα!

(αςρήσεις εκείνας βραχυξιωβώσαλλαξλοία",Χπόλοιν% Φαίαιαίύμέα CΛίθι

ναόναςγυναικίτε πωήφθη και έκνον εβνύμηνπάιήgράταγδανμήπαρώηναυτή,

τάμαυgδιεθίμμυνuύ δ%σέτκδίαζαδάπξιρρέοίος όχλεφςοντίδων,σόκ οίδα πό,

ανδιαφύγοιμίiήν όπωςπό εκαιόθενέναπίλεμώρηνέπειεχθήσεώζόσον εδέπωκακ

τηνπζαμάιωνφοςαν μέλλίνγδέφοδόντιαβαράθυείτ'εκθαλαήκιατ'εξήπεί

εεεχθρώνμύρεκοιλαδ'ότωνεπανασήταδίκαθή
μύκαιπανάκακώςπω%ρά,

ξινά καθημάς,καθαπξιόλκάδαμε!άληνεπίθανεπiπ
όWελαβώναίκυςών όρφας

Υ
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gui grauiffimas nobis clades importa

bunt. Ηis diθtis rurfus conticuit, cogi

tationibus illis mente propemodum a

lienata:& fuiaclinguac oblitusfurrexit,

(όque in lcθtulum contulit, ac obdor

miuit,(ed diu dormire haudpotuit. Ε

go vero.poftridie de more ad cum in

grgora,

Άrecens αdificato afe Choία mona

(terio me collocarat, maximi fecit, 82

peno germani filij loco dilexit: adcό

νt aftronomicam diίciplinam,quam fo

lus eo tempore perfcθtiffimë norat,mi

hitraderet, nectantas opes inuideret:

& (αρe apud Imperatorcm & proceres

gloriaretur,me a fe hacredem doètrinac

fuα inftitutum effe. Ιdque euidentius

in fuisad me epiftolis, & vertibus quos

in exιliofecit, declarauit de quo paulo

poft dilucidius dicetur. Ηis igitur de

caufis, cum viro multum debercm, gra

tiam ci retuli, quam potui. Νam crc

bro eum accefli, non colloquenditan

τίim,(ed etiam officiofi minifterij caufa.

Doccbam enim & filium eius, &quam

dixi filiam , & profanarum & facrarum

literarum obfcuris locis declarandis.Ε

rat enim mulier & magno prαdita in

genio,& difcendi cupida: quorum alte

rum naturac, alterum animi donum eft.

Illis vero auditis, quáuis pra timorepe

në exanimatus : non tamen tacendum

cfle exiftimaui, (cd in hancfententiam

illum fum allocutus.

CΟΝΔ Ι L / γΜ ΑΒ Α ΚΤ ΟΚΕ

Logothetadatum.

Ιlios fortaflc, φui animos philofo

phicis rationibus non firmarunt,

(uccumbere aduerfis rebus, non mi

rum fucrit. Τe vero, cuius tantum

animi robur effe oportebat , νt a

lijs , excmplo cβcs, codem modo

Ρhilo/ophi

εα εoκβακ,

εί".

greflus,omnia gognoui.Νam pofteaquά

/

Α νηνύβομσηςανεμΘ,μαίνή) κ? τυίςίων, θ

καζαχος6ύρέ κύμαώς, ζαδάειπωνεπώ

πησεναύθις,κλαπείς ώσπς%ννένύπolών

λογισμλύéκείνων, και, όκλαθόμύρον εαυξ'

Gήγλώ#ης, δαίαςας,εισήίμεσός αθυ

μίας επιτίμ κλίνίμ,εφής κι καΐέδραμύρ,

καθώύδεινόι Göκείχεμέχζι πολλώ εγώ δ'

εςτίμλύσεξαίανπαύζαέμεμαθήκειν,κ; Ό'

ειωθόςαφικόμύρον απήενγδ σμυεχέτερον

εθνέαίθρόςόμιλίλυιαφέγδεπίπλείο

νοςποιησαμύμονέμε κύτίμ αιπω νεεςγη

θέίσαν μονίμ' ήχώρας φέgων καλώκισε,

πολλάμ έπίζατίμησοςγίμ εδείκνυπζοςε

με θίλαραν Εμ διαθεσιν, κ μικςοδΌίς

απ8παισινεπίσης έδιδε τίμ χέσινκάμοί.

ώσε δαξρ9νομικίμ επισήμlu μώΘ κ?

τέσδε cξύ χξόνοις ειδώςές ώ ακρόζατι,

σόκαπηξίωσεμήεμέζαδέναικάμοι ξΌ

σέταπλέteώσεκ πολλακιςόνεκαλλωπίσα

φέτίε3ασιλέως επίτειώνελλογιμωνέμε

γεείνεκα,όπδιαδοχoνταπ8(οφίαςεπε

ποιήκαμε δείκνυσιδέε σαφέςερον έντε

Ίαίςπζοςέμε%ύτεεπισολαΐς,έντε%ιςέπεσιν

απεποίηκενύσεξονανΐήθξορία αυέπειών

Χζιδηλότεξονήμίνον%ίςέμπζοώθεν λελέ

ξέ)διαζιδάζώuυοφείλωνldύθμιμεία

ελας ζαςαμοιβαφήθκίδύναμινόκημέ.

λεν,άλλαπζοσήειν συχνάΘ,έμόνον λο

γικήςείνεκα ομιλίας,αλλακ,διακονίαντι

ναθυμήςηπληρώνατώ εδίδασκονγδόντε

ψία, όμυ έφαμύραυέ θυγαέρα (α ή'

θύραθεν θήμετέζων βιβλίωναλιγματώ

δηδ γρίφα διαλόυκαίνων,κτίμ' εκείνωννύκζάπζοςήμέρανμεθαρμοζόμύρΘ. lμ"

γδήγuυήμεγαλοφυής ομοδίδΦιλομαθής%μύρδώgoντής φύσεως ειληφύα,%

ότ γνώμης εγώ διέκειναακηκοώς ένθοιςμύρύσόκπλήξεωςέγεγόνειν,Gυκ έκρινα

οι όμως δένσιωπή% πζάγμα αβαθραμέιν.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΠΡΟΣ

- (ον μέγαν λογοθέτίμ.

Δ Λ' ιδία πζοσελθώνοκείνω,αλλεςμυρίσως έφίμον%ίςδεινοίς καζαπίfieu,όβι

""μήφιλ%φοιςλόβιςέχαλκουσανluυψυχίμι,6 και είη ήθεκείκύιωνσέδ'

δνέδ4πύgίονακλόνηώνες%ίς ζιέτιςκαθίσαώκα)καρτεξίας ύσόδΨμα κρατιξον

γίνε
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Α"

τις πολλοίς, όμοιόν τι παογειν%ις Α guo εαteros affici, fumme vir, laudareγίνεθ, και 0 μ. χ haud Ρofium.Quod imanifeftis & prς- εκμη, το

αλλοις,θειόζαΐέου θρωπε και Gύλ,αδιμα, fentibus in rebus forti effe animophi-εστια.

μίμ αυcξύ επαινείν.dol επί τίθεμφανών ΕΕΕ iis dicemus

\ Λ Λ, \ ε: «Τ1 , Λ uac nondum adfunt,fed cuentu adhuc

καπαρωτωνκφιαΦαιάρκάφτει" incerto delitefcύt: Μulta perficit Deus

φιλόβφον διαίοιου, τί αι τιςφαίη πξιτώ incxpcétata:quac expeθtabantur,fruftra

ευριπίδου μήπωπαρόντων, αλλ' όν αδήλοιςέππυθ- τα funtiquς νετο ηcmo oxΡεξtabant,eo
τίχοι, - rum exitium reperit Deus.Νam futuraΑ" 4"! / Ι \ "Ζ - θ -

μέσι κρυπίόντων τίμ έκβασιν, πολλα γδ rum rerum prαdiétiones, fiue per fom

κραίνει θεός, και ζά δοκηθένζα Gυκ επελέ- nia, fiue alis (excentis,νε (cimus, ra

Β tionibus fignificentur, multa caligine .
y , Α' , / τ' Λ C

δη. τίβο. αδoκήίων πορθν«εωθεί: ΟΜ inuoluτα,multos ab officio depulcrunt,

γδ πζοαναφωνήσεις τή' μελλόνιων όσα) & in crrorem induxerunt, aliis felicem

» 2 . " \ ε/ . " Ν Δ ε 3/ racter fpem exitum adeptis,aliis diuer
όνειράτων,καλόσα δια μυρίων αλλων, Ε Ρςmexitumaaeptιs, Α'

δι' ονειρ%των,κα) όσα δια μυβί (um. Νofti enim cum alia, tum,vt Αle
Α' Λ \ 2 /

ως ίσμάμ, γίνονται 7ξύπων,πολιμέππιβ%- xandrum adoppugnationem fyriab

αι γνόφον, και κύκλω αυτήυ ώασες euntέ,coruus deicάο in caput ofeper

culerit: guodaruίpices malum omé in
1...), αλ Α 1. Α Λ Ν.2 Ι.-Α -..! -

0χιίιλ) μ)Είμαι Χποκξυφίμ, αυτό, terpretati,cceptis defiftendum efle mo

πολλοις έκαθήκονώςώξεμόχλ&υσλυ,@ nebant.llle vero abiit,& laboribus exά. Gνειργκικυ

πζος ζαςΤης αληθείας όνδυτίας όννοίας C είi. vrbem εκpυgnauit.Grαci olim ει, ηεικ.

a Perfis inuadercntur, in fundum marisΛ Α' C τ?ση /

βαδίζειν παρέπεισαν. δ (Φ μύρ έΊέλοις εει, 1pίis nauibus ante Salaminé de

&υτυχοιξπαξελπίδα πεπείεικνται,Φ δε merfum iriputantesφτατeromnem (pé

viθtores, τotos libros (uis triumphis re
- Σ Λ ς" Ν Ι 2/ \ . «

Όμυλυτίον. οι"(Χ.ή ζα τε ΟΖλακα" fer(erunt. Crocίus Lydus fe Ηalym Hu-Ά.

αλεξούδρουέ μακεδόνΟ' Jξιόντίθ' ήδη uium tranfgrelium, magnum Cyti im-"

τλ της τύρ ίραξεjξαυτοματου πεζό- Ρerium cucτίutum εfic perauit:ίες & -"

Κ%"Άξύ, τι % Ίμμή fuum τognum amifit, Romani olimΕ"

μύρθ",αδωθεν ρίψας 09Ο200 87'ΟΖ ξε " cum Ιtaliam ab Hannibale incendiis

απ8’κεφαλίμι, κι έδοξε τις ορνιθοσκό-D vaftari, & pfius vrbis excidium modό

- non ante oculos ccrnerent, maxima
\ "-- \ 2 \

ποις και μαύτεσι έτ κακός οιωνός, και partis orbis terrarum Domini cua(e

απηγόξόυον ήδη τίμ''πείραν. ο δε και α- funt.Αuguftus,altera CαίareRomare-".

- 7 \ ήτας rum Ρotitus, cum ab Αntonio & Clco
"Ψωσέ;W, και 7Τολιορκησας ". - - Α"πηεί, κα) 7Τονους ψω 85h, και β patra magnis exercitibus terra marί

είλει αυτίμ, έλλίμες παλαιπεσών επι- que petcretur, defperata vita, & hoftes

όνίων, ήλπισαν ες πυθμόμας θαλαήης Ρταterfpem vicit, &illorum principa

tum etiam occupauit , Libyam in> . «Ν' Α Λ \ ,Υ -

αυταίς ναυσι καζαδύσεώζπζότηςσαλα Ε quam & Αfiam. Εt quid opus eft facras εμμη.
"Τ Prοuidέtis

μίνΘ' απειλούσης τέκνα γμυακών Χπο- " Prοuidentia rationes recenfere, 9Ψ" τοnβιία μο

Χ "Ο 2 - νη (ΣΝ. ΙCS s gubermans, co fine con- miniίκιε
λέσειν . αλλα αξα πάσου ελπίδα οξύ noftras gu Σ) η Ε-,

όνδυτίοιςκατετςοπωσανζκιόλαςβίβλοιςμεσας ήθοικείων αφήκαντςοπαίων.κςοί

(βς ο λυθοςήλπισεζοναλμυδιαβας, μεγαλμυδgχίμ"καζαλύσειν οδκύρσυ οδε

καιτίμιοικείαν απέβαλε. ρωμαίοι παλαμ φλεγομύκτης Καλίας ψα αήίβα (οδ'

καρχηδονίου,καιμονονοδ πζο οφθαλμούκα)αυτίμ Τω της ρωμης ιδόντεςκαία

σκαφϊμ, οδπλείσουπας ελπίδα της οικουμώύης καιέτησήυαύ%κράτζες αυγου

σθ' ομή καίσαραδ&ύτεξΘ μοναςχήσαςόν ρώμη,απωνίgκαικλεοπάτζαςέπιόν

τωνκαι απ8μήβαρείαςδuυάμεως ναυτικής εκ' ηπειρωτικής,Φύβω%ζμ' απει

παμύρ®,ύδεκσίύ εχθροις πας ελπίδα νενίκηκε, εάμα τίμ έκείνων δgχία'

πζοσελήφει, λιβύμ φημικ ασίλυ καλτίδειοδυίερ%ις τηςπορίας λέγοίκα

ζαριθμέϊν,ή α καθ' ημάςδιοικούσα,όή συκίσμώμείωθενεπιφέζειν%ιςημέέρβις
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cludere (olet,guem ignoramus : nunc Α

fperato, nunc infperato: & nunc cum

appendice,nunctineadicξtione:no
n (e

cus ac i guis Pirαco egrctius, Αegacum

ΙΥ121ΙC tΓ2111CCΓC inftituat, Septcntrιonum

vero vι in Cretam & Serdiniam practer

expectationem deferatur. Νamtali in

conftantia & terrac & maria perΡctuό

concutiuntur. Quamobrem tibi forfi

tan etiam deteriora metucnti, mcliora

contingent : & iftιus triftitia fementis,

νberem lactitia meffem producet. Fu

tura cnim in αφuilibrio guodam collo

... canda funt,ncciniucunda,ncc in triftia

-" nimlsinclimante animo. Deinde poeta

το αβma (apientiflimus Furipides pronunciat,

"η" eandem orationem ab obfcuro aut no

bill habitam, non idem autoritatis ha

bere. Οmnes cnim omnia dicendo,νίκ

vnum atφuc alterum commoueant. Γu

(cius,fimülquc doètiflimns aftronomus,

omnium animos in extrema defpcra

ακόerna-tionem demergere qucas. Proindc fi

Ά non tua, at altorum caufa , & linguam

tuam & te totum ad hilariorcm habi

tum conformato. 1mitarc (olertes gu

bcrnatores,qui & aducntantibus & iam

vrgentιbus perιculis triftitiam diflimu

lant. Νam cum fciant fpcm falutιs ve

έtorum omnium a fuis pendcrc labris, D

cos in fpcm bonam crigunt & confir

mant:quamuis faepc & marc fundo cx

aftuctrmo,& pracruptus aqua mons (u

pra caput aftct,& imber violentus o nu

brbus crumpat, & diίcrimen ante ocu

los verfctur. Ηες cum dixιflemus,vi

rum mitigauimus, vt mocrore illo, φua

tenus licebat, remiflo, rurfus omnibus

iucundum & hilarem fe praeberet, at

que aftabilem. Sexta porro hebdo

Αnironί- made fanξtar quadragefimac, 1mpera

εκ βniortor Gerafimo Ρatriarcha & allis pon

Ά "εficibus qui iή vrbς crant accertitis,

ncpotcm adducit, palhm obiurgaturus:

.. Ο " ") ". » " "ν

θενύβριζούσης,τυ κυμάτωνδύσεςπ

vero, vt arcanorum 1mperatoris con- C

πζάγμασιτέλΘ"νuύ μύρ όπζ ήλπίκα

μου,νuύδι δμη, θ νuύμύρ στιυ θατέρω

θατερ9,νuυ οι ατίθατέρθυ θατερθνώ

ασες λύa τις έκέ παραιώς%ι Χτόπλοιω

ες% ναύγαύον ποιέιάθζέβέλεκ, Όνδ'έπειτ'

έςκζήτίμικ σαρδώ, ή6 δgκτικών απήνεγ

κουπν&υματων αλπηγαίκ, παόυει πζοσ

δοκήσανζα.κ. γδ Όιούκς κυβ@- πάσανε

πιποξούέ)γμυ ομοίως αεικι θαλαήλυ.

κ(οιΌίνuυ πζοσδοκήσουτ λυπηρά,ίσως

δύαίελέιζα κgηξύΐέρμ,κ φέδε και ασές

μαζόςκατηΦες,όλοιςγεωργήσει χοίνικας

&υφροσμύης. ίθμοιρίλο γδ δει ταις ή

μελλόντωνέλπίπχαρίζώζ,κμήκαθα

παξμόνοις διδόναι%ίς αηδέσιν ή%ις κξη

ξόις, έπαιζα και ως δοκά τώθΦώ «υριπίδη,

λόγΘ' ο αυ(6ς έκτ’ αδoξouύτων κακ τω

δοκομύων ιών,έταυζoνώ ένει παίεςμύρ

γυπαναφάσκον εξέιαπεμόλιςήκίδύω

ζαράξαεναέισυ οι ατεκα ήδΣπορρήτων

τώβαπλά κοινωνός καλαματίδαξζονύ

μων κρατισΘ", ράσα ζας τγυόλων ψυ

χας ές βυθοις αλατζέψας α λπογνω

σεως.είγομύμήδιασε,αλλατύ όλων γε

είεκαπζύς%χαεμέ εξον αμφβε μίτης

γλώfης όλο σαυ%ι,μίμησατυ κυβες

νητρίοδυχαριεσέξοις άθμελλόντωνέπθ

παρύτωναύθιςΐώνδξιών,άθαμήκατηφές

δεικνύεσιτζόσωποι, αλλ'ειδότες ωςόν%ις

ζαμιβύοί)χείλεπναίσωςϊκα) ήδσυμπλε

όντων απαϊω ελπίδες, ώσσες «υθυμίας

αει δια γλώfης πζοίείνgσι ζούτις τραπε

ζαν%επικρ%δσικαλαξαθαρίμύουπ και

ζαδά της μύρ θαλαήηςπολλάκις κάτω

διόζα καύκασιν ύψουμύρων,ύεζόδι αύωθεν

καζαρρηγνυμίου βιαίου, και οδκινδμύουπς) δΦθαλμηύ ίσαμώύου. ζαδ9' ούτω .

λεχθένζαπαξήμηθ%ναόθρακατεδυσώπησαν
ιώτλύπης εκείνης ως άνω,καθυ

Φεις χαρίεις αύθιςέδόκι%ιςπάσι,κίλαρος, και &ύπζοσήγορ®ώς% πζότεξον κ?

δε τίμ έκτίμ έβδομαλα της αγίας τεοσαεακοτής,πζοσκαλέσαμώμος ο βασι

λειςΌνπατζιαρχίμι γερασιμοι, κτίβ Σρχιερέων οξύ αξατυχόνζας,αγεται%,

έγίνονπαρρησία ελέγξωντεκαλπαξανέσωναπέχεθ ή της φυγής βουλόυμάτων,Επε

ι,, γίνον και

Ιy
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ή ιπο μαρτυσι ζούεις ή συσαλεις δ αι- Α δz moniturus, vt fυgz confilia mutaret,
ιν Ψωο μας (ουί quo coram ratιs tcttιbuspudcfactus, aut

- χμυθειςXπόχοιζή χολαώεις αλέκλή- οficίο εθεί,αυτηρήίεται Ρroba

ών αφή Τρίς κολασαπ τίμ' α)τίαν..εισήει bili mulètatus vidcretur.Ingrείius igitur
cίt iunior Αndronicus , adduέtιs (ccum

\ Έ' « Ζ y / Α. Σ

μύθομώ Ο έγιονΘ' αλήθόνικΘ", έχων μεθ nonnullis qui occulta arma & Ρugiones
< Ι

- - - - ".

ξΔΟΔ)Εκωπιαςώπλισμψεις λαθραίλω 77- gerebant,nec iple ΡlaneΕ Con- Αndronί

Δ - 1 . . . «Η Σ φ%o,2ιζΝί- uencrat en1m inter Cos , 11 auus ΡatcΓnis εκ iunior
υόμύ μ' 0 7λήUly Κ., (ζύδίχzί - --- , -y0ζ (δμη φαινομύρ ησιν και αδας φι & lenibus admonitionibus erga ipfumΆ

Υ > »/7 \ 2/ / - - - - - ειδιαφέρ9%ς, Ο!) αυ%ς αοπλΘ' πολυτέ- νteretur,nc (e quidem aliquid confidé- 4/7 ζ0ζ4,40

Λ. « Σ Αν - - / -

λώς, πωέθεν% γδ,ώςεί μύρ πατζικοίς τιπ tiusaut audaciusPrα felaturos, (edom

ν Λ Ι έπεσινόπαπ- Β ημιo Φυιετυπο:ί η νέα τριμείuΕΡίισιά

κπζαείας χρήσεται παρά""""""". " minitώτριurimpetufiaoin pίοϊnpe
π3' κβασίλεις πζος αυ%ι, μηdl αυξέυ ratorio folio illum occifuros,δzin folum

\ ζΥ / αμΝείξαθα, π όλμηρόν και μηίοτειη Αndronicum omnem imΡε
Ό αβάτου όνδείξαθα, (6 μηρ9ν και rijautoritatem collaturos.Ingrcίlus igi

/ 5 - - και 2 Λ' / " - " Α' - " . - -

θρασύτερ%,αλλ ηξεμησείνκαθάπαξ έίθ τür,ιuxtaauum inconfueτο (οίio conϊe.
ν - , --1 -- Ν. Ν.-- r Λ. ιασηδή- dit,faθtione illa ad imperatoria aulà reπζ μλκκόλασιν βλέ ψη βί ΖΟΥ) χ Ρ
ος οξγμ' 9 ( γ και liθta.Cum autem admonitio & caftiga

σλοζας &υθύςόν αυτις βασιλικοί, θρόνοις το patria cura & folicltudine profici(.

καζασφάξειναυ%ινοτηναυτκεαώνίλο cί νιάeretur, nihil tum infolehtius a
Α / -4 α-Μ--ιά, > έtum eft, (cd concilium pacaté & tran

ονίκω, είσgλ- . . . . . . . . . - -μιώνω τώιέωκαζα; γ)ΟΓΕίy αλ% ι quille dimitium : iureiurando νltro

γ' Χ Δ / ή \ - Λ - - -

θών ομύ αύζος μύρ αξα (ον παππον και citrόque dato, ab auo, (c nemini rell
, Γ ζ" - - - • Σ

βασιλέα,κεκαθηκενέπιέσαυήθοιςβασι- άturum 1mperium nifi nepoτι : a nepo

τς, (e neque νιτα, neque imperio aui κ. niγΟ

Ο Ι \ Α " 3 οί ιι - - - - . -

λικού θρόνε,τμ όφεατς λυεκείνηνπα νllas infidias comparaturum. Cartc-2"Ά,

ράΊμ' βασίλειονείασε διατζιβιναυλήν, rum iuniorcm Αndronicum egrcί-Ε.
- - - - ιone φειε

" . Υ Ν & νεπσιτήώνελέγωνπαιρική """""""" circumftantes, indigna-Άεπειδήπαρακαμφιώνελίκ Λ β bantur,8zin cum vociferabantur, νταui ικr. ερζ

779 έδοξε κ.κηδεμονική,έδέπαδάβολονD (anétiflimum iuίiurandum violafΙct, &

πέπζακταιΊέως,αλλ'απηλλάγη ΚΑΙ διελύ- ήdem fiegιfet. Quid enim,inquiuntad

» » / - « . '- ΛΆ , , : ίτι iftius iniur1α magnitudinem accederc

θη μετ' ειρήνης ο σύλλογΘ', ωμωμοκύτων qucat,cum tu per nosformidabilis &in

αλλήλοιςαμφόjέζωντώ βασιλέων,τόμύρ uiétus, omnia ex animi (ententia facild

/ r » " / confcceris,finos iugulandos in orci fau
αΩ)ΥΡ}ίριχΥ92 2

-μηδένα τίύ παύγων της αυτ"κρατ"2μας cibus deferueris : Ηis & huiu(modige

διαδοχον καζαλείψειν πλμλαιπ8 αίθρο- ftibus & vocibus ftaάus & pudefaέtus,
Ν νίκg3 έγΛόνε βασιλέως - 2δι αυεγfνου magnum Logothetam ad fe venire iuf

----, % Λ- - - Τ? fit:ab cόςue petiit,ντ apud auum cffice

μηδενμήτε κφΊης αυτ-κραζορίας ε βα. " τοτ, ντίia tadioni impunitatem iu

λέωςκπαππα, μήνε κφΊής απ8ζωής,μή- reiurando daret. Αt ille ne audirc

τε βελούσαθς,μήίε μία διαπζάξαώζ quidem (uίtinens : Τu vcro , inquit,
2 - -ο

πώποτεθ%ιόζα οι εκείθεν όννέoν ανθρύ

νικoναξισμόιεςή τ% πιυομοσδύω Φε%- 2

τεία, υβριοπαθομύες αυτ8 κα#βύων, παραβασίντε εγκαλομύτες τγώΦρμκωδε

σάιων όρκωνεκείνων τ?πς!ςαυσίύ, δαμα κπζοφλυήπζοδοσίλο αμή), πουγδ

σίκα, αδικίαςελαύννεφα κον,σεμώύδι ημάς Φοάρθι ομοδίδύσμαχοι καζα

ξαίζαφαδίως ακ; γνώμίμ σαυτώκαζατζαξαώζ,ήμάς οι άνςόματι μαχαίρας

gωσιπςοφανώς,κπυθμέσνάδεκα αλιπάν, ώύει"μθύ%ι κι (οις%ιέτις ήθεσίτεώ

ρήμασικαζακλαώείς τεκα)αιχμυθεις ο βασιλεις, διεμίμύσαίο πζος αυ%ν αφι

κέθ, όνμέγα, λογοθέτίμ,καέλθόνζαήξί"παεασκουάσα!Όνπαππονδ βασιλέα

διόςκων,καιΊηρηθείση φρατείαχαρίταθ;% ακίνδuυον υδέοί ακέσα ήέχετ"
- Ε
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ταμίει. non benetecύaθtum cfe putas,necim-Α αλλα,Συ δέθαυμάζεις έφη,κθεώπολ

244 mortales Deogratias agis, quod prατer

Άexpectationem ex orci faucibus creptus

ταιio, incolumis & (aluus es: Αn ignoras te &

mihi & liberis mcis, quoad vixeris,ma

gnam deberegratiá,quod confiliύ con

ττa teinitύauertimeointeruentu,quόd

que meo beneficio folem hύcintueris!

Τu vero his omiflis, pro perditiffimis &

male periturisiftisintercedis:Αpagepcr

Deύ,nihil tibi rei fit cum iftis. Οuomo

do enim tibiferuabunt fidem,qui fidem

auo tuo datam, nulla coaθti neceflitate,

fcfellerύt, nec Dei metu nec hominum

verecüdia deterriti: Ηis Imperator prς

τer expectationé auditis,tacitus diu fte

- ' tit:deinde illo abire iuflo,ad priftina cό

filia & cogitationes rediit. Cum autcm

magna & fan&a hebdomas adcffet, gua

falutarem Chrifti paflioné celebramus:

& 1mperator nepoté non ε monitis fuis

viucre cerneret: (ed & inconftanti mo

tu,& mortbus diffolutis,3zalias aliύ e8e:

gratnter & iniquo animo eius intempe

rias paffus cft, adcό vt bis δzter magni

tudine doloris viξtus, δc veluti numinc

afHatus,ad eos qui aderät,diceret: Οbijt

nottraartate & Imperij maieftas, & Εc

λας Χποδίδως 6ύχαριςίας, αγαπών ότι

αξα πάσου ελπίδα ή και αδε πυλών

αυ%ς λόαβαξιώςεπέν,όκομίσωτίωσω

τηρίανήσοχοίδας ως χρέων σε μεγαλας

οφείλει καμoιώπαισι (όις έμοιςδια βίου

Ώς χάριζας, ότι βελίμ" κ; σ& μελετη

θείσανκιώξαρτυθείσανείς τέλος διέρρηξα

παρελθών αυ%ς,ώνuυ διεμού%υτιιών

ήλιονκαθοξάς;συδΚαδάαφείς ικέτηςψωές

τ"κακισ’ Χτολουμύρων γίγνεθ, βέλει.

απαγεπζος θεού,μήκοινώνει ζιέτις αι

δραππώς δοξύπς ίςσεδιατηgήσεσνός

κρις,οιοξύ πζος%ιβασιλέακ παππον1ον

βημηδενός ή δεινών αίαγκαζονώς,8ξ

ελαθον%,μήίεθεοδκεραυνοις μήτεανθρώ

πωναδώπζο οφθαλμώθέντες. Ούτωνέ

τωαξάπζοσδοκίαν λεχθένlων ακείσας ο

βασιλεις,έση σιωπωνέπιπλέίσον έπειζα α

πιθιέπειπων,ες ζας πζοτέρας αύθις επα
clefiac pietas. Νa ille fugamardentiftu- ΙΟ νήκεβελαςκμελέζας. επειδκαι ήμεγα

dio adornabat:&fubinde egrediebatur,

& cύ faétioncilla feparabat.Senex vero

confiliorum ignarus, ageranimo tacito

afHiétabatur:fedtamen (ignis8zcόicθtu

ris quibu(da ea quae agebitur expendés,

haud procu! erat,quin quid (trucrétani

Ρatriar- maduerteret QuarepatriarchφGerafimi

Άarcanί nepotis ξόρtchendendi cόfiliύ

Άapcruit. Αt ille (tatimadiunioré Impe

1ί"ο "ερο ratoré Αndronicύ accurrit,8zarcano illi

""""" prodito effecit, ντfugá acceleraret. Cύ

aίit illuftris Refurrcέtionis dies illuxi(-.

fet, vcίperίd.decreta exequenda cffent,

Α.

ληκαι θεία επεδήμησεν έβδομαςονήζι

σωτήρμα εοξάζομύρ παθη, κ Όν έγMόνον

αύθις ο βασίλεις ουκ; ζας παραινέσεις

έβλεπενέχονζά,αλλατίμ'τετης κινήσεως

οξμίμλασαέσαν καλή ηθών ωνρυθμόν

8καθεςηκδ% αλλ' όλως ειπείν αλλοπςό

σαλλον,ηνιατ κέδυσφόζειώσεκδις και

τςιςνικηθείςτή ή λύπης ύπερβολήδοιον

ένθοιςγυόμύυον τετελόύτηκεν, έφη πζος

οξύπαρόζας,ήτεβασίλεια έφήμύ"ήδη,

καλή της εκκλησίας ασέβεια. όμύρ γδ θξύξτυεζα πζος φυγμ'μό φλεγούσης

πνος της οξμής, και εξεποξούετ συχνα καλπαξεσκόυαζέζ μύτης Φρατείαςέκ

είνης όδεμή παιες ζά βελ6ύμαζα,ήθύμει και διηπόζει, καθ' εαυ%, γνωσιμα

χών. σοχασμοίς δέπσιν όμως και ψωονοίας ά δρώμύρα αβαβάλλων,σόκ έξω

πλοζαπασιν ήδη και αυτός έκέιτ ώύζι μελετώμώμαίξυμβάλλει, όθεν συλ

λαβάν έβουλώσα", και το πατςιαςχη γερασίμω ώο ζιούτυ βουλεύμα

τ" εν Χπορρήτις λαβών κεκοινώνηκεν ο δl &υθις πζος ων βασιλέα ώ, έν

ανδρόνικο όραμών, ο Χπόρρη%ν ανεκάλυψε, και ούτω λοιπόν εκάΘ Αμ'

Φυγάν επέζαχμυεν, έπει δε και η λαμπζα της αιασασεως επεδήμησεν ημέ

εα, και έδει πτος έασέραν ζαβουλ6ύμαζα πέρας λαβείν, ήτει τέκό (θειωθος,

ξ

"ν

ν
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και έλαβε ας κλέις ή πέος τίμ

λίμνμυαίοιγομέρων πυλών, ειωθείΆξε

παιάνδαζα έωθεν κuυηγέσια, εδήπει

μέσας νύκζας,πζος ύπνον ήδη καζάδαρ

3ύντων απαϊων, έξισμό πλύτων ό(οι

απώγεσαυωμομόκεσανκαλεξιππασα

οι,Φθαύεσίδουίtξαίοι πζος ο και συζ

γιαίνη ε%%δ.καύζάκεζμοδσραζόπε

3ονέκαθμ%ώ εκείνοι πέιτ μ' αθμια

νέπoλιν,ξμύ γελαμτζά τη αξαπι&υή

τίμ φύτυ φυγμ' εκδεχόμύροι, μ' όι

αυτη η ημέρα ατζιλία μύρεικοση έτς δε

έξακιχιλιοσύν όκακοσιοσόνεικοσιοσονέ

ιατι επισήσαι διαξοιπώς τίύ ανθρωπί

νων πραγμάτων έδεν της πζονοίας έκώς

διοικείται, αλλάπαύζαλόγον Χπόρρητν έ

χει%ναγονία,κανημάς αγνοομύες κα

θήμεθα λόγοις πζοφερ%ίες της επέο

νοίας ύμούδ "αληθείαςέμαλααξίοις.

ότλυγδέθέληκολαζίνοιξανεθέλοί,πα

λαώντεκνέων αμαρτημάτων ποιούμώμΘ'

έκπσι,οιάβφυσίατςυς ώμαλοκαύe"D
"υ ν ... » / - ΓΑ--. «/ ,

τώς δυσιατις επαγίπλήγας%αμακ?

γης&υθυνέπις αέρεςνεώερίζεσίθάγλία
κτεί κατ' αυτή ύδωρ θαλάθης καιυβρα

ςακέτ"τύτωνβελήσεως αιππιέρσι ανε

μοι,κα)λοιμήθ' οδός &υοδοδίαι, και κακο

δαιμονοδσιμύρ ό(βιπζος δgέ1μ και παι

δεία έρρύθμισλυ εαυσίύ,και ο εαυτ"Ε
- 4 Α. • «-.. 4-4 μ., -ι-ά

πζος1μμύδώριον,ώς ειπείν, αξμονίου απέ

ξεσουήθΦ. και παν ότι πζαξαίει,πέβιλς

on- Α
ξο

de more pctiit & accepit claucs Gyro

limniac porta Hoc enim ΡroptcΓ Γnatu- Αndronic,

tina venationcm facere cόίucucrat.lgi-"υιοι"jκ

τιιτfub media notten cύξtis dormicn-"

τιbus, cum omnibus coniuratis cgrcβus

pottridicin Syrgiannis & Cantacuzeni

caftra peruenrt.Ηi enim cum illuftri ap

paratu,ad ΑdrianoPolim fugá illius prg

(tolabantur. Εrat is dics Αprilis vigefi

mus,anni (exies millefimi oètingentefi

mi vigetiminoni.Είtauτé animaduerfio

ne dignum, quod nihilhumanarum re

rum (ine Prοuidentia adminiftretur,(cd

omnia arcana ratιoncagantur:liceτ nos

igoari fedeamus, verba & Prοuidéτia &

veritate indigna facientes. Cum enim Fatale,

Deusaliquosop vetera & reccntia deli "

&ta muletare νult, periti medici more

incurabilibus morbis νftiones & (cδtio

nes adhibet. Μox terra fortunatamacr

grauis infeftat, aqua maris illi fuccξίct,

importunt venti cam perfiant,peftilen

tiagrafiaturiafΗigunturvιri boni & cru

diti,qui mores (uosad Doria (vt ita di

cam)harmoniam compofuerunr: quic

quid inftituunt labafcιτ, confiliis mini

me refpondet cuentus, Deo iccuentύ

moderante. contra calamitofi, obfcuri,

ναcordcs,& Furiarum alumni,pτοίperά

fortuna experiuntur:ίtulti fapientes Ρo

tenter vincunt,fanniones & mancipia

modeftos& honcftos (uperant. Γύ &ντ

biύ magιftratus,& patresfamilias,& tri

bunos plebis, & adiles & Ρratores, &

monachorύ rettores omnes vidcas im

pudentiac & petulatia (cruire,nec ex of

ficio quicquά facereaut pofe autvelle,

Ηςc ita fe habere,ex iis qυς ίi dicemus,

cό(tabit.Νa cum Turcarum pernicioία

irruptiones increbrefccrent, nec νllis and».

vel domcfticis vcl auxiliaribus copiis, ο

αύρίσκει σφαλερόν και μαλα πολεμίωζών%ις δρχηγός ή έργωνβουλώμα

σι, ώύ θεούζιαύτίμ πνα τίμ κρίσι, αλωθεν (αλλυπούονες. Δύδαιμονοδσι οι δ
Υ- 3 » - Α' Α'

πόσοι δυσυχάς πιες και αφλυάς και αίξαπλίγες, και ερμινίων πεφύκασί "μέμ

μαζα,κανικώσιν μία κε%ίθ' οξύ έμφροιας αφροιες, και κυριόζουσι ήθκοσμίων

και «υχημόνων ακήρών έμπαικτώπι" και

* ! 2. 2/ λ

οικύτζιβες αίθgωποι και ίδιοι τις αι

Τηνικαόζα (οιςτε δημαβγοις%ις τέαίθεκνόμοιςκαδικαπλωθείβ ίπθ

και μοναδικά πζοςατείνέλαχοιβεπαίαςκαθαπξΣποσυμφώνα τινός ήαίαιδεία"

ξαλάς&ύονίας, οέδένύγιεςπζαήίνετε δυναμώύεξέτε εθελονζας βεβαιώσ45ζα
ο / Ι w c -ν. 9 2 Α « ΤΙ - Α. 2 Μ

λεβρύμανθαπζαύτίκα λέξοίεςήκομύρ και ημείς έπει γδεις πλήθος ήlώντέςκωνέπεπο

λασε έφοδος πανζαχόθεναdζημιέσα θδιατιθεμβύηκακώξίαρωμαίωίπζάιμαζι
, [ 2,

Τriύκια,
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Α"

aduerfante Deo, epellercnturalia Vία Α δπάσαιμηχαυα)κπαλαμαιγνήσιαίfς

rem Imperator eft aggrefus, lubrica il

la quidem,fivero confideres,& αςuita

tem fpe&tes: non tamen prorίus impru

denti, tam aduerfis & iniquis tempori

bus.Νaun annua (ubditorum tributa au

gere ftatuit,quibus diuifis,partem in a

Πios yfus conferret,parte a finitimis ho

ftibus pacem redimcret quod Ρerinde

fuit,ac fiquis amicitiam lupοrum mer

catus, multas fibi venas incideret, co

rümque ingluuiem (uo (anguine (atu

raret. Vnde publicani & exačiores

fumpta occafione,alijalios anteuertere

ftuduerunt,quiίque plura fe exaθturum

ollicens, (iid munus fibi mandaretur.

Ε exiguo tempore, quamuis Romani

fines fubinde contraherentur, millies

millenanomifmata quotänis in fifcum *

referebantur.Vnde (enior Ιmperator in

animo habebat, perpetuam viginti tri

remium claβem contra marinos & ma

ritimos hoftes inftituere: terreftrcs vero

copias, in Βithynia mille equites, in

Τhracia & Μacedonia bis totidem, re

liquam vero pecuniam in (umptus vn

decunque aducnientium legatorum &

annua tributa finitimarum gentium

conferre, carterόfque Imperij ίumptus

pcno infinitos. Scd quianeid quidem

placebat Deo,propter caufas quasipίο

nouit , fubiτο omnia confuίione illa

funt euerfa. Αdmiratione tamen di

gna eft ineffabilis omnium infpcθto

ris clementia, qui cum nos diuturna:

improbitatis pα:naslucre fimul debςre

mus, eas tamen parco & humanitcrίu

Ρειρίε: mat Νeque cnim alicnigenis Βarbaris

"""" argueimmanibus hoίtib.nos tradidit:

fed popularib. no(tris,notis, & a nofiris

• moribus nonabhorrentibus,& clemen

tioribus iis per guos puniendi cra

και συμμαχικα τώβασιλέ θεόθεν παν

Ώίπασινήλέγχθησανέσα, μηδέν ετέραν

ετςαπέζ, σφαλεράνμύρκαζά γε%να

ληθή (δδίκαιον λόγον,πζος δι' &τω βίαιον

5 % αναγωνισμοχζόνον επαίντι σφόδρα

ασμύεών έγνωγδοξύ ετησίοις ήδύση

κόων αυξήσαμΦόρθις, αφών μεριζόμε

νον χοξηγείν αλα που έτς ταις τε αλλας

χςείας, θα μα@ίςγείωπήδέχθgών,και

ωνιονείωσι τίμιοικείθενλαμβαίειν εξήνμυ.

όμοιονποιών,ώασες αιεί τις φιλίαναξά

ή λύκων ωνέμύμ@', έπειζα ζάς οικείας

πολλαχόθεντέμνων φλέβας, πίνειν οκεί

νοιςπαρείχε θέμφοςέιθ και αίμαώς.όθεν

καιρόν ειληφότεςΦ τελώναι και Φορθλό

γοι,έτεςΘ' έτερον έφθανε ύσιχνέμύρον

πλείωπαξέξειναι"ζος,ύσηςέτης της%ιαύ

της καζασας διοικήσεως, δέτως αν ολίγω

ΙD τώ χρόνω,καίτιβραχjέραςααγιγνομέ

νης έή"ρωμαίωνεπικραιείας,όμωςείςχ

λίαςήυξή)χιλιάδας απςός ή δργο

ρ9λόγωνκφορθλόγωνκατ'έζοςεις% βα

σιλικόνεισαγόμύμα αμείο νομίσμαζα.

ώξώνίμ"τώ γηςαιώβασιλείπζοςβελή

σεωςκαζασήσαμτςιήξειςμύρ είκοσι διίμε

κείς,κ; ή θαλαήίων δαξαθαλαήίων

εχθgώνσραζναι ήπειςωτικό,όνμύρβιθυ

νία χιλίοις ίππέας δίμεκέίς,άν δSρακηδ

μακεδονία διχιλίοις όμοίως ζαίd"ψωο

mus : plcriίque corύ qui circumcirca in λ9ί7Ταιχζήμαζααιαλίσκεώζπζοςδαπα

νας ή όθενδήποίεπζοπόντων αλλοτε άλλων πζέσβεων,και χορηγίας όνιαυσίοις

ή πεικυκλιμύτωνεθνών, όσα άλλα μυεία δαπαλαι%ις βασιλείοις καθήκου

σιπζάγμασιν, αλλ' έπει κιθεώγεου μαλα έθέλονπίμ", διας αυ%ς οίδεν αιτίας,

εξαίφνης απανζα διατής κοινής ζαύτης συγχύσεως αλατέτζαήiαι, καθάπ: κύβου

μέαπεβνες. θαυμαζεινόι ouώ όμωςχρεών μυ αρρήζνέζα ποιόζα εφορώνώςκη

δεμονίαν πώςπλείσας ομεκ αθρόαςήμύθοφίλόνιωνδιδόναι άς δίκας ύσεςμα

κράς "κακίας,μεζάτινοςαιώςφειδές θΦιλανθρωπίας λαμβαίαν έκρινεζάιζας.

ου δαλλοτςίοις ποιν, οιό αλλοφύλαξέχθρgίς και αγρίοις παξέδωκεν ημάς,

αλλ' ομοφύλως αίθρώποις και ίρψύχως και γνωσοις, και μαλακωτέροις, η

παξ ών έχς μ' ημάς πμωςείώαι, οξύ πλείοις τέως ή κύκλω καθ' ημώμα

νομέ
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... ( ! - 1 Α ίσας ίνα μήκαΪΑ nos fruiebant, morte Ρrαcreptis, ne no
τώ πζ0αρ7Ταίσας, ίνα μη Χά. 2 Ρ ptιs, 3η όμωθαιά ; πζοαρ "ν. Κλι / inteftino bello conflittantes,& confra

αλληλωνήμινΆ έto calamo planë timiles, etiam illiag

(Α.(ε) ΤΖΩΟΤέ7ζί ίω ατεγνώςέοικόσιν,έπι- greflifunditus omnesinternecione de
Κλί, Φς μμύρ 4. Χ Ιerent. Ηis enim temporibus oblit Cra

Λ 2 ν 1ί 2/ ! 2,- : Ι

77θέντεςκακείνοι,ποιόζαςα βδίμνεις ολέμε les Seruiac regulus,obiit & Sphendofth

βυθοις«ξαπέμψωση ενώ (ούτωτώχζό- labus Βulgarorum princeps. Είt& a cό
Α' \ ς ----4 Α Α' (obrino Cephalenic comite interfcάus

κραλης σερβίας, τέθιηκε Ρ Φ

ιωτό: μυο ρα ή εβ C 2 ο" Αctolorum & Αrcanί Defpotes. Τhef

- δι' ο τίύ βελγάgων ηγεμων σφ" "Τ falici Ρorro principatus vltimus haircs,

θλαξ5)", πεφών&υταδέπζος8 ανεψιού 5 εχ Αngelica familiaortus,pridέ edecef- -

Λ μίας ο ή'αιτωλώνκ, α- (crat Sedillue redco. Cum (eniorΙm-Ά

κύνευκαφαλμια () απ . Ν Ν και Λυ peratorante (olisortum nepotis fugamβ.Ά

ναύωνδετσότης πζοιεθνήκει δ% δ της cognouiflet.codem die pontificibus gui"idi",
ε Α ελόυτάλΘ-δια- " vrbc crant accertitis,(nam patriarcha

"θεία, γεμοναντ λύ ζήΘ- , Ρridie fuga obicrat) pro(cribiiuffit tum

δοχθ,ο τ% αγγέλωνύμων Χπό/ονΘ".αλλ nepotem foedifragum,tum eius coniu

οκεισε επαύειμμ. έπει γδ έγνώθη τώ γη- ratos,tum cos omnes qui cum co Ie cό

iungerent,ac cius faθtionifauerent ld
- αν \ 2 ") \ ε" α Το -

ξαιώβασιλέι,πζινδύατέιλαΌνήλιονή και que facile a cocta (accrdotum impetra

εγfνε4υγήπζοσκαλεσάμύρ® αυθημε- C tum eft.Αd hacc pafim facrofanξtum Ε
Α" αυσ%η ουβ τίωπαρόν(ας ε- uangelium in Ρalatiis, in viis, in foris,

- εθν Cόυ- όνβυζλο ' ρόα ή δεχ, circumferri cerneres,& populum facra

Ά ξεων (ο γδ πατζιαρχής μια τής Φυγής ή- mento adigi, ντ&a Iunioris Ιmperato
/ 2. / Η - - - - -

π7ηρή μέρα προετεθνήκει)έγfράφω καθυποβαλ- τis focietate,&animo & manu & linΆψιμεςαπς )έγΧρ%Φά gua recederent,& feniori aθtionibus o

βει" λεινέπιτίμιω (ούτις οκέλουε (όν ίς έγΜόνον bedientiα vinculis aftringerentur.Οuz

ώς.λποςατίμ,θαμαζόις τεαυπωσιμ εξε- cum ad hunc modum in vrbeΙmpera

/ ζy τσέτ,δη.χ. γεινή Ζλάνει τfice gercrentur, Αndronicusiunior li
Ε{y ή Εί- - - - - -

ληλυθ% θα πιέπήγαν Κά ακ bertate & immunitate in Τhraciis pa

νgΦρθνείνμέλλοι δδηκβαδίωςήτγύδg-D gis & vrbibus pronunciata, ftatim om

χεξέων επέβαινεσμύζαξις:ίμ' οι επί ώύτοις ηes ad quiduisparatos habuit.Statimin
2 Λ - \ (7 \ Α Υ' (αγή πζ μύρ armis fucrunt Τhraces omnes Ρro iu- Τίναι,

ιδείν και ο θείον που(αχή ιφερό " niore Ιmperatore Chriftopolimνίque,"Φan.

&υαγγέλιον έντε βασιλείοις αυλαίς, έντε fenem 1mperatorem cupide inuafuri.

Ν.Α. , κ ........... και στι.3,,,,ίαν 7, Νή- ΑcΡrimum Ρafim in Ρrouincia Vagan
Δ' 2 Gύη)- 0 ν δή- " - Τ- - ΤΙ -αθώεάγκα" Κιwα ώ. tibus publicanis & exaάtoribus, incle

μον κελ6ύονίας , αφίσαδα μύρ της οδ mcητές excruciatis, creptam quam cir

Α' Λ' Α / - -

νέου βασιλέως κοινωνίας, κα) γνωμη και Ε cumfercbantpecuniam nulla modeftia

inter (elepatiuntur. Priufquam autéfe

χεις καίγλώ#η σκυτίθεθαιδεβεβαιό- ptem dies claberétur,Οreftiade digref

τέρ.9ν τώ γηραιώ βασιλέι. ζαύζα μύρ ομό 6.multitudo εquitumpeditum, fagitta

τήβαπλώούν, ενώ ού" τελάτ. Ε,
Τον τρόπον. Φ δε πζι (ον νέον βασιλέα

w. δώρύτικοι, ελαυθερίλυ κηρύξαντες κα

ατέλειαν ταις όν θρακη κώμας και πόλεσιν, απανζας είχον βύθις 4ύπειθείς

πζος άπανδη% της γνώμηςβουλόμύρον θήσουδήπαλίεςΦμέχς χρισουπόλεως

θράκες αν όπλοις&ύθις ύσεςΕνέουβασιλέως,κ7 έγηςαιούπζοθύμωςόςμώμύροι.

και πζώζαμύθοίύ απαζαχήmξιϊόνίας ή θράκης τελώναείοφορολόγοι αυσίύμάρ

αναδίμ ηκίζονώ,α δι επεφέζονεβασιλικα χξήμαζα,ξμύουθειικόσμωδιαλα

χόντες ονείμαι%ιπζίνδ'όληνήμερωνέβδομάδααξαδραμέινιάραίεςεξόρεπάδος

πλήθος και μαλαχριθμήθνιππέωνκπεζών%ξοή'κσφενδονηήξήεσανεπίΐύνβασι

λαύεσαν, ως αυτίκα αξήβήες σασιάζεσαν εκ έκπεπολέμωμψίμπίδ, έανία"
- - t 3
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primo impetufe expugnaturos vrbcm Α τάιςgδήμε γνώμας ελπίδιλημματων,

offe rati, feditione laborantcm, poΡulo

inter feίc difcordante, (φe emolumen

τorum quα huiufmodi mutationes in

iuftis manibus (uppeditant, Syrgianne

cxagίtante omnia. Αc quatuor integris

Legatio aicbusiaitinere confumptis, ad Sely

ει: "Άθriam cafira pofuerunt.Cum autcm νl

κun terius progreliuri efient,&ίcnior Ιmpe

rator vrbanam turbam, fi hoftilem e

κcrcitum ante portas vidiflet,non quie

turam effe (circt : Legatos ad nepotcm

mittit, guorum princeps crat Τhcole

ptus Philadelphientis, vir nontantum

omnis generis virtutibus ornatus & re

uerendus,fed &prudentia tingulari Ρrt

ditus.Μifia eft & Syrgiannis mater,quς

filium potifiimum placaret, cίquς Ρcr

fuaderet,nead mcenia vrbis accedcret,

periculum enim fore, ne diffidio inter
Βyzantinos orto,maximus interitus cό

fequeretur omnium opum, αdiύ, viro

rum,matronarum,magiftratuum,fubdi

torum:quarum rerum autor , gua ratio

ne tranquillo animo per omnem αtatέ

vnquam cίle poβet: (ed vt paulum re

grcίfus,ita demum verba faccret,& quφ

vellet poftularct.Syrgianncsigitur,cum

Philadelphientis prac(entiam reueritus,

tum precibus matris (uα fraάus,ad Im

peratorem, qui circa Οreftiadem tum

οποία ταις αδίκοις χερσινόκπορίζουσιν α)

%ιαύται ή πραγμάτων καινοτμία,%ύ

συςγιαίνηπαύζα κινομύζος, τέήαρας οι ό

λας ώδ&υκόιες ημέρικς,αφίκον(6'τεκαλέ

σρατπεδ&ύσανίο πζό%δΊης σηλυμβοίας

ασέΘ. έμελλον δ' ότικαι πζοσωτέρω πο

ρώύεώζ,αλλ' ειδώς όγηραιόςβασιλεις σοκ

" ήξεμήίρν% πλήθ@Ίης πόλεως,αλλανεω

Ίέριον, ει πζο ή πυλών θεασανζ όν

σραζον, Φθαίει πζεσβείου λίποςείλας

πζοςαυ%νήςχεδΊηςπζεσβείας όφιλα

δελφείαςθεόληπίΘ",αής ου μόνον Σρε

ταϊςπλυτίαις κοσμούμύρ®",και πάσαν

αίδω%ίζοντυγχαίουσιπζοπέμπων,αλλα

C και βαθείαν αύλακα δια φςενός καρ

πούμύμΘ.απεξαληδεκαλή το συργιαί

η μητής, δυσωπήθισα ώνύονμάλισα

παύιων,καπείGυσαμή όμόσε χωρέινές

ζα τείχητήςβασιλευούσης κινδμυ&ίειδ

αι ούτω πασιάσαι καταλλήλων οξύ βυ

ζλυτίοις , και μεγίσίμ γρέθ, φθορών

agebat,reuertitur,cόgue (cnioris 1mpe- D παήτων όμουχζηματων,οικιών,αίθρών γυ
2

ratoris legationes mittebantur, & ibi

"..". φοίtulationes confirmabantur.Τandem

ζ Άntercos conuénit, ντίuniot imperato:
Ζφ%. Τhraciam, guae a Chriftopoli νίquead

Rhegium & Conftantinopolis (ubur

bana pertinet, pro autoritate obtine

ret, (imύlque ea prαcdia qua fuα faέtio

ni affigmaffet in Μacedonia, guorum

multa crant, gua fingulis multa mil

Ηa quotannis pςnderent: (enior vero

tum Conftantinopolim , tum vrbes

& Ρrouincias omnes Μacedonicas

ναικών,δοχόWων,δέχομύρων ώντίμλα

τίλυόκαρπούμύμΘ,6ύχοιοί όπως και δυσ

πμ,ειδήτως διαξει%ναπλυζαβίον,αλλ'ε

πανιόνζα μικρόν έτω πόρρωθεν ποιέιώς

οξύ λόγοις δαυθαιρέτις ήδζητημάτων

(άςκαζασάσεις, ο γεμίμ συςγιαίνης αι

" δεώ εις μύρ καιΊμΌό φιλαδελφείας

παρουσίου, καζακλαθεις δέπως κjτας

Ίης μητςός ικεσίας επαίεισιπςός ο βα

σιλέα, διατζίβονά πειΊινόςετιάδα, κα

κάσε ώύuυ αι πζος ζύγηραιού βασι

λέως επέμποντ πζεσβείαι, κακείθεν ο κυξΘ' αλή' ζητηματωνέδέχονώ κρί

σεις έλΘ, κυρδιαι παρ' αμφοτέρων ή"βασιλέων, όνμύρνέοι κάχανα-3:"

τκεατρικώς της θεάκης όσον ώ. Χτό κισοιπόλεως ακί ή αξί ό ίύγιοι:

προαυλίων και πζοασείων της κωνσλυτινουπόλεως, και αμαζα πας απg φις"."

πξι αθών διανεμηθέζαήJτηςμακεδονίας χωρίων ήσαυγδ%ιόζα πολλά, και

ες πολλας χιλιαδας έκασω τιμ επέτειο αναφέρθίζ πρόβδoν Όν δε γηξαίδι,

τίμ έκωνταντινούπολιν, και ζας επέκεινα της αφισουπόλεωςλοιπαςμακεδονικας

χώ



Η Ι S Τ Ο R Ι ΑΕ R Ο Μ. Ι. Η Β Ε R V ΙΙΙ. 2λ.3

γδ πζοςθελήσεως

ακοντι,@βου

-Άπ κήπμονεθοξεν είναιπζοσιένατώγηραιώ

Άβασιλέι,κσυνήθiή ομιλίαςαπ8καζαση
φον"ς.

ναή, συνέ1ηςτεέσηςκα)φιλοτίμs,καλακοής

εκλογίμωνσφόδρα αξίας, καλζήίουμέμης

μυρπζος ί.

της ουθεκκίμύρης%ιςβολοιθύοις ήμύργο

έμεγαλoυλoγοθέτυ ομιλίας (τετίμη%

γδήδη κατώ%ιούτωπρθ, έβαπλέωςα

ξιώματι) ώύτυ%ίνuυτ όμιλίας, επείας

ακροατής εγρόμια αυτ"καζα έ% ή α

σgονομίας μαθημα, ξuυέβη μοι Χπολε

λαυκέναες κόρον καί%ικουδ"αυτός έξω

φειδοιξανδρχαίς τίμ' αυτ8μοι παρείχε

Ιλώήλυ,ουδ'αυτ"δηταςgονομίας αφθό

νως μέζαδιδόναέβούλείο, είτε τον έμόνα

γνοώνέπτζόπον,είθόπξκαληθεςϊμ", την

αυτίμ συνεσίωτώπαόυκ λύσιδιτώπυθαίο

gείωτςέφων γνώμίμκελαύεσιώ εκείνοι,μήκοινάποιείώ. ζα φιλοβφίαςαίαθα ως

μηδόναρτιμήψυχίμ κεκαθαρμυροις. έγδθέμις οξέβιν%ις βελομύβοις αμφίπολ

λώναγόνωνποειδέζα καλή και%δημοσία φι

ποιςήρξετυθείωνκαζάφρονήσεως, κατ'ιδίανouδαπώπροσελθών,θακίδηλωτών
εμόνύσοδείξαςτς πονάυτωμήκόσδύπολλοις ήξίοιωήγειέζκαμέπόρρω αρ Όχι

φρυγώνκαμπέσωνέφασκον είναι ορίσμαζα.έπε άκαιγλωήμαλιχίωπείθοιξπ.

νός ένεκα κζέμύρθ,ταθεπρος αυτόνδιεξήλθον,

τγυλογίων, και ράσα δ'4ύρισκομέ

χώρας δπόλίς,καιπρjς%ύτιςδέχεσθαι Α

τεκα)διοικονομείνώταςπζος ήδκυκλέν

Ίωνεθιώνπζεσβείας μηδε

είναι τωνέω%ιαύτας Φροντίδας. αύ%ιγδ

εκ φύσεως ώςμηκόππρθς αίεσιν κκμυη

γέσια και αχολίας%ιαύτας, φόρώνζαβ

Όιαύ%άφαίνεώζπλόυβαρύταώνκα)μα

ζκιοναχθΦ.επι%ύτιςομυαλασονδαιγί.

νο"),ασμυρωμύρτωνέωβασιλείουμαλα

δ'ασμώρωτώγηξαιώ αλλ' a χέήταληθή

φάσκεινοπαόυώισφδομα

λομώύωμύραύππαλαμήσαώ πζος%σ

αυτίμ λυέλπισονσυμφοραν,διαδ'αμη
Α. Α' ν α ν Τ?" - ,

χανίλυιαρκώντικισέgίοήιζα αβα3εγό

νgθεμις &υόμμα καθαπελπoτρίποδΘ' c

δελφικού.κφέτντόνκςόνονκάμοιτύρη

Όρικώνώ φιλοσόφωνβόλωναπαλλαγή,

νltra Chriftopolim 6tas. adhαc, lega

tiones finitιmarum gentium audiret

aεςue dimitreret . guδd ea occupatio

nesiuniori minime cordiefient,ίcdpo

tius natura ad voluptates & venationes

propenfo,8a rebus ciufmodi occupato,

grauiffimum & ιnoleftiffimum onus vi

dcrentur.His conditionibus fα.dusini

turiuniori Imperatori quam (eniori ac

ceptius. Νam έum tam inexpcθtatam

calamitatem propulfare cuperet,ίcd o

mnibus rebus deftitutus nihilpotlet:ca

qua a nepote propontbantur,tanquam

oracula Αpollinus accipiebat. Sub hoc
Gregorκ

tempus & mihi, oratoriis & philofo-ακίiία και

phicus libris reliθtis, vtile vifum cft,(e-βΆ"

niorem Imperatorcm adire, & in cius

familiaritatem me infinuare , quac δc

Ρrudens effet, & liberalis, & erudito

rum aufcultatione digniffima:qua cum

a multis expetcretur, non patérct no

que contingcret omnibus. Νam Μa

gniLogothetα confuetudine (iam tum ται.»

enim eo honore ornatus erat)& fermo ό άνα

nibus,quodadaftronomiamattinebat,Ά

fatiatus cram. Οuanquam is quogue

initio parcius mecum differebat , nec

ipfamaftronomiam affatim mihi com

municabat, βue ingenij mei adhuc i

gnarus: Gue, id quod verum erat, eo

D dem animo prαcditus, quo doθiffimus

Syncίius & Lyfis Pythagoreus. Illi e- Doarήκε

nim vetant,ne arcanaphilo(ophia im-imparκη"

puris adhuc animis communicentur.Ά

Ε

Νephas enim effe,vt ea gua magnis la

boribus parta fint, cuiuis offerantur.

practerea publicé philofophandi con

(uctudinem magnum apud mortales

rerum diuinarum contemptum pcpe

riffe. Cum autem (corfim eum adiif.

(em,& integritatem meam illi demon

(traffem,rogaui,ne vulgari more de me

iudicaret. Μultum enim inter Ph

gum & Perfarum (quodaiunt) limites

intereffe. Deindeblanda oratione per

(uadendi caufa apudillum vfus, huiuf

modi orationem habui.
ι

λ%φάν,μείάλης φησίνες αιθρώ

\

t 4.
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«s adhortatio. -

1 ea qua dele&tationem pariunt, o

-ό mnia ex αquo diftribucre Νatura

Ερotuiffet: facilis & laboris omnis ex
κonίκηgit - -

Άpers effet vtique nunc corum indaga

tio , & mutui amoris caufz facilimè

pracciderentur. Νunc vero cum iucun

ais admi(ceri molefta necefle fuerit, &

Grαcci tertium dolium in 1ouis aula

nullispermiftum malis efle negent vt

inopia molefta eft, ita copia (ρcs delo

ξtat : harque inter (cfe pugnant, & cfΗ

ciunt vtalius petat, alius largiatur,ίint

φue hac vices perpetua, νltro citrόque

commeantes, guae amicitiac lex eft, &

vinculum firmiflimum. Εthoc illud cί

fe dicere liceat, quod telluri praftet ντ

mare nauigetur , & mari vrin tellure

ambuletur : ντφue Τanais longinquo

- curfu in Gracciam feratur, & 1fter in

oficiain Αegyptum perueniat, & Νilus aquas

Ά(uas Μποτίdicommunicet. Siquis ve
και το adcό tenax fuerit, vt bona diftribui

nolit: ci caucndum crit, ne legcm per

orbem terrarum ferat omnis improbi

tatis autorern, & omnes congrefus, ο

mnia commercia funditus tollat: be

neficentia diuina ingratus, a qua illa

omnia quae habetΕ" enim

obίcurum cuiquam cfle poteft, vllum

a diuina prοuidentia bonum cuiquam

contingere, νί (olus cofruatur: vt nec

ΑΙη77770γfΑφ- luccm (oli , vt fibi (oli lugear. Quod fi

iΆ-res αternum viξturα, codémque ftaru

κεtitio permanfura cfient: poflet forfitan ali

quis qualibufcunque de caufis com

municationem virtutis eludcrc. Cum

autem id nulla ratiοnc fieri qucat,non

nulli artificio quodam immortalita

tem confedantes,ncq; quicquam vnde

gloria exiftat practermittentes,omncm

laborem vltro cocperunt. Αc ne lon

Pythago- gius abcam 2 Pythagoras cum Α.e

να" gyptiorum fapientibus congrcflus,

τινα τόνειληφότα,ώς αρα ουδ'ηλίω%

ΑΣΥΜ ΒΟΥΛΗ Μ Ε ΤΑ

αίξακλήσεως.

Ε μύυ επίσης απουζάζα βίου τεξπνα

"-"διανέμει είχενή φύσις, λδέρασΘ"δυ

μυδήπoυγε και αταλαίπωgΘ"ήτούτων

ζήτησις, κ ράσα δή%ύντεύθεντ φιλαλ

Βληλίας ύσόjέμιεθαιξιμιέζαμε οξύ λό

γοις, νuυ δ'επειδή έδει διόακεκράθ (6ίς

λυπηροις ζα ήδέα, κ' τρίτνπίθονου φα

σινέλλήνων παιδες όνδιος είναι κακώνα

μιγή, λυπάμύρτώονδεεί τέρπειδ'αυόν

πζοθύgoις οικίζουσα τιμ ελπίδατ' &υπο

είας, κ διδουσα παλαμίμ αντίπαλον

C τη πλεονεξία τJoιδεοιξ. καιζητείμύρέ

τΘ ,δίδωσιδ"όκώΘ,καιτυαντίοναυ

θις, και διαπαντόςέκατεξον καινόμΘ,

Όότ γίνεζάιφιλίας και δεσμος αλλήλοις

αφυκζαίχύων και%ύτ'είναι γύριτ'δύοί

μαφαναπλυτί, δγήμύρπλωτίμ έgία

ζέζαιθαλαήλυ,καζαύτίμ αύθις εκείνη

Ρβάσιμον,καιταίαΐςμύρδι'αυτ"γέ%ι%ύ

(ο δρόμον ποιούμύρθ'ψω εξόρμον,επιρρεί

τηέλλαδι, καλίσgΘ επ'αίγυήίον έρχέζάι,

και μαιώτιδι νέίλας κοινούται ο ρεύμα.

ειδέτις φειδοίχςώμύρθ, μη διαδόσιμα

βούλοίο γίγνεώζζα καλα,μή καιλάθη

νόμονόδιίδια πάσης γρ%φων γης κακίας

" Σgχηγέτην,καλέςνυκτός,ΐνείπω,βάρα

θρα και σκοτεινους ολίθοις όλη ρύμη ξυ

νωθώνοξύτ"επιμιξίαςλόγοις καμπζιφα

νώς αδικών,δι οις εκείνω ζούτ έχαρίσαίο

τα/αθόν ότ" φύσεως δημιεςγός. 6ύδηλον

γδδήπε%ις όλας,μηδενμηδειαβάτης

πζονοίαςαγαθονπαραγίγνεθ, διέιαγέ

Φώς:ί αυτός.λπολαύοιμόνΘ.ειδ"αθαία

ζα έμελλεβιώσεώζζα πράγμαζα,καπιτ"αυτέςήξίνκςηπiδΘ"αεί,είχεναντίς ίσως

οίας δήτισιναϊτίαςτ Σζετ"παρακgέεθ;Ίηνδιάδοσιαλλανόνεςflώναμηχαίωνπαύ

τη%υτίζα τη%ικαλαθλυασίαναιτίεχνώμύροίτινες καικλέΘ"απέρανίονσφίσιναυίρις

πζομνώμυμοιπα, όπκλέοις οσιομόδgχμυειδείηγίγνεθαι, πζος%or'αυθαίξέG"

παρείη καιπυθαγόραςμύραυτίκαζιζόναγόπωθφοι, ξυμβαλώνιοξυνοςγιάσας,

έλλίμνι
--- - -
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ελλιμικώνεπεθύμησενεγκωμίων, κακέισε Α corύmque facris initiatus , in Gracia

δήκωμαζιδιαπόντιθέραςής δτίμια

ξετίμ δια πασης δημοσιόυσαςελλαδΘ,

μεσον εαυέτο εφεξήςέλιπεναιώνα, ήδη

δέτις καιπρ%ς τίμιονπυθοίδαφνίμ, και

πgoς τoνόν υλυμπία κότινον,9ξασίας ός

μάζαι ήδη γαρ ως ένει τώμαραινομύρω

τώδεθαλλώ,κλέΘ"αμάξλυων καιτόν

μάλλον αναζωπυρώ τηνμέζαζαύτα μνή

μίμ,ηπαύτεςΦύασίας λειμώνες,καια

κgήνα,καλήπανώδαπή ήδέκέιφυομώύων

βαφή. Όύτις δη ομυ και πλείσοις άλλοις

διαποικίλης ελθούσταξαπλησί%υτώεφε

ξής ωξαθέώς βίωτίμ μνήμlu Jξεγεώ.

νμέδιίναμήδιαiρίζω, ήθμώύ αλλων τίμ C

φύσιν καθαπαξ, ειπείν, όζα καθημάς εξ

ελίfiων αιών, ακαρπον διαφάγει δια

λιμπλόων,έgηματεβφίας, βουπολλώ

δέωλέγειν μηλόβοών, οίλυδή δ τίμλή,

θηβαίων αλέξλυ%ον παλαι πεποιηκένα

4ασίι, ώςεξέίναιγίγνεώζζοκαθήμάςύ

πόθεσιν διαρκή Όίςόν σκίμήτςαγωδούσι. D

μόνονοί εξαποιότων σε κεκτίφηνεικόνα,

φύσεωςεξαπέφηνεκρήτισα ήξμοσμυρην,

οία δηκαισελήνιμόνασgασι, εζωπυρ9ν

ανκςυμώκχίμώνι, κουχούτωζ καθή

μάς εώς θτείχmδuύαινται και αλσηκ;

σοακοσμέν, η σύ, και ο τ σής Χρετης κό

σμΘ. και μέγα μέρτ αιο όφελΘ είναι

σε%ίς κοινόις όμολογοίημύρ απαντες,ατε

τώμεγάλωβασιλείσαυαρόμύρον, όσα,

κjκυβερνήταις Φ τονπόλονκ, τίμοέλίκίμ

laudari concupiuit : cάque cupiditate

impulfus, in gam traieclt virtuτές, ίua

Ρertotam Graeclam vulgata,nomen ac

ternum eft confccurus. Είtetiam qui rugilu,

Delphicam laurum, & Οlympicum o

leaftrum, ex Αfia profcθtus petat: non

ignarus marccίccnti illi corolla ineffς

gloriam qua non marce(cat, & pofte

rorum memoriam magis excitet,quam

omnia Αfia prata & fontes, & fuci tin

θturarum. Ηi igitur & alij plurimi ho

rum fimiles variis rationibus (ui Inc

moriam tradere pofteris potucrunt.

Νunc vero,nc longum faciam,allorum

ingeniis noftra αtas fterilibus reliξtis

clabitur, & fapientia deftitutis: ac pa

rum abcft quin belluinis dicam, vt no

ftrα res deplorandz cffe videantur. Τe

vero (olum omnium exprefiam natura

imaginem, & optimo informatam tu

lit,Luna interftcllas imilcm,&igniin

Inycmis rigore. Νeque nos adeofana&

mocnia & luci & porticus ornare po(

funt, vttu, & tuα virtutis mundus. Αc

Ρlurimum quidem te Reipublica pro

defle fatcantur omnes,quippe qui ma

gno Imperatori idprαίtes,quodguber

natori ij gui polum & helicen obfer- -

uant.Scd quid dicamus: Fuit&PhidiasΆ.

apud Gracos magnus, ob apis & cica- β.. "

da (culpturam: (cdnontantus,quantus

ob Ιοuem Οlympicum. Practerca, guac

inde colligitur gloriola, cum ipfa me

moria., & corpore, citius interit quam

agrorum gramina. Sin thefauros inge

nij & cruditionistuz apcrucris,nomcn

tuum ab obliuiοne vindicabitur, gui

non claudam (vt Plato ait) vitam exe

geris, δz tu ipfe potiffimum tui praco

in medio terrarum orbe ftabis : & non .

modo longi temporis fama cclebrabe

ris , (ed immortali etiam memoriac

εommendaberis Αge igitur , age virreiiii.

διασκοπούμύροι αλλατιτίςα φαίη μυκαιΦειδείας ανέλλησι μέγας, έκτετ"με

λίήης,έκτεξτέήίγΘ.αλλ'ούχοίΦ"όκ%δολυμπιασι διός, έτι ζίναυκ, ώύντεύθεν

κλέΦθάήoν,ήζιόν αγρώ φυόμύρα διαρρεί,αυτή μνήμη,καυτώσώματι.ειδέγε

ήδαν τη ψυχή ήσοφίας θησαυρών μεζεδοίης, σύκέπ σoιμό λήθης%ύνομακεί

σέα, καθάπζοιχωλία"ζόβίoυζωίινέζάδισδυ, όφησιπλάτων, κήρυξoι εςζ

μάλιώ"εαυ%ύχεδόνεπι μέσης ετήξει η οικουμένης,καιτώμακgώχζώωμφΦαρ

μακάυούσας εμπομπώύσφτήδονής. κμή όπγεμνήμης αξιώσεζάιτ"διαγήςπλα

νωμέρης,κπςοσκαίροιξακοαίς%ίχν@νεςειδούσης αλλά κακείνης γέ%ι,ή και αμυ

τον ανθρωπονπαραθεί,και%αξάπαν ακήe%ίΦαείδιαγιγνέζα, αγεδήομυαγε
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Τempιι,

edax νε

??????.

guos folintuctur omnium doξtiffime, Α

imperti patrizornamentatua,ticut Ly

curgi & Solones: honorem habe cele

brihuio vrbi, quemadmodum olim Α

thenis Socrates & Platones. Αperito

mentis noftra palΡebras , euidcntius

demonίtra guis it omnium modera

tor, &qualis corum aptιflima compa

ges. Doce quo cauία conferenda fint

nobistanti boni:nunquidad neceflita

τem attrorum,ντ Ρrofanitradunt,autad

vniterfitatis autorcm. Οua de re cum

longo tempore anceps halfitarim , ne

mo adhuc mihi contigit , qui (crupu

1um hunc animo mco eximcret. Οua

refinon ob aliud,vel propterhoc νnum

doceto.Quid vero miferius ficri qucat,

φuam cum cocli Deigloriam enarrent,

omnem terram circumfonantes.: nos

furdaftros non exaudire quid dicant,

fed aftris (vt vulgo iaëtatur) illorum

fcientiam ponderarc: Ιllud vero extre

ma iniquitatis fuerit, cum necντ Ρy

thagora cx Αegypto in Αtticam naui

gandum, nec vt Platoni mare lonium

fapius traiiciendum, & ex Αtticain Si

ciliam ad tyrannos proficifccndum,at

que inde in Αcademias & ambulacra

redeundum tibi fitvt publicèvirtutcm

(pargas: (ed pro Lycco & Stoa in con

fuctistwis adibus,virtutem tuam in to

tum terrarum orbcm propagare qucas:

aliquid aliud maiori tibi curac cffc fi

nas,& linguam tuam incomparabilem .

obfolc(ccre filentio patiaris. Iam illud

ψuoque videndum,quam incor ftantia

& incerta fint omnia:vt fortuna inful

tus nihil cβc diuturnum finativtaliή (e

rius, ocyusalij, rebus omnibus relietis,

practercxpectationem in noètem,in te

nebras,in obliuiοncm,in mortem prα

εμιρμ, είpites ruant.lpfa porτο fapientiaquo

κmigraio-que migrauit (apius, cuius primo do

74β.5,

micilium Αegyptus faiffe perhibctur:

indead Ρerfas&Chaldacostranfiit poft

apud Αthenien(cs diuertit.atque illanc

ctiam τandem auolauit: & nunc velut

auiculanido exturbata,longo iam tem

pore incertis (edibus vagatur&oberrat.

τύύφ ήλίωβφώτατε,μεταδΘ ζδσοδ

κόσμετήθρεψαμύρηναίαπέλυκοόξγοι

καλσόλωνες τιμήθνώ διαβήζνασυ%ι

τί,καθαπξτίμ αθηναίων παλαισωκρά

τεις και πλατωιες ανοιξονήμλύΌ%διοδ'

βλέφαροι,δείξοιοναργέζερσντς δέπλο

τός αξμοςής, εποιαποθή%ύτων παναρ

Βμώι® σύζαξις δίο αξο πήτας αιτίαςθε

τέρνέζβύτυοοίειτΘ α/αθοότητΐδα

τρωναύαγκη,κ;'οξυθύeαίει λόγοις,ήτω

3πλυτος αιτίω.6κπολλούγδώς ζά πολ

λαδιαπορουιθίω, ουδείς ουδέπωμoινοιξ

απέμπήκει, τ' έμής λπoχειρ%ιών ψυχής

ταμφιβαλλμύρον ωσεί μη διαλλότι,

c διαγouυένγέζιέτ"δίδαξον ποδόι εκ

σιο ελαυνοι χετλιύτήίος,οιξαιοις μύρδιη

γειώζδόξανθεούπξιηχοδίζαςπάσαιγήν,

ημάς ο εκωφ6ύν Gώκεπαίοιζάς άfίαΦα

σιι,αλλαςρ%ις% θρυλλέμμοί εκμαίξεώζ

τμυώύτωνεπισήμuδέπίζαδέπαλοςαυ

παύτως ελλείποιμη αδικίαςέχαζα είναι

D ζυτί,είμήτεκ7 πυθα(ός λοές αήικίμ απ'

αβήεδιαβύς δέν μήθμοίωςπλατω

νιπολλάκιςδιαπλέήδ ιόιιοι,κακταήικής

ες σικελίθυώτυξ%ύνοιςιέα,κακείθεν αιθις

ες ακαδημίαςκ πζιπάrιςεπανιέναι,ί έ

τωγ'Jξείηδιαχεί όνκοινώτην δgέήναλλ'

αντίλυκείg κβοάςΐήσυήθίχζώμύμονέςία,

κίσμωπδοτιαξαπέμπίήην 2ξέήν, έπίθ'

ένγέπήραπαίτωνπρόιμώηςέτερον,κρα

σωίηδιδώς%ύη, έπαιξαξία γλώήλο.

όξα, δδήπεχζεών, και όση (οις πράγμασιν

απεία τεκπλημμέλεια πζικέχύ) ώ ό

πως αι τι τύχης επιβουλα), μύρεινούδεν τυ

πλύτωνεώσινέΦένός, αλλ'ανθρωποιμύρ,

Φμύρονμεσημβρία Φώlύς,σκότιςκλή

θη:ύσιάπμυχοις,Φθ"Jξύπνaώνυκτόςείξυπνοιςκνύκζας διμεκέςμέζαβαίνε

σιπάσαςΦρθιτίθαςκατόπιν διαλιμπαΐοίες,ήδεθφια,καυτηπολλαίς άϊς Χπα

κίας έχζήσαίο.αίγυήΘ'μύργδ αυή,Φασίν,ή πζινέςία, είζαπρόςπέζσας καιχαλ

δαλοις διέβη είζαπαραθμαίοιςκατέλυσε,κακείθεν% τελώταίο απέπτη καλοίο

νείπ5 όριις "καλιάς ύφότυομυώξωθείσα,περίεισιναςτίδιαμακροόπλαιωμώύν.

Χίy
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κινδμυ3ύει δl ouυ τέως, ήπαρ ήμνοναυ- Α

θοί του λοιπού μέίναι, σάσου της πλα

της,εισοί γεείη δεδογμώύον, ή τέλέως οί

χεθακόμαμούσαν διαθέg@", (εμήμοι

αχθεθείης επί ζιαύζι σε παρ%ξμύοντl.

λέγειν δ9ξάγομαικα)%δείκότΘ"πόρ

ρω,τμυ%ύκςόνουδεδίωςπεfiεία,μήώσ

αξgξαφλυοιξτε καλόχουδεαμών, ώ

σούτν καλόνοίχηζαιXποκgύψας, ειγδ και

ούτ' ειπείνκςη,ούχημίναυτί ήμύαυή'

ώβύειμέλ4,όβνκτσήςείς%ύμπζοθεν

«κλείας ώσε και είπε εξu &ύξαμύρω

τυχέινώναδείη εθέλοντι,ήδισαν δι' αλώ

νό σεζω ηυξαμμυ,ΐνείοήμνήδεθαι

ν

Fieri autem poteft, vtaut apud nos, fi

nitis erroribus ti tibi ita νιfum fuerit,

domicilium conftituat, aut prorfus in

coclos abcat. Νe νεro mihi (uccenfeas

oro,te ad talia exhortanti. 1d enim di

cere cogor, guod nullam veri (imilitu

dinem habet, incerta momenta tem

porum veritus, ne velut ex occulto at

φue ex infidi1s erumpentia tantum no

bisbonum cripiant. Νam, fi & hoc di

cendum eft, non tam noftram vicem

foliciti fumus,quam de tua in poftcrum

exiftimatione, Quod fi oprando tan

tum proficcretur, quam prompta νο

luntas eft, immortalem cfΙe te velle

mus, ντ te gaudere , vt excellenti the

fauro perpetuo lic cret.Εnimuero tuum

iam fuerit oftenderc,num fruftra fores

pulfaucrimus.Ηis verbisapud magnum

Ι-ogothetam νίus, mcόqucingenio ita

διαπλυτος επί σοί,καθάπε επί μαλ' όύ- C demonίtrato, effecivt libenter omni

τυχε θησαυξώ, αλλάγδσόνα είη ζουν

τεύθενδεικνύειν, ειμή αβάθύξθυήκουσιν

ήμύα αρακλήσεις, αλλαζιούεις με

δήζί,λόγοιςεςτονμέλυχς σαμύρονλο

γοθέτην, καλούτωςαυτώτονέμονανδόξα-,

μύρθ'τρόπον, όUαγωγόντε και βυπειθή

προς απάυ έμοι% βουλόμύρον εργασ

μαι,ώ ούτωςέξης λάπύ#ωςές κύρ.9 της

απgγε απήλαυον όμιλίας. Επόθομυ δε

ήδη κτ φόβασιλέως τυχόν τελεώτερφή
αυτός τε γδ πολλάκις εθεασαμίμι, δ έπ

- 3. - " / 3/

«ξαπλότωνηκηκύν, όπύθι πρ% ακεαν

αφίκοι%πείραναπ8,ώς ου μόνοναύκοσ

μίας και ηθικήςαπασης Σζετής και ασκήσεως
εργασήεμοήαν βασιλικόνκατέςησενοίκον,

τώτεμακεώκςύνω κατωπείύπτηςΦύ

σεως πλείσιμ επιζάδταπείξανξμυηθρ%

κώς, αλλα καιλογικής Φαλαιπαιδ3ύσεως

κράτισονγυμνασιον,κοίoνεπέν,

Ρgnitudine είfe effettum,fed& cloquέ

bus rebus mihi obfequeretur: ac dein

ceps eius confuctudine (um citra fuίpi

cionem ad faticratcm νfus. Τandem & Αndronia

Ιmperatoris familiaritatem maioremβΆ "
latϊκm.

expetiui. nam (αρcnumero & ipfe fpc-,

θtaram, & ex omnibus intimis cius au

dicram,palatium ab eo non modo ho

nefta difciplina & omnis virtutis offi

cinam,longo rerum νfu & ingenij ma

tia doétrinaque optimum cffcgymna

fium.Quamobrem & ip(etalibus bonis

adamaτιs, eo me contuli. Νam ociofa pραιμα

difciplinarum traάatio,quam libri (up-βητβιτς

peditant,(iue illatenuior,fiuecopiofiorΆ2 Σ Α4443, Ό'

ον-.

τ't ό"

fit, mea quidem opinione organico fi- μπιζ

milis cft corpori animam defideranti, "βρεάς

quac per (enfuum experientiam acce-Ά

dat: aut etiam variis ciborum generi

bus in ventrem congeftis comparari

queat, gni calorem ad concoquendum

poftulent. 1s vero calor non alius fue

rit, guam multus νίus & variarum re

rum experientia.Νam excmpla corum

*

ελλoγίμων γλωοτώνσgρίlόπεδονδίαζαύτα (ρίνuυ

εδάσης ήίοιούτωνκαλώνκαυτόςκαίαας,πζοσήλθοναπώ ήγδκαθησυχίανή

μαθημάτων ασκήσις, πόσνα βίλα Όι, μεπούπχαείζώαι,κανήονή πολλή,

κανπλέιτον,έοίκοια κατεμμυδόξαν,σώματΘ έξγανικούδιαπλάσειεφεμίου -

ψυχής,ίμ δήφήμι διαφόκ ή αιθήσεωνέμπειρίας πζοσγίγνεώαι ή μάλλον

εοίκοι αν συμφοξήσει

μώύωνθέρμηςπροςπέψιν ζαύτην οι είναι οποίαναίπαν%ία

2 Α' ν

ήσει διαφόρων βρωματωνόν κοιλία πμαθμοιώ ότων, και δεο

γωγικήίβαίθνή και μερικώνπζαγμάτων εμπειρία παρέχονζι, ίδοιδ"αι τις
" -λ

1m4 νες
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in promptu funt, φuiinanitranquillita- Α

tis (tudio in vmbra & ocio omnesani

mivires eneruarunt, atφue ita effoemi

narunt, ντ nec dicere nec agere quic

φuam publicé auderent.Cacterum cum

& ego annum αtatis iam νιι & xx a

gens, ad Ιmperatorem accefliffem , &

νltra (pem omnem ab co exceptus c(

fem, huiufmodi coram eo in eius pru

dentiac & cloquentiac laudem oratio

ncm habui. Β

Α Κ Τ Ο R Ι Δ Ι Α Κ D Α Τ Ι Ο

βnioris Ιmperatoris.

I cos noftra αtate viros, potentiffi

me Ιmperator, exτitiffe cernerem,

qui Μaietatem tuam dignis laudibus

celebrarent: cquidem nec ad dicen

dum prodiiffem, nequς filentio quic

φuam antiquus habuiffem : vt iis effet

locus, quituas laudes αquare dicendo

poffent. Sed cum decorum tuorum

amplitudo omnem orationis copiam

inopiac condemnarit, neq: νllus omni

. no fit gui ornamenta tua verbls, non

dico affecutus fit, (cd propè ad ea ac

cefferit: mihi non vitio vertendum ef

fe duxi, i & ipfe illorum vettigia qui

infra dignitatem dixcrunt, fubfecutus,

meum quoddam debitum perfolucre

ftuderem. Vt enim incptiffimum fulf

(ct, nos (olos tanto negocio impares,

audere aliquid : ita confentancum cft

vna cum cateris fruftrari. Νeque enim

affirmare dubitem , ei qui tua fatta vt

merentur laudare inftituat, in primis

linguam tuam exoptandam cffc : alio

qui vero ncminem id facilé practtare

Ρoffe. Νam & orationis ornatu longo

intcruallo omnesa tergo relinquis:nec

νllum in te bonum defideratur, quo

rum νllum vel no(traactate,velante no

(tram ztatem, vel a primordio par aut

(imile exemplum repeririqucat.Ηoco

rationis loco neque omnes tuas laudes

recenfere, nequealiquas practerirc au

deo,euidentibusgraulbίifquc decautis.

Ο

και όπως πιες διατίμ έήσυχίας επίτασιν,

κ% αμικζοι ώαγύμνασοντ"έξω συνδιαι

τήσεως:ίας ψυχικαςδυνάμεις εμάς λυαν,

καιτηνφύσινώξείήλιμιδυ, καλπαντάπα

σι απαρρησίασονέθηκαν αλλά γδεπειδή

ώαυτός πζοσήλθονούτωτώβασιλέι,έζ

δομονήδη δ εικοσόντ"ηλικίας αμείβωνέ

τΘ,καλύπτεςπάσανπζοσεδέχθηνελπί

δα,βύθις έπαινον επ'αυτό διεξήλθοντ"αύ

γλωττίας και στιυέσεως αυτ8%ιύνδε.

ΕΓΚΩΜ Ι Ο Ν ΤΟΥΣΥ Γ

γραφέως εις τον γηραιόν

- βασιλέα.

ΕΙμύρ μ'μοιόραϊ,κράτισεβασιλεύ,

Ε"τίμ καθ ημάς Εκς να φορά αξιό

κζεωςκαι οδυ υμιητας πζοειεγκούσαν%ύ

(οδκεάτις,ούτοιο βλέγεινπτοηρούμη,

καιπλό ποιείν καλλέγειν ύσες σούσιγαυ

σφύθμα πζοσέμμυ αύ, αυτός δε ζούτις

ασμώρθ' τ' παρρησίας παρεχώρομυ, οίς

-

-

Dέφαμίλλως%ιςέγκωμίοις (ουλέγϊν εξήν.

επειδεπαύτωι, ωςεπίπανειπείν,κατεψη

φίσωΊμλήdυ ήτίδκαλών(ου πλεονεξία,

έισι ουδείς% αξάπαν μήθόπρόςαξίαν

ειπων,μήτεμη ή αξίαςέγfίς, ουδοκάμοι

ουδ"έμοιγεκείσεώς φαύλως ο πράμα,
Χ/ \ » Ν. « - "' » W

είβκαλαυτός, ωςέξιςϊ, ζούμών καζατιθείην
2/ «/ Ν λ 2

δΦλημα, ώσσες γδα ή ατπωτατων

ίμ",μύνοις ήμάς 7" αξίας ελλείποιζας, είζε

επιχειρείν λέγειν ούτω θητα ήδείκύτων

αύ, ομοδΌίξάλλοις κατόπιντ αξίας βα

δίζονζάς,%ύταυτ"ποιεί, ωςμαλα δνου
ν Σ Ι Α' Ν Υ / 2/

δεν αίχρ% διατίνα μην γδαν σφόδραέ.

γωγε,ωςτάμ''σηνπλετήσαι γλώοτανού

ξαώς χζηπρότεξον, ίς:βούλιοπροςαξίλυδιεξιέαζα σα,αλλως οι σηκαι δια

τειναίμ μ'είναι ραδιονουδενί.δ γδοηκαίγλώήης &υπζεπεία βασιλικώτωπήχφcξύ

αλλοιςπαρήλασα, οπλότα(ριπτώσειζα καλά ώ, ενοίδεε οίδειίτιδαπούτων

ώσαύτως,ούτε ήθονοίς ημέίς,ουτεμήντγύπρινηήμείς, άκομυούθ"ανοξύΘξαρχής

Σgθμεί πεέθλιον αιθοιόgλόγεγρόμύρowέτε διεξέια ώλμώ,έτεπαίθωςεπί

πήυθπόσαβίει έκώμια,έτεμηπαία αιτίαιδώςλαμπζα)κλαμπρώς εκείμε

ναι, ο
",
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Α Νam & ingenijimbccillitas, & debiti
ναι όγδ%μήδύναθ;κή έκζέοιςέκπσι,

δύο θη αδτα, όν%υτίως πως έχοντα πζος

αλληλλα, τίμ' εμίμ έφ έκατερα χίζει

διαύοιαν.ώςέμε γομύτον έκατέξωθεν φυ

magnitudo animύ meum diuerfe tra

hunt, ντpericulύ νtrinq, caucnti mhi,

& vtrunqς fit conandum,& neutrύ,am

bobus inter (e cόιunctis. Si.n.ij omnes,

quibus illuftre nomé olim cruditio pc

3λοι,

/ / > Ν » - -"

λαήόμύρον κίνδυνοι, δύαγκάζεώς% ά/λ- perit,adefient,nec tamé argumento (a

φοτέρων μέζάποιέιώς, καλαυ μηδετέρων, tisfacere Ρoffent & cadécftcorύ etiam

" , δι' Τ., έκα & - / qui nunc viuunt,cόaitio:quid mihire

αξμοσαμόρον αλλήλωνεκάτερα, όπύ- ιατήiήντμπαχίμι, Ρarte omifla,paucu

1εγδ ών επί (οφία παλα, σεμνότης ονόμα- Β la cχΡlicem, gua fine periculo traάare
φ' ν' . . . . α. c /Υ / γ Ρoffim: neforté, ντ Οlympicorύ certa

τΘ,8% 77α/ τεξε παρντάο,ήστου" minύ rudcs, mcapte culpa (uίcipia de

βυτ τύκαλών πλεονεξίας,τώ τενόν όλων decus.Αc omninoperfuafum habeo,ni

\ ΟΣ' 2 Ν. \ ', 5/ Λ hil omniίςque,ac periculum hoc cauέ
πράfμα ουδενδιαφερόντως έγή, τίλοι- φque,acΡό, ρα μ τή φ εθ χ3, , dum efΙe mihi,& nihilo minus φuam (i

πονέμοί,η βγεπλίύνων αφεμύρω"ξ% quis viminea (capha pontum traiicere

πνα διαλαβείν δεί, και όσαμοιτασφαλές Ε autέgonatus cftarduus:ta

2-. -.4 ΑΥ Σ > médeccrearbitror nό minus,quam (iin

9%,πομνώμραμπεί καθαπξφτύο- facrariii omnisgenerisimaginib" exor

λυμπιακων α θλων ατελεσοι κινδύνωΑξή- C natum ingrederer: ita otia 1mperatoris

σαμθμΘ,αίχύνηςαθλητήςέμαυτώκαζα- laudesaggreffus,cztera alits cόcedéda,

', 5 Ι., Λ δενείν χαρ_ Ι, vnius vero atq: alterius mέtionem effe

σαι μ. και πείθομαίγεμηδενείναι ήπαέ- ΕΚΕ plurcsattingere pericu

Ίωνέτερ9ν, όμεπζοσήκ;μάλλον ποιέινήloν lofum fuerit.Οui enim binasab(olucre -

και 41 υλα/σης Λ ),,αλα, difficulter quear,quid pluribus accidet

είεβοΦιλαθεσαι κίνδυνο, καλμιαλα occupato Itaq;alijalia cόmemorent: a rruabίς

μάλλονέμε,ήεί τι βρέφΦεβαλέζομαζαν me vero & ingenij magnitudo & dicé- Είοquen:

σήειώξπζιν Χπόπτθον γμέθζεξήνγδ αυγέ . diviscelebretur,quas &ipfe experimé-"

Α. και Γ' - ή ήυθύ] to cognoui: & neminem audiui haëte

πgπαήτως,%ύιάαθ τελεδέν Φ.χρήμύρ " D nus,quin maxima cum admiratione &ς

oίμαιώς εις αυακόρον εισιόντίπαμπόλλοις ίίiapte & mca pracdicarit:mιΕ
Λ ν Α' » . Οι igente,νtrum corύ magis laudare de

Φαιήψίμ" κποικιλοςαίαλμαπ,ως bcam,cum fubinde plura qua diθa fue

θ καν (οις 3 βασιλέωςέβιωμίοις γμομύρω, runt, dicenda occurrant. Αd mcipίum

%ις άλλοιςlώναλλων ώξακεχωρηκότι,ένός ergo rcdeo, non (ccus acij qui lauibus

" . . . Ν' - (7" -> Γ'---. 2 "ν " corporibus inniti (tudent, labaίccntes.

7Τ3 γ)κ"δύο (ο πλέισονέπιμνηώηναι πλείο- Νafη ηunc quidem i liceret,non com

να δ ως Gόκ ασφαλές διο είη λέγειν, ότω mitterem guin terra (olem te dicerem

ι, "ν Α' έ,., και η ειραιά, η ειπ,, 1mperator. Vt enim omneslucis the

δημημέαμέλύμιλάει εφημψοίβι Ε (auri vna cum folari Srbc prodeuntes,

τίύ δύο Gόκ6ύχεςώς αν τις απαλλάξαίζο, omnibus vfuram lucis impertiunt : ita

ολήτρΊί πλξόνων αλλοιμώύ%ίνμυαλ- - etiam in te omnis fapientiac concurfus,

χ σ' η , 2V ύΞ velut o coclo in omnes tcrras fertur,

λαήα λεγόντων,ώς γε είgήζει, ήδέβα-
-

Α' 2 χ 2 Λ' / - Α' 2 ") Α' - Ν « Α' /

σιλέως έμοιοί εχέτωμήμμυ%, εfφροιήσεως απόμέγεθΦ, και ότι γλώfης κρό
«;' y αυ "ν > Σ \ Χ/ Υ 2 Α'

τΘ".ών αυτός επείςανχών,%ιςτε άλλοιςχρώμώμοναείδια γλώfηςαγεσί καιδέσι

ν Λ » 27 > « Α' ν 2. Ν 3 "ν Ο J. > /

μήθαυμάζεση,έκέσθύτεμέμνημαικαυτός μήαχολέήoςμsloννένξαυτγύθαμί
ζ » Γν Ον Ι -ν 2 r / Α

μαίος, ο Χποβάνποιέήος, πότερ3νπρ97εξονδμαλλονεπαινοίηνέκαΐέζων (δ αειπξαι

τέρωgλόγgδηλέθ:3ύο σκωνμέζαχωρώπζοςέμαύδνδιολιώ αίνων,καθάαξοίσω
Λ Γν » Λ / C 2/ > ". > Γν λ « /

μασιλείοιςlας χείραςερείδύνασεδαζοήες,ώςνδίβείπξεjξήνμοι,έδαμώς αδέΦιέ
\ ' Γνω Γν " γ ' / Α" \ Ο

μuυμηκαλάνσεγήςήλιονιώβασιλεδώ:/αρπαύτεςΦώιοςθησαυξοιτώηλιακό ξυν

ελθόίεςδίσκω,πάπι εκείθενώσαξάκκοινέπζύldυείgίας αφοςμαςδιδάασιέ βλέπών,
& 2 ι ") - -J Λ' «Ι 2 Σ ν / Λ- -

έτωδηκάνθιπάσα φρόνησι; συνδραμέσαφέζέ)ώσπζέξεξανε πλυζαχύσετγή,
------- γ
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nemo eftomnium quifolisradiosafpe

xerit,nifiquem (olluminibus orbaturn

afpexerit: ita nemo eft, neq: crit,qui de

tua (apientia nihilaudicrit,nifiaudien

di (enfu deftitutus. Ηac ergo ratiοne fi

te (olem terracappellaro, non inepτε id

faθιurus mihi videοr : & fi quis aliquid

maius dixerit, me minime refragante

dicet.Cα-leftium enim corporum idem

perpetuo (tatus, admirationem nonni

Ηil imminuit:omnium vero rerum hu

manarum,quarύ nonnullis alij aliisan

tecellunt,cύ perpetua mutatio fit:nόn

ne tuα res omnium optimξconίtitutς,

omnem admirationé exccdunt:Οmni

no certé decuit, vt duantum dignitate

alios antecedis,tantum ctiam fapientia

illos (uperares:iraq: faétum cft. Rhetori

fanècuida (atisfuit, recitatis Demona

&is (alibus,illius omnéfapientiãoften

dere: quafi ea quoq: res magniacftimá

28μάκι" da effet.nectamé,"quantumuis difertus
κerit είιις

είοquen

1ia o/fen

att , 4κ 2

ηulla in

είlofιιι

Να βακα

ftijet, no,

ό"ε.

oftendit:nullá enim habuit.Νá fiquam

habuiffet,nonab eo racita fuiflet,cuitä

ta virύ (apientia celebrare Ρropofitum

fuit.Τuac vero (apiétiα receflus, tametti

aliquis indicarit,tuάq: confilia velutin

tabula expofuerit, orationis tamen co

piamnon aliaratione exprefierit,nifivt

Νili inundationibus cά comparet, guas

cubitis ΑΕgyptijmetiunturaut variis vi

tis ramis. Νam & menίura cubitorum

internos mentisfontcs auget, &νιtis a

fα cunda radiccorta multos corymbos

implicat,8zgerminagerminibus cumu

1at,perqua ingeniofe. Νec enim ea tibi

lingua contigit,qugmentisfontem he

bctet, aut immaturoscxinfcitia fα:tus,

cdat,& max1mi ingenijarcana confun

aat:ncq: inexercitata,aut facris pracftá- Ε

εis animi non (atis initiata: (cd ita in

(tructa,vt totis phialis (vtita dica)quo

ties & guando libuerit,inde haurire li

ceat,certo tamen modo,& exquifito cύ

iudicio, guo redundantia cocrceantur.

admirandituί caufasfuΡpeditans & vt Α αΦοβμας διδούσαπάσι έθαυμάζειν, ε
Το

ώασερGύκέςϊν ουδείς δς ήδηλιακών ακτί

νωναθέατΘ έμψεν, ουδ'ούμήμύψη,πλία"

ήδνήλιΘ"είδε,πλμυ έβλέπνέτως23'

αυέςινουδείς,δς αίύκοΘ"τ"σής Φροιήσεως

διέιέλεσεν, ουδ'ουμήδιατελέση,πλίμνήό

τιςεγμέώπλίμ Ξακουίνιέτωσεγήςήλιον

Β πζοσειπων,σόκ6ύηθές τιφάόαι δοκώμοι,

ειδεκπλέoντιλέγει τις σοκέγωγεδιοίσο
2 \ \ Ν ςν υ > Λ

μαι επιμύργδοίμα ήθουςανίωνσωμά

των,% αειώσαυτως έχύν αφαιρέϊζαι τίμλ

υσεξοχήνgθαυμαίΘ.τόδ'αλλοταλ

λως έχίν ήδανθρώπων ον, ύσεξεχόντων

έθ'ότε καλοίς αλλήλοις,είταζόσονπρά

cγμα πήυτός βέλτισον καθαπαξκατα

σαλπώς Gήκατεχνώςέοίκοι αν ύσερβολή

θαύματΘ: δείκύτως εις μίγδπαίτως

πεήδαλλωνόβνύπεξέχύς αξιωματι,%

σύνδεδητα ώφρονήσι (οι/αρομύδξυνερ

βύηκε. (οφιτήμύρouδήδηπιιήρκεσεζα δή

μώνακτΘ είπώντιχαρίενζαλποφθέμα

D αϋνθφιανόπόσηδηλώσαιδημώνακΘ,

ωςκgήμακέτπλόυπoλλoδτίμιονόν%ις

ανθρώποις.εμμυικ γλώθηέχξή@4ύρθά

σηδεδήλωκενούγδοίμαιείχε ηγδομα

ή,σόκοδαιπώαρρή%ν,έπαινέινέτωπζοε

λομβωβφίαςμε!άληςήκονζά αίθρα. (βο

γεμίωή (οφίαςτας λαβείθοις,κανθ

δηλώσα, τις πίνακιδοις ασαγνωμάkύ

μαζα, δμοδδε θτ"γλώ#ηςτίμ'αύρθιαν,

σόκοόδήπε,ειμήαλλωτώχζώτ'τςόπω,ή

ζαςένειλου αύαβάλλων πζοχύσεσιν, ας

διασκοπούνζαι πήχεσιν αιγύπτιοι, ήδητα,

κλαδοις Jξαμπέλουποικίλας κ.λκκ;"πήχές αυξϊνέχjταςένδοθενπηίαςένου,

καυώς αμπελΘ' απ' &ύπχοις γέπετ’ρίζης αήχεσα,πολλοις ελίωτει οξύ κύ

κλις,ώ δια παντόςέκβλασηςβλασίμ φύσφόδραγέζι &υφυώς ουγαρ οίλυ

ζαύτηνέλαχες% γόνιμονή"ένδοθενπηγής ώξαμβλομύ, ητόκεπαρεχομώύμυδιίμε

κώς αωρίανύω αμηχανίας, και ζα"ζόμεγίσουνoδσυγχώνύουσδυμυσήρια,ουθ'

αγύμνασύντιναούσάυκμήσαφώςτετελεσμώύμυ, ώς ήδώβύτωνφρενών υξγίοις,

αλλέτωγΧτοιςώσαν ως ώφιάλαις όλαιςείναι,ως ειπείν,όπηίκακ, οπόσηείηεθέ.

λοιπόjξαντλάν,μ?σαθμηςμύρ%ιώκείσεωςακριβός, κολαζάσηςμύρ% πλεονεκζού,

μη ωσ
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μηώασες πηγήτις ύπεςλιμναζεσα,πλέον

Χτoτςέχη 3 δέοντΘ". ρωνυέσης δε%κα

ζαπί#ioν,όπιμίκα ηρασώνη 3.ασεδαζίν,

ωςείναιοσίύμή ασεδαζονίαςλόγοις(ου

αξά%ρόενσκαξυντελάς,παρ' όβνεθ"

ό%ιςgξεσμώύοιςαλαξουζοι σωτεθειμύθοι

λίθοι%ις ίδιερών πζιβίλοις ώβδτόνβμην

ήδύ%ις λεγομώύοιςπειθεί,ώςείναινομί

ζινίμερόν πια εσκιμήώζτήγλώθη (βυγός

και παρόζας &ύφςαίνει και μέζισαύτων

οίονείζάις ακοαίςέπέ)όνηχώντε, διώξαρ

τάται χυμός μέλιτS", επειδήό τις λπο

γαύση), αλλάγδαλσηκαιλειμώνες δε

βημία,ζαις ήδώδικωτάτων ορνίθωνώδαίς,

ήρθ' ώραπερμηχομύζα ώεισμώύοι τόποι, C

καρθίξωρισμύβοις βδδεfσώΦεθ98ύ

γλωττίας, λότιμώρέαςΘ, ο τότεοταξων

ωρών κύκλΘ' διμεκής αντί δε λειμώνων

καλσών,ήπεις® απασα ουχ όσνιεκ,

κλέοις ορίζοσιτήλα,αλλα σύμπαν φημι

ό(ον ό,τε "οικερθέηςένδον, και ο κύκλω

διακοσμ@"Jξυφαίνει,αήικοδπλυτος έν

αργέτεςονπέπλgτας σας Χζέτας διαβά

Φων. πείθομαγδμηδ"αι οι επ'έχαζά

γηςκελ%ις,ουδ"δύουδέπνόβιπζοςτωώ

κελυώτυγχαναπνόντες,ούμθιζιούδ"αν

όνδένβυτ, φήμης, ουδ'αυτίς ινδοίς, αλ

λάκακείθεν%κδρός σε δέχεθα ένικλό

πζιεσία Φρθήσεωςπαύταδόθρώπων γύ).

ούτω%ι% συν κλέ6',καθάπς επινηός ή

4ήμης οχούμύρον,πλήξεςθαυματΘ"δια

πασηςέρχέ)γής, τεκμήρια δέμοιτίύ λό

γων.καιγαρσοκ εισινόπόσακόγιμή εισιν

Α Νon illa νεfons exüdat, ο φuo plus quά

oportet cffluit: (cdid quod excidit,cό

firmat,cum (tudendi ociύ datur: vt tua

verba,cum meditádiociύ decft tä inu

tilla non fint,qua illaborata (axa qugin

(truέtura templorύ politis lap:bus ad

iunguntur. lara Ρorro (uauitate oratio

cόditur, vt aftiunari qucat defiderifi in

tua lingua feflitare,quς & prafentes ex

hilarat,δCabeύtesaurcs vclutifequitur,

Β in iis re(ohans , 8ζ memoria inhacrens,

quemadmodύ (apοrguttatimellis lin

guacadhacrcίcit. Verum enimuero luci

&prata& deferta fuauiflimis téporever

no cantillantiύ auicularύ vocibus refo

ηät,certaloca certistéporibus.Τυα au

τέΡrudétis facύdia,loco veris,quatuor

anni τέporύ ambitus perpetuus eft lo

co Ρratorύ auté & (altuum,omnis terra

cότinens,non guantá Ηcrculana colύ

na includunt,fcd quátam terrarύ orbis

amplcétitur,quouisΑttico peplo cuidé

τίustuas virtutes depingés.Credo enim

- nec in extrema Gallia,nec vllisΟceani

accolis, famam tuam ignotam cffc, aut

ipfis Indis: (cd inde etià eam tιbi laudé

tribui, guod omnes mortales prudétia

vincas. Sic tuagloria, fama vcluti naui

vcéta,plena admirationis,omnes terras

pcruagatur. Verba mca illud cόfirmat,
Γ) guodnullς in orbc terrarύ gentcs (unt,

vnde nόaliqui fama rui nominisindu

θti,adtevenerint: tanta quidem cύ fe

ftiuitate omnes, vtgrauc incommodύ

interpretétur, fuύ ab afpe&tu & cό(ue

tudinctua difceflum.Quodenim multi

ex omnibus terra partibus aquarύ tor

rétis inftar ad te cόfluύt,8ζ (ubinde cir

catever(antur, vt circa Pythagora eius

difcipuli &auidis auribus tua diθra,tan

Ε qua diuina refρόfa venerabίdicύ filé

tio accipiύt: hφcinqua figma cfic, auod

cόfuctudiné tua ardéter expetät, ντad

mirabiliffima,omnes affentiέtur.Quδd

autem ad tam varias quςftiones & pro

pofitiones, qua & inter (cfe differunt,

έθνη,9ξών μήσοκήλθονώςσε τη φήμη δημαγω[έμθμοιούτωμύρ%ισυνέοξίηπλίτες,

4εξ ιδέιντεκ, συγγρέθ, όγδπολλοιςως'εξέίναιζημίλυ νομίζξν, είτις απαλλαξ 2 « c Α C . Α

εκατοτετοικεώύηςέκαταχόθενσυρράν ίσωςχίμαρρερώμασι% δέκύκλοιςέλίσ

σεναειπείσεοιονκαλαξιπυθαγόραν Φεκείνεφοιτήαι ο δεδιψώσνώασεξώσιν

ατςεμίζοίζαςδέχεώξζα λεγόμόμα(ρικαθάπςΦθεομαύτεις επτνοιας οπότεθείας

εμφοροι%. αυτι%ίνuυ μήσύμβολα είναι και δικαιώς σφόδρα εφεθαιή σής όμι
2 - 1 Α ΓΝ» ": \ \ «/

λίας,ωςούσηςθαυμασιωτάτης,παίτες οίμασόκεροδσι τόθ"αύσεπε% ούτωπαι%
- ν Α' Ι \ 5/ > > / Σ .

δαπαςπούσιςτεκπζοβλήμαζαδιαλλαήονζάμύρπςόςαλληλα,σέκέπχώριαδε,

". ι

V - 2,
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είanofitismotibusabhorrent, omni- Α ουδε%ιςκαθ' ημάς έθεσιν, έπειζαπάσινοι
bus codem tempore de grauiflimis &

maximi momenti rebus tam apté pru

dentérque refpondcs:dicere non vere

Βor, Νettores& Periclesabs te (upera

ri. Νamillorum orationes (zpe irritz

fucrunt, tua vero nunquam non effi

caccs.Αogentilitiuslinguacillorum fa

(tus, vclut improbitatis propago quac

dam , illorum orationem deformabat,

vt vermispomiclegantiam:tuaverola,

biaab omnifaftualiena,tolida & inde

libata laude tuam linguam exornant.

Gracci quidem ad res (uasamplifican

aas, cum quofdam, ftolidos (vt reor)

homines, Οrphei cithara demulfiffet,

cantu illius etiam inanima quadam

commota effe fabulati funt. Ουόa (i

nobis ctiam libéret veritatem fabulis

commutare, cόque modo exaggcrarc:

quin 1d facilimo fieri poflet, nemo ne

gabιτ. Νam nunc quidem perfuafum

habemus, id nec incredibilc, nec hu

mana naturς negatum cffc,cum plcraf.

que rcsa poetis in fabulas redaétas effe

νίdeamus, fiucingenia illorum tempo

rum obtutiora fucrunt,ίiucalioquipoe

τα de 1nduftria propter maiorem eui

dentiaan 1lla tint commenti. Εa enim

haudquaquam cfle maiora ingenijhu-D

man1 captu , quac illiad miracula & fa

bulas detorΙcrunt, tu demonίtrafti, qui

illa omnia confccifti. Εgo vero cum

Ρridem Αcademiam , aut Lyceum, aut

Sτoam nominariaudirem, magnum a

liquidimaginabar,8zpulcherrimum at

que excellens, ob Platoncm ντιque &

Socratcm & *Solonem & cateros, gui

differendo valuerunt.Νunc vero omné

de illis Ρrαclaram opinionem abieci,

quemadmodum experretti (omnia il

1οτάmque miraculum non maius iudi

co quam cuitimile repeririqucat:[cdid

cfletam mediocre & modicum, guam

cgo te prafentem intuens pro digni

tate admirari nequco.Quamuis autem

magnum eflet, fires tua rebus corum

qui celebrantur , confimilcs cfΙent:

κείως όνζαυτώδιαλέγεθ;ζα πλείσης έπα

ξιαασgδηςτεκαμελέτης, ουτιδιέγωγο

πολλούδέωμηλέγνώςπξικλέίςάμα θ

νέσορας ύσερβέληκεν εκείνωνμύργδ%ις

λεγομώύοιςέθ'ότεκσφαλλομύ ήθελευ

Ίήξυνέβαινε.βδοι Goχέθ' οπότε μήπζοσ

Β ήκεσα, κι τγυμώύεπιχωριάζων ο τύφΘ'

(οιςχείλεσιν ως αύ Χπορροή κακίας, ο σε

μνόν ήδλόγωναφηgέθ,καθαπέμήλων

ώρουαφαιρέζάι σκώληξεφεδρόύων.χεί

λεσιδέ γε%ις σοίς τύφ8 μηδενός μηδα

μωςεφεδρεύοντΘ", έει προϊέα και το " .

γλώfης κρότν παίτη ακιβδήλ6ύ%ν έλ

Cλήνωνμώύομόπαιδες ζά εαυτγώσεμνuύν

εθέλοντες, επειδήπιας οίμα, ηλιθίοις αι

θρώποιςή και όρφέωςéκίνjκιθάρα, κινείώς

έφασανκ ζααψυχαζόιςέκείνεπζοςλύ

ρανασμασιν ειδεκήμίνιμ'βελομβίαις

τίμ αλήθειδιυ εις μύθοιςéjξαίζειν, όντίνα

τς πονποιήσαμείζωήέχεσινόζα,ώςσόκ

ένιφάδιον&ύgέιν,Gίχέιδήπεμήφλόαι ως

Όγενμύείναικ πεπεισμεθα, μηδ'οδα

πίσως έχειν,μηδ"ανέφικτ’ ανθρώποις ηγεί

θαι,όπηνίκα δρώμύρ ές μύθοις σξύποιη

τας ζάπλείω ήJπζαίματων απάγονζάς,

είτε μη ουχ"ίκουούσηςτή"ότε ανθρώπων στις 4.

τ"Φύσεως, είτε και αυτής δή%ίςποιηταίς"

" δόξαν επίτηδες ποιείν πέιφανείας είεκα,

πλείον(Θ. ως γαρ ήκισα μείζω,ή ώσ'αι

θρώπου φύσει χωξήζα είναι, πόσα πρός

θαύμα και μύθοιςόκείνοι απήνεγκαν,έδει

ξας σύδιαπαίτωνέλασας.πρότεροι οι έ

γωγ' ακούων ακαδημίου, κ. λύκειον κα)

σοαύ, μέγατιζαυτώύμμυ είναι, καλπα,

ότι καλλισον και ύσεξήφανον, διαπλατωναγομύκησωκρατίμ και "σόλωνα, και μ...

ό%ιδιατρ%,ανδιαλέξεσινέπν&υσαν νuώ δε πάσαντίμ αξιαυτγύ8ύκλεά δόξαν

απέβαλόμμυ,ώασες Φδια γgηγορήσαντες ζα όν%ιςυπνοις ονείραζα.ώοίομαίγε

εκείνωνθαύμασικέθ'ύσέξτερον,ήώθ'όμοιον&ύξάν,αλλ'είναι μέτζιον,καιμό

γις μέγα ,%ρότι εκείνοιςπαεμόνζα δgώνσε, όσον εγώ ζούκαζαξίαν θαυμάζεινσε

λείπομαι και τι μέγα λοίμ", ει και παραπλισίως (οις αδομύρoις είχε ζα σα,

σύ δε
γ

Α'
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συδαλλα καιψωεςχωνφαίνη,όβνόνία- Α τainen te τantum illos vincere con(tat,

ψωδίας ήδαλλωνκηςύκων, τωνσεξφω

νέινό σέντως ιθούγδύσεςπάσου ακαδη

μίανκα) λύκίονκαλσοαύσοίς λόγοις.λπο

φαίνjς ζά σαβασίλία, πζυζανείονπλυ%

δαπήςπαιδείας Φαίητιςανοικίότερον.εί

να γδκμηδέια όντιαύσης Χmoλέλαυ

κότα φωνής,ήδητα μόνης τ“θέας,μή δω

4ελείας τ'μεγίσης, όσα γεπζος ήθοις ρυθ

μόν και γνώσεως αύξω,έτι μίμλπςός%

είκυμοιήσαμλόγοις (δδιαλέξαώς έτιμό

τερ%ι.ζαυτί%ίνuυκα) όσα αξαπλήσια,όκ

μόνηςγέθυ"όμηλίας σόκεισινοίπιεςσκ

απώναν% Φ διαπωνδυ%,παίτεςας εί,

σίν, ίσως οι εισί και παρ' οί, αγαθμολα

χοόπτίμ φύσιν,ώς λόψωοζέφύgωπζωί

νώκύκιοι ασειλυέμμελες,ώςδεκακτσής

επιπνοίαςεμμελής οτόκΘ ή καλώνε

ξειήνεκζάι, οίς δη πάπκαι κgείfiων πολλώ

qιλοτιμία τίςέςϊν, εί τις λποφθεγμάτων

τύσών λιπομνημον&ύσειεν,ήτ% ομηρικών

ομηρίδας. Εξαίξέζονχξήμα ηδονών οπό

σαιδι' ακοήςπρθ, ψυχίμι απολυτωσιφα

σίτας σειξήιας παλαγμέθαιουμ μια

ζαλαίπωρό γε, οτιμήθdυατυτιμώμε

ΜΟΥ. ηγδ τεθναία ακούσανζά παίθ' οντι

νομυ έδει,ή μήκηρώ%ά ώταΦεαξαμύροι,

καντεύθεν κωφών (οις άκείνωνμέλεσιμεί

νλοία (ρόδεδημηγορ%ιώτΘ,ούχόπως

ούκηςώ τας ακοας Χτοφράfiεινέθέλουσιν,

αλλ' οίύτικειμώύως θλύαζον ηγouύζαι, ότι

μη πανηκόοις τινας, ως ειπείν, ανέθiξενή

φύσις, ώασες ομύοξύ πανόfίας Φμό

θοι τίνας γδ σκαν ύσεςβέβκας δημο

θέιείς,Ίή ή δημηγορίας οικονομία τεκα

δεινότητι, τίιας δ'ουπλάτωνας, τήΌόνού

Φuantum Stentor clamando catcros

Ρrαconcs fuperauit. Εcce enim pala

τιum tuum eloquentia tua ita inftruxi

fti, vt guamuis Αcademiam, guoduis

Lyceum, quamuis Stoam vincat, quod

multo αquius omnis cruditionis do

micilium appellarctur. Νemo enim

cft, quitua (uauitlima vocc audita, aut

νultu tantum confpcξto , non maxi

mum indefruέιumad formandos mo

res, ad incrementum doëtrina,ad clo

9uentiac copiam, & differendi acumen

σα-Ρcrit. Ηacc igitur,&id genus alia, ο

folo congreflu tuo emolumenta, nulli

funt qui non Ρcrceperint:qui vero per

CocΡcrunt , οιnnes optimi eua(crunt.

Fortaflis ctiam funt bonis quidam in

geniis Ρraditi, gui vt cygni matutino

ΖcΡhiro afpirante, praclarècanant, &

fic te afpirante elegans inίtitutionis e

gregiα fαtusappareat.Qui omneslon

gε magis eo gloriantur, fiquis (cito di

έta abste referat, quam Ηomerida, (i

Ηomericas (ententias audierint. Sua-'

uitas inίignis Sirenum vocis olim ma

gnopere celebrata cft, (cd ea non fine

magna calamitateatouc interitu audi

Fi Ρotuit : nec vlli man(crunt incolu

mcs,nifi aures ccra obturafent,ίibίque

audiendi (enfum ademifent. Τe vero

concionante, tantum abcft aurcs cera

νt obturent, ντ mortis inftar ducant,

quod natura cos non ab omni parte au

ritos fecerit,ficut fabulae quo(dam ple

nos oculorum fuiffetradunt. Οuos e

nim Demofthenes conciοnuιn artifi

cio & vi non (uperafti quos non Ρla

tones ingenij magnitudine & graui

tate vicifti: Quos vero non ita tibide

uinxifti vt magiste mirenturquam Αt

tica illa atas Socratcm : φuippe qui

concionem tuam & perfuadendi vi &

voluptatum illecebris conditam effe

perfpiciant: ficuti agri varietate Horum

exornantur. . V(quc adco tuz Callio

pes amatores omnes reddis , & mira

biliterincendis. Οuare te Solomonis

cfle fimilcm , nemo cft qui dubitct.

μείαλοφύατεκαι σεμνότητί5τίνας δl Gηκαν ανηςτήσω%ύθρώποις,σε μάλλονθαυ

μαζειν, ή ότι αήικής ηλικίας ακμάζον παλαι τον σωκρατη εφ' όλα σου τίμ"

δημηγορίαν χάριν όμου και πειθώ στιυορώνζάς εφέςπουσαν, καθάπς επ' αήθη α

γρθ0% ποικίλον gχρώμαίος.έτωςέρασαςποιείςαπανζαςτσηςκαλλιόπης,όκκαων

υπερφυώς έχύνθηένζα 2(βλομώλος ώisβιςέφαμίλλως έδειξανέχoιαμφισβήεν,

ν 3
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(uperariautem abillo, nemo conten- Α ύσεςέχειν γεμμυ, 2τ δε ουδείς έπν όπς

dat. Νeque enim dicipoteft,illic mul

ta (uppetcre teftimonia, hic vero pau

ca: aut totidem quidem,nonautcm ta

1ia. Sed contra potius. Νam quac in al

tero mireris,in altero non mireris : ex

cepto regina Αu(tri teftimonio , gua.

Ηiero(olyma profe&ta eft, Qui vero

tuarum rerum mentionem faciunt, hi

ad mendacij (uίpicionem abolendam,

& Septentrionis & Αuftri,vna cum ca

teris terra finibus teftimonia proferre

mihi poffe videntur. Cacterum,cumΑ

naxagora autore, mens (apiens fit, guae

cunéta gubernet, & omnium caufa re

rum exiftat: & tu excellenti fapientia

res adminiftras,& imperium gubernas,

ingenij magnitudine omnia in mclius

oοnucrtens, vt nemo vnquam exacauo

idpracftiterit: & rcάe is dixiffe videa

tur, gui confilio, prudentia, viribus a

nimi plerafque res, non autcm rerum

copia ponderari affirmanit. Vt enim

optimus Μuίicus (onorum concen

tum , chordis quac intendenda (unt

intendendis, contrάque laxandis vbi

id expedit, & moderatis interuallis re

linquendis, cantum elegantiffimë per

mifcet : ita & tu, gui prudentia vcluti

rhythmis muficis omnia tempercs,ab

folutiffimum concentum efficis, quo

res pulcherrimègubernatα & ab omni

parte confcntientes efficiant, vtomnes

εxiftiment Deum planë effe,quituo in

iis regendis minifterio vtatur. 1ta te

omnes homines diuinum quendam

hominem & homine (uperiorem exi

ftimant. Νam animi puritate fubdito

rum omnium afteθtiones & volnnta

tes penetrans , & ad quas virtutes aut

vitia potiflimum tendant , accrrimè

per(piciens, ita te componis,vt diθtum

cft, φucmadmodum omnibus homi

nibus conuenit: & vt Pindarusait, va

rium cuiufque ingenium gubernas, i

tique fingula diίponis, vt optimë col

1ocentur. Νegue vero quifquam i

gnorat, Τhemiftoclem nunquam ad

τantam gloriam fuifle peruenturum,

μύρΘ",ούχοιόςτ'

νεις/αρτήgνοδκαθαρότητήίαςή υπηκόωναπαίτωνδιερχόμμΦδιαθέσιςκ γνώ

μας και όποιμαλισα τείνεσιν Χζετ"ήκακίας κάλλισα διαγινώσκων.καντεύθενας

μόζεις,ωςείξηζάι, σαυτόν,ώςδεί%ιςπάανοίύθρώποις καικυβεςνάς,κύπίνδαρον,ταν

πολύτζοφoν γνωμαν έκατων, και διατίθης όποιανχοίηζα πραγμαζαβέλτισον,

γνώριμονο"είηπαντίπoυ,ως σόκαήποτεθεμιτοκλής πζοςφήμης ήλασε Όσούτι,
2 Υ

ει μη

Α'

ήκισα ουδεγδουθ"έσφαίαμέκείμύροις στη

χξήσέζαίτιςπολλοίς ουσίμαρτυρίοις όνζάυ

θοίδεβeαχέσιν,ήφθύτιςμύρ,μή%ιούτις

δε πολυμύρταυΌυνδυτίονοίξοδΏ εκεί

νgθαυμάζεινένι,%ύτις Gύκέι, πλίμνητέ

νότυβασιλίωσης,ίμ"ές παλαιςήίμ όκείνη

Β ποξείλυ εσείλαό μαρτύρμον, όσοι δε το

σών μέμνίμ%χι, ζούτις κβοξέοψυκνότινο

μούτίς λοιποίς ή γης πέρασιν, όgίς μη ου

«Ρασκίμαρτύρμα είναι, όπως αθώΘ"φα

νέιζα ξαλώναψ&υδό

αδείναι μοιδοκεί. επειμύρ%ι κ; Ίδνδάα

ξαγόgλο,νοιξεβφος όζα παύταδια

9 κοσμή καπούτων αλπ@", ούτωδήζατ'

πξιίύντιβιτ gνούβφίας εξηφήτύπρα

γμάτων, και ούτω (οιήuυ Σόχίμ διακοσ

μείς,ήφρονήσεωςτώμεγέθΦποίύτα αξι

τζέπων εις%χgήσιμον,ώς ήθ'εξαιώνΘ"ε

δείς αμεινον έρρώθαι δε και ο λόγΘ"τώ

Φήσαντινuυμοι δοκέι,ως γνώμη κα)φρο

Ριήμαπκαιαιθρία ψυχής, ζα πολλα ή"

πξαγματων, αλλ'ουτώπλήθ;τώ ψτσαρ

χόλωνκείε)ως δ είτις αρμσΘ'μεσικός

τίμιόν (όις φθόγβιςαςμονίαν,ολείνωνμύο

Ότόχοςδων όποιτετάθ, δείχαλώνδ'

όποιέτβέλτιο,ζατεδιασήμαζαμέτgω

ποιέμύρ® καλλισονοίoν%χέήματώδης

" κερλίνυσινώς δεκσυτη φρονήσφίσα κριθ

μοίςτισίμεσικοίς ζά πριήγμαζαδιεξαίων,

τίμ διαπασών,ως ειπείν,αρμονίαναςμό

ζη,ώςείναισυναδόνπανζάχόθενέαύiήκαλ

λισατε έχύν, θώς αύπαύτεςπάθειεν,θεον

είναι σαφώςlών διαβδά τήδε καθισα

μύρον ούτωσεθείύντινα, ούτσέξαίθρωποι,

ανθρωπονπαύτεςνομίζεπναύθρωποι.φθά

-"
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*πει

εμήξέρξηςήλα σενεφ έλλίμας.Gέκανό Α
Α' Σ - ς" 2 2/ 2 και

μιλτιαδης εκείνθ' οίμαιές όνομα ήγε",

ειμήπξπκοίσατςαπαι,κ ζα τηςασίας ότ
Μ -ι,4, υ", "λυκιά έζνι

πλαιπζοςαήκω καμαραθώα διέβαι \

νονπζότερgν, αλλ' είχονδίύ τίμ' Σβετίμ

θαλαμβυομώύμ,ώς ειπάν,κατεχνώς ει

αδήλω κειμώύμ όασεξΦ θησαυρ.9ί και

(βό δ τίμ' ουρανού ψαύουσdυ Φρθνηση, Β

κατιδoια τις εκμυρίων μύρ και αλλων

2 \ Ζ >

επdδε και ο καιρός λύτέπνευσε μύρ, 6ίκ

ακββισε δε βυζα πζάγμαζα, πάσης
Ι Τ? , γ\ 2 Ν -

βασθόg σαφέζερθ έτ' αν είη δείγμα,

ακιθήλω φαύαι χρυσώ καίεσκ6ύαώα,

(βυζά της διανοίας. πολλού γδ (απζαγ

μαζαειληΦώς διατςέχονώςκυκεώνος, οίος c

α διαδραμoι νεφέλας όπιμίκα είη ζ9

4ών απαρκτίας, και μικρ%ύπαίωνέθνών

εφ' ημάςκινουμένων,έτω σφοδρώς ώασες

οις"φασικαζαράκζαςνείλουμύνθ"αύζος

ζας εμβολαςές σεαυτόν αίαδεχόμύρθ'

εσωσι φρονήματι αξαπλησίως πζοβλήπ,

πολλών πζοσgηγνυμβίων κυμάτων ακυ-D

μαντωμώύοιπούτωκβολώηθ διατίθης

ώςgo έι έδειι ήδαπούτων όνθυμηθήναι

πζίντελεθήναμέιωμlu ραδίως, ώσ' έgίον

είναι μάλλον,οίξένιπείξωμύβοις λόγωδίε

ξέναμήριέργω πληρθμύπώςεξέιναι,εί τις

βέλριτ διαμετςέιν,όσα τελόγοις, όσα δE

κιέςγοις φρ%ιήσεως γέμουσιν εκαΐέρβις ε

πελάς τςόπαια, ήμέρας έκασης Σξιθ

μομύτι (ας ώρας παόυ%ι σφόδρα ποιόν

εικός μηδεγδείναι μηδεμίλυήπεπαξέλ

3οισώνη λόγων η έργων καλλίσων αμοι

nifi Χerxcs in Gracciam inuafiffet. Νe

gue etiam Μiltiades ille, vt arbitror,

tantum nomen habcret,nifi Ρerfici Sa

trapz & Αίiana arιma Ρrius in Αtticam

& Μarathonem penetratient: fed eo

rum virtus, vt terra obruti thefauri, in

obfcuro latuiffet. Αττιιum diuinum in

genium, cum exaliis infinitis perfpici

qucat:tum vero ax co, quod cum τom

Ρora aduerfarentur, nec tamen res tuas

euerterent, id euidentiflimum (ignum

fuit praftantis tur (apientia. Νam cum

Ιmperium perturbatιone plcnum (uf

cepifΙes,nec diflimile nubibus ab Αqui

lone agitatis, & peno omnes nationes

in noftrum exitium confpiratΙent tan

ta vehcmcntia, quantus in Νilicatara

ξtis impetus effe fertur: tu folus impref

fiοncs illas conftanti animo, inftar im

mota rupis violentos Huξtus afpernan

tis,excepifti: atgue omnium periculo

rum tempeftatibus (cdatis, in tranquil

lum portum nos perduxifti. Ita tu qui

dem & dcliberas & difponis omnia, vt

nemo omnium prius illa cogitare pof

fit,quam perfetta fuerint:ίdque adcofa

le,vt difficilius fitaliis ea commemora

re,quam tibiadminiftrare.Vndefit,νt fi

quis cnumcrare velit prudentiflima &

diξta & faθta tua non aliud agat, guam

qui cuiufque dici horas numcrare infti

tuerit,quarum nulla elabitur pulchcrri

marum tuarum vel orationύ vclaάtio

nύ expers. Νa veltuz vocls (onus νnus,

mitigat & manfucfacit hominem etiά

immaniflimum:ίdquefacilius,quam ci

nyra Dauidis, damonium Saulis fuga

bat. Νuncigiturtuo beneficio metu o

mni vacui (umus. Νam cum te in puppi

(vtita dicam) rerum noftrarum (eden

tcm videamus, & diligenter excuban

tem:ex iis qua prαccefferunt, parati fu

mus : & nuper expedata pericula,

priu(quam periculum corum facia

mus , auertimus, tua (apientia illa o

mnia propulfatum iri pracuidentes.

βΘ". βόγδ και φθέγμα ενεκμειλίωέικα Αυ

πέιτςέπει ες (6 πζάον, και (ον σφόδρα αμείλικτιν, και εκτέθηειωμί»ευμα
λα ανθρωπον,ράον,ηλέγεια, ο φό σαυλ δαιμόνιο ή Όρό δαβίδι κινύρα. ως

νιώ γε σοδχαεινχολμ αγομώμ φόβου πλυ%ς ημέίς.όνγδτηπζύμνηήρκα"

ημάς,ως ειπείν,πξαγματων καθήμύρον δgώνιές σεκ)διαγνυγρouύζα επιμελώς , έκγο

τύπζολαβήίωνπαξεσκόυασμέα, και ζα τέως πζοσδοκηθεζα δεινα, πζιντ"πείρας

αει Φξακρούει,γρησόμύραπούτειδότεςτηςσης διανοίαςτςόπαιον, και μέχ%ύ

τυζαχαίτινεςαθυμήσαμν,μέχ%ξαν ποιήσωπτιμι Χρίσμσουσμύεσινάνθύμιον.
- . - V 4 και
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Αctantifperfoτίitan aliquidefperarint, Α έπειζιόν έδοξαςωςύφήλίωκα ομόροιςζέ

doncc (ummam prudentiam tuam co

gitarint: tum vero ita recrcantur,ντ af

flatu Fauonij acίtuantes. Sed quid e

go imprudens in excellentia tua gur

gites me paulatim immitto * Νeque

vero aliudago,quam quod orationis di

cebam initio, ne plané dubitare quid

fit agendum,aut dicendurn.Ρutabam e

nim, fipauca dixiflem, guac ad αsalie

num diffolucndum fatis efient : licitum

fore mihι cateris (uperfedere. fed non

animaduerti me id faccrc,quo meaopi

nio plurimum fallcretur. Νam cum de

re maxima, tua nimirum (apientia, di

cere inftituttlem, practer οpera per quά

illa geruntur, & quam ita (equuntur ντ

maiora nauigia lembi : pcrinde me fa

cere animaduerti , ac fi quis cathena

(umma manu prehenfa, putaret cam fic

fe ablaturum, ντannuli reliqui non mo

ucrentur. 1d quod incogitantiac (um

Φregora,

cartophy

Ιακ εί/ε no

Ικκίdia oύ

ma fucrit, ficut & meum faξtum: quod

tamen vcniam mcretur, nifi ca illι et

iam negetur qui marisignarus in lutto

ribus obuerfctur, yed in profundum pe

lagus (cfe demittérc minimë velit. Μi

hi certë quidem non a ratiοne alienum

videtur, tuorum bonorum quati 11ttora

vtlicuit practerucάο,in voti portum ap

pellere, Deus, quite huic Imperio, &

his temporibus aptιffimum & opportu

niffimum produxit:idcm tuam tuorüm

que Imperatoriam maicίtatem in om

ne αuum tucatur, vt & nos perpetua fe

licitate floreamus. Τum igitur fic acci

dit, vthanc orationem habercm : poft

autem, νt quantum actate procederem,

tantum illius ςrga me bencuolentia au

gerctur:adco vt prιmos etiam Εcclefia

fticos' honores mihi conferre cogita

rct, ac (tatim Chartophylacis dignita

tem accipere me cogeret, ντ (pcciofam

caufam habcret ora obturandi obtre

Άάatoribus qui clam illi ob talem er
ΚΑΙοnines.

ga me affcάionem conuiciabantur,

τμυαιξ διαθεσιναειδ ά

4υξΘ. έλαθο οι αρα έμαυ(ον έγωγε

εις ζας αβίασοις το σών καζιέραχύ ΧίCζ.

θιείς πλεονεκτημάτων. Σε δl μ'δήπου,

όπς απελεγόμίμ, ξ'λόγου ΣgχόμύμΘ,

σαφέαζα παέτων Χποςouύζα αθόμε

Β νΘ"αυ%ςέμαυ%ν.ώγδ ώμίμμικραήα

ειπόντι,κ. όσα δίχέίν είναι χξίοις έκτιση,

μηκέτ'είναι πλημμελες ήϋγέξης,ειβg

ληθείμ, Χποσατέν παρήλθε δήμε ως

πζάγμαποιών είμ, της έμής (α' μέγισα

γνώμηςκαζαψ&υδόμύρ®.πζιγας τι και

μεγίσεχζήματς της σής Φξοιήσεως πζο

c θέμύρονλέγειν,πλ.μ ή έργωνδι'ήςζαδ

ζαπζαήεται,κήέπεται ώασες δλκαδιέ

φύλκιαπζοβμοιοι έγνωνποιεί,ώασες αυ

εί τις υξμαθοδτινθακςον λαβώντήχει

ελέπειζα όνύμισεν ύφαρέιθ, Κουτί,ήκισα

και εφεξήςκινηθηβώβου ώθεό μυαια

βολίας με:ύν, ώασεςδή θ (6ύμόν%ύτι, ου

μίμλοίύντ'Gέκέχειν παραίτηση,ειμήπιες

κακείνεTμ συγνώμμυατεχνώς αφαιρού

Ό,εί τις απειξοθαλαήος ων, έπειζαπζιπο

λάημύρ ζας ακζάς,έςό ά' ή 'πελαγών

αμήχθυασάχέθέλει εδαμή εδαμώς ε

φάναμαλλάγδοιώ ήδώλόγωνάναικά

μοιδοκεί ήθσών αγαθών, ως ειπείν,ζας

Ε ακζάς αξαπλώύσαιζα ώασες ώξίμ,4ύχη

(ον λόγο όνοξμίζεινιώτηδε τη Σgχήκτώ

(οιώδεκξόνωμαλαπζοσφυήκπζοσήκον

ζάαϊαφήνας σέθεός,αλώιπαντι πιυδια

μετςοίη (ούτε ώ τίύ έκβδ% βασίλειον

κρατς,ως αι καλήμινάδαιμονείν είημέ

χς, διαπανώς έμοίμύρouύζαδά διεξιέναι

τώτίμικαύζα ξυμβέβκε και δικς να πζο

βαίνον%ςές% πζύσω,αξά%σούτ πλείονα

μύβειανόκαρπέμμυ,παρ' ό(ονκ%νκςόνονες όπζόσω

πζοβαίνεινξμυέβαινενώσεκαλές ζας ήJιερατικών με της εκκλησίας πζωζάς τιμάς

αιαγκεινέσκέ#έωήδηδκαιωασεςαρραβώνα πια τίμ έχαξώφύλακΘ' αξίανέν

γετώ παρότι ηναγκαζε δεξαθαίμε, ί, είη τιςέt &υπζόσωπ® αιπω αφορμή

πζος οξύ βασκανονίας, και λαο οδύνζα λοιδοξουμύβοις αιπω της ημετέραςείνεκα

- τιμής,

ί
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τιμής,ής πας αυξ λαμπζω,4ύθυςέκαρ

πέμίμμή έκβώνονπζοεισενεγκών ώςέθΘ'

Όίςπλείσοις,μήτέπια πολιλότζίχα,μή

τέτινατιμμυ ιερατικίμ, ηυτςέπιζε δέμοι

ήδηώςεφέτίμωτώπζάγματι, θα τηα

ξία πζοσήκοίζαήσουάνδύμαζα εγώ διές

τίμ έμαυgνεύτηζα απιδιών, και τίμ ή"

Όιούτωναωρίλυπζαγμάτωνπλξελθών,

έλεξα ζοιαδε. ' Υ

ΑΠΟΛΟΓΙΤΙΚΟΣ ΤΟΥ

συγγραφέως τζι,Όνβασιλέα. /

ΠΕ μύρ εμανέ καιωςεπωμακα

ομαζάτ"ιερατείας,βραχμύτίναα

ποχέήσει μοιδοκώ%νxπόλογονιό,ϊεγας

μοι χρόν(9' έπω ωξαίΘ πίύς γε @ Όι

αύζαρμώύ%ι γε@τηςήσυχίας και ήδλό

γων μανιώδεις και λελυήηκόνες έξωίες, ή
» " 2 \ Α ν \ Σ /

ώπνέππας έμοί,καίμε μήπζινείς κόρθν

εξήκειν παρήσει, διίχυρίζονται, Ότε δ 3

ζά της διανοίας% αφέωνέξειν,κλποχζών

πζος θεού λείουςγίδυ. (6 δνuυέμβριθε

σέρα είναι τιμή μυσηςίων%λμανήώς
εμέγεονέίναραδίωςένεγκαι,έτ"οιομό ει

μήτωδήίγυπλότωναλλω αλλαγδείτι

τυαπαύτωναλλο, κι έτ δή ήδπαίύζι

τζοδήλωνεμοιβύπόση δέκς μ' έπζα.

γματςτην πείρα,ώσιμ,ώς ειπείν, ασκώ

τμυαπαξίαν αν γομώ τώ παρότι (όδι

ούτως έχοντ' αμαθώς, καζατλμαν τW

θείωνκαλαψαύτων, όμοιον ονώασερού

ει τις επεπήδα θαλαήη, πζινήμαθέν

διαιήχεθα ούθ ύγίες γημα, και ουδε

πλείςου δέω θαυμαζειν, εί τις δύαχοίο

πόιε%σαύτίμ Όλμdυ αλαχέδό,λογισ.

μώκαθεσκόππλήθωνίαύlώποίωνμυγδ

Α quod nec Ρrouetta ατate, neccano ca

Ρillutio,nec (accrdoτιο aliquo commé

datus, ντplerique (olerent, illa fruerer.

Ιam vero, ντFe non dubia, etiam digni

τati confentancas veftes mihi parabat,

Εgo vero adolcίcentia mea confidera

ta, & tempore huiu (modi rebus alieno,

ad hunc modum verba feci.

ΑΚΤΟ ΚΙΔ' Α D /Μ ΡΕ

ratorem excu/atio.

Β. Vod ad mc & immaturam facer

βρtio αtatem attinet, non magna

opus cίle arbitror excutationc. Νam &

anni mcitalibus rebus funt impares, &

ocijac literarum fummus amor adhuc

aΡud me feruct: nec me miflum fattu

rum affirmat, priuίquam iisad (atieta

tem fruatur. Γum enim & liberum fo

re mcum animum, & ad Dei minifte

rium idoncum. Νunc vero& maiorem

9 etle meam audaciam quam aut facrail

la Ρatiantur, aut ego facile (uftinere

gueam.Οuodντ nemini alij, fic mihia

bundë notum eft Νam quantam res ex

Ρerientiam poftulant, tantac mihi (um

imperitiz confcius, hoc quidem, tem

Ρore. Αtquihominem adeo rudem di

uinis & non tangendis (efe rebus inge

rcre, non aliud fuerit, guam fi quis na

tandi nefcius, in mare defiliat: neque

Ρfani hominis ego effeputo.& valde mi

rer, fi quis animo conftans vel cogitaro

tale aliquid fuftincat.Οuibus enim ful

fminibus, quibus maris gurgitibus non

digna fuerit illa confidentia: Caterum

tua Μaicftatis clementiam erga me,

folicitudinem,& (ummamad bene me

aliud,vel in primis magnifacio:& quo

cunque me vertero,non habco,quo cό

Ε filio adduétus, quibίisve rationibus lm

perator, te mihi talem prabeas : nifi

quod apparet, το cum omnium Domi

no ingenioso contendentem , non

νllas expcθtare beneficentiac caufas:

rendum propenfiοnem, fiquidνίquam

Gίκα είηπζητήρων.ποίων δ'σόκαυθαλαήίωνπυθμώύων% πάγμαέπαξιοδέιεν%'

γεμίωπζος4ύμύρες καικηδόμύροήε σε κράτις,κπζος βυποιίας παίυ%ισφύθρα

επικλινες και οξύρροπoν,είπς δήτιτγδαπαίωνέγερθν, κ.τέτ δl ονόιςμαλιςαέγωγε

αγαμαι, καλGόκέχω , πανζοδαπός γιγνύμύμΘ' ,7ίσιχgησαμύρ®. επινοίαςγνoίμ,

όπωςποτε καλοίςτισι%ίς αιτίοις αυ%ς χζησαμώμΘ' ,ώ βασιλεύ,%ιοδ%ςμοι γίγνή.

αλλιώςέοικετςός%νκοινώνδεασότιμώασεςπζος δgχέππoνώφυώςαμιλλώμε
α

ν
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fim, non minus & tempori & orationi,

que ex αquo reprehentione dignum

quam adte diuitem bonorum thefau
Γ) μαυξγετώ τελόγω ετώχςόιωνεμεσό.

(ed illud tantum (pe&are, qua ratiοne Α

benemereri poflis. Οuod fanë omni

bus Ιmperiis digniftimum cft, & ma

ximo proprium. Νam beneficen

τία caufa fuppeditata benefacere ,

non tam benefici fuerit, guam cius

qui id mcruerit & nunc diuturna illa

confuctudo tua in immutabilem natu

ram eft mutata. & ita, vt omnesalia res

νΘ,6ίκαλαμώύεις αιτίας, αει πειπα α

γαθοναλλαπημύρπήδ"αλαίπ®"γίγνή,

κσγόδρα φιλότιμΘ"4ύεςγέτης. δδη και

μάλισάπασαις δgχαΐς οικειόζαζόντε και

πζεπωδέσαζόν ογδπζεπηςγμύρηςαιτίας

Διεςγειέν,έμάλλόνγ'αι είη καιθρώνως ήξ
\ » Λ. \ rw) / Α'

fiue naturα,munus vltrofaciunt,vtaqua Β τίμ''αιτίου πζοβεβλημώύου. κjνuυ γεγονε

hume&tat, vtignis vrit, codémque mo

do cactera per omne acuum naturas (uas.

retinent,nec vlla vnquam viab iis de

pelluntur fic & ipfeadbenefaciendum

natus, neque verbis nequc faëtis bene

mereri defiftis- Quare cum gratum a

nimum declarare verbis in primis cu

piam, nec idpro dignitate facere Ρof

quam ipfi mihi fuccenfeo, cumvtrun

exiftimem. Νam oratio cum matc

riam (uperet, & virtutes propius attin

gat, diuturnitate temporis nec muta

tioni, nec exirio fore obnoxia videba

tur: (cd perpetuo fibiconftatura,vt vim

rerum abundé exprimerct. Verum e

nimuero & ipfam effe mutatam , poft

rum (c conucrtitanimaduerto.Αdeo e

nim debilitata cft, vt neιno vnquam ca

ν(us, rcs gettas tuas pro dignitate ccle

brarepotuerit Quare nec ego ea fpefte

tus accedere potui, quamuis nihil mihi

fit optatius.his enim verbis meis digni

tatem maximam conciliarem, ficut ij

manibus (uis qui resfacras contrcétant.

Sed cum,vtprouerbio dicitur,multa li

bris contincantur,qua nos practtare ne
Ν - - - μν Ε

queamus:ό multis illis &hoc vnύ forta(

κπ, 2ρίc eft & dicitur.Hac orationisparte Αt:

Είicα fabula in mentévenit, qua Μomί

"Ιoui (uccen(entem & illudentem facit,

-Α

.

νονπειραθέντες εκαπεξώμύρoιούκouυο

βι% τηςέξεωςφύσιςαμέζαβλήτωςέχεσα,

και ώασες έκασα ήθύντων% της φύσεωςί

διοναυ%μαϊως Χποτελεί, δύγραίνειμύρύ
• Λ "ν \ 2. - - - - ε Λ ρ

δως,καειδπύς,θταλλα ωςήφύσις έκαςω

κεχειρ%νηκε,έτω διεισι%ν παύζααιώνα

διατελομυζά έδαμήεδαμώς,έδεπώποτ,

έδεμιάς Χποχειρ%rιήσα, δεδμυημύρης

τζοπής.έτωδήίδαίος πεφυκώς πζος &υ
/ Το Α / / α Δ.

εξγεσίας,έτ"κολόγοις (επί αγμασιν,οιονεί
Α 3/ Ν 3 / •λ 5 Ν /

πΦύσεωςατςεήίον κ ακήρατν ίδιον,εδέ

ποίε εδαμή διαλείπεις διατελών ένθέντι

κχαρίζας απασαςεθέλων ομολογείν, έ

πεζα όπζος αξίαν Goκέχων,gχήήoν ε

δυοινή κατεδενέδέερ%ςεσαπαναέγ

κλήζεέμοιγέφαίνεται ό,τεγας λόγΘ'

αιώτεξΘωντης ύλης, όπζοσήκωνμάλλον

Σξείας έδύκει δήμοι μηοί όψε και χρόνου

μη τζοπή, μηδε φθορά πνι λατς&ίσει,

αλλ' ομοίως έχεινόνπουτιδιαπαι%ς τιμή

τγώ πραγμάτων φύσιν Χποφαίνειν Χτο

χgωνίως οδλέληθενήδημέζάβαλών καυ

(ός επίδη(οι γονετύχmκετώμακρώθη

σαυρώήθκαλών έτώγας αθειώς έχει,

ώσ' έδένες ή αλλων χρωμώύων ύμνησαν

πζος αξίανζα σα,παλαιπολιμήδηγξό

υδί αυτός θαρρήσας ήκον, ως της αξίας -

σως διμήθμρο αφικέθαι, καί%ι γε εβολέμιμ γ' αν μάλλον, ήπαίζα μοι

έγγέθαιχρήμαζα, μεγίσιμ γας αι ούτω (όις έμοίς παρείχον λίγοιςτίμ &ύ

γένειλυ, ώτσες αρα και τώς εαυίγυχερσιν Φ ήθίεςών μυτηρίωναήόμύροι αλ

λα πολλών ήδόκ της παροιμίας ημίν αδuυαίων ον Ιαίς βίβλος κειμώύων, έν π

τρ πολλών και ωδε κινδμυαύει και είναι και λέγεθαι ενιαυθόιδέ λόγουγε

νόμύρθιακμήθίωώδαήικούμύθουανώ%ν μώμοναχθύμιμον εισαγει τώδί,

θ
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και Χποσκώήioνζα, όπμή συμπαξήγαγε Α

τώ ώσώθε και οιώδε κάλλει και πανός,

και ών αξιoν ώύπουός επανέτίμ. και

ταυ%ά γαρ μοι και απώ και λίποτκώ

πιειν επήει, και αχθεθα τώχςόνωνιαί.

είπε καιγδώς ώθύιων αγαθών έμπλεων

πζοή εγκεν αιθρωπόν σε, καλοίον ουμέ

χς (βδ, ο δε και σίύ υμνήθιζας αξίως

συμπζοήνείκε,φαόυ/ε αδέποίει δεδογμέ

να τώπζοσήκοντι λόίω.νuυ διεξ ημισείας

φιλοτιμάται α καλλισα παλαι μύρ

γδ εδείκνυτή'βΦώντίμ φοραν,εξήμω

αξίων πζαγμάτων νuύ δε ζά θαόμα

τις αξια πζοειεγκών, έλαθε καλοξύ ύ

quod cum taata & tali vniuerfitatis

Ρulchritudrne non ctiam dignum vni

uertitatis laudatorem produxιffet. Εο

dem enim nodo & ipίctempori nunc

& 1lludere & ίuccenfere quco, quod

eum te tantis bonis rcfertum virum

Ρroduxerit, qualem ante te meminem:

fi vna etiam cos qui pro dignitate ce

lebrare te poffent, genuifict, rcθte om

nino fcciflet, cum nunc pulcherrima

rum rerum femiffem tantum oftentct.

Β Νam olim quidem doθtorum homi

num prouentum τμlit, rebus gcftis de

ftitutum : nunc cum res admitatione

dignas protulerit, cos ctiam qui illas

Ρro dignitate celebrent , gigncre cft

oblitum , negletto ντιque ordine &

Ρlane pro natura fua. Εx zquo enim

imperfcθtac orationcs funt , cum res

quibus celebrandis adhibcantur de

μνήίονίας αξίως συμπζοενεγκέν,αζακζα Ο funt: & res admiratione dignac, cum

γε ποιών, και ως αληθώς επάξια τηςέ

αυώδ φύσεως, επίσης γδ Χπολαύουπ

Όό ατελοις και λόγοι, ή δεξομώύων

πζαγματων σοκ όντων, και θαυμαίωνε

παξιαπζάγμαζα ή θαυμαβντωνσκ

όντων, ουδε ωξαπεμψόντων (όις εξής ως

νμύγεμόνοι τώχζύνω τίμι χάριν έχόν

των, ών οίον κλέΘ' ακούομύρεπίτετήφρο

νήσει, και τις άλλοις μεξέπής δgέης,είω

θόπ, μέζα γεfης φήμης επί μέγα αίζειν

(απςαγμαζα, πωαπόήΘ'μύρ%ύπας

&υθύς ελέγχου τω θνήσκονπ. πιναπόν

Ός δεκατ.δοκ της πωηθείας έγινομέ

νουκόρου (οις πράγμασι φιλέί γαρπως Ε

Ό μύο παρόν αει πζος κύρθ Χποκλίνειν

και μαραίνει ο τεξπνών, δια τε δη (6

πλείοσι αθήσεπ, και πιυεχώς εις% τδ

νού συμφέρει αμέιον, καλέπ δια (ο τής

εξουσία, Όό και θα ακολατο, απε:

αυ οκ όμυλυτίου (ο παξωχηκδς ακόξε

σον αεί διαλελεί, δια γε% ασdυίως και

ποτε πζοσβάλλειν ή αιθήσεων μεά τινι τη

qui eas mirentur, aut ad Ρofteros ccle

brent , non reperiunt. Νam nunc

duidem ij tempori (oli debent, quo

rum (apientiac famam autaliarum vir

tutum audimus, quod vna cum fama

res amplificare (olet. Νam hominis

obitum & reprehenfio deferit, & co

mitari (olitum nimiam familiaritatem

faftidium. Νam caqua adfunt, ple

D runque fatietas comitatur , volupta

témque imminuit: quod & plurium

(enfuum adminiculo (ubinde animi

receffibus ingeruntur , & iis pro libί

dine & vti & abuti licet. Contra

vero quac prztericrunt, nihil habent

faftidij, quod raro , & vni ferε au

rium (en(ui offeruntur. Νam melle

& carnibus, cateriίque diuitis men

(ac deliciis (atiati, cafeum interdum

& thymum defiderant : non quod

hacc illis practtent, (ed propter rari

tatem requiruntur. Quod fi hacc ita

funt, vt prac(entia faftidium comite-.

tur: catera guα ex inreruallis & vi

dentur & audiuntur, adcό nos non fac

Μ. \ ! ή ΨΥ Α' Ψ

ακοή και μόνη και μέλιτ5' μύρ

ήδ και κρεών και όσα πλευσίας τςαπέζης εισιν αναθήμαζα , εις κόρ.9ν Χπολε

λαυκώς τις, επεθύμησε ήδη και τυρθ0 και θυμοδ, ουχ ότι ταύζα κξεί#ωόκ

είνων, αλλ' έδοξοίο ήδη δια ώασαίιονόδκεχξήθαι, ει δι' ούτω παύζα, κακό,

εθ αε%ίς παρ?υπ είναι ομολογείται, (ά δε σα και παρόζα δια μακρύ και
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tient, γε νεhemontius defiderentur,Α αξόνε και βλεπόμύρα 7% κακεύμμα,κό

quemadmodum fluxus amnium ab iis

qui magna fiti afficiuntur: nimirum et

iam prouerbia multum vicifti. Νcque

enim resvetuftate obfoletas de te refer

re quifquam poteft, guibus etiam fabu

1ofa commenta,& veritatifucum facié

tia poffunt infcri,rerumgeftarum mate

ria fortitan orationem deftituente: co

dcm planë modo, quo vacua naucs ha

rena impleri (olcnt: (cd in theatro ex

pofitα funt omnium oculis,& omήium

linguis& laudibus celebrantur, Cacte

rum linguam requirunt in Αcademia

& Stoa educatam, & Demofthenicas

luccrnas redolentem. Νam bonorum

tuorum fontes, omnium huius artatis e

ruditorum linguas iam olim demerfe

runt.Quas ob resne nos quidem ineptε

faθturi (umus, filingua reprefia, tuo af

ρθνέδένα (6ίςκεχζημμoις ημίν εδεπώπο

τεέμποιοδπ.,ότιμη και πζος έξωζας Jξα

πίεσιμείζοις, ώασες ζα ήϋποζάμύρού

μαζασεύπολλώτώ δίψει καιoμυροις ήπου

γεκ (απαροιμιώδητήςγραφής νενίκηκας

μ;πολλού και κρείήovΘέγδ γεγηρακό

Β των δυελί#έινέχύ τιςπζαγματωνκύκλοις

επίβυ οίξέξειδήπε πωάριν και μυθικά

πια γοή6ύμαζα,τςυφώνζακίτηςαλη

θείας,μή (6ίς λόγοις ίσωςXποχρώσης της

όκ ή πραγμάτων ύλης, και ταυάζις

ναυτικοίς εξ Χπορίαςόρδο,οιμηojξικνου

μύβωνή, Φόξιων,αμμων θαλαήίων (α'
\

peão content, iictimus. "Ηacenimdec κεναπληρ%ύπτης ολκαδΘ.αλλονθεα

caufa pluribus fentibus ad mentis no

(tra correctionem prαcditi fumus, ne

quid corum nos quac in mundo (unt la

teat:[cd quod in allo decefferit, alio pé

fetur. Αc ca guidcm tona qua auribus

dubiis accipiuntur, rcξία interpretem

poftulant orationcm: quz vero in ocu

los incurrunt, cafiquis explicari fibiiu

beat,pcrindc fccerit, ac fi quis meridia

num folem vcrticiimminentem exiguo Γ)

carbunculo demonίtrare inftituat: pra

fertim cum res inufitata magnitudinis,

φuacque vircs orationis (uperant, tacitε

admirari magis conucniat, ne fortaffe

non exornemusillas, fed deformcmus.

Ηcce in coelis quam admiranda res eft

fol,ψuod ita pcrambulat, vt ineftabilem

fplendorcm (ccum τηahat. Sed nemo

in hunc νίque diem (ecundum lauda

tionum leges palam eius pulchritudiné

& magnitudinem & iucunditatem ce

1cbrare au (us eft. Νam cum nihil fit in

orbe quicum conferri poffit, multύ ab

crit vt qui(quam perfpicué de co dicat.

1-ongë vero minus, vel nullo paθto po

τζώκεινται πάσιν οφθαλμοίς,κjπασας

όκβοώνΐαι γλώοπαις, κλείσιν έδένων εγκω

μίωνέκδημα μόνιμοι απαιέπγλωήdυ

τςύφιμoνακαδημίας, και σοας, κλύχνων

δημοθειικών Χτίζεσαν πασών γδ όσα

νuύεισινόν λόγοις γλώουαμπαλαιπολλήν

πνακατέψηφίσου%τίμ ήfiαντίδσωνα

Ιαθώναίπηγαίώσ'Gηκαζπoίπιεςεσί ή

μέίς φανείημύρ,είτίμ γλώήλοχασαν

τές έλέγειν,όψει μόνηγετώσών καζα

τςυφώμύμφύτυ γδένεκα και πλειοπ%ις

αίθητηρίοιςπζος τίμ καιημέέρsνοδκεκζή

μέθαβελτίωπηύαμηδενήμάςδιαδιόρα

Ε σκηήθόντωκόσμω,αλλα τιμήήαν θα

Ίέζου θατεξον ανακτάται αμύρ ομώ ήυ

καλών αμφισβητησίμως ποξού8) πζος

τίμ ακοίμι,εικόνως αν και έμμέα ζητή

σειελόγον.ειδέτιςζήζίη,όμοιονάυει τιςόν

σαθερά μεσημβρία (ον ύπερ κεφαλής ήξίου δεικνύειν ήλιον, διασμικρ%Jπιθ’

αύθρακΘ". αλλωςτεκα)ζα τύπζαγματωνύσεξΦυά καλόγου νικώνζάδιμύα

μιν, σιγήμάλλον άξμόfia θαυμάζειν,dδι ομό λήθμόρ αυτ8ύδοξίας αδοξίαν

πταήowες αυτί, ιδούγδύσεςΦυέςτι κgήμα ήδουρανίωνκαι ήλιο,και αμα

χόντιιαδίειπνεπισυρόμύρΘ"τίμ εαυέλαμπζότζα αλλεθείςπωμές και ήμερον

κ?εξυή εγκωμίωνέθαρβησενόμoιςειςπζέήioνύμήσαμκαλλΘ"απεκ μέγεθος

κτεξπνότηζαμηδεγας έχωνότώ τις αξαθείη ήθόν κόσμω,πολλώδδήπεπλείο

νθοήμάλλον%ύπλοός γε δεήσειεπάς τις αξμοήoύση γλωήηδεξιέναζισα,

δς

\
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δς απλυζα τυόν μόθρώποις ζα καλλισα Α είus, τεs tuas quiίquam enarrabit, guί

quicquid in rebus his humanis vel Ρul

και,υπερφυάσυλλήθω έχειςσυλλαώκό chritudine vel magnitudine excellit, es

μίμ είμύρ Χπό (ρυγεήσαν ήργμώύοιήθεί- complexus. Οuod i i telaudationum :

- Ε. " "» " . - / ο leges petita effent, efient ca non mo
ί - - -

κωμιων φνόμοι,ου μιώωποικιλωπο" αν dό magis variα & copiofiores & artifi

εγίγνονώ , και πλείοις τη τέχνη παρείχον ciofiores, (ed & illuίtriotes & (incerio

ν- 2 ... και η ...ι. . ....ο,τεροί(ρι τos , neque a fide veri abhoττετε vide
02μια 6 αυτί και νεαρωτ ίβι , ncq -

Όας αφΆ φοι - Ν. % ! > ευ ζ rentur. Νuncvero vt rofa languida, a

πζοσβάλλον β%ώ ακίβδηλα,ουτελέως οιώ miflavbinon oportebat,venuίtate, aliis

ενδέν έδόκομυώδείκότς, νuυίδεκαθα-. fortafhs νίui efic videantur tibi vero νf

ν ξ / Ν - \ Ν." η -ι,.λ Β que adeo inutiles funt,ντacrcisvolucri

πή; ρόδιΟΨ μαλακά"Στέλιουτιμ bus lineα veftes, Qaare mihi dubitan

- ωρικνώνοί; σοκ εχέμυ,άλλοις μύρ δή τίπ ti, &adquod dignum exemplaroratio
r) λ' - Σ Σ - - ' \ » «/ - - ωφανέίενα ίσωςσόκ αξuυτελείς. (ρι οι ού- ηemreferrem ncίcienti,eo ντεndum e(.

σ'. -- η... Ε (evidetur, quod titlongo infcrius. 1ta

τω και παίυ Οι σφύθρα αξμυελείς, ώ - enim funtres humanac,νt alias copia a

ασες Όίς αερ9βαμοσι ήiίμοις ζα οκτώ bundent,alias penurιalaborent & fub

/ 5 . Ν / "-Z Ε. . ., inde aliter atque aliter fete habcant:

λίνωνόνδύμαζα.ώσέμοιδιαπορθμύτι "". Quare medιcina illis non implex, fed

ήκισαδμυαμώύωπζος αξιον αναφέρεινών C varia eftadhibenda:& fihac minus fuc

- τέα " " η Κ- ν Το {Ι: lia Vi edienda. Είt enim
(Α. Λυ. Ι έπεισπολλώ 3 εείlitstos alla Vία "33" -

λογον Σ δειγμακό ξ α λ. omnium rerum cognatio quzdam &

δ'έoντςόνδβ0y77. ζιαδάγδα τγδαίθρώ- fimilitudo,propterea quod exiifdem e

πωνπςαγμαζα,πήμύρ6ϋπορ9μύζαπή οι' lementis omnes conftant. Εcce cnim

» ύζα,κ, αει ίλλοτ' αλλως ξ ζα facibus &rogis vtimur,cum (olis fplen

Χπο29μύ θα ΟΖ «1 στα \ έχω " dore deftituimur, & no&u velutialium

39ενδεχ απλή πς ότιμη και μαλαγε guendam (olem machinamur.Ατgue ε

" / c (7 / - πεία, όντεύθεν . Εία" εμπι τοτυ" mundum exprimero

πλύπτο ηότι θερα ε"Ά (tudeamus,accirculos & motiones cσε

έίς παροιμίαν, θοδ4ύίες θ'πλοις 6ξενή-D li,& cum terra configurationes Ρaruis

νείlαική πζώτων Χποτυγχαίοντες,δου- quibutdam eum globulisadumbramus,

η ήlώ εθ « , ν ννέκια Quod/i ad pictorum artes fermonem

Ίέρωνα ωμε α, και τςιίων ίσως συγγεια trantulcrimus, ibivero imaginum &e

γας πς ήκει διαπλότωνκαι ομοιότης , ατ'Ε copiam inuemiemus,& ve

2 ι: "-οα ς- συνς ,,ν- ro (cenam quandam arte hifttiοnicaτε
- οκτή)τοχι" μιαπι" μη fertam, guac indicia gua dam veritatis

τςός και ριζής ειληφύτων1μ και είναι συ- vteunque coloribus ήonnullis τερτα
3 Ν \ \ / ίς ., (entet. Νam cumalia, tum vniucτίitatis

φασιν, ιδου γδ και λαμπασι κα) πυξ ν. • Αν

η κ . . . ---4-- -ι. (α' έζα Ε Ηuius architettura εχprimentes, cu ne

κεκφήμεθα,έωςενμυ σέζησει της πα, " - due (piritύ iis quas faciunt vmbris im

βοσκούσηςλαμπαδΘ, οιονεί τιναδούlε-Ε (eminibusΕ:
2. καμής ή / ΔΥ,ν - Λ. materia colores,ludi &ioci guidá funt

ρονοκμκλοι, "λιοπαθί. Ιη κ.κπιθ illorύ.Αc inde quidégemináτέfegetξε

αυόνδόνπαίζακόσμoνεικονίζει έθέλον- , -

- ες οκύκλοιςκακινήσειςέρανούθώ"έχ" . .

χήμαώς εις άπείγεια,μικροίςπσι σώ-, . . . . . . . -
Υ γΨ C - f ν - V- % κ. τέ. ιικ α κι /

μαπσφαιρικός ύσεςφαινομύρια δεκαπέ" ζωγράφων τέχναςΆ
όν λόγονοναύθαδηκαι αφθονίαν εικόνων καιαξαδαγμαίων«ξήθμμ κα)σκη

ψω ωςαληθώς ύποκρίσεως γέμουσαν καλά ωσγέπως ζοίς χρώμασι έπιπλανωμέ
"... Γν 2 ( Υ - \ Ο

νας έχουσδιυπαλήθους ζας έμφασεις.ζατεγ αλλα,κα)Όν ρύπου%ς"ψαοκει

νόμβροι δημιουργόν εκείνοι έπειά μήτε πνο μ' αός δημιουργούσι σκιαί, δεδμη
- - - "ν « / Σ . - ι α αν . ι) -

μύο χαρίζώαι, μήπεζωογόνον οι: ασέρμασνήλιον,παίζουσιν οιονείται, όλα

και όϊς κώμασι και τήδε μύρ έκγκαι αύαγουσι όνσίων δήθεν έπ χλοαζονζί
" . 7. - Χ

". Α

- ".
- -

ζ Α

".

Υ



κι» Ν Ιο Ε Ρ Η o R I G R Ε G o R ΑΕ

-

ι

riditatem:illic vero adultamoftendunt,

terra producunt, & herbe(centem vi- Α και γαλακτιτςοφούμύρor, τηδε οι αυ τε

qua neque culmo,ncque (picis, neq.a- λεσφίενδεικύουσι μήθύao καλάμη
ritisiam fe contincri velit, & falcem και φλοιώ και αιθέρμξιν 877 καλύπίεώαι

tantum non flagitct: cάque faciunt,ncc θέ (δ ύ (6 ορέ} ΟΨΟΥΟ πολυον πζοκαtempore expectato, nec attrorum exor- έλ9 ζα (C μ. διέ πζ

tu veloccafu,ted vno (αpe die, & fege- λούμύρο, ώ ζιδά ποιούσιμήθ'ώeαναξι

tem germinantem & maturum fru- μύοντες , μήτ' ασgων επίΌλας τε κ: δύ
mentum oftendunt. Αd eundem mo- • -Δ - - - -Σ' - " . . Ζ 2 "

dum & nos, qui veritatem afequi ne- Β", αλλα μιας ημέρας όνίοτε βλασίμ

quimus, id facimus quod licet, exem- τεσίτυ και α λωνΘ' ώe"κν δεικνuύτες, δή

lisque vtimur indignis illis quidem, -

- Ρ "Νυ Ον - ή / > Γυ

fedexanimo incero depromptis.Νunc μιεις ζιγαρ.9. μη δuυαρυμοι τακριβές

enim oportebatftellas magnitudine & όν τω παρόντί καιώύσοχάν,δόύτερ9ν μέτί

fplendore illuftres in vnύ cceli locum μθυ πλouύ και αύαδείγμασι κεκζήμεθα

eoaëtas depingere atα. informare, qui- \ - 2 / . . "Ζ - , --' \'

bus tua virtus agno(ceretur,ντquemad- πζος αληθείας ένδειξιν,ούμαλαμύρα

modum Dei gloriam coeliΕ ξίοις,μαλα οι' Χπή γνώμης ακιβσήλου,

& tuam, memoriam in omnibus luis ". ΝΑΥ 2/ κ.'-κι, Α. -Ει να ν

conuerfionibus explicarent, & illuftrif- Ο νιμ, γδ έδει κατ ουe"κνον Gδυ μεγέθει 23

pum te pofteritatι proponerent. Νuήc να Όό ουρανίου ξμυεληλυθύζας σώμαζός

omnes homines in vnum aliquem tel / Λ) γ. /

Ηuris congreffos 1ocum, vnum hoc vo- όπον > διαζωγραφήσαι % ασφαλέσαζα

tum facere oportebat, ad cum quitibί έγχαρ%ξα τω σών γνωρισμάτων ζι\ "- , - -

poteftatcra iftam dedit, vt & immorta- και ε/ και ι! \ ίi

1cm tibi vitam donaret, quo magifter κάλια" ωπε:τίμ ώθειό δηγιώ
corum effes νbi quίuistcrrarum regna- ταιδόξαν G)ούρθινοί, ούτω και (6(ονδια
re vellent, vclut omnis virtutis gymna-,, φe, 3-» - 3-. και ΔΝ" . Αν

- --, - αλ/0ζευ7ξ% είέν μνημόσΖιυον όyfία & vniύeείaliΗellanodicα. Νunco-Ρ τς μνημ. 7ΥΩ ΟΤΙ Υίς

mnis humanalingua debcbatmcum af- αυτή' ώξελιγμοίς αει, και, πξιφανέσαζν

fumercanimum,eorum quz diccrentur αιτκβκτρίας δgχέτυπον σε τις εφεξής

promum, vt inde communis quzdam α. οβαλλόμβροι νμύοί έδ ζας αν 'feftiuitas & folennitas, & τotius mundi πς και κ- ζΔ// 2 ξd Εί7 α) ς ανθρώ

de te & tuis contenfio exifterct. Czte- ποις,έφ'ένα τινα Ό0' έπιγείου ξuυεληλυ

rum, guiaiam conféfifumus,amplio- θύζας σώμαζς όπ "- Ι...' Α'

- , - . . . . . . Ο) ψΕ&) 77yrem effe laudum tuarύ magnitudinem, ζας σώ Όπον, όίχίμ' 7ίνα μίαν
Ι Α'

quam qua oratione comprehέdi ducat, ζαύτίμ ποιήσαώς προς όν αξαχόμύρόν

acne multιs quidem linguis edifieri, fi Ε (ρι ο βασιλόζειν, δι' αλώνός (οι και Όό ζμύ'
quis dignitaτέ fpe&tet: idίcilicet reftat, « V / Α'

αξαχέιν,και διαμόρειν διδασκαλον ήvti iam vel inuitialacritatéanimi noftri γν

omittamus.Μanifefti enim furorisfue- έθελόνίων αςχειν έκασαχου, οία γυμνα

rit, ea (ufcipcre νltro, dua nullo modo σιωπιαπασης>ζετης υπα κόσμιονέλ
fu(tineri guéant, Cum igitur oblatos . r , 1 σω λ/ καιή Υ μι 2..!

honores nosad hunc modum recufaf- λανοδίκίμ, νuύ έδει πάσαν ανθρωπίνιν

femus,vim quidemafterrenobis voluit γλώήαν τιμή έμίμ αίειληφίναι γνώ

μίμ, πζύζανιν τίύ λεγομύρων, ίνα Ιμ'

Α. .

όντεύθεν και κοινή τις τελέή καιπανήγυ

εις, και συμφωνία παγκόσμιθ ύσες βδ και ή σών σοκομύ αλλ' επειδή

πε όν τω παρόντι ημίν ώμολόγηία, μείζον ή καζα λόγου διμίαμιν είναι ή'

σων εγκωμίων ο μέγεθΦ", και ουδε πολλαίς γλώοπαις αλώσιμον, ει τίμλα

ξίου ζή%ί π5, λοιπόν αν είη καζαλύει ενταύθα ω της γνώμης και ακοι

ζας πζόθυμον μανία γας σαφής αι είη , ώ. Όίς αδιωατις αντικρις έκών

ζάς έγχειςάν εμοίμύρ ούτω ζας διδομύρας απηγοξυκόπτιμας,βία επενεγκέιν ο

- βασι- -

"

- " Γυ » . / 2 3 €, Λ -

mum Imperatoriz maicftatis archety- καλλει διαπςεπείς τγδαςέρων,εφ βία 77

"
ν
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βασιλεις ήβέλέζο μύρδείν οι όμως Gύχ Α Ιmperator (cdcumid nό oportere fie

ri cenίcret, guicuit,re in aliud tempus
έκρινεναλλ' ησύχασε,ζαμιβυσαμθμΘ' εις rciς θta.

έερ.9ν% πζάγμακαρόν. Ζ Ε Ρ ΚΑΕJΤΙG /ΑΤΟR/

- fus quibu/dam,quitonβantino

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΗΜΗ- polm υcncrunt.

σαήτωντηκωνσdυτινεπόλειθαυ- SΆ hoc tempus Con(tantinopolifh

- , Όποιώ obiteringrctiosvidimus mirabilium
μα(οποιων, operum arte inftruξtos viros amplius

Αζα ξει Όόν χξόνον τη κωνσό)υπνου- νιginti,qualcs nemo vnquam proucétz

Βςtatishomo velaudierat,νςlvideratiqui
πόλ4κό παρ.9δονεπιδεδημηκόζαςε- Ρrimύ exΑegypτο progrefli,veluticircu

/ Λ Αν - - -

θεασάμεθα,θαυμαζοποιόν 77yCζ. τέχνίμ 1ύ quendam coηfeccrat,Οriente & Se

Ρtentrione pcragrato,Chaldaca,Αrabia,
/ Χ/ > Λ 2/

2 μύύο ας, 8μείοις ή είκοσιν Λ -Εξπη Λ. ίς ανθρ " μ !ς " Perfia,Μedia, Αίyria deficχόque tine

οίοις ουδείς πω τύ ηλικία πζοβεβηκότων re in 1beriam Cauca(o finitimam, Col

ούτ'ακοή έχει,έτ'όψει τεθέα).οις πζω- chicam,Αrmeniam, cateráίque gentes

Ρeruagati,qua Βyzantium νίque habi
\ « Λ 2 » . Ο \ . </ ίο

ζάμώύόςμηθένζας ώξ αγύiίου και ωασε: tant,artem (uam in omnibus prοuinciis

πια κύκλονποιησαμψοις,διελθένα)ξεγέ- C ottentarant Quz autem ab illisageban

νετ-πζοςμύρέω% αρκίρις τίμ' οδόν ποις- τυ", "ταη: ilia quidem montrota, & fa

ne mirabilia , non tamen quicquam

μώύοις,χαλδαίκμ' τεG Σζαβίαν και πζ- ευη aiabolicis praftigiis commune

σικίμ, μηδικίμ' τέ και τίμι τίύ αασυρίων habcbant:[cd (tudia gua-dam dextri in

genij,longo tempore huiu(modi in re
1 Ον \ » C / » Α 4 \ -

γμι .πζος οι εαέραν Σκλασα, τιμ bus verfati, crant. Vt autem brcuiter

πξι%'ν καύκαθι ίβηρίλυ , κολχικίμ' τέ% pauca cxillis narremus:Νauis oncrariac

δgιθμίαν, ώ όσα μέχς, βυζαντίου με- malos binos vcl ternos funibus hinc in

- \ 2/ Ν / de in (olo quopiam firmabant,ne in al

- Όξύ κατ'ικούσιν έθνη, κ πασας χώ-D teram partem inclina/ent. Deindefiι

ας δ πόλεπ τίμ' εαυτή επιδείξαθαι nemalium cx vnius mali cacumine in

alterius cacumen extendebant, practer' 1 \ Μ. / * » »

τέχνίμ. Όχ μύ Τοι πλούμμα "\JχΌΤ αυί", cάqucalium funcm a folo ad cacumen εκμεϊνί,

τερατώδη μύρήσαν κ θαύμαίος πλήξη,ου είτευnplicantes, gradus aliquot, gui

ι, ή - -.." / έφ- bus afcenderent, faciebant, per quos
μιμι δαιμοι" πιο μαχαία, Κλ. φ νnus ex eis cum eualifiet , nudo ca

χα. αλλ επιτηδ&ύμαζα φύσεως δεξιάς, cumini mali inίiftebat, nunc alte

εγυμναθείσης οκ πλείονθ' ες έργων (οι- υπ' pedem, nunc ambos vertus cce

lum extendens, caput vero dcorfumν/ - Λ. » « - 2 /

ούτωνα σκησιν. ίνα ό ως Cλ) κεφαλαίω "- Εverfus mali cacumen inclinans : poft

να ή πολλών διεξέλθωμύρ,ήταν Όιαδε. (ubito (altu facto, vnάque manu fune

όλκαδΘ' ίσοις'πιας δύο και τςείς λαμ- fortiter comprehenfo, inde pendebat,

βαύοντες, κι όgθίοις επί δαπέθου τινός ί

ςώντες, καλωδίοις ένθεν κακείθεν ύτσή
% ν και η ι . ίπεδ όπε,7 "..-- 5-2 » ής%ύ ενός ισοδ'

βειδον, ό(ον μήέπι θαΐέρα αξιτςέπεθαι, έπεζα χοίνον ετέραν εκ της ωδενός ισο

κορυφής ες Ίμυ%δετέρθ διέτεινον και πζος (ούτις έτερον χοινο ΣποκρηπίδΘα

κει κορυφής πζιελίωοίες, βαθμίδας πιαςέλικοειδείς ταϊς αυτ% αλαβάσεσιν έ

πζαήον, δι’ ών αλών εξ αυτγ', ίσαίο επ' ακρ%άτη και γυμνή τη κορυφή ώδί

- 2.5οδ, μυμώύ' θατέξω τύπων, νuυ δι' αόω μύο αμφω οξύ πάδας πζος

ουρανόν θξαπλών, τμυ δε κεφαλιμ κατω πζος τη κορυφή ζύ ίσου πζοσε

ξείδων, έπειτ εκείθεν αλμαπ χςώμώμΘ' αιφνιδίω, μια χειρα της χοίνου σερ

ρώς εόραήετ και jξήςτηr, ο πολλας ούτω ζας πειςρυφας και πεδινήσεις εποία,
Χ 2ν
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Σquiter.

ya/a in - - -

εάμιΆπε Ρleno collocato, ita circuibat, vt

2. 4 4.

& ita (αφe (cίς rotabat & circumage-Α αύωθεπζοςgρανόνδκάτω πζοςγμύοξύ

bat,furfum verfus coclum,&infra νετίus

ίCΙΤ2 ΙΥΥ paulo momento & contincηtcr

trochi in morté Deinde inflexo crure,

manus vice fune prchenίο,(upinus de

pendebat,atg itarurfus codé modo fe

orcum agebat&rotabar. Μox re&tus in

/ medio fune ftans,arrepto arcu & fagit

tis, ad (copum cminus pofitum colli

mabat, adco (olerter,vt qui humi con

{ifteret,mclius nό ροffet. Deinde claufis

oculis accepto in humeros puero in

Αμblimi funcambulabat,ab altero fune

adaltcrum.& hacc vnus agebat* Αlιus

vero equo infidens,ad curfum illum ex

timulabat,cόψue currente nunc crcétus

in fella (tabat, nunc in cqui iuba, in

fronte, nunc in clunibus, pedibus (em

per dextra implexis,& vclutauis in mo

rem volitans. Νunc ex cquo currente

defccndés,eiüίque cauda prehenfa infi

1iés,rurfus in (ella.fedés confpiciebatur,

&inde rurfus e xalτera (ellae parte fe de

mίττει.s, & circum cqui vcntrem (e

circumagens, facile ex altera parte

afcendebat, ac rurfus in co vcheba

tur. Ομrbus rebus cum occuparetur,

ne id quidcm negligebat, vt cquum

Hagello ad curfum incίtarct. Εt hacc

alter e praftigων oribus illis faciebat.

Αlius"νεro claua cubiti magnitudine

capιτi impofita, in cάque uafe humo

vas diu non agitarctur,Αlius & ipfe lon
Ο

πόδας όν βραχεί, και στιυεχώς πξισξί

φων,δίκιμιτςοχοδέπειταύτίχειρθς κοίλη

τηκνήμητής χοίνουδραήύμύρΘ' εξήςτη

(6 κύμβαχΘ. και ούτως αύθις ομοίως

ζάς πεισρ%φας πζιδιιήσειςέποίει έπίζαόξ

Β

Ο

θίΘ' επι μέσης της χοίνου ίσαμώμΘ, και

λαμβαίων%ξονκαι βέλη κ; σημείουπ

νός έ%ξουεπόρρω κειμώύου και έβαλλέν

ούτωπαίυ τι 6ύσοχωζάζ,ώςοιοι επίγήςι

σαρύμΘέτεςΘ έπειζαμύωνοξύ οφθαλ

μοις, και λαμβαίωνεπι ή ωμων παιδίον

όναέρμόντιια,τίμ ποξείδιο εβαδίζει επίΊης

χοίνουώξένοςίσοδπζος%νέτερ%.κ ζαδά

μύρ έδύξέποίει, έτεςΘ οι εφίππου κα

θήμύρ®, τςέχειν έματίζε και gίππου

τςέχον%ς, όgθ@"αυ%ς νιώμύρ επί της ε

φεσgίδΘ'ίατ",νuύ οι έμπζοώει επί της

είππουχαίτης,νuύ δ'οπώε επι ή ώύ

ίππου γλουτγυ, άφυώς αει αξαλλαήων

D οξύ πόδας, και ωασες ί#αμμος δίκμυ

gam haftam in capitc (uo ftatuebat,tri

bus orgyis non breniorcm, fune infer

ne vertus apiccm circumplicato gra

duum inftar: guos puer, manibus &

pedibus afcendebat Ρaulum alternan

τibus νίque ad hafta cacumen, & rur

fus inde defcendebat : at qui haftam

in capite gcrebat, continenter obam

Βulabat. Αlius vitrcum globum in al

tum 1adtabat , & rclabentem nunc

extremo manus vnguc excipiebat,

".

Ε

Ν

πίμούνuύ οι αυθις Χποβαίνων ζ0 ίππου

έχον%ς,και της ουράς ομαή μύρος και

όναλλόμύμος,επιτης έφεσβίδος αυθις έω

εάτ καθήμύρος κακείθει αύθις καλών

έαμ%ι οκθαΐέρου της έφεσgίδος μέροις,ώ

καιωθεν δια της είππου κοιλίας πξί5ξε

φόμύρος & πείώς,όκ θα έζουμέρoις αλήει

κεπωχεία αύθις (ούτιςοι αχαλώ εαυ

%ι,ουδεξΌνίτπον πζος ορόμον επείγειν

ημέλειή μας γι αδάμύο δηκάδι

τέρα(οποιών εκείνων έποίει, έτεξος οι επί

τηκοξυφή εαυξ ρόπαλον πηχυαίον των

και επί τω (οδροπάλου ακgω αγfίον ύ

γροδμεσον,πέιήει διασώζων ακλέιη%ι ο

αλειονέπιπολυέτεξος οι επιτήςέαύζδκοςυφής και αυ%ςιτών δόξυμακρόνούμείον

τζιώνοξγuώναξιειλημμύο χοιιίωκαΐωθει,αϊω δίκιμ βαθμίδων,διώχεςσίτε3

ποσι πξιόραήίμύρος παύς πς,ο μύρπαΐς αλήει βραχύ αξαλλαήων αει χέίρας και

πόδας ακζ' ού άκρου ζδ δύeατς, και αύθις έκάθε κατήει ο όι επί της κο

ξυφής έχω β δόξυπζιήίβαδίζωνδιίμεκώς, έπερος οι εξυέλουσΦαίξο έχων ανω
5 - 2 , "ι

πζος ύψος ερρίfiει, ώ κατιούσαν νuύ μύρ ακgω το "χειρός ονυχ, έδέχεώ,

1ίζΔι
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νμώ ότώ οπιθϊωακξω%δ.αγκώνΘ,ιμύδ'Α ηuucΡotterio:ς cubitiparte, nύο aliter
- 4 ί, atque allter. Οmitto (altationum varia

2 \ ν/ 2, Α' \ Υ - , Λ'

αλλως κι αλλως. έωλέγειν ζα της υgχή- genera, czteräque quz nobis (pcétanti

σgχς διαφορ% ήδη,καιόσα έφ'ημήμkjξε- bus mira fccerüτ. Νeque vero ίinguli ea

Ο Υ Λ Ν 2 fingula, (ed omnes vriuerfa tencbant:

τελεσου ετέβ% τώ επιτηδ&υμάτων, κεχ ncque ea quz expofuι τantum, (cd alla

2 \ 2 / > - Ν -

έκασΘ"εν μόνον Χπολαβών έγιγνώσκένε- (excenta (ciebant.Scd cum caftudia pc- Αnu και

α' riculofa (int, ne ipίi quidem periculo-Ε. ε

πτήδευμα,αλλέκασΘ"απλοία εθία -
- -

Α' Λ ί ήθ' αλλα ία τυπη κPείτε fuerunt, 1ed (rpe praccipi

διεξήεινμόνα ταυπησεσαν, α μυρμ tati aligui perierunt. Νam cum amplius

έτερα.σοκακινδuύωνοί, όντωντυ (οιούτων Β x L. patria exceflifient, pauciores x x.

Βyzantium peruenerunt, Vidimus &
επιτηδ&υματων,έδ αυάγε ακίδιων διε- nos vnum malo delapίum interire. Μa

γένονώ,αλλα κgημνιζόμύροιπολλάκις τί- gnam tamen pecuniama (pectatoribus

colligendo,quόuis terrarum profici(ceΑ / / , - /

- Ε%Ο ύ' ΤΕΔυτζ0/ρCζ- -ιεςλεφθείρ% η Ε τή αρ bantur,partim lucrifaciendi caufa, par

κονίατηςπατζίδοςέαυή96ξελήλυθύτες, τίπι ατίisία οίicηταπdz gratia. Di

μείοις ή είκοσιέςβυζλύπονδιεσώθησου. gίεfiήμtom Byzaniopo: Τhracian &
Μacedoniam , Gades νίque perucneΣ) λ \ c «ν c) C

ζ - ν -

εθεασαμεθα Ο καλημεις, ένα (οδίσοδπε runt, toto feré terrarum orbe artis (uac ν

/ »

πίωκόζατε και θανόνζα πολλα (ρίνuυ έκc theatro cόftituto. His temporibus Τur- σιρ,

-
ci, animaduer(o afHiéto & turpi Roma- Τurαία

ωμώύ ανοντες αεήμαζα πζιή- -

ήρθε ων πω γ «Ι κίμ απή ni Ιmperij (tatu, αdificare claffes & in Ε.

εσανπαζαχητήςγής,αμαμύρκέρδειςέ- grcdi mare coeperunt,ίdque impunë, & \ -

νεκα,άμα δ και τίμ' εαυτγυ επιδεικνύ- magno numero, & adeuntes acabeun

tes naues oncrarias intercipcre, atque
Α' 1 2/ 3 2 /

μυμοι τεχνμυ. αεανές ol εκ βυζαντίου ctiam Τhraciam & Μacedoniam in

θράκης και μακεδονίας απηεσολυ αχζί curfare, infulas itemtam magnas quam

Α r J Ι.." -ι..-... 0.! aruas, & magnas clades maioribus cu
κρουπάσο)υτίμ' οικουμύμμυ Ρ χ -

γαδείξων,μι ρ90 Α mulare non deftitcrunt : νnde faάum,
". " .. " Λ κ " Σ) -

Της εαυίγυ τεχνης ποιούμύροι θέατζον. όνD vt exhaufto fifco,veterumImperatorum

Όούτοις Όρίςχξόνοις (Φ Όόξκοι κατεγνωκό- ornamenta vrgente inopia dιucndere τη?".

τες ούτω νορμύζα και λίαν αίχρως αρω- ncceffecίfet.

μαίωνδιακείμύραπζάγμαζα,ναυπηγέίν. ΙΟ Ε J' η ΚG Ι Α Ν

ήρξανόκ, επιβαίνει θαλάρης, άδεώςτεώ nisfiga.

κ? πλήθ@. και ναυλοχείν μύρ αλιούσας ΟΑeterum magnus DuxSyrgiannes

/ Ιλκαδ ζα Λ δε rebus non ex (ententia fucccden

καλκαπούσας ολκάδας,καζατζέχεινό και ειδής (putabat enim (eveluti confor

καιμακεδονίαν και θρακίμ, καζάτςέχειν Ε tem Imperijfore,& fuo arbitratu mode

-
raturύ omnia,ncque paruum aut magnύ

διήριςμικρήςτεκαμείζοις, καλ παύτ' έ- φuicquam fe ncίciente aάtum iri) cum

πιφέρειν επιχειρίσοις αει ζαχείρμσα, ως practer omnem expcάationé cerncret,

η βασιλικών ασανιζόνιων όντεύθενχζη

μάτων, ζι ή παλαιβασιλέωνκειμήλια

διοίύαγκίμνόνδείαςπίπζασκεώζ. Α

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΓΙΑΝΝΟΥ ΦΥΓΗΣ.

ΟΤ,μίωμέγαςδουξ όσυργιλόης,υξώνουκ?γνώμιματώχωριάά πζά,

γμαζα(ομογδωέω, αίξαδuυασβύειν θ αχέιν καιΦέιό ως αυω εθελα (α

πράγμαζακμηδενήμικρθνημέγα διατελείδ% τύποίύίων αγνοοιμό%ςαπ8)έπίζα

αζαπάσουπζοσδοκίλυέωραίμ"βασιλέω: γνώμμυ "λχί", καιώκαζμάτώ

μεγάλωτώ δομενίκωμόνωπζοτιθέμμμ, επίμπαίο τα καρδιάο και δυή",
σκυθρωπακώς και αιώμύρθ' , και έσκοπείτ καθ εανώ γ 7Τώ% (χΜ)μα Όν
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Ιmperatoris animum Cantacuzeno ma Α. βασιλέα, δς ών υzσιχνείτ πζότερ9ν, νuύ

noDomeftico prorίus cfΙe deuinάum, ...σο.και ΑΝε. Ας 2, έ 2 , - Μ . " "

ΕΕ αίuitiίας ηαίύ: όν%ίς έρίοις ουδενός εμέμνή%, αλλά παίτ

ίccum meditabatur,guomodo vlciίce- ίμ'ορών ταλλωτία,παροξώντε αυ%νώςέια

επιεικείτετυτImperatoτειη,qui corum Αuανει- τύπολλών, κ. μηδενός κοινωνών απόώβg

2,Άθis antepromiίiffet, nuncreipfa nullius
αά τ'ετενέ
Ά meminiίlet,fed contraria Ρotiusomnia λώμαζς. έγνω Όίνuυ τώ γηραιώ 7ζ09έ

rt2οίdt faceret: quippe a quo vtvnus ε multis θείς βασιλέι ,παύτ' όν βραχεί(α' ξ νέου

defpicerctur,nec vlli confultationi ad- \"

Σ) Α' / / ν / 2

Ηiberetur. Decrcuit igitur, fead vete- «απέψα διαβάλια τεκ,παγμαά ΟU)

rem Imperatorem conferre,ac breui τέ- γυ θεώ ζάς φή" πξαγμάτων αλτίας αύετί

pore omnia confilia, τes omnes nouιτι, Β θει,αλλ' όποι ρέψειεναυ%ς, εκεί καί (οι

εuertere Νeque enim quicduam ad -

Deum referebat:[cd guό ipίcinclinaf- χυρθν ήJπζαγματωνκαθαπξ ύασ' α

ίct,εόdem etiam negocia omnia necef, ναγκης φέρεώζτινός όνύμιζε. πέμπει τί
fario inclinatura putabat. Itaque per Δ > Λ 2 29

quendam exintimis (uis clam fuum a- γΕΔΑ) 77yCζ τίύ Οίχί6407ΩΩΤά)/ απ8 λαθρα,ξ

ήimum & tatum rerum exponit: illo e3μύζα τώ γηςαιώ βασιλέι ζά τ' γνώμης

ctiamadicάο, Φυο maiot fideshabετε- απg,κι όπωςέγει 7ακαθ'αύζ -tur, (e ne vultum quidem adolcίcentis , κι όπως έχει ζα καθ αύ% ν... πζοσε

intucripofe, a quoνxorisfuα pudicitia 9 τεθείκειδδια (6 τ'πίσεως ίχυρθι, (εως Gύκ

τεntarctur: Εa Syrgiannis immutatio ανέχομαι βλέπειν Όν νέον βασιλέα πει
tam grata Imperatorifuit,quam ex (olis κό,7.8 ε..; / Α

ardore acftuantibus Fauonij Hatus,& fiti ρώνζα"εμήγμακί, τώ μύρ Εγκαιό

confe&tis frigida hauίtus. Νam necipfe βασιλέι, ου τως άυφρόσαυθ' ήτ' έαίθρός
diutius ferre poterat, (e ita negligί δz έργο Λ / ς - (7"- « Α». • Κ !

dcludi:& ab adolefcentefummos pari- ξγνώμη; μέα θεσις, ωςΐοίς ύφ λ"

το εξιτήριο. Ειο, ηϊniίτο: hατεάπα- καιομυροις ωξα θέρβις ζέφυξΘ", και ρις

rhsprαdiiscfe fpoliatos,& tantum non δίψει Φλεγμαίνεσίπόμαψυχςοδεδεγδ
fame enettos circuire.Οuas ob res (an- 2 Γη 2 \ - » / Ζ Ν 2 Λι 7" »

&iffimo iureiurando clam vltro citrό- D ουοι αδό, αίέχεδό πλέονίδηέδμύαζ,έ

que miflo, Syrgiannes coaθtus cft,rebus αυ% y7% αξιφρgνέμύρονκαιεμπαιζόμύρον

(uis celeritercompofitis venire Byzan- και / «/ ΙΣΝ. o Α ... αγν

- Α' - - - - 87ω βλέ7ωy α μα Gδυ πξι αμύtium:ίdque citra moramignaris omni- β , (δαμ ί αύζόνμι

bus faθtum. Οuod cum fama vulgaflet, κρ%ις πε θμείζοις αφαιξεθένζαςυτσο"τγ'-5...το
omnium animifunt exhilarati, (umma νεωτέρων cξύ τή' οικείων χωβίων κλήρθις ρω

rerum ftatim vclutteffera inuerfa ad (e- Χ ύ. " Ο. «r 1 φ' , 5-λ 2)

nem redituram effe (perantium,veteréf- καντε θεν πξιϊόνζάς 0ία 77yCζ% ΨζΦύ λιμού

que poffeflores Τhracica & Μacedoni- τέζαριχουομυώοις. όξκοι Όίνμυ Φρικώδεις

ΕΕαπαλήλωνε αλλήλοιςκgύφα διαβαί
effefpemapparuit, νε progrelli oratio- τες ήνάγκασdυ Όν συςγιανμυ, ασουδή

nis a nobis exponctur. πζοκαζασήσαιζαεαυών, οίχεώζπζος τίμ"

βασιλόζεσθυό δήθτίμιζαχίσιμ, αιώ ομύψουμηδενός,έγεγόνειρέεσα οι ή φήμη,

ΔύΦξοσμύης ή"πλείσωνανέπλησεζάςκαρδίας,ελπισαίων αυτίκαπςός όνγηραμόν

αύθις επόοήξενζαπζάγμαζαβασιλέα,καθαπξκύβεμέζπείρνες,ώ xπαδοθή

σεώΧζα αξιθρακιμ και μακεδονία χωρίαζίς πτούπαςξασνές όνκλήςον αλλ' έ

πεθτωθείωσκοπώδεδογμύμα αδίασάκuυμάταθ' όνβeκχά ή πεπραγμέ.
νωνίδοξενήασεδη,ώςειξήσε)πζοιοδπνήμύ. κ» -

η - . ΠΕ
!
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ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ Α D Ε Α L Τ Ε Κ Α Ι Μ Ρ Ε.

μάχης ήδβασιλέων. ratorum diffin/ione,

Λ' Ν : ...έΔυ ει.Μ.:ς Α' Νimuero iunior Ιmperator, gui
Ο Μέν τοι βασιλις υκο ειδώς άκ Ε iam tempore (circt, Βyzan

πολλού σέυ βυζαντίοις όλαις γνώ- τος (υί ftudiofiffimos effe, quippe a

μαιςπζοσιθεμθύοιςάιπώκαιλαθραπζοσ- quibus clam accerίcretur: turbatα Ρa

1 . 2 " - 1 ήδητίμ ε " occafione vfus, omni Thracico e

καλουμύβοις, επειδή πζόφασιν ήδη τίμ xercitu adduξto prope Co(midij mo

ειρήνης έλαβε σύγχυσιν, επί ξεποξ8ύε) μ% Β nafterium cafirameratur : vnde Ρala

tium conίpiciebat, xxx circiter ftadiisΤο / >

πλυτος έθρακικούς ραταύματΘ,(δέλ- diftans.ac ip(e quidem ibi biduum, to

θώνσραώπεδαύξ)περίπεζα πζοαύλιατ, τίdémque noάcs fubfiftit, frigidiffimo

Το / ης, αφού και%αβασίλψα fΡιτante Βorea, Ρίius brumα τomΡore,
και κοσμιδίκαιμονής αΦού και "αβ φ Εχcubitores vero in viis circumcirca di

καθεώρα τςιακοιζα πε σαδίοις %ύτωνα- (tributi, obferuabant, ne Syrgiannes,

φεσηκώς αυτόςμύθοιμώ αυτgδύο διήνυσεν gui tum Perinthi verfabatur, iptos de
2 - ί

ι/ Α' > > ciperet: 8z circumiacentia caftella pol
όλα. νυχθήμερα, ψυχςοτάτυ χίζΩΤ αυτή' licitationibus in fide retincre conaba

ο υππνέοντίθ' 3 βορρά , κατ' αυτίμ τίμ' ο tur. Τertia vero noète Syrgiannes tre

.." ". ..... Α.Μ. ή Φ. - ί... α σε centis armatis dcle&is . ante (olis orιιώyΘ' όν Θ"8 ΥβόyOU. 8 - y - -

ακμ μ'' και χείμ 2ξζ Φ tum couo Βyzantium peruenit, omni

φύλακες πλυζαχόθενδιανεμάμύροιτας busiiii. Ιmperatoris viar obfcruatori

οδοις, ετήρθυνμήλαθη καζαςρατηγήσας bus non Ιccus ac fi (omno opprefi
θ fuifent, interceptis: & ni (enex Ιπι-"Ακρών

» - ΕΝ . « Λ. Ε2 - \ ι \

αυcξύ ο συcγιαίνης,εξωτη ικαύζα πζιτίμ perator vetuiffet, impetum in cos fa

πείρμιθονδιατρέζων, κπεξώμύρθ' ψωο- bulα adhuc ignaros faθturus fuit. Sed

Α' ίρας απέρμβέΦελκύσα- """ diluxifΙct , audito Syrgiannis in

χισεπκτοτε οι Κ% πέριξ Φ. - expectato aduentu , cum ne Byzantij

ώαι φρ3ύρμα, τη δε τρίτη νυκτί τςιακο- D quidem iunioris Αndronici conatus
Λ. ' *Α-" Γ Ο Α C Α" / - -

σίοις.λπολεξαμθμΘ' οπλίτας δσυζίαύνης, " retuuarent, neeΕ fa

ι Ρα-nitentes recepturι νιaerentur,

δJξέασέραςεξιπαασάμύρ®, ηκε πρ%ς fugam arripucrunt. Poftea Defpota

Όάλαύποι πριν αλαíείλατόνήλιον,ποιό- Conίtantinus tatim mari Τhefaloni
Υ:9 cam mittitur, vt Μacedoniam guber

.Χ. / "ΤΝ \ « / \

Οί4 GύΤυ" δd'09αΤΩς - - - -

Ώς εκείνοις βασιλικοις οδοσ 3 ηπεί. ΕΧεηen uniori, Ιmperatoris
«) C γν 2/ Αγ. .

Ε.φύλακας,ώασες ψασνομύζας,α βδην συνί- matrom Βyzantium mitterct : practer
ίς , τει » Υ Α. C Λ' --- --- - ΤΤ -

2.ό..." ληφώς. δ. ει μη διεκώλυεν ο γηραιόςβασι- caque militem ibι legerct,νε ipίο inde

cum Μacedonico exercitu inuadente,\ ν. 1 - Σ "ν 3 Λ 5/ 2 -

λεις, κι επειασεσειν αυτις εξούλεί έτ α Ε hinc vero Syrgianne cum Τurcicis co

βοούσι% δράμα.έπει οι ημέξα εγρέζο, και Ρtis &ΕΕ occurrente,

4 Μ Τ? Α Μ Ν και ιλ > ιunior Ιmperator 1n medιο circum

Ψ ρ γίζ)}Ο) γ)- - -

Τζεβν 5ουγιαλητέαδοξοι και αφ ίδι νη uentus cum (uis capcretur. Scd cum Con/gη

κηκώεισανέφοδον, έβλεπονδεδα λλως8- iam Defpotes ε Βyzantino portu (olu-tinibειρο.

τεσίύβυζαντίοιςδούονζις λαθεάτιύπτες Ε

απg, μήτε τον βασιλέα πζοσδέξαώαι μέλλονζας,επισξέφονίας προς μετονύοια,

όχοι%φ4ύγοντες πέμπέζα μύρδηλαποναύθις έδεασότης κωνσαντίν(Φδια θα

λαήης ες θεαταλυνίκμυ, επίτροπών και διοικητής ήθεμακεδονίας πραγμάτων,

τίμ"τε δέτσoιναν ξένΐμ τίμ'ένέουβασιλέως μητέραπέμψωνες βυζαίτιον,κπρός

γεσραζολογήσων εκείθεν, ί εκείνου μύρ ακόίθενέπιόντΘ'μέαώμακεδονικού

σραταύμαίΘ,όθεόθεν δε ώδουςγιαίνουσμύγε Όυςκικώςξατώ, κι όσοι εκ βιβυ.

νίας ρωμαίων οπλίται,μέσθ' ονέΘ συγκλειώ ειςβασιλεις,τωζαχίναλοίηξύν

γεφίς αμφ αυτών μέλλων οι ήδη ή"βυζαντίων λιμύων Χποπλάνοδεασόπκ,
- -

Γ Χ 4.

-
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turus effet, ftatim εfamuli manibus o- Α είδεν αύθις ήjgδέλουχίζών ολιθήσαν
mnia ea delapfa vidit, gua ad orman- Λ / - 0 - 1 \ *

dam herilem mcnfam aurea & argen- απαπασωθμισμψα, πόσα τίμ/βΧ.

tea vafa collegerat, & in fundum ma-- είνετςαπεζλοεπληρ9υχξύσεακ,Χζγύξέα

ris dernerfa. quz res magnum illi do- σκόύη,και αχς, πυθμώύωνκαζαδύνζάθα
Lorem attulit, non tam ob iaάuram, / Ν. Ν Ν Δ η " Λ

quam ob malum in ipίο (quod aiunt) λαήης, δκ, δια μεγαλης ήγαγε λύπης

limine omen, guo animus τεί confi- αυτοι,8%βότνδιατίμ σέξησιντήδσκευών,
- (bcm concipiebat.Cac- . Σ» Λ Λ. • /ν

ciendar paruam (pe 1p1 όβνδιαφεκπτώτηςφαία γραμμήςδυ
terum Τheffalonicam profcθtus, Χe

- - - - / Λ (7 \ Ψ. Α, . . >

nen cum omnibus miniftris compre- Β σοιώνισον στιυοότημα, και, Όρ τ"μελέτηςΟ)

henfam, nulla modeftia ιτίremiimpo- τεύθεν δυσέλπισον, αλλα γδ απελθώνον

fitam, Βyzantium mifit. Οuό cum illa , / >Λ Λ Λ

inuita perueniffet, in Οrientali palatij θεοσαλονίκη,παύτας 6ύθις συλλαβο

parte cuftodicbatur... Εt primum hoc cξύπείτμυ δέασοινδυξένμυ αμα αυτή,

atφuegrauiffimum Τhefalonica opus, .» ..., / > / 7 /

ducis Conftantini fuit. Αlterum,quod και, μάλα ακόσμως έμβιβασας ες τζιηξη,

colle&to omni Μacedonico exercitu, εξέπεμψει ες βυζαίτιον ήδηκαίακεσα
1mperatorcm iuniorcm inuafit. Νam "ν 2. Γν \ (7" ν ε - ,

Chriftopolim profe&tus , a prαίidio εληλυθύα,έφρ9υgέζοπζί% εώονμέρθ'
/ Δ. Τοtranfitum poftulauit: minitans, ni vl- Ο τζόβασιλείων. ενμύρδη έτ"καλασεδαιό

tro darent , coaθοs faéturos. Ομοd ζάζoνέργον κωνσόλυτίνου ξ'δεασότου, γυο
cum illi recufarent,perruptalongi mn- ' ο Μ Λ... 1 / » «Λ Λ

ri parte, omnem exercitum prohibcn- μύθουήίθεταλοί μ.. δ3ύτερ9ν δ, πολύ
τe nemine traduxit. "ν ζα τον εκμακεδονίας στιυαγείρας σεκ

τονέρχέ)κ; 3αίεψιοδβασιλέως έλθω
Λ V Ν Λ Ο τονίχέ)και ακψιοραπλεκελθανΙ) Ε ν ή R ΙΙ 5 ilii Τ μύιδήαξάτμικς σούπολινπέμψαςή

ri, Imperatorώ αοnβhi. τησεδίοδον παρέκόνιωνήθΦρθυρών,πριν

Μperator autem cogitatione his deP παρ' ακόντών λαβείν απόλών. τίύ δε μή

rebus (uίcepta , cum fe in arξtum δεξαμώύων,βιασάμυμΘ"αυτός διέκοψε
coaθium cerneret: Protoftratorem Sy- Λ' "..Α Ν- Ν-. 2--J- !

μές® ώδτιμ δίοδο επιτύχίζοή6"μαnadenum , Τhraciis exercitibus da-
"ν Λ'

tis, ad cuftodiendos Imperij (ui fines, κξοδτείχοις, και ούτω πάς ακολύτως διέ

φui verfus Byzantium fpcθtarent , & C / ,

ad Syrgiannis incurfiοnes prohiben- βλυεν ο σe"κτός.
-

aas, mifit. Ipfe vero mirabilibus qui
bufdam machinis & dolis inde pa- ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ

truum Defpotam oppugnare inίti- Ε επινοιών (οδιέου βασι

tuit. Αc primum edicta plurima feftiΆ manter confcribiiuffit, quibus iureiu-. λέως.

καίει τando (ancitα pollicitationes conti- Τξαφείςδεπ jς έαυτόν δβασιλόυς

nebantur pecuniarum , poffeffiοnum, \ \ ε - "
honorum , (i qui co Defpotam ca- κα) στιυιδων ως άν σενώ στιυελαύνε

- Λ. -Σ \ / \ \ Λ.

Ε."Ε ξΕ τεχμαάτων μύρπάτρα;

e%Ιδνστιυαδηνόι, ζα θρακικα αξαδοις

- σe%l&ύμαζα, πέμπει φρουρόντγύτεπρός

βυζαύπον βλεπόWων δείωνΊης απώ κληρωθείσης δgχής, και άις ώJσυςγιαύνου

έκδgoμαίς αντίπαλον αυτός οι όκείθεν δαιμονίας ποί μηχαναίς και δόλοις

έγνω πολεμέντωθείω κα)δεασύτη και πρώτα μύρ διατάγμαζαπλείσαασου

δη γραφήναι παρεκελ6ύσαίο, αν οίς ύσoχέσεις έγραφoντo ένορκοι χρημάτων

και κτηματων, και τιμών πζοσηκόντων διανομαι ρις συλληψομώύοις τον δεσπό

τίμ και θείον α' δη ποιότα, βλυαύσοις πισί παροδίοις αύδρφίσι δεδωκώς,

ίπιειν
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Ανt abiiccrent, & de induίtria fparge
μήaνεκέλυσεθ διατσί" εξεπίτηδες,

αξάτε% σρατόπεδο Όόδεασύτυ και

πανζχήτβόδων έπίζαπζος (6ύειςθα

ιαών κηgύθειν έκέλουσε και βασιλέωςκαι

παππg, σαπλύτων δήθεν τγ' βυζλυτίων,

όλπκτειναύτωναυτών, οι δικαιδιετία

τωτουποιίύντες απαζαχήΦά οιαύτα

πλάθει θειιοι, ών Φπλίοις και όξκοι"

προσετίθεσλυ, ωςπαρήσου»% αυτ"πία, τ'

πικράς έκείνοτελωτέγύονώ κι αξασα

σι ποιέιθ, 3. πg:ίγματΘ' θέλοντες, τρί

χας εθεί σαν λυκας, αλήσλο ώρέκ

πζοβάτων λόυκών, εδείκνuυώδι ώς έκή

κεφαλής δεύσήνης &γηραιούβασιλέως,

αίτε%ις%ύ δήμου διασκεδαθείσαχεξ-9

σί ανακεύμβραζί, ο κώμαι: καλπ":

λεπ,κμάλισα τώ%δ.δέα ότι σεατώ

σκεία μόρειν επιβεβαιο" Όίς λoγισμoίς.

ήδη σε καζα διαασαρέζα έκέινα βασί

λικά διατάγμαζα 3ύρμσκόμμα θοιδό

- μθμα τώδεασότη,έςδειλίδυ%4ύβονονέ

ζαλλον ου μάλα αγμή, ώσεGΦούγέιν Ρ

αυαπειθείς ψωοίβοίκειοτάτων λεγό
τωνώςσήκα Φθαίοι:πζοδεδομώύΘ. ψωο

φύτραώπέδου, ώχέοές θεοταλονίκίμι.

δίαύα μέρ ούτω τελέυτώνη?χειμώ

νΘεγίγνονώ, ήρθ' όι δgχομώύου, πέμ

πέζα τςιήρεις πρ%ζόγηραιούβασιλέως

ες θεοσαλονίκίμ, και λαθgώα γρ%"

rent, cum luxta Defpota caftra , tum

pallim in viis. Deinde obiturn aui 1m- σηήπια

peratoris νbique proclamari iuffit, auί μι.
ri, οίιικο.

i Byzantiis per ίςditionem occiίus cf

fet: ίdque huiufmodi commentorum

artifices wbique vulgarunt, plcrique ct

iam iurciurando addito, fe interfaitlc,

& (uis oculisacerbum illius interturn

νίdific. Ετντ rem confirmarcnt, albos

Β pilos oftenderunt, lana ouillα , quafi

είfenta populo o capillo & barba fς

nioris 1mperators auulti & diffiΡati.

Qua cum in pagis & vrbibus, ατΨμε τι

priinis in Defpoτα caltris audiτευτα"

animos hominum variis cogitationί

bus diftrahebant. Τum diffiΡata illa e

diξta inuenta, cum Defpoτα tradcren

tur, terrorem illi haud (and rcΡrchen

dendum incuffcrunt:Vt intimorum Co

hortationibus adduξtus, Ρroditionεπι

illi exercitus iamiam imminete affir

mantium, Τheffalonicam fe fuga τεοι

peret. Ηis (ub hyemis exitum ita aάtis,

veris initio afeniorc Imperatorctrire-Ά
nicέβs /ε

mis cum arcanis literis ad Conftanti-Ά

num Defpotam mittitur, quibus iube

bat, vt cadem naui vigintiquinque fc

ditiofos, qui Thefaloniccnίcm ΡoΡu

1um ad nouas res moliendas incίτα"

τent, vinaos mittcret. Αtill Ρriuf

quam hoc fierct, periculo (uo cogni

to, clam populo concitato & turτbus

confcenfis, facratintinabula Puliant,

inchoanda (editionis ignum. Sτατί"

igitur concurfu ad αdes DefΡοτα f"

είο, ip(um quidem non reporετυπι
(prαmonitus enim in arcom (e rece

perat) (ed obuios quofque Ρartim oο

oidcrunt, partim bonis creptis in Car

cerem coήiccerunt : deicάίfΦυε do- conn

mibus, & omnibus opibus direptis,ar- tinκ, Ρε

cis portas incenderunt, Ομο ΡείΡο- Ιpotes in

ΩΑφγCéΥe/??

τες νιfo, rebus dcίperatis, conίcenίο απία".

μαζιπρ% τον δεσσότην κωνσλoiίνον, 7ΥΟ.

ρακέλουόμμα τά" ζαχέςϊμ δεσμώτας

ες ο βυζλύπον μέζα ή τζιήρ%ις θξαπο

σάλαισίύ τον δήμο τ% θεοσαλονικέων \ , 2 / γν

νεώερίζειπείθοίας πέντε θείκοσι σασιώτα". αλλά πζίνεις έργονζαύτα ποβινα,

διακηκδότεςεκείνοικξύΦαδιέξεθίζ"δραμόίες1ονδήμοι,@ λαβαίνει οξυίερ,9ις

κρούεσικώδωνας, έρθήφέςάσεως Σέχηγό σύμβολο καλώς" πανδημεί

πζος οξύ ξδεασότυοίκοις, και αυτόνμύρ ουχ4ύρθι (πζοαιώύμύρθ' γδ, ώχείο

καζαφυβνες ακρόπολη) σίύ οι ύσοχοίρασμυάληφύτες, οίύ μόραπέξεινον οξύ

δεήβύπαρχόιωνψιλώσαίες δεσμωτηρίο" ονέζαλον οξύ οι οίκοιςκαζασσασαι

ή:ς, παύταϊνένδονδήπασανπλού", αυτί δε θαμώνες&#ις ύφαή εσία, τ"α

κροπόλεως πύλας, ό: υώνοδεασύτης, θΧτυγνοις, τσουπ"επίζας, ήλαυνεν
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perabat, Vbί a perfequentibus com

prehenfus, monafticum habitum vel

inuitus induit, ad inftantem interitum

declinandum, guem (ubitus illc cafus

minabatur. Inde captiuus ad Ιmpera

τorem nepotem ducitur, gui felongέ

humaniorem omnibus proccribus &

{atellitibus (uis illi prabuit. Νam hi

quidem quafi carnium cius deuoran

darum &(anguinis (orbendi auidi,tta

tim eum laniaturi v1debantur. Αt 1m

perator illum amplexus , a vulncribus

defendit. Ρο(tridie vero (uis obfecu

τus, Didymotichi in carcerem (αυiffi

mum & atrociflimum coniicit. Pro

montorium enim in quo Didymoti

chos oppidulum fitum eft, vna tupcs

cft, gua cum ad excidendos lapides

apta fit, incola (ubterraneas in ea ccl

las & cifternas (olerter excauarunt. In

talem igitur cifternam, omnibus aquis

exhau(tis, per (calas Dcίpotam dcmit

tunt, vntimque cum co pucrum qui il

li miniftraret : alium practerea nemi

nem prorfus vel pro(piccre illuc finen

tcs,fcd operculo inie&to illic cuftodie

bant, ob locianguftias miferrime affe

έtos. & vt o mittam cartera mala, tene

bras inquam & vapores, quomodo

maius illud & horrendum malum de

clarem και Cum enim peranguftus effet

1ocus, aliter fieri non poterat, quin of

la qua excrementa capiebat, & Ρanis

quo famem (olarentur, in proximo ia

ccrent. Οuo animo eos fuiffe proba

bile eft, cum eis vcfcendum cffct in

tanto foctorc: Αd hacc,cum olla vefpc

ri funiculo attralncretur, (αpe in De

fpota caput cffufa eft, feu cuftodibus

de induftriailli illudentibus, feu inui

tis illis olla euerfa. Verum 1mperato

re multorum religioforum precibus

exorato , tandem in lcuiorcm car

cerem cft tranflatus. Ομα cum fic ac

cidifient , Imperator animi dubius,

Ε.

equo in Chartaitα monafterium pro- Α έξω προς τίμ'έχαραίτυμονίμ" ένθαδή

Όίς διώκουσισυλληφθείς, ο μοναχικόν και

ακων ύzσήλθε χήμα,τόνπζοφανήgθα

νατυκίνδυνονόντεύθενέκκλίνων,δναιφνι

δίωςήπαρούσα περίσασις έχεδίασε.δέσ–

μι® ομυ εκείθεναγέ)πζος τόνδύεψιόν

ώβασιλέα, δςδη καιπολλώτωμέτζωφι

Β λανθρωπότερ® έδοξεπαίτωνόβιαβα

δυνασ6ύοντές τεκαβαασίζοντες ήσαναυ
c \ 2. / Σ - "J Α

τώ ΦμύργδέφιέμύροιήδαπΨσαρκώνιο

ξαίματΘ",ως ειπείν,Χπογώσαώζ,ώς

μησου επ'αυτόν ως αυτίκα διαρρήξοντες.

οδεβασιλεις πζιχθείς, ατζω%νδιετήςη

σε% παραπαναυτόν τήθ' υσεξαίαπει

c θείς%ιςπειαυτόν πέμπ4πζοςδιδυμότφ

χον,καθigχθησόμύμονον ειςκτηδενόιάτη

δαπαραμιθήτω.ήγδανέχεσαίο διδυ

μοτείχε πολίχνιοι ακρα, μία τίςεςιπέ

τζα,ίμ"ΦόνοικούντεςΔυφυώς εις(όλα

ξ6ύεώζέχεσαν 6ύρόντες, ύσογείοις κοι

λαίνεσιν Χποθήκαςκ Φgέαζα, ομβρίωνύ

D δάτων.δοχεία, ήδδή%ιούτωνφρεάτωνε

νόςαπανθύμήσαντες%ύγξοι,καίαγεσι

διακλίμακΘ"τον δεασύτην, όν%ύτω και

παιδαρμονεντβύτσηςέζομύτων,αλλων δε

τ"απαύτων ουδέια παρήκουόκε παρα

κύψα, αλλ'επιπωματίσδύεςετήggνάκεί,

συμπαζυμώμοιξεύσοή ξτόπε σενότη

15', δδυσυχέταζαπαόυδιακειμώύοις.ία

όταλλα πλgαδραμών τύ δύνών,% ζο

Φώδες φημι και πνιγώδες,πώςπαρατήσω

Όρ μάζ, εκείνο δήθ φρικώδες, σενοδIαρ'

ποιόυ ξτόπεπυγχαίοντΘ", αλλήλωνώξ

αία/κηςεχόμύμα παρέκέζήτε% διαχώ

gημαδ% έρoνέχεσαχύτζα,κι οτό λιμόνπαραμυθέμύροναξίΘ. τίνα οίεθενώ

παξόνιες έχύνψυχή, πύταύεςέθίψεκζή,δυσωδίας%σαυτηςΐήlξαπέζηπαςακό

μόρης, αλλακήχύτζααιαβμύρηέασέραςϋωοτυφυλάκωνδάμηρίθε,πολλάκις

εξεκενώθηκ; "κεφαλής έδεασότε,είτετίθΦυλάκωνεξεπίτηδεςέμπαιζόλωναύλοι,

είτεύχύiξαςακόWωναύlώναξήρεπομύμης.αλλα πολλώνπαρακλήσεπκησαμθύωνες

βαπλέαπνευματικώναί%ών,έςέτέξανμ%ιδτα κεφόjέρανείςκLμ'μετηιέχθη%ύ

τωνέτω συμπεήίωκότων, διηποςέζκαθέαύloνόβασιλεις γιγνόμύμΘ,κσοχ είχεν

" -
ό, 77

«"
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ό,πκδιαπράξηζάι,®όθεν.3ύξηέ κακο

λύσιν, όσα γδα επιχοιρ9ίη, πdύθ' έωρα,

of Α Ψuidagendum cffct ncίciebar, quόave

καθεαυ%δσςεφόμθμα αβαδόξως, όθεν

δύοίξειν έκρινεδείνον ψαλτηρίω% πζό

\.βληματώ οικείων Χτομών κανοίξας,éνέ

τυχενβύθις τώπζώτωξίχωλέγοντι, Εντώ

διασέλλειήδνεπεράιον βασιλείς χιονωθή.

σονζαι όν σελμών. γνοις ομυόντεύθεν ως " laperturbatione herent, a Dco decre

παύθ όσαΉελέιζάιπςός ή παρούσης φοράς

τίβτζαγμάτων θεώδεδογμύμα τυγχά

ν2π,καν%ις ανθρώποις αγνοώνζάιτ Χπορ

βήrυ πζονοίας.Φτςόποι,πζος διαλλαγας

αυθις και ασoνδας ζάις πζόιέραις ομοίας fita ftatim accurrit. Supra enim dixi

είξεκαλέίζο]όν έκβονοι,λύτίπαλα διοίύαβ.

κωπςαγμάιαυόμύρθώς έσυργιαίνου"

βουλ4ύμασι δςδή και θέλω εκ πολλού

τίωζιαύτην καιάσαπ, ήκε &θις μελ
. . » Ν . * / \ γ Α'

λήσας ουδέν. έφαμύρ γαρ που και λιωτέ

ξω, ως τίμ'' μυι αυτνομίαν της βασιλικής

εξουσίας έχειν έβούλέω ώ δεχήμα και

\

\ / α « Γ. C 1, ,

Ίας Φρθιτίδας, όλας όξμαςεαυέεξω
Γν Σ) V S \ 5 \. 2... / Σ)

-

θέ%. θειμήΦπξιαυτόνηνόχλομυεαυ. Ρtre, ερε ηerrem omnί, αμα fictiο

Ίονδ ήξέθιζΟyπροςΤμλήόλης ήγεμονίας porterent dccernit.

έφεσιν, ήρκεσε λο απώ καθαπαξή ή)

γμομώύων ασoιδών κατασασίς, όμως ε.

πειδήπί όντωπαρόντι κληθείς ήκε πζώ
- Α' » - Αν Α \

Όνπερί ορήγιον, κακεί τη μητςικαιδε

σποίνη όντέτυχήκει πζοαπολυθείσητε της

είεκτ?, καπεμφθείση εκεί ή γυησο

malis remedium quarcret, Quicquid

enim incipicbat,mirabiliterin Ιcupίum

conuerti ccrnebat. Itaqucapcrto Plal

τerio , dubitationum (uarum cxplica

Αndronύ

κιι Jenioν

tionem ψuatrcnti ftatim oblatus cft/orιε Ρ/al

verfus primus : D v Μ c ο Ε L Εs Τ Ι s
rerή adate

δέκα , Ρ4αύ

D IS SoC ! Α Τ R Ε G ΕS , Ν Ι v Ε Co Ν-βεάκι.

S Ρ Ε R G Ε Ν Τ ν R Ι Ν 5 Ε L Μ Ο Ν. Vn

de cum intellexifict, omnia qua in il

ta cffc, licet homines arcanas Ρroui

dentiac ratiοnes ignorarent: (tatim ad

reconciliationem & paëta priora ne

potem prouocat, Syrgiannis confiliis

neceflarιo aduerfatus. guiiam olim ta

lis ftatus cupidus, nulla mora interpo

mus , 1mperatoria poteftatis licen

tiam iuniorem Αndronicum ambiu1(.

(c : habitum vero & folicitudines to

to impetu a (e repulifΙe. Αc nifia fa

miliaribus fubinde obturbantιbus, ad

τotius Imperij affcθtationem impulfus

fuiffet, priori pacificationi acquieuif

fet. Εnimucro cum in prac(entra accer

fitus, Rhcgium primo veniffet, ibίque

τηatrem adiuffet: (iam antë enim & car

cere cduάa, & illuc futurz pacificatio

nis ergopramifla fuerat:) ibi cum ma

D Ε Α Ι Τ Ε Κ Α Ι Μ ΡΕ

ΥάίΟΥί4/77 pacifications,

Νtra paucos vero dies & ipfe cum

auo Imperatore ante vrbis mornia

congreditur, feneinfidente equo cum

ipfe amplius vno (tadio anto ex cquo

ίων ασoνδών ένεκα,, εκείθεν μέζα της " de(cendiffet. ac quamuis auo multum

μητς ς και διατμητςός θεμισ8ύειπαέ

ζιζά γρησόμύρα.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΩΝ

Ο

ασoιδών ή"βασιλέων,

Α

-

refragante & vctante, tamen pcdcs ac

ceffit, ciύfque equo infidentis & ma

num & pedem ofculatus cft. Deinde e

ψuo rurfus confcenfo, cum amplexus

είt, & οίculantcm parum ofculatus,

η
ί

Σ --, C ") / ν -

Λίγων οι οντος ημερών Jξελθών και αυτό", ενοδται τώ παπανω και βα

σιλά έξω πζο ή τειχών της πόλεως, ώύ μύρ πάπσου και βασιλέως σα
χποβλόπο ώδίππου,Σποβας αυτός%δίπσου πύρρωθεν πζο σαδίου ενός και (οι

πολλα (ρύπαππου απήυαινομύου και κωλύοντ% όμων αυτός πεζή πίσελ,

θών,ήτσάσαίο τμ"τε χώρα και τον πόδα απόέΦίτσου καθημώμου είζά και

αυτός ίπανου επιβας , περιεπτύξαζότε, και αασασάμύρον ήασασατο άντελώς,
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Ιtatίmque pauca atgue obiter collocu

ti, dι(cefferunt, (ene in vrbem reuer

(o, adoleίcente vero iuxta zdem fa

cro(anξtz Deigenitricis Pegac caftra

metato. Vbi dics complurcs commo

ratus, interdiu ctiam Conftantinopo

lim ingrediebatur , & rurfus egredie

batur. Τum enim etiam mater cius,

partim ob infirmitatem guandam, par

tim propter chariffimi filij confuctu

Α και αύθις βραχεατζα και χέδια λέξαν

τες πζος αλλήλοις, απηλλάγησαν και ο

μύρ εισήλθεν ες κωνσαντινούπολιν, ο δε

νέθ' απελθών σρατοπεδ&ύεται πζί τον

νεών ή ύσεριάγνου θεομήτg@"Ίής πηγής.

έ,θα συχνας διατρίψας ημέρας, εισήει κι

εί, κωνσάυπνούπολιν μεθημέραν, εαυ

dinem, ad candem αdem commora- Β θις εξήί. διήγε γαρ' τίμικαύτα δή δέ

batur. Ibi cum illa eriam Simonis age

bat Cralacna, Imperatoris filia, modό

εSeruia defundto marito reuerfa, quac

patri ea quac hinc inde (ufurrabantur

Ρlanius exponebat.

Γ Ε Ε Λ Α Ι Α Ρ Α

triarcha.

Ο tempore monachus duidam ex

monte Αtho, (eptuagenario ma

ior, nec vlla (acerdotali dignitate prac

ditus, & coniungendarum pené lite

rarum imperitus , in vrbem venit,

qucm ob nimiam morum fimplicita

tem 1mperator in recens dcfunξti pa

triarchac locum (uffecit: quamuis mul

ta crimina libero illi obicθa teftatά

due fuifΙent, propter qua olim etiam

nullum in facrisgradum confcquipo

τucrat. Οuamobrem diuino iure ob

humanam cupiditatem (preto , pa(

fus ett Deus a (impliciffimo illo ho

mine eos principatu deiici : qui tan

to (tudio pro co contenderant , vt

progreflu hittoria res ipfa declara

bit. Caterum is patriarcha cum

primum folium confcendiffet , 1m

peratoris (ingulari beneuolentia fre

Αμκιμ, tus , Philanthropenum pincernam

ζά δ σοίχίώδη σιωαπιειν ασφα

σποινα (δμήτηςαπΨκό τον νεώντύσε

αγνου θεομήτgΘ', ζούτ, μύρ κ διαθέ

νειαντινα, ζούτ δε και διατίμ ζόφιλ

τάτυ στιυδιαίτησιν, στιωμύ δε τήδεασοί

η έκέι και ήθυγατης%δβασιλέωςσιμω

νίς ή κρ%λαια, αξπ εληλυθύα όκ τςι

C βαλλών, τελωτήσαντΘ (οδαιδρός ή

δή και ζα διαψιθυριζόμύρα, τηδε κα

κέισε, τωέαυτής έναργέτερgνέδήλoυπα

τρι και βασιλεί. ".

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡ

Σ .Α.

χου ησΩζί.0U. γ

- ΕΚ μυό%ι επιδεδημηκώς τηικα).

Γ) ζα μοναχός τις ώξ όροις ζ0 αθωυ

πξ% έβδομήκονζά έτη, μήτ' αξίωμαέ

χων ουδενίερατικόν, μήτεγομύζα πζω

λώς δυ

ναρυμΘ"γράμμαζα Ξενδιατίμλαγαν

τWτςόπων αφέλξαν,είς σέύπαίριαρχι

κοις αξπ χηξ6ύονζάς θρόνοις ο βασιλεις

δύεβίβασε καί%ι πολλώνκαι απέπλό

Ρhilan- in priftinum gratia locum repo(uit,

εhropenκ,

Ρbiladel.

phiam ού

Λdione li

έωνα.

ν

ρησιαθέήων εγκλημάτων, κι ύσόπολ

λών ομολέγνθέήων, δια ώπαλα πολ

-
ν λακιςκεκώλύαι τυχεί ιερατικήςβαθμί

δΦτινός, όθενεπίδη% έθεοδκαζπεφρόνη(αιδίκαιονδι'όρεξν δύθρωπίνιμ, συγ

κεχώgηκενόθεος ή οικείας καθαιρεθήνα ώύτις Χρχής ύσο ξαφελετάτυ%ύθεαλ.

φuem ante annos οθio & triginta ex

inuidia amifific oculos oftendimus.

δοθς, όσοι ωσαύτίμ αδίκως ύσες απ8 τίμ ασουδίμ εισίμέγκαι%, ως αυτα

δηλώσει λεγόμύρα, ζά πράγμαζα, πζοϊούσης της τορίας, όμύρ"»
- "Όι πατρμας

χης ούτΘ αματή προς τον πατζιλgχικόν θρόνον αιαβάσει, τώπολλώ%ύβα

σιλέως πgύς αυτών φίλτςωτεθαρρηκώς, τίμπάλα απεγεθύμώύειάο όμοίανκ

τήμερσντώπιγκέζηπρουξένησεφιλανθρωπιμώ
, όππgδέήδοκιώ και τριάκοντα,

ζει, οδφθύνου παλάμαςτας αυγας ήδύμμάτων xπολέσουά δεδηλώκαμύρ,

-
" ες ού

-, "- Υ -ν

\

-

-
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Υ.

δς ούτως ζάις βsλαίς αρμσΘ' 6ύθις (βις Α guiin negociis!mperatoris (tatim,pra

- ΧΑ' 2. fertim veτο ιιι tantis rerum turbi -
/ / Σ» 1S,ta.Π.

βασιλικοίςέδοξεπραγμασι,@μάλισον tum confilio excellult, ντ viri pruden

θοςύβω Όρύτω πέκγμάτων κα) κλύδωνι, tiorcs fibi Sciprones & ΤhebanosΕΡa

ώσε σκιπίωνας εκείνοις"θηβαίοις έπαμί- minondas cernere viderentur , non fi

/ 2 Α' Λ Γ. ne admiratione (cum reshumanα fir

νώνδας έδoξαν βλέπφν τότηικαύζαπαρ- mi & Ρroprij nihil habeant, fed For

όντωνΦ στινέlώτεροι και μυώ%ιθέθαυμα- tuna continenter mutatione & deftru
Α άtone illarum triumphet , & crebris

Λ- > Γ. / " Σ)

ζον 7Τ4)ςήβαθμωπίωπξαγματων δι, vicibus velut in Fragoedia vitam delu

Λ Σ 1. / >
- - ---- -

ο κεκτημώύωνακήραών,ουδε μόνιμοι,αλλα Β dat) φuo patto iudicium illius inte

ήτύχηςδιμεκώς ακμαζούσηςόντή%ύτων Ε"Άρειοι
3. » 2. - - ο fet, Qua cum inuidia repagula iam

μέζαβολή % φθορά 3 δ παιζούσης 7"Ογ βίον amouiffet, cum o condemnationis (or

ζαίς αμοιβαίς καθαπξ σκΐμίμ' τζαγικüμ), dibus reuocault, Τeftimonio eft ora

tioni mea illud tempus, quo virtus c, " « / Λ 2/ και "ην

ακήράΘ' ήτ"ζούτου γνωσεως έμήνεν δgέη, ius vcluti Lydio lapide cxplorata eni

" • και σεφροτέρα τ" τύχης. ήδη και cξύ τ'βα- tuit. Νam cum finitimi & (uburbani

σκανίας απωσαμψη τελχίνας, ήπυθ- Τurci Philadelphiam obίidione tum

.. " , 4--, 7 , cinxifient, & continenter oppugna

μθύωνή καζαδίκης ανεκαλέσαίο, ΜάρτυτC rent, foris ipίi , intus vero dira famcs:

ομονή λεγομύων, κ δ πζοήνεγκε τέως ο indigena qui rettabant, in periculo e

" , / βα τ"ξαι%ύ τant, no cun, ipfa vrbe, atgue aris &
αξόνΘ' καθαπξ"τινα βάσανον έανδρος focis, Τurcis prodcrentur. ίdque in

Σgέής. όν γώ (ούτω τωχεύω πξισραζόπε- tra paucos forta(Ιe dics accidiffet, nifi

/ Ι. .Ν έλzh. Αlexius Philanthropenus illius pcri
δόυσαύτων τίμι φιλαδέλφειαν τγύπε- culi tempeftatem propulfaffet. Νamin •

Α Λ και Ι Α' \

ρμοίκωνκαι ασυγειτονων(ούςκων και Χίλι κ; anguftias redaάus 1mpcrator, & con

συνέχειδυ πολιορκουμώύης της πόλεως ήijΡίμείποΡ (ηεquξεμίrnarma,ηε
que iuftus cxcrcitus ad vrbem tot fta- :

σφοδρώς , έξωθεν μθύ ψω'' αυτγυ ειδο- D diis a maridiffitam, & a tot gentibus

θεν δl ύσό σφοδρού (ού λιμού, ες κίν- cintiam, defendendam (uppetebat)
γν ". C. - ..- ' > huncipίum ablegat, nihilfecum afte

ΖΟΟΟy W1 πξιλ πόμύροι τ% αυτο- "διμον ήλθον Φ θί γ) ΓCntcΓη , non cΧerc1tum , non arma,

χθόνων πολιτ", πζοδοθήναι Όρίς (ούςκοις non pecunia copiam: (ed tantum na

αυτή πόλει, και αυτίς οίκοις. καλταχ αή turalem prudentiam , & νίum rerum.

4. Οui Ρriu(quam ad vrbcm acceffiffet,y / \ y \ υ

όν ολίγαις ημέξας επραήείο Όρύ", ει μη cum in medio adhuc itinere effet, ho

ό φιλλυθρωπίμος αλέξι®. έφθη(ούβυ- ftium (atrapa & duces fama audita,

/ » / , 3 (tatim abicθtis armis ab obfidione re

θιδήΌτι απαλλαξας κιδuώων. εν Ε cefferunt , viri virtutem veriti: & fu

σενω γδ γυώμύρθ' ο βασίλεις και μή β- νpinis (imul manibus & pacatis animis

ων ό, τιδgρίσειε τύπαήτων ουδεν (ούτε εum obuiam progrefi excepctunt: &
% beneficiorum quae olim ab illo acce

όπλων επισκόυή, ούτε σεκτός αντίπα- Ρifient memores, gratias ci cgerunt,

λΘ'ίμ εις πόλιν ούτω θαλάττης πολ- -

λός σαδίοις απωκισμώύμυ,κπολλοίς κεκυκλωμού.μ ώις έθνεσι)βοηθείν πέμπ4%ύ.

τ' αυτόν μηδεν επιφερόμύρον ούτε σρατών, ούθ όπλων επισκόυίμι, ούτε χgημα

τωνπλήθΦ", αλλά μόνιμτίμ "φύσεως σιμύεσινκαλέμπίρίλο, ού δηκαι πρώνε

πισηναΐήπόλ4 Φιλαδελφεία,έπ δl εν μέση πορεία τυγχαίοήΦ",Tuυ φήμμυ

ακηκούτες Φ ή πολιορκομύτων σαϊράπα και Χέχηγοί, α, ε όπλα αύθις έρρι

ψάυ, καιΊμυ πολιορκία απείπουώ, αδεθέντες τιμ (οδαιδρθς Σξετίμ, και

υπτίαις αμαχερσι και γνωμαις εξίμιόυούσας ύσαντώσικα, ύσοδέχονζάι, κών

παλαικαλώναπέλαυσήυθξαπένuυάνμιήμηγμύμύροι, χαρίζας ομολογέσι,
- y

"

λ
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Με auicquid petiifetfaάuros Ρoliίες",
tes. Ωuidam enim coruιη vitam olim

eius opoia conferuarant,partim εο",
gitroeducati, & adarma & militiam

in(truάι fuerant. Εt quid multis oΡυ"

είt: Ρhiladelphia fubito cafelicitas &

νbertas extitit, vt maximumffumonti

τηedimnum drachma comparaτεπιέ,

Ρ Ε , Υ R G Ι Α Ν Ν Ε Ι Ν

αrcerem comicδίο.

cordia minimé lactus, animo 2gCr,

8ξττιftι νultu obambulabat: maximo

quodtranquillis rebus,nullus είu" νίus

ih Republica cfe videbatur, Quare in

con(effibus & circulis & viis libentor

cum illus loquebatur, guibus commυ

nia negocia incommodarant : & πι

peratoribus conuiciabatur, ντα quibus

SΆ vero Imperatorum con

ίummisafettus efiet iniuriis, cum ad

uertifimistemportbus nunchuίc nuno

illi maximo vίui fuiffet. Cum autom
,- " •

Ά. Αtanein Αndronicum πιατος plc

ξΆ num obambulantem confpexiflet, cui

άjιπ, tempore difientionis Peloponentium

Romanorum pratura mandata fucrat,

deinde vero per ignominiam a iunio

re Ιmperatore pultuss & ad feniorcm

profe&tas, nihileιufmodi impetratat,

auo dolorcius Icuaretur,quamuis ma

gnishonoribus dignus efiet, vtSeba- ,

ίtocratoris, & maioribus ctiam , Cum

ob rei militaris νίum , guo tum alios

(uperabat,tum ob illuftrcgenus. Ουί

bus de cautis Syrgiannes ad illius a

micitiam , quα fimili mocrore excί

tabatur, fete adiungit : guo vtamico

fretus, omnia quα dolor fert, inc νl

1a diffimulatione eloquitur. Αfan Ve

ro (ingulari prudentia traθtans virum,

verbts haud diffimilibus, δzipfe Ιmpe

ratoribus maledicebat (cilicet: omnia

vero quα a Syrgianne diccbantur,

Ακαπλό% κ; γνώμμυτελάνύσιχνουν

C + νωσις,μήκό γνώμίμ συσάσα, αθυ

μεί επoίει,κέσκυθρωπακύτα πξίίίναι και

ζω. Φμύργο αυτό παλα όζιμ έπο

εισαγόδάπΨπτοφανοιξ απαλλαγμ

τες θουατυ Φδε αυτγ' ύσ’ αυτωπα

δ«υτητεθραμμώύων, πζος όπλα καλπο

λέμωνασκησινησαν καλτίδέήιατζίβει"

ες όσοδεν «υπαθείας και ούτυχίας κεν

Β εξαπίνης ή qιλαδέλφεια, ως μιάςδρα

χμής ωνιον τον μέγισον λαμβάνύειν μέ

δμνον%δ.σίτυ. -

πΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΘΕΙΡΞΕΩΣ

(ού συργίαύνου.

Ω μύτι συςγιαίνη ήδβασιλέωνή έ

μάλιθ'όπτύπζαγμάτων ήξεμομύτων

αξμυτελής αυτόςόν%ις δημοσίοιςέδόκει,

ώαχρησΘ. όθενάνκαθίδραις εσάσεσικ,

οδοίς, ζιούτις πσινόντυγχαίωνκ πζοσιών

ασμύρως, ο(ριςλύπίμτιναζα κοιιαπζου

Ρξένησαν πραγμαζα,έλαδοςείω%ιςβα

πλεοπ,άτεαδικωτάτιςπειαυτόνγρο

μώύοις, χρησιμώταζνόν%ίςαναντιωτάτις

καιρβίς νuυμύρ%ύτω, νμύδι εκείνωγμό

μύρον ιδώνδε δdόθρόνικoντόνασαύλύ

πηςπεριϊόνζαμεσον, όπτιμι επιτροπuυώ

διοίκησιν έχων εκείνΟ ίδπελοπονησίων

Ε ρωμαίων όντωκαιρώτ’ ή βασιλέωνδια

σάσεως, είζαώξωώ εις εκείθενατίμως πα

ραξνέουβασιλέως,καιέλθώνπζοςloνγη
\ Α Σ τ' και ΝΥ 2 Ω Α. Λ 2,

βαιον,ούχ&ύςενουδενεξαπέτ"λύπης αύ

ταξιονεις θεραπείαν, καί%ιμεγάλωνα

ξι@ύzσάgχων αξιωμάτων,σεβασοκρα

όρικώνδηλαδή εμειζόνων,διατετμυgρατηγικμ'έμπίρίαν, μ' ύσεξουαλ

λοιςτέωςέπλούτει, καιαματίμ' 3'γροιςλαμπζότήία διαζόταΌίνuυόσυργιανης

πζόσξσικ αυτώ, κ φίλΘ' αυτώγίνέζάι,τίμ ή λύπης ομοιότηζαγνώμη: πζοβαλλό

μύρθ'σιμίδεσμον όμύρouδ συργιλόηςως ομοψυχωθαρίύσας εκείνω, πλίτα,

οιήa λοιπονα απείαμώρητήγλωήη, ύπόσα βίςλιπουμύβοιςεικός οδεασθοβα

θεία πωέσίπροπών αιπω, γλώοπλυμύρ ομοϊλόπωςεκείνωπεφυτείεώ, όσαυδιε

λοιδοράτ ώisβασιλεύσιδήθεναυτός ζι δεαξαώδουςγιαίνελεγόμύραπαίτα,
- υ- ..- .

Υ - - ές ζά
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ες ατ'δίδυοίας έκςυήiεμυτήρια.εμίσ4 γδ

απώ"ό φίλαρχονκπριν,ώνuόδιεχήτ

ΌόνΆ Φέχθρώγε όντι και κανάκεζη

νοδέ επιθυγατςι γαμβρ9δ, 8μεγαλου

φημιδομείκε δsζα μέγισααβατώνέω

δμυαμθμΘ"βαπλέί, ελπίδας αγαθάς

αείγραφων εκείθενθαιπω πρ%ύτεινεν ε

πειδεία και δραματΘ"παύτα πιυέρρα

ήiαι, λάθρατωθείω και βασιλείπζοσελθών

όασαι, ει μη δεσμώτην(έφησε) όβνά

χθ'ποιήσειας τονσυςγιαίνιμ,βασιλείαν

εαυτωσυσκόυάζονζά, σόκδό Φθαίοις φο- ",

ναυόμύρθ' ύzσ'απ8.6ύθις ούνΊονμύρσυς

γιανμυείχε ο δεσμωτήριον τόνδ' οίκον

απg μΕίγδόνόντων απλύτων, αξδίμα

πώλεσαν υδιέλαχο, Φ έδήμου. Φδι

αμπελώνεςαπ8σύνγετις οικοπέδοις,μη

λόβοζαπαύτ έγεγόνει, ώζαδτα μύρξτ-νέ

κετόντςόπον σάκουκαιρ?νδέμο δοκά

σιωπήπαρελθείν θόσακ? έεντονκςόνον

πεί%δπαχαλαληθήναιξuυέβη κ; [αρ'

Ο

Α animo recondebat. Εius enim ambi

tionem prius etiam oderat: tum vero

moletteferebat, eumgenero (uo Can

tacuzeno, magno Domeftico , φui a

Ρud iuniorcm 1mperatorcm potentif

fimus crat , & fpe fubinde bona ipfum

(olabarur, efΙe inimicum. Cum autem

totafabula inftruξta effet, Α(an impe

ratoremauunculum clam adit, δz: Νi

fiSyrgiannem (inquit) Ιmperium affc

" &antom primo duoque τompore in

vincula conieceris,primo quoquetem-'

pore ab illo occidéris. Statim igitur

Syrgiannes in vincula coniicitur, do

mum cius cum omnibus opibus plcbs

euertit & diripit : folum αdium cum

vincis, in ouium pa(cua conuertitur.'

Εt hacc guidem ita gefta funt. Νeque

vero ea mihi practercunda filentio vi

dentur, gua hoc tempore de Pafchate

diίputatafunt. Νam cum de more pa

latium ingrederer,tali colloquio inter

ueni. Αc catera quidem,qua quamuis

& ipfa honefta (int , & digna crudito

rum auribus. tamen cum & multa fint,

& occupatis hominibus non admo

dum (citu neceffaria , practercantur,

Ουα vero (citu digniora &iucundio

ra, cxponantur. "

Ό' ειωθός αύιών ες ζα βασίλεια, Όριαυτη ΡΡΕ ΡΑ J' (' Η ΑΤ Ι Δ' (ΤΟΚ

πνίτη ομιλία όντετυχήκειν. 9ζάμύραλ

λα παρείθω γετέωςπολλατε όνζα, κου

παόυ%ι λυαγκαία πλόυ(οι εθελούση χο

λαζνακοή,καί πέ όζακάκάνα σεμνα,
και(βΦώνακοαίς αξια τόδ'ομύτθαιαβ

καιoτέρας ημίν ομιλίας, καλής αν τιςα

κούσαςήθείη ζα μάλισα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ

ρίτης (ρύπαχα διοξ

θώσεως.

rettione.

ΛΤΕntionem intulit Imperator de

aftronomia & coeleftibus orbi

bus, & ftellarum tam crrantium quam

fixarum motibus , vt mihi pro (ua cr

ga me beneuolentia differendi oc

cafionem (uppeditaret. Εgo vero

cam difciplinam magnopere collau-,

dans , guod & mentis oculos mihi

Ε repurgafίct , & cateras omnes diίci

plinas quafi viuis coloribus exornaf

fet, φua fine his reuera nihilnifi ru

dia lineamenta efient : inter cαtera

, vero etiam pafchatis incidit mentio,

- γ. . . - ν \
Α - Α \ y

Ογο κεκίνηκε ο βασιλεις περίγεατρονομίας και σΦαιζωνούcάνιων και

κινήσεως πλήυωμώύων και απλάυών, καζιαύτα αήα, έμοι καθυποβάλ

λωνπςόφασνώδλέγειν πολλιν δπζος ημάς τίμι 4ύμύειδο έτςεφεν, εγώ δι'

υπολαών, έπαινο διεξήa πολιιο ώδμαθήματΘ ούτ και γαρ μοι%άππ
κόν,ώς επάν, ή διλυοίας έκαθηξε, και πρ% τέλειοιοιον" κωματισμό, ταλλα,

μοιπαύτα, μαθήματα, ήγαγε, σκιαχραφία χαρ' ως αληθώ:ίοια" Όύτου

χωρίς, όσα κατ' αύθρώποις εισιτέχναι και ασουδάσματα, μέζα μθύ%ιγε το

άλλων και ο όJπαχα λόγΘ αέκυψεν, έμοδώύτνμέζιξυπ*ξαίύψλυτθα
.. - - Χ 2.
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4 τ

auod Ε εξ φίumΕ Α ωςμέΘ όζακέτνg ζιούευμαθήμα
partem effe dixcram : prαίcrtim cum τΘ". δ αλλως ότι και ωδίνωνίμ'διαμα

longo tempore de re , vt me diligens \ \ «ν

inquifitio cdocuerat, non nifi iis no- κρ9δ, πρ%ς βασιλείοις% πρ%γμα αιενεβ

εα Ψui aftronomiam deguttarunt : ad κόνακοας, Χπόρρήίον όν, ως ακριβής μοι
Ιmperatorem referre cupercm. Τum"

Γν Λ' 3/ Ι 1..Μ.Σ 9

igitur, guόdparturiebam, data occa- Όρ'πράγμα παρέσησενέξ6υνα,πλίμ ή ό

ήonepepcri, non tamen ine magnis (ριτήjτ' ασρgνομίας κρατήgων έγ6ύσάο
difficultatibus. Εrant enim qui cara- Ό.ζαύτ'αρα κ. καιρού λαβύμώμΘ. ως έ

0 3 και αυ- σ

tione haud percepta , multum mihi κ / { "ν ν

negocή facefferent. Αc nifi Ιmpera- Β φίμιρήγνυμίLμιώδία,GηκαχείμασΘ'

εor, qui (olus meam orationem intel- μύθουδε τότ'απαλλάξας ήσου γδ οι%ligebat , arrepta occafione excellen-
Φ.

tis (cientiα (ua thefauros apcruiffet, & Ίςπολλαμοιπαρέχονπράμαζαμηξυνό

intigni beneuolentia viam orationi λοχύτες έκέρασου1ονέλόγουσκοπόν ο
meα patcfcciflet , fortitan per iniu- Ά; . \ / 2 - γδ Ι.ΛΑυ !.."

riam condemnatus, non pulcherri-, """" βασιλείς (όκεινθ γδ μόνΘ μυ'

τηεftetiίiem Quicum cffccifict, vt & στωιείς αδιεξήειναυτός αφοςμμυγδει
ego verba facerem , & illi tacerent, \ . Α Λ Λ . . . . . " > Λ ο

Ρrimum vcluti fundamenta guardam ληφώς, αύθις κακέινΘ' επεδείκνυόκεδη
Ι « Λ' » ") / -

icci, deinde reliquum αdificium ex C μοσί6ύετ"υψηλής απ8 στιυέσεως οξύθη

iis extruxi. Αc primum necefariam σαυξοις) εί μή ομυ οκέινΘ' πλέισον έμοι

Άείie dixi, accuratam verni αquinottij Ό' - ". Χό διόδο, ο /Άinquifitionem, a guo (ντpoft dicetur) ποσηνεςχαεζμμΘ, 0ζ7 Ο) ΟΜ)β7ΤΟίξ%

" catera omniapendent, Dcindepro- τωλόγω,ταχ αν (ο τελάυζαίον ξεπονή

xime fequentis plenilunij obferuario- 2-0... Ε-2- 50-. --4 κ".", 4
nem , quod die circiter decimaquar- gως δαγμνώς οκείθεναπήλλαήον, αδικόν

τα a coitu (olis & lunα in cadem zo- τινα τίμ καζαδικίμ ό δίκαι@' οφείλων.

aiacί parte perpendiculari contingat. έπει ομύπάσαν,ώς έφίμ,ημίν αβασίλεις

Cum autem pafcha noftrum Μofaico , ίlα 2--.4--.σ 3 - 0.\ - 1- ... !

refpondeat, hoc vero plenilumium α- Dται κα Ω{gΟΖΟίγ β7ΤΟίW10Cζ (9 & μή λέγειν5

ΕΕ fpcάetε iis ex- μοί, και σι. ακούν (ρίς συμπαροδσι, πζώτον
plicat1s , ratio nottra omnibus pcr- ..0, κι ας, «/ ν. - * Λ γ.

1p1cua crit. Εxquifitum acquinoθtium μψώτη πια, νέοι και κράδα υπία,
Binis tantum anni dicbus naturali- ζα καβμα, είζάδι αυτή' τας Χποδείξές ε
bus accidit : vnum autumni initio, !.. !... ... Ν. ΝΑ... -3. 3 1

ποιούμίμ,κδη δέον είναιπζώτνέφαμίμ,de duo nobis laborandum non eft in , μ Ά. * πζ φά **

pταίεntia : de aΙτατο νετο φuod νς- τίμ' έαρινμλίσημεριανές τακβιβέςεξευνή

re contingit, accurato agendum. Fit σαι. Όρύγο γδ αίτιον απασης τ“έξηςυποθέ
igitur exquifitum αquinoθtium in ve- α • • Λ 2 37.01, ,λ 2ΑΝ ΚΣ

re , cum fol primam arietis partem Ε σεωεως ποινιε, εξιόμμ,είζάΊίμ εφεξής

ingreditur , in qua etiam αςuinoθtia- μέ! ισημερμαν πολυσέλιμον, πλυσέλιμον

lis circulus ab attrologis defcribitur. δΦαμύρ, οπότε πλησιφαές είη (6 πζόςή

- μάςήμισφαίριονήσελήνης, έτδ γίγνοή

αι οπότε βραχύτιπλέονήΊεοταξεσκαιδεκαζαίανήσελήνηΊμήμέραν αγοι,8ξύτυ

πξιτήναυτήνάνζαυτώσυνέλθοιτώηλίωμοίραντ ήθ'ζωδίων σφαίρας,μιάςαψαμέ.

νηςαμφό έρω καθέτυ επειoύντώνομικώμύρέπέ)% ήμέτερονπαχα,εκείνοδΊημέ!
** / - < > Γν Αν \ ; "ν « > 'Α ,

ισημερίλυποιυσελήνω,δέονοκέίναδιβυκξινήσαμπζιν, είζά%ιςαπασινάϋδηλoναδείη
- » " «ν. " Γ 2 2 / > Η « \

Όό καθημάς, ακριβής γίνε) ισημερία όνμόνοιςδυσι 3ονιανώδνυχθημέζοις,έι μύρ

δgχομέρgήδηφθινοπωξε έτέρω οι δρχομώύgέαςΘ"βύθις,κπέιμύρτ"Φθινοπωςι

νής ισημερίας, ουδείςήμϊνόντωπαρόιπλόγΘ"πείγεμμυτήςινής, και μαλαγέτι
- Α. / y ΛΥ / 2 / 4. C Α Υ "ν Λ « *!

πλείσΘ". γίιέζαι%ίνuυ ακριβής ισημερία ανέαξΘ"ωξα,οπότε πζιμοιρανπζώτη δή

λιθ’γμοιώ έκζιού, όπηφόισημερινός φί;ασςοθεάμοσι διαγραφεται κύκλΘ.

- - .. - --- " - -
- γίνε

ι
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όν άπασιν έτεσιν, Α Νeque veto fingulis annis codem mo

γίνεται δε ουχόμοίως

αλλ' όνμύρ%ις ξιαβοιασάρου πξι λήξιν

επσερίαν ή ώθμαρτίου πέμπτης θ είκο

σής,άνθεζίς Φιλίπσου3 Σξιδαίου περί

μεσημβείλυτ είκοσης τεταξη, αυτό όν

αίς οι ημέραις ο κgίσος ύzσεςήμηύεθα

ναώδε, τζίτιμ θεικοσίμ'διθυύοίlΘ"αυ

ήλιον, ή μάλλον ειπείν πξι μέσίμ 6κεί

νμυΊμυνύκία, νuύ δι'έφήμηύ έπακα

δεκατίμ λουόηθ'αυτδ,σόα ακριβολο

γούμαιδί ούτεμμυΊμ' έήμέρας ώξ%.

ούτεμμυούδέγε% fώρας μέξ9'.ού γδ

αιαγκαίοννuύ, ότιμη διαίριβή μήπαόυ

τιπροσήκουσαΐήχς:ία, ώσ'έξει συλογί- c

ζεθαίluυ τύμέαξύ χξόνων διαφορ%ι,

καήεύθεν και δί όσωνεύγδοπιθόποις όχξό

νΘ'ήμερα μιά γίγνεία,κδι όσων αυθκ.

ετέρα μια ώ ομοίως αει έτ οι ουπαρά

τμυgηλίου γίνεζακίνησιν ομαλίμ γαρ

εκάνο (αύτμυποιείται και απαρέγκλιών,

αλλά άξάτμυ ήδόνιαυσίωνήμεξώνα- D
\

παρίθμησίν, μ' σφαλεξώς αυτίποιού

μεθα, πρθ, γδ%ις τςιακοσίοις εξήκοντα,

πέντε νυχθημέρθίς τίθεμύρ κι ολόκληρον

τέταρών νυχθημέρ% ένος, σοκ οφείλονίες

ούτω, ως γδ ο μέγας Φησιπώλεμαΐ9%

τριακοσιοσούδέοντΘ ημέρας μέξοις δά
gτ προξήεθαι, κουχολόκληξον.ώς οιέ

γωγεαυτόςεξακριβώσας εύξον, μάζ"

νΘ", δήκισα τριακοσιοσούτελέως,είμύρ

ασφαλώςήκεμβωσαμινάδεμή,σκέμ

τ---------

do fit: (ed apυd Νabonafarem (ub fi-Νκίνη».

nem veίpera vigetitniquinti diei Μar-/",

tij , apud Philippum Αridaum fub

mcridiem vigelimiquinτι dici eiu{. Αrid4"»

dem mentis. guibus autem dicbus

Chriftus pro nobis mortem oΡpctrit,

die vigefimotertio , multum ante fo

lis οrtum, ac Ροτίus media illa noète:

nunc vero noftra ατate, die decιmote

ώύ, πολλώπgύτερον πριν ή αλαιέλαιΊον Β Ρtimo. Ηoram diei, aut partcm ho

ra curiofe non excutio, guod huius

inftituti non eft: & tantum tempus te

ret, Quare intericéti temporis difcri

men hinc colligi poteft , & guando

tempus vno die aut biduo aut pluri

bus etiam differatur. hoc vero non ra

tione motus (olaris accidit, φuίαςua

lis eft, nec νίquam deficθit: fed ob e

numerationem dicrum anni , in qua

nos labimur , trecentenis fexagenis

quinis dicbus integrum vnius dicί

quadrantem adiiciendo, contra guam

oportebat. Vt enim Ptolemaus au

τor cft, non quadrans integer , ίςd

trecentctima diei parte minus eft ad

dendum : vtautem ego diligenti in

quifitione comperi , maiori & mini

me trecentefima parte. Οuam meao

ratιonis certitudinem , nunc expli

candilocus non eft: viderint hoc, qui

(equentur, attrologi. Scd tamen fit ta,

vt ille dicit, ea cnim ratio in annis

non plurimis parum nottram difΡuta

tionem impedict. Εo igitur autore,

annis τotis c c c integer dies natura

lis conflatur : & minuta illa dici Ρars,

τot annis cuidenter apparet. Τernis

vero, quaternis, guinis & denis, αυτ

τer στiam τotidem, exigua illa accef

(io non (entitur : qua fiderum Ρcriti

ante nos poft τot annos fubtraάa, α

quinottij diem exquitito reΡctcrunt,

".

μα ώδε τίθημι%ί, έπειτ’ ατρολόγοις, εγώγαρουχολάζωΌότ-νμύδιασαφέίν

όμως έσω κατ' εκείνον, ήτ%ν γαρ λυμάυείται
τώλόγω πζος ου παίυτοι πολ- "

λις οίύκςόνοις διατζίβονπ. παρατηρητέονομώ ως καθ' έκέίνον τον μέγισον δηλα

δήπώλεμαίον, δι' όλων τζιακοσίων όνιαυή, υχθήμερον όλον συναγεία 1ίδ’

αριθμοπολοπιμύεινε ημέρας, ενώρ%σού"έτσι""λά επίδηλον ήδη

καθαρι, ενώ επισι κατέπασκαλπεντεκαίδεκα, και τς"Όσού",6" αν δή

που δια ώ βραχύταών" πςοθήκης, όπς δή και κατ' ενιαυτών παραδgo

μμυ όσούτων Φπζοήμηύζα μέέωρα, φροντίσαι ο ασgοθεάμονες ύφαίξούμε

νοι, ασφαλώς%Ίής ισημερίας νυχθήμερον αύξισκον και ευθέν γε μίμ ασφαλή

-"

y 3
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ειφafchavero correxcrunt cάguecor- Α και τίμι (οδπάχα

reξtιο faθta eftab Αdamo vfque ad an

num (exies millefimum, & prope trc

centefimum. Εx co vero tempore ad

no(tram νίque αtatem res negleéta,

nefcio quomodo incorre&ta manfit:

& qui noftro tempore in Εcclefia Ρa

(chatis obferuationem proximë vige

fimum Μartij diem au(picari debc

bant, eam a vigefimofecundo aufpi

cantur , non re&te fanè. Νam cum

afcha ex lege nonaliter nifi in oppo

fitione & plenilunio celebrari debcat,

(atis conίtat, mutato acquinoθtio, ple

nilunium etiam mutatum effe, Vnde

fequitur, ludacorum etiam pafcha mu

tatum efΤe : cόque mutato , noftrum

etiam effe mutandum , guod ab illo

endet, cui vt fundamento innititur.

Ε autem hic error corrigetur, fi

διόgθωσινέποιομύτ",

κ% ή διορθώσεως ζεύτηςέγινέζο, μέχζι%ύ

ώξαδαμ εξακιχιλιοσού τςιακοσιοσού έ

τις έγγισα, τόδ'εξόκείνου μέχρις ημή"

Gύκοίθ'όπωςερραθυμημύβον% πράγμα

δ αδιόρθωών έμεινε και νuυ οφείλοντες

Φτ"καθημάς εκκλησίας ανθρωποι τίμ'

Β δρχίμ τ 3παχα παρατηρήσεως πζού

έμαρτίουέγγιταποιάθαμεικοσης,Φόι

όκ τ'αυτ8 δ&υτέρας και εικοσης ποιouύζι,

Gίκοςθώςγε ποιouύτες ώυτί επειγδcάκ

αλλοθέν ποθεν, ή τ'πρός κεμoνήλιακής ει

σόδουζά τ ισημερίας Χποφαινόμεθα,Την

δέγε πλυσέλιμον ομοίως σόκ αλλοθέν
> < Τ?. - 2 r Α2 -

bidμum detrahere volucrimus. Τan C ποθεν, ήτ"ξηλίουδιαμετςικής Χτοςάσεως,

tum enim (pacium tot intericθtos an

nos poftulare, methodus aftronomia

docet.Ουρα nifi fict,crror haudparuus

incidit : & fit interdum , vt (ape iam

faétum eft, vtopinemur primo & Do

minico.hebdomadis inftantis die ple

nilunium effe , cum idin fextum cius

quz anteceffit hebdomadis inciderit,

& nos ob eum errorem alium atφue

alium Dominicum diem expeθtemus,

& Chrifti paftionem in hebdoma

de refurrcθtionis celebremus. Vn

de quae crrata confcquantur , non

eft obfcurum. Ηacc autcm non ine

pté , ncque temerè ab autoribus ef

(e poβta, (ed rationem fingula proba

bilem habere, iatn declarabo. Ηe

braci plenilumium quod αquinoέtium

fequitur obferuant , guo & agnum

immolarunt , & ex ΑΕgypto fuge- Ε

runt. Νam illius anni αφuinottium

die Μartij nono & vicefimo fuit:

κις ήδηγεγώζει, οίεθα

κι έπγε% παχαζό νομικόν, σύκαλλο

θένποθενήτ"πουσελήνου &ύδηλον αρκώς

ή ισημερίας μέζαπε%ύσης, μετέπεσε και

ζα "πλυσελήνου, και ζαύπηγε επομύϋως

συμπαρήλλαξεκ% ήδίουδαίων παχα,

κακείνω δι' αυδήπoυ συμπαραλλαήειν

pκεών 3% ημέτερον πζος ήδεκάνύγεα

φοξάΌ' ημέτερον , κακείνωτέτακζάι έπε

ώαι, οίονείπνι κgηπιδιώθεμελίω, ραδιον

οι αν είη βουλομύβοις ήμνποιήσαώς την

διόρθωσιν, βραχύτιπλέονή δύο νυχθημέ.

ξωνύφαίρεσιν ποιησαμόροις, ούτωγαςα

νήκειν%ίςμέζαξύ%(ούτις έτεσινήταςgo

νομίας επαγγέλλέζα μέθοδΘ. ζούευδε

μή γιγνομώύου, ώ σφαλερθ, ου μικρό,

συμπίfia γδέθ'ότε,καθακα)πολλά

μύι είναιπανσέλμοντίμ κυριακuυ και πτώτίμ ημέραν

ήμελλούσηςέβδομαδΘ' οίεθαίγεμμυ%ύεψ&υδές, γεγμήθαγδήδηπζοδίο

νυχθημέζων καζα τίμ έκτίμ δηλαδή " παρελήλυθιίας εβδομαδΘ ημέρα,

καντεύθεν σφαλλομώύοις αλλίμ αήτ'αλλης περιμέμειν κυριακίμ, και ποιέντίμ

ανασάπμονέβδομαδα, εβδομαδα ήδ%ύχξισούπαθημάτων, καίζα εξής%ύ

σφάλμαίΘ' όντεύθεν γνώριμα (όιςαπασιν, όποι ούχαπλώς, ουδ'εικήκαμά

τηνζά%ιαύτα, ωξα ή θεμώύων ετέθησαν, αλλ' έκασα λόγο έχουσιν &ύλογοι,

δήλον ήδηποιήσομαι ή μύο γδ μέ ισημερίλυπανσέλμυ@ @ίς εβραίων ζήείται

πασίν, επειδή και ο καιρός εκείνθ' ιμ", καθ' ονΊόνΊε αμνόν έθυσου, και αίγυ

πωνέφυγον ήμύργας τότε ισημερία, τη φυμαξτίου ονιάτη και εικοτηγεγρήζα.

ή δε

"

"

ι
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ήδμφτιμλισημερίαν%"επανσέλμΦζή"

μεταυτίμιέξης ήτηςκαι εκείνοιξ μ' εσ
σαρεσκαιδεκατηένιωαλώςdότι έκα!ή

μάςμαρπετζώωεαυτί, ενώύμνοιξε

γιαυέδήθμάταιελ ομοίως ημίν,έοι α

πομάςώταυτής ημέρας ποιouδιαιζας

ήίμμώντεκ, ενιαυήθΧςχας πέξσαι θ

αλεξανδρείς θαίγνήιοι, θ πζο, Όίς αλ-8

λοιςίδαίωνπαίδες,αλλωςέτέξωςέκασοι,

αλεξανδρείςμύργδ πζο τςιών ημερών της1.- Ε...β. α., κι ή 2 ί -1... "Σ' ν

πζώτη, 2καθήμάςσεήίεβοίο, τίμι Σξχν
Α' 2/ >. Λ. * ----

έσφέέρg τίθει)ένες αγό#ιοι 3 μο μύρ

αυίν, ιώδι ετέραν, θαλό άλμα",

κπέρσαιδκjμήδοι καιδοί;ώύειςΪεπάσι

και σφίσwαρτί, αλλήλοις ασύμφωνα και c

ίδαίοι ό, πόιε μύρτίμ δε και καθ'ημάς

μαρτίε,πόιέ όι έτέραν ημέραν, και αλλοί

αλλίμ αει,Χρχίμ έπας αυτί;ποιόνται

νιοοιλύ. Χτόγδπωύδεπζοςσμύδονή"

δύο φωτήgων ζας ή" μιμών Χριθμείες

πειόδοις,θνέαυξμέαξύτίμ ήρινίμ -

σημείλυπζιλαμβαύονάπζωτικ?ςχή"D

τώ αλλωνποιέ")μιμών, ενίοια όνομα

ζ παύει:ofνοικείανέχονάλςχή.Φη

ονομόπζοςμωσέαπαλαιόκύριος, ο μήν

έξιά ύμι δgχήμμών,πζώτ:ύμι, έςϊν όν

τιςμησ5ενιαυξιτήδεκαή έμμύετός

λαρέωέκασος ήβψών ισραηλιπζόβαών

κα?οικίλο ρέπuύμνδιακτη;"μύβονέωξή Ε

ποιαρεσκαιδεκάτης και μιμος ώύτυ,και

σφαξεσι πζος εασέρανκαλφάγού), και

ποιήσέιέ1ίμημέρμνζαύτηννόμιμοναλώνιον

ειςγρεάς ύμμ. (αύταρακαλείς αδαμινόντης ημέρας εκείνης,ετήσιοναει ποιομύ

- δε,αλλα καλείς τύποντήςόκ ξπλβόν%ςπζος
τα τιμ και παχαπανήγυρινούμόνον

& quod Iccutum eft αquinoθiium, po

1tridie, qui (ecundum 1llos decimuf

gnartus mentis Νιflan fuit, guem Illi

Μartij noftrι loco primum ann1 Ιnen

femenumerant.Νequeenim ντnos,ne-. "f*

qucab vao codémque die, menίcs &Ά

annos Perfae,Αlexau drini,Αegyptijlu

dai auίpicantur:ίcd fingulialiter. Αle

xandrιmi terτιο -al.Septembrisannum

fuum auίpicantur:Αegyptij nuncab co

dem, nunc ab alio, & fubinde aliter.

Ρerfac,Μedi,Indi,nequc cum his, neque

inter fe confcntιunt. Iudzi vero nunc

ab hoc Μartij due,more nottro, nuncab

allo in (uo Νiffan aufpicantur. Νam a

congreflu ad congrcflum duorum lu

minum, mentium circuitus numcrant:

eum menfem qui vernum αςuinoètiί

continet,quem Νifian vocant, reliquo

rum mentium principium conftitucn

tes : cuius ipίius incertum eft princi

prum.Dominus quidem Μοίi olim di

Χιτ: Μenfis hic vobis princeps menfiύ

crit inter anni men(cs. Decimo huius

menίis due domi qui(que (uα 1fraelita

fumetagnum,8zis aficruetur a vobis νf

quead decimumquartum ciuίdem dici:

tam eum mattabunt verfus veίperam,

& comedent.Εrit eis hoc inftitutum α

ternum in generationes veftras.Hac de

caufa, &in memoriam illius dici, quo

tannis feftum Pa(chatis celebrant.Prac

τerea migratio ex Αegypto, cis typus cft

tranfitus, ex hoc (eculo in futurum.

Quod cύ vefperam habiturύ non fit,ali- Flenile
• " - 2 niiί 4ternί

quo modo ine vefpera etiά folennitatέΆ

illà effe oporterealunt, id quodfit,cum

11na plena lumine noftrύ hemiffhariύ

obtinct.Solis enim occafum ftatim tύο

exortus lunα (equitur, nec vllam ho

ram ccelum nobis obfcurum cfic Εnit ειάρ.

Fuitigitur tum ψuoque,"γt probabilc μειο".

εft, in nottro hemiίphario luna Ρlena

luminibus, (exta (exti illius diei hora,

φνμέλλονζααλώια διαβάσεως και τίμλεξ αγό#ου διάβαση όθε και ακασέεφυ

το μέλλονώς ό%ς αιώνΘ", ανέτσερ.9, έτερον τς πον είναι δειν Φασι, κα Ό6 τη.

δετη πανηγύρειδιακoνομώνυχθήμεζον. φόε δε γίνεια πλησιφαει και πασε

λίμον, ώ προς ημάς ημισφαίριο της σελήνης έχoύσι". τιμ γδ ζδήλίου τίμι

καύαδύπ,ήτης σελήνης &υθύςαία ελή διαδέχεια, καλούδεμί% ώραν, εά σκο
Λ"Ν" » / 3' \ (7 ν ν ε 2 \ ν \

πθήνα όνύσερ κεφαλής αέρα μ' μύρ%ίνuυ και%τε, ως είκυς, πλησιφαξ Ό
2/ και C " " . Ο " «Η Σ9 r ./ «/

πτυξημάς αυτής ήμισφαίριο έχουσα ή σελ"1η έκη έκτης εκείνης ημέρας ώξά,

ν

y 4.
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centum &οθtoginta partibus a fole di- Α υγδοήκονζά και εκαζόνΊμικαύζα (ρδη

(tans. Ωuamobrem monίtro(a vifa eft / / ίσα- Μ-- W

tum attrologis, &fupra rationem faάa λί8 αφίσαμύρη μοίρας, διατι ζδε και

(olis defettιο: nequc enim caufam in τερ%ίον έδοξε Όίς ασρ.9λόγοις,και ψωές

natura aliquam habcbat. Νam cum λόγον ολόγΘ' της Ότε γυομύρης ήλια

eandem vtrunque lumen partem occu r > Λ Σ / " ι/ Α.

pat,naturalcs (olis defcationes contin- κ" όκλείψεως καιγδφυσικόςτιςείπε% ζαύ

gunt, luna folem fubeunte. Εam vero τη λόγΘ. όν γδ μιά (οδ ζωδιακού γυο
artιbus 18ο. diffitam retro conuerfoΡ Λ Λ / / C W

ourfu (olem fublifία,id vero fupra natu-Β μψω, μοιξα ήμου, φωτήρων,αΐφυσικα

ralem rationem faétum cft. Ουdre id (ού ηλίου Τέλ9ίμν7αι! όκλείψεις, Ψωοτζε
-

-
-

"ν Α' «1 Σ

miraculum attronomiante omnesίunt χούσης της σελήνης Όν ήλιον. όγδοήκονζά

mirati,& Deum efic qui paterctur dixe- -- • • « Ν. « - Υ Μ ε . (7 \ Ν.», ι) Α 1

runt. Νam indoètis minimë quidemid δεκα εκαζόν διίσαμύρίμ μοίρας τίμησε

portentofum,fedνίitatum fuperioribus λήνΐμ όπώτο ομήσαι και ψαοδραμέιν
etiam annis vifum eft. Εo igitur plcni- \ τ/ » « Ν Λ \ 2

lunio Pa(cha indaci immolarunt : coac- Όνήλιον,%ύτ οι ύσεςπαύζα φυσικόνειέ

quinottium fuit: co & Scruator notter λεσιουργήθη λόγον. όθενκαι πζό γε παί

moττειη Ρtomobis oΡΡετιϊτ. Οιηηbυ" - των αςρονόμοι (ο θαυ Μ Ω -- ι

porro notum eft, tertium fuiffe diem Ο σρθνόμοι (6 θαμμα διαθαύμα
Υ/ \ ";' / γν

poliLegις Ilud έltum,μιο Dominus τς ήγαγον,καθεδν είναι ζον παχοιζαέ

nofter a morte refurrexit,mcnfis Μartij «βασαν. ζις γδ αμαθέσιν ουδεθερ%ιονέ
dicm x xν. Ομα duo ντιque codem 2 •, γ ' 5 . . ΛΥ Μ . ΛΑΥ"Ν' Α'

" ! - 2 3» και

temporc, nimirum & mentis dicm,& δoξει,αλλ' ειωθός%ις πλείσοις έτεσιν.όνε

refurrectionis mytterium bifariam & κείνη Όίνuυ τη πολυσελήνω και β' παχα

trifariam & multifariam diuifa, piorum - - ο ι σ ' " , κι \7 \

- - » - - βίου ί

coetus obferuauit.Νam alijmentis dicm ζει ιδαία,Είζει οκων θίγεκαά

perpetuo inftituto nottra feftiuitatis της ισημερίας μ' ονοκείνη 0και ο σωτης,

miniftrum excgerunt , alij patchatis D ωςέφημμύσεςήμλύ έθdυαζούτ γνώρι

dicm ex obίcruatione legis prius inda- δεδήπου%ις α' « - Υ \ 1..β'

εμtant. Deiode tertio ab iilo mνfte- μονοεο που φιξαπασιν, ως τςίτη μύο ί.04)

riumΕ infefta, μύτίμ' νομικίμ' εκείνluέοξίμνιόν ή%Ίής

vt1ta dιca,teltιultas cxt1tιr,δznon parua 7. υγ . . . --α- ---' / ' 5 . . γ.

(cditio & perturbatio in Chrifti Εcclc- διανείμ, «απατεω:με έγεγέη

fiam inualit. Νam fi (cmperin tertium ", και ω6 πέμήiίμ & εικοσίμ τίμικαύζα 3

Ιegalis Patchatis diem codem τεmΡρτε μαξπG. ήνυεμίμι,αδήδύο ονζά όνταυτώ

inciderct, & quintus ac vigcίimus dics . . νΊε%ύμμυος ημέ ... σι

effet: melius eiict, fcίtύmqüe confenti- """" μιμος ημεεαν δηλαδή, και ο

Ε Scd quiaΕΕ Ε της αλασάσεως μυσήρμον διχη δ τζιχήθ

ant,& vix intra annos plurimos:id ve- 3 / ά" δίτερα πί

ro perpetuum fero eft,atφue annuum,vt πολλαχηδιλώ" έρ ώσεβών συση

alterum ab altero diftet: alij αquino- μα,Φμύρ τμυτόμμυός ημέραν,νόμι

ξtή pleniluuium anteuerrerunt, aiή μοναλώνιον ήγονέξης ύzσηςέπήηςήμύπα

fecuti (unt : alij (pretis αςuinoξtiis {- δδέ1μυ ύ
δzagnis, & facrificiis & omnibus legi- ηγύξεως φθε ίμ (6 νομικούπαχαπα

, νήγυριν πζώτερ,9ν αίχνάονίες,είζάΊμ' ojξ

και εκείνης τζίτίμ, έόξτιον ήγον%ύ καθ'ημάς

μυτηρίου και έδ3εναέοςr και% τηςέοςτηςέφανέζικουμικρόντι% 5ασιαζονκα

ζακruώ τη φόχξισοδέκκληπία επήγεώ.ειμύβίας αειΊμυοκ%ύνομικούπαχατζί
1 4. -και Λ' Λ" Λ' Ι γ' -- > Λ' » , -

τιμ, όνταυτώ πωέπήε και πέμήμ είναι ζόμμός και είκοσιμή,βέλπονα μ',
\ « Α' Ε. : • Λ > ν Ι > Α.

και ομήγυρις μ' ήπλοήγυρις, επειδε% μύρ συμπίfiaν αμφότερα παίυ%ι ασα

νιοι,6μόγιςπουδιαπλείσωνέήδ (ο δδιεςαύαι θατεξον θατέρφυ, ζύε όμικρούδη

νεκές και ετήσιον,Φμύρ έφθαιονΊίμ μέ ισημερίαν πλυσέλιμον,Φ οι ύσεξζον
-Σ/ \ Λ / 2 Α ", / \

αλλοι δε χαίξει φάσκoίες ισημερίας και αμνοις και θύμαζα,κ παίζα νόμιμα

- - -
- " έθυ
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έθυμα,μόνιμτίμΉεοταρακονθήμερθνώξ-Α

αριθμομύτεςήνυοννησείλω, όποιτεκα)ό

πωςτύχοιεν άντεύθεν και σύγχυσίς τις ώ κυ

κεών,κγλωωων, ως ειπείν, μερμσμός,έΦ

είπιπςαγμαπήποδίδεικός οξύμύρα

σιπλοασκάνικσυμπαθέν%ις Εσωτης9'

παθεσι σίύ δτςυφάν,κ τις εκείνε επίνι

κίοις πωήδεθ: και%καλόνούκαλώςέ-Β

κατέρβιςεπιτελέιν,πολλαποιομύζας% εν,

κ διαπώζας τα της εκκλησίας ομό

- νοιαν,κ%νκαλώςαλληλεχέμύρονμ834

ζομύροιςσμύδεσμοι, ξε%ίνuυέτωπεμνό

ρύρον, και έτω διατσωμυρον,Φ της 6ύσε

βίας πζόβολο και θείοι σιμιδόντες διδα

σκαλοι θεασίσμαππανονικοίζώασεξείτι-C
/ Α. Λ'

σιχαρακώμασι πζιφe%fiaσι, μηδέιαπι

σον,πς. β τηςήρμνής ισημερίας,τελέίκτίμ'

τηςαλασάσεως νομοθέήσαντες πανήγυριν,

αλλ'όν κυρμακή τη εφεξής μό%ίοδαϊκόν

πάχα, τη μύπανσέλμον, δηλαδή τη

μετ'ισημερίαν αυτ' αρα,δχζεώνποιόζι
Σ Γν 1 2 2

πισόνσμώακριβεία ζητεί τίμμέ ίσημε-D quit.

ρίανπάοσέλμον,ει βόλοι"μήαξαβαίνειν

ζα της οκκλησίαςθεσμα. 7αύτης γολαν
«' Α 1 c "ν και

θανώσης,έπεταιλήυθοίύειν και τίμλήμινο
Λ 1 ο Λ' * / ν «/ Α

φειλομβόιμήμέρανευξπο,καιωπερον α

δήλω πελαγει ναυαγείν ήμας ίσαγε

πλαιωμβύη ήί,ίμ"Χπολαβούσαι νύκίες και

χειμήίες,ζας τε αγκύρας ώξέκοψαν, και Ε

αυτμ" της προσηκούσης μάλα απήλλα

ξάυκαζαγωγής, ώύτων ούτω λεχθέντωνιο

ούτω διατςακωθέήων,πζοσήκατ'μύρ καιή

θηΊή Χποδείξει ο βασιλεις, ζαχα οι λύ

και εμέλλησε 1ίμ διόgθωσιν αυτίκα επε

gitimis ritibus, quadragefima tantum

numerata,iciunium abίolucrunt,vtcun

due cecιdiffet. Ηinc multa confutio &

Ρerturbatio extitit ex vnica re. Αnnon

enim probabile cft,alios fibi abftinυiffe,

& Scruatoris paftionem cum dolore e(.

1c recordatos: alios νεro indulfific ge

nιο,& cius triumpho exultafle: & guod

rcθtum vtrumque fuit, non rcété oblif

fe,νnum in multa diuldendo,& Εcclefiς

concordia diuellenda, & vnionis pul

chrovinculo rumpendo: Ηac igitur (e

&tione animaduerfa,religionis proccres

diuinίψue magιftri, (anξtionibus cano

nicis velutaggeribus quibufdam obie

έtis,prohibcnt, ne quis fidelis ante ver

num αquinoètium Refurrectionis fe

ftum celebrct: (ed die Dominico poft

Ρa(cha ludaicum , nimirum poft plc

nilunium, guod acquinoétium fequi

tur. Οuibus de caufis cuilibct fideli

diligenter eft id plenilunium quac

rendum , guod acquinoétium (cqutur:

nifi ritus Εcclefiac violare malit. Ηoc

enim ignorato, (equitur etiam feftiui

tatis diem ignorari: nό(que vclut in i

gnoto pelago perindcac crrantem na

uem, facere naufragium, gua noθte &

tempeftatibus exagitata , & ancoris

fpollata , in portum perucnire ne

Ηacc ad hunc modum explica
Coγγεξίω

rurbana

ta & demon(trata, Imperatot cum vo-Ά 0CrΑβ

ί 4-« -- _Jιone pre

luptate accepit fortaffis etiam corre Άβ.

άtionem aggreffurus, nifi veritus effet,

ncindoéti magis perturbarentur,ac di(

fiderct Εcclefia. Ιtaque rem filentio

practeriit , & planë intaάam reliquit.

Νegauit enim effe facile , vniuerfos

in quauis terra & infula percurrere, 82

correctionem hanc cdoccrc. Con

τFa,difientiones effe, & alios alio diefe

ftum celebrare,ne id quidem valdebo

num effe, Quibus incommodis inter

fe collatis , prαίtare viίum, ne quid

nouaretur: fed ita manerent omnia, vt

ad nos perueniffent. Μihi vero con

trarium magis probctur. Νam omnes

νεγκέν, αλλ'ία μη ώδε σύγχυσις μάλλον όίς αμαθέσιφανή, και μερισμόνε

παγαγητη εκκλησία,σεσγημώύονάφηκε% πξάγμα, θόλως αλεπιχείξητα μηδε

γδα, είναι ραδιον, έφησεν, απαιζας όν ταυτώοίύ ακα πάσα ήπειρο και ήθνόμο

4ύλοις διαδραμέν,καλπάσαιμέαμαθειτωδιεθνuίζάδι' αόκααλ,

λες αλλίμπανηγυρίζειν, θ ετέραν έτέζες αγεινεξί" 2"οι καισφίλακφοι, ώσ'

εξέκαΐέρων θατεξονκουφότεξον έφαίη,κάθαι (ά επάγματιως φόμίνως

έμύρενμέχξς ήμύρεμοιότώνησίονμάλλονέδόκα κουφύτερον όγδσίύ ομοφύλοις

ν'
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Οπωen a

eiuίdem Imperijciues,ti non vno, at al: Α

τero & tertioanno co adduci Ρofie: id .

quod & ante nos olim,vt diximus,fαρο

faάum eft Cατerum guibus de caufis

anto diximus,ιmperatoris (ententia, τε

pudiata no(tra,valuit.Αεςue hachaάε

ΙΛllS.

Ζ Ε Ι γ Ν /Ο ΚΙΔ ΙΜ ΡΕ RΑ

tori, αοronatione...

Οft hacc Byzantium profcθtus 1m

perator 4.ΝonasFebruarij,οθtauain

diétione coronatus eft. Αccidit autem,

νέ vtroque Imperatore ca de caufa in

magnum diuini verbi Sapientiatem

- Β

απανζας καθάπαξ πείσαι τη διορθώσει, .

στιυθέωζ, ει μη ραδιον χζώω ειι,αλλά δυσι

ώ τςισίραδιοναδίμ", ώασες καν%ιςπςδή

μήμωςέφημύρ,παλαιπολλακιςγεγένή).

αλλαδιίμ έφημώμείgηκότεςαιτίλυ,% ζυ

βασιλέως τέως εκρατησε δόγμα μάλ

λον,ή% ημέερ%.αλλαώύτωνμύραλις.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙ

λέωςgνέου σεφηφορίας.

Εζα δζαύζα έλθών ο βασίλεις εις

βυζαίπονέσέφθη Φεβρουαρίgημέρα

δ&ύιέρα,της ογδόης ινδικτίωνΘ. στωέβη

και "ά plum abeunte,fenior lapίο cquo in coe

"ή, ηο ex aqua pluuia colletto conciderct
Ρanyper

βί"Άin via: qui cafusciominofus efle vide

οι απαρχο ίοιν%ιν δυόιν βασιλέινές (β'

ο μέγατης έθεοδώφίαςτέμύρΘ,της σε

4itio ό ο- batur,iudιcio prudentiorum. Scquenti

anno Panyperfebaftι filia Crali Serular

principi nuptura abibat: Ρaulo poft &

mater,eius vifenda gratia, codem (cίc

contulit:quam mox & Panyperfcbaftus

eft (ccutus, nolens Imperatori diutius

obnoxius efle,(cd fibι ipίi quacrere Im

perium , quod hacreditario iure ad (e.

pertincret. Reliξta igitur Τheffaloni

cac cura & adminiίtratione, & ipfe ad D

Cralem generum fuumabiit, a quo ad

exequenda deftinata adiuuaretur Αb

eo igiturfuίceptus, & vna cum co egref

fus, omnem regionem νίque ad Stry

monem & Scrras populatur.Quamobré

fenior Ιmperator maiorum malorum

metu, tum legatos ad cum cum Cαfa

reis infignibus miίit.Οuz cίιιn ille Sco

piis oppidulo accepiffet,geftauit (έque

deinceps quicturum etle promifit, ne- Ε

gue quicquam amplius petiturum. Sed

iam Τheffalonica regliturus, grauiffimo

morbo affettus,intrapaucos dies deccf

{it.Cacfariffa vero νxor eius,cum defide

rio confuctudinis filiz & generi,tύ Ro

manorum verecundia, propter ea guα

maritus eius fccerat, inde abire noluit.

ν Ι'.

- και :

κακών,απέστιλε πζεσβείανπζοςαυ%ι,κ.

μαζόςσύμβολα απζοντώ ήδσκοπίων πολιχνίω δεξαμύρ

φηφορίας ένεκα,πεσέϊν (6 γηςαιονβασι

λέαξμύγετώίππω ολιώήσουτι,ειςτελ

ματώδη λίμνίμπια κύτίμ οδονώξ όμ

βρίων υδάτωνσυςάσου, καιέδοξε%τιού

των σύμήίωμαζίς στιυειώΙέρβις σοκ αγα

θός όξιιςείναι τώπε#ιωκόπ. ες5%ιπόν έ-,

τες απήει συζύχθηθμώύη τώ κράλησες

βίας,ήθυγατης%δπανυπζσεβασου, μέζα

βραχίοι απήει πζοςαυτίμ θεωρίας ένε

κακαήμήτης αυτής μέζαμικρό δεκαι ο

πανυπζσέβασΘ,Gηκεθέλωνέτιυποβα

σιλείείναι, αλλάαυτώπξιποιήσαώς βασι

λείθυιατεδηλαδήκληρονούσαναιτωπα

τςικοι,αφείςτίμ'7ης θεαπαλονίκης έπιτςο

πμυ κ διοίκησιν,ώχέζο και αυ%ς απιών ες

κραλίμ (ον γαμέρθ απ8, σύμμαχον

αυών ληψόμύρΘ τω σκοπώ και ζιούδε

βουλ6ύματς, υφουπζοσδεχθείςκjξήλ

θεναμα αιπωνοπάσαντίμιαχς 5ξυμό

νΘέποζαμέασερρών ελήίσαίο χώραν.

όθενογηξαιοςβασιλεις διαδέΘ"μίζώων

αματήπζεσβεία και ζα έκαισαρικοδαξιώ

ονόκείνοςέφόρεσε, θειξη

ναεινύσέχεώgλοιπέδμηδενέππλέονζπέιν έμελλεβήδηκαιες θεοπαλονίκuυ ε

πανελθώ,αλλανόσωδεινόζατη ληφθείςμό βραχέαςήμέρμς εκεί ώπέρας&βία

εδέξατ.καισαρίωπαδήγuυή απέποθέσατεσανέιναιτηθυγαττικατώγαμβρώ, ο

πζόςβαδεμύρν ρωμαίριςδιαζα συμπεβνάτωαίθριαυτοέκήθελενεκάθενώξελθών.

-

Ι
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:

"

ζαύτ'α'2%θ αναγκαώ εις οπατήρ αυτής, Α Quare Ρater cius coaάus, Ιmperatori

κεκίνηκετ"ν βασιλέα πζεσβείλυπζος%ν

κράλμυποιήσαώ, πείτε καζάτασεωςαλ

λης ή ρωμαϊκώνπζαγμάτων,% πξί της

καισαρίωής,όπως οίκαδε αναγκασηζαύ

την επανιέναι ότετίνuυ απεσαλίμ καγω

πζεσβις εςκραλίμ σμύτε άλλοις και τώ

αδελφώ αυτής,διαςέφθημjρεξηκόνες

αιτίας επειράθημάρ δσόκ ολίγων όντή

οθω ή δεινών,φήμης τε μελλούσης σκυ

θικήςεφύθεδιατςεχέσης,ώθοξυβέση"ν

θράκη, δδιωκόπηςόκ τ'χώραςέςζα Φξόομα οξύ Α"

ποιέσης,έφωνήίκ όψε είη καζαλύεινή

μάςεκζήινο ον έκ τόδου μόχθον Χπο-C

τgίζεξζ.δίζαμβράχς 5ξυμόνΘ συμπε

ήίωκ% ήμι ε) εκάσεμ.μ. γυομμο".

ξμωμέχθητικοπαθέινημάς πλέον, ακοής

μάλισαπαλίωναξιον, όπύσα λύπη,και

γέλω%ς φέρει ασoνδας ενανθρώπά ψυ

χήαξελίαγαςτι%ιέτη κησαμύρι" ο
ποία κ, δημοκgίte μαλάτιβλώνωςεξώη D

ανές%ιούεν πμηλάθη κίνδuυονήμίν (α'

ημέερκ, οποίοςκήρακλείτε μαλαγό Όι

δακρύονώςερώηαύ, ίσασί

- ζοίς και ίππότας αίδρασιναπορ9ν όζα 5ξυ

μόνα όνπόζαμόν,ότι "μέγισ9. επεφύκι

οπόβιθράκμοκμακεδονίδιο τέμνοήες,έςΕ

Ω Β

αιθρώποις, και σίύ οίκοις εξήμοις

απλυτέςπε-,

autor fuit mittendarad Cralem legatio

nis,tum de Romanι 1mpcrij ordinatio
Αν Legario

ne, tum de Catarifla cogenda νε domύ στα τα

redirct. In ealegatione collega ego fui,Ά
Α

prατer cateros ctiam,fratris multcris:&

in itinerenon paucas expertifumus dif

ficultates, cum Scythica: incurfiοnis fa

ma vagaretur, & homines in caftella fe

reciperent, defertis adibus, in guibus

vefperi diuerfandum nobis crat,& cor

pora fefia de via recreanda. Αc ea gua.

adStrymonem νίque nobis accidcrunt,

mitto: ibi enim grauius aliquid nobis

accidit,maximé dignum auditu, i quis

ea quα & dolorem & rifum excitant

defideret.Τemeritate enim noftra, qua

Demgcriti fplenem poftulet,in id Ρeri

culun"deuenimus,quo vel Ηeracliti la

chrymac exhauriantur, Νστυnt enim o

mnes, Strymoncm Huuium & Ρcditibus

& equitibus effe imperuium: gaod ma

ximus eft inter Μacedonicos & Thra

cios amnes,gui in Ηellefpontum & Αé

gacum mare exoncrant. Οritur enim &

maximis montibus,quia ponto Εuxino

exorfi, continentibus iugis νίqucad1ο

nium mare porriguntur: qui verfus Μe

ridiem δz Αuftrum,Τhraciam & Μace

doniam, γcrfus Septentrionem Μyίias

&1(trum Huuium terminant qui & iΡίο

maximus inter cos qui Scythiam Ρcr

Huunt,quinque hoftiis in Εuxinum Ρό

tum irrumpit. ΗuncigiturStrymonem

talibus fontibus ortum,8zadcό νοrtico

(um, exigua nauicula traiiciendo, nuno

finguli, nuncterni, interdum cum ipfis

iumentis,magnam diei parté conίum

pίimus. Νοίtrüm enim &iumentorum

c Α' \ 2 Λw) -) (7 \'., 2 -

πεελλήσσονώνκαλαλγαίον ποιέή) ζαςόκ- cafum vergebat. Cύmque ibi diuerfari

ώλας,τίκουπιδαύρνά ύσέξκάμμα
ν/ 2/ { ν /

μέγιξα όρη,α κ% Όρ' πινέχ" αξάείνει

μές. Είοιία πελάγας, οκ και πόντουδί

ξαμύρα 24ύξεινε ορίζονζάμθυπζος μεσημβζίλυκαι

deberemus, malo confilio progrch fu

-

νότνθόεμον θρακιμ καίμα

κλοιχοπτος διαρκώις άξεμυσώνχώρα"καλποάμοιΌνίgρον,ός καλανός μέ

γισοςωνήπαίες βίνσκυθικίωέπιασιπέWεσόμασινες%νώξεινονέκδίδο)πόνεν.

ξενgνόςευμένα εκφιέωνπηγώναήχοια καλά"βαθυδίνμυγιγνόμύρoνακατίω

είπιπλόυσμικgώδιαπραιέμύροι,καθέναπgή καισιμύτςεις ονιό εξuύ εύσοζί

"

ταθμώκήσαώζικα)καζαλύ"απόπεύμόςδιαμαρτόλες,όδωέπεχζώμεθα,ελπί:

ηumerus cxL.cxceffit: &iam (olad oc

γίοις αυτίς πολλήντιναΐνημέεκνκατηαλώκίμύρ.ύγδήβώποζυγίωνκαήμύβαύ
ήδΣριθμός,είςφ διπλασιονήκαθέήiαπλασιoνδεκάδαή,αίηβώύος,όδι ήλιοςΌνή

μέεξοναξαλάξαςμεσημβρινό, έξεδύσwγας οξίζνάζνέαξ" ήει καλοέον οι

Ca/λιπ

ίfam.

"

Strymό fl.

κ
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mus fperantes nosiufta diuerforia in. Α σδυτέςπανίωςκαζάγωγίοιςXποχζώσιν αμυ

ucnturοs,priufquam ftadiax ν.confice

remus. Scd ea ίpesfru(trata nos cft:ná

prαdonum continentesincurfiοncs lo-,

cum illum paulo anté celeriter vaftum

& defertum effeccrant, Ρroindevclut

errones quidam,rebus noftris Deo in

certzgue (pci commiflis, vagabamur.

Οccubucratfol,tenebrac operiunt om

nia , luna abcft. modo enim alterum .

(uum circa terram cccentricum Ρratter

grefla, quadratόgue radio folem in

tuens, parum nos (uo luminciuuabat.

Quare indenfiffimis tenebris, vt j gui

per Γαnarum adinferos de(cέdere, aut

Τrophonij antrum fublre perhibcntur,

ambulamus. Νam ad illuncm noété e

tiam tumulorum in circuitu vmbrz ac

cedebät,quorum verticcs cocliΕ
ξtum Ita nobis eripiebant, vt infelix i

ter ne ftellarum quidem obferuatione C

regerepoffemus. Τum vero animus,

φuod aiunt,in pedes mihi decidit, ob

longi itincris difficultaté. In faltύ enim

dentum & ina qualem incidimus, quo

cum &vettes & calcci noltri fentibus &
ram1sarborύ laccrarétur, oculis mctué

tes,equorum habenis &flagcllis omiflis,

manibus faciem contcximus.Νoftrι νε

ro comitatus nonnulli,quid nobis ficret

parum curantcs,vocιferabantur, & tra-D

gicas cantilenas cantabant,& rcs geftas

vetcrum heroum (guorum famam ac-,

cepimus,(cd certi nihil habemus) cele

brabant. Αt fauces & conuallcs in qui

busharebamus, repercufla voce a cir

cumiacentibus montibus,vclut alternis :

οθόν.Σεγαλέμπελόχμηγδόντιγχαίοrefpondebant, ντ in chorcisfieri (olet.

Ουäuis aύt mcipfum confirmare vellé,

ac recipercanimύ (tudcré: facere tamé

non poteram quin via execrarcr,& (ub

τίκαόνl&ίξεθ,πζινήπενίεκαίδεκα σαδίων

έχει αλύfiεινές (όπζόσω οδόν ίμ δαρικ

ζά ήθελπίδων και μαλα επιτυχή έφοδοι

γας πιες λησε και σαυεχείαχζησαρύμαι

πζομικρ90ζαχσα (όν όπον έgημονάκεί

νονκατζίβήπεποιήκεσλυδμύρ%ικεφεξό

μεθα καθαπξ'πιες πλαόητές ,θεώτεκ α

δήλρις ελπίσιζα ημέτερα αύαβήτανίες, νυξ

οι επί ώύτις παρμύ, δύοτέώ γδήέλι®,

σκιόων% επάσαιαγιιαίήδσελήνηαπίuυ.

ες γδ% αξίγειο 3εαυτής% δεύτερο αρπ

εληλυθύαόκκέντςg,κ κ; τετςάγωνοντώ

ήλιωγμομύμηχηματισμόν,εμάλα ακρο

νύκίριςήμι έβέλέζο χαρίζεώζζας αυγας,

ζαύτη%ι και ήειμύρ δια παχζατυ 2σκότις,

καθαnξεςδια3τανάρουζαςεςάδεκα

θόδοις ποιέιώζφασίι,ήζα ύσύγεια τζο

φωνίεμαΐαύμαζα πζοσετίθεώγδτηασε

λήνω εκείνη νυκτί, δήίγώ κυκλαμύιων λό

φωνσκια αιγδσφώνύσεςβολα,αξα ζ

σετνκ έρανέτίμ θέλοήμάς αφηρθμύτ,

πας όGνέοι αεροις ο θρυλλέμύρoντεκ

μαίρεώζ σαφώς τίμ δυτυχή ποξείαν εί

χομύρέκείνιμαύζαςέμοιγε κατεκλάθη

Φιλονήrg, ένεκα μοιιέναι επήει δολιχμυ

παίυ δασεία, και αιωμάλως συχνοις

κατ'ολίγονέχέσηλόχοιςκαι φοραγίας,

ότιδήκ ές%ρδε αμελώς έχομύρ,ες τ'

δαψιλες διαρρηγνυμβίωνήJημετέρων ή

τεπεδίλωνή τεχλαμύθωντας ήθακανθώ αίθολκας,ώσεεπιτWόψεων αυτώε

δεδίειμώμ, συχνοίς και αλλεπαλλήλοις τις τύακρ9%ύωνβοφύχοιςχζώμώμoιπολεμί

οις ήδήμέligωνπζοσώπων.κιμώύ%ι καμελήσαντες ήιιώνκαι ρύiήgωνοίξοξύ ίπποις ί.

θuύομύμισκέπμ έποιέμεθαζαςχειρας ήδόψεων. "γεμίμ επομύρης θεραπείας,

οί, έδεπαόυ%ι ήδπαρόντωνέμελλεφόβωνήσανΦΦωναίςέχρώνω καιμέλεσιτςαγι

κόις ήδονοι'αρακλέααίθρώ,ώνοίoνκλέΘ' ακέομμ,εδέ%ι ιθμόμαίτε πζιήμάς

φαραγίες% όσα μέζαξύκολα ήδπέριξogών,πειλαμβαύεσαι τηνκραυγήν,κώς

πξέμψυχοίτινεςακήρατονφυλαήaσαιζαύτην και απαθή,κή'αξθρων ομοίως έχε

σανικό διαδοχήν οιoναϊrήχενκανίεφώνει,ώασεςόνταϊς χοξείαςέπόμύραιώ αύ"),

διόζαθεσαιπςυς% έμέλεξάνδύσιμον εγωδ"εντέτιςαιαφεζίνπαξίνενόνλογισ

- μόν,
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αξιδιοτλείώς (οις φό- Α inde infidias,latrones, ficarios expcξta

μόν,κιμή συχνόις

ζοις.δό Gίκεπείθετ, αλλά δηλος μ' ούτε

τίμ ύδοντ"ακαιρίαςαφισάμύρθ'λοιδο

ράν,αυ%ς εέΦ αύζόν συχνα ανασξέΦων,

λόχοιςώ λωποδύζας αδεκύκλεί,θδόθρας

αίματων,μήπωςεξαφαν&ςείασεβήεςές

γονημάς Σποφηνωσιξίφοις, σόκβναλλόν

τέτις όfίων ημήμ, Εξαίφνης αής λύlαίτιες Β

δόθρεςήυ οκέισεπετεώνκ Φαραγίων,με

λαΐναςέθήζαςτινας πξικείμύροι αί εισιν 8ξ

ερίων δκωδίωνα ήαπόίεζώωναπεδύσαν"

οιςδήπεγέας μί,αύτικξις δαιμόνια Φά

σμαζα,πλιυ έκαζα Φρακφίτινες οπλί"),

ότιμηκαθαπαξψιλοί.θαγχέμαχατί

να όργανατώνχερσινά)πλείας έχοντες,ό

σα όνλόγχας εισιθπελέκεπνήσαν οι Φ

κι όσα ον τηλεβόλεις, κι όμύρ πζώr έκ

πλήξει και θέι καθυπέβαλον α ημέτερκ.

πως γδέ5άνζόποιςαλλοτςίοις όλων, καω

ρίαζιάδεύθ γλώοίηπζος (ούτις 8χήμε

Ίέρακώμιμοι μυσώνγδαποικοι ήδέκέισε

πςορικομύτωνεισινδgχηθεν Φπλείοις,και

Όίς ημίν ομοφύλοις αναμίξ1μ δίαιζανέ

χοίες έπίζααλαφέρθμμυθέαυήJέγιγνό

μεθα αύθις.ήτσαζον% γδήμαςéκείνοι τη

σφώνδιαλέκτωπζοσμές πίείλαρ.9, κέ

δενgδαμήλης2μκόνεπεδείκνιμ% είτεπζος
πολλέςήμάς ολίγοι κιβραχάςτινες όντες" b

αυείσοχαξιομαχοιςσΦάςαυσίύκgίναν

rem, qui ςx obfcurto nos adorti oc

είdcrent Dum autom in his fumus,fυ- τσαμ.
bito viri quida exillis rupibus & cauer-laronum.

nis exurgίii,nigris indutiveftibus o la

nis & vellerabus,qua pccudibus detra

xerant,diabolica plane (pcétra:fed non

a. mari crät,n1ίi haftis & bipénibus,ple

riquc fine thoracibus & galcis. Εrät ct

ià qui fundas & arcus gcίtarέt. Αc prin

cipio quidéfieri nό poterat, guin no(tris

& intcmpcfta noώte,& ignotis in locis

τerrorem incutcrent, pra (crtim cum

no(tra lingua haud νtcrentur. Illius .n.

loci inco!ς plcrique Μyforum coloni

funt,& communi cum noftris populari

bus viθtu ντυntur.Deinde recepimusa

nimos,8zad nos rediimus.Νam tua lin

gua nos comiter & htlariter (alutabant,

C ncc quicquam infcftum & latrocinij ti

mile prς (c ferebant,fiue quodpauci cί

multis congredi non audcbät: fiue Deo

itagubernante, φuod & probabilius al

tero mihi vidctur. Cum enim ibi habi

tarent,& in iisprgcipitiis infidias collo

care confuefient,&fyluς denfirate plu

rimum iuuarétur: obfcura noète nobi(

cum,quiperegrini eflemus, vt videntes

cum cφcis pugnaffent. Scd tamen cum

cos refalutafΙemus (crät enim nonnulli

ε noftris,(crmonis corum non planë ru

des)curibi degerent,hanc caufam pau

cis afferebant:(e cuftodes effe viarύ, ad

propul(andos cos qui finitimos agros

clam infeftare vellent. Cum iam tertia

noétis pars cfiluxiffet, vt à quibu(dam

ftellis,qua fupra capita crant coniicie

bamus, latratum canum procul audie

amus, qui nos tantum non inuita

Αnt,& pagum frequentem effe often

debant,in quo feffi de via ti non abύdé,

τέςέςμοίραν αντίπαλονκα ασήσα, είτε θ, at quantum fatis eflet refici poflcmus.

θε8κωλύσου%ς,δκιμάλλοντίθεμαι, και
-

πολλά δέωθαίεςον.Φμώύγδόνεςέγχώριοι,κ%ις οκέισεπζολρχίζν ανέθρας εθαδες,

πζοςξένοιςήμάς ανέτωζοφώδείΐήωςαύξάμα ότ’ ύληςπωηξεφες σύμμαχονα

μαχoνέχοίες%ιαύτηνείπξέβόλονώτηνμαχηνετέλoμυαλοίανώ βλέπονίεςdόπζος

τυφλές.όμωςμώύτίlu όμοια εξήμιμίκαυτιπζόσgησινδυτειληφίτες (σαν γδ,οι

κτήθημέέζωνΊηςéκείνων γλωfης έπαόυζιαδαείςήσα)τίμ αιτίανονβραχείδιήε

σαιΊηςσφών αιώθι διαίτηςως φύλακεςέιενή ύδών,και ώς Χπορβόιενπανάπια

Όνβελόμύμοναςέγfίσαχώραςεπόνζαλαθρα ληίζεθ ήδη δ και ο τζίτντής νυ

κώς παρερρύη,ωςέκπνωνοίύσεςκεφαλής ήσαν ασέβες είεκμαιρόμεθα. αξπ5και

κuυώνύλακα) πζοσέβαλον πόρρωθενήμίν,μονονgχι πζοσηαλούμύμαι καιτίμι φέ

ρουσα κώμμυδίκνύουσα ωςπολυανθρωπονδπόνωπολώ βα#ιθένζας Χποχζώσα

ξειίσαι ανθρώποις,ει και ήκισα παίυ τελεως,αλλ' ouύουδεπαίύω ήήονή τελείως

Ζ
-
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Ωuo cum propero peruenifemus,alija-Α ένθα διή και ασεβή πζοσελασδυτες,κα
libi diίperfi,diuer(oria.intrauimus,velu- η , 2/ Υ/ Α'

ti o tempeftate & naufragio in Ρortum Όχγωγίοις αλλΘ' αλλοσε διατσαρέντες

ντοunque cludati. Ωμόd 6 cίurienti έχζώμεθα, ώασεβέκ σαλου κ ναυαγίου,

guiuis panis fuauis είie dicitur. """" ότωδήποτε πξιτυχόντες λιμύρι.ει δ&ήδύν
tum in cincribus volutari (uaue & hu- 4

" - ιγγ , 2/ "γ ,

manum videbatur.Poftero die in itine-. τώ πεινώντι παύζα πια α ξζον είναι Φασιν,

re exatto, oppidulum Strumitzam in- αλλακjημίν (6 ταις ασoδιαλςεγκαλιιδεί
trauimus, guod pené fupra nubes emi- ίως υδίστ ν' ν 5 Λ

net, adco pracrupto & excelfo monti ώαι,τέως ήδύτικ φιλανθρωπον όνομίζε

impofitum, vt homines in propugna- %ιτήδι ομυ υσέξαία πανημέρμον αδύσου
culis fedentes, o valle (uίpicientibus a-Β η "Ζ Α' Λ &

"> - 7Τ β "

uicula videantur. 1bi (acrum Pa(cha, τές ποξείαν,ες τι γιγνόμεθα πολιχιιον(ως

molefto id quidem, & practer vetercm ειπείνύσεςιέφελον,5ξέμμίζλυ «τωπως

nottram conίuctudinem, (cdtamen ce- εγγωρίως καλούμόμοι,ύψηλώτω όρεια
- - - - 2 3) Τω οξεί α. 1ebrauimus. 1bi enim omnis doètrina, γχωρ μύρ ψη ξ

Λ "- - ΕΥ. 2-1 > Λ

rythmi & Μufica (acrac hymnodiac pro πειλημμύβον, (α) 58 GζΤυν 877" επα λξεων

ήugs habetur: quippe cum oppidani καθημώύοις ανθρώποις οξιίθωντισιν εοικέ
Ν - -- - ? / - » κ.' «

barbara feto lingua vtantur,& iis ίint C ναι,εί τιςκαιωθενόκ της πεδιάδΘ' οξώη.
moribus qui aratrum & ligonem in pri- Α

mis deccant. Canebant illi quidem, όνζαύθα γεμίμ δ% θείον έτείελέκειμύρ
(cdfine vlla arte, (ine vlla concinnita- Μ ... ..- Να ..Ψ.Υ.. -% -Υ-1... Σ' -- δα -

7τα χα,αλί ώςμύρκ αδα τίμ Σργήθεν
te,vt lupos aut canes vlulare diceres, bi χα,αναρως μυρ% ωSς ξχ

cum toto die confifteremus,partim fo-Υ ημίνσμυήθειδυ,έτείελέκειμύρ οι ομυ.λή

ΕΕΕ ροςγδ%ις δκέι παίδ&υσις απασα,κρυθ
mcenibus tanquam nubibus in fubie- ίο υ , όταν και ης ιεράς και Λ

ξtam vallem pro(pe&tantes, guam alia μο, και μεσα εμμελ" ιεξας Εμωδία,

qua in feftiuitatibus fieri (olent, tum βάρβαρονήσκηκόσιγλώfidυ ως ζάπολλα,

chοrcas virorum,adole(centum, pucro- D κjήθη μαλα γέ (οι Ευφυώς πζοσήκονζα
"Νrum fpeétamus, ne omnis feftiuitatis Λ - Σ. - Αντ. " \ κ»/

expertes effemus: & multo quidemiu- σκαπαύμεήμιξοβάρβαροι μύυ,4ύςυθ
cundius,quam Spartani fua Ηyacinthia μονό Όν ήχον πζέΦερθν,ία τις ίμ και

aut Αthenientesfua τοuialia, cum cis il- ...σ. ,,!-ίζα / Υ . , Ν - - "

la fefta in agro (uburbano celebrarevi- αυ% ς,ωσσεςφ μξελίδα, κι είδει λέ

fum fuerit. Vt enim iis magis deleζtare- γεινΦμιξοφξύγιοι,αλλ' όλον βοσκημα

mut in caufacratPietas:&quod Ρετςgτε τώδη κι ορειον ,και ποιον αν όνομάδων
& α no(tris remoti,velut in vafto pelago' ; και, ξ. 2α Α, \ - (7 \φ Α' 1

in infulam perueniremus,νbiomnia iu-" σαίενπαίδες,οπότε πζος ζας βαχίας και

cundiora videntur quά reuera funt.Τer- Ε Όάς ναπας (β' ποίμνιοναγοιεν, ωξηόνεια

.. tio inde die Scopia peruenimus,Τribal- νή, ότε τεγλαγΘ- ίγf δ&ύοι.έπει
Ε1orύ oppidulύ,αήodabΑxio Humineal- ει μ και εγ γ(υ)' α κα οι παγε

luitur, guod poft Strymoncm maximύ και μην κ; χώρψιναυθημερόν εμείαμύρθηκε

έοξήνέμονίες ζά καθήκονζά,καιημίνμέζος αλέσεως καιρασώνης εκτύkίχώνπζοκύ#io-'

Ίεςαίωθεν,ώασες οκνεφελών πζοςτην πεδιάδα,ζατε αλλα οπόσα Ίαίς παιηγύρεσιν

επεκράτησεγίνεώζέωgώμύρκαδηκαιχορείαςπάοώδαπαςdύθμών εφήβωντεκαλό
7 κ.) 3 . "ν Το Α' και αν ο "Ψ * > > 3 2

(οιήξηςελλιπείς και έτ παρέχονήμι ήπαςέσα πανήγυριςdυτ"αλλης αλέσεως και

τςυφής πολλώβήδιονή αθηναίοιςκαλασαρτιαταις, οπότε γεσφίσνεπήειτελάνπζο και

αςεθ%ίςμύρζα διασιαζόιςδα φασινιακίνθια.ίμ Ίας ημίν κομιδήσυμμαχόμε

νονές% μάλλον"όκεινωνήδεθ; Ότ'3ύσεβες,τότ'όν όροις ύσεξορίοις απήςτημίες και... -

τώοικείωνόναςόκδήμες,αντυχέιν καθαπξεπιμείάλεπελαγες οιαδή πιινήσω. ο

πότεκα)ζαςτης &υφροσμύης όποιαγεείη πολλώ πολλαπλασια φανέ),ήπξεςϊνέςγε

δόν έκέίθεντςιταίοι ες% ήδσκοπίων πολίχνιον καζαλύομύμόν όροις ήδη το τζι

βαλλών.έαίξαπεμψαύονζακ%ναξιoντεθεαμεθαποζαμόν, δεμφ5ζυμόναμέγισος

Α' ήμίν

Stramirζα

{
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ημίν έδoξεν,9ξ οξώντυ αυτό εκείνωρη

γνύμύμΘ".8%ρύες δι' ωνόκπηγών &υθύς,

αλλ' ομύες% κάτλύlες ιών,καλλοις χει

μαρροις%ρεύμα κοινέμύμΘ, δεςβαρδα

εμονμέζατιθέμόμος%ιωομα,ήδηκναυπ

πόgθονίοτεκόνιαχέκαθίσα"). άναόθα
Υ c φ' \ Α « w &

% έρηγός ώ τςιβαλλοίπαίες έποί)κ.Φ

μαλα ύσείκεσι,τηπειθεξά όντιγχαίο

μύρ τη &υγμέίκασαρίαση,σύμβολα ή έν

δονόδμυωμώύης ψυχήςgξυπενθίμοιςπε

εικειμύρή χιτώνας μυγδ επινεκgώ κακ

μάζονπ συγκεχυμόμη τώπαθει, ώκπλόυ

τι πλείςηνήδη κακτήμή"θέας τίμιροπίμ'

δεδωκύα, όλη ή θρήνων και το δακρύων

αύθιςεγίγνείο,συχναεπιβρωμώύη%νσύζυ

γονκαίσαρα,ζονπολλώνβασιλέων συγγενή,

Όνκαλόν,ζόνκυβuύ,(όν (λυκuυ%νπά

σιν αγαθοίς πζιβρίθονία,θαλαοίαν είχε

συμΦοξώντίμ καςδί%υ,ώ πηγαςδακξύων

οξύ οφθαλμες, και όλίμ κατέβαπισεν

εαυτίμι (οις ή θλίψεωνκύμασινόνγή ε

ξήμω και αλλοτςία, κεπί πόζαμοις (ως εί

πέιν)βαβυλώνω", έgημΘ"φίλων, γονέων,

συγγρών, έχαίον ομοφύλων ανθρώπων,

παίων όμου ήθ' όσα δεξιό") ψυχμ,

κατενμεγμύθμιυτοσφοδράς αθυμίας,

ΐατί(λέγεσα)δέθο)Όίς όνπικεία φως,

ζωήδταςόν δuύας ψυχαί5ζαδία και ζα.Ε

ζύεις επόμμα λέγεσα,έτσάραήεζας

παξειας, και ρύακας ένιεδ9εν αλμάτων ε

τςύγα όνυξι,μονονgχι και ας αψύχοις ε

κίνει φύσειςείς θρήνοις και δάκρυα, ανέδ

θεν λόγοις ήμέις έπειξώμεθα αξαμυθη

τικοίς,καθαπξύδατι της οδιμύης σβεννύειν

ν

nobis videbatur, & iifdem guibus ille

montibus erumpens,ab pfa quidem o

τιgine non rantum,(cd in decurfu mon

τium multis torrentιbus auξtum, & no

mincin Βardarium mutato,aliquando

& quibuίdam in locis nauigabile eft.

Vbi regis,cui Τriballi omnes (umma cά

obferuantia parent, focrum conueni

mus, gencrofam Cαfariffam, lugubri

habituanumi dolorem teftificatem. Ε

Γat enim ob recentcm adhuc cafum

Ρerturbata:auctόque confpcάtu noftro

dolore, tota in lachrymas & lamenta

tiones foluitur, crebro maritύ Cacfaré,

multorύ Ιmperatorύ (tirpe ortύ incla

más, formofum,aureum.dulcem,omni

busbonis νηdiquaque refertum.Ρectus

eius mare calamitatum crat, ocul, fon

τos lachrymarum,totάque moeroris flu

C θtibus mcrgebatur , in terra deferta

& aliena, & (vt ita dicam ) ad Humi

na Βabylonis, deftituta ab amics,

Ρarentibus, cognatis, popularibus, ο

mnibus denique rebus qua animum

graui triftitia opprefium confolantur.

Β

Βarda

τίκι.

.

Ca/ariία

Ικέικς.

Cur, inquit, in accrbitate lumen da

tur, & afHιθtis animis vita : Ηarc 8z

id genus alia dicens, laniabat genas,

& fanguinis riuos vnguibus eliciebat,

D tantum non robora & faxa ad dolo

Γem & lachrymas commoucns. In

de nos con(olando& monendo (eda

re dolorem eius conabamur, hinc o

Ρtimus illius frater,indelegationis col

legα,nunc ego, nύc legatorum quiuis,

nunc vniuerfi: donec tandem effeci

mus vt re(piraret, non quidem penitus,

& vt nos optabamus, (cd aliquo modo

tamen.Εrat enim alioquiprudentiflima

noftrac αtatis matrona:faciléque intel

ligebat,& animo recondebat, fi quis in

tempore reété (uaderet.Τum igitur no

bis quoque, quicquid ad confolandum

pertincretafferentibus, planétum qui

dem & lachrymas compc(cuit animus

vero cius ob calamitatis magnitudiné,
-

»

ι

τίμ Φλόγα,ένθενμύρδπλότ’ αρισθ'αυτής αδελφός,οκείθενοί Φσυμπζέσβεις,
ν "ν \ 5 Α -- y > Ω «ι -- » « "ν Λ 9'- \ y Α' 2. ΙΣ

κινuύ μύρέγωνuό οι αυτγδέκασΦ",νuύοί δμε ποιόιες ώσε κι αναφέζειν όψε πε
/ » Λ. » . Ο Λ c "ν » ? / : Α , : Sν

πείκαμύρζαύτη,8 ελέωςμύρέοί ώςμαλαήμινδιεφέσεωςϊμ"πεπείκαμύρδιέν.ήν

γαρπως καλλωςήγυήστωέσεωςήκεσα επιμέγισον,όπύσας δκαθ'ημάςβόσιωνε

θέα)κεόνθιαλλα δηκξμυιένα οξύζαζακ νομυειθέ8,εί τις εν καιρώσυμβελ4 οι

ζα καίρια δεινήπαύτωνμάλλον και δηώ (6θήμλύχρωμώμων πόσα έχgίμείςαξα

μυθίαςλόγον,έμώύασαρχήεώζκα)δακgύεινέπειχει,ήδεψυχήαυτής απίμήνατ'

/

Ζ. 2,

ν
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1

nullam confolationemadmittebat: (cdΑ δια ώτης συμφοράς ψατεξβάλλον αξα- -

capite manui impofito, omnesfenfus

ad animi penetralia reuocabat, fape

mariti fimulacrum animo fibi reprac

fentans,fortunáfq.(uas (ubinde reputás,

tota cogitationib. Ηuξtuabat,τύalia pe

&ore verfans, τύ vt (upra cedros Libani

exaltata,8zliliisagri pridéfloridior,&fe

licitate omnes gquales (uasprgtergrcfia,

fubito concidiflet, florémque fuύ mira

biliter carpi & marcefiere viderct. Οb

hacc igitur cum profundis fuίpiriis ge

mebat, vclut o magno camino acerbi

tatis interna fumos euoluens feruentes

& Hammcoς. Τandem & noftro con

uentu diffoluto, fuum qui(que diuerfo

κληθήναι αλλ' επί της δεξιάς ερείσασα

τίμλκεφαλίμι, όλας στιυήγυόν%ς ζας

αιώήσεις,έςζα τηςδιθυοίαςμυσήρια. δ.συ

χνα (6 είδωλονεφέαυταιαπλαήεσα τg

συζύγε,καλζας παρέσας τύχας ανακυ

κλούσα,όλητό λογισμμίμ",σgέφεσα

ζατέαλλα και όπως(ως ειπεί)ύτσερζας

κέgδοιςυψωθείσαξλιβαίε,καλύσες (α'

κρίνααθήσασα καιαγρ8,κόν&υτυχήσα

σατώβίωμάλλοναπασών όωπαιΦθμού

φν τζαφενήθ' εγένοντο είτ'απερρύηζαχόικ%
Αθ/7) ιρ- Σ > - / • Λ

κuatur, lapίis, cum Τriballorum princeps in αίθ@"ελεεινώςείδε κειρόμυμονεαυτής,

proximo ageret, refponίο quale pete- ", Ι - 'α'σιν ν (λ.!

batur νηi é legatis dato, cόςuc abire Ο κομιδήμαρανόμιμο ζαύτα εκθβύθιων

εσέναζε,καθαπξόκ μεγάλης καμίνεΉής

ένδον πικρίας καπνες αναπέμπεσα ζέον

ζαςκαιΦλογώδεις βdl ouυ τελ6ύΙαιονόν

tιm vt focrum (uam , partim vt Μa- (ούτις κι δήμέιερθςδιελέλυ% σύλλογος, δ

gni Ιmperatoris viduam,denique vtin- εγΝ.3, τέλ, ε,2... σπλ, κι / c

figmi calamitate affettam comitarctur: εφ έκατέλυενέκας θ απηλλαήoμώμ. γή

α ςua omnia exiguo tempore confecit, μέξαλμέζαξύπαρερρύησου δέκα, κ.επει- γ

ντίpfé putabatpulchro,(cdreuera mul- δήπξέγfίσα διατζίζωνlμ' ο τWτςιβαλλών

Ιnnata tum infra dignitatem. Verum, vtpro- D", 2/ - / /

Άuerbio dιcitur, fimijfimiorum,formicα " ξχων,7αλλαγήςπζεσβείαςτετελεσμώύα

αξαδες ήδπζέσβεωνένι, δαπένακελαύ

Cναι - • • - - -

"/" τium petiit. Diebusinterim decem e

iuffo, vna cum vxore ad focrum conίο

1andam aducnit, legationis reliquum

abfoluturus. Ιd vero erat, vt Cafariflam

modefté debitάque cum reuerέtia, par

77ίωγ94441),

Άformicarum more fuasres adminifträt.

- quod fi aquilarum & leonum ritu haud

pofant,idin corum poteftate fitum non

cft,ob primi ortus vilitatem, & pruden

tiac cunéta regentis penuriam.Οuare (a

piens ille fuit,qui primusanimo conce

pit, & lingua exprefit, fiue id Τhales

σας,ηκεναμαγμυακιαξαμυθηβμύρος

τίμιαυώςεαυξπεθερά και% λέπονή

πζεσβεία πζοσαποδώσων ζουτιδίμ",πο.

πέμψαξμύγεκόσμωκαλόση ανήκουσα

Μilefius fecerit, fiue Plato, feu po- Ε είη αθώς έτμύρκα ως αυτήςκηδεςής,ξ

tius vterouc acceptum alter ab alte

ro : Βeatum cfle fefe, qui non bar

barus, fcd Graccus natus effet. Νam

δz mihi aliquid haud diffimile , ip(a

experientia edoθto , in mentcm ve

nit. Scd nc longum faciamus , illuc

τόκαλώς μεγαλουβασιλέωςνύμφίμ.κ,

τζίτ ως πει α καίρια δυσυχέσαν. α.

παίτ'όνβραχείδιεπεπζαχει,ώςμύρεκεί

νωέδόκει καλώς.τηθ'όληθεία πολλώ%ώ

δέονώςάνδεως, αλλ' Φπίθηκοι, φασι,πι

θηκίζοντες καιΦμύςμηκεςμυξμηκίζοντες, ασφών ποιούσιν αιτίβ ειδεμήκαίζα

αεήίκαλόσαλέουσνέθιμαδuόλυτα, μήoυπζοςαυτίδου ύσαςχη%υτίφαυλό

τίπΦύσεως δέχύθ"πινιέραμμώρων,καιXπουσία 34ύτεκα έζιγμjμωςήνιοχή6,
2. Σε 1..3 -2/ - 2 - ι Γ- > / > > / -

Όsλογισμού ήθΦδείμας έκέινθ,δςπζώτνόνγνώμη"Όοι έβαζατεκα γλώσ.- ιλμ.

σή διέμυθολόγησεν, είτε θαλής όμιλήσι@ μ', είτε πλατων ο Σρίτων Θ., είτε"
\ , 2/ \ Α' ε/ Σ» C \ / Θ

ΧίίζΑ (Χ.μΦω, τέα θατέρθυ ατεςΘ εκδεξαμύρ®,%γ' εαυ%, μακαξίζειν εκ

θύμως,οτιμήβαξίαρ®,αλλέλλιμγεγένηται ιδεώδοκείνοις όμόσοιχα λέγξνεπή!

κάμεβέβαιονόννομδέκτηςπείραςξμυειλοχόζα, αλλίαμήδιατςίωμώμεπαίέον

ημίν
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ν . . . . . . . ν 2 ίΦκ ή Νυ Α nobis redeundum eft.Cum enim in re

ή οκέισε εςίν, επειδή γδ έπλυόδκαι η - , ΤΙ - , -ημίν c/κ γδ μύρ ditu vnius dici iter progrefti effemus,
C Λ. α / - 1 Ι c \ ο, 2.

ημμυροι, ημέρας διμυκόίες οδών, είζα α- iiίξεήμι. Catariflam enim vrgebat

παλλαήόμεθα..τημύρ γδ, τη καισαρίαση, ηcceltitasvna cum cateris eundi fhef.
/ Π. » 3 C-. 1.-3 -"...Μ.: Λ. falonicam , ντ extrema coniugis man

σφύ% αναγκαινίω τ.μ. "θεαλική data excquctur.1n extremoΕ ille

ομοδίοιςαλλοιςιέναμως αύζας τελβυταίας fpiritu mandarat,vt (uum cadauer in cά,

επιελέσειε3 ακήρυξέντλας. φθαίειγδέ- vrbem perferretur Μe veto cum certis

ο « . "- 7' ο - > Λ'" mandatis quamprimum Byzantiumire

κέίνΘ επέχαΐας και βίεπνοαις επιπήiίων, iuffit, Τriballo quodam adiunξto, qui

όν%ς π8Ίής ειξημύρης μέζακομιώηναί ΦΒ ποbis Ρer afperas vias ducendo mole
(tum effecit reditum.

Ι \ Α ? Υ Λ » , Ν 7" Ωκέ- .

πόλεως%ννεκρόν εμεδl αυτή ή κύβά D Ε Α L 7ΤΕ R Α Ι Κ Ν /ΟR /3'

λησιν όσα Φπζοςβελήσεως μ'αλαθείσα - - ε"

ησιy 0 σα (3) - Χ /mperatori, coniuge.

«Ι / "... 2- " » / » 4. "ό(ονζάχΘ"τίμιέςβυζαίτιον αδύ#ει αφή- Τ ΤΟο τεhipore cum Αiemanna -

κε, δούσα δόν πια δή τςιβαλλών δς δια 1rcης junioris Imperatoris νxor

Α \ _ c - "Ν" . » \ 4 και \ c abίqueliberis deceflifiet,alteram a Lá

τζαχείας τινος ημάς αγαγών, λοιαραδή- gobardi, accerfit,quá mutato nomine

μίν πζgξένησιτίμ έπαόοδον, - Αnna appellauit: ex caq. liberos (ufce

-, Ριτ,vt orationis progreflu dicemus.Sed

C εί, aliquάdo in Cher(onefo venationib.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΓΥ- vacaret,accidit ντ Lxx.Τurcinaufragio

ναικόςένεsβασιλέως. - - faάto in littus eiicerétur: gui fatellitib.

Ιmperatoriis lόgo τέpore fortuter refti

Ν% τωτικώω.κλωτσάν. απα terunt,adco vt priufquam 1bi occideré

δΘ"τηςgξαλαμ%υών έλθέσης τωνέω τηr, mom Romanos modo multos, (ed

«ν » * /

βασιλεί γιμαικός ειξήνης, μέζαπέμπεται
Α' » Λ 1..." /

δ&ύlέρανόκ λαμπλgδίας, μυ (δ μέίωνό- τι(dem temporibus,cumΟrientalia ne

μασεν αναν, μεθ' ης καλπαίθωνέγεγόνει,, gligercntur, pleraque vrbes & Ρrouin
cia Βithyniac unt a Τurcis (ubaëtz. Εft

παίης,ώς ειξήσεία πζοιούσιν ημίν. αχoλου- & Prufa fame domita. Ηoc ctiamtem

μύψουδέποτε ζούβασιλέωςπξίζα κuυηγέ- pore Μanichgorum doβtor, virprudens,

\ , ε, γΥ / / dentioribus faëtionis (uac ad

σια πζίχερρόνηρι,σπιυέβη ναυαγίω γξησα- """ Ρ"αεπτι
χέρρ " β γίω χξ orthodoxam nottram Εcclefiam (e cό

/ α Α' / / ζ ο Λ

μύβοις εβδομήκονία φύρκος , ριφηναι πξι tulitιgui (cθtα (uz ritibus ex animo ab

χερρώη%ν καυ%ις. οι δήκι αιτέησαν (οις iuratis, facrum, baptifma fuίceperunt.

\ (γν Α' - ΛΤΥ 5 Vellem equidem & (cξtα illorum dog
πζί (ον βασιλέα μαλα Όρι ιχυξώς 7τολέ- mata hoc loco referre, vt lcθioribusri

- 1 Λ' & Ν .) 2. Γν

μουμιτες μέχρι πολλού,ώσεγδπεινόκά 73- Ε (us materiam pracbcrem : fed cum ca

/ ει Λ • / \ b allis ante nos expofita & refutata

ως απομυζαςκα (ακοπήναι,8 μόνονπολλ8ς " Ρο " . --

λβ ζα ζα 28 μι - (int, nos vero ad abfoluέdam hiftoriam

το ρωμαίων (οις βελεσιν ετςαυματισαν,

αλλα κ Όν πόδα και βασιλέως ως πολιώ

διαγαγειν χρόνον οδuυώμύμονόκ της ζιαυτης πληγής. όν%ύτις%ίς αξόνοις ήθεώ

ωναμεληθέντων, αι πλέίσαιπόλεις κχώξαι τηςβιθμωίας ώσο οίς (ούρκοις εγένον

τ, ήλώκει δκαλή πζουσαέωντώλιμώ πολιορκηθείσα πόλις, προσήλθεδιόν ούτω

τώχρόνωτήκαθ'ήμας ορθοδόξω εκκλησία και ότWμανιχαίων διδάσκαλος,πιυε

Όςωναύης,κσούσαυεσήδιαφέρ%αςή αίρεσίωήJεπαγόμύρθιοιδηκπασηπζο

θέσ{ψυχής Jξομοσαμθροιζα ήδομοφύλωνέθιμα,% θείον έδεξαι% βα#ισμα.

έβαλόμμυκίζα ή αιρέσεως αυτγδοντόπαρόντιδιεξελθέν δόγμαζαία ώις οκέoυσι

γελωςείη αλλ'επίδήπξαυάτεζαύζαπoλλoιπζο ήμμύβιβλις παρέθηκαν,καντίρ

Αndronί

ακα ικιπίον

Ιmperatoris ctiam pedem vulnerarent, Α ή 7,

cuins iétus dolore diu eft confliξtatus. ισ.

Βirbynία
\

-

Α. Τιψrris

οτικpata,

ρητικοίξεκζήσανζκαι αυτώλόγοις ήμέιςδ"αύασεδήπζοςτίμ παρ.9δσουχζήσαώς

Ζ 3
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fcίtinemmus, his omiftis illuc redca-Α ισοβίου πςεθέμεθα,Όχύζα παρέντες, οκέισε

ΙΤΥ t1S.

Ζ' Ε ΡΚΟD I G Ι /Δ Ω Κ ΑΕ 1Μ

peratrid, υrbi, captiutatem

pracellerunt.

Β(eruatu digna (unt impenden

tiύ malorum prαdiétiones. Prodi

gia enim tatim anni initio aΡΡarue

runt,qua (atis oftenderent,eo anno in

ε"Εβ: " (tare calamitatem. Νam incipiente (e
Α34» xies millefimo oάιngentefimo & tri

gefimonono, Calendis Septembris lu

naprorfus obfcurata eft. Cuius initium

adhuc noθtu cαpit, durauίtque donco

orto (ole ipfa terram (ubiit.ld oftentum

clandeftinos (anë dolos ignificauit,

(ed non plane improuifos, qui adma

gnam publici ftatus perturbationem

concinnarentür.Sub guarta porro eiuf

dem diei horam,facris imaginibus ve- C και

teri more,vna cum 1mperatore,patriar

cha & pontificibus ad porphyrcticam

έolumnam congregatis, cui facra crux

infiftit, cum (acri hymni cancrcntur,

porcus alicunde elapίus, fubito in me

ε"" dium pfallentium coetum infiliit, mul

to cocπο inquinatus : & vario hucatque

illuc vagatus, vixtandem exceffit. 1d

prudentioribus confuίionem quandam

Αltera lu Chrifti Εcclefiac,& fadionem (ignifica

nα είlββ.

li cius exorfa parte, eam v(que ad de

ccm digitos obtexit : quod vtique cala

mitatem i meridiana Romani Ιmperij

καίει τα parteimminentem portendebat. Paulo

ε: "εί poftaliud ctiamin ccelo tignum appa
30é« - - - - - -

ruit. Cum enim fol in ipίο meridic ver

faretur : in occidente per longum cceli

fpaciίi nubes crucis imagine apparuit,

ex albo & nigro colore velutι contem -

Ρcrata.Scd resaltiusrepetenda eft.

λίμιακέφω%ς,κίμ (όχρώματήςκαλ

re vi(um.Ρoft (ctneftre rurfusluna defc

cit, colore nubilo & nigro vmbrς, lu

men eius obfufcantis: quς a meridiona

έπλυεςχόμεθα.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ Α

λώσεως τ'βασιλdυέσης γεγονό

των σημείων. ..

Πλετία δ' αξιονζάς ή μελ

λόντωνπζολυαφωνήσεις σημεία γδόν

τηδεχήξέτις «υθύςφλούναισιωέβνικα

" νατίμλοντώαιπωέτειαβασήσαγρήθμέ

νμυκάκωσιν δέχομψε δέ εξακιχιλιο

σε οκζακοσιοσέτζιακοσδέκτυέτις,&υθύς ή

πζώτη 8σε#ίεβοίgήμέρα, γέγονε τελεία ή

σελήνης έκλειψις.ής ήμύρδgχή ή οκήlώ

σεωςγέγονενέπνυκώςέσης ζαδέξηςgτι

ίts έκλειήικέπαθες μέχρι 3της ανακα

θαρσεωθέλοις, γέγονεναιαίειλανώςμύρξ

ηλίg,"δσελήνης Ψωογίμ καλυφθείσης.

πζοδυεφώνειδ% σημείον δόλοις λαθραί

οιςμύρισόκαλπόσκες διεπισυγχύσαμεία

λητγύκοινών συσκ6ύαζομθύοις πζαίματων.

πξιδέαςτηνώραήης αυτήςημέρας, ήρθεί

pων εικόνωνκ5% παλαικε%ίησαν έθοςστω

αθροιδεισώνομέτοβασιλέίκπατζίαςχη

ώ%ίς δεχιερεόπνεπιέποςφυξέκίονΦ,εφ

έπζ ο θείος ίθρύ) σαυρθς,κfηςίεράς1ελιυ

μύρης ύμνωδίας χοιρ%ςποθενέκόβαμώνει

σεπήδησενώξαπίνης ανμέσωτώ ή 'ψαλ

λόντωνχωρώπολλώτωτέλμαπβεβρεγμέ

" νΘκώπολλας ένθεν κακέίθενατακίρις πει

Φοράςποιησαμύρος,μόλιςεξήλθε κέδο

ξετέτ (όις στιυειώιέξοιςσύγχυσινΊήςτέθεου

έκκλησίας μερικΐμ'πναπζοσημαίνεινεγέ

νέβδκμύμήναεεξέκλειψιςαύθιςτέσε

υήέσηςluυ σελήνμυσκιάς,οιoννεφώδες και

μέλαν% δgξάμύρονxποήθνοτίων μερών αυτής, όκαλυψεν αυτίμιαχει ή) δέκα

δακτύλων.δ.δήθεδήλουτίμι Χιτοήθνοτίων μερών της ήίρωμαίων ηγεμονίας μετ'

ολίγοναέξεχμέλεσάυκάκωσικέφανομέζαζαχυκ έτεςονόνεραιώσημείον αξί

γδΦαθερανμεσημέιάοτ8ήλίετυγχαίύονώς,έφαίηπξίζα'έασερίαμέρητ8ερανέ,νε

φΘ'ειςτύπο 5αυξ8πολιμυ έπεχοντες όπον ώύέρανία σώμαζς, απλόυκοδκαι με

λ"9"ώασέβσυγκεκcαμύβονκςώμαζς αλλεπάααληήεονεκάθε.

Υ ΝΙΚΗ,
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Ν Ι Κ Η Φ Ο ΡΟΥ Τ ΟΥ

Γgηγορά ρωμαϊκής ισοβίας λό

γΘ' ένατΘ".

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Β Ι Β Λ Ι ΟΥ θ.

Τα αίτια ή τελευταίων δεινών.

Επιδημία μιχαήλ τε ήo βελγάρα» ηγεμόνος ες

διδυμότειχο, μετα της συζύγου,

Πρεσβεία του βασιλέως προς τον βασιλέα το έγ

2ονον αυτώ.

Πέει καρκεσίου τύιίου το βασιλίως.

Δημηρ"εία 3 νέου βασιλέως.

Δημηρνεία ή γηραιά βασιλέως.

Σμυωμοσία ή πατειαρχρυ κ' πνών αρχιερέων και

"γηeαια βασιλέως.

Πρεσβεία του μιχαήλου τωejς τον γηραιό βασι

λέα.

Πεειδεμάτων ανανείeoις φανέΠων των μεγάλωλο29θέτη. Ν

Αλωσις της θεωαλονίκης,

Φυγή% σεασόπου δημήleία,κ) ή σιω απο αεός

τον κeάλμυ σερβίας,

Περί "εν μελενίκω νικηφόρου fβασιλικού.

Περί του αν τον μαύρω ποταμώ εμφυλίου πο

λέμου,

Περί το βενετικούςόλου.

Περί fς ρατοπέδου ή) βαλγάρσον,

Περί ήό αερδότων ή κωνταντιν«πόλεως &ύω αι

δεών.
-

Είσοδος τενέgβασιλέως εις κωνσαντινάπολιν.

Περί της χρυσότηώς και γνώμης ρύ νέου βασι

λέως.

Δέησις οικτρά% γηραια βασιλέως αeύς τον βασι

λέα τον έγγονον αυτιλ.

Περί της ανακλήσεως fπατειαόχου ήσαία.

Περί της φιλανθρωπα γνώμης (ρυνέgβασιλέως.

Περί της του μιχαήλου και ήβαλγάρων κατα

δρομής, r > ω "

Περί της "μεγάλου λογοθέτου εξορίας, Αυ

Περί της τε μεγάλου δομεςϊκου τε κανζακουζίω5

σιωέσεως θίλαρότητος, ν

Περί της κατά του ορχάνου εκσεντείας του βασι

λίως.

Περί της ήϋκρμήJκαταστάσεως,

Περί τού έήίχίον την νήσον έκπλα τέβασιλέως.

Περί της τουνίκαι βασιλέως αθενείας,

Αρχή ή κατα του συργιαίνκ ύσοψίας,

Απόκαρσις του γηραμεβασιλέως,

Περί οήθ%ύ πατεμαρχου «oeύς τον γηραιό, βασιλέα

λόγων, κακείνε αυθις αεός αυτόν

Περί τα 3ύριθένώςθησανeoύ ο περσίδι,

Α

έξι «ς 33ξζ:

Ν Ι C Ε Ρ Η Ο R Ι Ο R Ε

G ο κ Ε Η ι sτ ο κ ι Α

R ο Μ Α Ν ΑΕ L ι Β Ε R.

ΠΟΠUlS.

C Α Ρ Ι Τ Α L Ι Β R ΙΙ Χ.

Cau/α εκrrematalamitatώ.

Μichael Buίgarorumprinαφ, τηλ.αντι

κore Didymotitbum τε"it.

Seniori, Ιmperatori, ad iuniorum Ιεζa

λίρ,

ΙΟe Μarchione Ιmperatorά ήlio.

Ικmiorώ Ιmperatora oratio.

Seniorώ Ιmφeratorώ oratio.

Comiuratio patriarcha ό φuorundampoν

είβιum contra/eniorcm Ιmperatoremν.

Σεζatio Μichaela ad/eniorcm Ιnφcrκιο
/"βγχy,

De terribili Logothete/bmnio.

De αφtiuitate Τhe/alonice.

Defkg4 Dcβοια DemetrήadCralem ser

Ά4β,

Ρe Βaβίico Νicephoro inυΜelenic».

De inte/fino bείο adυΜaurum fίμμίμην.

De da/ε κcneta.

ΙΟε α/frώ Βulgaricά.

Ρεάμούμε τίrώquiconfantinoρolimpro.
aiderunt. α

Ικgrc/k tuniorά Ιmφeratorά in conβαν

rinopolim.

Ιaniorά Αndronia moderatio.

Ρeaui/applicatione adncροtem.

Ρercuocatione Ε/aizpatriarcha.

De humano iuniorώ imperatorά ίηgeni".

De Μichaela Bulgariincurβonc.

Γe Μagni Logotheta axilio.

Γe magni Dome/fid Cantacuζεnipruden

#ia ό comitate.

Βelmφeratorά 4ducr/κ orchanum εκφε
ditione,

De αοn/fitutione iudicum.

Dein/ale Chή, φuan Μartinu uncίκη

0ζCμpattone9

De grauίβλmo uniorώ Ιmφeratorά κmor

bo.

Principium //picioni, contra Σyrgίκα

λ7βγή9,

Seniori Imφeratorά monachatur.

De/ëniorά Αndromiticum patriartha αοί

λοικtione.

Δε the/αμroin Parβdeinuent",

Ζ 4
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Denouάβriptά Εyζantium allati,

ΙΟe bello Bulgarorum ό Τriballo

γί4% .

ΙΟι cclipβ/blώ.

De, αφtiuitate atque interitu Μichaς

Ιώ.

De Βulgaricά οφφίdula ab Imφeratorca

λι".

De Αlexandri Bulgariprincipatu.

ΙΟe/emora Imperatora ούitu, ό ρ/fenti,

qua cum antate//crunt.

δυ V Μ iunior Αndronicus vi

Α Περί ή/ελθουσών εις βυζαίτιον καινοτέemν γρα

φών.

Περί του πολέμου ήδβουλγάρα και ήθτειβαλ

λών.

Περί "ζου ηλίου εκλείψεως.

Αλωσις κ) τελούτη του μιχαήλου.

Περί ήβουλγαρικών πολιχνίων ών ειλινόβα

σιλειέ.

Αρχήαλέξαίdρs ο βελγάeρις.

Περί ή (βυ γηραιού βασιλέως τιλευτής, δήώσεό

ύτης θιοσημιών,

έΆβέξ% tam (eniorisinlongifhma ex- έ». Η ι-Μ-4. - - - - - .......2

Ά mole- 2Ν tendi (pacia cernerct, & prα Ά νευ αυ ( οικοι,ακαι" μήκΘ'

" animi puίillitate principatus όκιεινόμιμον έτίlo βίον Σ? γηςαιοδ

diuitionem ferre non pofΙct, (cd om- βασιλέως κμήδιμαμθυοι φέ ένιωομιnem poteftatem in fe quam.primum Ικι» 4 "φι, τ Σρινή ξ \ μι.

tranflatam vellet: decrcuit ci dolis & "89 ψυχίας τόντ Σζχής μερμσμόν, αλλ

τρchnisΕ Impe- ο όλμυτίμ'' θξεσίαν εις εαυcξύ μέιενεγκάν
τι) , aut vna cum co plam etiam νιtam Ι 2 Λ. / Ν

auferre. Itaque omnia ordine, fine νlla αεθώελώταςδόλοιςγδπλυερ

cunξtatione intruxerunt . guα ad id γίαιέισινήτοχήματέασιλείαςαύιέκα

Ε" cxitum pcrducendum θαπαξ αφελεώζ,ήμ?gχήμαώςκαυ

- (όγε%ζην και δηλοιπόν απουτ επoίouυ

D Ε Ι Κ Ν Ι Ο R /5 Ι Μ Ρ Ε- εξής,μηδενμελλήσοιόλες, όσα προς%βg

ratoris ad Βulgaros milla le- λόυμα συνεργατε δανύσιμα ήσου.

gattone. Γ)

Μichael C primum legatos ad Μichae- Π Ε Ρ Ι ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
Sphendo- lem, φui Bulgariac intra Iftrum fi- / Λ /

Άτά principatum poft Sphendofthlabi βουλγαρ%ις πζεσβείας ζούνέου
Α'

τxorem obitum fuίceperat,mittunt,defirmo & βασιλέως.

"""" non facile rumpendo facdcrcincundo. \ Α -

Cum enim iunior Αndronicus Cralem Κ Αιπζώτα μύβδιαπζεσβύονται πρός

Scruium (eniori effe addiéti(simum. μιχαηλJυ διαδεξα

cerneret , propter recens contraθtam

cum filia Cataris affinitatem : veritü(

que ne fuis conatibus obftaret, ipfead Ε

Μichaelem fe adiungίt,quippe cuinu

perfororem (uam defpondiffet,Sphen

dofthlabi vxorem inquam. Cum enim

Βulgaricircgnipotituseflet, ftatim no

biliores nuptias expetiuit: dimiflâque

priore coniuge ex qualiberosfufcepe

rat, (erat autem ea Cralis Scruiz illius

μύρονΊμ Σρχήν

ήθόντοςίτρουβελγαρωνμ;1ονσφενδο

ώλάβεθαίαών,πειασoνδώνβεβαίωνκα)

μήβάσα λυομύρων, οξών γδ διέΘ'αίθρό

νικΘ'τον κραλίμισεςβίας τώγηραιώβα

σιλέμαλα πζοσκείμύμον,δια ώιεωςίγε

γρημώμοναξιτίμ έκαίσαρ6'θυγατέρα

κήδΘ", δδείσας μηεμποδω αιπωπζιζα

temporis foror) illius loco Imperatoris

(ororem Τernobi viduam agentem,
νέα βουλ4ύμαζα γύη) , πζος θέζαιόδüτώ

". μιχαήλω, ατεκαλέπ' αδελφήπζοβρα

χέΦ"γαμβρώ γμομύψω,ζαύτηνδηλέγωτίμ έσφενδοθλαβουγυναίκα. έγκρατή

και ήδgχής ήδβελγάξωναυτόνκαζάσαύτα,κπζος&υγρεσέρβις&θις Σποβλέψαι

γάμοις πιυεπε#ώκει, όθενκαιτίμ πζοτέραν ΣποβαλόμμΘ σύζυγoν, μέθης και

παίδωνέγεγόνει πατής(αδελφήδείμ'αυτηgτηνικαύτακριάλη σερβίας) τιμ και

βασιλέως αδελφιμαή'όκείνης, ως εξήκειμώμ,αντώτεξιέβωχηξ6ύεσήυαύρηκώς,

εις γα
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ειςγάμsκοινωνίανήγαγέρ και;"γομύξε Α πmatrimonijfocietate fibiiunxeratSub

τον κgόιοντώδιδυμόjέχω επιδημέσηςκή

δεασοίης "Εβασιλέωςμηττός,πέμπον

ζάιπζέσβειςές τόνμιχάηλοι,έρθμύτεςελ

θάναυτόνομοδτήσυζύγωπζόξίετόνβα

σιλέα, δτμυήσυζύγg μητέρα τίμ δέ

ασoιναν πολλώνένεκα τίμ'τεκδέασoιναν

διαμεγίσης εφέσεως έχύνδία πλείσων ήδη Β

τραςόνωντίμ θυγατέραθεασαώς, είναι

γδύσες ατgία δείκοσινέτη,αφούπςεις

όψινακλήλαιςελθέϊνήκισαύξεγμέζο τόν

τεαυβασιλέαποθέινμύθώ αυτόνΊμια

δελφίμ θεασαθί, μήπωπζότερgνθεα

σάμώμονποθέίνδl ouύδΊον αυτήςθεάσα
Μ. τ" Α Ν « Δ ΤΥ ν

θαισύζυίον, ξεμύρκώς γαμβρθι,έτ δεC

κjώς ήθΧπορρήτωνέθελεινλαβείνκοινωνών.

Ούτων%ίνuυέτωςεχόντων,επιδημάτωδι

δυμό είχωμ?τ συζύγg ο μιχαηλΘ", και

λαμπζαΐς ζαΐς Φιλοφροσύνας και δεξιώ

σεσνoντυγχάόειπρόθεέβασιλέωςκατ'

δεσσοίνης ιδίατε και δημοσία επισυχναΐς

ζαςήμέραις. άναιςδήκ, πιυθήκαμπαρέ

hoc tempus ctiam matre Ιmperatoris

Didymotichum profcξta , Legati ad

Μichaclem mittuntur,qui cum ad 1m

Ρcratorcm & vxoris matrem vocarent,

multis de cautis. Dominam enim per

multos iam annos videnda filiac cupi

diffimam cfle: (cffe enim fupra tres &

Viginri annos, ex quo mutuo confpe

έtu illis frui non licuerit) Ιmperatorcm

ctiam tum (ororis nunquam ante vifar,

tum mariti illius fpcétandi defiderιo

tencri, & quia gener cffet, & vtarcano

rum fieret particcps. Οua cum ita (e

habcrent, Μichael cum vxore Didy

motichum Ρroficifcitur, ac per multos

dies & ab Imperatore & a domina pu

blice priuatimque (plendidiffime &

--- --

magnificentithmo habitus eft, Τan-x,μι,

dem fic inter cos conuénit, vt Μιchacliw?Ά.

1mperatori contra auum , ImperatorΆ.
- - - - "ί4,49%

Μichaeli contra Scruia Cralem, auxi-Ά

lia ferret.quodfitotum Romanum 1m

Ρcrium auo deicθto occupafΙer , ma

gnam ci(epccuniam daturum, & pro

uincias & vrbes Romanas aflignatu

rum , partim vt affini dotis nomine,

Ρartim vt (ocio laborum. Ηis ita pera

άtis, Μichael cum vxore domum re

dis,amantiffimë trattatus είocru,mul

tifque acceptis muneribus, & promif

καλέζων πζοήλθον, έμύρ τώβασιλείσυμ-D fis maioribus in pofterum crettus. Ηoc

- ftatu rerum fretus Ιmperator, & prac-Νιοι «αν

μαχόινκ;'έβασιλέως οπαππε,έθετώ

μιχαήλώκ; 3κράλησε:βίας θdfo

λης ρωμαίων ηγεμοιίας έγκεατής καζα

σαίη, καθελώντ Χςχής1ον βασιλέα και

πάπατοι,κέήμαζατεπαρέξεινπολλά,κα)

γης κληρ%υχίας, καιπόλεωνόκτ ήθ'ρω- και
α / * . « - L,

μαίωνήγεμοιίας, ώύ"μύρκ ως γαμβρώ

πζοικόςένεκα,2τό και ωςσυμμάχωή

πόνω, ένεκα ούτωνούτωκαζάζλύτωνόμι

ter cateras vrbes Byzantios quoque

faucrc fibi cernens , a quibus clam ad

maturandam expeditionem incitare

tur, quod diuturnac vitz & toΕρoris aui

pertαίum effet, rem dolo & gallidita

tegcrendam cenfer, vt auo deuiéto fo

Ιμs Romanis imperaret, Cum autem

pecunia ci cfict opus ad tales conatus:

Ρccuniam quaftoribus a feniorc in

Τhraciam miflis, por vim cripuit. Sibi

χαηλΘ'μύτισυζύΙά,ες τίμιοικεί%υ αύθιςαπήίδgχήν,συχνώνπζος "δεασοίης ώ

πεθεράςxπολελαυκώς ή χαρίτων και δωρεών,καλκςησόιέρωνεπαγίελιώνές%ύ

πιόν τώμώύ%ι νέω βασιλέιζάις%ιαύταςήδηθαρρήσδυτικαζασάσε
σιν, υgώνπδδοξύ

δήμοις τή"πόλεων, ήδτεαλλωνκαιτ"βασιλ4ούσης αυτής απώπζος θεμύβοις και

λάθραήμ έφοδονατάκα επείγονζας. κόρονγδήδημακρ% ειληΦένα"ζόπαπ

πεμακρ%ύτήΘ"καλακινησίας, μελέταις επήαδιδόναικαισκέμμασιτίσι δολα;

και πανουργίαςχgησαμθμΘ', και κινήσαξήδν παπαον, αυταρχήσει ρωμαίων έπει

ομυκςημάτων αιπω έδει πζος ζιούτιςαγώνας ιόντι, πέμψας αφειλε χρήμαζα,

αρ'ακόντωνίδοντήθρακηπεμφθέWωνπρθς έγηςαιούβασιλέωςέξισωή"Φύσας

ίnβdiatκr.
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- - enim opus efic pecunia: Ιmperatorem

fe quoque effe : (ummé autcm necef

farium atque αquiffimum effe,vtcom

munia negocia communibus (umpti

bus expediantur. Deinde (e legatosΑ

lexandriam ad ΑΕgypti principem cer

tis de caufis miflurum fimulans , Βy

zantium proficifcitur, inde enim one

rariam maximam ο portu (oluturam,

quac in ΑΕgyptum iret. Νcque vero

(impliciter proficifcebatur, (cd magna

manu colleθta prius & I hraciis vrbi

bus conciliatis & firmatis, fufpcθtos o

mmes exigendo, & familiares (uos in

troducendo. Scd dum hacc agitat,qui

Ά.dam ex cius intimis clam clapfus, in a

νηση" μi cius palatium peruenit, & omnes

ικr, fingulatim confiliorum illorum dolos

detcgit: cum cartera elοcutus, tum il

lud ctiam, vt nepos ftatuifΙet ciabro

garc Imperium , aut etiam vitam eri

pere, fi refifterctur. aut i negocium

nihil difficultatis , facilémque pro

grefium haberet : adempturum illi v

na cum Imperio etiam poteftatis infi

gnia, indutύmque monafticum cucul

lum in cuftodiam daturum. Οuare ca

uendum, ne illum (olita via inceden

tem, in vrbcm imprudens admitteret,

(ed alacriter illi occurrerct : in fum

mum enim rem adduξtam effe difcri

men. Ηis Ιmperator auditis , & ad ea

φua ex aliis audicrat, aures adhuc ve

luti per(onantia, collatis & expenfis,

cum nihilfalfi effe comperifict: infur

git & ipfe, atcue ad Dominum clami

tans, ΜψStato eos (inquit) Domine,

φui iniuria me afficiunt : & qui contra

me infurgunt, crube(cant : & Impe

ratoriam mihi poteftatem conferua,

quam abs re donatam, is ereptum ve

nit manibus mcis, quem ego genui &

cuexi. Deinde ad rem gerendam ac

cedit.

Λ -

( ν

κJ.

-

Αες ταναγκαία χρήζει αυτόν, βασιλέα δι'

είναι και αυτόν. βασιλέιοι εκ τyJκοινών

χgηματωνίας αιαγκαίας Χποπμπλαία,

κςείας, ήδσφόσβαιαγκαιοτατων είναι,

έπίζα σκηψιν πζοβαλόμύρ6' , βούλεόδαι

πζεσβείανπέμψαμεςloντ αιγύπίου δυια

σ6ύονζάπείτινων ζητημάτωνίδης;ωδών,ε

" ποξ6ύε% πρός τιμ βασιλ6ύουσανμέλλήν

γδόντεύθενόλκάδα μεγίσμυόκπλάν,θ

εςαλεξλυδρείαντίμ ποξείδιυποιέιθαμε

ποξ6ύέζο ol oύχαπλώς αλλα χείρα συ

χνίμ' συλλέξαμώμΘ' πζότερον, και τας

θρακικας πόλεις πζίίων απασας,κοικφέ

μύρ@κιασφαλιζόμύρ®,κπαίταςμύο

9 ύσό#ίοις εξοικίζων εκείθεν, παύτας οι

οικείοις κι ωμογνώμονας εβικιζων έκέίσε,

αλλ' όν%ύεις όντΘ"απg, λαθρα τις τύ

οικειοτατωναπ8 φυγών ήκειαβατόνβα

σιλέα και παπασον, κ ποιότας καθέκα

σα ήθεκεί βουλ6υμάτωνοίύδόλοιςα

νακαλύfia, ατεαλλαφήσας τώβασι

Dλέι, καλώς έβουλ6ύσου% Φπξιτονσον

έγγονον,ώστμιέθεν% καθαίρεσιν,ήκαυτής

ήσηςζωής,εί τις αντίσασις γύριώ,η ειρα

δίλυ και μηδεν εμποδίων κεκτημώύμυ &ύροι

%βούλουμα τίμ' οδόν, αφελέθαμύι

(ρυμέζά "βασιλείας, καζάτ εξουσίας

σύμβολα σοιδεράκΟ μοναδικό περι

θέντες, Φξουgoίς αβαδομύα και φυλα- .
Ε Γν ν Α Λ' Σ -

καις σκέψαώαι%ίνυνχρεών,μήτ' ακά

νον τη σιιυήθει πορεία χgησαμώμον, είσω

πυλώντ"βασιλ&υούσης γμέθαλαθόν

ζα, μήθ' υμάς βαθύμως διατεθήνα προς

τίμ απαίτησιν πει γδ ήθμεγίσωνΦ κίνδυνοι αύτα ακηκοώς ο βασιλεις,καιοί,

- έναυλονήδητάμ ακοίμλεξαλλων είχεπολλώναξάλληλαθείς,κακειώσαμόροι,

ο κμηδενείναι ψώδες ύζηκώς,διήυίταζαικαι αυτός καβοήσαςπροςκύριοι,ωςδί

καβνκύριε σδύαδικομύταςμε,και Φέπαιισάμύμοίμοι αιχμήήτωσδυ,καεπανα

σωθνεμοι% βασίλ4ονκρατΘ δουμύρεχαρίσωμοι, δνόι εγώβγύηκαώύψω

σα,όκήθεμήθαρπαζιχειρών είζαπgύςέςγονεχώςει.

ΠΡΕΣ
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λεως προς τον βασιλέα τον έγ

- γονον αυτ8.

Κ Αίπρώ% μύρες1ονέγϊόνονέππξιμέ

σίμ όνζα τμποςείαν,πέμπίcξύ α

παγορβύρνάμυπgύς%βυζαίπονεί%.

δον καινότερονγδdό είηφησί.15νδύακε

καλυμμέρως ούτωσι αβατσoνδομύζι, θ

οίς ανά κοινά φθαρείη, ζαύταπραήονζά

τε και καζασκάυαζόμύρον , λουθαίεινα

ξιομώ μ'δ%ις πεμφθείσιπςοσέζαίύμον,

διεξελθέϊνεπ'απ8πςόςέλεχοντ"γνώμης

απg,κι όσα πgoΦάσις εγμονώπαραπ8

ξτε) μ' ειρήνμυαύθις κΊας πωθήκαςλε- c

λύθαι,καλχώςανζα σκαύδαλα χέιν.ή
» Λ Σ -- υλ )

σανό ως όνκεφαλαίω ειπείν,αλ δέ, μία
(ι ν ι υγΤ. -ΤΣ, \ / σ'

μέρ, όπύρισευ βασιλικοις Φόςοιςδασ

μολογομύτες ήσαν,απανίας συλλαβώνα

ώάλεζά χρήμαζα,ασλοιώjέζωνμύρείπς'

πόιενμύ ή χρημάτων,πολυδαπανώfέζων

δε ήθπραγμάτων όλων,δια1ονή βασι
Α - Α' -- «Ι ΤΝ

λείαςμερασμόν,δούιέρα δ, ότι σουπεμ

πομύβοιςέφύξοις τγυπόλεων,κα)διοικήίας,

ατίμως εκείθεν εκβάλλων έκπέμπ4 τίθη
» » και 2 Λ 2 c / « Α2 Λ Ζ

σι οι απ' εκείνωναυτόςέτέξοις, οις αδεθέ

Duiz principe & Demetrio Defpota fi

tori, adiuniorem legatio.

C primum ad ncpotem in medio

itincreadhucagentcm mittit,qui"

ci vrbis ingreflu interdicercnt. Νο-"

uac, inquit, artis effer, i ramaperto foc

difragus, cάque quibus refpublica pc

reat &agens & molicns,latère conatus

bίς inter

"ιυ.

Β (uos poftularet. Εrat practerea manda

tum legatιs, vtapud cum, coarguendi

eius animi caufa recenferent, guot oc

cafiones rupti foederis prabuitlet : quac

fummatim hα crant. Vna, quod Im-ιΆ

peratoriis quzίtoribus omnibus pccu

niam criputfΙet , cuius nunquam ma

iorpenuria fuitΙct cum ea cfΙent tem

Ρora, quac ob diuitionem 1mperij (um

Ρtus maximos poftularent. Αltera,

quod a (c miflis vrbium rettoribus e-.

icθtis, alios (uo arbitratu ibi colloca

ret. Τertia, quod Cralznam , amitam

(uam , & monaftico indutam habitu,

indighantem & rcluθantem, ad incα

ftum coitum compuliffet. Αccedebant

8ζaliac caufz, propter quas eivrbis in

greflu interdiceretur : plurimac illα

quidem, (ed non ita firmac. Deinde

clandcftinis literis auxilia a Crale Ser

liσ fuo petit, guitum Τheffalonieα &

adiacentium locorum curam agebat παίει.

cίque mandat, ντ duos fratrisfilios quί

Βelligradis & Μacedoniae pracerant, .

Αndronicum Protoucftiarium & Μi-.

chaelem Α(anem , (ccum , fimύlque

Εκφοβu

Αμμ, Αι

κilia con

Μacedonicas legiones adducat : firλοιΊρίτηδί, όπκ Τμικραλαιιανπατζός.

matis tamen prius vti opus fit Μacedo
Ίε αδελφιμλούσαν,καλμοναχικονπζικό- - -

0,4', ο ύ }ς αθε έζιαλέρμί nicis vrbibus &pulfis fufpcθtis. Dein

μύμιχημα, πζος α τμ". 2 ζ "Τ Ε decumauxiliaribasScruiorum Copiis,

ξι,δυσαναχέρδσαύτεκαι Gύχέθέλεσαν primo quoque tempore contra iunio

αυταν ήσου δε προς ζαύταις και έτεραι rem 1mperatorcm Αndronicuiii ducat.

προφασίς,διαςαπηγός&υ%ήπgoς% βυ- -

2 γΥ κ -- "ν Σ) \ 3 λ/ 2 Λ.

ζαύπονάμπωείίοδΦ",πλείσαιμύρ,ού Όβύενδε% ιχυξυνέχεσαι επί ζούτιςlξαφας
. / / "Α-, γ / w α

λανθαυέσαςεξέπεμψεπρόξέιονκράληνσεςβίας,πζίσυμμαχίας κ. προςloνεαυξ'

τίονδημήτςιονloνδεασότη,έπιτςοπ4ύονζατηνικαύζαθεοσαλονίκης ώ τγυπέρμξ,αξα
Λ / ι Το ΥΝ / Σ 2 "ν \ >

κελόυουέβας, συμώξαλαβόναμεθεαυξζε σξύ δύο διύεψιοις όκεισε πέιτίμ έπι

τεοπήντύβε/λεγράδων, καταλλης μακεδονίαςπνικαυγάδιατρίβοίας,dό%ό

εικόντετόνπζω%άςιάριοι,κμιχαήλΊονασαλίδαμαζα μακεδονικαςεατόπεδα,

ασφαλίσαθζμώύπζώrήαςμακεδονικαςπόλίςώςεικός,έκ μέρυποιησαμόμον,ό.

(βιέκέξω ξύπο#εύεώζπεφύκασιν επίτεκέίθεναςαυίας ξύβτωσυμμαχικώςξατώ

τωέκ ουκραλου σερβίας,έρχεθαιτηνζαχίτηνκ;"ώδβασιλέωςδούροίκουωδιέου.
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1.itera

εhartare4

ό linteα.

Caterum litera guas ad Cralem Ser

uiac, ad Defpotam, ad alios prafcξtos

(criptas effe diximus, partim ab itine

rum cuftodibus exceptα (unt, cac ni

mirum qua chartz infcripta fuerunt:

partim its deceptis, perlatz funt, tenui

linteo & albo in(criptα, tabellariorum

veftibus (olerter infutz fucrant. nam

Ιmperator iunior cum in aliis angu

ftiis, tum circa Chriftopolim cuβtodes

collocarat , qui omnes practereuntes

excuticbant, num literas Byzantio af

ferrent : quos fallcre perdifficile crat.

Αc hos quidem corum ηua Βyzanti) &

agebantur & agitabantur , nihil late

bat : illos vero latebant omnia, qua hi

foris & agebant & agitabant. Νam o

Μερο auo mnes (ponte ad cos inclinabant,alija

2ratioβor. perto & animis & corporibus qui vero

corporibus non poterant, animis certo

& toto pcθtore cum illis coniun θti e

rant, non modό τota fere Byzantina

plebs, (cd& Senatorij & auliciproce

res,& confanguinci Ιmperatoris : qui

ca qua in vrbe gercbantur, omnia in

dagantes , ίingula illis fignificabant.

φuorum vnus fuit ctiam 1mperatoris

filius Τheodorus Μarchio , gui ante

Τheodoru multos annos i matre in patriam illius,

patru, pro

aitor.

vxoris ducenda caufa, vt dixi, miflus,

& per temeritatem & focordiam ατe

alieno opprcffus, poft matris obitum

ad patrem , νxore & liberis illic reli

ξtis, reucrfus, iam in vrbe degcbar:

qui practer alia parcrna benignitatis &

beneuolentiac officia , & viίtum Pa

latinum, omni etiam acre alicno a pa

tre o fifco exolutus erat.Ουgille omnia

peramentiam oblitus, & omni debita

patri obferuantia relièta, ludagm imira

ri, & patris 1mperatoris proditor efle

voluit. Νam & hic, fucceffore amoto,

Romanum 1mperium (omniabat. 8ζ

cum pater prαιer alias multas caufas,

"

ν

Α ήJδεσαλεισών,ώςέφημύριγραφώνπρός

τετονκραληνσεςβίας δπζοςloνδεασό

την,κπζος αλλοις ό(οιβασιλικαςδιώκομυ

επιτςοπας, αλμύρέαλωσαν αξα ήτας

οδοις Φρθυρομύτωναθρώπωνέιέουβα

σιλέως, όσα επιχαξίου γραφείσαετύγ

χθυον α' όλαθούσαπαρήλθοντε,κ πζος

" οις επέμφθησαν αφίκονζο, όσα επιλίνου

λεήigφοιξ κ λόγκούγραγείσαι, οξύτγ'

γραμμαζοκομισώνονδύμασινούφυώςσυ

νερραφησουκ; γδταςσενας ήδόθών και

μάλισα κ; τας πει χζισούπολιν πύλας

Φςεξοις Φπξιτον νέονέθεσdυ βασιλέα,οι

παύτας σξύπαξιώζαςεξήίαζονείξαφας

Ο εκβυζαντίg κομίζοιεν, κήν δυχερές έτωσι

λαθώζατιναπαρελθείν κακείνοις μύθοιμύ

ουθενελελήθίτύoν βυζλυτίωκρύφαμε

λετωμύλωντε@dρωμώμων,ώύειςόπαύτα

ελελήθίόσακίΊέτωνέξωθενεκάνοιέδρων

τεκέμελέτων.πλάτες γδσφίππζοσεχώ

ρ9μυεθελονται. ΦμύρεςτέμΦλυεςαυάις.

Dγνώμαςκαυτι:σώμασι,ύβιδεμήέδύ

ιανό,β)δε άλλαζαις Πώμας σΦίσιν ολο

χερώς πζοσέκώ% ούμόνον μικρούπαίτες

όρι και σήμετύάζαντίων,αλλα% ό(ρι τώ'

συγκλητικώνκ οίκιακών,ώ ό%ι ήδμαλα

καθαλματώγηραιώβασιλείπζοσηκόντων

ήσου οιδήπαίτα καθ ενζα όντεύθεν αι

χνώύοντεςόκείνοις έμήνυον,ώνείςηνοξζα

σιλέως ύδςθεόδωξΘ' ομαρκέπ®, δς πζο

έήσυχιώνεις την έμήρθεπαiρίθαπεμ--εκτε

φθείς ωοήμητζός,ώς ειξήκόμύρ,[άμωνέ-Ά

νεκα,κδι αβολίανώ ραθυμίαν τώχεώνω"

καταχζεωςγεγονώς,μύτινήμητζόςθαύαζνεπανήκεπζοςτονπατέρα και βασιλέα,

παΐδας και γυναίκα οκέισε καζαλιπών, καλίμ' έλειπού διατζίβωνόνβυζαντίω, ό

τεδηκαιαλληςτεπάσηςαπήλαυεπζος έβασιλέως κηδεμονίαςκαλώιδείαςκα!

χοξηγίαςέκ έβασιλικούπζυζανείεκαθηκαπαύτωνχζεών απήλλακ)διατύζα

σιλικώνκςηματωνιώναπαντωνάκλαθόμύμονεκέινΦδιαφξενώνένδία,καλπάσαν

αιδώ.πατςικμυεπίτωλιπώνπζοδότης είλεόγρέθ, έβασιλέωςκαπατςυς,και ή

ιούδα εκείνουμιμήσεως, ώνειροπόλειγ>ς τίμ ρωμαϊκίμ και αυτόςήγεμονίαν,εκ

ποδώνίσαμύρεέeιαδόχε,καικαζάνεύσαμή βαλόμύροντονπατέρα πολλών ένεκα,
όπ
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Α quod & animo & religione & habίτι,
όπκαίγνώμη και πίσ4 καιχήμαπκαίγε

νείων κερά λατινθίμ' ακραιφνής, γνω

λυπήσάναυτoντώνέωπζοσέθεις βαπλά.

όθεν κόσωπαύτωνμάλλον καθαλμα τώ

βασιλείπζοσωκείωό,Όρύτωκθεζμύτε

βΘ'πλύτων εχθρός έβασιλέως και πα

τρός γρέθ πεφιλονείκηκε μάλλον αυτ ός.

τωνεπίγρομόρωμμινοεβείωζ βασίλι

κάδεξαμλυ® γε%μμαζα δημήτςι®' ο

δεασότης ανθεoταλονίκη, διεμίμ,4ύσαίο

«υθις τύντεπζω%άς αρμονώ τόνασλό. θ

επίθήσωήλθον,σράλαύμαζατεσυνεκζ9

τέίζο,κάμα αίτύπωνέωβασιλέίσυνόλων

εσία και ζα κIήμαζα όπόσα πξιταςόνμα

κεδονία πόλίς και χώρας έτυχοι όντα, C

παύτα (ρίς σexπώτας διεμερίζον% , οίνgle

κ}σίευσφώνηνοίγονώ Σποθήκαι, δ%ίς αξ

παζνεθέλουσιναφθοναπρθυκίν(6παύτα,

εξορία εκδημόύσεις ήθηκτα συμΦς".

νένεθελόντων.κακείμύρ αδιαέτελέ%,έ

μελλεδιόβνουδέπωώ% εκεάλ συμ
μαχικόνεςαυσίύ αφικνάω, αλλ'ουδ' ο D

βασίλεις ονέΘ' ανδρόνικΘ' ήξέμεικαθή

μύρθ,αλλ'έπεμπε διαταγμαζαλαθς

πάοάχήθαλαήηςτεκα)γής,έή εάζλο

& rafa barba germane Latinus cflet,

poftulatis eiusannucre nollet: agre fe

illi fatturum putabat , fί ad iuniorcm.

Ιmperatorem defecifict. Ita quo 1m

peratori (anguine coniunξtior crat, co

acerblor patris inimicus cxtitit. Se

quenti men(e Νoucmbri, Demetriu

Defpota 1mpcratoriis literis Τheffalo, ημία.

nicα acceptis, tatim Protoucftlarium "

Β & Αfanem accertit : qui cum conuc

nifient, (imul & milites conίcribcban

tur, & iunioris 1mperatoris ftudiofo

rum facultares militibus diripienda,

dabantur, quas in Μacedonicis agris &

vrbibus habcbant. Αpericbantur co

rum granaria, & cella vinariα, 8ζ dui

bufuis magna copia patebat : corum

practerca qui refragabantur, bon3 Ρu

blicabantur, & ipfi cxilio mulétaban

τιιτ. Αc ibiquidem hacc fiebant. crant

ctiam Cralcna auxilia iamiam ad cos

ventura, Cactcrum ncc iunior Αndro- " -

- • . - Ν Πuniori,

nicus quictus ocium agebat: (cd clam Αnimiί,

in omnes terras & infulas, Βyzantium, """"

Τhelilonicam & Μacedoniam editia"

mittebat,quibuspopulisimmunitatem

& libertatem a tributis, militibus vcro

reditus & maiora ftipendia Ρromitte

bat. Ουκ mox vt audita fuére, omnes

commoticrunt, cόfque deprauatis ant

mis impulcrunt, vt prorfus ad illum

tran (irent, & animis & linguis & ma

nibus,8zomni (tudio,& clandeftinis li

τeris illum accerferent, & imprefio

τίωκαθεοταλονίκηκαι μακεδονίακαινή
nem eius accelerarent, Cum autcm Νepoti,

τes ta (ehaberent,adRhegium Perue-Ά
legatio,

6ίς επαγβλόμώμαζόιςμύρδήμοις ατέ

λειόυκαλφόςωνέλουθερίαν, οι δε τρα

ταυομώύοιςπόρθις πζοσόδων, και μιώων

επιθόσης,άπζακεόμύρα,παύταξουέσ4

σεκα ράσα τας γνώμας σΦών διέτζέΦε,

καλαιέπειθε όλ9χεξώς αιπω πζοςίθεώαι

γνώμητεκα γλώωση και χερσι καλπαση

πζοθυμία,κ.λαθραίοιςβ%μμασι πζοσ

nit Imperator, atque indelegatos ad

(eniorcm mittitvtalterutrum fibicon

ccdatur: aut per inducias ingrefus in

vrbcm,autvtaliquibus εSenatu,ex Εc

clefiα principibus, & ε Ρopulo crudi

tis ad (c egrcdi licerct, gui (uam ora

tionem 1mperatori , & toti Byzantio

renunciarc poffent. Senior vero, cum

ca poftulata plena doli cfic iudicarot, Αν: 4.μ.
beratio,

καλάθια των κατω απ8επιζαχύννέΦοδονούτω". τύπραγματων εχόντων,

φθαύειπει ορήγιον όβασίλεις,κακάθεν πζεσβύέ)πζος τόνβασιλέακαιπαπαον
δυόνζητημάτων οπότερ%ι συγχωξήσαίΦ ήτίμπρός ο άζλόποιυzσόασονδονει

Θθονήίβεκβυζαντίαπιών ειςέκένοι αφιξιέκτετρt συγκλήτυ,έκτετύtéκ
\ 3/ 2

κλησίαςδρχόων ΧίCλί

Α' Α ς , γ' - " ι \

πνες ακ%ύδήμου παιδείας &υ έχοίες είεν, οίτιες ικανυοι

έβγαιζα ύzσ' εκείνουλέχθησόμήμα απαγγείλατώτεβασιλέ και όλωτώβυ

ζαντίωήόνμώύ%ιfηραιόνβασιλιαδόλουμεταήγησαμύρονζι ώιαοζαπζοβλήμαζί,
-- - - - - 2λ Α
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St iaάat.

diu filuit,fecum deliberans vtrum Ρrae- Α σπωπήσαι μέχς, πολλού,ώ διαπορήσαι πξι

ftaret. Νam nepotis in vrbcm ingrcί

fum , perniciofum , nec incrucntum

fore: paratos enim Byzantios effe, vt

ad illum deficiant , ftatim intra portas

confpcθtum, & (e per cruciatum o vi

ta tollant. Εt Byzantiorumadillum e

grelium non fine feditιone fore, 1d e

nim effe ncpoti (uo Ρropofitum, vt Ρa

1am illos blandis verbis , clam vero

muneribus & magnis pollicitationi

bus, & per cos omnem Βyzantium po

pulum fibi concilict Cum autem v

τηunque graue eflet , leuius elegit : &

duos (enatores, duos pontifices, duos

1clcάοs (accrdotes , & quatuor (ele

ξtos o plcbe ad eum mifit. Οui cum σ

mnes covenιffent, accertitis cis, indi

ξtägue conclone, veteratoriam oratio

nem habuit.

Ι Υ Ν Ι Ο R / Δ' / Μ Ρ Ε Κ Α

ι ίori oratio.

Οs mihi (ubditos , guam me i

V chariores effe, méque nul

la ambitione aut meri 1mperijaffe&ta

tione contra voluntatem aui egretium

effe, neminicft ob(curum. Vidctis e

nim vt nec vιτα mcz parcam, non ge

nio indulgeam, non fatellites, non bi

Ρenniferos adducam : vt non regibus

modo propter inuidiam Imperij mos

ett, fed iis etiam quos fortuna a paren

tibus & cognatis exterminatos hucat

que illuc ferri, & continenter mortem

ob oculos habere cocgit Αge dicat

-'

Ακκινη ίη

Λetiatur,

- /

mihi quiίpiam, vulnera qua in corpo

re meo getto, gua de caufa acceperim,

nifi cum Romanorum hoftibus pu

gnando,qui ex Αίia in Τhraciam trail

ciunt: & cum Βarbaris qui Iftrum ac

colunt, δΖ inde faθtis excurfionibus &

ipti miferam Τhraciam vaftant : Εgo

enim vt omnem veritatem apud vos

cloquar, cum Imperatorcm pra (enio

focordem & tupidum efle viderem,

τίμιαίρεσιντίμιτεδείς% αζαϊπονεί6

δονξέγ[όνε,όλεθρίανδραϊκ6»δοευαί

μάτων. έτίμοις γδ είναι σίύ βυζλυτίοις,

αυτίκα εκείνω"επζοσέθήσεώζφλυέντιπυ

λώνείσω, και ξει πικgώςξ'βίκαιαπαξήντίμ'

τεαυπζος εκείνοντγυ βυζλυτίων αφιξιν,

ουδεζαύτην ασασίασονβλέπφν σκοπόν

είναι τωέγfνωλόγοιξεδημοχαρείςπαρ

ρησία λαλήσαι,και λαθρα δώρβιςκαλέ

παγίελίας Uωοποιήσαχζησαΐς αυτ"ις τς

και δι'αυτό οπόβι% βυζαϊπονοϊκούπ.χα

λεπώνόι όντων αμφοτέρων, όμως%κου

φύτερθνείλεώκα)πέπομφεδύομέθοκτ,

συ|κλήτε,δύοόι έκτύλςχιερέων,δύο δεκ

τότ"έκκλησίας λυγάδων,κΊέήαρας ή'

έδήμοπζοκείτων.οις δήπαίταςαπόν

ζας έκέισε,μέζαπεμψαμύρ®όκεhΟ,δ

έκκλησίανπεποιηκώς,δημηγορίαντιναε

χηματισμόμυεπ'αυτό διεξήλθεν.

ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ

βασιλέως.

Ε φήσας ότι μύροξύ υπηκόοιςύ

μάς πλέονήέμαυτόν φιλώ,κ όπσοκ

αυτκραφείανεμαυτωπείθάναιασεδά

ζωνΘξήλθοι,αξατμ' 3.βασιλέωςκπαπ

πεμoυβούλησιν,πουτίπου δηλον, δράτς

γδόπωςfέμαυξζωής αφειδώ,μήτεγα

σειζόμύμΘ. και τςυφών, μήτεδoξυφάρβις

ήπελεκυφόρθιςεπαγόμύρ®", ως είθισαι

μη ότι βασιλεύσιδιά (ο επίφθονοντ Σρχής,

αλλα ώ οις ήτύχη ήδγονέωνκξυγγρών

εξορίσασα,πλοίοήτας ένθεν κακείθενήναρ
Λ - φ Ν

κασεπξιφέξεώζ,και δίμεκώς τίμ ξαυ

τίκα,θνήξεθαμπρθοφθαλμώ έχει ελπίδα.ειοι ομύφρασατωτιςέμοίπαρελ

θών, ύσές πιθ"απέιφέgωτςαύμαζα επί ή σΧζκός έδεξαμμυ, ζις ή"ρωμαίων
ν

εχθροίς αβαβαλλόμμΘ", όπύσοιτεύξασίας ειςθρακίμ ναυτολοδσοι, και όσοι τον

ίσρθνπαροικοιμύτεςβαζβαροι,έπειτ’εκείθενώξελαύνοήες, καζάτςέχεσιν όμοίωςκαι

ού%ιτίμ δυτυχή θεάκμυ; εγώ γδ, να πάσου εξείπωτίμ αλήθειανπζοςυμάς,
- Α / 9 - » , η Σ) Λ

ogών των βασιλέα ες πολύ ώ νωθρό και αναλγήίον εκ Όό γήgως αποκλίναυτα,
\

ι και μη

-
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κμηδέν όλως διεγειρόμύρον, μηδ' αλ

γομυζα, τύχςgίανώ αείνύκτως και μεθη

μέραν, ήθμάρκαήομμωνιαίο τύβαρ

βαςωνίεςείgδίκην, ήδαίχμαλωπζομύθων

Φαίδραποδιζομύρων, τύδγυμιώνελαυ

νομώύων πάσηςχώρας κα)πόλεως,ία μη

λέγωζαμείζωτ'ασίαςπαθηκτρόκεισε

πόλεων, όσα Όίς βαρβαρθις ήλώκήσου,

διατίμ έβασιλέωςαμέλίαν ενωθρότη

ζα όgώνομυζαύταξίωβ,κλπςιαλγης λίαν

1λ. Λ

πλέον,

γινόμjυΘ,κτίμ ή) ασλαχχνονδδύν μ'

φέρεινσόχ έχων,εξήλθον,δυοινένεκα ή/αρ'

θανατω οίωδή τινι πζιπε#ίωκώς, αμα τω

ζμύκτονή λύπης πιυαπορρηξα φύgών
<ν V c Λ / 2 /

ενόμισα ήτην ρωμαίωντύχmνές% βέλτιον,

καθόρνέφικτον,απαλλάξαμείαρέπνέκ

έπνέφικιον,ανθρωπονόνζάτινα και πλέισον

ονδιατζίψανάκς νoντωαςχίν, μήκόςον

εμποιήσαι%ίς δgχομυροις,θμίσΘ"Φόνε

πνέον ουδένγδαμεταβλήίον ουδεμόνι

μονό τώβίωτίμ φύσιν πεποίηκε όθεύς.

διαξε δόντωμέζαβάλλεθ, βλέπομύρ

τίμιώξαντ &υφροσμώης (δ ήδονής ίχονζα

πούτα ταπίγεια.ειδέτιςβιαίωτινιώκα

τηναγκασμώύηφοράκζώμύρ®",επιμιάς

ίσαώς τύχηςέθέλοί,όδüές τίμ παραφύ

σινκίνησιν άγει ζά πράγμαζα παν δε%

παρα φύσιν, ύσεςβαίνονοξύαςμόfioνζας

όροις, ύσερβαίνεινπαρασκουάζει καλοξύ

όροις τ'εθελούσης έπεώς 6ύΦξοσύνης κήδο
rw 3. Ν. / • V \ Δ

νής ες%ύεγδτείνει και ζα (ρφα ήϋπα

λαιώνγνωματ8ύμαζα, μηδέν άγανλε

γόντων, καιπα μέτζον αρμσον, οξάτεβαρ'

όπως και δέμόςπαπα-Θ' ειςβαθυγήςας

εληλακώς,και%σαύζαέτη% βασίλειονέχων κράτΘ", όσα μικςοδο έωλέγεινού

-----------------------------

Α & ε νεterno non excitari, ncque dole

re, cίim Chriftiani femper noctu atgue

interdiu partim velut hoftia a barbaris

maάtentur, partim in feruitutem abdu

cantur, partim nudi ex ardibus arque

vrbibus expellantur. Vtautemgrauιο

ra Αfia mala taccam, quam multa vr

bes capτα funt 1mperatoris negligen

tia & focordiaicum igiturinquam harc

cgo viderem , graui dolore affettus,

quem praccordia mca ferre non po(

funt, duabus de caufis (um egrctius: vt

aut quouis exitio vna cum tr1fticia vi

tam ctiam finirem , aut Romana rci

Ρublicac pro virili (ubuenirem. Νullo

enim modo, nullo modo fieri poteft,

Ρotitus, faftidio fitiis qui parent,& ca

Ρitalia corum odia (ufcipiat, Νihil e

nim Dcus in vita immutabile & ftabi

Ιefecit. Vndefit,ντomniaterrena mu

tationibus gaudere ac delcέtari videa

mus. Si quis vero fortunam in fua vota

cogere . & certa quadam ratiοne vita:

ντί νolucrit : is cό rem deducere co

natur, quo natura non finit. Οuicquid

autem cum natura pugnat , & iuftos

limitcs excedit, nihilhilaritatis & vo

luptatis habet. Εάdem pertinent (a

D Ρientes vgterum (ententia,prαcipien

tes,Νe φuid nimis:&,Μodum effe pul

chcrrimam virtutem , pronunciantes.

Vidctis enim , νt & meus auus ad ex

tremum (enium progreffus, & totan

Ο

mos Imperio Ρotitus, quot (parum25-Ά

Ρίκιurn"

- - imperium

quin homo,8z is longo tempore rerumΆ.

Α'

-

- - ?ΙΑ44'

εft quin dicam ) nemo Regum vn- negligε

quam, in rotius populi eftodio : nec

νllam curam vel eius a fe amouendi,

vel Romana rcipub. (ubueniendi (u{

cipit, neque dolet (ucceflores Ιmpc

rij ante fe mori. Οbiit enim pater

mcus fine vllo Imperij fruθtu, niίi no

men exceperis Οbicrunt &alijfangui

ne ci coniunξtifiimi, & minores atate,

Μoriar & ipfe fortafhs , priufquam

ex Imperio fruttus aliquid ccepero,
- }

Α

Α

δείςπωτρπώποτεβασιλέων, μεμίσηζαιμύρπαραπαίτων ύσηκύων,σόκ επισρέφε

(αιδί όλωςούτεπζοςθεραπείαν καιμίρις,ούτεπζος όξμμυβοηθήθισανΌίς ρωμαίων

πράγμασιν,ούτε μίμ αλγειβλέπωνοξύ διαδόχοις τ'ασιλείας πζοαποθνήσκο

ζας τέθηκεμύργδόβασιλεις θεμάςπαιηςμηδενόςλπολελαυκώςτρόσα βασιλεύ:

σινεφάζαι,πλιμ 2ονόμαίΘ. τεθνήκασιδιέτεξοιτύκαθαίμα μαλαζιπζοσηκόν

τωνκαιτηνήλικίλο νεώτεροι τέθήξομαιοι

- * - Α.

-

ίσωςκαγω,πζίντιτ"βασιλείας όταώαι,

3 3 2,

εn

6.

775,

"
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Quid enim facilius accidit homini, Α τίγδ έXπθλυέιν ράον, κι ζαύτα ανθρώπω

-- ΙΑ» «- - και ! - - - / 2 \ / \ «/

pracfertim nullum periculum deuitan κινδύνοις αει αξαβαλλομύβω,καλου 7ίος Cζ

ti, & de vita minimè (olicito : Fortaf
- - -- - - "- Το ". 2/ Σ 2. -

εξ ίis antem ambitionis me fufpettum φίδομύτι 8. ζμ' και ίσως οι διότινες καιΦι

2 μ.β." habcbunt, gui'ab auo Imperatorc de- λαρχίσΜυ νοσείν με ύσοζοπασαμεν > Χπο

ficiam , nec ci parère velim. 1d vcro . ΤΩΖ "- Τ? / \

ego ncque plano inficias iuerim , nec σαζομύζαβλέποντες επαπαεκα)βασι

conceflerim. Νam ή Romanum Im- λέως, κεχ ύσεικόνεθέλουζα. ξε οι ούτε

. perium crefcere, ac dilatari fines no- παύυτελέως ΧποΦή » λ 5/ Σ/

(tros cernerem , libenter (ederem , & α)υ 7ξΛ5 ι ! "Φταίμ αν έγωγε, ουτε

- -
Λ > α 1 "2 /

ocio (ecurus indulgerem : & ca (pe Β 7 αύυ σπωθεί μ. ειμώμ γδεώρων αυξομυομέ
me conίolarcr, φua j qui coquos fuos νίμ, τμλτίύρ / C Α . .

-- - - γίζξ' 77.14) άJίζ.(χΛίων γ)Υg -

fimul & Ρrolixiorcs & magis varias e- / ίδι μ «/ γ μοιουςπλατύ

pulas vident inftrucntes. Sed cum rem νόμλυαζά ημέτερα δεμα, ήδέως ανάκα

Romanamindiesruerein deterius, & βήμιμ, μακράν πια τίμ'' ήσυχί%υ ασκών,

ante vrbis 1mperatricis portas mifetos GΌιαυτας πια βό ελπίδας, όποι
Rσmanos fubιnde abripi ab hoftibus " . ΤΝ : 77yC29 300%ιά)y 3 α6, 070ίας

argueinterficividcam: quo me eflea- και,Φ σου εαυτύοψονόμοις οξώντες,μα
- c ή - - Λ & Α

nimo putatis ! Νam plerique morta κρjέραν όμoδόποικιλώjέραν τίμ 7ταψ

1ium fpc futurarum rerum vrgentcm '
/ / 2 Α 2 r -

mαrorcm leuant, guamuis ca vanafit. C δαισίαν αξασκόυαζονζάς. έπει δ καθ ημβ

Μbi vero ne falfa quidem fpes, ad fal- eαν οξώπζος (6 δυσυχέσεξον σιμιωθέμόμα
fam con(olationem relinquitur.Εt mi- (αρ • Λ 7. " - - \

ramini Alexandri Μacedonis animi " ρωμαίωνπράμαία, και 7ζο τγJπυλών

Ε ΣΕ & iniquo animo μονονούτ βασιλόυκαισης αξπαζομύύοιςζα

paffi, guod pater viθtorias vittoriis cu- πώροις ί». - - -γr "-- - - -"

mularet, & omnem filio gloria occa- λαί εκμωμα οιος σφαήμψεις ΖΟΟ

fionem pracciderct , paucis bellorum τύπολεμίων αει,τία αδοίεώ έμε καρδίαν

"- occationibus relidis me vero, cu, έχίν και Φμύρπλείοις ήδαίθρώπωντας
plane contrarium accidere videtis, & ελπίδαςέ τ"όνεσώ Λ

noή tantum Imperij fpes ob vaftita- D και ας5χεσι διεξωση λύπηςφάρμα

εem cius, fed etiam (uauis vita cur- κοι,@ είψουδείς είεν.έμοιδεουδε ψευδείς
- - - - - - Σ - > / / / Ι -

fus cripitur dolere non cxiftimatis"Τa έλπίδες λείποί)πρός ψάυδόμύροναξα

men cum ocium agere non pofΙcm,fur- / Έγ \ » " * ». Λ'

rexi, & ab Imperatore auo ιnille tan- μύθιον. είζατόν C/λί μακεδονίαςαλέξου

tum armatos petij: pollicitus, me firma ονδίαθαυμαίΘ"αγετε, δυογεραίνοντα
fpe diuiniauxilij fretum,vrbesΒίτhyniς ό, μι γετε, ουχές

Ρ Ι - Α - / \ » / Α

οβulata confcruaturum,& quam longίflimεho- διαμικρθψυχίαν και αχθύμύμοντώπατρό

--

ηββίrio. > Α'

ftesΕ Ρriufjuamillis ca- ότι νίκας έπινίκαις πζοσετίθίδιίμεκώς, και

ptis, fretόq;tranfmiflo, Byzantium op- η Λ Τ" \ - / . « . . . Μ Χ/ \

"Ν Ρugnent. Οutbus ille negatis, me ho- Ε ετέμιέζο και παιδός (ως οιό είπoι τις) (6

- ftemiudicatEttamen ego plerifque o- Φιλότιμον, μετςιωτέρας καζαλιμπαίων

m1flis, hodie ad aliam poftulationem αμτωπζοφάσειςπολεμικών τζοπαίων,έμε

Ιnanc adfum. vt oèto millia aurcorum ^ και Λ Λ

- δεταναντιώταζα παχονά βλέποντες, και

- . ζημιούμρονμήμύνοντας ή δgχήςελπί

δας διατίμ παντελήφθoράναυτής, αλλα και αυτονόητο,δρόμον%δ&ύζμύ, ού

δικαίωςημζί, δυχεξαικιν, όμωςέγωμή δυναμόμΘ"ήσυχίαναγειν,διαιέζίμ και

απήτησα αξα οδβασιλέως κ.παπανουδοθήναίμοι μόνοις χιλίοις οπλίτας, ύασο

χόμύρΘ διατπρόςθεοναρραγοις ελπίδΘ. πξιέςχεθ μετ' αυτή και πεις ρου

ξέιντα, όνβίθιμία πόλεις, και Χmoσoβένως εφικτον σέυ εχθροις πίρρωπου, πριν

εκείνας χείξωσαμόροις και οξύ φραγμοις διαβλότας πολιορκάνζ βυζαίτιον,

οδέμή διδοις, και πολέμιον ήγηία, όμως εγώ ζάπλείω παρεις, εφ' ετέρανζαύτιν

πέπομαι ζήτηπ τήμεςον. ήθι έσιν έκπσί, χζέοις χιλιάδων όκτώ"μη

- Α.

-" λ
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ας ώς έμοί, τραπώτας οφείλω, όπο
\ γλ , Ι > \ \

λιωήδη κgώνονξμύγε έμοι τίμ πλανω

μύμ πειιαπ βόσκοντες τύχίμι, ού γυο

μύύου πλέον ουδέν λύτικείομαι τώπαπ

πω και βασιλεί. αδτα μύρομύ έκέινθ'

διεξελθών,9ξλυέση οδ9ρόνου, καιαλ

λοπαρ'αλλομέgΘ"Χπολαμβαίων,μί

λιχίοις πρ%ύπεμπε λόγοις, θεπαγγε

λιών ακροτέρων ίύγξιν, ώσε θ απαλλα

ξαντες εκείθεν,κήςυκές τε τίδéκείνου κα

λώνπανζάχήτ βασιλόυούσης περμίόντες

γεγμηνία, και ανέπεισαν σου όχλοις -

π πλέονgξηςτηθα ή εκείνουπόθων. -

δών δε ο γηραιός βασιλεις ότι μικρού
Σ 9

Α qua militibus meis debco, mihifol

uantur, oul longo iam tempore Inc

cum incerta fortuna vagantur. Ομο

facto , nihil amplius auo 1mpcratori

refragabor. Ηis ibi dietis, ε 1oliofur

rexit, & alio in aliam partcm (cduέto,

blandis verbls & illos in fpcm maio

rem crettos dimifit. Itaque inde di

grcfh, per totam vrbcm prαconcs lau

dum eius fucrunt, & Ρopulum maiore

rupti.

Β cius defiderio inflammarunt, Senior

autem 1mperator cum vidiflet,Ρenë ο

mnesquiin vrbe effentamicosa (c dς

fecifie;& veritus ne concurfu facto ab

iisipfis occiderctur : proτίus exafpera

tus cft. Vifum tamen ei rcάius, Ρrius

periclitari corumanimos , & Αfanisac

patriarcha audire confilium , & vna

cum eo aliorum pontificum. Iis ergo

per (enatorem conuocatis , ad hunc
λοιώ πολύτες εξέκλιναν, κ" οικοδομοιώτες ή ° ποάυπνεί, δείt.

ΤΙg

Φίλων,και δείσας μη δραμόντες αυτ
/ / » / Α

χειρία ούτι ανέλωσι , διανίσαται προς

ότζαχύτατον, έδοξε ομό αιπω πρότε

εονβέλπον είναι, πέραν ειληφένα και τS

ήσαίου%ύπατςιάςχου γνώμης , θ σμό

γε απώ ή τ% αλλων δέχεξέων, συνα

τή συγκλητικών,

Δ Η Μ Η ΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΗ

βαίου βασιλέως.

Εμύρ εώgων,φησιν,έμιρίτέ1μυαλους

γίδα ζαύτην Σποθεμθύω πζιγμόμύρον

3 Ε Ν Ι ο R15 Ι Μ Ρ Ε R Α.

tori, oratio.

Ιquidem viderem depofita purpu

& (ubditos reété gubernatum iri: a

Chrifti cα-tu alienus eflem, nifi quic

D tem & ocium longέ (uauius & ΡΓα

θεριθέντων ζίνμυ αυή", πέμψας πνα (tantius imperio iudicarem. Si enim

delcθtatio quaritur animi , quid cft

iucundius quam a curis & Ρcricu

1is effe remotiffimum ! Si vero pro

pter mea & populi Ρeccata , aτgue

otiam maiorum noftrorum , vindi

θta Numinis, atrocis tempeftatis in

modum contra nos grafians, Fempu

blicam euertit , & ego adolefcens

Ό ακίνδuυον, ο αματώ ψασηκόω πολυτί " adhue principatum & Εcclefiaftico

"Λ 2/

Ό καλώς αρχεθαι, αλλότζίΘ' αδεί

"έκειτούμερίδΘ, ειμή% έφήσυχίας

καθώς, φόβασιλ6ύειν πολλώπζοπμύ

τερον κήδύτεξονέμοιγεονομίζε%. τίγδεις

4ύφεοσμύ μαυσιμώτερον,ή%Φξοντίδων

diffidio & finitimarum gentium in

curfionibus fluέtuantem compoίui,ad

iuuante Deo, & facilimë tranquil

1um reddidi: nunc vero longo tempo

re v(u rerum cruditus, in tanto motu

δzτempeftate quo me vertam ncίοιο,

κ φόβωνώς πορρώlατωκαθηθαι είδε δια ζα εμάτε (ο έλαοδπλημμελήμαζα,

δάμαζα ή ημέ|έρων πζογόνων θεομίμία τις επιχωριάζουσα καθ' ήμηύδίκμυ

καζαγίδΘ"δργίαςελαύνει και Φθείξει (α πράγμαζα, και ο νέΘέππαρειλη
Λ

4ώς εγώ τίμ''δρχίμ πλημμελούσαν, οπότε ζούτ εκκλησίας κλύδων(Θ τίμι

καύζα, και το πέριξ έθνών, και εί, γαλήνμυζα πούτα, ξμύγε θεώρατα με

ζαβαλών, έπίτ εκείθεν τώμακρώ χςόνωμαλα οι πλεισίμπάe" ξμυειλ9χώς,

καλπζόθειςέμαυτώ,νuύπζοςΌρύτιν κυκεώνα δζαλμυπραγμάτωναμηχανώ.

Legati κυν

- Οργ77γηρ72-«

ra & me extra periculum futurum, άatioβί.

2 a 3
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φuo pa&ο nepotiqueam tantum man- Απώςοιο δυνηθείluυτώέγfώωπίσεύσαι%ιαυ

εκβηπει dare Ιmperium, gui &adofcens eft, &

ειακpo rerum adcό imperitus, vt ne (uas qui

dem res probéadminiftrare ίciatiΝam

adolefcentibus & indoθίis hominibus

poteftate (ua tradita , & Imperatoriis

poffeftionibus donatis, ipfe in egefta

te viuit : nec quiccuam aliud curare

vult , nifi vt cancs & aucs alat, canes

mille haud pauciores, & aucs totidem, .

eorύmque curatores haud pauciores. Β

Τali ergo qua ratiοnevel vitam mcam,

vel diuinitus mihi mandatam Imperij

adminiftrationem credam: Verum e

go (ciens & volens quidem, nunquam

vel fubditos meos, vel mcipίum pro

dam. Νam ncpotem quidem plus non

modό vxore & liberis mcis, (ed etiam

magis quam mcipίum dilcxi : & vos

omnes (citis quo paάο cum cducarim,

inftitucrim, monuerim : & prudentiac

mea hacredem,& Imperijfucceflorem,

φαi & Dco & hominibusplaccret, reli

θturus. Αtille fpretis monitis meis, to

tas noètes in comcfiationibus & pro

ftibulis exegit,in quibus etiam fratrem

fuum occidit. Denique etiam contra

- me tam bcne mcritum & patrem in

(urrexit, facinus aufus quale ab omni

εκιρ, αιιο nullum fol vidit Quamobrem &
βία επίση. vos odiffe improbitatem debctis, 8zad

Ά "είus impudentiam cohercendam in-D

- furgere, & eius ex Εcclefiaftico pracco

nio amotionem proclamare,8ζalicna

tionem a Deo minitari: vt verecunda

tus & cmendatus, pulchro cό reuerta

tur, vnde turpiter eftegretius, & rürfus

hacres fiat δΖ Ιmperij & moderationis

meac. Νcmo enim omnium eft, quem

ad Imperium cucξtum malim : modό

Ρraccepta mea & monitareucreri,iίfque Ε

obtemperare vellet. Οuem enim fuz

Εriία« concioni epilogum addidit, is com

""" mentrcius fait,& fubdolus atφue mali

τίοfus. Αudiftis enim quot conuicia in

τota (ua concione in me dixcrit, cum

την Χςχίμι, νέω τεόντι, κι ωσαύτην απει

είαν ασκομύτι, ως μηδε ζά κατ'αυτόνει

δέναι διαθέωζ καλώς, αλλανέοιςτισικα)

αμαθέσιν ανθρώποις εκδόνζα τίμ' εαυ%ύ

ώξουσίλυκ%ά βασιλικά κτήμαζα, αυτόν

τεόν πενία διαγειν, κμηδεμίου αλλίμ,

έχει φροντίδα βουλόμυυον,πλίμ έκύ

ναςκος,εατςέφειν,κuύαςμύρoυχήήονή

χιλίοις όgνεαδε%σαύζα, και οξύαυτήβε

πιμεληταςέγής ώβύτις,πώςομότώ%ιέ.

τωπισ6ύσαμήτίμ έμαυξζωίμι,ήτίω

έκθεοδπισάυθείσαύμοι λει%υςγίαντ"βα

σιλείας, αλλ'Gήκαν ποτ'έγωγε πζοδότης
« Λ

C έκών γεείναιγμοίμμ, ούτε ήδύσηκόων,

ούτεμαυωδιέγωγδτόνεμοιέγγονον,ου

μόνον ο παίδων & γuυακός ηγάπησα,

πλέον, αλλα δέμαυ%ύ (και ίσεπαίτες

Όυτι) καλαιέτςεφον άν παιδεία και νουθε

σία,βουλόμύρΘ. κληρ%ύχόντετ"έμής &ύ.

λογίας, και διάδοχον ή βασιλείαςκα

ζαλιπείν, και θεώκαλοίύθρώποις Χρέσκον

ζα οδεταςέμας νουθεσίας παρ'ουδενθέ

μύρG,κώμοι και αταξίας διενυκτέρευε,

όνοίς και τον απόπεφύν&υκεναδελφόν. και

τέλΘ επουέση, και κατ' εμοδΌό 6ύεςγέ

Όυ και πατςός πράγμα τεώλμηκώς, οίον

εξ αιώνΘ ουδέπω τεθέαται ήλι®", διό

χζή και υμάς ζηλώσαι κ; ή αδικίας, και

διανασήναι προς συσολίμ της αλαιδείας

αυτδ, και κηξύξα οκκοπίμλΊής επ' εκ

κλησίας φήμης αυτού και απειλήσαι

αιπω τον Χπό θεού χωρισμόν, ίνα, συ

φuibus epilogus minimè confentit.
σαλείς και σωφρονιθείς, επιτςέψη κα

- - λώς, όθεν Εξήλθε κακώς και γύται

κληρύχθ' αύθιςfηςkβασιλείας, θάμα θέμής&λογίας, ήβγδάπαντωνου.

δει αυτό κέκρίζα προτιμότεςΦ έμοιγεπρ% τίμ βασιλείου, μόνον έβούλατ,

τιμπζοσήκουσάυ έμειναιδώ, άις έμαίς υποθήκαςκαι παραινέσεων δνγαρ ε

πέθηκετή αυτόδημηγορία επίλογον, πεπλασμώμΦίμ",κπολύ% πανούργονέ

χωνύφέρπον ηκούσατε γδ οπόσας τας λοιδορίας, παρ' όλίμ' αυτότιμήδημη

γθείανεπήντλησεκατ έμοδ, πζος ας ουδεμίλυ έχει τίμιαςμονίαν ο επίλογο,
ν- αλλ'
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αλλία οξυακέδνζαςεξαπατήσας εγεί-"

ρακατεμου, ζιούτνεπέθηκε τη δημηγο

είαζότέλος ζιδάακηκοότές,Φμύρσμυέ

σε και λόγω κοσμούμυροι ήθΣgχιερέων,

στιυήεσαν%ις ειξημώύοις, και σιωπίμ που

τελή%δονόματςgνέουβασιλέως πλοία

χητήθόκκλησίων οκύρωσdυ κηξυχθήναι,

μέχριςαι επιτςέψη τω δέπατςιοςχη καλ8

τυ Σρχιερέωνκαι ήδ κληρικών έξιν οίξσόκ

έδoξεν&ύλογαζά ερημώύα, διό και αλα

σαήίες,απήεσαν οίκαδε,μηδενπλέονείπόν

τες,είτεδιατίωσμώοικοναλογίαν, είτ'σόκ

οίοι όπως, έπειζα διανυκιεξούσανίες, δα

παξ, καιδις ον βις πατςιαρχικοίς οίκοις,

στινωμοσίας κα) Φρατζίας πωεσκάιά-c fpiritum perfeueraturos,& nullum(fi o

ζονώ κ; Όρύγηραιοδβασιλέως,δδιαψιθυ

ριθέν και διαδοθενές (ονδήμον,καιές ζά''

ή' &ύ γεγονότων συσήμαζα, πλείσοις και

Ούτων ηναγκασε λαθρα ξμυεληλυθένα

τη%ύτων πιυωμοσία τε και Φρατζία, και

όρκοιςέγρ%φοις πωεισενέγκειν,διατεινο

μύοιςμέχρι τελ6ύλαίαςόνσήια πνοής, και D

πάσαν(ει%ύτυ δεήσειεν) ψωοσηναι τίμι

κάκωσιν όθεν ές τςιτίμ εκείθεν ήμέραν

οξύ ιερ%ις κρ3ύσας κώδωνας ο πατςιας

χης,καπλάσοναθροίσας,όχλoναγοξαίον,

αφορισμόναπεφήνας και πανός έβe

ληθηβμώύουσιωπήσαι (6%ύνέουβασιλέως

όνομα, και μήζα πζοσήκονζά παίζανέμειν Ε

απώ, όσα και βασιλεί και επί ώύτις α

φορισμόν έτερσνεξεφώνησεκ; ή αλλων

Σρχιερέων, οπόσοι τίμλέιέραν έβαθισδυ.

ξε όνγηραιόνβασιλέα ουμετζίωςήίασε,

Scdντ auditores contra me concitaret,

talem orationi Ina finem impoίuit. Η1s

auditis,pontifices prudentia & erudi

γtione ornati afienίcrunt & nomen eius

in omnibus Εcclcίiis tacendum efie,do

nec corrigerctur,cenfucrunt. Patriar

cha vero & Ρontιficibus ac (acerdoti

bus nonnullisea oratio non probata eft.

Οuare nihilamplius locuti,domum ab

icrunt,tiue ob familiarem illis* impru- ""f"πιά,

dentiam,fiue ob aliudne(cio quid. De

inde noάte in patrιarchis acdibus (emel ,

atφue ctiam iterum exaξto,1n (eniorem

1mperatoren coniurarunt, Quod cum Cόϊκratio

muffitaretur, nec populo tantum, fedΕ

nobllibus etiam quibuίdam innote(ce- niorm. :

ret,plerofque horum ctiam clam ad fa

δίionem & coniurationem illorum (ο

conferre cocgit: & (criptumiufiurandύ

dare, quo affirmarent, fe ad extremum

Ρusefict)ίμΡplicium recufaturos. Vnde Ά
triduo poft, patriarchafatis tintinabu-Ά ί:

lis pulfatιs,coaάtόque magno circumfo-Αράμπιά

rancα τιurbα numero, facris interdiaά"

effe omnibus promulgauit,qui iunioris

Ιmperatoris nomen tacerent,8zomnem

Ιmperatori debitum honorem habere

illi recufarent. Ηis peraξtis,aduer(z ctiá

partis (accrdotib. (acris interdixit. Ηoc

Ιmperatoré non mcdiocri moleftia af

fecit,8zprαcter omné expectationé au

ditum perculit.Ουδd ipacis,inquit,do

&orita contra nos infaniit, mercedis α

nepote meo promifla fpc : & omniab

icθia verecundia & grauitate,(editionis

autor efic nό dubitat: guίsnam temera

rium vulgi contra nos impetum coher

cebit,ίi quis humana prafidia refpiciat"

Ιtaque patriarcha, guantum inipίο cft,

plane percuffor nofter & hσmicida ex

titit Cαterum pontifices illi, inίigni

impudentia & animi & lingua pa

triarchac commoti , & ipίi tam illi

quam cius amcntiftimac faάioni (acris

καλJξέπληξεναπζοσδοκήτωςακουδέν καλείο της ειρήνης διδασκαλος,έφησεν, έπω

καθ'ήμύ έμεμήνεί, δια λημμάτων πζοσδοκίου, ών αιπω έπαγγέλλεται ο έμός

έγΛονΘ"καλπάσανοπίσωβίψας αιδώκαι σεμνότηζα,σάσεως δgχηγόςGυκ οκνά γίνε
ΥΝ 2 / Α' 2 e Α' 2 2 γ Α Α'

ώζήξαιτίωασατν και δήμεκαθήμύτησίε φορά,εί τις εξόανθρώπινοβλέπ5
ε/ \ * . . Ν' . « Λ \ Σ) «/7 \ Υ Λ Α' C Α'

ώσεφωνεις ημίν ο πατςιαςχης ο καθ' αυ%ν απηρτισμώύΘ γεγένηται. Φμύρ

ζ δgχιερείς εκείνοι, πολλίμ διόαίδειαν της ζύπατςιαρχου διανοίας και γλώr

της καζαγνόντες, αφορισμών και αυτί σαυαθροιώ έντες ώξεφώνησαν κατ' απ8,

και ήδ αιπω συμφoνoμύτωντη Χπονοία, άτε νεωτερ.9ποιόνκα)πιυωμοσίαςσυσκευα
2 2 4.
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Υ

interdixerunt,vt (cditionum & faάtio- Ας μ', και ςαπασίμ δια δωρ9δοκίανγμό
num autori,& largitionibus adrcipubli- 1 - S ί. \ - η ").

cac perturbationem incitato: adduétis μύρον παρήγoνγδώ κdυόνας και νόμους, οι

& canonibus& legrbus,guibus grauiffi- πολλίμι αμπω τίμ καζαδίκίμ έπήντλoμυ.

""""""""""""""" ώνημάς όντηπαρέσητης ισορίας εκθέσει,
de quibus nos in hac hiftoria decimύ- \ και «', ', Λ Α

οάλαια Chalcedomenίisconcij ca- Όνοκτωκαίδέκαώντ"όνχαλκηδόνισαυό

nonem, nihil mutatum , recenfere ad δgκόλυάνα ααξάτςεήίον,κ; λέξιν όκθέ
verbum (at habebimus.Similia enim & > - / Ψy \ «/ Α

μύροι.λποχέήνα, νομίζομύριζα γδ ομοια και
uart" Οcumenici cόCilij (exti in Τrul- ".

1o celebrati, ad hacc & quartum caput oτης όν τώ τζέλλω τεταρτς της οικεμύρι
- - - - - - Β Λν "1 / 2 Α' Λ.

τrigefimitexti titulilegum faneit, Είt κήςέκτης σκυόδs,® έτι (ο τέας εν κεφα
autem huiufmodi: co ΝΙv R Α Τ Ι ο Ν 1s Τ κι / /

&faάtionis crimen,etiam cluilibuslegi- λαμόy 3 τζιακοσοδ έκζου 777 λ9υ τώ νομων

busvbique είtinterdiξtum.auanto ma- διαγοξ6ύει έχει δούτως. Ότης σπιυωμοσίας

gis id in Dei Εcclefia eft prohibcn- και / Χ/ ν \ ΘΡ.(' Ζ Λ.

dum Si qui crgo clcrici aut monachi ή Φρμτζίαςέγκλημα κι αξα τή' έξω νό

Ε cόιurent,autΕ μωνπαύτη κεκώλύια, πολλώ δεμάλλονόν
nibus ftudcát"epiίcopos aut cότa cleri- ο Τ? > Τ. , Λ

cos: omninogradύΕ amirtunto.Hincº τη 8 θεοδεκκλησία 87οαπαγορών πζο

pontificum ccetus raciocinabatur: Si σήκει, ει πνες %ίνuυ κληρικοίήμοναζοντες

cos qui contra epifcopos & clericos αύξεθάει,ήσαυομνύμύροιήφρατζιαζονίες,

coniurant & faétiones in{tituunt, clcri- «Ν ζα &υα / χ. * / ΥΝ

cos & monachosCanonesita multtant: """9" ας τυξ6ύοντες" έπισκόπων ήκλη-κατ'

φuanto magis pontificcs & patriarchas εικών,όκπι#έωσαν παίτη (οδοικείουβαθ

talia contra 1mperatorem machinan- - Άι 7, 7ί > C

- - -
- 00). ζΤΖΕΣ/β ζΔΑ)tes"qui conftitutι (unt vt pacis dottore μ. δ. λογίζονζο Όίνuυ όντεύθεν ο τή'

"- Υ / α « > > Μ

effent:& practer alia ad quictem & ociύ Σgχίεξέων όμιλΘ,ως ειςξύ κ; ξ770χ 07Τζ)y

pertinentia,illud in primis docere de- D και κληρικών σαυομνυμύβοιςκαι Φeατζια
bent,quod & vetus lex, & magnusapo- \ . Ν Α { C

ftolus Paul" praccipit,Principi populi tui ζονζάς κληρικοις και μοναζούζας , ούτως Φ

ne male dιcito: &, 1mperatoré honora- κολυόνες κολαζουσι πολλώ πλέον οξύκύβα

te.Verum (enior 1mperator cύ co per- Λ' - όσα υπαινα Γ.

turbationis rem proccfliffe cerncret,pa- σιλέως είχέρι; 7ξ και αδιαίκα; ζιανά

triarcham in Μanganio monafterio fi- καζασκουαζούζας, οξύ 7" ειξήνης ζαχθέζας

ne vinculis cuftodiendum, ne νίquam είναι διδασκαλοις, και πει καζασασεως τε

cgredcretur, curat. Iunior vero biduo .. ... / . Σ/ δα Ν /

pδίt ad mαnia Conftantinopolis ve- θ όμονοίας ζατε αλλαδι ασκείν, και μάλι

-
-

«/ C w

n1t , Vt cogno(ccret gno anamo auus Ε 9α 0 0 αι ι) παλαιόςνόμΘ' διαγοξ6ύει, κι ο

τιuncios illos accepιffet: vehementer o- ένας λπό ----Σ «/ . . 2/

ταης,νε fibi iccret (oi inττατε Αa a- "?" σολΘ"παύλΘ", ότι τέαρχονζα,

uumadorandum. Scd ncque ipfe, ηcq. (οδλαοδίδυσχερείςκακώς κι ότι όνβασι

Ελαιμάεύμψει για βασιλείς και
Ρugnacula mocniύ tuebátur, fugabatur: ζορδε ατπίαςπζοβαύζα βλέπων(απςα- -

φui ncq. voccm quidcm cius ferebant, γμαζα 2 και δείσας μή και ές πλέον πζο

κόψη (ο κακόν αναδείσμω καζαχεθή

να Φυλακή πζοσέιέζαχει%νπατζιαρχίμι, και είχε λοιπόν η μονή ή μαγίαίων

τότν ατζόκει, ο δε νέΘ βασιλείς, ήκε μό, δύωήμερας αξιό τείχώνης κων

σόλυτινουπόλεως, βουλόμύρθ μαθειν όπως ο παππG"πςός ζάς ακείθεν απαθ -

γελίας διετέθη εδείr'τε σΦραφώς συγχωξηθήναι εισελθέν μόν(Θ εις πζοσκύ

νησιν ζούπαππου,άλα αξαδοχιο σοκ είχε όλως, ούτ' αυ%ς, ούτε ζι προς

απ8λαλούμύρα"έδιώκέρδεμαλα σφοδρώς, λίθοις βαλλόνιων αυ%ν τώαίω,

αξά ας έπαλξεις οδ πίχοις καθημμών, οι ουδε φωνής απg ακούaνήνέχεό.

"...
αλλά



Η 1s τ ο R Ι Ε R ο Μ. L Ι Β Ε R ΙΧ. 28,

-

-"

ν

ι

"

- πέρας είναι ή όληςασουδής και και

που διμηθάεν είβδόντια βαδίαν αύξειν.
Α

ν

γ.

αλλακαιύβρεπνέπλμυοναδεως, και ασέ- Α eύmque contumeliofis diétis impunά
2 "

μνωςαπέπεμπον,δεδολιόυμύραφάσκον

τες είναι άτε ήθη και οξύ λόγοις απ8.

εκείνθ' μύρομώ ούτως Χποπεμφθείς εξ

έκλινεν λπο οδτείχοιςμικρόν, νύξδε ήδη

πως μί,καίτινες το οδπολιτικούδήμου

σαπωτή, συκ ολίγοι,λαθρα πιυαθροί

θέντες εις εί, λαθρα ρύτω διεμμύσαν", Β

έγήσα ελήλυθέναι και τείχοις πει μέσας

νύκας,όπότεκα)Φ βυζαίτιοι παύτες ύzσ

νώfi3π, θοί έπι και τείχοις φρουρθίτζος (β'

ραθυμότερgναλαπί#έπνέοιμοιςγδείναι

σφάςdόιμήσαθ αυ%ν διαμηείνθουπ

νός Σπο ή επάλξεων. ξε οι ει γένοι%,

&μακξέc

δρόμουπεπεισμώύης γι είναι παίζαβυ.

όλυτίοις,&ύθις ακολουθήσαι Φανέντι πζί

μέσμυτίμ βασιλ4ύεσαν μέσης5 ήδηνυ

κός γρoμύρης,καιβλέπων όβασιλεις ως

αμοιβαθονφφρουρ%ιτίωνύκαπασλο

αξαλλαήοντες,έπαύονται φωναίξαλε

inceflebant, & ignominiosé dimitte

bant dolo plenam cίfe & cogitatio

nen & orationem cius diétitantes. "

Αc ille quidem fic dimiflus, paululum Νίρο: Ε.

a muro declinauit Νox vero iam a- Ά.

derat, cum quidam ex vrbano popu- εκρετεμu

1o fictiofi, iίque non pauci, clam con-"

grelli, occulte illi ignificant, vt fub

Ιncdiam noètem, cum & Byzantijo

mnes dormiant, & moenium vigiles

(ecuriores int, proximë moenia ve

niat. Se enim paratos efic, ad cum fu

ne in Ρropugnacula attrahcndum.

Ουρα fi fieret, τotum negocium fo

re confe&tum. Se cnim perfuafum

Innbere, i in media vrbe conίpicere

tur, Βyzantios omnes ftatim ad eum

defeSturos. Μedia iam noάe cum

νίderer Ιmperator excubitores om

nes per vices vigilantes , & affiduis

clamoribus inuicem ad vigilandum

exhortari non defiίtere : necefiario.

cum Cantacuzeno magno Domefti

co & Synadeno Protoftratore naui

cula confcenfa , declinatάque auftrali

vrbis parte, acquabiliter traiicit, ma

ritimum murum tacité circumiens,

ficubi facilem ingrefium reperire po(

fet. Ουρ cuftodes in moenibus aniΑ" - 2 Α' \ \ 2 8,

παλλήλοις αλληλοις πζος Όό έγρήγορ%p maduerίο , afperius & vociferati 8ζ

διεγείρονίες,ακατιωτιιι πισούα έαυ%νθξ

αναγκης ξιμύγε κανακεζμώ τώ μεγα

λωδομεσίκωκαϊπιναδνώ τώπζω%σεά

Όρμιδιού% νότιονμέζΘ"τηςκωνσλυπνου

πόλεωςκαμψανίες,όμαλώς διετζαλόν

όπειϊόντες ήσύχως% αβαλιoν τειχθεί

αλλά επί ότάχθ' Φξουςοι πιναδό

μόροι,τζαχρήξαΐήβοή και τωθορύβω ε

χρήσθοίο καλειμήΧτκοινομύρων,καλλί

3οις,ήδη κατ' αυτό ήρξαντ πέμπει, ως

εκείνοι φοβηθέντες, αλαζέψλυτες απήε

τυmultuati (unt : & cum nihil ref

poindcrent, faxa etiam in cos conii

cere cocρorunt, donec illi territi re

cefferunt. Αc tum quidem hacc atta

funt, Inftantc vero Decembri , iu- -

niori Imperatori arcana litera a Τhc(

falonicenfibus afferuntur,quibus quam- Τhefalon:
- Κ - - - εα αα ηεφο

primum accerfebatur. Pepigificε" έήΆ

Ε plcbeios omnes , & proceras plcfo(

gue, & ipfum pontificcm, cum prope

mαnia conίpcάus efict, fe propero illi

portas aperturos.Οuibus cognitis,mul

tis Ρrotoftratori militibus datis, hor

tatus eft, vt circuiret, & vrbem eminus

velut caftris cingcret : nec Byzantios

ν

ν

σαν (ότε μυρ ομό ζαδάεπζάχθη. Όό οι

επόντες μίμος δεκεμβρίου , γρα

κομίζονία, βασίλει πζοσκαλού

Όρίς ίς δημόταμς α
αν , 27 V

χιερέι, άμα τώπλησίονΦανήνα, ώύ τοχοι, αυών ',

υζα έμεμαθήκει ο βασιλεις, συχνοί6 αξαδοί \ . ", .

και οιον αξιςρατπεδούειντίμ βασιλόύουσαν

πύλας, έπει ταυ -

- - . • Α' " V

τραπωζις, πείίίναι παρεκελάσα" και ο

μμαζα πζοςή θεοπαλονικέων λαθρα τω νέω

μύρα τίμ αξίσιμ αυών είναι γδ ξιγκάμύρον

πασίκα (όις πλείοσιή πζουχόντων, και απώ γε δή τώ Χς

όραμόζας άδοξα (Φ ζας

ίς τώπζω%σρ%roι
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--------- . . . . . . . . . . -- , ----- , --------

- 4 σ - -
- ν δ/ V 2 - 3/ ε "... - ΣΣ - "

• νίque ad Rhcgium egrcdi patcretut, Α μικρ3ν απωθεν,καλέάναχει ρηγίgcξύ βυ

. coίdémqucarcanis literis & pollicita- ",

τionibus (olicitarct, prout cuique con- ζλυτίοις Θξιόνζας διατςίβειν δ πζός γε

uenirctipfevero cuin paucis,Thefalo- λαθραίοις γραμμασι (ε Ψωοχέσεσινψω

nicam abiit.Τum vero,propter (ufpicio- και \ " C.- -ΤΣΝ Λ

Ρucum/.Ε έχε%και απαξε αυ βυζλυτίοιςκ;

Ά toucftiarius Αndronicus, & Αfan Μi- "η-ζ πζοσηκον έκαςω.ό οι' ολίγοις τίνας Χπο

κιέργκ. εhael , cum auxiliaribus Τriballorum λεξάμύυθώχέ% απιών ες θεοίαλονίκίμι ι.
copiis extra mαnia diuerfabantur, 8ζ και ΕΣ..Ά / 2/ C. ο

Μacedonicas ctiam Romanorum legio- "%"Ο τίμικαύζα διατζίβοντες έξω τίχών,

nes (ccum habcbant. Ουj cum rixis & - δια ζας ψαοψίας τγύθοξύβων, μ? και Χτό

contentionibus, quas ambitio & caccus ". θίύ' - / J Τ? ει

- - - - - \ Ι --

2morfui parit,occupati efient,ira numi-- τύτςιβαλλών συμμαχικέςραέ, ό,τεδε

nis agitati,vtrebus ip(orum confuίis, i- ασότης δημήτζι®- 9 και, ο πζω%άςϊαρμΘ'

Ρίifibiperniciem crcarent:intra Τhef-ν αίθρόνικΘ' κα δασαύμιχαήλ,επαγό
falonicam & Serras Imperator clam, η 7 Δ χο " Υ

Ιmperatorio habitu plebeia vcfte tcέto, μίμοι καλζαμακεδονικα τρ ρωμαμωνσζα

eftvrbcm ingrctius: gua,i porta ftatim τόύμαζα ών δή καχόλων ονίων επί ζας

abicθta,omnibus είtagnitusconεμείύ ο κ. - ...ισ.Φ.Σ. και θα δc κνιό

que fatto,a tota fero ea ciuitate adora- κατ αυGδυ έβμd ας, ας ανέφλεξολυΧξy0

τιus & (alutatus,& fauftis acclamationi- δοξίας κα Φιλαντίας τελχίνες τιιες, ή

busacceptus.Εrant tamen perpauci qui - 4 / «/ \ -ΤΝ

τι: --, - - - μαλλον θεομίμία τις:ία ’ αυcόυeum odiffent, & (eniori imperatori ve- μ η , μι νυ ζα καταυση

ro ftudcrét:quiarcem properé occupa- συγχθείηπζαγμαζα, κjσφώναυτώ' (Χ.Α.)

-

-
\

runt,& municrunt, νηdelmΡctatorcm είπζόξενοιγένοι ζοαπωλείας (ρύτων%ίμω

& faάtiofos fortiter Ρropulfabant, δε η λί ινόιτκιν 7Άινιντ! /

multosfaxis &telis νuinetabant,quo- "Χ"^""γ""αυτ" μέζαξύ 7ΤΟυ

rum multa 1mperatorisfcuto (unt infi- θεοσαλονίκης και σερρών,έλαθεν ο βασιλόυς

xa.Poftridie vero magno farmentorum τι ειποι ί... !.. 2. Ν' 2 "ν

- - εισίωνές θεαπαλονίκμυcumulo circumpofito,portis exuftιs, ar- Γ) όνδύμασιν ιδιωτικοίς -

cem cceperunt, inde digrettus Ιmpera- παίζάζαβασιλικα πζικαλύπίων γνωξίσ

ται...": oppidum Serras petuent νbί μαζα αεηπαύζαπυλών,είσωγρύμύρος,

κ. ΆτFiballorum auxilia crant, aui primo όυθύς απέρριψε,κ καταδ " - 2 - 1

redeunt guoque tempore arma infςrre 1mpe- V9 απέρριψε,κ και ηλος πάσι, έβγό

Ε cupiebant.Scd cumΕ νει βασιλ6ύς ων καλ6ύθυς δράμονίεςμί
Defpotam, & reliquos, Protoucftia- ^" , ε ι κ . * /

Σ) - Χίρ 00) 7

rium & Αfancm , τιurpitcr diflipatos εθ ασαηπιλι εκεί πατεκμυρματε
cernerent : milites vero, qui cos (e- αμίζον και ήασαζονώ.κ. &υφήμοιςέδεξιέντ,

qu ςbantur, in 1mpctatori, caftra tranί: Ε Φωναίς.ήσου ό καιβeμχείςπιεςπαίυαυ

fugiffe : certis conditionibus & ipfi (ό " τώ ώ " -υ

οΡpidum Imperatori dcdidcrunt, ντέμισεντές,κτό γξαι καθαξώςπζο

σκείμύρoιβασιλέί οικ όραμόντεςτίμλα

κρόπολινέχειςωσαν%'τεκ ήσφαλίσου%,

-
-

κακείθενώύξώσωςήμμόονζο πολιορκομωζας
\ « Υ 2 Λ Λ' / * /

Όντεβασιλέα, κι όβιπει αυτόν ήθροίθησαν θιασώτα, τιςασεως.καιπολλέςετίτζω

σκονβαλλονίες λίθοιςκβέλεσινώσεκαλπολλατγύéκάθενβελών καιπέιτίμ ξζα-,
Λ' » Μ y "Ν » . « ', η Υ / "ν ε - Α

σιλέως όνεπαγη αασίδα, τηδι υςεραίαΦξυγαίων αθροίσαντεςπλήθΦ"Φαξιτόνβα
Α' ι C "ν y / \ « > Λ" Χ/ Σ

σιλέα, ζας πύλας υφήψαντ"ακροπόλεως, και έωςαυτίμ παρεςήσανίο, αρκςdi

εκείθενόβασιλεις πζοήειεπί% ασυσερρών,ονώ% συμμαχικονήντβτςιβαλλών,οις

δηκδιάασεδης μυ% πζώτνόπλακύgβασιλέωςαραθ. επειδώνμύρδεασότην
Λ ν > / Λ Μ 2 2 \ /

δημήτςιονικήεςαλλοις,%ντεπζω%άς αρμονκα)%ν ασαύξμυεθειικόσμωδιασκε

δαώ ένζάς είδον, οξύ διέπομύρεςαυτίς σρατιώζας αυτμολήσαιζας ες (6%δία
Α' / - ή ν/7" \ "Ν Σ Α'

σιλέως σεκόπεδον, ύσόασονδον και αύζι τώ βασιλέ τ' ασυ παρέδοσαν,

ι, - - απίύν

και"

"

-

('

-

. . .
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απόντες οίκαδειέπειγε όμύρ βασιλεις, έ- Α domύmqueabierunt.Cum autem cam. Εί. .
ή ηβ οικ.

!.." -ίον", εκ ον Τινή \ 2/ fortunς erga (e benignitaté,obuias (ub
τωτιμ τύχίμ' εωεκ Ίμυ δεξιά αφθ. inde quati manusΕ porrigentis cer

νόντε κι μειδιώσλο αιπω πζοτείνεσdo, ήδη nerct,cum gaudio & Ιατicia pergebat

μεθ' όλης6ύθυμίας κήδονής,ές ζα πζόσω νίterius,bona fpeplenus:&(ne longum
κ-Αα κι ών ελπίδων, κι ία ficiamus) intra paucos dies omnibus

πζgχώξει μέσος αγαθών ελπίδων, και ίνα Μacedonia oppidulis peragratis,facili

μή διατζίβωμύρ, ολίγων όν%ς ημερών α- Ε& (ineΕΕ captis

\ Ν 3.Α π%.: σ', ιλ Φ potac νxorcm, 11bcros ccuniam

ανα δελθών ά εκα αξά τ" ""- quojuccepit: Αfanis item"Ε

δονίου πολίχνιαρασατε κλπονητί παρε-Β ftiarij, & (enatorum omnium qui ibi

σήσαίο, θ σιμύ γεαυ%ίς ζάς τέ γuυαλκας εumilliserant Αt (cnior Ιmperator,

\ . ? \ Α' Ά cum illa quoque ίpe excidiffet,iam le

δ%ι τέκναώ ζα χρήμαζα ξμυειλήφει έ- gatos ad nepotemmifurus crat de fae.

τέδεασύτυώ Επζω%άςταρία,καλέασάο, dere & pacc,priufquam ille Μacedonia

excederet.Scd (tatim alia fpcs,quod vΑ ε/ 2/ 2 Κ. -

και ο (βιτραλλως εχόντων συγκλητικών "Τ tinamaccidifict,interpofita, confilium

κείνοις οκέισεστωδίατςίβοντες ήσαν, όδγη- illud euertit.

ραιός βασιλείς,λπολωλεκώςκ ζαςéκά- ο ΖΕσ Α7/ο δίλCΗΑΕL15
3ε, ελπίδας, θεις αμηχανίανέχατίμ έμ- adβniorcm Imperatorcm.

πεπίωκώς,έβέλετ ήδη πέμπειν πζεσβείλυ 1chael enim Bulgarorum Ρrin

Μ - (7 \.. "Ζ πξι δώνκ, ειξή \ ceps,fpe magnorum cmolumen

πζος% έγloνoν πζίασoνδών και ειξήνης, πζίν τorum ciatus,elam feniori Imperatori
όκ μακεδονίαςαυ%'ναιαλδσαι, αλλ' &ύ- Ε (c, (iΕ opem eiΕ

ν- ε-- --- -- και « . . . Χ . 5/ ... ηepotem laturum. Αt 1mperator,νε uζ

θύς ετερα 7ίβ ελ", α μη δΦιλο πει, ο magna tempeftate & naufiagίο Ρor

σφζήσασα, και (αύτίμ, Θξέκρ9υσε τίμ τιum infperato adeptus,mordicus fΡem

βουλίμ'' illam tenuit Deindelegativitro citrό
φ quccommeant,de rei gerenda modo,

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗ-Ρ &αερίοιητήonibυξε τα άercomnί.

λουπζοςΌνγηραιονβασιλέα. bus confiliorum ignaris,duobus aut tri

bus intιmis & Cralacna excptis : quz
Ι C " >/

ΜίχΆ τρέλγάρωναέχω, fubinde patrem falfa fpe, quam vani

λημμάτων ελπίδι μεγαλων εαυόν νates & engattimyth. ci facicbant,im

επάρκς, διεμμυύσαίο λαθρα τώ γηςαιώ Ρlebat Μagnusauté Logotheta Μeto

"ψ / " , Α εhites, cum fortuna vicesincertas fo

βασιλέι, ει βούλοίο, συμμαχήσαι απώ πιοτί, Ιmperatoris, & pertubationcm

κ; Ξ εγMόνε, ο δ βασιλεις ώασες εκμε-Ε rerum cerherct, omnium maximo fibi

/ - / η κλυδων(Θ' α τimuit:quippe quicύ ille omnia cόmu

γαλου ναυαγίου και κλύδων(9' απ5οσ- nicaret & ίine quo nihil decerneretaut
Ιogothete2 \ > - Γ-- - -

δοκήτως λιμύρι πξιτυχών,απζιξ απελα- ageret. Quare triftis & (olicitus fcmΡοτβmήi, ό;

erat 8zfuturorύ plcnus,nihilboni expc-Ά.Η w t c.» Υ' Ι \

βιβώτι,έξηςδιεπισβανόπο αλ ξtans.Οuadam vero noète terribilem

λήλοιςεπί έποιήέου και επί επαγγελιών και -

σαυθηκών μηδενός επιγνώσκοντς αβου
λόύμαζα,πλίμ δυοίν ήτςιώντίύπαίυπίσοζάτων, καλτης κρίκλαίνης, ήδίμεκώς όν

πά|έρακα, βασιλέα αγαθώνόνεπίμπλαελπίδων,ών αυίμ Φψουδομαλιείς και

έγιαςρίμυθοιόνεπίμπλασαν, ο μθύτι μέγας λογοθέτη, ομέ%χίτης όξώντζεφομέ.

νμυαιωμάλωςτίμιτύχίμικ? έγηραιέβασιλέως,κκαώςχεμύψη έπω απζαίμα

κιάentia.

(αεθεδίαεπιεαυτώμαλιΞαπλότωναυώς ατεθμάλι:απα"αυ%ς κοινωνώντώ

βασιλάρηύκλπορρήτων και γνώμη:ώπζάξεωςπασης.διδκισμύνοις τιςίμ δέμμέρι

μνος αειδή)μελλόfίων πλήξης, και μαλατι δεξιόν (6 μέλλον σκοπέμύρος έπιόνιόν

μά ενήνυκή'έδoξεναλλόκοώνπαθεάσα",αίθρωποι,επισαύζαοικίμύρφαίε
Α
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qucndam hominem vidcrevifus eft fibiΑ

iaccnti aftantem, pracdoni & agrefti la

τFoniperfimilem,qui manus fibi iniice

rct,&de cernicali,cubiculi claucs cripe

re vellet,in quo (uppellex & gemmς re

pofitς erant,& quicquid opum habebat.

Somno autem vi excuffo pertcrritus,in

clamauit famulos, ντpracdonem perfe

qucrentur, ne vna cum pccunia efuge

ret.lgnorabat enimvifa illa (omniύ cίle,

non rem veram. Οui cum ftatim ίurre

xiffent,& fores clautas reperifient,& af

firmaficnt imaginationem cffe, o diur

nis cogitationibus ortam : vixad fcipsί

reuerfusgrauiffimo cum (uίpirio,non tä

diurnarum curaτά imagineιη,quod prg

fagium cucrtionis familις fuα ιudιcault.

uarc cum diluxitlet, plerάfφue opcs ε

fuisaedibustanquam dcίpcratιs 1a trans

latas inter amicos fidiffimos clam diftri

buit cuftodicndas.Vxore vero &anc1llas C

domirelittis, in palatium (efe contulιτ:

ex cόque non cft cgrcflus,feditioné Ρο

Μακεάν- Ρuli contra (c cόcitati timens.Cςtcrum

" Εί: φuiad Μacedonις adminiftrationé miί
9/2 C41"Ce"Ε f Ν ib liberi

ασmiicίμη- crant, vna cumνκοτιυus& 1beris (ντ

Αί4γ. antë diximus) capti funt, & in carceres

Τhcίialonica & Didymotichi diftribu

ti,omnes cos 1mplcuerύt.Demetrius ve

ro Defpota,vxore & liberis reliξtis,qui a

Ρerfequentibus capti funt, fugaadScr-D

υiα Cralé cft clapfus.Ρrotoueftiarius au

τέ Αndronicusadtempus &ipίc Dcίpo

tam (ecutus,nό potuit pcrpetuo parafiti

more alicna quadra viucrc , ντille: (cd

quantas modό opcs,iumenta, poflcflio

nes,gloriam cum omni ίpe fubιτο ami

fifict,8zilla ctia de vxore fuίpicatus pro

bra,quib captiuac mulicrcsafficiab ho

ftib. (olent, prς defperatione & immé(ο

mocrorc,in locis alienis &dc(crtis ober

rans , expirat.it. Αt Μichael Αfan

Ρrotoκεβί

πrή ιnte

ritκα.

χνώςλωποδύτητινίκαιαγριωμησηέοικοζ,

Ίήνχέιρατεεμβαλόνζα, αφελέθ και προς

κεφαλαίεζάς έθαλαμακλείδας,ονώ

α τεέπιπλα,καιΦπολυτελείς έκεινζολί

θοι, και όσα τύχρημάτων αιπω πζιμύ.

Όνόβίαζόνύπνον λιποτιναξαθ%, κιθοξύ

βουμε;ύν έγέςθέζαβοάν,και ζις θερμί

πεσινέγκελ6ύεθόδιώκειν Όν λωποδύτίμ,

μηφθαση διαδρας ρύτγώ χρηματων.ε

λελήθειγδαυόνονύπνιον είναιζα φλυ

ζαώ ένζα,και σόκαλήθειαν.τ% δήθερα

πόντων διανισθόίων &ύθις, και ζας θύρας

κεκλεισμέρας άρόντων και διαβεβαιω

σαύτων φdυζασύαν είιαιό πζάγμα,και

μεθημεριών Φρθντίδωνβλατημα,μόλις

είξέαυ%νέλθω,θεςμόζαζόντια ξεναγ

μονόκβαθοιςαλέπεμψεκαλε όρδεμε

θημεριώνφρ%ιτίδων βλασημα ο Φαι

θενέκρμιεν, ό(ον μόλυτείλυ πια και πζοα

ιαφώνησιν 8 μέλλοντς καζαλήψεθ, όν

οικείο οικοναφανισμέ όθενήμέρας γε

νομώρης,ζάπλείωτήθ'χξημάτωναφελόμε

νον ή οικείας,άτε απεγνωσμώρηςήδη δεμέ

εμσέτεκα ή φίλων ζίς πιςεζα τις λα

"μαέδεδώκειφυλαήειναιτω, όδτίμλγο

ναίκα και ζας θεραπαινίδας πζι όνοίκον

oΦεις,αθώςπξίζαβασίλεια απζάϊε ζύ

λοιποδτίω διατζιβμ και καζαμονίμε

Εποιάτ,δεδίως τίμ και δήμεςασιν φλεγ

μαίνεσανκατ'απ8Φμύρτιαξα έγη

ξαιοδβασιλέως πζοαποταλέWες,είς τίμ ήκ;'μακεδονίαοχωρώνκα πόλεων)

οίκησιν εαλωσαν αμαγμαξίτεκα τέκνοις,ώςέφθημώμείgηκότες και διαμεριθέ

τέ όσα πέθεωαλοιίκιμ και διδυμότειχονδεσμωτήρια παίζαμεσαεαυήπεποι

ήκεσαν ύδέfέδεασύτηςδημήττιθ,φυγαςώχέζαπιώ αξ2% κρίλμ σερβίας,

γuυαίκακαιπαιδαςκαζαλιπωνδιώκεπ.δ
όπζω%άςιαρμΦ, αλ% ήικΘ' μέχρι τι

νόςεπόμμΘκα)αυ%ςτώδεασύτη,Gίκεδυιήθημένοι τέλοις,καθάπές τιςαξπώς

ες αλλοτζιαν Χποβλέπειντςαπεζλο ώσσεςεκάνδαλλ' αίαλογισάμύρον όρνεξ

«..

απίνηςαφήζή)πλέονκαλκΐήμαζακαίδύξ3ομφ πασών ήθελπίδωί, ύσοήiaύσας

δκαιπέιτ γυναικός όσα αλαξαήδεχθρώναλισκόμύμαι παχεσίνα σεμια,εςXπ

γνώσεως και αμετςήτ8λύπηςβυθεςέαυ%νέδεδώκό.καλέτωςόνβραχεί ο ζμυπι

κgώς θξεμέτςησε,όν%ποιξαλλοτςίοιςκαιεςημίαςπλα
νώμύροι.5δασα,μιχαήλ

ασ6ύ
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εκκει

ασ4ύσας, εισήλθεν ες (ο έπζοσιακε πολι - Α Ρrofiacioppidulo feftinanter occupato

χνιο,δ οξύ οικήloeας εκείθεν εκββληκώς,

είξέαυgg εσώήρμονοικήήμονείχενασφα

λισάμύρ®μό δβραχυπζοδοσίαν αίθό

μόμΘεαυ&μεζαπέμπέ) αβατ8κραλη

σεςβίας Φςgραν, ή (6 πολίχνιον αβαθος,

ωχέρπαραΤμυκραλίμ και αυ%ς απιών.

έτυχεδτιμικαύζα (ο τ8 μελενίκε Φρ%ύ-3

βμοι, δόπύσητέπω πζίοικΘ διοικώνώ έπι

τςοποίων ο βασιλικός νικηφόρος, έδύiίγυ

εύγεγονότων ή, έδόκει δ%ίς ήκισα κρίνειν

"ειδόσιν ορθώς, όντε τζόπον είναι απλές,

κπζακτικήςες ζά μαλισα απείξΘ".αλλα

τέκνόχςόνΘ"έδειξετύ%τεπαίων ως α

ληθώς σιωείωίερθν. Φ μύργδ Χπογνώσει

δόίες εαυcξύ,αγνοία τ8 συμΦέξοίος πι

κgώς ον βίον απήλλαξου Φό εαλωσόυ

ακοήες,και μυρία πεπόνθασιζαδίνα Φδ'

έκόνιες πζέδοσανέαυτές.όδiδμόν(Θ"θεώ

(απείσμαζα ή ελπίδων αλαψαμύμΘ,

πζος%σέτνπζαγματωνκλύδωναέαύlo
ν

αιτέζησεμέκgθελούlαίας αναπνοήςτέγη

ξα18βασιλέως,ην πζος αυ%νακίβδηλονβώ

μίμ και πίςϊντηρήσας,κμήτεπζος ζαςτ8νέg

βασιλέωςλαμπζά, και μεγαλας Uατοχέ- Ε

σεις όνδες,μήτ'αυπζος ζας παλαμναιο

Ίαζας απόλας καλπζισραηπεδ&ύσεις απ8'

δείσας όλως,αλλα ο γgέρμονόκεινο σερ

ρας ασφαλισάμύρος έκαθη%,λήgoνμα

κρόν απόλυζαζά (οιαύζαήβμώμος, έωςήκη

κόει τηντάγηςαικαι βασιλέως απαλλαγήν,

μές γδ τέωυ δικαίανήγέττίμ ένταση,

τ"δ'εξής αδικόντε,κ πζόφασιν έδεν &ύ

ciettisque oppidanis firmato, tutum 1bi

receptum habuit.Paulo vero poft pro

ditionem veritus,a Scruia Crale prαcfi

dium accertit: cui oppidulo cόmiflo,8z

ipfead Cralem abiit. Τum autem Μe

lenici caftclio,& circumiacentibus lo.

Βαβliμε

Νi epho

rus/eniori

cis Βafilicus Νiccphorus pracerat, vir Αnaronuo

nobilis ille quidcm:(ed qui nullo iudi

cio,timplici ingcnio, & ad res geren

dasinepto cfic crederctur. Is vero tum

omnium Ρrudentiflimus extitit, quorύ

alij ex defperationcatque inopia con

filijmifcre mortui,alijinuiti captι (unt,

& infinita mala perpcfli, alij vitro (ci

Ρίos,prodidcrunt.Ηic vero folus fpe in

βίκ, fidena

/trκat,

1)cum collocata, ad extremum νίque

ίcnioris 1mperatoris (piritum,tanta re

rum Ρerturbationi fe oppo(uit , (ince

C rύmque animum & fidem illι practtitut

neque enim iunioris Ιmperatoris vel

magnificis pollicitationibus ceffit, vel

faulftimas minas & obfidiones perti

muit:[cd caftellumScrras fibi commi(

fum muniit, in cόgue, contemptis re

bus illis omnibus (cdit, donec (enioris

Ιmperatoris obitum audiuiffet.Αd eum

enim νίque contentionem αquam iu

dicauit:νltra vero iniquam, & minimo

Ρrobandam.Quapropter ftatim paëtio

ne cύ iuniore Ιmperatore faθta, ab cόq.

magnificά donatus, caftellύ dedidit: ac

deinde volütate illius etiá eiprαcfuit, cά

quoq.fidei erga dominύ fuύ & pictatis

remunerationé cόfecut". Νà virprudξs
ide, ειλά

in ho/fe

etiá hoftis virtutem reuereturvt&De-Ά

mofthené acerrimύ inimicί Philippus

beatύ iudicabai, cί diccret:Si quisΑtho

nienfis, Αthenis degens, (e patriae me

Ρracferre dicit, cύ ego argento emerim,

amicίtia vero mca nύ dignabor. Siquis

vero propter patriam mc odit, cum ego

quidcm νtarcem & murum & naua

Ιe & vallum oppugno : (cd tamen vir

tutcm cius admiror, δz vrbcm propter

eam poffeftionem fortunatam iudιco:

λογoνέχεσαν.διόκαλασονδαςπζος%ν νέον βυθύςποιησαμώμος βασιλέα,καλαμ

πζας ζας αμοιβαςπαραπ8δεξαμώμΘ"έδεδόκει (6 Φξέρμον καιλοιπόν βαλήσ4τ8

βασιλέως αυ%ς αύθις μυ οδιοικών καλεπιτςοπ8ύωναθ%, γέρας και ζύ" λαβών

καλαντίδοσιν της πζος%νδεασότιμ όκείνον πίσεως καλςοςγής, επεικασμυέζοις πο

λεμίοις αίθέσιμοςαίθρός δgέήκαίγδδημοθέν μνώναήικονόν%ίξμαλιταπολε

μίοις όνζαφίλιπποςέμακάριζε, λέγωνεί
μώύτις αθίμοσίύωνόν αθήναις φάσκειΊής

πατζίδοςέμεπζοτιμάν,τέτνδργυξίαμύρπζι
αΐμμυ

λό, φιλίας οι σόκα, ει δέτις

υσες τηςπατζίδοςέμε μισέι,τετωπζοασολεμώμύρ,ώς ακξοπόλει και τείχεικαι

νεωρίοις και άφςω θαυμάζωδτης Σξετής,και μακαςΐζόμυ πόλινώδκτήμαζί,
b b
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Αμι αορία

βιαιίibunt

" Νepoti,

ΒyΚantiiί

Je/tinatio.

Υεκet4

dafi, con

1ra Gala

λ4/44,

Sedhaccpoftea.nunc cό redeύdum eft, Α αλλαζαύζα μύρ ύφέρον.νuύ οι' επουίlέον ό

Εθενεπάδαύξβώρ έκό Σχομψεdic (anξtac hebdomadis quadragefimar, \ ) . 1 \ Αν "ν

prαliύ commiferuntvtriufq Imperato- κ? τίμ έκτίμ δηλαδήτηςαγίας της τέσ

τις εκατοίtus ΡτοΡς Μaurum Ruuίύ,hino σαρακοςης εβδομάδα εκρό /- - - αρ ν (ΤΖΟ ΟΓg -a

Conftantino Α(ane, inde Ρrotoftratore ίς έβδομάδα, β9τησε πό

duce Sedaduerfarij vicerunto noftris λεμον Όχι αμφοίν Όίν βασιλέoιν 5ραιού

autem ceciderunt milites non amplius μαζ.αγχου 3'μαυρ%πό αμε. εφορίiήγει
deccm, tribuniplcriquevna cum duce Αη. \ Υ' . - « \ 2 - 1 2

Αfane capti, cateri fpoliati Byzantium 9 (ούτωνμύρ κωνσόλυτινος δασαή,6κείνων οι

infeliciter pcruencrunt. lunior igitur οπζω%σράτως. ειλήφεσου%ίνuυ θ ζαύζα

Ιmperator res ex animi (ententia fibi Β (6 κράτες (άδο ίοι τίύο ημέl:
- - - κραίτ"ς (ί) όψογυ7ίοι -fuccedere videns, omni Μacedonia & : β%τς (Φ οι ημέlegων 7β

Τhracia (uo arbitratu ordinata , medio πιώκασίμύρέντώπολέμω και πλείοις ήδέ

vere Byzantium &ipίcproperat,ne Βul- κα σρατιωτώ. έαλωσανό τύ;ζάξίαρχων

garicus exercitus prior vrbcm ingreflus, Α Κυς, τ' 3-2, καινζ ν' : ''ή, ο

ξυπη ηcciulio εκέταίει η πίταπ 8. Ει: Φπλ""? 8, eΨτηγgν%ς ασαί. Φο"έ

me afΗittà reperiret,cuius Veneta cla(-, τέρ.9ί γυμνωθέντες,δυσυχώς τίμ"επί% βυ
Δ

fis autor fucrat, Ιfηpcratoré cum omni " * 2 Ν. Υ - Ντ Ζ

- Τ ν' - α)770; 27ίΩΜνήgΟΓΟΜ). [Ο (δ) Θ
gtate maθtaret,vnίimque Imperium (uo c ζ ου, ιδωνό ο νέΘ' βασίλεις

ducia Byzantio νfque ad 1ίtrum effice- κ;' ρομύ%ιςαπ8κινήμασιν επομύύμωτίμ»

retauta idnρη polict at Ιeniori "Ρς- τύχίμιζακ?μακεδοιίανκθμακίμ παίζα

ratoricopiis (ubito datis, fe aditu Byzá- ζαςησα κίς-Ι.-Ι. Σ ..." /

tij excluderet, vtin ipίο ( quod aiunt) κα "πάμμΘα μπωγεμ βελομύβω,

portunaufragium faccret, & omni fpe επί ζο βυζαντιον μείρμύτς ξαρΘ" έασ&υδε

deftitucretur.Αcciditigitur, vtnontam ν. »,7ς,,,, / 2...(7 \ - c Α'

magna quam m1ίcra illa vrbs, codem καυ%ςμη Φθασαντές,όν%ς διήυβελία

τemporeterna pericula experiretur,quς ξωνseαζος ειασηδήσωσιν, έπειζα μήτεσβ%

fingulatim exponemus. Οuadraginta ΙΟ Όν αναλογον έχεσαν όύξηκότες τίμ'βα

longae naues a Venetis fplendide arma- λόύ Ν 5/ " ! ., 2 Λ /

τα contra Genuentes Galata degentes " όύ8σαν, και αλλως πεπονηκύου ιδόντες

mifla funt propterca guod pecuniam a εκ 3' λιμέ,δν ό τγύβενετικών τίμικαύζα
Genuenfibυs piratis in mcdio infero Λ Α' / Α

- - - ι" 85-βy Α"- αψη

mari, oneraria naue fpoliata, cum bona 9 λιπς ξ νησε,καία Φάξοπό ντέβα

gratia τεftitucre recufabant. Αc x xxΙ . . σιλέα,® 7ίασογυ είπεινήλικιανκjμία, Σg
- - 4*..". " . - - Α Α' » "

ΕΆταπτώσΦώα ήθΣχηγό
Galata obfidionem minitantes,fi pe- την Χιπο βυζαντιεμέκι και ισρθυ,ήειμήξ%'

ΕΕ". ν 11 Ι. Ε γεδυνθεριαλ ομό Ό'γεδούιερθνδύνα

Ε.Ε.:ΕιόaΆμιναφίδοντόγιξαιώβασιλέαξαχόι
τες,αβαζναιτω δήτωιέωg λοιπέήίδεπί

(. . - Ό'βυζαίτιονκαζασήσωσι καιζαδά αξιότι

4 ασεβήςαπασης συμπζάσμα ώ σκαφ@'

απώτ"τύχηςαλατςαπείη πάσας(άςήθερόμωνέκείνωνέλπίδαςυποβοιχίεςπεποι.

ηκός επιχε%ίνuυτςείςόνζάυτώκινδύνοιςήζαλαίπωρος αυτημεγαλόπολιςθεασα

μύβηώπεεκ?μέξ9'λέξονίες κομμήες μακραίεήαράκονάαξά βενετικών ο

πλιώ είσαι λαμπζώς%νέκπλouυκφτύον%ις/αλαζυγρνείτWεποιήσανε,μήβα

λεμμωμέθήσυχίαςxποδιδόναζακσήμαά,όσα αξάφοςτίδοςνεως αυτγύπίρα

ταγριείταιπεμέσαπεζα πελάγη κάτωθαλάατης βαίωςαφείλον".(δέλθΞσαι

αίμώδύοκι τζιακονζάεσέπλευσαύτε ες ό βυζαντίο κέρας, θέσησαν εαυάς μετω

πηδονέςεπαγίελίαν πολιορκίας ήθάν%ις γαλατg γρνείτβείαιαβαλωνώ μ' τίύ

κgηματων Χτόδοσνιαίδι οκτώ, παρεφύλαήονδίύουσαι όνπςδ%διεξοδποςθμόν,
- ν -.. Ν

όy

Α----"
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δνδήπόνευκαλούπ αυχέα.έιθασρθγ

γόλας τέήαρας ναυς 3ύξηκόίες πίύς έκ

πλομυ έζίμοις,έκριάτησμό 7,6 δuύαμιν

αυταίς ανεβίβασάο και κ7 ήδέκ%δπών

τυ καζάγομώύων γυνgίτύολκάδων, και

ζαύζας όπλίσδυτεςέσησήυ, μ'ομυήμεζών

ολίγων ιδειν, ώσαυάς ολκάδας αλού

σας ρωμαϊκας δμοδκαιλαπνικας, ώςπε

πληρώθ; (ούτων παίζα μικρού ον ποξθ

μόνηλίσκοι% δσφπ όμοδιό ρωμαίων

όλκαδες, μήλαθωσι δι'αυτό αξαφριέν

τες ώλατίνων συχνοί καλπωέξαμε ούτω,

τηςσιτπομπίας Χποκλειώτείσης,λιμον (οις

βυζαντίοις εγγίνεθ, ου μικρόν διήρκεσε

γδ% τηςτιαύτηςπολιοςκίαςαχς πεντε

καίδεκα ημερών, ένας πόλεμΘ"μώύσόκ

εγίγνεώ, ου γδ απελέγονό τιμ ή"ζη

τυμύρων χρηματων Φγρνουίται Σπόδο

ση,αλλ'ύσιχνoμύτμύρ,ύσσερετίθενε ό,

Όίς δε βειετικοίς ήκισα το διμιαίο μυ.

όλως επανιέναι κενοις, ήσοιό γεμίμ ου

δέες,εςούμαλα Jξέπληξε ήτ% βενετι

κών&ύζαξία, και η μό) δικαιοσμύης μείαλο

πζέπεια.έδειγδήξίωσε ήδπαότων εκείνων

Α quas Ponti fauces appellant. vbi qua

tuor rotundas naues inftruξtas ad abrtύ

cceperunt.cásque copiis impofitιs,con

tra Genucnfcs onerarias, qua o Ρonto

folucbant,armarunt.lntra Ρaucos igitur

dies,tot Romanas & Latinas oncrarias

captas vidcrcs,ντ τοτιιm pcno fretum iis

complcrctur. Capiebant enim vni ct

iam Romanas naucs,nc qui Gcnucnfes

in iis cuadcrent.lta fattum,νt frumen

Β tationcinterclufa,fames Byzátios non

Ρarua vexareτ.Εa enim obfidio dics xv.

durauit,quibus prςlium faθtum non cft.

Νcque enim poftulatà pccuniam red

dcrc Genuenfcs recufabant: (cd quam

uis polliccrétur, diffcrebέt. Veneti au

tcm nullo modo vacui abirc poterant.

Νemo autem crat, cui non admiratιο- νεννινα

nicffct Venctorum & difciplina mili-alβρlina
miίuarts,

9 taris, & cum αςuitate magnificenti.

Νemo enim omnium illorum guicquά

cuiquam rapuit,fedpccunia data cmit:

ίdque, cum tanta & prom1(cua turba

cum eis efict Parebät omnes magi(tra

tib" (uis,ντpaftorib.oucs: & omnes dies'

illos in nauibus (tabant,ardori non ce

dentes.Romanarum vero nauicularum

magna multitudo cos circundabat,quς

cis abundé quiccuid crat opus affere

bant,& plus quam mercbanturaccipie

bant.lmo ne raptarum quidem nauium

mcrces νlla ex parte lar(crunt. Vche

bant autem frumentum & hordeum, &

falfamenta,o lacu Copaide, & Μarotide

εδειςéjξελθώναφελέθ, τιήδαπλότωνα- Ε & Τanaifluuto. (ed Ρrorfus illarfas con

ναυτιμής δργυξίεκαλταδά%ρίτυπαμ

πληθέςτεκα σύ;φακΘ"όχλουστινόνες,

αλλ'ήσαν άπαντες πζος τίμ ή) Σgχόν

των εξουσίλο έπόμύροι, καθάπς ποιμέπ

ζα ποίμνια καλήσαναδαπασας εκείας

ζας ημέρας ίσαμωμοι επί ή νεών, μηδα

μωςονδιδόντες πζοςτίμ' ακμμυόκεϊνίμ

της 3 ηλίουφλογός, ζά δή) ρωμαίωνα

κάπα κύπλήθ® πειεκύκλοιμ' αυcξύ παό ό,τιχέειώ

(cruarunt, doncc recepto co quod de

bcbatur, omnia reftitucrunt. Ηarc v

na eft calamitas, oua tum vrbcm pref

fit. Illud vcro grauius fulffet, fi ar
Υener: Νε

potem iκ

cana confilia (uccetium habuitient.lm-καημοί,

perator enim per occultos legatos

pecuniam cis Ρromifcrat, fi occulti

'

..

ες ετύγχανεσΦίπναφθό

νωςκομίζονζά,καντιλαμβαίρνζαπλείονα ήέχς μ' όνμιθόν, αλλ' έδειών αλισκο

μώύων εκείνωννεών απασών έπληρώμαώςέλυμήτανε% αξάπανέδέκή γδ% μύο

πλήρωμα όϊτςκκριξή τώνδόψεων αξίχη, όπόσαγεωργέσι λίμναι κωπαίδες εκ

μαιώτιδες,κποζαμοιζαναιδες, αλλά διέήξησήo εξακριβές αλώβίζα,έως Χτολα

βόνιες όχρέθ, απέθοσα απαιά, εν μύρ δή ώδε δεινόν επέση (67ετή πόλει,
ρν Λ" / Γν α Ν

δεινότερον δι' αή μ',ει και εις πέρας πζούβαινον α λαθραία βουλ6ύμαζα, ο γδ

βασίλεις έξωθενπζεσβείαν πζος αυτός κgύφα απεξαλκί, κgήμαζαψανιχνέμύρος,εί
- b b 2. -
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Α Εκι, Ρortα munitα cfient Αlterum infortu

Ά nium vrbis fuit, cum Βulgarorum Ρrin

ί"ceps (eniori contraiuniorem tria millia 69ίςπεπυςγωμύρων ειναιΌτέίχ®'απήυ,λή72•

Νεφotις εο

fibiadvrbcm capiendamadiutores ef-Α στιυεργοί σαυεσκιασμυμοι γένoινε Φπζος
fent.ldvcro faθtum non eft, ίiue repu- Ι.ει σώα στ και «/ Ε---.0Α --.3 -

aiata Venetislegationetail:ίiue αυod " της πόλεως αλωσιν. Ετ'μύθομό σοκ

camrem haud cήe facilem cernerent, έγεγόνει,είτε μήδεξαμώύωνίγώ βενετικών

cum continentibus prαίidiis moenia & τίμ)(οιαύτίμπζεσβείλυ,είτεεραδίον είνα!

έτ σαυνενοηκότων,δια ώπιυεχέσι φρου

equitum fubfidio expaάο mififict-gui- Σ., δηλ.π. Ι /

bus mandatum cffe, ne(cio quibus au- ομό δΌά επιλα, τωβυζαντίων δώύτεροι

toribus,ferebatur, vt data opportunita-. Ο τή πξιςαύτων%τε τηπόλειδεινών,τςιχι
τeres nouasin vibe molitehtur. Scd " λίγρίππέας τα. Λ α

ευηvenifenίντbcm ingrefti non (unt, λίοιςπτιαεκ, ά έγκάμμαδήjζαλ

γάξων Χπολεξαμύμον Σξχηγός,συμμαduce corum tantum excepto. Οuare in

latus declinarύt,caftris ad fladia ab vrbe χήριζας Χποςέλλειτώβασιλείκό ειέgβα

2αίμ, o v.8zxc.pofitis.Pridie vero iunior Ιmpe- έως κίς ΑΝ {κ. Ι.," .:ς 2
"ή"2 rator cύ paucis cquis ex occulto in vrbέ σιλέως.oίς δήπζοσέζαγμέμονίμ ,ως έθρυλ

«rήία.

infilire conatus : (ed animaduer(o eius λήθηπας ώντίνωνouδ,ειαδείας επιτύχοιεν

conatu, a cuftodibus exclufus fucratic πζοσηκόσης,νεωτερμσμόντιια διαπζαξαώς

Ρoft igitur coaάus, vchementer auum " : "Ισ' Α > - - 2 ? / n

Ιmperatorem orauit, (e diéto cius pro επι% βυζαίποναλλ βληλυθόσιν και συγκε

mancipio potius audientem fore polli- χώgή)σφίσινόν%ς γμέθ,πυλών,πλίμ ή

citus,quam vt alterutri aliquid grauius Α - \ - Α

μόνωτώ σφώνgρατώδιδάπδρεκκλίνδυaccideret, cum cό di(criminis ventum > >

effet.Scd Βulgarica (pes, fenioris animύ τες,έσeατπεδούκασι έπι Όπον ξαδίοις α

adhuc crigés, precibus eius nullum re- Λ κ7' / Λ . ν και "

linquebatlocum. Deindeplano illi fidé πέχειαέβαλωέππίνε% όνενήκονζα.

habere, τotics deccptus, non poterat, αλλά μια ημέζάιπςότερονojξιππασαμε

Τres igitur hacc calamirates vrbί mini D νον ο νέΘ'βασίλεις μετ' ολίγων παόυ τι

tatae funt,nec vlla tamen ad exitum eft νών,ήκεν ζα " - 2 Δ / . . . » Α' 2

νήκεν εξαφήυές αθρόως ειασηδήσωνες"Άperduάa. Εnimuero iunior Ιmperator

4εκat. "irrita confilia (ua grauiflimé dolens, & Ό6' βυζαίτιον αιθομώύων δτώπυλωξώνα

fortunac incόftantiam incufans, ac pro- {S-ι... ια 2 > ./ ΓΨ

pé defperatis rebus ad locum guendam αελείδη ωςέπεύθεια αγκαθί(αδά.

Logosabit: & indead Βulgarorum du- ώ έβασιλέως κυπαππgθερμώς, και Ψατι

cem, gui caftra in propinquo habebat, χνέιώζ πζος απολυ ψατείξει, % πζοςαήό
Legatos cum muneribus mittit,& plura C . 2 ? Α' Α Α"

ei pollicetur, fi copias (uas domum re- μύρονώς εις Σγορωνήτωνπζίνπγμέθς

duέcret.ΑΠenfumadepulasinuitat, cή Ε ήδαπάυκήυθαΐέρω δυοιν,έτωκοξυφωθεί
cribunis:cόfquepoftridielatos domum Γν ή -- , -

verfusabeuntes profequitur. σε"μέωξύ Ηκάχη. αλλ αι βουλ

γαζων ελπίδες κgφίζεσαιΊμ' έγηςαρά
Λ" 3/ Κ Σ) 5/ Α' "υ 2 / Λ" 2Α' » Λ\ » 2'

βασιλέω"έπιφυχίμι,6εκείωνσιμθέ& ταις εκείνεδεήσεσιν έπαιζα έδεπίσκύαν έχει

απώκαθαρώςέκπολλώνή"πζούληφύτων ώύιων μύρδήπιώναξιφαίων(37εκινδύ

νωντηπόλ4,έδειςέσκοπεμθύeπετύχηκε θέλοις,όγεμίu'βαπλεις διέθ'αρκς αν

τεύθεναπήίσφοδρώςακώμύμΦπτοςlμλαωείανήίβελουματωνκTuυέτωσυμ

βάσαντώπζαγμάτωνεμέμφέωαξιπέτειανκοίoνειπείν,απεγνωκόπεώκίκπζοελ

θώνκάιέλυσεαξαχωρίωπιλόγοιςεπικεκλημώύω ακάθε διαπεσβλέ πζος"ζόν

seμτηβνήρβαλιάςωναγχόπg5eατπεδούονζάκ δώραζάμύρ ήδηπεπομφεζα δ

Ψσιχιάταθλαβών ονοίκειο σεκόνεπιζα οίκοι αναχωροίηκπαθεμίμοι,πζος

4ύωχίαν καλεί μό) ή απ8 ζξίαςχων και η υσεςαίαψυχαίς ήδομώμας οίκαδε

πζέπεμψε,

ΠΕ.
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τ'κωνσλυτινgπόλεως δύο - ηui Confiantinopolim prodi- " ,

αδόρών. dcrunt, .

Ούτων καιτως έχόντων 2 αυτμολοδσι Ο cύ ita (e haberét, duo cuftodes

\ 2 τV Ζ... - Ο.Α Φ \ Υ. mαnium vrbis,ad iuniorcm 1m
πζ ωθ - - -πζ οςβασιλέα (ον νέον ί (ο δηλωθέν peratorem , in co quem diximus loco

χωρμονΦρατπεδ&ύονάδύοπιες ή 8 Τεί- caftra habcntenn,transfugiunt, nomine

"ν Μ . - 2/ α' alter Camaris,alter Caftellanus, fabri
λόU8σης 920)y,0 y0Uίζ{ λίCζ- Σ) »

χοιςτηςβασι άυgσης Φρ9υξων,όνομ lem artem exercentcs: qui (eduξto Im
- Η ν Ι ", "στι -- -

μαρίς εκκασέλλαύ9',ϊεκζονικίμ πιά μέ- Β peratorc, omnibus arbitriis remotis,

πόντες τίμ τέχνίμ.Φκλπολαβόντες%ν Cantacuzeno Μagno Domeftico exce

- ", δενός αλλο ίν%ς πλίμ'' pto,de proditione verba faciunt,&(cri

βασιλέα, μηδενός αλλου πωο praspollicurationes pccuniarum Ρofief

ξ μεγαλου δομελέκου ξ' κλυζακουζμού, iiοnum diuitum poftulantes Quibus fa

1 ν / \ , " ..?? cile impetratis,& hora & ratiοne rei ge

δια πξι πζοδοσίας. καλαπαιέσιν petratis, ererg,λέγονία ί δοσί rcndac,indicata,ipfiquidem veriti vici

έγραφεις ψαποχέσεις χρημάτων όμου και nis (ufpe&ti effent, poftridie redeunt

κτημαίων αφθόνων. αδήποιόζα λαβόν- ηperator vero Ψuatuot dies cunξtatus

ibi,(calas o funibus confecit,qualibus inτ / \ - 1 \ . «Η Α

7βς ραδίως,και διδαξαντες Τ" "β%"C maximis onerariis vtuntur.Cum defti

Όντςόπον, αυτιμώύεπανήκον ες τίμλύσέ- nata nox adelfet, proditores vefρcri
/ Τ? : Μ 2 - - : μ . 2 ι/ multo vino empto, vicinis excubitori

ή ες υποψίαςέμπεήίωκέ, " , pto, νιc!!
ξαίανδέει 8 μη ες Ι μι α1 bus merumad bibendum dedcrunt, ντ

Όίς οκ γειζόνων, ο δε βασιλεις τέήαρας (omno graui(iimo opprefli,refpirationς. Εζηιή

πξιμείναςημέρας όκει,κλίμακα διαμη- εκcepta,nihil differrent a mortuis. Μe-Ά'

/ και όποιας και πεί%νί- dianoάeadfunt qui (calas ad mαnia
είνθου καίεσκόύακεί, δ7τρίας καλ 7ζί (9 y apportent : quas mox fune demiflo

σόν αλμέγισαι αιωρθώσιν όλκαδες της δε attraxcrunt proditores , per casque
5 Α' σν. 2. Ο ν-- Ν.' οθiodecim armatos: qui cum defcenΦμώύπζοδό- "1» Λψη : qu! « -

κυξιας καιληλυθύας νυκζος, ς' D diffent, Romanam portam facile de
3/ η / 2. α Λ 1 . •

ταιωνιον ειληφότες θξ βασέβ%ς οίνον πο- demoliti (unt, ντ 1mperator cum ex

λιώακρατι, πίνανπαρέχον οίς γείφσι Ά ΕΕ
retur. - Scd illud Ρenë me Ρτατετμ"ταμινι,Ο , 2 » - «/ Α

τίδΦgoυξών, ώς αντέδ3εν εξυπνοιπατέξ (et. Ρoft (olis occafum Byzantiis Ρor-βώτια."

παύζας βαθύζάτν,και μηδεν πλμυέ α- tis claufis, quidam a proximis, villisΆν:
σ. » ' Ζ αν \ Αν / anhelans accurrit, & Gyrolimnz por-""

.. πει δε μέσα - , - -ναπνέιν απεοικεναι νεκζων π; μεσας , vehementius pulfata, aliquem intus

νύκίας,ήκουσινΦτίμλ κλίμακα φέροντες euocabat: φui είim veniffet, paulo antά

αξά% τείχθ μ' &υθύς ακμήσαν%χοί- Ε (e vidiffe dicebat , multos o iunioris

- Λ " ν 5 πζοδόται, δι' Ιmperatoris cxercitu feftinanteradRo

νον χαλασόλυτες αύωθενΦ πζοδόταή, manam portamaccurrere. Ουρά1m

ής καλαήγαγοντγώ έξωθεν οπλιτ% οκίω- peratori maximum terrorem incuffit:

καίδεκα οίς καζαβεόκύσιν,όκμοχλεο

σα, ραδίωςτίμ (οδρωμαίου καλουμύμμυ ". -

ξυμβέβηκε πυλιμ" και λοιπόν ακωλύτως σραός εισεχώξει ξμύγετώ βασιλεί.

αλλ'όκεινο μικρού με παρέδραμε διμ" γδ ήδη οδήλίου, και ήδ βυζλυτίων
"ν - δ ι . 2 f) 2/ , 2 / --

πυλών κλειθεισών,ήκε τις εκ το έγία χωρίων, τω δρόμω αθμαίνων και

κεούσας ζας αίζα ή γυρολίμνηπύλας έκπληκτικώιεξον, έκαλά τινα ήδένδον.
- θ 2/ ό " / ". Ο

κώελούπ,έωξακεία έφασκεπτό βραχέΘπολλοιό πια ή" το "βα
Λυ Λ ν c Α. α/

σιλεως ασουδήπζοσελαύνονζάς, πζος ζα πει όν ρωμδυον τείχη της πόλεως, όπ

πί ακουθεν τώβασιλείφόβονόνέβαλε πλέισον και θύξύβον όνεποίησελογισμή),
- .. " " - bb 3 --". -



2.94. Μ Ι C Ε Ρ Η Ο R I G R Ε G Ο R ΑΕ .

Variis igitur cogitationibus perturbato Α κέδoξεναύοίξουπ συχνοις τή'σβατιωή

viίum, complures milites cuftodes e

mittere,quiterreftria mαnia a mari νf

que ad mare circuirent. Scd Μagnus

Εogotheta impediit, indignum cfic

magno animo inquiens , tam leuί ru

more commou.cri. aut cnim falfum cffc

nuncium,aut ftultum cfle conatum tam

paucorum, cum & mαnia & Ρorτα tot

armis (eptα fint. 1dem enim hoftibus

nunc ingredi parantibus νfuucnturum,

φuod contra ftimulum calcitrantibus.

Ηacc vero dicebat,velvtrci militaris i

narus, Velanimo a numine quopiam

Εάιο , vt fententia contra (enio

rem Ιmperatorcm diuinitus lata tan

dem rata cffct. Νοndum tertia parte

nottis clapfa, denuo complures ruftici

ο fuburbis Byzantij ad Gyrolimna.

portam adfunt, & cuftodibus indicant,

magnam hominum multitudinem fo

ris ad Romanam portam conucnire.

Ομοd rurfus 1mperatorem magis et

iam terruit & perturbauit. Itaqucafpe

riore vocc Logothetam increpans : Vi

qui adco (ccurus fis, nec pericula quα

nos circundant (entias. Νόnne vidcs

rem non pati vt (cdcamus,& dormite

mus 2 Νepotis enim tumultus aures

mcastanquam crepitaculum magnum

perfomat,mcίimque perturbatanimum:

calamitatum mare contra me crupit,

quod pettus & cor meum concutit &

dcmcrgtt. Verum ille Μachabarus c

rat,1nque priore (ententia permanens,

nuncios illos vtirupes marina contem

ncbat. Ρroinde (urrexit, cubitum i

tuta reipfa vt oftendcret, inancm cfίcΕ γαν έφασκε λογοθέ7ίμνέοικας αίθρωπε -

tumultum ca quz foris ab hoftibus a

swira gerentur. Αt 1mperator (olus reli

Αημroμιαξtus , mcc quenquam habens φui cum

"dolorem (uum communicatct, in

fuum 1cξtulum &ipfe incubuit, nulla

vcfte exuta: (ed vna cum iis extrema

εθεπαάγΘ όξεγίνεμgθόξυβΘ"κρ9

déris (inquit) homo ferreus cffc faθtus,

εjξαποσείλα, Φύλακας πζιπόλοις3'χες

σαίε γρήθμώύοις τείχοις,λπο θαλαήης

αχρι θαλαήης, αλλ' ο μέγας εμποδών

γεγένηταιλογοθέτης,αιαξιονείναι «pήσας

μεγαλοπζεπέσι Φρθιήμασιν, όνδιδόναι

πζος ούτω μικρθπζέπεις ακοας κφήμας

Β αγρνεις.ήγδμηάνατ'λαληθεαληθές,

ήμωρά είνατίμ επιχείρησιν,%βύτις ό

πλοις ήδτεπυλών όμoδώ ή τειχών πει

φραγμώμων άυόνγδπείβνται είτη εβ

δω επιχειρείν εθελήσαμεν Φπολέμιοι, ο

ποιονκαιΦπζοςκέντζαλακτίζοντες, αυ

ο τιοι έΦασκενόδιί, είτε δια ζο αδαήςςςα

τιωτικών είναι πζαγμάτων, είτε το θεού

σφήλdυ%ς τιμ (ούτυ διαόοιαν,ΐία και

πέρας η κυξωθείσα αύωθεν ψήφ® χοίη

κ; gγηςαιοδβασιλέως,ώ ήδτύτυπζα

γμάτωνέπω% τςίζοντήςνυκώς παρερρύη,

και συχιοιαβάζας πύλαςαύθις τηςγυρο

λίμνης ήκον αγρόικοί τίνες εκ τy' πζοφεί

ων της βυζλυτίδΘ",και πολιμ έδήλομυ

(οίς Φύλαξιν αθροίζεώζ όμιλον έξωθεν

αξα ζας πύλας και ρωμάυού. όπς αύθις

εις ζάς βασιλικας ακοας οκείμεγμύύοι,

εις Φόβονκθόρυβονήγαγεπλείονα,κ,τζα

χόιέζαχζησάμύμΘ'τηφωνή,πζος%ιμέ

σιδήρου φύσιν ειληφένα διαγδ 5%κα

δεώςέχεις τύλογισμήμ,ώσκ έπαιώαίη

τγJπεισοιχιζόντων ημάς αςτι κινδuύων.ή

έχοράςωςσόκ εά με πζάγμα καθήθό,

μηδέκαζαδαρθαίει,αλλ'ώσσές τις ιχυ

τάμεζάς ακοας, θσυχεί με μυδιαίρια,

ήδεινών μοιπέλαγΘέρρωγείαςτεφέναςπταήων συχνα, θκυκώνκβυθίζων μου

Ίμυκαρδίαν,όδιαίτικςις,μακκαβαίος μυ,%ίςπζόιέροςέμμύρωνδόγμασιώπέι

ώξονώνΊαλεfόμύμα καθαπέρ τις πλοόληςθαλαήιος.ώςεκαίαςαςαπή,καθαυδήσω,

έξγω δίκνις ώς ματαιος όχλος, κ. gδεν ίχυξόν απζος πολεμίων έξωθεν όρω

μμα, ο δεβασιλεις μό@ Χπολειφθείς, και 6ίκ έχω πλω ή οικιακών

με εκκίσκων, έτερθνώ κοινωνήσει%ύπαθοις επίΊήςβασιλικής και αυτός εαυ%νκα

έκλινεκλίνη,μηδενήίματίωνεκδις,αλλ' άμα ώύτις δόλιω ονδεδυμόμΘ,

σα

γ
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σαφήτίμ"Χτόγνωσιν, έκαζόμεμερμσμέ- Α άefΡετationcinduta, animo crebris &
diuerfis cogitationibus a:ftuante iacc

νΘ' πίκρ%ις και α λεπαλληλις λoγισμoις bat, corpus huc atφuc illuc fubinde
\ Υ. «Η τ- \ «Τ, --

τία''ψυχιο,ή όλον% σώμα ξίσξέΦό- rcuoluens , non aliter φuam (i prunac

" . " "ν «/ - Υ > - - έt ..» -μύρθ' τήδε κακέισε συχνα, ωασεξ αύει Ιεάο fubicξ α cffcnt. Interim magnus

- α - ο ν- . . - ---.' ad Ρalatή fores tumultus auditur, iu

κράτηξας είχε πυρ%ς ύφα#ίονζάς κ"Τ"- nioris Imperatoris ingrctium nun

θεντμ κλίνύμι, ζούτωνούτως εχόντωνπο- είans & Ρlaufus armorum magnus. Ε
ν-" rant enim militcs amplius D cc c cum

Μ , Λ Λ Αοπ, ξ2, }7. Η J - -

λις κoύθηθύςυβδ έξω αδιάβαπλία, 1mperatore ingrcfli , fimul ctiam vn

κjταςβασιλείοις πύλας,τίμ και νέουβα- Β dique fau{tis acclamationibus iunior

Λ ://Ο Ν -- - - Α. / Ιmperator [alutabatur. Senior vero tu
ξ0ζ7"Οy , Χ ΩΤ Ο 7ίλζ) .σιλο, αξικών" ρσον, ζ! κρότΘ" πλ y multu & clamore audito, de letto fur

μαλαπολις. ήσλυγδ (Φ σπιυεισελθόν- rcχιτ perturbatiflimus , & omni ope, ΙDeε

////4 ΙΟρ

7Ές τώβασιλείσεατιώται πλείοις οκζακο- aetitutus ducumatqις militum (Ρa-Ά
- 1atium cnim , cubiculi miniftris ado-ginem am

/ \ «/ / , Α \ ν

σίων,καίαμα πανζαχόθεν αύφημία και κάτι; exceptis, deferrum pror-Ά *
Γν ' » Λ Η - - - ηεφote cό

γλώοπατόνιέoναδακηςύfiaσαι βασιλέα. iis erat) ad hcram imaginem Deige-Ά.

nitricis Ηodegetria confugit, ante- 2 / τ α \ \ Τ? -

αίθύμύρθόι υγιξαι",βαπλεςΕ multos dies in palatium tranflatam,

gύβουκ τ'βοής, θζανέτη "κλίνης, όκπλήξί C quae ci firmo (olatio crat. Ηac igitur ,

Μ-- / . . . . και -Νέ. frctus , & hurήi proftratus , ardenterπολλή σκυεγόμύυ® ,κμηέγων ούθέα, 3 m: Ρ Χ. - --

θ χομυρ'9', 9μηέχ cum lachrymis obteftatur, ne pericli
\ ΖΩ ). - Α'

70 2οηθήoνζαμήτε "β%""""""""β%- tantem deferat, & ficariorum enfibus

τηγoν (πλ μ' γδ τWθαλαμηπόλωνμεί- obiiciat. Εxaudiuit preces eius, & fe

" 2 / η ζαβασί ? ftinum tulit auxilium, gua guiduis po
ζΑ - - -e"κκίσκων, εξημια πολλή ζά βασίλεια ει tett, caftifhma Deigcnitrix. Νam dum ,

χε) καζαφ3ύγει πζος τίμ'θείλυεικόνα τ' ilein palatio Dciparam ad hunc mo

υσεράννgθεομή%ρ6'τ' οδήγητείας, συ- dum deprecatuέ: iunior Ιmperatorfo

εραγν θεο ξΘ' γητς ris , omnibus ducibus & tribunis (uis
- " - 2 . " Ο. Μ \

χνώνγυ ημερώνοκομιώη πρ%ς ζα βασί- D conuocatis, grauiter edicit, ne auum

λεία. πζότερ9ν, ώ μ'αιπώαζαμύθιονα- 11ηperatorcm vel manu vel vllo con

Εumcliofo diξto violarent, necquenΑ' Να. ! ί - Α Ν

σφαλεί τΕαπ όπω καίαφυγόνο quam prorfus omnium. Ηanc cnim, Ιuniori,

πξιχθείς%ύθαφ® μαλαπζιαλγής Τβ inquit, viθtoriam Deus nobis dedit, Ακίρη;;;

- 2 " 2 Γν αν \ Ω,. : Γ.) - - - - 77 ιί -

και ένδακρις, εσείζ θερμώς μη πειϊδέϊν οι ΡίiΡarauίπι: Ρείνοιunto πιο Ά
uct omnia , cui parent omnia : (tellar,

* Α. Η - Α Α 1 . \ -

κινδ'μυώύονζαμιαίφονίας ξίφέσι ΤιL&) ψυ- aer,mare,terra, homines, fulmina, ful

χίμι αίξαπέμψα. ναμίμ' δέπίκο®-έ- gura, peftilentiα, τerramotus, imbres,

ίε% τ'δεή -- rg, και ζαγίσίμ έχα- fterilitates, &alia confimilia, partim

γίε "σεωία και Σ) χ, χ Ε ad felicitatem, partim ad infclicita

βάσαζόμυ επικεείλυήπαίθ οσα βούλε- tem , ac potius caftigation.cm. Νο

ζειδuυαμβίηπαύα Θ' θεόιόκΘ". Όιαμί- bis igitur inftrumentis caftigationis

ς. Κι άγν 1 . 3 ΝΑ ... νίus , viètorias & trophaa largitur.

της γδένδον τίύ βασιλείωναπ8τας δεή- -

σειςΐήθεόlώκωπζοσφέρθήΘ, ο νέΘ' έξω- . .
- - Α' / ν ν » / -

θενβασιλεις συγκαλέσας παύταςσούπείαυτόν σgατηγός και αξιαςχοις,παρε
" Λ Ν Α' Γν Λ' / αν - « Λ 2.

κελ4ύέζο μαλα σφοδρώς, μήτεχείςα Φονόύτζιαν, μήτε γλώοπανύββίσεμdυέπε
Α' Α Γ.» Α" \ « / Ο Λ' Σ Ν α "ν

νεγκέϊνμήτετώπάπανωκαβασιλέι,μήτεμηδε
νί

τ"απαντωνέτέξω καιγδ ημείς,Φη

σίκαλλ'όθεοςήμνάζιαύζαπαρέχεόιρόπαια καθεοδμύρβουλησι:παύτακινεί,
α -x (Υ Ν. Λ > . Ζ Σ ", 2/ \ -Σ ν

υzσηςéléίδεπαύτα, ασέβες,αής,θαλαιοτα,γη,αύθρωποι,κεςαυν
οίπζητήξες,λαμοι,

C r, Γν. Λ ν. Ο Α " " . " Α- Α1!

σεισμοί,υέζιραγδαίοι καρπώναφορία και όσα(ούτιςεπόμμα αμύρπρ%&υδαι
-λ Γν Α \ "- / \ "; - "ν \

μονίου, ή μάλλον πgύςπαίδ&υσιν και σωΦρ9μσμόν. ζωηξέταις δήouύ ήμινκκο

λαςαίς επαφέσηςκώμύρος παιδεύσεως,δίδωσινίκαςκαι ρύπαια αιτήμηύδεξιαί,

" - " - - "- b b 4

-
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"

Fortafisautem crasaliis contra nosv- Α χξύσέζαι οι ίσως αλλοις αυρμονκαθήμήί;
tetur : & guales nos in viétos crimus, οποίοι κι ημείς έσόμεθα (οι 2 \ . «

talegντιquo &illi (e nobis pταbcbunt 9"ποιοι θήμε"έτ"μεύα" "τας ημή"

Quare i nos nequeΕ nequee- χείρας παραδοθείσιν ειςπαίδ&υσιν,%ιαύ
iuίdem gentis necςflitudo mouct: no- » ' ν ε ν ο ς -

(triΕ (altem refpcέtu humani- (οι παιτα, ίδια % ημ"," ημεις παρα

tatc vtendum , ne grauiorcm Dci in- δοθησόμεθα. (ο 9ξ €ί μηδ ξλέον καλοϊκών

4ignationem experiamur.Intercaqui- συγγρικώντε και ομοφύλων αλμάτων, δια
dam & palatio iuniori 1mperatori por- - , - « 2

γομύπρόνοιάυ ήμλύ αυίδ, φιλdυθρωtam aperit , 8z ab auo hunc nuncium Μ /
- - - - / Α' \ Α'

affert: Quoniam hodic Deus, mi fili, Β πία νιμι χξήσαώζβέλτιον,μή βαρυτέexς
Α - - - - - - Σ Α 2 Λ 2

μί? (ceptrum Imperatorium mihi adem αυτιπφραθώμύυ θεομίμίας, ον%ύτιςέλ

ptum, tibi donauit, νηum hoc bene- \ V - 2 cρ Φ » / Μ - Λ

ficium a te peto, pro multis qua ab i- θώντίς C/λί τίύ βασιλείων, λυέωξε Τας 7πύλας

pfoortutuointe contuli (omitto enim τωνέωβασιλέι, αιαγγελίαςαιπω%ύτας
hocrcrum mcarum ftatu,mctibi ipίius Α" ο? W 77 α επειδητή C

natiuitatis &ζ progreflionis in vitam, κομίζει Φδα 87 ποσου επειο ητημέρ9ν ο

poft Deum, autorem fuiffe) dona mihi θεός αφελώνέμουΌ' βασίλειον , ψέμου,

νιtam meam,parce paterno capιτι: nec σκηήρθν, (βι (ρύτ' έχαρίσαίο, μίαν ταμί

violento ferro cum (anguinem hauri, C τ'ι» η ιτώ \ Λ. \ Γυ

a quo tu vita fontem accepifti. Ηo- * Τμυα)τω παρ% (ρδχαειν, αλί77 7τολλών

- - φ' "ν ν Α' > Σ

mo guidem εαium & terram intue- ώνα)ξαυτής (οι γυέσεως έδεδάκειν αυτός
tur: humanas vero aëtioncs coclum δz , .. λέγξνόν ζάι Λ /

terra intuentur. Νe velis igitur nefan- (εώ γαρ λέγξνόν ζαις παρούσας τυχαις

difacinoris, qualcabomnia.uo nemo ων, ότι καΉής γμέσεως αυτής, καιΊηςές
vnquam aufus eft , infpcέtores habere Λ / / ν > , η

Ε 3zΕο". fraternus (an- βίονπείθου και Κλιέζα γε θεον, αιτος ΟΤΟί,

guis olim ad Dominum contra Cal- κατέσμαλτίΘ)χαρμσαϊμοιτίμλέμαυ

num clamabat guanτό magis paternus (ροίζωίμι, φέίσαι πατζικήςκεφαλής, μή

fanguis ad Dominum clamabit, & ter- D ρ., 2.2 «! , » . ?

τα &ίοι εξαιτίς ταπτυα. Ειείου: "Ε-" βίαιονέπειέγκής αιματι σίδηρθν, αφού

nunciabit, 8ζapud omnes gentium re- σύτας πηγας εδέξω Όόζμύ. αίθgωπΘ'

ges deteftabitur: Reuercrc (enium mi. μύρέπ πτηςε ιν ουρανού τεκαι νής τώνδ'
(crabile,quodmihi paulo poft obitum, f" υ η εν ουραιο Τελία! γης νσ'

tibi vero longarum curarum requiem ανθρωπίνων πράξεων επώπζιγήτεώ ού

Ρollicetur. Rςuereremanus, quατεία- εκνός. μή δή ομό έθελήσης αθεμίτων ές

pe in cunis adhuc vagicntem funtam - \ . .) Χ. Α Λ 3

plexα.Reuererclabia,quate (cpe (um- Χ" και καλ9"ν ουδείς πω τε τόλμηκενώξ

macharitatedcofculatafunt;&alteram αλώνΘ-, επόπ%ις λαβέϊν γίμ τε και ου
animam appellarunt. Calamia fortu- Ε ή eid'αδελλινο αίμα ντ Α.

na proicθti miίcrerc,nectu cum denuό βαια, ειοι αδελφικό αιμα Κ% Όόκαΐν

contercrc velis. Νc tu cum homo fis, έβόα παλα, πβός κύρμον, πώς ου πατζί
prαcfenti fortuna efferaris : fed rerum κόνα; οήσqπεός κύ \ rν \

inconftantiam & varietatem,ά me fum- . . , μαβ τίσει, μεων, καιγή τ: και

pto initio, confiderato. Refpice lon- ήλ"κα)ασρ%σι% φρύειαιαίγελέιΊόλ

gανίτα finem. Αdmirare, ντνna nox, μημα, και διατςαγωδήσει προς απολυ

, " . " ζας βασιλέας εθνών, αδέθητιγήραςέ

λείνον, εμοί μό. βίου τελέυτίμ σόκεις μακρά ύσιχνούμώμον,(βι δε φροντίδων

μακgών λυαπαυσιν αιθέθητιχέιρας, αι σε πολλάκις ανασαργαίοις όντα, και

γαλαξιν,ήγκαλίσου%. α)δέθητιχείλη,πολλάκις μέζά θερμούσεζόφίλτςου

Φιλήσανζα,καλδ&υτέραν πζοσπόζαψυχίμι, καλαμονέρριμμώύονιάσο"ης τύ
2. ν \ > • - λ Λ > "ν Δ' ν

χης οικτέιξον, και μη και αυτός εθελήσης δ&υτέρου επενεγκέιν πμτζιβίμ, μη

ταίς πλξούσαις λόθgωπΘ ων πίσουε τύχαις, αλλ' όξα (6 ή πραγμάτωνα
Λ' Ω ". > Α )

βέβαιονκα)ασάλμήών, ΣζξαμμΘ"εξέμού, όξα μακςούβίgτέλΘ.θαύμαβν,
- Α' - "ν

7ίω%

γ.
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πώς μία δή νύξαύτη με βασιλέα πλξει

ληφίαπολυετήβασιλόυόμύρον , οίχέζαι

καζαλιμπούεσα, ώύτιςτίς λόγοιςμα

λακιθείς διέΦαιδρόνικΘ, μικροδκαι

δακρύωνήήων γυόμύμΘ",είσεισιζα βα

σίλψα,πολλίμ ύσες σωτηρίαςέπαπα και

ποιούμώμΘ"πζόνοιαν. δπζώταμώύΊησε

βασμία ή θεομήτgΘ"εικόνιτίμπζοσή

κουσαν Χτοδοις πζοσκuύησιν, έπειζα τον

παπαονίαύτηςεχόμενονXπολαβών,ήασα

σαί6'τεπξιήiυξαμύρθ',κολόγοιςανεκή

σαζόμειλιχίοις.

Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Α Ν Α Κ Λ Η

σεως έπατςιάρχεήσαία,

Κείθεν απεισινειςτίμ ή μαγγαίων

- μονίμ", ένθα φθάσας ο λόγΘ έδή

λωσε αναδέσμωφυλακή τον πατςιας

ηνήσαίανκαθηώς. έτ, ομό αρκςεκά

θεν,κέφενή βασιλικών οχημάτων αλα

ββάσας, ως είχε ήδέξυτςοβαφών κοσμη

μάτωντώπατςιαρχικώ φέgων Χποδίδωσι

θρόνωσακ επισκόπων πνών ουδέπζεσβυτέ

gωνπζοοδ&υόντων και έπομύρων,αλλ'αυλη

τίδραυλητζίδων, θοςχητών θοςχησεί

δων σύνώδαίς χαρμοσύνοιςτίμ πομπάυ

ποιεμθύων εκείνιμ’ ών μία τιςή μάλισα,

ή άλλων αυλητρίδων.δοκιμωτάτη,ίπ

πεόναυλικώτωχήμαπεπιβαίνεσα, (όις

τρατευομώύοις είπεώμύθώ πρότερον,εί

πέω δε κινμύπροπομπούουσάτε τώπα

τςιάρχη,κ ζαις συνήθεσιώπορνικαςΦλια

είαςτόντεπαίειαςχηνώ ό%ι%τεπαρή

Α quac me multorum annorum Ιmpera

Β

Ο

τorcm accepit, alieno Imperio fubic

έtum relinquit. Ηis verbis iunior Αn

dronicus dclinitus, auίquc (alutis dili

genti cura (ufcepta, vix etiam a lachry-",

mistemperans,palatium ingredituriac

primum vcnerabili Deigenitricis ima

gine,νt decct,adorata:deindeauum illi

inhzrentem abduδtum , (alutauit, am

Ρlexus cft,& blandis verbis recrcault.

Νεpori,

ήκmanί

D Ε Κ Ε γοα Α Τ Ι ο Ν Ε

Ε/aizpatriarcha.

Νde in Μanganium monafterium

ablt , νbi patriarcham Efaiam in li

bera cuftodia federe diximus : quem

inde abduέtum, & in vnum Imperato

rium currum (ublatum, ita vt purpura

ornatus crat, in patriarchicum folium

reftituit, nullis epifcopis aut prefbyte

risfcquentibusautantccedentibus:fed

tibicinibus & tibicinis , faltatoribus

& (altatricibus cum lactis canticis co

mitantibus, quarum tibicinarum vna

probatiffima, equo virili habitu con

fcenfo , & prius milites fequcbatur:

& tum ctiam patriarcham antece

dens , (olitis & merctriciis nugis i

pίum patriarcham & cacteros , ad ob

D fcurum rifum facilo commouebat. Εο Dirεφfίρ

dic a mane ad vcίperam, omnes opes 2άικm Lo,

είplendidifhmis αdibus ablatas, 8zi-"

pfas dirutas cerneres, vulgίque ludi

brium : Μagni Logothctae is primis &

omnes opes tam quae in iis reliξtz,

quam qua apud amicos depoίita fuc

rant, rapiuntur. Literis enim repcrtis,

φuibus perfcriptum crat quid quifque

accepiffet, omnia direpta (unt: nec o

mnium rerum quicφuam ci cft reli

άtum , fed alia in fifcum relata, alia po

puloin prardam ceflerunt.ltafubitovnά

cum liberis ad egeftatem redaθtus cft,

!

σαν,εις γέλωζις ασήμοις ράσα αίξασύρεσα, μ' δl έωθενές έασέρανιδειντίμ ημέ

εανεκενμυκενωθένζιτών όλβονάπαιζαήΐοίκωνίύλαμπροτάτων,ώλείψdυαΐν

ζαχέςηνκαζασαίτας αυσδύερειπίων, δδημοτικόνάθυρμα,καιμάλισαπαύτωντίου

έμεγάλου λογοθέτυλαμπροτάτηνοικίαν, και όσα ήρχζημάτων έή: τηςϊκία έ

ζημιώονζι,καλόσαφθασαςποιήθΦίλωνπαρέθεώγραμμαϊείων γδ4ύξειέωνα

σίύειληφύτας φίλοιςέδήλου,λαφύρωνμύρέγεγόμ%πλότα, καμούδεντβαπαέ

των αιπω παρελείφθη αλλάζιμύρείς ο βασιλικόν είσοιήιεγκτα, πρυτάοάον,

τα δε δημοτών διενέήμdυτο χάςες και γέγονε πένη: «θις όμου τοί, παισι,



2ο: Ν Ι ο Ε Ρ Η o R I GR Ε G ο RΑ -

quipoft Imperatorcm omnium felicif-Α ο παύτων μό, βασιλέα &υδαιμονέσατΘ'

{imus habebatur. Νam per multosan

nos (ummis fucccflibus νfus, νηο dic

in extremam incidit calamitatem. 1bi

homines qucrulos diccre audires cum

alia,tum, Ορcsillas pauperum eflefan

guinem & lachrymas, fuppeditatas ci

ab eis, quibus Romanarum prouincia

rum & vrbium adminiftratio commif

fa fuiffet, vt cum illi Romanos crude

liter pro acre cmptis mancipiis traéta

rent, ipfe mi(cris confυgium ad lm

peratorcm obftrucrct,νt magna illa fa

cinora omnem vindiίtam cuitarent.

Scd Vindiθtr oculum non perpetuό

dormitaffe : ac tandem experrcθtum,

vix ιuftas illi ρα:nas irrogafle.Ου;ε cum

vulgo cantarcntur, calamitatem cius

acerbiorcm facicbant. Οuis vero o

mnium Romanorum, in primis vcro

Βyzantiorum , motus & (cditioncs c

Seditio υr numerct Νam duorum 1mperatorum

Ά. diffcnfio, ctiam fubditos, vt fit, inter fe

Άote concitarat : ντfurore quodam libcri

contra parentes, parentes contra libe

ros, fratres contra fratrcs & vicinos, &

quod maius ctt , epifcopi contra cpi

(copos, prcfbyteri contra prcfbyteros,

monachi contra monachos (acuircnt.

Οgod ni 1mperator humaniffimo in ,

genio preditus, & mi}itum & plcbis

impetum reprefliffet, fortaflis & facra

& profιna omnia direpta cflent : for

tallis ctiam ca-des plurimac patrata cf

fent, cum plurimi alios vlciίci vellent,

fi quis altcri in diflidio illo iniuriam fe

ciffet. Νam fi cgo, inquit 1mperator,

iis qui vel petulantilingua,vel enfe in

{idiofo contra me νfi (unt, crimcn o

mne remifi: multo magis vobis id er

ga conferuos vcftros eft faciendum,

partim vt me imitemini, partim, φuod

non ignoratis, hand cundem effe cxi

ΆtumImperatorς &homine Ρriuato in
ε traάfa- ν. Π (- - -

Άterfcθο. Ο ιόa i & nos (eniori 1mpe

τα fortuna ratori addiéti, tempcίtatis illius Huξtus

Ιmperή.

πάπδοκώ..ακρατυγδέουδαιμοιίας εν

πολλοίς Χπολελαυκώς%ιςήλίοις,όλονοκ

πέπωκενάκβαζoνoνήμέξαμιάτοντ"λύπης

κρατήρα και μυακούς ή μεμψιμοιξων

λεγόντων ζατε αλλα, και ως πενήτων μυ'

αίμαζα τεκ δακςυαζά ζιαύζαχζήμα

" ζα, πιυίσφερόμύματεκχοξηβόμύμαπαρ'

οίξεπετέτζαπίοπόλεών τε και χωρών διοι

κήσεις ρωμαϊκών, ή εκείνων μύρ απίμως

χgωμύρων (οις άλαιπώροις ρωμαίοιςοιάτι

σι ώηφιξαιο απόδοις, αυτός επιτειχίζη

(ούτις τιμές βασιλέα καζαφυγίμι, και
[ ] , 1 σ\ J Το \ Σ Λ

μέρη (ο μέγα έτ"δένον ανεκδίκη% που

C ζαχόθεν όθενότ"δίκης οφθαλμός, Gήκεις

τέλΘ κεκοιμηζαι, αλλά διανέςη,κα)τίμ"

πζοσήκουσου όψε ώ μόλις επήεγκε κύ

λασι. Ώότα, παρα πολλών αθόμύμα,

πικροτέρα εποίομυτίμ 3αίθρός συμφο

e%ι. πώς οι αν τις εξαριθμοίητίμ ζοτε

πζος αλλήλοις επανασασιν παύτων ρω

Dμαίων,κιμαλισαγε τύβυζλυτίων;ήγδ

τγώ δυοι βασιλέων διαφορα, διαφόροις

ως ο εικος και οξύ ύzσηκόοις ποιήσασα,

και αλλήλων εξέμηιε τέκια, κ% γονέων

φημι,κ γονέαςκή τέκιων,αδελφοις καί

αδελφών, κ κ7 γειτόνων γείτειας, ο δε

μείζον, επισκόποις και πζεσβύΙέρβιςκαι ε

πισκόπωνκ πζεσβύΐέζων, κιμοιαχοις κύ'

μοναχών. (δει μη βασίλεις φιλουθgώ

που γνώμης τυχών ες ύzσεςβολίμ'', τών

τεσραπωήδ%%ύδήμουτίμ φοραναίε

χαίτισε,1αχαν μυσών λείανείςγάζον

%ζατε ιερά δ τώβυζαντίων οξύ οίκοις,

ταχα οι θύ και φόνΟ ηγείgέο πλάσΘ', δίκίμ βουλομώύων παρ' αλλήλων ή'

πλείσων λαμβαύιν,εί τις πιικ; Ίας μαχασεκείαςεμπεπαρώηκεν είγδεγώ(φη

σινόβασιλεις)%ίς γλώοποιώτεβακχ&ύουσαν κι ξίΦΘ επίβουλοναςασικαί εμού,

πάσου αιτίαναφήκα, πολλώ μάλλονύμάς%ύε ποιείν αξήπζος σου στιυδούλοις

Όθεμύρ,ώ ως1μ μίμησιναλαφέρει οφείλοιζας εις εμέ ούτ δε, καλώςειδότας,

ούχόμοιονυν% τόκβάσεως έλΘ, ύσηκόου)εφονβυθέήΘ' και βασιλέως, είδε και

ημάς τώγηραιώ καζα ο εικος πζοσκείμύρoιβασιλέι, ροθίας πσιν όνετύχομύρ φό

χειμώ
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χειμώΘ'εκείνου,καινονούδέ, ούτεγαρ'Α

δίκαιονίμ"ημάς μηδεμιά πζοσκέιάζμε

είδι, και σόλωνΘ' ξεπζοτςέποντΘ και

πςύςγε ή είκότωναύ,έποιμύΘπα

ζαχθέήΘ,δένα παθείνκ; ώ ανάλοΐόνα

παν% ποίμνιον.lu"μυώ τι τεταζτη θεί

κοτήξμαίεμμυός ήήμέρα εκείνη, ή έν

δεκατης ινδικτίονΘ', ονήζαδταπαύτατε

τέλεσαι πειομυ δείλιμ ύψίανfήμέξας

εκείνης έπακόντιτώβασιλέ πέοςζαβα

σίλεια, ύσαντήσας ο χρηματίσας πα

τςιαςχης νίΦων, ήgέζο ό,τιβoύλριζοπράτ

τανέπτώπάππω,3δέΦιλανθρωπαφή

σουτΘ και βασιλικα, έδυχέςανέτεζα

μέγισακεμέμΦέω μ'γδέήίκπροςα

πανίας μυ σίύεύ πραήorζας, τίμ γνώ

μίμ διατροφ@@ φθόνε μεσός, ιδία δl.

ες ζαμαλίτα μυμίσΘ' ύαιοκαθήμύρον

Τρέφων εκπολλοδκό έγηςαιούβασιλέως,

όπμήεπεκούgησε ούτω, ότε ταςδικας της

τε ιεροσυλίαςκ ή αλλων ατ'πημάτων

επ'αυτφόρωεαλωκώς, ήπατζιαρχικών
όκπέήίωκε θρόνων. όθενπζώ% δι'ενμύρ δή

ξε.δ.δ&ύτερον, όπκισθύπατζιαρχικοις

αύθιςωνειροπόλ4θρόοις,ύβούλεβέτνέκ

μέρυ πεποιηκώς, ακώλυών &ύξέν τίμλή

δόξηςαιάβασιν, φησίπρ% τονβασιλέα

είβούλει, φησί, βασιλούειν αφόβως, μη

δώςέτέβωτίμ δόξανβυ αλλα πλύταg

πάππου (α' ή βασιλείας αφελόρύμΘ'

σύμβολα,τςίχνονρακΘ' αύαίκαβνύπελ

θέν κάπεζαήποθςείςκτίμλήπε%ύπξο,

είαν αξάπεμψον έφεσιςγδτώμοχθηgώ

aliquot (uftinuimus,nihileftnoui.Νeq;

cnim acφuum crat, nos neutri parti ftu

dere: id quod Solon vetuit.Practerea ς

φuum eft,ipfo Ρaftore percuflo,vniucr

(um gregem pro rataparte mala perpe

ti.Fuit enim ille dics quartus & vigeti

mus menίis Μaij, vndccimac indιθtιο

nis, quo hacc omnia gefta funt. Crepu

fculo Imperatoriin palatium redeunti

obuiam factus Νiphon , gui patriar, ha

fucrat,rogat quo paάto traëtaturus cβet ima,au,

auum: Ιllo refpondente, Ηumaniter& ""

regaliter: grauiflimë tulit, eύmque re

prehendit. Εrat enim hic cum erga o

mnes cos quibus fortuna faucbat per

ucr(o animo& inuidentia plenus, tum

vero clandeftino & accrbo odio (enio

rcm 1mperatoré proίcqucbatur: guod,

cum facrilcgij carterorύmq; criminum

damnatus.patriarchico (olιο excidiflet,

C nullam ipίi opem tuliffet.Εratigitur v

na hacc odij caufa. Αltera, quod ctiam

patriarchatum (omnians, hoc ε mcdio

(ublato , (e abίque impedimento ad

cam dignitatem a(cenfurum putabat.

Αitigitur Ιmperatori : Si citra meturn

imperareftudes,ne dato gloriam tuam

alteri: (edomnibus Ιmperij inίignibus

(eniablatis, cilicium iniicito, & velin

carcerem coniicito,vel relegato. 1d e

D nim nefarius ille Νipho quacrebat, vt

non ipfe folum pridem patriarcha, (cd

& Αndronicus pridem 1mperator di

ccretur. Ηoc enim inuidentiac (ua re

mediύ arbitrabatur homo vanus: haud

reputans,fe obfcurum adhucabillo fu

fceptum,& honoribus fubinde augen

dis ad fummum cucξtum fplendoris,

opum & dignitatis gradum.Ηis autem

cius verbis,aliis quoque nonnullispro

ceribus fuffragatis , Imperator (uam

erga auum pictatem , ti non prorfus

immutauit,nonnihiltamen imminuit,

Νam hi impedimento fuerunt , guo Dιανιι,

minuseum Imperij (ociumadmittcret." ".

Νiphon

rnal tra

ώύτωνίφωνιζέουσα,μήαυτόνμόνονκςηματίσουάλίβαπαπιαίχμαλάκα

κάνονκςηματίσδυζαβασιλέα. Φάξμακονγαρπέει αυτή βασκανία, ενάμι
ζεν, σόκανθυμούμύρΘ"όλως όματα.Θ,όπφαύλον θαφλοήπγχαίοιάαίθgω
πονδύειληφώς εκέινΟ ,κπμας εκτιμώαει χαριζόμμΘ, έπι μέγισονύψωσε

δύξίεόπλούτυώπιφανείας αλλαώύει απόγεΌίς λόγοις κτύπζίΊόνβα

σιλέαπιεςσυμβήσαντες,έπεισδυXποθέιναιτίωπείτονπαππον Φιλαθρωποιγνώ
μμυ, και ει μη τελέως, αλλ'ouυ αμΦερρεπή πεποίκαση ΧΟΖί βουλιμί,συμ

μερισίω εαυτό της βασιλείας κατατήσατόνπαπαοι,εμπόδιονούτικα έτησαν,
-"

ί.
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Vndepoftplurimas deliberationes de- Αιόθενμόπλέίσα σκέμμαζα κεκύgωζα,πει
cretum , vtauus 1mperij guidem infi- Γν \ \ . - -1 \ Δ. /

gnia geftaret,(cd in palati) thalamisfc- κέϊθ μύρ τον πάπατον ζαβασιλικα συμ

dcret ociofus, nec in publicum prodi- βολα, καθηώς δί όν%ίς τγύβασιλείωνθα

τet &ad (uum & adole(ccntum viétum λαμοις, απζόιτόντεκ απζακίζον, έχονζά

φui cum co remanferant, haberet an \ 1...Ν : ν «/ 2 Α'

nuum reditum piίcationis, quac ante πζοςδιατςοφίμ' εαυέτεκ όβιέιαπελεί

Βyzantium penditur,tum decies mille ώθησαν αυτώ μειρακίσκοι , τίμ επέτειον

aurcis haud multo inferiorem:magnus Λ Γ. 2 - Α , \ Τ? Λ

vcro Logotheta, Didymotichum relc- πζόρδον τ'αλι&υτικής, η πζο και βυζλυτίου

α.Εgaretur.Εfaiasautempatriarchatotan- Β τελέιζαι δέκαχιλιάδωντέως έγγισαού

σαν τον δε μέγου λογοθέτην τόνμέζοχή
Α". " norum 1mperatorem deicθtum, & ve

Ιut in carcerem conicθtum videns,non / Α

indoluit,(cd exultauit,8z vocem ennifit Την Ψω έξωβ40ν πέμψαι 36 διδυμότειχον,

duritiα fuα &amentia ac potius infa- ήσαίας οι' οπατζιαςχης καζαβληθέντα,

n1α teftem : Lactabitur, inquit, iuftus, Λ βιίται και / ν γν

cum videritvltionem. (c iuftum appel- θεασάμύρ®%ρύτωνετύβασιλέα,κοίον

lans:Imperatoris vero deicétionem.vl- ειπείν κατερχθέντα, σόκ εκάμφθη α'
tionem. Deinde ad vltionem & per(e- / ». < > " Α' ν Ι.,λ -ι

- - ασλαίγγια αλλ' ψάσgρήθη ζ&) Δζ

cutionem epiίcoporum & prefbytcro- Υχ ξήθη,κ, φωνίμια
Λ' -- υ, 2. Α' φ 1 \

rum fc conuertit,corümqucaliis faccr- Ο φηκενέλέγχεσδυτίμ''τε σκληρότηζα ΧίCζί

dotio ad certos annos interdixit , alii 1 . Α . »r ΥΝ "ν 2 / Σ Σ

- - """ τίμλαδοιαν, ή μάλλον Χπόνοιαν απ8. 3ύ

νfquead obitum : funt ctiam φuos le

nitis mulaarit (cdντpaucisabίoluam, Φρανθήσεζαιγαρ, Φησί, δίκαιθ’ όζαν ήδη

ηemini veteris Ιmperatoris ftudiofo - οκδίκησιν δίκαιον μύι εαυτόν ονομαζων,

pepcrcit. Interea Ioannes, mcus poft ς δίκ πνδεέβασιλέωςκα Α έσηd%.

ειμαι.. Deum curator ab infantia, auunculus όκδίκησιν σε 8 βασι θαίρεσιν. έπξζα
-

\ 3/ 2/ 1

εριβοφκι. Π1CίIS , proucθtaatate in (ua metropoli 7ζώς α μιμου έβλεψε και καζαδρομμυ τύ
- \ > \ ν. -

νιtam cum morte commutat : queΙn έπισκόπωνκ πζεσβυτέρων, κ. οξύμύ jδgΕίν
ι» ε" , ν- - Ο

ηequefenium,nequepedum plagaad-D τ"ιεροσύνηςέκέλουσενεπίρηζίςέ "ΤΝ -Α

ducere potuit, vt de iuuenili & vehe- / β9 «ην ... Ζ Γ., ρηφίσετεσι, σόυ 3

mentiexercitationepieratisquicquam μέχρι τελ6ύιής.ές οι οίς κι μετζιώτέρθνε
remitteret.Εratautem cius metropolis Λ' \ " . 1 ζ--> -Ύ' - Λ > > Γ' »

- - Ν. 7ΤΥήyβΥΧ8 3777ί υί40y" Cί7, -

Ρonti Heraclea: quem primum popu- Ά γκε (ο μιον α και ως οι' ειπείν ου

1us Ηeracleoticus patrem bonum & ο ένα τWτώγηραιώβασιλέι συμΦρθιομύ

Deo plenum vidit, non agrcftem vi- των είασεν ατιμώξη%ν όντύτις κιωαύνης

rum & temcrarium doθtorcm, & lin- « 2. . . \ (α' θεόνκηδεμώ Σποι /

guam είuggeltointanam & importu- "έμ" μεία γεύει"κηδεμων βξέφοις

Ι12 ΙΥl , quac & auditorum Ε φανείς,οπρός μητςόςθείΘ- εμοι, εις βαθύ

aures fauciarct , δΖ magnum incptύm- Λ 9 υ, "Α.τ.λ. Ω4-. 2. -Σ

quetumultumε:"Εquamνςro γηe%ςελλακο, 2 κααλύ τον βιον εν τη

adντίliadeclinaret: (cdab adolefcen- λαχούση μητζοπόλει, μηδενμήθ' ύσό

tia,&lingua & auribus & animo probε γήgως, μήθ'υzυο τ' πληγής τγώ ποδών Τίλ

inftitutum omni doètrina, tum facra, ηθεί θυΦέι ) 7" ή /

εum profana,vt &vita & eloquέtia (atis β%"""""" Φέιναι βρ%χύ ήλικιώτί

ad auditores fuos regendos intruάus δΘ' θ μεγάλης ασκήσεως μέχρι 7ξλόυ

efiet, & adcas regulas Ρrαίcribendas, της αυτής, η δήλαχούσα ζύειμητζό

πολιςήκό"πόνενήeάκλία, δνδη επgώΌνείδε δήμΘ'ήρακλψώτηςπατέραχρη

σόν,ώ θεού μεσον, σόκαγξότην αύδρα δ διδάσκαλο αυτχέδιον, κ γλώήσιο όν

ουκαίξώπξοτείνονζάβακχούασαν Χπο δίφςg. κκόπζυσανμύρτας επί ώδβήμα

τΘ' ακοας, και πολιμό επαντλούσαν τον αλογον θόρυβον, προς δέτι χρήσιμον ου

δαμήαπαίωσαν, αλλ'εξέπνέου γλώοπανκαλακοίμ και διοιόοιανπαιδ&υθέν

ζακαλώς παση παιδεία ήδτε%ύπνούμαίΘ"λόγων, και όβι ή θύραθεν, ως έ

χειν δgκομύτως ήδη ώβίωκαΐλόγω%ις ύασηκόοις διδόναιθισμoις κα)κανόνας,

οπό
κ.
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Α qua morum elegantiam forment, &οπύβι κοσμούσιν &υτςαπελίδυ ηθών, και

ρυθμίζουπ παλάμηςκρατΘ",καθυμόν

μετςιαζίν αξαπιόυαζουσι, κι ακόλασον

απdυζάλαντούoυσι κίνημα, έξες, δε ρις

βουλομύβοιςακούφν, οποίS- θ όσΘ"τίμ''

απασουλgετίμ δαιης εξέπζήμείςαυ

τωσυγγεγραφαμλυβίου,

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗ

λουκα)τγύβουλγαρωνκα

ζαδρομής.

ΑΕ γδούπω τςιακονία παρήλθον

ημέρα"θακούσας ο βασιλεις, ως ο

τόβουλγαςων αςχωνμιχάηλΘ"Jξιών

καζατςέχ{τας ασυγείrιαςπόλεις θχώ

ρας ρωμαίων,μέλλειδί αυτίκα πζοχωξή

σειναχρι διδυμοτείχου και αδριανουπό

λεως,μιθοφορικόνεπαγόμύρΘ"σόκο

λίγονέκτήραξατονίσρ9νοίκοιμότων σκυ

θών,έξεισιτηνζάχίgην,@ φθαύjπζοςαόρια

νούπολιν κακείθενπέμψας πζέσβεις,έζή

"

τεμαθεϊντίμ έπαραπονδησαατίλο, D

κι ήκουσενάκείθεν,ώς ήκισα ή(βιτβδυνα

τίύεισελθείνεςαζαύπον καιτμ' αυτ-κρα

Όεικίμ Σgχίμ πζιζώσαώς, εισύμμα

χθ' αυτός έβουλόμμυ τώπάπανω γίνεθ,

τώσώχρημαζα τεκχώραν όμορ% έπα"

γελλόμύβωμοι δώσειν από ότανuυέζη

μίωμαιθυγε άνεκα, και ήδσώνεπαγίε

λιών οίθα γδ,ώςπολλώνμεήδεπαγβ

λιών εμπέπληκας,δ πολλώ μειζόνων ή ο
Α' ς "-2 / Τ ν -υ ,

παπασΘ' όσος, ου μόνον 8 μήσυμμαχείν
C Χ . και η γν

εκείνωγε είνεκα, αλλα και δια (ο έπι τη

σή αδελφήκηδΘ. ο δεβασιλεις δjλίας

(abatur.

timcns , adντηunque de pacificationcία.

manus cohibeant, & animorum impe

tus modcrentur, δz omncm immode

(turn motum cohcrceant. Οuantus au

tem & qualis fuerit hic vir in omni ge

nere virtutum,cΧ νίta ciusa nobis con

(cripta cuiuis cogno(cerclicet.

D Ε Μ Ι C Η Α Ε L / 2 γL

gari incμήione.

Εd priufjuam triginta dies elabe

rentur, cum audiffet 1mpcrator Μi

chaclem Bulgarorum principem fini

timas Romanorum vrbes & prοuincias

incurfare , ftatimque ad Didymoti

chum & Αdrianopolim cum magnis

Scytharu In ad lftrum habitantium au

xiliis progrcίfurum cffc : Αdrianopo

lim profectus, legatos ad illum mittit,

& rupti foederis caufam quaerit. cui ad

hunc modum ille refpondit : Τu nul

1o Ρacto Βyzantium ingredi & rerum

potiri potuiffes , (i ego auo tuo opem

ferre voluiffem, & pccuniam & finiti

mam prouinciam mihipollicito, qui

bus nunctua & tuarum promifliοnum

caufa fraudatus (um. Οuantis enim

promtflis me oneraris, ipfe notti, iί(

gue longo maioribus quim auus tuus,

non tantum vt ne cum adiuuarem,

(cd & propter (ororis tuac matrimo

nium. Αt 1mperator ad cauendam i

gnauiα (uίpicionem , quanquam non

Ρaribus copiis , & ad Ρropulfandum

tantum hoftem idoneis in(truθtus:

tamen Μartis alcam experiendam ef

fe duxit. Νaturalem enim audaciam

magis ψuam rationem aut confilium

fequebatur, φuicquid accidiffet. Οua

re magno (tudio cxcrcitus vtriaque

fe parabant, Romana vero refpubli

ca in magno periculo & metu vcr

Μιτer vero & domina filio:

legatos mittit , cόίgue reconciliat:

αλήθυοκφ8ύγενεθέλω,καί%ι μη αντίπαλα κεκτημώύθ"σεαταύμαζα, μηδέα

ξιόμαχα πζοςτίμ ήδέχθρώνδύναμιν, όμωςπολέμωτίμ τόπζαγματωνκρί

σινέπιπέπνέγνωκεδόν όλμηγδΦυσικήμάλλον,ήλογισμοί, τεκα σκέμμασιν

οκές%,πςως άπανία ζά συμπίforζα, όθενπολλήτιςέγιγνέβασουδή και παρα

σκόυή ήδέκατέρωθεν σgαζοπέδων, και μ' όνκινδύνοις και φόβοις πολλοίς ζά ρω

μαίωνπζάγμαζα, δείσασα όι ή μήτης και δεσσοίνη πξι τώύω, διαπζεσββύεται

προς αμφοτέροιςπζιήθόν αλλήλοιςασoνδών.καιγίιέζαι διαλλακτης αμφό έξω,
C C

«..

*
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quippe amborum mater, Vnde etiam Α α'τε μήτης αμφοτέρων τυγχαίεσα, κ%
vtriufque obiurgandi autoritatem v

furpare non dubitabat. Sic pace fμέta,

Μichael maxima pecunia accepta do

mum rediit.

ΙD Ε Μ Α G Ν Ι Ι Ο G Ο

theta exilio.

ΑΕterum magnus Logotheta, cum

(ine vlla modeftia in cxilium ab

duceretur, in (tranguriam incidit: quae

moleftior eifuit, guam catera omnia

φuac perpeffus fucrat, carcere inquam,

iaétura dignitatis, opum creptionc, vi

lium hominum obtreθtatione & con

χΆuicio. Ιmperator vero auus corrupto ex
ndronicί

- - -

Άacerbitate doloris corporis habitu, al
mi/aria. terius oculi νfum amifit : nec multo

poft alterum etiam,& dcinceps in per

petua noθc vixit: ac,vt facrα litera lo

quuntur, potum (ιιum fictu mifcuit, &

panem doloris comedit. Οmitto enim

illuίiones & facda conuicia, quibus &

cuftodes eum & famuli laceffebant.

Μitto etiam omnibus lotricibus da

tam licentiam ingrediendi palatium,

ad lauandas quorumlibet veftes, in a

φua quac per palatij aulam fluebat: &

vt a vicinorum iumentispalatium con

culcatum & depaftum fit , afinis in

quam, cquis & bobus, & domefticis

volucribus : & fi quid aliud huiufmo

di crat, quod ad illum illudendum

τpertincret. Ουοτυn omnium inftru

άor & machinator crat Proto(trator,

Βyzantij adminiίtrationi pracpolitus:

folus Cantacuzenus magnus Dome

fticus , conuicio & animum & lin

guam & mores incontaminatos, tum

erga Imperatorcm , tum erga alios

qui dignitatibus exciderant, confer

nauit. Cacteri vero illa mutatione vc

1ut multo mero ebrij , infolenter for

tuna (unt abuίi. Ille contra naturali

prudentia, & magno ingenio ornatus,

Synadenί

intempe

riα.

C4ηfaru

Ά 7770εβια.

θαρρείνοντεύθενμακρόνκεκτημώύη, τίμ''ε

πιτίμησιν οποίαν έθέλοι καθ εκατέρωνέπε

νεγκέϊνούτωμύρouό ήδασoνδώνγυομέ

νων, χρήμαζα πλάσα δεξαμύρΘ' όμι

χαηλΘ, ανεχώρησεν οίκαδε.
-

ν

5 Π Ε Ρ Ι ΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑ

λου λογοθέτυ ojξοβίας.

Μέν%ι μέγας λογοθέτηςεςΊίμ"ύπε

ορίαν ξμύοίδει κόσμω απαγόμε

νΘ,τώτ"σραγfèρίαςνοσήματι κατ'χω,

έγεγόν, δκιμάλλονέπίεζεξει,ήποίύθό

σαξπεπόνθi,είςκτίμ λέω,κδόξης έκήίω

c σιν, και χρημάτωναφαίξεσιν, θΦαύλωνα

θρώπωνελέγχοιςκλοιδορίας.όδεέβα

σιλέωςπαπα Θ, δριμυτέeαντίμ’ έξιν%ύ

σώματΘ'όκ ή λύπηςκτησαμέμΘ, τέως

μύρ%ίν οφθαλμόιντονέτερονέζημίωζα,"

οπικής αυγήςμαρλυθείσης.oυπολλώδ'ύ

σερον δ τίμ' ετέρικν ή όψεων πζοσεζη

p μίωζα,κδιέμψει ούτωςέξηςνυκτίτε δου

λόύων διίμεκεί, κ% ή θcίαςφαίαγρα

φή:3πίμαέανώδρξκλαυθμούκιριών,

καξώναδύνηςεθίων έωγδλέγινσέθεμ

παίγμοις κ τας ασέμνοις λοιδορίας ή

φυλακωνόμoδώ ήJoίκεήί, οποίαςκό

σας απ8καζαχέοντες ήσαν εώδι αύ,και

τ όπωςαίδεια δέθοζαπάσας ζαις πλμυά

" σαςεισιέναιοπότεβούλωνώ,πλμύψώνπ

ιωνβούλο")ζα ιμάτια αβά% ρέονύδως

διαή έπαλατίουαυλής, δόπως ώςέκ

γ{τόνων αλόγοις ζώοις καζπάτημα γέ.

γονεζαβασίλία,κνομη,όνοις λέίωκαλίπ

ποις εβασίκαλόgνισινκαζικιδίοις,καλείτιδ%ιέζονέτερον,είς έμπαίμονκαλαξιφρό

νηπνέγηςαέβασιλέωςην παίrcίκημέλ4πραήωνκα)συνεργών όπζωώσεάτως, ή"

όνβυζαντίωπζαγματωνεπίτςοπΦων καλδιοικητήςτηνικαύζα μόνΟ ο μέγαςδο

μέςϊκΘ'όκανζακεζηνόςαχζανών διέήgησελοιδορίαςκαιγνώμίμ και γλώοπουδ

ήθΦπςός έ1ονβασιλέακαιόβιτ"πζορύσηςgξέπεβνδόξης Φδ'αλλοι καθααξά

κραίονπεπωκότεςluυ 3'καιςοδπζιπέτίου,μεθυέσηbώμηπζοςΐαςόνεφώσαςτύχας

έχζήσου%ιστωέσει γδόξίiαυτφιά και βαθεία φρενώναυλακικοσμέμύρος δαής,

ές cξύ,
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ες σίύ ή παλαιώναίθρώ, αγαθοις χα-Α

βακτήρας εκείνοιςαλήγμέαυτόν, καζατε

μεγαλοπζέπειαντςόπων,κ.δεξιάς αφθο

νίου, θ νuυ γδ«υτυχώς το πζαγμάτων

ελθόντωνάπω, όδεσόκ όνετςύφησε τητύ

χη.ουδύσες% μέτςονήξετίμ φιμα,

όειδήσας ίσως ες (ο φιλότιμον και Φρθή

ματΘ,αλλ'έμίνεύσωφροσύνηςτβόρων

ολοςακλινής κινuύεμοιιήφεινέλεjέχξεων,

οτε αίθαλλοίςμεθύμνανάκη τάδιονή,

ώς ειπείν,καθοράζαικ βασανθ' ακριβής

ζαςοιύθρωπίνας ψυχαίς, όπόσα και χού

νονώτυχήμαζαφιέζα,αξά φρδενέςύ

ξεως όγκονύψομύζασίύα Φρθιας παρ

όρν Όρίς &ύ Φρ9νομύτι βεβηκυίας γνώμης

βεβηκότα φέρει τζυγώνζαπολλαχόθεντόν

έπαινον όν%ύτιςεξαγεία θ δσυζγιαίνης

τ"είς ίiής, όξκοιςέγβάφοις πρότερονδοις,

καλέπαρασαμjυθ' εαυτώ αφρικωδέ

σαζ,είμελετήσειέτικ;"έβασιλέως.ddl'

όπωςποθαλοίηψευδόμμΘύωοκgίζας

απζοσωπολή#οις,μφέκληρονόμον είναι

ή 42μκωδεσατωνόκείνωναξών,@κεφα

λικίμ υφίσαώς τιμωρίλυ αλλαγαρόν

φύτωτώέτεικαματώ εφεξής, ήξεμησα

σης ήτβρωμαίωνσάσεως,κή επ'αλλή

λοιςπολέμων και εκδρομή πεπαυμύων,

Όσαύτην &υθηνίαν έθεάσου% σίτυ βυζλό

ποι, οπόσηνούδε%ύτων Φπζόγονοι παλαι

πολιμυήδη τον χρόνον. -

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ

ogχαύου εκσρατείας του

βασιλέως.

fe ad veterum praftantium virorum

mores conformabat, & magnificentia.

Γnorum , & animl liberalitate. Εt cum .

tuncres e1.feliciter fuccefliffent, fortu

nam non lacefliuit, neque Immodιcά ,,

fuΡcrculiumarrexit : (cd retentaanimi

grauirate intra modeftia limites im

motus manίit. Νunc vero, inquit, me

1obrium cfleoportet,cumalijnon cbrij

ctic non Ρoflunt. Proίperi enim (ucce(.

Β fus humana ingenia cum primis explo

rant, & vaccordes tam infolentes red

dunt, quam cordatos conftantiz, mo

derationis & grauitatislaudibus cumu

lant.Ηistemporibus Syrgiannes carce- Snzianna

re cducitur, fcripto prius iureiurando

dato,&atrociflima quacque fibi impre

catus,ti quid contra Imperatorem mo

lirctur.Sun quouis modo apud integros

iudices mendacij conuinceretur, prac

τer diras 1llas, vt ctiam capite plcθtere

τμr Cατεrum hoc & ίcquenti anno,(e-cφίκα:

ditione Romanorum (cdata, & conti-nonα.

nuis bellis atque excurtionibus inter

Ακκέtur,

miflis : tantam frumenti copiam By

zantij viderunt, guantam nec maiores

illorum longo tempore memincrant,

D Ε Ι Μ Ρ Ε R Α Τ ο R13

aducηβι Οrchanum εκpe

ditione.

Εd cum id modό tempus veniffet,

quo veris manu arbores comis or

nantes , & variis herbarum & florum

coloribus humum depingentes,amoc

niflimum oculus hominum fpcttacu

lum pracbent: Ιmperator copias Roma

norum prafto eficiuffit, velle (c traii

cere in Αίiam, & Οrchani Βithyniac

principi bellum inferre cum aliis de

caufis,tum quodΝicgam primariam vr

bcm obfideret.V crc igitur iam exeun

te, excrcitus vna cum 1mperatore, tra

icξto Byzantiofreto, in Αfiam tranfiit,

rarrere e

Pπδήώραςεπιξασης,ονήΦυπηκομούσαώζωΙραφούσαίbνγήναλέήξοςχεί

ρεςτηποικίλητχλόηςβαφή,πλείςηνζαις ήδύθρώπων όψεσήηντέρψινχαρί

ζού)έτίμοις όβασιλεις ταςτγύρωμαίων δυναμής είναιπλε λύσα".βάλεθ, γδ

αυτονδιαβήναμπζος]ηνασίαν,@πόλεμονάξαθϊκή οςχανε έτ"άθυνίαςήβμονεύον

φς,1ατεαλλα, διότινίκαιανΊηνπζοκαθεζομύρηνβιθυνίαςπόλινκινδυνεύχίρωσαώς

διπλωπολέμωπολιορκών λιμώκ5ξαταλήίοήΘ"μύοuδήδη έήξΘόσφατδεδια,

πίαιούμώμΘ τονπς δ%ύβυζαντίουπορθμόν, διέβαινενές ασίλυαματώβαπλά,
C C 2.

\

Α".
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duobus millibus (eleθtorum militum Α διχίλιοιμύρ και τραώύ% Χπόλεκόν όντος.

adduθtis. maximam autcm partcm cac

teri crant homines circumforanei at

que opifices, quos facile cerneres pu

οημ... gnam velut adulteraturos efie. Αdue
τήίtaine-hebant enim (ccum ignauiz argumen

Ε" "ta,lembos& nauiculas plurimas, & fe

" το τοτ, φuoterant homines: vtadfu

gam, i opus foret,parati effent, de per

(cquendo & (uperando hofte nihil co

gitantes. Βithynia vero princeps Τur

cos rei militaris peritiffimos, ad cufto

dicndas viarum anguftias mi(erat: ipfe

vero οθto millibus armatorum acce

ptis , 1mperatori occurfurus exit. gui

Philocro- cum tertio die ex quo Αίiam ingrcfus

" fuerat.adoppidulum Philocrenem per

ueniffet,ac didiciffet Οrchanem angu

ftiis occupatis cum Βarbarico exercitu

ibi confediffe, accidit vt & ipfe caftris

ibi pofitis pernoάaret.Οrto autem fole

cum Βarbaros nοnnullos o circumia

centibus montibus dcίcendere vide

ret : & pfe primum nudos, deindcar

matos, equites vero in primis, in armis

effeiuffit, & contra illos duxit. acpri

mum fagittarij Barbarorum cminuste

1a in noftros conieccrunt, ηcc propius

accederevoluerunt : id quod lmpera

tot infolitum Βarbaris cfΙe ratus, & ti

moris argumentum : fiducia (umpta,

Ονεhanίς

εοφία.

paucos initio euagariextraordines iuf

fit.quod non felicitercafurum effecum

peritioresei diccrent, impetum tamen

cius reprimerc non potucrunt. Dum

autem hacc tumultuaria pugna vltra

πιcridiem producitur , quo tempore
Οrrbani, - . »

οΆgrauiffimus (olis αίtus eft: Οrchancs ο

κει ρκ- vcrtice montis Romanos & acftu &

" continuis curίibus, 8z circumcurfatio

nibus iam defatigatos efle confpicatus,

deίcendit & ipfe cum exercitu pena

innumerabili: φui confuίο clamore c

dito,νndique irruentes, partim fagittis

crebris noftros pctunt,partim cominus

gladiis rem gerunt. Romani vero pri

mo illorum impetu fortiter excepto,

(όδεπλέϊσοναγοραίοιπες και βαίαυθι, ο

σηλοι όντες κιβδηλ6ύσόντίμ μαχίμ. ε

πεφέρ% γδ και ά ή δειλίας τεκμήρια,

ακαπαφημικαιέΦόλκια πλείσατε και

οίον ειπείν,ισάριθμαζόιςεαυίγώσώμασιν,

ία Φυγής γρoμύρης, έτίμωςέχωσι προς

" αυτίμ, αξίγδδιώξεως κνίκης, ουδένα

Όρίς ουδαμήμεμελέτη αι. οδετ"βιθυνίας

Σgχηγός, τύΌούςκων οξύ απολέμια,

εμπόρ%τέρ%ις οκλέξας,ζα σενα ή οδών

επεπόμφίφυλαήίν, αυτός ό οκζάκιχ

λίοις οπλίτας λαβωνέξίσι, τον βασιλέα

εκδεξύμλυ@". όθεν βασιλέί τριζαίωμή

Ο τίμιές ασίλυδιαβασι,πζίτιπολίχνιονγε

νομύρω αβάλιον φιλοκξήίμ, ούτωσίπως

ωνομασμλύον,επειέμεμαθήκό τας πέριξ

δυχωρίας διήληφώτα αβακαθήώς μ% και

βαρβαρικοδσραζπίδε τον όgχανον, όν

Όχόθακαπ8πήξαώζ% σρατόπεδονκα)

διάουκ εξεύσαι ξμυεβεβήκό, επειδl'άμα,

Dήλιω ή"βαρβάgων ονίοις έωρα ή πέριξ

οξώναζακαπόνζας,πζώτα μύρψιλοις,έ

πίζα οι οπλίτας, καμαλισα αλλοιςίπ-"π".

πέας, όπλισαμύρΘ δαυτός,ήλαυνενεπ'

αυτις πζώταμύρouυ ακροβολισμοίπα

eατ"βαρβαεικώνεγίγνονώ%ξοή),πόρ

ρωθενίσαμύβων, δουμαλα εθελόνιωντέως

πζοσιέναμόπξουνόμιμονοβασιλεις είναι
Ε λογισάμυμΘ%ίς βαρβαςοις, αλλα δει

λίου,θαςσΘ"τε ανελάμβλυε, και παρεξιέ

ναικατ’ ολίγοις καλεξιπσάζεώς τας:ία

ξίς έκέλουεν, όπζGόκειςκαλόν Σποβισε

ώαιπέρας,ένιοι ήδαξίαυίδ εμπόρόιέρων

Φασκούες,Gέκήδιμήθησανεπιχέιν.επειδl ούτωκενεμβαζύσηςτ'μάχηςπλgήείloν

μεσημβεινόν οήλιθ", οπότε δημάλισα κ?γής αυτός ακμαιοτέραν καζπέμπει

τιμ Φλόγα, θεασάμύρθ' αλωθενέκ "άκρωςείας απαγορεύονίας ήδη ρωμαίοις

έκτε%δκαύμαίΘ",έκετό πωεχών δρόμων καιπέιδρομώ, ο όgχαν@"κατεισι

και αυτός, Gix &αρίθμη%νεπαγόμύρ® σρατουμα και αξισδύτες σιμιασήμω

τηκξαυγή,Φμύρσυχνοίξ%ίξβέλεσινέβαλλον,Φδ%ίζξίφεσικό σόμα πζοσυπάυ

τώντες έπαιον. Φδε ρωμαίοιτίμπζωτίμ εκείνων έφοδον γριαίως ύσενεγκόντες,

&υρώ



Η I s Τo R I ΑΕ R ο Μ. L Ι Β Ε R ΙΧ. 3ο;

η.

&υgώσως ήμμύον%μές πολλού, κ πλεί- Α longotempore trenue (cdefenderunt,

σοιςέτίτςωσκόντεκ έσφαήoν, έπειζατίμ'

νύκζαβλέποντες Gόκεις μακρανεπιούσαν,

και δεινόνήγησαμέμοιζο όνπολεμία νυκό

μαχέιν,επιπόδα ανεχώρguυ,έπειγόμε

νοιώξά% οικείοντράιόπεδον.ότεκαλμά

λίσα. σφοδρότερον επιτιθέντες Φ βαςβαροι,

συκ ολίγονειςγαζονώΦύνοντ"τε ίπσουκ

αυτώ, έως ή νύξεπελθούσα τίμμαχίμι

διέλυσε τέτς ωζαιοι όνζούτις και ο βασίλεις

ατερgν%ίνποδοιν, ελαφρώτίιι βέλεικού

μαλακαιρίω. όνζαύτή δε νυκτί,γίνεζαίτι

θέαμαέλείνον,κ πζοφαγώπ:θεομίμία.έ

πείγδόβαρβαρ@' ετέθαυμάκει θεασά

μύρ® ή"ρωμαίων τίμ'τεόπλισιν δτίμ

αίθρικάυ έντασιν, ενόμισενούμέχς (ούτυ

σηνα θελήσειναυσού,αλλα (δές απζύσω

χωςείνες τίμ υσεξαίαν, όθεν τζιακοσίοις

Ρlurιmis hoftium & vulncratis & occi

fis. 1)cinde cum noθtem inftare vide

rent, & in ignota terra in tenebris pu

gnare durum iudicarent, paulatιm re

ccficrunt, in caftra (ua properantes.

Ομamobrem I urci vehementius in

ftantes , multos & equites & pedites

occidcrunt , donce nottis interuentu

Ρralium cft dircmptum. Intercarteros

autem ipfe ctiam 1mperator leui qua

dam fagitta , & minimo letali, alτero

pede vulneratus cft. Εa notte (pcξta

culum miferabilc, & cuidcnsira diui

na (ignum accidit. Νam ΒarbarusRo

manorum.armatura & fortitudine fpe

άata, cos non juicturos, fcd poftridie

longius progrefluros ratus: c cc equi

tibus fpeculandi gratia ibircliξtis, ipfe

cum omni exercitu pcrrexit vltcrius,

Cad opportunas vias occupandas. Ιmpe

ratorc vcro oppidulum Philocrenem

ingreffo, curandi valneris gratia: Ro

mani caufie non fatis gnari, cum prac

mctu fugereputarunt.noθtu enim Οr

chanem cum magno exercitu afforc,> Υ -' " Λ / ζ

οκείκαζαλελρίπώς ίπωέας,θεωρίαςείνε
!- Μ--!..Μ :", " 2. \ neque quenquam Ρoftridie Romano-Romanκ,

και, αμύτος τίμ' ολίμ) δύαλαβών σgχπαν, rum (olem afpcéturum. Itaque qui na- εκείει"
ΑΕ C C C β

ήλαυνενές ζαπζύσω, απόύθωνπζοκαζα

λαβείνζα ή οδών καιριώτερα εκείνθ D

μθυομυούτως ώχέραπιών, ο δεβασίλεις

ες% τ' φιλοκξήνης εισήίπολίχνιον, θερα

πείαςείνεκαέποδός όπε οσρατός θεα

σάιθμοι γύρωμαίων, δήμισα καθαρώςfην

αιτίαν μεμαθηκότες,Φ3ύγίνόνύμισανύ

πόδειλίας αυτόν μέλλειν γδέπικείσεώαι

μίculas (ccum attulerant, nudiin ipfis;;;;

fugiebant: alijante portas oppiduli fe-prfiza

ftinantcs, (efc inuicem conculcabant,"

& fuffocabant: alij cathenae inftar co

hacrentcs, partim in Ρropugnacula cua

debant, partim a (equentibus detracti

& cuerfi cafu moriebantur. Εrant et

iam qui pra timore ftantes expirarent,

Μanë vero (ole orto, cc c illi Βarba

ri incredibilcιn cam Romanorum cla

dem confpicati, cum in cattris equos,

arma, vacuatcntoria, Impcratorios i

(ούτις νυκτόξloν δgχουονμήμαλαπολ- Ε tem cquos cum rubris (ellis,& Ιmpera

λούζούσραζού,ώ μηδένα ζώνζα ρωμαίων τorium tabernaculum viderent,duccn

καζαλιπείν, τονές τίμ ύσεξαίλυθεάσαθ; ti ex iis, his omnibus abrcptis abcunt.

ήλιον, όθενό(οιμύρακατια έπεφέρονώ,ώ

χοι% φ&γοντεςγυμνοίδι αυτό.Φδέασαύδοίες πρότυπυλώνΞπολιχιίε,κα

τεπαλήθησανύσ'αλλήλων Φπλείοις,καπεπνίγησαν αλλοιδ'αλλήλωνεξαρlώ

μυροιδίκιμισίράς,Φμύρδιατώ επάλξεων εισεπήδων ΦδεΧτοτσώμύροι πζος ή'

όπίθενεφελκομώύων, ανετςέπον% τεκαλέθνησκονπί#ονίες.ήσουό"Φκαλύωομόνης

δειλιάςαπέψυξανίσαμjμοι άξπδεκα δήλιθ’ ύσεξίας1ον δείζονζα,ήςμήναυσε

Όίςτςιακοσίοιςεκείνοιεβδgίαςοιςτίμ απιτονέκενμσυμφοράνέρωμαϊκοδεξα

ώύκπροσελασοιόλεςκα)θεασάμυοιπgoκείμύρα αίξά% σgατόπεδονίπατοιςκαιό

πλα,καλσκίμιας λύθμώνκενας,πρθςδεώύτις καισίύ βασιλικοις ίπατοιςμό ήθεξυ

θρωνέφεσρίδων,καιτην βασιλικήνσκιμήν,απόλυζαλαβόντες Φδιακόσιοι απήεσαν.

"- c c., 3
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Reliquiccntum propiusacceticrunt,& Α (Φόι έκατύνεγγυς όμθυοι,πολλοίςκα
frequentibus telis cos quincquein op- 4 ίλ «// " V και ' / > >

pidulum, neque in nauiculas confuge- τέπαρσιβέ επ., (7 ιμηεφθησαομπ 3%

rant, confixerunt. Imperator vero his ακατια, μήτ'ές% πολίχνιον εαυσού έμ

viίis, cum nihilagcre poflet, nec vllam βαλόντες, ζαύτα θεασάμώμΘ' θ όβασι

τCmpus opportunitatem pracbcret,con- \ , Ν. \ "Ζ . . ι) . . Ν Λ / -

fcenfa & ipfe naui Byzantium rediit. λεις, και μη έχων όπκδρ%σίε, υπερμσα

Secum autem caufam tanti &τam fubi- σεωςουδένουδαμήχοξηγούσης6ύμήχα
ti mali reputans , poft multas dubita- > ^ Σ. . . ΑΟ Δ . . Ν. » \ . * Α" Μ

Ρειταιationes tandem,practer alla Ρlurima ca- νον και 56 7λοίον εμβαςκ. αυτος, επανήειπρ%ς
- - - - - - Ο / Ι » "; «/ Ι

Άι- τeris effegrauius animaduertit, publi- Β (ό βυζαίτιον. διηπύξει οι ομο όμως καθ'
aiu cac diίciplina perturbationem , & fo- και \ \ Ι...Μ

7
τenfium negociorum multiplicem, & αυ για μαχώναζήδία τ"θεο

ob vctuίtatem peno immedicabilem μιλμία" αιτίου,δι'ίμ"Ό τγύρωμαίων58%

morbum, ac republica Ρerniciofum. τόπεδονούτως όν ακαρέι διέφθαρζάι,μη
Vt enim morbi qui o malo corporisha- \ Λ / Τ η 2

bitu orιuntur,paucos inuadunt.necpu- δενός τύπολεμίων διώκοίlΘ. στιυήκε οι

blicèvagantur:acre vero infcξto,omnes όψε και πλάσαφίέτερα,καιεμώτερον οί'
qui codem in loco degunt,coeli graui- εί,,,7ζ "υ ίς-ΑνΉ

tatem fentire neceffe cft: cadem quo- είναι% "πλήκό,πραγμάτωνας αθ

que ratio fingulorum delιθtorum cft, fi C μήίον, θ% πξι τας δίκας νόσημα πολύχgν

oum Ρυθlicisiudiciis conferantur Ρro- ονδουσίαζρι,διατίμλοκ εκςόνεπζοσγε
Εmenda-inde non multis dicbus poft , Εfaiam "). . 22'... -Σ.- ' \ 2

νομώύμ’ έξιναιτω, δπολλίμι επάγοντώ
Άatriarcham conucnit: ac primum ei -

7/4/77,
- - 1...Λ /

- fuadet, ντiram aduerfus epifcopos de- κοινωτό πζαγμάτωνΊμυ σύγχυσινώζη
ponat, & populum interdiéto foluat. Α «/ V»? ν/ν ναζί

Νeque enim par effe, cum ipfe omni- μίdυ.ώασε» ζ, έκπyΘ- καχεξίας ΟΤζ)

bus omnia condonaret,ad quem publi- ματική" επισυμβαίνονζά νοσήμαζα (6ίς αι

ca deltξta fpcξtarent : illum patriar- θgώποις,ασουίοιςεπισυμβαίνιν,καιGoκές%
εham, & pacis doθtorem, alere fimul- Δ. -1. ..Λ ν ι Τ? n , , ν Αν

tates, neo cius iram occidere τot (oli-D """"""" διάβασινίχήνέοι αέξΘ"νοσή

bus occidentibus, cum ne vnus qui- σλύθ,αλαγκηκοινωνείν 3νοσήμα]Θ'α
dem durante illius ira occidere debc- 7.- "β, Φ.λ.π.)'.....ζ Λ' » /

ret. Patriarcha igitur 1mperatori obfe- πανίαςόβιέ ό κοινήμετάλήφασιναέ

cutus, facerdotali ftola induta, diuinac βΘ". ούτωςέχύν έφασκε ζαμερικα παήτ'

" myftagogia hora, populo & viuenti & αδικήμαζα 9 πζοςΌ επί τας κρίσης νό

a r- mortuo (criptam condonationem pro ήθε > > Μ . "Τ Δ . « Ζ 24 ν/

Ά fuggetto recitat. Εpifcopis autem & μμον. όθενμετ'ουπoλλαςΊας ημέρ%ςα

και υ-it.ΕΕ minimèΕ πίσινες τον πατςιαςχίμήσαίαν,καλπζω
ΙDeir de patriarcha cum multis epi(co- ΕπείθίνξενΧ θέθα: α»rΙ \ \

pis & prefbyteris myίtagogiam cele- Ε άμεπών 879y Λ Επχίζάιντς"ε -

brante, guatuorviros delegit Impera- οξύ επισκόποις κότν, και λύσατόναφο-Εά
tor,fibiadciuiliaiudicia exercenda pro- εισμoντώλαώ.μηδεγδ είναι φησί,ήθει- τκπέπνε,

batos: quorum vnus ex epiίcopis crat. '' . - και νυν

κότωναπ8συχωςοδήΘ'απασινάπαιζ,

/ πζος δν και ζα κοινα φανεξώς αφεώρων

ήαίσμαζα,εκείνονπατςιαςχίμ όνζα,κατ'εξήνηςαμα διδασκαλoνείναι οφείλον

Κά, έπίζαυποκαθημjύμι τςέφίν οργήν και ανθρώπων, ονπολλοίς δυομώύοις ηλίοις,

μηδέΦένοςσυγχωρούμύροντώμύρouώλαωτώτεζωντικατώτεθνεώπ,συγχώρησιν

έγfέαφο επ'αμβωνΘ'dόεγνώκτίμ ιερατικήν αξιβαλόμύρονσολήνονώρατ"θείας

μυταγωγίας όπατςιαςχης,τώβασιλείπιθόμύρον ζόιςdl επισκόποιςκαι ήθπζεσά

τέςων%ις πλείοσιν ήκισα συγκεχώςηκεν έπ4ζατίμ θείανέπίελομύτΘ'μυςαγωγία,

συνπολλοί επισκόποις καπςεσά έρ%ιςέπαμαρχε έήαρας εκλέξαμύροςαβάρας

οις αύlύς αξίωςυπηgέήσόν έκρινεζάϊςπολιτικαίς δικας,ωνάςόκ ή επισκόπων μυ.

- ζούτις
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ζούτιςόνμέσωτωθείωνεώτίμ" ξ'δικαζειν

ονεχείςησενéjξεσίλυόβασιλεις,αξαδοις

αυτίςκ% θείονκιερθναύαγέλιον, επζός

πετίμ''βασιλικίμλασαθίμ,θαίμα απαι

Ίήσας δαυ%ςéjξ αυτγώ όgκοις φρικωδε

σατ-ις,απζοσωπολήήίως τέκ}αδωξοδοκή

τωςποιειώξζαςκρίσεις πεποίηκε δαύοξύ
κι αύαμφίλεκών έχειντίμ καζαδίκιμι, ει Β

Όύτις αλίσκοινώ,χωρία δες Χποχζώνζι

καλώςπζος επέτεινονπζόρδονκάδαμύρ

τηδέπη έχει

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΙΟΣ ΤΗΣ

ηβυχίεήςήςχεμαρτίνο.

Θινοπωgs δι' ίσαμύρα συλλεξάμρονο

όσα, τςιήςεις ήσαν ρωμαίοις έντε βυ

ζαντίωολέσω θαλα, νήριςκαθαλί

οιςπόλεπκπζόςγεέπ όσαιμονήξεις, δε

πίταύτας τέήαρας αλλας συμμαχίδας

τςιήξεις ακ2 ή κυκλαδων ηγεμονεύονώς

νήσωνπζοσκαλεσάμύρΘ,απέπλώσε, τη

μόρφήμηκύτύβαρβαρικώννεώντήθια

ληθεία κ% μαρτίνε και τίμ χίον επιτςο

παίονίθ"δςδήλατίνθων, τύπλούτω κι

δόξη διαφερόντων κλήρθ, ειλήφει αβα

πατζός επιτςοπούεινμύρ τίμ''νήρwό τίμ

(αύτης εκπορίζεώς πζόβδoν ύσείκειν δε

Όίς βασιλεύσιρωμαίων όσακ δέλος, και

παι ο προσαήόμθμον σφίσιν όλη ποιείν

πςοθυμία ρωμαίων δάνατίμ ήθν,δο

θηναι διάπωπζος καιβασιλέωςκπαππεξ -

βασιλέως επτςοπήςτεείνεκα και πορισμού

χξημάτων παλαιαίτιναχαβαν οφείλοίος

απώ.δςδή &τω πζος έπατςόςδιαδεξα

μώμΘ' αματώαδελφώ, όν μύβαδελ

φόν δόλος πσι παρεκρ3ύσαίο αιώς δε

ΙΟ

ει--

Ηis in mcdio τέpli iuris dicundi pote

ftatë dedit,traditoctiá (acrosáθto Εuan

gclio, & Imperatorio gladio: fanξtiffi

mύmquciutiurandumab eis exegit, νς

fine refφcέtu per(onarum & munerum

fe Ρronunciaturos affirmarent. guod fi

his criminibus conuiξti effent, nullam

eis excufationcm reliquit: pracdiis affi

gnatιs , ε quorum annuis reditibus

fplendido poilent viucrc. Αtque hacς

haθicnus.

D Ε / Ν J W LΑΕ C Η / /

quam λάartinu, tenebat,ος

cupatione.

Vb autumnum , omnibus triremi

bus Romanorum,qua Βyzantij,Les

biatgue in cacteris inίulis & maritimis

vrbibus crant, necnon vniremibus, &:

σuatuor auxiliaribus triremibus a Cy

cladum infularum principc accerfitis,

ο portu (oluit: verbo contraBarbaricas

naues, rcipfa vcro contra Μartinum

Chij pracfe&tum.qui cum Latinus cflet,

ac diuitiis & authoritate pollens,pater

na hacriditate procurationéinfula &an

nuos reditus accepifiet: Romanorum

1mperatoribus pro feruo parère, quic

quid iuflifient (ummo ftudio facere de- ,

bcret. Romanorum enim effeinfulam,

cuius procuratio & fruξtus ob veteris

cuiufdam bcneficij memoriam, ab auo

Imperatorisaflignata illis efient. Ηisi- Ματικ

ta a patre acceptis,fratrem verbis clufe-r"έοί".

rat.ipfe vero vir (trenuus & prudens,tri

remibus acdificatis Αίianos Βarbaros o-,

rac maritιmac accolas infeftauit, piratis

etiam circum.infulas vagantib.infeftus,

Ε quos breuitempore adcoperterrefecit,

νt metu belli cladium,annua illitributa

pendcrcnt. Αd magnas igitur opes &

gloriam breui eue&tus, Romanis (uίpc

άus fuit,ne paulo poftiugum Imperato- injuria
Α??εί44 ξη -

ris excutcret: cάψue de caufa non Ρa-Ά

ειέγt4,

δρασήριθ’ ών, αής και σωέσει βα

θεία κοσμούμώμώ", τςιήρεις γεόναυπηγήσα", και εληίζεώ αυ βαράει, ό

βι τεζά οκέι της ασίας ώκouυ αβάλια, και όρι λησεικώς ες ζας ναυς έμβι

βάζοντες εαυσίύ, ζας ήρις παξέπλεον και ούτω Όύτοις έΦόβησεν άν βραχείας

κφόρες ετησίες λαμβαύεινόκ%ύτων,ώς μηΚαμέγείαβλάθημαχίύμε. ι'θειέή

μέαπλέτεώδόξηςluυζαχίτηνπζοβαίνων, τσοήi&νέδιδερωμαίριέ6ίκ"μακβ"
Α" w , Λ' α / Υ Δ » >

ευνεπiπολυδιατηρήσονάξτνΊηνεςβασιλέας ύφόζιγήν και δια έτσι καπαβάκα
- - C C 4

-
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gocio infulam cαρίt, & vinξtum illum

Βyzantium m1ίit.

7) Ε G Κ Α W 15 SΙΜ Ο

Ιmperatori, morbo.

Εrum paucis dicbus elapfis, Impe

VΕ Didymotichi agens,in mor

bum grauiffimum incidit.Νam cum la

uiflet,8zin (ummo rigore hyemis frigus

a balnco non cauifict, cum reliquum

corpus eft denfatum: tum vero caputita

afΗiétum , maxima parte malico incli

nante,νt non modograuiHimis dolori

Αndronici bus cruciaretur,(ed & mente alienarc

έuniori, ιε

βαmentiί.
tur.Cum aύt id malύ omnem medico

rum artem (uperare,& de vita illius Ρo

{tridieaθtum forc viderctur : iurciuran

do aftantes adcgit,primum ντ tibi mo

quam vita exceflifiet:deinde, vtomnes

captiuos carccre cducercnt, vt Con

(tantinum Defpotam,& magnum Lo

gothetam Μetochiten,omnes denique

codem crimine damnatos. Οre porro

mandauit, vt omnes Romaniiurarent,

(econiugem ipίius vt Dominam vene

raturos effe,&(ip(a enim aderat graui

da,eάque verba audiebat)puerum, i fi

lius na(ceretur , νt Imperatorem , cuius

tutor effet Cátacuzenus Μagn' Dome

fticus:qua (ola in literas relata, vim te

(tamenti habucrunt. Νulla vero faξtatύ

eft métio nec aui Ιmperatoris, nec Do

mina matris, gua Τheffalonica tuma

gebat,graui affe&ta dolore,& (olicita, ac

defpcrata ctiam vita (ua,fidefundto fi

lio (e practerita, Imperij cura aliis man

daretur. Νegabat enim pofe fieri,ντfi

bi, gua Domina effet, vita concedere

tura Μagno Domcftico Cantacuzeno,

& matre illius, practer omnem expc

έtationem (umma rerum praefcétis,

Β

Ο

nafticum cucullom inducerent, Ρriuf

1am eum Imperatoraggrettus,nullοne- Α λύπίωςτίμ έκπλoμυο βασιλεις και απ8'

νμύποιησαμύρ®,τίμ"τε νήθν καιέχε ξμό

έδειπώνω και αυ%ν χagωσαμύμΘ,δεσ

μώτίω%ίςβυζλυτίοιςπλξέπεμψεν.

1 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΙΝΟΤΑΤΗΣ

νόσggβασιλέως.

Λίγων μύβ%ι διελθεσών ημερώννόβν

"όνσκήψασμυέβη τώβασιλέι μαλα

βαρείανόν διδυμοτείχω διαγοιπ. λουτςώ

γδ κgησαμώμονέπειζατίμ δέεσαν μή%

λουτςον εαυτώεπιμέλξαν ήκιςα αζαχόν

ζα, και αυτόν ακμή έχεμύθόνως και

κgύνε,πύκνωσίν τε ολοσώμαών χάν και

μαλιξαες τίμλκεφαλίμ αθροιώ έν%ς%ύ

πλείονΘ"παθους, και μόνον σφοδρό έραςυ

πομύψί, όντεύθενζας αλγηδόιας,αλλακ,

ειςέκταση απειεχθήναζαχσα τύφρενών.

επειouυ πασης ιατζικήςέμπίgίας ιχυρό
> / \ / \ 2 Λ.

τερgνέγεγόνε (ο παθ@", και απηγός&υτ,

τώ βασιλέι οές τίμλυσεξαίδυήλιΘ,ώξ
Τ \ > Σ

D ωςκισεμύρσούπεί αμφι, μοναχικών αυ

%νόνδύσα τςιβώτιονπζι Χτοθέίναι% ζην.

ώξώςκισε όι αύθιςαυcξύ,λπολύσαπαί

ζας δεσμώζας,κωνσαντινών πεζονδεασύτίμ,

και ον μέγαν λογοθέτίμ%νμέζχίiίμ,

κι όσοι εξής Ίής ομοίας έτυχον καζαδίκης.

διέθετ, οι Χτο σόμαώς ομόσαι παίζας

Ε ρωμαίοις,σέζας Σποδιδόναι τησυζύγω δε

ασονη παρίμ γδ και αυτη έγκυοςουσα,

και ήκουετγύλεγομύβων,και αματώτε

χθησομύρω παιδίω όσα και βασιλείει -

αρρεινέσα, επίτςοπον όι είναι (όν κουζα

κεζμών (ον μέγήυδομέςϊκοναδή μόνα

γραφήαξαδοθέζα,ώςδιαθήκηνενόμισαι μνεία διεδεμία ούτωγεγέή)τέωςέτε

μuυ έβασιλέως ώπαππε,έτετιμηττός κιδεασοίης άνθεοπαλονίκητώτίμικαύζα

Τιμ δίαζανποιεμύρης, ήθηκμακρανέχενεκέίθενlu λύπην,κλογισμεςέθρεψεν

υποψίαςμετές απηγός&υεγδήδήμο έαυ" ζωίμι,ει τεθναίη οπαΐς και βασιλεις,

αλλωνμύρέςτίμ έπιτςοπίμ της βασιλείας εισαγομώύων,αυτήςdi ήκισα. μηδέγδ

είναι ήδδμυαίγώ έφασκε, θέτσοινδυ ούσαν αυτίμι,συγκεχωξήθ;ζμ' αξα ζυ

μεγάλου δομεςϊκουκλυζακουζμού καιΊής ώύτυμητς ξ, ούτως εις τίμ' επιτgo

πμυ και διοίκησιν ή της βασιλείας πραγμάτων απζοσδοκήτως εισαγομύρων,

" , και
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κ%ύτηδι έχθρας όντων πολιιούδη όν
κόνονζόταεκκαλών ενώ καζασάσατ'

ώρας θcυκέχουσακςόνοναλλωέχεδια

ζιν ζα κατ' αυτίμ'', πζοσκαλείται θ εί

αποιείται% συργrλόνιμ, «όθύς,τίμ έπι

τεοπμ τηςθεοσαλονίκηςτίμικαύζα δια

ζωσμώύω,κακά διατζίδονία καιτίμ εαυ

της ανατίθησι%ύτωζωμυ και ψυχίμ, θ

άμα ομνύεινκελάει οξύ θεωαλονικέας

ύπο ούτωδιοικητή και ύσιχνειώ% κυρίαν

τεέχειναι τιμ και δέτσοινδυ ομοίως αει,

καλύπτές αυτής λύθίσαώ μέχζί θανατ'υ.

ει δεκαι ζον θόν βασιλέα εθναόαι συμ

βαίη,πξιποιείώς και φυλαήaντώ έχθη-Ο

6μώύω παιδί 1μ Ίης βασιλείας διαδο

χμώ,αςασίαςόντέκαιακήρατιζαύθ"έ

πω παρήυθέζα,πολιιο δυήψεσκανδάλων

πυξίδν όντωέπειζα,ως ειξήσε)πζοιούσινή

μινιμόδιήμι έπλυίέονέ:ίναύθις έκέισε,

κωνσαντίνθ' μύργS δδεασότηςξμύγε%ίς

αλλοις δεσμώτας Χπολυθείς και αυθε,

ως ειρήκειμώμ,βραχυ φανείς, ως ειπείν,α-Ρ

πεκρύψαΐοίης γδνυκώς επιούσης,ές αδή

λοιξμυχέςΦαξ ων βασιλέα καίύνεγ

καν δείτλυες γδμη και βασιλέωςέκπνού

σόοώς,θύςυβΘ καζαφαίητώ δήμωζατε

αλλα δδιάζακσοιχείον 9 άματίμ

& longo iam tempore fibiinimicis.Re-Syrgianna

daάta igiturin anguftias,adéptόψuc re-2.Ά

bus fuis aliter confulendi (pacio, ftatim tre ado.

accerfit atgue adoptatSyrgiannem,tum F".

Τheffalonica prafcθtum , ibίque agen

tcm,eique vita & animam fuam cόmit

τit:ίimήlq, Τheflalonicenfes, cores ad

miniftrante, iurare iuber,ac polliceri,fe

herä 3z dominam codem modo (emper

ip(amagnituros,3zad extremum fpiritύ

pro ea dimicaturos. Οuod fi filius fuus

Ιmperator morerctur, filio qui nafccre

retur Ιmperij (ucceflionécitra (editio

nes atq.incolumem conferuaturos.Ηarc

ita tum aάta,magnum malorum Ρclagus

in pofterum conflarunt,νt deinceps di

cemus.Νuncilluc nobis eft'redeύdum.

Conftantinus Defpota cum cacteris, ντ

diximus,vinculis (olutus,cum paulum (e

oftendiffet, rurfus in obίcuras latebras

noétu a proceribus aulicis eft abditus. ΓC litera

Veriti enim ne Ιmperatore defunξto, cΣκια".

turba in populo oriretur, guum ob alia, Κ;" "8"

tum propter C literam, &olim temeroΆ

de illaiaξtatum rumorem, fic cum tra-actur.

έtarunt. Vulgaris enim fama erat, Impe

rium,vetcre Imperatore defunθto, cicβ.

fe deftinatum, cuius nomen Clutcra in

choaret. Vnde cum & ip(e Conftanti

nus diccretur, fuίpcάtus erat. In (enio

rem vero 1mperatorem plures malorύΆ
- . - β??

vias excogitarunt, gua omnes codem "27"

ducerent.Οptionem enim eidcdcrunt,βή εοζί
"γ,

Ι

ι Υ \ (7, 1 \ , ι/

παλαιθρυλέμύρα δι αυθ%ύιωμύρέ-ε denus.

Ίωςέχρήσόοώ.εθpυλλείτχας,ώς όΊμλέα

σιλεία, διαδεξύμωρον και γηςαιού βασι

λέως, όκςοιχώον ενήλςχή 8 ονόμα

τις έχει κεκληρωμώρoνικωςανήΘ'ομό θ

όüκαλούμώμΘ"ψαοήi3ύετ. κ?όέγη

- - - Ζ

mallétne monafticum habitum indue

re,analiud malum (ubire & I dvero effe

aut cardem,autacerbiffimum exiliύ, aut

violentam in obliuionis caftellύ abdu

έtionem:quorum omnium vchcmcntif.

fimus minifter effet Τheodorus Syna

Ιmperator vero tanta pericu

lorum tempeftate fubito oppreflus,

diu (ine voce in lcάο iacuit. quid e

nim faceret aliud, nifi ferreus cffet"

aut corde adaman tino και multis Βarba

ris & cffcratis militibus circumfuίis,

εαέβασιλέως,πλείεςμώύζας οδοις έμελέτησαν ή δεινώνεις αυτό διόζαύζαςαπα

σας φερούσας αύρεσινγας έδοσαν%ύφέλέω, οπότεξονβέλοίο ή ο μοναχικό άν

δύσαώζχήμα,ήτίδα'λλων δεινών όποιονέθέλαίαδά οι ειναι ήσφαγίωήπναε

ξορία αφέαμύθηών,ήβιαίαν απαίωγμέςΌτ λήθης Φξ82μον (ούτωνοί είναι δια

πυρονύσηξέπνόνπςωώτράreαθεύδωξον%νσαυαδινόν όμύτιβασιλείςζβύτε

χειμύΘ'δεινώνπξισαντςΕξαίΦινςαπωαφωνΘ επιπολύΊης ώραςέκει"επίκλί

της κώτι γαραλλοεικός,ει μήσίδηρ@ίμνιαμή8ξαδαμανώθέλαχεϊνκαρδίαν

εσκωασαμώρος,πολλώνμίρ όπλή αλλoγλώωων και θ αγρίων αξίχθέντων αιτου
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domefticis vero omnibus extrufis: cum Α τύοί οικιακώνώξωώθέντων απαύιων,κ. μη
1 - - 1 n i- \ - Χ/ " Α' 3/ 2

nemo efict qui hominem lumini δενός δήΦ και οδηγήβήΘ"ανθρωπονεςεξη
bus orbatum ducerct, νbi vel ftarct, Τ?r - και Α'

vel tranfiret! Scd ne longum facί- μθύον έβλέπειν πήμύρσήσεται, πήδδια
amus, volentem nolentem tondent, 4---... - 2 % \ Α 2/

- - σεται, αλλ'ίναι Μ

& cucullo induunt, atcue Αntonium βήσεται, αλλ'ίν μήδιατζίβωμύρ και α κ.0y?ς

Ακίνoni, nominant.Ηis itageftis Ιmperator Dί- έκόν%ς (ειπείν) τίμ" Ήεκόμμυ κείρθυσι%ύ
Cβ44 44472407" - « - Λ. Α'

Άdymotychi,nulloalioνίτα "gΕΕ τυ,κ% μοναχικόν χήμα πζιτιθέασι,καιrente, prατer exiguam & tenuiffimam . . . . Όμύ / ν

refpirationem, vitalibus inftrumentis Β εξαιτωνιον μύομα μέζαφέρθυσι. και ζαύζα

ΕΕΕ Θ- μυρούτωςέχεν. οδβασιλεις άνδιδυμόIεί

mortuis,plane mortuus totum bίduum «Αδει πλέον και 2.Χ • Τ? ς-1 -,

iacebat.Τertio vero die velut ε Ρrofun- χ" εδα πλε» έχω ήδη σμιο 8 ζμύ 2)

do (omno nonnihil experreθtus, diuί- πλ" βραχείας Χί(!) λεήioζα της αναπνοής

num laticem caftfimα Deigenitricis τίύ ζωτικών οξγαίων ακινήτωνμειναύτων,κ,

Ρegα poftulauit:quo (tatimallato,& ca- τύ%ύ ίμα(6 Α' > 2/

pitiafuίο,recreatus cft,&cibum cocΡit, σώμα(ος νεκgωθέντων ακρωτηρίων,έ

Ρ4triaΕΕΕ κείο νεκρός αυτικξις επί δυσιν όλας ημέ
Αβίγι4γ- CΓ2. - Λ. » « »

Ε, Εlaiα νετο patriarcμανείς" πΡεί ο ξας, τη θ τζίτη καθαπς ΧποβαθέΘ' ύ
τηρεαι τοτis cafusiucundiflimus fuit,quod nec \- - • • - Υ > - /ν > / (Ν)

τιύβιlia illi vlla Imperijfpes,nec fibi mctus νl- πνου μικρ% ανενεγκων, θειονέζητήκειτά

lus relinqueretur. Deliberandum ta

men effe viίum,quo paéto cius in Εccle

(ia mentio facienda efΙet , fi qua ta

men facienda effet. Μiffis lgitur

duobus ad eum epifoopis (per dcriίum

opinor) triftitiam & ignorationem τεί

gefta timulans,ab illo, & non aliunde,

(uftragium (ua deliberationis requirit.

Ιlle vero grauiflimis animi doloribus

oppreflus,cum profundo (uίpirio ex i

mo pettore deprompto, os aperuit, &

hacc coram illis dixit.Vt,1nquit, duplex

in Lazaro miraculum contigit, guod &

mortuus refurrexit, & vinζtusambula

uit:ita & in me fier! oportebat, Ecce e

nim & plane mortuus fum, multis ca

lamitatum finξtibus dcmcrfus: ncc ma

nus & pedes tantum vinξtus, fed

linguam ctiam, gua , vt nihil alιud

(altem mala mea aτςue atri, & ho

minibus ( fi qui forte audirent ) &

acerbis tenebris , in quibus nunc

ver(or, conquercrer. Caterum pudor

opplcuit faciem mcam, fratres mei me

μα της υπνοεράγνου θεομήώρ%ς της πη

γης.ού κομιώένες &υθύς,και επιχεθέντς

τηκεφαλή,έροαίσέτεκαϊτςοφής μέέχε,

και μόβραχείας ημέραςαύερρώθητέ, κ;

ες τίμλπςόιέρα Xποκατέση υγίειδυ τώγε

D μlu πατςιαςχη ήσαία μεγίσιμ πζου
Λ C 1,,Ν 7" ί 7' \ /

ξέηεν κομ φή ονγκάι» βασιλέα

συμβαί μηδεγδέπλείπεθ, μήr όκείνω

βασιλείας ελπίδα, μήτε ζύτω φόβου

λείψαιον ουδεν, σκέψιν μύρτι ποιήσαώς
2/ «/ ν 2 και 3 / γ *

έδοξεν όπως κgήΊμ' επέκκλησίας έχειν
Α' 2 3/ \ Α ! ";' Λ'

μνήμην,εία ραφησιώχζή.πέμψας ένδύο

Ε ήθεπισκόπων,οίαιεξωιβυόμύροςκπλαή6

μενοςλύπηνκ αγνοιανήJεπ'αιπωπεπζα!

μόμων, ώξ απ8 και Goκ αλλοθεν εζήτει

Ίμ της σκέψεως ψηφονκαλεπίκρισιν οδ,

βαρείας ταύς αλγηδόσι καζοχΘ’ ώντίμ"

ψυχίμ), βύθιύν πια και πολλού ζο της

κδgδίας πυρθς γέμοιζα σεναγμόν λόέ

πεμψε καλαιοίξας ώςόμα,ζαδάδιέξεισιπςός αζις, ώασες φησίι,επί 3 λαζά

ρουδιπλouυ έγεγόνει ο θαύμα, ότιτε νεκρός ων αδέση, και ότι δεδεμώύΘ' έβα

διζεν ούτω και νuύεις μ' επ' εμοδ. ιδούγδκαίνεκρόςαλτικςιςεμι,πολλοίςκαζάρ

ραγείς κύμαπήδδειών και πζόςγείπδεδεμύρθ έμόνονχάeαςκα)πόδαςαλ

λακάιγλωήαναυτίμι,διής είμήτιπλέον,ζαγouύεμαπάθη και αδικήμαζαεπαγ

Ελλήνάχοντωτέαέρικ%ίςακέeπή, αίθρώπωνδώνuύσιωοικώσκότ"πικρό αλλ'

όκαλυψενόντζοπή% πζόσωπόν με άλλοτςιωμώύθ"έγγρήθμυ%ίς αδελφοίςμε,

- Ά
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δξένθίοιςιίοις "μητςόςμε,ώ ο φώς τίθ'Α

οφθαλμώ μου και αυ% σόκ ές μετ'έ

μου ΦΦίλοιμουκαιΦπλησίονμουθξε

ναντίον μουέσησαν,@παύτεςΦ θεωρ9μύ

ΊέςμεJξεμυκτήεισαίμε εμούδαζαμι

κρύνεσαλ6ύθησήυφ πόδες,πας ολίγον

εξεχύθηζα διαβήμαζα μου, όπεζήλω

σαεπί%ίς αδόμοις,ειξήνμυαμαρτωλών θεω-Β

ρών. " δεδωκένα μύρ (οι τίμ βασιλείου

παλαιξμυεφε#ώκειτη εκκλησία πζονύ

μια,ζαδάδη ζαμέχς νuύθεωρ%ύμύμα

δεδωκέαι δι' αυ και τίμ έκκλησίαν τη

βασιλεία, ο πατςιαςχμυ, δν αδέθέλο,

τύψηφιθέντωνπζοβάλλεθ;. αυ%ν οι ουc

μόνονεγώ πζουβαλόμμ' αυ%ς,αλλα και

αυ%ςgξελεξάμιμ,κα) ή πολλών και πε

εμβλέήίωνκαι έλλογίμωναίορών πζούκεμ

να,ανθρωπονόν ιδιωτεία καζάγηρασανζα,

κμήθ' ιεξωσιμόης τυχόνζα, μήτ' εμΦα

νείαςτινός.έωλέγειν όσας έξης ύσεςαπ8'

πζούτεινα βοηθείας και χαρίζες και νuυ

οφείλων μοι βοηθείν, κι αυ%ςπζαήoντι

δυςυχώς, οδπιυεςγέ (6ίς κολαζουσι, βι

αιότεροςαθώςεμοι καθισαμύρθ"δήμιος

είζά με εξωιά, όπως αυ%ς επεκκλησίαςε

αξπμνημονούεώζβούλομαι, όπλα#εται

λύπμυκ αγνοιδυή κατ'εμοδτελεώ έν

των όμοιονποιώντώ αιγυήίω κροκοδείλω,

δν βύσκει ανείλου ναμαζά%ύ τιμ αλ

γυήίοναςδοντς, όπόζανγδκάκείνΘ"Χτο

πνίξη ήδάμα απώτίμ δίαβανδκά ποι

ουμθύωνζώωνεν,έπειζακαθίσας επι(ονοκ

είνου νεκρθν,θεςμα καζάχέί της απ8κε

auerfantur,&filijmatrismeα pro pere

gruno me ducunt,ac nee ipίum oculo

rump mcorum lumen adhuc mecum cft,

alnici & Ρropinqui mci ex aduerto mi

hi conftιτςrunt:& omnes qui me vide

runt,(ubfannarunt.Μci vero pedes pro

pcmodum lapfi cficnt, & penceftufi c(.

fentgrcίlus mci. 1ndignatus enim fum

aduertus Iniquos cum paccm peccato

ruiί vidcrcm."Sic autem acciderat, vt"Εκκ Βιε

1mperium olim Ecclefiα priuilegia de- Ά.

diffet, ea qua ctiam nunc cernuntur: ac

viciffim Ecclefia id Imperio conceffif

(ετ,ντquem velleto detignatis patriar-,μ.μ.,

cham declararet. Ipίum vero ego nonκαί ?

folutn defigmaui, (ed & ipίc elegi, & Ειε"

multis claris atque illuίtribus viris Ρτα-Άι. "

tull: hominem, gui in vita priuata con

(enuit, mcc (accrdotio nec νlla re alia in

fignem.Μitτο quoties ci opem tulcrim,

δc benefccerim.Νunc autcm, cum ipfe

in calamitate fublcuare mc debcret: i

nimίcιs meis operam nauat,quouis alio

carnifice mihi infcίtior.Νec me rogare

verctur, quomodo in Εcclefia mentio

ncm mcificrivclim,dolorem ignoran

τiam rerum mcarum fimulans. in quo

non aliterfacit, guam Αegyptius cro

codilus,Νili incola:qui cum aliquod (e

cum viuentium animalium interfece

rit,cadaucriillius infidet, & caput cius

calidis lachrymis imbult.Εgo vero guid

ad huiufmodi commentitiam quaeftio- ,

nem rcίpondcam, non reperio. Νam fi

me 1mperatorcm dixero, (tatim occi

darab 11s quica de caufa mcin vinculis

tcnent. Sin monachum Αntonium, cό

feflio illa exιftimabitur ab iis qui res

no(tras fraudc pcruertunt, guati non

coattus,fed νltro monafticum habitum

inducrim. Ηzc aliáque plura 1ocutus,

cos dimifit, nullo ad ca quac rogabant

τείponίο dato.&inleάο confidens:Re-,,,,,,,
uertcrc, 1nqult, an1ma mca 1n rcqu1em dronicκ.

tuam, guia Dominus benefecit tibi.Ά
recipit.

φαλής δάκρυα, εγώ οι σοκ έχω ό, τι αι Χόκριναίμ.μ. πτος ζά ούτωσι πε

πλασμώύως μοι πζοιεινόμύρα. είμύρ γδ ως βασιλέα φαίμ, 6οκ διυ φθαίοιμ

φον«υόμύρΟ υπο ή διατδώ με δέσμιον εχόντων, ει δε μοναχόν αξιώνιον, ό

μολογία ώύται νομιώ είη όίς ζά ημέτερα κακουέγουσιν, ότι μη βιαίως,αλλε

κών πζοελόμύρ®, Όμοναχικόν πζιεθέμμυ χζήμα αυ%ς. ζαδά και πλείω ώύω,

διεξελθών επ' αυίδ, μηδεν δι’ ών εζήτμυ όκείνοι μαθέιν ΣποκριναμόμΘ' ώξέ

πεμψει αυώς οι επιτής κλίνης καθεθείς, επίσςεψον(Φησι)ψυχήμεάμλαδα

παυσίνσε,όπκύειος υφγέητέσεμηδενέλοπέλύπηςαξιο,Jξειπωντ% απαίτων,

"
/
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necvllum poftea prorfus verbum, guo είτε πξιουσία στμιέσεως χαλινώσας
dolorem teftarctur,elοcutus eft,ίiuelin- _,..., 2/ Μ (7 \ . « Λ

guatingulariprudentiaformata,tiue ob "" γλώή%υ,είτε δια (6 ύσεςβαλλον

magnitudinem doloris: velinuitus ca- της λύπης ου μαλα έκών αδακξυτίαξα
Cura le

Τlamitatem (uam practerucέtus , inopia ". -"..." . «/ 2

κes loaκίί- - - - ΟΖ υιζι)y ΤίεΑ) ΟΟΔΑ.ΦΟρίχΖy. (δ) (ΖΟΤΕ& C2/λίΥ)ΥCζ
Ά confilij,3ztorpore quodam animo vin- όρ -, "Ν- μΦ εα • μι % V

τε, βιφέι, θιο, prιu(juam collecti in cercbro hu- νιακ.ναςκητής ψυχής πεδηθείσης, πζιν%

moresin lachrymas refolucrentur.Νam πζι βινεγκέφαλοι αθροιθεν υγρδνειςδα
& (ol cum moderatos radios cmittit, ... w > Όχ Λ ίδου γδ \ «"

πιuiίος νοητος και υποτος τιταΉιτάπ, κξύων Φ03%ι όλακήνα). ιδου γ' και κ.

immodicos,confumit illos Ρriuίqua at- "λι®", όπη μετζίας αφίησι ζας ακτίνας,

trahantur. Η odem modo & modici ani- Δ (7 \ . Μη η 17.Μ . - Α σ'7.α και

morum affettus dolorern, (uum verbis πολλα ζα πνούμαζα καλζας υγρυπηζας και

"ν / Φ/ > " <

tcίtari & lachrymis non recufant Qui κέίθεναδέλκει. όπη οι ψασεςβαλλούσας, 0

vero modum cxccdunt, ac animum δ φθογόει κατίμαλωκώς σφάς, πζίν ΤΤ,

φuafi de gradu tumultuantem deii- : ". ι...4- -Α..- κι ή

εύτεficer. (oiét,νται τη Hiίdicas, aut έκέιθεν σύμή: αδζ. αίξαπλησίως οι ομυ

φuiduis potius qui quod oportet,aut ni- και όσα τήδόν ψυχή γινομύρων παθών
- 9 -" - - / Λ. ζ", r. - " - Α'

hil poτι" φuά quod oportet. Αd häcfen εμετζιωτέρα πως ήμινξμυέίναι εθελα αυ

τέtiam confirmanda (vt aliquid o me

Άmoria vetultatis repetam)cum Camby- ζακαλόγον έχεινέςμίμέα της όν καρδία

ζη ""fesSufis Αegyptum bello percret,& rex φλογόςούμαλα τι απαναίνεται όσα δι'
ίvna cum regno captos fil1os (uos fine νl- , ειδοί Το Όρύ Ν Γν f. "

1a elementi, ad ήccem τFahi νίdcret, αφειοοίεν και πλεονέκ(ούσας χξήώς ταϊς έ

nullum verbum locutus,humi caput ta- ξεπζαύτ' ίδοι τις διο εξισώνζα μυόπωςκαι
citus inclinauit.Scd cum vnum ex fa- 1. -.Α 1. ..' Ν. -Υ.. 2 - - / Σ)

miliaribus (uis, qui Αcgypto incolumi ΤιζΑ) ψυχίμ, δυοίνδπείθονζά θατερ9ν, ει

opibus & autoritate Ηorucrat,pânis ob- και μηδέιερ θν ως εικός, ηγδ παίζα λέγειν

""""""""""""Επτά" "Εί, μάλλονήαδά, ήμηδε μάλλονή αδεί:ί.
Ρcrcutlo capitc fuo, cum alto fuίpirio D ε πζος τίμ' εδ Λ Μ

ίδásion, iiiύπίπεί, παίρνει απτύ" να δε πζύς τίμ το παρόνως λόγου βε

nonlachrymis rigás. Deinderogatus à βαίωση και παλαιοτέρωτιιιδιηγήματική

Cambyίc.eur Ρropter filios neque illa- (ημα,. ίτε γδ έβ και πέρθυ σρα

chrymafict, neque dixifict, guicquam, """! υπο καμ νευ πεξου εν
amicum autcm allocurus effet& deplo- 74'σήυγος όκ (ούσων ξ7Τ αίγυήίοι, β7ΤΕί μ?

raffet"rcίpondiffe ferrur.Dolorem filio- της δgχής και ο τγώ αιγυήiίων εαλω βα

rum longë maiorem fuiffe,quam qui la- Υ * ΝΑΥ / \ , Ν 1

chrymas admittcret :amici vero cala- σιλεις, αγομύρων έπιθαύατον ξμώ ουδενί

mitatem, μια tanta non efiet, deplo- κόσμω τίδιέων,ουδεβραχύτι αυ%ςβλέ
Εrandamςfe. duiexalto dignitatis gra- η bθέ ιλλα σιωπή κύ »Α '

Άdu dciettus,iή limine (encttutis in tά- " εφ έγξατ » αι α σιωπη κύψας,β

tam cladem incidiffet. Caterum patri- Ε πεζα μόνον βωβ%(ούδαφ@". τίύ Ο γνω-.

archa decrcuit,eum ante nepotem Im- βίμων έια ιδων, δς πζότερ3ν μύρ πλούτω

πολλώ και δύξηχθησαμύμΘ επί ιταμέ

νης αιγύπίου, ιuo δεπαόυ διερρωγύαν έ

ώ ήζά πξικείμώμΘ' , πζοσαμήδ 7ξιήει εί τις ας εν ολίγον αίξάχοι, ο δε τίμ' αυ

Όός εαυτοκεφαλίμ ήδη παζαξας , και βύθιόν τι σεναξας, ονομας (όν έταλςον

οκάλει μονονού τίς δακρυσι βgέχων οξύ λόγοις, έπει δε και τίμ' αιτίαν ο καμ

βύσης ήρεε, όπως επί μύο τις ψεσι μη δακρύσας, μηδε φθεγξαμύρΘ μη

δεν, ο δε (ον επügoν εδάκρυσε καιπζοσεφηκε, φαΐαι λέγεται και σφύ%ρα μέί

ζον είναι, ή ωςε και δακρύσαι ο τύψεων παθG", ο δε ώδεταίρου μη εβδ

Όν ον, ο δακgύειν λοιπόν δίκαιον,δς μεγαλης οκπεήίωκώς δόξης,ές ώσαύτιμ δυσυ

χίανέπιγήραθ'αφικέζ ουδώζίςμύρ%ιεπι%νπατζιάςχίμκεκύgώΙαι μνημονεύε
Α'' -" . . . --

,"
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σθαι πζο και έγινε και, βασιλέως αυ-Α

Τόν, άσεβόσα εν (δ Φιλόχζίσοναδιώνιον

μοιαχύν.3πωΊέήαρεςέκέθενήμέξαπαξ

ήλθον κ ακέων (ον δήμο ο πρω%σε%ίως

διαψιθυρίζονζιόν οίκοιξιόν αβξα]ς,όνπύ

λας, υπάοζάχήέπιέ γηραιέβασιλέως,ώς

αδικα επεπόνθει και βασιλείς μ’, θέται

τελ4ύιήσθοώς ξεγίνεκεχείερ%ίβα-Β

παίων έγδαήξενόμΘ είημοναδικός,

ακονίας δ τυραννεμίοις ύσέgχεθ, ο

μοναδικό,χήμα δειναεπιδεινοί,έμελέ

τησε αυθις, κ πέμψας όξκον απήτησεν

έγραφoνθξαπ8διαβεβαιέμύρο,μηδέ

ποτε ζητήσαβασίλειο, κράrς,μήτε μlu c

διδύμουονδέξαθό,μήτ' αλλοντιαπίο

ζαλέξείδιομυεπίξυξέ6ίΦηπ% αίμα

4. τήμερgνίσα) θ αμα οξύ αλλοφύλοις

εκείνοις πλίζας άπω πζιένσε αύδις.δοι

αύθις δείσαςεπιτήζωή,ακων και έτ' επε

πζαχει θέπειτυφλόν είναι ξεν ειρήκόμύρ, Γ)

η ς + 2-ά-, \ ! ...Λ 5, «%

Εύφετε ελ" διήμ κ"εκάχη
"μώρος,λόωμρεζυθροι πζέθηκε%ν 3θείου

Ν

εαυράτύποι,καίω5 μέλλυα. (δέτω πιυ

εχωξήθη%ζω. ενώ ούτωτώχζύνω4ύξη- .

Τα αζα τίμ ή πεσών γάμ,πύζγΘ'τί;

εγκεκαλυμμύψΦ νομισμάτων μεςυς, Ε

καθαρωζάτε κουσίa, μυριάδες και βαδίως

2ριθμήαί ών σόκ ολίγα διαδεξαμμοι

Φτυλατίνωνόμπoρθιοέτσηραιπαιζα

χηγής έθαλαής, ειδότες χρειώδη τυγ

χαίοιζαδιατάμ ξ κουβδκαθαρότηζαών

έκασον πολλοίςή βυζαντίωνέβγόν: τςιών

νομισμάτων πολιτικών, ενώύω τωχεύω

γραφα) αξά και ίζάλων,καλέτι πύρικολ

χίδα πισών Σποτσαδες οικέσιν,ήκεσινές

tur, cum Ρrotoftrator populum in cdi

que (ufurrantem audiret, cum feniorc

ratoré,religiofiftimü& philochriftüΑn

τοniύ monathύ effe memoridum. Scd

priufqualn in de quatuor dics clabcrcn- -

synadeni

- - - - ιτ aιετίia,

bus,in circulis, in portιs, νbique dcni- ,

Imperatore iniquo agi, gui & fuif

(et 1mperator , 8ζ dcfunζto ncpote

futurus efiet : ( ncque enim legem

cffc mo nafticam , inuitos & vi coa

έtos cucuilum induere:)atrocia confilia \

animo agitauit, ad cύmque mifit, qui

(criptum iufiurandum ab co poftula

rent,quo promitterct,fe Imperatorιam

pote(tarcm nunquam quacίiturum,8ζο

blatam repudiaturum,ncgue alium v1

lum (ubornaturum. Ο Jod i recutafct,

co die deipfius capite attum fore:timίil

que rurfus Βarbarosillosfatellites cί ad

iungit.llle vero rurfus perterritus,&νί

τα τίrmens,inuitus illudctiam eftaffen

fus:&quia carcus erat,alio manu duccn

te,(uperne rubram crucem,inferno ni

gram geftans,νίuere fitns eft.Ηoc tem-Ά

pore ή terraPerfarum occulraturrisre-Ά""

perta cft, nummisauri puriflimi plcna, "afία αν

eo numero,cui" vix numcrus iniri quc-ή".

at:quorum non Ρaucos Latini mcrcato-plena,

res quouis terrarum exportarunt, duos

ob auri puritatem magno effς νίui fcί

rent. Ηorum multi Byzantή fingulos

τernis v(itaris aureis redemcrunt. Εο" - -

dem αυoquc tempore lite a Latinis &

Colchidis habitatoribus, σιιi orrum a εκ"st"τιο

Ρerfis ducunt,Βyzantium aff-runtur,fu

pertilio & muco plcnα, &prαcliξtioni

busin(olentibus atφuc incptis, quales

tibicina & faltatricula in proftibulis

(uis amatoribus Ρropinant. Νam fiquid

allarum rerum,infcitia vtique omnium

efficaciflima eft, ad quiduis perfuaden

dum hominib.leuibus (uperciliofis,quς

ad incόfultam cos temeritatέ impellit,

& ad quiduis inc confilio fuίcipiendύ

incitat, (iquidforté leuibus corύ cogi

tationibus infedit. Αd quas coargucη

das & refutandas, plurimi ex amicis

> / κι γ' \ 2 ". α) ί

βυζαίτιον,όφ;ύοςτεκακορύζης μακράςεσαιμεσα),κα)πζορφήσεων ύσαμείρακιω
"ν • Σ Α > " υ 2. "Νυ /

σες και αγριάς, και οίας αυλητζίδε και ορχητρίδες ες χαμαιτυπεία πζοπτου- .
>

σι χαριζόμύρα. Όίς έκέισε κωμάζουσιν είπε γαρ τι τίύ απαίτων έτερον, και

ζ της αμαθίας οι έμοιγε ες ο πείθεν οξύ κουφοτέροις και κατωΦξυωμύοις

όμασικώζατ έδοξε και και αυσιμωζιτν»

Α - y Ρ « /

πζοπέτειου απζίσκείioν ύΦηγούμε

νόν, καπείχεξονες άποίο καθ' απανία και τον είππου"κ" αυτή",λο

γισμοί, επιφύεταιπζος μύρδήζαύζας αντιλέγειν καιαπελέγχεινφπλείσοιήθΦί
dd
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mehortati funt:haud (cio num me, ντ Αλωνπζετςέπον% μεσόκοίδα είτ'εμεβα
curtores equi variisin locis tentari fo- ίχαν οθό ια) ΩΤΝ Α

lent, exploraturi, an voluptatιs aliquid σανίζεινεθελοντές,ώασεςσεύαμιλητής

Ει" indc ipίipercepturi.Νihil enim είt anί- , oις τήδίππων όν διαφόρθις πεδίοις έλαύ

Άάmo iucundius, quamid videτε & audi- νοήεςΦδρόμων ολυμπικών αθλητα), είθ'
re quod defideres. Ρerinde cft enim,ao . Λυ , Χ • Λ Ν. 2 Δ'

ti quis fiticntιbus (uauiffimamaquά όέ εαυ%ίςμέρ% όντεύθεν ηδονής όκπορίζον

ferat,& αίtuantibus frigidum Ζephyτά 1ες έδειγδ ετέρω τίύ παύτων έτως έπέ) ή
immittat. Defiderat autem aliusaliud, Ι., Μ. 1...Λ - ε- 9 < φ' 2

pτο Διο φuiίqiudicio:νηdeaΡΡetitioil: " θεώζτίμ ψυχίμ,ώς όσα και οία τίύκατ

la commouetur, & ad aliudatque aliud έφεσιν έξιν οξάγ) κακώειν. αξαπλήσιον γας

vita: inftitutum impellitur, gua mulτα εςτι, η λ 2/ \ - θί", "" Ν' -

variάque & ccelum & terra Ρroponunt, Ε, α τις διψώσι μύρήίδιο,
Ετfi autcm idem quod, illiamici mei, fi 7"έ"έο εδώκειύδαίων,φλεγομώύοιςδώ

Ε οι με ,at pletiqueΕ. ξαθέρβιςζέΦυρθν έμηχανήσαίο αίαψύ
rabunt:ego tamen nό islum,quι 1d ΡΓα- 2 4.4 7Ν * ---1-. - -2' 3/ Α

{tare conari velim.Νam omnia quidem ξεφύ δπαήτωςαλλΘ'αλλ8κ71μμ

inquiri decere, nunqua inficias lucrim. και όν αιτωκρατικέτ" ψυχήςέκαςΘ' δύνα
Quouis autem tempore, & in cuiuίuis φ Λ "σ4 ..!ς ,λ λί (.

gratiamid facere, valde equidem recu- C μίν, καθαπξ αιτίας πννς κ; βίζης Ψωοκει

farιm.Νeque enim quoduis tempus oΡ- μύβης της οκείθεν κοινουμύρης όξμής 2)

ortunitatem habet, neque quemlibct \ - / ο / . 2 V

Ρ Ψue q και αναλόγως χειραγωγούσης ες ζας
quiduis velle decet. Είtenim τςιηΡus " / λ (7 Ι Τ? Α-, «

minimë tempeftiuum,& fape voluntas πζοθέσεις άσδε ή ζαίσθε και βίου , ο

importunitate plcna. Scd tamen cum ποίας πολλας και ποικίλας γήπε αότη (δ

hoc vtounque concedendumillis, &ο- καιροννής ανεί ./ η: \ 0 , 3 υ
nus hoc in humcros fuίcipiendum, & seανος εκανοί ποίχέ). ίίί) 8y Cίλ

pro viriligratificandum vidcretur, ne- ξεσιντ"%ύτων εφέσεως ιαυτησί,ειμηκαθα
que aures illis, nequc linguam occlufi- "Αν «/ ς, αλλ' &ν κ. / Α' Ω

mus,ίcd (criptaη paiίς modιcis ra- Γ) ταξάπα,αλ ειφπλειοι, εξαρτ

tionibus refutauimus. In quo, corum " ομαι,τίμ"βμμυ αωρίαναυτικ% λί

quos prudentia in opportunitatis Μu- χνον,ζαύτίμιοι επαίύφιέγωβ.παίζαμύρ
feo crudiit,nemo opinor nosreprehen- > -υ "ι / γ >

det.Αc catera 21[C2 ΙΥ 2ι Ε pafii . δεινά ιπ ήδαρμοζόντων είναι, Gόκ

fumus, propter (ummam importunita-,δόπό αύζοςέκώνγε είναιαπα/οξ6ύσαιμι,

tem (criptorum. Ουα vero epiftolανί- όνοι απdυπκαξώ οκςόνωκπλυτιτάζει
ce cuidam amico diximus, ne honcίti τ'-2 . '', 9 χξονω% / σι

nottri filentij caufa cβe ignorantia vi- λομώύω,έτ"ό κμαλαζισφόδρα αυ%ς.

ΕΆΕ Ε καιτέγαρπουτί καιρώ Ό' καίρμον ένεςιν,είτ'

Ε" αύπλοήδρελαίωπιτόκιπαίχή
(οβάλεώζαλλές, δικαιρός ακαςίαςγέ

μων, και βέλησις αβολίας πολλακιςμεσή

αλλομυεπίδη ζαδά συγχωgητέα όπως πόιε έδοξεν είναι ημίν,άπαξζάβαρη ή'

Όιέίων, όποιάγεείηπζοσίεώζπζοθεμύβοις,κ χαξίζεθ σφίσιν όπόβν% εφικώνεπε

ώύκίν,ούτ'ακοίμ'αυτίς,ετεγλώfiαναπεκλείσαμάμ,αλλαμετείοις ελέγχοις ίςϊν

α ή γραφομώύωνημίψαμεθαδόποβις%, εκαίοιονες% ή ασφαλείας μου

σειονέπαιδαγώγησε"πάςτις oίμαι ακηκοώς,6ίκαιήμι μέμψα ώκ%άμύραλ

λα ή γραφομύρων,Χπόρρήίακείωζπαρήκαμύρθέως,ακαρίας ως ζι πολλα κατρ

χεμύρης αυή παίύζιφοςτικήςκμαίαΐας αδίωςόνεπισολήςχήμαππζοςένατίν

Φλωνειρήκόμύρύαμή% ή &υχήμονος ήμμ σιωπης ύσόληψινλποξίαςϋπόθοιώ

ζόις - τ"ύβεισών,ζιδά ενuυ ζίς όντυγχαήενεθέλουσιν ί5οξίας ένεκα

αίξαθήσομύμ. - - -

ΕΠΙ
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑ-Α ΑγΖΟ R / ΑΖ ΑΜΙ

φέωςπζός πια τώφίλων. cumηuendam p/iola,

ΠόσαγδέΦ.μ ή λεγομύβων νομυ

ηγεμόνα πζοβαλλέαι, κ%ύτω τίμι

πζέπουσαν αυτνομίλυ σαφώς επιτςέπει,

(αύζακ νομό παίως επόπlμ εφέλκεται,

και γλώοπήυ αδαμύρει πω επισήμη δι

καζουσλο, όσα οι αρμονίας απασης Β

παρατησαμύρανόμοις όgων επισημονικών

ύzσερόρμον και φυγαδα τείνουσι πόδα,

ζαύτgτενομυεπόfiίμ οίδενεφέλκεθ, δ

πλό αλόγονέξμμέαμαλασΦοόμωςα

ποσείεται, φύσεως όζισαφώς δgρωσή

μαζα, κ.λύρκς ώσσερραγείσης πλημμε

λήτινα κρ%ύσμαζα, ώσ' έπεισίμοι σφό

όρα θαυμάζειν,ώ φίλωναεισε,πως ού

τω κάμεξuυωθείς καλινδειώζ (ον φίλον

πξίζά φαυλα,κ γλώή#υ παρέχεδα

(ου?υσι cξύ σαφείς εξελέγχουσαν λή

- Θ%ις, όπύρι τή επίζεφυρίων βαραθρωνσυ-D

χνοναιαρρήγνuυται,καθοπς'πι
ες ήδη

φαβουκρατήςωναύ%μαζιβύ
ακες, και έπ

όπ%ι τώπλήθει νιφάδεατι χειμερίσιν

εοϊκότες,της αλώ έρας ηπείρουκατίασw.α

δικοίημόρ γδ αι,νήζόν φίλιον (οιςτετηςέ

πισήμης κλυδιας (ούτις πζοσαγονιές, κα)Ε

ημάς αυ%ις, όγδ όπωριώ εαυωνέκών

γε είναι διεφθερθσιδιδόναιτς ποις (ελό

γοις, σόκxποχωρεί κακίας, οιό αλαβάι

ζα δίκπα8ψόγου, αλλά καθαπξσυγ

γυή κηλίδα χλ4ύειν επίφθονον επισύρε

ται, τία γδ αμαθίας καυκαβν έχύ

πξεανεπ,ϋπύβιςΦμύρκαιωθεν ως πορ

φωζατω της αληθείας χαλκώειν ειώθε

Ο νετba inquam mcntem du- Νη ενη

"C 11) (cquυητιπ,cίquc ius (uum re- mia refμα
- Γ. - - - - 140 χΖε

11nquunt:cadem etiam mens infpcttrixΆ -

comitatur,& langua iuftë pronuncians

cxΡεάat. Οιι ενετο concentus omnis

Ιeges recutant,& omnes (cientiac limi

tes temeτε tranίillunt : ca nec mentis

confideratione digna funt, nec lingua

cxplicatione, cum non aliud fint nifi

qυιqam natura morbi, & velati ruptα

1yrae abίoni ftrepitus.Quamobrem ami

corum optimc,vehcmcnter mirari mi

hi (ubit,quo paάto me amicum ad futi

lia ifta compellas,& linguam ad nugas

ittas refutandas accomodarc cogas,

qua ex Εpizephyriis barathris frequen

C ter erumpunt,veluti Vulcaniorum cra

τerum flammantes riui, & in populum

veluti niues hyberna a (uperiore conti

nente de(ccndunt. Profe&to enim &

fcientia regulis & nobis iptis facere

mus iniuriam, ti eas regulas illus adhi

bcremus. Νam (emetipfum vltro cor

ruptis tradere moribus & (crmonibus,

a malitia non cίt alienum : nec repre

Ηentione vacat, fed veluti cognatam

maculam inuidiofam reprehentionem

(ccum trahiτ. Quem enim infcitiac

Caucafum non fuperant infolentiac

verborum,quasinferio
res a veritate re

motiffimas fabricare confucucrunt, (u

periores vero (ordidis & puerilibus ap

Ρlauίibus excipiuntur : idquc cum Per

(arum & Chaldacorum (cientiam pro

fitcantur. Νam (i

Ρerfarum omnis methodus cό redit,
quaβ

Αi

Chaldarorum & Progno/fi

ιa de, αει

ni

& ccelum propterhoc in gtheris fphς- hil βgnji.

ram bono ordinc (tellarum curfus cir-"

cumferr,νt lucri acceflionem verisini

tio fcribis apportent , fenibus vero

fub exitum gftaris morbos : perface

tum hoc eis videbitur, φui vtilitatem

artis deridcrc, & vclut à plauftro con

Σ * Λ • Σ 2/ 2 -- Υ / Το η" Α

σαν όγκοιςβηματων,Φοι αύωθει αγμνείςτινας και μειρακιώδίς κρθέσιθοξύβοις, θ

(αδίατίωπίσω καιχαλδαίων μεπέαφάσκοντεςεπισήμluβ
ειγδεςέτχαλδα

οις και πέσας ήπάσαπζιίαια μέθοδΘ,καλουρανόςδια έτεςϊμαίθέροςσφαί

eανευ κατεζάγμύμως πζιφέρει οξύ ασέξω; δρόμος, ως λημμάτων μύρ φοραν ή

ξ9δεχομώμου γραμματεύσιπςοφαίνε",νοσήμ
αζαδιαυγέςουσιφθίνονώς ήδη%ύ

θέροις, χαρμενα),νή οξυλόγοις,δύξειε%ίς διασύρει ποθούσι% τηςεπιζήμηςκη

σον,και ρίξτε αμάξηςλοιδοξούσιν Χποχζώσα πζύφασι:ές ύεξίς, και Επι, ταϊς

2,
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ΕΕΕ diξte- Α σκίμαύς αφθονα δραμαζόυςγοδπ Όχι

riisince(Icrevolunt. Εgo vcro fuauiter ό δονκι Φο λίκι, η Νέ » «ν

illud ctiam deridco,quod non pra dixc- αέμμα? εγώ δε λιαν ήδέως κακείνο

runt quercus multas.glandes laturas , & θαυμασαιμι αύ,όπιμη και πξι όμυών 7ζο

(entes contrcίtantium manus punétu- τεθέασίσαιζιξαιδρασιν,ώς πολλας9ξαι- -

τos effe:& muftclam, fi pepcrcrit, ma- ήσει (ο γέ Λ αλώς α'

εταιη οτε (iifetos.αίtaτο αίtum, hye- θήσει γεθ. βαλαέους, και ως ακαν

mefrig'ΕΕ om- θα τίμ''εφα#ioμύβίμ,αμύξει παλάμην,
nibus,ti non bobus, at hominibus ccrτε * » , Ζ rν / Α'

y ζ,2 -

quidcm.Νe vero & tu triftis fis,& diίcί- Β % άτικα γαλη μης:α Φδτεχθησο

plinagrauitas in tales (ordes demeria μύύου,και θέρ9ις μύρ 55α) καυμα, χει

proίcindaturiagemediaincedentesvia, μήρο"δε ψύχΘ",και όσα ήδπαίυπζο
pauca ex meridianis iftis nugis, ac Ρo- δή ιμή νε δή Δ.. -2 . - - 3' . »

tius terreftibus planctis, qui atheriam ήλων, ειμή γε δη βουσιν, αλλ' ομυ ολυ

prοuinciam plurimisΕ inf- θρώποις άπασινέςϊν, ίναδεμήτεσύ ήδλυ
mant, coarguamus, vta hmbrιa totum / 2/ / \ W αν Α'

contextum foluatur, &ντ illa Penelo- που όμων εύμπε ό σεμνοντηςεπιση

κjuati pes telaretexatur. Ventos aiunt com- μης ες (οιαύζας εχατίας κατεν μεγμύβον

Άmorum iri,vnde humana corpora cor- Ο υβρίζοίζο, Φέζε μέσίμβαδίσουπες,βρα
4ε τεntiς.

rumpenda (int.Ego vero corruptionis c

ius caufas (cire velim.Νam fi quid aliud

quam impetus aeris ac diuifio ventus

cffet,rationis fortaflisaliquid ca habcret

oratio. Νam qua aliquid aliud funt

φuam aer,eύmque permcant:eavel cor

poreo tranίitu illum (ecant &permcát,

ντ lapis & ferrum, & alia resacre du

riorcs, vel qualitatis (ua diftributione:

χεαήαήίμεσημβριιών%υίωιλήgωνgξ

ελέγξωμύρ,ήμάλλον ,ειπείν, ή γmίνων

πλανήτων, και ζα πλέιςα της αύω λήξεως

καζάψουδομίων, ως αν αρθίμ εκτό

κραασέδου ζούφασμαλύοί% παίκα

θαπς ο τηςπιμελόπης εκείνΟ ισός αιέ

idquodfaciunteaqμα Huxa8ξacris na-D μων εκείνοι πζολέγουσινέσεώς κίνησιν,ύφ -

τυra plane cognata funt, vt odores, co

Ιores, fulmina, incenfi turbines. Αtφue

etiam ventus, fi νllo horum modorum

aerem vel diuidendo, & eius locum

occupando tranfirct , vel eidem di

(tributione qualitatis lubrica commi

{ccretur: (tatim orta omnia interirent.

Νunc contra omninos temperie com

pleri videmus ab co (emper. Νeque

cnim aliud cft ventus, quam fortior Ε

impctus & guafi diffuίio acris, qui nos

femper coptosé circumfundit : cό

ώνεςφθορανζα ήδαίθρώπων λυθήίονται

σώμαζα ήδέωςαι ομυ έγωγε ζας αιτίας

έρθίμμωτής ή ανθρώπων λύσεως, είμύρ

γδαλόπκαφορά τις αέρθή διαίρεσις

αλλως ο αδεμΘ"ίμ",είχεναύτιναλόγον

ίσως ολόγΘ". όσα μύρ γδ αλλότι ωξα

(ον αέρα τυγχάόουζα διεισιναύζόν,ήδιό

δωσωματική τέμνον φέρεται διαπgίκα

θαπς λίθος και σίδηρος, και όσα σκληΡagna cό φue nos fruimur , quarenus eft vni

Άcυίque conceflum , guamuis copio

ημίεκατ. (iffimë nos fequatur. Illud vero for

*" taflis ctiam vaticinationem defiderat,

ρjέρας,ήκό όναέρα φύσεως έλαχε,ή

διαδόσει ποιότητς όσα δηλαδή χεομέ

νίμ,κτώαέρμπαίύζι πζοσφυώςαίακις

- ναμύλμ, έχει αυτίμι, ώσσες ασμα και

χgώμαζα και σκηήοι, και πζηςήξες, κι μυό τι θ αύεμος, ει καθ' όιπιαομώ ζυιωiί

τζόπον, ήδίαιξω δηλαδή ο αέρα και (όν εκείνου όπον μέζαλαμβαίων διήει, ή

τύνω διαδόσει ποιότητς σφαλεράς αλεκιςνάτ", πάσαν γένεσιν εκ%δαξαχgήμα

Φθορά πζοφλούς διεθέχεώ αύ, νuύ δε ομυαντίον &ύκρασίας ημάς απασης έμ

πιπλώνζα βλέπομύρ%ύενα εί, ουθεν γαρ έτερ9ν αύεμος,ήσερρόιέρα φοραδ κύσις

αέζος δεάει πλούσιος μύρήμνπεικέχύια, απ8 οι λτολαύομύρ καθύβν εφικών

εκάσω, κάν παίυ τι πλάσος έπήία, εκείνο γεμίμ και μάυπίας ίσως δείται,

ώ
Α γ

- "
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κcκέχω ό,πΦώ πόλεωνγδ,κ δένδρων,

και δεών φασιν εξ αιώμων πλόων όμου

κινηθέντων καζατροφας και μέζαβάσεις,

πως δκαι πή αξιχωξήσει και μέατήσε

τα π ούτων, πζικυκλομύτων, ως Φαση,

ούτωσι ή αδέμων εκδιαμέτζουένδεμίρ

γδ ξμυωθήσάοώς ανέμου, και ξμώ βία

κλοιήσανώς, ανετετζάφθαι οικίλυέ 'ό

τεηδένδρον επίθάτερα μέζη, καινον σόκ

wo είη, αλλιώς απολλά ήδόξων της

σιωηθείας όν%ς, πολλών οι αντιπνεόντων

ομού,χολή.γ.αι καζάσεμφείη τίτγώ α

παντώντίμ γας ξένος αυτώθησινήθα

egόque non habeo guiddicam.Dicunt

vrbes &ζarbores,& montes,ventis fimul

omnibus concltatιs , euerfum atque

translatum iri.Οui enim & quo tranfi

bunt & transferentur,cumita & dicunt

venti omnes cx oppofito ea circunda

bunt:Νam venti quidem vnius impul

fu & violento impetu cuerti domum,

aut arborem rucre,noui nihilfuerit,nco

a confuctudine abhorreat.Scd vbi om

nes fimul ex aduerto fpirarint, non vti

que guicquam omnium Ρrofternent,

Νam cum 1d quodνnus impellit, alter

repellatex ifta pari vtrinque violentia

in medio incόuulfum & tabile perma

nebit:prαcfertim cum imul ex aduerίο

ventos moueri, nec Αriftoteles fecun

dum naturam efle concedat, nec tem

Υ

poris diuturnitas oftendcrit. Caterum Saturnié,

illudpeno me practerifiet quδd ΜartisΆό,

& Saturniin vno (igno congreflum Ρu- clipβεβ,

gnα ventorύ caufam tatuüt,& ante hasΆ".

τέςggξεναντίαςαντίτασις θραύουσακα

ναχαιτίζουσαρακλόνητη Ό αξάπανεξ

\

τόε φθινόπωρο όψεται, και πάνε

απαξιςάσεως ίξαθαι αξασκουάσει ο

βιαζόμβρον, αλλως τε και όμοδοξύ κό

διαμετςον αιέμοιςκινείώαι, ούτ'Σξισο

τέλης φύσιν έχει δίδωσιν, ούθ’ όπολις

έφηνεχξόνος, αλλ'όκεινο μικρ3ύμεπα

ξέδραμε, τίμλγας ζούκρόνου και αξεως

defcétioné quanda (olis.Ουz,vt Ρrinci

pia corύ guα (equύtur,ti aperto falfa cfle

oftέderim", falla vtique crunt ea omnia

qua inde colligύtur:ίicut (uccifa radice

arboris,fummi etiam cacuminis anima

interit. Νec enim hoc tempore tantum

in vno (igno non (unt Saturnus &Μars,

(cd nec integro biéniopoftfuturι ίunt,• Α5 ε. : Ι Α 2 / Λ, Σ Γ) - - - -

ύφείζωδίωπιυέλαύσι,απαντηςήδα-" Μια επί διετίο iampridem in de

νέμων τίθενται μάχης, και πζύγε τούτων

ηλιακίμ πιαέκλειψιν είouό αδάφα

νείη ψευδΘ' πξιφανές, ηγούμύρα όζα

ή"εφεξής,ψευδήπάντως μό%ύμείζ

νό πζοθήκης φανέιεν αν και α ώύεις

επόμμα ώσσες αν είπς τίμ ρίζλυ οδ

δένδρου τεμών, σαυαφέιλεν 6ύθυς και

τιμ ή ακροορίων ψυχιμ.ου γαςμύ

νονον ζις παρούσι καιροίς σοκ εισίν Ψωο

ζώδιο ενκρό Θκαιαξης, αλλ' ουδεδυοίν

σμυεχώς θξελιfoμύρων όνιαυίγώ,Gέκαν

πω σανέλθειε αν αξής γαρ έκ πολλο

cimaquinta Leonis parte relièto, iam in

Scorpij chelas tranfit, Solis vero de

fettιonem nectota haccaftas,nec fecu

τμrus autumnus (entiet : etfiomnesho

mines, omnes aues id affirmarint Cu

ius tibi rei magifter & tempus &fen

fus erit, ad veritatem exquititε intel

ligendam. Νihil enim cft cuί ad

Ε(cientiac demonίtrationem minus το

fragari liceat , guam fenίui & εκΡε

τίcήτία. Senfus) enim, autore Ρhilofo

pho, experientiam gignit cΧΡcrion

ειa vero principiafuΡΡcditat fcientiα,

ο πει τίμ φύλεονώς πεντεκαίδεκατίμ

μοιρίκντ"ν κρύνον καάλελ πως, ήδη και και ας Όό σκορπίου χηλας διαβαίνει,

ηλικιακίμ γεμίμ έκλειψιν ούτε
ώ πλέον άπαν θες9', ουτε ο εφεξής μό;

ς άνθρωποι,κανπανίες φασκωσν οξηθεί,

έξαθέβι ώύτων διδασκαλΘ, ό,τεχζόνΘ καλή α'" πζος ακριβήμαλή

θειου ουδέν γας ούτως εις επίσημης Χπόδειξ" αναντίρρήίον έξω, ως εμπειρία
και αίθηση, αίθησις μύργας, Φησιν, έμπα" ποιά ή δι εμπειρία ά, δg

χαςδίδωσιτήεπίσημη ώσσεςομόσίευασαρένως ειςγμ' ενδέχεταιΆνεια
d 3
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είμμη ι πι Υ -
-

πακ απ , ero (cges exiftcre nulla poteft : ita

caularή Sicut igitur frumento in terram (a- Α ασόρθυ. οι σόκ ό%ς, ουδε βλασίμ, εκ

to, (pica nafci poteft, inc (emente
2 p

δέχεθα χέή ούτω καν (ούτις, ει έσαι

ά"ι".& in his, (i erit defcθtus (olis, & con- έκλειψις ηλίου και στιυδρομή κρόνου και

grctius Saturni & Μartis, diccre for- αςεως , φαίεν αν ίσως και ανέμων έσε

τε, queant, fore turbines & cuerίio- ώ Λ. Λ.

nes, Sin illa non crunt, neceflario (e- ώαι κυκεώνας , και πόλεων καζαςρθ

quitur, omnem montem, omnem ντ- φας, κα)αναμοχλόύσεις ορών. ειοι εκεί
bcm (uo loco manfura effe. Νegue "-, Ζ---, / « . \

enim ignoramus, fublato co vndc a- yC& Gόλ β5ζίλ, ojξανάγκης Ε77Έ7 Cίζ ΧΟΜ ΧΟΖ.

liquid fit, quόdque alterius cauta eft, Β (α' χωρικν ίσαώαι παύ όρΘ' και πόλιν

νna vtique effettus etiam caufam con- α' 2/ S -« Όύ Σ) Υ.Α"
Ι - απαισογυ. ίσμώργο ως (9ύ7ζώy αήαμρ9υμιξ
fecuturos tolli. In hanc autem ab- V αμρ.9

«/ c/ 3/

(urditatem ifti deuoluti (unt, quod " 99α Χκαι ένεκα (ουγίνεται και α)τιανογ

cam quac caufa eft, caufam non puta- μίζεται τίύ εξής, στιυλυαςείται παέτως

runt: &quac caufa non eft, caufam pu- , / Σ \ . . . . . . . .) > -υ

τarunt. Sidera enim alias aliter inui- ομοδίζα τε απαζα, καί ών ένεκα εκείνα

cem intuentia, diuerfos etiam cuen- γίγνεώ"(ΧΜ έμελλεν. όκκεκύλισαμ δε ζού

tus denunciant , Ρartim brcui, Par- ,, τις ο λό ες (6δε της αζοπί \tim longiore poft interuallo. 1ίti ve-C λόγΘ' Όρ ς Κοπίας, «αξα
\ / / 2/ ν Χ/ τ'

ro ne hoc quidcm intelligere Ρotuc- Το νομίζειν (ότε αίπον ώς μη αίτιον, ώ αυ

runt , & alicnas caufas attulcrunt, Ό' μή αίτιον ως αίτιον, Ζαγδ τγώ ασέζων

multum α via abcrrantes : non (ccus »/ " , "λλ κια και Α' ν 2/ Σ)

ac fi quis, quod Τhem1ftocle Μega- αίλλοτ' αίλλωςέχονζάχήμαζα,καλλοτ

τις Αthenas eunte pluit, cafum cum αλλως έχούσας ας έκβασεις πζοφαί
Τhemittocli imputet: aut Crocίο,cum \ \ Ν . 2 Λ \ , ΛΣ

Ηalym tranfirct, guod fol ortus fuit. νει, ας μύρ γδ όκ%ύ σιμίεγγις, ζας δε
> " \ Α / ε" η » 2/ Σ)

Soiét onim ctiam abfonte Τhcmilto-Ρ μεθ ικανον%ν χζονον. οίοι ούτε Όρόθ.

cle plucre , δΖ (ol ctiam poft Lydi di- ικdυοιξμμένα εγένονώ 2 κα αλλα αντ'

Ε elapfa noξte fupra horizon

tcm afccnderc. Εrant alia (excenta, 2 c

quibus illos conuiceremus, guα ob πόρρω βαδίσουτες, ώασες οιό εί τις όπ

prolixitatis faftidium omittimus.Νam θεμισοκλέοις οκ μεγαζων αθήναζέκαbonum argumentum bcne traάare, Ι « (7 \ και τι Σ/ Ι » Ο Μ.

quantumuisprolixε id fiat, gloriam pa- πόν%ς, ύε%ς καίερραγη , αίτιον βυθύς ζοδ

rιτ, nec 1aude (ua caret. In nugis ve-Ε συμήίωμαζός ηγοί" θεμισοκλέα ήπα

ro & rebus abfurdis idem facere, nec 5β. "- -ι r (74

laudis quicφuam habet, & haud iniu- λιν κρ9ίρν, ότ απ8 διαπζαιουμθύου%ν

τιa deridctur. Fertur etiam Philippus αλιμυ, ήλιθ- υσεςέβαλε Όν δείζονα,

Αlexandrum filium derififfe, quod ci- και γδ θεμιςοκλέοις Χπόν%ς, φύσις ύεςξύ

thara bellε cancret: quod turpe effet,

gencrofum hominem ingenium vili- καζάρρήγνυώζ ώ απαλλάξου%ς ευλυ

bus in rebus oftentarc., δού, διίμεκώς (όν ορίζονζα μ% πασδυή

λίθ' ύσεξβάλλει τίμηνύκζα, μ'έιερα μυρίαπςόςέλεγχον,αλλα μήκοις ένεκα

κκόρoυσιωπώμ.μ. ώμύρή καλώςόνκαμάςυποθέσεπλέγονίας&υδοκιμάηκαν

εις μήκΘ' ολόγΘόδ&ύη,αλλ'ouυ επαίνωνσέκόκπέήίωκε. Όίδι αναζποιςκκιβ

δήλας,τόεδέθ ή επαίνωνπαμπdυ εξεκεχωρήκειώμικτήςος καζιτςέχονώςού

σφόδρα απαλλαήa, λέγεται γας και φίλιππος Χποσκώψαμπζος ωνπαιδα αλέ

ξανδρον, ότι δεξιώς εφέμμελώςόκιθαρισεν,αχρθ, είναι φύσας ον%ις φαύλος

επιδεικνυώζ φιλοτίμως%νώύγυή. -

ΠΕΡΙ

αλλων ηπασαν%, οδόν ώύ πζοσήκονώς
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/ τyύβελ[άgωνκ ή τςιβαλλών. rorum & Τriballorum.

η ΛΑν η ! Λ / Λ". * ζΥΕιμuente vere, cum Scruiα Cralem ται
> " .. "--, ΣΑΛ ε 2 Ιniquum ,

Ι Οδοι επιγρoμυρίου ήρθ', επίδης Ο SΆ. non guicturum,niti Μi-τό 7,

κeφίλης σερβίας δήλΘ" lμ' Goχήξε- chaclem ob iniuriam & contumeliam ημίαια.
Α' 2 . -Σ. 2. 5" ! Η ίες τίμ) (orori faétam νltus eflet, guod ea legi-"

μησων, ει μηεπεξέλθοιμιχάηλοντέςτμ" εί, coniuge poft (uίceptos ex ca libe

αθ'ελφίμ'' ύζξεως καδικίας , ότι γυναίκα ros regni haredes, nulla de caufa re

νόμιμον ούσαν απώ, κπαίδας τεκούσαν Β Ρudiata, Imperatoris fororem duxifict:
Ο Τ Μichael legatos ad Imperatorem mit

αυτώτ'δgχής διαδόχοις,διωσάμύροςαυ- tit, ab co poftulans, vtper Romanas

τίμ επ' ουδεμιάπςοφασί,τηνgβασιλέως prοuincias tranfiens, in Τriballorum

5 Ρ Α. » υι. Λ ΜgηΑν τεrram impreflionem faccret: nam &

ή/άγε% αδελφϊμ, διαπζεσβύέ)πζοςloν feilliarma infcftaillaturum, vt duobus

βασιλέαμιχαηλΘξμυωθών αυτόν,δια bellis impar, fierctimbecillior, multis

7" τγύρωμαίων ιόζαχώρκς, εισβάλλψν εις ντίηque agris amiflis. Proindeadςx
ν αν / κ...! peditionem νίque adveris cxitum (cfe

την ίδτςιβαλλώνγήν. μέλλίνγδκ αυτόν parant. Cατerum αίtate incipiente,Ά

όκσξατούν κατ' εκείνεμόβαρείαςδυνα- c imperator cum non iuftas aduerfusΆ.

Cralis vircs copias haberct, in planicic
« ή V / «/ » / \ Δ

με "ανμνεχών ποιαρκέ πρέα, quadam regionis Pelagonum caftra

εκαΐέρωθενμαχας,άδιενεσεροςγύ)πολ- mctatur, cui finitima crant oppidula

ην Σποξξληκώς εκατέρωθεν γώραν απ8. Φυα Romanis Ρατεθant : νε bί Ρτιμελήνλποβεβληκώς ξωθεν χως audiret, quomodo ab altera parte Μi
ν w ή \ . 2 / "...

%δήπαρεσκόυαζονίοπρδςεκσφαλείαναχζ, εί, είi, inίρτο: copiac rem gercrent,

ώθίνοήΘ' έαρ@". θέρ%ιςδ' ήδη ίσαμθύου, ο & ex cuentu confilium caperet. Τum

θέβασιλεύςεπίδη ηαξιόλοβνει β920ζ- circa horam duodecimam,die Iulij de- Εειρβιβ.
μθε σιλευςέπφο ήμι χε5ξ cima(exta, ad vndecim punξta in Βy-",

τονπζος τίμ'' 3'κρ%ληδύναμινέςeαώπε- D zantino climatcfol obίcuratus eft,par
Λ \ CΥ \ Κ. tem Cancri vigcίimamquartam tum

αρελθωνα, πεδίοντίτ"πελα- 8 auartam turδεύσαζόπ λθών ξα permeans. Cuius ob(cruationis ini
{ ν «/ αν C Α'

γόνωνχώρας,όπη και όμορα ήσαν ρωμαιοι" tium a medio lapyge & Thra(cia, finis

υzσείκονζαπολίχνια. καραδοκών όκοί θεy ab initio fero Subfolani fuit. Μichael

ναro ingenti coaθto exercitu xΙ Ι. Μ. &
\ " / - Το / και τ, "η " 7\

7 γήy έτέξωθεν και μιχαήλουσέρ"ό έρανκ% τή' (uo regno, & tribus Scytharum milli

τςιβαλλώνέφοδοι,όπηχωξήσφεν ακέσεώς bus conduθis, per Septentrionalem
' 2/ ΙΛ» «/ Α Ν » . \ montis Αemi partem , in Τriballorum

θ οίη κι αυτός δια- "" -m: Ρ . . . -

περ καπθόπγν θαυ Α' ditionem impetum facit, ibi fero, νbi

πρ%ξεώζ.ότεδήκjήλίgβ γμήθζεπισκόπη- Ε Strymonis Huuij fontes funt. Οuatuor

Ο;;)εξεγιέζ πξιτην δωδεκάτηνώξου τ"έκ- igitur continuos dies hoftilem agrum

Φιυλί υινέ και αν τήρια impuno ferro & flamma vaftat, nemi

καιδεκατης και ίgλίκαιημέρικς, έμειoντγυι ne repugnante.Quinto autcm,vna cum

δακτύλων,εί τιςαξα]ονδίαβυζαντίκαιπα- {olis οrtu Scruiac Crales (e oftendit,

εάλληλων ποιοίr την oίκησιν,τέαςτην θεί- ο... . . οι

κοσίμ έκαρκίνετη ικαύζα μοιραν αμείβοντΘ' ξηλίgώτίμμύρλςχήν ήεπική

σεωςxπομέGυδεικνuύτΘιάπυγΦώ θρασκία,% 5τέλ9 απ' Σgχομθύe εγγισα

απηλιωτυθμώύζιμιχαηλΘπλείσοναβίρας τράδι δώδεκαμύρχιλιάδαςόκή

οικείαςχώρας,τςές διέτέραςσκιθώνμιώοφόρων,έσβάλλειδιάτώ πατάτα

αίμεξόροις,εξηνή τςιβαλλώνχώςαν,έθαδήμαλισαώπόζαμουκαι τιμμΘ
εισίναπηίαΐτέήαραςμύρouδήμέραςδιήνυκώςέπιέπολέμία"έδή"%και, τίμ, για

αδεώς,καλέδεvθρστόμε οξύ αγριόκα)κακώςέποίειτμυχώς ήυ,ούπωμηδενός

εκείθενόπλααίαςοίος ήπέμής δ"αμαηλίωέπΦαίνει)κα!"κή"σερβίας,

- - - - - 4.
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cum magnis copiis, qua fplendorcar

morum intuentiψm oculos perftringe

bant. Cum autem vtraquc acics in pro

cinξtu ftaret,Crales (uos adfortiterpu

gnandum cohortatus, ipfead Μιchae

Μ.Galliε-lis vexillum, cum Μ. Gallis equitibus,

" magnitudine corporum & roboreinfi

gnibus, & in rebellica exercitatiffimis

excurrit: cόque non magno cum labo

re rcuulίο, ad Μichaelis acicm propc

ftrata & conculcata, viuum & faucium

Μichaclem capit. Reliquus Βulgaro

rum exercitus maiori ex parte ibi ca

fus eft, reliquiz nudis corporibus do

Μichaela mum redierunt : Μichael autcm, cum

" letalibus vulneribus acceptis triduum

vixiffet,fic affe&tus,vt vix cladem (uam

intelligcret: quarto die expirauit. Αt

Ιmperator cognita re Byzantium re

diit, nulla ncque re gefta, nequc clade C ρ9ύται και

Crale, ά

Juis in tar

cere οικι

αίitur.

accepta. Sed cum,ντ (αρc diximus,nul

la fit perpetua vllius mortalium felici

tas , & inuidia expers : eadem & hic

fortuna ratio fuit.Νam illu(tribus Cra

lis fucceflibus tempeftas grauis & (u

pra modum horrenda reflauit , quac

φuicquid in vita iucundum habebat,

inundauit & demerfit, & iplam cίνι

tam cripuit: hoc modo.

Γ' Ε 1 Ν Δ Ι Ζ / ΛΔ Ω Κ Α Δ'

Cralesfilus/uisfccit.

Rat ci filius annum tum alterum

& vigefimum agens, ex alia νxore

natus, qucm ad principatus (ucceflio

nem diligenter cducabat. Scd cum

Cacfaris filiam annos natam duode

cim, iple quinquagenarius duxiflet, δz

priuίquam filio vxorem defpondiflet,

liberos exilla (ufcepifict: in fufpicio

nem & metum filius cius impulfus eft,
ΛΥ

καικα έχωσεναυτώζα έβιετεςπνα και

--- , -

R I GR Ε G o R Α'

Αχέιραβαρείδιυεπαγόμύυ®", κόπλα τη

λαμπζότηπτας το δρώντων Χτοκgύήio

ζα όψός.έπει οι εκατέρα ασρατ8ύμα

ζάπλξεταξανώνυζα σημεία ήgθη,οκρά

ληξίαςεαυέταξίς έρβωμύρωςαξακελευ

σαμύρονμάχεθό,όδ"επιτήνέμιχαήλου

σημαίλυέκτςέχει,έχωνπξιαυτόνχιλίοις

rat: & magna eius copiarum parte Ρro- Β ίπασέαςκελοου,μεγέθειτεσώματΘ' και

ρώμης πζιεσία και όπλων εμπειρία πολε

μικών,κράτισα ήσκημύβοιξεκέσκευασμέ

νοις, και ζαύτην ξμώ ούπολλωπόνωκαθηρη

κώς έδραμύρέπιτίμι έμιχαήλου αξάζα

ξιν,καισυμπατήσας ω πολύ και έπιαυτόν

σeικτόύματΘ",6 καζάβαλών ζωιζαχει

τέξαυματισμώύονκτόνμιχάη

λον." δβελγΣξικόναλλοτριάτουμα ό

μύρπλέιονέκέι καιεκόπη,% ο πξιλειφθέν

βγυμνωμίαςσαρξίνες αοικοιεχώςεν ο

μύψ%ιμιχαηλΘ τςείς ηλίοις% εξοκεί

νετεθέα)ζών,ώμαλα μόλιςτηνσυμφο

eανεπιγνώσκεινδυναμώμΘ, τώδτετάρτω

ΙΟ μέήλλαξεμήδυναμώύεέσώμαίοςπλέον

εξαρκέσαι προς ο καίριον τύ τραυμα

των οδβασιλεις μαθών% πζαχθει, τίμ'

ζάχέσηνέςάζαίτιονέπdυήίμηδενμήτεδε

δρακώς,μήτεπεποιθώς, επειδl ωςπολλά

κιςεξήκόμύμουθενήθόνβίω4ύτυχημάτων

ακήραζονεςτέλΘ"διαπιάτον αιώνα,εδε

βασκdυίαςόκιος, ουδ'ονάδθαεπέλιπε% -

χξεων, αλλ'αυτέπνόυσε και%ις%ύκραλη

λαμπζοι, ούτυχήμασι χειμώνχαλεπώς

τεώφρικωδέσατΘ,ώς ποιότα επέκλυσε

αυτ"γε%ζηνπζοσαφήςηκεν έχφθέτως,

Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Ε Π Ι ΒΟΥΛΙΑΣ ΤΟΥ Κ Ρ ΑΛ Η

αξά (οδύοδαπ8.

Ναυτωπαϊς δόύτερον τηνικαύζα

Η

'

και είκοσον παραλλαήων έτΘ", δνεξετέ

εα γεγώηκε γυναικός, καλες διαδοχίμ αλήγε της Σgχής μαλα επιμε

λώς, έπει οι αυτος μύρτή ώύκαίσαρΟ θυγατζίπιυεζύγη,πεντηκονζούσης ανήςκό

έήδωδέκαώναγούση τον χρόνον,καλπζιντώπαιδιγuυαίκα αγαγέθ, παιδοποιών

ήρξαώμφτης ωδκαίσαρ® θυγατςόςες υποψίαςκαι φόβοις ο παίς εξειήνεκζάι,

οποίοις
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οποίοις υποτσείξύνεικός cξύ ήλικιώταςές Αευjufmodi probabile eftab αφualibus

τίμ σφριγώσοίο (ούτυ ψυχίμι, κι Χτο

σασίανλοιπονέμελέτα,κι επανασαπ κό

έπατςός δνούτως έχονζαβλέποντες Φ

όκείμεγισαίες όσεατηγοίθάξίαρχοι και

όρικόρονελήφεσαντ Σgχής%ύπατζός

διάτοναςόνον, λάθρα ούτωπζοσήεσουέ

κασοι,καλoξύ τ Χποτασίας εξεπύζσουον

απωλoγισμoις εμετ'ούπολλας ταςή

μέραςxπολαβόντες αυτόν, εξεπολέμω

σατε κ7 έπατςυς,κκεάλμυσεςβίας

αυτκράτρα λόηύξουσλυ, επειδέσυχνών

ημερώνκαι ολίγοις απαντεςαυτωπζοσερ

βύησανξφραζού% διπόλεκών,πζοσελά

σαίες δέσμιονXπονητικτονπα εξαπζοσ

ή εγκλυτώύω. κακείθενείς είgκτίμ απή

νεγκdυ,ακοντΘ"μύθισως δαχαλλοήΘ'

έτίβως, σιωπώντΘ οι ομύ όμως ο αντι

λέγεινούδυναμώρουτή 3'πλήθοις όρμή ε

δεδί4 γδμήπουπκαυτός παθη ήδαδο

κήτων. ουπολλαπαρήλθονημέξαί,κακεί

νονμύθόν δεσμοίς απέπνιξλυ, πικρόναιτω

Β

Ο

luxurianti adolcfcentis animo inge

ri. 1τaquc defcétioncm.& (cditionem

contra patrcin Ιnolitur. Οucm cum

Ρroceres, duces & tribuni, patris im

Ρcrium ob diuturnitatem temporis

faft1dientes, ic aficξtum viderent fin

guii Ρriuatιm cum adeuntes, cius co

gtaτιοψes defectionis inflammant: ac

Ροίt dids non multos (cduέtum , ho

ftem patris & Serula: Cralem cum

(umma potcttate declarant, Cum au

tem compluribus dicbus paulatim v

niuerti milites ad eum confluxifent,

Ρatrem ctiam vinξtum fine νllo nego

cio ad cum perduxerunt , ac mox in

carcercm conicccrunt, inuito fortaflis

& grauiterferente filio : (ed tamen ta

cente, & furori populi aducrfari non

audentc. Verebatur enim , ne in (e

φuoque grauiμs aliquid confulcretur.

Ρoft paucos dies illum in vinculis fuf

focarunt,(uauibus illis (ucceflibus in a

ccrbum interitum verfis : filio autem

principatum confirmarunt. & ftatim v- . . .

na cum co cgrefli, Romanam prouin- α; "

ciam vfque ad Stry monem & Αmphi- υπήκη.

polim , capta etiam Strumitza & aliis

oppidulis, fubegerunt.

D Ε Β / L. G Α Κ Ι Ο Ι Ο
Λ ) > > « /

2βίου% πέραςεπενεγκύλεςαντι ήδηδέων D . . oppiduli, ab Imperatore

εκείνων 6ύτυχημάτων, τώδεύω τίμ δg

χίμ ήδηβεβαιοτέρανκ ασφαλήκατεσή

σου%, δαμαάμπωςjξελασουίες &ύθις ω

καιώσαν%τίμ ρωμαίων χώξαναχζισζυ

μόν@"καμφιπόλεως, ότε δηκαλσgέμ

μιτζανέϊλονξμύγεάλλοιςπολιχνίοις.

ΠΕΡΙΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙ

- κών πολιχνίων ών είλεν όβα

σιλεις.

Σ δε%υπονότΘ' ακούων ο βασιλόυς

διαασωμθύμήμλήβελγαζωνδό,

αptis.

Roximo anno cum audiffet Impe

ΡΕ Βulgaricum principatum &

a priore vxore, & a cognatis Μichae

Ιis diuelli (nam Imperatoris foror α

gro fuga (alutcm quacίicrat) in ea mul

torum contentione de regno , iuftis

copiis dcle&tis, oppidula Αcmo vicina

inuafit, & fero omnia citra negocium

coepit , habitatoribus vitro (cfe ad

eum conferentibus, Ιnter cartera ve

ro etiam vrbem munitam & frequen

tem Μc(cmbriam, ad mare fitam : in

qua cum 1mperatorfero cum militibus

"

-

φ c. Λ' Ο Α Το Α' -ν

ωυποτε"προτέζας Εμιχαήλουγοναικός, οπότε ήδέμιχαήλαυσυγγρών,(ή

έβασιλέωςαδελφήμόλις εκείθεν φυγούσα όζμ' έποείσαφ) πολλώνομό
ν Λ- Σ Λ Σ / C -

δύσερτ Σρχής λυπποιουμώύων, σφατον Χτολέξας ο βασιλόοςεκεί μαχομύρων,
Φ. 5 / Λ) φ' Α. η' y \

ικανόν επέβέρ%ιςπείτοναύμονπολιχνίοις,και είλεμακρ3δπούτα Χποιητί,τίβοί
2 c Α. " / » ρ' 2 : 1 ΔΑ" Α ; Α'

κηπόgωνπςοσερβυηκότωνεκόνιων μεθώνπζοσερρύη καιαξαθαλαωία πόλις οχυρά
Υ Λ α Υ) , ". 2 , / Ο Μ . « \ - Α

τεκπολυαίθρωπος,ήκαλουμυώημεσημβρία ονήδια]ρίζων όβασιλεις ως απολλα

"

".
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νerfaretur,(tatim grauis cίfe ccepit,tum Α μό; ξτζαζ, φοςτικός έδοξε τίμ" ζαχίσιμ,

ob annonac propter cos difficultatem, ---Τ. / ) . . Ν. » » . ΤΥΝ 2 /

διατέγην γυομώμίμ'δι αυσξύ επίλίψινή'*inuti τηrn proptervettιgalium pentionem. - \ Α

" Sed cum poft multas de regno con- χξίωδώι,καιδιατηντγύπζοσόδων "φθοραή. ρι-ή
- - - 2 / τ - ΩΝ \ Ο < > Λκμαι, ρεττατιρηes ad Αlexandrum Μichae έπείγεμίμ μ?πολλοις cόυ πξιτ Χςχής, αλε

Άlisεοnfobrinum (umma rerum dςlata

Romana eflet, is firmato principaru, coaθtόque

ΆΗulgarico exercitu, & Scytharum ma
gnis auxiliis accitis, in finitimamRo

manorum prouinciam faθia impreflio

ne, & ad Οreftiadem v (que progrctius,

maximáque Ρrada parta, & pleriίque

ad Αemum oppidulis deditione ca

ptis, & ad inttituta Βulgarorum re

duθtis , 1αtus culn magnis (poliis do

mum rediit.

D Ε Ν Ι C ΑΕ ΑΒ Ι Τ Η Υ

77/Δθ capta.

Vb hoc tempus etiam Νicaram,ma

ταrcii» Α)gnam illam & celebretn vrbcm,diu

Ε" turna fame& obfidione oppreflam Βar

Ε" bari cceperunt : ac multas facrasima

gines ac codices,vna cum duarum fan

έtarum mulierum reli μulis Byzantij

vendidcrunt. lam vero impund in ma

ritima Bithyniac ora fedibus dclcétis,

grania tributa reliquis oppidulis impo

fucrunt. ob quac,cum facilé,ίdque bre

uitempore poffent, non prorfus vna

cum habitatoribus illa dclcucrunt: nec

tamen crebris incuτίionibus vexare, &

mari terrάque noftros capere deftite

μικωμί- Γunt Μagnus autcm Logotheta ab c

κ. ήπιο-xilio reuerfus, non domi (ua diuertit,

"""" qua (vtiam diximus) Ιmperatore ντ

bem ingrcflopridem crat diruta, & va

ftata prorfus a populo: fedih cius vici

οιναν." , η Chοτα monatterio, quodiple

ημβeria. magnisanto (umptibus vetuflare rui

no(um inftaurarat. Εxtruξtum cnim

initio fucrat a luftiniano 1mperatore

forma oblonga: deinde cum vetu(tate

ν(jue ad fundamenta concidiffet , a

liud templum, ca qua nuncformacer

\

αβίας τίμιικώσαναλέξανδρθειλήφ4Ά"

δέμιχαήλευαδελφιδοις,κτήίέμοιίας"

Ό κράτΘ βεβαίωςπειεζώσαζ,τόνβgλ

Β γαβικονσυλλέξας σξατοι,πζοσέζαιρισα

μύρ®"δεμιώοφορικόν έκσκυθών Gυκά

λίγοιες τίμ όμορgν εσέβαλεχώρανρω

μαίων, θήλασενάχζις οξιςϊαδος,κπλείσιν

μύελείουξιμηθροικώς πολλα δκ τώ αξί

τοναΐμοι πολιχνίωνκαθομολογίανπα

ξαπσαμώμονικές ζι ήξελίάξωνήθηπα

"λι έπαιε είφθαιπεποιηκώς επαήκεχαί

ρων οίκαδεμ?πολλών ίδ λαφύρων.

ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ Ε Ν ΒΙΘΥ

νία νικαίας.

-Ε (ούτω τωχξένω κι ιίκαιουέιλον Φ

"-Έβαςβαροι, ζο μέγα δ πζιβύη%ν ασυ,

Pλιμώ @ σεατώ πολιορκηθείσου μακgώ.

και πολλας ήδέκέισεθείων εικόνωνώβί

βλωνεςβυζαύποικομίσαντες, και αγίων ύ

ναικών.λείψουα δύοψιξήμασιήλλαξανζ.

αδεώςοεήδη ταςοικήσειςόν%ίςαξαλίοις

τβιθυνίας Φβαρβαροιποιήσαντες βαρυ

τα εις επέθηκαν φόρθις%ις αναπολήφθεί

" πέραχέππολιχιίας,διοις τέωςσααυ

ταιόρα πζος όλεθρον ήλασαν παντελή,

μάλαβαδίωςδυνάμύροικαόνβξαχυτά

τωχξόνω%ύ"τελάν. Gόκεπιλείπεσιο"ό

μως συχναςποιέμύρoιταςέφύθοις όζω

γρθόWες ή ζαλαιπώgωνοξύ πλείοιςέκτε

γηςκα)θαλαήης αεί.όμύρ%ιμέίαςλείοθέτης ο μέζοχίτηςέλθών εκτ"Jξορίας,εαξα

τη οικίακαιέλυσεπαλαιγδώς ειξήκειμύρ,εισελθόήΘέβασιλέως,όνβυζαντίωαυ

τηδιέφθαρζαι,καλτελέωςήςήμωζάιπςόςτώ δημοτ%).καιέλυσε δ'απέναντικαπλη

σίονπαρατήίεςάδηλαδήμοίητ'χώρας,ίμ"πολλοίς αυτόςαίαλώμασινα εκαίνι

σεπρότερον ρίξοδοδσι8κςόνε δεινώς κοήioμύρμίδων εδομήθηγαραύτη%>ς

χαίον ποθ,8βασιλέωςιεςινιανού επμήκης%χήμα, είζα έχςόνουζαύτίμ μέχρι

κgηπίδωνστιυτζίψαντΘ,αλλονέκ βάθρων ανήγειξείεών, εις δκαινμύδράταχή

- " ματΘ,
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ματΘ",ή Εβασιλέως αλεξίκαιΞ κομνηνού Α

πεθερά και δεκςύνουπαλιν Φθορα, απα

λομύτΘ,ξίαβρ%τέρα δεξαμύρθ'δε

ξιά, πλίμλ και μεσατατυ νεωπλότα κα

λώςεπεσκ6ύασεν όθενκπαότωνεί:τέλ9'

Σπολωλότων ήδη τανδρι τίύ έξωπζαμα

των σωτήριθ’ αυτηλιμμυόν και;ώ αξί

σάσεως ώφθη ψυχής oμοδιθσώματΘ:

πςόςμύρouώτίμ ιεραν Χποβλέπωνμονίμ''

ώ λοιπόν,ήδονίμ Χτόρρήίο παρείχέφτή

ψυχή πρθ, δι αύτιμ εξήμωση "οικίας

καλήφιαν%ις οφθαλμοί5ετςύΙαμακραλ,

κπλόθεσλυείχεναύθιςτίμ ψυχίμι πυ

ρθςκ φλογος, μ' έκπυξσώύουσι Όιαύται

βαρυθυμία και συμΦοξα, θ μώύζικ%"Ο

τ" τύχης πζος τιμωρίας ακύξεσον αύαλο

γιζόμύρθ"εξεπλήήεώ,πως οθε ούδα

Φό ή λαμπζάς εκείνης οικίας εξ τονέ

νόνα κόσμον αφείθη αλλ' δμήτωπίύ

τερoνώξαιώνΘέΦέτέρ% επινενόηζαι, νuυ

επί ώύδε και πέτζακάι. έκασαθένγδα

παν,επέμφθη δώρθν τώτίύ δυτικών σκυ

θώναρχοπ, λαμπζότητΘ πνδεένεκα ξ -

"οικείας εδάφοιςεκείνουζητήσανπέκω
λύεώδέπρός ήτίμλήγεμονίλο διοικούν

των, μηδόλως μήτε διόψεως,μήπεδία

nitur,Αlexij Ιmperatoris (ώcrus condi

dit.Scd cum rurfus ruinam minitarctur,

hic medio τgmplo excepto, omnia li

beral manu probe inftaurauit Itaque

curn reliquarum rerum omnium nau

ftagium feciffet,falutaris hoc in neccί

ίitateportus ci & corporis & animi ex

titit. Curn igiturfacrum monafterium

intucrctur, racita voluptate animus e

ius delinicbatur : cum vero domus e

uerfiοn cm, oculi ei dolebant, & ani

mus ingenτι τFifticia afficicbatur, gua

1cm huiufinodi cafus gignere (olent.

Ετ cum fecum reputarct, vt nulla Ρα--

na Fortuna (atiaretur , obftupcίcebat,

ne folum φuidem fplendidarum α

dium inuiolatum permanfifle : [cd,

quod ab omni αuo nemini vnquamin

mentcm vcnit, id tum in iis accidit.

Εuulfum enim pauimentum omne,

Οccidentalium Scytharum principi,

pauimentum (uo fplendidius requi

renti, dono miflum eft. Αd hacc,ab iis

qui principatum adminiftrabant, Ρro

hibebatur, nullo modo vel coram ve!

per internuncium quicquam cum Ve

tcre Ιmperatorcagere, duod & iΡfum

viro non paruum moleftiα addita

mentum fuίτ.

D Ε 5 Ε Ν Ι ο R 13 Ι Μ Ρ Ε

ratori, obitu, ζ9 οfientis 4με

εum antecefferuni.

Αm tempus poftulat, vtetiamfenio

ΙΕ obitum exponamus,

quem multa oftenta Ρrαnunciarunt,

Fueruntautem huiu(modi. Primum,

βασιλεί.δίμ"ουμικρά%ύ"λύπη"πζο

θήκη τανδοί. Ε nosille vixcrat. Ηanc (ccurus είtlunα α.

- defcξtus, cάmque terra motus, ca Ve

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΟΥ ΓΗΡΑΙΟΥ (pera qua D. Αntonij memoria, cuius α-,

βασιλέως τελευτης δ ή πζο iiii nomen inditum crat, veteri more a

ζαύτης θεοσημειών.

Chriftianis celebrabatur die Februa

rij duodecimo , quem incxpcάati c

Κ" δε ήδη και πξίΊής Όόγηραιού ius obitus contecuture erat vcfpera.

βασιλέως διεξελθέν τελ6ύΪης, μ' 2 ανγ? e - * "

θεοσημεία πολλα πζοεμήνυσαν, αλήσαν%ιάδε. επικύτσι,πρώλια",όταν,
ζας ημέρας προειληφία τάναι"τελώύμυ, όσα κι αυτός μ' έτη απαίταβς

ξωκώς ζύmήμ ήλιακίμ επισκότσιν, έκλαψε διεδέξαρσελίμιακή, καιζαύ

Τμυαύθις σεισμόςγής,ονέατέαήΊμ'μνήμμι ετέλouυόκχςονικήςπιθαλζί

ειλυοι%δόμωνύμου απώαντωνίου, και αυτμυμώύγεTμ'φυΦεβςκαείουδοθε.

κάπνημέκι,ίν ήταπροσδοκήτύελώύς έκώου διαδέχε"""""""

γλωήηςέκδήμουτώγηραιώπζοσoμιλάν

eclipfis (olis totanté diebus, quotan-Ε ""

ν
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Τemφε

γtas.

".

Columηα

γκina.

Cίim autcm o meridici barathris vche- Α βιαίου πεπνόυκότΘ' εκ τύβαρgθρων 7

mens ventus erupiffet, marin fluθtus i- - ΛΥ - - - - -
σ ί » " ύ Ι (; \ 7.\ -

ta efferati funt, vt (uos cgrcfli limitcs μεσημβρίας ανέμου, ήγρίωζιμύρ α θα

multas muri maritimi & Οrientalis λα#ης κύμαζαββότν, ώσε οξύ όρθις υ

parres proftrauerint , & multas illius 2ξυή . . "-, σ%",4,... .. ίωυ.

portas efircgerint & hoftium inftarir- πζξαύτα, πολλαμβξιτύεώων% αξαλίων
Το αν" Λ -" 4. / - λ

rumpentcs, multa aedificia quoque vr- και βυζλυτίg, ειχών καθηζηκένα, πολλας δ

bana inundarint. Τum quoque multα κτίθόν εκείνωτωμές;πυλώνόκμοχλεύ

ferrea cruces templis impotitac, impc- (δρισ% Λ ζαδί; " ώ - ,

τα νεπτorum non tolerato,deciderint. σα)"C «ίσα αμύνζαδικ"πιώνπολέμιων,

Columna guoque olim ante αάem Β πολλατύ ειδον οίκηματων καζακλύσαι.

quadraginta martyrum Ρofita , concί- σινινα,ή7, ,β, ζ, πεσίκι ΣΝ \

dit. αυα iuxta batim vftulata & con- τήίκαύζι μιρ ζιπε#ίωκασι ώ πολλοί τώ

- - Τ-Ν C Λ > /

fraθta, practercuntibus non (ine caufa έπι σου νεωςίδρυμθμων εκ σιδήρθυσαυρών,

ruina mctum incuticbat: vtaliquando ψάσενεγκείνου δυνάμυμοι τίμ έπναύμα

proceres guidam hunc Imperatorcm- 7? / "κι. - Αν και \ Τ? \

practereuntem, metu fortafic periculi, τΘ"βίλυπέήίωκεδκι όπζο και νεωτώτεσ

monerent, ne propius accedcrcτ. Ουί- σαράκοιζα μαρτύξων ίσαμώμΘ. πάλαι

bus ille, derifa corum timiditate, for- ' "- - --"-- Λή \ /

27ϋ0 77yζΣ - Λ

tuito refpondit : - Vtinam tam diu cgo κίωy, ι) β Ψζύ0 7 "Θ"μύρκαυτηρίας 7 εθραυ
- - Ν -

• }. -. 3' \ \ , ν Α' «

viuerem , φuam diu hac columna fta- cσμύβοι είχε ο πζος τη βασει μέζΘ". διο
- ι -

* - Α ς > >

bit. Ωμod cum nunc, μεheimodum Όίςπαριούπ ύzσύνοια, είχε αυτίκα αναille cffatus crat, accidifiet, admiratio- ν

σ " 4- θ' ., νΝ / 2 ό » Λ

ni cis erat, φui dieti illus recordaban- τζ"ήσει"ώ , και Φόβοι όντε θεν ούμαλα,

tur. Sole autcm iam ad occatum vcr- αξιάλογοι. ώσεπαραώζάποτε κjτόνβα

gente, ego quoque de more ad 1mpc- - "... ε...' ν \ , \

ratorem abibarn. Solebam cnim ίolatή σιλέα έτι έκώλυοήινεςτγύπζιαυπνπλη
- - 5 / 2," / • « Α.

caufaad eum accedere, tridui autqua- σίoι έναι,δεδιύτες ίσως τον κίνδυνοι.ό δπρος
tridui intcruallo. Ωgod cum & τιunc η σΦώνει / Η λί Λ

- ---- την σ νείξω4ύσάμυμονο λί. ί 01
facerem , & aficdiffem, illius familiari Φ 9 φλί%υ, δΌριών

ίτι Λ « Λ. » / "1.Αν

colloquio frucbar. Solebat autcm cru- Dδέπιαλόfoν καιτωσίπως επελθόνζα ή/λώτ

ditos &ΕΕΕ habe- - τη τύτεπζοή είκεν είθεσυμαξά είνοί όμοι

rc, cum quadam Vrbanitate & gratia. 7. χ.α.- Ει, Φ'.,ί, ι, κ,. -..- ΤΑ Ν ... \ ..

Αderat & cius filia Simonis Crala na, (ο ζήτη έδεεκινο σασί.ό δηκκ;Ίην
- - « » Λ. " - - / "ν Σ 2 "ν

& alj guidam, iiίden quibus cgo ani- πζόρρησί μυ λποβα),(αυμαζξι έπήει όις

mis Ρraditi,itάque affcéti crga Impera- ευνητή οις και δι' ηλί-πράcέπτέον δ.
-w Α' ---- και μνημόοίς. 3 ο] ηλί8 πέ'0ς βάσg o

torem & Cralatnam,cadémo, cum illis μ βλ. ημη > οι π. \ έρανίδι

familiaritate coniumθti. Is vero 1ermo επειγομύψε,απήεινκαγωπρος τονβασιλέα

nofter ad mediam nottem cft produ- κ; (6 ειωθός ειωθοςγαρ' μοί ποξεύεώζπρος

έtos,& paulo ampliusad primum νίque » - V θίας ένε τη /

Galli cantum, nullο νllius morbi igno Ε αυτών παραμυθίας ένεκα, κ;' περίοδον

"Ε apparente, L)cinde: Vos, inquit, τζιώνπ8ή τεfiαξων ήμεζών. απιώνμύρ ομυ

Ε, οιώαυθιεφώιωθοπε%αυτοκρπα
εdit. Είμαι αιτεί ίia einai teliacca, ρακαθίσαφή συνύθοιςαπήλαυονόμιλίας,

συνήθεια οι μ' αυτώ,ελλογιμωτιιιπρόςή

μάς καλτσοδαιοτέξαχζή8 τη ομιλία,μέζα πιθασίότητΘ"κχάριτΘ"παρμύ

όκαλήαπ8θυγατης σιμωusήκεάλαια,καίπιες έτερφιτβόμοίωνεμοι τξεφύντων

γνώμίμ και τζόπoυδιαθεσινπζός τέ1ονβασιλέακαιτίμ απgθυγαλέραΤμικρά

λαναν,καιτίμ ίση εχόίων έμοιπgύςαυσίύοικίύτζα παρέαθηδέζα ή όμιλίας

εκείνης ημίναχς μέσων νυκή), όπgύς γείτιμές πρώτηςαλεκζρ%φωνίας, μηδε

νόςέκφανέήΘ συμβόλου νοσήματΘ ούτινοβμό, έπειζαήμι μώύ,απτε χαίροντες

(έφησε) α δενuύ ή ομιλίας λείψανα εςΊμλύτερα διυπαίτα, λελίξέζι ο δε

τςοφής αιπωκομιώcίσης έδεδειπνήκει μ' δεζα ή τροφής οτεχκόδεξμα παύτα,

δια
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διαζά ήδνηςίμωνάκείνωνήμερων νόμιμα Α

εφ'οίς δέον ακραζοποσίαχζήσαδό,δυνα

μώύηγηξαιον Όνώσα, σόμαχον πζος κα

propter iciunium illorum dierum:poft

qua cum mcrumbibendum fuiflet guorrήμ.μ,
vetulus (tomachus ad duriorcm illum tu ό ί.

cibum conficiendum firmaretur, illeΆ

frigida νfis eft.Solebat enim, cum fer-iήaia.

τεμασίλofπληgrg κάνει ο uorcm aliqucm venarum (entiebat,

Ο ψυχζοποσία έχξήσαίο. έθΘ-γδ αμπω μ', immoderato frigidam bibere, ne vlla

οπότε αίθοι% θερμοτέρας τ' έξεως τίδοί- νona (eζtione cflet opus. Τali ergo

aiacta tum quoque νίus, ftatim faftidio

κείωνώλεβών/ινομύρης,αμέτξωχζήώς ψυ- affici, & o ftomacho & corde grauiter

χζοποσία, υσες ξ μη λυαίκαώς ποτέ τίύ " laborare ccepit. Cumautem iam fpiri
ι / Γν (7" ν tus ctiam mcatus obturari & coarêtari

οίω . ΟίCC4) y. - -- y

ώλεβών μηδεμι τεμέιν Όιαυτη ζίνμυ ac mortem iam (ibi inftare cern.cret, &

διαίτη"νιώχgησάμυμΘ"δυσφοςέιν αύθις propter intempeftam noθtem nemi

ήρξαώ κπαίυ ποιήgως έχύν έσομαχεθ nem rcpcriret qui fibi diuina myfteria

2 -"

τ"καρδίας. έπειό και ήδαίαπαυτικών οξ- pΘrtis claufis : (urrexit, & gratias egit

γοίύων εμφξαήoμύρων ήδη κ}σενοχωρ9υ- Deo, & Ρro (alute animi (ui cum mul

/ . 2 Ι 3(ον αντί tis lachrymis & genu flexionibus de
ΟΣΟ77χίCζ. - ε - -μύρων ηθούέζο , δ ό(ον αυτίκ τεθνήξύ precatus cft. Deinde (acram Deigeni

" C \ Δ Ν 2 Α >

ον έβλεπενεαυτόν, (δδιατηναωρίλυεχC tricis imaginem quam in finu gefta

4ύρμσκενουδένα δς αιπωμέζαδοί, τγύθείων bat, loco diuinorum myfteriorum in

Λ ' , ών τάjπει (α' os inίcruit: cύmque in 1cξto confedi(

μυτηρίων,κεκλέσμώύων ΟζγΤΟΣΟΤ(ά)γ μπέιζα fet, ftatim priufquam diluxiffet, eft de

βασίλψαπυλών, ανασας ήυχαρίσησέτε funάus. Lέξιusautem intelligaturnon
confuctus ille,(cd omnium intimus, &

τώ θεώ , (δ ύσες σωνεια, τSαπεψυχής ad latrinae latus fitus. Εx quo enim ma

ήυξαΐο συνπλεσίοις%ίς δακξυσι% (ονυκλι- le habere cαρίt, & difficilius pirare,

σίας πολλαίς. είζά έγκόλπιον φέρωντηντ" faepius vno horac quadrante ad requifi

./ ι , ν. 2 - 7\ - , ---- 2. Λ. ta naturae cό (e conferebat. Poftremo

θεομήτgΘ"θείαν εικοναεςΌσόμαόνέβα- D αυταπ' ειπ, η οΐίτητη και apertum le

λεναυτί τ% θείων μυτηρίωνώ καθίσας επί ΕΕΕΆ
. "Λ \ και Υ Σ/ \ U1S CΟfD (9r1S ΟbtΟΓΙΟC1CCΙnt1buS : 11η CΟ

τ"κλίνης βύθις απήλαξε, ου πωτ"νυκτός qucmΕυ.Ε co nos quoqς

εκείνης ληξασης. κλίνμυ δι' όνζαύθα νοη- oraculum prius omnibus ob(curum fa

cile intelleximus. Μulto enim antca

Ρίκι ούι

impertιrctur, omnibus circa palatiumtu.

τέον,ουτμυστμήθηκοντώΦλυερώκειμέτέω,ουτίμ στιυήθηκ}ον ώφ ξωκείμς τρείειοειπΡετίρι Ηθιμη αμαρεί-Ά

β' ?0

2 \ ) 2 Ι Ν

νμυ,αλλα τμυ ποιόυριόνδοτάτην,κπα- plexis literis & obfcuris imaginibusin-Ά

εάπλουρανέουςηδόχgκειμθύμνοικίσκε. dicia continebat corum omnium qui
ν-" vnquam Imperio potituri cfΙent. 1n

» Α» τ' 2λ -- "ν

αφού γδήρξαώ δυσφοςείν, δσενοχωξεί- Ε φue animi & Ρrudentia huius 1mpς

ώαιζα ένδον, συχνάκιςκjκό μόρμονώρας ratoris ignum prατer catera erat vul

> . . \ » / 1 5 / / > cs: obitus autcm , tali in loco pofita

ές τον Όιού"ν εισήί οίκίσκον,χθείας αναγ- και -- , -ς τον Όιούεν εισήί » Υ (ella, & duo nigro veftituattantesado

καίας είνεκα ή γασρός, τόδ"ouυτελώ- είσακτοι, apertis omnino capitibus.

(αίον μήδιμυηθείςες τίμ στιυήθη κ Φλυε- -

ρανέαυτόν λύασώσαθαι κλίνμι,ναςκηπεδηθέντωνήδαρμονιώνήδη%δσώμαίΘ,

ες τιμλείgημώύμυ καθίσας απήλλαξεν άντεύθεν δε θήμίν ώξεγμέωραδιον ήδη ξυ

νένατίμ gχρησμοδλύσι,αδηλον ούσου% πζύτερον, απασιν.3ύξηζαιγδοκ πολ

λούβίβλΘ τώβασιλέι, γράμμαζατε αινιγματώδη και αμυδε% πια δι' εικόνων

γνωρίσμαζαφέςεσα, ήθμελλόντωναει βασιλ6ύεινόνη ζα μθυτ γνώμηςκ πζι

νοίας έζιούτυ βασιλέως γνωρίσμαζα, ξμύτε αλλοις και ήτ' αλωπεκΘ εδείκνυ

εικών. "δετελ6ύiήςόν%ιούτω κειμύύη τόπω καθέδρα , και δύο παειταμώμα μέ

λάιεμοιώζαμαράκια απερικαλύπ%ιςέχονζάπλότητας σφών ανήκεφαλά,
C G
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Νiger autem veftitus, & aperta capita, Α (α' ομυμέλοίωέιμονέιν,κ% ασκεπείς είναι,

& duo tantum adolc[centuli, Ιmpera- (7 \ Ν Ι (7 \ Λ. Γν 5 Α/

tori monafticum cucullum (ignifica- κ% δύο (α μήegίκια Φανήναι, έδήλουτώ

runt, & 1mperatoria calyptrα amiflio- βασιλεί Όρ έμελαν@ ρακoιςένδυμα,και

ΕΕ"""" την σέρησιντ"βασιλικής καλύπίρας,κτην

nim habitu annos duos exegit: & in ; Άφ , / ίο δέτησυνέχησέloί
hac oraculi explicatiοne me non falli επί%ύτις διετίαν δύο γδέτησυνέζησε οις%ι

arbitror. Sole orto, cadauer cius in Li- ούτοις ρακεσίν. θ οίμαίγεμήδαμαρταύειν

bis monafterium cft perlatum , quod ...» 7" ύσης λύ Ό ύζα πξι (60'matct cius Domina Iheodora réno- Β "" πζοσηκούσης νσεως, C αυ • ί

uarat. Vbi de more, quotannis inferia . κgησμούδιεξιόνζα. αμα οι ηλίωloνόκείνε

cius noucήis dicbus celebratae funt, νεκρόν ές τίμ'' μονίμ'' Όό λίβός επίκεκλη

μθύμυ απήνεγκdυ, μ'ήμήτης απ8 θεοδώρα ήδέασοιια αίεκαίνισεν ένθα δηκαι
3 5/ και 2 / " " Λ'

ΌπένθΘ' κατ' έθG επί όννέα ημέρας τετέλεσαι. -

«ώ

Ν.3? ξ. ". "-7, " και " χει ξέ ΕΣ - ????ς: ΚΑΙ «.

gξ538ξξξ, ξΕξ
"ΑδέξζΆ\. "a 36 Σ.Γ

Εξ ξξξξ:

Ν Ι Ο Ε Ρ Η Ο R Ι Ο R Ε- Ν Ι Κ Η Φ Ο ΡΟΥ ΤΟΥ

G Ο R ΑΕ ΗΙ S Τ Ο R ΙΑΕ Γξηγορά ρωμαϊκής ισορίας λό

κ ο Μ Α Ν ΑΕ L 1 Β Ε R. γΘ' δέκατΘ". -- "

decimus.

ΚΕ Φ Α Λ Α Ι Α Β Ι ΒΛΙΟΥ 1.

Ο Α Ρ Ι Τ Α L ΙΒ R Ι Χ. Μονωδία όλι τω"θανάτω το γηραια βασιλέως.

Θαέατος ή μεγάλου λυρ»θέζου, ύμονωδία όλίτη"

Νania in obitum/ana Ιmperatorώ. θανάτω αυτ8.

Ι. Μagni Logothete obitus , ό mania in il- Γέησις τε βασιλέως ιωκίνου.
Α/??. - \ Αν \ Γ Υ / ν

- - - . - Πεεμ της κατα βgλ9άρ9ον cίκςρατείας του βασιΝatiuita Ioanal, Imperatorώ. λέω" ς κατα βελγάρρον εκσρατείας του β

Ιmperatorà contra Βulgaro, εκφeditio. Πόλεμος τε βασιλέως,μό F αλεξαήο) και

Ρugna 1mψeratori, εμm Αlexandro. Περί της 3 συρ74αίνουό:ζ 9

De Syrgianni, cxilio. Παραμυθητικός εις τον βασιλέα,όλι τωθανάτω και

com/olatioadImperatorcην, ούmatrάβια, μηβος αυτgξένης της διασοίνης.

domina Χen.e obitum. Περί της καταβωμαίων εκσeατείας τέσυργιαίνου
- - - - - Ε - -ΙΟe Syrgiannώ ό Crali, εκφeditione don- Γν ρ Ρ24

\ '

χg) του κΘρίλη.ίr4 R0λη4/20%. \ Φα ( Α' Λυ

- Λ- - - - ----2 - - Περί ή κατα" συργιαίν«λαθεαίας έλιβελης, και

μΆή" Syrgiannicomparatώ, ό" του θανάτg αυτί.

?"ΑΑΑΑ. Περί ήθεκ τε τσάπτα βλιδημησάντων τη βασι
- Υ- - ίηe Βν?anti - / / /

Τρεερίβορά Papa nomine Eyζantiumpro λ5ύέση όλισκόπων δ%ιλέξεως ένεκα.
βίfi, di/βutationί, argo. \ "ν \ c Λ /

Sugβο autorώ Grégora. ". του τίω ισοείαν συγγραφoντος

LΤ Ε R o dieluξtus, ego hor- 5: Ε / Α" Λ c

go hor ήΕ9 Η μθύ% δ&υτέρα ώδπένθοιςή
ΣΖtatu Cralanz, filiac Impera- Cδή 5ξ% ,,4 Α. "Α « V

ξtoris, vt ad guam luttus in rξΆ μέξα,πζοτζαπείς εγωγευzσο τS

primispertineret, nacniam in " θυβατζός έβασιλέως εκραλαί.
frequentia populi ex tempore cecini, ίτεξπέιθ _ Β' /

qualem tempus poftulabat cafuit hu- νή" ατε """ απεξαρχούσκιασαπ

iufmodi. να θρήνονXπογλώhηςαυτχεδίωςπζοσή

κονζά τώκαίξω επιτή%ύπλήθοις αθροίσει, παρελθώνέλεξαζιάδε.

ΜΟΝΩ

<<ν
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ΜΟΝΩΔΙΑ ΕΠΙ ΤΩι ΘΑ- Α Ν ΑΕ Ν Ι Α Ι Ν ο Β Ι Τ Υ Μ

--Υ Α

νατωέγηξαιούβασιλέως.

Ομύρτ"συμφοράςμέγεθ®,ώπαρ

όντες, σιωπα, ημάς αναγκάζει, και

ώασες ιενεκgωμύρα, Φέξειν και γλωfiαν και

ακοίμώ διαόοιαν,τ"ζωτικής (οδήμετέρθυ

ηλίουακήνΘ"σβεώ είσης, και ύσόγην κα

ζαδύσης, αλλήθοξυβούσα και καζαήλήτ%υ

σατίμ οικουμώύμωμε|άλητ"λύπηςβρον

τή, μαλα ατπον αύθις αναδΒαθηνσιω

πίμ απελέίχί. πούγδ εικός ουgθυοις μύο

βοάναύωθεντύθρήνων% μέγεθ9, όποξύ

εαυήδέσβεσαν οφθαλμοις ήλιονκισελή

νίμ, γίuυ δεκάτωθεν ως δράτε σειoμύύμ 9

δθαλατακαίωγιζουσαναεαργάτα

παγγέλλειν παγκόσμιον είναι τιμ της

συμφοράς αίθησιν, ημάς δε σιωπή τίμ'

Όσαυτίμ ανέχεθα φέξεινζημίαν, αλλ'

ώ γης ήλιε, πού γης έδις, καζαλιπώνή

μάςτώπαγετώνεκρ%ύθαι ήδσυμφορών,

ώ κοινή ή ρωμαίων ψυχή, ποίποτε ής-Ρ

θης, φεδt δρεπαύης ώύ αξόνου, oίαν της

οικουμύης απίμώς ώξεθέρμσέκεφαλίμι,

οίον τρπόλεων Jξώςυξεν οφθαλμόν, ώ

τίς τύκοινώνπζαγμάτωνέσβεσε τίμιμε

γαλίμ λαμπαδα, ωτίς τον οδκαλού

παντος &υεργέτίμ εξαίφνης ημάς απεσέ

ξησεν και οκέινθ μυ ο τ. βασιλικής &ύτα

ξίας θεμέλιθ" αλλα νuύ κέίται βρα

χει καλυήόμύμΘ- λίθω. ωοίαν πικρίας

ανέφλεξεκάμινονζάίς απαύτων καρδίαις.

οκέίν@ μυ ο νυκζας όλας έγξηγogώς τε

καγξυπνθ’ διαμύρων, ως μήτρρωμαί

κών πζαγματων κλαπή το συμφέρον

τωcteri, Ιmperatori.

Μ 1Ά φuidem cafus huius

tacere nos cogit, & quafi cmor

tua circumferre , linguam,aures, co

gitationem , vitali (olis no(tri ra

dio extinέto & τεrra oppreflo. Μa

gnum autem illud perturbans & per

cellcns orbcm terrarum mocroris to

nitru, filentium hoc loco magnac ab

furditatis arguit. Ουί enim conuenit,

cum (uperne cocli magnitudinem lu

θtus proclament, cum (ualum1na (ol &

luna extinxerint, tcrra vcro inferno (vt

vidctis) φuatiatur, & mare fluétibus in

horruerit, ac cuidenter hacc omnia

nunciarint, huius calamitatis fentum

ad vniuerfum mundum pertinere : nos

τantam iaθturam filentio diffimulare"

Αt tu o terrac fol, in qua terra occidifti,

reliθtis nobis vt glacic calamitatum

examinemur : Ο communis Romano

rum anima,quo tandem ablata es: Ηcu

falcem temporis, qualc orbis terrarum

caput crudeliter demcfluit" σμalem vr

bium oculum effodit : Ο φuis reipu

blicac magnam facem extinxit: Ο φuis

bonorum omnium largitore (ubito nos

fpoliauit : 1lle Ιmperatoria difciplinae

fundamentum fuit: nunc vero exiguo

faxo contcθtus iacet. Ηcu qualem cor

dibus omnium acerbitatis caminum

incendit: Ιlle fuit qui totas noθtes per

uigil excubaret,ne quid refpublica Ro

mana caperet detrimenti. nunc vero

in (epulchro longum illum (omnum

dormit. Illc fuit arguta & plena mellis

Ε lingua, illud omnis prudentia: inftru

mentum:nuncautcmiacet diuturno il

lo (ilentio oppreflus. Ηcu dirum nun

cium,qui celeriterterras fimul & maria

perambulans, omnium animos σιuouis

enfegrauius (auciat. Illefuitmagna illa

orbis terrarum gloria , & cruditionis

prgftantiffimum exemplar:nuncautem

puluis cxiguus illius corporis infultat.

αλλανuύ όνταφωτόν μακρόν ύπνον ύσιώήει εκείνθ' μ' ή &ύσρ%φ@ δ μέ

λιτΘ γέμουσα, γλώωπα, ο πασης και πλυζίας Φρ%ιήσεως όργανον αλλα

κείται νuύ τίμ μακραν σιωπιμ σιωπών ωδίνης αγγελίας, η αχέως διερχομέ

νηγμύ ομοίως και θαλαοσαν,τας απάντων πλήfiει ψυχας, ξίφοις πλυτος χα

λεπώτερον εκάιφ μυ% μέγα, της οικουμψης κλέ9', και ώ της παιδαύσεως

κρατισον Χρχέτυπον, αλλανuυ βραχείακόνις%ύ εκείνου καζαχοξ6ύει σώματC".
- - -- ι ν Ω G 2.
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ίilefuit (uauis illa omnium linguarum Α εκείνΘ'ίμ (6 γλυκυ τίβόνγήγλωωτών

ηarratio & commemoratio : ΠunC au

τom accrba illum mors violenter oΡ

prefit, Ατό,vnde (ubito nobistantum

arupit calamitatum pelagus mari Φυο

uis amarius vnde tanta malorum τom

pcίtates & fiuttus excitati, animos no

ίtros perturbarunt, ac ftuΡore Ρeroule

runt: Οuistantus tumultus & fremίτι"

Ηominυτή : Νunquid horribilium ful

minum o ccelo multorum fimulcrum

pentium ittus aliquis Ρςrcuffit homi

ηes intolerabilis,atque allos humi Ρro

(trauit, alios femianimcs obcrrantos

reliquit: Fuit,proh dolor,& contra nos

miferos plagain hoc τεmpus τείcrua

ta, multis fulminibus actheriis grauior,

Ιmperatoris inquam obitus. Νunco

portebat omnes homines magai toni

trus exaudito fragore , ίymphoniam

quandam τoto orbercίonantcυ & Ρυ

blicum luξtum maximum inίtitucre,

νt calamitas ita vti decet declaratctur.

Νunc oportebat magnitudine & Ρul

chritudine practtantes ftellas vno in lo

co congrelias depingere, & firmifimo

exculpere 1mperators nottriΡulcher

rima intignia: vt quemadmodum Dei
glorιam enarrant cceli, ita & huius de

cora explicantes, in omnibus (uis re

uolutiohibus pofteris (emper illuftrif

δήίημάτεκ, πζιλάλημα αλλανuύ οπί

κρός εκείνακατετυραννησεθαύατΘ .αλλ'

ωπόθενθξαίφνηςημίν%%ρδενδύερράγη

τίύ συμφορώνπέλαγΘ"θαλαωσηςαπα

σης ύσαρχονπικξότερ3"πόθενήμνεπιόν

τεςΦ%βύει το δένών χειμώνες και κλύ

Β δωίες, οξύ ήμλύεταραξήoλoγισμoις, ώ

πζοςτμυτώδυαιώ ήτωνφύσινεπείγεώαι

συνωθούστίς ό%ροτΘ"κλώνος κέρασμός

τβανθρώπων μη κεραυνώνεξαισίωνεξα

νύθεν πολλών όμου συρραγ:ύτων,πληγήτις

ονέσκηψε%ις δύθρώποις αφόςητΘ"ώσξύ

μύρειςγήνκατήνείκε,6ξύ οι ημιθιήζάςκα

C τέλιπε φέρεώζ. Ιμ' αξα και καθ'ήμύθως

έoικε το δυσήνων πληγή ταμιβυομώύν τώ

αξόνωπολλών κεραυνών αθερίωναντάξιος,

τιμ και βασιλέως φημισυμφoραν νuυέ

δίπαίτας ανθρώποις,βρ9νήμε|άληςανί

ληφύτας αναόθα φωνήν, συμφωνίδυτι

ναπεποιηκένα παγκόσμιον, και κοινονδύε

γειραιμέγισoνθρήνον, ίνδgκούσλυτην έν

(ina 1mperatoria maieftatis exemplar D δειξινούτω% παθ@ ισως πζοσλάβη. νuώ

proponerent. 1lle enim fuit τεgnί Ρςr

pendiculum &amuίis. Ille fait accr

aoτή τeuerentia & dignitas, &ίplen

didffima Ecclefia lucerna: nuncvcro

(ub modιο tegitur. Ille fuit, qui Εccle

fiam vclut in magna tempeftate flu

auantem firmaret, & tempeftatem (c

renitate commutaret, δc vclut immota

τυrris dogmatum cius confifterct : ίcd

nunc,heu dolor,humiconcidit.lllcfuit

regula morum,& humang formς orna

tus.cuius etiam filentium plus habebat

grauitatis,quamaliorumverbo(φprgce

ptioncs.Νaturacnimaprimoorturegia
&plena dignitatis cum forma ornarat,

έδειοξύ μεγέθικα κάλλει διαπρεπείς ή

ασέζωνέφενσυνόραμόζας διαγράψαμο

ασφαλέταζαεΐχαράξα τίύgβασιλέως

ημήίγνωρισμάτωνά καλλισα,ίνωασες

τηνgθεοδδιηβό)δόξλυΦεξανοί,έτωώ

Ό%ύτυ διατζόλυομύτες είενμνημόστιυον,

όνπάσι ζίς αυτγύ8ξελιγμοίς αει, θπξι

4λυέταζναυτικραζείας δρχέτυπονέ

όνπζοβάλλοι%%ιςεξής.έκώΘ"γδηνή"

βασιλείας&υθύτηςώσαθμη εκείΘηνήή

ιερωσύνηςαθώςκαι σεμνότης, ο οή έκκλη

σίας φαιδρόταίΘ λύχνω, αλλά μότώ

3ταφsμοδίω συγκgύfέζάι, οκέινΘlu'ο καθαπξ ολκάδα μεγαλμυσαλόυο
μώύμυτίμ έκκλησίλυσηείξας, δοξύζαύτηςειςγαλήνιμιτςέψας χειμώνας και αει

τώζαύτηςδογμάτων ταμώρ6'πύγΘ"ακλόνήΘ αλλανuδες άδεπίθμίαςΦεδ
κατενήνεκζαι εκείνο μυ ο οδηθοις κλυών, ή (οδοίύθρωπίνου είδοις&υκοσμία, ού

και η σιωπή πολλώβελτίων ύzσηςχε τ% αλλων λαλομύτων παραίνεσις, ήγΣξτ"

φύσις αύθις βασιλικόντεκαι μεγαλοπρεπείαςμεσον% είδΦλςχήθενενήρμοσε,

- " καλλεί

ιι
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καλλείτεκέμβριθεία τη πζοσηκούση ζαύ- Α grauitate & pulchritudine temperata,
κ- . , " & vcluτι (tatua Ρropofita, pudoris &/ ε Λ Λ 1

την κέρκσασα, % οιονεί 7ίναι 9 ηλίμν κατg- maic(tatis : qua omnia hilaritas & pla

σκόυακύααιδοιξ δσεμνότήΘ, οίςαπα- cabrlitas gratiarum Ρlena & venu(tatis

3 Α' κΛ ν. 2 Λ 'Υεϊλα, ρό, ν' adornabat.nuncautem hacomniatel

7ζξ7Τ3 78 γC, 27ΡΟΧ 00' Ίείλαρένκ - - -

σετε: με θ Λ μιό, * */ , ε: θ Μπιετρεείς ίδι vendicarunt. Ο ini

Όρ αυμύρες ολ9"χαβίτων γέμoν, θίν είπω, quam calamitatum tyrannidem : Ο

όλονμεσον αίθέων ήρμνών αλλανμώκόλ- Ρrofundam nottem , gua. noltros ob

texit oculos , nec quo camus vidcre fi
- "ν Α 3 Α. ... ». Να 2 /

ποι γης συν ακοσμία πικgώς εμερίσανό. nit. Ο quac ventorum procella velut

αλλ' ω τ αδίκgζαύτηςτβσυμφορών!υξαν- " exvnoaήττο crumpenτές, animos no

(tros hoftiliter perturbant, & radicitύς
/ λ / \ - Α -ΤΝ κ . Ο >

Gόυ: μλύ όΦθαλνίδος,ω βαθείας νυκτός,ής%ύη φθ cuellere conantur : Ο guis tot bono

μοις συσκιαζεσα, όπηπλήυώμεθαβλέ- τμπι Ρaradiίum noέtu vaftauit : guis o

πείνου συγχωξέί. ώ πόθενΦ%ρύει Χ.Ο.Ζ- τηnismaufiagianimiportum obltruxit:

Ο quot lamentationes, (uίpiria, eiula(αρραγίτες τώ δεινών α7άρκ77αι θ W07", της ε terris in ccelos , veluti fumus ο

καθαπξojξ ορμητηρίου κοινού, τας ήμύ" magno cordis incendio tendunt 2 Ο

quot Νili fontesad fundcndas lachry
"υ ΟΨ Δ ς / »

φ ! ! ί/ 0,Jºg - -δυσμυρώ, συγκυκόπιφύχα," β ζ θεν mas exoptant , νt fictum magnitudi

επείγονζάι αλία. Όσαν.ά) τίς τύ%ρύτωνκα- C ni cafus, quo terrarum orbis oppref

λών τον λειμώνα τον &υανθή λαθρα και με είt, εquaro Polient. Ο μίναrios
1ος επελθώνα)ζέ -4- - Μ. --" omnium titulos (olus meruifti 1mpe

νυκIυς επελθώνεjξέτεμε τίς τονπασηςψυ- rator. Νam alij communem te paren

ης ναυα/ούσης λιμύρακατέχωσε"ωπό- tcm vocant : alij curatorem & Ρatro

- nίim , & orbitatis adiutorem : alijλαυθμοί κ. οι, και κραυναι
κλαιμοι και ειαγμ α ξαυγα, Ρortum falutarem . & acutum fpccu

πζος αλθέρα σήμερθνόκτ’γής ανατςέχε- latorem : alij Ρracceptorcm & magi

σι,καθαπς καπνός εκ μεγαλου πυρός Ίης firum omnisboni,&τοτι mundo CΟ (ΥΥ.

1 , ο Λ. 2-. 2 : -- ---- 0.-. . ." -" munem omnis generis negoctorum

καρδίας εκάσων αναρρηγνύμλυοι, "π" Ρarbitrum &iudicom. Vermίς (ερci

τας και νείλου πηγας πζοθυμομύζάι ζητέιν gnornm naturam crddit: noftra vero

- corda nunc acerbius lardit perpetua
- > Α. \ τ λ . « Λ

φ ζ - - - - - -

εις δακgύωνώοξαή, ως αν ούτωσίπως δυνη Ιmpcratoris cogitatio. Vitibus &fege

θέίεν "jξισώσαι οξύ, θρήνοις τώ καζαχύπ τibus (ερc nocucruntgrandines,&cce

Ιινή κι Άμυπαθ3, ώ (απολυψ0ητΐδα- Ιείtis ignisardotcs : nobis 1mperator
ΤίΦΟ οικεμύψίμπ θ4. ώ%ι φ τή' ademptus plus nocuit. Ηortus ille

/ > Α' / - >

παύτων ονόμαζα κτησαμύρθ'μόνΦ' αυ- ήίτομης generis fruθtibus refertus,

τός βασιλεδ. Φμύυγαρ'σε πατέρακα- & perpetuo vernans : (cd nunc αίtu

..

mortis cmarcuit. Ο multarum vrbium
\ -5 Ν / ν --4

λούπκοινόν,Φδεκηδεμόνατε και πίστατη και η Ε.ropa & Αfia conditor: non autem

και υς φανίας επίκερθν , Φδελιμύρα σω- " dubltabodicere,etiam huius Ιmperatri

cis vrbis,quam olim Conftantinus Μaτήρμον καισερρώνπζομηθέα, Φδεγυμια- gnus, & moribus tibi fimilis condidit,

σήντίνα και διδασκαλoν πασης ιδέαςκα

λου,και παγκόσμιον δικασην ήδόνκό- ..

σμω πανζίων πζαγμάτων σκώληξτίμ φύσιν ή ξύλωνπολλάκις διέφθειξεν ή

μώ δε φθείρει κιώτας καρδίας πικρότερον, ό%δ.βασιλέως έμμονθ'λογισμός,

τας αμπέλοις και ζαλήία πολλάκις έλυμήνανζχαλαζαι, και ανθρακες ούeα

νίου πυρός ημάς δε πλέον ή%δβασιλέως έλυμήναίο σέξησις. κήπΦ έκώΘ' μ'

πανζίοις βρίθων καρποις, καλώασες έδgΘ ώραν αγωναεί, αλλανuύ αυτονέ

μαςαναν,φεδέπαθοις,α gθλυάτυφλόγες.ώπολλών πόλεων οικισα καζατεα

σίαν φημικαιούgώπιμ. σοκ οκιήσω δι' ειπείν και αυτοί τις βασιλίδΘ' ερπό

λεων, μυ πάλαι μύρκωντανήΘ' ο μέγας εκείνθ’ καισοί γε ομότζοπ@"έτησε,

c c 3 *

" , - - ν.

---

ή
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mlefit fuauis illa omnium linguarum Α εκείν(Θ' μ' (6 γλυκυ ήδόνγήγλωωτών

ηarratiΟ δΖ ComΠncΠm ΟΓat1Ο : ΠunC au- διήίημα τεκπζιλαλ αλλά..." ,

tem accrba illum mors violenter op- ηημα τεκ, πζι ημα,αλλα ιμώ όπι

prefit, Ατό,vnde (ubito nobistantum κρθς όκείνgκατετυρ%ννησεθαύατΘ-, αλλ'

crupit calamitatum Ρelagus mari quo- ωπόθενθξαίφνης ημίνΌΌβδενδιόερράγη

uis amarius vnde tanta malorum tem- Α'

pcίtates & Huttus excitati, animos no- τγύσυμφορών πέλαγΘ"θαλαίωσηςαπα

(tros perturbarunt, ac (tupore Ρercule- σηςυzσαρχονπικξότερ9 πόθενήμι επιόν
runt Quistantus tumultus & fremitus C β Λ Ι -υ S'..-- -Σ' --- *

hominum : Νunquid horribilium ful- τες(Φφρότιή δίνών χειμώνες καικλύ

minum o ccelo multorum fimulcrum- Β δωνες, Gξύ ήμηύεταραξοίο λογισμοις, δ
pentium iξtus aliquis percuffit homi- \ - , --Λ Σ ν r 2 /

nes intolerabilis,atque alios humi pro- πζος7μυΕι

ftrauit , alios (emianimcs obcrrantes συνωθούσ5τίς ο ΌρύτΘ' κλώνος κέρασμός

reliquit: Fuit,proh dolor,& contra nos τή'αύθρώπων,μή κεξαυνώνojξαισίων8ξα
miferos plaga in hoc tempus re(crua- Λ Τ., « 2 € Ο " Α"

ta, multis fulminibus actheriis grauior: νίδι, 7Τολλών όμου συρραγ:ύτων,πληγήτις

ΙmperatorisΕ obitus. Νune ο- ονέσκηψε%ις ολόθρώποιςαφόρητΘ ώ σξύ,

portebat omnes homines magni toni- \ » . Ν' Λ' Ψή Α1'., 4.2

trus exaudito fragore , (ymphoniamΆ ήμιθιά,κα
quandam toto orberclonantom & pu- C τέλίπε Φέξεώ%. Ιμ'αξα και καθ'ήμύθως

blicum luέtum maximum inftitucre, ξοικς τίύ δυσήνων πληγή ταμιβυομύμητώ

vt calamitas ita vti decet declararetur. !. Γν ..Υ.. . . »Λ - - Λ . . » ,

Νunc oportebat magnitudine & pul- χξόνω,πολλών κεραυνών αιθερίωναντάξιος,

chtitudine prαίtantos tellasvno iήlo- τιμ και βασιλέως φημι συμΦορφίν νuυ έ

co congrelfas depingere, & firmiflimo Λ > ΛΥ / - Λ Σ)

exculpere 1mperator1s nottri pulcher- δήπαίτας ανθρώποις,βρ9ντ'μείάλης αυί

rima intignia: ντguemadmodum Dei ληφύτας όναόθα φωνήν, συμΦωνίου τι

glorιam enarrant coeli, ita & huius de- να πεποιηκένα παγκόσμιον, κ.κοινονοίύε

cora explicantes, in omnibus (uis re- 3)
"ν ) Λιν ε/ > < > w 2/

uolutiohibus pofteris (emper illu(tri(- γέ1ξα""έλ43ον θρήνον, ίνδgκούσουτην έν

{ina Imperatoriac maieftatis exemplar D δειξινούτω% παθ@ ισως πζοσλάβη. νμώ

Ρroponerent. 1lle enim fuit regni Ρcr- και Μ. σφή Α \ Ι Γν

pendiculum &amuffis. Ille fuit (accr- έδεισου μεγέθ! κα) καλλεί διαπζεπείς ή

aoτήτουcrentia & dignitas, & picn- ασέζωνέφεν συνόραμόζας διαγράψαμκ
didιflima Ecclefia lucerna: nunc vero ισΦαλέσαία εβναρα Τ" Λ'

fub modιο tegitur. 1lle fuit, qui Εccle- ασφ ζα ίχ βρίξαιτίύξ βασιλέως

fiam velut in magna tempeftate flu- ήμλύγνωρισμάτων@καλλιτα,ίνωασες

άuantem firmaret, & tempeftatem (c- την έθεοδδιηβό)δόξουΦ εξανοί,έτω δ

renitate commutarct, δC vclut immota w (7 / «υ . . :' -- - - Η

turris dogmatum cius confiftcret : (ed Ε Ό%ύτυ διατζολυομώτες ειεν μνημόσπιυον,

nunc.hcudolor.humiconcidit.lllefuit Τόνπάσι ζόις αυτγύεξελιγμοίς αει,κjπει
regula morum,& humanς formς orna- έσα > Λ. » Α' Ξ.

tus:cuius ctiam filentium plus habebat Φουέσ "ναό κεκθείας Σιχέμπο, ε

grauitatis,quamaliorum verbo(ξprgce- Όνπζοβαλλoιν%Όίςεξής.όκεϊνΘ- γδ ήνητ'

Ρtiones.ΝaturacnimaΡrimoorturegia βασιλείας&υθύτης δςαθμη ακέινΘ"ήνητ'

&plena dignitatis eum forma ornarat, ιεξωσύνηςαλδώςκ σεμνότης,κ. ότ"οκκλη

Τα ν Α. . . . σίας φαιδρόταίΘ λύχν(Θ αλλα ιμύται

εταφεμοδίφσυγκξύfέα έκώΘίμ'όκαθαnξύλκάδα μεγαλμυσαλυο
ΚΕ. : 1 2. / Λ / Σ Ζ., ί Λ' Γν < >

μύ"τίμ έκκλησίλυσηe4ξας,ώσθύζαύτηςείς γαλήνμυτζέψας χειμώνας, και

ή"ζαύτηςδογμάτωνί5αμμΘπύγΘ"ακλόνήΘ.α
λλανμύες άδεπυθμύμαςφεδ'

κατενήνεκζαι εκείνΟ ίμ ο οδηθοις κουών, ή φύδύθρωπίνου είδοις&υκοσμία, ού
\ r ν -

Λ C "ν Ω και / Α' c /

και η σιωπή πολλώβελτίων ύσηςχε τΆ άλλων λαλομύτωνπαραίνεσις.ήγ»gίτι

Φύσις αύθις βασιλικύντεκα μεγαλοπρεπείαςμετύνώ είδΦλςχήθενενήρμοσε,

-
καλλεί
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ί καλλείτε κεμβριθεία τη πζοσηκούση ζάι- Α grauitate & Ρulchritudine temperata,

& vcluτι (tatua Ρropofita , pudotis &/ \ « , ζ- ! 4

την κερκσασα, και οιονείπνα τηλμ κατε- παζή. : qua omnia hilaritas & pla

σκ6υακύααιδοιξ δ σεμνότήΘ,οίξαπα- cabrliras gratiarum plena & venu(tatis

σινεπέπζεπέτεθέπoκόσμς(6,1είλαρόν3 adornabat.nuneautem hacomniatel

ν , Ο Σ.- 9- Λ / ν τ/ , 3/ luris receflus fibi vendιcarunt. Ο ini

Ό ούμύρες ολ9"χαβάτωνγέμoν, θίν είπω, quam calamitatum tyrannidem : Ο

όλον μεσον αίθέων ήρανών αλλανμυκόλ- Ρrofundam nottem , gua noftros ob
ης συνα Α κρως εμεοί (6 έexit ωculos , nec quo camus vidcre fi

ποι γύ" συνακoσμια πίξω" έμερίπανω... mit ο ουκ ζευτοίμιο μπορείi: νεüι
αλλ' ω τ' αδίκgζαύτης ήδσυμφορών!υξαν- " exvnoaήττο crumpenτές, animos no

ίtros hoftiliter perturbant, & radicitus
Η λ / \ - Α -ΤΝ κ . Ο 2

Gόυ, μή) όΦθαλήθορώ αύ, αεικτώ γ) / φθ 2 cuellerc conantur : Ο φuis tot bono

μοις συσκιαζεσα, όπη πλήυώμεθα βλέ- rum Ρaradiίum noέtu vaftauit ouis o

πειν ου συγχωξέί. ώ πόθεν (Φ Όβύει κα- mnis naufiagί animiΡortum obltruxit:

Ο quot lamentationes, (uίpiria, ciula
2 & Α "Ν) 2 Α V /

(αρραγίτες τίύ δεινών α7άρκ77αι θ W07", της ε terris in cceloς , veluti fumus ο

καθαπξώξ όξμητηρίου κοινού, τας ήμύ" magno cordis incendio tendunt 2 Ο
Γν ινών Δ διχόθεν ' 9uot Νili fontesad fundcndaslachry

δυσμθρώς συγκυκωσί ψυχας 9 δ ριζόθεν mas exoptant , νt fictum magnitudi

2. Λ 3 - Λ / -

επείγονζάι αλαζΌσαν.ά) 7ίβτώΌρύτωνκα- 9 nica(ις , quo terrarum orbis oppref

λών τον λειμώνα τον &υανθή λαθρα και με είt, αθύaro Polient. Ο μίναrios
omnium titulos (olus meruifti 1mpe\ - 2 Σ.. » / • -4 \ / - -

νυκιος επελθώνύξέτεμε τίςτων παποψυ. rator. Νam alij communem te paren

ό ναυα/ούσης λιμύρακατέχωσενδώ πό- tcm vocant : alij curatorem & patro

nίim , & orbitatis adiutorem : alij
\ ν. \ \ \

ί κλαόμο και ξεναγμοι και κραυγα Ρortum falutarem . & acutum fpccu

πζος αίθέρα σήμερθνόκτ’γής ανατςέχs- latorcm : alij pracceptorcm & magi
Λ > / Αα"ΙΩΑ , - - - -,σι,καθαπξκαπνός άκ μεγαλουπυρός Ίης (trum omnis boni, &τοτι mundo CΟ ΙΥΥ

muncm omnis generis negociorum
/ α Λ. 3 και 4 / -. • Μ / -

καρδίας εκάσων απαρρηγνύμύυοι, ώπ" Ρarbitrum &iudicξm. Vermϊ, (acpeli

τας και νείλου πηγας πζοθυμομύζάι ζητάν gnornm naturam crddit: noftra vero

corda nunc acerbius lardit perpetua
- y Α. \ c λ c /

φ ζ d?)!Υ1- - - - - - - - -

εις δακgύωνφοξαή, ως ανούτωσίπως δυνη Ιmpcratoris cogitatio. Vitibus &fege

θέίεν 5ξισώσαι οξύ, θρήνοις τώ καζαχόντι tibus (ερc nocucruntgrandines,8zcoc

τίμ οικευθύμοπαθί. ώ%ά πολυίδητήρα- leftis ignis ardores : nobis imperator

. . , ,.Α....., ademptus Ρlus nocuit. Ηortus ille

παύτων ονόμαζα κτησαμύυθ'μόνΘ'"Τ fuit omnis generis fruttibus refertus,

τός βασιλεδ. Φμώύγαρ'σε πατέρακα- & perpetuo vernans : (cd nunc αίtu

mortis cmarcuit. Ο multarum vrbium
\ C \ / ν. -

λοδσικοινόν,Φδεκηδεμόνατε και πζος ατην Ε in Εuropa & Αfia conditor: nonautem

και όgΦανίαςεπίκερθν"Φδελιμόμα σω- " dubltabodicere,etiam huius Ιmperatri
Α' \ _ 2 & \ - Αν cis vrbis,quam olim Conftantinus Μa

ν καλσεβρόνπζομηθέα, Φδεγυμνα- ,quar --- - - ΤΙ -τειο α) \ ρρ πς Κλι Φ > γυμ gnus, & moribus tibi fimilis condidit,

σήντίνα και διδασκαλoν πασης ιδέαςκα- -

λοδ,και παγκόσμιον δικασην τύονκό

σμω παν%ίων πζαγματων σκώληξτίμ φύσιν τΆξύλωνπολλάκις διέφθειςεν ή

μμ δε φθείρει μύτας καρδίας πικρότερον, ό%όβασιλέως έμμονθ'λογισμός,

τας αμπέλοις καίζά λήία πολλάκις έλυμήνανί6χαλαζαι, και ανθρακες ούρα

νίου πυρός ημάς δε πλέον ή%δβασιλέως έλυμήιαίο σέξησις κήπG έκώΘ' μ'

πανζίοις βρίθων καρπόις, καλώσσες έ>ς6 ώραναγωναεί, αλλά μύαυτονέ

μάραναν,φεδέπαθοις,α gθλυάτυφλόγες.ώπολλώνπόλεων οικισα καζατεα

σίαν φημικαι&υρώπμ σικ οκιήσω όι είπών και αυτοί τις βασιλίδΘ' ή"πό

λεων, μυ πάλαι μύρκωνσαντίν(Θ ο μέγας εκείνΟ καλσοίγε όμύτζοπΦέτησε
- --- . . c e 3 :

" -. J » Ι - . .

-

ή
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Α"

tu veto in genua prolapfam crexitti.o- Ασυδ"επιγόνυκλιθείσδυαιώςθωσας.πάσα

mnis enim priftina illius (truξturae cle

gantia & ornatus in (cruitutis iugum

commutatus, obieratatauc concιde

rat:cόque res redierat, vt regium tuum

folium Latinorum pracdonum cfict di

uerforium, 8z profanorum hominum

aomicilium.fed tu alterillius conditor

extitifti. Εcclefiac & dogmatum crimi

na (uftulifti: cάmque ruinam minitan

tcm,probό conftabilifti:moenibus,tem

plis,adibus priftinam cius pulchritudi

nem renouafti. Ηeu quomodo,cui Ρar

nihil dicipotcft, vt flos agripracterifti:

Εn ip(a elementate lugent, ac pericu

lum eft ne nos obruant. Εn obtuum o

bitum,etiam vrbium mcenia concidύt,

& columnz cucrtuntur,quα multis (e

culis firma ftetcrunt. Scd date mihi

magnum no(trum thefaurum conti

μύργοήτπςόιέραςεκείνηςοικοδομήςκαλ

λοιήίδ τερπνότης, δουλείας αλλαξαμύρη

ζυγοι,έτεθνήκεικ απερρύη υγμέώξloνβα

σιλικόν"ξεχύεώθξόνον, λατίνων λησών

καζαγώγιον @ βεβήλωνέςίλυ αλλαδού

τερ® αυτόςκαζασας οικισης βασιλεδ, οκ

Β μέρυπεποίηκας άτε"έκκλησίας κτίβ

δογμάτων εγκλήμαζα, ο φερθμώύμε
/ Λ > «/ \ Λ Α'

σήραξας ζαύτηνές απου% κράπσον, τεί

χεσιδε καιναοίς και οικίας, ες (6 πζιν λή

νεγκας καλλΘ' αυτίμ, ωπώς επιβικα

ζά σοιχεία θρίμοδσι,6 δέΘ"μηημάςκα

(ακλύσωσιβω πώςέπιτώσώπαθί, δ τείχη
- Λ Ι Λ " /

nentem cittam, ντνίdeam quomodo 9 πί#ioυσιπόλεων, δκίονες εκεμζούνζάι,πα

lachrymarύ riuis innatare qucat. Οuas

cnitn mortales omnes νbertim pro

fundunt lachrymas, facilo illam, ντar

cam Νoacaquarum illa abundantia,tu

ftincbunt. Εnimucro illa cos quos ve

hebat,é diluuio crιpiebat : hacc contra

pos in mille diluuiorum tempcίtates

coniccit. Ο horrendum cafum,ό info

1itam vefpcram illam, quac contrarium

mihi Dauidiciillius carminis oftendit:

λαιπολιμυήδη τον χςόνον βεβαίως ίσαμε

νοι, αλλα δότε μοι τίμ τον μέγdυημή''

θησαυρθνκατέχουσδυ κιβωτόν, ίαθεα

σωμαιπώς ύσεςπλέεινζα πολλατίύδα

κgύων δuύαζαρεύμαζα Σεκέρυσι γδοί

μαζαύτηνοώέχειν,απαίτεςανθρωποινμύ

κggνηδονπζοχέgσιδάκρυα, καθάπζτίμ"

Νοάu,inquitille, cecinit exultatio, & D gνώεκιβωτόν τίδύο ατων όκεινα (α' πλού

mane lamentatio.Papac,qualis hacc cft,

quam abfurda inuerfio,quα mihi quo

uis abίinthio amariorcm cratcrcm té-"

perauit ! Ο moètem illam inclemen

tem,vtin clementifiimum & humanif

(imum infefta & inhumana fuit, omni

bcncuolentia & verecundia repudiata!

Ο maximϊebonorum thefaurc Impera

tor, cur nos te defiderantcs, vtafper

nantes dcίcruifti: Οnmnibus enim tua

bona,vthorrea publica patucrύt. Perte

enim & nobiles nobiliores faξti funt,

& coetus (accrdotύ venerabilior,& col.

legium fapiétum (apientius, & vrbium

moenia firmiora. Denique omnes te

moderatore ipίi nos fupcrauimus.

πονδυσμυρήςδαφιλανθρωπG έδοξε,
2 C /

σαφ3ύμαζα, αλλ' εκείνημύρεκ τ% καζα

κλυσμήϋοις έφερεν,έσωζεν αυτηδείου

ναυτίον, εί, μυρίων κατακλυσμού'ημάς

συνήλασε κλύδωνας, ω φρικώδσυναντή

ματΘ, ωξένηςέασέρας εκείνης, ήταναν

eαςγάρ'μοι ήυλίσαίο αγαλλίασις, κείς

Όπgωί κλαυθμός, βαβα τ' όναλλαγής

ζαυτησι ή ατόπου, ήμοι πουτος αψινθίου

πικςότεξονεκέςασε τον κρατήρα, ωνυκτός

εκείνης ασυμπαθοιξ, πώς ες τον σφόδρα

συμπαθήκ φιλολόθρωπον εκείνον διόθρω

άσος βίωμαά ποζαμή''Χημψασα. ώ μέγισε θησαυξιτύκαλών βασιλεύ,

ίνατίσδυποθομύζαςωςμιθμόζαςκαΐέλιπεςπαίτες γδώςεκκοινούπευάιείετίύσών

Χπολελαύκαπναγαθών διαβόγδκαι Φαύγμές&γμέτεροι καθετήκαπ,καλό ή"

"-,

εξέωνδήμΘ"σεμνότερΟ ,καιότώβφώνκάιάλογό (ρφωτεςΘ,καζατείχη ή

πόλεωνίχυξότερα,καλαπλώςείπείναπάυτες δια (βδβελτίοις γεγόναμύρέανή".

-

αλλ'

εταμοιfδαβδικήςέδ4ξενωθής ώ εασέ

πάσλυ 6ύνοιανκ;αιδώκαλόπινώασες εςα

γ'
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αλλ'ω της αμετςήτυ και

ή"δεινών οίχεται ή έκόσμου πολιτεία

οιχεται ο τύπόλεωνκόσμΘ"οιχεται%
7\

τβρή%gων και φιλόβΦων γυμνασιο, ο

πάσαν ύσεςβαίνονακαδημίλυ και λύ
> λ Λ - -

κειον και σοσιόαήικίμ,ω τίς δώσει ταιςή

μήΐκεφαλαίςύθως, καιπηγαςδακρύων

Όίς ήμή οφθαλμοίς, ίνα ζαμείζω τώ"

της ιερσυσαλήμ,νέα θρίμήσωμύρ παθη.

δότε μοι τίμιοςφέως όντζαγωδίας δύ

ναμιν,ία και ζαςαψύχοις φύσειςκινήσω

πζοςοικών οδπαθοις.δόfέμοιοξυάνπο

(αμοις βαβυλώνΘ' όκ βάθους καρδίας

παλαι θρίμήσανζας τίμλσιών,ίνακαλζας

ημέέρας οδμύαςαξίως όκεινοι πενθήσω

σιν,ας ο οδβασιλέωςήμίν επήνεγκε θα

ναες, ω πώςπλβέβλεψεν ημάς ο ημέτε

ρ9ς ήλιθ", και αίξαπλό% εικός απεπλά

νησε,καιούτίτηςέωας αναζολής έωλυτιμ'

δύσινπεποίηται ωίατίδέθοΐαι%ιςόν πι

κρία φως,ζωήδεταίς ονόδμώαις ψυ

οδεικαςgπλοκής Α Ατό immensa & incxplicabilξ malotύ

implexιonξ.1nterit mudi refpublica,in

τerιτVrbiti ornatus, interit rhctorum &

Ρhiloίophorum gymnafium:duod om

Αιοιn Αcadclniam, omne Lyceum vin

cit,ομιIncm Stoaln Αtticam.Ο quis da

bit capιτibus nottris aquam , & fontes

lachryιnaruth oculls noftris, ντ noua

mala Ηicroίoly mitanis grauiora de

ΡloremuξDate ιnihί Οrphci in tragoc

diis facultaten , ντinanumcs ctiam na

τιuras ad mali commiίcrationem mo

ueam.Date mihi cos qui adflumina Βa

bylonis olim Sionem ex animo deplo

rarunt,vt noitrosctiam dolores illi pro

dignitate lugeant,quos nobis Ιmpera

toris obitus attulit. Ηcu vt nofter (ο1'

nos defpexit, & practer omnem cxpc

θtationem deccpit & pro matutino or

tu maτιutinum occafum fubiit. Ο cur

1is qui in acerbitate funt,dat lumen : &

iis νιtam, qui doloribus confliètanturf

Μori optabilius cft, guam continenter

panem doloris edere, & calicem luάus

potarc. Νam illum quidem dιuinum &

immortalc regnum iufta remuneratio

ne cxcepit: nos vero pupilli reliéti fu

(pirare miίcrabiliter & lachrymare

nunquam definemus, dumillius adem

ti memoriam in animis no(tris cir
-υ Γν Ι ΥΝ 1 Γν 2/

χαλς,θανέιν αλζειωτέβον, ήδιίμεκώς αξ"D cumferemus. Νccefle autem cftοratio

οδμύηςεθίει,κπόμαπίνεινκλαυθμοδ.

ιλλ' εκείνον μύρ, ώ παρόλες αμειβομύρηαλλοκεινον μυρ, αρ Αλ. ή

δικαίως ή θεία και ακήρικτς διεδέξαώ

βασιλεία.ήμείς οι υςφανοικαζαλελειμ

μώύοι, όμύρgένει ελεεινώς και δακgύειν,
» Ν Ζ » λ Ε' - c Υ

ουδέποτ' αυτοίμαι παυσαίμεθα, έως αύ

όντας ψυχαίς ήμλύτίμ της εκείνου σέ

ρήσεως πζιφέgωμύρ μνήμ.μ. παυεθ, οι

ανάγκη%ύ λέγειν.παιζα γδ λόγοι Φ%δ.

βασιλέως ύπνεξβαίνουσι θρήνοι, αύζα διε

ξιόν(ός μου,θρηνΘ' όμoδαξα παίων και

ολοφυρμός ηγείξετ μέγισθ' @ πολυει
Α"

δης,κ' οιονειπείν αχζις αιθερίων αψίδων τ- Α Μ.

φθαίεινδuυαμμοπαλίεςγδώς παΊέρα ξτνέπύθοιμιτέκιεπέθομυόλ μακρός -

(

nis finem facere:omnem cnim oratio

nem luξtus 1mperatoris excellit. Ηacc .

cumego recitatiem, fictusfimulomniή,Ά
& lamentatio maxima & varia eft cχωr-Ά"

τa, qua pené dixerimad ccelospenetra-Ά

repotuitiet. Οmnesenim eum vt patrέΆ

& requircbät,8ζlugebant. Τemporis e-"idi,

nim diuturnitas rei fortafle faftidiύ pa

Ε rit: magnam tamen familiarium animis

affcίtionem imprimit,qua illo abcuntc -

manct,& recens animis pacatis obuer

{atur veterum initnicitiarύabfterfa ma

cula, Αnnumatatis moriens cgit quar- ,

τιum &feptuagefimum:ex quo vero Irh-Elogία β

Ρcrium fuίceperat, quinquagcίimum.
- "dronicί,

Ρroccra ftatura fuit , decora facic,

niori, Αη,

χρόν(Θ' κόρον μυρίσως,ως αύτις Φαίη,ποιεί παρόν%ξζόπζάγμαώς πολλίμιοι ό

μως ο ίησικα Ίμ χέσινταϊς ή κωμώύωνψυχώς,ώςκαι απόνωςέπζαθμαίοιμη

στμαπαίgίνηνμνήμίμ,αλλα αξαμύρjνέπιπολυτώς ή λίπομύρωνοιώθέσανψυ

χαΐς,ώασεςόνηεμνήκαζαςασίΊης έως δυσμύρές κηλίδοςφύσιν εχέσηςδιαδιόρασκίν

ωςζα πολλά έταρτνμύρδη και έβδομηκοσυνέφς Χτογρέσεως αιπω ελάιήθπκύετ,
C C . 4.-

-

-
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& perquam venerabili , ab ipίο ortu Α

principalealiquid &formidabile Ρrα (c

ferensinontainen hoc immodicc, ίςd

vtacrimiftum (olaris radij lumen fit co

1οτ,&ντ τηellis ctiam infita qualitas είt

dulcedo ita ctiam clementia non fiξία,

cum blanda quadam gratia moribus"

ius contemperata, color cius &inafo

έtara qualitas videbatur.Μultum cnim

hilaritatis natura vultui eius indidcrat,

multum oςulis placabilitatis & claram

ac plendidam voccm Οmnes vero ge

ftus cius multa hilaritate & grauίτατο

temperarat , gua: omnia tacttos cius

mores atque animum nunciabant. Vt

enim ingenium eius ctiam declarcm,ν

nius atque alterius eius faάi mentιο

nem faciam. Paulo ante obltum , cum

paupertate & rerum necefariarum ino,

pia vrgeretur, & hyemis rigorem ferτς

ήon poίtct,νulpinäfibinoξturnam νεfté

fieriiuffit. Οmni autem cius opulcntia

perguifita, tribusaureis non Ρlus είt re

pertum.ltaquctantipellis emenda fuit,

id vero confilium cum adhuς agitare

tur, quidam o veteribus eius familiarι

bus, paupertatis (uς απumnasatqueΡe

riculum capitis exaggerabat. Elladdu

ξtus mi(ericordia, trés illos aureos de

dit:moriprαcoptans,quod in feefct,quά

alienarύ εalamitatύ infpe&tator effe. V

num igitur hoc eius benignitatis tignύ

cft.altctum illud. Cum medici multo

rum dierum frigida potu interdice

rent, argue ipfe vini potationem reΡu

diaffet:mediam ingretius viam, vix vno

aureo,cόque mutuaticio, partem aliquά

dulciύ liguorum cmit, qui ex Αegypto

& Αrabia aduehuntur,vthisfrigida Ρο-Ε

tum temperaret atque leuarct. Scx

priufquam . cos guttaret , rurfus alius

veterum domcfticorum cum acccdit,

longί morbi breue quarens folatium.
"Υ ,

πζοσελθών τις τύπαλα, οικιακών%νής

- επιτιθέμύρον και πζος θαίαζόν ολ9χερώς σιμιωθομόζα,%ύτωκαμφθείς έδεδώκει ζά'

πίαεκείνα νομίσμαζα,συμφogών αλλοτςίωί%ν εαυξπζοελόμύροςθαΐαίοι,όθ,Ό'

επ'αυ%νενμώύδήξτζήςαυ8συμπαθές γνώμης εκμήριον δώιερgνδέπειγδια

τςών μύρπαίδεςαπώτίμ πολυήμηρ9νψυχροποσίου απηγόgβυοι,έδιούπζοσίετfην

Ν Ι Ο Ε Ρ Η Ο R I G R Ε G Ο R ΑΕ

πεντηκοσόν δι αφ' & ζά σκήπίρα ή αυτ

κρατ’ρίας εδέξαζ.ϊμ δτίμ ηλικίου&υ

μήκης,% είδος &υπζέπης,κ λίαν αιδέσι

μος,κώασες εκ φύσεωςέχων% ήγεμονι

κόνιεκ, Φυβέρθνούκ ακραίον εμίμ,αλλ'
«) \ 2 Ζ Λ Λ α *. -

ώσσες% αέρμκριναμθμον% έήλιακήςα

μέλιπγλυκύτης, αυτ'φυής γίνε)ποιότης,

έπωδήώπζαύτης Χποίη%ςμέζάπνΟ'θελ

γέσης χαριτς (6ίςήθεσιν απ8κιςνωμύρη,

χρώμα τε αίμα κι αυτχαλκόύζος απώ
1 - 2 Λ ΩΝ , 6

7ΤΟί 07716εφαλέω πολλίμμώύγδεπιέπςο

σώπετίμ 6ύφρ9σμύΐμ ή Φύσις έκένωσε,

Εc πο/λίμ οι επί ζίς οφθαλμοίς τίμ γα

λήνιμ,λαμπζαλοί επιτήγλώfη τίμ τ'

ήχέςαςμοιίλυτώ δήθειπλυτίζοίλαρθν

κ.σεμνόνεφαπλώσασα,ΐέξπνόντι δένθεον

παρεσκ6ίαζεν έπιτςέπειν απαίζα μαλα

σαφάς ήδσιωπώΐίωνήθώντ"εκείνgψυχής

εγίγνονο αγγελοι, ία γδ οξύ, τς ποιητής

D γνώμης,οποίΘ"όκείνος, αξασήσω,ένοςή και

δυό ή εκείνεμηθήβμαιμικρθνπζού

τελ6ύiής ον πενία και τητθαιόαγκαίωνοι

δεία διαγων, έπει μηέδύναρ καθαπαξ

τίμ 8ψύχοις φέξει ακμμυ(χειμώΘ

γδlμικαόζαώ ακμαιόζιτνίμ')σκεπίμ

επέζαξενάπωγμέθ, νυκτερινίμ θξαλω

πεκής πάσης ομό της απ8πξιεσίας Χριθ-,

μηθείσης,τςιώννομισματωνεχ&ύρή)πλέ

ονέδέν, όθεν%ύτων μόνωνώξ αιάγκηςώ

νιονγρέως δΊής ψυχςότητςμεμέλή)πα

eαμύθιον μέεώξεδήΊης μελέτης έσης,

ονάσηςπενίας εξετζαγώδει κίνδυνονβιαίως

οινοποσίαν,μέσίμβαδίσας νομίσματος ενός μόλις εκδουείου κακείνε παρ&υρεθέν2/ y * 1/ > 5 / " . " Α Α αν " "

τς,ώνιονέχεμέgoς τι ήθεξαγό#ie κ Σζαβίας κομιζομμων γλυκείωνύγρών,ΐία
ίση. Α Αν - Λ 2/ > \ - Α, η Λ / -

γεώύτωκοφιζητΐήςψυχζοποσίαςακρατν αλλαπζιν (3ύσαώζ%ύτυπζόσεισιναύ

θίξέπρόςτιςτίβπάλαι οικιακών2μακούνοσήμαώςβραχύ πζή'αξαμύθιον,

ο δ

\
-

και

Β κτίνΘ"φώς,κζώμα γίνε)" ξε,κ, ώασερ πft,
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ε" ..Σ. Ζ. . . . .ΝΣ., "σο, 7". -." αξα-Α Αt ille cum nihil haberet quo homiων &δεν ότω%ν ανθρωποναξ qδομη έχ εν υια θp S% πεη Confolaretur,& huic dafι iuffit (uς
Λ Λ. Ο ν Τ? - \ "Π"

μυθήσαίοιδοθήνα,πζοσέζαξεκ, έτ"% Ίης infirmitaτιs caufa paratum remedium.

εαυξαθενείας είτεκα αξασκ6ύαώ εν όκ- . Τanta eiuserathumanitas & commife.

Γatio corum qui male habebant, Cumr) Α γο αιπω δα ΑΙ -

Θ{y0Φαρμακο. φρδε, " συμπα autcm obiiflet, αs quidem alienurh eft

θείας πζι μ' ,κ, ρασα πζος σου κακώς έ- τείiίturn,auri vero nihil. Εthic guidem
2 Α Λ'

-χονζάς καμπίεώζ. αλλακ 7βλόυπήσαμψ77 talem cxitum cft fortitus,anno ab orbe

condito 684ο guo temporeannum αΑ' «/ . «Τ Λ. » , ΛΥ »

κζέΘ"μύρ6ύgή), νόμισμα οι ουδενεδα- ταξί, τfiggfimumfextum agebat 1mpe
ιν ». ., 3 ε. Υ? Σ. (Υ \ 2/ Λ' ξ- Β Αndronicus. Γriginta dicbus poft

ή αλλ'όδιίμώύ%ιοδεν έλαχετέλος, έΒ rator Αή 1 Γ1g Ρott, ......μί μόρ Χ δά ηagnus Logotheta Μetochites de-Ά"
ν > η». Το Ι Λ'(7 Α- Ν / ) Α. Λ Λ"

- - - -

ζος δε% τ'όνεςήκει της και κοσμου γμέσεως ceffit, tribus maximis malis νιξtus, &"

εξακιχιλιοσύνιοκζακοσιοσόντεοπαρακοσόν. corporis & animi. "Ναι, (tranguriac
-2

-

γ αυ/7" .Ν \ ( Λ. " - 2 Λ / rnorbo longo iam tempore labora
(ΧΑ) τωνέωβασιλέίδιό%ονίκω

-- -τίμικαύζα δκαι Ανέωβ ή bat.lam autem filiis quoque cius com
«Μ 2 χν 5 \

έκτονώ τςιακοσόνηνύε% έζος Χπό γμέσεως. Ρrchenfis, &in carcerem conicάis: id

ακείθενήμέζα, τςιακονζαμέζαξύ παρερ- Φuoque malύanimidolorauxit. Paulo
" ν" « . . Ζ τιμ, οί- Ρoft 1mperatoris ctiam mors confecu

βύησήυ,κι ο μέγας τείελούτηκε λογοθέ ta,quacilli defperationem de fummare
3είνα 3, 3' της όμέζοχίτης, τζίσιμεγίσοις δεινοίς κυ3/- Ο Γum attulit,naturam eius omnem debi

τε", Ι...' 2-4 Ηtauit, laxatis ncruis prαcipuorum in
όχι "υ. \ . (7 , καλτίμ ψυγίμ'', έπιέ- > εται: ΡταειφueΑκεύχ εθεί ότισώμα C") "Υ -ν χ Ι ίtrumentorum,vitalibήίqueviribus re

ζέρμύρ γδ C% πολλοδτώ Της ξεμγερίας folutis.Quare monaftico habitu induto

νοσήματι κρατηθέντων οι ήδη και ήδιέων decefsitScd quia & ego, vtipar crat,ex

εorum numerofui,qui illum grauiffime
ειςδεσμώήρμον,κάμι"είξγασαε lugcrent, huiu(modi de co orationem

καλόντεύθεν λύπη% και παθοιςδριμύ, όκ liabui.

gσμώεγίς δε και ο Όού βασιλέως επελ- FΚ ΝΕΒΆ15' Ο RΑΤΙΟ /Ν
\ / \ / 4 . "λ Λ magnum Logothetam.

θων θλόαίος, και βεβαίθο ήδη κομισαςD Ιhi quidem auditores, idem vfu

αυτώτίμ τίύ όλων Χπόγνωση, αδίχυρ9ν 89' ucnit, guod naui (ubito aduerfis

τέλοςτίμ φύσινπεποίηκε χαλασας σξύ ventis circumucntα, cuius puppis cum

demergenda fit, priu(quam cσnfiftereΑ' χ > / \ \ -

πόνοις ήυκαιριό έgων ορίαύων,καίζαςζω poffit, ab alio fluθtu a latere obruatur.

τίκας αλύσας διμαμεις. όθενΌ6 μ0- Ρriu(quam enim priorem illam & ma

- \ . « /ν ήλλαξεν έ- ximam obitas Ιmperatoris calamitatά

ναδικόνύzσελθώνχημα,μετήλ αξ excutiflemalterahacchodie me aggre(

πειδμέςΘ. καγώ ήδοκείνον θρίμouώτων fa, veluti fiuttus poft Huttum, tempe
- • - « - V - 2 !... 1 Ν., Ε (t iter demer
ως εικός,έγιγνόμιίμι, παρέλθων" ftas poft tempeίtatem, grauiθεμάι, ε 09 3Άμ. και παρ fit, & in abyflos & fundum calamita

μονωδίανδιήλθον Όιοίύδε. tum hcu deiccit. Ο anima, cur non

(tatim cuola(tif curadhuc in miferoifto

.ΜΟΝΩΔΙΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕ- corpore permanes : Ηeu cur non prae

γανλογοθέτίμ, doloribus ruptum cft corpus meum,

ΕΜ δε,ώ παρόντες, ταυόντιπυέβη παθέϊν,ώασες αδεί τις ναόςεξαίφνης

άναντίοις όντετυχηκύα (6ίς πνούμασιν επίπζύμνανόκινδμύουσεκαίαδύνα πα

ζαπζινήδμυηθήναιςήναι καλώς,έερο επίδραμόνεκπλόυράςκλιδώνιο, υzυοβgύ

χιονήνάγκασε ταυτίμ γρέθαι. πινγδΤιυπτό έρανκαιμεγίiίμ εκείνμυ%δ.α.

σιλέως Χποτινάξαθαι συμφορά,έιέρα μοι σήμερον αύτη,επιόραμουσακαθαπξ

επίκλύδωνικλύδων,κάπίχειμώμιχειμών,δεινώςκαίεβα#ισε,κπζος αάωπις πυθ

μόμας φεδκαήνεγκε συμφορών ωπώς σόκ βυθύς απέήiης ψυχή, αλλ' έπτάδυ

σήνω%ύτω πλgέμειναςσώματbω πώςούχύσο ήδαλ[εινώνδιερφαγημοι% σώμα,
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ι

fedadhuctot Huάuύ violentic relifiere Α αλλοτέχεινέτι δύνα)πζος Τσαμίζεςκυ

oteft: Ο infelicem linguam mcam,

ad huiu(modi lamentationes referua

τam.Ηeu malorum cumulum:heu mu

tationem rerum. Οuos enim firmos

quafi obices contra malorum infultus

habebamus,8zilluftria (olatia : ij hodie

contra nos calamitatum cohortes edu

cunt.Νos vero adhuc fubfiftimus, & la

mentari non defittimus Vbi eftfamili- Β

aritas (apientum: νbi doβtorum certa

mina, & honeftz vclitationesξvbi ora

torum coetus,applaufus, thcatra, multo

Panathenacis illis fplendidiora:Εuanu

crunt omnia, in pulucrem abicrütom

nia.Ο tempus iniquiffimύ: itäne o me

dio terrarum orbe, fapientiac metropo

lim rollerc crudeliter haud dubitattisi

tâne per infidias eloquentia arcem e

uertifti" Curtam continenter inίultas

nobis, fine vlla mifericordia & faticra

te malorum"Ηeri maximum nobis 1m

peratorcm abftulifti: hodic (oiertifi

mum illius miniftrum , Νeftoι cm con

filiarium, cum qui folus1mperatorifatis

fuit. hcri Gratiarum thalamum , ho

die Gratiarum vcftibulum. hcri ver

bonorum:hodie nunciam eiushirundi.

nem.heri magnam & incommunicabi

1cm mentem:hodic nicntis illus argu- D

tum praeconem.hcri aurea &magna il

1ius lingua fermones:hodie Αcademi

am & Ρcripatum & Stoam filius linguς.

heri (ermonum illorum Μufas: hodie

viuum & motu pracditurn Μufeum.hc

ri pictatis & dogmatum firmiflimum

munimentum:hodie dogmatica pano

pliam.heri facerdotijregulá &amuffim:

hodicfacrum armamétarium. Sed qua. Ε

tandem lamcnta,gua fuίpiria in vnum

cόiumθta,malis noftrisgquari qucát"Αr

bitror,arbitror cnim,ti marc totum in

lachrymarum naturà cόuerfum, &om

nesHuuij qui terram irrigant, in lachry

marύ decurfί mutentur: ne (ic quidé

magnitudiné calamitatum, quibus nύc

Ο

μάτωνεπαγωγάξω δυτυχήςμοιγλώτ

ζακίας(ριζαςμονωδίας οχζόνΘ έζιμιβύ

σαζήΦεύτίδδεινών πωεχείας βαβαιτ

διαλλαγής ή πραγμάτων. 8, γδαεικό

τίδσυμΦοξών πζοβόλοιςείχομύραρραβίς

κλαμπζεςπαρηγόξοις,έτιςράιαύμαζα

συμφορών έΦήμάς οπλίζοσι σήμερθν, ή

μάςόκαρίερφόμύρέπ,κμοιωθέναλεχώ

μεθα πέβΦών σκυαυλία, ώ λογίωνα

μιλλα,κσεμναπαλαίσμαζα πέρη%

gωνπουηγύξεις και κρότι και θέατζαπολλώ

τγύπολυαθλιαίων εκείνων λαμπζότερα,

Φξέδαζα παύζα,κόνις απαζαώ κάκισε

χς "επώςέκμέσηςήιέχεfης οικεμύρης την

τίρφίας μιτςόπολιν ojξελέίναπηνώς πώς

τίμιτύλόγωνκαθείλες επιβαλά;
τίμ τυλόγωνκαθειλες επιβgλώύσαςμη

τς πολι, πώςέτωνεανιώύη καθ'ημή) συνε

χώς,μήτέπιαοϊκών λαμβαίων,μήτεκο

ξενύμώμονύστιτςυφής το δεινών, χθες

αφέλες ήμύτνμέγισονβασιλέα σήμε

βον%νδεξιονύσηςέτίμ,ζόνιέσοβα (όνβε

ληφίρ%ι μόνον%ρύωβαπλά δυνα

μέρoνώξαρκείν χθες%ν τ8χαρίων θα

λαμον,σήμερον ζα τύ χαρίτων πζοπύ

λαιαχθεςτ έας ήδαίαθών,σήμερονΊην

%%ιξεναγίέλεσουχελιδόνα χθες όν

μέγδυκ, ααξάμιλλο νομύ, σήμεςον οδ

Όιέζουνέ%νόναςμόνιονκήςυκα χθες της

χξυσής ώ μεγάλης γλώfης οξύ λόγοις,

σήμεςονΊμλακαδημίdυκατ'ναξίπατι,

κατάυσοδο εκείνηςfης γλώfης κακείων,

τγώ λέγων χθες ζας μούσας,σήμεζον%

ζών και κινούμύρον μουσείον χθες τής

&υσεβείας και ή δογμάτων ών κρατι

σον πζόβολον, σήμερον τμυ δογματικίμ πουοπλίδυ χθες (όν της ιερωσμύης

κανόνα τεκα):ίμ σαθμίμ,σήμεροντίμ ιεραν οπλοθήκίμι, αλλ'ώ πύβι κλαυθμοίκ,
\ y , r\ "ν Ν "W (7,ν "Ν "Νυ c r, /

σεναγμοίσμυελήλυθύτες ειςενκjξισωθήναιδυνηθέίενδυ%ίςνμύκαζάχέσινήμάςπαθε
. 8' Qν Α α / Λ Λ

σήoίμαι διοίμα αιθαλααπαμράπασαμέζαβαληπζοςφύσινδακρύων,ποζαμοι

δ'αυ οπόσοι τίμιγμύπζικλύζουππζος δακgύωντςαπώσι φοράν,ουδί ούτως αν

ικdυώς δειχθείη% μέγεθ@' όσον ήδνuύσυμφορών, εκείν(Θίμ' ότης ηγεμονικής
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ήρωμαίων όλκαδοςαρασG)- κυβερνήτης Α oprefh fumus, fatιs oftendipoffe, Ille

όζιτό τίμ''ελίκίμ και Όν πόλoν διασκο

πούμώμΘ' αρμτα, οκέινθο ζας αιθρίας

και ά νέφη ή πόλεων και οξύ εκείθεν

χειμήίαςπζοβλέπωνόδι:ί όζαίgία κcξύ

καλως και ζα πζυμνήσια διατιθέμε

νΘ' ευ. 6κείνΘ' της φρ%ιήσεως πζύζα

Ρrincipalis Romanorύ nauigij optimus

fuit gubernator : hichelices &poli di

ligentiffimus infpcξtor. 1lle ferenitates

δ& nubila vrbium in imminentcs inde

tempcίtates profpcxit:hic vela , funes,

rudentes probé direxit. Ille prudentiac

Ρenu:hic dexter illius Ρromus condus

fult.Scd vtrunque nune mors celeriter

arreptum,1nfettus ille miles (proh do

νις ξύi o της φρ%ιήσεως εκείνου διανο- Βlor)in terram & puluerem deprchit. Ο

μάς δεξιός, αλλάμφω νuυ οθαΐατς

οξέως επιδίαμών,ο δυσμύρής οπλίτης,φεδ

και παθοις,εις γμύκ κώινκατέχωσεν ω

πώς,εγίμ μόνον,αλλ'ήδη καλαυσεύεξα

νοις και ατέρας ξέως ζα νuύ πειέήραμε

παθη κι αυτής της δοώθέρας αψαμώμα ο

λήξεως.αλλα δεδο9δήμοιπάς δήλ4

πομώύων(ρφώνχορθ, είzξ'πιες λείπονται,

μήσαετίμ πηγμέλόγου Φραγεί

σάο θρίμήσαίεσίγώσαντίμ"παίύ%ιέμ

μελώς αήικίζουσλυπξότερθνγλώοίανίδ

quomodo non τι rram tantum ,(ediam

iΡ(os ctiam coelos & ftellas celeriter

hacc mala percurrerunt, & (uperiorcm

Ρrouinciam ctiam inuaίcrunt Αgevcro

Ρrodi mihi huc omnis reliquus doëto

rum coctus, fi qui (uperfunt. Deplo

rate fontem cloqucntiac obturatum:

lugete Αtticam illam linguam , non

ita pridern (uauiflimé locutam , &

dulce illud ncétar prorfus humi ef

fufum. Lugete os illud, guod pau

lo antë mellis νobis imago fuit, nunc

vero a mortis fuciscft perditum. Lugetc

eum φui Romanorum gloriam (ua (a

Ρientia magis auxit , quam olim Α

thenienfium Socratcs & Platones. Lu

"γλυκύ νέκζας εκείνης αθρόως εις γίuύD gete vniuccία cratcresfapientiα, pauloΥ 9 - 8 Ρ Ρ

δΝ

καζάρρευσλυ, θριμήσατε σώμα εκείνο, ο

χθες μύρ και πζότερον οιονεί τι σύμβολον

κατεφαίνετ. μέλιώς,νιώδε θαναζου κη

φήνες διέφθειραν θριμήσατε ζον ζορω

μαίωνκλέΘ"τηθΦίασεμνuύονάπλέονή

Όρ' ήf αθίμαίων παλαι σωκράτεις και Β

πλαίωνες. θριμήσατεσδυ τηςβφίαςκρα

τήρας απασης, εν βραχεί κενωθέζας εις

γμύ.αλλωτίςεκ μέσης της οικουμύρης%ν

ή μουσών αφήρπασε έλικώνα, τίς όν

της βφίας κατέχωσεν ολυμπον τίς (ον

λύχνονέσβεσε%νφωτίζονζαcξυήμλυτής

ψυχής οφθαλμός και καλώς ήμύ%

φόνου διανοίγονζα βλέφαρον, τίς ΊμυΊέ

momento in terram effufos. Αt o quis ο

mcdio terrarum orbe Μufarum abri

Ρuit Ηcliconcm:Quis fapientiac deftru

xit Οlympum: Quis lucernam extinxit

mcntis no(tra oculos illuftrantcm, &

clia noftri animi pulchrè aperientem:

Ούisartcm artium, (cientiam (cicntia"

rum perdidit & Quis cocleftem homi

nem in fundum inferorum deiccit: Ο

lim quidem Graccia cloguentiac domi

cilium deplorauit Αthenas, cum eas

per infidias celeres dcftruxiffct Lyfan

der Laccdzιnonius. Νos vero hodic

non fitis deplorare poffumus totam

Gracciam cum ipίis Αthenis demer

fam: Vnus enim hic virfuit omnia. Ο

Μuία, ό facundia, o virtutes, ό omnes

diίciplina,quo modoagreftialilia adco

χνίμ τή' τεχνών , και τίμ" τίύ επισημή) επισήμίμ διέφθειξε 3 τίς ΌνΆ

νιον αίθρωπον εις α'δου πυ

Α" - Λ 1... : : Μ- ΤΙ..."

ίας κατήεγκε, πάλαι γεμίμ ή έλας" μ'
λόγων έκαν εθpήίησεζας αθήτας, οπότ επιβούλως δραμων 2 καθώλει αυ%, ό

λακεδαιμόνιΟ' λύσάοήΘ. ημείς οι ουδι' αξίως θεμάι χιόν σημεζον όλα,

ελλάδαςαυτώςαθήναις συγκαζαδύσας παίζα δάςακρόα μιλώ μούσακαιλο

γoικαίδςεται, καλπάσαπαιδεία, πώς ακρίνα ζάχέως ούτωσι πως έμιμήσαώς

gαγροδοξεωςμύρπζος ύψΦ και κάλλΘ' δgθένζι, οξύτερον οι αυ καζάδιμύζι

Ν.

ζ
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altum decus arrcétz, fed citius arcfaθtae

δz deicάtar. Diuina enim veftra cella,

magnum illud & celebre veftrum di

uerforium , nunc terra & intcritu op

prefium, vna veltram guoque gloriam

deprefit. Ηic fuit, gui omnes ingenio

Ρhilo(ophos (uperaret,8ζoratores, guos

omnia (ecula celebrant: (cd hcu, iacct

iamjin pulucre & tumulo mutus. Ηic

celeriter eftis imitatα : cito quidem in Α πςός μαρασμόνώφθορά% δθειονύ

μήμαλακίζορθν% μέγα κ' πειβόητν υμή''

ονδιατημα, υπογμύκ φθοράννuύκα

τελθών, και ο υμέτερ.9ν συγκατέχωσε

καλλΘ.όδιfίμ'όπαίζας ύσεςφωνήσας

φιλ%φοις και ρήζεμς, όπόσοις όμα

κρ%ύμιησεχζόνΘ.αλλοίμαικείταινιώ
Α"

C

fuitquimente & lingua cα.los & terras" όνκόνεικ, χώμασινα Φωνώ".όδιτίμ' οτι

aimctiretur,quouis perpendiculo, gua

uis amuffi reétius: nunc veτο lapis cxi

guus cum dimetitur. Ηic fuit magno

rum coeli & terrac horizontum & paral

1elorum optima dioptra:hic optimus &

fponte natus horo(copus:[cd nunc cum

ante tempus, ό mifcriam, breuis hori

zon terrac comple&titur. Ηic fuit, qui

magnum impendit ftudium, ne Gracci

in pofterum cruditi,in iudicio vetcrum

fapientum hallucinarentur. hic fuit,qui

contemplatricis (iderum fipientiς (cié

tiam facilem reddiderit.hic fuit,qui Α

riftotelica linguae labyrinthos extrica

rit: at nunc obίcuri (epulchri labyrin

thi,acerbo circa cum intricantur.Ηic o

Ρtima vcrecundiac & modeftiac regula:

fed nunceum mors 1mpudenterampu

tauit. Ηcu guo paθto tempus hoc pau

1ο momento vetu(tatem omnem la

mentationibus vicit: qua poft, multa

folis curricula tantum dctrimenti vni

uerfac naturac humanς in hunc vfque

diem infcrre non potuit,no(tra vero ς

tate facilimé potuit. Ηcrijenim maxi

ma & pulchcrrima bonaabripuit:ca νε

ro quς re(tabant, hodie etiam rcucr

fum etiam ademit heriterrς (olem ter

Ε έδιά χρόνοςόν βραχάπαύζαςαθρόωνοξύ
rς vi(ceribus occultauit. ΗeriΜuficam

harmoniam abftulit, hodie magadem

& neruos. Ο quomodo is gui effecit,

vt cocli, gui longo iam tempore ta

cucrant, Dci gloriam enarrarcnt, nunc

ipfe in (epulchro tacet" Ηeu quomo

ao ipfe mortuus atque immotus,viucn

ιώκαιτη γλώfη διαμετςών ουρανόν και

ασέρας,βέλπον ή κ; παίζα κdυόνα και

σαθμίμαίθρώπων αλλανuυ βραχύςαυ

%νδεμέτςησελίθΘ".όδιfίμ'ήτWμεία

λωνούeανοδκαιγής οριζόντωνκαλαξαλ

λήλωνδρίτη διόπleα.όδιί ο κρατισΘ"και

αυ%φυήςωςοσκόπΘ αλλανuύ αυών κι

πζότης ώρας, φεδ έδεινούβραχύς δρί

ζωντης γης αξίειληφs. έξι μ' όπoλλήν

όνδειξαμμΘ. πζόνoίδυτίμ εξής έλλογί

μων ελλήνων, ως μη διακινδuυ&ύοιεν πει

ζάς κρίσεις ή πάλαι (ρφών έδιί ο ρα

δίαν τίμ τηςασgoθεαμοι(Θ-επισήμηςσο

D φίανπξιποιηκώς. ξύ, ο της Σρισοτελικής

γλώfης ζάς λαβυρίνθοις απλώσας αλ

λανuό αίζωφώδεις (ρύζαφου λαβύριν

θοι,πικgώς πει αυ%ν,φεδ, εξελίασονται,

όδιίύτης δgίσης αιδ&ς και της σωφροσύ

της κανών αλλα νuύ αυ%ν ο θαίαζός α

ναιδώςεξέτεμεόραμών, ώ πώς δπαρών

παλαι αξόνοις %ίς θρήνοις νενίκηκε πολ

λοις γδ αμείψας ηλίοις, ώσατίμ ζη

μίαν καθ' όλης της αιθgωπίνης επενεγ

κέιν φύσεως, μέχρινuύ ουδεδμύητα,νuύ

δί έφ' ημώβράςα δεδμύηία, χθες μύρ

δ α πτώζα και μέγισα ή καλώνέλθωναφείλεώ,ζα δε λειπόμμα σή

μερον επανελθών πζοσαφειλέζο, χθες ών της γης ήλιον γής πυθμέσιν απέκρυ

Ψενμύδκαιώνεωσφόρονόμοδπu απέκρυψε χθες τιμ μουσικμυακίλεναρμο

νίαν και σήμεζον τμ" μαγαδα και ζας νάυρρίς ω πως ο σιγωνάς σίύ ουρα

νοις 3ύξηκώς έκπoλλoδ, έπειζατμυ%ύθεοδδιηγεί5δόξαν αυ%ςπαρεσκάυακώς,

κιδόνζάφωσγάω πώςνεκρόςωναύ%ς(φεδfέμήςσυμφοράς)κινέμύρoντεκα ζών
3. Ψ

ν έμοι
Α'
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9 - Υ 1. 1 « - - - -εμοι αξαπέμπειΌ παθΘ", όλJμ τίμλή- Α tem & mobilem mi(ero mihi dolorem

μέραντίμ έμμυκαζατέμνονκαρδιαξ,

Φοιςπανώς χαλεπώτερον μάλλονδκαι

νύκζας όλας,εί χξή% μείζον ειπείν ημέ

e%6 μύγδ τίύ όντυγχουόντων όμιλία

συχνα),καλκαλλΘ' ουρανού και γης, και

το όν%ύειςκτισμάτων, ίσως αφέλκουσί

τεξπαθοις,και Χποτσώσιν επιβραχθών

ημέτερον νouυ νυκώς δε χολής γμομέ

της ήδη κί πολλμ 5 κωλύονώς εξημίλυ,

αί πάσαι ή συμφogών αλγηδόνες α

θρύαι διαμουσα, και τίμ' εμμυρξτή,

μνήμης καρδίλυ σαυειληφία,καθαπς

πνες κιωες αγριοι σώμα πέήίωκδs, ένθεν

κακείθενπικgως αξιέλκουσί, φεδ, καισυμ

πνίγουση,ω πώςπολλάκιςές αυ%νέγωγε

απδων,βφίας απασης επιδημίαν ες αύ

3ρώποις αυ%ν είναιονύμισα, ψυχίμ και

σώμα πζοειληφίας και πωδίαιτωμψης

δόθρώποις,ία (ρφοις ακροαζάς σαυετί

ση,καίζα της επισήμηςκαζασοςέσηναυα
για.ωπώς μετεμψύχωσίντιναδοξαζαν Γ)

καλαω%ς κεκινδuύβυκα επ' εκείωγμέ

θαι, κ, παύτων όμου ας ψυχας όμύ

ρου και πλάτων Θ' και ήίολεμαίου και όρι

ρήώρβύουσαν πεπλουτήκαπ γλώοπιν, όν

ειιτώ%ύτυ σώματι στιυδραμέιν, θ δια

τρίβειν αύθις ον βίω, καθαπξ ολκαδι

μυρμοφόρω χρωμίοις άπω αλλα νuω όE

φρύες δ τηλικoύες,φεδ της συμφοράς,

ώχέώ απώνεις ζαφον κκόνιν,πολιμώ%ν

της λύπης ανάψας πυξ6 και της έμής

καρδίας, ου δηδuύατζμυαίου ψυ

χής & πνοής ψυχή δε παίως από και

facit qui toto die cor mcum quouis

enfe acutius penetrat, ac Ρotius totas

noθtes,fi quod maius cft dici debct: in

terdiu enim & familiarium congreffus

crebri,& cocliac terrac,eorύmque quae

his continentur,pulchritudo,forfitan a

dolorc nonnihilauertunt,atque paulif

per abftrahunt animum noftrum:noξtu

vero cum datur ocium , nec eft quod

Β prohibcat,omncs calamitatum dolores

fimul irruunt : 8ζ pcίtore ac memoria

mca occupata,ντfericanescadaucr,huc

atφue illuc diftrahunt ac difcerpunt.

Ουotics ego illum intuitus, vniuerfam

fapιentiam mortales inuififfe cogitaui,

& animo corporéque aflumptis ho

minum confuctudine cfΙe vfam, vt (a

picntcs auditores fapientia augeret, &

1cientiac naufragia fedaret. Ρarum

certo abfuit, φuin δz ipfe animos in a

lia migrare corpora ftatuercm : & o

mnium (imul animos Ηomeri, Plato

nis & Ptolemaci, ac pracftantium orato

rum, in vnius huius concurrifle corpo

re, atque in vita verfatos efle, cόque
- - - - -

-

tanquam maxιmo naulgιο 1ngenιο

rum fuorum vfos. Αt nunc tantus &

tam prαcftans ille vir, hcu calamitatem,

(cpulchrum & puluerem fubiit, magna

doloris pyra incenfa in mco pcξtore.

Viuere etcnim fine anima & fpiritu v

tiquc non potuit, Αnimus vcro cius &

(piritus, & fi quid cft quod vitam con

ferre qucat, nihil omnium fuit aliud

quam 1mperator diuinus ille,8zhomine

(uperior homo,qui & viuensillum lon

go (uper alios omnes cuchcre conatus,

cuidenter oftendit, tanto Impcratori

tanto etiam miniftro cffc vtendum:pru

dentiffimo nimirum terram incolen

tium omnium hominum, co qui omni

(apientia omnes (uperaret. Νunc vero

ille rebus humanis reliétis, non diu a fe

remotum efle hunc oportere cenfuit:

(cd cclcritcracccrfitum,fecί, cόiunxit.

πνοή, οπα, είπζωογονάν επεφύκει, ούχέτερ% μ' τή'απαίων αιτω, ηβασι,

λεις οθάΘ' εκείνθ", κι ύσες δόθρωπον λόθρωπ®. δ, εζών έπ Εξαία γ)

πείγετ πολλώ ή άλλων αιών, δεικνις εναργώς, ώ: (ββύω βασιλέι φρδιν

είναι κι όν ύσηgέτίμ χρεών τωΦρθνιμωζάτω δηλαδή τίύ όσοι τίμ γμ δειά,

μανό ανθρωποι , Όν παση σοφία παίων επέκεινα χρώμύρον και μό οι

αό ή οντεύθεν απαλλαγείς, σοκ έκρινε δάν απηξήθα φύ" επί Ό

σουτ από και μύ οι ζαχέως πζοσκαλεσάμρθ' αχί" θ πη".
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altum dccusarrcétα, (ed citius arcfaθια

δz deicξtar. Diuina enim veftra cella,

magnum illud & celebre veftrum di

uerforium , nunc terra & interitu op

prefium, vna veltram quoque gloriam

deprefit. Ηic fuit, gui omnes ingenio

Ρhilo(ophos (uperaret,δzoratores, guos

omnia (ecula celebrant: (cd hcu, iacct

iamjin pulucre & tumulo mutus. Ηic

fuit qui mcnte & lingua cα-los & terras

dimetiretur,quouis perpendiculo, gua

uis amuffi reξtius: nunc vero lapis cxi

guus cum dimetitur. Ηic fuit magno

rum coeli & terra horizontum & paral

1elorum optima dioptra:hic optimus &

fponte natus horo(copus:[cd nunc cum

ante tempus, o mifcriam, breuis hori

zon terrac complcθtitur. Ηic fuit, qui

magnum impendit ftudium, ne Gracci

in pofterum cruditi,in iudicio vetcrum

fapientum hallucinarentur. hic fuit,qui

contemplatricis (iderum fpicntiς (cié

τiam facilem reddiderit.hic fuit,qui Α

riftotelicac linguae labyrinthos extrica

rit: at nunc obίcuri (epulchri labyrin

thi,acerbo circa cum intricantur.Ηic o

ptima vcrecundiac & modeftiac regula:

fed nunccum mors 1mpudenter ampu

tauit, Ηeu quo paθto tempus hoc pau

1ο momento vetuftatcm omnem la

mentationibus vicit: qua poft, multa

folis curricula tantum dctrimenti vni

uerfα natura humanς in hunc νίque

diem infcrre non potuit,no(tra vero ς

tate facilimé potuit. Ηcrijenim maxi

ma &pulchcrrima bonaabripuit:ca να

ro quς rettabant, hodie etram rcucr

(um etiam ademit heri terrς folem ter

Ε ξύ χςόνοςόν βραχάπαύζαςαθρόωνοξύ,rς vi(ceribus occultauit. ΗeriΜuficam

harmoniam abftulit, hodie magadem

& neruos. Ο quomodo is qui effecit,

vt cocli, gui longo iam tempore ta

cuerant, Dci gloriam enarrarent, nunc

ipfe in (epulchro tacet" Ηcu quomo

ao ipfe mortuus atque immotus,viucn

celeriter eftis imitatα: cito quidem in Α πζοςμαρασμονώφθορ%% δθειονύ

μήμαλακίζορθν% μέγα κ' πειβόητν ύμή''

ονδιατημα, ύσο γίμ κ Φθοράννuύκα

τελθών, και ο υμέτερ.9ν συγκατέχωσε

καλλΘ.όδι#ίμ''όπαίζας ύσεςφωνήσας

φιλβΦοις και ρήζεμς, πόσοις όμα

κρός ύμνησεχβόνΟ".αλλ' oίμαικείαινuύ

Β όνκόνεικ, χώμασινα Φωνώ".όδιiίμ'οτι

ιώκαιτη γλώfη διαμετςών ουρανόν και

ασέρας,βέλτιον ή κ? παύζα κουόνα και

σαθμμυανθρώπων αλλανuυ βραχύς αυ

%νδεμέτςησελίθΘ".όδüίμ'ήτγόμεία

λωνούeανοδκαίγής οριζόντωνκαλαξαλ

λήλωνδρίτη διόπleα.όδιί ο κρατισθ'και

αυ%φυήςωςοσκόπΘ' αλλανuύ αυ%ν κι

πζότης ώρας, φεδ 3'δεινούβραχύς ορί

ζωντης γήςπζίειληφεν έδιξίμ όπoλλήν

όνδείξαμμΘ'πζόνoίδυτίμηέξης έλλογί

μων ελλήνων, ως μη διακινδuυ&ύοιεν πει

ζας κρίσεις ή παλα (ρφών έδιfo ρα

δίαν τίμ τηςασgoθεαμοι(G-επισήμηςσο

D φίανπξιποιηκώς. ξδίο της Σρισοτελικής

γλώfης ζάς λαβυρίνθοις απλώσας αλ

λανμόαι ζωφώδεις (ρύζάφου λαβύριν

θοι,πικgώς πξι αύζόν,φεδ, Θξελίασονται,

όξίi oτης δgίσης αιδ&ς και της σωφροσύ

νης κανών αλλα νuύ αυ%ινό θαύαζός α

ναιδώςεξέτεμεόραμών, ω πώς οπαρών

παλαι χξόνοις %ίς θρήνοις νενίκηκε πολ

λοις γδ αμείψας ηλίοις, ώσατίμ ζη

μίαν καθ' όλης της αιθρωπίνης επενεγ

κέιν φύσεως, μέχςινuύ ουδεδμύητα,νuύ

διεφ ήμύβράςα δεδμύητα χθες μύρ

γδ' ζα πζώζα και μέγιςα ή καλώνέλθών αφείλέζο, ζα δε λειπόμμα σή

μερον επανελθών πζοσαφείλέζο, χθες ών της γης ήλιον γής πυθμέσιν απέκρυ

ψενμύδκαιώνεωσφόρονόμοδπu απέκρυψε χθες τιμ μουσικuυακίλεναρμο

ίαν και σήμεζον τμ" μαγαδα και ζας νάυρας, ώ πως ο σιγωνάς σίύ ουρα

νοις 3ύξηκώς έκπoλλoδ, έπειζατμυ%όθεοδδιηγείθοδόξαν αυ%ςπαρεσκάυακώς,

κιδόνζάφωσγάωπώςνεκρόςωναυ%ς(φεδfέμήςσυ
μφοράς)κινέμύρoντεκα

ζών
- 9 \

- έμοι

Α'
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εμοι αίξαπέμπει% παθ'Θ", όλJμ τίμλή- Α τom & mobilem mifero mihi dolorem

μέραντίμ έμμυκαζατέμνονκλεδίαζί,

Φοιςπανώς χαλεπώτερον μάλλονύκα

νύκίαςόλας,ει κgή% μείζον είπείν ήμέ

eας μυ γδ ή οντυγχουόντων όμιλία

συχνα),καλκαλλΘ' ουρανού και γης, και

ή όν%ύειςκτισμάτων, ίσως αφέλκουσί

τεξπαθοις,και Σποτσώσιν επιβραχθών

ημέτερον νouυ νυκώς δε χολής γμομέ

της ήδη και πολλωg κωλύονώς εξημίλυ,

αί πάσαι ή συμφοξών αλγηδόνες α

θρύαι διαμουσα, και τίμ έμίμ''μύτης

μνήμης καρδίλυ σαυειληφία,καθαπς

πνες κιμίες αγριοι σώμα πέήίωκδs, ένθεν

κακείθενπικgώς αξιέλκουσί, φεδ, καισυμ

πνίγουσιν,ω πώςπολλακιςές αυ%νέγωγε

απδων,(βφίας απασης επιδημίαν ες αύ

θρώποις αυ%ν είναιoνόμισα, ψυχίμ και

σώμα πζοειληφίας και πιυδατωμύβης

δύθρώποις,ία (ρφοις ακρ9αζας στιυετί

ση,καζάτης επισήμηςκαζάσοςέσηναυά

για ωπώς μετεμψύχωσίντιναδοξαζειν

καλαω%ς κεκινδuύβυκα επ' εκείωγμέ

θαι, κ, παύτων όμου ας ψυχάς όμύ

ρθυ και πλατωνθ' ύ ήίολεμαίου, κι όρι

ρήζόρβύουσαν πεπλουτήκαπ γλώοπαν, όν

ενιτώζούτυ σώματι πιυδραμέιν, θ δια

τζίβειν αυθις ον βίω, καθαπξ ολκαδι

μυρμοφόρω χρωμίοις άπω αλλα νuώ όE

όρύες δ τηλικoύες,Φεό της συμφοράς,

ώχέζο απιώνειςζα φον κ. κόνιν,πολιμυ%ν

της λύπης αλάψας πυξίον και της έμής

καρδίας, ου δηδuύατζμ' αύαυ ψυ

χής ώπνοής ψυχή δε παίως απ8 και

facit: qui toto die cor mcum quouis

enfe acutius pcηctrat, ac potius totas

noθtes,fi quod maius cft dici debct: in

terdiu enim & familiarium congreffus

crebri,8zcocliac terrac,corύmque quac

his continentur,pulchritudo,forfitan a

dolorc nonnihilauertunt,atque paulif

Ρcrab(trahunt animum noftrum:noξtu

vero cum datur ocium , nec eft quod

Β prohibcat,omnes calamitatum dolores

fimul irruunt : 8ζ pcάtore ac memoria

mca occupata,vtfericanescadaucr,huc

atφue illuc diftrahunt ac difcerpunt.

Οuoties ego illum intuitus, vniuerfam

fapιentiam mortales inuififfe cogitaui,

& animo corporéque aflumptis ho

minum confuctudine efΙe vfam, vt (a

Ρientcs auditores fapientiaaugeret, δc

1cientia naufragia fedaret, Parum

certè abfuit, φuin & ipfe animos in a

lia migrare corpora ftatuercm : & o

mnium (imul animos Ηomeri, Plato

nis & Ptolemaci, ac praeftantium orato

rum, in vnius huius concurriffe corpo

re, atque in vita verfatos efle, cόςue
- - - - -

-

tanquam maxιmo naulgιο 1ngenιο

rum fuorum vfos. Αt nunc tantus &

tam prαcftans ille vir, hcu calamitatem,

fcpulchrum & puluerem fubiit, magna

doloris pyra incenfa in meo pcθtore.

Viuere etcnim fine anima & fpiritu v

tiquc non potuit, Αnimus vcro cius &

(piritus, & fi guid cft quod vitam con

ferre queat, nihil omnium fuit aliud

quam 1mperator diuinus ille,8zhomine

(uperior homo,qui & viuens illum lon

go (uper alios omnes cuchcre conatus,

cuidenter oftendit, tanto Imperatori

tanto etiam miniftro cffc vtendum:pru

dentiffimo nimirum terram incolen

tium omnium hominum, co qui omni

(apientia omnes (uperaret. Νunc vero

ille rebus humanis reliétis, non diu a fe

remotum cfe hunc oportere cenfuit:

(cd celcritcracccrfitum,fecί, cόiunxit.

πνοή, κιπα εί τι ζωογονείν επεφύκει, ουχ έτερ.θν μ' ή ' απαίων απώ. ή βασι,

λεις αθάΘ εκείνθ’, κι ύσες οιόθρωπον λόθρωπG. δ, εζών έτι θξαίζάνη

πείγετ πολλώ ή άλλων αιών, δεικνις εναργώς, ώ. Όβύτω βασιλεί φρδιν

είναι κ%ν ύσηgέτίμ χρεών τωΦρθνιμωζάτω δηλαδή τίύ όσοι τίμ γμ δειά,

μαίο αθρωποι, ων παση σοφία παίων επέκεινα κόμμα και μύ "ι
αό ή οντεύθεν απαλλαγείς, σοκ έκρινε δάν απηξήθα φύ" επί Ό

σούτναπέ και μυώ οι ζαχέως πζοσκαλεσαμύρ® , ζαχέως 9 πη".
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Ομοdfiergo ilio digretto , viueτεhίο Α ειμώύδήouώ απελθόντος εκείνουζμύ έδί
non potuit, veluti corpus ab animo di- "κηδμύ / - Λ. - 2

uulfum.papac,qualis illa fuit confpiratio σόκήδιμύατ", καθαπξ σώμα ψυχής ΟΖ

atque coniumθtio, guam indiflolubili περρωγώς,βαβαι τής συμπνοίας Τβ κα) της

νιnculo diuturnus νίus conglutinault! ί και Ι., " -ια κ"ΑΑ....7' \ W

Quodfiabillo accertitus, ftatimabic- μίξεως, μυ είς α ρρηκώ ντινα όν δεσμών
C / Α' 2 •• Λ'

ξto corpore accurrit: όamorem & cha- ήμακρά πιυηξμοσεχεσις. ει δκαλέσου

ritatem (ingularem, gua, vt decuit, do- τις οκείνεξόραμε, αξαχζήμα ρίψας Ό'

minum cft profecutus. Ηercules ille \ "ν . » , \ -

quidem,fiquidem hoc vero diκcruntfa- Β"ώμα,βαβαι τηςαγαπης και της σοβγης,

bularum patres, terrarum orbem pera- ην πζοσηκόντως έχεπζος Όνδεασότ.μ.ή

grauit, vtis (uorum certaminum teftis .. > ...- - 0.( 7. 2. Γ' Νί.97. 3', 7. -2,4

effet. Ηi vero cum intra limites mane- eακλήςμώύ (οι οκέινΘ",ειδήζα όζα ειξη

rent, (ola optima fama ctiam Hercula- καπν(Φ τίύμύθωνονάδθαπατέζες,πά
nas columnas (uperarunt : &quicquid Λ' "...Λ « Α» ε/ « - ε λ ,

« Α" σουδιέσbαμετάμι ί ομό μαρτυ
(ο! intuctur, in fe conuerterunt. Νunc ό, Μι υφήλιον,ως μαρ

- 2 Λ «/ " Α" 2 τ'

vero ε rebus humanis difceflcrunt, cum 8% τή οικείων απασανκτήσήίαιαθλωνg

fe prius immortalitati contecratient, τι δι'όν%ς όξων μύροντες μόνη τη βελτί
fuίquc memoriam perpetuo in poftero- Λ' 17.', ο και ο Α'

τιπή απlmίς νιάuram reliquifeht. Νο-C ή φήμη καλζα"ήρακλείοις διέβησόλυσή

bis veτο talibus & tantis prαίidjs ac λας, κ ράσα πάσλυ αιηξήσου% τιμή
munitionibus deftitutis, qua vllius bo-, Α' και Αλ -Χ .... ? f" -ι-2 2 "ν

ni (pes relinquitur:1dem enim & nobis ύφ' ήλιον, αλλα νμύθξούθρώπωναπήλ

vereri nunc (ubit, guod vitibus & plan- θoy αθουατίσαίες πζόπερ.9ν εαυcξύ, λίCζή

tis nouellis, fi quis antibus & facpibus μνήμμ καζαλιπόντες , ζώσου διίμεκώς

fraude remotis,eas pccudibus paτére fi- . . . >
- - Ι / Σ !

nat. Ομάcum ad hunc modum dice. "")" ή έπιγινομυώων ανθρώπων ψυ

tentur,magnus cognatorum eiusluάus χαϊς. ημίν δε%ιούτων και (6ρύτων πζοβο

εια, κ, cft exortus. Fuitille vit animo optimo \ / C -. Δ " ,

εκbia & modeftiffimo prαcditus: corpore ve- Dλων και σηραγμάτων ούτωσι σέξηθείσι, τίς

ro robufto & aptiflima compage mem- έλπις λείπεία, Όαγαθού και αυ%ν γας 7Ε

brorum, vclut ad amuffim a natura di- λήμι νuύ έπέι ", «/ Ο 3/

- και ημίν νuύ έπέlαι δεδιένα, όπς αμπε.rcθta,a capite ad calcem νίque. Οrna- Ιμ. 2 μπε

\ \ Δ ? " Αν

baturprαcterea hilari vultu, & (uauitate λ9' κα" Φυζα νεογνά,επειδαν τις επιβού

grauitate temperata: moribus Ρlacidis λως οξύ κύκλω πζιβόλοιςτεκα Φe"κγ
& humanis.Ηonorem vero excloquen- Μ , Μ Λ Λ" 1

τia, magis quam vlla realia expetebat. μοις καθελών,μηλόβοτ-ν καζασήση. Όόν

Ομamad τem ingenij celeritateac foc- χώρ%. Ούτωνούτω λεγομύρωνπολις πζος

ΕΕ"αγή γίζ ήδη διαθε όν
mllis crat defunξto Ιmperatori. δρα πιυέβαινε αές ψυχίμι, αγαθών

-
μύρκαίσώφρ%ια ενζιςμάλιζα,ερρωμέ

νoνδε% σώμα, και παίζα σύμμετςα κε

κτημώύον,ώασεςυαόκανόνικςάθμη της φύσεως τελεσιουςγησασης αιπωΊμυΊε ηλι

κίλο ομοδπασαν, καιαυ καθ' έκασα ή μελών και μεζών, επιτρέπειν οι απώ

καλίλαρότζαόψεωςμέζατινθήσεμνοδμειδιάματς,κήθοςγαλίμιον καύπζόπ

Όν, φιλότιμονοι είναιζα εςλόγοιςμάλλονήπαίζαχζήμαζα εχοξήγαγδαιπωπολ

λίμντίμ δgμμυώήτηςδιανοίας οξύτης, θ%ή νοημάτων γόνιμον τίμλόπςόςζε

θέία διαπυgoν αυλαάιαν και δύσέβειαν, ομότςοπονείναι καθάπαξ τωτελούiήσουπ

βασιλεί. -

ΓΕΝ
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ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙ-Α 1ο ΑΝΝ/5 Νον Ι Ι Μ ΡΕ

λέωςϊωαύνε ένέα. - ratori, natiuilas.

ΘΕρ9ις οι επιγρoμυρου έχύθ όν δι- Ε αίtateΕΕ
Ι / α / Πna dΟΠn1na , Gu3C L'1dyΠnotichi

δυμοτεχω διάγουσα γη ε βασιλέως ΡratgnansΕιερρά", die lu

σύζυγΘ' αένα ή δέασoινα,ύδνκό τιμ ιή hijfiίium Ionnem 1mperatorem pepc

ιενίg γεγέννηκεν, Ιωαννίμ (όνβασιλέα, δ rit.Οιιο Ιmperatoraudito,celerrimeDi

Α / 2. Ν .. χ. ι... . άymotichum rediit: & lactitia exultans,

δή πυθόμύμΘ' οβασιλεις, τίμι ζαχίσμυ 5 lugubrivefte quam propter aui mortem

αυθις επανήκεν ες διδυμότειχον, θ πξι- gerebat depofita, plendidioτέ (umpfit.

Deinde duo etiam certamina celebra
Λ Α και " 2 Λ (

χαρής γυόμύμΦήμειψενές%λαμπζό- uit,Οlympicorum ludorumimitatione:Ά
εoncurβο

τερ.9νζα"όνδύμαζα,αδιά τίμιέπαππου qua cum antea quoque (gpius edudiffet, π.
• Α' > / Ε > μr - -

τελόυτίμ τέως όνεδέδυε. είζάκαλαγώνας ηungtame maιοτς apparatu exornault,

Ηia Latinis olim (unt excogitati exer- ginnω

εξετέλεσεδύο,μίμησίνπνατύολυμπια- cendi corporisgratia.cύ are bellica va- ".

κών Σποσώζονζας οις κλπζότερ9νμύο πολ- - cabantiquorum νηus dacil fpecicm Ρες
ζ % β9 μύρ C (eferens Cuntzuίtra dιcitur.Diuiduntur

λάκιςετέλει,νμύδεφιλοτιμότερον, οιδή -" - - - - - -

ν- y 1 2 fecίdum tribus,municipia,curias. Dein

Όρίς λατίνοις παλαι έπινενόμυτα1γυμνα- de vtraque parsarmatur, finguli contra
. . ε) Η τ- " Χ/ fingulos,aui volüt, & ab omni partear

κα σώμαζος, οπότε 37ολίμ α/διεν gulos,q " 2mnίΡar
σίας ένεκα σωμ (ός, χ (ό mistcguntur.Dcinde vtrique haftis νε

- Λ c \ τ' / -

τή'πολεμικών. Ούτων ομύρ εί"μοναχία" ruto pfςfixo acceptis,impetu concurrüt,

2" Χ/ Ζ.- π%... / - lii alios fortiter vrgent: qui equo a
ένδειξινέχει,κιντζότρα αζαλατίνοιςκα- καija gent: qιιι eq

ξ λZ ζ εκ 1ιum deiecerit,corolla orhatur.Τale du
"ν / Μ . . . Λ. Υ

λείταιμερίζονταιγδκφΦυλας και δήμοις D ellum ctiam 1mperatori forte obtigit:&

κα)φρατζίας, έπειζα υπλίζουσιν αφ' έκα- parumabfuit,quin zpelethalem ιάum

accipcret. Vnde quum a (enioribus moΑ' Α' C/ Υ ε) - Λ

γΟ ΧΟΛ ΕγCζ. τίύ ΟΌ) μύύων - - -τεου μιας α) Λ βουλ9 neretur, vt huiufmodi rebus abftincret

πνας.καλπαδή καζαφeακίρις καθισώσιν. (nec enim deccreΙmperatorcm a (cruis,

έπειζα δόρυ λαβόντες έκατέβΘ" όν τςισίν Ρrac(crtim adeo impunë,& cum pericu

lo cardi) nonparuit: (ed illis repudiatis,* έσκευα- "Αο. - 4 > . . (7 γ 2/ 2

εμψιν υαλίσκος έσκυασμψαίο ακενέθιπη- νt qui degeneris fibi metus autores

ναλλήλοιςκ απαντώσιν &ύ:ώσως.κω-Ε είient, αqualibus (uis militιbus magisλοίς και 29 και, q 8

, ο " . --2-- Λ. rν Λ / τ, παύ, γι- eftobfecutus. Αlterum certamen Τor-"

θέσιν αλλήλοις %ίς δόeκσιμί% παίυ γυ neappelkatum,fic fe habct. Diuiduntur
Λ " . « "ν Ν. « Τ?εζ Α

ναίαςτης όρμης και δειππεκαζάβαλώνΌν & Ειείccanium ribυς , municipia &

δυτίπαλον σεφλοίτηςδιόαγος&υε)κλήρω curias,& (imul omnes armantur. Dein

- -Ν « ΛΟ -- "τίμ (ριαυτμυλ deduobusprincipibus fortedclcais,in

γομυ και ο βασίλεις τιμ, """ λα?- τετ (cfe concurrunt. Οuod prius etiam

χαίει μονομαχίλυ,ωσε και αδαμικρθννίurpatum,τιum autom ficquentatum,

ήλθεπολλακις πληγήνα)καιρίλυ, διό και

πλβανέμώμΘυσο ήδγηραιό έξων απέ- " .

χεθ, ήτιέων έργων, αιοίκίον γδ είναπαύτη βασιλείπζος ήθ δούλων παίεώ%,

και αυθ'ούτως ανυποςόλως, ώ και κίνδuυΘ' επέlαι, σόκ επείθεώ, αλλα (όις ή

λικιώτακ ή gρατιωτώ μάλλον βραβλίων τlu της βουλήσεως ψήφον , ζούφις
Α' Λ Σ Λ. /w - / / C » τ'

απήλαυνε , δειλία αγμή τώς αυτγ) καζάψηφιζόμύρος παραινέσεσιν ο διέτε

goς ή αγώνων ώριε μύρ πζοσαγogβίεται, έχει δε ούιως μερίζοήαι και αύθα

καζα φυλας και δήμοις και φρατείας,και οπλίζολα, πλύες ομοδ. και Χςχαι

ρεσιών γιγνομώρων,κλήρωλαγχαΐουπ τίμ ηγεμονίαν δύω πιες εξ αυτW, εκαέ

ξου μέροις εκαερος, ώύωυ ώuυ ούιώμύρπζόιεξον, νιώ δε σιωεχώς ελαιμόμου,
-

ff 2.
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"... Ιmperatorem habuit , duci cui- Α

dam nempe militi obtemperantcm: &

cum vtrinque acies Ρari numero con

grcderctur,1 mperatorrοbuftis clauis &

ίerit,8z (ine reuerentia feritur. Εa enim

nertaminislcx cft, vt qui alterum vul

ecraritautocciderit,indemnisfit. Poft

certaminis huius fincm, Vtraque Ρars

ducem (uum (ccuta,atςue inter cgtcros

1mperator etiam fubditi ordinem non Β

deferens,cum honorifica Ρompa δz or

dine in fuum diuerforium deducunt.

Vbi ille cuique vini cratcrcm propί

nans, & dexteram Ρorrigens, omnes

domum redire iubct.

D Ε Ι Μ P & Κ Α Τ Ο R 15

expeditione contra Bul

garos. c

ΤΙs nunc φuoque Didymotichi per

atti, Imperator cum iuftis copiis

(ublto Βulgaris ex improuiίο bellum

prius infert,quά indicit,νt caftella 1ux

τa Αcmum recuperaret,qua Ρaulo anto

ad Αlexandrum (c contulcrant. Igitur

imprcfhone in hoftilcm terram fatta,

ferro & igni agros vaftat, ne de(cξtα

quidem (egeti,& in horrea comporta

ta parcens: caftella item paffim vagan

do,& obfidioηcsac oppugnatiοncs mi.

nitando,in deditionem accepit : & cx

his nonnulla, ex quibus pracfidia Αlc

xandri,pace data,difcefferunt. Οuibus

Αlexander auditis, ac dolorc affectus,

per legatos paecm ab Imperatore petit.

Ιndignum enim cfle Chriftianis,adco

εμuar crudcliter contra fetegrafari, cum pax Ε

πε" & concordia interiptos"conftitui po(
κε,Ιmpera - - - - - - -

Άfit,8zbelli acics in impios vtriufque i

fμηrnam nimicos conuerti. Αd hac Imperator

Ά refpondit, αςuum effe, vt Romanis,

gun olim a Romanis extruζta caftella

parcant, ac legatos re infctta dimifit.

Γ)

πιναρίθμι® γίνεται και ο βασιλεις Όίς

ύφ ηγεμόνι τέζιγμύβοις, οίωθήτίνι σρα

τιώτη και συρρηγνυμύρων καθ' ό(ον Σριθ

μόν αμφοτέρων ή ζαξεων μόροπαλων

σερρών,παίει 7ε ώ ο βασιλείς, καλπαίεται

αφειδώς επεικαζόν τζώσουζι,ή και α

πoκτείνθυγα, συμβολύουίωσίπως,καν ζίς

αγώσιν αμφοτέρ%ις, λοέγκληrν είναι,

σφίσι νόμιμο μό. μόδετίμ 8 αγώνων

Ούτευδιαλυσι,Χπολαμβαύοντές έκατεξα

ζαμέζη%ν σφών αυτγυήγεμόνα,μεθών

και ο βασιλεις τίμ ή) ώσοϊέζιγμώύων

(αξινσικλπoλιμπαόωντιγχαίει,αγου

σι πζοπομπούοντες &ύρύθμωςκικό συζυ

γίου εκδιασήμα@ς,αχζιςού συμπέήiω

κεκαζαλύειν εκατέρθν, ένθα πζοπίνωνοκ

είνΘ' απασιν οίνου κρά ήex,κ δεξιλόέ

καςωπζό είνων οίκαδεαπαλλάήεθ,παί

Όχςκελ6ύει.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛ

γαρωνεκτέαϊείας3 -"

βασιλέως.

ΤΟύτων ζίνuυ ον διδυμοτείχω δ νιώ

τελεθέντων,αλαλαβών ο βασίλεις -

κολυμυςξαπαύ,ακήςυήόντια και αίφνίδιον

εξάγει πόλεμον κόβουλγαζων,πζινοκ

είνοις αθέ8ζ,βουλόμμΘ"αύθις σφετε

είσαθίζα πζι (όναίμον Φρθύρμα, όσα

πζοβραχέΘ αλεξαίθρωπζοσκεχωgήκό.

εμβαλώνουμύες τιμ'πολεμίου,έδήου και

έκαέΊιοχώραν,μηδε ήθασαχίων φει

δόμύρθ' ον αλωνι τυγχανόνιων επιπο

ξουόμύρος δε και α φρούρια, και απει

λών πζισ2%πεδ&ύσεις και πολιορκίας,

παρεςήσαίο καθ' ομολογίου, και ούτων έπνα ώσοασόιδων απόντων τυονφρε

εάτεζαγμύρων παραλεξαί%ω, αδά πυθόμύρος αλέξλυόρος, πζιαλγης γρό

μθμος, διαπίεσβδύεται πζος ον βασιλέα πζί ειρήνης, σόκ αξιον είναι λέγων κα

sίλυοίς απίμώς ούτωσι κατ' αλλήλων επιέναι, όνον.όμoδοξείν αλλήλοις ζα πζος

εξήνιμ , και όμου καζα το ασεβών απαξαάfiεθαι, πολεμιων όντων αμ

Φοίν, ο δε βασίλεις δίκαιον είναι φήσας ύσείκειν ρωμαίοις ζα παλα αίζα

Ρωμαίων ανοικοδομηθέζα φρούρια , οξύ πρέσβεις απςακζις απεπεμψε,

, " -
πλείονα



. Η ΙS Τ Ο R Ι ΑΕ R. Ο Μ. Ι. Ι Β Ε R Χ. 34Ι

πλείοναδή πεντεκαίδεκα Φρ9ύβμα αξα Α Αmplius enim guindecim caftella auus

ζας ακρότηζας και Χποζόμας (οδαίμου ο

παππ'Θ' απ8 και βασιλεις αίθρόνικΘ,

ζαμύρόκ βάθρων αήγειξε, άδι επωκο

δόμησε δια ζού%τε επιτςοπόύονώς θρα

κμυ γλαβά (6δπζω%σράτρ®", ίν είεν

κώλυμα και διαφραγμα της πιυεχές

τβσκυθών διαβάσεως αυθ'ούτωλεχθέν-"

ζα,καθ'ήσυχίαν αλέξανόρθ' ήκισα φέ

ξέινδμυαμώμΘ;ζας απ8σιμ αθροίζει δυ

ναμεις&υθύς, ες οκζακιχιλίοις (ον Σξιθ

μόν, μέζαπέμπεται δε καλδίχιλίοις όκ

σκυθώνμιθοφόρθις αρμς ομό έκτερνό

βου,πεμήίαύΘ' αφίκετ καικαζαςραζπέ

δ&υσε αγχοδέΦςερίου και επιλεγομώύe

ρουβκαςge, όκάγδ είναι και%νβασιλέα

επύθεώ, ο δε βασίλεις καζάπλαγήςμύρ

έγεγόνει πζος τίμ αιφνίδιον έφοδον ή".

πολεμίων, της δε πζιφάσεως ήκισα συγ

χωςούσης αν μέση τη πολεμία βουλ6ύ

σαθα τι βέλτιον, Jξήγε και αυ%ς ως

εξίμι,τίμ ρωμαϊκιμ δuύαμιν, σόκα-D

ξιόμαχον ουσου%ίς αντιπαλοις, αλλα

μόλις ές τζιχιλίοιςΌνδριθμόναλιούσης,

καλές τςείς αυτίμ διανείμας ζαξεις, ου

παόυ πόρρω ώύ φρουρίου πζοήκεν έχειν

γδ αυ% μεμελέτηκε καζαφυγίμ πια

πζος τίμ επιπόδα αναχώρησιν, έπει δε

οξύ πολεμίοις επόζας έωρα, (ότε δε

ξιόν καλαιον κέρας είς επιμήκη είχον έ

κατέρωθεν οκτείνδυζας, ζά δε βαρύτε

Θ% τίύ όπλωνείς μέον έχονζάς, καλαμα

cius 1mperator Αndronicus in cacumi

nibus & pracruptis Αcmi locis partim ά

fundamentis extruxerat,partim inftau

rarar,cum Glaba Ρroτοίtrator Τhraciac

pracfietvt creba: Scytharum incurfio

nes vcluti perpetuo muro intericθto

prohiberétur Qας cum Αlexάder αquo

animo ferre minimé poffet, copias (uas

(tatim contrahit ad οθto millium nu

mcrum,& duo milliaScytharum accer

fiτ: Τernobόφuc profcξtus, quinto die

ad Rufocaftra caftellum perucnit, i

bίgue caftrametatur: ibi enim etiam

Ιmperatorcm cffc audicrat Qui quam

uis inopinato hottium aduentu per

culfus,tamen in mediahoftiliterra,cum

aliud confilium rerum difficultates non

patcrentur, Romanas & ipfe copias, vt

licet, educit, hoftibus minimé pares,vt

quac vix trium millium numerύ exple

rent:iίsque in tres acres diftributis, non

Ρrocul a caftello cft progrcflus , guod

fubfidio fibi & receptui effe volebat.

Cum vero hoftcs accedentes videret,

dextro & finiftro cornu in longiffimam

feriem vtrinquc Ρorretto,8ζgraui arma

tura in medium collocata,ac (imul pro

funditate extremiagminis velutifirmis

fundamentis innixa:veritus ne circum

ueniretur, ftatim confilio mutato, Ro

manas cop1as in νnam ancipitcm aciem

contrahit, luna corniculantis fpeciem

imitatus:ip(έducin medium progreffus

(uos inclamat & confirmat. Intelligitis

(inquit) viri, nos in peregrina & hoftili

pugnarc terra,8z Ιόgo a patria exclufos,

nec (ocias haberc ciuitates,qua nobis

ad improuiίum hoc prglium opé ferant,

ncquevndeauxiliaaccerfamus. Οuare

fic pugnemus hodie, ντ (tatim mori

turi, & vni cum hoc (ole occubitu

ri. Fortium nottrorum & generoforum

Ο βαθ® της ουραγίας ώαοές πνα σερρον θεμέλιον, φοβηθείς τίμ'κύκλωση,

μέζιβουλ6ύεται άχισα, και πζος μίαν ας ρωμαίων δuυάμεις ήθροισε άξιν

αμφίσομοι,ώασεςσελίμοειδες χήμα πεποιηκώς, όπύτε μίμοειδής είη αυώς οι

εςμέσοις αξιερχόμύρΘ,επεφώνετε και παρέθαρμυε σμύετέδή, λέγων, ώ αλ

ς,ώς όν αλλοτςία και πολεμια μαχόμεθα γη, και πόρρωπου της πατζίδος

Χποκεκλεισμεθα κι ούτε συμμαχίδας έχομύρ πόλίς, αλπαρέβοηθήσουσι τήμε

ρο ημίνες τον αιφνιδίως συμπεσόνζα ζυζιι πόλεμον, ούθ’ όπύθεν αν μιώoΦο

εικόν μέζαπεμψώμεθα τράϊαυμα, μαχόμεθα Όνυν ως τεθνηξόμύροι τή

μερον και συγκαζαδύει μέλλοντες τωτήμερον ούτω ήλιω , κτητώμεθα μας
ff και

"
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laborum τείτε" τείinauamu hottiίε" Α τυρας τύ"ημετέρων αιολικών και γυναίων
Ιnancterram,in qua hodie de vita dimi- ρ%ς τγ) ημετές όρ γυ ίι)

> - " 1...' ' Ι.... Γν

camus.8zhoftium qui (upercrunt σcu- αγώνων,τα τέπολεμίου ταυτίμιγμύ 2

Ε VΟSΕ ne pertur- εφ' μυ' (όν πζί ψυχής σήμερθν τςέχο
et:ίcimus cnim multos magnΟS CΧCr- Φ. c ./

g μυρ άθλιν και ζας ήδύωολειφθηβμέ

cirusa paruis facilimë efic cacfos. Εa- /- -
- Λ 2 ν Λ

dem &ιρίi (pe nitamur, arcanam Dei νων πολεμίων όψεις. μη θοξυβείτω ζάς
clementiam intuentes: Ηua fμάum , ντ υμετέρας καρδί \ < Υ φή

- - υμετέρας καρδίας (ο πλήθΘ' τ%) πολεprατeralia, Τhcmiftocles Αthenientis " <yυο υιον Όρ ή'

..- \ 2/ Λ

Cum paruis copiis in anguftiisad Sala- μίων" πολλάςγδ ίσμύρ διμιάμειςμεγα

minem,omnes feré Perfarum vires de- Βλας Uωο βραχέων βάσα καζακοπείσας,

merferit. Poft hunc rurfus Τhebanus Ε- και "..., ή 22 - s, -ί \--1...Μ Ν' 12

paminondas bis maximas Lacedemo- """""""" ελπίς ώμοια πζυςτίμ Χπόρ

niorύ vires dcuicit, cum longë paucio- ρητιν αφοξώσι Φιλολυθρωπίαν θεού, δι'ίμ"

rib.ad Αliarturn & ad Lcuétra:quo tem- / Α. Χ/ \ ΩΣ - 317" -2

pore Lyfandrum etiam Sparta amifit, δz (ατέα λλα,και θεμισοκλής ώξ αθίμών

oum maximo probro magnum illύ Α- μετ' ολίγου 5ραταύμαζος, μικρθ0πά

gefilaum fugientem recepit: ac tádcm, σαν όν%ιςπζί σαλαμίνα σενοίς τίμ' τή' \

φuod multisfcculis factum nό crat,ho- έσω καπίισε διμώ ,,τι 3'

iiiicπη. Είμαι 33 Ευτοτατη νίdit Ηπε ο- C πέσών κατέβαπτισε διμίαμιν και μόλ έ

ratione εόfirmati,omnes trenuόac for- τεν ο θηβαίΘ' αύθις έπαμεινώνδας δις

titer hoftes inua(crunt : in prianis vero 1 . Λ "-1... 2 -. -1.." Μ ) , «"
- - - Ι Α". '21/4ΧΥ1)Υ& ΥΥ)1

cantaικ- magnus Domctticus Cantacuzcnus:qui Τύζί) μικ μοκειμ ασαςτηςκίονελ

" multis en (ibus,ιnultis τεlis hottiun pe- 1αμίν ρυχ βραχύιέραςπολλώ πς τε αλί

τίtusatque impulfus,ipίς quidcm Pluri- αρτον κι όποις οξύ. λόυκτζίκοις, ότέδήκ,

moshottes proftrauit:[cd nequc clypco, και ο » Η C / \ και

neque gladio amiffo,incolumis & prςlio λύσανδρον απωλέσεν ή ασαξπη, και ξμό
- - - Υ Α Α >

ερ. Ε."Άάλι , Ω Uί Ο. Ο G' {. 1 1ίΊ' U > Μ \ \ 2» Δ

Crfaris filius,Porphyrogeniti nepos na αγησίλαον, και καπνόν ήδη δια μακρού

& hic multis confixus telis, cquo etiam τεθέαία, αξα Όν 6ύρωζινπολέμιον ποιό

νndique hoftilib. enfibus vulnerato, ντ τές μύυομώ " . . . . .Υ Λ 2 - - ! όβ 317"?

-" , Λ ξ9 υUυ 0!&Α) γυναίως όύρωσως, ο νόjξήν
δz ccrebrύ cius patéret:hoftιbus tcrgum ί ύρ % όύς 2 >

\ / > - >

dare noluit.equus item eius vcluti cum %ά) αξαβόλoις αγώνας αγωνιζόμύροι,

fctiore certans, non prius cecidit,quam βαρείας και αφειδείς φονόυτςίας (6ίς πο- ' ,

eum o pngna tuliffet, & domum in-Ε λεμίοις έπήνεν, - / δε

colum em rcportaffet. 1bi demum έμιοίς επηεγκαι χαρά μαλίςα

ante domini fores expirauit. Scd παίων ο μέγας δομέςϊκΘ' ο και%ικου

cum hoftes tumulum occupaturοs ccr- ζμός δς πολλα μέρ δεξαμύμΘ' πολέ

ncret, ντ a tergo etiam inftarent, cf

fufa fuga in caftellum (e recepcrunt. μια ξίφη,πολλας όδορατων βολας κώ

-
θήσεις, αυ%ς μύπλείσοις ή πολεμίων

καήεγκεν όδεμήτατσίδαμήτε ξίφος

Χτoβαλών απαθής%ναχώνα διήνυσεν,ώσσες κεκολλημώύος και ακλόνζαήθρασμέ.

ν@ τη επιβασει gίππε.ώ δ&ύτερ®"μετ' αυ%νλαμπζώς αγωνίσατόξκάσ2ξος

μύθιίος έγfoν(Θ. δ Επορφυρογριήευξήiδε γδ πολλοίς πζιπαςείς βέλεσικ% ίππον

δgώνπάοζαχόθενείςπολεμίοις καζακοήiόμύρονξίφεσιν,ωςκ%ντης κεφαλήςμυε

λόν(ως ειπείν)%ίς έξωθενβλέπεσιφαίνεθ, ήδη,νώζά (οιςεχθρβίς σοκ ήνέχέζο δέναι,

κι ο ίπποςδαυωασεξαντιφιλοτιμέμύροςτώδεασότη,έοι αυ%ςπεσείν ήνέχεζοπζό

τέρον πίναυάν έκβαλάν και πολέμε, κοίκαδε διασώσαι,κακέιαβάζας (οδ.δε

ασύτυ θύξας εκμετςησα όζιυ. επείγε μμυ τέως σου πολεμιoις εθεα

σαν"βιαζομύβοις πζοκαζαλαμβαύειν Όνλόφον,ώςε και κ7 νώτυμαχεδαι,κυ

κλωσανζας αυcδυ , λόαςgέψαντες έφώγον πζοτςοπαδίμ ες ό Φρθύρμον.

(3)
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Φοι ένδον οικομύτες, τίμ'τε ή ήλυ θεα-Α Ουίνετo in eo habitabant, cum & hos
ύ

σαμόροι%ύτων,κάμαδεδιώτεςαλέξαν

ον, απέκλίσαν σφίσιτας πύλας. βία εν

αυταςρήξαντεςεισεχέον%. @ σου μύρτώ

όνοικομύτων έκβαλλοντες, οξύδεκαζα

σφαξουτες δίκuυ πολεμίων, ήσφαλί

σανί6% φρούρμον κήσουαχαλλοντες κι

πλέίσα αιώμύρoιδιά Όπζοφήυητών κίν

δυνoνέχινονόφθαλμοί, έτεγδ%ιξύao

ζυγίοις χιλός μ' όντος έΦρουρίου, ούτε

ξέαρ, ούτ’ άλλη τις ύδατΘ &ύπορία. οί.

τετςαυματία ήδσραπωήίκτυίπασων

απζομήθευει λίπόμλυοι,Φμύρέθνησκοι,

Φόι έγής και τεθναόαιέγύoνώ τας επύ

λας ανοίγειν ου μάλα ονιμί, πεισραώ

πεδουόλων και πλήθη τύπολεμίων ζατε

ρωμαίωναπώκισo όρια διακυββύσόλυτας

τέ1ον κίνδuυον οίχεθ, λάθρα πζύς συμ

μαχίδαπόλινέγγίζεσαν και αξgλιον,α

πέγνωτο σφίπκέτ ήγδπόλις αγχία

λΘπολεμία μ' ήτε μεσημβρίακαλs

μθύη,Τμήfiαν βύθις ακηκoύα ρωμαίων,

μετέθεώ, κτίμ οκείσε ρωμαίων Φξουραν

ΣποσΦάξασα,έρριψενέκέτείχοις όπύ

σημηέφθη φυγούσα δδήπεποιήκεσανκ

οπόσα πζιτοναϊμονφξέρμαπαύταθαρ

ρέιντεGήκείχoνδιαπζεσβύεώς πξίελου

θερίαςκ λύτςωνπζοςαλέξανδρονoυγαρ'

ύzσελείπονό πια συγγνώμης αφοςμίμ'

όκή"φθασαύτωνΊμτεγδεκείνg αξιεί

ξήνης πζεσβείανθρασέως τεκ,ακόσμως α

πέπεμψαν,%ις τετγύβουλγαςωναβοις

μ% ή'ασαχύωνπυριπαρέδοσdυ.ώπζύς

γε%ίς ζά Φξούρμα οικοδσιν, ου καλώς ε

νιώtos cfle cernerent, & fimul Αlexan

drum timcrent , portas illis occlu(e

runt, iis igitur vi perruptis irrumpen

tes, & habitatoribus partim pulfis, par

tin hoftium loco occifis , caftellum

munierunt:in cόςue maxima cum mo

leftia ob pracίcntancum periculum (e

continucrunt. Νcque enim pabulum

ibiiumentis crat, neque Ρutcus, neca-ηΆ.

Β φuae vlla copia: & vulnerati militesat-έκftis.

que cqui neglcéti , partim obicrunt,

partim exitio proximifuerunt. neque

admodum portas aperire licebat, mul

τitudine hoftium circundatas, & pro

cul Romanorum fines abcrant : ac ne

fpcs quidem crat , tentata fortuna,

clam ad finitimam vrbcm (ociam,

cάmquc maritimam cuadendi. Νam

Αnchialus hoftilis crat, & Μe(cmbria

C Romanorum clade audita ftatim de

feccrat : & praefidiis Romanis cafis,

omnes cos qui fuga falutem non quar

ficrant, o moenibus dciccerat. Ιdem

cartera ad Αcmum caftella fccerunt o

mnia. Νcc delibertate & redimendis

captiuis legatos ad Αlexandrum mit

tcrcaudebant, cum ita (egeflifient, vt

nulla vcniac fpes relinqueretur. Νam

& cius legatos confidenter deriferant,

D & per ignominiam dimiferant , &

Βulgarorum agros cum (cgetibus in

cendcrant , & habitatores caftello

rum malo traθtarant. Itaque ab omni

Ρarte inops conίilij arftuabat Ιmpera

tor. Τamen firma in Deum fiducia,

nec in prioribus periculis, nec in prac

fenti difcrimine cum deftituit: quam

uis confcientia cius non omnis ex

pers effet maculae , tum ob iuueni

1cm licentiam cum 1mperio coniun

ξtam , tum propter auum Imperato

rcm extrema acrate malo traétatum.

Τamen huiu(modi peccata, minutos

piίciculos magnum Diuinac miferi

cordia pclagus fibeuntes iudicabat,

Romano

χρήσανώλαβόνες, διόπανζαχόθενσενόνε και αποξοντώβασιλεί% πράγμα,

εγίγνείο, ο γεμίμ εις θεόν αρραγετατίμ έχει ελπίδα, ούτ οι σόκαπέγνω

σόοι, ούτ' όνζαις πρότερον πζισασεσιν, ούτε μίμ άνθήπαρούση, και οι 6 πιυει

δος Gυκ ανέλεγκών έχων , δια τεTμ παραλύπησιν μ'τώ βασιλέι και παπ

πω αν τώ γήρα επήνεγκε, και αυ δι' όσα, νεότης μετ' Jξουσίας, ως ζα πολ

λα φιλέι, διαπραήεθαι, όμως ιχθύ διαπια, βραχέα, άΌιαύτα, όνόμι

ζενάμλξτήματα,,ες% μέγαπέλαγΘ"βυθιζόμύρα, ή ρύθεοδΦιλανθρωπίας,
ff 4.
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roinde & hocingens diίcrimen, non Α διδώ ομοίως ζαίς αλλαις πζισασέσι, και την

minus quam cartera, mirabiliter cua

fit, arcana Dei cuntta clementer gu

Αlexan-bernantis prοuidentia. · Νam Αlexan

"Ε der po(tridie vltro illius mifertus, pa

κι" ccm illi obtulit : & cum exercitu do

mum redire paffus eft, hortatus vt mo

deratior effet in pofterum. Vnius e

nim anni quatuor cffc tempora , &

- aulo momento maxιmas incidere re

Άum mutationes. Interca illa quoque

πd Τriύal acttate cxatta , Syrgiannes prius ctiam

Άob exottum a Thotfalonicenfibus iuί

iurandum , magiftratui (ufpcίtus : &

quia a matrc 1mperatoris adoptatus

fuerat, cum Imperator Didymotichi

capitali morbo laborarct: tum a Ζum

lacone lacfic maicίtatis reus aθtus, fui

defendendi caufa Βyzantium ad Im

peratorcm venit. & (emcl atouc ite

rum & tertio caufa apud omncs iudi

ces ditta , plano reus peragi non po

tuit, adcό νt iam a plcrifque iudicί

bus abfolnerctur. Lite autem adhuc

pendente, vades Ιmperator ab co pe

τίit, ne clam profugcret , priufquam

omnes iudices (uffragia de co tulif

(ent. Ουα res cius animum valde tur

bauit, & in carceris metum coniccit:

grauiflima illa & intolerabilia guac

Ρrius perpetius erat recordantem, guo.

rum veftigia recenria adhuc & cuiden

tia in animo circumferebat. Cum au

tem vades minus alacres viderct, gra

uiore metu vrgebatur, Quas ob res

fuga clam arrepta , cum (tatim (olici

τε guaercretur , nufquam cft inuen

tus. Poft annum autcm (upplices ex

Εubαa literas ad Ιmperatorem mi

fit , guibus veniam pctebat , & lo

cum aliquem in extremis Μacedo

niac finibus, in quo cum vxore &

liberis confiderct. Νam cum auli

corum inuidiac , vt diximus, obno

xius effet, procul ab illis effe voluit,

εκείνων και απαραμυθήτων δεσμηύ,

ααξάμιλλονζαύτηναξαδόξωςαπεκρού

σαίο, Σπορρήτωπζομηθεία και παύτα φι

λανθρώπως οικονομομύτΘ θεού, οίκοθεν

γαρ και αλέξλυόρ®"ές τιμ ύσεξαίδυ εις

οίκωνίων και συμπάθειδυ, πέμψας τώβα

σίλει δεξι%ύ, αφήκεν ύσόασονδον οίκα

δcπος&ύεθ, ξμόγετώσeαζοπέδω,πα

εαγβίλας μετςιώτερgνείναι gλοιποδιείς

ξί, έμία καιρgδροπή πολλας πζαμα

τωνμέζαβολας αν δε%ύεις κι ό παρόν

έτελούτα θέζΘ. ο δέγε συργιανης ύπο

ήΘ"ών, και πρότερ% (όις αρχεσιδια οξύ

νζκοις οις απήτησε αξά το θεοσαλονι

κέων, είασοιηθείς τη μητς ώύ βασιλέως

δεασούη, οπότε τας έβασιλέως επεβό

σκέφΦξέιας ή απηγορουμέρη νόσΘ"όκεί

νηπζί% διδυμότειχον, νuώ ήδη και προς

ζα παρα ζ0 τζαμπλακων(Θ προτεινό

μμα καθοσιώσεως εγκλήμαζα, ειςβυ

Dζλύπονδίπολογησύμύρθήκει μεταπεμ

πτΘ τώβασιλεί και κριθεις ύποπά

σικειζαί5 δις και τςις, ουκαθαρώς αλώ

ναι%ίς ελέγχοις έδuύαζ. ώς ήδη επρός

τύπλξόνων ήθωούε κριτ" μετεώρου οι

έπ ή δίκης ούσης, ήτησεν ο βασίλεις έγ

γυητας ύσες οδμή φυγείν αυτόν λα

θόνζα, πριν αν τελεία γύηζαιή περί αυ

" ώδώ, όλοςκειάς Χτόφανσις. δδήπο

λμώ ενέzσειξε τον φόβον και τιμ τ εις

κτής ύσοψίλυές1μμ ώύτουψυχίμ. και

ες οδάμνησινήςχείο αυθις ή προτέρων
φ, 2/" \ 2 / "-ν

ώνζα ίχη πζιΊμ καςδίδυ έπ κείμύμα, }}

φ - Περίσης

του συρ

γαρ, Φηπι, όνιαυτός τέαταρας ώρας φέ-Ά

σλυ έναςγώς, έπει δε και οκιηξόιέξοις έβλεπε οξύ εγγυηβμύροις, συχνόιέξοις και

δριμύιέξοις επολιορκείτ μάλλον οίς φόβοις, διό και Φύαγκαώεις ώχε% λα

"ρα, φυγών και πλάσα, ζή%ύμύρΘ' αύθις, ουχ«ύξέθη μεία οι διαυτόν,έ

σειλενώξ4ύβοίας γράμμαζα τώ βασιλεί, δεόμύμΘκδοθήνα οι συμπάθειάο,

και χώρ% πια, πgύς οίκησιν αμα, γυναικί τε και τεκνοις αξί που τας έχα

πας ή) καζα μακεδονίαν ρωμαϊκών ορίων. βασκαναν γας έφαμύρ αιπω οξύ

πει τον βασιλέα και δια τού" πόρρω που τών τοιούτων διατζίβειν εθελα,

" δέει
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δέει έδόλω διαφθαρήναι. και όξκοις επί Αnt per infidias ab eis occideretur. Αd

φύτιςίμ' επιφέρωντύμήκακόςφανίναι

πωπστε τώβασιλεί.έπει οι απαρακλή

σειςαξα θύρανήκον,κήνυσο υοιθει,αρας

εξ6ύβοίας αφίκεζοπρός τον κραλίμισες

βίας,υφού επζοσδεχθείςασμώρέταζα,

παύτιμ αυτός,παρέσβΦ ομόπνοις,Φί

debat & iutiurandum , quo fe Ιmpera

tori perpetuo fidclem fore teftabatur.

Scd cnm nihil impetraffct, Εuboca di

greflus, ad Scruia: Cralem proficifci

τur , ab cόque cupidiffime fufceptus,

fumma & gratia & autoritate floruit,

affeffor concors , amicus confentiens,

contillarius acceptus, intimorum fide

liflimus , exterorum occupatiffimus:

λΘ' ομογνώμων, σύμβολΘ"δεκτός, το Β alter Τhcmiftoclcs Αrtaxerxi Ρerfae.

ένδον οπισότατΘ', ήδ εκτός όπζακπ

κώτατΘ,αλλΘ θεμισοκλής Σζάξέρξη

τώπέςση ειδότιγδτίμ αξιαπέφήμμυεκ

πολλού,νμυέςμαιoνήγειώαι επήει λαμ

πζοντάμ επιδημίαν απ8 κύτσιχνεμύρω

ποιήσφν ύzσήκοον τςιβαλλοίς τίμ' όν μα

κεδονία χώρανρωμαίων,ει και αυτός απώC

στωάρθίραςξα ρωμαίων έπίσουέτε,και

στιναίρεθ, ήπείγέθασμώύως, ούτωνέτως

εχόντων,πέρας%ύβίgέδέξα(οδήμήτης
Ί, γ- Υ - c Λ / . \ / (Υ 2

έβασιλέως ήδέτσοιια, κατέθα#αι όν

θεαταλονίκη ότεδήκα)πλζαμυθητικόντι

πζοσφώνημα έγω έπζοςloν βασιλέα διε

ξήλθον,éτωσίπως ξυλείμύρον. -

ΠΑ Ρ Α Μ ΥΘΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ

τον βασιλέα επιτωθανατωτης

μητςός αυτ8.

Εδε,ώ μέγισε κjθεότατεβασιλεύ,

πολλάκις ημέίς θαυμασανίες όν%ίς

όπλοις,καλπζόγε%ύτων έντεφιλανθρω

πίακαλίλαρότητι,καιρόνέχομύρήδηλοι

πόν,ίασεκανή καριερία θαυμασωμύρ

τ"μεγίσης αυτησίσυμφοράς, μ'όζαπαύ,

τα σαλ6ύωναίων καθάπς πγυμνασιον

αλλοπζούβαλε νμύ και θέατςον αγώ

νων τη γυναία και ανδρική (ου ψυχή, έν

΄ 9uam animo :

Νam cum fama cum lamprιdem co

gnouiffet: tum aduentum cius in lucu

lento lucro deputabat. & quia pollice

batur, i illius opibus ad Romanum

Ιmperium occupandum adiuuarctur,

(e Μacedoniann Τriballis (ubicθtu

rum,omni ftudio cum foucbat. Interea

mater Ιmperatoris difccffit, ac Τhef

falonica fcpulta cft. Νos vero Impera

torem ad hunc fero modum confola

ti fumus.

C Ο Ν Δ Ο L 2Α Τ Ι Ο Α D

Λmperatorem, de obitu ma

tri, tius.

Ε φuidem, Imperator maxime &

diuiniffime , facpc in armis mi

rati , & magis ctiam ob humanita

tem & hilaritatem : nunc toleran

tiac tuac in hoc grauiffimo cafu admi

randa occafionem habemus , guam

tempus omnia guatiens, vcluti gym

nafium aliquod & theatrum certa

minum generofac ac forti natura tua

offert. In quo magnitudo animi tui

magis clucere debct , guam prius

in armis : wbi fortunac lcuitas , ma

nui frpe maiorem gloriam porrigit,

& ingenij maiefta

τεm , contra quam acquum eft , a

dulterat , & manui poftponit. hic

vero confilium & prudentia pla

no (efe contra magnos tempefta

tum Huέtus armat , φuos cafus hic

concitauit. Νοrunt enim omnes,

θαδή και μαλα, μάλλον σε δει ο κραίτΘ λαμπζώς αδαδήσαθαι, ή πρό

τερoνόν%ίς όπλοις, εκάμυγδο και ο τίτύχηςκύβΘ", ήχεις πολλάκις μείζο

να πζοσήψε1ίμ δόξαν ή τη ψυχή και ότι γνώμης αξίωμα τεκα) μέγεθ@,

έλαθε ώξά% εικός κιβδηλ4ύσας και δ&ύτερον της χειρός Χτοφήιας. άνζαύθα,

δε καθαρώς γνώμη και σμύεσις όπλιζέζα πζος μεγαλοις χειμώνας και κλύ

δωνας,οις ή%ιαύτη μάλα σφοδgώς αιεσόμωσε συμφορά, ίσασί γαρ αποστεί,
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guantum animus corΡoiprafta ton- Α ως όσω τιμιώτερον καιβέλπονψυχήσώ
το maiores ctiam confliθtus & fluάtus

illius cfle,quos tempus veluti hoftilem

aciem inftruit argue adducit. Νam il

lic quidem multa vndccunque auxilia

praefto (unt, clypeus ac galea, & ha

fta, (ερe iudicum certaminis (enten

τiam occupantia , interdum crimina

contegunt. hic vero animi fortitudo

fola in certamen defcendens, & velu

ti firmac crepidini confilij & pruden

tia: infiftens, & nudos atφue incrmes

pedes offirmans, fortiffimé refiftere at

que obniti cuiuis doloris Huêtuipotcft,

velut inconcufίum promontorium in

fanienti pelago. Αc vehemens qui

dem illius tragoediac tempeftas fuit,

auam tibi patris 1mperatoris obitus

εommοuit: vehemens item aui Ιmpe

ratoris interitus. Sed tamen matre fu

perftite, folatij multum (uperfuit, guo

1uάus ille leuarctur, & efficacihilari

τatis remedio veluti condiretur. Αt qui

te nunc domina matris cafus oppreflit

grauiflimus, omnem doloris acerbita -

tem (uperat, quum ob maiorem fan

guinis affinitatem, tum quod ea (ola

extrema familiac ancora & fumma o

bleθtario reliqua fuit. Νam ad ipfas

νίque medullas penetrat, & ip(a ofia

tua,fortiffime1mperator, arrodit.Οuid

nivero quac & materfuit, & praeftan

tiffima ac, iucundiffima matcr, & fir

mis ac indiffolubilibus naturac vincu

lis tibi aftriθta: &quod maius eft, plu

rimis tua caufa laboribus fatigata. Νe

φue vero te (olum (ua morte in tantam

trifticiam comiccit , (ed etiam nos o

mnes qui vobis paremus: cάmque du

plicem. Νam & nos graucm iaάuram

fecimus : eόque maiorcm, guod & il

la viuens,falutaris portus omnium fuit,

& ampliffimum (olatium : & nunc

Α λ

ματΘ', οσούτω κι μείζοις Φζαύτης α

γώνες κκλύδωνες, πζος απς αν δσυμπί

ήίωνεπαγοιχξόνΘ' αντίπαλα σρατόπε

δα θλίψεων, επιδήπί οκέι μύρκ πολλή

πολλαχόθενή συμμαχία επιτηδά έζα,α

σπίς γυ κδόξυκ κράνΟ τιμ ήδαγωνο

Β θέζομύτωνπολλάκις αςπασουζάκρίσιν,κ,

συγκυκήσλυζα οξύελέγχοις, αναθήλοις

έώ'ότεβυθοίς ή παλαμηςταγκλήμα

ζάπιυεκάλυψαν όνζαύθαδί ήτ'ψυχής

αιδεία, καθαρώς Χποδυομώύη πζος σέύ

αγώνας, έχει καθαπξ επί σερράς κρηπί

δΘ", τ’ γνώμης τεώ πωέσεως γυμνοιςθ

c αόπλοις οξύ πόδας εξείσασα, μαλα,

γυναίως αυθίσαώαι κ αιτέχύν πζοςα

παν λύπης κόμα και ρόθιον, καθαπςπζο

βλής ατίνακτΘ έσωσα πζος ύβίζουσου

θαλαοταν σφοδρθς μύο ομύlμ'ο χει
C

μώνοκείνης ή τζαγωδίας, μ'ο έβασι
Η \ 2 Α'

λέως και πατςός επήνεγκέ σοι θαίατΘ".

Dσφοδρός δι αυ και ο έβασιλέωςώ παπ

που, ειμή εμείζονα φαίη τις αν, όπζών
Ν Λ Α. "- Μ - 2 - 2

και κινούμύρον αυτός ελέλίπ% φαρμα-..",

κον , ήδονίμ' ομαλώς ουτωσι πως αντι

τεχνώμύρον ή σφόδρα ζεούσης 6κείνης

κ. Φλεγμαινούσης πληγής αλλ' ή νuυ ε

πελθούσα ώι ή μητςός δδεασοίνηςσυμ

ε φορα , πολλώ έeκηγουμψη τώ ύzσες

βαλλοντι , πάσαν ύασεξπέπαικε λύπης

ύσεςβολίμ'', δια τε ο τ Φύσεως συγ

γμέσερθν, και πολλώ μάλλον δια ώ'μό

νuυ ταύτιμ ωδγροις καταλελειφθαι τελώταίαν αγκυραν, και θυμηδίαςα

κgόπολιν απέζάι γαρ και αυτ% (ως ειπείν) μυελών ή ψυχής, και σής οφέων κα

θίταζαί σοι τώπαύτα, γυναίω και πώς γαρ ου 3μήτης τε ούσα, και μήτης βα

σιλικώτατη τε και γλυκυτάτη, και σερφοίς και αρρήκώις Ίης φύσεώς σοι συνδε

δεμθύη (όις ασλάγχνοις και ο γε μείζον, πλείσοις ύπτές σοδοξύ πόνοις α

νατλάσα, ου σε δε μόνον ες οδε λύπης εκείνη θαυούσα, ξυνώθησεν , αλ

λά και πλότας οξύ ύσηκόοις ημάς, και διπλήγεμάλλον ζημία, μύργαρ'

και ημίν έγεγόνει μεγίτη, και ώσοδε μεγίση , όσον και περιοδσα, λιμμυ πς

ύσηςχε τοις όλοις εκείνη σωτήριθ' και πανήγυρις αυθυμίας. Το δε μείζον,

"1 .. *
- ότι

"

ν
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όπδ (βδτον βασιλικώταών, κ. ή κοι- Αtuam excellentifiimam & commu

νών πραγμάτων ηγεμόνα, τεθεπόήίμ

νομό, ή δεεσων απαχολεί φρ9ντίδων.

είδε μη καθαπξκώςεπίπου απηξτισμέ

νΘ', αλλ' ομυ όν%ρύτω πξισάσεωνκλυ

δωνι, και ο σμικρό εμπόδιον, μέγισον

τήτη πραγματωνόλκαδιγίγνείαβλα

63',δ παραπλήσιον, ώασες αν εί τις κυ

βερνήτης, χειμών(Φ' όν μέσω πελαγεί

τυχών, κάτωθεν μύρ ή) κυμάτων και ή

νηος επανιταμώρων, μέζαξύ και αυτός ή

πηδαλιουχίας εκλαθόμύρ® έπινυσα

ξίεν, ως μηδεν είναι λοιπόν ο κωλύον,

αύτανδροντίμ ναμύαυτίκα μάλαβυ.

nium rerum infpcάricem & curatri

ccm mentemanccefariis curis auocat,

{i non Ρrorfus atcue omnino, tamen

in tanto curarum αίtu etiam paruum

impedimentum, maximum nauigium

Reipublica lacdit : non ίccus acfigu

bernator in mcdio pelago tempeftate

confliξtans , inferno fluξtibus infur

gentιbus , fuperne vero. ventis vela

turbantibus , interim & ipfe (ui mu

neris oblitus dormitet , vt nihil iam

fit reliquum guod prohibeat, guό mi

nus nauis in fundum maris demcrga

tur. Οuamobrem vt nihilaliud tc mo

ucat, (altem propter (ubicέtas tibi vr

bes , mocrore allis mandato, folitam

tibi & Imperatoriam magnificentiam

retineto. Imitare defunétα illius ge

ncrofi animi conftantiam , guac pro

θοδρομήσασαν ,ες πυθμώύας θαλαοσης C pter ardentem Dei amorem , guem

καζαθμόαι όθενει μή τι αλλο,αλλομό

διάγε τας ύσηκόοις ήδπόλεων, α της

λύπης έργα, πεφύκασιν αλλοις παρα

χωρήσας, σαυτώ το σμύηθες και βασί

λειoν μεγαλοπςεπες διατήξησον μιμή

σαι η απελθούσης εκείνης γυναίας ψυ

χης τίμ σερφότητα, , ή δια οξύ πρός τον

θεονακμάζονζάς έgωζας, oις Χπορρήτωςέ

βοσκενόν καρδία παλαι πολιμώ ήδη τον

λς...χρόνον αφού ή το φυσαήτων διέσωσε

Ε. - δόξης αυτάυ, επιλαθομύρη μύρσώμα

γΘ", επιλαθομύψη δε δόξηςκαι κόσμου

βασιλικού, και ο παύτων ύσέξτερ% έ

πλαθομώύη βδ%δΦιλτάτυ,ώκόσμΘ'

εκείνη πάς ουχ ύσηςχε αύταξίΘ", έ

διαμεμύρπςδεθεύκέήραμε δεπέδετον

βασιλέα, σύζυγoν , ούχ ότι σύζυγΘ,

αλλ' ότι δι' εκέινονες ζα τ' όgθοδοξίας α

clam animo (uo longo iam tempore,

ex quo parentum opinionem depo

fuerat , fouit , & ornatui Ιmperato

rio & rebus omnibus antepo(uit : tι i

chariffimi, guémque totiterrarum or

bi pracponebat, oblita, ad Deum ac

currit , ad Imperatorem & mari

tum accurrit : non quia maritus fuit,

fed quia per illum ad veram religio

D nem perduάa fuerat. . Οuod i nul

la veritati fraus facienda eft , ad pa

trem Imperatorem accurrit , gui ci

vera doξtor religionis fuit : qui pri

mus illam inde , vt nitentem rofam

ex afperis (entibus, elegit , & vtau

rum purum ex adulterinis metallis

effodit , omni lithargyro & chole

baphino reliθto, Quod fi illius con

ftantiam imitari non potes : at ve

terum Imperatorum plcro(que imi

tare , guos cum longo interuallo

humanitate & clementia erga delin

quentes vincas , etiam 1mperatoria

conftantia vincito , duabus de caufis:

κίβδηλα, μέζακεχωgήκει νάματα και εική μήλυμήναθαι τίμ' αλήθειαν, έ

με προς τον πατέρα, και βασιλέα τον ή ορθοδοξία αυτή καζέταύτα δι

δάσκαλοι, δς πζώτΘ εκεί μυόκείθενώς ρόδονλαμπζονέκ πικgών ακανθώνεξ

ελέξαώ, και ως κουσον καθλθόν εκμετάλλων κιβδηλων αλώξυξε , παύει π
λιθαργυρανόντε και χολ9βαφινον ίμ' οκέι καταλελοίπύαν, ει θε τίμ όκεί

νης Gox έχεις μιμήσαώα κλξτεβίλυ, αλλ' ομώ ή παλαι βασιλέων σ5ύπλεί

σοις μέζα πολλού β0 βελτίονΘ' νικών φιλανθρωπία και ίλλξότηπ πζος τοις'

π%χίονζάς , νίκησον και τη πζος τας λύπας βασιλική καρτερία , δυοίν ένεκα,
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ντ ex pulcherrimo & maximo vario in

ίignium bonorum tuorum peplo, et

iam hacc emincat, vclut inter cximios

flores, flos intignis, & inter preciofas

gemmas gemma preciofillima: vtper

fcθto bonis omnibus cumulatus in co

rum qui ante re regnarunt feric tan

tum excellas, quantum inter colores

purpura, & folinter fidera. Αge vero

reftitue tuorum auribus fermonis tui

diem: oculorum (crenitatem, vultuum

nottrorum caligini. Difcute animo

rum nottrorum tempeftatem, hilarita

tis tuz radiis. Αccommoda feftiuitati

folitum & tranquillum rifum. Οmni

bus exemplar etto, vt aliorum bono

rum omnium , ita ctiam tolerantiac

malorum. Νos vero cum Graccos non

nullos cavaldegloriatosaudiamus, e

rubefcemus , allis omnibus virtutibus

longë pracftantiorem Imperatorcm na

θti, vna hac re illum (uperari. Ουμ

propter Achillis & Αlexandri Μagni

mollicic in doloreferendo repudiata,

conftantiam corum imitare. Perficos

Reges & fatrapas imitare, quiaducr(ac

fortuna non cefferunt, fed fortiter re

ftitcrunt. Imitare vctercs Romano

rum Confules & Cαίares , qui & ipίi

temporum vices experti, veterem a

nimi conftantiam tenucrunt. Εt quid D

alienis exemplis eftopus : Τeipfum i

mitare, actalcm te pracbeto, gualisan

tchac in variis cafibus extitifti. Οuo

ties in maximis tempeftatibus incon

cuflum animum confcruafti , non a

liter qualn qui fumma tranquillitate

viuunt : Quotics fubditorum τιuorum

peccatis vehementer irritatus , iram

vicifti : nec vnquam affettui ceflifti,

" fedanimum tuum quam illos fortiter

ac prudenter caftigare maluifti,& foli

ta clementia poenam meritis ignouifti!

Ηacc nunc per occationem recordatus,

Α

Β

Ο

Ε

ήατετωκαλλίσω και ποικίλωβυπέπλωήβ

μακρών αγαθών, και ζού"καλώς έπιτςέτη

καθαπξοναόθεσιν αυθ9' ώςαίον,καν λί

θοις πολυτελέσι λίθ@ ύzσέξτιμΘ κίνα

τελέως%ις απασιβρίθων καλοίς άνθησφ

εάτύποβόβεβαπλουκότωναυτός επι

πζέπης, ώςόν%ίς χρώμασιποςφύρα,καν

Όίς ας ρασιν ήλιΘ". φέξε ζίνuυ ΧπόδΘ'

τιμ τ γλώήης ημέρανζαίςτό ύσηκόων

ακοαΐς, τίμ ήθοφθαλμώ &υδίδυΊή ή'

ημετέρων όψεων ομίχλη, διασκέδασονή

μυώ τ' ψυχής τον χειμώνα αίς ακήσι ή

σης ιλαρότητΘ". χξήσαίηέοςτη%δστωή

θοις, ώγαλίμοδμίδιαματΘ".γμοδπά

σιν δgχέτυπον, ώασες όν (οις άλλοις κα

λοις,ούτωκαήητWδqνώνκαρτερία.ημείς

δεκτ% έλλήνων ίςινοις ακούοντεςόν ζαύτη

μάλισα Φιλοπμησαμύβοις,αχμυοίμεθ

αύ, ει ριςμύρ αλλοιςαπασίν αεμσ6ύμα

σιπλέίςο εκείνωνδειεγκόνζαπλουτήσαν

τες βασιλέα, όν (ούτω μόνωζ δ&ύτερα

φέρ9ίζαβλέποιμώμζαδτ' άρα κ% ξαχιλ

λέως εκείνε περί τας λίπαςήflώμώμονή

θ® Χτοτζιψαμύρ® , και πζός γεδη φυ

μακεδόνΟ' αλεξαίθρου, μίμησα ώύ

των (ο σαθερόν. μίμησαι σίύ πέσικοις

βασιλέας τε και σατςαπας, οπόβι προς

τας αύππαλοις τύχας ουδεναγυνες επε

πρ%χεσαν μίμησαισθύ παλαρωμαίων

ψωάζοιςκκαίσαρας, οι κι αυτί ή ζου

χξόνου δεινών Χπολελαυκότες , επί φό'

συνήθου ΦρθιήματΘ' ακαρτέρησου και

τί δει παραδειγμάτων αλλόμείων και μί
\ « «ν 2 2 "ν Σ 2/ - /

μησα σαύον, οποίΘ' πολλάκις έφαίης ον βίς αλλοτε αλλοις επειασεσούσίσαι

λυπηgoίς, πως πολλούπολλαχόθεν πολλάκις διόαζίσαντΘ κλύδων(Θ', ακλό

νηών και αήτjη%ν διέήρησας 1ίμι ψυχίμ , όασες Φ βαθειδιυ αγoντες ήσυ

χίαν και πώς πολλάκις ή ύσηκόων αμαρτημάτων, δίκuυ απαρκτίου τιμ ώύ

θυμοδρύμlu εις όγκον κυμάτων εγείρει εθελόλων, ουχήήήθης πωπόΪε αλ

λα γραιόπ χρώμύρΘ , και συνέσει ψυχής, αντί ώύ κολάζιν σέή

αμαξίαύονίας , έκόλασας μύρ τον θυμόν ; Όίς οι αμαρτήσασι ώ' σμύη

θεί παξέχει φιλανθρωπόυμα, και άδια, επί καιρού νuύ διόαμιμνησκόμύρ®,

μιμή\

Ν
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ως επίπαν Α Ρίc te imitare , ντ & nos (nelongum
μίμησα, συσαυτόν,ία δήμεις,

ειπείν, όλίμ τήγλώ#ηαίξαχόντεςέλου

θερίδυ, &υπετώς ώβάτας σας ή εγκω

μίωνθαλαασας πελαγίζν αφώμύραυ

τίμ, κακ παύτων λυθολογομύτες ήδσών

είκωμίων(ακριάτισα,σέφλυόνθιδημιες

γωμώμακήρκων,κοίονΦεβφίαςκεα

faciam) omni libertate linguae permif

(a, laudum tuarum pelagusfacile tran(.

mittamus : & ex omnibus bonis tuis,

praeftantiffimis quibufque delcάtis, co

Γonam tibi concinnemus immorta

1cm,qualem fapientiς crateresin omne

acuum confiant. Εgo vero vehementi

δzardenti dcίiderio viέtus,liberius ver

ba feci. Τu ergo mihi veniam dato,di

τηςες αύαχωξ6ύοντες εις μακρ%ις ηλίοις Βuinifhme Ιmperator, folita etiam hic

αθλοατίζεσινέγώοι ψωομάλα σφοδρά

τεδΦλέγοντΘ"πόθενικώμύρθ, ώλμη

ρότερονεχgησάμμωτώλόfώ.σύδέμοισύf.

γνωθι θειότατε αυτκράτς, τη συνήθίκαν

ζαύθα φιλάοθρωπία (βυκώμύρΘ.

humanitate tua V(us.

D Ε Δ Υ R G Ι Α Ν Ν Ι Δ'

Crali, aducήus Romano, εχpe

aitione,

Εris initio Crales (uascopiascoe

git: Syrgiannes vero clandefti-,

Π Ε Ρ Ι ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΡΩ- ο nas literas per omne Romanum Impe

μαλώνοκτρατείας έσυργιανε

κ%ύκρ%λή.

ΗΕ οι επισδιότΘ", ο μυοκράλης Ολ)

νήθροιζέτας διμαμεις. δδέσυςγιαύ,

νης λαθραία διεπέμπέζοβαμμαζαπαν

ζαχή "ρωμαίων ηγεμονίας, Σgξαμύρ@'

εκτομόρφυχώeας ή τςιβαλλώνοδια

rium dimifit, a prοuincia finitima Τri

ballis au(picatus, & per omnem oram

maritimam & mediterraneas vrbes ac . .

prοuincias Byzantium vfque progre(- .. Ά

fus, quibus & agrorum aflignationes, ποσά Α.

& pecunia largitiones,& honorumfa-Ά

ftigia , & id genus alia pollicebatur."

Οuibus de cautis fero omnesilliinhia

runt, & animis prorfus ad illum incli

narunt , impreflionem cius & literis

λαβώνπάσανπαρ%λιον και μεσόγίονπό- D & pecuniis accelerantes. Αt Impera

λιν και χώραν αχζι βυζλυτία, όνοίς γης

τεύσιχνείο κληροδοσίας, θχξημάτων

χάριζας,ώ αξιωματων επιδώσάς, δόσα

επί%ύτις όμοιαζαδt άρακμικρ9δπαί

τες οκεχηνεσαν πζος αυτόν, ο ζαις γνώ

μας όλοχεςώς αυτωπζοσετίθεν%, εχζή

μαπκ γράμμασιτίμ' εκείνουκατήπει

γονέφοδον ό"βμίμ''βασιλεις παλαιει

δώςμω%δδώρος αξινοιδυ, κτίμ περί

ζά%ιαύζα οξυτάτην αγχίνοιήυ, σφόδρα

έδεδί4 πζί τε έαυτώκα (6ίς όλοις, και όρα

sικωτέραν τίμ' αυτ8 ονόμιζεν έφοδον, η

toriam olim gnarus (olertiac illius , &

in huiufmodi rerum articulis (ummac

Celeritatis & dexteritatis , & fibi &ίησαν

(ummac rerum vehementer timuit, ri, βίicί

grauiorcm cius impreflionem quam"

Scytharum & omnium ferë gentium

ratus. Νam externis hoftibus fuas vr

bes opponere potuiflet, naturali odio

ab illis ob religionis contrοuerfiam

abhorrentes, Scd hominis popularis &

notibellum, illam etiam fpcm fundi

tus euertebat, & omnes eius cogitatio

nes perturbabat, adcό vt hoftiles flam

mas tantum non terra mar1que 1n -

plius palatij fores grafiantes cerncret.

σκιθώνκα)παίτωνφλόαεθνών πζοςμύργδτας ήδαλλοφύλων εχθρών φαλαγ

γας λυήίαήειν είχενα τάς ομοφύλοις πόλίς, Φυσικίμ έχούσας καθαπαξπζος

εκείνοις απέχθειαν οκΥής διαφοράς ώδσεβασμαίΘ. ή δε οδομοφύλου πιυή

θοις μάχη, και ζαύτην εκ βάθρων ανέτςεπε τίμ' ελπίδα, και πωέτςιβε μαλα,

σφοδρώς πάσου ώύτυδιαίοιλυ, και μόνον σόκ επί τη βασιλείων πυλών Όπο

λέμιον έβλεπε πύς, σφοδρώς επιoν πλυταχόθεν έκ τε γης και θαλαττης,

8 8
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ea curabat, guac poterat, omni (ua fpe

in Deum collocata : guod ci (emper in

more poίiturp ac familiare fult, in ma

ioribus pracfertim calamitatibus. Αc

primum turribus maximis palatinas

aulas & portas muniit, & magnam fru

menti copiam inuexit, φua cum pracfi

diis longo tempore, fi effctopus, fu

ftentari poflet, hoftilem enim fumum

ad ipfum νίque palatium pcnetratu

rum putabat. Deinde in Μacedoniam

abiturus, vt (ua prafentia cos guidefe

έtionem (pectabant, in vrbibus terre

ret patriarchici (olijpoft Εfaia obitum

Ιoannem Αpris oriundum, Imperato

rij collegij tum facerdotcm, fucceffo

rem deligit: cuius fidei, Deum tefta

tus, in maximo diuini verbi Sapientiac

Οuare animum defpondebat:& tamen Α ό"θεν κ απεγίνωσκε μύρ, επεμέλέζο δι'ομό

όμως,όβνίμ"έφικών, όλας αναρτήσας

εςθεοντας ελπίδας. δδή σύνηθες μ'αυτώ

ποιέίναει,(εως ειπείν σύνοικονκιστιυέςιον,κ,

μάλισα, όνζαις μείζοσι συμφοραΐς. ζα

μύρouυ πζώτα πύξγοις μεγίσοις ωχύρω

σε τας βασιλείοιςαυλας κ πύλας,κσί

Β ζυ πλήθ@"όντέθεικεδιαρκέσον ες πλείσον

templo , coniugcm & liberos (uos

mandauit, vt corum curator & cuftos

poft Deum effet, ti guid forté refpubli

ca dctrimenticα-piffet. Ηis attis,pro

perë in Μacedonnam contendit, nul

1ο (ccuin addutto exercitu. lam enim

omnes fufpcθios habebat, practer fide

liffimos domefticos fuos, & magnum

Ειον Domefticum Cantacuzenum,quem e
inβιίia,

Syrgianni

εύνηparat.

όμου παλαίτζας ίμ και αυτός, και γέμων όξμής Χτο γυμνασίου περιφανοιξ,

ius (tudiofiflimum & amantiflimum,

rcm, tempus declarauit. Scd cum ne

ceffitas,vtaiunt,ingenium excitet:poft

multas cogitationum ambages , tan

dem etiam Imperatori in mentem ve

nit,aftum & dolutn hic quoque,ντple

runque foleat, aperta vi longë effica

ciorem fore, in bellicis praefertim tu

multιbus: (imülque ad vetcrum res ge

ftas animum retulit , quemadmodum

Darius per Ζopyrum inuiξtam Βaby- Ε

1onem facile capiffet : & Αntigonus

Αlexandri fucceflorpotentiflimus, (α

Ρe artibus Εumenis viθtus, qui & ip(e

cx Αlexandri difciplina prodierat, in

genio, vίu rerum & celeritate illuftris:

cacteris vero omnibus cόmcm & hija- D

*,

φιετεθειεθωραιπωaδεήσειε αφίξε
θαγδαχς και εξζαβασίλίαπτοσεδό

\ / ι 22 Α' Σ)

κατονπολέμιον καπνόν έπίζαμέλλωνα

παίξϊνές μακεδονίδυ,ίαΐήπαρουσία φο

βήση οξύ λαθρα ταναντία βελόυομύβοις

ενάιςπόλεπ, διάδοχονέπατςιαρχικού

9 θρόνου μέζα τίμ ζού ήσαίου τελβυτίμι,

ιωανίμ τον εκ τ'πόλεως απςω κατέση

σεν, ες εξέατώτίμικαύτα, ώδβασιλι

κούκλήρθυ τυγχοιόοντα, ώ δηκαι τσο

θεώ μαςτυρα παραδίδωσι φέgων επί μέ

σου ζύ μεγίσου νεώτ" (ρόθεοδσοφίαςlώ'

τεσύζυγο δέασoιναν και αιτέκια,,επί

τςοποναμα και φύλακα (ούτνείναμε

ζα γεθεύν παρακελάυσαμύρΟήεπ' αυ

Όίς,είππου ή) αδοκήτων (οις κοινόις επι

συμβαίηπραγμασι.ζαύταδιαπραξαμε

ν® , όλη ασουδή τίμ'ές μακεδονίου ή

λαυνε, μηδένα σξαιον επαγόμύρ®, ύ

ποπτοι γαρ αμπω παύτες ήδη καθίσου%,

πλίμ'μόνων ή πισόιατων οικιακών,και

Όυ μεγάλου δομεςϊκού (οδκανάκρυζη

νού, δν ον βίς μάλισα σύμπνοιω τεκαι

ομόφροια αυτώτε έφηνε ο χζόνΘ', και

Όρις αλλοις απασινίλαρόνκχαρίενζά.ε

πείγεμίμ εφόυζεπκόν ήαδάγκηδοκά πολλαχή, εισήίεςγνώμμυόψεκτώβα

"

σιλέι δια πολλών όραμόντι τγύλογισμού, ως οικονομίας τςόποι, κιθόλονέγκυμο

νούσαι μέθοδοι, πολλώ γε "ή όπλων βίας αυσιμώτεροι καθεσήκασινές ζάπλέι

σα ήδέργων, και μάλισαες οπόσα θοξύβοις πλουζόππολέμων και άμα ες1ας ή'

παλαιώναϊ%ώνπράξειςαλήγε1ον λογισμό, όπωςτεδαρείΘ' ομήδΘ"διαζω

πύζου ράσα, τιμ αμαρχον έίλε βαβυλώνα, και αντίγονΟ τ% αλεξαίθρου

διαδόχων ο κρατισΘ' πολλάκις καζασφατηγηθεις ύσ’ 6ύμύροις, δgiής αλεξού

τάχ
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-η

"σφαήζής

-

ταχ'αν αυταίς δuυάμεσι δ%ζμυα- Α

πελίμπανεν, ειμήθύλειςπόρρωθενκλα

θραίας επιβουλαΐς τον ανθρα διεχειρίζε

ώ. κ. πρόγε%ύτων ο αθηναίΘ' θεμισο

κλής τον πολιμό εκείνον σόλοντγύμήδων

λόγοις οικονομικοίς και δόλοις κατέτρ%

πώσαό, μηδμαμμΘ' αλλως, τώμύρ

δή βασιλέ σκείioμύρω οιαύζα, πζόσει- Β

σίπς ήτ συγκλήτυ' σφραντζής όπα

λαιολόγΘ", δΧπολαβών, λαθρα κοινο

λογείται πζι τύπζοκειμύρων Φροντίδων.

και ύσιχνουμύρω τώβασιλέίπλούει και

δόξλυ, αύθυπιχνείζαι, φυγίμ ύσοκομ

θείς, φονδύσει τον συςγιαννίμ. ουπολλα

παρήλθονέκέίθενήμέραι, και Φήμηδια- c

σκίδιαζαι πείθεοσαλονίκμυ, ένθα διατζί

έωνίμ’ τηνικαύζα ο βασιλεις, ως σφήό!

ζης ο παλαιολόγΘ, εξαργυρισαμμΘ'

παίθ' όσα, ύzσηςχεν αυτώ βοσκήματα,

βριθούσαιςχεςσιν αυτόμολΘ"οίχέζαια

ποδρας ές τον συργιανμυ, όπζακηκοώς ο

βασιλεις, και τον αγνοομυζε ύσοκομ- ΙΟ

θείς, πέμψας τόντε οίκον εδημοσίευσε, δ

τίμ σύζυγoν πείαγαγέϊν ατίμως δια τ'

αγοράς ακέλουσεν. δδη ζαμαλίσα έ

πεισε συργιανίμ λουπόπτως διατεθηναι

πζος τον σΦραντζίμι, και σύμβουλονα

εμσον είναι νομίζει αυτόν ώσ'έγραφονκ,

τύπωήθωιλάθρα πολλάκις αυτωέκτε ε

θααπαλονίκης,έκτε βεβροίας, ώς Goκέπα

γαθώ οιέταιή οδσφραιτζή επιδημία

φονούσων γΣβήκει σε οδε σοκ επείθέζο,

αλλ'όςκοις έγfaάφοις ύσ’αυτ8καλποίυ

gere.

ab cόque forfitan non modoregno,fed

vita ctiam fpoliatus cffct, 1,1ίi eminus .

fraude ac dolo virum fuftulifer. & vt

ante hos Αthcnientis I hctn1ίtoclcs

magnam illam Μedorum clafiern , a

lioqui infuperabilcm , callidis verbis

& dolis profligaffet. Ιmperatorem au

tcm in hanc curam intentum , (cnator

quidam Sphanzes Palacologus adit, & βιε Fra.

finearbitrisalloquitur illόque opcs &Ά

honores poliicente , vicifiim cάdemΆ μή.

Syrgiannis Ρollicctur, fuga fimulata. Αια,

Νon multis dicbus poft , fama circa

Τheflalonicam fpargitur, νbitum age

bat Imperator, Sphanzen Palacologum

omnibus iumentis fuis venditis , ad

Syrgianncm plcnis manibus transfu

Ουο Imperator audito, ignora

tionc (imulata, 8z acdcs eius publica

uit, & vxorem ignominiofo per forum

traduciiuffit. qua respotιflimum effe

cir, vt Sphanzi Syrgiannes credcret, &

fideliflimum confiliarium iudicaret:

adcό vt cum familiares (ape Τheffalo

nica & Βcrrhoea ad cum (cribcrent,ca

ucret Sphanzem , συi malo animo &

cius occidendi caufa adcffet, nihil co- ,

rum literis moucretur, fed fanttifiimo

iurciurando, cόςue (cripto, ab illo an

te facram menfam accepto, cum (accr

dotes diuinam myίtagogiam celebra

rent, dcinceps eius confuctudine &

familiaritate fine vlla fuίpicione &

mctu vtcretur. Οportebat enim eum

tandem aliquando fimiles facinoribus

(uis Ρα-nas lucre , & iurciurando ca

ptum & ipίum, qucmadmodum fenio

rem Αndronicum , ac potius ipίum

Deum(fiquidem periuriumadDeicon

temptum refertur) fefellcrat, interire.

Supra enim diximuseum diffidij & pu

gnac duorum 1mperatorum autorem

velin primis extitifle & primum ortum

corum tumultuum omnium qui poft

fecuti (unt. Αcίtate vero iam media,

«Ρομκώδjς δεξαμώμΘόνώπιοντ"θείας κ. Ιεράς τζαπέζης, εξέων τίμ'θείαντελομύ

τωνμυταγωγία, συμπορευόμύρ® μ' αυτό έλειπού, και πωδιατώμύρον αλπύ

ήίωςκαλαδεώς ειςu γδώ παλαιέδεθεάκειζα όμοια και αυτόν υψε πεποιθένα,

κα)δι όρκων απατηθέζα και αυτόν δίκαςδομύαιών ηδικήκίΊυνέβασιλέωςπαππον

αδρόνικοήδνζασιλέα καιεικgήφλύαι,καθεον αυτόν είπζει:θευνήέποςκία (ότης

πξιφροιήσεως ανατίθησινέγκλημα, έΦθημ

Ν Υ Χ « Υ « _4'

9μγδανω που είgηκώτες, ως αυτός ο της
Λν "ν Λ / / / Χ Α - β'. α «Α" Λ Ο

%ιν δυοίν βασιλέoιν διατασεώς τεκα μάχης απώτατΘίμ",καλή2ξχέγονΘ"ρί
> «»" / Λ' Ν , , f . ? y \ Α Μ C

ζαπαίτων ή εφεξής θοξύβων, θέζοις δεήδη μεριώrύ, λυαλαβώνιας δυνάμεις ο "

Sphranrζε

g g 2.
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Crales cum (uiscopiisSyrgiannem (e-Α κραίλης, είπε οτωσυςγιλόνη βύθυθεοταλο
quitur , rettά Τheffalonicam peten- κι ας ελα, Α / c

tem , lcui opera intericξtis vrbibus & νίκης έλαμίνoντι, (ε σφίσι πζοσεχώρ9μυαι

prοuinciisin deditionemacceptis,par- μέζαξυπόλίς και χώρα, βαδίως έτμύρκα
tim &cίiderio veteris adminitrationis τίμ και συζγίαύνg ποθούσα, παλαι επισα

Syrgiannis , partim vaftationis fege- ' 7, το "ΚΊ. Ν τή /

τüm metu. Τempus enim melfis efat, σίλ9, ότ’δε και ύσες βασαχύωνδεδοι

Caeterum Sphanzes 1mperatori guid κία ώρα αρίμ'πνικάδεαλώΘ.όμύρ -

ageretur nunciaturus, fimίilquc Syr- φ δα .. ...ί4.0. 2βά «Φ

gianni non (uίpettus effe volens, calli- Όρι σφαντζής μίμύψήεέθέλων τώβασιλεί

áithmo & mitifico commento illum " ζα δρώμύρα 2 δ αμα αδύποήi@' τωσυς

"ΕΕ γιαήηδοκάν,πςόφασίνπια δαιμονίανε
rum principibus pepigifΙe ait, φui affir- , , "Ν \ Ν 2/

maffent, fe data opportunitate Ιmpe- πλασαζο, και πανυβαθέίου. πζοσιώνηδ 3

ratorem occifuros. Εos igitur commo- φασκεν αιπω σαυθήκας έχύν δύο τινών,Φ
nefaciendos effe conuentorum.Sicpo- ν \ Τ. Α' / 1..Ν

teftate data, Imperatori quid ageretur πζιτον και βασιλέως κοιτώια μαλισα]ίμι

(ignificat: Gua erant huiufmodi. De- πζοσεδρείου ποιοδί") βεβαιωσούτων, ει
effe fibi facultatem , fimul & facinoris / . » ΩV / · Λ. /

- πζοσήκο δεία
patrandi, & vitz conferuandac. Μa- οσήκουσης ασειας τυχοιεν, διαχύξίσαώς

Λ / φ γ' /

gnam enim Syrgianni turbam nootu C τον βασιλέα. δέον ομυ είναι πέμπίνπρός

atφuc interdiu circumfufam effe , ne- αυcξύ,κ αναμιμνήσκίντύπωθηκών και

que vnquam relinqui (olum. Εffe igi- βων% όνδό 2 " ν ? /

είrmiiitesaliquoτίpeculatoresin (ύb- ούτωλάβων ο ανθόσμονέπεμπε, και έμή

urbiis Τheffalonicac collocandos, qui νυετώβασιλείζα δρώμώμα.ήσουδεζαύτα,
fe o caftris in vrbem fugientem exci- και Χ Α / ί-----" Λ'

- - - 20!

perent, priufquam cognitus re infcθta ως Χποξοίηδιαπρ%ξαώαίτετίμ μελέτηy,

periret. Cum enim turpe fit, manfiffe κάμα εαυτώδιατηρήσόν(οπόρρω γμέθαι

diu, vacuύmqμε τεuctti: multo cfίο κινδύνων, πολύ,(άραυτωπξικέχύθ, νύκίως
turpius, manίiffe diu, ac non modo ni Λ \ Χ. Υ Λ και Λ /

hil gefliffe, (ed ctiam ad inimicorum D δ μεθημέ€ικντον οχλουθ μόνον ουδέπω

portas interfici. Caterum cum Syr- Χπολελέίφθαι. δείν ομυ ήμερθσκόποιξε

giannes cum Cralis exercitu progre- Η Λ Δ , 5 (7Υ -υ /

diens, ίolo nomine fuo facilo omnia τάχία εμπώτα πια, ενάπαξία,
fubigerct , & iam Τheffalonicam ag- τ"θεοσαλονίκης, ίν όταν αίθων) 7ίζ00ιού

greflurus putaretur:populus animo Hu- σας τας δυναμίςμ% έσυργιλώe εκδέέtuans, eum apertis portis (ine vllo la- -γ Σ

Α / / • Το

bore accipere cogitabat. Αt Ιmpera- ξωιζα με φ6ύχονζά πζος1ίμ πόλινόκ και

tor vehementer anxius, & defperatio- σβαζπέθε, πζιν γνωώ εις Χπόλωμαιμη

ne plcnus, ex animo & fcrucnti cor- δεν πεπραγως. αλογρόν (άρ ίσως δηρό
Φe diuinam opcm implorabat:acmo- Ε εν πέπρ%χ αχρ% αρ ίσως ρσντε

dό ίpem bonam, diuina erga fe libe- μυών, κενεόντενέβώζ. αλχρότερ9ν οι'έπδη

ralitatis memor, concipiebat , modό ρθιμύβονά πζοςτώμηδεν πεπξα έίαικ

defperatione vehementer angebatur. \ 5*), ,Τ -3 2 . . , 3 χει ή

" (6ζμύ απ8πεπgoςτας ήδέχθρών πύ

λας Χπολιπείν επείγεμίμ επωνδσυςγι%ύνηςμέαγε 2κραληώτ"σραπωτικών

δυνάμεων,βάσαώΧπομόνης έφήμης καθεδελού"παίτα,κπροσδόκιμΘίμ και

αυτή ήδη προσβαλέινηθεαταλονίκη ο μύρήjθεαταλονικέωνδημΘ μέέωςΘlu"

όλΘ"ζάϊςγνώμαιξπροςlμ' εκείνεέφοδoνώμελέτηνπεποίηθτας πύλαςαλαπε

τάσδυτες,Χπονητιέτνεισδέξαώζπροσιόνζα, δδεβασιλεις βαρείαις αλγνδέσινε

μερίζεώτίμ ψυχίμι, κι οξυές.λπόγνωσιν στιυωθομύτας λογισμoις αθεμέτζa συ

χνα, κ! Χτoμέσης ψυχής καλζεούσηςκλgδίας τίμ θείλυ επεβοάζ βοήθειδυ, καινuύ

μύρ ελπίδας είχε χgησας τίμ πωήθη προς αυτόν ζό θεοδ φιλάοθρωπία με

μνημψΦ. νuύ οι Χτογνώσεως λογισμοί τίμ απ8ψυχίμ πικgώς επεβίσκονζ.
---

«/

- όθεν
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Τόθενέξωμύρ πζοτίύτίχώνήμερ9σκόποις Α

έπεμψε σεκτιώτας τςιακονζα κ; τίμ'Ε

σφαντζή πζοαιαφώνησί, πέδιδε ΌρJλι

μύΘ είχε τςιήξη μίλυζαχμυανώύσάο,

εις μ' έμελλε έλθόντΘ' απε%κτυτού

σφαντζή, είαπηδήσει τεώύθις αμα Όίς

αμφαώτον, κλποπλεύσαι τίμιζαχίτίμ

ες ζα ή 'βυζαντίων βασίλεια, ώς δε εγ

γις τε α δ μαμής εγύον%, δεσραζόπε

δ&ύσαν% σαδίωνου πόρρω και ασεθ εξή

κοιζα, επίδοξοι όντες (δές τείχομαχίλυ

τηύτεραία καζαφήνα, Χιογνοις όσΦαή
ζής, τίμ ορμίμ ήδη τελέωςες τίμ έ α

ποδράνα, μελέτηνήκόνησε 3 Όριαυτην τι

να πλασάμώμΘ πζόφασιν, πζόσειπνώς

ειώθει τώ συργιανη και βούλεώ αίΦησί

παρεξιών και τραώπέδε μικρό καζασκο

πεύσαιζα τείχη ζδασε@", ει ώπλισμέ

νοις αίθεάπ είηπεπυςγωμία, ύδεμη

δέν π τον λόγο έχειν ύσοήioύσας πα

νούέγον, απθι,έφη,έψομαι δεκαλα

τός. δ πζοήει μύρ ο σφαντζής αμα, (οις

δυσι θερίπουσιν, οι 6 φονικών και αυτοί

στμήδεσδυσκέμμα απώ, είπείο δε μό

κΘ όσυργιαήης,%ύθεοδσφήλαντΘ οί
μαι τίμι ώύευσμύεσιν, ότε μάλισα Ό'

πανήλπισενέχίν και ως δώδεκαπεσα

δίοις %ύ σρατοπέδου απέςησαν , σeα

4έντες εκείνοι, και ιδόντεςπαραπάσαν

ελπίδα, ραδιον ύσό της τύχης όσΦό

αζώύμύρoνκαζασαν, κατέκοψανπε

ειςατες ζί, ξίφεση και άθις πζιναίωέω,

πια ή και τραώπέδου, ώχονώ ασoυδή πζοσελασαντες εξ \

η βασιλέα αιτήσανζα πεποίηκε και ωμί
Στογνοις, τη ύσεραία ασoνδας πζος το

Μifit tamen triginta fpcculatores ex

tra mocnia , νta Sphantze dt nuncia

tum illi fuerat. Αnte portam vero V

nam trircmcm celercm habebat, in

quam, fiSphantzcs reinfeζta rediffet,

fe conicSturus ftatim cum (uis crat, &

Βyzantium rediturus. Scd cum hofti

Ιcs copia propiusacceflifient, & ad (e

xaginta ftadia caftris ab vrbe Ρofitis,

poftridie oppngnatura moenia vide

Βrentur: Sphantzes conatu (ιιο defpera

to, fugam omnino cogitat. & rali cau

fa quacίita, Syrgiannem de more con

uenit: fe paululum extra caftra prodi

turum, ad fpcξtanda mocnia, nunquid

armatis (int completa. Αtille nihil (u

fpicatus mali : Αbi, inquit, fequar & i

pfe, Praccedit igitur Sphantzes, cum

duobus famulis funefti confilij con

(ciis, Syrgiannes vero folus (equitur,

C Deo nimirum (anam illi mentem tum

adimente , cίim (e rerum potiturum

(omniaret. Vt autem circiter duode

cim (tadia a caftris diféeferant, illi

conuerfi , cum id quod vehementer

exoptarant, a fortuna vitro fuppedita

tum effet, gladiis illum conciderunt,

& priufquam quiίquam refcirct, pro

pero in vrbem contenderunt. Poftri

die vero Crales re defperata, Impera

D τori petenti pacem dedit: cum cόaue

egretto collοcutus, muneribus guibuf"

dam acceptis, domum fe reccΡit.

D Ε Ε Ρ Ι και c ο Ρ 13 ρ γ Ι

Papa nominein υπbcm Impera

triccm dfutandicau/α

"υβ/2βΥί4/7ί.

Ε ΙLtcroanno duo epi(copi, vetere

Romaa Ρapa mifli,venerunt,vt de

pace&cόcordiaΕcclefiarάdifputaront,

Ό ασυ, ο δε κράλης

3 3 2/ 2 / ... " 9 Υ Κ

λησε έξιόπ, και δώρα πναπλξ αιτ"λαβών,οίκαδε αδέχωξησε καιώδεμο

δή 6 έτΘ' όν ζούτις έτελ6ύτα.
."

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ Π Α Π Π Α Ε Π Ι ΔΗΜΗΣΑΝ
τωντηβασιλάυούση επισκόπωνδιαλέξεως ένεκα.

Α' «γν 2) θ α. « η 5 / / > Ι

Ωόνεφεξήςέτει,ήκον εκτ"παλαιάς ρώμης επίσκοποι δύο, απεταλμυροι πα

+ ρα ωδπάππα, διαλεξόμύρ

Λ' \ « J 2. "...

οι περίτε εξήνης και ομονοίας ή"έκκλησιών,
9 5 3
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ν

θρασύδει

λσι

tiam ad huncferë modum expofui.

. τΘ λίποζαξίgδίκιμ οφλήσωπ, ή όπλων εκδήες%ίς αναντίoις παραχωρήσαίες,

Αc tatimvidero etat multos o populo Ακμυαύθις ιδέν πολλοις ή ξδήμsζή

{tadium prac fe ferre , (ed non (ccun- λον μύβλαμβλόουζας, «κατ'επίγνωσιν δε,
dum (cientiam,ac temeré & inconful- Ι - Λ

το 1οφui, atφucipίum patriarchamad Gπζύχέρόντινα και αταμίου(ονπζοτείνον

αιfputandum vrgere. Ιs vero cum nce ζας γλώοπου, (επζύς γεέπ σαυωθομύτας

linguam dicendi exercitatione inftru- \ . » . / \ 1 . * {2

&αϊn haberet, & (uos epifcopos maxi- και αυτόν γέ τον πατζιάξχήνές διαλέξύς.

mam partem indoëtifhmos efic cerne- όσ' ούτε τιμή γλώοπαν έχων ήκονημώύμι

ret: tergiuerfabatur ille quidem , (cd και τ"τυλόΊωνασκή \ «/ ξύ πλείquomodo populi tumultum (edaret , " λί ζ)y σκησεως"αμα σου πλει

ήcίciebatQuare & nosinidcertamen " σοιςτύπζί αυτόν επισκόπων αμαθία συ

mittendosputabat, qui linguam exer- ζώνζας πλείςη καζανοών, ύσεσέλλέζο μύι, και

citatam haberemus,quamuis in facrum 2_ δ' 2 ι/ > ί . Τ' Ν/ \

Catalogum non inίcripti eflemus. Εgo Gδλ είχε οι όπως αναχαιτίση καιδήμs 7' Ον

vero primum vehementer vrgebam.ac θόςυξονιδίο αίξακαλέιν έγνωκε δέίνες τιμ"

monebam vttaccret, & magnam gra- Ι Λ Ν : - . Σ' . -ΤΝ - « Α"

uitatem atφue animi altitudinem pra: (οιαύτηναβάταξινικήμάςαξύωπλισμέ

fe ferret,Latinorύmque poftulationem νίμμύρ έχονζάςγλώήλυ όκτ" ξλόβπα

contemncret, ncque enim difputatio- σκ&υής, έξωδgis αΚαλό ί

ne effe opus.Sed cum rurfus cogitarem, Ο Θ% ια "Ε οδα φλέγετύχα

filentium non fero (ufpicione carere, νονζάς. εγωσεζα μύρπζώτα πολις ην έγ

(cd in exterorum animisvarias & mul- κείμύρ® ,ώ παρανών σιωπού, κχήματι

tiplices cogitationes cxcitare, corum Γν " - -.Α. --- , 2

pracfertim qui linguae imperarc nefci- χξήώζ μεγαλοπζέπει τιιι, καινομυεπαγ

rcnt : patriarcha & quibu(dam prima- γελλομύρω μηδενός αξίαν λόγs τίμ' τή'

riis epifcopis (eduξtis , mcam (enten- λατίνων νομίζονζα πζόκλησιν, λόγους της

χξείας Gώκαιαβιαίωςαπαζούσηςόνζαύθα.

C Ο Ν 5 Ι L Ι Κ Μ Α Κ- αλλ'επίδήπξGηκανύποπloν αύθις έωgων,

ΙΟΥΑ3. D ωςζάπολλα διατελομώ% τ'σιωπής,αλλα

Quidem ad hoc certamen ea (um πολλαπλοις δ πολυχιδείς βλασούονκ

alacritate,iτάφue Ρaratus, νε non διανέμον ζόις έξω σξύλογισμοις,κ. μάλι
modo linguam, (ed animum ctiam, ra- "ν ι "- -ινί. Δ /w 2/'

diccm & fontem huius, fimύlque lar- ΦΤΩΧ.@@έτεάγνώμίμ λίCίί γλώσλοή

gitorem & moderatorcm orationis, e- σκησήυ αταμίου%ν ,Χπολαβών ίδία τόντς

καcuctim Cum autom Pίετοίque.Ρtiuf πατειάργην και πνα 2 . . *•r . y και 77yας τΎυ βλ β)y Ξ7ί

quam respoftulet,audaëter & magnifi- π Ε Το " λογίμ νεπ

celoqui,82 in ea cffc opinione vidcam, σκόπων,τίμ' έμαυξγνώμίμιέπεδίξαμη,

νt & tempora & res ip(as ad ipforum (βιαύζα πια διεξελθών επ' αυτήυ.

arbitrium accommodarc fe oportere Ε -

Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙκοΣ Τor
num rei,armavltroaduerfariistradant. . τίμ ισοβίου συγγρ%φοντΘ"

- - γξηγοξά.

Είο μυούτως έχaν πρθς τίμ παρουσδυ άμιλλου, και ούτω προθυμίας ού

δε ουδαμήγε ελλείπειν έπεισιν, ώσ' ουγλώfiαν μόνον όπλίζειν πζίκιν, αλ

λαπρθγεζαύτης και γνώμμυ αυτίμι, βίζαν ζαύτην ουσου και πηγμω τι γλώττης,

καλαίμαχοςηγόνκαι πgύτανιντγύλεγομύρων.δρώνπδεσβύπολλοις πρ63καιρού

κατ'χςείας μεγαλμυτίνακα)θρασείου πρgίεμώύοιςτιμ γλώfiαν, και τώσφών

αυ#ύβαλομύβω,αμα και οδυκαιρ%ις αύθις και απραγμαζα σύνδρομα τεκαι

πgύδρομα γίνεώζοιομύβοις, δεδιέναιμοι έπήσιμη ήχgείας και έκαιρβδαίξασδιό

,

ένθα
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2Α' ί Λ απειρίας Α Νam νbi ambitio imperitiatalumna,

5θα ή Φιλπμια πύφιμΘ. «/ CΑ omniimportunitate abufa,modeftia li

όληνόνδυσαμψη fηναωρίαν, ήδόξωνκα- mites 1nuaditiibi etiam eum (cqui exi

ζαχogβύίτης 6ύζαξίας,εκείώ πέρας ακο- ταm qui Ρrocemiis repugnet,hon eft

" . murandum. Nequcenim 1lli cogitant, Τεnpor"

λουθείν (όις προοιμίοιςεπίκώςαύπτειλου- non linguamtemporibus, fed temporaΆ
- y y ΛΥ ΣΑ' > -

-" Αerantur.

όμύρον,ουθεν απεικός. ουδε γδ ως ξοικενεί- lingua moderari:heque quέguam tuba

δέναέπεισί (ρίς Όριέτις,μή τίμ'' γλώfidυ Τyrrhcna vocaliorem eficitamen illam

quoguc vna cum acris iétu confumcre
---C - "ΣΣ "κι αντί - -

διμύαώς καθισαν Gδυ κάλ89ί6 αλυσί/4046 &amittere (uam oblcξtationem,nec νl
Φ.ΣΑ.....οο α' τl, ιλ -ν και Λ » ! - Β lum relinquere (ui poft (onitum fru

Gύη) Ο κ. ίς Τίιι' λώfiαν, και Ο 77 Τζ! rc11nq Ρ
Ο καιρ% Υ οι ξ έtum.Νon autcm committendum effe

1 "w. Ι ή y \ Σ Γν -

σίμικής σαλπιγf@' οδα,αλώνμεγα Ρrudentibus,ντ (ubito motu ac temera»

λοφωνότες θ' ομοδοι ομως τώπληγέν- rio incitati,νltro fibi periculum accer

ιέο, ν κι"τη " ο υ λ ί., 7 υσκίσος fant,inter omnes conftare arbitror: δc
2 ο α77'ζήμα Κ, λύει (ο κραί7% ---- --

παεμφαυτή α λυό και "Α ό 8% nos orationis progreflu declarabimus.

ΤΥ);τέρψεως,ουδένακαρπονΌίξέπεια κα- Sicutchim duobυ εχεται Ευς 23 pu
Λ. 2 Γν Α «/ > > - - - -

ζαλείπεσι της ηχ&ς μονίμωτεξον. ότι οι και gnam intruξtis, altcrius confilium al
terius temeritatem deftruit, & contra:Μ.. c .. «Φ . "(.." Γν 2/ - -- ν \

χξεων δμοδιθ οξυόβι γεβαθείαν αυ λα ita etiam hic fit.Siprius quam probε ac

κα δια Φξενος καρποιμύται αβαλόγοις έ-9 diligenter ditputatione: meditat fue
- « ----Υ- 2 - ---" J ) / rimus, aduetfariis occurremus: cum i

μύοις ος ές αυθαμβέτ"ις ίβναι κιν- --- , -πο Οις υξμα", β " , αι: ί4, δ' gnominia diίcedemus.Νcque vero mi

διμύοις,δήλoνoίμαι Όίς άπασιν είναι, δη- ή, qu:ίquam dicat, multos fape re

- - W » \ - - & - - - - -

λώβμύρδκαι αυτί πζοϊόντες, ώασες γδ Ρεntinoi"Ρctuglatos&quzin men
τem venifient effatos, viétoriam obti

"ν 4 > Λ 1 > " - Ν -

δυοίν σρατ πέδοινές μαχίμ λποκριθέν nuiffe, Primum enim cares qua neque

των ήg ενός4ύβελία φθοροποιόντίνα θα- modum neque rationem in fe vllam
Α τηνά τluυ λζυομέ- habct, modus & ratio αςuitatis ducen

τερωχωξηγει τιμ δμόαμιν βουλάυ μι da non cft. Deinde fatis (citur, incon- τιηνή»
- > γ' «/ . " Σ

νω κακως και ομυαντίον αυθις,ούτω καν-D βderatum impetum non (uapte natura ti forικη*
ζαύθα ειπζίνκαλώς όμοόδστωείωςεσκέ- Ράτετς νίξιοτiam : Ιεά aductfariorum ηόjiáέdiί,

maiore ftulticia occafionem mirabili\ /;" \ - Ν > Λ

ώθαμπζος διαλέξεις κι ήμές απαντων- ter pracbente, malas quoque res bona

μύρ τ%) αναντίων, έψεταμπζοςαιχμύ μ' rum rerumlocum occupate,duce auda
-

Γν Ν. -Α ΛΥΓΛ' Γν / cia:ficut vicifiim maiorfςpe aduerfario

& υθύω - - - - -

οξωπ χξήθ; (βίς τίύκακώς δεδοί yπg rum prudentia, cos etiam qui bene (uis
Α' Λ' Μ « Λ

e"κσι. καλμήμoι λέγέιωτίς ως πολλοίπολ rebυς confuluiίfe videntur; (uperat. Νά
«... ". "Λ4-...- 3' ΝΖ..- πΝ,1!..Μ.: cum res futura inccttac (int.nihil obftat

λακις δεμαΐς οξύιέρας και δέονήθΊμή- - - ----- , ----
ξμι ξύlέζα, quo minus interdum ctiam talcaliquid

γεμονία της γλώfης έγκ"χ"ξ"""""- Ενίuueniat.sed fortuίτorum (uccefuum

λίγή6 και τζοπαίων κληρόνομοι γεγένμύiαι, cuentus, non apud omnes legistenere

locum dcbet, nunc prac(crtim, cum de

πζωτνμύργο ουκανόνα δ σαθμίμ, ώο. religionis viθtoria it certandum. Ηac

μίας ήγειώαιχςεών αςαθμηrν 7ζάγ- enim de caufa prodij, vt confilium da

μα έπειζαουδε τίμ απήίσκεπίον ίσμυμ og- τεm, guid νtile mihi fattu videretur ,

μυοίκοθεν φέρουσα πόιεζά της νίκηςέ- -

φόδια , αλλα Ίης ήδαπαζαζάξαμώύων μείζονΟ κακοβουλίας,ύμlμιαβαδο

ξον χορηγησασης πολλάκις ες (6 καζgθομό ή αίτισράιήγω θρασύτητι,έςτίμ (οδ

βελτίονΟ μοίρα απεν μέχθαμέδοξε και φαύλα, ώασερ αυ πολλάκις ο ή'

αιππάλων σαυετώιεςον βούλ6υμα παρήλασε και οξύ ορθώς βεβουλευώαι δό

ξλόζας, αδήλου γδόνως άδ μέλλοντς, εγχωρά και οιαύζα συμβαίνει ενίοτε,

αλλ' ημίνγεoυνόμον ποιέιθ, δόπουχςεών αξαλόγων καζοςθωμάτων καζαλογον και

μαλισανuύ,οπότε πξι 2Ίης &υσεβείας κρ%τις ζα παλαίσμαζι διακινδuυάζεται

9 3 4
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dice con

"

& vtip(e etiam pro mea virili, hoc re- Α (ρύτων γδ είνεκα παρελήλυθασυμβολ6ύ
rum articulo aliquid opisafferrem. 1d δΝ Φέρει ονόμι ν «ν /

vero retténe an (ccus, confiderctur. """ συμφ ξείν ονυμ σα, κα)τη παρεση

Νeque enimlegumferendarum gratia χξεία όσοι εξεςϊκαυ%ς πιυεισενεγκέν ει

adfumus,autvtnotta decretafirma & οι οςθώς ήμη,σκοπείν λείπεται, οι δε γδ
incόcufia haberi velimus:ίcd vt olim in ζ(. «/ 2 (Υ 2 Α ?

liberis ciuitatibus fiebat, ita & nobis νομοθετήριτες ήκαμύρ , ουδι Χποφαντι
- - - - « Λ Λ Χ. 2 «/

φuα in mentem venifΙent, vice tipis κώς ημέτερα λέξειν δόγμαζα, αλλ' ώconferre vifum cft.ls autcm huius no- μετέβ% ξε υγμ

(trα ratiοnis (copus eft, vt dehortcmur, Β ασεξ παλα, τώς αεισοκραζιμύραις έγί

ne quiuis pro fuo libito cum iis qui ex γνέζοπόλεσιν, ούτω καλήμίν έegνου δίκίμι
Ιtalia vencrunt, temcre congrcdiatur \ γν w . (7 \ \ και 4--

- - - - - 7 γη ιοίζι 7ζυ - -& diίputer,cum id ne fummis quidem ζα η διονυοίο υς ο παρον έπιτςέχονζά
Α' 2/ - W Α

8z hac autoritate praditis viris conce- πλυέισφέξείν έδοξε δίκαιον. α ζίμυ λέ

acndum είievideatur, Priuίquam inter γεν πζοήγμεθα τήμερθν, απαγός&υσίς
1efe diίputationis fcopum & finem . ,,,...μ,7% y Α Λ' c /

confidefarint,ad quem & in agendo & """"πούζας αυτιομία βουλήσεως ρέον

in dicendo cft collimandum.Οuod ni- Ώας ομόσεχωξέιν 86 διαλέξύς & απολυτή

fifiat,periculύ cft, ne omneftudiύ,om- ) fz Ζ. λί. - ! ! «/ "Ν

----, - - - - ..", :/2 ί φ

nis labor inanis & irritus cfic vidcatur. Ο σεις τή θξ ώλια, ινίων οποιγε μηδε

V cluti is qui nauigat,non hoc vult, ncς Όρις πζοεδρ6ύουσι κτίμης Ώιαμίτηςήξιωμέ
- * - \ > > Λ' /ν Α' -

hune (coPμη ΡτρPotitum habetinΦυς νοις,πεί μετ' αλλήλων%, της διαλέξεως
elaborat:ίcdilludpotius cuius caufa id 2,44% \ \ , "...» Ν ,

agit.luccinimirum : non autcmντνεn- έσκέΦώαι σκοπών και Αξεων απόλυταν, ειδό

τorum &Ε "Ε Vita Ε. Ώις ότι πζάξις πάσα και λόγΘ- απαςέ

m1cet, e portu 1olult. odcm modo . λιν 15 1 V- Ν π. - 7 γ

fagittarius, nρn idco fagittas cmittit, χει σκοπο και λοιπ βλέποφόν
νt ventum verberet: (cd νt hoftem fter- τεπζαήoιζα και λέγονζά, τίμ 7ξ πζάξιν ο

manuai nat, id facιτ. Ηic vero cuius emolu- Υ (7 \ Α / » Λ / Λ' ί

/putatio 2. ΙΟ μοδ% Όν λόγον όCθμμύειν πζοσήκει. Όυ

βne cedέ- -

Αι τolun

menti fpe, quo fine propofito, guif 2 Ν. 2 , / ς Α

quam difputare cum Latinis velit, e- " οι Χπόντς, κίνδίμυον είναι ματαιον

επιε,6 in guidem non video, i nccΕ noftris, ασουδίμ''τεπάσου και πώνονάπουζάνομί

zrouerβε - -

βιmma quam decrcuimus: quamuis omnes hoc και ν «/ - 2 Σ "Νι

Ε".1apides, omnes (tipites hoc clamitent, έχει σκοπόν , όπζ εργαζία, αλλ' όηκείνο
praaiίο,

necnos illorum dccretis affentiri νη
ζώαι. οιονόπλέων ουξε βούλεία κι ξτ'

Deinde abfurdiffimum & ab omni ra- rν τg y / «/ (Υ 5 Η

μάλλον οξένεκε εγαζέα όπς εργαζε
tiοne alieniflimum fuerit, iis qui in Ο Α' ', φ Ν Σ / \

lympiis certant, & in ftadio decurrunt, ταμ.κέρδους ένεκα,% ου 8 κύμασι και

&quifurti reifiunt'ad Ηellanodicas & Ε πν&υμάτων βίας διακυββύειν Ό' ζμυ,α
incorruptos iudices efie prouocatio- Λ μυναμώ. δ ο Όξό » « . . . !

nenι , ne iuftitia regula violetur, auti- ιαγω 7ίίί) ! (χ.!!!). (C ώ ξύπι; οι ομοίως,

nanis fit contentionis quafi decurfio, σοκαυ% καθ' αυ% (6 Όξ6ύειν,αλλα Όρό
nulla regula, nulla meta propofita - (7 \ / «Ι Το Α"

- αιλέιν Όον πολέμιονεί νεκα 87" πίβοήξητα.ad quam difceptantium orationes re' β Κρ μιονεινεκα 87' προηξητα,

> "ν > > C / «/ Α'

laτα litem finiant cos vero φui de όνίαυθοι δι'8χ δgώ τίνΘ' ένεκα κέρδους,

κπζόςτιναβλέπωνσκοπόν,διαλέγεθ; αύ
Ο Σ Α" , \ (7"αν- c η Α Α » « . " "ν 2 "Ο Α' Υ/

τιςέλοίο,ειμήr'αυτί%ίς ήμου,μήθ' ημέίς φίς αυτγύστωθέθ, βελήμασινέγνωμώμ

πώποτε,κανπαίτες φώπλίθοι,κανπαύζαφυά, έπμμυκ ήδατπωζάτωνοδείη κ;

πόρρω που ζοπζοσήκονώςπορουόμύρονλόγου, οξύμύρ ολυμπασι, αγωνισας, και

όσοιγής ένεκα σαδιαίας αμφισβήίοδσι , καλεί τις λωποδυσίας αλίσκοιτ", ώύεις

εξέίναι πάσιν ελλλυοδίκας πιας και κρίζας Σερεπείς πζοκαθίζειν, ως μη λάθη

παρδgρυεις όζύ δικαίου κανων, μάλλον δ'ία μη αήυών έχη ων δρόμονή της

αμφισβητήσεως έρμς,μηδενός πζοσκείμύρου κλυόνΘ' καισάθμης πζόξααζαμε

τςηθένιες Φ ή αίζαγωνιζομύρων λόγοι της έριδΘ' απαλλάξωήαι οξύ δε ή'

- .." αξί
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"

rebus diuinis diίputaturi,& in longiffi
σ.\" ι 4 Γυ Ν 0ζ) - Α

πείθεοδ λεγομύρων κοινολογέιάζ β λg mo illo ftadio dccurfuri (unt, & maxi

μύβοις, κούτωμέγισoνδιανύειν Όνδιαυλόν

και μεγίσιμ επισείονά βλαβμι ψυχαίς

όμoύτε και σώμασι, ούτις δεμηθέα

πζοκαθίζιν κριτίμ, δς α ζα παρέκαίε

gων βασανίζων λέγόμθμα,%ις μύρτίμινι

κωσαν χαρίσηται ψήφοι, ζάδι ως αλεμί
αία και κηφίμώδη αβακρ%ύσταλτε και ξ'

! Υ - 2- .. o -1 -- - - - λ» ' ''

χορθό διαγράψω τη αλήθεια αλλο

μοια ποιέιν εκείνοις,οι πζι γης όξων, ώς5

πώ επάν, πζος αλλήλοις μαχόμύροι,

πζώζα μέρ ταλς Σπό γλωήης λοιδορίας

πείτης νίκης διαγωνίζονται, είζα βε%χιονι

κπαλάμη τίμ απαλλαγίμ επίτζέπα

mam cladem animis & corporibus mi

nitante,nullum habere iudicem, qui v

τiufque partis oratione ρxpenfa, alte

ros victores pronunciet,alteros vantatis

& falfitatis condemnet: (ed non aliter

facere,a fi qui de limitibus agrorum

difceptantes, primum conuiciis de vi

ζtoria certcnt,deindead manus & arma

Βveniant,& ψuouis modo vtcrgue alte

rum & medιο τollere conetur, Quod (i

dua partes fumus qui contédimus, nec

τertium veritatis arbitrum & iudiccm

habcrc pofumus,cάque de caufa alteru

tris de controuerfia pronunciandum

cft: nos illorum effe iudices, non illos

noftri oportet. Νoftrum enim dogma

illi non minus quam nos rcθtum cfle

concedunt. addittamentum autem ab

Οίν και δς αυ επικρ%ιέ5ερθς καζάσας, ή λίθω Cillis excogitatum, & a vera via de fle

θα έρθυπαζαξητίμ κεφαλμλή κονδύ

λωτςωση καιρίαν, ήτυχών ούτωσίπως ξί

4Θ' αξα πλάυραν ελάσας;όναρίθμιον

όίς όν αδg καθ&ύδεσι ζαχσα όν αία,

γωισίμ Χποδείξη είδε δυοι ότων ήμύ

ή αμφισβήΌμύιων μερών, τζίων σέκε

xionem: folis illis reprehenίione vacare

videtur,nobis autem minimé. Si ergo

pendentelite nouaillorum opinio ad

δz hacrcdes efie dicunt, idque telum in awή

nos vibrant,νt nubes fulmina, cάgue ra

τione nosopinionum (uarum miniftrosΑ Μ "υ 3 1 ν / - \

ειν &ύρύζας πζοειεγκέϊνεπόπΐμι κ, πζύζα-D & excquutores cfle oportercopinantur:

νινζαληθές,καλδει διαζιδάθατεξον τω

μερών επικρίνειν%ις λεγομύριεύμα"

κειάςαδή είναι, και σοκαυσδυήμή, ο

μύργο ημέτερον δόγμα παξ αμφόιέζων

ημώτεκα αυτγώ ομοίωςευέχων ομολο

γείται τίμ δε πας αυτό και οώμηθεί

σόοπτοθήκuυδ της «θείας παξεκτεο

πμωμύνοις αυτής κατηγύξητν είναιδοκεί,

ημί δε εμάλα ήκισα, μέεώξου Όίνι"

τηςζήίσεωςούσης, εικςη κοινωνέναυτί5%ύ

id minimo curandum cft. Οb hoc enim

maiore odio & auerfatione digni funt,

quod aliter quam fanξta (cde fit ege

runt.Νeque enim qua vellent dogma

ta ftatucre Clementem & cacteros iuffit

Ρetrus:(ed ealigarcquac liganda efient,

& ca folucre qua folucnda effent. Αt

ifti, iis qua omnibus facris conciliis

και ftatuta & decreta funt neglcθtιs , ca

feccrunt qua ipfis (olis Ρlacuerunt,

r -

και ορμήμαώς,εςήμάς ώκείνενκ ΧποΦαίνεθα,αφήκα,και Gέκ εις αυάν "υζω"

αυθμώοιςγε όζας, είδε της και μεγαλουπέτζουκαθέδρας αυ διάδοχο κ.α.)κλη,

ρονόμοιγμέθαμφασι,και έτ επισείουσι καθ'ημή) καθάαςα νέφη σέυκανείς,

κανεύθενή'σφίπδοξαήίων αύζυργοις ήμασκ?Όντβακρίτωννόμοναξιουπ γε

νέθαι, φροντίζειν έχζή δια

τgθρόνουπμήςαναξίωςεπεπζάγεσαν"

γδέτ μάλλον μεμισήώ, κα απεραφθα δίκαιοι, ότι

γδ όσα βούλονται, ζαύζα και, δογματίζει,8
r. ? "ν Η c Λ » «/ ΕΝ Σ' ΟΨ

κέλυσεκλήμύμπκα όίς εφεξής διαδόχοις ο πέτζ", αλλ' όσα δεί φησί δεσμέν,

καλύaναύθιζόταθεί ούτι δεζαπασακιώς αγία"β"
θένζά και κυρωθένζα

Α » - "Ζ Α" - Λ » "ν Ι 1..?

ταυόδοις ώαλαμόγιες, εί, έζγονεξόνεγκαν, α μόνοις αυτί, βουλομύοις με

mittenda eft: iudicare & Ρronunciare Dίκ, Ρ.

no(trum fuerit, nό illorum guirei funt. trκ, πο»

Quρd fiillife diuiΡctrifedisίuccefloresΆ.
/edimitλί

"ν
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Α

Deinde nec veterem morem ab anti

συμμμ, μris & lmΡoratotibus & dodorbus

ήΆ(ancitum,violari decet.cίt cnitn in mo

airimila re potitum, cum in Εcclcίia certamina

de dogmatibus mouentur , omnes

communi cdiéto & decreto Ecclcfία

propugnatores citare,ncc cos tantύ Φuί

Εuangeliciίprαconij caufa metropolcs

-, νbique gentium (ortiti funt, ίcd Ρatri

archica ctii autoritate pracditos:νε funt

Αlexandrinus,Ηiero(olymitanus &Αn

tiochenus antiftcs. guibus caufa dabi

τιur,non accertitis,tüτbanda concordia:

no(trac, & Εcclefia ver in hyemem

commutandi. Νam (i olim Vnus vir

Ε Τheodoretus Cyri epiίcopus,8ζa patri

ήρη". archica dignitate alienus, nec alioquί

fedem illuίtrem obtinens,tantum con

tentionis incendium excitauit,νt cum

plurimi epifcopi ex Εuropa & Αfia Ε

pheticonucnifient,illius fumi moleltias

longo tempore (entirent quanto magis

tanta epifcoporum & patriarcharum

multitudo, contra nos paucos infcttam

linguam exacuct, & diffidiis turbabit

omnia:Prα(ertim cum difputätium in

(trumentum fit ad propofiti confirma

tionem, ratiocinatio, vt ligo foforum

& remus nauigantium:quam nos Ιtalis,

vt,quicquamaliud,ftudio cβe nouimus.

eam vero nos locum hic non habcre

καμί,, είrnus,tiue cafcientiam Ρετ demon

είπε ο ftrationem Ρolliccatur, fiue a Ρrobabili

Ά differenduratione proficiίcaturicum hic

de Deo & (antia vitaque principe Τri

nitate agatur. Νam fifcientifica,quam

vocát,demonίtratio propofitioncs cer

tas &per (c claras requirit,&cόcluίiones

notiores: ha vero aut induάtione, aut

fenfu , aut experientia declarantur :

Ιnic vrique demonftratione (cientifi

ca ratioclnari non licet. cognitu enim

difficiles perceptύgueardua funt ratio

nes diuinarum rerum:ίdq;cumanottris,

αλλότι,παιδαζμμοίτωρ

--

Α έπειζα ουδε ο παλα, καλώς κρατήσδιο

έθ®,ώ αξάτετύ βασιλέωναξάτε τώ

διδασκαλων της εκκλησίας αύωθεν κυ

ξωθεν,παρocάθ, δίκαιον έθΦγδ οπότε
\ Ι χ "ν > Λ

πξί δογμάτων αγώνες τη εκκλησία κα

θίσαώζ μέλλoιεν, παίζας δια κοινού θε

Β ασίσμαίος και ψηφίσμαζός οξύτ"εκκλη

σίαςθεμάχοιςκαλεί, έμόνονόπόριζας

πολλαχή της γηςδιέλαχον μητροπόλεις

&υαγγελικού κηζύγμαζος ένεκα,αλλα και
«/ ι .Λ 3 2"Λ Α Α'

όσοι πατζιαρχικίμ αξίδιυπξίκεινία Όν

τεαλέξλυδρείας και Ιεροσολύμωνφημι, κι

Όντίμ αντίύχουδιέπονζα,οίχώρανέξου

c σι μήκληθέντες, σαλοις δ κλυδωναςκ;

της ή ήμην ομονοίας έγέςα,κεις χει

μραβΊής έκκλησίας έαρ μέζαβαλείν ει

γ'παλαι θεοδωρήίοςότης κύρουεπίσκο

πΘ είς ων, και ουδέπαζαιαρχικίμ αξίαν

πξικείμρθ, ουδι αλλως επίσημον έχων

θρόνο, ώσαύτίμ φιλονεικίας οδήψεκά

D μινον, ωσέπλείσοις όζας οξύεξασίαςτεθ

«υρώπηςéν τήκατ'έφερναθροιώ ένίαςσυν

όδω, μακρθόμέζαχεινέ καπνούπολ

λώ λοβάον, ολίγοις όζας ημάς πλείοις

όWεςΦμή παρύνεςεπίσκοποί τεκπατς

αρχα,κήςτελπόγλώhης καζαδραμoιεν

λοιδορίας, και πολιμώκαθημήμαλαφλέ

Ε ξαν όντής φιλονεικίας,πυξίον αλλωςις

και%ις διαλεγομύβοις όργουο είναι νομί

έlαι όν συλλογισμόν,είς τίμ και προκει

μύθουκαζάπιβύμυ,καθάαξΊuυ σκαπά.

νίμιτώσκαπάυει, και τίμικώπιμτώπλέον

π. δκιπας αυτής δη τις ιζαλοίς, είπε

όνίαυθοί δχώρανσοκ έχει 6ύξίσκομύρ όνσυλλογι

σμόν,έτε%νκαι επισήμμήίμλποδίκπκίμ,έτεμμυ%νκφ τίμ διαλεκτικuυτέ

χνίμπζίτεθεέ δή, ήθειας και ζωαςχικής τςιάδΘ' τζήήσεως έσης.ειγδΊμ'επιση

μου μ' Χπόθiξινομολογεμύρωντεκ αναποδείκιωνδάδ πτοάσεωνκ γνωριμω

Ίέgων έσυμπζάσματςέπε),αυταιοι ή επαγωγή, η αιθήσφήεμπίgίαγίνοί")φα
/" Χ » ' 2 / - Ι και 2 Λ" 2 4

νεξαί σοκ και αρα συλογίζεώαι και επισήμuυ 1ίμ Χποδεικτικuυ ονιαυθοι:

δυθεωςήίοις γδοξύ πει ή θείων είν

τ' δείκνυται μβ ώασερ Όις ημετέρ%ις , ούτω δη και φίς θύραθεν θεολόγοις,

ι

αι λόγοις, δ μαλα ακαζαλή#ioις. και ζού

Όό
---'
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Οις τε αλλοις, και ουχήfiον πλατωτι τώA

δgίσωνΘ'. θεόνγαρ,Φησιν,νοήσαμόρχα

λεπόν, Φegίσαι οι αδιμύα εν δοη μι

κρθνδμέγαςόν θεολογία γρηγόρμΘή

γησαμύμΘ,éν Όίς πείθεολογίαςλόγοις,

ούτωσι πως επιδιορθοδται λέγων θεών

φegίσαιμυραδuόατι,ώς δέμός λόγ5".

νοήσα, δε, αδuυατώτερ9ν ζο

ζαχα α λόγΘ"δηλώσειεν,εικαιμημε

τςίως, αλλ' αμυδρώς γε τώ μήπαύτηζα

ώζα διεφθαρμέρω, και νωθρό τίμ δια

νοιαν ώ δε%ρδε πράγμα τη διανοία

πξιλαβείν,παύτως αμήχθυον κ αδύνα

ναών,μη ότιπώς καζαβεβλακουμύβοις,και

κάτων&ύουσιν,αλλακ, ζιςλίδιο υψηλοίς ο

τεκαλφιλοθέοις, και ομοίως πάση γρή

τηφύσει,καλοίς όζόφ9"όδια επιπέοώ εί,

και οπαχύ ξτο σαρκίον πζος τίμ &αλη
-- / 2 ς" \ και Μ. , πυ

θοιξ καζανόησιν,σόκ οίδα δε ειμήκ, τα]ς
> Α' Λ Γν / / " Λ; «/

ανωτέρω καινοεξαίς φύσεσι (ούτυd'ούτως

έχον%ς, ούθ’ ο συλλογίζεθαι θέλων όν

ώύτιςοθενα συλλογίσεται,ούθ δεξωή"

είσεται από ακούσειεν, ότι μύρouύ ήκισα
Σ γη, 2 Α" 2

χρήσιμΘ' ο και επισήμίμ Χποδεικτικίμ

2,4-ενόνζαύθα συλλογισμός, ότι οι ομοίως και
ήδη γίνει

ο κ?τίμ διαλεκτικίμ έχνίμ δgχείΘ",

όνδόξοις καλαμφιβόλοις έχων ζαςπζο

ζάσεις, εκ τ?εφεξής έσαμ δήλον. Φησί

γδ ο νύοσηςγρηγόρμΘ, όπ% κύτίμ δια-Ε

λεκτικίμ τέχνίμ διασυλλογιτικής τε και

οιόαλυτικής επισήμης βεβαιούδα, και ζα

ημέτερα δόγμαζα, ως σαθρόν τε και ύ

πο#ονείς Σπόδειξιν αληθείας (6 ριoδεν

είδος gλόγsπλξαιτησόμεθα.πάσιγας

ες πζόδηλον, ο τίμ διαλεκτικΐμ πει

tum ab exteristheologis demonίtratur,

ac a Platone Αrιftonis filιο in Ρrimis, εισι, αέ

Deum cnim,Inquit,intelligere difficile Dεο.

cft,& in vulgus efferre nefas.quam fen

tentiam magnus doètor Gregorius in Gregorius,

diίputationibus de Τheologia hoc mo

do correxit:Deus mea quidem (cnten

tia explicari nullo modo Ροτςft, intelli

gi vero multo minus.Quod enim mcns

intellexerit,lingua fortitan explicabit,

νοηθέν Βντ non planξ,at obfcuτό:nifiquis furda

fter fit,8z animo hebeti.Αttantam rem

animo complcξti, nullo ingenio, nulla

ration.c queant, non modό (tupidi &

hebetes, humique defixι,fed nc acutif

mi & Ingeniofiflimi quidé,& in cα-lum

animis intenti.Ηarebit cx αςuo omnis

genita natura, quam caligo circundat,

cui crafia hacc caro ad rci perfpicien

tiam obftat. Αtque haud (cio an etiam

(upernis & intelligentibus naturis id it

negatum.Οuod cum ita fit, nec is qui

ratiocinari νult in his, guid ratiocine

tur nouit:nec qui percόtatur,(ciet quid

audierit. Μinimo igitur effe vtilé ratio

cinationξ,qua demon(trádi (cientia : a.

rit, perfpicuum cft: acqué autem inι.tι

1cm efie Dialcθticam,cuius propofitio

ncs opinionibus ambiguis nituntur, ex

temait Gregorius Νyffenus:Νoftrorum iiita.

dogmatum per artem dialcéticam &

fyllogifticam atcue analyticam doθtri

nam confirmatio, infirma & fuίpcθta

cum fit, id orationis genus relinque

mus. Οmnibus enim perfpicuum eft,

dialcéticas argutias pares in vtranque

partem vires habere, tam ad euerfio

nem veritatis, quam ad mendacijaccu

fationem. Vnde fit, vtip(am veritatem,

quando tali arte profertur , fufpcétam

frpe habeamus , guali iftius (olcrtia

mentis noftrac oculos perftringat, &

a veritate auertat. Si quis autem

fimplicem expofitionem, δΖ. omni qua

{i amιθtu nudam admittit oratio

ncm:[crie doθtrina facrarum literarum

εργίανίσίμ εφέκαίερα Ίμυ ιχμυ έχειν, πζός καιΊμυΊης αληθείας διόατςοπίμ,

και προς τιμ κατηγορίανgψώύθοις όθεν και αυίμ τιμ αλήθεια όζαμμε

ζάτιν@ ζιαύτης Τέχνηςπζοσαγήlαι, δι'Uωοψίας πολλάκις παούμεία και ωςτήίπε

ρίζα ζιαύζιδεινότητς «ξακρβυομώύης ήμύΊμ διαίοιαν, ε"η αληθείας Χάο

σφαλλούσης, ει δέτις (όν ακαζάσκουόν Ίε καιγυμνόν πασης αξιβολή, ποσία,

λόγον, έρθόμύρ, όπως αν οίύν τε ή',καζά (όν είρμον Ίης γραφικής ύφηγήσεως,

--
- Φ

0

- - - --- - - - Νy/εκμε
iis quac (ubiicicmus conftabit, Sic au ae Diaίε
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que ifta explicabimus. Quod 6 nobis

(inatorumpatrum (criptis nitis & ΙΙ"
repυgnare neceflarium effet : (implici

τatiohe 8ziph dilucidioribus ντετειουε,

quα cuidentcm & irrefragabilem fen

βum lettoribus oftenderent, Ρrατετίτι"

ob(curis & propter multiPlicon V9
ClΙ ΠΥΥ (ignificationemverboιάmqυς tC

ηebrasambiguis. Sαφe enim in "ετ"
sκακrumScripturaverbis nonnulla inuoluuntur,

Ά ντίconfentancύ eft. Vt.n.tegύ εhalami,
aliάqquα (antta & magno in Ρrocίο ha

benturaliis ata, alti velis occultantu",

ne a rudi vulgo profanentur, aut Ψυία

omnibus abίque labore patcant Con

τommantur: (io etiam plurimi facτα

scripturα loci,iiprαίcrtim in guibusat

cana quapiam doάrina continctur,

tanquam velis quibufdam,itaverbis ta

libuξab(condunturquα multam Caligi

Εadέτ'er

rum oculis offundunt.Μonent & (anξti

θα Σήpatres,Bafil",Chryίottomus, Μaximυε

αίικά/α" & Cyrillus,non ca omnia verba qια in
βιant

Ρatrή diβ

Ιenβοηε".

omni materia eundem fonum cdunt,

fiatim codem modo accipienda εfic,

nequd mentcm in verbis Ρrorfus defi

gendam,fed propofiti argumenti fen

τρntias intuendas, & (copuu atαμε

propofitum Scripturα exςuirendum,

ντι acceat, 8z perfonis atque temΡofi

bus apto conucnientérque accommo

dandum &applicandum.Είt & Grego

τius theologus autor,quofdam ros cum

vocabuliscrafia Μincrua confentiro ra

tos,opiniones diuinis indignas literis

concepife, Cum igitur tot conicέtυτα

in rebus ver(entur propter vocabulo

obίcruata pro virili verba faciemus, ατ- Α τίμ πει (ούτων θεωρίανπζοσάγοντες, εί

δήoμώδημινθείων πατέρωνγραφαις δ

πλίζεθ, και αντισρατούεώ% κατ'αυή α

ναγκαίον ετύγχθυεν,ακαζασκούφτωτςό

πωδαυ%ι ταις σαφετέζας αν έχζησα

μεθα κοπόσα, πζοφανήκ}δυανζαγώνι

σον ών έγκείμώμον%ις μετιοδππαρέχουπ

Β νομώνθούμαλαδήίαιςαινιγμα]ώδεπίδ

δuυαμύβοις,διατεζας ή υποκειμώύωνο

μωνυμίας,καιδιαίο της λέξεως καιτίύο

νομάτων όμιχλώδές τε και αμφίρροπες

πολλαχώς έμμώεθ, ώείπομύρ δ

πολλαχή τηςθείαςγραφής επίκξυψίντι

να ζις ονόμασιν ψωοκαθημώύμωώς% ει

C κύς.ώσσες γδΦ ή βασιλέωνθαμαμοι,

nem (ccum trahunt, & tenebras Ιεδίο καλόπόσω ανθρώποιςίεράτε και τίμιαύ

πό αίξαπέζασμασιν αλλα αλλοις κα

λύήioνται,ία μήτε δήμοις δύοσίοις πζο

κείμύρα κιβδηλ4ύήία,μήιε πέιφρ9νήται

δια® τηςκαζάλήψεως πζόχειρόντε θα

πονον,ούτωδήκαίζα πλείσαΐήςθείαςγρα

D φής καιμάλισα οίξμιεϊκοίτινεςύφεύρού

καισιλόγοι, καθαπξύωο αξαπέζάσμασι

καλύήo")%ις%ιούτις νόμασι,όσαπο

λμό%νγνόφον επισύζού),και σκότς Χπο

κρυφίμ εαυίγώτίθεΜαρκα) κύκλω αυτό

Ίμ' σκιμ μ'αυτ%.6ύοίπκομμ δκαι οξύ

θείοις παιέρας,βασίλειόν Φημι και χζυ
rum multiplicem Vi - - / Α

ultιp11ce inn, qua aliter in Ε βςομον μαξιμόντε και κύρμλοναξαγ

Deo intelligenda (unt, aliter in hac

taτς explicabitrΝam fi fanάosillos Ρa

orta & peritura natura:guishας digni
γέλλονζάς,μή όσα ήδονομάτων,μηδl όν

ό(ρίς υποκειμώύοις ηχοδσι ζαύζόν, και κό

τςόπον &υθύςόκλαμβαύειν όμου (ον αυ

Όν,μηδεταις λέξεππζοσέχειν καθαπαξ

τ'ννέι,αλλά τώς"ύποκίμώύης ύαιθέσεωςόνοίας ό%νσκoπονομέκαίμλπζόθεσυ

- 7"μελέωμήςγραφήΕξέαζικώς%εικός και ωςπζοσώποιςκαιτις καιροίς αλα

λόγω καικαζαλλήλωςεφαρμζ, και συμβιβάζνιφησιδκαι ο θεόλογΘ"γρηγόρμΘ,

όπτώςπζοσηγορίας πνες όμέκαήlujàσίλυπαχυμερώς πιυδιαξάδΧδοξαζού",

αλαξιαπαιζαπαπήυθείωνταςέανήθόννοίας δοξαζουσι ωσαύτη: Όίνuυ διχο
Φασίαςεπιχωριαζούσης πει ας λέξεις,και άονόμαζα διαζάς όμωνυμίαςτώ ε

ποκειώύων πζαγματων,καιαλλωςμύρέπίθεοδλαμβαίεώζ όφίλόντωναυτβαλ

λως οι επιΊης γρήίύς αύτης και ρουσης φύσεως, τις ικανός έΦίκεθ, δήΊής αξίας,

Ο εί

Η
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εκείνους, ζα κύ'Α τFes,Spiritus fanξti inftrumέta,quorum
είγδ οξύ θείοιςπατέρας

πνεύμαώς όξγουαισθυπασήυ ύσερα

παιζαςανθρωπίνιμ βΦίαν διεξελθόνζας,ει

ομυεκείνοις όντας το θείωνγραφώναξ

ηγήσεπ διαφωνομύζας &ύgίσκομύρ πολ

λαχή,κ μικρθό αναντία πολλάκις διε

ξιόζας,διαζό γνόφω πολλώ θ οιον ειπείν

πζοπυλαίοις σερροις κι αδαμ%υτίνοις δο

ρυφοξείδ, ζας θείας ζαύζας (δυψηλοτέ

ραςόννοίας τί λο έχoι τις έτερος λέγειν,

μήίετίμ ανθρωπίνμι (οφίανέγής πετυγ

χαίων εκείνων,κάμα πολλής.λπίζωής

μοχθηράς ζαύτης θύλικής πζοασαθείας,

ιδε γδία σιωπή αξαήραμω απλάσα,

Ό,κύρμΘ"έκπσέμε, δgχίμ ύθυνατ8, ο

μύρ θάΘκαι μέγας βασίλειο αξιτής

εμφανορθμης τω κόσμω (οφας εξηθα,

φησι, μονονεχ Φωνίμ αφιείσης διατρό

βωμώύων, ότι αβαθεοδγέγονε,35έκαυ

ομάτως ή ωσαύτη αφία οίς λποτελε

θάσινεμπζέπει καθακσέι έρανοιςδι"-p

γέϊθα, φησί τίμ δόξ%υ και θεοδΦωναίς

αλαλήτις.'όδμέγαςόν θεολογία γρη

γόρμΘ", (ρύ σωτήρθ' 2εν είναι φασκει

ονλόγον, βέξηςέςμίω4ύων, όσαμυρμή

της αιτίας βυρίσκει, τη αυθρωπότητι (αδία

πζοςίθησιν όσα οι απλάκ αλαίπαζαδά

διελών, λογίζεται τη θεότητι, αλλ' ούτι

μύρ σκ6ύη και πνεύματς όντες, και πζοςέ- Ε

να βλέποντες σκοπόν,κτίμ (ριαυτίμιδια-,

φωνίλυ ωασες εκ διαφόρων οδώνπζοςέν

πξιαγεστέλος,&υσεβες δηλαδή δ σω

τήρμον. Φδή αλλοτρίων αιρέσεων ήγε

μόνες πζόφασιν λαμβαύονίες (6 της δια

Β

C

omnem humanam fapientiam Sapien

tia (upcrauit, i crgo illos in facrarum

Scrιpturarum enarrationibus frpenu

mcro diffentire videmus, & fero con

τrariaafferre, propter obfcuritatem in

gentem, qua diuinα (ententia & altio

res fenίus veluti firmis atque adaman

τιnis vcftibulis muniίitur:quidaliusali

guis di, at nec humana (apiétia cίi illis

cόferédus,&impuris adhuc affcétib.ob

noxius:Εcce cnim(vt plcraque {ilentio

diflimulcm)illud(Dominus creauit me

Ρrincipium viarum fuarum. ) Μagnus

Βafilius de ea fapientia qua in mundo

apparet,diètum cffcaittantum non vo

ce edita,per ea quac (ub afpcξtum ocu

lorum caduht τείtante, (e a Dco effe

conditam,&non cafu exftitifle. Γantam

in operibus fapientιam eminere:quem

admodum cocli etiam Dei gloriam e

narrent, vocibus ineftabilibus. Αt Gre

gorius Μagnus Scruatoris hanc oratio

nem cffc att,cάmque ordine interpre

tans,quac cum caufa inuenit , ea huma

nitatiaccommodatrquα vero (implicia Αliterrά

δz (ine caufa,diftinguit,ac diuinitatiat-Ε"

tribuit. Εnimuero hi qui fpiritus vafaβηγία,

funt, & ad eundem (copum collimant, "μίε

tale diffidium velut diuerfis viisad vnύ"

finem,cίimquc pium ac (alutarem diri

gunt.Αlicnarum vcro (cétarum autores,

arrepta ob(curitatis Scripturarύ occa

fiοnc,facrilegorum inftar cas dilacerät,

& in extremam blafphemiarum abyfsύ

detrudunt.Ομόd finobis etiam in prg

fentia effet opus linguam contra aduer

farios acuere,vt diximus : non iis voca

bulis vteremur , in quibus (ententia

multiplex & varia laterct : (ed iis quς

extra omnem contrοuerfiam confen

tientibus animis vtrique confitcrentur,

quςque necefiario nos ad cogitatio

ncm corum quς (implicitcrintelligun

tur,deducercnt.Νam & huiu(modi per

multa & facris literis vclut efΗore(cunt.

Scd quia nobis id in hoc tempore non

Αmbigu"

ό οί/κινα

nibil φro

όant.

νοίας δυσέφικτιν ή γραφών, δίκιμιιερ%λύμων καζαξανουσιζαύζας,καλπζος α

βυωτοιςπυθμώύαςκαθέλκουπίγώβλασφημιών, είγouυαναγκαίον ετύγχανεκή

μι επί 3παρόνως οπλίζει τμυγλωήαν καζα ή εναντίων, ως έφαμύρ,ού%ιούτις

αδεχξησαμεθαζόις ονόμασιν,οίς% πολύτςοπονκαλπολυχιδες εμφωλ6ύει φόνου,

αλλατις αναμφισβητήίως ώμολογημύροιςκα)συμπεφωνημύβοις ώξαμφού, και ό

τίύνοητόκφ% απλόςεξον,έπει παμπολ

ασφόδρακ ζαδάεποιοθέϊτήθεία γραφή, επειοι Gίκαλαγκαίο, έθ'ημίνες, αν

σαείς επίνοιαν αγουσινήμάς Jξαναγκης

hh

-
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eft nece/larium, gui melioribus & tu

τίοribus diθtis Εuangelij & facri Sym

bolifidei,a (andis patribus olim fanciτί

nitimur, & veluti fundamentis infitti

mus(hi enim limites & pronunciata re

uera (unt notiora, nullάmquc demon

(trationem requircntia)filentio rixofas

illorum aduerfationcs, μιam difputa

tionibus euertere,mihi videtur cβe α

.ΆguiusQuod finobis occurritut ab ali

είο πιιο duo,fanξtos patres fape ratiocinationi

Άbusette νίosieum ego haud opportuna
""dicστοιfirmarim. Νeque.n.cό id fa

ciunt,vt oftendant qua Dei natura fit,

aut qua fit filij generatio, aut qua fit

Spiritus (anξti proceflio:{e potius, vt

eos coherccant, qui fine ylla mode

τίκμαν (tia theologiam inuadunt.Αlioqui di

ενίκ, οn cat mihi aliquis, quo confilio Μagnus

ΆGregoriusadueτίus contentiofe de ge

ratione filij & Spirit" (anβti proceflione

quarentes, ita conformct orationem!

Dic mihi,inquit, quo paθto pater natus

non fit, & ego naturam generationis :

filij explicabo,&Spiritus proccffiοncm:

& ambo infanicmus,in arcana Dei cu

riofos oculos nferentcs: ij prac(ertim

qui nec ea qua ante pedes (unt,cerncre

poffumus,non arena maris, non guttas

pluuiarum,nec dies aternitatis enume

rare:tantum abcft vt in Dei profundita

tes defcendere, & adeo ineftabilis na

turac , & omnem rationem (uperantis,

rationem reddere queamus. Αc paulo

poft irerum, aduerfario quarente fpe

citncn , & fimilitudincm, ac dari fibi

poftulante ex codem partifh filium,

partim non filium, deinde homoufia &

accipere fe Deum & Deum, refpondct:

Dato & tu mihi Deum alium, & natu

ram Dei: & ego tibi eandem trinita

tem dabo,cum iiίdcm & nominibus

& rebus. Si vero vnus eft Dcus, fupre

ma natura: vnde tibi afferam fimilitu

dinem:Εft enim non modό turpe,(cd &

perabfurdum cx infarioribus (uperio

rum pctere imaginem, & perpetuorum

ε fluxis & caducis: & quod Efaias ait,

ca quac viuunt inter mortua quarritare,

Ατώ παρόντιέρηςεισμώύοις κήθρασμυροιξε

πίταήςκςεί#οσι ρήσεπ και ασφαλεσέξας

ταύς έβύαγίελικαίςδηλαδή και ως αόω

θεν%ίς όσίοιςπατςαπ (ο θείοντηςπίσεως

κεκύζώαι σύμβολο (ζαδά γδόρθι και

θέσεις ως αληθώς γνωρμσμώτεςαίτε και

Β οιόαπόδεικτι) σιωπή ζάς αυτή) φιλονεί

κοις όνσάσεις και αντιθέσεις αλατςέπειν

μάλλον,ήλόγοις,έμοι δικαιότερον, ειδέ

τιςονίσαιτ οξύ θείοις πατέρας συλλογι

σμοίςπολλάκις κgωμύβοις αβαγωνόν%ίς

%ιούτις 6 και έγωγε καίρια φάσκειν

Φήταμιέτνεγαςία δείξωπι,έθ'ό,τι

C είiήνφύσινόθεος,εθό,τίεςϊνύέγέννησις,έθ

ό,τίεςινπνόύμαζς αγίουόκπός&υσις,αλλ'

ΐία μάλλον αλλως επίχωσι οξύαζαίκτως

τη θεολογία επιπηδώνζας ει οι ομυ,λε

γέωμοι τις πλξελθών, τίβελόμύμΘ' ο

μέγαςéνθεολογία γρηγόριος, έιωσιχη
" \" / \ ΥΝ - 5 >

ματίζει%νλόγονπζος σξύ εριςϊκώς έξω

D ήθάξπζίτεfgίοδγρήσεως, καιτέα

γίgπν&ύμαίοςόκποξ6ύσεως ειπέμοι,φά

σκων,σύτίμ αγριησίλο έπατέρθηκαίω

τίμ γέννησιν 3ύου φυσιολογήσω,ώ τίμ"

εκπόρουσινπάμαώς,και αβαπληκτίθ

μύμαμφω,είςθεοδμυσήρια αέρικύ#ioν

τες κ ζαδάτινες, οιμηθεζα ον ποσίνειδέ

ναιδuυαμυμοι,μηδέψαμμoνθαλαοπών

καισαγόνας ύεξ καλήμέρας αιών®"Εξ

αριθμείθό,μή ότι γεθεούβαθεσινέμβα

τόύειν, και λόγον υπέχει, της ούτως Σζ

ρήίου και ύσες λόγον φύσεως, και μεί'

ολίγα παλιν, ζό άναντίου ζή%μύτς υ

πόδειγμα και ομοίωσιν και δόςμοι λέ

γονώς εκ του απ8 ώ μύρύον, ο δευιον και

Ε

ζ

ουχτίον, είζα ομοούσια, και δέχομαι"θεόν και θεόν, Χποκρίνεται λέγων δός

μοι και συ θεον αλλον και φύσιν θεοδ, και δώσω (οι τίμ' αυτίμ τςιάδα μέζα

ήδ αυή ονομάτων τε και πραγματων a δε εις θεός μία φύσις ή αιωάτω,

πόθεν «βασήσωσοι τίμ' ομοίωσιν, λίαν γαρα χρόν, και σόκ αιχρόν μόνοι, αλ

λα καλμάταιον επιζικώς,εκ ήδ κατω ήδαίωΊμυεικασία λαμβαύειν, κατήία

κινήίωνέκθερώσης φύσεως και ο φηπνήσαίας,εκζήlâώς ζαζωνά ο φις νεκρής

δια

".
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διαξεκ αλλαχοδΦησιν, επί ή ημετέ-Α 3μΡΕΡίοι εί, αίθiaiί, Ιntralini
tes nottros confiftentes, id quod ortu

«/ " . 1 \ , Ζ » Μ.

gων ορων ίσαμόροι,φαγέντ,εισαγομμ caret, & quod ortum habct, introduci

δ (6 γυνήζόν, % Όοκ ζούπατςός εκπο- musi&idquode Ρatre procedit,ντ iple

Α «/ '7ς και ο ελς ν' λ4- Deus & ίcrmo aιτ: hαc igitur cius funt,

g&υόμύρον, (ι) Φυσι αφού θεν, % λό- ήδη qui aftrucre velιτ hacc ita cfle, (cd

γΘ". ζαύζα ζοίνuυ ου θέλονζός ες, καζα- cius qui repcllat & deterreat cos qui

σκόυαζέιν ό,τι ές, (αδία,αλλαλαββομύ- τemere in huiulmodi confirmatιones

irruunt.ld enim qui fiat, cum ne voca
ν Ν Α Λ ΦΕΝ > / Σ /

τς και Σποτζέπονώς οξύ αλόγως εις%ιαύ- 5ui, quidem Dei naturac congruentia

Όχς καζασκάυασας καζαφ6ύγονζας. πώς Β reperire homines poflint : Res diuinas

- . Ν- --" -η " 2. ! Α Λ cnim no(tris nom1nibus, vt licet,expri

γαξ5 ος ουθ. ονόμαζα Φυσι πισήκωά m1mus. Νam icorum, inquit,quacΕ

φύσει θεοδ%ίς ανθρώποις 897) 3ύρέιν, όνο- telliguntur, extrema , anima & (ermo

μάζομύρ γδώς ημίνεφικών, οκτώ ημε. Ρroprilsnominibus carent: (anima e

/ ΚΤ" , ΚΝ 2/' nim focminco nomine appellatur, cum

τέζωνά έθεοδειγδίύνοητΐδΦησιν "%"Τ ca nauura non fit, & fermo ma(cula

(αψυχήκjλόγΘ,κύριονουκέκτηντατέ- ηur) εαintellείtilia quzomnemin
tellectum (uperant, propriis appellari

\ \ \ 2 /

νομα ψυχή μου γας ονόματι θηλυκώ Άι quomodo affirmabimus 2

πζοσαγοξ6ύεται , (οιαύτίμ Gox έχεσας Cum igitur tanta & cogitationum &

Λ * * « Ι 2 2/ 5 c - Λ «Η - -

αρύσινκ, ο λόγΘ' οι αρρενΘ' φύσεως ήκι- appellationum tenebrα, nofiταΕ
occurrant: quis inde ratiocinari qucat:

--- -θ. -"ΑΑ-... ! \ ... Ω7\., 2 --Υ 2/ - - - - -

ξαων,αρρέικον και αμφς οκτήσαίο τε- Οuod fi qui conatur, bifariam Ρeccat.

νομα.ειομυζιδάκύριονέκέκμύιαιτgνο- Νεφue chim horum quicquam nouit,
λ (7 \ ., \' ν- . -. fimülque ea (c ignorare ignorat. Οui

4. ζ,

μα πως αν ζάπζώζα καιπαήτων επέκεινα autem ignorat quid concludendum &

τύνοητήίνοήζα κυρίοις ονόμασιέπίκεκλή- quomodo concludendum fit, ne tum

Λ Ι Α \ - 2 - - -

5 ώσαμίτης (ρίνμυνυκ%ς επ- 9uidem cum concludendum fuerit, τα
ώζ φήσαμύρ; Όσαύτης (ρίνμυνυκό D φuod debct, co modo quo debct, con

πζοώούσηςτηημετεξα διοιυοία τή'Τέ"ήτ. cludet.Qμοd ντpraftct,auditoribus ta

ματων κα) ονομάτων, τίς αυόν (ούτοις men fuίpecta crit oratio, eümque ίς

λογίζεώζ διμηθείη ειδέτις επιχειςοίg mel vt implicem &amentem cauebύt.

συλ ογίζ 200%)UΕίy)3 €ί π. ίχ β" Fortafhs ctiam (anaι illi patres iftiuf

διπλώς αμαρτλύω, ούτεγαςοιδενόν%ύτις modi abfurdas contentiones filentio

2. / Ο " Χ_ y - - "- - - - -ουδεν, και αμα λέληθεν εαυ%ν Gόκει- prorfus τepulident, nifi inuiti eas τet

- Α Λ ' -'-. -2 Λ. Μ. / r , w «ι - tare coaëti effent,cum populum alias a

δώς. δδίσοκ ειδώς ότεδεί και όπηδέ Πίς εάις υβοίionίibύς ρτοφτε: Εάει

συλλογίζεώς , ουσί' ότε δει συλλογιζόμε- infirmitatem & dubitationes facile ad

/ 7" Λ - V «/ ο τ.. hacrere vidifΙent.Νuncautem,cύ multi

νΘ- ») θ - -, συλλογίσεταιoία δεί, και όπως δει Ε tudo ita confirmata & in fide defixa fit,

ειδί αυ%ς ίσως, αλλοίγειακούοντές δι' ύ- ντferri naturam facilius mutes, guά cos
- Η

/ Α' \ / } Αδυ- Ρaululum a patriis dogmatibus abdu

ποψίαςποιήσονται 7Όχι λεγόμύρα και Φυ cas:quid opus eft diίputationibus nihil

λαξονται, αφέλεια, τέ και αύοιαν απαξ profuturis : Vt enim & ipfe Αpoftoli

απ8 καταγνόfίες. τάχα δι' αυ καισιωπή νεrbis per tempus vtar , pertuatum

παίlελεί ίαςτή' α(όπωνδκείνωνέρμόας και habco, ncque mortem, neque vitam,

Φ θείοι εκείνοι παίέζες απεκρούσουτ,ει

μήες λόαγκαςκακοντες απλέγεινήγονώραςαών όχλονοξώτες ται, άλλοτεαλ

λωςεπιφυομώύαςαςέσεπ πζοπόία,δια θα έήμασονέτι πξιΊμ πίπι,καλουσφό

διαφιαλαμφίβολον νuύδ' ούτω βεβαιωθέήων κ σηριχθελωνεί:1μλπίπν%διπλή

θοις,ώσεθάήoναι ίδοιπς% σίδηρονμέιαθέια Τμ Φύσι,ή ώύεις βραχθή"πα

τςίωνμέιαθεμώύοιςδογμάτων, τις χςεία λόγωνωφελήθνιωνούδέκαι καιγαξίακά

γωταζόλποςόλουκφ καρθνφθέγξομαι,πέπεισμα, ότι ούτε θαΐατς,ούτε ζωύ,
- -' Η h 2
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queangelos,ncqueprincipatus, negue Α ούτε αγίελοι, ούτε Σgχα), ούτε διωα

poteftates,neque prαίentia, neque fu

tura,neque alτιtudinem,ncque profun

ditatem,neque vllam aliam creaturam

pole populum a patriisinίtitutis & de

cretιs abducere. Deinde i nunc pri

mum & primis nobis molefti effent,i

(tάque proponerent:fortaflis & ipίi ad

certamen difputationis, Deo propίτίο,

hodieaccingeremur. Scd quum olim

hacc traθtara (int,& eo quo deccbat or

dine tranfaξta, & diuturnitate tempo

ris confirmata: atφue ifti faepius huc

profe&ti,(ubinde repudiatifucrint: quo

iure ca quz olim rcété decretafunt,ho

dieturbabimus,& imani labore cadem

fubinde repetemus:Quod iftis quidem

necgraue eft,& fummo ftudio quaritur.

Νam aliis rationibus cόminifccndis, &

fubinde melioribus promittendis, aut

viétoriam fibi de nobis olim viξtoribus

abolito vetere probro polliccntur : aut

cum mala multa in conuentum no

ftrum vfitato cum (upercilio dixerint,

famam per (ummam impudentiam

fpargent, neglaθtägue veritate, vt funt

puίillisac ieiunis ingenis ingeniis, de

fua viξtoria gloriabuntur. Verum nobis

μεις, ούτε όνεσώζα, ούτε μέλλονζα,ούτε

ύψωμα,ούτε βαθ@", ούτε κτίσις ετέρα,

διμυήσεται%ύτις ήδπατζίων Χποσήσαι

θεσμήίκ δογμάτων, έπειζα,ει μύο πζώ

τως ήδη (αύτ' όνοχλομύτεςήσόυ, καιπζω

Β (βις ημίν (ά ζοιαύζα πζουτίθεσλυ, ίσως

αν και αυτί πζος λόγω αγώνας αύα

σκόυαζόμεθαήμερονξμύγεθεώ, επειδ

παλαιζαύτ’ ώζήσασα και άξιν ειλήφε

σδυτίωπζοσήκουσαν,κατ'κδρος λαμ

πζόν παρεπέμφθη τώ χςόνω, και αυθα

πολλάκις όνδημήσουπες ούτι, πολλάκις

ο κ, απεκρ%ύθησαν ποδδίκαιον%ίς πάλαι

καλώς δεδογμύβοις ήμερθ ημάς όνο

χλέϊν, δδώνυάμοχθέιν,διόακυκλομύ

ζας αειζα αυζα, κ%ύτιςμύραίεπαχθές

έε, κι σφύθραώ πιασούδασον, λογι

σμοιξγδεκλογισμή αμείβοντες,ύσο

σαίνονζάς τε και ψτσιχνουμύβοις αει ζα'

amplitudo noftra non deferéda eft, ne- Γ) βελτίονα,ήπξιτςέψειν ήλπίκασιτίμ ήτ

que eaagenda quz o readuerfariorum

funt, fed ea potius qua nobis expediύt.

Οuantz porro να cordiα effet,cύ Gracci

qui Pythagoram aut Epicurum auto

rem fequuntut,adco diuina & certa pu.

tent decreta magiftrorum, vt guicquid

illis dixcris,taciti ferant, immotis & a

nimis & linguis:nos vero legibus & de

cretis procerύ religionis & fidei noftrac

nollecitra demό(trationé, ac vclut cer

tis limitib.infiίtere,fed alios difceptätes

& curiosε rixantes & menté dilacerâtes

ferre,non aliter gua hoftes (polia traξta

re (olent,quz ignominiosé diftrahunt:

Caterum illud quoque (cire cίt operαc

precium,nό fimpliciter, nec vno modo

\

ζάν όψε (ρίς αυτό εναντίος ημίν, ο τ'

φθασαναύχθ' Χποτζίψεθαι,ήπoλλίμ"

της πιυόδου καζαχεαμύβοιςτίμ γλωσ

σαλγίαν μό"ής σαυήθοις οφςύΘέπειά

εξελ6ύσεώζ,διαασείρ9ίζας πανζιχήφή

μμυ αναιδείας μεσίμ'', δ κλέήioυσoυ

Ε τμυαληθείλυ,ώςεσήσδυότςόπαιον,οια

ζά σφών αυτό σμικρολογήμαζα, αλλ'

ημίν γεου πζοδιδόναι ο μεγαλοπςεπες

ημή) δεί,έδ'α συμφέρει οίς όνδυτίοις,

Ώυθ'ημάς πζαήίν χρεών αλλαζόθ'ή

μαςμάλλον,απζημίν.πέδι σοκαι α

βωμοσιuύης είηέλαύνον,ελλήνωνμύροπό

(βιπυθαίύξειoίτεκ επικέρειοι%ύτυέτω%ιθέίακαιλοτήρηζαζα ήθδιδασκάλωνοίε

ώζδόγμαζακ,θέασίσμαζα,ώς σιωπήζα σφίσιλεγόμύμαδέχεώζ,μήτ'αμφιβαλ

λαυσανακοίμημήτεγλώθλυπζοιεμύρες αντίφωνονήμαςδ%ιςθείοιςνόμοιςκδόγ

μασι ήδέήμύθΣgχηγών&υσεβείαςκπίσεως,εμάλα εθέλίνα αποδείκζις κοιάπ

σινόςοιςκεχζήώζ,αλλ'αμφιβαλλόντωνίδπολυπζα/μονέντων αλλωναέχεθ,δκα

ζακεςμαπζόντων%ν νέν,καθάπεποιέσι κΦπολέμιοι ζαλάφυραξμύγεπολλή

αξιέλκούεξακοσμία.ειδέαμύρ ώ θέταζεων,ώςέχαπλώςέδεκαθέναγεών

τζόπο,
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τζόπονζάς ήρθείωνπαιέρωνγραφας έκ- Α fan&torum patrum (cripturas intelli-Ε

. Λ.Ζ \ () \ τί δισ gendas efic.Οιarumaliα addρcendumΆ
λαμβαδείνδέον. Ώ μύγδ αυτγώ διδα- ξ moncndum accόmodatae funt, per- 4α,

σκαλικώτερόν τgίδ οικονομικώτερ3ν ojξε- (onarum & temporum habita ratione,

(ed religioso omnia. Νam alια decreta
/ \ Ι Λ" \ <."

διση ώ, η ποι, καίαλλο, μρ (οις contincnt,aliae laudationes, alia difce

πζοσώποις δ (οις άλλοτε αλλως αυθούσι Ρtationes Νeque vcro d1ίceptationes

"Ν" Α 2 3 «Η « () \ αν alio transfcrenda funt. Νe

Χ. ίς όύσε 2ώς απανζα. ίL) ομυ Veterum al1ο trans -αιρβίς, 6ύσεβ οι μύρ Υ que cnim fi quis pugnans cum hoftibus,

τγώγραφών ούτως Jξεδόθησάο, αλ5 δο- Ετοιο μπο", gladium & clypeum

κώς,α δεγκωμιαςϊκώς,αλδα ω- " intentus, commiίτοnem ante pedes
γμαπκως, αμ 0 έγκώμ ωοαγω. " ΕΕ

-υ . 2/ 5, S' (7 \ . 3) » ν antem prottraucrιτ, vel lex ea putan

2ΔΔ/ ί57χίας, - - , - - -

yίς7χίζω β. 87' Ο ζας αλλοθεναγω," da clt;νει is accάπαυ; qui id fccit,

αλλοσε μέζαφέξειν χξεων, έπει 2ol. ει τις cogitation.cm alio trahcnte neceflita

πολεμίοις μαχόμμΘ'και όλμ, απ'α- Ε , & minimo (inente vt id quod fa

Ν' . 1. . Λ / " - σν και-, ... ίtum cft, aliter fieret. Εrgo neque

χαλώντίμ διαίοιανές%ξίΦΟ"καλτάω ο ίς agendum cft, ncque laudatio

ατσίδα,πζόποδών ίσαμύρον Όν συσβ%- nibus vice legum vtendum. Αrs enim,
Υ ώτίμ αβώθ ίτε νόμον ηγέίθ (6 laudantibus quiduis dicendi licentiam

77ίω7Τίιζ) εξώ ησεν, ουτε νομον ηγ " dedit. Ομα vcro dogmata (anxerunt

πεπταγμβοι,ούτετώπετζαχόθι δίκαιον & promulgarunt, iis dcmum rcθtum

εγκαλέιν, της διοαγκης αλλοσετίμικαυ- "," cίt veluti regulis & amuth
Λ \ \ ν cr religionis vtf. Εgo vero ficuti Italos

- ζαπειασώσης%ν λογίσμον, θήκ"τα συγ- improbo & reprehendo, adco temero

χωρ3ύσης αλλωςπεπζαχθαι % πεπζαβ & (uperbε in Τheologiam irruentes:

, Τ / , S ?? . . .) ". -- , -- , και ita ctiam turpe & leuitatis effe duco,
μύβον. Ού7-' οίμύ 87' ουιωκηποιει τεμν corum ouac probamus facere contra

ταϊς είκωμιαςϊκαής ως νόμοις κελςηώζ.αυ- ria, corum vero quac improbamus fi

Όνομία γδ όκ της τέχνης και οίς εγκω- Ει Νon eum ή confidentes illi

Λ Λ α/ Τ (Υ , audaces huiufimodi in rebus (unt, i

μιαζsσι δέθώαιλέγειν,ο ΟΓΟΖ βελομύβοιςΡ mitari cos conuenit : neque fi a re

είηαό.όσαςγεμίμ δογματικώς τεκα άa via deflexerunt, & nobis ab inftitu

2 κώς εκείνοι βενίμιόγασι%ύτις to recedendum eft.Quin potius immoΣτιφατικό, C/7ίθίy0ί Εξι μύχασί ζ) Ε ti intra legitimos terminos confifta

οι αρα λύέγκλη%ν ίς και ασφαλές οια mus, iftiufiήodi tumultibus repudiati,
ι ί σαθ ίς jμλπίπνκε- ficut τυΡcs irtuentes,fluξtus afΡernatur.
Α 0ζ Ιλί) 7797y λίβ - -

πσικανόσι και σαθμας πί Vercor enim,vercor,ne fumum fugien
Λ) > Α α/ Τ-Ν Α

χξήθό, εγώ%ίνιμώ ασερ σου Καλοις δια- τες, η bla(phemiς Hammam incidamus.

σύgωκιμέμφομαι,ίζαμώς ούτωσι και μό% Ομod cnim a veterib. Grαcis iattatum

ηςΐής οδού@ντήθ ία επιπηδώ Ε eft,cύ Plato ad Dionyfium tyrannum in

πολλής Ιής δΦξύ@"τη θεολογία έπιπηθών- Τ ξζητή veniffet, regia puluere implt

(ας, (ον αυ%ν δή τζόπον αίχρθν κ πα- tam fulffe, cum plerique demon (tratio
ο ο $. ...0. 2-... nibus lincarum (tuderent:id & apud

λίμβολoνήγημα, ώνμύρέπανούμύρ 7ά- nos hodie alio mobo accidit. Αpud cos

νδυτία ποιείν ημάς, οίς δε ψέγομύρ ζα επίπετί, opificibus effufa (unt arcana

«εξαπλήσιαούγδόπέκώνοιώλμηροι και

θρασείςπέιζα (οιαύζα,διαξεκήμαςέπεώζδεί.ουδι όπτης&υθείας εκείνοίγεJξε

τραπονώ, δήμάς ήθκαθεωίων χρεώναμελέναλλακλινές ή προσηκόντωνόξων

ίσαμόροις ονός, οξύ οιoύεις αβακgέεώζ κρύεις, καθαπξ πζοβλήίες ατίακαι ζα

πζοασί#ioνακύμαζα δέθοικαγδμηκαπνόνφ3ύγοντες,tisπύ;βλασφημίας.έμπί

ήίωμώμ.δλδπας έλληππαλαιτεθρύλλή)πξιπλαίωνθώς έκεύουγεταξ2 διοίπων

Όντ" σικελίας επιδημήσανώς τύραννον, κονιος8 ζαβασίλεια όνεπίμπλαν(ο πει ζας

γραμματικαςαχολίαςτηνικαύζάτγύπλείσων όξμώνιων,ξs δή κπαφήμίντςόπον

έτερονγίγνε) σήμερον ούτω γδ και πας αυτίς ειπείν (όι, βακμίσοιςείο Ζα

- - 1n και

Ο

» )

"
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ενοίκκα-Τheologία, & adeo omnes ratiocina- Α θεολογίαςμυσήρια,κέτω κεχήνασίνα
είο theolo- -: - - Τ. - - - -

" Άtiunculis inhiant, vt herbis & gramini 5 w Α.- και "ν

Ε pecudes,8zqui de re&ta fidc dubitant,& 7ταιν7%ς έ7τί τώ συλλογιεικώς εμβαί6ύειν Υ"ίς

quomodo it credendum ignorant, & λόγοιςαυτγύ;ώασεςεπί τηχλόη κα) ταϊς

quid it illud quod credunt nefciunt, ij νομαής ζα βασκήμαζα. καιΦ% πίσ6ύειν

& fora & porticus & theatra omnia, , ως αμΦίβολονέ < S » «/

Τheologia compleuerunt,ncque folem ogθώς αμφίβολον έχοντες, κ.Φμηdl ο

huncimpudentia (uα facere τeftem re- πως δή πισ6ύειν ειδότες , μηδl' ό, τι έ

uerentur. Εt quid abfurdius cogitari ςϊν δ πίσ6ύειν Φασίν, αγοράς και πζι

qucat,quamcum olim Grαcorum dog- / \ Α / 1 και 2 Λ.

τ"ις και θέατζα παύτ' έμπεπλήκαπ
-"

mata florerét, ordinem fuiffe (cruatum: Β 7τα

&arcana, Delphorum theologis com- της θεολογίας,και καιδε%υτ-ιι Όνήλιoναι

miffa,nullialij vel vulgare vel indagare Ι / "ν > / Λ

11cuiffe, (iue is Ρlato,tiue Socrates eflet, χμύονία, μαρτυρα της αυαιδείας πoιού

aut quiuisaliusίfapiétiς laude celebris:a- μυροι, πώς οι σόκα είη σφόδραατο

pud nos vero,quiίynccru pictatis myίte Ι / \ πάσα Ζ ελλήνωνήν

riύ profitemur,ita res diuinas profanari, πωζα των παλαιμύρ οπότε αέλλήνωνήκ

& quibuslibet de iis differédi potefta- μαζε δόγμαζάζαξιν επιπολαζειν,καλα
tem dari,vel potiusa quolibet νίurpari: ίς δε / 2 . Γν ήρια.

Gregorius vero diuinarum rerum pc- Όρίς λΦώθεολόγοι, εφάται Κλ.υημα,

τιtiffimus,non minus linguam ab iftiuf- εμηθεί ή' αλλων Θξέίναι μήτε λέγειν

modi dιfputationibus retrahit, quam μήτε πξινοείν,καν σωκgρίτης η',κανπλα

manus a flâmaignis.Ρroiride multisver Α ν ' (βΦί . , αι

bις (e exculatinύitum f.cere vt de Deo """"""" π" επί φία αξιφλούςτεκ

differat,8c eos qui id temcre audcant διαβόητος παρ' ημίνδοίξακίβδηλον 79]ής

improbat.Νeque cnim,inquit,laudabi- σεβείας ο Ν) Λ' «

1e cft defiderium,(cd conatus ip(c for- όυσεβείας ομολγεια μισήεν,ούτωd

midabilis. Εt Οzanis excmplum addu- βεβηλουθαι ζα θεία,ώπάσι (6ίς θεολο

cit, gui nutantem arcam attingere au- γέιν βουλομύβοις είναι ξτ' έφειμύρον και

(us pcriit,Deo arcem reuerentiam vin- D ή% '' . . . \ και

dιcante. Ουόa fi rex cum quampri- ΟΣΑ) χειρ% νητ"ν, αλλ' όπολις'όνθεολο

mum εΕΕ quiregiam co- γίαγρηγόρμΘ", ώβδεν Χποδειλιά πζος

τοnam imΡudenter fuo capiti imΡone- θεολογίρωτιμή ή "πεδία"

re audcret: quot fulmina, quotturbines . λγιαντιμ γλωήα κινα, ώασεέμυ

is meretur,quiremerario aufu irrumpe- χέte% πζος Φλόγα πυρός.ώ ςgκαι πολ

re in Τheologiam non dubitat:Βreucm λοις που Λ Λ. /

Α-" - - - Lς πζος πλξαίτησιν πζο ζΖ λόγοις

auté narratiunculam veteris memoriz, 2. ο Ά, . \ • ό λλέ) -

Ruic negocio valde confentancam fub "ο" έθ εαυών εγχειρείν πζοθυμούμε

iungam Αlexandrumalunt,Μacedonένον (όις πει θεού δείκνυσι λόγοις, ούτε όν

Cρνο??4 (4 illum, poft longum illum viθtoriarum Ε ε ύζα Α Σποδέ 5/

ι, και αν curfum& magnostriamphos,cum ani- γχειρ9μύζα θρασεως έχεται ουτε

ΕΆΕΕ ΕΕ εται", » Φπι, ίο πόθ{Θ", αλλά 3

dio HumineΕΕ φιβεοιΌ εγχε ξημα.παρεισαγει δε ό

quod cίi nauta quidéadnatásexcepiffet: ζαν εκείνον, δςτης κιβω%όπαλα, ψαύ

σαμτ-λμήσας μόνον,απώλε",φυλααπονες φησί και θεούή κιβωτώ% σεβασμιον.

ει δε θ βασιλεις ζαχσ' α ώξανθρώπων ποιήσειεν, ει τις ήδύσηκόων αναδώς.

επιΊης εαυώδκεφαλής ο βασιλικόν επιθείναι ώλμήσειε σέφΦ", πόσω αν είηκε

ξανιώνκα) πζητήξω άξΘ,εί τις αυτνομία θρασύτητς,ούτωσι της θεολογίαςκα

ζατλμά εθέλω δκαιμικρθ έκή πάλαιπςοθάνατωλόγω διήγημα,τηψωο

θέσ{παόυει σΦύθραπζοσήκον αλεξάυδρον φασιν,εκάνοντ"ν μακεδόνα,μφ Όν

πολιμώ εκείνον δρόμον κιζα μεγαλα τςόπαια, επίδήποίε βασώνης ένεκα τινός και θυ

μηδίας επιβαςτριήρθιςέπλίπςισκοπών και ποζαμόν (ον &υφeατην επιπίπlει της αυτε

κεφαλήξούιωσισυμβαδούΙωσίπως, η βασιλική καλύήeα πει μέθν οι πόζιμοι,

-

-" μυ'



Η 1s Τ ο RΙ ΑΕ R ο Μ. L Ι Β Ε R Χ. 367'

Α & guia aliter ad nauem redirenon Ρo
ιμ"τάχισάπς ήδίαυίδειλήφιδιανήξά

μθμΘ. καυτίμ μύρ τη χειρα βασαζέιν

αμακινήχεθ, μη έχων, τηεαυ%ύκεφα.

λήπξιθείς, Εξενήξαζό κομίζων (αύτην τώ

βασιλέι. όγεμμυ βασιλείς, ότιμύρτάμ''

βασίλ4ονκαλύfiξαναπώδιεσώσαώτα

λανώνεδωgήσαώ όποι αυτάν αναξίως και

τηεαυξκεφαλήπξιέθηκεν, αφαιξάται

τκεφαλής1οναύθρωπον, ειδ' ανθρωπΦ"

αίθεωπονσαήιέχεώΊμ' αυτίμ' εαυτώ

πξιθένζα καλύπίgλυ, ζώνζαβλέπφνεάσαι

3λοιπούτίμ"ζα πολύτα βόσκεσαν αίθε

ρίανλαμπαδατί φήβμύμπέιτγδαδεώς

ούτωσιτηθεολογία επιπηδώλων, και αυτα
Α'

μήπεδαίμονας δυναμώύωνέκβαλίν,μή

τεθάλαατανέμνίν,μήτεπόζαμοιξύδα

1ωνπαρασκευαζνέκβλύζινόκπέτζα"

ναώύτις γομώμέζαπείσωποδυ πολλοις,

και πζος εαυσού ως εικος ανθελκύσωσιν,

αλλ'εγώμθρασυμφέξϊνόνύμισα, ζαύτα

καιλέγειν πζοήγμα ειδεκα) Όίς ακού

ουπ ακούς αξια άδια, φλυάη, τωθεω

χαρμς τώπονότων καλώνχορηίω.ειδ"ouύ,

terat, capιti fuo impofitum, illi retulif

(et:homini pro carecuperata talentum

donaffc. (ed quia eam indigné capiti

fuo impo(uifict, caputabftulific.Οuδd

fi homo hominem codem (ecum Ρί

1colo νfum, viuere , & (olem intueri,
Νoui do

ore /ine

ferre non potuit: quid de iis dicemus,Ά

quiadco petulanter in Τheologiam ir

rumpunt : ίdque, cum neque damo

nes eiicere, ncque mareambulare, nec

aquaruιnamnes é rupibus eliccre Ρof

(int , vt veliftis vulgo aliud Ρerfua

deant, 8zad (cfe homines alliciant. Ε

go vero gua vtilia eficiudicaui, cain

medium proferenda effe cenίui: gua fi

auditu dignafuerunt, Deo accepta re

fero: in minus, quzrenda funt melio

ra. Ηacc cum dixiffem,affenfimihi funt

C prudentiores epifcopi, cum alij, tum

vero Dyrrachinus, vir & grauitate Vi

τα , & ingenijacuminc aς magnitudi

ne excellens: qui & cruditionem vir

tute, & virtutem cruditione ornabat,

Ηos ij (ibifequendos putaucrunt, gui

cloquentia non valebant , omni ftu

dio contentionis necefario repudia

το. Ηoctempore etiam Defpota Con

ftantinus deccffit, vnάque (ccum irri

tam vulgi expcθtationem (cΡeliuit.

σκεήέον Όβέλπον.ζαύτα διεξελθών, ομόσοίχ" λέγεινέδοξα Όίς ελλογιμώιέρ%ις

ή επισκόπων, οιξεάλλοιςκαιμάλισαδυί
ραχίου τώπαίυ, δςπολιά βιοδιυπωέ

σεως οξύτητι,και μεγαλοφυίαγνώμηςδιέπςεπενόν%ίς επισκόποις,λόγω έluυ Χζε

luυ κοσμού,καιΣgέήτονλόγον. οίξακολουθέινπεπείκασινέαυσού, θ όριμήλόγοις
θ > / -- > ν » Σ 2 Α' Ι >

Ίμυγλώοπανοπλίζνεθιμύανοπάσανέριςϊκηνώξαλάγκη"Σποθέμύρoιγνώμιμ. όν

%ύτωτώχςόνω και ο δεασύτης1ξελ6ύτηκεκωνσαντίν

καιΊας ακαίρ%ις ή πολλών πζοσδοκία",

h h 4

Θ",εαυτώγε σιωθαψας ομοδ
\.
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Caput

hoc de

cft.

Εt hoc ca

ξΛ: ΑΝ ζζζζ%ς: "Σ:/ξ δ'2: - Εξ5.*Σξ7ξ και δ'ΣΕ

ξξξ"ΕΕξ'

Ν Ι Ο Ε Ρ Η Ο R I G R Ε

Ο Ο R ΑΕ Η ΙS Τ Ο R 1 ΑΕ,

R ο Μ Α Ν ΑΕ L 1 Β Ε R

vndccimus.

Ο Α Ρ Ι Τ Α L. Ι Β R Ι Χ Ι.

-

De in/ala υΜitylene.

De Ρhocea.

De Εγχantina/editione,ό νteam Cania

ειχαηα (bdarit.

Ιe (aditioβ, in iudicium addιδίκαι, ό Ιn

peratori, αρηcio.

De incurβone Scγtharum.

De Τrapeζuntão ΑΕιolieprincipiύμα.
De iudicibia loto mota.

-

ΙΟe Ιmperatorά τ'iίforia contra Τarco.

De τi/ο αρmeta.

ΙΟe Sίγthica muliere.

ΕφeditioImφeratorώ contra ΑΕίolo,Αcar

ηane, ό 1/γrio.corήmque oppreβλone.

De Μy/orum ό Ιmperatora affaitale.

Denouato Genuenβ, Reipublica/faiμ.

Βαβίή Commeni otitus,extremi Τrapezan

1torum rega.

De Τrapezuntiorum (bditione,

ut muti- Αltera aptiuila, Αιarnani.ε., ότotius Αε
um vide- folie

ζllΓ.

Reditu Ιmperatorώ εκ Αcarnania ό Αε

relia, ό eiu, morbus/βlenώ. ν

De Βarlaamo monacho, ό έ Calabria Εy

zantium profρέfo.

Ιμdicium de Βarlaami ό Palama αρκίνο

μcrβά, in maxim0/acra Dai Sapienlie rem

Ιο faάίum.
-

Μalediίia Palame que contra/atro/anξία

Εccleβe decreta/ίripβt, ium arto αοnβlio di/

βmulaia e//ε. Α'

Ιmperatori, οίitu, in αβίβma Deigeni

tricά hodegie monaferio. ",

Νania Gregore autori, , in Ιmperatorώ

obitum.

Lau, Μagni Dome/fici Cantacuzeni. :

ξ332,2ξ ΕΝΕ
ζ%ζώδΣξ/ ΆΝ. 325. * ΕΑΝ Κ.

"ΝΕξyξΣέΨΕξ'

Ν Ι Κ Η Φ Ο ΡΟΥ ΤΟΥ

Γρηγορά ρωμαϊκήsίξοείαςλό

γΘ"ένδέκατΘ".

-

ΚΕ Φ Α Λ Α Ι Α Β Ι Β Λ Ι ΟΥια.

Περί της νήσου μιτυλίμύης,

Περί της φωχαίας.

Περί ή ον βυζαντίω τάσεως, και όπως σμυέτειλε

ταύτην ήκανακουζμυή.

Περί της κρίσεως ήσαστασάντων, ακήύ δημη

2ορία τε βασιλέως,

Περί τής εφόδου φ%) σκυθών.

Περιήυ ηγεμόνων ξαπεζομυτος κ αιτωλίας.

Περί της ήo κεμή καταλύσεως,

Περί ή κατα ή τούρκων τe,παίων του βασι

λέως,
-

Περί τζ φανέντος κομήζου.

Περί της σκυθιδος γυναικός, - ". /

Εκσεατεία fβασιλέως και αιτωλών και ακαρναίων

κ) ιλλυρμών,κ, δούλωσις αυή).
-

Περί ή ήί μυσών κ}τε βασιλέως συγγ%ρείας.

Περί τήςή) γυνgiή) χα/νςτέρας πολ7είας.

Τελούτη κομνίμε βασιλεία, θέσχάτου ηγεμόνας

τραπεζομυτίων.
-

Περί της τάσεως ήJτραπεζοιμυτίων.

Επαινος του μεγάλου δομεςικού του καντακα

ζμυού. "

Αλωσις δευτέρα της ακαρνανίας και αιτωλίας

όλ Mς.

Ετσαίοδος "βασιλέως εξακαρνανίας κ αιτωλίας,

κ) οείτε απλίωικού νοσήμαβς αυτ8.

Περιf μοναχουβαρλαάμ foκ χαλαυρίας εις βυ

ζαίτιον εληλυθότος,

Κρίσιςή)φβαρλαάμ κόφ παλαμά υποθέσεων,αν

το'μεγίσω ναώτης αγίας τα θεού σοφίας,

Οτι κατ' οικονομίαν εσιωπήθησαν τότε αίζουπα

λαμά βλασφημία, ας κατά των θείων δόμωάτων της

εκκλησίας έγραψε, γ

Θαύαώς του βασιλέως αν τη μονή ή υπήθάνε θιο

μήτορος τη ό%ικεκλυμδύη των οδηγών,

Μονωδία βυ συγγραφέως γρηγορα, όλ, τήτελώ

τη ρύ βασιλέως.

Τοόθ:
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ΟΥδ' επιόντΘ έτις Φτούκοι

Εξπλέίσα ναυπηγησαμίμοι πλοία,

ούμώνονταςιήριςκακώς διετίθε

σλυ,τας τε κ; τον αιγαίον και μ% τον αι

γαίον, αλλα ετας επ'εμπορίας)ξιέσας

ολκάδαςαίρ9μύτες ελήίζονώ συχνας δε

καιτας λποβάσεις ες τίμ μεσόγξονέποι

ομύζο, καθαπξόν φιλία γη, μηδένα τον

πζοσισαμύρoνέχοντες αδηκοινμυτε επή

γεφθοραν λατίνοις όμoδιoρωμαίοις,κέπ

μείζονα ήπείλει τον φόβονάν%ίςέξης κοι

νολοίομύζαι%ίνuυπιυελθόντες οι ήδλα

τίωναςχοντες,πει και πράγματΘ πζός

τε αλλήλοις (επρός καρθυλον τον τ"ιτα

λίαςρήγα,κπζοςαμμανή πολεμίων

τόξασκ6ύαζεώζέπαγέλλον) πέμπεπό

κπρός βασιλέα πζεσβείαν, διασαφομύ

τές1ετίμ κoινμυή λατίνων δgμμυ, και

αμα αξιομύτες διλυασήναικ' αυτόν εξίην

κοινμυκςείαν,(δμηόν παρέςγωθέίναιζα

τ"ασκαιδης.ουγδ αλεκζα έφασκονείναι, ό

σαρωμαίοιςεπάγεσιώλατίνοις Φβας

βαροι καθημέρανδεινα, θ όσα επάξεινέ

πεπαγέλλοί) ατπονδεκα αλλως,και

νωθροτατης παύτηδίδυοίαςκ γνώμης,πα

ρθντήκαθέκασον έτΘ γινομύρηζημία και

παραπομπήίγδήμετέζωνχgημάτωνπρος

εξύβαρβαρβιςακόfίωνήμλύ,ές αξασκευήν

ναυτικής διμάμεως και αμμυλυκαταυ

τύχέήσαθ έπίζαέκόνζας άνδιδόναι και

ες προφανή καλαίαμφισβήτ%νκίνδυνοι,

ΝΝ ο (equente, Τurcipluri
ΕΗ,

«-ΦΥ

Σ &
Ε Ά

Ε

Α

ΑΕgaro & νltra ΑΕgarum ΠΩ2ΙC

terranea feccrunt,non (ccus acίiin (ua

terra verfarentur, obfiftente nemine.

Οua res Latinisaguόac Romanis exi

tio crant, & grauiora ctiam in pofte

rum minabantur. Latinorum itaque

Ρrincipes congrelli, ca de re inter (efe,

δz cum Carolo Italia regc communi

cant: (έque ad Ρropulfandos Βarbaros,

paratos fore pollicentur. Μiftis etiam

ad 1mperatorcm legatis , confenfum

fuum exponunt, hortantes ne commu

nibus periculis deeffet, fed fummo tu

dio in rem gercndam incumberct, In

tolerabilia enim effe qua Τurci Lati

C nis & Romanis detrimenta indies in

ferant, & in pofterum illaturiίint. Αd

haccabfurdum &ignauίffimicffeinge

nij, cum licςret caiaάura & ereptione

opum noftrarum, guibus inuiti a Βar

baris fpolicmur , ad naualium copia

rum apparatum & vitionem hoftium

νti: νltro cedercillis, δz in cuidensat

φue indubitatum diίcrimen nos ip(os

vna cum facultatibus noftris vltro prac

D cipitare. Legationi illud ctiam appen

dicis vice adieccrunt: ni expergifcere

tur,& vna (ecum communeshoftesop

pugnaret,& ip(um hottisloco futurum.

Ιta 1mperator communis illius belli

focius effe coaθtus, exhauίto fifco ce

lerrimë tributorum exaθtores in Τhra

ciam & Μacedoniam mifit, guamuis

iam crebris exaétionibus exhau(tas, ob

frequentes Τurcorum & Βulgarorum

Ε imprefliones. Interea & veteres naues

reficiuntur , & aliz nouac per totam

hycmcm a fundamentis extruuntur.

Β

και mis nauibus acdificatis, non ταινία

S nίulas tantum vexarunt in oman"

- - "Uί αρ777/7248

fitas, ίcd mercatorias eτiam naues (po- ηiίμ ορί

liarunt: & crebros excenfus in medi-"""""

ώασες σιωωθέν μέζα ή ημετέρων καιή

μάς αυτις, επήνεγκανδετήπςεσβεία, κώασές πιαεπωδόν, ως ειμήδιανασαίης

καισυ μεθημήJες αμμυαν ήδκοινών πολεμίων, σόκ αν φθαύοις καιαυτός ύφή

μήίσα (όιςεχθρός πολεμούμώμΘ. ζαύτα τόνβασιλέαήνάγκασεν, ειςτίμ κoι

νμυκαιαυτόν(αύτηνκςείανδιανασιμύα καλέπει χζημάτωνέτσαήζεζ βασιλικα

ζαμεία,πέμπειΊίμ ζάχίσίμ σίύτας επίθριάκη κ.μακεδονία χώρας και πόλεις

Σξγορολογήβνίας,και αδτα πολλά πεπονηκιίας Uωοτε ήθάλλοτε αλλωςέπώ

των φόρων, και ύσό ή συχνών εφόδων, ένθεν μυρ ή (ούςκων, ένθεν δε των
βουλγάρων ούτων ούτως εχόνων,ΊαςΉε παλαιάς έπεσκάαζ αιξ, καιέτέ

εας εξ αυτών ήδη κgηπίδων άναυπηγοιώτ’ π.Χς όλον τουτοι τον χειμώνα,

"
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Sub veris exitum , Imperator viginεί Α έαρ® δήδη λήίοήθ,όμύρβασιλεις είκοσι

» nauibus completis, ε portu foluit: & i

pfe vitro claflisprafcθtum agit, quam

uis & vxore & cateris omnibus prohi

bentibus quod iftiufmodi res ab 1m

peratoria maieftate alicnac effent.Αtil

1e vt catera, ita hanc quoque rem (ua

praefentia & opera confici volebat, ala

critate & bellico impetu plenus: Lati

narum tamen copiarum aduentum ex

ιαιξ πεπληρωκώς,πζος έκπλgνπαρεσκευα

ζέω,ναύαρχ@"εθελοήηςαυτόςές όλεβ

γνόμύρ@"και(αύτα πζος τ'συζίΈδεασοί

νης, θίγδάλλων απαίτωνκωλυόμύρος,δια

(6μήές αξίανβασιλικήςαξιωπήςΐαίοιαύ

ΚατWέgίων λήκινιόθώασερόν%ίςαλλοις

pettabat. Verumilli nuper interiptos Β αυτ-υςfυς, αυτόςή γιγνομώύωνέΦιλοπ

ortis tumultibus occupati, ca qua pro

κιiolene mi(crant, fcfellcrunt. Rhodij vero, &

Ε"maritimα Phocςz,non procula Smyr

Ε. na accolα , & Cycladum infularum

διαφαι" princeps, confilio fraude mutato pepi

gerant, fe Romanas infulas clam op

preffuros, & ip(as Ιmperatoris copias:

veritι fortaffe, ne is aliis rebus omiffis,

fe inuaderet.ltaque cum nauibus quin

μέζο γίγνεώζ,έτωκαΐίαύθα πολύ% φι

λότιμον έχε% πλήρηςή πολεμικής ορμής.

οκαθή%δόμωςκαιΊμ ή λατινικώνδυ

ναμεων αφιξιν πζιμώύων αλλα αξι οξύ

νεωςιφυέζαςόνσφίσναυτίςθοςύβοις δζα

ραχας οι λαήνοιαχoληθέWες, απζακζι

decim Lefbum profetti,tota infula fta- C κ; ψ&υδείς πξιΊαςεπαγγελίας έφαίησαν,

tim potiri non potuerunt : fed fubiτό

Μitylenes portum ingrefli,vrbem pro

ditione cocperunt. Cum autem Rho

dij & Cycladum princeps, & opes di

ripcre, & infula ditionem partiri vel
κ. 1ent: Phocα-enfium princeps Catanes

per aftum & dolum , fuum prαίidium

in vrbem introduxit: illίfque deccptis,

eam (ibi vendicauit. Inde enim τotius

infulz vel fine (ociis (e facile potitu- D

rum effeputabat, quippe qui (olusillos

ambos copiis vinceret. 1s enim (olus

οθto triremes adduxerat, guas Genuac

compleuerat : Rhodij vero, guatuor:

reliquas trcs, Cycladum princeps. Αc

Μitylenae habitatores ftatim vrbe exe

git: & vxoreacliberis Phocaca accerfi

tis, ibi confidere decreuit, iufto pracfi

dio Phocαα reliξto, quam hacreditario

iure a maioribus acceperatab auo Im- Ε

peratoris cis datam , procurationis &

οίδρύδιοικαι Φluυαζάλιονφωκαϊανοί

κοδWες,ήπλησίονκέζαιτ"σμυξης καιπζος

Όύεις ότρ κυκλάδων νήσων ηγεμονάω,

δόλωμέζαθέμώμΘ1ον σκοπόν,σύνθημα,

έχον λαθρα επιθέθ;ζαιςΉερωμαϊκαίςνή

Ά , και αυάις ζας έβασιλέωςναυτικαίς

δuυαμεσι,δείσδόίες ίσως,μηόβασιλεις

τίδαλλων αφιέμώμΘ",επ'αυcξύ τςέψη

ζει, όθενεπιλέσβονοςμήσαίεςαμα ναυσι

πελεκαίδεκα, ήμύραλλης νήρυκύειοιΕ

νέθ;Ίέως Gήκηδμυήθησαν, αυτίδ τωλι

μύριήμιτυλήνηςεξαίφνηςπζοχόες προ

δοσίαΊμ'πόλιν είλοναύθις, βελομύρων3

τύτεροδίων,καιέήδκυκλάδωνιήσωνή

γεμόνΘ-ζατεχζήμαζαδιλζπάσαι, κΊην

αλλίμ επίσης επικραίτΨαν διοιυείμαώς ή"

λεσβίων,δόλωπιίκαλαπατηχζησαμύρΘ δήθΦωκαέων Σgχηfςκαιαίης,οικείαν

τεφρ%υςανεισήγαγρειςluυμιτυλήνιμ,καιζαύτη έσφέlερίσαζ%ύτις αίξακρου

σάμυ®, ενόμισεγδίαδίωςéκάθενθόληςdύαυσυμμαχωνέιήβυκράιήσφ,άτε

πλείονα σαυαμφοτέρων εκείνωνμόνΘ"αυτόςκεκτημώύ@"δμύαμιν οκιώμύργαρ'

ήλθεν έχωντςιήgίς μόνΟ"αυτός,ας ακγμνέας έφθηπεπληξωκώς. Φδερόδιοι τέτ

ζάρας, Ιασδ'ετέρας τςάς ότώ κυκλάδωνιήσων Σgχηγός αυτόςμύρoμυσίύμύρή

μιτυλήνης οικήreας αύθις εξώκισε"παιρίδΘ. δδέτίμ γuυαίκα και αιτέκια με

ζαπεμψαμύρΘ"εκ φωκαίας,εκέιτίμιοίκησινέχεινειλέω, Φξερανίκανuυ εγκα

ζάλιπώνΊήφωκαία κλήρθ' οι αιτώπζιελθώνιμ'Χτόπζογόνωνήφωκαία,πζος και

βασιλέως,καιπαπαουέβασιλέως,σφίπδοθείσαέπιτςοπήςείνεκα,καιχρημάτων

- πνός
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τινός πορμσμού διδάδ κj χρόνους ζακcξύ Α reditus cuiuίdam ergo. Οuamobrem

certis temporibus qui procurationem- αίτη" 2» Λ -". Μ - - -

Φζαύτης εφείλοδιαδεχόμμαχείμ είus accipicbant, perpetuό Ιmperato

μασιβασιλικοίς αύλωεομύτες αει διέιέλεν ris literis confirmabantur, ne quitem

\ Ν - \ - r Ο" Ρoris diuturnitate 1mpcratorium do

τίμ δόσινέ κλήρου, μήλαθη αίξακρου- -

β%υ, μι &%κβ% 1minatum dctrcθtareht. Catanes au

1. .λ ,μή / Α C - - - -

σαμθμητίμ βασιλικίμ, δεασoτείου,ή""" temitte cum lam Romanam rem afili

Καξύ 3χεύνου μακραπείoδΘ". ο δεκα- έtam cerncret, Infolentιus erga 1mpe
\-Υ ratorcm (e geffit, officiύmque negle

c / Ο 5 - " Α Υ , \

Τα φης Gύλλι' νοβuύτα έωe"κκως ήδη ζα ρω- xit. Vnde 1mperatoris fubitam im

μαίων πραγμαζα 9 θρασύτερθν διετέθη Β Ρrcflionem veritus, opes (uas pro viri

δςβασιλέα ημέλ4 ή καθηκόντων lifirmauit, & Μitylenem per infidias

πζ ίων, όθειδ 0 και, ά Ζ.. - « .. occupareinίtituit:ίdque data occafio

δικαίων, όθεν ετίμ έβασιλέωςυφυgώμε- πε Ρerfecit. Εnimuero ij qui ad Μity

νΘ' αιφνίδιον έφοδον , έαυτόν τε κ; πολύ lenes occupationem cum cateriscon

- currerant,improbitatcm Catanis exo\ Λ Ν : 1. . Λ

Ό διματόν ήσφαλιζέζ, και τμυ τ"μιτυ- fi , doinum recefferunt Ηoc rerum σημειβ,

λήνης έμελέτα επιβgλίμ'', καιρούδε ή (tatu Genucn(es qui Galataιη tene- Gήίαιεία

βό ις πέρας και τίμ επβουλίμ Βant : ob Catanis uccefus audacio-Ά.
λαόμύρθ, εις πέβ%ς και τμυ επε res etiam faëti (nam & is Genuentis e-fai: νε

θξέρρηξεν. Φυθμίζοι πιυδεόραμηκότεςέ- rat) Ρluribus & maioribusiniuris Ro-Ά

πιτίμ'' τ'μιτυλήνηςαλωσινμ; τίύ έτέρων, manos& contumeliis onerabant Νam

η; \ 4'' έως 1αύ - / τ"β μ. Ρropterimmunitatem, guam primum

κυ έφωκαέωςκαίαύμοχθηρίλυτ/νώ- ΕΜεϊ:ϊε Ρalacologo impetrarunt,

μης κα εγνωκότες,ες ζά οίκοι ανεχώςησαν νεΕΕι:ΕΕ Ro-,
* ΛΥ / "-.. - 2- . " Λ' "-- Πman3C Cla111S ad illoS 1c Confcrebat, co

Ούτων ούτως έχοιτων 8πoτεν πλειον τίimque habitum aflumebat. Vnde il

αναλαβόντες θράσ®' (Φ όν%ις γαλατ"υ 1orum opes auδtz, Romanorumν vero

oικouώτες γυνgίται διαΟ Εκαία η πζόjέ- imminutα funt.Quα fanères cos afpe

ί-- > " Α , 2 / γ D riores contra Romanos, atque (uper

ξημα, (γμνείτης γδ κακέϊνθ' έτύγχανε)" 5ος & εσπευημερ, ζήξει: Ρroinde

πλείονα τύπζόκερων έπήγον, κπζοσετίθε- & foflam (uam profundiorem fece

- runt, & firmas turres paulatim perfpe
"ν C / \ Λ. Δ "

σογυ Όίς"μΆ αλήμαία (δ τα υ cicm acdium extruxerunt : & practer

6ξεις. διαγδτίμ ατέλεια)υ, μ'παραπζώ- catera, Imperή procuratoribus largi
/ - \ Α' - --- --- - licentiam na

παλαιολόγουμιχαήλ (60'βασιλέως τους corruΡtis omnem - --τυ Α' λ.χ μιχ ν β Ό6' έti funt,& vincasemcndi,& acdes in vi

ειλήφέσου, ως συωτέρω εξήκαμύν 2 cino tumulo (plendidis moenibus or

πλέίον (ούτίω ρωμαίων ναυτικού πζοςιθέ- natas αdificandi:adco vtfibellum cum
ί Ε Βyzantiis gerendum cffct , nihil effet

2 - 1 Χόι Νιιου και - Τ. -

μυρον όκείνοις, δ μέζαχηματιζόμύρον 39' quod cos aut terrcret, aut impediret.

μέγα- μύο τον ναυτικών ήυξησε πλούτιν, 1mpcrator autem cum primum Μity

Ι » 2 - 1 "ν λοι, αιγνόν ή Αλή lenen effe captam audiffet , & hos inηλαήωσε 1ον ρωμαϊκόν. δδή ptam Σ)

μέγα-, οι ή ρω vicinia plus (atis infolefcere cerneret,

κ, σκληξόιέξοις κ; ρωμαίωναυσξύ ύσές- & paάa conuenta plcraque violare,

φξονας Ίε και αυθάδεις επεποιήκει, όθεν - --

τμυτεπξι αυcξύΊαφρονβαθύιέραν επoίoυν, επύζγοις οχυgoις κ; ώλελη

θος ον χήμασιν οικιών διοίσων και επί ώύτις, χξήμασιν ύσεφθείξωτε, Οις των

βασιλικών προεσηκότας πραγματων, άδεια ο πάσαν ειλήΦεσου , αμπελώ

ναςΉε ωνέιθαι και οικίας δυισαν επί ώύ πλησιάζοήΘ, λόφου λαμπζοις πεπυς

γωμώύας όις 1είχεσιν ως ώ δεήσαν πολεμέν βυζαντίοις , μηδεν είναι Όό φό

βο επάγoν κ. κώλυμα, ώύζις, επε οι δgτίως ο βασιλεις Ίμντε "ης μιτυ

λήνης επείθεό άλωσιν, και ούτις αυ εγγύθεν πέρα, (οδ δέοντΘ εωςα, θρα

συνομώύοις, και ες τα πλείσα, πλζαασονδομύτας , περιέλθών αιφνιδίως,
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fubita irruptione magnasillas & muni- Α ονέπζησετας πξι τον λόφονμε!άλας οό

tas circa tumulum ades,in quibus mul

ti arcus,tela &arma repcrra funt,cάque

diuerfigencris,incendit.Ουα cum La

tini practer expcθtationem vidcrent,

trepidare,8zextrematimerc cceperunt.

Ρutabant enim, Imperatorcm codem

die cum magnis naualibus copiis, in fe

quoquc impetum efic faάurum.Ομare

clamarmis (efe munιebant.Scd curn ne

po(tridie quidem Imperatorem quic

guam contra (efe moliri cernerent,fed

totum Μitylenaca nauigatione occu

pari: apertobello denunciato, liberri

mo & ipfiς Βyzantiis & 1mperatori il

1uferunt, & ligneis turribus (ua mornia

circumdedcrunt, & magnas onerarias

partim in fundum maris demerferunt:

partιm ante portum armatas,munιτιο-,

num &aggerum vice oppofucrunt.lm

perator vero cum talcs copias ibi di

uellere nollet, magno animo eum ca

fum tulit,illis prorfus negleθtis:& omni

ftüdio ad nauigationem (e parauit,plu

ribus etiam militibus delcétis.Scd cum

Ι-atini ad (eptem integros dies Galata.

inclufi,aplebe dilacerandi effent,quod

vrgentia mala diutius tolerare non po(

fent (nam & aqua & omni herbarum

pomorümque (olatio carebant) & cir

oumforaneiac pauperes homines, & ij

χυραςéκείας οικίας αυτή, αν αίς πολλά

τεβύςή')όπλακτόξα εβληκδιάφορα,

ζαύτα αίξαπζοσδοκίλυιδέσι%ις λατίνοις

καίε#ηχέιακεκπεπλήχθα έπήί,κδεδιέ

ναιζα έχαζαήλπισαν γδαυθημερθνεπί

ασεσέιώζκα) σφίπτόνβασιλέα όλςχερώς

πολλής πζιεσίκιίας, είπε ποτεναμτικήςδυ

νάμεως.διδκίλαθραώπλίζον%καθαύιές.

επειοι αχζιτ"ύσεξαίας πζιμείναντες,έδεν

πλέον διαπιαίiύμύροντόνβασιλέα εώgων

επ'αυσίύ,αλλ' όλον ηχολημύβον πξίτονές

μιτυλήνηνxπόπλομυαΐαθαρρήσαίες μά.

χηνόκήςυξ3ο Φανεραν,καιαδεώςέςτεβυ

Cζαντίοις καλές αυτών βασιλέα ανίβειζον,

ξυλίνoιςτεπξιήλασανπύργοις%ίςεαυτίύ

τείχεσί.κ. τΆμεγάλωνόλκαδωντας μύρ -

εις πυθμύραςθαλαωης κατέδυσαν;iας δι'

οπλίσαντες πζο έλιμώρος αυτ'αλλωνπρο

βόλωνκαλχαρακωμάτωνέςησαν.όδβα

σιλεις μήβελόμύμΘΊην ζσαύτηνπαρα

σκάυήνονζάιθοίπξιασαν,μείαλοψύχωςτε

φui o quotidiano venditionis lucello D εκζήσαώloίςπαρέσινήμεληκώξίδαξάπα,

fuftentantur, ij demum maxima iaθtu

ra faέta, magis ctiam contra magiftra

tus Latinos infanirent: ob hac igitur

faéti modeftiores, Imperatori (e(e fub

miferunt,8zintempeftiuα (uperbiα ve

nlam 1mpctrarunt.

αυτό,καλπροςέκπλgν παρεσκευαζέloπάση

ασgδή,πλείοναςέπδυναμίς αθροίζων επα

δμέχρις όλωνέήία ήμερώνεfloςlείχοιςοιέν

Ίοίς/αλαζουλατίνοισυκλιθέWες έμελλον

ύao goικείgδήμε' διάζαραχθήσεώζ,δια.D Ε Ν Α ν Α L / Ε Χ Ρ Ε- δ«ππα-.

aitioneΙmperatori, αοntra Pho

αtam ζ9 Μitylenen.

ε ομήδύνα&φέρει πλέον α συμπεσόα",

σφίπδίνα(ύδάhίςτεγδέασδάιζον θόση

όκή λαχθύων καλώπωgώνην ψυχα!ώ

γία)οίταύαβραίοι καιπέήίεςανθρωποι, ο

όβιέκ ήδωνίων% εφήμερο αλαλώουπ

κέρδος, έ%ιδπλείςηνύωομώύοίεςζημίαν,

πολλώ πλέονκ; ήδπζοεσωτων λατίνωνεμαίνονώ διαδήζαύζα πζος% (απεινότερον

απαλλάξαίες υπέκυψαίτετωξαπλάκσυγfίωμίμιέχοντακαίgs οφξύΘ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΑΤΙΝΩΝ ΕΚΠΛΟΥ

Όόβασιλέωςες φωκαίανκα)μιτυλήνίμ.

4.

Οft caniculae exortum , cum (e- Α"

ptentriones in mari infcriori ve

bementius fpirant , Ιmperator cum

ΤΟύγεμίωέτις ήδη μύτας%ύκuυς όντίθ επόλας, ότε θή και αφθονώ

"τερα αοικτςαπνούμαζαέςτηνκατωχέονζάι θαλατζιν, αρας όβασιλεις μό

-

-
- πασης

1

-
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πασης ή ναυτικής δuυάμεως έπλειες μι- ή

τυλήνίμ. αλοι έπζα και καταψη τςιήξειςτην

μιτυλήνην«ξαπλέεσαι πλείοιςήκό τζοσ

δοκίθυεπούσας τας και βασιλέως έωρα

κύαι,αλμύρδύωφθασασαι,τζοσωξμίύη

σαντώτμιτυλήνης λιμύ, αίδε πέντεα

πεγνωκύαμές τίμ χές ονεξώκειλλυ,και

παίτες Φόν αυταίς Σποθέμροιζ όπλα Β

έφευγονιών Φμύρέθραμονείς τίμ'μιτυ

λήνιμ, Φόι ανοδία κgησαμόροι διεφθα

και ξησανύωοτ?λεσβίων, τας δεπέήεναις

πλήξεις όπλων και όψωνίων ναυτικών Φζό

βασιλέως λαβόντες, απέπλουσουές χιον

τίμ ήθν άμα τώβασιλέι, πληgώριτες

τας ήδη ληφθείσας πέντε τςιήξεις εκείας c

ερεήρτε, ο οποίοι εκ τύκαζατζωμάτων

μαχεθ έμελλον μέγα διέγρέθόνλο

τίωμα τήξβασιλέως ασεδη οθελήσει, ή

πζος τίμιχίο αυτη διατζιβή αδείας γδ

οκαταλης λαβύμύρθ, τίμ''τεμιτυλήνιμ
Υ ώχυξώσαίο,κπολλίμ' εισήνεγκεδuύαμιν

omnibus aualibus copiis Μitylenen

tendit, Septem vero Catanis trire

miutn Μitylencn circumcuntium,

cum plures expectationc (ua naucs

confpcxificnt , dua in Ρortum cuafe

runt, guinquc vcro Ρcr dcίρcration.cm

in terram appulcrunt. gui autcm in

cis fucrunt, omnes abicθtis armis fu

gerunt : quorum alij curfu Μitylenen

Ρcruenerunt, alij via ignari a Lcfbiis

interfcξti (unt 1mpcratoris veroquan

que naues armis & commcatu plenas,

cum 1mperarore Chium perduxcrunt,

ντ ibi cas remigibus & militibus & ta- . .

bulatis pugnaturis complerent Qua

mora ad Chium 1mperatoris feftina

tioni & ftudio valde aduerfa accidit.

Catanes enim iam fccurus, Μitylenen

Ρςr ocium muniuit, magnum prarfi

dium & vbcrem commcatum intro

αuxit : & duabus illis expeditis trire

mibus Ρhocaam miflis, ibiquoque ce

1criter idem fccit. Poft hacc 1mpera

τor cum copiis Ρhocaam profcétus, &

Τurco quoque finitimorum locorum

domino accerfito , guippe qui (circt,

illum quoquc iam diu Phocaccnfibus

Latinis iratum, ob illata fibi ab cis cre

bra detrimenta : caftellum terra marί

quc obfidct, Γurcis commeatumafia

»

" ,
1. .Ν. / / , Σ. } Ζ - - - - Α

σe"κπωτίκμυ; (ο χοξήγίαν αφθονωτέβ%ν D tim fubuehentibuscaterum cum Im- Εγχantiε

τίύκς ιωδών, δέπες φωκαίαν πέμψας

ας είχε δύο ζαχυπλοέσας τζιήρεις ζα ό

μοια επεπράχε πολλή χgησάμμΘ' τη

ασεβή.μ θεζαύτα καζαπλούσαςύβα

πλεις μ?τίύ δυνάμεωνες φωκαίαν,πζοσ

καλεσάμύρ®νθεκ τούΙμπέριξεπλς

χία, έχοντα, Όόξκον, ατε ειδώς κακέινον

αχθύμύρον εκπολλού%ις Φωκαεύπλα

τίνοιςδιατας ψωοσφώνεπαγομύγίαςαυ

τώ συχνοτέρας ζημίας, αξίεσεαΐοπέδου-,

σεν ούτω% φρβίρμον έκΉεγής (είαλάτ

".

Ρcrator cum claffe diutius abcffct, &/taiiio.

in palatio magna impunitas & licen

tia vigcret: adolc(ccntes aliquot (edi

tionem moucrunt, fe Latinos quoque,

ob intercedentes (imultates, focios cf

fe habituros rati. Scopus autem fedi

tionis fuit , vt poftca cόgnitum cft,

1mperatoria potcflas, i Dominam in

primis, & eius filium loannem 1mpe

"

Ε ratorcm.& cos denique omnes Guiad

uerfar poff nt, occidifient Sed dum

idfacinusadhυcparturiunt, & feditio

fircm clanculum vchcmcnter Vrgent:

τηςπολιορκδίπολης έχορηγίας ήθκειωδώναξαγίνομώρητεςτας τζιής"ξαέα ή"
ώύρκων.έμώύζιβασιλέως μ% τοιαυτικών διμάμεων ΧπαδημομύτΘ', (δ αδείας

μακράς επιχωρμαζούσης ες αβασίλεια, 5ασιν τήνεώjέρων τιιες μεμελετήκεσαι,

συνεργοις έξι ήλπικώτες και οξυόν (οις γαλάrυ λατίνοις διαζα Φθασαν

...ατα σκδόθαλα, μυδε ή τάσεως ο σκοπός, ως εγμείο ο βασίλειο κεάτΘ 4

- » κΊον ζαύτης ύδι ιωανίμ τον βασι

λέα, κι εφεξής οπόβι αναντιώσεώαι μέλoιεν, αλλ'όν ωθισί, έτί μυρούσης ήμε

λέτης, και ήσασιασών λάθρα Ό πράγμα δια μεγάλης ποιεμήίων ασε"η",

" διμηθάει λιπήáναιπώ% τιμ δέτσoιναν

--
-"

1

1 !
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Ρhocκen

Je, pacem

έmφeträr.

Cantacuzena, Μagni Domeftici ma- ΑGυκ έλαθε ζα δρώμύρα κουζακουζίμμυ

τer, φuid ageretur animaduertit: quam

Ιmperator afeftriccm coniugi fuα dif

ceflurus reliqucrat, quippe Scnatoriam

matronam , & grauitate morum con

(picuam , & fingulari prudentia orna

tam, & in rebus dubiis prαίcnti conti

lio in(truξtam.Εa crgo vna cum Domi

na, priuίquam (cclus auίtum crumpe

ret, motum illum prudentiflimo com

τιμ και μεγαλευδομεςίκου μητέρα, μ'

παςεδρο τηδεσσοίνη μέλλωνόβασιλεις

λποπλέιν καζαλέλοιπεν, ατε βουλ6υτι

κίμ γuυαίκα και σεμνότητΘ ήθεσικοσμg

μώύμυ, δ βαθείανπλουζύσαντίμ σύνε

σιν, κπαίύρι σφόδρα αν%ίς Χπόρθις&ύ
pc(cuit. Sub brumam autem,cum Pho- Β μήχανον. ή δή και ομού τη δεασοίνη πριν

cacchfes Latini perfeuerantiam 1mpe

ratoris ncque hyemis rigorc frangi,

prαίcrtim cum omnes nauales coΡια

oppugnationem noètu atque interdiu

(ub dio continentcrvrgerent: neclon

ga abfentiaά (uis, nec vlla penuria vr

geri cernerent, pracfertim cum iΡίos

iam commcatus dcficere inciperct:

defperatis rebus , legatos Rhodum

mittunt , petentes vt in tanto difcri

mine (ibi (ubucnirent. Rhodij crgo

apud1mperatorem pro cis interceden

tes, obfidionem foluunt. Phoca-en

fes enim Τurco Romanos adιuuanti fi

lios ftatim reftitucrunt , φuos multo

anto furati in vinculis habcbant. Fi

dem practerea Imperatori firmarunt,

Rhodiis teftibus, fe & Μitylenen fta

tim reftituturos , & Imperatori diξto

audientes fore, vt prius moris fuiflet,

atque a patribus acceptum effet. Sic

Ιmperator naualibus copiis inde redu

θtis , ire quidem Μitylcnen voluit:

{ed propter tumultum Byzantium, &

defatigationcm excrcitus ex frigo

re malè affcθti , Βyzantium cum to

ίο

κε, 4econ

εκratis.

ta claffe rediit. ac paulo poft com

prehenfis infidiatoribus, fingulis (cor

fim interrogatis, verum ab omni

bus perguifiuit. Μox toto fenatu con- Ε

uocato, & epifcopis qui tum in vrbe

agebant , vna cum patriarcha acccrfi

tis , populique Byzantini Ρroceribus:

επί μέγα, βαγήναι (ο πράγμα, κακίας

στιυέσλε στμιετώταζα Goκ οιό«υ μύρ (οι

δυχεςείας Χποκρουομύρης ο ράσον, στιυέ

σίλε οι ομύ. ζύδεχξόνουπζιτςοπας όν

τ® ήδη χίμερμνας, υgώνιες Φ% τ' φω

καίαςέχοίες Φρθύρμον λατίνοι, ότι μήτε

CχίμώνΘ' ακμή θραύσαιδuύαζαι ο Όου

βασιλέωςεπίμονον, κι αυτατ'ναυτικής ό

λής δυναμεως όν ύσαίθρωτίμ πολιος

κίαν αδυούσης νύκίως και μεθήμέρανκ; ώ

σωεχες, μήθήμακραή) οικείων Χmoδη

μία,μήτ'αλλοτιτίθόσα βασώνμαφθο

νονπαρέχ4τόκςειωδών,ές Χτογνωσίςε

Dχώρ9μυ, και μάλιώ' όπκ ζα σιτία ασα

νίζονία άνσφίσιν εώςων απg όθεν και δια

πζεσβούονζάι πζος βοδίοις, και δέοιζαι μη

περμίδειν κινδιμώύονζάς, οι και διαλλακΙαι

πζος βασιλέα έλθόντες, λύουσι τίμ πο

λιορκίαν δεδώκασι γδ4 θις Φφωκαείς

σου ψέας του συμμαχομύτΘ ρωμαίοις

κλέψανίες είχον δεσμίοις, δεδώκαπ δε

και τώβασιλέ πίσίςασφαλείςϋωομάρ

τυπ%ις ροδίοις, τίμ''τεμιτυλήνιμό(οναύ

τίκα Χποδώσόν, και ύσηκόοις αυσού είναι τώβασιλέ κ; (όπζότεροναύθιςέ

θ@", κτίμ πατςώλυ συμφωνίαν κουτως εκείθενήίμ ναυτικίμ όβασιλεις αύα

λαβώνδμύαμιν,έβουλήθη μύυποιήσαώζΊδν καιαπλομυες μιτηλήνμυ, διαδε οξύ

ενβυζαντιωθοςύβοις ήδτασιασών, οδια ώκαζπεπονήθΊδνσελόνυσο ώδιψύ

χοις, επήυήκενές (6 βυζλότιονμέζα πασης ναυτικής διμάμεως και μέζα βραχύ

συλλαβών οξύluυ βασιλείαν λαθρα σφέερμζομώύοις, και διασήσας ιδίασεύσα

σιώτας αυτώ,8ξήζάζ και σμυήγε ταληθές αφ' εκάσων μέζα δεζαύτα σαυθρα

κώς πάσαύτε1μ σύγκλήίονκαλοξύ ον βυζαντίω τηνικαύζα επιδημομύζας επισκό

ποις σύγετώπατζιάgχη, και όρι ζό δήμου ή βυζαντίων ετύγχανον έκκείζι,

"
-- -

*

κύρκου τώπατς αυτ%, oις οκ πολλού...,

/
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τε ςασίαςας, ρις' τε Α & (cditionis autores, 8ξcorum coniuειςμέθν ήιεγκε (οις

σαπώτας,ώ ό(βιετύγχθυο μάξτυξες οι

ώ αλλήλοις ήλεγχον διαπληκτιζόμύροικι

παρατώντες διλποδείξεων αναμφιβόλων

κατ' αλλήλων τας αλλήλων συνωμοσίας,

δ% έκζοπα και κακισ’Χτολούμύμα εκεί

ναξιλ4ύμαζαώςκακείνοιςτωάφύκωτό

Σποδείξεωνααγκαθένας ομολογάνην
2 Ι \ Λ 2 Υ Α

Χτόνοιου. καιταχ α διεασαώησαν απ8

προςgδήμεπλύος,ειμή% πολυτέβα

σιλέωςμακροθυμίας καιΦιλλοθρωπίας

ανέσιλε τηνζέρσdo εκείνηνόςμήν, έδειξε

γδτηνσυνήθη διuυήμερότηζα, κτήν σύμ

φυώνκήλικιώπν απgίλαρότηζα, μοίως

έντετώπζοοιμίω ή δημηγορίας, έντε (όις

επιλόγοις, ως δι αν κεφαλαίω Φαλαιζα

ή δημηγορίας (οιαδέπιαύσου. -

Δ Η Μ Η ΓΟΡΙΑ ΤΟΥ

βασιλέως.

Ιτα ποιμώρα τις έχω καλκμύα πξι%

ratos , & teftes in medium produxit.

Ηi vero inter (cfe iurgantes, & alij a

lios arguentes, & certifhmisargumen

tis coniurationem & immania ac per

nicio(a confilia demon(trabant, vt &

ipfi abίque vlla tergiuerfatione parri

cidium fuum fateri cogercntur. Αc

Β

Ο

Α γ / ι!ποίμνιον,ώ παρόντες, όσωπζοθυμό- ΙΟ

τερον διλουίες ύονζάς βλέπεικφήλύ

κων%(ούτω% αυτός]όνΊεπόθονπξίαυσού,

κατόνημερήσιοναύξί δασμοντ τζοφής,

, έμοιό Φζα μάλισάμοι καθ'αίμα,
"J c Α' Το Α'

προσήκοντες, δρώντες ύσέξτεέκοινούγέ.

νοις ή ρωμαίων,ύσεςαυίρνικοιήρυφών

των,πόρρωπε φ"παράδΘ πλανώμυμον, θ

κινδύνοιςήπίgωτικοίξτεκθαλαήίοις αβα

βαλλόμβροι,και αυτόνμέσωWεχίμώνικ

ζβύτωπαβτώ έτηλέήσάυ,8τέτι τ%ώ όσα

σζαμυθέζειψυχήνέτωσιπςενόησήυ ο

Ε

di(ccrpti fortaffe (tatim cfient a popu

lo, nifi excellens Imperatoris huma

nitas & clementia impetum illum re

prefliffet. Solitam enim tum quoque

clementiam oftendit, & innatam hi

laritatem, acquê in procemio concio

nis , atοue in peroratione , cuius ora

tionis hacc (umma fuit.

Λ γζ Ρ Ε Κ Α Τ Ο R 1 J'.

αonίio.

Vi opilionem habet , & canem
iuxta grcgem , Quό cos alacrius

nott contra lupos excubare videt, co

magis cos & diligit, & lautius interdiu

pa(cit. Μci vero coniunξtifhmi , me

pro Romana republica, ipfis domi de

licatë viuentibus , procul a patria cr

rante , & terra marique pericula fu

ftinente, ίdque media hycme , & in

tanto rigorc , nec miίcrti mei funt,

nec vllam corum rationem habucrunt

quα animum afiliétum confolantur:

{cd omniacquitate contempta, & ani

mos & dexreras in caput meum arma

runt: & nunc, quantum in ipfiseft.hu
mi effufus manat (anguis notter, libc

τüm item & coniugis nottrα : cuerfa

(unt fanέta Ecclefia: inftituta , euerfa

eft Romana refpublica. Οuod vcrofer

rum , quem adamantcm duricie non

vincunt Ηoc proα-mio νberes audi

torum lachrymas elicuit 1mperator:

(edintermiftam gφuanimitatem hilari

tate temperatam quis non,qui quidcm

viderit , vchementer eft admiratus!

πάχεσαν, αλλ'ερρύηδίκαι@"απαςλόγΘ"κύκgημνών και φαράγων και ώπλι

σανμύργνώμην,ώπλισανδδεξιλοκ% 7"
εμής κεφαλής, και νuύ% καθαύσουόν

κύκίμύρζύμόναίμα,όνκόν βί"τέκνων μετησυζύΙω,ώαια έτζα#αιμύρζα ήg

θεούέκκλησίας νόμιμα, λόα έτζαήίαιδεζα ρωμαίων πράγμαζα πζος ομύζαύτα

ποίΘ σίδης(ΘποίΘ"δι αδάμαςούαξαλ

λέωςδημηγορίας πζοοίμιονούτωςίκανω έκκαλί

ύσατίωΦύπ,αλλα όμύρ%ιςέβασι

σαθ δάκρυα είχε αδμέζαξύ

μακροθυμίαςίλαρότητισυκεκραμβύης ήδη τιςσόκανίδων ετέθαυμακί μακρόν, ώ

ζαμύρή δημηγορίας εκείνης,ώ εξέιάσεως

&

2έτως υφυώςπώς είλαρώς διήνυσε τέως

ν

11 2,
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2\

Αc concione & duaftione ingenioία Α έπει δε κακ τή'πξαγματων στμυήκε πολύ

ac facetë peraθta , cum re ipfa intel- Α \ Τ?Λ , 2 /

Αιαμ,1exitlet, Αlexium Philanthropenum τύπολλώνδιαφέςειντίμ gθείεαπ8σύνε

*ήίζauunculum fuum, cuius fupra αφefa- σιναλεξία φιλολυθρωπηνού,ούδήπολλα

Άάacίt mentio, Prudentia vulgus mul- γήκπολλάκις εμνή 2/ -
- - - - - ολλακις έμνήθημύυέμπζοώ εν,με

Ά' tum anteire: poenituit ci Lcίbι & infu- χη" »Ζ ν Κλι μ.μ μπ, 5μ.

1arum Αegαϊmaris, quα Romanis pa- ταμελ9 έχενήδη καθεαυτόν ου μαλα,

rerent, adminiftrationem non diutius μικρθι,ότι μη καπι μαλαζοι πλείονασυβ.

reliquific. Εo enim prαcfente, nec Μi- Λ \ Α Α.

τylehen quenquam hoftium occupa- "Χ"β"λβ"" αιπωτην ήθλεσβίωνδιοί
- - ν «/ τη \ » Ρ- r, ήβ τ /

turum , nec ea Romanarum rci mari- Β κησιν, και ο σακχ τον αβάλον νηονρωμαμων
- - -

Σ Ν y Σ »

na maufiagiafuturo fulfieltaqυς:ίlum υπήκοοι.gτε γδ τγδέχθρών ουδείςαυμιτυ
quamprimum adidem nunus ablegat. Λ'

quicum traiccifict, fedatis tempefta- λήνηνήνδραποδίζε ,8τέςΌβότναυαγίων

τibus Ρriftinα tranguillitatiomnia το- ζα"θαλαήηςήλαυνε ρωμαίοις πράίμαζα.

ftituit: vixille quidem magna cum (ο- , 2- Μ.. -.1. - Λ (7 - 1 - 2 - Ν. Ρ. / γ'

lertia, propter fattam Lefbi & Μityle- όθεν αυτόντίμ ζαχίφηνες την εκείνωναύθις

nα mutationem, fed tamen rettituit, επιτςοπίμ''αφικέώς πζοσετέlαχί. θ δια

Νam mercenarios qui in vrbe Μityle- βαςές τηνπζοτέραν&υθύς ζα πρ%ίμαζαή

Μitylenene erant, militcs Latinorum pracfidia- & ΛΥΟ 5 Λ Ν -ΤΝ \

"Ρ" rios quingentos, clam binos & ternosC γαγμ Gδιτκατασασιν, κ, σου μέαξύfένο

accerfendo, & plenis manibus demum μυροιςδιέλυσεκλύδωνας,μόλιςμύρκξύν
remittendo, callidè aταue occultë vr- "- Λ /

Σ) q πολλή πεινοία διατίμμέαξύ γινομύμμυ

bem prαίidio deftitutam Romanis re- Α'

" cupcrauit Etat enim illevir non mo- καινοτομίανμιτυλήνης, δΊωνενλέσζωπ

do propterlonginquitatemactatis mul- 2 / ...3 -τx S

to rerum νfu ornatus : (cd ιnultus re- Ιμάτων πανήγαγεθι αμυ. Gδυ"δένμι

rum vfus magno etiam & illuftriinge- τυλήνητηπόλψ μιώοφόρθιςπενζακοσίοις,

nio nitebatur. Vnde duplicem virtu- ύλακας τWύλατίνωνλαθρα συν δύο κιtis fruθium tulit, partim a natura infi- δφ τή' θρ δύο %

tum & fponte enatum , partim longi D συντςείς μέζαπεμπόμύμΘ,κβεθούσας

temporis catibus & exercitationibus δεξιαςεςΊαςπαίgίδαςπζοπέμπων,έλα

cxultum. θεν ούτω4ρ.9νίμως κενώσας τίμ'πόλιν,δ

D Ε 5 α Υ Τ Η Α Rν Μ ίωμα, πεποιηκώς ψωοχείρμον, ου μόνον

incujione. γδόκ έγήρως έχε λαμπζα δανης τίμ".
Λ Ι > » * «/ ν \ φι -

ΑΕterum veris initio multitudo πολιπα καν,αλ Εά υπολιπι. ετο

Scytharum Ιttro traicθto, Roma- βλας έπ αυτώμέλυεύξέluυ φύσιν συνεξΓόν
- (. - ν Α' w / y * « . Κ Ν."

norum Τhraciam νίque adΗellefpon Ε κθεμέλιονικ γέ[ονεναπώδιπλοις ότ"Χζε

tum incurfarunt. Vbi cafu accidit, vt \ - " . (Υ \ » Α' "

Τurcos aliquot, qui more latrocinij "κ"""""όεμφαυτφώτι:ώαβώς.

traicθto Ηellcfponto continenter ma- γήΘ, πώς δεγεωξγηθείς χζόνωνπλειόνων
ritimam oram Ρopulabantur,naθti,par- / ν

tim vinξtos abducerent, partim refi- τιχα, και γυμνασίοις.

ftentes occiderent,hoftes in hoftes ve

luticancsincadauerfubindeirruentes. ΠΕΡΙ ΤΗΣ Ε Φ ΟΔΟΥ

-η τή'σκυθών.

( ΑΕ γεμίμ ήρθ ήδη, πλήθΦ σκυθών διαβαύτες τον ίσρgν, κατέ

δραμον τίμ ρωμαϊκιμ θε%κίμ αχς θαλάττης ελληασοντίας, ένθα, δή,

και συμβα ούτωσι πως και τούρκων πσιν όντυχόντες οπόσοι λήσεικόν πια, τζόπον

καζα (6 πιυεχές πζιαιούμθμοι τον έλλήασονών, τίμ παραλιoν πάσαν ληίζονζα

θεακίμ, σξύ μύυ δήσάυτες απήνεγκαν, οξύ οι αιτισθύτας κατέκοψαν πολέ

μιοι πολεμίοις, ώσσες κuύες εθνήκόπ σώματι, πολλάκις αρδuυ επιιασίπ%ίες,

---- --- -- , ----- , όγε

,
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ό"Εμμυ ασύνηθεςέδoξενέχύν ήδη πζοςΐας Α Verum in ea incurfiοne nouum illud

5/.« 2. ...Μ τώ ώ Φ- ζ habcbant Scythat, guod prius veluti
ΟΖ λλαςεπιδρομας σκυύων, ότ ην πζο- τorrens o moήτς (ubito decurrens, ob

τερ.9ν γδ επόντες καθαπς Εξ όρθις χa- uiis quibufque raptis , poltridie rece

debant. Τum veτο dies quinquaginta
> < > Λ » « \ \ -

-

μαρροις djξαίφνης καζαρραγεις;ζα πζοςυ Ρcrpetuos omnia rapiendo & vaftan-Ε
2 Σ \ « Λ

χόνζατε έλαμβλυον, (δεις τίμ ύσεξαίλυ do,prοuinciam in extrema mala con-Ά

αύθις απηλλαήoν.νμύοί εςζβδενπαρέ- iecerunt, captiuorümque vltra trigin-"ήκη"

ta millia, vt vulgatior fama eft, fecum
«/ > > Λ. "> - Α' «/

μεινλυ , ώσ' ου διέλιπονές ημέρικς όλας abiίκτυπί. Ε: "Ε

πεντήκονζα φέρ9ντές τε δαγοντες, καλές Β afterebant, φuod RomaniScytharum
9 Μ ίτε-τι,.λ..κία.... duci & cius nobilitati folita munera

κακώνέχαπας στιυωθομύτες τίμ χωξαν non mififΙent. Εam cladem (olis & lu

είζά απήεσόγυ, πλήθ@' αγοντες αίχμα- nac defcθtus , intra dies (edecim (c(e

λώτων ύσεξίας τζιακοσίας ωςέΦασαν οι confecuti, Ρortenderunt, Lunaris por

- \ / \ (7 γ »/ / το in Ρrima , (olaris in dccimaquinta

πολλοίχιλιάδας και ο αίτιοντ"(οιαύτης Ρarte Ρifcium contigit.

έφασκον είναι καταδρομής, ότι ρωμαίοι

πέμπει ημέλησάο ζα είθισμώύα δώρα,

Εclipβι,

L' Ε Τ R Α Ρ 8'Ζ V Ν Τ Ι Δ'

τότε το σκυθών ηγεμόνι, ώ ρις περί αυ-9 και Αctolicprincipibus.

τον &υγμέσιν έδήλωσε δε τίμ βλβείου Ιstemporibus Τrapezunteregna

(αύτην αυτό έφοδο έκλειψις σελήνης ο- bat Βafilius Αlexij Commeni fi

- c. " \ ς» c }γρό lius , paterna fucceftione multis certa
ζ 2 - Χ Α"

μοδά όλωδικαίξημειώμαξύ, υ minibus confirmata , νxoréque duέta

μύμαια μφω, ήμύρ σελίμιακή πέιτίμια Εudocia, notha Ιmperatoris filia. ΑΕ

2. "- 2/ Τ' • - ν ε Λ' :olorum vero & Αcarnanum princeps
ιγθύων μοιραν όντΘ' και ήλίου,ήδεπε- το - epsτώ Χ μοιβαν όντΘ' Σ Ιoannes Contus , violenta morte in- -

ρί ή'ις ή'αυή. teriit : a Vindiξta tamen , vti par e
Γ) rat, & ip(e inuentus, ficut & ciusan

ΙΝΙ Ε Ρ Ι ΤΩΝ ΗΓΕΜΟΝΩΝ teccflor. Is enim fratre (uo perem

pto, ficut & ille auunculo, principa
τςαπεζομύτΘ και αϊτωλιας. tum occuparat. Cum autcm taccre27",

Ι ί ΝΌύτις%ις χξόνοις ηgχεμύρτςαπε- Vindida ήon folcat, λεntur.

Γν) / C « ν Λ Τ"

ζομύτΘ βασίλειθ’ ο υιός αλεξίg και * χ, χ, -

Ι Τ . . , V , ν Λ -

κομνίμου, δια".χα ΟΖΑ)7 υς ήδηβέβαθ' vtin itto Phocαα fα:dere cum Impe

μό 7τoλλoυς Gύι), αθλοις 78 πατζικης δς- ratore conucnerat, vt diximus: in prac

χής καζασας. επελήφθη δι' αμπώκ. σύζυ- Ε (entiaquieuerunt. Ομι vero Τroiam &

3οκία,ήνόθηgβασιλέ 3. α Ηellefponti oram incolebant , cum
γΘ &δοκία,ήνάθε σιλέως θυγ πς. plurimis nauibus & equis freto traie

ο δείγδατωλών τε % τίδακαρναίων Σξ- άο,& Chertoncίum populati,inde et

χηγός ιωαώνης οκόντΘ,θανατωβιαίω φ0 am in Τhracia mediterraneairruunt,

ζμύ απήλλαξε, "δίκης,ώς ώεικός, πε- Ν

εμελθούσης κι αυτόν τελ6ύζαίον, καθάπς δηκαι οξύ πζόαιπ8. σουτ γδ τον εαυ%ύ

διαχειρισαμύρΘ'αδελφόν, ώασες κακέινΘ'τόντ"μητςός αδελφόν, ούτωτμε

Ιειλανκι, ί Χργής, τ“δε δίκης ου σιωπα ειθισμέlύης
διαδοχιμ όκομίσαώ ή δρχής, έδεδίκης ουσιωπα, μύης, :

* ΣΑ
Χ. χ+

και φωκαΐλυγρομώύας πζοςβασιλέα ασoνδας, ως εξήκειμύρ, ήσυχίλυήγονέν γε

τώπαρόνπ. Φδέζάπειτςοίλυκ όσα gέλληασόντυπαράλια καζικούντες,πλεί

σαςναυσίναυτίτεώiίπατοιαυή 1ον ελληασόνπονδιαπζαιοδίζαιπορθμόν,κκακώς

4ύθις διαθέντες χερσόνη(ον, οκείθεν εισβάλλουσι καιεςfuυΊής θεάκης μεσόγειο,
-- ii -3
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Ιmperatore Didymotichi tum agente: Αότεδή κι ο βασίλεις πξι διδυμότειχονέ

Τηναι αι gui iuftis copiis non munitus, neca

Ιωρείξιο-perto Μarte cum illis congrediaufus,

Ε". infidias non fegniter collocat, noξtu

fub dio agens, & famemac fitim tole

rans. Τandem cohortem pracdatricem

adortus, crcpta pracda, c L. delcθtos vi

ros fine labore cardit. Οuo cateri co

gnito, pace perlegatos ab eo impetra

ta, (tatim domum redicrunt. 1mpera

tor vero tertio die poft, Conftantino

polimperucnit. nam in ΑΕτοliam, cu

ius afHiίtus erat poft Conti principis

obitum (tatus, properabat: ηuo a vidua

illius ad occupandum principatum ac.

cer(ebatur. Εnimuero aeftatis eiuίdem

initio, imperatore abitum parante, a

Οrchana, liud exΑίia malum nunciatur: Βithy

Χιμης mia principem Οrchanum Αthuma

Άηem,guilongoiam tempore clam mi
ari 1mpe- 1: - - -

Ά.litem collegitlet, iuftasiam paraffe co

μαίαιείτο pias, & eius inftituto (ufficientes, quz

""" iamparatα, ροίtridicabiturαclientbί

fariam : alτera a templo, altera a Pro

pontide ad (uburbia Conftantinopolis,

quae pars ad id νίφuc tempus ab omni

hottiliincurfu defenfa fuerat. Ρropofi

tum autcm illis erat, omnem Vrbanam

multitudinem percipiendis conden

dίfquefrugibus occupatam , caterόίq;

ruri habitantesabripere, ac poftea duo

caftella quzdam vrbi proxima occu

Ρare , & indς Βyzantios bello petcrc.

Νeque enim parcs Romanis copias (u

percffe, qui & crcbris hoftium incur

ίionibus afHιξti, & (umptibus exhaufti

cffcnt. Deinde cum Galata incola La

tini fecum faccrent , maiorem fpcm

vrbis Ιmperatricis occupandac conce

perant.έΆ Imperator fubita il

1orum irruptione audita,cum anguftiis

temporis iufto apparatu excludcre

tur : fibi etiam imparato ad praelium

Ρarua na excundum effe iudicauit, loco omnis

"". "armorum apparatus atgue exercitus,
«4β.

είζακίδύοτινα ήδη πόλεως έγγισα φ

τυχεδιατζίβων, δςεπειμή αξιόμαχοιεί

χεσζαΙονικό πρόσωπον%ίςέχθμόις απαν

Ίάνσάχέθαρρει, ανέθραςδεποιώνσυχημέ

λει,αίθρι®"διάουκιεξ6ύων,κπείνηκαιδί

ψηκαζάήκωνέαύlών όψεδεμoίςαπνιή'

επιλείανεξιόντωνόντυχών, τίμ'τελείου

Β αφείλέζο,καυσίύλπονητιδιαφθείς;πει

τήκoιζά & εκατόν επιλέκζοιςαπαιζας όν

ζας.δ.δήμαθόντεςοίλοιποι,διαπςεσβεύον

ζαιπζοςβασιλέα κ ούτωςΦμύβόνασον

δοι αύθις αίεχώςησήυ οίκαδε, οδεβασι

λεις τςιζαίΘ' ες βυζαύπον αφικνείζα, έ

ασéυσεγδ διαβήναμπζοςαιτωλίαν,ποιή

cgωςέκέϊτ"πζαγματων εχόντων,μφθα

ναζνέτίμ αυθεντίλυέχοντΘ"κόνζυκτι

γυναικός έκείνε καλούσης εκείθεν επίκα

(αλήψί"δgχής.αλλα ξαπέθεροιςίσα

μύρεέβασιλέως «οξασκώαζομύa πρ%ς

έξοδον αγέλλέ)δίνονώξασίαςέτερον, ό

δείu',ώς δήώβιθυνώνδgχη/ος όρχα Φ"

D δατυμαύ,λαθρασραζολογών,όκπολλά

παρεσκ6ύασενήδηδύναμινικανίμ",κιμα

λατώσφετέρω βελήματιXποχρώσα ην

δηδέτίμμυούσθυμέλλίνες]ηνυτεραίαν

διαβαίνεινεξασίας διχόθεν, τίμη μύρεξ

ιερθό,τίμ δ'όκ πζοποντίδΘ",ες ζατ'βυ

ζαντίδΘ"πρ9ασία, έτγδέως νιώ διετη

Ε ξήθη% μέζΘ", πολεμίας χέρθς μάλα,

ανώτερgν κ. Ιμ' σκοπός μύ% διαρπάσα

πα, όρνήνέκυπόλεως πλήθ@"ές άλω

νας και σίτυκομιδίμ' πξιασώμυμον"καλό

θνuδονφίς έξωχωρίοις τίμιοικησινέχον

ξέρμαειληφότας, εκείθενώςεξόρμητηρίgές

μαχηνπαραταήεθ ήδβυζαντίων μηδεγδέχνέπρωμαίοις αντίπαλο σφίπδύτ

ναμιν, δια ώκαζαπεποιήθ δέφθαςθα τήτείύχgηματωνόνδεία,κ;ζίς πικνώς

ή)πολεμίωνέφόδοις, έχονζάς δεμεθ εαυτύκτίμ γνώμuυ ήδόν όις γαλατυ

λατίνων, κουφοτέρας σφίσιν είναι τας ελπίδας δες αλωσινήβασιλ4υούσης όμβό

ζιβασιλεις πυθύμύρθ'τονέκπλouυόκείνωνεξαίφνης,επεμήεδίδουκαρθνήπε

είσασις ές αλαλογον παρασκουίμ ετιμάζώαι , δεν έκρινεν ούτως απλρα

σκόύως ώξέναπρός μάχη,έχων δυτιπασης όπλων παρασκ6ύης και σακτώμαίΘ,

ν - 3

τίμ"
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Ιμλεις θεο, Σριανή και βεβαίανέλπίδα Αindubitatάque&ήτωafρς ατGue fidu
τιμ εκθενείς γη και β. - πιθ cia in Deun fretus. Dcle&tis igitur vi

ζC 77ί47y. είκοσιμίρ Οζί4) τήθόνηλικία όύγέ- ginti nobilibus ιuucnibus, & x L. vul

νώνXπολέξας και τέήαρακονζατύ αξατυ- garibus milutibus,adiunξtόφ Cantacu

- - 2 / 3-2 ::.. - Ζeno Μagno Dometico duce, hoster.- ΙΤΙ ζ - - Ο Σ)

χόfίωνσεατιωή",έκπέμπει δια της ηπεί ra miττιt. 1ple cum tribus incrmrbus

ρου,δεςήγεμόιασφίσκανάκεζμύν Όν triremrbus contra Βarbarorum clafΙem

ένανδομέζικον αυ%ς όj'άμα τςιήρεσιν αυίτ 4ui cum vigntiqματμοι ηαυibu"
μεγα με 2Ά Ε ξεσ ex Αίiatico Propontidis finu prope

αόπλοις 7ζίσιν, 37ί (ας βαρ "β"""" Rhegium appulcrunt,in loco non mi
αν ζ Λυ η ." 8 -- ΡΡ

εποιάτ Όν πλομύ. Φ μύο ομύβαςβαροι Β ηu ftadiis centum & decem ab ντbe
Λ' ν' »/ 5/ "! " ρ . diffito,fub horam noètis tertiam,acfta

τέήαρας και είκοσιν έχονίες W024/6, CΛί τίω " τιm ex cenfu fao, Ρradatum alij alio
Αν Α' /

σιατικών της πζοποντίδΘ' κόλπων κατέ- εκcυιrcrunt,prufquam idagrcftes re(
- Ν Λ δι. Αυ 2η/Α σC) cifccrent.Τύ vero & horrea ardcre cer

7λ κυ ωρμήσουτ" 8 3)Λυς και 7ζί - - --- -όυσαν , και ώξ ρηγι γίς, neres , & mulicrum atque infantium,

χωρίον απέχον της βασιλουέση: " "9" guiviab(trahebantur eiulatum audires.

σαδίωνεκαζόν πζος%ις δέκα,πξι ώρανή- Sub horam vero noθtis nonam, dilucu

Α /ν 1 - Ν Α." 2 / 1ο iam feré, Μagnus Domcfticus cum

δη τgίτη της νυκτός. και 6ύθυς Χποβαύτες, 8

2 / 2/ f cquitibus (eptuaginta aduenit, & Βar

ώςμησανέπιλείανα λλοι αλλοθίπ8 δια- baros diffipatos cacdit, non (ecus ac
Λ' \ και σs Z ΤΝ 2 "Γ., Α. mcffores frumentum.Simul ctiam 1m

έήίες, πζίν αλώ έδ Goυ όνταλςχώ- - -μεθ ήες, θ Χ perator quatuordccim naues hoftiles
2 "ν β' . . αν «/

ρας οικοιώζας και μ' δράν μύρ αλώιά" εα:pitcu(todibus carum cαίis. nam re

καορθέας, ακούειν δκλαυθμοις γuυαι- liqua deccm,cum Βarbari nόnulli cius

δικινηπίωνάπίμωςέλ ίων πζιδώ- aduentum prα(enίifient,& in cas infiliκών" yή7πίδyζί7 θ- καμί ν. 7ζί Ο Τ ifΙent,aufugerant. Sub auroram vero,

8%νόνατίμ της νυκζος, ήδη και λυκαυγές cum & Imperatorin terram egrctiusef.
- C / "--.. « . . Ζ Α' fet,maximum opus qua fando audita

ένας δομέςϊκ Υ pus q -

ψαποφαίνον%ς , ήκεν ο μέγας δομέςϊκΘ' funt,cffcξtum eft, ac declaratum: Νon
Λ 2/ C /

ίππέας αγων εβδομήκονζά (ε διεσκεδα-D εί: volentis,ncque currentis,(cda pro

Ο

σμώύοις όντυγχdύων τις βαρβαρ.9ις, έκο- pitia Dei voluntate pendere omnia. .
- ΑΥ Ξ κ. - Ρriufquam enim (ol meridianum cir

Ο. 2 -ΤΝ / -... Χ (7\ q

πίεναυσέυ καθαπξ Φ θερμσαι (ολήίον. Ε practeriffet, mille propemΘdum

αμαδώ ο βασιλεις καζάπλ6ύσας, ειλε Βarbarίfunt interfeθii,trecenti vero ca

Λ' 4. -- , --Α' Δ - 5 τι: Romanorum autem nemo cccidit

2. Ο 8λί(Χ. Ψ(ΧΑ) αρμκας, ανε- Ρ": ?τέήαραιάδέκα } / ζ βαια κ", ανέ, cqui vero complures corum occubue

λώνοξύ ένδον Φξερές. αίμύρδέκαίΦυίoν τιητ Νam cuth pedites είient Barbari,

Δυθις πζοαιθομύρων όνίωνβαξβαρων, και nullum cgregium facinus contra arma

tos equites edcre popuerunt,(cd ex de2 " / 2 2 / ε! » * * \ Ε

εισδραμόWων εί6αυά ει αίμα οι έω%φο fperatione audacius cquos inuaferunt,

βασιλέωςΧποβλόεςές ήπειρθν,μεγίσονκ Ρroinde Romaniab extrema dcίpera
Λ / . . "Ζ 1 - tione & diuturno metu rccreati, ea vi

ομύρων έ oy 7878'λβ-ι - - ------------- , -τζόπωποίεμνημονάυ ξΥ θtoria animosreceperunt, & in poίte

σαι.έφαίη γας, ως και και θέλονώς,ουδε%δ. ταπεία, fpcm erga Dominum fuurη

Ίgέχον%ς,αλλαέ&δοκομώ%ςεςίζα παή- confirmarunt. Οmnes enim cuidenter

ζαθεοδ. μήπωήδέήλίεών μεσημβρινόν - λ

«όαλλάξλυώς, χίλιοιμύρ έγfσα κατεκόπησου ή βαρβάρων, πιακύσιοι δέα

λώσουζώντες, ή δέρωμαίων πέήίωκε μυ ουδείς ίπποι διδάκ ολίγοι Ούτων

καιεκόπησαν, πεζοί όfίες Φβαρβαροι, πζαήειν σοκ είχον γριαίον ουδεν,πζος

ώπλισμώροις ιππέας. Χτηνόνες δε, ώλμηρότερgν καία ή ίππων έχωξησάν.

Φ μώύζι ρωμαίοι πζος Χπογνώσεως και δειλίας βυθοιξ όκ πολλού καζε κα

ζάδιώτες, τώήδη αξιχαρά σφάς τε αυσίύ αεκιήσλοίο, και εξ ονέπεζααζό

νον βεβαιόιέρας πζος κύριον οκτήσουτ ας ελπίδας, γνωσήυ δαπακειας -

. - 11 4



38ο Ν Ι Ο Ε Ρ Η Ο R 1 G R Ε G Ο R Α. ί,

compererunt, non humanitus idacci- Α γως,ωςσόκα"θρώπινονΌπζαχθέν πώς γδ -"

diffe (qui enim potuiflet,co rerum arti- ; - -Υ πν. « ε

(q Ρ Σ όνοιαύτηχξόνων πζιφορά, ότεζά μύο ρω

culo,re Romana vn decunque deplora- - - Ι 2 ν. / \ Α

ta, Βarbarorum vcro ex vincendi con- μαίωναπέγνωσαπαζαχόθεν,ζα δβαρ
(uctudine audacia in immentum au- ρ 2/' \ 2 c Λ

ξtat) (cd.dexteram Domini idfecific, βαξων ήυξή) πολλώ πζος θαρραλεώτε
- - \ Το Γν Α' Φ

& brachium illius inuiξtas hoftium vi- ρ9ν, δια τίμ, μακραν 8 νικα σπινήθειαψ;

rcs contriuitie. Οuas enim Ρυgnasin αλλα δεξια κυρία έποίησε Όχόζα 2 κα) ό

hiftoriis miramur propter innumerum / 2 / l, ιλ α / . . . 2/

penë vtrinque militum numerum, in Β βραχίωνέκώουτίμ τρ ύσειαντίων α

aarum perpaucis inucniastot cαίos, τot μαχονXπονητί σπιυέτςιψε διμίαμιν, πο
Captos, quot nunc a viris tantum (e- Λ' δΝ - 2 - C / Σ /

ptuaginta.Ροίtridic vero rurfus Ιmpera- λέμων / & 9 ΟΑ) ται: σκια, ακουωτες

tor copiis terra marique fplendide ar- θαυμαζόμύρ, δια (ό εκατέρωθενσόχ &υ

matis,intempliportum peruenit,fe ibi δρίθμητνπλήθΘ' ήδσράιουματων,όνο

λίγοις&ύςοιπςαι%βότνμύρ πλήθΦ"κα
quoque Βarbaros, vtrumor nunciarat,

appellentes inucnturum ratus. Scd fpe

(ua fruttratuseft. Βarbari enim popula- ζακοπέν,Όβδεν δ ζωγρηθεν ό(ον νuύ ύσ'
rium (uorum audita clade, receflerant. n - Α. » Ν / > ,λ 2

Ι1um Σ c αιθρών&υδομήκονζαμύνωνέςότιμλεπιού.

Ιnde digrcβus, noθtu ε Ρalatio quadra- φ' \ »Ζ . 2 - 1

giata guinqué (tadiorum viam in ca- σου αύθις δβασίλεις έκτέήπείξου εθα

ftifiimα Deigenitricis Ηodegetriα τέ- λαήης λαμπζώς όπλισαμύρθ,αφίκετ,
---

Ρlum peruénit, toto illi Ρeétore gratias 2. σ. της \ 2 - -4 « ..."

atturus.Verum illud me peao prατeric- " Όν 3 ιερ90 ποςθμόν, έλπίτας &ύρήσειν

rat, guod nunc repetendum & expli- καζάπλέονζας ήδηcξύβαρβαρθιςκακείθει,

candum cft.
- κ; Τμυ φήμιμ.αλλ'έμεινε ζά ήθελπί

Dε coΜΕΤΑΕ ΑΡ. δωνατέλεσα πίθύμύροι δΦβαρβαροι

paritione. D την ή) ομοφύλων συμφoeαν, αίεχώςη

πυγωνία, ΤΣΙΑc αίtate, cum (ol propemodum σαν ομέρ τι βασίλειςαίαζύξας όκει

ξιφίας,
- ad αίtiuum folftitium perueniffet, θεν, αφίκετ νυκ%ς όκ τίύ βασιλείων πε

& Septétrionalibus horizontis partibus, Λ) ίυ κ. Ζ. υ σέ r . . . « Ν. \ 2 .Ή Μ

vefperi (tatim poft (olis occafum, co- ζή τεοπαράκονζα και πέντεςαδίων οδό ιες1ον

meta, atque adeo: (6 φuis accuratius θείον νεώντ" ψασαγνουθεομήogΘ' τ" οδη

confiderct)non crinita,(cdbarbataftel. ! -- - -ΤΝ κ» Λ 2 Α" Σ)

la gladio fimilis,apparere cocpit.Οrtum γητζίας, 6ου 6ύχα Θ"σηξίοις όκ μέσηςα

autema Perfei pedibus ducebat, qui a ποδώσων ψυχής. αλλ'όκείνο μικξοδ με
fpina Τauri parumabfunt.coma vero e- Α' «/ (Υ 5 \ » -- *

- - - 7ΤΩχρξζή αμύρ όπξ επανέλθω -

ius ver(us Οrientem latë extendebatur. Ε 2 ό% 2 θων αύαλή

indéque fumpto exordio, re&ta quoti- ομαι.

die verfus Septcntrionem afcende

bat, tribus circiter partibus. Cum au- ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΑΝΕΝΤΟΣ

tem polum aroticum practeriffet,ac poft Α'

cum Vrfam minorem & ίpiras Draco- κομητ-υ.

- ΕΝ (ούτωτώθέξει , ωδήλίου ή θε

εινών ήδη τςοπών αψαμύρου, ήgξα

τφαίνεθαι κομήτης εκ ήδΣρκτικών μερών%δ ορίζοντS"αφ' εασέρμς εκάσης,4ύ

θύς μόδύσινήλίου, μάλλον οι ου κομήτης ίμ",εί τις ακριβολογείν εθέλει, αλλά

πωγωνίας, ρομφαία τινιέoικώς έδόκειμύρouδέχηκένατίμ Σρχίμ όκ ήδέαξ

σέωςμάλισα ποδών,οιτη ραχει ζόταύρου πλησίον είναι δοκοδσιν επί δεζα πζος

έωμέgηέκόσμουπέμπεινίωκόμιμ,επι πολύ εξαιάναυσαν έζα εκείθεν δεξα

μυμΘ,αέβαινεάθύ8ΧςκτικοδπόλαυκινούμώμΘ"έκατηςήμέρας,τςâςέγfίσαμοί

eας επειδmαξήλλαξε τον Σρκτικών πόλων, και με εκείνον μ' τε μακρανιας

κών,

ι
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*φέσος

καλέ δεξιοδποδόςέήρακλέοις, και μετ'

αυ% και της Σξιάδνης σεφλόου, εκείθεν

διέθραμετίμ δgίσεράνχέιρα ξόφιόχε.

και επειδή πλατθ' αναδδα ζωδιακού

καιισημερινός,κα)"πόθΘ' θερμότηζα έ

χων,αιτέχειν ο κομήτης σόκ ήδμυήθη δια

@ Jξυγράς αναθυμιάσεως τίμι Χςχίμι

τ"συμπήξεωςειληφίναι διοτίμ'τε κόμμ'

διέλυσε καιαυ%ςήφανίδη ελέως. Φαν

ζασίας γδίμ'ασέρος, κ. Gίκασής πζοθή

σω%ιςειρηθροιςκαλακοής αξιον αλλο δι

ήγημα.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΚΥΤΙΔΟΣ

γuυαικός.

Νόύεις%ις κξόνοις,μία ή σκυθών

γμακώνοκήθεπέκειναέίρσυuυ

οίκησινποιουμύρων,μήτεσύζυγονμή επαί

δαςέχουσα, επειδή σου εκθράκηςαπα

γομύβοιςαιχμαλώτιςπζο τη ζαύτηςεώ

εαθυρώ (επόθειοι εκ πoλλoδπζοχωξη

κόν,κι αςκαμπας 3'θρακονώς,έψαυσε Α nis,dextrum etiam Herculis pedem at

tigit:indéque coronam Ariadnes,poft

ea finiίtram Οphiuchi manum per

currit.& quia ibi latus eft ignifer cir

culus & αquinoètialis,8ζ locus calidus:

durare cometa non potuit,cum eiuso

rigo humida exhalatione coaftet.Qua

re coma diffipata, & ipfe penitus eua

ηuit:quippe qui ftellac fpeciem quidem

habcret,ftella vero non effet. Ηis aliain

Β narrationem auditu dignam attexam

D Ε Δ Ο Υ Τ Η Λ ( Α

muliere,

Ιs temporibus Scythica quadam

mulier,νltra 1(trum nata,quac ne

que virum neque liberos habebat,

quendam o Τhraciis captiuis,qucm an

te (uas fores traduci videbat(longo au

tem iam temporead Romanos (e con

ferre,& facrum baptifma (uίcipere cu

Ρiebat)cmit, cίgue nupfit:exaάο prius

ab co iurciuran do,ne (c defereret, etiáfi

alio conmigrafΙent. Dum vero migra

τιon1s opportunitatem quacrunt, annus

integer teritur : φuo temporebinos li

beros,alterum pepcrit,alterum in vtero

geftauit. Vnde magis ctiam a marito

diligebatur. Ηoc rerum ftatu, alteroc Ι \ (7 \ ΟΥ "ν / -Α.

σαι ρωμαίοις, και (6 θέίον δέξαώς βα-D anno ctiam prior maritι vxor captiua

ήίισμα)ώνιονδιανασάσα σύζυγoν έλα

ανέναήθαιχμαλώτωνχgίπλυών, όξκοις

αυ%ν εμπεδώσασα πζόιερον, μη λιπείν

τίμιζαύτίμισιωοίκησιν,μηdl'ειαλλοθίπε

τίμ"Χτοικίανποιήσαινώ.επειδ'6ύκαιρίας

πζος μέ(οικίαν ζήζυμώμηςόνιαυ%ς όλΘ'

ετςίβη,ενώ δηκτέκια δύο (6μύθγεγέν

νηκε,%o όνγασgίφέρουσα μ'έππλεί

ονατίμλςοςγίμ και σερρώέραν πζος τίμλ

σύζυγoν έχει ούτυ οι ούτως έχονώς,έτυ

χενες%υπονέτς αιχμαλωτςαπαγομέ

νηκjήπζόιέρα και ρηθέWώς ακήρος σύζυγΘ.

luδεκάνΘέδακςυσεθεασαμύρ®. ήμύρ

abducebatur:qua ille cόfpe&a,illachry

mauit. Verum Scythiffailla,mocroris &

lachrymarum caufa intelle&a, neque

fuccenfuit marito,ncque odio profecu

ta eft mulierem:(cd & ip(am emit, vt &

domcftica minifteria obirct, fimülque

marito dolorem conίpcθiu (ui leuaret.

Scd cum opportunitatem naάa, & fa

έν- Ε cro baptifmateinitiata,8zin vrbem Im

peratricem profcθta cflet, prior vxor ad

patriarchäaccurrit,vociferans, & pcθtus

plangens,ίibίq iniuriam a Scythi

φuirutans, quac fibi maritύ periniuriam

rapuifict. Caterum cύ & illa prodiifict, ,

jτι σκυθις εκείνη γuυή, τίμ' α)τίδυτήςλύ

πηςκαλήβδακρύων μαθούσα,έτ'ήχθέώη τάνδρι,ούτεζηλοτύπωςέχεπζοςτιμ γυ

ναϊκα,αλλώνιονελήφρικ ταυτίμι,ία καταϊς κείας ύσηξέή ήοικίας και αμα

αξαμύθιον είη ή θεωρία τάνθρυς, εκ ή έγήσα, έπει οι ώκαιρίας γραμμής, τώ

θεότε επελέθηβαήίσματι,κατήβασιλουούσηή"πόλεων επεδήμησε όραμού

σαπςός όνπατςιαρχίμ ήπαιέρα σύζυγΦεβόα θεζεξνοτιπέιτ,ώ αδικείωί έΦα

σκεπίξατής σκυθίδΘ, αφελομώμης%ν δόξα αυτής, παξέλθέση"μύψ%ι κακεύης,

(

Αεquitαςa fieri Sgythiία,
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acrem geftam ordine explicaffet, ne- Α κ%ά %ύπζαγμαζός, ως είχεν, ακριβώς
mo iure illam reprehendere potuit, vt Ο. Λ "ν 3, 2, 3.Ν.), 3-Ν2. Χ-4

quac amborum domina cffet, (uάque διεξελθούσε εκ είχεν 2δεις έδειχτόδι

pecunia ex immanibus (vt ita dicam) καίε πζοΦέξεινέγκλημα κατ' αυτής, κυ
beftiis ambos redemiffet.Τamen tacen- Λ γδ 1.3 -: Α' «/ 2

- Ο Ύλ) Ε!) C1/Α.ΦΟΤ22(δ)y, C& Τβ ατων οίtibus vniucrfis,nccin vlla re eam accu- Εί μΦ ζων, ατε χζημ
2 / 2 > Λ «ν Α' 2

(antibus tandem hanc ipfa (ententiam κείων ωνιοις ojξαγρίων Φαλαι θήςων ειλη

tulit:Μarito propter confuetudinem & φύα. όμως σιωπώντωναπαύτων,& μηδεν
fuίceptos ex co liberos redemptionis ., 2 , 7ζ) ίρειν έγκλ > > "ν

precium condonauit. Εrga mulierem P εχοντων πoφεια έγκλημα κατ' αυτής,
vero cupere fe quidem cadem vtilibc- κρίσιν επέθηκε αυτή Όιαυτίμ τώ πζάγ

- α - , -
- in n- » η \ - -

ralitate:ίcd poffe negauit ptorτε: no μαπτώμύραιόμπζοίκα τίμ λύσιν πας

piam,quod cum duobus infantibus in και -1.-λ / Ι..." > ."

terra peregrina viucret. Οuamobrcm έ% διατίμ σιωουσίαν, δ τίμι djξαυτής
- - - - - - / Λ Λ---

ΕΕ τγύπαίδων γέιησιν τή όγιμακί,βέλε
Ο ΑΙΩ C4Ι: Ο DΟ 1ί 112 C CUl IΥΥ 1Π fa. Π- ι, η Φινίν θ' Α Αικν' τετ",ιλα

tibus, bcnigni Dei manus intucns ma- είμμιμηθιμαζό δια τετίμ ήθκειω

ηebo.Ηociudicium animίgue magni- δών ένδειαν,κ, ο επ' αλλοδαπής είναι σμυ
tudinem in mulicbri 1ηgenio, omnes ο δυσήρξε \ /7 \ \ Ν » ,αν

- - - - - σίβξέΦεσί διό% δοθεν ύπσέρ -

cum patriarcha mirati, (ummis laudi-9 / βς Φ. ο θέν κ. έξ αοίκκο

bus exτυlerunt. Carterum haud multo Ελισάσα. έΦησε τίμημα,αυτή μόραπεχέ
Ν - - - - - - - - - Τ. , » » 2 - Το

Ρottisiudicή fult εχιτυs,ψu. debuit,cle- ώωμζ και αίθρυς,εγω οι έρμαι και λοιπού

menti Deo acquiflimά iudicantc. Νam 3 ήρβρεφών,ές ζάςγεί Υ Λ'

cum mulier,quo in loco habitarat, vi- "? ή βξέΦών,ές ζαςχείρικς Χποβλέπε

cinas circuiret, & precium corrogaret, σα και Φιλανθρώπου θε8. ζαύτίμιτίμ'κgί
fubita incurfiοne Scytharum denuo ca- r . . «Η «/ Ι

-
- - 0Πy 77αι;"Τβς υ -

priua cft abduéta : vir vero cius pofthac πα ς μησαν αμα τόπαπιαίχη,

bonac illius Scythica: matronac coniu- (δΌο μεγαλοφυέςfής γιμαικείας cκείνης

gio acquicuit. ώμηςέθαύμασαν, αλλ'Gόκεις μακρα
ΕΧ Ρ Ε ΤΟ Ι Τ Ι Ο Ε Τ Α Τ Ι Ο Τ Ο Ν Ι Α μκρεκ, D 2" Α μ αν Α' 6 μ. κά,

fori, κρmtra Αctolo & Αtarnames. γ) δίκη (6 7ίζοσήκον εί ληφς πέρ%ς,πζοςΌρο"
Αm vero 1mperatoré Αctolorum & Λ 2/ . , 2 c Γ' /

w ΛΥ* λίCί/ Ον'(Q3Αcarnanum res malo affcθtac, 8ζ pro- δι αζ ν%ς αύωθεν Σgρεπώς Φιλανθρώπου
> C ν - Λ

pter domini corum obitum laborantes, θεού. εξελθουσα γδ ή γιμη πζί τίμ' τή,

vocabant Principatus enim,quiavidua λύσεωνπμαγωγίμλίύ πξιϊούσα αςγεί
mulicrc & immaturac ατatis pucris gu- (6 ζ ιΊι ο...."... " η: Μ / •

bernari non poffct, τomero ferebatur, νας αξα μυθρακίμ, όποιΊίμ''οίκησινε

ΕΕ πεποίη% πζότέρθν, εις ζας χειρ%ς αύθις

nyberno temporc a t1uctibus exagita- ε 2,, πόσβω, "Ν. 21χ ... 1 2--R

tur. Sed cum vetercm Illyriorum mo- Ε εμπίωκε"αθώνυξαφ: επιόρα

rem (circt, qui fraθιο focdcre violatό- μόfίωνκ; τS θρακης. κάκείνημύρ αίχμα

Ημε ιτείurando Romanas Ρrouincia" λω%ς ώγέζ αποδσα, όση αληρέμεινε1ίχή νε-incurfare &viatores (poliare {olerét,ho- 2 χ » οι ξέμι Όρύ
- "ν "ν 2 r. Σ' Ι /ν

" mines fallaciffimi atque improbiflimi: λοιπούπιυοικώνΊήόκ σκυθώνοκείνηγξηση

atcue ctiá intelligerct, cofdem tύ quo- γμυακί.
que (uz contra Αctolos & Αcarnanas Η

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ

- κ;"ατωλών κι ακαρναίων, θαλωσις αυτή.

Καλειδήδη ον βασιλέα ζά αιωλών και ακαριαίων πζάγμαζα, πλημμε

λώς διακείμώμα και νοσομύζαδιανμυ έδεασύτυ αυίδιελύμυ, ή γδ Χρχή

διοικείωζμηδυναμώύη, αξαγμυακόςχηξουέσηςκΊέκνωναϊελώνέππλημμελώςέ

Φέρεώκαθαπξναυςαγκυρών υgφλοήκύμασιχίμμιστιυίλημμύρη, επειδήθει τις

ιλλυριοίξοβασιλεις παλαι είθισμώύον% γεέπιοςκένζας και αξασσoνδένζας ληίζε

ώζΊμ ρωμαίων χώρων, κλωποδυτών όξυπαριόζας,καποιηξία κ δόλοις συζων
ζας, ο πιυήκεν,ώς ώ νιώ εμπόδιον έβήα λαθρα ή πζος ακαρναίας καιτωλοις

J -. " -- - - - έκτρα

-

/
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ί

επίμονοι ή εχθgών πολιορκίδυ τώμλύ

Λ"

ρθνυποτώβασιλεί γυόμύρον είδε ,ίμιό

οκτρατεία απ8,μέαπέμπεται μιώο

φόρθις διχιλίοις τίύ πζι σμύζι%υ θίω

ναν κά%ικομύων (ούρκων, μεθ'ώνδη και

Σgχομένο ξαρθ",έσβαλώνες τίμ ιλλυ

βιώνχώey,έδήωσεζαύτίμ,% λείαν έκ

άθενήλασε παμπληθή, ως πλεσίους άκ
Α" 2 (Ν) / " ΤΝ Λ

πειήίωνόνβεαχείγμομόροις σου ώύξκοις,

Α expeditioni impedimento fore: duo

milia Γurcorum Smyrnam & Ιoniam

accolentium accerfit, cum quibus im

Ρreflione fiξta, Illyriorύagros vaftauit.

&cop1ofa prgda Ρarta,Τurcos anté pau

Ρercs Ρlenis manibus quamprimum di

mifit : itaquc optbus Ιllyriorum immi

nutis,fccurusadΑcarnanes & Αetclos

tranίit cum (uo cχccitu,& omni 1lla re

gione vna cum vrbibus citra laborem

ιλλυριοις πεποιηκώς αίθενείς, αδεώς δια

οικεία σεκτώματς, και πάσου εκείνύμι

βριθέσαης δεξιώςζαχέωςεπανελθείνοί- Β Ρotitur, proccribus νltro (cfe ad illurn

« Ν \ (7 , ίσω τι conferentibus,νna cum domina (ua Αn

καδε, ο ύ βασιλείς Όύτω τώ τζοπω σου na,Protoucftiarijfilia. Ηis rebus Ιmpe

rator occupato,etiam Bithynia metro

polis Νicomedia capta eft, multa fame

domita , propter pertinaccm hoftium

obfidionem.Sequenti anno nihil me

βαίνειπζοςακαρναίας θαίωλοις,μό οδ

τίμ χώραν μ?τ? πόλεων.λπονητιπαρε

σήσατ,πζοσερρυηκότωνεκόντων απώ το

εκάδμυαήμύτηςδεάσοίνηςαυτγύdό- c

της,της έπζωζάςιαρίου θυγατςός άνδε

Όύτις αχολουμύου έβασιλέως, εάλω

καλή ή βιθμυών μητςόπολιςνικoμήθία

τώπολλώ καζαπονηθείσα λιμώ,διατίμ'

continenter & impunë magno nume

ro Τhraciam incurfarunt.Ηoc enim vt

iatn cognitum & νίitatum,totics refer

re vercor.Τertio vero anno filius Εpiri

tatis x1111. agcns", (cdprudentia maio

re quam pro actate prarditus,cum pater

trem vero illum Τheffalonicam vfque

fequi velle promiίife ccrncret, a qua

τι κ;' (αδία άνιαυτό ουδενίσοβίας αξιον iuflus effet & ipfe (ine patriz nobilita

πέτζακία,πλω ότι πιυεχώς τεκαλα

δεώς και και πλήθηκαί αμυντεθ κα

ζατςέχουσιθμακμΦ% ρκοι. Σεγδώςε

γνωσμύρον ήδη και σμύηθες, οκνώ διίμεκώς

διηγάξ, τώδιέξης έτει,όμύρπώςέτης

ηπείρουκραζμύτςπζόιερθνκόντυκεφα

λιμίας, τεοπαρακαδέκαών της ηλικίας

αγωνιέζ,1μικαύζανε σύνεσι τ, ηλικίαςέ

χωνμείζοια επειδήΌνμύρπατςώονκλή

communicata,vna cum illo veteres Pa

tras,ad dcfunξti Αchaiae & Peloponcίi

principis coniugem profugit. Μater

vero (tatim cίi 1mperatore Τheffaloni

cam νίψue peruent atq ibi fatis mul
tis pfacdris acceptis,vnde reditus annui

(uppetcbät,dcinceps ibiatatem exige

re decrcuit. Prafettus tamen Εpiri ab

Ιmperatore reliξιus eft Ρrotoftrator

ΤheodorusSynadenus: φui Ρriufquam

pt",in vinculis Conti filiρin patrià re

μήιέρα στωθεμώύμ ακολουθήσαι τώβασιλέι μέχς θεοσαλονίκης,κελώουσαν οι
"Α 2 "J Υ Α" Ν - » - 3 Ι Γν φ Υ

έπεθα, και αυτήν δίχα το πατζικών επισήμων συμβόλων, Χποφασίλυ έπινοέ και

συμβάλ, κgησαμέρθει ή &υγρών της ηπείρου, αμα απώ Φόύγων ώχέοές

πάπας (ας παλαιάς, αξα τίμ σύζυγoν Όό τελ4ύiύσθοίος πείγκιπΦ πελο

ποτήρυ και αχαίας, η δε μήτης &υθύξάματώ βασιλε , διασώζεται μέχριθεσ

σαλονίκης, κακέιπςυς οδ βασιλέως ικανα χωρία λαβούσα, πζοβδων ετησίων

ένεκα, αυ%θι καζικέιν έγνωκε%ύλαποδ. επίτςοπός γεμίμ της πείξουέγκαία

λέλει#αι πζος έβασιλέως, όπζωώσραίως θεύδωρ® ο πιυαδίμιος, δε θ πζί,

όλανεξήκει ενιαυόν, αιφνιδίως αλίσκεται πζος ή της χώρας οική6ξων, θ

κόντυ δίδοϊαι παιδί, πζος τίμ ήπειρον αύθις επόυελθόντι,

". Ρ -

δέσμιθ τό οδ

"

morabile geftum eft, nifi quod Τurci?

D tis inίignibus (equi:defe&ionem cogi

tat,réque cum nobili quodam Εpirota

Νiromε.

ia καφέ
Φί47',

*

Τιιγκογή

incκr/fo

β5"

Princep!

Ρrincipis,Conti Cephalenia annum α- Εriri κά
1νιηρηίiί

νεκκρεra"

nam ditionem Imperatori parère, ma

Synada

anhus exirct,(ubito a prοuincialibus ca- ημί?η.
ί/4γ.
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ι

υer(o,8z hcreditarium principatum vo

lentibus (ubditιsadepτο,traditur.1mpe

rator vero cύ νxorc Αdrianopolim,pro
Μκφιία - - - -

fcξtus , matrimonium iampridem proΒκίgarica

miflum perficit, filia ftia,quac annos no

" uem cxpleuerat, Alexandri Μyforum

principis filio data, annum ατatis x ν.

agenti. Vnde firma pax inter Μyfos

Μόfrofu & Romanos conftituta cft.Ηoctempo

" re puer Byzantή nafh.rur, a pedibus νf

que ad νηbilicum continuus, inde ve

το diuifus, humcris, Ρcttore,(pina dorfi,

biccps, quadrinanus, qui poft vnum

dicm expirauit. Μulto autcm ante

illum , alius puer circa Τraianopolim

Ρμεν τίri

ί: roίore.

viίus cft, φui anno tertio balbuticbat

νt infans : (ed iis erat pracditus viri

bus , guibus vir vigintι annorum , &

νiro non minus comedebat, & circa

pubcm pilos habebat viri atate inte

gra Sed Ρriufquam annum quintum

explefiet , fcbri correptus expirauit.

Νam pcntiria humoris infantili artati

debiti, τα ntam ariditatem in cius cor

pore cxcitauit , quanta vel in vice

nario fit. Vnde etiam per robur parti

bus & membris cius acceflit, vt inde

cuilibet artati conueniens incremen

tum & nutrimentum cohiberetur: na

tura Vero fcίc vt autore condita cft, re

gerc non pofet.Sic enim animantis for

mam artifex Deus contemperauit, ντ

nulla illi amplius acceflione fit opus:

fed vt in cόccntu mufico alia chorda la

xata , alix intcnta vltra quam par εft,

carminis abίurditas deprehenditur: ita

hic etiam, cum animantis compages

ab aliqua materia vel penuria defti

tuitur, vel redundantia opprifnitur, &

tempus legitimum practerierit, gene

rationis progreflio & incrcmcnti in

terrumpituridémquc fero cucnit quod

in nouellis Ηoribus videmus, qui ante

tempus exoi ti , & quati nouarum re

rum &tcmcritatis rci,fulminis & gran

γ

Α και σώαδεξαιθόωτίμ πατζικίμ δρχήν

πλς έκόντωντώύzσηκόων, όδβασιλειά,

όνδημήσαςεςdδριανούπολιναμα τη συ

ζύγωδέτσοίνη,ζας έκπoλλoδσυμφωνία;

ήδη τζυς πέραςήγαγε,δοις ειςγuυαίκα

τίμ θυγατέρα απ8 τώ αλεξλόθρον

παιδί, και το μυσών δgχηγού , 7Τεντεκαί
1 •ή r c Α' *Α' 5 γ' ,

Β δέκατ' αγοίτι της ηλικίας έτες, ετήθ' ού

σαν αυτάμ όννέα, και μ'Όλοιπόν εξήνη

βαθέα μεζαξύ ρωμαίων και μυσών, αν

Ούτω τώκς ήω γριάτα, παιδίον όν βυ

- έμφαλό ζο εξής διαρθύμύρον ωμες

καλσέξια καιραχιν,και δύομρέχον κε

9 Φαλας,χείεςδε τέήαρας, δκαι με

ζι μίαν ημέραν εξεπεπνώύκει εφαίη δε

καιπολλώ ούτυ πζότερ9 παιδίον έτερον

ζαντίω , συμφιες μύρ Χπο ποθών αχξιές

πξιτςαι%υούπολι, δοη τζίευ γυόμύρον

έζοις εψέλλιζε μώβ καζάνηπίο ρώμμυ δι'
";' «/ . . . Α 21 - 2 3 V 3

είχεν, ύσιμα και είκοσι έή αλής και

ήθεν όμοίως καταδόρα,καντή ήβη τζί

D χας είχεν αίθρός τελείου, αλλα πζί ες

πέμήioνέες ελήλυθένα, πυρετώ συχεθέν

είελούτησε, ήγδένδεια της τη βρεφικήή

λικία πζοσηκούσης υγρ τηrς,ξηρότηζα ανε

ποίησε το σωματι (οιαύi.μ,οιαν και dκο

εσαεί χοι αν.καποθε %τω όμιλοι,

χμυ%ίς μέλεσί και μοείοις απ8 γεόντέ

θεικει, ως συχέθήναι μύρ δια ζαύζα τιμή

αρμύήούσαν έκαση τυ ηλικιών αύξησιν

και τςοφίμ" μή έχει δι'αυτίμ εαυjμ'

διοικείν τάω φύσιν, ως έζαχθη πζος ζου

"

ποιήσάοώς και σιωδήσανώς έτωγδΤην έζώου πλασιν ο τεχνίτης θεός πωεκέρα

σεν , ως μη δείώαι μηδεμιάς ότι πζοώήκης ή ελλείψεως , αλλα καθαπξ όν

αςμονία μουσική, της μυ λυθείσης τυχοςθών, της δε ζαθείσης ύσερ ο ει

κός, ή οδ μέλοις φαυλότης ελέγχεται , ούτω και αυθα της ζδ ζώου συμπή

ξεως αίξασυζείσης Ψωο' τιιθ’ ηλικής όνδείας ή πλεονασμοδ, κι ζον πζοσήκονζά

αίξαμειψασης κgύνον, ή εις άπςόσωποςεία Ίης γρέσεως και αυξήσεως διακό

πιέlαι ώ γίνέα αβαπλήσιον οπαθ®, όποιον κανζις νεοβλάσοις όgώμύρ γι

,όμύρεν αίθεσιν, αluυ ώgήυ πζοαρπασλοία, κάντεύθεν νεωτερισμού πιθ’ ύ

πζοπέιείας όφλόνζα δίκuυ, σκηήioδ και χαλαζις μαξανουσιν εμβολας
θ

".. ψύ

>

-

-



Η ΙS Τ Ο R I ΑΕ R Ο Μ. L 1 Β Ε R ΧΙ, 38;

ψύχΦαζαμίδυτναφαίξάτμιακμίμι,

και παχνη τις έξωξΘ'Ελέγχθ σαφής
Λ- / ι-..τ. 3' Α.

τηςλιχνείας καθίσα) και φυέ.

Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Τ Ω Ν ΓΕΝ

νουιτγώ νεωτέρας πο

λιτείας.

ΦΘπώρ οι δgχομυύου, σύγχυσις

γίνεταπολιτείαςόν τη γυνούα, το

γδγένει και πλούτω πζουχόντων της πό

λεως εκείνης,πζο ο γαύρθν καλύτσερθ

ήiικώτερον Χποκλιναύτων, ες τυραννίδα

τιμ της δημοκρατίας ομοφ29σμό μ'με

ζαβάλλεθα ξμυέβαινε και δια ώύεζα

λαιπωξούμύροι δεινώςΦδημότα1,κατε

ξανίσανται (ούτων, και Jξωθούσι της πό

λεως, και καθισώσιν ήγεμόνα της πο

λιτείας έα οδδήμου καζα (6 Σξχαίον

της ύπατείας ή ρωμαίων αξίωμα , η

μάλλον κ; τίμ τύ βενετικών πολι

τείου, ού δε χειμήμΘ' παρερρυηκό%ς 2

και ζου ηλίου (ον κρμόν ωξα λάθοντς,

έΦαίη ξιφίας εν ουρανώ, όμοι® μυρτώ

πζοτςιών ήδη φανέντι ήδόνιαυτο,ούπε

είζοναυ%νδε(όπον,ουδενίμ όμοίανποι

ούμύρθ'κίνησιν αλλ' ΣgξαμώμΘ"Χτό της

τίύχυλών τελ6ύτης,ένθα (όνσαχμυτής

παρθένου τμικαύζα παρέίναι πωέβαινεν,

εκινείτ κ;"νυχθήμερον έκαςοναξίπουζάς

πέντεμοίρας,έως κατήντησεν εις%νλέονζά,

κακέι διελύθη ελέως, ήδ' δε%ύρκων οκτώ

dinis impetu marcefcunt, fuύmque vi

gorem rigore frigoris amittunt. Iam

1ntempeftiua Ρralna planta luxuricm

cuidcnter coarguit.

Ι) Ε Ο 8' Ν ΙΖ Ε Ν Δ Ι Δ'

Κείpublica 772/4ί4ΙΟ

βatu.

Vb autumni autem initium , Ge

SΆ refpublica perturbata eft.

Νam qui genere & opibus praeftabant,

faftu & (uperbia elati, democratiac ac

quabilitatem in tyrannidem muta

runt : a quibus cum plebs immodico

preιηerctur, per (editionem vrbe cos

exigit , & vnum & Ρopulo Ρrincipem

conftituit, ad imitationem Confula

ris apud Romanos olim dignitatis, aut

potius exemplo a Venetispetito. Ηye

me vero elapfa , 8ζ (ole iam arietem Ξιφίας,

Ρeragrante, cometa enfis fpccic in

ccelo apparuit, ci quidem qui ante

tricnnium apparucrat non abίimilis,

(ed non codem in loco , nec motu

codem. Νam a fine Libra auίpica

tus, νbi tum (pica Virginis erat , fin

D gulis vigenis quaternis horis, quinis

partibus progrediebatur , donec ad

Leonem perueniffet , νbi prorfus e

uanuit. Cactcrum Τurcorum οθto mil

lia Ηellefponto cum iumentis pleri-Τurrorum»

φue traicθto., omnem Τhraciam ad"""

Μyfiam νίque diripucrunt. guam cum

Romanis vaftam atφue inacceflam fe

cifient omnem , ipίi noθtu atφue in

tcrdiu impunε populabantur ac prac

Ε dam quidem omnem in Αfiam tranf

portabant : ipίi vero longo tempore

domum reuerti nolebant, Quippe cum

nemo effet a quo pellerentur.

χιλιάδες διαπίαιωσάμύροι όνελληασόνπον πορθμόν,μό ήδύσοζυγίωυ Φπλεί

οις,έλησανώπάσαντίμιαχς μυσών θρακίμ lu" δηκαι ρωμαίοις μύρ, έζημόντε

και ατςιβήπεποιήκεσου πάσου, αυτί οι αγονιές έκαι φέρονίεςσόκυκνούσι νύκτωρ

και μεθήμέρα,καιΊμμύρ λείαν πάσα διαβιβάζονίεςές ασία,αυτίδ"απαλ

λαθεώαιΊης θρακης ουδι υψε%δαςόνου βουλόμυμοι,ατε μηδένα όν αναπιωθ

μυμο έχοίες,

k k
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DΕ ΑγΝ1ΟΚΙΔ CΟΜΝΕ-Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΗΣ

niobltu,duci Τrapezantiorum. έκομνίμοδgνέgήγεμόνΟ τυ
viίiκό me Οc vere Βafilius etiam Τrapczun- Λ

γéίrgCίό 4- tis princeps"leui morbo eft extin- τςαπεζομυτίων.
Κλ9ργΦ, δtus,ac potius 1ra Νuminis.Νam cum 1- ΕΝ %ύτω τωέαεινό βασίλει@' ο της

renen imperatoris filiá duxiffer, & bre- τςαπεζομύτς τίμ ώξεσίου διέζωσ

uitempore legitime &iutto, 8a ea qua - 0 , " * / . . (7 \ ΛΥ ! Λ' 2.

decet concordia &modeftia cum ea νι- μύρθ' νόσω βρ%χεία Όν βίον απέλι- *Ααζώκ

xiffet:legitimos amores in merctricu- πεν. oίμαιδε τις θεομιμία,έβιουέτνεξ
1am quandam, gua & iΡίa Irene dice- ι και 17".Ζ ικό ο Τ? Λ'

batur,tranftulit:cuius ncfaria confuctu- Β αίΦιης ώξήγαγρ.ειξήνη γδ τη έβασιλέως

dine in vxoris odium eft impulfus.Pro- θυγατς, στμιοικήσας επί σμικρθι,νομίμως

grctiu temporis autom, cum reginam όμου και δικαίως μέζάγετης ανηκέσης ο
rei in dignitaté non ferre, (cd coclum & Ψ

Λ ν Λ η Ν

terram inclamare , & apud omnes in- μοΦρ.9σιμης και σωΦρ.9σμώης , είΌχ cξη.
- -

Λ » 3 . "

gentem animi dolorcm vulgare cer- γαμικoις μέlaήoχεν έξωζας εις εταιρίδα

ncret,ctiam palatio illam excgit: fortaf- Δ 1 ίσ''., -3,4.1... ... 7.-'

fis interfecturus, nifi populum timuif- τιιακαλουμύβάυκ, (αύτίμ, ειξήνμυικ ζαύ

(ct, ob ifthuc ipίum grauiter commo- τη λοιπόν λιποθέσμως μιγνύμμΘ",είς
tum & tumultuantem. V cruntamen in C ,,ήβς εφeα Λ Α ί?.Ν - , -

- - - - «" -
ίοςέτζαπέζο της νομίμου.έδαξόνεπζοfacris canticis & fpcθtaculorum pom- μι 9ς ετζ μί 0λξ Ο

pis,acfeftis folennibus,Bafilij & Irenes βαίνον%ς,οξών σόκ αιεχομυέμυ τίμ' βασι

memoria celebrabatur: cάque ratione λίδα (6%ύπςαγμαζός ατπον, αλλ'έπι

- Βafilius & cupiditatifuz& populι νotis ! > / \ ι Γν νη Ν Σ)

(arisfaciebat,quem fimilitudo nominis βωμψωοιρανίε και γίu ,κ, πα σινεξ.

decipere potcrat.Vndeοrta cft(ufpicio, αγγέλλεσουΌ6 της κδgδίαςπύξιςξήλα
clandeftinis Irenes infidiis Βafilium ef- * "ν , ν- « - 3 , 2-1...' Ζ."

- - Ν . σεκ. της αμλθειτικής οικίας αυτίμ''.{c fublatum.Catcrum illo fiue fic, fiue % }77}ίγής 4. ί&Α) ζάχα

» λ Λ 3 / - 2 "ν Λ

alter defunξto,lcgitima cius coniunx οι (ΧΜ) (εθαύατενεπήνεγκεν αυτη βίαιον και θι,

Ιrene,cun omni regia autoritare Ρala D μή έδεδίει%νδήμοι,σφοδρώς και αυτ8δι

tium ingrcίia,cognominem fibi, (ed a- Ι \ / Λ ν

αυ% γε%υτιθοξυβέμύμόντε και σασιάζον11is moribus praditam & illegitimam » C

Βafilή coniugem , palatio exigit: & ζα.όν μύρτιταις ιεξαίς ύμνωδίας, και%ις
communi Τrapczuntiorum fuffragio ^ . Λ / «

- w -- - πομπικόις θεατςοις ή εμκών εος
Βyzantium vna cum liberis relegat: μπικοις θεατςοις τγυπανηγυρικων εος

legatό(que fimul ad patrem Imperato- τίύ βασιλείου και ειξήνης ή μνήμητίμ &ύ

rem mittit, qui adducerent cui legiti- φημίου όκρ%ίει. καντεύθεν έπλήρ9υ 7ίμ"

më nuberct , quίque vna cum ip(a in Υ ιλέγο- εο-- Υ λ

regno (uccederct. Qui cum Byzantij ""β"""" έφεσινοβασίλει@' εαυ%ύ,και

Ιmperatorem non reperifient,Τheffalo- αμα τιμή ζούοήμου ζήτησιν , πζοασoιού

ίς > - - Ε Α Τ- « /

nicam, νbi eum agere audierant, (unt μύμΘ (ό λόγυθούειν δια της όμωνυμίας,

profeθti. Αnno enim prius & Τhraciain

Μacedoniam tranίgreflus Ιmperator, ώς και ψωοψίαν διαζαδά γυέθ, λαθραί

ας επιβουλαίς της βασιλιδΘ' ειρήνης

συμβόνα, τώβασιλείω%νθαΐατντελόυλούiήσανώςό όμωςείθ'ούτως είτ’ εκείως

απ8,εισήλθεμύρήνόμιμΘ"εκείνου σύζυγΘ' εξήνη μό, πασης της βασιλικής Jξου

σίας εις ζαβασίλεια θξήλασεοι εκείθενούθυςτίμ όμωνυμoνμύρ,αλλοτζιότζοπον

δώ αξάνoμoνβασιλείεσύζυίον,καμυώτικα)κοινήψήφωή"τςαπεζouυτίωιώξόρι

σονπέμπειπζος% βυζαάποναμα οίς τέκνοις.σαυεκπέμπει ο κ. πρέσβεις ες βασιλέα

Όνπάιέρα αυτής κομί(ρύζας%ναοτήμύρνομίμωςσυζυχθηβ'μόμον διαδεξάμενον

δε θ1μ της βασιλείας εκείνης Χςχίμι, αιθήκες βυζαίτιον όνδημήσαντες,έπει όν

βασιλέα πειθεοαλαιϊκιμ ήκουονδιατζιέμ, οκέισεκαύζαϊποιάθ έγνώκεισαντ μ'

ποςείαν ενιαυτώδήδη πζόκο Χτό μάκηςές μακεδονία, ο βασίλεις μέζαία,

-
έμελλε,

"
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έμελλε «υθύς κ εις ήπειρονδιαβαίνειν,επι "ΕΕ" aduerfus fα-di

σίύαζαασοιδήσουζας ακαρνάδαςδαλ

τωλοις,αλλ'επέχεν όνπόλει θεωαλονίκη

μικρόν, ήσωήθηςέπήςεια και ασλίμος, δς

όκπολλών ήδη τ%χρόνωντζοπίμ''πιαπε

πονθώςκ αέαφοράνξκαθήκονώς,σφύ

dραθξώδικενμύ,κτίμ'ένδον γείζονούσαν
Σ

καζόσιτίαν όνεδθενσυμβαίνεινλοιπόν και

μελών αίρνίλυ, κ θαύαών απειλούσας

λειποψυχίας.ραίσαςμώύ%ιμικρθιές α

καρνάυίλυαπήει ένθαδή τίμικαύζα και

Φήβαςαπεζομυτίων πζέσβεις ονιέτυχη

κότεςαπω, ά τηςπζεσβείας Jξήγfλλυ.

ragos Αcarnanas 8ζ Αetolos iturus e

rat:ίcd aliquantulum cum familiaris

fplenis moleftia Τheffalonicac detine

bat , qui a multis annis diuerfus &

loco (uo cmotus,valde tumefattus,vici

na eτιam viίcera infeftabat, vt & cibus

minusrette concoquerctur,& membra

viribus deftitucrentur, & animi deli

guia mortcm minitarentur. Vbi cum

τίδασλαγχνων οικονομίαν διέδραμύρως Β είi Τrapezuntiorum legati inucnifΙent,

ca quz in mandatis habebant expo(ue

runt.Scd cum res extraherctur, & Τra

Ρczuntius Ρrincipatus a muliere pro

autoritate & (atis rcété adminiftrari

haud pofΙet:tumultuari quidam,& con

oitare populum coepcrunt.Ομa re Ire

ne coaéta , celeri τπircmi alios legatos

mifit, & vna cum lis Τrapezuntis ar

chiepiίcopum,quι priorem petitionem
αν -λ "9" \ ίης,καιτης ίδ,- iph d Romano 1mperatorcm

διατζιβής 5 μέζαξύ γινομύρης, Cί) "ο 1puusapud Κomanorum Imperatore

τςαπεζομυτίων ηγεμονίας ψωο γuυαικι

διοικείθ, καλώς και βιαίως και διμαμύρης,

σασιαζίνπιες επεχείρ%ιμ, θαίασείν όν
"ν » / C \

δημονιόθεν αναγκαώ έία ειρήνηήβασιλίς

τραςαπεζομυτίων,εξέπεμψεζαχιμαυ

εσαν τςιήρημ?πζέσβεων αλλων και σιιώγε

αυτής%ντςαπεζομύτς>ςχθύτίμ,καίε

παξονίαςτίμ πζοτέρανζήτησιν αυτ"πζος

έβασιλέωςρωμαίωνοίδηκαζάπλούσάο

1εςεςβιζαϊπονιώ%νβασιλέα έχαύξηκό

Ίες.λποςέλλεσινέςβασιλέα ίππέας ολίβις,

οικ, γένικα)αξιώματι πζοέχειν τίύ αλ

λωνεδόκομμοί, όνδημήμασιτή ή"θεσ

σαλονικέων μητςοπόλ4 σόκ έγένέζο άντυ

χέίν,παρόντί τω βασιλεί. ραίσας γδ πζο

βραχέθ' ακάνθ’, ως είgητα, απήειπο

λιορκήσων τίμ ή ακαρναίων μητζό

πολιν, όθεν έδοξε κ? χώραν μείνασι,

γράμμασι μίμύειντώ βασιλεί, τίμ τής

αφίξεως αιτίλυαυτό.

vrgerent. Οuem cum Βyzantij non re

perifΙent,paucos equites genere & di

gnitate praftantes mittunt, gui nec

Τheffalonica illum repercrunt. Νam

paulo antë ex morbo recreatus, ad op

pugnandá Αcarnanum metropolim ab

ierat.Quare viίum eis eft,ibi confiften

tibus,aduentus (ui caufam per literas a

Γ) perire.

7) Ε Δ Ε D /Τ Μ Ο Ν Ε ΤΚΑ

- pexanliorum.

Ω Εd cum poteftate cupiditati blan

diente, muliebris appetitus omnia έμή.

vinculaabrumpat, clandeftina confue

τudine reginam Irenem Μagni Τra

ezuntiorum Domefticivtifufurraba

Ε ίur. Οuod cum ad vulgi aures Ρerue

niffet, plebem ad feditionem impulit:

acpotiflimum

( - και και . Αφ,

Π Ε Ρ Ι Τ Η Σ Σ Τ Α Σ ΕΩ Σ ΤΩ Ν

υ τζαπεζομύτων.

Ε Πεί οι εξουσίας κολακόυούσης% επιθυμητικόντηςγμακεία, είξεωή παίζ.

χαλιναδΣρρήγνυται, λανθαιούσαις μίξεσί χέήώ τίμ' βασιλίδα ειρήνμνεψι

θυριζέοπςός%νμέγα δομέικοντή'τραπεζοιωτίων.grδδιατςέχονζάς ήθπολ

λώνακοάς,καζασίαζε%ντεδήμοι, θμάλισασίύ

Ιrenει. Ά

k k 2.
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Α

λί. λκ

χ. 4. χΗ Χ. -

ε: Ρhocaica vrbsquam magnis nauali- τί δήΦωκαέωνπόλις,lu"μύπολλής της
bus copiis antcannosiam quatuor 1m: "- " -- \ 3.Χ.

peratot adortus, tum non capit : Ιed ναυτικής διμιάμεως πζο τέήαρων ήδη ή"

ηune Romani iίius incolα, captato χζόνων ο βασίλεις καζάπλούσας,%τεμύρ

tempore, duo ντbis ΡrinceΡ: ας "2", gγείλενμύδ καιρόνεπιτηρήσαντες(Φ%ύγc113tuΊΥl εκίbat, occuparunt, fubattis" % ζ Ο αιο, θ' και \ > Φ%

Ι.atinis paucis qui in ea crant: (imύlque τή"""" ρωμαιοι,καθ ονες ζα είθισμένα
- - Λ Λ " - και

1mperatoris nomen, promulgarunt, ώξία κιμ'ηγέσια ο τ" πόλεως Σξχηγός,

mcenium propugnaculis confcenίis. καιέχον τέ αυτίμ),βιασαμόμοι οξύ ένδον

ΑετεR4 εχρνσΝΑτιο λαήνας, λίγοις" εάμα "έβα
- -Αcarnanum. - σιλέωςεπουφήμησαν όνομα,επίτγό2τεί

χοιςεπάλξεων αναβαύτες.

Vα cum ita (e haberent,defpera

τa ob diuturnitatem obfidionista-9 ΑΛΩΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ
lute,ctian Αcarnanes deditionem fe

εcrunt:itaque faétum,νt tota ca prοuin- ακαρνανίας.
- 9 -

cia,quz vet' Epirus apellatur, Romanac / » . " 2 / 3q p1rus ap Ι Ι Ούτων δι' έτως έχύWων, Χπογνόνες

ditionis ficrct, neque inde quicquam

obίtarct. 1mperatorem autem Τhefla- πζος (6 της πολιορκίας όκΐέζαμύύον,
ί

1onicam redeuntem,etiam Cephalema: Αμό *- ' " . . ν «/ . . . τ Α"

Conti defunξti filius comitatus cft,non ονίδοσανκjΦ ακαρνανες,και 87ζώςυzνοχεί

{ane volens,quod nullam redeundi do- ρμΘ"έγεγόνει τη ρωμαίων ηγεμονία,πά
Ο - Χ Ν. c « . » 2 2

Ε. mum (pem haberct. Αdco magnorum D σα ήτ" παλαιάς όνομαζόμύρης ήπείρβυέ
operum ingeniofa cffcθirix magni Do- ία,κ. 2δενίμ'έπ% αυ / "Π 3

mefticitacίturnitas extitit. Νam alio- 7%"Χ"% "έν" έπ% αντίπζαήoν οκ

rum quidem verba vmbrα tantum funt είθεναλλ'επανιόντι το βασιλείπζος θεσ
operum, fimultaque lingua Ρrodierint ?.. 1 κ. » « Τ? Α'

emorientes. Viriautem huius etiam fi- σαλονίκίμ πωεπανήειώδέ τελώτήσαν

Jentium magnas res gerit,nam ingenij τς κόνου κεφαλίμίαςuός,εμάλα έκών,

magnitudine & (olertia virille excellit δεμίλυ έγων έτι πε Α'. 5

reuera profundo fulco mentis fruens. μη εμ" χων έπ πιτόκιο επανελ

Vετεαυτεπ, ηcunte, Imperator Τhe(- θέ"τ" πατςώλυ έκλήρθυδιαδοχήν.

falonica cum vxore & liberis digrettus, Ε ότωμεγίσωνέςγων δημιεςγός &υφυής ή
duodecimo die Didymotichum per- έμεγαλουδομεςίκεκαθέ Α"

ucnit, ibίque dies complures com- μεγ λα ομεςϊκεκαθεςηκεσιωπη. τ%ι έή

moratus, Byzantium vere iam definen- μώύγδ αλλων Φλόγοι, σκιαλμόνον ύσ

te ingreditur , graui morbo ίΡlcnis αργεσινέργων,τη / -« - Λ. » Δ \ - " "ν γ: ν

prefus : cuius vchementiore impe- έχεσινέβγα Εβλα, κεφτίλα,

ίu ad mortem vrgebatur. Νam ab "" πιυαποθνήσκονίες, ούθ αισθός ζυζυι

omnibus & Romanis & accitis o Per- (δή σιωπήέργωνμεγαλωνέςϊν αυτ"υργός,

(ia medicis, curatio eius defperata crat. 1. -Ν - Ν : --2! 2 - 1...Α

" " πολλίμν γδ διαδης πλουίει 7ίμ μεγαλο

φύειαν, και τίμ πείνοια, βαθεία αύ

λακαδιάφρενος ωςαληθώςκαρπέμθμΘ.έαρΘ"διεπό%ςαπαραςόβασιλεις εκ
Λ ι \ \ Γν "ν 9

θεοπαλονίκης,αμαγμυαικι κα)παισι,δωδεκατώΘ καιέλυσεαξαπόλειτήεπικε

κλημύρηδίδυμό είχω.κακέι διατζίψας ημέρας συχνας,ήκενείς% βυζαίτιονλήγονός

ήδη (ού έαρος, βαςεία τη Χπό το ασλίμος πιεζόμύρ® νόσω,και οξύ έξα τη ρύ

μηπτός θαόαών ήδη πινελαυνόμύρθ, απέγνωσο γδ και πζος ή απών, όβι

τέήρ ρωμαίων, και Φπίσών πζοσεκλήθησαν, ούτυγε είνεκα τζάς όνες αυτί,
- - Υ Υ - ών

•
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ΑΥ

ώναπλόωνλε#όιέρα επίζα#όντων χέήθαι

διατη,καλόληπζοθέσειψυχής ήθελα

ήώτων απέχεθ, δδεωλιγώξει τελέω:

αυήμ,καλμόνη τη ιδία βουλήσει χζώμε

ν@ ηγεμίνι τηςέαυ5 τςαπέζης,έναντιω

(ατη (6 αβάπλυται: τίύ ιατςών ουση

σύζαγελίας, διαδη έτ και αυξμ' α

χείλυδασλ μ'ειληφως έδραμύραχς και Β
έξω ήπαρ,καλήκισαζμ' αυών αδεώς Όό

λοιπούξμυεχώξει, ήμέρας ομυείκοσινόν

φιςβασιλίοιςδιαίελεκόπ,και πάσαν αλ

θρώπων όμιλίαν Σποσείσαμύψω, έδοξε

πζος% θείοήιέναιτήςθεομή62%τέρυμος,

της ή οδηγών καλουμύρης μονής, μεγα
- Σ ;' w, 2 & r., \ Σ ; \ »

λας δείχεκ δgραγείςπζος αντιμ αεις

ζας&ύφρανούσαςελπίδας,όνπασαβίας

πςαξεσινήκενοκύπμήθως κανμό,αιτή

σωνδυώθατερ%,ηένοσήμαώς, ή 5βίου

απαλλαγμ".αλλέκείνομικξουμεπα

ξέραμε, ή" διοαγκαιοζατων ύπω αρχον

λεχθήναμπζαιτέξω γδιένα, ώύτυ χωρίς

παναλήψομαι.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

βαρλαάμ,

Ης ή ρωμαίων ηγεμονίας Jξακρο

+ νίκουg παππουπζος%ννέονμέζαθε

θείσης ανδρόνικου,ηκενώξ ίζαλίας ανής ές

βυζαϊπον, ράκΘ' ρωμαικόν ψωοδύς, και

βαρλαάμεαυών ονομασας έδιξήσκη"

και τω λατίνων δογμαπκιν 6

φίαν,εγούσαίο δl ouώ και τμυ θύραθεν

ή έλλήνων,εικμή ώς εκείνθώεζ,αλλ'

ομώμετείως δ ακgω (ο γδ λόγου)δα

κτύλω τυχών γεμίμ' &μύρείαςβασιλικής,

Α Qμamobrem cum tres effent, φui te

nutore vtivιθtu,& (ummo (tudio rebus

Αndronί

αιις negle

έf«m ηγε και

noxiis eum abίtinere iuberér, ille pror- orimorte

(us cos neghgebat:fuόψue arbitratu in-"

ftruθta menfa, iis rebus vtebatur , φuac

cum illorum prαceptis maximo Ρugna

rent. Vnde ίplen celeriter auύtus, νίque

ad iecur excurrit, nequc cum deinceps

fecuro viucre patlus eft. Cum igitur dics

viginti in palatio commoratus,omnes

genitric1s Ηodegetrij monafterij inui

(ere decreuit,in qua magnam & firmam

fpem in omnibusactionibusίuis collo

cabat.Εandem igitur etiam nuncaccef

fit, alterutrum petiturus vel morbi, vel

vitz finem. Sed illud penë me practer

iiffet, quod eft diétu maximë necefla

rium, ine guo longius Ρrogredi haud

poffim.ld crgo repetendum cft.

Ζ) Ε Μ Ο Ν ΑC Η Ο

Βarlaam.

Ψω

Οmano principatu ab auo Αndro

Ν.nico ad Αndronicum iuniorcm

translato, ex Italia Byzantium venir

vir Romano habitu, qui (e Βarlaamum

diccret. 1s cum Latinorum dogmati

1 - 1 Μ Α" D bus cruditus crat, tum Grαcorum ct

διμιαλμίμ,διαβρ%χέων Όίνuυέ- iam literas deguftarat, guamuis non ita

νt iple putabat: tamen mediocriter, &

extremo(quodalunt)digito.Scd tamen

propitium 1mperatorem naώtus,fuas res

copiotis verbis ormans, reprehendςbat

δz exagitabat Byzantinam RemΡubli

cam, vt omnis cruditionis expertcm,

infidιoso & malitiosé aliis deΡrimen

dis auram popularem captans : νηde
Εά vilibus arquς indoάis hominibus

magnoperelaudabatur. Sednon mul

a (uo congrcίfu exclufiffet, fanum Dcίπ ΕΕ
- "ηκβάκια.

το ροίt, cum efic fimium, eft cogni

tum:ντα Βyzantiis propë dixerim om

nibus condemnaretur,&apertiffimë de

τίderctur.Quo patto autcmidacciderit,

και πλουσία τήγλώfiήσεμνuύων ζαέ

αυξελωδόρεικαικαίεμέμφέωτίμ ή"βυζλυτίωνπολιτεί", αμοιρονάιαθφίας
2 / C \ / δα Ω 2/

αυώςκαζαψηφιζόμύρθ,επιβούλως ούτωσι και κακοήθωςδια της ή άλλων λοι

είας εαυτώπςαγμαl«υόμμΘ' ώκλειδοδημοπκμυ,ώς και πολιuυ όνεύθεν ών έ

παινον πζος ή

ήλέγχθη πίθηκΘ' ων,

κάιέγνωσα και διακεκωμωδήία παίνει σΦύ%" πξιφλυώς.

φαυλόιέρων και αμαθών επιπάσαθαι, αλλ' οίκ ες μακράν

και πζος ή βυζλυτίων, ολίγου δέω λέγειν απολύτων

Όίδι όπως

k k 3
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39 ο

κuiuisex eo Dialogo cognofccre licet,

- φucm ego plurimorum doθtorum roga

tu confcripfi,in cόφuc cunξta copiofius

expo(ui:infcribitur autemFlorentius,fi

ue de Sapientia : & hoc habct initium,

Εlorentia, Vndc nobis Florentius ad Corcyrgum

Ά. ήaualcappellit infoiens: Ομοdfelix δζ

fauίtum fit,Critobule, Salaminia & Pa

ralus celerrimςΑthenicnίium triremes,

decimopoft die quam ο portu foluimus

mos huclegatos aducxerunt Αthenis,ea

Corcyracorum Senatuinunciaturos,quς

& ipίο νbi audieris, non admirari non

poteris. Confiξta funt enim a nobis in

Dialogo, & immutata & rerum &per

onarum nomina,ac loco Byzantiorum

potita eft Αthenarum vrbs,proRomanis

Βariaa- principibus Ηerculida & Cecrop1dac,

Ά pro Νicephoro Νicagoras,&fic religua

Άηοn obfcura eruntanimum aduertenti

bus.Czterum hic Βarlaamus primo co

natu fruftratus, & maxima fpe delap(us,

alia via rem eft aggregus, vt quam anté

non potucrat, nύc (alτem gloriolam ve

naretur: (tatimque coopit, fi quid minus

commode ab aliquibus diétum cffet,pu

blico id exagitare: vt inde velut ε tuto

εaftello crumpés, ignominia maculam

aliquá Εcclcίiα 1mprimcret,tumultüm.

guς concitarct. ίdque perfecit, ac mo

nachorum omnes ratiοnes palam exa

gitauit, vt quos a precibus Εuchitas &

omphalopίychos, guafi vmbilicanimos

dicas,&aliis idgenus nominibus appel

laret: cάque ratiοne (cθtα Μaffaliano

rum condemnaret, guafi cos & lingua

& [criptis gloriantesaudiret,ντprofitc

batur, (e corporeis oculis Dei naturam

Ε" videre. Ουα illi αquis auribus audire

"Ά haud : (ed Ρal d
η φρ.. haud poterant ted ralamam quendam

nuu interipfos excellentem cloquentia de

ligunt,quicum illo dccertarct,percύm

que & lingua & calamo,&queuis modo

illius thefcs euertere conantur. Quae

fcs cum altcrum & tertium iam annum

vtrinque agitarentur, malum fubinde

crcίccbat, Quare veritus Βarlaam, ne

Τα \

Αέξειν ακούειν Όίς βουλομύβοις όντυγχά

ναντώ διαλόγω, δν εγώ ταις ή) πλείσων

και(ρφωτέρωνδεήσεσιν ειξαςξυγγέγρα

φα, πλατύτερονπαίζα διεξελθών αν αυ

τώ (ούτυοι ήμύρέπιγραφή,Φλωξέντι@ή

αξιβφίας ή δι'Σgχή πόθενήμι ο κα

Β λός φλωρέντι@' δια χβόνε καταιρειές (ο

τύκεςκυραίων επί εικον% τύχη αγαθή,ώ

φίλεκρίζοβολε,σαλαμινία επάραλος

αιμαλισα αθίμαίωνίαχμυανέσαι τςι

ήρεις δεκαταίοιςήμάς,αθήνηθενήκουπι,α

γουσαιπζέσβειςέςτίμ ήθκεςκυξαίωνβα

λίω, αγέλλοιώζαςαήα ακηκοώςώ αυ

c βς,σόκανοίμαέχοιςόπωςούχθαυμα

σας πέπλασα γδόντώ διαλέγω ο ήλ

λοίώΙαι ημίν, ζατε το πζέσωπωνκ ή'

πζαγμαίων ονόμαζα και αντιμίρβυζαν

τίων,ήτγδαθμιαίων εισάγεται πόλις αί

τιδεήρωμαϊκώνηγεμόνων,ήρακλείδα

κjκεκρ9πίδα αίτι δενικηφόρθυ,νικαγό

Deας. κ. ζα εξής δηλα (όις στιυετως όgώσιν.

αλλαγδόξίi o βαρλαάμ τιμ πρώτμυ

ήτυχηκώς, κι ήθμεγίσων ελπίδων έκπε

πίωκώς,έτέρμν εξής έβαδισε,βουλόμύμον

όντεύθεν γομώ,ίμ"εκείθεν και δεδιμύηταμ,

δόξανθηρήσαώζ. κόοθύς ωρμησεν,εί τι

σαθρον έξιν ειξημύρον όνίοις,ές πζοδ#ioν ε

Ε λέγχειν,ί εκείθεν ως Jξασφαλές δή

θεν όξμητηρία φερόμύμΘ', ύβρίν πια και

ζαλμυτήéκκλησία πζοςξίψήίανέγρηγό

ξει Όίνuυ, και τίμ ήυ ασκητήβαίαιδίμν

διέβαλλε πολιτείαν,6ύχίζας τε ονομαζων

αυcξύ £ ομφαλοψύχοις, και όσα ζού

τιςεπόμύμα,κ, επι%ύτις τή ή"μαοπα

λιανών αίξέσεικαθυποβάλλων α' τε έγκαυχομώύων ακούω αυτή κ γλώήη κι

γραφαΐς, ώς έλεγε,σωματικοίς οξάν οφθαλμοίς,τίμ ζύ θεοδΦύσινζιδί'εκεί

νοις ακούoυσι, φέξειν σόκ lu'. αλλα παλαμαι πια ών αυτά προφεξέςερον

όν%ις λόγοιςχειρ%νήσαντες πζόβολονές tuυ εκείνου μαχίμι, γλωήη και γραμ

μασιν, ώς ανίuδ, δι' αυτό ζας εκείνου θέσίς αλατςέπεινήπείγον%. ζούτ προς δύο

που και τζάςσδύονιαυσίύ εκαέξωθεν αλαπυρσουόμύμον,πλείωΊuυ αυξμι αει της

κακίας ελαμβάυεν, όθενθ δείσας οβαρλαάμ,μηχερσινασκηήίδιαασαραχθή,

ν"
Α

7λεί

3
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πλειόνων ήδη πωηθροισμυρωνέκτε ξαθω-Α monachorum manibus difcerperctur,

ν6,καλό (οι πειθεoπαλονίκίμ'καβυζλύ

πονήσαν ενδιαιτώμύροι,(ωονώγδκίπαί

των διαβαίνει επίσης (όν όνειδοι)ήκει πζος

Όνκωφαντινουπόλεως Σέχιθύτίμ, θτίμ'

ακείσε τύ επισκόπων ομήγυ2μν, ου μόνον

ομφαλοψυχίας και σφαλλομέμης 6ύ

χήςτώπαλαμά εγκαλών, αλλ' ήδη και

βλασφήμοις θεολογίας, ότι καινοτερίας

σφισιν εισαγίφωνας όντήμιςϊκήτηςόκ

κλησίαςθεολογία, και θεωρίαςτεραπού")

βλέπειν, κόμπουκίοιήσεωςμαλα μεταξ.

όθεν εκυρgδε συγκροτηθήναι δικατήριον

εντώμεγίσω ιαώτης έθεού (οφίας,πα
ρόν%ς κjβασιλέως απ8μή τίύ της συγ- 9 Rτο multitudo, atouc ipfe imperator,

κλήτυλογάδων, και δίοι ήθωφοτέρων

αίθρών ηκε ή πζοθεσμία, και πλξησαν

άπαντες,ούμόνονόριτητήςκςείαςαναγ

κη δουλ4ύονίεςήσου, αλλ'ήδη και δημώ

δης όχλοςουράτα δgθμήίος μαίσας 5

τίμικαύζαβραχυκαλόβασιλεις, θίχυ

Ρluribus 1am & ε ιnonte Αtho & Τhc(

falonica ac Byzantή accolis confluen

τlbus:) Ρutabant enim, ignominiam il

lam acψue ad omnes pertincre) Con

ftantinopolitanum patriarcham & coc

τum epitcoΡorum adit, ncc Οmphalo

Ρίychua modo & adulterinarum pre

cum, ίcd ctiam bla(phcmac Τhcologiα

Ρalamam accutat. nam cum & nouis

Βvocibusin myίtica Ecclefia Theologia

vti: & ncίcio qua monίtra ccrnere (e

Ρrofitcrι,iaύtantia & arrogantiac plena.

Οuarc decretum cft iudιcium in ma

ΧιIno diuina Sapientiac templo, ctiam

1mρcratore cum Ρrincipibus Senatus

& doώtιflimis quibuίque viris pracίcnte.

Αdeft ftatus dιcs : pratto (unt omnes, \

non i) modo quibus adefic necefle erat,

Ιed etiam popularis turbac innumera

curn meliuίculus cίict, ac firmior (oli- ν

to ob ardens religionis (tudium cuafif

fet,&iplead fuggettum veniτ, 8zadfa-κ -

ccrdotes. Αcca qua ad Τheologία re-iή, Ά.

prehentionem pertincrent,filentio te mium ri

genda etic cenίuit , tum quδd facraΆμ"

Τheologia myίteria profanis vulgi au- -

ribus non ingercnda cenίcrct : tum ne

Βarlaano incpti oris & animi rationes

* ισχυρι- ρότεςΘ" οι 4ύσεβείας*φιλοτιμίουγμύ-D rcddente, Palamas etiam blaίphcmac

σεξαν.

μω, μη συ

Θέαυξήκει δαυ%ςέπι (ο βήμα, και

οξύ ιεροφανώρας, ζαμύρouύ τηςέγκα

λουμώύης θεολογίας σιωπή κgύήiεθ δεν

ονομίθη,ξεμύρκαδιαίο μηδενζά ε

εια της θεολογίας μυσήρια βεόλεις οδ

δήμου προτίθεώζακοάς έτ δε%ία μη

δίκαςαώπουγλωήης και γνώμηςδιδόν

%ς%δ. βαρλαάμ,δίκαςβλασφήμου ή

καλακαίρου θεολογίας δΦλωνΦλυή και

όπαλαμάς,κάντεύθεν αντιτης αξμοήé

σης ζις πράγμασιν ειξήνης και 6ύζαξίας,

θόρυβΘ γέητα και απέκμαξτςσύγχυ

σις,όθεν%"ης ψυχήςειςμίρνετέθετιζα 5

7ης ή μαοταλιλυών αιρέσεως επί ού- " . . .

τις εγκλήμαζα, όσα καζα ωδ παλαμά πζουτείνεώ, ύσέθεσι" " βραχείας
χον ημέρας καλείμλό%δ.βασιλέως είπε οκαώπιν αιφίδιο θαίαζε αχο(6 πέ

ρας ελάμβανον αν αι αυξ σφοδρα καζάτης αίgέσεως της παλαμικής επαγγε

λία, λέγωδη τμόκώμμυ αυτής,μελ

γχωςηθείς ο βαςλααμ Χποδάξαι ζα πζόιεινόμύμα Φ ήθ θεολογικών

" " "

" . . . *

& importuna: Τheologia reus cfle vi

deretur: atquc inde loco Ρacis, quam

res flagitarcnt, argue bonι ordinis, tu

multus & ingens confuίio orirctur. Pri

mum itaqίic crimina precationis Ρro

ponebantur. Quae vero ad Μatalia

nam hacrcfin, & quς alia contra Pala

mam aftercbantur,pcrtinebant, in Ρau

cos dies dilata funt : & niίi mox 1mpc

Ε ratoris mors cό(ecuta cffct,celcriter vc

Ιnemétes in Palamicähgrcίim veliratio

nes abfoluτς client:hoc eft caquςfutu

rum crat vt augeretur, extirpata tum

fuiffet.Εt,vtea quς intercefferunt omit

ταη, αυτή Balaamonon concederetur, "Ά.

quas ob caufas diximus , Τheologicaά".

» " , / r λ " Α'

ούσηςέτι Φύεθαμκαλίαια μέσωπιώit

kk 4 . ,
-« ,'. "Υ - ,

-
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crimina ex aliis eius (criptis vt demon- Α

{traret,fuccubuit:compertύmque cft, e

um malcuolentia & pertinacia, δz in

primis popularis gloria cupiditate α

(tuare.Τum etiam 1mperator,quaίi nu

mine afHatus,prudentem admodum &

omnibus admirabilem habuit concio

né,8ztempori&rciperaccommodatam.

Vnde cum & ob alia lartari vellet,mole

ftia quapiam eft affectus,quod non me

εγκλημάτων, διαασες έφθημύρ ειρηκό

τες αιτίας, Jξετέρων απ8 συ%ραμμάτων

ήήήθη και απηλέγχθη κακογνωμοσιεύη

και αυθαδία σιμώοικΘ' ων,κδόξης δη

μώδοιςέςζαμαλισαέρασής ώτεδ και ο

βασιλεις ώασεςβακχεία πιιφιλοτιμίας

γυόμύμΘ' κατ'χG),ποιόυζι πιυέμυ κ.

φuoque cum cateris auditorem ha- Β πζος ποιότων θαυμασωθείσαν διήει δη

buiffet. Νam familiares dolores caput

meum vehementer tum excruciantes,

illi concilio me interefΙe non patie

bantur:quamuis pridie multis effem in

uitatus& ab Imperatore &ά patriarcha

& toto concilio & iudicum & reorum.

Cacterum fub vefperam (pe&taculo illo

πbίoluto, Βarlaamus ignominia illam

grauiffimo ferens,plcnis velisin Italiam

μηγοείλυ, λίαν τω καιρώ και τη χρεία

καζαλληλον, όθεν και αλλα θέλων &ύ

φραίνεθ,καλύπίωοκτάτ δια, φιλοπ

μίλυ, ότι μη καμε σαν τις άλλοις είχεν

ακροαίω, αιγοπωήθειςήμι αλγνδό

νες τηςέμής τίμικαύζα δεινώς καζόgχού
"ν 2 Χ/ » . γ και

abrit:& ad Latinorum inftituta & de- C υαικεφαλής,σόκ είασαν άκείνη καμε

creta,in quibus crat educatus,rediit. Αt

1mperator in Ηodegium monafterium
Ιmφerato

Ά.corporeadmodum male affcθto tum ε

concione illa,tum ε morbo fplenis, re

uerfus , cum (ub noété ferë mediam ac

cubuiffet,&largius quam deccbat cα--

natus effet,poftridic in (omnum & ca

rum ftupori atcue exanimationi pené

{imilcm incidit. Τertio demum die pau- D

1um apertis oculis, Imperatricem hor

tatur,ne ploret:ίimύlque opem medi

corum requirit. Εt ad me mittit, guac

rés nunquid cα-leftia lumina iuuarέt &

nό impedirent medicα artis conatus &

cxperimέta: Scd priufqua ij quimiffi e

rάt,meύ refponfum referrent,in maioré

ftuporé eft relapίus:& extremüίpiritum

agές,in tertiύ feré diέ iacuit:ac lunij die

decimoquinto,ante (olisortύ defunθus Ε

eft,anno (exies millefimo οθtingentcti

mo guadragefimonono.Οmne vero tέ

pus gtatiseius ad annos circiter quadra

gintaquinq.fuit, cum ante viginti vrbé

Ιmperatricem belli iure occupaffet.

Τertio veroluά" die,Ιmperatrice Αnna

τήσαυόδωπαρέίναι και ζαδά διαπολ

λώνπζοκληθένζα τηπζοπεξαία πζόςτε και

βασιλέωςπζόςτε 3.πατζιάςχου, δ τηςό

λης σαυόδουτγόκεινόντωνκα)κεινομίμων

έασέρικς γεμίμλιόσης, ο θέατςονδιελύε

Ό.καλόμύρβαρλαάμβαρεία τη εκ της

αίχιμης λύπηκαζόχΘ γεγονώς,πλήρε

σινί:ίοις ωχέζοαπωνές ζαλίλυ,κ, ζαλα

τίνωνήθη και δόγμαζα, οίςκα)σιώjέτζα

πίαι υδέβασιλεις όντή ή οδηγών αυ

θις απήειμονή,παόυει σφόρμακαζακο

πον έχων% σώμα έκτετής διαλέξεωςοκ

είνης,έκτεξασλίμικού νοσήμαώς επdό

και αξίμέσαςπουνύκίας καθίσας,πλέον

ή έχς μ' έδεδειπνήκει, έλαθε τη υσεςαία

καίειεχθείς εις ύπνο και καρθιαίαθη

σίας ομότζοπον τήδε τζίτη βραχύδια

εαςσού οφθαλμοις,Ίμ' έβασιλίδα

παρξήνει μήκλαίειν, καλαμα βοήθειαό πια πζος ήδίατςών εζήει και πέμψας
\

πζος έμε τίμ ζάχίσίμι, ήgωζάει σιωεςγεί τίμικαύζα, και σόκ αιππζαήa ζα τίβ

ουρανίων Φωσήgων ταιςϊατζικας πείρας και τέχνας, αλα πζιν οξύ πεμφθένζας

έποιοιέναι ζας ημέlέρας κομίζονζάς Χποκρίσεις, πζος μείζω πάλιν αλαιώδησίαν ε

τζάπη, και έκει"πνίων ζά λάθια, επί τgίτιμ έγfίς που ήμέραν και πζιν Ζόνζά

Ιουνίου μιμος εκείνου πενθεκαδέκαζνήλιον ανατείλα,ειεθνήκει κ; ώ ο ωμ θ

έως, ο γεμίμ απαςτης αυξζωής χgώΘ αξί που απέήεκτεοταράκοζα έτη ε.

τύγχλοον ων. Θξών είκοσιν, εξότυπο άλε δηλαδή πολέμου νόμω τιμ ή'

πόλεων βασιλόύουσαν τη δε τζίτη ζο πένθοις ημέρα, της βασιλίδΘ' ανης

όκ
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υ,4,

ν

"ν 3. 2. f - / , r . - -

εκάθε επανιούσης έξ Όχι βασίλία, μέgΘ' Α indein palatium redeunte, pars & ego

ήδη τυ εκεί συνιλεγμύρων έγιγνόμιμ

καγω, μόλις ήκατεχούσης με νύου βαί

σας, και αύθις πζοτζαπείς ψωο τε%ύπα

Ίμάgχεκτ"καθαίματωβασιλείπζοση

κόντων απαίτων, σεύτωκαιρώπζοσήκον

ζας θρήνοις τη γλώhη διεξελθείν,παρελ

θωνέλεξα (όιάδε.

Μ Ο Ν Ω Δ Ι Α Ε Π Ι ΤΗ,

τελευτηgβασιλέως.

κθέατςα συγκρ%τέν εγκωμίων (ού

θίοτάτυβασιλέωςήλπίζομμ,καιλογικoις C

σεφλόοις ανατιθέατή έκείνου βασιλική

κορυφή , μικρ%ς πιας αμοιβας μεγα

λων ιδρώτων και μακgών, ο ύzσεξοβίων

καματων και μόχθων βραχάλο έήμε
τέρας &νοίας αντίδοσιν, αλλά, Φ&ύ ζού

παίθοις, ετέραν ο χςόνΘ' ημίν έχεδίασε

frequentis illius comitatus fui , νιχ ά

morbo, quo vrgebar, nonnihil recrca

tus: & ftatim hortatu patriarcha & lm

peratoris cognatorum omnium , func

brem orationem habui, hoc modo.

Ν ΑΕ Ν / Α / Ν Ο Β Ι Τ V Μ

lmφcratori.

Οs vero viθtorias cantaturos , &

laudum fpcξtacula facratifsimi

Ιmperatoris indiξturos fpcrabamus, &

orationis corollas illius vertici impofi

turos, parua quadam pracmia magno

rum & diuturnorum (udorum, & Quos

peregro τolerauit laborum &arumna

rum exiguam noftracbcncuolentia re

munerationcm. Scd aliam , proh do

lor, tempus nobis hodie fubito cala

mitatem obiccit, vt maniaslaudatio

num νιce canere cogamur, & Ρro il

lius triumphis noftras enumerare la

mentationes : & pro fpe bona, diffi

cilima quaque cogitare. Ηci mifero

mihi, quis Οrpheus, ouis Ηomerus,

dignum dolorem & luέtum , magnz

huic & ingenti calamitati accommo

dabit: Fluminum fontes,lacus omnes,

σήμερo συμφοράν, και θρήνοιςλοιπόναλτ Ρατοί.Ε.
εγκωμίων λυαγκαζόμεθα, πλέκών, και

αυτί τώ οκείνου τζοπαίων οξύ ήμύδgιθ

μέιν οδυρμοις, και διότι τώ χρησώνελ

πίθων όλα, ζαχείξω μδυτόύεώαι, αλλ'
οίμοι της συμφοράς τίς οξΦεις, τί; ό

μηςΘ αξίας ωδας και θέήνοις τώ με

γαλω ούτω, και οίον είπών παγκοσμίω

παθά συμπλέξει; πηγαι ποταμήϋλί
μιας πάσας και θαλάοτα, όλα ίνα,

ηλίω και σελήνη και ατεκσι τροφή γύη

Όχι δακεια. ω τις εκ μέσης της οικουμέ

ης τον ηρωικόν εκείνον όπλίτίμ θξύξπα.

σε τις ταφ@", τίς γη, τίς πέτζα1ονήμη''

κατέχωσεθησαυρόν;ώ μέγα πλ

οίύ παρόνίας δέξα σεναγμοις,
ιμί, ο μήτεφθινόπωρον, μήτεθέξ9' ". όπλων αξίμύρων

mas, vt (olem & lunam & aftra lachry

mis alatis. Ηcu quis ε medio terra

rum orbe heroicum illum militem e

ripuit o guod (epulchrum , gua ter

ra, qua rupes no(trum obruitthefau

rum: Ο magna acrisamplitudo, nuno

tuas vlnasaperito, & hαcfuίpiria fuίci

pe, 8ziuftoslachrymarum imbres de

ίuperinfunde. 1lle fait,quinec autum

num nec αίtatem ad vfum armorum

expe&aret, (ed naturas temΡorum &

elementorum innouarct : qui brumα

gela είtatem, incdiam delicias, &νί

gilias (omnum duccret: Ιmpςratorias

vero oblettationes, laborcs laboribus,

certaminibusalia certamina, Ρcr Vicos

ατό αέρ6',νμώ τας σας αγκαλας ανοιξον, ο

κρηξαν αύωθεν αξίοις ύεσίύ δακρύων, έκώΦ'

χρείαν αλλα φύσεις ώ

εών ύσοιχείων καινοτομή", κιθέζΘ' μύρηγούμρθΊμ' τίύχίμώνδριμύνώ

πυΦω δεμυ ασιτία και ύπνο, μύρΊμο αγξυπνίαν, αναπαυσί, δεβασιλικας

ή πόνοιςπύνοις επιφέρει και διαδόχοις άλλοις άλ""""""Ά ποιέιώζ,

kk 5
"--,

-
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cumulata iudicaret , vt pralia marina Α θαλαωίωνμύρήπειρωτικοις, θαλαοσίοις όI'

τorreftribus, terreftria marinis (ucce

derent. Νunc vero illum, proh dolor,

exiguus puluis tcgit. Ο qua lufta vox

telluri & coclo & (tellis luθium hunc

annunciabit , & ad locum hunc la

mentationum plenum, ad doloris fo

cietatem accer(ct & Ille fuit, qui prac

ter cartera,magnum illum triumphum,

in terram & marc diftributum, quίque

αυ ήπειςωτικών αλλα ιuύ αυτόν, βαβαι

έπαθοις βραχεία πωέκρυψεκόνις.ωτίς

αξία φωνή γή τε και ουρανώ κι ασeασι (6

παθ9' απαγγείλασα, και οίκουζαύτα,

δείξασα μεσα,συγκαλέσει παύταπζος

συμμαχίου όνζαύθα το θρήνων; όκεινΘ'

vtrunque elementum miraculo 1mple. Β ίμ", ο πζός γε Όίς αλλοις, κακέίνο Ό'μέ

uit, pcpercrit: Perficasillas & inuiθtas

copias, quac cx Αίia traiccerunt, ηua.

codem die potentiffimé profligauit.

Νunc vero iptum, hei, mors repentina

opprefium proftrauit, Commoucre

terra propter hunc cafum, ντ omne ge

nus, omnisatas hominum tantam cla

dem fentiat , & plurcs nobis (ocij &

adiutores vchementium (int fufpirio

rum. Ηic fuit qui celeritate curfus,ad

uentus (iii famam anteucrterct : &

priufquam confpiceretur , terrore (iii

nominisfugaret hoftes. Scd, hci mihi,

nunc mors longo illo celerior extitit,

& iftiufmodi cur(iis anteucrtit & ab

ruplt. Αdefto fonsignisatherci, at

que alterutrum perficito : aut vitales

in terra (pargere definito radios, aut

totius ignis tui carceres in cam omnes

effundito, vt comas omnis arbor amit

γα και πέιβήίον εργασαμύμΘ τςόπαιο,

Όγήτε Gθαλααση μερμώ έν, δ αμφω

ζάςοιχεία εμπλήσdυ και θαύματG». λέ

γω δε τίμ διαβάσουςjξασίας πζσικίμ"

εκείνιμιώδύσμαχον δύναμιν,ήαυθημε

ρόνκατηγωνίσαζοκράτισα αλλα νόναυ

C τόν, φεύ, οξύτερθνέπειασεσών οθαΐατΘ'

κατηγωνίσαβ. σείθητιγήπρός ο νό, πα

θ@ ,ία γύθ απανώ ηλικία πάσα το

αόθρώπωναλώησινέ%ρύτυλαβώτεςπα

θοις, πλείοις κοινωνοίκισυλλήπ%ξες ήρθες

μύβήμι γίoινώσειαγμλύ.όδιfίμ' οπςϊν

ακοιθήιαφαινόμύρG" τωgδρόμουζά

χει, οπζί, Φανήιαιδιώκω οξύ πολεμίοις,

tat, & Iilia agri marce(cant , & her-D τωδέει τ"φήμης αλλ'οιμοινιώαιπgπολ

barum omne génus tantam cladem

(entiat atcue intelligat. Ille fuit, gui

Τriballorum & Μyforum duces per

terrefaceret , guos fepc velut dor

mientes (ubito inftar atherei fulmi

nis opprefit. Αt, hei mihi, nuncil

lum ignauum & iacentem prorfus o

(tendit tumulus. Ο coclum, portis tuis

apertis tonitru tanta calamitate di

gnum crumpc , & totam rerum na

turam perterrefac , vt & inanimato

rum natura fentiat, & res omnis ge

neris a Deo conditae luξtum no(trum

adiuuent.Ηeu, curtua celcrrima, & ve

luti volucris natura , nunc immota

φuiefcit"Ηeu curtu,quitoties nobis ad

bellicos triumphos laticiam attulifti,

" . . . .

κείμύρον καθαπαξέδειξενο ταφΘ. ου

-".

. . . . .

λώΦανείς ωκύτεςΦόθαίατΘ, οξύ%ι

ούτις Φθασας διέκοψε δρόμοις, πηγή

πυξός αιθερίου δυοίν θατεξον, καινοτόμη

σου, ηπαύσαιΊας ζωογόνοις ασείgων επί

γης ακτίνας ησίύ κρατήρας όλου%ύβδ

πυξος αθροίσας,βίψον κατ' αυτής, ία δή

ταςκώμας βίψηδένδρονάπανκ μακραν
θή%άκρίνα ξ'αγgoύ,κλαβηγύΘ'χλόης

απλο αίθησιν και γνώσιν και ζ(ούτυπαθοις,

εκείν(Θ'ίμ ό οξύ τςιβαλλών και μυσών ή
Υ Α' Ο φν >

γεμόναςέκπλήξας,οία καθ3ύδεσινέπισας
/ Υ ' 2 ι

πολλάκις αιφνίδιον, καθαπς'τις αιθέρμΘ"

κεξαυνός αλλοίμοι, νuύαυτόνδργόν(δ

εκείας σας πύλαςdδαπέιάσαςπζύπεμ--

"- : . " , ", ,

ψον βροντίμ αξίαν έμεγαλου ώύτυ παθοις, ωθορύββντίμ κτίσι, πάσαν, ία

ώτίβαψύχωνή φύσις αίθησινλαβη, δ συλλαβοιώ ή θρήνων απασα Φύσις κτί

σματων ημίν, ω πώς ή ζαχπατη ώ ωκύπες® Φύσις νuύ ήρεμεί μή κινούμε-......"

ν@ 5 ω πως πολλάκις ημίν κομίσας χαραν εκ ή πολεμικών τζοπαίων,

- - ,
- - ές τα



Η 1s το RΙΑ: R ο Μ. Ι. Ι Ε Ε κ xΙ. 39;

εςταιαντίοναλέτςεψεναπλυζ σήμερ%,κ Α hodic in contrarium vertifti omnia,

vere in hyemem commutaro, pulchrirν \ γ "Λ Α ί,-/? Α

χίμαώρ% αρπεπονε, σκότΘ- δι tudinefolis in obίcuras tenebras, pul

βαθύ% και ηλίου καλλΘ", μελουίμονέ- lata omnia.tate, & fplendorcm athe

σης ηλικίας απασης, και, οίονλποκρυπώύσης riac facis (oHs velut occultantc : Ηeu

quomodo is qui propter (ubditos (uos,
"...Λ. "- - - -S -. / 1. • - / -

τίμ' αυγίμ τ' αθερίας και ηλίου λαμπα- όπημα ρούii, farpe negauit, nunc in

δΘ", ω πως ό πολλοις άκ τγύβλεφάρων fepulchrolongum illum (omnum dor

Init: Ηeu quo ille (axca tunica indu

2 σαμύυθ'ύπνοις ύασερτίθ ύzσηΣτοκουςαμυθύπα, καιερ "Τ ta, brcui effecit , ντnos mifero exucre

κόων, νuυ όνταφωτόν μακρβνύπνών κα- Β mur * Ηςu quomodo qui antca ho

θβίδ%ωπώς τον λίθινον αυτός Ψωοδιςχι- ftium corpora cadebat & ternebat,

nunc o fepulchro (ubditorum animos

τωνα, όν βρ%χέι δυσυχών ημιας Χτοδύ- fagittis pertinaciter impetit : Τι ve

σαθ;"πέτζαχεν. ωπώς πζότερ9ν μύιζα ro, ό diuina Imperatrix, heri plena lu

na inftar egrefla Ρalatio, hodic guo
Α" / Ο \ Λ

τγυπολεμίωνκόπιων καικαζαβάλλων σώ- paëto dimidiata rcuerteris : Ομomo

μαζα, νμυόκ τάφουτας ήδύσηκόων%- do, cum inftar frondibus obfitz arbo

ris floreres, hodic vt foenum agri de

ξύ,ψιχα, αφία: Οι) οι (ι) θεία βασι- Ηoruifti, & rofa in prato : Quo patto

λις,πού% σόνκαζαλέλαιπας κλέΦ πως c Κετ, εκ 1mpcratoris thalamis fplcn

καθαπς 6ύκυκλΘ σελήνη τΆ βασιλείων dentis & illuftris plenilunij inftar c

xorta , nunc multis & denίis nubibus

χθες ώξελθούσα, σημερθν εποίοήλθεςημί- occultaris και guis tam brcui momento

κυκλΘ3πώςκαθαπέδένδρουαύ
σκιόφυλ-

tuam pulchritudinem ob(curauit ! V

bi fiorcm tuum deciduum reliquifti:Σ) Λ . > Λ Σ Α'

λνα διασήμιο εξωφικ ατιμών quis vernantem tuum hortum perfo

σαςωςχόξΘ' ΟΜ) αγξώ , κ; ρώσον Cν λεί- dit gui fur και gui latro : φua fulgetra!

ώνι και πώς οκ τ%) βασιλικών θαλαμων quod cceleftefulmcn: Ουο Ρaάο qua

μωνι 5 γ) β Ει heri velut o portu fplendidε foluifti,

χθες οία λαμπρα και πλησιφαής πόυσέ- D Είτε tanquam o naufragio & fluέtu

λίμ@"αδαείλασα, νιώ αν πολλοίς και cs reuerta, omnibus iis quas vchebas

preciofiftimis mercibus fpoliata o Quis

βαθέσιν όκξύβης Όίς νέφεσι; 7ίς ΟΛ) βe9'χει tuam auream cotnam detondit" Οuis

y Η Λ - \

Όό σόν απημαυgωσε καλλΘ' και που τίμ' εib, purpurz fplendoremademit quis

συγκαταξ6ύσασοιυ αφήκας χλόϊμ,5 τις ευαιη lucernam abripuit * guis tuum

folem extinxit" φuis tibi nouam iftam
\ \ Σ) Λ "ν, 2 Λ /

τον σόν &υανθέσαζόν κήπον θίξώξυξε και τίς cclipfin inuexit 2 φuis illuftre tuum

κλέπτης, τίς λησης, τίς πζησης (δ κεβαυ- coniugium diremit ! Ουα fera tem

peftas, vernam tuam temperiem corΔ.- 5 Σ - -ν w 9 Λ

νέεξ ουρανού; 7Τά)ς χθ.: ως ό/κ λώρο Ε rupit Αgite vero omnis Romane po

70ν έκ7λοιμω ποιησαμύρη λαμπζόν , ΟΓή- pulc , adiuna luάum meum , com

ερον επανήκες, ώς οκ ναυαγίου δ κλύ- munitετείulemυ" , non illum deplo

Εμέ09 2 γιο raturi , (cd nofmctipfos , gui ab illo

δωνΘ', όλονΆ Ίον πολυτίμη- deftituti fumus. Οινί (temιnate Im

Όν φύgών, τίς (ρύlύνκυβuί απέκήςεβό- peratorio eftisorti, deplorate 1mpera

σζυχον και τίς αφειλε (ρυ ότι ποβΦύe"κς torcm,ντ8ζcognatum & familizvcfirz

κρατισον, τίς τονσονήςπασε λύχνον και τις

τονσονέσασενήλιον, τίςβίluυ κανόέρανζαύτμυήλιακίμ έκλίψινείξγαία"ής

(ρυΊuυ λαμπραν συζυγίου διέλυσε τις αγε,3 χίμώντίμ, σμυ εαεμιν ας

μοιία διέρρηξε , αλλά σιωαραθέμoι φό πάθοις απας ο ή"Ρωμαίων δημΘ,
και δούρ.9 κοινήΊον θρήνον εγείgωμώμ , κλαίοντες σόκ έκάνοι , αλ ημάς αμυ

οξύ, όν ερημία κατασλότας εκείνου, οι τας οδ γίοις φλέβας έλκοντες εκ τω

βασιλικών πηγών δακρύσαίε, και ως συγγρήΊον βασιλέα, και ως οδήίκ

"ι,
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ornamentum. Οui palatij limina fre- Α' καμίχημα. Φταςβασιλείοις παζομύτες

quentatis, quarite palati, plendorcm. » - Μ » ν Λ

Vos milites lugete folertem ducem: αμύλας, ζητήσατε την ήββασιλείωνλαμ

νos famult humanum dominum de- πζότήζ. Φseατιώται πενθήσατετόνδε

plorate: qui dormire & guic(cere (ole- ξιόν σeατηγόν Φ δούλοι κλαύσατε τον
batis, peruigilem excubitorern. V os Λ ( ε Λ' \

iudices lamóntamini eum, a quo le- Φιλόθώρωπον δεασότην Φκαθ&ύδειν %

gum vis pendebat. Vos Εcclefiα facri ήξεμείν ειωθύτες, τόνα γξυπνον Φύλακα.

procerés, defiderate accrrimum ama- Α G-!., 4 \ \

torem & adiutorem decretorum. Οuj Φδικασαι θριμήσατε τον χορηγόν τήν

in montibus & (peluncis degitis, pro- Β νόμωνίχύΘ. Φτ έκκλησίαςιερσιπςοσά

montorium & propugnaculum exifti- ζάι,ζητήσατε τον διαπυρθν ασgδασίμ' 3

mationis & gloria veltra. Vos (acro- Λ ΟΥ 5. • 2/

rum monafteriorum rcθtores , veftrac συλλήήioeατγύδογματων. Φόν όρεσί ζξ

Ρotentia arcem. ReΡutate cxtrema il- ασηλαύοις, τον πζόβολονκπροαασισμυ 75

lius certamina pro vobis (uίcepta: co- ....... » - / - Υ Ν / - Λ

υμετέρας 6ύκλείας και δόξης. Φτώ θείων
gitate vt corpore tum hoftilibus vul- Λ'

neribus, tum medicis vftionibus pror- ασκητηρίων κοσμητ'ξες , τίμ'' τ' υμετέρας

fus exhau(to , & ad mortem properan- ιο, ι, ο ν' "ΤΝ : « Ν

te, & corpus (uum contempferit, & vi- ίχύθ ακοπολιν. λγίταθε GύU- ισες

τα fuα non pepercerit, (ed alacriter ad C ύμήρ τελόυζαίοις αγώιας απ8, πώς πε

fuggettum & factorum antites νεμο- ποιηκότΘ: ήδη καθαπαξ έσώματΘ, έκ

rit: nec prius inde difcefferit , guam ή'' Ον ίτων,έκήετίδι

fpem feciffer, infectatores vcftros cor- " πολεμικωνπαυματωμέκ ετήδία

ruptάqucillorum dogmata, guod in fe τζικών καύiήgων % πζοςθοίύαζόν όνεύθεν

quidem cflet,contcrendi,acprius abo- και {, Λl, μ... Λ Τ? -

lendi. Recordamini, guar & quanto ελαυνύμμΘ άφε" τι εσώμα,
cum affe&tu facris'illis labiis verba pro- τΘ- , ΚΑΙ τ' έαυζόζωής αφειδήσας, πζο

τulcrit Ρro defenfiοne facrarum fan- θύμως επί ό βήμα κι οξύ ιε /α)Ύ"ρίχgθtionum, & ipίius vcritatis. Recorda- , Κλ. " » . . / β μ. Ε -2 ρ% εα

"niniquα dχετίt, Ρriuίquamadfugge- D κε 3ου πέντίξονεκε ναπήλλαξε, πζιν

ftum perueniffer, & ad facrum conci- έλπίδας ο ομώαι, ώς οξύ ύμλύ ύβρισας και

lium : guα item cum veniffet recita- "α», εί, / / /

rit, maximo cum ingenio & vetcrum ά εκείων διεφθος τα θίγμαία , ο γε

Τheologorum imitatione , cum diui- εί6 C/κείνον ήκον, σιμτζίψειΊε,% 0 λειςδώ

no afHatu pleni, linguas refοnantiini- σε φθοράςώ απωλείαςβιθοιςΉε καικύ
pfis & impellentiίpirituiaccommoda- 2 / τ/ \ «/ Α"

bant: & quamuis mors capiti immine- """". αίαμνήιθητε oίοις και ο (ρυ Όό ζή

ret, tamen non cefferit, (cd alacriter λυμεσοις τή' ίεζών όκείνων χειλέων ςξύ,

admodum ca qua requirebantur perc- / Λ' c / Λ

gerit: Deo, vti confentancum cft, ma- Ε λίγοις που έγκει 2ύσέ. ήίωνία
gnum hunc feruorem animo eius lar- μή) και 23 τ' αληθείας αυτής. αναμνήθη

gito, vt coronidem guandam cατςris τε ώ, έΦθέγξαώ πριν ήκφ επί 6 ρήμαεius prαclaris certaminibus, & vcluti \ εφ βέ πζ φ' φ σ βήμ "

βgillum prαίtantifimum imprimerct, και τον εξονσύλλογοι, ων τεαυθκέλθών

linguam cius huiu(modi fermonibus διεξήει ποιόυ%ι μεγαλοφυώς, και ώασες
perpurgando, νε talibus legibus & de-. Απα / τ - " ίνε ο.

cretis o vita diίccdcret. Fuit hic Impe- G) παλαι ή"θεολόγων 2 οπτι θέα:

πιπνοίας έμφοξηθέντες , τίμ''γλώτζανέ

δίδouυ τωάνηχομύπ και φέροντιπνώματι και όπως και νοσήμαίΘ ύσες κεφα

λής αιωgouύτΘ (ού βίου (6' πέρας, ο δε σοκ ανέδωκεν , αλλ' επέβαινεζά βελτίω

μαλα πζοθύμως, οιμαζόθεοδμεγαλίμιζαύτίμ τίμιζέπντη ώύζυχαρισα

μύύου ψυχή, να κορωνίδα πνα ρις αλλοις εκείνου χgησοίς αγώσι, και οίον οκ

σφράγισμα κρατισον επιθείη , ο Όιούτις λόγοις άγνιώηναι τίμ γλώοποιυ, και

Όιούτιςνόμοις και δόγμασι πιυαπελθέναυτόν εκ%ύβίου μ'γεμίμ όβασι
- - -.Α

λεις''
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λεις ήδις όχα2λις (6 ειδΘ', 6 ήθ@ ί

λαρύς ο απρόπτΘ', τίμ γνώμίμ Φι

λανθρωπίθ και παίύο συμπαθής, συμ

ξλμ γεμίμ ή'παύτωνουδενόςπζοσ

δεχόμύρθ' ουδεμίλυ, μόνη τη εαυξδιε

τέλπίθύμώμΦ γνώμη και γνώσ4, διο και

κξυψίνοις μυώς ζα πολλα,®βαθείανμύρ

διαφζενός κλζπούμύρθ' αυλακα, αύο

μιλήΘ"δι' ομό, δμισών πζιέαύloν πλή

θΦ λόθρώπων όξαν, όθεν και ούτε βασι

λικώς όνέχεθαι Φροντίσι και αχολία"

ηγείχέζο,ούτε μηνών ζαις μεγίσας ήδέος

τύζα τ' βασιλείας ετέλει νόμιμα ,Ίας

θεατςικας φημικαιδημό ελέίς πομπας

και φιλοφροσιμίας,καιτας μεγαλοψύ

χοις 3ύεςγεσίας εκα)διλυoμαςτ% εκβη

μάτων όμούκ, αξιωμάτων, ως κινδυνούν

οήεύθεν λήθης καζαδμύαι βυθοίς, α τής

βασιλικής αυταξίας έθιμα, ώήμμή

μμ, διαδοχιμ Φβαπλά: οι: όψιγό

νοις παρέπεμπον, πολλούγδπαραρρυέν
τ® χρόνου, και τίο ειδότων θαυόντων, Γ)

ευχε εξαγριόγνώαιού επίνα; ζα

δέονία αλλ' ως ξοικεν πζος ζα φαύλα,

ασoυθήραθυμό έρανποιείται έςζα δέον

ζ φιλοτιμίλυ ειξεφε γδκιμίας και ός

νεακμυηγετικά παμπληθή, και όσού

τνες ζώτα, ήfiή%,ώσε καλεί τις απώ όν

τυχάνεβούλεώ, όριεον ήκιμα- κομιζων,

ετύγχλοεράτα, ούποθουμώύου, απαύ

ζαμέζα Ίμ' εκείνου τελ6ύμυ, ο καντα

κουζμυός (οι; χρήζουσι διεμέρισεν, λόα

λογισάμύρθ’ ό, ε παμπληθέςΐής δα

παύης, και ό%ύτωνες ζα της βασιλείας

Α rator iucunda &amabili (pecie, hilaris

& acceflu facilis, humanus & clcmcn- ΕΙαία τη

tiffimus.Carterum meminis vllum con-Ρεν".

filium admittebat, (ui vnius (ententiac

& [cientia: infiftens. Ιtaque Ρlcraque

diffimulabat, confilio plenus ille qui

dem, fed a colloquiis & co-tu homi

num alienior, adcό ντ & Ιmperatorias

curas & occupationesauerfaretur, nec

in maximis feftiuitatibus Ιmperij (ο

\

Νεglεδfa

Ιmp.rή ίπ.,

Β lenniaobirct,illa nimirum quα adfpc-Ά

ξtacula & publicas pompas & faluta

tiones, & munificentiam 1mperato

τiam,& diftributionem pccuniarum &

honorum pertinerent. Vt periculum

(it, ne Ιmperatoria di(ciplina inftitu

τa,quorum memoriam &ίucceftionem

Ιmperatores ad pofteros Ρropagabant,

obliuione prorfus obruantur. Νam

cum multum temporis interfluxerit,

&qui illa tenebant decefferint: Ρofte

ris, quid officή fit , (cire difficile crit.

Sed ita fit, minutarum rerum occupa- νεηαιον

είο ad exequendum officium fegnio- ό".

res facit. Canes enim δΖ aues Vcnaticas

magno alebat numero: auibus ita crat

deditus, vt ti quis cum aditurus, canem

aut auem ofterret , facilime compos

νoti reddcretur. Quac omnia Cantacu

zenus poft eius obitum , iis qui Ρete

bant, diftribuit, cum magnitudinem

fumptuum reputarct,& rem ipfam im

perio non modo inutilem, fed ctiam

periculofam iudicaret Νam guinde

εim aureorum millia Imperatorή fifci

procuratores vltra veterem morem in

aasres expenfa retulcrunt. Vfauc adco

autem Dco frctus erat, & fiducia Ρle- Dιβς,

nus, vt maxima ex parte fine cuftodia".

Ε agerct,8zίine Ιmperatoriisfatellitibus.

Szpe etiam cos quos retia & laqucos

contra (e inftrucre (circt, in eafdcm α

des admitteret, & menία adhibcret.

Diccbat enim, vitam hominis in ma

nu Dei effe pofitam : a quo vbi cius

deftruξtio permittatur, tunc omnibus

2

πράγμαζα παύτη μύρ αδύνηών,παύτη οι επισφαλές πέήεγδ και δέκα χιλιά--

δας φασίν Φ ώύ βασιλικούπζυζανείου διοικηζα πει τίμ σΦών δαπαλμ καινο

φμάθαι, ούτω γεμμυ πολλάμ και

αφύλακτθ διηγε% πλέισον,

πολλάκις δε και οιξήδεικά απ8δίκτυα και αγ

βεβαίαν πζος θεόν ακέκτήίο πίσιν, ώσε και

και αυτό διόου ή βασιλικών πελεκυφόξων.

όνας δgτύονζάς 3 ομοσέγοις

τεεποιείΌό, και εύτις στιυδιαίιώμύρ®, μυ. έλεγε γδ, ως ανθρώπου ζωή τη χειρα

φύθεοδσμυοικεί, και ότλυ έκέιθεί συγχωςηθή ζι της λύσεως, τ'τε και πάσι
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periculis patere fores. Εrat practerca Α κινδuύοις ανέωγεθύζα. ούμόνονδε,αλλα

fingularis quadam in co natura, ne νί

φuam Imperatoriac maieftatis magni

ficentiac &amplitudini (tudcret : (ed

(αpe fubditis humilius (e gercret. Ιd

φuc ex vno o multis facile apparebit.

Νοtum cίt omnibus, Imperatoriorum

tricliniorum pauimenti (ummitates

ambas inter (cfe oppofitas eminere (u

pra interiettum folum νίque ad fpitha

mac trientcm,νbi ctiam 1mperatorium

folium eft conftitutum , nimirum vt

& in co Imperator aliquid prac cacteris

eximium habeat, (iue in facris hymno

εφιλοτι

μια

diis ftans , fiue nunc (ubditis , nunc

exterarum nationum legatis refpon

dens. Νec in illo loco cuiquam morta

lium licere illi aftare, practer νxorem,

1iberos & fratres , & patruos fortaffe.

Verum illo ibi (tante & differente,non

modό omnis nobilitatis adolcίcentia

illi aftabat , (ed & plebciorum mini

ftrorum quilibet. Vnde facpe turba

hominum ita premebatur & vrgeba

tur, vt ipfe deflcétcret , ac loco cede

ret : aliίfque (uperiore Itation.c con

cefla , paulatim ad inferius pauimen

tum defcendcret , nemini omnium

.. fuccenfens. De capitis pοrro regu

Ρiίει ό mento , apud (uperiores Imperato

νι" τCs moris erat, vt αtate proucέtio

res aulici proceres pilcis turbinatis v

tcrentur , (erico teétis , pro dignita

te cuiufque: adolcίcentes vero omnes

prorfus nudis efient capitibus. Illo νς

ro Imperatore , is mos νfque adeo ob

(oleuit, vt omnes fimul & adole(cen

tes & (enes pilcis vtcrentur, non mi

nus in palatio quam in agr1s : iί(que

multiformibus & peregrinis , & gua

1es cuique probabantur: alij Latinis,a

lij Μy(iis & Τriballicis , alij Syriis &

Phoeniciis , (uo quique arbitratu. Εο

dem more in vcftibus etiam νίi funt,

( -

Ε

(δΦύσεώς τις ιδιοτζοπία πμμύβαιπω,μή

φιλοπμέιθαι μηδαμήπει τον έβασι

λικού μεγέθους όγκον αλλαζαπεινότε

εθνώ αυτή ήδύσηκόων δράθαιπολ

λακις (ουτιοι εξένος τύπολλώνπαρα

σησα τις δυόνβραχεί.δήλoνγαρ'επ%ίς
α « « Το Υ Α' Σ Α" 2,

"απασιν,ωςαίξέπιπόδουόκ διαμέτζουα

κρότήες ή βασιλικών τζικλείωναμφό

τερα ύσέξκίνζα που και μεζαξύ επιπέδου,

ακς ώ ες τζίr ασθαμής,ώμαλισα ό

πη και ο βασιλικός έφηκε θρόνΘ", ί ίσως έ

χη τι κάν%ύτω πλέονή αλλων ο βασι

λεις ίσαμ.μΘ"έντεζαξίεραίςύμνωδίας,

Ο δότε διαλέγοίο νuύμύρ%ις ύσηκόοις,

νuύ δε%ις ώξεθνών πgέσβεση, ώξείναι γε

μίμ επ' εκείνηςfης σάσεως ουδενί τρα

παέτωντώβασιλείσιμίταθ,πλμυτ"συ

ζύγουθήδύέωνκαλαδελφών,προθείuυ

οι αν και ήδπατζαδέλφων αλλα ώύ

Όυγείσαμύρου και όμιλομύτΘ οκείθεν

Doίς έχς μ', ανήεσαν και πωίσου% Φουχ

όπως άπασα τύ &ύγμώνή νεότης, αλλα

και ήχυδαίωνκαι ύσηςέευταξινεχών

τωνοίξπρόςβελήσεωςlu'.ώςκαίζβύεις

όλεόθενγίνεώ, σβύστωώθισμoις πξίαυ

τόνπολλάκις, ως ύσεΐκόναυτόνκαιονδι

δόναι,καιάλλοιςμέρτ,υπξτέραςαξαχω

ξέινβάσεως,αυτόνοι ηρέμακαπέναπρός

Ό και εδαφοις χαμαιζηλότερ$ν, μηδενί

ήδαπαντωναχθόμύμον, πείγε μήντ επί

κεφαλήςκαλύπίρας επιτήδπρότερο βα

σιλείωνέθ9, οξύμύρχgύνωπροβεβηκότας

θαλλαιςως έκασωδεδομώύονήν τώδίαιτωκαπιήθόνδυμάτωνκαίειέήσαφήθει,

όν%ίς βασιλείοις χζήώ καλύπleαις πυραμίδΘ"μύρεχούσαιςχήμα,σηρικοίςοι

ονδύμασικ% αναλογονέκασωαξίωμα καλυήioμύραις.όβιοι όνηλικία,%ύειςό

παύΐαςκαθάπαξακάλυήίον έχύνΊμικεφαλίμ% επί όταπgβασιλείας,ες ώβό.

Όνέρρειτ έθ9'τυτιώςκαλύήξαιςμύρκεχgήθ παίτας δμούκαινέοις και αφήλι

κας όμοίως,ώασεζόναίξοις,έτω καβασιλείωνούloς,πολυιδέποί ομόκ ζαύταςθ

αλλοκόΪέοις,καιοίας εκάσωπζοςβελήσεωξuυ.Φμύογδλαπνικαςέκέχgην%ζαύ

ζάις, οι δεζαις εκ μυσών και τςιβαλλών όμοίαις,οιόζαίς εκσυρίας και φοινίκηςιέσαις,

ώς όν

γ
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τινα και καταλυπι ψωοπίi6ύξντιβασιλείας,

κπέρας τώ ζά της έθών και πταίματων, ή

δή οι επή, έτσαυαγίντελεώέραή γνώ

σε κακτώβασιλείων και πζιλαμπζων οί

κων εκείνων, καθηgημύρων μικρθό ή ό

λων, κίεςΧτύπαίων κ κοπζώια καθισα

μώύων, οίςπαριένα ξυμβαϊνί αξαπλησίως

οι αυ κακ ήπατςιαρχών είγώ δ πζα

γμάτων,καυήγε ή μεγίσωνκαι πει

ως όντεύθενοξύ πιυέιωτέρ%ις καινοζομίου Αντprudentiores nouitatem aliquam &

deftruδtonem Imperij, & finem infti

tutorum ac morum illιus diuinarent. 1

den cerτιus ctiam ex co colligebatur,

quod 1mperatorιa & Illu(triflima quac

que acdcs fero omnes deftruξtz , & in

cloacas & fitneta redaξtac crant. Εο

démψue modo de moribus & rebus

Ρarriarcharum, corümque maximis &

ilkuftriffimis aedibus iudicabant , guae

firmiflimum ornamentum fimul &

munimentum maximi templi Diuinz

fapientia fuerunt, τυm a primis archi
έnteritκιγέ

tcθtis confcθα , tum ab iis qui (ecutiΆ.

Υ

«ρανών οικιών, αδηκβατισΘ' κόσμΘ' ο

μούκ, όχύξωμα έμεγίσουνεωτ%ύ θεού

(ρφίας ύzσηgχον (οις τεπζώτις συσάσαι

δημιουργοίς, δ%ίς έπει%άπζοώηκαι γινό

funt pulcherrime adιcθta, & primis o

pcribus admodum conucnicntes : quz

acque omnes corruptac & deftruβtac

funt.

\

μύρακάλλισα,κιμαλα ώςπτωτιςέργοιςπροσήκουσα παντων δέπίσης φθο

eα δ κατάλυσις κατωgχήσαίο.

Τ Ε Λ Ο Σ , ΚΑΙ Θ Ε Ωι Δ Ο Ξ Α.


