
Ο ΚΑΙΣΑΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑΣ 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΥΣ TOY COD. PAR. GR. 2009 

TOY DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Ό κ. Gyula Moravcsik εν ανακοινώσει αύτοΰ ενώπιον τοϋ έν Άθή- 
ναις κατά τό έτος 1930. συνελθόντος Γ' Διεθνούς Συνεδρίου τών βυζαν- 
τινολόγων, ώμίλησε περί της χειρογράφου παραδόσεως τοϋ de admini- 
strando imperio τοϋ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου 1.

Ώς γνωστόν τό σημαντικώτατον τοϋτο εργον τοϋ συγγραφέαις αϋτο- 
κράτορος διεσώθη εις ημάς εις τέσσαρα χειρόγραφα, εκ τών οποίων μό
νον τό εν ανάγεται εις την βυζαντινήν εποχήν. Τό γεγονός τοϋτο πρέπει 
να άποδοθή εις τον έμπιστευτικόν χαρακτήρα τής συγγραφής, όστις επέ
βαλλε . την επιμελή έν τοϊς άρχείοις τών ανακτόρων φϋλαξιν καί την έκ 
μέρους τοϋ άνωτάτου άρχοντος σχεδόν αποκλειστικήν χρήσιν * * 3.

Τον κ. Moravcsik έν τή προμνησθείση μελέτη του, ως ήτο φυσικόν, 
άπησχόλησε ιδιαιτέρως ο μοναδικός βυζαντινός κώδιξ 2009 τής Εθνικής 
Βιβλιοθήκης τών ΙΙαρισίων 3, οΰτινος έκαμε χρήσιν οϋχί απ’ ευθείας έκ 
τοϋ χειρογράφου, άλλ’ επί τή βάσει φωτογραφικοϋ αντιγράφου. Τοϋτου 
έ'νεκα παρέμειναν κενά τινα, έν τή άλλως άξιολόγιμ έργασία, άτινα ημείς, 
λαβόντες ευκαιρίαν νά μελετήσωμεν αυτόν τον κώδικα, προτιθέμεθα έν- 
ταϋθα νά συμπληρώσοηιεν.

Τά κενά ταϋτα άναφέρονται εις τήν χρονολόγησιν τοϋ κωδικός καί 
εις τον άντιγραφέα καί κτήτορα. Τήν χρονολόγησιν έπεχείρησεν ήδη 
δ Moravcsik. Έξετάσας οΰτος τον κώδικα παλαιογραφικώς, τον έτοπο- 
θέτησεν έπιτυχώς εις τον ΙΑ'ή ΙΒ'αιώνα’προέβη μάλιστα έτι περαιτέρω 
άποδώσας αυτόν εις τό δεύτερον ήμισυ τοϋ ΙΑ' αΐώνος. Καί εις τον 
υπολογισμόν του αυτόν έπέτυχεν, αν καί έβασίσθη, ως θά δείξωμεν, επί 
δεδομένων εσφαλμένων. Τον τελευταΐον καθορισμόν έβάσισεν έπί ενός

’ Ή άνακοίνωσις αΰτη έδημοσιεύθη έν τή Έπετηρίδι τής 'Εταιρείας Βυζαν
τινών Σπουδών Ζ' (1930) σ. 138—152.

3 Ό Moravcsik, αυτόθι σ. 150, απέδειξε τον κώδικα 2009 τών Παρι- 
σίων ώς αρχέτυπον τών σιρζομένιον ήμΐν τοιοΰτων τοϋ «πρός τόν ίδιον υιόν Ρωμα
νόν» (de administrando imperio) έργου τοϋ Πορφυρογέννητου.

3 Τά αυτά περίπου δΰναταί τις νά ε’ίπη καί διά τόν μοναδικόν τής Λειψίας 
κώδικα τόν περιέχοντα τό «περί τής Βασιλείου τάξεως» έ'ργον τοϋ αΰτοϋ Πορφυ
ρογέννητου.
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μεταγενεστέρου έν φ. 211β υπό άλλης χειρός γεγραμμένου σημειώμα
τος, ένθα φέρονται τά έξης : «σίμερον τό πρώφητϊκόν πεπλήρωται λό- 
γειον' 'ϊδοϋ γάρ πρόσκυνοΰμεν είς τον τόπον ου έστισαν». Κατωτέρω υπό 
τής ιδίας χειρός: «σίμερον τό πρωφητικόν πεπλήρωται λόγειον» καί κα-

ώώώ__
τωτέρω: «έτους ,ςχζ'.Ν».

Τό σημειούμενον 6607 από κτίσεως κόσμου έτος, αντιστοιχούν προς 
τό 1098-99 από Χρίστου γεννήσεως, ο»ς καί τό περιεχόμενον τοΰ επανα
λαμβανομένου προφητικού λογίου (ψαλμ. 191 στίχ. 7) ώθησαν τον Μ. 
να θεώρηση τοϋτο ως άναφερόμενον είς την έν έτει 1098-99 ά'λωσιν τής 
'Ιερουσαλήμ υπό των Σταυροφόροι καί να όρίση τό 1099 ως terminum 
ante quem ό κώδιξ έχει αντιγραφή. Ημείς όμως τους επί τοΰ σημειώμα
τος τοΰτου βασισθέντας υπολογισμούς ούδαμώς εύρίσκομεν πειστικούς, 
διότι α') τό σημείωμα έφάνη είς ημάς παλαιογράφικώς μεταγενέστερον 
καί β') διότι ή άνάγνωσις τής άναγραφομένης χρονολογίας είναι ήκιστα 
ασφαλής.

Διά την άκριβεστέραν χρονολόγησιν, ήτις, ως θά καταδειχθή, πίπτει 
μετά τό 1050, αρκεί ό καθορισμός τής ταυτότητος τοΰ άντιγραφέως, τοΰ 
οποίου τό όνομα μάς παρεδόθη.

Τά κατά τον άντιγραφέα τοΰ κώδικος ουδόλως άπησχόλησαν τον 
Moravcsik. Καί όμως τό όνομα αυτού μάς διεσοόθη επί τοΰ αύτοΰ χειρο
γράφου φ. 211β . Ό άντιγραφεύς, άγαγών είς πέρας την αντιγραφήν, 
έσημείωσε διά τής αυτής έρυθράς μελάνης, δι’ ής έσημείου καί τά καθ’ 
έ'καστον κεφάλαια, είς την λευκήν άπομείνασαν τελευταίαν σελίδα τοΰ 
κώδικος (φ. 211β ), «Ίωάννου τοΰ Δούκα έγράφη χερσίν | οίκογενο<^ΰς ;^> 
οικείο <υ^> | Μιχαήλ ό α . . . μετ............................. ».

ΙΙοΐος ό ’Ιωάννης Δούκας; Δύο τινά μάς οδηγούν νά άναζητήσωμεν 
τοΰτον μεταξύ των μελών τής αύτοκρατορικής οικογένειας των Δουκών: 
α') τό γεγονός ότι τό έργον τοΰ Κωνσταντίνου ΙΙορφυρογεννήτου δν, ώς 
εϊπομεν, απολύτως έμπιστευτικόν δεν έπετρέπετο ν’ αντιγραφή παρά μό
νον υπό εμπίστου προσώπου καί β') τό ύφος τής περί ής ό λόγος υπο
γραφής, τό όποιον είναι καθ’ όλα δμοιον προς τό τών αύτοκρατορικών 
χρυσοβούλλων. Πλεΐστα είναι τά μέλη τής οικογένειας τών Δουκών τά 
υπό τό όνομα ’Ιωάννης είς ημάς παραδοθέντα υπό τής ιστορίας. Ό ήμέ- 
τερος Ίαιάννης Δούκας πιστεύομεν, ότι είναι αδελφός τοΰ αύτοκράτορος 
Κωνσταντίνου I' Δούκα (1059-1067). Ό ’Ιωάννης ουτος Δούκας έπαιξε 
πρωτεύοντα ρόλον είς τά δημόσια πράγματα διαρκούσης τής βασιλείας 
Κωνσταντίνου F (1059—1067), Ρωμανού Λ’ (1067—1071) καί Μιχαήλ 7/ 
(1071—1077). Ουτος, συμφιόνως προς όσα μάς λέγει ό σύγχρονος αύτοΰ
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καί φίλος Μιχαήλ Ψελλός1, αισθανόμενος ιδιαιτέραν κλίσιν προς τα 
στρατιωτικά πράγματα έμελέτησε την στρατιωτικήν φιλολογίαν των προ
γενεστέρων αΰτοΰ, καί δή τήν στρατηγικήν των Ρωμαίων αύτοκρατόρων. 
Τά στρατηγικά, τακτικά καί πολιορκητικά συγγράμματα, καί ιδία ό Αΐλια- 
νός καί ’Απολλόδωρος, άπετέλουν τήν κατά προτίμησιν άπασχόλησίν του. 
Τοιαΰτας προτιμήσεις λοιπόν έ'χων, ούδαμώς παράδοξόν, δτι έμελέτησε 
καί αντέγραψε τήν πολύτιμον συγγραφήν Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρο
γέννητου.

Έν τέλει έπιθυμοΰμεν, έν γενικαΐς γραμμαϊς, ν’ άναφέρωμεν τά τής 
δράσεως τοΰ Ίωάννου Δοΰκα, Ό Κωνσταντίνος I', άναλαβών τήν αρχήν, 
άνήγαγε τον αδελφόν αΰτοΰ Ίωάννην εις τό αξίωμα τοΰ καίσαρος καί 
τον κατέστησε, κατά τον Μ. Ψελλόν1 2 3 * *, κοινωνόν των αΰτοΰ βουλευμάτιον 
ό>ς διακρινόμενον «επί συνέσει καί τή περί τά πράγματα δεξιότητι». Τοΰ 
Κωνσταντίνου I' άποθανόντος, ή άρχή περιήλθεν εις τούς ίδιους αύτοΰ 
υιούς έπιτροπευομένους υπό τής αύτοκρατείρας Ευδοκίας. Αυτή, παρά 
τήν ενυπόγραφων ΰπόσχεσιν, ήν έ'δωκεν, δτι θά παραμείνη άγαμος, λόγιρ 
των μεγάλων εξωτερικών κινδύνων τής αυτοκρατορίας, έθειορησεν αναγ
καίου να συζευχθή μετ’ άνδρός άξιου των περιστάσεων. Ώς τοιοΰτον δέ 
εξέλεξε τον στρατηγόν Ρωμανόν Λιογένην, καταστήσασα αυτόν κοινωνόν 
τής αρχής. Προς τήν άπόφασιν ταύτην ό καΐσαρ μετά τοΰ δλου κόμμα
τος τής Αυλής εΰρέθη αντίθετος. ’Εντεύθεν καί ή συνεχής διάστασις με
ταξύ τοΰ νέου αύτοκράτορος άφ’ ενός καί τοΰ καίσαρος καί των υιών 
του άφ’ ετέρου 8. Τής άντιπαθείας ταύτης τραγικήν έκδήλωσιν μάς διέ
σωσε ν ή ιστορία κατά τήν μάχην τοΰ Ματζικιέρτ.

Ό Ρωμανός Διογένης, ά'μα τή άναρρήσει αΰτοΰ, ήρχισε τάς προπα- 
ρασκευάς διά μίαν εκστρατείαν εναντίον των λυμαινομένων τήν Μ. ’Ασίαν 
Τούρκων. Μετά τινα χρόνον επί κεφαλής τοΰ στρατού έγκατέλιπε τήν 
πρωτεύουσαν, ούδεμίαν δμως τρέφων εμπιστοσύνην προς τήν Αυλήν, 
έλαβε μεθ’ έαυτοΰ τον νεώτερον υιόν τής αύγούστας Ευδοκίας καί Κων
σταντίνου τοΰ Ρ, ’Ανδρόνικον, ώς καί τον πρεσβύτερον υιόν τοΰ καίσαρος 
Ίωάννου, ’Ανδρόνικον. Τό 1071, μετά τριετεΐς σχεδόν αγώνας, έγένετο ή 
ολέθριας συνέπειας διά τήν αυτοκρατορίαν μάχη τοΰ Ματζικιέρτ. Ή ήττα 
εκείνη άπεδόθη ΰπό μέρους τής κοινής γνώμης εις προδοτικήν ενέργειαν 
τοΰ ’Ανδρονίκου υίοΰ τοΰ καίσαρος Ίωάννου, εις τον όποιον ό αύτοκρά-

1 Μ. Ψ ε λ λ ο ΰ, Χρονογραφία 2, 180 έξ., έκδ. έ m. R e n a u 1 d, collection
de 1’Association Guillaume Bude (Paris 1928).

3 "Evil άνωτ. σ. 150.
3 Μ. Ψελλός, ’ΈνΘ1 άνωτ. σ. 161. Μ ι χ. Ά τ τ α λ ε ι ά τ ο υ, Ιστορία,

σ. 101.
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τωρ ειχεν έμπιστευθή την διοίκησιν μιας μοίρας τοΰ στρατεύματος ’. Καί 
δή τής πρώτης ημέρας τής μάχης κλινοΰσης προς το τέλος καί τοΰ αύτοκρά- 
τορος θεωρήσαντος φρόνιμον, δπως ό στρατός έπιστρέψη εις τό στρατόπε- 
δον όπισθεν τοΰ χάρακος, έδόθη ή προς στροφήν διαταγή. Την στροφήν 
δμως ταύτην αί μάλλον μεμακρυσμέναι μονάδες, διατελούσαι υπό τον 
’Ανδρόνικον, έκλαβοΰσαι ως φυγήν, «’Ανδρονίκου τοΰ υιού τοΰ καίσαρος 
τον λόγον ύποβαλόντος ταΐς φάλαγξιν»1 2, έσπευσαν άτάκτιος προς τό 
στρατόπεδον, τούθ’ δπερ παρέσυρε καί τους λοιπούς εις φυγήν. Ή επα- 
κολουθήσασα αιχμαλωσία τοΰ αύτοκράτορος έ'δωκεν εκ νέου τήν υπερο
χήν εις τό κόμμα τής Αυλής. Τούτο ούχ ήττον εύρέθη διηρημένον ως 
προς τήν λΰσιν τού άναφυέντος ζητήματος άνιοτάτου άρχοντος. Οί μεν 
ύπεστήριζον άνάθεσιν τής εξουσίας εις τήν Ευδοκίαν, οι δέ εις τον 
πρωτότοκον υιόν αυτής καί Κωνσταντίνου Γ Μιχαήλ, άλλοι δέ πάλιν 
προετίμων τήν από κοινού διαχείρισιν ταύτης 3 4 *. Ό καισαρ ’Ιωάννης μετά 
των υιών αυτού ήτο υπέρ τής δευτέρας λΰσεως, τής οποίας τήν επιβολήν 
δραστηρίως επεδίωξε. Καί πράγματι επιτυχών να κερδίση μέγα μέρος των 
συγκλητικών, εκτός τών άλλων καί τον Μ. Ψελλόν1, έξεδίωξε τοΰ θρό
νου τήν Ευδοκίαν, κείρας καί εγκλείσας εις τήν ύπ’ αυτής άνεγερθεΐσαν 
μονήν, καί άνεκήρυξε μόνον αύτοκράτορα τον Μιχαήλ (1071).

Ή επιρροή τοΰ καίσαρος επί τοΰ ανεψιού αύτοκράτορος ήτο μεγάλη 
μέχρι τής έμφανίσεως επί τής πολιτικής σκηνής τοΰ λογοθέτου Νικηφό
ρου δ. Δέν παρήλθεν δμως πολύς χρόνος καί οί έν τοίς πράγμασι ώφει- 
λον ν’ αντιμετωπίσουν τον άπελευθερωθέντα αύτοκράτορα. ’Εναντίον 
τούτου άπεστάλη ό πρωτοπρόεδρος Κωνσταντίνος, δ νεώτερος υιός τοΰ 
καίσαρος6. Ό Ρωμανός, νικηθείσης μοίρας τού στρατοΰ αυτού, ήναγκά- 
σθη νά ύποχιορήση εις Κιλικίαν,ενφ ό Κωνσταντίνος έπέστρεψεν εις Κο>ν- 
στάντινούπολιν. Ό καισαρ άπέστειλεν έκ νέου κατά τοΰ Ρωμανού στρα
τιωτικήν δύναμιν υπό τον έ'τερον υιόν αυτού ’Ανδρόνικον. 'Η υπεροχή 
τών αντιπάλων περιήγαγε τον Ρωμανόν, εντός τών ’Αδάνων ευρισκόμε
νον, εις αμηχανίαν. Προ αδιεξόδου εύρεθείς, κείρεται μοναχός καί πα- 
ραδίδεται.

1 Μ. Ά τ τ α λ ε ι ά τ η ς, ’Ένθ’άνωτ. σ. 161. Ί ω α ν. Ζ ω ν α ρ α, Χρο
νικόν 3, 701, 5 έξ.

3Ζωναράς, Αυτόθι.

3 Ζ ω ν α ρ ά ς, 3, 701, 8 έξ.

4 Ζ ω ν α ρ ά ς, 3, 704, 2 έξ.

6 Ζ ω ν α ρ ά ς, 3, 707, 1 έξ.

6 Μ. Ψ ε λ λ ό ς, ’Ένθ’ άνωτ. 2, 167. Μ. Άτταλειάτης, ’Ένθ’ άνωτ.
σ. 169.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:26 EEST - 34.211.113.242



304 F. Κόλια

Άν πρέπη νά πιστεύσωμεν τον ΣκυλίτζηνΤ, τό γνωστόν τραγικόν 
τέλος τοϋ άτυχήσαντος αυτοκράτορος οφείλεται εις τον Ίωάννην Δού
καν καί μόνον, ενεργήσαντα άνευ γνώμης τοϋ Μιχαήλ Ζ'. Οί Τοΰρκοι 
μένεα πνέοντες δια τήν άκϋρωσιν τών μετά τοϋ Ρωμανοϋ συμπεφω- 
νημένων τήν συνεπαγομένην άπάνθρωπον συμπεριφοράν τών συμπολι
τών του, εισβάλλουν εκ νέου εις τάς άνατολικάς επαρχίας.

Εναντίον αυτών άποστέλλεται ό Ίσαάκιος Κομνηνός καί μετ’ αϋτοΰ 
ό Φράγκος Ρουσέλιος ηγούμενος ομοεθνών μισθοφόρων. Οί δυο οΰτοι έν 
Ίκονίφ ευρισκόμενοι καί φιλονεικήσαντες, δι’ άγνωστον λόγον, έχωρίσθη- 
σαν καί ό μέν Ρουσέλιος επεδόθη εις τήν διαρπαγήν τής υπαίθρου, ό δε 
Ίσαάκιος, μόνος έγκαταλειφθείς, ήττήθη υπό τών Τούρκων καί μάλιστα 
συνελήφθη αιχμάλωτος. Προς άντιμετώπισιν τής έ'τι έπιδεινωθείσης κα- 
ταστάσεως ώρίσθη ό καΐσαρ Ία)άννης τοποθετηθείς επί κεφαλής τοϋ 
στρατοΰ s. Οΰτος ύπερβάς τό Λορΰλαιον καί παρά τον Σαγγάριον άφι- 
χθείς έπληροφορήθη τά τής παρουσίας τοϋ Ρουσελίου επί τής απέναντι 
όχθης τοϋ ποταμοΰ. Έπιθυμών, πριν ή συνέχιση τήν πορείαν εναντίον 
τοϋ εξωτερικού έχθροΰ, νά εξασφάλιση τήν εσωτερικήν τάξιν καί ασφά
λειαν, δι’ απεσταλμένων έκάλεσε τον Ρουσέλιον νά επανέλθη εις τήν 
υπηρεσίαν τοϋ αυτοκράτορος. 'Ο χρησιμοποιηθείς όμως αυστηρός καί 
απειλητικός τόνος ειχεν αντίθετον τοϋ προσδοκηθέντος αποτέλεσμα. Τοϋ 
Ρουσελίου άπορρίψαντος τήν πρότασιν, ό καισαρ ήτο υποχρεωμένος νά 
επιδίωξη τήν έξόντωσιν τοϋ αποστάτου. Καί πράγματι ήρχισε νά παρα- 
σκευάζηται δι’ άμεσον επίθεσιν. Έπειγόμενος νά προσβάλη τον Ρουσέ
λιον, διατάσσει τήν διάβασιν τής γέφυρας χωρίς νά περιμείνη τήν άφι- 
ξιν τοϋ υπολοίπου στρατοΰ. Πριν οΰτος όμως άναπαρατάξη τήν δύνα- 
μιν αΰτοΰ επί τής άντιπέραν όχθης, ΰφίσταται τήν επίθεσιν τών Φράγ
κων. Ό αΰτοκρατορικός στρατός διασκορπίζεται καί ό ιδιός ό καΐσαρ πί
πτει εις χεΐρας τοϋ Ρουσελίου ζών. 'Ως είναι αυτονόητον, ό Ρουσέλιος 
έγένετο μέγας καί περιοδνυμος. ’Άγων μεθ’ έαυτοΰ τον καίσαρα σιδηρο
δέσμιου διευθύνεται προς τον Βόσπορον. Ή αγγελία τού ατυχήματος 
τοϋ Σαγγαρίου ταράσσει τον αΰτοκράτορα. Μή βλέπων δ Μιχαήλ Ζ' άλ
λην διέξοδον άπεπειράθη όπως έπαναγάγη τον Ρουσέλιον ΰποσχεθείς τό 
αξίωμα τοϋ κουροπαλάτου ως καί πολλά δώρα 3. Ό Ρουσέλιος όμως άπέρ- * 8

1 Κ ε δ ρ η ν ό ς - Σ χ υ λ ι τ ζ η ς, 2, 705, 7 έξ. «λέγεται δέ τά κατ’ αύτοΰ 
πραχθέντα γνώμης άτερ γενέσθαι τοϋ βασιλέως Μιχαήλ, ως ύστερον αυτός ένω- 
μότως διισχυρίζετο, τοϋ καίσαρος ΰπό σκότω καί άφανείςι ταϋτα τελεσιουργοΰντος 
καί διαιτραττομένου.»

a Μ. Άτταλειάτης, σ. 184 έξ. Κ ε δ ρ η ν ό ς - Σ κ υ λ ί τ ζ η ς, 2, 
709, 7 έξ. Ζ ω ν α ρ ά ς, 3, 710, 3 έξ.

8 Μ. Ά τ τ α λ ε ι ά τ η ς, σ. 186 έξ. Κ ε δ ρ η ν ό ς - Σ κ υ λ ί τ ξ η ς, 2, 710.
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ριψε τά προσφερΦέντα καί συνέχισε τήν πορείαν. Της δυνάμεως αύτού 
αύξηθείσης έν τω μεταξύ διά τής προσφυγής πλείστων Φράγκων είσήλ- 
ί)εν εις Χρυσόπολιν καί τήν έπυρπόλησεν. Ό Μιχαήλ Ζ', επιθυμών νά 
καταμαλάξη τούτον, άπέστειλε προς αυτόν τήν σύζυγον καί τά τέκνα 
τού έν Κωνσταντινουπόλει κρατούμενα, άπέστειλεν δμως συνάμα καί 
μοίραν Τούρκων εντός των ορίων τού κράτους διάγουσαν τότε, διατάξας 
έναντι άδράς άποζημιώσεως, δπιος προσβάλουν τον Ρουσέλιον.

Ταΰτα πληροφορήσεις ό τελευταίος εγκατέλιπε τήν Χρυσόπολιν καί 
έν σπουδή διηυίίύνίίη προς τήν Νικομήδειαν, έπιίίυμών δ’ όπως ενίσχυση 
τάς δυνάμεις του προσεταιριζόμενος καί 'Έλληνας στρατιώτας έχρησιμο- 
ποίησε τον καίσαρα ως δόλωμα. Άπαλλάξας αυτόν των δεσμών τον άνε- 
κήρυξεν αύτοκράτορα. Ό τελευταίος μετά τό γεγονός τούτο φαίνεται 
άναλαβών ένεργόν μέρος εις τήν άπόκρουσιν των Τούρκων. Ή έπακο- 
λουθήσασα δμως σύγκρουσις έληξε διά τής πλήρους ήττης των περί Ρου
σέλιον καί τής αιχμαλωσίας αυτού καί τού καίσαρος. Ό αύτοκράτωρ 
πληροφορήσεις τά συμβάντα, έσπευσεν, ΐνα έξαγοράση τον καίσαρα φο
βούμενος μήπως οί Τούρκοι μιμούμενοι τον Ρουσέλιον άνακηρύξουν τον 
Ίωάννην αύτοκράτορα άποβλέποντες εις τήν διά τοιούτου τρόπου άπό- 
κτησιν πόλεων. Ό καισαρ έλεύιΊερος πλέον διηυθύνετο προς τήν πρω
τεύουσαν. Καί}’ οδόν δμως φοβηθείς μή κατηγορηΦή ως αποστάτης διά 
τήν ακούσιαν άνακήρυξίν του εις αύτοκράτορα, έκρινε καλόν, δπιος μή 
έμφανισιΊή ένώπιον τού ανεψιού καί αύτοκράτορος μέ κοσμικόν ένδυμα, 
δθεν έκουσίως περιεβλήθη τό μοναχικόν σχήμα.

Άθήναι, Σεπτέμβριος 1938
Γ. ΚΟΛΙΑΣ
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