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                  Τύφλωσις Κωνσταντίνου Βασιλέως. Μοναρχία, ἢ Αὐταρχία 

                                           Εἰρήνης τῆς Παιδοκτόνου. 

     Ἐκράτησε δὲ ἡ μητέρα αὐτοῦ μόνη τὴν Βασιλείαν χρόνους, ε΄. καὶ ἐχάρισε 

δωρεαῖς μεγάλαις ἐκείνων ὁποῦ ἐτύφλωσαν τὸν υἱόν της. ἦτον δὲ τότε 

Πάπας τῆς Πρεσβυτέρας Ῥώμης Λέων ὁ Ἁγιώτατος· καὶ ὡς ἔμαθε τοῦτο, 

ἔστειλεν ὀργαῖς καὶ κατάραις πολλαῖς τῆς βασιλίσσης. διὰ τὴν ἀσπλαγχνίαν καὶ 

  ἀδικίαν ὁποῦ ἔκαμε καὶ ἐτύφλωσε τὸν μονογενῆ υἱὸν αὐτῆς· οἱ δὲ ἀνδράδελφοι 

αὐτῆς ἀντιστάθηκαν εἰς τοῦτο, ὅτι νὰ εἶναι βασίλισσα, καὶ ἐξώρισεν αὐτοὺς εἰς 

τὰς Ἀθήνας· καὶ πάλιν ἀπ’ ἐκεῖ ἐκατασκεύαζαν ἐπιβουλὰς, καὶ ἔμαθέ το ἡ 

βασίλισσα, καὶ ἔστειλεν εἰς τοὺς Ἀθηναίους, καὶ ἀπεκεφάλισαν αὐτούς. καὶ ἐξω- 

λοθρεύθη παντελῶς καὶ ἠφανίσθη τοῦ μιαροῦ Κοπρωνύμου τὸ γένος ὅλον. τὴν δὲ 

  καταδίκην, ὁποῦ ἔκαμεν ἡ βασίλισσα εἰς τὸν υἱὸν αὐτῆς, μεγάλως ἐμετανόη- 

σε καὶ διὰ ταύτην τὴν ἁμαρτίαν ἄνοιξε τοὺς θησαυροὺς τῆς βασιλείας, καὶ ἔδω- 

κε χρυσίον πολὺ καὶ ἀργύριον πανταχοῦ, τῶν πτωχῶν, τῶν Μοναστηρίων, τῶν 

Ἐκκλησιῶν, καὶ τὰ κουμέρκια τῆς Πόλεως ἐχάρισε. καὶ ὅσοι ἐχρεώστουν χρέη, 

ὅλους τοὺς ἐλευθέρωσε, καὶ τὰ γράμματα τοῦ χρέους ὅλα τὰ ἔκαψαν ὡσὰν τὰ 

  ἐπλήρωσεν. ὁ δὲ βασιλεὺς τῆς Ῥώμης ὁ Κάρολος ἔστειλεν εἰς τὴν βασί- 

λισσαν Εἰρήνην διὰ νὰ τὴν πάρῃ γυναῖκα του, νὰ σμίξουν τὴν βασιλείαν τῆς 

Κωνσταντινουπόλεως, καὶ τῆς Ῥώμης· καὶ ἕστερξεν ἡ βασίλισσα· μόνον Ἀέτιος 

ὁ Στρατηγὸς ἐμπόδισεν αὐτήν. αὕτη ἡ βασίλισσα ἔκτισε τὴν Ἀγχίαλον, 

ἤγουν τὴν Ἀχελὼ, καὶ τὴν Βεῤῥοίαν, ὁποῦ εἶναι πλησίον τῆς Θεσσαλονίκης, 

  τὴν ὁποίαν ἐμετωνόμασεν Εἰρηνούπολιν εἰς τὸ ὅνομα αὐτῆς. τοῦ Θεοῦ δὲ 

ἡ δικαία κρίσις καὶ ἐκδίκησις δὲν ἄφησεν εἰς τέλος τὴν βασίλισσαν νὰ 

μὴ λάβῃ τὸ ἀνταπόδομα, διὰ τὴν ἁμαρτίαν ὁποῦ ἔκαμεν εἰς τὸν υἱόν 

της. καὶ ἐτρώθη ἡ καρδία τοῦ Νικηφόρου, τοῦ ἀπὸ Γενικῶν, τοῦ Πατρικίου, 

διὰ νὰ λάβῃ τὴν βασιλείαν. καὶ συνεβουλεύσαντο Λέοντα τὸν Κλόκα, καὶ 

  Νικήταν τὸν Τριφύλλιον, καὶ Νικήταν Πατρίκιον, καὶ Σισίνιον τοὺς αὐτα- 

δέλφους, καὶ Λέοντα Πατρίκιον τὸν Μουσηλάκην, καὶ ἄλλους τινάς. οἱ ὁ- 

ποῖοι ἦλθον μετ’ αὐτοῦ εἰς τὸ Παλάτι εἰς τὴν χαλκῆν πόρταν, ὥρᾳ, δ΄. 

τῆς νυκτός. καὶ τοὺς φύλακας, ὁποῦ ἐφύλαγαν τὸ Παλάτι καὶ τὴν Βασί- 

λισσαν, ἐγέλασαν, διατὶ τῆς εἶπαν, ὅτι ἡ Βασίλισσα μᾶς ἔστειλε νὰ κά- 

  μωμεν βασιλέα τὸν Νικηφόρον. οἱ δὲ φύλακες, ἰδόντες τούτους τοὺς θαυ- 

μαστοὺς ἄνδρας, ἐπίστευσαν, καὶ ἔκαμαν βασιλέα τὸν Νικηφόρον. καὶ τὸ 

πουρνὸν ἐσφάλισε τὴν βασίλισσαν εἰς τὸ Παλάτι τοῦ Ἐλευθερίου, καὶ ἔβαλε 

φύλακας καὶ τὴν ἐφύλαγαν ἐπιμελέστατα. 
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Δωρόθεος Μονεμβασίας, Βιβλίον ιστορικόν περιέχον εν συνόψει διαφόρους και εξόχους ιστορίας: 

αρχόμενον από κτίσεως κόσμου, μέχρι της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως, και των ακολούθων 

Σουλτάνων, Τυπογραφείο Νικολάου Γλυκύ, Βενετία 1798. 


