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  Περί τῶν ἑπτά ἁγίων καί Οἰκουμενικῶν Συνόδων εἰς τίνος 

βασιλέως ἔγινε μία ἑκάστη 

Κεφ. ρπγ΄ 

 

                                                                             […] Τό Βυζάντιον ἦτον 

  παλαιά χώρα καί ἐδιοικοῦτον μοναχό του, τινάς δέν τό ὅριζε καί εἶχεν τό 

κτίσει ἕνας ὀνόματι Βύζος καί δι’ αὐτό τό ἔλεγαν Βυζάντιον. Λοιπόν 

ἔρχεται ὁ Σεβῆρος ὁ αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων καί κουρσεύει το καί 

στέκει τρεῖς χρόνους ὁπού τό ἐπολέμα καί ὕστερα τό ὑπῆραν καί ἔμεινεν 

ὀλίγον μόνον καί ἐχάλασε τά τείχη του καί ὑπῆρε καί τά δίκαια τῆς πολι- 

  τείας. Καί ἐξυστέρου τό ἔβαλαν νά ἔναι ἀποκάτου εἰς την Ἡράκλειαν καί 

ἔτσι ἔρχεται ὁ μέγας Κωνσταντίνος καί κτίζει πάλιν τά τείχη τοῦ Βυζα- 

ντίου καί κάνει καί ἄλλα τείχη περισσότέρα καί ἐπονόμασέ την νέαν 

Ρώμην. Καί κτίζει την εἰς τές ἕνδεκα τοῦ Μαΐου μηνός εἰς τούς πέντε 

χιλιάδες ὀκτακοσίους τριάντα ὀκτώ, καί διά νά τήν ματαχτίσει ὁ μέγας 

  Κωνσταντίνος τήν λέγουν τώρα Κωνσταντινούπολη, καί διά να κατοική- 

σει ὁ μέγας Κωνσταντίνος ἐκεῖ τήν ἀξίωσε καί ὕψωσέ την ἀπό ἐπισκοπή 

Πατριαρχεῖο, πλήν δέ ὁ Ἡρακλείας νά τόν χειροτονεῖ, καί διά τοῦτο ὁ 

Ἡρακλείας ἔναι πρωτόθρονος ἀπ’ ὅλους τούς μητροπολίτας. Καί ὁ 

μέγας Κωνσταντίνος ἐστάθηκε εἰς τήν Ρώμην δώδεκα χρόνους καί εἰς τό 

309 Βυζάντιον εἴκοσι, καί ἀπέ/θανε εἰς τήν Νικομηδεία παγαινάμενος νά 

πολεμήσει τήν Περσίαν, λέγουν ὅτι τόν ἐφαρμάκωσαν. Και μετ’ αὐτόν 

βασιλεύει ὁ υἱός αὐτοῦ ὁ Κωνσταντίνος χρόνους εἴκοσι τρεῖς, καί τοῦτος 

ἀνάγκαζεν τόν Πατριάρχην τόν Ἀλέξανδρον νά συγκοινωνήσει μέ τόν 

Ἄρειον, καί κάμει το ἤθελεν, ἀμή ὁ Θεός τοῦ ὑπῆρε τήν ζωήν. Καί μετ’ 

αὐτόν βασιλεύει ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης χρόνους δύο, ὁποῖος ἦτον 

κακός εἰς τούς χριστιανούς και ἀσεβής μεγάλος. […] 
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