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Πῶς ὁ Νέρων ὁ βασιλεύς ἐσκοτώθη ἀτός του 

Κεφ. ρϟ΄ 

 

Ἐβασίλευσεν αὐτός ὁ Νέρων ὁ βασιλεύς τῶν Ρωμάνων χρόνους 

δεκατρεῖς, ὥσπερ ἄνθρωπος κακός καί ἄτυχος καί διώκτης τοῦ 

  Πέτρου καί τοῦ Παύλου. Καί ἄλλους πολλούς χριστιανούς ἔκαμε καί 

ἀπέθαναν καί ἦτον πολλά ἐναντίος τῆς πίστεως. Καί μέσα εἰς τά πολλά 

κακά ἅπερ ἔκαμε, ἔκαμε καί ἀπέθανεν καί ἡ μάνα του, ἀκόμη ἔκαμε καί 

ἀπέθανε καί ἕνας ὀνόματι Σένεκας διδάσκαλος καί πολλούς ἀπό τό 

πλῆθος τῆς Ρώμης. Καί μέσα εἰς ὅλα τά κακά ἅπερ ἔκαμεν, ἀποφάσισεν 

  ὅτι νά κάψει καί τήν Ρώμην, καί οἱ Ρωμάνοι ὅταν τό ἐγροίκησαν ἐμαζώ- 

χθησαν ὅλοι καί ἐσυνεβουλεύθησαν ὅτι νά τόν σκοτώσουν καί εἰς 

τοιοῦτον τρόπον τόν ἐδίωξαν νά τόν σκοτώσουν καί πολλοί ἀπό τούς 

Ρωμάνους ὑπῆραν πλῆθος ἀρματωμένων ἀνθρώπων, καί ἠβλέποντας ὁ 

Νέρων ὅτι δέν ἠμπορεῖ νά γλύσει ἀπό τάς χείρας τους οὐδέ ἠθέλησε κάν 

  νά παραδοθεῖ, ἀμή ἐσκοτώθη, ἔβγαλε ὅλα του τά ἄρματα ἀπό πάνω του 

καί ἐπίασε τό σπαθί του καί ἐσκοτώθη ἀτός του. Καί τό κορμί του τό 

ἔθαψαν ἀποκάτω εἰς ἕνα μέγα δένδρον, καί εἰς αὐτό τό δένδρον ἐκατοι- 

κοῦσαν πολλοί δαίμονες καί ἔκαναν πολλήν ζημίαν τῶν ξένων ὁπού 

ἀπερνοῦσαν ἀπό ἐκεῖνο τό δένδρον καί ἔκαναν πολλούς καί ἀπεθηνί- 
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σκαν ἀπό τόν φόβον τους, καί ἔκανάν το τοῦτο πολύν καιρόν, ἕως οὗ 

ὁπού ἔγινεν ἕνας πάπας ἅγιος ἄνθρωπος, καί αὐτός εἶχεν κάμει μεγά- 

λην δέησιν πρός Θεόν μέ μεγάλην λιτήν ὁμοῦ μέ τούς ἐπισκόπους, καί 

τότες ἔκαμεν καί ἔκο/ψαν αὐτό τό δένδρον. Καί ηὕρηκεν τό κορμί τοῦ 

Νέρωνος τοῦ βασιλέως ἐκεῖ μέσα, ὁπού τό εἶχαν πάρει οἱ διαβόλοι, καί 

  ἔκαμε καί ἐβγάλαν το ἀπό τό δένδρον ἐκεῖνο. Καί ἐκεῖ εἰς αὐτόν τόν 

τόπον ἔκαμεν καί ἔκαμάν του μίαν ἐκκλησίαν, ὁπού τήν κράζουν Θεο- 

τόκον τοῦ λαοῦ. Καί οἱ δαίμονες ἐχάθησαν ἀπόκει. Καί εἰς τοιοῦτον 

τρόπον ἐτελειώθη ἡ κακίστη ζωή τοῦ τυράννου τούτου τοῦ Νέρωνος. 
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