Τέλος τῆς Βασιλείας Νικηφόρου τοῦ Βοτανειάτου. Βασιλεία
Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ.
Μετὰ τὸν θάνατον τούτου, ἔλαβε τὴν βασιλείαν Ἀλέξιος ὁ Κομνηνὸς,
καὶ ἐβασίλευσε χρόνους, λζ΄. καὶ μῆνας, δ΄. καὶ εἰς τὰς ἡμέρας τούτου ἔγινεν
ἡ στάσις περὶ τῶν τριῶν μεγάλων Ἀρχιερέων, Βασιλείου, Γρηγορίου, καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. καὶ τὸ Μοναστήριον τῆς Πάτμου ἐκτίσθη ὑπὸ τοῦ Ἁγίου
Χριστοδούλου. τοῦτος ὁ βασιλεὺς ἐτίμησε τὴν Λακεδαιμονίαν εἰς Μητρόπολιν, ὁποῦ
ἦτον Ἐπισκοπὴ τῶν Παλαιῶν Πατρῶν. καὶ ἐδόθη τῷ Μητροπολίτῃ Παλαιῶν
Πατρῶν τὸ Ἀμύκλιον ἀντὶ τῆς Λακεδαιμονίας, ἐν ἔτει ˏϛφη΄. ἐπὶ τῆς Πατριαρχείας Εὐσταθίου. ἐδόθη δὲ αὐτῷ καὶ σάκκος ἐν ταῖς Ἱερουργίαις. τοῦτος ὁ βασιλεὺς τὴν Ἀττάλειαν εἰς Μητρόπολιν ἐτίμησεν, ὁποῦ ἦτον Ἐπισκοπὴ Πέργης
τῆς Παμφυλίας. τοῦτος ὁ βασιλεὺς ἔδωκε νεαρὰν, νὰ μετακρίνωνται οἱ καθηρημένοι Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς, ἢ δικαίως ἐκρίθησαν, ἢ ἀδίκως. καὶ ὁ
Ἐπίσκοπος Καισαρείας Σάββας ἔγινε Πατριάρχης Ἱεροσολύμων· ἐπέρασε
δὲ τοῦτος ὁ βασιλεὺς εἰρηνικῶς εἰς τὸν καιρόν του, καὶ ἀπέθανε.
Θάνατος Βασιλέως Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ. Βασιλεία Ἰωάννου
τοῦ Κομνηνοῦ.
Μετὰ τοῦτον ἐβασίλευσεν ὁ Υἱὸς αὐτοῦ Ἰωάννης ὁ Κομνηνὸς, καὶ ἐστέφθη
παρὰ τοῦ Πατριάρχου,γνώμη πάσης τῆς Συγκλήτου, καὶ παντὸς
τοῦ Λαοῦ. ἐβασίλευσε δὲ χρόνους, κδ΄. καὶ μῆνας ζ΄. καὶ ἀπέθανε.
Τέλος τῆς Βασιλείας Ἰωάννου τοῦ Κομνηνοῦ. Βασιλεία
Μανουὴλ τοῦ Κομνηνοῦ.
Ἀποθανόντος δὲ τούτου, ἔγινε βασιλεὺς ὁ Υἱὸς του ὁ Μανουὴλ γνώμῃ τοῦ Πατριάρχου, καὶ τῶν Ἀρχόντων, καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ. ἐβασίλευσε δὲ χρόνους,
λη΄. εἰρηνικῶς. καὶ εἶδεν ὅτι ὁ Κόσμος εἶναι μάταιος, καὶ ἐπαραίτησε τὴν
βασιλείαν, καὶ ἔγινε Καλόγηρος καὶ μετωνομάσθη Ματθαῖος Μοναχός.
Τέλος τῆς Βασιλείας Μανουὴλ τοῦ Κομνηνοῦ.
Βασιλεία Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ.
Μετὰ τοῦτον ἐβασίλευσεν ὁ Υἱὸς αὐτοῦ Ἀλέξιος Κομνηνός. τοῦτος ὁ βασιλεὺς ἔκαμε νεαρὰν περὶ μνηστείας, ὅτι νὰ εἶναι τὸ ἀρσενικὸν χρόνων,
ιδ΄. καὶ τὸ θηλυκὸν, ιβ΄. εἰ δὲ καὶ εἶναι παρακάτω, νὰ εἶναι ἄκυρα. διότι αἱ
μνηστεῖαι ὁποῦ γενοῦν εἰς τὸν ἄνωθεν χρόνον, δὲν χαλοῦνται κατὰ ἀναλογίαν
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μήτε τὰ προικοσύμφωνα, ὅτι τὴν δύναμιν τὴν ἔχουν ἀπὸ τῆς ἐπικλήσεως
τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν εὐχῶν, καὶ εἶναι ἄλυτοι. ἐκτὸς τῶν αἰτιῶν ὁποῦ
εὑρίσκονται εἰς τὸν Νόμον γραμμέναι. ἔκαμεν ἀκόμι νεαρὰν, ὅτι ἐὰν γένῃ
γάμος μὲ ψιλοὺς λόγους χωρὶς ἱερολογίας, καὶ ὕστερον νὰ μετανοήσῃ τὸ ἕν
μέρος, ἀνεμποδίστως νὰ χωρίζωνται, καὶ νὰ πέρνουν ἄλλον· ἐὰν δὲ σμίξῃ
τὸ ἀνδρόγυνον, νὰ εἶναι ἀχώριστον. ἔσφαξέ τον γοῦν ὁ θεῖός του ὁ Ἀνδρόνικος, καὶ ἐβασίλευσε χρόνον, α΄.
Τέλος τῆς Βασιλείας Ἀλεξίου τοῦ Κομνηνοῦ.
Βασιλεία Ἀνδρονίκου τοῦ Κομνηνοῦ.
Μετὰ τὴν σφαγὴν τούτου, ἐβασίλευσε τυραννικῶς ὁ θεῖος αὐτοῦ Ἀνδρόνικος, ὁποῦ τὸν ἔσφαξε, χρόνους, β΄. ἡμισυ. τοῦτον τὸν ἐφόνευσε
πάλιν Ἰσαάκιος ὁ Ἄγγελος, καὶ ἔπιε τὸ ποτήριον ὁποῦ τὸν ἐκέρασε.
Τέλος τῆς Βασιλείας Ἀνδρονίκου τοῦ Τυράννου.
Βασιλεία Ἰσαακίου τοῦ Ἀγγέλου.
Μετὰ τοῦτον ἔλαβε τὴν Βασιλείαν αὐτὸς ὁ Ἰσαάκιος ὁ Ἄγγελος, ὁποῦ
ἔσφαξε τὸν Ἀνδρόνικον. τοῦτος ἔσμιξε τὴν Πάρον καὶ τὴν Ἀξίαν,
καὶ τὴν ἔκαμε μίαν Μητρόπολιν. τοῦτος ἐτίμησε τὸ Ἄργος εἰς Μητρόπολιν,
ὁποῦ ἦτον Ἐπισκοπὴ τῆς Κορίνθου, ἐν ἔτει ˏϛγϟζ΄. εἰς τὰς ἡμέρας τούτου
ἔγινεν ἕνας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. τοῦτος ὁ Βασιλεὺς ἔδωκε
χρυσόβουλλον, ὅτι ὅποιος κοσμικὸς Ἱερεὺς ὁποῦ νὰ ἔχῃ γυναῖκα, καὶ θέλει νὰ
γένῃ Ἀρχιερεὺς, πρῶτον νὰ γίνεται ἐγγράφως ἡ συμφωνία τῆς χωρίσεως,
καὶ τότε νὰ γίνεται ἡ γυναῖκα Καλογραία καὶ νὰ σεβαίνῃ εἰς Μοναστῆρι,
καὶ ἔπειτα νὰ γίνεται Ἀρχιερεύς. ἐβασίλευσε γοῦν χρόνους, η΄. ἥμισυ, καὶ
ἐτύφλωσέ τον ὁ ἀδελφός του ὁ Ἀλέξιος, καὶ μὲ τοῦτο ἀπέθανε.
Τέλος τῆς Βασιλείας Ἰσαακίου.
Μετὰ τὸν θάνατον τούτου, ἐβασίλευσεν ὁ ἀδελφός του Ἀλέξιος χρόνους,
θ΄. ἥμισυ. καὶ ὁ ἀνεψιός του Ἀλέξιος, θέλωντας νὰ ἀποδώσῃ τὰς
ἀμοιβὰς ὅτι ἐτύφλωσε τὸν πατέρα του, καὶ ὅταν τὸν ηὗρεν, ἐδίωξέ τον ἀπὸ
τὴν Βασιλείαν καὶ ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν.
Διωγμὸς Ἀλεξίου τοῦ Ἀγγέλου. Βασιλεία Ἀλεξίου
Υἱοῦ Ἰσαακίου.
Μετὰ τὸν διωγμὸν τούτου, ἔλαβε τὴν βασιλείαν ὁ ἀνεψιός του Ἀλέξιος
ὁ υἱὸς Ἰσακκίου τοῦ Ἀγγέλου, καὶ ἐβασίλευσε μῆνας, θ΄. ἡμέρας,
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κ΄. καὶ τοῦτον ἐφόνευσεν Ἀλέξιος Δοῦκας ὁ Μούρτζουφλος.

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.
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