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Euseb. Hist. Eccl.   8,2,4-5 und 8, 6, 7-10

Text Original:
[8, 2, 4] Ἔτος τοῦτο ἦν ἐννεακαιδέκατον τῆς Διοκλητιανοῦ βασιλείας, Δύστρος μήν, λέγοιτο δδ̓ ἂν
οὗτος  Μάρτιος  κατὰ Ῥωμαίους,  ἐν  ᾧ τῆς  τοῦ σωτηρίου πάθους ἑορτῆς  ἐπελαυνούσης ἥπλωτο
πανταχόσε βασιλικὰ γράμματα, τὰς μὲν ἐκκλησίας εἰς ἔδαφος φέρειν, τὰς δὲ γραφὰς ἀφανεῖς πυρὶ
γενέσθαι  προστάττοντα,  καὶ  τοὺς  μὲν  τιμῆς  ἐπειλημμένους  ἀτίμους,  τοὺς  δ δ̓ ἐν  οἰκετίαις,  εἰ
ἐπιμένοιεν τῇ τοῦ Χριστιανισμοῦ προθέσει, ἐλευθερίας στερεῖσθαι προαγορεύοντα. [5] καὶ ἡ μὲν
πρώτη  καθ δ̓ ἡμῶν  γραφὴ  τοιαύτη  τις  ἦν:  μετ δ̓ οὐ  πολὺ  δὲ  ἑτέρων  ἐπιφοιτησάντων  γραμμάτων,
προσετάττετο τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν προέδρους πάντας τοὺς κατὰ πάντα τόπον πρῶτα μὲν δεσμοῖς
παραδίδοσθαι, εἶθδ̓ ὕστερον πάσῃ μηχανῇ θύειν ἐξαναγκάζεσθαι. 
[...]
[8,  6,  7]  τοὺς  δέ  γε  βασιλικοὺς  μετὰ  θάνατον  παῖδας,  γῇ  μετὰ  τῆς  προσηκούσης  κηδείας
παραδοθέντας,  αὖθις  ἐξ  ὑπαρχῆς  ἀνορύξαντες  ἐναπορρῖψαι  θαλάττῃ  καὶ  αὐτοὺς  ᾤοντο  δεῖν  οἱ
νενομισμένοι δεσπόται, ὡς ἂν μὴ ἐν μνήμασιν ἀποκειμένους προσκυνοῖέν τινες, θεοὺς δὴ αὐτούς,
ὥς γε ᾤοντο, λογιζόμενοι. Καὶ τὰ μὲν ἐπὶ τῆς Νικομηδείας κατὰ τὴν ἀρχὴν ἀποτελεσθέντα τοῦ
διωγμοῦ τοιαῦτα: [8] οὐκ εἰς μακρὸν δδ̓ ἑτέρων κατὰ τὴν Μελιτηνὴν οὕτω καλουμένην χώραν καὶ αὖ
πάλιν  ἄλλων  ἀμφὶ  τὴν  Συρίαν  ἐπιφυῆναι  τῇ  βασιλείᾳ  πεπειραμένων,  τοὺς  πανταχόσε  τῶν
ἐκκλησιῶν προεστῶτας εἱρκταῖς καὶ δεσμοῖς ἐνεῖραι πρόσταγμα ἐφοίτα βασιλικόν. [9] καὶ ἦν ἡ θέα
τῶν  ἐπὶ  τούτοις  γινομένων  πᾶσαν  διήγησιν  ὑπεραίρουσα,  μυρίου  πλήθους  ἐν  παντὶ  τόπῳ
καθειργνυμένου  καὶ  τὰ  πανταχῇ  δεσμωτήρια,  ἀνδροφόνοις  καὶ  τυμβωρύχοις  πάλαι  πρότερον
ἐπεσκευασμένα, τότε πληρούντων ἐπισκόπων καὶ πρεσβυτέρων καὶ διακόνων ἀναγνωστῶν τε καὶ
ἐπορκιστῶν, ὡς μηδὲ χώραν ἔτι τοῖς ἐπὶ κακουργίαις κατακρίτοις αὐτόθι λείπεσθαι. [10] Αὖθις δδ̓
ἑτέρων  τὰ  πρῶτα  γράμματα  ἐπικατειληφότων,  ἐν  οἷς  τοὺς  κατακλείστους  θύσαντας  μὲν  ἐᾶν
βαδίζειν ἐπδ̓ ἐλευθερίας, ἐνισταμένους δὲ μυρίαις καταξαίνειν προστέτακτο βασάνοις, πῶς ἂν πάλιν
ἐνταῦθα τῶν καθδ̓ ἑκάστην ἐπαρχίαν μαρτύρων ἀριθμήσειέν τις τὸ πλῆθος καὶ μάλιστα τῶν κατὰ τὴν
Ἀφρικὴν καὶ τὸ Μαύρων ἔθνος Θηβαΐδα τε καὶ κατδ̓ Αἴγυπτον; ἐξ ἧς καὶ εἰς ἑτέρας ἤδη προελθόντες
πόλεις τε καὶ ἐπαρχίας διέπρεψαν τοῖς μαρτυρίοις. 
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