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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Άπό τα μέσα τοϋ 7ου ώς τα μέσα τοϋ 9ου αιώνα, το Βυζάντιο γνώρισε ένα 
μεσαίωνα μέσα στο Μεσαίωνα. Κατά αυτούς τους λεγόμενους "σκοτεινούς 
αιώνες", ή αυτοκρατορία αποκόπηκε οριστικά από τό υστερορωμαικο παρελθόν 
της καί, μέσα από την μεγάλη κρίση της Εικονομαχίας, απέκτησε τή χαρακτη
ριστικά Βυζαντινή μορφή της. Οί οικονομικές και κοινωνικές δομές άλλαξαν 
ουσιαστικά, οί μεγάλες πόλεις καί τα μνημεία τους εγκαταλείφθηκαν, οί 
άνθρωποι άλλαξαν ιδεώδη και ιδεολογία. Ό αρχαίος κόσμος, πού κλονιζόταν 
από αιώνες, εξαφανίσθηκε οριστικά. Στή θέση του εμφανίσθηκαν νέες πραγμα
τικότητες. Κι αυτός ό μεσαίωνας, όπως καί κάθε άλλος, υπήρξε γόνιμος. 

Ή αυτοκρατορία κατόρθωσε κι αντιμετώπισε με σχετική επιτυχία τις ξένες 
απειλές σέ Ανατολή καί Δύση, καί δημιούργησε τήν αναγκαία υποδομή γιά 
μία επιτυχή αντίσταση καί γιά τήν αντεπίθεση. Όλα αυτά όμως διακρίνονται 
δύσκολα: οί αφηγηματικές πηγές πού διαθέτουμε είναι λιγοστές καί προ
κατειλημμένες, εφόσον γράφηκαν αργότερα άπό είκονολάτρες, πού περι
γράφουν τά έργα είκονομάχων. Τό πρωτογενές υλικό είναι κι αυτό λιγοστό, οί 
επιγραφές καί τά νομίσματα σπανίζουν, υπάρχουν κυρίως τά μολυβδόβουλλα, 
ή ερμηνεία τους όμως δέν είναι πάντοτε ασφαλής. Ή πορεία τοϋ ιστορικού 
στον 7ο καί 8ο αιώνα είναι δύσκολη καί γεμάτη παγίδες. 

Τά ερωτήματα όμως υπάρχουν, είναι αυτά πού θέτει ή εποχή μας. Όσο κι 
αν βρισκόμαστε μπροστά σέ έναν κόσμο πολωμένο σχετικά μέ τό θέμα τών 
εικόνων - καί όχι μόνο αυτό- βλέπουμε μία κοινωνία μέ τά δικά της προβλή
ματα καί τις δικές της αντιπαλότητες, πού εκφράζονται καί μέσα άπό τις 
θεολογικές συγκρούσεις. Υπάρχουν πολιτικές αντιθέσεις, υπάρχουν συσσωμα
τώσεις πού καθορίζονται μέ κριτήρια κοινωνικά ή καί γεωγραφικά, καί οί 
όποιες ενίοτε παίρνουν θέση στα προβλήματα της εποχής τους. Ποιοι ήταν οί 
στόχοι κάθε φορά μόνο μέ υποθέσεις μπορεί να γίνει αντιληπτό. 

Οί κοινωνικές αντιθέσεις, πού υπήρχαν ήδη άπό τον 7ο αιώνα, 
ενσωματώνονται στα προβλήματα τοϋ πολυτάραχου 8ου. Ή αριστοκρατία, ό 
στρατός (καί μάλιστα ό "λαϊκός" στρατός τών θεμάτων), ή εκκλησία, αποτε
λούν τις ομάδες πού θα συγκεντρώσουν τή λαϊκή υποστήριξη καί θα τήν 
κατευθύνουν. Αυτούς τους παράγοντες θά χρησιμοποιήσουν καί θα προσπα
θήσουν να διαμορφώσουν οί αυτοκράτορες κατά τήν εφαρμογή της πολιτικής 
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Πρόλογος 

τους- και αυτοί οι παράγοντες θα επιδιώξουν νά επηρεάσουν τήν κορυφή της 
εξουσίας, ενίοτε προωθώντας δικούς τους υποψήφιους για το θρόνο. Μερικές 
φορές οι ιδεολογίες φαίνεται πώς παίζουν ρόλο πρωταρχικό. 

Ή πτώχεια τών πληροφοριών πού διαθέτουμε οδηγεί ενίοτε σέ συμπερά
σματα, σέ διαχωρισμούς τόσο ξεκάθαρους, πού αναρωτιέται κανείς άν είναι 
αληθοφανείς ή ακόμα, και δυνατοί σέ ενα πραγματικό κόσμο. Κι όμως κάτι 
τέτοιοι διαχωρισμοί είναι αναγκαίοι, αν αποπειραθεί κανείς νά καταλάβει τί 
γινόταν στο Βυζάντιο κατά τή διάρκεια τών «σκοτεινών αιώνων». Νομίζω πώς 
τό βιβλίο της κυρίας Έλεωνόρας Κουντούρα-Γαλάκη, βασισμένο σέ ευρύτατη 
έρευνα τών κάθε είδους πηγών, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς τήν 
κατεύθυνση αυτή: και ερωτήματα θέτει και απαντήσεις δίνει και συζητήσεις 
αναπόφευκτα θά προκαλέσει. 

Έτσι προχωρεί ή ιστορική έρευνα. 

Ν. Οίκονομίδης 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ή παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στο 'Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών τοϋ 
Εθνικού 'Ιδρύματος Ερευνών στα πλαίσια τού προγράμματος «Τράπεζα Πλη
ροφοριών Βυζαντινής Ιστορίας» (Βυζαντινή Χρονογραφία) και αποτελεί το 
πρώτο βήμα για τή διερεύνηση τών προβλημάτων, τής συμπεριφοράς και της 
θέσης τού κλήρου στή βυζαντινή κοινωνία κατά τήν εποχή τών λεγόμενων 
«σκοτεινών αιώνων». 

Ή ενασχόληση μου με τήν αποδελτίωση τής Ιστορίας Συντόμου τού 
πατριάρχη Νικηφόρου και τής Χρονογραφίας τού Θεοφάνη για τις ανάγκες τού 
προαναφερθέντος προγράμματος μοΰ έδωσε τήν ευκαιρία να έλθω σε ουσιαστι
κότερη επαφή μέ τις δύο βασικές αφηγηματικές πηγές τής εποχής και υπήρξε ή 
αφετηρία για τή συγγραφή τής παρούσας μελέτης, ή οποία υποβλήθηκε ως 
διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Για τήν καθοδήγηση και για τίς πολύτιμες υποδείξεις του σέ όλα τά στάδια 
εκπόνησης τής εργασίας αυτής επιθυμώ καί άπό τή θέση αυτή να εκφράσω τις 
ευχαριστίες μου στον καθηγητή τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί Διευθυντή τού 
'Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών τού Εθνικού 'Ιδρύματος Ερευνών κ. 
Νικόλαο Οίκονομίδη. 

Αισθάνομαι, επίσης, τήν ανάγκη νά ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. 'Αθανά
σιο Κομίνη, τήν αναπληρώτρια καθηγήτρια κα Φλωρεντία Εύαγγελάτου- Νο
ταρά, τον καθηγητή κ. Σπύρο Τρωϊάνο καί τήν αναπληρώτρια καθηγήτρια κα 
Κωνσταντίνο Μέντζου-Μεϊμάρη για τίς παρατηρήσεις καί τίς συμβουλές τους. 

Θερμότατες ευχαριστίες απευθύνω στο Διευθυντή Ερευνών τού 'Ινστιτού
του Βυζαντινών 'Ερευνών τού 'Εθνικού 'Ιδρύματος 'Ερευνών κ. Τηλέμαχο 
Λουγγή για τίς καίριες καί ουσιαστικές κατευθύνσεις κατά τήν πορεία τού 
έργου αυτού. 

Ευχαριστώ, ακόμα, τήν καθηγήτρια κα Χρύσα Μαλτέζου για τίς διευ
κολύνσεις πού μού παρείχε. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω στο συνάδελφο Στυλιανό Λαμπάκη, γιά 
τίς χρήσιμες υποδείξεις του σέ τομείς φιλολογικούς καί αρχαιογνωστικούς, 
όπως, επίσης, καί στή συνάδελφο καί φίλη Βασιλική Βλυσίδου, γιά τή βοήθεια 
της στην επίλυση πολλών προβλημάτων. 
'Αθήνα, Μάιος 1996 Έλεωνόρα Κουντούρα-Γαλάκη 
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α) Πηγές 

Adversus Cabalinum: Αόγος αποδεικτικός περί των αγίων και σεπτών εικό
νων προς πάντας Χριστιανούς, και προς τον βασιλέα Κωνσταντΐνον τον 
Καβαλΐνον και προς πάντας αιρετικούς, PG 95, στ. 309 Α-344 Β. 

Αντιρρητικός τρίτος: Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Νικηφόρου 
Άντίρρησις και "Ανατροπή τών παρά δυσσεβοϋς Μαμωνά κατά της 
σωτηρίου τοϋ θεοϋ λόγου σαρκώσεως άμαθώς και άθέως κενολογηθέντων 
ληρημάτων. Αντίρρησις τρίτη, PG 100, στ. 376 Α-533Α. 

Βίος Ανδρέου αρχιεπισκόπου Κρήτης: Βίος τοϋ εν άγίοις πατρός ημών 
Ανδρέου τοϋ Ίεροσολυμίτου, αρχιεπισκόπου γενομένου Κρήτης, συγγρα
φείς παρά Νικήτα τοϋ πανευφήμου πατρικίου και κυέστορος, εκδ. Ά. 
Παπαδοπούλου-Κεραμέως, ΑΙΣ5 (1888), 169-179 (BHG 113). 

Βίος Ανδρέου έν Κρίσει: Μαρτύριον τοϋ αγίου όσιομάρτυρος Ανδρέου τοϋ εν 
τη Κρίσει, PG 115, στ. 1109-1128 (BHG 112). 

Βίος Δαβίδ, Συμεών και Γεωργίου: Βίος και πολιτεία και ôir/yr/oxç: περί τών 
τρισμακάρων και θεοφόρων πατέρων ημών Δαβίδ, Συμεών και Γεωργίου, 
τών εν παλαιοίς και δεινοις χρόνοις φωστήρων άναλαμψάντων, εκδ. Ι. 
Van den Gheyn, «Acta Graeca SS. Davidis, Symeonis et Georgii Mitylenae 
in insula Lesbo», AB 18 (1899), 209-259 και Ί . Φουντούλη, «Οί όσιοι 
αύτάδελφοι Δαβίδ, Συμεών και Γεώργιος», Αεσβιακόν έορτολόγιον 3, 
'Αθήνα 1961, 17-54 (BHG 494). 

Βίος Ειρήνης αύτοκρ.: Βίος της όσιας εν βασιλεϋσιν Ειρήνης της Αθηναίας, 
εκδ. Fr. Halkin, «Deux impératrices de Byzance. I. La Vie de l'impératrice 
Sainte Irène et le second concile de Nicée en 787», AB 106 (1988), 5-27 
(ÄF/G2205). 

Βίος Εϋαρέστου: Βίος και πολιτεία τοϋ οσίου πατρός ημών Εύαρέστου, εκδ. 
C. Van de Vorst, «La Vie de S. Évariste higoumène à Constantinople», AB 
41 (1923), 289-325. 

Βίος Ευστρατίου: Βίος και θαύματα τοϋ οσίου πατρός ημών Ευστρατίου, 
ηγουμένου της μονής τών Αύγάρου, εκδ. Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 
ΑΙΣ 4 (1897), 367-400 (BHG 645). 
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Βίος Γερμανού: Βίος και πολιτεία και μερική θαυμάτων διήγησις τοϋ εν 
άγίοις πατρός ημών Γερμανού, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τοϋ 
όμολογητοϋ, εκδ. Lamza, Germanos I., 200-240 (BHG Ν. Auct. 697). 

Βίος Γεωργίου Άμάστριδος: Βίος συν εγκωμίω εις τον εν άγίοις πατέρα 
ημών και θαυματουργόν Γεώργιον, τον άρχιεπίσκοπον "Αμάστριδος, εκδ. 
V. G. Vasil'evskij, «2itija sv. Georgija Amastridskago. Vvedeneje i greöes-
kije texty s perevodom. Slaviano- russkii text», Letopis' zaniatii Archaeol-
graphiëeskoï Komissii 1882-1884 gg. vypusk deviatyi 1893 g (Trudy III), 
'Αγία Πετρούπολη 1915, 1-71 (BHG 668). 

Βίος Γρηγορίου Αεκαπολίτου: Βίος και θαύματα τοϋ οσίου πατρός ημών 
Γρηγορίου τοϋ Αεκαπολίτου συγγραφείς υπό Ιγνατίου διακόνου και 
σκευοφύλακος της τοϋ Θεού μεγάλης εκκλησίας, εκδ. Fr. Dvornik, La Vie 
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Παρίσι 1926, 45-75 (BHG 111). 

Βίος Ίωαννικίου: Βίος και πολιτεία και θαύματα τοϋ οσίου πατρός ημών και 
θαυματουργού Ίωαννικίου, συγγραφείς παρά Σάβα μονάχου, AASS, 
Νοέμβριος Π, Βρυξέλλες 1894, 332-382 (BHG 935). 

Βίος Ιωάννου Γοτθίας: Vita S. Ioannis episcopi Gotthiae, AASS, 'Ιούνιος V, 
Βενετία 1709, 190-194 (BHG 891). 

Βίος Ιωάννου τών Ψίχα: Βίος ήτοι πολιτεία τοϋ οσίου και θεοφόρου πατρός 
ημών και όμολογητοϋ, Ιωάννου, γενομένου ηγουμένου μονής της πανα
γίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου τών Ψίχα, εκδ. Ρ. Van den Ven, «La vie 
grecque de S. Jean le Psichaïte», Le Muséon N. S. 3 (1902), 97-125 (BHG 
896). 

Βίος Καλλινίκου: AASS, Αύγουστος IV, Βενετία 1752, 645-646 (BHG 288). 
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Πελεκητής, συγγραφείς παρά Σάββα μονάχου, εκδ. Ι. Van den Gheyn, «S. 
Macarii monaster» Pelecetes hegumeni Acta Graeca», AB 16 (1897), 140-
163 (BHG 1003). 

Βίος Μαξίμου: Εις τον Βίον και τήν αθλησιν τοϋ όσιου πατρός ημών και 
όμολογητοϋ Μαξίμου, PG 90, στ. 68 Α-109 Β (BHG 1234). 

Βίος Μαρτύρων Κωνσταντινούπολης: Acta de SS. Martyribus Constantino-
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politanis, AASS, Αύγουστος Π, Βρυξέλλες 19702, 434-448 (BHG 1195). 
Βίος Μιχαήλ Συγκέλλου: Βίος και πολιτεία και αγώνες τοϋ οσίου πατρός 

ημών και όμολογητοϋ Μιχαήλ πρεσβυτέρου και συγκέλλου γεγονότος 
πόλεως Ιεροσολύμων, εκδ. Th. J. Schmitt, «Kakhrie-dzami. Istorija Mona-
styrja Khory», IRAIK 11 (1906), 227-294* νεότερη έκδοση από Mary 
Cunningham, The Life of Michael the Synkellos. Text, Translation and 
Commentary (Belfast Byzantine Texts and Translations, 1), Μπέλφαστ 
1991, 44-129 (BHG 1296). 

Βίος Νικηφόρου: Βίος τοϋ εν άγίοις πατρός ημών Νικηφόρου αρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως και Νέας Τώμης, συγγραφείς υπό Ιγνατίου δια
κόνου και σκευοφύλακος της άγιωτάτης μεγάλης εκκλησίας της άγιας 
Σοφίας, εκδ. C. de Boor, Nicephori Archiepiscopi Constantinopolitani 
Opuscula Historica, Λιψία 1880 (Teubner), 139-217 (BHG 1335). 

Βίος Νικηφόρου Μηδικίου: Βίος και πολιτεία και αγώνες τοϋ οσίου πατρός 
ημών Νικηφόρου ηγουμένου γενομένου τοϋ Μηδικίου, εκδ. Fr. Halkin, «La 
Vie de Saint Nicéphore, fondateur de Médikion en Bithynie (+813)», AB 78 
(1960), 396-430 (BHG Auct. 2297). 

Βίος Νικήτα Μηδικίου: Επιτάφιος εις τον δσιον πατέρα ημών και όμολο-
γητήν Νικήταν συγγραφείς υπό Θεοστηρίκτου, μαθητοϋ αύτοϋ μακαριω-
τάτου, AASS, 'Απρίλιος Ι, Βενετία 1675, ΧΧΠ-ΧΧΧΙΙ (BHG 1341). 

Βίος Νικήτα Πατρικίου: Τοϋ όσιου πατρός ημών Νικήτα πατρικίου τοϋ όμο
λογητοϋ, εκδ. Denise Papachryssanthou, «Un confesseur du second icono-
clasme: la Vie du patrice Nicétas (+836)», TM 3 (1968), 309-351 (BHG Ν 
Auct. 1342 b). 

Βίος Νικολάου Στουδίτου: Βίος τοϋ οσίου Πατρός ημών και όμολογητοϋ 
Νικολάου, ηγουμένου της εύαγεστάτης μονής τών Στουδίου, PG 105, στ. 
863 A-925C (BHG 1365). 

Βίος Νικολάου στρατιώτου: Αιήγησις περί τοϋ οσίου Νικολάου μονάχου τοϋ 
στρατιώτου, εκδ. L. Clugnet, «Histoire de Saint Nicolas soldat et moine», 
Revue de l'Orient chrétien 7 (1902), 319-325 (BHG 2311). 

Βίος Παύλου Καϊουμά: Άθλησις^ τοϋ αγίου μάρτυρος Παύλου εν τοις 
Καϊουμα έπί τών είκονομάχων άθλήσαντος, εκδ. Α. Παπαδοπούλου-
Κεραμέως, ΑΙΣΑ (1897), 247-251 (BHG 1471). 

Βίος Πέτρου Ατρώας: Σάβα μονάχου εις τον βίον τοϋ όσιου πατρός ημών 
και θαυματουργού Πέτρου τοϋ εν τη Ατρώα, εκδ. V. Laurent, La Vie 
merveilleuse de S. Pierre d'Atroa (Subs. Hag. 29), Βρυξέλλες 1956 (BHG 
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2364). 
Βίος Φιλάρετου: Βίος και πολιτεία τοϋ εν αγίοις πατρός ημών Φιλάρετου τοϋ 

ελεήμονος, εκδ. Μ. Η. Fourmy-M. Leroy, «La Vie de S. Philarète», By-
zantion 9 (1934), 112-167 (BHG 1511 z). 

Βίος Φιλάρετου (Vasiliev): Βίος και πολιτεία τοϋ εν αγίοις πατρός ημών 
Φιλάρετου τοϋ ελεήμονος, εκδ. Α. Α. Vasiliev, «2itie Filareta Milosti-
vago», IRAIK5 (1900), 64-86 (BHG 1512). 

Βίος Πλάτωνος: Τοϋ οσίου πατρός ημών και όμολογητοϋ Θεοδώρου ηγουμέ
νου τών Στουδιτών Επιτάφιος εις Πλάτωνα τον έαυτοϋ πνευματικόν 
πατέρα, PG 99, στ. 804 Α-849 A (BHG 1553). 

Βίος Ρωμανοϋ: Sancii Romani martyris recentioris, qui imperante rege 
daemonicola Mahdi marîyrium fecit, Passio quam conscrìpsit beatus 
Stephanus Damascenus unus e patrìbus laurae sancii patris nostri Sabae, 
εκδ. P. Peeters, «S. Romain le néomartyr (+ler mai 780), d'après un 
document géorgien», AB 30 (1911), 393-427. 

Βίος Στεφάνου Νέου: Στεφάνου διακόνου της εκκλησίας Κωνσταντινου
πόλεως, εις τον βίον και μαρτύριον τοϋ παμμάκαρος και οσίου μάρτυρος 
Στεφάνου τοϋ Νέου, μαρτυρήσαντος επί τοϋ άσεβους είκονοκαύστου βασι
λέως Κωνσταντίνου τοϋ και Κοπρωνύμου, PG 100, στ. 1069 Α-1185 D 
(BHG 1666). 

Βίος Ταρασίου: Ιγνατίου μονάχου μερική εξήγησις εις τον βίον τοϋ εν άγίοις 
πατρός ημών Ταρασίου αρχιεπισκόπου γεγονότος της θεοφύλακτου Κων
σταντινουπόλεως, εκδ. Ι. Α. Heikel, «Ignatii diaconi Vita Tarasii archiepi
scopi», Acta Societatis Scientiarum Fennicae 17 (1891), 395-423 (BHG 
1698). 

Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α: Βίος και πολιτεία τοϋ οσίου πατρός ημών και 
όμολογητοϋ τοϋ Θεοδώρου τοϋ τών Στουδίων ηγουμένου, συγγραφείς προς 
Μιχαήλου Μονάχου, PG 99, στ. 113 Α-232 Β (BHG 1755). 

Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Β: Βίος και πολιτεία τοϋ οσίου πατρός ημών και 
όμολογητοϋ Θεοδώρου ηγουμένου μονής τών Στουδίου, συγγραφείς παρά 
Μιχαήλ Μονάχου, PG 99, στ. 233 Α-328 Β (BHG 1754). 

Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Γ: Βίος και πολιτεία τοϋ οσίου πατρός ημών και 
όμολογητοϋ Θεοδώρου ηγουμένου τών Στουδίου, εκδ. V. Latysev, «Vita S. 
Theodori Studitae in codice Mosquensi musei Rumianzoviani n° 520», Viz. 
Vrem. 21 (1914), 258-304 (BHG 1755d). 

Βίος Θεοδώρου Συκεών. Βίος τοϋ οσίου πατρός ημών Θεοδώρου άρχιμαν-
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δρίτου Συκεών, συγγραφείς παρά Γεωργίου μαθητού αύτοϋ πρεσβυτέρου 
και ηγουμένου της αυτής μονής, εκδ. Α. J. Festugière, Vie de Théodore 

de Sykeôn (Subs. Hag. 48), τόμ. A ' - Β , Βρυξέλλες 1970. 
Βίος Θεοφάνους Α: Βίος εν επιτόμω και εγκώμιον τοϋ εν άγίοις πατρός 

ημών Θεοφάνους τοϋ τής Σιγριανής, εκδ. C. de Boor, Theophanis Chro-
nographia, τόμ. Β ' , Λιψία 1883, ανατ. Ν. 'Υόρκη 1980, 3-12 (BHG 
1789). 

Βίος Θεοφάνους Β: Βίος εγκωμιφ συμπλεκόμενος τοϋ οσίου πατρός ημών 
Θεοφάνους, τοϋ και Ίσαακίου, Νικηφόρου σκευοφύλακος των Βλαχερνών, 
εκδ. C. de Boor, Theophanis Chronographia, τόμ. Β ' , Λιψία 1883, ανατ. 
Ν. Υόρκη 1980, 13-27 (BHG 1790). 

Βίος Θεοφάνους Γ: Μνήμη τοϋ οσίου πατρός ημών Θεοφάνους τοϋ όμολο-
γητοϋ, τοϋ τής Σιγριανής, τοϋ èv τω Μεγάλω Αγρφ κειμένου, εκδ. C. de 
Boor, Theophanis Chronographia, τόμ. Β ' , Λιψία 1883, ανατ. Ν. Υόρκη 
1980, 28-30. 

Βίος Θεοφάνους (Krumbacher): Βίος και πολιτεία τοϋ οσίου πατρός ημών 
Θεοφάνους τοϋ όμολογητοϋ, εκδ. Κ. Krumbacher, «Eine neue Vita des 
Theophanes Confessor», Sitzungsber. der k. bayerischen Akademie der 
Wissenschaften, philos.-phil. und hist. Kl., Μόναχο 1897, 389-399 (BHG 
1791). 

Βίος Θεοφάνους (LatySev): Βίος τοϋ οσίου πατρός ημών και όμολογητοϋ 
Θεοφάνους· ποίημα Μεθοδίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, εκδ. Β. 
LatySev, «Methodii Patriarchae Constantinopolitani Vita S. Theophanis 
Confessons e codice Mosquensi No 159», Zapiski Rossijskoj Akademii 
Nauk, σειρά η ' (Istorico-Filologiòeskomu otdeleniju τόμ. 13/4) Πετρούπολη 
1918, 1-40 (BHG 1787z). 

Βίος Θεοφύλακτου Νικομήδειας Α: Βίος και πολιτεία τοϋ όσιου πατρός ημών 
Θεοφύλακτου, αρχιεπισκόπου Νικομήδειας, εκδ. Α. Vogt, «S. Théophylacte 

de Nicomédie», AB 50 (1932), 67-82 (BHG 2451). 

Βίος Θεοφύλακτου Νικομήδειας Β: Βίος και πολιτεία τοϋ οσίου πατρός ημών 
και όμολογητοϋ Θεοφύλακτου, αρχιεπισκόπου Νικομήδειας, εκδ. Fr. 
Halkin, Hagiologie byzantine. Textes inédits publiés en grec et traduits en 

français (Subs. Hag. 71), Βρυξέλλες 1986, άρ. XIII, 170-184 (BHG2452). 
Βίος Ζωτικού: Βίος και πολιτεία και μαρτύριον τοϋ èv άγίοις πατρός ημών 

Ζωτικού τοϋ πτωχοτρόφου, εκδ. M. Aubineau, «Zôticos de Constantinople, 

nourricier des pauvres et serviteur des lépreux», AB 93 (1975), 67-108 
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(BHG Ν. Auct. 2479). 
Χρονικόν 811: εκδ. Ι. Dujcev, «La chronique byzantine de l'an 811», TM 1 

(1965), 205-254 (=Medioevo Bizantino-Slavo, Ρώμη 1968, τόμ. Β ' , 425-
489). 

Χρονογραφικόν Σύντομον. Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 
Χρονογραφικόν Σύντομον, εκδ. C. de Boor, Nicephori Archiepiscopi 
Constantinopolitani Opuscula Historica, Λιψία 1880 (Teubner), 79-135. 

De Administrando Imperio: Constantine Porphyrogenitus, De Administrando 
Imperio, εκδ. Gy. Moravcsik-R. J. H. Jenkins (CFHB Series Washingto-
niensis 1), Ουάσιγκτον 1967. 

De obsidione avança:Αόγος διαλαμβάνων περί της των αθέων Αβάρων τε 
και Περσών κατά της θεοφύλακτου πόλεως <μανιώδους κινήσεως> και 
όπως φιλανθρωπία Θεοϋ δια της άχραντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου 
έρρύσθη άναχωρησάντων αυτών μετ' αισχύνης πολλής, εκδ. S. Szade-
czsky-Kardoss, Thérèse Dér, Thérèse Olajos, «Breviarium homiliae 

Theodori Syncelli de obsidione avança Constantinopolis (BHG 1078m)», 

AB 108 (1990), 147-182. 

De Thematibus: Costantino Porfirogenito, De Thematibus, εκδ. A. Pertusi 
(Studi e Testi 160), Βατικανό 1952. 

Έγκώμιον εις Εύθύμιον Σάρδεων. Βίος συν εγκωμίω εις τον οσιον πατέρα 
ημών και ίερομάρτυρα Εύθύμιον, άρχιεπίσκοπον Σάρδεων συνταχθείς 
υπό Μητροφάνους μοναχού, εκδ. Α. Papadakis, «The Unpublished Life of 
Euthymius of Sardis: Bodleianus Laudianus Graecus 69», Traditio 26 
(1970), 63-89 (BHG Ν. Auct. 2146). 

Έγκώμιον εις Νικηφόρον Σεβαζή: Έγκώμιον εις τον οσιον πατέρα ημών και 
όμολογητήν Νικηφόρον ήγούμενον της Σεβαζή, εκδ. Fr. Halkin, «Une 
victime inconnue de Léon l'Arménien? Saint Nicéphore de Sébazè», 

Byzantion 23 (1953), 11-30 (BHG23W). 

Έγκώμιον εις Πατάπιον. Ανδρέου αρχιεπισκόπου Κρήτης, Αόγος εις τον 
μακάριον Πατάπιον και μερική τών θαυμάτων διήγησις, PG 97, στ. 1205 
C-1253 Β (BHG 1425). 

Έγκώμιον εις Θεόδωρον Συκεώτην. Νικηφόρου μοναχού και σκευοφύλακος 
τών Βλαχερνών, έγκώμιον εις τον άγιον και μέγαν θαυματουργόν 
Θεόδωρον, τον Σικεώτην και διήγησις περί τής άνακομιδής τοϋ τιμίου 
αυτού λειψάνου προς τήν βασιλεύουσαν πόλιν, εκδ. C. Kirch, «Nicephori 
Sceuophylacis encomium in S. Theodorum Siceotam», AB 20 (1901), 249-
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272 (BHG 1749). 
Έγκώμιον εις Θεοφάνην: Τοϋ αύτοϋ (sc. Θεοδώρου ηγουμένου των Στου-

δίου) εις την από Σαμοθράκης επί Σιγριανήν άνακομιδήν τοϋ ίεροϋ λειψά
νου Θεοφάνους τον όσιωτάτου και σημειοφόρον πατρός ημών, εκδ. S. 
Efthymiadis, «Le panégyrique de S. Théophane le Confesseur par S. Théo

dore Stoudite (BHG 1792b). Édition critique du texte intégral», AB 111 

(1993), 259-290. 

Έγκώμιον εις Τίτον. 'Ανδρέου αρχιεπισκόπου Κρήτης, Αόγος εις τον αγιον 
και μακάριον και πανεύφημον τοϋ Χρίστου άπόστολον Τίτον, PG 97, στ. 
1141 B-1168B(BHG1852). 

Εκκλησιαστική Ίστορία-.Νικηφόρου Καλλίστου τοϋ Ξανθοπούλου Εκκλησια
στικής Ιστορίας Βιβλία IH', PG 145, στ. 557-1332· 146, στ. 9-1274 • 147, 
στ. 9-448. 

Εκλογή: εκδ. L. Burgmann, Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Konstan
tinos' V. (Forschungen zur byz. Rechtsgeschichte 10), Φραγκφούρτη 1983. 

Επιστολές Θεοδώρου Στουδίτου: PG 99, στ. 903 A-1669 C νεότερη έκδοση 
από G. Fatouros, Theodon Studitae Epistulae (CFHB Series Berolinensis 
31/1,31/2), Βερολίνο 1991. 

Γεώργιος Μοναχός: Georgii Monachi Chronicon, εκδ. C. de Boor, τόμ. Β ' , 
Στουτγάρδη 1904, ανατ. 1978 (Teubner). 

JGR: Jus Graecoromanum, έπιμ. Ί . και Π. Ζέπου, τόμ. Α ' - Η ' , Αθήνα 1931. 
Κεδρηνός: Compendium Historiarum, εκδ. I. Bekker, τόμ. Α ' - Β ' , Βόννη 

1838-1839 (CSHB). 
Λέων Γραμματικός: Leonis grammatici Chronographia, εκδ. I. Bekker, Βόννη 

1842 (CSHB). 
Liber Pontificalis: εκδ. L. Duchesne, Bibliothèque des Écoles françaises 

d'Athènes et de Rome, τόμ. A ' - Γ ' , Παρίσι 1955. 
Μιχαήλ Γλύκας: Michaelis Glycae Annales, εκδ. Ι. Bekker, Βόννη 1836 

(CSHB). 
Μικρός 'Απολογητικός: Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 'Απο

λογητικός μικρός προς τήν καθολικήν έκκλησίαν περί τοϋ κατά σεπτών 
εικόνων πάλιν νέου σχίσματος, PG 100, στ. 833 C-849 Α. 

Νεαραί 'Ηρακλείου: εκδ. J. Konidaris, «Die Novellen des Kaisers Hera-
kleios», Fontes Minores 5 (Forschungen zur byz. Rechtsgeschichte 8), 
Φραγκφούρτη 1982. 

Νεαραί 'Ιουστινιανού: εκδ. R. Schoell-G. Kroll, Corpus iuris civilis, 
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Novellae, τόμ. Γ ' , ανατ. Δουβλίνο/ Ζυρίχη 197210. 
Νικηφόρος (de Boor)- Νικηφόρος (Mango): Νικηφόρου πατριάρχου Κωνσταν

τινουπόλεως, Ιστορία Σύντομος από της Μαυρικίου βασιλείας, εκδ. C. de 
Boor, Nicephoh Archiepiscopi Constantinopolitani Opuscula Historìca, 
Λιψία 1880 (Teubner)· νεότερη έκδοση από C. Mango, Nikephoros 
Patriarch of Constantinople, Short History. Text, Translation, and Com
mentary(CFΉΒ Series Washingtoniensis 13), Ουάσιγκτον 1990 .̂ 

JVof/f/'a/Darrouzès, Notitiae: J. Darrouzes, Notitiae episcopatuum ecclesiae 
Constantinopolitanae. Texte critique, introduction et notes, Παρίσι 1981. 

Νουθεσία γέροντος περί των αγίων εικόνων εκδ. Β. Μ. Meljoranskij, Georgi} 
Kiprjanin i Ioann Jerusalimjanin, dva maloizvêstnych borea za 
pravoslavije ν VHIom veke, 'Αγία Πετρούπολη 1901. Νεότερη έκδοση από 
τον Ά. Ν. Μιτσίδη, Ή παρουσία της εκκλησίας Κύπρου εις τον αγώνα 
υπέρ των εικόνων. Γεώργιος ô Κύπριος και Κωνσταντίνος Κωνστάντιας, 
Λευκωσία 1989, 153-192. 

Παραστάσεις Σύντομοι: Averti Cameron-Judith Herrin (in conjunction with A. 
Cameron, R. Cormack and Charlotte Roueché), Constantinople in the 
Early Eighth Century: The Parastaseis Syntomoi Chronikai. Introduction, 
Translation and Commentary (Columbia Studies in the Classical Tradition 
10), Λέυντεν 1984. 

Πάτρια: Scriptores Originum Constantinopolitanarum, εκδ. Τ. Preger, τόμ. 
Β ', Λιψία 1907 (Teubner). 

Περί συνόδων και αιρέσεων Γερμανού Οικουμενικού Πατριάρχου, Προς 
"Ανθιμον, Λόγος διηγηματικός περί τε τών αγίων συνόδων και τών κατά 
καιρούς ανέκαθεν τω άποστολικφ κηρύγματι άναφυεισών αιρέσεων, PG 
98, στ. 40 Α-88 Β. 

Περί Κτισμάτων Procopii Caesariensis Opera Omnia, τόμ. 4, De Aedificiis 
libri VI, εκδ. J. Haury-G. Wirth, Στουτγάρδη 1964. 

Scriptor Incertus: Historia de Leone Bardae Armenii filio, εκδ. I. Bekker, 
Βόννη 1842 (CSHB) (μετά τον Λέοντα Γραμματικό). 

Σούδα: Suidae Lexicon, εκδ. Α. Adler, τόμ. Α'- Δ ' , Λιψία 1928-1935. 
Syn. Eccl. CP.: εκδ. Η. Delehaye, Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae 

e codice Sirmondiano nunc Berolinensi, Propylaeum ad Acta Sanctorum 
Novembris, Βρυξέλλες 1902. 

Συνοδικόν Όρθοδοξίας: εκδ. J. Gouillard, «Le synodikon de l'Orthodoxie: 

1. Ή παραπομπή γίνεται στον αριθμό κεφαλαίου. 
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édition et commentaire», TM2 (1967), 45-118. 
Synodicon Vêtus: εκδ. J. Duffy-J. Parker, The Synodicon Vêtus. Text, Trans

lation and Notes (CFHB Series Washingtoniensis 15), Ουάσιγκτον 1979. 
Θαύματα αγίου 'Αρτεμίου: ^ι^γ^σις των Θαυμάτων τοϋ αγίου και ενδόξου 

μεγαλομάρτυρος και θαυματουργού Αρτεμίου, εκδ. Α. Παπαδοπούλου-
Κεραμέως, Varia Graeca Sacra. Sbornik greëeskich neizdannych 
bogoslovskich tekstov IV-XV ν (Zapiski Istorico-Filologiceskago Fakulteta 
Imperatorskago S. Petersburgskago Universiteta 95), Άγια Πετρούπολη 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

'Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί ή εξέλιξη και τα πεπρωμένα 
τοϋ βυζαντινού κλήρου, κοσμικού και μοναστικού, από τα τέλη τοϋ έβδομου ως 
τα τέλη τοϋ ογδόου / αρχές ένατου αιώνα. Σκοπός της μελέτης δέν είναι να 
παρουσιάσει ένα πανόραμα της πορείας τοϋ βυζαντινού κλήρου στή διάρκεια 
ενός αιώνα2, άλλα νά προσεγγίσει διάφορες φάσεις εξέλιξης της βυζαντινής 
κοινωνικής και κρατικής δομής μέ άξονα τον κλήρο, κοσμικό καί μοναστικό, ό 
όποιος είναι καί ή περισσότερο ορατή κοινωνική ομάδα τής βυζαντινής αυτο
κρατορίας κατά τήν υπό εξέταση περίοδο. 

Ή εξέταση τοϋ βυζαντινοϋ κλήρου βοηθά σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση 
τής γενικότερης πολιτικής καί κοινωνικής εξέλιξης, καθώς Εκκλησία καί κρα
τική εξουσία ήταν πάντοτε αλληλένδετες3. Όλοι οι θεσμοί καί παράγοντες, 
πού έχουν κατά καιρούς γίνει αντικείμενο ενασχόλησης των ερευνητών - αυτο
κράτορας, σύγκλητος, αριστοκρατία, στρατός, πόλεις, ύπαιθρος, πρωτεύουσα -
αποκτούν ιδιόμορφες διαστάσεις, εξεταζόμενοι άπό τήν οπτική γωνία τοϋ 
βυζαντινού κλήρου. Ή ομάδα αυτή τής βυζαντινής κοινωνίας, παρά τις κατά 
καιρούς σοβαρές δοκιμασίες πού υπέστη, παρουσιάζει μία "ομοιομορφία" καί 
"σταθερότητα", καί αποτελεί τό στυλοβάτη τοϋ βυζαντινού χριστιανικοτάτου 
κράτους άπό τήν εποχή τής ίδρυσης του μέχρι τό τέλος του. 

Εξετάζοντας τή λεγόμενη "σταθερότητα" τοϋ κλήρου ώς κοινωνικής ομά
δας μέσα στο βυζαντινό κράτος, θα μπορούσαμε νά ισχυρισθούμε οτι ή 
περίοδος άπό τά τέλη τοϋ έβδομου μέχρι τα τέλη τοϋ όγδοου αιώνα αποτελεί 
τήν πιο κρίσιμη φάση τής εξέλιξης τοΰ βυζαντινού κλήρου. 

Μέσα σ' αυτή τήν κρίσιμη χρονική περίοδο εντάσσονται βέβαια καί τά 
χρόνια τής πρώτης φάσης τής εικονομαχίας (όγδοος αιώνας), οπότε 
εκδηλώθηκε ή άπό καιρό υποβόσκουσα κρίση4. Ό βυζαντινός κλήρος υπέστη 
2. Για μία κατατοπιστική σύνοψη τής πορείας τοϋ βυζαντινού κλήρου, βλ. Handbuch 
der Kirchengeschichte. Die mittelalterliche Kirche. Erster Halbband: Vom kirchlichen Früh
mittelalter zur gregorianischen Reform, τόμ. Γ/1, εκό. Η. Jedin, Freiburg-Basel-Wien 1973, τις 
μελέτες των Ε. Ewig, «Die Abwendung des Papsttums vom Imperium und seine Hinwendung 
zu den Franken», 3-30 καί Η. -G. Beck, «Die griechische Kirche im Zeitalter des Ikono-
klasmus», 31-61. Βλ. επίσης, G. Dagron, «Le christianisme byzantin du Vile au milieu du Xle 
siècle», Histoire du christianisme des origines à nos jours, τόμ. Δ ', Évêques, moines et 
empereurs (610-1054) , Desclée 1993, 60-143. 

3. L. Bréhier, Les institutions de l'empire byzantin, Παρίσι 19702,345. 
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τότε ριζικές μεταβολές5. Ιδιαίτερα κατά το διάστημα αυτό απειλήθηκε και 
προσβλήθηκε τόσο σέ κοινωνικό, οσο και σέ οικονομικό επίπεδο, μέ αποτέλεσμα 
να θεωρηθεί από την κρατική εξουσία τοϋ Βυζαντίου ως παράγοντας, πού είχε 
επιβραδύνει τή γενικότερη εξέλιξη τοϋ κράτους. 

Παρόλη, λοιπόν, τήν πανθομολογούμενη κρίση του στά χρόνια της πρώτης 
εικονομαχίας, ò βυζαντινός κλήρος παρουσιάζεται και πάλι μέ όλη τή δυναμι
κότητα του, μετά τό πέρας της πρώτης είκονομαχικής περιόδου. Ή δυναμι
κότητα τοϋ βυζαντινού κλήρου, ή οποία πήγαζε από τήν κοινωνική του θέση και 
τήν κοινωνική του απήχηση - κατά τό Μεσαίωνα τό έντονο θρησκευτικό συναί
σθημα πάντοτε ενισχύει σημαντικά τή θέση της Εκκλησίας στην κοινωνία-, 
ανταποκρινόταν στή γενικότερη μεσαιωνική εξέλιξη: αρμονικές σχέσεις 
ανάμεσα στην άρχουσα τάξη και στον κλήρο. 

Στά τέλη, λοιπόν, τοϋ όγδοου αιώνα προβάλλει και πάλι ο βυζαντινός 
κλήρος, δυναμωμένος, ανανεωμένος και πιο σοφός άπό τήν εμπειρία της 
"είκονομαχικής απειλής". Οι κραδασμοί, πού είχαν προκληθεί κατά τα είκο-
νομαχικά χρόνια στις τάξεις τοϋ κλήρου, αποβαίνουν προς οφελός του και τό 
όφελος αυτό νοείται τόσο ως ανανέωση, οσο και ως κάθαρση άπό παλαιές 
περιπέτειες. 

"Αν ό κλήρος συνολικά βρίσκεται στο προσκήνιο της βυζαντινής κοινωνίας, 
κατά τήν εποχή πού εξετάζουμε, δέν μπορούμε να ποϋμε δτι ισχύει τό ίδιο γιά 
όλα τα τμήματα του, δηλαδή, τό πατριαρχείο, τους επισκόπους, τους μονα
χούς, ακόμα καί τους αγίους, πού έζησαν αυτή τήν εποχή και εντάσσονται στο 
βυζαντινό κλήρο. Γιά τό λόγο αυτό ή έρευνα είναι πολυμερής, δηλαδή, εξετάζει 
κατά τό δυνατόν λεπτομερέστερα κάθε συστατικό τμήμα τοϋ κλήρου σέ σχέση μέ 
τά άλλα, άλλα επεκτείνεται και στην υπόλοιπη κοινωνία. Μία τέτοια πολυ
μερής και αποσπασματική έρευνα δέν θα μπορούσε νά βασίζεται μόνο σέ 
ομοειδείς πηγές· γι' αυτό έχει χρησιμοποιηθεί παράλληλα καί άλλο υλικό. Ή 
μεγάλη έλλειψη, άλλωστε ιστοριογραφικών πηγών κατά τήν εξεταζόμενη 
περίοδο, ή όποια έχει ονομασθεί "μεγάλο χάσμα"6 ή "σκοτεινοί αιώνες"7, 

4. Ostrogorsky, Geschichte, 133. 
5. Βλ. Ε. J. Martin, A History of the Iconoclastic Controversy, Λονδίνο 1930. 
6. Για τή μεγάλη σιγή της βυζαντινής γραμματείας μεταξύ τών ετών 650-850, βλ. Ν. 
Τωμαδάκη, Σύλλαβος Βυζαντινών Μελετών καί Κειμένων, 'Αθήνα 1961, 301-306.- D. 
Α. Zakythinos, «La grande brèche dans la tradition historique de l'Hellénisme du septième au 
neuvième siècle», Χαριστήριον εις Άναστάσιον Κ. Όρλάνδον , τόμ. Γ', Αθήνα 1966, 
300-327.- Βλ. επίσης, Τ. Κ. Λουγγή, «Ή πρώιμη βυζαντινή Ιστοριογραφία καί τό 
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κατέστησε ακόμα πιο επιτακτική τήν ανάγκη νά γίνει παράλληλη χρήση αγιο
λογικών, εκκλησιαστικών (κανόνες, πρακτικά συνόδων, notitiae episcopatuum), 
θεολογικών (αντιρρητικοί), σφραγιστικών, νομικών τεκμηρίων και μελετών. 
Ιδιαίτερη θέση στην έρευνα πού επιχειρήθηκε εδώ κατέχει τό σφραγιστικό 
υλικό. 

Κατά τήν επεξεργασία ενός τέτοιου αποσπασματικού και ποικίλου υλικού 
ήταν πολύ δύσκολο νά ακολουθηθεί αυστηρή χρονολογική σειρά· έτσι έγινε 
προσπάθεια νά τηρηθεί ή γενική χρονική ακολουθία τών γεγονότων. Τό πρώτο 
(κεφάλαια Α ' - Β ' ) και τό τρίτο (κεφάλαια ç ' - Η ' ) μέρος πραγματεύονται 
αντίστοιχα τήν παρακμή τού πρώτου βυζαντινού μοναχισμού και τήν άνθηση 
τού νέου βυζαντινού μοναχισμού· ώς συνεκτικός κρίκος ανάμεσα στα δύο μέρη 
παρεμβάλλεται τό δεύτερο (κεφάλαια Γ ' - Ε ' ), τό όποιο παρακολουθεί τήν 
κρίση τού βυζαντινού κλήρου συνολικά από τα τέλη τού έβδομου μέχρι τα τέλη 
τού ογδόου αιώνα. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο τού βιβλίου εξετάζεται ή παρουσία 
τών εκκλησιαστικών ιδρυμάτων στή βυζαντινή επαρχία καί στην Κωνσταν
τινούπολη κατά τήν περίοδο, ή οποία χαρακτηρίζεται από τήν παρακμή τών 
πόλεων. 'Αναζητήθηκαν πληροφορίες γιά τήν ίδρυση, τήν ανακαίνιση ή 
επιβίωση αρχαίων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, κυρίως σε Ιστοριογραφικά καί 
αγιολογικά κείμενα, άλλα καί σέ αρχαιολογικό καί σφραγιστικό υλικό, στή 
διάρκεια τού έβδομου αιώνα μέχρι τις αρχές της εικονομαχίας. Στο δεύτερο 
κεφάλαιο επιχειρείται ή ανίχνευση τού ρόλου ορισμένων αρχαίων μοναστη
ριακών ιδρυμάτων της βυζαντινής πρωτεύουσας κατά τήν περίοδο, κατά τήν 
όποια κυρίαρχη μορφή τού Βυζαντίου ήταν ò τελευταίος εκπρόσωπος της δυνα
στείας τού Ηρακλείου, ό αυτοκράτορας "Ιουστινιανός Β ' (685- 695, 705-711). 

Τό τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται τις μεταρρυθμιστικές, σχετικά με τον 
κλήρο, προσπάθειες τού 'Ιουστινιανού Β ' καί τήν ενιαία στάση πού τήρησε ό 
κλήρος, μοναχικός καί κοσμικός, απέναντι στή δραστηριότητα τού αυτο
κράτορα αυτού. Στο τέταρτο κεφάλαιο διερευνάται ή συμπεριφορά τού επισκο
πικού κλήρου έναντι της είκονομαχικής κεντρικής διοίκησης της αυτοκρα
τορίας. 'Αναζητούνται εκείνες οι περιοχές ή καλύτερα τα θέματα, από τα όποια 
προέρχονται είκονομάχοι επίσκοποι* χάρη σ'αύτούς, ό αυτοκράτορας Κων
σταντίνος Ε ' εξασφάλισε τή σύγκληση της Συνόδου της 'Ιέρειας τό 754. Στο 
πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται τόσο οι πρωτοβουλίες τών δύο πρώτων 

λεγόμενο "μεγάλο χάσμα"», Σύμμεικτα 4 (1981), 49-85. 
7. Κ. Krumbacher,Geschichte der byzantinischen Litteratur, Μόναχο 1897^, 12-15. 
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Εισαγωγή 

Ίσαύρων αυτοκρατόρων, σχετικά μέ την εκλογή τών πατριαρχών, όσο και ή 
στάση που επέδειξε ό κλήρος τής πρωτεύουσας κατά τήν ίδια χρονική περίοδο, 
μέχρι τήν εποχή, κατά τήν οποία ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο ô Ταράσιος. 

Στο έκτο κεφάλαιο διερευνάται ή αντίδραση τής πρωτεύουσας στά πρώτα 
είκονομαχικά μέτρα· στή συνέχεια τοϋ Ιδιου κεφαλαίου εξετάζονται οι λόγοι, 
για τους οποίους ό Κωνσταντίνος Ε' προέβη στίς περίφημες διώξεις τών 
μοναχών, και προσδιορίζονται οι περιοχές, στις όποιες αυτές επικεντρώνονται. 
Τό έβδομο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην κοινωνική θέση τών αγίων, μονα
χών στή μεγαλύτερη πλειονότητα, οι όποιοι είχαν ζήσει και δράσει στά χρόνια 
τής εικονομαχίας. Στο όγδοο κεφάλαιο εξετάζεται ή παρουσία τοϋ μοναχισμού 
μετά τήν πρώτη περίοδο τής εικονομαχίας· καταγράφονται τα μοναστηριακά 
ιδρύματα, τά όποια είχαν ανεγερθεί τότε στην Κωνσταντινούπολη και στή 
Βιθυνία και ό ρόλος, τον όποιο είχε διαδραματίσει τήν εποχή αυτή ό μοναχικός 
καί ό κοσμικός κλήρος, υπό τον Θεόδωρο Στουδίτη και τον πατριάρχη Ταράσιο, 
γιά τήν αποκατάσταση τής θρησκευτικής γαλήνης σε όλη τήν αυτοκρατορία. 

Ή παρούσα έρευνα βασιζόμενη στά συμπεράσματα, στίς διαπιστώσεις καί 
τις υποθέσεις τών μελετητών τών επιμέρους προβλημάτων τής βυζαντινής 
κοινωνίας επιδιώκει να παρουσιάσει τήν εξέλιξη τής βυζαντινής κοινωνίας μέ 
άξονα τό βυζαντινό κλήρο. "Ομως, ή πολυμερής έρευνα τών πηγών καί τής 
νεότερης βιβλιογραφίας, πού απαιτήθηκε γιά τήν εργασία αυτή, συνετέλεσε στο 
να είναι αδύνατον να σκιαγραφηθεί ή εξέλιξη τής έρευνας μέ ενιαίο τρόπο: 
διαφορετική είναι ή εξέλιξη τής έρευνας γιά τήν ιστορία τοϋ πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, τών επισκόπων, τών αγιολογικών πηγών, τοϋ μοναχι
σμού καί φυσικά τής θεματικής διοίκησης, ή οποία αποκρυσταλλώνεται ώς 
θεσμός ακριβώς τήν εποχή αυτή. "Ετσι, ή ενιαία σύνθεση όλων αυτών τών 
παραμέτρων, σε σχέση μάλιστα μέ τήν πορεία τής υπόλοιπης βυζαντινής 
κοινωνίας, αποτελεί έργο Ιδιαίτερα δύσκολο. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΤΑ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ 
(εβδομος-άρχές ογδόου αιώνα) 

Α ' . Ή παρακμή τοΰ μοναχισμοί) στίς επαρχιακές πόλεις κατά 
τους "σκοτεινούς αΙώνες". 

Ή αντίληψη, πού κυριαρχεί γενικά, είναι δτι οι νέες συνθήκες, οι όποιες 
επικράτησαν μετά τους είκονομαχικούς διωγμούς, επηρέασαν μόνο ώς ενα 
βαθμό την εξέλιξη τοΰ βυζαντινού μοναχισμού· στο σύνολο του, όμως, ô 

μοναχισμός και τα μοναστήρια παρουσιάζουν μία ομοιομορφία σε ολη τή 
διάρκεια της Βυζαντινής 'Ιστορίας, με τήν εκπληκτική συνέχεια και τήν 
προφανή αφοσίωση στις παραδόσεις. Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μία 
επανεξέταση τής αντίληψης αυτής. 

Ό έβδομος καί ό όγδοος αιώνες, όπως είναι γνωστό1, αποτελούν τήν 

1. Ό Α. P. Kazdan διατύπωσε πρώτος τή θεωρία για τήν παρακμή τών πόλεων κατά 
τους "σκοτεινούς αιώνες" στο αρχαιολογικό περιοδικό Sovetskaja Archaeologija 21 
(1954), 166-180· τις Ιδιες απόψεις παρέθεσε αργότερα στο βιβλίο του Derevnja i gorod, 
κεφάλαια 4-5. Τή θέση αυτή αντέκρουσε ό Μ. Ja. Sjuzjumov, «Vizantiiskii gorod (seredina 
VII. v.-seredina X. v.)», Viz. Vrem. 27 (1967), 38-70. Βλ. επίσης, το βιβλίο για τις πόλεις 
τής Μ. 'Ασίας τοϋ W. Brandes, Städte, 17-22. 

Με βάση, κυρίως, τις πληροφορίες τών νομισματικών δεδομένων καί τών επισκοπικών 
καταλόγων, έχει υποστηριχθεί ή άποψη για τή συνέχιση τοϋ αστικού βίου κατά τους 
"σκοτεινούς αιώνες"· βλ. Ι. V. Sokolova, «Klady vizantijskich monet kak istoôniki istorii 
Vizantii VIII-XI w.», Viz. Vrem. 15 (1959), 50-63.- G. A. Ostrogorsky, «Byzantine Cities 
in the Early Middle Ages», DOP 13 (1959), 45-66.- Sp. Vryonis, «An Attic Hoard of 
Byzantine Gold Coins (668-741) from the Thomas Whittemore Collection and the 
Numismatic Evidence for the Urban History of Byzantium», ZRVI 8,1 (1963), 291-300 
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εποχή, κατά τήν οποία είχαν εκλείψει στη Βυζαντινή αυτοκρατορία οί ανθηρές 
πόλεις. Το κύριο χαρακτηριστικό των δύο βασικών αφηγηματικών πηγών της 
εποχής, τής Ιστορίας Συντόμου τοΰ πατριάρχη Νικηφόρου καί τής Χρονογρα
φίας τοϋ Θεοφάνη, είναι ή έκδηλη έλλειψη αναφορών σέ πόλεις. Ή κοινωνία, 
πού απεικονίζουν οί δύο πηγές, είναι καθαρά μεσαιωνική καί χαρακτηρίζεται 
άπό τήν εγκατάλειψη τοϋ άστικοϋ βίου καί τή διαβίωση τοϋ πληθυσμοϋ στην 
ύπαιθρο. Κατά τους "σκοτεινούς αιώνες" οί επαρχιακές πόλεις, έχοντας χάσει 
τήν οικονομική ευρωστία^ καί τήν παλαιά διοικητική σημασία τους3, είτε 
είχαν εξαφανισθεί, είτε είχαν αντικατασταθεί άπό μικρούς αγροτικούς οικι
σμούς4, οί όποιοι εξελίχθηκαν σταδιακά στις πόλεις-κάστρα5 τής μεσοβυ-
ζαντινής περιόδου. 

Μέ τήν παρακμή τών πόλεων καί τή σταδιακή άγροτοποίηση τής κοινωνίας 

(=Byzantium: its internal History and Relations with the Muslim World, Variorum Reprints, 
Λονδίνο 1971, άρ. VII).- J. Russell, «Transformations in Early Byzantine Urban Life : The 
Contribution and Limitations of Archaeological Evidence», The 17th International 
Byzantine Congress, Major Papers, Washington 1987, 137-154. Βλ. ομως, Μ. F. Hendy, 
Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300-1450, Cambridge U.P. 1985, 69-85, 
90-100. 
2. Hendy, Monetary Economy, 619 κέ.- A. Harvey, Economic expansion in the 
Byzantine empire 900-1200, Cambridge U. P. 1989,23.- Haldon, Seventh Century, 93 κέ. 
3. Ό Ιωάννης Λυδος μιλά εύγλωττα στο Περί τής 'Ρωμαίων πολιτείας (τά μεν 
βουλευτήρια πασών παρέλυσε τών πόλεων, Λόγος Γ', 49, σ. 208, εκδ. Α. C. Bandy, 
Ioannes Lydus. On Powers or the Magistracies of the Roman State. Introduction, Critical 
Text, Translation, Commentary and Indices, Φιλαδέλφεια 1983) για τήν αποδυνάμωση 
τής τοπικής αυτοδυναμίας τών πόλεων, ήδη από τις αρχές τοϋ έκτου αιώνα. Βλ. Α. Η. 
Μ. Jones, The Later Roman Empire 284-602. A Social, Economic and Administrative 
Survey, 'Οξφόρδη 1964, 758 κέ.- G. L. Kurbatov, Osnovnye problemy vnutrennego 
razvitija vizantijskogo goroda ν IV-VÌI vv., Λένινγκραντ 1971, 154-170. Βλ. επίσης, τή 
μελέτη τοϋ J. F. Haldon, «Some Considerations on Byzantine Society and Economy in the 
Seventh Century», BF 10 (1985), 75-112, ειδικά 86 κέ. 
4. A. Guillou, «Transformations des structures socio-économiques dans le monde byzantin 

du Vie au Ville siècle», ZRVI 19 (1980), 71-78. 

5. Ό Ε. Kirsten εξέθεσε στο ενδέκατο διεθνές βυζαντινολογικο συνέδριο το νέο τύπο 
τής μεσαιωνικής βυζαντινής πόλης μέ το στρατιωτικό χαρακτήρα («Die byzantinische 
Stadt», Berichte zum XI. Internationalen ByzantinistenKongreß, Μόναχο 1958, V, 3, 16 
κέ) • βλ. καί D. Α. Zakythenos, «Korreferat zu E. Kirsten, Die byzantinische Stadt», 48-51.-
J. F. Haldon- H. Kennedy, «The Arab-Byzantine Frontier in the Eighth and Ninth Centuries: 
Military Organisation and Society in the Borderlands», ZR VI19 (1980), 92-97. 
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συνδέονται άμεσα ol μεγάλες κοινωνικές μεταβολές6 της εποχής· ενδια
φέρον, λοιπόν, παρουσιάζει νά εξετασθεί ή παρουσία των μονών της Κωνσταν
τινούπολης καί της επαρχίας και ή αναφορά τους στις πηγές στα χρόνια τοΰ 
λεγόμενου "μεγάλου χάσματος". "Αν οι πληροφορίες, πού προσφέρουν τα 
ιστοριογραφικά κείμενα γιά τις πόλεις της επαρχίας, είναι πολύ 
περιορισμένες, οι μαρτυρίες των Ιδιων πηγών γιά τα μοναστήρια της επαρχίας 
μέχρι τήν εποχή της εικονομαχίας είναι ανύπαρκτες, άφοϋ δεν μνημονεύουν 
ούτε ενα επαρχιακό μοναστήρι, ενώ καί γιά τα ευαγή ιδρύματα τών 
επαρχιακών πόλεων οι μνείες είναι λιγοστές7. Τήν ίδια εποχή έχει 
διαπιστωθεί, επίσης, ή σταδιακή εξαφάνιση τών άλλοτε πολυάριθμων 
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων τής Εκκλησίας8. 

Ελάχιστες μαρτυρίες προκύπτουν από τήν αναδίφηση τών πηγών ώς προς 
τήν ανέγερση εκκλησιών καί μοναστηριακών ιδρυμάτων στή βυζαντινή επαρχία 
άπό τήν εποχή τοΰ Θεοδώρου Συκεών9 (τέλη εκτου-άρχές έβδομου αιώνα) 
μέχρι τήν περίοδο τής εικονομαχίας. Ό ναός στο Ortahisar τής Καππαδοκίας 
χρονολογείται κατά μία άποψη, στις αρχές τοΰ ογδόου αιώνα10 καί σύμφωνα 
με μία άλλη1 1 , στα μέσα τοΰ ένατου αιώνα. Στή μισοκατεστραμμένη 
επιγραφή, πού έχει διασωθεί στή "μονόπετρη" αυτή εκκλησία αναγράφεται ò 

δωρητής τοΰ ναού Ευστράτιος, κλεισουράρχης ό ίδιος ή γιος κλεισουράρχη12, 

6. Βλ. τή βιβλιοκρισία τοΰ Α. P. Kazdan, Βυζαντινά 9 (1977), 478-484 στή μονο
γραφία τοΰ C. Foss, Byzantine and Turkish Sardis, Cambridge U. P. 1976.-P. A. 
Yannopoulos, La société profane dans l'empire byzantin des Vile, Ville et IXe siècles, 
Louvain 1975, 14-19, 287. Βλ. επίσης, J. M. Spieser, «L'évolution de la ville byzantine de 
l'époque paléochrétienne à l'iconoclasme», Hommes et richesses dans l'Empire byzantin 
IVe-VIIe siècle, τόμ. A ' , Παρίσι 1989, 105-106. 
7. Κωνσταντίνος Μέντζου-Μεϊμάρη, «Επαρχιακά ευαγή Ιδρύματα μέχρι τοΰ τέλους 
τής εικονομαχίας», Βυζαντινά 11 (1982), 243-308, δπου για τήν περίοδο τών 
"σκοτεινών αιώνων" έχουν άνευρεθει ελάχιστα: στην Κρήτη (σ. 254-255), στην Κύπρο (σ. 
255), στις Πύλες τής Βιθυνίας (σ. 257). 
8. D. J. Constantelos, Byzantine Philanthropy and Social Welfare, New Brunswick, New 
Jersey 1968, 170,231. 
9. Βίος Θεοδώρου Συκεών, 36. 
10. Nicole Thierry, Haute moyen -âge en Cappadoce. Les églises de la région de çavusin, 
Institut français d'archéologie du Proche-Orient, Bibliothèque archéologique et historique 102, 
Παρίσι 1994, 275-277. 
11. G. P. Schiemenz, «Die Kapelle des Styliten Niketas in den Weinbergen von Ortahisar 
(Mit sechs Tafeln und einer Textabbildung)», JOB 18 (1969), 239 κέ, 248-249. 
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και σέ άλλη επιγραφή ό ζωγράφος Νικήτας στυλίτης13. Ό δωρητής τοϋ ναοϋ 
έχει θεωρηθεί14 ότι ήταν ό γιος τοϋ άλλοτε κλεισουράρχη και ηγουμένου στή 
μονή Φλώρου στην Κωνσταντινούπολη, Γρηγορίου τοϋ Καππαδόκη, ό όποιος, 
σύμφωνα μέ τήν Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη, είχε λάβει μέρος στην πρώτη 
ανατροπή τοϋ 'Ιουστινιανού Β ' (695), καί είχε έξορισθει λίγο αργότερα από τον 
αυτοκράτορα Άψίμαρο-Τιβέριο (698-705)15. "Ισως, ό ναός στο Ortahisar της 
Καππαδοκίας να είχε κτισθεί στα τέλη τοϋ έβδομου/ αρχές ογδόου αιώνα άπό 
τήν εξόριστη οικογένεια τοϋ Γρηγορίου τοϋ Καππαδόκη, ό όποιος, όπως δείχνει 
καί τό όνομα του, είχε στενούς δεσμούς μέ τήν περιοχή της Καππαδοκίας16. 
Καθώς, όμως, δέν διαθέτουμε άλλες πληροφορίες γιά τό δωρητή της 
εκκλησίας, ή ταύτιση του μέ τό συνωμότη ηγούμενο είναι αβέβαιη. 

Άλλα ή ανέγερση εκκλησιών, πού θεωρείται ώς εκδήλωση ατομικής 
ευσέβειας, θά μπορούσε να είναι έργο τοϋ κάθε εύσεβοϋς βυζαντινού πολίτη. 
Εκείνο, όμως, πού ενδιαφέρει τήν ερευνά μας, είναι ή ανέγερση νέων 
μοναστηριακών Ιδρυμάτων, - τά οποία νοούνται καί ώς οικονομικοί οργα
νισμοί17- σέ μιά κοινωνία σαφώς άγροτοποιημένη. 

Ή σιγή τών πηγών γιά τήν ανέγερση μονών στή βυζαντινή επαρχία, τουλά
χιστον μέχρι τήν εποχή της εικονομαχίας18, φαίνεται να συμβαδίζει μέ τήν 

12. Λ. Πολίτη, «Βυζαντινά Επιγραφικά», 'Ελληνικά 24 (1971), 126-128.- Nicole 
Thierry, «Les enseignements historiques de l'archéologie cappadocienne», ΓΜ8 (1981), 
507-508. 
13. Schiemenz, «Die Kapelle des Styliten Niketas», 248. 
14. Thierry, Cappadoce, 275-277. Σχετικά μέ τήν εξέλιξη τών κλεισουρών καί τους 
κλεισουράρχες, βλ. Μάρθας Γρηγορίου-Ίωαννίδου, «01 βυζαντινές κλεισοϋρες καί 
κλεισουραρχίες», Βυζαντιακά 9 (1989), 179-202. 
15. Θεοφάνης, 368, 371. Βλ. πιο κάτω, σ. 62. 
16. Στην επαρχία Καππαδοκίας Α' μέ μητρόπολη τήν Καισαρεία (Notitia 3. 6) υπάρ
χουν τοπωνύμια -επισκοπές, τα όποια συγχρόνως είναι καί οικογενειακά ονόματα (Κα-
μουλιανά-Καμουλιανός, Τριφύλλιον-Τριφύλλιος). Βλ. Κ. Άμάντου, «Καμουλιανά», 
'Ελληνικά 6 (1933), 260. 
17. Πρβλ. Dagron, «Le christianisme byzantin», 280-284. 
18. Ή Denise Papachryssanthou στην εξαντλητική μελέτη της («La vie monastique dans les 
campagnes byzantines du Ville- au Xle siècle», Byzantion 43 (1973), 158 κέ.- έπαυξ. ανατ. 
στο βιβλίο της Ό 'Αθωνικός Μοναχισμός. 'Αρχές καί 'Οργάνωση, 'Αθήνα 1992, 54-
135) δέν ανευρίσκει οΰτε ενα μοναστήρι στην ύπαιθρο, άπό τήν εποχή τοϋ Θεοδώρου 
τών Συκεών μέχρι τήν εποχή τοϋ Στεφάνου τοϋ Νέου. Άλλα τό ίδιο μπορεί να συναχθεί 
καί από τον κατάλογο, πού παραθέτει στην εκτενή μελέτη του για τα εκκλησιαστικά 
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παρακμή των πόλεων και την εμφανή έλλειψη τοΰ άστικοϋ στοιχείου, ενώ 
εναρμονίζεται πλήρως μέ ανάλογες μαρτυρίες γιά τήν πλήρη εγκατάλειψη ή 
και τήν ανυπαρξία στή βυζαντινή επαρχία δημοσίων οικοδομημάτων, τά όποια 
χαρακτήριζαν άλλοτε τήν κλασική πόλη/ δήμο. Σποραδικές μεν, άλλα πολύ 
χαρακτηριστικές μνείες επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτή τήν εγκατάλειψη: στο Βίο 
τοΰ Στεφάνου τοΰ Νέου γίνεται αναφορά στο παλαιό και εγκαταλελειμμένο 
λουτρό της Εφέσου, δπου ό στρατηγός τών Θρακησίων Μιχαήλ Λαχανοδράκων 
κατέχωσεν 38 μοναχούς19, ακόμα, λίγο μεταγενέστερα, στο Βίο τοΰ Πέτρου 
της Άτρώας μνημονεύεται τό συμπτωθεν βαλανειον, κοντά στην κώμη Πηγά
δια, στο όποιο κατοικούσαν πλέον μόνο "ακάθαρτα δαιμόνια"20. Ή μαρτυρία 
τοΰ Βίου τών αγίων Δαβίδ, Συμεών και Γεωργίου άπό τήν Μιτυλήνη, σχετικά 
μέ τό βαλανεΐο πού λειτουργούσε στή γενέτειρα τους21, δεν είναι δυνατόν να 
χρονολογηθεί μέ κάποια βεβαιότητα, δεδομένου ότι ολόκληρη ή αγιολογική 
διήγηση έχει χαρακτηρισθεί ώς ανακριβής22. 

Οί Ιστοριογραφικές πηγές, άπό τήν άλλη πλευρά, όταν αναφέρουν στή 
διήγηση τους κάποιο τοπωνύμιο, τό μνημονεύουν, κυρίως, σε σχέση μέ τις 
εκστρατείες τοΰ βυζαντινού στρατού. Σέ καμμία αφηγηματική πηγή της εποχής 
τών "σκοτεινών αιώνων" δεν γίνεται λόγος γιά κατασκευή νέων ή επιδιόρθωση 
παλαιών δημοσίων κτιρίων (διοικητήρια, παλάτια, θέατρα, λουτρά)23, ούτε 

Ιδρύματα κατά τή χρονική περίοδο 582-867 ô V. Ruggieri (Religious Architecture, 225 
κέ.). 
19. Βίος Στεφάνου Νέον, στ. 1165 Β. Βλ. Dorothy de Ferranti Abrahamse, Hagiographie 
Sources for Byzantine Cities (500-900 A.D.), διδ. διατρ. Ann Arbor 1967, 122-123.- C. 
Foss, Ephesus after Antiquity: A late antique Byzantine and Turkish City, Cambridge U. P. 
1979, 109. 
20. Βίος Πέτρον Ατρώας, 185. Βλ. Abrahamse, Hagiographie Sources, 89. Πρβλ. "Η. 
'Αναγνωστάκη, «Το επεισόδιο τοΰ 'Αδριανού. «Πρόγνωσις» και «τελεσθέντων 
δήλωσις», Πρακτικά τον Β ' Διεθνοϋς Σνμποσίον Ή επικοινωνία στο Βνζάντιο, 
ΚΒΕ/ΕΙΕ 'Αθήνα 1993, 197 και σημ. 3. 
21. Βίος Δαβίο, Σνμεώνκαί Γεωργίου, 213 (και σ. 18, εκδ. Φουντούλη). 
22. Sevöenko, «Hagiography», 117-118. Βλ. καί Α. Kazhdan, «An Unnoticed Mention of 
a Chrysobull Ascribed to Constantine The Great», Αφιέρωμα στον Ν. Σβορώνο, Ρέθυμνο 
1986, τόμ. Α ', 136 και σημ. 4, οπού διατυπώνεται ή άποψη δτι ό Βίος είχε συμπληρωθεί 
ανάμεσα στα χρόνια 863 και 865. 
23. C. Mango, «Daily Life in Byzantium», XVI. Internationaler Byzantinistenkongress, 
Akten I/l, Βιέννη 1981 =JÖB 31,1 (1981), 337-353 ειδικά 340, 341 (=Byzantium and 
its Image, Variorum Reprints, Λονδίνο 1984, αρ. TV). 
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γιά την οικονομική ζωή, δεδομένα απαραίτητα για να υποστηριχθεί ή συνέχεια 
τής αστικής ζωής στις πόλεις τής αυτοκρατορίας. "Αντίθετα, οι πηγές 
σκιαγραφούν τήν άγροτοποίηση και τήν ακόλουθη στρατιωτικοποίηση τής 
κοινωνίας, καθώς οι αναφερόμενες πόλεις δεν ήταν τίποτα άλλο, παρά 
οχυρωμένα κάστρα24. Ή μορφή, δηλαδή, πού αποκτούν οι πόλεις στή μέση 
βυζαντινή περίοδο είναι εντελώς διαφορετική από τήν εικόνα, τήν οποία εΐχαν 
στο τέλος τής αρχαιότητας και ακόμα, κατά τή βασιλεία τοϋ Ιουστινιανού 
Α'(527-565) 2 5 . Καθώς, λοιπόν, οί πόλεις τής επαρχίας μαζί μέ τά οικο
δομήματα τους περιπίπτουν σέ παρακμή, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε οτι 
ταυτόχρονα παρακμάζουν καί τά μοναστήρια τους, εφόσον είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεμένα μέ τήν ευημερία καί τις λειτουργίες τών πόλεων26. 

"Αξίζει νά δοϋμε στο σημείο αυτό ορισμένες αποκαλυπτικές μαρτυρίες τών 
κειμένων, σχετικά μέ τήν εγκατάλειψη μονών τής βυζαντινής επαρχίας, κατά 
τήν εποχή πού μας απασχολεί. Ό Στέφανος Διάκονος στο Βίο πού συνέγραψε 
γιά τον Στέφανο τον Νέο, αναφέρει οτι ò ήρωας του ήταν ό έκτος27 κατά 
σειρά ηγούμενος τής μονής Αυξεντίου, μνημονεύοντας τους προκατόχους του, 
από τον πρώτο, τον Αυξέντιο, ό όποιος ήταν καί ό ιδρυτής τής μοναστηριακής 
κοινότητας, μέχρι τον Στέφανο τον Νέο28. Στην απαρίθμηση τών ονομάτων 
τών ηγουμένων παρατηρείται αυστηρή συνέχεια κατά τή διαδοχή στους 
πρώτους αιώνες λειτουργίας τοϋ μοναστηρίου: Αυξέντιος (442-473), Σέργιος 
(473-478), Βενδημιανός (478-520)29. Μετά τον Βενδημιανό μνημονεύεται ως 
διάδοχος του ό Γρηγόριος, ό όποιος δέν μπορεί νά ενταχθεί χρονολογικά σέ 
καμμία περίοδο, άφοϋ δέν είναι γνωστό απολύτως τίποτα γιά τή ζωή καί τή 
δράση του. Οί αμέσως επόμενες πληροφορίες άφοροϋν τους ηγουμένους τοϋ 
όγδοου αιώνα, τον Ιωάννη, ό όποιος πρέπει νά είχε πεθάνει τό 750 περίπου, 

24. Πρβλ. Abrahamse, Hagiographie Sources, 92-95. 
25. D. Claude, Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert, Μόναχο 1969, 186-187.-
Kurbatov, Osnovnye problemy, 154-170. 
26. G. Dagron, «Le christianisme dans la ville byzantine», DOP 31 (1977), 4-11 (=La 
romanité chrétienne en Orient. Héritages et mutations, Variorum Reprints, Λονδίνο 1984, 
άρ. IX).- G. L. Kurbatov, «On the Problem of Transition from Antiquity to Feudalism in 
Byzantium», Βνζαντιακά9 (1989), 171-172. 
27. Για τή θέση τοϋ αριθμού §ξι στο αγιολογικό κείμενο: Sevèenko, «Hagiography», 
128. 
28. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1097 Β. 
29. Janin, Grands Centres, 44. 
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και το διάδοχο του, Στέφανο τον Νέο. Ή έλλειψη πληροφοριών για τους 
ηγουμένους της μονής Αυξεντίου κατά τη χρονική περίοδο 520-750, πιθανώς, 
οφείλεται στην πρόθεση τοϋ συγγραφέα να μην αναφέρει δευτερεύοντες 
ηγουμένους· ωστόσο, αξίζει να παρατηρηθεί ότι ή σιωπή αυτή συμπίπτει 
απόλυτα μέ τή φειδωλή αναφορά τών πηγών για τις πόλεις στους "σκοτεινούς 
αιώνες" καί, ίσως, να έχει άμεση σχέση μέ τή λειτουργία τοϋ μοναστηριού. Ή 
αποσιώπηση τών ηγουμένων κατά τήν περίοδο 520-750 θα μπορούσε να 
σημαίνει οτι αυτό το διάστημα ή ορθόδοξη μονή Αυξεντίου είτε δεν 
λειτουργούσε, είτε είχε περιπέσει σε παρακμή. 

Ό Βίος τοΰ οσίου Φιλάρετου δίνει πολλές καί ποικίλες πληροφορίες για 
τήν αγροτική βυζαντινή κοινωνία τού ογδόου αιώνα30, δεν αναφέρει όμως 
κανένα μοναστήρι για τήν περιοχή της Παφλαγονίας. 'Από τήν περιοχή αυτή, 
ωστόσο, οι ιστοριογραφικές πηγές αναφέρουν έναν επώνυμο μοναχό πού έγινε 
πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, τον Κύρο (705-711), ό όποιος πριν 
ανέλθει στον πατριαρχικό θρόνο ήταν μοναχός από τήν "Αμαστριν, γεγονός 
πού σημαίνει δτι υπήρχε στην περιοχή μοναστήρι, τό δνομα τοϋ οποίου δεν μας 
έχει διασωθεί31. 'Από τήν άλλη πλευρά, ή βιογραφία τοϋ οσίου Φιλάρετου 
παραδίδει οτι ή σύζυγος του, Θεοσεβώ, μετά τό θάνατο τοΰ οσίου, μετέβη στην 
πατρίδα της, τήν "Αμνια, όπου καί ανήγειρε στην θέση "τών πάλαι πεπτωκότων 
ναών" μοναστήρια καί πτώχεια32. Ή λεπτομέρεια για τήν κατάρρευση τών 
εκκλησιών της περιοχής από τήν εποχή ήδη τών περσικών επιδρομών μαρτυρεί 
οτι οι ναοί αυτοί είχαν καταστραφεί από τις αρχές τοϋ έβδομου αιώνα, χωρίς 
έκτοτε νά επιδιορθωθούν33. 

Επιβεβαίωση όσων αναφέρθηκαν, σχετικά μέ τήν εγκατάλειψη τών μονών 

30. P. Lemerle, The Agrarian History of Byzantium from the Origins to the Twelfth 
Century. The Sources and Problems, Galway 1979, 52-55.- J. W. Nesbitt, «The Life of St. 
Philaretos (702-792) and its significance for Byzantine Agriculture», The Greek Orthodox 
Theological Review 14 (1969), 150-158.- M. Loos, «Quelques remarques sur communautés 
rurales et la grande propriété terrienne à Byzance (VIIe-XIe siècles)», Bsl 39 (1978), 9 κέ. 
31. Νικηφόρος, 42 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 42 (Mango)· Θεοφάνης, 375· Ζωναράς, Γ' , 
327· Χρονογραφικον Σνντομον, 119. Βλ. καί πιο κάτω, σ. 93. Πρβλ. ομως, Ruggieri, 
Religious Architecture, 233, δπου, χωρίς να παρατίθεται κάποια πηγή, αναφέρονται τα 
ακόλουθα: the small island could be the site of the monastery built by the patriarch Cyrus. 
32. Βίος Φιλάρετου, 165-167. Βλ. Μέντζου-Μεϊμάρη, «Επαρχιακά ευαγή ιδρύματα», 
258-259. 
33. Πρβλ. τα εισαγωγικά σχόλια τοΰ Βίου (σ. 99) καί Ruggieri, Religious Architecture, 
231. 
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στή βυζαντινή επαρχία στα χρόνια τοϋ λεγόμενου "μεγάλου χάσματος" μέχρι 
τήν εποχή τής εικονομαχίας, αποτελούν οι ιδιαίτερα χαρακτηριστικές μαρτυ
ρίες άπό το Βίο του Νικηφόρου Μηδικίου. Ό ανώνυμος βιογράφος τοϋ άγιο-
λογικοΰ κειμένου, συγκρίνοντας τήν κρατούσα κατάσταση γύρω στο 780 καί 
ακόμα παλαιότερα, με τή ζωηρή άνθηση τοϋ μοναχισμού στον ένατο αιώνα, 
καταλήγει στή διαπίστωση: ονδε γαρ fìv κατ' εκείνο καιρόν μοναστήρια δσα 
νϋν34. Στο ίδιο αγιολογικό κείμενο αποκαλύπτεται επίσης, ότι ο χώρος, στον 
όποιο ανοικοδόμησε ô Νικηφόρος τό πρώτο του μοναστήρι, αφιερωμένο στή 
Θεοτόκο, ήταν παλαιότερα ή θέση κάποιου προφανώς εγκαταλελειμμένου 
νεκροταφείου35. Τήν παρακμή τών εκκλησιαστικών ιδρυμάτων επιβεβαιώνει ό 
ίδιος ανώνυμος βιογράφος, διευκρινίζοντας ότι στή θέση, οπού ô Νικηφόρος 
είχε ανεγείρει τό μοναστήρι Μηδικίου, υπήρχε ναός μέγιστος (...) ήμελημένος 
καί διερρωγώς^, πιθανότατα τοϋ έκτου αιώνα· ό ερειπωμένος αυτός ναός, 
άφοϋ ανακαινίσθηκε άπό τον ήρωα τοϋ αγιολογικού κειμένου, αποτέλεσε τό 
καθολικό τής μονής37. Τά παραπάνω αποσπάσματα αποκαλύπτουν με 
καταφανή τρόπο οτι πριν ό Νικηφόρος αρχίσει τήν ανέγερση τών δύο μονών 
στή Βιθυνία, δηλαδή πριν άπό τό 780, υπήρχαν εκεί εγκαταλελειμμένες εκκλη
σίες καί τά μοναστήρια ήταν πολύ λιγότερα άπ' ο,τι τον ένατο αιώνα. Ή Ιδια 
εικόνα εγκαταλελειμμένου ναοϋ στην περιοχή τής Βιθυνίας, καί συγκεκριμένα 
στην τοποθεσία Κατησία, προβάλλει καί στο Βίο τοϋ Νικήτα πατρικίου38. 

Μολονότι πενιχρές, ωστόσο αρκετά ενδεικτικές, οι προαναφερθείσες πλη
ροφορίες αφορούν τήν περιοχή τής Βιθυνίας· δσο κι αν είναι αποσπασματικές, 
υποδηλώνουν μία τάση παρακμής τοϋ μοναχισμού καί μείωσης τής ανέγερσης 
μονών στην επαρχία άπό τον έβδομο αιώνα μέχρι τήν εποχή τής εικονομαχίας. 

"Εχοντας εξετάσει τις μαρτυρίες τών πηγών κατά τήν περίοδο τοϋ 
"μεγάλου χάσματος", οι όποιες μιλούν περισσότερο γιά τήν εγκατάλειψη καί 
οχι γιά ανέγερση τών εκκλησιαστικών ιδρυμάτων στή βυζαντινή επαρχία, 

34. Βίος Νικηφόρου Μηδικίου, 409. 
35. Βίος Νικηφόρου Μηδικίου, 408-409. 
36. Βίος Νικηφόρου Μηδικίου, 414. Βλ. Papachryssanthou, «La vie monastique», 171 
καί σημ. 5.- Πρβλ. Ruggieri, Religious Architecture, 105 καί σημ. 96, δπου επισημαίνεται: 
Noteworthy is the evidence of a scarcity of monasteries. The land also has evidence of old 
remains. 
37. C. Mango-1. Sevoenko, «Some Churches and Monasteries on the Southern Shore of the 
Sea of Marmara», DOP 27 (1973), 276. 
38. Βίος Νικήτα Πατρικίου, 337· για τον εντοπισμό της τοποθεσίας, βλ το σχολιασμό 
τοϋ Βίου, σ. 319 καί σημ. 65. 
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ιδιαίτερα στην περιοχή της Βιθυνίας, για τήν οποία διαθέτουμε τα περισσότερα 
στοιχεία, Ισως, εξαιτίας τής εγγύτητας της προς τήν πρωτεύουσα39, θα 
διερευνήσουμε στή συνέχεια τήν τύχη αρχαίων μονών κατά τήν εποχή πού μας 
απασχολεί. 

Ή μονή των Καθαρών στον Όλυμπο τής Βιθυνίας, ιδρυμένη τον έκτο 
αιώνα40, μαρτυρεϊται στις πηγές μεταγενέστερα, όταν ένας πρώην ηγούμενος 
της, ό Ιωσήφ, τελεί τό δεύτερο γάμο τοϋ Κωνσταντίνου ζ" 4 1 . Συνεπώς, θα 
μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ή μονή αυτή είχε επιβιώσει από τήν εποχή τής 
ίδρυσης της. Ή μονή Τριχιναρέας, στον Όλυμπο τής Βιθυνίας, ή οποία είχε 
ανεγερθεί τό 460 από τή Στεφάνια, κουβικουλαρία τής αυτοκράτειρας Πουλ
χερίας 4 2 , φαίνεται οτι είχε επιβιώσει μέχρι τον όγδοο αιώνα, αφού εκεί 
αποσύρθηκαν ή μητέρα και ή αδελφή τοϋ Στεφάνου τοϋ Νέου43. Ή μονή 
Συμβόλων στή Βιθυνία, όπου κατέφυγε ό Πλάτων γύρω στο 75944, δεν 
μνημονεύεται στις πηγές προγενέστερα. Γιά τον Θεόκτιστο, πρώτο γνωστό 
ηγούμενο τής μονής, ό όποιος είχε υποδεχθεί τον Πλάτωνα, όταν ό τελευταίος 
έκάρη μοναχός, δεν είναι γνωστό απολύτως τίποτα, παρά μόνο ότι ήταν 
ευγενούς καταγωγής. Σε αγιολογικά κείμενα μαρτυρεϊται ή δίωξη τοϋ 
'Ιωάννου, ηγουμένου Μοναγρίας, τήν εποχή τών πρώτων είκονομαχικών 
διωγμών, γύρω στο 760· ό εντοπισμός τής μοναστηριακής αυτής κοινότητας 
στή Βιθυνία αποτελεί μόνο υπόθεση45. 

"Εχει άνευρεθει μολυβδόβουλλο, χρονολογημένο στην περίοδο 750-850, τό 
όποιο άνηκε στον Θεόδωρο ηγούμενο Καρπάθου46, κάτι πού σημαίνει ότι 
στην Κάρπαθο υπήρχε τότε κάποιο άγνωστο σέ μας μοναστήρι. "Αλλο 
μολυβδόβουλλο, χρονολογημένο τον όγδοο αιώνα, κάτοχος τοϋ οποίου είναι ό 

39. Πρβλ. Μ. Kaplan, «L'hinterland religieux de Constantinople: moines et saints de banlieue 
d'après l'hagiographie», Constantinople and its Hinterland: Papers from the Twenty-seventh 
Spring Symposium of Byzantine Studies, εκδ. C. Mango-G. Dagron (Society for the 
Promotion of Byzantine Studies 3), Variorum, Cambridge 1995, 197. 
40. D. Stiernon, «Notice sur s. Jean higoumène de Kathara», RÉB 28 (1970), 111-127. 
41. Θεοφάνης, 470. Βλ. Π. Νιαβή, «'Ιωσήφ, Ηγούμενος τής Μονής Καθαρών (te. 825)», 
Βυζαντινός Δόμος 4 (1990), 85-98. 
42. Janin, Grands Centres, 45. 
43. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1092 AB, 1093 C-D. 
44. Janin, Grands Centres, 181. Βλ. και πιο κάτω, σ. 172. 
45. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1165 D. Βλ. Janin, Grands Centres, 168. 
46. Zacos- Veglery, Seals, αρ. 2429.- Laurent, Corpus V3, αρ. 1940. 
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ηγούμενος Άλίης (επαρχία Ασία) Θεόδωρος47, υποδηλώνει την ύπαρξη 
κάποιου μοναστηρίου εκεί αυτή την εποχή. 

Ή Νίκαια στα χρόνια τοϋ Ιουστινιανού Α ' διέθετε, κατά τή μαρτυρία τοϋ 
Προκοπίου, ιερά τε και μοναστήρια τά μεν γυναιξί, τα δε άνδράσι48· στους 
"σκοτεινούς αιώνες" μαρτυρειται μόνο τό μοναστήρι της Κοιμήσεως (Υάκιν
θος)49, ενώ συμπληρωματικά για τή φυσιογνωμία της πόλης θά μπορούσαμε 
νά ποϋμε οτι λίγες είναι καί οι εκκλησίες πού μνημονεύονται στις πηγές. Δύο 
από τις παλαιές εκκλησίες της Νίκαιας μνημονεύονται κατά τον όγδοο αιώνα: 
ο ναός, ο αφιερωμένος πιθανότατα στή μνήμη τών πατέρων πού είχαν λάβει 
μέρος στην Α ' Οικουμενική Σύνοδο τοϋ 32550, αναφέρεται κατά τήν πολι
ορκία της Νίκαιας από τους αρχηγούς τών Αράβων, "Αμερ και Μωαβία 
(727)51. Ό δεύτερος ναός πού μαρτυρειται κατά τον όγδοο αιώνα είναι της 
'Αγίας Σοφίας, οπού συνεκλήθη ή Ζ'Οικουμενική Σύνοδος (787)52, καί θά 
μπορούσαμε νά υποθέσουμε οτι ήταν ή μοναδική εκκλησία πού παρέμεινε 
όρθια μετά τον καταστρεπτικό σεισμό τοϋ 74053. 'Από τήν άλλη πλευρά, ή 
Νίκαια στή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη δεν μνημονεύεται καθόλου κατά τή 
διάρκεια τοϋ έβδομου αιώνα, ενώ στην Ιστορία Συντομον τοϋ πατριάρχη 
Νικηφόρου, μαρτυρειται γύρω στο 727 ώς "προκαθεζομένη της Βιθυνίας 
πόλ ις" 5 4 , μνεία, πού μάλλον πρέπει νά σχετίζεται μέ τήν ορθόδοξη θρη
σκευτική παράδοση της πόλης. "Αλλες πηγές δεν μιλούν καθόλου γιά τήν 
ύπαρξη οικοδομημάτων ή τών παλαιών μονών στην πόλη, άλλα αναφέρουν τή 
Νίκαια αποκλειστικά γιά τή στρατιωτική σημασία της, ιδιαίτερα από τον όγδοο 
αιώνα καί μετά55, κάτι πού δείχνει εμφανώς τή στρατιωτικοποίηση της πόλης 
τήν εποχή "τών σκοτεινών αιώνων". 

Στην "Εφεσο, ενα άπό τά μεγαλύτερα θρησκευτικά κέντρα τοϋ Χριστια
νισμού, κατά τήν πρώιμη εποχή υπήρχαν πολλές εκκλησίες καί μοναστήρια56, 

47. Zacos- Veglery, Seals, άρ. 2428. 
48. Περί κτισμάτων, V, 3, 154. Βλ. Janin, Grands Centres, 105. 
49. Janin, Grands Centres, 121.- Brandes, Städte, 125.- Ruggieri, Religious Architecture, 
218. 
50. Janin, Grands Centres, 119. 
51. Θεοφάνης, 405-406. 
52. Θεοφάνης, 463. 
53. Νικηφόρος, 59 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 63 (Mango)· Θεοφάνης, 412. 
54. Νικηφόρος, 58 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 61 (Mango). 
55. Brandes, Städte, 125. 
56. Foss, Ephesus, 38. Βλ. καί τή βιβλιοκρισία στην προναφερθείσα μονογραφία από 
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τα όποια, όμως, δεν μαρτυροϋνται στίς πηγές κατά τους "σκοτεινούς αιώνες", 
εκτός από τό ναό του αγίου Ιωάννου τοϋ Θεολόγου. Ή Χρονογραφία τοϋ 
Θεοφάνη μας πληροφορεί οτι ό Κωνσταντίνος ç ' μετά τό τέλος μιας επιτυχη
μένης εκστρατείας εναντίον των "Αράβων (795) είχε επισκεφθεί τό ναό τοϋ 
αγίου "Ιωάννου τοϋ Θεολόγου καί τον είχε προικοδοτήσει μέ τό κομμέρκιν τοϋ 
πανηγυριού, πού έφθανε στο ποσό των εκατό λίτρων χρυσοϋ τό χρόνο57. 
'Ανεξάρτητα άπό τους διαφορετικούς τρόπους ερμηνείας της58, ή μαρτυρία 
αύτη υποδηλώνει οτι υπήρχαν εμπορικές συναλλαγές στο πανηγύρι, σέ εποχή, 
κατά την οποία, σύμφωνα μέ τα αρχαιολογικά δεδομένα, τό ξεχωριστής εμπο
ρικής σημασίας λιμάνι τής "Εφέσου είχε εγκαταλειφθεί59. Γεγονός πάντως 
είναι οτι ή εκκλησία τοϋ αγίου 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου είχε διατηρηθεί ακέραιη 
κατά τή διάρκεια τών "σκοτεινών αιώνων", ενώ παρατηρείται έξαρση τής 
λατρείας τοϋ αγίου άπό τό 780 και εξής, εποχή αναζωπύρωσης τοϋ βυζαντινού 
μοναχισμοΰ. Προσκυνητές άγιοι, όπως ό Ίωαννίκιος60 καί ό Πέτρος Άτρώ-
ας6 1, είχαν επισκεφθεί τήν "Έφεσο, ενώ έμμετρη επιγραφή στην εκκλησία τοϋ 

τον W. Brandes, «Ephesus in byzantinischer Zeit», Klio 64 (1982), 614-615. 
57. Θεοφάνης, 469. Σχετικά μέ τις πανηγύρεις, βλ. Sp. Vryonis, «The Panegyris of the 
Byzantine Saint: A Study in the Nature of a Medieval Institution, its Origins and Fate», The 
Byzantine Saint, 14th Spring Symposium of Byzantine Studies, εκδ. S. Hackel, Λονδίνο 
1981,202.- Angeliki E. Laiou, «Händler und Kaufleute auf dem Jahrmarkt», Fest und Alltag 
in Byzanz, εκδ. G. Prinzing- D. Simon, Μόναχο 1990, 63. 
58. Ό Ostrogorsky («Cities», 115) μιλάει για commercial taxes, αποδίδοντας τή λέξη 
κομμέρκιν, για το όποιο, βλ. Ν. Oikonomidès, «Silk Trade and Production in Byzantium 
from the Sixth to the Ninth Century: The Seals of Kommerkiarioi», DOP 40 (1986), 44-48. 
Ό Speck (Konstantin VI., 260-261) θεωρεί δτι τό πανηγύρι δεν είχε κανένα οικονομικό 
ή πολιτικό χαρακτήρα, αλλά αναγνωρίζει στην πράξη του Κωνσταντίνου Ç' μόνο 
προπαγανδιστική διάθεση. 
59. Foss, Ephesus, 52.- Brandes, Städte, 83. 
Ή μνεία στο Βίο Γρηγορίου Δεκαπολίτον (σ. 53) για τήν ύπαρξη πλοίων στο λιμάνι της 
Εφέσου εΐναι τοΰ ένατου αιώνα· βλ. Kazdan, Derevnja i gorod, 281. Πρβλ. Ostrogorsky, 
«Cities», 115. Σύμφωνα μέ άλλες απόψεις, ό άγιος είχε φθάσει στην Έφεσο, γύρω στο 
830· Βίος Νικήτα Πατρικίου, 321 σημ. 77. Βλ. C. Mango, «On Re-reading the Life of St. 
Gregory the Decapolite», Βυζαντινά 13 A (1985), 636. "Ισως, άπό τον ένατο αιώνα καί 
μετά, σημειώνεται ή ανάκαμψη της δραστηριότητας τοϋ λιμανιού της Εφέσου, όπως 
αυτή καταγράφεται στο Βίο Γρηγορίου Λεκαπολίτου. 
60. Βίος Ίωαννικίου, 343. Πρβλ. Ο. Lampsidis, «Das Wunder des Heiligen Ioannikios in 
der Kirche des Evangelisten Iohannes in Ephesos», AB 100 (1982), 429-430. 
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αγίου Ιωάννου αποδίδεται στον Θεόδωρο Στουδίτη62. 
Το Τζυκανιστήριο της Εφέσου μαρτυρεΐται την εποχή αύτη οχι ως τόπος 

άθλησης, άλλα ώς τόπος κολασμού· ό στρατηγός Θρακησίων Μιχαήλ Λαχανο-
δράκων, τόν καιρό των είκονομαχικών διωγμών είχε συγκεντρώσει όλους τους 
μοναχούς και τις μοναχές τοϋ θέματος του και τους είχε υποχρεώσει είτε να 
απαρνηθούν τό μοναχικό σχήμα και νά παντρευθοΰν, είτε να υποστούν τήν 
τιμωρία της τύφλωσης και της εξορίας63. Στην Έφεσο είχαν οδηγηθεί επίσης 
για νά τιμωρηθούν και άλλοι μοναχοί άπό τή μονή τής Πελεκητής στή Βιθυνία. 
Τήν πληροφορία παραδίδει ό βιογράφος τού Στεφάνου τού Νέου64, αναφέ
ροντας τά ακόλουθα: ο Θεοστήρικτος, "πρεσβύτερος καί γηραλέος τού ευαγούς 
φροντιστηρίου Πελεκητής", αφηγούμενος σέ άλλους φυλακισμένους μοναχούς 
τά δεινά πού είχαν ενσκήψει στο μοναστήρι του, κάνει λόγο γιά τους 
τριανταοκτώ πατέρες, οι όποιοι είχαν συλληφθεί άπό τό στρατηγό Θρακησίων 
καί είχαν υποστεί μαρτυρικό θάνατο65. Οί πιο πάνω μαρτυρίες παρουσιάζουν 
τήν "Εφεσο ώς τόπο κολασμού των είκονολατρών μοναχών, χωρίς νά κάνουν 
λόγο γιά τά μοναστήρια τής περιοχής. "Ισως, νά μετέφεραν τους μοναχούς 
άπό άλλα σημεία τής αυτοκρατορίας καί νά τους τιμώρησαν στην "Εφεσο, ό 
μητροπολίτης τής οποίας είχε άλλωστε επιδείξει θερμή πίστη στην εικονο
μαχία6 6. Ή μοναδική μαρτυρία γιά τήν ύπαρξη μοναστηριακού Ιδρύματος 
αυτή τήν εποχή στην "Εφεσο προέρχεται άπό τό μεταγενέστερο Κεδρηνό67. 

61. Βίος Πέτρου Ατρώας, 101. 
62. Foss, Ephesus, 115. 
63. Θεοφάνης, 445. Βλ. Rochow, Theophanes, 211. 
64. Βίος Στεφάνου τοϋ Νέου, στ.1164 D-1165 Β. 
Ή Διονυσία Παπαχρυσάνθου ( 'Αθωνικός Μοναχισμός, 39 σημ. 66) υποθέτει δτι τα δύο 
επεισόδια, το πρώτο πού αναφέρει ή Χρονογραφία τού Θεοφάνη (σ. 445-446) καί τό 
άλλο τής βιογραφίας τοϋ Στεφάνου Νέου, αποτελούν §να καί μοναδικό επεισόδιο. Βλ. 
καί Rochow, Kaiser Konstantin V., 66, για τή μυθική διάσταση της διήγησης. 
65. Βίος Στεφάνου τοϋ Νέου, στ. 1165 Β. Βλ. Janin, Grands Centres, 171.- Foss, 
Ephesus, 109. 
66. Βλ. πιο κάτω, σ. 120-123. 
67. Ό Foss (Ephesus, 109) αναφέρει ανάμεσα στα μοναστηριακά ιδρύματα τής εποχής 
στην "Εφεσο, μόνον τή μονή τοϋ άγιου Φιλίππου, στην όποια, σύμφωνα μέ τόν 
μεταγενέστερο Κεδρηνό (Α', 787), είχε ενταφιασθεί ό αυτοκράτωρ Θεοδόσιος Γ'(715-
717). Πρβλ. C. Mango, «The life of St. Andrew the Fool Reconsidered», Miscellanea 
Agostino Pertusi, II =Rivista di Studi Bizantini e Slavi 2 (1982), 312-313 (=Byzantium 
and its Image,... αρ. VIII). 
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Ή Θεσσαλονίκη, ή οποία διατηρούσε στενή επικοινωνία με την Κωνσταν
τινούπολη σε ολη τη διάρκεια τοϋ έβδομου αιώνα68, είναι γνωστή ως κέντρο 
διεξαγωγής εμπορίου69, αλλά και ως εκκλησιαστική έδρα τοϋ 'Ιλλυρικού-
άλλωστε, στή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη αποκαλείται ως μεγαλόπολις τοϋ 
Ιλλυρικού1®. Εκεί βέβαια διασώθηκε ή βασιλική τοϋ αγίου Δημητρίου, στην 
οποία προσέφερε δωρεές ό Ιουστινιανός Β ' . 

Στις πόλεις μέ σχετική συνέχεια αστικής ζωής, όπως ήταν ή "Εφεσος, ή 
Νίκαια71, και οπωσδήποτε ή Θεσσαλονίκη, δέν μαρτυροϋνται μοναστήρια, 
άλλα επιβιώνουν ναοί άπό τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο. Ή παρουσία 
λιγοστών παλαιών μονών στή Βιθυνία, τής μονής τοϋ Υακίνθου στή Νίκαια, 
το μεμονωμένο παράδειγμα τής ανέγερσης τοϋ ναοϋ στο Ortahisar τής Καπ
παδοκίας, όσο και οι αποσπασματικές μνείες τών πηγών για το μοναχισμό τής 
Εφέσου καΐ τής Καρπάθου, δέν νομίζω οτι αλλοιώνουν καθόλου τή γενική 
εντύπωση τών επαρχιακών πόλεων και τών μονών τους. Παρόλη τήν αποσπα
σματικότητα τών πληροφοριών, φαίνεται οτι οι πηγές αντικατοπτρίζουν μία 
τάση μείωσης τοϋ μοναχισμού στή βυζαντινή επαρχία, ιδιαίτερα στή Βιθυνία, -
για τήν οποία διαθέτουμε τις περισσότερες μαρτυρίες- άπό τα μέσα περίπου 
τοϋ έβδομου αιώνα μέχρι τήν αρχή τής εικονομαχίας, οπότε αρχίζουν να 
έπαναδραστηριοποιοϋνται μέ τή φυγή τών είκονολατρών σε μοναστηριακές 
κοινότητες72. Θά μπορούσε να υποθέσει κανείς οτι μαζί μέ τή συρρίκνωση 
τών επαρχιακών πόλεων και τή σταδιακή άγροτοποίηση τής κοινωνίας, έρχεται 
στο φώς καί ή νέα τραγική πραγματικότητα τής παρακμής τών εκκλησιαστικών 
ιδρυμάτων στην επαρχία, καθώς έχει επισημανθεί άλλωστε οτι ή παρακμή τών 
πόλεων είχε τον αντίκτυπο της στην Εκκλησία καί στους θεσμούς της73. Ούτε 

68. Ί . Καραγιαννόπουλου, «Ή επικοινωνία Θεσσαλονίκης- Κωνσταντινουπόλεως 
κατά τους 7ο-9ο αί.», Έπιστ. Έπετ. Φιλοσοφ. Σχ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης 22 (1984), 
211-229, ειδικά, 215 κέ. 
69. Θαύματα 'Αγίου Δημητρίου, 214 καί Commentary, 174-175. 
70. Θεοφάνης, 461. 
71. Brandes, Städte, 124-125. 
72. Βλ. πιο κάτω, σ. 168. 
73. Kurbatov, «From Antiquity to Feudalism», 173. Βλ. επίσης, H.-G. Beck, Das byzanti
nische Jahrtausend, Μόναχο 1978, 213. Πρβλ. W. Brandes- C. Mileta- Silvia Riedel, «Der 
sozialökonomische Hintergrund des byzantinischen Bilderstreits», Der byzantinische Bilder
streit. Sozialökonomische Voraussetzungen-ideologische Grundlagen-geschichtliche 
Wirkungen, εκδ. J. Irmscher, Λιψία 1980, 52. Πρβλ. δμως, Kathryn MacKay Ringrose, 
Saints, Holy Men and Byzantine Society, New Jersey 1976 (διδ. διατρ.), 62. 
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στον ελλαδικό χώρο υπάρχουν μαρτυρίες για την ανέγερση μονών πριν άπο 
τον ένατο αιώνα. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ή επιγραφική μαρτυρία για ένα 
"μονάδιον" στο "Αργός74. 

Ή κατάσταση, όμως, πού απεικονίζουν οι πηγές για το μοναχισμό, άλλα 
και για τις εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης είναι αρκετά διαφορετική άπο 
αυτή της βυζαντινής επαρχίας. Για το μοναχισμό της Βασιλεύουσας υπάρχουν 
πλούσιες, αν και ελλιπείς πολλές φορές, πληροφορίες, γεγονός πού έρχεται σέ 
προφανή αντίθεση μέ τα πενιχρά στοιχεία για το μοναχισμό της επαρχίας. Το 
διαθέσιμο υλικό για τα μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης είναι ανισομερές, 
σέ σχέση μέ το αντίστοιχο για τα μοναστήρια της επαρχίας και το γεγονός αυτό 
υποδηλώνει τή συνεχή παρουσία του μοναχισμού στην πρωτεύουσα κατά τους 
"σκοτεινούς αιώνες". 

Αυτή τήν εποχή ή βυζαντινή αυτοκρατορία διέθετε ένα μόνο αστικό κέντρο, 
τήν Κωνσταντινούπολη75, γιά τή θέση της οποίας απέναντι στον υπόλοιπο 
κόσμο ό πατριάρχης Νικηφόρος αναφέρει επιγραμματικά: κατά τήν βασιλεύ-
ουσαν και τάς κύκλω χώρας76, θεωρώντας ότι ή βυζαντινή πρωτεύουσα 
δέσποζε στο κέντρο του κόσμου και γύρω άπο αυτήν ήταν, σαν σέ κύκλο, οί 
υπόλοιπες περιοχές. 

Στή διάρκεια τών "σκοτεινών αιώνων" και ή βυζαντινή πρωτεύουσα είχε 
περιέλθει σέ περίοδο κρίσεως και είχε παραμεληθεί77, τό υδραγωγείο τοΰ 
Ούάλεντος, κατεστραμμένο άπο τήν εποχή της βασιλείας τοΰ Ηρακλείου Α ' 
(610-641), κατά τή διάρκεια τής πολιορκίας της πόλης άπό τους Άβάρους 
(626), φαίνεται ότι δεν είχε επισκευασθεί μέχρι τό 767, οπότε ò Κωνσταντίνος 
Ε ' (741-775) ανέλαβε τήν ανακαίνιση του7 8. Ή αναγέννηση τής Κωνσταντι-

74. Fr. Croissant- P. Aupert-M. Pievart, «Rapports sur les travaux de l'École française en 
1973: Argos», BCH98 (1974), 779-781. 
75. H.-G. Beck, «Konstantinopel. Zur Sozialgeschichte einer frühmittelalterlichen Haup-
stadt», BZ 58 (1965), 11-45 (=Ideen und Realitäten in Byzanz, Variorum Reprints, 
Λονδίνο 1972, αρ. Χ). 
76. Νικηφόρος, 62 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 67 (Mango). 
77. C. Mango, Le développement urbain de Constantinople (IVe-VIIe siècles) (TM, Mono
graphies 2), Παρίσι 1985, 51-62.- Τοΰ Ιδιου, «The Development of Constantinople as an 
Urban Centre», The 17th International Byzantine Congress. Major Papers, Ν. Υόρκη 1986, 
128-129. 
78. Νικηφόρος, 75-76 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 85 (Mango)· Θεοφάνης, 440. Βλ. C. 
Mango, «The Water Supply of Constantinople», Constantinople and its Hinterland: Papers 
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νούπολης πρέπει νά άρχισε από το δεύτερο "Ισαυρο αυτοκράτορα. Παρόλες τις 
κατηγορίες πού τοϋ προσάπτουν οι πηγές79, ό αυτοκράτορας αυτός είχε 
αναπτύξει έντονη οικοδομική δραστηριότητα, Ιδιαίτερα μετά τον καταστρεπτικό 
σεισμό τοϋ 740, διατάσσοντας την άμεση αποκατάσταση των τειχών, άλλα και 
των δημοσίων κτιρίων της Βασιλεύουσας80. Ό π ω ς φαίνεται επιπλέον και 
άπό επιγραφή στην περιοχή της Βιζύης81, ό αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε ' 
είχε επιδοθεί σέ οικοδομικά έργα και στην επαρχία της αυτοκρατορίας. Είχε 
ανακαινίσει γέφυρα της περιοχής, πιθανότατα γύρω στο 774, κατά τήν 
προετοιμασία τής δεύτερης εκστρατείας του στη Βουλγαρία82. 

Μέ τις αραβικές κατακτήσεις τοϋ έβδομου αιώνα, λοιπόν, ή άλλοτε 
κραταιά βυζαντινή αυτοκρατορία είχε άπωλέσει τις μεγάλες πόλεις τής Συρίας 
και τής Αιγύπτου, 'Αντιόχεια (637) καί "Αλεξάνδρεια (642). Παρέμενε μόνο ή 
Κωνσταντινούπολη ως ή κατεξοχήν πόλη τής αυτοκρατορίας83. Πανεν-
δαίμων καί βασιλίς Πόλις84 αποκαλείται ή Κωνσταντινούπολη σέ κείμενα 
τοϋ έβδομου αιώνα καί οι εκφράσεις αυτές, τις όποιες θα συναντήσουμε 
αργότερα, όχι μόνο σέ λόγιους συγγραφείς, άλλα καί σέ αυτοκρατορικά 
πονήματα 8 5 υποδηλώνουν τήν ισχύ και τό γόητρο της. Ή Βασιλεύουσα 

from the Twenty-seventh Spring Symposium of Byzantine Studies, εκδ. C. Mango-G. 
Dagron, Society for the Promotion of Byzantine Studies 3, Variorum, Cambridge 1995,17. 
79. Νικηφόρος, 76 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 85 (Mango)· Θεοφάνης, 443. Βλ. Fr. H. 
Tinnefeid, Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie von Prokop bis 
Niketas Chômâtes, Μόναχο 1971, 71-72. 
80. P. Brown, «A Dark Age Crisis Aspects of the Iconoclastic Controversy», The English 
Historical Review 346 (1973), 29 (καί συμπληρωμένη αναδημοσίευση τοϋ άρθρου στον 
τόμο Society and the Holy in Late Antiquity, Λονδίνο 1982, 294). Βλ. επίσης, C. Mango, 
«Addendum to the report of Every-day life», XVI Internationaler Byzantinistenkongreß, 
Akten II/l, Βιέννη 1981 =JÖB 32/1 (1981), 252 κέ. {^Byzantium and its Image, ..., άρ. 
V). 
81. C. Mango-1. Sevöenko, «Three inscriptions of the reigns of Anastasius I and Constantine 
V», BZ 65 (1972), 384-385. 
82. Mango-Sevéenko, «Three inscriptions», 391.- Rochow, Theophanes, 215. Πρβλ. Ευ. 
Κυριακή, Βυζάντιο και Βούλγαροι 7ος-10ος αι. Συμβολή στην εξωτερική πολιτική τοϋ 
Βυζαντίου ('Ιστορικές μονογραφίες 13), 'Αθήνα 1993, 88 κέ. 
83. Beck, «Konstantinopel», 11. 
84. Θαύματα αγίου 'Αρτεμίου, 3, 5, 9, 64. Ό Ι. S. Ciöurov {Drevneßie gosudarstva na 
territorii SSSR-Μόσχα 1981. Mesto Chronografii Feofana, 57) έχει υπολογίσει ότι ό 
πατριάρχης Νικηφόρος αποκαλεί 60 φορές τήν Κωνσταντινούπολη, ή Πόλις. 
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πόλις, ή Βασιλίς, ή Θεοφύλακτος Πόλις, ή Πόλις αποτελούν τις πιο χαρα
κτηριστικές επικλήσεις για τή μοναδική μεγάλη πόλη της αυτοκρατορίας στα 
κείμενα του ογδόου αιώνα. 

Ή Κωνσταντινούπολη έφερε τήν προσωνυμία της Νέας Ρώμης86 και της 
Νέας 'Ιερουσαλήμ87. Οί δύο τελευταίες ονομασίες όριζαν άπό τή μία τή 
ρωμαϊκή κληρονομιά της πρωτεύουσας πού είχε ιδρύσει ό Μέγας 
Κωνσταντίνος καί άπό τήν άλλη, τήν ταύτιση της μέ το κέντρο της 
Όρθοδοξίας. Ή ομώνυμη μέ τον ιδρυτή της πολιτεία απαντάται συχνά στην 
Ίστορίαν Σύντομον τον πατριάρχη Νικηφόρου καί στή Χρονογραφία τοϋ 
Θεοφάνη μέ τήν προσωνυμία "Βασιλεύουσα πόλις", εκφράζοντας μέ τον τρόπο 
αυτό τήν έννοια της αυτοκρατορικής πόλεως, πού, όποιος τήν κατέχει, κρατά 
καί τήν εξουσία στα χέρια του. 

Το μεγάλο αστικό κέντρο της αυτοκρατορίας, ή έδρα τοϋ βυζαντινού αυτο
κράτορα, ήταν παράλληλα καί το κέντρο της Όρθοδοξ ίας . Ή 
Κωνσταντινούπολη ήταν κατά τον Θεόδωρο Σύγκελλο ή πόλη εν fi ό θεός καί 
ή παρθένος ενσεβώς καί ορθοδόξως δοξάζονται καί πάσης ευσέβειας 
τελούνται μυστήρια. Τά λεγόμενα τοϋ Θεοδώρου Συγκέλλου δείχνουν μία 
αντίληψη, ή οποία, όπως φαίνεται άπό μεταγενέστερο αγιολογικό κείμενο, 
εξακολουθούσε να υφίσταται καί κατά τον όγδοο καί ένατο αιώνα. Σύμφωνα 
μέ το συγγραφέα τοϋ Βίου Μακαρίου Πελεκητής, ή βυζαντινή πρωτεύουσα 
υπερείχε των άλλων πόλεων σέ φήμη, δόξα καί ευσέβεια89. Ό βιογράφος τοϋ 

85. De Thematibus, 84. 
86. De Thematibus, 84. Βλ. Fr. Dölger, «Rom in der Gedankenwelt der Byzantiner», 
Zeitschrift für Kirchengeschichte 56 (1937), 14 κέ. (=Byzanz und die europäische Staaten
welt, Darmstadt 1964, 85 κέ.). 
87. Ή σταδιακή μετάθεση τοϋ θρησκευτικού καί κοσμολογικού κέντρου άπό τήν 
Ιερουσαλήμ στην Κωνσταντινούπολη παρατηρείται ήδη άπό τήν εποχή τοΰ Μεγάλου 
Κωνσταντίνου- βλ. Ε. Fenster, Laudes constantinopolitanae (Miscellanea byz. Monacensia 
19), Μόναχο 1968, 121.- G. Dagron, Naissance d'une capitale. Constantinople et ses 
institutions de 330 à 451, Παρίσι 1974, 408-409.- Χριστίνας 'Αγγελίδη, «Ή περιγραφή 
των 'Αγίων 'Αποστόλων άπό τον Κωνσταντίνο Ρόδιο. Αρχιτεκτονική καί συμβολισμός», 
Σύμμεικτα 5 (1983), 93, 122. "Ισως, άπό τότε πού χάθηκε ή 'Ιερουσαλήμ (5 Μαΐου 614), 
ή βυζαντινή πρωτεύουσα άρχισε να θεωρείται "μίμησις" της 'Ιερουσαλήμ καί "γη 
Ισραήλ". Σχετική είναι ή μνεία άπό το λόγο τοΰ Θεοδώρου, συγκέλλου της 'Αγίας 
Σοφίας: De obsidione avança, 162, 177. 

88. De obsidione avança, 111. 
89. Πατρίς μεν γαρ fjv αύτω το Βνζάντίον, ή καί ταΐς αλλαις πατρίσι το εύκλεές 
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αρχιεπισκόπου Κρήτης 'Ανδρέα, Νικήτας πατρίκιος και κυαίστωρ, αποκαλεί 
την πρωτεύουσα: τ\\ θεοφυλάκτω και βασιλίδί πόλει, ως κεφαλή τον σώματος 
τνγχανούσγι του παντός χριστιανικωτάτου πολιτεύματος90. 

Ή Κωνσταντινούπολη ήταν παράλληλα και ô τόπος καταγωγής πλουσίων 
αριστοκρατών, οι όποιοι έζησαν και έδρασαν τον όγδοο αιώνα. Ευσεβείς 
αριστοκράτες, άλλωστε, εξέφρασαν τή ζωηρή αντίθεση τους προς τα πρώτα 
είκονομαχικά μέτρα τών Ίσαύρων αυτοκρατόρων91 και δοξάσθηκαν άπό τα 
αγιολογικά κείμενα γιά τήν ευλάβεια τους. Ό Βίος τών Μαρτύρων της Κων
σταντινούπολης, γραμμένος άπό άγνωστο συγγραφέα92, θά μπορούσε να 
θεωρηθεί ώς συλλογικός93 έπαινος τών ευγενών, οι όποιοι είχαν αντισταθεί 
στην καταστροφή της εικόνας του Χριστού, άπό τον πρώτο είκονομάχο αυτο
κράτορα, στή Χαλκή, παραμένοντας πιστοί στην 'Ορθοδοξία94. Ή 'Ορθο
δοξία φαίνεται οτι είχε επικρατήσει ανάμεσα στους κατοίκους της Κων
σταντινούπολης, όπως γίνεται εμφανές άπό αυτά πού αναφέρθηκαν, άλλα καί 
άπό τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τών αγίων της εποχής, πού είχαν δοξασθει 
και μέσα άπό τις βιογραφίες τους. 'Αξιοσημείωτο είναι στο σημείο αυτό, ότι 
αρκετοί άγιοι τοΰ όγδοου και τών άρχων τού ένατου αιώνα άνηκαν στην υψηλή 
αριστοκρατία καί κατάγονταν άπό τήν Κωνσταντινούπολη95. 

Ή βυζαντινή πρωτεύουσα, τό κέντρο τής αυτοκρατορικής εξουσίας, τής 
συγκλητικής αριστοκρατίας, άλλα καί τής ορθόδοξης πίστης, ήταν επιπλέον 
καί ή πρωτεύουσα τοΰ βυζαντινού μοναχισμού96, θ ά μπορούσαμε νά συμπλη
ρώσουμε στην παραπάνω διαπίστωση ότι τά μεγάλα επώνυμα μοναστήρια τής 
βυζαντινής πρωτεύουσας Δαλμάτου, Στουδίου, Καλλιστράτου, Δίου, Μαξι-
μίνου, τά όποια είχαν ιδρυθεί άπό ευγενείς αριστοκράτες97, συνετέλεσαν ώστε 
ή Κωνσταντινούπολη νά έχει χαρακτηρισθεί ώς μοναστικό κέντρο. Ό π ω ς θά 

οίκοθεν παρερχομένη (sic) τφ κράτει τής βασιλείας καί τφ παγίω τής ευσέβειας: Βίος 
Μακαρίου Πελεκητής, 143. 
90. Βίος 'Ανδρέου αρχιεπισκόπου Κρήτης, 172. 
91. Βλ. πιο κάτω, σ. 168 κέ. 
92. Sevienko, «Hagiography», 114. 
93. Πρβλ. Α. P. Kazhdan, «Hagiographical Notes, 14. Collective Death and Individual 
Deeds», Byzantion 56 (1986), 150-151. 
94. Βίος Μαρτύρων Κωνσταντινούπολης, 441. 
95. Βλ. πιο κάτω, σ. 189. 
96. Βλ. P. Charanis, «The Monk as An Element of Byzantine Society», DOP 25 (1971), 
64.- Beck, «Konstantinopel», 29-31. 
97. Σχετικά με τήν ίδρυση τών μονών αυτών, βλ. πιο κάτω, σ. 57. 
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δείξουμε και στή συνέχεια, τά μεγάλα φημισμένα μοναστήρια, όπως και άλλα 
λιγότερο ξακουστά, εξακολουθούσαν να λειτουργούν αδιάλειπτα από την εποχή 
της ίδρυσης τους μέχρι τά τέλη τοϋ έβδομου και κατά τον όγδοο αιώνα στή 
βυζαντινή πρωτεύουσα. 

'Αρχίζοντας από τήν περιοχή τοϋ Βοσπόρου, τό μοναστήρι τοϋ vir gloriosus 
καί στρατηγού Φιλιππικοϋ, τό όποιο είχε ανοικοδομήσει στις αρχές τοϋ έβδομου 
αιώνα στή Χρυσόπολη98, φαίνεται ότι εξακολουθούσε να υφίσταται σέ όλη τή 
διάρκεια τοϋ όγδοου αιώνα, καθώς μνημονεύεται κατά τήν εποχή της σύλ
ληψης και της φυλάκισης τοϋ Στεφάνου τοϋ Νέου (763), όταν αυτός περιο
ρίσθηκε στο εναγές τοϋ Φιλιππικοϋ μοναστήριον το προς θάλασσαν τοϋ άστεος 
Χρυσοπόλεως κείμενον", λίγο πριν οδηγηθεί στην Κωνσταντινούπολη. 
'Αρκετά χρόνια αργότερα, τό 798, ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη αναφέρει ότι ή 
αυτοκράτειρα Ειρήνη είχε στείλει τον ηγούμενο Χρυσοπόλεως Δωρόθεο ώς 
πρέσβη στους "Αραβες100. 

Ή μονή των 'Ακοίμητων στην περιοχή τοϋ Βοσπόρου, ιδρυμένη τον πέμπτο 
αιώνα1 0 1, μαρτυρειται στά μέσα τοϋ έκτου αιώνα102 καί κατόπιν κάνει ξανά 
τήν εμφάνιση της στίς πηγές ύστερα άπό δυόμισι αιώνες, στά πρακτικά της 
Συνόδου τοϋ 78 7103. 

Ή λειτουργία τών αρχαίων μονών της Βασιλεύουσας Φλώρου, Καλλι
στράτου, Δαλμάτου διαπιστώνεται εύκολα στά τέλη τοϋ έβδομου καί στίς αρχές 
τοϋ όγδοου αιώνα, καθώς τά μοναστήρια αυτά ανέπτυξαν ενεργό πολιτική 
δραστηριότητα, στά χρόνια πού κυρίαρχη μορφή τοΰ Βυζαντίου ήταν ο 
Ιουστινιανός Β ' (685-711), καί είναι πολύ πιθανό νά είχαν πάρει μέρος στην 
εκθρόνιση του104. 

Άπό τή διήγηση τοΰ Γεωργίου Μονάχου, σχετικά μέ τό μύθο τοΰ Φιλεν-
τόλου1 0 5, διαφαίνεται, επίσης, ή ενεργητική παρουσία τών μονών της βυζαν-

98. Βλ. πιο κάτω, σ. 59. 
99. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1140 Β. 
100. Θεοφάνης, 473. 
101. Janin, Grands Centres, 13. 
102. Εκπρόσωπος της είχε πάρει μέρος στή Σύνοδο τοΰ 536: ACO, III, σ. 47. 
103. Mansi, τόμ. 13, στ. 152. 
104. Βλ. πιο κάτω, σ. 62, 63, 68, 69. 
105. Γεώργιος Μοναχός, 746-748. Σχετικά μέ τις διάφορες παραλλαγές τοΰ μύθου, βλ. 
Στ. Λαμπάκη, Οι Καταβάσεις στον Κάτω κόσμο στή Βυζαντινή καί στή Μεταβυζαντινή 
Λογοτεχνία, 'Αθήνα 1982, 50 καί σημ. 105. 
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τινής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο, την οριστική λύση στο 
επίμαχο ζήτημα για τή σωτηρία της ψυχής τοϋ Φιλεντόλου μέ τήν αντιφατική 
ζωή είχαν αξιωθεί να δώσουν τα μοναστήρια και τα ησυχαστήρια της 
Κωνσταντινούπολης, υστέρα άπο σχετική παράκληση τοϋ πατριάρχη Γερμα
νού1 0 6 . Ή προσφυγή τών εκκλησιαστικών αρχών στις μοναστηριακές κοινό
τητες υποδηλώνει δχι μόνο τήν ύπαρξη μονών στή Βασιλεύουσα, άλλα κυρίως 
τήν κοινωνική βαρύτητα τους. Έξαλλου, δεν υπάρχει αμφιβολία οτι ή μνεία 
από τό Βίο τοϋ Στεφάνου τοϋ Νέου, πού αναφέρεται σε γεγονότα τοϋ 730 
περίπου, κάνει λόγο για περισσότερα άπό ενα μοναστήρια στην Κωνσταν
τινούπολη: εν τοις τοϋ Βυζαντίου μοναστηρίοις^1'. Επίσης, από το από
σπασμα τοϋ κειμένου τοϋ Θεοφάνη για τον καταστρεπτικό σεισμό τοϋ 740, κατά 
τον όποιο κατέπεσαν μοναστήρια καί εκκλησίες108, πιστοποιείται ή ύπαρξη 
μονών στή Βασιλεύουσα. 

"Αν, σύμφωνα μέ υπολογισμούς, τό 536 ή Κωνσταντινούπολη διέθετε τόν, 
ομολογουμένως υπέρογκο, αριθμό τών 92 μοναστηριακών ιδρυμάτων10^, στα 
μέσα τοϋ ογδόου αιώνα, σύμφωνα μέ τα δεδομένα τών πηγών, ô αριθμός τους 
δέν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητος, αν ληφθούν επιπλέον υπόψη τά οσα 
προηγουμένως αναφέραμε, περί της γενικής παρακμής της βυζαντινής πρωτε
ύουσας κατά τους "σκοτεινούς αιώνες". Οι μονές και οι εκκλησίες, για τήν 
τύχη τών οποίων υπάρχει μνεία στις πηγές στή διάρκεια τοϋ ογδόου αιώνα και 
πού είχαν ανοικοδομηθεί προγενέστερα, αναφέρονται παρακάτω. 

Ή μονή τών ΓΑγίων 'Αναργύρων στην περιοχή τά Παυλίνου, στο 
Κοσμίδιον, πού είχε ανεγερθεί άπό τό μάγιστρο ΠαυλΙνο τήν εποχή τοϋ Θεο
δοσίου Β ' (408-450), κατά τήν παράδοση τών Πατρίων110, μαρτυρειται στις 
αρχές τοϋ ογδόου αιώνα άπό τή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη καί τήν Ίστορίαν 
Σύντομον τοϋ πατριάρχη Νικηφόρου, κατά τή δεύτερη ανατροπή τοϋ 
'Ιουστινιανού Β ' . Εκεί είχαν ενταφιασθεί ή Αναστασία, μητέρα τοϋ τελευταίου 
αυτοκράτορα της Ήρακλειανής δυναστείας και ô μικρός γιος του Τιβέριος11 ^ 

106. Γεώργιος Μοναχός, 747. Πρβλ. Judith Herrin, «Ideals of Charity, Realities of Welfare: 
The Philanthropic Activity of the Byzantine Church», Church and People in Byzantium, 
Twentieth Spring Symposium of Byzantine Studies, εκό. Rosemary Morris, Manchester 
1986, 163-164. 
107. Βίος Στεφάνου Νέον, στ. 1088 Α. 
108. Θεοφάνης, 412. 
109. Βλ. Charanis, «Monk», 65.- Mango, «The Development of Constantinople», 125.-
Haldon, Seventh Century, 295. 
110. Πάτρια, III, 261. Βλ. Janin, Géogr. Eccl. Const., 286.- Berger, Patria, 670-673. 
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Ή μονή των Αιγυπτίων, αφιερωμένη στον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και 
ιδρυμένη στο πρώτο μισό τοϋ πέμπτου αιώνα, μνημονεύεται από το Βίο τοϋ 
αγίου Παταπίου, στή διάρκεια τοϋ έβδομου αιώνα, εποχή κατά τήν οποία έζησε 
εκεί ό άγιος112. Αίγυπτιώτης στην καταγωγή113, είχε άσκητεύσει και ενταφι
ασθεί στή μονή αυτή, όπως μαρτυρεί ό δεύτερος εγκωμιαστικός λόγος υπέρ τοϋ 
αγίου Παταπίου, έργο τοϋ 'Ανδρέα Κρήτης (660- 740)114- γνωστού γιά τήν 
ύμνογραφική του παραγωγή1 1 5 και γιά τή θητεία του στην αρχιεπισκοπή 
Κρήτης. Ό 'Ανδρέας Κρήτης είχε επισκεφθεί ό Ιδιος το μοναστήρι116, πιθανό
τατα στις αρχές τοϋ ογδόου αιώνα, πρίν εγκαταλείψει τήν Κωνσταντινούπολη 
γιά νά μεταβεί στην Κρήτη117. Οι εκεί μοναχές, άφοϋ τοϋ προσέφεραν τους 
λόγους εκείνου, τον παρεκάλεσαν νά γράψει γιά τή ζωή και τή δράση τοϋ 
αγίου Παταπίου118. Καθώς ή μονή των Αιγυπτίων ήταν αρχικά ανδρικό και 
κατόπιν αναφέρεται ώς γυναικείο μοναστήρι119, μπορούμε νά υποθέσουμε οτι 
κατά τον έβδομο αίώνα είχε μετατραπεί σέ γυναικείο μοναστήρι, κάτω από 
άγνωστες συνθήκες. 

Μολυβδόβουλλο τοϋ ογδόου αιώνα, πού ανήκει σέ κάποιον Ευστράτιο, 
"πρώτον της διακονίας τών Πέτρου"120, άγνωστο άπό άλλες πηγές, πιστοποιεί 
γιά τήν εποχή αυτή τή λειτουργία "τοϋ σεβασμίου ναοϋ της άμωμήτου Παρ-

111. Νικηφόρος, 48 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 45 (Mango)· Θεοφάνης, 380. Πρβλ. τα σχόλια 
τοϋ C. Mango, σ. 204. 
112. Ή εποχή της δράσης τοϋ αγίου Παταπίου δεν έχει αποσαφηνισθεί, άλλα έχει γίνει 
αποδεκτό οτι έζησε κατά τον έβδομο αιώνα· βλ. Ρ. Canari, «Le dossier hagiographique des 
SS. Baras, Patapios et Raboulas», AB 87 (1969), 448 σημ. 2. 
113. Έγκώμιον εις Πατάπιον, στ. 1217 Β. 
114. Έγκώμιον εις Πατάπιον, στ. 1233 Α, 1237 Α-Β, 1244 Β. 
115. Βλ. G. Schirò, «Caratteristiche sui canoni di Andrea Cretese. Studio su alcune 
composizioni inedite del Melode», Πεπραγμένα τοϋ Α Άιεθνοϋς Κρητολογίκοϋ 
Συνεδρίου, Κρητικά Χρονικά 15-16 (1961-1962), τεϋχος Β ' , 113-138. 
116. Έγκώμιον είς Πατάπιον, στ. 1237 Α-Β. 
117. Γιά τους ενδεχόμενους λόγους της φυγής του από τή Βασιλεύουσα, βλ. πιο κάτω, σ. 
96-98. 
118. Έγκώμιον εις Πατάπιον, στ. 1237 Β. Ό Ρ. Canart («Patapios», 451-452) υποθέτει 
δτι οί λόγοι, τους οποίους έδωσαν οί μοναχές στον 'Ανδρέα Κρήτης, περιείχαν 
διηγήσεις με θαύματα τοϋ αγίου. 
119. Κατά τον Janin (Géogr. Eccl. Const., 12) πιθανώς πρόκειται γιά διαφορετικό μονα
στήρι, κοντά στο αρχικό. 
120. Laurent, Corpus, V2, άρ. 1217.- Zacos- Veglery, Seals, αρ. 1135. 
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θένου καί Θεοτόκου εν τοις Πέτρου"121, πού μνημονεύεται καί στον πανη
γυρικό υπέρ τοϋ αγίου Παταπίου, ώς γυναικεία μονή, σέ ενα άπό τα θαύματα 
τοϋ αγίου122. 

Στα χρόνια τοϋ Λέοντος Γ ' θα πρέπει να είχε διαμορφωθεί σέ ξενώνα ή 
μονή Ισιδώρου, ιδρυμένη άπο τον Ισίδωρο123, Ρωμαίο ευγενή, ô όποιος είχε 
ακολουθήσει τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α' στη νέα πρωτεύουσα τής 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας124. Μολυβδόβουλλο τοϋ έβδομου/όγδοου αιώνα 
πιστοποιεί τήν αδιάλειπτη παρουσία τής μονής125. 

Ό Βίος τών Μαρτύρων τής Κωνσταντινούπολης μνημονεύει ότι οί 
μάρτυρες τής Χαλκής είχαν ενταφιασθεί στή μονή τοϋ αγίου Άνίνα126, γιά 
τήν ίδρυση τής οποίας δέν κάνουν λόγο οί πηγές. "Ομως, ή πληροφορία αυτή 
επιτρέπει να υποθέσουμε ότι τό μοναστηριακό αυτό ίδρυμα υπήρχε οπωσδήποτε 
πριν από τα πρώτα χρόνια τής είκονομαχίας. 

Κοντά στην κινστέρνα τοϋ "Ασπαρος καί στο μοναστήρι τοϋ Σκοτεινού 
Φρέατος υπήρχε τό μοναστήρι, τό όποιο είναι συνδεδεμένο με τό όνομα τής 
υψηλής καταγωγής όσίας Θεοδοσίας, μάρτυρος τής είκονομαχίας. Ή μαρτυ
ρία άπό τήν μερικώς έκδεδομενη εγκωμιαστική βιογραφία τής όσίας (εν τφ 
γονικφ αυτής μοναστηρίψ τφ πλησίον τον Σκοτεινού Φρέατος^) υποδηλώνει 
ότι ή ίδρυση τής μονής θα μπορούσε να τοποθετηθεί σέ προγενέστερη εποχή. 

Μέ αφορμή τις "κοινώσεις" τοϋ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε ' ή Χρονο
γραφία τοϋ Θεοφάνη μνημονεύει πέντε παλαιές μονές τής βυζαντινής πρωτεύ
ουσας, ένώ άλλα κείμενα, κυρίως αγιολογικά, αναφέρουν δεκατέσσερα 
επιπλέον θρησκευτικά ιδρύματα128. 

Άπό τα λιγοστά σφραγιστικά κατάλοιπα μπορούμε να συμπληρώσουμε τον 
κατάλογο τών μοναστηριακών ιδρυμάτων τής Κωνσταντινούπολης, πού 

121. Για τήν περιοχή τα Πέτρου: Janin, Constantin, byzant., 408.- Berger, Patria, 350-
352. 
122. Έγκώμιον εις Πατάπιον, στ. 1244 C. 
123. Janin, Géogr. Eccl. Const., 263. 
124. Dagron, Naissance, 122 σημ. 1. 
125. Laurent, Corpus V2, αρ. 1153. 
126. Βίος Μαρτύρων Κωνσταντινούπολης, 445. Βλ. Janin, Géogr. Eccl. Const., 34. 
127. Κώδιξ Κουτλουμουσίου 109, φ. 47r. Βλ. Μ. Ι. Γεοεών, Βυζαντινον Έορτολόγιον. 
Μνήμαι τών άπο τοϋ Δ ' μέχρι μέσων τοϋ ΙΕ ' αιώνος έορταζομένων αγίων εν 
Κωνσταντινουπόλει, Κωνσταντινούπολη 1899, 131. Πρβλ. Α. P. Kazhdan- Α. Μ. Talbot, 
«Women and Iconoclasm», BZ 84-85 (1991-1992), 392. 
128. Βλ. πιο κάτω, σ. 178-180. 
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μαρτυροϋνται αυτή τήν εποχή. Μολυβδόβουλλο μέ τήν επιγραφή "Παύλου 
πρεσβυτέρου μονής των Ναρσοΰ"129 μαρτυρεί μέ ασφάλεια τήν επιβίωση τοϋ 
μοναστηριακού ιδρύματος τοϋ έκτου αιώνα1 3 0 , μέχρι τον έβδομο/ ογδοο 
αιώνα, εποχή πού τοποθετείται το σωζόμενο μολυβδόβουλλο, αλλά και ακόμα 
μεταγενέστερα στα χρόνια τοϋ Μιχαήλ Ψελλού1 3 1. Μολυβδόβουλλο της 
Διακονίας των Δεξιοκράτους, πού έχει χρονολογηθεί στον έβδομο αιώνα132, 
πιθανότατα ανήκει στην ομώνυμη μονή και μαρτυρεί τήν επιβίωση της από τον 
πέμπτο αιώνα, όταν ιδρύθηκε άπό τον πατρίκιο Δεξιοκράτη, στα χρόνια τοϋ 
Θεοδοσίου Β ' (408-450)133. Στο Ιδιο μοναστήρι είχε ενταφιασθεί ή όσία 
Θεοδοσία, σύμφωνα μέ τήν παράδοση της εγκωμιαστικής βιογραφίας της134. 

Ή ύπαρξη τόσων αρχαίων μοναστηριακών ιδρυμάτων στην Κωνσταν
τινούπολη στή διάρκεια τοϋ ογδόου αιώνα υποδηλώνει τή συνεχή άπό τον έκτο 
μέχρι τον ογδοο αιώνα παρουσία τοϋ μοναστικού στοιχείου στή βυζαντινή 
πρωτεύουσα. Ό π ω ς έχει διαπιστωθεί, άλλωστε, ή ορθόδοξη, κατά παράδοση, 
βυζαντινή πρωτεύουσα ήταν ή μοναδική πόλη της αυτοκρατορίας, οπού οι 
μοναχοί είχαν συγκροτήσει, ήδη άπό τήν πρωτοβυζαντινή εποχή, ιδιαίτερη 
κοινωνική ομάδα1 3 5 . Ή δύναμη τοϋ μοναχισμού της πρωτεύουσας είχε 
άπορρεύσει όχι τόσο άπό τό μεγάλο αριθμό136, οσο, κυρίως, άπό τήν καλή 
οργάνωση του1 3 7. 

129. Laurent, Corpus V2, άρ. 1162. 
130. Πάτρια, III, 249. Βλ. P. Gautier, «Précisions historiques sur le monastère de Ta Narsou», 
REB 34 (1976), 103.- Berger, Patria, 593 κέ. Για τήν ταύτιση της μονής Ναρσοΰ μέ τή 
μονή της Πηγής, άποψη πού δέν έχει γίνει αποδεκτή: P. P. Ioannou, «Psellos et le monastère 
Τα Ναρσοΰ», BZ 44 (1951), 283-290. 
131. Gautier, «Précisions historiques», 103. 
132. Laurent, Corpus\2,àQ. 1211. 
133. Πάτρια, III, 241. Βλ. Janin, Géogr. Eccl. Const., 92.- Berger, Patria, 475. 
134. Κώδιξ Κουτλουμουσίου 109, φ. 5 Ir. Tò Synax. Eccl. CP. (στ. 828-830) αναφέρει 
ότι ενταφιάσθηκε στή μονή τοΰ Χρίστου τοΰ Ευεργέτου. Για τον εντοπισμό καί τις 
σχέσεις τών δύο αυτών μονών, βλ. Β. Aran, «The Church of Saint Theodosia and the 
Monastery of Christ Euergetes. Notes on the Topography of Constantinople», JOB 28 
(1979), 211- 228. 
135. G. Dagron, «Les moines et la Ville. Le monachisme à Constantinople jusqu'au concile de 
Chalcédoine (451)», TM 4 (1970), 253 (=La romanité chrétienne..., άρ. VII).- Beck, 
«Konstantinopel», 24-25. 
136. Για μία κατά προσέγγισιν εκτίμηση τοΰ αριθμοΰ τών μοναχών της αυτοκρατορίας, 
βλ. Charanis, «Monk», 69. 

54 



Παρακμή τον μοναχισμού στις επαρχίες 

Ύστερα άπ' όσα αναφέραμε πιο πάνω για τήν αδιάλειπτη παρουσία των 
μονών στη Βασιλεύουσα και για τήν τάση παρακμής τους στή βυζαντινή 
επαρχία, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, αν υπήρχε μεγάλη ή 
οχι μοναστηριακή περιουσία κατά τις παραμονές της εικονομαχίας1·30· και η 
απάντηση πρέπει να είναι καταφατική γιά τήν Κωνσταντινούπολη. Όμως, 
στην επαρχία ô μοναχισμός άρχισε να αναβιώνει αργότερα, όταν οι κάτοικοι 

137. Βλ. Dagron, «Moines», 253. 
138. Ή βιβλιογραφία πού διαθέτουμε, σχετικά με τήν έκταση της μοναστηριακής 
περιουσίας, τουλάχιστον ως τον δγδοο αιώνα, είναι αρκετά εκτενής. 
Ή άποψη τοϋ Μ. V. Levéenko («Cerkovnye imuSéestva V-VII ν. ν vostoòno- rimskoï 
Imperii», Viz. Vrem. 2 (1949), 11-60) ότι ή εκκλησιαστική και μοναστηριακή περιουσία 
στα τέλη τοΰ εβδομου-άρχές δγδοου αιώνα δέν ήταν τόσο μεγάλη, έχει σχετική αξία, 
εφόσον αντιπαρατάσσει για τήν εποχή αυτή τή σιωπή των πηγών στην πληθώρα τών 
πληροφοριών για τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο, μέχρι τον Ηράκλειο (610-641). 
Ό Μ. Ja. Sjuzjumov [«Problemi Ikonoboròestva ν Vizantii», Uöenije zapiski Sverdlovskogo 
pedagogiöeskogo instituta 4 (1948), 48-110], υποστηρίζει δτι ή εκκλησιαστική 
περιουσία δέν ήταν μεγάλη στις αρχές της εικονομαχίας, επειδή στις πηγές δέν φαίνεται 
καμμία τάση τών αυτοκρατόρων να τή δημεύσουν. 
Ό Lemerle (The Agrarian History, 57-58 σημ. 1-2), βασιζόμενος στις παραπάνω θεωρίες 
παραδέχεται ότι ή εκκλησιαστική περιουσία δέν ήταν μεγάλη. Ό ίδιος (Le premier 
humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines 
au Xe siècle, Παρίσι 1971, 122) αναφέρει δτι ή μονή Σακκουδίωνος, μέ ηγούμενο τον 
Πλάτωνα, θειο τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου, ήταν οικογενειακό κτήμα, το όποιο είχε 
διαμορφωθεί σέ μοναστήρι. Βλ. επίσης, Α. Α. Vasiliev, «On the Question of Byzantine 
Feudalism», Byzantion 8 (1933), 598.- Helga Köpstein, «Zu einigen Aspekten der 
Agrarverhältnissen im 7. Jahrhundert (nach der juristischen Quellen)», Studien zum 7. 
Jahrhundert in Byzanz. Probleme der Herausbiidung des Feudalismus (BBA 47), Βερολίνο 
1976, 18-22, οπού εξετάζει τήν αύξηση της εκκλησιαστικής και μοναστηριακής 
περιουσίας τον έβδομο αίώνα· έδώ υπάρχουν οί παραπομπές σέ δλα τα αποσπάσματα 
τών προγενέστερων πηγών. Βλ. και Ί . Κονιδάρη, Το δίκαιον τής μοναστηριακής 
περιουσίας από τον 9ον μέχρι και τοϋ 12ου αιώνος, 'Αθήνα 1979, 30- 31.-W. Brandes-
C. Mileta-Silvia Riedel, «Der sozialökonomische Hintergrund», 50. Βλ. και τις απόψεις τοϋ 
Μ. Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du Vie au Xle siècle: Propriété et exploitation 
du sol (Byzantina Sorbonensia 10), Παρίσι 1992, 297 κέ., δτι εξαιτίας τής έλλειψης 
πηγών δέν μπορούμε να μιλάμε γιά μοναστηριακή περιουσία πριν από τήν είκονομαχία. 
Βλ. επίσης, τή βιβλιοκρισία τοϋ Α. P. Kazhdan, «One more Agrarian History of 
Byzantium», Bs/55 (1994), 79 κέ. 
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της βυζαντινής πρωτεύουσας, ιδιαίτερα οί πλούσιοι, πού είχαν κτήματα στη 
Βιθυνία, τήν εγκατέλειπαν για να αποφύγουν τους είκονομαχικούς 
δ ιωγμούς 1 3 9 . Ή σαφέστατη αναζωπύρωση τού μοναχισμού στην επαρχία 
παρατηρείται κατά τα τέλη τού ογδόου αιώνα, στη διάρκεια της βασιλείας της 
αυτοκράτειρας Ειρήνης140. 

139. Βλ. πιο κάτω, σ. 168-175. 
140. Βλ. πιο κάτω, σ. 212 κέ. 
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Β ' . Ή αμείωτη Ισχύς του μοναχισμού τής πρωτεύουσας καΐ ή 
αριστοκρατία (τέλη έβδομου/ αρχές δγδοου αΙώνα). 

Τα μοναστήρια, έκτος άπο θρησκευτικά κέντρα, λειτουργούσαν επίσης καί 
ώς καταφύγιο ή ώς τόπος περιορισμού έκπτωτων αυτοκρατόρων, άλλα και 
εξεχόντων προσώπων πού διαφωνούσαν μέ τήν κεντρική εξουσία141. Τα 
μοναστηριακά ιδρύματα στην Κωνσταντινούπολη ήταν πάντοτε πολυάριθμα· 
ωστόσο, οι σχετικές μνείες των αφηγηματικών πηγών είναι εξαιρετικά πενιχρές 
για το μεγαλύτερο μέρος τού έβδομου αιώνα. Φθάνοντας, όμως, προς τήν 
τελευταία ταραγμένη εικοσαετία τού ίδιου αιώνα, γνωστή ώς "χρόνια τού 
χάους"142, διακρίνουμε έντονη τήν παρουσία τών μονών της Κωνσταν
τινούπολης. Τήν ίδια εποχή ô ανώτερος κλήρος της πρωτεύουσας αποτελούσε 
μία ομάδα ιδιαίτερα ισχυρή σε εκκλησιαστικό και σέ πολιτικό επίπεδο143. 

Άλλα πριν ασχοληθούμε μέ τό ρόλο τών μονών στα τέλη τού έβδομου 
αιώνα, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν ορισμένες παρατηρήσεις για τήν 
αίγλη, πού είχαν τα επώνυμα μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης στή 
συγκλητική αριστοκρατία καί για τις σχέσεις, οί όποιες συνέδεαν αυτά τα 
μοναστήρια μέ τή συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. 

Ή παράδοση ορισμένων πηγών ότι τα μεγάλα μοναστήρια της 
Βασιλεύουσας (Δαλμάτου, Καλλιστράτου, Φλώρου, Στουδίου, Δίου, Μαξι-
μίνου), τα όποια είχαν αναπτυχθεί μέσα στην αυστηρή 'Ορθοδοξία144, είχαν 

141. R. Guilland, «Ol Βυζαντινοί αυτοκράτορες και το θέλγητρον τοϋ μοναστηρίου», 
ΕΕΒΣ 21 (1951), 215 κέ.- Ringrose, Saints, 50. 
142. Ostrogorsky, Geschichte, 127.- J. B. Bury, A History of the Later Roman Empire from 
Arcadius to Irene (395 A.D. to 800 A.D.), Λονδίνο 1889, ανατ. "Αμστερνταμ 1966, τόμ. 
Β', 352.- Judith Herrin, «The Context of Iconoclasm», Iconoclasm. Papers Given at the 
Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies, (University of Birmingham, March 1975), 
εκδ. A. Bryer- Judith Herrin, Birmingham 1977, 15-16. Βλ. ακόμα το απόσπασμα από τΙς 
Παραστάσεις Συντόμους, 140. 
143. Βλ. πιο κάτω, σ. 78-79, 82. 
144. Dagron, «Moines», 253,261 κέ.- Fr. Η. Tinnefeid, Die frühbyzantinische Gesellschaft: 
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ιδρυθεί από ευγενείς συγκλητικούς, οι όποιοι είχαν ακολουθήσει τον αυτο
κράτορα Κωνσταντίνο Α ' (324-337) στή νέα πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής αυτο
κρατορίας145, δέν γίνεται εύκολα αποδεκτή και αποδίδεται κυρίως σε μυθικές 
διηγήσεις146. "Ενα στοιχείο, δμως, πού αξίζει να τονισθεί είναι το γεγονός ότι 
αυτά τα μοναστήρια στην πλειονότητα τους έμειναν γνωστά μέ τα ονόματα 
των ευγενών147, κυρίως συγκλητικών, οί όποιοι τα είχαν εγκαινιάσει ή μέ τά 
ονόματα μελών της οικογένειας τους και όχι μέ τά ονόματα τών αγίων, στους 
οποίους ήταν αφιερωμένα, κάτι πού υποδηλώνει τό γόητρο 1 4 8 , πού 

Struktur, Gegensätze, Spannungen, Μόναχο 1977, 344 κέ. Βλ. καί τα επιγράμματα τοΰ 
Θεοδώρου Στουδίτου, "Εις τον άγιον Δάλματον", τον όποιο ονομάζει "έρεισμα 
ορθοδοξίας" καί "Εις τον δσιον Δίον": Ρ. Speck, Theodoros Studites Jamben auf 
verschiedene Gegenstände. Einleitung, kritischer Text, Übersetzung und Kommentar 
(Supplementa Byzantina 1), Βερολίνο 1968, 234, 239. 
145. Στα Πάτρια (Ι, 146-147), στο κείμενο τοϋ Μιχαήλ Γλυκά (σ. 463) καί στο 
Συναξάριο τοΰ Ζωτικοϋ (Synax. Eccl. CP., 359 -μαρτυρία ή οποία αποσιωπάται στο 
Βίο του· βλ. τα σχόλια στο Βίο Ζωτικοϋ, 89) αναφέρονται οί ευγενείς της Ρώμης, οί 
όποιοι είχαν ακολουθήσει τον Μεγάλο Κωνσταντίνο καί είχαν εγκατασταθεί στή νέα 
πρωτεύουσα· βλ. Dagron, Naissance, 122. Για τις πηγές, πού μαρτυρούν ότι μέ τή 
μεσολάβηση τοϋ μυθικού ευνούχου Εύφρατά είχαν προσκληθεί οί άρχοντες της Ρώμης 
στή νέα πρωτεύουσα τοϋ ρωμαϊκοϋ κράτους, τήν Κωνσταντινούπολη, βλ. Α. P. Kazhdan, 
«"Constantin Imaginaire". Byzantine Legends of the Ninth Century about Constantine the 
Great», Byzantion 57 (1987), 196-250, είδικά 238. 
146. Dagron, Naissance, 122 καί σημ. 1.- Τοϋ ίδιου, Constantinople Imaginaire. Études sur 
le recueil des «Patria», Παρίσι 1984, 90 κέ.- Berger, Patria, 221 κέ.- J. Ph. Thomas, Private 
Religious Foundations in the Byzantine Empire, Washington D. C. 1987, 15 κέ. - J. Koder, 
«Zu den Folgen der Gründung einer zweiten Reichshaupstadt an der «Peripherie» des 
Römischen Reiches am Übergang von der Antike zum Mittelalter», SF 48 (1989), 1 κέ. 
147. Βασιλικής Ν. Βλυσίδου, "Αννας Β. Καραμαλούδη, Έλεωνόρας Σ. Κουντούρα-
Γαλάκη, Τ. Κ. Λουγγή, «'Ιδεολογικοί σταθμοί της Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής (4ος-9ος 
αιώνες). Γενικές κατευθύνσεις της έρευνας», Λ ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο. 
Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1983, 187-188. Πρβλ. Kaplan, Les hommes et la terre, 140-141. 
148. 'Ανεξάρτητα από τίς συνθήκες (για τίς όποιες βλ. πιο κάτω, σ. 165-166.), πού είχαν 
αναγκάσει τους γονείς τοϋ Στεφάνου τοϋ Νέου να οδηγήσουν το γιό τους στή μονή 
Αυξεντίου, δέν θα πρέπει να αγνοήσουμε τό γεγονός δτι είχαν κατευθυνθεί δχι σέ μία 
τυχαία μονή τοϋ 'Ολύμπου, άλλα στή μονή τήν οποία είχε Ιδρύσει ό ορθόδοξος καί 
ευγενής Αυξέντιος τον πέμπτο αίώνα. Βλ. Janin, Grands Centres, 44. Επίσης, ή μητέρα 
καί μία από τίς αδελφές τοϋ Στεφάνου τοϋ Νέου έκάρησαν μοναχές στην αφιερωμένη 
στή Θεοτόκο μονή τής Τριχιναρέας, τήν οποία είχε Ιδρύσει ή Στεφάνια ή Στεφανίς, 
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εξασκούσαν ορισμένα ονομαστά μοναστήρια στην αριστοκρατία. Ωστόσο, 
υπάρχουν μοναστηριακά ιδρύματα, τα ονόματα των οποίων προέρχονται από 
το όνομα της συνοικίας ή της περιοχής πού είναι κτισμένα. 

Ή παράδοση της ίδρυσης μονών άπό αριστοκράτες δείχνει να εξακολουθεί 
στον έκτο και έβδομο149, ακόμα και μέχρι τον όγδοο αιώνα150, άλλα κάτω 
από διαφορετικές συνθήκες. Μέλη της οικογένειας τού αυτοκράτορα Μαυρικίου 
(582-602), όπως ή κόρη του ή Σώπατρα151, είχαν ακολουθήσει τη μοναστική 
όδό. Ό vir gloriosus Φιλιππικός, γαμπρός τοϋ αυτοκράτορα Μαυρικίου, 
συνέχιζε τήν παράδοση της ίδρυσης μονών, τήν οποία είχαν εγκαινιάσει, όπως 
είδαμε, οί εκπρόσωποι της συγκλητικής αριστοκρατίας. Ό Φιλιππικός, όπως 
και άλλα μέλη της οικογενείας τοϋ Μαυρικίου, ξεφεύγοντας άπό τή 
στρατιωτική τρομοκρατία τοϋ Φωκά (602-6ΙΟ)152, εγκατέλειψε τή σταδιοδρομία 
του και έκάρη μοναχός στή μονή, πού έκτισε ό Ιδιος στή Χρυσόπολη τό 594, 
αφιερωμένη στή Θεοτόκο και γνωστή μέ τό όνομα τοϋ ιδρυτή της. Άπό όσο 
διαφαίνεται άπό τήν περιγραφή τών πηγών153, επρόκειτο για μεγαλειώδες 
ανάκτορο, τό όποιο πρόσφερε στον Ιδιοκτήτη του όλες τίς ανέσεις και τέρψεις 
της κοσμικής ζωής εις τήν θεραπείαν αύτοϋ. Παράλληλα, αν λάβουμε υπόψη 
μας τή μαρτυρία της ανώνυμης βιογραφίας τοϋ Μαξίμου τοϋ Όμολογητή154, 

κουβικουλαρία της ορθόδοξης αυτοκράτειρας Πουλχερίας, γύρω στο 460· βλ. Janin, 
Grands Centres, 45. Ή επιλογή της μονής της Τριχιναρέας, Ισως και να θεωρείται 
εΰλογη, καθώς ή μακρυνή Ιδρυτής ήταν ορθόδοξη και μάλιστα έφερε τό Ιδιο δνομα μέ 
τον μεταγενέστερο μάρτυρα της εικονομαχίας. 
149. Mango, «The Development of Constantinople», 124 κέ. 
150. Για τήν ίδρυση μονών τον όγδοο αίώνα, δχι στην Κωνσταντινούπολη, άλλα στή 
Βιθυνία, βλ. πιο κάτω, σ. 212 κέ. 
151. Synax. Eccl. CF., 207. Βλ. Ruggieri, Religious Architecture, 82. 
152. Για τον αυτοκράτορα Φωκά, βλ. Ο. Veh, «Zur Geschichte des Kaisers Phokas (602-
610)», Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht 1953/ 1954 des Humanistischen 
Gymnasiums, Fürth i. Bay. 1954, 1-23.- H. -G. Beck, «Senat und Volk von Konstantinopel. 
Probleme der byzantinischen Verfassungsgeschichte», Bayerische Akademie der 
Wissenschaften, phil.-hist. KL, Sitzungsberichte 1966, 6, Μόναχο 1966, 30 κέ. (=Ideen und 
Realitäten..., άρ. XII).- Fr. Winkelmann, «Zum byzantinischen Staat (Kaiser, Aristokratie, 
Heer)», Byzanz im 7. Jahrhundert. Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus (BBA 
48), Βερολίνο 1978, 176.-Λουγγή, «Δοκίμιο», 139-142. 
153. Θεοφάνης, 272· Νικηφόρος, 7 (de Boor-Νικηφόρος, 2 (Mango). Βλ. Janin, Grands 
Centres, 24-25.- Thomas, Religious Foundations, 116. 
154. σπονδή προσχωρεί, τφ κατά τήν αντίπερα ήϊόνα φροντιστηρίω, δ της 
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ή ίδια μοναστηριακή κοινότητα είχε διακριθεί κατά τις έντονες θεολογικές 
αναζητήσεις της εποχής· άλλωστε, ό Μάξιμος εΐχε καταφύγει (γύρω στό 
613/4)155 στή μονή πού εΐχε ανεγείρει ό Φιλιππικός. 

Τό Δεκέμβριο του 612 ό αριστοκράτης στρατηγός Πρισκος, μία σκοτεινή 
προσωπικότητα της εποχής156, είχε αναγκασθεί καί αυτός να ακολουθήσει τον 
Ιδιο δρόμο μέ τον Φιλιππικό, αποσυρόμενος στή μονή της Χώρας1 5 7 , τήν 
οποία, σύμφωνα μέ τήν παράδοση των Πατρίων, εΐχε κτίσει ò ίδ ιος 1 5 8 . 
Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι ή συγκλητική αριστοκρατία ίδρυε μοναστήρια 
κυρίως μέσα στην Κωνσταντινούπολη, όπου και αναζητούσε καταφύγιο σέ 
χαλεπούς καιρούς. 

Έκέλευσε (Ιουστινιανός) Στεφάνω τω πατρικίω καί στρατηγφ, το έπίκλην 
Τουσίω, νυκτός άποκτεΐναι τον δήμον Κωνσταντινουπόλεως, αρξασθαι δέ 
από τοϋ πατριάρχου159. Μέ τή δραματική αυτή φράση, για τήν οποία θα γίνει 
λόγος καί στή συνέχεια160, αρχίζει ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη τήν αφήγηση 
των γεγονότων της συνωμοσίας, ή οποία ανέτρεψε για πρώτη φορά τον 
αυτοκράτορα 'Ιουστινιανό Β ' (695). 'Αρχηγός της συνωμοτικής κίνησης ήταν ό 
πατρίκιος καί μέλος της συγκλήτου161 Λεόντιος, ένας από τους εκπροσώπους 
της συγκλητικής αριστοκρατικής τάξης της βυζαντινής πρωτεύουσας162 καί 
φίλος τοϋ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Δ ' (668-685)163. Εΐχε διατελέσει 

Χρυσοπόλεως προσωνόμασται, τότε κατά φιλοσοφίαν άνθοϋντι: Βίος Μαξίμου, στ. 72 
D. Για τήν έννοια της λέξης φιλοσοφία: Fr. Dölger, «Zur Bedeutung von φιλόσοφος und 
φιλοσοφία in byzantinischer Zeit», Τεσσαρακονταετηρίς Θεοφίλου Βορέα, 'Αθήνα 
1940, τόμ. Α' , 125-136 (=Byzanz und die europäische Staatenwelt, Darmstadt 1964, 197-
209). 
155. Βίος Μαξίμου, στ. 72 D. Βλ. V. Grumel, «Notes d'histoire et de chronologie sur la vie de 
saint Maxime le Confesseur», EO 26 (1927), 25.- Πρβλ. Van Dieten, Patriarchen, 57 σημ. 
4. 
156. W. E. Kaegi, «New Evidence on the early Reign of Heraclius», BZ 66 (1973), 325 κέ. 
(=Army, Society and Religion in Byzantium, Variorum Reprints, Λονδίνο 1982, άρ. IX). 
157. Νικηφόρος, 6-7 (de Boor) -Νικηφόρος, 2 (Mango). 
158. Πάτρια, III, 273. Πρβλ. Janin, Géogr. Eccï. Const., 533. 
159. Θεοφάνης, 368. 
160. Βλ. πιο κάτω, σ. 65, 91-92. 
161. Beck, «Senat», 31.- Haldon, Seventh Century, 168. 
162. Constance Head, Justinian II of Byzantium, Wisconsin U. P. 1972, 89.- Winkelmann, 
«Staat», 205.- Λουγγή, «Δοκίμιο», 157-158. 
163. "Οταν ό Λεόντιος έγινε αυτοκράτορας το 695, άφησε τον προκάτοχο του 
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στρατηγός των 'Ανατολικών164, αξίωμα από το οποίο είχε απολυθεί καί είχε 
φυλακισθεί για τρία χρόνια165, πιθανώς για πολιτικούς λόγους. 

Δέν ήταν άλλωστε ή πρώτη φορά πού ò αυτοκράτορας τιμωρούσε έναν 
αριστοκράτη. Οι δύο κύριες αφηγηματικές πηγές της εποχής, ή Ιστορία Σύν
τομος τού πατριάρχη Νικηφόρου καί ή Χρονογραφία τού Θεοφάνη, διασώζουν 
μέ εξαιρετικές λεπτομέρειες τη βάναυση συμπεριφορά τού λογοθέτη Θεοδότου, 
ô όποιος ήταν καί μοναχός, προς τους αριστοκράτες166. Τους διωγμούς τών 
"περιφανέστερων", "τών αρχόντων" καί "τών εμφανών ανδρών" συνόδευαν 
αυστηρές δημεύσεις περιουσιών, άπό τις όποιες υπήρχε πάντοτε αφθονία 
χρημάτων στά δημόσια ταμεία κατά τη βασιλεία τού 'Ιουστινιανού Β ' 1 6 7 . 

Ή αυξανόμενη δυσαρέσκεια, πού ύπέβοσκε κατά τή δεκάχρονη διακυβέρ
νηση τού 'Ιουστινιανού Β ' , αποτυπώνεται στο ακόλουθο βραχύ σχόλιο της 
Χρονογραφίας τού Θεοφάνη μισητον τον βασιλέα πεποίηκε^. Στη βάναυση 
πολιτική τού τελευταίου εκπροσώπου της Ήρακλειανής δυναστείας ανέλαβε να 

Ιουστινιανό Β' να επιζήσει, επειδή τον συνέδεε μακρά φιλία μέ τον πατέρα του: 
Νικηφόρος, 39 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 40 (Mango). 
164. Νικηφόρος, 37 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 40 (Mango)· Θεοφάνης, 368. Ό Λεόντιος 
θεωρείται ώς ο πρώτος στρατηγός τών Ανατολικών βλ. Α. Pertusi, «La formation des 
thèmes byzantins», Berichte zum XI. Internationalen ByzantinistenKongreß, Μόναχο 1958, 
I, 36-37.- J. Karayannopulos, Die Entstehung der byzantinischen Themenordnung 
(Byzantinisches Archiv 10), Μόναχο 1959,20. 
165. Θεοφάνης, 368. Βλ. Bury, Later Roman Empire, τόμ. Β ' , 328.- Α. Ν. Στράτου, Το 
Βυζάντιον στον Ζ αιώνα. Ιουστινιανός Β ', τόμ. ç ', 'Αθήνα 1977, 75 καί τα σχόλια στή 
νέα έκδοση της Ιστορίας Συντόμου τον πατριάρχη Νικηφόρου (Mango, 198). 
166. Νικηφόρος, 37 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 39 (Mango)· Θεοφάνης, 367. Βλ. Head, 
Justinian II, 88 κέ.- Α. P. Kazdan -S. Ι. Oéurov, «O structure vizantiiskogo obSöestva VII- IX 
w. Problema socialnoj stratifikacii VII-IX w. i kniga P. Jannopoulosa», Vizantiiskie Oöerki, 
Μόσχα 1977, 126.- Winkelmann, «Staat», 206.- Λουγγη, «Δοκίμιο», 144. Ό Kaegi 
{Byzantine Military Unrest 471-843, "Αμστερνταμ 1981, 188-189) θεωρεί ότι ή πολιτική 
του 'Ιουστινιανού Β' δέν είχε στραφεί εναντίον τών αριστοκρατών. Όμως, τα 
αποσπάσματα τών πηγών αναφέρουν σαφέστατα δτι τα θύματα τών διωγμών τού 
'Ιουστινιανού Β ' ήταν στή συντριπτική πλειονότητα άρχοντες καί εμφανείς άνδρες, 
οροί πού χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν κατά κανόνα τους εκπροσώπους της 
συγκλητικής αριστοκρατίας. Για τις ανατολικές πηγές πού μιλούν για τήν 
αντιαριστοκρατική πολιτική τοΰ 'Ιουστινιανού Β ' : Winkelmann, «Staat», 206. 
167. Θεοφάνης, 381· Ζωναράς, Γ ', 330. 
168. Θεοφάνης, 367. 
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δώσει τέλος ή συνωμοσία μέ αρχηγό τον αριστοκράτη Λεόντιο, ό όποιος 
φαίνεται οτι είχε κερδίσει εύκολα υποστηρικτές. 

Οι αφηγηματικές πηγές αρχικά τονίζουν τή συμμετοχή στή συνωμοσία 
γνησίων φίλων τον Λεοντίου169 άπό τή μοναστική κοινότητα της Κωνσταντι
νούπολης. Ή χρήση της έκφρασης "γνήσιος φίλος" άπό τά κείμενα, καθώς 
επίσης και ή αναφορά στο γένος των συνωμοτών, μας επιτρέπει νά 
υποθέσουμε οτι οι μοναχοί, οι όποιοι ακολούθησαν τον Λεόντιο στή συνωμοσία, 
εΐχαν κοινές κοινωνικές καταβολές μέ τό σφετεριστή. Πρόκειται γιά τον 
Παύλο, μοναχό άπό τή μονή Καλλιστράτου και αστρονόμο1 7 0 και τον 
Γρηγόριο, Καππαδόκη τό yevoç171, ό όποιος κατά τή μαρτυρία τού χρονο
γράφου, είχε διατελέσει κλεισουράρχης, Ισως υπό τις διαταγές τού Λεοντίου, 
όταν ό τελευταίος ήταν στρατηγός τού θέματος τών 'Ανατολικών. Ό Γρηγόριος 
είχε καρει μοναχός και ηγούμενος στή μονή Φλώρου πιθανώς στή διάρκεια της 
βασιλείας τού 'Ιουστινιανού Β ' γιά νά αποφύγει τους διωγμούς. Και οι δύο 
πραγματοποιούσαν τακτικές επισκέψεις στο φυλακισμένο γιά τρία χρόνια 
Λεόντιο, στον όποιο μάλιστα παρείχαν διαβεβαιώσεις οτι θα αναγορευθεί 
σύντομα αυτοκράτορας172. 

Ό Λεόντιος άρχισε αμέσως μετά τήν αποφυλάκιση του τίς συνωμοτικές 
ενέργειες, οι όποιες έγιναν γρήγορα αντιληπτές από τον αυτοκράτορα, γι' αυτό 
και ό τελευταίος τον διέταξε νά εγκαταλείψει αυθημερόν τή βυζαντινή 
πρωτεύουσα και νά μεταβεί ώς στρατηγός στο νεοσύστατο θέμα Ελλάδος1 7 3 . 

169. Θεοφάνης, 368. Ό Νικηφόρος [38 (de Boor)-40 (Mango)], καθώς και ό 
μεταγενέστερος Ζωναράς (Γ ', 323) μνημονεύουν επίσης ώς "φίλους" τους συνεργάτες 
του Λεοντίου. 
170. Ή αστρονομία αποτελούσε τον ενα άπό τους τέσσερεις κλάδους της μαθηματικής 
τετρακτύος, σύμφωνα μέ τό Βίο Νικηφόρου, 149. Βλ. Lemerle, Humanisme, 84 κέ.-
Beck, «Konstantinopel», 24-25. 
171. Νικηφόρος, 38 (de Boor) -Νικηφόρος, 40 (Mango). Ή αναφορά στο γένος, σπάνια 
μεν στα ιστοριογραφικά κείμενα της εποχής, (Α. Ρ. Kazdan, «Ob aristokratizacii 
vizantiiskogo obSëestva VIII-XII vv.», ZRVI 11(1968), 47-55), άλλα συνηθισμένη σέ 
ορισμένα αγιολογικά κείμενα (βλ. πιο κάτω, σ. 186 κέ.), κατά τή γνώμη μου, είναι 
ενδεικτικό στοιχείο της αριστοκρατικής καταγωγής τοΰ Γρηγορίου. 
172. Νικηφόρος, 38 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 40 (Mango)· Θεοφάνης, 368· Ζωναράς, Γ' , 
323. Βλ. Beck, «Senat», 31.- Head, Justinian II, 92-93.- Winkelmann, «Staat», 205. 
173. Νικηφόρος, 38 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 40 (Mango)· Θεοφάνης, 368· Ζωναράς, Γ ' , 
323. Βλ. Στράτου, Ιουστινιανός Β , 79.- Haldon, Seventh Century, 74. Ό Λεόντιος 
θεωρείται ώς ό πρώτος στρατηγός τοϋ θέματος Ελλάδος, ή ίδρυση τοϋ οποίου 
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"Εκδηλη είναι ή δυσαρέσκεια τοϋ Λεοντίου μετά τη δυσμενή μετάθεση του σε 
περιοχή απομακρυσμένη άπό την Κωνσταντινούπολη, το κέντρο των πολιτικών 
εξελίξεων1 7 4. Ό πατριάρχης Νικηφόρος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ό 
Λεόντιος εκτιμούσε πώς ή διαμονή του στή βυζαντινή επαρχία δεν παρουσίαζε 
κανένα απολύτως ενδιαφέρον αντίθετα, γι'αύτόν δεν σήμαινε μόνο τον 
τερματισμό της μέχρι τότε ευδόκιμου σταδιοδρομίας του, αλλά και τό τέλος της 
ζωής του: νϋν γαρ ένθένδε αποχωρούντα το τέλος με της ζωής πικρον 
καταλήψεται^5. 

Οι δύο φίλοι του μοναχοί τον παρότρυναν να μήν ολιγωρήσει και να 
προχωρήσει αμέσως στην εκδήλωση πραξικοπήματος, όπως διαφαίνεται άπό 
τους ορούς πού χρησιμοποιούν οι πηγές στην ιδιαίτερα λεπτομερή εξιστόρηση 
τών γεγονότων176. Οι μονές Καλλιστράτου και Φλώρου προσέφεραν τήν 
υποστήριξη τους στον Λεόντιο, παρέχοντας του ικανοποιητικά εχέγγυα για τήν 
άνοδο του στον αυτοκρατορικό θρόνο· παράλληλα, θα πρέπει να 
υπογραμμισθεί ή δυνατότητα ανεύρεσης οπλισμού σε σύντομο χρονικό 
διάστημα γιά τον ίδιο και τους υπόλοιπους συνωμότες ετι της νυκτός 
επισταμένης^1'. 

Ό Λεόντιος, αφού απελευθέρωσε άπό τό πραιτώριο1 7 8 όλους τους 

τοποθετείται περίπου αύτη τήν εποχή (687-695)· βλ. Oikonomidès, Listes, 351 και σημ. 
360.- Winkelmann, Ämterstruktur, 92. Ό Η. Geizer (Die Genesis der byzantinischen 
Themen Verfassung, Λιψία 1899, ανατ. "Αμστερνταμ 1966, 91) τοποθετεί τήν ίδρυση του 
αργότερα, στα χρόνια τοϋ αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ ' (842-867). Βλ. επίσης, J. Köder- Fr. 
Hild, Hellas und Thessalia, TIB 1, Βιέννη 1976,57-60.- Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου, 
«Τα σφραγιστικά κατάλοιπα από τήν Βυζαντινή Ελλάδα άπό τον Ζ ' μέχρι και τον Θ ' 
αιώνα», Μνήμη Γεωργίου "Α. Πετροπούλου, Αθήνα 1984, τόμ. Β ', 409-422. 
174. Ή στάση τοϋ Λεοντίου θα μπορούσε να παραλληλισθεί μέ τή στάση τών 
επισκόπων, οί όποιοι εγκατέλειπαν τήν επαρχία και επιζητούσαν να μείνουν στην 
πρωτεύουσα· βλ. πιο κάτω, σ. 80-81. 
175. Νικηφόρος, 38 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 40 (Mango). Τήν παράλληλη μνεία της Χρο
νογραφίας τοϋ Θεοφάνη (σ. 368-369) επαναλαμβάνει ό μεταγενέστερος Ζωναράς (Γ ', 
323). 
176. Νικηφόρος, 38 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 40 (Mango)· Θεοφάνης, 369. 
177. Νικηφόρος, 38 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 40 (Mango). Πρβλ. W. Τ. Treadgold, «Seven 
Byzantine Revolutions and the Chronology of Theophanes», GRBS 31 (1990), 208-210. 
178. Οί πηγές δέν μνημονεύουν τή συμμετοχή τοϋ praefectus praetorio στή συνωμοσία· 
πρόκειται, πιθανώς, γιά τήν τελευταία μνεία τοϋ παλαιού θεσμού praefectus praetorio· 
βλ. Λουγγή, «Δοκίμιο», 147. Πρβλ. δμως, τα σχόλια στή νέα έκδοση της Συντόμου 
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πολιτικούς κρατουμένους τοϋ 'Ιουστινιανού Β ' , τους εξόπλισε (έλυσε και 
όπλίσας) και μαζί μέ τους υποστηρικτές του μοναχούς και το θορυβηθέν 
πλήθος της πόλεως, συγκεντρώθηκαν στο λουτήρα της Άγιας Σοφίας, οπού 
κάλεσαν και τον πατριάρχη Καλλίνικο, ό όποιος αναφώνησε τό συμβολικό 
ψαλμό από την αναστάσιμη ακολουθία αϋτη ή ημέρα ην έποίησεν ό 
κ ύ ρ ι ο ς 1 7 9 . Τό πραξικόπημα είχε γρήγορα αίσια έκβαση. Ό έκπτωτος 
αυτοκράτορας οδηγήθηκε στον 'Ιππόδρομο, όπου τοϋ επέβαλαν τήν ατιμωτική 
ποινή της ρινότμησης. 

Ή ανατροπή, λοιπόν, τοϋ 'Ιουστινιανού πραγματοποιήθηκε, ύστερα άπό 
ένα πολύ καλά οργανωμένο πραξικόπημα, στο όποιο, όπως παραδίδουν οι 
πηγές, κύριοι συνεργάτες ήταν οι δυσαρεστημένοι αριστοκράτες, συγκλητικοί, -
ό ίδιος ό Λεόντιος ήταν άλλωστε μέλος της συγκλήτου,- εξέχοντα μέλη της 
μοναστικής κοινότητας, ό ρόλος των οποίων, όπως φαίνεται άπό τή 
Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη καί συγκεκριμένα άπό τή φράση καί ακολούθησον 
ί?μΓν180, ήταν ηγετικός. Στην ανακήρυξη δε τοϋ Λεοντίου ώς αυτοκράτορα 
είχε πρωτοστατήσει ό δήμος των Βένετων, κατά τή μαρτυρία τοϋ Γεωργίου 
Μοναχού1 8 1. 'Ενεργό ανάμειξη στή συνωμοσία είχε, δμως, καί ό πατριάρχης 
Καλλίνικος. 

Ό π ω ς υποδηλώνουν οι μαρτυρίες των πηγών καί δπως θά δείξουμε στή 
συνέχεια, ό πατριάρχης Καλλίνικος είχε καταστεί μέτοχος τών συνωμοτικών 
κινήσεων πού ανέτρεψαν τον 'Ιουστινιανό Β ' . "Αλλωστε, γνωρίζουμε πολύ 
καλά ότι στο παρελθόν είχαν συγκρουσθεί σχετικά μέ τή μεταστέγαση τοϋ ναοϋ 
τών Μητροπολίτου182. Ό μεταγενέστερος Ζωναράς στην αφήγηση της συνω
μοσίας μνημονεύει στο τέλος κατηγορηματικά συνεργοϋντος καί Καλλινίκου 
τοϋ πατριάρχου183, ένώ καί τό Συναξάριο1 8 4 παρέχει τήν πληροφορία δτι ό 

Ιστορίας τον πατριάρχη Νικηφόρου (Mango, 198). 
179. Νικηφόρος, 38 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 40 (Mango)· Θεοφάνης, 369. Βλ. Fr. 
Winkelmann, «Die politische Rolle der Bevölkerung Konstantinopels von der 
nachjustinianischen Zeit bis zum Beginn des Bilderstreits», Studien zum 7. Jahrhundert in 
Byzanz. Probleme der Herausbildung des Feudalismus (BBA 47), Βερολίνο 1976, 118.-
ΑΙκατερίνης Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία 610-867, τόμ. Β' 1, 'Αθήνα 1981, 
80. Βλ. καί Beck, Jahrtausend, Μόναχο 1978,59. 
180. Θεοφάνης, 369. Πρβλ. Haldon, Seventh Century, 295-296. 
181. Λεόντιος ό πατρίκιος αναγορεύεται νυκτός υπό τοϋ δήμου τών Βένετων. Γεώργιος 
Μοναχός, 731. 
182. Βλ. πιο κάτω, σ. 90 κέ. 
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αρχηγός τοϋ βυζαντινοϋ κλήρου είχε κατηγορηθεί από τον αυτοκράτορα για 
συμμετοχή στη συνωμοσία (καί συνωμοσίας κατηγορήσαντος), άλλα ό συγγρα
φέας τοϋ Συναξαρίου σπεύδει να δηλώσει αμέσως οτι ουδέν μετείχεν ô τοϋ 
θεοϋ μέγας άρχιερεύς^. Ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη, κάνοντας λόγο για 
τον τρόπο, με τον όποιο ό 'Ιουστινιανός Β ' έξεβλήθη της βασιλείας, μνημο
νεύει στην αρχή της αφήγησης, όπως ήδη αναφέραμε, οτι ό αυτοκράτορας τή 
νύκτα πριν από τή συνωμοσία, πού έμελλε να τον ανατρέψει, είχε δώσει εντολή 
στο στρατηγό Στέφανο Ρούσιο να αιματοκυλίσει τή βυζαντινή πρωτεύουσα, 
αρχίζοντας μέ τή δολοφονία τοϋ πατριάρχη186, χωρίς να κάνει καμμία μνεία 
για τό ρόλο τοϋ πατριάρχη Καλλινίκου στα γεγονότα. Εΐναι εμφανές από όλη 
τήν εξιστόρηση της βασιλείας τοϋ Ιουστινιανού Β ' , οτι τό κείμενο τοϋ Θεοφάνη 
αποδίδει μέ περισσή ευκολία τή διάθεση σφαγών στον αυτοκράτορα187. Τό πιο 
πιθανό είναι ότι τό παραπάνω απόσπασμα απηχεί τον φόβο μιας κοινωνικής 
ομάδας πού τελεί ύπό διωγμό. 

Λαμβάνοντας υπόψη μας τα παραπάνω, άλλα και τή διαπίστωση οτι αυτή 
τήν εποχή ol ανώτατοι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι είχαν ενεργό συμμετοχή 
στίς πολιτικές δραστηριότητες της αυτοκρατορίας188, δεν θα ήταν άτοπο να 
υποτεθεί οτι ό αυτοκράτορας 'Ιουστινιανός Β ' , άφοϋ είχε ήδη εξοντώσει 

183. Ζωναράς Γ ', 323 · πρβλ. Head, Justinian II, 93 κέ. Ό Van Dieten, (Patriarchen, 158) 
ισχυρίζεται οτι ô ρόλος πού έπαιξε ό πατριάρχης δεν ήταν καθαρός. 
184. Synax. Eccl. CP., στ. 919. 
185. Synax. Eccl. CP., στ. 919. Βλ. Κ. Άμάντου, Ιστορία τοϋ βυζαντινού κράτους, 
Αθήνα 1963, τόμ. Α' , 338. 
186. Θεοφάνης, 368. Ό μεταγενέστερος Κεδρηνος (Α', 774) παρέχει ανάλογη 
πληροφορία. 
187. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή 'Ιστορία Β1, 79-81. Πρβλ. Tinnefeid, Kaiserkritik, 
58-59. "Ενα σχεδόν σύγχρονο κείμενο, ol λεγόμενες Παραστάσεις Σύντομοι Χρονικαί, 
γραμμένο από κύκλο λογίων αριστοκρατών, φιλοσόφων, οπως αυτοαποκαλούνται, 
αντανακλά, σύμφωνα μέ τους έκδοτες (Παραστάσεις Σύντομοι, 13-17), όλη τήν 
εχθρότητα και τήν αντιπάθεια των συγγραφέων προς τον Ιουστινιανό Β ' , 
χαρακτηρίζοντας τον καθόλα ευσεβή αυτοκράτορα (βλ. πιο κάτω, σ. 71 και σημ. 215) ως 
αοεοκαί τύραννο· βλ. Παραστάσεις Σύντομοι, 138. Ό Ι. Sevéenko, («The Search for 
the Past in the Byzantium around the Year 800», Homo Byzantinus: Papers in honor of 
Alexander Kazhdan, εκδ. A. Cutler and S. Franklin =DOP 46(1992), 291-293) θεωρεί οτι 
τό έργο αυτό είναι των τελών του όγδοου αιώνα καί πιθανώς είναι γραμμένο κατά τή 
βασιλεία τοϋ Λέοντος Δ '. 
188. Thomas, Religious Foundations, 116. Βλ. καί πιο κάτω, σ. 104 κέ. 
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μεγάλο αριθμό άπό τους αντιπάλους του, τους εκπροσώπους της κοσμικής 
συγκλητικής αριστοκρατίας, προς τό τέλος τής βασιλείας του στράφηκε και 
εναντίον των εκπροσώπων τοϋ κλήρου. Άφοϋ προσπάθησε, χωρίς ουσιαστικό, 
όπως φαίνεται, αποτέλεσμα, με τή σύγκληση τής Πενθέκτης (691/ 2) να 
τακτοποιήσει τά κακώς κείμενα στο βυζαντινό κλήρο, επιχείρησε τέλος με 
δραστικά μέτρα τήν απευθείας αντιπαράθεση προς τον ανώτερο κλήρο. Οι νέες 
τάσεις τής πολιτικής τοϋ τελευταίου εκπροσώπου τής Ήρακλειανής δυναστείας 
συνιστούσαν μία ορατή πλέον απειλή για τήν εξαιρετικά δυνατή κοινωνική 
ομάδα, τήν οποία εκπροσωπούσαν ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και τά 
αριστοκρατικά μοναστήρια τής πρωτεύουσας· αυτές οι νέες πολιτικές τάσεις 
προοιώνιζαν κατά κάποιο τρόπο τήν εποχή τοϋ Κωνσταντίνου Ε ' , οπότε οι 
διώξεις εναντίον τοϋ κλήρου και των μοναχών έλαβαν επίσημο χαρακτήρα, μέ 
τό πρόσχημα τής εικονομαχίας189. 

'Αξίζει νά υπογραμμισθεί ότι, μολονότι σε όλη τή βασιλεία του ό 
"Ιουστινιανός Β ' είχε θέσει υπό διωγμόν τους αριστοκράτες, τό τελικό έναυσμα 
γιά τήν ανατροπή του δόθηκε, μόλις έγινε γνωστό ότι διέτρεχαν σοβαρό 
κίνδυνο ό πατριάρχης καί, κυρίως τά μοναστήρια και ολόκληρος ό ανώτερος 
κλήρος. Στα πλαίσια αυτά, είναι πολύ εύλογη τόσο ή σύμπραξη τοϋ πατριάρχη, 
όσο καί τών εκπροσώπων τών μονών στή συνωμοσία, εκφράζοντας μέ τον 
τρόπο αυτό τήν αβεβαιότητα τής ομάδας πού απειλείται καί διώκεται. 
Φαίνεται, λοιπόν, ότι αριστοκρατία καί μοναστήρια, μέ τήν ενεργό ανάμειξη 
τους στην πρώτη ανατροπή τοϋ 'Ιουστινιανού Β ' , είχαν διαδραματίσει 
αποφασιστικό αντιπολιτευτικό ρόλο, εξασκώντας άμεσα τήν επίδραση τους 
στην αυτοκρατορική εξουσία. 

Ύστερα άπό τις παρατηρήσεις αυτές, πιστεύουμε ότι έχει ξεχωριστό ενδια
φέρον ή τύχη τοϋ Λεοντίου (695-698) μετά τήν εκθρόνιση του άπό τον 
εκπρόσωπο τοϋ στρατοϋ190, Άψίμαρο-Τιβέριο τό 698. Ό έκπτωτος Λεόντιος, 
τιμωρήθηκε μέ τήν ποινή τής ρινότμησης καί κατόπιν κατέφυγε στή μονή 
Δαλμάτου191, τήν παλαιότερη μονή τής Κωνσταντινούπολης192. Οι άρχοντες 

189. Βλ. πιο κάτω, σ. 178. 
190. Νικηφόρος, 40 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 41 (Mango)· Θεοφάνης, 371· Ζωναράς, Γ ' , 
325. Βλ. Kaegi, Military Unrest, 198.- Λουγγή, «Δοκίμιο», 158. 
191. Νικηφόρος, 40 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 41 (Mango)· Θεοφάνης, 371. Ό μετα
γενέστερος Ζωναράς (Γ', 325) μνημονεύει τήν ποινή τής ρινότμησης, άλλα δχι τον 
περιορισμό του στή μονή Δαλμάτου. Βλ. Στράτου, Ιουστινιανός Β ,99. 
192. Ή μονή Δαλμάτου είχε Ιδρυθεί το 382 από τον ευγενή συγκλητικό Σατουρνινο, 
προς τιμή τοϋ Ισαάκ, τοϋ πρώτου ηγουμένου της, αλλά το ονομά της συνδέθηκε μέ τό 
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και φίλοι τοϋ Λεοντίου, οί όποιοι τον είχαν βοηθήσει στην κατάληψη της 
εξουσίας, έξορίσθηκαν, οί περιουσίες τους δημεύθηκαν193 καί δεν θα ήταν 
άστοχο να υποθέσουμε, δεδομένου ότι δύο από τους "γνήσιους" φίλους του 
ήταν ήδη μοναχοί, οτι κατέφυγαν καί αυτοί σε κάποιο μοναστήρι, όπως ό 
αρχηγός τους. Καθώς ή διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας περνούσε στά χέρια 
τοϋ στρατού, οί αριστοκράτες εύρισκαν καταφύγιο στά μοναστήρια της 
βυζαντινής πρωτεύουσας. Ή φυγή αυτή των αριστοκρατών σέ μοναστικές 
κοινότητες, θά μπορούσαμε να ισχυρισθούμε οτι ήταν πολύ προσφιλής τακτική 
τους καί αποτελούσε, όπως θα δούμε καί στή συνέχεια, ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό τους. 

Στά χρόνια της δεύτερης βασιλείας τού Ιουστινιανού Β ' (705-711)194, υπό 
τις συνθήκες της πιο σκληρής195 πολιτικής τού κατεξοχήν διώκτη τής 
αριστοκρατίας, τοποθετείται ή ίδρυση τού μοναστηριού τής Πελεκητής στή 
Βιθυνία. Οί μελετητές δέχονται οτι ή μονή είχε ιδρυθεί τό 709196, πληροφορία 
πού προέρχεται μόνο από ενα βαθύ γνώστη τής περιοχής197. Καθώς έχει 
επισημανθεί198 ότι στά μέσα τού όγδοου αιώνα ή μονή Πελεκητής ήταν ήδη 
ενα μεγάλο μοναστηριακό συγκρότημα, θά μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι εΐχε 
ιδρυθεί κατά τις αρχές τοϋ όγδοου αιώνα, πιθανώς ώς καταφύγιο τών 
δυσαρεστημένων αριστοκρατών, οί όποιοι είχαν πληγεί άπό τήν πολιτική τού 
'Ιουστινιανού Β ' . Ή μονή Δαλμάτου, ώς καταφύγιο τοϋ έκπτωτου 

δεύτερο ηγούμενο τής μονής, Δάλματο. Ό Θεοφάνης (σ. 443) τήν ονομάζει πρώτιστον 
èv τοις κοινοβίοις τοϋ Βυζαντίου. Βλ. Janin, Géogr. Eccl. Const., 82-83.- Dagron, 
«Moines», 231,237.- Berger, Patria, 629-631. 

193. Νικηφόρος, 40 (de Boor) -Νικηφόρος, 41 (Mango)· Θεοφάνης, 371· Ζωναράς, Γ' , 
325. 
194. Ι. DujCev, «Le Triomphe de l'Empereur Justinien en 705», Βυζάντιον, 'Αφιέρωμα 
στον 'Ανδρέα Ν. Στράτο, Αθήνα 1986, τόμ. Α' , 83-91. 
195. Constance Head, «Towards a Reinterpretation of the Second Reign of Justinian II», 
Byzantion 40 (1970), 14-32. 
196. A. Hergès, «Monastères de Bithynie: saint Jean le Pélécète», EO 1 (1897-1898), 275.-
Beck, Kirche, 210.- Mango-Sevöenko, «Some Churches», 243.-Πρβλ. Janin, Grands 
Centres, 170. 
197. Τρ. Ε. Εύαγγελίδου, Βρύλλειον-Τριγλεία, Αθήνα 1934, 35. Ό μελετητής αυτός 
τής περιοχής χαρακτηρίζεται ώς "αξιόπιστη πηγή"· βλ. Mango- Sevòenko, «Some 
Churches», 243. 
198. Mango-Sev2enko, «Some Churches», 243 κέ. 
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αριστοκράτη αυτοκράτορα, άλλα και ή μονή Πελεκητής έρχονται να προστε
θούν στις μονές Καλλιστράτου και Φλώρου, οί όποιες, όπως είδαμε, είχαν 
παρέμβει πολύ πιο αποφασιστικά στα πολιτικά πράγματα της εποχής. 

Ή μονή Καλλιστράτου, μέ ενεργό συμμετοχή στην πρώτη ανατροπή τοϋ 
Ιουστινιανού Β ' , μνημονεύεται επίσης και στή δεύτερη εκθρόνιση του, καθώς 
φέρεται αναμεμειγμένη σέ άλλη συνωμοσία, πού έφερε στον αυτοκρατορικό 
θρόνο πάλι έναν αριστοκράτη, τον Βαρδάνη, ό όποιος έλαβε τήν ονομασία 
Φιλιππικός Β ' (711-713). Κατά τή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη, ένας μοναχός 
από τή μονή Καλλιστράτου είχε προφητέψει, ήδη άπό τήν εποχή της πρώτης 
βασιλείας τοϋ 'Ιουστινιανού Β ' , στον Βαρδάνη, ευγενή πατρίκιο αρμενικής 
καταγωγής199, ότι θα ανέλθει στον αυτοκρατορικό θρόνο200. Ή σύμπραξη, 
όμως των μονών Καλλιστράτου και Φλώρου μέ τον Λεόντιο, είχε φέρει στην 
εξουσία τον τελευταίο. Ό Βαρδάνης, ό όποιος δεν είχε εγκαταλείψει τά σχέδια 
του και αδημονούσε να λάβει τά αυτοκρατορικά διάσημα, καθώς έβλεπε πρώτα 
τον Λεόντιο καί έπειτα τον εκλεκτό τοϋ στρατού, Άψίμαρο-Τιβέριο (698-705), 
να καταλαμβάνουν διαδοχικά τήν εξουσία, πραγματοποιούσε συχνότατες 
επισκέψεις στή μονή Καλλιστράτου, κατά τις όποιες εξασφάλιζε κάθε φορά τή 
διαβεβαίωση ότι θα γίνει αυτοκράτορας. 

Πολιτικές, πιθανότατα, σκοπιμότητες είχαν οδηγήσει τίς δύο παλαιές 
μονές της πρωτεύουσας νά προωθήσουν στον αυτοκρατορικό θρόνο τον Λεόντιο 
αντί τοϋ Βαρδάνη. "Ίσως, ό πρώτος ήταν περισσότερο φερέγγυος γιά τό 
αυτοκρατορικό αξίωμα, καθώς, μάλιστα, κατείχε τον τίτλο τοϋ πατρικίου, ήταν 
μέλος της συγκλήτου καί, επί πλέον, είχε στο ενεργητικό του μία λαμπρή 
σταδιοδρομία ώς στρατηγός τών Ανατολικών. Ό Βαρδάνης δεν είχε παρά νά 
περιμένει τήν κατάλληλη στιγμή. Άπό τήν άλλη πλευρά, ή Χρονογραφία τοϋ 
Θεοφάνη μαρτυρεί τίς αλλεπάλληλες επαφές τοϋ αρμένιου αριστοκράτη μέ 

199. Θεοφάνης, 372. Ό Άγάθων Διάκονος αναφέρει τα ακόλουθα για τον Βαρδάνη: 
vlòv γεγονότα Νικηφόρου, το γένος Περσαρμενίου τυγχάνοντα: ACO, 2, Η, 2, σ. 899. 
Βλ. W. Brandes, «Armenier in Pergamon?», BZ 86/87 (1993/1994) 69-74. Πρβλ. τίς 
παλαιότερες απόψεις πού βασίσθηκαν, δμως, σέ λάθος της έκδοσης Mansi (τόμ. 12, στ. 
192C)· P. Charanis, «The Armenians in the Byzantine Empire», 55/22 (1961), 197 
{^Studies on the Demography of the Byzantine Empire, Variorum Reprints, Λονδίνο 1972, 
αρ-V). 
200. Θεοφάνης, 381. Πρβλ. δμως, V. Déroche, «L'autorité des moines à Byzance du Ville 
aux Xe siècle», Le monachisme à Byzance et en Occident du Ville aux Xe siècle. Aspects 
internes et relations avec la société, εκδ. A. Dierkens-D. Missone- J.-M. Sansterre, Revue 
bénédictine 103 (1993), 253. 
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τους μοναστικούς κύκλους, πού είχαν συνεχισθεί και κατά τή διάρκεια της 
βασιλείας τοΰ Άψιμάρου-Τιβερίου201. Οί συχνές αυτές συναντήσεις του μέ 
τους κύκλους, οί οποίοι είχαν ανεβάσει πριν άπό λίγα χρόνια τόν Λεόντιο στον 
αυτοκρατορικό θρόνο, καθώς επίσης και τό δράμα μέ τόν αετό πού ό 
Βαρδάνης ισχυριζόταν ότι έβλεπε, συνιστούσαν φυσικά μία ορατή απειλή για 
τόν Άψίμαρο-Τιβέριο, ό όποιος εξόρισε τόν επίδοξο αυτοκράτορα στην 
Κεφαλονιά, ώς όνειρευόμενον βασιλεύειν2^. 

Ό Βαρδάνης, όμως, δέν εγκατέλειψε τις προσπάθειες να περιβληθεί τα 
αυτοκρατορικά διάσημα καί προφανώς για τόν Ιδιο λόγο τόν εξόρισε ό 
"Ιουστινιανός Β ' στή Χερσώνα, κατά τή διάρκεια της δεύτερης βασιλείας του 
(705-711) 2 0 3 . "Αλλωστε ό Άγάθων Διάκονος, στον Επίλογο γιά τή 
Μονοθελητική Σύνοδο, σύγχρονη μέ τα γεγονότα πηγή, αναφέρει κατηγο
ρηματικά ότι ô Βαρδάνης είχε έξορισθει δια πρόφασιν τνραννίδος2-04. Άπό τή 
Χερσώνα έφθασε στην Κωνσταντινούπολη, οπού επικράτησε μέ ιδιαίτερη 
ευκολία205, ενώ ό 'Ιουστινιανός Β ' είχε μεταβεί στο Όψίκιον206. 

Θα μπορούσαμε νά υποθέσουμε, λαμβάνοντας υπόψη μας τή στενή σχέση 
τοΰ Βαρδάνη μέ τή μονή Καλλιστράτου, ότι τό αρχαίο μοναστηριακό αυτό 
Ιδρυμα της πρωτεύουσας είχε προετοιμάσει τή χωρίς δυσκολία κατίσχυση τοΰ 
Βαρδάνη στην Κωνσταντινούπολη. Ό π ω ς ό Λεόντιος είχε εκθρονίσει γιά 
πρώτη φορά, τό 695, τόν 'Ιουστινιανό Β ' μέ τή βοήθεια τών "γνησίων" φίλων 
του άπό τή μοναστηριακή κοινότητα της βυζαντινής πρωτεύουσας, έτσι καί 
κατά τή δεύτερη ανατροπή τοΰ Ιδιου αυτοκράτορα207 επαναλαμβάνεται τό ίδιο 

201. Θεοφάνης, 381. 
202. Θεοφάνης, 372, 381. Πρβλ. Ρ. Soustal-J. Köder, Nikopolis und Kephallenia (TIB 3), 
Βιέννη 1981, 52. 
203. Μετά τήν εξορία στην Κεφαλονιά, είχε ανακληθεί, πιθανότατα, από τον Τιβέριο Γ', 
λίγο πριν από την άφιξη τοΰ 'Ιουστινιανού Β ' στην Κωνσταντινούπολη· Θεοφάνης, 381. 
Βλ. Λουγγη, «Δοκίμιο», 154 σημ. 5.- Haldon, Seventh Century, 76-77. Βλ. καί τό σχόλιο 
στίς Παραστάσεις Συντόμους, 212. 
204. Mansi, τόμ. 12, στ. 192 C. 
205. Θεοφάνης, 380. Βλ. Head, Justinian II, 146-148.- Kaegi, Military Unrest, 205. 
206. Γιά τις σχέσεις τοΰ αυτοκράτορα αυτού μέ τό θέμα 'Οψικίου, βλ. Τ. Κ. Λουγγη, «Οί 
"νέοι προσανατολισμοί" τών Ίσαύρων», Βυζαντιακά 2 (1982), 63-73. Πρβλ. Haldon, 
Praetorians, 195. Ό τόπος εξορίας τού 'Ιουστινιανού Β' ήταν ή Χερσώνα (βλ. Α. Ι. 
Romanöuk, «Cherson im Mittelalter: städtische Funktionen und ihre Wiederspiegelung in den 
Quellen», Bsl 52, 1992, 210), δπου είχε έξορισθει τό 654 καί ό πάπας Μαρτινος (649-
564) άπό τον αυτοκράτορα Κώνσταντα Β ' (641-668). 
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σκηνικό, μόνο πού αυτή τη φορά απουσιάζει ή μονή Φλώρου. 
Ό Βαρδάνης, δμως, δντας μακριά από τή βυζαντινή πρωτεύουσα, 

εξόριστος στή μακρινή Χερσώνα, έπρεπε να εξασφαλίσει και από έκει κάποια 
υποστήριξη. Ό Άγάθων Διάκονος208 παραδίδει ότι είχε μέ το μέρος του το 
στρατό, τή δύναμη πού κυριαρχούσε έξω από τήν Κωνσταντινούπολη τήν εποχή 
αυτή2 0 9 , ενώ αμέσως παρουσιάσθηκε ώς οπαδός και εμπνευστής τού όψιμου 
μονοθελητισμοΰ210. 

Όρισμένες παρατηρήσεις για τις θρησκευτικές επιλογές τοϋ Βαρδάνη 
κρίνονται απαραίτητες, προκειμένου να δειχθεί ò νόθος μονοθελητισμός του 
και ή χάλκευση της πρόρρησης από τό μονοθελητή μοναχό. Σύμφωνα μέ τή 
Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη, ή αναβίωση τοϋ μονοθελητισμοΰ οφειλόταν στον 
ηγούμενο της μονής Καλλιστράτου, ό όποιος είχε προβλέψει στον Βαρδάνη ότι 
θά ανερχόταν στον αυτοκρατορικό θρόνο, αν απέρριπτε τίς αποφάσεις της ç ' 

Οικουμενικής Συνόδου211. Επαληθεύοντας τήν πρόρρηση αυτή, ό νέος αυτο
κράτορας διέταξε τήν άμεση καταστροφή της εικόνας μέ τήν αναπαράσταση 
της ç ' Οικουμενικής Συνόδου, καθώς και της σχετικής επιγραφής πού βρι
σκόταν στην πύλη Μίλιον, στο προαύλιο τοϋ βασιλικού παλατιού2 1 2 . Τό 
κείμενο τοϋ Θεοφάνη, είναι εμφανές ότι επιρρίπτει τις ευθύνες για τήν 

207. Τις συνθήκες, υπό τίς όποιες ανατράπηκε για δεύτερη φορά ό Ιουστινιανός, περι
γράφουν λεπτομερέστατα οί αφηγηματικές πηγές· Νικηφόρος, 46-48 (de Boor)-
Νικηφόρος, 45 (Mango)· Θεοφάνης, 378-381. 
Tò Necrologium Imperatorum αναφέρει δτι τό πτώμα τοΰ Ιουστινιανού Β ' ρίφθηκε στή 
θάλασσα- βλ. P. Grierson, «The Tombs and Obits of the Byzantine Emperors (337-1042); 
with an Additional Note by C. Mango and I. Sevèenko», DOP16 (1962), 50, 62. 
208. ACO, 2, II, 2, σ. 899. Βλ. Beck, «Senat», 41.- Στράτου, 'Ιουστινιανός Β ', 181. 
209. Beck, «Senat», 31. 
210. Για τον καθοριστικό ρόλο τών μονοφυσιτών στην άνοδο τοϋ Βαρδάνη είχε κάνει 
λόγο ό Ostrogorsky, Geschichte, 117-118, άλλα ô W. Ε. Kaegi, (Military Unrest, 205) 
απορρίπτει τή συμμετοχή τους· βλ. Λουγγή, «Δοκίμιο», 159. Πρβλ. Dorothy De Ferranti 
Abrahamse, «The Emperor Philippicos in History and Legend in East and West», Third 
Annual Byzantine Studies Conference, Abstracts of Papers, Ν. Υόρκη 1977,56-57. 
211. Θεοφάνης, 381 · Ζωναράς, Γ ', 330. Ό Άγάθων Διάκονος τον αποκαλεί παράφρο
να- ACO, 2, II, 2, σ. 898. Βλ. Haldon, Seventh Century, 320-321. 
212. ACO, 2, II, 2, σ. 899. Βλ. Ostrogorsky, Geschichte, 117.- C. Mango, The Brazen 
House: A Study of the Vestibule of the Imperial Palace of Constantinople, (Arkaeol. 
Kunsthist. Meddelelser Det K. Danske Videnskabernes Selskab 4, 4), Κοπεγχάγη 1959, 47. 
Βλ. επίσης, τά σχόλια στις Παραστάσεις Συντόμους, 208-209. 
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ανανέωση των χριστολογικών ερίδων στον ηγούμενο της μονής Καλλιστράτου, 
αποκαλώντας τον μάλιστα ψευδαββά. Ή Ιστορία Σύντομος τοϋ πατριάρχη 
Νικηφόρου αποσιωπά τήν πρόρρηση τοϋ μοναχού, άλλα αναφέρει δτι ò 
αυτοκράτορας παρέδωσε στο ανάθεμα τήν ç ' Οικουμενική Σύνοδο, χαρα
κτηρίζοντας παράλληλα τήν πολιτική του ώς άσεμνη213. Αντίθετα, το εχθρικό 
προς τον Ιουστινιανό Β ' και φιλικό προς τον Βαρδάνη κείμενο των Παρα
στάσεων Συντόμων δικαιολογεί τον τελευταίο μέ τους ακόλουθους χαρα
κτηρισμούς: Φιλιππικον τοϋ πράου (...) τοϋ κατ" αγνοιαν πλανηθέντος^4. 

'Αξίζει να υπογραμμισθεί στο σημείο αυτό, ότι ό 'Ιουστινιανός ήταν ένας 
κατεξοχήν ευσεβής αυτοκράτορας215 και πιστός στην 'Ορθοδοξία, όπως φαί
νεται ξεκάθαρα άπό τον πρώτο κανόνα της Πενθέκτης Συνόδου (691/2): και 
της ευσέβειας ύφ' υμών ήδη διαπρυσίως κηρυττομένης, (...) όρίζομεν, άκαινο-
τόμητόν τε καί άπαράτρωτον φυλάττειν τήν παραδοθεϊσαν ήμΐν π ίσπν 2 1 6 . 
Αυτές οι εκφράσεις απαντώνται μεν καί για άλλους αυτοκράτορες, αλλά 
ειδικά γιά τόν 'Ιουστινιανό Β ' παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ô 
αυτοκράτορας αυτός είχε συγκαλέσει ειδικά Σύνοδο το 686 γιά να διασφαλίσει 
τή γνησιότητα τών πρακτικών της ç'Οικουμενικής Συνόδου217, προκειμένου 

213. Νικηφόρος, 48 (de Βοοΐ")-Νικηφόρος, 46 (Mango). 
214. Παραστάσεις Σύντομοι, 160. 
215. Αυτός ήταν ό πρώτος αυτοκράτορας πού ονόμασε τον εαυτό του δοΰλο του 
Χριστού, ενώ καινοτόμησε στο νεόκοπο νόμισμα του, καθώς στή μία όψη απεικόνισε τή 
δική του μορφή μέ τήν επιγραφή D(ominus) Iustinianus Serv(us) Christi καί στην άλλη όψη 
τήν κεφαλή τοϋ εύλογοϋντος Χριστού- βλ. J. Breckenridge, The Numismatic Iconography 
of Justinian II, Ν. Υόρκη 1959, 63-67.- E. Kitzinger, «Some Reflections on Portraiture in 
Byzantine Art», ZRVI 8, 1 (1963), 191-192.- Haldon, Seventh Century, 320. "Αλλο ενα 
δείγμα της ευσέβειας τοϋ 'Ιουστινιανού Β ' αποτελεί το "γονυκλινές άγαλμα" του, τό 
όποιο μνημονεύεται στις Παραστάσεις Συντόμους (σ. 98) καί, σύμφωνα μέ τα σχόλια 
τών εκδοτών τοϋ κειμένου αύτοΰ (σ. 210), έδειχνε τόν 'Ιουστινιανό Β' να γονατίζει 
μπροστά στο Χριστό, κάτι πού αποσιωπά τό εμπαθές αυτό έργο. Ή μοναδική άλλωστε 
μνεία, όπου ό αυτοκράτορας 'Ιουστινιανός Β ' μνημονεύεται ώς άθεος καί τύραννος 
προέρχεται από δύο συγγενικά κείμενα, τις Παραστάσεις Συντόμους (σ. 61, 138) καί τα 
Πάτρια (II, 90). Βλ. τό σχόλιο τών εκδοτών τών Παραστάσεων Συντόμων (σ. 250)· όσο 
γιά τις σχέσεις τών δύο συγγενικών αυτών έργων, βλ. τήν εισαγωγή στις Παραστάσεις 
Συντόμους, 39-45 καί Berger, Patria, 40. 
216. Mansi, τόμ. 11, στ. 936 Β-940 Β· Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. Β ' , 302· Ioannou, 
Discipline, 112. 
217. Mansi, τόμ. 11, στ. 737-738. 
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να εκφράσει σαφέστατα τις θέσεις του έναντι των αιρέσεων218. Αυτό μαρτυρεί, 
επίσης, μέ καταφανή τρόπο το έντονο ενδιαφέρον τοϋ αυτοκράτορα για τα 
εκκλησιαστικά πράγματα. Ή προτροπή, άπό τήν άλλη πλευρά, τοϋ αποκα
λουμένου ψευδαββα για τήν απόρριψη της συνόδου αυτής θά μπορούσε νά 
θεωρηθεί ώς προτροπή εναντίον τοϋ, κατά γενική ομολογία των πηγών, 
ορθόδοξου και ευσεβούς 'Ιουστινιανού Β '. "Ισως, ή πρόρρηση τοϋ αιρετικού 
μονάχου νά επινοήθηκε αργότερα219, γιά νά απαλύνει τήν κατηγορία τοϋ 
αυτοκράτορα και νά αποδοθεί στο μοναχό και όχι γενικά σε ολόκληρη τή μονή 
ή μονοθελητική απόκλιση τοϋ αυτοκράτορα. Ήταν, άλλωστε, πιο ανώδυνο νά 
κατηγορηθεί ένας μοναχός ώς αιρετικός (ψενδαββάς), παρά ή ίδια ή μονή και 
ό εκλεκτός της, πού προοριζόταν γιά τον αυτοκρατορικό θρόνο. 

Ή μονή Καλλιστράτου στην ανάρρηση τοϋ Φιλιππικοϋ έπαιξε ουσιαστικά 
τον Ιδιο ρόλο, όπως και στην άνοδο τοϋ Λεοντίου· και τις δύο φορές συμμετείχε 
αποφασιστικά στην ανατροπή τοϋ κατεξοχήν διώκτη των αριστοκρατών, 
"Ιουστινιανού Β '. Ή μόνη διαφορά είναι ότι στην περίπτωση τοϋ Φιλιππικοϋ 
χρησιμοποιήθηκε ή πρόρρηση τοϋ μοναχού, γιά νά δικαιολογήσει τή συμπερι
φορά τοϋ φιλόδοξου αρμένιου αριστοκράτη και γιά νά μήν κηλιδωθεί μέ τό 
στίγμα της μονοφυσιτικής αίρεσης ή μονή καί οί εξέχουσες προσωπικότητες της 
ηγεσίας τοϋ κλήρου της Κωνσταντινούπολης, ό πατριάρχης Ιωάννης, ό μετα
γενέστερος πατριάρχης Γερμανός, ό αρχιεπίσκοπος Κρήτης 'Ανδρέας, οί 
όποιοι φέρονται άνεμεμειγμένοι στην απόρριψη των αποφάσεων της 
ç ' Οικουμενικής Συνόδου, καθώς είχαν συνεργήσει καί στην αιρετική Σύνοδο 
τοϋ 712220. 

Ό 'Επίλογος στή μονοφυσιτική Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης, όπως καί 
ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη, επιδιώκουν νά δικαιολογήσουν τό μονοθελητισμό 
τοϋ Φιλιππικοϋ καί κατ' επέκταση όλους όσους εμπλέκονται στις αιρετικές 
θρησκευτικές απόψεις τοϋ αυτοκράτορα. Ό Επίλογος, κείμενο γραμμένο άπό 
τον 'Αγάθωνα, διάκονο καί χαρτοφύλακα της 'Αγίας Σοφίας, έναν εκπρόσωπο 
τοϋ κλήρου της πρωτεύουσας, επιρρίπτει τις ευθύνες γιά τις θρησκευτικές 

218. Head, Justinian II, 60.- Haldon, Seventh Century, 313-317. 
219. 'Αξιοπρόσεκτες είναι οί μαρτυρίες άπό τις μεταγενέστερες πηγές, τον Λέοντα 
Γραμματικό (σ. 154) καί τον Θεοδόσιο Μελιτηνό (σ. 106), οί όποιες αποδίδουν τήν 
εξάπλωση τών 'Αράβων, σέ §ναν αιρετικό ψευδαββα δς ήν της μονής των Καλλιστράτου, 
δι'αίρεσιν έκβληθείς έκ της πόλεως. 
220. ACO, 2, II, 2, σ. 899· Θεοφάνης, 382· Νικηφόρος, 48 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 46 
(Mango)· Περί συνόδων καί αιρέσεων, στ. 76 Α-Β. 
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επιλογές τοϋ αυτοκράτορα Φιλιππικοϋ, οχι τόσο στη "γονική διδαχή και 
παράδοση", δσο σε κάποια "έπείσακτον κακοδιδασκαλία", ή οποία οφείλεται 
στή μαθητεία του κοντά στον ηγούμενο Στέφανο, μαθητή τοϋ Μακαρίου221. 

Ό πατριάρχης Ιωάννης, από τήν άλλη πλευρά, στην επιστολή του προς 
τον πάπα Κωνσταντίνο Α' (708-715) διακήρυσσε τήν 'Ορθοδοξία του, προσπα
θώντας νά αποδώσει εξ ολοκλήρου τήν ευθύνη για τήν αναζωπύρωση τοϋ 
μονοθελητισμοϋ στον αυτοκράτορα Φιλιππικό. Στην επιστολή αυτή δέν γίνεται 
λόγος για τήν πρόρρηση τοϋ αιρετικού μοναχού της μονής Καλλιστράτου, ούτε 
φυσικά για κακοδιδασκαλίες μοναχών προς τον αιρετικό αυτοκράτορα. Ή 
στάση τοΰ πατριάρχη, τουλάχιστον όπως φαίνεται άπό τήν αλληλογραφία μέ 
τον πάπα 2 2 2 , είναι εντελώς διαφορετική άπό τις δύο πηγές, Θεοφάνη και 
'Αγάθωνα. Ό πατριάρχης προσπάθησε νά συνδιαλλαγει μέ τον αρχηγό της 
Ρωμαϊκής 'Εκκλησίας, επιρρίπτοντας τις ευθύνες για τον όψιμο μονοθελη-
τισμό στον Βαρδάνη. 'Επίσης, και στο Περί συνόδων και αιρέσεων ό αυτο
κράτορας θεωρείται κύριος υπαίτιος, όπου μάλιστα αναφέρεται ότι απέσπασε 
μέ βίαιο τρόπο υπογραφές άπό κληρικούς για τή σύγκληση της Συνόδου τοϋ 
712 2 2 3 . 'Αντίθετα, οι δύο άλλες πηγές, Θεοφάνης και Άγάθων, συγγενείς 
Ιδεολογικά, προσπάθησαν νά δικαιολογήσουν μέ τή χάλκευση της πρόρρησης, 
οχι μόνο τήν αιρετική δραστηριότητα τοϋ αυτοκράτορα, άλλα και τών 
συνεργατών του2 2 4. 

Προφανώς, ò Βαρδάνης, συνεργαζόμενος μέ τον ανώτερο κλήρο της 
πρωτεύουσας και μέ τή μονή Καλλιστράτου, χρησιμοποίησε μία αίρεση, τό 
μονοθελητισμό, γιά νά ανατρέψει τον ύπερορθόδοξο μέν, άλλα νεωτεριστή και 
διώκτη της αριστοκρατίας, 'Ιουστινιανό Β ' . Ή μνεία τοϋ χρονογράφου, εν 
πολλή δέ άμεριμνία εις τα βασίλεια όιατεΑών225, θά μπορούσε νά ερμηνεύσει 
τήν καιροσκοπική πολιτική τοϋ αριστοκράτη αυτοκράτορα μέ τις δύο 
αλληλοσυγκρουόμενες τάσεις: άπό τή μιά, τήν εύνοια προς τό μονοθελητισμό 
και τό δήμο τών Πρασίνων226 και από τήν άλλη, τή συνήθεια του νά δειπνεΐ 

221. ου μόνον έκ προλαβονσης γονικής, ώς έλεγε, διδαχής τε και παραδόσεως, αλλά 
και διά τίνος έπεισάκτου κακοδιδασκαλίας (...) ώς οία μαθητευθείς και φοιτήσας 
παιδόθεν κατά καιρούς Στεφάνω τφ aßßc. μαθητή Μακαρίου: ACO, 2, II, 2, σ. 899. 
222. Βλ. πιο κάτω, σ. 102-103. 
223. Περί συνόδων και αιρέσεων, στ. 76 Α-Β. 
224. Βλ. πιο κάτω, σ. 99-100. 
225. Θεοφάνης, 381· Νικηφόρος, 48 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 46 (Mango). 
226. Θεοφάνης, 383. Βλ. Abrahamse, «Philippicos», 57, δπου επισημαίνεται δτι στή 
συλλογή τών θαυμάτων τοΰ μάρτυρα Αναστασίου γίνεται μνεία για τον αυτοκράτορα 
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με πολίτες άρχαιογενεις: μετά πολιτών άρχαιογενών άριστήσαίΡ-Ί και τις 
ομαλότατες σχέσεις με τά ορθόδοξα μοναστήρια τής Κωνσταντινούπολης και 
τους ανώτατους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους. Κατά τήν παρατήρηση τοϋ J. 
Β. Bury, ô Βαρδάνης-Φιλιππικός είχε μεταχειρισθεί το ύπατο αξίωμα τής 
αυτοκρατορίας, "χωρίς νά έχει συναίσθηση τής υπευθυνότητας τής θέσης του, 
αποβλέποντας μόνο στην προσωπική του ευχαρίστηση"228. 

Οι αφηγηματικές πηγές δέν κάνουν λόγο γιά τήν τύχη τοϋ Βαρδάνη-
Φιλιππικοϋ μετά τήν εκθρόνιση του. Ωστόσο, ή πληροφορία, από τό 
Necrologium Imperatorum229, δτι ενταφιάσθηκε στή μονή Δαλμάτου, επιτρέπει 
τήν εικασία οτι ό έκπτωτος αυτοκράτορας είχε ακολουθήσει τήν Ιδια ακριβώς 
πορεία με τον προγενέστερο του Λεόντιο. 

Τήν κατάσταση τής αυτοκρατορίας αυτή τήν εποχή εκθέτει με ακριβή καί 
συνοπτικό τρόπο ό πατριάρχης Νικηφόρος: πνκναί των βασιλέων επανα
στάσεις εγενοντο και ή τνραννίς εκράτει τά τε τής βασιλείας καί τής πόλεως 
κατημελεϊτο πράγματα, ετι μεν καί ή των λόγων ήφανίζετο παίδευσις καί τά 
τακτικά όιελύετο230. Σέ περίοδο φανερής αστάθειας, ή οποία περιγράφεται μέ 
τήν προαναφερθείσα ακριβόλογη διατύπωση από τον λόγιο πατριάρχη, καί υπό 
τήν πίεση τής κοινωνικής ανόδου τοϋ στρατού, οι αριστοκράτες, εμφανώς 
ανίκανοι, εύρισκαν καταφύγιο στα μοναστήρια· υπό τήν πίεση τοϋ στρατιω
τικού παράγοντα, ό όποιος έτεινε νά αναλάβει τήν εξουσία, κατέφυγαν στή 
μονή Δαλμάτου ό Λεόντιος καί, πιθανότατα, ό Βαρδάνης-Φιλιππικός καί, 
τέλος, σέ μία άγνωστη μονή τής Θεσσαλονίκης ό Άρτέμιος-Άναστάσιος (713-
715)2 3 1, μετά τή βίαιη ανατροπή του (715) από τον Θεοδόσιο Γ'(715-717). 

Φιλιππικό. 
227. Θεοφάνης, 383. 
228. Bury, Later Roman Empire, τόμ. Β ', 367. 
229. Grierson, «Tombs and Obits», 52. 
230. Νικηφόρος, 52 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 52 (Mango). Γιά μια προσπάθεια ερμηνείας 
του χωρίου, βλ. Λουγγή, «Δοκίμιο», 155-156. Ό δρος τακτικά υπονοεί τήν 
παραδεόομένη τάξιν, ή οποία έχει Ιδιαίτερη σπουδαιότητα στους Βυζαντινούς : 
Oikonomidès, Listes, 22-23, 27. Βλ. καί τή μαρτυρία των Παραστάσεων Συντόμων (σ. 
140) ακριβώς για τήν εποχή αυτή. 
231. Νικηφόρος, 55 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 57 (Mango)· Θεοφάνης, 386. Άπο εκεί λίγο 
αργότερα θα υποκινήσει συνωμοσία εναντίον τοϋ Λέοντος Γ ', κατά τή διάρκεια τής 
πολιορκίας τής Κωνσταντινούπολης από τους "Αραβες (717/ 8): Νικηφόρος, 55-56 (de 
Boor)- Νικηφόρος, 58 (Mango)· Θεοφάνης, 400. Βλ. Rochow, Theophanes, 100. 
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Επίσης, τήν Ιδια εποχή (709) τοποθετείται ή ίδρυση της μονής τής Πελεκητής 
στή Βιθυνία. Είναι άξιο προσοχής και θα τονισθεί περαιτέρω οτι οι διωγμοί 
του Κωνσταντίνου Ε ' εναντίον τών μοναχών είχαν στραφεί ακριβώς προς τα 
μοναστήρια πού είχαν αναπτύξει πλούσια, όπως φαίνεται, αντιπολιτευτική 
δράση αυτή τήν εποχή232. 

Σέ μία εποχή, κατά τήν οποία ό στρατός ήταν ή ανερχόμενη κοινωνική 
δύναμη και έτεινε να κατακτήσει τήν εξουσία, ιδιαίτερα άπό τά χρόνια τοϋ 
'Ιουστινιανού Β ', τά μοναστήρια τής Βασιλεύουσας, είναι προφανές πλέον οτι 
αποτελούσαν πόλο προβολής τών αντιπολιτευτικών τάσεων πού προέρχονταν 
από τή συγκλητική αριστοκρατία. Είχαν υποστηρίξει μέ ζήλο τους αριστοκράτες 
αυτοκράτορες εναντίον τοΰ 'Ιουστινιανού Β ' καί ό ρόλος τους ήταν ηγετικός 
στην ανατροπή τοΰ κατεξοχήν πολέμιου τής αριστοκρατίας. Ό τελευταίος 
διεξήγαγε διμέτωπο αγώνα εναντίον τής κοσμικής - ή οποία ήταν άλλωστε σέ 
παρακμή καί γι' αυτό εξασθένησε σχετικά εύκολα- καί τής εκκλησιαστικής 
αριστοκρατίας, χωρίς, όμως, νά υπεισέλθει στην ανακίνηση εκκλησιαστικών 
δογματικών θεμάτων. Ή περίοδος 695-715, γνωστή ώς "χρόνια τού χάους", 
χαρακτηρίζεται μέν από τήν έντονη πολιτική δραστηριότητα τοΰ στρατού, άλλα 
καί τών μονών τής Κωνσταντινούπολης, Φλώρου, Καλλιστράτου, ίσως καί 
Δαλμάτου, οι όποιες, σέ συνεργασία μέ τήν αριστοκρατία καί τον κλήρο τής 
πρωτεύουσας, ανέτρεψαν δύο φορές τον 'Ιουστινιανό Β '. 

232. Βλ. πιο κάτω, σ. 178. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 
ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΣ 

(τέλη εβδομου-τρίτο τέταρτο ογδόου αιώνα) 

Γ ' . Ό αυτοκρατορικός θεσμός αντιμέτωπος μέ τον κλήρο τΐ|ς 
Κωνσταντινούπολης (τέλη Εβδόμου/ αρχές δγδοου αΙώνα). 

Για τή θέση τοϋ κοσμικού κλήρου από το τελευταίο τέταρτο τοϋ έβδομου 
αιώνα μέχρι την αρχή της εικονομαχίας χρήσιμες πληροφορίες άντλοϋμε από 
τους κανόνες της Πενθέκτης Συνόδου (691/2)233, για τους οποίους θα γίνει 
εκτενής λόγος στή συνέχεια. 'Από τήν άλλη πλευρά, μία συνοπτική, άλλα σαφή 
εικόνα τοϋ κοσμικοϋ κλήρου μέχρι τό 828234 προσφέρει στο Χρονογραφίκόν 
Σνντομον ό πατριάρχης Νικηφόρος· στο έργο αυτό αναφέρει όλους τους 
ιεράρχες, τα αξιώματα πού κατείχαν, πριν ανέλθουν στην υψηλότερη κλίμακα 
της εκκλησιαστικής Ιεραρχίας, τή διάρκεια της θητείας τους, τήν προσωπική 
θεολογική τους κλίση καί, τέλος, μνημονεύει μέ συντομία τις περιπτώσεις, 
κατά τις όποιες οί πατριάρχες είχαν έκδιωχθεϊ βίαια από τό θρόνο τους. 

Για τους πρώτους πατριάρχες, άπό τον Μητροφάνη (306-314) μέχρι τον 

233. Mansi, τόμ. 11, στ. 921 D-1005 Β· Ioannou, Discipline, 101-241. Βλ. V. Laurent, 
«L'oeuvre canonique du concile in Trullo (691-692), source primaire du droit de l'Église 
orientale», REB 23 (1965), 10 κέ.- Van Dieten, Patriarchen, 151.- H. Ohme, Das 
Concilium Quinisextum und seine Bischofsliste: Studien zum Konstantinopeler Konzil von 
692, Βερολίνο-Ν. 'Υόρκη 1990.- Π. Μενεβίσογλου, Ιστορική Εισαγωγή εις τους 
κανόνας της Όρθοδόξου Εκκλησίας, Άθήνα-Στοκχόλμη 1990, 276-301. 
234. Έτος θανάτου τοϋ συντάκτη του, γνωστό μόνο από το Syn. Eccl. CP. (στ. 725). Βλ. 
P. J. Alexander, The Patriarch Nicephorus of Constantinople. Ecclesiastical Policy and Image 
Worship in the Byzantine Empire, 'Οξφόρδη 1958,155. 
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Νεκτάριο (381-397), ο Νικηφόρος δεν κάνει αναφορά στην προηγούμενη 
σταδιοδρομία τους, αλλά μόνο στη διάρκεια της θητείας τους και στην προσω
πική θρησκευτική τους πεποίθηση. Ή αναγραφή των αξιωμάτων τών ιεραρχών, 
πριν αυτοί καταλάβουν τον πατριαρχικό θρόνο, αρχίζει με τον πατριάρχη 
Ιωάννη τον Χρυσόστομο (398-404) -για τον οποίο παραδίδει ότι είχε διατελέσει 
πρεσβύτερος Αντιοχείας2 3 5- καί συνεχίζει αδιάλειπτα μέχρι τον Θεόδοτο 
Μελισσηνό Κασσίτερο (821-837), γιά τον όποιο αναφέρει μόνο τα χρόνια της 
θητείας του στον πατριαρχικό θρόνο236. 

Ά ν κοιτάξουμε με προσοχή τή σταδιοδρομία τών πατριαρχών, πριν αυτοί 
ανέλθουν στην ανώτατη θέση της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, διαπιστώνουμε οτι 
υπηρετούσαν κατά κανόνα στή Μεγάλη Εκκλησία237 και κατείχαν σχεδόν όλοι 
τα ακόλουθα αξιώματα: σύγκελλοι238, σκευοφύλακες239 καί οικονόμοι240. Οι 
υποψήφιοι, δηλαδή, ol όποιοι ήταν, κατά κάποιον τρόπο, προορισμένοι να 
καταλάβουν τήν επισκοπική έδρα της Κωνσταντινούπολης, προέρχονταν στή 
συντριπτική πλειονότητα τους άπό τον κύκλο τών αξιωματούχων της 'Αγίας 
Σοφίας. Ή περίπτωση της μετάθεσης στον πατριαρχικό θρόνο από άλλη επι
σκοπή ήταν ιδιαίτερα σπάνια241, αφού απαγορευόταν άλλωστε άπό τό κανο
νικό δίκαιο242. Άλλα ούτε καί οί λαϊκοί γίνονταν εύκολα πατριάρχες, καθώς 
μόνο δύο λαϊκοί ανέβηκαν στον πατριαρχικό θρόνο από τό 306 μέχρι τον όγδοο 
αιώνα: ό Νεκτάριος, πού υπήρξε συγκλητικός καί praetor urbanus2 4 3 (ή 

235. Χρονογραφικον Σύντομον, 116. 
236. Χρονογραφικον Σύντομον, 120. 
237. Bréhier, Institutions, 385. Πρβλ. Η. G. Thlimmel, «Hagia Sophia», Besonderheiten der 
byzantinischen Feudalentwicklung (BBA 50), Βερολίνο 1983, 122. 
238. Για τους συγκέλλους, βλ. J. Darrouzès, Recherches sur les Όφφίκια de l'Église 
byzantine (Archives de l'Orient Chrétien, 11), Παρίσι 1970, 17-19. 
239. Σχετικά μέ το αξίωμα τοϋ σκευοφύλακος, βλ. Darrouzès, Όφφίκια, 314-315. 
240. Για τους οικονόμους, βλ. Darrouzès, Όφφίκια, 16-17, 35. 
241. Ό L. Bréhier («Le recrutement des patriarches de Constantinople pendant la période 
byzantine», Actes du Vie Congrès international d'Études byzantines, Παρίσι 1950, τόμ. 
A ', 222) έχει επισημάνει οτι μέχρι τον όγδοο αιώνα μόνον ό πατριάρχης "Ανθιμος (535-
536) είχε μετατεθεί από τήν επισκοπή Τραπεζοϋντος. 
242. 'Από τον 15ο κανόνα της Συνόδου της Νικαίας (325): Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, 
τόμ. Β ' , 145· άπό τον 5ο κανόνα της Δ ' Οικουμενικής Συνόδου της Χαλκηδόνος (451): 
Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. Β ', 229. 
243. Για τον πατριάρχη Νεκτάριο, βλ. Α. Η. M. Jones-J. R. Martindale-J. Morris, The 
Prosopography of the Later Roman Empire, Cambridge U. P. 1971, 621.- Dagron, 
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περίπτωση τοϋ οποίου δεν απασχολεί την παρούσα μελέτη) και ό πατριάρχης 
Παύλος Γ ' (688-694), γιά το διορισμό καί τη σταδιοδρομία τοϋ οποίου θά 
κάνουμε λόγο πιο κάτω. Ελάχιστες, λοιπόν, φορές παρατηρείται παρέκκλιση 
από τη γενική αρχή τοϋ διορισμοϋ τοϋ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως από 
τον κύκλο τών αξιωματούχων της 'Αγίας Σοφίας244. Εύλογο είναι να υπο
στηρίξει κανείς ότι οι αξιωματούχοι της Μεγάλης Εκκλησίας διέθεταν 
τεράστια δύναμη, καθώς εκείνοι ήταν οι ισχυρότεροι υποψήφιοι γιά τον 
πατριαρχικό θρόνο. 

Γιά τήν επικρατούσα κατάσταση στον κλήρο της βυζαντινής πρωτεύουσας 
μέχρι τό τελευταίο τέταρτο τοϋ έβδομου αιώνα οι διαθέσιμες πληροφορίες 
προέρχονται κυρίως από τήν εποχή τοϋ Ηρακλείου (610-641), καί ιδιαίτερα 
από τρεις Νεαρές πού εκδόθηκαν στα χρόνια 612, 617, 619. Ή πρώτη Νεαρά 
τοϋ 612245 αναθεωρούσε τον ανενεργό νόμο τοϋ αυτοκράτορα Ιουστινιανού 
Α ' , ο όποιος όριζε τον αριθμό τών υπηρετούντων στην 'Αγία Σοφία, σέ 525 
άτομα2 4 6 , αναθεωρούσε, επίσης, τήν κατάσταση, ή οποία είχε διαμορφωθεί 
στά χρόνια άπό τό θάνατο τοϋ 'Ιουστινιανού μέχρι τήν ανάληψη της εξουσίας 
άπό τον αυτοκράτορα Ηράκλειο247, προβλέποντας νέο καθορισμό τοϋ άριθμοϋ 
τοϋ προσωπικού της Αγίας Σοφίας. Με τή νέα νομοθετική ρύθμιση, πού έγινε 
σύμφωνα με τις υποδείξεις τοϋ πατριάρχη Σεργίου (610-638)248, ό αριθμός 
τών υπηρετούντων στην Αγία Σοφία ορίσθηκε σέ 600 άτομα, εκτός άπό τους 
"έπιταγμάτους"2 4 9: 80 πρεσβυτέρους, 150 διακόνους, 40 διακόνισσες, 70 
ύποδιακόνους, 160 αναγνώστες, 25 ψάλτες καί 25 πυλωρούς2 5 0. Ή Ιδια 
Νεαρά ρύθμιζε, επίσης, τον μέγιστο αριθμό τών "έπιταγμάτων", δηλαδή, τών 

Naissance, 454 κέ. 
244. Bréhier, «Le recrutement», 222. Πρβλ. Μ. Kaplan, Les propriétés de la Couronne et de 
l'Église dans l'empire byzantin (Ve-VIe siècles) (Byzantina Sorbonensia 2), Παρίσι 1970, 
20-21. 
245. Νεαρά Ηρακλείου I, 62-72, 94. 
246. 60 πρεσβύτεροι, 100 άνδρες καί 40 γυναίκες διάκονοι, 90 ύποδιάκονοι, 110 ανα
γνώστες, 25 ψάλτες καί 100 πυλωροί: Νεαρά 'Ιουστινιανού III, 1. Για τις μεταγε
νέστερες πηγές πού διασώζουν μέ διαφορετικό τρόπο τήν παραπάνω πληροφορία, βλ. 
Ελευθερίας Σπ. Παπαγιάννη, Τά οικονομικά τοϋ έγγαμου κλήρου στο Βυζάντιο 
(Forschungen zur byz. Rechtsgeschichte, Athener Reihe, 1), 'Αθήνα 1986,53-54 καί σημ. 24. 
247. Νεαρά 'Ηρακλείου Ι, 64 . 
248. Van Dieten, Patriarchen, 3.- Παπαγιάννη, Οικονομικά, 62-63. 
249. Για τήν έννοια τοϋ δρου, βλ. τα σχόλια του έκδοτη τών Νεαρών (Konidaris), 99. 
250. Νεαρά Ηρακλείου Ι, 64. Βλ. Παπαγιάννη, Οικονομικά, 62-63. 
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κληρικών πού έφεραν και διοικητικά αξιώματα, σε 2 συγκέλλους, 12 
καγκελλαρίους, 10 έκδίκους, 12 ρεφερενδαρίους, 40 νοταρίους και 12 σκευο-
φύλακες25 *. "Αν με τη νομοθετική αύτη ρύθμιση προβλεπόταν ουσιαστικά ή 
αύξηση τοΰ προσωπικού της Μεγάλης Εκκλησίας, σε σύγκριση μέ το ισχύον επί 
'Ιουστινιανού Α ' καθεστώς, μέ μία άλλη Νεαρά, τήν οποία εξέδωσε ό Ιδιος ô 

αυτοκράτορας Ηράκλειος, προβλεπόταν ή αύξηση τοΰ προσωπικού της 'Αγίας 
Σοφίας χωρίς κανένα περιοριστικό μέτρο. 

Πρόκειται για τήν Νεαρά τοΰ 6192 5 2, ή οποία δεν καθόριζε τον ακριβή 
αριθμό των λειτουργών της Μεγάλης Εκκλησίας και άλλων εκκλησιών της 
βυζαντινής πρωτεύουσας2 5 3 , άλλα έναπέθετε στην κρίση τοΰ εκάστοτε 
πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως νά διορίζει τους κληρικούς στις εκκλησίες τής 
Βασιλεύουσας254. 

Στην απόφαση για τήν εισήγηση τής Νεαράς τοΰ 619, Ισως, είχε οδηγηθεί ό 
πατριάρχης Σέργιος και άπό τή διαμορφωμένη αυτή τήν εποχή κατάσταση στή 
βυζαντινή πρωτεύουσα· τήν κατάσταση αυτή περιγράφει μέ γλαφυρότητα μία 
άλλη Νεαρά, τοΰ έτους 6172 5 5 , περί συρροής στην Κωνσταντινούπολη 
κληρικών άπό τήν επαρχία256. Ή υπάρχουσα νομοθεσία (Νεαρά 612) ήταν 
ρητά απαγορευτική για τήν αύξηση τών υπηρετούντων κληρικών, τουλάχιστον 
στην Μεγάλη Εκκλησία και τήν Εκκλησία τών Βλαχερνών257. Ή αδυναμία 
απορρόφησης νέων υποψηφίων, πού συνέρρεαν από τήν επαρχία, σε θέσεις τής 
πρωτεύουσας, Ισως, ώθησε τον πατριάρχη Σέργιο στην ακύρωση τής 
προηγουμένης νομοθεσίας. "Αλλωστε, όπως προβάλλεται καί μέσα άπό τό 

251. Νεαρά Ηρακλείου Ι, 66-68, 70. Ή Ιδια Νεαρά (Ι, 68) ρύθμιζε καί τον αριθμό τών 
υπηρετούντων στην εκκλησία της Θεοτόκου τών Βλαχερνών σέ 74 άτομα. 
252. Dölger, Regesten, αρ. 175. 
253. Στή Νεαρά αυτή (III, 80), έκτος άπό τή Μεγάλη Εκκλησία μνημονεύονται ακόμα ή 
εκκλησία τής Θεοτόκου τών Βλαχερνών καί τοΰ Ούρβικίου, για τις όποιες, επίσης, 
πρέπει νά εΐχε ορισθεί ό αριθμός τοϋ προσωπικού τους· βλ. Παπαγιάννη, Οικονομικά, 
66 σημ. 31. Για τή διοικητική διασύνδεση περισσοτέρων εκκλησιών τής Κωνσταντι
νούπολης υπό τήν ονομασία Μεγάλη Εκκλησία, βλ. Anna Maria Demicheli, La Μεγάλη 
Εκκλησία nei lessico e nel diritto di Giustiniano (Monografie del Vocabolario di Giustiniano, 
3), Μιλάνο 1990, 17 κέ. 
254. Νεαρά Ηρακλείου III, 82-84. 
255. Ό Dölger (Regesten, άρ. 212) τοποθετεί τή Νεαρά τό 638, άλλα στή νέα έκδοση 
χρονολογείται τό 617 (Konidaris, 54 κέ.). 
256. Νεαρά Ηρακλείου II, 74. 
257. Νεαρά Ηρακλείου III, 80. 
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νομοθετικό κείμενο, οι λόγοι, για τους οποίους ό Ιδιος ό πατριάρχης Σέργιος 
είχε προτείνει258 στον αυτοκράτορα την κατάργηση της Νεαράς, πού ό Ιδιος 
είχε εισηγηθεί πριν από επτά χρόνια, οφείλονταν αποκλειστικά στη μεγάλη 
οικονομική ζημία της Εκκλησίας από τον περιορισμό τοϋ αριθμού των 
υπηρετούντων κληρικών259 Τό πρώην εις ώφέλειαν αυτής επινοηθεν βλάβης 
αίτιον αυτή καταστήναι^® αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά τό κείμενο της 
Νεαράς. 'Από τό απόσπασμα αυτό διαφαίνεται ή πρακτική, σύμφωνα με τήν 
οποία οι μέλλοντες κληρικοί προσέφεραν, πριν άπό τή χειροτονία τους, 
χορηγίες προς τή Μεγάλη Εκκλησία. 

Τό περιεχόμενο των Νεαρών τοϋ αυτοκράτορα Ηρακλείου αποκαλύπτει με 
πειστικό τρόπο τήν κρατούσα "ίερατικήν κατάστασιν" στην πρώτη εικοσαετία 
τοϋ έβδομου αιώνα ή οποία πιθανότατα Ισχυε για όλο τον έβδομο αιώνα. Στα 
νομοθετήματα αυτά μνημονεύεται ό υπέρμετρα αυξημένος αριθμός εκκλη
σιαστικών αξιωματούχων της Μεγάλης Εκκλησίας και άλλων ναών της 
βυζαντινής πρωτεύουσας. Οι πληροφορίες μιλούν με σαφήνεια για τήν Ισχύ τοϋ 
κλήρου της πρωτεύουσας. Επειδή ή τάση αυξήσεως τοϋ αριθμού τών εκπρο
σώπων τοϋ κλήρου παρατηρείται αμείωτη από τήν εποχή τοϋ 'Ιουστινιανού Α ' 
μέχρι τήν εποχή τοϋ Ηρακλείου, θά μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ό αριθμός 
τών κληρικών της πρωτεύουσας, στή διάρκεια τοϋ έβδομου αιώνα και μέχρι τον 
'Ιουστινιανό Β ' , μεγάλωνε. Κατά συνέπεια, θά μπορούσαμε να οδηγηθούμε 
στή διαπίστωση μιας αυξάνουσας παντοδυναμίας τοϋ κλήρου στην 
πρωτεύουσα, με φυσικό επακόλουθο τήν ολοένα και μεγαλύτερη ανοδική 
πορεία της εκκλησιαστικής περιουσίας261. Οί, κατά γενική ομολογία τών 

258. Van Dieten, Patriarchen, 9-10.- Παπαγιάννη, Οικονομικά, 62-63. 
259. Ό Van Dieten, (Patriarchen, 10) έχει διατυπώσει τήν άποψη δτι ή έκδοση της 
Νεαράς τοϋ έτους 619 αποτελεί εκδήλωση της οικονομικής υποστήριξης της εκκλησίας 
προς τον αυτοκράτορα. Βλ. επίσης, Fr. Winkelmann, Die östlichen Kirchen in der Epoche 
der christologischen Auseinandersetzungen (5. bis 7. Jahrhundert), (Kirchengeschichte in 
Einzeldarstellungen 1/ 6), Βερολίνο 1980, 131-138.- Judith Herrin, The Formation of 
Christendom, Princeton-New Jersey 1987, 192-193. 
Ουσιαστικά, όμως, δεν πρέπει να πρόκειται για μία προσφορά της εκκλησίας χωρίς 
ανταπόδοση άπό τήν πλευρά τοϋ κράτους, δπως αφήνει να υπονοηθεί τό ακόλουθο 
απόσπασμα άπό τήν Ίστορίαν Σύντομον τοϋ πατριάρχη Νικηφόρου [ 22 (de Boor)-19 
(Mango)]: επειδή δέ ήν ελών τής ουσίας τής μεγάλης εκκλησίας, έκέλευσεν εκ τοϋ 
βασιλικού ταμιείου αυτή τε και τφ και αυτήν κλήρω ετήσια χρήματα παρέχεσθαι. 
260. Νεαρά Ηρακλείου III, 82. 
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πηγών, πολυάριθμοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη 
εΐχαν συγκροτήσει μία εξαιρετικά δυνατή και πλούσια ομάδα, καθώς άλλωστε 
έχει επισημανθεί Οτι ή άσκηση της εκκλησιαστικής διοικητικής εξουσίας ήταν 
αναμφισβήτητα επικερδής262. 

Ό π ω ς αναφέραμε και πιο πάνω, σέ ολη τή διάρκεια τοΰ έβδομου αιώνα, 
δέν εΐναι γνωστή άπό τις πηγές άλλη ρύθμιση γιά τήν "Ιερατικήν κατάστασιν", 
ούτε γιά τους αξιωματούχους τής Μεγάλης Εκκλησίας, ούτε και γιά άλλες 
εκκλησίες τής Κωνσταντινούπολης. Το μοναδικό κείμενο πού θά μπορούσε νά 
μάς δώσει σχετικές πληροφορίες θά ήταν ενδεχομένως οι κανόνες τής ζ" 
Οικουμενικής Συνόδου- όμως, ή Σύνοδος τοΰ 680/1 δέν είχε ασχοληθεί καθόλου 
μέ θέματα σχετικά μέ τό καθεστώς τοΰ κλήρου, άλλα αποκλειστικά μέ τήν 
καθιέρωση τής 'Ορθοδοξίας ώς επισήμου θρησκευτικού δόγματος τής αυτοκρα
τορίας263. Κατά τήν ç ' Οικουμενική Σύνοδο, όπως συνέβη σέ όλες τις οικου
μενικές συνόδους, οι επίσκοποι ήταν σέ περίοπτη θέση, δίπλα στον αυτοκρά
τορα, κάτι πού επισημαίνει ή Χρονογραφία τοΰ Θεοφάνη264, και πού τονίζεται 
Ιδιαίτερα στην αλληλογραφία τοΰ μεταγενέστερου πάπα Γρηγορίου Β ' (715-731) 
μέ τον αυτοκράτορα Λέοντα Γ ' (717-741)265, οπού αναφέρεται οτι ό Κωνσταν
τίνος Δ ' είχε βασιλέψει αμα των αρχιερέων μιζί βουλή και γνώμη266. 

261. Dagron, «Le christianisme byzantin», 79. 
262. Παπαγιάννη, Οικονομικά, 153.- Van Dieten, Patriarchen, 5-10. Πρβλ. Thomas, 
Private Religious Foundations, 116. 
263. ACO, 2, II, 2, σ. 832-856. 
264. Θεοφάνης, 360· Περί συνόδων και αιρέσεων, στ. 73 Β-76 Α. 
265. Σχετικά μέ τήν πατρότητα των παπικών επιστολών, οί όποιες θεωρούνται γνήσιες 
ώς προς τον αρχικό πυρήνα τους (βλ. Ostrogorsky, Geschichte, 126 και σημ. 3), έχουν 
διατυπωθεί πολλές απόψεις. Ό έκδοτης τών επιστολών Gouillard, «Aux origines», 277-
297 τις θεωρεί πλαστές. Ό Stein (Bilderstreit, 128-137) έχει υποστηρίξει οτι συγγρα
φέας τους ήταν ό πάπας Ρώμης Ζαχαρίας (741-752), ό όποιος είχε γράψει τό 743 και 
στον πατριάρχη Κωνσταντίνο (754-766). Ό Speck (Artabasdos, 155-178) τις χρονο
λογεί γύρω στο 717/8 και θεωρεί ότι τα αρχικά πρόσωπα τής αλληλογραφίας ήταν ό 
πάπας Γρηγόριος και ό πατριάρχης Γερμανός, ένώ όσα αναφέρονται στην αλληλογραφία 
για τήν εικονομαχία είναι μεταγενέστερες προσθήκες. Βλ. επίσης, G. Haendler, «Kirchen
politische Rückwirkungen des byzantinischen Bilderstreits auf das Papsttum bis zum 
Frankfurter Synode 794», Der byzantinische Bilderstreit. Sozialökonomische 
Voraussetzungen-ideologische Grundlagen-geschichtliche Wirkungen, εκδ. J. Irmscher, Λιψία 
1980, 130-136.- H. Grotz, «Beobachtungen zu den zwei Briefen Papst Gregors II. an Kaiser 
Leo III.», Archivum Historiae Pontificiae 18 (1980), 9-40. 
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Ή Πενθέκτη Σύνοδος, πού συνεκλήθη στον Ιδιο χώρο με τήν προηγούμενη, 
στην αίθουσα του Τρούλλου του παλατιού, δέκα περίπου χρόνια αργότερα 
(691/2), παρέχει σημαντικότατες πληροφορίες για τήν κατάσταση τού κλήρου, 
καθώς είχε ώς κύριο και σχεδόν αποκλειστικό θέμα της τήν κωδικοποίηση και 
τήν αναθεώρηση τού κανονικού δικαίου267. Με τή σύγκληση συνόδου ò αυτο
κράτορας 'Ιουστινιανός Β ' προσπάθησε να ανανεώσει τήν "ίερατικήν κατά-
στασιν" και να τή φέρει στο επίπεδο των συγχρόνων του κοινωνικών επι
ταγών 2 6 8 . Ό αυτοκράτορας δεν παρουσιάσθηκε ό Ιδιος ώς νομοθέτης της 
Εκκλησίας, άλλα ανέθεσε τό δύσκολο, όσο και επικίνδυνο, αυτό έργο σε μία 
Οικουμενική Σύνοδο269, παρεκκλίνοντας άπό τήν απόφαση πού είχε πάρει ο 
ομώνυμος προκάτοχος του μέ τή Νεαρά τού 545270. 

Ή Σύνοδος, αφού ομολογούσε μέ τους δύο πρώτους κανόνες οτι δεν 
επρόκειτο νά προσθέσει ή να αφαιρέσει τίποτα άπό τίς αποφάσεις της ζ" 
Οικουμενικής Συνόδου271, άλλα ότι θα τίς διαφυλάξει άπαρεγχειρήτονς2-^, 
άρχισε άπό τον τρίτο κανόνα νά ασχολείται μέ τήν κανονική νομοθεσία. Άπό 
τους 102273 συνολικά κανόνες της συνόδου οί 37 (3-39) είχαν ώς θέμα τους τή 
ρύθμιση θεμάτων κανονικού δικαίου274. Ό πατριάρχης Νικηφόρος στο Μικρό 

266. Gouillard, «Aux origines», 299. Tò Ιδιο, δμως, δέν συνέβη στη βασιλεία του διαδόχου 
τοϋ Κωνσταντίνου Δ ', δπως θα δούμε στή συνέχεια, βλ. πιο κάτω, σ. 87-89. 
267. Laurent, «L'oeuvre canonique», 10.- Ohme, Quinisextum, 35-37. Πρβλ Judith Herrin, 
«"Femina Byzantina": The Council in Trullo on Women», Homo Byzantinus: Papers in 
Honor of Alexander Kazhdan, εκδ. A. Cutler and S. Franklin =DOP 46 (1992), 98 σημ. 4. 
268. Dagron, «Le christianisme byzantin», 60 κέ. 
269. Van Dieten, Patriarchen, 152-153. 
270. Σπ. Τρωιάνου, «Θεσπίζομεν τοίνυν, τάξιν νόμων έπέχειν τους αγίους εκκλησια
στικούς κανόνας...», Βυζαντινά 13, Β (1985), 1191-1200. 
271. Mansi, τόμ. 11, στ. 940 Β· Ράλλη-Ποτλη, Σύνταγμα, τόμ. Β ' , 302, 308· Ioannou, 
Discipline, 111-125. 
272. Mansi, τόμ. 11, στ. 937 D· Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. Β ' , 304· Ioannou, 
Discipline, 124. Βλ. Η. Ohme, «Das Concilium Quinisextum. Neue Einsichten zu einem 
umstrittenen Konzil», OCP 58 (1992), 370-371 σημ. 23. 
"Εχουμε μιλήσει, άλλωστε, για τήν ευσέβεια τοϋ αυτοκράτορα Ιουστινιανού Β ' · βλ. πιο 
πάνω, σ. 71 σημ. 215. Χαρακτηριστική για τον αυτοκράτορα αυτόν είναι ή άποψη τοΰ 
πατριάρχη Νικηφόρου στο έργο του Μικρός Απολογητικός (στ. 845 D): σύμψηφος 
και συνεργός γεγονώς ό τηνικαϋτα βασιλεύς Ιουστινιανός και αυτός περί τήν εύκλεα 
και άμώμητον ημών θρησκείαν ευσεβών, δια τής Ιδίας υπογραφής δείκνυται. 
273. Σπ. Τρωϊάνου, Ή Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος και τό νομοθετικό της έργο, 
Αθήνα 1992, 10 κέ. 
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"Απολογητικό, πού έγραψε, όπως λέει ό Ιδιος, εκατόν είκοσι χρόνια μετά τη 
σύγκληση της συνόδου275, επισημαίνει οτι οι κανόνες της Πενθέκτης χρησί-
μως και άναγκαίως συνήχθησαν και τούτους εξεφωνησαν προς κοινον της 
εκκλησίας όφελος™, 

"Ήδη από την πρώτη φράση τοϋ τρίτου κανόνα γίνεται φανερή ή στάση, τήν 
οποία θα τηρούσε ô αυτοκράτορας σχετικά μέ τον κλήρο: 'Επειδή δέ ô ευσεβής 
και φιλόχριστος ημών βασιλεύς τη άγια ταύτη και οικουμενική προσεφώνησε 
συνόδω, ώστε τους εν κλήρω καταλεγομένους, και άλλοις τά θεία δια-
πορθμεύοντας, καθαρούς άποφήναι και λειτουργούς άμωμους277. "Ας δούμε, 
όμως, στή συνέχεια τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, πού αποδεικνύουν 
τήν κατάσταση τού κλήρου, ή καλύτερα τήν ηθική αταξία, στην οποία είχε 
περιπέσει ô κλήρος τήν εποχή αυτή. 

Ό 22ος κανόνας της Συνόδου απαγόρευε τήν εξαγορά μέ χρήματα της 
χειροτονίας επισκόπου ή οποιουδήποτε άλλου κληρικού. Σύμφωνα μέ τις παρα
τηρήσεις τού σχολιαστή Ζωναρά278, το κακόν ώς γάγγραινα τάς εκκλησίας 
ένέμετο, αφού γνωρίζουμε άπό τή μνεία τού μεταγενέστερου Νικηφόρου Καλ
λίστου Ξανθοπούλου, οτι ή εξαγορά τού επισκοπικού αξιώματος Ισχυε από τήν 
εποχή τοϋ Ίουστίνου Β ' (565-578)279. "Ετσι, πολλοί κανόνες είχαν θεσμοθετη
θεί άπό παλαιότερες συνόδους για τή θεραπεία τοϋ κακού. Μόνο πού τώρα, 
στά τέλη τοϋ έβδομου αιώνα, ό κανόνας προέβλεπε οτι ό υποψήφιος κληρικός 
θά έπρεπε νά είχε ζήσει επιπλέον βίο σεμνό καί ενάρετο280, ενώ και οι κυρώ
σεις ήταν πολύ πιο αυστηρές γιά τή μή εφαρμογή της συνοδικής απόφασης. 

274. Laurent, «L'oeuvre canonique», 21.- Ohme, Quinisextum, 37.- Μενεβίσογλου, 
Εισαγωγή, 276-301. Βλ. ακόμα, J. Μ. Hussey, The Orthodox Church in the Byzantine 
Empire, 'Οξφόρδη 1986, 24-26. 
275. Μικρός "Απολογητικός, στ. 845 C. Για τή χρονολογία της συγγραφής τοϋ έργου, 
βλ. Alexander, Nicephorus, 164. 
276. Μικρός "Απολογητικός, στ. 848 Α. 
277. Mansi, τόμ. 11, στ. 941 Β· Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. Β ' , 312· Ioannou, Disci
pline, 123. Βλ. Hussey, The Orthodox Church, 28.- Haldon, Seventh Century, 317-320. 
278. Ράλλη-Ποτλή , Σύνταγμα, τόμ. Β ', 354. 
279. Νικηφόρου Ξανθοπούλου, Εκκλησιαστική Ιστορία, PG 147, στ. 305 Α. Σχετικά 
μέ τή σιμωνία, βλ. Γ. Π ουλή, Ό δόλος καί ή πλάνη γιά τον άδικο χαρακτήρα της πράξης 
στο εκκλησιαστικό ποινικό δίκαιο, Θεσσαλονίκη 1984, 134-141. 
280. Mansi, τόμ. 11, στ. 953 Α- Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. Β ' , 354· Ioannou, 
Discipline, 167. 
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Ό αμέσως επόμενος κανόνας απαγόρευε στους κληρικούς τή μετάδοση της 
θείας μετάληψης με αντάλλαγμα τήν είσπραξη χρημάτων. Ή απόφαση της 
Συνόδου ήταν σαφής και προέβλεπε τήν καθαίρεση τοϋ κληρικού, ό όποιος θά 
απαιτούσε, έστω και τό ελάχιστο, από τους μεταλαμβάνοντας281. 

Ό 24ος κανόνας της Συνόδου όριζε στους εκπροσώπους τοϋ κλήρου να μήν 
παρευρίσκονται σέ ιπποδρομίες και σέ θέατρα282 καί γενικά τους απαγόρευε 
κάθε είδους κοσμικές συνήθειες πού προσέβαλλαν τήν ιδιότητα τοϋ κληρι
κού2 8 3 . 'Ανανεώνοντας παλαιότερες συνοδικές αποφάσεις, ή Πενθέκτη απα
γόρευε καί πάλι στους κληρικούς να είναι ιδιοκτήτες καπηλειών (9ος 
κανόνας)2 8 4 ή να επιδίδονται σέ τοκογλυφία (10ος κανόνας)285. 'Από τήν 
άλλη πλευρά, σωζόμενη σφραγίδα πού χρονολογείται στην περίοδο 550-650, 
πριν άπό τήν Πενθέκτη Σύνοδο καί ανήκει στον "Παύλο διάκονο καί άργυρο-
πράτη"2 8 6 , αποτελεί ενα μικρό δείγμα για τήν άσκηση κερδοφόρων επαγγελ
μάτων άπό τους κληρικούς, κάτι πού ή Πενθέκτη επεδίωκε να καταργήσει. 

Οι παραπάνω αποφάσεις επαναλαμβάνουν λίγο ώς πολύ αντίστοιχες 
παλαιότερων συνόδων. 'Αντιπαραβάλλοντας, δμως, τους κανόνες της 
Πενθέκτης μέ τους αντίστοιχους παλαιότερους διακρίνουμε καθαρά τήν τάση 
για επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στους παραβάτες κληρικούς. 

Άπό τους λιγοστούς νέους κανόνες της Πενθέκτης, οί όποιοι δέν άνευ-

281. Mansi, τόμ. 11, στ. 953 Β· Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. Β ' , 354-355· Ioannou, 
Discipline, 168. 
282. Πρβλ. Ilse Rochow, «Zu "heidnischen" Bräuchen bei der Bevölkerung des byzantinischen 
Reiches im 7. Jh., vor allem auf Grund der Bestimmungen des Trullanums», Klio 60 (1978), 
483-497. 
283. Mansi, τόμ. 11, στ. 953 B-C· Ράλλη-Ποτλη, Σύνταγμα, τόμ. Β ' , 356· Ioannou, 
Discipline, 155. Πρβλ. Fr. Tinnefeid, «Zum profanen Mimos in Byzanz nach dem Verdikt 
des Trullanums (691)», Βυζαντινά 6 (1974), 328. 
284. Mansi, τόμ.11, στ. 945 D· Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. Β ' , 326· Ioannou, 
Discipline, 136-137. 
285. Mansi, τόμ. 11, στ. 945 D· Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. Β ' , 328· Ioannou, 
Discipline, 137. Βλ. Ελευθερίας Παπαγιάννη, «Επιτρεπόμενες καί απαγορευμένες 
κοσμικές ενασχολήσεις τοϋ βυζαντινού κλήρου», Δ ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο-
Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1983, 150. 
286. Zacos-Veglery, Seals, άρ. 962. Πρβλ. Φλωρεντίας Εύαγγελάτου-Νοταρά, 
"Σημειώματα" ελληνικών κωδίκων ώς πηγή δια τήν ερευναν τοϋ οικονομικού καί 
κοινωνικού βίου τοϋ Βυζαντίου άπό τοϋ 9ου αιώνος μέχρι τοϋ έτους 1204, 'Αθήνα 
1982, 106. 
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ρίσκονται σέ προηγούμενες συνόδους, είναι και ό 33ος287. Παίρνοντας ώς 
αφορμή τήν κρατούσα κατάσταση εν τη 'Αρμενίων χώροι, δπου στον τοπικό 
κλήρο συνήθιζαν να κατατάσσονται μόνο όσοι ήταν από ιερατικό yévoç288, ô 

κανόνας απαγόρευε να γίνονται κληρικοί με μόνο δικαιολογητικό στοιχείο τήν 
ιερατική τους προέλευση. Ό παρών κανόνας όριζε στους υποψήφιους 
κληρικούς οτι έπρεπε απαραιτήτως να περάσουν άπό τίς απαραίτητες καί 
προβλεπόμενες άπό τους ιερούς κανόνες δοκιμασίες, είτε εΐχαν προγόνους 
ιερείς είτε οχι, καί να λαμβάνουν τήν ιερατική ιδιότητα άπό τον τοπικό 
επίσκοπο. Γιά τους παραβάτες προβλεπόταν ή ποινή του αφορισμού. 

Μολονότι αρχικά ô κανόνας αυτός έδειχνε οτι αφορούσε μία ειδική περί
πτωση, τους κληρικούς της Αρμενίας2 8 9 , προσεκτικότερη ανάγνωση του 
κειμένου θά μπορούσε νά δείξει οτι ή απόφαση αυτή αφορούσε ολόκληρη τή 
βυζαντινή επικράτεια. Τά σημεία πού μας οδηγούν στην υπόθεση αυτή 
προέρχονται άπό τό ίδιο τό κείμενο της συνοδικής απόφασης· πρώτα ο 
κανόνας αναφέρεται γενικά σέ όσους επιθυμούσαν νά γίνουν κληρικοί (τοις 
εις κλήρον βουλομένοις)· έπειτα, στις απαγορευτικές διατάξεις μνημονεύεται 
οτι χωρίς τήν εύλογίαν τοϋ οικείου ποιμένος δέν θά μπορούσε κανείς νά 
ενταχθεί στις τάξεις τοΰ κλήρου, ενώ πουθενά δέν γίνεται λόγος γιά 
Αρμενίους. 

Ξεχωριστό, όμως, ενδιαφέρον παρουσιάζει ή συνοδική απόφαση, καθώς 
αναφέρει, χωρίς νά καθορίζει μόνο τό ιερατικό γένος, ότι οι υποψήφιοι δέν θά 
πρέπει νά προσβλέπουν στο γένος τους γιά νά ενταχθούν στις τάξεις τοΰ 
κλήρου: μή έξεϊναι τοις εις κλήρον βουλομένοις προάγειν τινάς εις το γένος 
άποβλέπειν τοϋ προχειριζομένον2^. Είναι πιθανό νά υπονοείται εδώ καί ή 

287. Mansi, τόμ. 11, στ. 957 D- 960 Α- Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. Β ' , 379· Ioannou, 
Discipline, 166-167. 
288. Επειδή περ εγνωμεν εν τή 'Αρμενίων χώρα, μόνους έν κλήρφ, τους εκ γένους 
ιερατικού κατατάττεσθαι, Ίουδαϊκοις εθεσιν τοϋτο πράττειν. Mansi, τόμ. 11, στ. 957 D· 
Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. Β ', 379· Ioannou, Discipline, 166. 
289. Ή Head (Justinian II, 69-70) έχει συνδέσει τις προτεινόμενες από τή Σύνοδο 
αλλαγές για τήν κοινωνία της 'Αρμενίας μέ τή γενικότερη τοπική αναταραχή προς τήν 
κεντρική εξουσία τοϋ Βυζαντίου. Βλ. επίσης, Haldon, Seventh Century, 321-322. Βλ. καί 
τους κανόνες 32, 56, 99 πού αφορούν τήν κοινωνία της 'Αρμενίας, άλλα οί αποφάσεις 
έχουν γενικό χαρακτήρα: "Ωστε τήν κατά πάσιν οίκουμένην τοϋ Θεοϋ έκκλησίαν, μιφ 
κατακολουθοϋσαν τάξει, δπως αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά στον 56ο (Mansi, τόμ. 
11, στ. 969 Β· Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. Β ' , 436· Ioannou, Discipline, 193) κανόνα 
αυτής της Συνόδου. 
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ευγενής καταγωγή των υποψηφίων, άφοϋ δέν εξειδικεύεται ή περίπτωση της 
Ιερατικής καταγωγής. "Από οσο διαφαίνεται, λοιπόν, από το κείμενο της 
συνοδικής απόφασης υπήρχε συνήθεια αυτή τήν εποχή, ενδεχομένως όχι μόνο 
στην 'Αρμενία, να διορίζονται κληρικοί, χωρίς να έχουν περάσει από τις απα
ραίτητες διαδικασίες, με μόνο κριτήριο τήν ιερατική ή και τήν ευγενή καταγωγή 
των υποψηφίων. Όμως, με τίς αποφάσεις τής Πενθέκτης, γίνεται έκδηλη ή 
πρόθεση τοϋ αυτοκράτορα να περιστείλει τήν τάση ορισμένων κύκλων ή καί των 
ευγενών να μονοπωλούν τα ιερατικά αξιώματα. 'Αξιοσημείωτο είναι οτι ο 
πατριάρχης Νικηφόρος, επιχειρώντας ένα είδος κριτικής αποτίμησης τοϋ έργου 
τής Πενθέκτης, αναγνωρίζει οτι ή Σύνοδος είχε επιτελέσει ύψιστα καθήκοντα. 
"Αν δέν υπήρχαν αυτοί οι κανόνες, γράφει, ή 'Εκκλησία θά είχε υποστεί μεγάλη 
ζημία, άφοϋ υπήρχαν στις τάξεις τοϋ κλήρου "ανεύθυνοι" κληρικοί. 'Ακόμα, 
σύμφωνα μέ το λόγιο πατριάρχη τών άρχων τοϋ ένατου αιώνα, έργο τής 
συνόδου ήταν ή αξιοπιστία πού έδωσε στους κληρικούς291. 

θ ά μπορούσαμε νά συνοψίσουμε άπό τά παραπάνω οτι οι αποφάσεις τής 
Πενθέκτης αποβλέπουν όχι μόνο στην επιστροφή τοϋ κλήρου στην αυστηρή 
πειθαρχία2 9 2 , άλλα καί στην προσπάθεια έκ μέρους τοϋ αυτοκράτορα νά 
εμποδίσει τή μονοπώληση θέσεων τής εκκλησιαστικής ιεραρχίας άπό ορισμέ
νους κύκλους, όπως ήταν οι αξιωματούχοι τής 'Αγίας Σοφίας, ή ίσως καί οι 
κοσμικοί αριστοκράτες, τους οποίους τόσο πολύ κατεδίωξε σέ όλα τά στάδια 
τής βασιλείας του. 

Σέ μία εποχή, πού χαρακτηρίζεται άπό τους διωγμούς τής συγκλητικής 
κοσμικής αριστοκρατίας, φαίνεται οτι δέν είναι τυχαίος ό διορισμός, 
οπωσδήποτε άπό τον ίδιο τον αυτοκράτορα 'Ιουστινιανό Β ' , τοϋ άπό λαϊκών 
άσηκρήτις293 Παύλου (688-694) στή θέση τοϋ πατριάρχη Κωνσταντινου
πόλεως. Πρώτη φορά, μετά τον πατριάρχη Νεκτάριο, στα τέλη τοϋ τετάρτου 
αιώνα, ένας λαϊκός ανέρχεται στον πατριαρχικό θρόνο καί ή εκλογή αυτή θά 
μπορούσε νά θεωρηθεί ώς διακοπή τής αρχής, ή οποία ήθελε τους πατριάρχες 
Κωνσταντινουπόλεως, για δύο αιώνες περίπου, νά προέρχονται αποκλειστικά 

290. Mansi, τόμ. 11, στ. 957D-960A· Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. Β ' , 379· Ioannou, 
Discipline, 166-167. Για τους αριστοκράτες βυζαντινούς αξιωματούχους αρμενικής 
καταγωγής, βλ. Fr. Winkelmann, Quellenstudien zur herrschenden Klasse von Byzanz im 8. 
und 9. Jahrhundert, (BBA 54) Βερολίνο 1987, 154,206. 
291. Μικρός 'Απολογητικός, στ. 845 C. 
292. Laurent, «L'oeuvre canonique», 20.- Van Dieten, Patriarchen, 152-153. 
293. Χρονογραφικόν Σύντομον, 119· Mansi, τόμ. 12, στ. 189 C, 204 C. 
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άπό τον κύκλο της 'Αγίας Σοφίας2 9 4. Μέ την εκλογή τοϋ Παύλου, γίνεται 
εμφανέστατη ή δυσπιστία, Ισως και ή δυσαρέσκεια, τοϋ αυτοκράτορα προς τους 
εκπροσώπους τοϋ κλήρου. 

Στην προβολή τοϋ Παύλου θα πρέπει να είχε συνηγορήσει οπωσδήποτε ή 
θητεία του ως αυτοκρατορικού γραμματέως στην προηγούμενη Σύνοδο: 
Παϋλος ό μεγαλοπρεπέστατος άσηκρήτις και σεκρετάριος βασιλικός2-95. Το 
γεγονός αυτό δεν επέτρεπε σε κανένα να κατηγορήσει τον αυτοκράτορα ούτε 
και το νέο πατριάρχη για αιρετικές ιδιαιτερότητες στις προσωπικές θρησκευ
τικές τους επιλογές. "Οπως γίνεται γνωστό άπό τα πρακτικά της ç ' Οικουμε
νικής Συνόδου296, ò Παϋλος ήταν ένθερμος υποστηρικτής της 'Ορθοδοξίας, 
όπως άλλωστε ήταν και ό Ιδιος ò αυτοκράτορας. Το μόνο ασυνήθιστο για τήν 
περίπτωση γεγονός είναι οτι ò νέος ιεράρχης δέν προερχόταν άπό τους 
κύκλους της 'Αγίας Σοφίας. Μολονότι δέν γνωρίζουμε τον ακριβή ρόλο τοϋ 
πατριάρχη στή Σύνοδο, ô Παϋλος θεωρείται ως έμπιστος297 τοϋ αυτοκράτορα. 

Ή εκκλησιαστική πολιτική τοϋ αυτοκράτορα 'Ιουστινιανού Β ' επιδίωκε να 
δώσει τέλος σε μία κατάσταση, ή οποία είχε πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Ό 
'Ιουστινιανός Β ' , συγκαλώντας τήν Πενθέκτη, ανέλαβε νά διορθώσει τα κακώς 
κείμενα τοϋ κλήρου και νά εμποδίσει τήν ηθική παρακμή του2 9 8, στην οποία, 
ίσως είχε οδηγήσει και ή υπέρμετρη αύξηση τοϋ άριθμοΰ των κληρικών299. 

Δύο χρόνια μετά τή Σύνοδο, στίς 20 Αυγούστου 693, πέθανε ό εκλεκτός τοϋ 
αυτοκράτορα πατριάρχης Παϋλος. Στή θέση του εξελέγη ό Καλλίνικος (694-
705), ό μέχρι τότε πρεσβύτερος και σκευοφύλακας της εκκλησίας των Βλαχερ-
νών 3 0 0 . Ό συγγραφέας τοϋ Βίου Καλλινίκου301, αναφέρει δτι ό ήρωας του 

294. Βλ. πιο πάνω, σ. 78-79. 
295. ACO, 2, II, 1, σ. 32. Βλ. Bréhier, Institutions, 101-102.- Για τήν αντιστοιχία της 
απόδοσης στα ελληνικά και λατινικά των βυζαντινών αξιωμάτων, βλ. P. Koch, Die 
byzantinischen Beamtentitel von 400 bis 700, Ίένα 1903. 
296. ACO, 2, II, 1, σ. 32, 40, 166, 196. 
297. Van Dieten, Patriarchen, 151-152.- Ohme, Quinisextum, 255-257. 
298. Laurent, «L'oeuvre canonique», 20.- Van Dieten, Patriarchen, 152-153. 
299. Ενδεικτικό είναι δτι στην Πενθέκτη Σύνοδο (691/2) είχαν λάβει μέρος 220 
πατέρες, άπό τους οποίους οί 183 προέρχονταν από τήν περιοχή τοϋ πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως· βλ. Ohme, Quinisextum, 321. 
300. Χρονογραφίχον Σύντομον, 119· Βίος Καλλινίκου, 645. 
301. Στην έκδοση τών Βολλανδιστών, στην επικεφαλίδα τοϋ Βίου (σ. 645), ανα
γράφεται εσφαλμένα δτι ό Λαυρέντιος εΐναι συγγραφέας τοϋ έργου: auctore Laurentio 
quodam monache Rutiensi in Calabria. Tò θέμα της πατρότητας τοϋ κειμένου θά θιγεί σέ 
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καταγόταν από τή Βασιλεύουσα καΐ οι γονείς του ήταν πιστοί και σεμνοί. 
Γρήγορα ή φήμη της αρετής του διαδόθηκε στους έν τέλει, γι' αυτό, κατά το 
βιογράφο, διορίσθηκε σκευοφύλαξ τοϋ ναού της Θεοτόκου των Βλαχερνών302. 
"Υστερα άπο τήν εξαετή θητεία τοϋ Παύλου, ανέβαινε και πάλι στον πατρι
αρχικό θρόνο ένας εκκλησιαστικός αξιωματούχος- δχι άπό τήν Μεγάλη Εκ
κλησία, όπως ήθελε ή παράδοση, άλλα άπό τήν εκκλησία των Βλαχερνών. 
'Αλλά, καθώς έχει διατυπωθεί ή άποψη ότι ή Μεγάλη Εκκλησία και ή εκκλησία 
των Βλαχερνών αποτελούσαν μία οργανική ενότητα στις αρχές τοϋ έβδομου 
αιώνα303 -και αυτό φαίνεται να ισχύει μέχρι τήν εποχή πού μας άπασχολει-
θά μπορούσαμε νά θεωρήσουμε τον Καλλίνικο ως τυπικό εκπρόσωπο αυτών, οι 
όποιοι προορίζονταν για τον πατριαρχικό θρόνο, όπως συνέβαινε πριν άπό τή 
θητεία τοϋ πατριάρχη Παύλου. 

Μολονότι οι αφηγηματικές πηγές της εποχής, ή 'Ιστορία Σύντομος τοϋ 
πατριάρχη Νικηφόρου και ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη, δέν κάνουν καθόλου 
λόγο για τις συνθήκες, κάτω από τις όποιες ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο ò 
πατριάρχης Καλλίνικος, ό Βίος του, σαφώς μεταγενέστερο κείμενο, αποδίδει 
τήν εκλογή του στή σύμφωνη γνώμη των έκκριτων τοϋ βήματος και πάντων 
των εν τέλει. Οι εκπρόσωποι τοϋ κλήρου, μαζί μέ τους αριστοκράτες, είχαν 
αναδείξει τον Καλλίνικο, πρώτα στο αξίωμα τοϋ σκευοφύλακος της εκκλησίας 
τών Βλαχερνών και έπειτα στην ανώτατη κλίμακα της εκκλησιαστικής ιεραρ
χίας. Βλέπουμε, λοιπόν, τον ανώτερο κλήρο νά συνεργάζεται μέ τήν κοσμική 
αριστοκρατία για νά προωθήσει τον Καλλίνικο. Ό ανώτερος κλήρος, προβάλ
λοντας και πάλι ένα δικό του εκπρόσωπο στην υψηλότερη βαθμίδα της εκκλη
σιαστικής ιεραρχίας φαίνεται ότι έδινε μία απάντηση στο νεωτεριστή αυτο
κράτορα. Άπό τήν άλλη πλευρά, βλέπουμε τήν κοσμική αριστοκρατία, πού 
τελούσε ύπό διωγμό στά χρόνια αυτά, νά προσβλέπει στή βοήθεια τοϋ ισχυρού 
κλήρου. Ή κατάσταση τοϋ κλήρου, παρά τις προσπάθειες τοϋ 'Ιουστινιανού 
Β ' , φαίνεται δτι δέν άλλαξε και πολύ και οι διαθέσεις τοϋ πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως προς τον αυτοκράτορα δέν άργησαν νά εκδηλωθούν. 

Ό βιογράφος τοϋ πατριάρχη Καλλινίκου αρχικά επαινεί τον αυτοκράτορα: 
και fìv μεν και τφ βασιλεϊ τούτω και άγαπώμενος και τιμώμενος και 
θαύματος fìv μέρει τιθέμενος304. 'Αλλά, όπως αναφέρει στή συνέχεια, ή ίδια 

προσεχή μελέτη. 
302. Βίος Καλλινίκου, 645· Syn. Eccì. CP., στ. 918. 
303. Παπαγιάννη, Οικονομικά, 64 σημ. 22. 
304. Βίος Καλλινίκου, 645, κάτι πού ol αφηγηματικές πηγές της εποχής δέν 
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πηγή, έπείπερ ό κρατών βαρύς ης fiv προς τους υπό χείρα, και φρενών ένδεια 
το ύπήκοον έξεβιάζετο^05, ο πατριάρχης Καλλίνικος, ô όποιος δεν μπορούσε 
να τον αφήσει ανεξέλεγκτο, προσπάθησε με διάφορους τρόπους νά τον απο
τρέψει από τις απρεπείς ενέργειες. 'Ανεξάρτητα άπο την προσπάθεια, την 
οποία καταβάλλει το αγιολογικό κείμενο νά παρουσιάσει τον πατριάρχη ώς 
υπερασπιστή όσων τελούσαν τότε υπό διωγμό άπό τον 'Ιουστινιανό Β ' , δια
φαίνεται ευκρινώς ή διάθεση τοΰ κειμένου αυτού νά αμαυρώσει τήν φυσιο
γνωμία τοΰ αυτοκράτορα, αποκαλώντας τον διαταραγμένο διανοητικά 
(φρενών ένδεια). Ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη, πού επίσης επιδιώκει τη δυσ
φήμηση τοΰ αυτοκράτορα, τοποθετεί στο πρώτο έτος της θητείας τού πατριάρχη 
Καλλινίκου όλα τά γεγονότα, τά όποια έχουν συνδεθεί με τήν πολιτική τού 
'Ιουστινιανού Β ' εναντίον της αριστοκρατίας306, ώστε νά προβάλει συμπαγής 
ή εικόνα τού περιγραφόμενου μισητού αυτοκράτορα. "Εχοντας ήδη κάνει λόγο 
δύο φορές για τό μίσος, πού είχε προκαλέσει ή πολιτική τοΰ 'Ιουστινιανού307, ό 
χρονογράφος αναφέρει τέλος τή διαφωνία, ή οποία προέκυψε ανάμεσα στον 
αυτοκράτορα και τον πατριάρχη. Ό 'Ιουστινιανός Β ' , στα πλαίσια της οικο
δομικής του δραστηριότητας308, είχε ζητήσει από τον πατριάρχη Καλλίνικο νά 
αναπέμψει ευχή γιά τήν κατάλυση της εκκλησίας της Θεοτόκου τών Μητρο
πολίτου και τή μεταστέγαση της στο Πετρίν, προκειμένου νά ανεγερθούν στο 
σημείο αυτό φιάλη και βάθρα τών Βένετων309, μαρτυρία πού παραδίδουν και 
τά αγιολογικά κείμενα310. Ό πατριάρχης είχε προβάλει τήν εύλογη αντίδραση 
του ισχυριζόμενος οτι "εύχήν έπί σνστάσει εκκλησίας εχομεν, έπί δέ καταλύσει 
εκκλησίας ου παρελάβομεν"^ Κ 

Ή εκκλησία τών Μητροπολίτου βρισκόταν, κατά τή μαρτυρία τού χρονο
γράφου, στο 'Ιερόν Παλάτιον312, είχε κτισθεί, σύμφωνα με τά Πάτρια, από τον 

αναφέρουν. 
305. Βίος Καλλινίκου, 645. 
306. Θεοφάνης, 367. 
307. πολλά κακά ένόειξάμενος μισητόν τον βασιλέα πεποίηκεν (...) ταϋτα πάντα 
έπηύξησε τό μίσος τοϋ λαοϋ προς τον βασιλέα : Θεοφάνης, 367. 
308. Head, Justinian II, 52 κέ. 
309. Θεοφάνης, 367-368. Ό πατριάρχης Νικηφόρος και ô πολύ μεταγενέστερος 
Ιωάννης Ζωναράς αποσιωπούν τήν παραπάνω είδηση. 
310. Βίος Καλλινίκου, 645 C Syn. Eccl. CP., στ. 918. Τα Πάτρια (III, 245) παρέχουν 
επίσης τήν ΐόια πληροφορία. 
311. Θεοφάνης, 368. 
312. Θεοφάνης, 367-368. Σύμφωνα μέ χειρόγραφο τοϋ Βίου Καλλινίκου (ο. 645), ή 
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Ιουστινιανό Α ' και είχε ονομασθεί έτσι, διότι μητροπολίτου οίκος ^ν3 1 3 . 
Ό π ω ς , δμως, φαίνεται από το κείμενο της δωρεάς (688)314, με την οποία ο 
αυτοκράτορας παραχωροϋσε στο ναό τοϋ αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης 
αλυκή315, ò 'Ιουστινιανός Β ' παρουσιάζεται να έχει ώς πρώτη του φροντίδα 
την "σύστασιν των αγίων εκκλησιών"316 και οχι την "κατάλυσιν". Πραγματικά, 
ήταν ένας ευσεβής αυτοκράτορας, κάτι πού δεν αναφέρει ή Χρονογραφία τοϋ 
Θεοφάνη, ή οποία τονίζει, κατά τή γνώμη μου, ενα γεγονός ήσσονος σημασίας. 
"Ισως, για να δικαιολογήσει τή στάση πού είχε τηρήσει ό ανώτερος κλήρος 
απέναντι του 3 1 7 . Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να 
εικάσουμε δτι οι αιτίες για τή διαφωνία ανάμεσα στον πατριάρχη και τον 
αυτοκράτορα δεν θα πρέπει νά εντοπισθούν, όπως αφήνει να υπονοηθεί ή Χρο
νογραφία τοϋ Θεοφάνη, στην κατάλυση τοϋ ναού- ίσως, τίς αιτίες αυτές θα 
μπορούσαμε νά τίς αναζητήσουμε στις γενικότερες σχέσεις τοϋ αυτοκράτορα μέ 
το βυζαντινό κλήρο. Στην υπόθεση αυτή μπορούμε νά οδηγηθούμε επίσης, αν 
λάβουμε υπόψη μας τή ρητή μνεία τοϋ ανώνυμου βιογράφου τοϋ Καλλινίκου 
ότι ò αυτοκράτορας 'Ιουστινιανός Β ' αναζητούσε αφορμές για νά καθαιρέσει 
τον Καλλίνικο άπό τό πατριαρχικό αξίωμα, γι' αυτό και τοϋ είχε ζητήσει τήν 
κατάλυση τοϋ ναού των Μητροπολίτου318. Ή διήγηση της Χρονογραφίας τοϋ 
Θεοφάνη αφήνει ανάλογους υπαινιγμούς· έχοντας μνημονεύσει πρώτα τα 
σχετικά μέ τήν κατάλυση της εκκλησίας των Μητροπολίτου, ò χρονογράφος 
αρχίζει τήν εξιστόρηση των γεγονότων πού συνδέονται μέ τήν ανατροπή τοϋ 
'Ιουστινιανού Β ' 3 1 9 . Ώ ς μείζων και πρώτη αιτία για τήν ανατροπή τοϋ αύτο-

έκκλησία αυτή τοποθετείται ενδοθεν τοϋ παλατιού. Βλ. Janin, Géogr. Eccl. Const., 197. 

313. Πάτρια, III, 245. Βλ. Berger, Patria, 527. 
314. Dölger, Regesten, άρ. 258. 
315. Ή δωρεά δγινε μετά τήν επιτυχημένη εκστρατεία τοϋ 687/ 8 εναντίον των σλαβικών 
φύλων της Βαλκανικής και ιδιαίτερα της περιοχής γύρω άπό τή Θεσσαλονίκη: 
Νικηφόρος, 36 (de Βοοτ)-Νικηφόρος 38 (Mango)· Θεοφάνης, 364. Βλ. Θαύματα αγίου 
Δημητρίου, Commentaire, 189, 132 σημ. 210. 
316. Πρώτην φροντίδα δια παντός κεκτημένοι περί της συσστάσως των αγίων τοϋ 
Θ(εο)ϋ εκκλησιών έπ' αύταΐς ταϋτα προϊέναι βουλόμεθα δσα προς παραμυθείαν αυτών 
και συσστατικήν τυγχάννουσιν πρόνοιαν. J. M. Spieser, «Inventaires en vue d'un recueil des 
inscriptions historiques de Byzance. I. Les inscriptions de Thessalonique», TM5 (1973), 156-
159. 
317. Βλ. πιο κάτω, σ. 98 κέ. 
318. Βίος Καλλινίκου, 645. 
319. Θεοφάνης, 368. 
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κράτορα προβάλλει τή σχεδιαζόμενη άπο τον αυτοκράτορα δολοφονία τοϋ 
πατριάρχη Καλλινίκου. Ώ ς υπερβολική θα χαρακτηρίζαμε την άποψη, πού 
ελλοχεύει στο κείμενο της Χρονογραφίας, ότι ή διαφωνία γιά την κατάλυση τοϋ 
ναού των Μητροπολίτου, αρκούσε γιά τή ρήξη αυτοκράτορα και πατριάρχη. 
Πιο κοντά στο κλίμα της τότε εποχής θά ήταν ή υπόθεση ότι το αιματοκύλισμα 
τοϋ λαοϋ τής Κωνσταντινούπολης320, σχετίζεται και με τήν εκκλησιαστική 
πολιτική τοϋ 'Ιουστινιανού Β ' , ή οποία έθιγε τήν μέχρι τότε ισχύουσα 
κατάσταση. "Αλλωστε, ό αυτοκράτορας ανατράπηκε από τό μοναστικό και 
κοσμικό κλήρο τής πρωτεύουσας. 

Μετά τήν ανατροπή τοϋ 'Ιουστινιανού Β ' , κατά τις βασιλείες τοϋ Λεοντίου 
(695-698) και τοϋ Άψιμάρου- Τιβερίου (698-705), τό ύψιστο αξίωμα τής 
εκκλησιαστικής ιεραρχίας εξακολουθούσε νά κατέχει ό πατριάρχης Καλλί
νικος. Ή θητεία του, όμως, έληξε δταν ô 'Ιουστινιανός Β ' , Ρινότμητος πλέον, 
άνακατέλαβε τον αυτοκρατορικό θρόνο τό 705. 

Οι αφηγηματικές πηγές αφηγούνται ότι στην επιχείρηση γιά τήν 
ανακατάληψη τοϋ θρόνου, σημαντική βοήθεια είχε παράσχει στον 'Ιουστινιανό 
ò χάνος τής Βουλγαρίας Τερβέλ321. 'Από τήν άλλη πλευρά, ό Βίος τοϋ πατρι
άρχη Καλλινίκου και τό Συναξάριο παραδίδουν τήν πληροφορία οτι ό 'Ιουστι
νιανός Β ' ανήλθε γιά δεύτερη φορά στον αυτοκρατορικό θρόνο, πείθοντας με 
δόλο τον πατριάρχη Καλλίνικο και τους "εν τέλει", άλλα γρήγορα αθέτησε τις 
υποσχέσεις του3 2 2. 

'Αμέσως μόλις ό 'Ιουστινιανός Β ' άνακατέλαβε τήν εξουσία (705), κατά 
τήν ομολογία όλων των πηγών πολύν τε φόνον και κάκωοιν εν τοις ύπηκόοις 
εποιεϊτό^. 'Αντιπαραβάλλοντας τις ποινές, πού είχαν επιβληθεί τότε στους 

320. Θεοφάνης, 368. 
321. Νικηφόρος, 41-42 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 42 (Mango)· Θεοφάνης, 374· 
Παραστάσεις Σύντομοι, 98. Βλ. Ι. Dujcev, «La seconda ascesa di Giustiniano II al trono 
imperiale», Studi filologici e storici in onore di Vittorio de Falco, Νεάπολη 1971, 555-562. 
Διασώζεται σφραγίδα τοϋ χάνου Τερβέλ με τον τίτλο τοϋ καίσαρος: Zacos-Veglery, 
Seals, άρ. 2672. Βλ. Ν. Oikonomides, A Collection of Dated Byzantine Lead Seals, 
Ουάσιγκτον 1986, άρ. 26. 
Για τό περίεργο χωρίο τοϋ λεξικού τής Σούδας (τόμ. Α ', 483), βλ. τα σχόλια στή νέα 
έκδοση τής Ιστορίας Συντόμου τον πατριάρχη Νικηφόρου (Mango, 201). 
322. Βίος Καλλινίκου, 646· Syn. Eccl. CP., στ. 918 Ή μαρτυρία αυτή έχει εκτιμηθεί 
ώς ήσσονος σημασίας· βλ. Van Dieten, Patriarchen, 159. 
323. Νικηφόρος, 42-43 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 42 (Mango)· Θεοφάνης, 375· Γεώργιος 
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κοσμικούς και θρησκευτικούς κύκλους, γίνεται σαφές ότι ή αντιμετώπιση τους 
από τόν αυτοκράτορα ήταν διαφορετική. "Αν για τόν Αεόντιο και για τόν 
'Αψίμαρο - Τιβέριο είχαν επιβληθεί ανείπωτες ποινές μέ αποκορύφωμα τήν κε
φαλική τιμωρία, για τόν πατριάρχη Καλλίνικο αρκούσε ή ποινή της τύφλωσης 
και της εξορίας στή Ρώμη324· αξίζει να επισημανθεί οτι τό 692 ô πάπας Σέρ
γιος (687-701) είχε αντιδράσει σθεναρά στην εκκλησιαστική πολιτική του αυτο
κράτορα, αρνούμενος μάλιστα νά υπογράψει τα πρακτικά της Πενθέκτης325. 
"Ισως, ή επιεικής τιμωρία προς τόν πατριάρχη Καλλίνικο νά οφείλεται στην 
κατανόηση εκ μέρους του αυτοκράτορα, οτι δέν ήταν ακόμα ώριμες οι 
συνθήκες νά θίξει περισσότερο τόν ιεράρχη αυτό και γενικότερα τον πατρι
αρχικό θεσμό, καθώς γνώριζε πολύ καλά οτι οι εκκλησιαστικοί κύκλοι τόν 
είχαν ανατρέψει δέκα περίπου χρόνια νωρίτερα. 

Ό πατριάρχης Κύρος326 (705-711) ήταν ιερομόναχος από τήν περιοχή της 
Άμάστριδος3 2 7 τοΰ Πόντου και από τό γεγονός αυτό συνάγεται οτι δέν άνηκε 
στους εκκλησιαστικούς κύκλους της βυζαντινής πρωτεύουσας, από τους 
οποίους προερχόταν ή πλειονότητα των πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως328. 
Ό π ω ς είχε συμβεί στην περίπτωση της εκλογής τού πατριάρχη Παύλου, έτσι 
και τώρα, ο 'Ιουστινιανός Β ' ανέβαζε στον πατριαρχικό θρόνο τόν εκλεκτό του, 
ο όποιος δέν είχε άμεση σχέση μέ τή Μεγάλη Εκκλησία, ούτε καί μέ τήν 
εκκλησία τών Βλαχερνών, εκδηλώνοντας μέ τόν τρόπο αυτό τή δυσπιστία του 
προς τους εκκλησιαστικούς κύκλους της βυζαντινής πρωτεύουσας. Οί πηγές 

Μοναχός, 733· Ζωναράς Γ ', 327· Βίος Καλλινίκου, 646. Βλ. Head, Justinian II, 114 κέ.-
Winkelmann, «Staat», 208-210. 
324. Νικηφόρος, 42 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 42 (Mango)· Θεοφάνης, 375· Γεώργιος 
Μοναχός, 733· Ζωναράς Γ ' , 327· Βίος Καλλινίκου, 646. Τα αγιολογικά κείμενα 
παρέχουν τήν αναξιόπιστη (Van Dieten, Patriarchen, 159) μνεία οτι, κατά διαταγή τοϋ 
Ιουστινιανού Β ' , ό εξόριστος Καλλίνικος είχε συλληφθεί καί τοιχισθει στα θεμέλια 
κάποιας στοάς της Ρώμης καί έπειτα από σαράντα ήμερες ήταν ακόμα ζωντανός! 
325. Στην πολιτική τοϋ 'Ιουστινιανού Β ' προς τήν 'Αγία "Εδρα αναφέρεται διεξοδικά τό 
Liber Pontificalis, τόμ. A' , 371-373· βλ. Fr. Gbrres, «Justinian II und das römische 
Papsttum», BZ 17(1908), 439-440.- Head, Justinian II, 72 κέ.- T. S. Brown, Gentlemen 
and Officers Imperial Administration and Aristocratie Power in Byzantine Italy A. D. 554-
800, Hertford 1984, 159 κέ.- Ohme, «Neue Einsichten», 373. 
326. Ό Γεώργιος Μοναχός ( σ. 733) τόν ονομάζει Κυριάκο. 
327. Νικηφόρος, 42 (de Boor)-Νικηφόρος, 42 (Mango)· Θεοφάνης, 375* Ζωναράς, Γ' , 
327· Χρονογραφικον Σύντομον, 119. 
328. Βλ. πιο πάνω, σ. 78-79. 
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αναφέρουν ώς κύριο λόγο για την προβολή τοϋ Κύρου στην ανώτατη βαθμίδα 
τής εκκλησιαστικής Ιεραρχίας τό γεγονός οτι είχε προείπει στον εξόριστο τότε 
Ιουστινιανό, πού ερχόταν άπό τή Χερσώνα για να ανακαταλάβει τήν εξουσία, 
οτι θα κέρδιζε και πάλι τό χαμένο θρόνο329. 

Κατά τή διάρκεια τής δεύτερης φάσης τής βασιλείας τοϋ 'Ιουστινιανού 
Β ' οι πηγές δέν προσφέρουν καμμία πληροφορία σχετικά μέ τήν κατάσταση τοϋ 
κλήρου τής πρωτεύουσας και αποσιωπούν τις σχέσεις τοϋ κλήρου μέ τον αυτο
κράτορα. Καμμία, επίσης, σαφής ένδειξη δέν υπάρχει για τή στάση πού τήρησε 
ô κλήρος τής πρωτεύουσας κατά τήν επαναφορά τοϋ νεωτεριστή αυτοκράτορα 
και τήν εκλογή τοϋ άγνωστου, μέχρι τότε, Κύρου στον πατριαρχικό θρόνο. 
"Ισως, στο σημείο αυτό θά μπορούσαν να βοηθήσουν οι πληροφορίες άπό τους 
Βίους δύο συγχρόνων εκπροσώπων τής εκκλησίας, τοϋ λίγο μεταγενέστερου 
πατριάρχη Γερμανού και τοΰ γνωστού μελωδού Ανδρέα Κρήτης. 

Ό Γερμανός, σύμφωνα μέ τήν παράδοση τοϋ ανωνύμου βιογράφου330, 
εΐχε ευνουχισθεί στα χρόνια τοϋ Κωνσταντίνου Δ ' και εΐχε υποχρεωθεί να 
ακολουθήσει τό ιερατικό αξίωμα εισερχόμενος στή Μεγάλη Εκκλησία3 3 1, 
μαρτυρία, ή οποία επιβεβαιώνεται μόνο άπό τό μεταγενέστερο Ζωναρά332. Ό 
Γερμανός, λοιπόν, άνηκε στην εξαιρετικά ισχυρή, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, 
ομάδα των αξιωματούχων τής Μεγάλης Εκκλησίας καί μάλιστα ήταν ένα 
εξέχον μέλος της 3 3 3 . Ό τ α ν τό 705 κατέλαβαν ό μέν 'Ιουστινιανός Β ' 
Ρινότμητος τή βασιλεία, ό δέ Κϋρος τήν ανώτατη εκκλησιαστική αρχή, ο ανώ
νυμος βιογράφος, προφανώς ενοχλημένος, αναφέρει δτι παρουσιάσθηκαν οί 
τής Κνζικηνών εκκλησίας ελλόγιμοι στην Κωνσταντινούπολη, για να ανα
ζητήσουν τό νέο τους μητροπολίτη, τον όποιο βρήκαν στο πρόσωπο τοϋ 
κληρικοΰ τής 'Αγίας Σοφίας, Γερμανού334. Μέ τή νέα του ιδιότητα μετέβη, 

329. Νικηφόρος, 42 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 42 (Mango)· Θεοφάνης, 375· Ζωναράς, Γ' , 
327. Βλ. Van Dieten, Patriarchen, 161. 
330. Ό εκδότης τοΰ Βίου, συγκρίνοντας τα χειρόγραφα, τοποθετεί τή συγγραφή τοΰ 
κειμένου τον 11ο-12ο αιώνα· βλ. Lamza, Germanos I., 25.- Sevöenko, «Hagiography», 
113-114. 
331. Βίος Γερμανού, 202. Βλ. Lamza, Germanos l, 65. 
332. Ζωναράς Γ', 331. Βλ. Lamza, Germanos I., 64. 
333. Βίος Γερμανού, 204. 
334. Βίος Γερμανού, 204-205. Βλ. Lamza, Germanos Ι, 71. 
Δέν γνωρίζουμε άπό τίς διαθέσιμες πληροφορίες των πηγών, άν υπάρχει κάποια σχέση 
ανάμεσα στην εκλογή τοΰ Γερμανοΰ ώς μητροπολίτη Κυζίκου καί τήν εγκατάσταση 
Κυπρίων στην Κύζικο από τον 'Ιουστινιανό Β' το 691. "Ισως, ή μητρόπολη Κυζίκου, 
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όπως άλλωστε ήταν ή υποχρέωση του, στην Κύζικο καΐ μάλιστα πρέπει να 
έμεινε εκεί ώς το 715335. Στην αναχώρηση του από τη βυζαντινή πρωτεύουσα 
θά μπορούσε να είχε συντείνει και το άσχημο κλίμα336, πού επικρατούσε μετά 
τήν ανακατάληψη της εξουσίας από τον ρινότμητο αυτοκράτορα. Μολονότι οι 
πηγές δεν μνημονεύουν καμμία τιμωρία εις βάρος τοΰ κλήρου, στα χρόνια της 
δεύτερης βασιλείας τού Ιουστινιανού Β ' , φαίνεται οτι τόσο ή ποινή, πού είχε 
επιβληθεί στον πατριάρχη Καλλίνικο, οσο και ô διορισμός τού Κύρου, άσημου 
μέχρι τότε μοναχού, ήταν αρκετά για τους εκπροσώπους της εκκλησίας, ώστε 
νά κατανοήσουν οτι οι διαθέσεις τοΰ τελευταίου εκπροσώπου της Ήρακλειανής 
δυναστείας προς τον κλήρο, δεν πρέπει νά είχαν αλλάξει και πολύ από τήν 
πρώτη του βασιλεία. Συνεπώς, θά μπορούσε νά διατυπωθεί ή άποψη οτι ή επι
λογή τού Γερμανού στή μητρόπολη Κυζίκου αυτή τήν εποχή τοΰ επέτρεψε νά 
αποφύγει τήν βαριά ατμόσφαιρα της Κωνσταντινούπολης. Ή διαπίστωση αυτή 
ενισχύεται από το γεγονός οτι τό διάστημα, κατά τό όποιο ό Γερμανός έμεινε 
πραγματικά μακριά άπό τή βυζαντινή πρωτεύουσα και μακριά άπό τις πολι
τικές ζυμώσεις, αντιστοιχεί με τό χρόνο, κατά τον όποιο ό "Ιουστινιανός Β ' 
ήταν κάτοχος της εξουσίας (705-711)337. 

Έκτος άπό τον Γερμανό, μία άλλη εξέχουσα εκκλησιαστική προσωπι
κότητα, ό γνωστός μελωδός 'Ανδρέας (660-740), αναχωρούσε περίπου τήν ίδια 
εποχή άπό τήν πρωτεύουσα γιά τήν Κρήτη, με τή νεοαποκτηθείσα ιδιότητα τοΰ 
αρχιεπισκόπου338. Και οι δύο αυτές εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες άκολού-

μετά τήν περιπέτεια της, με τή μετονομασία της σέ Νέα Ίουστινιανούπολη (πρβλ. 
Έλεωνόρας Κουντούρα-Γαλάκη, «Ό 39ος κανών της Πενθέκτης Οικουμενικής 
Συνόδου (692) και ή εκκλησιαστική πολιτική τοΰ 'Ιουστινιανού Β ' », Δίπτυχα 6, 1994-
1995, 169-178) επιζητούσε ενα δυναμικό εκπρόσωπο της εκκλησίας, δπως ήταν ό 
Γερμανός, προκειμένου να αποκατασταθούν τα "δίκαια" τής μητρόπολης Κυζίκου. 
335. Βίος Γερμανού, 208 ·Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1076 D. 
336. Lamza, Germanos I., 64. 'Αντίθετα, έχουμε αναφέρει τήν προτίμηση των κληρικών 
τής επαρχίας προς τή βυζαντινή πρωτεύουσα, κατά τον έβδομο αιώνα, ενώ έχει 
επισημανθεί (Παπαγιάννη, Οικονομικά, 223), δτι ή συμμετοχή των κληρικών στην 
αυλική ζωή αποτελούσε ενα πρόσθετο θέλγητρο για να επιζητούν οί κληρικοί τήν 
εγκατάσταση τους στην Κωνσταντινούπολη. 
337. Σημειώνεται τό έτος 711 και δχι το έτος 715, τής ανόδου του στον πατριαρχικό 
θρόνο, γιατί στα χρόνια 711-715, οπότε βασίλευε ό Βαρδάνης-Φιλιππικός και ό 
Αρτέμιος- 'Αναστάσιος, ό Γερμανός βρισκόταν στο επίκεντρο τών πολιτικών εξελίξεων. 
338. 'Υπάρχει ή σφραγίδα του μέ τον άγιο Τίτο στην πρόσθια όψη και έμμετρη επιγραφή 
στην οπίσθια Κρήτης πρόεδρον, Χριστέ, σώζοις Άνδρέατ. Zacos-Veglery, Seals, άρ. 
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θησαν λίγο μεταγενέστερα κοινή πορεία, καθώς, όπως θα δοϋμε στή συνέχεια, 
τάχθηκαν υπέρ της θρησκευτικής πολιτικής τοϋ αυτοκράτορα Βαρδάνη-
Φιλιππικοϋ, μετέχοντας μάλιστα στή μονοθελητική Σύνοδο τοΰ 712. 

Ό 'Ανδρέας, σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοϋ βιογράφου του, Νικήτα πατρι
κίου καί κυαίστορος339, είχε χειροτονηθεί και αυτός διάκονος τής Μεγάλης 
Εκκλησίας, κατά βασιλικήν πρόσταξιν, ύστερα άπο πολλά χρόνια μόνιμης 
εγκατάστασης στην Κωνσταντινούπολη340. Ό βιογράφος δεν αναφέρει ποιος 
αυτοκράτορας είχε τοποθετήσει τον 'Ανδρέα ανάμεσα στους κληρικούς τής 
'Αγίας Σοφίας. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε δτι ήταν ό 'Ιουστινιανός Β ' , 
δεδομένου οτι αυτός παρέλαβε τήν ομολογία τής Εκκλησίας των 'Ιεροσο
λύμων, πού μετέφερε τό 685 ό 'Ανδρέας, όταν ό τελευταίος έφθασε στην 
Κωνσταντινούπολη ώς απεσταλμένος τοϋ πατριαρχείου Ιεροσολύμων341. Δεν 
αποκλείεται, όμως, αυτό νά συνέβη αργότερα και να θεωρήσουμε οτι ô 
'Ανδρέας έγινε διάκονος τής Μεγάλης Εκκλησίας στα χρόνια είτε τοϋ 
Αεοντίου, εϊτε τοϋ Άψιμάρου-Τιβερίου. 

Λίγο αργότερα τοϋ ανετέθη ή διοίκηση ορισμένων φιλανθρωπικών Ιδρυμά
των τής πρωτεύουσας. Ό βιογράφος, μολονότι περιγράφει εκτενώς τή χρηστή 
διοίκηση τών ιδρυμάτων αυτών άπό τον 'Ανδρέα342, είναι Ιδιαίτερα φειδωλός 
στή συνέχεια, όταν κάνει λόγο για τήν εκλογή τοϋ ήρωα του στην αρχιεπισκο
πική έδρα τής Κρήτης. 'Αναφέρει μάλιστα οτι είχε διορισθεί άπό τό πατρι
αρχείο Κωνσταντινουπόλεως343 καί παρασιωπά, είτε από άγνοια, είτε εσκεμ
μένα, τό διορισμό του άπό τον πάπα Ρώμης, ό όποιος καί διόριζε τον άρχιεπί-

1293 καί Laurent, Corpus VI, αρ. 619. Για το αξίωμα τοΰ "προέδρου" ώς αρχιεπι
σκόπου, βλ. τα σχόλια τοΰ Laurent, Corpus VI, XXXI. 
339. Για τον Νικήτα, συγγραφέα της αγιολογικής διήγησης, βλ. Beck, Kirche, 561.- Θ. Ε. 
Δετοράκη, ΟΙ άγιοι τής πρώτης βυζαντινής περιόδου τής Κρήτης καί ή σχετική προς 
αυτούς φιλολογία, 'Αθήνα 1970, 161. 
340. Βίος 'Ανδρέου αρχιεπισκόπου Κρήτης, 174. 
341. Βίος 'Ανδρέου αρχιεπισκόπου Κρήτης, 173. 
342. Βίος Ανδρέου αρχιεπισκόπου Κρήτης, 174. 
343. Βίος Ανδρέου αρχιεπισκόπου Κρήτης, 174. Βλ. D. Tsougarakis, Byzantine Crete. 
From the 5th Century to the Venetian Conquest (Historical Monographs 4), 'Αθήνα 1988, 
204. Βλ. επίσης καί τις ενδιαφέρουσες απόψεις τής Marie-France Auzépy, «De Philarète, 
de sa famille, et de certains monastères de Constantinople», Les saints et leur sanctuaire à 
Byzance. Textes, images et monuments, εκδ. Catherine Jolivet-Lévy-M. Kaplan- J.-P. Sodini, 
Παρίσι 1993, 133-134. 
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σκοπό Κρήτης μέχρι τα μέσα τοΰ ογδόου αιώνα. Ή εκλογή του στην αρχιεπι
σκοπή Κρήτης τοποθετείται νωρίτερα από την επικρατούσα χρονολογία τοΰ 
711 3 4 4 , δηλαδή στα χρόνια της δεύτερης βασιλείας τοΰ Ρινότμητου. "Ισως, 
λοιπόν, δεν είναι τυχαία ή ταυτόχρονη φυγή από τήν Κωνσταντινούπολη των 
δύο αυτών υψηλών φυσιογνωμιών τοΰ κλήρου της πρωτεύουσας. Ήταν, 
βέβαια, υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τήν Κωνσταντινούπολη, εφόσον είχαν 
λάβει τό επισκοπικό αξίωμα, άλλα, στην απόφαση τους αυτή θα μπορούσε να 
συνέτεινε καί ή πολιτική τοΰ ρινότμητου αυτοκράτορα. "Αλλωστε, μία άλλη 
εκκλησιαστική φυσιογνωμία της εποχής, και πάλι από τό περιβάλλον τοΰ 
κλήρου της πρωτεύουσας, ο διάκονος καί χαρτοφύλαξ της Μεγάλης Εκκλη
σίας Άγάθων3 4 5, αφήνοντας σαφέστατα νά υπονοηθεί ολη ή δυσαρέσκεια του 
προς τον 'Ιουστινιανό Β ' , σκιαγραφεί μέ τον ακόλουθο τρόπο τό κλίμα της 
εποχής. Άφοΰ χαρακτηρίζει μέ τα πιο κολακευτικά λόγια τον αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνο Δ ' 3 4 6 , κάνει λόγο γιά "τά δεινά καί άλλεπαλλήλως κινούμενα 
πράγματα", τά όποια είχαν επιφέρει οχι μόνο τή "μείωσιν" καί τήν "κατάλυσιν" 
τοΰ πολιτεύματος, άλλα καί της "βασιλείας τήν κορυφήν"347. Τήν έντονη 
επικρατούσα τότε αναταραχή, τήν οποία επίσης περιέγραψε μέ τά πιο μελανά 
χρώματα καί ô μεταγενέστερος πατριάρχης Νικηφόρος348, ό Άγάθων τήν 
αποδίδει τω μάλιστα στον τελευταίο αυτοκράτορα της δυναστείας τοΰ 
Ηρακλείου, άφοΰ μή μόνο είσάπαξ δια τήν κακίστην αϋτοϋ εξ αρχής καί 
μιαιφόνον προαίρεσιν, της βασιλείας εκπεσείν και άπορριφήναι (...) αλλά καί 
ôtg3 4 9 . Κύριος υπαίτιος, βέβαια, τών "άλλεπαλλήλλως κινουμένων πρα
γμάτων" θεωρείται άπό τους εκπροσώπους τοΰ πρωτευουσιάνικου κλήρου ό 
'Ιουστινιανός Β ' , στά χρόνια της δεύτερης βασιλείας τοΰ οποίου ό Γερμανός 

344. Δετοράκη, Οι άγιοι της Κρήτης, 167. 
345. ACO, 2, Π, 2, σ. 898 Ή σφραγίδα τοΰ 'Αγάθωνος μέ τήν Παναγία Βρεφοκρατοϋσα 
καί επιγραφή μέ τό δνομα τοϋ κατόχου καί τά αξιώματα του, νοτάριος καί καγκελ
λάριος, υπάρχει στο έργο τοϋ Laurent, Corpus V2, άρ. 1613 καί χρονολογείται στά τέλη 
τοϋ έβδομου αιώνα. "Αλλη σφραγίδα (Zacos-Veglery, Seals, άρ. 1692 Α), μέ 
σταυρόσχημο μονόγραμμα στην πρόσθια όψη καί επιγραφή μέ τό όνομα καί τά αξιώ
ματα, πρωτονοτάριος, καγκελλάριος, χαρτοφύλαξ, αποδίδεται μέ μεγάλη πιθανότητα 
στον 'Αγάθωνα Διάκονο καί χρονολογείται στις αρχές τοϋ όγδοου αιώνα, καί μάλιστα 
τό 713, όταν συνέγραψε εκ νέου τους κανόνες της ç ' Οικουμενικής Συνόδου. 
346. ACO, 2, II, 2, σ. 898. 
347. ACO, 2, II, 2, σ. 898. 
348. Νικηφόρος, 52 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 52 (Mango). 
349. ACO, 2, II, 2, σ. 898-899. 
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και ô 'Ανδρέας εγκατέλειψαν τήν Κωνσταντινούπολη. Τήν ίδια ακριβώς εποχή 
ιδρύθηκε και ή μονή της Πελεκητής στή Βιθυνία350, ίσως για να αποτελέσει 
καταφύγιο δσων είχαν πληγεί από τήν τρομοκρατική πολιτική τοϋ ρινότμητου 
αυτοκράτορα. 

Τις διαθέσεις τοϋ κλήρου τής πρωτεύουσας έναντι τοϋ 'Ιουστινιανού Β ' και 
τής εκκλησιαστικής πολιτικής του θα μπορούσαμε να τις κατανοήσουμε, 
επίσης, και από τις δυνάμεις πού εΐχαν συμπαραταχθεί με τον Βαρδάνη-
Φιλιππικό. Ό π ω ς έχουμε επισημάνει ήδη, ό ευγενής Βαρδάνης ανέτρεψε τον 
πολέμιο τής αριστοκρατίας, 'Ιουστινιανό Β ' , με τήν υποστήριξη τής μονής 
Καλλιστράτου. Για δεύτερη, συνεπώς, φορά βλέπουμε εκπροσώπους τών 
μονών τής Κωνσταντινούπολης να αντιπαρατάσσονται στον Ιουστινιανό Β ' · 
όσο για τον κοσμικό κλήρο δεν φαίνεται να είχε λάβει μέρος στή δεύτερη 
ανατροπή τοϋ 'Ιουστινιανού Β ' . Όμως, μαζί με τον Ιουστινιανό καθαιρέθηκε 
καί το δημιούργημα του, ô πατριάρχης Κύρος351, ò όποιος περιορίσθηκε στή 
μονή τής Χώρας352. Ή άμεση καθαίρεση τοϋ πατριάρχη θα μπορούσε εύλογα 
να σημαίνει ότι ò Ιεράρχης αυτός ήταν ό ευνοούμενος τοϋ 'Ιουστινιανού Β ' 
καί δεν υπήρξε ποτέ ό εκλεκτός τών εκκλησιαστικών κύκλων τής πρωτεύουσας. 
Τή θέση του κατέλαβε ένας εκπρόσωπος άπό τον κλήρο τής πρωτεύουσας καί 
φυσικά εκλεκτός τοϋ νέου αυτοκράτορα353, ήταν ό 'Ιωάννης, διάκονος καί 
χαρτουλάριος τοϋ οίκονομείου354 τής Μεγάλης 'Εκκλησίας. 

Ό νέος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννης ήταν, σύμφωνα μέ τον 
πατριάρχη Νικηφόρο, μυημένος στή μονοθελητική αίρεση, όπως, επίσης, ό 
μητροπολίτης Κυζίκου Γερμανός καί έτεροι ιερείς καί συγκλητικοί 
πλείστοι355. Ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη, πιο αναλυτική, δίνει περισσότερες 
πληροφορίες για τους συνεργάτες, οι οποίοι ακολούθησαν τή νέα θρησκευτική 
πολιτική τοϋ αυτοκράτορα. Έκτος άπό τον πατριάρχη 'Ιωάννη καί τό 
μητροπολίτη Κυζίκου Γερμανό, ό χρονογράφος συμπληρώνει καί διευκρινίζει 

350. Βλ. πιο πάνω, σ. 67. 
351. Χρονογραφικον Σύντομον, 119· Ζωναράς, Γ, 330-331. 
352. Θεοφάνης, 382· Mansi, τόμ. 12, στ. 189 Β. Βλ. Van Dieten, Patriarchen, 165. 
353. Van Dieten, Patriarchen, 166. 
354. Χρονογραφικον Σύντομον, 119. Βλ. Darrouzès, Όφφίκια, 304. 
355. Νικηφόρος, 48 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 46 (Mango). Ό μεταγενέστερος Ζωναράς (Γ', 
331) χαρακτηρίζει μεν τον πατριάρχη 'Ιωάννη ώς ομόδοξο τοΰ αυτοκράτορα, άλλα δεν 
μνημονεύει τή συμμετοχή άλλων εκπροσώπων τής Εκκλησίας στον όψιμο μονοθε-
λητισμό. 
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τη μαρτυρία του πατριάρχη Νικηφόρου, σχετικά με τήν ταυτότητα των έτερων 
ιερέων, των όμοφρόνων με τον αυτοκράτορα: και Ανδρέαν και αυτόν 
έπίσκοπον Κρήτης οντά, Νικόλαόν τε τον από καυκοδιακόνων^56σοφιστήν 
γεγονότα της ιατρικής επιστήμης^ κυέστορά τε τότε υπάρχοντα, Έλπίδιόν 
τε διάκονον της μεγάλης εκκλησίας, Αντίοχόν τε τον χαρτοφύλακα και 
έτερους τούτων ομοιότροπους- οΐτινες και εγγράφως ανεθεμάτισαν τήν άγίαν 
έκτην σύνοοον358. Για τους οπαδούς της αναβίωσης τοϋ μονοθελητισμοϋ 
κάνει λόγο και ô Διηγηματικός λόγος Περί Συνόδων και Αιρέσεων, έργο τοϋ 
Γερμανού, μη γνήσιο στο σύνολο του3 5 9 . Στο έργο αυτό δέν αναφέρεται ή 
συμμετοχή τοϋ συγγραφέα, ούτε και τοϋ 'Ανδρέα Κρήτης · μνημονεύεται, όμως, 
κάποιος Ιωάννης πρεσβύτερος Κολωνείας, ò Νικόλαος σοφιστής360, ô όποιος 
μαρτυρειται και στή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη, ενώ ομολογείται ότι μετείχαν 
και έτεροι, τα ονόματα των οποίων εσκεμμένα δέν αναφέρονται3 6 1 . 
Δυστυχώς, δέν μπορούμε να γνωρίζουμε, αν ol έτεροι ήταν εκκλησιαστικοί ή 
κοσμικοί. "Ισως, μέ τήν παραπάνω μαρτυρία τοϋ πατριάρχη Γερμανού 
υπονοούνται, όσοι αναφέρονται στο κείμενο τοϋ Θεοφάνη. Είναι γεγονός, 
πάντως, διασταυρωμένο από ποικίλες πηγές, ότι ô Βαρδάνης Φιλιππικός είχε 
βρει όμόφρονες, εκτός άπό τον πατριάρχη Ιωάννη, και άλλες εξέχουσες 
προσωπικότητες τοϋ κλήρου της πρωτεύουσας362. Συνεπώς, ή κορυφή της 
εκκλησιαστικής πυραμίδας στην πλειονότητα της είχε ταχθεί υπέρ τοϋ 

356. Για τήν έννοια της λέξης, βλ. C. Du Cange, Glossarium ad scriptores mediae etinfimae 
Graecitatis, Λυών 1688 (ανατ. Graz 1958), στ. 625.- G. W. H. Lampe, A Patristic Greek 
Lexikon, 'Οξφόρδη 1964, s.v. 
357. Du Cange, Glossarium, στ. 625. 
358. Θεοφάνης, 382. Σέ άλλο σημείο της Χρονογραφίας (σ. 362) αναφέρεται ότι τήν 
έμμονη σννοδον τοϋ Φιλιππικοϋ υπέγραψαν ό πατριάρχης Ιωάννης, ό αρχιεπίσκοπος 
Κρήτης 'Ανδρέας και μητροπολίτης Κυζίκου Γερμανός. Ό Haldon (Seventh Century, 
321) θεωρεί δτι αυτοί είχαν λίγες επιλογές. 
359. Τα κεφάλαια, πού πραγματεύονται τήν αναβίωση τοϋ μονοθελητισμοϋ, θεωρούνται 
ως γνήσιο έργο τοϋ Γερμανοϋ· βλ. πιο κάτω, σ. 106 σημ. 403. 
360. Περί Συνόδων και αιρέσεων, στ. 76 Β. 
361. και ετέρων, ών τα ονόματα εκών ύπερβήσομαι: Περί Συνόδων και αιρέσεων, στ. 
76Β. 
362. Οί βιογράφοι τους αποσιωπούν τήν αιρετική δράση τους και τή Σύνοδο τοϋ 712, 
ενώ τους αναφέρουν ώς ορθόδοξους: Βίος Γερμανοϋ, 202· Βίος Ανδρέου αρχιεπι
σκόπου Κρήτης, 170. Για τήν 'Ορθοδοξία τοϋ 'Ανδρέα Κρήτης, βλ. Α. Heisenberg, «Ein 
jambisches Gedicht des Andreas von Kreta», BZ 10 (1901), 505-514. 
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μονοθελητή αυτοκράτορα Φιλιππικοϋ 3 6 3 . Ό π ω ς έχουμε επισημάνει, ή 
Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη και ο Άγάθων προσπάθησαν να δικαιολογήσουν το 
θρησκευτικό ολίσθημα του Βαρδάνη, με τη χάλκευση της πρόρρησης364. Άπο 
την άλλη πλευρά, ή κορυφή της εκκλησιαστικής ηγεσίας προσπάθησε να 
αποδώσει εξολοκλήρου τήν ευθύνη για τήν αναβίωση τοϋ μονοθελητισμοϋ στον 
αυτοκράτορα. 

Ό Γερμανός, επιθυμώντας προφανώς να άποσείσει από τον Ιδιο και τους 
άλλους εκκλησιαστικούς τήν κατηγορία για συμμετοχή στον όψιμο 
μονοθελητισμό, αναφέρει οτι ή υπογραφή τών πρακτικών της μονοθελητικής 
συνόδου ήταν προϊόν βίας3 6 5. Επίσης, τό Ιδιο επιχείρημα με τον Γερμανό 
προέβαλε καί ο πατριάρχης 'Ιωάννης, στην επιστολή του προς τον πάπα 
Κωνσταντίνο Α ' , επιχειρώντας να αποκρούσει τήν κατηγορία τοϋ μονο
θελητη3 6 6. Στην επιστολή αυτή διακήρυσσε τήν αδιάσειστη πίστη του στην 
'Ορθοδοξία καί επιδίωκε να συνδιαλλαγεϊ με τον προκαθήμενο της Ρωμαϊκής 
'Εκκλησίας367, τον όποιο ονομάζει κεφαλήν της κατά Χριστον ίερωσύνης,^Ζ 
ισχυριζόμενος ότι είχε αποδεχθεί τό διορισμό του κατ' οίκονομίαν, προκει
μένου να μετριάσει τήν άτοπία τοϋ αυτοκράτορα369. 'Επειδή, γράφει ο πατρι
άρχης 'Ιωάννης στην επιστολή του, ό αυτοκράτορας ήθελε αρχικά να διορίσει 
στον πατριαρχικό θρόνο κάποιον ουκ εκ τοϋ εκκλησιαστικού ημών συλλόγου 
τυγχάνοντα επενέβη ό κλήρος τής Κωνσταντινούπολης καί με τή δική του 
επιμονή καί παρόρμηση εξελέγη πατριάρχης ό ίδιος, χωρίς να τό επιθυμεί370. 

363. Αξίζει νά υπογραμμίσουμε εδώ οτι ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη (σ. 381), 
μολονότι παραδέχεται, δέν μπορεί άλλωστε να κάνει καί διαφορετικά, οτι ό αυτοκρά
τορας ήταν αιρετικός, ανευρίσκει, ωστόσο, ευκαιρία να τον επαινέσει: καί εν μεν ταΐς 
διαλαλιαΐς αύτον λόγιος και έχέφρων έλογίζετο. Σύμφωνα, άλλωστε, καί μέ τή μνεία 
από τις Παραστάσεις Συντόμους (ο. 160), κείμενο φιλικό προς τον αυτοκράτορα 
Φιλιππικό, ό τελευταίος μνημονεύεται ως "πρςίος" καί "κατ' άγνοιαν πλανηθείς"· βλ. τα 
σχόλια τών εκδοτών, σ. 17 κέ. Πρβλ. Tinnefeid, Kaiserkritik, 59-60. 
364. Βλ. πιο πάνω, σ. 70 κέ. 
365. Περί Συνόδων καί αιρέσεων, στ. 76 Β. 
366. rò άρρώστημα ουκ έκ τής αιτίας τον σώματος τήν σύστασιν εΐληφεν, άλλ' έξωθεν 
βεβιασμένης καί αδόκητου συμφοράς γέγονεν αποτέλεσμα: ACO, 2, II, 2, σ. 902. Βλ. J. 
M. Sansterre, «Le pape Constantin 1er (708-713) et la politique religieuse des empereurs 
Justinien II et Philippikos», Archives d'Histoire Pontificale 22 (1984), 7-29. 
367. ACO, 2, II, 2, σ. 901-902. Βλ. Van Dieten, Patriarchen, 169-173. 
368. ACO, 2, II, 2, σ. 902. 
369. ACO, 2, II, 2, σ. 903. Βλ. Van Dieten, Patriarchen, 168-169. 
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Σέ όλη την επιστολή είναι διάχυτη ή διάθεση απολογίας και συμβιβασμού μέ 
τον πάπα, καθώς ή Ρωμαϊκή εκκλησία είχε αντιδράσει σθεναρά στή μονο-
θελητική εκκλησιαστική πολιτική τοΰ αυτοκράτορα371. 

Αξίζει να τονισθεί και να σχολιασθεί ενα σημείο της επιστολής, οπού ô 

ίδιος ô πατριάρχης αναφέρει δτι είχε δηλώσει ένορκα στον άποκρισιάριο τού 
πάπα, όταν ακόμα ή αναζωπύρωση τού μονοθελητισμού ήταν στο απόγειο της, 
τήν ακλόνητη πίστη του στην 'Ορθοδοξία. 'Αμέσως μετά σπεύδει να δηλώσει: 
"Γνωρίζετε και σεις, άγιώτατοι, όπως σας έχει διδάξει ή πείρα σας, οτι χωρίς 
τεχνάσματα και σύνεση δεν είναι καθόλου εύκολο, σ' αυτούς τους δύσκολους 
καιρούς, να αντεπεξέλθουμε απέναντι στην κοσμική εξουσία"372. Σύμφωνα μέ 
τήν παραπάνω ομολογία τοΰ πατριάρχη 'Ιωάννου, ή υιοθέτηση τού μονοθελη
τισμού αυτή τήν εποχή δέν ήταν τίποτ' άλλο, παρά αποτέλεσμα τέχνης και 
περινοίας. Δανειζόμενος τα λόγια τού Διονυσίου τοΰ 'Αρεοπαγίτου, εξομολο
γείται στον πάπα Κωνσταντίνο: αλογον όμοϋ και σκαιον (...) το μή τη 
δυνάμει του σκοπού προσέχειν, άλλα ταις λεξεσιν373. Τέχνασμα και περί
σκεψη απαιτούσε, λοιπόν, ή τότε συγκυρία, ή οποία δέν είχε γίνει κατανοητή 
άπό τήν εκκλησιαστική αρχή της Ρώμης. Ό κύριος σκοπός, όμως, στον οποίο 
πρέπει νά ήταν μυημένος ô ανώτερος κλήρος της πρωτεύουσας, σέ σημείο πού 
να εμφανίζεται ώς οπαδός τοΰ μονοθελητισμοΰ, οπωσδήποτε δέν ήταν ή 'Ορθο
δοξία, άλλα ô φορέας της, πού τήν εποχή αύτη, έκτος από τήν εκκλησιαστική 
ηγεσία της Ρώμης, ήταν ό 'Ιουστινιανός Β ' Ρινότμητος. Συνεπώς, ή αναβίωση 
τού μονοθελητισμοΰ και ή υιοθέτηση του άπό εξέχουσες προσωπικότητες τοΰ 
κλήρου αφορούσε οχι τον άναθεματισμό της ç ' Οικουμενικής Συνόδου, άλλα, 
κυρίως τήν ανατροπή για δεύτερη φορά τοΰ ύπερορθόδοξου ευσεβούς, άλλα 
νεωτεριστή, αυτοκράτορα 'Ιουστινιανού Β ' , άπό τις Ιδιες περίπου δυνάμεις, οι 
όποιες τον είχαν ανατρέψει και πάλι, δέκα έξι χρόνια νωρίτερα. 

'Αδιάσειστο τεκμήριο για τις νόθες και πρόσκαιρες μονοθελητικές επιλογές 
τών εκκλησιαστικών αξιωματούχων της εποχής αποτελεί ή στάση, πού τήρησε ô 

κλήρος της πρωτεύουσας στην αποκατάσταση της ορθοδοξίας άπό τό διάδοχο 
τού Φιλιππικοΰ, τον Άρτέμιο-Άναστάσιο (713-715). 'Ανακηρύττεται δέ (...) 
βασιλεύς ευσεβής και ορθόδοξος Φιλαρτέμιος τοϋνομα, (...) ψήφφ κοινή και 

370. ACO, 2, II, 2, σ. 902. 
371. Liber Pontificalis, 392. Βλ. J. Richards, The Popes and the Papacy in the Early Middle 
Ages 476-752, Λονδίνο 1979, 214.- Για τήν απόρριψη τών αυτοκρατορικών συμβόλων 
στή Ρώμη, βλ. Brown, Gentlemen and Officers, 155-156. 
372. ACO, 2, II, 2, σ. 903. 
373. ACO, 2, II, 2, σ. 903-904. 
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δοκιμασία της τε ιεράς συγκλήτου και παντός τοϋ ιερατικού καταλόγου των τε 
επιδημούντων φιλοχριστων εκστρατευμάτων καί τοϋ πολιτικού δήμου παντός 
αναγορευθείς^1^. 'Από τή μαρτυρία αύτη, προκύπτει οτι οι εκκλησιαστικοί 
κύκλοι μαζί με τή σύγκλητο, "τα έπιδημοϋντα φιλόχριστα έκστρατεύματα"375, 
καί τον "πολιτικον δήμον" της Κωνσταντινούπολης είχαν ανεβάσει τον 
Άρτέμιο-Άναστάσιο στον αυτοκρατορικό θρόνο376. Ένώ οι εκκλησιαστικοί 
κύκλοι είχαν ενεργό συμμετοχή στην αναβίωση τοϋ μονοθελητισμοϋ, τώρα 
παρουσιάζονται να υποστηρίζουν τήν 'Ορθοδοξία καί τήν Ç ' Οικουμενική 
Σύνοδο. Ό πατριάρχης Ιωάννης παρέμεινε στον πατριαρχικό θρόνο καί 
μάλιστα ô Ιδιος έστεψε αυτοκράτορα τον ορθόδοξο 'Αρτέμιο377. Ή διαφορά 
ανάμεσα στους δύο ορθόδοξους αυτοκράτορες, 'Ιουστινιανό Β ' καί Άρτέμιο-
Άναστάσιο, θά πρέπει νά εντοπισθεί στή στάση πού τήρησαν έναντι τοϋ 
κλήρου. Το ακόλουθο απόσπασμα άπό τήν επιστολή τοϋ πατριάρχη 'Ιωάννου 
απηχεί ακριβώς τήν αρμονική σχέση τοϋ 'Αρτεμίου με τον κλήρο της πρωτεύ
ουσας, καθώς χαρακτηρίζει τό νέο αυτοκράτορα ως εξής: κατά πάντα 
ενάρετον, εφάμιλλον τε καί άξιον τοϋ ϋψους της βασιλείας, κεκτημένον της 
ορθοδοξίας τον ζήλον καί των τρόπων το κόσμιον378. "Αν οι εκκλησιαστικοί 
κύκλοι είχαν καταφύγει στην "τέχνην" καί στην "περίνοιαν" για νά εκθρονίσουν 
οριστικά τον νεωτεριστή 'Ιουστινιανό Β ' , με ιδιαίτερη ευκολία ανέτρεψαν τον 
Βαρδάνη-Φιλιππικό, ως αιρετικό, επιβάλλοντας τον ορθόδοξο Άρτέμιο-
Άναστάσιο. Οι αρχιερείς, οι όποιοι φρόντιζαν γιά τήν ειρήνη καί τήν ομόνοια 

374. ACO, 2, II, 2, σ. 900. Ό λόγιος τοΰ δωδεκάτου αιώνα Ζωναράς αναφέρει οτι οί τε 
της συγκλήτου βουλής καί ô δημώδης δχλος (Γ" , 331) εΐχαν ανεβάσει τον Άρτέμιο-
'Αναστάσιο στον αυτοκρατορικό θρόνο, ένώ οί πλησιέστερες προς τα γεγονότα πηγές, ή 
Ιστορία Σύντομος τον πατριάρχη Νικηφόρου [49 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 48 (Mango)] 
καί ή Χρονογραφία τοΰ Θεοφάνη (σ. 383) τονίζουν τή συμμετοχή τοΰ λαοΰ. 
375. Beck, Senat, 31 καί σημ. 60. Πρβλ. P. A. Yannopoulos, «Le couronnement de 
l'empereur à Byzance: rituel et fond institutionnel», Byzantion 61 (1991), 85. Όσο για τα 
"έπιδημοϋντα φιλόχριστα έκστρατεύματα" δείχνουν νά υπονοούν το στρατό τοΰ 
'Οψικίου· βλ. Haldon, Praetorians, 475. Πρβλ. Karayannopulos, Die Entstehung, 34. 
376. Γιά τήν άνοδο τοΰ Αναστασίου, τους συνεργάτες καί τό κοινωνικό περιεχόμενο της 
πολιτικής του, βλ. Λουγγή, «Δοκίμιο», 160-163. Ό Winkelmann («Staat», 211) έχει 
διατυπώσει τό ερώτημα, αν ή Εκκλησία είχε προσφέρει τήν υποστήριξη της στον 
'Αρτέμιο 'Αναστάσιο. 
377. ACO, 2, Π, 2, σ. 900. 
378. ACO, 2, II, 2, σ. 906. 
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της 'Εκκλησίας "άνεκήρυξαν" και "ανηγορευσαν" τον 'Αρτέμιο αυτοκράτορα 
και συγχρόνως τήν Ç ' Οικουμενική Σύνοδο379· ή μαρτυρία αυτή τού 'Αγά
θωνος μας επιτρέπει να διακρίνουμε οτι ή παντοδυναμία τού κλήρου είχε 
πλήρως αποκατασταθεί, μετά τήν μεταρρυθμιστική πολιτική τού 'Ιουστινιανού 
Β ' , απειλούμενη, όμως, τώρα άπο τήν νέα δύναμη τού στρατού τού θέματος 
Όψικίου3 8 0 . 

Δέν θα πρέπει να είναι τυχαίο υπό τις κρατούσες τότε συνθήκες δτι στή 
θέση τού παραιτηθέντος ή αποθανόντος, κατά το χρονογράφο381, πατριάρχη 
'Ιωάννου, είχε ορισθεί ô μέχρι τότε μητροπολίτης Κυζίκου Γερμανός, μολονότι 
τό κανονικό δίκαιο απαγόρευε στον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως να 
προέρχεται άπό άλλη επισκοπή382. Ό π ω ς προκύπτει άπό τις μαρτυρίες των 
πηγών 3 8 3 , για τήν εκλογή τού νέου πατριάρχη είχαν συνεργασθεί εκκλη
σιαστικοί αξιωματούχοι και σύγκλητος, ενώ τον πρώτο λόγο φαίνεται οτι είχε ό 
κλήρος της πρωτεύουσας. Είναι αξιοσημείωτο οτι ή επιλογή τού Γερμανού, ô 

όποιος λίγα χρόνια πρίν, μετείχε ενεργά στο μονοθελητισμό τού Φιλιππικού, 
δέν προξένησε καμμία αναταραχή, όταν εκφωνήθηκε τό κιτατόριν384 μετα-
οεσίμοι*385. Γιατί, ακριβώς οι ίδιοι κύκλοι πού είχαν φέρει στην εξουσία τον 
'Αναστάσιο και κυριαρχούσαν αυτή τήν εποχή στή Βασιλεύουσα, πρωτο
στάτησαν και στην εκλογή τού Γερμανού ως πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, 
έχοντας παράλληλα' και τή συγκατάθεση τού προκαθημένου της "Αγίας 

379. ACO, 2, II, 2, σ. 900. 
380. Ή πρώτη ασφαλής μνεία τοϋ κόμητος Όψικίου εντοπίζεται στα πρακτικά της ç ' 
ΟΙκουμενικής Συνόδου· Θεοδώρου τοϋ ενδοξότατου από υπάτων, πατρικίου, κόμητος 
βασιλικού όψικίου: ACO, 2, Π, 1, σ. 856. Βλ. De Thematibus, ill.- Karayannopulos, 
Die Entstehung, 30 κέ.- Oikonomidès, Listes, 348.- Haldon, Praetorians, 197.-
Winkelmann, Ämterstruktur, 72-76. Βλ. επίσης, T. C. Lounghis, «A Deo conservandum 
imperiale obsequium. Some notes concerning field troops during the "Dark Ages"», Bsl 52 
(1991), 54 και σημ. 5-6. 
381. Tò κείμενο τοΰ Θεοφάνη (σ. 362) μνημονεύει οτι ό πατριάρχης 'Ιωάννης πέθανε 
τρία χρόνια μετά τή μονοθελητική Σύνοδο τοΰ 712. Περί τοΰ θανάτου ή της παραίτησης 
τοΰ πατριάρχη 'Ιωάννου, βλ. Van Dieten, Patriarchen, 173, ό όποιος θεωρεί οτι ό 
πατριάρχης πέθανε τό 715 και δέν παραιτήθηκε. 
382. Βλ. πιο πάνω, σ. 78 και Lamza, Germanos I., 89. 
383. Θεοφάνης, 384. Τήν ίδια πληροφορία διασώζει καί ό Βίος Γερμανού (σ. 208). 
384. Για τήν έννοια της λέξης: Du Cange, Glossarium, στ. 657-658.- Darrouzès, Όφφίκια, 
149. 
385. Θεοφάνης, 384· Βίος Γερμανού, 208· Ζωναράς Γ' , 331· Θεοδόσιος Μελιτηνός, 
118· Λέων Γραμματικός, 786. 
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"Εδρας386. Ό Βίος τοϋ Στεφάνου του Νέου περιγράφει δια μακρών τή θερμή 
υποδοχή, πού τοϋ επιφύλαξαν οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, εκδήλωση, 
στην οποία είχαν παρευρεθεί και οι γονείς τοϋ μεταγενέστερου μάρτυρα της 
εικονομαχίας387. 

Ή εποχή αυτή σηματοδοτείται από τήν αντίδραση των πολιτικών κύκλων 
της πρωτεύουσας - και θα συμπληρώναμε καί των θρησκευτικών388- στή βίαια 
προβολή τών στρατιωτικών389. Απεχθάνεται μεν ό Αναστάσιος υπό των εκ 
τοϋ Όψικίου ταξεωτών390, αναφέρει σαφέστατα καί επιγραμματικά ό ανώ
νυμος συγγραφέας τοϋ Βίου τοϋ πατριάρχη Γερμανού καί ή απέχθεια αυτή 
γρήγορα ξέσπασε στην ένοπλη διαμάχη, τήν οποία περιγράφει συνοπτικά ή ίδια 
πηγή καί με περισσότερες λεπτομέρειες ή Ιστορία Σύντομος τοϋ πατριάρχη 
Νικηφόρου καί ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη391. Οι πηγές χρησιμοποιούν 
μειωτικούς χαρακτηρισμούς για τους στασιαστές, φανερώνοντας τήν εχθρική 
τους διάθεση προς τό στρατό τοϋ Όψικίου3 9 2 . Οι επαναστατημένοι Όψι-
κιανοί, άφοϋ ανέδειξαν δικό τους αυτοκράτορα στο Άδραμύττιο, τον Θεοδόσιο 
Γ ' (715-717), γιο τοϋ Τιβερίου-Άψιμάρου393, κατευθύνθηκαν προς τήν πρω
τεύουσα. 'Αλλά, για να κυριαρχήσουν εκεί χρειάσθηκαν περίπου εξι μήνες 
(Μάιος- Νοέμβριος 715)394. 

Σθεναρή ήταν ή αντίσταση, πού προέβαλαν οι "άρχοντες" της πόλεως, μέ 
επικεφαλής πιθανότατα τον πατριάρχη Γερμανό, καθώς ό αυτοκράτορας είχε 

386. Θεοφάνης, 385· Βίος Γερμανού, 208. Βλ. V. Grumel, «La Vie anonyme de saint 
Germain de Constantinople», EO 30 (1931), 427 καί Lamza, Germanos L, 89. 
387. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1077 Α-C. 
388. Ό Fr. Winkelmann («Staat», 211) δείχνει να αναγνωρίζει τήν ισχύ τών θρησκευτικών 
κύκλων στα χρόνια τοϋ Αναστασίου. 
389. Eine Reaktion der zivilen Kreise der Kapitale gegen das Vorsprechen des Militärs: Beck, 
Senat, 31. 
390. Βίος Γερμανού, 216. 
391. Νικηφόρος, 50 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 51 (Mango)· Θεοφάνης, 385-386. Βλ. Kaegi, 
Military Unrest, 210.- Haidon, Praetorians, 200.- Λουγγή, «Δοκίμιο», 162-163. 
392. Θεοφάνης, 386· Νικηφόρος, 51 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 51 (Mango)· Ζωναράς Γ' , 
332· Βίος Γερμανού, 216. 
393. G. V. Sumner, «Philippicus, Anastasius II and Theodosius III», GRBS 17 (1976), 287-
289. Βλ. καί πιο κάτω, σ. 120. 
394. Νικηφόρος, 50 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 50 (Mango)· Θεοφάνης, 386· Βίος Γερμανοϋ, 
216. Για τή χρονολόγηση τών γεγονότων της εποχής, βλ. Sumner, «Philippicus», 291,296. 
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καταφύγει στη Νίκαια395, αίσθανόμενος προφανώς ανασφάλεια στην πρωτεύ
ουσα του, τα τείχη της οποίας είχε πρόσφατα ενισχύσει396. Ή ηγετική προσω
πικότητα του πατριάρχη Γερμανού μέ την πείρα στα πολιτικά και εκκλη
σιαστικά πράγματα, την οποία τοΰ αναγνωρίζει ό πάπας Γρηγόριος Β ' 3 9 7 , 
φαίνεται οτι αποτελούσε εγγύηση για τους άρχοντες πού είχαν παραμείνει στην 
πρωτεύουσα, γιά νά συνεχίσουν νά προβάλουν αντίσταση, ή οποία τελικά 
κράτησε εξι μήνες398. Τόσο αυτά πού αναφέρθηκαν, όσο καί ή μαρτυρία οτι ό 
Θεοδόσιος, όταν κατέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο τού 715, ανέθεσε στον 
πατριάρχη και στους "άρχοντες" τού Αρτεμίου νά μεταβούν στη Νίκαια και νά 
τον διαβεβαιώσουν οτι θα παρέμενε ασφαλής399, υποδηλώνουν τήν πολιτική 
δραστηριότητα τού πατριάρχη Γερμανού. Ή Χρονογραφία τού Θεοφάνη 
αναφέρει καί πάλι τον ανώτατο εκκλησιαστικό άρχοντα νά μεσολαβεί γιά τήν 
ευρυθμία τών δυναστικών αλλαγών, στο απόσπασμα, τό σχετικό μέ τήν 
ανάληψη της εξουσίας άπό τον Λέοντα Γ ' (25 Μαρτίου 717)400. 

Ή ηγετική φυσιογνωμία τού "εμπείρου στά εκκλησιαστικά καί πολιτικά 
πράγματα" πατριάρχη Γερμανού, ή σχεδόν αποκλειστική προέλευση τών πατρι
αρχών Κωνσταντινουπόλεως άπό τους αξιωματούχους της Μεγάλης 
Εκκλησίας, ό ουσιαστικός ρόλος τού πρωτευουσιάνικου κλήρου στις πολιτικές 
εξελίξεις κατά τήν περίοδο της βασιλείας τού Ιουστινιανού Β ' υποδηλώνουν 
τήν τεράστια δύναμη τού κλήρου της πρωτεύουσας. Τήν ισχύ αυτή επιδίωξε 
μάταια, όπως είδαμε, νά περιστείλει ό 'Ιουστινιανός Β ' , χωρίς νά υπεισέλθει 
στην ανακίνηση δογματικών προβλημάτων, άλλα παραμένοντας πάντοτε 
πιστός στην 'Ορθοδοξία. Αυτή τήν παντοδυναμία τού κλήρου σέ εκκλησιαστικό 
καί σέ πολιτικό επίπεδο, φωτεινό παράδειγμα της οποίας αποτελεί ό 
πατριάρχης Γερμανός, είχε νά αντιμετωπίσει ή νέα στρατιωτική αρχή τοΰ 
Λέοντος Γ ' , όταν τό 717 κατέλαβε τήν εξουσία. 

395. Νικηφόρος, 51 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 51 (Mango)· Θεοφάνης, 385· Βίος Γερμανοϋ, 
216. 
396. Νικηφόρος, 50 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 49 (Mango)· Θεοφάνης, 384. 
397. Ή μαρτυρία προέρχεται από τήν αλληλογραφία τοΰ πάπα Γρηγορίου Β ' μέ τον 
αυτοκράτορα Λέοντα Γ ' , δπου αναφέρονται τα ακόλουθα· Τούτον οφείλεις ως πατέρα 
καί διδάσκαλον συμβονλεύεσθαι, ως παλαιον καί έχοντα πείραν καί τών 
εκκλησιαστικών αλλά καί τών πολιτικών πραγμάτων : Gouillard, «Aux origines», 291. 
398. Νικηφόρος, 51 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 51 (Mango)· Θεοφάνης, 386· Ζωναράς, Γ' 
332· Βίος Γερμανοϋ, 216. 
399. Νικηφόρος, 51 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 51 (Mango)· Θεοφάνης, 386. 
400. Θεοφάνης, 390. Βλ. Rochow, Theophanes, 79-80. 
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Δ '. Προς τή δημιουργία ενός «είκονομαχικοΰ» κλήρου: ή 
προσπάθεια τών αυτοκρατόρων Λέοντος Γ ' καΐ Κωνσταντίνου 
Ε ' να περιστείλουν τήν παντοδυναμία τοΰ βυζαντινού κλήρου. 

Ή παντοδυναμία του κλήρου, όπως τήν έχουμε περιγράψει στο οικείο 
κεφάλαιο, φαίνεται οτι ίσχυε και στα τέλη της δεύτερης δεκαετίας τοΰ ογδόου 
αιώνα, περισσότερο Ισως από ποτέ. Τον πατριαρχικό θρόνο κατείχε μία 
εξέχουσα εκκλησιαστική και πολιτική φυσιογνωμία, ό πατριάρχης Γερμανός, ο 
όποιος είχε λάβει τό ύψιστο αξίωμα της εκκλησιαστικής Ιεραρχίας κατά 
παρέκκλιση τών συνοδικών αποφάσεων, άλλα με τή σύμφωνη γνώμη της 
πολιτείας καί της Εκκλησίας401. 

"Οταν ό Λέων Γ ' ανέλαβε τή διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας, ό κλήρος, 
όπως καί τα μοναστήρια, ήταν καί παρέμεναν πανίσχυρα402. Ό πατριάρχης 
Γερμανός στο Περί συνόδων καί αιρέσεων, έργο μή γνήσιο στο σύνολο του4 0 3, 
τό όποιο απηύθυνε μετά τήν παραίτηση του από τον πατριαρχικό θρόνο (730) 
στον άγνωστο άπό άλλες πηγές404, διάκονο "Ανθιμο, αναγνώριζε δτι προς τα 
τέλη της δεύτερης δεκαετίας τοΰ όγδοου αιώνα, ή Εκκλησία τον LÔLOV 

άπελάμβανε κόσμον, πανταχόθεν της αίρεηκής δυσσεβείας έκβεβλημένης405, 
εννοώντας βέβαια τή νίκη της Εκκλησίας απέναντι στις αιρέσεις. Ό 

401. Βλ. πιο πάνω, σ. 103. 
402. Μέ μόνη εξαίρεση τήν εποχή τοϋ Ιουστινιανού Β' , κατά τήν οποία, δπως έχουμε 
παρατηρήσει, είχε αμφισβητηθεί έντονα αυτή ή παντοδυναμία από τον αυτοκρατορικό 
θεσμό, άλλα μέ θλιβερά για αυτόν αποτελέσματα. 
403. Τα κεφάλαια μ' -μδ ' (στ. 77Α-81Α), τα σχετικά μέ τήν εικονομαχία, θεωρούνται ώς 
ξένο σώμα στο συνολικό έργο καί πρέπει να είχαν γραφεί πριν άπό τό 754, ένώ 
συγγραφέας τών υπολοίπων μερών θεωρείται ò πατριάρχης Γερμανός· βλ. Stein, 
Bilderstreit, 262-268. Ό Gero (Leo III, 97 σημ. 14) έχει διατυπώσει τήν άποψη δτι ή 
πατρότητα τοΰ Διηγηματικοϋ λόγου ανήκει έξ ολοκλήρου στον πατριάρχη Γερμανό. 
404. Ό Stein (Bilderstreit, 262) σημειώνει οτι ό "Ανθιμος ενδεχομένως είχε καταφύγει 
στή μονή της Χώρας, δπως καί ό πατριάρχης Γερμανός· βλ. πιο κάτω, σ. 163. 
405. Περί συνόδων καί αιρέσεων, στ. 76 C. 
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μεταγενέστερος πατριάρχης Νικηφόρος χρησιμοποιεί τις Ιδιες περίπου 
εκφράσεις για να δηλώσει τήν τάξιν (κόσμον), ή οποία είχε επικρατήσει στην 
ανατολική Εκκλησία και σχολιάζει με τα ακόλουθα λόγια τήν κατάσταση της 
Εκκλησίας, λίγο πρίν άπό τό νεωτερισμό (καινισμον) της εικονομαχίας: 
ευθύς δέ ή άνά τήν Έω εκκλησία τον εαυτής εστολίζετο κόσμον, και τον 
καινισμον των ιερών εικόνων έόε^ατσ406. Ή εύκοσμία της Εκκλησίας, για 
τήν οποία καυχώνται οι δύο συγγραφείς, επρόκειτο γρήγορα να διασαλευθει. 

Δέκα περίπου χρόνια μετά τήν άνοδο του στην εξουσία, ό Λέων Γ ' , όπως 
μας βεβαιώνουν οί πηγές4 0 7 , γύρω στο 726/7408, εξεδήλωσε ανοικτά τήν 
εχθρική στάση του εναντίον της λατρείας τών εΙκόνων: Τούτω τφ ετει ήρξατο ό 
δυσσεβής βασιλεύς Λέων της κατά τών αγίων και σεπτών εικόνων καθαι-
ρέσεως λόγον ποιεΐσθαι409. Ό συγγραφέας του Περί συνόδων και αιρέσεων 
αποδίδει τήν αρχή της εικονομαχίας στον μισάνθρωπο δαίμονα, αποφεύ
γοντας να μιλήσει για τον αυτοκράτορα Λέοντα Γ ' 4 1 0 . Ό μισάνθρωπος 
δαίμων, λοιπόν, ήταν αυτός πού είχε καταφέρει να ανατρέψει τήν εύκοσμία 
της Εκκλησίας και για τήν υλοποίηση του σκοπού του χρησιμοποίησε δύο 
όργανα: τό "Ιερατικόν σχήμα", τους Ιερείς, δηλαδή, τή σκέψη τών οποίων 
συσκότιζε με δολιότητα και "τους φιλοχρίστους λαούς", στους οποίους κήρυττε 
τις απόψεις του4 1 1 . 

Σκόπιμο είναι να σχολιασθεί στο σημείο αυτό ή χρήση τοϋ όρου 
"φιλόχριστος λαός" ή και "λαός" άπό τις πηγές πού αφηγούνται τά πρώτα 

406. "Αντιρρητικός τρίτος, στ. 532 Α. 
407. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1084 Β* Βίος Μαρτύρων Κωνσταντινούπολης, 437.-
Gouillard, «Aux origines» , 279. 
408. Για τις διάφορες χρονολογίες πού έχουν προταθεί, βλ. Rochow, Theophanes, 111. 
409. Θεοφάνης, 404. Βλ. Rochow, Theophanes, 111. 
410. Κοινό τόπο στή βυζαντινή εκκλησιαστική φιλολογία αποτελεί ή απόδοση στους 
δαίμονες γεγονότων πού προκαλούνται με ανθρώπινη ενέργεια· βλ. C. Mango, «Diabolus 
Byzantinus», Homo Byzantinus: Papers in honor of Alexander Kazhdan, εκδ. A. Cutler and 
S. Franklin =DOP 40 (1992), 215-223.- Αναγνωστάκη, «Το επεισόδιο τοϋ Άδριανοϋ», 
195-226. 
411. φίλον τφ μισανθρώπψ δαίμονι πολυτρόποις απάταις παρασφάλλειν τον 
ανθρωπον, και της εκκλησιαστικής εύκοσμίας άνασοβείν τήν κατάστασιν δ δή και τά 
νϋν έπεδείξατο, και τών κατ' αλλήλων όρασθαι πόλεμον τάς εκκλησίας ύπέθετο, δι' ών 
οργάνων εις τούτο συνασπιζόντων έφεύρατο, τφ μέν ίερατικφ σχήματι τήν δολεράν 
συσκιαζόντων διάνοιαν, τοις δέ φιλοχρίστοις λαοίς οίκείαν έρευγομένων κατήχησιν. 
Περί συνόδων και αιρέσεων, στ. 77 Α-Β. 
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στάδια της εικονομαχίας. Ό πατριάρχης Νικηφόρος στην Ίστορίαν Σνντομον, 
άφοΰ κάνει λόγο για τήν υιοθέτηση εκ μέρους τοϋ αυτοκράτορα της ανεικονικής 
λατρείας412, μαρτυρεί ότι ô αυτοκράτορας έκδιδάσκειν δε τον λαον το οίκείον 
έπεχείρει όό/μα4 1 3 . Ό βιογράφος τοϋ Στεφάνου τοϋ Νέου, Στέφανος Διά
κονος, αναφέρει οτι ό Λέων Γ ' είχε συγκεντρώσει τον υπ' αντον λαον καί τοϋ 
είχε δηλώσει οτι δέν πρέπει να τιμά τις εικόνες γιατί είναι είδωλα414. Στή 
συνέχεια, ό συγγραφέας θέλοντας προφανώς να μειώσει τήν απήχηση πού είχε 
ο "Ισαυρος αυτοκράτορας, συμπληρώνει οτι "ο φιλόχριστος καί ορθόδοξος 
λαός" είχε διαμαρτυρηθεί, με αποτέλεσμα ό αυτοκράτορας να σιωπήσει καί νά 
αλλάξει τό θέμα της ομιλίας του4 1 5. 

Είναι γνωστό οτι ή συνηθισμένη έννοια της λέξης λαός είναι ενα πλήθος 
ανθρώπων4 1 6 . Όμως, στά προαναφερθέντα αποσπάσματα νομίζω οτι δέν 
πρέπει νά νοούνται γενικά οι άνθρωποι, άλλα μία οργανωμένη ομάδα, κοντά 
στον αυτοκράτορα (τον νπ' αντον λαον ), ό στρατός417. 'Από τήν ακριβόλογη 
διατύπωση ενός χωρίου τής πρώτης επιστολής τοϋ πάπα Γρηγορίου Β ' (715-

412. Νικηφόρος, 57 (de ΒοθΓ)-Νικηφόρος, 60 (Mango). 
413. Νικηφόρος, 57 (de ΒοθΓ)-Νικηφόρος, 60 (Mango). 
414. Καί τόν υπ" αύτοϋ λαον έκκλησιάσας, μέσον πάντων (...) ερεύξατο τήν ελεεινήν 
έκείνην φωνήν. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1084 C. 'Αξίζει να υπογραμμίσουμε δτι ό 
συγγραφέας τοϋ Βίου καί ό συγγραφέας τοϋ Περί συνόδων καί αιρέσεων 
χρησιμοποιούν το Ιδιο ρήμα ερεύγομαι γιά νά δηλώσουν τον τρόπο, μέ τον οποίο ό 
αυτοκράτορας διέδιδε τό οίκείον δόγμα. 
415. Τοϋ φιλοχρίστου καί ορθοδόξου λαοϋ θορυβηθέντος άμα τη φωνή καί 
στενάξαντος, ό άλιτήριος παρευθύ τό έξης έσιώπησε, καί προς έτερογνωμίαν τόν λόγον 
μετήγαγεν: Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1084 C. Ό Lemerle (Humanisme, 36 σημ. 42) 
χαρακτηρίζει τό χωρίο περίεργο, χωρίς να δίνει κάποια ερμηνεία στή λέξη λαός. Για τήν 
προσπάθεια των κειμένων να μειώσουν τήν απήχηση πού είχε ή Ίσαυρική πολιτική, βλ. 
G. L. Huxley, «Hagiography and the First Byzantine Iconoclasm», Proceedings of the Royal 
Irish Academy SO C 9 (1980), 189-192.- Rochow, Kaiser Konstantin V., 131 κέ. 
416. Lampe, Lexicon, s.v. λαός. 
417. Για τή σημασία τής λέξης λαός ως στρατός, βλ. Hélène. Ahrweiler, «Recherches sur 
l'administration de l'empire byzantin aux IXe-XIe siècles», BCH 84 (1960), 6 σημ. 6, 32 
(=Études sur les structures administratives et sociales de Byzance, Variorum Reprints, Λονδίνο 
1971, αρ. VIII).- Έ . Κριαρα, Λεξικό τής Μεσαιωνικής 'Ελληνικής Δημώδους 
Γραμματείας, Θεσσαλονίκη 1985, τόμ. Θ', s.v. λαός § 4. Για τόν λαόνύπό τήν έννοια 
τοϋ στρατοϋ στο απόσπασμα τοϋ πατριάρχη Νικηφόρου [57 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 60 
(Mango)], βλ. Λουγγή, «Δοκίμιο», 169 καί σημ. 2. 
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731) προς τον αυτοκράτορα Λέοντα Γ ' , οπού γίνεται λόγος για τά φιλόχριστα 
έκστρατεύματα των θεμάτων, τα όποια ακολουθούν τον αυτοκράτορα, άλλα 
θεωρούνται περιφρονημένα418, καταδεικνύεται οτι οι φιλόχριστοι λαοί και τά 
φιλόχριστα έκστρατεύματα των θεμάτων είναι έννοιες ταυτόσημες. 

Επανερχόμενοι στο απόσπασμα τοϋ Περί συνόδων και αίρέσων, τό όποιο 
παραθέσαμε, βλέπουμε οτι τό ένα άπό τα δύο "όργανα", τά όποια εΐχε χρησι
μοποιήσει ό αυτοκράτορας για τη διάδοση της εικονομαχίας, ήταν ό στρατός, 
κάτι πού επιβεβαιώνεται με τήν εύγλωττη μνεία από τή δεύτερη επιστολή τοϋ 
πάπα Γρηγορίου Β ' , όπου ό πάπας ομολογεί τήν αδυναμία του μπροστά στο 
βυζαντινό αυτοκράτορα γιατί, σε αντίθεση μέ τον τελευταίο, δέν διαθέτει όπλα 
και στρατόπεδα419. Άπό τίς παραπάνω μαρτυρίες των πηγών γίνεται σαφές 
οτι ή πρωταρχική μέριμνα τοϋ αυτοκράτορα ήταν νά έχει τό στράτευμα μέ τό 
μέρος του στή νέα θρησκευτική πολιτική420. 

Τό δεύτερο "όργανο", πού εΐχε χρησιμοποιήσει ό αυτοκράτορας γιά τήν 
επιβολή της εικονομαχίας ήταν ό κλήρος421. Αποσπάσματα άπό τό Βίο τοϋ 
πατριάρχη Γερμανού είναι δυνατόν νά καταστοΰν ιδιαίτερα ουσιαστικές 
μαρτυρίες, σχετικά μέ τον κλήρο και τήν τακτική πού ακολούθησε απέναντι του 
ό αυτοκράτορας. Ό πατριάρχης Γερμανός είχε ζητήσει άπό τους επισκόπους 
του (τοις ανά πάντα κόσμου άρχιεράρχαις και ίερεϋσι) νά μήν προδώσουν τήν 
ευσέβεια τους, εξαιτίας οποιασδήποτε προφάσεως καί ταυτόχρονα τους είχε 
παροτρύνει μέ δογματικές επιστολές νά προσπαθήσουν νά αποτρέψουν όσους 
περιέβαλλαν τον "τύραννο" (τους περί τον π)ραννον)4 2 2. Ό ανώνυμος 
συγγραφέας τοϋ αγιολογικού κειμένου επαναλαμβάνει οτι ό ήρωας του είχε 

418. άπερ καθ" ήμέραν προσκυνείς καί περιφρονείς: Gouillard, «Aux origines», 285. 
419. ήμεϊς άοπλοι καί γυμνοί, μή έχοντες στρατόπεδα επίγεια σαρκικά: Gouillard, «Aux 
origines», 303. 
420. Ό Kaegi (Military Unrest, 222) επισημαίνει τήν προσπάθεια τοϋ αυτοκράτορα νά 
επιβάλει τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις του στο στρατό του, άλλα ô Ιδιος («The 
Byzantine Armies and Iconoclasm», BSI 27 (1966), 52 (=Army, Society... αρ. XVII) 
διακρίνει μεγαλύτερο ε'ικονομαχικό ζήλο στο στρατό της Κωνσταντινούπολης, απ' δ,τι 
στο θεματικό στρατό της Μικράς Ασίας καί της Ευρώπης, κάτι πού δέν νομίζω νά 
συμβαίνει. Ό Haldon («Some Remarks on the Background to the Iconoclast Controversy», 
55/ 38 (1977), 181) διατυπώνει τήν άποψη δτι ή εικονομαχία ήταν μία αυτοκρατορική 
προσπάθεια μέ τήν υποστήριξη τοϋ στρατού γιά τήν ενδυνάμωση της αυτοκρατορικής 
εξουσίας. Γιά τό ρόλο τοϋ στρατού, βλ. Λουγγή, «Δοκίμιο», 156 κέ, 170 κέ. 
421. Βλ. πιο πάνω, σ. 107. 
422. Βίος Γερμανού, 218-220. 
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καλέσει "το τίμιον και ιερόν ποίμνιόν του" στην 'Αγία Εκκλησία για να το 
νουθετήσει, να μην προδώσει την πίστη του και να αντισταθεί στον "παλαμναιο 
εχθρό" και στους συμμάχους του έτεροδόξους423. Δεν μπορούμε να γνωρί
ζουμε, αν μέ τη λέξη "ποίμνιόν" ό βιογράφος εννοεί τον κλήρο ή τό σύνολο τών 
πιστών, άλλα αυτό πού μπορούμε να ισχυρισθούμε, βασιζόμενοι στις μαρτυρίες 
τών πηγών, είναι δτι επιδίωξη τού πατριάρχη Γερμανού ήταν να συγκρατήσει 
τον κλήρο μακριά από τήν εικονομαχία424. 

Οι "σύμμαχοι έτερόδοξοι"425 τού αυτοκράτορα Λέοντος Γ ' , οι όποιοι σέ 
άλλο σημείο της αγιολογικής διήγησης χαρακτηρίζονται ώς "ψυχοβλαβεις προ-
στάται", θά πρέπει να υποδηλώνουν και στις δύο περιπτώσεις τους είκονο-
μάχους επισκόπους, καθώς οι τελευταίοι είχαν άναθεματισθει μαζί μέ τήν 
"ψυχοφθόρον και νεωτεροποιόν αΐρεσιν" από τον πατριάρχη Γερμανό426. 
'Αλλά, και ò μεταγενέστερος πατριάρχης Νικηφόρος δεν φείδεται χαρακτη
ρισμών για τους πρώτους είκονομάχους επισκόπους427, καθώς ισχυρίζεται δτι 
αυτοί, και ανάμεσα τους ό επίσκοπος Νακωλείας Κωνσταντίνος, για τον 
όποιο θά κάνουμε λόγο στή συνέχεια, μόνο κατ' ευφημισμόν έπρεπε νά 
ονομάζονται ποιμένες. 

Ό ανώνυμος συγγραφέας τού Βίου τού πατριάρχη Γερμανού κατηγορεί τον 
πρώτο "Ισαυρο αυτοκράτορα δτι είχε έξανδραποδίσει πολλούς κληρικούς και 
Ιδιαίτερα άπό τό περιβάλλον τοϋ πατριάρχη, ανάμεσα στους οποίους και τό 
διάδοχο τού πατριάρχη Γερμανού, 'Αναστάσιο428. Ή υποστήριξη τών είκονο-
μαχικών Ιδεών άπό τους επισκόπους σήμαινε και τήν υποταγή (εξανδρα
ποδισμό) τών επισκόπων στον αυτοκράτορα. Ό πάπας Γρηγόριος Β ' απηχεί 
παρόμοιες Ιδέες, καθώς και στις δύο επιστολές, τις όποιες απηύθυνε στο 
βυζαντινό αυτοκράτορα τοϋ προσάπτει τήν κατηγορία δτι ασκούσε τή στρα
τιωτική εξουσία του επάνω στους επισκόπους.429 'Εξομοιώνει δε τή 

423. Βίος Γερμανού, 222. 
424. Βλ. πιο κάτω, σ. 114. 
425. Βίος Γερμανοϋ, 222. 
426. Βίος Γερμανοϋ, 234-236. 
427. 'Αντιρρητικός τρίτος, στ. 529 C. Τους Ιδιους χαρακτηρισμούς χρησιμοποιεί καί ό 
συγγραφέας τοϋ Adversus Cabalinum (στ. 382 Α), συμπληρώνοντας επίσης δτι το 
μοναδικό τους μέλημα ήταν ή είσπραξη έπιτιμίων. 
428. Βίος Γερμανοϋ, 220. Βλ. καί πιο κάτω, σ. 145. 
429. Τιμωρείς καί τυραννείς ήμΐν στρατιωτική καί σαρκική χειρί: Gouillard, «Aux 
origines», 303. 
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συμπεριφορά τοϋ αυτοκράτορα Λέοντος Γ ' με τήν αντίστοιχη τοϋ βιβλικού 
βασιλέα τών "Ιουδαίων Όζία, επισημαίνοντας: καί τους τότε ιερείς ετυράν-
νησεν ώσπερ σύ4 3 0 . Ή κεντρική εξουσία, μας λέει, από τήν άλλη πλευρά το 
Περί συνόδων καί αιρέσεων αναφερόμενο στην εξουσία τοϋ Λέοντος Γ ' , 
αντιμετώπισε τους ευλαβείς431, υπονοώντας ενδεχομένως τους εκπροσώπους 
τοϋ κλήρου, με μανία και αγανάκτηση432. 

Δεν θά πρέπει νά υπάρχει αμφιβολία, υστέρα άπό τά αποσπάσματα τών 
πηγών πού έχουν παρατεθεί, δτι ό αυτοκράτορας Λέων Γ ' είχε επιδιώξει νά 
πάρει με το μέρος του οσο το δυνατόν περισσότερους επισκόπους. Μάλιστα 
στην προσπάθεια του αυτή φαίνεται οτι συναντούσε δυσκολίες, ιδιαίτερα από 
τον πατριάρχη Γερμανό. Οι τρεις αναμφίβολα αυθεντικές433 επιστολές τοϋ 
Ιεράρχη αύτοϋ σέ ισάριθμους επισκόπους της Μικράς 'Ασίας αποτελούν εξαι
ρετικά σημαντική πηγή πληροφοριών, για τις θρησκευτικές προτιμήσεις τοϋ 
κλήρου της επαρχίας, χωρίς ωστόσο νά μας πληροφορούν τό Ιδιο καί για τον 
κλήρο της πρωτεύουσας καί νά μας διευκρινίζουν τή στάση τοϋ Λέοντος Γ ' 
έναντι τών θρησκευτικών επιλογών τοϋ κλήρου της επαρχίας. 

Ή πρώτη επιστολή, γραμμένη οπωσδήποτε μετά τό 720434 καί πριν από τό 
726/74 3 5, είχε ώς παραλήπτη τον μητροπολίτη Συνάδων Ιωάννη, γιά τον 
όποιο δέν μποροϋμε με απόλυτη βεβαιότητα νά υποστηρίξουμε οτι άνηκε στην 

430. Gouillard, «Aux origines», 287. 
431. Για το επίθετο ευσεβής - ευλαβής, βλ. Κ. Ν. Uspensky, «Oöerki pò istorii ikono-
borceskogo dvizenija ν vizantijskoj imperii v VIII-IX w. Feofan i ego chronografija», Viz. 
Vrem. 3 (1950), 395 κέ. Πρβλ. επίσης, Gero, Leo III, 34 σημ. 8.- A. Guillou, «La vie 
quotidienne à la haute époque byzantine, "Eusébeia": piété. Une réflexion lexicographique», 
The 17th International Byzantine Congress. Major Papers, Ν. Υόρκη 1986, 190. 
432. Περί συνόδων καί αίρέσεων, στ. 80 Β. Ή μνεία αύτη είναι ή μοναδική σέ όλο τό 
έργο του πατριάρχη Γερμανού, πού χρησιμοποιεί επιτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τήν 
κεντρική εξουσία, βλ. Gero, Leo III, 88-89. 
433. Stein, Bilderstreit, 4. 
434. Grumel-Darrouzès, Regestes, αρ. 328. Ή διατύπωση της ευχής στην κατακλείδα της 
επιστολής υπέρ τών κρατίστων δεσποτών καί βασιλέων (Mansi, τόμ. 13, στ. 104 Ε-105 
A (PG 98, στ. 161 C) σημαίνει δτι το γράμμα είχε συνταχθεί, όταν ό Κωνσταντίνος ήταν 
εστεμμένος συμβασιλέας. Βλ. Stein, Bilderstreit, 23. 
435. Για τή χρονολόγηση τής επιστολής πριν από το 727, βλ. G. Ostrogorsky, «Les débuts 
de la querelle des images», Mélanges Ch. Diehl, Παρίσι 1930, τόμ. A' , 237-238.- Lamza, 
Germanos I., 138.- Gero, Leo III, 83. Κατά τον Stein (Bilderstreit, 82-88) πρέπει να είχε 
συνταχθεί περίπου τό 726/ 7. 
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είκονομαχική παράταξη436, καθώς είναι γνωστός μόνο από τήν αλληλογραφία 
του μέ τον πατριάρχη Γερμανό. Ή πρώτη επιστολή έχει ώς περιεχόμενο τήν 
υιοθέτηση τών είκονομαχικών απόψεων από τον επίσκοπο Νακωλείας 
Κωνσταντίνο, ή επισκοπή τοϋ οποίου υπαγόταν στή μητρόπολη Συνάδων437. 
Τήν κατάσταση στην επισκοπή Νακωλείας είχε γνωστοποιήσει μέ επιστολή του 
πρώτα ό μητροπολίτης Συνάδων Τωάννης στον πατριάρχη καί σε απάντηση 
αυτής της πρώτης επιστολής, τήν οποία είχε παραλάβει ô πατριάρχης δια τοϋ 
πατρικίου Ταρασίου438, ò Γερμανός εξέθετε τώρα τις δικές του απόψεις. 

Ό π ω ς βεβαιώνεται από το κείμενο της επιστολής, ό Νακωλείας Κωνσταν
τίνος είχε μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη καί είχε συζητήσει μέ τον πατριάρχη 
για τό θέμα της λατρείας τών εικόνων439. Είναι πολύ πιθανόν, κατά τήν 
επίσκεψη του στην Βασιλεύουσα ο επίσκοπος Νακωλείας να είχε συναντήσει 
καί τον αυτοκράτορα Λέοντα Γ ' 4 4 0 . Ό πατριάρχης Γερμανός ισχυρίζεται στην 
επιστολή του προς τον μητροπολίτη Συνάδων οτι ό Νακωλείας τοϋ είχε υπο
σχεθεί οτι δεν επρόκειτο να πει ή να πράξει κάτι προς το σκανδαλίσαι τους 
λαούς, ή ταραχής αντοΐς αιτίαν παράσχει^ !. Σύμφωνα μέ αυτά πού 
αναφέρθηκαν, ή επιστολή θα μπορούσε να τοποθετηθεί πριν από τή ρήξη του μέ 
τον πατριάρχη. 

Ό πατριάρχης Γερμανός ζητούσε από τον μητροπολίτη Συνάδων Ιωάννη 
να φέρει τήν υπόθεση σέ μία τοπική Σύνοδο, μέ τήν προϋπόθεση, όμως, να 
διευθετηθεί τό θέμα μέ όσο τό δυνατόν πιο ανώδυνο τρόπο καί νά μήν προκα
λέσει σκάνδαλο στίς εργασίες της442. Ή περίπτωση τοϋ επισκόπου Νακωλείας 

436. Gero, Leo III, 85.- Stein, Bilderstreit, 84. Ό Gero ( Leo III, 117-118 καί σημ. 17, 
18) υποθέτει δτι θα μπορούσε να είναι ό συγγραφέας εικονοκλαστικών ιάμβων, ό 
όποιος ταυτίζεται μέ το μεταγενέστερο πατριάρχη Ιωάννη Γραμματικό (837-843). 
437. Notifia 3.422. Βλ. καί πιο κάτω, σ. 131. 
438. Mansi, τόμ. 13, στ. 100 Β (PG 98, στ. 156 C). Ό Stein (Biiderstreit, 8 σημ. 13) απο
δίδει στον πατρίκιο Ταράσιο τή χρονολογημένη στην περίοδο 650-750 σφραγίδα της 
συλλογής Zacos-Veglery (Seals, άρ. 1022). 
439. Mansi, τόμ. 13, στ. 100 Β (PG 98, στ. 156 C). 
440. Μία τέτοια συνάντηση δείχνει να υποπτεύεται ό Gero (Leo IH, 89, 90), ένώ ό 
Lemerle (Humanisme, 36) τή θεωρεί σίγουρη καί μάλιστα διατυπώνει τήν άποψη δτι 
πιθανόν κατά τήν παραμονή στην Κωνσταντινούπολη τών επισκόπων από τή Μικρά 
Ασία άρχισε ό αυτοκράτορας νά εκφράζεται εναντίον τών εικόνων. 
441. Mansi, τόμ. 13, στ. 104 E (PG 98, στ. 161 Β). 
442. Mansi, τόμ. 13, στ. 104 E (PG 98, στ. 161 B-C). Βλ. Stein, Biiderstreit, 21-22. Για τή 
σύγκληση τοπικής Συνόδου, βλ. Beck, Kirche, 40. 
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δεν ήταν μία απλή επαρχιακή υπόθεση απειθαρχίας κάποιου κληρικού. Δια
φαίνεται, λοιπόν, ή προσπάθεια τήν όποια κατέβαλε ό πατριάρχης Γερμανός 
να μήν δημιουργηθούν οξύτητες μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας και 
κυρίως να μήν επέλθει καμμία διαταραχή στην ισχύουσα κατάσταση, της αρ
ραγούς, μέχρι τότε, ενότητας της. Στα πλαίσια αυτά της διατήρησης της εκκλη
σιαστικής ενότητας, απηύθυνε και δεύτερη επιστολή για τό Ιδιο θέμα, προς τον 
Ιδιο τον Κωνσταντίνο Νακωλείας, γραμμένη και αυτή γύρω στο 726/ 74 4 3 , 
οπωσδήποτε, όμως, μετά τήν επιστολή προς τό μητροπολίτη Συνάδων. "Αν ή 
πρώτη επιστολή χαρακτηρίζεται άπό μετριοπάθεια και διάθεση να τακτο
ποιηθούν τα πράγματα με τίς λιγότερες δυνατές παρενέργειες444, ή δεύτερη 
επιστολή αποτελεί μία σκληρή απάντηση τοϋ αρχηγού τοΰ βυζαντινού κλήρου 
προς τον επίσκοπο, ό όποιος αψηφούσε καί έθετε σε δεύτερη μοίρα και τό φόβο 
τού Θεού και τήν αγάπη καί τήν τιμή, πού όφειλαν να έχουν μεταξύ τους τα 
μέλη της Εκκλησίας445. 'Αψηφώντας, δηλαδή, ό επίσκοπος Νακωλείας Κων
σταντίνος τον μητροπολίτη Συνάδων, στον όποιο υπαγόταν, περιφρονούσε 
βέβαια καί όλη τήν ιεραρχία τού βυζαντινού κλήρου, μαζί καί τον πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως. Μήπως με τον ασαφή αυτό υπαινιγμό ό πατριάρχης 
Γερμανός έδειχνε να υποπτεύεται ότι ό επίσκοπος Νακωλείας Κωνσταντίνος 
τοποθετούσε πρώτα άπό όλα τα μέλη της Εκκλησίας τον αυτοκράτορα Λέοντα 
Γ ' ; Είναι ερώτημα αναπάντητο. Ενδεχομένως, δμως, είναι δυνατόν από τον 
παραπάνω ύπανιγμό να εξηγηθεί καλύτερα αυτό, τό όποιο είχε γράψει ό 
αυτοκράτορας Λέων Γ ' στον πάπα Γρηγόριο Β ' βασιλεύς καί ιερεύς ειμί446. 

Ό πατριάρχης στή συνέχεια της επιστολής του εφιστά τήν προσοχή στον 
Κωνσταντίνο Νακωλείας δτι πρέπει να υπακούει πάντοτε στο μητροπολίτη του, 

443. Grumel-Darrouzès, Regestes, αρ. 329.- Ostrogorsky, «La querelle des images», 237-
238.- Lamza, Germanos L, 137-138.- Gero, Leo III, 103-104.- Speck, Artabasdos, 279-
280. Κατά τον Stein (Bilderstreit, 23, 82 κέ.) πρέπει να είχε γραφεί το 727. 
444. Stein, Bilderstreit, 87-88. 
445. έλυπήθημεν, èv δευτέρφ θεμένφ, ώς εοικε, καί τον τοϋ Θεοϋ φόβον καί τήν 
όφειλομένην τοις μέλεσι τοϋ Χρίστου παρ' αλλήλων άγάπην τε καί τιμήν. Mansi, τόμ. 
13, στ. 105 C (PG 98, στ. 164 Α). Για τα μέλη τοϋ Χριστού ώς μέλη της Εκκλησίας: 
Lampe, Lexicon, s.v. μέλος §4. 
446. Gouillard, «Aux origines», 299. Βλ. L. Bréhier, «"Hiereus" et "Basileus"», Mémorial 
Louis Petit. Mélanges d'Histoire et d'Archéologie byzantines, Βουκουρέστι 1948, 41-45. 
Πρβλ. D. Savramis, «Die Kirchenpolitik des Kaisers Leon III.», SF 20 (1961), 20. Βλ. 
επίσης, G. Dagron, Empereur et prêtre. Étude sur le «césaropapisme» byzantin, Παρίσι 
1996, 169 κέ. 
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όπως αρμόζει στους ιερείς447, και τοϋ ζητά να μείνει σταθερός στην ομολογία, 
πού είχε κάνει μπροστά του, δταν είχε μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, επι
σείοντας μάλιστα τήν απειλή να τον καθαιρέσει από το ιερατικό αξίωμα448. Ή 
επιστολή αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι έπειχε θέση προειδοποίησης τοΰ 
αρχηγού τού βυζαντινού κλήρου οχι μόνο προς τον απείθαρχο επίσκοπο, άλλα 
και προς όλους τους επισκόπους να μήν συνεργήσουν στή διατάραξη της 
ενότητας της Εκκλησίας. 

Ή σφοδρή δυσαρέσκεια τοϋ πατριάρχη Γερμανού για τήν αυξανόμενη επι
κράτηση των είκονομαχικών απόψεων στις τάξεις τοϋ κλήρου της επαρχίας 
επαναλαμβάνεται με ακόμα πιο έντονο τρόπο, στην τρίτη επιστολή προς τον 
μητροπολίτη Κλαυδιουπόλεως449 Θωμά- ή σύνταξη της θεωρείται μεταγενέ
στερη των άλλων δύο450, οπωσδήποτε, δμως, είχε γραφεί ανάμεσα στα χρόνια 
720-729451. Ή επιστολή αυτή, στην οποία δεν μνημονεύεται καθόλου ό επί
σκοπος Νακωλείας Κωνσταντίνος, έχει ως αποδέκτη ενα παλαιό γνώριμο τοϋ 
Γερμανού452, τον όποιο μάλιστα ό συντάκτης θεωρεί, έν πολλοίς, "αδελφό" 
του, κάτι πού δεν συμβαίνει στις δύο προηγούμενες επιστολές. Στο κείμενο 
αυτό εκφράζεται έκδηλα ή αγωνία τοΰ ανώτατου εκπροσώπου της Εκκλησίας, 
ò όποιος έχοντας χάσει τον έλεγχο των υφισταμένων του επαρχιακών επισκό
πων, προσπαθεί με αναφορές άπό τό βιβλικό παρελθόν και άπό τα πατερικά 
κείμενα, να τους κρατήσει υπό τήν επιρροή του και μακριά άπό κάθε 
καινοτομία453. 

447. και πάσαν αντφ (μητροπολίτη Συνάδων) τιμήν άπονέμειν, και υπείκειν αντφ κατά 
τήν πρέπουσαν ίερεϋσι τάξιν. Mansi, τόμ. 13, στ. 105 C (PG 98, στ. 164 Α). Πρόκειται 
για εφαρμογή της απόφασης πού είχε πάρει ή Δ' ΟΙκουμενική Σύνοδος (451) μέ τον 
δγδοο κανόνα, βλ. Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. Β ', 234. 
448. Mansi, τόμ. 13, στ. 105 D (PG98, στ. 164 Β). Βλ. Stein, Bilderstreit, 21, 169. 
449. Notitia 3. 225. 
450. Ostrogorsky, «La querelle des images», 238. 
451. Grumel-Darrouzès, Regestes, άρ. 330. Σύμφωνα μέ τους Grumel-Darrouzès (Regestes, 
6) χρονολογείται γύρω στο 725, ένώ Ινα χρόνο αργότερα (726) τήν τοποθετούν ό Gero 
(Leo III, 86) και ό Lamza (Germanos I., 140). Σύμφωνα μέ τον Stein (Bilderstreit, 34, 87) 
χρονολογείται γύρω στο 729. Ό Speck (Artabasdos, 279-281) διατυπώνει τήν άποψη δτι 
ή επιστολή αυτή είχε γραφεί μετά το 730 και πριν άπό το 754 και τήν θεωρεί ως 
Ιδιωτική. Βλ. και Marie-France Auzépy, «La destruction de l'icône du Christ de la Chalcé par 
Léon III: Propagande ou réalité?», Byzantion 60 (1990), 446-447 σημ. 6. 
452. Mansi, τόμ. 13, στ. 108 D (PG 98, στ. 165 Β). 
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Ά π ό τα ανωτέρω συνάγεται οτι στην τρίτη δεκαετία τοΰ ογδόου αιώνα 
υπάρχει ή έξης αντιπαράθεση: ô στρατιωτικός αυτοκράτορας προσπαθεί να 
διασπάσει την ενότητα τοΰ κλήρου, ενώ ô πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
αφιερώνει όλες του τις δυνάμεις να εμποδίσει αυτές τις αυτοκρατορικές προ
σπάθειες. 'Αρχικά γίνεται μία μικρή προσχώρηση επισκόπων, ανάμεσα στην 
περίοδο 720-726, προσχώρηση, ή οποία έχει, όμως, τήν τάση να διογκώνεται 
συνεχώς 4 5 4 , στο μέτρο πού εμπεδώνεται ή στρατοκρατική εξουσία. Δέν 
αποκλείεται, όμως, ô αυτοκράτορας να είχε δεχθεί πιέσεις, έστω και άπό τους 
λιγοστούς στην αρχή είκονομάχους επισκόπους, να προχωρήσει στην εφαρμογή 
της νέας πολιτικής. 

Συνθήκες έντονης εκκλησιαστικής αναταραχής επικρατούσαν και αυτές 
ακριβώς τις συνθήκες αποπνέει ή αλληλογραφία τοϋ πατριάρχη Γερμανού, 
στην οποία αποφεύγει επιμελώς να θίξει τό ρόλο τής αυτοκρατορικής εξουσίας 
στίς είκονομαχικές απόψεις τοϋ επαρχιακού κλήρου. νΙσως ό πατριάρχης 
Γερμανός αποσκοπούσε να διαφυλάξει τήν αυτονομία τής Εκκλησίας 
απέναντι στον αυτοκράτορα455. 'Αξίζει νά σημειώσουμε οτι ô ιεράρχης αυτός 
σέ κανένα έργο του, ούτε στην αλληλογραφία του, άλλα ούτε και στον εγκω
μιαστικό λόγο του υπέρ τής Θεοτόκου, πού έγραψε ανάμεσα στα χρόνια 726-
728456, μέ τήν ευκαιρία τής επετείου άπό τή διάσωση τής Κωνσταντινούπολης 
από τους "Αραβες (717/8), δέν μνημονεύει ονομαστικά τον αυτοκράτορα 
Λέοντα Γ ' 4 5 7 και δέν κάνει πουθενά λόγο γιά τή συμμετοχή τοΰ αυτοκράτορα 
στην εικονομαχία. 

Ή ηγεσία τής εκκλησιαστικής ιεραρχίας προσπάθησε νά αποδώσει τήν 
έναρξη τής εικονομαχίας στον επίσκοπο Νακωλείας Κωνσταντίνο. Στο έργο 
Περί συνόδων και αιρέσεων, όπου ο τελευταίος χαρακτηρίζεται ώς εξαρχος 
και ήγήτωρ, ή εικονομαχία θεωρείται οτι ήταν ένας νεωτερισμός, τον όποιο 

453. Εκείνο πρότερον ύπομιμνήσκοντες, ώς εξ άπαντος φυλάττεσθαί ημάς χρη τάς των 
πραγμάτων καινοτομίας: Mansi, τόμ. 13, στ. 109 A (FG98, στ. 165 D). 
454. Ostrogorsky, «La querelle des images», 236 κέ.- Τοΰ Ιδιου, Studien zur Geschichte des 
byzantinischen Bilderstreits, Breslau 1929, ανατ. "Αμστερνταμ 1964,23. 
455. Ί . Καραγιαννόπουλου, Ή Πολιτική Θεωρία των Βυζαντινών, Θεσσαλονίκη 1988, 
63. 
456. V. Grumel, «Homélie de saint Germain sur la délivrance de Constantinople», REB 16 
(1958), 188. Ό P. Speck, «Klassizismus im achten Jahrhundert? Die Homélie des Patriarchen 
Germanos Über die Rettung Konstantinopels», REB 44 (1986), 209-227, θεωρεί δτι είναι 
έργο τών τελών τοϋ ένατου αιώνα. 
457. Gero, Leo III, 88-89. 
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εισήγαγε ό επίσκοπος Νακωλείας στο "σύστημα της Εκκλησίας"458. Άλλα και 
ô μεταγενέστερος πατριάρχης Ταράσιος τον θεωρούσε κύριο υποκινητή "της 
έπεισάκτου καινοτομίας", όπως φαίνεται άπο τα πρακτικά της Ζ ' Οικου
μενικής Συνόδου459. Ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη βεβαιώνει οτι ο αυτοκρά
τορας είχε ως συνεργάτες του τον επίσκοπο Νακωλείας Κωνσταντίνο (άλλα μέ 
δευτερεύοντα ρόλο) και έναν εξωμότη, τον πατρίκιο Βησήρ460, ό όποιος 
θεωρείται ιστορικό πρόσωπο, ίσως, για να τονίσει τό ρόλο ενός εξωμότη στην 
υπόθεση τής εικονομαχίας461. 

"Ενας, όμως, μοναχός τοϋ ένατου αιώνα, ό Θεοστήρικτος, συγγραφέας τοϋ 
Βίου τοϋ Νικήτα Μηδικίου, κάνοντας αναδρομή στην εμφάνιση τής εικονο
μαχίας, αποδίδει σαφέστατα τήν εικονομαχία στις δραστηριότητες τοϋ αυτο
κράτορα 4 6 2 και μάλιστα θεωρεί δτι είναι ή μοναδική αίρεση, ή οποία δεν 
ξεκίνησε από έναν εκπρόσωπο τής Εκκλησίας, άλλα άπό τον Ιδιο τον αυτο
κράτορα4 6 3. Σύμφωνα, άλλωστε, μέ τίς νεώτερες απόψεις, ό ρόλος τοϋ επι
σκόπου Νακωλείας Κωνσταντίνου ως πνευματικού υποκινητή τής εικονο
μαχίας4 6 4, έχει αμφισβητηθεί καί ή εικονομαχία θεωρείται ως αποκλειστικό 

458. Περί συνόδων καί αιρέσεων, στ. 77 Α. 
459. Mansi, τόμ. 13, στ. 105 Β. 
460. Θεοφάνης, 402-405. Βλ. Rochow, Theophanes, 106 κέ. καί επίσης, Ρ. Α. 
Yannopoulos, «Estudios de personalidades bizantinas: el patricio Visir, Domestico de las 
Escuelas (fin del siglo VII-742)», Byzantion Nea Hellas 9-10 (1990), 181-192. 
461. Βλ. Lemerle, Humanisme, 33 σημ. 29.- Gero, Leo IH, 197.- Stein, Bilderstreit, 226 
Ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη (σ. 414) καί ή Ιστορία Σύντομος τοϋ πατριάρχη 
Νικηφόρου [60 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 64 (Mango)] τον μνημονεύουν, άλλωστε, στην 
αρχή της διήγησης τους για τήν εξέγερση τοϋ Άρταβάσδου (742/ 3). Βλ. επίσης, Rochow, 
Kaiser Konstantin V., 210. 
462. Λέων γάρ, ό των Ίσαύρων γενόμενος (...) ηρπασε τήν των 'Ρωμαίων βασιλείαν, καί 
ταύτη άλαζονευόμενος ουκ εδωκεν δόξαν τφ Θεφ (...) άλλ' ήρεν εις ϋψος τό κέρας, καί 
ελάλησεν κατά τοϋ Θεοϋ άδικίαν. Βίος Νικήτα Μηδικίου, XXVIII Α. Βλ. καί Stein, 
Bilderstreit, 148 καί σημ. 36. Πρβλ. καί τή μαρτυρία άπό τό Εγκώμιο τοϋ αγίου 
Νικηφόρου τής Σεβαζή (σ. 21): Ταύτην τήν νόσον ένόσησε πρώτος μεν Λέων τοϋ 
Ίσαυρικοϋ γένους άνημμένος, ό καί τήν αρχήν άόικτ?σας τοϋ κράτους. Βλ. επίσης, Ρ. 
Schreiner, «Der byzantinische Bilderstreit: Kritische Analyse der zeitgenössischen Meinungen 
und das Urteil der Nachwelt bis heute», Bisanzio, Roma e l'Italia nell'alto medioevo, SCIAM 
34(1988), τόμ. A , 338 κέ. 
463. Βίος Νικήτα Μηδικίου, XXVIII Α. Βλ. St. Gero, «Notes on Byzantine Iconoclasm in 
the Eighth Century», Byzantion 44 (1974), 41-42. 
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έργο τοϋ αυτοκράτορα Λέοντος Γ '4 6 5 . 
Άπό όσο, λοιπόν, διαφαίνεται άπό τις πηγές, ό αυτοκράτωρ Λέων Γ ' , 

πριν αρχίσει νά "ποιείται λόγον" γιά την καθαίρεση των εικόνων, επιδίωκε νά 
προετοιμάσει το έδαφος, ώστε ή κίνηση του νά υποστηριχθεί άπό κάποιο 
αριθμό επισκόπων. Μέχρι τό 726 γνωρίζουμε δύο εκπροσώπους τοϋ κλήρου, 
γνωστούς γιά τις είκονομαχικές τους πεποιθήσεις, τον επίσκοπο Νακωλείας 
Κωνσταντίνο και τον μητροπολίτη Κλαυδιουπόλεως Θωμά, ενώ υπάρχουν 
υπόνοιες ότι και ò μητροπολίτης Συνάδων Ιωάννης είχε υιοθετήσει τήν 
ανεικονική λατρεία. Στο Περί συνόδων και αιρέσεων, έργο πού απευθύνεται 
στον Άνθιμο, ο εκκλησιαστικός συγγραφέας ομολογεί περίλυπος: Όπαδοί και 
συναιρέται και σύνδρομοι και έτεροι τοϋ ιερατικού καταλόγου γεγόνασι, 
επισημαίνοντας, μάλιστα, ότι πολλούς άπό αυτούς εΐχε γνωρίσει προσωπικά ό 
ίδιος ό αποδέκτης τοϋ πονήματος466. Πιθανότατα, τήν παραπάνω διαπίστωση 
θά μπορούσαμε νά θεωρήσουμε ως προϊόν της τακτικής πού εΐχε ακολουθήσει 
ό Λέων Γ ', νά βρει όσο τό δυνατόν περισσότερους επισκόπους αφοσιωμένους 
σέ αυτόν, οι όποιοι, αλλάζοντας θρησκευτικές πεποιθήσεις, θά πειθαρχοϋσαν 
πλέον στον αυτοκράτορα και οχι στο πατριαρχείο. 

Ή εποχή τών διεργασιών γιά τήν προοδευτική προσχώρηση τοϋ κλήρου στις 
είκονομαχικές απόψεις συνέπεσε με τή στασιαστική κίνηση τών Ελλαδικών, 
τήν άνοιξη τοϋ 727467. "Ισως ό αυτοκράτορας Λέων Γ' προσπάθησε νά 
ακολουθήσει και εδώ τήν Ιδια τακτική πού εΐχε εφαρμόσει με τους επισκόπους 
της Μικράς 'Ασίας, επιδιώκοντας νά υποτάξει τους επισκόπους και τών 
δυτικών επαρχιών468. Άλλα έκει, ή έντονη παπική παρουσία δεν επέτρεπε 
εύκολα στον τοπικό κλήρο τήν απομάκρυνση άπό τή θρησκευτική καθοδήγηση 
της 'Αγίας "Εδρας. Οι αφηγηματικές πηγές της εποχής, κατά τήν εξιστόρηση 
τών γεγονότων της ανταρσίας τών Ελλαδικών και τοϋ στόλου469, σιωποΰν 
γιά τή συμμετοχή εκπροσώπων της Εκκλησίας, ή τήν υποστήριξη πού ένδε-

464. Ostrogorsky, «La querelle des images», 236 κέ.- Τοϋ Ιδιου, Bilderstreit, 23. 
465. Gero, Leo III, 89-93.- Stein, Bilderstreit, 177 κέ. 
466. Περί συνόδων και αίρέσεων, στ. 77 Β. 
467. Θ. Κορρέ, «Το κίνημα τών "Ελλαδικών"», Βυζαντιακά 1 (1981), 39-49.-
Winkelmann, Quellenstudien, 42 κέ. Πρβλ. Β. Baldwin, «Theophanes on the Iconoclasm», 
Byzantion 60 (1990), 428. 
468. Βλ. πιο κάτω, σ. 135 κέ. για τους πολύ πιθανούς διορισμούς είκονομάχων 
επισκόπων στις περιοχές τοϋ 'Ιλλυρικού καί της Δύσης. 
469. Για τό στόλο αυτή τήν εποχή, βλ. Λουγγή, «Νέοι προσανατολισμοί», 65-66, 69-71. 
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χομένως της παρείχαν, άλλα υπαινίσσονται τήν ευσέβεια τών ανταρτών470. 
Καθώς, όμως ή περιοχή αυτή άνηκε ακόμα στην πνευματική και θρησκευτική 
καθοδήγηση τοϋ πάπα της Ρώμης, είναι πολύ εύλογο να δεχθεί κανείς τήν 
άποψη δτι ή ανταρσία εΐχε εκδηλωθεί μέ παπική υποκίνηση4 7 1 . Θα 
μπορούσαμε, ίσως, να θεωρήσουμε τήν ανταρσία τών Ελλαδικών ώς 
απάντηση στις αρχικές προσπάθειες τοϋ Λέοντος Γ ' να πάρει μέ το μέρος του 
τον προκαθήμενο της Ρώμης, Γρηγόριο Β ' 4 7 2 , και τή συντριβή τών ανταρτών 
μπροστά στην Κωνσταντινούπολη ώς το πρώτο σκληρό κτύπημα τοϋ αυτο
κράτορα σέ δυνάμεις, πού προέρχονταν από περιοχές υπαγόμενες στην 
εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Ρώμης. 

Μετά τήν παραίτηση τοϋ Γερμανού, στον πατριαρχικό θρόνο ανήλθε στις 
22 Ιανουαρίου 730 ò μέχρι τότε σύγκελλος τοϋ πατριαρχείου, 'Αναστάσιος, 
διά φιλαρχίαν κοσμικήν, όπως ειρωνικά αναφέρει ό χρονογράφος473. Ό 
νέος πατριάρχης 'Αναστάσιος, πειθήνιο όργανο τοϋ αυτοκράτορα, δέν υπάρχει 
καμμία αμφιβολία οτι εΐχε συναινέσει προς τήν αυτοκρατορική πολιτική: 
σννθέμενον κατά τήν άσεβη αντον βονλήν πάντα ποιείν, σχολιάζει ό Γεώργιος 
Μοναχός474. Ό Στέφανος Διάκονος, από τήν άλλη πλευρά, περιγράφει μέ τα 
μελανότερα χρώματα τήν άνοδο τοϋ νέου πατριάρχη: εν δε ταϊς δνοειμόοι 
ταύταις ήμέραις ô άσεβης 'Αναστάσιος χειρί τήν άρχιερωσύνην επιλαμβάνεται 
στρατιωτικώς, και ουχί ψήφφ Θεον ευσέβεια^5. Ό βιογράφος αποδίδει τήν 
εκλογή τοϋ 'Αναστασίου αποκλειστικά στή μεσολάβηση τοϋ στρατιωτικού 
παράγοντα καί όχι στις επιλογές τών ευσεβών. Στο σημείο αυτό τοϋ Βίου τοϋ 
Στεφάνου τοϋ Νέου, δπου υπάρχει σαφής προκατάληψη476, ό συγγραφέας 
υπαινίσσεται τήν ύπαρξη δύο παρατάξεων αυτή τήν εποχή· άπό τή μία πλευρά, 
ô στρατιωτικός αυτοκράτορας Λέων Γ ' επιθυμούσε τον 'Αναστάσιο στή θέση 

470. Πολλοί γοϋν τήν ϋβριν της εκκλησίας άπωλοφύροντο. Διό δή καί οί τήν Ελλάδα 
καί τάς Κυκλάδας νήσους οίκοϋντες ου προσιέμενοι το δυσσέβημα προς τον βασιλέα 
διαστασιάζουσι: Νικηφόρος, 57-58 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 60 (Mango)· θείω κινού
μενοι ζήλω στασιάζουσι: Θεοφάνης, 405. Βλ. Rochow, Theophanes, 118. 
471. Κ. Άμάντου, 'Ιστορία τοϋ βυζαντινού κράτους, 'Αθήνα 1963, τόμ. Α', 338-339.-
Λουγγή, «Δοκίμιο», 169. 
472. Ostrogorsky, Geschichte, 132. 
473. Θεοφάνης, 409. Βλ. Έλεωνόρας Κουντούρα-Γαλάκη, «Ή "εικονοκλαστική" 
Notitia 3 καί το λατινικό πρότυπο της», Σύμμεικτα 10 (1996), 46. 
474. Γεώργιος Μοναχός, 743. 
475. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1085 C. 
476. Gero, Leo 111,2X2. 

118 



Δημιουργία "είκονομαχικοϋ" κλήρου 

τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και από την άλλη, οι ευσεβείς, δηλαδή, ό 
ανώτερος κλήρος της Βασιλεύουσας καί οί ευσεβείς αριστοκράτες, οι όποιοι 
άλλωστε είχαν πρωτοστατήσει477 καί στην εκλογή τοϋ Γερμανού στο αξίωμα 
τοϋ πατριάρχη, έδειχναν σαφώς τήν αντίθεση τους προς τήν παραίτηση τοϋ 
Γερμανοϋ. Δύο παρατάξεις, στρατός καί κλήρος, ή αντιπαλότητα των οποίων 
διακρίνεται αδρά στίς πηγές στά πρώτα χρόνια της εικονομαχίας, γίνεται 
ορατή αργότερα. 

""Εχοντας εξετάσει τις μέχρι τώρα γνωστές μνείες τών πηγών, σχετικά μέ 
τήν προσχώρηση στο είκονομαχικό στρατόπεδο τών πρώτων επισκόπων, τοϋ 
επισκόπου Νακωλείας Κωνσταντίνου καί τοϋ μητροπολίτη Κλαυδιουπόλεως 
Θωμά, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια διερεύνηση τών διαδοχικών χρο
νικών σταδίων, πού ορίζουν τήν εμφάνιση της εικονομαχίας σέ διάφορες 
γεωγραφικές περιοχές της βυζαντινής επικράτειας δια μέσου αυτοκρατορικών 
πρωτοβουλιών478, ευρύτερα γνωστών, στή βυζαντινή ιστορία. Θά μπορούσε 
κανείς νά αρχίσει τή διερεύνηση αυτή μέ τον εντοπισμό τών σχετικά λίγων 
επισκόπων, γνωστών ως είκονομάχων. 

Στην έρευνα για τον εντοπισμό ενδεχομένως καί άλλων είκονομάχων επι
σκόπων έχει χρησιμοποιηθεί σέ μεγάλη έκταση τό σφραγιστικό υλικό της 
εποχής, καθώς τα μολυβδόβουλλα αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμη πηγή άντλη
σης πληροφοριών γιά ιδεολογικά ρεύματα καί για ιδεολογικές πεποιθήσεις 
συγκεκριμένων ατόμων 4 7 9 . Διατηρώντας πάντοτε τις επιφυλάξεις μας, 
μπορούμε νά προσδιορίσουμε τή θέση πού έπαιρναν οί εκκλησιαστικοί αξιωμα
τούχοι στίς ιδεολογικές συγκρούσεις της εποχής τους από τή διακόσμηση τών 
σφραγίδων τους. Τά ανεικονικά σταυροειδή μονογράμματα ήταν ιδιαίτερα 
συνηθισμένα κατά τήν περίοδο της εικονομαχίας480 καί ή χρησιμοποίηση τους 

477. Βλ. πιο πάνω, σ. 103. 
478. Geizer, Genesis, 74. 
479. Ν. ΟΙκονομίδη, «Τα Βυζαντινά μολυβδόβουλλα ως Ιστορική πηγή», Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών 62 (1987), 8. Για τήν καθιέρωση της λατρείας τοΰ σταυρού από 
τους Ίσαύρους, βλ. J. Moorhead, «Iconoclasm, the Cross and the Imperial Image», 
Byzantion 55 (1985), 165-179. Βλ. επίσης, Η. G. ThUmmel, Bilderlehre und Bilderstreit. 
Arbeiten zur Auseinandersetzung über die Ikone und ihre Begründung vornehmlich im 8. und 
9. Jahrhundert (Das östliche Christentum. Neue Folge, 40),Würzburg 1991. 
480. Oikonomides, Dated Lead Seals, αρ. 11, 21. Για τα σταυροειδή μονογράμματα, τα 
συνήθη καί στις επιγραφές τήν ίδια εποχή, βλ. C. Foss, «Historical Note on the Church at 
Sige», JOB 16 (1967), 311-312 (ανατ. στο βιβλίο τοϋ Η. Buchwald, The Church of the 
Archangels in Sige near Mudania (Byz. Vindobonensia, 4), Wien-Köln-Graz 1969,69-71. 
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υποδηλώνει οτι ο κάτοχος τέτοιας σφραγίδας θά μπορούσε νά ήταν είκονο-
μάχος ή αδιάφορος ώς προς τήν υπόθεση της εικονομαχίας, άλλα πάντως δέν 
ήταν φανατικός είκονολάτρης. Φυσικά, τα κριτήρια δέν είναι απόλυτα για το 
χαρακτηρισμό ενός μητροπολίτη ώς είκονομάχου μόνο και μόνο από τή 
διακόσμηση της σφραγίδας του, άλλα οι πιθανότητες κινούνται προς αυτή τήν 
κατεύθυνση. 

Οι γνωστοί είκονομάχοι επίσκοποι μέ ενεργό συμμετοχή στην είκονομαχική 
Σύνοδο τοϋ 754 είναι οι μητροπολίτες Εφέσου Θεοδόσιος, Πέργης Σισίννιος, ό 
επικαλούμενος Παστιλλάς, και ο "Αντιοχείας Πισιδίας Βασίλειος, γνωστός μέ 
τό παρωνύμιο Τρικάκκαβος481. Ό π ω ς τονίζουν ol αφηγηματικές πηγές, στή 
φάση αυτή της εικονομαχίας, κατά τήν οποία κυριαρχεί ή σύγκληση της είκο-
νομαχικής Συνόδου, προεξάρχουσα μορφή ήταν ό μητροπολίτης Εφέσου Θεο
δόσιος, γιος τοϋ άλλοτε αυτοκράτορα Τιβερίου-Άψιμάρου482. Ό πατριάρχης 
Νικηφόρος και ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη αναφέρουν οτι ήταν ό πρόεδρος 
της "παρανόμου" Συνόδου των 338 επισκόπων, οι όποιοι συγκεντρώθηκαν στο 
παλάτι της Τερείας (10 Φεβρουαρίου -8 Αυγούστου τοϋ 754)483 γιά τήν επί
σημη κατάργηση της λατρείας των εικόνων. 'Αξίζει νά σημειωθεί οτι ή μητρό
πολη Εφέσου, ή οποία υπαγόταν στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως άπό 
τήν εποχή τοϋ πατριάρχη 'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου (398-404)484, κατείχε 
περίοπτη θέση, τή δεύτερη στην εκκλησιαστική ιεραρχία, μετά τήν πρωτόθρονη 
μητρόπολη Καισαρείας, θέση πού είχε διατηρήσει και στή λεγόμενη Notitia των 

481. Mansi, τόμ. 12, στ. 1010 D. Για τα παρωνύμια Παστιλλας και Τρικάκκαβος πού 
συνοδεύουν τους μητροπολίτες Σισίννιο και Βασίλειο αντίστοιχα, βλ. Gero, 
Constantine V, 56. 
482. Θεοδόσιος ό Εφέσου, υιός Άψιμάρου : Θεοφάνης, 427· Gouillard, «Aux origines», 
291· βλ. Rochow, Theophanes, 169. Ό Βίος Γερμανοϋ (σ. 218) αναφέρει, επίσης, τήν 
τύχη του μετά τήν εκθρόνιση του: άποκειραμένου τε συν τφ υίφ κληρικοϋ και μετά 
ταϋτα μητροπολίτου χειροτονηθέντος εις Έφεσον βλ. Sumner, «Philippicus», 287-289. 
Ό Gero (Constantine V, 56) διαφωνεί και χαρακτηρίζει ώς αναχρονισμό τή μνεία, ή 
όποια συνδέει τό μητροπολίτη Εφέσου μέ τον άλλοτε αυτοκράτορα Τιβέριο- Άψίμαρο 
καί τήν θεωρεί αναξιόπιστη. Τό ίδιο θεωρεί και ô Mango στα σχόλια της νέας έκδοσης 
της Ιστορίας Συντόμου τον πατριάρχη Νικηφόρου (σ. 207), αλλά, κατά τή γνώμη μου, 
οί μαρτυρίες των πηγών εΐναι κατηγορηματικές. 
483. Θεοφάνης, 427-428. Βλ. Rochow, Kaiser Konstantin V., 48 κέ. 
484. Βλ. Ju. Kulakovsky, Istorìja Vizantii (395-518), τόμ. Ι, Κίεβο 1913, 185.- E. Stein, 
Histoire du Bas-Empire. I: De l'État Romain à l'État Byzantin (284-476), τόμ. 11, Παρίσι-
Βρυξέλλες-"Αμστερνταμ 1959, 242.- Beck, Kirche, 160. 

120 



Δημιουργία "είκονομαχικοϋ" κλήρου 

"είκονοκλαστών"485. 
Οι πηγές δεν αναφέρουν πότε ακριβώς ό Θεοδόσιος έγινε μητροπολίτης 

Εφέσου4 8 6 . Ό πάπας Γρηγόριος Β ' (715-731) τον μνημονεύει πάντως με την 
ιδιότητα αυτή στην πρώτη επιστολή του προς τον αυτοκράτορα Λέοντα Γ ' , 
αποδίδοντας μάλιστα στον Θεοδόσιο το χαρακτηρισμό "παράμωρος Εφέ
σου"487. Σύμφωνα με τή μαρτυρία αυτή, ò Θεοδόσιος θά πρέπει να είχε κατα
λάβει τήν εκκλησιαστική αυτή θέση, πριν άπό τό 730/1488. 'Από τό Ιδιο από
σπασμα της επιστολής διαφαίνεται δτι ό μητροπολίτης Εφέσου ήταν ιδιαίτερα 
φιλικός προς τήν Ίσαυρική δυναστεία και βέβαια ευμενής προς τήν εικονο
μαχία σε μία εποχή, ή οποία χαρακτηρίζεται από τήν αγωνιώδη προσπάθεια 
του αυτοκράτορα Λέοντος Γ ' να πάρει δσο τό δυνατόν περισσότερους 
επισκόπους με τό μέρος του. 

Με τήν ίδρυση τοΰ θέματος τών Κιβυρραιωτών489, πριν από τό 732490, ή 

485. Notitia 3.7. 
486. Ή ανεικονική σφραγίδα τοϋ μητροπολίτη Εφέσου Θεοδοσίου μέ σταυρόσχημο 
μονόγραμμα έχει δημοσιευθεί στο έργο τοϋ Laurent, Corpus VI, άρ. 255. Σχετικά μέ τή 
διακόσμηση τών σφραγίδων από τή μητρόπολη Εφέσου κατά τήν εποχή αυτή έχουμε να 
παρατηρήσουμε τα ακόλουθα. Ό V. Laurent (Corpus V3, αρ. 1688) έχει δημοσιεύσει 
σφραγίδα, χρονολογημένη τον δγδοο αιώνα, ή οποία φέρει στην πρόσθια όψη μεγάλο 
σταυρό πού καλύπτει σχεδόν δλη τήν επιφάνεια της σφραγίδας, καί ανήκει, κατά τον 
εκδότη, στην ομώνυμη ξακουστή εκκλησία τοϋ αγίου 'Ιωάννου στην Έφεσο. Εκείνο πού 
παρουσιάζει ενδιαφέρον στή σφραγίδα αύτη, είναι ή σαφής αντικατάσταση της εικόνας 
τοϋ αγίου 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, διακόσμηση, τήν οποία, συνήθως, έφεραν οι 
σφραγίδες τών τοπικών μητροπολιτών βλ. τα σχόλια τών Zacos-Veglery, Seals, στή 
σφραγίδα άρ. 1249. 
487. ήκουσαςπαρά τοϋ παραμώρου Έφέσον. Gouillard, «Aux origines», 291. 
488. Ό Sumner, «Philippicus», 292 θεωρεί δτι ό Θεοδόσιος έγινε μητροπολίτης 'Εφέσου 
γύρω στο 729. Σύμφωνα μέ τον έκδοτη (Laurent, Corpus V3, άρ. 1688) ό μητροπολίτης 
Θεοδόσιος έλαβε τό αξίωμα αυτό γύρω στο 735, άφοϋ είχε διαδεχθεί τον Ύπάτιο. Ό 
Ύπάτιος, δμως, σύμφωνα μέ μαρτυρία αγιολογικού κειμένου (Synax. Eccl. CP., στ. 62) 
έγινε μητροπολίτης Εφέσου μάλλον μετά τον Θεοδόσιο· βλ. P. Speck, «Γραφαΐς ή 
ΓλνφαΙς. Zu dem Fragment des Hypatios von Ephesos über die Bilder mit einem Anhang zu 
dem Dialog mit einem Juden des Leontios von Neapolis», Varia Ι (Ποικίλα Βυζαντινά 4), 
Βόννη 1984, 220. Τό ζήτημα παραμένει ανοικτό. 
489. Για τό όνομα τους, βλ. P. A. Yannopoulos, «Cibyrra et Cibyrréotes», Byzantion 61 
(1991), 520-529. 
490. Gelzer, Genesis, 32-34.- Hélène Antoniades-Bibicou, Études d'histoire maritime de 
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Έφεσος φαίνεται δτι υπαγόταν στο θέμα αυτό. Ή νέα θεματική διοίκηση 
θεωρείται δημιούργημα τοϋ Λέοντος Γ' και φαίνεται οτι ήταν πιστή στην 
εικονομαχία. Τοϋτο μπορεί να συναχθεί αφενός από τή δράση τοϋ πρώτου 
γνωστού δρουγγαρίου της, Μάνη, τοϋ οποίου ή πρώτη γνωστή αποστολή ήταν ή 
τιμωρία τοϋ είκονόφιλου αρχηγού της Ρωμαϊκής Εκκλησίας491 και αφετέρου 
από τή λίγο μεταγενέστερη στάση υπέρ τοϋ Κωνσταντίνου Ε ' , κατά τήν 
εξέγερση τοϋ Άρταβάσδου492. 

Λίγο αργότερα, μέ τήν ίδρυση τοϋ θέματος των Θρακησίων πριν άπό τό 
740/14 9 3, ή Έφεσος υπήχθη στή δικαιοδοσία τοϋ θέματος αύτοϋ. Ή Έφεσος 
άνηκε και πάλι σε ένα είκονομαχικό και αφοσιωμένο στην Ίσαυρική δυναστεία 
θέμα494, τοϋ οποίου μάλιστα είναι πιθανόν να έγινε καί πρωτεύουσα495. 

Byzance. A propos du "Thème des Caravisiens", Παρίσι 1966, 88.- Oikonomidès, Listes, 
351.- Winkelmann, Ämterstruktur, 96.- Π. Α. Γιαννόπουλου, «Ή οργάνωση τοϋ Αιγαίου 
κατά τή μεσοβυζαντινή περίοδο», Τριήμερο Αιγαίου. Πρακτικά = Παρνασσός 32 
(1990), 212. Βλ. καί Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου, «Τα σφραγιστικά κατάλοιπα για 
τήν διοικητική εξέλιξη τοϋ νησιωτικού συγκροτήματος τοϋ Αιγαίου άπό τον Ζ ' μέχρι 
και τον Θ ' αίώνα», Χιακά Χρονικά 12 (1980), 18-21. 
'Υπάρχει καί ή άποψη της Μάρθας Γρηγορίου-Ίωαννίδου («Το ναυτικό θέμα των 
Κιβυρραιωτών. Συμβολή στο πρόβλημα της ιδρύσεως του», Βυζαντινά 11 (1982), 201-
221), κατά τήν οποία το θέμα αυτό ιδρύθηκε γύρω στο 742/ 3. 
491. καί εξοπλίσας στόλον μέγαν άπέστειλεν κατ' αυτών (Ρώμης καί Ιταλίας) Μάνην, 
τον στρατηγον των Κιβυραιωτών. Θεοφάνης, 410· βλ. Ο. Bertolini, «Quale fu il vero 
obbiettivo assegnato in Italia da Leone III «Isaurico» all'armata di Manes, stratego dei 
Cibyrreoti?», BF2 (1967), 15-49.- Λουγγή, «Νέοι προσανατολισμοί», 66. Πρβλ. Fr. 
Masai, «La politique des Isauriens et la naissance de l'Europe», Byzantion 33 (1963), 196. 
492. Θεοφάνης, 419. 
493. Ή Χρονογραφία τοΰ Θεοφάνη (σ. 414) μνημονεύει για πρώτη φορά στρατηγό 
Θρακησίων τό 741, τον Σισίννιο· βλ. Geizer, Genesis, 77.- De Thematibus, 125.-
Oikonomidès, Listes, 348. Στο Ιδιο έτος έχει χρονολογηθεί τό μολυβδόβουλλο "των 
βασιλικών κομμερκίων της στρατηγίας τών Θρακησίων" (Zacos-Veglery, Seals, αρ. 261). 
Σχετικά μέ τις σφραγίδες μέ τήν αναγραφή βασιλικά κομμέρκια, βλ. Oikonomides, Seals 
of Kommerkiarìoi, 41-44. Ή μαρτυρία τοϋ 711 στο κείμενο τοϋ Θεοφάνη για Ιναν 
τουρμάρχη τών Θρακησίων (σ. 378), σύμφωνα μέ ορισμένους μελετητές, υποδηλώνει 
τήν ύπαρξη τοϋ θέματος Θρακησίων ήδη άπό τό 711, άφοΰ τουρμάρχης Θρακησίων 
μπορεί να σημαίνει τον επικεφαλής μιας από τις τοϋρμες τοΰ θέματος τών Θρακησίων 
βλ. Antoniades-Bibicou, Histoire maritime, 76-77.- R. J. Lilie, «"Thrakien" und "Thrakesion". 
Zur byzantinischen Provinzorganisation am Ende des 7. Jahrhunderts», JOB 26 (1977), 22 
κέ.- Winkelmann, Ämterstruktur, 81-84. 
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Ή πρώτη παρατήρηση πού μπορούμε να κάνουμε από τα παραπάνω εΐναι 
οτι ή αυτοκρατορική αρχή είχε φροντίσει να διαθέτει ενα πιστό είκονομάχο 
μητροπολίτη, ή δικαιοδοσία τοϋ οποίου ήταν αρκετά ευρεία (σέ αυτόν υπό
κεινται 40 επισκοπές της επαρχίας Ασίας)4 9 6 , σέ περιοχή, τήν οποία επίσης 
είχε φροντίσει να τήν αναγάγει σέ θέμα, τοποθετώντας μάλιστα ενα πιστό 
στρατιωτικό διοικητή. "Ας δούμε, δμως, και τις περιπτώσεις των άλλων 
γνωστών είκονομάχων επισκόπων. 

Ό επόμενος γνωστός είκονομάχος αξιωματούχος της Εκκλησίας, ήταν ό 
μητροπολίτης Πέργης Σισίννιος497. Είχε πάρει μέρος στή Σύνοδο τοϋ 754, 
όπως είδαμε498, και μάλιστα με ενεργό συμμετοχή, όπως μαρτυρεί και ό μετα
γενέστερος μητροπολίτης Συνάδων Μιχαήλ, αυτός παρών στή Σύνοδο τοϋ 

494. Lilie, «Thrakien», 22, 25.- Λουγγη, «"Νέοι προσανατολισμοί"», 66.- Haidon, 
Praetorians, 209. 
495. Geizer, Genesis, 77-78.- De Thematibus, 126.- Brandes, Städte, 84. Ό C. Foss 
(Ephesus, 195-196) αμφισβητεί δτι ή Έφεσος ήταν πρωτεύουσα τοϋ θέματος των 
Θρακησίων, προτείνοντας τις Χώνες ώς επικρατέστερη πρωτεύουσα. Βλ. επίσης, W. 
Treadgold, The Byzantine Revival 780-842, Καλιφόρνια 1988, 355-357. 
496. Notitia 1.79- 116. Notitia 3.103-142. 
497. Δύο διαφορετικές ανεικονικές σφραγίδες ενός μητροπολίτη Σισιννίου 
δημοσιεύονται στο έργο τοϋ Laurent (Corpus V3, άρ. 1744) και στή συλλογή Zacos-
Veglery (Seals, άρ. 492). Ή πρώτη, χωρίς σταυρόσχημο μονόγραμμα, άλλα με μικρό 
σταυρό στην πρόσθια δψη, χρονολογείται στον δβδομο-δγδοο αΙώνα· ή δεύτερη με 
μονόγραμμα σταυρόσχημο καί στις δύο όψεις τοποθετείται στον έβδομο αιώνα. Και τις 
δύο σφραγίδες ό Gero (Constantine V, 57 σημ. 11) έχει αποδώσει στον είκονομάχο 
μητροπολίτη Πέργης Σισίννιο, των μέσων τοϋ δγδοου αιώνα. Πρβλ. Brandes, Städte, 104 
και σημ. 12. Έχω τήν εντύπωση δτι, εφόσον δεν αναφέρεται ή μητρόπολη Πέργης, δεν 
μπορούμε να τις αποδώσουμε στο μητροπολίτη Πέργης Σισίννιο. Επίσης, και οι δύο 
σφραγίδες δείχνουν να ανήκουν περισσότερο στον έβδομο καί λιγότερο στον δγδοο 
αίώνα. 
Κατά τον Gero (Constantine V, 57 σημ. 11) ό Ιδιος μητροπολίτης είναι ό κάτοχος τριών 
ακόμα σφραγίδων, χρονολογημένων επίσης τον Ιβδομο αίώνα (Zacos-Veglery, Seals, άρ. 
492 a, b, c), πού φέρουν καί στις δύο δψεις σταυρόσχημο μονόγραμμα καί στο κέντρο 
τοΰ μονογράμματος Ιναν μικρότερο σταυρό. Κατά τή γνώμη μου, οΰτε καί αυτές ol 
σφραγίδες μπορούν να αποδοθούν στον Σισίννιο μητροπολίτη Πέργης, άφοΰ ούτε καί 
έδώ αναφέρεται ή μητρόπολη. Πρβλ. καί V. Ruggieri -F. Nethercott, «The Metropolitan 
City of Syllion and its Churches», JOB 36 (1986), 144-145. 
498. Βλ. πιο πάνω, σ. 120. 
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787499. Ό συγγραφέας τοϋ Adversus Cabaìinum τον θεωρεί μάλιστα πρωτερ
γάτη της είκονομαχικής κίνησης500. Πότε έγινε μητροπολίτης Πέργης δέν είναι 
γνωστό άπό τις πηγές. Γνωστή είναι ή υπαγωγή της Πέργης Παμφυλίας στο 
θέμα των Κιβυρραιωτών άπό τότε πού αυτό ιδρύθηκε, δηλαδή, πριν από τό 
732. Διαπιστώνουμε και πάλι τήν ύπαρξη είκονομάχου μητροπολίτη σε μία 
περιοχή, ή οποία πρόσφατα είχε αναχθεί σέ θέμα και ήταν αφοσιωμένη στον 
αυτοκράτορα. Ό διορισμός τοϋ Θεοδοσίου στή μητρόπολη Εφέσου, όπως και 
τοϋ Σισιννίου στή μητρόπολη Πέργης, μπορεί να ενταχθεί θαυμάσια στα 
πλαίσια της προετοιμασίας Συνόδου501 ή οποία θα καταργούσε τή λατρεία 
των εικόνων. 

Ό τρίτος γνωστός είκονομάχος μητροπολίτης, με ενεργό συμμετοχή και 
αυτός στή Σύνοδο τοϋ 754, είναι ό "Αντιοχείας Πισιδίας Βασίλειος, τον όποιο 
οί πηγές αναφέρουν κυρίως με τό παρωνύμιο Τρικάκκαβος και χωρίς τήν 
επίσημη ιδιότητα του502. Είναι πολύ πιθανό, λαμβάνοντας υπόψη μας τό πιο 
γνωστό όνομα τοϋ μητροπολίτη Πισιδίας Βασιλείου, Τρικάκκαβος (κακκάβη= 
βαρέλι=παχύς;) 5 0 3 , να ήταν λαϊκής προελεύσεως504 καί είχε διορισθεί 

499. Ό Παστιλλάς έλεγε (...) τους παρερμηνεύοντας καί επίβουλους της θείας γραφής 
ανάθεμα: Mansi, τόμ. 13, στ. 189 B-C. Για τον Μιχαήλ Συνάδων, βλ. J. Pargoire, «Saints 
iconophiles: Michel de Synnades, Pierre de Nicée et Athanase de Paulopetrion», ΕΟΛ (1900-
1901), 347-350. 
500. Τίνα έξακολουθήσωμεν; Τον άγιον Βασίλειον τον θαυματουργόν, ή τον Παστιλ-
λάν;: Adversus Cabaìinum, στ. 832 Α. Βλ. Rochow, Kaiser Konstantin V., 49. 
501. Για τις προσπάθειες τοΰ αυτοκράτορα Λέοντος Γ ' να προετοιμάσει Σύνοδο μιλάει 
εύγλωττα ό πάπας Γρηγόριος στή δεύτερη επιστολή του· έγκύψαι εις τάς εκκλησίας καί 
ψήφους ποιήσασθαι είς τονκλήρον. Gouillard, «Aux origines» , 301. 
502. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1120 Α, 1140 C. Βλ. J. Darrouzès, «Listes épiscopales du 
concile de Nicée (787)», REB 33 (1975), 14. Ό συγγραφέας τοϋ Adversus Cabaìinum (στ. 
332 Β) συγκρίνει τον Ιωάννη Χρυσόστομο με τον Τρικάκκαβο: Τίνα πιστευσωμεν; Τον 
άγιον Ίωάννην τον Χρυσόστομον τον της μετανοίας όδοϋ καί τής σωτηρίας 
διδάσκαλον, ή τον Τρικάκαβον τον διδάσκαλον τής αταξίας καί τής απώλειας ; 
503. Du Cange, Glossarium, στ. 543. 
504. Τα χυδαια-λαϊκά στοιχεία των είκονομάχων επισκόπων τονίζει καί ό Στέφανος 
Διάκονος στο Βίο Στεφάνου Νέου (στ. 1120 Α), καθώς τους χαρακτηρίζει κοιλιο-
δούλους καί γαστρόφρονας (...) τους ιπποδρομικούς φιλάγωνας καί φιλοθεάμονος. 
Για τα λαϊκά αυτά εξωτερικά χαρακτηριστικά των είκονομάχων, βλ. Marie-France Rouan, 
«Une lecture "iconoclaste" de la vie d'Etienne le Jeune», TM 8(1981), 427. Πρβλ. τις 
μαρτυρίες από τήν αλληλογραφία τοϋ πάπα Γρηγορίου Β ' μέ τον αυτοκράτορα Λέοντα 
Γ' : 'Ανάγκην εχομεν γράψαι σοι παχέα καί χονδρά, ώσπερ εϊ χονδρός καί παχύς: 
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μητροπολίτης στην 'Αντιόχεια Πισιδίας. 
Και για τον μητροπολίτη 'Αντιοχείας Πισιδίας, λοιπόν, Βασίλειο δεν 

γνωρίζουμε, πότε είχε διορισθεί στην εκκλησιαστική του θέση. Είναι, πάντως, 
διαπιστωμένο ότι ή πλειονότητα τών είκονομάχων επισκόπων είχαν τοπο
θετηθεί κατευθείαν άπό τήν αυτοκρατορική αρχή505. Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι ή 
Πισιδία υπαγόταν στο θέμα τών 'Ανατολικών, τή στρατιωτική διοίκηση πού είχε 
στενούς δεσμούς μέ τήν Ίσαυρική δυναστεία καί ιδιαίτερα τον Λέοντα Γ ' . 

Τήν Ιδια περίπου εποχή κατά τήν οποία έχουμε τους πρώτους γνωστούς 
είκονομάχους επισκόπους και τήν ίδρυση του θέματος τών Κιβυρραιωτών, 
τοποθετείται επίσης ή ίδρυση της θεματικής ενότητας Κρήτης (πρίν άπό τό 
732)506, τότε, δηλαδή, πού αποδεσμεύθηκε ή Κρήτη καί όλο τό 'Ιλλυρικό από 
τή θρησκευτική δικαιοδοσία τοΰ πάπα Ρώμης507. Οι αφηγηματικές πηγές δέν 
κάνουν λόγο για τήν ύπαρξη είκονομάχου επισκόπου στο νησί. Γνωρίζουμε ότι 
άπό τό 711 περίπου αρχιεπίσκοπος Κρήτης ήταν ό γνωστός μελωδός Άν-

Gouillard, «Aux origines», 279-281· τον πολεμικον καί χονόρόν νουν δν έχεις καί παχύν, 
εις τάς πνευματικάς τών δογμάτων διοικήσεις εχειν ου δύνασαι: στο Ιδιο, 301. 
505. Βλ. Gero, Constantine V, 60. 
506. Βλ. Judith Herrin, «Crete in the Conflicts of the Eighth Century», Αφιέρωμα στον 
Νίκο Σβορώνο, Ρέθυμνο 1986, τόμ. Α' , 125. Για τήν άποψη Οτι τό θέμα Κρήτης είχε 
δημιουργηθεί πρίν άπό τό 767, βλ. Γ. Σπυριδάκη, «Τό θέμα Κρήτης προ της 
κατακτήσεως της νήσου υπό τών Αράβων», ΕΕΒΣ2Χ (1951), 59-68.- Oikonomidès, 
Listes, 353.- Winkelmann, Ämterstruktur, 100 κέ. Διαφορετική είναι ή άποψη τοϋ 
Tsougarakis (Byzantine Crete, 166-178), ό όποιος θεωρεί ότι ή Κρήτη δέν αποτελούσε 
θέμα αυτή τήν εποχή, άλλα κατώτερη διοικητική μονάδα μέ διοικητή ëvav άρχοντα, ένώ 
θέμα έγινε μετά τήν απόβαση τών 'Αράβων (827/ 8). Πρβλ. επίσης, Elisabeth Malamut, Les 
îles de l'Empire byzantin (VIIIe-XHe siècles) (Byzantina Sorbonensia 8), Παρίσι 1988, 
τόμ. A ' , 298-299. Όμως, για τήν ευρεία χρήση τοϋ δρου άρχων, βλ. Ahrweiler, 
«Recherches», 72. 
507. Μ. Α. Anastos, «The Transfer of Illyricum, Calabria and Sicily to the Jurisdiction of the 
Patriarchate of Constantinople in 732-33», Silloge Byzantina in onore di Silvio Giuseppe 
Mercati =Studi Byzantini e Neoellenici 9, 1957, 14- 31 (=Studies in Byzantine Intellectual 
History, Variorum Reprints, Λονδίνο 1979, άρ. IX).- Masai, «La politique des Isauriens», 
191- 221. Όμως, ό V. Grumel («L'annexion de l'lllyricum oriental, de la Sicile et de la 
Calabre au patriarcat de Constantinople», Recherches de science Religieuse 40, Mélanges Jules 
Lebretton 2(1951- 52), 191-200) έχει υποστηρίξει ότι ή προσάρτηση τοϋ 'Ιλλυρικού 
έγινε αργότερα, τήν εποχή τοϋ πάπα Ρώμης Στεφάνου Β ' (752- 757), πιθανόν γύρω στό 
754. 
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όρέας508, ο όποιος κατείχε τή θέση αυτή μέχρι την εποχή πού ή Κρήτη πέρασε 
στή θρησκευτική δικαιοδοσία τοϋ πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως. 
'Αγιολογικό κείμενο επιβεβαιώνει τήν αλλαγή στην εκκλησιαστική αρχή τοϋ 
νησιού, αναφέροντας δτι ό αρχιεπίσκοπος είχε εγκαταλείψει τό νησί γύρω στο 
731/2, πιθανότατα εξαιτίας της προσάρτησης της Κρήτης στο πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως509. "Ισως, διάδοχος του ήταν ό Γεώργιος αρχιεπίσκοπος 
Κρήτης, κάτοχος ανεικονικής σφραγίδας, χρονολογημένης τον όγδοο αιώνα, 
γνωστός μόνον άπό τό μολυβδόβουλλό του5 1 0 . Ή ύπαρξη της ανεικονικής 
αυτής σφραγίδας μας επιτρέπει νά υποθέσουμε ότι πιθανόν ό Γεώργιος ήταν 
ένας άπό τους πρώτους αξιωματούχους, οί όποιοι διορίσθηκαν κατευθείαν άπό 
τή βυζαντινή πρωτεύουσα. Θα πρέπει νά σημειώσουμε παράλληλα τήν περίοπτη 
θέση πού κατέλαβε ή μητρόπολη Γόρτυνα Κρήτης στο Τακτικό των "είκονο-
κλαστών"5 1 1. Ό σ ο για τήν εγκαθίδρυση της εικονομαχίας στην Κρήτη μας 
πληροφορεί ό βιογράφος τοϋ Στεφάνου Νέου, σύμφωνα με τον όποιο είχε 
διορισθεί στο νησί, άγνωστο πότε, ό "άρχισατράπης" (=στρατηγός) Κρήτης 
Θεοφάνης Λαρδότυρος, είκονομάχος καί απηνής διώκτης των ε'ικονοφίλων τοϋ 
νησιοΰ512. Ή περίπτωση της Κρήτης αποτελεί, κατά τή γνώμη μου, ακόμα ενα 
παράδειγμα, όπου συμβαδίζουν ή αναγωγή της περιοχής σε νέα θεματική 
ενότητα καί ό διορισμός αρχιεπισκόπου, ό όποιος είχε επιλέξει τήν ανεικονική 

508. Βλ. πιο πάνω, σ. 96-97. 
509. Β. Λαούρδα, «Ό άγιος 'Ανδρέας ό εν τή Κρίσει καί ή Κρήτη έπί εικονομαχίας», 
Κρητικά Χρονικά 5 (1951), 46-47. 
510. Laurent, Corpus V 3, αρ. 1753.- Zacos-Veglery, Seals, άρ. 1913. Βλ. και Ν. Β. 
Τωμαδάκη, «Οί ορθόδοξοι προκαθήμενοι τής 'Αποστολικής 'Εκκλησίας τής Κρήτης 
[(άρχι)επίσκοποι Γορτύνης, Κρήτης καί πρόεδροι αυτής] άπό Τίτου μέχρι τής 
'Αλώσεως (1453)», ΕΕΒΣ 47 (1987-1989), 16. 
511. Notitia 3. 14. Βλ. Έλεωνόρας Κουντούρα-Γαλάκη, «Συμβολή στην μελέτη τής 
βυζαντινής εκκλησιαστικής ιεραρχίας κατά τήν περίοδο τής πρώτης εικονομαχίας», 
Βυζαντιακά 14 (1994), 71. 
512. κατεσχέθη υπό Θεοφάνους άρχισατράπου τής νήσου τό έπίκλην Λαρδοτύρου: 
Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1164 B-D. Βλ. Σπυριδάκη, «Τό θέμα Κρήτης», 59-68.-
Rochow, Kaiser Konstantin V., 242. Πρβλ. δμως, V. Laurent, «La Crète avant et après sa 
libération du joug arabe (961)», Κρητικά Χρονικά 15-16, 2 (1961-1962), 385-386. 
Για τον όρο άρχισατράπης, βλ. W. T. Treadgold, «Notes on the Numbers and Organisation 
of the Ninth-Century Byzantine Army», GRBS 21 (1980), 278-279. Πρβλ. D. Tsougarakis, 
«The Byzantine Seals of Crete», Studies in Byzantine Sigillography 2, εκδ. Ν. Oikonomides, 
Ουάσιγκτον 1990, 141. 
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διακόσμηση στη σφραγίδα του. 
"Ετσι, μετά το 730, οπότε άρχισαν να διορίζονται με μεγαλύτερη ευκολία οι 

πρώτοι δεδηλωμένοι είκονομάχοι επίσκοποι, ιδρύθηκαν παράλληλα νέες 
θεματικές διοικήσεις. Άπό τους τέσσερεις γνωστούς διορισμένους μητρο
πολίτες, οι τρεις προέρχονταν άπό περιοχές, οι όποιες είχαν προσαρτηθεί στα 
νεοσύστατα θέματα τών Κιβυρραιωτών και Κρήτης και ό τέταρτος στο θέμα 
τών 'Ανατολικών, διοικητική ενότητα ιδιαίτερα πιστή στή δυναστεία. Οι 
περιοχές Κιβυρραιωτών και 'Ανατολικών θεωρούνται προσκολλημένες στην 
Ίσαυρική δυναστεία, αν λάβουμε υπόψη τή δράση τους κατά τήν εξέγερση τού 
Άρταβάσδου. 

Άπό τήν άλλη πλευρά, ενα κείμενο, το οποίο περιγράφει τήν εκκλησιαστική 
τάξη της αυτοκρατορίας αυτή τήν εποχή, ή Notitia episcopatuum "τών είκονο-
κλαστών" (=Notitia 3), απηχεί τις νέες εκκλησιαστικές και πολιτικές συνθήκες 
τών μέσων τού όγδοου αιώνα5 1 3 . 'Ανεξάρτητα άπό τήν εισαγωγή νέων 
μητροπόλεων από τήν περιοχή τού Ιλλυρικού και της Ίσαυρίας, παρατη
ρούνται στις παλαιές μητροπόλεις τροποποιήσεις, οι όποιες δείχνουν να συν
δέονται με τήν εκεί εγκαθίδρυση της εικονομαχίας, καί, επίσης, μέ τήν 
επέκταση τού θεσμού τών θεμάτων514. Άπό τις παρατηρήσεις αυτές είναι 
δυνατόν να συναχθεί τό συμπέρασμα ότι οι "Ισαυροι αυτοκράτορες, μεταβάλ
λοντας ακόμα και τή σύνθεση της εκκλησιαστικής Ιεραρχίας, τοποθετούσαν 
είκονομάχους επισκόπους σε συγκεκριμένες περιοχές, αποδεδειγμένα πιστές 
στή δυναστεία. Τις προσπάθειες αυτές τού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε ' 
μαρτυρεί ό Βίος τού Στεφάνου τού Νέου, ό όποιος αναφέρει τή συνεργασία 
"άρχισατραπών" (=στρατηγών) καί "επισκόπων" τών επαρχιών για τήν 
προετοιμασία Συνόδου5 1 5. Τό γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται ακόμα και άπό 

513. Γ. Ι. Κονιοάρη, Αϊ μητροπόλεις καί αρχιεπίσκοποι τοϋ οικουμενικού πατρι
αρχείου καί ή "τάξις" αυτών (Texte und Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen 
Philologie, 13), 'Αθήνα 1934, 12, 23.- Κουντούρα-Γαλάκη, «Συμβολή», 67-80. Πρβλ. 
δμως, Darrouzès, Notitiae, 32, όπου θεωρείται κείμενο τών τελών τοϋ ογδόου -άρχων 
ένατου αΙώνα. 
514. Κουντούρα-Γαλάκη, «Συμβολή», 74. 
515. προγράμματα κατά πάσαν επαρχίαν έξεπέμπετο προς τους κατά χώραν άρχι-
σατράπας (=στρατηγούς) συν έπισκόποις: Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1112 D. Βλ. 
επίσης, καί τήν μαρτυρία άπό τήν Νουθεσία γέροντος περί τών αγίων εικόνων 
(Meljoransky, VIII καί Μιτσίδου, 157): èv τοις χρόνοις έκείνοις, τοϋ Λέοντος 
τελευτήσαντος καί αυτοκράτωρ γενόμενος Κωνσταντίνος καί υπερβάλας τούτον τοις 
τρόποις πανταχού άπέστειλεν της κακίας αύτοϋ τους κήρυκας. Πρβλ. Ostrogorsky, 
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τήν ιδιαίτερα αποκαλυπτική μαρτυρία τοϋ μεταγενέστερου πατριάρχη Νικη
φόρου· στον τρίτο 'Αντιρρητικό λόγο του μιλά για τή σύμπραξη των είκονο-
μάχων επισκόπων μέ τους "κοσμικούς άρχοντες", τους στρατιωτικούς διοικητές 
των περιοχών: και πάσαν ίεράν και κανονικήν θεσμοθεσίαν ήθετηκότες, και 
πάσης της εκκλησιαστικής εγκόσμιας516 και τάξεως επιλελησμένοι, πολιτι-
κοίς νόμοις και πράγμασι χρώνται, και αρχονσι τοις κοσμικοις ύποπε-
πτώκασιν, έν πάσι τοις κατά τον βίον εγχειρήμασι, τούτοις ύπείκοντες καί 
διοικούμενοι^1. 

Για τήν ανεύρεση καί άλλων είκονομάχων επισκόπων, εκτός άπό αυτούς 
πού έχουμε ήδη αναφέρει, συναντά κανείς ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς είναι 
γνωστό δτι τα πρακτικά μέ τίς υπογραφές τών 338 επισκόπων της Συνόδου τοϋ 
754, δέν έχουν διασωθεί. Έχουμε, όμως, τα πρακτικά της Ζ ' Οικουμενικής 
Συνόδου τοϋ 787 καί τά μολυβδόβουλλα τών εκκλησιαστικών αξιωματούχων 
της εποχής μέ τά τότε συνήθη σταυροειδή μονογράμματα. 

Στην Ζ ' ΟΙκουμενική Σύνοδο τοϋ 787 παρευρίσκονταν αρκετοί μετα
νοημένοι ε'ικονομάχοι επίσκοποι. Πρόκειται γιά τους μητροπολίτες Μύρων 
Θεόδωρο, 'Αγκύρας Βασίλειο, 'Αμορίου Θεοδόσιο καί Νεοκαισαρείας Γρηγόριο, 
οί όποιοι, άφοϋ ανέγνωσαν ό καθένας ξεχωριστά τήν ορθόδοξη ομολογία518 

καί ενυπογράφως αποκήρυξαν τήν εικονομαχία519, διατυπώνοντας τήν 
παράκληση να "ένωθοϋν μέ τήν αγία καί καθολική εκκλησία"520, εκλήθησαν 
νά υπογράψουν τίς αποφάσεις της δεύτερης συνεδρίας521. Γνωρίζουμε ακόμα 
μερικούς είκονομάχους μητροπολίτες τους: Νικαίας Ύπάτιο, Ρόδου Αέοντα, 
Πισιδίας Γεώργιο, Ίεραπόλεως Νικόλαο καί Καρπάθου Λέοντα, οί όποιοι 
είχαν εμποδίσει τή σύγκληση της Ζ ' Οικουμενικής Συνόδου τοϋ 7875 2 2 , 
παραμένοντας πιστοί είκονομάχοι. Οί παραπάνω μητροπολίτες, ύποπτοι 
αίρεσιάρχες, δέν αναφέρονται στον κατάλογο τών επισκόπων τής πρώτης 

Bilderstreit, 15.- Gero, Constantine V, 25-36.- Rochow, Kaiser Konstantin V., 43. 
516. Σχετικά μέ τήν εύκοσμία τής Εκκλησίας, όρο πού χρησιμοποιούν οί είκονόφιλοι 
εκκλησιαστικοί συγγραφείς, βλ. πιο πάνω, σ. 106-107. 
517. "Αντιρρητικός τρίτος, στ. 504 Α. 
518. Mansi, τόμ. 12, στ. 1007 C-1015 D. 
519. Mansi, τόμ. 12, στ. 1007 Ε. 
520. Mansi, τόμ. 12, στ. 1011 C. 
521. Mansi, τόμ. 12, στ. 1087 D, 1091 C, 1098 Α. 
522. παρασυνάγοντες εαυτούς κρύβδην καί λαθραίως τω περυσινφ χρόνω παρώσασθαι 
βουλευσάμενοι: Mansi, τόμ. 12, στ. 1015 D-1018 Α . 
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συνεδρίας523 της Συνόδου του 787. 
Ό μητροπολίτης Μύρων Θεόδωρος5 2 4, πριν φθάσει στο σημείο της 

μετανοίας, ήταν ένας φανατικός είκονομάχος, ο όποιος είχε λάβει μέρος στή 
Σύνοδο του 754 και μάλιστα μέ ενεργό συμμετοχή525. Τήν επισκοπή Συλλαίου, 
ή οποία υπαγόταν στή μητρόπολη Πέργης526, εκπροσωπούσε στή Σύνοδο ό 
Κωνσταντίνος, ό όποιος διορίσθηκε από τον Ιδιο τον Κωνσταντίνο Ε ' στην 
τελευταία συνεδρία της Συνόδου τοΰ 754, ώς ό νέος πατριάρχης Κωνσταν
τινουπόλεως527. 'Από τα σφραγιστικά κατάλοιπα γνωρίζουμε επίσης και έναν 
άλλο επίσκοπο Συλλαίου, τον Έπιφάνιο, τοΰ οποίου ή ανεικονική σφραγίδα 
έχει χρονολογηθεί τον όγδοο αιώνα5 2 8, άλλα χωρίς να ξέρουμε, αν ήταν ό 
προκάτοχος ή ό διάδοχος τοΰ γνωστού επισκόπου Κωνσταντίνου. 

Και πάλι άπό τό σφραγιστικό υλικό της εποχής, μαρτυρούνται δύο μητρο
πολίτες Ρόδου, ô ένας από τους οποίους θα μπορούσε ενδεχομένως νά είχε 
συμμετάσχει στην εικονομαχική Σύνοδο της Ίερείας: ή πρώτη σφραγίδα τού 
όγδοου αιώνα, πού φέρει σταυρό και στίς δύο όψεις, ανήκει στον Γεώργιο ή 
Σέργιο529· ή δεύτερη στον Έπιφάνιο5 3 0. Ά ν λάβουμε υπόψη μας ότι ό μετα
νοημένος είκονομάχος μητροπολίτης Ρόδου Λέων, ό όποιος μετείχε στή Σύνοδο 
τοΰ 787, κατείχε τό αξίωμα αυτό άπό τό 775/7 περίπου531, τότε ό ένας από 

523. Darrouzès, «Listes episcopates», 11. 
524. Mansi, τόμ. 12, στ. 1007 C. Σφραγίδα άπό τή συλλογή Zacos-Veglery (Seals, άρ. 
1220), χρονολογημένη τον έβδομο αιώνα, πού φέρει εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρα-
τούσας και σταυρό στην μία όψη και στην άλλη τήν επιγραφή τοΰ κατόχου Θεοδώρου 
τον Μύρων έχει αποδοθεί από τον Gero, {Constantine V, 59 σημ. 20) στο μητροπολίτη 
Μύρων Θεόδωρο, κατά τήν εποχή πού μετεστράφη στην είκονολατρία, κάτι πού δεν μου 
φαίνεται πειστικό. 
525. Mansi, τόμ. 13, στ. 36 D-Ε. Βλ. Gero, Constantine V, 59 και σημ. 20. 
526. Notitia 3.240. Βλ. Ruggieri-Nethercott, «The Metropolitan City of Syllion», 134. 
527. Νικηφόρος, 65-66 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 72 (Mango)· Θεοφάνης, 428· Γεώργιος 
Μοναχός, 757. Βλ. Rochow, Theophanes, 170. Βλ. επίσης πιο κάτω, σ. 151. 
528. Laurent, Corpus V3, άρ. 1746. Βλ. καί τα σχόλια τοΰ έκδοτη της σφραγίδας αυτής. 
Υπάρχει ή σφραγίδα τοΰ επισκόπου Συλλαίου Λέοντος, πού φέρει τήν εικόνα της 
Παναγίας· σύμφωνα μέ τους έκδοτες Zacos-Veglery, Seals, άρ. 1338, ή σφραγίδα αυτή 
εΐχε κατασκευασθεί γύρω στο 787· πάντως στή Σύνοδο τοΰ 787 (Mansi, τόμ. 12, στ. 994 
C) ήταν παρών ό επίσκοπος Συλλαίου Βασίλειος. 
529. Laurent, Corpus VI, άρ. 697. 
530. Laurent, Corpus V3, άρ. 1770.- Zacos-Veglery, Seals, άρ. 1874. 
531. Ή μαρτυρία προκύπτει άπό τήν απορία, πού είχε διατυπώσει ό πατριάρχης 
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τους δύο μητροπολίτες Ρόδου, Γεώργιος ή Σέργιος και Έπιφάνιος, γνωστοί 
μόνο άπό τις σφραγίδες τους, θα πρέπει να ήταν οί προκάτοχοι τοϋ μητρο
πολίτου Λέοντος, καί πιθανότατα ό ένας άπό τους δύο είχε λάβει μέρος στη 
Σύνοδο τοϋ 754. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ή μητρόπολη Ρόδου είχε βελτιώσει 
τη θέση της στην εκκλησιαστική ιεραρχία της Notitia των "είκονοκλαστών", 
πιθανώς εξαιτίας της υποστήριξης πού είχε προσφέρει στην εικονομαχία. Άπό 
τις σωζόμενες σφραγίδες της εποχής, μαρτυροϋνται δύο εκπρόσωποι από τήν 
επισκοπή Κώ, ή οποία υπαγόταν στή μητρόπολη Ρόδου532. Πρόκειται για τους 
άγνωστους άπό άλλες πηγές επισκόπους Θεόδωρο533 καί Γρηγόριο534, οί 
όποιοι είχαν υιοθετήσει τήν ανεικονική διακόσμηση στις σφραγίδες τους. Δεν 
γνωρίζουμε, αν ένας άλλος μετανοημένος είκονομάχος, ό μητροπολίτης Καρ
πάθου Λέων5 3 5, ό όποιος είχε προσπαθήσει μαζί μέ το μητροπολίτη Ρόδου 
Λέοντα καί άλλους επισκόπους να εμποδίσει τή σύγκληση Συνόδου για τήν 
αναστήλωση τών εικόνων536, συμμετείχε καί στην είκονομαχική Σύνοδο τοϋ 
754. Ό επίσκοπος Χίου Πέτρος5 3 7, ò όποιος υπαγόταν στή μητρόπολη 
Ρόδου5 3 8 καί ό μητροπολίτης Καριάς Μιχαήλ539 είναι επίσης κάτοχοι ανεικο
νικών σφραγίδων χρονολογημένων στον όγδοο αιώνα. 

Κοινό χαρακτηριστικό τών παραπάνω μητροπολιτών καί επισκόπων είναι 
ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένου καί τοϋ γνωστού μητροπολίτη Πέργης Σισιν-
νίου, τοϋ επιλεγόμενου Παστιλλά, προέρχονται άπό τό θέμα τών Κιβυρ-

Ταράσιος στή Σύνοδο τοϋ 787: καί πώς ετη έχων §ως τών οκτώ ή δέκα επίσκοπος, έως 
τοϋ νϋν ουκ έπείσθης; Mansi, τόμ. 12, στ. 1018 D-E. 
532. Notitia 3. 567. 
533. Zacos-Veglery, Seals, άρ. 1626. 
534. Laurent, Corpus V3, αρ. 1773.- Zacos-Veglery, Seals, άρ. 1948. 
535. Ή ανεικονική σφραγίδα (Zacos-Veglery, Seals, άρ. 2429) τοϋ Θεοδώρου ηγουμένου 
Καρπάθου χρονολογείται στην περίοδο 750-850. Ή Ιδια σφραγίδα χρονολογείται άπό 
τον Laurent (Corpus V3, άρ. 1940) τον δγδοο αΙώνα. 
536. Mansi, τόμ. 12, στ. 1015 D-1018A. 
537. Laurent, Corpus VI, άρ. 706. Ό έκδοτης υποθέτει δτι ό κάτοχος τής σφραγίδας 
αυτής είναι ό προκάτοχος ή ô διάδοχος τοϋ επισκόπου Θεοφίλου (και δχι Θεοφάνη, 
δπως εσφαλμένα αναγράφει ό έκδοτης της σφραγίδας), ό όποιος αναφέρεται στά 
πρακτικά της Συνόδου τοϋ 787 (Mansi, τόμ. 13, στ. 149 D, 396 D). 
538. Notitia 3. 566. 
539. Zacos-Veglery, Seals, άρ. 939 Α. 'Οπωσδήποτε πρέπει να πρόκειται για το μητρο
πολίτη Σταυρουπόλεως της επαρχίας Καρίας· βλ. Darrouzès, «Listes episcopates», 14. 
Πρβλ. J. W. Nesbitt, «Byzantine Lead Seals from Aphrodisias», DOP 37 (1983), 159 κέ. 
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ραιωτών, θεματική ενότητα Ιδιαίτερα πιστή στους Ίσαύρους αυτοκράτορες. 
'Ανάμεσα στους μετανοημένους είκονομάχους επισκόπους, πού παρευ

ρίσκονταν στή Σύνοδο τοϋ 7875 4 0 , ήταν και ò επίσκοπος τοϋ 'Αμορίου 
Θεοδόσιος541, καθώς και ò μητροπολίτης Αντιοχείας Πισιδίας Γεώργιος. Δέν 
γνωρίζουμε, πότε διορίσθηκε επίσκοπος 'Αμορίου ό Θεοδόσιος. Είναι υπερ
βολικό νά ισχυρισθούμε οτι είχε διορισθεί κατά τή διάρκεια τής εξέγερσης τοΰ 
Άρταβάσδου (742/3), δταν ό αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε ' είχε ώς έδρα 
τών επιχειρήσεων του το 'Αμόριο542· πρέπει, όμως, νά επισημάνουμε οτι το 
'Αμόριο, αυτή τήν εποχή περίπου, αναβιβάζεται σε αυτοκέφαλη 
αρχιεπισκοπή543, ένώ και τα Σύναδα ανυψώνονται στην εκκλησιαστική ιεραρ
χία5 4 4 . "Εχει διατυπωθεί ή άποψη οτι ò μητροπολίτης Συνάδων Θεόδωρος, 
κάτοχος ανεικονικής σφραγίδας, είχε διαδεχθεί, άγνωστο πότε, τον 
' Ιωάννη5 4 5 , αποδέκτη τής πρώτης επιστολής τοϋ πατριάρχη Γερμανού. Ή 
μητρόπολη Συνάδων, ή αρχιεπισκοπή 'Αμορίου, όπως και ή μητρόπολη 
'Αντιοχείας τής Πισιδίας, περιλαμβάνονται στο θέμα τών Ανατολικών, ένα 
θέμα κατεξοχήν αφοσιωμένο στην Ίσαυρική δυναστεία. 

Ό μητροπολίτης 'Αντιοχείας Πισιδίας Γεώργιος είναι ô δεύτερος γνωστός 
ε'ικονομάχος άπό τή μητρόπολη αυτή, άλλα δέν φαίνεται νά συμμετείχε στή 
Σύνοδο τής 'Ιέρειας5 4 6. "Αν θεωρηθεί ώς διάδοχος τοϋ γνωστού με τήν 
προσωνυμία "Τρικάκκαβος" ε'ικονομάχου μητροπολίτη Βασιλείου, τότε 
μπορούμε νά παρατηρήσουμε δτι υπάρχει μία συνέχεια στις είκονομαχικές 
πεποιθήσεις τών μητροπόλεων 'Αντιοχείας και Συνάδων, οί όποιες, μάλιστα, 
στο Τακτικό τών "είκονοκλαστών" ανέρχονται στην εκκλησιαστική ιεραρχία547. 

540. Mansi, τόμ. 13, στ. 37 Β. Βλ. Gero, Constantine V, 59 σημ.19,60. 
541. Ή σφραγίδα μέ σταυρόσχημο μονόγραμμα τοϋ επισκόπου 'Αμορίου Θεοδοσίου 
δημοσιεύεται στο £ργο τοϋ Laurent (Corpus VI, αρ. 502). 
542. Νικηφόρος, 60 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 64 (Mango)· Θεοφάνης, 415. Βλ. Speck, 
Artabasdos, 138. 
543. Notitial. 77. Βλ. Brandes, Städte, 134. 
544. Notitia 3.30. Βλ. Κουντούρα-Γαλάκη, «Συμβολή» 73. 
545. Gero, Constantine V, 56 σημ. 11. Ό Laurent (Corpus V3, αρ. 1740) τοποθετεί τή 
σφραγίδα τοΰ Θεοδώρου στο δεύτερο μισό τοΰ όγδοου αιώνα και οί Zacos-Veglery 
(Seals, άρ. 2440) τήν χρονολογούν στον όγδοο αίώνα- ό Θεόδωρος μητροπολίτης 
Συνάδων θεωρείται (Laurent, Corpus V3, άρ. 1740) δτι ήταν ό προκάτοχος τοΰ Μιχαήλ, 
πού αναφέρεται στα πρακτικά τής Συνόδου τοϋ 787 (Mansi, τόμ. 13, στ. 189 B-C). 
546. Gero, Constantine V, 60. 
547. Notitia 3. 30. Βλ. Κουντούρα-Γαλάκη, «Συμβολή», 73. 
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Στον κατάλογο των γνωστών είκονομάχων μητροπολιτών και επισκόπων από 
το θέμα τών 'Ανατολικών θα πρέπει να προστεθεί και ό μητροπολίτης 'Ικονίου 
Λέων, ό όποιος μαρτυρεΐται στα πρακτικά της Συνόδου τοϋ 787 ώς μετα
νοημένος είκονομάχος548, χωρίς να υπάρχει ένδειξη ότι είχε λάβει μέρος στην 
είκονομαχική Σύνοδο549. 

Ή εικόνα, πού δίνουν οι πηγές για τον είκονομαχικό κλήρο τοϋ θέματος 
τών Θρακησίων είναι αντίστοιχη μέ αυτή τοϋ θέματος τών Κιβυρραιωτών και 
τών 'Ανατολικών. 'Αναφέραμε πιο πάνω ότι ένας άπό τους πρώτους υπο
στηρικτές της εικονομαχίας ήταν ò μητροπολίτης 'Εφέσου Θεοδόσιος, τον όποιο 
φαίνεται ότι ακολούθησαν αρκετοί επίσκοποι. Στά πρακτικά της Συνόδου τοϋ 
787, μνημονεύεται ώς μετανοημένος είκονομάχος ό μητροπολίτης Ίεραπόλεως 
Νικόλαος και ò επίσκοπος Φώκαιας Λέων. Ό τελευταίος, ό όποιος ήταν και 
κάτοχος ανεικονικής σφραγίδας550, είχε ενεργό συμμετοχή στην είκονομαχική 
Σύνοδο τοϋ 754551, όπως και ό μητροπολίτης Εφέσου Θεοδόσιος, στον όποιο 
υπαγόταν ή επισκοπή Φώκαιας. Τήν προσωπογραφία τοϋ είκονομαχικοϋ 
κλήρου άπό τήν περιοχή τοϋ θέματος Θρακησίων θα μπορούσαμε νά συμπλη
ρώσουμε από τό σφραγιστικό υλικό της εποχής. Μόνο από τήν ανεικονική του 
σφραγίδα552 γνωρίζουμε τον επίσκοπο Άνέων Γρηγόριο· ή επισκοπή Άνέων 
ύπέκειτο στή μητρόπολη Εφέσου, όπως και ή επισκοπή Τίου/ Τέου, άπό τήν 
οποία διαθέτουμε δύο μολυβδόβουλλα μέ σταυροειδή μονογράμματα. Τό πρώτο 
ανήκει στον επίσκοπο Κυπριανό553, προβληματική, όμως, είναι ή συμπλήρωση 
τοϋ ονόματος (Ρωμανός, Στέφανος, Μαριανός;)554 της δεύτερης σφραγίδας. 
Άπό τή μητρόπολη Λαοδικείας, ή οποία ανέρχεται στην εκκλησιαστική ιεραρ
χία τοϋ Τακτικού τών "ε'ικονοκλαστών"555, διαθέτουμε σφραγίδα τοϋ όγδοου 
αιώνα μέ σταυρόσχημη διακόσμηση πού ανήκει στον μητροπολίτη Ευστάθιο556, 

548. Mansi, τόμ. 12, στ. 1115 D. 
549. Gero, Constantine V, 60 
550. Laurent,Corpus VI, άρ. 284. 
551. Mansi, τόμ.13, στ. 61 E-64 Α. Βλ. Gero, Constantine V, 60-61. Ό επίσκοπος Λέων 
ομολόγησε ενώπιον της Συνόδου (787) δτι στή Φώκαια ή εικονομαχία είχε μεγάλη 
απήχηση· βλ. Mansi, τόμ.13, στ. 184 Ε-185 Α. 
552. Laurent, Corpus VI, αρ. 290.- Zacos-Veglery, Seals, άρ. 2878. 
553. Laurent, Corpus VI, άρ. 480. 
554. Zacos-Veglery, Seals, άρ. 2386. 
555. Notitia 3. 29. Βλ. Κουντούρα-Γαλάκη, «Συμβολή» 73. 
556. Laurent, Corpus VI, άρ. 526. 
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ό όποιος συμμετείχε στη Σύνοδο τοϋ 787557. Γνωστός μόνο από τήν ανεικονική 
σφραγίδα του 5 5 8 είναι ό επίσκοπος Άκμωνείας/ Άκμωνίας 'Αγάπιος· ή επι
σκοπή Άκμωνείας υπαγόταν στή μητρόπολη της Λαοδικείας. 'Από τήν επι
σκοπή "Αλιών, ή οποία βρισκόταν στή δικαιοδοσία τοϋ μητροπολίτη Λαοδικείας 
έχει διασωθεί ανεικονική σφραγίδα τοϋ όγδοου αιώνα, κάτοχος της οποίας 
είναι ό Θεόδωρος ηγούμενος Άλίης5 5 9. 

Μολονότι τά κριτήρια για τό χαρακτηρισμό ενός μητροπολίτη ώς είκονο-
μάχου μόνο και μόνο άπό τή διακόσμηση των σφραγίδων δεν είναι ασφαλή, ή 
ύπαρξη τόσων ανεικονικών σφραγίδων καταδεικνύει τουλάχιστον ότι στις 
περιοχές αυτές δέν υπήρχαν τότε είκονολάτρες επίσκοποι. 

Ή εκπροσώπηση στή Σύνοδο τοϋ 754 μητροπολιτών και επισκόπων άπό 
περιοχές αποδεδειγμένα πιστές στην Ίσαυρική δυναστεία φαίνεται ότι ήταν 
αριθμητικά σημαντική. Για περιοχές, όμως, πού δέν είχαν διακριθεί για τά 
φιλικά αισθήματα τους προς τήν Ίσαυρική δυναστεία, όπως τό θέμα Όψικίου, 
τό θέμα Άρμενιάκων και τό θέμα Θράκης, οί πληροφορίες τών πηγών είναι 
εξαιρετικά φειδωλές, σχετικά μέ τή συμμετοχή τοϋ κλήρου τών περιοχών αυτών 
στην εικονοκλαστική Σύνοδο τοϋ 754560. Ή σιωπή αυτή τών πηγών για τήν 

557. Mansi, τόμ. 12, στ. 994 C, 1091 D. 
558. Laurent, CorpusV3, άρ. 1736. 
559. Zacos-Veglery, Seals, άρ. 2428. Τήν ίδια σφραγίδα έχει δημοσιεύσει και ό Laurent 
(Corpus V3, άρ. 1946), ό οποίος τήν κατατάσσει στις άταύτιστες, επειδή είναι δυσανά
γνωστο τό τοπωνύμιο. Πρβλ. Ruggieri, Religious Architecture, 211. 
560. Επιφυλάξεις έχουν διατυπωθεί για τή συμμετοχή τοϋ μητροπολίτη Νικομήδειας 
Ιωάννου ή Κωνσταντίνου στή Σύνοδο, βλ. Gero, Constantine V, 57-58. Στα πρακτικά 
της Ζ' ΟΙκουμενικης Συνόδου μνημονεύεται ό Ιωάννης Νικομήδειας να αναθεμα
τίζεται μαζί μέ τον επίσκοπο Νακωλείας Κωνσταντίνο (Mansi, τόμ. 13, στ. 416 C), ένώ 
στο Βίο τοϋ Στεφάνου Νέου (στ. 1140 B-C) αναφέρονται ό επίσκοπος Νικομήδειας 
Κωνσταντίνος και ό Κωνσταντίνος Νακωλείας, ώς μέλη της αντιπροσωπείας πού είχε 
αναλάβει νά πείσει τό Στέφανο τον Νέο να υπογράψει τον εικονοκλαστικό δρο της 
είκονομαχικής συνόδου Βλ. Gero, Constantine V, 57 σημ. 15,58 σημ.17. 
'Ωστόσο, σχετικά μόνο μέ τή μητρόπολη Νικομήδειας, έχουμε νά παρατηρήσουμε τά 
ακόλουθα: ή Νικομήδεια βρισκόταν σέ εκείνη τήν περιοχή τοϋ Όψικίου, ή οποία 
πιθανότατα στα χρόνια 741-775 (αν βασισθούμε στην άποψη τών Ch. Diehl, «L' origine du 
régime des thèmes dans l'empire byzantin», Études d'histoire du moyen âge dédiées à G. 
Monod, Παρίσι 1896 (=Études byzantines, Παρίσι 1905), 279 και Pertusi, De The
matibus, 131-132, πού χρονολογούν τήν ίδρυση τού θέματος τών Όπτιμάτων κατά τή 
βασιλεία τού Κωνσταντίνου Ε ' ) είχε περάσει στο νεοϊδρυθέν θέμα τών Όπτιμάτων και 
μάλιστα ή Νικομήδεια είχε γίνει ή πρωτεύουσα του. Βλ. Ju. Kulakovsky, «Κ voprosu ob 
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ύπαρξη εικονομαχικοϋ κλήρου μέχρι το 754 σε περιοχές, οι όποιες είχαν 
εκφράσει τή δυσαρέσκεια τους προς τήν πολιτική της Ίσαυρικής δυναστείας, θα 
μπορούσε να συσχετισθεί μέ τή στάση πού τήρησαν οι περιοχές αυτές κατά τήν 
εξέγερση τοϋ 'Αρταβάσδου. 

Ό στρατός τοϋ Όψικίου είχε δείξει τήν έντονη δυσαρέσκεια του προς τήν 
πολιτική τοϋ Λέοντος Γ ' , ακολουθώντας τον άνταπαιτητή τοϋ θρόνου, Άρτά-
βασδο, εναντίον τοϋ νόμιμου διαδόχου τοϋ θρόνου Κωνσταντίνου Ε ' . Στή Σύ
νοδο τοϋ 787 ήσαν παρόντες, όπως έχουμε αναφέρει, ό μετανοημένος 
είκονομάχος μητροπολίτης Νικαίας Ύπάτιος5 6 1 , ό όποιος δέν είναι γνωστό, 
αν μετείχε στή Σύνοδο τοϋ 754. Αξίζει, παράλληλα, να παρατηρήσουμε και 
τήν έλλειψη σφραγιστικού ύλικοϋ, εικονομαχικοϋ τύπου, γιά εκκλησιαστικούς 
αξιωματούχους5 6 2 από το θέμα Όψικίου. 'Αντίθετα, σφραγίδα τοϋ όγδοου 
αιώνα, πού ανήκει στον μητροπολίτη Γάγγρας "Ιωάννη μέ καθαρά είκονο-
λατρική διακόσμηση - φέρει τήν εικόνα μάλλον τοϋ αγίου Ύπατίου, ό όποιος 
διέδωσε τή χριστιανική διδασκαλία στην περιοχή563 , υποδηλώνει σαφέστατα 
οτι ό κάτοχος της ήταν είκονολάτρης. "Αν συνδυάσουμε τήν ύπαρξη αυτής της 
σφραγίδας μέ τήν μαρτυρία των αφηγηματικών πηγών ότι ό άλλοτε μητρο-

imeni i istorii femy "Opsikii"», Viz. Vrem. 11 (1904), 49-62. Μολονότι τα διαθέσιμα 
στοιχεία είναι ανεπαρκή, μπορούμε, ωστόσο, να παρατηρήσουμε οτι ή μοναδική μητρό
πολη του θέματος τοΰ Όψικίου πού θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ώς "είκονομαχική", 
συνδέεται και πάλι μέ τήν αναδιοργάνωση των θεμάτων στα χρόνια τοϋ Κωνσταντίνου 
Ε'. Πρβλ. Brandes, Städte, 132-133. 
561. Mansi, τόμ. 12, στ. 1015 D-1018 Α. Δέν μπορούμε να ισχυρισθούμε μέ βεβαιότητα 
οτι ό μνημονευόμενος στα πρακτικά της Ζ ' Οικουμενικής Συνόδου ώς είκονομάχος 
μητροπολίτης 'Αγκύρας Βασίλειος προέρχεται άπό το θέμα Όψικίου ή άπό το θέμα 
Βουκελλαρίων, δεδομένου ότι ή "Αγκυρα υπαγόταν στο θέμα Όψικίου, πριν ακόμα 
Ιδρυθεί τό θέμα Βουκελλαρίων. 
Το κείμενο τοϋ Θεοφάνη (σ. 440) μνημονεύει γιά πρώτη φορά στρατηγό των Βουκελ
λαρίων τό 767/ 8 (βλ. Geizer, Genesis, 79.- Oikonomidès, Listes, 348) και έτσι μπορούμε 
να υποθέσουμε δτι τό θέμα των Βουκελλαρίων είχε Ιδρυθεί λίγο πριν από τή χρονο
λογία αυτή και βέβαια αρκετά μεταγενέστερα άπό τήν εξέγερση τοϋ 'Αρταβάσδου (741-
743). Πρβλ. Haidon, Praetorians, 212-213, 222.-Winkelmann, Ämterstruktur, 99 κέ.- Κ. 
Belke- Μ. Restie, Galatien undLykaonien (TIB 4), Βιέννη 1984,127. 
562. Tò μολυβδόβουλλο τοϋ μητροπολίτη Νικαίας Παύλου (Zacos-Veglery, Seals, άρ. 
1348) και τής αρχιεπισκοπής Κίου (Laurent, Corpus\3, άρ. 1814) τοποθετούνται 
προγενέστερα. 
563. Laurent, Corpus VI, άρ. 439. 
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πολίτης Γάγγρας Μαρκελλινος564 κατά την εξέγερση τοΰ Άρταβάσδου, είχε 
ταχθεί στο πλευρό τοϋ γιου τοϋ σφετεριστή, Νικήτα565, μποροϋμε να όδη-
γηθοϋμε στή διαπίστωση δτι ή μητρόπολη Γάγγρας, ίσως και το μεγαλύτερο 
μέρος της περιοχής πού περιελάμβανε το θέμα Όψικίου, είχε παραμείνει πιστό 
στην είκονολατρική παράδοση. 

Ό μητροπολίτης Δυρραχίου Νικηφόρος συμμετείχε και αυτός στή Σύνοδο 
τοϋ 754566. Αξίζει να σημειώσουμε δτι ή μητρόπολη αυτή αναγράφεται για 
πρώτη φορά στον κατάλογο της βυζαντινής εκκλησιαστικής Ιεραρχίας, στή 
Notitia των "είκονοκλαστών". Δεν γνωρίζουμε αν στή Σύνοδο τοϋ 754 συμμε
τείχαν και άλλοι επίσκοποι άπό τήν περιοχή τοϋ 'Ιλλυρικού, ή οποία, τό 732/3 
περίπου, είχε περιέλθει στή θρησκευτική δικαιοδοσία τοϋ πατριαρχείου Κων
σταντινουπόλεως. Διαθέτουμε, δμως, ενα σημαντικό αριθμό σφραγίδων με 
ανεικονική διακόσμηση άπό τήν περιοχή αυτή, γεγονός πού μας επιτρέπει να 
υποθέσουμε δτι μετά τό 732 εΐχαν διορισθεί είκονομάχοι μητροπολίτες στις 
περιοχές αυτές, δπως συνέβη πιθανότατα και στην περίπτωση τής Κρήτης567. 
Ή είκονομαχική κεντρική εξουσία τοϋ Βυζαντίου κατόρθωνε με τον τρόπο αυτό 
να θέσει υπό τον έλεγχο της επισκοπικές έδρες μέ ιδιαίτερη σημασία. 

Άπό τή μητρόπολη των Συρακουσών568, ή οποία αναγράφεται στή βυζαν
τινή εκκλησιαστική ιεραρχία για πρώτη φορά στην Notitia 3 5 6 9 , διαθέτουμε 
ανεικονική σφραγίδα τοϋ μητροπολίτη Μαρκιανοϋ, ό όποιος θεωρείται ένας 

564. Ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη (σ. 420), τοΰ αποδίδει τήν Ιδιότητα άπό επισκόπων 
κουράτωρ, ενώ ό πατριάρχης Νικηφόρος [62 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 66 (Mango)] τό 
αξίωμα τοϋ μητροπολίτη Γάγγρας. Βλ. Rochow, Theophanes, 157. Ό χαρακτηρισμός 
άπό επισκόπων υποδηλώνει δτι κάποτε ό Μαρκελλινος ήταν επίσκοπος, ενώ τήν εποχή 
αυτή είχε άποσχηματισθει και άνηκε στις τάξεις των λαϊκών. 
565. Ό Νικήτας διοικούσε τότε τό θέμα τών 'Αρμενιάκων Νικηφόρος, 61 (de Boor)-
Νικηφόρος, 65 (Mango). Τό κείμενο τοϋ Θεοφάνη (σ. 417) τον αναφέρει μέ τό αξίωμα 
τοϋ μονοστρατήγου· βλ. Speck, Artabasdos, 98.- Rochow, Kaiser Konstantin V., 231. 
566. Mansi, τόμ. 13, στ. 61 E. 
567. Βλ. πιο πάνω, σ. 125-127. 
568. Γιά τήν προσπάθεια τών μητροπόλεων Συρακουσών και Ταορμίνας να τονίσουν μέ 
κάθε τρόπο τήν ανεξαρτησία τους άπό τήν Κωνσταντινούπολη, βλ. Evelyn Patlagean, «Les 
moines grecs d'Italie et l'apologie des thèses pontificales (VlIIème-IXème siècles)», Studi 
Medievali, 3e sér., 5 (1964) (^Structure sociaie, famille, chrétienté à Byzance IVe-XIe siècle, 
Variorum Reprints, Λονδίνο 1981, αρ. XIII), 592.- Augusta Acconcia Longo, «Siracusa e 
Taormina nell'agiografia Italogreca», RSBN, N.S 27 (1990), 33-54. 
569. Notitia 3. 43. Βλ. Κουντούρα-Γαλάκη, «Συμβολή», 67-68. 
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άπό τους πρώτους, Ισως και ό πρώτος εικονομάχος επίσκοπος5 7 0 της 
περιοχής. 

'Από τήν αρχιεπισκοπή Κατάνης διαθέτουμε τήν ανεικονική σφραγίδα τοϋ 
Θεοδώρου, επισκόπου διορισμένου κατευθείαν από τήν Κωνσταντινούπολη571, 
άγνωστο από πότε, με πλούσια δράση υπέρ τών εικόνων από το 784572 μέχρι 
τήν εποχή πού συνεκλήθη ή Ζ ' Οικουμενική Σύνοδος573. Επειδή, όμως, δεν 
γνωρίζουμε τίποτα για τις προγενέστερες δραστηριότητες του, δεν μπορούμε να 
τον θεωρήσουμε βέβαια είκονομάχο, αλλά αξίζει να παρατηρήσουμε δτι στή 
σφραγίδα του έχει υΙοθετήσει τήν ανεικονική διακόσμηση. 'Από τήν υπαγόμενη 
στην αρχιεπισκοπή Κατάνης επισκοπή Ταυρομενίου574, υπάρχει ή ανεικονική 
σφραγίδα τοϋ τοπικού επισκόπου Λέοντος, χρονολογημένη τον όγδοο αι
ώνα5 7 5 . 'Από τήν υπαγόμενη, επίσης, στην αρχιεπισκοπή Κατάνης επισκοπή 
Θερμών, έχει διασωθεί ανεικονική σφραγίδα τοϋ επισκόπου Σεργίου, χρονολο
γημένη τον όγδοο αιώνα5 7 6 . Ά π ό τήν υπαγόμενη στή μητρόπολη 'Αγίας 

570. Laurent, Corpus VI, άρ. 885 και σχόλια. Άπό τήν Ιδια μητρόπολη υπάρχουν δύο 
ανεικονικές σφραγίδες μέ τήν Ιδια διακόσμηση, οί όποιες δεν χρονολογούνται μέ 
ακρίβεια- ή πρώτη ανήκει στον Λέοντα δομέστικο Εκκλησίας Συ{ρ}ρακουσών 
(Laurent, Corpus VI, άρ. 890, άλλα και DOSeals 1. 10. 2) και τοποθετείται στον δγδοο-
ενατο αιώνα και ή άλλη τοϋ Ιβδομου-δγδοου αιώνα ανήκει στον Φ(ω)τ(ει)νο εκδικο, βλ. 
Laurent, Corpus VI, άρ. 891. Πρβλ. καί Herrin, «Crete in the Eighth Century», 121. 
571. Laurent, Corpus VI, άρ. 894 και σχόλια. Βλ. ακόμα και το σχολιασμό δεδομένων 
τοϋ Βίου τοϋ Λέοντος της Κατάνης (εκδ. Augusta Acconcia Longo, «La vita di S. Leone 
vescovo di Catania e gli incantesimi del Mago Eliodoro», RSBN, N.S. 26 (1989) 80-98) άπό 
τήν Marie-France Auzépy, «L'analyse littéraire et l'historien: l'exemple des vies de saints 
iconoclastes», 55/53 (1992), 59, 66 σημ. 69. 
572. Dölger, Regesten, άρ. 341. Βλ. T. C. Lounghis, Les ambassades byzantines en Occident 
depuis la fondation des états barbares jusqu'aux croisades (407-1096), 'Αθήνα 1980, 153-
154. 
573. Mansi, τόμ. 12, στ. 1031 D, 1038 Β, 1075 E, 1094 C-D, 1151 Α-Β· τόμ. 13, 20 E, 188 
Ε· βλ. καί τα σχόλια τοϋ Laurent, Corpus VI, άρ. 894. 
574. Laurent, Corpus VI, άρ. 704. Στην "εικονοκλαστική" Notitia (3. 621) ή επισκοπή 
Ταυρομενίου αναγράφεται ώς επισκοπή της μητρόπολης τών Συρακουσών, άλλα δέν 
μνημονεύονται ot επισκοπές της αρχιεπισκοπής Κατάνης. Πρβλ. Acconcia Longo, 
«Siracusa e Taormina», 47 κέ. 
575. Laurent, Corpus VI, άρ. 897. 
576. Laurent, Corpus VI, άρ. 901. Σφραγίδα τοϋ όγδοου αΙώνα άπό τήν επισκοπή Μεσ
σήνης μέ τήν εικόνα τής Παναγίας (Laurent, Corpus VI, άρ. 900) καί επιγραφή Παύλω 
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Σεβερίνης επισκοπή Βιβώνης577, διαθέτουμε ανεικονική σφραγίδα τοϋ ογδόου 
αιώνα τοϋ επισκόπου Ιωάννου5 7 8. 

Αντίθετα μέ τις ανεικονικές σφραγίδες άλλων συγχρόνων του, για τις 
όποιες έχουμε κάνει ήδη λόγο, ή σφραγίδα τοϋ επισκόπου Νεαπόλεως Στε
φάνου, ό όποιος είχε διατελέσει δούξ (754-766) και κατόπιν χειροτονήθηκε 
επίσκοπος (767-800) άπό τον ίδιο τον πάπα5 7 9, φέρει εικόνα τοϋ αγίου Ιανου
αρίου και λατινική επιγραφή580. Εύλογη είναι ή επιλογή τής διακόσμησης 
αυτής, προφανώς για να τονισθεί ότι ό επίσκοπος αυτός άνηκε στή σφαίρα 
επιρροής τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας, ιδιαίτερα μετά το 7515 8 1 . 

Άπό τή μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ή οποία αναγράφεται για πρώτη φορά 
στή βυζαντινή εκκλησιαστική Ιεραρχία στις Notitiae 2 και 3 5 8 2 , είναι γνωστός ό 
μητροπολίτης 'Αναστάσιος, κάτοχος ανεικονικής σφραγίδας583. Δέν γνωρί
ζουμε, αν ό 'Αναστάσιος είχε λάβει μέρος στην εικονοκλαστική Σύνοδο. "Ομως, 
στο Συνοδικό τής 'Ορθοδοξίας584 μνημονεύεται ανάμεσα στους όρθόδοξους-
είκονολάτρες μητροπολίτες τής Θεσσαλονίκης, μαρτυρία πού έχει ερμηνευθεί 
ότι ό 'Αναστάσιος, πού έζησε πιθανότατα στά χρόνια τοϋ Κωνσταντίνου Ε ' , 
ήταν μέν είκονολάτρης, άλλα είχε υιοθετήσει τήν ανεικονική διακόσμηση στή 
σφραγίδα του άπό το φόβο τών είκονομαχικών διωγμών585. 

Ή ανεικονική σφραγίδα τοϋ ογδοου-ένατου αιώνα5 8 6 άπό τή μητρόπολη 

έπισκόπφ Μεσ(ή)νης· αμήν, θεωρείται από τον έκδοτη ασυνήθιστη για τήν εποχή της. 
577. Laurent, Corpus VI, άρ. 717. 
578. Laurent, Corpus VI, αρ. 913. 
579. Βλ. Brown, Gentlemen and Officers, 161, 186. 
580. Laurent, Corpus VI, άρ. 918. Πρβλ. DOSeals, 1. 7. 1, 1. 9.1. 
581. Βλ. Brown, Gentlemen and Officers, 139. Για το ρόλο τής εικονομαχίας στή 
μετοικεσία τοϋ βυζαντινού κλήρου στή Δύση, βλ. C. Mango, «La culture grecque et 
l'Occident au Ville siècle», I problemi dell'Occidente nel secolo Vili, SCIAM20 (1973), 
714. Βλ. δμως, Ρ. Schreiner, «Legende und Wirklichkeit in der Darstellung des byzantinischen 
Bilderstreites», Saeculum 27 (1976), 165-179. Για το ελληνικό στοιχείο στην Ιταλία αυτή 
τήν εποχή, βλ. Α. Guillou, «La Sicile byzantine: Etat de recherches», BF 5 (1977), 107-120. 
582. Notitia 2. 13,2. 243. Notitia 3.16. 
583. Laurent, Corpus V3, άρ. 1727.- Zacos-Veglery, Seals, άρ. 1701.- Oikonomides, 
Dated Lead Seals, άρ. 37.-DOSeals 1. 18. 79. 
584. Συνοόι,κον 'Ορθοδοξίας, 114. 
585. Βλ. τα σχόλια τοϋ Ν. Oikonomides για τή σφραγίδα τοϋ αρχιεπισκόπου 
Θεσσαλονίκης Πέτρου (Dated Lead Seals, άρ. 35).- DOSeals 1. 18. 86. 
586. Laurent, Corpus Vi, άρ. 670. Σφραγίδα τοϋ μητροπολίτη Νικοπόλεως μέ εικόνα 
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Νικοπόλεως, όπως, επίσης, καί ή υψηλή θέση στην ιεραρχία, πού κατέλαβε στη 
Notitia των "είκονοκλαστών" ή μητρόπολη αύτη587, μας επιτρέπουν να υπο
θέσουμε οτι ò μητροπολίτης Νικοπόλεως Λέων, κάτοχος της σφραγίδας, ήταν 
ενδεχομένως είκονομάχος καί θα μπορούσε να είχε διορισθεί άπο την είκονο-
μαχική εξουσία, οπωσδήποτε μετά το 732. 'Από τήν υποκείμενη στή μητρόπολη 
Νικοπόλεως επισκοπή Κερκύρας588, διαθέτουμε ανεικονική σφραγίδα τού 
Ιωάννου επισκόπου, ό οποίος θεωρείται589 οτι διοικούσε το νησί ακριβώς τήν 
εποχή, κατά τήν οποία το 'Ιλλυρικό υπήχθη στή δικαιοδοσία τού πατριαρχείου 
της Κωνσταντινούπολης. 

Ή ανεικονική σφραγίδα τού Γαβριήλ αρχιεπισκόπου Ελλάδος, αν τοπο
θετηθεί στον όγδοο αιώνα, εϊτε ανήκει στή μητρόπολη Κορίνθου, είτε στην 
μητρόπολη 'Αθηνών590, υποδηλώνει, μέ έμμεσο βέβαια τρόπο, δτι ό 
μητροπολίτης αυτός είχε πάρει θέση στις ιδεολογικές συγκρούσεις της εποχής. 

'Από τήν αρχιεπισκοπή Σελευκείας, ή οποία άνηκε στο πατριαρχείο 
'Αντιοχείας καί είχε περιέλθει στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τήν ίδια 
εποχή, κατά τήν οποία είχε αποσπασθεί τό 'Ιλλυρικό από τον πάπα Ρώμης591, 
διαθέτουμε ανεικονική σφραγίδα τού άγνωστου άπό άλλες πηγές, 'Ανδρόνικου 
Σελευκείας592, ό όποιος θα μπορούσε, ίσως, να διοικεί τήν αρχιεπισκοπή αυτή 
τήν εποχή. Ή αρχιεπισκοπή Σελευκείας απαντάται για πρώτη φορά στην 
εκκλησιαστική ιεραρχία τού πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στο "εικονο
κλαστικό" Τακτικό593. 

'Από τα παραπάνω παρατηρούμε οτι, στις περιοχές, οι όποιες είχαν 
υπαχθεί σχετικά πρόσφατα στή δικαιοδοσία τού πατριαρχείου Κωνσταν
τινουπόλεως, ή παρουσία είκονομάχων, όπως δείχνει τουλάχιστον ή διακό-

τής Παναγίας τοποθετείται στα χρόνια της αυτοκράτειρας Ειρήνης (Laurent, Corpus VI, 
αρ. 671) καί υποδηλώνει, προφανώς, τήν αλλαγή στις θρησκευτικές πεποιθήσεις των 
μητροπολιτών. 
587. Notitia 3.34. Βλ. Κονιδάρη, Μητροπόλεις, 62- 71.- Soustal, Nikopolis, 52-53. 
588. Laurent, Corpus V1, άρ. 507. Βλ. Soustal, Nikopolis, 178. 
589. Laurent, Corpus VI, άρ. 673. 
590. Βλ. τα σχόλια τοϋ Laurent, Corpus VI, άρ. 555. Για τή μητρόπολη 'Αθηνών στο 
"εικονοκλαστικό" Τακτικό, βλ. Κουντούρα -Γαλάκη, «Λατινικό πρότυπο», 66. 
591. Κονιδάρη, Μητροπόλεις, 45. 
592. Laurent, Corpus V2, άρ. 1545 μόνον μέ τήν αναγραφή 'Ανδρόνικος Σελευκείας. 
593. Notitia 3.62 ώς αρχιεπισκοπή καί Notitia 3. 508-533 ώς μητρόπολη. 'Αβεβαιότητα 
γιά τό αξίωμα τοϋ Σελευκείας προδίδει ή μή αναγραφή της ιδιότητας τοϋ 'Ανδρόνικου 
Σελευκείας στή σφραγίδα του; 
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σμηση των σφραγίδων τους, ήταν αρκετά σημαντική. Μολονότι οι αφηγη
ματικές πηγές τής εποχής τονίζουν μέ έμφαση τις σταθερές είκονολατρικές 
πεποιθήσεις τον αρχηγοϋ τής Ρωμαϊκής 'Εκκλησίας594, ωστόσο, διαφαίνεται 
μία τάση, σύμφωνα μέ την οποία ή είκονομαχική αυτοκρατορική αρχή από τή 
μία πλευρά, προσπαθούσε νά επανδρώσει μέ ομοϊδεάτες της επισκόπους τις 
νέες επισκοπικές έδρες του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, και άπό τήν 
άλλη άποδυόταν στην ενίσχυση τοϋ θεματικού θεσμού ιδιαίτερα στή Σικελία595. 
'Αντίθετα, όπως έχουμε επισημάνει ήδη, άπό περιοχές πού είχαν δείξει τή 
δυσπιστία τους στην Ίσαυρική δυναστεία ελάχιστα ή καθόλου δέν αναφέρονται 
στις πηγές είκονομάχοι επίσκοποι. 

Ό μητροπολίτης Νεοκαισαρείας Γρηγόριος, ò όποιος αναφέρεται ώς 
εξαρχος της παρελθούσης άσεβους συνόδοιΡ^, ήταν άπό όσο διαφαίνεται 
άπό τις μνείες των πηγών, ô μοναδικός είκονομάχος εκκλησιαστικός αξιω
ματούχος άπό τό θέμα τών Άρμενιάκων5 9 7. Άπό μία πρώτη ματιά, είναι 
περίεργο πού δέν μνημονεύεται αυτή τήν εποχή κανείς άλλος είκονομάχος 
μητροπολίτης ή επίσκοπος άπό τή μεγάλη θεματική περιφέρεια τών Άρμε
νιάκων. "Αν λάβουμε, όμως, υπόψη μας τήν εχθρική στάση τών Άρμενιάκων 
προς τήν πολιτική τοϋ Αέοντος Γ ' και προς τον διάδοχο του, Κωνσταντίνο Ε ' , 
κατά τήν εξέγερση τοΰ Άρταβάσδου598, είναι δυνατόν νά κατανοήσουμε, γιατί 

594. Θεοφάνης, 404, 408, 409. Βλ. Rochow, Theophanes, 111 κέ.,124 κέ. 
595. Ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη (σ. 398) μνημονεύει για πρώτη φορά στρατηγό 
Σικελίας το 718, τον Σέργιο· όμως, ή συγκρότηση τοϋ θέματος Σικελίας ανάγεται στα 
τέλη τοϋ έβδομου αΙώνα, στα χρόνια τής πρώτης βασιλείας τοϋ Ίουστινιανοϋ Β ' (βλ. 
Geizer, Genesis, 28-29.- De Thematibus, 178-179) μέ βάση αραβικό κατάλογο, χρονολο
γημένο στα χρόνια αυτά· βλ. Ν. Oikonomidès, «Une liste arabe de stratèges byzantins du Vile 
siècle et les origines du thème de Sicile», RSBN, N.S. 1, 11 (1964), 126-127 (=Documents et 
études sur les institutions de Byzance (VHe-XVe siècle), Variorum Reprints, Λονδίνο 1976, 
άρ.νΐΐ).- Τοϋ ίδιου, Listes, 351. Πρβλ. δμως, Winkelmann, Ämterstruktur, 84-89. 
Υπάρχει και ή σφραγίδα τοϋ Θεοφύλακτου, στρατηγοϋ Σικελίας, χρονολογημένη το 
700 στο έργο τοϋ V. Laurent, Les sceaux byzantins du Médaillier Vatican (Medagliere della 
Biblioteca Vaticana Ι), Βατικανό 1962, άρ.114.- DOSeals 1.5.30. Βλ. Guillou, «La Sicile 
byzantine», 103-107. 
596. Mansi, τόμ. 12, στ. 1118 C. 'Ανεικονική σφραγίδα τοϋ όγδοου αΙώνα, (Laurent, 
Corpus VΊ, άρ. 487) αποδίδεται στο μητροπολίτη Νεοκαισαρείας Γρηγόριο. 
597. Για το θέμα Άρμενιάκων, βλ. De Thematibus, 117 κέ.- Karayannopulos, Die 
Entstehung, 30 κέ.- Oikonomidès, Listes, 348.- Winkelmann, Ämterstruktur, 79. 
598. Βλ. Speck, Ärtabasdos, 87 κέ., 289 κέ.- Haidon, Praetorians, 206. Άλλωστε, έχει 
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δεν μαρτυροϋνται είκονομάχοι599 επίσκοποι. "Ισως, για το λόγο αυτό, να 
τονίζεται ή υπερβολική προσφορά τοϋ μητροπολίτη Νεοκαισαρείας ώς 
"έξάρχου" της εικονοκλαστικής Συνόδου. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί οτι στο θέμα Θράκης, τό όποιο 
επίσης είχε προσφέρει τήν υποστήριξη του στον Άρτάβασδο600, δεν πρέπει να 
υπήρχε μέχρι τό 754 ισχυρή είκονομαχική παράταξη· ή υπόθεση αυτή θά 
μπορούσε να προκύψει από τή μαρτυρία τοϋ Βίου τοϋ επισκόπου Γοτθίας 
"Ιωάννου, σύμφωνα με τήν οποία ο προκάτοχος του, τό όνομα τοϋ οποίου ο 
συγγραφέας τοϋ αγιολογικού κειμένου αποσιωπά, ήταν είκονομάχος και 
μάλιστα είχε ενεργό συμμετοχή στή Σύνοδο τοϋ 754. Ώ ς αντάλλαγμα για τή 
στάση του στο ζήτημα τών εικόνων, ό αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε ' τον είχε 
διορίσει μητροπολίτη Ηράκλειας τής Θράκης601. Ή αποκλειστική αυτή μνεία 
τοϋ αγιολογικού κειμένου602 υποδηλώνει οτι τήν εποχή σύγκλησης τής Συνο
δού τής Ίερείας, δεν υπήρχε είκονομάχος επίσκοπος άπό τήν Ηράκλεια τής 
Θράκης, είτε γιατί είχε πεθάνει, είτε γιατί δεν ήταν σύμφωνος με τή σύγκληση 
τής συνόδου και διορίσθηκε μετά τό τέλος της603. Δεν αποκλείεται καθόλου νά 

επισημανθεί οτι οί Άρμενιάκοι εμφανίζονται πολύ λίγο στή μακρόχρονη βασιλεία τοϋ 
Κωνσταντίνου Ε' · βλ. Λουγγή, «Δοκίμιο», 187-188. 
599. Στα χρόνια τής βασιλείας τής ΕΙρήνης οί Άρμενιάκοι, έπιθυμοΰν ισχυρό αυτο
κρατορικό θεσμό και αντιτίθενται στην είκονόφιλη αυτοκράτειρα, ένώ υποστηρίζουν 
τό γιό της Κωνσταντίνο. 
600. Θεοφάνης, 415. Πρβλ. Speck, Artabasdos, 137-147. 
601.'Επί ôè Κωνσταντίνου τοϋ βασιλέως ο τηνικαϋτα Γοτθίας επίσκοπος μετάπεμπτος 
προς τήν τότε συναθροισθείσαν κατά τών ιερών εικόνων σύνοδον, προσκληθείς και 
καθυπογράψας, 'Ηράκλειας τής Θράκης μητροπολίτης υπό τοϋ βασιλέως κατέστη: 
Βίος Ιωάννου Γοτθίας, 190 Ε. Βλ. G. Huxley, «On the Vita of St. John of Gotthia», 
GRBS 19 (1978), 162. 
602. Συναξάριο γραμμένο για τον Ιδιο Ιωάννη επίσκοπο Γοτθίας (Fr. Halkin, «Le 
synaxaire grec de Christ Church Oxford», AB 66 (1948), 80-81) δέν αναφέρει τήν 
είκονομαχική δράση τοϋ προκατόχου τοϋ Ιωάννου. Όμως, ή μνεία από τό Βίο του έχει 
γίνει αποδεκτή, βλ. Gero, Constantine V, 61 και σημ. 25. Βλ. καί Rochow, Kaiser 
Konstantin V., 221-222. 
603. Ό Λέων μητροπολίτης Ηράκλειας, ό όποιος μετείχε στην Ζ ' Οικουμενική Σύνοδο 
(Mansi, τόμ. 13, στ. 380 Ε), πιθανόν, είναι ό κάτοχος τής σφραγίδας μέ σταυρόσχημο 
μονόγραμμα, χρονολογημένης τον δγδοο-ενατο αΙώνα (Laurent, Corpus VI, άρ. 300, 
άλλα καί DOSeals, 1.53. 6)· δέν είναι, δμως, γνωστό, αν ήταν ό επόμενος διάδοχος ή ό 
Ιδιος ό μητροπολίτης πού είχε διορισθεί από τον ίδιο τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο 
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είχε λάβει το αξίωμα αυτό λίγο πριν άπό το διορισμό τοϋ νέου άρχηγοϋ τοϋ 
βυζαντινού κλήρου, προκειμένου να χειροτονήσει αυτός τον νέο ιεράρχη, καθώς 
είναι γνωστή ή αρχαία συνήθεια της χειροτονίας τοϋ πατριάρχη Κωνσταν
τινουπόλεως από τον εκάστοτε επίσκοπο Ηράκλειας604. 

Ό Βίος τοϋ Στεφάνου τοϋ Νέου αναφέρει, επίσης, τους άγνωστους άπό 
άλλες πηγές επισκόπους Νικολαΐτην και 'Ατζύπιον, χωρίς να μνημονεύει τήν 
επισκοπή, στην οποία άνηκαν605. 

ΟΙ αφηγηματικές πηγές αναφέρονται ιδιαίτερα σέ δύο εξέχουσες μορφές 
της εικονομαχίας καί αυτές από το θέμα των Θρακησίων πρώτα, τον μητρο
πολίτη Εφέσου Θεοδόσιο καί, λίγο μεταγενέστερα, το στρατηγό τών Θρακησίων 
Μιχαήλ Λαχανοδράκοντα. "Οσο ζοϋσε ò μητροπολίτης Εφέσου, οι πηγές δέν 
ασχολούνται μέ τις είκονομαχικές πεποιθήσεις τοϋ στρατηγού τών Θρακησίων. 
"Οταν εξέλιπε ό μητροπολίτης Εφέσου Θεοδόσιος606, πιθανότατα γύρω στο 

Ε ' καί αργότερα μεταστράφηκε στην είκονολατρία. 
604. Beck, Kirche, 161. 
605. Παστιλλάν καί τρικάκαβον, Νικολαΐτην καί Άτζύπιον ως νέους Ώρήβ, Ζήβ, Ζεβεέ, 
Σαλμανάν τε καί Δαθάν. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1120 Α. Ό Gero (Constantine V, 59 
σημ. 18) θεωρεί ότι καί τα δύο ήταν παρωνύμια. Γνωρίζουμε, όμως, δτι τό πραγματικά 
ασυνήθιστο όνομα Άτζύπιος τό έφερε ό πατέρας τοϋ πάπα Λέοντος Γ' (795-816)· Leo, 
natione Romanus, ex pâtre Atzuppio: Liber Pontificalis, τόμ. Β ', 1. Βλ. Η. G. Beck, «Die 
Herkunft des Papstes Leo III», Frühmittelalterliche Studien 3 (1969), 131-137. Ό Speck 
(Artabasdos, 432) θεωρεί ότι τό όνομα Άτζύπιος μπορεί να σημαίνει τον φιλοδαίμονα. 
Ή λέξη απαντά καί ώς Άτζουπάς, Άτζιπάς· βλ. Κριαρά, Λεξικό, τόμ. Γ ', s.v. Για τους 
'Ατζιπάδες ώς μισθοφόρους στον αραβικό καί βυζαντινό στρατό, βλ. Ί . Β. Παπαδο
πούλου, Ή Κρήτη υπό τους Σαρακηνούς (824-961) (Texte und Forschungen zur 
byzantinisch-neugriechischen Philologie 43), Αθήνα 1948, 85-89. 
606. Δύο μολυβδόβουλλα, χρονολογημένα στον όγδοο αιώνα, ανήκουν στο μητροπολίτη 
Εφέσου Ιωάννη· τό μέν πρώτο (Zacos-Veglery, Seals, άρ. 2986) φέρει τήν εικόνα τοϋ 
άγιου Τωάννου τοϋ Θεολόγου καί τήν επιγραφή Εφέσου καί τό δεύτερο (Laurent, 
Corpus VI, άρ. 256) φέρει μονόγραμμα σταυρόσχημο. "Αν δεχθούμε δτι καί ol δύο 
σφραγίδες άνηκαν στον Ιδιο μητροπολίτη Εφέσου Ιωάννη, ό όποιος πήρε μέρος στή 
Σύνοδο τοϋ 787 (Mansi, τόμ. 13, στ. 133 D, 380 Ε), τότε ή δεύτερη, είκονομαχίκοϋ 
τύπου, πρέπει να είχε κατασκευασθεί πριν άπό τό 780, ένώ ή πρώτη γύρω στο 787. 
'Υπάρχει, όμως, καί ή περίπτωση οι δύο σφραγίδες να άνηκαν σέ δύο διαφορετικά 
πρόσωπα μέ τό Ιδιο όνομα. Καί στις δύο περιπτώσεις υπήρξε οπωσδήποτε ?νας 
είκονομάχος μητροπολίτης Εφέσου Ιωάννης, πού είχε διαδεχθεί τον Θεοδόσιο, άλλα 
δέν είναι γνωστή ή δράση του άπό άλλες πηγές. 
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759, οί πηγές αναφέρουν ώς προεξάρχουσα μορφή της εικονομαχίας στο θέμα 
Θρακησίων το στρατηγό τοϋ θέματος, Μιχαήλ Λαχανοδράκοντα, μέ απεριό
ριστες διακαιοδοσίες. "Υστερα άπό τήν παρατήρηση αυτή θα μπορούσαμε να 
ερμηνεύσουμε τή μαρτυρία άπό τό Βίο του Στεφάνου τοϋ Νέου οτι ό Μιχαήλ 
Λαχανοδράκων ήταν άρχων της Άσιάτιδος yca'rçç607, ώς έμμεση ομολογία 
οτι, μετά τό θάνατο τοϋ γνωστού είκονομάχου μητροπολίτη Εφέσου της 
επαρχίας "Ασίας, στην περιοχή δέσποζε ό στρατηγός τών Θρακησίων. Άφοΰ 
είχε καθιερωθεί ή εικονομαχία ώς τό επίσημο δόγμα της αυτοκρατορίας, μέ τήν 
ψήφο τών 338 επισκόπων στή Σύνοδο της Ίερείας, ή εικονομαχία περνούσε στα 
χέρια τοϋ στρατού, μέ τή βοήθεια τοϋ οποίου ό αυτοκράτορας θα προχωρούσε 
στην περίφημη καταδίωξη τών μοναχών608. 

Ερευνώντας τήν κατάσταση τοϋ βυζαντινού κλήρου στα χρόνια της πρώτης 
είκονομαχικής περιόδου, διαπιστώνουμε αρχικά τήν ύπαρξη επαρχιακών 
μητροπολιτών και επισκόπων, πιστών στην είκονομαχική αυτοκρατορική 
πολιτική. Ή προέλευση τών εκκλησιαστικών αυτών αξιωματούχων, στην 
πλειονότητα τους, ήταν άπό θεματικές ένότητες,καί αυτές αφοσιωμένες στην 
ίδια πολιτική. Άπό τήν άλλη πλευρά, ή αποδοχή της εικονομαχίας άπό 
ορισμένα τμήματα τοϋ κλήρου είχαν ώς επακόλουθο τή διάσπαση του, ή οποία 
έφερε και τό τέλος της μέχρι τότε παντοδυναμίας του. 

Αξίζει, όμως, να σημειωθεί δτι οί πηγές δέν μαρτυρούν ένθερμους 
οπαδούς της εικονομαχίας στην περιοχή της πρωτεύουσας. Σε άλλο σημείο της 
μελέτης δείχνεται, πώς οί εύσεβεΐς-όρθόδοξοι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης 
εγκατέλειπαν, δσοι βέβαια είχαν τή δυνατότητα, τή βυζαντινή πρωτεύουσα και 
πήγαιναν στα κτήματα τους στή Βιθυνία609. Όσο γιά τον κλήρο της βυζαν
τινής πρωτεύουσας, όπου κυριαρχούσε ή ομάδα τών κληρικών της 'Αγίας 
Σοφίας, οί πηγές δέν υπαινίσσονται τήν ύπαρξη ένθερμων οπαδών της εικονο
μαχίας ή τή συμμετοχή τοϋ κλήρου της πρωτεύουσας στην είκονομαχική 
αυτοκρατορική πολιτική. Ενδεικτικό είναι οτι μετά τήν είκονομαχική σύνοδο, 
στην ανώτατη θέση της εκκλησιαστικής ιεραρχίας εξελέγη ένας είκονομάχος 
επίσκοπος από περιοχή, επίσης, είκονομαχική και όχι από τήν πρωτεύουσα. 
Είναι, λοιπόν, δύσκολο να δεχθεί κανείς ότι τό βυζαντινό επαρχιακό κλήρο, 
πού είχε δεχθεί τις νεωτεριστικές είκονομαχικές απόψεις, τον χαρακτήριζε ή 
συντηρητικότητα610. 'Αντίθετα, ή έμμονη στο παρελθόν, τό έξ άπαντος φυλάτ-

607. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1165 C. Πρβλ. Karayannopulos, Die Entstehung, 34. 
608. Βλ. πιο κάτω, σ. 174 κέ. 
609. Βλ. πιο κάτω, σ. 169 κέ. 
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τεσθαι (...) τάς τών πραγμάτων καινοτομία^-1, εντοπίζεται σε εκείνη τη 
μερίδα του κλήρου πού αντιπροσώπευε ό πατριάρχης Γερμανός και ή οποία θα 
μπορούσε να χαρακτηρισθεί ώς συντηρητική. Εξετάζοντας, λοιπόν, τις 
μεταβολές τοϋ βυζαντινού κλήρου, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε δτι προς 
τήν πορεία της αποδοχής της εικονομαχίας άπο τον επισκοπικό κλήρο στα 
μέσα τοΰ ογδόου αίώνα δέν συμμετείχε ό κλήρος τής πρωτεύουσας, ένώ 
καθυστέρησαν εμφανώς τα θέματα Όψικίου, Άρμενιάκων και Θράκης. Κύριοι 
φορείς τών εικονομαχικών τάσεων τής κεντρικής εξουσίας αναδεικνύονται 
Ιδιαίτερα τα θέματα τών Θρακησίων, τών Κιβυρραιωτών και τών Ανατολικών, 
τα οποία άνηκαν σε καθαρά "είκονομαχικές" περιοχές. 

610. Βλ. Lemerle, Humanisme, 34-37. 
611. Mansi, τόμ. 13, στ. 109 A (PG 98, στ. 165 D). 
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E ' . 01 πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν πρώτη 
είκονομαχική περίοδο καΐ 6 κλήρος τΐ|ς πρωτεύουσας. 

Ή εικόνα, πού παρουσιάζουν οί πηγές για τους πατριάρχες Κωνσταν
τινουπόλεως της πρώτης είκονομαχικής περιόδου, είναι εντελώς διαφορετική, 
από τήν αντίστοιχη τών προγενεστέρων τους πατριαρχών. 

Ή συντριπτική πλειονότητα τών πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως μέχρι 
τον πατριάρχη Γερμανό, προερχόταν άπό αξιωματούχους της Μεγάλης 
Εκκλησίας, έκτος βέβαια άπό τις δύο φυσιογνωμίες πού είχαν ανέλθει στον 
πατριαρχικό θρόνο τήν εποχή της βασιλείας τοϋ 'Ιουστινιανού Β ' , δηλαδή τον 
Παύλο (688-694) και τον Κύρο (706-711)612. Μολονότι οί πηγές είναι 
εξαιρετικά φειδωλές σέ μαρτυρίες για τήν κοινωνική τους προέλευση, μπορεί 
νά ισχυρισθεί κανείς μέ κάποια βεβαιότητα ότι ήταν αριστοκρατικής κατα
γωγής: ό λόγος άφορα τους πατριάρχες Παύλο (688-694), Καλλίνικο (694-706), 
"Ιωάννη (711-715), και κυρίως τον Γερμανό* μοναδική εξαίρεση αποτελεί ό 
εκλεκτός τού αυτοκράτορα Ιουστινιανού Β ' , πατριάρχης Κύρος, ό όποιος 
θεωρείται, μάλλον, σκοτεινής καταγωγής613. Ενδιαφέρον παρουσιάζει νά 
εξετάσουμε στή συνέχεια, ποιοι κατέλαβαν τον πατριαρχικό θρόνο 
Κωνσταντινουπόλεως στά χρόνια τής πρώτης είκονομαχικής περιόδου, όσο και 
τή διαδικασία τού διορισμού τους. 

Τον "Ιανουάριο τού 730 ό πατριάρχης Γερμανός αναγκάσθηκε νά 
παραιτηθεί άπό τό άξίωμά του και νά αποσυρθεί στή μονή τής Χώρας614· είχε 
αντιταχθεί στή θρησκευτική πολιτική τού Λέοντος Γ ' προβάλλοντας τήν αξίωση 
νά συγκληθεί οικουμενική σύνοδος για νά εγκριθεί τό νέο δόγμα εναντίον τής 
λατρείας τών εικόνων6 1 5 . "Υστερα άπό τή σύγκληση σιλεντίου6 1 6, στο 

612. Βλ. πιο πάνω, σ. 88, 93-94. 
613. Van Dieten, Patriarchen,.161. 
614. Θεοφάνης, 409· Βίος Γερμανού, 222, 232. Βλ. Lamza, Germanos I., 161 καΐ 
Rochow, Theophanes, 127. 
615. Θεοφάνης, 409. Βλ. Rochow, Theophanes, 127. 
616. Aikaterine Christophilopulu, «Σιλέντιον», BZ 44 (1951), 79-85.- Gero, Leo III, 95 
σημ. 10. 
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τριβουνάλιο των ιθ ' ακουβίτων, χειροτονήθηκε ò 'Αναστάσιος (730-754)617. Ό 
νέος πατριάρχης κατείχε προηγουμένως τό αξίωμα τοϋ συγκέλλου, γεγονός 
πού υποδηλώνει δτι, φαινομενικά, τίποτα δέν είχε αλλάξει στις συνήθειες τοϋ 
πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, εφόσον είναι γνωστό ότι πολλοί αρχηγοί 
τοΰ βυζαντινοί κλήρου κατείχαν τό αξίωμα τοϋ συγκέλλου, πριν ονομασθούν 
πατριάρχες, ιδιαίτερα κατά την περίοδο πού προηγήθηκε της βασιλείας τοΰ 
'Ιουστινιανού Β ' · οι σύγκελλοι ήταν οι επικρατέστεροι υποψήφιοι για τήν 
ανώτατη θέση στην εκκλησιαστική ιεραρχία. Οι ριζικές αλλαγές, δμως, πού 
πραγματοποιήθηκαν με αυτοκρατορική παρέμβαση στον πατριαρχικό θεσμό, 
δέν άργησαν να φανούν. 

Ό πατριάρχης Νικηφόρος στο Χρονογραφικόν Σύντομον γράφει: "Ανα
στάσιος πρεσβύτερος και σύγκελλος αιρετικός?^ Ή Χρονογραφία τού Θεο
φάνη, εξιστορώντας τον τρόπο, με τον όποιο ό Γερμανός είχε οδηγηθεί τελικά 
σε παραίτηση, παραδίδει δτι ô αυτοκράτορας Λέων Γ ' "επιτηρούσε και ήλεγχε" 
συνεχώς τον πατριάρχη, με σκοπό νά ανακαλύψει, αν στρεφόταν εναντίον του* 
στην προσπάθεια του αυτή είχε "σύμμαχον" και "συμμέτοχον" τον Αναστάσιο, 
μαθητή και σύγκελλο τοϋ πατριάρχη Γερμανού619. Ό Βίος τοϋ πατριάρχη 
Γερμανού, κείμενο πού έχει αντλήσει πολλές πληροφορίες άπό τή Χρονο
γραφία τοϋ Θεοφάνη620, επαναλαμβάνει τή μαρτυρία αυτή τοϋ χρονογράφου, 
συμπληρώνοντας, επίσης, δτι ô Λέων Γ' είχε προσπαθήσει νά πάρει μέ τό 
μέρος του "άλλους πολλούς τών τοϋ αγίου θεραπόντων", άλλα ό "άνοσιώ-
τατος" 'Αναστάσιος ήταν εκείνος, ό όποιος είχε ανταποκριθεί μέ εξαιρετικό 
ζήλο στο σχέδιο τοϋ αυτοκράτορα για τήν αυστηρή επιτήρηση τοϋ πατριάρχη 
Γερμανού621. 

Λαμβάνοντας υπόψη δτι ορισμένες πηγές αποφεύγουν νά αναφέρουν δτι ό 
'Αναστάσιος είχε διατελέσει σύγκελλος τοΰ πατριαρχείου Κωνστάντι
ο 17. Νικηφόρος, 58 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 62 (Mango)· Θεοφάνης, 407-409. Βλ. Gero, 
Leo III, 56.- Lamza, Germanos I., 161. Βλ. και πιο πάνω, σ. 118. 
618. Χρονογραφικόν Σύντομον, 119. Βλ. Rochow, Kaiser Konstantin V., 199-200. 
619. Θεοφάνης, 407-408. Βλ. Rochow, Theophanes, 123. 
620. Άλλα και από τον Γεώργιο Μοναχό και τον Κεδρηνό· βλ. Lamza, Germanos L, 27.-
Ρ. Speck, Die kaiserliche Universität von Konstantinopel (Byzantinisches Archiv, 14), 
Μόναχο 1974, 79 σημ. 18. 
621. Βίος Γερμανού, 220. Βλ. Lamza, Germanos L, 159. κέ. Ό Stein (Bilderstreit, σ. 177-
178) απορρίπτει ως ανακριβείς τις πληροφορίες αυτές και θεωρεί δτι ό 'Αναστάσιος 
υπήρξε θΰμα δυσφήμησης. 
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νουπόλεως, καθώς επίσης και τη μαρτυρία άλλων πηγών ότι το αξίωμα αυτό 
το είχε λάβει άπό τον αυτοκράτορα ώς αντάλλαγμα τών υπηρεσιών του, θα 
μπορούσε να υποθέσει κανείς δτι ό αυτοκράτορας είχε βρει έναν πρεσβύτερο 
της 'Αγίας Σοφίας, δπως αναφέρουν δ πατριάρχης Νικηφόρος και δ Γεώργιος 
Μοναχός6 2 2 , τοϋ απέδωσε πρώτα τό άξίωμά τοϋ συγκέλλου για να επιτηρεί 
τον πατριάρχη καί, κατόπιν, δταν είχαν ωριμάσει οι συνθήκες, τον ανέβασε 
στον πατριαρχικό θρόνο (Ιανουάριος 730). 

Ό διορισμός τοϋ 'Αναστασίου ώς συγκέλλου τοϋ πατριαρχείου ενδεχο
μένως να συνδέεται με τήν προσπάθεια τοϋ αυτοκράτορα να ελέγξει τον Γερ
μανό στο θέμα τών είκονομάχων επισκόπων της Μικράς Ασίας6 2 3 . 'Από τήν 
άλλη πλευρά, ή αποσιώπηση τών πηγών σχετικά με τό αξίωμα τοϋ συγκέλλου, 
τό όποιο κατείχε ό 'Αναστάσιος πριν από τήν άνοδο του, μπορεί νά οδηγήσει 
στην υπόθεση δτι οι πηγές εσκεμμένα αποκρύπτουν τήν Ιδιότητα αυτή, εκφρά
ζοντας, Ισως, μία ένδειξη της δυσαρέσκειας τοϋ κλήρου της Κωνσταντι
νούπολης προς τον 'Αναστάσιο, ό όποιος, άν καί άνηκε στον πρωτευουσιάνικο 
κλήρο, είχε ενδώσει στον αυτοκράτορα, σννθέμενον κατά τήν άσεβη αύτοϋ 
βουλήν πάντα ποιεϊν, δπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ό Γεώργιος 
Μοναχός624. 

Ά ν ή ιδεολογία τοϋ πατριάρχη Γερμανού, "τοϋ εμπείρου εις τα εκκλη
σιαστικά καί πολιτικά πράγματα," απεικονίζεται στο απόσπασμα πού έγραψε ό 
ίδιος6 2^, γύρω στο 730, στο Περί Αιρέσεων καί Συνόδων, κατέστησε γαρ έν 
αυτή (...) ό κύριος τους επισκόπους αυτής καί κριτάς, πόρρωθεν τάς προφυ
λακτικός ποιούμενους επαγρυπνήσεις, καί δια τής ιδίας επιστήμης καί 
πνευματικής ενστάσεως πάσαν τήν παράταξιν τών εναντίων κατα-
στρεφομένουι^26, φαίνεται δτι ό διάδοχος του, ό όποιος είχε συμμορφωθεί με 
τις αυτοκρατορικές εντολές, ήταν εντελώς αντίθετος με τίς πεποιθήσεις του6 2 7. 
'Από τήν άλλη πλευρά, ό πάπας Γρηγόριος Β ' (715-730) στην πρώτη επιστολή 
του προς τον αυτοκράτορα Λέοντα Γ ' θεωρούσε δτι ό πατριάρχης Γερμανός 
άδιάδοχος έγένετο διά τήν χρησιμότητα τών αμφοτέρων πραγμάτων (έκκλη-

622. Νικηφόρος, 58 (de Βοοΐ")-Νικηφόρος, 58 (Mango)· Γεώργιος Μοναχός, 743· 
Ζωναράς, Γ' , 339. Βλ. Lamza, Germanos I., 167-170. 
623. Βλ. πιο πάνω, σ. 111 κέ. 
624. Γεώργιος Μοναχός, 743. 
625. Για τήν πατρότητα τοϋ Ιργου, βλ. πιο πάνω, σ. 106 σημ. 403. 
626. Περί συνόδων καί αιρέσεων, στ. 76 C. 
627. Γεώργιος Μοναχός, 743. 
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σιαστικών και πολιτικών)628, υπονοώντας σαφέστατα το ρόλο τοϋ πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως, ώς αύστηροϋ επικριτή τοϋ αυτοκράτορα σε εκκλη
σιαστικά, άλλα και σέ πολιτικά θέματα. 

Οι πηγές προβάλλουν τον αντικανονικό χαρακτήρα της εκλογής και ανα
γόρευσης τοϋ πατριάρχη 'Αναστασίου, ό όποιος χειρί τήν άρχιερωσύνην 
επιλαμβάνεται στρατιωτικώς, και ου ψήφω θεοϋ ευσέβειας, όπως μαρτυρεί ό 
Στέφανος Διάκονος629. Ό κλήρος τής βυζαντινής πρωτεύουσας δέν συμμε
τέσχε στις διαδικασίες τοϋ διορισμοϋ του, ό όποιος ήταν, τελικά, αποκλειστικό 
έργο τοϋ αυτοκράτορα630. Στή στάση αυτή τοϋ κλήρου τής Κωνσταντινούπολης 
μπορεί να διακρίνει κανείς τήν απαρέσκεια τοϋ πρωτευουσιάνικου κλήρου προς 
τό πρόσωπο τοϋ αυτοκράτορα, ό όποιος προσπάθησε νά επιβάλει τήν εικονο
μαχία καί στον κλήρο τής πρωτεύουσας. 

'Αμέσως μόλις ανέλαβε τή διακυβέρνηση τής αυτοκρατορίας ό διάδοχος 
τοϋ Λέοντος Γ ' , Κωνσταντίνος Ε ' , ξέσπασε ή εξέγερση τοϋ κόμητα Όψικίου, 
κουροπαλάτη καί γαμπρού τοϋ αυτοκράτορα Άρταβάσδου631, στην οποία 
φέρεται αναμεμειγμένος καί ό πατριάρχης 'Αναστάσιος632. 

Όρισμένες παρατηρήσεις σχετικά μέ τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις τοϋ 
σφετεριστή κρίνονται απαραίτητες. Ό Άρτάβασδος, συμπολεμιστής καί φίλος 
τοϋ αυτοκράτορα Λέοντος Γ ' 6 3 3 , είχε νυμφευθεί τήν κόρη τοϋ αυτοκράτορα 

628. Gouillard, «Aux origines», 291. Πρβλ. F. Marazzi, «Il conflitto fra Leone III Isaurico e il 
papato fra il 725 e il 733, e il definitivo inizio del medioevo a Roma: un'ipotesi in discussione», 
Papers of the British School at Rome 59 (1991), 231-257. 
629. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1085 C. 
630. Στή μερικώς έκδεδομένη εγκωμιαστική βιογραφία τής όσιας Θεοδοσίας (Κώδιξ 
Κουτλουμουσίου 109, φ. 46r) ή άνοδος τοϋ Αναστασίου στον πατριαρχικό θρόνο 
αποδίδεται στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ε ' ! 
631. Ό Speck (Artabasdos, 129, 131-134) έχει διατυπώσει τήν άποψη δτι ό γαμπρός τοϋ 
Λέοντος Γ ' , πατρίκιος κουροπαλάτης καί κόμης τοϋ Όψικίου Άρτάβασδος, μέ τήν 
εξέγερση τοϋ 742/3, ήγειρε τα νόμιμα δικαιώματα του στον αυτοκρατορικό θρόνο. Ό 
Haldon (Praetorians, 205) θεωρεί ότι ό Άρτάβασδος εΐχε εκμεταλλευθεί τήν αντιδημο
τικότητα των μέτρων τοϋ Λέοντος Γ '. Βλ. καί Stein, Bilderstreit, 161 κέ. 
632. Είναι γνωστή ή προφητεία τοϋ πατριάρχη Γερμανού, σχετικά μέ τή συμμετοχή τοϋ 
'Αναστασίου στην εξέγερση τοϋ Άρταβάσδου: Θεοφάνης, 408· Βίος Γερμανού, 228· βλ. 
Speck, Artabasdos, 35, 38 κέ.- Rochow, Theophanes, 124. 
633. Τον εΐχε βοηθήσει να καταλάβει τήν εξουσία τό 717 καί γι' αυτό εΐχε λάβει τό 
αξίωμα τοϋ κουροπαλάτου· Θεοφάνης, 386, 395· Νικηφόρος, 59 (de Boor)-63 (Mango). 
Για τα αξιώματα τοϋ Άρταβάσδου, βλ. Speck, Artabasdos, 153-154.- Haldon, 
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"Αννα6 3 4, και ποτέ δέν τον είχε αντιπολιτευθεί, ούτε σέ πολιτικό, ούτε σε 
θρησκευτικό επίπεδο635. Οι σωζόμενες σφραγίδες του, χρονολογημένες πριν 
από τό 7416 3 6 , φέρουν τή χαρακτηριστική ανεικονική διακόσμηση. Οι μεταγε
νέστερες πηγές, όπως ό Βίος τοϋ Μιχαήλ Συγκέλλου637, ό Βίος Γερμανού638 

και ό Ζωναράς6 3 9, τον χαρακτηρίζουν ως ορθόδοξο, μαρτυρία πού απο
σιωπούν οί κύριες αφηγηματικές πηγές της εποχής, αναφέροντας μόνον δτι ό 
Άρτάβασδος άνεστήλωσε τίς εικόνες640, χωρίς να τον μνημονεύουν και ως 
ορθόδοξο. 

Όταν πέθανε ό αυτοκράτορας Λέων Γ' (18 Ιουνίου 741), ό Άρτάβασδος 
ήταν κόμης τοϋ θέματος Όψικίου. Πρώτη ενέργεια του ήταν να πάρει μέ τό 
μέρος του τήν Κωνσταντινούπολη641, όπου οί νΙσαυροι αυτοκράτορες δέν ήταν 
ποτέ ιδιαίτερα αρεστοί. Στην εκτίμηση αυτή μπορούμε να οδηγηθούμε, άν 
λάβουμε υπόψη μας τή μνεία τοϋ λογίου τοΰ δωδέκατου αιώνα Ζωναρά, ό 
όποιος κάνει λόγο δύο φορές για τήν απέχθεια των "Βυζαντίων" προς τον 
Κωνσταντίνο Ε ' , μόλις στον πρώτο χρόνο της βασιλείας του και πριν ακόμα 

Praetorians, 480-481. Βλ. επίσης, Rochow, Kaiser Konstantin V., 207-209. 
634. Rochow, Kaiser Konstantin V., 201. 
635. Uspensky, «Oöerki», 219.- Gero, Constantine V, 17. 
636. Zacos-Veglery, Seals, άρ. 1742, 3078. Βλ. Oikonomides, Dated Lead Seals, άρ. 32-33. 
637. εκτυφλώσας γαρ τον τής αντοϋ αδελφής "Αννης σύζυγον, τον όρθοδοξότατον 
ανακτά Αρτάβασδον τοϋνομα: Βίος Μιχαήλ Σνγκέλλον, 108 (Cunningham). Βλ. Speck, 
Artabasdos, 236 κέ. 
638. Αρταυάσδω τφ έπ' αδελφή Κωνσταντίνον γαμβρφ όρθοδόξω δντι: Βίος Γερμα
νού, 228. Ενδιαφέρουσα για το θέμα είναι ή μνεία των Πατρίων (III, 239)· βλ. Ilse 
Rochow, «Bemerkungen zur Revolte des Artabasdos aufgrund bisher nicht beachteter 
Quellen», Klio 68 (1986), 196. 
639. τφ Αρταβάσδω όρθοδόξω τνγχάνοντι τήν βασιλείαν έπεψηφίζοντο: Ζωναράς, Γ ', 
344. 
640. Θεοφάνης, 415· Νικηφόρος, 60. Βλ. Gero, Constantine V, 15-17.- Speck, 
Artabasdos, 137-147.- Rochow, Theophanes, 148. Πρβλ. Uspensky, «Oöerki», 219.-
Tinnefeld, Kaiserkritik, 68-69. 
641. Μέ τον απεσταλμένο του Αθανάσιο σιλεντιάριο κατόρθωσε να προσεταιρισθεί τον 
τότε μάγιστρο πού εκτελούσε και χρέη έκ προσώπου τον αυτοκράτορα, πατρίκιο 
Θεοφάνη Μονώτη, ό όποιος διέδωσε στους Βνζαντίους, κατά τήν Ικφραση τοϋ 
πατριάρχη Νικηφόρου, δτι ό Κωνσταντίνος είχε πεθάνει: Θεοφάνης, 415· Νικηφόρος, 
60 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 64 (Mango). Βλ. Rochow, Theophanes, 147. 'Αντίθετα ό 
Κωνσταντίνος Ε ' στράφηκε προς τό Αμόριο, τήν Ιδρα τοϋ θέματος των 'Ανατολικών, 
δπου γνώριζε δτι θα τοΰ παρασχεθεί υποστήριξη. 
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εκδηλωθεί ή εξέγερση τοϋ Άρταβάσδου642. Ό σφετεριστής, Ισως, απέβλεπε και 
σέ ενδεχόμενη υποστήριξη τοϋ πρωτευουσιάνικου κλήρου, ή δυσαρέσκεια τοϋ 
οποίου προς τήν Ισαυρική δυναστεία ήταν εμφανής. 

Ό Άρτάβασδος, ως επικεφαλής τοϋ στρατοϋ τοϋ Όψικίου, είχε στο πλευρό 
του το στρατό πού κανονικά υπεράσπιζε τή βυζαντινή πρωτεύουσα643· όμως, 
για να επικρατήσει στην αυτοκρατορική πόλη, έπρεπε να έχει επιπλέον τήν 
υποστήριξη και των πολιτικών κύκλων της Κωνσταντινούπολης, Ισως καί τοϋ 
κλήρου. Ό μεταγενέστερος Βίος Γερμανού αναφέρει οτι μερικοί συγκλητικοί 
(καί άλλοις τών εκ της συγκλήτου πσίν)6 4 4 είχαν προσφέρει τήν υποστήριξη 
τους στον "Αρτάβασδο. Ό μεταγενέστερος Ζωναράς παρέχει τήν πληροφορία 
ότι "οι τοϋ δήμου καί της γερουσίας", στους οποίους πρέπει να συμπερι
λαμβανόταν καί ô πατρίκιος καί μάγιστρος Θεοφάνης Μονώτης645, ενέκριναν 
τον Άρτάβασδο ώς νέο αυτοκράτορα646, επειδή ασφαλώς παρουσιάσθηκε ως 
ορθόδοξος. Σοβαρή ένδειξη για τήν υπόθεση αυτή αποτελούν, επίσης, οι μαρτυ
ρίες τών αφηγηματικών πηγών, οι οποίες μιλούν για αναστήλωση τών εικόνων 
μόνον στην αυτοκρατορική πρωτεύουσα καί αμέσως μετά για τήν προσχώρηση 
τών έκει πολιτικών κύκλων στην εξέγερση647. '"Ορθόδοξο αυτοκράτορα" τον 
προσφωνεί καί ô πάπας Ζαχαρίας (741-752)648. Συνεπώς, ò Άρτάβασδος 

642. δια ταύτα προς πάντων μεμίσητο: Ζωναράς, Γ ' , 344· οι τε γαρ του δήμου και οι 
της γερουσίας, άλλα μέντοι και το στρατιωτικόν, άπεχθανόμενοι τω Κωνσταντίνο): 
Ζωναράς, Γ ' , 344. Στη δεύτερη διατύπωση ό συγγραφέας τοποθετεί στην πρώτη θέση τή 
δυσαρέσκεια τών πολιτικών κύκλων της πρωτεύουσας προς τον αυτοκράτορα καί σέ 
δεύτερη θέση τών στρατιωτικών. Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς δτι στο παραπάνω 
απόσπασμα υπονοείται ό στρατός τοϋ Όψικίου, τοϋ οποίου ή θέση είναι κατά παρά
δοση κοντά στον αυτοκράτορα (Haidon, Praetorians, 206). Έξαλλου οι πηγές μιλοϋν 
κατηγορηματικά για τήν προτίμηση τών 'Οψικιανών προς τον Άρτάβασδο (Θεοφάνης, 
414· Νικηφόρος, 59 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 64 (Mango)· βλ. Haldon, Praetorians, 208. 
643. Haldon, Praetorians, 206. Για το στρατό τοϋ Άρταβάσδου, βλ. Λουγγή, «Δοκίμιο», 
173-174.- Τοϋ ίδιου, «Obsequium», 57. 
644. Βίος Γερμανού, 228. 
645. Speck, Artabasdos, 52. 
646. Ζωναράς, Γ ' , 344. 
647. Νικηφόρος, 60 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 64 (Mango)· Θεοφάνης, 415. Βλ. Stein, 
Bilderstreit, 229.- Speck, Artabasdos, 122-126,131-134.- Rochow, Theophanes, 148. 
648. MGH, Ep. III, άρ. 57,58. Βλ. Ο. Bertolini, «I rapporti di Zaccaria con Constantino V e 
con Artavasdo», Scritti scelti di storia medioevale, Livorno 1968, τόμ. 2, 463-484.- Stein, 
Bilderstreit, 232 κέ.- Speck, Artabasdos, 131-135. 
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ήταν πιθανότατα ορθόδοξος. 
Ή Χρονογραφία τού Θεοφάνη αναφέρει σέ ένα σημείο ότι ό 'Αναστάσιος 

είχε στέψει τον Άρτάβασδο αυτοκράτορα649 και αυτό έχει γίνει δεκτό 6 5° · 
πιθανότατα έστεψε και το γιό του Νικηφόρο651. Φαίνεται, όμως, ότι ô πατρι
άρχης δεν είχε ενεργό συμμετοχή στην προσωρινή αναστήλωση των εικό
νων 6 5 2 . Ή ατιμωτική τιμωρία, πού τού επέβαλε ό αυτοκράτορας Κωνσταν
τίνος Ε ' , μετά τήν καταστολή της εξέγερσης, είναι γνωστή και τήν εξιστορούν 
όλες οι πηγές653, εκτός από τήν Ίστορίαν Σύντομον τού πατριάρχη Νικη
φόρου. "Εχει παρατηρηθεί, όμως, ότι ή διαπόμπευση και ό διασυρμός τού 
πατριάρχη 'Αναστασίου στους δρόμους της βυζαντινής πρωτεύουσας, τιμωρία 
οπωσδήποτε εξευτελιστική για τον ανώτατο εκκλησιαστικό άρχοντα, ήταν 
ταυτόχρονα ιδιαίτερα επιεικής654, άν λάβουμε υπόψη ότι είχε αναγνωρίσει τό 
σφετεριστή τού θρόνου ώς αυτοκράτορα. 

Ή ενέργεια αυτή τού Κωνσταντίνου Ε ' φαίνεται δτι δέν στρεφόταν μόνον 
εναντίον τού πατριάρχη 'Αναστασίου, άλλα καί εναντίον τού πατριαρχικού 
θεσμού- ακόμα, υποδηλώνει τή θέληση τού αυτοκράτορα αυτού νά υποτάξει τον 
ανώτερο κλήρο καί νά θέσει τον αυτοκρατορικό θεσμό υπεράνω της Εκκλη
σίας. Ό αυτοκράτορας Λέων Γ ' είχε προετοιμάσει τό έδαφος για τίς ριζο
σπαστικές ενέργειες τού διαδόχου του* είχε επιδιώξει νά θέσει υπό τον έλεγχο 
του, μέσω τού εκλεκτού του πατριάρχη 'Αναστασίου, τον κλήρο655, κάτι πού 
είχε προκαλέσει βέβαια τή δυσαρέσκεια των εκκλησιαστικών αξιωματούχων της 
Κωνσταντινούπολης. 

Στα τέλη τού 753/ αρχές τού 754 πέθανε ό πρώτος είκονομάχος πατριάρχης 
'Αναστάσιος καί ή Χρονογραφία τού Θεοφάνη θεωρεί τό θάνατο του ώς άξια 
τιμωρία γιά τή δολιότητα πού είχε επιδείξει στο δάσκαλο του, τον Γερμανό656. 
Μέχρι τό τέλος τών εργασιών της είκονομαχικής Συνόδου της Ίερείας, στις 8 
Αυγούστου 754, ό πατριαρχικός θρόνος παρέμενε κενός καί καθήκοντα 

649. Θεοφάνης, 408. 
650. Gero, Constantine V, 19.- Speck, Artabasdos, 348. 
651. Θεοφάνης, 417. Βλ. Speck, Artabasdos, 99. 
652. Stein, Bilderstreit, 228. 
653. Θεοφάνης, 420· Ζωναράς, Γ', 346. Βλ. Rochow, Theophanes, 158. 
654. Uspensky, «Oòerki», 221-222.- Gero, Constantine V, 24-25.- Speck, Artabasdos, 
40.- Λουγγή, «Δοκίμιο», 175. 
655. Πρβλ. Rochow, Kaiser Konstantin V., 31. 
656. Θεοφάνης, 427. 
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προέδρου στην είκονομαχική αύτη σύνοδο εκτελούσε ό μητροπολίτης Εφέσου 
Θεοδόσιος, διορισμένος άπο τον Ιδιο τον αυτοκράτορα657. Στην τελευταία 
συνεδρία της Συνόδου ό αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε ' παρουσίασε τον επί
σκοπο Συλλαίου Κωνσταντίνο ως το νέο πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και 
την εικόνα της τελετής αυτής μας δίνει πολύ παραστατικά ò Στέφανος Διά
κονος στο ακόλουθο απόσπασμα: όμοιότροπον δέ και όμόηχον εύρων όργα
νον, ου μην αλλά και όμώνυμον και όμόφρονα τοϋ ιερατικού καταλόγου (...) 
τούτον έπί την έκκλησίαν άπάρας, ουχί Θεού και ιερέων ψήφω, άλλα τη αύτοϋ 
πανουργία, των αμφοτέρων εν τφ άμβωνι ανελθόντων, υπό των τοϋ βασιλέως 
χειρών Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος την μιαράν ό ανίερος ενδίδυσκεται 
διπλοΐδα, Γν' εϊπω και το ώμοφόριον65^. Ή αυτοκρατορική επιλογή φαίνεται 
ότι δεν ήταν τυχαία659 καί άξιο ιδιαίτερης προσοχής είναι τό γεγονός οτι ό 
νέος πατριάρχης δεν προερχόταν από τον κλήρο τής βυζαντινής πρωτεύουσας, 
άλλα άπο τό θέμα των Κιβυρραιωτών, μία στρατιωτική περιοχή πιστή στην 
Ίσαυρική δυναστεία. 

"Αν στην εκλογή τοϋ πρώτου εικονομάχου πατριάρχη έμμεσα υπονοείται 
στις πηγές ή απουσία τής συγκλήτου καί τοϋ κλήρου τής Κωνσταντινούπολης, 
στην περίπτωση τής εκλογής τοϋ δευτέρου εικονομάχου πατριάρχη οι πηγές 
αναφέρουν σαφέστατα οτι ό Κωνσταντίνος Συλλαίου δέν είχε εκλεγεί ούτε μέ 
τήν ψήφο τοϋ Θεού, ούτε δμως καί μέ τήν ψήφο των ιερέων (ουχί Θεοϋ καί 
ιερέων ψήφω). Ό Γεώργιος Μοναχός τονίζει Ιδιαίτερα τήν "παρανομίαν" 
αυτή, τήν οποία, βέβαια, θεωρεί "άθεσμη" καί "ανίερη"660. Κατηγορεί, ακόμα, 
τους ιερείς καί επισκόπους, οί όποιοι είχαν λάβει μέρος στην είκονομαχική 
σύνοδο, οχι τόσο για τήν καθαίρεση των εικόνων, άλλα περισσότερο για "άνο-
μίαν", επειδή τα τη ίερωσύνη καί τοις θείοις κανόσιν άνακείμενα λαϊκοϊς 

657. Rochow, Kaiser Konstantin V., 49. 
658. Βίος Στεφάνου Νέον, στ. 1112 Β. Ό συγγραφέας τοϋ Βίου τοϋ Στεφάνου τοϋ 
Νέου τοποθετεί τήν ενθρόνιση τοϋ πατριάρχη Κωνσταντίνου πριν από τή Σύνοδο τής 
Ίερείας (βλ. καί Βίο Στεφάνου Νέου, στ. 1120 D-1121 Α), ένώ οί Ιστοριογραφικές 
πηγές (Θεοφάνης, 428· Γεώργιος Μοναχός, 757), παρόλο πού μνημονεύουν τήν Ιδια 
τελετή, τοποθετοϋν τό γεγονός μετά τή Σύνοδο τής Ίερείας. Βλ. Rouan, «Une lecture 
"iconoclaste"», 421 σημ. 21.- Rochow, Theophanes, 170-171. 
659. Gero, Constantine V, 64 σημ. 31. 
660. Γεώργιος Μοναχός, 754-755. Για τον τρόπο, μέ τον όποιο καταγράφει ό Γεώργιος 
Μοναχός τά γεγονότα τής βασιλείας τοϋ Κωνσταντίνου Ε ', βλ. Η. G. Beck, «Zur byzanti
nischen "Mönchschronic"», Speculum Historìae, Freiburg / München 1965, 188-197 
(=Ideen und Realitäten..., αρ. XVI). 
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χαριζόμενοι έπέτρεπον έπίΓελείν661. Αναρωτιέται, ακόμα, πώς δέν είχαν 
φρικιάσει οι 338 σύνεδροι, όταν άκουσαν το στρατιώτη αυτοκράτορα, τον όποιο 
αποκαλεί άσπιδοφόρον ίεροθέτην καί τον εν πολέμοις έσχολακότα662 να μιλά 
για τη λατρεία τών εικόνων και να χειρίζεται θέματα της ίερωσύνης (πώς αν 
της ίερωσύνης αύτοϋ έφείσαντο)663, αρμοδιότητες, πού θεωρεί ότι δέν άνη
καν στον αυτοκράτορα. 

Ή εχθρική στάση τών πηγών προς τό νέο ιεράρχη, κατά τή γνώμη μου, δέν 
απορρέει μόνον άπό τό γεγονός ότι ό Κωνσταντίνος Συλλαίου είχε μετατεθεί 
άπό μία επισκοπή στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως664 και ότι δέν προ
ερχόταν από τον κλήρο της πρωτεύουσας, δπως ήταν ή συνήθεια. 'Αξίζει στο 
σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε τό διαφορετικό, Ιδιαίτερα ευνοϊκό ύφος τών 
ίδιων πηγών, όταν μιλούσαν για τή μετάθεση τού Γερμανού από τή μητρόπολη 
Κυζίκου στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως665. Είναι αρκετά παράτολμο 
να υποθέσουμε δτι ό νέος πατριάρχης είχε κάποια σχέση με τό στρατό, ωστόσο, 
αξίζει νά υπογραμμίσουμε ότι, όταν οί πηγές κάνουν λόγο γιά τον Ιεράρχη 
αυτό, αναφέρονται παράλληλα και σέ συνήθειες τών στρατιωτών, τίς όποιες 
είχαν υιοθετήσει, μετά τον πατριάρχη Κωνσταντίνο, καί άλλοι επίσκοποι. Τον 
κατηγορούν ότι, κατά διαταγή τού αυτοκράτορα, έπαιρνε μέρος στα συμπόσια 
πού διοργάνωνε ô κοσμικός άρχων καί σύχναζε στά καπηλειά, συνήθειες πού 
δέν ταίριαζαν βέβαια σέ έναν κληρικό666. Οί εμπαθείς προς τους είκονο-
μάχους πηγές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι οί είκονομάχοι 
επίσκοποι δέν διέθεταν τά γνωρίσματα τού ιδεώδους επισκόπου, άλλα τά 
χαρακτηριστικά τών λαϊκών. Μέ αφορμή, άλλωστε, τήν εκλογή τού πατριάρχη 
Κωνσταντίνου, ό Στέφανος Διάκονος ονομάζει δύο συνεχείς φορές 
"κοιλιοδούλους" καί "γαστρόφρονας" τους ύπό τον ιεράρχη αυτόν 

661. Γεώργιος Μοναχός, 755. 
662. Ίδιοι χαρακτηρισμοί για τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο χρησιμοποιούνται καί 
στή βιογραφία τοϋ Στεφάνου τοΰ Νέου (στ. 1112 C): ό ασπιδοφόρος ίεροθέτης καί ό 
πολέμοις καί φόνοις έσχολακώς ιερουργός. 
663. Γεώργιος Μοναχός, 755. Βλ. Rochow, Kaiser Konstantin V., 43-55. 
664. Κάτι πού απαγόρευε ή κανονική νομοθεσία, βλ. πιο πάνω, σ. 78. 
665. Βλ. πιο πάνω, σ. 103. 
666. καί τούτον στεφανίτην αντί μονάχου έπεισε γενέσθαι καί κρεών μεταλαμβάνειν καί 
κιθαρωδών ανεχεσθαι èv τη βασιλική τραπέζη: Θεοφάνης, 437· év γαρ τοις συμποσίοις 
αυτών καί καπηλείοις, μαστρωπικώς καί κιθαρφδώς τή τοϋ σκύμνου κελεύσει καθ' 
ημών μελετώσι, σκωπτικώς οίωνίζοντες: Βίος Στεφάνου Νέον, στ. 1116 C. 
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επ ισκόπους 6 6 7 . 'Από την άλλη πλευρά, τα κείμενα χρησιμοποιούν τους 
ακόλουθους χαρακτηρισμούς γιά νά περιγράψουν τις θεολογικές απόψεις του 
νέου ιεράρχη: "ομοιότροπος", ώς προς την εικονομαχία, "όμόφρων" και 
"ομώνυμος"668 του αυτοκράτορα, χαρακτηριστικές εκφράσεις πού συνοδεύουν 
και τους είκονομάχους στρατηγούς των θεμάτων669. 

Στις 30 Αυγούστου τού 766 ô αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε ' συνέλαβε 
τον πατριάρχη Κωνσταντίνο μέ την κατηγορία ότι είχε λάβει μέρος και αυτός 
στη συνωμοσία πού είχαν οργανώσει δεκαεννέα "επίσημοι άρχοντες", από τους 
οποίους οι περισσότεροι ήταν στρατιωτικοί670. Ή συμμετοχή του πατριάρχη 
στη συνωμοσία δέν είναι δυνατό νά εξακριβωθεί. Οι πηγές αναφέρουν ότι, 
ύστερα άπό υπόδειξη τού αυτοκράτορα, ò πατριάρχης κατηγορήθηκε ότι δήθεν 
εΐχε πληροφορηθεί τις συζητήσεις γιά τή συνωμοσία, μέ αποτέλεσμα νά έξορι-
σθει στην Ιέρεια πρώτα, κατόπιν στην Πρίγκιπο6 7 1 και λίγο αργότερα νά 
αποκεφαλισθεί στον 'Ιππόδρομο672. Ή Χρονογραφία τού Θεοφάνη αποδίδει τό 
εγχείρημα στή "μανίαν" τού αυτοκράτορα και ό πατριάρχης Νικηφόρος δέν 

667. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1120 Α και 1120 D-1121 Α. 
Ό συγγραφέας τού Adversus Cabalinum (στ. 329 D-332 Α) σκιαγραφεί τις ενασχολήσεις 
των είκονομάχων επισκόπων πού αφορούν εμπορικές συναλλαγές. Σχετικά τώρα μέ τή 
χρονολόγηση και το συγγραφέα των λεγόμενων δύο παραλλαγών τού έργου, της 
σύντομης και της εκτενέστερης, βλ. Β. Melioranskij,' Georgii Kiprjanin i Ioann 
Jerusaiimjanin, dva neïzvestnych bortsa za Pravoslavije ν Vlllom veke, 'Αγία Πετρούπολη 
1901, 91.- Gero, Leo III, 63 σημ. 12, 64 σημ. 16.- Stein, Bilderstreit, 144-146. 
668. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1112 Β. 
669. προβάλλεται στρατηγούς όμόφρονας αύτον. Θεοφάνης, 440. 
670. Θεοφάνης, 438. Γιά τή συνωμοσία, βλ. Λουγγή, Οί «Νέοι προσανατολισμοί», 70. 
671. Θεοφάνης, 439· Νικηφόρος, 74 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 83 (Mango). Πρβλ. Haiina 
Evert-Kappesowa, «L'Archipel de Marmara comme lieu d'exil», BF5 (1977), 27-34. 
672. Θεοφάνης, 441-442· Νικηφόρος, 75 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 84 (Mango). 
Στο Synax. EccI. CP. (στ. 856) υπάρχει κείμενο αφιερωμένο στή μνήμη τού είκονομάχου 
πατριάρχη Κωνσταντίνου, μολονότι αυτός είχε άναθεματισθει τό 787 άπό τή Σύνοδο 
της Νικαίας (Mansi, τόμ. 13, στ. 400) καί από τό Συνοδικόν της 'Ορθοδοξίας (σ. 57). Ό 
V. Grumel («La commémoraison des patriarches Constantin le Nouveau et Jean», AB 85 
(1967), 331-335) αποκλείει τήν πιθανότητα νά έχει τοποθετηθεί στο συναξάριο της 
Μεγάλης Εκκλησίας μία τέτοια προσωπικότητα, δπως ό Κωνσταντίνος. Διατυπώνει τήν 
άποψη οτι ό αντιγραφέας τοϋ χειρογράφου έγραψε λάθος τό όνομα του τιμωμένου 
αρχιεπισκόπου, παρασυρόμενος άπό τό όνομα της πόλεως (Κωνσταντινούπολη). Ό 
Gero (Constantine V, 134) θεωρεί, αντίθετα, πιθανό τό συναξάριο νά εΐχε γραφεί γιά τον 
πατριάρχη Κωνσταντίνο, επειδή ακριβώς υπέστη αυτό τό βίαιο θάνατο. 
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αναφέρει τους λόγους, για τους οποίους ô αυτοκράτορας είχε οδηγηθεί στην 
απόφαση αυτή673, μόνον υποθέσεις λοιπόν μπορούμε να κάνουμε για τήν τύχη 
τοϋ πατριάρχη Κωνσταντίνου. Ή εκτέλεση πάντως είναι μία ποινή πού 
υποδηλώνει συμμετοχή σέ συνωμοσία. 

Οί πηγές δεν μιλούν για τή συμμετοχή τοϋ κλήρου στην ανάδειξη τοϋ νέου, 
σκοτεινής καταγωγής, πατριάρχη Νικήτα (766-780) και υπερτονίζουν γιά μία 
ακόμα φορά τήν καθοριστική συμβολή τοϋ αυτοκράτορα στην εκλογή του. Τή 
δε iç ' τοϋ Νοεμβρίου μηνός της αυτής ε ' ίνδικτιώνος ψήφω τοϋ βασιλέως 
χειροτονείται Νικήτας ό από Σκλάβων ευνούχος άθέσμως πατριάρχης Κων-
σταντινουπόλως, αναφέρει ό χρονογράφος674, ενώ ό Γεώργιος Μοναχός δεν 
επαναλαμβάνει τα όσα είχε καταγράψει στην περίπτωση τοϋ πατριάρχη Κων
σταντίνου, άλλα σέ μία περιεκτική και εύγλωττη φράση αναφέρει: (ο θεομισής) 
άντιχειροτονεΐ πάλιν τον εύνοϋχον Νικήταν και Σκλάβοι5. Ό λόγιος τοϋ 
δωδέκατου αιώνα Ζωναράς676 παρερμηνεύοντας τή λέξη Σκλάβος αναφέρει 
δτι ό Νικήτας οι)<5' έξ ελευθέρων, αλλ' εκ δούλων ελκοντα τήν τοϋ γένους 
σειράν. Οί μελετητές θεωρούν βέβαιο ότι ό πατριάρχης Νικήτας ήταν 
σλαβικής καταγωγής677. 

673. Βλ. Gero, Constantine V, 134-135. Πρβλ. Καραγιαννόπουλου, Πολιτική θεωρία, 
63. 
674. Θεοφάνης, 440. Ή βιογραφία της αυτοκράτειρας Ειρήνης (σ. 9) αναφέρει Νικήτας 
ό από Σκλάνων ευνούχος. Πρόκειται βέβαια για λάθος ανάγνωση· το σωστό είναι από 
Σκλάβων ευνούχος. 
675. Γεώργιος Μοναχός, 757. Ή Χρονογραφία τοΰ Θεοφάνη (σ. 440, 453) καί ό 
Γεώργιος Μοναχός (σ. 757), αναφέρουν ότι ήταν από Σκλάβων ευνούχος. 
676. Ζωναράς, Γ' , 352. Ή ερμηνεία, πού επιχειρεί ό Ζωναράς, δείχνει δτι τήν εποχή, 
κατά τήν οποία έγραφε τήν 'Επιτομή Ιστοριών, ή σημασία της λέξης "σκλάβος" είχε 
υποστεί τήν οριστική μετάπτωση από εθνικό σέ προσηγορικό. Βλ. "Αννας Άβραμέα, 
«Σημείωμα γιά το εθνικό δνομα «Σλάβος» καί τή σημασιολογική του εξέλιξη στις βυ
ζαντινές πηγές», Ελληνικά 25 (1972), 413-414.- Helga Köpstein, «Zum Bedeutungs
wandel von ΣΚΛΑΒΟΣ/ SCLAVUS», BF 7 (1979), 67 κέ. 
677. Gero, Constantine V, 136.- H. Ditten, «Prominente Slawen und Bulgaren in 
byzantinischen Diensten (Ende des 7. bis Anfang des 10. Jahrhunderts», Studien zum 8. und 9. 
Jahrhundert in Byzanz (BBA 51), Βερολίνο 1983, 110, 117. 'Αξιοσημείωτο είναι δτι οί 
παραλλαγές τοϋ χρονικού τοϋ Λογοθέτη (Λέων Γραμματικός, σ. 186, Θεοδόσιος 
Μελιτηνός, σ. 128) μνημονεύει τή "Σκλαβική" προέλευση, άλλα στή σλαβική μετάφραση 
τοϋ έργου δέν γίνεται καθόλου λόγος γι' αυτήν αναφέρεται μόνον δτι ήταν εύνοϋχος. 
Βλ. Gero, Constantine V, 136 σημ. 100. 
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Ό πατριάρχης Νικηφόρος αναφέρει ότι ήταν πρεσβύτερος τών 'Αγίων 
"Αποστόλων και άρχων τών μοναστηριών678. Ό διορισμός τοΰ Νικήτα στη 
θέση τοΰ άρχοντος τών μοναστηριών, υψηλού εκκλησιαστικού αξιώματος πού 
είχε σχέση με τή διοίκηση και την οικονομική διαχείριση τών μονών της Κων
σταντινούπολης679, θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην αρχή της δεκαετίας τού 
760, εποχή κατά τήν οποία είναι γνωστό ότι άρχισαν οι απηνείς διωγμοί 
εναντίον τού μοναχικού στοιχείου της Βασιλεύουσας680. 

Οί πηγές υπερτονίζουν τήν ενεργό παρέμβαση τών δύο πρώτων είκονο-
μάχων αυτοκρατόρων στην εκλογή τού αρχηγού τού βυζαντινού κλήρου, κάτι 
πού θεωρούν ανίερο. Τήν εκλογή τού πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως 
καθόριζαν πάντοτε οί σύγχρονες πολιτικές και θρησκευτικές επιταγές681. 
Μολονότι ή παρέμβαση τοϋ αυτοκράτορα στην εκλογή τού πατριάρχη Κων
σταντινουπόλεως δεν είναι πάντοτε εμφανής στις πηγές, στις περιπτώσεις τών 
τριών διαδόχων τού πατριάρχη Γερμανού είναι περισσότερο από αναμφι
σβήτητη, υποδηλώνοντας με τον τρόπο αυτό τήν πρόθεση τών είκονομάχων 
αυτοκρατόρων νά ασκήσουν τήν εξουσία τους έπί τού πατριαρχικού θεσμού, 
άλλα και νά δώσουν Ινα σκληρό κτύπημα στην αριστοκρατία τού κλήρου της 
πρωτεύουσας. 

Εξετάζοντας τις τρεις προσωπικότητες, πού κατέλαβαν διαδοχικά τον 
πατριαρχικό θρόνο Κωνσταντινουπόλεως κατά τήν πρώτη είκονομαχική 
περίοδο, διαπιστώνουμε δτι ή εκλογή τοϋ πατριάρχη ακολουθεί τήν κατιούσα: ό 
πρώτος ό 'Αναστάσιος ήταν Ινας αξιωματούχος τοϋ κλήρου, προσηλυτισμένος 
στην είκονομαχία, ένώ οί Κωνσταντίνος καί Νικήτας ήταν Ιδιαίτερα σκοτεινής 
προέλευσης. Έκτος, λοιπόν, από τον Αναστάσιο, ό όποιος, κατά τή γνώμη 
μου, είχε επιλεγεί εσκεμμένα άπό τον αυτοκράτορα μέσα άπό τον πρωτευ-
ουσιάνικο κλήρο καί μάλιστα άπό τους εκκλησιαστικούς αξιωματούχους τοϋ 
πατριαρχείου, κανείς άλλος πατριάρχης δεν εκπροσωπούσε τον κλήρο τής 
βυζαντινής πρωτεύουσας. 

Τό γεγονός ότι στην πρώτη περίοδο τής εικονομαχίας κανένας εκπρόσωπος 
τής αριστοκρατίας τοΰ βυζαντινού κλήρου δέν ανέβηκε στον πατριαρχικό 

678. Νικηφόρος, 75 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 86 (Mango)· Χρονογραφικον Σνντομον, 119. 
Το δτι ό Νικήτας κατείχε το αξίωμα τοΰ άρχοντος τών μοναστηριών πιστοποιείται καί 
άπό άλλες μεταγενέστερες πηγές· βλ. Rochow, Kaiser Konstantin V., 233. 
679. Darrouzès, Όφφίκια, 312. 
680. Βλ. πιο κάτω, σ. 176. 
681. Bréhier, «Recrutement», 223. 
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θρόνο, υποδηλώνει μία αλλαγή κατεύθυνσης στο πατριαρχείο, αλλαγή πού 
ξεκίνησε βέβαια μέ τήν πρωτοβουλία των δύο Ίσαύρων είκονομάχων αυτο
κρατόρων. Ή αριστοκρατία είχε απολέσει τό προνόμιο να μονοπωλεί το 
πατριαρχικό αξίωμα. Ή άνοδος στον πατριαρχικό θρόνο προσώπων, φυσικά 
της απόλυτης αρεσκείας τοϋ αυτοκράτορα υποδηλώνει πρώτα άπό ολα τή 
δυσαρέσκεια και τήν καχυποψία των δύο είκονομάχων αυτοκρατόρων προς τον 
κλήρο τής πρωτεύουσας, άπό τον όποιο συνήθως εκλεγόταν ό πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως682. 'Ανάλογη προσπάθεια έχουμε συναντήσει στά χρόνια 
τοϋ αυτοκράτορα 'Ιουστινιανού Β ' . "Αν ό 'Ιουστινιανός Β ' , παραμένοντας 
πιστός στην ορθοδοξία, δέν είχε επιτύχει, τελικά, τήν αναδιαμόρφωση τοϋ 
βυζαντινού κλήρου, οι "Ισαυροι αυτοκράτορες φαίνεται ότι κατόρθωσαν νά 
δώσουν μία διαφορετική όψη στο βυζαντινό κλήρο καί, χρησιμοποιώντας τό 
π ρ ό σ χ η μ α 6 8 3 τής εικονομαχίας, επιδίωξαν τις βαθειές αλλαγές στην 
'Εκκλησία, τις οποίες περιγράφει ό πατριάρχης Νικηφόρος· απεικονίζοντας τήν 
κατάσταση τοϋ κλήρου καί τοϋ πατριαρχικού θεσμού αυτό τον καιρό, γράφει ότι 
οι "Ισαυροι αυτοκράτορες "χρησιμοποίησαν τους είκονομάχους Ιερείς καί 
επισκόπους ώς ολέθρια όργανα τής ύβρεως καί τής κακώσεως για τον 
αφανισμό τών εύσεβούντων", ενώ "ό κλήρος έδειχνε ότι είχε απαρνηθεί τελείως 
τό κανονικό δίκαιο καί ύπήκουε μόνον στους πολιτικούς νόμους"684. Οι δύο 
πρώτοι νΙσαυροι είκονομάχοι προχώρησαν ενα βήμα παραπάνω άπό τον 
'Ιουστινιανό Β ' , "αλώνοντας" τον κοσμικό κλήρο καί επιχειρώντας, - μόνον 
από τήν πλευρά τοϋ Κωνσταντίνου Ε ' - επίθεση στο μοναχικό κλήρο. 

Ό αυτοκράτορας Λέων Δ ' (775-780), τοϋ οποίου ή βασιλεία θεωρείται ώς 
ομαλή μετάβαση άπό τήν εικονομαχία στην ε'ικονολατρία, προώθησε στον 
πατριαρχικό θρόνο τον Παΰλο (780-784), εκφραστή τοΰ συναινετικού κλίματος 
τής εποχής685. Στά Ιδια πλαίσια εντάσσεται καί ή πληροφορία πού παραθέτει 
ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη δτι ò διάδοχος τοϋ Κωνσταντίνου Ε ' , Λέων Δ ' , 
είχε διορίσει σε επισκοπικές Ιδρες ηγουμένους, Ισως, καί από αυτούς, οι όποιοι 
είχαν διωχθεί άπό τον πατέρα του6 8 6 . Ό νέος πατριάρχης Κωνσταντινου-

682. Bréhier, «Recrutement», 222. 
683. Hélène Ahrweiler, L'idéologiepolitique de l'Empire byzantin, Παρίσι 1975,29. 
684. Καί ώσπερ όργάνοις τής απώλειας αυτών κατά τής τών εύσεβούντων σνγχρώνται 
ύβρεως καί κακώσεως· ώσπερ γαρ τής δωρεάς τον Πνεύματος τήν χρίσιν τέλεον 
ήρνημένοι, καί πασαν ίεράν καί κανονικήν θεσμοθεσίαν ήθετηκότες, καί πάσης τής 
εκκλησιαστικής εύκοσμίας καί τάξεως έπιλελησμένοι, πολιτικοίς νόμοις καί πράγμασι 
χρώνται, καί αρχουσι τοις κοσμικοίς ύποπεπτώκασι: 'Αντιρρητικός τρίτος, στ. 504 Α. 
685. Speck, Konstantin VI., 99.- Λουγγή, «Δοκίμιο», 181. 
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πόλεως καταγόταν από τη Σαλαμίνα της Κύπρου6 8 7 ήταν αναγνώστης688, 
μάλλον της 'Αγίας Σοφίας, και αντιπροσώπευε τον πρωτευουσιάνικο κλήρο, 
κάτι πού θα μπορούσε να σημαίνει οτι ό Λέων Δ ' , λαμβάνοντας υπόψη τίς 
περιστάσεις της εποχής του, απέφυγε να συνεχίσει την πολιτική τών δύο 
προκατόχων του, σχετικά με τήν εκλογή τοϋ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. 

Το κείμενο τού Θεοφάνη, χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους χαρακτη
ρισμούς, δείχνει εμφανώς τήν εύνοια του προς τό νέο πατριάρχη: λόγω και 
πράξει διαλάμπων, τίμιος6 8 9 καί στή συνέχεια τον αποκαλεί σεβάσμιο καί 
ελεήμονα69®, αλλά ποτέ δεν τον χαρακτηρίζει ως ευσεβή691, εφόσον με τήν 
άνοδο του στον πατριαρχικό θρόνο είχε υπογράψει τήν πίστη του στην εικονο
μαχία 6 9 2 . Ό πολύ μεταγενέστερος Ζωναράς χωρίς κανένα δισταγμό τον 
χαρακτηρίζει ώς ορθόδοξο693, ενώ ό Γεώργιος Μοναχός στο οικείο τμήμα δέν 
κάνει καθόλου λόγο για τήν άνοδο τοϋ πατριάρχη Παύλου. Ό Θεόδωρος Στου-
δίτης, σέ επιστολή πού απηύθυνε στον Στέφανο αναγνώστη, κάνοντας λόγο για 
τους ιερείς, οί όποιοι είχαν χειροτονηθεί στή διάρκεια τών χρόνων της εικο
νομαχίας από τους διαδόχους τοϋ Γερμανού, γράφει: Τί γάρ καί οί εν μέσφ 
τρεις αιρετικοί;694, εννοώντας τον 'Αναστάσιο, τον Κωνσταντίνο καί τον 
Νικήτα. Δέν συγκαταλέγει, δηλαδή, ανάμεσα στους είκονομάχους πατριάρχες 
καί τον Παύλο. Εκείνο, τό όποιο μπορεί κανείς νά διαπιστώσει εύκολα, είναι 
οτι οί πηγές, έκτος από τον Ζωναρά, αποφεύγουν νά περιγράψουν ανοικτά τίς 
θρησκευτικές πεποιθήσεις τού νέου πατριάρχη. 

686. δθεν καί μητροπολίτας έκ τών άββάδων έν τοις πρωτίστοις θρόνοις προεβάλετο: 
Θεοφάνης, 449. 
687. Βίος Ταρασίου, 397. 
688. Θεοφάνης, 453. 
689. Θεοφάνης, 453. 'Αξίζει να σημειώσουμε δτι το κείμενο τοΰ Θεοφάνη (σ. 408) 
χρησιμοποιεί τους Ιδιους χαρακτηρισμούς για τον πάπα Γρηγόριο Β ' (715-730), γνωστό 
είκονολάτρη: Γρηγόριος ό πανίερος αποστολικός άνήρ καί Πέτρου τοϋ κορυφαίου 
σύνθρονος, λόγφ καί πράξει διαλάμπων. 
690. σεβάσμιος γάρ ό άνήρ καί ελεήμων υπέρ μέτρον καί πάσης αίδοϋς άξιος: 
Θεοφάνης, 458. 
691. Ούτε το Συνοδικον της "Ορθοδοξίας δέν τον μνημονεύει ανάμεσα στους 
προμάχους της ορθοδοξίας. 
692. Θεοφάνης, 457· Γεώργιος Μοναχός, 767. Βλ. Rochow, Theophanes, 240. 
693. Ζωναράς, Γ ', 356. 
694. Επιστολές Θεοδώρου Στουδίτου, στ. 1104 C καί άρ. 53, 157 (Fatouros). 
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Στις 31 Αύγουστου τοϋ 784 παραιτήθηκε από το άξίωμά του ό μετριοπαθής 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παΰλος. Ό χρονογράφος παραδίδει οτι ή 
αυτοκρατορική εξουσία εΐχε θορυβηθεί μέ τήν ενέργεια αυτή τοϋ πατριάρχη και 
ή αυτοκράτειρα Ειρήνη μετέβη στή μονή Φλώρου, οπού εΐχε καταλύσει ό μέχρι 
τότε επικεφαλής τοϋ βυζαντινού κλήρου, ζητώντας τους λόγους τής παραίτησης 
του6 9 5 . Ό παραιτηθείς ιεράρχης προέβαλλε συνεχώς το επιχείρημα τής μετα
ν ο ί α ς 6 9 6 , όπως μή ώς ιερέα μέ κολάση σιγήσαντα εως τον νυν καί μή 
κηρύξαντα τήν αλήθειαν τφ φόβω τής μανίας υμών6 9 7. Λίγο αργότερα, ό 
τέως πατριάρχης Παύλος πέθανε καί ό θάνατος του εΐχε προξενήσει πολύ 
θρήνο στην "βασιλείαν" καί "στους ευσεβείς ανθρώπους τής πολιτείας"698. 
"Υστερα από τήν αφήγηση, σχετικά μέ τή λήξη τής θητείας τοϋ ιεράρχη αυτού, 
πού προέρχεται άπό τή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη, εύλογα θα μποροΰσε να 
αναρωτηθεί κανείς, τί ήταν αυτό πού έκανε τό ιδιαίτερα είκονόφιλο αυτό 
κείμενο να αποδώσει το χαρακτηρισμό τοϋ "σεβασμίου" σε έναν δηλωμένο είκο-
νομάχο καί νά ισχυρίζεται μάλιστα ότι ό θάνατος του εΐχε προκαλέσει θρήνο 
στους ορθόδοξους αυτοκράτορες καί στους "ευσεβείς" τής πολιτείας; 

Ά ς γυρίσουμε στή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη. Σύμφωνα μέ τή μοναδική 
αυτή, σύγχρονη μέ τα γεγονότα πηγή, ό Παύλος εΐχε αποδεχθεί τό ύψιστο 
εκκλησιαστικό αξίωμα μέ τή βία καί ύστερα άπό πολλές παρακλήσεις699, 
χωρίς όμως νά εξηγεί από ποιόν εΐχε πιεσθεί. Ό Παΰλος εΐχε ανέλθει, τελικά, 
στον πατριαρχικό θρόνο στις 20 Φεβρουαρίου τοϋ 780 καί λίγο μετά 

695. Θεοφάνης, 457· Γεώργιος Μοναχός, 767· Βίος Ταρασίου, 397-398· Μικρός 'Απο
λογητικός, στ. 840 Α. Ανάλογη πληροφορία δεν διασώζει ό Βίος Θεοφύλακτου Νικο
μήδειας, σ. 72, παρόλο πού αναφέρει τήν παραίτηση τοϋ πατριάρχη Παύλου. Βλ. 
Germaine da Costa-Louillet, «Saints de Constantinople aux Ville, IXe et Xe siècles», 
Byzantion 24 (1954), 224, δπου επισημαίνεται ότι ό πατριάρχης Παϋλος δέν εΐχε 
μετανοήσει για τις είκονομαχικές πεποιθήσεις του, άλλα ol πηγές επιδιώκουν να 
δώσουν τήν εικόνα ενός μετανοημένου Ιεράρχη. Βλ. επίσης, Speck, Konstantin VI., 132. 
Δέν είναι γνωστό, αν ό πατριάρχης Παΰλος επέλεξε τυχαία τή μονή Φλώρου ώς τόπο 
μετανοίας. 'Αξιομνημόνευτο είναι πάντως δτι ή μονή αυτή εΐχε λάβει μέρος στην πρώτη 
ανατροπή τοϋ Ίουστινιανοϋ Β ' τό 695 , δπως είδαμε, και αργότερα υπέστη διωγμό από 
τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ε ' · βλ. πιο κάτω, σ. 178. 
696. Θεοφάνης, 457· Γεώργιος Μοναχός, 768· Βίος Ταρασίου, 397-398· Μικρός 
'Απολογητικός, στ. 840 Α. 
697. Θεοφάνης, 457-458. 
698. Θεοφάνης, 458 
699. Θεοφάνης, 453. 
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τιμωρήθηκαν αξιωματούχοι700 από το πολύ στενό αυτοκρατορικό περιβάλλον, 
της προσωπικής ασφαλείας του αυτοκράτορα, με αφορμή τάχα ότι ήταν είκο-
νολάτρες. Ό μεταγενέστερος Κεδρηνός, αντλώντας, Ισως, από διαφορετική 
πηγή7 0 1 , αφήνει να υπονοηθεί δτι ή αυτοκράτειρα Ειρήνη ήταν, επίσης, ανα
μεμειγμένη στη συνωμοσία τοϋ 7807 0 2. Ή συνωμοσία εναντίον τοϋ αυτο
κράτορα συμπίπτει χρονικά μέ τήν άνοδο τοϋ Παύλου στον πατριαρχικό θρόνο 
και συνδέεται μέ τή στροφή της πολιτικής τοϋ Λέοντος Δ ' εναντίον των εικό
νων 7 0 3 , κάτι πού μας επιτρέπει να υποθέσουμε οτι Ισως και εκκλησιαστικοί 
κύκλοι από τήν πλευρά τοϋ πατριαρχείου συμμετείχαν στή συνωμοσία. 

Λίγους μήνες αργότερα, ό αυτοκράτορας Λέων Δ ' πέθανε κάτω από πολύ 
περίεργες συνθήκες: Λιθομανής υπάρχων λίαν ηράσθη τοϋ στέμματος της 
μεγάλης εκκλησίας και λαβών εφορεσεν αυτό. και εξήλθον άνθρακες επί τήν 
κεφαλήν αϋτοϋ, και ληφθείς σφοδρψ πυρετω τέθνηκε 7 0 4 . Αξιοπρόσεκτη στο 
απόσπασμα, πού μόλις παρατέθηκε, είναι ή ανάμειξη της Μεγάλης Εκκλησίας 
σ' αυτόν τον παράδοξο θάνατο τοϋ αυτοκράτορα. Στο έργο τοϋ Κωνσταντίνου 
Πορφυρογέννητου "Προς τον ίδιον υίόν Τωμανόν" υπάρχει συμπληρωματική 
φράση για τις δικαιοδοσίες τοϋ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως στή χρήση 

700. τη δέ μέση έβδομάδι των νηστειών έκρατήθη Ιάκωβος πρωτοσπαθάριος και 
πάπιας και Στρατήγιος και Θεοφάνης οι κουβικουλάριοι και παρακοιμώμενοι, Λέων τε 
και Θωμάς, κουβικουλάριοι και ούτοι, (...) ως προσκυνοϋντες (τάς αγίας και) σεπτάς 
εικόνας: Θεοφάνης, 453. Βλ. Rochow, Theophanes, 226. Για τα αξιώματα αυτά, βλ. 
Oikonomidès, Listes, 301, 305. 
701. Για τήν ενδεχόμενη ύπαρξη κάποιου αγιολογικού κειμένου για τον Θεοφάνη 
κουβικουλάριο ώς πηγή τοϋ Κεδρηνοΰ, βλ. W. Treadgold, «An Indirectly Preserved Source 
for the Reign of Leo IV», JOB 34 (1984), 69-76. 
702. Τή δέ μέση έβδομάδι τών νηστειών εϋρεν έν τω προσκεφαλαίω Ειρήνης της 
γυναικός αϋτοϋ εικόνας δύο, ας θεωρήσας και άνακρίνας εϋρεν δτι ό παπίας τοϋ 
παλατιού είσεκόμισεν αύτάς και τίνες άλλοι τών πριμικηρίων ους βασάνοις πλείσταις 
και τιμωρίαις καθυπέβαλε: Κεδρηνος Β ', 19. 
703. Θεοφάνης, 453· Γεώργιος Μοναχός, 765. 
704. Θεοφάνης, 453. Ό Βίος της αυτοκράτειρας Είρήνης (σ. 9) επαναλαμβάνει τή 
Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη. Ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος (De Administrando 
Imperio, 13, 61-72, 68) κάνει λόγο για το τραγικό όσο και παράδοξο τέλος τοϋ αυτο
κράτορα Λέοντος Δ ' , το όποιο θεωρεί ώς θεία τιμωρία για τον Ιερόσυλο αυτοκράτορα 
καί παράδειγμα προς αποφυγή για τους επόμενους αυτοκράτορες. Για μία νέα ερμηνεία 
στο κεφάλαιο 13 τοϋ De Administrando Imperio, βλ. Τ. Λουγγη, Κωνσταντίνου Ζ' 
Πορφυρογέννητου De Administrando Imperio (Προς τον ίδιον υίόν Τωμανόν). Μία 
μέθοδος ανάγνωσης , Θεσσαλονίκη 1990, 50-60. 
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των στεμμάτων: Λέων (...) άβούλω τόλμη χρησάμενος εν των τοιούτων άνε-
λάβετο στεμμάτων 7 0 5 , δεσποτικής μη παρούσης εορτής και δίχα γνώμης τοϋ 
πατριάρχου τοντο περιεβάλετο1^. Ό ξαφνικός και παράξενος αυτός θάνα
τος τοΰ αυτοκράτορα έχει δημιουργήσει αρκετά δικαιολογημένες υποψίες δτι 
ήταν αποτέλεσμα ενός μελετημένου σχεδίου707 των ορθοδόξων εκκλησια
στικών κύκλων, στο όποιο πολύ πιθανόν νά ήταν αναμεμειγμένος ό κλήρος της 
Μεγάλης Εκκλησίας, Ισως, και ό πατριάρχης. 

"Υστερα από τους τρεις Ιεράρχες, τους διορισμένους άμεσα άπό τήν 
είκονομαχική αυτοκρατορική εξουσία, άλλα χωρίς τήν έγκριση τοϋ κλήρου της 
Κωνσταντινούπολης, ή τοποθέτηση τοϋ Παύλου στον πατριαρχικό θρόνο θα 
μπορούσε νά θεωρηθεί ως μία νέα αρχή για τον πατριαρχικό θεσμό. Κοσμική 
εξουσία και Εκκλησία έδειχναν νά συμβιώνουν αρμονικά. 'Ωστόσο, παρά τή 
φαινομενική αρμονία φαίνεται ότι κοσμική εξουσία και κλήρος ήταν ακόμα στο 
στάδιο της αντιπαλότητας. Οί ορθόδοξοι εκκλησιαστικοί κύκλοι, με τήν 
ύποπτη, κατά τή γνώμη μου, στάση, πού ενδεχομένως κράτησαν στην απροσ
δόκητη λήξη της βασιλείας τοΰ Λέοντος Δ ' , συνιστούσαν ενα είδος απειλής για 
όποιον αυτοκράτορα επιθυμούσε νά επαναφέρει τήν εικονομαχία708. Άπό τήν 

705. Ό Λέων Γραμματικός (σ. 192), ό Θεοδόσιος Μελιτηνός (σ. 132) και ό Ζωναράς 
(Γ', 357) Ισχυρίζονται δτι αίτια ήταν το στέμμα πού είχε αφιερώσει ό αυτοκράτορας 
Μαυρίκιος (582-602) στή Μεγάλη Εκκλησία (Θεοφάνης, 281). Ό Κεδρηνος (Β' , 20) 
αναφέρει ότι τό στέμμα ήταν τοϋ αυτοκράτορα Ηρακλείου. 
706. De Administrando Imperio, 13, 61-64, σ. 68. 
707. Διονυσίας Μισίου, «Ή ΕΙρήνη και το "παραδόξως" τοΰ Θεοφάνη. Συμβολή στή 
συνταγματική θέση της βυζαντινής αύγούστας», Βυζαντινά 10 (1980), 176 σημ. 25. 
708. Ό Ιδιος ό Θεόδωρος Στουδίτης, στην επιστολή του προς τον Εύπρεπιανό 
[Επιστολές Θεοδώρου Στουδίτου, στ. 1032 D και άρ. 36, 103 (Fatouros)], κατηγο
ρούσε άμεσα τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ç ' , ό όποιος, αρχικά, υποστήριζε τον 
είκονομαχικό στρατό, δτι ουσιαστικά ήθελε να επαναφέρει τήν εικονομαχία: τον 
βασιλέως άλλο θέλοντος, ήγουν μοιχεύειν, ή αίρετίζειν. Άλλα και ό Μιχαήλ μοναχός, 
συγγραφέας μιας παραλλαγής τοϋ Βίου τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου (στ. 142D-144 Α), 
αφήνει να υπονοηθεί κάτι παρόμοιο. Πρβλ. Λουγγή, «Δοκίμιο», 192-193. 
Σχετικά τώρα μέ τό δεύτερο γάμο τοΰ αυτοκράτορα μέ τήν κουβικουλαρία Θεοδότη, ό 
όποιος θεωρήθηκε μοιχεία, άφοΰ ό πρώτος γάμος του μέ τήν Μαρία δεν είχε λυθεί 
κανονικά, βλ. Θ. Κορρέ, Το ζήτημα τοϋ δευτέρου γάμου τοϋ Κωνσταντίνου ζ"'. 
Συμβολή είς τήν ίστορίαν τοϋ Βυζαντίου κατά τα τέλη τοϋ Η ' αιώνος, Θεσσαλονίκη 
1975.- Speck, Konstantin VI., 251 κέ.- Διονυσίας Μισίου, «Δύο Βυζαντινοί 
καθεστωτικοί δροι (Αύγούστα και Βασίλισσα)», Βυζαντιακάΐ (1982), 138 κέ. 
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απειλή αύτη βέβαια αποκλειόταν ή αυτοκράτειρα Ειρήνη, ή όποια είχε ήδη 
εκδηλώσει έμπρακτα τις ορθόδοξες θρησκευτικές της πεποιθήσεις. 

Ωστόσο, τό όνομα του Ταρασίου πρέπει να ακουγόταν τότε αρκετά συχνά 
στους εκκλησιαστικούς κύκλους της βυζαντινής πρωτεύουσας, ώς τό επικρα
τέστερο γιά τή θέση τοΰ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ό Βίος 
Ταρασίου709 καί ό Βίος Ιωάννου της Γοτθίας710 παρέχουν τήν πληροφορία 
ότι κατά τή συνομιλία τοϋ Παύλου με τήν αυτοκράτειρα στή μονή Φλώρου, ό 
Παύλος υπέδειξε στους αυτοκράτορες τον Ταράσιο ώς τό μοναδικό πρόσωπο, 
τό όποιο θα μπορούσε να αποδώσει καί πάλι στην Εκκλησία τό "άρχαιον 
κάλλος"711. 

709. Βίος Ταρασίου, 398. Βλ. Germaine Da Costa-Louillet, «Saints», 224, δπου ή μνεία 
τοΰ Βίου Ταρασίου, θεωρείται ώς επινόηση τοϋ Ιγνατίου, συγγραφέα τοϋ Βίου, για να 
Ισχυροποιήσει τή θέση τοϋ ήρωα του. Βλ. καί Speck, Konstantin VI, 134 σημ. 240. 
710. Βίος Ιωάννου Γοτθίας, στ. 191. 
711. Βίος Ταρασίου, 398. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΟΝΙΣΜΟ ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΑΜΠΡΑ ΠΕΠΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ 
ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ 

(μέσα ογδοου-άρχές ένατου αίώνα) 

ç ' .Ή "άλωση" των μονών της Κωνσταντινούπολης κατά τήν 
πρώτη περίοδο τής εικονομαχίας. 

Άπό τήν περίοδο της βασιλείας τοΰ Ιουστινιανού Β ', δταν τα μοναστήρια 
προέβαλαν ώς πολιτικά ορμητήρια της αριστοκρατίας, μέχρι τήν εποχή, κατά 
τήν οποία ό Κωνσταντίνος Ε ' εξαπέλυσε τους γνωστούς διωγμούς εναντίον 
των μοναχών, ol πηγές διασώζουν ελάχιστες πληροφορίες για τα μοναστήρια 
της Κωνσταντινούπολης. 

Τον Ιανουάριο τοΰ 730 ό πατριάρχης Γερμανός αναγκάσθηκε να παραι
τηθεί άπό το άξίωμά του και αποσύρθηκε στο μοναστήρι της Χώρας, στον 
γονικον οίκον του, Πλατάνιον712, λίγο έξω άπό τήν Κωνσταντινούπολη. 
Πρόκειται για τή μοναδική μνεία των Ιστοριογραφικών κειμένων σχετικά μέ τα 
μοναστήρια, λίγα χρόνια μετά τήν άνοδο τών εκπροσώπων τοΰ στρατού στην 
εξουσία713. 

Άπό τήν άλλη πλευρά, τα δεδομένα τών αγιολογικών κειμένων, πού 
αφορούν τή ζωή και τις δραστηριότητες ανθρώπων, οί όποιοι έζησαν και 
έδρασαν αυτή τήν εποχή, εΐναι δυνατόν να καταστούν ιδιαίτερα ουσιαστικές 
μαρτυρίες γιά τήν κατάσταση τών μονών γενικά, άλλα και για τις συνθήκες 

712. Θεοφάνης, 409. Βλ. Rochow, Theophanes, 128. Ό πατριάρχης Νικηφόρος [58 (de 
ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 62 (Mango)] αναφέρει έπί τον πατρικον οίκον γενόμενος αντοϋ τον 
της ζωής διετέλεσε χρόνον, χωρίς να προσδιορίζει τον τόπο, δπου βρισκόταν ό 
πατρικός οίκος. 
713. Για τήν «προβολή τοΰ στρατιωτικού παράγοντος», βλ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαν
τινή Ιστορία, 82.- Λουγγή, «Δοκίμιο», 168 κέ. 
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Νέα πεπρωμένα τοϋ μοναχισμού 

πού επικράτησαν στη βυζαντινή κοινωνία μετά τήν "προβολή τοϋ στρατιωτικού 
παράγοντος" και τήν επιβολή της εικονομαχίας, μία δεκαετία περίπου 
αργότερα. 

Ό Στέφανος Διάκονος, πού έγραψε το Βίο τοϋ Στεφάνου τοϋ Νέου το 806/7 
ή 808/9714, προσφέρει σαφή εικόνα της στάσης των κατοίκων της βυζαντινής 
πρωτεύουσας, λίγο μετά το πρώτο είκονομαχικό διάταγμα (726/7)715 τοϋ 
αυτοκράτορα Λέοντος Γ . Ή Κωνσταντινούπολη διέμεινεν αίρετίζουσα1^6 

και πολλοί ευσεβείς καί ορθόδοξοι άφηναν τήν πόλη τους γιά νά μετοικήσουν 
σε ορθόδοξες κωμοπόλεις1^1. Τήν ίδια ακριβώς όδό σωτηρίας είχαν σκεφθεί 
νά ακολουθήσουν καί οι γονείς τοϋ Στεφάνου· βλέποντας, όμως, οτι ή 
εισαγωγή τοϋ γιου τους σε κάποιο μοναστήρι της πρωτεύουσας θά χρόνιζε, 
επειδή επικρατούσε τότε ταραχή1^, αποφάσισαν νά μεταβούν στο ναύσταθμο 
της Χαλκηδόνας καί άπό εκεί νά πάρουν τήν όδό πού οδηγούσε στο ορός 
Αυξεντίου της Βιθυνίας. "Οσο γιά τα γυναικεία μέλη της οικογένειας τοϋ 
Στεφάνου, ή μία αδελφή είχε ήδη καρει μοναχή σέ ενα μοναστήρι της Βασι
λεύουσας καί ή δεύτερη μαζί μέ τή μητέρα έκάρησαν μοναχές μετά το θάνατο 
τοΰ πατέρα στή μονή Τριχιναρέας, κοντά στή μονή Αυξεντίου719. 

"Ενας άλλος περίπου σύγχρονος μέ τον πρωτομάρτυρα της εικονομαχίας 
Στέφανο, ό ευγενής Στέφανος, ò όποιος είχε φθάσει στή βυζαντινή πρωτεύουσα 
στα χρόνια τοϋ Λέοντος Γ ' καί είχε παραμείνει γιά αρκετό χρονικό διάστημα 

714. Οι ημερομηνίες προέρχονται άπό τή μαρτυρία τοϋ Ιδιου τοΰ συγγραφέα (Βίος 
Στεφάνου Νέον, στ. 1072 C), ô όποιος μας διαβεβαιώνει δτι γράφει 42 χρόνια μετά τό 
θάνατο τοϋ ήρωα του, τό 764/5 κατά τή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη (σ. 436) ή τό 766/7 
κατά τό Βίο τοϋ Στεφάνου τοϋ Νέου. Βλ. Sevéenko, «Hagiography»,115 σημ. 15.- Rouan, 
«Une lecture "iconoclaste"», 421-423. Βλ. επίσης, G. Huxley, «On the Vita of St. Stephen 
the Younger», GRBS 18 (1977), 97-108. 
715. M. Anastos, «Leo Ill's Edict against the Images in the Year 726-27 and Italo-Byzantine 
Relations between 726-730», BF 3 (1968), 5-41 (^Studies ..., άρ. VII)· ó Ostrogorsky 
(Geschichte, 136 σημ. 1) τοποθετεί τό γεγονός τέσσερα χρόνια αργότερα (729/30). Βλ. 
επίσης, Dölger, Regesten, άρ. 290, γιά τό έτος 726. 
716. Βίος Στεφάνου Νέον, στ. 1088 Α. 
ΙΜ/Αθνμούντων δε ου μικρώς των èv αυτή εύσεβώς καί όρθοδόξως οίκονντων, 
άπάραντες ουκ ολίγοι της ένεγκαμένης, έπί τάς ορθοδόξους κωμοπόλεις μετώκησαν. 
Βίος Στεφάνον Νέον, στ. 1088 Α. 
718. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1088 Α. 
719. Βίος Στεφάνον Νέον, στ. 1093 C-D. Βλ. Janin, Grands Centres, 45-46.- Ruggieri, 
Religious Architecture, 171. 
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κοντά στον πατριάρχη Γερμανό, και πλείστα παρ' αύτοϋ εις ώφέλειαν προσ-
Ααβών720, κατευθύνθηκε επίσης στή Βιθυνία. Εκεί ό χρηστός σύμβουλος τοϋ 
ιεράρχη αύτοϋ, έκτισε τη μονή τοϋ Χηνολάκκου, πλήθη μοναχών σννα-
θροίσας7 2 1. Δεν γίνεται σαφές άπό το αγιολογικό κείμενο, πότε ακριβώς ό 
ευγενής Στέφανος εγκατέλειψε τη βυζαντινή πρωτεύουσα, άλλα θά μπορούσε 
νά είναι λογική ή υπόθεση οτι ή μετοίκηση είχε γίνει γύρω στο 730, εποχή της 
παραίτησης τοϋ Γερμανοΰ άπό τό πατριαρχικό αξίωμα. 

Τα γεγονότα, πού αφηγείται ό Στέφανος διάκονος, τοποθετούνται μετά τήν 
καταστροφή της εικόνας τοϋ Χριστού στή Χαλκή πύλη (726)722 -τό σύμβολο 
της ορθόδοξης πίστης τοϋ εκάστοτε βασιλεύοντος αυτοκράτορα723 - και τήν 
αντικατάσταση της με έναν σταυρό724. Είτε τό γεγονός της καταστροφής της 
εικόνας τοϋ Χριστού στή Χαλκή ανάγεται στις μυθικές διηγήσεις725, οί όποιες 

720. Synax. Eccl. CP., στ. 392. 
721. Synax. Eccl. CP., στ. 392. Βλ. Grumel-Darrouzès, Regestes, άρ. 331, χωρίς χρονο
λογική ένδειξη. Για τή μονή Χηνολάκκου, τό δνομα της οποίας συνδέεται και με τό 
μεταγενέστερο πατριάρχη Μεθόδιο (843-847), βλ. Janin, Grands Centres, 189.- Germaine 
da Costa-Louillet, «Saints», 454 σημ. 2. Ό Ruggieri (Religious Architecture, 211) τήν 
κατατάσσει στις άταύτιστες, άλλα θεωρεί πιθανόν ότι ήταν κοντά στην πρωτεύουσα. 
722. Ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη (σ. 408-9) τοποθετεί τό γεγονός στα χρόνια 725/726 
(βλ. Rochow, Theophanes, 127), ένώ ό Βίος τοΰ Στεφάνου τοϋ Νέου (στ. 1088 Α) μετά τό 
730, δταν είχε ήδη ανέλθει στον πατριαρχικό θρόνο ό 'Αναστάσιος. Ό πατριάρχης 
Νικηφόρος στην Ίστορίαν Σύντομον δέν κάνει λόγο γιά τήν καταστροφή της εικόνας 
άπό τον αυτοκράτορα Λέοντα, κάτι πού αναφέρουν ό Γεώργιος Μοναχός (σ. 742) και ό 
Βίος Μαρτύρων Κωνσταντινούπολης, γραμμένος μέ αφορμή τήν ανεύρεση των 
λειψάνων τών αγίων αυτών τό 869 από τον πατριάρχη Ιγνάτιο (847-858, 867-877), μετά 
τό σεισμό τοϋ ίδιου έτους. Γιά τις πηγές πού διασώζουν τό γεγονός, βλ. Auzépy, «La 
destruction», 446-472. 
723. Α. Grabar, L'iconoclasme byzantin, Dossier archéologique, Παρίσι 1984, 150-151. 
724. Βλ. Moorhead, «Iconoclasm»,165-179.- Speck, «ΓραφαΙς η Γλνφαις», 240 κέ. 
'Ανάλογο επίγραμμα διασώζει ô Θεόδωρος Στουδίτης: "Ελεγχος και Ανατροπή, στ. 
437 C, 461 Α-Β. Βλ. S. G. Mercati, «Ι. Sull'epigramma di Metodio Patriarca ΕΙς τήν εΙκόνα 
της Χάλκης. Π. Sull' epigramma Εις τον σταυρόν falsamente attribuito a Metodio Patriarca», 
Bessarione 24 (1920), 192-199 (=Collectanea Byzantina, Bari 1970, τόμ. Β ' , 209-216). 
Βλ. επίσης, W. Hörandner, «Visuelle Poesie in Byzanz. Versuch einer Bestandsaufnahme», 
JOB 40 (1990), 1-42. 

725. Ή Marie France Auzépy («La destruction», 445-492) εξετάζοντας τις πηγές, έχει υπο
στηρίξει δτι ή Ιστορία της καταστροφής της εΙκόνας τοϋ Χρίστου της Χάλκης άπό τον 
αυτοκράτορα Λέοντα Γ' είναι πλαστή, εφόσον ή εΙκόνα κατασκευάσθηκε αρκετά 
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αφορούσαν τους δύο πρώτους Ίσαύρους αυτοκράτορες και είχαν δημιουργηθεί 
από τήν είκονόφιλη παράταξη, πού τελικά επικράτησε726, είτε δχι, εκείνο πού 
έχει σημασία γιά τή μελέτη μας είναι ότι ανάμεσα στα χρόνια 726-730 ή 
εκστρατεία τοϋ Λέοντος Γ ' εναντίον της λατρείας των εικόνων είχε δημιουρ
γήσει δυσαρέσκειες μέσα στην αυτοκρατορία, όπως διατείνονται άλλωστε και οι 
πηγές727. Ή ταραχή τοϋ τυράννου, πού επικαλείται ό βιογράφος ώς αφορμή 
της εσωτερικής μετανάστευσης, δεν θά πρέπει νά δηλώνει σέ καμμία περί
πτωση διωγμούς εκ μέρους τοϋ αυτοκράτορα, ομοίους με αυτούς πού διεξήχθη
σαν αργότερα, επί Κωνσταντίνου Ε ' 7 2 8 , εναντίον των μοναχών. Μάλλον 
πρόκειται γιά μία αναταραχή, πού προήλθε μετά τα πρώτα είκονομαχικά 
μέτρα και αφορούσε αυστηρά τους ευσεβείς και ορθοδόξους οικοϋντας, οί 
όποιοι άλλωστε είχαν εναντιωθεί περισσότερο στην πολιτική του. Έξαλλου, τα 
πρώτα μέτρα εναντίον τών εικόνων ανακοινώθηκαν τήν ίδια περίπου χρονική 
περίοδο, κατά τήν οποία ό νεαρός τότε Στέφανος ασπάσθηκε τό μοναχισμό 
(729/ 730)729. Παρατηρούμε, λοιπόν, οτι οί πηγές αρχίζουν νά μιλούν γιά τα 
μοναστήρια, άπό τή χρονική στιγμή, πού ò αυτοκράτορας Λέων Γ ' άρχισε νά 
"ποιείται λόγον" γιά τήν καθαίρεση τών εικόνων730. 

'Αλλά ποιοι ήταν εκείνοι οί όποιοι, εκτός άπό τήν οικογένεια τοϋ Στεφάνου 
τοϋ Νέου, τον πατριάρχη Γερμανό και τον "χρηστόν σύμβουλον" Στέφανο, ήταν 
δυσαρεστημένοι και αντιδρούσαν στή νέα θρησκευτική πολιτική, εγκατα
λείποντας τήν Κωνσταντινούπολη; Ό λόγιος πατριάρχης Νικηφόρος στο ακό
λουθο χωρίο αναφέρει αόριστα οτι πολλοί γοϋν τήν ϋβριν της εκκλησίας άπω-
Αοφύροντο731, χωρίς νά προσδιορίζει ποιοι ήταν "οί πολλοί". "Από τό από
σπασμα της Χρονογραφίας τοϋ Θεοφάνη σχετικά με τή στάση, πού εκδηλώθηκε 

αργότερα, γύρω στο 800, από τήν αυτοκράτειρα Ειρήνη. 
726. Huxley, «Hagiography », 189-192. 
727. Οί όέ κατά τήν βασιλίδα πόλιν όχλοι σφόδρα λυπούμενοι έπί ταϊς καιναίς διδα-
σκαλίαις: Θεοφάνης, 405· Νικηφόρος, 57 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 60 (Mango). 
728. Gero, Constantin V, 160-161.- J. Wortley, «Iconoclasm and Leipsanoclasm: Leo III, 
Constantine V and the Relics», BF8 (1982), 260. Πρβλ. Kathryn M. Ringrose, «Monks and 
Society in Iconoclastic Byzantium», Byzantine Studies/Etudes Byzantines 6 (1979), 131, 
οπού διατυπώνεται ή άποψη οτι έγιναν διωγμοί έπί Λέοντος Γ '. 
729. Ό βιογράφος του μας πληροφορεί οτι εκάρη μοναχός σέ ηλικία 16 ετών: Βίος 
Στεφάνου Νέου, στ. 1089 C. 
730. Θεοφάνης, 404. 
731. Νικηφόρος, 57 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 60 (Mango). 
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στην Κωνσταντινούπολη μετά τα γεγονότα τοϋ 726, πολλούς αυτών υπέρ της 
ευσέβειας τιμωρηθήναι (...) μάλιστα δε τους ευγένεια και λόγφ διαφανείς7^, 
γίνεται γνωστό ότι τα πρώτα εικονομαχικα μέτρα έπλητταν κυρίως αυτούς, οι 
όποιοι είχαν αριστοκρατική καταγωγή. Επιβεβαίωση των μαρτυριών, πού 
παρατέθηκαν, αποτελεί ή λίγο μεταγενέστερη μνεία από τό Βίο τοϋ Πλάτωνος 
Σακκουδίτου, ότι αργότερα ό Κωνσταντίνος Ε ' είχε εξαπολύσει διωγμούς 
εναντίον των επιφανών, οι όποιοι είχαν εναπομείνει στην Κωνσταντινούπολη 
"ως σπινθήρες μέσα στή στάχτη"733. 'Από τα παραδείγματα, πού αναφέραμε, 
διαφαίνεται ότι οι πρώτοι, οί όποιοι αντέδρασαν στή νέα θρησκευτική πολιτική 
και κατέφυγαν στα μοναστήρια, ήταν αριστοκρατικής καταγωγής. Μπορούμε, 
λοιπόν, να διατυπώσουμε τήν άποψη ότι οί ευσεβείς και ορθόδοξοι κάτοικοι 
τής βυζαντινής πρωτεύουσας, πού τήν εγκατέλειπαν για να μετοικήσουν στις 
ορθόδοξες κωμοπόλεις, ταυτίζονται με μία ορισμένη κοινωνική τάξη, ή οποία 
είχε αντιπολιτευθεί τήν είκονομαχική πολιτική τοϋ αυτοκράτορα, τους ευγένεια 
και λόγω διαφανείς^4. Τό ασυμβίβαστο ανάμεσα στην ευγενή καταγωγή και 

732. Θεοφάνης, 405. Ό πατριάρχης Νικηφόρος στην Ίστορίαν Σύντομον (σ. 58) κάνει 
λόγο μόνο για εύσεβοϋντας: εξ εκείνον τοίνυν πολλοί τών εύσεβούντων, δσοι τφ βασι
λεία» ου σννετίθεντο όόγματι, τιμωρίας πλείστας και αίκισμούς ύπέμενον. Ό Lemerle 
(Humanisme, 94) έχει διαπιστώσει δτι οί αριστοκράτες είχαν εκφράσει περισσότερο απ' 
δλους τή δυσαρέσκεια τους στα πρώτα εικονομαχικα μέτρα. Βλ. επίσης, Kaidan -
Ciöurov, «Ο structure», 131.- P. J. Alexander, «Religious Persecution and Resistance in the 
Byzantine Empire of the Eighth and Ninth Centuries: Methods and Justifications», Speculum 
52 (1977), 242 (=Religious and Politica] History and Thought in the Byzantine Empire, 
Variorum Reprints, Λονδίνο 1978. άρ. Χ). Πρβλ. Auzépy, «La destruction», 472-476. 
733. ώς ει πού τίνα έναπολειφθέντα τών επιφανών, ώσπερ τινά σπινθήρα έν άποβύστω 
τόπφ κείμενον. Βίος Πλάτωνος, στ. 820 Β. 
734. Ό Στέφανος Διάκονος σε Ινα πασίγνωστο χωρίο (στ. 1117 C-D) αναφέρει δτι 
πολλοί δυσαρεστημένοι κάτοικοι τής Κωνσταντινούπολης κατευθύνονταν προς τις μή 
είκονομαχικές περιοχές τής αυτοκρατορίας: Τά προς το αναντες τοϋ Ευξείνου Πόντου, 
επί τήν τής Ζηκχίας έπαρχίαν συγκείμενα, από τε Βοσπόρου, Χερσώνος, Νικόψεως, και 
τά προς τήν Γότθιον Κοίλην άπαντώντα- εΐθ ' ούτως και τά προς το Παρθενικον 
συγκείμενα πέλαγος, èv οίς τε διαπλέεται ό νότιος κόλπος, ώς έπί τής πρεσβυτέρας 
Ρώμης τό κάταντες, ή τε Νικοπολιτών μητρόπολις, και ή Νεάπολις και τά ϊως τοϋ 
ποταμού Τιβερίου 'Ρώμης συγκείμενα ... . Δεν μπορέσαμε να βρούμε πληροφορίες για 
το ποιοι αναγκάσθηκαν να καταφύγουν στις πιο πάνω απομακρυσμένες, άλλα 
είκονόφιλες περιοχές· για το σχολιασμό τοΰ παραπάνω χωρίου, βλ. Huxley, «Vita of St. 
Stephen», 99-104.- Πρβλ. Hélène Ahrweiler, «The Geography of the Iconoclastic World», 
Iconoclasm. Papers Given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies, έκδ. A. 
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στην αποδοχή της εικονομαχίας υπαινίσσεται, πιθανότατα, ò βιογράφος τοϋ 
Στεφάνου τοϋ Νέου στη ροή της διήγησης του. Αφηγούμενος τή γνωστοποίηση 
των αποφάσεων της είκονομαχικής Συνόδου (754) στον Στέφανο τον Νέο735, 
κάνει λόγο για τον Κάλλιστο, έναν καλλιεργημένο αριστοκράτη, τιμημένο με το 
αξίωμα τοϋ πατρικίου και επιτήδειο προς το λέγειν και άκούειν, ό όποιος, 
μολονότι, ώς πατρίκιος, ήταν εύγενοΰς καταγωγής, ήταν άκρως μυημένος στίς 
αρχές της εικονομαχίας736. 'Αποκαλυπτική γιά το θέμα μας είναι επίσης και ή 
μαρτυρία τοϋ χρονογράφου, σύμφωνα με τήν οποία οί ευλαβείς λαϊκοί είχαν 
στα χρόνια τοϋ Λέοντος Γ ' κοινή τύχη με τους κληρικούς και τους μοναστές, 
πού όλοι τους ύπερεκινδννευσαν τοϋ ορθοϋ της πίστεως Aóyot/737. 

Ή Κωνσταντινούπολη, δπου κυριαρχούσε πάντοτε ή ευσέβεια καί ή 'Ορθο
δοξία7 3 8, δέν παρείχε ασφάλεια στους ευγενείς, άλλα καί ευσεβείς κατοίκους 
της7 3 9, δπως στο παρελθόν. Αυτή ή αβεβαιότητα των κατοίκων της Βασιλεύ
ουσας, οί όποιοι είχαν εκδηλώσει Ιδιαίτερα τή σφοδρή αντίδραση τους προς τήν 
είκονομαχική κεντρική διοίκηση, απεικονίζεται στους Βίους των αγίων της 
εποχής. 

Κατά τήν εκπνοή της δεκαετίας τοϋ 750, προτού εξαπολυθούν οί σφοδρό
τεροι διωγμοί εναντίον των μοναχών άπό τό διάδοχο τοϋ Λέοντος Γ ' , Κων
σταντίνο Ε ' 7 4 0 , γύρω στο 756, ô μελλοντικός μάρτυρας της εικονομαχίας, 
Στέφανος ό Νέος, εγκατέλειψε τό κοινόβιο τοϋ αγίου Αυξεντίου καί ακολούθησε 
πολύ πιο αυστηρή μοναστική ζωή άπό τους όμοδίαιτούς του, ζώντας στην 
κορυφή τοϋ βουνοϋ741. "Εγινε γρήγορα πόλος έλξεως, ιδιαίτερα για τους εύσε-

Bryer- J. Herrin, University of Birmingham, Birmingham 1977,24-25.- Schreiner, «Legende», 
172. Στο πρόσφατο βιβλίο της Elisabeth Malamut, Surla route des saints byzantins, Παρίσι 
1993, δέν μπόρεσα να αντλήσω καμμία πληροφορία για τό θέμα. 
735. Για τήν ασαφή χρονολογική τοποθέτηση της Συνόδου στην αγιολογική διήγηση, βλ. 
Rouan, «Une lecture "iconoclaste"», 422. 
736. προσκαλεσάμενος ëva των αύτοϋ περιόόξων μεγιστάνων λογιώτατον, καί προς τό 
λέγειν καί άκούειν έπιτήόειον, Κάλλιστον τοϋνομα, καί τη τοϋ πατρικίου αξία τετιμη-
μένον, ου μην αλλά καί τήν αύτοϋ αΐρεσιν εις άκρον πεπαιδενμένον. Βίος Στεφάνου 
Νέου, στ. 1121 D-1124 Α. Στον Ιδιο, Ισως, ανήκει ανεικονική σφραγίδα μέ σταυρό-
σχημο μονόγραμμα (Zacos-Veglery, Seals, αρ. 2073), χρονολογημένη στο πρώτο μισό 
τοϋ δγδοου αιώνα. 
737. Θεοφάνης, 409. Βλ. Rochow, Theophanes, 129. 
738. Βλ. πιο πάνω, σ. 49. 
739. Για τήν ευσέβεια ώς χαρακτηριστικό γνώρισμα των ευγενών, βλ. πιο κάτω, σ. 190. 
740. Βλ. Gero, Constantine V, 160.- Rochow, Kaiser Konstantin V., 60 κέ. 
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βεις και ορθοδόξους κατοίκους της πρωτεύουσας. 'Ανάμεσα στους επισκέπτες, 
ήταν και μία γυναίκα των ευσεβών τφ πνεύματι καί τη αξία περιδόξων1^, 
ονομαζόμενη "Αννα743, χήρα και άτεκνη, ή οποία κατά τήν επίσκεψη της στον 
άγιο, εΐχε εκδηλώσει τη σφοδρή επιθυμία νά αφοσιωθεί στο Θεό. 

Ό βιογράφος, αφηγούμενος τον τρόπο, με τον όποιο ή ευγενής κάτοικος 
της Κωνσταντινούπολης έλαβε τήν πολυπόθητη μοναχική κουρά, κάνει λόγο 
και για τις ανάλογες ενέργειες της. Μόλις επέστρεψε στή βυζαντινή πρωτεύ
ουσα, πούλησε πάντα τα αυτής κτήματα και υπάρχοντα, τα περισσότερα από 
τα όποια διένειμε στους φτωχούς744. Εγκατέλειψε γονείς, γνωστούς φίλους, 
άγχιστεϊς, γείτονας καί, άφοϋ διαπέρασε τήν Προποντίδα, έφθασε στο όρος 
Αυξεντίου, φέρνοντας μαζί της τό χρυσάφι πού εΐχε περισσέψει, με σκοπό νά 
διανεμηθεί άπό τον άγιο κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο απόσπασμα, 
πού ακολουθεί γίνεται φανερή δλη ή αγωνία της γυναίκας, άλλα και του κάθε 
μεσαιωνικού ανθρώπου, γιά τή μεταθανάτια ζωή: ουχί τφ προς αυτόν 
φθαρτικφ πόθω κρατούμενη, τόδε το χρυσίον προσφέροιμι, τίμιε Πάτερ, αλλ' 
οϋν το διά των οσίων σου χειρών τούτο καλώς υπέρ της πεπωρωμένης μου 
ψυχής οιανεμηθήναι1^. Ό άγιος, όμως, παρέπεμψε τήν πλούσια γυναίκα 
και μέλλουσα μοναχή, στον οικονόμο του, Μαρίνο, στον όποιο είχε ήδη εναπο
θέσει όλη τή φροντίδα των οικονομικών δραστηριοτήτων του κοινοβίου746, καί 
αυτός τή συμβούλευσε νά διανείμει ή Ιδια τό χρυσάφι της στα παρακείμενα 
χωρία7 4 7. 'Από αυτά, πού αναφέρθηκαν, φαίνεται ότι ot ευσεβείς καί ευγενείς 

741. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1101 Α-C. Ό βιογράφος τον παρομοιάζει ώς λαμπτήρα 
πάνω σέ βουνό. Μήπως έδώ έχουμε μία έμμεση μαρτυρία για το βυζαντινό οπτικό τηλέ
γραφο, του οποίου ό προτελευταίος σταθμός ήταν κατά τήν αυτοκρατορική μαρτυρία 
(Constantin! Porphyrogeniti très Tractatus de expeditionibus militaribus imperatoris, εκδ. J. 
Haldon, Βιέννη 1990 (CFHB), 132-134) το δρος Αυξεντίου; 
742. Βίος Στεφάνου Νέον, στ. 1105 Α. Βλ. Kaplan, «L'hinterland religieux», 195 'Αργό
τερα, ό βιογράφος (Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1129 Β) περιγράφοντας τή σύλληψη της 
από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ε ', κάνει λόγο για τήν περιφάνειαντϋη γονέων της. 
743. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1108 Α. Βλ. Kazhdan- Talbot, «Women», 394. 
744. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1105 B-C. 
745. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1105 C. Βλ. Brown, «A Dark Age Krisis», 298. 
746. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1101 Α. 
747. είς τά συμπαρομαρτούντα καί σνμπαρακείμενα τη γειτνιάσει χωρία ταύτην έκέ-
λενσεν οίκείαις αυτής χερσίν διανεΐμαι τό χρυσίον. Βίος Στεφάνου Νέον, στ. 1108 Α. 
Ό δρος χωρίον δηλώνει τήν αγροτική κοινότητα (βλ. Lemerle, Agrarian History, 18 καί 
σημ. 1), τήν οποία περιγράφει ό Γεωργικός Νόμος (Ικδ. W. Ashburner, «The Farmer's 
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κάτοικοι της βυζαντινής πρωτεύουσας, έχοντας εκδηλώσει την αντίθεση τους 
προς την είκονομαχική κεντρική εξουσία, επιδίωκαν να ασπασθούν το μονα
χισμό καί, άφοϋ πουλούσαν τήν περιουσία τους στην πρωτεύουσα, πήγαιναν σε 
κάποιο μοναστήρι της Βιθυνίας. 

Μία ακόμα μαρτυρία από το Εγκώμιο στον Θεόδωρο Συκεώτη, έργο τοϋ 
Νικηφόρου σκευοφύλακος της εκκλησίας τών Βλαχερνών, δείχνει ακριβώς τή 
στάση τών ευγενών κατοίκων τοϋ Βυζαντίου απέναντι στή στρατιωτική διακυ
βέρνηση τών Ίσαύρων αυτοκρατόρων. Πρόκειται για ευγενή γυναίκα, ή οποία 
κατείχε τό αξίωμα της πατρικίας καί είχε στην κατοχή της ολόκληρη αγροτική 
κοινότητα (εξουσία χωρίου)1^ στην περιοχή προφανώς τών Συκεών. Ή Ιδια 
είχε προτιμήσει να γίνει μοναχή καί να δωρίσει τήν πολυτάλαντη περιουσία της 
στή μονή τοϋ αγίου Γεωργίου749, πριν ακόμα αρχίσουν οι διωγμοί εναντίον 
τών μοναχών άπό τον Κωνσταντίνο Ε ' 7 5 ° . Μία άλλη γυναίκα, ή πατρικία 
Θεοδώρα, κόρη τοϋ πατρικίου Θεοφίλου, προφανώς ευγενούς καταγωγής, 
έκάρη τήν ίδια εποχή μοναχή75 .̂ 

'Ακόμα πιο αδιάσειστη μαρτυρία περιέχει μία παραλλαγή τοϋ Βίου τοϋ 
Θεοδώρου Στουδίτου, οπού μνημονεύεται ότι ό πατέρας του, Φωτεινός, ό 
όποιος ως ταμίας τών βασιλικών χρημάτων κατείχε υψηλή θέση στή διοικητική 
Ιεραρχία στα χρόνια τοϋ Κωνσταντίνου Ε ' 7 5 2 καί ή μητέρα του Θεοκτίστη, 

Law», JHS 30 (1910), 85-108· JHS 32 (1912), 68-95), ό οποίος χρονολογείται από τόν 
Ιουστινιανό Α' μέχρι τον 'Ιουστινιανό Β' · βλ. Ostrogorsky, Geschichte, 75. Για τήν 
έννοια τοϋ δρου χωρίον στή μέση βυζαντινή περίοδο, βλ. Kaplan, Les hommes et la terre, 
95 κέ. καί σημ. 102. Σχετικά μέ τήν αγροτική κοινότητα (J? τοϋ χωρίου κοινότης απαν
τάται στο Γεωργικό Νόμο, διατ. πα ' ), βλ. G. Ostrogorsky, «La commune rurale byzantine. 
Loi agraire-Traité fiscal-Cadastre de Thèbes», Byzantion 32 (1962), 147 κέ.- Lemerle, 
Agrarian History, 37 κέ.- Helga Köpstein, «Zu den Agrarverhältnissen», Byzanz im 7. 
Jahrhundert. Untersuchungen zur Herausbildung des Feudalismus (BBA 48), Βερολίνο 1978, 
40 κέ.- Της Ιδιας, «Zur byzantinischen Dorfgemeinde des 7./8. Jh.», Les communautés 
rurales, Recueils de la société Jean Bodin pour l'histoire comparative des institutions 45, 
Παρίσι 1986, 77-86 καί Kaplan, Les hommes et la terre, 185-218, μέ μεγαλύτερη έμφαση 
στις πηγές τοϋ ένατου καί τοϋ δέκατου αιώνα. 
748. Γυνή γοϋν πανευδαίμων, πατρικιότητος αξία λαμπρυνομένη, ή τήν έξουσίαν τοϋ 
χωρίου λαχοϋσα: Έγκώμιον είς Θεόδωρον Σνκεώτην, 269. 
749. Έγκώμιον εις Θεόδωρον Σνκεώτην, 269-270. Για τή μονή τοϋ αγίου Γεωργίου τοϋ 
Συκεώτου, βλ. Janin, Géogr. Éccl. Const., 77. 
750. Έγκώμιον εις Θεόδωρον Σνκεώτην, 270. 
751. Synax. Eccl. CP., στ. 354. Βλ. Kazhdan-Talbot, «Women», 392. 
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αριστοκράτες και κατά παράδοση πολύ ευσεβείς753, προτίμησαν να υπερα
σπισθούν τήν ευσέβεια τους και σε αντίθεση με άλλους δεν υπέκυψαν στους 
ε ίκονομάχους7 5 4 . Οί γονείς τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου για νά δείξουν το 
μέγεθος της αγάπης τους προς το Θεό δόξαν μέν και χρήματα και τήν èv 

βασιλείοις τιμήν155 άπέβαλαν και τον άναχωρητικον ειτ" οϋν μοναδικον βίον 
ασπάζονται756. "Από τήν άλλη πλευρά, ô Μιχαήλ μοναχός, συγγραφέας 
άλλης παραλλαγής του Βίου τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου, αναφέρει μία λεπτομέ
ρεια, πού φανερώνει τους λόγους, για τους οποίους ò αριστοκράτης Φωτεινός 
έγινε μοναχός. Κατά τον Μιχαήλ, λοιπόν, ô Φωτεινός προτίμησε νά απαλ
λαγεί άπό κάθε τέρψη πού τοϋ προσπόριζε τό επάγγελμα του και γενικά ό 
κοσμικός βίος7 5 7 , επειδή επικρατούσε τότε αβεβαιότητα, κάτι παρόμοιο, 
δηλαδή, με τήν ταραχήν τοϋ τυράννου, πού επικαλείται ό βιογράφος τοϋ 
Στεφάνου τοϋ Νέου758. Δεν γνωρίζουμε, ποια εποχή ό Φωτεινός ασπάσθηκε τό 
μοναχισμό. Όμως , δεν θα ήταν αβάσιμο νά υποθέσουμε δτι ή κουρά του 
πραγματοποιήθηκε μετά τήν είκονομαχική Σύνοδο τοϋ 754, όταν πλέον ή 
εικονομαχία είχε καθιερωθεί με επίσημη συνοδική απόφαση. 

Τήν ίδια οδό σωτηρίας ακολούθησαν αργότερα ή γυναίκα του Θεοκτίστη, τά 
παιδιά τους καΐ οί συγγενείς τους759. Ό συγγραφέας τοϋ Βίου τοϋ Θεοδώρου 
Στουδίτου δεν αποκαλύπτει τήν τοποθεσία, όπου αποσύρθηκε ό πατέρας τοϋ 
ήρωα του. Δέν αποκλείεται νά μετέβη στο κτήμα Βοσκύτιον, στή Βιθυνία, όπως 
ένας άλλος αριστοκράτης και συγγενής του άπό τήν πλευρά τής γυναίκας του, 
ό πολύς Πλάτων, λίγο πριν αρχίσουν οί διωγμοί των μοναχών άπό τον 
Κωνσταντίνο Ε ' , γύρω στο 7597 6 0 . Σύμφωνα με τον επικήδειο λόγο πού 

752. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 116 C. 
753. τήν εϋσέβειαν ή τήν πίστιν (... ) με0' ής συνετράφησαν: Βίος Θεοδώρου Στουδίτου 
Λ, στ. 116C. 
754. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 116 C. Βλ. και τή μαρτυρία από το Βίο Νικήτα 
Μηδικίου (σ. XXVIII) και οί μέν φόβω των κολάσεων ϋπέπιπτον, άλλοι ταΐς θωπείαις 
έδελεάζοντο, έτεροι άγαπώντες τήν δόξαν των ανθρώπων μάλλον ή τοϋ Θεοϋ 
ύπεκλίνοντο. 
755. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 116 D. 
756. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 116 D. 
757. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 116 D. 
758. Βλ. πιο πάνω, σ. 164. 
759. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 117 Α. Τό Ιδιο κλίμα Ισχυρίζεται δτι 
επικρατούσε τότε και ό βιογράφος τοϋ Νικήτα Μηδικίου (σ. XXVIII). 
760. Για τή χρονολογία της εισόδου τοϋ Πλάτωνος στο μοναστικό βίο, βλ. J. Pargoire, «A 
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έγραψε ο άνηψιός του Θεόδωρος Στουδίτης, ο Πλάτων, με τήν προτροπή 
κάποιου αρχιμανδρίτη τής βυζαντινής πρωτεύουσας, κατέφυγε ουκ εις τάς 
εγγύθεν κώμας άσκήσων, αλλ" φδε που μακράν αποδραμών εν τοις τοϋ 
"Ολύμπου μέρεσιν761, αρχικά στή μονή των Συμβόλων, τής οποίας ηγού
μενος ήταν ό ευγενούς καταγωγής Θεόκτιστος762, ένώ εκάρη μοναχός κατά 
τους λεγόμενους Βασιλείς, υπό τε λόχμην τινά είσδύς1^. Ό άλλοτε ευγενής 
και τώρα "ευτελούς και απέριττου σχήματος" Πλάτων παρέμεινε στή μονή των 
Συμβόλων μέχρι τό τέλος τής βασιλείας τού Κωνσταντίνου Ε ' 7 6 4 , ώς μοναχός 
αρχικά και κατόπιν ώς ηγούμενος765. 

Οικογένειες, οι όποιες κατά παράδοση κατείχαν υψηλές θέσεις στή διοικη
τική μηχανή απέβαλλαν τά αξιώματα τους, ώς κόνιν ποδός, όπως πολύ 
παραστατικά αναφέρει ό βιογράφος766. Ή παραδοσιακή άρχουσα τάξη τής 
Κωνσταντινούπολης, πού δεν ήταν άλλη άπό τά κατάλοιπα τής συγκλητικής 
αριστοκρατίας767, φαίνεται οτι δεν παρείχε καθόλου τή συγκατάθεση της στην 
πολιτική τών Ίσαύρων αυτοκρατόρων φαίνεται, ακόμα, οτι ή βυζαντινή πρω
τεύουσα δεν ένέπνεε καμμία ασφάλεια στις ευσεβείς, άλλα και πλούσιες αρι
στοκρατικές οικογένειες, οι όποιες σέ δύσκολους καιρούς διωγμών καί 
δημεύσεων προτιμούσαν νά ακολουθήσουν τή μοναστική όδό. 

Ή Βιθυνία αποτελούσε πόλο έλξεως, άφοϋ εκεί εύρισκαν καταφύγιο αυτοί 
πού επιθυμούσαν νά σωθούν, όπως παραστατικότατα μαρτυρεί ό βιογράφος: 
υπάρχει πάνυ τερπνότατον τοίς σώζεσθαι βουλομένοις1^. "Ισως, με τον δρο 
κωμοπόλεις, πού χρησιμοποιεί, όπως είδαμε, ό Στέφανος Διάκονος, γιά νά 
περιγράψει τον νέο τόπο εγκατάστασης τών δυσαρεστημένων κατοίκων τής 
Βασιλεύουσας, νά υπαινίσσεται ακριβώς τήν αγροτικού χαρακτήρα περιοχή τής 

quelle date l'higoumène saint Platon est-il mort?», EO 4 (1900-1901), 164-170.- Janin, 
Grands Centres, 177. 
761. Βίος Πλάτωνος, στ. 809 Β. Βλ. Speck, Konstantin VI, 181. 
762. Βίος Πλάτωνος, στ. 809 Β. Μνημονεύεται επίσης, καί σέ επιστολή τοϋ Θεοδώρου 
Στουδίτου αρ. 306, σ. 449 (Fatouros). Βλ. Janin, Grands Centres, 181. 
763. Βίος Πλάτωνος, στ. 809 C. Για τή δύσβατη καί απρόσιτη μονή (;) Βασιλείς, βλ. 
Janin, Grands Centres, 182. 
764. Βίος Πλάτωνος, στ. 820 C. 
765. Βίος Πλάτωνος, στ. 817 Β. 
766. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 116 D. 
767. Βλ. πιο κάτω, σ. 188-189. 
768. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1088 B-C. 
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Βιθυνίας. Κατά την γνώμη μου, ή άνθηση τοϋ μοναχισμού στη Βιθυνία, για 
τήν οποία θα μιλήσουμε στο οικείο κεφάλαιο, προαναγγέλλεται ακριβώς κατά 
την εποχή τών είκονομαχικών διωγμών, όταν πολλοί Κωνσταντινουπολίτες 
μετοικίζουν εκεί μέ τήν Ιδιότητα τοϋ μονάχου. 

Ή Βιθυνία ήταν αρκετά οικεία στους αριστοκράτες. Στο σημείο αυτό θα 
πρέπει νά αναφέρουμε, ότι, ήδη άπό τήν πρωτοβυζαντινή εποχή, είχαν κτισθεί 
πολυτελή ανάκτορα, ενώ έχει σημειωθεί ότι ή μικρασιατική ακτή τοϋ Βοσπόρου 
ήταν ό τόπος συνάντησης τών αριστοκρατών τις ζεστές μέρες τοϋ καλο
καιριού769, ή ό τόπος λουτροθεραπείας τών αυτοκρατόρων και της αυλής τους 
(θερμά τών Πυθίων770, θερμά της Προύσας771). Επιπλέον, όπως διαφαίνεται 
άπό τήν Ίστορίαν Σύντομον τοϋ πατριάρχη Νικηφόρου, στή μικρασιατική 
ακτή, απέναντι άπό τήν Κωνσταντινούπολη, είχαν τα αγροκτήματα και τά 
προάστειά τους οι πλούσιοι κάτοικοι της βυζαντινής πρωτεύουσας772. 

Ή κατάσταση, λοιπόν, της αυτοκρατορίας, όπως μας τήν περιγράφουν οι 
πηγές λίγο πριν άπό τις διώξεις τών μοναχών, θα μπορούσε νά συνοψισθεί ως 
έξης: μετά τά πρώτα είκονομαχικά μέτρα τοϋ Λέοντος Γ ' καί μετά τήν 
προσπάθεια για "δημιουργία" είκονομαχικοϋ κλήρου773, οί ευσεβείς ευγενείς, 

769. Βλ. R. Janin, «La Bithynie sous l'empire byzantin», EO 20 (1921), 169. Πρβλ. 
Έλεωνόρας Κουντούρα-Γαλάκη, «Για τον κοινωνικό καταμερισμό τών ταξιδιών τών 
αγίων της πρώτης είκονομαχικής περιόδου (717-815)», Ή Επικοινωνία στο Βυζάντιο, 
Πρακτικά Β ' Διεθνούς Συμποσίου ΚΒΕ/ EIE , Αθήνα 1993,506.- Kaplan, «L'hinterland 
religieux», 207 κέ. 
770. Θεοφάνης, 186. 
771. Θεοφάνης, 471. 
772. Οί πληροφορίες αυτές προέρχονται άπό τή διήγηση τοΰ πατριάρχη Νικηφόρου 
[30-31 (de Boor)-31 (Mango)] σχετικά μέ τή διαμάχη τών διαδόχων τοϋ αυτοκράτορα 
Ηρακλείου Α ' . "Οταν ό Βαλεντίνος, τόν Σεπτέμβριο τοΰ 641, βρισκόταν μέ το στρατό 
του απέναντι άπό τήν Κωνσταντινούπολη, οί τής πόλεως ανησυχούσαν, επειδή ό 
στρατός τοϋ Βαλεντίνου κατέστρεφε τους αμπελώνες τους· ή αύγούστα Μαρτίνα για να 
δοθεί τέλος στή φθορά τών προαστείων τής περιοχής, έδωσε τή συγκατάθεση της να 
στεφθεί τελικά αυτοκράτορας ό εγγονός τοϋ Ηρακλείου Α ', Κώνστανς Β ' (641-668). 
Για τά γεγονότα τής εποχής πού συνδέονται μέ τις παραπάνω μαρτυρίες, βλ. Haidon, 
Praetorians, 467.- Διονυσίας Μισίου, Ή διαθήκη τοϋ 'Ηρακλείου Α ' καί ή κρίση τοϋ 
641. Συμβολή στο πρόβλημα τής διαδοχής στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη 1985, 76 κέ.-
Haldon, Seventh Century, 305 κέ. Ό δρος προάστειον υποδηλώνει τή μεγάλη έγγεια 
Ιδιοκτησία· βλ. KaSdan, Derevnija i gorod, 60 σημ. 13.- Ostrogorsky, «La commune 
rurale», 149.- Lemerle, Agrarian History, 52, 54, 77 σημ. 2.- Kaplan, Les hommes et Ja 
terre, 332 κέ. 
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απειλούμενοι άπό τη νέα πολιτική της στρατιωτικής εξουσίας, εύρισκαν κατα
φύγιο στα μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης774 ή της κοντινής Βιθυνίας. 
Δεν είναι καθόλου παράξενο, κάτω από τις συνθήκες αυτές, ότι ό Κωνσταν
τίνος Ε ' προχώρησε κατά τή δεκαετία τοϋ 760, σε ριζοσπαστικές μεταρρυθμί
σεις μέ τή μορφή διώξεων εναντίον τών μοναχών και τών μονών τής πρωτεύ
ουσας, πού είχαν δεσμούς μέ τήν αριστοκρατία. Ή είκονομαχική αυτοκρατο
ρική εξουσία, έχοντας "αλώσει" τον κοσμικό κλήρο προχωρούσε τώρα εναντίον 
τών μοναχών. 

Μετά τή Σύνοδο τών 338 επισκόπων στην 'Ιέρεια (Φεβρουάριος-Αύγουστος 
754)775, κατά τήν οποία ορίσθηκε επίσημα ή εικονομαχία και τακτοποιήθηκε ή 
νέα εκκλησιαστική ιεραρχία7 7 6, άρχισε ή υλοποίηση τοϋ είκονομαχικοϋ 
προγράμματος άπό τον Κωνσταντίνο Ε ' , τό όποιο δεν απέβλεπε τόσο στην 
καταστροφή τών εικόνων, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι οί μνείες για τήν 
εξάλειψη τών αντικειμένων λατρείας εΐναι περιορισμένες777, όσο στην 
περίφημη καταδίωξη και εξόντωση τών μοναχών και τών μονών, πού δέν 
είχαν αποδεχθεί τήν ε ικονομαχία 7 7 8 καΐ ιδιαίτερα τής Κωνσταν
τ ι ν ο ύ π ο λ η ς 7 7 9 . Οί πηγές είναι κατηγορηματικές στο σημείο αυτό* ό 
πατριάρχης Νικηφόρος μαρτυρεί μάλιστα ôè τών μοναζόντων το ιερόν 
έκθέσμως εδιώκετο τάγμα1^ καί ô Θεόδωρος Στουδίτης, μιλώντας ώς εκπρό
σωπος τών μοναχών, χαρακτηρίζει τον Κωνσταντίνο Ε , ώς πικρον 
διώκτη1^. Επίσης, ό βιογράφος τοϋ Νικήτα Μηδικίου, γράφοντας πριν άπό 
τα μέσα τοϋ ένατου αιώνα782, δηλώνει κατηγορηματικά ότι: πάς δέ ό σκοπός 

773. Βλ. πιο πάνω στο οικείο κεφάλαιο, σ. 111 κέ. 
774. Βλ. πιο πάνω, σ. 164 το απόσπασμα από το Βίο Στεφάνου Νέον, δπου οί γονείς του 
επιθυμούσαν να καρει ό γιος τους μοναχός σέ κάποιο μοναστήρι τής πρωτεύουσας. 
775. Rochow, Kaiser Konstantin V., 48. 
776. Κουντούρα- Γαλάκη, «Συμβολή», 67-80. 
777. Ό Gero (Constantine V, 113-114) έχει συγκεντρώσει δλες τις μαρτυρίες των πηγών 
για τήν καταστροφή τών εικόνων. Βλ. Schreiner, «Bilderstreit», 353 κέ. και Rochow, Kaiser 
Konstantin V., 60 κέ. 
778. Πρβλ. Marie-France Auzépy, «La place des moines à Nicée II (787)», Byzantion 58 
(1988), 6-7. 
779. Για τή "μοναχομαχία" τοϋ Κωνσταντίνου Ε' , βλ. Uspensky, «Oöerki po istorii...», 
Viz. Vrem. 4 (1951), 420-428.- Ostrogorsky, Geschichte, 145 σημ. 3.- Λουγγή, «Δοκί
μιο», 176. Βλ. επίσης καί Wortley, «Iconoclasm and Leipsanoclasm», 272. 
780. Νικηφόρος, 71 (de ΒοοΓ)-Νικηφόρος, 80 (Mango). 
781. Βίος Πλάτωνος, στ. 820 Β. 
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αύτοϋ και ή σπουδή ήν άπαλείψαι πάμπαν το μοναχικον τάγμα εξ ών 
εβασίλευε78^. 

Σύμφωνα με νεώτερες έρευνες, το πρώτο θϋμα της εικονομαχίας, ο 
'Ανδρέας ό Καλυβίτης, ò όποιος θανατώθηκε στον ιππόδρομο τοϋ αγίου 
Μάμαντος784 (761/ 2) δεν πρέπει να συνδέεται με την είκονομαχική πολιτική 
τοϋ Κωνσταντίνου Ε ' 7 8 5 . Επίσης, ή επιβολή της θανατικής ποινής στο Στέ
φανο τον Νέο, ό όποιος μαρτύρησε τό Νοέμβριο τοϋ 765 ή τοϋ 767, άφοϋ τοϋ 
είχε αποδοθεί ή κατηγορία ώς πολλούς νουθετοϋντα (...) προς τον μονήρη 
βίον και καταφρονεϊν πείθοντα βασιλικών αξιωμάτων και χρημάτων786, απο
δίδεται όχι τόσο στή λατρεία του προς τις εικόνες, όσο στή ρητορική του 
δεινότητα υπέρ της μοναστικής ζωής787. Ή διήγηση τής Χρονογραφίας τοϋ 
Θεοφάνη788 για τήν τιμωρία τοϋ Πέτρου Στυλίτη (767/ 68) έχει χαρακτηρισθεί 
μάλλον ελλιπής789, εφόσον δεν υπάρχει και εδώ εμφανής μνεία για τή λατρεία 
τών εικόνων. Οί μοναχοί, λοιπόν, οί όποιοι είχαν διωχθεί τότε, δεν ασχολή
θηκαν τόσο μέ τήν ουσία τής εικονομαχίας, δηλαδή, τή λατρεία τών εικό
νων7 9 0, όσο κυρίως μέ τήν υπεράσπιση τών ιδεωδών τοϋ μοναχισμού τής πρω-

782. Sevöenko, «Hagiography», 118. 
783. Βίος Νικήτα Μηδικίον, XXVIII. 
784. Θεοφάνης, 432* βλ. Alexander, «Religious Persecution», 242.- Rochow, Theophanes, 
176-177. Στο Βίο Στεφάνου Νέου (στ. 1166 C-D) γίνεται σύγχυση τοΰ Ανδρέα μέ τον 
Πέτρο Στυλίτη· βλ. Huxley, «Vita of St. Stephen», 105 και Auzépy, «De Philarète», 130 κέ. 
785. Gero, Constantine V, 122-123 και σημ. 40. Ό Στέφανος διάκονος μας πληροφορεί, 
επίσης, δτι ενα ακόμα θύμα τών είκονομαχικών διωγμών ήταν ό Πέτρος "ό όσιος ό έν 
Βλαχέρναις έγκεκλεισμένος", ό όποιος μάλιστα είχε υποστεί ατιμωτική τιμωρία: Βίος 
Στεφάνου Νέου, στ. 1165 D. 
786. Θεοφάνης, 437· Νικηφόρος, 72 (de Βοοτ)-Νικηφόρος, 81 (Mango). 
787. Gero, Constantine V, 123 και τις απόψεις τής Rouan («Une lecture "iconoclaste"», 
420-423) για τίς πολιτικές ευθύνες καί για τήν ενδεχόμενη συμμετοχή τοΰ Στεφάνου στή 
συνωμοσία τοΰ 765-767, πού περιγράφει ή Ιστορία Σύντομος [σ. 74 (de Βοοτ)-Νικη-
φόρος, 83 (Mango)] καί ή Χρονογραφία τοΰ Θεοφάνη (σ. 438). Για το νόημα τής 
συνωμοσίας αυτής στή γενικότερη πολιτική τοΰ Κωνσταντίνου Ε, ' βλ. Λουγγή, «Οί Νέοι 
προσανατολισμοί», 70 καί τοΰ Ιδιου, «Δοκίμιο», 178 σημ. 6. 
788. Θεοφάνης, 442. Βλ. J. Dummer, «Zum Reflex des Bilderstreits in der byzantinischen 
Hagiographie», Der byzantinische Bilderstreit, Sozialökonomische Voraussetzungen -
ideologische Grundlagen-geschichtliche Wirkungen, εκδ. J. Irmscher, Λιψία 1980,94. 
789. Gero, Constantine V, 124. 
790. Πρβλ. H. G. Thümmel, «Der byzantinische Bilderstreit. Stand und Perspektiven der 
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τεύουσας, πού, όπως δείξαμε, είχε άμεση σχέση μέ την αριστοκρατία. Κατά τή 
ρητή μνεία της Χρονογραφίας τοϋ Θεοφάνη, οι μονές της πρωτεύουσας λει
τουργούσαν ώς καταφύγια τών σωζομένων79 1, όσων, δηλαδή, ορθοδόξων 
πλούσιων ευγενών είχαν διαφύγει εκεί εξαιτίας της είκονομαχικής μανίας. 
"Αλλωστε, και ό Θεόδωρος Στουδίτης συγκαταλέγει, μέ υπερβολή βέβαια, 
μεταξύ τών σκληρών ενεργειών τοϋ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε ' εναντίον 
τών εικονολατρών, τήν εξολόθρευση όσων άνηκαν στην ίδια παράταξη μέ τό 
θειο του Πλάτωνα και τον Ιδιο792. 

Οί κοινώσεις7 9 3, ή παραχώρηση ή ή μετατροπή τών μονών σέ στρα
τώνες794, είχαν διεξαχθεί τον καιρό τοϋ "μιαροϋ" είκονομάχου αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνου Ε ' , στή δεκαετία τοϋ 760, καί απέβλεπαν στην οριστική 
εξάλειψη της πρωτοβυζαντινής συγκλητικής αριστοκρατίας795. Αυτό, τό όποιο 
δέν είχε καταφέρει ό 'Ιουστινιανός Β ' στά τέλη τοϋ έβδομου αιώνα796, φαί
νεται οτι τό πραγματοποιούσε τώρα ό Κωνσταντίνος Ε ' , μέ τό πρόσχημα797 

της εικονομαχίας: τήν περιθωριοποίηση της αριστοκρατίας τοϋ κλήρου. Οί 
διωγμοί εντοπίζονται, στο μεγαλύτερο μέρος τους, στο λίκνο της ευσέβειας και 
της 'Ορθοδοξίας, στην Κωνσταντινούπολη798, εκεί ακριβώς, οπού ή αριστο
κρατία τοϋ κλήρου ήταν παντοδύναμη. 

Οί πηγές στο σημείο αυτό είναι κατηγορηματικές καί απεικονίζουν τον 
κίνδυνο πού απειλεί τό μοναχικό κόσμο της Κωνσταντινούπολης. Άπό τό Βίο 

Forschung», Der byzantinische Bilderstreit. Sozialökonomische Voraussetzungen-ideologische 
Grundlagen-geschichtliche Wirkungen, εκδ. J. Irmscher, Λιψία 1980,26. 
791. Θεοφάνης, 443. Βλ. Rochow, Theophanes, 203-204. 
792. ό τοϋ μοναδικού τάγματος πικρός διώκτης, δς τίνα μέν τών καθ' ημάς Ναζιραίων 
ουκ έξηφάνισεν; τίνα δέ κρνπτόμενον ουκ εις μέσον ηγαγεν;: Βίος Πλάτωνος, στ. 820 
Β. 
793. Για τή σημασία τοϋ δρου, βλ. Λουγγή, «Δοκίμιο», 176-177.- Ruggieri, Religious 
Architecture, 13,23. Ό Thomas (Religious Foundations, 120-121) τονίζει τήν προσπάθεια 
τοϋ Κωνσταντίνου Ε ' να μειώσει τήν υπάρχουσα μοναστηριακή περιουσία. Βλ. καί 
Rochow, Kaiser Konstantin V., 67. 
794. Όπως μαρτυρεί ό πατριάρχης Νικηφόρος (Αντιρρητικός τρίτος, στ. 493 D): 
οίκητήρια γαρ αυτών τα μοναστήρια πεποίηκεν. 
795. Για τή σταδιακή παρακμή τοϋ κοσμικού σκέλους της πρωτοβυζαντινής 
αριστοκρατίας, βλ. Λουγγή, «Δοκίμιο», 154 κέ. 
796. Βλ. πιο πάνω, σ. 66, 88-89, 98, 101. 
797. Ahrweiler, L'idéologie politique, 25. 
798. Πρβλ. Ahrweiler, «Geography», 27. 
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τοΰ Παύλου τοϋ Καϊουμά, πληροφορούμεθα ότι ό δνσσεβής αυτοκράτορας 
Κωνσταντίνος Ε ' , μόλις ανεύρισκε κάποιον είκονολάτρη, τον ρωτούσε πρώτα 
από όλα την καταγωγή του και, όταν μάθαινε ότι ήταν άπό τή βυζαντινή 
πρωτεύουσα, τον ερριχνε αμέσως στή φυλακή799. Ό βιογράφος τοϋ Στεφάνου 
τοϋ Νέου αναφέρει τις ανακρίσεις πού είχε επιβάλει ό αυτοκράτορας 
Κωνσταντίνος Ε ' σε κάθε κάτοικο της Κωνσταντινούπολης. Οί ανακρίσεις 
αυτές αφορούσαν τον ίδιο τον άνακρινόμενο καί δλους τους συγγενείς του, 
σχετικά μέ τις ενδεχόμενες σχέσεις πού είχαν μέ το "μελεμβαφές ίμάτιον"· 
ήταν μία συνηθισμένη διαδικασία πού οδηγούσε πολλές φορές σέ ανείπωτες 
ποινές και στο δρόμο της εξορίας800. 

Ό αυτοκράτορας, λοιπόν, κατόρθωσε νά διασπάσει το μοναστικό μέτωπο, 
τό όποιο, δπως είναι γνωστό, προέβαλε τή σθεναρότερη αντίδραση στην εφαρ
μογή της είκονομαχικής πολιτικής. 'Αγιολογικά καί άλλα συναφή κείμενα, δια
κείμενα δυσμενώς προς τήν κεντρική είκονομαχική εξουσία, απεικονίζουν ανά
γλυφα τή συμμετοχή τοϋ στρατού στην προσπάθεια αυτή τοϋ αυτοκράτορα 8 0 1. 

Ό πόλεμος εναντίον τών μοναχών ξεκίνησε από εκείνα τα μοναστήρια πού 

799. καί πρώτα μεν "τις και πόθεν οϋτός έστιν" έρωτα, "άτι καί βασιλικού καταπε-
φρόνηκε βήματος καί τοσαύτην 'ρημάτων έπαφήκε δεινότητα"; και έπεί μάθοι ως 
ημεδαπός ό άνήρ και θείων εικόνων προσκυνητής, τέως μέν αυτόν τή είρκτή 
παραπέμπει: Βίος Παύλου Καϊουμά, 248. Για τον Παύλο Καϊουμά και για τους άλλους 
ομώνυμους αγίους, βλ. Ελένης Παπαηλιοπούλου-Φωτοπούλου, «'Αγιολογικά καί 
Ύμνογραφικά εις άγιον Παΰλον τον Νέον εν τοις Καϊουμά άθλήσαντα», Δίπτυχα 1 
(1979), 55-56. 
800. είτα παρευθύ διετάξατο επερωτήσεις καί άνασκυλευθμούς έν τή πόλει γενέσθαι. 
Καί δστις εϊχεν, είτε συγγενή, ή φίλον, ή άγχιστεύοντα τοϋ μοναχικού καταλόγου τινά, 
ή καν ίμάτιον μελεμβαφές, μετά δαρμούς αφόρητους, εξορία παρεπέμπετο: Βίος 
Στεφάνου Νέου, στ. 1169 D. 
801. 'Αντιρρητικός τρίτος, στ. 493 D. Μέ τήν ίδια έννοια ό βιογράφος τοϋ Νικηφόρου 
τοϋ Μηδικίου (σ. 410), υπονοώντας τους "Ισαυρους αυτοκράτορες, αναφέρει: θέουσι ό' 
ούτοι λοιπόν άντ" άλλου σεσοβημένως πολέμου κατά θεοσεβών καί έκπορθοϋσιν 
άναιτίως οί δείλαιοι. Επίσης, ό ανώνυμος συγγραφέας του Βίου 'Ανδρέου τοϋ έν 
Κρίσει (στ. 1121 C) εκφράζει τις απόψεις του για τό θέμα μέ το ακόλουθο από
σπασμα: Ώ βασιλεϋ, έφη, τους κατά βαρβάρων πολέμους άφείς, καί τήν τών πολιτικών 
πραγμάτων οίκονομίαν, δλην ώς όρώ τήν σπουδην κατά Χριστού καί τών αύτοϋ δούλων 
φανερώς εϊλου, καί ταύτα ποιών ola τά της 'Ρωμαϊκής εξουσίας έν ειρήνη σκήπτρα 
διενεγκεϊν; Πρόκειται προφανώς για ενιαία σύλληψη για τις δραστηριότητες τοΰ 
αυτοκράτορα πού περιέχουν τα αγιολογικά κείμενα καί απεικονίζουν ανάγλυφα τήν 
παρέμβαση τοΰ στρατού σέ δικαιοδοσίες, πού δέν τοϋ ανήκαν. 
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είχαν ενεργό συμμετοχή στα πολιτικά πράγματα στα τέλη τοϋ έβδομου αιώνα, 
και μάλιστα, άπό αυτά πού αναφέρονται οτι είχαν πρωτοστατήσει στην ανα
τροπή τοϋ 'Ιουστινιανού Β ' . Ή μονή Δαλμάτου, πού συνδέεται μέ τους αριστο
κράτες, οι όποιοι είχαν ανατρέψει δύο φορές τον Ιουστινιανό Β ' , τους Λεόντιο 
και Βαρδάνη- Φιλιππικό802, είναι αυτή ή οποία ανοίγει τον κατάλογο μέ τα 
κατεστραμμένα μοναστήρια, πού παραθέτει ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη. 'Από 
καταφύγιο της αριστοκρατίας πού ήταν μέχρι τότε, παραδόθηκε στους στρα
τιώτες8 0 3 , ακολουθεί ή μονή Καλλιστράτου, ή οποία, επίσης, συνδέεται μέ τα 
ταραγμένα χρόνια της βασιλείας τοϋ 'Ιουστινιανού Β ' , άφοϋ, όπως έχουμε 
αναφέρει, εκπρόσωπος της είχε συμπράξει πρώτα μέ τον Λεόντιο καί αργότερα 
μέ τον Βαρδάνη-Φιλιππικό, στην ανατροπή τοϋ 'Ιουστινιανού Β ' 8 0 4 . Ή μονή 
Καλλιστράτου μαζί μέ τις μοναστηριακές κοινότητες Δίου καί Μαξιμίνου 
κατελύθησαν τώρα εκ βάθρων805. Ό πατριάρχης Νικηφόρος στον τρίτο 'Αντιρ
ρητικό λόγο του μνημονεύει τήν καταστροφή δύο μονών καί βοώσι μέγα τα 
επώνυμα Φλώρου καί Καλλιστράτου μοναστήρια^06. Στο απόσπασμα αυτό 
διαγράφεται ή κοινή τύχη τών δύο μονών της βυζαντινής πρωτεύουσας, όπως 
κοινή ήταν ή υποστήριξη πού είχαν προσφέρει στή συνωμοσία τοϋ Λεοντίου, ή 
οποία είχε ανατρέψει για πρώτη φορά τον 'Ιουστινιανό Β ' 8 0 7 . 'Επίσης, όπως 
φαίνεται άπό τό κείμενο τοϋ Θεοφάνη, ή μονή Άβραμίου ή Άχειροποιήτου είχε 
τήν Ιδια τύχη μέ τις μονές, πού αναφέρθηκαν808. Έκτος άπό τό τέμενος της 
αγίας Ευφημίας, ή κατεδάφιση τοϋ οποίου είχε διπλή σημασία80^, είχε κατα
στραφεί επιπλέον, σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοϋ Στεφάνου Διακόνου καί τοϋ 
Γεωργίου Μοναχού 8 1 0 , καί ô ναός της αγίας Μαύρας στην Κωνσταν-

802. Βλ. πιο πάνω, σ. 66, 74. 
803. Θεοφάνης, 443. 
804. Βλ. πιο πάνω, σ. 62, 68. 
805. Θεοφάνης, 443. 
806. Νικηφόρου, 'Αντιρρητικός τρίτος, στ. 493 D. Βλ. Gero, Constantine V, 138 
σημ. 106. 
807. Βλ. πιο πάνω, σ. 62, 63. 
808. Θεοφάνης, 443. Πάτρια III, 260. Βλ. Janin, Géogr. Eccl. Const, 4-6.- Berger, Patria, 
679-681. 
809. Έλεωνόρας Κουντούρα-Γαλάκη, «Ή αγία Ευφημία στις σχέσεις παπών καί αυτο
κρατόρων», Σύμμεικτα 1 (1987), 59-75. Για τήν προσπάθεια ανασκευής της κατηγορίας 
των Ίσαύρων ώς "λειψανομάχων", βλ. Woitley, «Iconoclasm-Leipsanoclasm», 274 κέ. 
810. Βίος Στεφάνου Νέον, στ. 1169 Ο Γεώργιος Μοναχός, 572. 
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τινούπολη, ιδρυμένος πριν άπο τον έκτο αιώνα81 '. 
Είχαν καταστραφεί τότε ή μονή τοΰ Μονοκιονίου812, το εύκτήριον του 

αγίου Θεοδώρου στο πραιτώριον813, ή μονή τοϋ αγίου Ιουλιανού814, ο οίκος 
τοϋ Μητροφάνους815, ή μονή τοϋ Μυρελαίου816, ό ναός τοΰ αγίου Άγαθο-
νίκου817, Ισως, και ο ναός τοϋ αγίου Άκακίου8 1 8 . 

Άλλα και άλλα μοναστήρια, όπως αναφέρει ό χρονογράφος819, είχαν 
καταστραφεί τότε. Σύμφωνα μέ τό βιογράφο τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου, όλοι οι 
μοναχοί είχαν έκδιωχθει αυτή τήν εποχή από το μοναστήρι, το όποιο είχε 
ιδρύσει820 ό ευγενής Ρωμαίος Στούδιος, ύπατος τό 462/ 4638 2 1 . Ή μονή της 
Χώρας, ιδρυμένη πιθανότατα τον έκτο αιώνα822, ακολούθησε τήν τύχη των 

811. Janin, Géogr. Eccl. Const., 329-330. 
812. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1177 Β. 
813. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1176 Β. 
814. Πάτρια III, 240-241. Βλ. Janin, Géogr. Eccl. Const., 260.- Berger, Patria, 586. 
815. Janin, Géogr. Eccl. Const., 336. 
816. Πάτρια III, 258. Βλ. Janin, Géogr. Eccl. Const., 351.- Berger, Patria, 598-601 μέ 
αρκετές επιφυλάξεις, άν ή μνεία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Για τή θέση της 
μονής Μυρελαίου και για τή μεταγενέστερη ίδρυση της από τον Ρωμανό Α ' (920-944), 
βλ. Mango, «The Life of St. Andrew », 303.- Berger, Patria, 600. 
Τα Πάτρια επίσης, (Πάτρια III, 240· βλ. Janin, Géogr. Eccl. Const., 553.- Constantelos, 
Byzantine Philanthropy, 231) μας πληροφορούν για τήν καταστροφή τοϋ γηροκομείου 
της Γηραγάθης από τον Κωνσταντίνο Ε '. 
817. Πάτρια III, 208. Βλ. Janin, Géogr. Eccl. Const, 7-8.- Averil Cameron-Judith Herrin, 
Parastaseis, 169.- Berger, Patria, 584-586. 
818. Στην εκκλησία τοϋ αγίου Άκακίου υπήρχαν μερικά από τα λείψανα τοϋ πρώτου 
πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μητροφάνη, τα όποια, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, είχε 
παραδώσει στην πυρά ό Κωνσταντίνος Ε ' · βλ. Janin, Géogr. Eccl. Const., 14-15. 
819. Θεοφάνης, 443. Βλ. St. Gero, «Byzantine Iconoclasm and Monachomachy», Journal 
of Ecclesiastical History 2%, 3 (1977), 241-248. 
820. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 145 Α. 
821. Βλ. C. Mango, «The Date of the Studius Basilica», BMGSA (1978), 15 κέ. 
822. Για τον Ιδρυτή της μονής οί πηγές δέν συμφωνούν. Άπό τό Βίο τοϋ οσίου 
Θεοδώρου (Γεδεών, Βυζαντινον Έορτολόγιον, 229), έργο ανώνυμου συγγραφέα τοϋ 
ένατου αιώνα, παραδίδεται δτι ό όσιος, συγγενής τοΰ αυτοκράτορα 'Ιουστινιανού Α ', 
από τήν πλευρά της γυναίκας του Θεοδώρας, Ιδρυσε στην περιοχή Χαρισίου τή μονή της 
Χώρας· ή μονή, αφιερωμένη στή Θεοτόκο, είχε οικοδομηθεί μέ τή βοήθεια τοΰ Ιδιου τοϋ 
αυτοκράτορα. Οί πατριδογράφοι διασώζουν άλλη παράδοση, κατά τήν οποία Κρίσπος 
δε ό έπαρχος και γαμβρός τοϋ Φωκά τοϋ Καππάδοκος περιωρίσθη έκεΐσε και εκτισεν 
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υπόλοιπων αριστοκρατικών μονών της Κωνσταντινούπολης. Στη μονή αύτη 
είχε αποσυρθεί, όπως είδαμε, ό Πρισκος και αργότερα ό πατριάρχης Γερμανός 
(22 Ιανουαρίου 730) μετά την παραίτηση του, δπου καί ενταφιάσθηκε823. Ή 
μονή της Χώρας σχετίζεται άμεσα με τον αριστοκρατικής καταγωγής πατρι
άρχη Γερμανό καί αυτό θεωρείται από τό βιογράφο τοϋ Μιχαήλ Συγκέλλου, ως 
ή μείζων αιτία για τήν κατεδάφιση της824. Ή μαρτυρία τοϋ Βίου τοϋ Μιχαήλ 
επιβεβαιώνει τήν άποψη μας ότι ό λόγος πού "κοινώθηκαν" οι μονές δέν ήταν 
ή πολυκτημοσύνη, άλλα κυρίως ή εγκατάσταση έκει "ορθοδόξων πατέρων", 
όπως ό αριστοκρατικής καταγωγής Γερμανός825. 

'Από τήν άλλη πλευρά, οι πληροφορίες τών πηγών για τήν καταστροφή 
μονών έξω άπό τήν Κωνσταντινούπολη είναι περιορισμένες. Ή Χρονογραφία 
τοϋ Θεοφάνη, γνωστό είκονόφιλο καί φιλομοναστικό κείμενο, περιγράφοντας 
με εμπάθεια καί λεπτομερώς τά δεινά τών μοναχών άπό τό στρατηγό 
Θρακησίων Μιχαήλ Λαχανοδράκοντα, τον "όμόφρονα" τοϋ αυτοκράτορα826, 
αναφέρει, μέ αρκετή υπερβολή ότι έπώλησε όλα τά μοναστήρια καί μαζί όλα τά 
περιουσιακά τους στοιχεία καί δέν άφησε ούτε ένα μοναχό στην περιοχή πού 
διοικούσε ό Ιδιος827. Αυτή είναι ή μοναδική πληροφορία τοϋ χρονογράφου γιά 
καταστροφή μονών στην επαρχία. 

Ό βιογράφος τοϋ Στεφάνου τοϋ Νέου περιγράφει τήν ολοσχερή καταστροφή 
τής μονής τοϋ Αυξεντίου, όπου εΐχε καταφύγει, μετά τά πρώτα εικονομαχικά 
μέτρα τοϋ Λέοντος Γ ' , ό ήρωας του: τό τε μοναστήριον καί τήν έκκλησίαν 
ένέπρησαν, εως εδάφους κονιάσαντες828. Τό ίδιο αγιογραφικό έργο μας 

ταύτην εις κάλλος καί εις μέγεθος άποχαρισάμενος έκεΐ καί κτήματα πολλά. 
Έπεκλήθη δέ Χώρα, διότι έπί τοϋ Βύζαντος χωρίον ήν έκεΐσε: Πάτρια III, 273-274· βλ. 
Janin, Géogr. Eccl. Const., 533. Βλ. επίσης, τα σχόλια στο Βίο Μιχαήλ Συγκέλλου, 131-
132 (Cunningham). 
823. Βλ. πιο πάνω, σ. 163. 
824. ου μήν άλλα καί δια τον έν άγίοις καί μέγαν πατριάρχην Γερμανόν (...) έγύμνωσε: 
Βίος Μιχαήλ Συγκέλλου, 108 (Cunningham). 
825. Ταύτην τοίνυν τήν μονήν εύθηνουμένην πάνυ εν τε χρήμασι καί κτήμασι καί 
άναλώμασι ό άσεβης (...) Κωνσταντίνος ό Κοπρώνυμος, δια το έν αύτη κατοικείν 
ορθοδόξους καί αγίους πατέρας (...) έγύμνωσε τε καί έξηφάνισε καί μικρού δείν 
κατηδάφισεν. Βίος Μιχαήλ Συγκέλλου, 108 (Cunningham). 
826. "Ετσι χαρακτηρίζεται μαζί μέ άλλους στρατηγούς άπό τή Χρονογραφία τοϋ Θεο
φάνη (σ. 440) ό Μιχαήλ Λαχανοδράκων: προβάλλεται στρατηγούς όμόφρονας αυτού 
καί τής κακίας αυτού επαξίους έργάτας. 
827. Θεοφάνης, 445-446. 
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δίνει πληροφορίες για την καταστροφή δύο ακόμα μοναστηριακών ιδρυμάτων 
της Βιθυνίας, της Μοναγρίας και της Πελεκητής. Για το πρώτο μοναστήρι και 
τον ηγούμενο του γνωρίζουμε οσα αναφέρει ô Στέφανος Διάκονος στο έργο 
του: Ίωάννην τον θείον ήγούμενον τοϋ τερπνού της Μοναγρίας φροντι
στηρίου, δν ό τύραννος βασιλεύς τυραννικώς κατασχών, (...) èv σάκκφ κατα-
κλείσας, και λίθφ μεγάλφ προσδήσας, τω βυθφ της θαλάσσης άπέπνιξεν*29. 
Ή μονή Πελεκητής, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είχε ιδρυθεί στα χρόνια τής 
δεύτερης βασιλείας τοϋ 'Ιουστινιανού Β ' και πιθανότατα σ' αυτήν κατέφευγαν 
όσοι είχαν διωχθεί εξαιτίας τής πολιτικής τοϋ αυτοκράτορα αυτού830. Ό 
Θεοστήρικτος, πρεσβύτερος και γηραλέος τοϋ ευαγούς φροντιστηρίου τής 
Πελεκητής, εξιστορώντας στους 342 μοναχούς, εγκλείστους μαζί μέ τον ίδιο 
στή δημοσία φυλακή τοϋ Βυζαντίου831, άφοΰ κάνει λόγο για τις ατιμωτικές 
τιμωρίες πού υπέστησαν οι αδελφοί μοναχοί, αναφέρει περίλυπος και τήν τύχη 
τής δικής του μονής: τήν μονήν πασαν ένέπρησεν από τε ίπποφορβείου μέχρι 
των εκκλησιών8^. Ή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή μαρτυρία υποδηλώνει 
οτι ό πιθανός στόχος τών εικονομαχικών διωγμών ήταν τα μεγάλα καί 
πλούσια μοναστήρια και τό μοναστήρι τής Πελεκητής αποτελούσε τυπικό 
παράδειγμα, άφοϋ διέθετε ίπποφορβεια καί περισσότερες άπό μία εκκλησίες. 

Τα κείμενα τής είκονομαχικής περιόδου στην πλειονότητα τους τονίζουν 
τήν άντιμοναχική "μανία" καί τήν καταστροφική εναντίον τών εκκλησιών 
δραστηριότητα τοϋ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε ' . Ωστόσο, ορισμένα 
κείμενα, πολύ λίγα ομολογουμένως, υποκρύπτουν τήν αντίθετη, υπέρ τών 
εκκλησιών, δραστηριότητα του. Αυτή ή λανθάνουσα αυτοκρατορική δραστη
ριότητα ελλοχεύει σέ ορισμένα αγιολογικά κείμενα833, για τα όποια γίνεται 
λόγος στή συνέχεια. 

Στο Εγκώμιο υπέρ τοϋ αγίου Θεοδώρου τοϋ Συκεώτου διασώζεται 
μαρτυρία σχετικά μέ τήν απόφαση τοϋ Κωνσταντίνου Ε ' να παραδώσει στην 
πυρά τό ναό τοϋ αγίου Γεωργίου, όπου υπήρχαν τα οστά τοϋ αγίου Θεοδώρου. 
Ό Νικηφόρος Σκευοφύλαξ, συγγραφέας τοϋ εγκωμίου, διαμαρτύρεται, γιατί ò 

828. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1137 C. 
829. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1165 D. Βλ. Janin, Grands Centres, 168.- Παπα-
χρυσάνθου, Ό 'Αθωνικός Μοναχισμός, 39 σημ. 66. 
830. Βλ. πιο πάνω, σ. 67. 
831. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1160 C. Βλ. καί πιο πάνω, σ. 44. 
832. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1165 Β. 
833. Για τις εικονοκλαστικές αντιλήψεις, πού υποκρύπτονται σέ ορισμένα αγιολογικά 
κείμενα, βλ. Sevöenko, «Hagiography»,120 κέ.- Auzépy, «L'analyse littéraire», 57 κέ. 
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αυτοκράτορας δεν είχε αναλογισθεί την αμαχον εϋκλειαν καί ίσχύν834 τοϋ 
στρατιωτικού αγίου. Στή συνέχεια, ο συγγραφέας μαρτυρεί ότι το γεγονός της 
πυρπόλησης τοϋ ναοϋ είχε προκαλέσει αίσθηση στην Κωνσταντινούπολη, ενώ 
δειλία και δέος κατέλαβε τον αυτοκράτορα, ό όποιος ήταν γνωστό ότι ήταν 
δεινός πολεμιστής και άγαποϋσε το στράτευμα* αμέσως, ό Κωνσταντίνος 
τρόμφ παλλόμενος, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρεται, επιδόθηκε στην 
ανέγερση νέου ναοϋ835. 

Στο αγιολογικό κείμενο για την αγία 'Ανθούσα, ή οποία σχετίζεται άμεσα 
με την οικογένεια τοϋ Κωνσταντίνου Ε ' 8 3 6 , μαρτυρειται ή ανακαίνιση δύο 
μονών από την αγία, της Θεοτόκου και των Αγίων 'Αποστόλων στην περιοχή 
Μαντίναιον 8 3 7 . Παρόλη τήν άντιμοναστική μανία τοϋ Κωνσταντίνου, ό 
κατεξοχήν είκονομάχος αυτοκράτορας άφησε απείραχτες τις μονές της αγίας, 
ενώ ή αυτοκράτειρα Ευδοκία, μάλλον με τή συγκατάθεση τοϋ συζύγου της, είχε 
προικοδοτήσει τίς μονές μέ αναθήματα838. 'Από τήν άλλη πλευρά, ό είκονο
μάχος πατριάρχης 'Αναστάσιος είχε ανεγείρει ναό τοϋ αγίου Νικολάου στην 
Κωνσταντινούπολη839. 

Οι λιγοστές μέν, αλλά ιδιαίτερα σημαντικές, μνείες, πού αναφέρθηκαν 

834. Έγκώμιον εις Θεόδωρον Σνκεώτην, 270. 
835. Έγκώμιον εις Θεόδωρον Σνκεώτην, 270-271. Πρβλ. όμως, Μ. Kaplan, «Les 
sanctuaires de Théodore de Sykéôn», Les saints et leur sanctuaire à Byzance. Textes, images 
et monuments, εκδ. Catherine Jolivet-Lévy- M. Kaplan-J.-P. Sodini, Παρίσι 1993, 77. 
836. Σύμφωνα μέ τό Synax. EccI. CP. (στ. 851) ή αγία 'Ανθούσα είχε προείπει στην 
αυτοκράτειρα Ευδοκία τή γέννηση διδύμων παιδιών, της 'Ανθούσας και του Χριστό
φορου ή Νικηφόρου, βλ. C. Mango, «St. Anthousa of Mantineon and the Family of 
Constantine V», AB 100 (1982), 408.- Rochow, Kaiser Konstantin V., 14-15. 
Στο Synax. Eccl. CP. (στ. 354) υπάρχει ή πληροφορία ότι ô αυτοκράτορας Λέων Γ ' 
επιδίωκε να νυμφεύσει το γιό του Χριστόφορο μέ τήν πατρικία Θεοδώρα, από τήν 
Καισαρεία, ή οποία θεωρείται ότι μαρτύρησε έπί είκονομαχίας. Είναι γνωστό ότι ό 
αυτοκράτορας αυτός είχε δύο παιδιά τήν "Αννα καί το μεταγενέστερο αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνο, ό όποιος είχε γιο μέ τό όνομα Χριστόφορος. Ίσως, πρόκειται για τον 
Χριστόφορο, γιό τοϋ Κωνσταντίνου Ε ' καί ό συγγραφέας τοϋ αγιολογικού κειμένου 
συγχέει τα πρόσωπα. 
837. Synax. Eccl. CP., στ. 849. 
838. Synax. Eccl. CP., στ. 851. 
839. Janin, Géogr. Eccl. Const., 368. Στα χρόνια τής εικονομαχίας τοποθετείται ή 
ίδρυση καί άλλων εκκλησιών σέ "είκονομαχικές" περιοχές: τοϋ αγίου Νικολάου στα 
Μύρα, τής Θεοτόκου στην Άττάλεια· βλ. Ruggieri, Religious Architecture, 240. 
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δείχνουν εμφανώς τήν ευνοϊκή αντιμετώπιση τοϋ ναοϋ τοΰ αγίου Γεωργίου και 
τών δύο μονών της αγίας Άνθούσας, άπο τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ε ' . 
"Οπως διαφαίνεται άπο τα παραδείγματα (Ισως να υπήρχαν περισσότερα, αν 
είχαν διασωθεί πηγές φιλικές προς τήν είκονομαχική παράταξη) που έχουμε 
αναφέρει, αντικειμενικός στόχος τοϋ αυτοκράτορα δεν ήταν ή άνευ ορίων 
καταστροφή τών θρησκευτικών Ιδρυμάτων ò Κωνσταντίνος Ε ' δεν διαπνεόταν 
γενικά από άντιμοναχισμό οΰτε μανία καταστροφής τών εκκλησιών, όπως τον 
κατηγορούν γενικά οί είκονόφιλες πηγές840. Αξιοσημείωτο είναι άλλωστε, ότι 
διά της συλλογής τών νόμων, πού είχαν δημοσιεύσει ό αυτοκράτορας Λέων Γ ' 
μαζί μέ τον τότε συναυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ε ' (τό 726 ή το 741)841, τής 
Εκλογής, οί "Ισαυροι αυτοκράτορες εμφανίζονται ώς προστάτες, θα μπορού
σαμε νά ποϋμε, τοϋ μοναχισμού. Μέ τήν έκδοση δύο νόμων, ή πορνεία και ή 
αρπαγή τών μοναστριών απαγορευόταν και ô ένοχος εθεωρείτο ώς τήν 
έκκλησίαν τοϋ Θεοϋ καθυβρίζων842. Ή Εκλογή προέβλεπε βαρύτατες σωμα
τικές ποινές γιά τους ενόχους και γιά τους συνεργούς τους τήν ποινή τής 
εξορίας. Σέ σύγκριση μέ τον Ιουστινιάνειο κώδικα, οί ποινές ήταν βέβαια 
ελαφρότερες843, εφόσον, άλλωστε, ή φιλοσοφία τής Εκλογής ήταν νά απο
νέμεται ή δικαιοσύνη "εις τό φιλανθρωπότερον"844. Ή έκδοση τέτοιου νομο
θετικού κειμένου από τους Ίσαύρους αυτοκράτορες ενισχύει τήν άποψη μας δτι 
ò αυτοκράτορας Κωνσταντίνος δέν επιθυμούσε τήν "κακοποίηση" δλων τών 
μοναχών έχοντας προωθήσει τις είκονομαχικές θέσεις μέ τή σύγκληση τής 
Συνόδου στην Ιέρεια, ανέλαβε μέ τή βοήθεια τοϋ είκονομαχικοϋ στρατού του νά 
κάμψει τις τελευταίες αντιπολιτευτικές δυνάμεις πού εντοπίζονται περισσότερο 
στην πρωτεύουσα, όπου και τα είκονομαχικά μοναστήρια. 

Ά π ο τα μοναστηριακά ιδρύματα τής βυζαντινής επαρχίας, μόνο γιά τή 
μονή τής Πελεκητής και τή μονή Αυξεντίου έχουμε κατηγορηματική μαρτυρία 

840. Rochow, Kaiser Konstantin V., 131 κέ. 
841. Για τις προταθείσες πιθανές χρονολογίες, βλ. τα σχόλια στην Εκλογή, 10-12. 
842.Ό πορνενων είς μονάστριαν ώς τήν έκκλησίαν τον Θεοϋ καθνβρίζων 
ρινοκοπείσθω, δι' ών κάκεΐνος μοιχείαν είργάσατο τής εκκλησίας αυτήν άλλοτριώσας-
τής όμοιας και &Γ' αύτη φνλαττομένης έπεξελεύσεως (17.23). Ό αρπάζων μονάστριαν 
(...) έάν διαφθείρει αυτήν ρινοκοπείσθω (17.24): Εκλογή, 232. 
843. Βλ. Sp. Troianos, «Bemerkungen zum Strafrecht der Ecloga», Αφιέρωμα στον Νίκο 
Σβορώνο, Ρέθυμνο 1986, τόμ. Α ', 106 κέ. 
844. καί έπιδιόρθωσις είς το φιλανθρωπότερον. Εκλογή, 158. Πρβλ. Τ. Ε. Gregory, 
«The Ecloga of Leo III and the concept of Philanthropia», Βυζαντινά 7 (1975), 267-287. 
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οτι είχαν καταστραφεί ολοσχερώς. Ή επίθεση τοΰ είκονομαχικοϋ στρατού τών 
πρώτων Ίσαύρων στίς μοναστικές κοινότητες της πρωτεύουσας, πού ήταν συν
δεδεμένες άμεσα μέ τήν αριστοκρατία, είχε υποχρεώσει, άπο τήν άλλη πλευρά, 
τήν αριστοκρατία να καταφύγει στά κτήματα της, στή Βιθυνία ιδιαίτερα. Μέ τή 
φυγή τών αριστοκρατών από τήν Κωνσταντινούπολη αρχίζει ή ανάκαμψη τοϋ 
μοναχισμού στή Βιθυνία, ώστε να φθάσει στην περίοδο της μεγάλης άνθησης 
του, στα τέλη τοΰ ογδόου αιώνα. 
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Ζ '. Ή κοινωνική θέση των αγίων της πρώτης είκονομαχικίίς 
περιόδου καΐ τά αγιολογικά κείμενα. 

Ήν ης άνθρωπος εν χώρο. των Παφλαγόνων τοϋνομα Φιλάρετος καί ο 
άνθρωπος fiv ευγενής των από Πόντου και Γαλατικής χώρας8 4 5 , αναφέρει 
στην αρχή της διήγησης του, μιμούμενος τη βιβλική Ιστορία τοϋ Ίώβ, ô 

Νικήτας, συγγραφέας τοϋ Βίου τοϋ Φιλάρετου (702-792) καί εγγονός τοϋ 
έξυμνούμενου ήρωα846. Ό βιογράφος, ακολουθώντας το στερεότυπο847 τών 
περισσότερων αγιολογικών κειμένων, δπου παρέχονται οι απαραίτητες ειδήσεις 
για τον τόπο καταγωγής τών αγίων, για τους γεννήτορες τους και για τήν 
περιουσιακή τους κατάσταση848, τοποθετεί τον παπποϋ του στην τάξη τών 
ευγενών. Ό Φιλάρετος, όμως, ένας τυπικός εκπρόσωπος της επαρχιακής 
αριστοκρατίας849, δεν είναι ô μόνος, για τον όποιο χρησιμοποιήθηκε ό όρος 

845. Βίος Φιλάρετου, 113. Ή πρώτη παραλλαγή τοϋ Βίου (εκδ. Fourmy-Leroy) είναι 
τών άρχων τοϋ ένατου αιώνα καί ή δεύτερη (εκδ. Vasiliev) χρονολογείται το δέκατο 
αΙώνα· βλ. L. Rydén, «The Revised Version of the "Life of St. Philaretos the Merciful" and the 
"Life of St. Andreas Salos"», AB 100 (1982), 485-495. 
846. Για το συγγραφέα, βλ. Sevéenko, «Hagiography», 126.- Π. Ά. Γιαννόπουλου, 
«Παρατηρήσεις στο "Βίο τοΰ αγίου Φιλάρετου"», Βυζαντινά 13 Α (1985), 491 κέ. 
847. Για τα άρχαϊα πρότυπα τών αγιολογικών κειμένων, βλ. Evelyn Patlagean, «Ancienne 
hagiographie byzantine et histoire sociale», Annales. Economies, Sociétés, Civilisations 1 
(1968), 106-126 (=Structure sociale ..., αρ. V) καί το πρόσφατο άρθρο τοΰ Β. Flusin, 
«L'hagiographie monastique à Byzance au IXe et au Xe siècle. Modèles anciens et tendances 
contemporaines», Le monachisme à Byzance et en Occident du Ville aux Xe siècle. Aspects 
internes et relations avec la société, εκδ. A. Dierkens- D. Missone-J.-M. Sansterre, Revue 
bénédictine 103 (1993), 31-50. 
848. Yannopoulos, La société profane, 16.- Evelyn Patlagean, «Sainteté et Pouvoir», The 
Byzantine Saint. University of Birmingham. Fourteenth Spring Symposium of Byzantine 
Studies, εκδ. S. Hackel, Λονδίνο 1981, 98-100. 
849. Lemerle, Agrarian History, 52-55.- Köpstein, «Agrarverhältnisse», 65.- L. Rydén, 
«New Forms of Hagiography: Heroes and Saints», The 17th International Byzantine 
Congress. Major Papers, Ν. 'Υόρκη 1986, 542. Διαφορετικές είναι οί απόψεις τοΰ Α. Ρ. 
Kazhdan στη βιβλιοκρισία με τίτλο «One more agrarian ...», 81, οί όποιες στηρίζονται, 
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"ευγενής", καθώς και άλλοι συγγραφείς συναφών έργων δοξάζουν τήν ευγενή 
καταγωγή τών ηρώων τους8 5 0 και μεταχειρίζονται μάλιστα τήν ίδια ορολογία 
με τον Νικήτα. 

Ό Θεόδωρος Στουδίτης στον επικήδειο λόγο για τον θειο του Πλάτωνα 
(735-814), αμέσως μετά τό θάνατο τοϋ τελευταίου, Ισως, λίγο πριν αρχίσει ή 
δεύτερη φάση της εικονομαχίας851, κάνει λόγο για τους γονείς τοϋ μακαρίου 
συγγενούς του, Σέργιο και Ευφημία, Κωνσταντινουπολίτες στην καταγωγή, 
ών το ευγενές έπίσημον, και ό τρόπος ουκ αγενέστερος8^. Ό Ιδιος ο Θεό
δωρος Στουδίτης (759;- 826), σύμφωνα με δλες τις παραλλαγές τοϋ Βίου του, 
ήταν ευγενούς καταγωγής853. "Ενας άλλος σύγχρονος του, ό Θεοφάνης ό 
Όμολογητής, ό όποιος είχε καρει μοναχός άπό τον Θεόδωρο Στουδίτη854, 
ήταν τέκνο ευγενών γονέων και τών εν άξιώματι περιβλέπτων855. Στο 
Εγκώμιο πού έξεφώνησε ό Θεόδωρος Στουδίτης, με τήν ευκαιρία της άνακο-
μιδής τών λειψάνων τοϋ Θεοφάνη από τήν Σαμοθράκη στή Σιγριανή, εξυμνεί 
και τους γονείς τοϋ Θεοφάνη, Ίσαάκιο και Θεοδότη, ίνα και πατράσι εϊη δόξα 
έγκωμιαζομένου παιδός, καλόν και τούτων έπιμνησθήναι (...) ών το ευγενές 
έπίσημον856. 

Ό 'Ιγνάτιος Διάκονος (770 περ.-845)857, συγγραφέας τών Βίων δύο 

κυρίως, στα δεδομένα της μεταγενέστερης παραλλαγής τοϋ Βίου Φιλάρετου. 
850. 'Ανάλυση τών Βίων τών αγίων τοϋ δγδοου και τοϋ ένατου αιώνα προσφέρεται στην 
εκτενή μελέτη τοϋ Kh. Loparev, «Vizantijskija zitija svjatykh VII-IX v.», Viz. Vrem. 17 
(1910), 1- 224. 'Αξεπέραστο σέ πολλά σημεία θεωρείται το έργο τοϋ Α. P. Rudakov, 
Oëerki vizantijskoj kul'turypo dannymgreöeskoj agiografü, Μόσχα 1917, ανατ. Variorum 
Reprints 1970. 
851. Βλ. Sevöenko, «Hagiography», 115. 
852. Βίος Πλάτωνος, στ. 805 Β, άλλα καί στ. 809 D. 
853. πατέρες δε λαμπροί το γένος: Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 116 Β· Βίος 
Θεοδώρου Στουδίτου Β, στ. 236 C· Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Γ, 259. Βλ. τα είσα-
γωγικά σχόλια στή νέα έκδοση (Fatouros, σ. 5- 6*) τών επιστολών τοϋ Θεοδώρου 
Στουδίτου. 
854. Έγκώμιον είς Θεοφάνην, 268. Βλ. J. Pargoire, «Saint Théophane le Chronographe et 

ses rapports avec saint Théodore Studite», Viz. Vrem. 9 (1902), 56 κέ. 
855. Βίος Θεοφάνους Α, 4. "Αλλη παραλλαγή (Krumbacher, 389) αναφέρει: ευγενών 
μεν το κατά σάρκα (...) ευγενών δε και κατά το πνεϋμα, δ δή καί αληθεστάτην εύγένειαν 
καλώς οί φρονοϋντες λέγουσιν. 
856. Έγκώμιον είς Θεοφάνην, 270. 
857. Περί τοϋ Ιγνατίου Διακόνου ως συγγραφέα αγιολογικών κειμένων, βλ. Wanda 
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απολογητών της είκονολατρίας, τών πατριαρχών Ταρασίου και Νικηφόρου, 
χρησιμοποιεί το Ιδιο μοτίβο για να σκιαγραφήσει την καταγωγή τών ηρώων του 
καί κάνει λόγο γιά τον "ογκον ευγενείας" τοϋ Ταρασίου858 καί το γένος και 
τήν περιφάνειαν τοϋ Βίου τοϋ πατριάρχη Νικηφόρου859. Για τους γονείς τοϋ 
Ταρασίου, Γεώργιο καί Εγκράτεια, αναφέρει οτι ήταν εκ πατρικίων σειράς 
[πατρίκιοι χρηματίσαντες] και κατείχαν το πρωτείον παρά τοις τηνικαϋτα 
κρατονσβ60, ενώ για τους γονείς τοϋ Νικηφόρου κάνει λόγο για τήν εϋκλειαν 
τών φυσάντων^δ 1. 

Ό ανώνυμος βιογράφος τοϋ Νικηφόρου (+813;), ηγουμένου της μονής 
Μηδικίου, ό όποιος συνέγραψε τό έργο του γύρω στο 824-840862, αναφέρει ότι 
οι γονείς τοϋ ήρωα του ήταν από παλαιά περίβλεπτη γενιά της Κωνσταντινού
πολης8 6 3. Ό μοναχός Σάββας, συγγραφέας864 τοϋ Βίου ενός σύγχρονου καί 
φίλου τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου, όπως αποκαλύπτει ή μεταξύ τους αλληλογρα
φία8 6 5, τοϋ Μακαρίου (+824), ηγουμένου της μονής Πελεκητής, αναφέρει οτι ό 
ήρωας του ήταν άπό ευγενή οικογένεια τής Κωνσταντινούπολης: πατέρες δε 
τούτω ουκ αγενείς γεγονότες, μείζον το περιφανές εισέτι επορίζοντο866. 

Wolska-Conus, «De quibusdam Ignatiis», TM 4 (1970), 329-360· βλ. καί τίς διαφωνίες 
τοΰ Sevöenko («Hagiography», 122 σημ. 63) σχετικά μέ τήν πατρότητα τών έργων του 
Ιγνατίου. Βλ. επίσης, Mango, «On Re-reading the Life of St. Gregory the Decapolite», 635. 
Για τον Ιγνάτιο ώς έπιγραμματοποιό, βλ. Ά. Κομίνη, Τό βυζαντινόν Ιερόν επίγραμμα 
καί οί έπιγραμματοποιοί, 'Αθήνα 1966, 124-126. 
858. Βίος Ταρασίου, 395-396. Βλ. Da Costa Louillet, «Saints», 221. 
859. Βίος Νικηφόρου, 141-142. Βλ. Alexander, Nicephorus, 54 κέ. 
860. Βίος Ταρασίου, 396. Βλ. Speck, Konstantin VI., 67. 
861. Βίος Νικηφόρου, 141. 
862. Γιά τό συγγραφέα καί τήν εποχή συγγραφής τοϋ Βίου, βλ. τα σχόλια τοΰ έκδοτη 398 
καί Sevöenko, «Hagiography», 118 σημ. 43. 
863. ποίου γένους υπήρχεν εκπαλαι περιβλέπτου: Βίος Νικηφόρου Μηδικίου, 405-
406. Βλ. Yannopoulos, La société profane, 16. Ή Kathryn M. Ringrose («Monks and 
society», 138) παρά τήν κατηγορηματική μαρτυρία τοΰ βίου, τοποθετεί τον Νικηφόρο 
στή μεσαία τάξη. 
864. Ό συγγραφέας αύτοΰ τοΰ άγιολογικοΰ κειμένου δεν ταυτίζεται μέ τό μοναχό 
Σάββα, τό συγγραφέα τών Βίων τοϋ Ίωαννικίου καί τοΰ Πέτρου τής Άτρώας· βλ. τα 
σχόλια τοΰ Βίου, σ. 16-17 καί Sevòenko, «Hagiography», 117. 

865. Ό Θεόδωρος Στουδίτης απηύθυνε πέντε επιστολές στον Μακάριο, 'Επιστολές 
Θεοδώρου Στουδίτου, άρ. 159, 230, 294, 362, 371 (Fatouros). Βλ. Ch. Van de Vorst, 
«Note sur S. Macaire de Péléquète», AB 32 (1913), 270. 
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Στα αγιολογικά κείμενα δεν εΐναι μόνον οι βιογραφούμενοι άγιοι πού 
τοποθετούνται στις υψηλές κοινωνικές βαθμίδες: υπάρχουν και άλλοι, μοναχοί 
κυρίως, για τους οποίους μαρτυρειται, κατά τη ροή τοϋ κειμένου, ή ευγενής 
καταγωγή τους. Ό Θεόδωρος Στουδίτης περιγράφοντας τήν άφιξη τοϋ θείου 
του, Πλάτωνος, στη μονή των Συμβόλων, αναφέρει οτι αυτός πού τον είχε 
υποδεχθεί εκεί, ήταν ό Θεόκτιστος, ηγούμενος καί, πιθανώς, ιδρυτής της 
μονής, άπό περίβλεπτη γενιά8 6 7 . Στο Βίο Νικήτα Μηδικίου υπάρχει ή 
πληροφορία οτι ό δεύτερος της μονής Μηδικίου, 'Αθανάσιος, ήταν ένας πρώην 
ανώτερος υπάλληλος τοϋ λογοθεσίου868, ό οποίος είχε γίνει μοναχός στή μονή 
των Συμβόλων, στην Ιδια πού εΐχε καρεϊ μοναχός καί ό Πλάτων. Ό 
Θεοστήρικτος, συγγραφέας τοϋ Βίου, θεωρεί υποχρέωση του να κάνει εκτενή 
μνεία για τήν αρετή τοϋ Αθανασίου, ό όποιος πρίν εισέλθει στο μοναστικό βίο 
άνηκε στην υψηλή αριστοκρατία869. 

Είναι γεγονός, λοιπόν, οτι ή κοινωνική υπόσταση τών εύφημουμένων 
αγίων, αλλά καί άλλων μοναχών, τονίζεται μέ ιδιαίτερη φροντίδα καί πολλές 
φορές μέ μεγάλη ακρίβεια από τους βιογράφους. Δέν υπάρχει αμφιβολία ότι 
πρόκειται για εκπροσώπους της συγκλητικής αριστοκρατίας, της μοναδικής 
άλλωστε κοινωνικής ομάδας, ή οποία είχε τή δυνατότητα να καυχάται γιά τό 
γένος της. "Εχει παρατηρηθεί, εξάλλου, οτι στίς περιπτώσεις, πού γίνεται 
εκτενής ή καί απλή αναφορά στο γένος τοϋ αγίου, επιχειρείται νά γίνει 
σύνδεση μέ τήν πρωτοβυζαντινή αριστοκρατία, δπου ή ευγενής καταγωγή ήταν 
κληρονομική 8 7 0 . νΙσως, μέ τήν έννοια αυτή θά μπορούσε νά αποδοθεί 
Ικανοποιητική ερμηνεία στον δρο παλαιός871, πού χρησιμοποιούν δύο κείμενα 
τής βυζαντινής γραμματείας, τα όποια άσχολοϋνται μέ δύο εξέχουσες 
προσωπικότητες, τον πατριάρχη Γερμανό καί τον Θεοφάνη τον Όμολογητή. 

866. Βίος Μακαρίου Πελεκητής, 143. 
867. τό τε γένος περίβλεπτον. Βίος Πλάτωνος, στ. 809 Β. 
868. Βίος Νικήτα Μηδικίου, XXIV. 
869. ών τις κατά κόσμον λίαν ευγενών. Βίος Νικήτα Μηδικίου, XXV. 
870. Yannopoulos, La société profane, 19. Πρβλ. Α. Η. Μ. Jones, The Later Roman 
Empire 284-602, 'Οξφόρδη 1964, τόμ. Β ' , 523-532.- M. T. W. Arnheim, The Senatorial 
Aristocracy in the Later Roman Empire, 'Οξφόρδη 1972,103-142. 
871. Ή λέξη, ενδεχομένως, σημαίνει μεγάλος στην ηλικία ή μπορεί να υπονοεί άρχαιο-
γενής. Ό Lampe (Lexikon, s.v.) δίνει τήν έννοια αρχαίος. Πρβλ. επίσης, Α. Guillou, «Le 
système de vie enseigné au Ville siècle dans le monde byzantin», Iproblemi dell'Occidente 
nel secolo Vili, SCIAM 20 (1973), 374, δπου τήν έννοια παλαιός άνήρ τήν καθορίζει 
κυρίως ή κοινωνική Ιδιότητα τοϋ προσώπου. 
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Πρόκειται για έργα δύο εκπροσώπων της εκκλησίας: τήν επιστολή πού 
απηύθυνε ό πάπας Γρηγόριος Β ' στον αυτοκράτορα Λέοντα Γ ' , όπου ό πατρι
άρχης Γερμανός χαρακτηρίζεται ώς π α λ α ι ό ς 8 7 2 , και τή βιογραφία τοΰ 
Θεοφάνη, γραμμένη άπό τον Νικηφόρο873, σκευοφύλακα της εκκλησίας των 
Βλαχερνών, όπου ό ήρωας, άν καί νέος στην ηλικία, θεωρείται παλαιός στο 
φρόνημα874. 

Τό μεγαλύτερο ποσοστό τοΰ αριθμού των αγίων, ò Βίος των οποίων έγινε 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης άπό κείμενα τοΰ ένατου αιώνα, τοποθετείται 
πολύ υψηλά στην κλίμακα της κοινωνικής Ιεραρχίας. "Ολοι ol άγιοι είχαν 
αποκτήσει παιδεία υψηλού επιπέδου875 καί είχαν αρκετά συχνά δεσμούς με 
τήν ανώτατη διοίκηση876. Ό πατέρας τοΰ Ταρασίου, Γεώργιος ήταν δικαστής 
καί διατηρούσε επαφές με τήν κεντρική εξουσία877· ό Ιδιος ό Ταράσιος είχε 
λαμπρή σταδιοδρομία στις αυτοκρατορικές υπηρεσίες, ώς πρωτοασηκρήτις878, 
καί μάλιστα ήταν προϊστάμενος τοΰ διαδόχου του στο πατριαρχικό θρόνο, 
Νικηφόρου879, ό πατέρας τοΰ οποίου, Θεόδωρος, εΐχε καί αυτός τό αξίωμα τοΰ 

872. Gouillard, «Aux origines», 291. Άν λάβουμε υπόψη μας δτι ό Γερμανός ήταν 
ευγενούς καταγωγής, θα μπορούσαμε να δεχθούμε δτι εννοεί τήν παλαιά συγκλητική 
αριστοκρατία. Για τήν καταγωγή τοΰ πατριάρχη Γερμανού, βλ. Bury, Later Roman 
Empire, τόμ. Β ', 303.- Beck, Kirche, 473.- Lamza, Germanos I., 62 κέ. 
873. Beck, Kirche, 546. Είναι ό Ιδιος πού έγραψε τό 'Εγκώμιο στον άγιο Θεόδωρο τον 
Συκεώτη. 
874. Βίος Θεοφάνονς Β, 16. 
875. Βλ. Lemerle, Humanisme, 122-135.- Ann Moffatt, «Schooling in the Iconoclast 
Centuries», Iconoclasm. Papers Given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies, 
(University of Birmingham, March 1975), εκδ. A. Bryer-Judith Herrin, Birmingham 1977, 87 
κέ.- C. Mango, «The Availability of Books in the Byzantine Empire, A.D. 750-850», 
Byzantine Books and Bookmen, A Dumbarton Oaks Colloquium, Washington D. C. 1975, 
45 (=Byzantium and ..., αρ. VII), ò όποιος χαρακτηρίζει αυτή τήν αριστοκρατία τοΰ 
πνεύματος ώς iconophile intelligentsia, πού κάνει τήν εμφάνιση της γύρω στο 790, κάτι πού 
πιστεύω πρέπει να τοποθετηθεί αρκετά προγενέστερα. Βλ. καί Ρ. Speck, «Die Ursprünge 
der byzantinischen Renaissance», The 17th International Byzantine Congress. Major Papers, 
Ν. 'Υόρκη 1986, 555-571. 
876. Patlagean, «Sainteté», 99. Πρβλ. A. Papadakis, «Hagiography in Relation to 
Iconoclasm», Greek Orthodox Theological Review 14 (1969), 159-180. 
877. Στο Βίο Ταρασίου, 396 παρομοιάζεται με τον Σόλωνα καί τον Λυκούργο. 
878. Βίος Ταρασίου, 397. 
879. Alexander, Nicephorus, 59. 
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πρωτοασηκρήτις, μέχρι τη βασιλεία τοϋ Κωνσταντίνου Ε ' 8 8 ° . Υψηλή δημόσια 
θέση κατείχε καί ò πατέρας τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου, Φωτεινός, ώς ταμίας τών 
βασιλικών χρημάτων881, ένώ και ό Πλάτων, πριν αφοσιωθεί στο μοναχισμό, 
εργαζόταν στις οικονομικές υπηρεσίες τοϋ κράτους882. Ό πατέρας τοϋ Νικη
φόρου, ιδρυτή της μονής Μηδικίου, Ανδρέας, εΐχε διατελέσει εν τε άξιώμασι 
οιαφόροις8^. Επιπλέον, ò βιογράφος τοϋ Μακαρίου Πελεκητής, μαρτυρεί 
ότι οι γονείς τοϋ ήρωα του είχαν τιμηθεί με βασιλικά αξιώματα, ένώ ή φήμη 
τους, ή οποία, άλλωστε, είχε κληρονομηθεί από τον γιό τους, εΐχε διατηρηθεί 
αναλλοίωτη καί μετά τό θάνατο τους884. 

'Αμέσως μετά τήν αναφορά στους γεννήτορες τών αγίων οι βιογράφοι 
σπεύδουν να δηλώσουν τή μεγάλη ευσέβεια πού διακρίνει τόσο τους γονείς, όσο 
καί τά παιδιά τους, τά όποια πολλές φορές είναι προορισμένα πριν από τή 
γέννηση τους νά αφιερώσουν τή ζωή τους στην υπηρεσία τοϋ Θεοϋ885. Παράλ
ληλα, δηλαδή, μέ τήν ευγενή καταγωγή, τά αγιολογικά κείμενα δοξάζουν καί 
τήν ευσέβεια της οικογενείας, αλλά κυρίως τών ηρώων τους, πριν αυτοί 
εγκαταλείψουν τήν κοσμική διαβίωση. Ό ευγενής όντως συν τή ψυχή καί τω 
σώματι886, έγραφε για τό θειο καί πνευματικό πατέρα του, Πλάτωνα, ò Θεό
δωρος Στουδίτης, προσπαθώντας νά συνδυάσει τήν ευγένεια μέ τήν ευσέβεια. 
Έξαλλου, ό ανώνυμος βιογράφος τοϋ Νικηφόρου τοϋ Μηδικίου θεωρεί τήν 
εύγένειαν καί σέβας ειπείν καί το περί πίστιν ευσταθές τε καί πάγιον ώς τά 
κύρια χαρακτηριστικά πού συνθέτουν τήν άριστη πολιτεία τοϋ ήρωα του8 8 7. Θά 
μπορούσαμε, λοιπόν, νά παρατηρήσουμε ότι ή ευγενής καταγωγή, ή ευσέβεια 
καί ή ροπή προς τό μοναχισμό συμπίπτουν απόλυτα. Σημαντική μαρτυρία γιά 
τή νοοτροπία της συγγραφής τών Βίων σχετικά μέ τήν ευσέβεια, τό γένος καί 
τήν περιουσία τών άγιων, είναι τό χωρίο πού προέρχεται άπό τό Βίο Νικη
φόρου Μηδικίου, όπου κατά τον ανώνυμο βιογράφο, οι Βίοι τών αγίων πρέπει 

880. Βίος Νικηφόρου, 142.- Alexander, Nicephorus, 55-56.- P. O'Connell, The 
Ecdesiology of St. Nicephorus I (758-828), Patriarch of Constantinople, Pentarchy and 
Primacy (OCA 194), Ρώμη 1972. 
881. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 116 D. 
882. Βίος Πλάτωνος, στ. 808 Β. Βλ. Lemerle, Humanisme, 125. 
883. Βίος Νικηφόρου Μηδικίου, 405. 
884. Βίος Μακαρίου, 143. 
885. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ό πρωτομάρτυρας της εικονομαχίας Στέφανος· Βίος 
Στεφάνου Νέον, στ. 1088D-1089A. 
886. Βίος Πλάτωνος, στ. 813 C. 
887. Βίος Νικηφόρου Μηδικίου, 405. 
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νά δοξάζουν ευσεβείς, οι όποιοι περιφρονούν και δεν επαίρονται για τα πλούτη 
τους, θεωρώντας ώς δεδομένο ότι οι έξυμνούμενοι ευσεβείς είναι οπωσδήποτε 
πλούσιοι888. 

"Ομως οι μνείες των αγιολογικών κειμένων για την κατάσταση της περι
ουσίας τών αγίων είναι εξαιρετικά φειδωλές. Ά ν ή αναφορά στην ευγένεια και 
την ευσέβεια τών αγίων της πρώτης είκονομαχικής περιόδου αποτελεί κοινό 
τόπο και αφετηρία για τή συγγραφή τών αγιολογικών κειμένων, δεν συμβαίνει 
τό ίδιο και μέ τις μαρτυρίες για την περιουσία τους889. 

Οι πληροφορίες γιά την περιουσία τοϋ Στεφάνου τοϋ Νέου είναι αρκετά 
συγκεχυμένες, αλλά, όπως θα δούμε στη συνέχεια, αρκετά ενδεικτικές γιά να 
ισχυρισθούμε ότι ò πρωτομάρτυρας της εικονομαχίας άνηκε σέ εύπορη οικο
γένεια. Ό Στέφανος Διάκονος, ό όποιος στή συγγραφή τοΰ έργου του έχει 
δανεισθεί πολλά στοιχεία άπό τό αγιολογικό κείμενο πού έγραψε ό Κύριλλος 
Σκυθοπόλεως γιά τον Ευθύμιο890, συγκαταλέγει τον πατέρα τού ήρωα του 
ανάμεσα στους εν αυτάρκεια β/,ουντων891. Άπό τήν άλλη πλευρά, αναφέρει 
ότι κατοικούσε στην πιο αριστοκρατική περιοχή της Κωνσταντινούπολης, τα 
Κώνστα, όπου υπήρχαν ευμεγέθεις οικία ι892, καθώς, επίσης, καί ό οίκος της 

888. 'Απρεπές γάρ άσεβων βίους άνακηρύττεσθαι τών έμφίλοκομπων πολυκτημοσΰνη 
καί μέγα èv γαυριάματι καί τη λοιπή άθεμιτουργώ φαυλότητι κεκαρωμένων. Βίος 
Νικηφόρου Μηοικίου, 412. Ό άγνωστος βιογράφος τοϋ Ανδρέα έν Κρίσει, παρά τή 
φανερή μυθική διήγηση του, ακολουθεί τό ύφος της συγγραφής τών αγιολογικών 
κειμένων, αναφέροντας δτι ό ήρωας του πού καταγόταν από τήν Κρήτη, ήταν ευσεβής καί 
ποτέ δεν εΐχε καυχηθεί για πλούτη· βλ. Βίος Ανδρέου èv Κρίσει, στ. 1112 C. Για τήν 
ύπαρξη τοΰ αγίου αύτοϋ έχουν διατυπωθεί αμφιβολίες· βλ. Sevèenko, «Hagiography», 
114 σημ. 5. "Ισως, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε δτι ήταν èva Ιστορικό πρόσωπο, τό 
όποιο έδρασε στα χρόνια της εικονομαχίας στην Κρήτη καί ό Βίος του εΐχε συνταχθεί, 
σύμφωνα μέ τα πρότυπα τών αγιολογικών κειμένων τής είκονομαχικής περιόδου· ή 
Auzépy, «De Philarète», 133 πρόσφατα εξέφρασε τήν ενδιαφέρουσα άποψη για τή 
σύνδεση τού 'Ανδρέου τοΰ έν Κρίσει μέ τον Ανδρέα, τό γνωστό αρχιεπίσκοπο Κρήτης. 
889. Συνήθως οί μνείες αυτές γίνονται μετά τήν αναφορά στο γένος· βλ. Yannopoulos, 
La société profane», 22-23. Πρβλ. Winkelmann, Quellenstudien, 30. 
890. Βλ. J. Gill, «The Life of Stephen the Younger by Stephen the Deacon, Debts and 
Loans», OC? 6 (1940), 114-139. Πρβλ. όμως Stein, Bilderstreit, 144-146 καί Speck, 
«Γραφαις ή γλυφαΐς», 231. 
891. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1073 C. Βλ. Kathryn Mackay Ringrose (Saints, 100), ή 
οποία τοποθετεί τήν οίκογένεια τοΰ Στεφάνου τοΰ Νέου στή bureaucratic middle class. Γιά 
τους αυτάρκεις, βλ. Yannopoulos, La société profane, 185. 
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γνωστής αριστοκρατικής οικογένειας τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου893. Επιπλέον, 
μετά το θάνατο τοϋ πατέρα του, ό Στέφανος μετέβη στην Κωνσταντινούπολη 
για την κηδεία καί, άφοΰ πούλησε δλη την περιουσία πού διέθετε στην πρω
τεύουσα, επέστρεψε στο ορός Αυξεντίου, μαζί με τη χήρα μητέρα του καί τή 
μία8 9 4 από τις δύο αδελφές του, τις όποιες καί έκειρε μοναχές. 

Ό Θεόδωρος Στουδίτης στον επικήδειο λόγο πού έγραψε γιά τό θειο του 
Πλάτωνα, αναφέρει επιτιμητικά ότι ό ήρωας του είχε τεράστια περιουσία από 
τον πατέρα του. Μετά τό θάνατο τοϋ Σεργίου895, ό γιος του, ό όποιος ήταν 
ζυγοστάτης, πριν καρεί μοναχός896, είχε αυξήσει τή γονική κληρονομιά τόσο 
πολύ, μέ αποτέλεσμα να έχει αποκτήσει μία δεύτερη περιουσία897. Ό Πλάτων 
είχε παραχωρήσει στις τρεις αδελφές του ίνα μέρος της περιουσίας του, χωρίς, 
όμως, να προσδιορίζεται τό είδος της. Σ' έναν από τους Βίους τοϋ Θεοδώρου 
Στουδίτου υπάρχει ή πληροφορία ότι οί συγγενείς τοϋ Πλάτωνος, πριν αφο
σιωθούν στο Θεό, πούλησαν ο,τι είχαν στην Κωνσταντινούπολη καί ούσίαν καί 
ϋπαρξιν καί χρήματα8^. Εΐναι γνωστό ότι ό Πλάτων είχε στην κατοχή του τό 
κτήμα Σακκουδίωνος στή Βιθυνία, τό όποιο μετέτρεψε σε μοναστηριακή κοινό
τητα 8 9 9 . Έπ ί πλέον καί τό μοναστήρι των Συμβόλων, κατά μία άποψη, 
ενδεχομένως να ήταν ιδιοκτησία τοϋ πολυκτήμονος Πλάτωνος900. Ό Ιδιος ό 
Θεόδωρος Στουδίτης, έκτος από τή μεγαλοπρεπή καί ευμεγέθη οικία μέ τους 
πολλούς οίκέτες, στην αριστοκρατική περιοχή Κώνστα τής Κωνσταντινού-

892. προς τό τής βασιλικής λεωφόρου πρανές (...) έξ ούπερ προς τό κάταντες μέρος 
είσίν ευμεγέθεις οΐκίαι προσαγορευόμεναι τα Κώνστα: Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1073 
D. Για τήν περιοχή τα Κώνστα, βλ. Janin, Constantin, byzant., 372, καί για τήν πολύ 
πιθανή ταύτιση της μέ τήν επίσης αριστοκρατική περιοχή Κωνσταντιαναί, βλ. Berger, 
Patria, 231-232. 
893. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Γ, 262. 
894. Ή άλλη είχε καρεί μοναχή στην Κωνσταντινούπολη, στή μονή Μονοκιονίου, Βίος 
Στεφάνου Νέου, στ. 1093 C. Βλ. Kazhdan-Talbot, «Women», 392. 
895. Για τή χρονολογία τοΰ θανάτου του, βλ. Da Costa-Louillet, «Saints», 231. 
896. Βίος Πλάτωνος, στ. 808 C. Για τους ζυγοστάτες, βλ. Oikonomidès, Listes, 315. 
897. σχολαΐς δε έπιπόνοις έφεστώς τή ζυγοστασία, κάντεϋθεν πλοϋτον έαυτφ συνα-
θροίζων, καί τοσούτον αϋξων, ώζ άλλην συστήσασθαι περιουσίαν, παρά τήν γονικήν 
κληρονομίαν ίκανωτάτην οΰσαν: Βίος Πλάτωνος, στ. 808 C. Βλ. Winkelmann, 
Quellenstudien, 27. 
898. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 121 Β. 
899. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Β, στ. 242 Β· Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Γ, 262. 
900. Βλ. Janin, Grana Centres, 181. 
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πόλης9 0 1 , κατείχε επίσης και έγγεια περιουσία στή Βιθυνία. Ό συγγραφέας 
μιας παραλλαγής τοϋ Βίου του, ό Θεόδωρος Δαφνοπάτης902, κάνει λόγο για 
άγρόν τίνα (...) των οικείων, δ το Βοσκύτιον οϋτω οιωνομάζετο (...) ετύγχανε 
προσεχής τον Σακκονδίωνος^, μαρτυρία πού θα μπορούσε να ερμηνευθεί 
ότι ό Θεόδωρος Στουδίτης, διέθετε, εκτός από τό Βοσκύτιον, και άλλα κτήματα. 
Ό π ω ς φαίνεται από τήν περιγραφή, πού δίνουν καί οί τρεις παραλλαγές του 
Βίου τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου904, επρόκειτο για μεγάλα κτήματα στή μικρα
σιατική ακτή του Βοσπόρου, όπου ιδρύθηκε μετά τό 780 ή γνωστή μοναστη
ριακή κοινότητα Σακκουδίωνος: ήπλωται (...) καί πεδίον ήδιστον άμα καί 
εϋχαρι, (...) καταρφεΐ δ" εν εκείνω καί ϋδωρ διειδές τε καί ποπμον9 0 5. 

'Από τίς παραλλαγές τοϋ Βίου τοϋ Θεοφάνη καί από τό Εγκώμιο πού 
έγραψε ό Θεόδωρος Στουδίτης906 προς τιμήν του, γίνεται γνωστό ότι οί γονείς 
του ήταν ιδιαίτερα πλούσιοι. Ή εύπορη οικονομική κατάσταση τοϋ Θεοφάνη 
οδήγησε έναν πλούσιο ευγενή να παντρέψει τήν κόρη του μαζί του, άλλα καί οί 
δύο γόνοι αριστοκρατικών οικογενειών της Κωνσταντινούπολης απαρνήθηκαν 
τήν κοσμική διαβίωση καί αφιερώθηκαν στο Θεό9 0 7. Επίσης, ένας άλλος 
αριστοκράτης από τήν Κωνσταντινούπολη, ό Νικηφόρος, μεταγενέστερος ηγού
μενος της μονής Μηδικίου, φαίνεται ότι είχε από τον πατέρα του κτήματα στή 
Βιθυνία, στα όποια ανοικοδόμησε μοναστήρι αφιερωμένο στή Θεοτόκο, πριν 

901. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Γ, 268. 
902. Ό Darrouzès στην έκδοση των επιστολών τοϋ Θεοδώρου Δαφνοπάτου δεν πιστεύει 
οτι είναι δικό του έργο ή πρώτη παραλλαγή τοΰ Βίου Θεοδώρου Στουδίτου, βλ. J. 
Darrouzès- L. G. Westerink, Théodore Daphnopatès. Correspondance, Παρίσι 1978,5-6. 
903. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 121 ΒΒίος Θεοδώρου Στουδίτου Γ, 262 καί 
265, οπού χαρακτηρίζονται ώς πολυκτήμονες. Βλ. Ruggieri, Religious Architecture, 215. 
904. κάταλσον γαρ εστί το κτήμα, μηνοειδώς τε περικυκλούμενον, (...) ró δέ μεσαί-
τατον αύτοϋ πεδιάσιμον, έν φ πεφύκασι δένδρα διάφορα, κάρπιμά τε καί άκαρπα: 
Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Β, στ. 241 Β· Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 121 B-C· 
Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Γ, 262. Βλ. Ruggieri, Religious Architecture, 225-226. 
905. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 121 C. 
906. Έγκώμίον εις Θεοφάνην, 270. Βλ. καί Βίος Θεοφάνους Α, 4· πλοϋτος δέ ήν 
άμφοτέροις πολύς αναφέρει άλλη παραλλαγή: Βίος Θεοφάνους Γ, 28. 
907. Βίος Θεοφάνονς Α, 4-6. Βλ. Βασιλικής Βλυσίδου-Βασιλικής Γεωργιάδου-
Έλεωνόρας Κουντούρα-Στ. Λαμπάκη-Τ. Λουγγή-Σοφίας Πατούρα-A. Σαββίδη, «Ή 
εξέλιξη της οικογενειακής ζωής των Βυζαντινών: μια πρώτη προσέγγιση», Πρακτικά 
τοϋ Α ' Διεθνοϋς Συμποσίου, Ή Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Τομές καί συνέχειες 
στην ελληνιστική καί ρωμαϊκή παράδοση, ΚΒΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 1989, 159. 
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ανεγείρει τη μοναστηριακή κοινότητα Μηδικίου908. 
Ό μεταγενέστερος πατριάρχης Ταράσιος, πού άνηκε και αυτός στην υψηλή 

αριστοκρατία της Κωνσταντινούπολης, κατείχε έγγεια ιδιοκτησία εν τοις άνα-
πλεομένοις ενωννμοις μέρεσι τοϋ Θροικιχοϋ Βοσπόρου909, τήν οποία είχε 
κληρονομήσει άπό τον πατέρα του, ενώ, όπως διαφαίνεται και άπό τό από
σπασμα τοϋ Βίου του, δπου γίνεται λόγος για τή φιλανθρωπική δράση τοϋ 
Ταρασίου910, είχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια. 

"Οπως προκύπτει από τα δεδομένα τοϋ Βίου τοϋ Ευστρατίου, ηγουμένου 
της μονής Άγαύρου, ή οικογένεια τοϋ αγίου πρέπει να διέθετε περιουσία στην 
περιοχή της Προύσας, άφοϋ μάλιστα δώρισε ευμέγεθες κτήμα στο Θεό9 1 1. 
Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι, σύμφωνα με τα όσα διαφαίνονται στή διήγηση 
τοϋ Βίου, όλη ή περιοχή, στην οποία βρισκόταν ή μονή Άγαύρου, με προάστεια 
και μετόχια912, ήταν καθαρά αγροτικού χαρακτήρα. 

Μία μικρή ένδειξη της αντίληψης τών μεσαιωνικών ανθρώπων γιά τήν 
όνοματοδοσία τών πλούσιων αποτελεί τό απόσπασμα πού παραθέτει ό 
ανώνυμος συγγραφέας τοϋ Βίου τοϋ Ευστρατίου, σύμφωνα με τό όποιο, ή 
μητέρα τοϋ ήρωα του ονομαζόταν Μεγεθώ, επειδή ή χάρις τοϋ αγίου 
Πνεύματος είχε προνοήσει, ώστε τό όνομα της να δηλώνει τό μέγεθος της 
αρετής της, αλλά καί τό μέγεθος της περιουσίας της9 1 3 . 'Αξίζει να έπι-

908. Βλ. πιο κάτω, σ. 217. 
909. Βίος Ταρασίου, 403· Βίος Θεοφύλακτου Νικομήδειας Α, 73. Βλ. Janin, Géogr. 
Eccles. Const., 481.- Thomas, Religious Foundations, 124.- Ruggieri, Religious Architecture, 
202. 
910. άλλα καί μηνιαίαν αργυρίου όόσιν έτέροις εύαγώς έπεκλήρωσεν. Βίος Ταρασίου, 
402. Βλ. Da Costa-Louillet, «Saints», 225. 
911. Βίος Ευστρατίου, 369. 
912. 'Αξίζει να αναφέρουμε τα προάστεια· έν γαρ τοις τοϋ Καταβόλου μέρεσι 
προάστειον ή κατ' αυτόν περιφανέστατη κέκτηται μονή: Βίος Ευστρατίου, 377. "Ενα 
άλλο προάστειο ήταν τοΰ αγίου Κοσμά (σ. 380). Μνημονεύονται επίσης τα μετόχια 
κοντά στην Προΰσα (σ. 376), το μετόχιο Λευκάδες (σ. 388, βλ. Janin, Grands Centres, 
164) το μετόχιο τοϋ αγίου Κοσμά (σ. 338) καί το μετόχιο 'Αγαπίου (Βίος Ίωαννικίου, 
366, βλ. Janin, Grands Centres, 132).- Μ. Kaplan, «Les moines et leurs biens fonciers à 
Byzance du Ville au Xe siècle: acquisition, conservation et mise en valeur», Le monachisme à 
Byzance et en Occident du Ville aux Xe siècle. Aspects internes et relations avec la société, 
ëxô. A. Dierkens-D. Missone-J.-M. Sansterre, Revue bénédictine 103 (1993), 214-215. 

913. Γεώργιος επονομαζόμενος (...) μετά της οικείας συμβίου, Μεγέθους προσαγο-
ρευομένης, τοϋ πνεύματος, ώς οϊμαι, τοϋ άγιου πρόσφορους αυτών καί τάς ονομάτων 
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σημάνουμε επιπλέον στο σημείο αυτό οτι ή πλούσια σύζυγος τοϋ Θεοφάνη, πριν 
μετονομασθεί σε Ειρήνη, είχε το όνομα Μεγαλώ914. 

Ό Βίος τοϋ οσίου Φιλάρετου αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση. Ό Νικήτας, 
συγγραφέας τοϋ Βίου, υπερηφανεύεται γιά τα πλούτη τοϋ παππού του, ανα
φέροντας συγκεκριμένα, αν και λίγο υπερβολικά, στοιχεία για τήν οικονομική 
κατάσταση τοϋ προγόνου του. Ό Φιλάρετος είχε στην κατοχή του 600 βόες, 100 
ζεύγη βοών, 800 ίππους, 80 ίππους και ήμιόνους, 12.000 πρόβατα, 48 προ-
άστεια915, ενώ οί βασιλικοί απεσταλμένοι, όταν τον είχαν επισκεφθεί γύρω στο 
787, θαύμασαν πρώτα άπό όλα τον οίκον τοϋ γέροντος, άρχαΐον οντά και 
μέγαν σφόδρα και πάνυ τερπνόν νομίζοντας ότι κατοικούσε εκεί κάποιος 
μεγιστάνας916. 

Άπό τα στοιχεία αυτά προβάλλουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά γιά 
τους ήρωες πού δοξάζουν καί επαινούν τά αγιολογικά κείμενα της πρώτης 
είκονομαχικής περιόδου. Οί Βίοι τών αγίων δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην 
κοινωνική θέση τών ηρώων τους και μάλιστα, μεγαλύτερη άπό παλαιότερες 
εποχές917. Ή πλειονότητα τών αγίων της εποχής (Στέφανος ό Νέος, Πλάτων, 
Θεόδωρος Στουδίτης, Νικηφόρος Μηδικίου, Θεοφάνης) είχε ως τόπο κατα
γωγής τήν Κωνσταντινούπολη, τήν οποία πολύ δύσκολα εγκατέλειπαν918. 
Σύμφωνα με τήν αντίληψη τοϋ μοναχού Σάββα, ή βυζαντινή πρωτεύουσα 
ξεπερνούσε σε φήμη τις άλλες πατρίδες, επειδή έκει ήταν ή §δρα της αυτοκρα
τορικής εξουσίας καί επειδή ή ευσέβεια919 ήταν τό σταθερό κληροδότημα 
στους κατοίκους της9 2 0. Οί αριστοκρατικές οικογένειες της Κωνσταντινού-

θέσεις έντεθεικότος: Βίος Ευστρατίου, 369. 
914. Για τή μετονομασία της Μεγάλους, βλ. Evelyn Patlagean, «Les débuts d'une 
aristocratie byzantine et le témoignage de l'historiographie: Système des noms et liens de 
parenté aux IXe-Xe siècles», The Byzantine Aristocracy IX to XIII centuries, εκδ. Μ. 
Angold (BAR International Series 221), 1984,23-43. 
915. Βίος Φιλάρετου, 113-114. "Αλλη παραλλαγή τοϋ Βίου (Vasiliev, 49-86) αναφέρει 
διαφορετικές εκτιμήσεις της περιουσίας του. Βλ. Lemerle, Agrarian History, 52-53.-
Köpstein, «Agrarverhältnisse», 61. 
916. Βίος Φιλάρετου, 135. 
917. Patlagean, «Sainteté», 99. 
918. Πρβλ. Κουντούρα-Γαλάκη, «Ταξίδια αγίων», 507-508. 
919. Πρβλ. τή μνεία τοϋ Κωνσταντίνου επισκόπου Τίου πού αναφέρεται στην εποχή των 
Ίσαύρων: fiv οϋν πολλή πίστις τών èv Κωνσταντινουπόλει κατοικούντων. Fr. Halkin, 
Euphémie de Chalcédoine: Legendes byzantines (Subs. Hag. 41), Βρυξέλλες 1965, 88. Για 
τή σημασία της λέξης ευσέβεια, βλ. Guillou, «"Eusébeia"», 190 κέ. 
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πόλης διέθεταν κτήματα στη Βιθυνία921, έκτος από τον πατριάρχη Ταράσιο, ô 

όποιος ήταν κάτοχος έγγειας ιδιοκτησίας στην ευρωπαϊκή ακτή τοϋ Βοσπόρου. 
Οι βιογράφοι ασχολούνται μέ αυτούς τους αριστοκράτες πλουσίους922, οι 
όποιοι εγκατέλειψαν τή μόνιμη κατοικία τους στή βυζαντινή πρωτεύουσα, προ
φανώς εξαιτίας της επικράτησης της εικονομαχίας, και εγκαταστάθηκαν στα 
προάστειά τους στή Βιθυνία. Πρόκειται για φιλοαριστοκρατικά κείμενα - και 
όχι, ας τό τονίσουμε, για λαϊκά αναγνώσματα -, γραμμένα μέ επιτήδευση, σέ 
γλώσσα πολλές φορές αρχαιοπρεπή, πού αντανακλά923 τήν παιδεία της 
εποχής. 

Ξεχωριστή θέση στην αγιογραφική παραγωγή της είκονομαχικής περι
όδου9 2 4, άφοϋ περιέχουν άφθονες πληροφορίες για τή μοναστική ζωή καί γιά 
τήν τοπογραφία των μονών της Βιθυνίας925, αποτελούν οι δύο παραλλαγές 
τοϋ Βίου Ίωαννικίου (760-846). "Εχουν γραφεί από τον Πέτρο ή πρώτη και από 

920. ή και ταις αλλαις πατρίσι το εύκλεές οίκοθεν παρεχομένη τφ κράτει της βασιλείας 
και τφ παγίω της ευσέβειας: Βίος Μακαρίου Πελεκητής, 143. 
921. Τήν Ιδια άποψη έχει διατυπώσει ό Ι. Sevöenko («Constantinople Viewed from the 
Eastern Provinces», 718), χωρίς δμως να παραθέτει αντίστοιχα αποσπάσματα από τίς 
πηγές. Ό J. Ph. Thomas (Religious Foundations, 123) παραλληλίζει τή δράση τών 
πλούσιων ευγενών της βυζαντινής πρωτεύουσας, μέ τήν αντίστοιχη τοϋ Ρουφίνου, πού 
είχε κτίσει στην περιοχή της Χαλκηδόνας Ινα σημαντικό εκκλησιαστικό συγκρότημα 
στα κτήματα του. 
922. Πρβλ. Ringrose, Saints, 118-120.- Abrahamse, Cities, 183 κέ. 
923. Patricia Karlin Hayter, «Où l'abeille butine. La culture littéraire monastique à Byzance 
aux Ville et IXe siècles», Le monachisme à Byzance et en Occident du Ville aux Xe siècle. 
Aspects internes et relations avec la société, εκδ. A. Dierkens-D. Missone-J.-M. Sansterre, 
Revue bénédictine 103 (1993), 90-116. 
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ή βιογραφία τοϋ Νεομάρτυρος Ρωμανοΰ. Ό Ρωμανός 
γεννήθηκε τό 730 περίπου και ό Βίος του είναι γραμμένος ανάμεσα στα χρόνια 780-787, 
εξω από τα δρια της αυτοκρατορίας (Sev2enko, «Hagiography», 114). Τό αρχικό κείμενο 
έχει γραφεί μάλλον στην αραβική γλώσσα και ή παραλλαγή πού μας £χει διασωθεί είναι 
στα γεωργιανά (βλ. τα σχόλια τοϋ έκδοτη, 400) από τον Στέφανο Δαμασκηνό, πού ήταν 
μοναχός στή μονή τοϋ αγίου Σάββα κοντά στα 'Ιεροσόλυμα. Δίνει ελάχιστες πληρο
φορίες γιά τήν πατρίδα τοϋ ήρωα του, μνημονεύοντας τή Γαλατία ώς τόπο καταγωγής 
του. Δεν ενδιαφέρεται να δώσει τά ονόματα τών γεννητόρων τοϋ αγίου, ούτε τήν περι
ουσιακή τους κατάσταση· αναφέρει μόνο ότι αυτοί είχαν διδάξει στο μετέπειτα άγιο τήν 
ευσέβεια, με τήν οποία κατηχούνται ot πιστοί Χριστιανοί (Βίος Ρωμανού, 409). 
924. Rydén, «Heroes and Saints», 550. 
925. Mango, « Lives of St. Ioannikios», 393. 
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τον Σάββα ή δεύτερη, μοναχούς, οι όποιοι, όπως ισχυρίζονται τουλάχιστον οι 
Ιδιοι στα κείμενα τους, ήταν σύγχρονοι με τον ήρωα τους926. Αυτό πού κάνει 
το Βίο τοϋ Ίωαννικίου να ξεχωρίζει άπο τα άλλα συναφή έργα, είναι οτι 
προβάλλει ενα άλλο είδος βιογραφίας. Έδώ ô εύφημούμενος άγιος δεν κατά
γεται από ευγενή οικογένεια τής Κωνσταντινούπολης, όπως τόσοι άλλοι, για 
τους οποίους έγινε ήδη λόγος, άλλα από μία μάλλον φτωχή κώμη τής Βιθυ
νίας, τό Μαρύκατο, βόρεια τής λίμνης Άπολλωνιάδος927. Οι γονείς του, Μυ-
ριτζικός και "Αναστασώ928, προφανώς ταπεινής και πολύ πιθανόν σλα
βικής 9 2 9 καταγωγής, δεν ήταν καθόλου ευσεβείς930, σε αντίθεση με τους 
γονείς τών αγίων πού προαναφέραμε, οι όποιοι είχαν διακριθεί για την πίστη 
και την ευσέβεια τους. "Οπως σημειώνει ό ίδιος ό βιογράφος, τόσο οι γονείς 
τοϋ μετέπειτα αγίου, όσο και ό Ιδιος ό άγιος ήταν είκονομάχοι^Ι. Σε ηλικία 
επτά ετών βλέπουμε τον Ίωαννίκιο να βόσκει χοίρους από τό πρωί μέχρι τό 
βράδυ 9 3 2 , σε μία ηλικία πού άλλοι σχεδόν σύγχρονοι μέ αυτόν ήρωες τών 
αγιολογικών κειμένων, άλλα μέ διαφορετικές κοινωνικές καταβολές, επι
δίδονται μέ ζήλο στην εκμάθηση τών εκκλησιαστικών γραμμάτων933. Ό συγ
γραφέας, εξάλλου, τοϋ Βίου, Σάββας ό μοναχός, τονίζει τη διαφορά αύτη, 
αναφέροντας οτι οί γονείς τοϋ Ίωαννικίου τοις αίσθητοϊς αυτόν τρέφοντες 
μόνον καθ' ήλικίαν σωματικως άναγόμενον και ου τοις θείοις λόγοις και 
γράμμασιν την ψνχήν αντον προς πάν ότιοϋν ενάρετον και ενθεον 

926. Βλ. τα σχόλια τοϋ V. Laurent, στο Βίο Πέτρου Άτρώας, 311-332 καί Mango, «Lives 
of St. Ioannikios», 394. 
927. Βίος Ίωαννικίου, 333 Β. 
928. Για το δνομα αυτό, βλ. F. Winkelmann, «Information über die in Arbeit befindliche 
Prosopographia Byzantina Profana s. VII-IX», BZ 80 (1987), 346. 
929. Ή σλαβική προέλευση τοϋ Ίωαννικίου (βλ. Sp. Vryonis, «St. Ioannicius the Great 
(754-846) and the "Slavs" of Bithynia», Byzantion 31 (1961), 245-248 (=Byzantium: its 
internal..., αρ. IV) θα μπορούσε να εξηγήσει τη μνεία τοϋ Βίου (σ. 338) δτι καταγόταν 
έκ γένους τών Βοϊλάδων. Βλ. καί Winkelmann, Quellenstudien, 182. 
930. ώς èv ασεβείας ακάνθη καί οσμή θανατοποιφ αυτοί εκείνοι συζώντες καί συστρε-
φόμενοι: Βίος Ίωαννικίου, 333 Β. Πρβλ. Rouan, «Une lecture "iconoclaste"», 427. 
931. Βίος Ίωαννικίου, 334. 
932. Βίος Ίωαννικίου, 333. Ανάλογη περίπτωση αναφέρεται στο Βίο τών αγίων Δαβίδ, 
Συμεών καί Γεωργίου από τη Μυτιλήνη (σ. 215). 
933. Βίος Στεφάνου Νέου, στ. 1084 Α, Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 237 Α-Β, 
Βίος Νικηφόρου Μηδικίου, 406, Βίος Ευστρατίου, 368. Για την παιδεία των αγίων τής 
εποχής, βλ. Lemerle, «Humanisme», 97.- Moffatt, «Schooling», 85 κέ. 
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έκπαίδεύοντες9-*4_ Ά ν κα(, στό Βίο δεν γίνεται λόγος για την πατρική 
περιουσία τοϋ εύφημουμένου αγίου, καί δεν θα ήταν, ωστόσο, άστοχο να 
μαντεύσουμε, οτι ή οικογένεια τοϋ Ίωαννικίου δεν πρέπει να διέθετε αξιόλογη 
περιουσία, παρά μόνο μερικούς χοίρους, κάτι πολύ συνηθισμένο άλλωστε στη 
μεσαιωνική οικιακή οικονομία. Όταν έφτασε σέ ηλικία στράτευσης, δεκαεννέα 
ετών, κατετάγη στο τάγμα τών έξκουβιτόρων935 καί υπηρέτησε στον είκονο-
μαχικό στρατό, όπως μας διαβεβαιώνει ό βιογράφος του9 3 6. 

Ό π ω ς διαφαίνεται άπό τή διήγηση τοϋ Βίου τοϋ Πέτρου της Άτρώας (773-
836/ 7), έργο τοϋ μονάχου Σάββα937, ò βιογραφούμενος άγιος θά πρέπει καί 
αυτός να ήταν ταπεινής καταγωγής, δπως ô Ίωαννίκιος. Ό συγγραφέας 
αναφέρει τήν καταγωγή τοϋ ήρωα του άπό τήν κώμη Έλαία καί τά ονόματα 
τών γονέων του, Κοσμάς καί "Αννα938. Ή vita retractata τοϋ ίδιου αγίου, άπό 
ένα χειρόγραφο τής Γλασκώβης, προσφέρει σημαντική είδηση για τήν οικο
γένεια τοϋ αγίου. Ό πατέρας του, μάς λέει, ήταν άξιος θαυμασμού για τήν 
καλωσύνη του, αλλά ιδιαίτερα γιά τή δύναμη τοϋ σώματος του καί γιά τό 
γεγονός, επίσης, οτι ήταν στρατιώτης939. Σύμφωνα με τήν παρατήρηση τοϋ 
εκδότη τοϋ Βίου, δεν πρέπει νά αποδοθεί στον πατέρα τοϋ Πέτρου τής Άτρώας 
υψηλή θέση στό στράτευμα· ενδεχομένως ήταν ένας σχολάριος940. Ό π ω ς 

934. Βίος Ίωαννικίου, 333. 
935. Oikonomidès, Listes, 330.- Haidon, Praetorians, 136-139. 
936. Βίος Ίωαννικίου, 333. Βλ. Μάρθας Γρηγορίου-Ίωαννίδου, Στρατολογία καί 
έγγεια ιδιοκτησία στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη 1989, 16. 
937. Για τό συγγραφέα τοΰ έργου, βλ. τα σχόλια τοϋ έκδοτη σ. 16-17 καί Rydén, «Heroes 
and Saints», 542. 
938. Βίος Πέτρου Άτρώας, 69. 
939 roö μεν επί φώμη σώματος καί στρατεία προς τη λοιπή καλοκαγαθία: Vita Retra
ctata, 80. Για τήν πολυσήμαντη έννοια τοΰ δρου στρατεία στις πηγές, βλ. Ahrweiler, 
«Recherches», 11.- Oikonomidès, Listes, 283-284.- J. F. Haidon, Recruitment and 
Conscription in the Byzantine Army c. 550-950. A Study on the Origins of the Stratiotika 
Ktemata, Βιέννη 1979, 36-38. 
940. Vita Retractata, 36-37. Έ Ringrose (Saints, 83) διακρίνει βέβαια τα αντιπροσω
πευτικά χαρακτηριστικά τής κοινωνικής ταυτότητας τών δύο αγίων, αγροτική προ
έλευση καί έλλειψη παιδείας, άλλα δεν κάνει καθόλου λόγο για τή βασική, πιστεύουμε, 
κοινή σχέση τους μέ τό στρατό. Πρβλ. R. Browning, «The "Low Level" Saint's Life in the 
Early Byzantine World», The Byzantine Saint. Fourteenth Spring Symposium of Byzantine 
Studies, University of Birmingham., εκδ. S. Hackel, Λονδίνο 1981, 127 καί Ringrose, 
«Monks and society», 36-137. Υπάρχει επίσης ή μαρτυρία από τήν Vita Retractata (o. 

198 



Κοινωνική θέση των αγίων 

συμβαίνει στο βιογραφικό έργο τοϋ Ίωαννικίου, οΰτε και έδώ γίνεται λόγος για 
ευγενή καταγωγή ή ύπαρξη περιουσίας. 'Αντίθετα, όμως, από δ,τι συμβαίνει 
στο Βίο τοϋ Ίωαννικίου, ό βιογράφος τοϋ Πέτρου της Άτρώας μας πληροφορεί 
ότι ό ήρωας του, καθώς και οί γονείς του, ήταν ευσεβείς941. Παρά την ευ
σέβεια πού χαρακτήριζε τήν οικογένεια τοϋ Πέτρου, οί γονείς του, δταν έμαθαν 
τήν απόφαση τοϋ γιου τους να μεταβεί στο ορός Όλυμπος της Βιθυνίας για να 
καρει μοναχός, βυθίσθηκαν σέ βαρύ πένθος942. νΑν, όπως έχουμε ήδη 
αναφέρει, ολόκληρες οικογένειες από τις υψηλότερες κοινωνικές τάξεις επι
δίωκαν τή μοναστική διαβίωση, παρατηρούμε ότι απλοί άνθρωποι, δπως οί 
γονείς τοϋ Πέτρου, άν και ευσεβείς, εξέφραζαν τή δυσαρέσκεια τους προς τό 
μοναχισμό. 'Αλλά και οί είκονομάχοι γονείς τοϋ Ίωαννικίου, τους οποίους ό 
βιογράφος Σάββας, μοναχός ό Ιδιος, τους χαρακτηρίζει ώς ασεβείς, φαίνεται 
οτι δεν έτρεφαν ιδιαίτερη συμπάθεια προς τό μοναστικό στοιχείο. Τό γεγονός, 
λοιπόν, τοϋ περάσματος από τήν κοσμική στή μοναστική διαβίωση και ή αντι
μετώπιση του από δύο διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, είναι αρκετό, για νά 
διαχωρίσει αυτές τις κοινωνικές τάξεις. 

Θα μπορούσαμε, λοιπόν, νά συμπεράνουμε, δτι ή αναφορά των αγιο
λογικών κειμένων και άλλων συναφών έργων στο γένος και τήν ευγενή κατα
γωγή τών ηρώων τους δεν αποτελεί κοινό τόπο, ούτε δείχνει νά είναι ένα 
συνηθισμένο μοτίβο γιά τήν ήρωοποίηση τοϋ βιογραφούμενου προσώπου. Όταν 
γίνεται λόγος στά αγιολογικά κείμενα γιά τήν ευγενή καταγωγή τοϋ εύφημού-
μενου ήρωα, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός δτι πρόκειται πραγματικά γιά 
αριστοκράτες πού γίνονται μοναχοί. 'Από τήν άλλη μεριά, έχουμε δύο, τουλά
χιστον, αγίους, οί όποιοι ξεκίνησαν ώς στρατιώτες και αργότερα έγιναν 
μοναχοί και δοξάσθηκαν κατά τή δεύτερη είκονομαχική περίοδο (815-843)943. 
Αξίζει νά σημειωθεί δτι οί δύο αυτοί άγιοι, οί όποιοι είχαν συναντήσει, ò ένας 
λιγότερο και ό άλλος περισσότερο, δυσκολίες στην εισοδό τους σέ μονα
στήρι944, ήταν ταπεινής καταγωγής945. 

86), πού χρησιμοποιείται μεταφορικά από το συγγραφέα, δτι ό Πέτρος μετά τή μοναχική 
κουρά, ενδεδυμένος στρατιωτικούς και γενναίως ύπερεμάχει. 
941. Βίος Πέτρου Άτραχχς, 71. 
942. Βίος Πέτρου Άτρώας, 75. 
943. W. Lackner, «Die Gestalt des Heiligen in der byzantinischen Hagiographie des 9. und 10. 
Jahrhunderts», The 17th International Byzantine Congress. Major Papers, Νέα 'Υόρκη 
1986, 528 κέ. 
944. Βλ. πιο κάτω, σ. 220. Ό Ίωαννίκιος είχε κατανοήσει τό νόημα τών κοινωνικών 
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Προβάλλει, λοιπόν, άπό τα δύο αυτά αγιολογικά κείμενα ένα άλλο είδος 
ήρωα, πού δέν κατάγεται άπο την αριστοκρατία. Τόσο ό Πέτρος της Άτρώας, 
οσο και ò Τωαννίκιος θά πρέπει να θεωρούνται εκπρόσωποι τοΰ στρατού* ò 

τελευταίος, δπως είναι γνωστό, υπηρετούσε στο τάγμα τών έξκουβιτόρων, ενώ 
ό Πέτρος της Άτρώας προέρχεται από οικογένεια στρατιωτική και αγροτική. 

Ό π ω ς διαφαίνεται άπό τή διήγηση τού Βίου τού Ίωαννικίου, άλλα και 
άπο άλλα κείμενα, με τα όποια θά ασχοληθούμε στη συνέχεια, ό Τωαννίκιος 
δέν αποτελεί τό μοναδικό παράδειγμα στρατιώτη, πού ενστερνίζεται τήν 
είκονολατρία και μάλιστα τα μοναστικά Ιδεώδη946. Ό μοναχός Σάββας, 
εξιστορώντας τήν περιπλάνηση τού ήρωα του, αναφέρει ότι ό πρώην είκονο-
μάχος στρατιώτης εΐχε συναντήσει στο Κάστουλο ενα "θεοφιλή" φίλο του9 4 7. 
Ά ν θεωρήσουμε ότι τό Κάστουλο ήταν κάποιο κάστρο άπό αυτά δπου 
στρατοπέδευε ό βυζαντινός στρατός948, θά μπορούσαμε νά υποθέσουμε οτι ό 
προσφιλής του ήταν κάποιος στρατιώτης, ό όποιος ήταν ορθόδοξος ε'ικονο-
λάτρης, καθώς μάλιστα συνέστησε τον Τωαννίκιο στην κοντινή μονή Τε-
λαού9 4 9. 'Ακόμα, όταν ό Τωαννίκιος πήγε στην εκκλησία κάποιου χωριού στα 
όρη της Κουνδουρίας για νά μεταλάβει, συνάντησε έναν άλλο γνωστό του 

αλλαγών της εποχής και εΐχε προσχωρήσει άφοβα στους μοναστικούς κύκλους (βλ. 
Έλεωνόρας Κουντούρα-Γαλάκη, «Κοινωνικές ανακατατάξεις και στρατός στα τέλη τοϋ 
Η' αΙώνα», Σύμμεικτα 6 (1985), 131-132), οί όποιοι, δμως δέν τον κάνουν εύκολα 
αποδεκτό. 
945. Για τους ταπεινής καταγωγής άγιους, βλ. Browning, «The "Low Level" Saint's Life», 
117, 126-127.- Ringrose, «Monks and Society», 83.- Patlagean, «Sainteté et Pouvoir», 99. 
946. Tò Synax. Eccl. CP. (στ. 263-264) παρέχει τήν πληροφορία δτι μαζί μέ τον 
Στέφανο τον Νέο τιμωρήθηκαν πολλοί στρατιώτες, πού είχαν γίνει μοναχοί άπό τον 
πρωτομάρτυρα της εικονομαχίας, μαρτυρία πού θά πρέπει νά θεωρηθεί ήσσονος 
σημασίας, άφοΰ δέν υπάρχει ανάλογη μνεία σέ άλλες πηγές, ούτε και στο Βίο Στεφάνου 
Νέου. "Ισως πρόκειται για μεταγενέστερο έργο, πού επιδιώκει να αποδώσει στον 
Κωνσταντίνο Ε ' διωκτική μανία και μέσα στις τάξεις τοϋ στρατοϋ, ό όποιος, δπως πολύ 
καλά γνωρίζουμε άπό τις πηγές, ήταν στο πλευρό τοϋ αυτοκράτορα. Πρβλ. τις απόψεις 
τοϋ Haldon (Praetorians, 327). Επίσης, είναι πιθανόν νά σχετίζεται μέ τον κολασμό τών 
στρατηγών πού μνημονεύει ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη (σ. 438). Βλ. πιό πάνω, σ. 175. 
947. Βίος Ίωαννικίου, 340 Α. Για τις μετακινήσεις τών άγιων της εποχής, βλ. 
Κουντούρα-Γαλάκη, «Ταξίδια άγιων», 506 κέ.- Malamut, La route des saints,l82. 
948. Για τήν αναφορά τών αγιολογικών κειμένων στα κάστρα, βλ. Abrahamse, Cities, 90 
κέ.- Brandes, Städte, 15, 39 κέ. 
949. Βίος Ίωαννικίου, 340. 
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στρατιώτη μεθ' οϋ (συστρατιώτου) και πνευματικώς άγαλλιασθείς**5®, μαρτυ
ρία πού σημαίνει ότι ό όψιμα ένθερμος είκονολάτρης Ίωαννίκιος είχε 
ευχαριστηθεί με τη συνάντηση τοΰ παλαιού του γνώριμου στρατιώτη, ό όποιος 
δείχνει να είναι ορθόδοξος είκονολάτρης. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι στρατιώτες, οί όποιοι δέν είναι καθόλου 
απίθανο να είχαν πολεμήσει ακόμα και με την είκονομαχική παράταξη τοΰ 
Κωνσταντίνου Ε ' 9 5 1 , άνηκαν πλέον στο στρατόπεδο της είκονολατρίας952. 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας τάσης αποτελεί ό είκο-
νομάχος στρατηγός Μιχαήλ Λαχανοδράκων, γνωστός διώκτης των μοναχών, 
όπως ήδη ειπώθηκε, ό όποιος, έχοντας αποβάλει τήν παλαιά είκονομαχική του 
ιδεολογία, δείχνει να υπηρετεί στο στρατό, κατά τή βασιλεία τοΰ ουδέτερου 
Λέοντος Δ ' και της είκονόφιλης Ειρήνης, μέχρι τό 792, οπότε σκοτώθηκε στή 
μάχη τών Μαρκελλών953. Σύμφωνα μέ τις παρατηρήσεις τών μελετητών, ή 
εποχή μετά τό θάνατο τοΰ Κωνσταντίνου Ε ' , ή ίσως και λίγο νωρίτερα, είναι ή 
περίοδος, κατά τήν οποία συντελείται ή άμβλυνση της κοινωνικής όξυνσης πού 
είχε προέλθει από τήν αντιπαράθεση τοΰ στρατού και τοΰ κλήρου στα χρόνια 
της εικονομαχίας954. Οί στρατιώτες δέν ασπάζονται μόνον τήν είκονολατρία, 
άλλα όπως είδαμε στην περίπτωση τοΰ Ίωαννικίου, επιθυμούν να καροΰν 
μοναχοί. Ή νέα αυτή τάση της εισόδου τών στρατιωτών στον μοναστικό βίο θα 
μπορούσε να ερμηνευθεί ώς δείγμα της κοινωνικής συναίνεσης τής εποχής, 
αλλά και ώς δείγμα τής κοινωνικής ανόδου τοΰ στρατού, αφού μέχρι τότε 
μοναχοί έκείροντο συνήθως από τις υψηλές κοινωνικές τάξεις. 

Ή νέα αυτή τάση τών στρατιωτών νά γίνονται μοναχοί, έκτος άπό τήν 
περίπτωση τοΰ Ίωαννικίου, απεικονίζεται ανάγλυφα στην ανώνυμη ψυχωφελή 
διήγηση τοΰ οσίου Νικολάου μοναχού τοΰ στρατιώτου955. Τό αγιολογικό αυτό 
κείμενο είναι έργο ανώνυμου συγγραφέα και αποτελεί παραλλαγή τών 

950. Βίος Ίωαννικίου, 341. 
951. Βίος Ίωαννικίου, 334 Β. Πρβλ. Kaegi, «The Byzantine Armies», 58-60. 
952. Κουντούρα-Γαλάκη, «Κοινωνικές ανακατατάξεις», 133-134. 
953. Θεοφάνης, 467-468. 
954. Speck, Konstantin VI., 72.- Λουγγή, «Δοκίμιο», 181. 
955. Βίος Νικολάου στρατιώτου, 323-325. Σέ άλλη παραλλαγή τοΰ Βίου (Bioç 
Νικολάου Στουδίτου, στ. 893 Α-897 C) το δνομα τοΰ ήρωα δέν διασώζεται, άλλα τον 
ίδιο μΰθο διηγείται ό μαθητής τοΰ Νικολάου Στουδίτου, Κυπριανός, στο δάσκαλο του. 
Βλ. J. Wortley, «Legends of the Byzantine Disaster of 811», Byzantion 50 (1980), 550-
555.- Ά. Κομίνη, «Απηχήσεις βυζαντινο-βουλγαρικών συγκρούσεων εις αγιολογικά 
κείμενα», ΕΕΒΣ 35 (1966-67), 220-222. 
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διηγήσεων956, πού είχαν συνταχθεί μέ αφορμή τήν ολοσχερή καταστροφή τοϋ 
βυζαντινού στρατού άπό τους Βουλγάρους στή Μοισία τον Ιούλιο τού 8119 5 7 . 
Ό μύθος είναι γνωστός και κάνει λόγο γιά έναν νεαρό στρατιώτη, ό όποιος 
κατά τήν πορεία τού βυζαντινού στρατού προς τή Βουλγαρία είχε διανυκτε
ρεύσει σέ πανδοχείο, σέ κάποιο χωριό της Θράκης. Έκεΐ τρεις φορές υπέστη τις 
επιθέσεις τοΰ πονηρού στο πρόσωπο της κόρης τού ιδιοκτήτη, αλλά δέν ενέδωσε 
στον πειρασμό. 'Από τή δοκιμασία αυτή είχε αναδειχθεί νικητής ό Νικόλαος, ο 
όποιος θεώρησε τή διάσωση του από τή φονική μάχη ώς ανταμοιβή γιά τήν 
εγκράτεια του και έτσι, όταν επέστρεψε αβλαβής στην πατρίδα του, έκάρη 
μοναχός9 5 8 . Σέ καμμία άπό τις παραλλαγές της διήγησης γιά τήν τύχη τού 
Νικολάου δέν γίνεται λόγος γιά τήν κοινωνική προέλευση τοΰ αγίου. Τό πιο 
πιθανό είναι ότι ό στρατιώτης μοναχός ήταν ταπεινής καταγωγής, δπως ό 
Ίωαννίκιρς και άλλοι σύγχρονοι του, πού αναφέρονται στο Βίο Ίωαννικίου. 
Ό π ω ς έχει παρατηρήσει ό έκδοτης της Διήγησης περί Νικολάου, ό ανώνυμος 
συγγραφέας μέ τό έργο αυτό επιδιώκει νά τονίσει τήν ουσιαστική αλλαγή στή 
ζωή ενός στρατιώτη, δηλαδή τό πέρασμα άπό τά πεδία των μαχών στή 
μοναστική διαβίωση959. Ανεξάρτητα άπό τις ανάγκες πού προέκυψαν γιά τήν 
συγγραφή αυτού τοΰ κύκλου τών αγιολογικών κειμένων, διαπιστώνεται ή 
ύπαρξη μιας νέας τάσης, κατά τήν οποία μία νέα κοινωνική ομάδα εισέρχεται 
στά μοναστήρια καί ταυτόχρονα ήρωοποιειται, οι εκπρόσωποι τού στρατού. 

Τήν Ιδια εποχή, δηλαδή μετά τό τέλος της πρώτης περιόδου της εικονο
μαχίας, προβάλλει μία άλλη παράταξη στον κοσμικό κλήρο, της οποίας κύριο 
χαρακτηριστικό είναι ή διαλλακτικότητα καί ή σύνεση στην αντιμετώπιση τών 
εκκλησιαστικών προβλημάτων της εποχής. Κύριος εκπρόσωπος της παράταξης 
αυτής είναι ό πατριάρχης Ταράσιος, ενώ τά μέλη της είναι συνδεδεμένα άμεσα 
μέ τον ιεράρχη αυτό. Οι μητροπολίτες Συνάδων Μιχαήλ, Νικομήδειας 
Θεοφύλακτος, Κυζίκου Αιμιλιανός και 'Αμορίου Εύδόξιος αποτελούν τά πιο 
γνωστά παραδείγματα* πιθανότατα στην ϊδια ομάδα άνηκε καί ό Ευθύμιος 
μητροπολίτης Σάρδεων 

956. Ε. Follieri-I. Dujcev, «Un' acolutia inedita per i martiri di Bulgaria dell'anno 813», 
Byzantion 33 (1963), 89 κέ.- Κομίνη, «Απηχήσεις», 215 κέ.- Wortley, «Legends», 550. 
957. Θεοφάνης, 490· Χρονικόν 811, 212· Scriptor Incertus, 210. Βλ. Ostrogorsky, 
Geschichte, 159. 
958. Για τήν άρνηση της εκπλήρωσης τών στρατιωτικών καθηκόντων, βλ. Haidon, 
Praetorians, 301 καί σημ. 901. 
959. Βλ. τήν εισαγωγή στην έκδοση της Διήγησης, σ. 319. 
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Οι πληροφορίες για τους προαναφερθέντες εκκλησιαστικούς αξιωμα
τούχους στα κείμενα της εποχής είναι πενιχρές. Ωστόσο, από τα δεδομένα τών 
αγιολογικών κειμένων μπορούμε να διακρίνουμε ορισμένα κοινά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Κανένας δεν είχε ώς τόπο καταγωγής την Κων
σταντινούπολη· ή πρώτη παραλλαγή τοϋ Βίου τοΰ Θεοφύλακτου Νικομήδειας, ή 
πιο σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών για τους εκκλησιαστικούς αυτούς 
αξιωματούχους, γραμμένη από το μοναχό Θεοφύλακτο960, πιθανώς μετά τον 
ένατο αιώνα9 6 1, αναφέρει αόριστα ότι ό ήρωας του είχε ώς τόπο καταγωγής 
"τα μέρη της έψας"962, χωρίς να ονομάζει συγκεκριμένα τήν πατρίδα του. Για 
τον Μιχαήλ Συνάδων πληροφορίες μας παρέχει μόνον τό Συναξάρια του, κατά 
τό όποιο ό Μιχαήλ ήταν από τά Σύναδα963. Ό Ευθύμιος Σάρδεων καταγόταν 
άπό τά Ούζαρα964 Λυκαονίας, ενώ αγνοούμε τήν καταγωγή και τήν προέ
λευση τών μητροπολιτών Κυζίκου και 'Αμορίου, Αιμιλιανού και Εύδοξίου· 
γνωρίζουμε μόνον οσα αναφέρονται στις δύο παραλλαγές τοϋ Βίου 
Θεοφύλακτου Νικομήδειας: τήν κοινή τύχη τους κατά τή δεύτερη φάση της 
εικονομαχίας965. Τέλος, πατρίδα τού Γεωργίου Άμάστριδος ήταν ή πολίχνη 
Κρώμνη στην περιοχή Άμάστριδος9 6 6 , τον επισκοπικό θρόνο της οποίας 
κατέλαβε ό Γεώργιος αργότερα με τις ευλογίες τού πατριάρχη Ταρασίου. 

Οι Βίοι, πού ασχολούνται με τους μητροπολίτες αυτούς, αγνοούν τά πάντα 
γύρω από τους γονείς τους, ακόμα και τά ονόματα τους, κάτι πού οι 
συγγραφείς τών αγιολογικών κειμένων δεν διστάζουν να τό ομολογήσουν στα 
έργα τους. Χαρακτηριστικό είναι τό απόσπασμα από τό Βίο Ευθυμίου 
Σάρδεων: Άλλα γένος μεν και τόκος και ή, ώς εφην διά παιδος εις άνδρα 
τελείωσις τον άοιδίμον ουκ έκσημαίνεται, οϋτε παρ" ημών γινωσκομένη, οϋτε 
μήν συντελοϋσά τινι εξ αναγκαίου τά προς ώφέλειαν967. "Ένα ακόμα κοινό 

960. Βλ. τα σχόλια τοϋ έκδοτη τοϋ Βίου Θεοφύλακτου Νικομήδειας Α, 68. 
961. Βλ. Sevëenko, «Hagiography», 118. 
962. Βίος Θεοφύλακτου Νικομήδειας Α ,71. 
963. Κ. Δουκάκη, Ό Μέγας Συναξαριστής, Μάιος, τόμ. 9, 'Αθήνα 1963, 221-222. 
964. Βλ. τα σχόλια τοϋ έκδοτη τοϋ Βίου Ευθυμίου Σάρδεων, σ. 4 και σημ. 20. 
965. Βίος Θεοφύλακτου Νικομήδειας Α , 78· Βίος Θεοφύλακτου Νικομήδειας Β, 178. 
966. Βίος Γεωργίου 'Αμάστριδος, 5. 
967. Βίος Ευθυμίου Σάρδεων, 23. Ό έκδοτης τοΰ Βίου (σ. 3) θεωρεί δτι ό Μεθόδιος, 
συγγραφέας τοϋ Βίου, επεδίωκε μέ εύσχημο τρόπο να εκφέρει τήν άποψη του για τήν 
πιθανή μή βυζαντινή καταγωγή, ή για τήν ενδεχόμενη ταπεινή προέλευση τοϋ ήρωα του, ή, 
ίσως, ακόμα γιατί ό Μεθόδιος γράφοντας κατά τήν περίοδο της εξορίας του δεν μπο-
ροϋσε να διαθέτει τίς απαραίτητες πληροφορίες για τον ήρωα του. Βλ. επίσης καί τό 
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χαρακτηριστικό είναι δτι εγκαταλείπουν τήν πατρίδα τους και μεταβαίνουν 
στην Κωνσταντινούπολη, όπου κείρονται μοναχοί· ο Μιχαήλ Συνάδων και ô 

Θεοφύλακτος Νικομήδειας, στή μονή τοϋ Στενού, τήν οποία εΐχε ιδρύσει ό 
πατριάρχης Ταράσιος, Ισως και οί Αιμιλιανός και Εύδόξιος9 6 8, ενώ δέν 
υπάρχει ανάλογη πληροφορία για τον Ευθύμιο Σάρδεων. 'Αφού παρέμεναν στή 
μονή αυτή για κάποιο διάστημα, κατόπιν χειροτονούνταν κληρικοί και επί
σκοποι άπό τον Ιδιο τον πατριάρχη Ταράσιο969. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να καταλήξουμε στα ακόλουθα: ή νέα παράταξη 
στον κλήρο, δέν προερχόταν άπό τήν Κωνσταντινούπολη, μέ τήν οποία εΐχε 
στενούς δεσμούς ή παλαιά συγκλητική αριστοκρατία. Ή κοινωνική της ανέλιξη 
δέν εΐχε βασισθεί σέ οικογενειακούς δεσμούς, ίσως και γι' αυτό στα αγιολογικά 
κείμενα δέν αναφέρεται τίποτα σχετικό μέ τό γένος ή τήν οικογένεια· οφειλόταν 
αποκλειστικά στις σχέσεις της μέ τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ό 
όποιος εκπροσωπεί τήν εποχή του, εποχή διαλλακτικότητας καί σύνεσης. Για τή 
νέα αυτή παράταξη τού βυζαντινού κλήρου, ή οποία εΐχε θριαμβεύσει στή 
Σύνοδο τοϋ 787 καί εΐχε αναδειχθεί νικήτρια στην αντιπαράθεση της μέ τους 
Στουδίτες970, τό μέλλον διαγραφόταν ευοίωνο. 

Βίο Θεοφύλακτου Νικομήδειας Α (σ. 71), όπου υπάρχει ή ακόλουθη ασαφής πληρο
φορία: Ούτος οϋν ό μακάριος πατήρ ημών γένους μέν ή~ν ου τών πλούτφ και περιφανεία 
και δόξη κομώντων, άλλα τών èv αυτάρκεια καί λιτότητι μάλλον βιούντων. Ή άλλη 
παραλλαγή του Ιδιου Βίου (σ. 172) ομολογεί δτι δέν γνωρίζει τίποτα για τήν πατρίδα 
του καί τους γονείς του. 
968. Βλ. τα σχόλια στο Βίο Θεοφύλακτου Νικομήδειας Α, 68 σημ. 4. 
969. Κατά μία άποψη (Ringrose, Saints, 110) άπό τήν Ιδια ομάδα του επισκοπικού 
κλήρου προήλθε καί ό μεταγενέστερος πατριάρχης Νικηφόρος, ένώ σύμφωνα μέ άλλη, 
ή ομάδα αυτή έχασε τήν επιρροή της στα χρόνια τοϋ Νικηφόρου Α ' (βλ. P. Niavis, The 
Reign of the Byzantine Emperor Nicephorus I (AD 802-811) (Ιστορικές Μονογραφίες 3), 
'Αθήνα 1987, 121. 
970. Βλ. πιο κάτω, σ. 223 κέ. 
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H '. Ή νέα άνθηση τοΰ βυζαντινοί) μοναχισμού μετά τήν 
είκονομαχία καΐ ή αντίθεση του προς τον κοσμικό κλήρο. 

Ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη αναφέρει το σύνολο των ενεργειών τοϋ 
αυτοκράτορα Λέοντος Δ ' , οι όποιες, όπως έχει παρατηρηθεί, είχαν οδηγήσει 
στην άμβλυνση της πολιτικής κατάστασης, με τήν ταυτόχρονη αύξηση τής 
δύναμης τοϋ κλήρου και τοϋ στρατού971. Ή μετριοπάθεια τοϋ Λέοντος Δ ' 
σκιαγραφείται σε ενα σύντομο απόσπασμα τοϋ Βίου τοϋ Νικήτα τοϋ Μηδικίου, 
όπου ô βιογράφος δεν υπαινίσσεται τήν υιοθέτηση μιας ολοφάνερα είκονόφιλης 
πολιτικής9 7 2. Ανάμεσα στίς πρώτες ρυθμίσεις τοϋ νέου αυτοκράτορα, ήταν 
και ό διορισμός νέων μητροπολιτών άπό τους εκπροσώπους τής κοινωνικής 
ομάδας, ή οποία είχε πληγεί καίρια άπό τήν εικονομαχική πολιτική τοϋ 
Κωνσταντίνου Ε ' , δηλαδή, άπό τους μοναχούς973, και τό κείμενο τοϋ Θεο
φάνη αναφέρει οτι ό Λέων Δ ' είχε τοποθετήσει ηγουμένους στους πρωτίστους 
θρόνους^4, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Στον Πλάτωνα, 
πάντως, τό θειο τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου, είχε γίνει πρόταση να αναλάβει τή 
μητροπολιτική έδρα τής Νικομήδειας, όπως μαρτυρειται στο Εγκώμιο του9 7 5, 

971. Speck, Konstantin VI., 72.- Λουγγή, «Δοκίμιο», 181. 
972. άπονηρότερος δέ ών ούτος, ουδέν διεπράξατο, μάλλον δέ μικρόν έπί αύτοϋ ανέθη 
τά τής 'Εκκλησίας: Βίος Νικήτα Μηδικίου, XXVIII. Ό πατριάρχης Μεθόδιος, συγγρα
φέας μιας παραλλαγής τοΰ Βίου Θεοφάνη (Latyäev, σ. 7), χαρακτηρίζει τον αυτοκρά
τορα Λέοντα Δ ' , ώς χλιαρώτατον. Βλ. καί τή μαρτυρία από το Βίο Ειρήνης αύτοκρ. (σ. 
7), ό όποιος επαναλαμβάνει στο σημείο αυτό τή Χρονογραφία τοΰ Θεοφάνη. 
973. Θεοφάνης, 449. Για τις υπόλοιπες ρυθμίσεις σχετικά με το στράτευμα πληρο
φορίες παρέχονται από τον Ιδιο χρονογράφο (Θεοφάνης, 449). Βλ. Speck, Konstantin 
VI., 72.-Haldon, Praetorians, 255.- Λουγγή, «Δοκίμιο», 181. 
974. Θεοφάνης, 449. Βλ. Rochow, Theophanes, 218-219. Ό δρος πρώτιστοι θρόνοι, 
κατά τή γνώμη μου, σημαίνει τις πρώτες μητροπολιτικές Ιδρες στην εκκλησιαστική 
Ιεραρχία. 
975. Βίος Πλάτωνος, στ. 821 C. Προηγουμένως, τοΰ είχε προταθεί να αναλάβει τή 
διοίκηση μοναστηρίου αστικού, κάτι πού, επίσης, είχε απορρίψει. Τή μητρόπολη 
Νικομήδειας στη Σύνοδο τοΰ 787 (Mansi, τόμ. 12, στ. 994 Β, 1090 Α-Β, 1147 Ε· τόμ. 13, 
στ. 136 Α, 365 Β, 381 Α) έκπροσωποΰσε ό Πέτρος. 
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άλλα ό ευτελούς και απέριττου σχήματος Πλάτων δεν είχε δεχθεί τή θέση αύτη 
και επανήλθε στή μονή Σακκουδίωνος976, στή "φίλην ήσυχίαν", εκδηλώνοντας 
με τον τρόπο αυτό τή σταθερή βούληση του να παραμείνει στο μοναχικό κλήρο, 
κάτι πού πιθανότατα πρέπει να πρέσβευε και ό άνηψιός του, Θεόδωρος 
Στουδίτης. 

Μολονότι, όμως, ό Λέων Δ ' έδειξε τα πρώτα μόνο δείγματα τής ευνοϊκής 
προς τους μοναχούς πολιτικής του9 7 7, ή σύζυγος του Ειρήνη, ή οποία τον δια
δέχθηκε πέντε χρόνια αργότερα (780), προσέφερε, κατά γενική ομολογία τών 
πηγών, τήν αμέριστη συμπαράσταση της προς τον κλήρο και τους μοναστικούς 
κύκλους9 7 8, τήν κοινωνική ομάδα πού μέχρι πριν λίγα χρόνια τελούσε ύπό 
διωγμό, ιδιαίτερα μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Ή άνοδος στην εξουσία τής 
Ειρήνης θα μπορούσε να σημαίνει και τον τερματισμό τής απόλυτης κυριαρ
χίας τών στρατιωτικών, πού ίσχυε μέχρι τότε και κυρίως, στα χρόνια τοϋ 
Κωνσταντίνου Ε ' 9 7 9 . 

ΟΙ μονές τής βυζαντινής πρωτεύουσας, πού είχαν μετατραπεί σε στρα
τώνες, ή δημόσιους καταυλισμούς στα χρόνια τοϋ Κωνσταντίνου Ε ' , άρχισαν 
και πάλι να λειτουργούν ως θρησκευτικά ιδρύματα. Οι πηγές αναφέρουν ότι ό 
πατριάρχης Παύλος ό Κύπριος, μετά τήν αποχώρηση του από τον πατριαρχικό 
θρόνο λόγω ασθενείας, κατέφυγε στή μονή Φλώρου, ή οποία είχε καταστραφεί 
επί Κωνσταντίνου Ε ' . Ή επαναλειτουργία τών μονών μετά τήν ταραγμένη 
είκονομαχική περίοδο πιστοποιείται, επίσης, και από τήν επικύρωση τών 
αποφάσεων τής Συνόδου τοΰ 787. Τά πρακτικά τής τελευταίας συνεδρίας είχαν 
υπογράψει, ανάμεσα σε άλλους εκπροσώπους τών μοναστηριακών κοινοτήτων, 
ό αρχιμανδρίτης και ηγούμενος τών Στουδίου Σάββας, ό ηγούμενος τής 
Χώρας Συμεών, ό ηγούμενος τών Μαξιμίνου Ευστάθιος, ό ηγούμενος τής 
Δίου 'Αντώνιος, ό ηγούμενος τών Φλώρου Ίλαρίων, ό ηγούμενος τής Καλλι
στράτου Γρηγόριος980, ô ηγούμενος τής Θεοτόκου τών Άβραμιτών Συμεών981. 

976. Για μία ενδεχόμενη προέλευση τοϋ ονόματος Σακκουδίων, βλ. Ruggieri, Religious 
Architecture, 226. 
977. και ΐδοξεν ευσεβής είναι προς ολίγον χρόνον και φίλος τής αγίας Θεοτόκου και 
των μονάχων. Θεοφάνης, 449. 
978. Θεοφάνης, 455· Βίος Θεοφάνους (Laty§ev), 15. Tò δε μοναδικον τάγμα τοσούτον 
ηύξήθη έπί αυτής, ως είς αναρίθμητα πλήθη έλάσαι: Βίος Νικήτα Μηδικίου, XXVIII-
XXIX. Βλ. Ostrogorsky, Geschichte, 153.- Speck, Konstantin VI., 113 κέ.- Schreiner, 
«Bilderstreit», 345. 
979. Πρβλ. Κουντούρα-Γαλάκη, «Κοινωνικές ανακατατάξεις», 125-138. 
980. Mansi, τόμ. 13, στ. 152 A C D. Άπα τή μονή Καλλιστράτου υπήρχε καί άλλος 
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Δεν είναι βέβαιο, αν στη Σύνοδο είχε παρευρεθεί εκπρόσωπος άπό τη μονή 
Πελεκητής9 8 2 , ή οποία, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ήταν καταφύγιο των 
αριστοκρατών στα χρόνια του 'Ιουστινιανού Β ' και είχε καταστραφεί εκ 
βάθρων άπό τον Κωνσταντίνο Ε ' 9 8 3 . Πάντως, ό Χριστόφορος, γόνος αριστο
κρατικής οικογενείας τής Κωνσταντινούπολης, έκάρη μοναχός έκει, παίρ
νοντας τό όνομα Μακάριος984, οπωσδήποτε κατά την τελευταία δεκαετία του 
ογδόου αιώνα. 

Ά π ό τήν εποχή, λοιπόν, κατά τήν οποία κατέλαβε τον αυτοκρατορικό 
θρόνο ή Ειρήνη, αρχίζει ή νέα άνθηση, ή χρυσή εποχή, όπως έχει ονο
μασθεί9 8 5, του μοναχισμού. Ή Ιδια ή αυτοκράτειρα, εφαρμόζοντας συνε
πέστατα τήν ευνοϊκή προς τον κλήρο και τα μοναστήρια πολιτική της, οικο
δόμησε μεγάλο αριθμό εκκλησιών και μοναστηριακών ιδρυμάτων στην περιοχή 
τής Κωνσταντινούπολης986. Σύμφωνα μέ τα Πάτρια, ή αυτοκράτειρα ανήγειρε 
τους ναούς του αγίου Αναστασίου9 8 7, του αγίου Λουκά988, του αγίου Ευ
σταθίου989, ενώ ανοικοδόμησε εκ νέου τό ναό τής αγίας Ευφημίας στον Ιππό
δρομο, πού είχε καταστραφεί έπί Κωνσταντίνου Ε ' " ° , και τή μονή τής 
Θεοτόκου τής Πηγής991- στην αυτοκράτειρα Ειρήνη θά μπορούσε να αποδοθεί 

εκπρόσωπος, ό μοναχός Εύτυχιανός: Mansi, τόμ. 13, στ. 153 Ε. 
981. Mansi, τόμ. 13, στ. 156 D-Ε. Βλ. Auzépy, «Les moines à Nicée II», 13. 
982. Στα πρακτικά τής Συνόδου (Mansi, τόμ. 13, στ. 153 D-Ε) μνημονεύεται ό Μάρκος, 
ηγούμενος του αγίου 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου, άλλα δεν γνωρίζουμε άν πρόκειται για τή 
μονή Πελεκητής, πού ήταν αφιερωμένη στον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ή κάποια άλλη 
μονή, αφιερωμένη στον ίδιο άγιο, βλ. Janin, Grands Centres, 171,438. 
983. Βλ. πιο πάνω, σ. 181. 
984. Βίος Μακαρίου Πελεκητής, 145-146. 
985. Beck, Kirche, 208-209 και τα σχόλια στο Βίο Πέτρου Άτρώας, 35-36. 
986. Thomas, Religious Foundations, 123-124.- Ringrose, Saints, 55 μέ απλή αναφορά στή 
δραστηριότητα τής αυτοκράτειρας. 
987. Πάτρια III, 219. Βλ. Janin, Géogr. Eccles. Const., 27.- Berger, Patria, 741-742. 
988. Πάτρια III, 246. Βλ. Berger, Patria, 634. Στο Ιδιο απόσπασμα των Πατρίων μαρτυ-
ρειται, επίσης, ή φιλανθρωπική δράση τής αυτοκράτειρας. 
989. Πάτρια III, 265. Βλ. Janin, Géogr. Eccles. Const, 118.- Berger, Patria, 648. 
990. Πάτρια III, 216-217. Βλ. Janin, Géogr. Eccles. Const., 120-121. Παραστάσεις Σύν
τομοι, 176· βλ. Berger, Patria, 556-558. Πρβλ. Κουντούρα -Γαλάκη, «'Αγία Ευφημία», 
74, 75. 
991. Πάτρια III, 260. Βλ. Janin, Géogr. Eccles. Const., 224.- Ruggieri, Religious 
Architecture, 113 κέ. Για τήν πιθανότερη χρονολογική τοποθέτηση τοϋ γεγονότος, βλ. 
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ή ίδρυση της μονής Ευφροσύνης τα Λειβάδια στην ευρύτερη περιοχή της Κων
σταντινούπολης9 9 2. Ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη μας πληροφορεί δτι ή 
αυτοκράτειρα είχε ανοικοδομήσει μονή στή νήσο Πρίγκιπο993, ενώ ό Βίος της 
αναφέρει πιο συγκεκριμένα ότι αυτή ή μονή ήταν αφιερωμένη στή Θεοτόκο994. 
Μάλιστα, ό Βίος τής αυτοκράτειρας Ειρήνης, εμπλουτίζοντας τήν πληροφορία 
της Χρονογραφίας τοϋ Θεοφάνη, παραδίδει ότι, σύμφωνα μέ τήν επιθυμία της, 
ή Ιδια είχε ενταφιασθεί στο αριστερό μέρος τοϋ ναοϋ, το αφιερωμένο στον άγιο 
Νικόλαο995. 

Ό γιος της Κωνσταντίνος έκτισε το 780 τήν εκκλησία των Ταξιαρχών, τής 
Σιγής, στην περιοχή τοϋ Όλύμπου Βιθυνίας, σύμφωνα μέ σωζόμενη 
επιγραφή996. 

Πολλοί συνεργάτες τής αυτοκράτειρας είχαν μιμηθεί το παράδειγμα της, 
επιδιδόμενοι στην ανέγερση μοναστηριακών ιδρυμάτων. Βλέπουμε τον 
πατριάρχη Ταράσιο, πιστό συνεργάτη τής Ειρήνης, νά ακολουθεί τήν τακτική 
τής αυτοκράτειρας. Είχε και αυτός, όπως και άλλοι πλούσιοι τής εποχής, 
ανοικοδομήσει άσκητήριον εν τοις άναπλεομένοις ενωνυμοις μέρεσι τοϋ 
Θροικικον Βοσπόρου"'1\ σέ κτήμα πού εΐχε κληρονομήσει άπό τον πατέρα του 
Γεώργιο998, τή μονή Ταρασίου999, γνωστή και μέ τήν επωνυμία Στενόν1000. 

Berger, Patria, 685. 
992. Πάτρια III, 243. Βλ. Janin, Géogr. Eccìes. Const., 130-131.- Ruggieri, Religious 
Architecture, 190.- Berger, Patria, 646 κέ. Πρβλ. Dorothy de Ferranti. Abrahamse, 
«Women's Monasticism in the Middle Byzantine Period: Problems and Prospects», BF 9 
(1985), 37. 
993. Θεοφάνης, 478. 
994. Βίος Ειρήνης αύτοκρ., 27. 
995. Βίος Ειρήνης αύτοκρ. 27. Για τον τόπο ενταφιασμού τής αυτοκράτειρας Ειρήνης, 
βλ. W. Τ. Treadgold, «The Unpublished Saint' s Life of the Empress Irene (BHG 2205)», BF 
8(1982), 249. 
996. Buchwald, The Church of the Archangels, 64-71.- Ruggieri, Religious Architecture, 214-
215. 
997. Βίος Ταρασίου, 403· Βίος Θεοφύλακτου Νικομήδειας Α, 73. "Αλλη παραλλαγή 
του βίου (Β, σ. 173) αναφέρει μέ αρκετή ασάφεια τήν τοποθεσία τής μονής: παρά τή 
Προποντίδι. Βλ. Janin, Géogr. Eccìes. Const., 481.- Thomas, Religious Foundations, 124. 
998. Βίος Ταρασίου, 403. Δέν είναι γνωστό αν επρόκειτο για "προάστειον", βλ. Ruggieri, 
Religious Architecture, 202 σημ. 77. 
999. Πάτρια III, 266· Θεοφάνης, 500. 
1000. Βλ. Janin, Géogr. Eccìes. Const., 481. 
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Στή μονή αυτή είχαν εκπαιδευθεί νέοι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι, όπως ò 

Θεοφύλακτος Νικομήδειας, ô Μιχαήλ Συνάδων, ίσως ò Γεώργιος Άμάστριδος 
καί ό Ευθύμιος Σάρδεων. 

Στην ίδια περιοχή της Κωνσταντινούπολης, κοντά στο Σωσθένιον, ό ευ
γενής πατρίκιος Μιχαήλ ανοικοδόμησε τή μονή Θεοτόκου τών Ψίχα1 0 0 1 . Ή νέα 
μονή πρέπει να είχε σχέση μέ τήν άλλη, της Θεοτόκου της Πηγής, καθώς ό 
γνωστός του πατριάρχη Ταρασίου, Ιωάννης ό Ψιχαΐτης, ό όποιος ήταν οικο
νόμος στο μοναστήρι της Πηγής1002, είχε αποσπασθεί μέ τήν ίδια ιδιότητα στο 
νεόδμητο μοναστήρι τοΰ πατρικίου Μιχαήλ1003· οί σχέσεις τοϋ τελευταίου μέ 
τήν κεντρική εξουσία δεν είναι γνωστές άλλα από όσο διαφαίνεται από τό Βίο 
τοϋ Ιωάννου τοϋ Ψιχαΐτη 1 0 0 4 , θα πρέπει να άνηκε καί αυτός στο αυτο
κρατορικό περιβάλλον, ένώ γνώριζε πολύ καλά καί τον πατριάρχη Ταράσιο. 

Ό μετέπειτα πατριάρχης Νικηφόρος είχε, επίσης, ιδρύσει τή μοναστηριακή 
κοινότητα Άγαθοϋ, ή οποία δέν είναι δυνατό να εντοπισθεί μέ βεβαιότητα1005. 

'Από τό αυτοκρατορικό περιβάλλον ή Μαρία, πρώτη σύζυγος τοϋ Κωνσταν
τίνου Ç ' , έκτισε, σύμφωνα μέ μεταγενέστερη πηγή1 0 0 6 , τό μοναστήρι τών 
Δεσποίνων στην Κωνσταντινούπολη, δπου έκάρη μοναχή, όταν χώρισε από τό 
σύζυγο της (794/ 5 ) 1 0 0 7 . 'Από τό συγγενικό περιβάλλον της Μαρίας, οί 
εξαδέλφες της Ελένη καί Ευφημία1008 ίδρυσαν, πιθανότατα τήν ίδια εποχή, τό 
μοναστήρι της παναγίας Θεοτόκου, το έπιλεγόμενον έν τη Πέμπτον πορτρ1 0 0 9 

1001. Βίος Ιωάννου τών Ψίχα, 110-111. Βλ. Janin, Géogr. Eccles. Const., 242-243· 
Βλυσίδου-Καραμαλούδη-Κουντούρα-Λουγγή, «'Ιδεολογικοί σταθμοί της Βυζαντινής 
Αρχιτεκτονικής», 189. 
1002. Βίος Ιωάννου τών Ψίχα, 107-110. 
1003. Βίος Ιωάννου τών Ψίχα, 110-111. Βλ. Da Costa-Louillet, «Saints», 259. 
1004. τήν τε άπασαν αύτοϋ ϋπαρξιν εις κατασκευήν μοναστηρίου προθέμενος, αιτείται 
τους τηνικαϋτα κρατοϋντας τών σκήπτρων. Βίος Ιωάννου τών Ψίχα, 110. 
1005. Βίος Νικηφόρου, 201. Ό έκδοτης τοϋ Βίου (de Boor, Index, 250) τήν τοποθετεί 
στην Κωνσταντινούπολη, ένώ ό Janin (Grands Centres, 473) στή Βιθυνία. Ούτε ό Ruggieri 
(Religious Architecture, 199-200) δείχνει να γνωρίζει τήν ακριβή τοποθεσία τής μονής. 
1006. Πρβλ. Janin, Géogr. Eccles. Const., 88. 
1007. Θεοφάνης, 469. Βλ. Speck, Konstantin VI., 810. 
1008. Πληροφορίες για τήν πολυμελή οίκογένεια άπο τήν Παφλαγονία προσφέρει ό 
Βίος Φιλάρετου (ο. 141). Βλ. Γιαννόπουλου, «Παρατηρήσεις», 491.- Auzépy, «De 
Philarète», 122. 
1009. Βίος Φιλάρετου, 159. Βλ. Janin, Géogr. Eccles. Const., 218, καί τήν ταύτιση τής 
μονής, πού επιχειρεί ή Auzépy, «De Philarète», 126-127. 
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και οι εξάδελφοι της, Ευστάθιος και Νικήτας, τή μονή τοϋ αγίου Γεωργίου τοϋ 
Πραιποσίτου1010, στην οποία, μάλιστα, είχαν προικοδοτήσει τα προάστειά τους. 
Ό πρωτοσπαθάριος Ιωάννης Πικρίδιος1011, προερχόμενος και αυτός από τό 
αυτοκρατορικό περιβάλλον, είχε ανεγείρει τή μονή Πικριδίου, μέσα στή 
βυζαντινή πρωτεύουσα1012. 

Άπό τα στοιχεία αυτά παρατηρούμε ότι όλο τό αυτοκρατορικό περιβάλλον 
και οι συνεργάτες της αυτοκράτειρας Ειρήνης οικοδόμησαν μοναστηριακά 
ιδρύματα μέσα ή γύρω άπό τήν Κωνσταντινούπολη. Για τους υπόλοιπους 
ιδρυτές μονών, πού μόλις αναφέραμε, δέν είναι γνωστό, άν είχαν κτήματα ή 
προάστειά εξω άπό τήν πρωτεύουσα για να κτίσουν εκεί τό μοναστήρι τους. 
Παρόλα αυτά, διαφαίνεται μία τάση, σύμφωνα μέ τήν οποία τό αυτοκρατορικό 
περιβάλλον ανοικοδομούσε μοναστήρια στην ευρύτερη περιοχή καί μέσα στή 
βυζαντινή πρωτεύουσα. Σέ μία εποχή, κατά τήν οποία παρατηρείται, δπως θα 
δούμε στή συνέχεια, έξαρση της ανοικοδόμησης μοναστηριακών Ιδρυμάτων 
κυρίως στή Βιθυνία, Ισως δέν είναι απλή σύμπτωση ότι ή αυτοκράτειρα Ειρήνη 
επέδειξε έντονη οικοδομική δραστηριότητα στή βυζαντινή πρωτεύουσα. Ή αυτο
κράτειρα μέ τον τρόπο αυτό εξέφραζε, κατά τή γνώμη μου, τή βούληση της να 
ισχυροποιήσει καί πάλι τον μοναχισμό της πρωτεύουσας, ό όποιος εΐχε τεθεί 
υπό διωγμόν. 

Κάτω άπό τήν ίδια οπτική γωνία θα μπορούσαμε νά ερμηνεύσουμε καί τήν 
τοποθέτηση τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου ώς ηγουμένου της μονής Στουδίου άπό 
τήν ίδια τήν αυτοκράτειρα Ειρήνη. Ή εγκατάσταση τοϋ ηγουμένου της μονής 
Σακκουδίωνος άπό τό 7941013, στην Κωνσταντινούπολη, γύρω στο 797- 7981014, 

1010. Βίος Φιλάρετου, 155. Βλ. Janin, Géogr. Eccìes. Const., 76. 
1011. Τα Πάτρια (III, 265) τοΰ αποδίδουν τήν Ιδιότητα τοΰ κοιτωνίτη - για τήν οποία βλ. 
Oikonomidès, Listes, 305 - ένώ ή Χρονογραφία τοΰ Θεοφάνη (σ. 465) αυτή τοΰ πρωτο-
σπαθαρίου. 
1012. Πάτρια III, 265. Βλ. Janin, Géogr. Eccìes. Const., 403.- Berger, Patria, 233. Για τή 
δράση τοΰ Ιωάννου Πικριδίου, σχετικά μέ τό μείζον ζήτημα της στάσης τοΰ θέματος 
των Άρμενιάκων έναντι της αυτοκράτειρας Ειρήνης καί τοΰ Κωνσταντίνου ç ', γύρω 
στο 792/ 3, βλ. Speck, Konstantin VI., 231-232.- Λουγγή, « Δοκίμιο», 187-191· για τήν 
εξορία του στή Σικελία άπό τήν αυτοκράτειρα Ειρήνη, ποινή καθόλου αυστηρή, αν 
συγκρίνουμε τις άλλες πού είχαν επιβληθεί τότε καί πού είχαν φθάσει στα δρια τοΰ 
εξανδραποδισμού, πληροφορίες προσφέρει το κείμενο τοΰ Θεοφάνη (σ. 465, 466). Βλ. 
Rochow, Theophanes, 252 καί τα σχόλια τοΰ Fatouros στην επιστολή τοΰ Θεοδώρου 
Στουδίτου, αρ. 17, σημ. 71. 
1013. Βλ. Beck, Kirche, 491.- Patlagean, «Sainteté et pouvoir», 103. Πρβλ. Charles Frazee, 
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δεν ήταν ένα απρόσμενο γεγονός. Οι διάφορες παραλλαγές τοϋ Βίου του 
προβάλλουν ώς μοναδική αιτία τοϋ γεγονότος τήν απειλή των αραβικών επι
δρομών στά εδάφη της Βιθυνίας1 0 1 5. Γεννάται, όμως, ή απορία, γιατί οί 
εγγύς ή οί "πλησιόχωροι", δηλαδή οί υπόλοιπες μοναστηριακές κοινότητες, 
πού διέτρεχαν στο Ιδιο ποσοστό ανάλογους κινδύνους από τις αραβικές επι
δρομές1016, δέν έκαναν και αυτοί τό ίδιο; Οί περισσότεροι μελετητές, δέν απο
δέχονται τήν εξήγηση αυτή τών βιογράφων1017 και τήν αποδίδουν άπό τή μία 
πλευρά στην πρόθεση της αυτοκράτειρας νά ισχυροποιήσει τή θέση της και άπό 
τήν άλλη, στή φιλοδοξία τοϋ ίδιου τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου1018. 

Ό Μιχαήλ Μοναχός, συγγραφέας ενός άπό τους Βίους τοϋ Θεοδώρου 
Στουδίτου, περιγράφει τήν κατάσταση πραγμάτων της εποχής (797-798), ή 
οποία έχει χαρακτηρισθεί άπό δύο, περίπου παράλληλα, γεγονότα: τήν τύ
φλωση τοϋ Κωνσταντίνου ç ' , (15 Αυγούστου 797)1019 και τήν εγκατάσταση τοϋ 
Θεοδώρου Στουδίτου στή Βασιλεύουσα (797/ 8). Σύμφωνα μέ τή διήγηση τοϋ 
αγιολογικού κειμένου, πρώτο μέλημα της Ειρήνης, μοναδικής πλέον "βασι
λέως" τοϋ Βυζαντίου1 0 2 0 , όπως αποκαλείται σέ επίσημα αυτοκρατορικά 
έγγραφα1 0 2 1 , ήταν νά επαναφέρει άπό τήν Θεσσαλονίκη1022 τον εξόριστο 

«St. Theodore of Stoudios and Ninth Century Monasticism in Constantinople», Studia 
Monastica!?» (1981), 27-58. 
1014. Βλ. Beck, Kirche, 491. Μέ αφορμή τήν εγκατάσταση στή μονή Στουδίου ό 
Θεόδωρος συνέθεσε δύο επιγράμματα· βλ. Speck, TheodorosStudites Jamben, 111, 165. 
1015. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 144 D· Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Β, στ. 257 
D-260 Α· Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Γ, 270-27Ί. 
1016. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 144 D· Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Β, στ. 260 
Α· Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Γ, 210-21 \. 
1017. D. J. Leroy, «La réforme studite», // monachesimo orientale. Atti dei convegno di studi 
orientali che sul predetto tema si tenne a Roma (OCA 153), Ρώμη 1958,201-206. 
1018. Niavis, Nicephorus I, 143-144. 
1019. Θεοφάνης, 472. Βλ. Speck, Konstantin VI., 294. 
1020. W. Ohnsorge, «Das Kaisertum der Eirene und die Kaiserkrönung Karls des Grossen», 
Saeculum 14 (1963), 221-247 (=Das byzantinische Herrscherbild, έκδ. Η. Hunger, 
Darmstadt 1975, 281-332). 
1021. JGR, τόμ. A ', Αθήνα 1931,45. Βλ. Ohnsorge, «Das Kaisertum der Eirene», 288 κέ.-
G. Rösch, "Ονομα Βασιλείας. Studien zum offiziellen Gebrauch der Kaisertitel in spätantiker 
und frühbyzantinischer Zeit (Byzantina Vindobonensia 10 ), Βιέννη 1978, 110 κέ.-
Διονυσίας Μισίου, «Στάδια βασιλείας Κωνσταντίνου ç ' και Ειρήνης και τα νομίσματα 
τους», Βυζαντιακά 1 (1981), 148 κέ. 
1022. Όπου είχε έξορισθει για τή στάση του έναντι τοϋ θέματος της δευτερογαμίας τοϋ 
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Θεόδωρο Στουδίτη καί να τον συμφιλιώσει με τον πατριάρχη Ταράσιο1 0 2 3. 
Ό π ω ς φαίνεται καί από τη διήγηση, ή θέση της παράταξης των Στουδιτών, μέ 
ιδιαίτερα αποφασιστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της περιόδου, είχε ισχυρο
ποιηθεί από τήν υπόθεση τοϋ δεύτερου γάμου του Κωνσταντίνου ζ" μέ τή 
θεοδότη. Ό βιογράφος διηγείται τον τρόπο, μέ τον όποιο ή μονή Σακκου-
δίωνος είχε καταστεί πόλος έλξης για όλους τους κατοίκους της αυτο
κρατορίας, αναφέροντας μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά τα ακόλουθα: δια
φημίζεται δέ κατά το μάλλον ετι η τοϋ Σακκονδίωνος προσηγορία, καί Θεό
δωρος εν τοις απάντων έμεγαλννετο στόμασιν1024. Μπροστά στην εμφανέ
στατη κοινωνική άνοδο καί ισχυροποίηση των Στουδιτών ή αυτοκράτειρα 
Ειρήνη, όπως υπαινίσσεται ό βιογράφος1025, άλλα όπως είναι βέβαιο πλέον, 
κάλεσε ή Ιδια τον ηγούμενο της μονής Σακκουδίωνος στην πρωτεύουσα καί του 
παρέδωσε τήν αρχαία μονή τών Στουδίου1026. Ό χ ι μόνον γιά νά λαμπρύνει τό 
μοναχισμό της πρωτεύουσας, όπως διατείνεται ό ανώνυμος βιογράφος τοϋ 
Θεόδωρου Στουδίτη, καί κόσμος γενέσθαι τη πρώτη τών πόλεων1 0 2 7, άλλα, 
ενδεχομένως, καί γιά νά άσκει στενότερο έλεγχο στίς κινήσεις τών επι
κίνδυνων, άπό οσο είχαν δείξει αλλεπάλληλα γεγονότα Στουδιτών. 

Άλλα ή αναζωπύρωση τοϋ μοναχισμού καί τών μονών στά τέλη τοϋ ογδόου 
αιώνα εντοπίζεται περισσότερο στή Βιθυνία καί όχι στή βυζαντινή πρωτεύουσα. 
Ή Βιθυνία πρέπει νά διαδέχθηκε τήν Κωνσταντινούπολη ώς κέντρο τοϋ βυζαν
τινού μοναχισμού, από τήν εποχή πού οι ορθόδοξοι είκονολάτρες έφευγαν άπό 
τήν εικονομαχική βυζαντινή πρωτεύουσα1028. 

Ό κατάλογος τών πατέρων, οι όποιοι είχαν λάβει μέρος στην Ζ ' 
Οικουμενική Σύνοδο, προσφέρει ανάγλυφη εικόνα τοϋ βυζαντινού μοναχισμού 
στά τέλη τοϋ όγδοου αιώνα. Άπό τα 125 περίπου μοναστηριακά ιδρύματα, πού 
αναφέρονται στά πρακτικά της Συνόδου1029, τα περισσότερα δεν είναι δυνατόν 

Κωνσταντίνου Ç'· Θεοφάνης, 471· Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Β, στ. 256 D· Βίος 
Θεόδωρου Στουδίτη Α, στ. 140 Β. Βλ. Speck, Konstantin VI., 288 κέ. 
1023. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Β, στ. 256 D. Βλ. Speck, Konstantin VI., 290 κέ. 
1024. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Β, στ. 256 C. Παράλληλες μνείες εντοπίζονται καί στίς 
άλλες παραλλαγές τοϋ Βίου (Α, στ. 144 B-C Γ, 270). 
1025. υπεδέχθησαν φιλοφρόνως παρά τε τω θεσπεσίω άρχιερεϊ Ταρασίω καί τη (...) 
Αύγούστη· υφ' ών καί προτραπέντες λιπαρώς: Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Β, στ. 260Α. 
1026. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Β, στ. 260 Α. 
1027. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Γ, 271. 
1028. Βλ. πιο πάνω, σ. 168 κέ. 
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να ταυτισθούν μέ ακρίβεια, επειδή μνημονεύονται άπαξ1030· 18 εντοπίζονται μέ 
απόλυτη βεβαιότητα στή Βιθυνία1031 και 8 επιπλέον τοποθετούνται μέ πολύ 
μεγάλη πιθανότητα στην Ιδια περιοχή1032. 'Αντίθετα, τήν Κωνσταντινούπολη 
είχαν εκπροσωπήσει 14 μοναστήρια, αριθμός μικρότερος σέ σχέση μέ τα 
μοναστήρια της Βιθυνίας, όσο καί αν ό κατάλογος των εκπροσώπων των 
μονών πού είχαν παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις, θεωρείται ελλιπής1033. 
'Από τα μοναστήρια της Βιθυνίας, εκπρόσωποι τών οποίων υπέγραψαν τις 
πράξεις της Συνόδου τοΰ 787, ελάχιστα είναι αυτά, για τα όποια υπάρχει 
μνεία στις πηγές πριν από τον όγδοο αιώνα (μονές 'Ακοίμητων, Καθαρών, 
Αυτονόμου). Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν, κατά τή γνώμη μου, ένδειξη 
οτι άπό τήν εποχή της εικονομαχίας καί μετά αναβιώνει ό μοναχισμός στή 
Βιθυνία* στην αναζωπύρωση αυτή είχε συμβάλει καί ή φυγή εκεί τών πλούσιων 
αριστοκρατών κατά τήν εποχή της εικονομαχίας. 

Πρώτο καί πασίγνωστο παράδειγμα, ό περίφημος Πλάτων: ίδρυσε τή μονή 
Σακκουδίωνος, στην οποία συναθροίσθηκαν όλα τα μέλη της οικογενείας τού 
Πλάτωνος, κάτι πού ò Θεόδωρος Στουδίτης χαρακτηρίζει ώς πανέσηον άπο-
rayrçv1034· Επίσης, ή οικογένεια τοΰ Θεοδώρου Στουδίτου, οι δύο αδελφοί του, 
'Ιωσήφ καί Ευθύμιος, μαζί μέ τήν αδελφή τους μετοίκισαν στο Βοσκύτιον, 
άγρόν τίνα τών οικείων, κοντά στην περιοχή Σακκουδίωνος, μετατρέποντας το 
σέ ιερό ένόιαίπ?μα1035. Εκεί ανοικοδομήθηκε ύπέρλαμπρος ναός αφιερωμένος 
στον άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο1036, πού προικοδοτήθηκε μάλιστα μέ πλούσιες 

1029. Mansi, τόμ. 13, στ. 152 Α-156 Ε. 
1030. Βλ. Janin, Grands Centres, 429-441. 
1031. Ηρακλείου, Χηνολάκκου (δύο εκπρόσωποι του υπογράφουν τα πρακτικά), Σακ-
κουδέων, Βάρδα, 'Ακοίμητων, Καθαρά, Καλαυρών, Αύλητοΰ, Βιστίλου (ταυτίζεται μέ 
το μοναστήρι Βαλαίου ή Βαυλέου, βλ. Janin, Grands Centres, 140), Μοναγρίας, Άρίτας 
(ταυτίζεται είτε μέ τή μονή Έριστής είτε μέ τή μονή Άριτζίου, βλ. Janin, Grands Centres, 
148, 83), Ίεραγαθής, Άγαύρου, Μηδικίου, Πέτρου Ποιμανινών, Βωμών, Γερμίων (μέ 
δύο εκπροσώπους): Mansi, τόμ. 13, στ. 152 Α-156 Ε. Βλ. Janin, Grands Centres, 429-441. 
1032. Κελλία, Λάκκου, Λευκού "Υδατος, Περιστερεώνος, 'Αγίου Γεωργίου Γίραινέτου, 
"Ιππου, Βόρδου ή Γόρδου, 'Αγίου 'Ιωάννου τοΰ Θεολόγου: Mansi, τόμ. 13, στ. 152 Α-156 
Ε. Βλ. Janin, Grands Centres, 429-441.- Auzépy, «Les moines à Nicée II», 9 κέ. 
1033. Mango- Sevßenko, «Some Churches», 238. 
1034. Βίος Πλάτωνος, στ. 824 Β. Βλ. Α. P. Kazhdan, «Ή Βυζαντινή οίκογένεια καί τα 
προβλήματα της», Βυζαντινά 14 (1988), 233-234. 
1035. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 121 Β. Βλ. Ruggieri, Religious Architecture, 107, 
215. 
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παροχές1037. Ή μονή Σακκουδίωνος εΐχε αποκτήσει ξεχωριστή λαμπρότητα1038 

λίγο πριν αναλάβει τή θέση τοϋ ηγουμένου της μονής ό Θεόδωρος Στουδίτης 
(797/ 8 ) 1 0 3 9 , άλλα και αργότερα παίρνοντας ενεργά μέρος στις πολιτικές 
ζυμώσεις της εποχής. 

Στενά συνδεδεμένες μέ τους Στουδίτες φαίνεται ότι ήταν οι μοναστηριακές 
κοινότητες Φωτεινουδίου και Παυλοπετρίου, οι όποιες αναφέρονται στις 
επιστολές του Θεοδώρου Στουδίτου1040. 

Κοντά στή μονή Σακκουδίωνος, σέ απόσταση δέκα πέντε σταδίων άπό τήν 
Προύσα, στή θέση Κάλυμνος, στους πρόποδες τοϋ όρους Τριχάλιξ1041, ή οικο
γένεια τοϋ Ευστρατίου ίδρυσε τή γνωστή μοναστηριακή κοινότητα Άγαύρου, 
οπωσδήποτε πριν άπό τό 787, άφοϋ ό ηγούμενος της, Γρηγόριος, μετείχε στή 
Σύνοδο αύτοϋ τοϋ έτους1042. Τον αρχικό πυρήνα της μονής απετέλεσαν οί θείοι 
τοϋ μεταγενέστερου ηγουμένου Ευστρατίου, αγίου ό όποιος έζησε και έδρασε 
κατά τή δεύτερη περίοδο τής εικονομαχίας, ενώ αποφασιστικά θα πρέπει να 
είχαν συμβάλει στή θεμελίωση τής μονής και οί γονείς τοϋ Ευστρατίου, μέ τή 
δωρεά τοϋ κτήματος τους: γεώργιον γαρ ώς αληθώς πλονσιόν τε καί υπερ
μέγεθες τω Χριστώ προσήγαγον, πάντα θησανρον υπερβάλλον1043. "Ισως, 
αυτή τήν εποχή (μετά τό 780) ασπάσθηκαν τό μοναχισμό αρκετά μέλη τής ϊδιας 
οικογένειας: ό θειος τοϋ Ευστρατίου Γρηγόριος, αδελφός τής μητέρας του 
Μεγέθους, ό όποιος μάλιστα έλαβε μέρος, όπως είπαμε, στή Σύνοδο τοϋ 787· 
τέσσερις ακόμα θείοι του, επίσης άπό τήν πλευρά τής μητέρας του, ό Βασί
λειος, ό Πέτρος, ό 'Αγάθων, ό Αντώνιος1 0 4 4 . Επίσης, άλλος άνηψιός τοϋ 

1036. Στο Βίο Θεοδώρου Στουόίτη Β, στ. 244 Β καί Γ, 263 περιγράφεται λεπτομερώς ό 
μεγαλοπρεπής ναός μέ το ούρανότυπο σχήμα. Βλ. Ruggieri, Religious Architecture, 225. 
1037. πολλών ώς εικός φιλόθεων τή τών άναλωμάτων ήόομένων συνεισφορά: Βίος 
Θεοδώρου Στουδίτου Γ, 263. 
1038. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Β, στ. 248 D. Βλ. Leroy, «La réforme studite», 206 καί 
σημ. 200.- Mango-Sevòenko, «Some Churches», 270. 
1039. Beck, Kirche, 491. 
1040. Επιστολές Θεοδώρου Στουδίτου, στ. 1140 Β-άρ. 222, σ. 349 (Fatouros)· 1152 Β-
άρ. 271, σ. 399-400 (Fatouros)· 1153 C-άρ. 272, σ. 402 (Fatouros). Οί δροι πού χρησιμο
ποιούν οί μελετητές για να δείξουν τις σχέσεις τής μονής μέ τα άλλα μοναστήρια είναι: 
fédération (Leroy, «La réforme studite», 205), confederation (Ruggieri, Religious 
Architecture, 226-227) καί Klosterbundes (Fatouros, 18*). 
1041. Βίος Ευστρατίου, 370· Βίος Ίωαννικίου, 341 Α-Β. 
1042. Mansi, τόμ. 13, στ. 152 Ε. 
1043. Βίος Ευστρατίου, 369. 
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Γρηγορίου, ϊσως και εξάδελφος τοϋ Ευστρατίου, ήταν μοναχός και διάδοχος 
τοϋ Γρηγορίου στή θέση τοϋ ηγουμένου της μονής Άγαύρων. Βλέπουμε, 
λοιπόν, μία ολόκληρη οικογένεια νά περιφρονεί τήν κοσμική ζωή και να 
αφιερώνεται στο μοναχισμό, ενα αντίστοιχο παράδειγμα με τήν οικογένεια τοϋ 
Πλάτωνος και τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου. 

Ό Θεοφάνης και ή σύζυγος του Μεγαλώ, επίσης, ανέπτυξαν πλούσια οικο
δομική δράση στή Βιθυνία, δπου είχαν τα κτήματα τους. Ή Μεγαλώ, άφοϋ 
απαρνήθηκε αμέσως μετά τό γάμο της τήν κοσμική ζωή, μετονομάσθηκε σέ 
Ειρήνη1045 και αποσύρθηκε στο σεμνειο πού υπήρχε στα κτήματα της στο νησί 
Πρίγκιπος1046, ενώ ό Θεοφάνης, κατέφυγε αρχικά, γύρω στο 780/1, στο Πολί-
χνιον ή Πολιχρόνιον1047 της Σιγριανής1048, σέ ενα μοναστήρι κτισμένο σέ ιδιό
κτητα πατρικά κτήματα1049, τό όποιο, όπως έχει δειχθεί1050, είχε μέγεθος ανά
λογο με τίς μονές Σακκουδίωνος και Μηδικίου. Κατά τή μαρτυρία τοϋ Βίου 
του, τό Πολίχνιο είχε παραχωρηθεί (οεόώρ^το)1 0 5 1 στον Στρατήγιο, τον 
μέγαν, ό όποιος τον έκειρε μοναχό. Κατόπιν μετέβη στή νήσο Καλώνυμον, 
όπου έκτισε σέ ιδιόκτητο πατρικό κτήμα άλλη μονή, τήν οποία επάνδρωσε μέ 
μοναχούς από τή μονή τοϋ Θεοδώρου τοϋ Μονοχεραρίου1052. 

Ό Θεοφάνης αγόρασε, τέλος, στις υπώρειες τοϋ λόφου της Σιγριανής1053 

1044. Βίος Ευστρατίου, 370. 
1045. Βίος Θεοφάνους (Latyäev), 15· Βίος Θεοφάνους (Krumbacher), 392. Βλ. Patlagean, 
«Les débuts d'une aristocratie», 23-43. 
1046. Βίος Θεοφάνους (LatySev), 15· Βίος Θεοφάνους Β, 18. Βλ. Janin, Grands Centres, 
69, 195 σημ. 4. Στο ίδιο μοναστήρι πρέπει να έκάρη μοναχή καΐ ή αυτοκράτειρα Ειρήνη, 
βλ. πιο πάνω, σ. 208. 
1047. 'Από τή χειρόγραφη παράδοση απορρέουν προβλήματα για το δνομα τοϋ μονα
στηρίου. Οί Mango-Sevéenko («Some Churches», 268) θεωροΰν δτι ή αρχική ονομασία 
ήταν Πολίχνιον καί τό Πολιχρόνιον αποτελεί παραλλαγή τοϋ πρώτου ονόματος. 
1048. Janin, Grands Centres, 195.-Mango-Sevéenko, «Some Churches», 262 κέ., 267 κέ.-
Ringrose, Saints, 124. 
1049. Βίος Θεοφάνους (LatySev), 15-ßtoc Θεοφάνους Β, 18· Βίος Θεοφάνους 
(Krumbacher), 392. Βλ. Janin, Grands Centres, 195.- Sevéenko, «Constantinople Viewed», 
718-719. 
1050. Mango-âevéenko, «Some Churches», 270. 
1051. δ πάλαι τούτφ παρ' αύτοϋ (Θεοφάνους) δεδώρητο φαστώνης χάριν καί 
αναπαύσεως: Βίος Θεοφάνους Β, 18· Βίος Θεοφάνους (LatySev), 15-16. 
1052. Βίος Θεοφάνους (LatySev), 16· Βίος Θεοφάνους Β, 19. 
1053. Janin, Grands Centres, 196.- Mango-Sevéenko, «Some Churches», 260-264. 
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από κάποιο γεωργό1054, χωρίον, τον Άγρόν1 0 5 5 . Στο κτήμα αυτό, πού ήταν 
κοντά στο μοναστήρι τοϋ οσίου πατρός Χριστόφορου, όπου ò Θεοφάνης είχε 
καταλύσει για εξι χρόνια μετά την αναχώρηση του άπό τό Καλώνυμον1056, 
ανήγειρε, λίγο πριν άπό τή Σύνοδο τοϋ 7871057, τό μοναστήρι πού είναι συν
δεδεμένο με τό δνομά του. Ή διήγηση τοϋ πατριάρχη Μεθοδίου σχετικά μέ τήν 
αγορά τοϋ Άγροϋ άπό τον Θεοφάνη παρουσιάζει Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τά 
μοναστήρια της εποχής και τους ιδρυτές τους. Σύμφωνα μέ τό συγγραφέα τοϋ 
Βίου, οι πωλητές (πωλονντων) τοϋ Άγροϋ είχαν απευθυνθεί στο γειτονικό 
μοναστήρι τοϋ οσίου πατρός Χριστόφορου (το μάλιστα τους όμοροϋντας επί 
τάς αντεπικτήσεις προτρέπεσθαι,)1058. Οί μοναχοί φαίνεται ότι ήταν ol μονα
δικοί, οι όποιοι θα μπορούσαν να αγοράσουν τό κτήμα αυτό στο αντίτιμο των 
2,5 λίτρων χρυσού1059. Ειδικότερα δε ό Θεοφάνης, πού ήταν γνωστός στους 
γεωργούς ως μεγαλογαιοκτήμονας της περιοχής, εφόσον τό Πολίχνιον, παλιά 
ιδιοκτησία τοϋ Ιδιου, απείχε εξι "σημεία" από τον Άγρόν1 0 6 0 , εΐξεν ενθνμως ό 
μεγαλόψυχος το τοιούτο χωρίον πρίασθαι δια πράσεως-1061. Πιθανώς, ή μονή 
Άγροϋ ήταν επέκταση τών παλαιών κτημάτων τοϋ Θεοφάνη, καθώς τό 
προάστειο Ίερεια1062 τοποθετείται στην Ιδια περιοχή1063. 

1054. γεωργός τις πλησίον οίκων εις τόπον 'Αγρός προσονομαζόμενον διαπιπράσκειν 
τοϋτον βεβούληταί: Βίος Θεοφάνους (Laty§ev), 17. Βλ. Kaplan, Hommes et la terre, 
295-296. 
1055. και παρά τίνος γεωργού χωρίον ώνησάμενος, δπερ ανέκαθεν 'Αγρός ώνομάζετο: 
Βίος Θεοφάνους Β, 19. Βίος Θεοφάνονς (Krumbacher), 398. Βλ. Janin, Grands Centres, 
195-196.- Ruggieri, Religious Architecture, 219-220. Για τον όρο χωρίον πού δηλώνει τήν 
αγροτική κοινότητα, βλ. πιο πάνω, σ. 169 σημ. 747. 
1056. Βίος Θεοφάνους (LatySev), 16. 
1057. Βλ. Janin, Grands Centres, 196.-Mango-§evöenko, «Some Churches», 264. Υπάρχει 
και ή μνεία (Βίος Θεοφάνους Α, 10), σύμφωνα μέ τήν οποία, ό Θεοφάνης, μετά τή λήξη 
της Ζ Οικουμενικής Συνόδου, επέστρεψε στο νεουργηθέν ούρανομίμητον 
μοναστήριον. 
1058. Βίος Θεοφάνους (Laty§ev), 17. 
1059. Βίος Θεοφάνους (Laty§ev), 17. Διαφορετικές τιμές δίνουν οί διάφορες 
παραλλαγές τοΰ Βίου· βλ. Mango-Sevienko, «Some Churches», 264 καί σημ. 141. 
1060. Βίος Θεοφάνους (LatySev), 25. Βλ. Harvey, Economic Expansion, 32-33. 
1061. Βίος Θεοφάνους (LatySev), 17. Δεν γνωρίζουμε, σέ ποιόν άγιο ή αγία ήταν 
αφιερωμένη ή μονή Άγροϋ. Ό Janin (Grands Centres, 204) επισημαίνει δτι παρόλο πού 
ή λατρεία τής Θεοτόκου ήταν πολύ διαδεδομένη στην Κύζικο, δέν γνωρίζουμε αν καί ή 
μονή Άγροϋ ήταν αφιερωμένη στή Θεοτόκο. 
1062. άφίκοντο προς τό τοϋ κατ' αυτόν μοναστηρίου προάστειον, ΊερεΙα λεγόμενον, (...) 
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Ανατολικά από τη μονή τοϋ Άγροϋ και κοντά στη μονή Πελεκητής1064, 
ιδρύθηκε ή μοναστηριακή κοινότητα Μηδικίου, από τον Νικηφόρο. Άφοϋ έκάρη 
μοναχός στο μοναστήρι τοϋ Ηρακλείου της Βιθυνίας από τον τότε ηγούμενο 
Ιωσήφ 1 0 6 5 , κατέφυγε σε ένα από τα προάστεια πού άνηκαν στην οικογένεια 
του1 0 6 6 , οπού ίδρυσε μοναστήρι αφιερωμένο στή Θεοτόκο1067. Γρήγορα απο
δείχθηκε οτι ή πρώτη μοναστηριακή κοινότητα, πού ίδρυσε ô Νικηφόρος στή 
Βιθυνία δεν έπαρκοΰσε για να στεγάσει τους αδελφούς, ô αριθμός τών οποίων 
μέσα σέ λίγο χρόνο είχε φθάσει τους δώδεκα1068. 'Αγόρασε, λοιπόν, χωρίον, τό 
όποιο άνηκε από παλιά στή γειτονική αγροτική κοινότητα1069- κάτι ανάλογο 
πού συναντήσαμε ήδη στην αγορά τοϋ Άγροϋ άπό τον Θεοφάνη - όπου υπήρχε 
μάλιστα ô ερειπωμένος ναός τοϋ αρχαγγέλου Μιχαήλ1070. Στην περιοχή, ή 
οποία, σύμφωνα με τήν περιγραφή τοϋ συγγραφέα, δέν απείχε πολύ άπό τή 
θάλασσα και άπό τό πρώτο μοναστήρι, ανήγειρε κάλλίστον παιδευτήριον, (...) 
ονομαζόμενον Μεδίκων1071, αφιερωμένο στον άγιο Σέργιο, όπως φαίνεται και 
άπό τήν υπογραφή τοϋ ηγουμένου στα πρακτικά της Συνόδου τοϋ 787: Νικη
φόρος ηγούμενος τον αγίου Σεργίου τοϋ Μιόικκονος-1072. Ό ιδρυτής της νέας 

δωδέκατον σημεϊον άπό της αυτού μονής άπέχοντι: Βίος Θεοφάνους (LatySev), 37. 
1063. Mango-Sevöenko, «Some Churches», 262,264.- Ruggieri, Religious Architecture, 218. 
1064. Mango-Sevöenko, «Some Churches», 242, 262. 
1065. Για τον 'Ιωσήφ βλ. τα σχόλια τοϋ έκδοτη τοΰ Βίου σ. 408 σημ. 5. Για τή μονή τοϋ 
Ηρακλείου στην Κίο της Βιθυνίας, βλ. C. Mango, «The Monastery of St. Abercius at 
Kur§unlu (Elegmi) in Bithynia», DOP 22 (1968), 172.- Mango-Sevöenko, «Some 
Churches», 241 σημ. 45. 
1066. Έν τφ κατά δυσμάς τοϋ καταβόλου έφ' évi τών γονικών αυτού προαστείων. Βίος 
Νικηφόρου Μηδικίου, 408. Βλ. Janin, Grands Centres, 172 σημ. 4, δπου επισημαίνεται 
δτι το περίτεχνο ϋφος τοϋ ανώνυμου βιογράφου επιτρέπει να υποθέσουμε δτι 
Ιδιοκτήτης τών προαστείων ενδεχομένως ήταν ό Ιωσήφ· άλλα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μαρτυρίες τοϋ Ιδιου τοϋ βιογράφου για τήν οίκονομική κατάσταση τοϋ βιογραφουμένου 
ήρωα, θα πρέπει να αποδώσουμε στον Νικηφόρο τήν ύπαρξη γονικών προαστείων. 
1067. Βίος Νικηφόρου Μηδικίου, 408-409. 
1068. Βίος Νικηφόρου Μηδικίου, 413. 
1069. χωρίον τό τηνικάδε παρά τοϊς έκεΐσε ώνειται γεωργοΐς κοινώς εκπαλαι τούτο 
κεκτημένοις: Βίος Νικηφόρου Μηδικίου, 413-414. Βλ. Ruggieri, Religious Architecture, 
221. 
1070. Βίος Νικηφόρου Μηδικίου, 414. Βλ. πιο πάνω, σ. 40. 
1071. Βίος Νικηφόρου Μηδικίου, 413. 
1072. Mansi, τόμ. 13, στ. 153 Α. Βλ. Mango-Sevòenko, «Some Churches», 240. 
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μοναστηριακής κοινότητας προικοδότησε τή μονή με υψηλές παροχές1073. Ή 
ίδρυση της μονής Μηδικίου τοποθετείται γύρω στο 7801074 καί, πιθανώς, θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ώς προέκταση τής πρώτης μονής, ή όποια είχε ανεγερ
θεί στην έγγεια ιδιοκτησία τοϋ Νικηφόρου. 'Από τό διορισμό τοϋ Νικήτα ώς 
ηγουμένου τής μονής, μετά τό θάνατο τοϋ Νικηφόρου (813) ή μονή Μηδικίου 
γνώρισε ακόμα μεγαλύτερη άνθηση, φθάνοντας στον αριθμό τών εκατό 
μοναχών1 0 7 5 . 

Πολύ κοντά στις μοναστηριακές κοινότητες Μηδικίου, Πελεκητής και Σιγής 
ιδρύθηκε ή μονή Στεφάνου Τριγλείας, από τον Στέφανο στα χρόνια τής αυτο
κράτειρας Ειρήνης1076. 

Άπό έναν εκπρόσωπο τής συγκλητικής αριστοκρατίας, τον Βαρδάνη, τον 
επιλεγόμενο Τοϋρκο, ανοικοδομήθηκε μονή1077 σέ ιδιόκτητα κτήματα τής νήσου 
Πρώτης, πιθανότατα πριν από την εξέγερση (803)1078 εναντίον τοϋ αυτο
κράτορα Νικηφόρου Α ' . 

Τα αγιολογικά κείμενα τονίζουν μέ έμφαση τή μοναστηριακή οικοδομική 
δραστηριότητα τών ηρώων τους σέ αγροτικές περιοχές πού άνηκαν στους 
ίδιους καί επεκτείνονταν τώρα σέ γειτονικά κτήματα αγροτικών κοινοτήτων, 
γιά τήν αγορά καί τήν τοποθεσία τών οποίων αναφέρονται πολλές φορές 
ιδιαίτερες λεπτομέρειες στις πηγές. Οι μοναστηριακές κοινότητες αρχίζουν 
πλέον νά γίνονται κάτοχοι μεγάλης έγγειας ιδιοκτησίας σέ βάρος τής αγρο
τικής κοινότητας (όπως πολύ χαρακτηριστικά συνέβη μέ τήν περίπτωση τής 
μονής τοϋ Άγροϋ καί τοϋ Μηδικίου), πού κυριαρχούσε μέχρι τότε στή μεσαι
ωνική κοινωνία τοϋ όγδοου αιώνα. Εύλογα, λοιπόν, μπορεί κανείς νά οδηγηθεί 
στή διαπίστωση ότι κατά τα τέλη τοϋ όγδοου αιώνα ή μοναστηριακή περιουσία 
στή Βιθυνία αυξάνεται σημαντικά. 

Ή αύξηση τοϋ ποιμνίου τής κάθε μονής ήταν σαφώς κάτι πού επεδίωκαν 

1073. Βίος Νικηφόρου Μηδικίου, 414. 
1074. Janin, Grands Centres, 165. Ol C. Mango-I. Sevöenko («Some Churches», 242) τοπο
θετούν τήν ίδρυση τής μονής αρκετά ενωρίτερα από τό 780. 
1075. Βίος Νικήτα Μηδικίου, XXIV. Για τον Νικήτα διάδοχο τοϋ Νικηφόρου, βλ. F. 
Halkin, «Saint Nicéphore de Médikion d'après un synaxaire du Mont Sinai», AB 88 (1970), 
15-16. 
1076. Synax. Eccl. CP., στ. 561-562. Βλ. Ruggieri, Religious Architecture, 227. 
1077. Έλεωνόρας Κουντούρα-Γαλάκη, «Ή επανάσταση τοϋ Βαρδάνη Τούρκου», Σύμ
μεικτα 5 (1983), 208. νΙσως, να ταυτίζεται μέ τή μονή Βάρδα, εκπρόσωπος τής οποίας 
είχε λάβει μέρος στή Σύνοδο τοϋ 787· βλ. Mansi, τόμ. 13, στ. 152 Β. 
1078. Θεοφάνης, 479. Βλ. Κουντούρα-Γαλάκη, «Ή επανάσταση», 203 κέ. 
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οί ηγούμενοι, όπως είδαμε άλλωστε και στη μονή Μηδικίου, όταν ό Νικήτας 
έγινε ηγούμενος1079, μετά το θάνατο τοϋ Νικηφόρου (813). Υπήρχαν κριτήρια 
γιά την αποδοχή κάποιου στο μοναστικό βίο; Τα αγιολογικά κείμενα δέν 
δίνουν σαφείς πληροφορίες1 0 8 0. Ό Μιχαήλ Μοναχός, ένας από τους βιο
γράφους τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου, μας παρουσιάζει, όμως, μία σαφή εικόνα 
γιά τον τρόπο πού γίνονταν αποδεκτοί οί μελλοντικοί μοναχοί τής μονής 
Στουδίου άπό τον ηγούμενο. Επειδή, γράφει ό βιογράφος, ô αριθμός τών 
μοναχών είχε αυξηθεί υπέρμετρα δέν ήταν δυνατόν νά εξετάζουν και να 
ερευνούν, ούτε και νά "εξακριβώνουν τους λόγους και τους λογισμούς" τού 
καθενός πού επιθυμούσε νά ασπασθεί τό μοναχικό βίο1 0 8 1. Σέ ορισμένες περι
πτώσεις, όπως τού Μακαρίου Πελεκητής, τού Πλάτωνος και λίγο μεταγε
νέστερα τού Εύαρέστου1082, αρκούσε μόνο ή όψη τού προσώπου γιά νά γίνει 
αποδεκτή ή είσοδος τού επίδοξου μοναχού στο μοναστήρι. Δέν συμβαίνει τό 
Ιδιο και μέ τό φτωχό πρώην στρατιώτη Ίωαννίκιο. 

Στο πρώτο μέρος τής βιογραφίας, ό συγγραφέας Σάββας εξιστορεί μέ 
ιδιαίτερες, πολλές φορές, λεπτομέρειες τήν περιπλάνηση τοϋ ήρωα του στά 
μοναστήρια τής περιοχής τής Βιθυνίας και τής Λυδίας. Ή υποδοχή πού τοϋ 
γινόταν στο καθένα άπό τά μοναστήρια, τα οποία επισκέφθηκε, ήταν μέν 
εγκάρδια, άλλα καμμία μονή, κανένας ηγούμενος μονής δέν δεχόταν νά τον 
κείρει μοναχό1 0 8 3. Ά π ό τήν εποχή, πού μεταστράφηκε στην είκονολατρία τό 
7961 0 8 4, μέχρι τήν εποχή πού έγινε μοναχός, γύρω στο 806-71085, είχαν μεσο
λαβήσει δέκα περίπου χρόνια και δλα αυτά τά χρόνια περιπλανήθηκε στά 
μοναστήρια τής περιοχής τής Βιθυνίας και τής Λυδίας, προσπαθώντας νά 

1079. Βίος Νικήτα Μηδικίου, XXIV. 
1080. Πρβλ. Ringrose, Saints, 58. 
1081. Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Α, στ. 148 C. 
1082. Βίος Εύαρέστου, 302. 
1083. Τήν απροθυμία έκ μέρους τών μοναστικών κύκλων επισήμανε και ό C. Mango, «The 
Two Lives of St. loannikios and the Bulgarians», Harvard Ukrainian Studies, Okeanos 1 
(1983), 404. Πρβλ. Παπαχρυσάνθου, 'Αθωνικός Μοναχισμός, 43 κέ. 
1084. Τις συνθήκες, κάτω άπό τις όποιες έγινε είκονολάτρης, περιγράφει ό βιογράφος 
Σάββας: Βίος Ίωαννικίου, 337 Α-C. Βλ. Kaegi, Military Unrest, 240.- Speck, Konstantin 
VI., 161. 
1085. Βλ. Speck, Konstantin VI., 161. Ό C. Mango («Two Lives», 395) έχει επισημάνει τή 
διαφορετική χρονολόγηση τών γεγονότων στα δύο βιογραφικά κείμενα μέ ήρωα τον 
Ίωαννίκιο. 
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πραγματοποιήσει την πάλαι ενθεον επιθυμία ν1086 . 
Παρά τη γνωριμία του μέ τον ηγούμενο Άγαύρου Γρηγόριο ο Ίωαννίκιος 

χρειάστηκε να περιπλανηθεί αρκετά μέχρι να καρεΐ μοναχός. Σύμφωνα μέ τους 
μελετητές, ο μελλοντικός μοναχός θα έπρεπε να περάσει πρώτα δεκαπέντε 
χρόνια υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση ενός πνευματικού πατέρα1087. 
Όμως, άπό τήν ανάγνωση τοϋ πρώτου μέρους της βιογραφίας του Ίωαννικίου 
δέν διαφαίνεται να τον καθοδηγεί μόνιμα κανένας μοναχός, άλλα αντίθετα, 
όπως ήδη σημειώσαμε, οι ηγούμενοι τών μονών έδειχναν απροθυμία να τον 
αποδεχθούν. 'Αξίζει, επίσης, να σημειώσουμε ότι δέν είδαμε κανένα άλλο, 
υψηλής καταγωγής, επίδοξο μοναχό να γίνεται πλάνης για να λάβει τή 
μοναχική κουρά. 

'Από τήν άλλη πλευρά, ό Πέτρος της Άτρώας εμπνεύσθηκε τήν ιδέα τού 
μοναχισμού κατά τήν επταήμερη άσκηση ήσυχασμού σε έναν άγνωστο ναό 
αφιερωμένο στή Θεοτόκο, όπου μάλιστα οραματίσθηκε και τήν Παναγία1088. Ό 
μελλοντικός άγιος κατευθύνθηκε προς τό Όλύμπιον ορός και στο δρόμο του 
συνάντησε, σύμφωνα μέ τό όραμα, έναν μοναχό, ό όποιος τού υπέδειξε τήν όδό 
προς τά Φρυγία ορη (...) της ονομαζόμενης Δαγούτης, τόπον καλούμενον 
Κρυπτά1089. ΈκεΙ συνάντησε τό μοναχό Παύλο, ό οποίος, αφού τον μετονό
μασε από Θεοφύλακτο σέ Πέτρο1090, τον έκειρε μοναχό, γύρω στο 794. 

Ή εξιστόρηση γιά τήν περιπλάνηση τού Πέτρου, πριν άπό τήν είσοδο του 
στή μοναστική κοινότητα, στα Ιδια περίπου μέρη μέ τον Ίωαννίκιο, έχει χαρα
κτηρισθεί μάλλον σκοτεινή1091. Ό ήρωας της αγιολογικής διήγησης, γιά νά 
ενισχύσει τις πιθανότητες του νά εισέλθει στους μοναστικούς κύκλους, επικα
λέσθηκε τό όραμα μέ τήν Παναγία1092, κάτι πού δέν συναντήσαμε μέχρι τώρα 
σέ άλλα αγιολογικά κείμενα. Αξιοσημείωτο, επίσης, είναι δτι, μολονότι ό 
Πέτρος της Άτρώας ξεκίνησε νά λάβει τό μοναχικό χρίσμα στον Όλυμπο της 
Βιθυνίας, όπου υπήρχαν, όπως είδαμε, οί μεγάλες μοναστηριακές κοινότητες, 

1086. Τα μοναστήρια πού επισκέφθηκε αυτό τό διάστημα αναφέρονται στο Βίο 
Ίωαννικίου, 339-344. Βλ. Malamut, Sur la route, 175.- Κουντούρα-Γαλάκη, «Ταξίδια 
αγίων», 507-508. 
1087. Vita Retractata, 37 σημ. 3. 
1088. Βίος Πέτρου Άτρώας, 75. 
1089. Βίος Πέτρου Άτρώας, 75-77· για τον εντοπισμό της τοποθεσίας, βλ. τα σχόλια τού 
έκδοτη τοϋ Βίου, 75 σημ. 4. 
1090. Βίος Πέτρου Άτρώας, 71, 76. 
1091. Βλ. τα σχόλια του έκδοτη, 75-76, σημ.4. 
1092. Βίος Πέτρου Άιρώας, 74-76. 
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έλαβε τελικά και αυτός, όπως ο Ίωαννίκιος, τή μοναχική κούρα σε μια μάλλον 
ασήμαντη και άγνωστη μονή (;), σέ ηλικία 32 ετών, άπό το γέροντα ερημίτη 
Παϋλο. 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, άπό τις παρατηρήσεις αυτές, ότι οι δύο τελευταίοι 
άγιοι, ό Ίωαννίκιος και ό Πέτρος της Άτρώας, ίσως και άλλοι, μέ δυσκολία 
έγιναν αποδεκτοί από τή μοναστική κοινότητα1093. Όσο για τους λόγους, για 
τους οποίους εισήλθαν δύσκολα στο μοναστικό βίο, μόνον υποθέσεις μπορούμε 
να κάνουμε. Ά ν λάβουμε υπόψη μας οτι πολλές μονές αυτή τήν εποχή ήταν 
κατακλυσμένες, όπως τουλάχιστον είδαμε πιο πάνω, άπό αριστοκράτες, οι 
όποιοι τις έκτιζαν στα κτήματα τους, θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε τήν 
άποψη οτι τα μοναστήρια έβλεπαν μέ καχυποψία τήν είσοδο ενός ταπεινής 
καταγωγής πρώην στρατιωτικού σέ μοναστήρι. Τή διαπίστωση αυτή, σχετικά μέ 
τα αισθήματα πού έτρεφαν οι μοναχοί προς τό στράτευμα, επιβεβαιώνουν απο
σπάσματα από τό Βίο Ταρασίου. Ό Ιγνάτιος Διάκονος, μοναχός ô ίδιος καί 
συγγραφέας τού Βίου, κάνοντας λόγο για τή στάση τμήματος τοϋ βυζαντινού 
στρατού στην απόφαση της αυτοκράτειρας Ειρήνης να αποκαταστήσει μέ σύ
νοδο τή λατρεία τών εικόνων, αναφέρει: Βαρέως το στρατιωτικον εφέρετο 
στίφος μη συνευοοκοϋν εις τήν τών σεπτών εικόνων άποδοχήν καί 
προσκύνησιν^094. Καί πάλι ό ίδιος συγγραφέας αποκαλεί τό στράτευμα σμή
νος σφηκών1095. Όταν, όμως, ό Ίωαννίκιος επέδειξε, μέ τή δεκάχρονη δια
βίωση ώς ερημίτης, τήν οριστική καί αμετάκλητη απομάκρυνση του άπό τό 
στράτευμα καί τις θρησκευτικές κακοδοξίες, πού ήταν συνδεδεμένες μέ τό 
στρατό, τότε μόνον κατέστη δυνατό να γίνει μοναχός. 

Στά τέλη τού ογδόου αιώνα ή αναζωπύρωση τού μοναχισμού είναι πλέον 
γεγονός για τή μεσαιωνική βυζαντινή κοινωνία. Σέ μοναστηριακά ιδρύματα 
της Βιθυνίας εγκαθίστανται άπό τή μία πλευρά μοναχοί μέ καταγωγή άπό τήν 
παλαιά αριστοκρατία καί άπό τήν άλλη μοναχοί μέ ταπεινή καταγωγή. 
'Αντίθετα, στή βυζαντινή πρωτεύουσα είχε ιδρύσει τό ιδιόκτητο μοναστήρι του ό 
Ταράσιος πριν γίνει πατριάρχης, καί άπό τήν μοναστική κοινότητα της Βασι
λεύουσας αναδείχθηκε ή νέα γενιά τών εκκλησιαστικών αξιωματούχων, οι 
όποιοι κατέλαβαν υψηλές επισκοπικές έδρες1096. 

Ή Βιθυνία, καί όχι τόσο ή Κωνσταντινούπολη, αποτελούσε τό νέο χώρο 

1093. Πρβλ. δμως, Ruggieri, Religious Architecture, 101. 
1094. Βίος Ταρασίου, 400. 
1095. Βίος Ταρασίου, 403. 
1096. Βλ. πιο κάτω, σ. 225-227 κέ. 
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επαναδραστηριοποίησης του μοναστικού στοιχείου, άφοϋ εκεί ανοικοδομήθηκαν 
τά περισσότερα και μεγαλύτερα μοναστηριακά Ιδρύματα. Κύριο χαρακτη
ριστικό τών νέων μονών εΐναι ή διόγκωση της περιουσίας τους. Διαπιστώνεται, 
επίσης, ή δυσκολία, μέ την οποία οι νεόκοποι μοναχοί από χαμηλές κοινωνικές 
τάξεις εισέρχονται σέ αυτές τις μοναστηριακές κοινότητες, σέ αντίθεση μέ τους 
μοναχούς άπό την υψηλή αριστοκρατία, οι όποιοι κείρονται μοναχοί μέ 
περισσή ευκολία. 

"Εχοντας εξετάσει τις διαγραφόμενες νέες λαμπρές συνθήκες γιά τό βυ
ζαντινό μοναχισμό, θα διερευνήσουμε στή συνέχεια τις σχέσεις πού συνέδεαν 
τους μοναχούς μέ τον κοσμικό κλήρο, μετά τά ταραγμένα χρόνια τής εικονο
μαχίας. Ό Ιγνάτιος Διάκονος, συγγραφέας του Βίου του Ταρασίου, περι
γράφει εκτενώς μέ τά πιο δραματικά λόγια τήν κατάσταση τής Εκκλησίας, τήν 
οποία παρέλαβε ό ήρωας του στον πατριαρχικό θρόνο1097. Ό Ταράσιος 
ανέλαβε, κατά τις μαρτυρίες τών πηγών1098, νά αποδώσει και πάλι στην 
Εκκλησία τό " άρχαιον κάλλος". 

Ή παραμονή είκονομάχων επισκόπων στή θέση τους (Βασίλειος 'Αγκύρας, 
Θεόδωρος Μύρων, Θεοδόσιος 'Αμορίου, Ύπάτιος Νικαίας, Γρηγόριος Πεσι-
νούντος, Λέων 'Ικονίου, Λέων Ρόδου, Γεώργιος Πισιδίας, Νικόλαος 
Ίεραπόλεως, Λέων Καρπάθου) μέχρι τήν Ζ ' Οικουμενική Σύνοδο, όπως μας 
διαβεβαιώνουν τά ϊδια τά πρακτικά τής Συνόδου1099 και από τήν άλλη πλευρά, 
ή άρνηση τών Στουδιτών μοναχών νά αναλάβουν τή διοίκηση επισκοπών1100, 
καθιστούσαν ιδιαίτερα δυσχερές τό έργο τού νέου πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως. 

Ή τακτική, πού ακολούθησε σχετικά μέ τους είκονομάχους επισκόπους ό 
νέος Ιεράρχης, είναι γνωστή και από τά πρακτικά τής Συνόδου και από τό Βίο 
Ταρασίου1101 καί εντάσσεται βέβαια στα πλαίσια τής συναινετικής του 
πολιτικής. Οι είκονομάχοι επίσκοποι δέν αφορίσθηκαν, άλλα, άφοϋ 
υποχρεώθηκαν νά αποκηρύξουν τό είκονομαχικό δόγμα ενώπιον τής Συνόδου, 
διατήρησαν τά αξιώματα τους καί τις επισκοπικές τους δορές1102. "Αν, δπως 
1097. Βίος Ταρασίου, 406. 
1098. Βίος Ταρασίου, 398, 406· Βίος Νικήτα Μηδικίου, XXVIII· Βίος Θεοφύλακτου 
Νικομήδειας Α, 72· Βίος Θεοφύλακτου Νικομήδειας Β, 173· Βίος Γεωργίου 
Άμάστριδος, 29. 
1099. Mansi, τόμ. 12., στ. 1007 C, 1015 D-Ε. Βλ. καί πιο πάνω, σ. 128. 
1100. Βλ. πιο πάνω, σ. 205-206. 
1101. Mansi, τόμ. 12., στ. 1007 C-1019 Β. Βίος Ταρασίου, 405-406. 
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είδαμε, ό πατριάρχης Ταράσιος προσπάθησε να χειρισθεί με σύνεση και 
διαλλακτικότητα την υπόθεση των είκονομάχων1103 επισκόπων, οι Στουδίτες 
πίστευαν αρχικά ότι ή επαναφορά τοϋ εικονομαχικοΰ κλήρου στο σώμα της 
Εκκλησίας ήταν κάτι ανάρμοστο1104. Στη συνέχεια, ή άποψη τους εμφανίζεται 
διαφοροποιημένη, καθώς πρέσβευαν ότι ή Εκκλησία δεν πρέπει νά κάνει 
αποδεκτούς μόνον "τους έξοχους και πρωτάρχους της αίρέσεως"1105. Τελικά, 
όμως, ακολούθησαν τη συνοδική απόφαση, ή οποία προέβλεπε τήν αποκατά
σταση όλων των μετανοημένων είκονομάχων επισκόπων1106. Το ζήτημα τών 
είκονομάχων επισκόπων δεν ήταν, δμως, το μοναδικό πού προκαλούσε όξυνση 
στις σχέσεις κοσμικού κλήρου και ζηλωτών μοναχών. Τα κείμενα τοΰ απο
λογητή τοϋ μοναστικού ιδεώδους απηχούν τή δυσαρμονία1107, πού χαρακτήριζε 
τις σχέσεις τών αυστηρών μοναχών με τό πατριαρχείο. 

Στην επιστολή του προς τον Στέφανο 'Αναγνώστη, ό Θεόδωρος Στουδίτης 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ή διαφορά1 1 0 8 τους έγκειται στή μέθοδο, τήν 
οποία είχε ακολουθήσει ό πατριάρχης σχετικά μέ τό μείζον θέμα της εξαγοράς 
τοϋ επισκοπικού αξιώματος1109. Ωστόσο, από τήν Ιδια επιστολή προκύπτει οτι 
υπήρχαν και άλλες διαφορές πού χώριζαν τό μοναστικό και κοσμικό κλήρο 
αυτήν τήν εποχή, όπως αρχικά ή εκλογή τοϋ άπό λαϊκών Ταρασίου στον 
πατριαρχικό θρόνο1 1 1 0 και κατόπιν ή ουδέτερη στάση πού τήρησε ô πατριάρχης 

1102. Βίος Ταρασίου, 405-406. 
1103. 'Αξίζει να σημειωθεί δτι ό Ταράσιος είχε έναν αδελφό, τον Σισίννιο, ό όποιος υπη
ρετούσε στο βυζαντινό στρατό· βλ. Λουγγή, «Δοκίμιο», 183 και σημ. 4. 
1104.Επιστολές Θεοδώρου Στουδίτου, στ. 1041D- άρ. 38, 109 (Fatouros). Βλ. Speck, 
Konstantin VI., 159. 
1105. Επιστολές Θεοδώρου Στουδίτου, στ. 1044Α.-άρ. 38, 109 (Fatouros). Βλ. Auzépy, 
«Les moines à Nicée II», 13 κέ. 
\ 106.Επιστολές Θεοδώρου Στουδίτου, στ. 1044 Α.-άρ. 38, 110. (Fatouros). Πρβλ. Σπ. 
Τρωιάνου, Ή Ζ ' ΟΙκουμενική Σύνοδος και το Νομοθετικον αυτής έργον, 'Αθήνα 1989, 
14. 
1107. Πρβλ. Evelyn Patlagean, «Sainteté et pouvoir», 98. 
1108. Ή έν χρήμασι χειροτονία, ήτις υποπίπτει κατά το άναγκαίον καθαιρέσει; Ναί, 
πανάληθες: Επιστολές Θεοδώρου Στουδίτου, στ. 1104 Α.-άρ. 53, 156 (Fatouros). 
1109. ΤΙς προσπάθειες, πού κατέβαλε ό πατριάρχης για τήν καταστολή της σιμωνίας 
περιγράφει ό Βίος Ταρασίου (σ. 406) καί ό Ιδιος ό Θεόδωρος Στουδίτης στην επιστολή 
του προς τον 'Αρσένιο, Στουδίτη μοναχό ( 'Επιστολές Θεοδώρου Στουδίτου, στ. 1044 
Β -άρ. 38, 108-111 (Fatouros). Βλ. Speck, Konstantin VI., 198 κέ.- Grumel-Darrouzès, 
Regestes, άρ. 360-364. 
1110. δτι ό μετέπειτα πρόεδρος έκ τής κοσμικής ϋλης θάττον εις το τής ιεραρχίας 
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στη σύναψη τοϋ δευτέρου γάμου τοϋ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ç ' με τή 
Θεοδότη, την άνηψιά τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου (Αύγουστος/ Σεπτέμβριος 
795)1111. Ή φανερή αντίθεση της παράταξης των αυστηρών μοναχών προς το 
γάμο αυτό, οσο καί ή έμμεση κατηγορία προς τον πατριάρχη ότι δέν αντι
στάθηκε στην παράνομη πράξη τοϋ αυτοκράτορα, περιγράφεται στο εγκώμιο 
πού έγραψε ο Θεόδωρος Στουδίτης γιά τό θειο του Πλάτωνα1112. Ή αντίθεση 
τών ζηλωτών μοναχών προς τον αρχηγό τοϋ βυζαντινού κλήρου εκδηλώθηκε 
καί έμπρακτα μέ τή διακοπή τών σχέσεων μέ τον πατριάρχη Ταράσιο1113. Στο 
παρακάτω απόσπασμα της επιστολής προς τον Στέφανο διαφαίνεται ολη ή 
δυσαρέσκεια τού κατεξοχήν εκπροσώπου τοϋ μοναστικοΰ Ιδεώδους προς τον 
πατριάρχη καί δλο τον κοσμικό κλήρο: τους τε ίεράρχας καί ιερείς οπόταν 
βονλωνται εξουσιάζειν τών κανόνων. Ένώ γιά τους Στουδίτες αναγνώριζε οτι 
παρέμεναν αφοσιωμένοι στους κανόνες1114. Αυτήν ακριβώς τήν αφοσίωση τών 
Στουδιτών στους κανόνες επαινεί καί ό πατριάρχης Ταράσιος, αποκαλώντας 
τους ώς ζηλωτάς τών κανονικών καί ευαγγελικών διατάξεων1115, επειδή, 
πιθανώς, δέν επιθυμούσε νά οξύνει περισσότερο τίς σχέσεις τους καί άποσκο-

άξίωμα πρόβας, ούχ οΐός τε γέγονεν ύπερμαχήσαι ίκανώς τοϋ πνεύματος. Εντεύθεν τα 
σκάνδαλα, εκείθεν καί τα ήδη ταράττοντα τήν αίτίαν ειληφεν. Επιστολές Θεοδώρου 
Στουδίτου, στ. 1104 Β.-άρ. 53, 156 (Fatouros). 
1111. Ό Θεοφάνης (σ. 469) αναφέρει δτι ό Κωνσταντίνος ç ' με υπόδειξη της μητέρας 
του αποφάσισε να διαζευχθεΐ τή Μαρία. Βλ. Speck, Konstantin VI., 253 κέ., δπου 
διατυπώνεται ή άποψη δτι ή αυτοκράτειρα Ειρήνη σε συνεργασία μέ τους Στουδίτες 
χρησιμοποίησαν ώς δργανο τή Θεοδότη για να καταστρέψουν τον Κωνσταντίνο ç ' . Βλ. 
επίσης καί J. Β. Bury, A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the 
Accession of Basil I (A. D. 802-867), Λονδίνο 1912, 110 κέ. 
1112. Βίος Πλάτωνος, στ. 829Β. Βλ. Speck, Konstantin VI., 256 κέ.- Niavis, Nicephorus I, 
127. 
1113. Θεοφάνης, 470· Βίος Θεοδώρου Στουδίτου Γ, 268. Οί αδιάλλακτοι μοναχοί 
υποχρεώθηκαν από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ç ' να εγκαταλείψουν το μοναστήρι 
τους καί έξορίσθηκαν δ μεν Πλάτων στην Κωνσταντινούπολη, ό δέ Θεόδωρος στή 
Θεσσαλονίκη. (Θεοφάνης, 470· Βίος Πλάτωνος, στ. 829 B-C). Τή μετάβαση του έκει 
περιγράφει σε επιστολή (Επιστολές Θεοδώρου Στουδίτου, στ. 913 Β-920 C -άρ. 3, Il
io (Fatouros) προς τον Πλάτωνα· βλ. J. -C. Cheynet- Β. Flusin, «Du Monastère Ta Kathara à 
Thessalonique: Théodore Stoudite sur la route de l'exil», REB4S (1990), 193-211. 

1114. Επιστολές Θεοδώρου Στουδίτου, στ. 1108 A, 1065 Β.-άρ. 53, 159 (Fatouros). Βλ. 
Leroy, «La réforme Studite», 192,201-206. 
1115. Mansi, τόμ. 12, στ. 1118 D. 
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ποΰσε στην πλήρη υπαγωγή της Εκκλησίας στον πατριάρχη. 
Στή διαμορφωμένη αυτή εκκλησιαστική κατάσταση και μπροστά στή δυνα

μική παρουσία τών Στουδιτών αυτή τήν εποχή, δσο και στην επίμονη άρνηση 
τους νά συνεργασθούν με τον κοσμικό κλήρο, μέ τον όποιο είχαν έλθει σε 
ανοικτή ρήξη σε όλη τή διάρκεια της Συνόδου τοΰ 7871116, ό πατριάρχης 
Ταράσιος απαντούσε μέ τή δημιουργία ενός κύκλου επισκόπων από το πολύ 
στενό του περιβάλλον. Ό Βίος τοϋ πατριάρχη Ταρασίου μας πληροφορεί δτι ô 
Ιδιος ό Ταράσιος είχε δημιουργήσει ένα είδος σχολής στή μονή Στενού, άπ' 
όπου προώθησε αργότερα τους μαθητές της σε επισκοπικά αξιώματα1117. Το 
ίδιο κείμενο μαρτυρεί ότι ό αριθμός τών μοναχών έφθασε γρήγορα τους εκατό, 
από τους οποίους γνωρίζουμε πολύ λίγες, άλλα σημαντικές, προσωπικότητες 
πού έλαβαν το επισκοπικό αξίωμα ανάμεσα στα χρόνια 784-787, δηλαδή άπό 
τήν άνοδο τοϋ Ταρασίου στον πατριαρχικό θρόνο μέχρι τή Σύνοδο τοΰ 787, 
άλλα και μεταγενέστερα. Το ομώνυμο μέ τον ιδρυτή του μοναστήρι, ή δια
φορετικά τοϋ Στενού, πρέπει νά προετοίμαζε τους μοναχούς νά αναλάβουν 
διοικητικές θέσεις στην Εκκλησία. Οί υψηλοί αυτοί αξιωματούχοι τοϋ κο
σμικού κλήρου θεωρούνται δτι "έκόσμησαν τήν Ιδιότητα τοϋ επισκόπου" και 
αποδείχθηκαν στή διάρκεια της δεύτερης εικονομαχίας, στύλοι ακλόνητοι της 
πίστεως1118. "Ενα μεγάλο μέρος τοΰ μεταρρυθμιστικού έργου τοϋ Ταρασίου στο 
εκκλησιαστικό σώμα ήταν τόσο ή προώθηση αυτών τών μοναχών σέ υψηλά εκ
κλησιαστικά αξιώματα, όσο καί ή χειροτονία κληρικών1119 από τον ίδιο τον 
πατριάρχη. Ό Θεοφύλακτος Νικομήδειας, ό Μιχαήλ Συνάδων, ό Γεώργιος 
"Αμάστριδος, Ισως καί ό Ευθύμιος Σάρδεων, αποτελούν τα πιο λαμπρά παρα
δείγματα. 

Ό Μιχαήλ ανέλαβε, κατά τήν προτροπή τοϋ ίδιου τοϋ πατριάρχη Ταρα
σίου, τή διοίκηση της μητρόπολης τών Συνάδων1120, πριν από τή σύγκληση της 
Συνόδου τοϋ 787, άφοϋ σέ δλες τίς συνεδρίες ήταν παρών1121. Πριν λάβει το 
υψηλό αυτό εκκλησιαστικό αξίωμα είχε διατελέσει μοναχός στή μονή τοΰ 

1116. Auzépy, «Les moines à Nicée II», 20.- Déroche, «L'autorité des moines», 252. 
1117. Βίος Ταρασίου, 403· Βίος Θεοφύλακτου Νικομήδειας Α, 73, Β, 173. 
1118. Βίος Ταρασίου, 403. 
1119. Ringrose, Saints, 108. 
1120. Βίος Θεοφύλακτου Νικομήδειας Α, 74-75· Β, 174· Synax. Eccl. CP., στ. 519-520. 
Βλ. Ringrose, Saints, 108. Όσο για τή μεταγενέστερη σταδιοδρομία του ώς πρεσβευτοϋ 
στην αυλή τών Φράγγων βασιλέων, βλ. Lounghis, Ambassades, 158 κέ. 
1121. Mansi, τόμ. 12, στ. 994 C, 1091 D· τόμ. 13, στ.137 Α, 365 C, 381 Ε. 
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Στενού1 1 2 2. Παράλληλη ήταν καί ή πορεία τοϋ Θεοφύλακτου Νικομήδειας, ό 
όποιος επίσης άνηκε στην ομάδα εκείνη των μαθητών του Ταρασίου πού είχε 
εκπαιδευθεί στη μονή τοϋ Στενού. Τη διοίκηση της μητρόπολης Νικομήδειας 
ανέλαβε μετά τό πέρας τών εργασιών της Συνόδου τοϋ 787, άφοϋ ό προκά
τοχος του, Πέτρος1123, μνημονεύεται ανάμεσα στους πατέρες, ot όποιοι είχαν 
πάρει μέρος στή Σύνοδο. Δύο ακόμα προσωπικότητες τοϋ κοσμικοϋ κλήρου, 
όπως μαρτυρεί ό βιογράφος τοϋ Θεοφύλακτου Νικομήδειας καί τό Συνα-
ξάρ ιο 1 1 2 4 , προέρχονταν άπό τον ίδιο κύκλο τών μαθητών τοϋ Ταρασίου: 
πρόκειται για τους μητροπολίτες Κυζίκου Αιμιλιανό1125 και 'Αμορίου Εύδόξιο, 
οί όποιοι χειροτονήθηκαν μετά τό 787, καθώς δέν μνημονεύονται στα πρακτικά 
της Συνόδου· μητροπολίτης Κυζίκου ήταν τότε ό Νικόλαος1126 καί μητρο
πολίτης 'Αμορίου ήταν ό πρώην είκονομάχος1127 Θεοδόσιος1128. Δέν υπάρχουν 
πληροφορίες, άν είχαν καρει πρώτα μοναχοί στή μονή τοϋ Ταρασίου καί αργό
τερα χειροτονήθηκαν μητροπολίτες1129. 

Ό πανηγυρικός για τον Ευθύμιο Σάρδεων μαρτυρεί ότι ό έγκωμιαζόμενος 
είχε χειροτονηθεί μητροπολίτης Σάρδεων άπό τον Ιδιο τον πατριάρχη Ταράσιο 
καί μάλιστα τήν ημέρα τοϋ Πάσχα1130, πριν άπό τή Σύνοδο τοϋ 787 (784, 786 ή 
τό 787), άφοϋ είχε λάβει μέρος σέ αυτή 1 1 3 1 . Όμως ό Βίος του, έργο τοϋ 
πατριάρχη Μεθοδίου, δέν αναφέρει παρόμοια πληροφορία, κάτι πού έχει 
δημιουργήσει αμφιβολίες, αν ό Ευθύμιος είχε χειροτονηθεί πράγματι 

1122. Synax. Eccl. CP., στ. 519· Βίος Θεοφύλακτου Νικομήδειας Α, 73. "Αλλη 
παραλλαγή τοϋ Βίου (Β, 173) αναφέρει έπί τήν παρά τη Προποντίδι παρ' αντοϋ 
(Ταρασίου) άνεγερθεισαν μονήν. 
1123. Mansi, τόμ. 12, στ. 994 Β, 1090 Α-Β, 1147 Ε· τόμ. 13, στ. 136 Α, 365 Β, 381 Α. 
1124. Βίος Θεοφνλάκτον Νικομήδειας Α, 78- Β, 178· Synax. Eccl. CP., στ. 519-520. 
1125. Ή σφραγίδα τοϋ Αίμιλιανοϋ φέρει τήν εικόνα της Παναγίας καί σταυρόσχημο 
μονόγραμμα: Laurent, Corpus V3, άρ. 1703 καί Zacos-Veglery, Seals, αρ. 1326. 
1126. Mansi, τόμ. 12, στ. 994 Β, 1087 D-E, 1147 C-D· τόμ. 13, στ. 136 Α, 365 Β, 381 Α. Ή 
σφραγίδα του φέρει σταυρόσχημο μονόγραμμα· βλ. Laurent, Corpus VI, άρ. 346. 
1127. Βλ. πιο πάνω, σ. 131. 
1128. Mansi, τόμ. 12, στ. 1007 C, 1015 C-D, 1098 Α, τόμ. 13, στ. 368 Β. 
1129. Κάτι πιθανό για τον έκδοτη του Βίον Θεοφνλάκτον Νικομήδειας, 78 σημ. 2. 
1130. Έγκώμιον εις Ενθνμιον Σάρδεων, 72. 
1131. Mansi, τόμ. 12, στ. 994 Β, 1087 Ε, 1147 D· τόμ. 13, στ. 136 Α, 365 Β, 381 Α. ΓΗ 
σφραγίδα του έχει τήν Ιδια διακόσμηση με αυτή τοϋ Αίμιλιανοϋ φέρει εικόνα της 
Παναγίας καί σταυρόσχημο μονόγραμμα· βλ. Corpus V2, άρ. 1607 καί Zacos-Veglery, 
Seals, άρ. 1332. 
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μητροπολίτης από τον Ιδιο τον Ταράσιο1132. 
Δεν αποκλείεται και ό Γεώργιος Άμάστριοος να είχε περάσει άπο το μονα

στήρι τοϋ Ταρασίου. Ό Βίος τοϋ Γεωργίου μας πληροφορεί ότι ό ήρωας του 
είχε χειροτονηθεί κληρικός1133 και είχε καρει μοναχός στή μονή Βονύσσης1134. 
'Αργότερα, όσον τε της πόλεως εκκριτον όσον τε τοϋ ιερατικού καταλόγου και 
όσον εν τέλει τοϋ πρότειναν να αναλάβει τή μητροπολιτική έδρα της Άμά-
στριδος1135, αξίωμα, το όποιο/άποποιήθηκε και στή συνέχεια μετέβη στή βυζαν
τινή πρωτεύουσα. Εκεί, ò πατριάρχης Ταράσιος προσελάμβανε αντί μισθοϋ 
πρόσωπα για νά έπιτελοϋν ολονύκτιες ψαλμωδίες1136 και ανάμεσα τους ήταν 
και ό Γεώργιος1137. Ή μαρτυρία τοϋ Βίου Γεωργίου Άμάστριδος θα μπορούσε 
νά σημαίνει ότι και ό Γεώργιος Άμάστριδος είχε διατελέσει μοναχός στή μονή 
τοϋ Στενού. Τό ϊδιο κείμενο αναφέρει ότι ô Ταράσιος είχε θαυμάσει τήν αρετή 
τοϋ Γεωργίου και γιά τό λόγο αυτό τον είχε διορίσει μητροπολίτη Άμάστρι-
δος1 1 3 8, παρά τήν αντίθετη γνώμη τοϋ τότε αυτοκράτορα, τό όνομα τοϋ οποίου 
τό κείμενο αποσιωπά1139. 

1132. Βλ. τα σχόλια τοϋ έκδοτη τοΰ Βίου, σ. 4, ό όποιος χωρίς να αποκλείει τήν 
πιθανότητα να χειροτονήθηκε μητροπολίτης άπο τον Ταράσιο, θεωρεί επίσης πολύ 
πιθανό να έγινε μητροπολίτης, λίγο προγενέστερα, στα χρόνια τοΰ Λέοντος Δ '. 
1133. Βίος Γεωργίου Άμάστριδος, 16. Ό έκδοτης τοϋ κειμένου (Vasil'evskij, LXXVII-
CVII) και ό Ι. Sevôenko («Hagiography», 123) το αποδίδουν στον Ιγνάτιο Διάκονο και 
θεωρούν δτι έχει γραφεί πριν από το 842. Ή W. Wolska-Conus («De quibusdam Ignatius», 
342-351) έχει διατυπώσει τήν άποψη δτι δεν είναι έργο τοΰ Ιγνατίου Διακόνου. Βλ. και 
Α. Markopoulos, «La Vie de Saint Georges d'Amastris et Photius», 7ÖB28 (1979), 75-82. 
1134. Βίος Γεωργίου Άμάστριόος, 21. Βλ. Da Costa -Louillet, «Saints», 483 σημ. 1. Γιά τις 
διάφορες μονές μέ το Ιδιο ονομα, βλ. Janin, Grands Centres, 438. 
1135. Βίος Γεωργίου Άμάστριδος, 26. 
1136. Βίος Γεωργίου Άμάστριδος, 29. Βλ. Da Costa -Louillet, «Saints», 484. 
1137. Βίος Γεωργίου Άμάστριδος, 29. 
1138. Βίος Γεωργίου Άμάστριδος, 30-31. 
1139. 'Αλλ' ή τοϋ βασιλέως αποστολή, μάλλον δέ ή τοϋ φθόνου προσβολή μικρόν τι τήν 
όρμήν έπισχεθήναι τοϋ πατριάρχου παρεσκευασεν είς τον αυτόν γάρ της επισκοπής 
θρόνον προς αϋτοϋ τοϋ αύτοκράτορος έψηφίζετο έτερος: Βίος Γεωργίου Άμά-
στριδος, 30. *Αν πρόκειται γιά τον Κωνσταντίνο ç ' (βλ. Germaine Da Costa-Louillet, 
«Saints», 485.- Sevöenko «Hagiography», 123), θα μπορούσαμε νά συνδυάσουμε τήν 
πληροφορία τοϋ αγιολογικού κειμένου μέ τή μαρτυρία της Χρονογραφίας τοϋ Θεο
φάνη (σ. 465-466), σύμφωνα μέ τήν οποία ό στρατός των Αρμενιάκων είχε δώσει δρκο 
πίστης στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ç '. "Ισως, δέν είναι απλή σύμπτωση τό δτι δ 
Κωνσταντίνος ç ' επιδίωξε νά διορισθεί "έτερος" μητροπολίτης, προφανώς της 
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Έκτος, δμως, από τους αδελφούς της μονής τοϋ Στενοϋ, ol όποιοι κατέ
λαβαν αύτη τήν εποχή μητροπολιτικές έδρες, ό Ταράσιος είχε χειροτονήσει 
επίσης κληρικούς και άλλους μοναχούς: αρχικά, διάκονο τον Ιωάννη των 
Ψίχα και πρεσβύτερο τον αδελφό του Θεόδωρο1140, τον όποιο αργότερα χειρο-
τόνηοε επίσκοπο1 1 4 1 , χωρίς, δμως, τό αγιολογικό κείμενο νά αναφέρει τή 
μητρόπολη, στην οποία διορίσθηκε. Επίσης, χειροτονήθηκαν άπό τον πατρι
άρχη, άφοϋ ταξίδεψαν για τό σκοπό αυτό στην Κωνσταντινούπολη, ό Νικήτας 
Μηδικίου1142, ό Μακάριος Πελεκητής1143 καΐ ό Γεώργιος Άμάστριδος1144. 

Συνοψίζοντας μπορούμε νά οδηγηθούμε στις ακόλουθες διαπιστώσεις. Ό 
πατριάρχης Ταράσιος προετοίμαζε τους επισκόπους άπό τό σώμα τών 
μοναχών. Δέν μπορούμε νά αποκλείσουμε τό ενδεχόμενο ότι με τον τρόπο αυτό 
απαντούσε στους παντοδύναμους τότε Στουδίτες, οί όποιοι θεωρούσαν ότι οι 
μοναχοί προορίζονταν μόνον για τό μοναστήρι. Προσπάθησε νά 
αναδιαμορφώσει τον κλήρο δχι μέσα άπό τήν αυστηρή μοναστική πειθαρχία 
και τήν αδιάλλακτη στάση τών Στουδιτών, άλλα μέσα άπό τό πνεύμα 
διαλλακτικότητας τών καιρών. "Αλλωστε, θεωρείται ό κατεξοχήν εκπρόσωπος 
της παράταξης, ή οποία δέν έπαιρνε θέση σέ ακραίες περιπτώσεις1 1 4 5 . 
'Αντίθετα, οπαδός τών ακραίων θέσων ήταν ό Θεόδωρος Στουδίτης. Ταράσιος 
και Θεόδωρος Στουδίτης, δύο κορυφαίες εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες της 
εποχής μέ κοινές κοινωνικές καταβολές πού, δμως, εκπροσωπούσαν δύο 
αντίθετες τάσεις, τή σύνεση ό ένας και τήν αδιαλλαξία ό άλλος. 

αρεσκείας του, σέ μία μητρόπολη τοϋ θέματος τών Άρμενιάκων, κατά τήν εποχή πού οί 
Άρμενιάκοι, σχεδόν παράλληλα μέ τους Στουόίτες, προέβαλαν έντονα στην πολιτική 
σκηνή τοϋ Βυζαντίου. 
1140. Βίος 'Ιωάννου των Ψίχα, 108. 
1141. Βίος 'Ιωάννου τών Ψίχα, 117. 
1142. Βίος Νικήτα Μηδικίου, XXIII. 
1143. Βίος Μακαρίου, 149. Βλ. τή σωστή διόρθωση στο κείμενο από τον Ch. Van de Vorst, 
«Note sur S. Macaire de Pélécète», AB 32 (1913), 270. 
1144. Βίος Γεωργίου Άμάστριδος, 30-31. 
1145. Βλ. Speck, Konstantin VI., 136. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ό έβδομος και ό όγδοος αιώνας έχει επικρατήσει να ονομάζονται 
"σκοτεινοί αιώνες" και αποτελούν μία από τις πιο κρίσιμες φάσεις στην 
εξέλιξη της βυζαντινής κοινωνίας. Ό βυζαντινός κλήρος, μοναστικός και 
κοσμικός, ή περισσότερο ορατή κοινωνική ομάδα του Βυζαντίου (μαζί μέ τό 
στρατό) αυτή τήν εποχή, αποτελεί τον κεντρικό άξονα της παρούσας έρευνας. 
Ή μελέτη κατέληξε νά προσεγγίσει, μέ άξονα πάντοτε τον κλήρο, τις διάφορες 
φάσεις εξέλιξης της βυζαντινής κοινωνίας και τής βυζαντινής κρατικής δομής 
ως τήν πρώτη επικράτηση τής είκονολατρίας, δηλαδή, ως τά τέλη τού όγδοου 
αιώνα. Γιά τό λόγο αυτό ή τόσο πολύ τονισμένη στον τίτλο τού βιβλίου θέση τού 
κλήρου στή βυζαντινή κοινωνία, Ισως και νά μήν ανταποκρίνεται πλήρως στα 
συμπεράσματα, τά όποια αναφέρονται σε μια ευρύτερη διάσταση των σχέσεων 
εκκλησίας, κράτους και κοινωνίας. 

Στά τέλη τού έβδομου αιώνα διαπιστώνεται μία τάση παρακμής τού μονα
χισμού στις επαρχίες, σε συνδυασμό μέ τήν πτώση των επαρχιακών πόλεων, 
ενώ από τήν άλλη πλευρά παρατηρείται ή αμείωτη ισχύς τού μοναχισμού τής 
πρωτεύουσας, χάρη στην επιβίωση τής αριστοκρατίας. Ή δύναμη τού μονα
χισμού τής Κωνσταντινούπολης φαίνεται ευδιάκριτα κατά τήν περίοδο, κατά 
τήν οποία κυρίαρχη μορφή τού Βυζαντίου ήταν ό 'Ιουστινιανός Β ' . Ή ανα
δρομή στην ιστορία ορισμένων μονών τής πρωτεύουσας αποκάλυψε τον ουσια
στικό ρόλο τών μονών και τού κοσμικού κλήρου τής Κωνσταντινούπολης στην 
ανατροπή του 'Ιουστινιανού Β ', τόσο τό 695, όσο και τό 711 και στην ανάδειξη 
αριστοκρατών αυτοκρατόρων, όπως ό Λεόντιος και ό Βαρδάνης-Φιλιππικός. 
Διαπιστώθηκε ότι κοσμικός και μοναστικός κλήρος ανέτρεπαν ενα αυτο
κράτορα πού είχε ακολουθήσει μία πολιτική, ή οποία έθιγε τή μέχρι τότε 
ισχύουσα παντοδυναμία τους στή βυζαντινή κοινωνία. Ακόμα περισσότερο γιά 
νά ανατρέψει γιά δεύτερη φορά τον 'Ιουστινιανό Β' ό βυζαντινός κλήρος δεν 
δίστασε νά "προετοιμάσει" τήν αποκαλούμενη μονοθελητική στροφή τού αριστο
κράτη Βαρδάνη-Φιλιππικοΰ. Φυσικά, μετά τή βίαιη αποπομπή τού 'Ιουστι
νιανού από τήν πολιτική σκηνή, οί μέχρι τότε φερόμενοι ώς οπαδοί τού μονοθε-
λητισμού υιοθέτησαν και πάλι τήν ορθοδοξία, απομακρύνοντας τό μονοθελητή 
Βαρδάνη. 

Οί προσπάθειες τού 'Ιουστινιανού Β' συμπληρώθηκαν μέ δραστικό τρόπο 
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από τον Λέοντα Γ ' και τον Κωνσταντίνο Ε ', χάρη στην επίκληση των ε'ικονο-
μαχικών άρχων στο έξης, δέν ήταν μόνιμη επιλογή τοΰ κλήρου ή επίκληση 
θρησκευτικών προσχημάτων. Χρησιμοποιώντας το θρησκευτικό πρόσχημα της 
εικονομαχίας και έχοντας στο πλευρό τους μεγάλο μέρος τοϋ στρατού, οι 
νΙσαυροι αυτοκράτορες κατόρθωσαν να προσεταιριστούν στις προσπάθειες τους 
και επιφανείς εκπροσώπους της εκκλησίας. 

Εξετάζοντας από τις πηγές τήν προέλευση τών γνωστών είκονομάχων 
μητροπολιτών καί επισκόπων, παρατήρησα δτι αυτοί προέρχονται από θέματα 
φιλικά διακείμενα προς τήν Ίσαυρική δυναστεία. Ή χρησιμοποίηση, από τήν 
άλλη πλευρά, τών ανεικονικών μονογραμμάτων στις σφραγίδες τοΰ όγδοου 
αιώνα από μητροπολίτες και επισκόπους υποδηλώνει δτι ô κάτοχος θά μπο
ρούσε να ήταν είκονομάχος ή αδιάφορος ώς προς τήν υπόθεση της εικονο
μαχίας, άλλα οπωσδήποτε δέν ήταν φανατικός οπαδός της είκονολατρίας. 

'Από τήν έρευνα τών σφραγίδων της εποχής προέκυψε τό συμπέρασμα ότι 
αρκετά ανεικονικά μολυβδόβουλλα προέρχονται άπό μητροπόλεις καί επι
σκοπές τών θεμάτων τών Κιβυρραιωτών καί θρακησίων, λιγότερα από τό θέμα 
τών 'Ανατολικών καί κανένα άπό τα θέματα Θράκης, Όψικίου καί Άρμε-
νιακών. Οί διαπιστώσεις αυτές όδηγοϋν στο συμπέρασμα δτι ή εικονομαχία 
είχε εξαπλωθεί αρχικά σέ περιοχές πιστές στή δυναστεία, οί όποιες είχαν 
συνδεθεί, επίσης, καί μέ τή διαμόρφωση της θεματικής διοίκησης. Ή κατανομή 
τών ανεικονικών μολυβδοβούλλων, δπως εκτέθηκε, αντιστοιχεί ακριβώς στή 
διάταξη τών αντιπάλων, τήν οποία περιγράφει ή Χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη 
κατά τον εμφύλιο πόλεμο τοϋ 742/3: Κιβυρραιώτες, Θρακήσιοι καί 'Ανατολικοί 
πολέμησαν υπό τον είκονομάχο Κωνσταντίνο Ε ', ενώ Θράκη, Όψίκιον καί 
Άρμενιάκοι υπό τον εικονολάτρη Άρτάβασδο. 

Σέ δ,τι άφορα τό μοναστικό κλήρο υποστηρίχθηκε στην παρούσα μελέτη ότι 
ό Κωνσταντίνος Ε ' μέ τήν αρωγή τοϋ είκονομαχικοϋ στρατού δέν στράφηκε 
τόσο εναντίον τών μονών της επαρχίας, για τήν καταστροφή τών οποίων δια
θέτουμε ελάχιστες πληροφορίες, δσο εναντίον τών μονών της βυζαντινής πρω
τεύουσας. Καί τοϋτο συμβαίνει, επειδή στην επαρχία οί "Ισαυροι ήταν ισχυροί, 
ένώ στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν πυρήνες αντιπολίτευσης της αριστο
κρατίας μέσα άπό τα μοναστήρια. Συνεπώς ό Κωνσταντίνος Ε ' δέν μπορεί νά 
χαρακτηρισθεί ώς άμεσα άντιμοναχικός, καθώς άλλωστε υπάρχουν κείμενα, 
στα όποια ό αυτοκράτορας εμφανίζεται ώς «προασπιστής» τοϋ μοναχισμού. 

"Ηδη μετά τά πρώτα είκονομαχικά μέτρα τοϋ Λέοντος Γ ' αρχίζει νά δια
φαίνεται μία τάση φυγής τών αριστοκρατών στή Βιθυνία, ή οποία όλοκληρώ-

230 



Συμπεράσματα 

νεται μετά την επίθεση τοϋ είκονομαχικοϋ στρατοΰ στα μοναστήρια της Κων
σταντινούπολης. Άπό το 780 και έξης Ιδρύονται ή «μετακομίζουν» στή Βιθυνία 
μονές, οι ιδρυτές των οποίων είναι αριστοκράτες από την Κωνσταντινούπολη· 
άπό τότε αρχίζει ή νέα εποχή, ή άνθηση τοϋ βυζαντινού μοναχισμού όχι στή 
Βασιλεύουσα, τό μέχρι τότε κέντρο των μοναχών, άλλα στή Βιθυνία. 

Μετά τα ταραγμένα χρόνια της εικονομαχίας, διαπιστώνονται αντιθέσεις 
μέσα στις τάξεις τοϋ βυζαντινού κλήρου, μοναστικού και κοσμικού. Ό κο
σμικός κλήρος υπό τον πατριάρχη Ταράσιο αποδύεται σέ μία προσπάθεια νά 
εξομαλυνθούν οι αντιθέσεις, πού είχαν προέλθει άπό τήν εικονομαχία* άπό τήν 
άλλη πλευρά οί μοναχοί ύπό τον Θεόδωρο Στουδίτη τηρούν αδιάλλακτη στάση 
στα προβλήματα της εποχής. Μέσα άπό τις αντιθέσεις πού επισημαίνονται 
αυτή τήν εποχή, δημιουργείται μέ πρωτοβουλία τοΰ πατριάρχη Ταρασίου, μία 
νέα παράταξη στον κοσμικό κλήρο, πού δέν είναι μεν αποκομμένη άπό τό 
μοναχισμό, άλλα διατηρεί τις αποστάσεις άπό τους αυστηρούς Στουδίτες. Άπό 
αυτή τή νέα εκκλησιαστική παράταξη επανδρώνονται επισκοπικές έδρες, άπό 
τις όποιες θά προβάλουν και οί εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες τοΰ ένατου 
αιώνα. 
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Θεοδοσία όσία 53, 54, 147 
Θεοδόσιος Β ' αυτοκράτωρ (408-450) 

51, 54 
Θεοδόσιος Γ' αυτοκράτωρ (715-717) 

44, 74, 104 
Θεοδότη κουβικουλαρία 160, 212, 224 
Θεοδότη μητέρα Θεοφάνη 186 
Θεόδοτος λογοθέτης 61 
Θεόδοτος Μελισηνός Κασσίτερος 

πατριάρχης (821-837) 78 
Θεοδόσιος 'Αμορίου 128, 131, 222, 226 
Θεοδόσιος Εφέσου 120, 121, 122, 124, 

132, 141, 151 
Θεοδόσιος Μελιτηνός 72, 154, 160 
Θεοδώρα πατρικία 170, 182 
Θεοδώρα σύζυγος 'Ιουστινιανού Α ' 179 
Θεόδωρος Δαφνοπάτης 193 
Θεόδωρος ήγούμ. Άλίης 42, 133 
Θεόδωρος ήγούμ. Καρπάθου 41 
Θεόδωρος Κατάνης 136 
Θεόδωρος κόμης Όψικίου 103 
Θεόδωρος Κω 130 
Θεόδωρος Μύρων 128, 222 
Θεόδωρος Μύρων 129 
Θεόδωρος όσιος 179 
Θεόδωρος πατέρας Νικηφόρου πατρ. 

189 
Θεόδωρος Στουδίτης 44, 55, 58, 157, 

160, 165, 170, 171, 172, 174, 176, 
179, 186, 187, 188, 190, 192, 193, 
195,205,210,211,212,213,214, 
215,219,223,224,228,231 

Θεόδωρος Σύγκελλος 48 
Θεόδωρος Συκεών 35, 36, 170, 181 
Θεόδωρος Συνάδων 131 
Θεόδωρος Ψιχαΐτης 228 
Θεοδώρου Μονοχεραρίου μονή 215 
Θεοκτίστη μητέρα Θεοδώρου 

Στουδίτου 170, 171 
Θεόκτ ιστός ήγούμ. Συμβόλων μονής 41, 

172, 188 
Θεοσεβώ σύζυγος Φιλάρετου 39 
Θεοστήρικτος ήγούμ. Πελεκητής μονής 

44, 181 
Θεοστήρικτος μοναχός συγγραφέας 116, 

188 
Θεοτόκου μονή εν τη Πέμπτου πόρτα 

209 
Θεοτόκου μονή Μαντίναιον 182 
Θεοτόκου μονή Μηδικίου 40, 193, 217 
Θεοτόκου μονή Πηγής βλ. Πηγής μονή 
Θεοτόκου μονή Τριχιναρέας βλ. 

Τριχιναρέας μονή 
Θεοτόκου μονή Φιλιππικοΰ, βλ. 

Φιλιππικοΰ μονή 
Θεοτόκου ναός Άτταλείας 182 
Θεοτόκου ναός Βλαχερνών 80, 88, 89, 

90, 93, 170, 189 
Θεοτόκου ναός Μητροπολίτου 64, 90, 

91 
Θεοτόκου ναός Ούρβικίου 80 
Θεοτόκου ναός τα Πέτρου 53 
Θεοφάνης κουβικουλάριος καί 

παρακοιμώμενος 159 
Θεοφάνης Όμολογητής 34, 36, 42, 43, 

44, 45, 48, 50, 51, 53, 60, 61, 63, 64, 
65, 67, 68, 70, 72, 73, 82, 89, 90, 91, 
92, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 116, 
120, 122, 134, 135, 139, 145, 150, 
153, 154, 156, 157, 158, 159, 164, 
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165, 166, 175, 176, 178, 180, 186, 
188, 189, 193, 195, 200, 205, 208, 
210,215,216,217,227,230 

Θεοφάνης Λαρδότυρος 126 
Θεοφάνης Μονώτης πατρίκιος 

μάγιστρος 148, 149 
Θεόφιλος Χίου 130 
Θεόφιλος πατρίκιος 170 
Θεοφύλακτος βλ. Πέτρος Άτρώας 
Θεοφύλακτος μοναχός συγγρ. 203 
Θεοφύλακτος Νικομήδειας 158, 202, 

203, 204, 209, 225, 226 
Θεοφύλακτος στρατηγός Σικελίας 139 
Θερμά Πυθίων βλ. Πυθίων Θερμά 
Θερμαί 136 
Θεσσαλονίκη 45, 74, 91, 137, 211, 224 
Θράκη 202 
Θράκη επαρχία 140 
Θράκης θέμα βλ. θέμα Θράκης 
Θρακησίων θέμα βλ. θέμα Θρακησίων 
Θωμάς Κλαυδιουπόλεως 114, 117, 119 
Θωμάς κουβικουλάριος 159 

Ιάκωβος πρωτοσπαθάριος, παπίας 159 
Ιγνάτιος διάκονος 161, 186, 187,221, 

222, 227 
Ιγνάτιος πατριάρχης (847-858, 867-877) 

165 
Ίεραγαθής μονή 213 
Ίεράπολις 128, 132, 222 
'Ιέρεια 153 
Ίερεια προάστειον 216 
Ίερείας Σύνοδος βλ. Σύνοδος 

εικονοκλαστική 
Ιερουσαλήμ 48, 96, 196 

Ίκόνιον 132, 222 
Ίλαρίων ήγούμ. Φλώρου 206 
Ίλλυρικόν 45, 117, 125, 127, 135, 138 

ΊουστΙνος Β αυτοκράτωρ (565-578) 84 
'Ιουστινιανός Α' αυτοκράτωρ (527-565) 

38,42, 79, 80, 91, 170, 179 
'Ιουστινιανός Β αυτοκράτωρ (685-695, 

705-711) 36, 45, 50, 51, 60, 61, 62, 64, 
65, 66, 67, 68, 69 70, 71, 72, 73, 75, 
81, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 101, 102, 105, 139, 
144, 145, 156, 158, 163, 170, 176, 
178, 181, 207, 229 

"Ιππου μονή 213 
'Ισαάκ ήγούμ. Δαλμάτου μονής 66 
Ίσαάκιος πατέρας Θεοφάνη 186 
Ίσαυρία 127 
Ίσαυρική δυναστεία 121, 122, 125, 127, 

133, 134, 139, 151,230 
Ίσαυρικόν γένος 116 
"Ισαυροι αυτοκράτορες 47, 49, 108, 110, 

127, 131, 148, 156, 166, 170, 172, 
177, 178, 183, 195, 230 

Ισιδώρου μονή 53 
'Ισίδωρος συγκλητικός, 53 
'Ιταλία 137 
'Ιωάννης Α ' Χρυσόστομος πατριάρχης 

(398-404) 78, 120, 124 
'Ιωάννης Βιβώνης 137 
Ιωάννης Γάγγρας 134 
Ιωάννης Γοτθίας 140, 161 
Ιωάννης Εφέσου 141 
'Ιωάννης Ζ ' Γραμματικός πατριάρχης 

(837-843) 112 
'Ιωάννης ήγούμ. Αυξεντίου μονής 38 
'Ιωάννης ήγούμ. Μοναγρίας41, 181 
'Ιωάννης Κερκύρας 138 
'Ιωάννης Λυδός 34 
'Ιωάννης Νικομήδειας 133 
'Ιωάννης Πικρίδιος 210 
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Ιωάννης πρεσβύτερος Κολωνείας 99 
Ιωάννης Συνάδων 111, 112, 113, 114, 

117, 131 
Ιωάννης Ç' πατριάρχης (711-715) 72, 

98, 99, 100, 101, 102, 103, 144 
Ιωάννης Ψιχαΐτης 209, 228 

Ιωαννίκιος 43, 187, 196, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 219, 220, 221 

'Ιωσήφ αδελφός Θεοδώρου Στουδίτου 
213 

Ιωσήφ ήγούμ. Καθαρών μονής 41 
Ιωσήφ ήγούμ. Ηρακλείου 217 

Καθαρών μονή 41,213 
καϊσαρ 92 
Καισαρεία 36, 120, 182 
Καλαυρών μονή 213 
Καλλίνικος πατριάρχης (694-705) 64, 

65, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 144 
Κάλλιστος πατρίκιος 168 
Καλλιστράτου μονή 49, 50, 57, 62, 63, 

68, 69, 70, 72, 73, 75, 98, 178, 206 
Κάλυμνος 214 
Καλώνυμος 215 
Καμουλιανά 36 
Καμουλιανος 36 
Καππαδοκία 35, 36, 45 
Καππαδοκία Α ' επαρχία 36 
Καρία επαρχία 130 
Κάρπαθος 41, 45, 128, 130, 222 
Κάστουλο 200 
Καταβόλου μέρη 194 
Κατάνη 136 
Κατησία Βιθυνίας 40 
καγκελλάριος 80, 97 
καυκοδιάκονος 99 
Κεδρηνός Γεώργιος 44, 65, 145, 159, 

160 

Κελλία μονή 213 
Κέρκυρα 138 
Κεφαλονιά 69 
Κιβυρραιωτών θέμα βλ. θέμα 

Κιβυρραιωτών 
Κίος 134, 217 
Κλαυδιούπολις 114, 117, 119 
κλεισούρα 36 
κλεισουράρχης 36, 62, 
Κοιμήσεως μονή βλ. Υακίνθου 
κοιτωνίτης 210 
Κολώνεια 99 
κόμης Όψικίου 103, 147, 148 
κομμέρκιον 43 
κομμέρκια βασιλικά 122 
Κόρινθος 138 
Κοσμάς πατέρας Πέτρου Άτρώας 198 
Κοσμίδιον 51 
κουβικουλαρία 41, 160 
κουβικουλάριος 159 
Κουνδουρίας όρη 200 
κουράτωρ 135 
κουροπαλάτης 147 
Κρήτη 35, 49, 52, 72, 96, 97, 99, 125, 

126, 127, 135, 191 
Κρυπτά τόπος 220 
Κρώμνη πολίχνη 203 
κυαίστωρ 49, 96, 99 
Κυκλάδες νήσοι 118 
Κύζικος 94, 95, 98, 99, 103, 152, 202, 

203, 204, 200, 216, 226 
Κυπριανός μαθητής Νικολάου 

Στουδίτου 201 
Κυπριανός Τίου 132 
Κύπριοι 94 
Κύπρος 35, 157 
Κϋρος πατριάρχης (705-711) 39, 93, 94, 
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98, 144 
Κύριλλος Σκυθοπόλεως 191 
κώμη 37, 197, 198 
Κώνστανς Β ' αυτοκράτωρ (641-668) 69, 

173 
Κωνσταντινιαναί βλ. Τα Κώνστα 
Κωνσταντίνος Α ' αυτοκράτωρ (324-337) 

48,53,58 
Κωνσταντίνος Α ' πάπας Ρώμης (708-

715) 73, 100, 101 
Κωνσταντίνος Β ' Συλλαίου πατριάρχης 

(754-766) 82, 129, 151, 152, 153, 154, 
155, 157 

Κωνσταντίνος Δ ' αυτοκράτωρ (668-685) 
60, 82, 94, 97 

Κωνσταντίνος Ε'αυτοκράτωρ (741-775) 
46, 47, 53, 66, 75, 111, 122, 127, 129, 
131, 133, 134, 137, 139, 140, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 
158, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 172, 174, 175, 176, 177, 179, 
180, 181, 182, 183, 190, 200, 201, 
205, 206, 207, 230 

Κωνσταντίνος ç ' αυτοκράτωρ (780-797) 
41, 43, 140, 160, 208, 209, 210, 211, 
212, 224, 227 

Κωνσταντίνος Ζ ' Πορφυρογέννητος 
αυτοκράτωρ (913-959) 159 

Κωνσταντίνος Νακωλείας 110, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 119, 133 

Κωνσταντίνος Νικομήδειας βλ. 'Ιωάννης 
Νικομήδειας 

Κωνσταντίνος Τίου 195 
Κως 130 

Λάκκου μονή 213 
Λαοδίκεια 132, 133 
Λαυρέντιος συγγραφέας 88 

Λευκάδες μετόχιον 194 
Λευκού "Υδατος μονή 213 
Λεόντιος αυτοκράτωρ (695-698) 60, 62, 

63, 66, 67, 68, 69, 72, 74, 93, 96, 178, 
229 

Λέων Γ' αυτοκράτωρ (717-741) 53, 74, 
82, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 115, 116, 117, 118, 121, 
122, 124, 125, 127, 134, 139, 144, 
145, 146, 147, 148, 150, 164, 165, 
166, 168, 173, 180, 182, 183, 189, 230 

Λέων Γ' πάπας Ρώμης (795-816) 141 
Λέων Γραμματικός 72, 154, 160 
Λέων Δ' αυτοκράτωρ (775-780) 65, 156, 

157, 159, 160,201,205,206,227 
Λέων δομέστικος εκκλησίας 

Συρακουσών 136 
Λέων Ηράκλειας 140 
Λέων Ικονίου 132, 222 
Λέων Καρπάθου 128, 130, 222 
Λέων Κατάνης 136 
Λέων κουβικουλάριος 159 
Λέων Νικοπόλεως 138 
Λέων Ρόδου 128, 129, 130, 222 
Λέων Συλλαίου 129 
Λέων Ταυρομενίου 136 
Λέων Φωκαίας 132 
λογοθέσιον 188 
λογοθέτης 61 
λόγω και πράξει διαλάμπων 157 
Λυδία επαρχία 219 
Λυκαονία επαρχία 203 

μάγιστρος 51, 148, 149 
Μακάριος διδάσκαλος Στεφάνου 73 
Μακάριος Πελεκητής 48, 187, 190, 207, 

219, 228 
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Μάνης στρατηγός Κιβυρραιωτών 122 
Μαξιμίνου μονή 49, 57, 178, 206 
Μάξιμος Όμολογητής 59, 60 
Μαρία σύζυγος Κωνσταντίνου ç ' 160, 

209, 224 

Μαριανός Τίου βλ. Ρωμανός Τίου 
Μαρίνος οικονόμος 169 
Μαρκέλλαι κάστρον 201 
Μαρκιανός Συρακουσών 136 
Μαρκελλΐνος Γάγγρας 135 
Μάρκος ήγούμ. άγ. Ιωάννου Θεολόγου 

207 
Μαρτίνα αύγούστα 173 
Μαρτινος πάπας Ρώμης (649-654) 69 
Μαρύκατον κώμη 197 
Μαυρίκιος αυτοκράτωρ (582-602) 59, 

160 
Μεγάλη Εκκλησία βλ. Αγία Σοφία 
Μεγαλώ σύζυγος Θεοφάνη βλ. Είρήνη 

μοναχή 
Μεγεθώ μητέρα Ευστρατίου 194, 214 
μεγιστάν 168 
Μεθόδιος πατριάρχης (843-847) 165, 

203, 205, 216, 226 
Μεσσήνη 136, 137 
Μηδικίου μονή 40, 116, 171, 177, 187, 

188, 190, 193, 194,213,215, 217, 
218, 219, 228 

Μητροφάνης πατριάρχης (306-314) 77, 
179 

Μητροφάνους οίκος 179 
Μικρά'Ασία 109, 111, 112, 117, 146 
Μίλιον 70 
Μιτυλήνη 37 
Μιχαήλ Γ ' αυτοκράτωρ (842-867) 63 
Μιχαήλ Γλύκας 58 
Μιχαήλ Καριάς 130 
Μιχαήλ Λαχανοδράκων 37, 44, 141, 142, 

180, 201 
Μιχαήλ μοναχός 160, 171,211,218,219 
Μιχαήλ πατρίκιος 209 
Μιχαήλ Σύγκελλος 148, 180 
Μιχαήλ Συνάδων 123, 124, 131, 202, 

203, 204, 209, 225 
Μιχαήλ Ψελλός 54 
Μοισία 202 
Μονοκιονίου μονή 179, 192 
μονοστράτηγος Άρμενιάκων 135 
Μοναγρίας μονή 41, 181,213 
Μύρα Λυκίας 128, 129, 222 
Μυρέλαιον 179 
Μυριτζικός πατέρας Ίωαννικίου 197 
Μωαβία (Muawijah ibn Hischam) 42 

Νακώλεια 110, 112, 113, 114, 115, 116, 
117, 119, 133 

Ναρσοϋ μονή 54 
Νέα 'Ιερουσαλήμ 48 
Νέα Ρώμη 48 
Νεάπολις 137, 167 
Νεκτάριος πατριάρχης (381-397) 78, 87 
Νεοκαισάρεια 128, 139, 140 
Νίκαια 42, 45, 105, 128, 134, 222 
Νικήτας Α' πατριάρχης (766-780) 154, 

155, 157 
Νικήτας Μηδικίου 116, 171, 174, 188, 

205, 218, 219, 228 
Νικήτας γιος Άρταβάσδου 

μονοστράτηγος 135 
Νικήτας πατρίκιος 40 
Νικήτας πατρίκιος κυαίστωρ 49, 96 
Νικήτας στυλίτης 36 
Νικήτας εγγονός Φιλάρετου συγγραφέας 

185, 186, 195, 210 
Νικηφόρος Α' αυτοκράτωρ (802-811) 
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204, 218 
Νικηφόρος Α' (πατριάρχης 806-815) 34, 

42, 46, 47, 48, 51, 61, 62, 63, 71, 74, 
77, 78, 81, 83, 87, 89, 90, 92, 97, 98, 
102, 104, 105, 107, 108, 110, 116, 
120, 128, 135, 145, 146, 148, 150, 
153, 155, 156, 163, 165, 166, 167, 
173, 174, 175, 176, 178, 187, 189, 
204, 209 

Νικηφόρος γιος Άρταβάσδου 150 
Νικηφόρος γιος Κωνσταντίνου Ε ' 182 
Νικηφόρος Δυρραχίου 135 
Νικηφόρος Μηδικίου 40, 177, 187, 190, 

193, 195,217,218,219 
Νικηφόρος πατέρας Βαρδάνη 68 
Νικηφόρος σκευοφύλαξ 170, 181, 189 
Νικολαΐτης επίσκοπος 141 
Νικόλαος Ίεραπόλεως 128, 132, 222 
Νικόλαος Κυζίκου 226 
Νικόλαος σοφιστής 99 
Νικόλαος Στουδίτης 201 
Νικόλαος στρατιώτης 201, 202 
Νικομήδεια 133, 158, 202, 203, 204, 

205, 209, 225, 226 
Νικόπολις 137, 138, 167 
Νίκοψις 167 
νοτάριος 80, 97 

Ξανθόπουλος Νικηφόρος Κάλλιστος 84 

Όζίας βασιλεύς Ιουδαίων 111 
οικονόμος 78, 169, 209 
Όλυμπος Βιθυνίας 41, 58, 172, 199, 

208, 220 
Όπτιμάτων θέμα βλ. θέμα Όπτιμάτων 
Ούάλης αυτοκράτωρ (364-378) 46 
Ούζαρα Αυκαονίας 203 
Όψίκιον θέμα βλ. θέμα Όψίκιον 

Ortahisar Καππαδοκίας 35, 36,45 

Παλάτιον 'Ιερόν 90, 91 
παλαιός 105, 188, 189 
Παμφυλία επαρχία 124 
παπίας 159 
παρακοιμώμενος 159 
Παρθενικόν πέλαγος 167 
Παστιλλάς βλ. Σισίννιος Πέργης 
πατρικία 170, 182 
πατρικιότης 170 
πατρίκιος 40, 49, 54, 60, 68, 96, 103, 

112, 116, 147, 148, 149, 168, 187, 209 
πατρικίων σειρά 187 
Παυλινος μάγιστρος 51 
Παυλοπετρίου μονή 214 
Παύλος Γ ' πατριάρχης (688-694) 79, 87, 

88, 89, 93, 144 
Παύλος Δ' πατριάρχης (780-784) 156, 

157, 158, 159, 160, 161, 206 
Παύλος διάκονος και άργυροπράτης 85 
Παύλος ερημίτης 220, 221 
Παύλος Καϊουμά 177 
Παύλος Μεσσήνης 136, 137 
Παύλος μοναχός Καλλιστράτου μονής 

62 
Παύλος Νικαίας 134 
Παύλος πρεσβύτερος 54 
Παφλαγονία 39, 209 
Παφλαγόνων χώρα 185 
Πελεκητής μονή 44, 48, 67, 68, 75, 98, 

181, 183, 187, 190,207,217,218, 
219, 228 

Πέργη 120, 123, 124, 129, 130 
περίβλεπτος 186, 187 
περίδοξος 169 
Περιστερεώνος μονή 213 
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περιφανέστεροι 61 
περιφάνεια βίου 187, 204· περιφάνεια 

γονέων 169 
περιφανές (το) 187 
Πεσινοΰς 222 
Πετρίον 90 
Πέτρος μοναχός συγγρ. 196 
Πέτρος Άτρώας 37, 43, 187, 198, 199, 

200, 220, 221 
Πέτρος Θεσσαλονίκης 137 
Πέτρος θειος Ευστρατίου 214 
Πέτρος Νικομήδειας 205, 226 
Πέτρος δσιος 175 
Πέτρος στυλίτης 175 
Πέτρος Χίου 130 
Πέτρου μονή 213 
Πηγάδια κώμη 37 
Πηγής μονή 54, 207, 209 
Πικριδίου μονή 210 
Πισιδία επαρχία 120, 124, 125, 128, 131 
Πλατάνων 163 
Πλάτων Σακκουδίτης 41, 42, 55, 167, 

171, 172, 176, 186, 188, 190, 192, 
195, 205, 206, 213, 215, 219, 224 

Ποιμανινών μονή 213 
Πολίχνιον / Πολιχρόνιον 215, 216 
πολυκτήμων 193 
Πόντος Πολεμωνειακος 93, 185 
Πουλχερία αυτοκράτειρα (450-457) 41, 

59 
πρεσβευτής 225 
πρεσβύτερος 78, 79, 88, 99, 146, 155, 

228 
Πρίγκιπος 153,208,215 
πριμικήριος 159 
Πρισκος στρατηγός 60, 180 
προάστειον 173, 194, 196, 208, 210, 216, 

217 

Προκόπιος Καισαρεύς 42 
Προποντίς 169, 208, 226 
Προϋσα 173, 194, 214 
Προύσης Θερμά 173 
Πρώτη 218 
πρωτοασηκρήτις 189, 190 
πρωτονοτάριος 97 
πρωτοσπαθάριος 159, 210 
Πυθίων Θερμά 173 
Πύλες Βιθυνίας 35 
πυλωρός 79 

ρεφερενδάριος 80 
Ρόδος 128, 129, 130, 222 
Ρουφινος πατρίκιος 196 
Ρωμαϊκή Εκκλησία 73, 100, 101, 122, 

137, 139 
Ρωμανός Α'αυτοκράτωρ (920-944) 179 
Ρωμανός Νεομάρτυρας 196 
Ρωμανός Τίου 132 
Ρώμη, 58, 93, 96, 101, 118, 125, 138, 167 

Σάββας ήγούμ. Στουδίου 206 
Σάββας μοναχός συγγρ. Βίου Μακαρίου 

187, 195 
Σάββας μοναχός συγγρ. 187, 197, 198, 

199, 200, 219 
Σακκουδίωνος κτήμα 55, 192, 193 
Σακκουδίωνος μονή 55, 192, 193, 206, 

210,212,213,214,215 
Σαλαμίς Κύπρου 157 
Σαμοθράκη 186 

Σάρδεις 202, 203, 204, 209, 225, 226 
Σατουρνινος συγκλητικός 66 
σεκρετάριος 88 
Σελεύκεια 138 
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Σέργιος Α ' πατριάρχης (610-638) 79, 80, 
81 

Σέργιος ήγούμ. Αυξεντίου μονής 38 
Σέργιος Θερμών 136 
Σέργιος πάπας Ρώμης (687-701) 93 
Σέργιος πατέρας Πλάτωνος 186, 192 
Σέργιος Ρόδου βλ. Γεώργιος Ρόδου 
Σέργιος στρατηγός Σικελίας 139 
Σιγής ναός 208, 218 
Σιγριανή 186, 215 
Σικελία 210 
Σικελίας θέμα βλ. θέμα Σικελίας 
σιλεντιάριος 148 
Σισίννιος αδελφός Ταρασίου 223 
Σισίννιος επίσκοπος 123 
Σισίννιος Πέργης 120, 123, 124, 130 
Σισίννιος στρατηγός Θρακησίων 122 
σκευοφύλαξ 78, 80, 88, 89, 170, 181, 

189 
Σκοτεινού φρέατος μονή 54 
σοφιστής ιατρικής επιστήμης 99 
Σταυρούπολις Καρίας 130 
Στενού μονή βλ. Ταρασίου μονή 
Στεφάνια κουβικουλαρία 41, 58 
Στέφανος αναγνώστης 157, 223, 224 
Στέφανος Β ' πάπας Ρώμης (752-757) 

125 
Στέφανος Δαμασκηνός 196 
Στέφανος Διάκονος 38, 108, 118, 124, 

147, 151, 152, 164, 165, 167, 172, 
175, 178, 181, 191 

Στέφανος ηγούμενος 73 
Στέφανος κτήτωρ μονής 218 
Στέφανος Νεαπόλεως 137 
Στέφανος ό Νέος 36, 37, 38, 39, 41, 44, 

50,51,58, 104, 108, 118, 124, 126, 
127, 133, 141, 142, 152, 164, 165, 
166, 168, 171, 174, 175, 177, 180, 

181, 190, 191, 192, 195,200 
Στέφανος Ρούσιος 60, 65 
Στέφανος σύμβουλος Γερμανού 164, 

165, 166 
Στέφανος Τίου βλ. Ρωμανός Τίου 
Στεφάνου Τριγλείας Μονή 218 
Στούδιος ύπατος 179 
Στουδίου μονή 49, 57, 179, 206, 210, 

211, 212, 219 
Στουδίτες, 204, 212, 214, 222, 223, 224, 

225, 228, 231 
Στρατήγιος κουβικουλάριος και 

παρακοιμώμενος 159 
Στρατήγιος ό μέγας 215 
στρατηγός 60, 65 
στρατηγός 'Ανατολικών 61, 62, 68 
στρατηγός Βουκελλαρίων 134 
στρατηγός Ελλάδος 62 
στρατηγός Θρακησίων 37, 44, 122, 141, 

142, 180 
στρατηγός Κιβυρραιωτών 122 
στρατηγός Κρήτης 126 
στρατηγός Σικελίας 139 
σύγκελλος 48, 78, 80, 145, 146, 148, 180 
συγκλητικός 58, 64, 66, 78, 98, 149 
σύγκλητος 60, 64, 68, 102, 103, 149, 151 
Συκεαι (Συκεών χωρίον) 35, 37, 170, 181 
Σύλλαιον 129, 130, 151, 152 
Συμβόλων μονή 41, 172, 188, 192 
Συμεών βλ. Δαβίδ, Συμεών, Γεώργιος, 

άγιοι έκ Μιτυλήνης 
Συμεών ήγούμ. Άβραμιτών 206 
Συμεών ήγούμ. Χώρας 206 
Σύναδα 111, 112, 113, 114, 117, 123, 

131, 202, 203, 204, 209, 225 
Σύνοδοι: 
Α ' Οικουμενική Νικαίας (325) 42, 78 
Δ ' Οικουμενική Χαλκηδόνος (451) 78, 
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114 
Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως (536) 50 
Ç' Οικουμενική (681) 70, 71, 72, 82, 83, 

88, 97, 99, 101, 102, 103 
Σύνοδος Κωνσταντινουπόλεως (686), 71 
Πενθέκτη (691/2) 66, 71, 77, 83, 84, 85, 

87, 88, 93 
Μονοθελητική Σύνοδος (712) 69, 72, 96, 

100, 103 
Εικονοκλαστική "Ιέρειας (754) 120, 123, 

124, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 137, 140, 142, 150, 151, 
168, 171, 174, 183 

Ζ Οικουμενική Νικαίας (787) 42, 116, 
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
136, 140, 153, 204, 205, 206, 207, 
212, 213, 214, 216, 217, 222, 225, 226 

Συρακοΰσαι 135, 136 
Συρία 47 
σχολάριος 198 
Σώπατρα μοναχή, κόρη Μαυρικίου 59 
Σωσθένιον 209 

τάγμα 198, 200 
Τακτικόν "είκονοκλαστών" 121, 127, 

130, 131, 132, 135, 136, 137, 138 
ταμίας βασιλικών χρημάτων 170 
Ταξιαρχών ναός Σιγής βλ. Σιγής ναός 
Ταράσιος πατριάρχης (784-806) 116, 

161, 187, 189, 194, 196, 202, 204, 
208, 209, 212, 221, 222, 223, 224, 
225, 226, 227, 228, 231 

Ταράσιος πατρίκιος 112 
Ταρασίου μονή 204, 208, 225, 226, 227, 

228 
Ταύρο μένιον 135, 136 
τα Κώνστα 191, 192 

τα Παυλίνου 52 
τα Πέτρου 53 
τα Χαρισίου 179 
Τελαού μονή 200 
Τέος βλ. Τίος 
Τερβέλ χάνος Βουλγαρίας 92 
Τιβέριος γιος 'Ιουστινιανού Β ' 51 
Τίβερης ποταμός 167 
Τίος 132 
τούρμα 
τουρμάρχης 122 
Τραπεζούς 78 
Τρικάκκαβος βλ. Βασίλειος 'Αντιοχείας 

Πισιδίας 
Τριφύλλων 36 
Τριφύλλιος 36 
Τριχιναρέας μονή 41, 58, 59, 164 
Τριχάλιξ όρος 214 

Υακίνθου μονή (Κοιμήσεως) 42, 45 
Ύπάτιος Εφέσου 121 
Ύπάτιος Νικαίας 128, 134, 222 
ύπατος 179 
ύποδιάκονος 79 

Φιλάρετος όσιος 39, 185, 186, 195 
Φιλέντολος 50, 51 
Φιλιππικός vir gloriosus 50,59, 60 
Φιλιππικοϋ μονή 50, 59, 60 
φιλόσοφοι 65 
Φλώρου μονή 36, 50, 57, 62, 63, 68, 70, 

75, 158, 161, 178, 206 
Φράγγοι 225 
Φρυγίας δρη 220 
Φώκαια 132 
Φωκάς αυτοκράτωρ (602-610) 59, 179 
Φωτεινός εκδικος 136 
Φωτεινός πατέρας Θεοδώρου Στουδίτου 
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170, 171, 190 
Φωτεινουοίου μονή 214 

Χαλκή πύλη 49, 53, 165 
Χαλκηδών 78, 164, 196 
Χαρισίου βλ. Τα Χαρισίου 
χαρτουλάριος 98 
χαρτοφύλαξ 72, 97, 99 
Χερσών 69, 70, 94, 167 
Χηνολάκκου μονή 16, 165, 213 
Χίος 130 
Χρίστου Ευεργέτου μονή 54 
Χριστόφορος βλ. Μακάριος Πελεκητής 
Χριστόφορος γιος Κωνσταντίνου Ε ' 

182 
Χριστόφορου μονή 216 
Χρυσόπολις 50, 51, 59 
Χώναι 123 
Χώρας μονή 60, 98, 106, 144, 163, 179, 

180, 206 
χωρίον 169, 170, 180, 216, 217· εξουσία 

χωρίου 170 

ψάλτης 79 
Ψίχα μονή 209, 228 

Notitia episcopatuum 2 137 
Notitia episcopatuum 3 βλ. Τακτικόν 

"είκονοκλαστών" 
praefectus praetorio 63 
praetor urbanus 78 
vir gloriosus 50,59 
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