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Πρόλογος

Τό Φθινόπωρο τοϋ 1973 μέ προσκάλεσε  τό ’Ινστ ιτούτο  
Weil τοϋ Cincinnati νά δώ σω  μ ία  σειρά δ ιαλέξεων με θέμα τις 
σχέσεις ’Εκκλησίας κα ι Πολιτείας σ το  Βυζάντιο. ΤΗταν μ ιά  
πρόσκληση  κα ί μ ία  άνάθεση γιά την όποία τούς οφείλω βαθ ιά  
εύγνωμοσύνη, όχι μόνον  γιά τη γενναιόδωρη φιλοξενία πού μοϋ  
προσφέρθηκε στο  Cincinnati, άλλά κα'ι γιατί μοϋ  δόθηκε ή 
δυνατότητα νά τακ τοπο ιήσω  τις σκέψε ις  μου  γύρω άπό ενα 
άπό τά βασ ικότερα  θέματα τής βυζαντινής ιστορίας.

Περιέχονται σ ’ αύτό τό β ιβ λ ίο  κα ί ο ί εξι δ ιαλέξεις που  
έδωσα στο ’Ινστιτούτο, με λίγες επουσιώδεις άλλ,αγές, άναγκαΐες 
άλλωστε  όταν ό προφορ ικός λόγος μετατρέπεται σε γραπτό, 
και με την προσθήκη σημειώσεων. Σ ’ ενα μ ικ ρό  β ιβ λ ίο  πού 
καλύπτει ενα τόσο  εύρύ θέμα, είναι πρακτ ικά  άδύνατο νά προ 
σπαθήσω  νά δώ σω  τ ις  άρχικες πηγές γιά κάθε γεγονός καί 
επεισόδ ιο πού άναφέρονται σ τ ις  σελίδες του. ’Έχω δώσει τις 
πήγες μόνον γιά άμεσες παραπομπές■ άλλά εχω άναφερθεϊ γενικά 
σε σύγχρονες εργασίες, σ τ ις  όποιες ό ενδιαφερόμενος Αναγνώ
στης μπορε ί  νά βρει περ ισσότερες πληροφορίες κα ι β ιβλ ιογρα 
φικό υλικό γιά κάθε θέμα στο  όπο ιο  θά επιθυμούσε νά έμβαθύνει. 
Οί άναφορες πού παραθέτω θά δείξουν επ ίσης πόσα  οφείλω σε 
άλλους μελετητές, των όπο ιων ο ί εργασίες φωτίζουν διάφορες 
πλεύρες τοϋ θέματος.



Εισαγωγή

' Ο σκοπός αύτής τής μικρής μελέτης είναι ή έξιστόρηση 
μιας Αυτοκρατορίας, τής οποίας ή σύσταση, γιά νά χρησιμο
ποιήσω μια πολύ νομική λέξη, ήταν βασισμένη πάνω σέ μία 
σαφώς θρησκευτική πεποίθηση, δηλαδή δτι ή Αύτοκρατορία 
αύτή είναι τό επίγειο αντίγραφο τής Βασιλείας τοϋ Θεοϋ. 
Πολλές φυλές καί έθνη θεώρησαν τούς έαυτούς τους ώς τά 
αγαπητά τέκνα τοϋ Θεοΰ ή ώς τούς εκλεκτούς Του. 'Οπου
δήποτε εγκαταστάθηκε ή μοναρχία, ό μονάρχης στήν άρχή 
θεωρείτο πάντοτε ώς απορροή τοϋ Θεοΰ ή κάποιος απόγονός 
Του ή, τουλάχιστον, ό ’Αρχιερέας Του, ό άνθρωπος πού τον 
άνέδειξε ό Θεός γιά  νά φροντίζει τό λαό Του. Ά λλά  ή 
Αύτοκρατορία, πού γιά ευκολία τήν ονομάζουμε Βυζαντινή, 
διατήρησε μιά εύρύτερη αντίληψη. Θεώρησε τον εαυτό της 
ώς Οικουμενική Αύτοκρατορία. Θεωρητικά έπρεπε νά άγκα- 
λιάζει όλους τούς λαούς τής γής πού, θεωρητικά καί πάλι, 
έπρεπε νά είναι δλοι μέλη τής μίας, άγιας, χριστιανικής 
’Εκκλησίας, τής ’Ορθόδοξης ’ Εκκλησίας της. "Οττως ακρι
βώς ό άνθρωπος είναι πλασμένος κατ ’ εικόνα Θεοΰ, έτσι καί 
το βασίλειο τοϋ ανθρώπου στή γή είναι δημιουργημένο κατ ’ 
εικόνα τής Βασιλείας των Ούρανών. "Οπως ό Θεός βασιλεύει 
στους ούρανούς, έτσι κι ό Αύτοκράτορας, δημιουργημένος 
κ α τ ’ εικόνα Του, θά πρέπει νά βασιλεύει στή γή καί νά 
έκτελεϊ τις έντολές Του. Τό κακό έχει εισχωρήσει στή δη
μιουργία τοΰ Θεοΰ, καί ό άνθρωπος έχει ρυπανθεϊ άπό τήν
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άμαρτία. Ά λ λ  ’ αν μπορούσαν νά επιτύχουν τό αντίγραφο — 
ή ελληνική λέξη πού χρησιμοποιείται είναι «μίμησις», άπο- 
μίμηση—, δηλαδή ό Αύτοκράτορας, οί ύπουργοί του καί οί 
σύμβουλοί του νά μιμούνται τό Θεό μέ τούς αρχαγγέλους, 
τούς αγγέλους καί τούς αγίους Του, τότε θά μπορεί ή ζωή 
πάνω στή γή νά γίνει μια σωστή προετοιμασία γιά τήν 
αληθινή πραγματικότητα τής ζωής στον ουρανό. ' Η Βυ
ζαντινή Αύτοκρατορία άντεξε έντεκα αιώνες, οί περισσότε
ροι άπό τούς οποίους ήταν αιώνες παρακμής. Τόσο, πού στο 
τέλος ό Αύτοκράτορας έφθασε νά βασιλεύει σέ κάτι περισσό
τερο άπό μιά φθαρμένη πόλη-κράτος. ' Η άμαρτία εΐχε θριαμ
βεύσει κι ό Θεός τιμωρούσε τήν έπίγεια Αύτοκρατορία γιά 
τήν αποτυχία της νά αντιγράψει τό ούράνιο ύπόδειγμα. "Ο
μως ό Αύτοκράτορας στά μάτια τών Βυζαντινών έμεινε 
μέχρι τέλος ό ’Αντιπρόσωπος τοΰ Θεού, ή ιερή κεφαλή τών 
λαών τής γής.

“Ηταν μιά αντίληψη πού δεν υπήρχε καμιά άλλη παράλ
ληλη της. 'Η 'Α γία  Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία τής Δύσης, 
πού, όπως έδειξε ό Βολταΐρος πολύ παλαιότερα, δεν ήταν 
ούτε άγία, ούτε ρωμαϊκή, ούτε κάν αύτοκρατορία, διατηρού
σε τήν ’ίδια άσαφή ιδέα γιά τό ρόλο τοΰ Αύτοκράτορα ώς 
άντιπροσώπου τοΰ Θεοΰ. Ά λλά  ήταν τόσο βαθιά μπλεγμένη 
στις φεουδαλικές καί ρατσιστικές της παραδόσεις, πού δεν 
μποροΰσε νά ενεργοποιήσει αύτή τήν ιδέα. Καί ό δυτικός 
Αύτοκράτορας αισθανόταν τον αντίζηλό του στο πρόσωπο 
τοΰ Ρωμαίου Ποντίφηκα: ποιανοΰ άπό τούς δυό, σ ’ αύτή τήν 
περίπτωση, περιοριζόταν ή ίερωσύνη; ’Ίσως τό πλησιέστερο 
παράλληλο είναι ό Μουσουλμάνος Χαλίφης, επειδή τό Ίσλάμ 
είναι θεωρητικά μιά οικουμενική πίστη καί ό ' Ηγέτης τών 
Πιστών είναι ό ίερέας-βασιλιάς τους. Ά λλά  ή ίσλαμική σκέ
ψη δεν τον βλέπει ώς Α ντιπρόσωπο τοΰ Θεοΰ. Ακόμη κι ό 
’ίδιος ό Προφήτης ήταν μόνον Προφήτης τοΰ Θεοΰ. ' Ο Χα
λίφης δεν είναι ή έπ ίγεια  μίμηση τοΰ Θεοΰ άλλά μάλλον ό 
εμπνευσμένος Πρωθυπουργός Του.

'Η θεο^ρία ήταν σαφής καί άπλή. 'Η έφαρμογή της όμως



ήταν πιο περίπλοκη. 'Η Βυζαντινή Αύτοκρατορία ήταν στήν 
πραγματικότητα ή ’ίδια ή Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία. 'Ο Μέ- 
γας Κωνσταντίνος τής είχε δώσει καινούριο χαρακτήρα μέ τή 
μεταφορά τής πρωτεύουσας της στήν ’Ανατολή καί τή με
ταστροφή της σε Χριστιανική Αύτοκρατορία. ’ Αλλά δεν 
μπόρεσε νά άπορρίψει τό ρο^μαϊκό της παρελθόν. ’ Ιδιαίτερα, 
δέν μπόρεσε νά ξεχάσει τό ρωμαϊκό Νόμο, πού ήταν ούσια- 
στικά ένας κοσμικός νόμος, μιά νομοθεσία πού τήν είχε ανα
πτύξει μιά γενιά πρακτικών κυβερνητών, καί είχε γίνει μιά 
άπό τις πιο πολυσέβαστες βάσεις τής κοινωνίας. Πώς έπρο- 
κειτο λοιπόν νά εξελιχθούν οί σχέσεις του ’Αντιπροσώπου 
τού Θεοΰ μέ τό προχριστιανικό όργανο διακυβέρνησης: ’Ε
ξάλλου, ή Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία, καί ειδικότερα τό ανα
τολικό της μέρος, στο όποιο βρισκόταν ή καινούρια πρω
τεύουσα, ή Κωνσταντινούπολη, ήταν περήφανη γιά τον αρ
χαίο ελληνικό πολιτισμό, τήν ελληνική φιλοσοφία καί τήν 
ελληνική επιστήμη τής πολιτικής. Θά μπορούσε λοιπόν νά 
διαλυθεί αύτή ή συνείδηση; 'Η καινούρια πίστη θά είχε ’ίσως 
τή δυνατότητα νά περιορίσει τό φιλοσοφικό στοχασμό, άλλά 
θά μπορούσε άραγε νά εξαλείψει μερικές ελληνικές λέξεις 
όπιος ((τυραννία», ((ολιγαρχία)) καί ((δημοκρατία»; 'Η ίδια ή 
υιοθέτηση τής καινούριας θρησκείας έθεσε ένα επιπλέον πρό
βλημα. Μιά οργανωμένη θρησκεία πρέπει νά διαθέτει τήν 
οργάνωση τών ιερέων της, τούς ανθρώπους δηλαδή εκείνους 
πού έχουν μορφοοθεΐ καί χειροτονηθεί γιά νά τελούν τις 
θρησκευτικές ακολουθίες, καί τούς ανώτατους ιεράρχες πού 
έργο τους είναι νά διοργανώνουν τό μηχανισμό τής θρη
σκείας. Θά αποδέχονταν λοιπόν οί ιερείς καί οί ιεράρχες τις 
εντολές ένός ’ Αντιπροσώπου τοΰ Θεού, όταν τό καθήκον 
τους ήταν νά διερμηνεύουν οί ίδιοι τή διδασκαλία τοΰ Θεοΰ 
και νά οργανώνουν τή λατρεία Του; Αύτά ήταν τά προβλή
ματα πού έπρόκειτο στήν πράξη νά επηρεάσουν τή θεωρία 
τής Βυζαντινής Θεοκρατίας. Καί το πρώτο άπ ’ όλα τά 
προβλήματα είναι οί σχέσεις μεταξύ αύτών, πού συνήθως τά 
ονομάζουμε ’ Εκκλησία καί Πολιτεία,

Εισαγωγή 13
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Πρέπει έδώ νά παρεμβάλουμε μέ προσοχή ένα σχόλιο 
γ ιά  τή λέξη «Ε κκλησ ία» . Οί Χριστιανοί τής ’Ανατολής μέ 
τήν έλληνική λέξη ’Εκκλησία εννοούσαν πάντοτε ολόκληρο τό 
σώμα τών πιστών, «ζώντων καί τεθνεώτων». Αύτή είναι ή 
’ Εκκλησία στήν οποία άναφέρεται τό Πιστεύω. ’Αλλά στήν 
πράξη, ιδιαίτερα στή Δύση, χρησιμοποιείται δλο καί π ε
ρισσότερο ή λέξη « ’ Εκκλησία» γιά νά περιγράφει τήν ίεαρατι- 
κή ιεραρχία σε αντίθεση προς τήν πολιτική εξουσία. Πράγμα
τι, έξαιτίας τών ελλείψεων τής αγγλικής γλώσσας, δεν υ
πάρχει καμιά άλλη κατάλληλη λέξη πού θά μπορούσε νά 
έκφράσει τήν ιεραρχία. ’Αλλά στήν αντιπαράθεση ’Εκκλη
σίας καί Πολιτείας κάνουμε μιά διάκριση, ή οποία ασφαλώς 
δεν είχε κανένα νόημα γιά  τούς Βυζαντινούς. Καί υιοθε
τώντας αύτή τή διάκριση διαπράττουμε ενα ιστορικό καί 
φιλοσοφικό λάθος. Πράγματι, ή έλλειψη αυτής τής διάκρισης 
ήταν αύτή πού προκάλεσε τά κύρια προβλήματα στή Βυ
ζαντινή Θεοκρατία.



1

'Η Χριστιανική Αύτοκρατορία: 
έπίγεια εικόνα του Θεου

Τό αν δόθηκε στον Αύτοκράτορα Κωνσταντίνο ή εμπει
ρία ενός οράματος πού τον κατεύθυνε στήν ύπεράσπιση τής 
χριστιανικής πίστης, είναι ενα πρόβλημα γιά τό όποΐο πάντο
τε οί ιστορικοί θά διαφωνούν σύμφωνα μέ τ ις θέσεις τους. 'Ο 
βιογράφος του Εύσέβιος αναφέρει ότι ό Αύτοκράτορας, πολ
λά χρόνια αργότερα, του είπε μέ άρκετό διααταγμό ότι, όταν 
προχωρούσε γιά  νά εισβάλει στήν ’ Ιταλία τό 312 μ.Χ., του 
φανερώθηκε ξαφνικά τό όραμα ένός σταυρού πού έλαμπε στο 
κέντρο του μεσημεριάτικου ήλιου, έχοντας στή βάση του τις 
λέξεις: « Έ ν  τούτω νίκα». Τήν ’ίδια νύκτα ό Χριστός τού 
φανερώθηκε σέ όνειρο καί τοΰ παράγγειλε νά τοποθετήσει 
πάνω στις ασπίδες τών στρατευμάτων του τό λάβαρον, δηλα
δή τό χριστιανικό μονόγραμμα Χ Ρ 1. Οί όρθολογιστές ιστορι
κοί άδιαφοροΰν γιά τήν ιστορία έπειδή πιστεύουν ότι είναι 
εφεύρημα τοΰ ’ίδιου τοΰ Κωνσταντίνου ή, τό πιθανότερο, τοΰ 
Εύσεβίου, τον όποιο καί άποπέμπουν ώς αναξιόπιστο συκο
φάντη. Οί εύσεβεΐς Χριστιανοί όμως βλέπουν στο γεγονός 
ένα θαΰμα. ’Ά λλο ι πιστεύουν ότι ό Κωνσταντίνος είδε ένα 
σπάνιο άλλά οχι μοναδικό φυσικό φαινόμενο, πού τό μεγέθυ
νε ή φαντασία του. Τό γεγονός ότι οί στρατιώτες έφεραν τό 
μονόγραμμα στή μάχη τής Μουλβίας γέφυρας λίγες έβδομά- 
δες αργότερα, μας τό διαβεβαιώνει ό ιστορικός Λακτάντιος, 
ό όποιος όμως λέει ότι ό Κωνσταντίνος τό έμπνεύστηκε τήν 
προηγούμενη ήμέρα τής μάχης2. "Ολες αύτές οί ιστορήσεις
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δεν είναι καί αναγκαστικά αντιφατικές. 'Ο Κωνσταντίνος τό 
είπε στον Ευσέβιο είκοσιέξι χρόνια μετά τό γεγονός, καί 
μπορεί εΐλικρινά νά είχε ξεχάσει πόσος χρόνος είχε π α 
ρεμβληθεί μεταξύ τών δύο οραμάτων. Είναι τελείως εξακρι
βωμένο ότι όταν εΐσήλθε στή Ρώμη ώς νικητής, στά τέλη 
’ Οκτωβρίου τοϋ 312, τά στρατεύματά του είχαν γιά σημαία 
τους ενα χριστιανικό σύμβολο. Καί τήν ίδια σημαία τήν είχαν 
μαζί τους στις εκστρατείες στήν ’ Ανατολή, πού έκαναν τον 
Κωνσταντίνο κύριο τοϋ κόσμου3.

’Έχει γίνει κοινός τόπος μεταξύ τών ιστορικών νά πα 
ρουσιάζουν τον Κωνσταντίνο σαν πανούργο καί σκεπτικιστή 
πολιτικό, πού προέβλεψε ότι μιά συμμαχία μέ τούς Χρι
στιανούς θά ευνοούσε τήν υπόθεση τής Αύτοκρατορίας. Αύτή 
ή άποψη νομίζω ότι στηρίζεται πάνω σε ξεπερασμένη αντί
ληψη. ' Η Ρωμαϊκή Αύτοκρατορία ήταν βεβαίως περιστοι
χισμένη άπό προβλήματα, διοικητικά καί στρατιωτικά, κοι
νωνικά καί οικονομικά, πού όλα αύτά τά δημιούργησε καί τά 
ένίσχυσε μιά ατμόσφαιρα απελπισίας καί φόβου. Στοχαστι
κοί Αύτοκράτορες είχαν έπί πολύ αναζητήσει μιά ηθική 
δύναμη πού θά ένωνε καί θά ένέπνεε τούς ύπηκόους τους. 'Ο 
διωγμός ορισμένων ομάδων, όπως οί Χριστιανοί, ήταν μέρος 
τής πολιτικής πού σκόπευε σε μιά ήθική ένότητα. Το ότι οί 
Αύτοκράτορες είχαν στραφεί προς μιά λατρεία όπως τοϋ 
’ Αθανάτου 'Ηλιου, αύτό δεν σήμαινε ότι σκόπευαν νά επ ι
σημοποιήσουν αύτή τή λατρεία. Θά γινόταν άπλώς ή βάση 
γιά έναν καινούριο συγκρητισμό. Τό νά υποστηρίξεις όμως 
τούς Χριστιανούς πού ή θρησκεία τους δεν επιδέχεται ούσια- 
στικά καμιά άνάμιςη, ήταν μιά επανάσταση στήν πολιτική. 
1 Ηταν επίσης κι ένα έπικίνδυνο παιχνίδι. Έ χει ύπολογιστεϊ 
ότι τήν εποχή τοϋ Διατάγματος τών Μεδιολάνων, τό 313, 
όταν ή Χριστιανική ’ Εκκλησία απέκτησε πλήρη ελευθερία 
λατρείας καί νομική ύπόσταση, οί Χριστιανοί δεν αριθμούσαν 
περισσότερο άπό τό ένα έβδομο τοΰ πληθυσμού τής Αύτο
κρατορίας. ’ Επιπλέον ήταν πολύ λίγοι Χριστιανοί στο στρα
τό, τήν κύρια πηγή δύναμης τοϋ Αύτοκράτορα. Ό  Κων
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σταντίνος ’ίσως πίστεψε καλόκαρδα δτι ή αφοσίωσή του στον 
"Ηλιο θά μπορούσε νά συνδυαστεί μέ τό Χριστιανισμό, επει
δή οί χριστιανοί συγγραφείς πολύ συχνά χρησιμοποίησαν τον 
ήλιο ώς σύμβολο τοϋ άϊδίου φωτός τοϋ Θεοΰ. Είναι αλήθεια 
ότι οί Χριστιανοί ήταν μιά άπό τις πιο καλοοργανωμένες 
ομάδες μέσα στήν Αύτοκρατορία καί ότι οί ήγέτες τους 
περιελάμβαναν πολλούς άπό τούς ικανότερους πολίτες της. 
’Αλλά ό Κωνσταντίνος σύντομα ανακάλυψε, ακόμη κι αν 
δεν το γνώριζε, ότι εκείνο τον καιρό οί Χριστιανοί ήταν 
διαιρεμένοι άπό σχίσμα καί αίρεση, πού ελάττωνε τή δύναμή 
τους. Είναι δύσκολο νά πιστέψουμε ότι θά διακινδύνευε νά 
ταυτιστεί μαζί τους, αν ή μεταστροφή του δεν ήταν τόσο 
βαθιά καί ειλικρινής, παρόλο πού κατά κανένα τρόπο δεν 
επαψε νά είναι ανεκτικός προς τούς είδωλολάτρες. Τά λόγια 
του καί οί πράξεις του δείχνουν ότι πήρε πολύ σοβαρά, ύπό 
τήν προστασία του τό Χριστιανισμό. "Αν μ ’ αύτή του τήν 
πράξη κατάφερε νά ένισχύσει τή δύναμη τής αύτοκρατορικής 
απολυταρχίας, αύτό οφειλόταν περισσότερο στις περιστά
σεις, στις εύχές καί στις ελλείψεις τών Χριστιανών, παρά σέ 
κάποιο μακρόπνοο ύπολογισμό άπό μέρους του1.

"Οσο οί Χριστιανοί αποτελούσαν μειονότητα χωρίς νομι
κή άναγνώριση, τούς ήταν αδύνατο νά επιτύχουν θεολογική 
ομοιομορφία καί εκκλησιαστική ύπακοή. Δεν μπορούσαν νά 
ελέγχουν τήν α'ίρεση, τή στιγμή πού δεν ύπηρχε σαφής 
επίσημη διδασκαλία, ούτε νά προλαβαίνουν τό σχίσμα, άφοΰ 
ή διοίκησή τους δεν διέθετε κανένα νομικό κύρος. Διοργανώ- 
θηκαν όμως όσο μπορούσαν πιο αποτελεσματικά. Κάθε το
πική ’ Εκκλησία βρισκόταν ύπό τήν πλήρη διοίκηση τοΰ 
επισκόπου της, τον όποιο έξέλεγε διά βίου ό κλήρος καί 
άντιπρόσοιποι τών λαϊκών τής επισκοπής, μέ τή συναίνεση 
τών γειτονικών έπισκόπων, άπό τούς οποίους κάποιος θά τον 
χειροτονούσε ώστε νά διατηρηθεί ή άποστολική διαδοχή άπό 
τούς μαθητές τοϋ Χριστού. Δεν έχει ποτέ άμφισβητηθεΐ ή 
χαρισματική ισότητα όλων τών έπισκόπων στήν ’ Ανατολική 
Χριστιανοσύνη. ’ Αλλά περί τό τέλος τοϋ τρίτου αιώνα, στήν

2?ι/ζ.. θεοκρ. 2
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περίοδο μεταξύ τών διωγμών τοΰ Βαλέριου καί τοΰ Διοκλη- 
τιανοΰ, όταν μεγάλωσε απότομα ό αριθμός τών Χριστιανών, 
οί επίσκοποι απέκτησαν τή συνήθεια νά συναντώνται κατά 
καιρούς στήν έδρα τής Μητροπόλεως, γ ιά  νά συσκέπτονται 
ύπό τήν προεδρία τοΰ Μητροπολίτη, ό όποιος έτσι απόκτησε 
σταδιακά μιά αόριστη διοικητική καί πνευματική ακόμη ε
ξουσία πάνω στούς ύπόλοιπους έπισκόπους. Γιά ευκολία, τό 
εκκλησιαστικό πρότυπο ακολούθησε τή γεωγραφική κατανο
μή τής κοσμικής έξουσίας. "Οταν ό Διοκλητιανός όμαδο- 
ποίησε τις επαρχίες σέ απέραντες διοικητικές ένότητες, οί 
επίσκοποι τών μεγάλων πόλεων, όπου έδρευαν οί Νομάρχες, 
άπόκτησαν ένα ιδιαίτερο κύρος πάνω στούς μητροπολίτες 
τών επαρχιακών κέντρων. Μέ τήν ανατολή τοΰ τέταρτου 
αιώνα τρεις επίσκοποι ήδη προηγοΰνταν τών άλλων. Θεω- 
ροΰσαν ότι ό έπίσκοπος Ρώμης κατείχε ένα ορισμένο πρω
τείο πάνω σέ όλους τούς άλλους έπισκόπους, επειδή ή Ρώμη 
ήταν ή αύτοκρατορική πρωτεύουσα, ή πόλη όπου είχαν μαρ
τυρήσει ό απόστολος Πέτρος κι ό απόστολος Παΰλος, καί 
επειδή, σύμφωνα μέ τήν παράδοση, πρώτος έπίσκοπος Ρ ώ 
μης είχε χρηματίσει ό άπόστολος Πέτρος, ό πρώτος τών 
άποστόλων. 'Ο έπίσκοπος ’Αντιόχειας θεωρείτο ότι ήταν 
επικεφαλής όλων τών έπισκόπων στις ασιατικές έπαρχίες 
τής Αυτοκρατορίας· καί ή δική του έδρα έπίσης είχε θεμε
λιωθεί άττό τον απόστολο Πέτρο. 'Ο έπίσκοπος ’Αλεξαν
δρείας, αν καί ή έπισκοπή του είχε ιδρυθεί μόνο άπό τον άγιο 
Μάρκο καί ή περιοχή της περιοριζόταν στήν Αίγυπτο, είχε 
τή μεγαλύτερη έπιρροή μεταξύ τών τριών. 'Η  ’Αλεξάνδρεια 
ήταν τό πνευματικό κέντρο τής Αύτοκρατορίας. Τό μεγαλύ
τερο μέρος τοΰ πληθυσμοΰ τής Αίγύπτου ήταν σχεδόν χρι
στιανικό, καί πιθανόν ξεπερνοΰσε τό χριστιανικό πληθυσμό 
τής Εύρώπης ή τής ’Ασίας· καί ό έπίσκοπος, ακολουθώντας 
τό παράδειγμα τοΰ Κυβερνήτη τής Α ίγύπτου, ό όποιος μέχρι 
τις μεταρρυθμίσεις τοΰ Διοκλητιανοΰ είχε τή δύναμη αντι
βασιλέα, είχε μόνος του πάρει τό δικαίωμα νά χειροτονεί 
κάθε έπίσκοπο μέσα στήν έπαρχία του. Λίγο μετά άπό
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αυτούς τούς τρεις ακολουθούσε ό έπίσκοπος Καρθαγένης, μέ 
ένα μεγάλο άριθμό Χριστιανών στις αφρικανικές επαρχίες 
του, πού έδινε δμως μιά χαμένη μάχη γιά νά διατηρήσει τήν 
ανεξαρτησία του άπό τή Ρώμη5.

Καθένας άπό τούς μεγάλους αυτούς ιεράρχες προσπα
θούσε νά διατηρήσει τήν πειθαρχία καί τήν ένότητα πίστεως 
στήν περιοχή του. Καί δσο τούς έπέτρεπε ή αμοιβαία τους αν
τιζηλία, βρίσκονταν σέ έπαφή μεταξύ τους γιά ζητήματα 
πολιτικής καί διδασκαλίας, πράγμα πού δέν ήταν καί τόσο 
εύκολο, άφου δέν είχαν κανένα άλλο όπλο έκτος άπό τον 
άφορισμό, καί πολλά άπό τά δόγματα ήσαν άκόμη άόριστα. 
Οί δυο μεγαλύτεροι χριστιανοί Πατέρες τής προ-Κωνσταντί- 
νειας περιόδου, ό ’Ωριγένης ’Αλεξάνδρειάς στήν ’Ανατολή 
καί ό Τερτυλλιανός Καρθαγένης στή Δύση, είχαν παρεκκλίνει 
άπό τή γενικά άποδεκτή ’ Ορθοδοξία- καί παρόλο πού δέν 
άγιοποιήθηκαν, επηρέασαν δμως βαθύτατα τή θεολογία. Οί 
ομάδες τών Γνωστικών είχαν πράγματι άποβληθεϊ άπό τήν 
’Εκκλησία, αν καί αύτό προερχόταν κυρίως άπό τή δική τους 
επιθυμία νά μήν παραμείνουν σ ’ αύτή. Οί άλλες διαφωνίες 
καί έριδες δέν μπορούσαν νά λυθούν καί τόσο εύκολα.

’ Ελάχιστη σχετικά ελευθερία έδωσε ό Κωνσταντίνος 
στούς Χριστιανούς γιά  τή λατρεία τους, πριν ό ’ίδιος άνα- 
μειχθεί στις διαμάχες τους. Οί συζητήσεις μαίνονταν στήν 
Αίγυπτο καί στήν ’Αφρική, ξεκινώντας άπό το ΐδιο πρόβλη
μα. Στή διάρκεια τών διωγμών μερικοί Χριστιανοί, ιερείς καί 
λαϊκοί, ΰπέκυψαν στις είδωλολατρικές ’Αρχές. ’Έπρεπε ή 
’Εκκλησία νά τούς ξαναδεχτεΐ; "Ηδη μετά τό διωγμό τοϋ 
Δεκίου, ένας ιερέας τής Ρώμης, ό Νοβατιανός, ήγήθηκε μιας 
ομάδας πού άρνιόταν νά έλθει σέ κοινωνία μέ τούς έπανερχό- 
μενους, αν καί είχαν μετανοήσει- καί οί Νοβατιανοί δέν είχαν 
έκλείψει6. Κατά τή διάρκεια τοΰ διωγμοΰ τοΰ Διοκλητιανοΰ 
ξέσπασε μιά φιλονικία μεταξύ δύο έπισκόπων τής Αίγύπτου, 
τοΰ Πέτρου ’Αλεξανδρείας καί τοΰ Μελιτίου Λυκοπόλεως, 
επειδή ό Πέτρος πρότεινε έλαφρές ποινές γιά  τούς πιστούς 
έκείνους πού είχαν θυσιάσει στούς είδωλολατρικούς βωμούς,
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πού θά κλιμακώνονταν σύμφωνα μέ τό αν είχαν άπειληθεϊ μέ 
θάνατο, βασανιστήρια ή άπλή φυλάκιση. 'Όταν ό Πέτρος, 
μετά τήν άποφυλάκισή του, έκτελούσε τό πρόγραμμά του, ό 
Μ ελίτιος και οί φίλοι του δέν συνεργάστηκαν. Και όταν ό 
Πέτρος αυνελήφθη πάλι καί μαρτύρησε τό 312, οί Μ ελιτια- 
νοί 5έν αναγνώρισαν τό διάδοχό του, τον ’Αλέξανδρο7. Ταυ
τόχρονα στήν ’Αφρική οί εΐδωλατρικές ’ Αρχές έπέμεναν νά 
τούς παραδίνουν οί Χριστιανοί τά ιερά τους βιβλία. ’ Αρκετοί 
επίσκοποι υπάκουσαν γιά νά σώσουν τις κοινότητές τους. 
’Αλλά μιά έξτρεμιστική ομάδα Χριστιανών διέκοψε κάθε 
κοινωνία μαζί τους. "Οταν τό 311 έξελέγη καινούριος επ ί
σκοπος Καρθαγένης ό Καικιλιανός, αυτοί οί εξτρεμιστές, 
χρηματοδοτούμενοι άπό μιά πλούσια γυναίκα, τή Αουκίλλα, 
πού προσωπικά αντιπαθούσε τον Καικιλιανό, προσέβαλαν 
τήν έκλογή του έπειδή είχε χειροτονηθεί άπό τον Φήλικα τής 
’Απτούγγας, έναν άπό τούς trad itores  έπισκόπους, αυτούς 
δηλαδή πού είχαν παραδώσει τά βιβλία. ’Α ντ ’ αύτου εξέ
λεξαν κάποιον Μαγιορίνο, ττού πέθανε λίγους μήνες αργότερα 
καί τον διαδέχθηκε ό Δονάτος, άπό τον όποιο ττήρε τό όνομα 
καί ή αντίστοιχη α'ίρεση8.

Οί Μ ελιτιανοί περιορίζονταν στήν Αίγυπτο καί πέρασαν 
αρκετά χρόνια μέχρις δτου πληροφορηθεΐ ό Αύτοκράτορας 
τήν ύπαρξή τους. Καί μόνο λίγους μήνες είχε παραμείνει στή 
Ρώμη προτού πληροφορηθεΐ γ ιά  τό σχίσμα τών Δονατιστών. 
Ό  Μιλτιάδης, έπίσκοπος Ρώμης, γεννημένος·στήν ’Αφρική, 
στενοχωρήθηκε βαθιά άπό τό σχίσμα, όπως καί ό έπίσκοπος 
Κορδούης "Οσιος, τον όποιο ό Κωνσταντίνος είχε ώς πνευ
ματικό του σύμβουλο. Ό  "Οσιος συνέστησε στον Αύτοκρά
τορα νά ύποστηρίξει τον Καικιλιανό. Τότε ακριβώς οί Δο- 
νατιστές έκαναν έκκληση στον Αύτοκράτορα, μιά χειρονομία 
πού είναι πολύ σημαντική γ ιατί, όπως φαίνεται άπ ’ αύτή, 
δέν είχαν ίσως καταλάβει ακόμη ότι ήταν Χριστιανός. ’Έ τσι 
ό Κωνσταντίνος βρέθηκε προσκεκλημένος ώς διαιτητής σέ 
μιά εσωτερική εκκλησιαστική έριδα. ’Ανταποκρίθηκε μέ έ- 
τοιμότητα στήν πρόσκληση. Σέ μιά επιστολή του προς τό
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Μιλτιάδη, στήν οποία έγραφε δτι είναι ανυπόφορο νά βλέπει 
τό λαό μιας επαρχίας, πού τον έμπιστεύθηκε ή θεία πρόνοια 
στή φροντίδα του, νά έχει διαιρεθεί σέ δυο στρατόττεδα, 
ζητούσε άπό τον επίσκοπο Ρώμης νά προεδρεύσει μιας έπι- 
τροτ-ής άπό τρεις έπισκόπους τής Γαλατίας (οί Δονατιστές 
είχαν ζητήσει Γαλάτες έπισκόπους ώς πιο άμερόληπτους), 
πού θά εξέταζε δέκα ’Αφρικανούς έπισκόπους άπό κάθε 
μερίδα. ' Η έπιτροπή αύτή έμιμεΐτο μιά άντίστοιχη ρωμαϊκή 
πολιτική μέθοδο πού εξέταζε έριδες αύτής τής μορφής. 'Ο 
Μιλτιάδης έπιδέξια τή μετέτρεψε σέ έκκλησιαστική Σύνοδο, 
άφού πρόσθεσε δεκατέσσερις ’ Ιταλούς έπισκόπους γιά τή 
διαιτησία. 'Ο Κωνσταντίνος τό πρόσεξε αύτό. "Οταν οί 
Δονατιστές άρνήθηκαν νά αποδεχθούν τις αποφάσεις αύτής 
τής Συνόδου, συνεκάλεσε στήν ’Αρελάτη (Arles) τό 314 μία 
Σύνοδο όλων τών έπισκόπων τής Δύσεως, γιά νά συζητήσουν 
αύτή τήν περίπτο^ση9.

"Ο,τι κι αν σκεφτόταν ό Μιλτιάδης, ό Κωνσταντίνος ήταν 
αύτός πού συνεκάλεσε τή Σύνοδο τής ’Αρελάτης καί τό 
θεώρησε ώς καθήκον του. "Αν καί ανεχόταν τις παγανιστικές 
λατρείες, στενοχωριόταν όμως βαθιά άπό τό σχίσμα στήν 
’Εκκλησία καί αισθανόταν προσωπικά ύπεύθυνος γιά τήν 
άποκατάσταση τής ένότητας. Στήν έπιστολή του προς τον 
έπαρχο τής ’ Αφρικής, όπου τον διέτασσε νά στείλει τούς 
έπισκόπους τής ’Αφρικής στήν ’Αρελάτη, έγραφε: «Θεωρώ 
οτι δέν είναι καθόλου δίκαιο νά μου κρύβουν τέτοιες φιλονι
κίες, πού έξαιτίας τους ό Θεός πιθανόν νά στραφεί όχι μόνον 
έναντίον τού άνθρωπίνου γένους άλλά καί εναντίον μου, στον 
όποιο μέ τή θεία Του άπόφαση έχει έμπιστευθεΐ τή διοίκηση 
δλων τών άνθρώπινων ύποθέσεων»10. 'Η  Σύνοδος τής Ά ρε- 
λάτης άπέρριψε τή θέση τών Δονατιστών, καί αύτοί μέ τή 
σειρά τους άρνήθηκαν νά αποδεχτούν τις αποφάσεις της. 
Πάνω σ ’ αύτό άκριβώς, ό Κωνσταντίνος έγραψε στούς συ
ναγμένους έπισκόπους προτού έγκαταλείψουν τήν ’Αρελάτη, 
γιά νά έκφράσει τό θυμό του καί νά έπαναλάβει δτι θεωρεί 
ώς αύτοκρατορικό καθήκον του νά φροντίζει γιά τήν τιμωρία
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τών σχισματικών11. Τελικά τό 316 ή δικαστική απόφαση 
δικαίωσε τον Καικιλιανό12.

Μέ τούς Δονατιστές ύπήρχε τό πρόβλημα τού σχίσμα
τος' άλλά κανείς δέν προσέγγισε τό βασικό θεολογικό ερώ
τημα ττού ύπολάνθανε: ακυρωνόταν ή χάρη πού άπετίθετο 
στον επίσκοπο κατά τή χειροτονία του σέ περίπτωση θανά
σιμου αμαρτήματος; Δέν πέρασε όμως πολύς καιρός όταν ό 
Κωνσταντίνος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα πού άγγιζε τά 
θεμέλια τής χριστιανικής θεολογίας. Στά τέλη τού 324, ώς 
Χριστιανός πλέον μαχητής, νίκησε τό συναυτοκράτορά του 
Λικίνιο καί έμεινε μόνος άπόλυτος μονάρχης τής Αύτοκρατο- 
ρίας. Ά λλά  μόλις έφθασε στήν Α νατολή καί εγκαταστάθη
κε στή Νικομήδεια, στήν τότε διοικητική πρωτεύουσα τής 
Α νατολής, έμαθε ότι ή Ανατολική ’ Εκκλησία ήταν χωρι
σμένη έξαιτίας ενός δογματικού ζητήματος.

Δέν είναι έδώ τό κατάλληλο σημείο γιά νά κάνουμε μιά 
λεπτομερή άνάλυση τοϋ Αρειανισμού. Πρέπει όμως νά θυ- 
μηθοΰμε μερικά βασικά γεγονότα. Ό  Ά ρειος ήταν ιερέας 
στήν Αλεξάνδρεια, μέ μεγάλο ταλέντο στο κήρυγμα, όταν 
γύρω στο 319 άρχισε νά διδάσκει οτι ό Χριστός δέν είναι 
αιώνιος άλλά δημιουργήθηκε άπό τό Θεό ώς όργανο γιά τή 
δημιουργία καί τή λύτρωση τοϋ κόσμου. Είναι Υιός τοΰ 
Θεοΰ, άλλά όχι τής ίδιας φύσεως προς τό Θεό Πατέρα. Αύτό 
δέν ήταν ένα εντελώς καινούριο δόγμα. ’ Εν μέρει προερχόταν 
άπό τή νεοπλατωνική ιδέα τής μονάδας καί έν μέρει άπό τήν 
ιουδαϊκή παράδοση, καί μέ τήν ηπιότερη μορφή τής 'Υποτα
γής (Subordinatio) —σύμφωνα μέ τήν οποία ό Υιός βρίσκεται 
σέ κατώτερη θέση άπό τον Πατέρα— τό είχαν ύποστηρίξει 
μέ άσάφεια Πατέρες τής ’ Εκκλησίας όπίος ό ’ Ιουστίνος, ό 
Ειρηναίος καί ό Κλήμης Αλεξάνδρειάς, καί μέ σαφήνεια ό 
’ Ωριγένης. Φαίνεται ότι καί ό Λουκιανός Α ντιόχειας, ένας 
άγιος μάρτυρας, δάσκαλος τοΰ Ά ρε ίου, τό είχε κηρύξει 
ανοικτά. 'Ο ’Άρειος άπλώς εδωσε στή διδασκαλία μιά πιο 
ακριβή καί πιο κατανοητή μορφή. Γ ι ’ αύτό καί τον άφόρισε 
μιά Σύνοδος τών έπισκόπων τής Αίγύπτου πού τήν συνεκά-



λεσε ό έπίσκοπος ’Αλεξάνδρειάς ’Αλέξανδρος. Ά λλά  ό 
’Άρειος άπέκτησε πολλούς οπαδούς στήν Α ίγυπτο, κυρίως 
ιχεταξύ τών γυναικών. Τον συνόδευαν συνήθως, οττως λέγε
ται, 700 άγιες καί άλαλάζουσες παρθένες. Βρήκε ύποστηρι- 
κτές καί στήν Ά σ ία  έπίσης. Μέ παράκλησή του ό Εύσέβιος, 
έπίσκοπος Νικομήδειας, πού ήταν συμμαθητής του δταν 
σπούδαζαν κοντά στο Λουκιανό, συνεκάλεσε Σύνοδο τών 
έπισκόπων τής έπαρχίας τής Βιθυνίας, ή οποία ύποστήριξε 
τή διδασκαλία τοΰ Άρείου. 'Ο ’Άρειος πήγε κατόπιν στήν 
Παλαιστίνη, δπου ό Εύσέβιος, έπίσκοπος Καισαρείας, φαίνε
ται δτι τον συμπαθούσε. Μιά Σύνοδος τών έπισκόπων τής 
Παλαιστίνης έπιβεβαίωσε ξανά τή διδασκαλία του, άλλά τον 
παρακίνησε αύτή τή φορά νά συμφιλιωθεί μέ τον Αλέξανδρο 
Αλεξάνδρειάς. 'Ο Αλέξανδρος, --ού ήταν ένας ειρηνικός 
άνθρωπος, έλπιζε δτι ό ’Άρειος θά ήσυχάσει καί θά έγκατα- 
λείψει τήν έριδα. Ά λλά  ό ’Άρειος, πού τον ύτΓοστήριζε τώρα 
μεγάλη δύναμη, δέν μπόρεσε νά παραμείνει σιωπηλός. Α κο 
λούθησε ένας πόλεμος φυλλαδίων, δλο καί πιο πικρότερων 
στον τόνο, μέ άμοιβαΐες κατηγορίες γιά αίρεση13.

Ο Κο^νσταντίνος θορυβήθηκε δταν είδε δτι καί ή Α ν α 
τολή ήταν τόσο άγρια διαιρεμένη δσο καί ή Αφρική, γιά ένα 
ζήτημα 7Γθύ φαινόταν πολύ μηδαμινό. ’Έγραψε μία επιστο
λή, τήν οποία παράγγειλε νά φέρει ό "Οσιος Κορδούης στήν 
Αίγυπτο καί νά έπιδείξει στον Αλέξανδρο καί στον Ά ρειο . 
Μιμηθειτε τούς φιλοσόφους, έγραφε,-οί όποιοι κι δταν άκόμη 
διαφωνοΰν πάνω σέ άσήμαντα ζητήματα, συνεργάζονται γιά 
νά διατηρούν τήν ένότητα τής φιλοσοφικής διδασκαλίας. Θά 
επιθυμούσε ό ’ίδιος νά έπισκεφθεΐ τήν Αίγυπτο, άλλά δέν 
μπορούσε έν δψει μιας τέτοιας διαμάχης.« Α νο ίξατε δή μοι 
λοιπόν έν τή καθ ’ ύμάς όμονοία τής έωας τήν οδόν, ήν ταΐς 
προς άλλήλους φιλονεικίαις απεκλείσατε»14.

'Ο "Οσιος δέν μπόρεσε νά κάνει τίποτε, ούτε μέ τον 
Αλέξανδρο ούτε μέ τον ’Άρειο. Πληροφορήθηκε έπίσης καί 
γιά τό Μελιτιανό σχίσμα. Συμβούλεψε τον Αύτοκράτορα νά 
ένεργήσει. Έ ν τώ  μεταξύ ένας μανιώδης άντιαρειανός, ό

Ή Χριστιανική Αύτοκρατορία Δό
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Μάρκελλος, επίσκοπος Ά γκυρας, αποφάσισε νά συγκαλέσει 
σέ τοπική σύνοδο τούς έπισκόπους γιά νά καταγγείλει τον 
’Άρειο, ένώ παράλληλα οί επίσκοποι τής Συρίας συνάχθηκαν 
στήν Α ντιόχεια  γ ιά  νά εκλέξουν τον καινούριο της επ ί
σκοπο. Κι δχι μόνον εξέλεξαν κι άλλον ένα σφόδρα άντια- 
ρειανό, τον Ευστάθιο, άλλά καταδίκασαν έπίσης τρεις έπ ι
σκόπους, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ Ευσεβίου Καισαρείας, 
γ ιά τις άρειανικές τους τάσεις. ' Ο Κωνσταντίνος δέν ικα
νοποιήθηκε, άλλά παραμέρισε τό Μάρκελλο αναλαμβάνοντας 
τή σύνοδο τής Ά γκύρας ύπό τήν προστασία του, ένισχύοντάς 
την καί μεταφέροντάς την στή Νίκαια, στήν οποία κάλεσε 
όλους τούς έπισκόπους τής Χριστιανοσύνης15.

' Η Σύνοδος τής Νικαίας, ή Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, 
υπήρξε ενα ζωτικό γεγονός γιά τήν ιστορία τοΰ Χριστια
νισμού. Ά λλά  στήν πραγματικότητα πολύ λίγα γ ι ’ αύτήν 
ξέρουμε. Πιθανόν τήν παρακολούθησαν περίπου πεντακόσιοι 
έπίσκοποι, σχεδόν όλοι άπό τήν έλληνόφωνη Α νατολή, καί 
περίπου εκατό άπό τή Μικρά Ά σ ία . 'Η Δύση δέν ένδιαφε- 
ρόταν καί πολύ. 'Ο έπίσκοπος Ρώμης Σίλβεστρος δικαιολο
γήθηκε δτι ήταν άρρο^στος καί έστειλε δυο διακόνους νά τον 
αντιπροσωπεύσουν. Μόνο ένας έπίσκοπος ήρθε άπό τήν ’ Ι
ταλία, ένας άπό τή Γαλατία καί ένας άπό τό ’ Ιλλυρικό. 'Ο 
Καικιλιανός τής Καρθαγένης παραβρέθηκε, άλλά κανένας 
άπό τή Βρετανία, οΰτε άπό τήν ’ Ισπανία, έκτος άπό τον 
"Οσιο Κορδούης ό ότ-οΐος παρακολούθησε ώς απεσταλμένος 
τοΰ Αύτοκράτορα. Πέντε έπίσκοποι παραβρέθηκαν άπό έ- 
παρχίες πέρα άπό τά άνατολικά σύνορα τής Αυτοκρατο
ρίας16. 'Η  Σύνοδος τυπικά άνοιξε στις 20 Μαίου 325. "Οταν 
συγκεντρώθηκαν δλοι οί έπίσκοποι, ό Αύτοκράτορας είσήλθε 
ντυμένος τά πορφυρά, αύτοκρατορικά του ένδύματα, καί με- 
τριόφρονα άρνήθηκε νά καθήσει, μέχρι πού τοΰ έδωσαν τήν 
άδεια οί έπίσκοποι. Ά φοΰ τον καλωσόρισε έπίσημα ό έπ ί
σκοπος πού καθόταν στά δεξιά του, πιθανώς ό Ευστάθιος 
Α ντιόχειας, άν καί δέν μας δίνεται τό δνομά του, έκανε μιά 
σύντομη ομιλία στά Λατινικά, μέ παράλληλη μετάφραση στά
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'Ελληνικά, στήν οποία κατέκρινε τις διαμάχες μέσα στήν 
’ Εκκλησία καί παρακίνησε τούς έπισκόπους νά κερδίσουν τήν 
εύνοια τοΰ Θεοΰ καί τήν εύγνωμοσύνη τοΰ Αύτοκράτορα 
Ιγκαταλείποντας τή διαφωνία τους. Είναι άβέβαιο τό πόσο 
συχνά παρουσιάστηκε στις συνεχείς συνεδρίες καί μέ πόση 
ευθύνη επιφόρτισε τον "Οσιο17. 'Η σειρά τών συνεδριών είναι 
έξίσου άβέβαιη. Ξέρουμε αναμφίβολα δτι ό Εύσέβιος Και
σαρείας, ύστερα άπό παράκληση τοΰ Αύτοκράτορα πού τον 
έκτιμοΰσε ώς πιο μετριοπαθή, πρότεινε στή Σύνοδο νά ύπο- 
στηρίξει τό παραδοσιακό Σύμβολο Πίστεως τής ’Εκκλησίας 
τής Καισαρείας. Ή  ορολογία του γιά τό Χριστό ήταν άψογα 
ορθόδοξη, καί δέν περιείχε τίτΐοτε πού θά μποροΰσε νά φανεί 
άντίθετο στούς ’Αρειανούς. Οί έπίσκοποι θά μποροΰσαν νά 
τό αποδεχθούν, άλλά οί άντι- Ά ρειανοί έπέμεναν στο δτι 
έπρεπε νά προστεθεί κάποιος εντονότερος δρος σ ’ αύτό18. 
Καθώς οί συζητήσεις γίνονταν δλο καί ζωηρότερες, παρενέβη 
ό Κωνσταντίνος καί είσηγήθηκε τήν παρεμβολή τής λέξης 
όμοούσιος, «τής αύτής ούσίας», γ ιά  νά περιγράψει τή σχέση 
τοΰ Υίοΰ μέ τον Πατέρα. ' Η λέξη δέν ήταν καινούρια στή 
θεολογία. Είχε καταδικαστεί άπό μιά σύνοδο τής ’ Ανατολής 
τό 268. Ά λλά  ή Ρώμη τή θεωροΰσε ώς ορθόδοξη· καί 
σαφέστατα ό 'Όσιος ήταν αύτός πού, επειδή ήταν άπό τή 
Δύση καί δέν γνώριζε τήν ιστορία της στήν Α νατολή, τήν 
συνέστησε στον Αύτοκράτορα19. Καί οί δυο μερίδες στήν 
Ανατολή τήν άντιπαθοΰσαν, άλλά τούς φόβιζε ή παρουσία 
τοΰ Αύτοκράτορα, αν καί οί άντιαρειανοί μπόρεσαν νά προ
σθέσουν δυο ή τρεις επεξηγηματικές φράσεις20. "Οταν έγινε ή 
ψηφοφορία γ ι ’ αυτόν τον τύπο, μόνο δυο επίσκοποι άρνή
θηκαν νά συμφωνήσουν. Τότε, αύτοί καί ό ’Άρειος άφορί- 
στηκαν. Συγχρόνως τελείωσε καί τό σχίσμα τών Μ ελιτιανών 
μέ έναν συμβιβασμό. Τούς Μελιτιανούς έπισκόπους έπρό- 
κειτο νά τούς θεωροΰν πλέον κανονικά χειροτονημένους, έάν 
υποτάσσονταν στήν εξουσία τοΰ Αλεξάνδρου Αλεξάνδρειάς. 
Νόμιζαν δτι οί Μελιτιανοί ήταν άντιαρειανοί καί γ ι ’ αύτό

21
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'Ο Κωνσταντίνος ευχαριστήθηκε μέ τό άττοτέλεσμα τής 
Συνόδου. «'Γπομνήσει Θεοΰ», έγραφε στήν ’ Εκκλησία τής 
’Αλεξανδρείας, «συνεκάλεσα είς τήν Νικαέων πόλιν τούς 
πλείστους τών επισκόπων, μεθ ’ ών καί αυτός έγώ καθάπερ 
είς τις έξ ύμών, συνθεράπων ύμέτερος καθ ’ υπερβολήν είναι 
χαίρων, καί αυτός τήν τής αλήθειας έξέτασιν άνεξεδάμην»22. 
Αύτή ή σύντομη δήλωση όμως δέν δικαίωσε δλη του τήν 
ικανοποίηση. Ό  "Αρειος δέν θά παρέμενε σιωπηλός· καί ένώ 
ό ’Αλέξανδρος ’Αλεξανδρείας ήταν έτοιμος νά συνδιαλλαγεΐ, 
ό διάδοχός του, ’Αθανάσιος, ήταν άπό αύστηρότερο ύλικό. 
'Η αδιαλλαξία του σύντομα τον οδήγησε σέ σύγκρουση μέ 
τον Αύτοκράτορα, πού τώρα έτεινε προς μιά ήπιότερη θεο
λογία τής 'Υποταγής, τήν οποία πιθανόν τοϋ τήν ένέπνευσε ό 
Εύσέβιος Καισαρείας, ό όποιος φαίνεται δτι εΐχε διαδεχθεί 
τον γερασμένο "Οσιο ώς ό κύριος πνευματικός του σύμβου
λος. 'Η μητέρα τοΰ Κωνσταντίνου, ή 'Ελένη, έδειχνε με
γάλη άφοσίωση καί εκτίμηση στο Λουκιανό ’Αντιόχειας, τό 
δάσκαλο τοΰ Ά ρείου, στον όποιο άφιέρωσε μιά μεγάλη 
εκκλησία στήν πόλη 'Ελενούπολη, πού ή ’ίδια εΐχε ιδρύσει. 
Γ ι ’ αύτό ό Εύστάθιος ’Αντιόχειας τήν άντιπαθοΰσε καί 
διέδιδε απρεπείς ιστορίες γιά τήν πρότερη ζωή της. Γρήγορα 
δμως εκθρονίστηκε, μέ τή δικαιολογία τής άνηθικότητας. 
"Ενας άλλος δριμύς άντιαρειανός, ό Μάρκελλος ’Αγκύρας, 
εκθρονίστηκε γ ια τ ί παρέστησε τον ανόητο σέ μιά συζήτηση 
μέ τον Εύσέβιο Νικομήδειας καί τον Εύσέβιο Καισαρείας, 
πού καί οί δυό τους ήταν άνθρωποι τοΰ Αύτοκράτορα. ’ Ακό
μη κι ό ’Αθανάσιος τελικά άπομακρύνθηκε άπό τήν επισκοπή 
του καί στάλθηκε σέ πρόσκαιρη έξορία. 'Ο Κωνσταντίνος 
εΐχε αποφασίσει νά φέρει τήν ένότητα στήν ’ Εκκλησία, ή 
οποία δμως παρέμεινε τόσο διαιρεμένη δσο ποτέ άλλοτε23.

Δέν ξαφνιαζόμαστε καθόλου ττού ό Αύτοκράτορας θύ
μωσε περισσότερο καί έγινε πιο δεσποτικός. Σέ μιά εγκύκλιό 
του προς τούς έπισκόπους, δταν προετοίμαζε τή σύγκληση 
μιας Συνόδου στήν Τύρο τό 335, γράφει: « ’ Εάν γάρ τις, ώς 
έγώ ούκ ο’ιομαι, τήν ήμετέραν κέλευσιν καί νΰν διακρού-
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σασθαι πειρώμενος μή βουληθή παραγενέσθαι, έντεΰθεν παρ ’ 
ήμών άποσταλήσεται, δς έκ βασιλικού προστάγματος αυτόν 
έκβαλών ώς ού προσήκεν δροις Αύτοκράτορος ύπέρ τής 
άληθείας έξενεχθεϊσιν άντιτείνειν διδάξει»24. Τον βλέπουμε 
έπίσης νά γράφει στούς αιρετικούς, λέγοντας δτι ή άσχημή 
τους συμπεριφορά δικαιώνει τήν αύτοκρατορική έπέμβαση 
και τιμωρία. Αύτοαποκαλεΐτο «έπίσκοπος τών έκτος τής 
Εκκλησίας», μέ τό όποιο φαίνεται έννοοΰσε δτι ήταν ύπεύ- 
θυνος γιά τις ψυχές τών είδωλολατρών, άπέναντι στους όποιους 
ήταν ανεκτικός, ένώ στούς αιρετικούς οχι25. Καί όπως δείχνει 
μία έπιστολή του 7'ρός τον βασιλιά τής Περσίας, αισθανόταν 
έπίσης υπεύθυνος γιά τούς Χριστανούς πού ζοΰσαν πέρα άπό 
τά σύνορα τής Αύτοκρατορίας26.

’Αλλά συγχρόνως ήταν και πολύ σεμνός. Γνώριζε δτι 
ήταν καθήκον τών έπισκόπων καί δχι δικό του νά έκφέρουν 
γνώμη πάνω σέ θεολογικά καί έκκλησιαστικά προβλήματα, 
αν καί θά μπορούσε, δπως στή Νίκαια, νά είσηγηθεϊ αύ- 
τός, καί μάλλον έκβιαστικά, τή λύση. Μάλλον ή διστα- 
κτικότητά του ήταν αύτή πού τον έκανε νά άναβάλλει 
τό βάπτισμά του μέχρι λίγο πριν πεθάνει, οπότε καί βα- 
πτίστηκε άπό έναν ή μ ι- ’Αρειανό, τον Εύσέβιο Νικομήδειας. 
’Αλλά πίστευε πολύ σοβαρά δτι ήταν ιερό του καθήκον ώς 
Αύτοκράτορα νά δει τήν ’ Εκκλησία, στήν οποία εΐχε μετα
φραστεί, ένωμένη καί δυνατή. Καί αύτή ή πεποίθηση του έ
δειξε τό δρόμο γιά  τό μέλλον.

Πώς θά μπορούσε ή ’ Εκκλησία νά δεχθεί τον καινού
ριο της κύριο; Μέχρι τότε εΐχε παραμείνει αύτόνομη. 
Πάντοτε προσπαθούσε νά ύπακούει στήν εντολή τοΰ Χρι- 
στοΰ, νά αποδίδει δηλ. στον Καίσαρα τά τοΰ Καίσαρος. 
' Γπάκουε στήν έντολή τοΰ άποστόλου Παύλου, νά άπο- 
δίδει τιμή στο βασιλιά. Ό  άγιος ’ Αθηναγόρας ό ’ Αθη
ναίος, χωρίς καμιά δυσκολία, κολάκεψε τό Μάρκο Αύρήλιο, 
προσφωνώντας τον ώς τον εξοχότερο δλων τών άνθρώπων, 
δχι μόνο γιά  τή δύναμη καί σοφία άλλά καί γιά  τήν ακρι
βή γνώμη πού εΐχε γιά κάθε έπιστητό27. Ό  Τερτυλλιανός
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τόνιζε τή νομιμοφροσύνη τών Χριστιανών προς τον Αύτο
κράτορα. «Π άντοτε προσευχόμαστε γ ι ’ αύτόν», λέει. «Πρέ
πει νά τον σεβόμαστε ώς τον εκλεκτό του Θεοΰ. Μπορώ 
άκόμη νά πώ  δτι είναι πιο δικός μας ά π ’ δ,τι τών είδωλο- 
λατρών, καθώς έχει τοποθετηθεί άπό τό Θεό»28. Οί Χρι
στιανοί έπιθυμοϋσαν νά είναι καλοί πολίτες, υπάκουοι στις 
κρατικές άρχές. "Αν ό Αύτοκράτορας γινόταν Χριστιανός, 
τότε θά έπρεπε σίγουρα νά πάψει κάθε ένταση μεταξύ τής 
αύτοκρατορικής κυβέρνησης καί τής ’Εκκλησίας. ’Αλλά 
μήπως ή νίκη τοΰ Σταυροΰ έδωσε στον Αύτοκράτορα με
ρικά δικαιώματα πάνω στή θρησκευτική ζωή τών Χρι
στιανών;

'Η  ίδέα τοΰ βασιλια-ίερέα πρέπει νά άναζητηθεϊ στήν 
Παλαιά Διαθήκη, στή σκιώδη μορφή τοΰ Μελχισεδέκ, καί 
άργότερα τοΰ Δαβίδ. ’Επί πλέον ό Μωυσής ήταν αύτός 
πού οδήγησε τό λαό καί είχε προσωπικά παραλάβει τις 
’Εντολές τοΰ Θεοΰ, αν καί επίσημος ’Αρχιερέας ήταν ό 
’Ααρών. 'Η  ίδέα τοΰ κυβερνήτη πού βρίσκεται σέ μιά 
ιδιαίτερη σχέση μέ τό Θεό δέν ήταν άγνωστη στούς ’ Ιου
δαίους καί συνεπώς καί στούς πρώτους Χριστιανούς29. "Ο
μως στήν Περσία ήταν πού άναπτύχθηκε ή ίδέα τοΰ 
θείου μονάρχη. ’Εκεί, ήδη άπό τούς χρόνους προ τοΰ 
Ζωροάστρη, ό βασιλιάς ήταν κάτοχος τής hvarena, τής φοβε
ρής δόξας πού τοΰ δόθηκε άπό τό Θεό τοΰ φωτός. Σύμβολό 
της ήταν τό φωτοστέφανο πού έκφραζόταν ύλικά μέ τό 
λαμπερό διάδημα καί τά άστραφτερά ροΰχα πού φοροΰσε ό 
βασιλιάς30. ’Ακόμη παλιότερα, οί Α ιγύπτιοι είχαν τονίσει τή 
θεϊκή καταγωγή τής μοναρχίας. Ά λλά  έκεϊ φαίνεται δτι ή 
δύναμη τοΰ ιερατείου είχε διατηρήσει μοναρχικές φιλοδοξίες 
γιά τον έλεγχο τής κατάστασης31.. Πολλές περσικές καί 
αιγυπτιακές ιδέες εισχώρησαν στήν έλληνική φιλοσοφία. Βλέ
πουμε τον Αριστοτέλη νά δηλώνει δτι ό ιδεώδης βασιλιάς 
πρέπει νά είναι ή επ ίγεια εικόνα τοΰ Δία, καί τον ’ Ισοκράτη 
νά ανακαλύπτει τον ιδανικό βασιλιά στήν έπίγεια εικόνα τοΰ 
'Ηρακλή32. Ά λλά  ή φιλοσοφία τής βασιλείας άναπτύχθηκε
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κυοίως στά έλληνιστικά βασίλεια, όπου οί μονάρχες θεωρού
σαν τούς έαυτούς τους θεϊκούς, ακολουθώντας τά περσικά. 
Τον έκτο αιώνα μετά Χριστό, κάποιος ’ Ιωάννης Στοβαίος 
δημοσίευσε μιά ανθολογία κειμένων γιά τή βασιλεία, πού 
άφελώς τά ά'τοδίδει σέ μερικούς αρχαίους φιλοσόφους, άλλά 
στήν πραγματικότητα φαίνονται νά ανήκουν στο δεύτερο καί 
τρίτο αιώνα μετά Χριστό. Σ ’ αύτά ό «Ά ρχύτας» δηλώνει 
ότι ό βασιλιάς εΐναι ό έμψυχος νόμος. ' Ο «Σθενωνίδας» δηλώνει 
δτι ό σοφός βασιλιάς είναι μιμητής καί αντιπρόσωπος τοϋ 
Θεοΰ. 'Ο «Διοτογένης» αναφέρει ότι, δπως ό Θεός είναι στο 
σύμπαν, έτσι κι ό βασιλιάς είναι στήν πολιτεία, καί προσθέ
τει δτι ή πολιτεία είναι μιά απομίμηση τής τάξης καί τής 
αρμονίας τοΰ σύμπαντος, καί δτι ό βασιλιάς μεταμορφώνεται 
σ ’ ένα θεό μεταξύ τών ανθρώπων. ’Ακόμη πιο αποκαλυπτι
κά ό «Έ κφαντος» λέει δτι ό λόγος τοΰ Θεοΰ, ό ό'ϊοΐος 
σπέρνει τούς σπόρους τής τάξης καί επισκέπτεται τον άν
θρωπο γιά νά άποκαταστήσει δ,τι έχει χαθεί έξαιτίας τής 
αμαρτίας, είναι ενσαρκωμένος στο βασιλιά33. Λίγο άργότερα 
το παρέλαβε αύτό 6 Πλούταρχος. Λέει οτι ό Θεός .έχει 
τοποθετήσει ώς εικόνα Του στον ουρανό τον ήλιο καί τό 
φεγγάρι, ένώ στις επ ίγειες πολιτείες ένα παρόμοιο άκτινοβό- 
λο αντίγραφο, τό βασιλιά, ό όποιος πρέπει νά έχει ώς 
καθοδηγητική του άρχή τό λόγο1*.

'Ο Κωνσταντίνος στάθηκε τυχερός πού είχε ώς βιογράφο 
καί υμνητή του τον Εύσέβιο Καισαρείας, ένα λόγιο πού 
σίγουρα γνώριζε αύτά τά κείμενα καί πού τά χρησιμοποίησε 
ώς βάση τής φιλοσοφίας του γιά τή Χριστιανική Αύτοκρατο
ρία. Κ ατ’ άρχήν έπρεπε νά δικαιώσει τή Ρωμαϊκή Αύτοκρα
τορία. 'Ο Φίλων είχε δείξει δτι ή Ρώμη έφερε ειρήνη καί 
ενότητα στον κόσμο καί γ ι ’ αύτό είχε εύνοηθεΐ άπό τό Θεό. 
'Ο ’ Ωριγένης είχε προσθέσει καί ένα χριστιανικό επιχεί
ρημα, δείχνοντας δτι ό Θεός είχε διαλέξει αύτή τή στιγμή νά 
στείλει τον Γίό Του στον κόσμο, δταν ή Ρώμη είχε φέρει 
αύτή τήν ενότητα καί ειρήνη, γιά νά μπορέσει έτσι τό 
Εύαγγέλιο νά διαδοθεί χωρίς εμπόδια σ ’ δλους τούς άνθρώ-



πους33. Σύμφωνα μέ τον Εύσέβιο, ό θρίαμβος τής ιστορίας 
ήρθε δταν ό Ρωμαίος Αύτοκράτορας δέχτηκε τό χριστιανικό 
μήνυμα. "Ηταν πλέον ό σοφός βασιλιάς κατά μίμηση τοΰ 
Θεοΰ, πού κυβερνοΰσε ένα βασίλειο πού θά μποροΰσε νά γίνει 
τώρα μίμηση τοΰ Ούρανοΰ. 'Ο Εύσέβιος άπλώς υιοθέτησε τή 
διδασκαλία τοΰ Διοτογένη, τοΰ Έκφάντου καί τοΰ Πλου
τάρχου, μέ τις κατάλληλες τροποποιήσεις. 'Ο βασιλιάς δέν 
είναι ό Θεός μεταξύ τών ανθρώπων, άλλά ό ’Αντιπρόσωπος 
τοΰ Θεοΰ. Δέν είναι ό ί'διος ό ένσαρκος λόγος, άλλά βρίσκεται 
σέ μ,ιά ιδιαίτερη σχέση μέ τό λόγο. ’Έχει ειδικά άναδειχθεϊ 
άπό το Θεό καί έμπνέεται συνεχώς άπ ’ αύτόν, είναι ό φίλος 
τοΰ Θεοΰ, ό διερμηνέας τοΰ Λόγου τοΰ Θεοΰ. ’Έ χει στραμ
μένα τά μάτια του προς τά πάνω γιά  νά λαβαίνει τά μηνύμα
τα τοΰ Θεοΰ. Πρέπει νά περιβάλλεται μέ τό σεβασμό καί τή 
δόξα πού αρμόζει στο επίγειο αντίγραφο τοΰ Θεοΰ. Καί 
«ανto βλέπων κατά τήν αρχέτυπον ιδέαν τούς κάτω διακυ- 
βερνών ιθύνει, μονάρχου δυναστείας μιμήματι κραταιούμε- 
νος»36.

’Ή ταν ένα λαμπρό ιδεώδες πού άφησε δμως αρκετά 
αναπάντητα προβλήματα. Ποιά πρέπει νά είναι ή σχέση τής 
θεϊκής Αυτοκρατορίας μέ τό ρωμαϊκό νόμο καί μέ τις ρω
μαϊκές συνταγματικές παραδόσεις; Ό  Εύσέβιος ήταν ένας 
έξελληνισμένος Σύρος, πού ήξερε πολύ λίγα πράγματα γιά 
τούς ρωμαϊκούς τρόπους. Σύμφωνα μέ τή ρωμαϊκή θεωρία, ή 
δύναμη τοΰ Αύτοκράτορα πήγαζε άπό τό μισοφανταστικό lex 
tie imperio βάσει τοΰ οποίου ό ρωμαϊκός λαός είχε άναθέσει 
στον Αύγουστο τά κυριαρχικά του δικαιώματα. Τον είχε 
εκλέξει ό Στρατός, ή Σύγκλητος καί ό Λαός. Κι αν άπο- 
δεικνυόταν ανίκανος καί αντιδημοτικός, οί εκλογείς του θά 
φρόντιζαν γιά τήν πτώση του, είτε μέ μιά επανάσταση στο 
στράτευμα, ε’ίτε μέ μιά συνωμοσία στις δημόσιες ύπηρεσίες, 
εΐτε μέ λαϊκές ταραχές. Θά μπορούσαν δμως νά μεταχειρι
στούν έτσι τον ιερό ’Αντιπρόσωπο τοΰ Θεοΰ, κι αν άκόμη οί 
ανοησίες του καί οί αμαρτίες του τον έκαναν άνίκανο γ ι ’ 
αύτό τό ρόλο; Ή  καινούρια θεωρία αγνοούσε τό πρόβλημα.
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Κι έτσι στήν πράξη συνεχίστηκε ή παλιά τακτική. Μεταξύ 
τών διαδόχων τού Κωνσταντίνου, δπως καί μεταξύ τών προ- 
κατόχων του, πολλοί ήταν αύτοί πού έφθασαν στο μοιραίο μέ 
μιά παρόμοια προς τις τρεις ενέργειες πού περιγράψαμε. Στή 
Ρώμη, ένώ ό Αύτοκράτορας εΐχε ήδη γίνει ή πηγή τού νόμου, 
ό ’ίδιος ό Νόμος δμως τον ξεπερνοΰσε. ' Η καινούρια θεωρία, 
κι αν ακόμη υποστήριζε δτι ό Αύτοκράτορας ήταν ό ενσαρκος 
Νόμος, δέν μπορούσε δμως νά καταργήσει τήν ιερότητα τοΰ 
ΐδιου τοΰ Νόμου. Είναι αύτός στον όποιο καί ό ’ίδιος ό Αύτο
κράτορας πρέπει νά ύπακούει. Τό πρόβλημα αύτό έπρόκειτο 
γιά αιώνες νά άπασχολεϊ τούς βυζαντινούς νομομαθείς. Καί 
σ ’ αύτό προστέθηκε καί τό πρόβλημα τοΰ θριάμβου τοΰ 
Χριστιανισμού. Πώς θά μποροΰσε νά άνταποκριθεΐ ή ιεραρ
χία τού ιερατείου; Θά μποροΰσε νά άνεχθεΐ εναν Αύτοκρά
τορα ό όποιος έπικοινωνοΰσε άπ ’ ευθείας μέ τό Θεό; ’ Ο 
’ίδιος ό Κωνσταντίνος παραδεχόταν δτι μόνο μιά Σύνοδος 
τών έπισκόττων μποροΰσε νά εκφέρει γνώμη σέ θεολογικές 
ύποθέσεις. Ά λλά  ήταν καθήκον του, δπως νόμιζε, νά συγκα- 
λεΐ τή Σύνοδο καί, μέ τήν ιδιαίτερη σχέση ~~ού ειχε μέ τό 
Θεό, μποροΰσε νά τήν κατευθύνει καί νά κυριαρχεί πάνω της. 
'Ηταν τυχερός επειδή στούς χρόνους του ή ’ Εκκλησία ά- 
ναζητοΰσε εναν κυβερνήτη πού θά τής έφερνε ένότητα καί 
ειρήνη, καί επειδή δέν ύπήρχε καμιά μεγάλη προσωπικότητα 
μεταξύ τών ιεραρχών πριν άπό τον Αθανάσιο. Είναι άξιο- 
σημείωτο δτι ό Εύσέβιος ήταν οπαδός τής Subordinatio ώς 
προς τή θεολογία του γιά  τήν Α γ ία  Τριάδα. Τοΰ ήταν 
εύκολο νά συμπεριλάβει σ ’ αύτή τή θεωρία του καί τον 
Αύτοκράτορα, ώς ένα είδος έπίγειας απορροής τής Ά γ ια ς  
Τριάδος37. 'Ο Αθανάσιος καί ή σχολή του, μέ τήν άκριβή 
Τριαδική διδασκαλία της, ποτέ δέν θά μποροΰσε νά συναι- 
νέσει. Οί μεγάλοι ιεράρχες προσττάθησαν νά είναι καί καλοί 
πολίτες, άλλά μέχρι τότε κατάφεραν νά έχουν ύπό τον έλεγχό 
τους τήν ’ Εκκλησία. Πώς θά μποροΰσε ένας άνθρωπος όπως 
ό Αθανάσιος, μεγαλωμένος σέ μιά τέτοια παράδοση, νά 
αποδεχθεί τήν παρέμβαση τών λαϊκών, καί ιδιαίτερα δταν
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αμφέβαλλε γιά  τήν αυστηρή ορθοδοξία τής λαϊκής εξουσίας; 
Έπρόκειτο νά υπάρξουν δυσκολίες στο μέλλον.

'Όμως, κατά μεγάλο μέρος τό υπόδειγμα τοϋ Ευσεβίου 
έπέζησε στο Βυζάντιο γιά  αιώνες. Ποτέ δέν υπήρξε ώς 
νόμιμος θεσμός, κι έτσι μποροΰσε νά προσαρμόζεται γιά νά 
καλύπτει τις ανάγκες τής στιγμής. Οΐ ρωμαϊκές παραδόσεις 
συνεχίστηκαν γιά νά τον απαλύνουν καί νά θυμίζουν στον 
Αύτοκράτορα δτι, ένώ άντιπροσωπεύει τό Θεό ένώπιον τοΰ 
λαοΰ, συγχρόνως είχε καθήκον νά άντιπροσωπεύει τό λαό 
ένώπιον τού Θεοΰ. Ποτέ δέν ρίζωσε στή Δύση αύτός ό 
θεσμός, οπού έσβησε δταν ή πρακτική δύναμη τής Αύτο- 
κρατορίας παρήκμασε. 'Η  δυτική σκέψη έπέλεξε τήν αντί
θετη αντίληψη τοΰ ίεροΰ Αύγουστίνου γ ιά  τήν Πολιτεία τοΰ 
Θεοΰ. Στο Βυζάντιο δμως έδωσε μιά αίσθηση ένότητας, 
αύτοσεβασμοΰ καί θεϊκοΰ σκοποΰ, πού συγκράτησε τήν Αύ
τοκρατορία μέχρι τό τέλος. Και πρέπει γ ι ’ αύτό και μόνο νά 
τιμηθεί ό Κωνσταντίνος, ένας άνθρωπος πού δέν διακρινόταν 
ούτε γιά  τό μυαλό του ούτε γιά  τήν άγιότητά του, άλλά ήταν 
ένας πρακτικός, ανεκτικός καί συνειδητός κυβερνήτης, πού 
ειχε μέ γνησιότητα μεταστραφεϊ στήν πίστη τοΰ Χριστοΰ. 
"Αν καί βαπτίστηκε μόλις λίγο πριν τό θάνατό του, καί 
μάλιστα άπό έναν επίσκοπο αμφίβολης ορθοδοξίας, δμως 
έγινε ένας άπό τούς πιο σεβαστούς Χριστιανούς άγιους, καί 
τιμάται άπό τότε καί στούς αιώνες ώς Ίσαπόστολος.



2
'Ο ’Αντιπρόσωπος τοΰ Θεοΰ: 

πληρότητα της αύτοκρατορικής έξουσίας

'Ο Κωνσταντίνος πέθανε ντυμένος στά λευκά, στις 22 
Μαίου 337. Τό βασίλειό του πέρασε στούς τρεις γιούς του 
Κωνστάντιο, Κωνσταντίνο Β ' καί Κώνσταντα. Τό μοιρά
στηκαν μεταξύ τους, παίρνοντας ό Κωνσταντίνος τή Γα
λατία, τή Βρετανία και τήν ’ Ισπανία, ό Κώνστας τήν ’ Ιτα
λία, τήν ’Αφρική καί τό ’ Ιλλυρικό, καί ό Κωνστάντιος 
ολόκληρη τήν ’Ανατολή. Καί έτσι φάνηκε δτι έγκαταλείφθη- 
κε ή θεωρία ότι ό ένας Θεός στον Ουρανό πρέπει νά αντιπρο
σωπεύεται άπό τον ενα Αύτοκράτορα στή γή. Έ κτος κι αν 
θεωρήθηκε κατά τριαδικό τρόπο, δτι δηλαδή αντιπροσω
πεύουν τήν 'Α γία  Τριάδα. Αύτό δμως δύσκολα συμβιβαζό
ταν μέ τις γνώμες τους, γ ια τ ί είχαν άνατραφεΐ μέ συμπάθεια 
προς τούς Άρειανούς, ή μάλλον προς τούς οπαδούς τής 
'Υποταγής. Καί ό καθένας έπιθυμοϋσε τήν ύποταγή τών α
δελφών του σ ’ αύτόν. Ά λλά  ό Κωνσταντίνος Β ' φονεύθηκε 
τό 340, σέ μιά μάχη έναντίον τοΰ Κώνσταντα' καί ό Κών
στας φονεύθηκε άπό έναν σφετεριστή τοΰ θρόνου, τό Μα- 
ξέντιο, τό 350. Ό  Μαξέντιος φονεύθηκε άπό τό Κωνστάντιο 
τό 353. Ά π ό  τότε μέχρι τό θάνατό του τό 361, μέ τον 
έξάδελφό του Ίουλιανό συνεχώς έπαναστατημένο έναντίον 
του, ό Κωνστάντιος ήταν κύριος τής Αυτοκρατορίας1.

Οί ιστορικοί έχουν άναφερθεΐ μέ άρκετή άγένεια στον 
Κωνστάντιο, έν μέρει έξαιτίας τής άμετρης συμπάθειας προς 
τον Ίουλιανό, ό όποιος τον μισοΰσε, καί έν μέρει έπειδή

Βνζ. θεοκρ. J
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προσέβαλε αύτό τό μεγάλο παληκάρι τής Τριαδικής ’ Ορθο
δοξίας, τον ’Αθανάσιο. Στήν πραγματικότητα ήταν ένας 
ικανός καί συνειδητός κυβερνήτης, πού έτρεφε μιά ήπια 
συμπάθεια γιά τον ’Άρειο, άλλά ανεκτικός συγχρόνως καί, 
δ-τως ό πατέρας του, έτοιμος νά έπιβάλει έναν αποδεκτό 
συμβιβασμό στήν ’ Εκκλησία. 'Ο άδελφός του Κώνστας, πού 
ζοΰσε στή Δύση, δέχτηκε τή θεολογία τής Νικαίας καί τό 
343 συνεκάλεσε μιά Σύνοδο στή Σαρδική (Σόφια), ή όποία 
ύποστήριξε τις αποφάσεις τής Νικαίας, άλλά τήν άρνήθηκαν 
οί έπίσκοποι τής ’Ανατολής2. 'Ο ’ίδιος ό Κωνστάντιος συ
νεκάλεσε άρκετές Συνόδους, πού σκοπό είχαν νά δημιουρ
γήσουν ένα κλίμα προσέγγισης μέ τούς Άρειανούς, τις ό
ποιες, δπως ήταν φυσικό, ό Αθανάσιος τ ις έβλεπε μέ μεγά
λη άποδοκιμασία. Πιθανόν ό Κωνστάντιος νά μήν ειχε τή 
διάκριση, ούτε οπωσδήποτε καί τό γόητρο τοϋ πατέρα του. 
' Ο παλιός φίλος τοϋ Κωνσταντίνου, ό "Οσιος Κορδούης, τοΰ 
έγραψε αύστηρά: «Μή τίθει σεαυτόν είς τά εκκλησιαστικά, 
μηδέ σύ περί τούτων ήμΐν παρακελεύου, άλλά μάλλον ?rap ’ 
ήμών σύ μάνθανε ταΰτα» προσθέτοντας δτι «ούτε τοίνυν ήμΐν 
άρχειν έπί τής γής έξεστιν ούτε σύ τοΰ θυμιαν έξουσίαν 
έχεις»3. 'Ο Αθανάσιος, στο έργο του 'Ιστορία τών Άρειανών, 
συγκρίνει τον Αύτοκράτορα μέ τον Ά χαάβ, τον Βαλθασάρ 
καί τούς Φαραώ. Γράφει δτι ήταν ένας πατροκτόνος, χειρό
τερος κι άπό τον Πιλάτο, ένας πρόδρομος τοΰ Αντίχριστου. 
Πρέπει δμως νά θυμηθοΰμε δτι ή 'Ιστορία τών ‘Αρειανών 
προοριζόταν νά κυκλοφορήσει μόνο σ ’ ένα στενό ιδιωτικό 
κύκλο, καί ό Αθανάσιος ζήτησε νά άποσύρει ολα τά άντί- 
γραφά της. Ά λλά  ή γλώσσα του δείχνει δτι δέν ήταν έτοιμος 
νά δεχθεί έναν Α ντιπρόσωπο τοΰ Θεοΰ πού δέν συμμεριζό
ταν τις δικές του απόψεις4.

'Ο Αθανάσιος θά φαινόταν ϊσως πιο ανεκτικός άπέναντι 
στον Κωνστάντιο, αν μποροΰσε νά προβλέψει οτι ό επόμενος 
Αύτοκράτορας δέν θά ήταν κάν Χριστιανός, όποιασδήποτε 
παρατάξεως. 'Ο νεοπαγανισμός τοΰ Ίουλιανοΰ, μέ τήν π ε
ριφρονητική του άνεκτικότητα προς τούς Χριστιανούς, τοΰ
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προξένησε μεγαλύτερη μανία- αύτό ήταν κάτι πού ένοχλοΰσε 
άκόμη ττιό πολύ τούς Χριστιανούς, -τού είχαν φτάσει στο 
σημείο νά π,,στεύουν ότι ό Αύτοκράτορας ήταν ό ’Αντιπρό
σωπος τοϋ Θεοΰ. ’ Αλλά τό πείραμα τοΰ Ίουλιανοΰ ήταν 
εΕω άπό τήν έποχή του καί βραχύβιο. Κι αν άκόμη δέν εΐχε 
δολοφονηθεί, δέν θά μποροΰσε ποτέ νά έπιβάλει τή φαντα
στική του πίστη σέ μιά Αύτοκρατορία πού ήταν τώρα κατά 
τήν πλειονότητα Χριστιανική. Μισός αιώνας αύτοκρατορικής 
ποοστασίας εΐχε χαρίσει μιά τεράστια αύξηση στον άριθμό 
τών Χριστιανών. 'Η ταν πολύ άργά πιά γιά μιά επιστροφή 
στον παγανισμό5. ’Αλλά ό ’Αθανάσιος δέν ήταν ικανοποιη
μένος πολύ περισσότερο άπό τούς Χριστιανούς Αύτοκράτο
ρες πού άκολούθησαν τον Ίουλιανό. 'Η  βασιλεία τοΰ Ίο - 
βιανοΰ ήταν τόσο σύντομη, πού δέν άφησε κανένα ’ίχνος. ' Ο 
διάδοχός του Ούαλεντιανός, πού προερχόταν άπό τή Δύση 
όπου ό ’Αρειανισμός ήταν σπάνιο φαινόμενο, άκολούθησε ένα 
πιστεύω πού τό επιδοκίμαζε ό ’Αθανάσιος. Τοποθέτησε 
όμως τον άδελφό του Ούάλεντα, πού τον είχαν κερδίσει οί 
’Αρειανοί, Αύτοκράτορα στήν ’Ανατολή. 'Ο ’Αθανάσιος, 
όταν πέθανε τό 373, βρισκόταν έπίσημα σέ δυσμένεια. ’Αλ
λά ή ορμητική του προσωπικότητα καί ή δύναμη τών συγ
γραμμάτων του ήταν ή αιτία -τού θριάμβευσε τελικά ή διδα
σκαλία του, αν καί ό θρίαμβός της οφείλεται στήν αύτοκρα- 
τορική δύναμη. Μέ επιμέλεια καταβλήθηκε φροντίδα νά ξε- 
χαστοΰν οί έπικρίσεις του έναντίον τών Αύτοκρατόρων6.

Ό  ’Αρειανός Αύτοκράτορας Ούάλης σκοτώθηκε άπό 
τούς Γότθους τό 378, στήν καταστροφική μάχη τής Άδρια- 
νούπολης. 'Ο θάνατός του ικανοποίησε ’Ορθόδοξους άγιους, 
όπως τον ’Αμβρόσιο Μεδιολάνων. 'Ο συνάδελφος όμως τοΰ 
Ούάλεντα στή Δύση, ό Γρατιανός, διάδοχος τοΰ Ούαλεντια- 
νοΰ, ήταν ’ Ορθόδοξος' καί παρέδωσε τήν ’Ανατολική Αύ
τοκρατορία σ ’ έναν άλλο δυτικό, τον ’ Ισπανό Θεοδόσιο, πού 
συμμεριζόταν τις θρησκευτικές του άτΐόψεις. 'Ο Θεοδόσιος 
προοριζόταν νά άποκαταστήσει τή θρησκευτική ένότητα. 
"Ενα διάταγμα πού έκδόθηκε στή Θεσσαλονίκη στήν άρχή
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τοϋ 380, παρότρυνε δλους τούς Χριστιανούς νά ακολουθή
σουν τό δόγμα τής Νικαίας «πού τό παρέδωσε ό απόστολος 
Πέτρος στούς Ρωμαίους καί τό όμολογοΰν τώρα ό Δάμασος 
Ρώμης καί ό Πέτρος ’Αλεξάνδρειάς»7. Προς τό τέλος αύτοΰ 
τοΰ έτους, ό Θεοδόσιος είσήλθε στήν Κωνσταντινούπολη. 'Ο 
λαός έκεϊ συμπαθούσε τούς Άρειανούς, άλλά αύτό δέν τον 
άποθάρρυνε. Τό Μάϊο τοΰ 381, μέ πρόσκλησή του, μιά 
μεγάλη Σύνοδος συνεκλήθη στήν Κωνσταντινούπολη. Είναι 
γνωστή ώς Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, αν καί στήν πραγ
ματικότητα κανείς έπίσκοπος δυτικά άπό τήν Άδριατική δέν 
παραβρέθηκε, ένώ τον έπίσκοπο Ρώμης τον αντιπροσώπευε 
ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. 'Η  Σύνοδος έπικύρωσε τό 
Σύμβολο π ίστεως καί τά δόγματα τής Νικαίας, καί άναθε- 
μάτισε ολους αύτούς πού δέν θά τά ύπέγραφαν. 'Ο Αύτοκρά
τορας ύποστήριξε τούς κανόνες καί έξέδωσε νόμους έναντίον 
όλων αυτών πού τούς άπέρριπταν8. ' Η σταθερότητά του 
ύπήρξε έπιτυχής. Ά π ό  τώρα καί στο έξής, ό Αρειανισμός, 
αν καί διατηρήθηκε γιά μεγαλύτερο χρόνο σέ τμήματα τής 
Ά σ ίας , θά έχανε τή δύναμή του. ’ Εξαίρεση θά άποτελοΰσαν 
μόνον οί Γότθοι καί άλλες συγγενικές τους φυλές. Τούς εΐχε 
μεταστρέψει στο Χριστιανισμό ό έπίσκοπος Ούλφΐλας, ενας 
Γότθος πού ύπήρξε μαθητής τοΰ Ευσεβίου Νικομήδειας. Καί 
ό πεισματικός Αρειανισμός τους έπρόκειτο νά ταράξει γιά 
πολύ τή Δυτική ’ Εκκλησία κατά τούς έπόμενους δύο α ιώ 
νες9.

Στήν παρακμή τοΰ Αρειανισμού, στήν Α νατολή, βοή
θησαν οί τρεις Καππαδόκες θεολόγοι πού διακρίθηκαν τώρα 
μεταξύ τών ’ Ορθοδόξων, ό Βασίλειος Καισαρείας, ό-άδελφός 
του Γρηγόριος Νύσσης καί ό Γρηγόριος Ναζιανζηνός. ' Υπο
στήριζαν μέ δύναμη τις άπόψεις τους καί κατά καιρούς 
μάλιστα μέ πολύ πάθος, άλλά δέν ήταν τόσο άδιάλλακτοι όσο 
ό Αθανάσιος καί συμφιλιώθηκαν μέ πολύ περισσότερους 
άπό οσους αύτός εΐχε προσβάλλει. Άπέκρουσαν τή χρήση 
σωματικής βίας στήν αντιμετώπιση τών αιρετικών. ' Η στά
ση τους άπέναντι στον Αύτοκράτορα ήταν ή ’ίδια μέ αύτή τοΰ
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Ευσεβίου. 'Η ταν ό ’Αντιπρόσωπος τοϋ Θεοΰ, άλλά ήταν 
καθήκον τοΰ ιερατείου νά τον οδηγήσει στον αληθινό πνευμα
τικό δρόμο. Χρειαζόταν λοιπόν τή βοήθεια τοΰ ιερατείου γιά 
νά γίνει ό Χριστιανός φιλόσοφος-βασιλιάς. 'Ο Θεοδόσιος 
σεβόταν πολύ αύτή τήν άποψη καί ύπάκουε σ ’ αύτήν10.

'Ο Θεοδόσιος στάθηκε πιο άτυχος στις σχέσεις του μέ τό 
αεγάλο δυτικό άγιο τοΰ καιροΰ του, τον ’Αμβρόσιο Με- 
διολάνων. 'Ο ’Αμβρόσιος σεβόταν πολύ τον Αύτοκράτορα 
Γρατιανό, πού πολύ τον επιδοκίμαζε. Ά λλά  όταν ό διάδοχος 
τοΰ Γρατιανοΰ στή Δύση, ό Ούαλεντιανός Β ',  προσπάθησε 
νά παραδώσει μιά βασιλική στούς Άρειανούς, ό Αμβρόσιος 
τοΰ είπε: «Μή νομίσεις δτι έχεις κανένα αύτοκρατορικό 
δικαίωμα πάνω σέ θεϊκά ττράγματα»11. "Οταν μετά τό θάνα
το τοΰ Ούαλεντιανοΰ Β ', ό Θεοδόσιος ήρθε στήν ’ Ιταλία γιά 
νά άναλάβει ύπό τήν εξουσία του ολόκληρη τήν Αύτοκρατο
ρία, καί έκεϊ διέταξε τον επίσκοπο τοΰ Καλλινίκου νά ξα
ναχτίσει μιά συναγωγή πού ό έπίσκοπος ένθάρρυνε τό 
ποίμνιό του νά τή λεηλατήσει, ό Αμβρόσιος έπέπληξε δη
μοσίως τον Αύτοκράτορα σέ ένα λόγο του, γ ιά άνάμιξη σέ 
άγιες ύποθέσεις12. Ή  ήθική ύπεροχή τοΰ Αμβροσίου ήταν 
φανερή δταν άρνήθηκε νά κοινωνήσει τό Θεοδόσιο μετά τή 
διαταγή πού έδωσε ό Αύτοκράτορας στά στρατεύματά του 
νά σφάξουν τον ξεσηκωμένο δχλο τής Θεσσαλονίκης. Ό  
Θεοδόσιος ομολόγησε τό έγκλημά του. Τήν ιστορία αύτή τή 
δραματοποίησαν οί μετέπειτα ιστορικοί στή Δύση. Ά λλά  
πρέπει νά θυμηθοΰμε δτι ή Δυτική ’ Εκκλησία δέν αποδέχθη
κε πλήρως τή θεωρία τοΰ Ευσεβίου, δπως έπρόκειτο νά 
δείξει τό μέλλον13.

Πιθανώς στήν επίδραση τοΰ Αμβροσίου νά οφείλεται 
τό γεγονός, δτι ό Θεοδόσιος κινητοποιήθηκε γιά  τήν κα
ταστολή τής είδωλολατρείας. Μιά σειρά διαταγμάτων, πού 
έκδόθηκαν προς τό τέλος τής βασιλείας του, άπαγόρεψαν 
κ α τ ’ άρχήν τις είδωλολατρικές θυσίες. Κατόπιν έ'κλεισαν οί 
κυριότεροι είδωλολατρικοί ναοί. Σκόπευε νά τούς χρησιμο
ποιήσει ώς δημόσια κτίρια καί θύμωσε πολύ δταν ό χριστια
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νικός φανατισμός προκάλεσε τήν καταστροφή τους. Μετά 
τήν επανάσταση τοϋ ειδωλολάτρη Άρβογάστη τό 393, εί- 
σηγήθηκε αυστηρότερα μέτρα. Προς τό τέλος τοΰ αιώνα 
έχουν καταργηθεϊ δλα τά είδωλολατρικά μαντεία καί οί 
γιορτές, ένώ οί είδωλολάτρες μόνον ιδιωτικά μπορούσαν νά 
προσφέρουν τή λατρεία τους14.

Έ ν τώ  μεταξύ είχε έπέλθει μιά άξιόλογη άλλαγή στήν 
εκκλησιαστική οργάνωση. Μιά άπό τις λαμπρότερες πολι
τικές πράξεις τοΰ Κωνσταντίνου ήταν ή 'ίδρυση μιας καινού
ριας πρωτεύουσας γιά τήν Αύτοκρατορία, στή θέση πού 
βρισκόταν ή πόλη Βυζάντιον. Ή  θέση τής Νέας Ρώμης ή 
Κωνσταντινούπολης ήταν ιδεώδης γ ι ’ αύτό τό σκοπό. Εύκο
λη σέ προσέγγιση, μέ καλές αμυντικές ιδιότητες, διέθετε ένα 
ζηλευτό λιμάνι καί μιά γόνιμη ένδοχώρα. Οί Αύτοκράτορες 
μέ τά ποικίλα καθήκοντά τους δέν τήν χρησιμοποίησαν γιά 
έδρα τους μέχρι τό τέλος τοΰ αιώνα, άλλά οί δημόσιες ύπη- 
ρεσίες βαθμιαία συγκεντρώθηκαν έκει, ιδιαίτερα στήν εποχή 
τοΰ Θεοδοσίου, καί ό πληθυσμός τής πόλης αύξήθηκε ραγ
δαία. 'Ο έπίσκοπος τής πόλεως τοΰ Βυζαντίου ήταν βοηθός 
έπίσκοπος τοΰ Μητροπολίτη τής ' Ηρακλείας. ’Αλλά ήταν 
φανερό ότι ό έπίσκοπος μιας τεράστιας πόλης θά έπρεπε νά 
βρίσκεται σέ ανώτερη θέση. Σύντομα ό Έπίσκοπος Κων
σταντινουπόλεως άρχισε νά παίρνει τή θέση του δίπλα στούς 
έπισκόπους τής Παλαιας Ρώμης, τής ’Αλεξανδρείας καί τής 
’ Αντιόχειας. Στή Σύνοδο τής Κωνσταντινουπόλεως, έξαι- 
τίας τής άγάπης πού έτρεφε ό Αύτοκράτορας γιά εύταξία, 
χύτες οί μεγάλες επισκοπές διευθετήθηκαν κατά τάξη. Ή  
Κωνσταντινούπολη τοποθετήθηκε μετά τή Ρώμη, καί ακο
λούθησαν ή ’Αλεξάνδρεια καί ή ’Αντιόχεια. 'Η Ρώμη δέν 
αποδέχτηκε τό σχετικό κανόνα καί ή ’Αλεξάνδρεια τον πο
λέμησε άγρια. ’Αλλά σύντομα έφθασαν στό σημείο νά ανα
γνωρίσουν τήν καινούρια τάξη πραγμάτων15. Κατά τή διάρ
κεια τών έπόμενων αιώνων, αύτοί οί μεγάλοι ιεράρχες απέ
κτησαν τον τίτλο τοΰ Πατριάρχη, αν καί ό έπίσκοπος Ρώμης 
προτιμούσε νά ονομάζεται Πάπας καί ό έπίσκοπος ’Αλε
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ξανδρείας νά ονομάζεται. Πατριάρχης καί Πάπας. Στον α
ριθμό τών Πατριαρχείων προστέθηκε καί ή επισκοπή ’ Ιερο
σολύμων, μάλλον έξαιτίας τής ίερότητάς της παρά γιά τήν 
υλική της σπουδαιότητα16. 'Ο Θεοδόσιος θέλησε νά τονίσει 
■τήν καινούρια θέση τής Κωνσταντινούπολης, δταν τον ’ Ιού
λιο τοϋ 381 έξέδωσε ενα ’Έδικτο στο όποιο άνέφερε ότι τήν 
αληθινή πίστη τήν έγγυάται ή κοινωνία μέ τήν Κωνσταντι
νούπολη, τήν ’ Αντιόχεια καί τις «κύριες έδρες τής ’Ανα
τολής», τις όποιες καί αναφέρει, φαίνεται δμως δτι ή εκλογή 
τους έγινε λόγω τής προσωπικής ύπεροχής τών έττισκόπων 
τους. ' Ορισμένες ιστορικές εδρες, δπως ή ’Έφεσος καί ή 
Νικομήδεια, παραλείπονται, γιά νά ύπογραμμισθεϊ αναμφί
βολα ή κατωτερότητά τους ώς προς τήν Κωνσταντινούπολη17.

Ό  Θεοδόσιος Α ' πέθανε στο Μιλάνο τον ’ Ιανουάριο τοΰ 
395, άφοΰ κληροδότησε τό ανατολικό τμήμα τής Αυτοκρα
τορίας στο μεγαλύτερο γιό του, τον ’Αρκάδιο, πού ήδη 
βασίλευε ώς άντιβασιλιάς στήν Κίονσταντινούπολη, ένώ τό 
δυτικό τμήμα στο νεότερο γιό του, τον Ό νώριο. Ή  Αύτο
κρατορία έθεο^ρεΐτο άκόμη δτι είναι μία, ένώ οί αύτοκρατο- 
ρικές διαταγές καί τά διατάγματα έκδίδονταν έν όνόματι καί 
τών δύο Αύτοκρατόρων, οποιοσδήποτε άπό τούς δύο κι αν τά 
έΕέδιδε. 'Η άθλια βασιλεία τοΰ Όνωρίου δέν μάς ένδιαφέρει 
άμεσα. 'Η βασιλεία δμως τοΰ Άρκαδίου κατέχει μιά ύψηλή 
θέση στήν πολιτική ιστορία τοΰ Βυζαντίου. "Ηταν ό πρώτος 
Αύτοκράτορας πού έ'κανε μόνιμα έδρα του τήν Κοονσταντι- 
νούπολη. Οί προηγούμενοι Αύτοκράτορες συνεχώς έκινοΰντο. 
'Ο Άρκάδιος σπάνια έκινειτο εξω άπό τά τείχη τής πόλης, 
καί είναι εξίσου αλήθεια δτι σπάνια φάνηκε καί εξω άπό τό 
Μέγα Παλάτιον. Μέ τό νά είναι ή Αύλή μονίμως εγκατε
στημένη σέ ένα μέρος, οί τελετές της, πού τις είχαν ενθαρρύ
νει πολύ οί Αύτοκράτορες, τώρα αναπτύχθηκαν καί συστη
ματοποιήθηκαν. ' Τπήρξαν πολλοί πολεμιστές Αύτοκράτορες 
πού οδήγησαν τά στρατεύματα τους σέ έκστρατεϊες, άλλά 
στήν Κωνσταντινούπολη ό Αύτοκράτορας άρχισε νά γίνεται 
ένα απομακρυσμένο πρόσοοπο πού έμφανιζόταν δημόσια μό
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νον σέ τελετουργικές περιπτώσεις, μέ τήν ακολουθία τών 
αύλικών του, περιβεβλημένος τή μεγαλοπρέπεια καί τό μυ
στήριο πού αρμόζει στον ’Αντιπρόσωπο τοΰ Θεοΰ. Ταυτό
χρονα αυξήθηκε ή έπιρροή τών δημοσίων ύπηρεσιών, καθώς 
βρίσκονταν σέ συνεχή επαφή μέ τον Αύτοκράτορα, ένώ γιά 
τήν ’ίδια αιτία αύξήθηκε καί ή έπιρροή τής Αύτοκράτειρας18. 
Είναι σημαντικό τό γεγονός δτι ή Εύδοξία, ή γυναίκα τοΰ 
Άρκαδίου, είναι ή πρώτη Αύτοκράτειρα πού γιά τή στέψη 
της υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Ά πό  τότε καί στο έξης 
ή Αύγούστα θά είχε τή θέση της στο τελετουργικό μυστή
ριο 19.

Πέρα δμως άπό τά λαμπρά στολίδια, τό αύτοκρατορικό 
ζευγάρι δέν ήταν τίποτε άλλο άπό θνητές ύπάρξεις, γ ιά  νά 
θυμηθοΰμε τον Άρκάδιο καί τήν Εύδοξία. "Αν ό Θεοδόσιος 
Α ' είχε φαντασθεΐ δτι μέ τό νά χαρίσει στον ’ Επίσκοπο 
Κωνσταντινουπόλεως τά πρωτεία μέσα στήν Ανατολική 
’Εκκλησία, θά είχε τον ήγέτη τής Α νατολικής ίεραρχείας νά 
ζεΐ στο Παλάτι ύπό τις διαταγές του, τότε ήταν ύπερβολικά 
αισιόδοξος. Τό 398 ό Άρκάδιος εξασφάλισε τήν τοποθέτηση 
στήν επισκοπή Κωνσταντινουπόλεως ένός διακεκριμένου καί 
εύφραδοΰς ιεροκήρυκα, τοΰ ’ Ιωάννου, τοΰ επικαλούμενου 
Χρυσοστόμου, «μέ το χρυσό στόμα». 'Ο Χρυσόστομος ήταν 
ένας ορμητικός καί ασυμβίβαστος άνθρωπος. Κανείς άλλος 
δέν ήταν τόσο έτοιμος δσο αύτός νά θεωρήσει τήν επίγεια 
Αύτοκρατορία ώς αντανάκλαση τής Ούράνιας Βασιλείας, καί 
συμφωνούσε πλήρως μέ τήν τελετουργική εθιμοτυπία πού 
περιέβαλλε τον Αύτοκράτορα. ' Ηταν όμως καί μεγάλο; 
ασκητής· καί τον έκανε νά φρικιά αύτή ή χτυπητή διαφορά 
μεταςύ τοΰ απέραντου πλούτου καί τής έγοηστικής σπα
τάλης τών ανώτερων τάξεων στήν πρωτεύουσα άπό τή μιά 
πλευρά, κι άπό τήν άλλη ή τρομερή φτώχια τών φτωχογειτο
νιών. 11ίστευε δτι οί γυναίκες πρέπει νά απολαμβάνουν τά 
'ίδια δικαιώματα μέ τούς συζύγους τους πάνοο στήν περιουσία 
καί όσον αφορά τή συζυγική απιστία. Ά λλά  συγχρόνως 
θεωρούσε δτι οί γυναίκες έξασκοΰν μιά άσχημη καί άρρω-



σ τ η μ έ ν η  επίδραση πάνω στούς άνδρες. Δέν εΐχε περάσει, καί 
πολύς καιρός άπό τότε πού είχε φιλονικήσει μέ τήν εύσεβή άλ
λά μεγαλομανή Αύτοκράτειρα. Στήν άρχή τήν κατηγόρησε δτι 
οίκειοποιήθηκε μιά περιουσία, πού νόμιμα άνήκε σέ μιά 
φτωχή χήρα. Έ πήλθε μιά συμφιλίωση. ’Αλλά κατόπιν τήν 
προσέβαλε έπειδή αύτή ζητούσε τήν ευλογία ένός έτοιμοθά- 
νατου άγίου, τοΰ Έ πιφανίου Κύπρου, πού τον ύποπτεύονταν 
δτι είχε ραδιουργήσει έναντίον του. Γ ι ’ αύτό λοιπόν εκφώνη
σε ένα δριμύ λόγο στήν εκκλησία τής 'Α γίας Σοφίας έναντίον 
τών γυναικών, μέ αναφορές στήν Ίεζάβελ, άγριοκοιτάζοντας 
τήν Αύτοκράτειρα ένώ μιλούσε. ' Η Αύτοκράτειρα οργίστη
κε. Μέ τή βοήθεια τοΰ Θεοφίλου, επισκόπου ’Αλεξανδρείας, 
πού ζήλευε τήν επισκοπή καί τήν έπιρροή τοΰ Χρυσοστόμου, 
έπεισε τον ’Αρκάδιο νά συγκαλέσει μιά Σύνοδο γιά  νά τον 
εκθρονίσει. 'Ο Χρυσόστομος ήταν πάρα πολύ αγαπητός στήν 
Πόλη, καί ξέσπασαν έτσι λαϊκές ταραχές πού τις ακολούθησε 
ένα; σεισμός. ' Η προληπτική Αύτοκράτειρα τον ξανακάλεσε 
καί προσπάθησε νά τον εξευμενίσει. Μετά τήν έπάνοδό του, 
ό Χρυσόστομος σ ’ ένα λόγο του έπλεξε ένα κολακευτικό 
εγκώμιο τής Αύτοκράτειρας. "Ολα θά πήγαιναν καλά αν δέν 
άποφάσιζαν οί ’ Αρχές τής Πόλης νά κρεμάσουν μιά ασημένια 
εικόνα τής Εύδοξίας σέ μιά κολώνα άπό πορφυρίτη, καί 
μάλιστα έξω άπό τις πόρτες τής 'Α γίας Σοφίας. Οί τελετές 
τών εγκαινίων, πού έγιναν σύμφωνα μέ τις παλιές είδωλο- 
λατρικές παραδόσεις μέ μουσική καί χορό, διατάραξαν τήν 
ακολουθία πού γινόταν εκείνη τήν ώρα στήν έκκλησία. Αύτό 
έξόργισε τό Χρυσόστομο, καί τήν έπόμενη Κυριακή άρχισε 
το κήρυγμα του μέ τις έξης λέξεις: «Πάλιν * Ηρωδιάς μαίνε
ται, πάλιν ταράσσεται, πάλιν όρχεΐται, πάλιν ζητεί τήν 
κεφαλήν Ίωάννου έπ ί π ίνακι». Μετά άπό αύτό, τό αύτοκρα- 
τορικό ζεΰγος καί ό έπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως δέν 
στάθηκαν πλέον στά λόγια. Μετά άπό έξι μήνες, τον Ιούνιο 
τοΰ 404, ό ’ Αρκάδιος, ένώ προηγουμένως δίσταζε νά τιμω 
ρήσει έναν τόσο δημοφιλή ιεράρχη, τώρα τον έκθρόνισε καί 
τον έξόρισε. Τή νύκτα τής άναχώρησής του ξέσπασε μιά
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πυρκαγιά πού δέν κατάστρεψε μόνο τήν 'Α γία  Σοφία, άλλά 
και το Κτίριο τής Γερουσίας πού βρισκόταν πλάι της. ' Ο 
Χρυσόστομος καί οί φίλοι του κατηγορήθηκαν ώς εμπρηστές. 
Πέθανε στήν εξορία τό 40720.

' Ο Χρυσόστομος δέν ήταν ένας θεολόγος, άλλά ένας 
ήθικολόγος. Ε πιτέθηκε έναντίον τής Αυλής μέ ήθικά κριτή
ρια, γ ι ’ αύτό σ ’ αύτές του τις ενέργειες είχε καί τήν ύποστή- 
ριξη τής λαϊκής γνώμης. Είναι αλήθεια ότι θύμα του δέν ήταν 
ό Αύτοκράτορας άλλά ή Αύτοκράτειρα, πού ή θέση της στο 
κράτος δέν ήταν καί τόσο ιερή. "Ομως ή επίθεσή του έ 
ναντίον τής Αύτοκράτειρας δέν ήταν τίποτε άλλο άπό μιά 
σαφή, αν καί έμμεση, έπίθεση έναντίον τού Αύτοκράτορα. 
'Έ τσι, θεμελίωσε τό ρόλο τοΰ Πατριάρχη Κωνσταντινουπό
λεως ώς θεματοφύλακα τής συνείδησης τής Αύτοκρατορίας. 
Γιά ζητήματα ηθικής φύσης ό Αύτοκράτορας πρέπει νά 
ύπακούει στο ιερατείο21.

Σύντομα όμως ένα καινούριο θεολογικό ζήτημα απείλη
σε τή χριστιανική ένότητα. Τό κύριο πρόβλημα, πού κυ
ρίαρχο ΰσε τον πέμπτο αιώνα στήν ’ Ανατολή ήταν το ποιά 
ακριβώς είναι ή φύσ/j τοΰ Χριστού. Τις συζητήσεις δηλητη- 
ρίαζαν οί ανταγωνισμοί τών μεγάλο ι επισκοπικών έδρών. 
'Η ’ Εκκλησία ’Αλεξάνδρειάς, ιδιαίτερα μετά τήν απομά
κρυνση τοΰ ’Αρείου, είχε τήν τάση νά υπερτονίζει τή θεότη
τα τοΰ Χρίστου, ένώ ή ’ Εκκλησία ’ Αντιόχειας είχε τήν τάση 
νά υπερτονίζει τήν ανθρωπότητά Του. Τό 428, ό Θεοδόσιος 
Β ', ό γιος τοΰ Άρκαδίου, ανέβασε στον έπισκοπικό θρόνο 
τής Κωνσταντινούπολης έ'ναν ’Αντιοχειανό ιεροκήρυκα, τό 
Νεστόριο. Σύντομα ό Νεστόριος ξεσήκωσε θύελλα, γ ιατί 
ισχυριζόταν ότι δέν πρέπει νά άποκαλεϊται Θεοτόκος ή Πα
ναγία Παρθένος Μαρία. Αύτό εξαγρίωσε τον Κύριλλο, έπί- 
σκοπο ’Αλεξάνδρειάς, πού βέβαια δέν θά τον στενοχωρούσε 
καθόλου αν τοΰ δινόταν ή ευκαιρία νά κατηγορήσει ώς αιρε
τικό τον έν Χριστώ άδελφό του τής Κωνσταντινούπολης. ' Η 
διαμάχη ττού αφορούσε τήν ανθρώπινη φύση τοΰ Χριστού 
σύντομα άπλώθηκε σ ’ όλες τις ’Ανατολικές ’ Εκκλησίες.
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Είναι αξιοσημείωτο δτι καί ό Νεστόριος καί ό Κύριλλος, 
προσέβλεπαν στον Αύτοκράτορα γιά  βοήθεια, οχ1 βέβαια ύπό 
μορφή συμμετοχής του στις δογματικές· απόψεις, άλλά μέ τό 
νά συγκαλέσει μιά Σύνοδο όπου θά διακηρυσσόταν ή αληθινή 
διδασκαλία. «Δός μοι, ώ βασιλεύ, καθαράν τήν γην τών 
αιρετικών», έγραφε ό Νεστόριος στον Αύτοκράτορα, «κάγώ 
σοι τον ουρανόν άντιδώσω»22. 'Ο Κύριλλος, πού δέν πολυεξέ- 
ταζε αύτά τά πράγματα, ήταν δμως συγχρόνως καί άρκετά 
προσεκτικός, έστειλε γράμμα γιά  νά πληροφορήσει τήν «επ ί
γεια Εικόνα τού Θεού» γιά τήν ύπαρξη αίρεσης σχετικά μέ 
τή Μητέρα τού Θεού23. ' Ο Θεοδόσιος δμως δέν εΐχε τό 
δυνατό χαρακτήρα τού παππού καί συνονόματού του. Φοβή
θηκε. Μάλλον συμπαθούσε τό Νεστόριο, καί αύτό ’ίσως έ~ 
ξαιτίας τής μεγαλύτερης άδελφής του τής Πουλχερίας, πού 
γιά χρόνια τον είχε τρομοκρατήσει, καί ή οποία δέν συ
μπαθούσε τον επίσκοπο τής Πόλης. Τον ενοχλούσε δμως ό 
Κύριλλος, πού πίσω άπό τις πλάτες του εΐχε καταφύγει στον 
επίσκοπο Ρώμης καί τον ένθάρρυνε νά συγκροτήσει μιά 
Σύνοδο στή Ρώμη πού θά άποφάσιζε γιά τήν έκθρόνιση τοϋ 
Νεστορίου. ' Ο Θεοδόσιος δέν μποροΰσε νά τό άνεχθεΐ. ’Έτσι, 
άφοΰ συνεννοήθηκε τυπικά μόνο μέ τον Αύτοκράτορα τής 
Δύσης Οΰαλεντιανό Γ ' συνεκάλεσε μιά Σύνοδο, γνωστή ώς 
Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο στήν ’Έφεσο, τό 431. Ό  ’ίδιος 
δέν τήν παρακολούθησε, ένώ ό αντιπρόσωπός του κόμης 
Κανδιδιανός, ήταν μάλλον άνίκανος νά διατηρήσει ύπό τον 
έλεγχό του τήν πορεία. Πρώτος έφθασε ό Κύριλλος ’Αλε
ξανδρείας, μέ μιά άκολουθία περίπου διακοσίων έπισκόπων. 
'Ο έπίσκοπος ’Αντιόχειας ’ Ιωάννης καί ή μερίδα του κα
θυστέρησαν, γ ι ’ αύτό ό Νεστόριος καί ή μερίδα του άρνή
θηκαν νά πάρουν μέρος σέ συζητήσεις, μέχρις δτου φτάσουν 
κι αύτοί έκεΐ. Παρά τις διαμαρτυρίες τοΰ Κανδιδιανοΰ, ό 
Κύριλλος έπέμενε νά άρχίσει ή Σύνοδος μέ μόνους παρόντες 
τούς ύποστηρικτές του. 'Ο Νεστόριος κηρύχθηκε έκπτωτος 
τοΰ θρόνου. "Οταν έφθασε ό ’ Ιωάννης ’Αντιόχειας, μαζί μέ 
τή μερίδα τοΰ Νεστορίου συγκρότησαν μιά άντι-Σύνοδο σέ
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ένα γειτονικό ναό, στήν οποία προήδρευσε ό Κανδιδιανός. 'Η 
Σύνοδος αύτή κήρυξε τον Κύριλλο έκπτωτο τοΰ θρόνου. 
Κατόπιν ό Κανδιδιανός προσπάθησε νά συνενώσει τις δυο 
Συνόδους, άλλά μάταια. "Οταν τά πληροφορήθηκε όλα αύτά 
ό Θεοδόσιος, προσπάθησε νά κερδίσει χρόνο. ’ Αναγνώρισε 
καί τις δυο Συνόδους και κήρυξε το Νεστόριο καί τον Κύριλ
λο έκπτωτους τοΰ θρόνου. '0  Νεστόριος άποσύρθηκε μέ 
άξιοπρέπεια σ ’ ένα μοναστήρι, άλλά κατόπιν έξορίστηκε. '0  
Κύριλλος δμως, πού οί παράγοντές του είχαν κερδίσει τήν 
υποστήριξη τών μοναχών τής Κωνσταντινούπολης, μέ τήν 
πλήρη συμπαράσταση τής Ρώμης καί ολόκληρης τής Δύσης, 
έπέστρεψε προκλητικά στήν έδρα του24.

' Ο Θεοδόσιος έδειξε τήν ’ίδια αδεξιότητα δταν οί έριδες 
παρουσιάστηκαν ξανά λίγα χρόνια αργότερα. Ό  Κύριλλος 
πέθανε τό 444. Μετά άπό ένα σύντομο διάστημα, παρουσιά
στηκε ένας ήλικιωμένος ήγούμενος στήν Κωνσταντινούπολη, 
ό Εύτυχής, πού ήταν ένας άπό τούς ανθρώπους τοΰ Κυρίλ
λου, καί άρχισε νά κηρύττει δτι ό Χριστός έχει μόνο μία 
φύση, τή θεϊκή. ’Ή ταν ή λογική ανάπτυξη καί κατάληξη τής 
σκέψης τοΰ Κυρίλλου, αύτή δμως ή διδασκαλία φάνηκε αιρε
τική στο Φλαβιανό, επίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως. Μιά 
Σύνοδος ύπό τήν έποπτεία του τήν κατεδίκασε. ’Αμέσως 
δμως ό Διόσκουρος ’Αλεξανδρείας, διάδοχος τοΰ Κυρίλλου, 
παρουσιάστηκε νά τήν ύποστηρίζει. Κι οί δυο πλευρές προ
σπάθησαν νά κερδίσουν τή συμπάθεια τής Ρώμης, ό επίσκο
πός της δμως, Λέων Α ' (ό Μέγας), τάχθηκε έναντίον τοΰ 
Εύτυχοΰς. Ό  Λέων σκέφτηκε δτι δέν ύπήρχε καμιά ανάγκη 
γιά τή σύγκληση Συνόδου, αν καί δέν θά έλεγε δχι σέ μιά 
Σύνοδο, πού θά συνεκαλεΐτο δμως στή Δύση. Συγχρόνως 
έγραψε μιά έκθεση, τον Τόμο, μέ τον όποιο πρόσφερε αύτό 
πού θεωροΰσε ώς όρθή διδασκαλία. Θά έπρεπε κανονικά τό 
ζήτημα νά κλείσει μ ’ αύτόν. Ό  Αύτοκράτορας δμως σκε
πτόταν διαφορετικά. Τό πρόβλημα πρέπει νά τό λύσει μιά 
Σύνοδος, αύτή δμως ή Σύνοδος πρέπει νά συνέλθει στήν 
’Ανατολή. Ά λλά  ή προηγούμενη εμπειρία του φαίνεται δτι
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δέν τον είχε διδάξει τίποτε. ’ Επέτρεψε στή Σύνοδο νά 
συγκληθεί πάλι στήν ’Έφεσο καί έπέτρεψε στον επίσκοπο 
’Αλεξανδρείας νά τή θέσει ύπό τον έλεγχό του. 'Ο Διόσκου
ρος ήρθε σ ’ αύτή μέ μιά σωματοφυλακή άπό ανατολικούς 
μοναχούς πού ήταν έτοιμοι νά έρθουν στά χέρια μέ τούς 
αντιπάλους τους, ένώ οί αύτοκρατορικοί επίτροποι δέν έκα
ναν τίποτε γιά νά τούς άποτρέψουν άπ ’ αύτό. Δέν έπιτράπη- 
κε στούς απεσταλμένους τής Ρώμης νά παρευρεθοΰν στή 
Σύνοδο. 'Ο Φλαβιανός έκθρονίστηκε. 'Ο Εύτυχής κρίθηκε 
ότι είναι ’ Ορθόδοξος, καί ένας άπό τούς ύποστηρικτές του, ό 
’Ανατόλιος, ανέβηκε στο θρόνο τής Κωνσταντινούπολης. 'Ο 
Αύτοκράτορας έλάχιστα άναμείχθηκε. Αύτή ή «/ληστρική 
Σύνοδος», όπως τήν ονόμασε ό Λέων, κατέστρεψε τό γόητρο 
τοϋ θρόνου τής Κωνσταντινούπολης καί τοΰ ’ίδιου τοΰ Αύτο
κράτορα23.

Ό  Θεοδόσιος Β ' πέθανε τό 450, καί ύπήρξε μιά άπό τις 
πιο οΐκτρά αμαυρωμένες Εικόνες τοΰ Θεοΰ. "Ισως φάνηκε 
οτι ή αύτακρατορική εξουσία πάνω στήν ’ Εκκλησία χάθηκε 
γιά πάντα. Δέν εΐχε γιό, καί ή κόρη του ή Πουλχερία, πού 
τήν είχε στέψει Αύγούστα πριν πολλά, χρόνια, χρησιμοποίησε 
τώρα αύτή της τή θέση γιά νά άνακηρύξει ώς διάδοχό του 
έναν ήλικιωμένο στρατηγό, το Μαρκιανό, τον οποίο καί 
παντρεύτηκε. Αύτό είναι τό πρώτο παράδειγμα ένός θεσμού 
πού άργότερα προσέλαβε επίσημη μορφή. Δηλαδή όταν δέν 
ύπήρχε διάδοχος τοϋ Αύτοκράτορα, ή γηραιά Αύτοκράτειρα 
εΐχε τό δικαίωμα νά μεταβιβάσει τήν αύτοκρατορική εξουσία 
σ ’ άλλον26. Ή  Πουλχερία άνέκαθεν άποδοκίμαζε τήν άδυνα- 
μία. τού άδελφοΰ της. Αύτή καί ό άνδρας της άκολουθοΰσαν 
τήν παράδοση τοϋ Κωνσταντίνου καί τοϋ Θεοδοσίου Α '. 
’Αγνοώντας τις διαμαρτυρίες τοΰ .Λέοντα τοΰ Μεγάλου, 
συνεκάλεσαν μιά Σύνοδο στήν ’ Ανατολή, καί συγκεκριμένα 
στή Νίκαια. Μετά. όμως άπό πολύ σκέψη τή μετέφεραν στή 
Χαλκηδόνα, οπού μπορούσαν πιο εύκολα νά τήν επιβλέπουν. 
Ό  Πάπας Λέων αρκετά απρόθυμα συμφώνησε νά στείλει 
αντιπροσώπους. Γιά νά τον εξευμενίσουν έδωσαν στούς ά-
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πεσταλμένους του τήν πρώτη θέση στή Σύνοδο καί ό Τόμος 
τοϋ Λέοντος χρησιμοποιήθηκε ώς βάση γιά τις συζητήσεις, 
Ά λλά  ό Τόμος, γραμμένος σέ άπλά Λατινικά, παρέλειπε τά 
σημεία έκεϊνα πάνω στά όποια συζητοϋσαν οί λεπτολόγοι 
'Έλληνες. Κι έτσι προστέθηκαν μερικές διατυπώσεις τοΰ 
Κυρίλλου Αλεξάνδρειάς. Ή  Σύνοδος διεκήρυξε τις δύο 
φύσεις τοϋ Χρίστου, πού είναι αφενός άσύγχυτες καί άτρε- 
πτες, αφετέρου αδιαίρετες καί αχώριστες, όπου ή κάθε φύση 
συντρέχει στο ένα καί μοναδικό πρόσωπο (υπόσταση).

Αύτό ήταν ένας συμβιβασμός. ' Η Δύση θά μποροΰσε νά 
το αποδεχθεί, αν καί ό Πάπας φοβόταν ότι δεν είχαν ασυζή
τητα δεχθεί τον Τόμο. Οί οπαδοί τοϋ Κυρίλλου δέν μποροϋ- 
σαν νά έναντιωθοΰν, ένώ ό Νεστόριος άπό τήν εξορία του 
άνέφερε ότι αποδεχόταν τήν άπόφαση. Γενικά όμως μερικοί 
κανόνες τής Συνόδου δέν βρήκαν καί τόσο καλή αποδοχή. Ό  
Διόσκουρος Αλεξάνδρειάς έκθρονίστηκε χωρίς νά τολμή
σουν οί προηγούμενοι φίλοι του, όπως ό Ά νατόλιος Κων
σταντινουπόλεως, νά ψηφίσουν ύπέρ αύτοΰ. "Ενας άπό τούς 
κανόνες προσέφερε στο θρόνο τής Κωνσταντινούπολης ’ίσα 
προνόμια μ ’ αύτά τοΰ θρόνου τής Ρώμης. Αύτό τον κανόνα 
άρνήθηκαν νά τον επικυρώσουν οί παπικοί απεσταλμένοι, 
παρόλο πού ό κανόνας αύτός άποδεχόταν τήν προτεραιότητα 
τής Ρώμης. 'Ο Αύτοκράτορας μέ πολ.λή προσοχή τόνισε τό 
γεγονός ότι οί αποφάσεις ανήκαν στούς έπισκόπους καί όχι 
στον ’ίδιο. ’ Αλλά ό ’ίδιος καί ή Αύτοκράτειρα είχαν παρακο
λουθήσει μερικές άπό τις συνεδρίες καί ή Πουλχερία ύπήρξε 
ή πρώτη γυναίκα πού παραβρέθηκε σέ Σύνοδο, ένώ οί υπάλ
ληλοί τους είχαν έντονα άναμειχθεΐ στήν ψηφοφορία. 'Ο 
συμβιβαστικός αύτός τύπος πού δημιούργησε ή Σύνοδος, 
όπως αύτή τοΰ Κωνσταντίνου στή Νίκαια, οφείλε τήν κατα
γωγή της στον Αύτοκράτορα ή, τό πιθανότερο, στήν Αύ- 
τοκράτε ιρα27.

Ά λλά  ό τύπος αύτός, όπως καί τοΰ Κωνσταντίνου, 
δέν εφερε τήν ειρήνη. Οί Αρμένιοι επίσκοποι άργησαν νά 
έρθουν στή Σύνοδο καί άρνήθηκαν ετσι νά δεσμευθοΰν άπό τις
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αποφάσεις της, ένώ τό ’ίδιο έκαναν καί πολλοί επίσκοποι άπό 
τήν Α’ίγυπτο καί τή Συρία πού άρνήθηκαν κατηγορηματικά 
νά τήν παρακολουθήσουν. Γιά τήν τοποθέτηση του διαδόχου 
τοϋ Διοσκούρου, Προτερίου, στο θρόνο τής ’Αλεξάνδρειάς, 
χρειάστηκε στρατιωτική δύναμη. Δέν πρόλαβε νά πεθάνει ό 
Μαρκιανός δταν οί ’Αλεξανδρινοί δολοφόνησαν τον Προτέ- 
ριο, καί τον αντικατέστησαν μέ κάποιον Τιμόθεο Αίλουρο, 
τ;ού ήταν Εύτυχιανός ή Μονοφυσίτης, δπως ονόμαζαν τώρα 
αύτούς τούς αιρετικούς. 'Ο Ίουβενάλιος Ίεροσολύμίον, πού 
είχε υπογράψει τις αποφάσεις τής Χαλκηδόνας, έπρεπε νά 
φύγει γιά νά σώσει τή ζωή του, δταν προσπάθησε νά έ- 
πιστρέψει στήν πόλη του, έπειδή μιά ήγετική μορφή, ή 
Εύδοκία, ή χήρα τοϋ Θεοδοσίου Β ', εύνοοΰσε τούς Μονοφυ- 
σίτες, μέχρις δτου τή θεράπευσε άπό τά σφάλματά της ενα 
αύστηρό μήνυμα πού τής έστειλε ό άγιος Συμεών ό Στυλίτης 
άπό το στύλο του κοντά στο Ά λέπ π ο 28. ’ Ενώ οί Μονοφυσί- 
τες έλπιζαν άκόμη δτι θά προσυλητίσουν τον Αύτοκράτορα 
στις απόψεις τους, οί αδιάλλακτοι οπαδοί τοΰ Νεστορίου, 
παραβλέποντας τή μετριοπάθεια τοϋ ήγέτη τους, χωρίστη
καν τελείως άπό τήν ’ Εκκλησία καί σχημάτισαν τό δικό τους 
σώμα, μεταφέροντας τό άρχηγεΐο τους στις κτήσεις τοΰ 
Πέρση Βασιλιά, μακριά άπό τήν εξουσία τοϋ Αύτοκράτορα. 
Δέν θεωρούνταν πλέον ώς πολίτες τής ίερας Αύτοκρατο- 
ρίας-·’.

Το θεολογικό πρόβλημα δμως επρεπε νά βρει μιά λύση. 
’Αλλά άπό τώρα καί στο εξής τήν πρωτοβουλία τήν πήρε ό 
Αύτοκράτορας. Ό  διάδοχος τοΰ Μαρκιανοϋ, Λέων A ', προ
σπάθησε νά κάνει ένα είδος δημοψηφίσματος. ’Έ στειλε γράμ
ματα σ ’ δλες τις κυριότερες ’ Εκκλησίες γιά νά μάθει τις 
απόψεις τους. "Ολες τους έστειλαν άπάντηση στον Αύτοκρά
τορα, επαινώντας τον γιά τήν εύσεβή του στάσ/] απέναντι 
στήν ’ Εκκλησία, συγκρίνοντάς τον μέ τό βασιλιά Δαβίδ, τον 
απόστολο Παύλο, άκόμη καί μέ τον απόστολο Πέτρο. Ά κ ό 
μη κι ο Πάπας τοϋ απάντησε σάν νά ήταν ένας ιερέας. Άλλά. 
οί απαντήσεις δέν βοηθοϋσαν καθόλου άπό Οεολογική άπο
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ψη30. 'Ο τελευταίος του διάδοχος, ό Ζήνων, ύπήρξε πιο 
εύθύς. Γιά ένα χρόνο τον εΐχε άπομακρύνει ένας σφετεριστής 
τοΰ θρόνου, όνόματι Βασιλίσκος, πού εΐχε δυσαρεστήσει καί 
τήν Κωνσταντινούπολη καί τή Ρώμη, ύποστηρίζοντας τούς 
Μονοφυσίτες. "Οταν ό Ζήνων κατέλαβε πάλι τό θρόνο του, ό 
Πάπας Σιμπλίκιος τοΰ έστειλε συγχαρητήριο γράμμα. «Χ αι
ρόμαστε νά βλέπουμε σ ’ έσας τό πνεΰμα τοΰ πλέον πιστοΰ 
ιερέα καί πρίγκηπα» τοΰ έγραφε31. 'Ο Ζήνων όμως επ ι
θυμούσε νά συμφιλιωθεί μέ τούς Μονοφυσίτες πού κυριαρ
χούσαν τώρα στήν Α’ίγυπτο καί τή Συρία. Ό  Βασιλίσκος 
εΐχε έκδώσει έν όνόματί του μιά εγκύκλιο μέ τήν οποία 
κατήγγειλε τή Σύνοδο τής Χαλκηδόνας καί τον Τόμο τοΰ 
Πάπα Λέοντα. Πέρα άπό τό πρόβλημα ότι ή ’ίδια ή φύση τής 
έγκυκλίου ήταν αρκετά αιρετική, τή γνώμη τής ’ Εκκλησίας 
τήν ένοχλοΰσε ένας Αύτοκράτορας πού αποφάσιζε μόνος του 
πάνω σέ θεολογικά θέματα χωρίς νά άναφέρεται σέ καμιά 
Σύνοδο32. 'Ο Ζήνων τώρα άλλαξε τακτική. Τό 481 έξέδωσε, 
μέ μορφή γράμματος προς τήν ’ Εκκλησία τής Αίγύπτου, ένα 
κείμενο γνωστό ώς 'Ενωτικόν, στο όποιο δήλωνε ότι άρκοΰν 
τά Σύμβολα Νικαίας καί Κωνσταντινουπόλεως, καί αναθε
μάτιζε τον καθένα πού δίδασκε δόγματα αντίθετα τής «Χαλ- 
κηδόνος ή όποιασδήποτε άλλης». 'Έ τσι, κι αν άκόμη δέν 
καταδικάστηκαν άμεσα οί αποφάσεις τής Χαλκηδόνας, δέν 
ήταν πλέον αναγκαία ή άποδοχή τους. Οί Μονοφυσίτες, 
έκτος λίγων μόνον έξαιρέσεων, έμειναν ικανοποιημένοι, άλλά 
στήν Κωνσταντινούπολη ή κοινή γνώμη ανησύχησε καί ή 
Ρώμη οργίστηκε. Γιά μιά άκόμη φορά ένας Αύτοκράτορας 
έπαιρνε αποφάσεις πάνω στο δόγμα, καί έτσι μ ’ αύτή του 
τήν ενέργεια έμμεσα άπέριπτε τον Τόμο τοΰ Πάπα Λέοντα. 
' Ο Πάπας Φήλιξ Γ ' ύπέδειξε αύστηρά στο Ζήνωνα νά υ
ποταχθεί στούς ιερείς σέ θέματα πίστεως. Ά λλά  ενερ
γώντας συνετά καί σωστά, σκέφτηκε δτι ό Έπίσκοπος —ή 
Πατριάρχης δπως τώρα εκαλείτο— Κωνσταντινουπόλεως 
Α κάκιος, εΐχε έμπνεύσει τό 'Ενωτικόν. Καί γ ι ’ αύτό αφόρι
σε τον Α κάκιο . Τό Έ νωτικόν πέτυχε νά διατηρήσει στήν
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’Ανατολή μιά αβέβαιη θρησκευτική ειρήνη γιά τριάντα χρό
νια, τό κόστος της όμως ήταν ενα σχίσμα μέ τή Ρώμη. Στο 
μεταξύ ή κοινή γνώμη στή Δύση σκλήρυνε σχετικά μέ τή 
θεϊκή θέση τού Αύτοκράτορα35.

"Οταν ό Ζήνων πέθανε τό 491 χωρίς νά αφήσει παιδιά, 
παρακάλεσαν τή χήρα του, τήν Αύτοκράτειρα ’Αριάδνη, νά 
εκλέξει τό διάδοχό του. Αύτή έξέλεξε έναν διακεκριμένο 
Γερουσιαστή, τον ’Αναστάσιο, πού άσχολεΐτο επ ί πλέον 
ερασιτεχνικά μέ τή θεολογία. Ά πό  τήν εποχή τής ανόδου 
τοΰ Λέοντα Α ', σέ περίπτωση πού δέν ύπήρχε κανείς έν ζωη 
Αύτοκράτορας ή Αύτοκράτειρα γιά νά τελέσει τή στέψη, τό 
καθήκον αύτό τής στέψης τοΰ Αύτοκράτορα άνετίθετο στον 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως34. Ό  Πατριάρχης Εύφή- 
μιος, πού ύποπτευόταν τον Α ναστάσιο, άρνιόταν νά τον 
στέψει αν δέν ύπέγραφε μιά δήλωση πίστης, πού ο Πατριάρ
χης θά τήν αποδεχόταν ώς ’ Ορθόδοξη. Ό  Αναστάσιος 
πρόθυμα ύπέγραψε τή δήλωση καί φαίνεται ότι κανείς δέν 
πρόσεξε το έπικίνδυνο προηγούμενο πού δημιουργήθηκε μ ’ 
αύτή τήν πράξη. Τελικά, ό Αναστάσιος αγνόησε τούς όρους 
του καί εύνόησε τούς Μονοφυσίτες, διατηρώντας το Ένωτι- 
κόν ώς επίσημη βάση τοΰ δόγματος. Αύτό δέν άρεσε στήν 
Κωνσταντινούπολη, όπου δημιουργήθηκαν ταραχές, άκόμη 
καί εξέγερση, δταν σέ δυο περιπτώσεις έκθρόνισε δύο ’ Ορθό
δοξους Πατριάρχες, τον Εύφήμιο καί τό Μακεδόνιο. Ό  
Αναστάσιος δμως κατάφερε νά παραμείνει στο θρόνο γιά 
εΐκοσιεφτά χρόνια καί πέθανε ήρεμα σέ μεγάλη ηλικία35.

Ή  πολιτική του αναπόφευκτα ενόχλησε τή Ρώμη. Ή  
συνέχεια τών Δυτικών Αΰτοκρατόρων είχε διακοπεί είτε μέ 
τήν έκθρόνιση τοΰ μικρού Ρω μύλου Αύγουστύλου τό 476, 
δπως νόμιζαν γενικότερα στή Δύση, ή, δπως πίστευαν οί 
Βυζαντινοί νομομαθείς, μέ τό θάνατο τοΰ ’ Ιουλίου Νέπωτα 
το 480. Έ κτοτε ό Ζήνων, καί κατόπιν ό Α ναστάσιος, ήταν 
οί νόμιμοι κυβερνήτες τής αδιαίρετης Αυτοκρατορίας. Στήν 
πραγματικότητα δμως δέν έξασκοΰσαν μεγαλύτερη εξουσία 
στή Δύση άπ ’ αύτή πού τούς έπέτρεπαν οί Γερμανοί άρχη-

Βνζ. θεοκρ 4
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γ ο ί36. Οί Πάπες, όπως αντιπαθούσαν τούς άρειανούς Γότθους 
κυρίους τής ’ Ιταλίας, τό ’ίδιο καί περισσότερο αντιπαθούσαν 
εναν μονοφυσίτη Αύτοκράτορα. Μετά τον άφορισμό τοΰ Πα
τριάρχη ’Ακακίου, άρνήθηκαν νά αναγνωρίσουν τούς δια
δόχους του, άκόμη κι αύτούς πού ήταν κανονικοί ’ Ορθόδοξοι 
καί επιθυμούσαν νά έπαναλάβουν τις σχέσεις τους. 'Όταν ό 
Γελάσιος A ' έγινε Πάπας τό 492, παραμέλησε τή συνηθι
σμένη αβροφροσύνη νά πληροφορήσει τον Αύτοκράτορα καί 
νά ζητήσει τήν έγκρισή του. Ό  ’Αναστάσιος διαμαρτυρήθη- 
κε έγγράφως. ' Ο Γελάσιος τοΰ έστειλε ένα γράμμα πού 
έπρόκειτο νά γίνει τό ύπόβαθρο τής μελλοντικής παπικής 
θεωρίας. Δήλωνε δτι τον κόσμο τον κυβερνούσαν δυο πράγ
ματα, άφενος ή εξουσία τών ποντιφίκων καί άφετέρου ή 
δύναμη τοΰ Αύτοκράτορα, καί μεταξύ αύτών ή ιερατική 
έξουσία ήταν ή μεγαλύτερη, έπειδή οί ιερείς είναι ύπεύθυνοι 
ένώπιον τοΰ Θεοΰ άκόμη καί γιά  τούς πρίγκηπες. Οί ιερείς 
πρέπει νά ύπακούουν στούς νόμους τοΰ Αύτοκράτορα όσον 
άφορά τά κοσμικά ζητήματα- καί άντίστοιχα ό Αύτοκράτο
ρας πρέπει νά ύπακούει σ ’ αύτούς πού τελοΰν τά άγια 
Μυστήρια. Πράγμα πού θέλει νά π ε ι δτι ό Αύτοκράτορας δέν 
πρέπει νά έπεμβαίνει στή θεολογία ή άκόμη καί στή δια
κυβέρνηση τής ’ Εκκλησίας, πρέτ-ει δμως νά συγκαλεΐ τις 
έκκλησιαστικές Συνόδους δταν τοΰ τό ζητα ή ιεραρχία37.

'Ο ’Αναστάσιος δέν ικανοποιήθηκε. ’Έ στειλε γράμμα 
στον Πάπα παρακινώντας τον νά μιμηθεί τήν ταπείνωση τοΰ 
Χριστοΰ, καί πρόσθεσε: «Μπορεί νά δεχτοΰμε προσβολές 
άλλά δέν μποροΰμε νά δεχτοΰμε διαταγές». "Οταν λίγο 
άργότερα έγραφε προς τή Ρωμαϊκή Σύγκλητο, οικειοποιή- 
θηκε σκόπιμα τον τίτλο τοΰ Pontifex Inclytm. To imperium δέν 
έπρόκειτο νά στερηθεί τον ιερατικό του χαρακτήρα38.

' Ο έπόμενος Αύτοκράτορας, ό ’ Ιλλυριός χωρικός ’ Ιου
στίνος, παρακινημένος άπό τον άνηψιό καί διάδοχό του ’ Ιου
στινιανό, έβαλε ένα τέρμα στο σχίσμα μέ τή Ρώμη, μέ τήν 
έγκατάλειψη τοΰ 'Ενωτικού καί τήν άποδοχή τοΰ εΐδικοΰ 
πρωτείου τής Ρώμης στήν ’ Εκκλησία39. 'Ο Ίουστιανιανός
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έπιθυαοϋσε νά έπιβάλει ξανά τήν αύτοκρατορική εξουσία στή 
Δύση καί γ ι ’ αύτό κατάλαβε ότι χρειαζόταν τήν εύαρέσκεια 
τής Ρώμης. Δέν υποτάχθηκε καί στή διδασκαλία τοΰ Γελα- 
σίου. Πράγματι, ή βασιλεία του (527-65) συνήθως καί δι
καίως θεωρείται δτι σημάδεψε το ζενίθ τής αύτοκρατορικής 
κυριαρχίας πάνω στήν ’ Εκκλησία, μιά ΐδιάζουσα κυριαρχία, 
πολύ άξιοπρόσεχτη, καθόσον ό ’ Ιουστινιανός δέν μποροΰσε 
νά ένεργήσει αύθαίρετα δσον άφορά θεολογικά ζητήματα. 
Δέν εΐχε καμιά αμφιβολία γιά τό ρόλο τοΰ Αύτοκράτορα. 
Φράσεις δπως: «μέ τή θέληση τοΰ Θεοΰ κυβερνοΰμε μιά 
Αύτοκρατορία πού μάς τήν έχει προσφέρει ή Θεία Μεγαλο
σύνη» ή «μόνον ό Θεός καί ό Αύτοκράτορας, πού ακολουθεί 
τό Θεό, μποροΰν νά κυβερνήσουν τον κόσμο μέ δικαιοσύνη», 
προέρχονταν άφθονα άπό τήν πένα του. 'Ο Αύτοκράτορας 
πρέπει νά αντιγράψει τό Θεό στήν εύσπλαχνία, μέ τή «φ ι
λανθρωπία, πού μόνον αύτή επιτυγχάνει μίμηση τοΰ Θεοΰ». 
'Η εξουσία του εκτείνεται καί πάνω στήν ίερωσύνη. 'Ο 
Ίουστιανιανός υποστήριζε τή διάκριση μεταξύ τοΰ sacerdo- 
lium καί τοΰ imperium θεωρώντας τό πρώτο ώς ανώτερο, καί 
ύποστήριζε δτι ή άρμονία τους είναι ουσιαστική γιά τήν 
εύημερία τοΰ κόσμου. Είναι δμως καθήκον τοΰ Αύτοκράτορα 
νά έξασφαλίζει καί νά επιβλέπει γ ιά τήν έφαρμογή αύτής τής 
άρμονίας. Καί δπως αναφέρει, τό imperium πάντοτε θά υπο
στηρίζει τις αποφάσεις καί τό κύρος τών ιερέων. Τά λόγια 
του δμως, «τά  αληθινά δόγματα τοΰ Θεοΰ καί ή άξιοπρέπεια 
τών ιερέων άποτελοΰν τό άρχικό μας ένδιαφέρον», δείχνουν 
ποΰ π ίστευε δτι βρίσκεται ή τελική εξουσία. 'Ο χωρισμός 
πού έκανε μεταξύ τοΰ imperium καί τοΰ sacenlotium  δέν ήταν 
άρκετός γιά νά τον προφυλάξει άπό τον πειρασμό νά νομοθε
τεί πάνω σέ θρησκευτικά ζητήματα. Γιά νά τό ποΰμε πιο 
άπλά, ή συμπεριφορά του απέναντι στήν ιεραρχία ήταν ά;ΐό 
θέσεως ισχύος40.

Αύτή ή θέση ισχύος γινόταν δλο καί πιο αύθαίρετη 
έξαιτίας τής άναποφασιστικότητάς του. Σύντομα κατάλαβε 
δτι αν συμφιλιωνόταν μέ τή Ρώμη θά προσέβαλε τούς Μο-
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νοφυσίτες, πού αποτελούσαν τον κύριο όγκο τών ύπηκόων 
του στήν Α’ίγυπτο καί στή Συρία. Ή  γυναίκα του Θεοδώρα, 
πού δχι μόνο έξασκουσε ισχυρή έπιρροή πάνω του άλλά ήταν 
καί προετοιμασμένη νά ακολουθήσει μιά δική της ξεχωριστή 
πολιτική, συμπαθούσε αρκετά τούς Μονοφυσίτες. Τήν πρώτη 
του προσπάθεια γιά συνδιαλλαγή τήν έκανε μέ τή δήλωσή 
του δτι ή αληθινή πίστη βρίσκεται στή διατύπωση τών 
Θεοπασχιτών, πού τήν προωθούσαν τέσσερις Σκύθες μοναχοί 
καί ισχυρίζονταν δτι «τον ένα τής Τριάδος πεπονθέναι σαρ- 
κ ί»41. Οί Μονοφυσίτες δμως θεώρησαν δτι αύτό ήταν μιά 
άσχετη παραχώρηση. Καί ένώ ό Πάπας ’ Ιωάννης Β ' τό 533 
έπιδοκίμαζε ακούσια τή διδασκαλία αύτή, οί ’Ακοίμητοι 
μοναχοί τού Σωσθενίου —πού ονομάζονταν έτσι γ ια τί οί 
ακολουθίες τους συνεχίζονταν άκατάπαυστα μέρα καί νύ
χτα—, μιά άπό τις πιο δυναμικές μοναστικές κοινότητες τής 
Κωνσταντινούπολης, άρχισαν έναν άγριο άγώνα έναντίον της42. 
Τότε, τό 535, ό ’ Ιουστιανιανός έπέτρεψε στή Θεοδώρα νά 
διορίσει Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τον ’Άνθιμο, ό 
όποιος άμέσως συνδέθηκε μέ τούς Μονοφυσίτες Πατριάρχες 
τής Αλεξάνδρειάς καί τών ’ Ιεροσολύμων. 'Ο άντιμονοφυ- 
σίτης Πατριάρχης Α ντιόχειας τό άνέφερε άμέσως στον Πά
πα Α γαπητό , πού έσπευσε στήν Κωνσταντινούπολη καί 
έπεισε τον ’ Ιουστιανιανό νά εκθρονίσει καί νά έξορίσει τον 
’Άνθιμο καί τό συνάδελφό του τής Αλεξάνδρειάς. Κι οί δυό 
τους έξαφανίστηκαν. Μόνο μετά τό θάνατο τής Θεοδώρας, 
τό 548, ό ’ Ιουστινιανός ανακάλυψε δτι αύτοί οί δύο πέρασαν 
δλα αύτά τά χρόνια ζώντας άνετα στά διαμερίσματα της στο 
Παλάτι43. Ακολούθησε διωγμός τών Μονοφυσιτών, τον ό
ποιο έπρόκειτο νά τερματίσει ή Θεοδώρα. 'Ο Α γαπητός 
πέθανε τό 536' καί ένώ ό διάδοχός του Σιλβέριος άρνήθηκε 
νά ξανατοποθετήσει τον ’Άνθιμο, ή Θεοδώρα κανόνισε μέ 
τον αύτοκρατορικό Διοικητή τής ’ Ιταλίας, Βελισάριο, νά 
συλλάβει τό Σιλβέριο, νά τον έξορίσει καί νά τον άντικατα- 
στήσει μέ τό Βιγίλιο, πού ειχε χρηματίσει παπικός νούντσιος 
στήν Κωνσταντινούπολη καί είχε κάνει τήν Αύτοκράτειρα νά
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χ-χταλάβει δτι ήταν λιγότερο άδιάλλακτος. ' 0  Βιγίλιος δ
μως, άφοΰ έξασφάλισε τον παπικό θρόνο, άποδείχτηκε εξίσου 
άκαμπτος. "Ενας διακριτικός νούντσιος στήν αύτοκρατορική 
αύλή, ό Πελάγιος, κατάφερε νά εξευμενίσει τήν Αύτοκράτει- 
ρα, αύτή δμως ποτέ δέν συγχώρησε τό Βιγίλιο γιά  τήν απάτη 
του44.

’Εν τώ  μεταξύ ό ’ Ιουστινιανός είχε πειστεί δτι αν άνα- 
θεματίζονταν τά έργα τών τριών θεολόγων, τοΰ Θεοδώρου 
Μοψουεστίας, τοΰ Θεοδωρήτου καί τοΰ ’Ίβα, πού ήταν 
αντίθετα προς τις απόψεις τοΰ Κυρίλλου ’Αλεξανδρείας, τον 
όποιο σιωπηλά ειχε ύποστηρίξει ή Σύνοδος τής Χαλκηδόνος, 
τότε οί Μονοφυσίτες θά ήσύχαζαν. Προσπάθησε δμως νά 
επηρεάσει τούς τέσσερις Πατριάρχες πού άθελά τους συμ
φώνησαν μέ τό ανάθεμα τόσο, δσο θά συμφωνοΰσε κι ό 
αδελφός τους τής Ρώμης. 'Ο Βιγίλιος τό κατέστησε σαφές 
δτι δέν θά συμφωνοΰσε. "Ετσι, προς τό τέλος τοΰ 545 
άπήχθη μέ βίαιο τρόπο καί μεταφέρθηκε στήν Κωνσταντι
νούπολη, δπου οί πιέσεις πού δέχτηκε ήταν εξίσου σημαντι
κές μέ τις σωματικές κακώσεις πού ύπέστη. Τό 546 ό 
’ Ιουστινιανός δημοσίευσε έ'να έδικτο, μέ τό όποιο καταδί
καζε τά Τρία Κεφάλαια, δπως ονομάζονταν τά έργα γιά τά 
όποια μιλάμε. ’ Ο Βιγίλιος στο τέλος έδωσε τή συγκατάθεσή 
του γιά  τό έδικτο, άλλά απαίτησε νά έπικυρωθεϊ άπό Οικου
μενική Σύνοδο, πού κατόπιν δμως άρνήθηκε νά παρακολου
θήσει. ’ Η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος συνήλθε στήν Κων
σταντινούπολη τό 553 καί αναθεμάτισε τά Τρία Κεφάλαια 
καί τον Πάπα, ό όποιος διασώθηκε γ ια τ ί συμφώνησε μέ τήν 
καταδίκη. Τοΰ έπετράπη κατόπιν νά γυρίσει στή Ρώμη, άλλά 
πέθανε στο ταξίδι. 'Ο διάδοχός του, ό συνετός Πελάγιος, 
υποστήριξε τις άποφάσεις τής Συνόδου. ’Αλλά πολλοί ε
πίσκοποι καί ’Εκκλησίες στή Δύση αγνόησαν τή Σύνοδο καί 
τις αποφάσεις της. Ποτέ δέν τήν ύπολόγισαν έκεϊ ώς Οικου
μενική Σύνοδο45.

Ή  πολιτική τοΰ Ίουστινιανοΰ δέν ώφέλησε κανέναν. Οί 
Μονοφυσίτες είχαν άποθαρρυνθεΐ μέ τό θάνατο τής Θεοδώ
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ρας τό 548 καί παρέμειναν σέ άναβρασμό. Τά τελευταία 
χρόνια τής βασιλείας του, οί Σύροι Μονοφυσίτες είχαν οργα
νωθεί άπό τον ’ Ιάκωβο Βαραδαΐο, αιρετικό έπίσκοπο ’Ε
δέσσης, σέ ξεχωριστή ’Εκκλησία, πού στήν άρχή ήταν μυ
στική καί ύπό διωγμό, άλλά σύντομα κατέκτησε τήν καρδιά 
τής πλειονότητας τών Σύρων. Άκόμη ονομάζεται ’ Εκκλη
σία τών Ίακω β ιτώ ν άπό τό όνομα τοϋ ιδρυτή της. Στήν 
Α’ίγυπτο έπίσης οί Μονοφυσίτες έκινοΰντο προς τή δημιουρ
γία  τής δικής τους ξεχωριστής Κοπτικής ’Εκκλησίας46.

Στά τελευταία χρόνια τής ζωής του ό ’ Ιουστινιανός 
προσπάθησε ξανά νά έπιτύχει ένα συμβιβασμό μέ ένα δόγμα 
κοινώς άποδεκτό, δταν έδωσε τή συγκατάθεσή του στον 
Άφθαρτοδοκητισμό, μιά διδασκαλία πού τήν είχε προτείνει 
ό Ίουλιανός Αλικαρνασσού, σύμφωνα μέ τήν όποία τό 
σώμα τοΰ Χριστοΰ ήταν άφθαρτο άπό τή στιγμή πού είσήλθε 
μέσα του ό Λόγος. ' Ο Πατριάρχης Εύτύχιος πού τό κα
τήγγειλε, εξορίστηκε. Κι άλλοι πατριάρχες έπίσης διαμαρτυ- 
ρήθηκαν, άλλά τούς έσωσε ό θάνατος τοΰ Αύτοκράτορα, τό 
Νοέμβριο τοΰ 56547.

' Ο ’ Ιουστινιανός, κινούμενος άπό γνήσιο ένδιαφέρον, νόμι
ζε δτι ήταν καθήκον του νά φέρει τήν ένότητα στήν ’ Εκκλη
σία· άλλά οί προσπάθειές του άπέτυχαν. Κανείς δμως στήν 
Α νατολή, δσο κι αν τον ένοχλοΰσε τό γεγονός δτι δέν ήταν 
ύπό τήν εύνοια τοΰ Αύτοκράτορα, δέν άμφισβήτησε τό αύ- 
τοκρατορικό δικαίωμα νά κάνει θεολογικές εισηγήσεις, μέ 
τήν προϋπόθεση δτι αύτές θά τις έπικύρωνε άργότερα κάποια 
Σύνοδος. Άκόμη καί στή Δύση, ή αύταρχική του συμπερι
φορά απέναντι στούς Πάπες, κατά παράξενο τρόπο, προκά- 
λεσε μικρή δυσαρέσκεια, ’ίσως λόγω τοΰ γεγονότος δτι τό 
κύρος τοΰ Πάπα αύτή τήν εποχή ήταν άρκετά μικρό ή, τό 
σπουδαιότερο, έξαιτίας τής παρουσίας τοΰ αύτοκρατορικοΰ 
στρατοΰ στήν ’ Ιταλία. "Οταν ή ύλική αύτή δύναμη τής 
Αυτοκρατορίας άποσύρθηκε, ή Δύση προσχώρησε στή διδα
σκαλία τοΰ Γελασίου, μέ αντίστοιχη διαίρεση τών δυνάμεών 
της. 'Η ίδέα τής Α γ ία ς  Αύτοκρατορίας δέν μποροΰσε νά



υπάρχει έκεΐ δπου δέν ύπήρχε αποτελεσματική αύτοκρατορι- 
κή εξουσία. 'Ο ιερός Αυγουστίνος ειχε ήδη διδάξει στή Δύση 
οτι ή Πολιτεία του Θεοΰ έχει άλλες βάσεις. Στήν ’Ανατολή 
δέν ήταν οί μέθοδοι τοϋ ’ Ιουστινιανοΰ αύτές πού προκάλε- 
σαν πικρία, άλλά η μή άποτελεσματικότητά τους. Τον είχε 
άποροφήσει πάρα πολύ ή ίδέα τής ένότητας τής Χριστιανο
σύνης, ένώ πριν άκόμη τό θάνατό του οί χωρισμένες ’ Εκκλη
σίες είχαν φθάσει στο σημείο έκεΐνο πού δέν τον υπολόγιζαν 
πλέον ώς ’Αντιπρόσωπο τοΰ Θεοΰ48.
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'Η Είκονομαχία: 
πρόκληση τής λαϊκής πίστης

Οί διάδοχοι τοϋ ’ Ιουστινιανού κληρονόμησαν τά προ
βλήματα καί τις μεθόδους του. 'Ο άνηψιός του ’ Ιουστίνος 
Β ', αν καί ’ Ορθόδοξος, διατηρούσε άκόμη τήν έλπίδα νά 
ξανακερδίσει, τούς Μονοφυσίτες. Στήν άρχή τής βασιλείας 
του συνεκάλεσε Σύνοδο στο Καλλίνικο, στά συριακά σύνορα, 
άλλά ή πρώτη της ττερίοδος έληξε μέ ταραχές. Τό 571 
έξέδοσε τό Πρόγραμμα, τό όποιο μερικές φορές ονομάζεται 
καί Δεύτερον Ένωτικόν, ενα λόγιο καί ραφινάτο κείμενο πού, 
άν καί βασικά παραμένει ορθόδοξο, δέν άναφέρεται δμως 
καθόλου στή Σύνοδο τής Χαλκηδόνος. Μερικοί μετριοπαθείς 
Μονοφυσίτες τό ύπέγραψαν, άλλά τό κείμενο αύτό δέν μπό
ρεσε νά ικανοποιήσει γενικότερα τό μονοφυσιτικό κόσμο. Ό  
Αύτοκράτορας έξοργίστηκε, καί τον έπόμενο χρόνο, παρακι
νημένος άπό έναν φανατικό Πατριάρχη, τον ’ Ιωάννη τό Σχο
λαστικό, άκύρωσε τις χειροτονίες τών μονοφυσιτών ιερέων 
καί έκλεισε μοναστήρια ύποπτα γιά Μονοφυσιτισμό, ένώ 
διακεκριμένοι άνδρες καί γυναίκες πού ήταν προσκολλημένοι 
στήν αίρεση φυλακίζονταν άν δέν άναιροΰσαν τις πλάνες 
τους1. "Ολα αύτά άπλώς ένθάρρυναν τις χωριστικές τάσεις 
μεταξύ τών αιρετικών.

'Ο ’ Ιουστίνος τρελάθηκε τό 574. Τότε ή Αύτοκράτειρα 
Σοφία διάλεξε έναν ταλαντούχο νεαρό στρατιώτη, τον Τιβέ- 
ριο, ώς Καίσαρα καί αντιβασιλέα. Αύτός άνέβηκε στο θρόνο 
τοΰ Αύτοκράτορα μετά τό θάνατο τοΰ ’ Ιουστίνου, τό 578.



' Γπήρξε ικανός στρατιωτικός μεταρρυθμιστής καί έστρεψε 
δλη τήν προσοχή του στον πόλεμο έναντίον τών Περσών καί 
στήν αναζήτηση δημοτικότητας, μειώνοντας γ ι ’ αύτό τή 
φορολογία σέ μιά περίοδο πού τό θησαυροφυλάκιο ήταν 
σχεδόν άδειο. Έ κτος άπό εναν άπερίσκεπτο διωγμό έναντίον 
τών Μονοφυσιτών, γενικά έδειξε πολύ λίγο ένδιαφέρον γιά 
τή θρησκεία2.

'Ο γαμβρός του Μαυρίκιος, πού τον διαδέχθηκε τό 582, 
ήταν ενα ικανός στρατηγός πού τό βλέμμα του ήταν προση
λωμένο στήν ’Ανατολή, καί ή μεγάλη του έπιθυμία ήταν νά 
προσελκύσει ξανά τήν ευαρέσκεια τών Μονοφυσιτών. Τούς 
φέρθηκε πολύ ανεκτικά καί, γ ιά  νά άπλοποιήσει τή μελλοντι
κή θρησκευτική πολιτική, σχεδίαζε νά παραδώσει στον Πα
τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως τήν έξουσία πάνω στούς Πα
τριάρχες τής ’ Ανατολής, δπως άκριβώς ό έπίσκοπος Ρώμης 
απολάμβανε τήν έξουσία πάνω σ ’ ολόκληρη τή Δυτική Ε κ 
κλησία. Γ ι ’ αύτό ένθάρρυνε τον Πατριάρχη ’ Ιωάννη τό 
Νηστευτή νά άναλάβει έπίσημα τον τίτλο «Οικουμενικός», 
εναν τίτλο πού τον διατηρεί μέχρι σήμερα ό πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως. Στο έλληνικό Βυζάντιο ή λέξη «Οι
κουμένη» είχε φθάσει νά σημαίνει τήν ϊδια τήν Αύτοκρατο
ρία, κι δχι αύτό πού κυριολεκτικά σήμαινε, δηλαδή ολόκληρο 
τον κατοικημένο κόσμο, γ ι ’ αύτό φαινόταν σωστό ό έπίσκο
πος τής πρωτεύουσας νά έχει αύτόν τον τίτλο3. Τά άποτελέ- 
σματα δέν ήταν βέβαια αύτά πού προσδοκούσε ό Μαυρίκιος. 
Οί Πατριάρχες τής ’Ανατολής, ε’ίτε φιλο-Χαλκηδόνιοι, είτε 
φιλο-Μονοφυσίτες, δέν είχαν καμιά δρεξη νά παραχωρήσουν 
τήν αύτονομία τους σέ μιά έπισκοπή πού τή θεωρούσαν 
«νεόπλουτη», ούτε νά άποδεχτοΰν ήρεμα τούς θεολογικούς 
κανόνες πού θά τούς έπέβαλλε ή Κωνσταντινούπολη. 'Ο 
Πάπας Γρηγόριος ό Μέγας προσβλήθηκε άπό τον τίτλο πού 
άνέλαβε ό ’ Ιωάννης ό Νηστευτής, εναν τίτλο πού κατά τή 
γνώμη του μόνον στον ’ίδιο μποροΰσε δικαίως νά άποδοθεϊ. 
Γιά τοΰτο έστειλε μιά έντονη διαμαρτυρία στον Αύτοκρά
τορα. Παρόλα αύτά δμως, δέν ακολούθησε τή διδασκαλία τοΰ
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Γελασίου. ’Αντίθετα, προειδοποίησε τον Αύτοκράτορα ότι 
§Μ0 του καθήκον ήταν νά φέρει τήν ειρήνη στήν Εκκλησία. 
Κανείς, εϊπε ό Γρηγόριος, δέν μπορεί νά κυβερνήσει τήν 
πολιτεία άν δέν ξέρει πώς νά άσχοληθεί μέ τά θεία ζητήμα
τα. 'Ο Μαυρίκιος πρέπει νά διατάξει τον Πατριάρχη νά 
πάύει νά άνατρέπει τά παραδεδομένα πρότυπα τής ’ Εκκλη
σία;:. 'Ο Γρηγόριος έγραψε έπίσης καί στήν Αύτοκράτειρα 
Κωνσταντίνα, πληροφορώντας την δτι ή άλαζονεία τοΰ 
’ Ιωάννη τοΰ Νηστευτή ήταν ένα σίγουρο σημάδι γιά  τήν 
παοουσία τοΰ ’ Αντίχριστου. 'Ο Μαυρίκιος έμεινε άσυγκίνη- 
t o c  καί ενόχλησε άκόμη πιο πολύ τό Γρηγόριο, έκδίδοντας 
ενα νόμο πού άπαγόρευε στούς δημόσιους ύπαλλήλους νά 
γίνονται μοναχοί πριν άπό τό χρόνο συνταξιοδότησες τους. 
Στο Γρηγόριο, πού ήταν πριν δημόσιος ύπάλληλος καί ειχε 
έγκαταλείψει τήν ύπηρεσία του γιά νά γίνει μοναχός, τοΰτο 
φάνηκε σάν προσωπική προσβολή. "Οταν τό 602 ό Μαυρί
κιος εκθρονίστηκε άπό τό σφετεριστή τοΰ θρόνου Φωκά καί 
δολοφονήθηκε μέ κτηνώδη τρόπο μαζί μέ τά παιδιά του, ό 
Γρηγόριος ευχαριστημένος έστειλε συγχαρητήρια στον και
νούριο Αύτοκράτορα, λέγοντας δτι αγγελικοί χοροί θά ψέλ
νουν τό «ώσαννά έν τοΐς ύψίστοις» γιά τοΰτο τό νέο πού 
ακούσε- καί συνέχισε νά κατακλύζει μέ έπευφημίες τό Φωκά 
σέ δλη εκείνη τήν περίοδο, πού ήταν ή πιο θηριώδης βασιλεία 
τοΰ τρόμου σ ’ δλη τή βυζαντινή ιστορία4.

Μέ τήν άνοησία του ό Φωκάς προκάλεσε ένα καινούριο 
ξέσπασμα τοΰ πολέμου μέ τούς Πέρσες, ένώ ή άνικανότητά 
του τούς έδωσε τή δυνατότητα νά διεισδύσουν μέχρι τήν 
καρδιά τής Αυτοκρατορίας. Κατέλαβαν τό μεγαλύτερο μέρος 
τής Συρίας, ένώ μιά άλλη ομάδα μέ έπιδρομές σάρωσε όλες 
τις ακτές μέχρι τό Βόσπορο, ερημώνοντας στο γυρισμό της 
τή Μικρά ’Ασία. Αύτή άκριβώς τήν ώρα ό Φωκάς αποφάσι
σε οχι μόνο νά άναβιώσει τούς διωγμούς έναντίον τών Μο- 
νοφυσιτών άλλά καί νά ύποχρεώσει δλες τις ιουδαϊκές κοινό
τητες τής Συρίας νά υιοθετήσουν τό Χριστιανισμό. Αύτό 
φυσικά προκάλεσε ταραχές στούς ιουδαϊκούς καί στούς αίρε-
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τικούς κύκλους. Τούς Πέρσες τούς καλωσόρισαν ώς ελευθε
ρωτές. Στο μεταξύ, οί Σλάβοι ξεχύνονταν κατά μήκος του 
Δούναβη, στά Βαλκάνια- καί πίσω άπ ’ αύτούς ήταν ή στρα
τιωτική ισχύς τών Ά βάρων5.

Τήν αύτοκρατορία έσωσε ό 'Ηράκλειος, ένας νεαρός 
στρατηγός άρμενικής καταγωγής, γιος τοΰ κυβερνήτη τής 
’Αφρικής. ’Έ φτασε μέ τό ναυτικό στήν Κωνσταντινούπολη 
καί εκθρόνισε τό Φωκά τό 610. Δεκαοκτώ χρόνια ε-τρεπε νά 
περάσουν γιά  νά κτυπηθοΰν οί Πέρσες καί νά άπωθηθοΰν οί 
"Αβαροι. Στή διάρκεια αύτών τών χρόνων οί Πέρσες κατεί
χαν οχι μόνον τή Συρία καί τήν Παλαιστίνη, άλλά έπίσης καί 
τήν Α ίγυπτο. Οί ντόπιοι, σχεδόν δλοι Μονοφυσίτες, δέν 
έκαναν τίποτε έναντίον τους, άν καί δλη ή Χριστιανοσύνη 
έμεινε άναυδη δταν τό 615 οί έπιδρομεΐς πήραν τό ιερότερο 
τών χριστιανικών λειψάνων, τον Τίμιο Σταυρό πού τον εΐχε 
βρει ή Αύτοκράτειρα Ε λένη , άπό τό ιερό του στά ’ Ιερο
σόλυμα. Αύτή τήν ταπείνωση τήν ένιωσε τόσο βαθιά ή 
Κωνσταντινούπολη ώστε μέ ττρωτοβουλία τοΰ πατριάρχη 
Σέργιου ή ’ Εκκλησία πρόσφερε ένα δάνειο στήν Πολιτεία. 
Τά εισοδήματα τής ’ Εκκλησίας παραδόθηκαν στον Αύτο
κράτορα. ’Έ λειωσαν τά σκεύη τών εκκλησιών γιά νά πάρουν 
τό μέταλλο. 'Ο πόλεμος έγινε 'Ιερός Πόλεμος. Τό θησαυρο
φυλάκιο εΐχε άδειάσει μετά τις σπατάλες τοΰ Φωκα καί εΐχαν 
χαθεί οί πρόσοδοι άπό τήν Α’ίγυπτο καί τή Συρία. 'Η 
’ Εκκλησία ήταν αύτή πού μπόρεσε νά πληρώσει γιά τις 
εκστρατείες τοΰ 'Ηρακλείου. 'Ο ’ίδιος εΐχε τόσο άπελπιστεΐ, 
ώστε σχεδίαζε νά μεταφέρει τήν πρωτεύουσα στήν Καρθαγέ- 
νη, μιά πόλη πού τουλάχιστον θά μποροΰσε νά τροφοδοτεί
ται, επειδή ή Κωνσταντινούπολη έξαρτιόταν άπό τήν Α’ίγυ
πτο γιά  καλαμπόκι καί βρισκόταν έτσι στά πρόθυρα λιμοΰ. 
Τό σχέδιό του τρόμαξε τούς Κωνσταντινοπολίτες, πού μέ τό 
Σέργιο επικεφαλής τον ικέτεψαν νά μή τούς έγκαταλείψει καί 
συμφώνησαν νά παραιτηθούν άπό τό δικαίωμα πού εΐχε κάθε 
πολίτης, άπό τούς ρωμαϊκούς ήδη χρόνους, γ ιά δωρεάν ψωμί, 
πράγμα πού ή κυβέρνηση δέν μποροΰσε πλέον νά παρέχει6.



’Επιτέλους οί Πέρσες νικήθηκαν κατά κράτος· καί τό 629 
ό 'Ηράκλειος, μέ μεγάλη ίεροπρέπεια, ύψωσε τον Τίμιο 
Σταυρό στο ιερό του, στά ’ Ιεροσόλυμα. Ά λλά  τό πρόβλημα 
μέ τούς Μονοφυσίτες παρέμενε άλυτο. ’Ήδη άπό τά μέσα 
τοΰ πολέμου, ό Η ράκλειος ειχε προτείνει μιά διδασκαλία 
πού τήν εΐχε είσηγηθεϊ ό Πατριάρχης: δτι ό Χριστός έχει δύο 
φύσεις άλλά μία ’ Ενέργεια, ή λειτουργία. 'Ο Σέργιος π ί
στευε δτι αύτό ήταν τό λογικό συμπέρασμα του δόγματος 
τής Χαλκηδόνος, καί νόμιζε, μαζί μέ τον Αύτοκράτορα, δτι 
θά γινόταν άποδεκτό άπό τούς Μονοφυσίτες. ’ Ιδιαίτερα ό 
'Ηράκλειος έλπιζε δτι θά ικανοποιούσε τούς Αρμένιους 
συμπατριώτες του. Στήν άρχή ή διδασκαλία κέρδισε ύπο
στήριξη· Οί μονοφυσίτες Πατριάρχες τής Αλεξάνδρειάς καί 
τής Α ντιόχειας, Α θανάσιος καί Κύρος, ήθελαν νά τό ύπο- 
γράψουν. ' Γπήρχαν δμως καί πολλοί Χαλκηδόνιοι πού είχαν 
τήν ύπόνοια δτι άύτό ήταν μιά χειρονομία γιά νά ευχαριστή
σει τούς αιρετικούς. Βρήκαν τον αρχηγό τους στο πρόσωπο 
ενός παλαιστίνιου μοναχού, τοϋ Σωφρονίου, πού έγινε Πα
τριάρχης ’ Ιεροσολύμων τό 634. Γιά νά σταματήσει τήν 
κριτική τών Χαλκηδονίων, ό Σέργιος έκανε έκκληση στον 
Πάπα Όνώριο Α ', ό όποιος δμως ,δέν άντιλήφθηκε τό 
μέγεθος τοΰ ζητήματος, άλλά έδωσε στο Σέργιο τή γενική 
του ύποστήριξη7.

Σύντομα δμως φάνηκε καθαρά δτι ή ορθόδοξη γνώμη δεν 
έβλεπε μέ καλό μάτι τό δόγμα τής Μιας ’ Ενέργειας, ένώ οί 
Μονοφυσίτες δλο καί λιγόΐερο ένδιαφέρονταν γιά  ένα συμβι
βασμό. Ό  Σέργιος τότε έξέδωσε μιά δήλωση πίστεως, 
γνωστή ώς ”Εκθεση, μέ τήν οποία απαγόρευε κάθε συζήτηση 
γιά τις ’Ενέργειες, άλλά δήλωνε δτι ό Χριστός εΐχε μόνο 
Μία Θέληση, μιά φράση πού τήν εΐχε χρησιμοποιήσει ό 
Πάπας Ό νώριος στήν άπάντησή του στο Σέργιο. 'Ο Σέρ
γιος έπιθυμοΰσε τήν ύποστήριξη τής αύτοκρατορικής έξου
σία γιά τήν 'Έκθεσή του. Ά λλά  ό 'Ηράκλειος δέν ήταν 
ευχαριστημένος άπό τό περιεχόμενό της καί μόνον προς τό 
τέλος τοΰ 638 έβαλε τό δνομά του σ ’ αύτήν, έξαιτίας τοΰ
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σεβασμού του προς τό Σέργιο, πρός τον όποιο αισθανόταν 
φιλία καί ευγνωμοσύνη. Οί ’Ορθόδοξοι όμως δέν συμπάθη
σαν περισσότερο τό Μονοθελητισμό, τό δόγμα τής Μιας 
Θελήσεως, ά-r’ ό,τι τό δόγμα τής Μιας Έ νεργείας8. Έ ν τω 
μεταξύ τό μονοφυσιτικό πρόβλημα εΐχε λυθεΐ γ ιά  πρακτικό
τερους σκοπούς μέ δραστικότερο καί πλέον άθεολόγητο τρό
πο.

Μόλις εΐχε τελειώσει ό πόλεμος μέ τούς Πέρσες, όταν 
νομάδες άπό τήν άραβική έρημο, έμπνευσμένοι άπό τήν 
πίστη του προφήτη Μωάμεθ, ξεχύθηκαν στήν καλιεργημένη 
γή τής Συρίας. 'Η πρώτη σύγκρουση εγινε τό 622, κατά τή 
διάρκεια τών Περσικών πολέμων. 'Η  συστηματική εισβολή 
όμως άρχισε τό 634, δυο χρόνια μετά τό θάνατο τοΰ Προφή
τη. Τό φθινόπωρο τοΰ ’ίδιου χρόνου οί εισβολείς κέρδισαν μιά 
άποφασιστική μάχη στον ποταμό 'Ιερομίακα (Yarmuk). Στις 
άρχές τοΰ επόμενου χρόνου ή Δαμασκός 'έπεσε στά χέρια τους. 
'Η  ’ Ιερουσαλήμ, άπό τήν όποια ό Αύτοκράτορας μέ πολύ 
σύνεση εΐχε άπομακρύνει τά κυριότερα χριστιανικά λείψανα, 
έπεσε μετά άπό δίχρονη πολιορκία τό 637, καί ή ’Αντιόχεια 
τό 638. Πρός τό τέλος τοΰ 639 οί ’Άραβες μπήκαν στήν 
Αίγυπτο. "Οταν ό 'Ηράκλειος πέθανε στις άρχές τοΰ 641, 
δλες αύτές οί πλούσιες έπαρχίες ήταν χαμένες γιά τήν Αύ
τοκρατορία, έκτος άπό τήν Αλεξάνδρεια. Αύτή επεσε λ ί
γους μήνες άργότερα9.

Οί Μονοφυσίτες τής Συρίας καί τής Αίγύπτου εΐχαν 
παθητικά άποδεχτεϊ τήν περσική κυριαρχία. Ά λλά  οί Πέρ
σες τούς ήταν ξένοι φυλετικά καί θρησκευτικά. Οί ’Άραβες 
ήταν οί συγγενείς τους. Σχεδόν όλοι τους ήταν άπόγονοι 
προηγούμενων έπιδρομέων άπό τήν έρημο- καί στά χρόνια 
έκεΐνα ύπήρχε μιά συνεχής διείσδυση άπό τά άραβικά σύνορα 
καί κατά μήκος τής Έρυθρας Θαλάσσης. Σέ πολλούς φαινό
ταν οτι ό ’ Ισλαμισμός, ή πίστη πού κήρυττε ό Μωάμεθ, 
ήταν κοντότερα στή δική τους ά π ’ δ,τι ή ’ Ορθοδοξία τής 
Χαλκηδόνος, ή πίστη τών Ε λλήνων καί τών Ρωμαίων. 
Καλωσόρισαν λοιπόν τούς καινούριους κατακτητές τους, πού
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τούς έδειξαν άνοχή καί τούς φορολόγησαν λιγότερο άπ ’ δ,τι 
ό Αύτοκράτορας. "Ολο καί πιο πολλοί γίνονταν θεληματικά 
πιστοί τής καινούριας θρησκείας. Μόνον δταν εισέβαλαν στή 
Μικρά ’Ασία οί ’Άραβες συνάντησαν τήν άντίσταση του 
τοπικού πληθυσμού, πού ήταν άπό διαφορετικό υλικό ά π ’ 
δ,τι στή Συρία καί περισσότερο νομιμόφρονες πρός τήν ’Ορ
θοδοξία. Στούς αιώνες πού άκολούθησαν, τά σύνορα μεταξύ 
τής Χριστιανοσύνης καί τοΰ Ίσλάμ  κινούνταν κατά μήκος 
τών βουνών Ταύρου καί Ά ντιταύρου, πού χωρίζουν τά υψί
πεδα τής Ά νατολίας άπό τις πεδιάδες τής Συρίας10.

'Η άπώλεια τής Συρίας καί τής Αίγύπτου άνέδειξε τον 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ώς τό μόνο Πατριάρχη τής 
Ανατολής πού ζοΰσε άκόμη ύπό χριστιανική κυβέρνηση. Οί 
Πατριάρχες τής Αλεξάνδρειάς, τής Α ντιόχειας καί τών 
’ Ιεροσολύμων άναπόφευκτα έπισκιάστηκαν καί έγιναν ύπο- 
δεέστερα πρόσωπα πού δέν μπορούσαν πλέον νά άντισταθμί- 
σουν τον άδελφό τους στήν Κωνσταντινούπολη. Ό  Αύτο
κράτορας τώρα εΐχε μόνον έναν Πατριάρχη στή δικαιοδοσία 
του καί γ ι ’ αύτό ή θέση τοΰ τελευταίου έγινε πιο δεινή. 'Η 
θρησκευτική άντίδραση στο Βυζάντιο μποροΰσε τώρα νά 
έπικαλεΐται μόνο τον Πάπα, τον Πατριάρχη τής Δύσης, γιά 
ύποστήριξη έναντίον τοΰ έκκλησιαστικοΰ κατεστημένου- ή 
ρωμαϊκή παρέμβαση δέν ήταν ποτέ δημοφιλής στήν Κων
σταντινούπολη11.

Θά πρέπει νά θυμηθοΰμε δμως δτι ύπήρχαν άκόμη ορ
θόδοξες κοινότητες στις κατειλημμένες άπό τούς ’Άραβες 
έπαρχίες, ιδιαίτερα στήν Παλαιστίνη. Καί σ ’ αυτόν τον 
άνατολικό κόσμο, δπου οί θρησκευτικοί δεσμοί έπαιζαν τό 
ρόλο εθνικότητας, αύτοί οί ’ Ορθόδοξοι, πού πιθανόν ύπά- 
κουαν στούς νόμους τοΰ μουσουλμάνου Χαλίφη, στις χώρες 
τοΰ οποίου ζοΰσαν, θεωροΰσαν τον ορθόδοξο Αύτοκράτορα 
ώς ήγεμόνα τους· αύτό τό άποδεχόταν κι ό ’ίδιος ό Χαλίφης12. 
Σπάνια εμποδίζονταν οί Πατριάρχες τής Α νατολής νά έπι- 
σκεφτοΰν τήν Κωνσταντινούπολη, δπου τούς συμπεριφέρον
ταν μέ τον άνάλογο σεβασμό πού άπαιτοΰσε ή ύψηλή παρά
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δοση τών επισκοπών τους. Και καμιά Σύνοδος δέν μποροΰσε 
νά λογιστεί ώς Οικουμενική χωρίς τήν παρουσία τους ή τήν 
παρουσία άντιπροσώπων τους13.

'Ο έγγονός τοΰ 'Ηρακλείου, Κώνστας Β ',  πού τό 642 
θριάμβευσε πάνω στούς οικογενειακούς του άντίζηλους, δια
τήρησε τή διδασκαλία τοΰ Μονοθελητισμοΰ, παρόλο πού ή 
απώλεια τών μονοφυσιτικών επαρχιών ειχε στρέψει άλλου 
τούς πολιτικούς του σκοπούς. "Οταν ό καινούριος Πάπας 
Θεόδωρος Α ', "Ελληνας τήν καταγωγή, διαμαρτυρήθηκε, ό 
Κώνστας έξέδωσε ενα έδικτο πού άπαγόρευε κάθε περαιτέρω 
συζήτηση πάνω στις Θελήσεις τοΰ Χριστοΰ. Ά λλά  ό εξοχό
τερος θεολόγος αύτοΰ τοΰ καιροΰ, ό μοναχός Μάξιμος ο 
' Ομολογητής, άρνήθηκε νά σιωπήσει. Μέ ένταση άποδοκί- 
μασε τό Μονοθελητισμό καί κέρδισε τήν ύποστήριξη τοΰ 
διαδόχου τοΰ Θεοδώρου, Μαρτίνου Α ', πού ειχε ήδη δυσαρε- 
στήσει τον Αύτοκράτορα επειδή άμέλησε νά ζητήσει τήν 
αύτοκρατορική επικύρωση γιά τό διορισμό του. Ό  Κώνστας, 
πού έπιθυμοΰσε νά άποζημιωθεϊ γιά τις άπώλειες τής Αυτο
κρατορίας στήν Α νατολή άποκαθιστώντας τήν έξουσία του 
στήν ’ Ιταλία, έστειλε στρατεύματα στή Ρώμη, πού άπήγα- 
γαν τον Πάπα καί τον έστειλαν στήν Κωνσταντινούπολη. 
Τοΰ συμπεριφέρθηκαν άσχημα, τον κατηγόρησαν γιά άνταρ- 
σία καί εξέγερση καί τον καταδίκασαν σέ θάνατο. Ά λλά  ό 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Παΰλος, αν καί συμμερι
ζόταν τις θεολογικές άπόψεις τοΰ Κώνσταντα, σκανδαλίστη
κε άπό αύτή τήν κτηνωδία πρός έναν ιεράρχη καί μεσολάβησε 
γ ι ’ αύτόν. Ακυρώθηκε ή θανατική του ποινή καί έξορίστηκε 
στή Χερσώνα τής Κριμαίας, δπου πέθανε τό 658. ' Ο Κών
στας τότε άρχισε νά καταδιώκει τό Μάξιμο τον ' Ομολογη
τή, κάτι πού άναστάτωσε πολύ περισσότερο τούς Κωνσταν- 
τινοπολίτες ά π ’ δ,τι ή άσχημη μεταχείριση τοΰ Πάπα. Τό 
γεγονός δτι ό Κώνστας άφησε τήν Κωνσταντινούπολη τό 
662 γιά  νά πάει στήν ’ Ιταλία, οφείλεται κατά μέγα μέρος 
στήν άντιδημοτικότητά του σ ’ αύτή τήν πόλη. Στήν άρχή 
σκόπευε νά κάνει πρωτεύουσά του τήν Παλαιά Ρώμη, άλλά
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αετά τήν επίσκεψή του σ ’ αυτήν τό 663, αποφάσισε νά 
έγκαταστήσει τήν κυβέρνησή του στις Συρακοΰσες, στή Σι
κελία. Έ κε ΐ τον δολοφόνησε τό 668, στο λουτρό του, ένας 
αρχιθαλαμηπόλος οπλισμένος μέ μιά σαπουνοθήκη14.

'Ο γιός του καί διάδοχος, Κωνσταντίνος Δ ' ό Πωγωνά- 
τοc, έπέστρεψε στήν Κωνσταντινούπολη καί διαπίστωσε ότι 
δέν ύπήρχε καμιά άλλη πιθανή πολιτική άξία στο Μονοθελη- 
τισμό. Τό 678 έγραψε στον ΙΙάπα, προσφωνώντας τον 
διακριτικά ώς «Οικουμενικό Πάπα», ζητώντας τή συνεργα
σία του γιά τή σύγκληση μιας Οικουμενικής Συνόδου στήν 
Κωνσταντινούπολη. Ό  Πάπας Ά γάθω ν εδωσε τή συγκατά
θεσή του καί, μετά άπό μιά προκαταρκτική Σύνοδο τών 
Δυτικών ’ Εκκλησιών πού συνεκάλεσε ό ’ίδιος, έστειλε τρεις 
άπεσταλμένους γιά  νά τον άντιπροσωπεύσουν στήν "Εκτη 
Οικουμενική Σύνοδο, όπως έγινε άργότερα γνωστή. Ή  Σύ
νοδος συνήλθε στο 'Ιερό Παλάτιο άπό τό Νοέμβριο του 680 
υιέχρι το Σεπτέμβριο τοϋ 681. 'Ο Αύτοκράτορας προήδρευσε 
στις περισσότερες άπό τις συνελεύσεις της, μέ τούς Πα
τριάρχες τής Κωνσταντινουπόλεως καί ’Αντιόχειας καί τούς 
αντιπροσώπους τής ’Αλεξανδρείας καθισμένους στά δεξιά 
του, καί τούς άντιπροσώπους τής Ρώμης καί τών ’ Ιεροσολύ
μων στά άριστερά του. ’Έ γιναν δεκαοχτώ συνεδρίες. Μετά 
βίας στήν όγδοη συνεδρία ό Γεώργιος Κωνσταντινουπόλεως 
συμφώνησε νά ταχθεί έναντίον τοΰ Μονοθελητισμοΰ· στήν 
ένατη ό Μακάριος ’Αντιόχειας άρνήθηκε νά έγκαταλείψει 
αύτή τή διδασκαλία μαζί μέ τό Στέφανο, έπίσκοπο Κορίνθου. 
Καί οί δυό τους ταχύτατα εκθρονίστηκαν καί ό Αύτοκράτο
ρας ανύψωσε κάποιον Θεοφάνη στο θρόνο τής ’Αντιόχειας. 
Τελικά όλοι οί παρελθόντες καί οί τωρινοί οπαδοί αύτής τής 
διδασκαλίας καταδικάστηκαν, ένώ τά ονόματα τών τριών 
Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως καί τοΰ ’ίδιου τοΰ Πάπα 
Όνωρίου διαγράφτηκαν άπό τά δίπτυχα τοΰ Πατριαρχείου. 
’Έγινε πλήρως άποδεκτός ό άνώτατος ρόλος τοΰ Αύτοκρά
τορα. Μετά τήν ογδοη συνεδρία ολη ή Σύνοδος σηκώθηκε καί 
έψαλε-: «Πολλά τά έτη στον ύπερασπιστή τής ’Ορθοδόξου

Βνζ. θεοκρ. 5



πίστεως,.. τον νέο Κωνσταντίνο τον Μέγα... ε’ίμαστε δλοι 
δοΰλοι του αύτοκράτορα»15.

Ή  ειρήνη άποκαταστάθηκε στήν ’Εκκλησία. Ά λλά  στή 
διάρκεια τής βασιλείας τοΰ λαμπροΰ καί δύστροπου γιοΰ τοΰ 
Κωνσταντίνου Δ ',  τοΰ ’ Ιουστινιανού Β ', νέα προβλήματα 
εμφανίστηκαν. Τό 692 ό Αύτοκράτορας συνεκάλεσε μιά Σύ
νοδο στήν ’ίδια τρουλοσκέπαστη αίθουσα τοΰ Παλατιού, γιά 
νά ολοκληρώσει τ ις  έργασίες τής Πέμπτης καί "Εκτης Οι
κουμενικής Συνόδου καί νά ρυθμίσει πρακτικά ζητήματα τήί 
’ Εκκλησίας. Είναι γνωστή ώς Πενθέκτη Σύνοδος ή Σύνοδος 
έν Τρούλλω. Ά λ λά  οί παπικοί απεσταλμένοι εΐχαν πρό 
πολλοΰ έπιστρέψει π ίσ ω - καί ή Σύνοδος καταδίκασε ορισμέ
νε συνήθειες πού άκολουθοΰσε ή Δύση, συγκεκριμένα τή 
νηστεία τοΰ Σαββάτου καί τήν άγαμία τοΰ κλήρου. Γ ι ’ αύτό 
ό Πάπας Σέργιος Α ' άρνήθηκε νά άποδεχθεΐ τούς κανόνες 
της, ένώ ή προσπάθεια τοΰ Ίουστινιανοΰ νά άποστείλει 
στρατεύματα στή Ρώμη γιά νά τον πιέσουν νά συμφωνήσει 
μαζί τους κατέληξε σέ άποτυχία. Μέχρι τό 710 ήταν έμφα- 
νές τό σχίσμα μεταξύ Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως, δταν 
ό Πάπας Κωνσταντίνος Α ' θαρραλέα άποδέχθηκε μιά πρόσ
κληση νά έπισκεφθεϊ τον Αύτοκράτορα, ό όποιος άπό τότε 
ήταν γνωστός ώς έπικίνδυνα τρελός. Χωρίς νά τό περιμένει 
κανείς, ό Ιουστινιανός τον ύποδέχθηκε μέ μεγάλο σεβασμό 
καί φαίνεται μάλιστα ?τώς τοΰ δήλωσε δτι δέν είναι άνάγκη 
νά έφαρμοσθοΰν στή Δύση οί κανόνες τής Πενθέκτης Συνό
δου16.

Ή  βασιλεία τοΰ Ίουστινιανοΰ Β ' τελείωσε μέ άναρχία, 
τό 711. Τον διαδέχθηκε ενας Αρμένιος στρατηγός, ό Βαρ- 
δάνης Φιλιππικός, έ'νας άπαρχαιωμένος Μονοθελήτης, πού 
δημόσια έκαψε τά πρακτικά τής "Εκτης Οικουμενικής Συνό
δου και προσπάθησε νά άντικαταστήσει τούς κυριότερους 
έπισκόπους τής Αύτοκρατορίας μέ Μονοθελήτες. Ά λλά  τώ 
ρα πλέον κανείς στήν Κωνσταντινούπολη δέν ύποστήριζε τήν 
α'ίρεση· καί δταν τά νέα έφθασαν στή Ρώμη, ό Πάπας 
Κωνσταντίνος άρνήθηκε νά άναγνωρίσει τον Αύτοκράτορα.
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'Ο Φιλιππικός έκθρονίστηκε καί τυφλώθηκε τό 713, τόσο 
γιά τή θρησκευτική του πολιτική δσο καί γιά τήν άρνησή του 
ν(χ ποοετοιμαστεϊ στά σοβαρά έναντίον μιας μεγάλης εισ
βολής πού κίνησαν οί "Αραβες, μέ φανερό σκοπό νά καταλά
βουν τήν Κωνσταντινούπολη. Τον διαδέχθηκε ένας άξιος 
δημόσιος υπάλληλος, ό ’Αναστάσιος Β ',  πού άποκατέστησε 
-ήν ειρήνη στήν ’ Εκκλησία καί συγκέντρωσε οπλισμό καί 
εφόδια γιά τήν άμυνα τής Αύτοκρατορίας. ’Αλλά δέν κατά- 
©εοε νά κερδίσει τή συμπάθεια τοΰ στρατού, κι έτσι οί 
ανεύθυνοι άρχηγοί του διάλεξαν έναν άφανή καί άπρόθυμο 
τελώνη ώς ύποψήφιό τους γιά  τό θρόνο. ’Επέτρεψαν στον 
’Αναστάσιο νά άποσυρθεΐ σ ’ ένα μοναστήρι καί, γ ιά  δυο 
χρόνια, ό Θεοδόσιος ό τελώνης ήταν ή κεφαλή μιας καλόβου
λης άλλά άπελπιστικά άνίκανης κυβέρνησης. Τό 717 παρέ
δωσε μέ χαρά τήν αύτοκρατορική έξουσία σ ’ έναν νέο ύπο- 
ύήφιο τοΰ στρατοΰ, τό Λέοντα Γ ',  τον ονομαζόμενο ’Ίσαυ- 
ρο17.

'Η ταν μεγάλη τύχη γιά τήν Αύτοκρατορία πού οί περι
στάσεις άνάγκασαν τούς ’Άραβες νά καθυστερήσουν τήν 
εισβολή τους. ' Ο Λέων ειχε μόνο πέντε μήνες στο θρόνο καί 
ήταν άπασχολημένος μέ τήν ένίσχυση τής άμυνας τής Πόλης, 
όταν στο τέλος Αύγούστου ένας τεράστιος άραβικός στρατός 
εμφανίστηκε στις άκτές τοΰ Βοσπόρου, απέναντι άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη, καί τον άκολούθησε λίγες μέρες άργότε- 
ρα ένας τεράστιος άραβικός στόλος πού άνέπλεε τή θάλασσα 
τοΰ Μαρμαρά.

Δώδεκα μήνες άργότερα, ένα μικρό ύπόλειμμα τοΰ άρα- 
βικοΰ στρατοΰ σύρθηκε π ίσω στή Συρία, καί άπό τήν άπέ- 
ραντη άρμάδα μόνον πέντε πλοία έπέστρεψαν. ' Η χριστιανι
κή νίκη οφειλόταν στά ισχυρά τείχη τής πρωτεύουσας, τό 
θάρρος καί τήν ικανότητα τών στρατιωτών της, τών ναυτών 
καί τών μηχανικών καί στήν έπινοητικότητα τών διπλωμα
τών της. Ά λλά  άρχιτέκτονας τής νίκης ήταν άναμφισβήτητα 
ό ’ίδιος ό Αύτοκράτορας18. 'Η ταν ένας άνθρωπος έξαιρετικής 
ικανότητας, ενεργητικότητας καί πνεύματος, πού άποφάσισε
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νά χρησιμοποιήσει τή νίκη του γ ιά  νά μεταρρυθμίσει καί νά 
άναδιαρθρώσει τήν Αύτοκρατορία πού κυβερνοΰσε. Αύτός 
εΐναι ό ύπεύθυνος γιά τήν ολοκλήρωση τοΰ συστήματος τών 
θεμάτων, μέ τό όποιο στο έξης διοικοϋντο οί επαρχίες τής 
Αύτοκρατορίας. Εΐσήγαγε έναν άναθεωρημένο νομικό κώδι
κα, τήν ’Εκλογή, καί δημοσίευσε βελτιωμένες εκδόσεις τής 
ναυτικής καί άγροτικής νομοθεσίας19. Ά λ λά  ή κύρις* φιλοδο
ξία του ήταν νά διεξάγει εκκλησιαστικές καί θεολογικές 
μεταρρυθμίσεις. Ό  ’ίδιος ήταν θεοσεβής. 'Η 'Εκλογή είσή- 
γαγε μερικές χριστιανικές άρχές στή νομοθεσία, καί ειδικό
τερα δσον άφοροΰσε τό γάμο, όπου περιστασιακά έδινε στή 
μητέρα ’ίσα δικαιώματα μέ τοΰ πατέρα πάνω στά τέκνα τους. 
Δέν υπάρχει καμιά άμφιβολία γιά τά καθήκοντά του ώς 
Αύτοκράτορα. Στον πρόλογο τής ‘Εκλογής γράφει: « ’Επειδή 
ό Θεός έχει θέσει στά χέρια μας τήν αύτοκρατορική έξουσία, 
σύμφωνα μέ τήν καλή Του θέληση... μας κάλεσε νά θρέψουμε 
τον εύσεβή Του λαό σύμφωνα μέ τον τρόπο τοΰ Πέτρου, τήν 
κεφαλή καί πρώτο τών άποστόλων, πιστεύουμε δέ ότι δέν 
ύπάρχει τίποτε πιο άνώτερο πού μποροΰμε νά κάνουμε άπό 
τοΰ νά κυβερνήσουμε έν δικαιοσύνη αύτούς πού μας εμπι
στεύτηκε ή φροντίδα Του». Στο πρώτο άρθρο ό νόμος ορίζε
ται ώς «άνακάλυψη τοΰ Θεοΰ». Στο δεύτερο, ώς καθήκον τοΰ 
Αύτοκράτορα ορίζεται ή διαφύλαξη δλων δσων βρίσκονται 
στις Γραφές καί στις πράξεις τών Α γ ίω ν  Συνόδων καί στούς 
νόμους τής Ρώμης. Στον Πατριάρχη δίνεται ή ανώτερη θέση 
μετά τον Αύτοκράτορα. Αύτοί οί δύο είναι τά κύρια μέλη τοΰ 
πολιτικοΰ σώματος καί ή ύπαρξή τους έξαρταται άπό τήν 
άρμονική τους συνεργασία. Είναι έργο τοΰ Πατριάρχη νά 
παρακολουθεί τήν πνευματική εύεξία τής Αύτοκρατορίας. 
Ά λλά  μόνον ό Αύτοκράτορας είναι αύτός πού μπορεί νά 
δώσει τή δύναμη τοΰ νόμου στις άποφάσεις τοΰ Πατριάρχη. 
Σ ’ αυτόν άνήκει ή έσχατη άπόφαση γιά  τις θρησκευτικές καί 
τις πολιτικές ύποθέσεις. Είναι έπί πλέον ό Α ντιπρόσωπος 
τοΰ Θεοΰ20.



Ή ΕΙκονομαχία 69

Γ ι ’ αύτό ό Λέων πίστευε δτι καθήκον του ήταν νά 
διεξάγει θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις. ’Ή ταν συριακής κα- 
-αγωγής, άπό τή Γερμανικεία, τό σημερινό Μαράς, καί 
συααεριζόταν τήν αύστηρή άποστροφή τών Σημιτών πρός 
οτιδήποτε θά μποροΰσε νά θυμίζει είδωλολατρεία21. 'Η  α
γάπη γιά τις εικόνες καί τά ιερά λείψανα εΐχε άπλωθεϊ τώρα 
σ ’ δλη τή Χριστιανοσύνη. Πολλοί άπό τούς Πατέρες τών 
ποώτων αιώνων εΐχαν άντιδράσει στήν άνάπτυξή τους, έπει- 
δή τούς φαινόταν δτι έρχονται σέ άντίθεση μέ τήν άπαγόρευ- 
ση τής Παλαιας Διαθήκης γιά  χαρακτές εικόνες. 'Ο Εύσέ
βιος Καισαρείας εΐχε αυστηρά έπιτιμήσει τήν άδελφή τοΰ 
Κωνσταντίνου, τήν Κωνσταντία, δταν τοΰ ζήτησε νά τής 
στείλει μιά εικόνα τοΰ Χριστοΰ άπό τήν Παλαιστίνη22. 'Ο 
’ίδιος ό άγιος ’ Επιφάνιος Κύπρου έσκισε ένα εικονογραφημέ
νο παραπέτασμα πού είδε στήν εκκλησία ένός χωριοΰ23. ’Άλλοι 
δμως Πατέρες, μεγαλωμένοι σέ μιά νεοπλατωνική παράδο
ση, ήταν πιο άνεκτικοί στις εικόνες. 'Ο άγιος Βασίλειος 
δηλώνει δτι ή τιμή πρός τήν εικόνα μεταβαίνει πρός τό 
πρωτότυπο καί προσθέτει δτι μιά εικόνα είναι καί παραμένει 
πάντοτε ένα κήρυγμα, μιά ύπενθύμιση τοΰ Θεοΰ καί τών 
άγιων24. 'Ο Λεόντιος Νεαπόλεως, δταν άντιμετωπίζει τήν 
ιουδαϊκή κριτική, άποδεικνύει δτι ή Παλαιά Διαθήκη έπέ- 
τρεπε εικόνες τών Χερουβίμ καί δτι αύτό πού τέλος πάντων 
σεβόμαστε δέν είναι τό υλικό άπό τό όποιο είναι φτιαγμένη ή 
εικόνα, ούτε οί ξύλινοι δοκοί πού συνθέτουν ενα σταυρό, άλλά 
τό σταυρό ώς σύμβολο τοΰ Σταυροΰ, επάνω στον όποιο 
πέθανε ό Χριστός χάριν τών άνθρώπων25. Οί συνήγοροι τών 
εικόνων άπαντώντας στις ένστάσεις δτι ό Θεός έκ φύσεως 
δέν μπορεί νά είκονιστεΐ, έλεγαν δτι αύτή ή θεώρηση είναι 
άρνηση τοΰ κεντρικοΰ δόγματος τής Χριστιανοσύνης, τής 
σάρκωσης τοΰ Χριστοΰ. Ώ ς ένσαρκος άνθρωπος μπορεί νά 
είκονιστεΐ, δπως τό ’ίδιο μπορεί άναμφισβήτητα νά γίνει μέ 
τή μητέρα Του καί δλους τούς Ά γιους. Οί άγγελοι, δη
μιουργήματα άπό καθαρό πνεΰμα, άποτελοΰσαν ένα πρόβλη
μα. Ά λλά  ή Παλαιά Διαθήκη μας μιλάει γιά άγγέλους πού
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τούς είδαν θνητά μάτια. Ά ρ α  κι αυτοί είναι δυνατόν νά 
παρασταθοΰν26.

Αυτοί ήταν οί διαξιφισμοί τών θεολόγων. "Ομως ό 
απλός λαός τής Αύτοκρατορίας, πού οί πρόγονοί του λίγες 
γενιές πριν πρόσφεραν τέλεια λατρεία στά αγάλματα τών 
θεών καί τών θεαινών, τήν ’ίδια λατρεία έδωσε πρόθυμα στά 
αγάλματα καί στις εικόνες τοΰ Χριστοΰ καί τών 'Α γίων, 
πιστεύοντας ταυτόχρονα δτι έχουν τή δύναμη νά άπεργά- 
ζονται θαύματα27. ’ Ιδιαίτερα οί κάτοικοι τής Κωνσταντι
νούπολης, ισχυρίζονταν δτι τήν πόλη τους τήν προστατεύει 
ειδικά ή Μητέρα τοΰ Θεοΰ. Κατά τή διάρκεια τής πολιορκίας 
τής Πόλης τό 626, όταν οί Πέρσες καί οί Ά βαροι συνεργά
ζονταν γιά τήν προσβολή τών τειχών, ή δύναμη τής άγιας 
εικόνας Της τούς έστρεψε πίσω. Πάλι τήν επικαλέστηκαν μέ 
επιτυχία τό 677, γιά νά αποκρούσει μιά αραβική έπίθεση. 
’Ακόμη κι ό ’ίδιος ό Λέων Γ ' φαίνεται δτι έπέτρεψε, πιθανόν 
δέ καί νά ένθάρρυνε, τήν περιφορά τής εικόνας Της στούς 
δρόμους κατά τή διάρκεια τής πολιορκίας τοΰ 71728.

Ή  ’ Εκκλησία ειχε επίσημα έπιδοκιμάσει τις εικόνες. 
Πράγματι, ή Πενθέκτη Σύνοδος ειχε άποφανθεϊ δτι ό Χρι
στός δέν πρέπει πλέον νά παριστάνεται συμβολικά ώς αμνός, 
άλλά ώς πρόσωπο, γιά νά δοθεί έτσι έμφαση στήν ανθρώπινη 
φύση Του29. Πάνω άπό τήν κύρια πύλη τοΰ Ίεροΰ Παλατιού 
ύπήρχε μιά μεγάλη εικόνα τοΰ Χριστοΰ, προφανώς σέ έξεργο 
ανάγλυφο, πού ή παράδοση ισχυρίζεται δτι τήν είχε τοπο
θετήσει έκεϊ ό Μέγας Κωνσταντίνος30. Ό  ’ Ιουστινιανός Β ' 
εΐχε σκαλίσει τό κεφάλι τοΰ Χριστοΰ στά νομίσματά του, άν 
καί οί διάδοχοί του δέν ακολούθησαν τό παράδειγμά του31. 
Εικόνες καί λείψανα βρίσκονταν σέ κάθε έκκλησία, δπου 
μερικές είκόνιζαν ιστορίες άπό τήν 'Α γία  Γραφή γιά τούς ά- 
γραμμάτους καί άλλες είκόνιζαν άγια πρόσωπα καί δέχονταν 
τον όφειλόμενο σ ’ αύτά σεβασμό32.

Παρόλα αύτά δμως, ύπήρχε ένας πολύ μεγαλύτερος 
άριθμός Χριστιανών πού άποδοκίμαζαν τις εικόνες. Βρίσκον
ταν κυρίως στις άνατολικές επαρχίες τής Αύτοκρατορίας,



δπου ύπήρχε μεγάλη έπιμειξία μέ σημιτικό αίμα. ' Υπήρχαν 
καί μερικοί στήν Κωνσταντινούπολη, δπου τό 670 ό δυτικός 
περιηγητής Arculf παραβρέθηκε σέ μιά φανατική κατα
στροφή μιας εικόνας τής Παρθένου33. Στά τέλη τοΰ έβδομου 
αιώνα ύπήρξε μιά ισχυρή εικονοκλαστική κίνηση στήν ’Αρ
μενία καί στις γειτονικές περιοχές34. Στο μουσουλμανικό 
κόσμο, δπου είχε έπ ιτραπεϊ στήν άρχή ή εικονιστική παρά
σταση, άπό τό 700 μ.Χ. ύπήρχε μια πλήρης άπαγόρευση 
κάθε παράστασης ανθρώπινης μορφής, άκόμη καί ζώων. Τό 
723 .ό Χαλίφης Γιεζίδ διέταξε νά έπεκταθεΐ αύτή. ή . άπαγό
ρευση στις έκκλησίες, στις συναγωγές καί στά σπίτια τών μή 
Μουσουλμάνων ύπηκόων του. ' Η διαταγή μόνον έν μέρει 
έκτελέστηκε καί γρήγορα έγκαταλείφθηκε· καί δύσκολα μπο- 
ροΰμε νά πιστέψουμε δτι τό γεγονός αύτό ειχε μεγάλη 
έπιρροή στούς εικονοκλάστες τοΰ Βυζαντίου, οί όποιοι άλ
λωστε άποδοκίμαζαν μόνον τις θρησκευτικές εικόνες. Αύτό 
όμως δείχνει δτι ή αποστροφή τών εικόνων ήταν κάτι τό 
κοινό σέ πολλά μέρη τοΰ σημιτικοΰ κόσμου- καί έδινε τήν 
εύκαιρία στούς εικονολάτρες νά δηλώνουν δτι οί αντίθετοί 
τους έμπνέονταν άπό μιά άπιστη θρησκεία35.

Αύτή ή κατηγορία βέβαια κατευθυνόταν έναντίον τοΰ 
Κωνσταντίνου, έπισκόπου Νακωλείας τής Φρυγίας, πού τον 
κάλεσε στήν Κωνσταντινούπολη τό 724 ή 725 ό Πατριάρχης 
Γερμανός Α ', γ ιά  νά τον έπιπλήξει γ ιά  τήν καταστροφή τών 
εικόνων. ’ Ο έπίσκοπος Κωνσταντίνος γύρισε πίσω ΐσχυριζό- 
μενος δτι τον εΐχε πείσει ό Πατριάρχης. Είναι δμως πολύ 
πιθανό δτι κατά τή διαμονή του στήν πρωτεύουσα συναντή
θηκε μέ τον Αύτοκράτορα καί ανακάλυψε δτι συμμεριζόταν 
τις άπόψεις του36. Λέγεται δτι ό Χαλίφης Γιεζίδ εΐχε 
έπηρεαστεΐ άπό έναν Παλαιστίνιο ’ Ιουδαίο, πού οί "Ελληνες 
τον είχαν ονομάσει «Σαραντάπηχο»- καί ό Σαραντάπηχος 
ήταν φίλος μ ’ έναν Σύρο Χριστιανό όνόματι Μπέζερ, ό 
όποιος εΐχε αιχμαλωτιστεί άπό τούς "Αραβες καί εΐχε γίνει 
Μουσουλμάνος, έπειτα δμως ελευθερώθηκε καί μπήκε στήν 
ύπηρεσία τοΰ Αύτοκράτορα, πού τον εκτιμούσε πολύ37. Ό -

Ή Είκονομαχία 71



72 Ή Βυζαντινή Θεοκρατία

ποιοσδήποτε κι άν τον επηρέασε, τό βέβαιο είναι δτι ό Λέων 
άπό τό 725 ήταν ύπέρ τό δέον πεπεισμένος δτι οί εικόνες δέν 
επρεπε νά έχουν καμιά θέση στή χριστιανική λατρεία, ΤΗταν 
καί αρκετά προληπτικός. Μιά βίαιη έκρηξη στο ήφαιστειακό 
νησί τής Σαντορίνης τον ’ίδιο χρόνο, τον επεισε δτι ό Θεός 
θύμωσε μαζί του γ ια τ ί καθυστερούσε νά δράσει38.

Γνώριζε φυσικά δτι ό Πατριάρχης καί οί ανώτερες 
έκκλησιαστικές άρχές δέν συμμερίζονταν τις άπόψεις του. 
Ά λλά  πίστευε οτι ώς Αύτοκράτορας εΐχε τό δικαίωμα, τή 
δύναμη καί τό καθήκον νά τούς παρακάμψει. Στήν αρχή 
κινήθηκε προσεκτικά. Τό 726 σέ ομιλίες καί κηρύγματα του 
συνηγορούσε γιά τήν απομάκρυνση τών εικόνων. ’ Επειδή κι 
αύτά δέν έφεραν αποτέλεσμα, στήν άρχή τοϋ 727 διέταξε τήν 
καταστροφή τής εικόνας τοΰ Χριστοΰ πού βρισκόταν πάνω 
άπό τήν πύλη τοΰ Παλατιοΰ. Ακολούθησαν λαϊκές ταραχές 
καί ό ύπάλληλος έκεΐνος πού έκτελοΰσε τις διαταγές τοΰ 
Αύτοκράτορα σκοτώθηκε μέ μανία άπό γυναίκες. Οί ταραχο
ποιοί, πού συνελήφθησαν, τιμωρήθηκαν αυστηρά μέ μαστί- 
γωμα, ακρωτηριασμό ή έξορία39. Αυτό προκάλεσε κι άλλες 
ταραχές. 'Ο Λέων θά μποροΰσε νά ύπολογίσει στήν ύποστή
ριξη τοΰ στρατοΰ, γ ια τ ί οί πιο καλοί άπό τούς στρατιώτες 
του προέρχονταν, δπως κι αύτός, άπό επαρχίες δπου επικρα
τούσε μιά όρισμένγ) αύστηρότητα στά έκκλησιαστικά ήθη καί 
έθιμα. Ά λλά  τό ναυτικό ήταν στρατολογημένο κυρίως άπό 
τις άκτές καί τά νησιά του Αιγαίου, οπού τιμοΰσαν πάρα 
πολύ τις εικόνες. Τό 727 μιά μοίρα τοΰ στόλου επαναστά
τησε καί έπλευσε στήν Κωνσταντινούπολη. Ό  Λέων άναγ- 
κάστηκε νά επ ιτεθεί καί νά καταστρέψει τά πλοία μέ τό ύγρό 
πΰρ καί νά καταδικάσει τούς αρχηγούς τους σέ θάνατο40. 
Κατόπιν, έκλεισε τό Πανεπιστήμιο, γ ιατί οί πιο πολλοί άπό 
τούς καθηγητές εναντιώνονταν στις απόψεις τοΰ Αύτοκρά
τορα41. 'Ο Πατριάρχης καί ή ιεραρχία άρνήθηκαν νά ύποστη- 
ρίξουν τον Αύτοκράτορα, ό όποιος δέν πέτυχε περισσότερα 
δταν ζήτησε τήν ύποστήριξη τής Ρώμης. ’Έ στειλε στον 
Πάπα Γρηγόριο Β ' μιά σειρά άπό πραγματείες γιά τήν
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άκοσμία τών εικόνων, καί τον άπείλησε μέ καθαίρεση αν δέν 
συμφωνοΰσε μαζί του. 'Ο Γρηγόριος τοΰ απάντησε μέ πραγ
ματείες ύπέρ τών εικόνων καί, ένώ διεκήρυσσε τή νομιμο
φροσύνη του στον Αύτοκράτορα, άγνοοΰσε τή  θρησκευτική 
του πολιτική, ή οποία ειχε ήδη ξεσηκώσει διαμαρτυρίες στήν 
’ Ιταλία42.

’Απογοητευμένος άπό τις προσπάθειές του νά έπιβληθεΐ, 
ό Αύτοκράτορας συνεκάλεσε τον ’ Ιανουάριο τοΰ 730 ενα 
«σιλέντιον», μία σύσκεψη ανώτερων άξιωματούχων τής Πο
λιτείας, όλους τής δικής του εκλογής, πού εγινε στο Τρικλί- 
νιον τών Δεκαεννέα ’Ανακλίντρων τοΰ Παλατιού. Τό «σι- 
λέντιον» επικύρωσε μιά πράξη πού είχε θέσει σέ εφαρμογή ό 
Αύτοκράτορας, τήν άπαγόρευση τής λατρείας τών εικόνων 
καί τής παρουσίας τους στις έκκλησίες. ' Ο Πατριάρχης 
Γερμανός διατάχθηκε νά τήν υπογράψει, άλλά άρνήθηκε λέ
γοντας ότι ή πίστη του είναι ή πίστη τών Οικουμενικών 
Συνόδων. Γ ι ’ αύτό, άφοΰ παρέδωσε τήν πατριαρχική του 
στολή, άποσύρθηκε στο ιδιωτικό του σπ ίτι43. ' Ο πατριαρχι
κός θρόνος κηρύχθηκε κενός, άλλά πέρασε ένας χρόνος μέχρι 
νά μπορέσει ό Αύτοκράτορας νά βρει εναν ιερέα πρόθυμο νά 
άναλάβει τό αξίωμα καί, κάτι πού ήταν άκόμη πιο δύσκολο, 
νά βρει άρκετό άριθμό συμπαθούντων έπισκόπων γιά  νά 
σχηματίσει τή σύνοδο πού θά τον εξέλεγε. 'Ο νέος Πατριάρ
χης ’Αναστάσιος, έστειλε κατόπιν συνοδική επιστολή στούς 
άλλους Πατριάρχες, άναγγέλοντάς τους τήν προσκόλησή του 
στή διδασκαλία τοΰ Αύτοκράτορα44.

Οί Πατριάρχες τής ’Ανατολής άντιτέθηκαν, άλλά δέν 
μποροΰσαν νά κάνουν τίποτε. Ό  Πάπας Γρηγόριος Γ ',  πού 
διαδέχτηκε τό Γρηγόριο Β ' τό 731, συνεκάλεσε μιά Σύνοδο 
τής ’ Ιταλικής ’ Εκκλησίας, ή οποία μέ σταθερότητα άφόρισε 
τούς καταστροφεΐς τών εικόνων. Ό  Λέων άνταπάντησε 
στέλνοντας τό στόλο νά έπιβάλει τή θέλησή του, άλλά αύτός 
διαλύθηκε άπό μιά καταιγίδα. Άρκέστηκε νά κατακρατήσει 
τά έ'σοδα πού έπαιρναν οί Πάπες άπό τή Σικελία καί Κα
λαβρία -καί, τό πιο σημαντικό, μετέφερε τήν έπαρχία τοΰ
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Ίλλυρικοΰ, πού περιελάμβανε τά δυτικά Βαλκάνια καί τήν 
'Ελλάδα, άπό τό Πατριαρχείο τής Ρώμης στο Πατριαρχείο 
τής Κωνσταντινουπόλεως45.

'Ο Λέων Γ ' πέθανε τό 740. Στά τελευταία δέκα χρόνια 
τής βασιλείας του ύπήρξε σταθερή ή καταστροφή τών εικό
νων καί άλλων ιερών άπεικονίσεων στήν Κωνσταντινούπολη 
καί, σέ μικρότερη έκταση, στις επαρχίες. Καθένας πού προ
σπαθούσε νά έμποδίσει τό έργο τής καταστροφής τιμωρείτο 
αυστηρά· δέν φαίνεται δμως ότι ύπήρξαν άνθρωποι πού 
καταδικάστηκαν σέ θάνατο46. ' Ο γιος καί διάδοχος τού Λέον
τα, Κωνσταντίνος Ε ', πού ήταν ήδη συναυτοκράτοράς του 
γιά  είκοσι χρόνια,'είχε δλη τήν πρόθεση νά συνεχίσει τήν 
πολιτική τού πατέρα του. Ά λλά  σχεδόν άμέσως έπρεπε νά 
άντιμετωπίσει μιά σοβαρή έξέγερση τοϋ γαμβροΰ του Ά ρ- 
τάβασδου, ό όποιος ειχε βασιλέψει γ ιά ένα χρόνο στή Κων
σταντινούπολη καί ειχε εισαγάγει ξανά τή λατρεία τών 
εικόνων, μέ τή βοήθεια τοΰ Πατριάρχη Αναστασίου πού έν 
τώ  μεταξύ ειχε άλλάξει στις άπόψεις του. "Οταν ό Κων
σταντίνος άνακατέλαβε τήν πρωτεύουσα, ό Αναστάσιος δια
πομπεύτηκε κατά τή θριαμβευτική πορεία τοΰ Αύτοκράτορα, 
καθισμένος πάνω σ ’ ένα γάιδαρο μέ τό πρόσωπο πρός τήν 
ούρά, μαστιγωνόμενος κατά τή διάρκεια τής πορείας. Ά λλά  
παρέμεινε στον πατριαρχικό θρόνο, παρά τήν ταπείνωση πού 
ύπέστη, γιά νά προκαλέσει παραπέρα προβλήματα. Α κ ο 
λούθησε μιά περίοδος πολέμου, κατά τήν όποία ό Κωνσταν
τίνος άσχολήθηκε έπιτυχώς μέ τήν άπειλή τών Σαρακηνών 
στά άνατολικά σύνορα καί τή βουλγαρική άπειλή στά Βαλκά
νια. Στήν ’ Ιταλία, ό κίνδυνος τών Λομβαρδών έγινε ή αιτία 
γιά νά διατηρήσει καλές σχέσεις μέ τον Πάπα. Έ ξα ιτία ς 
δλων αύτών τών συγκεχυμένων καταστάσεων, δέν προώθησε 
τον άγώνα έναντίον τής είκονολατρείας, άν καί συνέχισε 
δημόσια νά συνηγορεί ύπέρ τών εικονοκλαστών47. Μόνο μετά 
τό 754, δταν αίσθάνθηκε άρκετά ασφαλής, έπιτέθηκε έναντίον 
τών εικονολατρών. ~Ηταν τώρα πάρα πολύ δημοφιλής στο 
στρατό. Μετέφερε μεγάλες άποικίες άπό είκονομάχους Ά -
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σιάτες σέ περιοχές τής Θράκης, οί όποιες ήταν προηγου
μένως καθαρά εΐκονολατρικές. Οί προηγούμενες γενιές θεω- 
οοϋσαν άναγκαΐο νά έχουν συμπάθειες μέ τούς είκονομάχους 
γιά νά κερδίσουν τήν προαγωγή στήν Αύλή ή στήν ’ Εκ
κλησία. Γι ’ αύτό τώρα μπορούσε νά υπολογίζει στήν ύπο
στήριξη τών δημόσιων ύπηρεσιών καί τής ιεραρχίας48. Του
λάχιστον οί εχθροί του, πίστευαν δτι οί θρησκευτικές του 
απόψεις ήταν τελείως έτερόδοξες. Λεγόταν δτι παρουσίαζε 
μιά μονοφυσιτική στάση άπέναντι στο Χριστό, μιά νεστο- 
ριανική στάση άπέναντι στήν Παναγία, δτι ειχε άποδοκιμά- 
σει τον τίτλο τοΰ «άγίου», καί άκόμη δτι συμπαθοΰσε τή νεο- 
Μανιχα'ική ομάδα τών Παυλικιανών49. Βεβαίως ήταν ένας 
ικανός καί άνεπιτήδευτος θεολόγος, τελείως άντίθετος τών 
εικόνων, πού θεο^ροΰσε δτι είχε έρθει ό χρόνος νά νομιμο
ποιήσει τήν είκονοκλασία μέσω μιας γενικής Συνόδου τής 
’Εκκλησίας.

' Ο Λέων Γ ' είχε έκδώσει τό διάταγμα έναντίον τής 
είκονολατρείας, ένεργώντας δυνάμει τής εξουσίας του ώς 
Αύτοκράτορας, θεωρώντας τον έαυτό του ώς Ποντίφηκα, 
έναν ίερέα-βασιλιά, δπως ονόμαζε τον Πά--α. Είχε γίνει 
άκόμη πιο αύταρχικός άπό δ,τι ό ’ Ιουστινιανός Α ', είχε 
χρησιμοποιήσει μιά σύνοδο λαϊκών γιά  νά προωθήσει ένα 
θρησκευτικό νόμο, καί είχε ανακατατάξει τ ις έκκλησιαστικές 
έπαρχίες χωρίς νά λάβει ύ π ’ δψη του καμιά Σύνοδο. Ή  
Ρώμη, δπως ήταν φυσικό, διαμαρτυρήθηκε καί γιά τις δυο 
ένέργειες. Στήν Κωνσταντινούπολη, πού είχαν δεχθεί εύνοικά 
τή μεταφορά τοΰ Ίλλυρικοΰ, ό Πατριάρχης Γερμανός εξέ
φραζε έπακριβώς τήν κοινή γνώμη, δταν διαμαρτυρήθηκε καί 
άνέφερε δτι μόνο μιά Σύνοδος μπορεί νά έκφέρει γνώμη γιά 
τήν πίστη. ’ Αλλά ήταν πολύ δύσκολο γιά  έναν Αύτοκράτορα, 
μέ τό στρατό πίσω του καί τό δικό του προσωπικό γόητρο, 
νά δεχθεί μιά πρόκληση μέσα άπό τήν έπικράτειά του. Μόνον 
ά π ’ έξω μποροΰσαν νά προέλθουν οί διαμαρτυρίες. Οί παπ ι
κές πραγματείες είχαν πολύ μικρή έπιρροή μέσα στήν Αύτο
κρατορία. Καί ή είρωνία είναι δτι οί εικονοκλάστες δέχτηκαν
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τήν ισχυρότερη επίθεση άπό τήν ουδέτερη έπικράτεια τοΰ 
Χαλίφη. 'Ο άγ ιος  ’ Ιωάννης ό Δαμασκηνός προερχόταν άπό 
μιά συριακή χριστιανική οικογένεια καί, μέχρι τήν εποχή πού 
άποσύρθηκε σ ’ ενα συριακό μοναστήρι, ήταν άξιωματοΰχος, 
όπως ό πατέρας του και ό παπούς του, στο θησαυροφυλάκιο 
τοΰ Χαλίφη. Ά λ λά  λογάριαζε τον έαυτό του ώς πολίτη τής 
Οικουμένης, άπευθυνόταν πάντοτε στον Αύτοκράτορα ώς 
κύριο καί άρχοντά του, καί άναφερόταν στο Χαλίφη άπλώς 
ώς « ’Εμίρη». Οί τρεις μεγάλες του ομιλίες έναντίον τών 
Είκονομάχων έπρόκειτο νά άποτελέσουν τή βάση δλων τών 
μελλοντικών. ' Γπενθύμισε στον Αύτοκράτορα δτι ήταν έργο 
τών χειροτονημένων ποιμένων τής ’ Εκκλησίας νά άποφασί- 
ζουν πάνω σέ δογματικά καί εκκλησιαστικά θέματα, καί μέ 
πολυμάθεια αναίρεσε τήν κατηγορία γ ιά  εΐδωλολατρεία. 
Ά λλά  δέν άσχολήθηκε μέ τά λεπτά χριστολογικά ζητήματα, 
πού έπρόκειτο νά προωθήσει ό Κωνσταντίνος Ε '50.

'Ο Κωνσταντίνος ήταν πιο φανατικός άλλά καί πιο σω
στός άπό τον πατέρα του. Α ναγνώρισε δτι τήν πολιτική του 
πρέπει νά τήν έπικυρώσει μία Σύνοδος. Τό 752 καί 753 
κυκλοφόρησε si len t ία στις επαρχίες, δπου οί άξιωματοΰχοι 
του εξηγούσαν τις απόψεις του καί συζητοΰσαν μέ τούς 
εικονολάτρες51. Τό Φεβρουάριο τοΰ 754, έγκαινίασε μιά έκ- 
κλησιαστική Σύνοδο στήν ' Ιερία, κοντά στή Χαλκηδόνα. Οί 
είκονομάχοι έπρόκειτο νά τήν ονομάσουν 'Εβδομη Οικουμε
νική Σύνοδο. Ά λ λά  δέν μποροΰσε φυσικά νά απαιτεί μιά 
οίκουμενικότητα, τή στιγμή πού δέν άντιπροσωπεύονταν ού
τε ό Πάπας ούτε κανείς άπό τούς Πατριάρχες τής Α να το 
λής. Διήρκεσε έξι μήνες. 'Ο Πατριάρχης Α ναστάσιος ειχε 
πεθάνει καί, καθώς δέν εΐχε έκλεγεϊ άκόμη καινούριος Πα
τριάρχης, προήδρευσε ό Θεοδόσιος, Μητροπολίτης ’ Εφέσου, 
πού είχε χρηματίσει μαθητής τοΰ Κωνσταντίνου Νακωλείας. 
’’Ηταν παρόντες τριακόσιοι τριάντα δύο έπίσκοποι. Ό  Κων
σταντίνος έπρεπε νά σιγουρευτεί γ ιά  νά υπολογίζει στήν 
υποστήριξή τους. Ά λλά  άκόμη κι έτσι, χρειάζονταν μακριές 
συζητήσεις πριν γ ίνει'δυνατό  νά επιτευχθεί μιά συμφωνία
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πάνω σέ θέματα δογματικά. Στον "Ορο, πού άναμφισβήτητα 
ειχε ώς έμπνευστή του τον Αύτοκράτορα, κηρύσσεται δτι τό 
"Αγιο Πνεύμα παρακίνησε τον ιερό Αύτοκράτορα νά κατα
στρέψει τήν καινούρια εΐδωλολατρεία πού δημιούργησε ή 
αοχθηρία του Σατανά. Οί εικόνες τοΰ Χριστοΰ καταγγέλθη
καν ώς αιρετικές, και θεωρήθηκε ώς ΰβρις ή παράσταση τής 
Παναγίας καί τών 'Α γίω ν μέ γήινη μορφή. Αύτός πού θά 
κατασκεύαζε μιά εικόνα ή θά τήν τιμούσε ή θά τήν τοποθε
τούσε σέ έκκλησία ή σέ ιδιωτικό σπ ίτι, άν ήταν κληρικός 
έπρεπε νά καθαιρεθεϊ κι άν μοναχός ή λαϊκός έπρεπε νά 
άφορισθεΐ. Καί δλοι αύτοί θά τιμωροΰνταν έπ ί πλέον, σύμ
φωνα μέ τούς νόμους τής Αύτοκρατορίας. Δέν επιτρεπόταν' 
δμως σέ κανένα νά είσέλθει σέ κάποιο κτίριο καί νά κατα
στρέψει οτιδήποτε χωρίς τήν έγκριση τοΰ Αύτοκράτορα καί 
τοΰ Πατριάρχη. ’Έχοντας έξασφαλίσει έτσι τά νώτα του άπό 
τήν Έ κκλησία, καί άφοΰ σύντομα τοποθέτησε καινούριο καί 
συγκαταβατικό Πατριάρχη, τον Κωνσταντίνο Β ' , ό Αύτοκρά
τορας έξέδωσε ενοί έδικτο, σύμφωνα μέ τό όποιο οί αιρετικοί 
θά έπρεπε νά αντιμετωπίζονται ώς επαναστάτες έναντίον 
τοΰ κράτους52.

Ό  Κωνσταντίνος φαίνεται πώς διατηρούσε τήν έλπίδα 
δτι δλοι οί ύπήκοοί του θά άποδέχονταν ενα δόγμα πού θά τό 
στήριζε μιά Σύνοδος τής Εκκλησίας. Φυσικά τό υποστήρι
ζαν οί τάξεις τών επισήμων καί ήταν δημοφιλές στο- στρατό 
καί στις άνατολικές επαρχίες, άπό τις όποιες προέρχονταν οί 
περισσότεροι στρατιώτες. ’Αλλά στις εύρωπαϊκές επαρχίες 
καί στή δυτική ’Ανατολία, ό κύριός ογκος τοΰ πληθυσμοΰ 
συνέχισε νά εΐναι άφοσιωμένος στις εικόνες. ’Ακόμη καί στήν 
πρωτεύουσα, παρά τήν παρουσία τοΰ Αύτοκράτορα, τών 
στρατευμάτων καί τής άστυνομίας του, οί εικονολάτρες δέν 
μποροΰσαν νά έξολοθρευτοΰν. Ό  Αύτοκράτορας εΐχε κι έκεϊ 
τούς ύποστηρικτές του, δπως μας δείχνει τό λιντσάρισμα τοΰ 
άγίου Στεφάνου τοΰ Νεοτέρου. ’Αλλά ή αντίδραση εΐχε τήν 
ύποστήριξη τών μοναστηριών. 'Ο Αύτοκράτορας εΐχε τή 
δυνατότητα νά έλέγχει τούς έπισκόπους. Δέν μποροΰσε δμως



νά έξασκήσει τον 'ίδιο έλεγχο πάνω στούς ήγουμένους καί 
τούς μοναχούς. Οί μοναχοί έγιναν οί καθοδηγητές του λαοΰ53.

Ή  συνεχιζόμενη αντίδραση ερέθισε τον Κωνσταντίνο. Τό 
761 εξαπέλυσε εναν άγριο διωγμό έναντίον τών εικονολα
τρών, πού πρώτα του θύματα είχε μοναχούς. ’Ανδρικά καί 
γυναικεία μοναστήρια έκλεισαν καί οί ένοικοί τους είχαν νά 
διαλέξουν μεταξύ γάμου καί έξορίας. Τό 765 ένα πλήθος άπό 
άσυμβίβαστους μοναχούς αναγκάστηκαν νά παρελάσουν στον 
' Ιππόδρομο συνοδεύοντας ό καθένας τους άπό μιά γνωστή 
πόρνη. Τουλάχιστον έξι μοναχοί καταδικάστηκαν σέ θάνατο. 
Λαϊκοί, άνδρες καί γυναίκες, πού δέν συμμορφώνονταν, φυλα
κίζονταν καί βασανίζονταν ή εξορίζονταν. 'Ο διωγμός έκδη- 
λώθηκε πιο άγριος στήν Κωνσταντινούπολη καί στά περίχω
ρά της. Ά λλά  καί μερικοί επαρχιακοί κυβερνήτες κέρδισαν 
τήν επιδοκιμασία τοΰ Αύτοκράτορα μέ τήν πρωτοφανή τους 
άγριότητα, δπως ό Μιχαήλ Λαχανοδράκων, πού ή περιοχή 
του περιελάμβανε τή Σμύρνη καί τήν ’Έφεσο54.

Μετά έξι χρόνια περίπου, ό διωγμός κατέπαυσε. Τον 
Αύτοκράτορα τον απασχολούσαν καινούριοι πόλεμοι έναντίον 
τών Βουλγάρων καί ’ίσως άρχισε πλέον νά καταλαβαίνει δτι 
δέν ήταν δυνατόν νά καταλύσει τή λαϊκή άντίδραση έναντίον 
τής είκονομαχίας, μέ τή δημιουργία μαρτύρων άπό τις τάξεις 
τών μοναχών. Σ ’ αύτό πιθανώς νά τον επηρέασε ό και
νούριος Πατριάρχης. Τό 765 ό Πατριάρχης Κωνσταντίνος 
Β ',  πού είχε ύποστηρίξει τούς διωγμούς, βρέθηκε ένοχος 
προδοσίας καί άπάνθρωπα οδηγήθηκε στο θάνατο. Ό  διάδο
χός του, Νικήτας Α ', Σλάβος στήν καταγωγή, συνηγόρησε 
ύπέρ μιας ήπιότερης πολιτικής55. "Οταν ό Κωνσταντίνος 
πέθανε τό 775, οί εικονολάτρες ήταν τρομοκρατημένοι, άλλά 
μέ κανένα τρόπο καί εξαφανισμένοι. Τό κύριο πολιτικό απο
τέλεσμα τής είκονομαχίας ήταν ή άπώλεια τής Βυζαντινής 
’ Ιταλίας, πού έπεσε στά χέρια τών Λομβαρδών. Οί ’ Ιταλοί 
μέ σφοδρότητα άντιτέθηκαν σ ’ αύτό τό δόγμα, ένώ ό Πάπας, 
αν καί άκόμη παρέμενε κατ ’ 6νομα προσκολημένος στον 
Αύτοκράτορα, δέν έπρόκειτο τώρα νά κάνει οτιδήποτε γιά νά 
τον βοηθήσει56.
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Ό  γιος τοϋ Κωνσταντίνου, Λέων Δ ',  ύπό τήν έπιρροή 
του Αύτοκράτορα καί τής ’ Αθηναίας Αύτοκράτειρας Ειρή
νης, ακολούθησε στήν άρχή μιά ήπια πολιτική. Προσπάθησε 
νά συμφιλιωθεί μέ τά μοναστήρια άναδεικνύοντας μοναχούς 
σέ έπισκοπές καί εφάρμοσε πάλι τήν τακτική νά στέλνονται 
σέ μοναστήρια οί υπουργοί πού βρίσκονταν σέ δυσμένεια. 
’Αλλά δταν ό Νικήτας πέθανε τό 780 και τον διαδέχθηκε 
ένας αύστηρός είκονομάχος, ό Παΰλος Δ ',  αρκετοί δημόσιοι 
υπάλληλοι πού τούς ύποπτεύονταν ώς εικονολάτρες έχασαν 
τό άξίωμά τους καί βασανίστηκαν, πράγμα πού πιθανώς νά 
ήταν καί μιά προειδοποίηση πρός τήν Αύτοκράτειρα νά μήν 
εναντιώνεται στήν_έπίσημη πολιτική. 'Ο ίδιος ό Λέων πέθα
νε λίγους μήνες αργότερα, τό Σεπτέμβριο τοΰ 780, αφή
νοντας τό θρόνο στον έννιάχρονο γιό του καί τήν άντιβασι- 
λεία στήν Ειρήνη57. Αύτή μποροΰσε τώρα νά άποκαταστήσει 
τήν λατρεία τών εικόνων. ' Η επιτυχία της δμως ήταν πρό
σκαιρη, παρόλη τήν ικανότητα καί λεπτότητα μέ τήν όποια 
ένήργησε. ' Η είκονομαχία έπρόκειτο νά ταράξει τήν Αύ
τοκρατορία γιά  άλλο μισό αιώνα. Ά λλά  αύτό πού πέτυχε 
ήταν νά δείξει δτι ό ιερός Αύτοκράτορας, ό ίερέας-βασιλιάς, 
δπως εΐχε τήν απαίτηση νά είναι, δέν μποροΰσε συνεχώς νά 
επιβάλλει στο λαό του μιά θεολογία πού τήν άντιπαθοΰσε ό 
’ίδιος ό λαός.
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Πρακτικός συμβιβασμός: 
τά ορια του αύτοκρατορικου έλέγχου

' Ο Αύτοκράτορας Λέων Γ ' είχε εισαγάγει τήν είκονομα- 
χία αύθαίρετα, βασισμένος στήν έξουσία του. Ό  Κωνσταντί
νος Ε ', μολονότι ό ’ίδιος είχε έπιδιώξει τήν ύποστήριξη μιας 
έκκλησιαστικής Συνόδου, είχε άκόμη πιο αύθαίρετα προσπα
θήσει νά επιβάλει αύτή τή διδασκαλία. Θά μπορούσε λοιπόν 
τώρα νά έγκαταλειφθεΐ χωρίς νά καταστρέψει τό γόητρο τοϋ 
αύτοκρατορικοΰ αξιώματος; "Αν έπρόκειτο ένας καινούριος 
ίερέας-βασιλιάς νά διακηρύξει μιά διδασκαλία τελείως άντίθε- 
τη άπ ’ αύτή τών προκατόχων του, τότε θά επρεπε νά 
ύπάρχει κάτι τό λαθεμένο μέ τήν ΐερωσύνη του. Πιθανώς νά 
ήταν μεγάλη τύχη τό γεγονός δτι ό κυβερνήτης, πού ήταν 
προορισμένος νά έπαναφέρει τήν εΐκονολατρεία, δέν ήταν 
ένας ίερέας-βασιλιάς. ' Η Αύτοκράτειρα-Μητέρα Ειρήνη, ώς 
εστεμμένη Αύγούστα, εΐχε άναγνωρισμένη αύτοκρατορική 
έξουσία, καί κανείς δέν άμφισβητοΰσε τό δικαίωμά της νά 
άσκεϊ τήν άντιβασιλεία στή θέση τοΰ νεαροΰ γιοΰ της. 
’Αλλά ώς γυναίκα δέν μποροΰσε νά είναι ιερέας. 'Η  στέψη 
της δέν συμπεριελάμβανε καί τό στοιχείο τής χειροτονίας, τό 
όποιο δμως ήταν εμφανές κατά τή στέψη τοΰ Αύτοκράτορα. 
Δέν μποροΰσε νά ένεργεΐ ώς Ποντίφηκας καί νά όμιλεϊ ώς έκ 
τής θέσεώς της γιά τή θεολογία, κάτι πού οΰτε ό άνήλικος 
Αύτοκράτορας γιός της μποροΰσε νά κάνει. Γ ι ’ αύτό, άν 
ήθελε νά μεταβάλει τή θρησκευτική πολιτική τής Αύτοκρα
τορίας, θά έπρεπε νά ένεργήσει μέσω τής ’ Εκκλησίας. Αύτό
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κατά κάποιο τρόπο ήταν γ ιά  τήν Έκκλησία μιά θεσμική 
νίκη, άλλά μιά νίκη πού τήν κέρδισε έξαιτίας μιας γυναίκας 
Ά ντιβασίλισσας καί όχι ένός ' Ιερού Αύτοκράτορα1.

'Η  Ειρήνη ήταν πολύ εύσεβής καί άφοσιωμένη πραγμα
τικά στήν εΐκονολατρεία. Ά λλά  επρεπε νά ένεργήσει μέ 
προσοχή. Τό πρώτο πού θεώρησε αναγκαίο, ήταν νά άπο- 
μακρύνει τούς εΐκονομάχους άξιωματούχους. Οί δημόσιες 
ύπηρεσίες επρεπε τώρα νά καταλάβουν ότι ή προαγωγή 
έξαρτιόταν άπό τή σωστή εκτίμηση τών εικόνων. Τό δυ
σκολότερο ήταν νά πείσει τό στρατό ότι πρέπει νά έγκατα- 
λειφθεί ή είκονομαχία. Οί προσπάθειες τής Ειρήνης, νά αντι
καταστήσει βαθμιαία τούς εΐκονομάχους στρατιωτικούς διοι
κητές, δέν ήταν πάντοτε οί σωστότερες καί δυσαρέστησαν 
πολλές φορές τά στρατεύματα. Ποτέ δέν κέρδισε τήν έμπι- 
στοσύνη τοϋ στρατοΰ. Δέν συνάντησε δυσκολίες στήν κάλυψη 
τών επισκοπών μέ συμπαθοΰντες εκκλησιαστικούς άνδρες, 
άλλά ό εΐκονομάχος Πατριάρχης Παΰλος δημιούργησε ενα 
πρόβλημα. Ά π ό  τό 784 όμως άρρώστησε πολύ σοβαρά καί 
έφθασε στο σημείο νά θεωρήσει τήν άρρώστια του σάν θεϊκή 
τιμωρία γιά τις θεολογικές του πλάνες. Μέ τή θέλησή του 
παραιτήθηκε. 'Η  Αύτοκράτειρα πήγε νά τον δει στο κρεβάτι 
τής άρρώστιας του, φέρνοντας μαζί της κι όλους τούς εΐκο
νομάχους άξιωματούχους πού κατάφερε νά συγκεντρώσει, 
γιά νά μπορέσουν οί ’ίδιοι νά δεχθοΰν τήν εποικοδομητική έμ- 
πειρία άκούγοντάς τον νά κάνει τήν άναίρεση τών πλανών 
του2.

' Η Ειρήνη τοποθέτησε ώς διάδοχο τοΰ Παύλου εναν 
λαϊκό, τον Ταράσιο, πού ήταν έπικεφαλής τοΰ ανώτατου 
αύτοκρατορικοΰ Δικαστηρίου. Αύτός άρνήθηκε στήν άρχή 
τήν τοποθέτηση, μέ τον ισχυρισμό ότι δέν επιθυμούσε νά 
είναι έπικεφαλής μιας ’ Εκκλησίας πού βρίσκεται σέ σχίσμα 
μέ τις άλλες ’ Εκκλησίες τής Χριστιανοσύνης. ’Έχοντας κα
ταστήσει σαφές ότι πρόθεσή του ήταν νά έγκαταλείψει τήν 
είκονομαχία, έξελέγη ομόθυμα άπό τή Σύνοδο καί ανέβηκε 
ταχύτατα όλους τούς βαθμούς τής ίερωσύνης. Μεταξύ όμως
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τών αοναχών ύπήρχαν μερικοί -τού θεώρησαν αντικανονική 
τήν ανάρρηση ένός λαϊκοϋ, άλλά ή τακτική αύτή έπρόκειτο 
συχνά νά έπαναληφθεί στά επόμενα χρόνια3.

'Ο νέος Πατριάρχης έγραψε άμέσως στον Πάπα καί 
στούς Πατριάρχες τής Α νατολής, προσκαλώντας τους σέ 
Σύνοδο στήν Κωνσταντινούπολη, ή οποία θά διακανόνιζε τό 
δλο ζήτημα τής εΐκονολατρείας. Καί ζήτησε άπό τον Πάπα 
νά αποφασίσει γιά τήν ήμερομηνία. 'Ο Πάπας Άδριανός Α ' 
απάντησε πολύ αδελφικά, άν καί τόλμησε νά θέσει ύπό 
αμφισβήτηση τήν κανονικότητα τής ανόδου τοϋ Ταρασίου καί 
νά ύπενθυμίσει στον Πατριάρχη τήν παρανομία τής μεταφο- 
οάς τής έπαρχίας τοΰ Ίλλυρικοΰ. Συμφωνήθηκε νά συγκλη- 
θεϊ ή Σύνοδος τό καλοκαίρι τοΰ 7864. Ά τυχώ ς όμως, κατά 
τό ταξίδι τής Αύλής στή Θράκη στήν άρχή τοΰ καλοκαιριοΰ, 
άποκαλύφθηκε μιά στρατιωτική συνωμοσία. "Οταν στις 17 
Αύγουστου οί απεσταλμένοι γιά τήν εναρκτήριο συνεδρία 
συγκεντρώθηκαν στήν Έκκλησία τών 'Α γίων ’Αποστόλων, 
στρατιώτες άπό τήν αύτοκρατορική φρουρά καί άπό άλλα 
συντάγματα δρμησαν στο κτίριο καί απείλησαν νά σκοτώ
σουν όλους όσους δέν θά τό έγκατέλειπαν άμέσως. Μάταια ή 
Αύτοκράτειρα έστειλε ύπουργούς της νά καθησυχάσουν τούς 
στρατιώτες. 'Η Σύνοδος διαλύθηκε καί οί άπεσταλμένοι 
έτοίμασαν τά πράγματά τους γιά νά έπιστρέψουν στις πατρί
δες τους. 'Η  Ειρήνη άρνήθηκε νά δεχθεΐ τήν ήττα. Οΐ 
στασιαστές, μέ τήν πρόφαση δτι είναι άναγκαΐοι στά ανατο
λικά σύνορα, απομακρύνθηκαν άπό τήν πρωτεύουσα καί τελ ι
κά άφοπλίσθηκαν καί άντικαταστάθηκαν μέ άξιόπιστα στρα
τεύματα άπό τις ευρωπαϊκές επαρχίες. ’ Αλλά μόνο μετά τό 
Μάϊο τοΰ 787 κατάφερε νά ξανασυγκαλέσει τή Σύνοδο. Οί 
παπικοί άπεσταλμένοι αύτή τήν περίοδο βρίσκονταν στο 
ταξίδι επιστροφής. Στή Σικελία τούς σταμάτησαν καί τούς 
έφεραν ξανά π ίσω στήν Κωνσταντινούπολη. ’Αρχές Σεπτεμ
βρίου, δλοι οί απεσταλμένοι είχαν έπιστρέψει καί ή Σύνοδος 
άνοιξε πάλι, δχι δμως στήν Κωνσταντινούπολη άλλά στήν 
άγιασιχένη πόλη τής Νικαίας, μακρυά άπό τον κίνδυνο τών
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ταραχών. ' Ο Ταράσιος προήδρευσε μέχρι καί τήν τελευταία 
συνεδρία, γιά τήν οποία ή Σύνοδος μεταφέρθηκε στο Παλάτι, 
τής Μαγναύρας, στήν Κωνσταντινούπολη. ~ Ηταν παρόντες ή 
Αύτοκράτειρα καί ό γιος της καί ύπέγραψαν τον "Ορο τής 
Συνόδου μέ πορφύρα5.

Τον περισσότερο χρόνο της ή Σύνοδος τον άνάλωσε 
άκούγοντας ιστορίες θαυμάτων, πού ήταν λίγο άσχετες μέ τά 
κύρια προβλήματά της. ' Η Σύνοδος καθόρισε τή διάκριση 
μεταξύ λατρείας, πού προσφέρεται μόνο στο Θεό, καί προσκυ- 
νήσεως, πού άπευθύνεται στις εικόνες τοΰ Χριστοΰ καί τών 
'Α γίω ν, ώστε ή τιμή αύτή νά διαβαίνει στο πρωτότυπο. 
’Αποδείχτηκε ότι ή Χριστολογία τοΰ "Ορου τοΰ 757 ήταν 
έλλειπής, γ ια τ ί άρνιόταν τήν ’ Ενσάρκωση."Αν ύποστηριχθεϊ 
ότι δέν είναι αναγκαία ή λατρεία τών εικόνων, τότε εισβάλ
λει ή νεστοριανική διάκριση μεταξύ ανθρωπίνου καί θείου. 
"Αν ύποστηριχθεϊ αντίθετα δτι είναι εΐδωλολατρεία, τότε 
επικρατεί ή μονοφυσιτική σύγχυση μεταξύ τους. 'Η Σύνοδος 
δρισε έπίσης δτι οποιοσδήποτε καταστρέφει εικόνες ή προ
σπαθεί νά παρεμποδίσει τήν προσκύνησή τους, άφορίζεται. Οί 
απεσταλμένοι τής Ρώμης καί τής ’Ανατολής ύπέγραψαν τό 
έγγραφο μαζί μέ τούς έπισκόπους τοΰ Βυζαντίου. Κι έτσι ή 
Σύνοδος, νόμιμα πλέον, μποροΰσε νά υπολογίζεται ώς Οι
κουμενική. Γιά τούς ’ Ορθοδόξους είναι ή 'Έβδομη Οικουμε
νική Σύνοδος. ’ Αλλά στήν πράξη οί Πάπες ποτέ δέν ύποστή- 
ριξαν τούς κανόνες της, λόγω τής γενικής αποδοκιμασίας πού 
αισθανόταν γ ι ’ αύτούς ή αύλή τοΰ Καρόλου6.

' Η Αύτοκράτειρα καί ό Πατριάρχης, έχοντας επιτύχει 
τήν άναστήλωση τών εικόνων συμπεριφέρθηκαν μέ μεγάλη 
μετριοπάθεια. Στέρησαν άπό τούς αμετανόητους εικονομά- 
χους έπισκόπους τις .έδρες τους, άλλά δέν τούς έπέβαλαν 
καμιά άλλη τιμωρία. Δέν μετακίνησαν τούς μετανοημένους 
έπισκόπους, άν καί εναν ή δυο τούς έθεσαν προσωρινά σέ 
διαθεσιμότητα. Δέν πάρθηκε κανένα άλλο μέτρο έναντίον 
τών αιρετικών, έκτος άπό τό μέτρο νά μή προάγονται σέ 
θέσεις τής Αυλής. Μόνο οί μοναχοί, ύπό τήν καθοδήγηση τοΰ
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δεινού ήγουμένου Πλάτωνα τών Σακκουδίων καί τοϋ άκόμη 
δεινότερου άνηψιοΰ του Θεοδώρου, τοΰ μετέπειτα ήγουμένου 
τού Στουδίου, άποδοκίμασαν τά δσα έγιναν. "Οπως οΐ Δο- 
νατιστές, πέντε αιώνες νωρίτερα, δέν συγχωροΰσαν ποτέ 
αύτούς πού ύποτροπίασαν, τούς Σιμωνιακούς πού είχαν ά- 
γοράσει τις εδρες τους πουλώντας τήν άκεραιότητά τους, 
έτσι δέν μπορούσαν νά συγχωρήσουν τον 'Γαράσιο γιά τήν 
έπιείκιά του7.

"Αν ή Ειρήνη είχε πεθάνει άμέσως μετά τή Σύνοδο τής 
Νικαίας, ή ιστορία θά τήν θεωρούσε ώς σοφή καί συνετή 
κυβερνήτη, πού ειχε ξαναεισαγάγει τή λατρεία τών εικόνων 
μέ τή μικρότερη συγκριτικά επιθετικότητα καί ταραχή. Τό 
υπόλοιπο δμως τής σταδιοδρομίας της είναι λιγότερο θαυμα
στό, έξαιτίας τής αγάπης της πρός τήν έξουσία. ’Έ γινε τό 
αντικείμενο πικρής μνησικακίας, δταν ό γιός της έφθασε στήν 
κατάλληλη ήλικία καί θέλησε νά άναλάβει τή διακυβέρνηση. 
’Αλλά ήταν ένα ανόητο παιδί, πού του άρεσε ή στρατιωτική 
ζωή καί αισθανόταν μιά απέχθεια πρός τή διοίκηση. Δέν 
κατάφερε νά τήν αποκλείσει τελείως άπό τήν έξουσία. Οί 
σχέσεις μεταξύ μητέρας καί γιου χειροτέρεψαν, μέχρις δτου, 
τον Αύγουστο του 797, άνθρωποι τής Ειρήνης τον συνέλαβαν 
καί τού έβγαλαν τά μάτια γιά  νά τον καταστήσουν έτσι 
ανίκανο γιά τό θρόνο. ' Η Ειρήνη βασίλεψε κατόπιν γιά πέντε 
χρόνια μόνη, ώς απόλυτος μονάρχης. 'Υποστήριζε δτι ή 
αύτοκρατορική έξουσία βρίσκεται μέ τό μέρος της, ώς Αύ- 
γούστας, μέχρι τότε πού θά αποφασίσει νά τοποθετήσει 
καινούριο Αύτοκράτορα. ’ Αλλά έπειδή δέν άποφάσιζε τήν 
τοποθέτηση, ή έξουσία συνέχιζε νά παραμένει μαζί της. Οί 
νομικοί τό αποδέχονταν, άν καί δυο άπό τούς νόμους της πού 
διασώζονται βρίσκονται ύπό τον τίτλο «Ειρήνη, ή εύσεβής 
Αύτοκράτωρ»8. Θά περίμενε κανείς δτι ή ’ Εκκλησία καί 
ιδιαίτερα οί μοναχοί, μέ τήν κλίση τους σέ ταραχές, θά 
διαμαρτύρονταν γιά τό γεγονός δτι μιά γυναίκα δέν μπορεί 
νά είναι Ποντίφηκας. ’Αλλά οί μοναχοί ήταν άφοσιωμένοι στήν 
Ειρήνη. 'Ο γιός της είχε προσβάλλει τήν εύσεβή κοινωνία



όταν χώρισε τή σύζυγο πού τοϋ είχε διαλέξει ή Ειρήνη, καί 
νυμφεύθηκε, στέφοντας Αύτοκράτειρα, τήν έρωμένη του. Ό  
Πατριάρχης Ταράσιος άρνήθηκε νά τελέσει τήν ακολουθία 
τοΰ γάμου, άλλά δέν αφόρισε τον ιερέα πού τήν τέλεσε, ούτε 
τον Αύτοκράτορα, δπως απαιτούσαν οί μοναχοί. ' Η Ειρήνη 
άφησε νά γίνει γνωστό δτι συμπαθεί τούς μοναχούς, καί 
αύτός ήταν ό λόγος πού ύποδέχτηκαν τή διοίκησή της καί 
δσο χρόνο κυβέρνησε τήν σεβάστηκαν καί δέν ήρθαν σέ 
άνοικτή σύγκρουση μέ τον Πατριάρχη, χωρίς βέβαια καί νά 
βρίσκονται σέ κοινωνία μαζί του. Ά λλά  ή διαμάχη, πού 
είναι γνωστή «ώ ς περί μοιχείας σχίσμα», δέν θεραπεύτηκε9. 
'Η βασιλεία τής Ειρήνης σημαδεύεται άπό μιά άμετρη οι
κονομική πολιτική καί μιά ταπεινωτική εξωτερική πολιτική. 
Α νίκανη νά εμπιστευτεί στο  στρατό μέ τις εικονοκλαστικές 
του παραδόσεις καί τήν περιφρόνησή του πρός τή διοίκηση 
μιας γυναίκας, άναγκάστηκε νά πληρώνει έναν βαρύ φόρο 
ύποτέλειας στο Χαλίφη τής Βαγδάτης10. Καί άκόμη πιο 
ολέθριο άποτέλεσμα τής διοίκησής της άποτέλεσε τό γεγονός 
δτι, ένώ στήν Παλαιά Ρώμη ήταν αισθητή ή απουσία ένός 
Αύτοκράτορα στο θρόνο, καί καθώς ή Νέα Ρώμη δέν έκανε 
τί-τοτε γιά  νά καλύψει τήν κενή θέση, ό Πάπας Λέων Γ ' 
θεώρησε δτι δικαιώνεται ό ’ίδιος άν θέσει τό αύτοκρατορικό 
στέμμα στο κεφάλι τοΰ Καρόλου, βασιλιά τών Φράγκων11. 
' Ο ίδιος ό Κάρολος, άν καί πολύ έπιθυμοΰσε τον αύτοκρατο
ρικό τίτλο, έξεπλάγη άρκετά μέ τον τρόπο πού τον άπέκτησε 
καί ζητούσε ανήσυχα νά νομιμοποιηθεί στά μάτια τής Κων
σταντινούπολης, δπου μέ μανία καταδικάστηκε ή ενέργεια 
τοΰ Πάπα καί ποτέ δέν τήν συγχώρησαν. 'Ο Κάρολος ύπέ- 
δειξε ώς λύση τό γάμο μεταξύ αύτοΰ καί τής Ειρήνης. ' Η 
’ίδια δέν δυσαρεστήθηκε άπό τήν ίδέα, άλλά προτοΰ προκύψει 
οτιδήποτε άπ ’ αύτή, έπεσε άπό τήν έξουσία τον ’ Οκτώβριο 
τοΰ 80212.

'Ο διάδοχός της Νικηφόρος Α ', ό θησαυροφύλακάς της, 
ήταν ένας ικανός οικονομολόγος καί ανεκτικός θεολόγος. 
Προσέβαλε τούς μοναχούς μέ τή Σύνοδο πού συνεκάλεσε γιά
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νά διακηρύξει, τή νομιμότητα τού έκ μοιχείας γάμου τοΰ 
Κωνσταντίνου Σ Τ ', μέ τό σκεπτικό δτι ό Αύτοκράτορας 
είναι δυνατόν νά έξαιρεθεΐ άπό τήν ύπακοή στούς νόμους τής 
Εκκλησίας13. Τον ύποπτεύονταν έπίσης δτι προστατεύει 
αίοετικούς14. Ά λ λά  ή διοίκησή του θά ήταν έπιτυχέστερη αν 
ήταν καλύτερος στρατηγός. Τά στρατεύματά του δέν μπόρε
σαν νά άντιμετωπίσουν τά στρατεύματα τοΰ Χαλίφη τό 806. 
Τό 811 έξεστράτευσε έναντίον τοΰ έπιθετικοΰ Βούλγαρου 
Χάνου Κρούμου, νικήθηκε δμως καί σκοτώθηκε σέ μιά μοι- 
οαία μάχη πάνω στά βουλγαρικά βουνά. ' Ο γιός του καί 
κληρονόμος Σταυράκιος τραυματίστηκε θανάσιμα στή μάχη 
καί ό θρόνος τελικά πέρασε στο Μιχαήλ Ραγκαβέ, πού ειχε 
νυιχφευθεΐ τήν κόρη τοΰ Νικηφόρου15.

' Ο Μιχαήλ ήταν ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, πού κα
τόρθωσε νά φέρει γύρω άπό τό ίδιο τραπέζι τό Θεόδωρο 
Στουδίτη, τον ήγέτη τής μερίδας τών μοναχών, καί τον 
Πατριάρχη Νικηφόρο τον ' Ιστορικό, πού εΐχε διαδεχθεί τον 
Ταράσιο τό 806 καί συμμεριζόταν τις μετριοπαθείς του 
απόψεις. ' Η άντιπαραβολή αύτή δέν κατέληξε σέ έπιτυχία. 
' Ο Θεόδωρος δέν μποροΰσε νά συγχωρήσει τό Νικηφόρο γιά 
τή Σύνοδο τοΰ 809. Κατά τή συνάντησή τους ό Πατριάρχης 
πρότεινε νά έπιβληθεΐ ή ποινή τοΰ θανάτου σέ διαβόητους 
αιρετικούς, δπως οί Παυλικιανοί καί οί Α θίγγανο ι. 'Ο 
Θεόδωρος διαμαρτυρήθηκε λέγοντας δτι πάντοτε ύπάρχει ή 
δυνατότητα τής μεταστροφής άπό τις πλάνες τους. Α ργό 
τερα, δταν ό Κροΰμος πρότεινε ειρήνη ύπό τον δρο δτι οί 
πρόσφυγες καί τών δύο πλευρών, πού έγκατέλειπαν τή χώρα 
τους ώς προδότες, νά έκδίδονται γιά  νά τιμωροΰνται, ένώ ό 
Αύτοκράτορας καί ό Πατριάρχης ευνόησαν τήν αποδοχή αύ- 
τοΰ τοΰ δρου, ό Θεόδωρος δήλωσε δτι θά ήταν άμαρτία νά 
παραδώσουν τούς Βουλγάρους πρόσφυγες, πολλοί άπό τούς 
όποιους είχαν μεταστραφεϊ στο Χριστιανισμό, σέ σίγουρο 
θάνατο. 'Υπερίσχυσε ή άποψή του. 'Ο πόλεμος ξαναφούν
τωσε καί ό Μιχαήλ κτυπήθηκε άγρια άπό τον Κροΰμο στή 
Βερνισικία, τήν άνοιξη τοΰ 81316.



Τό «περί μοιχείας σχίσμα» άδυνάτισε τή μερίδα τών 
εικονολατρών. Καί τώρα, μετά άπό αύτές τις στρατιωτικές 
συμφορές, οί άνθρωποι άναθυμοϋνται νοσταλγικά τούς με
γάλους στρατιώτες αύτοκράτορες τής εικονοκλαστικής δυνα
στείας τών Ίσαύρων. ’Έ τσι, δταν ό στρατός έπαναστάτησε 
έναντίον τής άνικανότητας τοϋ Μιχαήλ καί βάδισε πρός τήν 
πρωτεύουσα, κανείς δέν άντιτέθηκε άνοικτά δτ^ν τοποθετή
θηκε στο θρόνο ό πρωταγωνιστής τους στρατηγός Λέων Ε ' ό 
’Αρμένιος17.

'Ο Λέων Ε ' ήταν εΐκονομάχος, δπως άρμοζε σ ’ ενα 
στρατιώτη άπό τις άνατολικές έπαρχίες. Περίμενε μέχρις 
δτου απομακρύνθηκε ό τρόμος τών Βουλγάρων μέ τό θάνατο 
τοΰ Κρούμου, τον ’Απρίλιο τοΰ 814. Κατόπιν, τό φθινόπωρο 
τοΰ ϊδιου χρόνου, δημιούργησε μιά μεικτή έπιτροπή άπό 
κληρικούς καί λογίους πού συμμερίζονταν τις άπόψεις του — 
μεταξύ τών όποιων ό πιο διακεκριμένος ήταν ενας νεαρός 

’Αρμένιος φιλόσοφος, ονομαζόμενος ’ Ιωάννης Γραμματικός— 
γιά νά συγκεντρώσει έπιχειρήματα καί κείμενα πρός ύποστή
ριξη τής είκονομαχίας. 'Η έπιτροπή έξέδωσε ενα florilegium, 
πού τό παρέδωσε ό Αύτοκράτορας στον Πατριάρχη δηλώνον
τας δτι οί εικόνες προσβάλλουν τό λαό, καί ένίσχυσε τά 
έπιχειρήματά του μέ τό νά ένθαρρύνει τούς στρατιώτες νά 
καταστρέψουν τήν εικόνα τοΰ Χριστοΰ πάνω άπό τήν πύλη 
τοΰ Παλατιοΰ, πού τήν ειχε αντικαταστήσει ή Ειρήνη. Τήν 
παραμονή τών Χριστουγέννων τοΰ 814, ό Πατριάρχης διά
βασε τό florilegium  σέ μιά συνάθροιση έπισκόπων καί ήγουμέ- 
νων, οί περισσότεροι άπό τούς οποίους συμφώνησαν μέ τή 
γνώμη δτι δέν είναι δυνατό νά τό δεχθοΰν. Τήν ήμέρα τών 
Χριστουγέννων ό Αύτοκράτορας, άφοΰ παρακολούθησε τήν 
πρωινή άκολουθία στήν 'Α γία  Σοφία, δπου τον είδαν νά 
προσκυνά μιά εικόνα τοΰ Χριστοΰ, συνεκάλεσε τον Πατριάρ
χη καί τή σύνοδό του στο Παλάτι. ’Ά νο ιξε τή συνάντηση 
λέγοντας δτι ενας άριθμός άπό λογίους καί θεολόγους έθεταν 
ύπό άμφισβήτηση τήν ορθότητα τής λατρείας τών εικόνων 
καί έπρεπε νά άκουστοΰν καί οί απόψεις τους. "Οπως είπε,
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ήταν καθήκον του νά μή παραμείνει σιωπηλός δσον άφορα 
ενα θρησκευτικό ζήτημα. Ά φοϋ λοιπόν ήταν ενα θρησκευτι
κό ζήτημα, ρώτησε ό έπίσκοπος Κυζίκου, γ ια τ ί δέν συγκεν
τρώθηκαν σέ μιά Έ κκλησία, παρά συγκεντρώθηκαν στο 
Παλάτι; ' Ο Αύτοκράτορας απάντησε δτι ήταν καθήκον του 
νά ενεργήσει ώς μεσολαβητής. Γ ιατί τότε, ρώτησε ό έπίσκο
πος Συνάδων, ένθάρρυνε τούς άντιπάλους τους καί τούς έδινε 
καταφύγιο στο Παλάτι; Αύτό ήταν τυραννία καί δχι διαμε- 
σολάβηση. Καί άλλοι επίσκοποι έφεραν θεολογικά έπιχειρή- 
ματα. ' Ο Αύτοκράτορας προφασιζόταν δτι παραμένει ενας 
ουδέτερος κριτής, μέχρι πού στο τέλος ό Θεόδωρος Στουδί- 
της ξέσπασε: «Μή καταστρέφεις τήν τάξη τής ’ Εκκλησίας· 
δπως λέγει καί ό ’Απόστολος: 'έδωσε άποστόλους· προφή
τες, εύαγγελιστές καί ποιμένες καί διδασκάλους γ ιά  τήν 
τελειοποίηση τής π ίστεω ς’ . ’Αλλά δέν άναφέρει καί Αύτο- 
κράτορες. Σέ σένα, Αύτοκράτορα, έχει άνατεθεϊ ή πολιτική 
διακυβέρνηση καί ό στρατός. Φρόντισε αύτά, καί άφησε τήν 
’Εκκλησία στούς ποιμένες καί τούς διδασκάλους της, καθώς 
έδωσε έντολή ό ’Απόστολος»18.

Μιά τέτοια αντιμετώπιση θά ήταν αδύνατη κατά τήν 
έποχή του μεγάλου ’ Ιουστινιανού, άκόμη καί στήν έποχή τοΰ 
Λέοντα Γ '.  Ποτέ πριν δέν είχαν προκαλέσει τόσο άπότομα 
τό έκκλησιαστικό κύρος τοΰ Αύτοκράτορα. "Ολα αύτά δμως 
δέν έπρόκειτο νά κάνουν τον Λέοντα Ε ' νά παρεκκλίνει άπό 
τήν πορεία του. 'Ο Πατριάρχης Νικηφόρος παραιτήθηκε μέ. 
αξιοπρέπεια καί άποσύρθηκε σ ’ ένα μοναστήρι, δπου καί 
έγραψε εργασίες έναντίον τής Είκονομαχίας19. ' Ο Θεόδωρος 
Στουδίτης έξορίστηκε, καί άπό τον τόπο τής έξορίας του 
έγραψε έναντίον τής αίρέσεως, καί μάλιστα μέ περισσότερο 
πάθος κατά τής άνάμειξης τοΰ Αύτοκράτορα στις υποθέσεις 
τής ’ Εκκλησίας. 'Η  άποψή του ήταν δτι ή δύναμη τοΰ 
«δεσμεϊν καί λύειν» έχει δοθεΐ μόνον στούς κατόχους τών 
πέντε πατριαρχικών έδρών. Αύτές σχηματίζουν «τό τών 
θείων δογμάτων κριτήριον. Βασιλέων δέ καί ήγεμόνων», 
προσθέτει, «τό συνεπικουρεΐν καί συνεπισφραγίζειν δεδογμένα
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καί διαλλάττειν τά σαρκικώς διαφορούμενα. Ούκ άλλο τ ι έν 
τοϊς θείοις δόγμασιν, ούτε δέδοται πρός Θεού, ούτε γενησό- 
μενον στήσεται»20. Σέ άρκετές περιπτώσεις έγραψε στον 
Πάπα, άποκαλώντας τον «κύριο κλειδοκράτορα τού Ούρανοΰ», 
δταν δμως ό Πάπας τον άπογοήτευσε, τό σχόλιό του ήταν τό 
έξης: «Περί δέ τού Πάπα, τίς ήμΐν λόγος ούτως πράσσοντος 
ή έκείνως ;»21. Ά λλά  θεωρούσε δτι ή Έκκλησία δέν θά 
πρέπει νά ύποταγεΐ στις ιδιοτροπίες τοΰ Αύτοκράτορα. Δέν 
πέτυχαν οί προσπάθειές του γιά τήν πλήρη άνεξαρτησία τής· 
’Εκκλησίας. ’Αναμφισβήτητα δμως αυτές οί προσπάθειες 
πέτυχαν στο νά θέσουν ενα δριο στο θεϊκό κύρος τοΰ Αύτο
κράτορα.

Τό Πάσχα τοΰ 815, ό Αύτοκράτορας συνεκάλεσε μιά 
εκκλησιαστική Σύνοδο στήν Α γ ία  Σοφία. Έ ν τω  μεταξύ 
εΐχε τοποθετήσει άρκετούς εΐκονομάχους επισκόπους· καί 
ύπήρξαν άποτρόπαιες σκηνές δταν εικονολάτρες έπίσκοποι 
υβρίστηκαν καί προπηλακίστηκαν. 'Η  Σύνοδος άκύρωσε τούς 
κανόνες τής Συνόδου τής Νικαίας καί επικύρωσε τούς κανό
νες τής Συνόδου τοΰ 75422. Ακολούθησε μιά περίοδος διωγ
μών, δπου οί Στουδίτες καί οί όμόφρονές τους ύπήρξαν τά 
κύρια θύματα. Πολλοί φυλακίστηκαν ή έξορίστηκαν, καί με
ρικοί βασανίστηκαν, άν καί φαίνεται δτι κανείς δέν καταδι
κάστηκε σέ θάνατο. Αύτή ή κατάσταση συνεχίστηκε γιά 
πέντε χρόνια, μέχρι τήν ήμέρα τών Χριστουγέννων τοΰ 820, 
δταν ό Αύτοκράτορας Λέων, πρός φανερή ικανοποίηση τοΰ 
Θεοδώρου Στουδίτη, δολοφονήθηκε μέ κτηνώδη τρόπο στήν 
έκκλησία άπό τον ύπασπιστή του Μιχαήλ τοΰ Άμορίου, ό 
όποιος καί κατέλαβε τό θρόνο23.

'Ο Μιχαήλ Β ' '  συμπαθούσε τούς εΐκονομάχους, άλλά 
έξάσκησε μιά πολιτική άνεκτικότητας, έν μέρει επειδή τοΰ 
έλειπε τό ένδιαφέρον γιά  τή θρησκεία, ενα σπάνιο χαρακτη
ριστικό γιά βυζαντινό Αύτοκράτορα, καί έν μέρει έπειδή γιά 
δυο χρόνια επρεπε νά πολεμήσει τον παλιό του σύντροφο καί 
άνταγωνιστή Θωμα τον Σλάβο, γ ιά  νά κρατήσει τό θρόνο, 
καί δέν μποροΰσε ετσι νά διαθέσει τά μέσα γιά νά συγκρου-



στεϊ μέ μεγάλες μερίδες τοϋ λαοΰ. ’Ανακάλεσε τούς έξόρι- 
στους μοναχούς, καί έδωσε τήν άδεια νά άναρτηθοΰν οί 
εικόνες στις έκκλησίες έκτος τής Κωνσταντινούπολης. ' Ο 
αόνος εικονολάτρης πού βασανίστηκε στή διάρκεια τής βασι
λείας του ήταν ό μοναχός Μεθόδιος, πού εΐχε καταφύγει στή 
Ρώα,η ώς πρόσφυγας κατά τή διάρκεια τής βασιλείας τοΰ 
Λέοντα Ε ' καί έπέστρεψε στήν Κωνσταντινούπολη τό 821 
αέ ένα γράμμα τοΰ Πάπα Πασχαλίου Α ', πού παράγγελνε 
στον Αύτοκράτορα νά άποκαταστήσει τήν άληθινή πίστη. * Ο 
Μιχαήλ ένοχλήθηκε άπό τον τόνο τοΰ γράμματος καί διέταξε 
νά ααστιγωθεΐ ό Μεθόδιος καί νά φυλακιστεί ώς προδότης. 
'Ά ν καί ήταν γνωστό δτι τό Μεθόδιο τον ένέπνεαν οί Στου- 
δίτες, καμιά ένέργεια δέν έγινε έναντίον τους, ένώ ό ’ίδιος ό 
Μεθόδιος σύντομα έγινε ενας πιστός φίλος τής αύτοκρατορι- 
κής οικογένειας24. Ό  Μιχαήλ έπιχείρησε νά άποκαταστήσει 
τήν ένότητα μέ τή Δυτική ’ Εκκλησία, άρχίζοντας διαπραγ
ματεύσεις μέ τον Αύτοκράτορα τής Δύσης, Λουδοβίκο τον 
Εύσεβή. Αύτός, τό 825, ύποχρέωσε τον Πάπα Πασχάλιο νά 
επιδοκιμάσει τ ις αποφάσεις μιας Συνόδου πού συνεκλήθη στο 
Παρίσι, ή όποια υποστήριζε δτι οί εικόνες μποροΰν νά άναρ
τηθοΰν στις έκκλησίες άλλά δέν πρέπει νά αποδίδεται σ ’ 
αύτές καμιά μορφή λατρείας. Ό  συμβιβασμός ταίριαζε μέ 
τις προτιμήσεις τοΰ Μιχαήλ, άλλά γρήγορα λησμονήθηκε στή 
Δύση25. Ό  Μιχαήλ επ ί πλέον προσέβαλε τούς Στουδίτες 
δταν νυμφεύτηκε σέ δεύτερο γάμο μιά μοναχή. 'Η ταν ένας 
γάμος μέ πολιτική σκοπιμότητα, έπειδή νύφη. ήταν ή Εύφρο- 
σύνη, ή μόνη κόρη τοΰ Κωνσταντίνου Σ Τ ' πού έπιζοΰσε καί 
έγγονή τής Ειρήνης. 'Ο Πατριάρχης ’Αντώνιος Λ ', ένας 
σφοδρός άλλά καί άνεκτικός είκονομάχος, μέ χαρά έδωσε τήν 
αναγκαία άδεια, καί φαίνεται δτι, έκτος άπό τούς Στουδίτες, 
ή κοινή γνώμη δέν ταράχθηκε καθόλου. ’Από τό γάμο αύτό 
δέν προήλθε κανένα παιδί, καί μόλις ή Εύφροσύνη χήρεψε 
γύρισε εύτυχισμένη στο μοναστήρι της26.

'Ο γιός τοΰ Μιχαήλ Β ',  Θεόφιλος, πού βασίλεψε ώς 
απόλυτος μονάρχης άπό τό 829 μέχρι τό 842, ήταν πρόσω-
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πικά είκονομάχος άλλά, όπως καί ό πατέρας του, πολύ 
άνεκτικός. Πράγματι, θά ήταν πολύ δύσκολο νά καταδιώξει 
τούς εικονολάτρες, καθώς καί τή σύζυγό του Θεοδώρα πού 
τής ήταν πολύ άφοσιωμένος, καί ή οποία άνήκε καταφανώς 
στις τάξεις τους. 'Οπωσδήποτε ή είκονομαχία ειχε άλλάξει 
εντελώς τό πρόσωπό της. Κάτω άπό τούς Ίσαύρους Αύ
τοκράτορες εΐχε γίνει μιά αύστηρή, λιτή κίνηση, πού άπεχθα- 
νόταν οχι μόνο τις εικόνες άλλά καί τά πλούσια στολίδια τών 
έκκλησιών. Τώρα πρωτοπόροι τής είκονομαχίας ήσαν άν
θρωποι δπως ό ’ Ιωάννης Γραμματικός καί ό ’ίδιος ό Θεόφι
λος, διανοούμενοι μέ κλίση πρός τήν κλασική παιδεία καί τις 
καλές τέχνες, πού άπεχθάνονταν τ ις εικόνες -καί λόγω φιλο
σοφικής τοποθέτησης καί, κυρίως, λόγω τής άπέχθειας πού 
είχαν πρός τούς μοναχούς, οί όποιοι τώρα, σάν είρωνία, 
αντιπροσωπεύουν τήν αύστηρή διαμαρτυρόμενη μερίδα στήν 
Έκκλησία καί τό σκοταδισμό στήν έκπαίδευση. 'Ο Θεόφι
λος ύπήρξε ενας μεγάλος κυβερνήτης. ’ Ακόμη καί οί έχθροί 
του παραδέχονταν δτι γ ιά πολλούς αιώνες εΐχε νά φανεί μιά 
τόσο άληθινή άπόδοση δικαιοσύνης, καί δτι ποτέ άλλοτε ή 
οικονομία δέν κινήθηκε τόσο καλά καί τό γόητρο τής Αύ
τοκρατορίας δέν εΐχε σταθεί τόσο ύψηλά. ~Ηταν ένας μεγά
λος οικοδόμος, καί ό ϊδιος μαζί μέ τήν Αύλή του έκανε τό 
καθετί γ ιά νά ενθαρρύνει τήν πνευματική καί καλλιτεχνική 
ζωή. Μ ’ αύτές του τις ένέργειες ό Θεόφιλος βοήθησε άθελα 
γ ιά  τήν κατάρευση τής Είκονομαχίας. ’Απαγόρεψε τή θρη
σκευτική ζωγραφική. Οί έκκλησίες διακοσμήθηκαν μέ ζώα 
καί πτηνά, ψάρια καί λουλούδια, ώστε νά μοιάζουν μέ ζωο
λογικό κήπο, δπως παραπονέθηκε ένας συγγραφέας τής έ- 
ποχής27. Ά λλά  οί καλλιτέχνες πού υποστήριζε, νωρίς ή άργά 
άρχισαν νά έπιμένουν γιά  τό δικαίωμά τους νά ζωγραφίζουν 
θρησκευτικά θέματα άν τό έπιθυμουσαν. Ούτε έπρόκειτο νά 
απαγορευτεί στούς κύκλους τών διανοουμένων νά διαβάζουν 
τούς Πατέρες τής Εκκλησίας, δταν αύτούς πού θαύμαζαν 
ήσαν, λόγω φιλοσοφικής τοποθέτησης καί ύφους, Πατέρες δ
πως οί Καππαδόκες, πού ή νεοπλατωνική τους παράδοση
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επιδοκίμαζε τ ις εικόνες. Ά π ό  τά μέσα του ένατου αιώνα οί 
κύκλοι αύτοί τών διανοουμένων, ένώ παρέμεναν αντίθετοι 
πρός τή μερίδα τών μοναχών, άπομακρύνονταν σταδιακά άπό 
τήν είκονομαχία28.

"Οταν ό Θεόφιλος πέθανε, τον ’ Ιανουάριο τοΰ 842, ά- 
φήνοντας ώς διάδοχό του τό δίχρονο γιό του, Μιχαήλ Γ ',  ή 
άσκηση τής άντιβασιλείας 7ΰέρασε στή χήρα του Θεοδώρα. 
Αύτή, όπως καί ή τελευταία Αύτοκράτειρα-άντιβασίλισσα 
Ειρήνη, προοριζόταν νά άποκαταστήσει τήν είκονολατρεία, 
άλλά, δπως καί ή Ειρήνη, κατάλαβε δτι έπρεπε νά κινηθεί 
πολύ προσεκτικά. Περίμενε μέχρι τή στιγμή πού θά ήταν 
δυνατό νά πείσει τον κύριο ύπουργό της Θεόκτιστο, εναν 
ικανό άνδρα πού ειχε άνέλθει στήν έξουσία μέ τή βοήθεια τοΰ 
Θεοφίλου, δτι ό λαός θά καλωσόριζε γενικά τήν άλλαγή, καί 
μέχρι ή ’ίδια νά βεβαιωθεί δτι ό σύζυγός της, πού εΐχε 
πεθάνει πρόσφατα, δέν έπρόκειτο νά άναθεματιστεΐ. Τό 
Μάρτιο τοΰ 843 συνεκάλεσε μιά Σύνοδο στά διαμερίσματα 
τοΰ Παλατιοΰ. Οί έπίσκοποι πρόθυμα επικύρωσαν καί πάλι 
τούς κανόνες τής Συνόδου τής Νικαίας, ένώ ό μόνος έπιφανής 
λόγιος πού διαφώνησε ήταν ό Πατριάρχης ’ Ιωάννης Γραμ
ματικός. Καθαιρέθηκε και άποσύρθηκε στή βίλα του στο 
Βόσπορο, γ ιά  νά ασχοληθεί μέ τή μελέτη τής νεκρομαντείας. 
Ή  Θεοδώρα πρότεινε στή Σύνοδο νά εκλέξει στή θέση του 
τό Μεθόδιο, τό μοναχό πού εΐχε προσβάλλει τό Μιχαήλ Β ' 
είκοσι χρόνια πρίν, καί άπό τότε εΐχε γίνει στενός φίλος τοΰ 
Θεοφίλου. "Οπως ό Πατριάρχης Ταράσιος πρίν μισό αιώνα, 
ετσι καί ό Μεθόδιος έ'δειξε μεγάλη μετριοπάθεια. Οί μόνοι 
έπίσκοποι πού έχασαν τ ις έδρες τους ήταν έκεΐνοι πού άρνή
θηκαν κάθε μορφή συνδιαλλαγής. Δέν έγινε κανένας διωγμός, 
ούτε αντήχησαν άναθέματα έναντίον διακεκριμένων είκονο- 
μάχων. Φαίνεται δμως δτι οί άρχές περίμεναν περίπου είκοσι 
χρόνια, μέχρις δτου μπορέσουν νά εισαγάγουν καί πάλι ψη
φιδωτές εικόνες σέ μεγάλα δημόσια μνημεία, δπως ή Α γ ία  
Σοφία. 'Η  ειρήνη άποκαταστάθηκε στήν ’Εκκλησία, πρός 
ικανοποίηση δλων, έκτος άπό μερικούς άδιάλλακτους μονα
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χούς πού θεωρούσαν δτι οί είκονομάχοι δέν τιμωρήθηκαν έ- 
παρκώς. Άκόμη καί οί ίδιοι οί μοναχοί δυσκολεύονταν νά 
άποδοκιμάσουν τήν εύσεβή Αύτοκράτειρα, πού τούς ξαναχά- 
ρισε τ ις εικόνες29.

Ή  Θεοδώρα πέτυχε άκόμη περισσότερο άπό δ,τι ή Ειρή
νη στήν άποκατάσταση τών εικόνων, χο^ρίς νά καταστρέψει 
τό γόητρο τοϋ αύτοκρατορικοΰ θρόνου. Ά λ λά  σύντομα έ- 
πρόκειτο νά διαταραχθοΰν πάλι οί σχέσεις μεταξύ τοΰ Πα
τριάρχη καί τοΰ Αύτοκράτορα. "Οταν ό Μεθόδιος πέθανε τό 
847, ή Θεοδώρα άνέδειξε ώς διάδοχό του έναν μοναχό, τον 
’ Ιγνάτιο, γιό τοΰ Μιχαήλ Α ' Ραγκαβέ, πού τον είχαν ευνου
χίσει δταν ό πατέρας του έχασε τό θρόνο. Ειχε γίνει μοναχός 
καί γιά ένα διάστημα ήγούμενος σ ’ ένα μοναστήρι στά 
Πριγκιπονήσια, καί τον έκτιμοΰσαν πάρα πολύ γιά  τήν εύσέ- 
βεια καί τή φιλανθρωττία του. ' Η Αύτοκράτειρα πίστευε 
χωρίς αμφιβολίες δτι μέ τέτοιο πλούσιο ύπόβαθρο θά εΐχε 
πλατιές πολιτικές αντιλήψεις. ’Έκανε λάθος σ ’ αύτό. '0  
’ Ιγνάτιος άνήκε στήν ακραία μοναστική μερίδα. Οί ταραχές 
άρχισαν άττό τήν ενθρόνισή του κιόλας, δταν άρνήθηκε νά 
δεχθεί τον Αρχιεπίσκοπο Συρακουσών, Γρηγόριο Ά σβε
στά, πού τον κατηγορούσε γιά αντικανονική συμπεριφορά. 
Είναι πιθανό δτι ό Αρχιεπίσκοπος, πού ήταν φίλος τοΰ 
Μεθοδίου, οργάνωσε ήδη μιά αντιπολιτευόμενη μερίδα έναν
τίον τοΰ καινούριου Πατριάρχη. 'Ο Αρχιεπίσκοπος πληρο
φόρησε τον Πάπα, Λέοντα Δ ',  ό όποιος θεωροΰσε δτι οί 
Συρακούσες, μέ τό νά είναι στή Σικελία, άνήκαν στή δικαιο
δοσία του καί ό όποιος έ'στειλε έπιστολή στήν Κωνσταντι- 
νούτϊολη καί απαιτούσε εξηγήσεις. Ά λλά  δέν ικανοποιήθηκε 
ή απαίτησή του' ούτε καί ό διάδοχός του, Βενέδικτος Γ ', 
ικανοποιήθηκε, δταν άνακοίνωσε δτι ό Αρχιεπίσκοπος δέν 
μπορεί νά καθαιρεθεΐ μέχρι νά ερευνήσει τό ζήτημα ή Ρώμη. 
Ό  ’ Ιγνάτιος άγνόησε τις παπικές άπαιτήσεις. Οί σχέσεις 
μεταξύ παπικοΰ θρόνου καί Πατριαρχείου βρέθηκαν σέ εκ
κρεμότητα30.
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Τό 856 ή Θεοδώρα απομακρύνθηκε άπό τήν άντιβασι- 
λεία άπό τον αδελφό της Βάρδα, 7Γθύ ενεργούσε στο όνομα 
τοϋ Αύτοκράτορα Μιχαήλ Γ ' ο όποιος ήταν τότε ήλικίας 
δεκαέξι χρονών. 'Ο Βάρδας άνέλαβε τή διακυβέρνηση μέ τον 
τίτλο τοΰ Καίσαρα. 'Υπήρξε λαμπρός κυβερνήτης. ’Ανα
ζωογόνησε τό στρατό καί τό ναυτικό' ίδρυσε πάλι τό Πα
νεπιστήμιο' εγκαινίασε τήν ιεραποστολική δραστηριότητα 
πού έπρόκειτο νά μεταστρέψει τούς Σλάβους καί διευθέτησε 
τή μεταστροφή τών Βουλγάρων. ’Αλλά είχε καί έχθρούς, 
δημόσιους ύπαλλήλους πού δυσανασχετούσαν γιά  τή σπατά
λη τών αποθεμάτων πού είχε σωρεύσει ή αδελφή του, καί 
εκκλησιαστικούς άνδρες, ιδιαίτερα μοναχούς, πού δέν συμφω
νούσαν μέ τήν ιδιωτική του ζωή. Ό  ’ Ιγνάτιος τον προσέβα
λε πρώτα μέ τήν άρνησή του νά στείλει τή Θεοδώρα σέ 
μοναστήρι χωρίς τή θέλησή της, καί άνεπανόρθωτα, όταν τό 
858 τον κατηγόρησε γιά μοιχεία μέ τή νύφη του καί τον 
αφόρισε. 'Η  κατηγορία πιθανώς ήταν ψεύτικη, άλλά ή φήμη 
τοΰ Βάρδα γιά άνηθικότητα καί τό γεγονός δτι ένθάρρυνε τον 
άνηψιό του στήν άνηθικότητα ήταν τόσο κραυγαλέα, ώστε 
δέν τόλμησε νά διαμαρτυρηθεΐ. ’Αντί αύτοΰ μηχανεύτηκε τήν 
κατηγορία γ ιά  προδοσία έναντίον τής Θεοδώρας καί τοΰ 
’ Ιγνατίου. 'Η Θεοδώρα ύποχρεώθηκε νά κλειστεί σέ μονα
στήρι καί ό ’ Ιγνάτιος καθαιρέθηκε μέ αύτοκρατορικές διατα
γές άπό τήν Ιερ ά  Σύνοδο31.

'Ως διάδοχο τοΰ ’ Ιγνατίου, ό Βάρδας προετοίμασε τό 
Φώτιο, τον πιο διακεκριμένο λόγιο τοΰ καιροΰ του. 'Ο 
Φώτιος ήταν άνηψιός τοΰ Ταρασίου καί, δπως ό Ταράσιος, 
ήταν έπικεφαλής τοΰ άνώτερου Αύτοκρατορικοΰ Δ ικαστη
ρίου δταν έξελέγη Πατριάρχης- έπίσης δπως έκεϊνος, διήλθε 
«άθρόον» δλους τούς βαθμούς τής ίερωσύνης. ’Ενθρονίστηκε 
τήν ήμέρα τών Χριστουγέννων τοΰ 858. Ή  μερίδα τών 
μοναχών, παρά τις δυσάρεστες σχέσεις τοΰ ’ Ιγνατίου μέ τή 
Ρώμη, άποφάσισε νά άπευθυνθεΐ στον Πάπα Νικόλαο Α ', 
γιά νά άκυρώσει αυτήν τήν τοποθέτηση. ' Ο Νικόλαος ευχα
ριστήθηκε γιά  τήν ευκαιρία τής παρέμβασης πού τοΰ δόθηκε,



άλλά έκανε άδύνατη κάθε δυνατότητα γιά  ειρηνική λύση, 
τό νά θέσει πάλι τό ζήτημα γιά  τή δικαιοδοσία τής επαρχίας 
του Ίλλυρικοΰ, πού τώρα άπό πολιτική άποψη ήταν πολύ 
σπουδαία έπειδή περιελάμβανε τό Βασίλειο τής Βουλγαρία; 
τό όποιο μόλις τότε ειχε μεταστραφεΐ στο Χριστιανισμό. 
Είναι άσχετο πρός τό θέμα μας νά περιγράψουμε έδώ πώς ό 
Φώτιός κέρδισε μέ τό μέρος του τούς παπικούς άπεσταλμέ- 
νους καί προσεταιρίστηκε τον Πά?-α καί γιά  τή δική του θέσ/) 
καί σχετικά μέ τό ζήτημα τής Βουλγαρικής ’ Εκκλησίας, καί 
πώς έθεσε μιά σφήνα μεταξύ τής Ρώμης καί τής μοναστικής 
μερίδας στο Βυζάντιο ή οποία μέχρι τότε τόσο διακαώς 
άναφερόταν στή Ρώμη. Τό σχετικό μέ τήν ύπόθεσή μας είναι 
δτι ό Φώτιος μποροΰσε νά διεκπεραιώσει τό σχέδιό του 
μόνον δσο καιρό άπολάμβανε τήν αύτοκρατορική ύποστήριξη. 
'Όταν τον ’Απρίλιο τοΰ 866 ό προστάτης του, Καίσαρα; 
Βάρδας, άπομακρύνθηκε άπό τήν έξουσία καί δολοφονήθηκε 
άπό τον καινούριο εύνοούμενο τοΰ Μιχαήλ Γ ',  τον άπό 
θαλαμηπόλων Βασίλειο Μακεδόνα, ή άμήχανη προσπάθεια 
τοΰ Φωτίου νά συγχωρήσει τό δολοφόνο δέν τοϋ προσέφερε 
καμιά βοήθεια. Τό Σεπτέμβριο τοΰ 867, ό Μιχαήλ Γ ' δολο
φονήθηκε άπό τούς κόλακες τοΰ Βασιλείου καί ετσι ό Βασί
λειος έγινε άπόλυτος μονάρχης. Σχεδόν ή πρώτη του πράξη  
ήταν ή καθαίρεση τοΰ Φωτίου καί ή επαναφορά τοΰ Ι γ ν α 
τίου ώς Πατριάρχη. Ό  Πάπας εύχαριστήθηκε, μέχρι πού 
ανακάλυψε δτι ό Ιγνάτιο ς, ύπό τήν καθοδήγηση τοΰ Βασι
λείου, ήταν εξίσου άπρόθυμος δπως καί ό Φώτιος νά τοΰ 
επιτρέψει όποιαδήποτε άνάμειξη στις βυζαντινές ή βουλγα
ρικές ύποθέσεις. ’ Εν τω  μεταξύ ό Φώτιος, μετά άπό μιά 
σύντομη περίοδο στήν έξορία, θέλησε νά κερδίσει τήν καλή 
θέληση τοΰ Βασιλείου. ’Έ γινε πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου 
καί παιδαγωγός τοΰ κληρονόμου τοΰ Αύτοκράτορα, Λέοντα 
Σ Τ '. "Οταν ό Ιγνά τ ιο ς πέθανε τό 877, ό Φώτιος έπέστρε- 
ψε, πλήρως αποκαταστημένος, στον Πατριαρχικό θρόνο32.

Ό  Φώτιος ύπήρξε ένας ικανός Πατριάρχης καί τό έργο 
του γιά τή μεταρρύθμιση τής Πατριαρχικής Σχολής ύπήρξε
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ιδιαίτερα άξιόλογο. Ά λ λά  ή φιλοδοξία του συνεχώς αύξα- 
νόταν. "Οταν τό 881 ό Αύτοκράτορας Βασίλειος άρχισε νά 
υποφέρει άπό κρίσεις τρέλας, ό Φώτιος, πού όπως φαίνεται 
ειχε δηλητηριάσει τό μυαλό του Βασιλείου έναντίον τοΰ γιοΰ 
του Λέοντα, άνέλαβε ούσιαστικά τή διακυβέρνηση. Α π ο 
λάμβανε τή δύναμή του. ' Ο Βασίλειος ειχε επεξεργαστεί 
εναν καινούριο συνοπτικό νομικό κώδικα, τήν 'Επαναγωγή, ό 
πρόλογος τής οποίας γράφτηκε άπό τό Φώτιο. Σ ’ αύτόν, 
παρόλο δτι δηλώνει, δπως ό ’ Ιουστινιανός καί ό Λέων 
έκαναν στον καιρό τους, δτι «ή ειρήνη καί ή εύημερία τών 
πολιτών, σωματική καί ψυχική, έξαρταται άπό τήν ομόνοια 
μεταξύ βασιλείας καί ιερατείου», δέν δίνει καμιά προτεραιό
τητα στή βασιλεία. Πραγματικά τοποθετεί τον Πατριάρχη 
σέ ’ίση θέση μέ τον Αύτοκράτορα καί τοΰ δίνει ΐση δύναμη. 
Είναι ή «έμψυχη καί ζωντανή εικόνα τοΰ Χριστοΰ». Μόνον 
αύτός είναι σέ θέση νά έρμηνεύει τούς κανόνες τής ’ Εκκλη
σίας καί τ ις αποφάσεις τών Συνόδων. Αύτά είναι λόγια πού 
ταιριάζουν μάλλον σ ’ εναν Ρωμαίο ποντίφηκα παρά σ ’ έναν 
Βυζαντινό ιεράρχη33. 'Η  'Επαναγωγή ποτέ δέν δημοσιεύτηκε 
επίσημα καί δέν είχε αποτελέσματα- καί ή περηφάνια τοΰ 
Φωτίου έπρόκειτο σύντομα νά ταπεινωθεί. "Οταν ό Λέων 
ΣΤ' διαδέχτηκε τον πατέρα του τό 885, άμέσως κατηγόρησε 
τό Φώτιο γιά προδοσία. Μετά άπό μιά έρευνα πού διάρκεσε 
μερικούς μήνες, ό Πατριάρχης καθαιρέθηκε καί έξορίστηκε. 
Ό  Λέων τότε τοποθέτησε ώς Πατριάρχη το δεκαεννιάχρονο 
αδελφό του Στέφανο. Φαίνεται δτι ό Βασίλειος είχε προσχε
διάσει αύτή τήν τοποθέτηση, πιστεύοντας δτι μόνον ένα 
αξιόπιστο μέλος τής αύτοκρατορικής οικογένειας στον πα
τριαρχικό θρόνο θά μποροΰσε νά έμποδίσει επεισόδια τέτοια, 
δπως ή διαμάχη μεταξύ ’ Ιγνατίου καί Φωτίου. Ή  κοινή 
γνώμη φαίνεται δτι είχε άποδεχθεϊ τήν ανάρρηση τοΰ πριγκη- 
πόπουλου χωρίς δισταγμούς. ' Η μοναχική μερίδα πιθανώς 
εύχαριστήθηκε πάρα πολύ γιά τήν πτώση τοΰ Φωτίου, πού 
τον άπεχθανόταν, χωρίς νά χρειαστεί καμιά διαμαρτυρία34.
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'Ο Στέφανος μποροΰσε νά γίνει ένας θαυμάσιος Πατριάρ
χης. Ά λλά  τον εξάντλησε ή άσκητική του ζωή καί πέθανε 
είκοσι τριών χρόνων. 'Ο Λέων τότε τοποθέτησε εναν εύηπό- 
ληπτο καί μετριοπαθή κληρικό, τον Α ντώ νιο  Β ' Καυλέα, μ| 
έντολή τοΰ οποίου συνεκλήθη μιά Σύνοδος, πού τήν παρακο
λούθησαν καί άπεσταλμένοι τής Ρώμης καί ή όποία θεώρησε 
δτι τό σχίσμα πού προκάλεσαν ό Φώτιος καί ό ’ Ιγνάτιος ειχε 
λήξει, χωρίς δμως νά καταδικαστεί κανείς άπό τούς πρωτα
γωνιστές του35. "Οταν ό Α ντώ νιο ς πέθανε τό 901, διάδοχός 
του ύπήρξε ό αύτοκρατορικός γραμματέας, ή Μυστικός, Νικό
λαος. 'Ο Νικόλαος ήταν γιός μιας Ιταλίδας δούλας πού 
δούλευε στο νοικοκυριό τής οικογένειας τοΰ Φωτίου. ' Η 
σταδιοδρομία του δείχνει δτι μιά ταπεινή καταγωγή δέν ήταν 
έμπόδιο γιά άνάδειξη στο Βυζάντιο. Ό  Φώτιος.είχε έκπλα- 
γε ϊ άπό τό μυαλό τοΰ άγοριοΰ καί γ ι ’ αύτό φρόντισε γιά  τή 
μόρφωσή του. ' Ο Νικόλαος είχε γίνει στενός φίλος τοΰ 
Αύτοκράτορα, ό όποιος ενιωθε δτι μποροΰσε νά τον εμπι
στεύεται. Στήν πραγματικότητα ήταν ενας φιλόδοξος καί 
πεισματάρης άνθρωπος, πού ήταν προετοιμασμένος νά συ
νεργαστεί μέ τό Λέοντα. Ά λ λά  ή μοίρα αποφάσισε άλλιώς36.

' Ο γάμος στο Βυζάντιο ήταν μιά ύπόθεση τών πολιτικών 
δημόσιων υπηρεσιών, άπαιτοΰσε δμως καί τήν εύλογία τής 
’Εκκλησίας. Ά λ λά  ή θρησκευτική κοινή γνώμη άπό παλιά 
θεωροΰσε δτι τό ρωμαϊκό άστικό δίκαιο ήταν χαλαρό πάνω 
σ ’ αύτό τό θέμα, καί ιδιαίτερα στο ζήτημα πόσες φορές είναι 
νόμιμο νά ξαναπαντρευτεί κανείς. Πολλοί χριστιανοί συγγρα
φείς είχαν ύποστηρίξει πολύ αύστηρές άπόψεις. ’Επί παρα- 
δείγματι, ό άγιος Βασίλειος ειχε επιτρέψει μόνο τό δεύτερο 
γάμο, κι αύτόν μέ ορισμένο έπιτίμιο. Θεωροΰσε τον τρίτο 
γάμο ώς «πορνείαν κεκολασμένην», καί επρεπε νά τιμωρείται 
μέ τετραετή άφορισμό, κι άν άκόμη, ό γάμος έθεωρεΐτο 
νόμιμος. * Ο τέταρτος γάμος θεωρείται καθαρή κτηνωδία37. 
Τό 870 έκδόθηκε ενας νόμος έν όνόματι τοΰ Βασιλείου Α ' 
καί τών υιών του Κωνσταντίνου (πού πέθανε τό 879) καί 
Λέοντα, πού ύποκύπτοντας στήν κοινή γνώμη έπέτρεπε τον
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τρίτο γάμο μέ ειδική άδεια καί άπαγόρευε άπολύτως τον 
τέταρτο γάμο, τοϋ οποίου ή τέλεση θά ήταν παράνομη καί 
δέν θά ί'σχυε ό ϊδιος38.

Τό Λέοντα είχε νυμφεύσει σέ μικρή ήλικία ό πατέρας 
του μέ μιά άγια, άλλά καί άναμφίβολα καθόλου έλκυστική 
γυναίκα, πού λεγόταν Θεοφανώ, τήν οποία άπεχθανόταν. Ή  
έγγαμη ζωή τους διάρκεσε έντεκα χρόνια μέχρι τό θάνατό 
της τό 897, ύπό τέλεια εγκατάλειψη. * Ο Λέων στο διάστημα 
αύτό ειχε άπολαύσει τήν άγκαλιά μιας κυρίας νέγρικης κατα
γωγής, τής Ζωής, κόρης τοΰ Ζαούτζη39. Τοΰ γέννησε μιά 
κόρη, τήν "Αννα. Μέσα σέ λίγους μήνες άπό τό θάνατο τής 
0εοφανοΰς, ό Λέων παντρεύτηκε τή Ζωή νομιμοποιώντας 
έτσι τό παιδί. Ά λ λά  καί ή Ζωή πέθανε τό 899 χωρίς νά 
προχωρήσει τό ζήτημα παραπέρα. Τό μοναδικό άρσενικό 
μέλος τής αύτοκρατορικής οικογένειας, έκτος τοΰ Αύτοκρά
τορα, ήταν τώρα ό μικρότερος άδελφός του, ό Αλέξανδρος, 
ένας άκόλαστος νεαρός πού συγχρόνως ήταν καί άτεκνος. 
"Ετσι τό 900 ό Λέων πήρε ειδική άδεια γιά  νά ξανανυμφευ- 
θεϊ, άλλά καί ή καινούργια Αύτοκράτειρα πέθανε τον Απρίλιο 
τοΰ 901, άφοΰ γέννησε ένα γιό πού έπέζησε μόνο λίγες μέρες. 
ΤΗταν άρκετά άβολο γιά  τήν Αύλή νά είναι χωρίς Αύτοκρά- 
τειρα. Γι ’ αύτό ό Λέων έστεψε τή μικρότερη κόρη του 
Αύγούστα, πιθανώς μέ τήν πρόθεση νά τον διαδεχθοΰν αύτή 
καί ό μελλοντικός της σύζυγος. Ά λ λά  σχεδίαζε νά τήν 
παντρέψει μ ’ ένα δυτικό πρίγκηπα. "Ομως κι αύτή έπρόκει- 
το σύντομα νά πεθάνει. Πώς λοιπόν θά διαγωνιζόταν ή 
δυναστεία; Ό  Λέων άποφάσισε νά πάρει μιά έπίσημη παλ
λακίδα, τή Ζωή, έπονομαζομένη Καρμποψίνα, δηλαδή μαυ
ρομάτα, μιά κυρία άπό καλή οικογένεια. Τό 903 ή 904 ή 
Ζωή γέννησε μιά κόρη, πού κι αύτή έπίσης πέθανε νέα. 
Κατόπιν, τό Σεπτέμβριο τοΰ 905, γέννησε ένα γιό, τον 
Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο, πού ονομάστηκε έτσι 
έπειδή γεννήθηκε στήν πορφυρή αίθουσα πού προοριζόταν 
γιά τή γέννα τών παιδιών τών Αύτοκρατόρων. Ά λ λά  παρά 
τον τόπο τής γέννησής του, ήταν νόθο. Ό  πατριάρχης



Νικόλαος συμφώνησε νά τό βαφτίσει μόνον ύπό τον δρο νά 
απομακρυνθεί άπό τήν Αύλή ή αύτοκρατορική παλλακίδα. 
Ά λλά  αύτό δέν άρκοϋσε στο Λέοντα. Γιά νά νομιμοποιηθεί 
τό αγόρι θά έ'πρεπε νά νυμφευθεϊ τή 'μητέρα του. Τό γάμο 
τον τέλεσε ενας δουλοπρεπής ιερέας τον Α πρίλιο  τοΰ 906, 
χωρίς άδεια τοΰ Πατριάρχη, καί ή Ζωή ταυτόχρονα στέφτη
κε Αύτοκράτειρα40.

' Ο Λέων ειχε καταπατήσει ενα νόμο πού αύτός ό ϊδιος 
ειχε θεσπίσει. ' Η εύσεβής κοινή γνώμη σκανδαλίστηκε βαθύ
τατα. ’ Ιδιαίτερα οί μοναχοί, πού άκόμη αισθάνονταν αγα
νάκτηση γιά τό μοιχευτικό γάμο τοΰ Κωνσταντίνου Σ Τ ' 
εναν αιώνα νωρίτερα, δέν μποροΰσαν νά κρύψουν τό α’ίσθημα 
προσβολής. Ό  Πατριάρχης, πού ώς γνήσιος μαθητής τοΰ 
Φωτίου άντιπαθοΰσε τή μοναχική μερίδα, δπως φαίνεται 
ήταν έτοιμος νά χρησιμοποιήσει τήν «οικονομία», τήν άρχή 
πού επ ιτρέπει τήν εξαίρεση άπό τό κανονικό δίκαιο σέ 
έξαιρετικές περιστάσεις, δταν δέν εμπλέκονται ούσιαστικά 
ζητήματα π ίστεως, άπλώς καί μόνο γιά νά νομιμοποιήσει τό 
παιδί. Ά λλά , δπως καί ό Φώτιος έτσι κι αύτός άνησυχοΰσε 
γιά τό ήθικό κύρος τοΰ Πατριαρχείου, πού ό Λέων μέ τό 
γάμο του τό ειχε έξαπατήσει. ’Ίσω ς καί νά ήταν έτοιμος νά 
προχωρήσει σέ κάποιο συμβιβασμό. Ά λλά  μέσα στήν ’ίδια τή 
μερίδα τοΰ Φωτίου ειχε έναν ανταγωνιστή, τον Άρέθα, 
άρχιεπίσκοπο Καισαρείας, άνθρωπο μεγάλης μόρφωσης καί 
ελάχιστων ενδοιασμών, ό όποιος περισσότερο γιά νά κατα- 
πλήξει τό Νικόλαο παρά γιά νά τον πείσει, συμμάχησε τώρα 
μέ τή μοναχική μερίδα καί ερέθισε τήν κοινή γνώμη ένάντια 
σέ κάθε ίδέα γ ιά  άδεια κ α τ ’ εξαίρεση. Ή  δύναμη τοΰ 
αισθήματος πού ξεσήκωσε, συνδυασμένη μέ τήν προσωπική 
του οργή έναντίον τοϋ άμετανόητου Αύτοκράτορα, τον ά- 
νάγκασε νά άναλάβει δράση. Τήν ήμέρα τών Χριστουγέννων 
τοΰ 906 έκλεισε κατά πρόσωπο στον Αύτοκράτορα τις πόρ
τες τής εκκλησίας τής Α γ ία ς  Σοφίας. Ά λλά  ό Λέων φάνηκε 
πιο έξυπνος ά π ’ αύτόν. Εΐχε ήδη στείλει μυστικούς άπε- 
σταλμένους στον Πάπα καί στούς Πατριάρχες τής Ά νατο -
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λής γιά νά ζητήσει τ ις  άπόψεις τους πάνω στο θέμα τοΰ 
τέταρτου γάμου, γνωρίζοντας ότι στή Δύση δέν ύπήρχε δριο 
στον αριθμό τών γάμων, ένώ οί Πατριάρχες τής ’Ανατολής, 
ακόρεστοι γ ιά  κρατικές επιχορηγήσεις καί διπλωματική ύπο
στήριξη, πάντοτε πήγαιναν μέ τό μέρος τοΰ Αύτοκράτορα. 
Καί δλοι φυσικά θά ήσαν ικανοποιημένοι νά άποδείξουν δτι ό 
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως έσφαλε. Μόλις ό Λέων 
έμαθε δτι ή απάντηση τής Ρώμης βρισκόταν στο δρόμο, 
συνέλαβε τό Νικόλαο καί τον άνάγκασε νά παραιτηθεί. Κα
τόπιν, πλησίασε τή μοναχική μερίδα γνωρίζοντας δτι μέ τις 
στουδιτικές παραδόσεις της δέν μποροΰσε παρά νά συμφω
νήσει μέ τ ις εκκλήσεις στή Ρώμη καί στις άλλες μεγάλες 
’Εκκλησίες. 'Ο επιφανέστερος ήγέτης τής μοναχικής με
ρίδας ήταν ένας άγιος μοναχός, ό Εύθύμιος, τον όποιο ό 
Λέων μερικές φορές συμβουλευόταν σέ πνευματικά ζητήμα
τα. Ένισχυμένος άπό τήν επιδοκιμασία τής Οικουμενικής 
’Εκκλησίας ό Εύθύμιος συμφώνησε νά άποδεχθει τή θέση 
τοΰ Πατριάρχη καί νά δώσει στον Αύτοκράτορα τήν ά'δεια 
έξαιρέσεως πού θά τοΰ συγχωροΰσε τον τέταρτο γάμο του. 
' Η άποδοχή του προκάλεσε τή διάλυση τής γραμμής τής 
παλαιας μερίδας. Πολλοί μοναχοί τώρα μετέφεραν τήν ύπο- 
ταγή τους στο Νικόλαο, ένώ ό ’Αρέθας Καισαρείας καί 
πολλοί κληρικοί τής Αύλής έγιναν θερμοί ύποστηρικτές τοΰ 
Εύθυμίου καί τοΰ θεσμοΰ τοΰ τέταρτου γάμου41.

' Η ύγεία τοΰ Λέοντα άρχισε νά κλονίζεται στίς άρχές τοΰ 
912, καί τον ’Απρίλιο τοΰ ’ίδιου χρόνου, δταν σαφώς βρισκό
ταν κοντά στο θάνατο, ό άδελφός του ’Αλέξανδρος, πού 
ύπήρξε συναυτοκράτορας άλλά ειχε άποκλειστεϊ άπό τήν 
έξουσία γιά  πολλά χρόνια, άνέλαβε τή διακυβέρνηση, ένώ ό 
νεαρός Κωνσταντίνος, πού εΐχε στεφθεϊ συναυτοκράτορας τό 
911, ήταν μόλις έπτά χρονών. 'Ο Λέο^ν πέθανε τό Μάιο, 
άλλά ό ’Αλέξανδρος εΐχε ήδη απολύσει τον Εύθύμιο τον 
ότΐοΐο προσέβαλε καί κακομεταχειρίστηκε άπάνθρωπα ή ά- 
στυνομία του. 'Ο Νικόλαος άποκαταστάθηκε καί προσπάθη
σε νά ξανακερδίσει τον έλεγχο τής ’ Εκκλησίας μέ τήν καθαί
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ρεση τών έπισκόπων πού χειροτονήθηκαν άπό τόν Εύθύμιο 
καί άλλων ιεραρχών γνωστών γιά  τήν ύποστήριξή τους. 
Ά λλά  μέ έπικεφαλής τόν Άρέθα Καισαρείας πολλοί άπό 
αύτούς άρνήθηκαν νά άφήσουν τις έπισκοπές τους. ' Η άνα- 
ταραχή στήν Έκκλησία μεγάλωσε καί χειροτέρεψε δταν ό 
Νικόλαος διέκοψε σχέσεις μέ τή Ρώμη. Ά λλά  ό προστάτης 
τοΰ Νικολάου, Αλέξανδρος, πέθανε τό Μάιο τοΰ 912, αφή
νοντας τή διακυβέρνηση στά χέρια μιας Ά ντιβασιλείας, τής 
όποιας προήδρευε ό Νικόλαος. 'Ο Νικόλαος άπολάμβανε τή 
δύναμή του. Κατέστειλε μιά έξέγερση γιά τήν όποία είναι 
ύποπτος δτι στήν αρχή τήν ένθάρρυνε. Μέ δική του πρωτο
βουλία άρχισε διαπραγματεύσεις μέ τό Βούλγαρο Μονάρχη 
Συμεών, τόν έστεψε μάλιστα μ ’ ένα αύτοσχέδιο στέμμα καί 
τοΰ ύποσχέθηκε δτι ό νεαρός Αύτοκράτορας Κωνσταντίνος 
θά παντρευτεί τήν κόρη του. Σέ όκτώ δμως μήνες έγινε 
εντελώς άντιδημοτικός. Κανένας βυζαντινός, όποιεσδήποτε 
κι άν ήταν οί άπόψεις του γιά τόν Πατριάρχη, δέν άγαποΰσε 
νά βλέ?τει κάποιον ιερέα νά έξασκεϊ τήν κοσμική έξουσία. Τό 
Φεβρουάριο τοΰ 914 μιά συνωμοσία εύκολα τόν άπομάκρυνε 
άπό τή διακυβέρνηση, καί ή άντιβασιλεία πέρασε στή μητέρα 
τοΰ Αύτοκράτορα, στή μαυρομάτα Ζωή. Θέλησε νά άποκα- 
ταστήσει τόν Εύθύμιο ώς Πατριάρχη, άλλά αύτός άρνήθηκε 
τό στενόχωρο θρόνο. ’Έ τσι, διατήρησε άπρόθυμα τό Νικό
λαο, λέγοντας του νά περιοριστεί στις εκκλησιαστικές ύπο- 
θέσεις42.

Μετά άπό ένα καλό ξεκίνημα, ή άντιβασιλεία τής Ζωής 
κατέρρευσε τό 919, κατά τή διάρκεια ένός καταστρεπτικού 
πολέμου έναντίον τών Βουλγάρων43. 'Ο Μέγας Ναύαρχος, 
Ρωμανός Λεκαπηνός κατέλαβε τήν έξουσία, πάντρεψε τό 
νεαρό Αύτοκράτορα μέ τήν κόρη του καί ονόμασε τόν εαυτό 
του Βασιλο-ΐάτορα- κατόπιν έγινε Καίσαρας καί τελικά Αύ
τοκράτορας. Κράτησε τό Νικόλαο αύστηρά ύπό τόν έλεγχό 
του, άν καί μερικές "φορές έκανε χρήση τής διπλωματικής του 
έμπειρίας. Τό 920 συνεκλήθη μιά Σύνοδος γιά νά ένώσει τήν 
Έκκλησία. Οί αποφάσεις της, πού έκδόθηκαν στον ΓΕνωτικό



Τόμο, παρέδιναν .στήν ’Εκκλησία τόν έλεγχο τής νομοθεσίας 
τοϋ γάμου, καταδίκαζαν τόν τέταρτο γάμο, καί έπί πλέον 
εξέταζαν καί τή σκοπιμότητα τοΰ τρίτου. Ά λλά  ή άρχή τής 
«οικονομίας» χρησιμοποιήθηκε για νά νομιμοποιηθεί ή θέση 
τοΰ νεαροΰ Αύτοκράτορα Κωνσταντίνου καί νά δικαιώσει 
τούς κληρικούς πού υπήρξαν οπαδοί τοΰ Εύθυμίου καί' πού 
είχαν συγχωρήσει τόν τέταρτο γάμο τοΰ Λέοντα. Τό 923 ό 
Νικόλαος έκλεισε ειρήνη μέ τή Ρώμη, ίσχυριζόμενος χωρίς 
καμιά άπόδειξη δτι ό Πάπας είχε δηλώσει τήν προσκόλλησή 
του στον 'Ενωτικό Τόμο44.

Ή  τετραγαμία, ή ύπόθεση αύτή τοΰ τέταρτου γάμου, 
δημιούργησε τήν πιο επικίνδυνη κρίση μεταξύ Αύτοκράτορα 
καί Πατριάρχη στή μέση βυζαντινή περίοδο. Ειχε ώς αποτέ
λεσμα ένα έλαφρό περιορισμό τής δύναμης τοϋ Αύτοκράτορα. 
' Ο Λέων, ήθικά καί νομικά είχε σφάλλει. Είχε έκτελέσει μιά 
πράξη απεχθή γιά  τό εύσεβές αισθητήριο, καί μέ τήν πράξη 
του αύτή διέρρηξε τό δικό του νόμο. Ό  Ένωτικός Τόμος 
έδειξε δτι δέν μποροΰσε ό Αύτοκράτορας νά χλευάζει τό 
νόμο σέ σχέση μέ κάτι πού αναγνωριζόταν τώρα ώς θρησκευ
τικό ζήτημα, άλλά ή Έκκλησία μποροΰσε νά έφαρμόζει τήν 
«οικονομία» γ ιά  νά τόν δικαιολογεί σέ ιδιαίτερες περιστά
σεις. '.Η βυζαντινή κοινή γνώμη δέν είχε πλήρη συνοχή. 
Έ πέτρεπε στον Αύτοκράτορα νά άνεβάζει καί νά κατεβάζει 
Πατριάρχες. Ά λλά  άν δέν ήταν βέβαιη ή ήθική του κατά
σταση, θά μποροΰσε νά προκαλέσει σχίσμα μέ μιά τέτοια 
ένέργεια. 'Υποστήριζε τόν Πατριάρχη πού άντιστεκόταν 
στον Αύτοκράτορα σέ ήθική βάση, άλλά δχι καί τόν Πα
τριάρχη πού έπιχειροΰσε νά κυβερνήσει τήν Πολιτεία, κι άν 
άκόμη τό καθήκον αύτό τοΰ άνετίθετο άπό τις αύτοκρατορι- 
κές άρχές. 'Ο Λέων πέτυχε στο κύριο άντικείμενό του, πού 
ήταν ή έγκαθίδρυση τής δυναστείας του. 'Ο Κωνσταντίνος, 
τό μωρό πού προβλημάτιζε μέ τή νομιμότητά του, ποτέ δέν 
θεωρήθηκε ώς ένας παράνομος Αύτοκράτορας. Άκόμη καί ό 
σφετεριστής Ρωμανός Λεκαπηνός δέν τόλμησε νά περιφρο- 
νήσει τό έσχατο δικαίωμα πού εΐχε πάνω στή Μοναρχία. ' Η
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αύτοκρατορική οικογένεια, παρά τή φοβερή της έξουσία, 
ήταν πιο βαθιά ριζωμένη στήν άγάπη τοΰ κοινοΰ παρά ό 
οποιοσδήποτε Πατριάρχης.

'Ο Ρωμανός Λεκαπηνός, δπως καί ό Λέων Σ Τ ', αποφά
σισε νά τοποθετήσει ώς Πατριάρχη κάποιον άπό τήν οίκογέ- 
νειά του. "Οταν ό Νικόλαος πέθανε τό 925, ό πρίγκηπας τόν 
όποιο ειχε διαλέξει, ό μικρότερος γιός του Θεοφύλακτος, 
ήταν άκόμη πολύ νέος. Δύο άλλοι Πατριάρχες άναδείχθηκαν 
προσωρινά γιά νά καλύψουν τό κενό, μέχρι πού τό 931 ό 
Θεοφύλακτος πέτυχε νά γίνει Πατριάρχης σέ ήλικία δχι 
άκόμη δεκαπέντε χρόνων. Κανείς δέν φαίνεται δτι διαμαρτυ- 
ρήθηκε γ ι ’ αύτή τήν τοποθέτηση. Ό  Πάπας, μάλιστα, 
’ Ιωάννης ΙΑ ' έστειλε τήν εύλογία του. ’Αλλά πρέπει νά 
παραδεχθοΰμε δτι ό ’ Ιωάννης ΙΑ ' βρισκόταν ύπό τήν έξου
σία τοΰ έτεροθαλοΰς άδελφοΰ του ’Αλμπέρικου, Πρίγκηπα 
τών Ρωμαίων, πού επιζητούσε τή συμμαχία τοΰ Αύτοκρά
τορα. Ό  Θεοφύλακτος ήταν ενας αξιαγάπητος νεαρός, τοΰ 
οποίου τό μόνο ενδιαφέρον ήταν νά εκτρέφει άλογα. 'Ως 
Πατριάρχης ύπήρξε αδιάβλητος. Πέθανε τό 95645.

Τό πείραμα ένός Πρίγκηπα-Πατριάρχη δέν έπαναλή- 
φθηκε. 'Ως διάδοχο τοΰ Θεοφυλάκτου, ό Κωνσταντίνος Ζ ', 
πού τώρα έπί τέλους έμεινε μόνος απόλυτος μονάρχης, εξέ
λεξε ένα μοναχό, τόν Πολύευκτο. ΤΗταν ένα σφάλμα. Ό  
Πολύευκτος ήταν εύτυχισμένος μόνον δταν μποροΰσε νά δια
μαρτύρεται. Διαμαρτυρόταν έναντίον τών πράξεων καί τής 
ήθικής τών ύπουργών. Διαμαρτυρόταν έναντίον τών ορών 
τοΰ 'Ενωτικού Τόμου. ' Ο Κωνσταντίνος Ζ ' εξοργίστηκε, 
άλλά πέθανε πρίν μπορέσει νά τόν καθαιρέσει46. "Οταν ό γιός 
τοΰ Κωνσταντίνου, Ρωμανός Β ',  πέθανε τό 963, αφήνοντας 
δυο μικρά παιδιά, τό,Βασίλειο Β ' καί τόν Κωνσταντίνο Η ', 
ώς Αύτοκράτορες ύπό τήν άντιβασιλεία τής μητέρας τους 
Θεοφανοΰς, καί δταν ή Θεοφανώ άποφάσισε νά παντρευτεί 
τό μεγάλο στρατηγό Νικηφόρο Φωκα καί νά τόν άναδείξει 
ώς μονάρχη, τότε ό Πολύευκτος διαμαρτυρήθηκε διαβεβαιώ- 
νοντας εσφαλμένα δτι είχαν πνευματική σχέση μεταξύ τους47.
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Κατόπιν, μέ μιά άλλη αφορμή καί μέ μεγαλύτερη έπιτυχία, 
διαμαρτυρήθηκε δταν ό Νικηφόρος θέλησε νά δίνει ό Πα
τριάρχης τόν τίτλο τοΰ μάρτυρα σέ κάθε στρατιώτη πού 
έπεφτε πολεμώντας έναντίον τών άπιστων48. Συνήλθε τό 
969, δταν ό Νικηφόρος δολοφονήθηκε άπό τον άνηψιό του 
’ Ιωάννη Τσιμισκή, ό όποιος θέλησε κατόπιν νά παντρευτεί 
τήν Αύτοκράτειρα Θεοφανώ, συνεργάτιδά του στο έγκλημα. 
Ό  Πολύευκτος άρνήθηκε νά στέψει τόν ’ Ιωάννη Αύτοκρά
τορα αν δέν έγκατέλειπε τή Θεοφανώ, τής οποίας θά ήταν ό 
τρίτος της σύζυγος, καί άν δέν άνελάμβανε νά άκυρώσει τή 
νομοθεσία τοΰ Νικηφόρου πού στρεφόταν έναντίον τών Μο- 
ναστηριών, καί, δπως άκόμη λέγεται, άν δέν άναγνώριζε τόν 
Πατριάρχη ώς ύπεράνω δλων τών έκκλησιαστικών ύποθέ- 
σεων49. "Αν ό ’ Ιωάννης δέν ήταν σφετεριστής καί δολοφόνος, 
θά μποροΰσε νά άπομακρύνει τόν Πατριάρχη καί νά βάλει 
στή θέση του ένα πιο δουλοπρεπή υποκατάστατο. ’Αλλά 
στήν άδύνατη θέση πού βρισκόταν χρειαζόταν τή βοήθεια τοΰ 
Πολυεύκτου. 'Ο θρίαμβος δμως τοΰ Πατριαρχείου ήταν βρα
χυχρόνιος. "Οταν ό φορτικός Πολύευκτος πέθανε τόν επό
μενο χρόνο, ό ’ Ιωάννης άνέβασε στον πατριαρχικό θρόνο έναν 
άξιο μοναχό. 'Η  ομιλία μέ τήν όποία ανήγγειλε αύτή τήν 
τοποθέτηση έχει διασωθεί. Σ ’ αύτήν ό Αύτοκράτορας άνέφε- 
ρε τ ις δυο δυνάμεις, τήν ίερωσύνη καί τή βασιλεία, άλλά 
έκανε σαφή τή σχέση τους δταν προχώρησε τόσο, ώστε νά 
ισχυριστεί δτι καθώς ή κεφαλή τοΰ ιερατείου είναι νεκρή, 
βασίστηκε στήν αύτοκρατορική του έξουσία γιά νά τοποθε
τήσει στον εκκλησιαστικό θρόνο έναν άνθρωπο πού τόν έκρινε 
άξιο50.

Στά έπόμενα έβδομήντα χρόνια κανείς Πατριάρχης δέν 
επιχείρησε νά προκαλέσει τό αύτοκρατορικό κύρος. Θά χρει
αζόταν ένας τολμηρός κ/.ηρικός γιά νά άντιταχθεΐ στον Αύ
τοκράτορα Βασίλειο Β ',  πού κράτησε τόν πατριαρχικό θρόνο 
κενό σχεδόν πέντε χρόνια μετά τό θάνατο τοΰ Νικολάου Β ' 
Χρυσοβέργη, έπειδή δπως φαίνεται ό Νικόλαος ειχε προσπα
θήσει νά τοΰ άποσπάσει φορολογικά προνόμια ύπέρ τής
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’ Εκκλησίας τή στιγμή πού ό Αύτοκράτορας ήταν περισπα- 
σμένος μέ τόν εμφύλιο πόλεμο. "Οταν πρός τό τέλος τής 
βασιλείας του Βασιλείου ό Πατριάρχης Σέργιος Β ' τόλμησε 
νά παραπονεθεΐ γ ιά τήν φορολογία τών εκκλησιαστικών κτη
μάτων, τά παράπονά του επεσαν στο κενό51.

Λίγες μέρες πρίν άπό τό θάνατό του, τό Δεκέμβριο τοΰ 
1025, ό Βασίλειος Β ' τοποθέτησε Πατριάρχη τόν ’Αλέξιο, 
ηγούμενο τής μονής τοΰ Στουδίου, πού έπρόκειτο νά άπο- 
δειχθεΐ ένας καλός φίλος τής δυναστείας. Υ ποστήρ ιξε ση
μαντικά τήν άνηψιά τοΰ Βασιλείου, τήν Αύτοκράτειρα Ζωή, 
τό 1043, δταν ό υιοθετημένος της γιός, Μιχαήλ Ε ', έπεχεί- 
ρησε νά τήν έξορίσει52. "Οταν τόν έπόμενο χρόνο πέθανε, ό 
τρίτος σύζυγος τής Ζωής, Κωνσταντίνος Θ ', άπερίσκεπτα 
διάλεξε ώς διάδοχό του εναν λόγιο διπλωμάτη, τό Μιχαήλ 
Κηρουλάριο, πού εΐχε γίνει μοναχός γιά νά άποφύγει παρα
πέρα τιμωρίες μετά τήν ανάμειξή του σέ μιά συνωμοσία 
έναντίον τοΰ Μιχαήλ Δ '.  'Ο Κηρουλάριος ήταν ένας φιλόδο
ξος άνθρωπος, καί ό άδύνατος χαρακτήρας τοΰ Κο,ινσταντίνου 
τοΰ έδωσε τήν εύκαιρία νά τό έκφράσει.  ̂Ηταν ή έποχή πού 
οί μεταρρυθμίσεις στή Δυτική ’ Εκκλησία έδιναν τήν εύκαι
ρία στο Ρωμαίο Πάπα νά άσκεϊ έναν υπέρτατο καί συγκεν
τρωτικό έλεγχο πάνω σ ’ δλα αύτά, καί ή πρόσκαιρη άδυνα- 
μία τών Δυτικών Αύτοκρατόρων, πού είχαν έγκαινιάσει τις 
μεταρρυθμίσεις, καθιστούσαν τόν Πάπα ικανό νά άπορρίπτει 
κάθε ε’ίδους κοσμικό έλεγχο. 'Ο Κηρουλάριος γνώριζε καλά 
αύτή τήν ανάπτυξη καί έπιθυμοΰσε νά υψώσει τό Πατριαρ
χείο σέ μιά παρόμοια θέση. ’Αλλά άν έ--ρόκειτο τό Πα
τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως νά γίνει τό ανατολικό ισο
δύναμο τοΰ παπικοΰ θρόνου, θά έπρεπε νά άνεξαρτοποιηθεΐ 
τελείως άπό τόν παπικό θρόνο δπως καί άπό τήν αύτοκρατο
ρική κυριαρχία. ' Η άγάπη τής μοναχικής μερίδας στο Βυζάν
τιο νά κάνει έκκλήσεις στή Ρώμη έναντίον τής Βυζαντινής 
ιεραρχίας εΐχε έκλήψει, κυρίως ώς άποτέλεσμα τής ύποθέ- 
σεως τής Τετραγαμίας, άλλά καί έν μέρει έξαιτίας τής ανα
βίωσης τής Δυτικής Αύτοκρατορίας ύπό τούς ’Ό θωνες, καί
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τό5ν νέων επ ιθετικών άπαιτήσεων τών Παπών οί όποιοι 
αναγνώριζαν ότι αν ήθελαν νά ολοκληρώσουν τήν υπεροχή 
τους πάνω στή Χριστιανοσύνη, θά επρεπε νά συμπεριλαμβά
νει τήν ύπεροχή πάνω στις Έκκλησίες και τής ’Ανατολής 
οπως άκριβώς γινόταν μέ τ ις  Έκκλησίες τής Δύσης. 'Ο 
αέσος Βυζαντινός θεωρούσε τώρα τή Ρώμη ώς μιά μικρή 
επαρχιακή πόλη, μέ ενα μεγάλο παρελθόν κι ένα άσήμαντο 
παοόν, καί τήν ’ Εκκλησία της ώς ένα καθίδρυμα πού κάποτε 
είχε μεγαλουργήσει καί τώρα βρισκόταν στά χέρια τών βαρ
βάρων. Μιά έπίθεση έναντίον τών ρωμαϊκών αξιώσεων θά 
ήταν πολύ δημοφιλής στή Κωνσταντινούπολη. ’Αλλά ύπήρχε 
καί μιά άλλη έκκρεμότητα. Οί βυζαντινές έπαρχίες τής νό
τιας ’ Ιταλίας σαρώνονταν άπό τούς Νορμαδούς εισβολείς, 
πού οί άνομες δραστηριότητές τους στενοχωρούσαν εξίσου 
τόν Πάπα, καθώς τρομοκρατούσαν καί τή δική του περιοχή. 
Θά έπρεπε λοιπόν νά κατευθύνεται ή πολιτική τοϋ Αύτοκρά
τορα σέ συνεργασία με τόν Πάπα, ό όποιος έπιπλέον θά μπο
ροΰσε νά χρησιμοποιήσει τό θρησκευτικό του κύρος γιά νά 
συγκρατήσει τούς Νορμανδούς.

'Ο Κηρουλάριος έβαλε ένα τέλος σ ’ αύτή τήν πολιτική. 
Θά πρέπει νά ήταν δική του ή άπόφαση νά οδηγήσει σέ 
συμμόρφωση τήν ’ Εκκλησία τών ’Αρμενίων μέ τή Βυζαντι
νή, πού έδινε μεγάλη προσοχή σέ ορισμένες έκκλησιαστικές 
τελετουργίες, στις όποιες όμως οί ’Αρμένιοι συμπορεύονταν 
μέ τούς Ρωμαίους καί τ ις άποδοκίμαζε ό Κηρουλάριος. Τό 
1052, μέ δική του πρωτοβουλία διέταξε τό κλείσιμο όλων 
τών λατινικών εκκλησιών μέσα στή δικαιοδοσία τοΰ Πα
τριαρχείου του. Αύτό περιλάμβανε τήν έκκλησία τής Βα- 
ραγκιανής φρουράς στήν Κωνσταντινούπολη, τις έκκλησίες 
τών Ά μαλφ ιτώ ν καί άλλων ’ Ιταλικών έμπορικών κοινοτή
των ιέκεΐ καί σέ άλλες πόλεις τής Αύτοκρατορίας, μέ σκοπό 
νά κάνει τό ’ίδιο καί μέ τις λατινικές έκκλησίες τής βυζαν
τινής ’ Ιταλίας. Τότε πίεσε τό Λέοντα, Μητροπολίτη τής 
’Αχρίδος, νά στείλει έπιστολή στον ’ Επίσκοπο τοΰ Τράνι, 
σημαντικό ορθόδοξο εκκλησιαστικό πρόσωπο στή νότια ’ I-



ταλία, καταγγέλοντας τις διάφορες ρωμαϊκές συνήθειες, και 
ιδιαίτερα τή χρήση άζυμου άρτου στή Θεία Εύχαριστία. 
Παρακαλοΰσε τόν Επίσκοπο νά κυκλοφορήσει τήν επιστολή 
σ ’ δλη τήν ’ Ιταλία.

"Ολα αύτά έγιναν χωρίς τήν άδεια τοΰ Αύτοκράτορα. Τήν 
έποχή αύτή ή πολιτική κατάσταση στήν ’ Ιταλία ήταν πολύ 
τεταμένη καί ό Πάπας Λέων Θ ' είχε μόλις φυλακιστεί άπό 
τούς Νορμανδούς, μέ τούς οποίους διαπραγματευόταν τήν 
άπελευθέρωσή του. 'Ο Κωνσταντίνος Θ' βιάστηκε νά γρά
ψει μιά εγκάρδια επιστολή στον Πάπα, προτείνοντάς του νά 
συνεχιστοϋν οί διαβουλεύσεις, καί έπεισε τόν Κηρουλάριο νά 
τοΰ γράψει έπίσης προτείνοντάς του νά συζητήσουν τήν 
εκκλησιαστική θέση. Ό  Λέων Θ' άπάντησε στέλνοντας 
αντιπροσώπους του στήν Κωνσταντινούπολη γιά  νά ασχολη
θούν μέ τά πολιτικά καί τά θρησκευτικά θέματα. ' Ο Αύ
τοκράτορας τούς υποδέχθηκε μέ τιμές. ’Ατυχώς, ό κύριος 
Ρωμαίος άπεσταλμένος, ό Καρδινάλιος Ούμβέρτος, ήταν 
ένας σκληρός άνδρας πού είχε γράψει μάλιστα καί μιά πραγ
ματεία έναντίον τών έλληνικών «λαθών». Δέν ήταν καθόλου 
πρόθυμος νά γίνει φίλος μέ τόν Πατριάρχη πού ήταν εξίσου 
αποφασισμένος νά παραμείνει αδιάλλακτος, καί ή προπα
γάνδα του στήν Κωνσταντινούπολη ήταν πολύ αποτελεσμα
τική. 'Η  παπική αποστολή παρουσιάστηκε στά μάτια τοΰ 
λαοΰ ώς προσπάθεια τών άξεστων ξένων νά ύπαγορεύσουν 
στούς Βυζαντινούς τήν πίστη καί τή λειτουργία τους. Σ ’ 
αύτή τήν ατμόσφαιρα οί προσπάθειες τοΰ Αύτοκράτορα νά 
καθησυχάσουν τά πράγματα δέν κατέληξαν πουθενά. Στο 
τέλος, μετά άπό αμοιβαίες προσβολές, ό Ούμβέρτος μέ 
μειωμένο τό κύρος του ώς παπικοΰ αντιπροσώπου καί ένώ ό 
Πάπας Λέων είχε πεθάνει τόν ’Απρίλιο τοΰ 1054, στάθηκε 
αγέρωχος στήν έκκλησία τής 'Α γίας Σοφίας, τό άπόγευμα 
τής 16 ’ Ιουλίου 1054, καί άπέθεσε πάνω στήν άγια Τράπεζα 
μιά απόφαση άφορισμοΰ έναντίον τοΰ Πατριάρχη, ένα πο
μπώδες, προσβλητικό καί άνακριβές έγγραφο, τό όποιο έ- 
ξέπληξε άκόμη καί τόν Αύτοκράτορα. ' Ο Κηρουλάριος ά-
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πάντησε μέ άφορισμό έναντίον τοΰ Ούμβέρτου. Τό «σχίσμα» 
λοιπόν τοΰ 1054 ήταν μιά περίπτωση προσωπικού άλλη- 
Χοαφορισμοΰ δύο ιεραρχών. Ά λλά  στήν πραγματικότητα, 
παρά τις ειλικρινείς προσπάθειες γιά  συμφιλίωση, δέν έ- 
πρόκειτο ποτέ πια νά άποκατασταθοΰν οί σχέσεις μεταξύ 
των ’Εκκλησιών Ρώμης καί Κωνσταντινούπολης53.

Τό έπεισόδιο αύτό εδειξε ότι δπου ή πολιτική άνα- 
μιγνύεται μέ θρησκευτικά ζητήματα, ένας Πατριάρχης μέ 
σίγουρη τή λαϊκή ύποστήριξη είναι δυνατό νά άψηφίσει τόν 
Αύτοκράτορα καί νά σωριάσει σέ ερείπια τήν αύτοκρατορική 
πολιτική. Ό  Κηρουλάριος δμως, δπως καί ό Πατριάρχης 
Νικόλαος Μυστικός, ανακάλυψε δτι δταν προσπάθησε νά 
παρέμβει σέ καθαρώς πολιτικά θέματα, τότε έχασε τή λαϊκή 
ύποστήριξη. 'Ο Κωνσταντίνος Θ' παρέμεινε φοβισμένος 
απέναντι του, άλλά δταν ό Κηρουλάριος προσπάθησε νά 
επιβληθεί στή διάδοχο τοΰ Κωνσταντίνου, στή μεσόκοπη 
γεροντοκόρη Θεοδώρα, τήν τελευταία τής Μακεδονικής δυ
ναστείας, αύτή τοΰ είπε νά περιοριστεί στις ύποθέσεις τής 
’Εκκλησίας. 'Ο έπόμενος Αύτοκράτορας, Μιχαήλ Σ Τ ', προ
σπάθησε νά άκολουθήσει τό παράδειγμά της, άλλά ήταν ενας 
άδύναμος γέρος χωρίς τό γόητρο πού αύτή είχε κληρονομή
σει. ' Ο Κηρουλάριος εδειξε τήν περιφρόνησή του πρός αύτόν 
μέ τό νά χρησιμοποιεί τά πορφυρά ύποδήματα τά προορισμέ
να γιά τούς Αύτοκράτορες, καί μέ τή συμμετοχή του στή 
συνωμοσία γιά τήν αντικατάστασή του άπό τό στρατιώτη 
’ Ισαάκ Κομνηνό. Μέ τήν σειρά του ό ’ Ισαάκ, δταν άνέβηκε 
&τόν θρόνο, άντάμειψε τόν Κηρουλάριο παρέχοντας στο Πα
τριαρχείο τόν πλήρη έλεγχο πάνω στον αύτοκρατορικό κα
θεδρικό ναό τής Α γ ία ς  Σοφίας. Ά λλά  σύντομα τόν έξόργι- 
σε ή άλαζονεία τοΰ Πατριάρχη καί έλαβε τά μέτρα γιά τήν 
καθαίρεσή του, έχοντας αύτή τή φορά τήν κοινή γνώμη μέ τό 
μέρος του. "Οταν ό Κηρουλάριος τό ακούσε οργίστηκε τόσο 
πολύ πού τοΰ ήρθε άποπληξία, άπό τήν όποία καί πέθανε54.

' Η σταδιοδρομία τοΰ Κηρουλαρίου έδειξε συγχρόνως τή 
δύναμη καί τά δρια τοΰ Πατριαρχείου. Τό μάθημα τό έμαθαν
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κι οί δυο πλευρές. Δύο αιώνες έ-ρόκειτο να περάσουν 
ξεσπάσει μια άλλη κρίση μεταξύ του Αύτοκράτορα καί 
Πατριάρχη στο Βυζάντιο.
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Οί μοναχοί καί ό λαός: 
αντιπολίτευση στο παλάτι καί 

στήν ιεραρχία

Στο διάβα της βυζαντινής ιστορίας συναντοΰμε άπό 
καιρό σέ καιρό μια πολιτικο-θρησκευτική μερίδα πού πρό- 
σκειται στα μοναστήρια. 'Ήδη άπό τον πέμπτο αιώνα μονα
στικές κοινότητες, όπως αύτή του Σωσθενίου στήν Κων
σταντινούπολη, έξασκούσαν επίδραση στις δημόσιες ύποΟέ- 
σεις. Ά λ λ α  μέ την ήγεσία πού άνέλαβαν στήν πάλη κατά τής 
είκονομαχίας, οί μοναχοί έφθασαν στο σημείο νά σχηματί
σουν μια συνεκτική μερίδα πού άπό τότε καί στό έξης ύπηρξε 
ενα Ισχυρό στοιχείο στή βυζαντινή ζωή. Κατά καιρούς αύτή ή 
μερίδα εύρισκε υποστήριξη στήν αύτοκρατορική Αύλή. Κατά 
καιρούς ήταν πιθανή ή έκλογή του Πατριάρχη άπό τ ις  τάξεις 
της. ’ Αλλά τον περισσότερο καιρό βρισκόταν σέ αντίθεση όχι 
μόνο πρός τον όποιοδήποτε αύτοκρατορικό ελεγχο τής ’ Εκ
κλησίας, άλλά επίσης καί πρός τήν άνώτερη ' Ιεραρχία πού 
τή θεωρούσε ότι παραήταν έκκοσμικευμένη. Ή  δύναμη τής 
μερίδας αυτής βρίσκεται στή στενή σχέση πού εΐχε μέ τήν 
κοινή γνώμη.

ΤΗταν χαρακτηριστικό των Βυζαντινών οτι, ένώ έτρεφαν 
ενα βαθύ σεβασμό πρός τήν Αυτοκρατορία καί τό Πατριαρ
χείο ώς θεσμούς, επηρεάζονταν όμως πολύ βαθύτερα στις 
ιδέες καί στις αντιλήψεις τους γ ιά  τον κόσμο άπό τούς 
μοναχούς καί τούς άγιους άνθρώπους πού κινούνταν άνάμεσά 
τους. ' Ο Αύτοκράτορας, άπό τήν 'ίδια τή φύση τής θέσεώς 
του, ήταν υποχρεωμένος νά είναι κατά κάποιο τρόπο ένα
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απομακρυσμένο πρόσωπο. 'Ο ’Αντιπρόσωπος τοΰ Θεοΰ έ
πρεπε νά γνωρίζει τή θέση του, μιά θέση πολύ τιμημένη. 
Πράγματι, ό Αύτοκράτορας έπρεπε νά είναι εύγενής καί 
εύπροσήγορος στις δημόσιες εμφανίσεις του. ’Έπρεπε νά 
είναι γενναιόδωρος καί φιλάνθρωπος καί νά δίνει μεγάλη 
προσοχή σ ’ αύτούς πού ώς ικέτες επικαλούνταν τή δικαιοσύ
νη ή τή φιλανθρωπία του. Θά έπρεπε νά είναι ταπεινός 
μπροστά στο Θεό. ’Αλλά ή ιδέα πού είναι τόσο δημοφιλής 
στις μέρες μας, ότι δηλαδή ό κυβερνήτης τΐρέπει νά συζητά 
καί νά συμπεριφέρεται χωρίς επισημότητες μέ τόν κοινό 
άνθρωπο, ήταν απεχθής γιά τή βυζαντινή αίσθηση κοσμιότη
τας καί θρησκευτικότητας1. "Ενας Αύτοκράτορας όπως ό 
Μιχαήλ Γ ',  7ϊού προσπάθησε νά κινηθεί μέ οικειότητα μετα
ξύ τών υπηκόων του, άπλώς τούς έξέπληξε καί τούς έκανε νά 
δυσαρεστηθοΰν γ ι ’ αύτό2. Τό ΐδιο κι ό Πατριάρχης, άν καί 
δέν απολάμβανε τό ’ίδιο άκριβώς μυστικό γόητρο, έπρεπε νά 
συμπεριφέρεται ώς ένα άξιοσέβαστο πρόσωπο. 'Ο  σεβασμός 
γιά τή θεϊκή έξουσία τοΰ Αύτοκράτορα ή τοΰ Πατριάρχη δέν 
εμπόδιζε τούς Βυζαντινούς νά ξεσηκώνονται σέ έπανάσταση 
έναντίον ένός άνθρώπου πού τόν θεωροΰσαν ανάξιο γιά μιά 
τέτοια θέση. Ή  επανάστασή τους δμως στρεφόταν έναντίον 
μιας ανθρώπινης ύπαρξης κι δχι έναντίον τοΰ ίεροΰ της 
ρόλου. Στήν πραγματικότητα έπαναστατοΰσαν γιά νά φυλά
ξουν τήν αύθεντικότητα τοΰ ρόλου της.

’Αλλά τό ύψος τής θέσεώς του δυσκόλευε τόν Αύτο
κράτορα νά έπικοινωνήσει μέ τούς ύπηκόους του. Στήν έποχή 
7"ρίν άπό τήν τυπογραφία δέν μποροΰσαν νά υπάρξουν έ- 
φημερίδες. ’Ακόμη τά  έδικτα καί οί αύτοκρατορικές έγκύ- 
κλιοι δέν μποροΰσαν νά έχουν τταρά μιά περιορισμένη κυκλο
φορία, λόγω τής δυσκολίας νά παραχθοΰν πολλά άντίτυπα. 
Τις ανακοινώσεις τις άναρτοΰσαν στούς τοίχους τών δρόμων 
τών πόλεων. Φυλλάδια μποροΰσαν νά κυκλοφορήσουν άπό 
χέρι σέ χέρι στούς περιορισμένους κύκλους τής Αύλής καί τοΰ 
γραφειοκρατικού συστήματος καί, ευρύτερα, διά μέσου τής 
εκκλησιαστικής οργάνωσης. ’Αλλά ή προπαγάνδα έπρεπε νά
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διαδοθεί, στο σύνολό της σχεδόν, άπό στόμα σέ στόμα. 'Ο 
Αύτοκράτορας δέν εβγαζε δημόσιους λόγους, παρά μόνον 
όταν σέ ορισμένες γιορτές εΐχε τό δικαίωμα νά κηρύξει στήν 
Ά γ ί*  Σοφία, καί ό λόγος του συνήθως άποτελεϊτο άπό εύσε- 
βεις κοινοτοπίες3. Περιπτωσιακά μποροΰσε νά άπευθύνει 
λόγο στή Σύγκλητο, πού εΐχε καταντήσει ενα άμορφο σώμα 
άπό άξιωματούχους καί μέλη ήγετικών οικογενειών. ’Αλλά 
άν εΐχε τήν επιθυμία νά έξηγήσει στο λαό τή γενική του 
πολιτική, θά έπρεπε νά στείλει γύρω άξιωματούχους γιά  νά 
συζητήσουν μέ τούς άρχηγούς τών διαφόρων διαμερισμάτων 
τών πόλεων καί τών χωριών, δπως έκανε ό Κωνσταντίνος Ε ' 
δταν έπεθύμησε νά κερδίσει τήν ύποστήριξη του λαοΟ στις 
εικονοκλαστικές του προθέσεις4. Σπάνια ήταν εύπρόσδεκτοι 
οί κυβερνητικοί άξιωματοΰχοι, καθώς τούς συνέδεαν μέ τούς 
φοροεισπράκτορες. Σέ καθαρά θρησκευτικά ζητήματα ένερ- 
γοϋσε μέσω τών έπισκόπων, παραγγέλλοντάς τους νά κη
ρύσσουν υπέρ τής πολιτικής του καί νά έπιβλέπουν ώστε οί 
ίερεΐς τους νά κάνουν κι αύτοί τό ’ίδιο. ’Αλλά οί ιερείς, καί 
μερικές φορές άκόμη κι οί επίσκοποι, δέν ήταν πάντοτε 
πρόθυμοι νά έκτελέσουν εντολές πού άποδοκίμαζαν. Καί 
φυσικά δέν ήταν πάντοτε σοφό ή δημοφιλές νά άπολύονται 
έξαιτίας αύτής τής ανυπακοής τους5.

' Υπήρχε δμως καί μιά ομάδα τής κοινότητας πού ήταν σέ 
θέση νά τριγυρνάει στά σπίτια τών ανθρώπων, στα χωριά καί 
στις πόλεις, συμβουλεύοντάς τους πώς νά συμπεριφέρονται 
καί πώς νά σκέπτονται. Αύτοί ήταν οί μοναχοί. 'Ο βυζαντι
νός μοναχισμός, σέ άντίθεση μέ αύτόν τής Δυτικής Εύρώπης, 
δέν εΐχε τυποποιημένο Κανονισμό καί Δ ιατάξεις. Κάθε μο
ναστήρι διατηρούσε τό δικό του καταστατικό, πού συνήθως 
κατετίθετο μέ τή θεμελίωση τοΰ μοναστηριού καί άντανα- 
κλοΰσε τ ις  προθέσεις τοΰ κτήτορα πού ήταν συνήθως λαϊκός, 
άνδρας ή γυναίκα. 'Ο χριστιανικός μοναχισμός εΐχε τήν 
καταγωγή του άπό τις ερήμους τής Α ίγύπτου, στις όποιες, 
κατά τούς πρώτους αιώνες ζωής τής ’Εκκλησίας, κατέφευ
γαν άσκητές, άνδρες καί γυναίκες, πού ήθελαν νά διεξάγουν

Βικ. θεοκρ. Λ
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ζωή ιερής καί ταπεινής θεωρίας. Αύτοί ήταν Μοναχοί, δηλα
δή ζοϋσαν κατά μόνας. Καθώς περνούσε ό καιρός αύτοί οί 
ερημίτες είχαν τήν τάση νά συγκεντρώνονται σέ μικρές ομά
δες, γ ιά  αμοιβαία προστασία καί κοινή επιτέλεση τών ακο
λουθιών. ' Η ομάδα αύτή πήρε τό όνομα Λαύρα. Εΐχε ελαστι
κή οργάνωση, χωρίς σταθερούς κανόνες. Δέν ύπήρχε αυ
στηρός διαχωρισμός μεταξύ τών φύλων, καί τό κύρος τοΰ 
ήγουμένου ήταν άκόμη ακαθόριστο. Τόν πέμπτο αιώνα ό 
άγιος Βασίλειος Καισαρείας πρότεινε μεταρρυθμίσεις γιά  νά 
κάνει τή μοναστική ζωή τακτικότερη καί αποτελεσματικό
τερη. 'Υποστήριζε ότι οί μοναχοί πρέπει νά κατοικούν σέ 
κοινότητες δπου τό καθετί πρέπει νά είναι κοινό καί ό 
καθένας θά πρέπει νά ύπακούει στή διακυβέρνηση ενός εκλεγ
μένου ήγουμένου. Καθένας οφείλει νά εργάζεται καί νά έπι- 
τελεΐ κοινωνικές ύπηρεσίες εξίσου μέ τήν προσευχή6.

’Από τότε άρχισαν νά ιδρύονται μέ αύξανόμενο ρυθμό 
Βασιλειανά ή κοινοβιακά μοναστήρια, μερικά σέ άπομακρυ- 
σμένες περιοχές τής ένδοχώρας καί άλλα κοντά ή ακόμα καί 
μέσα στις πόλεις, δπου τά κοινωνικά καθήκοντα μποροΰσαν 
νά έπιτελεστουν πιο άποτελεσματικά. 'Ο ’ Ιουστινιανός ό 
Α' χρησιμοποίησε τό αύτοκρατορικό του κύρος γιά νά νο
μοθετήσει σχετικά μέ τά μοναστήρια, είσάγοντας νόμους γιά 
νά τούς προσδώσει κάποια ομοιομορφία. "Ολα τά μοναστή
ρια επρεπε νά άκολουθήσουν τό βασιλειανό πρότυπο. Οΐ 
μοναχοί έπρεπε νά άπαρνηθοΰν δλη τους τήν περιουσία προ- 
τοΰ εΐσέλθουν στο μοναστήρι, οπού έπρόκειτο νά ζήσουν μιά 
τελείως κοινοβιακή ζωή. 'Ο καθένας μποροΰσε νά γίνει 
μοναχός ή μοναχή, σ ’ όποιαδήποτε ήλικία, έκτος άν ήταν 
δοΰλος πού εΐχε δραπετεύσει ή κυβερνητικός ύπάλληλος πού 
δέν εΐχε συμπληρώσει άκόμη τό χρόνο τής ύπηρεσίας του. 'Ο 
έγγαμος θά επρεπε νά έχει τή συγκατάθεση τής συζύγου του, 
τό ’ίδιο καί ή σύζυγος τοΰ συζύγου της. Σ ’ αύτές τις περι
πτώσεις τό συνηθισμένο ήταν νά γίνονται κι οί δυο μοναχοί 
ταυτόχρονα. Αύτός ή αύτή θά έπρεπε νά παραδώσουν δΧη 
τους τήν περιουσία στούς νόμιμους κληρονόμους τους, πρίν
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δώσουν τις τελικές μοναχικές 'υποσχέσεις. ' Η περίοδος τής 
δοκιμασίας διαρκοΰσε τρία χρόνια πρίν δοθούν οί τελικές 
υποσχέσεις γιά παρθενία, πτωχεία καί ύπακοή7.

' Ο ηγούμενος, ή αρχιμανδρίτης , εκλεγόταν διά πλειοψηφίας 
άπό τούς μοναχούς, καί τήν έκλογή του τήν έπικύρωνε ό 
τοπικός έπίσκοπος. "Οταν έπρόκειτο νά ιδρυθεί ένα καινού
ριο μοναστήρι, 6 έπίσκοπος εξέταζε καί εύλογοΰσε τήν τοπο
θεσία καί έπικύρωνε τούς τίτλους κυριότητας. Μετά ά π ’ 
αύτά, τό μοναστήρι ήταν τελείως αύτοδιοίκητο, ύπό τήν 
πλήρη έξουσία τοΰ ήγουμένου, γ ιά  οσο διάστημα αύτός εκ
πλήρωνε τίς απαιτήσεις τών τίτλων κυριότητας. ' Υπήρχαν 
δυό τύποι εγγράφων: τό μπρέβιον (brevion), πού κατέγραφε 
τίς δωρεές καί τά λειτουργικά καθήκοντα πού ζητοΰσε ό 
κτήτορας, καί τό τυπικόν , πού κατέγραφε τά ιδιαίτερα δι
καιώματα καί υποχρεώσεις τών μοναχών. Πιθανόν νά έζη- 
τεΐτο άπό τό μοναστήρι νά συντηρεί ένα ορφανοτροφείο, ένα 
σχολείο ή ένα νοσοκομείο, ή νά διαθέτει ιδιαίτερο ιερέα γιά 
τό σπιτικό τοΰ ιδρυτή. Μόνο ένα μικρό ποσοστό τών μονα
χών ήταν ιερείς, άλλά αν ό ήγούμενος κατά τό χρόνο τής 
έκλογής του δέν ήταν ιερέας, οφείλε νά χειροτονηθεί. Καί 
έπρεπε νά ύπάρχει άρκετός άριθμός ιερέων στο μοναστήρι 
γιά νά τελοΰνται κανονικά οί άκολουθίες. Στο διοικητικό 
τομέα βοηθοΰσε τόν ηγούμενο ό οικονόμος , πού φρόντιζε γιά 
τίς κοσμικές υποθέσεις τοΰ μοναστηριού, ό χαρτοφύλαξ πού 
ένεργοΰσε ώς άρχειοφύλακας, καί ό β ιβλ ιοφύλαζ , ό βιβλιοθη
κάριος, γ ια τ ί ήταν κοινή άπαίτηση τό κάθε μοναστήρι νά έχει 
καί βιβλιοθήκη. Στά γυναικεία μοναστήρια ή ήγουμένη είχε 
ομοίως τόν ’ίδιο έλεγχο, καί τήν ’ίδια βοήθεια. Μόνο τούς 
έφημερίους τούς διέθετε ό έπίσκοπος γ ιά  τήν τέλεση τών 
ακολουθιών8.

' Ο έπίσκοπος διατηροΰσε τήν έξουσία σέ δ,τι άφοροΰσε 
έξωτερικά ζητήματα τοΰ μοναστηριού, και μποροΰσε νά 
έπεμβαίνει δταν ξέσπαγε κανένα βαρύ σκάνδαλο μέσα στούς 
τοίχους του ή δταν φιλονικούσε ό ήγούμενος μέ τούς μονα
χούς. Σέ μερικά μοναστήρια τό δικαίωμα τής έπέμβασης δέν
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ανήκε στον τοπικό επίσκοπο άλλά στον Πατριάρχη, ε’ίτε 
επειδή ήταν πατριαρχικά ιδρύματα, ε’ίτε επειδή τέτοια ήταν 
ή παραγγελία του κτήτορά τους. Τά αύτοκρατορικά καθιδρύ- 
ματα ήταν ύπό τόν έλεγχο τής αύτοκρατορικής έξουσίας καί 
ή εκκλησιαστική ιεραρχία δεν είχε κανένα δικαίωμα επέμβα
σης. ’Αργότερα έμφανίστηκαν καθιδρύματα, γνωστά ώς αύ- 
ταδέσποτα, τά όποια μέ αύτοκρατορικό διάταγμα ήταν τε 
λείως έλεύθερα άπό εξωτερικό έλεγχο· άν καί σέ περίπτωση 
σοβαρής κρίσης ή σκανδάλου ό ’ίδιος ό Αύτοκράτορας διε
νεργούσε τήν ανάκριση9.

Παρά τή νομοθεσία του ’ Ιουστινιανού, πού τήν έπανέ- 
λαβε ό ’ Ιουστινιανός Β ' μετά τήν έν Τρούλλφ Σύνοδο, ό'ταν 
έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις, δπως αύτή πού καθόρισε τό 
χρόνο τού δοκίμου σέ τέσσερα χρόνια, ό τύπος τής προ τοϋ 
Βασιλείου λαύρας συνέχισε νά ύπάρχει στά πιο απομακρυ
σμένα μέρη τής Αύτοκρατορίας, καί δέν έγιναν μεγάλες 
προσπάθειες γ ιά  τήν περιστολή της10. ’ Επιπλέον οί ίδιες οί 
άρχές παράβαιναν τό νόμο πού άφοροΰσε τό χρόνο τής δοκι
μασίας. ’Από τόν έβδομο αιώνα έγινε συνήθεια τό γεγονός 
νά στέλνουν στά μοναστήρια έκπεσμένους πρίγκηπες καί 
πολιτικούς, δπου θά μποροΰσαν νά μετανοήσουν στήν ήσυχία 
γιά  τίς άστοχίες τους, καί άπό τά όποια δέν έλπιζαν πλέον 
δτι θά αναδύονταν πάλι στήν κοσμική δημόσια ζωή. Σ ’ αύτές 
τ ίς περιπτώσεις δέν έπέτρεπαν κανένα χρόνο δοκιμασίας. 
’Έ πρεπε νά δοθούν άμέσως οί υποσχέσεις καί νά γίνει ή 
κουρά χωρίς καμιά καθυστέρηση. ’Έ πειτα  υπήρχαν περι
πτώσεις πού ή αύτοκρατορική έξουσία έπιθυμοΰσε νά ανεβά
σει έναν λαϊκό στον πατριαρχικό θρόνο. Ό  Ταράσιος, πού 
τόν τοποθέτησε ή Ειρήνη, ήταν τό πρώτο παράδειγμα. ’Από 
τότε έγινε συνήθεια νά έκλέγονται στήν ιεραρχία άνθρωποι 
πού είχαν δώσει τίς μοναστικές υποσχέσεις. Θεωρείτο λοιπόν 
αναγκαίο αύτός πού έκλέχτηκε γιά Πατριάρχης νά διέρχεται 
άπό τίς μοναστικές υποσχέσεις άλλά καί άπό τά ιερατικά 
στάδια δσο γρηγορότερα ήταν δυνατόν11.



Τό γεγονός δτι οί έπίσκοποι έφθασαν στο σημείο νά 
εκλέγονται μόνο άπό τίς τάξεις τών μοναχών, πρόσθεσε, 
δπως ήταν φυσικό, μεγάλο γόητρο στο μοναχισμό. 'Ο ένο- 
ριακός ιερέας τότε, δπως καί τώρα στήν ’Ορθόδοξη ’ Εκ
κλησία, ήταν ένας άπλός άνθρωπος πού διέφερε άπό τούς 
ενορίτες του μόνο στο δτι ήταν λίγο πιο μορφωμένος καί είχε 
προετοιμαστεί καί χειροτονηθεί γιά τήν τέλεση τών ιερών 
Μυστηρίων. ’Έ πρεπε νά είναι έγγαμος, άν καί μποροΰσε νά 
συνεχίσει ώς εφημέριος στήν περίπτωση πού πέθαινε ή γυ 
ναίκα του. Ποτέ δέν περίμενε προαγωγή. Στις πόλεις οί 
μεγαλύτερες καί κοσμικότερες έκκλησίες ήταν συνήθως προ- 
σαρτημένες σέ μοναστήρια, τά όποια καί διέθεταν τούς ίερεϊς 
γ ι ’ αυτές. Οί μεγάλες καθεδρικές τής 'Α γίας Σοφίας καί τών 
Δώδεκα ’Αποστόλων φαίνεται δτι διέθεταν λίγους έγγαμους 
ιερείς. Κυρίως δμως τίς ύπηρετοΰσαν ίερεΐς άπό τήν πα
τριαρχική αύλή, άνθρωποι πού είχαν δώσει τίς μοναστικές 
υποσχέσεις, άλλά δέν συνδέονταν πλέον μέ κανένα συγκεκρι
μένο μοναστήρι12. Μέ τήν είσοδό του σ ’ ένα μοναστήρι ένας 
ικανός καί φιλόδοξος νέος μποροΰσε νά σταδιοδρομήσει πολύ 
καλά. ' Η βυζαντινή κοινωνία, άν καί άρκετά φορμαλιστική, 
δέν ήταν δμως ποτέ αποκλειστική. ν Ηταν φυσικά μεγάλο 
πλεονέκτημα νά άνήκεις σέ μιά πλούσια καί ίσχυρή οικογέ
νεια. ’ Αλλά καί μέ λίγη τύχη, καθένας πού διέθετε προσόντα 
μποροΰσε νά φθάσει σέ ύψηλή θέση, όποιαδήποτε κι άν ήταν 
ή καταγωγή του. Πολλοί στρατηγοί, καί μεταξύ τους αρκε
τοί πού έγιναν Αύτοκράτορες, άναδείχθηκαν άπό τίς κοινές 
τάξεις. Νέοι μέ πνευματικά δώρα μποροΰσαν νά είσέλθουν 
στίς δημόσιες ύπηρεσίες καί νά φθάσουν σέ ύψηλά άξιώμα- 
τα13. Τά μοναστήρια δμως πρόσφεραν τά καλύτερα μέσα γιά 
άνάδειξη. 'Ο ήγούμενος ήταν δυνατό νά προσέξει ένα λαμ
πρό δόκιμο καί νά τοΰ προσφέρει ιδιαίτερη παιδεία. ν Ηταν 
πιθανόν νά παραμείνει στο μοναστήρι καί τελικά νά γίνει ό 
ήγούμενος του. Ά λ λά  ή ύπόληψή του στούς μοναχικούς 
κύκλους θά μποροΰσε νά ήταν τέτοια ώστε νά τοΰ προσφερθεϊ 
θέση έπισκόπου. Θά μποροΰσε νά σταλεί, ένώ ήταν άκόμη
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νέος, στήν αύλή κάποιου επισκόπου ή καί τοϋ Πατριάρχη 
άκόμη, δπου, άν άνταποκρινόταν στις άνάλογες προσδοκίες, 
θά ειχε μιά έξασφαλισμένη σταδιοδρομία. Μερικοί Πατριάρ
χες ήταν έκ γεννετής αύτοκρατορικοί πρίγκηπες ένώ άλλοι 
ήταν παιδιά δούλων14.

Τά βυζαντινά μοναστήρια ήταν τόσο ανομοιόμορφα καί 
τόσο ανεξάρτητα μεταξύ τους, ώστε νά φαίνεται άδύνατο τό 
πώς θά μποροΰσαν νά συμπράξουν γιά  νά σχηματίσουν μιά 
μερίδα. Πράγματι, κατά τούς πρώτους αιώνες τής χριστιανι
κής Αύτοκρατορίας, δέν είχαν καί μεγάλη πολιτική σημασία, 
έκτος άπό τά μοναστήρια τής Αίγύπτου πού είχαν προ 
πολλοΰ ιδρυθεί καί συνεχώς φιλονικοΰσαν μεταξύ τους. ’ Ε
νίοτε ενα μοναστήρι καλά οργανωμένο καί μέ καλές δια
συνδέσεις, δπως τοΰ Σωσθενίου στήν Κωνσταντινούπολη, 
μποροΰσε νά έξασκήσει πίεση πάνω σέ θεολογικά ζητήματα, 
άλλά τήν πίεση αύτή τήν έξασκοΰσε μέσω τής ιεραρχίας15. 
Κατά τή διάρκεια αύτών τών αιώνων, αύτοί πού συγκέντρω
ναν τό σεβασμό τοΰ λαοΰ ήταν οί έρημίτες καί οί άγιοι 
άνθρωποι. Μερικοί περιπλανιώνταν, άλλά οί περισσότεροι 
έγκαταβιοΰσαν συνήθως σέ μιά μόνιμη τοποθεσία, σέ μιά 
σπηλιά, σ ’ ένα βράχο ή πάνω σέ ένα στύλο. Σύντομα δλος ό 
εύσεβής λαός τής περιοχής θά ερχόταν νά τούς έπισκεφθεΐ, νά 
τούς συμβουλευθεϊ καί νά ζητήσει τήν εύλογία τους. ’Ακόμη 
καί τοπικοί κυβερνήτες τούς έπισκέπτονταν γιά νά τούς 
συμβουλευθοΰν. 'Ο μεγαλύτερος άπό αύτούς τούς έρημίτες, ό 
άγιος Συμεών ό Στυλίτης, ήταν τόσο φημισμένος, ώστε ή 
άγία Γενεβιέβη τών Παρισίων, άπό τή μακρινή Γαλλία, νά 
τοΰ στείλει ένα προσωπικό μήνυμα άφοσίωσης, πού τοΰ τό 
έφερε ένας Σύρος έμπορος. Οί Αύτοκράτορες άκολούθησαν 
τό παράδειγμα τών ύπηκόων τους. "Οταν ό άγιος Δανιήλ ό 
Στυλίτης ανέβηκε γιά  νά έγκαταβιώσει πάνω σέ ένα στύλο 
στήν Κωνσταντινούπολη, ό Θεοδόσιος Β ' έδειξε τέτοιο εν
διαφέρον γ ι ’ αύτόν, ώστε δταν συνέβαινε καμιά καταιγίδα
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ένα στύλο γιά πενήντα τρία χρόνια, μέχρι πού τόν άνάγκασε 
νά ξαπλώσει ή παράλυση, έξελέγη ήγούμενος ένός κοντινού 
μοναστηριού καί τό κυβέρνησε άπό τήν ύψηλή του θέση. 
Κατά τή διάρκεια τών είκονομαχικών διωγμών, ό άγιος 
Θεόδουλος ζωγράφιζε εικόνες καθισμένος στήν κορυφή τοϋ 
στύλου του, έκεϊ δπου δέν μποροΰσε νά τόν φθάσει ή άστυνο- 
μία τοΰ Αύτοκράτορα. Άκόμη καί δυο γυναίκες ύπήρξαν 
Στυλίτισσες16. "Οσο δμως περνοΰσε ό καιρός τόσο καί άρχι
σε νά έξαφανίζεται ό μεμονωμένος έρημίτης-άγιος. Αύτό 
φαίνεται νά οφείλεται σέ μιά αύξανόμενη άφοσίωση στή 
Λειτουργία, τήν οποία δυνάμωσε ή νίκη τής είκονολατρείας.
' Ο άγιος άνθρωπος πού προτιμοΰσε τή μοναξιά άρχισε νά 
προτιμά νά βρίσκεται άρκετά κοντά σέ κάποιο μοναστήρι, 
στο όποιο θά μποροΰσε νά -ταρακολουθεΐ τή Λειτουργία, καί 
στο όποιο θά μποροΰσε ;νά]προσευχηθεΐ. Ο ίτελευταίο ι σπου
δαίοι έρημίτες-άγιοι έζησαν τό δέκατο αιώνα. 'Η σαν ό Λου
κάς ό Στυλίτης, πού ό στύλος του βρισκόταν στή Χαλκηδόνα, 
καί τόν συμβουλεύονταν τά μέλη τής δυναστείας τοΰ Λεκα- 
πηνοϋ, καθώς καί ό σύγχρονός του Βασίλειος ό Έ λάσσων. 
Στήν ελληνική χερσόνησο ήταν ό "Οσιος Λουκάς τής Στύρι- 
δος, στοΰ οποίου τό σπήλαιο έ'ρχονταν μέ ζήλο νά τόν 
συμβουλευτούν έρημίτες καί έρημίτισσες17. Ή  γνήσια ερημι
κή ζωή αναβίωσε στις άρχές τοΰ δέκατου τέταρτου αιώνα μέ 
τό Γρηγόριο τοϋ Σινά, πού δέν θεωροΰσε ώς άναγκαία γιά 
έναν μυστικό τή συμμετοχή του στή Λατρεία. Ά λλά  αύτό 
βρήκε μικρή ύποστήριξη στις βυζαντινές έπαρχίες καί γ ι ’ 
αύτό μεταφέρθηκε στή Βουλγαρία, άπό δπου αύτές οί δι
δαχές πέρασαν στή Ρωσία δπου τελικά γέννησαν αύτό τό 
ιδιαίτερα Ρωσικό φαινόμενο, τόν στάρετς, ή περιπλανώμενο 
ερημίτη, πού τελευταίο καί πιο άξιοσημείωτο παράδειγμά 
του ήταν ό Γρηγόριος Ρασπούτιν18.

"Οταν ενας σημαντικός έρημίτης-άγιος πέθαινε, ήταν 
συνηθισμένο νά κτίζετα ι ενα μοναστήρι στή θέση του, γ ιά  νά 
συνεχίζει τήν άγια έπιρροή του. Τό μεγάλο μοναστήρι τοΰ 
άγίου Συμεών του Στυλίτη κοντά στο Ά λέππο , ήταν ενα
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θρησκευτικό κέντρο μέ μεγάλη έπιρροή μέχρι τότε πού οί 
’Άραβες κατέλαβαν τήν περιοχή. "Οταν ό άγιος Λουκάς τής 
Στύριδος πέθανε, ή έκκλησία τού μοναστηριού πού χτίστηκε 
πάνω στο ερημητήριό του διακοσμήθηκε άπό τεχνίτες ψηφι
δωτών πού έστειλε ό Αύτοκράτορας άπό τήν Κωνσταντινού
πολη19. Πράγματι, τά περισσότερα μοναστήρια έ'χουν ιδρυθεί 
στή μνήμη κάποιου Α γ ίο υ , ή γιά  νά στεγάσουν κάποιο ιερό 
του λείψανο. ΤΗταν λοιπόν φυσικό οί μοναχοί νά επιδοκιμά
ζουν τό σεβασμό πού άποδιδόταν σιτίς ιερές εικόνες καί στά 
άγια λείψανα. Βρίσκονταν επίσης σέ στενή σχέση μέ τό λαό 
καί γνώριζαν δτι αύτά τά πράγματα προσέδιδαν στις ιστο
ρίες τής Ά γ ια ς  Γραφής πραγματικότητα καί ικανοποιούσαν 
τό λαό νά αισθάνεται οικειότητα μέ τόν πνευματικό κόσμο. 
Κατά τή διάρκεια τών λίγων περασμένων αιώνων είχε θεω
ρηθεί ώς πράξη υπέρτατης εύσέβειας τό νά γίνει κάποιος 
κτήτορας ή δωρητής ένός μοναστηριού. Ό  αριθμός καί ό 
πλούτος τών μοναστηριών είχαν κατά πολύ αύξηθεΐ. Οί 
είκονομάχοι Αύτοκράτορες συνάντησαν στά πρόσωπα τών 
μοναχών τούς πιο επικίνδυνους άντιπάλους τους καί πήραν 
αυστηρά μέτρα έναντίον τους. Ό  Κωνσταντίνος Ε ' ένιωθε 
ιδιαίτερη ευχαρίστηση νά κλείνει τά ίδρύματά τους καί νά 
ταπεινώνει αύτούς τούς ’ίδιους. Δέν ήσαν άκόμη τόσο καλά 
οργανωμένοι ώστε νά άμύνονται άποτελεσματικά. Ά λλά  τά 
παθήματά τους προκάλεσαν τή λαϊκή συμπάθεια, καί ό Λέων 
Δ ' τό βρήκε σοφότερο νά τροποποιήσει τήν πολιτική τοΰ 
πατέρα του20. Δέν συμμετείχαν ένεργητικά στήν άποκατά- 
σταση τής είκονολατρείας, πού έγινε άπό τήν Ειρήνη, καί 
αύτό οφειλόταν στήν άποφασιστικότητα καί λεπτότητα τής 
Αύτοκράτειρας καί τοΰ λαϊκοΰ Ταρασίου, πού τόν έκανε 
Πατριάρχη. Ά λλά  οί μοναχοί άπό τότε απέκτησαν τό συνή
γορό τους στο πρόσωπο τοΰ Πλάτωνα, ήγουμένου τών Σακ- 
κουδίων στή Βιθυνία, άν καί ή κύρια συνεισφορά του στις 
συζητήσεις γιά τό ζήτημα τών εικόνων ήταν ή άντίθεσή του 
σέ κάθε φανέρωση άνεκτικότητας σέ πρώην εΐκονομάχους, 
δσο κι άν μετανοούσαν21. Τή θέση αύτή τοΰ Πλάτωνα, ώς
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ήγουμένου τών Σακκουδίων καί ώς συνηγόρου τών μοναχών, 
τοϋ τήν κληρονόμησε ό άνηψιός του Θεόδωρος πού μετατέ
θηκε τό 799 γιά νά γίνει ήγούμενος τής μονής τοΰ Στουδίου, 
τής μεγαλύτερης μονής μέσα στά τείχη τής Κωνσταντινού
πολης. ' Ο Θεόδωρος ύπήρξε ενας μεγάλος αναμορφωτής τοΰ 
μοναχισμοΰ. Οί προσπάθειές του, νά εισαγάγει μιά αύστη- 
ρότερη ύπακοή καί μιά χρησιμότερη πειθαρχία τών μοναχών 
στά μοναστήρια, βρήκαν μεγάλη άπήχηση, άν καί άπέτυχε 
όταν έπεχείρησε νά έγκαθιδρύσει ένα είδος τάξεως δυτικοΰ 
τύπου, πού θά τήν άποτελοΰσε μιά άλυσίδα άπό πολλά 
μοναστήρια. "Ομως άπό δώ καί πέρα ύπήρχαν μοναχοί σ ’ 
δλα τά μεγάλα μοναστήρια, μαθημένοι στίς παραδόσεις τών 
Στουδιτών, πού ήσαν σέ έπαφή μεταξύ τους καί μέ τή μονή 
Στουδίου. ' Η προπαγάνδα τους μποροΰσε νά φτάσει στούς 
μοναχούς όλης τής Αύτοκρατορίας. Μποροΰμε νά ποΰμε 
λοιπόν οτι γεννήθηκε μιά ορισμένη μοναχική μερίδα22.

' Η μερίδα έ'φερνε τή σφραγίδα τής προσωπικότητας τοΰ 
Θεοδώρου. Οί μοναχοί ώς τάξη άπεχθάνονταν κάθε αύτο- 
κρατορικό έλεγχο πάνω στήν Έκκλησία. Δέν μποροΰσαν 
φυσικά νά εμποδίσουν τόν Αύτοκράτορα άπό τοΰ νά διατηρεί 
ορισμένα διοικητικά δικαιώματα. Γιά παράδειγμα, δέν τοΰ 
άρνοΰνταν τό δικαίωμα νά έχει τήν τελική άπόφαση στήν 
ανάδειξη τοΰ Πατριάρχη. ’Αλλά ήταν άποφασισμένοι νά μήν 
τοΰ επιτρέψουν ποτέ νά ύπαγορεύσει τή διδασκαλία τής 
Εκκλησίας, δπως είχαν κάνει οί είκονομάχοι Αύτοκράτορες. 
Θά έπρεπε νά ύπακούει στούς νόμους τής ’ Εκκλησίας, καί 
δέν είχε δικαίωμα άπό τή θέση του νά επιτρέπει όποιαδή- 
ποτε παρέκκλιση άπό αύτούς. ’Αλλά πολύ περισσότερο άπό 
τήν άπέχθεια πού ένιωθαν γιά έναν Αύτοκράτορα πού έπενέ- 
βαινε στή διδασκαλία ή παραβίαζε έναν ήθικό νόμο, άπε
χθάνονταν έναν Πατριάρχη πού ύποστήριζε τήν αύτοκρατο
ρική πολιτική ή πού φιλοδοξούσε νά άποκτήσει κοσμική 
δύναμη. Στήν «περί μοιχείας» διαμάχη συνέχισαν νά έπ ιτί- 
θενται έναντίον τοΰ Ταρασίου, πού άπέτυχε νά αφορίσει τόν 
ιερέα ό όποιος εΐχε τελ^έσει τήν άκολουθία τοΰ μοιχευτικοΰ
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γάμου του Κωνσταντίνου Σ Τ ', γ ιά  πολύ χρόνο μετά τό 
θάνατο τοϋ Κωνσταντίνου. Καί ποτέ δέν συγχώρησαν τό 
διάδοχο τοΰ Ταρασίου, τό Νικηφόρο, επειδή δέν έξέδιδε τόν 
άφορισμό πού αύτοί απαιτούσαν. Οί διαμαρτυρίες τους 
έναντίον τοΰ Πατριάρχη Μεθοδίου, δταν μετά τή δεύτερη 
αποκατάσταση τής είκονολατρείας έδειξε, δπως καί ό Τα- 
ράσιος, τή διάθεση νά άφήσει ατιμώρητους τούς μετανοη
μένους εΐκονομάχους, σχετίζονταν μέ τήν παράδοση τοΰ 
Θεοδώρου23. Ά λλά  μετά τό θάνατο τοΰ Θεοδώρου έγκατέ- 
λειψαν μερικές άπό τίς ιδέες του. ' Ο Θεόδωρος σεβόταν βα
θιά τή μόρφωση. Μισό αιώνα αργότερα, ή μοναχική μερίδα 
ήταν έξ όρισμοΰ άντίθετη στή μάθηση. Αύτό αναμφίβολα 
οφείλεται στήν ένθάρυνση πού δόθηκε στή μόρφωση άπό τούς 
Αύτοκράτορες τής δεύτερης περιόδου τής Είκονομαχίας, καί 
ιδιαίτερα άπό τό Θεόφιλο. Οί μοναχοί άρχισαν νά υποπτεύον
ται τήν κλασική παιδεία πού άνθοΰσε στήν Αύλή. Α ντ ιπ α 
θούσαν τόν Πατριάρχη Μεθόδιο πού δέν τήν κατέστελλε καί 
άκόμη περισσότερο τό Φώτιο πού γοητευόταν άπ ’ αυτήν. 
'Υπήρχε μιά διήγηση, σύμφωνα μέ τήν όποια, κατά τή 
διάρκεια τής πατριαρχείας τοΰ ’ Ιγνατίου, ό Φώτιος έφεΰρε 
μιά αίρεση άπλώς καί μόνο γιά νά διασκεδάσει βλέποντας 
τόν Πατριάρχη, πού άνήκε στή μοναχική μερίδα, νά σπαρ
ταράει δταν θά προσπαθούσε νά συζητήσει θεολογικά μαζί 
του24. Κάπως αργότερα έγκατέλειψαν καί μιά άλλη άπό τίς 
ιδέες τοΰ Θεοδώρου. 'Ο Θεόδωρος ειχε έπιμείνει γιά τό 
δικαίωμα νά κάνει έκκληση στή Ρώμη, δχι γ ιά τ ί πίστευε ότι 
ό Πάπας είχε τό ύπέρτατο δικαίωμα νά άποφασίζει γιά τό 
δόγμα, άλλά γ ια τί άπό τήν Πενταρχία τών Πατριαρχών, γιά 
τήν οποία πίστευε πώς είχε τήν τελική έξουσία σέ ζητήματα 
πίστεως, ό Πάπας ήταν καί ό πρεσβύτερος καί ό μόνος στον 
ότ-οΐο μποροΰσε κανείς νά έμπιστευτεϊ γιά νά τοΰ δωθεϊ μιά 
άνεπηρέαστη καί παραδοσιακή άπάντηση. 'Ο Πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως πολύ συχνά ήταν τό δργανο τοΰ Αύτο
κράτορα, ένώ δλοι οί Πατριάρχες τής Α νατολής ζοΰσαν 
κάτω άπό τό νόμο τών άπιστων καί δέν μποροΰσαν φυσικά νά



αντιμετωπίσουν τόν Αύτοκράτορα, άφοΰ μόνον αύτός μπο- 
οοΰσε νά χρησιμοποιήσει τήν έπιρροή του γιά νά τούς προ
στατέψει άπό τόν Χαλίφη. Ά λλά  ήταν καί δύσκολο νά έχουν 
τήν ϊδια πίστη στή Ρώμη δταν ό ϊδιος ό Πάπας εθεσε ύπό 
άαφισβήτηση τή νομιμότητα τής άναρρήσεως τοΰ Πατριάρχη 
’ Ιγνατίου, πού ήταν ό ήγέτης τής μοναχικής μερίδας. Ά κό- 
αη ή έκκληση τοΰ Λέοντα Σ Τ ' στή Ρώμη γιά τό ζήτημα τοΰ 
τέταρτου γάμου του καί τό γεγονός δτι ό Πάπας συγχώρησε 
κάτι πού γ ι ’ αύτούς φαινόταν καθαρή πορνεία, συσκότισε 
τελείως τό ζήτημα. Μέ τό τέλος τοΰ δέκατου αιώνα ή 
αοναχική γνώμη στήν Κωνσταντινούπολη ήταν οριστικά έχ- 
θρική πρός τή Ρώμη25.

Πράγματι, ό έπιδέξιος χειρισμός τοΰ Λέοντα ΣΤ 'στήν 
υπόθεση τής τετραγαμίας αδυνάτισε τή μοναχική μερίδα καί 
τήν εκανε νά σωπάσει γιά μισό αιώνα. "Οταν ό ήγέτης της, ό 
άγιος Εύθύμιος, πήγε μέ τό μέρος τοΰ Αύτοκράτορα, κι ό 
προηγούμενος έχθρός της, ό Νικόλαος Μυστικός, έ'γινε ύπέρ- 
μαχος τών ήθικών τους κινήτρων, τούς ήταν τ:λέον δύσκολο 
νά αποφασίσουν τ ί νά σκεφτοΰν. "Οταν ό φλογερός μοναχός 
Πολύευκτος έγινε Πατριάρχης τό 956, φάνηκε δτι είχε κερ
δίσει τήν ύποστήριξη τών μοναχών σ ’ δλες τους τίς διαμαρ
τυρίες. Ά λλά  μετά τό θάνατό του ή μοναχική μερίδα επεσε 
ξανά σέ σιωπή, μέχρι πού ό Μιχαήλ Κηρουλάριος τήν κέρ
δισε μέ τό μέρος του στήν επίθεσή του έναντίον τής Ρώμης. 
' Η προπαγάνδα του, πού τοΰ έδινε τή δυνατότητα νά προ- 
καλεϊ μέ έπιτυχία τόν Αύτοκράτορα, κατέυθυνόταν κατά 
κύριο λόγο μέσω τών μοναχών. Ά λλά  έχασε τήν ύποστήριξή 
τους δταν οί έγκόσμιες φιλοδοξίες του άρχισαν νά γίνονται 
φανερές26.

’ Εν τώ  μεταξύ τούς μοναχούς είχε τρομάξει ή φοβερή 
προσωπικότητα τοΰ μεγάλου πολεμιστή Αύτοκράτορα Βασι
λείου Β ' καί ή αποφασιστικότητα τών Αύτοκρατόρων νά 
μειώσουν τήν ύλική δύναμη τών μοναστηριών. Οί στρατιω
τικές επιτυχίες τής Αύτοκρατορίας σήμαιναν δτι δλες οί 
έπαρχίες έκτος άπό τίς άκριτικές είχαν γλιτώσει άπό τούς
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κινδύνους τών εχθρικών έπιδρομών. Γ ι ’ αύτό απέκτησε αξία 
ή επένδυση σέ γαΐες. Κατά τό δέκατο αιώνα παρατηρήθηκε 
μιά άνάπτυξη τών μεγάλων ιδιοκτησιών, οϊ όποιες παράνομα 
άλλά άποτελεσματικά άποροφοΰσαν πολλά έλεύθερα χωριά, 
χωριά δηλαδή στά όποια ή γή ανήκε στήν πολιτεία καί 
δινόταν στούς χωρικούς ώς πληρωμή γιά τό καθήκον πού 
είχαν νά έφοδιάζουν μέ άνδρες τόν αύτοκρατορικό στρατό. 
Ά λλά  οί χωρικοί επρεπε νά πληρώνουν έπίσης καί βαρείς 
φόρους. ' Ο τοπικός άρχοντας, προσφερόμενος νά πληρώσει 
ένα γερό ποσό γιά τή γή ή νά έπωμιστεϊ τό βαρύ φορτίο τή ί 
φορολογίας,. μποροΰσε νά κερδίσει τόν έλεγχο πάνω στο 
χωριό. Καί τότε οί άνδρες προσχωρούσαν στον ιδιωτικό του 
στρατό. Τά μοναστηριακά κτήματα δέν ήταν καί τόσο επ ι
κίνδυνα, άπό πολιτική άποψη. Ά λλά  μέ όμοιο τρόπο εξα 
φανίζονταν τά έλεύθερα χωριά στήν περιοχή τών οποίων 
βρίσκονταν τά  κτήματα πού άποκτοΰσαν τά μοναστήρια, 
συνήθως άπό κληροδοσία. Οί μοναχοί είτε καλλιεργούσαν τή 
γή μόνοι τους, συχνά μάλιστα οχι άποτελεσματικά, ε ίτε  τή 
νοίκιαζαν σέ μεγάλους καλλιεργητές. ’ Επί πλέον, αν καί 
θεωρητικά τουλάχιστον ή Πολιτεία μποροΰσε νά δημεύσει τά 
κτήματα ένός λαϊκοΰ καί νά τά άνακατανείμει, ή μοναστη
ριακή γή ήταν αναπαλλοτρίωτη. Κάτι όμως πού θά πρέπει 
νά θυμηθοΰμε ύπέρ τών μοναστηριών είναι οτι οί μοναχοί 
συχνά, όπως αργότερα οί Κιστερσιανοί στή Δύση, εγκα
θίσταντο σέ γυμνές καί ακατοίκητες περιοχές, δπως τό βρα
χώδες ακρωτήριο τοΰ Ά θω να , στις όποιες οί κόποι τους 
έφεραν εύημερία. Έ πίσης θά πρέπει νά θυμηθοΰμε δτι πολλά 
μοναστήρια βρίσκονταν σέ πόλεις καί σέ χωριά, χωρίς καθό
λου κτήματα άπό δωρεές, έκτος άπό μερικά ’ίσο^ς γειτονικά 
τους κτίσματα. Καί αύτά τά «αστικά» μοναστήρια παρείχαν 
μιά τεράστια άξιόλογη κοινωνική εργασία, έφοδιάζοντας νο
σοκομεία, γηροκομεία καί δημοτικά σχολεία. Έ ξ  άλλου, 
τεράστια μοναστηριακά κτήματα σέ πλούσια μέρη τής χώ
ρας, πού είχαν άποκτηθεΐ άπό δωρεές, συχνά έξαιτίας τών 
μεγάλων άποστάσεων πού τά χώριζε άπό τά μοναστήρια στά
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όποΐα ανήκαν, καταντούσαν τελείως άντιοικονομικά. Καί τά 
έποφθαλμιοΰσαν τότε οί αύτοκρατορικές άρχές, τίς όποιες 
ετσι κι αλλιώς εξερέθιζε ή πολιτική δραστηριότητα τών 
αοναχών καί ή έπέμβασή τους στις υποθέσεις τής 'Ιεραρχίας 
καί τής αύτοκρατορικής οικογένειας άκόμη27.

Τό 964 ό Αύτοκράτορας Νικηφόρος έξέδωσε ένα νόμο 
πού άπαγόρευε τή δημιουργία καινούριων μοναστηριών ή 
ασύλων ή φιλανθρωπικών καταστημάτων άπό μοναχούς, καί 
τή δωρεά ή κληροδότηση όποιωνδήποτε περιουσιακών στοι
χείων σ ’ αύτά τά ιδρύματα, έκτος άπό έκεϊνα τά φιλανθρω
πικά ιδρύματα πού ήσαν άποδεδειγμένα χρήσιμα στήν κοι
νότητα καί κινδύνευαν νά κλείσουν. 'Ένα δεύτερο έδικτο κή
ρυττε οτι όλες οί τοποθετήσεις σέ επισκοπικές θέσεις πρέπει 
νά ύπόκεινται στήν έγκριση τοΰ Αύτοκράτορα. Τόν κατείχε ή 
αγωνία γιά τό γεγονός ότι τ ίς επισκοπικές θέσεις δέν πρέτ:ει 
νά τίς καταλάβουν άνθρωποι ακραίων μοναχικών απόψεων. 
' Ο Νικηφόρος ήταν γνωστός γιά τήν υποδειγματική του 
εύσέβεια καί γιά  τήν ευχαρίστησή του νά κάνει παρέα μέ 
μοναχούς καί είχε πολύ βοηθήσει στήν ίδρυση μοναστηριών 
στο "Αγιο ’Όρος. ’Αλλά όντας ό ’ίδιος ασκητικός, άποδοκί- 
μαζε τά πλούσια μοναστήρια. Τόν έξερέθιζε έπίσης καί ό 
Πατριάρχης Πολύευκτος28.

"Ενας άπό τούς ό'ρους πού επέβαλε ό Πολύευκτος στον 
’ Ιωάννη Τσιμισκή πρίν τόν στέψει ήταν καί ή άκύρωση τής 
νομοθεσίας τοΰ Νικηφόρου όσον άφοροΰσε τά μοναστήρια29. 
'Ήταν ένας θρίαμβος τών μοναχών. ’Αλλά ή ικανοποίησή 
τους ήταν βραχυχρόνια. 'Ο Βασίλειος Β ' άποκάλυψε έναν 
πιο πρακτικό τρόπο γιά νά ταπεινώνει τά μοναστήρια. Τό 
1003-4 είσήγαγε ενα νόμο πού επέβαλλε στον τοπικό άρ
χοντα τό καθήκον νά πληρώνει όλους τούς φόρους πού επρεπε 
νά πληρώσει κάθε κοινότητα στήν όποια αύτός εΐχε κάποια 
περιουσία. Τό νόμο αύτόν τόν έφάρμοσε τόσο στά μοναστή
ρια όσο καί στούς μεγάλους γαιοκτήμονες. Αύτό επεσε  πολύ 
βαρύ πάνω στούς μοναχούς, πού τό εισόδημά τους έξαρ- 
τιόταν κυρίως άπό τά κτήματά τους. Πολλά μοναστήρια
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υποχρεώθηκαν νά πουλήσουν στήν Πολιτεία μεγάλα τμή
ματα τών κτημάτων τους30.

Οί διάδοχοι τοΰ Βασιλείου Β ' έγκατέλειψαν τήν πολί
τική του. Ά λλά  ό πλοΰτος τών μοναστηριών εΐχε μειωθεί.
Ά π ό  τώρα καί στο έξης ή μοναστική μερίδα βασίζεται στά 
μοναστήρια, πού βρίσκονται μέσα ή κοντά στήν Κωνσταντι
νούπολη, καί ή δύναμή της στήν έπιρροή πού είναι δυνατό νά 
έξασκήσουν οί μοναχοί στούς φτωχότερους ανθρώπους τής 
πόλης. ' Γπήρξε στά τέλη τοΰ δέκατου αιώνα μιά άναβίωση 
τοΰ πνευματικοΰ καί μυστικοΰ μοναχισμοΰ, ύπό τήν καθο
δήγηση τοΰ μεγάλου διδασκάλου Συμεών, τοΰ έπικαλούμενου 
Νέου Θεολόγου. Αύτό φαίνεται δτι έπηρέασε κάπως τήν α
πομάκρυνση τών έπαρχιακών μοναστηριών άπό τά πολιτικά 
ενδιαφέροντα31. Ά λ λά  οί μοναχοί τής Κωνσταντινούπολης 
ήταν πάνω άπό δλα κοινωνικοί υπάλληλοι, πού ζοΰσαν πάρα 
πολύ μέσα στον κόσμο. Διατηρούσαν τήν παράδοσή τους νά 
άπεχθάνονται τήν ανάμειξη τής Πολιτείας στήν Εκκλησία 
καί νά κριτικάρουν τήν ήθική τής Αύλής, μαζί μέ μιά αύξουσα 
υποψία έναντίον τών διανοητικών κύκλων τής πρωτεύουσας 
καί μιά αύξουσα απέχθεια γιά τή Ρώμη, μιά απέχθεια πού 
μόνον ό Μιχαήλ Κηρουλάριος χρησιμοποίησε σέ μιά τέτοια 
έκταση32.

'Η δύναμη τών μοναστηριών στις έπαρχίες μειώθηκε 
άκόμη πιο πολύ έξαιτίας τών ανωμαλιών πού συνέβαιναν 
στήν Αύτοκρατορία τίς τελευταίες δεκαετίες τοΰ ενδέκατου 
αιώνα. ' Η εισβολή τών Σελτζούκων Τούρκων στή Μικρά
Ά σ ία  στάθηκε καταστροφική γιά  τά μοναστήρια έκεϊ. Πολύ 
λίγα ήταν αύτά πού έμειναν τελείως άβλαβή, έχασαν δμως 
τήν έπαφή τους μέ τήν Κωνσταντινούπολη. ’Όχι μόνο ή 
πλειονότητα τών μοναχών τής Καππαδοκίας καί τοΰ κέντρου 
τής χώρας έφυγαν άπό τά μοναστήρια τους, άλλά άκόμη καί 
τά  μοναστήρια τοΰ Όλυμπου τής Βιθυνίας, τοΰ πιο δυνα- 
μικοΰ κέντρου μοναχικής δραστηριότητας στά παλιότερα 
χρόνια, έγκαταλείφθηκαν. Πολλοί μοναχοί έφυγαν γιά νά 
έγκατασταθοΰν στούς λόφους π ίσω  άπό τήν Τραπεζούντα ή



κοντά στις άκτές τοΰ Αιγαίου, στο δρος Λάτμος. ’Αλλά και 
έκεΐ δέν ήσαν ασφαλείς. Πολύ περισσότεροι έφυγαν γιά  τά 
Ε λληνικά νησιά ή γιά τ ίς αναπτυσσόμενες κοινότητες τοΰ 
ορούς ’Ά θω . Οί πρόσφυγες πάντοτε προκαλοΰν προβλή
ματα, καί τά μοναστήρια στο ευρωπαϊκό έδαφος καί στά 
νησιά δέν μποροΰσαν εύκολα νά αφομοιώσουν αύτή τήν εισ
ροή. Λίγα άπό αύτά ήταν πλούσια. Άκόμη καί τό 'Άγιον 
"Ορος, πού έπρόκειτο νά άναδειχθεΐ σέ ήγετικό μοναστικό 
κέντρο στούς ερχόμενους αιώνες, βρισκόταν σέ μιά κατά
σταση εντυπωσιακής ακαταστασίας. 'Ο Αύτοκράτορας Α 
λέξιος-Α ' έστειλε μιά έπιτροπή γιά νά έρευνήσει γύρω άπό 
άναφορές πού εϊχαν γίνει γ ιά  μεγάλη άνηθικότητα μεταξύ 
τών μοναχών. Πρόσταξε μιά αύστηρότερη εφαρμογή τών 
κανόνων τους33.

Πράγματι, στά ταραγμένα χρόνια τοΰ τέλους τοΰ ένδέ- 
κατου αιώνα, δταν ή Αύτοκρατορία αντιμετώπιζε εισβολείς 
σέ δλα τά σημεία τών συνόρων της, οί μοναχοί δέν μπο
ροΰσαν πλέον νά συντηρήσουν μιά συνεργασία μέ τήν κυβέρ
νηση. Ά λλά  οί μοναχοί τής Κωνσταντινούπολης ήταν άκόμη 
σέ θέση νά ελέγχουν τήν άνηθικότητα τών ύψηλά ίσταμένων. 
Ό  ’Αλέξιος Α ' Κομνηνός, λίγο μετά τήν απόκτηση τοΰ 
θρόνου, προσπάθησε, μέ τήν παρακίνηση τής μητέρας του, νά 
χωρίσει τή γυναίκα του, τήν Ειρήνη Δούκαινα, γ ιά  νά παν
τρευτεί τήν δμορφη χήρα Αύτοκράτειρα Μαρία τής Ά λα - 
νίας. * Ο Πατριάρχης Κοσμάς άρνήθηκε νά ενθαρρύνει τό 
διαζύγιο, επειδή ήταν στενός φίλος τής οικογένειας τών 
Δουκών. Γνώριζε έπίσης δτι εΐχε μαζί του καί τή μοναχική 
γνώμη, άφοΰ οί δυο προηγούμενοι σύζυγοι τής Αύτοκρά- 
τειρας Μαρίας ζοΰσαν άκόμη. Ά λλά  τό πλατύ κοινό, έπη- 
ρεασμένο άπό τούς μοναχούς, εΐχε σκανδαλιστεί άπό τό γάμο 
της μέ τό σφετεριστή Αύτοκράτορα Νικηφόρο Βοτανιάτη, 
δταν ό σύζυγός της Μιχαήλ Ζ ' Δούκας εΐχε εξαναγκαστεί νά 
γίνει μοναχός. Δέν ήταν λοιπόν άνεκτό νά έπαναλάβει αύτή ή 
γυναίκα τήν προσβολή καί νά γίνει έτσι μιά διπλή μοιχαλίδα. 
Ό  Α λέξιο ς αναγνώριζε δτι έπρεπε νά έγκαταλείψει αύτό
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τό σχέδιο. Ευτυχώς σύντομα ό γάμος του μέ τήν Ειρήνη τοΰ 
έφερε ευτυχία καί τόν έ'βαλε σέ καλή θέση, επειδή ή Ειρήνη 
ήταν πολύ σεβαστή γ ιά  τήν εύσέβειά της34.

Σέ άλλα ζητήματα ό ’Αλέξιος ήταν έτοιμος νά αντι
μετωπίσει τούς μοναχούς. "Οταν στήν απελπιστική του 
άνάγκη γιά χρήματα δήμευσε τά άργυρά καί χρυσά σκεύη 
τών εκκλησιών, δέν ύπήρξε τίποτε άλλο άπό μιά έλαφρά 
διαμαρτυρία τής 'Ιεραρχίας, καί καμιά αντίδραση άπό μέ
ρους τών μοναχών, πολλοί άπό τούς οποίους δέν συμφω
νούσαν μέ τήν ίδέα τοΰ εκκλησιαστικού πλούτου. Τούς ικα
νοποίησε όμως λιγότερο ό'ταν άρχισε νά χρησιμοποιεί ένα 
σύστημα γνωστό ώς χαριστίκια. Βάσει αύτοΰ τοΰ συστήματος, 
τά  κτήματα ένός μοναστηριού, δπως καί ή άστική του πε
ριουσία, παραδίνονταν σ ’ έναν λαϊκό γιά νά τή διαχειρίζεται. 
Ή τα ν  εύθύνη τών χαριστικαρίων, δπως  ονομάζονταν, νά έπι- 
βλέπουν στήν είσπραξη τών χρημάτων πού τό μοναστήρι 
χρειαζόταν γιά τήν καθημερινή του ζωή καί στή φύλαξη 
άρκετών χρημάτων γ ιά  τ ίς έκτακτες περιπτώσεις, ένώ μπο
ροΰσαν νά κρατήσουν γιά τούς εαυτούς τους τό πλεονάζον 
εισόδημα. ’Αποτέλεσμα αύτοΰ ήταν ή γή νά καλλιεργείται 
πιο άποτελεσματικά άπό δ,τι πρίν, καί νά μήν άποσποΰν 
τούς μοναχούς εμπορικές ύποθέσεις. Φαίνεται δτι οί Είκο- 
νομάχοι ήταν οί πρώτοι πού έπινόησαν αύτό τό σύστημα. 
’Αλλά δταν μερικοί επίσκοποι, στις'άρχές τοΰ ενδέκατου 
αιώνα, θέλησαν νά τό χρησιμοποιήσουν γιά μοναστήρια πού 
ήσαν στή δικαιοδοσία τους, τότε τούς δηλώθηκε δτι είναι 
παράνομο. Φαίνεται δτι πρώτος Αύτοκράτορας πού δώρισε 
χαριστικό, σέ φίλους καί ύποστηρικτές του ήταν ό θειος τοΰ 
’Αλεξίου, ’ Ισαάκ Κομνηνός. Σ ’ αύτό ακολούθησαν τό παρά
δειγμά του καί οί διάδοχοί του, μέ έξαίρεση τόν Κωνσταν
τίνο I ' Δούκα, ό όποιος τό άποδοκίμαζε. Ό  ’Αλέξιος έκανε 
μεγάλη χρήση τοΰ συστήματος. Τοΰ έδωσε τή δυνατότητα νά 
κερδίσει άξιους ύπηρέτες χωρίς κανένα κόστος άπό τήν πλευ
ρά του, καί συγχρόνως νά διατηρήσει κάποιο έλεγχο πάνω 
στήν έκκλησιαστική περιουσία. ' Γπήρξαν πολλοί εκκλησία-
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στικοι άνδρες πού καλωσόρισαν τό σύστημα. 'Ο μορφωμένος 
καί άσκητικός Εύστάθιος Θεσσαλονίκης πίστευε ό'τι αύτό τό 
σύστημα άποτρέπει τούς μοναχούς άπό τοϋ νά σκέπτονται τά 
χρήματα καί τούς δίνει τή δυνατότητα νά ζήσουν μιά πιο 
καθαρή πνευματική ζωή. Πολλοί άπό τούς αύστηρότερους 
μοναχούς, ιδίως στήν Κωνσταντινούπολη, δέν λυποΰνταν καί 
πολύ δταν έβλεπαν τούς πλουσιότερους άδελφούς τους νά 
υποχρεώνονται σέ μιά λιγότερο κοσμική ζωή35.

Παρόλες δμως τ ίς  δυσκολίες τής Αύτοκρατορίας, δέν 
μειώθηκε ό άριθμός τών μοναχών. Στον ’ Ιουδαίο περιηγητή 
Βενιαμίν τής Τουδέλας, πού έπισκέφτηκε τήν Κωνσταντι
νούπολη δταν βασίλευε ό έγγονός τοΰ ’Αλεξίου, Μανουήλ 
Α ', είπαν δτι ύπήρχαν τόσες έκκλησίες στήν πόλη δσες καί 
οί ήμέρες τοΰ έ'ταυς36. ’ Ο άριθμός αύτός είναι πολύ πλασμα
τικός γιά νά είναι άληθινός, άλλά άναμφισβήτητα ύπήρχαν 
καμιά διακοσαριά έκκλησίες, πού οί περισσότερες ήταν 
προσαρτημένες σέ κάποιο μοναστήρι, άνδρικό ή γυναικείο. 
' Ο ίδιος ό Μανουήλ φυσικά π ίστευε δτι οί μοναχοί τής πόλης 
παραήσαν πολλοί. Τό 1158 έβγαλε διαταγή πού άπαγόρευε 
στο έξής τήν ’ίδρυση νέων μοναστικών καθιδρυμάτων στήν 
Κωνσταντινούπολη καί σέ κάθε άλλη μεγάλη πόλη τής Αύ
τοκρατορίας. ’ Επί πλέον, γ ιά  νά έξασφαλίσει άπό τίς κατα
χρήσεις τά εύεργετήματα τοΰ συστήματος τών χαριστικίων, 
έβγαλε διαταγή σύμφωνα μέ τήν οποία δέν θά πρέπει νά 
δίνονται δωρεές σέ γή στά νέα μοναστηριακά καθιδρύματα, 
άλλά ό ιδρυτής καί οΐ κληρονόμοι του θά πρέπει νά δίνουν ένα 
εισόδημα άπό τά κτήματά τους, πού σημαίνει δτι μ ’ αύτόν 
τόν τρόπο ο ί’ίδιοι γίνονταν άρκετά νόμιμα χαριστικάριοι. Ούτε 
ό ϊδιος ό νόμος εφαρμόστηκε αύστηρά, ούτε καί πού τόν 
θυμοΰνταν πιά μετά τό θάνατο τοϋ Μανουήλ37.

Τούς μοναχούς άπασχολοΰσαν άλλα προβλήματα κατά 
τή διάρκεια τοΰ δωδέκατου αιώνα. Μποροΰσαν νά κάνουν 
αισθητή τή γνώμη τους οποτεδήποτε προσπαθοΰσε ό Αύτο
κράτορας νά βελτιώσει τ ίς σχέσεις του μέ τή Ρώμη, δίνοντας 
τήν ύποστήριξή τους σέ κάθε Πατριάρχη πού ήταν αντίθετος

Βυζ. θεοκρ 9
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μ ’ αύτό. Ά λλά  καί οί ’ίδιοι ήσαν διαιρεμένοι άπό διάφορες 
αιρέσεις πού ξέσπαγαν. 'Η  αίρεση τών Βογομίλων άπλώ- 
θηκε άπό τή Βουλγαρία στήν Κωνσταντινούπολη περί τό 
τέλος τοΰ ενδέκατου αιώνα, καί έκεΐ συναντήθηκε μέ άλλες 
δυαλιστικές αιρέσεις, οπως τών Μεσσαλιανών καί τών Παυ- 
λικιανών, καί μερικές άκόμη μικρότερες ομάδες, πού ζοΰσαν 
στήν άφάνεια καί πού ποτέ όμως δέν είχαν έντελώς εξαφανι
στεί. Οί Δυαλιστές έμένοντας στήν άποψη γιά  τή δίχως 
λύτρωση κακή φύση τής ύλης, δέν μποροΰσαν νά δεχθοΰν τή 
βασική περί Σαρκώσεως χριστιανική διδασκαλία. Οί έκκλη- 
σιαστικές άρχές δέν μποροΰσαν νά τούς συγχωρήσουν. Οί 
Δυαλιστές κατηγορούσαν έπίσης τ ίς πολιτικές άρχές μέ τήν 
κοινωνική τους διδασκαλία. 'Ή ταν ειρηνιστές καί άπεχθά- 
νονταν τόν προπαγανδισμό τών παιδιών. Ή  στάση τους 
άπέναντι στήν κυβέρνηση καί στο νόμο ήταν ή ’ίδια μέ τή 
στάση ενός παθητικοΰ αναρχισμού. Ά λλά  τό γεγονός ότι 
τόνιζαν πολύ τήν άγια φτώχια, προσέλκυσε πολλούς άπό 
τούς αύστηρότερους μοναχούς. Καί άπέκτησαν οπαδούς σέ 
πολλά μοναστήρια, συμπεριλαμβανομένων πολλών πλούσιων 
καί φημισμένων. Κέρδισαν, έπίσης καί τό σεβασμό μεταξύ 
τών λαϊκών μέ τήν αύστηρή καί ύποταγμένη καθαρότητα τής 
ζωής τους. Ά λλά  ή κοινή γνώμη' γενικότερα έβλεπε μέ 
άμηχανία τά άντικοινωνικά τους ήθη καί σκανδαλιζόταν άπό 
τήν είκονομαχία τους. Γ ιατί όχι μόνο άποδοκίμαζαν τίς ιερές 
εικόνες καί τά λείψανα, άλλά καί τά ιερά σύμβολα έπίσης, 
ένώ μερικοί άπ ’ αύτούς άπέρριπταν άκόμη καί τό Σταυρό,, 
ώς ένα ύλικό άντικείμενο πού δέν άξίζει τό σεβασμό38. Ή . 
αίρεση έπηρέασε μερικούς επιφανείς λαϊκούς, περιλαμβάνον
τας,'οπως φαίνεται, καί τή μητέρα τοΰ Αύτοκράτορα Α λ ε 
ξίου Α ', πρώην άντιβασίλισσα ’Ά ννα Δαλασσηνή, ή οποία 
ξαφνικά άπομακρύνθηκε άπό τήν Αύλή μέ τή μικρότερη 
δημοσιότητα39. Ό  ίδιος ό Α λέξιος άνέλαβε τήν άρχηγία 
στήν προσπάθειά του νά έξολοθρεύσει τήν αίρεση μέ μέτρα 
πού ήταν αυστηρότερα άπ ’ αύτά πού έκριναν κατάλληλα 
πολλοί έκκλησιαστικοί ήγέτες40. Δέν εΐχε τέλεια έπιτυχία. Οΐ
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αιρετικές φωλιές διατηρήθηκαν σέ μερικά μοναστήρια καθό- 
λον τό δωδέκατο αιώνα. Τό 1147 ό Αύτοκράτορας Μανουήλ 
άπήλαυσε μιά σπάνια εμπειρία δταν κατόρθωσε νά άπομα- 
κρύνει εναν Πατριάρχη, τόν Κοσμά Β ', μέ τήν κατηγορία δτι 
έκρυβε αιρετικούς, κερδίζοντας ετσι μέ αύτή του τήν πράξη 
τήν έπιδοκιμασία τής ’Εκκλησίας41.

Μέ τέτοια εσωτερικά προβλήματα, ούτε ή 'Ιεραρχία 
ούτε τά μοναστήρια ήσαν σέ θέση νά άντικρούσουν τήν 
αύτοκρατορική έξουσία, παρά μόνον δταν συνεργάστηκαν, μέ 
τήν ύποστήριξη τής κοινής γνώμης, γ ιά νά διαλύσουν τίς 
διάφορες προσπάθειες του Μανουήλ γ ιά  συμφιλίωση μέ τήν 
’Εκκλησία τής Ρώμης. "Ηδη άπό τήν άρχή τοϋ αιώνα τό 
Βυζάντιο ειχε αισθανθεί τήν έπίδραση τής κίνησης τών Σταυ
ροφόρων, ή οποία ένώ στο ξεκίνημα είχε φανεί δτι κάτι άξιζε 
γιά τήν Αύτοκρατορία, δμως μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου 
-αύξήθηκε ή αμοιβαία δυσπιστία καί απέχθεια μεταξύ τών 
Βυζαντινών καί τών Δυτικών. Γιά τόν μέσο Βυζαντινό πο
λίτη ήταν κάτι τό τρομερό νά βλέπει μεγάλους στρατούς άπό 
τή Δύση νά βηματίζουν στή γή του, φανερά ύπό τίς διαταγές 
τοΰ Πάπα, καί νά λεηλατούν καθώς προχωρούσαν. Σκανδα
λιζόταν βλέποντας τούς αρματωμένους ιερείς νά βαδίζουν μέ 
τό στρατό. Τόν εξερέθιζε άκόμη πιο πολύ ό μεγάλος άριθμός 
τών ’ Ιταλών έμπορων πού εγκαθίσταντο στήν Κωνσταντι
νούπολη καί σέ άλλες μεγάλες πόλεις τής Αύτοκρατορίας 
καί κυριαρχούσαν στήν έμπορική της ζωή. Στήν περίοδο τών 
κρίσεων τοΰ τέλους τοΰ ένδέκατου αιώνα ό Αύτοκράτορας 
χρειάστηκε τή βοήθεια τών ’ Ιταλικών ναυτικών πόλεων καί 
πλήρωσε αύτή τή βοήθεια δίνοντάς τους εμπορικά προνόμια 
μεγαλύτερα άπό αύτά πού άπολάμβαναν οί ϊδιοι οί ύπήκοοί 
του. Ή τα ν  άδύνατο ό λαός τής Κωνσταντινούπολης ή τής 
Θεσσαλονίκης νά μή μισήσει αύτούς τούς ύπερόπτες Δ υτι
κούς πού βάδιζαν ύπερήφανοι στούς δρόμους καί στά παζάρια 
τους πλουτίζοντας σέ βάρος τών τοπικών έμπορων. Καί δταν 
εφεραν τούς ίερεϊς τους καί τούς έπετράπη νά κτίσουν λα
τινικές έκκλησίες, τότε ή όργή αύξήθηκε. Δέν παραξενευό-



μαστέ άπό τό γεγονός οτι ένώ ό Μανουήλ ελπιζε νά φτάσει 
σέ μιά καλύτερη συνεννόηση μέ τή Ρώμη —ή οποία δπως 
σκεφτόταν θά ειχε πολιτική άξία— άπογοητεύθηκε άπό τήν 
άρνηση τής ’ Εκκλησίας καί τοΰ λαοΰ νά συνεργαστούν μαζί 
του42.

' Οπωσδήποτε δμως μιά τέτοια άντίδραση ήταν άρνη- 
τική. 'Ο Μανουήλ, δπως καί ό πατέρας του ’ Ιωάννης Β ' καί 
ό παππούς του ’Αλέξιος, έξάσκησε εναν σταθερό έλεγχο 
πάνω στήν ’ Εκκλησία σέ άλλα ζητήματα. Παρά τήν ιδιαί
τερη πολιτική του πρός τή Ρώμη, ή διακυβέρνησή του ύπήρ
ξε σεβαστή καί ένέπνεε εμπιστοσύνη στο λαό. ' Η άγάπη του 
γιά  τή θεολογία τόν έκανε νά συνηγορήσει μέ μιά διδασκαλία, 
γνωστή ώς όλοσφυρισμός, πού άπέβλεπε στο νά ευκο
λύνει τήν άποδοχή τοΰ Χριστιανισμού άπό τούς Μου
σουλμάνους, καί δέν έχασε τίποτε άπό τή δημοτικότητά του 
δταν είδε τή διδασκαλία αύτή νά άπορρίπτεται ώς αίρεση 
άπό μιά Σύνοδο πού ό ϊδιος είχε συγκαλέσει γ ιά νά συζητήσει 
τό θέμα. ’Αλλά τό ζήτημα αύτό δέν ένδιέφερε κανέναν 
ευρύτερα παρά μόνο τούς ειδικούς θεολόγους43. ’Ακόμη κι οί 
μοναχοί θεωρούσαν δτι άρμόζει σ ’ εναν Αύτοκράτορα, νά 
ένδιαφέρεται ό' ’ίδιος γιά τέτοια ζητήματα. Πολύ μικρή έκ
πληξη προκαλοΰσε πλέον στον καθέναν ένας Αύτοκράτορας 
δπως ό σφετεριστής ’Ανδρόνικος Κομνηνός, πού θερμοπαρα- 
καλοΰσε τούς συντρόφους του νά μή συζητοΰν μπροστά του 
θεολογικά προβλήματα γ ια τ ί τό ευρισκε άρκετά άνιαρό44. 
’Αλλά ό ’Ανδρόνικος ήταν ένας άθεος καί αιμοδιψής άνδρας, 
πού ή σταδιοδρομία του δέν τιμά τό θρόνο. Καί οί μοναχοί 
έπαιξαν τό ρόλο τους στήν έπιτάχυνση τής πτώσης του. Ή  
μοναχική μερίδα άκόμη ήταν, καί έπρόκειτο νά παραμείνει, 
ενας ούσιαστικός παράγοντας τής βυζαντινής ζωής.
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τό τέλος τής έπίγειας 

Βασιλείας του Θεου

' Ο δωδέκατος αιώνας ήταν ή τελευταία περίοδος πού τό 
Βυζάντιο λογαριαζόταν άκόμη ώς αύτοκρατορική δύναμη. 
Ά λλά  καί τότε τό μεγαλείο του ήταν περισσότερο φαινομε
νικό παρά πραγματικό. 'Η  Κωνσταντινούπολη παρέμενε 
άκόμη ή πλουσιότερη πόλη τής Χριστιανοσύνης, μέ τ ίς βιο
μηχανίες της, τά έργαστήρια καί τίς πολυάσχολες άγορές 
της. Ά λλά  τά χρήματα πού κερδίζονταν έκεϊ περνούσαν όλο 
καί μέ συντομότερο ρυθμό στά πορτοφόλια τών ’ Ιταλών 
έμπορων. 'Ο αύτοκρατορικός στρατός ήταν άκόμη μιά φο
βερή μαχητική δύναμη, άλλά τόν αποτελούσαν κυρίως ξένοι 
μισθοφόροι μέ ύψηλό κόστος συντήρησης καί άβέβαιοι ώς 
πρός τή νομιμοφροσύνη τους. Τά κοινωνικά προβλήματα τών 
μέσων του ενδέκατου αιώνα καί τά πολιτικά προβλήματα 
πού άκολούθησαν τή Μακεδονική δυναστεία, είχαν συνδυα
στεί μέ τήν άνόητη άνεμθυνότητα τών Αύτοκρατόρων καί 
τών συμβούλων τους νά έπιτρέψουν στούς Τούρκους εισβο
λείς νά σαρώσουν τήν Ά νατολία  καί νά έγκατασταθοϋν σέ 
περιοχές πού στο παρελθόν είχαν έφοδιάσει τό στρατό μέ 
τούς περισσότερους στρατιώτες καί τήν πρωτεύουσα μέ τά 
περισσότερα τρόφιμα. Τήν ’ίδια έποχή νεόπλουτοι Νορμανδοί 
έπιτέθηκαν έναντίον τής Αύτοκρατορίας άπό τή Δύση. Ση
μαντική ήταν ή ανάρρωση τής Αύτοκρατορίας ύπό τή δια
κυβέρνηση τών πρώτων Κομνηνών Αύτοκρατόρων. Ά λλά  
δέν εΐχε σίγουρη βάση. Κατά τό πλεΐστον ειχε έπιτευχθεΐ μέ
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έξυπνη διπλωματία και ιδιαίτερα κερδίζοντας τή βοήθεια, 
τών Βενετών πού απαιτούσαν εμπορικά προνόμια ώς άντάλ- 
λαγμα. Καί οί άλλες μεγάλες ’ Ιταλικές έμπορικές πόλεις 
πιεστικά απαιτούσαν παρόμοια πλεονεκτήματα. Στήν άρχή ή 
κίνηση τών Σταυροφόρων ειχε εμφανίσει μιά κάποια ώφέλεια 
γιά τήν Αύτοκρατορία. ’Ήδη άπό τό ξεκίνημά της δμως 
δημιούργησε μεγαλύτερη .κακία παρά εμπιστοσύνη μεταξύ 
’Ανατολικής και Δυτικής Χριστιανοσύνης. Και ή κακία 
εξογκωνόταν καθώς βάθαινε τό σχίσμα μεταξύ τών ’Εκκλη
σ ιών1.

Οι ίδιοι οί Βυζαντινοί αισθάνονταν δτι ζοΰσαν σ ’ ενα 
μεταβαλλόμενο καί αβέβαιο κόσμο. Τό αίσθημά τους αύτό 
γίνετα ι φανερό στήν τέχνη τοΰ δωδέκατου αιώνα. Ή  τέχνη 
τοΰ δέκατου καί τών άρχών τοΰ ένδέκατου αιώνα είναι μιά 
σίγουρη καί γαλήνια τέχνη, μέ κλασικές αναλογίες καί περιο
ρισμούς, υπεράνθρωπη δμως στή χρήση τών μορφών καί τοΰ 
φωτός. Είναι μιά τέχνη πού αρμόζει στήν επ ίγεια Βασιλεία 
τοΰ Θεοΰ. ’Αλλά στο δωδέκατο αιώνα αύτή ή βεβαιότητα 
καί ή γαλήνη έχουν κλονισθεΐ. Εισέρχεται πλέον τό στοιχείο 
τοΰ πάθους. 'Υπάρχει μιά συναισθηματική υπερβολή στις 
αναλογίες καί αποκαλύπτει τίς ανθρώπινες άνησυχίες καί τίς 
θλίψεις. ' Ο Παντοκράτορας κυριαρχεί άκόμη στούς θόλους 
τών εκκλησιών, άλλά είναι ένας αυστηρότερος Θεός. Οί 
καλλιτέχνες έμμένουν, δσο ποτέ πρίν, στον πάσχοντα Χρι
στό. Ή  Θεομήτωρ δέν είναι πλέον ήρεμη καί περήφανη. 
Συχνότερα είναι ή mater dolorosa2. Πράγματι, ή Αύτοκρατο
ρία δέν αισθάνεται πλέον ευχαριστημένη καί ασφαλής. ’Έχει 
χάσει τήν ένδοχώρα τής Ά νατολίας. Πρίν τελειώσει ό α ιώ 
νας, είχε πλέον χάσει τόν έλεγχο πάνω στή χερσόνησο τής 
Βαλκανικής, δπου τά βασίλεια τών Σέρβων καί τών Βουλ
γάρων είχαν κερδίσει τήν ανεξαρτησία τους. Δέν μποροΰσε 
πλέον νά περιφρονήσει τίς χώρες τής Δυτικής Χριστιανο
σύνης. Είχε αρχίσει νά κατανοεί δτι στή Δύση ύπήρχαν 
πολιτείες μέ δυνατότερους στρατούς καί ναυτικό καί φιλό
δοξους άρχοντες πού δέν τούς έντυπωσίαζε τό αύτοκρατορικό 
μεγαλείο3.
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Σ ’ αυτές τίς περιστάσεις αποδείχθηκε βαρύτερη γιά 
τούς ώμους του Βυζαντίου ή ένταση πού δημιουργούσε τό 
παίξιμο τού ρόλου τής μεγάλης δύναμης. Στις δυο τελευταίες 
δεκαετίες τοΰ δωδέκατου αιώνα ή παρακμή ύπήρξε ταχεία. 
Κατόπιν, στις άρχές τοΰ επόμενου αιώνα, ήρθε μιά ξαφνική, 
δραματική καί καταστροφική κρίση τό 1204, όταν ένας στρα
τός άπό Σταυροφόρους, πού τούς παρακινούσε ή δική τους 
άνομη πλεονεξία καί τούς έξωθοΰσε ή συμφεροντολογική 
πλεονεξία τών Βενετών, βρήκε τήν εύκαιρία, έξαιτίας μιας 
ανόητης κυβέρνησης στήν Κωνσταντινούπολη, νά ένσκύψει 
καί νά λεηλατήσει τή μεγάλη πόλη καί νά έγκαταστήσει έκεϊ 
μιά Λατινική Αύτοκρατορία ύπό Φράγκο Αύτοκράτορα, καί 
έναν Βενετό αντιβασιλέα πού συμμετείχε στήν εξουσία4.

Οί κατακτητές δέν μπόρεσαν νά καταλάβουν ολόκληρη 
τήν Αύτοκρατορία. Τό Βυζάντιο έπιβίωσε διαμελισμένο σέ 
τρία τμήματα. Στήν ’Ανατολή ένας κλάδος τής δυναστείας 
τών Κομνηνών εγκαταστάθηκε στήν Τραπεζούντα. Στή Δύ
ση ένας κλάδος τής τελευταίας δυναστείας τών ’Αγγέλων 
εγκαταστάθηκε στήν 'Ήπειρο. Κοντύτερα πρός τό κέντρο ό 
Θεόδωρος Λάσκαρης, γαμπρός τοΰ τελευταίου Αύτοκράτορα, 
έγκατέστησε τήν κυβέρνησή του στήν αρχαία καί ιερή πόλη 
τής Νικαίας. Τό πρόβλημα τοΰ ποιος άπό όλους έπρόκειτο 
νά γίνει ό έπίσημος Αύτοκράτορας-στήν-έξορία δέν διήρκεσε 
γιά πολύ. 'Ο Κομνηνός στήν Τραπεζούντα, πού γρήγορα 
έπρόκειτο νά αύτοτιτλοφορηθεΐ Μεγάλος, ζοΰσε πολύ μα
κριά. Ή  Αύτοκρατορία του έπρόκειτο νά ζήσει μέχρι τό 
1461· καί ποτέ δέν έπαιξε τίποτε παραπάνω άπό έναν 
περιφεριακό ρόλο στήν πολιτική τής Κωνσταντινούπολης. Οί 
’Ά γγελο ι τής Η πείρου φάνηκαν πιο φοβεροί, ιδιαίτερα όταν 
κατέλαβαν τήν πόλη τής Θεσσαλονίκης τό 1223. Βρίσκονταν 
όμως σέ μιά δύσκολη γεωγραφική θέση- καί τούς έλειπε τό 
θεσμικό πλεονέκτημα πού άπελάμβανε ό Θεόδωρος Λάσκα
ρης. Τό πλεονέκτημα αύτό ήταν ή παρουσία τοΰ Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως στήν πρωτεύουσά του5.

"Οταν τό 1204 έπεσε ή Κωνσταντινούπολη, ό Πατριάρ
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χης ’ Ιωάννης I ' Καματερός κατέφυγε στο Διδυμότειχο τής 
Θράκης. Τυπικά όμως δέν παραιτήθηκε, καί άρνήθηκ,ε πρό
σκληση του Θεοδώρου Λάσκαρη νά εγκατασταθεί στή Νί
καια. Έ ν τω  μεταξύ οί νικηφόροι Σταυροφόροι εξέλεξαν ώς 
Πατριάρχη Κο:>νσταντινουπόλεως έναν Βενετό, τό Θωιχχ 
Μοροζίνη. Αύτός μαζί μέ άλλους Φράγγους καί ’ Ιταλούς 
έπισκόπους επιβλήθηκε πάνω στις έπισκοπές τοΰ Βυζαντίου, 
καί προσπάθησε νά έκλατινίσει τή βυζαντινή Έκκλησία 
απαγορεύοντας τίς συνήθειες καί τή λατρεία τών ’ Ορθο
δόξων. "Οταν μαθεύτηκαν τά νέα γιά τό θάνατο τοΰ ’ Ιωάννη 
I ' τό 1206, οι ’ Ορθόδοξοι κληρικοί πού ζοΰσαν στις κατα- 
κτημένες περιοχές συγκεντρώθηκαν καί έστειλαν επιστολή 
στον Πάπα ’ Ιννοκέντιο Γ ' ζητώντας του νά επιτρέψει τήν 
έκλογή "Ελληνα Πατριάρχη πού θά άνεγνώριζε τήν έξουσία 
του, άλλά θά καθοδηγούσε τήν ’ Εκκλησία σύμφωνα μέ τήν 
παραδοσιακή ’ Ορθόδοξη γραμμή. 'Ο Ίννοκέντιος εΐχε άπο- 
δοκιμάσει τήν τοποθέτηση τοΰ Μοροζίνη, δέν ήταν όμως καί 
προετοιμασμένος νά τόν άποκηρύξει. Οΐ 'Έλληνες δέν πήραν 
καμιά απάντηση στήν έκκλησή τους. "Αν ό ’ Ιννοκέντιος εΐχε 
έπιδείξει αρκετή διπλωματία καί τούς είχε ακούσει, καί άν 
είχε φανεί έτοιμος νά προστατέψει τούς ’ Ορθοδόξους εναν
τίον τής αδιαλλαξίας τών καινούριων τους κυρίων, ’ίσως είχε 
κερδίσει τήν αναγνώριση τής υπεροχής του άπό τό μεγα
λύτερο τμήμα τοΰ Έλληνικοΰ κόσμου. Στήν άπελπισία 
τους πολλοί 'Έλληνες θά τό δέχονταν καί ίσως νά ήταν 
εξίσου δύσκολο γιά  τούς ανεξάρτητους 'Έλληνες πρίγκηπες 
νά άρνηθοΰν νά αναγνωρίσουν έναν κανονικά εκλεγμένο Πα
τριάρχη πού ζεϊ στήν Κωνσταντινούπολη. ’Ίσω ς άκόμη νά 
εΐχε μπορέσει ό Λατίνος Αύτοκράτορας, ’ Ερρίκος τής Φλάν
δρας —πού έκανε τά πάντα γιά νά συμφιλιωθεί μέ τούς 
'Έλληνες υπηκόους του καί νά τόν συμπαθήσουν, καί ό 
όποιος ίσως ήταν ό έμπνευστής τής έπιστολής' πρός τόν 
Πάπα— νά γίνει δεκτός άπό τούς ’ Ορθοδόξους ώς ό νό
μιμος Αύτοκράτοράς τους. ’Αλλά δέν μπόρεσε νά επηρεά
σει τον Πάπα, πού ή αδιαλλαξία του πίκρανε τόν ’ Ορθόδοξο 
κόσμο περισσότερο άπό ποτέ άλλοτε6.
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'Έ τσι, όταν ό Θεόδωρος Λάσκαρης προσκάλεσε όλους 
τούς έπισκόπους τοϋ Πατριαρχείου νά έρθουν στή Νίκαια γιά 
νά εκλέξουν έναν Πατριάρχη-στήν-έξορία, έφθασαν αρκετοί 
επίσκοποι άπό τις κατακτημένες επαρχίες γιά νά συμμετά- 
σχουν μαζί μέ τούς έπισκόπους άπό τις δικές του χώρες. 
Ά λλά  οί άντίζηλοι "Ελληνες πρίγκιπες τής ’ Ηπείρου καί 
τής Τραπεζούντας απαγόρεψαν στούς κληρικούς τών επαρ
χιών τους νά παρευρεθοϋν. Ή  Σύνοδος συνήλθε στή Νίκαια 
τό Μάρτιο τοϋ 1208 καί εξέλεξε ώς Πατριάρχη τό Μιχαήλ 
Αύτοριανό, ό όποιος τά τελευταία τρία χρόνια ήταν έπικε
φαλής τής ’ Εκκλησίας στήν έπαρχία τής Νικαίας. Μόλις ό 
Μιχαήλ έξελέγη, έστεψε Αύτοκράτορα τό Θεόδωρο Λάσκα
ρη7. ’Αμφισβητήθηκε ή κανονικότητα τής διαδικασίας. Ό  
Μεγάλος Κομνηνός καί ό Αρχιεπίσκοπός του άρνοΰνταν 
μέχρι τό 1260 νά αναγνωρίσουν έναν Πατριάρχη έκλεγμένο 
στή Νίκαια. Ό  Δεσπότης τής ’ Ηπείρου, ύποστηριζόμενος 
άπό τό μορφωμένο Αρχιεπίσκοπο Αχρίδας, Δημήτριο 
Χωματιανό; ήταν άκόμη πιο ορμητικός στις καταδικαστι- 
κές του άπόψεις. Μόνον δταν άνακτήθηκε ή Κωνσταντι
νούπολη τό 1261 άπό τόν Αύτοκράτορα τής Νικαίας, ή 
Πατριαρχική έξουσία έγινε άποδεκτή άπό όλον τόν ελεύθερο 
Ελληνικό κόσμο. Καί το γεγονός δτι ή Νίκαια κατείχε έναν 
Πατριάρχη πού τόν άποδέχονταν οί περισσότεροι ’Ορθό
δοξοι, τής έδωσε ένα κύρος πού καμιά άπό τίς αντίζηλες της 
δέν είχε ποτέ άποκτήσει8.

Σ ’ αύτή τήν έποχή τής κρίσης, Αύτοκράτορας καί Πα
τριάρχης έπρεπε νά συνεργάζονται. Ή  ’ Εκκλησία δέν ήταν 
αρκετά ισχυρή γιά νά διαπληκτίζεται μέ τίς πολιτικές εξου
σίες. Πράγματι, οτιδήποτε κι άν σκέπτονταν οί μοναχοί, ή 
επίσημη Ιεραρχία είχε φτάσει στο σημείο νά αποδεχτεί τά 
κυριαρχικά δικαιώματα τοϋ Αύτοκράτορα. Ό  μεγάλος κανο
νολόγος Θεόδωρος Βαλσαμών, πού γράφει περί τό Γ180, 
άναφέρει σαφώς δτι ό Αύτοκράτορας βρίσκεται πάνω άπό τό 
νόμο, κοσμικό καί θρησκευτικό, καί δτι μόνον αύτός μπορεί 
νά εισάγει τή θρησκευτική καί τήν κοσμική νομοθεσία. Δική



του  υπόθεση ήταν νά φροντίζει γιά τίς ψυχές καί τά σώματα 
τών υπηκόων του. Τό μόνο πράγμα πού ήταν πέρα άπό τή 
δύναμή του ήταν ή υπαγόρευση τοΰ δόγματος. ' Ο Χωμα- 
τιανός, όταν πάσχιζε νά αναγνωριστεί ό αφέντης του, ο 
Θεόδωρος Δούκας Ά γγελο ς, ώς Αύτοκράτορας καί ό ’ίδιος, 
όπως έλπιζε, ώς Πατριάρχης, ήταν άκόμη πιο ρητός σχετικά 
μέ τά δικαιώματα τοΰ πολιτικού άρχοντα πάνω στήν ’ Εκ
κλησίας9.

Ή  Αύτοκρατορία τής Νικαίας ύπό τό Θεόδωρο Λά.σκαρη 
καί τόν άκόμη ικανότερο γαμπρό του ’ Ιωάννη Βατάτζη, 
παρά τίς πολλές δυσκολίες της, ήταν μιά καλοκυβέρνητη καί 
εύημερούσα πολιτεία. Μετά τό θάνατο τοΰ ’ Ιωάννη, τό 
1254, είχε γίνει φανερό ότι ή Νίκαια ήταν αύτή πού θά 
ανακτούσε τήν Κωνσταντινούπολη άπό τούς Λατίνους, καί ή 
παρατεταμένη κατοχή τής πρωτεύουσας οφειλόταν μάλλον 
στήν αντιζηλία τών ’ Αγγέλων μέ τούς Νικαεΐς παρά στις 
προσπάθειες τών ίδιων τών Λατίνοον καί στή βοήθεια πού 
τούς παρείχαν οί Βενετοί. Στή διακυβέρνησή τους οί Αύτο
κράτορες τής Νικαίας είχαν τήν πλήρη συνεργασία τής 'Ι ε 
ραρχίας. Είναι αλήθεια ότι οί Πατριάρχες δέν αισθάνονταν 
καί τόσο ικανοποιημένοι άπό τήν αύτοκρατορική πολιτική 
καί τή σύναψη διαπραγματεύσεο^ν μέ τή Ρώμη γιά τήν ένωση 
τών ’Εκκλησιών, Ά λλά  μάλλον ή ρωμαϊκή αδιαλλαξία ήταν 
αύτή πού οδήγησε τό διάλογο σέ άδιέξοδο παρά κάποια 
αντίδραση τών ' Ελλήνων. Ή  ιεραρχία δέν ήταν ιδιαίτερα 
εύχαριστημένη όταν ό Θεόδωρος Λάσκαρης παντρεύτηκε σέ 
δεύτερο γάμο τήν κόρη τοΰ Λατίνου Αύτοκράτορα. Ά λλά  
όταν σχεδίαζε νά παντρέψει τή θυγατέρα του μέ τόν αδελφό 
τής καινούριας γυναίκας του, τό Λατίνο Αύτοκράτορα Ρο
βέρτο, τότε άρκέστηκε μόνο σέ μιά ανοικτή διαμαρτυρία. 
Αύτό ήταν αντίθετο στούς νόμους τής έξ αίματος συγγε- 
νείας10. Καί δέν ύπήρξε καμιά άντίρηση όταν 6 ’ Ιωάννης 
Βατάτζης παντρεύτηκε γιά δεύτερη φορά τή νόθο άλλά νο
μιμοποιημένη κόρη τοΰ Φρειδερίκου Β ', Κωνσταντία, πού 
γιά νά γίνει ’ Ορθόδοξη ξαναβαπτίατηκε καί πήρε τό όνομα
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’Ά ννα11. Ό  λόγιος κληρικός Νικηφόρος Βλεμμύδης καυχόταν 
οτι διέτρεξε τόν κίνδυνο νά δε/θει τήν όργή τοϋ Αύτοκρά
τορα όταν κατέκρινε τίς άξιώσεις τής ’ Ιταλίδας κυρίας τών 
τιμών, πού ήταν γνωστή ώς ή αύτοκρατορική παλλακίδα12. 
’Αλλά ό Βλεμμύδης δέν είναι αξιόπιστος γιά κανένα ζήτημα 
πού τόν άφορα. ’Ή θελε απελπισμένα νά γίνει Πατριάρχης, 
άλλά μάταια, γ ιατί ό ’ Ιωάννης Βατάτζης καί ό γιός του 
Θεόδωρος Β ' πού τόν διαδέχθηκε δέν ήταν καί τόσο αφελείς 
νά τοποθετήσουν ώς Πατριάρχη έναν τόσο ματαιόδοξο καί 
δύστροπο άνθρωπο. ' Ο Βλεμμύδης μας έκανε νά πιστέψουμε 
δτι ό Θεόδωρος Β ' τοΰ πρόσφερε τή θέση καί τοΰ ύπο- 
σχέθηκε μεγαλύτερη δύναμη καί δόξα άπό κάθε προηγούμενο 
Πατριάρχη, άν θά τήν δεχόταν, καί δτι τήν αποδέχθηκε 
τελικά ύπό τόν δρο νά τοποθετεί πρώτη τή δόξα τοΰ Θεοΰ. 
«Δέν μέ ένδιαφέρει ή δόξα τοΰ Θεοΰ», τοΰ απάντησε σκυ
θρωπά ό Αύτοκράτορας καί άπέσυρε τήν πρόταση. Είναι 
πολύ απίθανο νά έγινε ποτέ αύτή ή πρόταση13. 'Ο Θεόδωρος 
Β ' είναι εξαιρετικά σαφής στά γραπτά του γιά τήν πλήρη 
έξουσία τοΰ Αύτοκράτορα πάνω στήν Έκκλησία. ’Αντίθετα, 
ό Βλεμμύδης στή σύντομη πραγματεία του γιά τή Βασιλεία 
πού τήν αφιέρωσε στο Θεόδωρο, δηλώνει δτι είναι εύθύνη 
τοΰ Αύτοκράτορα νά φροντίζει γιά τήν πνευματική καί ήθική 
εύημερία τών ύπηκόων του14.

Παρόλα αύτά δμως, ό ίδιος ό Αύτοκράτορας πρέπει 
πρώτος νά υπακούει στον κώδικα ήθικής. Ή  ξεδιάντροπη 
παραμέληση αύτής τής άρχής, ήταν πού προκάλεσε τήν 
επόμενη καί τελευταία μεγάλη διαμάχη μεταξύ ’ Εκκλησίας 
καί Πολιτείας στο Βυζάντιο. 'Ο Θεόδωρος Β ' πέθανε τόν 
Αύγουστο τοΰ 1268, αφήνοντας κληρονόμο τό γιό του 
’ Ιωάννη Δ ',  ηλικίας τότε οκτώ χρονών. Καθώς ή μητέρα 
τοΰ παιδιού είχε πεθάνει, ό Θεόδί^ρος ειχε κανονίσει νά 
τοποθετήσει ώς αντιβασιλέα τόν πρωθυπουργό του, Γεώργιο 
Μουζάλονα, καί στο έργο αύτό θά τόν βοηθοΰσε ό Πατριάρ
χης ’Αρσένιος Αύτοριανός. ’Αλλά ό Μουζάλων, ενας γρα
φειοκράτης ταπεινής καταγωγής, προκαλοΰσε τήν περιφρό



νηση τοΰ στρατοΰ καί τών εύγενών τής Αυλής. Έ νώ  ό 
Πατριάρχης, άν καί ήταν λαϊκός μέχρι τήν έκλογή του, 
αποδείχθηκε αυστηρός ασκητής πού τόν θαύμαζαν οί μοναχοί 
καί ό φτωχότερος κλήρος καί τόν άπεχθάνονταν οί επίσκοποί 
του. Μέσα σέ λίγες μέρες ό Μουζάλων δολοφονήθηκε, καί ό 
πρώτος στρατηγός τής Αύτοκρατορίας Μιχαήλ Παλαιολόγος 
ενας μακρινός έξάδελφος τοΰ Αύτοκράτορα, τοποθετήθηκε 
ώς Μέγας Δούκας καί αντιβασιλέας καί μέ τή συναίνεση τοΰ 
Πατριάρχη, πήρε τόν τίτλο τοΰ Δεσπότη. Κατόπιν, τό Δε
κέμβριο, απαίτησε άπό τόν Πατριάρχη νά τόν στέψει Αύτο
κράτορα. Φαίνεται ότι ό ’Αρσένιος μέ δυσαρέσκεια παρα
δέχθηκε ό'τι αύτή θά ήταν ή καλύτερη λύση. 'Υπήρχε τό 
προηγούμενο τοΰ δέκατου αιώνα, τότε πού στρατιώτες γ ί
νονταν απόλυτοι μονάρχες δταν ό νόμιμος Αύτοκράτορας 
ήταν άκόμη ανήλικος, καί χωρίς αύτό τελικά νά ζημιώνει τά 
δικαιώματα, του. Ούτε δμως ό Νικηφόρος Φωκάς, ούτε ό 
’ Ιωάννης Τσιμισκής είχαν γιους, ένώ ό Μιχαήλ είχε μιά 
μεγάλη οικογένεια. ’Έ τσ ι ό ’Αρσένιος έπέμενε νά στέψει 
Αύτοκράτορα, ταυτόχρονα μέ αύτόν, καί τό νεαρό ’ Ιωάννη. 
Κατά τήν τελετή δμως ό Μιχαήλ προχώρησε μπροστά άπό 
τό αγόρι σάν νά έπρόκειτο νά στεφθεΐ πρώτος, δπως αρμόζει 
σέ άνθρωπο πού έ-τρόκειτο νά γίνει άπόλυτος μονάρχης. 'Ο 
’Αρσένιος ικανοποιήθηκε ύποχρεώνοντας τό Μιχαήλ νά ορ
κιστεί έπίσημα δτι δέν έπρόκειτο νά κάνει κάτι Τϊού θά 
στρεφόταν έναντίον τών συμφερόντων ή τοΰ προσώπου τοΰ 
συναδέλφου του15.

'Η βασιλεία τοΰ Μιχαήλ άρχισε ένδοξα. Τό 1259 τά 
στρατεύματά του κέρδισαν μιά μεγάλη νίκη στήν Πελαγονία 
τής Θεσσαλίας, έναντίον ένός συνασπισμού Φράγκων πριγκί
πων, τοΰ βασιλιά τής Σικελίας καί τοΰ Δεσπότη τής ’ Ηπεί
ρου. : Η δύναμη τών ’Αγγέλων καταλύθηκε, καί ό Μιχαήλ 
άπέσπασε άπό τούς Φράγγους ενα ορμητήριο στήν Πελοπό- 
νησο, πού θά τό ένίσχυαν μέ σταθερό ρυθμό οί διάδοχοί του. 
Δυο χρόνια αργότερα, τόν ’ Ιούλιο τοΰ 1261, ό στρατός του 
είσήλθε στήν Κωνσταντινούπολη, δίνοντας έτσι τέλος στή
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Λατινική Αύτοκρατορία16. ' Η χαρά πλημμύρισε τήν Αύτο- 
κοατορία. Άκόμη και ό Αρσένιος, πού είχε άποσυρθεΐ άπό 
τόν Πατριαρχικό θρόνο έξα ιτίας τών υποψιών τοϋ Μιχαήλ, 
δέχθηκε νά έπιστρέψει στο θρόνο του γιά νά προ^τοστατήσει 
σέ μιά καινούρια τελετή στέψεως στήν Α γ ία  Σοφία.
' Οποιεσδήποτε ό'μως κι αν ήταν οί προσδοκίες τοΰ Πατριάρ
χη, στήν τελετή δέν παρευρέθη ό νεαρός Αύτοκράτορας 
’ Ιωάννης. ' Ο Μιχαήλ, ή γυναίκα του καί ό μεγαλύτερος γιός 
του ήταν αύτοί πού έπρόκειτο νά στεφθοΰν. Πρίν κλείσει ό 
χρόνος, ό Αρσένιος άνακάλυψε ότι ό Μιχαήλ ειχε τυφλώσει 
τόν ’ Ιωάννη, γ ιά  νά τόν καταστήσει έτσι γιά πάντα άνίκανο 
νά καθήσει στο θρόνο. Αύτό παραήταν πολύ. 'Ο Αρσένιος 
αφόρισε τό Μιχαήλ καί τοΰ απαγόρεψε νά εισέρχεται στο ναό 
τής Ά γ ια ς  Σοφίας17.

'Η κοινή γνώμη στήν Αύτοκρατορία διχάστηκε. 'Ο Αύ
τοκράτορας Μιχαήλ είχε διαπράξει μιά τερατώδη πράξη 
άπανθρωπίας έναντίον ένός παιδιοΰ πού τοΰ είχε ανατεθεί ή 
φροντίδα του, καί μέ αύτή τήν πράξη του είχε καταλύσει έναν 
έπίσημο όρκο. 'Ο εύσεβής λαός καταθορυβήθηκε. Ή  δυσα
ρέσκεια ύπήρξε ιδιαίτερα έντονη στις ασιατικές έπαρχίες, 
οπού θυμόνταν μέ άγάπη τήν παλιά δυναστεία. Πράγματι, 
δυο άκαρπες έξεγέρσεις έγιναν έκεϊ στο όνομα τοΰ τυφλοΰ 
καί φυλακισμένου νεαροΰ Αύτοκράτορα. Ά π ό  τήν άλλη με
ριά όμως, ό Μιχαήλ ήταν ένας εστεμμένος Αύτοκράτορας. 
Μποροΰσε ένας Πατριάρχης νά αφορίσει τόν Αύτοκράτορα; 
Άκόμη καί ό Νικόλαος Μυστικός δέν είχε τολμήσει νά 
αφορίσει τό Λέοντα Σ Τ ' γιά τήν άπάτη σχετικά μέ τόν 
τέταρτο γάμο του, άν καί είχε προχωρήσει τόσο πολύ ώστε 
νά κλείσει κατά πρόσωπο στον Αύτοκράτορα τίς πόρτες τής 
Ά γ ια ς  Σοφίας. Έ π ί πλέον, όσοδήποτε μεγάλη κι άν ήταν ή 
άμαρτία του, ό Μιχαήλ παρουσιαζόταν ώς ένας ένδοξος καί 
επιτυχημένος Αύτοκράτορας, πού οί προσπάθειές του φαί
νονταν σαφώς εύλογημένες άπό τό Θεό. Κανείς, οϋτε άπό 
τήν Κωνσταντινούπολη ούτε άπό τίς ευρωπαϊκές έπαρχίες, 
δέν ειχε δει ποτέ τό νεαρό θύμα, τοΰ οποίου ελάχιστα είχε
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γίνει άντιληπτή ή ύ'ταρξή του. Τά αισθήματα, όξύνονταν. 
Στή μιά πλευρά βρισκόταν ή μοναχική μερίδα, μέ ήγέτη τη; 
τώρα τόν ’ίδιο τόν Πατριάρχη, μιά μερίδα πού πάντοτε 
απαιτούσε έναν ύψηλό βαθμό ηθικότητας πού επρεπε άκόμη 
κι ό Αύτοκράτορας νά τόν σέβεται, καί ή όποία ποτέ δέν ειχε 
διστάσει νά κατακρίνει τά χαλαρά καί πολυτελή ήθη τής 
Αυλής καί τούς νωχελεΐς διανοούμενους πού τώρα κατείχαν 
τόσες πολλές έπισκοπικές έδρες. Στήν άλλη πλευρά βρι
σκόταν ή μερίδα τής Αύλής, πού ήταν λιγότερο εύσεβής καί 
αύστηρή, άλλά όχι καί λιγότερο θρησκευόμενη, ή όποία 
πίστευε οτι ό Αύτοκράτορας είναι ό ’Αντιπρόσωπος τοΰ 
Θεοΰ, καί ένας ’Αντιπρόσωπος μάλιστα 7ϊού είχε κάνει 
μεγάλα πράγματα γιά  τήν ’ Εκκλησία τοΰ Θεοΰ. ’Ίσως είχε 
άμαρτήσει, άλλά ώς Αύτοκράτορας θά επρεπε νά τύχει μια; 
έξαιρέσεως. Οί μοναχοί δέν μποροΰσαν νά ανεχθούν τό γε
γονός δτι ένας άμαρτωλός, όποιοδήποτε αξίωμα κι άν κα
τείχε, μποροΰσε νά θεωρεί τόν εαυτό του ό'τι βρίσκεται πάνω 
άπό τούς νόμους τοΰ Θεοΰ. ' Η Αύλή δμως νόμιζε δτι οί 
μοναχοί δέν άνεγνώριζαν τό θεμελιώδη καί ιερό θεσμό τής 
Χριστιανικής Αύτοκρατορίας18.

Αύτό τό ρήγμα έπρόκειτο νά διαρκέσει γιά πολλά χρό
νια. Τό 1265 ήταν ό χρόνος πού ό Μιχαήλ τόλμησε νά 
καθαιρέσει τόν ’Αρσένιο, μέ τήν κατηγορία τής συμμετοχής 
σέ συνωμοσία έναντίον τοΰ θρόνου. 'Η κατηγορία αύτή ήταν 
μιά σχεδόν ολοφάνερη άπάτη, άφοΰ ό ’Αρσένιος, αν καί 
μισούσε βαθιά τό Μιχαήλ, δέν ήταν ένας πολιτικός συνωμό
της. ' Ο Πατριάρχης πού έγκατέστησε κατόπιν 6 Αύτοκρά
τορας, ό Γερμανός Γ ',  ήταν ένας άνόητος, πού τοΰ έλειπε 
τελείως ή άξιοπρέπεια. Καμιά βοήθεια δέν μποροΰσε νά προ
σφέρει στον Αύτοκράτορα, ό όποιος τόν ανάγκασε έτσι νά 
παραιτηθεί. Πρός τό τέλος τοΰ 1266, ό Μιχαήλ τοποθέτησε 
στή θέση του έναν μοναχό, τόν Ιω σήφ , ό όποιος μετά άπό 
όλιγόμηνη σοβαρή συζήτηση, δέχτηκε νά τόν λύσει άπό τήν 
άμαρτία του. Στις 2 Φεβρουάριου 1267, ό Αύτοκράτορας 
ασκεπής γονάτισε εμπρός στον Πατριάρχη καί τήν ' Ιερά
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Σύνοδο καί εξομολογήθηκε τό άμάρτημά του. Σηκώθηκε 
πλέον άπό πάνω του ή κατάρα τής Ε κκλησίας19.

Αύτό αποτελούσε ένα θρίαμβο γιά τήν ’Εκκλησία ώς 
φύλακα τής ήθικής. ' 0  Αύτοκράτορας ειχε έξαναγκαστεΐ νά 
παραδεχτεί δτι ειχε άμαρτήσει ώς άνθρωπος. Ά λλά  τό 
σχίσμα δέν τέλειωσε. 'Ο Αρσένιος, πού ζοΰσε άθλια στήν 
εξορία, παράγγειλε δτι ικανοποιήθηκε μ ’ αύτή τήν πράξη. 
Ά λλά  οί Ά ρσενίτες, οί οπαδοί τοΰ Αρσενίου, φάνηκαν 
λιγότερο επιεικείς. Μέ τήν ύποστήριξη τοΰ Πατριάρχη Α 
λεξάνδρειάς, πολλοί έπίσκοποι, πού θά προτιμοΰσαν νά ζοΰν 
μάλλον μιά άνετη ζωή στήν Κωνσταντινούπολη παρά νά 
βρίσκονται ύπό μουσουλμανική κατοχή στήν Α ίγυπτο, άρνή
θηκαν νά αναγνωρίσουν τόν ’ Ιωσήφ ώς Πατριάρχη. Μεγάλος 
άριθμός μοναχών ακολούθησε τό παράδειγμά τους. Τά μο
ναστήρια πήραν έντολή νά άποβάλουν τέτοιους έπαναστάτες, 
μέ αποτέλεσμα οί μοναχοί αύτοί νά περιπλανιόνται άστεγοι 
στήν Αύτοκρατορία, κερδίζοντας τή συμπάθεια γιά τά παθή- 
ματά τους. Μερικοί άπ ’ αύτούς κήρυσσαν έξέγερση οχί 
μόνον έναντίον τοΰ Πατριαρχείου άλλά καί έναντίον τής 
Κυβερνήσεως. Δημιούργησαν σημαντική άμηχανία στις άρ
χές, ιδίως επειδή τούς ύποστήριζαν γείτονες πού φθονοΰσαν 
τό Μιχαήλ, δ-τως ό ’ Ιωάννης ό Νόθος, ενας πρίγκηπας τής 
οικογένειας τών Α γγέλω ν πού ειχε γίνει άρχοντας τής 
Θεσσαλίας. Συγκάλεσε μάλιστα καί μιά Σύνοδο τό 1272 γιά 
νά τούς ύποστηρίξει20.

'Ο Αύτοκράτορας δέν βελτίωσε τίς σχέσεις του μέ τούς 
μοναχούς μέ τήν έξωτερική του πολιτική. ' Γπήρχε άκόμη ό 
πολύ πραγματικός κίνδυνος νά κάνει ή Λατινική Δύση μιά 
δυναμική προσπάθεια γιά νά ξανακαταλάβει τήν Κωνσταντι
νούπολη, ύπό τήν ισχυρή ήγεσία τοΰ Καρόλου τοΰ Ά νδεγαυι- 
κοΰ, Βασιλιά τής Σικελίας. 'Ο Μιχαήλ έφθασε στο σημείο 
νά πιστεύει δτι ό μόνος τρόπος γιά νά αντιμετωπίσει αύτόν 
τόν κίνδυνο ήταν οί διαπραγματεύσεις γιά τήν ένωση τής 
’Εκκλησίας του μέ τή Ρώμη. Δέν ήταν δμως μιά εύκολη 
πολιτική. Πολλοί Πάπες προτιμοΰσαν τήν ύποταγή τής ' Ελ
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ληνικής ’ Εκκλησίας μέσω τής κατακτήσεως. Ά λλά  δταν ό 
Πάπας Γρηγόριος, ενας άνθρωπος άφοσιωμένος στήν ιδέα 
τής Σταυροφορίας, ανέβηκε στο θρόνο τό 1271, ή Ρώμη 
αποφάσισε νά ακολουθήσει μιά πιο συμβιβαστική γραμμή, 
χωρίς νά έγκαταλείψει τήν επιμονή της γιά  τήν άναγνώριση 
τής.ύπεροχής της. Τδ 1274 ό Μιχαήλ προσεκλήθη νά στείλει 
άπεσταλμένους στή Σύνοδο τής Λυών, γιά νά προσφέρει τήν 
υποταγή τής ’ Εκκλησίας του.

' Η αποδοχή αύτής τής πρόσκλησης κάθε άλλο παρά 
δημοφιλής ήταν στο Βυζάντιο. Μόνο λίγοι ήταν οί κληρικοί, 
δπως ό ’ Ιωάννης Βέκκος, Μέγας Χαρτοφύλαξ τής Α γ ία ς  
Σοφίας, πού πίστευαν δτι ήταν νόμιμη αύτή ή ύπόθεση μέ τή 
Ρώμη. Ά λλά  άπό ολόκληρο τό λαό μόνο μεταξύ τών λαϊκών 
πού ύπηρετοϋσαν στήν Αύλή θά μποροΰσαν νά βρεθοΰν ύπο- 
στηρικτές τής ένώσεως· καί τά κίνητρά τους ήσαν μάλλον 
πολιτικά παρά θρησκευτικά. 'Ο Πατριάρχης ’ Ιωσήφ δέν 
συμφωνοΰσε. Δέν παραιτήθηκε δμως, άλλά προσωρινά τέ
θηκε σέ διαθεσιμότητα. Τούς μόνους κληρικούς πού βρήκε ό 
Αύτοκράτορας πρόθυμους νά πανε στή Λυών, ήσαν ό άνυ- 
πόληπτος πρώην Πατριάρχης Γερμανός καί ό Μητροπολίτης 
Νικαίας Θεοφάνης, 7ΐθύ δέν ήταν δμως καθόλου ενθουσια
σμένος μέ τήν ίδέα. 'Ο Γραμματέας τοΰ Αύτοκράτορα, 
Γεώργιος Άκροπολίτης, ήταν αύτός πού ένεργοΰσε ώς έκ- 
πρόσωπος τής μερίδας. Ή  αντιπροσωπεία έπιβιβάστηκε σέ 
δυο πλοΐα. Καί δέν έκανε καμία έντύπωση στούς εύσεβεϊς, 
δταν έμαθαν δτι τά πλοΐα έπεσαν σέ φοβερή καταιγίδα, κατά 
τή διάρκεια τής όποιας το 7’ λοΐο πού περιείχε τά δώρα τά 
προοριζόμενα γιά τόν Πάπα χάθηκε μέ δλο τό περιεχόμενό 
του21.

Ή  "Ενωση τής Λυών ύπογράφτηκε τόν ’ Ιούλιο τοΰ 
1274. Ά πό  πολιτική σκοπιά, πέτυχε τό άμεσο αποτέλεσμα 
πού έπιζητοΰσε ό Μιχαήλ. Άποτράπηκε γιά  τά έπόμενα 
χρόνια ή έπίθεση τοΰ Καρόλου Άνδεγαυικοΰ έναντίον τής 
Κωνσταντινούπολης. Ά λλά  ή άπειλή παρέμεινε, καί δέν α
πομακρύνθηκε εντελώς μέχρι τό 1282, δταν, ώς άποτέλε-
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σμα μιας συνωμοσίας πού κατά μεγάλο μέρος οργανώθηκε 
στήν Κωνσταντινούπολη, τά στρατεύματα τοΰ Καρόλου σφα
γιάστηκαν στήν ’ Ιταλία κατά τήν εξέγερση τή γνωστή ώς 
Σικελικός 'Εσπερινός. ’ Εν τω  μεταξύ οί άντιδικίες στο 
Βυζάντιο έγιναν αρκετά πικρές. ' Η πλειονότητα τών έπ ι
σκόπων, ύπό τήν καθοδήγηση τοΰ Πατριάρχη ’ Ιωσήφ, άντε- 
τίθετο στήν 'Ένωση. 'Ο ’ Ιωσήφ καθαιρέθηκε τό 1275 καί 
άντικαταστάθηκε άπό τόν ένωτικό ’ Ιωάννη Βέκκο. 'Ο Μ ι
χαήλ δμως δέν μποροΰσε νά εκθρονίσει καί άλλους επισκό
πους, λόγω έλλείψεως ύποψηφίων πού θά ήσαν πρόθυμοι νά 
άποδεχθοΰν τήν πολιτική του. Μερικοί επίσκοποι θεωρούσαν 
δτι δέν ήταν αρκετά δυναμική ή καταγγελία τής Έ νώσεως 
άπό τόν ’ Ιωσήφ, καί τόν έγκατέλειψαν γιά  νά ένωθοΰν μέ 
τούς Ά ρσενίτες —οί όποιοι τώρα χαίρονταν γ ια τ ί είχαν 
άκόμη ενα δπλο μαζί τους, στήν επίθεσή τους έναντίον τής 
κυβερνήσεως, γνωρίζοντας οτι θά έχουν καί τή λαϊκή υπο
στήριξη. Στούς κύκλους τών λαϊκών έπίσης ή 'Ένωση ήταν 
γενικά απεχθής, καί τήν άντίδραση τήν κατευθυνε ή ίδια ή 
άδελφή τοΰ Αύτοκράτορα, ή Εύλογία. Γιά πρώτη φορά μετά 
τούς Εΐκονομάχους, ένας Αύτοκράτορας φυλάκιζε καί άκόμη 
βασάνιζε εύσεβεΐς Χριστιανούς γ ια τ ί άρνοΰνταν νά ύπακού- 
σουν στή θρησκευτική γραμμή πού υπαγόρευε. 'Όταν πέθανε 
ό Μιχαήλ τό Δεκέμβριο τοΰ 1282, ήταν μισητός άπό τό 
μεγαλύτερο τμήμα τών ύπηκόων του επειδή ύπέγραψε τήν 
"Ενωση καί προσπάθησε νά τούς τήν επιβάλει, ένώ παράλ
ληλα τόν ειχε άφορίσει καί ό Πάπας έπειδή άπέτυχε νά τούς 
κάνει νά τήν άποδεχθοΰν22.

'Ο γιός καί διάδοχός του ’Ανδρόνικος Β ', βασίλεψε επί 
τριάντα έννιά χρόνια, μέχρι τό 1321. Ή ταν άπό πολιτική 
άποψη μιά καταστροφική γιά τό Βυζάντιο περίοδος, κατά τή 
διάρκεια τής όποί’ας σχεδόν δλες οί ’Ασιατικές έπαρχίες 
χάθηκαν πρός δφελος τών νεαρών ’Οθωμανικών τουρκικών 
έμιράτων, ένώ τά περισσότερα ευρωπαϊκά έδάφη χάθηκαν 
πρός ό'φελος τών Σέρβων, καί ύπήρχαν συνεχή οικονομικά 
προβλήματα καί πολιτική άναταραχή. ’Από θρησκευτική
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άποψη ήταν μία σπουδαία περίοδος, άφοϋ άνέδειξε τό πρό
τυπο τών σχέσεων μεταξύ ’ Εκκλησίας καί Πολιτείας γιά τά 
υπόλοιπα χρόνια ζωής τής Αύτοκρατορίας. Ό  ’Ανδρόνικος 
ήταν ενας εύσεβής άνθρωπος. ' Ως νέος, κάτω άπό τήν πίεση 
του πατέρα του, είχε υπογράψει τήν "Ενωση. ’Αλλά αισθα
νόταν δυστυχισμένος γ ι ’ αύτό. Ά ν  καί προσωπικά συμπα
θούσε τόν ενωτικό Πατριάρχη ’ Ιωάννη Βέκκο, άμέσως τόν 
εκθρόνισε καί άποκατέστησε στή θέση του τόν ’ Ιωσήφ, 
Α πελευθέρωσε όλα τά θύματα τών διωγμών τοΰ Μιχαήλ. 
Τόν ’ Ιανουάριο τοΰ 1283 μιά σύνοδος πού ό ’ίδιος συνεκά
λεσε, διέταξε νά καοΰν όλα τά σχετικά μέ τήν "Ενωσ/; 
έγγραφα. 'Ο Βέκκος κατηγορήθηκε ώς αιρετικός καί έξορί- 
στηκε, άλλά δέν βασανίστηκε23.

Λίγο αργότερα, κατά τό Μάρτιο, πέθανε καί ό Πα
τριάρχης ’ Ιωσήφ. Ό  καινούριος Αύτοκράτορας ειχε έρθει 
ήδη σέ έπαφή μέ τούς ήγέτες τών Ά ρσενιτών, πού έλπιζαν 
ό'τι κάποιος άπό αύτούς θά τοποθετείτο ώς διάδοχος τοΰ 
’ Ιωσήφ, άλλά άπαγοητεύθηκαν δταν άντί αύτών ό Αύτοκρά
τορας έξέλεξε τό λόγιο Γεώργιο τόν Κύττριο, πού ονομάσθη
κε Γρηγόριος Β '. Ά μέσω ς συνεκλήθη μιά άλλη σύνοδος γιά 
νά ολοκληρώσει τήν καταδίκη τών 'Ε νωτικών, συμπεριλαμ
βανομένου καί τοΰ ’ίδιου τοΰ τελευταίου Αύτοκράτορα. Οί 
περισσότεροι άπό τούς ’Ορθοδόξους ικανοποιήθηκαν τώρα, 
άλλά οί Ά ρσενίτες τών άκρων έμειναν ανικανοποίητοι. Ό. 
Ανδρόνικος προσωπικά είχε συζητήσεις μέ τούς έκπροσώ- 
πους τους. ’Έφερε τό σώμα τοΰ Αρσενίου στήν Κωνσταντι
νούπολη καί τό έθαψε έκ νέου μέ πλήρεις πατριαρχικές τιμές. 
’Επί πλέον έπισκέφτηκε τόν τυφλό πρώην Αύτοκράτορα 
’ Ιωάννη Λάσκαρη. Ά λλά  οί Ά ρσενίτες άρνοΰνταν άκόμη νά 
συνεργαστούν μαζί του24.

'Ο Γρηγόριος Β ' εκθρονίστηκε τό 1289 επειδή έξέδοσε 
έναν Τόμο 6 όποιος, δπως έλπιζε, θά έφερνε συμφιλίωση μέ 
τούς Έ νωτικούς, άλλά θεωρήθηκε αιρετικός καί άπό Λ ατί
νους καί άπό 'Έλληνες. Διάδοχός του ήταν ένας μοναχός άπό 
τό 'Ά γιο ’Όρος, πού άρχισε νά γίνετα ι τώρα τό κύριο κέντρο



μοναχικού στοχασμού. 'Ο ’Αθανάσιος Α ' ήταν ένας ένάρε- 
τος άνθρωπος, μέ ενεργητική κοινωνική συνείδηση, άλλά 
συγχρόνως ήταν ενας τραχύς καί χωρίς λεπτότητες καταπιε
στικός χαρακτήρας, πού ήταν δύσκολο κανείς νά τόν συμπα
θήσει. Μετά τέσσερα χρόνια εΐχε γίνει τόσο αντιπαθητικός, 
ώστε ό Αύτοκράτορας τόν άντικατέστησε μ ’ εναν πιο καλό
καρδο μοναχό, τόν ’ Ιωάννη IB '. ’Αλλά ό ’ Ιωάννης είχε 
έπίσης άνεπτυγμένη τήν κοινωνική συνείδηση. ’Απείλησε νά 
παραιτηθεί τό 1299, διαμαρτυρόμενος γιά  τό γάμο τής πεν
τάχρονης κόρης τοϋ Αύτοκράτορα, Σιμωνίδος, μέ τό μεσό
κοπο καί ακόλαστο Βασιλιά τής Σερβίας. Καί δταν τόν 
έπεισαν νά παραμείνει, άρχισε νά ελέγχει τήν οικονομική 
πολιτική τής κυβερνήσεως, πιστεύοντας δτι ό ίδιος πρέπει νά 
ένεργεΐ, οπως κι ό ’Αθανάσιος στο παρελθόν, ώς υπερασπι
στής τών πτωχών. * Ο ’Ανδρόνικος τόν άπομάκρυνε τό 1303 
καί ανακάλεσε τόν ’Αθανάσιο. Ό  ’Αθανάσιος δμως είχε 
τόσο πολύ ύψηλοφρονήσει καί είχε γίνει τόσο πολύ αύθαί- 
ρετος άπ ’ δ,τι ήταν πρώτα, ώστε παρενέβαινε δλο καί 
περισσότερο στήν κοινωνική πολιτική. Τό 1309 πείσθηκε νά 
παραιτηθεί, πρός άνακούφιση δχι μόνο τοΰ Αύτοκράτορα 
άλλά καί δλων τών έπισκόπων. ’Ακόμη καί οί πτωχοί δέν 
ήσαν ιδιαίτερα εύγνώμονες ούτε πρός αύτόν, ούτε καί πρός 
τόν ’ Ιωάννη IB ', γιά τήν ύπεράσπισή τους· ένώ οί Ά ρσενί
τες άπεχθάνονταν ομοίως καί τούς δύο. Θεωρούσαν δτι δέν 
ήταν υπόθεση του Πατριάρχη νά άναμιγνύεται στήν πολιτι
κή. "Οπως σωστά ειπώθηκε, ό Αθανάσιος άσχολήθηκε μέ 
τήν Αύτοκρατορία σάν νά ήταν μοναστήρι του25.

Ό  επόμενος Πατριάρχης πού διάλεξε ό Αύτοκράτορας, ό 
Νήφων, Έ πίσκοπος Κυζίκου, ήταν ένας τελείως διαφορετι
κός τύπος, ένας κοσμικός καί ύπερλεπτολόγος άνθρωπος, πού 
τόν ήξεραν δλοι ώς έναν πολύ καλό καί διακριτικό διοικητή. 
’Έδειξε αύτή του τήν ικανότητα δταν κατάφερε σχεδόν 
άμέσως νά συνδιαλλαγεϊ μέ τούς Ά ρσενίτες. Τήν έπιστροφή 
τους στήν Έκκλησία τήν ανάγγειλε έορταστικά μέ μιά 
έγκύκλιο πού έξέδωσε τό Σεπτέμβριο τοΰ 1310. Τούς δρους

Παρακμή καί πτώση 147



τής άποκαταστάσεώς τους τους έπεξεργάσθηκε ό υπουργός 
τοΰ Αύτοκράτορα, Νικηφόρος Χοΰμνος, καί δόθηκαν στή 
δημοσιότητα μ ’ ένα αύτοκρατορικό χρυσόβουλο. Οί Ά ρσε
νίτες δέχθηκαν νά άναγνωρίσουν τόν Πατριάρχη καί τήν 
'Ιεραρχία. Ά λλά  έπέμεναν νά διαγραφεϊ τό όνομα τοΰ Πα
τριάρχη ’ Ιωσήφ άπό τόν κατάλογο τών Πατριαρχών. Τό 
έγγραφο πού άξίωνε τή διαγραφή, δήλωνε οτι ένας τέτοιος 
άγιος άνθρωπος άσφαλώς δέν θά έπιθυμοΰσε νά μνημονεύεται 
τό όνομά του γιά ένα έγκόσμιο άξίωμα. Μερικοί ζηλωτές 
άπέρριψαν τήν αποκατάσταση καί έμειναν ξεσηκωμένοι έ
ναντίον τής 'Ιεραρχίας. Ά λλά  αύτοί οί Θρησκευτικοί Ζηλω
τές, οπως ονομάζονταν, είχαν μικρή έπιρροή26.

Τόν Ανδρόνικο τόν βοηθοΰσε ή έκτίμηση πού προξε
νούσε ή εύσέβειά του. Αύτή τοΰ έδινε τή δυνατότητα νά 
κρατεί σταθερά τόν έλεγχο τής ’ Εκκλησίας. 'Ο Πατριάρχης 
Νήφων άπολύθηκε τό 1314 μέ τήν κατηγορία τής σιμωνίας. 
Ό  Ανδρόνικος περίμενε ένα χρόνο πρίν προχωρήσει στήν 
καινούρια τοποθέτηση. 'Ο νέος Πατριάρχης, ’ Ιωάννης ΙΓ ' 
Γλυκύς, ήταν ένας ήσυχος άλλά καί ικανός λόγιος, πού 
άποσύρθηκε όμως τό 1319 έξαιτίας τής κακής του ύγείας. 
Μετά άπό λίγους μήνες τοποθετήθηκε στο θρόνο ένας γέρος 
μοναχός, ό Γεράσιμος Α ', πού πέθανε όμως τό 1321. Ή  
θέση τότε παρέμεινε έν χηρεία γ ιά  δυο χρόνια. Κατόπιν 
δόθηκε σ ’ έναν άλλο μοναχό, τόν Ή σαία. Μετά άπό τήν 
έμπειρία πού είχε μέ τόν Αθανάσιο καί τόν ’ Ιωάννη IB ', ό 
Ανδρόνικος δέν ήταν καί τόσο δυσαρεστημένος νά μείνει 
χωρίς Πατριάρχη. Παράλληλα, αύτό τοΰ έδινε τή δυνατότη
τα νά προχωρεί πιο προσεκτικά στήν αναδιοργάνωση τής 
’Εκκλησίας27.

Ύπήρχε ανάγκη αναδιοργάνωσης. Ή  έντός μικροΰ χρο- 
νικοΰ διαστήματος απώλεια επαρχιών, καί ιδιαίτερα έξαιτίας 
τών άπιστων Τούρκων, καί οί συνακόλουθες μετακινήσεις 
τοΰ πληθυσμοΰ, κατέστησαν τελείως άχρηστα τά όρια τών 
παλαιών επισκοπών. Μερικές πόλεις είχαν πέσει άμετά- 
κλητα στά έχθρικά χέρια. ’Ά λλες είχαν έρημωθει άπό τίς
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έχθρικές λεηλασίες. ’Ά λλες είχαν στήν πράξη απομονωθεί. 
Στήν άρχή φαίνεται, οτι. ό Ανδρόνικος, κατά παράξενο τρό
πο, πρόσθεσε κι άλλους έπισκόπους στον αριθμό τών ήδη 
υπαρχόντων, πιθανώς γ ια τ ί άνησυχοΰσε νά μή στερηθούν άπό 
πνευματικούς ποιμένες οί άπομονωμένες κοινότητες. Τελικά 
οί αριθμοί μειώθηκαν καί ή οργάνωση έγινε πιο ρεαλιστική. 
’'Η ταν άνάγκη νά υπάρχουν άποτελεσματικές έπισκοπές. 
Καθώς προωθείτο ό έχθρός, οί πολιτικοί αύτοκρατορικοί 
άξιωματοΰχοι άναγκαστικά άποσύρονταν. 'Ο έπίσκοπος ή
ταν αύτός πού παρέμεινε νά φροντίζει τό χριστιανικό πληθυ
σμό. Αύτός επρεπε νά έρθει σέ διαπραγματεύσεις μέ τούς 
κατακτητές γιά τήν εύημερία τοΰ ποιμνίου του. Αύτός προ
σπαθούσε νά διατηρήσει τά έκκλησιαστικά κτίσματα καί τίς 
δωρεές, καί αύτός θεωρείτο ύπεύθυνος άπό τούς καινούριους 
κυρίους γιά  τήν καλή συμπεριφορά τών Χριστιανών καί τήν 
πληρωμή τών φόρων. Δηλαδή, θά μπορούσαμε νά ποΰμε, 
έγινε ό άντιπρόσωπος τοΰ Αύτοκράτορα στις περιοχές όπου 
κυριαρχούσαν οί άπιστοι. Ή τα ν  λοιπόν σπουδαίο πράγμα 
γιά τόν Αύτοκράτορα νά ελέγχει τ ίς τοποθετήσεις τών έπ ι
σκόπων καί νά φροντίζει ώστε οί έπίσκοποι νά μήν έγκατα- 
λείπουν τ ίς έπισκοπές τους δταν τίς σάρωναν οί άπιστοι28. 
Συγχρόνως ό Ανδρόνικος εΐχε προετοιμαστεί νά αύξήσει τά 
προνόμια τοΰ Πατριαρχείου, παραδίνοντάς του τόν έλεγχο 
τών .μοναστηριών, τά όποια μέχρι τότε έξαρτιώνταν κατευ
θείαν άπό τόν Αύτοκράτορα, συμπεριλαμβανομένης καί τής 
μεγάλης μοναχικής πολιτείας τοΰ Α γ ίου  "Ορους29.

'Ο Ανδρόνικος Β ' κυβέρνησε άρκετά καλά τήν ’Εκκλη
σία, άλλά ώς πολιτικός κυβερνήτης δέν ήταν καί τόσο επ ιτυ 
χημένος. Τό τυπικό του γνώρισμα ήταν νά έμπνέεται καί νά 
όμιλεΐ εποικοδομητικά σέ συναντήσεις μέ τούς ύπουργούς 
του, δταν κάποιος άπ ’ αύτούς έπεφτε σέ μυστικοπαθή έκ
σταση30. "Οσο γερνοΰσε αύτός καί οί σύμβουλοί του, τόσο 
καί πιο άνίκανη γινόταν ή διοίκησή του. ' Ο ’ίδιος ό Ανδρόνι
κος άρχισε νά άναβιώνει τήν πολιτική τοΰ πατέρα του γιά 
διαπραγματεύσεις μέ τή Ρώμη, πράγμα πού τόν έκανε νά



150 Ή  Βυζαντινή Θεοκρατία

χάσει τή δημοτικότητα του31. Σχεδόν ταυτόχρονα ανάγγειλε 
αύξηση τής φορολογίας, κάτι πού δυσαρέστησε πολύ τό λαό. 
' Η οικογενειακή του ζωή υπήρξε δυστυχισμένη. ' Ο μεγα
λύτερος γιός του, ό συναυτοκράτορας Μιχαήλ, πέθανε τό 
1320, άφήνοντας ενα γιό, τόν ’Ανδρόνικο, ό όποιος ειχε 
στεφθεϊ συναυτοκράτορας τό 1316, άλλά πού πολύ πρόσφατα 
είχε προκαλέσει τό θάνατο τοΰ άδελφοΰ του σέ μιά επονείδι
στη διαμάχη. ' Ο γηραιός Αύτοκράτορας αποφάσισε νά τόν 
άποκληρώσει. Αύτό παραήταν πολύ γιά τόν ’Ανδρόνικο Γ ', 
πού έχοντας τήν ύποστήριξη τών νεαρών μελών τής Αυλής 
καί τής άριστοκρατίας, ξεσηκώθηκε σέ έπανάσταση τό 1321. 
Ό , εμφύλιος πόλεμος κράτησε περίπου έπτά χρόνια Ή  
δημόσια γνώμη ήταν γενικά μέ τό μέρος τοΰ νεαροΰ Αύτο
κράτορα. Τό 1327 ό Αύτοκράτορας ’Ανδρόνικος Β ' φυλάκι
σε τόν Πατριάρχη Ή σαία , επειδή άρνήθηκε νά αφορίσει τόν 
’Ανδρόνικο Γ '.  "Αν τή μερίδα τοΰ νεαροΰ Αύτοκράτορα δέν 
τήν εΐχαν παραλύσει οί αντιζηλίες καί οί συνωμοσίες, θά είχε 
θριαμβεύσει πολύ νωρίτερα. Παρόλη όμως τήν κατάσταση 
στήν όποία βρισκόταν, μόλις τό 1328 κατάφερε νά κερδίσει 
τόν πλήρη έλεγχο τής Κωνσταντινούπολης καί ανάγκασε τόν 
παπού του νά παραιτηθεί32.

Παρόλο τό ανούσιο παρελθόν του καί τίς φρικτές περι
στάσεις τής Αύτοκρατορίας πού κληρονόμησε, ό ’Ανδρόνικος 
Γ ' έδειξε έπιδεξιότητα ώς κυβερνήτης. Μεγάλη βοήθεια τοΰ 
προσέφερε ό Μέγας Λογοθέτης καί στενός του φίλος ’ Ιωάν
νης Καντακουζηνός. Ά τυχώ ς όμως, ό ’Ανδρόνικος πέθανε 
τό 1341, άφήνοντας ώς κληρονόμο του ένα εξάχρονο παιδί, 
τόν ’ Ιωάννη Ε '. Ό  Καντακουζηνός περίμενε νά τοΰ δοθεί ή 
άντιβασιλεία, έπειδή ή μητέρα τοΰ παιδιοΰ, ή ’Ά ννα τής 
Σαβοΐας, δέν ειχε ούτε τ ίς ικανότητες, ούτε τή θέληση νά 
άναλάβει τή διακυβέρνηση. Δύο άνθρωποι όμως, πού οφειλαν 
σ ’ αύτόν τή σταδιοδρομία τους, άντιδροΰσαν στά σχέδια του. 
"Ενας πλούσιος εύγενής, ό Ναύαρχος Α λέξιο ς Άπόκαυκος, 
καί ό Πατριάρχης ’ Ιωάννης Καλέκας. Ό  ’ Ιωάννης ΙΔ ' 
ήταν ό τελευταίος Πατριάρχης τής Αύτοκρατορίας πού ειχε
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πολιτικές φιλοδοξίες. Δυο φορές εΐχε χρηματίσει κυβερνήτης 
τής Κωνσταντινούπολης, δταν ό ’ Ανδρόνικος Γ ' βρισκόταν 
σέ εκστρατείες, καί θεωρούσε έ'τσι τόν έαυτό του πολύ 
προικισμένο γ ιά  νά κυβερνήση τήν Αύτοκρατορία. Εΐχε έπ ι- 
πλέον καί τήν έμπιστοσύνη τής βασιλομήτορος. Ά λλά  ή 
θέση ενός Π ατριάρχη-Αντιβασιλέα ποτέ δέν ήταν άσφαλής. 
’Έ τσι κάλεσε σέ βοήθεια τόν Άπόκαυκο, πού ζήλευε βαθιά 
τόν Καντακουζηνό. Πρός τό τέλος τοΰ 1341, δταν ό Καντα
κουζηνός ελειπε σέ μιά εκστρατεία, τοΰ άφαίρεσαν τά αξ ιώ 
ματα του, καί μέ τή συγκατάθεση τής Αύτοκράτειρας, ό Πα
τριάρχης καί ό Άπόκαυκος άνέλαβαν τή διακυβέρνηση. Τό 
άποτέλεσμα ήταν εξι χρόνια καταστροφικού έμφύλιου πο
λέμου. Ό  Καντακουζηνός εΐχε έν γένει τήν ύποστήριξη τής 
ύπαίθρου, δπου θεωροΰσαν ώς ήγέτες τούς ντόπιους εύγενεϊς. 
Ό  ϊδιος ήταν έ'νας λόγιος, καί εΐχε έτσι τή συμπάθεια τών 
διανοουμένων. Τόν άντιπαθοΰσαν δμως στις πόλεις δλης τής 
Αύτοκρατορίας ώς άντιπρόσωπο τών εύγενών, καί ιδιαίτερα 
στήν Κωνσταντινούπολη δπου, ώς συνήθως, ύπήρχε μία συ
ναισθηματική νομιμοφροσύνη πρός τή νόμιμη δυναστεία. ' Η 
Έκκλησία διαιρέθηκε. 'Ο Πατριάρχης εΐχε μέ τό μέρος του 
τούς περισσότερους άπό τούς ανώτερους κληρικούς, καί στήν 
άρχή φαίνεται οτι ήταν μαζί του καί οί μοναχοί πού ζοΰσαν 
στις πόλεις. ' Ο κλήρος τής ύπαίθρου καί τών μοναστηριών 
ύποστήριζε τόν Καντακουζηνό33. Ά λλά  τήν υπόθεση τήν 
μπέρδεψε άκόμη πιο πολύ μιά έπώδυνη θρησκευτική σύγ
κρουση, ή επονομαζόμενη 'Ησυχαστική έριδα, ή όποία άσχο- 
λεϊτο μέ τή θεωρία τοΰ μυστικισμοΰ. 'Η  διδασκαλ.ία αύτή, 
τήν όποία παρουσίαζε ό μοναχός Γρηγόριος Παλαμάς, θεω
ροΰσε δτι ό αληθινός μυστικός μπορεί νά δει στο τέλος τό 
Θεό, δχι κατά τήν ούσία Του άλλά κατά τίς ένέργειές Του, 
δηλαδή νά δει τό άκτιστο φώς Του. Τήν έκφραση τής διδα
σκαλίας τήν προκάλεσε ενας λόγιος άπό τήν Καλαβρία, ό 
Βαρλαάμ, πού ειρωνευόταν τούς 'Ησυχαστές έπειδή συνι- 
στοΰσαν ώς άσκηση αύτοσυγκέντρωσης τήν προσήλωση τοΰ 
βλέμματος στον όμφαλό. 'Ο Καντακουζηνός ύποστήριξε τόν



Παλαμα, άλλά έπίσης τόσο ό ’ Απόκαυκος οσο καί ή Αύτοκρά- 
τειρα δέν τόν αντιπαθούσαν. 'Ο Πατριάρχης ’ Ιωάννης Κα- 
λέκας άντέδρασε βίαια έναντίον τής διδασκαλίας, έχοντας μέ τό 
μέρος του πολλούς εύγενεϊς, μέ έπικεφαλής τήν Ειρήνη Χού- 
μνου, τήν κόρη του μεγάλου ύπουργοΰ Νικηφόρου Χούμνου, καί 
τή χήρα ένός άπό τούς γιούς του ’Ανδρόνικου Β '. ’Από τούς 
λόγιους φίλους τοΰ Καντακουζηνοΰ, ό Νικηφόρος Γρηγορας, 
πού διέκειτο φανατικά έναντίον τής Ρώμης, καί ό Δημήτριος 
Κυδώνης, πού ειχε μεταστραφεϊ στή Ρώμη, άντιπαθοΰσαν τή 
διδασκαλία, ένώ ό λαϊκός μυστικός Νικόλαος Καβάσιλας, 
μετά άπό λίγους δισταγμούς, ήρθε μέ τό μέρος τοΰ Παλαμα. 
'Ο ’ίδιος ό Παλαμας έτρεφε φιλικά αισθήματα πρός τή 
Ρώμη. ’Αλλά ό παπικός εξαρχος Παΰλος τής Σμύρνης κα
τήγγειλε τόν Παλαμισμό ώς αίρεση. Ή τα ν  πλέον καθήκον 
τής τότε κυβέρνησης νά συγκαλέσει Συνόδους πού θά τόν 
επιδοκίμαζαν ή θά τόν κατεδίκαζαν, μέ μέλη πού ψήφιζαν 
σύμφωνα μέ τίς κατευθύνσεις πού τούς έδιναν οί άρχές. Ή  
Σύνοδος τοΰ ’ Ιουνίου 1341, στήν όποία προήδρευσε ό ’Αν
δρόνικος Γ ',  καί ή Σύνοδος πού συνεκλήθη δυο μήνες άργό- 
τερα ύπό τήν προεδρεία τοΰ Καντακουζηνοΰ ώς άντιβασι- 
λέως, έπιδοκίμασαν κι οί δυο τόν Παλαμισμό. Ή  Σύνοδος 
όμως πού συνεκάλεσε ό Πατριάρχης τό 1344 μέ τήν άπρόθυ- 
μη συγκατάθεση τής Αύτοκράτειρας, κατάγγειλε τόν Παλα
μα ώς αιρετικό, καί διέταξε τή φυλάκισή του. Ή  Αύτοκρά- 
τειρα, μετά άπό μιά διαμάχη μέ τόν Πατριάρχη, διοργάνωσε 
μιά άλλη Σύνοδο τό Φεβρουάριο τοΰ 1347, πού άνέτρεψε 
τήν προηγούμενη άπόφαση· ένώ αργότερα τόν ’ίδιο χρόνο, 
δταν ό Καντακουζηνός ειχε έπί τέλους τερματίσει τόν έμφύ- 
λιο πόλεμο μέ τήν ε’ίσοδό του στήν Κωνσταντινούπολη, 
συνεκάλεσε ώς Αύτοκράτορας μιά Σύνοδο —τήν όποία παρη- 
κολούθησαν αντιπρόσωποι τών άλλων ’Ορθοδόξων ’Εκκλη
σιών καί γ ι ’ αύτό θεωρείται ώς Οικουμενική άπό τούς 
’ Ορθοδόξους— καί ή όποία διακήρυξε ώς άληθώς ’ Ορθόδοξη 
τή διδασκαλία τών θείων ’Ενεργειών τοΰ Θεοΰ. Ή  ιστορία 
δείχνει δτι, άκόμη καί σέ μιά τέτοια έντονη συζήτηση πού
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χώρισε οικογένειες καί διέλυσε παλιές φιλίες, γιά ενα θέμα 
πού άφοροΰσε καθαρά τή θεολογία, ή εκκλησιαστική Σύνοδος 
θά επρεπε νά ύποκύψει στις ύπαγορεύσεις των άντιπροσώ- 
πων τών αύτοκρατορικών άρχών άν καί πρέπει νά τό ομολο
γήσουμε δτι τό τελικό αποτέλεσμα άνταποκρινόταν πρός τίς 
άπόψεις του μεγαλύτερου τμήματος τής ’ Εκκλησίας34.

Παρόμοια έλλειψη λογικής ύπήρχε καί στο παράδοξο 
κίνημα τών Πολιτικών Ζηλωτών στή Θεσσαλονίκη, μιά ομά
δα δηλαδή άπό πτωχούς πολίτες πού εΐχαν καταλάβει τήν 
έξουσία έκεΐ τό 1342 καί τήν κράτησαν γιά έπτά χρόνια, 
δείχνοντας στήν άρχή μιά φαινομενική νομιμοφροσύνη πρός 
τό νόμιμο Αύτοκράτορα, ’ Ιωάννη Ε ', άψηφώντας δμως άρ- 
γότερα κάθε αύτοκρατορικό κύρος. Οί Ζηλωτές λεηλάτησαν 
τούς ντόπιους εύγενεϊς καί τούς πλούσιους έμπορους τής 
πόλης, σφάζοντας πολλούς άπ ’ αύτούς, καί δήμευσαν τίς 
περιουσίες τών μοναστηριών. Θεωρούσαν τόν Καντακουζηνό 
ώς τόν κύριο εχθρό τους καί δέν έπέτρεψαν στον Παλαμα νά 
είσέλθει στήν πόλη δταν τοποθετήθηκε ’Αρχιεπίσκοπος Θεσ
σαλονίκης. ’Αλλά έδειξαν εύνοια πρός τό φτωχότερο κλήρο 
καί τούς μοναχούς, οί όποιοι σέ άλλες περιπτώσεις ήσαν οί 
πολιτικοί ύποστηρικτές τοΰ Καντακουζηνοΰ καί οί θρησκευ
τικοί ύποστηρικτές τοΰ Παλαμα. Καί δταν στο τέλος έπεσαν, 
τήν πτώση τους αύτή δέν πέτυχε κανείς κυβερνητικός άξιω- 
ματοΰχος, άλλά ό Παλαμας, πού μέ τή φιλανθρωπία, τό 
έ'λεος καί τήν άρνησή του νά δώσει θάρρος σέ άντεκδικήσεις, 
άποκατάστησε τήν ομόνοια στήν πόλη35.

"Αν καί άναγνωριζόταν ό αύτοκρατορικός έλεγχος πάνω 
στήν ’Εκκλησία, ύπήρχαν δμως άκόμη δρια, τά όποια ένας 
σοφός Αύτοκράτορας δέν θά τολμοΰσε νά ξεπεράσει. ' Ο 
’ Ιωάννης Ε ', πού βασίλεψε κ α τ ’ όνομα πενήντα χρόνια, καί 
άλλοτε ήταν ύποταγμένος στον πεθερό του ’ Ιωάννη Σ τ ' 
Καντακουζηνό, ένώ άλλοτε στο γιό του ’Ανδρόνικο Δ ' καί 
στον έγγονό του ’ Ιωάννη Ζ ', πίστευε δτι χρειάζεται ή φιλία 
μέ τή Δύση, κι άν αύτό άκόμη σημαίνει έκκλησιαστική ένωση 
μέ τή Ρώμη. 'Όταν έπισκέφτηκε τήν ’ Ιταλία τό 1369,
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δήλωσε τήν προσωπική του υποταγή στον Πάπα. Δέν θά 
μπορούσε δμως νά άναφέρει καί τήν ύποταγή των ύπηκόων 
του, άν καί ύποσχέθηκε νά κάνει τό καλύτερο γιά νά τούς 
μεταστρέψει36. 'Η  λεπτότητά του άμοίφθηκε. Προς τδ τέλος 
τής βασιλείας του έκδόθηκε ενα κείμενο τό όποιο παρέδινε 
οριστικά στον Αύτοκράτορα τά δικαιώματα πάνω στήν ’Εκ
κλησία. ’ Εννιά ήταν τά κύρια σημεία αύτοΰ τοΰ κειμένου. 'Ο 
Αύτοκράτορας θά προέτεινε τούς μητροπολίτες, εκλέγοντας 
μεταξύ τριών υποψηφίων πού θά τοΰ ύποβάλονταν μόνον 
αύτός μποροΰσε νά ανακατανείμει τίς επισκοπικές έδρες· 
έπρεπε νά συμφωνοΰν μέ τή γνώμη του οί τοποθετήσεις άνω- 
τέρων διοικητικών άξιωματούχων στήν ’Εκκλησία· ούτε αύ
τός, ού'τε κανείς άπό τούς αρχαιότερους άξιωματούχους του 
ήταν δυνατόν νά άφορισθει χωρίς τήν προηγούμενη έγκρι
σή του- κάθε έπίσκοπος κατά τήν τοποθέτησή του έπρεττε νά 
δίνει δρκο ύποταγής σ ’ αύτόν οί έπίσκοποι θά πρέπει νά 
ύπακοΰν στις διαταγές του πού άφοροΰσαν τίς έπισκέψεις 
τους στήν Κωνσταντινούπολη καί τήν επιστροφή στις έδρες 
τους· ό κάθε έπίσκοπος θά πρέπει νά υπογράφει πράξεις πού 
έχουν έπικυρωθεΐ άπό μιά τοπική ή γενική Σύνοδο- ό κάθε 
έπίσκοπος θά πρέπει νά έκτελεϊ αύτές τίς πράξεις, καί νά 
άρνεϊται τήν υποστήριξή του σέ κάθε κληρικό ή ύποψήφιο 
εκκλησιαστικού άξιώματος πού άντιτίθεται σ ’ αύτές τίς 
πράξεις ή στήν αύτοκρατορική πολιτική γενικότερα37.

’Έ τσι ή περιφέρεια τοΰ Πατριαρχείου έγινε τώρα πολύ 
μεγαλύτερη άπό τό χώρο τής συρρικνωμένης Αύτοκρατορίας. 
’Αλλά μέ αύτόν τόν έλεγχο τών έπισκόπων, ό Αύτοκράτορας 
μποροΰσε νά κρατήσει έναν κάποιο έλεγχο πάνω στον ’ Ορ
θόδοξο κόσμο. Παρέμενε άκόμη ό Ιερός Αύτοκράτορας, ό 
’ Αντιπρόσωπος τοΰ Θεοΰ έπ ί γής, δπως πολύ απότομα υπεν
θύμισε ό Πατριάρχης ’Αντώνιος Δ ' στό Μεγάλο Δούκα τής 
Μοσχοβίας, Βασίλειο Α ', ό όποιος πρότεινε νά παραλειφθεϊ 
τό δνομα τοΰ Αύτοκράτορα άπό τή Λειτουργία. ' Ο Αύτο
κράτορας παραμένει άκόμη ή αγιασμένη κεφαλή τής Οικου
μένης, ό Βασιλεύς τόν όποιο ό άγιος Πέτρος παρήγγειλε
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στούς πιστούς νά τιμούν. Σύμφωνα μέ τήν παρατήρηση τοΰ 
’Αντωνίου, ή θεωρία τοΰ Εύσεβίου ’ίσχυε άκόμη38.

'Ο γιός τοΰ ’ Ιωάννη Ε ', Μανουήλ Β ', εθεσε ύπό δοκιμα
σία τίς αρμονικές σχέσεις ’Εκκλησίας καί Πολιτείας, ό'ταν πε
ρίπου τό 1414 μετέθεσε εναν επίσκοπο τής Μακεδονίας σέ 
μιά επισκοπή τής Μολδαβίας. Ό  Πατριάρχης διαμαρτυρή- 
θηκε, τυπικά λόγω τοΰ μή μεταθετοΰ τών έπισκόπων, στήν 
πράξη δμως, δπως φαίνεται, επειδή φοβήθηκε μήπως ό 
Πρίγκηπας τής Μολδαβίας προσβληθεί γιά  τό λόγο δτι ό Αύτο
κράτορας δέν άσκοΰσε κανένα έλεγχο πάνω στή Μολδαβία. 
' Ο Μανουήλ κέρδισε τή θέση του39.

Δοκιμάστηκαν ξανά αύτές οί σχέσεις δταν ό γιός τοΰ 
Μανουήλ, ’ Ιωάννης Η ', αποφάσισε νά στείλει μιά άντι- 
προσωπεία στήν ’ Ιταλία γ ιά  νά επιτύχει τήν ένωση τής 
’ Εκκλησίας του μέ τή Ρωμαϊκή. Ό  Μανουήλ στο τέλος τής 
ζωής του είχε συμβουλέψει τόν ’ Ιωάννη νά συνεχίσει τίς 
διαπραγματεύσεις μέ τή Ρώμη, άλλά ποτέ νά μήν υποταχθεί 
έπειδή ποτέ δέν πρόκειται νά ύπάρξει πραγματική ένωση40. 
Ό  ’ Ιωάννης δμως ήταν απελπισμένος. Ή  Αύτοκρατορία 
δέν θά μποροΰσε νά έπιζήσει χωρίς βοήθεια άπό τή Δύση. 
’Έκανε χρήση τής εξουσίας του γιά νά σύρει μαζί του μέ τή 
βία μιά ομάδα άπό έπισκόπους καί μορφωμένους λαϊκούς 
στήν Έ νω τική  Σύνοδο πού άνοιξε τό 1438 στή Φερράρα καί 
λίγο αργότερα μεταφέρθηκε στή Φλωρεντία. Έ κεΐ οί άτομι- 
στές "Ελληνες, καταπιεσμένοι άπό τόν Αύτοκράτορα, δέ 
μποροΰσαν νά συναγωνιστοΰν τήν καλομορφωμένη καί κα- 
λοοργανωμένη ομάδα τών Λατίνων θεολόγων. Μερικούς Έ λ 
ληνες τούς έπεισαν είλικρινά τά ρωμαϊκά έπιχειρήματα, άλ
λους ή πολιτική άναγκαιότητα. ’Ά λλο ι δέν μποροΰσαν νά 
δείξουν άνυπακοή στον Αύτοκράτορα, ό όποιος τελικά τούς 
πίεσε δλους νά ύπογράψουν τήν πράξη τής Έ νώσεως. Μόνον 
ένας έπίσκοπος τόν άψήφισε, ό Μάρκος Εύγενικός, Μητρο
πολίτης Εφέσου, ό όποιος άργότερα απομακρύνθηκε άπό 
τήν έπισκοπή του41. Ά λλά  ό ’ Ιωάννης άνακάλυψε, δπως καί 
τόσοι άλλοι Αύτοκράτορες τό είχαν άνακαλύψει πρίν άπό



αύτόν, πόσο περιορισμένη ήταν ή αύτοκρατορική έξουσία. 
"Οταν έπέστρεψε στήν Κωνσταντινούπολη, βρήκε τήν κοινή 
γνώμη νά άντιστέκεται μέ τόσο πάθος στήν "Ενωση, ώστε 
οχι μόνο δέν μπόρεσε νά τή θέσει σέ ένέργεια, άλλά καί 
πολλοί επίσκοποι πού ειχε γίνει γνωστό ότι τήν εύνόησαν 
άπομονώθηκαν άπό τά ποίμνιά τους καί άναγκάστηκαν νά 
αποδημήσουν στήν ’ Ιταλία42. Τό χειμώνα του '1452, όταν τά 
στρατεύματα του Σουλτάνου συγκεντρώνονταν γιά τήν τελ ι
κή επίθεση έναντίον τής χριστιανικής πρωτεύουσας, μόνον 
τότε ό άδελφός τοΰ ’ Ιωάννη, Κωνσταντίνος ΙΑ' ,  μπόρεσε 
έπ ί τέλους νά αναγγείλει έ'Γίσημα τήν "Ενωση στήν 'Α γία 
Σοφία, μέ έναν Καρδινάλιο πού ειχε φέρει μαζί του μιά 
χούφτα στρατιώτες γιά νά άναπτερώσουν τό ήθικό τών α
πελπισμένων πολιτών. "Ομως άκόμη καί τότε, άν καί δέν 
αμφισβήτησαν τήν έξουσία τοΰ Αύτοκράτορα, οί πιστοί άρ
χισαν νά άποφεύγουν τήν 'Α γία  Σοφία καί κάθε άλλη εκ
κλησία στήν όποία λειτουργούσαν ένωτικοί κληρικοί. Μό
νον τό τελευταίο βράδυ τής πολιορκίας, όταν ήταν πλέον 
γνωστό ό'τι ή έπαύριον θά ήταν ή μοιραία μέρα, όλοι όσοι 
μποροΰσαν ήρθαν στήν 'Α γία  Σοφία οπού μαζί μέ τόν Αύτο
κράτορα τέλεσαν τήν τελευταία λειτουργία, ξεχνώντας στο 
τέλος όλες τίς διαφωνίες. Ή τα ν  όμως πολύ άργά. Στις 29 
Μαΐου 1453, ή Χριστιανική Αύτοκρατορία, τό επίγειο Βασί
λειο τοΰ Θεοΰ, έφθασε στο άμετάκλητο τέλος του43.

Ή  θεωρία τοΰ Εύσεβίου ειχε άντέξει μέχρι τό τέλος, μέ 
διαφορετικές άποχρώσεις στή διάρκεια τών αιώνων, άλλά 
άπαράλλαχτη στή βάση της. ' Ο Εύσέβιος θά συμφωνοΰσε μέ 
τά λόγια τοΰ Πατριάρχη ’Αντωνίου, πού γράφτηκαν χίλια 
χρόνια μετά τό θάνατό του. Πολύ συχνά τό Βυζάντιο τό 
έχουν δυσφημήσει ώς στατική κοινωνία. Δέν ήταν καθόλου 
στατική. Οί τέχνες καί οί έπιστήμες του προοδέυσαν, άν καί 
μέ κάπως άργό βήμα. ’Αναπροσάρμοζε τή διοίκησή του άπό 
καιρό σέ καιρό γιά  νά καλύψει τ ίς μεταβαλλόμενες συνθήκες. 
Ή τα ν  όμως καί συντηρητικό μέ τή βαθύτερη έννοια τής 
λέξης. Οί Βυζαντινοί πίστευαν ότι καθήκον καί προνόμιό
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τους ήταν νά «συντηρήσουν» τούς μεγάλους πολιτισμούς τοΰ 
παρελθόντος, τής ' Ελλάδας καί τής Ρώμης, πού τούς είχαν 
κληρονομήσει, διαποτισμένους μέ τό Χριστιανικό πνεΰμα, 
ώστε ό ’ίδιος ό πολιτισμός νά άντέξει σ ’ ενα σκοτεινό καί 
άβέβαιο κόσμο. Τό θρησκευτικό τους αίσθημα ήταν ειλικρινές 
καί έντονο. Είχαν βαθιά συνειδητοποιήσει τήν αιωνιότητα, 
καί εΐχαν βαθιά συνειδητοποιήσει έπίσης ότι τό θειο βρίσκε
τα ι πέρα άπό τήν άνθρώπινη κατανόηση καί μπορεί νά 
έρμηνευτεϊ μόνο μέ σύμβολα. 'Η  έπίγεια Αύτοκρατορία εΐναι 
ενα έφήμερο πράγμα. Δ ικαιώνεται τόσο, δσο βρίσκεται σέ 
σχέση μέ τή Βασιλεία τών Ούρανών. ' Η Βασιλεία τών 
Ούρανών εΐναι ή άόρατη, αιώνια Ίδέα. Τό επίγειο βασίλειο 
δέν εΐναι τίποτε άλλο άπό τήν έπίγεια σκιά της, ενα άπτό 
άλλά παροδικό σύμβολο πού πρέπει νά άποτελεϊ μιά προε
τοιμασία γιά τήν αιωνιότητα. Γιά νά έκπληρώσει τό ρόλο 
του πρέπει νά εΐναι δίκαιο καί άρμονικό, νά κυριαρχείται άπό 
τήν ’Αληθινή Πίστη, δσο εΐναι δυνατόν νά γνωρίσει ό άν
θρωπος τήν ’Αληθινή Πίστη. ’Αλλά ή άμαρτία διαποτίζει 
τόν πρόσκαιρο κόσμο. Οί Βυζαντινοί γνώριζαν πολύ καλά δτι 
ή ιστορία τους εΐναι γεμάτη άπό διηγήσεις γιά αστάθεια καί 
άνοησίες, γ ιά  περιφάνεια, φιλοδοξίες καί απληστία. Πίστευαν 
δτι ή άμαρτωλότητά τους εΐναι αύτή πού προκάλεσε τήν 
παρακμή καί τήν πτώση. Ά λλά  τό ιδανικό τους παρέμενε 
ύψηλό, δσο κι άν ή πραγματοποίησή του στήν πράξη δέν 
άνταποκρινόταν καί πολύ σ ’ αύτό τό ιδανικό. Ή ταν μιά 
γνήσια προσπάθεια νά τεθεί σέ εφαρμογή μιά Χριστιανική 
πολιτεία πάνω στή γή πού θά βρίσκεται σέ άρμονία μέ τόν 
Ούρανό.

Στήν πραγματικότητα, οί ρίζες αύτής τής ιδέας εΐναι 
είδωλολατρικές. Ή  πλατωνική σκέψη, πού εΐχε μεταδοθεί 
μέσω έρμηνευτών, δπως ό ειδωλολάτρης Πλωτίνος, ο Ιου
δαίος Φίλων καί ό Χριστιανός αιρετικός ’ Ωριγένης, καί εΐχε 
συνδυαστεί μέ τήν άνατολική παράδοση τής έλληνιστικής 
μοναρχίας καί τήν ώφελιμιστική έξουσία τοΰ Ρωμαίου Αύτο
κράτορα εΐναι αύτή πού σχημάτισε τά θεμέλια πάνω στά



όποια ό Ευσέβιος έκτισε τή θεωρία του γιά τή διακυβέρνηση. 
Ά λ λά  ή θεωρία άντεξε, επειδή οί Βυζαντινοί, παρόλη τήν 
εύσέβειά τους, ήταν πρακτικοί άνθρωποι. Γνώριζαν ότι ό 
Αύτοκράτορας, οτιδήποτε κι αν συμβολίζει, είναι ενας κοινός 
άνθρωπος. Παρόλη τήν τελετή τής στέψεως, δέν είναι ιερέας. 
Πράγματι, όσο είναι δική του ύπόθεση νά όδηγεϊ τό στρατό 
στις μάχες, καί νά κάθεται ώς δικαστής στά πολιτικά δικα
στήρια, άλλο τόσο δέν εΐναι δική του ύπόθεση νά εΐναι ιερέας. 
'Η θεϊκή του μοναρχία ήταν περιορισμένη. Δέν πρέπει νά 
άποφαίνεται σέ δογματικά ζητήματα. Αύτό τό κατέστησε 
σαφές ή ήττα τών Είκονομάχων. Τά δογματικά θέματα εΐναι 
ζήτημα μόνον μιας Συνόδου όλων τών έπισκόπων τής οικου
μένης, πού τήν επισκιάζει τό "Αγιο Πνεύμα, όπως έπεσκία- 
σε τούς άποστόλους τήν ήμέρα τής Πεντηκοστής. ’Ά ν  καί ό 
Αύτοκράτορας βρίσκεται πάνω άπό τό νόμο, πρέπει όμως νά 
τόν σέβεται ώς εγγυητή άρμονίας. ' Ο Λέων Σ τ ' εΐχε κατα
πατήσει τό δικό του νόμο, μέ τόν τέταρτο γάμο του· άν καί 
έγινε μιά κ α τ ’ οικονομίαν έξαίρεση, ό Τόμος πού έκλεισε τήν 
φιλονικία δείχνει ότι εΐχε κάνει σφάλμα. Δέν πρέπει ό Αύτο
κράτορας νά διαπράττει εγκλήματα έναντίον τής ήθικής. Στο 
Μιχαήλ Η ' έπιβλήθηκε εκκλησιαστικός κανόνας γιά  τή δια
γωγή του απέναντι στον Ιω άννη  Δ '.  ’Ά ν  τά έγκλήματα του 
Αύτοκράτορα ήταν άνυπόφορα, ό λαός θά ξεσηκωνόταν καί 
θά τόν έσερνε βίαια άπό τό θρόνο, ό'πως έκανε μέ τό Φωκά 
καί τόν Ανδρόνικο Α '. "Αν ήταν ανίκανος σέ έπικίνδυνο 
βαθμό, ό στρατός ή οί άξιωματουχοι τοΰ Παλατιοΰ θά 
φρόντιζαν γιά τήν έκθρόνιση. 'Ο άνθρωπος πρέπει νά αξίζει 
γ ιά  τή δουλειά πού κάνει. Κι άν πράγματι άξιζε, τότε 
άναμφισβήτητα γινόταν ό Α πόλυτος Μονάρχης.

Παρά τίς προσπάθειες άνθρώπων όπως ό Φώτιος καί 6 
Μιχαήλ Κηρουλάριος, ό Πατριάρχης ήταν άναμφίβολα ύπο- 
ταγμένος στον Αύτοκράτορα. ' Η κοινή γνώμη έπιδοκίμαζε 
τό ρόλο τοΰ Πατριάρχη νά ένεργεϊ ώς θεματοφύλακας τής 
συνειδήσεως τής Αύτοκρατορίας καί τοΰ Αύτοκράτορα. Ά λ 
λά δέν θά έπρεπε νά τοποθετηθεί στο ίδιο επίπεδο μέ τόν
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Αύτοκράτορα ούτε νά αναμιγνύεται στήν πολιτική. Καί επ ι
τέλους, ό Θεός στούς Ούρανούς δέν είχε κοντά του κανέναν 
’Αρχιερέα πού περιορίζει τή δύναμή Του. Κατά παρόμοιο 
τρόπο ό επίγειος άντιπρόσωπος τού Θεοΰ θά πρέπει νά είναι 
άνεμπόδιστος. ' Υπήρχε όμως πάντοτε μιά εκφραστική μειο
νότητα στο Βυζάντιο πού προκαλοΰσε τό δικαίωμα τού 
Αύτοκράτορα νά δίνει εντολές στήν ’Εκκλησία, καί πού όταν 
οργανωνόταν άπό ήγετικές μορφές τών μοναχών, δπως ό 
Θεόδωρος Στουδίτης, μπορούσε νά φέρει σέ αμηχανία καί 
μερικές φορές νά επηρεάσει τήν αύτοκρατορική πολιτική. 
Παρόλη τή δραστηριότητα, της δμως, ποτέ δέν κατάφερε νά 
διασπάσει τόν θεσμό πού δημιούργησε ό Εύσέβιος.

Καμιά μορφή διακυβέρνησης δέν μπορεί νά έπιζήσει 
χωρίς τή γενική έπιδοκιμασία τοΰ κοινού. Πέρα άπό τούς 
μοναχούς, οί συνηθισμένοι άνθρωποι στό Βυζάντιο, άνδρες 
καί γυναίκες, πίστευαν δτι ή Αύτοκρατορία τους είναι ή 
επίγεια άγία Αύτοκρατορία τοΰ Θεοΰ, μέ τόν Ιερό  Αύτο
κράτορα ώς αντιπρόσωπο τοΰ Θεοΰ προ τοΰ λαοΰ καί αντι
πρόσωπο τοΰ λαοΰ προ τοΰ Θεοΰ. Γιά ένδεκα αιώνες, άπό 
τήν έποχή τοΰ πρώτου Κωνσταντίνου μέχρι τίς μέρες τοΰ 
ενδέκατου, ό θεοκρατικός θεσμός τής Χριστιανικής Ρωμαϊ
κής Αύτοκρατορίας παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος. Κα
νένας άλλος θεσμός σέ δλη τήν ιστορία τής Χριστιανικής 
έποχής δέν άντεξε τόσο πολύ.
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μιας μετέπειτα εχθρικής προπαγάνδας, άλλά μάλλον μεγαλοποιεί τήν 
περίπτωση. Βλ. Jenkins, Byzantium, σσ. 156-7.

32. Dyornik, Photian Schism, σσ. 132 έξ.· Bury. Eastern Roman 
Empire, σσ. 165-79.

33. To κείμενο τής 'Επαναγωγής δίνεται στόν Ζέπο, 'Ελληνορωμαϊ
κόν Δίκαιον, II. σσ. 236-368. Τό κεφ. Γ ' άσχολεΐται μέ τόν Πατριάρχη. 
Γ ιά-τά προβλήματα τής έκδοσής του, βλ. Ostrogorsky. History o f the 
Byzantine .State, a. 213, σημ. 2.

34. Ostrogorsky. History of the Byzantine State, σσ. 214-15· Jenkins. 
Byzantium, σσ. 200 έξ. Γιά τή σωστή χρονολόγηση καί ήλικία τοϋ 
Στεφάνου (19 καί δχι 16 δπως ισχυρίζεται ό Ostrogorsky). βλ. Jenkins, 
’The chronological accuracy of the "Logothete’’ for the years A.D. 867-913' 
στό Dumbarton Oaks Papers, XIX (Cambridge, Mass'. 1965), σσ. 98-100.
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Ό  μοναχός συγγραφέας τοϋ Βίον ’Ιγνατίου (στό Migne, Ρ G., CV, στ. 
573) άναφέρεται στό Στέφανο ώς σέ «κα τ ’ έπίφασιν» Πατριάρχη, όχι 
λόγω τής ήλικίας ή τοΰ αξιώματος του, άλλά έπειδή είχε χειροτονηθεί άπό 
τό Φώτιο.

35. Γ ι ’ αύτή τή Σύνοδο βλ. Dvornik, Photian Schism, σσ. 265 έξ., 
όπου τίθενται μερικές άμφιβολίες γι ’ αύτήν.

36. Βλ. Jenkins, Ά note on the Patriarch Nicholas Mysticus’, Acta 
Antigua Academiae Scientiarum Hungaricae, II (Budapest, 1963), σσ. 145-
7, δπου δείχνει δτι ό Νικόλαος δέν ήταν άνηψιός τοϋ Φωτίου, δπως 
ύποστηρίζει ό Dvornik (Photian Schism, σσ. 248-9) καί άλλοι, άλλά είχε 
χρηματίσει ύπηρέτης στό σπιτικό του.

37. Βασίλειος Καισαρείας, Κανώδν IV, στά Migne, P. G.
38. Λεόντιος Δ',Ν εαραί, 90, στόν Ζέπο, Ελληνορωμαϊκόν Δίκαιον,

I, σσ. 156-7.
39. Jenkins, Byzantium, σσ. 200, 202, 214. Τό όνομα «Ζαούτσης» 

σαφώς προέρχεται άπό τήν άρμενική λέξη «ζαούτς» πού σημαίνει νέγρος.
40 Στό ίδιο, σσ. 212-14.
41. Στό ίδιο, σσ. 214-26, δπου βρίσκεται ή πλέον πρόσφατη έκθεση 

τής ύποθέσεως, πού στηρίζεται δχι μόνο στό Συνεχιστή Θεοφάνους καί σέ 
άλλους χρονικογράφους,' άλλά καί στις επιστολές τοΰ Άρέθα, πού ρίχνουν 
ενα καινούριο φώς στήν ιστορία. Βλ. Jenkins, 'Eight letters of Arethas’, στό 
« Ε λληνικά», XIV (Θεσσαλονίκη, 1956), σσ. 293-372, έπίσης 'Three 
documents concerning the "Tetragamy” , στό Dumbarton Oaks Papers, XVI 
(Cambridge, Mass., 1962), σσ. 231-41.

42. Jenkins, Byzantium, σσ. 227-31 · Runcirnan, The Emperor Romanus 
Lecapenus (Cambridge, 1929), σσ. 45-53.

43. Runcirnan, Romanus Lecapenus, σσ. 52-62.
44. Jenkins, Byzantium, σσ. 237-8. Τά κείμενο τοϋ Τόμου δίνεται στό 

V. Grumel, Les Regestes des Actes du Patriarchal de Constantinople, I, Les 
Actes des Patriarchal, Σχ. 669.

45. Jenkins, Byzantium, σσ. 252-3· Runcirnan, Romanus Lecapenus, 
σσ. 75-7.

46. Jenkins, Byzantium, σσ. 253, 266-7.
47. Στά ίδιο, σσ. 277-8.
48. Ζωναρας, ’Επιτομή ’Ιστοριών, III, σ. 509.
49. Λέων Διάκονος, 'Ιστορία (Bonn edn, 1828), σσ. 98-9. Βλ. έπίσης

Ostrogorsky, History o f  the Byzantine State, σ. 260, σημ. 2.
50 Λέων Διάκονος, 'Ιστορία, σσ. 101-2.
51. Βλ. lenkins, Byzantium, σσ. 308-9, 320, 329-31.
52. Μιχαήλ ’Ατταλειάτης, 'Ιστορία (Bonne edn, 1853).
53. Βλ. Runcirnan, The Eastern Schism (Oxford, 1955), σσ. 28-54.
54. ’Ατταλειάτης, 'Ιστορία, σ. 60· Κ εδρηνός-Σκυλίτζης (Bonne edn, 

1838), II, σσ. 641-4. Ό  Ostrogorsky, History o f the Byzantine State, σσ.
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301-2, νομίζω ότι κάνει λάθος όταν συνδέει τήν παραίτηση τοϋ Αύτοκρά
τορα ’ Ισαάκ μέ τήν έλλειψη δημοτικότητας γιά τή συμπεριφορά πού 
εδειξε στόν Πατριάρχη: ή πτώση του φαίνεται, σύμφωνα μέ τίς πηγές, δέν 
προκάλεσε καμιά ταραχή. 'Η ίκθεση πού δίνει ό Ψελλός (Χρονογραφία, 
εκδ. καί μτφρ. ύπό Ε. Renaud [Paris, 1928], II, σ. 123) είναι πολύ 
διφορούμενη. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ό ϊδιος ό ψελλός είχε άναμιχθεϊ σέ 
μιά συνωμοσία κατά τοϋ Αύτοκράτορα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ Κ Α Ι Ο ΛΑΟΣ

1. "Ολες οί βυζαντινές συζητήσεις γιά τή βασιλεία επιμένουν δτι ό 
μονάρχης πρέπει νά τιμαται καί νά είναι άπομονωμένος, ένώ συγχρόνως 
πρέπει νά παραμένει ταπεινός καί φιλάνθρωπος, π.χ. στόν Φώτιο, 
’Επιστολή προς Μιχαήλ., Πρίγκηπα Βουλγαρίας, στο Migne, P. G., CII, στ. 
627-96, ή στόν Νικηφόρο Βλεμμύδη, Ό  άνδριάς ενός βασιλείας (όπως 
ξαναγράφτηκε άπό έναν διάκονο τής Ά γ . Σοφίας, περίπου τό 1300), στόν 
A. Mai, Scriptorutn Veterum Nova Collectio, II (Rome, 1828), στ. 609-70.

2. Συνεχιστής Θεοφάνους (Bonn edn, 1838), σσ. 199-200.
3. Βλ. L. Brehier, Le Monde Byzantin, II, Les Institutions de /Empire 

Byzantin (Paris, 1949), a. 434.
4. Βλ. σ. 76.
5. Βλ. σ. 141.
6. Brehier, Le Monde Byzantin, σσ. 529 έξ.
7. Στό ίδιο, σσ. 533 έξ.
8. ’ Ιουστινιανός, Νεαραί, έκδ. Κ.Ε. Zachariae von Lingenthal (Leipzig,

1881), I, σσ. 133, 535, 538, 539, 554. Βλ.-Brehier, Le Monde Byzantin,
σσ. 550 έξ.

9. Brehier, Le Monde Byzantin, σσ. 545-6.
10. Στό ’ίδιο, σσ. 536, 557-8.
11. Βλ. σσ. 78-9, 93. Οί περισσότεροι άπό τούς έξοχους Πατριάρχες 

τοϋ ένατου καί δέκατου αιώνα, ήσαν λαϊκοί μέχρι τό χρόνο τής άναδείξεώς 
τους (π.χ. ό Ταράσιος, ό Φώτιος, ό Νικόλαος Μυστικός), άν καί αργότερα 
— σχεδόν κάθε Πατριάρχης— προερχόταν άπό τήν ιερατική τάξη, άν όχι 
άπό τή μοναστική.

12. Brehier, Le Monde Byzantin, σσ. 513-14.
13. Οί Αύτοκράτορες τοϋ ένατου αιώνα Λέων Ε ', Μιχαήλ Β ' καί 

Βασίλειος Α ', κατάγονταν άπό χαμηλά στρώματα, καί μάλιστα ό 
Βασίλειος Α ' ήταν άγράμματος. Ό  ιστορικός Ψελλός, αν καί άπαιτοΰσε 
γιά τόν έαυτό του ευγενική καταγωγή, ήταν γιός ένός μικρομπακάλη, καί ή 
μητέρα του, πού έμεινε μιά φτωχή χήρα, έμαθε άπό μόνη της νά διαβάζει 
γιά νά μορφώσει τό γιό της.

14. Γιά παράδειγμα, ό ’ Ιγνάτιος ήταν γ ioc ένός έκπεσμένου Αύτο-



174 Σημειώσεις σελ. 118-125

κράτορα, ό Στέφανος αδελφός ένός εν ένεργεία Αύτοκράτορα, καί ό 
Φώτιος προερχόταν άπό εύγενική οικογένεια, άλλά ό Νικήτας ήταν γιός 
ένός Σλάβου μετανάστη, ό Πολύευκτος προερχόταν προφανώς άπό κατώ
τερη τάξη, καί ό Νικόλαος Μυστικός ήταν γιός μιας υπηρέτριας.

15. Βλ. σ. 52.
16. Βλ. Η. Delehaye, Les Saints Stylites (Brussels-Paris, 1923), σσ. i- 

xxxix, 1-147 (βίος τοϋ άγ. Δανιήλ), 148-94 (βίος τοΰ άγ. Άλυπίου). 'Ο 
άγ. Θεόδωρος άναφέρεται σέ μιά επιστολή τοΰ Θεοδώρου Στουδίτου (βλ. 
Migne, Ρ, G., 1C, στ. 957). Γιά τις γυναΐκες-στυλίτισσες βλ. τή σημ. τοΰ 
Delehaye στό Analecta Bollandiana, XXVII (Brussels, 1908), σσ. 391-2.

17. Γιά τό βίο τοϋ άγ. Λουκ;α τοΰ Στυλίτη, βλ. Delehaye, Les Saints 
Stylites, σσ. 195-237. Ό  βίος τοΰ άγ. Βασιλείου τοΰ Μικροΰ βρίσκεται 
στό Acta Sanctorum, 26 Μαρτίου, III, σσ. 668-81. 'Ο βίος τοΰ όσιου 
Λουκά υπάρχει στό Migne,· P. G., CXI, στ. 465 έξ.

18. Γιά τό Γρηγόριο τό Σιναίτη βλ. Β. Tatakie, La Philosophie 
Byzantine (Paris, 1949), I, σσ. 261-3- V. Lorsky, The Mystical theology o f  
the Eastern Church (London, 1957), σσ. 209-10.

19. Γιά τήν ίδρυση μοναστηριού τοΰ Ά γ . Συμεών (Kaalat Seman), 
βλ. -Grabar, Martyrium  (Paris, 1946), I, σσ. 156-7, 364-5. Γιά τήν ίδρυση 
τοϋ 'Οσίου Λουκά, βλ. C. Diehl, LEglise et les Mosa'iques du Convent de 
Saint-Luc en Phocide (Paris. 1889). σσ. 8-21.

. 20. Βλ. σ. 79.
21. Γιά τόν Πλάτωνα, βλ. A. Gardner , Theodore o f Studium (London, 

1905), σσ. 16, 25-6, 31 έξ.
22. Γιά τό Θεόδωρο, βλ. Gardner, Theodore od Studium, καί Ε. 

Amann, 'Theodore le Studite’, Dictionnaire de Theologie Catholique, XV, i, 
στ. 287-98. Γιά μιά περίληψη τών μοναστικών του άντιλήψεων, βλ. 
Brehier. Le Monde Byzantin, II, σσ. 540-4.

23. Βλ. σσ. 86, 88.
24. Γιά τό άνέκδοτο πού άναφέρεται στό Φώτιο καί τόν Ιγνάτιο, βλ. 

Bury. Eastern Roman Empire, σ. 187. ’Εξάλλου ό πατριάρχης Πολύευκτος 
ήταν, σύμφωνα μέ τό Λέοντα το Διάκονο (σ. 32), «κάτοχος τής 
ανθρώπινης καί θείας φιλοσοφίας».

25. ' Η κοινή γνώμη στό Βυζάντιο έττηρεάστηκε άσφαλώς άπό τή 
δημιουργία στή Δύση μιας «Ρωμαϊκής» Αύτοκρατορίας, ή όποία δέν 
αναγνώριζε τό Βυζαντινό Αύτοκράτορα ώς τό Ρωμαίο Αύτοκράτορα, άπό 
τήν έποχή τοΰ "Οθωνα Α ' καί εξής. Οί Καρολίδες θεωροΰσαν τούς 
βυζαντινού; άρχοντες ώς συν-αυτοκράτορες. Βλ. Jenkins. Byzantium, σσ. 
353-4.

26. Βλ. σ, 109.
27. Brehier, Le Monde Byzantin, II, σσ. 553 έξ.
28. Ostrogorsky, History o f  the Byzantine State, σσ. 254-7.
29. Βλ. σ. 104.
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30. Ostrogorsky, History o f  the Byzantine State, σσ. 271-2" Jenkins, 
Byzantium, σσ. 319-20.

31. Βλ. J. Gouillard, 'Symeon le Jeune’ , Dictionnaire de Theologie 
Catholique, XIV, 2, στ. 2941-56.

32. Δέν υπάρχει καμιά κατάλληλη ιστορική μελέτη γιά τά μοναστή
ρια τής Κωνσταντινούπολης. Οί ιστορικοί είχαν τήν τάση μέχρι τώρα νά 
συγκεντρώνουν τήν προσοχή τους στά μοναστήρια τών επαρχιών. Άλλά 
βλ. J.M. Hussey. Church and Learning in the Byzantine Empire (London, 
1937), σσ. 183-9.

33. Γιά τήν καταστροφή τών μοναστηριών στή Μ. Ά σία, βλ. S. 
Vrvonis, The Decline o f  Medieval Hellenism in Asia Minor (Univ. 
California. 1971), κυρίως σσ. 194-7. Γιά τά σκάνδαλα στό "Αγιο "Ορος, 
δταν ό Κωνσταντίνος Θ' ειχε ήδη ορίσει μιά έπιτροπή γιά νά ερευνήσει 
αύτά τά σκάνδαλα, τό 1052, βλ. P. Mever, Die Haupturkunden der Athos- 
Kloster (Leipzig, 1894), σσ. 158-84.

34. "Αννα Κομνηνή, 'Αλεξίας, εκδ. καί μτφρ. ύπό Β. Leib (Paris, 
1937), I, σσ. 102-10. 'Η ’Άννα είναι σαφώς λίγο ανειλικρινής γιά τά 
προβλήματα τών γονιών. Βλ. F. Chalandon, Essai sur le Regne d’Alexis Ier 
Comnene (Paris, 1900), σσ. 53-6.

35. Brehier. Le Monde Byzantin, II, σσ. 556-7: Ηθσσευ, Church and 
Learning, σσ. 175-7" Chalandon. Essai, σσ. 282-7. Γιά τίς απόψεις τοϋ 
Εύσταθίου, βλ. τό εργο του De Ementata Vita Monachica, Migne, P. G., 
CXXXV. στ. 749.

36. Βενιαμίν τής Τουντέλα, 'Οδοιπορικό, μτφρ. ύπό Μ,Ν. Adler 
(London, 1907), σσ. 1 1-14.

37. Chalandon, Les Comnene, II, Jean II Comnene et Manuel I 
Comnene (Paris, 1912), σσ. 627-33.

38. D. Obolensky, The Bogomils (Cambridge, 1948), σσ. 168 έξ." 
Runcirnan, The Medieval Manichee, σσ. 70 έξ.

39. Runcirnan, The end of Anna Dalassena’, Melanges Henri Gregoire,
I (Brussels, 1949), σσ, 517-25.

40. Κομνημή, Ά λεξ ιά ς  III, σσ. 218-28.
41. ’ Ιωάννης Κίνναμος, 'Ιστορία (Bonn edn, 1836), σσ. 65. Chalandon, 

Les Comnene, σσ. 636-9.
42. Runcirnan, The Eastern Schism, σσ. 78 έξ." W. Norden, Das 

Papsttum und Byzanz (Berlin, 1903), σσ. 59 έξ.
43. Chalandon, Les Comnene, σσ. 643-7, 660-3.
44. Νικήτας Χωνιάτης, 'Ιστορία (Bonn edn, 1835), σσ. 430-1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΑΡΑΚΜΗ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ

1. Γιά μιά γενική σύνοψη τής περιόδου, βλ. Ostrogorsky, History o f  
the Byzantine State, σσ. 311 έξ.
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2. 'Η άλλαγή στήν τεχνοτροπία φαίνεται κ α τ ’ άρχάς στά μωσαϊκά 
στή Μονή Δαφνίου, πού πιθανώς έχει ιστορηθεί περί τό 1175. Βλ. F. Diez 
καί Ο. Demus, Byzantine Churches in G re e c e  (Cambridge, Mass., 1931), σσ. 
91 έξ. Ή  άλλαγή αύτή μπορεί νά φανεί σέ δλη της τήν ένταση στή μικρή 
έκκλησία τοϋ Νερέζ, στή Μακεδονία, πού οίκοδομήθηκε άπό ένα βυζαντινό 
πρίγκηπα τό 1164. Βλ. A. Grabar. Byzantine Painting  (London, 1953), σσ, 
141-3.

3. Ostrogorsky, History o f  the Byzantine State, κυρίως σσ. 358 έξ.
4. Στο ίδιο, σσ. 365-70.
5. Στό ίδιο, 375-80.
6. Βλ. Runcirnan, The Eastern Schism, σσ. 154-6, μέ παραπομπές.
7. Ostrogorsky, History o f  the Byzantine Stale, σσ. 379-80· A, 

Gardner, The Lascarids o f  Nicaea  (London, 1912), σσ. 7-8, 97-8.
8. Βλ. ’Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, Ή  'Εκκλησία τής Τραπεζοΰντος, 

(Ά θή να ι 1933), σσ. 177-8 A.D, Karpozilos, The E cc l e s ia s t i ca l  C on trov e r sy  
be tw e en  the K ingdom  o f  Nicaea and the Principality  o f  Epiros (Thessalonica, 
1973), passim.

9. Θεόδωρος Βαλσαμών, Μελέταί, στό Migne, P. G., CXXXVIII, στ. 
1017-20. Δημήτριος Χωνιάτης, επιστολή, στόν J.B. Pitra, Analecta Sacra  
et Classica  (Paris-Romem. 1891), στ. 473-8.

10. Gardner. The Lascarids, σσ. 94-5. 112-13.
11. Στό ίδιο, σσ. 168 έξ.
12. Στό ίδιο, σσ. 169-71, μέ παραπομπές, καί σσ. 300-1, επαναλαμ

βάνοντας τήν πρόταση τοΰ ίδιου τοΰ Βλεμμύδη.
13. Στό ίδιο, σσ. 171, 198, 206-8, μέ παραπομπές.
14. Νικηφόρος Βλεμμύδης, Θεολ.ογικά εργα, στό Migne, P. G„ CXLII, 

στ. 612  έξ. Τό έργο ύπάρχει σέ δυό μορφές καί ή δεύτερη είναι μιά 
έπανέκδοση τής πρώτης άπό έναν μοναχό τοΰ έπόμενου αιώνα.

15. Γιά τή νεότητα τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου καί τήν άνοδό του στην 
έξουσία, ή πιό σύγχρονη διαπραγμάτευση είναι τοΰ D.J. Geanakoplos, 
Emperor M ichae l  P a la eo lo gu s  and the West (Cambridge, Mass., 1959), σσ. 
16-46. Υ πάρχει αρκετή σύγχυση στις κύριες πηγές, στόν ’Ακροπολίτη 
καί στόν Παχυμέρη, πού ήταν σύγχρονοί του, καί στο Γρήγορα, πού 
έγραύε κατά τόν έπόμενο αιώνα.

16. Στό ίδιο, σσ.’ 45-115 .
17. Γεώργιος Παχυμέρης, Περί Μιχαήλ και ’Ανδρονίκου Παλ.αιολό- 

γων, (Bonn edn, 1835), σσ. 193-201.
18. Βλ. L. Petit, 'Arsene Autorianus et les Arsenites’ , Dictionnaire de 

Theo log i e  Catholique, I, ii. στ. 1991-4" Runcirnan, The Great Church in 
Captiv ity  (Cambridge, 1968), σσ. 66-8.

19. Παχυμέρης, δ.π., σ. 257-70, 278-9, 303-9.
20. Petit, 'Arsene Autorianus’- I.E. Troitskv, Arsenius and the Arseniles 

(στά ρωσικά' St Petersburg, 1873), κυρίως σσ. 99-101.
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21. Geanakoplos, Emperor M icha e l  Palaeologus, σσ. 189-95, 237-45, 
258-9.

22. Στό ί'διο, σσ. 259-76.
23. Βλ. D.M. [\icol. The Last Centuries o f  Byzantium  (London, 1972), 

σσ, 99-102.
24. Στό ί'διο, σσ. 102-5.
25. Στό ίδιο, σσ. 105-10. Βλ. έπίσης Α.Ε. Laiou, Constantinople and  

the Latins (Cambridge, Mass., 1972), σσ. 32-6, 122-6, 194-6, καί R. 
Guilland. 'La Correspondance inedite d’Athanase. patriarche de Contantinople', 
Etudes Byzantines (Paris, 1959), σσ. 53-79.

26. Nicol, Last Centuries,  σσ. 110 -12  Laiou. Constantinople, σσ. 245-
6.

27. Nicol, Last Centuries, a. 111 .
28. Vryonis, Decl ine o f  M ed ieva l Hellenism, σσ. 288 έξ., κυρίως σσ, 

303 έξ., μέ κείμενα.
29. Dolger, R eg e s t en  (Munich-Berlin. 1924-60, συνεχίζεται), IV, no, 

2342, σσ. 59-60' P. Meyer, Die Haupturkunden f u r  d ie G esch ich te  d e r  
Athos-Kloster  (Leipzig, 1894), σσ. 190-4.

30. Φιλόθεος, Έγκώμιον εις Γρηγόριον Παλαμαν, στο Migne, P. G., 
CLI, στ. 553. Ό  ύπουργός ήταν πατέρας τοϋ Γρηγορίου Παλαμα.
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μπορεί νά έπιζήσει χωρίς τή γενική 
έπιδοκιμασία τοΰ κοινού. Πέρα άπό 
τούς μοναχούς, οί συνηθισμένοι άν
θρωποι στό Βυζάντιο, άνδρες και γυ
ναίκες, πίστευαν ότι ή Αύτοκρατορία 
τους είναι ή έπίγεια αγία Αύτοκρατο
ρία του Θεοΰ, μέ τόν 'Ιερό Αύτοκρά
τορα ως αντιπρόσωπο τοΰ Θεοΰ προ 
τοΰ λαοΰ καί αντιπρόσωπο τοΰ λαοΰ 
προ τοΰ Θεοΰ. Γιά ένδεκα αιώνες, άπό 
τήν έποχή τού πρώτου Κωνσταντίνου 
μέχρι τις μέρες τοΰ ένδέκατου, ό θεο
κρατικός θεσμός τής Χριστιανικής Ρω
μαϊκής Αύτοκρατορίας παρέμεινε ού- 
σιαστικά αμετάβλητος. Κανένας άλ
λος θεσμός σέ όλη τήν ιστορία τής 
Χριστιανικής έποχής δέν άντεξε τόσο 
πολύ.
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