
ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΛΓΗΤΡΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1

Ή αστάθεια τής τύχης είναι εκ των συχνότερον επανερχόμενων θεμάτων 
είς τά έργα των βυζαντινών συγγραφέων, τούτο δέ διότι ή ιστορία τού Βυ
ζαντίου περισσότερον πάσης άλλης παρουσιάζει αναρίθμητα παραδείγματα 
συγκλονιστικών μεταπτώσεων. Ή άνοδος ήτο επικίνδυνος, αί πτώσεις δέ 
συνήθεις. Τά πλέον υψηλά αξιώματα ήσαν τά μάλλον εκτεθειμένα εις αιφνί
διας καταστροφάς. «Πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου» γράφει ορθό
τατα ό άγιος ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος 2. Άλλ’ ούδείς οίκος έπληττετο τόσον 
υπό τών συμφορών, δ'σον τό 'Ιερόν Παλάτιον. Ούται, συχνότατα οι αύτοκρά- 
τορες, αϊ αύτοκράτειραι, οί εξ αίματος πρίγκιπες και πριγκίπισσαι και πλεΐ- 
στα άλλα μέλη τής βασιλικής οικογένειας, χωρίς νά άναφέρωμεν τούς άνωτά- 
τους άρχοντας, έζήτησαν άσυλον υπό την σκιάν τών μοναστηρίων. Είναι 
άναμφισβήτητον, δτι μία ακατανίκητος ορμή ώθει τάς ψυχάς προς τό μονα- 
στήριον καί τούτο εις δλας τάς τάξεις τής βυζαντινής κοινωνίας, καί δη εις 
τάς άνωτέρας. Συχνά οί βυζαντινοί ήσπάζοντο οικεία θελήσει τον μοναχικόν 
βίον, έτι δέ συχνότερον ήναγκάζοντο από τάς περιστάσεις.

Τό μοναστήριον ήτο πράγματι καταφύγιον θεωροΰμενον άπαραβίαστον 
από τάς μεταπτώσεις τής τύχης, άσυλον προασπίζον από τά αντίποινα, τούς 
ακρωτηριασμούς ή τον θάνατον. "Οστις έξηναγκάζετο βιαίως νά άποσυρθή 
είς μοναστήριον παρεδέχετο γενικώς, μετ’ αρκετής άλλωστε στωϊκότητος, την 
τύχην του, τέλος δέ ήρέσκετο είς την νέαν του ζωήν. Διά τούς αύτοκράτορας, 
τό μοναστήριον ήτο τό καλύτερον μέσον απαλλαγής από παντός αντιπάλου, 
αντιζήλου ή υπόπτου ταραχοποιού, άνευ ανωφελών ωμοτήτων. ’Αντί τού 
μαρτυρίου τής φυλακίσεως, τής εξορίας, έπεβάλλετο είς τον συνωμότην, τον 
διεκδικητήν τού θρόνου, τον ένοχον, ή μοναχική κουρά ή δ περιορισμός εις 
μοναστήριον, δθεν δέν ήδύνατο πλέον νά έξέλθη. Ό μοναχός έστερεΐτο τής 
περιουσίας του, τού ονόματος του, τών αξιωμάτων του, τών τίτλων του καί 
αυτής έτι τής προσωπικότητάς του, καθιστάμενος ούτως ακίνδυνος. Ή πολι- 1 2

1 Ό συγγραφεύς τής παρούσης μελέτης θερμώς ευχαριστεί τήν κυρίαν Λάππα - 
Ζίζικαν, εΰαρεστηθεϊσαν νά μετάφραση αυτήν είς τήν νέαν ‘Ελληνικήν έκ τοΰ Γαλ
λικού πρωτοτύπου.

2 ”Αγ. ’Ιωάννης Χρυσόστομος, 1,420, έ'κδ. Gaum.
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τική του ζωή, έκτος εξαιρετικών περιστάσεων, ειχεν άμετακλήτως τερματισθή. 
Έξ άλλου δ έγκλεισθείς, έστω καί διά τής βίας εις μοναστήριον, ήσθάνετο 
εκεί εαυτόν έν ασφαλεία καί συχνά ήρκεϊτο εις τοϋτο. Έχων δ’ έπίγνωσιν 
τής παντελούς αυτού αδυναμίας δπως έπιστρέψη εις τον κόσμον κα'ι έπαναρ- 
χίση νέαν ζωήν, προετίμα νά ύποταχθή. Ή ιστορία πράγματι ολίγα παρα
δείγματα υψηλών προσώπων αναφέρει, δτι ήδυνήθησαν νά έπιστρέψουν εις 
την κοινωνικήν καί πολιτικήν ζωήν, άπαξ έκουσίως ή άκουσίως άσπασθέντα 
τον μοναχικόν βίον.

Αυτοκράτορές τινες, άποφυγόντες τήν βιαίαν έκθρόνισιν διά τής οίονεί 
οίκειοθελούς αυτών παραιτήσεως, άπεσύρθησαν εις μοναστήριον καί ένεδύθη- 
σαν τό μέλαν ράσον τών μοναχών.Ό Μιχαήλ Δ' ό Παφλαγών (1034-1041), 
δστις ενυμφεύθη τήν αύτοκράτειραν Ζωήν, ύπεχρεώθη νά παραιτηθή καί νά 
παραχωρήση τό στέμμα εις τον ανεψιόν του Μιχαήλ Ε' τον Καλαφάτην. 
Έκάρη μοναχός παρά τού μοναχού Κοσμά 1 καί είσήλθεν είς τήν μονήν τών 
'Αγίων ’Αναργύρων 1 2. Περιβληθείς «τό τής εκουσίου νεκρώσεως σύμβολον» 
καί νεκρός πλέον διά τον κόσμον, «δ ήδη καί άκων νεκροΰμενος», ήρνήθη 
νά δεχθή τήν Ιπίσκεψιν τής αύτοκρατείρας Ζωής καί άπέτισε τό ύπ’ αυτού 
διαπραχθέν έγκλημα κατά τού Ρωμανού Γ' τού ’Αργυρού 3.

Ό Ίσαάκιος Α' δ Κομνηνός (1057 - 1059), έπείσβη επίσης νά άσπασθή 
τον μοναχικόν βίον 4. Κατά συμβουλήν τής αύτοκρατείρας Αικατερίνης, ήτις 
τον παρώτρυνε νά έγκαταλίπη τήν επί τής γής βασιλείαν διά τήν βασιλείαν 
τών ουρανών, είσήλθεν εις τήν μονήν τών Στουδίου 5 6, ένθα έξετέλεσεν άπάσας 
τάς υπηρεσίας, ακόμη καί τήν τού θυρωρού καί δπου διεκρίθη διά τήν 
μετριοφροσύνην καί τήν αγνότητά του G.

Ό ’Ιωάννης *!" Καντακουζηνός 7 τέλος, άντιληφθείς δτι ήτο καλύτερον 
νά παραιτηθή τό 1355 χάριν τού νομίμου αύτοκράτορος καί γαμβρού του 
Ίωάννου Ε' Παλαιολόγου, μετέβη είς τήν μονήν τών Μαγγάνων 8 9 καί, περι- 
βληθείς τό μοναχικόν σχήμα, ωνομάσθη Ίωάσαφ 8. Βραδύτερον άπεσύρθη 
πλησίον τού υιού του Ματθαίου είς τον Μυστράν, δπου καί άπέθανε τήν 
15ην ’Ιουνίου 1383 10.

1 Κεδρηνός, 2, 533.
2 Ζ οι ν α ρ α ς, 3, 603.
3 Ζ οι ν α ρ α ς, 3, 603 - 604.
4 Κεδρηνός, 2, 647.
6 Κεδρηνός, 2, 638. Ζωναρας, 3, 673. Άτταλειάτης, 69. Γλύ

κας, 603.
6 Κεδρηνός, 2, 648 - 649. Γλύκας, 603.
7 Καντακουζηνός, 3, 285, £03.
8 Καντακουζηνός, 3, 307. Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ ά ς, 3, 243.
9 Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ α ς, 3, 375. Καντακουζηνός, 3, 307.
19 Δ. Α. Ζακυθηνοϋ, Le despotat de Moree, Παρίσιοι 1932, 114- 115.
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Τό πλεϊστον έν τουτοις των αύτοκρατόρων, οϊτινες είσήλθον εις μονα- 
στήριον, έπραττον τοϋτο υπό την πίεσιν των γεγονότων, έκάρησαν δέ μοναχοί 
η κληρικοί άκοντες.

Ό Λεόντιος (695- 698), άνακηρυχθεις αυτοκράτωρ μετά την πτώσιν τοϋ 
’Ιουστινιανού Β' τοϋ Ρινοτμήτου *, ένεκλείσθη κατά διαταγήν τοϋ Άψιμάρου 
είς τήν μονήν τοϋ Δαλμάτου 1 2, δεν καθορίζεται δέ εάν έκάρη μοναχός.

'Ο ’Αναστάσιος Β' (715- 715), στεφθεις αυτοκράτωρ έν τή 'Αγίςι Σοφία, 
έν άπελπισίςι ευρισκόμενος, έζήτησεν ϋπόσχεσιν οτι δεν θά πάθη τίποτε 
«λόγον άπαθείας» 3 κα'ι περιεβλήθη τό μοναχικόν σχήμα έν Θεσσαλονίκη, 
όπου καί έξωρίσθη 4. Έπαναστατήσας βραδύτερον επί Λέοντος Γ' τοϋ Ίσαύ- 
ρου, έθανατώθη 5 6 7.

Ό Θεοδόσιος Γ' (715-717), άνακηρυχθεις άκων αυτοκράτωρ υπό τοϋ 
στρατοϋ 8 9 10 11 12, ϋπεχρεώθη νά παραιτηθή χάριν τοϋ Λέοντος Γ' τοϋ Ίσαύρου. 
Άποσπάσας τήν ϋπόσχεσιν δτι δεν θά κακοποιηθή, έγένετο κληρικός μετά 
τοϋ υίοϋ του. Άμφότεροι άπέθανον έν ειρήνη ’.

Ό Σταυράκιος, υιός τοϋ Νικηφόρου Α', στεφθεις αυτοκράτωρ εις τήν 
'Αγίαν Σοφίαν υπό τοϋ πατριάρχου Ταρασίου 8, άνεκηρΰχθη ακολούθως μετά 
τον θάνατον τοϋ πατρός του αυτοκράτωρ 3.

Ό Μιχαήλ Α' Ραγκαβέ, γαμβρός τοϋ Νικηφόρου Α', πιεζόμενος νά 
δεχθή τό στέμμα, ήρνήθη, παραμένων πιστός εις τούς δοθέντας ύπ’ αύτοϋ 
δρκους εις τον Μιχαήλ Α' καί τον Σταυράκιον. Έν τουτοις άνεκηρΰχθη αύ- 
τοκράτωρ παρά τής Συγκλήτου, υπό τοϋ στρατοϋ καί τοϋ λαοϋ '°. Έπί τή 
είδήσει ταΰτη ό Σταυράκιος έκάρη ύφ’ ενός μοναχοΰ έκ των συγγενών του 
καί ένεδύθη τό μοναχικόν ένδυμα “. Είσήλθε εις τήν μονήν τοϋ Σταυρακίου, 
ήτις βραδύτερον ωνομάσθη τά Βρακα, καί κατά παραφθοράν τά Εβραϊκά Ι9, 
έκεΐ δέ καί έτάφη μετά βασιλείαν 2 μηνών καί 6 ημερών ι3. Ό Κεδρηνός ισχυ

1 Θεοφάνης, 566.
2 Θεοφάνης, 668.
3 Θεοφάνης, 588. Ζ ω ν α ρ ά ς, 3, 244.
4 Θεοφάνης, 592. Ζωναράς, 3,247.

6 Θεοφάνης, 616.
6 Θεοφάνης, 591. Ζωναρας, 3, 246.
7 Θεοφάνης, 599. Ζωναράς, 3, 248.
8 Θεοφάνης, 745.
9 Θεοφάνης, 765.
10 Θεοφάνης, 766- 768.
11 Θεοφάνης, 768. Κεδρηνός, 2, 43. Ζωναράς, 3, 312.
12 Ζωναράς, 3, 313.
12 Θεοφάνης, 769. Ζωναράς, 3,313.
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ρίζεται οτι δ Σταυράκιος απείχανε μέν εν τη μονή τών Βρακά, έτάφη δέ εν 
τη μονή τοϋ Σατύρου *.

Ό Μιχαήλ Α' Ραγκαβέ (811-813), επί, τη είδήσει τής άνακηρύξεως 
αύτοκράτορος Λέοντος Ε' τοϋ ’Αρμενίου, έκδηλώσας τήν επιθυμίαν του νά 
παραιτηθή, εκάρη και περιεβλήθη τό μοναχικόν σχήμα μετά τής συζύγου του 
και τών τέκνων του 1 2 3. Κατά τον Συνεχιστήν τοϋ Θεοφάνους, δ Μιχαήλ Α' 
έδέχθη μέ εγκαρτέρησή τήν έκθρόνισίν του °, άπέστειλε δέ τά αύτοκρατορικά 
διάσημα εις τον Λέοντα Ε' τον ’Αρμένιον καί κατεπράϋνε τήν σύζυγόν του 
Προκοπίαν, άγανακτήσασαν προ τοιαύτης αδυναμίας 4 5. Ένεδύθη τό μοναχι
κόν ένδυμα υπό τό ό'νομα ’Αθανάσιος εις τήν μονήν τής νήσου Πρώτης δ.

Ό Ρωμανός Α' Λεκαπηνός (919-944), μέγας φίλος τών μοναχών και 
ιδρυτής τής μονής τοϋ Μυρελαίου 6 7, άπαχθείς από τό 'Ιερόν Παλάτιον υπό 
τών υιών του τήν 20ην Δεκεμβρίου 944, έρρίφθη εντός άκατίου και ώδηγήθη 
εις τήν νήσον Πρώτην, οπού εκάρη άκων μοναχός και ένεδύθη τό μοναχικόν 
σχήμα Οϋτος, ϋπομείνας στωικώς τάς νηστείας και τήν κακήν τροφήν τοϋ 
μοναστηριού, άπέθανε εν τή Πρώτη τήν 15ην ’Ιουνίου 948.

Μιχαήλ Ε' δ Καλαφάτης (1041 - 1042) και δ θείος του δ νοβιλήσιμος 
Κωνσταντίνος, οιτινες έπεχείρησαν νά ανατρέψουν τήν αΰτοκράτειραν Ζωήν, 
ήναγκάσθησαν νά δραπετεύσουν διά θαλάσσης εις τήν μονήν τών Στουδίου, 
δπου περιεβλήθησαν τό μοναχικόν σχήμα 8. Ό Μιχαήλ Ε' έτυφλώθη καί 
έξωρίσθη εις τήν μονήν τών Έλεγμών 9 τήν 20ήν ’Απριλίου 1042.

Μιχαήλ Τ' δ Στρατιωτικός (1056-1057), κληθείς υπό τοϋ πατριάρχου 
Μιχαήλ Κηρουλλαρίου νά παραιτηθή, ήρώτησε τί θά έλάμβανεν ως αντάλ
λαγμα. «Τήν βασιλείαν τών ουρανών» τοϋ άπήντησεν δ πατριάρχης 10 11. Τον 
Μιχαήλ Τ' οί οπαδοί του προέτρεπον εις άντίστασιν, άλλ’ οΰτος, άρνούμενος 
νά προκαλέση αιματοχυσίαν, άπεδύθη τά βασιλικά διάσημα και προσέφερε 
τήν κεφαλήν του προς κουράν. Εϊρωνικώς δέ άποχαιρετίσας τον Μιχαήλ. 
Κηρουλλάριον άπεσύρθη εις ερημικόν μοναστήριον “.

1 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 43.
2 Θεοφάνης, 783-784.
9 Συ ν ε χ. -Θ ε ο φ ά ν., 18.
4 Συνεχ. Θεοφάν., 18.
5 Συνεχ. Θεοφάν., 20.
8 Κεδρη νός, 2, 319 -320.
7 Κεδρηνός, 2, 320, 323. Ζωναράς, 3, 480. Λιουτπράνδος, 1 Αντα

πόδοσή, 886 (PL 136).
8 Κεδρηνός, 2, 539.
9 Κεδρηνός, 2, 540.
10 Κεδρηνός, 2, 637.
11 Άτταλειάτης, 58-59.
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Ό Ρωμανός Δ' Διογένης (1067 -1071), μετά την πανωλεθρίαν τοΰ 
Μαντζικέρτ την 26ην Αύγουστου 1071, επρόκειτο νά καρή μοναχός. Ουτος, 
παρά τό γεγονός δτι δ Μιχαήλ Ζ' Δοΰκας εΐχεν άνακηρυχθή αΰτοκράτωρ, 
ήρνήθη νά παραχώρηση έστω και έλάχιστον μέρος τής εξουσίας. Τελικώς 
ήττήθη υπό τοΰ Ανδρονίκου Δοΰκα κατά τάς άρχάς τοΰ 1072, τυφλωθείς δέ 
έξετοπίσθη εις την μονήν τής νήσου Πρώτης, δπου και άπέθανεν υποστάς 
φρικτάς κακουχίας ‘.

Ό Μιχαήλ Ζ' Δοΰκας (1071-1078), ήττηθείς υπό τοΰ Νικηφόρου Γ' 
Βοτανειάτου, δστις εξηγέρθη εναντίον του, εξεθρονίσθη καί εγένετο μοναχός 
είς τήν μονήν τών Στουδίου 1 * 3. Ουτος δνομασθεΐς μετ’ ολίγον αρχιεπίσκοπος 
Εφέσου 8 τή αιτήσει τοΰ Νικηφόρου Γ' Βοτανειάτου 4, έπέστρεψεν είς τήν 
μονήν τοΰ Μανουήλ, δπου είργάσθη χειρωνακτικώς 5."Οτε βραδύτερον παρη- 
τήθη ό Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης, ή αΰτοκράτειρα Μαρία ή εξ ’Αλανών, 
μοναχή πλέον καί αυτή, επέτυχε τήν συγγνώμην τοΰ πρώτου συζύγου της6.

Ό Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης (1078-1081), εκθρονισθείς παρά τοΰ 
’Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ, κατέφυγεν είς τήν μονήν τής Περιβλέπτου, άφοΰ 
προηγουμένως εζήτησεν ά'συλον εις τήν 'Αγίαν Σοφίαν. Πεισθείς εις τάς 
δοθείσας συμβουλάς, έδέχθη νά λάβη τό μοναχικόν σχήμα καί νά καρή μονα
χός, προσθέσας μόνον δτι τοΰ ήτο δυσάρεστον νά μή τρώγη πλέον κρέας, 
ένφ πάντα τά λοιπά τοΰ ήσαν αδιάφορα 7.

Ό Ίσαάκιος Β' "Αγγελος (1185-1195), εκθρονισθείς υπό τοΰ αδελφού 
του Αλεξίου Γ' ’Αγγέλου, έτυφλώθη καί ένεκλείσθη είς τήν μονήν τοΰ 
Πέραν, ίδρυθεισαν υπό τοΰ Ίσαακίου Κομνηνοΰ πατρός τοΰ ’Ανδρονίκου 
Α' Κομνηνοΰ.’Εκεί πιθανώτατα έκάρη μοναχός 8, ακολούθως δέ φυλακισθείς 
είς τό Διπλοκιόνιον, διητάτο ως άπλοΰς ιδιώτης.

Ό ’Αλέξιος Ε' Μούρτζουφλος (1204), έκδυθείς τά αύτοκρατορικά διά
σημα κατά διαταγήν τοΰ γαμβροΰ του Θεοδώρου Α' τοΰ Λασκάρεως, περιοο- 
ρίσθη είς τήν μονήν τοΰ Αγίου 'Υακίνθου, δπου καί άπέθανε 9.

Ό ’Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος (1282-1328), υποχρεωθείς νά παραι- 
τηθή χάριν τοΰ έγγόνου του ’Ανδρονίκου Γ' Παλαιολόγου, περιεβλήθη τό-

1 Κεδρηνός, 2, 704 - 705. Ζ ω ν α ρ ας, 3, 705. Άτταλειάτης, 174 - 175.
3 Κεδρηνός, 2, 734. Ζωναρας, 3, 719.
8 Κεδρηνός, 2, 738. Βλ. "Άνναν Κομνηνήν, 1,58, εκδ. Leib, 1, 43-44.
4 Άτ τ α λ ε ι άτη ς, 303.
1 Ζωναρας, 3, 723.
6 Ζωναρας, 3, 723.
' Ζωναρας, 3, 730. "Άννα Κομνηνή, 1, 133- 134, εκδ. Keib, 1,. 

103 -104.
8 Νικήτας Χωνιάτης, 595.
8 Νικ. Γρηγοράς, 1,21. Γεώργ. ’Ακροπολίτης, 20.
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μοναχικόν ένδυμα υπό τό όνομα ’Αντώνιος και δεν τό απέβαλε πλέον μέχρι 
τοΰ θανάτου του τφ 1332

Τέλος ό ’Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος (1330, 1400-1402), υποχρεωθείς 
τελικώς νά παραχώρηση τον θρόνον εις τον Μανουήλ Β' Παλαιολόγον 9, έξω- 
ρίσθη ύπ’ αύτοΰ επί τινα χρόνον εις την Λήμνον και ύπεχρεώθη νά περι- 
βληθή τό μοναχικόν σχήμα υπό τό δ'νομα ’Ιωσήφ *.

Πλεΐσται αυτοκράτειραι άπεσύρθησαν ωσαύτως εις μοναστήριον ή ύπε- 
χρεώθησαν νά ένδυθοΰν την μέλαιναν στολήν τών καλογραιών.

Ή αυτοκράτειρα Κωνσταντίνα, σΰζυγος τοΰ αΰτοκράτορος Μαυρίκιου 
(582-602), και αί τρεις θυγατέρες της ένεκλείσθησαν εις μοναστήριον μετά 
τήν έκπτωσιν τοΰ Μαυρίκιου, δθεν έξήλθον μόνον ΐνα θανατωθούν ι.

Ή αυτοκράτειρα Μαρία ή ’Αρμενία, πρώτη σΰζυγος τοΰ Κωνσταντίνου 
■Γ (790-797) κατηγορηθεϊσα ψευδώς επί συνωμοσίρ, άπεπέμφθη κα'ι ΰπε- 
χρεώθη νά καρή μοναχή 5. Πλάτων ό ηγούμενος τοΰ Σακκουδίωνος, διεμαρ- 
τυρήθη κατά τοΰ πατριάρχου Ταρασίου, δστις επέτρεψε τήν κουράν αυτήν 
και τον έκ νέου γάμον τοΰ Κωνσταντίνου 7" β.

Ή Ειρήνη (797-802), έξορισθεΐσα υπό τοΰ Νικηφόρου Α' εις τό έν 
τή νήσφ Πριγκήπιρ ύπ’ αυτής ίδρυθέν μοναστήριον, εκάρη πιθανώτατα μο
ναχή. ’Ακολούθως Ιξωρίσθη εις τήν νήσον Λέσβον, ένεταφιάσθη δε εις τήν 
μονήν τής Πριγκήπου 7.

Ή Θεοφανώ, σύζυγος τοΰ Σταυρακίου (811), ενεκλείσθη μετά τοΰ συζύ
γου της εΐς τήν μονήν τοΰ Σταυρακίου, δπου και άπέθανε 8.

Ή Προκοπία, σύζυγος τοΰ Μιχαήλ Α' Ραγκαβέ (811-820), μετά τήν 
καθαίρεσή τοΰ συζύγου της, εκάρη μοναχή εις τήν μονήν τής Προκοπίας 9.

Ή Θεοδοσία, σύζυγος τοΰ Λέοντος Ε' ’Αρμενίου (813-820), μετά τήν 
δολοφονίαν τούτου, ενεκλείσθη υπό τοΰ Μιχαήλ Β' Τραυλοΰ εις τήν μονήν 
τών Δεσποτών, ένθα φαίνεται δτι δεν εστερεΐτο ποιας τίνος ελευθερίας ,0. 
’Έλαβε δέ ως μοναχή τό ό'νομα Θεοδώρα ”. 1 * 3 4 5 6 7 8 9 10 II

1 Νικ. Γρήγορός, 1, 441 - 446. Καντακουζηνός, 1, 399 , 473.
I Δούκας, 55 - 56, 78.
3 Ψευδό κωδινός, 164. Βλ. Du Cange, Fatnil. Byzantinse, 240-241.
4 Πασχάλιον Χρονικόν, 695. Θεοφάνης, 453.
5 Θεοφάνης, 727.
6 Θεοφάνης, 729.
7 Θεοφάνης, 742, 743, 744. Ζιοναρας, 3, 303 - 304.
8 Βλ. ανωτέρω σελ. 220 σημ. 1.
9 Θεοφάνης, 783 -784. Συνεχ. Θεοφάν., 20.
10 Συνεχ. Θεοφάν., 46.
II Du Cange, Fatnil. Byzantinse, 130.
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Ή Ευφρόσυνη, θυγάτηρ τοΰ Κωνσταντίνου Τ', εγένετο μοναχή μετά 
την τΰφλωσιν τοΰ πατρός της καί ενεκλείσθη είς την μονήν τής νήσου Πρώ
της. Ό Μιχαήλ Β' δ Τραυλός (820-829) τήν ενυμφεΰθη, άλλα μετά τον 
θάνατόν του δ υιός του Θεόφιλος τήν άπέστειλεν εκ νέου εις τό μοναστηριού \ 

Ή Θεοδώρα, σύζυγος τοΰ Θεοφίλου (829-842), κατά διαταγήν τοΰ 
υίοϋ της Μιχαήλ Γ', εκάρη μοναχή μετά τών τεσσάρων θυγατέρων της. Έγ- 
κλεισθεΧσαι .κατ’ άρχάς εις τήν μονήν τοΰ Καριανοΰ, δπου εζησαν υπό άθλιας 
συνθήκας 2, μετεφέρθησαν κατόπιν είς τήν μονήν τής Ευφρόσυνης 3. 'Ο Βα
σίλειος Α' τάς άπέστειλεν ακολούθως είς τήν μονήν τών Γαστρίων 4.

Ή Θεοφανώ, την όποιαν δ Λέων Τ' ενυμφεΰθη παρά τήν θέλησίν του 
καί τήν όποιαν έπεθΰμει νά άποπέμψη, ΐνα νυμφευθή τήν θυγατέρα τοΰ 
Στυλιανού, διήγεν είς τό 'Ιερόν Παλάτιον ζωήν πλήρη ηθικών ταλαιπωριών 5. 
Άπεσύρθη είς τήν μονήν τής Παναγίας τών Βλαχερνών, δπου καί άπέθανε 
τήν ΙΟην Νοεμβρίου, 893, θεωρηθεΐσα αγία τήν επαύριον τοΰ θανάτου της s.

Ή Ζωή ή Καρβωνσψίνα, τετάρτη συζυγος τοΰ Λέοντος Τ', εκάρη μοναχή 
κατά διαταγήν τοΰ Ρωμανοΰ Α' Λεκαπηνοΰ καί ερρίφθη είς τήν μονήν τής 
αγίας Ευφημίας \

Ή Σοφία, σύζυγος τοΰ αΰτοκράτορος Χρι,στοφόρου, πρωτοτόκου υίοΰ 
τοΰ Ρωμανοΰ Α' Λεκαπηνοΰ, στεφθεΧσα αΰτοκράτειρα 8, έτερμάτισε τον βίον 
της είς τήν μονήν τοΰ Κανικλείου 8.

Ή Θεοφανώ, σύζυγος τοΰ Ρωμανοΰ Β' καί τοΰ Νικηφόρου Β' Φωκά, 
εξετοπίσθη εις τήν Προκόνησον υπό Ίωάννου Α' τοΰ Τσιμισκή 10, κατόπιν 
δε άνεκλήθη είς Κωνσταντινοΰπολιν υπό τοΰ αΰτοΰ αΰτοκράτορος “. Τελικώς, 
έξωρίσθη είς τήν Αρμενίαν καί ενεκλείσθη είς τήν μονήν τοΰ Δάμιδος 1 2 3 4 * 6 7 8 9 * 11 12,

1 Ζ ω ν α ρ α ς, 3, 319, 353.
2 Συνεχ. Θεοφάν., 174.
3 Th. Preger, Script. Origin. CP, 2, 243, Leipzig 1897.
4 Συνεχ. Θεοφάν., 174.
6 De Boor, Vie d’Euthyme, patri. de CP, Berlin 1888,6, 11 - 18, 7, 1 - 

15. E. Kurtz, Vie de Sainte Theophano, St Petersbourg 1898, 21. Ch. 
Diehl, Fig. Byz. 1, Paris 1906, 189-190. Chr. Loparev, Vie de saints 
byzantins aux 8e et ge ss., Viz. Vremen. 17, 1910, 69-70 (ρωσιστί).

6 Συνεχ. Θεοφάν., 377. D e Boor, Vie d’Euthyme, 7, 22 - 26. 
E. Kurtz, Vie de Sainte Theophano, 26, 27. Chr. Loparev, Ένθ·’ άν., 
18, 1911, 70-72.

7 Κεδρηνός, 2, 296. Ζ ω ν α ρ α ς, 3, 469.
8Κεδρηνός, 2, 300. Λέων Γραμματικός, 307.
9Συνεχ. Θεοφάν., 471.
19 Ζ ω ν α ρ α ς, 3, 521.
11 Κεδρηνός, 2, 416. Ζ ω ν α ρ α ς, 3, 539.
12 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 380.
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νεωστί κτισθεϊσαν. Κατά την άνάρρησίν του εις τον θρόνον ό Νικηφόρος Β' 
Φωκάς, ειχεν ήδη άποστείλει την Θεοφανώ εις την μονήν τοΰ Πετριού τή 
συνοδεία τοΰ μονάχου ’Αντωνίου τής μονής των Στουδίου \

Ή Ζωή ή Πορφυρογέννητος, σΰζυγος τοΰ Ρωμανού Γ' Άργυροϋ και 
τοΰ Μιχαήλ Δ' τοΰ Παφλαγόνος μετά των οποίων συνεβασίλευσε, μετά τον 
θάνατον τοΰ τελευταίου άνεκήρυξε συμβασιλέα τον Μιχαήλ Ε' τον Καλαφά
την. Οΰτος τήν περιώρισεν εις τήν Πρίγκηπον και διέταξε νά τήν κείρουν 
μοναχήν καί νά τοΰ προσκομίσουν τήν κόμην της 1 2. Ή Ζωή έν τούτοις άνε- 
κλήθη εντός ολίγου και επανεδύθη τήν αΰτοκρατορικήν έσθήτα 3 4 * * *. ’Ακολούθως 
ενυμφεύθη τον Κωνσταντίνον Θ' Μονομάχον.

Ή Θεοδώρα, εγκλεισθεΐσα κατά διαταγήν τής αδελφής της Ζωής εις τήν 
μονήν τοΰ Πετριού καί καρεΐσα μοναχή *, άνεκλήθη κατόπιν εκ τοΰ μοναστη
ριού καί άνεκηρΰχθη αΰτοκράτειρα δ.

Ή Ευδοκία, χήρα τοΰ αΰτοκράτορος Κωνσταντίνου Γ Δοΰκα, ενυμφεύθη 
εις δεύτερον γάμον τον Ρωμανόν Δ' Διογένη. Μετά τήν πανωλεθρίαν τοΰ 
Μαντζικέρτ (1071), εξωρίσθη υπό τοΰ υίοΰ της Μιχαήλ Ζ' Δούκα εις τήν 
ΰπ’ αυτής ίδρυθεϊσαν μονήν τής Πιπεροΰς ή Πιπερούδη καί έκάρη μοναχή “. 
Ό Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης έσκέφθη προς στιγμήν νά τήν νυμφευθή, 

•άλλ’ οι μοναχοί άντέδρασαν '. Τήν άνεκάλεσεν δμως, τήν περιέβαλε δι’ εΰνοίας 
καί ένύμφευσεν εΰπρεπώς τάς θυγατέρας της 8.

Ή Μαρία ή Άλανή, σύζυγος τοΰ Μιχαήλ Ζ' Δούκα, κατά τήν έκπτωσιν 
τοΰ συζύγου της ωδηγήθη εΐς τήν μονήν τών Στουδίου υπό τοΰ Νικηφόρου 
Γ' Βοτανειάτου 9, δ'στις καί τήν άνεκάλεσε καί τήν ενυμφεύθη 10. Ό γάμος 
οΰτος προεκάλεσε μέγα σκάνδαλον, διότι ό πρώτος σύζυγός της εΰρίσκετο ετι 
εν ζωή, ήτο μοναχός καί δή μητροπολίτης ’Εφέσου ". Μετά τήν έκπτωσιν τοΰ 
Νικηφόρου Γ' Βοτανειάτου, Μαρία ή Άλανή είχε τήν εύνοιαν τοΰ ’Αλεξίου 
Α' τοΰ Κομνηνοΰ, δστις έσκέφθη επίσης νά τήν νυμφευθή. Τέλος δμως οΰτος 
τήν ένέκλεισε εις τήν Μονήν τών Μαγγάνων, τής οποίας τήν κυριότητα, δπως 
επίσης καί τής μονής τοΰ Εβδόμου, τής είχε παραχωρήσει δ Νικηφόρος Γ'

1 Κεδρηνός, 2, 351.
2 Κεδρηνός, 2, 536. Άτταλειάτης, 13.
3 Κεδρηνός, 2, 538.
4 Κεδρηνός, 2, 488, 498.
δΚεδρηνός, 2 , 527. Άτταλειάτης, 16.
c Ζ ω ν α ρ ά ς, 3, 704. Άτταλειάτης, 169. Κεδρηνός, 2 , 702.
' Ζ ω ν α ρ ά ς, 3, 722.
8 Άτταλειάτης, 304.
9 Κεδρηνός, 2, 734. Ζ ω ν α ρ ά ς, 3, 719.
10 Ν ι χ, Βρυέννιος, 126.
“Κεδρηνός, 2, 738. Ζ ω ν α ρ α ς, 3, 722. Νικ. Βρυέννιος, 126.
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δ]Βοτανειάτης.Έκεί περιεβλήθη το μοναχικόν σχήμα, άκουσίως ή έκουσίως \
Ή Αικατερίνη, σύζυγος Ίσαακίου Α' Κομνηνοϋ, είσήλθεν εις την 

μονήν τοϋ Μυρελαίου, καθ’ ήν στιγμήν ό Ίσαάκιος Α' δ Κομνηνός εγένετο 
μοναχός. Έφέρετο ώς μοναχή υπό το όνομα Ελένη καί ήσχολεΐτο μέ τάς 
πλέον ταπεινός εργασίας έν τή μονή 1 2 *. 'Ο Γλύκας, επιβεβαιών το γεγονός, 
ισχυρίζεται ότι αυτή έλαβε το όνομα Ξένη 8.

Ή Ειρήνη Δούκα, σύζυγος ’Αλεξίου Α' Κομνηνοϋ, ήτις πάντοτε ηύνόησε 
δι° όλων της των δυνάμεων τάς μηχανορραφίας τής θυγατρός της ’Άννης τής 
Κομνηνής διά τήν έκθρόνισιν τοϋ αδελφού της Ίωάννου Β' Κομνηνοϋ, ύπε- 
χρεώθη προς το τέλος τοϋ βίου της να καταφύγη εις το μοναστήριον, όπου 
είχε προηγηθή αυτής ή θυγάτηρ της “Αννα 4. Έζησε δέ εκεί υπό το όνομα 
Ξένη 5 *.

Κατά τον Ψευδοκωδινόν, ή Μαρία τής ’Αντιόχειας, σύζυγος Μανουήλ 
Α' Κομνηνοϋ, περιεβλήθη το μοναχικόν σχήμα κατά τον θάνατον τοϋ αύτο- 
κράτορος και μετωνομάσθη Ξένη β. Κατά το λέγειν πάντοτε τοϋ Ψευδοκωδι- 
νοΰ, δ ’Ανδρόνικος Α' Κομνηνός τήν άπέσπασε τοϋ μοναστηριού διά νά τήν 
θανατώση, άλλ’δ ΝικήταςΧωνιάτης δεν επιβεβαιοϊ τήν πληροφορίαν αυτήν7.

Ή Ευφροσύνη, σύζυγος ’Αλεξίου Γ' ’Αγγέλου, άπεμακρύνθη τοϋ Πα- 
λατίου καί ενεκλείσθη εις τήν μονήν τής Νηματαρέας εις τήν παραλίαν τοϋ 
Στενού, άνακληθεΐσα εκεΐθεν μετά πάροδον έξ μηνών 8.

Ή Ρίτα ή Μαρία, δνομαζομένη προσέτι Ξένη, σύζυγος τοϋ Μιχαήλ Θ' 
Παλαιολόγου, άναβιβασθέντος επί τοϋ θρόνου υπό τοϋ πατρός του ’Ανδρονί
κου Β' Παλαιολόγου, άπεσύρθη μετά τον θάνατον τοϋ συζύγου της εις μονα
στήριον τής Θεσσαλονίκης 9. Φαίνεται δέ ότι έλαβε το όνομα Ευλογία 10. 
Αυτή, διαμοιράσασα άπασαν τήν περιουσίαν της εις τούς πτωχούς καί αίχμα-

1 Ζ ω ν α ρ ά ς, 3, 723, 733.
2 Κεδρηνός, 2, 649 - 650.
s Γλύκας, 604.
‘Νικήτας Χωνιάτης, 332, Σύνοψις, Σ ά # α, Μεσαίων. Βιβλίο#., 

7, 173. Βλ. F. Chalandon, Bes Comnenes. Jean II et Manuel Comnene, 
Paris 1912, 7-8. G. Buckler, Anna Comnena, Oxford 1929, 160- 162.

5Du Cange, Famil. Byz., 176.
βΨευδοκωδινός, 160.
’Νικήτας Χωνιάτης, 612, 620 - 621. Βλ. F. Cognasso, Par- 

titi politici e lotte dinasticlie in Bizanzio alia morte di Manuele Comneno, 
R. Accademia di Torino, 1912, 260-263.

'Νικήτας Χωνιάτης, 646 - 647.
■Καντακουξηνός, 1, 260. Βλ. D n Cange, Famil. Byz., 236. 

Av. Papadopoulos, Versuch einer genealogie der Palaiologen 1254 - 
1453, Munich 1938, 36.

10 Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ ά ς, 3, 238.
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λώτους, έκράτησε δι’ έαυτήν μόνον τά άναγκαιοΰντα διά τον έξωραϊσμόν τοΰ 
μοναστηριού, εντός τοΰ οποίου ήσχολεΐτο μέ τάς πλέον ταπεινός εργασίας \

Ή Ειρήνη, σΰζυγος τοΰ Ίωάννου Τ' Καντακουζηνοΰ, μετά την έκπτω- 
σιν αυτοϋ, είσήλθεν εις την μονήν τής ‘Αγίας Μάρθας, λαβοΰσα το όνομα 
Ευγενία 2.

Ή Ειρήνη ή Ελένη, σΰζυγος Μανουήλ Β' Παλαιολόγου, μετά τον θά
νατον αυτοϋ, περιεβλήθη τό μοναχικόν σχήμα υπό τό όνομα Υπομονή και 
ενεταφιάσθη εις τήν μονήν τοΰ Παντοκράτορος παρά τό πλευρόν τοΰ Μα
νουήλ Β' 8.

Ή σΰζυγος τέλος τοΰ 'Ιωάννου Ζ' Παλαιολόγου, εδραπέτευσεν από τό 
Βυζάντιον καί κατέφυγεν εις μοναστήριον τής ’Ιταλίας 4.

Πολλοί αύτοκράτορες ετοιμοθάνατοι, έσπευδον νά άποβάλουν τά αΰτο- 
κρατορικά διάσημα καί νά περιβληθοϋν τό μοναχικόν ένδυμα, έλπίζοντες 
οΰτω νά τΰχουν τής θείας εύσπλαγχνίας.

Ό Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος, μεταφερθείς εις τήν παρ’ αυτοϋ ίδρυ- 
θεΐσαν μονήν των Μαγγάνων, άπέθανεν εκεί έν ειρήνη Β.

Ό Μανουήλ Α' Κομνηνός, εις τήν έπιθανάτιον κλίνην του άποβαλών 
τά βασιλικά ενδύματα περιεβλήθη τό μοναχικόν σχήμα 6. Ό Ψευδοκωδινός ’, 
ισχυρίζεται ό'τι έλαβε τό όνομα Ματθαίος, άλλ’ ή πληροφορία αυτή παραμέ
νει αβέβαια.

Ό Θεόδωρος Β' Λάσκαρις, κατά τήν διάρκειαν τής άσθενείας του, καί 
ολίγον προ τοΰ θανάτου του, περιεβλήθη τό μοναχικόν σχήμα 8.

‘Ο ’Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος, φοβούμενος ότι τό τέλος του έπλησία- 
ζεν, έξώρκισε τούς φίλους του νά τον ένδΰσουν τό μοναχικόν ένδυμα κατά τάς 
τελευταίας του στιγμάς °.

Ό Μανουήλ Β' Παλαιολόγος τέλος, δύο ημέρας προ τοΰ θανάτου του, 
περιεβλήθη τό μοναχικόν σχήμα καί έλαβε τό όνομα Ματθαίος 10.

1 Ν ι κ. Γρήγορός, 3, 238 - 239.
8 Καντακουζηνός, 3, 307. Ν ι κ. Γρήγορός, 3, 243.
8 Φραντζής, 210. Βλ. Αν. Papadopoulos, Versuch, 56.
1 Δούκας, 101.
6 Κεδρηνός, 2, 610. Ζ ω ν α ρ α ς, 3 , 650 - 651. ’ A τ τ α λ ε ι ά t η ς, 47. 
“Νικήτας Χωνιάτης, 288.
1 Ψευδοκωδινός, 159.
8 ’Ακροπολίτης, 163. Παχυμέρης, 1, 39. Ν ι κ. Γρήγο

ρός, 1, 61.
9 Ν ι χ. Γρήγορός, 1, 439. Καντακουζηνός, 1, 405.
° Φραντζής, 121.
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Σημειωτέου δτι οί αΰτοκράτορες καί αί αύτοκράτειραι δεν ήσαν οί μόνοι 
εισερχόμενοι εις τό μοναστήριον. Μητέρες, υιοί, θυγατέρες, γαμβροί, αδελ
φοί, άδελφαί, θείοι η ανεψιοί αύτοκρατόρων κατέφευγον οίκειοθελώς η 
άκουσίως εις τά μοναστήρια.

Μετά την δολοφονίαν Λέοντος Ε' τοΰ ’Αρμενίου, ή μήτηρ του ένεκλεί- 
σθη κατά διαταγήν Μιχαήλ Β' τοΰ Τραυλού εις τήν μονήν των Δεσποτών,, 
όπως καί ή σύζυγός του αύτοκράτειρα Θεοδοσία, φαίνεται δέ δτι έζησεν εκεί 
με αρκετήν ελευθερίαν *.

Ή μήτηρ τοϋ ’Αλεξίου Α' Κομνηνοΰ,’Άννα ή Δαλασσηνή, έγκλεισθεΐσα 
κατ’ άρχάς υπό Νικηφόρου Γ' Βοτανειάτου εις τήν μονήν τοϋ Κανικλείου \ 
άνεκλήθη κατόπιν υπό τοϋ ίδιου.'Η ’Άννα ή Δαλασσηνή, χωρίς νά άναλάβη 
τά αύτοκρατορικά διάσημα, λόγφ τής εισόδου της εις τό μοναστήριον, εν τού- 
τοις διηΰθυνε τάς υποθέσεις τοϋ κράτους 1 2 3. Κατά τήν άνάρρησιν τοΰ Ίωάν- 
νου Β' Κομνηνοϋ άπεσύρθη τέλος εις τήν μονήν τοϋ Παντεπόπτου, τήν 
οποίαν ειχεν ή ιδία κτίσει. Έζησεν εκεί ώς αύτοκράτειρα καί εκεί άπε- 
βίωσεν 4 *.

Ό υιός τοΰ Άψιμάρου (Τιβερίου Γ') Θεοδόσιος, πιθανότατα εγένετο 
κληρικός, διότι προήδρευσε βραδύτερον ως επίσκοπος Εφέσου τής συνόδου 
τής Τερείας τήν ΙΟην Φεβρουάριου 754 δ.

Ό Θεοφύλακτος, υιός Μιχαήλ Α' τοϋ Ραγκαβέ, στεφθείς αύτοκράτωρ 
έν 'Αγίφ Σοφία υπό τοΰ πατριάρχου Νικηφόρου 6 7, έκάρη μοναχός υπό τό 
δνομα Ευστράτιος καί εγένετο ευνούχος 1. Ό έτερος υιός του Νικήτας, καρείς 
επίσης μοναχός, έλαβε τό δνομα ’Ιγνάτιος καί βραδύτερον εγένετο πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως 8.

Οί τέσσαρες υιοί τοϋ Λέοντος Ε' ’Αρμενίου, εξ ών δ πρωτότοκος είχεν 
άναγορευθή συναυτοκράτωρ, ηύνουχίσθησαν καί, έγκλεισθέντες εις τήν μονήν 
τής νήσου Πρώτης 9, εκάρησαν μοναχοί10.

1 Σ υ ν ε χ. Θ ε ο φ ά ν., 46. Βλ. ανωτέρω σελ. 222, σημ. 10.
2Ζωναράς, 3, 730- 731. Κατά τόν F. Chalandon (Fssai sur le 

regne d’Alexis I Comnene, Paris 1900, 45) δ Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης ένέ- 
κλεισε τήν Άνναν Δαλασσηνήν είς τήν μονήν τοΰ Πετριού.

3 Ά ν ν α Κ ο μ ν η ν ή, 3, 156, έκδ. Beib, 1, 120. Βλ. F. Dolger, 
Regesten, 1073.

4 Ζ ω ν α ρ ά ς, 3, 746.
Β Θεοφάνης, 659.
6 Θεοφάνης, 770.
7 Σ υ ν ε χ. Θ ε ο φ ά ν., 20. Βλ. Du Cange, Famil. Byz., 129.
8 Συνεχ. Θεοφάν., 20.
9 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 68. Συνεχ. Θεοφάν., 46, 47. Βλ. Du Cange, 

Famil. Byz., 130.
10 Σ υ ν ε χ. Θεοφάν., 779.

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ETAIPEIAS ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΟΥΔΩΝ Έτος ΚΑ' 15

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:29:36 EEST - 3.236.241.27



226 R. Guilland

Οι τρεις υιοί τοϋ Ρωμανού Α' Λεκαπηνοϋ, Χριστόφορος, Στέφανος και 
Κωνσταντίνος ειχον άναγορευθή συναυτοκράτορες παρά τοϋ πατρός των \ 
Άποθανόντος τοϋ Χριστόφορου, ό υιός του Μιχαήλ έγένετο κληρικός 1 2, οί 
δέ Στέφανος και Κα>νσταντΐνος, συνοίμοτήσαντες κατά τοϋ πατρός των, έξωρί- 
σθησαν και κατά διαταγήν τοϋ Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογέννητου έγένοντο 
κληρικοί 3. Ό Λιουτπράνδος 4 *, διηγείται τήν μεταξύ πατρός και υιών συνέν- 
τευξιν, δτε άμφότεροι ειχον ήδη καρή καί περιορισθή εις μοναστήρια «ΐνα 
φιλοσοφήσωσι μετά των μοναχών».

Ό νόθος υιός τοϋ Μανουήλ Α' Κομνηνοϋ, ’Αλέξιος Κομνηνός, δστις 
είχε νυμφευθή τήν νόθον θυγατέρα τοϋ ’Ανδρονίκου Α' Κομνηνοϋ, κατέστη 
ύποπτος καί έτυφλώθη. Άνακληθείς υπό τοϋ Ίσαακίου Β' ’Αγγέλου, κατη- 
γορήθη διά συνωμοτικήν δρασιν καί εκάρη μοναχός εις τήν μονήν τοϋ Παπι- 
κίου, λαβών τό δνομα ’Αθανάσιος 6. Κατφκησε δέ εκεί εις τό κελλίον τοϋ 
πρωτοστράτωρος ’Αλεξίου Άξοΰχ, δστις είχε γίνει μοναχός κατά διαταγήν τοϋ 
Μανουήλ Α' Κομνηνοϋ 6.

'Ο δεσπότης Κωνσταντίνος, υιός ’Ανδρονίκου Β' τοϋ Παλαιολόγου, 
εδραπέτευσεν από τήν Θεσσαλονίκην καί κατέφυγεν εις τήν μονήν τοϋ Χορ- 
ταΐτη, ΐνα αποφυγή τήν θανάτωσιν.Έκεΐ πιθανώς περιεβλήθη προσωρινώς 7 
τό μοναχικόν ένδυμα καί έλαβε τό δνομα Κάλλιστος 8.

Τέλος, ό υιός τοϋ Μανουήλ Β' Παλαιολόγου, δεσπότης ’Ανδρόνικος,. 
ενεκλείσθη εις τήν μονήν τοϋ Παντοκράτορος καί ως μοναχός έλαβε τό δνομα 
’Ακάκιος 9 10.

Αί τρεις θυγατέρες τής Κωνσταντίνας, συζύγου τοϋ Μαυρίκιου, μετά 
τήν έκθρόνισιν τοϋ πατρός των, ένεκλείσθησαν μετά τής μητρός των εις μονα- 
στήριον, έξήλθον δέ έκεΐθεν μόνον ΐνα θανατωθοϋν Ι0.

Αί τέσσαρες θυγατέρες τής συζύγου τού Θεοφίλου Θεοδώρας, έκάρησαν 
μοναχαί κατά διαταγήν Μιχαήλ Γ' καί ένεκλείσθησαν άρχικώς εις τήν μονήν

1 Κ Ε 6 ρ η ν ό ς, 2, 306. Ζ ω ν α ρ ά ς, 3, 470.
2Κεδρηνός, 2, 327.
3 Κεδρηνός, 2, 325.
4 Λιουτπράνδος, Άνταπόδοσις, 23, Scriptores rerum gertnanicarum. 

Iviutprandi opera, έκδ. J. Becker 1915, 144-145.
δΝικήτας Χωνιάτης, 557 - 559.
βΝικήτας Χωνιάτης, 187 - 189.
7 Νικ. Γρήγορά ς, 1, 356.
8 Καντακουζηνός, 396. Αν. Papadopoulos, Versuch, 37.
9Φραντζής, 122, 134.
10 Πασχάλιον Χρονικόν, 695. Θεοφάνης, 453.
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τοϋ Καριανοΰ \ είτα δέ εις την τής 'Αγίας Ευφρόσυνης I 2 καί τέλος μετεφέρ- 
θησαν εις την των Γαστρίων 3.

Αί τέσσαρες θυγατέρες Βασιλείου τοΰ Α', ένεκλείσθησαν εις την βασιλι
κήν μονήν τής 'Αγίας Ευφημίας, όπου εζησαν εΰσεβώς υπό τό μοναχικόν 
ένδυμα 4.

Αί πέντε θυγατέρες τοϋ Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογέννητου, Ζωή, 
Άγάθη, Θεοδώρα, Θεοφανώ καί’Άννα ενεκλείσθησαν υπό τοϋ άδελφοϋ των 
Ρωμανοϋ Β' είς τήν μονήν τοϋ Κανικλείου, καρεΐσαι δέ μοναχαί μετεφέρθη- 
σαν κατόπιν, αί μέν είς τήν μονήν τοΰ Άντιόχου, αί δέ εις τήν τοϋ Μυρε- 
λαίου, ίδρυθεΐσαν υπό Ρωμανοϋ Α' τοϋ Λεκαπηνοΰ 5 6. Έκάρησαν δέ μοναχαί 
υπό Ίωάννου τοϋ Στουδίτου, άλλ’ αμέσως κατόπιν άπέβαλον τό μοναχικόν 
ένδυμα καί κατέλυσαν τήν νηστείαν β. Ό Ρωμανός Β' ταΐς παρεχώρησε τήν 
αυτήν έπιχορήγησιν τήν οποίαν έλάμβανον καί εις τό Παλάτιον 7. Βραδύτε- 
ρον, ό ’Ιωάννης Α' Τσιμισκής, ένυμφεϋθη τήν Θεοδώραν, ήτις πιθανώς δέν 
είχεν εΐσέτι απαγγείλει τον δρκον τής μοναχής 8.

Έκ των τριών θυγατέρων τοϋ Κωνσταντίνου Η', ή πρωτότοκος Ευδο
κία, εγένετο μοναχή 9 10 II, ή Θεοδώρα δέ ένεκλείσθη παρά τής αδελφής της Ζωής 
εν τφ Πετρίφ Ι0, δπου καί έκάρη μοναχή, άλλ’ άνεκλήθη ΐνα στεφθή αϋτο- 
κράτειρα Όσον αφορά εις τήν Ζωήν, αυτή εγένετο αϋτοκράτειρα καί 
ένυμφεϋθη διαδοχικώς τον Ρωμανόν Γ' Άργυρόν καί τον Μιχαήλ Δ' τον 
Παφλαγόνα.

‘Η Μαρία, θυγάτηρ τής συζϋγου τοϋ Ίσαακίου Α' Κομνηνοΰ Αικατε
ρίνης, ήκολοϋθησε τήν μητέρα της εις τήν μονήν τοϋ Μυρελαίου, δτε αυτή 
άπεσϋρθη εκεί καθ’ ήν στιγμήν ό σύζυγός της εγένετο μοναχός 12.

Ή Σιμωνίς, θυγάτηρ ’Ανδρονίκου Β' τοϋ Παλαιολόγου, νυμφευθεΐσα 
τον κράλην τής Σερβίας, προετίμησε να περιβληθή τό μοναχικόν ένδυμα παρά

I Συνεχ. Θ ε ο φ ά ν., 174.
’ Τ h, Preger, Script, origin. CP, 2, 243.
8 Συνεχ. Θεοφάν., 174.
4 Συνεχ. Θεοφάν., 124. Ζ to ν α ρ ά ς, 3, 419. Βλ. Τ h. Preger, 

Script, origin. CP, 2, 274, όστις καθορίζει δτι πρόκειται διά τήν αγίαν Ευφημίαν 
τοϋ Πετριού.

5 Σ υ ν ε χ. Θεοφάν., 471.
6 Κεδρηνός, 2, 344. Βλ. D h. Diehl, Fig. Byz., 1, 223.
7 Συνεχ. Θεοφάν., 471.
8 Κεδρηνός, 2, 392. Ζ ω ν α ρ ά ς, 3, 527.
9 Κεδρηνός, 2, 485.
10 Κεδρηνός, 2, 488, 498.
II Κεδρηνός, 2, 537. ’Α τ τ α λ ε ι ά τ η ς, 16.
42 Κεδρηνός, 2, 649 - 650.
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νά ύπάγη προς συνάντησίν του \ χηρεύσασα δέ εγένετο μοναχή εις την μονήν 
τοϋ 'Αγίου Άνδρέου 1 2 *.

Ή Θεοδώρα ή Παλαιολογίνα, θυγάτηρ τοϋ Μιχαήλ Θ' και τής Ρίτας, 
μετά τον θάνατον τοϋ συζύγου της βασιλέως τής Βουλγαρίας, έπέστρεψεν εις 
τήν Κωνσταντινούπολή και ένεδύθη το μοναχικόν ένδυμα υπό τό δνομα 
Θεοδοσία 8.

Τέλος ή Μαρία, θυγάτηρ τοϋ Ίωάννου Τ' Καντακουζηνοΰ καί σΰζυγος 
τοϋ Νικηφόρου Δούκα, μετά τήν έκπτωσιν τοϋ πατρός της, εγένετο μοναχή 
εις τήν μονήν τής 'Αγίας Μάρθας- τοΰτ' αυτό έπραξε καί ή μήτηρ της 4.

Ό γαμβρός τοϋ Φωκά, Κρίσπος ή Πρίσκος, δστις ήσκει σημαντικήν 
στρατιωτικήν εξουσίαν, έξηναγκάσθη νά γίνη κληρικός υπό τοϋ Ηρακλείου καί 
ενεκλείσθη εις τήν μονήν τής Χώρας5 6, ό'που καί άπέθανεν ολίγον βραδύτερον8.

Ό ’Αλέξιος Μοζελέ, γαμβρός τοϋ αύτοκράτορος Θεοφίλου, θεωρηθείς 
ύποπτος, άπεφάσισε νά άποσυρθή εις μοναστήριον. Μετά τον θάνατον τής 
συζύγου του, εγένετο μοναχός, ό δέ Θεόφιλος τοϋ παρεχώρησε τήν βασιλικήν 
μονήν τής Χρυσουπόλεως. Ό ίδιος έκτισεν άλλωστε έτέραν μονήν, δπου καί 
ενεταφιάσθη 7.

Ό Ρωμανός Σαρωνίτης, γαμβρός τοϋ Ρωμανοΰ Α' Λεκαπηνοΰ, άπε- 
σύρθη εις τό μοναστήριον, άφοϋ διένειμε τήν περιουσίαν του εις τούς πτω
χούς καί εις τά τέκνα του 8.

Ό Λογγΐνος, αδελφός τοϋ Ζήνωνος, επαναστατήσας κατά τοϋ ’Αναστα
σίου Α', έξηναγκάσθη νά γίνη κληρικός 9.

Ό καΐσαρ ’Ιωάννης Δούκας, αδελφός τοϋ Κωνσταντίνου I' Δούκα, πιε- 
σθείς υπό τοϋ Roussel de Bailleul νά δεχθή νά άνακηρυχθή αύτοκράτωρ, 
ήττήθη καί ήχμαλωτίσθη, δπως καί εκείνος 10 11. Τότε ό ’Ιωάννης Δούκας έκάρη 
μοναχός καί περιεβλήθη τό μοναχικόν σχήμα 11.

1 Ν ι π. Γ ρ η γ ο ρ α ς, 1, 287 - 288.
1 Νιχ. Γρήγορα ς, 1, 533. Βλ. Αν. Papadopoulos, Versuch, 41.
8 Καντακουζηνός, 2, 222. Βλ. Αν. Papadopoulos, ’Ένθ·’ 

άν., 45.
4 Καντακουζηνός, 3, 319.
6 Κεδρηνός, 1, 713. Ζ ω ν α ρ α ς, 3, 207.
6 Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως, 7.
7 Σ υ ν ε χ. Θ ε ο φ ά ν., 107.
8 Κεδρηνός, 2, 342.
9 Θεοφάνης, 211.
10 Ά τ τ α λ ε ι ά τ η ς, 186 - 189, 199. Ν ι κ. Β ρ υ έ ν ν ι ο ς, 81. Βλ. J. 

Ιί a u r e n t, Byzance et les Turcs SeldjoucideS dans l’Asie occidentale 
jusqu’en 1081. Nancy 1919, 96.

11 Κεδρηνός, 2, 710, 712. Ζ ω ν α ρ α ς, 3, 710, 711. Ά τ τ α λ ε ι ά-
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Ό σεβαστοκράτωρ Ίσαάκιος Κομνηνός, αδελφός τοϋ ’Αλεξίου Α' Κο- 
μνηνοϋ, άπεσυρθη εις μοναστήριον και περιεβλήθη τό μοναχικόν σχήμα *.

Τέλος, ό αδελφός τοϋ ’Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου, Κωνσταντίνος 
Πορφυρογέννητος, έγινε μοναχός υπό τό όνομα ’Αθανάσιος καί έκάρη υπό 
τοϋ πατριάρχου \

Αί άδελφαί τοϋ Ρωμανοΰ Β', Ζωή, ’Αγάθη, Θεοδώρα, Θεοφανώ, 
"Αννα, Ινεκλείσθησαν εις μοναστήριον Β.

Ή Ειρήνη ή Παλαιολογίνα, αδελφή τοϋ Μιχαήλ Η' τοϋ Παλαιολόγου, 
έγένετο μοναχή καί έλαβε τό όνομα Ευλογία \

Ή Θεοδώρα ή Παλαιολογίνα, αδελφή τοϋ ’Ανδρονίκου Γ' Παλαιολόγου 
καί χήρα τοϋ βασιλέως τής Βουλγαρίας Μιχαήλ, επανελθοϋσα εις Κωνσταντι
νούπολή, έγινεν, ως ελέχθη, μοναχή καί έλαβε τό όνομα Θεοδοσία5.

Οί θείοι τοϋ Κωνσταντίνου <Γ', καίσαρες καί νοβιλίσιμοι, ϋπεχρεώθη- 
σαν υπό τής Ειρήνης, ήτις έφοβεΐτο μήπως καταλάβουν τήν εξουσίαν, να 
γίνουν κληρικοί, εξαναγκασθέντες προσέτι νά ιερουργήσουν καί νά προσφέ
ρουν τήν θείαν μετάληψιν εντός τής Αγίας Σοφίας τήν ημέραν των Χριστου
γέννων τοϋ 780 6.

Ό νοβιλίσιμος Κωνσταντίνος, θείος τοϋ Μιχαήλ Ε', ό'στις είχε βοηθή
σει τον ανεψιόν του νά άνατρέψη τήν Ζωήν, έτυφλοίθη καί ενεκλείσθη εις 
τήν μονήν των Στουδίου, περιβληθείς τό μοναχικόν ένδυμα ’. Ό Μιχαήλ Ε', 
ένέκλεισεν επίσης εις τήν μονήν των Μονοβατών τον θεΐόν του Ίωάννην τον 
Όρφανοτρόφον, δστις τον είχεν εν τούτοις βοηθήσει νά άνέλθη εις τον θρόνον8.

Τέλος, ό καΐσαρ ’Ιωάννης ό Δούκας, αδελφός τοϋ Κωνσταντίνου I' 
Δοΰκα καί θείος τοϋ Μιχαήλ Ζ', καταστάς ύποπτος, ήναγκάσθη νά γίνη 
μοναχός 9. 1 2 * 4 5 6 7 8 9

της, 193. Κατά τον Du Cange, Famil. Byz., 164, άνεκλήθη επί Νικηφόρου 
Γ' Βοτανειάτου καί ένυμψευθη.

1 Ζ ω ν α ρ α ς, 3, 746.
2 Παχυμέρης, 2, 424. Βλ. Αν. Papadopoulos, Versucii, 23.
8 Βλ. ανωτέρω σελ. 229 σημ. 5.
4 ’Ακροπολίτης, 193. Βλ. Αν. Papadopoulos, Versuch, 

18-19.
5 Καντακουζηνός, 3, 222. Βλ. Αν. Papadopoulos, ΈνΘ·* 

άν. 45.
6 Θεοφάνης, 713. Ζ ω ν α ρ ά ς, 3, 285.
7 Κεδρηνός, 2, 539. Ζ ω ν α ρ ά ς, 3, 153, 155. Ψ ε λ λ ό ς, 1, 108 - 116. 

Βλ. G. Scblumberger, I/epopee byzantine a la fin du Xe siecle, 
Paris 1890, III, 363 - 378. J. B. Bury, Selected Essays, Oxford 1930, 
168 - 170.

8 Κεδρηνός, 2, 535. Ζ ω ν α ρ ά ς, 3, 151 -152. Ψ ε λ λ ό ς, 1, 91 - 95. 
Βλ. G. Schlumberger, Ένθ’ άν., 3, 332 - 336.

9 Κεδρηνός, 2, 712. Βλ. ανωτέρω σελ. 230 σημ. 10.
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'Ο Μανουήλ A' Κομνηνός, ένέκλεισεν εντός μοναστηριού τοΰ ορούς 
Παπικίου τον ανεψιόν του πρωτοστράτωρα ’Αλέξιον, υιόν τοΰ Ίωάννου 
Άξοΰχ, και τον ΰπεχρέωσε νά περιβληθή τό μοναχικόν ένδυμα \

Τέλος, ή Θεοδώρα Παλαιολογίνα, θυγάτηρ τής Μαρίας Παλαιολογίνης 
(Μάρθας έν μοναχαΐς) αδελφή τοΰ Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου καί σΰζυγος τοΰ 
Νικηφόρου Ταρχανειώτου, μετά τήν χηρείαν της, έγινε μοναχή καί έλαβε τό 
όνομα Θεοδοσία* 2 3. Έτέρα αδελφή τής Θεοδώρας - Θεοδοσίας, δνόματι Νε- 
στογόνισσα, έγένετο επίσης μοναχή 8.

Τοσοΰτον εΐλκύοντο από τον μοναχικόν βίον οι Βυζαντινοί, ώστε αυτό· 
κράτορές τινες εΐχον ψυχήν μοναχοΰ, έστω καί αν δεν ειχον περιβληθή τό 
μοναχικόν σχήμα. Ούτως, ό Νικηφόρος Φωκάς, προ τής ανόδου του εις τον 
θρόνον, έφόρει τρίχινον σάκκον καί έπεθΰμει νά άσπασθή τον μοναχικόν 
βίον 4' άνελθών δ’ εις τον θρόνον καί κατά τό τέλος τοΰ βίου του υπέβαλλεν 
εαυτόν εις αΰστηράς στερήσεις.

Τό θέλγητρον τοΰ μοναστηριού είχεν ως αποτέλεσμα οι αΰτοκράτορες 
νά προτιμοΰν νά έγκαταλείψουν τήν πολυτελή αΰτοκρατορικήν νεκρόπολιν 
των 'Αγίων ’Αποστόλων, ινα ένταφιασθοΰν εις μοναστήρια παρ’ αυτών 
ίδρυθέντα ή εις τά μεγάλα μοναστήρια τοΰ Βυζαντίου.

Ό ’Ιουστίνος Α' καί ή σΰζυγός του Ευφημία ένεταφιάσθησαν εις τήν 
γυναικείαν μονήν τής Αΰγοΰστης 5.

Ό Μαυρίκιος, ή σΰζυγός του Κωνσταντίνα καί τά τέκνα του ένεταφιά
σθησαν εις τήν μονήν τοΰ 'Αγίου Μάμαντος 6.

Ό Σταυράκιος καί ή σΰζυγός του Θεοφανώ, ετάφησαν είς τήν μονήν 
τής 'Αγίας Τριάδος, τήν δνομαζομένην τοΰ Σταυρακίου ή Βρακά ή Εβραϊ
κά 7. Κατά τον Κεδρηνόν, δ Σταυράκιος άπέθανε μεν έν τή μονή Βρακά, 
έτάφη δέ έν τή μονή τοΰ Σατΰρου 8.

'Ο Κωνσταντίνος Τ', ή σΰζυγός του Μαρία, ως καί αί δΰο θυγατέρες 
των Εΰφροσΰνη, σΰζυγος τοΰ Μιχαήλ Β' Τραυλοΰ καί Ειρήνη, ένεταφιάσθη
σαν εις τήν μονήν τής αΰτοκρατείρας Εΰφροσΰνης 9 10.

’Εκεί έπίσης έτάφη καί ή θυγάτηρ τοΰ αΰτοκράτορος Θεοφίλου,’Άννα ιο.

‘Νικήτας Χωνιάτης, 189. Βλ. 559.
2 Παχυμέρης, 1, 296. Βλ. 1, 341. Βλ. Αν. Papadopoulos, 

■Ένβ·· άν., 13.
3 Παχυμέρης, 1, 296.
1 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 346.
6 Κεδρηνός, 1, 642. Βλ. Τ h. Preger, Script, origin. CP, 2, 275.
6 Κεδρηνός, 2, 647. Βλ. 1, 707.
7 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 42, 647.
8 Κεδρηνός, 2, 43.
9 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 42, 647.
10 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 42, 647.
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Ή Θεοδώρα, σΰζυγός τοΰ Θεοφίλου μετά τών τριών θυγατέρων της 
Ζέρβας, Αναστασίας και Πουλχερίας, τοΰ αδελφού της Πέτρωνα και τής 
μητρός της Θεοκτίστης, ετάφησαν εις την μονήν τών Γαστρίων \

Ή μήτηρ τοΰ Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογέννητου, Ζωή ή Καρβωνο- 
ψίνα ετάφη εις τήν μονήν τής 'Αγίας Ευφημίας 1 2, δπου εϊχε καρή μοναχή 
κατά διαταγήν τοΰ Ρωμανού Α' Λεκαπηνοΰ 3.

Ό Ρωμανός Α' Λεκαπηνός, ένεταφιάσθη εις τήν παρ’ αΰτοΰ ίδρυθεΐσαν 
μονήν τοΰ Μυρελαίου 4 5.

Ό Κωνσταντίνος Θ' ό Μονομάχος, ετάφη κατά τήν επιθυμίαν του εις 
τήν εκκλησίαν τής μονής τοΰ 'Αγίου Γεωργίου τών Μαγγάνων, ήτις ίδρΰθη 
παρ’ αΰτοΰ 6.

Ό Ίσαάκιος Α' Κομνηνός καί ή σΰζυγος του Αικατερίνη (Ελένη έν 
μοναχαΐς), ετάφησαν, κατά τήν επιθυμίαν των, εις τό παρεκκλήσιον τοΰ Προ
δρόμου τής μονής τών Στουδίου 6.

'Ο Κωνσταντίνος Γ Δοΰκας, ετάφη εις τήν μονήν τοΰ 'Αγίου Νικολάου, 
ήτις εκαλείτο Μολυβωτόν 7. Ό Ρωμανός Δ' Διογένης, εις τήν παρ’ αΰτοΰ 
ίδρυθεΐσαν μονήν τής νήσου Πρώτης 8. Ό ’Αλέξιος Α' Κομνηνός, εις τήν 
ύπ’ αΰτοΰ ίδρυθεΐσαν μονήν τοΰ Χρίστου τοΰ Φιλανθρώπου 9, ό Μανουήλ 
Α' Κομνηνός, εις τήν μονήν τοΰ Παντοκράτορος 10 11, ό Θεόδωρος Β' Λάσκαρις 
καί ό πατήρ του ’Ιωάννης Γ' Βατάτζης, ε’ις τήν μονήν τής Σωσάνδρας ”, δ 
’Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος, εις τήν μονήν τοΰ Λιβός12 * 14, καί ή σΰζυγός του, 
αΰτοκράτειρα Ειρήνη, εις τήν μονήν τοΰ Παντοκράτορος ls, δ Μανουήλ Β' 
Παλαιολόγος “, ή σΰζυγός του αΰτοκράτειρα Ελένη (Ειρήνη έν μοναχαΐς),

1 “Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 2, 42, 647.
2 "Εκθεσις τής βασιλείου τάζεως, 2, 42, 649.
3 Κεδρηνός, 2, 296.
‘Λέων Γραμματικός, 331. Κεδρηνός, 2, 325.
5 Κεδρηνός, 2, 610. Άτταλειάτης, 47.
6 Κεδρηνός, 2, 650. Γλύκας, 604.
7 Κεδρηνός, 2, 659.
8 Κεδρηνός, 2, 705.
“Νικήτας Χωνιάτης, 12.
'“Νικήτας Χωνιάτης, 332.
11 Άκροπολίτης, 164 καί σημειώσεις 266. Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ ά ς, 1, 65. 

Βλ. J. Β. Papadopoulos, Theodore II Tascaris empereur de Nicee, 
Paris 1908. Φραντζής, 1, 3. Παχυμέρης, 1, 55.

Ι2Νικ. Γρήγορά ς, 1, 463. Βλ. Αν. Papadopoulos, Versuch, 35.
18 Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ ά ς, 1, 273. Φραντζής, 210. Βλ. Αν. Papado

poulos, Versuch, 35.
14 Φραντζής, 121. Βλ. Αν. Papadopoulos, Versuch, 56.
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'Υπομονή 1 και ό υιός του δεσπότης Θεόδωρος1 2 *, εις τήν μονήν τοΰ Παντο- 
κράτορος" ομοίως καί ο Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος Β.

Ή έλξις αυτή τοΰ μοναστηριού, εκούσια ή υποχρεωτική, συναντάται 
επίσης μεταξύ τών άνωτάτων αρχόντων τοΰ Βυζαντίου.’Αναρίθμητα πρόσωπα 
άνελθόντα εις τα υψηλότερα αξιώματα μετά ταϋτα δέ περιπεσόντα εις δυσμέ
νειαν, εκάρησαν μοναχοί ή κληρικοί, καθ’ δσον τούτο ήτο διά τούς αύτοκρά- 
τορας ευχερές μέσον απαλλαγής από θεράποντας υπόπτους ή ενοχλητικούς. 
Είναι επίσης βέβαιον, δτι πλεΐστοι πολιτικοί ανδρες άπεσΰρθησαν οίκειοθε- 
λώς εις μοναστήριον, θεωροϋντες τον εαυτόν των ευτυχή, διότι κατόπιν ταρα
χώδους βίου, ήδυναντο τέλος να άναπαυθοϋν καί να σκεφθοϋν διά τήν σωτη
ρίαν τής ψυχής των. Πλεΐστοι ανδρες ισχυροί, πλούσιοι καί κατέχοντες υψηλά 
αξιώματα, έζήλευον τήν τύχην τών μοναχών, οί'τινες ήσαν άπηλλαγμένοι τών 
φροντίδων τοΰ κόσμου καί συνεμερίζοντο τήν γνώμην τοΰ Θεοδοσίου Β' 
«μακάριοι καί τρισμακάριοι έστέ όντως υμείς οί μοναχοί καί αμέριμνοι τοΰ 
κόσμου» 4. Οΐ ιστορικοί, ώς είκός, αναφέρουν μόνον τάς εντυπωσιακός εισό
δους εις μοναστήριον- πρέπει δμως νά θεωρηθή βέβαιον δτι ανυπολόγιστος 
αριθμός άνδρών, έξέχουσαν κατεχόντων θέσιν, εισήλθεν έκουσίως εις μο
ναστήριον.

Ό Θεοδόσιος Β', φθόνων τον έπαρχον Κωνσταντινουπόλεως Κΰρον, τον 
έκειρε, παρά τάς αντιρρήσεις του, κληρικόν. Ό Κύρος, έγινεν επίσκοπος 
Σμύρνης 5. Έπί Ζήνωνος, ό υιός τού Άρματίου Βασιλίσκος, στεφθείς καΐ- 
σαρ, έξηναγκάσθη νά γίνη κληρικός 6, καί ό Μαρκιανός, έπαναστατήσας κατά 
τοΰ αύτοκράτορος, ίερεύς 7. Ό ’Ιουστινιανός Α', άπηλλάγη τοΰ υπουργού 
του Ίωάννου τοΰ Καππαδόκη, έξαναγκάσας αυτόν νά καρή ίερεύς 8. ’Επί 
Φωκά, ό Φιλιππικός, γαμβρός τοΰ αύτοκράτορος Μαυρίκιου, ύπεχρεώθη νά 
γίνη κληρικός καί νά κλεισθή εις το έν Χρυσουπόλει μοναστήριον του 9. Ό 
Ηράκλειος, τον άνεκάλεσε καί τοΰ ανέθεσε τήν στρατηγίαν, ήν ήσκει δ 
Κρίσπος, γαμβρός τοΰ Φωκά καί στρατηγός τότε τής Καπππδοκίας 10. Επίσης

1 Φραντζής, 210. Βλ. Αν. Papadopoulos, *Ένθ·’ άν., 66.
2 Φραντζής, 203. Βλ. Αν. Papadopoulos, ΈνΘ·’ άν., 56 - 57.
8 Φραντζής, 203. Βλ. και Φ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος και πολι

τισμός, Δ' 238 - 239.
‘ Κεδρηνός, 1, 596.
5 Ζωναρας, 3, 106.
8 Ζωναρας, 3, 131. Θεοφάνης, 194.
7 Θεοφάνης, 196.
8 Προκόπιος, Περί τών πολέμων (ΓΙερσ.) 135.
9 Θεοφάνης, 453. Ζωναρας, 3, 199.
10 Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως, 8.
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επί Φωκά, ό πατρίκιος Γερμανός, γαμβρός τοϋ Θεοδοσίου, υίοΰ τοϋ Μαυρί
κιου, ύπεχρεώθη να γίνη κληρικός η μοναχός, επιτηρούμενος αυστηρότατα 
εις τον οικόν του Έπί Νικηφόρου Α\ ό πατρίκιος Βαρδάνης Τούρκος, 
άνακηρυχθείς, παρά την θέλησίν του, αυτοκράτωρ, ύπεχρεώθη νά γίνη μονα
χός. Οΰτος, παρ’ δλην την υποταγήν του καί τον «λόγον άπαίίείας» ον είχε 
λάβει, ένεκλείσθη εις την μονήν τής νήσου Πρώτης, την οποίαν ειχεν 6 ίδιος 
κτίσει. Κατόπιν δε έτυφλώθη 1 2 3. Ό Νικηφόρος Α' επίσης διέταξε νά καρή 
μοναχός ό κοιαίστωρ καί πατρίκιος Άρσαβήρ, τον οποίον ήθελον νά άνακη- 
ρυξουν αύτοκράτορα 8. Μετά την ανταρσίαν τοϋ Κωνσταντίνου Δούκα κατά 
τοϋ Κωνσταντίνου Ε' Πορφυρογεννήτου, ή σύζυγός του έκάρη μοναχή καί 
περιωρίσθη ή εις μοναστήριον ή εντός τοϋ οίκου της 4 *.

Ό παρακοιμώμενος Ιωσήφ Βρίγγας, έξωρίσθη υπό τοϋ Νικηφόρου Β' 
Φωκά εις τήν μονήν τοϋ Άσηκρίτου εις τα Πύθια, όπου άπέθανε μετά δύο 
έτη δ. Ό Βάρδας Φωκάς, ό οποίος φέρων τά αύτοκρατορικά διάσημα είχε 
στεφθή αυτοκράτωρ6, μετά τήν υποταγήν του εγένετο κληρικός εις τήν Χίον 7. 
Έπί Ρωμανού Γ' ’Αργυρού, ό Νικηφόρος Ξιφίας άπεσύρθη εις τήν μονήν 
των Στουδίου8. Ό μάγιστρος Προυσιανός ό Βούλγαρος, ό όποιος είχε 
συνωμοτήσει με τήν αδελφήν τής Ζωής Θεοδώραν, ένεκλείσθη εις τήν μονήν 
τοϋ Μανουήλ 9 10 11, μετ’ ολίγον δέ έκάρη οίκειοθελώς μοναχός Ι0. Ό πατρίκιος 
Κωνσταντίνος Διογένης, έκάρη ομοίως μοναχός εις τήν μονήν των Στουδίου 
Έπί Μιχαήλ τοϋ Παφλαγόνος, ό πρωτοβεστιάριος Συμεών, άλλοτε υπουργός 
τοϋ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου Η', επειδή άπεδοκίμαζε τήν διαγωγήν τοϋ 
αύτοκράτορος, έκάρη μοναχός εις τήν μονήν τοϋ Όλύμπου, τήν οποίαν ειχεν 
ιδρύσει 12. Έπί Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου, ό σεβαστοφόρος Στέφανος, 
συνωμοτήσας, έκάρη μοναχός, αφού έδημεύθη ολόκληρος ή περιουσία του 13.
Επί 'Ανδρονίκου Α' Κομνηνοΰ, ό ’Ανδρόνικος Λαπαρδάς, δ'στις ειχεν επανα

στατήσει κατά τοϋ αύτοκράτορος, ένεκλείσθη εις τήν μονήν τοϋ Παντεπόπτου

1 Θεοφάνης, 453.
2 Θεοφάνης, 744 - 745. Ζ ιο ν α ρ ά ς, 3, 303 - 304.
3 Θεοφάνης, 751.
4Συνεχ. Θεοφάν., 385.
6 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 351.
6 Κεδρηνός, 2, 389.
7 Κεδρηνός, 2, 392.
8Κεδρηνός, 2, 487.
9Κεδρηνός, 2, 487.
10 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 497.
11 Κεδρηνός, 2, 487.
12 Κεδρηνός, 2, 511.
13 Κ ε δ ρ η ν ό ς, 2, 550.
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καί ετυφλώθη Ό επί Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου μέγας λογοθέτης Θεό
δωρος Μετοχίτης, έξοχος επιστήμων, κατέφυγε, κατά την πτώσιν τοϋ αΰτοκρά- 
τορος, εις την μονήν τής Χώρας* 2, άναστηλωθεΐσαν υπό τοϋ Ιδιου και περιε- 
βλήθη εκεί, προ τοϋ θανάτου του, τό μοναχικόν σχήμα 3 *. Ό φίλος του, 6 
διάσημος ιστορικός και θεολόγος Νικηφόρος Γρηγορας, εξηναγκάσθη επίσης 
νά λάβη τό μοναχικόν ένδυμα *.'0 μέγας έταιρειάρχης Νεστογγός Δούκας ήναγ- 
κάσθη νά καταφυγή εις την μονήν τής Περιβλέπτου 5, δπου έγινεν, ϊσως, μονα
χός. Τέλος, επί Ίωάννου Τ' Καντακουζηνοϋ, ό Γαβαλάς, πρωτοσεβαστός καί 
μέγας λογοθέτης, κατόπιν τής διαλύσεως των αρραβώνων του μετά τής θυγα- 
τρός τοϋ μεγάλου δουκός ’Αλεξίου Άποκαύκου, ήναγκάσθη νά περιβληθή τό 
μοναχικόν ένδυμα 6.

Πλεΐσται δσαι προσωπικότητες, μή άναφερόμεται εις τάς πηγάς, είσήλ- 
ιθον εις μοναστήριον' εν πάση περιπτώσει, τά ανωτέρω σημειοΰμενα παρα
δείγματα άποδεικνυουν δτι καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής αυτοκρατορίας, οι 
Βυζαντινοί, ισχυροί ή ταπεινοί, άπέβλεπον εις τό μοναστήριον ως το μονα
δικόν καταφύγιου τό όποιον έξησφάλιζεν εις αυτους ειρηνην και ασφαλείαν.

R. GUILRAND

‘Νικήτας Χωνιάτης, 361.
2Ν ικ. Γρηγορας, 2, 459.
8 Ν ι κ. Γ ρ η γ ο ρ α ς, 2, 474.
* Ν ικ. Γρηγορας, 2, 891.
“Παχυμέρης, 2, 431.
6 Νικ. Γρηγορας, 2, 726. Καντακουζηνός, 2, 493.
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