
Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ 
ΕΝ ΤΩ ΑΓΩΝΙ ΑΥΓΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

'Ο άγιος Θεόδωρος κατά την νεότητά του.

Τοΰ αγίου Θεοδώρου Στουδίτου είναι γνωστοί οί έξης βίοι Α'.) 
«Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρδς ημών καί όμολογητοϋ τοΰ των Στου- 
δίων ηγουμένου, συγγραφείς προς Μιχαήλ μονάχου», ου ή αρχή «Καί πά- 
σι μέν ήδύς» 1. Βλ) «Βίος καί πολιτεία τοΰ οσίου πατρδς ημών καί όμο- 
λογητοΰ Θεοδώρου ηγουμένου τής μονής τοΰ Στουδίου, συγγραφείς παρά 
Μιχαήλ μονάχου», αρχή «ΙΙολλοί μέν τών αγίων» 1 2. Γ'.) «Βίος καί πολι
τεία τοΰ οσίου πατρδς ημών καί όμολογητοϋ Θεοδώρου τοΰ Στουδίου», 
αρχή «Καί πάσι μέν ήδΰς» 3.

Καί οί τρεις ουτοι βίοι είναι τριών διαφόρων συγγραφέων, ως κατα
φαίνεται έκ τών λεπτομερειών, αΐτινες υπάρχουσιν ή έλλείπουσι παρά 
τουτιρ ή τφ έτέρφ βίφ, εκ τοΰ διαφόρου χαρακτηρισμού προσώπων τι- 
νών καί πραγμάτων καί εκ τής διαφοράς τοΰ ΰφους.

’Αλλά καί οί τρεις βίοι φαίνονται ώς τρεις εκδόσεις ενός καί τοΰ αυ
τού βίου. ’Εξαρτώνται παρ’ άλλήλων καί οί τρεις ώς εξ ένδς αρχέτυπου, 
δπερ άπώλετο καί ούτινος μνείαν εμμέσως ή αμέσως ποιούνται οί συν- 
τάκται τών τριών βίων. Ουτοι δέ συνετάχθησαν [ΐετά τήν 26 Ίανουαρίου 
84δ, διότι ποιούνται μνείαν τής κατά τήν ημέραν εκείνην γενομένης ανα
κομιδής τών λειψάνων τοΰ άγ. Θεοδώρου Στουδίτου. ’Επειδή δέ άναγρά- 
φουσι καί τό όνομα τοΰ ηγουμένου τής μονής τοΰ Στουδίου Σωφρονίου, 
διοικήσαντος τήν μονήν κατά τά έτη 851—855, φαίνεται ότι συνετάχθη- 
σαν μετά τό 855. ’Εξ ενδείξεων τοΰ βίου Β'. καταφαίνεται ότι ουτος συν- 
ετάχθη μεταξύ τών ετών 868—877. Περί τοΰ χρόνου τής συγγραφής τών

1 Μ ί g n e, 99, 113—-132. Έξεδόθη τό πρώτον υπό Jac. de la Baume, Opera
I, Sirmondi t. V, p. 1—118, Paris, 1696.

3 Mig n e, 99, 233—328. ’Αρχική έκδ. υπό Angelo Maio, έν Nova Patrum 
Bibliot., Roma 1853, IV, 2, a. 293—363.

3 Έξεδόθη υπό A. P. Dobroclonsky, *0 όσιος Θεόδωρος ό ομολογη
τής καί ηγούμενος τοϋ Στουδίου, Μέρος Α'. Έν Όδησσφ 1913 (ρωσιστί). Παράρ
τημα IV (έκ χειρογράφου τοϋ ιβ'. αί. Βιβλιοθήκης τής Μόσχας).
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άλλων δεν ΰπάρχουσιν έν αΰτοΐς σαφείς ενδείξεις. Άμφότεροι οί βίοι Αλ 
και Βλ φέρουσι τό αυτό όνομα συγγραφέως Μιχαήλ, άλλα τίς υπήρξεν 
οΰτος δεν είναι γνωστόν.’Ήδη ό Λέων Άλλάτιος (+ 1669) δρθώς παρετή- 
ρησεν ότι δεν είναι εις και ό αυτός συντάκτης άμφοτέρων των βίων. Έν 
κώδικι περιέχοντι τον βίον Βλ υπάρχει ή σημείωσις «θεοΰ τό δώρον και 
πόνος Ίωάννου», δθεν έγνωμάτευσεν ό Άλλάτιος ότι ό συγγραφεύς αυ
τοί ωνομάζετο ’Ιωάννης1. Άλλα διατί νά μή δεχθώμεν ότι ουτος ΰπήρ- 
ξεν άντιγραφευς; Ή Άγγλίς A. Gardner έν τή μελέτη αυτής περί τοΰ 
άγ. Θεοδώρου 1 * 3 4, άποδεχθεΐσα έν μέρει την γνώμην τοΰ Άλλατίου, διε- 
τυπωσε την γνώμην, καθ’ ήν συγγραφείς τοΰ βίου Βλ ΰπήρξεν ό ’Ιωάν
νης ή δ Θεόδωρος Δαφνοπάτης. Ό τελευταίος οΰτος έχρημάτισεν έ'ξαρ- 
χος Korv/πόλεως κατά τα έτη 959 —960, είναι δέ αληθές ότι κώδικές τι- 
νες τοΰ βίου Αλ φέρουσι σημείωσιν περί Θεοδόίρου Δαφνοπάτου. ’Επειδή 
δέ είναι γνωστόν ότι οΰτος μετά τό έτος 960 έγένετο μοναχός, πιθανώς 
υπό την ιδιότητα ,ταΰτην συνέγραψε τόν βίον. Πάντως ό συντάκτης τοΰτου 
υπήρξε μοναχός τής μονής Στουδίου. 'Ωσαύτως Στουδίτης υπήρξε καί δ 
ανώνυμος συντάκτης τοΰ βίου Γλ ώς καταφαίνεται έκ πολλών σχετικών 
φράσεων 3.

Τάς έκ τών βίων πληροφορίας έπιβεβαιοΰσι καί συμπληροϋσιν αί 
έπιστολαί τοΰ άγ. Θεοδολρου καί τα λοιπά συγγράμματα αΰτοΰ. Άλλ’ 
ενταύθα δέν πρόκειται έν πάσαις ταΐς λεπτομερείαις νά έκθέσωμεν τόν 
βίον, την καθόλου δράσιν καί την διδασκαλίαν τοΰ άγ. άνδρός. Θά περι- 
γράψωμεν μόνον τόν υπέρ τών ιερών εικόνων αγώνα αΰτοΰ, δστις απο
τελεί καί τό κεντρικόν σημεϊον τής δράσεώς του, επί τή βάσει κυρίως 
τών βίων καί τών επιστολών του1.

Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (f)

1 L. A I 1 a t i i, Diatriba de Theodoris, έν A. Mali, ίΜΡ άν. VI, 158.
5 A. Gardner, Theodor of Stadium. His life and times, London 1905, 

σ. 30 not. 1. Παρομοίαν διετύπωσε γνώμην πρότερον καί ό C. Thomas, Theodor 
von Studion und sein Zeitalter, Osnabr. 1892, σ. 22—23.

3 Dobroclonsky, Ένθ’ άν. 213 έξ. ’Ίδε αυτόθι καί τήν μέχρι τοΰ 
1913 σχετικήν βιβλιογραφίαν περί τοΰ άγ. Θεοδώρου. Έν τφ Β'. τόμω τής συγγρα
φής αΰτοΰ έκδοθέντι έν Όδησσω 1913—1914 ό Dobroclonsky διέλαβε περί τών 
συγγραμμάτων τοΰ άγ. Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου.

4 Έκτος τών ανωτέρω σημειούσθωσαν καί αί εξής εΐδικαί πραγματεϊαι : 
Φ ι λ α ρ. Β α φ ε ί δ ο υ, Προλεγόμενα εις τάς κατηχήσεις τοΰ άγ. Θεοδώρου Στου- 
δίτου, έν «Έκκλησ. Άληθείςι» Κων/πόλεως, Α' 1880, Β' 1881 — G. A. S c h n e i- 
d e r, Der heilige Theodor von Studion, Munster 1900.— L‘ abb e Marin, Saint 
Theodore, Paris 1906. Τοΰ αΰτοΰ, Lee moines de Constantinople depuis la 
fondation de la ville jusqu’ a la mort de Photius (330—898), Paris 1897.—N. 
G r o s s o u, *0 δσιος Θεόδωρος Στουδίτης, Κίεβον 1907 (ρωσιστί).—J r. Η a u s- 
h e r r, St. Theodor Studite. L’homme et l’ascete, Roma (Orientalia Christiana VI, 
1) 1926.— M ax Herzog z u Sachsen, Teodor von Studion, 1929,
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Ό άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. 5

Ό Θεόδωρος έγεννήθη έν Κωνσταντινουπόλει εν τελεί τοΰ 759 η 
έν αρχή τοΰ 760. Ό πατήρ αυτοϋ Φωτεινός κατείχε θέσιν δημοσίου τα- 
μίου εν Κων/πόλει καί ήτο ευκατάστατος 1 2 3 4 *, διά δε τής μητρός αυτοϋ Θε
οκτίστης συνεδέετο προς περιφανείς οικογένειας τής Κων/πόλεως ό Θεό- 
δαιρος Πολλοί συγγενείς αυτοϋ κατειχον ανώτατα τοΰ κράτους αξιώ
ματα, ή δέ έξαδέλφη αυτοϋ Θεοδότη ήτο κουβικουλαρία τής βασιλίσσης 
Ειρήνης3. Ό Θεόδαιρος, πρεσβύτερον των τεσσάρων τέκνων τοΰ Φωτει
νού, εν οίς καί ό μετά ταΰτα αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ, έτυ- 
χεν εύσεβοΰς ανατροφής εν τή πατρική οίκογενείμ υπό την χειραγωγίαν 
ιδίως τής μητρός Θεοκτίστης4, ής ό αδελφός Πλάτων έζη τότε ασκούμενος 
έν τή παρά τον ’Όλυμπον τής Βιθυνίας μονή των Συμβόλων, παρά πάν
των διά την αγιότητα τοΰ βίου τιμώμενος0. Διά τον Θεόδωρον ή μήτηρ 
αυτοϋ υπήρξε «διτοτόκος», «διμήτηρ», ως αυτός έκφραστικώτατα έλεγε 
μετά συγκινήσεως άναμιμνησκόμενος των προς ηθικήν αυτοϋ αγωγήν καί 
θρησκευτικήν ανατροφήν τής μητρός μερίμνων. ’Έτυχε δέ καί παιδεύ- 
σεως μεγάλης παρά διαφόροις διδασκάλοις, διά τής εκτάκτου αυτοϋ ευ
φυΐας καί φιλοπονίας εις συντόνους έπιδοθείς μελετάς καί εαυτόν άνα- 
πτύξας. Πάντως δέ μεγάλην ήσκησεν επί τήν ψυχήν αυτοϋ έπίδρασιν καί 
ό προς μητρός θειος ΙΙλάτων6.

ΤΗτο δεκαεξαέτης ό Θεόδωρος περίπου, δτε μετά τον Κωνσταντίνον 
Ε'. (740—775) τήν αρχήν καταλαβόντος τοΰ Λέοντος Δ'. (775—80) ήρ- 
ξατο ή πρώτη κατά τής προς καιρόν επικρατησάσης είκονομαχίας άντί- 
δρασις. Σωρηδόν έπανήρχοντο οί εξόριστοι μοναχοί εις τάς έν Κων/πό- 
λει μονάς. Προς τοΐς άλλοις από τοΰ παρά τον ’Όλυμπον άναχωρητηρίου 
μετέβη εκεί, τήν γενικήν προκαλέσας προσοχήν, καί δ θείος τοΰ Θεοδιό- 
ρου Πλάτων. Οί λόγοι αυτοϋ ένεποίουν μεγάλην έντύπωσιν εις τήν ψυ
χήν τοΰ νεαροΰ Θεοδώρου. "Οτε δέ, θανόντος τοΰ βασιλέως Λέοντος, τήν 
αρχήν ό>ς κηδεμιόν τοΰ Κωνσταντίνου ΣΤλ (.780—97) κατέλαβεν (από τής 
8 Σεπτεμβρίου 780) ή μήτηρ αύτοΰ Ειρήνη καί ήρξατο τό υπέρ τοΰ μο
ναχισμού ρεΰμα συμπαρασύρον τάς άριστοκρατικάς τής Kojv/πόλεως οι
κογένειας, ολόκληρος ή πατρική οικογένεια τοΰ Θεοδοδρου πωλήσασα τά

1 Βίος A, 1. Β, 2. Γ, 1.
2 Θεοδοόρου, Έπιστ. Α, 44. Βίος Α,18. Γεωργίου Ά μ α ρ τ to - 

λ ο ϋ, Χρονικόν, Migne, 110, 257.
3 Επιτάφιος εις τήν έαυτοϋ μητέρα, Migne, 99, 884.
Α Ch. Diehl, Figures byzautines, σ. Ill, 132. O. Hermann, Theokti- 

sta aus Byzanz, die Mutter zweier Heiligen, Friburg 1919.
δ Θεοδώρου, ’Επιτάφιος είς Πλάτωνα τόν έαυτοϋ πνευματικόν πατέρα, 

Migne, 99, 804 εξ.
6 Pobroclonsky, ”Ενθ’ άν. Α, 291 έξ. Hansherr, "Ενθ’ άν. 4 εξ.
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t> Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (f)

υπάρχοντα αυτής καί.τοΐς πτωχοΐς δωρήσασα, τούς δούλους δε καί τάς 
δούλας άπολύσασα, προσήλιε περί τό 781 εις τον μοναχικόν βίον. 'Ως τό
πον άσκήσεως εξέλεξε τό Βοσκύτιον καλούμενον, παρά τό χωρίον Σακ- 
κουδίων ή Σακκουδεών, ού μακράν τής Προύσης, δπου ό πατήρ τού Θε
οδώρου Φωτεινός είχε κτήμα. Έκεΐ άπεφάσισε νά ίδρύση ίδιον μονα
στηριού, ούτινος την διεύθυνσιν άνέλαβεν ώς ηγούμενος ό ΙΙλάτων, έν 
τελεί τού 782 ή έν αρχή τού 783, άφ’ ού έτους κυρίως θεωρείται ύπάρ- 
χουσα ή Μονή Σακκουδίωνος Χ. Έν τή μονή ταύτη έζησαν κατ’ άρχάς ό 
πατήρ καί οί άρρενες συγγενείς τού Θεοδώρου μετ’ αυτού, τής μητρός 
μετά τής αδελφής τού Θεοδώρου καί τίνος άλλης συγγενούς έν ίδίφ κελ- 
λίφ έξω τής μονής Σακκουδίωνος διαμεινασών. Εις την νέαν δέ ταύτην 
μονήν έκ τε τής των Συμβόλων καί έξ άλλων Μονών πολλοί προσ- 
έτρεξαν.

'Υπό την άμεσον δέ τοΰ Πλάτωνος χειραγωγίαν έτάχθη ό Θεόδωρος, 
μετά τού διακρίνοντος αυτόν έκτοτε αγίου ενθουσιασμού έπιληφθείς τής 
ηθικής αυτού τελειώσεως. Έν βραχυτάτφ δέ χρόνη) τοιαύτην έξέχουσαν 
κατέλαβε θέσιν μεταξύ των συμμοναστών, ώστε ήρξατο έπιδρών ού μό
νον έπ’ αυτούς, αλλά καί έπί τον Πλάτωνα έτι. Διότι λίαν έγκαίρως έξε- 
δηλώθη τό διοργανωτικόν αυτού πνεύμα καί ή τάσις προς μεταρρύθμισιν 
τού μοναχικού βίου κατά τάς διατάξεις τοΰ Μ. Βασιλείου καί άλλων τής 
Εκκλησίας Πατέρων. Τούτου δ’ έ'νεκα ή εσωτερική τής μονής Σακκου
δίωνος ζωή προσέλαβεν αμέσως άλλοίαν ό'ψιν, παρά τάς διαμαρτυρίας μο
ναχών τινων μεταρρυθμισθεισα, τό δέ παράδειγμα αυτής ήρξαντο καί 
άλλαι μοναί μιμούμεναι1 2.

Μετά μικρόν συνήρχετο ή Ζ'. Οικουμενική Σύνοδος, έν ή ώς ηγούμε
νος τής μονής Σακκουδίωνος παρεκάθησε καί ό Πλάτων, οστις, κατά τον 
Θεόδωρον, ήπιον έχων τον χαρακτήρα, «ήδύν τον λόγον, ήδύτερον τον 
τρόπον», συνειργάσθη, πιθανώς, μετά τού Πατριάρχου Ταρασίου έν τή 
Συνόδφ, μή συμμεριζόμενος τάς εϊ,ς τάς ακρότητας άποκλινούσας τών 
άγαν ζηλωτών γνώμας, καί έβοήθησε τον αγώνα τής Ειρήνης υπέρ τής 
άναστηλώσεως τών ιερών εικόνων3. Μετά τήν Σύνοδον, περί τό έτος 789— 
790, έχειροτονήθη 6 Θεόδωρος υπό τού Ταρασίου ΙΙρεσβύτερος καί έξη- 
κολούθησε τον αυστηρόν ασκητικόν βίον, παραδιδόμενος εις αδιάλειπτους 
προσευχάς, κοιμώμενος μίαν μόνην ώραν κατά τό μεσονύκτιον, μελετών, 
νηστεύων. Διά τής έντεταμένης εκείνης άσκήσεως απέκτησε σιδηράν θέ-

1 Βίος, Α, 6. Β, 5.
2 Dobroclonsky, ’Ένθ’ άν. 1, 317 έξ.
3 Man s i, Sacrorum Concjliorunj nova et amplissima collectio XII, 9δ1 έξ. 

XIII, 758 έξ.
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*0 άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. 7

λησιν, γενναιότατου και αδάμαστου χαρακτήρα, άδουλωτον φρόνημα, πνευ
ματικήν ελευθερίαν καί ανεξαρτησίαν, περιφρόνησιν προς τά τοϋ κοσμου 
τερπνά, άκοίμητον πόθον πρός την ηθικήν τελειότητα, ανένδοτον έπιμο- 
νήν εις τούς υπέρ τής αλήθειας αγώνας. Ενδελεχής μελέτη τής 'Αγίας 
Γραφής καί τής προ αύτοΰ φιλολογίας κατέστησαν αυτόν εύρυμαθέστα- 
τον, καθυπέρτερον τών συγχρόνων αύτοΰ εκκλησιαστικών άνδρών, έτι δέ 
πλέον βαθεϊα μελέτη καί σύντονος παρακολούθησις τής ανθρώπινης φύ- 
σεως καί τών κινήσεων τής ψυχής προσεπόρισαν αύτφ μεγάλην πείραν 
καί παιδαγωγικήν ικανότητα. Έκ τής μονής τοΰ Σακκουδίωνος άπεδίδετο 
εις τήν Εκκλησίαν μεγάλη αληθώς προσωπικότης, άνθριοπος αδαμαντίνου 
χαρακτήρος, όσης έ'μελλε να κυριάρχηση τής εποχής αύτοΰ.

Ό ηγούμενος Πλάτων, βλέπων τήν τοιαύτην ραγδαίαν ηθικήν άνά- 
πτυξιν τοΰ άνεψιοΰ, πολλάκις αυτόν παρεκάλεσε ν’ άναδεχθή τήν ηγου
μενείου. Άλλ’ ό Θεόδωρος, εκ μετριοφροσύνης, διαρρήδην ήρνείτο, έ'ως ου 
άσθενήσας ποτέ δ Πλάτων παρεκάλεσε τήν αδελφότητα τής μονής νά 
έκλέξη διάδοχον. Μιμ φωνή έξελέγη ό Θεόδωρος, άναγκασθείς, τέλος, τφ 
794 νά δεχίίή τήν ήγουμενείαν.

’Αλλά κατείχετο υπό τοΰ φόβου μήπως άστοχήση. Διότι, ώς δ ίδιος 
έν ταΐς Έπιστολαΐς καί ταίς Κατηχήσεσιν αύτοΰ περιγράφει, ήθελε τον 
ηγούμενον τής μονής αληθή πατέρα τής έν αυτή αδελφότητος, πνευματι
κόν φρουρόν άνύστακτον, χειραγωγόν αυτής πρός τον ουρανόν, μεσίτην 
μεταξύ αυτής καί τοΰ θεοΰ, αντιπρόσωπον τοΰ Χριστοΰ εν μέσφ αυτής, 
περί πασών αυτής τών αναγκών μεριμνώντα, έ'ργφ καί λόγιο διδάσκοντα, 
διευθύνοντα καί ρυθμίζοντα τήν συνείδησιν τών μελών αυτής. Ήρίθμει 
τότε ή μονή Σακκουδίωνος περί τούς εκατόν μοναχούς, έ'καστος τών ό
ποιων ειχεν ανάγκην ιδιαιτέρας ποιμαντικής μερίμνης παρά τοΰ ήγουμέ- 
νου, δστις ώφειλε νά είνε δι’ αυτούς τέλειον ύπόδειγμα αρετής, νυκτός καί 
ήμέρας ύπέρ αυτών εργαζόμενος.Ό Θεόδωρος καί τότε καί ύστερον συν- 
ησθάνετο εαυτόν κατώτερον τοΰ ίδειόδους τοΰ ήγουμένου δπως αυτό διέ
γραφε. Τό έκ μετριοφροσύνης δμως τοΰτο πηγάζον συναίσθημα έπηύξανε 
τον ζήλον αύτοΰ. Καί ήρξατο μέν έφαρμόζων τάς ιδέας αύτοΰ έν τή μο
νή Σακκουδίωνος ά'μα τή άναλήψει τής ήγουμενείας, αλλά μετά διετίαν 
διεκόπη τό έ'ργον αύτοΰ, ένεκα τών εξής γεγονότων.

Έξέγεραις τών μοναχών κατά τον άϋ'έαμον γάμον 
τον Κωνσταντίνον ΣΤ'.

Ό νεαρός βασιλεύς Κωνσ ταντϊνοςΣΤ'. μεμνηστευμένος ών πρότερον 
τήν θυγατέρα τοΰ Καρόλου Μ. Ροτρούδην (Έρυθρώ), κατά Νοέμβριον τοΰ 
788 συνεζεύχθη τήν Άρμενίδα Μαρίαν, ήν καί ακων έδέχθη καί μετά τόν
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8 Χρυσοστόμου Παπαδοπουλου (f)

γάμον δέν ήγάπησεν, ακόλαστος ών καί εις άκρον Ιδιότροπος. ’Ήρξατο δέ 
καί άπεχθανόμενος αυτήν ένεκα σχέσεων αθεμίτων μετά τής κουβικου- 
λαρίας τής βασιλίσσης μητρός αυτού Θεοδότης. Τοΰτου ένεκα μετά ε
ξαετίαν άπεφάσισε νά διαζευχθή αυτήν, παροτρυνόμενος, ως λέγουσιν οί 
χρονογράφοι, καί υπό τής βασιλίσσης, θελουσης, δήθεν, νά έκθεση τον 
υιόν αυτής εις τον λαόν 1. ’Επειδή δέ ή Μαρία δέν έστεργε τό διαζυγιον, 
κατεσυκοφαντήθη υπό τοϋ συζύγου δτι έζήτησε νά δηλητηρίαση αυτόν1 * 3. 
Αλλ’ ό Πατριάρχης Ταράσιος, μ ή πιστευων τάς ασυστάτους συκοφαντίας, 

άπέστεργε καί αυτός νά συναίνεση εις νέον παράνομον τοϋ βασιλέως γά
μον, έ'ως ου διά τής βίας κατά ’Ιανουάριον τοϋ 795 ή ατυχής Μαρία έγέ- 
νετο μοναχή, έγκαταβιώσασα έν τη ύπ’ αυτής ιδρυθείση Μονή τών «Δε
σποινών» 3. Κατ’ Αύγουστον δέ τοϋ αύτοϋ έ'τους ό βασιλεύς έμνηστεΰθη 
έπισήμως τήν Θεοδότην καί, τέλος, κατά Σεπτέμβριον ένυμφευθη αυτήν. 
Τό μυστήριον τοϋ γάμου, παρά τήν άπαγόρευσιν τοϋ Πατριάρχου καί ά'νευ 
τής άδειας αύτοϋ, έτέλεσεν αύλοκόλαξ τις ιερευς, ό Οικονόμος τής 'Αγίας 
Σοφίας καί ηγούμενος τής μονής τών Καθαρών ’Ιωσήφ4. Ούχ ήττον 6 
Πατριάρχης δέν έτιμώρησε τον ’Ιωσήφ, αλλά διεμαρτυρήθη αμέσως κατά 
τοϋ παρανόμου γάμου προς έξοικονόμησιν τών πραγμάτων, διότι ό παρά
λογος βασιλεύς ήπείλει νά έπαναφέρη τήν είκονομαχίαν. Φέρεται μάλιστα 
είπό>ν ό βασιλεύς, «εί μ ή τοΰτο γένηται, τούς ναούς τών ειδώλων ανοί
γω» °. "Αλλως τε είχε διατάξει ό βασιλεύς τον περιορισμόν τοϋ Πατριάρ
χου καί τήν παρακολουθησιν τών ενεργειών αύτοϋ υπό κατασκόπων, συν- 
έπραττε δέ μετά τής μερίδος τών είκονομάχων, διεξαγουσης πόλεμον κα
τά τής ορθοδόξου μερίδος, ής ηγείτο ή βασίλισσα Είρήνΐ). Μεταξύ αυτής 
καί τοϋ άτιθάσσου υίοΰ βασιλέως παρήχθησαν σφοδραί αντιθέσεις συνε
παγόμενοι άφυκτον ρήξιν. Δυστυχώς δ’ ό παράνομος τού βασιλέως γάμος 
έμελλε νά προκαλέση καί ταραχήν μεγάλην έν τή εκκλησία. Διότι τήν

1 Θεοδώρου, Έπιστολαί, Β, 181. 218. Ζ ω ν α ρ ά, Περί Μαρίας βασιλίσ
σης, έκδ. X. Λόπαρευ, «Βυζαντινά Χρονικά» JV, 1897, σ. 350. Diehl, Figures 
byzantines, Paris 1906, σ. 81—104. K. Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ, 'Ιστορία τοΰ
Ελληνικού ’Έθνους (εκδ. Έλευθερουδάκη) Γ, β, σ. 136 έξ.

3 Θεοφ όνους, Χρονογραφία σ. 469—471. Γεωργίου Μοναχού, 
Χρονικόν, Migne, 110, 965—968. Γεωργίου Κεδρηνοΰ, Χρονικόν, Migne, 
121, 908. Ζ ω ν α ρ ά, Χρονικόν, Migne, 134, 1349—1352.

3 Συνοψις χρονική παρά Κ. Σ ά θ φ, Μεσ. Βιβλιοθήκη Ζ', 128.
4 ‘Ιγνατίου, Βίος Ταρασίου, εκδ. de Boor, σ. 412. Βίος Θεοδιόρου Στου- 

δίτου, Α, 19. Β, 14. Γ, 19. Θεοδώρου, Έπιστολαί, Α, 22. 25. 30. Περί τής μο
νής τών Καθαρών, Mari η, ’Ένθ’ άν. σ. 27. 76.

* Γεώργιος Κεδρηνός, Migne, 122, 908. Περί Ταρασίου καί Νικηφό
ρου τών έν άγίοις Πατριαρχών, Migne, 99, 1849.
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Ό άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. 9

ανοχήν τοΰ Πατριάρχου καί τήν σιωπήν αυτοί έν τφ προκειμένφ ζη- 
τήματι παρεξηγήσαντες οί μοναχοί, έξηγέρθησαν κατ’ αυτοί, θέλοντες 
τήν αύστηροτάτην των κανόνων εφαρμογήν. Ή εκκλησιαστική αυτή με- 
ρίς τών ζηλωτών μοναχών ήγνόει τήν «οικονομίαν», οΰτε ήθελε νά λάβη 
ύπ’ δψιν τάς άπειλάς τοΰ βασιλέως. Προύκειτο περί παρανόμου γάμου, 
δθεν ωφειλεν ό Πατριάρχης αμέσως καί έπισήμως νά καταδικάση αυ
τόν. Ή σιωπή αυτοί έξελαμβάνετο ως συναίνεσις. Οί ζηλωταί άνέξεσαν 
παλαιάν πληγήν τής προς τον Πατριάρχην άντιθέσεως, εξ αφορμής τής 
σιωπής αυτού έν τφ προκειμένφ ζητήματι, επί κεφαλής δ’ αυτών ΐσταται 
νυν ό ηγούμενος τής μονής Σακκουδίωνος Θεόδωρος μετά τού θείου 
αυτού Πλάτωνος, ών έντονος ήκούσθη ή κατά τού Πατριάρχου διαμαρ
τυρία Χ.

'Η νέα βασίλισσα Θεοδότη ήτο έγγυτάτη συγγενής τού Θεοδώρου 
έκ μητρός, καί πας άλλος έξ οικογενειακού συμφέροντος ήδύνατο νά 
συνηγορήση υπέρ τής άναγνωρίσεως τού βασιλικοί γάμου, ανώτερος δμοίς 
ων παντός επιγείου συμφέροντος ό Θεόδωρος παρέστη εις μέσον αμεί
λικτος τής παρανομίας ελεγκτής καί τής αλήθειας ανένδοτος πρόμαχος. 
Μετά πολλήν τού ζητήματος μελέτην σχηματίσας άκράδαντον πεποίθη- 
σιν, διεκήρυξε τήν παρανομίαν. Έφρόνει δτι οί κανόνες τής εκκλησίας 
είναι απολύτως υποχρεωτικοί καί δτι δέον παρ’ απάντων νά τηρώνται 
μετ’ ακρίβειας. Ουδείς δΰναται νά έκδώση κανόνας καί νόμους αντιθέτους 
προς τούς τής εκκλησίας. Ή δε «οικονομία» δεν δυναται ν’ άνατρέπη 
αυτήν. Ό βασιλεύς Κωνσταντίνος καί διεζεΰχθη καί συνεζεΰχθη παρα- 
νόμως- ύπόκειται λοιπόν τοις επί μοιχεία έπιτιμίοις, ό δε στέλλας αυτόν 
Ίιοσήφ δέον νά καθαιρεθή. ’Ένοχος δέ κρίνεται καί ό Πατριάρχης Ταρά- 
σιος ώς ανεχθείς τάς παρανομίας ταύτας.

Ό Θεόδωρος τούτων ένεκα διαμαρτυρηθείς διέκοψε πάσαν επικοι
νωνίαν καί προς τόν ’Ιωσήφ καί προς τον Πατριάρχην καί προς τον βα
σιλέα. Ό τελευταίος ούτος προσεπάθησε διά διαφόρων προσώπων ν’ ανα
χαίτιση τόν Θεόδωρον. Τό αυτό έπραξε καί ή νέα βασίλισσα Θεοδότη, ως 
συγγενής αυτού. ’Αλλά μάτην. Κατά Σεπτέμβριον τοΰ 796 μετέβη ό βα
σιλεύς εις Προύσαν επί τή προφάσει χρήσεως λουτρών, έλπίζων νά συν- 
αντήση τόν Θεόδαιρον ή τόν Πλάτωνα. Άλλ’ ουδείς έκ τής μονής τοΰ 
Σακκουδίωνος ένεφανίσθη νά χαιρετίση αυτόν. Μαθό)ν δ’ ό βασιλεύς δτι 
έκ τής Θεοδότης άπέκτησεν υιόν, έσπευσε κατά Όκτάιβριον νά έπανα- 
κάμψη εις Κων/'πολιν. Άποφασίσας νά τιμωρήση τούς άντιδρώντας μο- 1

1 ’Ίδε γενικώς έπιστολάς Θεοδοίρου, Α, 4. 21. 26. 28. 31. 36. 38. 50. Β, 191. 
201 καί αλλας, ώς καί τούς βίους Θεοδώρου' Θεοφάνους, Χρονογραφία, 
470 έξ.
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10 Χρυσοστόμου ΓΙαπαδοποΰλου (γ)

ναχούς, κατέδειξε μεγάλην σκληρότητα, άλλα δεν ήδυνήθη νά κάμψη τό 
άδούλωτον φρόνημα αυτών.

Κατά διαταγήν τοΰ βασιλέως τφ 797 ένεφανίσθησαν εις την μονήν 
Σακκουδίωνος ό αρχηγός τής αύτοκρατορικής φρουράς Βαρδάνιος και ό 
κόμης τοΰ θέματος Όψικίου με θ’ ιππικού, συλλαβόντες δέ τόν Πλάτωνα 
άπήγαγον εις Κων/πολιν. Τόν Θεόδωρον καί τινας άλλους των πρωτευ
όντων μοναχών μετά φρικαλέαν μαστίγαωιν άπήγαγον εις Θεσσαλονίκην, 
έκδιώξαντες πάντας τούς λοιπούς έκ τής μονής Σακκουδίωνος. Διά δια
τάγματος τοΰ βασιλέως άπηγορείίθη αύστηρώς νά περιποιηθή τις ή φιλο- 
ξενήση τούς εξόριστους. Ό Θεόδωρος μικρόν προ τής άπαγωγής συνηντή- 
θη μετά τής μητρός αύτοΰ Θεοκτίστης, μεγάλως δέ κατέθλιψεν αυτόν ό 
άποχωρισμός άπό τοΰ Πλάτωνος και ή διάλυσις τής άδελφότητος τής 
μονής Σακκουδίωνος.

Εις Θεσσαλονίκην τή 25 Μαρτίου 797 άφικόμενος1 ώδηγήθη προ 
τοΰ έπάρχου τής πόλειος καί προ τοΰ άρχιεπισκόπου, οϊτινες μετά συμ
πάθειας άπεΐδον προς αυτόν. Αλλά συνεπεία τής αύτοκρατορικής διατα
γής ένέκλεισαν αυτόν εις στενήν τινα φυλακήν μόνον, ως και τούς λοι
πούς συνοδούς αύτοΰ, άλλαχοΰ μεμονοομένως. Ό ά'γιος Θεόδωρος ύπέ- 
μεινεν άγογγύστως τάς στενοχώριας και θλίψεις τής εξορίας, επιδιδόμε
νος εις τάς συνήθεις αύτφ άσκήσεις, εις άδιάλειπτον προσευχήν καί με
λέτην τής 'Αγίας Γραφής. Δυσχερεστέρα ύπήρξεν ή θέσις τοΰ Πλάτω
νος εν Kojv/πόλει. Κατ’ άρχάς ό ίδιος ό βασιλεύς προσεπάθησε νά μετα- 
πείση αύτόν, άλλά μ ή πειθόμενον διέταξε νά έγκλείσωσιν εν τή φυλακή 
τών άνακτόρων, ύπ’ αύστηρότατον περιορισμόν, εν στενωτάτφ δωματίφ, 
εν τφ όποίψ έζη ως εν τάφφ. ’Εκεί έγένετο καί άλλη άπόπειρα νά μετα- 
πεισθή δ Πλάτων υπό τών επισκόπων, άλλ’ άνένδοτος μέχρι τέλους πα- 
ρέμεινεν ό άγωνιστής τής άληθείας1 2 3. Εις Κων/πολιν μετέβη ή μήτηρ τοΰ 
Θεοδώρου δπα>ς συνηγορήση υπέρ τών διωκομένων καί εξόριστων μονα
χών, άλλά καί αΰτη κατά διαταγήν τοΰ βασιλέα>ς Κωνσταντίνου έφυλα- 
κίσθη επί 30 ημέρας, ύποστάσα μυρίας κακουχίας3.

1 ’Αναμφιβόλους ό Θεόδωρος άφίκετο είς Θεσσαλονίκην τή 25 Μαρτίου (Επι
στολή Α, 3), άλλ1 ώς προς τό έτος υπάρχει διαφωνία μεταξύ τών επιστημόνων, τι- 
νών μέν δεχόμενων τό 795, ετέρων δέ τό 796 καί άλλων τό 797. Τό τελευταΐον 
φαίνεται άκριβέστερον, ΙΙρβλ. Schvartzlose, Der Bilderstreit. Ein Karnpf 
der griech. Kirche um ihre Eigerart utid ihre Freiheit, Gotha, 1890, σ. 1. G ros- 
s o u, ”Ενθ’ άν. σ. 36. Dobroclonsky, ”Ενθ’ άν. I, 379. 380.

2 Θ ε ο δ ώ ρ ο υ Στουδίτου, ’Επιτάφιος είς Πλάτωνα, 28. 29. ’Επιστολή 
Β, 218.

3 Θεοδώρου, ’Επιτάφιος είς τήν έαυτοΰ μητέρα, 10,
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Πόσον δέ δίκαιος ήτο ό άγων των ζηλωτών μοναχών άπεδείχθη λίαν 
ταχέως, διότι πλειστοι έμιμήθησαν τον παρανομήσαντα βασιλέα, προέ- 
κυψε δέ [κοινωνική έκλυσιςΑ Τοΰτου ένεκα ό αγών τών ζηλωτών μο
ναχών κατά τής πράξεως τοΰ βασιλέως προσέλαβε χαρακτήρα άγώνος 
υπέρ τής χριστιανικής οικογένειας καί τής κοινωνικής τάξεως. Κατηγο
ρεί το δ’ ό πατριάρχης Ταράσιος, διότι διά τής οικονομίας, μεθ’ ής ήνέ- 
χθη τήν παρανομίαν τοΰ βασιλέως, έβλαψε την τε εκκλησίαν καί την κοι
νωνίαν 1 * 3 * 5. Τοιοΰτος αγών τών ζηλωτών μοναχών επηΰξησε τάς προς αυ
τούς συμπάθειας τής κοινωνίας, ή άρξαμένη δέ κοινωνική έκλυσις καί 
παράλυσις τών ήθών προύκάλει γενικήν διαμαρτυρίαν, άπευθυνομένην 
κυρίως κατά τοΰ προσώπου τοΰ βασιλέως.

ΓΙρός τούς διαμαρτυρομένους συμπαθώς έφέρετο ή βασίλισσα ΕΙρή- 
νη, ής ή πολιτική μερίς ενισχόετο καί έκ τής άλλης περί τε τά πολιτικά 
καί τά πολεμικά τοΰ Κωνσταντίνου ΣΤ', άνικανότητος, ιδίως εν τοΐς κατά 
τών Βουλγάρων πολέμοις έκδηλωθείσης. Αποτέλεσμα τής κορυφωθείσης 
κατ’ αύτοΰ δυσαρέσκειας υπήρξε, δυστυχώς, ή κατ’ Αύγουστον τοΰ 797 
έν τοΐς άνακτόροις τής Κων/πόλεο)ς γενομένη εκτύφλωσις αύτοΰ, μεθ’ ήν 
ή Ειρήνη άνέλαβε τήν μοναρχικήν εξουσίαν μετά τριετίαν διανοηθεΐσα 
νά συζευχθή τόν νέον τής Δΰσεως αύτοκράτορα Κάρολον Μ.

’Εκ τών πρώτων διαταγών τής Ειρήνης ύπήρξεν ή άπελευθέρωσις 
τών εγκαθείρκτων μοναχών καί ή εις τά ίδια επάνοδος τών εξόριστων, 
ιδίως δέ τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ Θεοδώρου. ’Ένθερμος υποδοχή εγένετο 
εις αυτούς, ό δέ Πατριάρχης Ταράσιος, απαλλαγείς τής από τοΰ Κων
σταντίνου ΣΤ', καταπιέσεως καί θεωρών δτι ή περαιτέρω οικονομία επί 
τοΰ προκληθέντος ζητήματος έκ τοΰ παρανόμου γάμου ούδένα πλέον 
είχε λόγον, έπιθυμών δ’ ά'μα καί νά συμβιβασθή, κατά τήν επιθυμίαν 
τής βασιλίσσης Ειρήνης, μετά τιΰν μοναχών, έκήρυξεν άκυρον τόν μετά 
τής Θεοδότης δεύτερον γάμον τοΰ Κωνσταντίνου καί καθήρεσε τόν έκ- 
τελέσαντα αυτόν ’Ιωσήφ. Ταυτοχρόνως ό Πατριάρχης εξήγησε μέν τούς 
λόγους, δι’ οΰς μετεχειρίσθη μέχρι τοΰδε τήν «οικονομίαν», άλλ’ έδήλω- 
σεν οτι καλώς έπολιτεύθησαν ό Πλάτων καί δ Θεόδωρος διαμαρτυρη- 
θέντες κατά τής παρανομίας. Τοΰτο άποκατέστησε τήν επικοινωνίαν 
τών μοναχών προς τόν Πατριάρχην3.

1 Θεοδώρου, Βίος, Α, 19. Β, 14. Γ, 19. Επιστολή Β, 218. ’Ιγνατίου,
Βίος Νικηφόρου, 160.

a Θεοδώρου, ’Επιτάφιος είς τήν έαυτοΰ μητέρα, 10. ‘Επιστολή Α, 43.
Θεοδώρου, Βίος, Α, 20. Β, 15. Γ, 20.

5 Θεοδώρου, ’Επιστολή Α, 21. 22. 30. 31. 32 καί άλλ. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ, Βίος, 
Β, 18. Α. 26. ’Επιτάφιος είς Πλάτοινα, 39,
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Ό Πλάτων καί ό Θεόδα>ρος έπέστρεψαν εις τήν μονήν Σακκουδίω- 
νος, εις ήν συνέρρευσαν ου μόνον οί υπό τοΰ βασιλέως έκδιωχθέντες έξ 
αυτής, άλλα καί πολλοί έξ άλλων μονών έπιθυμοΰντες νά μονάσωσιν έν 
τή δοξασθείση μονή. Ή αδελφότης όμως αυτής μετά έν έτος πάλιν διε- 
λύθη. Διότι οι ’Άραβες κατά τάς έπανειλημμένας αυτών έπιδρομάς εις 
τάς μικρασιατικός επαρχίας τής Ελληνικής Αυτοκρατορίας, τφ 798 προ
χώρησαν μέχρι τής Βιθυνίας1. Τούτου ένεκα οί τής μονής Σακκου- 
δίωνος μοναχοί ήναγκάσθησαν νά έγκαταλείψωσιν αυτήν καί νά κατα- 
φιίγωσιν εις Κων/πολιν. 'Η βασίλισσα Ειρήνη έδέχθη αυτούς ευμενέστατα, 
παραχωρήσασα αύτοΐς προς διαρκή διαμονήν τήν περιάκουστον έκτοτε 
γενομένην μονήν τοΰ Στουδίου.

Ή μονή τοϋ Στουδίον.

Κατά τον Ελ αιώνα ό Ρωμαίος πατρίκιος Στουδιος μεταβάς εις 
Κωνσταντινούπολιν ΐδρυσεν έν τή νοτιοδυτική γωνίμ αυτής, έν Ύψωμα- 
θείοις, ναόν εις τιμήν τοϋ αγίου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου, παραχώρησης 
αυτόν εις τούς «άκοιμήτους», ένεκα τών άδιαλείπτων αυτών προσευχών 
οΰτω καλουμένους μοναχούς, οϊτινες κατοικήσαντες παρ’ αυτόν ίδρυσαν 
τήν φερώνυμον μονήν τοΰ Στουδίου 3.

Αύτη λίαν ταχέως προήχθη καί διά τών πλουσίων χορηγιών τοΰ 
Στουδίου καί διά τής προσελεύσεως πολλών μοναχών. Έπί τής είκονομα- 
χίας οί Στουδΐται κατεδιώχθησαν, νέον δέ διωγμόν ύπέστησαν καί έπί τοΰ 
Κωνσταντίνου ΣΤ', ούτως, ώστε κατά τήν ύπ’ όψιν ημών περίοδον ή μο
νή ήτο έρημος. Ταύτην παραλαβών ό Θεόδωρος ώς ηγούμενος τών μετοι- 
κισθέντων μοναχών τής έγκαταλειφθείσης μονής Σακκουδίωνος έδόξασε, 
έκτοτε δέ Στουδίτης έπωνομάσθη.

Πλήθος μοναχών ποοσέτρεξεν εις τήν μονήν τοΰ Στουδίου, ΐνα τα- 
χθή υπό τήν χειραγωγίαν τοΰ Θεοδιόρου, όστις μεγάλας κατέβαλε προσ
πάθειας προς οικονομικήν τής μονής έπάρκειαν. Προς τοΰτο 6 Θεό
δωρος ου μόνον εξηκρίβωσε τά παλαιά κτήματα αυτής καί έπηύξησεν 
αυτά διά νέων, άλλά διέταξεν όπως πάσαι άνεξαιρέτως αί έργασίαι γί- 
νωνται ύπ’ αυτών τών μοναχαιν. 'Υπήρχον μοναχοί φυτοκόμοι, κηπου
ροί, άμπελουργοί, «μυλεύοντες»—οί έν τοΐς μύλοις έργαζόμενοι — πλοιο- 
ποροΰντες, έλαιοποιοΰντες, «κτηνΐται» καί καθόλου διά πάσαν έργασίαν 
ειδικοί. Συνεπλήρωσε δ’ ό Θεόδωρος έν τή μονή τοΰ Στουδίου τήν έν τή

1 Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 473.
3 Ά. Π α σ π ά τ η, Βυζαντιναί μελέται. Έν Κων/πόλει 1877, σ. 344. Φίλα 

ρέτου Βαφείδου, Ένθ’ άν. «Έκκλησ. ’Αλήθεια», 1881, σ. 271—2,
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Ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης.

τοΰ Σακκουδίο:>νος άρξαμένην μεταρρύθμισήν τής μοναστηριακής ζωής, 
ώς βάσιν έχων πάντοτε τάς διατάξεις τοΰ Μ. Βασιλείου και άλλων οσίων 
καί πατέροιν καί δη τον σκοπόν τής μοναχικής ζωής 1.

Κατά τον Θεόδωρον, σκοπός αυτής είναι ή ηθική τελείωσις καί σω
τηρία τής ψυχής, ήτις, αν μή αδύνατος, δύσκολος δμως καθίσταται έν τφ 
κόσμω έν μέσω των μυρίο)ν βιωτικών μερίμνων. Μεταξύ δέ των διαφό
ρων τρόπων τής μοναχικής ζωής άνοδτερον μέν ό Θεόδωρος θεωρεί τον 
«κοινοβιακόν», επικρίνει δέ τούς λοιπούς τρόπους, επομένως αί διατά
ξεις αυτού έ'χουσιν ύπ’ ό'ψιν κυρίως τον κοινοβιακόν βίον. Κατ’ αύτάς, ό 
τό πρώτον είσαγόμενος εις την μονήν δέον νά μείνη εις τον ξενώνα αυ
τής δυο ή τρεις εβδομάδας δπως παρακολούθηση καί μάθη τήν μοναχι
κήν ζωήν. Έαν θέληση να είσέλθη εις αυτήν, κατατάσσεται δι" ιδιαιτέ
ρας τελετής τοΰ «προσχήματος» ή «πρωτοσχήματος», μετά δοκιμασίαν 
δέ, παρατεινομένην συνήθως επί τριετίαν, έτελεΐτο καί ή τελετή τής μο
ναχικής κουράς, ήτις υπό τοΰ Θεοδώρου εθεωρειτο ώς έν τών μυστηρίων 
τής Εκκλησίας. ΓΙαρά δέ τήν ύπάρχουσαν διάκρισιν μεταξύ τοΰ «μικρού» 
καί τοΰ «μεγάλου σχήματος», 6 Θεόδωρος παρεδέχετο έν μόνον σχήμα. 
Θεωρών δ’ αυτό ώς μυστήριον, έ'χον τήν αυτήν οί'αν καί τά λοιπά μυστή
ρια δύναμιν, έφρόνει ότι ή αποβολή αυτού ίσοδυνάμει προς τήν αποβο
λήν τού βαπτίσματος. Οί αποδεχόμενοι τον μοναχικόν βίον άνελάμβανον 
ώρισμένας υποχρεώσεις, ών σπουδαιότεροι ήσαν α') άποταγή από τοΰ κό
σμου, β') σωφροσύνη, γ') μετριότης έν πάσι καί έγκράτεια, δ') έργασία 
καί ευσεβείς ασκήσεις, ε') «όμοκτημοσύνη», ς') κοινή τράπεζα, ζ') πνευ
ματική αλληλεγγύη, η') ύπακοή καί υποταγή.

Περί τούτων πάντων δ Θεόδωρος Στουδίτης διέγραψε λεπτομερεστά- 
τας διατάξεις, προς μετάγγισιν δ’ αυτών εις τήν ζωήν τών μοναχών έδέ- 
ησε νά καταβάλη μεγίστας προσπάθειας, έ'ργιο καί λόγορ διηνεκώς διδά
σκων. Ώς ήτο δ’ ακόλουθον ή μεγάλη διοικητική ίκανότης, ήν άπέκτη- 
σεν, ό έ'νθερμος ζήλος, ή αδάμαστος θέλησις καί ή δραστηριότης, ή θε
ωρητική άνάπτυξις καί ό πρακτικός νοΰς, ή απέραντος τής ανθρώπινης 
ψυχής γνώσις καί ή προσσιπική ασκητική έμπειρία, πάντα ταύτα κατέ
στησαν αυτόν ιδεώδη ήγούμενον. Καθ’ ολοκληρίαν άφοσιωθείς εις τό 
έργον αύτοΰ κατέστησεν αυτό σκοπόν τής έαυτοΰ ζωής. Αί θαυμάσιοι

13

Α Περί τής εσωτερικής διοργανώσεως τής μονής Στουδίου καί τών μοναστι
κών δρων καί διατάξεων τοΰ Θεοδιόρου ενδείξεις έχομεν πρό παντός έκ τών συγ
γραμμάτων αύτοΰ καί τών βιογραφιών, μάλιστα δ’ έκ τών κατηχήσεων αΰτοΰ· 
πρβλ. D ο 1) r ο c 1 ο n s k ν, ”Ενθ’ άν. I, 398—590. Η a u s h e r r. ’Ένθ’ άν. 
σ. 19 έξ. Ο τ ο s s ο u, ’Ένθ’άν. σ. 63 έξ. Επίσης Ύποτύπωσιν Καταστάσεως Μο
νής Στουδίου, Migne, 99, 1704 έξ.
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«κατηχητικά!» προς τούς μοναχούς όμιλίαι καί αί πολυπληθείς έπιστσ- 
λαί έξεικονίζουσι ζωηρότατα την έκτακτον αυτού δράσιν. Προσωπικώς 
έποπτεύων πάσαν τήν κίνησιν τής μονής καί τάς εργασίας των μοναχών, 
έμερίμνα ταύτοχρόνως καί έν τοΐς μάλιστα περί τής ηθικής αυτών αγω
γής. 'Υπήρξε, κατά τινα τών συγχρόνων αύτφ βιογράφων «θαυμαστός 
βουληφόρος, πολυειδής καί μυριόνους τή κυβερνήσει», μερίμνων περί τών 
μοναχών ώς περί ιδίων τέκνων, πολλούς καταβάλλων μόχθους, δπως 
προσαρμόση αυτούς προς τάς διατάξεις τής ύπ’ αυτού διαγραφείσης μονα
χικής ζωής. Επέτυχε δε τής εφαρμογής αυτών ού μόνον έν τή μονή τού 
Στουδίου, άλλα καί εν ταις άλλαις μοναΐς, αΐτινες αυτήν έμιμήθησαν. 
’Άλλως τε πολλοί τών Στουδιτών έγίνοντο ηγούμενοι καί μοναχοί άλ
λων μονών.

ΤΗτο δέ μεγάλη καί εύεργετικωτάτη ή έπίδρασις τής μονής Στου- 
δίου επί τήν κοινωνίαν. Παρ’ αυτή ίδρύθη σχολή διά τούς παΐδας, έν ή 
έδίδασκον οί μοναχοί. Μεγάλη δέ ήτο καί ή συρροή τών προσερχομένοιν 
είς τήν μονήν λαϊκών προς έξομολόγησιν, ή αΐτησιν συμβουλών τών πτω
χών δπως λάβωσι βο ήθειαν. Έν τφ μοναστηριακή) ξενώνι πλεΐστοι ξένοι 
έτύγχανον ξενίας καί περιποιήσεως. Ό Θεόδωρος συμμετείχε πάσης 
πνευματικής ή φιλανθρωπικής κινήσεως έν Κων/πόλει, προσδίδων αυτή 
ήθικάς τάσεις προς τελείωσιν τών συμμετεχόντων. Μέλος γενόμενος συλ
λόγου τίνος προς ταφήν τών απορούν, κατάιρθωσε νά μεταβάλη αυτόν είς 
ήθικοκοινωνικόν καί παιδαγωγικόν, άμα δέ καί θρησκευτικόν σύνδε
σμον 1. Ξένος ών προς πάσαν αύλοκολακείαν καί δουλοφροσύνην, εύρι- 
σκεν ευκαιρίας, ϊνα παρέχη συμβουλάς είς τούς άνωτέρους λειτουργούς 
τού κράτους s. ΙΊρός τοΐς άλλοις έ'γραφε καί προς τήν βασίλισσαν Ειρή
νην. ’Έν τινι έπιστολή έπαινε! αυτήν διά τήν έλάττωσιν τών φόρων καί 
άλλας άγαθάς πράξεις1 2 3. Πάντως δ’ ό Θεόδωρος, δπως καί ά'λλοι4, δέν 
επίστευεν δτι ή Ειρήνη συμμετέσχε τής έκτυφλώσεως τού υιού αυτής 
Κωνσταντίνου ΣΤ'. Επαινεί δ’ αυτήν καί μετά τον θάνατον αυτής άπο- 
καλών «χριστοφόρον» δ.

Ή άπομάκρυνσις τής Ειρήνης εκ τής αρχής άνέκοψε, προς καιρόν, 
τήν έ'κτακτον πρόοδον τής μονής Στουδίου.

Χρυσοστόμου Παπαδοποιίλου (f)

1 ’Επιστολή Α, 13.

2 Έπιστολή Α, 44. Β, 148. 207. 175.
5 Έπιστολή Α, 7.

1 Γεωργίου μονάχου, Χρονικόν (εκδ. de Boor), σ. 77. 
ό Επιτάφιος είς Πλάτωνα, 21.
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Ό άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. 15

Διωγμοί των μοναχών καί κακώσεις.

Tfi 31 ’Οκτωβρίου 802 δι’ επαναστάσεως άνεκηούχθη βασιλεύς δ 
Νικηφόρος Α'. γενικός λογοθέτης ('Υπουργός τών Οικονομικών) (802— 
811), ή δέ Ειρήνη έξωρίσθη κατ’ άρχάς μέν εις την νήσον ΙΙρίγκηπον, 
είτα δ’ εις την Λέσβον, όπου τή 9 Αύγουστου 803 ετελεύτησεν Χ.

Ώς προς τό θρησκευτικόν ζήτημα δ Νικηφόρος είχε τά φρονήματα 
τών προκατόχων αύτοϋ εικονομάχων βασιλέων, άλλα δεν έξίχθη εις άκρό- 
τητας.’Ήθελε μέν την κατάργησιν τών εικόνων, ούχί όμως και άλλο>ν εκ
κλησιαστικών εθίμων, ούδ’ άπέκρουε τον μοναχισμόν. Ήξίου νά επιβάλ
λεται δεσποτικώς επί τής εκκλησίας, έπηϋξησε τούς φόρους, οΰς ειχεν 
ελαττώσει ή Ειρήνη, καί επέβαλε φόρους επί τών επισκοπών καί επί τών 
μοναστηρίων, προστατεόσας ούχ ήττον την μονήν Στουδίου 1 2 3. Τά κατα- 
θλιπτικά αύτοϋ μέτρα προύκάλεσαν δυσαρέσκειας.

Τή 18 Φεβρουάριου τελευτήσαντος τοΰ ΓΙατριάρχου Ταρασίου ό βα
σιλεύς υπέδειξε, προς τοΐς άλλοις, ως άξιον Πατριάρχην τον Θεόδωρον 
Στουδίτην, όστις ήρνήθη μέν νά δεχθή τό αξίωμα, υπέδειξε δέ δι’ επιστο
λής αύτοϋ προς τον βασιλέα δποΐός τις έ'δει νά είναι δ μέλλων Πατριάρ
χης, υπό τίνων προσόντων νά περικοσμήται καί κατά τίνα νά έκλεγή τρό
πον, τή συμμετοχή τών μοναχών 3. Ό βασιλεύς δμως, δλως αύθαιρέτως 
καί άνευ τής τηρήσεως τών κανονικών διατάξεων, εξέλεξε Πατριάρχην 
Κων/πόλεως τον μετριοπαθέστατον καί μετριόφρονα, άμα δέ καί έλλογι- 
μώτατον Νικηφόρον Α'. (806—815).

Οί Στουδΐται διεμαρτυρήθησαν, αντικανονικήν θεωρήσαντες την εκ
λογήν τοΰ Πατριάρχου μόνον υπό τοΰ κοσμικοΰ άρχοντος καί τήν άμε
σον χειροτονίαν αύτοϋ από λαϊκοΰ εις τά ιερατικά αξιώματα μέχρι τοΰ 
άνωτάτου 4. Άγανακτήσας δ’ ό βασιλεύς ήθέλησε νά έξορίση πάντας τούς 
Στουδίτας, άλλ’ ήρκέσθη νά περιορίση μόνον τον Πλάτωνα, τον Θεόδω
ρον καί τινας άλλους κάτά τάς ημέρας τής χειροτονίας καί έγκαθιδρύ- 
σεως τοΰ νέου Πατριάρχου. Ή χειροτονία εγένετο τή 12 ’Απριλίου 806

1Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 476—480. Κ. II α π α ρ ρ η γ ο π ο ό- 
λ ο υ, ”Ενθ’ άν. Γ, β, ο. 148.

2 Θεοστηρίκτου, Βίος Νικήτα, εν Acta Sanctorum, April, t. I. § 31. 
Θεοδώρου Στουδίτου, Βίος, A, 43. Β, 25. Γ, 13 Θεοφάνης, 489. ’Επι
στολή Νικηφόρου Πατριάρχου πρός Λέονια, Migne, 100, 197.

3 ’Επιστολή Α, 16.
4 ’Ιγνατίου, Βίος Νικηφόρου § 142—154. Νικηφόρο υ, Επιστολή 

πρός Λέοντα, Migne, 100, 173—176. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 481. Λ έ- 
οντος Γραμματικοί, Χρονικόν, Migne, 121, 917. Ζ ω ν α ρ ά, Χρονικόν, 
Migne, 134, 1357. Πρβλ. Β r e h i e r, La querelle des images, σ. 29.
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16 Χρυσοστόμου Παπαθοποΰλου (ί)

κατά την ημέραν του Πάσχα' ά'σκοπον δέ θεωρήσαντες τον κατ’ αΰτοΰ 
αγώνα οί Στουδιται άνεγνώρισαν αυτόν καί άφέθησαν ελεύθεροι1.

Δυστυχώς όμως ό βασιλεύς, δστις άλλοτε παράνομον έθεώρει τον 
πολυθρύλητου τοΰ Κωνσταντίνου ΣΤ', γάμον, ένεκα πολιτικής υπηρεσίας, 
ήν παρέσχεν ό τελέσας αυτόν ’Ιωσήφ, ήθέλησε ν’ άποκαταστήση αυτόν 
διά τοΰ νέου Πατριάρχου εις τό ιερατικόν αξίωμα άφ’ οΰ ειχεν έκπέσει. 
Ό Πατριάρχης άνθίστατο, κατ’ άρχάς, άλλ’ ιν’ αποφυγή τάς περαιτέρω 
πιέσεις, κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 806 συνεκάλεσε Σύνοδον εκ 15 ’Επισκόπων, 
ήτις, κατ’ οικονομίαν, προς αποφυγήν μειζόνων κακών έκ τής επιμονής 
τοΰ βασιλέως, συναινέσει καί τοΰ Πατριάρχου, άποκατέστησε τον ’Ιω
σήφ εις τό ιερατικόν αυτοΰ αξίωμα 3. Διά τής πράξεως δμως ταΰτης δεν 
συνεχωρήθη μόνον ό επί πολύ, άλλως τε, τιμωρηθείς ’Ιωσήφ, αλλά πα- 
ρεστάθη νόμιμος καί κανονική ή ύπ’ αυτοΰ γενομένη τέλεσις τοΰ γάμου 
τοΰ πριόην βασιλέως. Τούτου ένεκα οι Στουδιται, μετά προηγηθεΐσαν 
σύσκεψιν, ήρξαντο διακόπτοντες τήν προς τον ’Ιωσήφ, τον Πατριάρχην 
καί τον βασιλέα Νικηφόρου εκκλησιαστικήν επικοινωνίαν εις ένδειξιν 
διαμαρτυρίας κατά τών αποφάσεων τής Συνόδου τοΰ 806, δι’ εΰρυτάτης 
δ’ αλληλογραφίας ό Θεόδωρος Στουδίτης8 προσεπάθησε νά δικαιολογήση 
τήν πράξιν τών Στουδιτών, ών τό παράδειγμα καί πολλοί άλλοι έμιμή- 
θησαν μοναχοί. Ό βασιλεύς, μή δυνηθείς νά μεταπείση τους άνθισταμέ- 
νους, έν τέλει τοΰ 808 ή έν αρχή τοΰ 809 συνεκάλεσε Σύνοδον, δπως δι- 
κάση τους αρχηγούς τών Στουδιτών, έν οΐς καί τον αδελφόν τοΰ Θεο
δώρου ’Αρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ. ’Εν τή Συνόδφ φαίνεται 
δτι δεν παρέστη ό Πατριάρχης. Ό Θεόδωρος Στουδίτης μετά τής διακρι- 
νούσης αυτόν τόλμης τον ιερέα ’Ιωσήφ άπεκάλεσεν έν τή Συνόδφ «μοι- 
χοζεύκτην», κατ’ ούδένα δέ τρόπον αυτός καί οι λοιποί Στουδιται έπεί- 
σθησαν, κατά τήν άξίωσιν τής Συνόδου, νά κοινωνήσωσιν αύτφ 4. 'Η 
Σύνοδος άντετάχθη κατ’ αυτών ζωηρώς άποφανθεΐσα κατά τάς άκριβε- 
στέρας ένδείξεις, δτι α') έπιτρέπεται έν τω συμφέροντι τής έκκλησίας νά 
γίνωνται αποκλίσεις τών κανόνων καί εξασθενήσεις τούτων, κατά τό 
παράδειγμα τών Πατέρων, οΐτινες μετεχειρίζοντο «τήν οικονομίαν»- β') 
είδικώτερον, οί κανόνες μεταβάλλονται έν ανάγκη καί προς αγαθόν σκο
πόν έν σχέσει πρύς τούς βασιλείς’ γ') τό δικαίωμα τής μεταβολής ανήκει 
εις τούς Τεράρχας, ή οί Τεράρχαι έχουσιν έξουσίαν νά μεταχειρίζωνται 
τούς κανόνας κατά τήν κρίσιν αυτών" δ') ό γάμος τοΰ Κωνσταντίνου ΣΤ', 
ύπήρξεν «οικονομία» σωτηριώδης διά τήν ’Εκκλησίαν' ε') ό ’Ιωσήφ δεν

^Θεοδώρου, Έπιστολαί, Α, 25. 28. 30.
2 Αυτόθι, Α, 25. 33. 43. Mansi, XIV, 13—14. 
a Θ ε ο δ οι ρ ο υ, Έπιστολαί, Α, 22. 24. 26. 28. 33. 
1 Mansi, XIV, 15—16.
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Ό άγιος Θεόδωρος Στουδίτη.. 17

είναι ένοχος καί δέον ν’ άποκατασταθή εν τφ ιερατικφ αΐ'τοϋ αξιωματι’ 
στ') ανάθεμα τφ μή άποδεχομένφ την «οικονομίαν» των αγίων (καί τών 
συνοδικών αποφάσεων)' ζ') είδικώτερον, 6 Θεόδωρος, ο Αρχιεπίσκοπος 
’Ιωσήφ καί οί λοιποί, μή αποδεχόμενοι τάς συνοδικός αποφάσεις καί επι- 
μένοντες εν τφ σχίσματι καί τή παρασυναγωγή, δέον ν’ άναθεματισθώσι 
καί καθαιρεθώρι1.

Τοιαότας προφανώς έλαβεν αποφάσεις ή Σύνοδος εκείνη εναντίον 
τής τών Στουδιτών «ακρίβειας των κανόνων», δπως συντρίψη τήν άντί- 
στασιν αυτών, έλπίζων δ’ ό Θεόδωρος δτι ό Πατριάρχης, μή συμμετα- 
σχό>ν τής Συνόδου, ήδυνατο ν’ άποτραπή από τής εφαρμογής τιΐιν απο
φάσεων αυτής, έγραψε προς αυτόν εκ μέρους έαυτοϋ καί τοΰ Ιΐλάτω- 
νος επιστολήν 1 2. Άλλ’ αί αποφάσεις έκυρυυθησαν, ό δέ βασιλεύς διέταξεν 
αμέσως ν’ άπαχθώσιν εις τήν έξω τής Κων/πόλεως μονήν «τοΰ ’ Αγαθού», 
ειτα δέ εις τήν τοΰ αγίου Μάμαντος3 * 5 6 οί Στουδΐται Θεόδωρος, Πλάτων, 
Καλόγηρος καί ό Θεσσαλονίκης ’Αρχιεπίσκοπος ’Ιωσήφ καί ν’ άναγνώ- 
σωσιν εις αυτούς τάς αποφάσεις τής Συνόδου. Μετά τούτο έξορισθέντες 
εις τάς Πριγκηπονήσους έφυλακίσθησαν, κεχωρισμένως άπ’ άλλήλων1. 
’Αλλά καί οί λοιποί Στουδΐται κατά διαταγήν τοΰ βασιλέως διεσκορπί- 
σθησαν, όμοιους δέ κατεδιώχθησαν καί οί συμφωνοϋντες αύτοΐς. 'Η μ,ονή 
τοΰ Στουδίου έμεινεν έρημος. Ό δέ Θεόδωρος, μετά πάσης αύστηρότητος 
περιοριστείς εν τή νήσο) Χάλκη °, καρτερικώς ύφίστατο πάσαν στέρη- 
σιν. Μεγάλην ήσθάνετο παραμυθίαν κοινωνίαν τών αχράντων μυστηρίων 
καθ’ έκάστην ημέραν καί έχαιρεν επί τοΐς παθήμασιν, άναλογιζόμενος 
δτι ταΰτα ύφίστατο υπέρ τοΰ δικαίου καί τής αλήθειας. Ούδ’ έπαυσεν, 
ως ήδυνατο, ελέγχων τήν αυθαίρετον τοΰ βασιλέως έπέμβασιν εις τά εκ
κλησιαστικά πράγματα καί τάς αντικανονικός τής Συνόδου τοΰ 808—800 
αποφάσεις, μή διστάζουν ν’ άποκαλή αυτήν «μοιχοσυνοδον», «μοιχοκυ- 
ρωτον σύνοδον», «συνέδριου μοιχωμένων» β. Νιφάδας επιστολών έξαπο- 
λυων εκ τής ειρκτής αύτοΰ, προσεπάθει νά κίνηση τήν δλην εκκλησίαν 
εις κατάκρισιν τών εν Κα>ν/πόλει γενομένων. Έγραψε δέ καί προς τον

1 Θ ε ο δ ιό ρ ο υ, Έπιστολαί, Α, 33. 34. 36. 39. 48.
‘J Επιστολή Α, 30.
3 Marin, Ένθ’ άν. σ. 22. 38. 74. 81 καί άλλιιχοΰ.
I Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 484. Γεωργίου Μ ο ν α χ ο ΰ, Χρο

νικόν, Migne, 110, 976. Γεωργίου Κεδρηνοΰ, Χρονικόν, Migne 121, 920.
5 Πιθανώς έν τή μονή τής Θεοτόκου, Mari η, ’Ένθ’ άν. σ. 35. Gross ο η, 

’Ένθ’ άν. σ. 57. Πρβλ. Ο. S c h 1 ιι τη b e r g e r, Les lies des Princes, Paris, 1884 
σ. 105 έξ.

6 Έπιστολαί, A, 33. 36. 37. 48. 53. Β, 267. 276. 279. 283. 297 καί άλλ.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ· ΣΠΟΥΔΩΝ ”Ετος ΙΕ' 2
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’Επίσκοπον Ρώμης Λέοντα Γλ (795—816), την έπέμβασιν αΰτοΰ επικα
λούμενος 1.

Διά των τοιούτοιν τοΰ Θεοδώρου ενεργειών έμορφώθη ισχυρά εκ
κλησιαστική μερίς, ής το κέντρον άπετέλουν πάντοτε, εις χιλίους συμπο- 
σοΰμενοι, οί Στουδίται, έτοιμοι νά θυσιασθώσιν υπέρ τοΰ ακατάβλητου 
αρχηγού αυτών.

’Αλλά καί άλλως ή θέσις τοΰ βασιλέως Νικηφόρου δυσχερέστερα καθ’ 
έκάστην καθίστατο, ένεκα τής αυστηρότητος αΰτοΰ περί την επιβολήν 
νέων φόρων καί ένεκα τών ατυχημάτων εν τοΐς πολέμοις, οΰς διεξήγα- 
γεν. Έν τη Άσίμ, θελήσας ν’ απαλλαγή τών φόρων, οΰς επί τής Ειρή
νης το κράτος ΰπεχρεώθη νά δίδη έπονειδίστως εις τούς ’Άραβας, ών 
τότε ήρχεν ό περιφανής Άρούν-άλ-Ρασίντ (786—809), έ'παθεν ήττας καί 
υπεβλήθη εις νέους ταπεινωτικούς ορούς. Μόνον ό ταχέως έπελθών θά
νατος τοΰ Άρούν-άλ-Ρασίντ άπήλλαξε τό Ελληνικόν κράτος μειζόνων 
κακών 1 * 3. Τφ 807 οί εν Άχαΐα καί Άρκαδίρ προσωρινώς έγκαθιδρυμένοι 
Σλαϋοι επιδρομείς, έπαναστάντες κατά τών Ελλήνων, έπολιόρκησαν 
τάς Πάτρας, άλλ’ έπαθον παντελή καταστροφήν διά τολμηράς εξόδου 
τών πολιορκουμένιον. Οί ολίγοι έπιζήσαντες Σλαϋοι έγένοντο δούλοι τοΰ 
αγίου Άνδρέου, ήτοι τής Μητροπόλεως τών Πατρών, διότι εις τον "Α
γιον Άνδρέαν άπεδόθη τό θαύμα τής καταστροφής τών βαρβάρων, οΐτι- 
νες έκτοτε εξηφανίσθησαν εκ τής Ελληνικής Ιίελοποννήσου 3. Άλλ’επι
κίνδυνοι καθίσταντο δσημέραι οί έκσλαυϊσθέντες Βούλγαροι, ό δέ βασι
λεύς Νικηφόρος τφ 811 επέβαλε διά τον επικείμενον κατ’ αυτών πόλε
μον νέους φόρους. ΙΙρό τής άναλήψεως τής εκστρατείας ζητήσας νά συμ- 
βιβασθή μετά τών Στουδιτών, διέταξε νά μετακομίσωσι τούς καθειργ- 
μένους αρχηγούς αυτών εις τι τών περιχώρων τής βασιλευοΰσης. Έκει 
έπισκεφθέντες τον Θεόδωρον εκ μέρους τοΰ βασιλέως ανώτατοι τοΰ κρά
τους λειτουργοί, προσεπάθησαν νά πείσωσιν αυτόν είς συμβιβασμόν. Ό 
Θεόδωρος εδέχετο τον συμβιβασμόν μόνον υπό τον δρον νά μετανοήση 
ό βασιλεύς έφ’ οίς έπραξε. Προεΐπε δ’ δτι, αν δεν μετανοήση, δεν θά έπι- 
στρέτβη εκ τοΰ πολέμου, ον έμελλε νά επιχειρήση. Ό συμβιβασμός δεν 
επήλθεν, ό δέ βασιλεύς Νικηφόρος έπιτυχώς μέν κατ’ άρχάς ήγωνίσθη 
κατά τών Βουλγάρων, ών ηγείτο ό Κροΰμος4, ύπερβάς τον Αίμον, αλλά

18 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (f)

1 Έπιστ. Α, 33.
3 Κ. Παπαρρηγοποΰλου, ’Ένθ* άν. Γ, β, σ. 155—157.
3 2 τ. Ν. Θ α> μ ο π ο ύ λ ο υ, Ό απόστολος Άνδρέας, Άθ. 1899, σ. 61 εξ. 

Κ. Παπαρρηγοποΰλου, "Ένθ’ άν. σ. 170—172.
1 Είναι χαρακτηριστικόν τό γεγονός, όπερ διηγείται έκτος άλλων ό χρονογρά

φος Ζ ω ν α ρ ά ς, ("Ένθ’ άν. σ. 1365), καθ’ό, τοΰ Κρούμου ζητοΰντος πρός άπο-
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κυκλωθείς εντός δάσους υπό έλλοχευόντων Βουλγάρων καί γενναίως άγω- 
νισθείς έφονεΰθη. Ό Κροΰμος μετεποίησε το κρανίον τοΰ "Ελληνος βα- 
σιλέως εις ιδιαίτερον αυτοΰ ποτήριον, καταδιώξας δε τον Ελληνικόν στρα
τόν προύχώρησε μέχρις Άδριανουπόλεως καταστρέφων καί διαρπάζων 1.

Ό υιός τοΰ Νικηφόρου Σταυράκιος εκ σοβαράς πληγής, ήν έλαβε 
κατά τάς προς τούς Βουλγάρους μάχας, δεν ήδυνήθη νά έγερθή εκ τής 
κλίνης, έτελευτησε δε τη 11 ’Ιανουάριου 812 γενόμενος εν τφ μεταξύ 
χρόνω μοναχός. Βασιλεύς άντ’ αυτού άνεκηρΰχθη ό γαμβρός τού Νικη
φόρου Μιχαήλ Α'. Ραγκαβέ (811—818), λίαν ασθενής τον χαρακτήρα καί 
ανίκανος. Ό Μιχαήλ είχε μεν είκονομαχικά φρονήματα, άλλα διετέλεσεν 
υπό την επίδρασιν τής ορθοδόξου μερίδος διά τοΰ μαγίστρου Θεοκτίστου, 
τοΰ έργασθέντος υπέρ τής έπικρατήσεως αυτού κατά τοΰ Σταυρακίου a.

'Ο Θεόκτιστος ήτο φίλος τοΰ Θεοδώρου Στουδίτου, δθεν εκ των 
πρώτων τοΰ νέου βασιλέως ενεργειών ύπήρξεν ή εκ τής εξορίας άνάκλη- 
σις τών Στουδιτών. Συγκροτηθείσης δ’ έν άρχή τοΰ 812 Συνόδου καί κα- 
ταδικασθέντος αύθις τοΰ ’Ιωσήφ, κατέστη δυνατόν νά συμβιβασθώσιν οί 
Στουδΐται μετά τοΰ Πατριάρχου Νικηφόρου* 1 2 3. Ή μονή τοΰ Στουδίου 
έπληρώθη πάλιν μοναχών, ήρξατο δ’ έν αυτή νέα μεγάλη πνευματική κί- 
νησις υπό την χειραγωγίαν τοΰ Θεοδώρου, ούτινος καί έξω τής μονής επί 
τε τής εκκλησίας καί τής κοινιυνίας ή έπίδρασις υπήρξε μεγάλη. "Οταν ό 
βασιλεύς Μιχαήλ έξέδωκε διάταγμα περί τιμωρίας τών συνταρασσόντων 
τό κράτος αιρετικών Παυλικιανών διά θανάτου, έντονος ήκοΰσθη ή κατά 
τής τοιαΰτης διαταγής διαμαρτυρία τοΰ Θεοδώρου, ύποδείξαντος δτι δεν 
έπρεπε νά καταδικάζωνται εις θάνατον οί αιρετικοί 4.

Άλλ” ό Μιχαήλ δεν έβασίλευσεν επί μακρόν. Ό άτυχής αυτοΰ κατά 
τών επιδρομέων Βουλγάροον πόλεμος κατέδειξε την άδράνειαν καί τήν 
ανικανότητα αυτοΰ. Τρεις γενναίοι αρχηγοί τοΰ Ελληνικού στρατού, δ 
Λέων ’Αρμένιος,— ούτω καλούμενος διότι έξ ’Αρμενίας κατήγετο,— Μι
χαήλ ό Παφλαγών ή Φρύξ καί Θωμάς ό Καππαδόκης, καθήρεσαν τοΰ

y0 άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. 19

φυγήν τοΰ πολέμου, τήν παράδοσιν τών εις Κ/πολιν καταφυγόντων Βουλγάρων 
προσφυγών, «ό μέν Πατριάρχης και οί αρχιερείς συνεβούλευον έκδοϋναι τούς πρόσ
φυγας........... οί δέ περί τόν βασιλέα καί ό Στουδίτης Θεόδωρος τάς σπονδάς άπη-
γόρευον, λέγοντες μή δεϊν έκδοϋναι τούς πρόσφυγας . . . ». Κατά τόν Κ ε δ ρ η- 
ν ό ν, (”Ενθ’ άν. σ. 936) καί ό Πατριάρχης Νικηφόρος συνετάσσετο πρός τήν 
γνώμην τών φρονούντων ότι έπρεπε νά έκδοθώσιν οί πρόσφυγες εις τόν Κροΰμον.

1 Κ. Παπαρρηγοπούλου, ”Ενθ’ άν. Γ, β, σ. 177.
2 Αυτόθι, σ. 177 έξ.
3 Θεοδώρου, Έπιστολαι, Β, 127—218.
1 Αυτόθι, Β, 155. Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 495. Ν ι κ η φ ό ρ ο υ, Γ, 

’Αντιρρητικός, Migne, 100, 509.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:39 EEST - 3.236.241.27



20 Χρυσοστόμου ΓΙαπαδοποΰλου ('()

βασιλικού αξιώματος τον Μιχαήλ καί εκ κοινής συμφωνίας άνέδειξαν βα
σιλέα τον πρώτον εξ αυτών Λέοντα Ε'. (81 ΐϊ—820)1. Ό τέως βασιλεύς 
Μιχαήλ προσήλθεν εις τον μοναχικόν βίον. Ή δέ ζωή τής περιπΰστου 
μονής τοΰ Στουδίου συνεσκιάσθη εκ τοΰ θανάτου τού οσίου Πλάτω
νος, δστις πλήρης ημερών έτελεύτησε τον βίον τή 4ΐΐ ή δΤΙ ’Απριλίου 
814 1 * 3. Ό Θεόδωρος Στουδίτης έξηκολούθει τό εν αυτή έ'ργον αυτού.

Άνανέωβις της είκονομαχίας επί Δέοντος Ε'.

*0 Λέων Ε'. κατά τα δυο πρώτα έτη τής βασιλείας αυτού είχεν 
έστραμμένην τήν προσοχήν εις τον πόλεμον κατά τών Βουλγάρων, ους 
καί ένίκησε κατά κράτος περί τήν πόλιν Μεσημβρίαν τή 18 ’Απριλίου 
814. Ταύτοχρόνως δέ προέβη εις εσωτερικήν διοργάνωσιν τής Ελληνικής 
αυτοκρατορίας. Έβελτίωσεν έκ πάσης έπόψεως τήν διοίκησιν δι’ αύτο- 
προσώπων παρατηρήσεων καί μελετών, διά τοΰ διορισμού αρίστων υπαλ
λήλων, άποκατέστησε τήν δικαιοσύνην καί ανέπτυξε καθόλου έκτακτον 
δραστηριότητα έν τή κυβερνήσει, ά'ριστος άναδειχθείς ήγεμών. Δεν ήτο 
δέ δυνατόν νά μή στρέψη τήν προσοχήν αυτού καί εις τά τής εκκλησίας 
ζητήματα καί δι’ άλλους μέν λόγους, αλλά καί διότι επί τού προκατόχου 
αυτού Μιχαήλ, έ'νεκα τών πολεμικών ατυχημάτων, ένισχύθη ή είκονομα- 
χική μερίς. Κατά τάς αλλεπαλλήλους ήττας τού ανικάνου εκείνου βασι- 
λέως ό στρατός προσέτρεχεν εις τήν λάρνακα τοΰ Κωνσταντίνου Ε'. έξαι- 
τούμενος τήν βοήθειαν τοΰ γενναίου εκείνου στρατηλάτου καί ποτέ άπε- 
πειράθη ν’άναβιβάση εις τον θρόνον τυφλόν αυτού υίόν.Λεληθότως παρά 
τφ στρατφ ήρξατο επικρατούσα ή ιδέα δτι μόνον έκ τής άναβιώσεως τής 
είκονομαχίας καί έξ είκονονομάχων βασιλέων έμελλε νά έξαρτηθή ή σω
τηρία τοΰ κράτους3. Εις τήν είκονομαχικήν μερίδα, τήν διαδίδουσαν τήν 
ιδέαν ταύτην, ώφειλεν ό Λέων Ε'. τό αύτοκρατορικόν αξίωμα. Εντεύ
θεν δ’ ήρξατο πάλιν απ’ αυτού έτι μάλλον ένισχυομένη ή μεταρρυθμι- 
στική μερίς4. Εις αυτήν εισέρχονται οί αύλικοί, ό στρατός, άνθρωποι 
συνδεόμενοι ώς έκ τοΰ επαγγέλματος αυτών μετά τοΰ θεάτρου καί τού 
ιπποδρομίου, ό αργός καί πεινών όχλος, πολλοί έτι τών επισκόπων καί

1 Θεοφάνους, Χρονογραφία, σ. 500—1. Κ. Παπαρρηγοπ ούλου, 
’ΈνΟ’ άν. Γ, β, σ. 190 έξ.

a Dobroclonsky, ”Ενθ ’ άν. I, 723 έξ.
3 L. Β r e k i e r, La querelle des images. Paris 1904, σ. 40.
4 Κ. Παπαρρηγοποΰλου, ”EvfP άν. 206 έξ. A. A. V a s i 1 i e v, 

Histoire de l’Empire byzantin, μιετάφρ. έκ τοΰ ρωσ. υπό Ρ. Brodinet καί Α. 
Bourguina. Paris 1932, I, 374. 5. L. B r e h i e r, ’ΈνΟ’ άν. σ. 31 έξ.
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Ό άγιος Θεόδωρος !ϋτουδίιης. 21

τών «υλικών κληρικών. Εινε δέ προφανές δτι ή είκονομαχική μερίς δια- 
κρίνεται εις τρεις πάλιν κατηγορίας' α') εις την τών μέτριων, άποκρου- 
όντων μόνον την προσκΰνησιν ούχί δέ καί την χρήσιν τών είκονο^ν. ΙΙρός 
αποφυγήν τοΰ ασπασμού τών εικόνων έδει αύται ν’ άναρτώνται υψηλά, 
ήσαν δέ πολλοί έν τή κατηγορία ταΰτη τών είκονομάχων οί θεωροΰντες 
τάς εικόνας ως μέσον ύπομνήσεως καί διδασκαλίας θρησκευτικής γεγο
νότων καί πραγμάτων, πολλοί οί φρονοΰντες δτι δΰναται ν’ άπονέμηται 
εις τάς είκόνας τιμή καί ούχί προσκΰνησις' β') εις τήν τοΰ κέντρου, ήτις 
άπέκρουε καί τήν χρήσιν τών εικόνων' γ') εις τήν τών άκρων, άποκρου- 
όντο^ν τήν τε τιμήν καί τήν χρήσιν ου μόνον τών εικόνων, άλλα καί τών 
λειψάνων τών αγίων. Οί οπαδοί τής τάξειος ταΰτης τών είκονομάχαιν 
άπέκρουον καί τον μοναχικόν βίον 1.

Ό βασιλεύς Λέων φαίνεται δτι κατ’ άρχάς έτίμα τάς εικόνας, είχε 
δ’ επί τοΰ στήθους άνηρτημένον έγκόλπιον φέρον είκόνας a. Άλλα μικρόν 
κατά μικρόν έπείσθη υπό τών περί αυτόν είκονομάχων ν’ άναλάβη πό
λεμον κατά τών εικόνων. Όμιλών ποτέ προς τούς περί αυτόν εΐπεν δτι 
αί έπιτυχίαι τών βαρβάρων κατά τοΰ Χριστιανικού κράτους οφείλονται 
εις τό δτι οί χριστιανοί προσκυνοΰσι τάς εικόνας1 * 3. Συνεκρατήθη ούχ 
ήττον έν ταΐς γνώμαις καί ύπολήψεσι τοΰ κέντρου, μή καταφθάσας εΐς 
τάς ακρότητας. Μεσοΰντος τοΰ 814 κατήρτισεν Επιτροπείαν εκ τοΰ Ίωάν- 
νου Γραμματικού, τοΰ Επισκόπου Συλαίου ’Αντωνίου καί άλλων προς 
συλλογήν εκ τών βιβλιοθηκών συγγραμμάτων καί έξ αύτάίν σχετικών 
προς τό ζήτημα τής προσκυνήσεως τών εικόνων αποσπασμάτων 4. Διότι 
ένισχΰετο μέν, ως εϊπομεν, ή είκονομαχική μερίς, αλλά δέν ήτο ανίσχυ
ρος καί ή ορθόδοξος. Λύτη έκέκτητο ήδη επιχειρήματα ακαταμάχητα 
υπέρ τής προσκυνήσεως τών εικόνων, καταρρίψασα τάς σφαλερός τών 
αντιπάλων δοξασίας καί θεωρίας. Έκτος τοΰ Πατριάρχου Νικηφόρου 5

1 Θεοδώρου, Έπιστολαί, Β, 165. 171. Μικρά Κατήχησις, όμιλ. 15. ο. 
54—5. Β' ’Αντιρρητικός λόγος κατά είκονομάχων πρόλογος § 12. 16—27. 41. Μϊ- 
gne, 99, 352—360. 369. 372. 381. Χρυσοστόμου Παπαδοπουλου, 
’Αρχιεπ. ’Αθηνών, Αίτίαι καί γενικός χαρακτήρ της είκονομαχίας, έν «Θεολογίμ» 
’Αθηνών Η' (1930) σ. 5—16.

8 Θεοφάνους. Συνέχεια Α, 9. σ. 32. Θ ε ο σ τ η ρ ί κ τ ο υ, Βίος Νική
τα § 33.

3 ’Ανωνύμου, Συγγραφή χρονογραφίου τά κατά Λέοντος υίοϋ Βάρδα 
τοΰ ’Αρμενίου περιέχουσα, Migne, 108, 1028. Πρβλ. Mansi XIV, 420.

4 Αυτόθι σ. 1025—28. Θεοφάνους, Συνέχεια Α, 20. Θεοστηρί- 
κ τ ο υ, ’Ένθ’ άν. § 34. Πρβλ. J. Pargoire, L’eglise byzantine de 527 a 847. 
Paris 1905 σ. 266.

5 Πρβλ. τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Νικηφόρου ’Αρχιεπισκόπου Κ/πόλεως 
σύμβολον πίστεως, Α. Π. Κ ε ρ α μ έ ω ς, Άνάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυο- 
λογίας, Πετρούπολις 1881, Α. 454—460.
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δεινός απολογητής τής προσκυνήσεως των εικόνων ήτο νΰν ό Θεόδωρος 
Στουδίτης, έπαυξήσας τάς αποδείξεις ας προσήγαγον κατά τό πρώτον 
στάδιον τής είκονομαχίας ό Πατριάρχης Γερμανός καί ό Ιωάννης Δαμα
σκηνός, εν τοϊς συγγράμμασιν αυτών 1. 'Όθεν ή είκονομαχική μερίς εΐ- 
χεν ανάγκην ν’ αναθεώρηση αύθις τό ζήτημα και ν’άναζητήση δπλα κατά 
τής ώμολογημένης δυνάμεως τών ορθοδόξων, προς δικαιολογίαν τής κα- 
ταργήσεως τής προσκυνήσεοκ τών εικόνων, τοσοΰτοο μάλλον, οσφ κατά 
την παρούσαν εποχήν δεν ήδΰναντο νά παραπείθωσι καί παραπλανώσι 
τούς πολλούς, ένεκα τής έπελθοΰσης πνευματικής άναγεννήσεως. Έκ 
τούτων καταφαίνεται ή σπουδαιότης του έργου, δπερ είς τήν εν λόγφ 
επιτροπείαν άνέθετο ό βασιλεύς. Αί έρευναι αυτής, συνηγοροϋσαι υπέρ 
τής καταργήσεως τών εικόνων, παρουσιάσθησαν κατά Δεκέμβριον τοΰ 
έτους εκείνου εις τον βασιλέα, οστις προσκαλέσας τον Πατριάρχην Νικη- 
φόρον προέτρεψεν αυτόν ή ν’ άπομακρΰνη τάς εικόνας έκ τών ναών ή νά 
πείση τούς έκ τής προσκυνήσεως αυτών σκανδαλιζομένους, δι’ έπιχειρη- 
μάτων έκ τής 'Αγίας Γραφής, περί τής όρθότητος τής προσκυνήσεως. Ό 
Πατριάρχης άντιπαρετήρησεν δτι τά έκκλησιαστικά έθιμα, οίον είναι και 
ή προσκυνησις τών αγίων εΐκόνο)ν, δεν στηρίζονται μόνον έπί τής 'Αγίας 
Γραφής αλλά καί έπί τής παραδόσεως τής ’Εκκλησίας. Κατά πρότασιν δέ 
τοΰ βασιλέως δπως διεξαχθή συζήτησις μετά τών έν τοϊς άνακτόροις 
έχόντοιν είκονομαχικά φρονήματα άπέστειλεν ό Πατριάρχης έπισκόπους 
τινάς καί ηγουμένους, έν οίς πάντως ήτο καί ό Θεόδο^ρος. Προσεπάθη- 
σαν ούτοι νά πείσωσι τον βασιλέα, άλλ’ έκεΐνος έζήτει νά διεξαχθή συ- 
ζήτησις μετά τών ειδικώς τό ζήτημα μελετησάντων. Οί ορθόδοξοι ήρνή- 
θησαν νά πράξωσι τούτο ύποδείξαντες δτι ή Ζ'. Οικουμενική Σύνοδος 
έλυσεν ήδη τό ζήτημα. Ούτε δέ τοΰ βασιλέως αί απαιτήσεις, ούτε αί 
άπειλαΐ έκαμψαν αυτούς, απράκτους προς τον Πατριάρχην έπανακάμ- 
ψαντας1 * 3.

Έν τφ μεταξύ χρόνφ οί στρατιώται προέβησαν είς θορυβιόδη εΐκο- 
νομαχικήν διαδήλωσιν άνά τάς οδούς τής Κων/πόλεως, διελθόντες δέ προ 
τής έν Χαλκοπρατείοις είκόνος τοΰ Άντιφωνητοΰ, ήν είχε στήσει ή Ει
ρήνη, έρριψαν κατ’ αυτής βόρβορον. Ό βασιλεύς διέταξε ν’ άπομοκρύνω- 
σιν έκεΐθεν τήν εικόνα 3. ’Αλλά τό έπεισόδιον τούτο προύκάλεσεν εύ-

1 Κ. Schwarzlose, ’Ένθ’ άν. 123 έξ.

3 Ά ν ω ν ύ μ ο υ, ’Ένθ’ άν. σ. 1028—1023. ’Επιστολή πρός Θεόφιλον, κεφ. 
20, στ. 372

3 ’Επιστολή πρός Θεόφιλον, κεφ. 24, σ. 370. ’Ανωνύμου, Συγγραφή, 
’Ένθ’ άν. σ, 1029,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:39 EEST - 3.236.241.27



Ό άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. 23

λογον κίνησιν έν τοίς κύκλοις τών ορθοδόξων. Σύνοδος εκ 200 επισκο
πών κα'ι ηγουμένων συνελθοϋσα εν τφ Πατριαρχείφ κατεδίκασε την «εί- 
κονομαχικήν αιρεσιν» και τους είκονομάχους, έν οις και τον ’Αντώνιον 
Συλαίου, ύπεσχέθησαν δ’ οί συνελθόντες αντί πάσης θυσίας νά ύποστη- 
ρίξωσι την ’Ορθοδοξίαν καί μετέβησαν είτα εις τον ναόν τής 'Αγίας Σο
φίας, έν φ έτέλεσαν αγρυπνίαν, πολυπληθούς συνελθόντος εκκλησιάσμα
τος, καί εδεήθησαν τοϋ Θεοΰ υπέρ τής ’Ορθοδοξίας. Ό βασιλεύς μαθιόν 
τούτο διεμήνυσεν εις τον Πατριάρχην νά μεταβή εις τά ’Ανάκτορα. Καί 
μετέβη μέν εκεί ό Πατριάρχης αμέσως, άλλ’ ήκολουθησεν αυτόν εκ τής 
'Αγίας Σοφίας πλήθος λαού, δπερ έστάθη έ'ξω τών ’Ανακτόρων.

Ό βασιλεύς έλέγξας τον Πατριάρχην διότι εξεγείρει τον λαόν, προέ- 
τεινε πάλιν δημοσίαν συζήτησιν μετά τών είκονομάχων. Ό Πατριάρχης 
άπήντησεν δτι ούδαμώς σκοπεί νά προκαλέση ταραχάς, άλλ’ δτι αυτός δ 
βασιλεύς διασαλεύει την ειρήνην υποστήριξών τούς αιρετικούς. Προχείρως 
δέ παρέστησεν εις τον βασιλέα πόσον πεπλανημέναι ήσαν τών είκονομά- 
χων αί γνώμαι. Ό βασιλεύς δεν μετεπείσθη συγκαλέσας δέ τούς έ'ξω ταιν 
ανακτόρων μετά τοϋ πλήθους ίσταμένους επισκόπους καί ηγουμένους, τούς 
συγκλητικούς καί άλλους λειτουργούς τοϋ κράτους καί τινας εκ τοϋ λαοϋ 
προύκάλεσε συζήτησιν αυτών μετά τών ωσαύτως κληθέντων είκονομά
χων. Ύπέδειξεν εις την οϋτω προχείρως καταρτισθεΐσαν συνέλευσιν νά 
έξετάση τό προκαλοΰν την έριδα ζήτημα, προτείνας εαυτόν διαιτητήν. Οί 
ορθόδοξοι άντιπαρετήρησαν δτι ό βασιλεύς, προστατεύων την αντίθετον 
μερίδα, ής οί αντιπρόσωποι συναθροίζονται έν τοίς άνακτόροις, άποδει- 
κνύει δτι δέν δύναται νά γίνη διαιτητής, διότι δ διαιτητής πρέπει νά εί
ναι αμερόληπτος; ενδιαφερόμενος περί άμφοτέρων τών μερίδων καί δυ- 
νάμενος νά υποστήριξή τήν αλήθειαν.

Μάτην δ βασιλεύς, ώς βεβαιοϋσί τινες χρονογράφοι, ήσπάζετο τά έγ- 
κόλπια αύτοϋ βεβαιών δτι δέν ήτο αντίπαλος τής προσκυνήσεαις τών ει
κόνων. Οί ορθόδοξοι έθεώρουν άσκοπον τήν συζήτησιν, έφ’ δσον δ άνοό- 
τατος τής πολιτείας αρχών ύπεστήριζε τήν αντίθετον μερίδα. "Αλλως τε 
δέν είναι έ'ργον τής αυλής καί τών κοσμικών νά έξετάζωσι ζητήματα άνή- 
κοντα άποκλειστικώς τή εκκλησία, ουδέ προσήκει νά συζητήται ή προσκύ- 
νησις τών εικόνων, ούσα έθος οικουμενικόν καί άποστολική παράδοσις 
τών μαρτύρων καί τών αγίων Πατέρων, θεσπισθεϊσα ήδη καί υπό τής 
Ζλ Οικουμενικής συνόδου.

Ό Θεόδωρος Στουδίτης παριστάμενος έν τή συνελεύσει έκείνη, 
μετά τοϋ χαρακτηρίζοντος αυτόν μεγάλου θάρρους παρέστησεν εις τον 
βασιλέα δτι δλως άναρμοδίως καί άτόποος αναμιγνύεται εις τά εκκλη
σιαστικά πράγματα' «ούκ έξεστί σοι, βασιλεύ, παραλύειν έκκλησιαστικούς 
θεσμούς- άκούειν γάρ καί τοΰ ’Αποστόλου λέγοντος. Και ονς μεν έθετα
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δ Θεός εκ τη ’Εκκλησία πρώτον ’Αποστόλους, δεύτερον προφητας, τρίτον 
ποιμένας καί διδασκάλους προς καταρτισμόν των αγίων, καί ου προσέ- 
θηκε καί βασιλείς. Μάτην ούν βιάζεις ημάς καί ούκ άκουσόμεθά σου».

Ό βασιλεύς άγανακτήσας διέταξε τούς ορθοδόξους ν’ άπέλθωσιν, 
εκείνοι δέ συνελθόντες πάλιν έν τφ ΙΙατριαρχείιο συνεσκέφθησαν περί 
τοΰ ζητήματος. Άλλα την στιγμήν εκείνην αντιπρόσωποι τού Έπαρχου 
Κωνσταντινουπόλεως προσελθόντες διέταξαν να διαλυθώσι καί παύσωσι 
συγκροτοΰντες τοιαύτας συνελεύσεις1.

Ούχ ήττον ό βασιλεύς έφαίνετο ετι διστακτικός, υπό των άκρων εί- 
κονομάχων διά τούτο άποκαλούμενος «χαμαιλέων», διότι δεν προέβαινεν 
εις όριστικάς κατά των ορθοδόξων αποφάσεις. Κατά την εορτήν των 
Χριστουγέννων μεταβάς εις τον ναόν τής Αγίας Σοφίας άπένειμε τήν 
προσήκουσαν τιμήν εις τήν εικόνα τής Γεννήσεοις τοΰ ’Ιησού Χριστού, 
τηρήσας τήν ήν έδωκε προς τον Πατριάρχην ΰπόσχεσιν νά μή ταράξη 
τήν ειρήνην τής εκκλησίας κατά τάς αγίας έκείνας ημέρας*. Άλλ’ δτε 
κατ’ αύτάς εύρίσκετο πάλιν έν τφ ναφ ό βασιλεύς καί ό αναγνώστης άνε- 
γίνωσκεν έκ τής προφητείας τοΰ Ήσαΐου τό χωρίον «Τίνι ώμοιώσατε 
Κύριον καί τίνι δμοιώματι ώμοιώσατε αυτόν ; μή εικόνα έποίησε τέκτων 
ή χρυσοχόος χωνεύσας χρυσίον περιεχρύσωσεν αυτόν ; ομοίωμα κατεσκεύ- 
ασεν αυτόν ;» αυλικός τις ίερεύς άνεφώνησε «Σύνες, ω βασιλεύ, δ,τι λέ
γει τό ιερόν λόγιον καί μηδείς σοι μετάμελος έ'στω επί τοΐς έναρχθείσιν, 
άλλ’ ά'παν θειον δοκοΰν εκποδοόν ποιήσας εικόνισμα τής ορθής έχου λα
τρείας των μή σεβομένων αυτά».

Τούτο, προς τοΐς ά'λλοις, εξηγεί διατί ό βασιλεύς πανταχόθεν υπό 
των είκονομάχων περιελαυνόμενος δεν ήδύνατο επί τέλους νά μή προβή 
εις έκτέλεσιν των ύπ’ αυτών παρεσκευασμένων.

Κατά τήν εορτήν των Θεοφανείων τοΰ 81δ μεταβάς εις τον ναόν 
δεν ήσπάσθη πλέον τάς εικόνας 8 καί άπεφάσισε λίαν ταχέως νά προβή 
εις συγκρότησιν δημοσίας διαλέξεως ή Συνόδου έν Κων/πόλει. Προσκαλέ- 
σας τούς έπισκόπους εκ των επαρχιών άπηγόρευσε νά συναντήσωσι τον 
Πατριάρχην, ΐνα μή ούτος έπιδράση έπ’ αυτών1. Τούς άπειθήσαντας έτι- 1 * 3 * *

1 ’Ανωνύμου, ’Ένθ’ άν. σ. 1025—1028. ’Ιγνατίου, ’Ένθ’ άν. 167— 
189. Θεοστηρίκτου, ’Ένθ’ άν. 32—36. Βίος Θεοδιορου Στουδίτου Α, 63— 
75. Β, 32—34, Γ, 62—75. Ί ω ά ν ν ο υ Άγιοπλίτου, Βίος Νικήτα ήγουμέ-
νου τής μονής Μωδικίου, Τ ρ ύ φ ο» ν ο ς Εΰαγγελίδου, Οί βίοι των αγίων,
έν ’Αθήναις, σ. 303—304. Γεωργίου Μοναχού, Χρονικόν, Migne, 110, 
984. Συμεών Μ α γ ί σ τ ρ ο υ, Χρονικόν, Migne, 109, 609, Λ έ ο ν τ ο ς Γραμ
ματικό ΰ, Χρονικόν, σ. 209.

3 Ά ν ω ν ύ μ ο υ, ’Ένθ’ άν. σ. 1032.
3 Ά ν ω ν ύ μ ο υ, ’Ένθ’ άν. σ. 1029.
1 ’Ιγνατίου, ’Ένθ’ άν. 165—166. Θεοφάνους, Συνέχεια, Α, 20,
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μώρησε διά περιορισμού η εξορίας. Διά μυρίων δέ τρόπων κατώρθοοσε νά 
προσέλκυση ικανούς και έξ εκείνων έ'τι των προ μικρού χρόνου συγκρο- 
τούντων τάς έν τφ ΙΤατριαρχείψ συνελεύσεις. Δι’ αυτών δ’ άπεπειράθη 
νά μεταπείση καί τον Πατριάρχην. ’Αλλά καί ό Πατριάρχης προσεπάθει 
νά συγκράτηση τον βασιλέα γράψας προς την βασίλισσαν καί προς δια
φόρους άνοοτέρους τού κράτους λειτουργούς. Εις άπάντησιν των ενερ
γειών τούτων ό βασιλεύς έ'θηκεν υπό περιορισμόν τον Πατριάρχην, άπα- 
γορεύσας την εκ τού Πατριαρχείου έξοδον καί την εκτέλεσιν τοόν πατρι
αρχικών καθηκόντων. Επειδή δ’ ή σθένη σε τότε βαρέως ό Πατριάρχης, 
άπέφυγεν δ βασιλεύς νά καθαιρέση αυτόν τού αξιώματος, μετά δέ την 
άνάρρωσιν αμέσως προσεκάλεσεν αυτόν εις Σύνοδον. Ό Πατριάρχης 
άπήντησεν δτι θά ενεφανίζετο εις την Σύνοδον, εάν έξ αυτής άπεμακρύ- 
νοντο οί κοσμικοί είκονομάχοι καί άπηλευθεροΰντο οί έ'νεκα τών ορθο- 
δόξων αυτών φρονημάτων περιωρισμένοι1.

Οί είκονομάχοι κληρικοί καί λαϊκοί προβάντες εις την συγκρότησιν 
τής Συνόδου κατά Μάρτιον τού 815 διεμήνυσαν εις τον Πατριάρχην νά 
έμφανισθή. Καί ό μέν Πατριάρχης προέβη εις τήν καθαίρεσιν τών εί- 
κονομάχων κληρικών τών συγκροτησάντων τήν παρασυναγωγήν εκείνην, 
άλλ’οί απεσταλμένοι τής Συνόδου καί ό συνοδεύουν αυτούς δχλος, απερ
χόμενοι εκ τού Πατριαρχείου, ασεβώς έξεφράζοντο περί τού Πατριάρ- 
χου καί τών προκατόχων αυτού Γερμανού καί Ταρασίου. Ό Πατριάρχης 
έν τοιαύταις εύρεθείς περιστάσεσιν έθειορησε καλόν ν’ άποχο^ρήση πα
ραιτούμενος, μεθ’ δ υπό στρατιωτικήν συνοδείαν άπεστάλη εις έξορίαν 
μεσούντος Μαρτίου μηνός τού 815* * 3.

Μετά δέ τήν τοιαύτην άπομάκρυνσιν τού Πατριάρχου Νικηφόρου 
αρχηγός τών ορθοδόξων παρέμεινεν έν Κων/πόλει δ Θεόδωρος Στουδίτης 
άφόβως καί μετά παρρησίας διακηρύττουν τά φρονήματα αυτού. Τή 25 
Μαρτίου οί Στουδΐται έτέλεσαν λιτανείαν πέριξ τής μονής αυτών θψοϋν- 
τες εικόνας, ψάλλοντες εις τιμήν τής είκόνος τού Ιησού τροπάριον «Τήν 
αχραντον εικόνα σου προσκυνοϋμεν αγαθέ . . . »3. Μίτο συνήθης λιτανεία 
έτησίως τελουμένη, αλλά τότε προσέλαβεν ίδιάζουσαν σημασίαν, διότι 
παρουσιάσθη ώς διαδήλωσις τού ορθοδόξου φρονήματος κατά τών είκο- 
νομάχων. Ό βασιλεύς έμήνυσεν εις τον Θεόδοορον ν’ άποφεύγη έπιδεί-

J- Ανώνυμου, Ένθ’ άν. σ. 1032. ’Ιγνατίου, Ένθ’ άν. 189—198.
8 ’Ιγνατίου, Ένθ’ άν. 190. ’Ανωνύμου, σ. 1033. Θ ε ο δ <ό ρ ο υ, 

Έιπστ. Β, 18. 357. Θεοστηρίκτου, Ένθ’άν. 36. Θεοφάνους, Συνέχεια 
Α, 17. Πρβλ. Dobroclonsky, ’Ένθ’ άν. I, 726. Β r e k i e r, ’Ένθ’ άν. 32—33.

3 Βίος Θεοδώρου Στουδίτου, A, 78—79. Β, 26, 36. Γ, 78. 79,
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ξεις, προσαπειλήσας θάνατον εν περιπτώσει απείθειας. Άλλ’ ό Θεόδωρος 
ούδαμώς έπτοήθη.

Tfj 1 ’Απριλίου 81δ, ήμερα τής εορτής τοϋ Πάσχα, έχειροτονήθη υπό 
των είκονομάχων νέος Πατριάρχης δ έξ επιφανούς γένους καταγόμενος 
Θεοδοτος Μελισσηνός ή Κασσίτερος *, δστις μετά τινας ημέρας συγκρο- 
τήσας Σύνοδον έν τφ ναφ τής 'Αγίας Σοφίας προσεκάλεσε καί τούς ορ
θοδόξους. Ούτοι συσκεφθέντες μετά τοΰ Θεοδώρου Στουδίτου αποφάσι
σαν νά μή προσέλθωσιν. 'Ως δε προεβλέπετο, ή εικονομαχική εκείνη Σύν
οδος έκΰρωσε τάς αποφάσεις τής Συνόδου τοϋ 75Τ, μή άποκαλέσασα ό
μως τάς εικόνας «είδοιλα», κατεδίκασε δε την 7!. Οικουμενικήν Σύνοδον 
καί άπηγόρευσε την προσκύνησιν των εικόνων a.

'Ο Θεόδωρος Στουδίτης έντόνως διεμαρτυρήθη, άλλ’ ό βασιλεύς άπε- 
φάσισε νά έφαρμόση τάς αποφάσεις τής Συνόδου. Έδημοσίευσεν αύτάς 
αμέσως καί άπήτησεν δπως πάντες οί επίσκοποι, οί ήγοΰμενοι καί λοιποί 
κληρικοί αναγνωρίσουν αύτάς ένυπογράφως. Πανταχοϋ αί ε’ικόνες έξυ- 
βρίζοντο καί εξηφανίζοντο μετά τών εκκλησιαστικών σκευών καί αμφίων 
τών εχόντονν εικόνας, ωσαύτως δ’εκαίοντο συγγράμματα έχοντα εικόνας ή 
περί εικόνων πραγματευόμενα. Άπηγορεύθησαν τά εις τιμήν τών εικόνων 
τροπάρια, άντικατασταθέντα ύπ’ άλλων, είκονομαχικών φρονημάτων. Διά 
δε τούς εν ταϊς σχολαΐς παιδευομένους παΐδας συνετάχθησαν διδακτικά 
βιβλία περιέχοντα είκονομαχικά φρονήματα. Μεγάλαι κατεβάλλοντο προσ
πάθεια! άναμορφώσεοχς τής κοιναινίας υπό πνεύμα αντίθετον τή δρθο- 
δοξίρ προς παγίωσιν τής είκονομαχικής μεταρρυθμίσεως. Καί έτιμωροϋν- 
το μεν οί άνθιστάμενοι εις τάς συστηματικός ταύτας ενεργείας, ήμείβον- 
το δ’ οί αποδεχόμενοι αύτάς. Οί ορθόδοξοι εξοχρίζοντο καί άπέβαλλον την 
περιουσίαν αυτών δημευομένην. Προς τοϊς άλλοις έξωρίσθη τότε εις Σα- 
μοθράκην, δπου καί έτελεύτησεν, δ λίαν γνωστός χρονογράφος Θεοφάνης. 
Οί εξοριζόμενοι καί εις τάς πεποιθήσεις αυτών επιμένοντες κατεδικάζον
το εις καταναγκαστικά έργα καί ύπεβάλλοντο εις μυρίας κακώσεις μαστι- 
γούμενοι πολλάκις τής ήμέρας, άναφέρονται δέ τραγικά Ιπεισόδια μαρτυ- 
ροΰντα την θηριωδίαν πολλών διωκτών. Πολλοί τών παθόντων έξήρχον- 
το εκ τών βασάνων συντετριμμένοι, οί διώκται δμως άπέφευγον νά θανα- 1 * 3

2S Χρυσοστόμου Παπαδοποΰλου (f)

1 Ά ν οι ν ν μ ο υ, σ. 1033. ’Ιγνατίου, ’ΈνίΚ άν. 201—202. Θ ε ο φ α
ν ο υ ς, Συνέχεια Α, 17.

3 Μ. D. Serruys, Les Actes du Concile iconoclaste de l’an 815, Melanges 
d'Archeologie et d’Histoire, τόμ. XXII, 1903, σ. 348 — 349. G. Ostrogorsky, 
Sludien zur Geschichte der byzantinischen Bilderstreites, Breslau 1929, σ. 48—51, 
Hefele-Leclercq, Hisroire des Conciles, III, 2, σ. 1218·—1219,
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τώσωσι τούς πάσχοντας, ΐνα μή απόντες προσάψωσιν αύτοΐς τιμήν μαρ
τύρων 1.

'Ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. 27

'Ο Θεόδωρος Στονδίτης εν xfj έξορία.

Κατά τού Θεοδώρου Στουδίτου, μετά τον εξεγερθέντα υπό τών είκο- 
νομάχων διωγμόν κατά τών ορθοδόξων, έξεδόθη διάταγμα περί εξορίας 
αυτού. Πιθανώς δε κατ’ ’Απρίλιον τού 815 έξετελέσθη τό διάταγμα, άπα- 
χθέντος τοϋ Θεοδώρου εις Μετώπην, παρά την νοτίαν όχθην τής εν Μυ- 
σίφ Άπολλωνιάδος λίμνης. Έκεΐθεν άπεμακρύνθη δ Θεόδωρος εις Βόνιτα1 2 3 
παρά την λίμνην ’Άναυσαν (νϋν Tsardak cheuly) κατά διαταγήν τοϋ 
βασιλέως προλαμβάνοντος πάσαν επικοινωνίαν τοϋ εξόριστου μετά τών 
λοιπών ορθοδόξων. Εις τον νέον τόπον τής εξορίας άφίκετο δ Θεόδωρος 
μετά δεκαπενθήμερον πορείαν, άκατάβλητον έ'χων τό φρόνημα. ’Ήρξατο 
δε εύρυτάτης αλληλογραφίας συγκεντροόσας περί εαυτόν πιστούς τινας 
μαθητάς, παρά τούς νέους περιορισμούς ύφ’ οϋς υπεβλήθη.

Έν Κωνσταντινουπόλει, πρωτοστατούντων τοϋ Ίωάννου Γραμματικού 
καί τοΰ ’Αντωνίου επισκόπου Συλαίου, έπετείνετο δ κατά τών ορθοδόξων 
διωγμός μετά νέας τών είκονομάχων συσκέψεις, πλεΐστοι δέ Στουδΐται 
μοναχοί έ'παθον. Άλλ’ έξευρέθη καί τό εξής προς δελεασμόν τών ορθο
δόξων. Προύτάθη αύτοΐς νά έχωσι μεν καί σέβωνται τάς εικόνας, νά μή 
ποιώσιν δμως περί αυτών λόγον καί ν’ άναγνωρίζωσι τον Θεόδοτον Πα
τριάρχην. Πολλοί κατ’ οικονομίαν έδέχθησαν ταϋτα, άλλ’ δ Θεόδαιρος δι- 
εμαρτυρήθη κατά τής είκονομαχικής πονηριάς ταύτης, άποκλαίων ως με- 
γάλην συμφοράν τής εκκλησίας την ύποχοόρησιν ορθοδόξων τινών, οϋς 
προσεπάθησε νά διαφώτιση δι’ επιστολών. Μετήλθον δέ κατ’ αύτοϋ οί 
διώκται τρόπους άπανθρώπους προς εκβιασμόν καί ύπέβαλον αυτόν εις 
τοιαύτας άνηλεεΐς καί συνεχείς μαστιγώσεις, ώστε άνέμενε τον θάνα
τον, πολλφ μάλλον δτι καί τροφής αυτόν εστέρησαν.

Έξηκολούθει δμως, παρά πάντα ταϋτα, τον αγώνα υπέρ τής ορθο
δοξίας μή άποβάλλων τό θάρρος. Εξαπέλυε πλείστας καί εγκυκλίους καί 
ιδιαιτέρας επιστολάς προτρέπουν τούς ορθοδόξους νά Ιμμένωσιν εν τή πί-

1 Θεοδώρου Έπιστολαί Β, 4. 5. 6. 12. 14. 16. 17. 26. 81. 95. 100. 154. 
Βίος Θεοδιόρου Α, 77. Β, 35. 45. Γ, 77. Νικ ηφόρου, ’Απολογητικός Α, § 15, 
εξ. Θεοστηρίκτου, ’Ένθ’ άν. § 38 έξ. J. Ρ a r g ο i r e, St Thaddee, έν 
«Echos d’Orient» IX, 1906, σ. 37 έξ. Dobreclonsky, I, 752 έξ. K. Π a- 
παρρηγοποΰλου, Γ, β, σ. 206 έξ.

2 Περί τής τοποθεσίας ταΰτης ΐδε J. Ρ a r g ο i r e, La Banita de St Theodor
Sthdite έν 'Echos d’Orient» 40 (1803) σ. 207 έξ. Ρ o b r o c 1 o n s k y, I, 770 έξ.
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28 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (f)

στει καί έγκαρτερήσωσιν εν τοΐς παρά τών εχθρών αυτής διωγμοΐς. Μία 
τών εγκυκλίων τούτων επιστολών περιήλθεν εις χειρας τοϋ βασιλέως, 
ανακριβείς δ’ 6 Θεόδωρος ωμολόγησεν δτι αυτός αυτήν έγραψε καί μή 
πειθόμενος νά μεταβάλη γνώμην εις δεινήν πάλιν υπεβλήθη μαστίγωσιν 
μετά τίνος μαθητου καί συναγωνιστοΰ. Τό αίμα έρρευσε κρουνηδόν εκ 
τοϋ σιυματος τοϋ ακατάβλητου αθλητοΰ, εκ δε τών πλεκτών ιμάντων, 
δι’ ών έμαστιγώθη, έσχηματίσθησαν πληγαί, φρικτούς προξενήσασαι πό
νους.

Καταληφθείς ό Θεόδωρος υπό πυρετοί, μή δυνάμενος μήτε νά κοι- 
μηθή μήτε νά φάγη, έστηρίχθη διά τών περιποιήσεων τοϋ νεαρού συνα- 
θλητοϋ Νικολάου, εις δν έπεδαψίλευσε καί αυτός πατρικάς περιποιήσεις. 
Μόλις μετά πολλάς εβδομάδας άποκατεστάθη ή υγεία τοϋ Θεοδώρου, ή 
πρώτη δε σκέψις αύτοϋ υπήρξε νά γράψη εγκύκλιον επιστολήν προς τους 
απανταχού άγοονιζομένους καί βασανιζόμενους αδελφούς ένθαρρύνων 
αυτούς 1.

Ό βασιλεύς, θέλων, ώς ένόμιζεν, αύστηρότερον νά περιορίση αυ
τόν, διέταξε ν’ άπαχθή εις Σμύρνην, ής ό Μητροπολίτης ήτο εικονομάχος. 
’Επί ημέρας πολλάς καί κατ’αύτάς τάς νύκτας, βαδίζων σιδηροδεσμούμενος 
δίκην κακούργου μετά τοϋ συναθλητοΰ Νικολάου άφίκετο εις Σμύρνην 
καί παραδοθείς εις τον Μητροπολίτην εκλείσθη δέσμιος ε'ν τινι καθύγρορ 
καί σκοτεινή) τής Μητροπόλεως ύπογείφ.Έν αύτφ διέμεινεν ό μέγας αθλη
τής επί εν έτος καί οκτώ μήνας, από τοϋ Μαΐου τοϋ 819 μέχρι τών αρ
χών τοϋ <821, τρεφόμενος μόνον δι’άρτου καί ΰδατος. Αύστηρώς φρουρού- 
μενος, δεν είχεν άδειαν νά επικοινωνή καί όμιλή προς οίονδήποτε. ’Αλλά 
κατώρθουν ενίοτε οί Στουδϊται νά διαβιβάζωσιν είς αυτόν ενδύματα καί 
έπιστολάς ή νά συνομιλώσι μετ’ αύτοϋ, έγραφε δε καί ό ίδιος, οσάκις τού
το κατώρθου.

Κατά διαταγήν τοϋ βασιλέως είς τρίτην μαστίγωσιν υπεβλήθη έν τφ 
ύπογείφ έκείνφ, άλλ’ ούτε ή μαστίγωσις, ούτε αί προτροπαί τοϋ Μητρο
πολίτου Σμύρνης, ούτε αί φοβεραί έκειναι θλίψεις καί στενοχωρίαι ήδυνή- 
θησαν νά κλονίσωσιν αυτόν 1 2. Ήπείλησεν αυτόν ό βασιλεύς δτι θά κατε- 
δικάζετο είς θάνατον ή δτι θ’ άπεκόπτετο ή γλώσσα αύτοϋ, άλλ’ ό Θεό
δωρος τήν απειλήν άκούσας παρεσκευάζετο νά ύποστή καί ταύτην τήν 
αγωνίαν, δηλών δτι δεν θά παύση έφ’δσον ζή, ν’αγωνίζεται υπέρ τής 
αλήθειας 3.

1 Θεοδώροου, ’Επιστολή Β, 62.
3 Θ ε ο δ ά 5 ο ιι, ’Επιστολή Β, 63.
3 A. Τ ο u g a r d, La persecution iconoclaste d’apres la correspondance de 

St Theodore Stoudite, Paris, 1891 (καί έν Revue des 'Questions historiques 50 
11891] a. 80—118, παρά L, B r e b i e r, ’Ένθ’ άν, σ. 34).
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Ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. 29

Άπό τής πρώτης άπομακρύνσεως αυτού εκ Κων/πόλεως είχον ήδη 
παρέλθει πέντε έτη καί οκτώ μήνες. Κατά τό διάστημα εκείνο ό Θεόδω
ρος έγραψεν ύπερπεντακοσίας έπιστολάς, εξ ών σώζονται 845, εν αίς ά- 
ποτυπούται ό γνήσιος χαρακτήρ τοϋ μεγάλου την ψυχήν άνδρός εκείνου. 
Δι’ αυτών προέτρεπε πάντας τούς ορθοδόξους νά συναγωνισθώσιν υπέρ 
τής ορθοδόξου πίστεως, ένεθάρρυνε τούς καταδιο.)κομένους, άπελογείτο 
τού ορθού φρονήματος τής προσκυνήσεως τοόν εικόνων, ήλεγχε δ’ άμα 
τάς τυραννικάς των είκονομάχων πράξεις. Προς τοΐς άλλοις έγραψε καί 
προς τον Πάπαν Ρώμης, χοορίς ν' άναγνωρίζη οιονδήποτε πρωτεΐον αυτού 
εν τή εκκλησία, ως συνήθως λέγεται1. Καί εν ταις έπιστολαΐς καί έν τοΐς 
συγγράμμασιν αυτού ό Θεόδωρος λέγει περί τού Άπ. Πέτρου δτι ήτο 
«τών ’Αποστόλων πρωτοστάτης, κορυφαίος, πρώταρχος καί πρωτόθρονος», 
δτι εις αυτόν έδωκεν ό ’Ιησούς Χριστός «τό τής ποιμνιαρχίας αξίωμα». 
Λέγει επίσης δτι ή Ρωμαϊκή εκκλησία είναι «κορυφή», κορυφαιοτάτη 
τών εκκλησιών τού Θεού, πρώτιστη, πασών τών εκκλησιών πρωτοβαθμοΰ- 
σα, δτι ό θρόνος τής Ρώμης είναι «άγιώτατος, άποστολικός, πρώτιστος, 
κορυφαίος, κορυφαιότατος, έν φ Χριστός έθετο τάς κλεΐς τής πίστεως» 
κτλ. Δι’ αναλογών εκφράσεων χαρακτηρίζει καί τον επίσκοπον Ρώμης. 
’Αλλά παρατηρητέον 1 2 3 δτι προσωπικώς ήδύνατο ό Θεόδωρος περί τούτου 
μεν τού Πάπα έπαινετικώς νά έκφράζηται, εκείνον δέ νά ψέγη, τά δέ κο
σμητικά επίθετα ήσαν λίαν συνήθη έν τή έπιστολογραφίφ τής έποχής ε
κείνης, εύρηνται δέ καί έν άλλαις πολλαΐς τού Θεοδιόρου έπιστολαΐς.

ΙΙρός ορθόδοξον βασιλέα ό αδούλωτος τό φρόνημα Θεόδωρος γράφων 
ονομάζει αυτόν «χριστομίμητον, θεοόνυμον, θεόσεπτον», προς τον λογοθέ
την Παντολέοντα γράφων λέγει «σού τό πνευματοκίνητον στόμα». Ήδύ-

1 Πρβλ. J. Richter, Ueber die Lehre Theodors von Primat des romi- 
schen Bischofs, έν περιοδ. «Katholik». 54 (1874), 2. σ. 885 — 414. J. Pargoire, 
”Ενθ’ άν. σ. 290—291. Schneider. ’Ένθ’ άν. σ. 107, 111. J Hergenro- 
t h e r, Photius Patriarch von Constantinopel, I, Regensburg, 1876, σ. 266, 281, 
307. A. P i c h 1 e r, Geschichte der kirchlichen Trennung zwischen dem Orient 
und Occident, I, Miinchen 1864, o. 139—142. S. S a 1 a v i 1 1 e, La primaute de 
St Pierre et du Pape d'apres St Theodore Stoudite, έν «Echos d'Orient», XVJI, 
1914, σ. 23 έξ. Κατά τον A. Gardner (”EviV άν. σ. 8, 14), ό Θεόδωρος ώνει- 
ροπόλει την έ'νωσιν τών εκκλησιών υπό τό πρωτεΐον τοϋ ’Επισκόπου Ρώμης, κατά 
δέ τόν A. F r. G f r δ r e r, Allgemeine Rirchengeschichte, Stnttgard, 184—46
III. 1, σ. 190, αν ό Θεόδωρος κατώρθου τφ 806 νά έκλεγή Πατριάρχης Κ/πόλεως, 
έμελλε ν’ αναγνώριση τό πρωτεΐον τοϋ Πάπα Ρώμης !

3 Πρβλ. G r ο s s ο u, ’Ένθ’ άν. σ. 288 έξ. Dobroclonsky, ’ΈνΘ’άν. 
I, 817 έξ. Χρυσοστόμου Παπαδοπο ύ λ ου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθη
νών, Τό πρωτεΐον τοΰ έπισκόπου Ρώμης, Άθ. 1930, σ. 129 έξ.
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νατό δέ τις καί έν ταϊς προς τον Πατριάρχην Νικηφόρου επιστολαΐς νά 
εύρη τοιαΰτας, οιας καί έν ταϊς προς τον Πάπαν, εκφράσεις. ΙΙρός τον Νι- 
κΐφόρον γράφει ό Θεόδωρος «θεία καί κορυφαία των κεφαλών άκρότης», 
προς τον 'Ιεροσολύμων «πρώτος Πατριαρχών». Τούς Πατριάρχας θεωρεί 
«όμοταγεΐς», την ολην εκκλησίαν διοικουμένην ύπό τών πέντε Πατριαρ- 
χών, δντων ίσων προς άλλήλους, καλεΐ «πεντακόρυφον κράτος» καί υπο
δεικνύει δτι τό άνώτατον κύρος μόνη ή Οικουμενική εκκλησία έχει. Τό δέ 
περιεχόμενον τών προς τον Πάπαν δεν διαφέρει τού τών προς τούς λοι
πούς Πατριάρχας επιστολών τού Θεοδώρου, οστις δι’ αυτών καί διά τών 
λοιπαιν επιστολών παρέστη εις μέσον ώς αρχηγός τής ορθοδοξίας κατά την 
μεγάλην εκείνην από τής είκονομαχίας δοκιμασίαν, σύμπαντος τού χρι
στιανικού κόσμου προκαλέσας την προσοχήν.

"Οταν δέ μετά μικρόν, ένεκα τής εν Κων/πόλει γενομένης πολιτικής 
μεταβολής, έξεδόθη κατά ’Ιανουάριον τού 829 διάταγμα περί έλευθέρας 
επανόδου τών εξόριστων, 6 Θεόδωρος άπελθών έκ Σμύρνης μετέβη εις 
Βιθυνίαν, έγένετο δέ πανταχοΰ, δπόθεν διήρχετο, δεκτός μετ’ ενδείξεων 
απείρου σεβασμού καί αγάπης παρά τών ορθοδόξων ως ένδοξος ομολο
γητής τής πίστεως.

'Η είκονομαχία έπΐ τοϋ Μιχαήλ Τραυλού.

Ό βασιλεύς Λέων Ε'. έπραξε παν τό δυνατόν προς έπικράτησιν τής 
είκονομαχίας, αλλά τα πράγματα καί πάλιν απέδειξαν δτι δέν ήτο δυνα
τή τοιαύτη έπικράτησις. ’Άλλως τε ό άριστος εκείνος ήγεμών, μεγάλην 
καταδείξας ικανότητα έν τή διακυβερνήσει τού κράτους καί έν τή απο
κρούσει τών έξωτερικών κινδύνων έ'πεσε θύμα συνιομοσίας, δολοφονη
θείς τή 25 Δεκεμβρίου 825.

Ό καταλαβών τον θρόνον Μιχαήλ R'. Τραυλός (825—829) ήτο εντε
λώς ανάξιος κυβερνήτης, δύστροπος καί τραχύς, απαίδευτος, μίαν μόνην 
έχιον ικανότητα, τήν στρατηγικήν 1.

Προκειμένου δέ περί τού θρησκευτικού ζητήματος δ Μιχαήλ ήθέ- 
λησεν ευθύς αμέσως νά ίκανοποιήση τήν ορθόδοξον μερίδα καί διά τούτο 
διέταξε τήν κατάπαυσιν παντός διωγμού καί τήν άπελευθέρωσιν τών 
εξόριστων a. Ή έκ τούτου χαρά υπήρξε γενική, ταύτην δέ συμμεριζόμε- 
νος καί δ άγιος Θεόδωρος Στουδίτης έξεδήλωσεν αυτήν έν ταϊς έπιστο- 
λαΐς του. Συνοδευόμενος δέ ύπό τού μαθητοΰ αυτού Νικολάου άπήλθεν 1 2

30 Χρυσοστόμου Ιΐαπαδοπουλον (f)

1 Κ. Παπαρρηγοποΰλου, Γ, β, σ. 227 έξ.
2 Θεσφάτου ς, Χρονογραφία, σ. 494. Ζ ω ν α ρ ά, Χρονικόν, Migne, 

134, 1364.
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Ο άγιος Θεόδωρος Στουδίτης'.

εκ Σμύρνης εις Κων/πολιν διά ξηράς. Καθ’ οδόν διελθών διά των χω
ρίων Ξηρόλοφοι, Μιτάτα, Πτελέα, Άχυράους καί των πέριξ τής Προύσης 
προς την Χαλκηδόνα, έγένετο δεκτός ένθουσιωδώς υπό τοϋ λαοΰ. Έν τω 
χωρίου Μιτάτα έφιλοξενήθη εν τή οικία τοϋ υπάτου Λέοντος, έν Πτελέα 
έ'μεινεν ίκανάς ημέρας, συναντήσας εκεί καί τινας Στουδίτας μονάχους, 
πρός τοις άλλοις δ’ εκεί έφθασε καί ό αδελφός αύτοϋ αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης ’Ιωσήφ, απαλλαγείς τής εξορίας. Εις τά πέριξ τής Πρού
σης άνέμενον τήν διέλευσιν τοϋ Θεοδώρου πολλοί μοναχοί των μονών 
τοϋ Όλυμπου. ’Εκτός άλλων εκεί συνηντήθη μετά τοϋ Πέτρου Νίκαιας, 
τοϋ Ίωάννου Χαλκηδόνος καί άλλων ομολογητών, μόλις άπαλλαγέντων 
τής εξορίας. Πιθανώς εκεί συνηντήθη τό πρώτον καί μετά τοϋ άναχω- 
ρητοϋ τοϋ Όλυμπου Ίωαννικίου τοϋ Μεγάλου, μεθ’ ου συνωμίλησεν επί 
τοϋ μοναχικού βίου, τοϋ τε άναχωρητικοϋ καί τοϋ κοινοβιακοΰ. Προχω- 
ρήσας πρός τήν Χαλκηδόνα ό άγ. Θεόδωρος συνήντησε τον χρηματί- 
σαντα μάγιστρον Θεόκτιστον, ζώντα μοναχικόν βίον, καί τον πρφην 
Πατριάρχην Κων/πόλεως Νικηφόρου, έφησυχάζοντα έν τή μονή τών 
αγίων Θεοδοόρων, ένθα καί παρέμεινεν ό Θεόδωρος έπί τινας ημέρας, 
συνομιλών μετά τοϋ Νικηφόρου * 1.

Άλλ’ έκεΐ ήδη ευρισκόμενος έμάνθανεν δτι αί έλπίδες, αί στηριχθεΐ- 
σαι έπί τοϋ νέου αϋτοκράτορος ως μέλλοντος νά υποστήριξή ειλικρινούς 
τήν ορθοδοξίαν, δεν ήσαν βάσιμοι. Διότι ό Μιχαήλ Τραυλός άπέκρουε μεν 
τήν προσκϋνησιν τών εικόνων, έπιτρέπων μόνον τήν χρήσιν αυτών έν τοις 
ναοΐς, έ'νεκα 0έ τής θρησκευτικής του αδιαφορίας μάλλον ή απιστίας, έ- 
νόμιζεν δτι τά θρησκευτικά ζητήματα έπρεπε νά καταπνίγωνται διά τής 
άπαγορεύσεως πάσης έπ’ αυτών συζητήσεως2. Τούτου έ'νεκα ένφ άφ’ ενός 
κατέπαυσε τον διωγμόν καί άνεκάλεσε τούς έξορίστους, άφ’ ετέρου δμο^ς 
δεν έπέτρεπεν εις τούς στερηθέντας τών θέσεοόν των έπισκόπους καί η
γουμένους νά έπανέλθωσιν εις αύτάς, κατεχομένας υπό είκονομάχων. 
"Ωστε έπαυσε μέν ή φλόξ, έμεινεν δμως δ καπνός 3.

"Οταν ό πρώην Πατριάρχης Νικηφόρος έγραψε πρός αυτόν προτρέ
πουν ν’ άποκαταστήση τήν ορθοδοξίαν καί νά έπιτρέψη τήν προσκϋνησιν 
τών άγιων εικόνων, δ αύτοκράτο^ρ Μιχαήλ διεμήνυσε πρός αυτόν δτι απα
γορεύει πάντα λόγον περί δογμάτων, περί Συνόδων καί περί εικόνων4.

U

Ί-Θεοδώρου, Βίος Α, 102. 10G. 108. 116. Β, 48—62. 58. Γ, 102. 115.
3 Dobroclonsky, I. 850. Grosaou, ’Ένί}’ άν. σ. 115. Κ. Schwarz-

1 ο s e, ”Ev0’ άν. σ. 72.
3 Θεοδώρου, Επιστολή Β, 75. Πρβλ. 79. 121.
' ’Ιγνατίου, ’Ένθ-’ άν. 209. 210.
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32 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (f)

Οί ορθόδοξοι βεβαίως δέν ήδύναντο να δεχθώσι τοιαΰτην άντίληψιν. 
"Οθεν ό Πατριάρχης Νικηφόρος προτραπείς νά δεχθή τον πατριαρχικόν 
θρόνον ήρνήθη. Μετά τον θάνατον τοΰ Θεοδότου Κασσιτερά, έν αρχή 
τοΰ 821, έγένετο Πατριάρχης ό ’Αντώνιος Συλαίου.

Ταΰτα μανθάνων ό Θεόδωρος Στουδίτης δέν ήθέλησε νά μεταβή εις 
Κων/πολιν, άλλ’ έπιστρέψας μετά τινων συμμοναστών μετέβη εις τά τοΰ 
Κρίσκεντος (Κρησκεντίου) επί τφ τής Νικομήδειας κόλπμη δπου πολυάριθ
μοι προσέτρεξαν προς αυτόν καί μοναχοί καί κοσμικοί. ’Έγραψε δε προς 
τόν νέον αΰτοκράτορα καί προς διαφόρους αΰλικούς προτρέπων αυτούς 
νά ύποστηρίξωσιν αλικρινώς καί μέχρι τέλους την ορθοδοξίανΧ.

Ό Μιχαήλ θέλων νά προκαλέση δημοσίαν συζήτησιν χωρίς νά συμ- 
μετάσχη αυτής, ώς ήξίου ό προκάτοχός του, διέταξε νά μεταβώσιν εις Κων/- 
πολιν οί επίσκοποι καί οί ηγούμενοι 3. Άλλ’ οί ορθόδοξοι συναντηθέντες 
περί τόν Πατριάρχην Νικηφόρον άπεφάσισαν νά μη μεταβώσιν εις Κων/- 
πολιν, αλλά νά ζητήσωσι την άποκατάστασιν τής ορθοδοξίας, ώς καί την 
των επισκόπων καί ηγουμένων έν ταΐς θέσεσιν αυτών. Διά νέου δε γράμ
ματος αύτοϋ προς τόν αΰτοκράτορα έζήτησεν ό Θεόδωρος συνέντευξιν μετ’ 
αΰτοΰ ώς πληρεξούσιος τών ορθοδόξων 3. Ή ά'δεια έδόθη καί ό Θεόδωρος 
μετέβη μετά τινων επισκόπων καί ηγουμένων εις Κων/πολιν, ένθα μετά τοΰ 
συνήθους αΰτφ θάρρους ώμίλησε προς τόν αΰτοκράτορα. Οΰτος δμως έψεξε 
τόν Θεόδωρον διότι άνθίσταται εις την αΰτοκρατορικήν εξουσίαν καί έδή- 
λωσεν δτι ούτε προσεκύνησεν, ούτε θά προσκύνηση έν τφ μέλλοντι τάς 
εικόνας. Έν τη έκκλησίρ.—είπε—θέλω νά παραμείνη τό καθεστώς, παρέ- 
χων ελευθερίαν καί εις τούς ορθοδόξους καί εις τούς είκονομάχους, υπό 
τόν δρον δπως ή προσκύνησις τών εικόνων γίνεται έκτος τής πριοτευούσης.

Πρόδηλον, δτι υπό τοιούτους δρους δέν ήδύνατο δ Θεόδωρος νά πα
ραμείνη έν Κων/'πόλει καί άπεμακρύνθη πάλιν εις τά Κρησκεντίου ι.

Έν τώ μεταξύ δμως έξηγέρθη εμφύλιος πόλεμος, άπομακρύνας την 
προσοχήν τοΰ αΰτοκράτορος καί τής κοινωνίας από τών έκκλησιαστικών 
πραγμάτων. 'Ο έπαναστάτης Θωμάς συμφωνήσας μετά τοΰ χαλίφου τών 
’Αράβων Άλ-Μαμούν (813—833) έστέφθη τφ 821 υπό τοΰ Πατριάρχου 
’Αντιόχειας ’Ιώβ (813/4—844/δ) Αΰτοκράτωρ8 καί έξεστράτευσε κατά 1

1 Θεοδώρου, ’Επιστολή Β, 74. 75, 76. 80. 81. 82. 
3 Θεοδώρου, ’Επιστολή, Β, 86, 129.
8 Αυτόθι, Β. 86. 
ι Βίος, Α, Γ. 118.

8 A. Vasiliev, ’’Ενθ’ άν. I. 362.
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Ό άγιος Θεόδωρος Στουδίτης. Μ

τής Κων/πόλεως, παρουσιάζων εαυτόν ως τον Κωνσταντίνον, υιόν τής 
Ειρήνης, υποσχόμενος ν’ άποκαταστήση την προσκύνησιν των εικόνων και 
νά ελάττωση τούς φόρους. Πανταχοΰ τής μικράς ’Ασίας εύρε πρόθυμον 
υποδοχήν καί είδε πυκνουμένας τάς τάξεις τοΰ αντάρτικού στρατού, ού- 
τινος μέγα μέρος άπετελεΐτο έξ ’Αράβων. Κατά την διάβασιν τού Θωμά 
εις την Θράκην οί κάτοικοι αυτής συνετάχθησαν μετ’ αυτού.’Επειδή δέ οι 
έν τφ στρατφ αυτού ’Άραβες έπεδόθησαν εις λεηλασίας καί διαρπαγάς 
εν ταΐς Άσιατικαΐς επαρχίαις, ό Θεόδωρος Στουδίτης, έγκαταλιπόιν τό έν 
τφ κόλπιο τής Νικομήδειας άναχωρητήριόν του, άπήλθεν εις διάφορα 
μέρη προς την Κων/πολιν μετ’ άλλων πολλών φυγάδων.

Παρά την Χαλκηδόνα συναντήσας ό Θεόδωρος προς τοΐς άλλοις τον 
πρφην Πατριάρχην Νικηφόρον περί πολλών μετ’ αυτού συνδιελέχθη καί 
διέλυσε τάς διατυπουμένας υπό τών είκονομάχων κατ’ αυτού κατηγορίας 
ότι τάχα δεν διετέλει εις επικοινωνίαν προς τον Νικηφόρον, δεν άνεγνώ- 
ριζε την Ζ' Οικουμενικήν Σύνοδον, δτι αύθαιρέτως ωριζεν επιτίμια διά 
τούς έκ τής είκονομαχίας έπιστρέφοντας εις τήν ορθοδοξίαν. Ό αύτοκρά- 
τωρ όμως ύπόίπτευσε τάς συναντήσεις εκείνας, φοβηθείς μήπως διά τοΰ 
Θεοδώρου καί τού Νικηφόρου ή ορθόδοξος μερίς υποστήριξή τον επανα
στάτην Θωμάν, διό καί διέταξεν αυτούς νά έ'λθωσιν εις τήν βασιλεύου
σαν, όπερ καί έπραξαν ούτοι.

Κατά Δεκέμβριον τού 821 δ Θωμάς έπολιόρκησε τήν Κων/πολιν, δια- 
κόψας δέ τήν πολιορκίαν μετά μικρόν επανέλαβεν αυτήν κατά τό έαρ τοΰ 
822, επί έν έτος παρατείνας αυτήν. Άλλα τό εγχείρημα τοΰ Θοηιά ύπήρ- 
ξεν ατυχές. Αί προς αυτόν συμπάθειαι διελύθησαν έκ τής συμμαχίας του 
μετά τών ’Αράβων, οΐτινες ειχον προξενήσει μεγάλας καταστροφάς. ’Επι
τυχείς έξοδοι τοΰ βασιλέαις Μιχαήλ, βοηθουμένου έξωτερικώς καί υπό 
τού Βουλγάρου ήγεμόνος Όμορτάγου (Μορταγών), προύξένησαν σοβαράς 
βλάβας. ’Έν τινι δέ μάχη ό στρατός τοΰ Θωμά έγκατέλιπεν αυτόν, κα- 
ταφυγόντα εις Άρκαδιούπολιν. ’Εκεί συλληφθείς παρεδόθη εις τον Μι
χαήλ καί έθανατώθη κατά μήνα ’Οκτώβριον τοΰ 823. Ουτο> κατεστάλη ή 
έπανάστασις1.

ΙΙρό τής καταστολής αυτής 6 Μιχαήλ άπεπειράθη νά συμβιβάση τούς 
ορθοδόξους καί τούς είκονομάχους διά δημοσίας συζητήσεως. Ό Θεόδω
ρος Στουδίτης εις σχετικήν πρόσκλησιν έγγράφως ήρνήθη νά συμμετά- 
σχη αυτής 3.
Ό αύτοκράτωρ, μετά τήν λήξιν τής έπαναστάσεως, έπιληφθείς τοΰ έκ- 1

1 ’Επιστολή Μιχαήλ προς Λουδοβίκον, Mans i, XV, 417—9. Κ.Παπαρ- 
ρηγοποΰλου, Γ, β, 229—234. 

a Β, 129.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΙΕ' 3
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34 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου (f)

κλησιαστικοΰ ζητήματος, ήξίοισε παρά τών ορθοδοξων να επικοινωνησωσι 
προς τούς είκονομάχους, τούς άρνουμένους δε ποικιλοτρόπως έτιμρόρησεν 
ή έξώρισεν εκ τής βασιλευούσης. Ταύτοχρόνως ήθέλησε νά .χρησιμοποίη
ση την εκκλησίαν τής Ρώμης, ής το κύρος πολλάκις έπεκαλέσθη ή όρθό- 
ξος μερίς, έλπίζων νά έλκύση προς το μέρος εαυτοί τον Πάπαν διά. τοϋ 
ήγεμόνος των Φράγκων, διότι έγίνωσκεν δτι οί ηγεμόνες τών Φράγκων 
από τού Καρόλου τού Μεγάλου ήσαν υπέρ τής είκονομαχίας. Τή 10 λοι
πόν 'Απριλίου 824 άπέστειλεν έκ Βυζαντίου αντιπροσωπείαν μετά γραμ
μάτων καί δώρων προς τον ηγεμόνα των Φράγκων Λουδοβίκον Ευσεβή, 
υιόν τού Μ. Καρόλου (814—840) καί προς τον Πάπαν Ρώμης Ευγένιον 
Β'. (824—827). Έν τφ προς τον Λουδοβίκον γράμματι έξεδήλου τήν λύ
πην του επί τή εσωτερική διαιρέσει έν τή εκκλησία Κων/πόλεως καί έδι- 
καιολόγει τον κατά των ορθοδόξων διωγμόν επί τφ ότι οΰτοι, παρά τάς 
αποφάσεις τής Συνόδου τοϋ 815, έξακολουθοϋσι προσκυνοΰντες δεισιδαι- 
μόνως τάς εικόνας καί φεύγοντες προς τήν Ρώμην διασπείρουσι συκοφαν
τίας κατά τόΰ Βυζαντίου 1. Τό περιεχόμενον τής προς τον Πάπαν επιστο
λής παρέμεινεν άγνωστον 1 2 3.

Τελευτώντος τού 824 ή Ελληνική αποστολή γενομένη δεκτή υπό τοϋ 
Λουδοβίκου μετέβη εις Ρώμην καί έπέδωκεν εις τον Πάπαν τό γράμμα 
τοϋ αύτοκράτορος Μιχαήλ μετά των δώρο>ν 3. Ό Λουδοβίκος, έγκρίσει τοϋ 
Πάπα, συνεκάλεσε τφ 825 παρά τούς ΓΙαρισίους συνέλευσιν των Φράγ
κων θεολόγων προς συζήτησιν επί τοϋ ζητήματος τής προσκυνήσεως των 
εικόνων καί προς διευκόλυνσιν τής άπαντήσεως τοΰ Πάπα. Οί θεολόγοι 
κατέληξαν εις τό συμπέρασμα δτι δεν πρέπει νά τυγχάνωσιν αι εικόνες 
προσκυνήσεως, αλλά καί δεν πρέπει νά υβρίζονται ή νά εξαφανίζονται. 
Επιτρέπεται ή χρήσις αυτών προς ΰπόμνηστν των παριστανομένων γεγο
νότων καί προσώπων καί προς τήν έξ. αυτών διδασκαλίαν4.

Ύπό τοιοΰτο πνεύμα υπεβλήθη εις τον Λουδοβίκον σχέδιον επιστο
λής τούτου προς τον Πάπαν καί τοϋ ΙΙάπα προς τον Μιχαήλ μετά συλ
λογής σχετικών χωρίων έκ των συγγραμμάτων των πατέρων τής έκκλη- 
σίας0. Ό Λουδοβίκος, όπως προπαρασκευάση καταλλήλως τον Πάπαν, 
άπέστειλε δύο έπισκόπους, εις οΰς άνέθηκε τό ζήτημα. Άλλ’ άγνοοΰμεν 
τί άπήντησε καί αν έτι ό Πάπας άπήντησεν εις τον Μιχαήλ. Άλλ’ου το ς

1 Mansi, XIV, 417—422.
2 Πρβλ. Mansi, XIV, 421.
2 Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου Άρχιεπ. 'Λίΐηνών, *Η Εί- 

κονομαχία έν tfj Δύσει. ’Αλεξάνδρεια 1921, σ. 18, 19.
* Mansi, XIV. 421—460. 
δ Αυτόθι, 461—467.
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ομοίς έμαθεν ότι καί ό Λουδοβίκος καί οί περί αυτόν θεολόγοι ήσπά- 
ζοντο κατ’ αρχήν τάς είκονομαχικάς ιδέας. ’Ίσως δ’ έ'νεκα τουτου τφ 826 
τρίτην ήδη φοράν ήξίωσε παρά τιΰν ορθοδόξων νά προέλθωσιν εις δη
μοσίαν συζήτησιν μετά τών εικονομάχων. Άλλ’ ό Θεόδωρος Στόυδίτης, 
δστις κυρίως διηύθυνε τον αγώνα τής ορθοδοξίας, ήρνήθη, έγραψε δέ 
έτι ά'παξ προς τον αύτοκράτορα καί τον υιόν του Θεόφιλον καί ύπέδειξεν 
εις αυτούς δτι έπρεπε νά καταπαΰσωσι τον κατά των ιερών εικόνων 
αγώνα Κ
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Τελευτή τοϋ άγιου Θεουώρου Στουδίτου.

Μετά την λήξιν τής έπαναστάσεως τοΰ Θωμά, ό Θεόδωρος Στουδί- 
της, μη θέλων νά έπικοινωνήση προς τούς εικονομάχους, άπεμακρΰνθη εκ 
Κων/'πόλεως εις τινα μονήν τοΰ αγίου Γρΰφωνος παρά τον Άστακηνόν 
κόλπον, έναντι τών ΙΙριγκηπονήσων, δπου διέτριψε μέχρι τής όσιας τελευ
τής αύτοΰ. Ό θάνατος είχεν ήδη άφαρπάσει πολλούς τών γενναίων αύ- 
τοΰ συναγωνιστών Στουδιτών, αλλά τοις τότε ύπολειπομένοις προσετί- 
θεντο νέοι, οΐτινες συνεκεντροΰντο περί τον Θεόδωρον, ένισχΰοντες τήν 
κατά τών εικονομάχων άντίδρασιν. 'Ο Θεόδωρος έξηκολοΰθησεν αυτήν 
δι’ εύρυτάτης άλληλογραςπας. Κατά τήν εποχήν ταΰτην από τής ένάρξεως 
τής βασιλείας τοϋ Μιχαήλ Βλ έγραψεν υπέρ τάς 359 έπιστολάς, έξ αυτών 
δέ σορζονται 149. Τό κύριον θέμα τών επιστολών του εινε τό ζήτημα τής 
προσκυνήσειος τών εικόνων. Έκτος αύτοΰ άσπησχόλησαν αυτόν καί συν
αφή ζητήματα, ήτοι τό πώς πρέπει νά καθορισθώσιν αί βιωτικαί σχέ
σεις τών ορθοδόξων προς τούς εικονομάχους καί τίνα επιτίμια δέον νά 
έπιβάλλωνται εις τούς έκ τής είκονομαχίας έπιστρέφοντας.

Περί τών ζητημάτων τούτων διάφοροι έπεκράτουν γνώμαι τών οπα
δών τής οικονομίας ή τής ακρίβειας. Οί οπαδοί τής ανεπιφύλακτου οικο
νομίας έθεώρουν έπιτετραμμένην πάσαν οίανδήποτε επικοινωνίαν προς 
τούς εικονομάχους, οί δέ μετριώτεροι άπέφευγον μόνον τήν εκκλησιαστι
κήν επικοινωνίαν. Οί τοιοΰτοι οπαδοί τής οικονομίας δεν έθεώρουν δί
καιον νά έπιβάλλωνται επιτίμια εις τούς έπικοινωνοΰντας μετά τών είκο
νομάχων. Άλλ’ ό Θεόδωρος έθεώρει τήν είκονομαχίαν όΐς αϊρεσιν δεινήν, 
άρνησιν τοΰ Χριστού, επομένιος μεγάλην αμαρτίαν έλογίζετο οίανδήποτε 
επικοινωνίαν καί σχέσιν προς τούς εικονομάχους, άξιους δ’ επιτιμίων τούς 
τοιαύτην αμαρτίαν διαπράττοντας. Άπηγόρευε καί τάς τοΰ καθ’ ημέραν 
βίου σχέσεις τών ορθοδόξων προς τούς εικονομάχους, μεθ’ υπερβολικής 1

1 Επιστολή Β, 199.
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αύστηρότητος.’Αξιοσημείωτου δ’ δτι και έν μέση) των μεγάλων αυτού αγώ
νων δεν έλησμόνει τό εργον αυτού ώς ηγουμένου τών μοναχών Στουδι- 
τών και δεν παρέλειπεν ούδεμίαν ευκαιρίαν χωρίς νά μέριμνα περί τού 
βίου αυτών καί τής καθόλου πορείας τοΰ μοναχικοί) βίου. Αί πολυάριθ
μοι δ’ έπιστολαί αυτού μαρτυροΰσι την πολυμερεστάτην αυτού δράσιν έν 
τή δλη έκκλησίμ, διότι πανταχόθεν ήρωτάτο περί διαφόρων ζητημάτων 
καί πανταχοϋ έπενέβαινεν υπέρ τοΰ δικαίου καί τής αλήθειας. Οΰδέν ζή
τημα εΰρισκεν αυτόν άδιάφορον.

Έν αρχή τοΰ 820 ή 824 ό Μιχαήλ Β'. ένυμφεύθη εις δεύτερον γάμον 
την μοναχήν Ευφροσύνην. Ό Θεόδωρος έθεώρησε καθήκον αυτοϋ νά δια- 
μαρτυρηθή δημοσία έν ταΐς κατηχητικαΐς αυτοϋ όμιλίαις κατά τής νέας 
ταύτης παρανομίας τής αΰτοκρατορικής αυλής1.

Έξηκολούθει τήν θαυμαστήν αυτοϋ δράσιν ό Θεόδωρος υπέρ τής 
αλήθειας καί τοΰ δικαίου, έν μέση> τών διωγμών, τών διηνεκών ασκητι
κών άγιυνων, τών βαρυτάτων φυσικών στερήσεων κατά τάς έπανειλημμέ- 
νας εξορίας, τής έκτάκτου έντάσεως τής προσοχής αυτοϋ, δτε τή 31 ’Ο
κτωβρίου 826 σοβαρώς άσθενήσας κατεκλίθη. Μετά τέσσαρας ημέρας, μό
λις κατέπαυσεν ό παροξυσμός τοϋ πυρετοϋ, μή δυνάμενος νά έγερθή τής 
κλίνης, ύπηγόρευσε εις τινα τών μαθητών αυτοϋ ομιλίαν διά τούς μονα
χούς. Τήν όμιλίαν ταυτην ήδυνήθη ν’ άναγναόση δ ίδιος τήν 4 Νοεμβρίου 
καθήσας έν μέση) τών μοναχών, είτα μετέβη εις τον ναόν καί έτέλεσε 
τήν θείαν λειτουργίαν. Τή 6 Νοεμβρίου πάλιν έλειτούργησεν, επιδεινω- 
θείσης δέ τής καταστάσεως αυτοϋ τή 9 Νοεμβρίου προσεκάλεσε τήν αδελ
φότητα τών μοναχών προς αποχαιρετισμόν. Τήν 11 Νοεμβρίου τού 826 εν 
ημέρα Κυριακή καί περί ώραν 12ην παρεκάλεσε τούς αδελφούς νά ψάλω- 
σι, καθ’ ήν δέ στιγμήν έψαλλον τον στίχον «εις τον αιώνα ου μή έπιλά- 
θωμαι τα>ν δικαιωμάτων σου, δτι έν αύτοΐς έ'ζησάς με Κύριε» (ψαλμ. 118, 
93) ό ά'γιος Θεόδωρος έξέπνευσεν, άγων τότε τό 67°ν έτος τής ηλικίας 
αυτού. Τήν επαύριον έκηδεΰθη έν μέσα) συρροής απείρου πλήθους, έτά- 
φη δ’ έν εντός τοΰ κελλίου, έν τφ όποίφ έζησε, όπόθεν τό λείψανον αύ
τοΰ μετηνέχθη εις τήν νήσον Πρίγκηπον 2. Βραδύτερον τή 26 ’Ιανουάριου 1

1 Μικρά Κατήχησις, όμιλ. 74. ’Επιστολή Β, 181.
3 Βλ. Charles van de Vorst, «Εις τήν ανακομιδήν καί κατάθε- 

σιν τών λειψάνων τοϋ οσίου Πατρός ήμών καί όμολογητοΰ Θεοδώρου, έν ταύτψ 
δέ καί μνήμη πρός τό τέλος τοΰ λόγου περί τής καταθέσεως τών εύρεθέντων λει
ψάνων τοΰ όσιου Παιρός ήμών ’Ιωσήφ ’Αρχιεπισκόπου γενομένου Θεσσαλονίκης.» 
έν «Analecta Bollandiana» XX—XXI, 1, 1913, σ. 27—62. Ό λόγος οδτος, διασω
θείς έν κώδικι τών Παρισίων, ανήκει, κατά τόν εκδότην, εις σύγχρονον, αλλά προ
γενέστερον τοϋ βιογράφου αύτοΰ Μιχαήλ. Ό έν τφ λόγφ μνημονευόμενος Ιωσήφ 
είναι ό αδελφός τοΰ Θεοδώρου, χειροτονηθείς έν τελεί τοϋ 806 ’Αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης καί τελευτήσας τόν βίον έν έτει 832.
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827, to ιερόν αυτού λείψανον έν μεγάλη πομπή άνακομισθεν εις την 
Κων/πολιν άπετέθη έν τη μονή τοΰ Στουδίου. Έτησίως δ’ έκτοτε τελεί
ται ή αγία αυτού μνήμη έν τη όρθοδόξορ έκκλησίρ τή 11 Νοεμβρίου1.

Ό Θεόδωρος Στουδίτης διεκρίθη έν τφ ζήλφ αυτού υπέρ τής έκκλη- 
σίας και τής ορθοδοξίας, υπέρ τής αλήθειας καί τής δικαιοσύνης. Ειλι
κρινής καί άπερίστροφος, δραστηριότατος, μαχητής ακατάβλητος, πάντοτε 
έ'τοιμος εις θυσίαν καί αυτής τής ζα)ής χάριν τής αλήθειας καί τοΰ δι
καίου. Κατά τών είκονομάχων ύπεστήριξε την προσκύνησιν τά)ν αγίων ει
κόνων καί τά διασαλευθέντα ύπ’ αυτών εκκλησιαστικά καθεστώτα, ύπε- 
στήριξεν έπ’ ίσης τον μοναχικόν βίον, δν μετερρύθμισεν δπως καταστήση 
σπουδαΐον διά την ζωήν τής χριστιανικής κοινωνίας παράγοντα, φρουρόν 
άγρυπνον τών δογμάτα>ν καί τών κανόνων τής έκκλησίας, άποδίδοντα είς 
την εκκλησίαν τούς μέλλοντας ίεράρχας μετά προσήκουσαν προπαρα- 
σκευήν, διά τών μοναστηριακών σχολών ωφελοΰντα τήν κοινωνίαν, καλλι
εργούντο καί άναπτΰσσοντα τά γράμμματα. ’Εναντίον τών αυθαιρέτων 
επεμβάσεων τών αύτοκρατόριυν υπεραμύνεται τής ανεξαρτησίας τής έκ
κλησίας. Άποκρούων πάσαν «οικονομίαν» έν τοις έκκλησιαστικοΐς πράγ- 
μασιν, υποστηρίζει αύστηρώς τήν «ακρίβειαν τών κανόνωνκ Ζητεί νά 
τηρηθώσιν αί παραδόσεις τής έκκλησίας έν πάσι 3.

Συντηρητικός ών αποφεύγει τάς ακρότητας. Έκτιμών τήν σημασίαν 
τής θύραθεν παιδείας, συνίστα ταύτην θερμώς είς τούς Στουδίτας, ύπε- 
δείκνυεν αύτοΐς νά έπιδίδωνται είς τήν ποίησιν, είσαγαγών τούς κλασσι
κούς αυτής τύπους έν τοις εαυτού έπιγράμμασιν. ’Αποκρούει πάσαν βίαν 
κατά τής συνειδήσεως τών ανθρώπων. ’Εν τή ρυθμίσει τής μοναστηρια
κής ζωής αποφεύγει τήν υπερβολικήν αυστηρότητα, ήτις έχαρακτήριζεν 
αυτήν κατά τούς πρώτους αιώνας, ως προς τήν τροφήν, τήν έργασίαν καί 
τήν άνάπαυσιν τών μοναχών. ’Εντεύθεν μεγάλη ύπήρξεν ή έπίδρασις αυ
τού επί τής έκκλησίας καθόλου.

Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (+) 1 2

1 Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Βυζ. Έορτολόγιον, σ. 190,
2 Πρβλ. ’Επιστολήν Β, 19,
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