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Η ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙ All ΩΝ 

ΚΑΓ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ 

Τ Ι έξαρση τοϋ είκονομαχικοΰ διωγμού στη διάρκεια της βασιλείας του 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε' (741-775) αφορούσε οχι μόνο τη δίωξη των 

μοναχών και τον αφανισμό των εικόνων, άλλα και την κατάργηση της λα

τρείας τών λειψάνων. Σύγχρονες και μεταγενέστερες πηγές αναφέρονται πολ

λές φορές, οχι χωρίς υπερβολή, στις διώξεις, και μιλούν αόριστα για τη μανία 

τοϋ αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε ' να εξαφανίσει τα λείψανα τών αγίων 1 . Ί Ι 

μοναδική, δμως, περίπτωση πού γίνεται λόγος για την κατάργηση συγκεκρι

μένης λατρείας λειψάνων είναι αύτη της αγίας Ευφημίας: τοιούτον γονν τι και 

υς το τιμαλφέστατον λείψανον της πανενφημον μάρτυρος Ευ;/ ημίας ο ανόσιος 

βασιλεύς οιεπράξατο βνθίσας αυτό συν τη λάρνακί". αναφέρει ή χρονογραφία 

τοϋ Θεοφάνη. 

1. Ό συμβολισμός της αγίας Ευφημίας. Οί πηγές. 

Ή αγία Ευφημία μαρτύρησε στη Χαλκηδόνα στις 13 Σεπτεμβρίου τοϋ 808 

ή 307 και στον τόπο τοϋ μαρτυρίου της αναγέρθηκε ή μεγαλόπρεπη βασιλική 

στο δεύτερο μισό τοϋ 4ου αιώνα, πού στέγασε τα λείψανα της αγίας καί περι

γράφεται μέ ξεχωριστή λεπτομέρεια άπο τον Εύάγριο : ι. Ή μεταφορά τών λει

ψάνων της αγίας άπο τον κατεξοχήν τόπο της λατρείας της, τή Χαλκηδόνα. 

στην Κωνσταντινούπολη καί συγκεκριμένα στην εκκλησία της αγίας Ευφημίας 

στον 'Ιππόδρομο, έ'γινε κάτω άπο άγνωστες συνθήκες, άλλα οχι μετά τις αρχές 

τοϋ έβδομου αιώνα 4 . Τ α οστά παρέμειναν στή Βασιλεύουσα, ώσπου ό Κων-

1. Πανταχού μεν τάς πρεσβείας της άγιας παρθένου καί θεοτόκον και πάντων τών 
άγιων εγγράφως ώς ανωφελείς καί άγράφως άποκηρύττων, οι ων ήμιν πηγάζει πάσα βοή
θεια, καί τα άγια λείψανα αυτών κατορύττων και αφανή ποιών: Θεοφάνης, 439 (De Boor). 
Kai άγια λείψανα και βίβλους Ιεράς πλείστας κατίκευσε: Νικηφόρου, 'Απολογητικός μικρός, 
PG 100, στ. 837Α. Ούτος ό θεομισής πολλών άγιων λείψανα κατέκανσεν, άλλα καί τΐ\ θα
λασσί} παρέδωκε: Αέων Γραμματικός, 188 (Bonn), Θεοδόσιος Μελιτηνός, 129 (Tafel). 
Kai τά τούτων άγια λείψανα τα μεν άτίμως καταχωννύς, τά δε ποιών υποβρύχια, Svia δε 
και άποτεφρών: Ζωναράς, Γ' 281 (Bonn). 

2. Θεοφάνης, 439 (De Boor). 
3. Εύάγριος, Π, 3, 39-40 (Bidez-Parmentier). 
4. Γιά τή μεταφορά τών λειψάνων στην Κωνσταντινούπολη βλ. R. J a. ri i n, La géo

graphie ecclésiastique de l'Empire byzantin. Le siège de Constantinople el le Patriarcat 
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σταντίνος Ε' τά έριξε στη θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα μετέτρεψε το τέμενος της 

σε άρμαμεντον καί κοπροΟεσιον1. Ή λάρνακα, όμως. με τα λείψανα της άγιας 

δεν εξαφανίστηκε, όπως περίμενε ό είκονομάχος αυτοκράτορας, άλλα ό θεός 

ό ηνλάσσον τα οστά τών εναρεστούντων αντω τήν διέσωσε ακέραιη, μεταφέ

ροντας την σε μια παραλία της Λήμνου. Τ ά λείψανα παρέμειναν στο νησί τοϋ 

Βόρειου Αιγαίου, μέχρις ότου οι αυτοκράτορες Κωνσταντίνος Σ Τ ' καί Ειρήνη 

(780-707) επανέφεραν τα λείψανα στο τέμενος της αγίας στην Κο.»νσταντινού-

πόλη". 

'11 διήγηση με τά έντονα μυθικά στοιχεία για τήν τύχη τών λειψάνων της 

αγίας Ευφημίας παραδίδεται άπο τον Θεοφάνη καί επαναλαμβάνεται άπο τή 

χρονογραφία τοϋ Γεωργίου Μονάχου, το χρονικό τοϋ Λέοντος Γραμματικού 

καί τοϋ Θεοδοσίου Μελιτηνοϋ, τή Σύνοψη ιστοριών του Κεδρηνοΰ και τοϋ 

Ζωναρά'1. Ί Ι ΐ&ια διήγηση —αραδίδοται καί άπο αγιολογικά κείμενα, σε ορι

σμένα άπο τά όποια παρατηρείται απόκλιση άπο τον αρχικό θρύλο, όπως συμ

βαίνει στή μαρτυρία του Κωνσταντίνου Τίου (τέλη ογδόου αιώνα ή αρκετά 

μετά το 815) 4 καί στο υπόμνημα τοϋ Μακαρίου Μακρή (15ος αιώνας), πού 

αποδίδουν τις ενέργειες τοϋ Κωνσταντίνου Ε' στον πατέρα του. Λέοντα Γ' 

"Τσαυρο (717-741 ) 5 . Μολονότι ή διήγηση τοϋ Κωνσταντίνου Τίου προσεγγίζει 

Oecuménique, τόμ. Γ', Παρίσι 19692, σελ. 120-121. Μόνον ό Θεοφάνης (σελ. 95) αναφέρει 

ότι τα λείψανα μεταφέρθηκαν στην 'Αλεξάνδρεια, μνεία πού πιθανότατα άφορα κάποια άλλη 

αγία με το ίδιο όνομα. 

1. Θεοφάνης, 439 (1)0 Hoor). 

2. "Ο.- . , 439-440. 

3. Γεώργιος Μοναχός, Β' 7(>0-767 (De Boor), Λέων Γραμματικός, 188 (Homi), Θεο

δόσιος Μελιτηνός, 129 (Tafel), Κεδρηνός, Β' 15 (Borni), Ζωναράς, Γ' 281-282 (Bonn). 

Για τα κείμενα πού μνημονεύουν τα μαρτύριο της άγιας Ευφημίας βλ. F. TT a 1 k i ri, F.uphé-

nne de Chalcëdoine: Légendes byzantines, Suhsidia Tiagiographica 41, Βρυξέλλες 19(>5, 

σελ. ΧΙΙΙ-Χλ , 

\. ' I l δεύτερη χρονολόγηση προτείνεται άπο τον S e v e e il k ο (Hagiography of the 

Iconoclast Period, στον τόμο Icoiioelasm, Birmingham 1977, σελ. 124, σημ. 87), δπου 

επισημαίνεται επίσης Οτι κατά τήν επαναφορά τών λειψάνων της άγιας Ιίύφημίας στή βυ

ζαντινή πρωτεύουσα άπο τους αυτοκράτορες Κωνσταντίνο Σ Τ ' καί Ειρήνη δεν παρευρισκό

ταν ό χρονογράφος Θεοφάνης, άλλα ό σύγκελλος τοϋ Ταρασίου, Γεώργιος, άπο την ιστορία 

τοϋ οποίου αντέγραψε το σχετικό απόσπασμα: τούτο δε το θανμαστόν καί Δξιόγραφον 

θαύμα μετά χρόνους κβ' της roi" παρανόμου τελετής σνν τοίς ενσεβεστάτοις βασιλεΰσι καί 

Ταρασίο) τω άγκοτάτω πατριάρχη ημείς τεθεάμεθα και συν αϋτοίς κατηαπασάμεθα ώς ανά

ξιοι μεγάλης άξιωθέντες χάριτος: Θεοφάνης, 439 (De Boor). 

5. Τότε δη ό πανώλης ϊκείνος καί εναγής βασιλεύς, τόλμη θρασεία χοησάμενος, νοκτος 

βαθείας μετά τίνων τής άσεβους αυτοί' θρησκείας ωρμησε κατά τών λειψάνων της πανευ-

φήμου μάρτυρος Ευφημίας, βλ. II a 1 k i n , ο.π., σελ. 88.— Καί ό Μακάριος Μακρής αντι

γράφοντας περιληπτικά, άλλα με έντονο ρητορικό ύφος τή διήγηση τοϋ Κωνσταντίνου Τίου: 

(Λέων ό "Ισαυρος) κατά τον πανιέρον καί παν(Γ/οΰς τής πανενφήμου σώματος εκμανεις και 

ονκ έχων δπυ)ς αφανισμό) και φθορά προφανώς αντο ποιήσεται εκδοτον, βλ. Η a 1 k ί n, δ.π., 
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χρονικά περισσότερο το γεγονός, δέν υπάρχει αμφιβολία οτι κύριος υπεύθυνος 

γ ι ά τή ρίψη στή θάλασσα τής λάρνακας με τά οστά τής αγίας Ευφημίας ήταν 

ό Κωνσταντίνος Ε' καί οχι ό πατέρας του. Σύμφωνα με τή σύγχρονη έ'ρευνα, 

το αρχικό κείμενο τοϋ Κωνσταντίνου Τίου έχει υποστεί αλλοιώσεις και έχει 

γραφτεί ξανά άπο κάποιον μεταγενέστερο πού δεν τοϋ ήταν επαρκώς γνωστή 

ή εποχή τών δύο πρώτων 'Τσαύρων αυτοκρατόρων 1. "Ετσι, αποδίδονται στον 

Λέοντα Γ" δραστηριότητες τοϋ διαδόχου του, άφοΰ ή βασιλεία τοϋ πρώτου 

είκονομάχου αυτοκράτορα θεωρείται οτι είχε προπαρασκευαστικό χαρακτήρα 

γ ι ά τήν ολη μεταρρυθμιστική κίνηση τών Ίσαύρο^ν2. Ή διεξαγωγή τών είκο-

νομαχικών διώξεων, στα πλαίσια τών οποίων συγκαταλέγεται καί ή κατάργηση 

τής λατρείας τών λειψάνων, βαρύνει περισσότερο τον Κο:>νσταντίνο Ε' ά π ' ο,τι 

τον Λέοντα Γ', δεδομένου οτι ή διαπόμπευση μοναχών, ή μετατροπή μονών 

καί εκκλησιών σε στρατώνες, οι γνωστές «κοινώσεις», είναι ενέργειες πού έγι

ναν με τή σύμπραξη τοϋ στρατού στή διάρκεια τής βασιλείας τοϋ Κωνσταντί

νου Ε ' . Ό στρατός, πρωτεργάτης στις είκονομαχικές διώξεις, μέσα άπο μια 

διαδικασία πού είχε ξεκινήσει άπο τον Λέοντα Γ' καί ολοκληρώθηκε άπο τον 

Κωνσταντίνο Ε', επιβλήθηκε στή βυζαντινή κοινωνία τοϋ ογδόου αιώνα 3 . 

υποσκελίζοντας τήν παραδοσιακή άρχουσα τάξη. Πραγματικά, ή τελική επι

κράτηση τοϋ στρατού επέφερε τήν αναπόφευκτη ανάμεσα στο στρατό καί τον 

κλήρο σύγκρουση, πού εκφράζεται με τους είκονομαχικούς διωγμούς 4 . 

Τ Ι λατρεία τής αγίας Ευφημίας, γ ιά τήν κατάργηση τής όποιας κατηγορήθη

καν έμπαθώς, σύμφωνα με τις πηγές ό Κωνσταντίνος Ε ' καί λιγότερο ό Λέων 

Γ', ήταν ευρύτατα διαδεδομένη σε "Ανατολή καί Δύση 5 , ενώ ή σύγκληση τής 

Δ' Οικουμενικής Συνόδου (451) στή βασιλική τής αγίας στή Χαλκηδόνα προ-

σελ. 177. 'Ο Θεόδωρος Βέστης στον εγκωμιαστικό λόγο του αναφέρει αόριστα: το ίσαυρι-
καν εκείνο θεοστνγες βλάστημα (Η a 1 k i n, ο.π., σελ. 136), χωρίς να διευκρινίζει γιά ποιόν 
άπο τους δύο "Ισαυρους αυτοκράτορες πρόκειται. Γενικά γιά τήν παράδοση τοϋ θρύλου βλ. 
S. G e Γ ο, Byzantine Iconoclasm During the Reign of Constantine V. With Particular 
Attention to the Oriental Sources, Louvain 1977, σελ. 155-165. 

1. Βλ. G e r ο, δ.π., σελ. 160-161.— Η a 1 k i n, δ.π., Introduction, σελ. XIX. ΙΙρβλ. 
ακόμα S e v ü i e n k ο, δ.π., σελ. 124. 

2. J u d i t h H e r r i n , The Context of Iconoclast Reform, στον τόμο fconoelasrn, 
Birmingham 1977, σελ. 15-20. 

3. T. Κ. Λ ο υ γ γ ή, Δοκίμιο γιά την κοινωνική εξέλιξη στή διάρκεια τών λεγόμενων 
«σκοτεινών αιώνων», Σύμμεικτα 6 (1985), σελ. 166-178. Για τήν «πρόβαλα] τοϋ στρατιωτι
κού παράγοντος» αύτη τήν εποχή βλ. Α ι κ α τ ε ρ ί ν η ς Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ, Βυ
ζαντινή 'Ιστορία (610-867), τόμ. Β' 1,'Αθήνα 1981, σελ. 82. 

4. Έ λ ε ω ν ό ρ α ς Σ. Κ ο υ ν τ ο ύ ρ α - Γ α λ ά κ η , Κοινωνικές ανακατατάξεις καί 
στρατός στα τέλη τοϋ Ή' αιώνα, Σύμμεικτα 6 (1985), σελ. 125-138. 

5. Η a ! k i η, δ.π., σελ. Χ, δπου αναφέρονται Ολες οι μνείες δυτικών πηγών για τήν 
ξεχωριστή θέση πού κατείχε ή λατρεία τής αγίας Ευφημίας στους ευλαβείς χριστιανού; 
τής Δύσης. 
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σέδωσε μεγαλύτερο γόητρο στή μνήμη της. Έξαλλου, με τήν καταδίκη τοϋ 

μονοφυσιτισμοϋ ή αγία Ευφημία αναδείχτηκε προστάτιδα τής ορθοδοξίας καί 

το ονομά τ η ; αποτελούσε πλέον σύμβολο τών αποφάσεων τ ή ; Συνόδου. 

2. Όρθοδοξία καί οικουμενισμός στην πρώιμη εποχή. 

ΊΙ Δ' Οικουμενική Σύνοδος, έκτος άπο τή διατύπωση τών δογματικών ορών 

για τήν καταδίκη τοϋ μονοφυσιτισμοϋ καί τοϋ νεστοριανισμού καί τήν κατο

χύρωση τής οικουμενικής ορθοδοξίας, καθόριζε επίσης τή θέση τοϋ πατριαρ

χείου Κωνσταντινουπόλεως στην εκκλησιαστική ιεραρχία, καθώς καί τήν εξου

σία τών επισκοπικών εδρών. Ιίρόκειται γιά τον περίφημο 28ο κανόνα πού 

αναγνώριζε στην παπική έ'δρα τα πρεσβεία τιμής καί παράλληλα παραχωρούσε 

προνόμια, ακαθόριστα κ ά π ω ; . στο πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, άλλα ΐσα 

με τά προνόμια τής Ρώμης. Ε π ι π λ έ ο ν έδινε το δικαίωμα στον πατριάρχη τής 

Βασιλεύουσα; να ορίζει επισκόπους στις διοικήσεις τοϋ ΙΙόντου, τής 'Ασίας 

καί τής Θράκη; 1 . "Γα προνόμια πού παραχωρήθηκαν στην πρεσβυτέρα καί τή 

νέα Ρώμη ήταν βασισμένα στην πολιτική υπεροχή τών δύο αυτοκρατορικών 

πόλεων, δεδομένου ότι ή πρεσβυτέρα αναγνωριζόταν ώς ή αρχαία αυτοκρατο

ρική πόλη {òià το βασιλενειν εκείνΐ/ν). ενώ ή νέα ήταν τώρα ή καινούρια αυτο

κρατορική πρωτεύουσα {την βασιλεία καί σνγκλήτο> τιμ,ηΟείσαν πάλιν). Ί Ι 

διαμάχη για τήν πρωτοκαθεδρία τών 'Εκκλησιών 2 , κατά τήν οποία ή Ρώμη 

προέβαλε πάντοτε τήν αξίωση γιά τήν ηγετική θέση, πήρε καί ανάλογες πολι

τ ικέ; προεκτάσεις άπο τ ο ύ ; αρχηγού; τών δύο εξουσιών, τον π ά π α Ρώμης καί 

τον βυζαντινό αυτοκράτορα, πού οδήγησαν στην κατά καιρού; ρήξη τών σχέ

σεων του;. 

'II αντίδραση τ ή ; π α π ι κ ή : έδρα;, πού ύπέβοσκε ήδη άπο τή Σύνοδο τής 

Κωνσταντινούπολης ( 3 8 t ) , όταν με τον τρίτο κανόνα εξασφαλιζόταν στον πα

τριάρχη τής Κωνσταντινούπολης τιμητική θέση άμέσω; μετά τον π ά π α Ρώ

μης 3 . εκφράστηκε ζωηρά άπο τού; δυτικούς αντιπροσώπου; στή Χαλκηδόνα 

καί λίγο αργότερα, άπο τον ίδιο τον π ά π α Λέοντα Λ' (440-401). όταν έφτα

σαν στή Ρώμη οι ειδήσεις γιά τήν υπογραφή τοϋ 28ου κανόνα. Ό πάπας 

Ι. M a n s i, τόμ. 7. στ. ΊΊ5 Η-C- \C< >. II, Ι. 3, σελ. 88-Κ9. 

2. Ό 2Νος κανόνας έπληττε επίσης το γόητρο τής 'Εκκλησία; τ ή ; "Αλεξανδρείας, δε
δομένου οτι αυτή κατείχε τή δεύτερη θέση στην εκκλησιαστική ιεραρχία, επειδή είχε ιδρυθεί 
άπο τον ευαγγελιστή Μάρκο, μαθητή τοϋ ΙΙέτρου. Βλ. Ν. I I . Β a y Ι) e s, Alexandria and 
Constantinople: A Study in Ecclesiastical Diplomacy, Journal of P;gy|>lian Archaeo
logy. 12 (1926),σελ. 1 4 ό - 1 Ί 0 ( - Byzantine Studies and Other Essays, \ovSivo 1960, σελ. 
97 κ.έ.)— A. (i r i I I m c i c i · - Α. Β a e h t, Pas konzil v»n Chalkcdoii, Würzbiiiy* 1951, 

3. Tòv μι'ντυι Κωνσταντινουπόλεως ίπίσκοπον εχειν τά πρεσβεία της τιμής ja-rà τον της 
'Ρώμης επίσκοποι', δια το είναι αυτήν ν/αν "Ρώμην: M a n s ί, τόμ. 3. στ. 560 C-I) 
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υποστήριζε1 οτι ή υπεροχή τής Εκκλησίας θα έπρεπε να βασίζεται στην απο

στολική της προέλευση καί, καθώς ή Εκκλησία τής Ρώμης είχε ιδρυθεί άπο 

τον απόστολο Πέτρο (Sedes Apostolica)2, ή παπική έ'δρα ήγειρε αδιαφιλο

νίκητα δικαιώματα για τήν απόλυτη υπεροχή της στις τάξεις τής εκκλησια

στικής ιεραρχίας5. Παράλληλα, ό πάπας Λέων Λ' ενέτεινε τις προσπάθειες 

του γιά να συνδέσει τον απόστολο Ι Ιέτρο οχι μόνο μέ τήν εκκλησία τής Ρώμης. 

άλλα καί μέ τον ϊδιο τον πάπα 4, Οεο^ρώντας τον αποκλειστικό κληρονόμο τοϋ 

απόστολου Πέτρου8 καί κατ' επέκταση τοϋ Θεοϋ, άφοΰ ό κορυφαίος τών απο

στόλων ήταν ό αντιπρόσωπος τοϋ Θεοϋ. Ή θεωρία αυτή πού εύρισκε τρόπο 

να αποδώσει στην Παπωσύνη τήν πρωτεύουσα θέση στην 'Εκκλησία, έφερνε 

σε φανερή αντιπαράθεση τον πάπα καί το βυζαντινό αυτοκράτορα, πού καί 

αυτός προσέβλεπε δικαιωματικά στην αρχηγία τής Εκκλησία;". Ό βυζαν-

1. Ρ. Τ h. C a m c l o t , Ephèse el Chalccdoine, Παρίσι 1962, σελ. 165-173. 

2. M. M a c c a r ο n e, IAI dottrina del primato papale dal IV all' Vili secolo nelle 

relazioni con le Chiese occidentali, Lo Chiese nei Regni del l 'Europa Occidentale e i 

loro Rappor t i con R o m a sino all s800, SCIAM 7 (1960), τόμ. Β', σελ. 642 κέ. 'Από τήν 

άλλη μεριά οι Βυζαντινοί για να αντισταθμίσουν το αναμφισβήτητο γόητρο πού είχε ή εκ

κλησία τής Ρώμης δημιούργησαν ava μύθο, ανάγοντας τήν αποστολική προέλευση της εκ

κλησίας τής Κωνσταντινούπολης στον απόστολο 'Ανδρέα' βλ. F. Ι) ν ο r n i k, The Idea 

of Aposlolocily in Byzantium and the Legend of the A postole Andrew, Cambridge, 

M a s s a c h u s e t t s 1958. 

3. Ό πάπας Δάμασος (366-381) εισήγαγε πρώτος τον όρο sedes apostolica καί θεω

ρείται οτι έδωσε το αρχικό έναυσμα για τήν άντιϊηλία μεταΕύ τής Ρ ώ μ η ; καί τής Κων

σταντινούπολης" βλ. F Ι) ν ο r n i k, Byzantium and the Roman Primacy, Χ. 'Τόρκη 

1966, σελ. 47. 

Ί. ' () πάπας Αέων Α' καυχόταν: vice Petri fuugimur' βλ. Ε. C a s ρ a r, Geschichte 

des Papsttums, τόμ. Λ', Τυβίγγη 1930, σελ. 428, καί ακόμα . M a c c a r o n e , δ.π., σελ. 

722 κέ. 

5. W. LI 1 1 m a n n, Leo I and the Theme of Papal Primacy, Journal of Theologi

cal Studies 11 (I960), σελ. 25-51 καί ειδικά 30-36 ( = The Church and the Law in the 

Earlier Middle Ages, Variorum Repr ints , Λονδίνο 1975, άρ. IV). 

6. Ή παντοδυναμία των αυτοκρατόρων καί ή αντίστοιχη ισχύς τών αρχηγών τής Ρωμαϊ

κής 'Εκκλησίας ανάγεται και σε βιβλικούς συμβολισμούς. Βλ. D. Η. M i 1 Ι e r, The Roman 

Revolution of the Eighth Century: A Study of the Ideological Background of the Papal 

Separation from Byzantium and Alliance with the Franks, .Medieval Studies 36 (1974) 

σελ. 82-87. Γενικότερα ή γλώσσα τοϋ συμβολισμού χρησιμοποιήθηκε άπο τις βυζαντινές 

πηγές καί ιδιαίτερα άπο τήν εικονογραφία καί τήν αρχιτεκτονική για να εκφράσει μιά συγ

κεκριμένη ιδεολογία. Βλ. Α. Ρ e r t U s i, Insegne del potere sovrano e delegato a Bisanzo 

e nei paesi di influenza bizantina, Simboli e Simbologia nell 'alto medioevo, SCIAM 23 

(1976), τόμ. Β', σελ. 481-563.— D. N a s t a s e, Le langage symbolique médiéval et son 

importance pour les études byzantines, J O B 31 (1981), τμήμα 2 .1 .— Β α σ ι λ ι κ ή ς Ν. 

Β λ υ σ ί δ ο υ , " Α ν ν α ς Β. Κ α ρ α μ α λ ο ύ δ η , Έ λ ε ω ν ό ρ α ς Σ. Κ ο υ ν τ ο ύ ρ α - Γ α -

λ ά κ η, Τ. Κ. Λ ο υ γ γ ή, ΊδεoL·γικoi σταθ/ιοί της βυζαντινής αρχιτεκτονικής (4ος-9ος 

αιώνες), Πρακτικά Δ' ΙΙανελληνίου 'Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1983, σελ. 187-192. 
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τινός αυτοκράτορας οχι μόνο ήταν ό υπέρτατος αρχηγός τοϋ κράτους του, 

άλλα καί ό προστάτης τής 'Εκκλησία; καί τής ορθόδοξης πίστης, καθώς καί 

ό εκλεκτός αντιπρόσωπος τοϋ Θεοϋ1. Εϊναι φανερό λοιπόν οτι οι σχέσεις 

ανάμεσα στον πάπα καί το βυζαντινό αυτοκράτορα ήταν ιδιαίτερα λεπτές, 

βασισμένες σε μιαν εύθραυστη ισορροπία, πού ήταν εύκολο να διαρραγεΐ, καθώς 

οι δύο εξουσίες βρίσκονταν σε σοβαρό ανταγωνισμό. Λί2ς τον όγδοο αιώνα. 

ισχυρός αυτοκρατορικός θεσμός σήμαινε γιά τή Ρώμη τήν πολιτική καί θρη

σκευτική υποταγή της στο βυζαντινό αυτοκράτορα, ενώ αντίθετα ή αναγνώ

ριση τοϋ πάπα καί ή ομαλότητα στις σχέσεις τών δύο εξουσιών ϊσχυε, όταν 

στην Κίονσταντινούπολη επικρατούσε αυτοκράτορας μέ υποβαθμισμένη πολι

τική ισχύ. 

"Οταν στο θρόνο τής Βασιλεύουσας ανέβηκαν ό Μαρκιανος2 καί ή Πουλχε

ρία (450-457). πού υποστήριζαν τήν ορθοδοξία καί τήν ομόνοια στις σχέσεις 

πάπα καί αυτοκράτορα3, έγραψαν στον πάπα Λέοντα Λ' πασαν αντφ αύθεντίαν 

παρέχοντες'1, δηλούνοντας μέ τον τρόπο αυτό τήν αφοσίωση τους προς τον 

ανώτατο εκπρόσωπο τής παπικής έδρας. Ό πάπας, έχοντας εξασφαλίσει τήν 

ομολογία τής αυτοκρατορικής εξουσίας γιά τήν «αυθεντία» τής Παπωσύνης3. 

προχώρησε τελικά προς τήν αποδοχή όλων τών optov τής Δ' Οικουμενικής 

Συνόδου". ' Η Σύνοδος σήμαινε καί για τις δυο πλευρές τήν κατοχύρωση τής 

οικουμενικής ορθοδοξίας καί ειδικά για τον πάπα, ανεξάρτητα άπο το οτι ή 

Ρώμη δεν αναφερόταν ώς αποστολική έ'δρα7, τήν ομόνοια ανάμεσα στον πάπα 

Ι. '/ir ταϊς χερσί σον σήμερον παραθεμένος το κράτος, θεός σε ίπεκΰρωσεν αυτοκρά

τορα δισπότην, καί προελθόιν οϋρανόθεν αρχιστράτηγος ό μέγας, προ προσιόπον σου ήνοι-

ξεν τάς πύ/.ας τ ή ς βασιλείας· 'όθεν ό κόσμος προσπίπτει rio σκήπτριμ τής δεξιάς σον, ευ

χάριστων τώ Ki'oiqj εί'δοκήσαντι ούτως. Σί γαρ εχειν έπεπόϋει τον ευσεβή βασιλέα, δεσπύ-

Tìjv τε και ποιμένα, ό δείνα αί'τοκράτωρ. C o n s t a n t i n VII V ο r ρ li y e ο g é n è t e. 

Le livre de Cérémonies, έ'κδ. A. V u g l . Ιίαρίσι 1939, Bude, τόμ. Β', σελ. 102 ΙΙρβλ 

σχετικά μέ το θέμα τοϋ αυτοκρατορικού Οεσμοΰ το κλασικό 2ργο τοϋ Ο. Τ r e i Ι i n g e r, 

Die ostromische Kaiser - und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im hofisrhen Zeremo

nie! vom ostromixcheii Staats - und Reichsgedanken2, Darmstadt 1956 

2. Γιά τήν άνοδο τοϋ αυτοκράτορα Μαρκιανοϋ καί τήν πολιτική ισχύ του, βλ J Β. 

Β u r y, .1 History of the Later Roman Empire from Arradius to Irene (39,5 A. C.-SOO 

A.D.), τόμ V, άνατύπ. "Αμστερνταμ 1966. σελ,. 228 καί Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού "Εθνους, 

τόμ. Ζ' , 'Εκδοτική 'Αθηνών, 'Αθήνα 1978, σελ. 120. 

3. Σχετικά με τις φιλικότατε; σχέσει: τοϋ αυτοκράτορα Μαρκιανοϋ μέ τον πάπα Δέ

οντα Α' βλ. C a m c l o t , ΰ.π., σελ. 115 

'*. Οεοδώρου ' \,ναγνώστου. Έκλογαί εκ τ ή : εκκλησιαστική: ιστορία;. Ι, PO Κ6( \) , στ 

168 Α. 

5. Οι προσπάθειες τοϋ πάπα \έοντα V νά πείσει τήν αυτοκράτειρα Πουλχερία καί 

αργότερα τον Μαρκιανο γιά τις άπόοει; του φαίνονται άπο τι; ιιεταΐύ του: αλληλογραφία 

(C a m e 1 υ Ι, ο.π., σελ 165-173). 

f i , C a n i e I (i t . ο π , σελ . t 7 2 - Ι 7 3 . 

7 Ί Ι παράλειψη τοϋ οοου s'v/ps a pistolini προβλήθηκε ώς ή μείζων αιτία γ>α τήν 
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καί το βυζαντινό αυτοκράτορα, στο πνεΰμα, δμως, τής αυτοκρατορικής συμ

μόρφωσης προς τις παπικές επιταγές (καί εν τοις εκκλησιαστικοϊς ώς εκείνην 

μεγαλννεσθαι πράγμασιν, δεντέραν μετ' εκείνην ύπάρχονσαν)1. 

Παρά το γεγονός, όμως, οτι στην Δ' Οικουμενική Σύνοδο καταδικάστηκε 

ό μονοφυσιτισμος καί πολύ δικαιολογημένα οί οπαδοί τοϋ Ευτυχούς απεμπό

λησαν τή λατρεία τής αγίας Ευφημίας πού συμβόλιζε τήν καταδίκη τής αίρεσης 

τους, πολλοί απολογητές τής μονοφυσιτικής αίρεσης, όπως ό Σεβήρος Αντιο

χείας καί ό Πέτρος 'Ιβηρίας2, υιοθέτησαν καί πάλι τή λατρεία τής άγιας. 

"Ετσι, άπο τον 6ο αιώνα καί μετά ή αγία Ευφημία φαίνεται οτι παραμένει 

μόνον ώς ένσαρκώτρια τής αυθεντίας τοϋ πάπα απέναντι στο βυζαντινό αυτο

κράτορα καί λιγότερο ώς σύμβολ.ο τής ορθοδοξίας, άφοϋ τήν αποδέχονται καί 

αφιερώνουν ναούς στο Ονομα της ακόμα καί οί μονοφυσίτες. 

Ή αγία Ευφημία λοιπόν, στο ναό τής οποίας πραγματοποιήθηκαν οί συνε

δριάσεις τής Δ' Οικουμενικής συνόδου, είχε αποκτήσει διττή σημασία καί 

συμβολισμό: εκφράζοντας τή συμφιλίωση πάπα καί αυτοκράτορα, μέ τους 

περιορισμούς έκ μέρους τοϋ πάπα, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, καί, επί 

πλέον, τήν οικουμενική ορθοδοξία. Ξεχωριστό παράδειγμα τής υλοποίησης 

τοϋ συμβολισμού αύτοΰ αποτελεί ό κατεξοχήν ορθόδοξος αυτοκράτορας Ίου-

στίνος Α' (518-527) με τον όποιο ή Ρωμαϊκή Εκκλησία διατήρησε σε 6λο 

το διάστημα τής βασιλείας του άριστες σχέσεις3. Στην αρχή τής βασιλείας 

του μετονόμασε τή γυναίκα του άπο Lupicina σε Ευφημία: lustinus. . . Uly-

ricianus, catholicus, synodi Catchidoniemis amator simutque defensor : cuius 

coniux Lupicina nomino dicebalur, quam Constantinopolitani Euphemiam 

postea vocaverunt4. 'Ακόμα, εξέδωσε διάταγμα μέ το όποιο εγκαθίδρυε τήν 

ορθοδοξία ώς μόνη αποδεκτή θρησκεία στην αυτοκρατορία του. ενώ ταυτό-

άρνηση τοϋ πάπα νά αποδεχτεί τον 28ο κανόνα. Βλ. Ι) ν υ r n i k, Roman Primacy, σελ. 5 I. 
1. Βλ. πιο πάνω σελ. 61 σημ. 1. 
2. Ε. Η ο n i g m a n n, Byzantion, 20 (1950), σελ. 349: βιβλιοκρισία στον A.A. 

V a s i 1 i e ν, Justin the First, An Introduction to the Epoch of Justinian the Great, 
Harvard University Press, Cambridge Massachusetts 1950. Ό συσχετισμός της αγίας 
Ευφημίας μέ τους Βένετους καί τους Πράσινους δεν είναι πάντοτε επιτυχής. Βλ. σχετικά 
Α. C a m e r ο n, Circus Factions Blues and Greens at Rome and Byzantium, 'Οξφόρδη 
1976, σελ. 145-146. 

3. Γιά την αποκατάσταση τών σχέσεων μέ τήν παπική έ'δρα βλ. Ε. S t e i n, Histoire 
du Bas-Empire, τόμ. Β', Παρίσι-Βρυξέλλες-'Άμστερνταμ 1949, σελ. 224-228 καί T. C. 
L ο u n g h i s, Les ambassades byzantines en Occident, dépuis la fondation les états 
barbares jusqu'aux croisades (407-1096), 'Αθήνα 1980, σελ. 60-63. 

4. Victoris Tonnennensis Episcopi Chronica, έτος 518 = MGH ΑΛ, XI, σελ. 196. 
Βλ. ακόμη Προκόπιος, 'Ανέκδοτα, 6.17, Θεοφάνης, 165 (De Boor), Ζωναράς, Γ'145-146 
(Bonn), Κεδρηνός, Α' 636-637 (Bonn), Θεοδώρου "Αναγνώστου, Έκλογαί. . . , II, δ.π., 
στ. 204 C. 

5 
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χρονα ονομαζόταν «αιρετικός» οποίος δεν συμμορφωνόταν μέ τή θρησκευτική 

πολιτική τοϋ ορθόδοξου αυτοκράτορα 1. Ό «υποστηρικτής καί υπερασπιστή; 

τ ή ; συνόδου τής Χαλκηδόνας», ο π ω ; αναφέρεται ό Ίουστίνος στο χρονικό τοϋ 

Victor επισκόπου τής Τοννούνα. με τις δύο αυτές ενέργειες, είχε επιλέξει, Οχι 

τυχαία, γιά τήν αυτοκράτειρα το όνομα τής αγίας Ευφημίας 2 ώς το πιο κατάλ

ληλο. φανερώνοντας έ'τσι τήν επιθυμία του να στηρίξει τήν οικουμενική ορθο

δοξία καί τήν αρμονική συνύπαρξη τών δύο εξουσιών. 

Ή περίοδος τών καλών σχέσεων τής Κωνσταντινούπολης μέ τήν αιώνια 

πόλη κατά τή βασιλεία τοϋ Ίουστίνου Λ' ταυτίζεται μέ τήν συχνή χρήση τοϋ 

ονόματος τής αγίας Ευφημίας άπο τον αυτοκράτορα, καθορίζοντας τήν πιστή 

υπακοή του στού; ορούς τής Δ' οικουμενικής Συνόδου πού συμβολίζονται με 

τήν αγία Ευφημία. Ά π ο τήν άλλη πλευρά, οί πάπες χρησιμοποιούν καί αυτοί 

με τή σειρά τους τήν άγια Ευφημία, ανακαινίζοντας ή αφιερώνοντας ναού; 

προς τιμήν της, κάθε φορά πού οί σχέσεις τους μέ τήν κεντρική εξουσία τής 

Κωνσταντινούπολης βρίσκονταν σε όξυνση καί, ιδιαίτερα, όταν ό αυτοκρατο

ρικός θεσμός στο Βυζάντιο ήταν ισχυρός. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός 

οτι οί πάπες πού το Ονομα τους είναι συνδεδεμένο μέ τήν αγία Ευφημία έχουν 

έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση μέ τον βυζαντινό αυτοκράτορα. Συγκεκριμένα. 

ό πάπας Γελάσιος (492-496) αφιέρωσε τήν πρώτη άπο μιά σειρά άλλων βα

σιλικών πού ανήγειρε, στην αγία Ευφημία στο Τίβολί" ό πάπας Δόνος (Do

rms) (676-078) οικοδόμησε μιαν άλλη βασιλική προς τιμή τής ά γ ι α ; στην 

'Αππία οδό. ενώ ό πάπας Σέργιος (687-701) επισκεύασε μιαν άστεγη βασιλική 

τής άγιας στή Ρ ώ μ η 3 . Στους τρεις αυτούς αρχηγούς τής Ρωμαϊκής 'Εκκλη

σίας παρατηρούνται κοινά χαρακτηριστικά ώ ; π ρ ο ; τή σχέση τους με τήν 

κεντρική εξουσία τοϋ Βυζαντίου. Πρώτα, ό πάπας Γελάσιος μέ μιαν επιστολή 

του προς τον αυτοκράτορα '.Αναστάσιο (491-518) προσπάθησε να διευθετήσει 

τις σχέσεις Ε κ κ λ η σ ί α ς καί κράτους 4, διαχωρίζοντας τήν ιερή αυθεντία {aneto-

rilas sacra) άπο τή βασιλική ισχύ (regalis polestas)h. Ό πάπας μέ τήν 

Ι. Αιρετικοί· γαρ πάντα καλονμιν, όστις /ιή τής καθολικής ίκκ/.ησίας καί τής ορθοδό
ξου και άγιας ημών υπάρχει πίστεως: Codex Insliniaiiiis 1,5, 12. 

2. Κατά το Xeerologium Imperai omni ό Ίουστίνο: Α' καί ή σύζυγο; του Γύφημία 
θάφτηκαν μαζί στο μοναστήρι τής άγιας Ευφημίας. Βλ. Ρ. Ο r i e r s ο n. The Tombs and 
Orbits of the Byzantine Emperors (-337-1012), DOP 16 (1962), σελ. '.6-'.5. 

3. Liber Pontificalis, τόμ. A', σελ. 255, 3Ί8, 375. (Duchesne). 

Ί. Duo quippe sunt... quihus principaliler muiidus lue regitur: auctoritas sacra 
pontificum, et regalis polestas. In quibus tanto gravi us est pondus sacerdotali),quanto elioni 
pro ipsis regibus Domino m divino rcddituri suol cromine raiionem: (Jelasii Papae Epi-
stolae et Decreta, epistola V I I ! ad Anaslasiiim Imperatoren), PL 59. στ. Ί2 \-B. 

5. Για τους ορούς auctoritas καί potestas βλ., τις παρατηρήσεις τοϋ Caspar, ο.π., τόμ. 
Α', σελ. 65-71 καθώς καί τις απόψεις τοϋ E. S t e i n στή βιβλιοκρισία του στο Catholic 
Historical Review 21 (1935-36), σελ. 129-163 καί ειδικά σελ. 136-137 ( - Opera Minora 
Selecta, "Αμστερνταμ I 968. σελ. 508). 
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επιστολή αυτή καλοΰσε τον βυζαντινό αυτοκράτορα να υποταγεί στην παπική 

auctoritas1, τήν οποία εϊχαν αναγνωρίσει καί προσφέρει οί ίδιοι οί αυτοκρά

τορες (Μαρκιανος καί Πουλχερία) στον ανώτατο εκπρόσωπο τής έδρας τοϋ 

'Αγίου Πέτρου. Συνεπώς, δταν ό π ά π α ς Γελάσιος έγραφε αυτή τήν επιστολή 

άποσκοποΰσε στο να υπενθυμίσει στον αυτοκράτορα Αναστάσιο οτι υπάρχει 

de facto αναγνωρισμένη καί καθορισμένη άπο τήν κεντρική εξουσία τής Κων

σταντινούπολης ή ιερή αυθεντία τοϋ π ά π α Ρώμης. Ή αφιέρωση τής βασιλικής 

τοϋ Τίβολι στην αγία Ευφημία χρησίμευσε στον κάτοχο τής παπικής έδρας, 

γ ιά νά υπενθυμίσει συμβολικά στον αυτοκράτορα 'Αναστάσιο οτι δεν είχε 

έγκολπωθεϊ τους χαλκηδόνιους δρους πού εϊχαν βρει τήν έ'κφρασή τους κ ά τ ω 

άπο το όνομα τής αγίας Ευφημίας. 

3. Πάπες και αυτοκράτορες τον έβδομο αιώνα. 

Ή σοβαρή διένεξη πού συντάραξε τις σχέσεις Ρ ώ μ η ς καί Κωνσταντινούπο

λης τοποθετείται στή διάρκεια τής βασιλείας τοϋ Κώνσταντος Β' (641-668), 

άλλα ή συμβολική της έκφραση στο όνομα τής άγιας Ευφημίας παρατηρείται 

λίγο μεταγενέστερα, στή θητεία τοϋ π ά π α Δόνου (676-678). 

Ό εγγονός τοϋ ιδρυτή τής Ήρακλειανής δυναστείας επιχείρησε, μέ αφορμή 

τον προκλητικό τρόπο ανάδειξης τοϋ π ά π α Μαρτίνου Α' (649-654) 2 καί τήν 

άρνηση του νά αποδεχτεί το εκκλησιαστικό διάταγμα τοϋ αυτοκράτορα, τον 

«Τύπο» 3 , νά μειώσει το γόητρο τής παπικής εξουσίας, διατάσσοντας τή φυλά

κιση καί τή μεταφορά τοϋ ανώτατου άρχηγοΰ τής Ρωμαϊκής Ε κ κ λ η σ ί α ς στην 

Κωνσταντινούπολη 4. Ό π ά π α ς κατηγορήθηκε, μάλλον δίκαια, οτι είχε υπο

στηρίξει τις συνωμοτικές ενέργειες του έξάρχου τής Ραβέννας 'Ολυμπίου καί 

καταδικάστηκε σε εξορία στην Κριμαία, δπου καί πέθανε. Ή ριζοσπαστική 

οσο και προκλητική ενέργεια τοϋ Κώνσταντος Β' καί αργότερα ή ανάμιξη του 

στις δικαιοδοσίες τής παπικής έ'δρας, καί συγκεκριμένα ή έκδοση διατάγματος 

1. Ή ελληνιστική παράδοση στή σημασία των όρων τονίζεται άπο τον F. Ι) ν ο r n i k, 
Pope Gelasius and Emperor Anastasius I, BZ 44 (1951) σελ. 111-116. Πρβλ. επίσης Ρ. 
C h a r a n i s , Church and Stale in the Later Roman Empire; The Religious Policy of 
Anastasius the First*, Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 48-54. 

2. G. O s t r o g o r s k y , Geschichte des byzantinischen Staates'*, .Μόναχο 1963, σελ. 
99. Πρβλ. επίσης Ά . Ν. Σ τ ρ ά τ ο υ, Το Βυζάντιον στον 71 αιώνα, τόμ. Δ' (642-668),'Αθή
να 1972, σελ. 105-106. 

3. Πρβλ. Π. G. Β e e k, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, 
Μόναχο 1959, σελ. 308. 

4. Liber Pontificalis, τόμ. Α', σελ. 336-339 (Duchesne).— C a s p a r , δ.π., σελ. 564-
580 καί Ο. Β e r t ο 1 ί n i, Riflessi politici delle controversie religiose con Bizanzio 
nelle vicende del secolo Vii in Italia, Carateri del secolo VII in occidente, SCIAM 
5 (1958), τόμ. Β', σελ. 733-789. 
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μέ το όποιο οριζόταν το αυτοκέφαλο τής 'Εκκλησίας τής Ραβέννας (666) ' , 

επιδείνωσαν τις σχέσεις τοϋ πάπα μέ τήν κεντρική εξουσία τοϋ Βυζαντίου. ΟΊ 

πάπες πού διαδέχτηκαν τον Μαρτίνο Α' δεν τόλμησαν, έστω καί συμβολικά, 

χρησιμοποιώντας δηλαδή το όνομα τής άγιας Ευφημίας, να δηλώσουν τήν 

αντίθεση του; προς τον βυζαντινό αυτοκράτορα. Θα πρέπει νά φτάσουμε στον 

π ά π α Λόνο. οπότε αρχίζουν οί διαπραγματεύσεις για τήν επαναφορά τής 

εκκλησία; τής Ραβέννας στην Α γ ί α "Εδρα 2 , γιά νά εξομαλυνθούν οί σχέσεις 

τής παλαιά; μέ τή νέα Ρώμη. άλλα καί για νά μπορέσουν οί πάπες άπο τήν 

πλευρά τους νά έκδη/,ούσουν συμβολικά τή διαμαρτυρία τους γ ια το διασυρμό 

τοϋ αντιπροσώπου τοϋ αγίου Μέτρου. 'Ακόμα, ό συγγραφέας τοϋ Libc-r P o n t i -

I'icalis φαίνεται οτι δεν είχε τήν τόλμη να αναφέρει τήν ανεξαρτητοποίηση τ ή ; 

εκκλησίας τής Ραβέννας στο βίο τοϋ πάπα Βιταλιανοϋ (657-672), κατά τή 

διάρκεια τής θητεία; του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα γιά τήν απόσχιση, άφοϋ 

ή πρώτη μνεία απαντάται μόνο στο βίο τοϋ π ά π α Λόνου3. Ί Ι τρομοκρατική 

ατμόσφαιρα πού επικρατούσε στην Ι τ α λ ί α , οσο ό αυτοκράτορας Κώνστας Β' 

βρισκόταν στή Σικελία, δίνοντας δείγματα τής δυναμικής πολιτικής τοϋ Βυ

ζαντίου απέναντι στή Λύση, δεν άφηνε περιθώρια γιά τέτοιου εί'δους αμφισβη

τήσεις. Μετά τή δολοφονία τοϋ Κώνσταντος 13' στις Συρακοΰσες (668) εξέλιπε 

πλέον ό φόβος τών παπών γιά νέο διασυρμό τοϋ άρχηγοΰ τής Ρ ω μ α ϊ κ ή ; 

'Εκκλησίας, καί ή 'Αγία 'Έδρα εΐχε τή δυνατότητα νά διαμαρτυρηθεί γ ιά τή 

στάση τοϋ βυζαντινού αυτοκράτορα, εφόσον καί ό νέος αυτοκράτορας Κων

σταντίνος Α' (668-685) πρόσφερε εχέγγυα συνεργασίας μέ τον π ά π α . 

'{) Κωνσταντίνος Α' άπο τις αρχές τής βασιλείας του προσπάθησε νά συν-

διαλλαγεΐ μέ τή Ρωμαϊκή 'Εκκλησία καί νά εξομαλύνει τήν έκρυθμη κατά

σταση πού εϊχε δημιουργηθεί. Το 678 4 ό αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α' έστει

λε iussio (θεία σάρκα) στον Λόνο, δπου τον αποκαλούσε ((οικουμενικό π ά π α » 5 

1. Agnellus, Liber Ponlificalis Ecclesiae Ravcnnal i s — \IGFI SSIIL, σελ. 350-351. 
Βλ. \. Ο u i Ι Ι ο n, Régionalisme el Independence dans l'empire byzantin du Vile 
siècle; l'exemple de l'Exarchat et de la l'enta pole d'Italie, Ρώμη 1969, σελ. 167, 207. 

2. L ο n n g h i s, δ.π., σελ. 124. 
3. Liber Ponlificalis, τόμ. A', σελ. 348. (Duchesne): hiiiiis temporibus ecclesia 

Ravcnnas, qui se ab ecclesia Romana scgregaverat causa autocefalia!', denuo se prislinac 
scdis apostolieae subiugavit. 

4. Γιά τή χρονολόγηση τής θεία; σάκρας τοϋ Κωνσταντίνου Δ' βλ. Σ τ ρ ί ζ ο υ, ο.π., 
τόμ. Ε' (668-687), σελ. 119-121. 

5. Σάκρα ìópvoj τω άγκοτάτω και μακαριωτάτν) αρχιεπίσκοπο) τής πρεσβυτέρας 'Ρώ
μης, και οικουμενικό» πάπα: M a n s i, τόμ. 11, στ. 196Β. Πρβλ. Ι) ο Ι g e r, Regesien, 242. 
Αύτη τή συγκεκριμένη iussio μνημονεύει αργότερα ό πάπας Γρηγόριος Β' (715-731) σε 
επιστολή του προς τον «απαίδευτο», όπως τον αποκαλεί, αυτοκράτορα Δέοντα Γ' "Ισαυρο 
(M a n s i, τόμ. 12, στ. 962Δ) δηλώνοντας τις φιλικές σχέσεις Ρώμης καί Κωνσταντινού
πολης στή διάρκεια τής βασιλείας τοϋ Κωνσταντίνου Δ' : εγοαψιν ήμϊν ίνωμότως (Κωνσταντί-
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καί τοϋ πρότεινε τήν αποκατάσταση τής γαλήνης στους κόλπου; τής 'Εκκλη

σίας καί τή σύγκληση Στ ' Οικουμενικής Συνόδου. Οί προθέσεις λοιπόν τοϋ 

αυτοκράτορα γιά οικουμενική ορθοδοξία καί ομόνοια στις σχέσεις τών δύο εξου

σιών, όπως εϊχαν εκφραστεί στην οικουμενική σύνοδο τής Χαλκηδόνας, ήταν 

έκδηλες. 'Εξάλλου, στην τελευταία πανηγυρική συνεδρία τής Στ' Οικουμενικής 

Συνόδου ό αυτοκράτορας χαιρετίστηκε άπο τά μέλη της ώς προστάτης τής 

ορθοδοξίας, άφοΰ ονομάστηκε νέος Μαρκιανος καί Ιουστινιανός1 καί ερμη

νευτής τής οικουμενικής 'Εκκλησίας2. Ό πάπας Δόνος αφιέρωσε στην αγία 

Ευφημία τή βασιλική τής Άππίας όδοΰ, μόλις άρχισαν οί διαπραγματεύσεις 

γιά τήν άρση τών διενέξεων ανάμεσα στή Ρώμη καί τήν Κωνσταντινούπο

λη" σκοπός του ήταν νά κατακρίνει μέ τήν αφιέρωση αυτή τήν ασέβεια καί 

τήν ανυπακοή τοϋ προηγούμενου αυτοκράτορα Κώνσταντος Β', άφοΰ προη

γουμένως είχε εξασφαλίσει άπο το νέο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Λ' τήν όμο-

γνωμοσύνη στις σχέσεις τών δύο εξουσιών. 

Ό τρίτος πάπας πού συγκρούσθηκε μέ τήν κεντρική εξουσία τοϋ Βυζαντίου 

καί σχετίζεται μέ τήν αγία Ευφημία εϊναι ό Σέργιος (687-701). Ό σύγχρονος 

του αυτοκράτορας Ιουστινιανός Β' (685-695) συγκάλεσε τήν Πενθέκτη Οικου

μενική Σύνοδο (692), ή οποία ασχολήθηκε μέ τή συμπλήρωση αποφάσεων τών 

δύο προηγουμένων συνόδων (τής πέμπτης τοϋ 553 καί τής έκτης τοϋ 681) καί 

μέ το θέμα τών πρωτείων καί τής δικαιοδοσίας τοϋ πατριαρχείου τής Κων

σταντινούπολης καί τοϋ πάπα Ρώμης. Οί πολυτάραχες σχέσεις τών δύο 

εξουσιών έφτασαν σε νέα δυσχερή θέση. Ό πάπας Σέργιος, αρνήθηκε νά υπο

γράψει απορρίπτοντας τις αποφάσεις τής Πενθέκτης3 καί ό αυτοκράτορας, 

θέλοντας νά μιμηθεί το παράδειγμα τοϋ πάππου του, Κο'ίνσταντος Β', έστειλε 

τον πρωτοσπαθάριο Ζαχαρία στή Ρώμη γιά νά συλλάβει τον πάπα. Ό αυτο

κρατορικός απεσταλμένος, όμως, βρέθηκε σε απελπιστικά δύσκολη θέση, κα

θώς τήν υπεράσπιση τής έδρας τοϋ αγίου Πέτρου τήν εϊχε αναλάβει ή mili

tia τής Ρώμης4. Ό πάπας Σέργιος επισκευάζοντας τή βασιλική τής αγίας 

νος υιός Κώνσταντος, πατήρ Ιουστινιανού) καί λόγον ημ'ιν εδωκεν άπαστιίλαι ημάς χρη

σίμους ανθρώπους, 'ίνα γένηται οικουμενική σύνοδος. Γιά τις σχέσεις τοϋ Γρηγορίου R' μέ 

τή βυζαντινή κεντρική εξουσία, βλ. παρακάτω σελ. 70-71. 

1. ΠολΜ τά ετη τοϋ βασιλ.έως. Τάς τελειότητας τών δύο φύσεων Χρίστου τον θεοϋ 

ημών συ έτράνωσας τον φωστήρα τής ειρήνης κύριε φύλαξον, Μαρκιανώ νέω Κωνσταντίνω 

αιωνία ή μνήμη. Νέω Ίουστινιανώ Κωνσταντίνω alanda ή μνήμη: M a n s i , τόμ. 1 Ι, στ. 

656 C. 

2. Δια σου οικουμενική εκκλησία ειρήνευσε: M a n s i, δ.π., στ. 656 C. 

3. C o n s t a n c e H e a d , Justinian If of Byzantium, Madison, Milwaukee, Wis

consin 1972, σελ. 75-76. 

4. Liber Pontificalis, τόμ. Α', σελ. 373 (Duchesne). Βλ. Ο n i I Ι ο ιι. δ.π , σελ. 209-

211 καί L ο n n g h i s, δ.π., σελ. 126. 
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Ιίύφημίας. πού γιά χρόνια είχε παραμείνει άστεγης, θέλησε νά διαμαρτυρη

θεί προς τον τελευταίο 'Ηρακλείδη γιά τήν ανυπακοή του προς τις χαλκηδό-

νιε; αποφάσεις. 

4. Οί τύχες τής αγίας Ευφημίας τον όγδοο αιώνα. 

Ό όγδοος αιώνας υπήρξε μία εποχή κατά τήν οποία οί σχέσεις ανάμεσα 

στην παλαιά καί νέα Ρώμη έφτασαν στην αποκορύφωση τής όξυνσης τους. 

Ισχυροί αυτοκράτορες αναμετρήθηκαν μέ εξίσου ισχυρούς καί δυναμικούς π ά 

πες, στην προσπάθεια τών δύο εξουσιών, αυτοκρατορικής καί παπικής, να 

επιβληθούν ή μία στην άλλη. Οί εκπρόσωποι τής Ρωμαϊκής Εκκλησίας χρη

σιμοποίησαν το πρόσχημα τής εικονομαχίας γιά νά αποσυνδέσουν τις τύχες 

τους άπο τήν κηδεμονία του «αιρετικού» Βυζαντίου" ήταν μια καλ.ή συγκυ

ρία γιά τήν παπική έδρα, δεδομένου οτι ή βυζαντινή κεντρική εξουσία ήταν 

απασχολημένη τόσο μέ τον αραβικό κίνδυνο, άφοϋ οί "Αραβες είχαν φτάσει 

μπροστά στις πύλες τής Βασιλεύουσας (πολιορκία 717/718), οσο καί μέ τήν 

εσωτερική διοργάνωση τοϋ κράτους στα πλαίσια τής νέας στρατοκρατούμενη; 

κοινωνίας1. 

'11 ισορροπία μεταξύ Κωνσταντινούπολης καί Ροόμης διαταράχτηκε άπο 

αλλεπάλληλα γεγονότα μέ έντονη πολιτική απήχηση. '11 σοβαρότατη διένεξη, 

πού έφτασε στο αποκορύφωμα της στα μέσα τοϋ ογδόου αιώνα, άρχισε στο 

τέλος τής πρώτης δεκαετίας τής βασιλείας τοϋ Λέοντα Γ' (717-741). Ό πά

πας Γρηγόριος Β' (715-731) προφασιζόμενος τις είκονομαχικές τάσεις τοϋ 

βυζαντινού αυτοκράτορα, πού ουσιαστικά δεν είχαν ακόμα εκδηλωθεί επίση

μα 2 , αρνήθηκε νά πληρούσει τους φόρους τής Ι τ α λ ί α ς στο Βυζάντιο (727) 3 . 

' () αυτοκράτορας Λέων Γ' έστειλε τον στρατηγό τών Βουκελλαρίων. Μάνη, μέ 

στόλο στην Ι τ α λ ί α για νά συνετίσει τον πάπα, ή βυζαντινή ναυτική δύναμη, 

Ι. Α ο υ γ γ ή, \οκίμιο. . ., σελ. 157. Γιά τις μεταβολές στή βυζαντινή κοινωνία αυτή 
τήν εποχή βλ. Ί . Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ, 'Ιστορία τον Βυζαντινού Κράτοΐ'ς, τόμ. 
Β' (565-1081), θεσσαλονίκη 19812, σελ. 82. 

2. Το πρώτο διάταγμα πού απαγόρευε τή λατρεία τών εικόνων εκδόθηκε μόλις το 730' 
βλ. O s t r ο g ο ι' s k y, δ.π., σελ. 136, σημ. Ρ για τήν αντίθετη άποψη βλ. Μ. Α. \ n a-
s [ ο s, Leo Ill's Edict agallisi the Images in the Year 726-27 and Italo-Byzantine Rela
tions between 726 and 730, HI·' 3 (1968) (- Polychordia. Feslscliril'l Kr. Dolger), σελ 
5-Ί1. Ηλ. επίσης Liber Ponlificalis. τόμ. Α', σελ Ί03 ( Duchesne) καί Kr. M a s a i , 
La politique des isaurient et la naissance de l'Europe, ByzanUon 33 (1963), σελ 197-
100. 

3. Τούτι;) τω ετιι ήρξατο ο ουσσιβής βασιλεύς Α (ων της κατά τών αγίων και σεπτών 
εικόνων καθαιρι'σειος λόγον ποιείσθιιι Και μαθών τοϋτυ Ρρηγόοιο;, ό πάπας 'Ριόμης. 
τους φόρους της 'Ίτα/.ίας και 'Ρώμης εκώ/.υαε γοάψιις προς Λέοντα ίπιστολήν δογιιατικήν. 
ιιή δεϊν βαπι?.έα πιο) πίστεως λόγον ποιείσΟαι καί καινοτομιϊν τά αρχαία δόγματα της 
ικκλησίιις, τά ύπι) τών έιγίων πιιτ,'οων δογιιιιτισΟίντα: Οεοφάν/;;, ΊΟΊ (De Moor) 
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όμως, καταστράφηκε στην '.Αδριατική καί έτσι ή αποστολή αυτή έμεινε χ ω 

ρίς αποτέλεσμα 1 . 'Από το Βυζάντιο οργανώθηκαν εναντίον τοϋ π ά π α απόπει

ρες δολοφονίας2, ενώ παράλληλα αποσπάσθηκαν άπο τήν πνευματική καί διοι

κητική δικαιοδοσία τής Ρ ώ μ η ς καί προσαρτήθηκαν στο πατριαρχείο τής Κων

σταντινουπόλεως το Ίλλυρικόν, ή Καλαβρία καί ή Σικελία (732/733) 3 . 

Ό αυτοκράτορας Λέων Γ', υποδειγματικός ένσαρκωτής τοϋ ίσχυροΰ αυτο

κρατορικού θεσμού, θεωρούσε τον εαυτό του οχι μόνο αυτοκράτορα, άλλα καί 

αρχιερέα καί επιχείρησε νά επιβληθεί στον π ά π α Ρώμης γράφοντας στον Γρη-

γόριο Β' βασιλεύς και Ιερεύς ειμί*. Ό πάπας, απαντώντας, τοϋ υπενθύμισε οτι 

βασιλείς καί ιερείς ταυτόχρονα μπορούσαν νά είναι μόνο οί αυτοκράτορες οί 

κτισάμενοι καί φροντίσαντες τών εκκλησιών, αμα τών αρχιερέων εκζητήσαν-

τες πόθω καί ζήλω τής ορθοδοξίας την άλήΟειανη, αναφέροντας τον Μεγάλο 

Κωνσταντίνο, τον Θεοδόσιο, τον Ούαλεντιανο Γ' καί τον Κωνσταντίνο Λ', αυ

τοκράτορες ορθόδοξους, πού οί σχέσεις τους μέ τή Ρωμαϊκή εκκλησία ήταν 

καλές. 

Ή 'Αγία "Εδρα αντέδρασε στην 8λη πολιτική τοϋ είκονομάχου αυτοκράτορα 

υποκινώντας εξεγέρσεις καί αποστασίες στις περιοχές πού βρίσκονταν ύπο τή 

δικαιοδοσία της: εξέγερση τοϋ στρατηγού Σικελίας Σεργίου καί συνωμοσία τοϋ 

εξόριστου αυτοκράτορα 'Αρτεμίου-'Αναστασίου στή Θεσσαλονίκη, τήν έ'δρα 

τοϋ Ιλλυρικού (718), κίνημα Ελλαδικών (727) β . Ό πάπας Γρηγόριος Γ' (731-

741), διάδοχος τοϋ Γρηγορίου Β', καταδίκασε σε τοπική σύνοδο (732) τις 

εϊκονομαχικές απόψεις τοϋ Βυζαντίου". Συνέπεια τής συγκεκριμένης Ορησκευ-

1. Θεοφάνης, Ί10 (De Boor). 
2. Liber Pontificialis, τόμ. A', σελ. 403-406 (Duchesne), δπου αναφέρονται περισσό

τερες άπο μία απόπειρες, στις όποιες πρωτεργάτες ήταν ό δούξ Exilaratus, ό δούξ Πέτρος 
καί ό Ιξαρχος Ευτύχιος. 

3. Μ. Α. Λ n a s t ο s, The Transfer of Illyricum, Calabria and Sicily to the Juris
diction of the Patriarchate of Constantinople in 732-33, Silloge Byzantina in onore 
di Silvio Giuseppe Mercati (= Studi Byzanlini et Neoellenici 9, 1957), σελ. 14-31. 
Ό V. G r u m e 1 {L'annexion de Γ Illyricum oriental, de la Sicile et de la Calabre au 
Patriarchat de Constantinople, Recherches de Science Religieuse 40, Mélange Jules 
Lebretton 2 (1951-52), σελ. 191-200) υποστήριξε τήν άποψη οτι ή προσάρτηση τοϋ 'Ιλλυ
ρικού έγινε αργότερα, κατά τή διάρκεια τής θητείας τοϋ πάπα Στεφάνου Β' (752-757) γύρω 
στο 754. 

4. M a n s i, τόμ. 12, στ. 975D-E καί .1. G ο u i 1 1 a rd, Aiw origines de l'icono-
clasmc: le témoignage de Grégoire II, TM 3 (1968), σελ. 299, στ. 293. 

5. G ο u i 11 a r d, δ.π., σελ. 299, στ. 294-295. 
6. Γιά τήν αντίδραση τής Ρώμης καί τών άλλων περιοχών στην αυτοκρατορική εικο

νοκλαστική πολιτική, καθώς καί γιά τήν ψυχρότητα τών σχέσεων τοϋ πάπα Γρηγορίου Β' 
μέ τον βυζαντινό αυτοκράτορα, όπως καταφαίνεται άπο τή μεταξύ τους άλ,ληλογραφία βλ. 
M i l l e r , ό.π.. σελ. 102 κέ. 

7. Liber Ponlificalis, τόμ. V, σελ. ΊΙ7 (Duchesne), 
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τικής διαφο)νίας ήταν ή οριστική πολιτική αποξένωση τής πρεσβυτέρας άπο 

τή Νέα Ρώμη καί ή βαθμιαία εξασθένηση τών βυζαντινών θέσεων στην Ιταλία, 

άφοϋ οί πάπες στράφηκαν προς τους Φράγγους γιά νά απωθήσουν το λόγγο-

βαρδικο κίνδυνο1. Οί παπικές αυτές ενέργειες, πού δήλωναν τήν τάση ανεξαρ

τητοποίησης άπο τή βυζαντινή σφαίρα επιρροής, έρχονταν σε πλήρη αντίθεση 

μέ τους οικουμενικούς στόχους τοϋ Βυζαντίου γιά μια υποτελή σ' αυτό Λύση. 

Ή ιδεολογία τών δύο προύτων αυτοκρατόρων τής ίσαυρικής δυναστείας ήταν 

νά διατηρήσουν τις βυζαντινές κτήσεις στην 'Ιταλία καί νά επιβάλουν τήν 

εξουσία τους μέ το νόμο τοϋ στρατού2. 

Ό Κωνσταντίνος Ε', γιος καί διάδοχος τοϋ Λέοντα Γ', ακολούθησε τήν 

ΐδια πολιτική μέ τον πατέρα του σχετικά μέ τήν Παπωσύνη. Βέβαια, οί μνείες 

στην κύρια πηγή τής εποχής, τή χρονογραφία τοϋ Θεοφάνη, γιά ανάμιξη τοϋ 

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ Κ' σ τ ά π ρ ά γ μ α τ α τ ή ς Λύσης ε ίναι π ε ρ ι ο ρ ι σ μ έ ν ε ς ή κ α ί σχεδόν 

ανύπαρκτες3. "Ομως, άπο μία επιστολή στον Codex Caroli nus πληροφορού

μαστε πόσο εχθρικές ήταν οί διαθέσεις τής Αγίας "Εδρας προς το αιρετικό 

Βυζάντιο, άφοΰ ό πάπας Ιΐαϋλο; Α' (757-767) αποκαλεί τους βυζαντινούς 

nefandissimi Graeci, inimici sanetae Dei eeelesiae et orlhodo.rae fidei ex-

pugnalores*. 'Εξάλλου, όπως έχουν δείξει σύγχρονες έρευνες5, ό αυτοκρά

τορας Κωνσταντίνος Ε' είχε αναπτύξει τέτοια δραστηριότητα, ώστε νά κάνει. 

όπως παλαιότερα ό πατέρα; του Λέων Γ', εμφανή τή στρατιωτική του παρου

σία στην 'Ιταλία. Γι' αυτόν το σκοπό είχε εξοπλίσει, γύρω στο 764. ναυτική 

πανστρατιά άπο 2.600 πλοία, μέ επικεφαλής έξι πατρικίους καί αποστολή 

τους τή Ρώμη {in hac Romana urbe. . , ad nos proper ant urf'. 

Τις τεταμένες σχέσεις πάπα καί αυτοκράτορα στή διάρκεια τοϋ ογδόου 

αιώνα συμβολίζει για μιαν ακόμα φορά ή ένσαρκώτρια τής οικουμενικής ορθο

δοξία;. ή αγία Ευφημία. "Οπως ειπώθηκε ήδη στην αρχή, ό Κωνσταντίνος 

1. Ma s a i, ο,π., σελ. 202-203" βλ. έπίση; καί M i l l e r, ο.π., σελ. 112. 

2. Τ. Κ. Α ο υ γ γ ή , Οι event προσανατολισμοί» τών Ίσανρων. Ηυζαντιακά 2 (1982), 

σελ. 70. 

3. Ή μοναδική πληροφορία πού προέρχεται άπο τή Δύση είναι ή προσφυγή τοϋ βασιλιά 

τών Αογγοβάρδων θεοδότου-Adelgis στή βυζαντινή πρωτεύουσα. Θεοφάνη;, 419 (De Boor). 

Γιά τον Οεοφάνη ώς πηγή γιά τις τύχες τών βυζαντινών κτήσεων στην Ιταλία, αλλά καί 

για τήν πολιτική τών βυζαντινών προς τή Δύση στή διάρκεια τών λεγόμενων σκοτεινών 

αιώνων βλ. Τ. Κ. Α ο υ γ γ ή, "Π πρώιμη βυζαντινή ιστοριογραφία και τα λεγόμενο αμε-

γάλο χάσμα», Σύμμεικτα 1 (1981) σελ. Ί9-85 καί ειδικά 64-71, Βλ. επίσης καί τήν άποψη 

για μια προσπάθεια συνδιαλλαγής ανάμεσα στή Ρώμη καί το Βυζάντιο στην περίοδο 728-

750: J. Τ. II a 1 1 e n b ο e k, The Roman-Byzantine Reconciliation of 72$: Genesis and 

Significances, HZ 7Ί (1981 ), <τελ. 29-Ί1. 

4. Codex Carolinus ( = MGTT E P XXX) σελ. 536. Γ ι α τ ί ; σχέσεις τού πάπα Ιίαύλου 

Α' μέ το Βυζάντιο, βλ. παρακάτω σελ. 73-7Ί. 

5. Α ο υ γ γ ή , Νέοι προσανατολισμοί. . ., σελ. 70. 

6. Codex Carolinus ί ^ Μ Ο Π Ε Ρ Π Ϊ Ι σελ. 521. 
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Ε ' έριξε στή θάλασσα τά οστά τής αγίας πού χρησιμοποιήθηκε τρεις φορές 

άπο πάπες πού θέλησαν να εκφράσουν συμβολικά τις ιστορικές συγκρούσεις 

τής νέας μέ τήν παλαιά Ρ ώ μ η καί παράλληλα να υπενθυμίσουν στους σύγ

χρονους βυζαντινούς αυτοκράτορες τις υποχρεώσεις τους προς τον εκπρόσωπο 

τοϋ e Αγίου Πέτρου. Ό δεύτερος είκονομάχος αυτοκράτορας άπο τή δική του 

πλευρά, μεταχειρίστηκε το βνομα τής αγίας Ευφημίας γιά νά δηλώσει τήν πε

ριφρόνηση του προς τήν επίκληση τής αγίας ώς συμβόλου ομόνοιας ανάμεσα 

στον π ά π α καί τον αυτοκράτορα τοϋ Βυζαντίου. Δεν εϊναι λοιπόν τυχαίο 

κάτω άπο αυτές τις συνθήκες οτι ό πάπας Παΰλος Α ' ονομάζει τους βυζαντι

νούς, υπονοώντας δμως τον ίδιο τον αυτοκράτορα, «διώκτες τής ορθόδοξης 

πίστης)). Μέ τήν άρνηση τής Συνόδου τής Χαλκηδόνας ό Κωνσταντίνος Ε' 

θέλησε νά επιβάλει τον αυτοκρατορικό θεσμό στην ανώτατη εκκλησιαστική 

αρχή τόσο τής Δύσης Οσο καί τής 'Ανατολής. Ή δίωξη καί ή διαπόμπευση 

τοϋ πατριάρχη 'Αναστασίου (730-754) στους δρόμους τής Βασιλεύουσας1. 

ό διασυρμός καί ή εξορία τοϋ πατριάρχη Κωνσταντίνου τοϋ Συλαίου (754-

766) 2 , καθώς επίσης καί ή ναυτική εκστρατεία τών βυζαντινών στή Ρ ώ μ η . 

πιθανότατα εναντίον τής παπικής έδρας πού εΐχε φανερώσει τήν επιθυμία 

της νά χειραφετηθεί άπο το Βυζάντιο 3, δεν εϊναι τίποτε άλλο παρά μεθο 

δίκες ενέργειες τοϋ Κωνσταντίνου Ε' νά επιβληθεί καί νά υποτάξει τον ανώ

τατο κλήρο. Ή τακτική πού ακολούθησε, ανεξάρτητα άπο το αν πρόκειται 

γιά τον ανατολικό ή δυτικό κλήρο, θυμίζει ανάλογες ενέργειες παλαιότερων 

αυτοκρατόρων, εκπροσώπων τοϋ ίσχυροΰ αυτοκρατορικού θεσμού (Κώνσταν

τος Β', 'Ιουστινιανού Β') πού εϊχαν διασύρει το γόητρο τοϋ άρχηγοΰ τής 

Ρωμαϊκής Ε κ κ λ η σ ί α ς . 

Παράλληλα μέ τήν απομάκρυνση τής Α γ ί α ς "Εδρας άπο το Βυζάντιο εμ

φανίστηκε ό μύθος γ ιά τήν «Κωνσταντίνεια Δωρεά» 4 , έ'να δημιούργημα τής 

παπικής cur ia, πού καθόριζε τις αυτοκρατορικές κτήσεις στην 'Ιταλία. Ό π ά 

πας φαίνεται οτι εϊχε ανάγκη τήν παρούσα στιγμή νά περιβάλει τήν εξουσία 

του καί τή νέα πολιτική του μέ ακαταμάχητο κύρος, καθώς το Constitutum 

Constantini καταργούσε ουσιαστικά τή βυζαντινή οικουμενικότητα στή Δύση. 

Σύμφωνα μέ τή σύγχρονη έρευνα το κίβδηλο μεσαιωνικό αυτό έργο χαλκεύτηκε 

κατά τή διάρκεια τής έπισκοπείας τοϋ π ά π α Παύλου Α' (756-767)Ä . Το δλο 

Ι. Θεοφάνης, 420-421 (De Boor). 
2. Ό . π . , 441. 
3. Ο. Β e r t Ο 1 i n i, // problema del potere temporale dei Papi nei suoi présuppo

sai teoretici iniziali: il concetto di restitutio nelle prime cessioni territoriali (756-757) 
alla chiesa di Roma, Miscellanea Pio Paschini, τόμ. A', Ρώμη 1948, σελ. 103-171. 

4. W. O h n s o r g e , Die Konstantinische Schenkung, Leo HL und die Anfange der 
kurialen römischen Kaiseridee, στο Abendland und Byzanz2, Darmstadt 1963, σελ. 79 κ.έ. 

5. Η. F u h r m a n n, Des frühmittelalterliche Papsttum und die Konstantinische 
Schenkung. Meditationen) über ein unausgeführtes Thema, I problemi dell'Occidente-
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εγχείρημα τής π α π ι κ ή ; curia απέκτησε καί πολιτικό συμβολισμό, καθώς συμ

πίπτει μέ τήν ε'ξαρση τής λατρείας τοϋ Σιλβέστρου Λ' 1 (314-335), τοϋ πάπα 

πού βάπτισε κατά τήν παράδοση τον Λΐεγά?.ο Κωνσταντίνο. 2 ' \ξιοσημείωτο 

εϊναι δ τι ο πάπας 11 αϋλος Λ' καθιέρωσε μέ σύνοδο3 τή λατρεία τού 'Λγίου 

Σιλβέστρου. ενώ παράλληλα είχε αφιερώσει μία εκκλησία καί Ινα μοναστήρι 

μέσα στή Ρώμη π ρ ο ; τιμήν τοϋ ίδιου τοϋ αγίου 1 . 'Ο π ά π α ; 11 αϋλος Λ'. 5 πού 

υπήρξε ό πιο σημαντικός σύμβουλος τής παπικής curia, πριν αναδυθεί στο 

ανώτατο αξίωμα τής ρωμαϊκής εκκλησίας'5, δεν επέλεξε φυσικά τυχαία τή 

λατρεία τοϋ π ά π α Σιλβέστρου. σέ εποχή πού χαρακτηρίζεται άπο έντονες πο

λιτικές ζυμούσεις. Ό Σίλβεστρος ήταν ό άγιος πού αντανακλούσε στην προ

κειμένη περίπτωση τή νέα τοποθέτηση τής Ά γ ι α ς "Εδρας, δεδομένου οτι στο 

πρόσωπο τοϋ Σιλβέστρου αποκαθίσταται ή ανεξαρτησία τής δυτικής ρωμαϊκής 

αυτοκρατορία; άπο το Βυζάντιο πού, στην περίσταση αυτή, εκπροσωπείται 

άπο τον άρχηγέτη τοϋ Βυζαντίου, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. 

Ό Σίλβεστρος εϊναι ό άγ ιο ; πού πρέπει νά αντικαθιστά τήν άγια Ιίύφημία 

στον πολιτικό συμβολισμό τών παπών. Ή αγία Ευφημία εϊχε πάψει πλέον νά 

μορφοποιεί τήν ιδεολογία ~rtz 'Λγίας "Εδρας. Οί καιροί εϊχαν αλλάξει καί οί 

πάπες δεν μπορούσαν νά μιλούν γιά τή χαλκηδόνια ορθοδοξία καί γιά ομόνοια 

στις σχέσεις μέ το βυζαντινό αυτοκράτορα, καθώς ή κεντρική εξουσία τοϋ 

Βυζαντίου είχε επιχειρήσει κατά καιρούς να προβάλει τον αυτοκρατορικό θεσμό 

υπεράνω τοϋ άρχηγοΰ τής ρωμαϊκής εκκλησίας μειούνοντα; το γόητρο τοϋ εκ

προσώπου της. 'Επιπλέον, ή ιστορική συγκυρία τής εποχής μέ τήν άλωση τοϋ 

εξαρχάτου τής Ραβέννας το 751 καί τήν απόδοση του άπο τον Φράγγο ηγεμόνα 

στην Παπωσύνη το 756. δεν ταυτιζόταν μέ τή χρήση τοϋ συμβόλου τής αγίας 

Ευφημίας πού δεν ανταποκρινόταν πλέον στην πολιτική θεωρία τής 'Λγίας 

"Εδρας. Έξαλλου, άπο τή στιγμή πού ό αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε' έσπαζε 

nel secolo \ II, SCIAM 20 (1973), τόμ. Α.' σελ. 257-292, Η. .1. L ο e ιι e ι· Ι /., Consti
tutum Constantin/. Destination, destinataires, auteur, date, Aevum 18 (1971) σελ. 199-
2 45.— Βλ. επίσης \ ο υ γ γ ή , '// ηρώι/ιη βυζαντινή ιστοριογραφία. . .,σελ. 70-71. 

Ι. Τον πολιτικό συμβολισμό τ ή ; λατρεία; τοϋ αγίου Σιλβέστρου επισήμανε ό Masai. 
ο.π., σελ. 211. 

2. Liber Pontil'icalis. τόμ. V, σελ. 170 ( Duchesne)· βλ. έπίση; τα εισαγωγικά σχόλια 
τοϋ Duschesne, σελ. CIX. Οεοφάνη;. 17,33 (de Boor]. 

3. ΙΙρόκειται γιά τή σύνοδο τοϋ 761: ΜΟΤΤ Legnili Sectio III, Concilia II, Concilia 
\evi Karolini, I. 1. σελ. 61-7 1. 

1. L iber Ponl i f ica l is , τόμ. A'σελ. Ί 6 Ί , ( Duchesne) 
5. Για τή σημαντική περίοδο τ ή ; έπισκοπείας τοϋ πάπα Ναύλου Α' βλ. τι; άπόψει: 

τοϋ Ι). Π. \l i Ι Ι e I', Byzantine-Papal Relations during the Pauli fu ale of Paul I : Con
firmation and Completion of the Hainan Revolution of the Elghlh Cenlnrq. HZ 68 
(1975) σελ 17-61 

6. L i b e r Pi inl i l ' ical is . τόμ V σελ 156 ΊίΊ3. ( Di ichesi ie i 
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τον συμβολισμό τών παπών, ρίχνοντας τά λείψανα τής άγιας στή θάλασσα, οί 

αρχηγοί τής Ρωμαϊκής εκκλησίας έπρεπε νά εφεύρουν καί γιά λόγους γοήτρου, 

Ινα νέο σύμβολο πού θά εξέφραζε τή νέα πραγματικότητα. Ή άγια Ευφημία 

απέμεινε χωρίς σημασία, παρά τήν επαναφορά τών λειψάνων της στή Βασι

λεύουσα άπο τήν αυτοκράτειρα Ειρήνη, δπως εξάλλου ούτε ή σύγκληση τής 

Ζ' Οικουμενικής Συνόδου στή Νίκαια καί ή αποκατάσταση τής λατρείας τών 

εικόνων δεν πρόσφερε ουσιαστικά τήν πραγματική συνδιαλλαγή1 τής πρεσβυ

τέρας μέ τή νέα Ρώμη. 

ΕΑΕΩΝΟΡΑ Σ. ΚΟΪΛΎΟΥΡΑ-ΓΑΑΑΚΠ 

1. Σχετικά μέ τήν επιστολή τοϋ πάπα 'Αδριανού (772-795) προς τήν Ειρήνη καί τον 
Κωνσταντίνο ΣΤ', τις διαφορές καί τις παραλείψεις πού παρουσιάζουν σε επίμαχα σημεία 
(δπως τά πρωτεία τής Ρώμης καί τοϋ 'Αγίου Πέτρου καί ή αποκατάσταση τής δικαιοδο
σίας τοϋ πάπα στή Ν. 'Ιταλία καί το Ιλλυρικό), το αρχικό κείμενο καί ή ελληνική μετά
φραση πού άναγνώστηκε στή σύνοδο, βλ. O s t r ο g Ο r s k y, ϋ.π., σελ. 153-155. 
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