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Η ηζηνξία ελόο ραξηζκαηηθνύ 
Ηγνύκελνπ

Κωλζηαληηλνύπνιε, έηνο 6335 (=827 κ.Υ.)   
Έμω από ηελ κνλή ηνπδίνπ, έλα ρεηκωληάηηθν 
βξάδπ, κηα θηγνύξα θαηεπζύλεηαη πξνο ηελ πύιε. 
Ο άγλωζηνο άλδξαο ιέγνληαλ Δπηύρηνο θαη 
εξρόηαλ από ηελ κνλή  ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ 
Κύπξν. Αθνύ ρηύπεζε ηελ πόξηα, δήηεζε από ηνλ 
κνλαρό πνπ ηνπ άλνημε λα ζπλα-
ληήζεη ην κνλαρό Θεόθηιν.

Μνλή ηνπδίνπ 



ε ιίγν βξέζεθε κπξνζηά ζε έλα κεζήιηθα 
κνλαρό. Αθνύ ηνπ ζπζηήζεθε θαη ηνπ δηεγήζεθε 
ηελ πνξεία ηνπ από ηελ Κύπξν έωο θαη ην 
κνλαζηήξη, ν επηζθέπηεο δήηεζε από ην Θεόθηιν 
λα ηνπ αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηνπ εγνύκελνπ 
Θεόδωξνπ ηνπδίηε.

-Ήκνπλ 19 ρξνλώλ όηαλ ήξζα κνλαρόο ζηε 
κνλή, ηνπ απάληεζε. Σόηε ζπλάληεζα γηα πξώηε 
θνξά ηνλ εγνύκελν Θεόδωξν.

θίηζν κνλζρνύ 



Απηό πνπ κνπ έθαλε εληύπσζε ηηο
πξώηεο κέξεο ηεο δηακνλήο κνπ ζηελ κνλή
ήηαλ ν ηξόπνο πνπ ν εγνύκελνο Θεόδσξνο
είρε νξγαλώζεη ην κνλαζηήξη: νη θαλόλεο
ηνπ κνλαζηεξηνύ, ην Σππηθόλ, ηεξνύληαλ κε
ζξεζθεπηηθή επιάβεηα. Όινη νη κνλαρνί, νη
γέξνληεο, είραλ αλαιάβεη δηάθνξα
δηαθνλήκαηα όπσο:

Οηθνλόκνο, Πλεπκαηηθόο, Ράθηεο,
Σαρπδξόκνο, Σζαγθάξεο, Αγηνγξάθνο,
Γεξνθόκνο, Γξακκαηηθόο, Φαξκαθνπνηόο,
Σξαπεδάξεο, θεπνθύιαμ, Χαξηνθύιαμ,
Καλνλάξρεο, Πξσηνςάιηεο, Κειαξίηεο,
Δνρεηάξηνο, Ννζνθόκνο ….



Ο κνλαρόο Θεόθηινο αθνύ πξώηα
δηεγήζεθε έλα κέξνο ηεο δσήο ηνπ ζην
κνλαζηήξη, ζέιεζε λα κάζεη γηα ηε δσή
ζηε κνλή Αγίνπ Νηθόιανπ ζηελ Κύπξν.
Πξόζπκνο ν κνλαρόο Επηύρηνο ζέιεζε λα
ηνπ ιύζεη ηηο απνξίεο ιέγνληαο ηνπ,
αλάκεζα ζηα άιια, ηα έμεο:



- Σα κνλαζηήξηα ζηελ Κύπξν δελ είλαη 
κνλό ηόπνη ζξεζθεπηηθήο  ιαηξείαο θαη 
επιάβεηαο αιιά θαη ηόπνη θνηλσληθήο 
ζπλάζξνηζεο. ηελ Κύπξν ζπλππάξρνπλ 
εδώ θαη πνιύ θαηξό Άξαβεο θαη Ρσκαίνη.  
Γη΄ απηό θαη νη Οξζόδνμνη έρνπλ ηα 
κνλαζηήξηα σο ηόπνπο θαηαθπγήο. Εθεί 
ηηο Κπξηαθέο καδεύνληαη νη Οξζόδνμνη. 
Σξώλε όινη καδί θαη ηξαγνπδνύλ. Είλαη 
ζαλ παλεγύξη.



Ο κνλαρόο Θεόθηινο, αθνύ πήξε ηελ απάληεζε, ζπλέρηζε   

ηελ αθήγεζε ηνπ:

Γύξσ από ην κνλαζηήξη ππάξρνπλ ηεξάζηηεο εθηάζεηο γεο,
πνπ ηηο έρεη ε Μνλή παξαρσξήζεη ζε θαιιηεξγεηέο , νη νπνίνη
απαιιάζζνληαη από ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ππεξεζία. Η
πεξηνπζία ηνπ κνλαζηεξηνύ απαιιάζζεηαη θαηά έλα κεγάιν
κέξνο από ηνπο θόξνπο. Η Μνλή καο αζθεί έληνλε
θηιαλζξσπηθή δξαζηεξηόηεηα κε απνηέιεζκα ν εγνύκελνο θαη
νη κνλαρνί λα είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιείο αλάκεζα ζηνπο
πηζηνύο!

Μνλή ζηε Κύπξν 



Έηζη ν Επηύρηνο θαηάιαβε ηνπο ιόγνπο γηα
ηνπο νπνίνπο ν Λέσλ θαη ν γηνο ηνπ
Κσλζηαληίλνο ζέιεζαλ λα επηβάινπλ κηα
ζξεζθεπηηθή κεηαξξύζκηζε ζέηνληαο ππό
δησγκό ηνπο κνλαρνύο , απαγνξεύνληαο ηηο
άγηεο εηθόλεο. Καη δπζηπρώο , ηελ θαθνδνμία
ηνπο πηνζέηεζε ν απηνθξάηνξαο Λένληαο
Αξκέλεο.

Λέωλ ν Γ’ ν Ίζαπξνο





Σελ επόκελε κέξα ν Επηύρηνο ηελ πέξαζε ζηε 

βηβιηνζήθε ηεο κνλήο. Σόηε  έπεζε ζηελ αληίιεςε 
ηνπ  κηα πεξγακελή κε πνηήκαηα ηνπ πξνεγνύκελνπ 
εγνύκελνπ ηεο κνλήο, ηνπ Θεόδσξνπ ηνπδίηε. Ο 
καθαξηζηόο εγνύκελνο ήηαλ, αλάκεζα ζηα άιια,  
θαιόο πνηεηήο. ε άιιε πεξγακελή ππήξρε πιήζνο 
επηζηνιώλ. Μηα από απηέο είρε απνζηνιέα ην 
Θεόδσξν θαη παξαιήπηε ην Λένληα Αξκέλε, ηνλ 
απηνθξάηνξα ηεο επνρήο.  Ο Επηύρηνο δελ κπόξεζε 
λα αληηζηαζεί ζηνλ πεηξαζκό θαη ηελ μεδίπισζε 
δηαβάδνληαο ηα εμήο:   

.

Θεόδσξνο 

ηνπδίηεο 



«Είλαη ππόζεζε ηνλ ηεξέσλ θαη ηνλ 
Παηέξσλ ηεο εθθιεζίαο νη εθθιεζηαζηηθέο 
ππνζέζεηο. ηνλ απηνθξάηνξα αλήθεη ε 
δηαρείξηζε ησλ εμσηεξηθώλ ππνζέζεσλ. Οη 
πξώηνη έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ 
ζρεηηθά κε ηα δόγκαηα θαη ηελ πηζηή. Όζν γηα 
εζάο  ην θαζήθνλ ζαο είλαη λα ηνπο ππαθνύηε 
θαη λα κελ ζθεηεξίδεζηε ηε ζέζε ηνπο.

Επίζεο, ζεσξώ όηη αλ ν απηνθξάηνξαο δελ 
ππνηάζζεηαη ζηνλ λόκν ππάξρνπλ κνλό δπν 
πηζαλέο ππνζέζεηο: Ή ν απηνθξάηνξαο είλαη 
ζεόο, γηαηί κνλό ε ζεόηεηα δελ ηεξεί ηνλ λόκν, 
ή δελ ππάξρεη πηα παξά κόλν αλαξρία θαη 
επαλάζηαζε.» 



Απηέο ινηπόλ ήηαλ νη ζαξξαιέεο απόςεηο
ηνπ εγνύκελνπ Θεόδσξνπ, ελόο
πξνηθηζκέλνπ άλδξα πνπ δελ θνβόηαλ λα
εθθξάζεη ηελ άπνςε ηνπ θαη πνπ ηηο ζέζεηο
ηνπ απηέο ηηο πιήξσζε πνιύ αθξηβά, κηαο
θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ
εμνξίζηεθε ηέζζεξηο θνξέο , βαζαλίζηεθε,
ώζπνπ ηειηθά πέζαλε εμόξηζηνο ην 826 κΧ
ζε ειηθία 67 εηώλ.

Ο Επηύρηνο είρε θαηαιάβεη γηαηί ε θήκε ηνπ
ζπνπδαίνπ απηνύ κνλαρνύ είρε θηάζεη ζηα
πέξαηα ηεο απηνθξαηνξίαο. ε ιίγεο εκέξεο
γύξηζε ζην κνλαζηήξη ηνπ ζηελ Κύπξν
κεηαθέξνληαο ην ζαπκαζκό ηνπ.



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟ 
ΜΟΝΑΧΙΜΟ



Μνλαρηζκόο

Με ηνλ όξν κνλαρηζκόο ζηνλ Υξηζηηαληζκό ελλνείηαη 
ην ζξεζθεπηηθό θίλεκα ηωλ απιώλ αλζξώπωλ πνπ κε βάζε 
ην θήξπγκα ηνπ Ιεζνύ αλαδεηνύλ ηελ πλεπκαηηθή 
ηειεηόηεηα (ζέωζε) κέζω ηεο αλαρώξεζεο από ηα αζηηθά 
θέληξα θαη ηεο θαηαθπγήο ζε εξεκηθνύο ηόπνπο

Ο κνλαρηζκόο έιαβε δηαζηάζεηο ηνλ 4ν αηώλα πνπ 
παξαηεξήζεθε κεηά ηελ αλαγλώξηζε ηνπ Υξηζηηαληζκνύ ωο 
επίζεκεο ζξεζθείαο. Σνλ γεληθό όξν κνλαρηζκόο 
αθνινπζνύλ δύν δηαθξηηέο εθθάλζεηο ηνπ, ν 
αλαρσξεηηθόο κνλαρηζκόο θαη ν θνηλνβηαθόο 
κνλαρηζκόο.



Κνηλνβηαθόο Μνλαρηζκόο

Πνιύ λωξίο εκθαλίζηεθε έλαο άιινο ηύπνο 
κνλαζηηθνύ απνηθηζκνύ, ε θνηλόηεηα. 

Σν Κνηλόβην δελ ήηαλ απιώο κηα από θνηλνύ 
ζπκκεξηδόκελε δωή αιιά θαηά θπξηνιεμία κηα θνηλή 
δωή, κε πιήξε ακνηβαηόηεηα, θαη πιήξεο άλνηγκα 
ηνπ ελόο πξνο ηνλ άιινλ. 
Σν πξώην θνηλόβην ηδξύζεθε, όπωο ιέγεηαη, από 

ηνλ Άγ. Παρώκην. Η ηδέα ηνπ κνλαρηζκνύ, όπωο 
ηελ εμέθξαζε ν Παρώκηνο, ζηελ Αίγππην είρε 
εμαξρήο γηα αληαγωληζηή ηεο ηνλ αηγππηηαθό 
εξεκεηηζκό. 
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