Θεόδωρος Μοψουεστίας

νταν στη µονή του Αγίου Συµεών του
Θαυµατουργού. Το 1042 είναι το έτοσ
θανάτου του.
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4. Ο Βαλσαµών. Ο Θεόδωροσ Βαλσα-

µνών µαζί µε τον Ιωάννη Ζωναρά και
τον Αριστηνό συγκροτούν την τριάδα
των µεγάλων κλασικών κανονολόγων
του 12ου αι. Γεννήθηκε περί το 1140
στην Κωνσταντινούπολη, ο δε θάνατόσ
του τοποθετείται µετά το 1195 και, κατά
τον Todt, λίγο πριν από την άλωση τησ
Κωνσταντινούπολησ το 1204. Από νεαρή ηλικία σταδιοδρόµησε στην εκκλησιαστική ιεραρχία διαδοχικά ωσ διάκονοσ
του ναού τησ Αγίασ Σοφίασ, νοµοφύλαξ,
χαρτοφύλαξ (επί πατριαρχίασ Θεοδοσίου του Α΄) και πρωτοσύγκελλοσ. Με
την υποστήριξη του Ισαάκ Β΄ Αγγέλου
εξελέγη Πατριάρχησ Αντιοχείασ (11851191), χωρίσ, όµωσ, ποτέ να µεταβεί
στην έδρα του, λόγω τησ λατινικήσ κατοχήσ. Ο Νικήτασ Χωνιάτησ υποστηρίζει
ότι ο αυτοκράτορασ καλλιέργησε στον
Θεόδωρο την ελπίδα αναρρήσεωσ στον
πατριαρχικό θρόνο τησ Κωνσταντινουπόλεωσ, προκειµένου ωσ έγκριτοσ κανονολόγοσ να εκδώσει γνωµοδότηση
κύρουσ υπέρ τού µεταθετού των επισκόπων (Χρονικὴ διήγησισ, ed. I. A. van
Dieten, CFHB XI/1, Berlin 1975, σ.
40641-61). Πράγµατι, η θετική γνωµοδότηση του Θεοδώρου υποβοήθησε την
υλοποίηση των αυτοκρατορικών σχεδίων για την αντικατάσταση του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεωσ Λεοντίου από
τον ∆οσίθεο Ιεροσολύµων. Ωστόσο,
επειδή ξέσπασαν σφοδρέσ αντιδράσεισ
από ισχυρούσ εκκλησιαστικούσ κύκλουσ
κατά τησ πατριαρχίασ του ∆οσιθέου, ο
τελευταίοσ σύντοµα αποµακρύνθηκε από
τον Οικουµενικό Θρόνο και επέστρεψε
στην προηγούµενη έδρα του. Τη θέση,
όµωσ, του Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεωσ δεν κατέλαβε ο Βαλσαµών, αλλά
ο Ιωάννησ Ξιφιλίνοσ.
Ο Θεόδωροσ Βαλσαµών ωσ ερµηνευτήσ και σχολιαστήσ των ιερών κανόνων
προσφεύγει κυρίωσ στην ιστορικήυποκειµενική µέθοδο. Για την επίλυση προβληµάτων τησ εποχήσ του, αλλά
και τη συστηµατική ερµηνεία των ιε-

ρών κανόνων, χρησιµοποιεί ωσ βάση
όχι µόνον εκκλησιαστικήσ προέλευσησ
πηγέσ δικαίου (Κανόνεσ, Αγία Γραφή)
αλλά και νόµουσ τησ Πολιτείασ, κάποιεσ
φορέσ συνδυαστικά και ενίοτε απλώσ
διαλεκτικά. Η νοµική ακριβολογία, η
ιστορική αφήγηση και η εκκλησιαστική γλώσσα συγκροτούν την υφολογική
ιδιοπροσωπία του. Συχνά, προσ επίρρωση των ερµηνειών του, ο Βαλσαµών
ανασύρει και αξιοποιεί ρήσεισ µεγάλων
Πατέρων τησ Εκκλησίασ και θυµοσοφικά
γνωµικά, ενώ επιµένει στην ορολογική
αποσαφήνιση λέξεων και διατυπώσεων
των κανονικών κειµένων. ∆ιακρίνεται
για το ερµηνευτικό του ήθοσ, καθώσ,
όταν προτείνει µια λύση βασιζόµενη
σε προσωπική του γνώµη, το δηλώνει
ρητώσ. Στα σχόλια και τισ ερµηνείεσ του
παραπέµπουν όλοι οι µεταγενέστεροι
κανολόγοι µέχρι και σήµερα.
Συγγράµµατα. Το έργο του απαρτίζεται
από τα εξήσ συγγράµµατα:
Ἐξήγησισ τῶν ιερῶν καὶ θείων κανόνων τῶν
τε ἁγίων καὶ πανευφήµων Ἀποστόλων καὶ
τῶν ἱερῶν οἰκουµενικῶν συνόδων, ἀλλὰ µὴν
καὶ τοπικῶν ἤτοι µερικῶν καὶ τῶν λοιπῶν
ἁγίων πατέρων... (PG 137:35-1489,
PG 138:9-950. ΡΠ, τ. 1-3). Πρόκειται
για το κύριο έργο του Βαλσαµώνα επί
πατριαρχίασ Μιχαήλ Γ΄ του Αγχιάλου
(1170-1178) κατά παραγγελία του αυτοκράτοροσ Μανουήλ Κοµνηνού. Σκοπόσ συγγραφήσ ήταν η εναρµόνιση των
Βασιλικών του Λεόντοσ του Σοφού µε
τουσ κανόνεσ και τισ κανονικέσ αποφάσεισ κατά το πρότυπο τησ εργασίασ
του Φωτίου. Το έργο δηµοσιεύθηκε για
πρώτη φορά το 1620 στο Παρίσι και
έτυχε αλεπάλληλων εκδόσεων. Η έκδοση των Ράλλη-Ποτλή περιέχει σε σχέση
µε τισ προηγούµενεσ εκδόσεισ ανέκδοτα
χωρία του συγγραφέα.
Ἐρωτήσεισ κανονικαὶ τοῦ ἁγιωτάτου Πατριάρχου κυρίου Mάρκου, καὶ ἀποκρίσεισ ἐπ’
αὐταPσ τοῦ ἁγιωτάτου πατριάρχου Θεοδώρου τοῦ Βαλσαµών (PG 138:951-1012,
ΡΠ4, σ. 447-496). Στην PG απαντούν
63 ερωτήσεισ ενώ στην έκδοση των
Ράλλη-Ποτλή δηµοσιεύονται επιπλέον
άλλεσ 3 µε τουσ αριθµούσ 3, 20 και 21.
Ο χρονολογικόσ προσδιορισµόσ των
ερωτήσεων προσδιορίζεται το 1195.
Τὸ καθῆκον καὶ ὅροσ τοῦ ἐπισκόπου (PG
119:1092-1093). Απόσπασµά του ανατυπώθηκε και στην PG 138:1011-1012.
Θεοδώρου τοῦ Βαλσαµὼν πατριάρχου
Ἀντιοχείασ µελέται ἤτοι ἀποκρίσεισ (PG
138:1013-1076, ΡΠ4, σ. 497-579. Οι

κατωτέρω µελέτεσ ανατυπώθηκαν και
στην PG 119:1161-1224). Αναλυτικότερα: Μελέτη ἤγουν ἀπόκρισισ, χάριν τῶν
πατριαρχικῶν προνοµίων (PG 138:10131034, ΡΠ4, σ. 542-555). Μελέτη, χάριν
τῶν δύο ὀφφικίων, τοῦ τε χαρτοφύλακοσ καὶ
τοῦ πρωτεκδίκου (PG 138:1033-1052,
ΡΠ4, σ. 530-541). ∆ιάγνωσισ, χάριν τοῦ
λαληθέντοσ συνοδικῶσ ζητήµατοσ, περὶ τοῦ
εἰ χρὴ τὸν αὐτὸν καὶ ἕνα δυσὶ δισεξαδέλφαισ συνάπτεσθαι (PG 138:1052-1064,
ΡΠ4, σ. 556-564). Ἐπιστολὴ χάριν τῶν
διδοµένων θυµιαµάτων παρὰ τοῦ πατριάρχου, κατὰ τὴν ἡµέρα τῆσ κατηχήσεωσ (PG
138:1064-1073, ΡΠ4, σ. 523-529).
Μελέτη χάριν τῆσ εἰσ τοὺσ θείουσ ναοὺσ
τῶν µοναστηρίων γινοµένησ µετακλήσεωσ
διὰ σηµαντηρίων τριῶν (PG 138:10731076, ΡΠ4, σ. 520-522).
Ἐπιστολὴ χάριν τῶν ὀφειλουσῶν τελεPσθαι
νηστειῶν ἑκάστου ἔτουσ πεµφθεPσα πρὸσ
τοὺσ ἈντιοχεPσ (PG 138:1335-1360,
ΡΠ4, σ. 556-579).
Ἐπιστολὴ πρὸσ τὸν ὁσιώτατον καθηγητὴν
τῶν κατὰ τὸν Παπίκιον µοναστηρίων µοναχὸν κυρὸν Θεοδόσιον χάριν τῶν ρασοφόρων (PG 138:1359-1382, ΡΠ4, σ.
497-510).
Περὶ τοῦ µὴ ἀναγινώσκειν βιβλίον µαθηµατικὸν (ΡΠ4, σ. 511-519).
Στο έργο του Βαλσαµώνα συγκατελέγονται επίσησ διάφορα ποιήµατα και επιγράµµατα [K. Horna, "Die Epigramme
des Theodoros Balsamon", Wiener
Studien 25 (1903) 165-217]. Ε.ΧΡΙ.
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Θεόδωρος. Επίσκοποι.
1. Ο Μοψουεστίας (353-428). Ι. Βίος.

Γεννήθηκε στην Αντιόχεια γύρω στο
353. Μαθήτευσε κοντά στον ονοµαστό
ρήτορα Λιβάνιο και αργότερα ήταν συµµαθητήσ του Ιωάννη του Χρυσόστοµου,
στο Ασκητήριον του ∆ιοδώρου Ταρσού
στην Αντιόχεια. Το 383 χειροτονήθηκε
πρεσβύτεροσ από τον αρχιεπίσκοπο
Φλαβιανό στην Αντιόχεια, όπου και παρέµεινε πολλά χρόνια αναπτύσσοντασ
έντονη δράση κατά των αρειανών και
των απολιναριστών. Αργότερα, ακολούθησε τον δάσκαλό του ∆ιόδωρο στην
Ταρσό. Το 392 εξελέγη επίσκοποσ στη
Μοψουεστία, για την ανάπτυξη τησ
οποίασ εργάστηκε ακαταπόνητα. Επισκεπτόταν, όµωσ, συχνά την Αντιόχεια,
όπου δίδασκε στο Ασκητήριον. Η φήµη
του ωσ θεολόγου έδωσε ιδιαίτερη αίγλη στη σχολή, στην οποία µαθήτευσαν
σηµαντικέσ προσωπικότητεσ τησ ιστορίασ τησ Εκκλησίασ, όπωσ ο Ρουφίνοσ,
ο Θεοδώρητοσ, ο Νεστόριοσ, κ.ά. Μετά
τον θάνατό του, το 428, κατηγορήθηκε
από τον Κύριλλο Αλεξανδρείασ ωσ ο
πατέρασ του νεστοριανισµού και καταδικάστηκε από την Ε΄ Οικουµενική
σύνοδο το 553.
ΙΙ . Έργα. Ο Θεόδωροσ έγραψε πολλά
συγγράµµατα, το µεγαλύτερο µέροσ των
οποίων έχει χαθεί, εξαιτίασ του κλίµατοσ που επικράτησε µετά την καταδίκη
του. Σώθηκαν ελάχιστα τµήµατα των
έργων του, στα ελληνικά, στα λατινικά
και στα συριακά. Στα ελληνικά σώζονται
τα Υποµνήµατα στουσ δώδεκα προφήτεσ,
καθώσ και αποσπάσµατα από το Υπόµνηµα στουσ Ψαλµούσ και από το Περί
ενανθρωπίσεωσ. Στα συριακά σώζεται το
Υπόµνηµα στον Ιωάννη, το Κατά Μακεδονιανών και οι δεκαέξι Κατηχητικέσ οµιλίεσ.
ΙΙΙ. Θεολογία. Ο Θεόδωροσ Μοψουεστίασ δεν αποδεχόνταν τα δευτεροκανονικά βιβλία τησ Π∆, καθώσ και τα
βιβλία των Παραλειποµένων, του Έσδρα
και τισ επιγραφέσ των Ψαλµών. Επίσησ,
δεν δεχόταν την ύπαρξη µεταφορικού
νοήµατοσ στα κείµενα τησ Π∆ και γι’
αυτό περιοριζόταν στην ορθολογική
και κατά γράµµα ερµηνεία τησ. Αυτόσ
ο προσωπικόσ τρόποσ ερµηνείασ του,
που δεν ήταν ούτε αλληγορικόσ, ούτε
τυπολογικόσ, ονοµάστηκε «ιουδαϊκή
εξήγηση». Ακολουθώντασ τη χριστολογική γραµµή των Αντιοχειανών δίδασκε την ένωση δυο τέλειων φύσεων στο
Χριστό, οι οποίεσ παρέµειναν τέλειεσ
ακόµα και µετά την ένωσή τουσ. Στο

