
 
 
Οδός Αγίας Θεοδώρας  
 
Η Αγία Θεοδώρα η Αυγούστα, γεννήθηκε το 815 μ. Χ., στην Παφλαγονία της Μικράς 
Ασίας. Απέκτησε με τον εικονομάχο αυτοκράτορα Θεόφιλο έναν γιό το Μιχαήλ και 
πέντε θυγατέρες τη Θέκλα, την Άννα, την Αναστασία, την Πουλχερία και τη Μαρία. 
Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην πολιτική και 
θρησκευτική πάλη γύρω από το ζήτημα της λατρείας ή όχι των εικόνων, που είχε 
ξεκινήσει ήδη από το 730 μ. Χ., από τον ιδρυτή της δυναστείας των Ισαύρων Λέοντα 
τον Γ’. Η διαμάχη αυτή χώρισε το Βυζάντιο σε δύο μέρη στους εικονολάτρες και 

στους εικονομάχους. Ο αυτοκράτορας 
Θεόφιλος ακολούθησε εικονομαχική 
πολιτική.  
Με βασανιστήρια, διώξεις και 
καταστροφή ιερών κειμηλίων και 
εικόνων (π.χ. ασβέστωναν τις ιερές 
Εικόνες) η Αγία Θεοδώρα η Αυγούστα 
και το άφθαρτο λείψανό της 
μεταφέρθηκσν στην Κέρκυρα Η 
αυτοκράτειρα Θεοδώρα έμεινε πιστή 
στις θρησκευτικές αρχές που είχε 
διδαχθεί από τους γονείς της και μαζί 
με τα παιδιά της κρυφά στα 
διαμερίσματα της, αλλά και σε 
επισκέψεις στην μητέρα της, απέδιδαν 
τις πρέπουσες τιμές στους Αγίους. 
Αποκαλούσαν μητέρα και παιδία τις 
ιερές Εικόνες ''καλά νινιά'' για να μην 
καταλάβει κάτι ο αυτοκράτορας. Το 842 



μ. Χ. ο αυτοκράτορας Θεόφιλος αρρώστησε βαριά από δυσεντερία τόσο που 
παραμορφώθηκε το στόμα του και ο λάρυγγάς του είχε βγει έξω. Σε όραμά της η 
αυτοκράτειρα Θεοδώρα είδε, την άχραντο Θεοτόκο με το θείο βρέφος αγκαλιά, 
περιστοιχισμένη με λαμπροφορεμένους αγγέλους, οι οποίοι έδερναν το Θεόφιλο 
ανελέητα. Καθώς ξύπνησε άκουσε το σύζυγο της να λέει αναστενάζοντας, “Αλίμονο 
σε μένα τον άθλιο και δυστυχή. Για τις αγίες Εικόνες με κτυπάνε”. Η Θεοδώρα 
παρακαλούσε θερμά την εικόνα του Χριστού που είχε βγάλει από τα σεντούκια, να 
τον λυπηθεί. Ξαφνικά ο Θεόφιλος άρπαξε και καταφιλούσε μια εικόνα, που σαν 
εγκόλπιο είχε κρεμασμένη ένας από τους παρευρισκομένους. Το θαύμα έγινε και το 
στόμα και ο λάρυγγάς του επανήλθαν στη φυσιολογική τους κατάσταση.  
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