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είναι γνωστό το έργο Κατατομή Κανόνος 
του Ευκλείδη. Ο Πτολεμαίος αναφέρεται 
στις δυσκολίες του Μονοχόρδου Κανό-
να δικαιολογώντας την από μέρους του 
εισήγηση του πολυχόρδου κανόνα, με 
όργανα της οικογενείας του Ψαλτηρίου, 
εξ ου και το όργανο «Κανονάκι» (βλ.λ. 
«Κανών»). Η διδασκαλία του μονοχόρ-
δου πέρασε στους Βυζαντινούς μέχρι 
και το ύστερο Βυζάντιο. Στον ελληνικό 
κώδικα Βιβλιοθήκης Μονάχου 104 
του 1552 περιγράφεται η κατασκευή 
του. Είναι γνωστό και στους Λατίνους 
συγγραφείς, όπως ο Βοήθιος (6ος αι.), 
αναφέρεται σποραδικά στην Ευρώπη 
κατά την Αναγέννηση. Στην Ανατολή 
λησμονήθηκε κατά τη μεταβυζαντινή 
περίοδο και αναβίωσε κατά τον 19ο και 
20ό αι., προσφέροντας πολύτιμη συν-
δρομή στην κατανόηση της Θεωρίας των 
διαστημάτων. Το μονόχορδο εικονίζε-
ται σε θεωρητικά Ψαλτικής, όπως του 

Χαραλάμπους Οικονόμου, του Αβραάμ 
Ευθυμιάδη κ.ά. Επιτυχής μεταφορά της 
θεωρίας επί του μονοχόρδου έχει γίνει 
με αναπαραστάσεις της χορδής επί της 
πανδουρίδας ή ταμπούρ ήδη από τον 
17ο-18ο αι. (Π. Χαλάτζογλου), τον 19ο 
αι. (Απόστολος Κώνστας, Χρύσανθος, 
Στέφανος Λαμπαδάριος, Π. Κηλτζανί-
δης), μέχρι και τις μέρες μας (Σίμων 
Καράς).  Θ.ΑΠ.
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Μοντανός - μοντανισμός. Δεν 
γνωρίζουμε πολλά για την ιδιωτική 
ζωή του Μοντανού. Κατά τον Ευσέβιο 
ο χρόνος έναρξης της δράσης του το-
ποθετείται το 156 και το κορύφωμά της 
στη Μ. Ασία το 172. Καταγόταν από την 
Αρδαβαύ της Φρυγίας και αρχικά, πριν 
ασπασθεί τον χριστιανισμό, υπήρξε ιε-
ρέας της Κυβέλης. Στη συνέχεια παρέλα-
βε τη χιλιαστική παράδοση της Φρυγίας, 
την ανέπτυξε και τη συμπλήρωσε με 
εγκρατιτικά και θεολογικά στοιχεία. 
Διατηρούσε την πεποίθηση ότι είχε 
λάβει φωτισμό από το Άγιο Πνεύμα. 
Γενικώς, πίστευε ότι η εκκλησιαστική 
ιεραρχία θα έπρεπε να δομείται ανάλογα 
με την έκτακτη αποκαλυπτική ενέργεια 
του Πνεύματος, η οποία αναδεικνύει 
τους υπεράνω και αυτών των επισκό-
πων ιεραρχικά ιστάμενους οδηγούς τού 
ποιμνίου. Σε ακολουθία των ανωτέρω, 
ο αιρεσιάρχης Μοντανός περιστοιχιζό-
ταν από ομάδα προφητών και προφη-
τιδών. Ονομαστές ήταν η Μαξιμίλλα 
και η Πρίσκιλλα. Αν και έγγαμες, είχαν 
εγκαταλείψει τους συζύγους τους για να 
αφοσιωθούν στο προφητικό τους έργο. 
Η συμπερίληψη αυτών των γυναικών 
στην τάξη των χαρισματούχων, η οποία, 
κατά τους μοντανιστές, υπέρκειτο της 
εκκλησιαστικής ιεραρχίας, είναι πέραν 
πάσης αμφιβολίας, κατά το στηλιτευ-
τικό σχόλιο του Ιππολύτου ότι «ὑπὲρ 

ἀποστόλους καὶ πᾶν χάρισμα ταῦτα τὰ 
γύναια δοξάζουσιν, ὡς τολμᾶν πλεῖον τι 
Χριστοῦ ἐν τούτοις λέγειν τινὰς αὐτῶν 
γεγονέναι» (Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγ-
χος, Η΄, ιθ΄, PG 16Γ:3366). 
Κατά τον Μοντανό, ο Θεός Πατήρ ενήρ-
γησε και αποκαλύφθηκε στον κόσμο 
μέσω του Ιησού Χριστού και στη μετά 
Χριστόν εποχή μέσω του Παρακλήτου. 
Λόγω των χιλιαστικών δοξασιών της 
Ιωαννείου Παραδόσεως αυτός και οι 
οπαδοί του υποστήριζαν ότι επίκειται 
η Δευτέρα Παρουσία. Οι εσχατολογικές 
προβλέψεις του μοντανισμού έφθαναν 
στο σημείο να προσδιορίζουν συγκεκρι-
μένο τόπο, στον οποίο θα φανερωνόταν 
η Βασιλεία. Η Πέπουζα αναδείχθηκε 
στην ιερή πόλη του μοντανισμού, υπο-
δειχθείσα από τον ίδιο τον Ιησού σε 
όνειρο που είδε η Πρίσκιλλα ή μια άλλη 
γυναίκα με το όνομα Κυΐντιλλα (Επιφά-
νιος Κύπρου, Κατὰ αἱρέσεων, Β΄, μθ΄, 
PG 41:877BC)
Ο μοντανισμός διέκρινε τους ανθρώ-
πους σε πνευματικούς, ψυχικούς και 
σωματικούς, απαγόρευε τον γάμο, επέ-
βαλλε πολλές νηστείες, απέκλειε την 
άφεση αμαρτιών μετά το Βάπτισμα και 
ενθάρρυνε τις ενθουσιαστικές τάσεις, 
με πολλές εθελούσιες προσελεύσεις 
στο μαρτύριο. Στον μοντανισμό προ-
σχώρησε ο Τερτυλιανός. Ο Ευσέβιος 

μνημονεύει τα ονόματα των Θεοδό-
του, Αστερίου Ουρβανού, Πρόκλου, 
Αλκιβιάδη και Θεμίσωνα ως λογίων 
που υποστήριξαν τη διδασκαλία του 
(Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, Ε΄, ιστ΄, PG 
20:469-472). Λόγω των εγκρατιτι-
κών, προφητικών, και κυρίως των 
θεολογικών του απόψεων προκάλεσε 
τη σφοδρή αντίδραση του Απολιναρί-
ου Ιεραπόλεως, του Απολλωνίου κ.ά. 
Το ενθουσιαστικό κίνημα εξαντλήθηκε 
σχετικά γρήγορα και περιορίστηκε στην 
περιοχή της Φρυγίας.
Οι μοντανιστές ή Φρύγες σαφώς κατα-
τάσσονται από τις κανονικές διατάξεις 
της Εκκλησίας στους αναβαπτιζόμενους, 

σε περίπτωση εισόδου στην Ορθοδοξία, 
αιρετικούς (βλ. τον έβδομο κανόνα της 
Β΄ Οικουμενικής, τον όγδοο της συνό-
δου της Λαοδικείας, και τον πρώτο του 
Μεγάλου Βασιλείου. Τον κανόνα της Β΄ 
Οικουμενικής επαναλαμβάνει αυτολεξεί 
ο ενενηκοστός πέμπτος της Πενθέκτης). 
Ρητή καταδίκη του Μοντανού περιέ-
χεται στα Πρακτικά της Πενθέκτης και 
συγκεκριμένα στην επικυρωθείσα από 
τη σύνοδο ενθρονιστήρια επιστολή του 
Πατριάρχου Ιεροσολύμων Σωφρονίου 
αναθεματίζεται μεταξύ άλλων αιρετικών 
«Μοντανός, Πρίσκιλλά τε καὶ Μαξιμίλ-
λα αἱ τούτου μανιώδεις μαθήτριαι…» 
(Riedinger, ACO, σ. 480).
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Μοργκεντάου, Ερρίκος. Ο Ερρίκος 
Μόργκενταου, πατέρας, γεννήθηκε το 
1856 στη Γερμανία, όπου έζησε μόνο 
τα παιδικά χρόνια. Διότι οι διορατικοί 
γονείς του σπεύδουν να αποδημήσουν 
και να εγκατασταθούν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής, στις οποίες του 
εξασφαλίζουν αίσιες προοπτικές. Σπου-
δάζει νομικά. Σταδιοδρομεί ως δικη-
γόρος, επιχειρηματίας, διπλωμάτης. 
Διακρίνεται ως φιλόπονος, φιλομαθής, 
φιλελεύθερος, φιλάνθρωπος, απροκα-
τάληπτος, αμερόληπτος, αντικειμενικός. 
Ομολογουμένως, μολονότι εγκαταλείπει 
τη γενέτειρά του, στη Γερμανία, εξαιτίας 
των κινδύνων, τους οποίους διαβλέ-
πουν οι γονείς του, και εν τω μεταξύ 
πληροφορείται βίαιες πράξεις Γερμα-
νών, δεν εκφράζει παράπονο ή πικρία 
κατά του γερμανικού λαού, τον οποίο 
ποτέ δεν επικρίνει. Την ευθύνη επιρ-
ρίπτει στην πολιτική ηγεσία, η οποία 
εκπαιδευτικά εμποτίζει τις νέες γερμα-
νικές γενιές με μίσος κατά των άλλων 

Μοργκεντάου, Ερρίκος
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Ο Πυθαγόρας με το μονόχορδον, 
ξυλογραφία από το βιβλίο του Franchino 
Gaffurio, Theorica musicae (1492)

Σχέδιο του μονόχορδου κατά τον 
Robert Fludd (1618), όπου 
το πτολεμαϊκό σύμπαν συνδέεται με 
τα μουσικά διαστήματα

Ερημητήριο μοντανιστών στην 
Πέπουζα της Φρυγίας, ιερή πόλη του 
μοντανισμού
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