
σεως, άλλοίαν νά όρίση την σειράν των φωνητικών καί σημασιολογικών 
εξελίξεων.

Δεδομένης τής μεγίστης σημασίας τοϋ 'Ιστορικοί λεξικοί τής νέας 
Ελληνικής καί τής ανυπολογίστου βοήθειας, ήν τοΰτο θά παράσχη εις 
τους ειδικούς Ιπιστήμονας, θά ηύχετό τις, ΐνα ή τύπωσις αυτού προχωρή- 
ση μέ γοργότερον ρυθμόν. Ό πρώτος τόμος τού έργου εξεδόθη προ εξα
ετίας, μετά εξ δ’ έτη, ως βαίνουσι τά πράγματα, πρέπει νά άναμένωμεν 
τήν τύπωσιν τού τρίτου, δστις θά περιλάβη τάς υπολοίπους λέξεις τού 
Α καί τάς τού Β.

Βεβαίως οί καιροί είναι δυσχερείς, εύχόμεθα δμο)ς, ΐνα ή Άκαδή- 
μεια τών ’Αθηνών υπό τήν έποπτείαν τής οποίας έκδίδεται τό λεξικόν, 
έξεύρη τον τρόπον, ΐνα ένισχυθή τό συντακτικόν αυτού προσωπικόν καί 
επομένως άχθη εις δσον τό δυνατόν ταχύτερον τέλος έργον, ή συμπλή- 
ρωσις τού οποίου θ’άποτελέση τιμήν διά τήν Ελληνικήν επιστήμην καί 
γενναίαν συμβολήν προς γνώσιν τής Ελληνικής γλώσσης, τοϋ Ελληνικού 
βίου καί τού Ελληνικού καθ’ δλου πολιτισμού.

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

Βιβλιοκρισία. 44$

Mistoire de I'Eglise depuis les origines jusqu’a nos jours, publiee sous 
la direction de Aug. Fiiche et Id. Martin, t. 6me. L'epoque ca- 
rolingienne, υπό Em. Amann, y.ab. της Θεολ. Σχολής τον Σ'τρασ- 
βονργον, 1937 ρ. 7—511.

Ό τόμος ούτος εκτυπωθείς μικρόν προ τού 5ου, τού οποίου βιβλίο · 
κρισίαν παρεθέσαμεν εις τήν περισυνήν Επετηρίδα τής Εταιρείας τών 
Βυζ. Σπουδών (τ. ΙΔλ σ. 536—540), εγράφη δλος υπό τού κ. Em. Α- 
mann, γνωστότατου εκ πολλών θεολογικών μελετών του καί τής πλού
σιας συνεργασίας του εν τφ Dictionnaire de Theologie Catholique, 
καί περιλαμβάνει τήν 'Ιστορίαν τής ’Εκκλησίας από τοϋ 752 μέχρι τού 
822, τον χρόνον δηλ. καθ’ δν εν μέν τή Δύσει ή ’Εκκλησία υπό τήν από
λυτον κηδεμονίαν—-τήν εξωτερικήν καί εσωτερικήν διοίκησιν—τής φραγ
κικής μοναρχίας τού Μεγάλου-Καρόλου (768—814) καί τών διαδόχων 
αυτού Καρολιδών, έξήλθε βαθμιαίως εκ τού κοινωνικού καί πολιτικού 
κυκεώνος τής επιδρομής τών βαρβάρων κατά τού Ρωμαϊκού κόσμου, καί 
παρηκολούθησε τήν διά τής φραγκικής πολιτείας επιβολήν καί έπικρά- 
τησιν τού Χριστιανισμού έν τή Κεντρική καί Δυτική Ευρώπη, έν Άνα-
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τολή δέ ήγωνίσθη τραχύν αγώνα κατά των συνεπειών τών θρησκευτικών 
έρίδοιν τοϋ Ε'. καί ΣΤ', αίώνος καί τής επί ένα περίπου αιώνα συνταρα- 
ξάσης αυτήν θυέλλης τής Εϊκονομαχίας, μέ σχετικόν τών εκ τοΰτου απω
λειών άντιστάθμημα—τήν διάδοσιν καί έπικρ,άτησιν τοΰ Χριστιανισμού 
εις τάς προς βορράν καί δυσμάς τοϋ Βυζαντίου σλαυικάς χο'ιρας (Βουλ
γαρίαν, Μοραβίαν καί Ραισσίαν). Έκ τών 16 ποικίλων τήν έκτασιν κεφα
λαίων τα 9 άφιεροΰνται εις τήν Εκκλησίαν τής Δύσεως καί τα 7 εις τήν 
τής ’Ανατολής καί τάς σχέσεις αυτών προς άλλήλας.

Έπί μέρους δέ, εις το Ιον κεφάλαιον, εξετάζεται «Ή παπωσννη, το 
παπικόν κράτος και οι Φράγκοι από τον 757 μέχρι τον 795», δτε ή Ρω
μαϊκή ’Εκκλησία, τεθεϊσα διά Στεφάνου τοΰ Β'. υπό τήν προστασίαν καί 
τήν πολιτικήν έξάρτησιν τών Φράγκων Καρολιδών διεμορφώθη είς κοσμι
κόν πολιτικόν κράτος έν Ίταλίφ άναλώμασι τών περί τήν Ρώμην κτή
σεων τών Λομβαρδών καί τοΰ Βυζαντινού εξαρχάτου, καί έπί βλάβη τοϋ 
πνευματικού καί ηθικού αυτής χαρακτήρος, ήτις βλάβη έξεδηλώθη είς 
τήν υπό τοϋ λαϊκού Κωνσταντίνου Β'. βιαίαν αρπαγήν τοΰ παπικού θρό
νου (767) καί είς τάς πολιτικός ραδιουργίας τών παπών Παύλου Α λ (757- 
767), Στεφάνου Γ'. (768-782) καί Άδριανοΰ Αλ (782-795), οΐτινες έπιμύ- 
νως ήσχολήθησαν καί έπεδίωξαν τήν ένίσχυσιν καί σταθεροποίησιν τής 
πολιτικής κρατικής μορφής τής Ρωμ. Εκκλησίας, <υς υποτελούς τμήματος 
τοΰ Κράτους τοΰ Μ. Καρόλου (ρ. 17-70). Τό 2°ν κεφ. περιλαμβάνει τήν 
«Καρολίνειον ’Αναγέννησιν», ένθα είς τήν διαμόρφωσιν καί διοίκησιν τού 
δίά τών πολέμων καί τών κατακτήσεων τοΰ Μ. Καρόλου σχηματισθέντος 
άπεράντου κράτους περιλαμβάνεται καί ή διατύπωσις τών σχέσεων τής 
Πολιτείας προς τήν Εκκλησίαν, χαρακτήρος ακράτου Καισαροπαπισμού, 
πολύ εύρυτέρου καί τραχυτέρου τοϋ πρότερον ασκηθέντος επί τής’Εκ
κλησίας υπό τού Μ. Κωνσταντίνου καί Ιουστινιανού τοΰ Αλ Πάντα τά άφο- 
ρώντα είς τήν εκκλησιαστικήν μεταρρύθμισιν διετυποΰντο ου ί έκ Ράηιης 
άλλ’ έξ Aachen είς τά Capitularia τοϋ Μ. Καρόλου (ρ. 71-106). Τό 3°ν κεφ. 
εκθέτει τά τής Εϊκονομαχίας εν ’Ανατολή από τής έν Τερίμ Συνόδου τού 
753 μέχρι τής Ζλ Οικουμενικής έν Νικαίφ (787), και έν τή Δύσει, ένθα τή 
είσηγήσει τοΰ Άλκουΐνου ό Μ. Κάρολος κατεδίκασε τήν Ζλ Οίκ. Σύνοδον 
καί ήξίωσε παρά τού πάπα Άδριανοΰ τήν αποδοκιμασίαν αυτής ιός αιρε
τικής διά τε τήν έπισημοποίησιν τής Είκονολατρείας καί διά τον έκ τού 
Συμβόλου αποκλεισμόν τοΰ Filioque (p. 107-127). Συνέχειαν τούτων 
αποτελεί ή έντφΊΦ κεφ. έκθεσις τής έν Φραγκφονρτη τφ 794 σννελϋον- 
σης υπό τήν προεδρίαν τον Καρόλου μεγάλης συνόδου, ένθα υπό τάς έμ- 
πνεύσεις τοΰ Άλκουΐνου κατεδικάσθη ή αιρετική διδασκαλία τοΰ «άδοπ- 
σιανισμοϋ» (υιοθεσίας) τών Ισπανών επισκόπων, υπό τήν ηγεσίαν τού 
άρχιεπ. Τολέδου Έλιπάνδου (ρ. 129-152). Τό δ»ν κέφ. άφιεροϋται εις τήν
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πολιτικήν μεταβολήν τον 800 ετονς, δτε ό.Κάρολος έχρίσθη έν Ρώμη εις 
αΰτοκράτορα ρωμαΐον, διά την ύπ’ αυτού ύποστήριξιν τοϋ διωχθέντος . εκ 
Ρώμης καί δεινώς κακοποιηθέντος υπό τών στασιαστών πάπα Λέοντος 
τοϋ Γλ (795-816), καί εις την έκρηξιν τής περί Filioque διαφοράς έν τή 
Δύσει, δπου οί περί τον Κάρολον ύπεστήριξαν τήν έξ Ισπανίας προ πολ- 
λοϋ είσαχθείσαν εις. τό Σύμβολον προσθήκην, ενώ δ, πάπας Λέων έπι- 
σήμως έκηρύχθη κατ’ αυτής. Τό κεφάλαιον τοϋτο συμπληροΰται δι’ εκ
τενούς έξετάσεως τής πολιτική; καταστάσεως τοϋ Φραγκικού κράτους 
καί τής κεντρικής Ευρώπης καί τής ’Αγγλίας καί 'Ισπανίας (ρ. 153-200).

Τό 6αν κεφ. αναγράφει τάς σχέσεις ’Εκκλησίας και Πολιτείας κατά την 
ταραχώδη περίοδον Λουδοβίκου τοϋ Εύσεβοΰς, δτε δι’ Ιδίου Κανονισμοΰ 
ή φραγκική μοναρχία έκωδικοποίησε τήν εκκλησιαστικήν κατάστασιν, ως 
έδημιουργήθη υπό τοϋ Μ. Καρόλου, κατάστασιν υποτελείας τοϋ παπικού 
κράτους έξωτερικώς τε καί κατά τήν εσωτερικήν διοίκησιν εις τό πολιτι
κόν κράτος τών Καρολιδών. Άλλ’ ή νέα κατάστασις (constitutio) δεν 
έφηρμόσθη εν τή πραγματικότητι, οί δε εκκλησιαστικοί παράγοντες ένερ- 
γώς άναμιχθέντες εις τήν περί τον Λουδοβίκον καί τούς κατ’ αύτοΰ έπα- 
ναστατήσαντας υίοΰς ,του πολιτικήν ανωμαλίαν, ανέκτησαν πολλά δικαιά)- 
ματα, τών οποίων είχε στερήσει αυτούς ή αυταρχία τοϋ Μ. Καρόλου, τοϋ 
οποίου τον άβουλον καί άνόητον υιόν έξευτελιστικώς εταπείνωσαν εις επα
νειλημμένος συνελθόντες συνόδους οί επίσκοποι τοϋ Φραγκικού κράτους, 
οΐτινες καί απέναντι τής Ρώμης έπέδειξαν ικανήν ανεξαρτησίαν (ρ. 201- 
227). Τήν ανεξαρτησίαν ταΰτην οί φράγκοι επίσκοποι έδειξαν καί κατά τήν 
δευτέραν περίοδον της εικονομαχίας, ήτις περιγράφεται εις τό 7ον κεφ. με 
τινα νέα στοιχεία έκ τών σχέσεων τοϋ Βυζαντίου προς τούς Καρολίδας 
(ρ. 229-246). Εις τό 8ον κεφ. υπό τον τίτλον «Έξάπλωσις τοϋ Χριστιανι
σμού και μεταρρνΰμισις επί Λουδοβίκον τοϋ Εύσεβοΰς», εκτίθεται ή διά- 
δοσις τοϋ Χριστιανισμού μεταξύ τών λαών τής κεντρικής καί βορειοανα
τολικής Ευρώπης ούχί πλέον διά τών πολεμικών μέσων καί τών κατα- 
κτήσεων τοϋ Μ. Καρόλου, αλλά διά τοϋ ειρηνικού ευαγγελικού κηρύγμα
τος τής Λατινικής εκκλησίας έν Δανίμ, Σουηδία καί Παννονίμ, διά τής 
πρωτοβουλίας τής’Εκκλησίας καί με ασφαλέστερα καί γονιμώτερα απο
τελέσματα. Ή δέ μεταρρύθμισις ιδία τού κλήρου καί τού μοναχικού βίου 
προήλθεν εκ τής ανάγκης επιβολής γενικού κανόνος εις αυτούς, καί ώς 
τοιοΰτος έθεωρήθη δ κανών τοϋ άγ. Βενεδίκτου, επιθεωρηθείς καί προσ- 
αρμοσθείς εις τον βίον υπό τού νεωτέρου Βενεδίκτου τοϋ έξ Άνιανοΰ 
(ρ. 247-266). Τό 9ον κεφ. περιλαμβάνει τήν ταραχώδη περίοδον τοϋ εμφυ
λίου πολέμου τών υιών Λουδοβίκον τον Εύσεβοΰς μέχρι τής συνθήκης τον 
Verdun (843), δτε τό μέγα φραγκογαλατικόν κράτος διεσπάσθη εις τα 
δύο κύρια φυλετικά του στοιχεία έντεϋθεν καί έκεΐθεν τού Ρήνου, τήν
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Γαλλίαν καί την Γερμανίαν, αϊτινες έ'κτοτε ήκολούθησαν ιδίαν έκατέρα 
εν τη ίστορίρ πορείαν. Ή πολιτική έξασθένησις τού φραγκικού κράτους 
άπήλλαξε βαθμηδόν την ’Εκκλησίαν, την τε έπιτόπιον και την Ρωμαϊκήν, 
τής ίσχυρας από τής Πολιτείας έξαρτήσεως. Οι πάπαι επανέρχονται εις τας 
άρχας Γρηγορίου τοϋ Α', τουλάχιστον εις την επίσημον εμφάνισαν και εις 
τούς τύπους τής αλληλογραφίας τιυν οπού είσηκούοντο ή δπου ένόμιζον 
δτι θά είσηκούοντο. Ή πολιτική των δμως αυτή εϋρεν αρνητικήν στάσιν 
έν τε τή Δύσει (έν Γαλλία ό Hincmar άρχιεπ. Reims) καί εν ’Ανατολή 
(ρ. 267-302). Σύντομος άνασκόπησις τοϋ πνευματικόν βίου κατά τά μέσα 
τον 9ου αίώνος εν τή Δύσει (Γερμανίφ, Γαλλίρ καί Άγγλίρ) παρέχεται εις 
τό 10ον κεφάλαιον (ρ. 303-314) καί ώς συνέχεια έν τφ ΙίΦαί ϋεολογικα'ι 
διαφωνίαι κατά τον αυτόν χρόνον (συζήτησις περί τής θείας ευχαριστίας 
ώς πραγματικής θυσίας, καί περί προορισμού) υπό τήν ζωηρόν ώθησιν 
τοϋ άρχ. Hincmar (p. 315-344).

Τό 12°ν κεφάλαιον πραγματεύεται περί τής «’Αναγεννήσεως τοϋ κα
νονικού Δικαίου» εις τε τον ποινικόν καί διοικητικόν αύτοΰ κλάδον, ιδία 
δέ περί τής μορφοοσεως τής Συλλογής των λεγομένων ψευδο-Ίσιδωρείων 
κανόνων, έφ’ ών έστηρίχθη ή περαιτέρω έξέλιξις τοϋ παπικού συστήμα
τος (ρ. 345-366). Ή από νομικής δμως άπόψεως ούτως εκ των υστέρων 
δικαιολογία τοϋ παπισμού εΰρεν αυτόν ένισχυμένον ήδη έξ αυτών των 
πραγμάτων, ως έκ τής έξασθενήσειος τής πολιτικής δυνάμεως τού φραγ
κικού κράτους, τοϋ δημιουργήσαντος καί επί έ'να αιώνα χειραγο^γήσαντος 
αυτόν υπό τήν νέαν αύτοΰ κοσμικήν μορφήν, καί εκ τής διασπάσεως έν τή 
Δύσει τής εκκλησιαστικής ενότητος των διαφόρων τοπικών ’Εκκλησιών, 
αϊτινες κατέληξαν εις τήν ανάγκην ν’ αναγνωρίσουν έκαστη κατ’ ιδίαν τό 
κύρος τής Ρόίμης ως σανίδα σωτηρίας εις τό από τού Ε'. αίώνος δημιουρ- 
γηθέν εκεί χάος έν τή Πολιτεία καί τή Έκκλησίρ. Ή σύμπτωσις δέ δτι 
από τά>ν μέσων τού 9ου αίώνος τον θρόνον τής Ρωμαϊκής έκκλησίας κα- 
τέλαβον έν συνεχείρ διακεκριμένοι τήν θέλησιν άνδρες, ώς Λέων ό Δ', 
Νικόλαος ό Αλ καί Άδριανός ό Β', οιτινες έπέβαλον είς τήν Δύσιν ώς 
γνησίαν τήν ψευδό-Τσιδώρειον Συλλογήν ώς άναμφισβήτητον κώδικα Κα
νονικού Δικαίου, έξησφάλισεν όριστικώς τον νέον τού Παπισμού τύπον. 
Τούτο είναι τό περιεχόμενον τού 13ου κεφαλαίου, ενός τών μακροτέρων 
(ρ. 367-412) καί μάλλον ενδιαφερόντων καί ήμάς τούς ’Ανατολικούς τμη
μάτων τής 'Ιστορίας τής ’Εκκλησίας έν τή Δύσει. Διά Νικολάου τοϋ Α'. 
(858-867) καί Άδριανού τού Γλ (867-872) ή δύναμις τής Παπικής Ρώμης 
βαίνει πλησίστιος προς τήν έν τή Δύσει έπιβολήν της έν μέσφ τής πολιτι
κής ατασθαλίας έν Γαλλία καί Γερμανίρ, δπου αί έπιδρομαί τών Νορμαν- 
νών έν Γαλλία καί τών Ούγγρων καί Σλαύων έν τή Κεντρική Ευρώπη έξη- 
σθένισαν τήν βασιλικήν καί τήν αύτοκρατορικήν αρχήν τών Καρολιδών,

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:39:22 EEST - 3.236.241.27



Βιβλιοκρισία. 453

καί διά τής ένισχύσεως των τοπικών μεγιστάνων έδημιούργησαν τά πρώ
τα βήματα τοΰ μεσαιωνικού φεουδαλισμοί), ό δε ανώτερος κλήρος καί οί 
ηγούμενοι τών μοναστηρίων, προς έξασφάλισιν των κοσμικάίν αυτών συμ- 
φερόντιον, εθυσίασαν τήν εκκλησιαστικήν των αυτοτέλειαν, κατ’ άρχάς 
τμηματικώς έπειτα δέ καί όμαδικώς, τών δύο είρημένων παπών, προς 
ύποστήριξιν τών νέων άποκτημάτων των, άναδραμόντων εις τήν πολιτικήν 
Λέοντος τοΰ Α'. (461). Αί επίσημοι 'Ιστορικαί Άναγραφαί τοΰ Παπισμού 
(τό Liber Pontificalis) τον θάνατον Νικολάου τοΰ Α'. συνοδεύουν διά 
τοΰ σημειώματος δτι «άπήλθε προς Κύριον νικηφόρος κρατήσας τήν Άπο- 
στολικήν Καθέδραν, ως αθλητής τοΰ Θεοΰ, αληθής καθολικός, αληθής 
ήγεμάιν» (έκδ. Duchesne t. II. p. 167).

Τό 14ον κεφάλαιον περιγράφει «ϊ’ό τέλος τον κράτονς τών Καρολι- 
δών», ώς επί τό πολύ έκφύλων καί ασθενών ως εκ τής πολυμερούς διαι-' 
ρέσεως καί τών αγώνων κατά τών επιδρομών τών Νορμαννών εκ βορρά 
καί τών Σαρακηνών έκ νότου καί διά τούτο προσφευγόντων έκάστοτε εις 
τό κύρος καί τήν βοήθειαν τής κατά τόπους εκκλησιαστικής 'Ιεραρχίας καί 
τού Ρωμαίου ποντίφηκος, ως τυπικού παράγοντος κατά τήν άνάδειξιν καί 
χρίσιν τοΰ «αύτοκράτορος» τού Φραγκικού κράτους. Τήν εκ τούτου γε
νικήν κατάπτωσιν τού έν τφ Δύσει χριστιανικού κόσμου δεν ήδυνήθησαν 
νά άναστείλουν οί πάπαι τής περιόδου ταύτης (’Ιωάννης ό Η'., Μαρίνος 
Άδριανός δ Γ'. καί Στέφανος δ Ε'.) διότι, ως λέγει δ κ. Amann, «ή παπω- 
σύνη άπερροφημένη υπό τών κοσμικών ασχολιών αποβαίνει ανεπιτήδεια 
νά κυριαρχήση τών γεγονότων, καί τά πάντα προοιωνίζονται τήν άπίστευ- 
τον ταπείνωσιν τού δεκάτου αίώνος, παριστάμεθα δέ μετά θλίψεως εις 
τήν αγωνίαν τοΰ μεγάλου τούτου φαινομένου, όποιον επί έ'να που αιώνα 
υπήρξε τό Φραγκικόν κράτος, έν τφ δποίφ έπραγματοποιήθη, έστω καί 
κακώς, ή «πολιτεία τοΰ Θεοΰ» (civitas Dei τού Αυγουστίνου), εν ή έστε- 
γάσθη μετ’ ασφαλείας, ήν δεν θά γνωρίση εις τό μέλλον, ή Δυτική ημών 
εκκλησία» (ρ. 445).

Τό 15ον κεφάλαιον άφιεροϋται εις σύντομον έκθεσιν τής «Διαδό- 
σεως τον Χριστιανισμόν περ'ι τά μέσα τον 9ου αίώνος» καί προ πάντων 
τοΰ εκχριστιανισμοΰ τής σλαυϊκής Μοραυίας καί τής Πανοννίας υπό τών 
δύο έλλήνων ιεραποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου (ρ. 447-463). Τέλος 
τό 16ον καί τελευταϊον κεφάλαιον υπό τον τίτλον «Ή υπόδεσις τον 
Φώτιον» εκθέτει, έν τφ πλαισίφ τώιν παλαιών ρωμαιοκαθολικών αντιλή
ψεων, τά κατά τον πατριάρχην Φώτιον καί τήν πολιτείαν αυτού προς τήν 
παπικήν Ρώμην Ένφ δεν διαμφισβητεΐ τά πολλά κενά καί τήν μονομερή 
χρήσιν τών ύπαρχουσών πηγών, ένφ δεν δύναται ν’ άρνηθή τό φώς, τό 
δποΐον δ LapStre από τού 1895 έρριψεν επί τής δλης ύποθέσεως τοΰ 
«Φωτιανοϋ σχίσματος», καί οί δειλά άκολουθούντες αυτόν V. Laurent
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καί V. Grumel καί Η. Gregoire, ενφ τοσοΰτο ζωηράν εικόνα τοΰ παπι
σμού εν τή Δύσει κατά τον 9ον αιώνα μάς έδωκεν, δτε ή Ρώμη ώς πολι
τικόν συγκρότημα, άγωνιζομένη να στηριχθή πολιτικώς καί περισώση τό 
μειωθέν εκκλησιαστικόν κϋρός της, ένόθευε τήν 'Ιστορίαν διά τής ψευδο- 
ισιδωρείου Συλλογής, ό σ. εξακολουθεί νά έχη τήν άντίληψιν δτι ό Ιγνά
τιος καί ό Φώτιος ήσαν έπανάστάται κατά «νομίμου» εκκλησιαστικού κα
θεστώτος τής «Άποστολικής καθέδρας», δτι ή έκ 1.6 έν αρχή επισκόπων 
άπαρτισθεΐσα σύνοδος τού 869 καί μετά πολλούς μήνας καί διά τής βίας 
καί κατόπιν μακράς διακοπής συγκεντρώσασα μόλις 102 μέλη, είναι ή 
«όγδοη Οικουμενική». Παρά πάσαν δε τήν έκκαθάρισιν τοΰ εδάφους τήν 
οποίαν πολύ φιλοτίμως επιδιώκει καί δή πολλάκις εις βάρος τών ρωμαϊ
κών απόψεων, ό κ. Araann ώς εξής περαίνει τά κατά τον Φώτιον: Οίαι- 
δήΑοτε καί αν είναι αϊ πραγματικοί διαθέσεις αυτού προς τήν Καθέδραν 
τού άγ. Πέτρου, από τοΰδε ό Φώτιος άπέβη ό σημαιοφόρος τής Βυζ. εκ
κλησίας αλλά μόνον βραδύτερον, όταν ό χωρισμός μεταξύ τής Παλαιάς καί 
τής Νέας Ρώμης θά γίνη οριστικός, ή σημασία αυτού θά αύξηθή' αυτόν 
θά έ.πικαλεσθοΰν πάντες, δσοι επί τών οχθών τοΰ Βοσπόρου σκέπτονται 
μόνον τήν Εκκλησιαστικήν αυτονομίαν τής Κ]πόλεως, κά'ν ετι έκ τούτου 
θ’ άπέθνησκεν ή αυτοκρατορία' καί ιδού πώς καί οί Λατίνοι αντίπαλοι 
παρασυρθέντες έξέλαβον τον Φώτιον έπώνυμον ηρώα τής Βυζ. Εκκλησίας 
(λέγοντες «ή Φωτιανή Εκκλησία») συμπέρασμα άπείρως σπουδαίον άση- 
μάντων καθ’ έαυτά γεγονότων, παραμορφωθέντων εκ τής εκατέρωθεν 
εις αυτά δοθείσης σημασίας. ’Ίσως ό έκ περιτροπής εισηγητής καί θύμα 
αυτών δεν θά ήξιζεν ούτε τής υπερβολικής ταύτης τιμής ούτε τής περι- 
φρονήσεως ταύτης*.

Καί προκειμένου μέν λόγου περί Φωτίου, ή έκθεσις τοΰ κ. Amann 
είναι γενναΐον βήμα προς άποκατάστασιν έν τή Δύσει περί τής άλη- 
θείας τών καθ’ ημάς πραγμάτων από εκκλησιαστικής άπόψεως. ’Αλλά 
καί ή δλη έκθεσις τοΰ βίου τής ’Εκκλησίας έν τφ τόμφ τούτη) είναι 
πλουσιωτάτη καί φωτεινή, ώφελιμωτάτη δε διά τούς παρ’ ήμϊν αποβλέ
ποντας προς τήν ιστορίαν ούχί άποκλειστικώς μόνον από τής σκοπιάς τής 
Ελληνικής ’Ανατολής, ένφ ή μορφή καί ή αξία τών δρώντων προσώπα)ν 
πρέπει νά φωτίζηται καί εκ τής έτέρας πλευράς, τής έν τή Δύσει δρά- 
σεώς των.

Οί ιστορικοί ημών μόνον ώφελείας έκ τούτου θ’ αποκομίσουν. Σή
μερον, δτε εις τό Index librorum prohibitorum δεν άπέμειναν σελίδες 
λευκαί, ή ιστορική επιστήμη από πολλοΰ έτέθη ύπεράνω τών ομολογια
κών καί τών έθνολογικών περιορισμών.

Καθ. ΑΔ. Ν. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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