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Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΣ 
ΚΑΙ 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΦΩΤΙΟΥ 

Α' 

Τήν εποχή της παντοδυναμίας του Καίσαρα Βάρδα, δ όποιος ην δλος τα 

τής βασιλείας έπιτροπενων και διοικών1, ο βυζαντινός αυτοκρατορικός θεσμός 

γνώρισε στο πρόσωπο τοϋ τελευταίου εκπροσώπου της δυναστείας τοϋ 'Αμο

ρίου μία πρωτοφανή υποβάθμιση2. Καί ενώ ό πολιτικά υποσκελισμένος Μι

χαήλ Γ' θεωρούσε ώς πατριάρχη του κάποιο γελωτοποιό του, ονόματι Θεό

φιλο, ό πατριάρχης τοϋ Καίσαρα Βάρδα, Φώτιος3, είχε τεθεϊ επικεφαλής μιας 

προσπάθειας έξάπλο^σης τής βυζαντινής σφαίρας επιρροής στή μακρινή Μορά

βια, τή γειτονική Βουλγαρία και το βαρβαρικον έθνος των Ρώς. 

Οι οικουμενικές τάσεις τοϋ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως άρχισαν 

να γίνονται εναργέστερες με τή συμμαχία τοϋ 862 μεταξύ τοϋ Μιχαήλ Γ' και 

τοϋ ηγεμόνα τής Μοραβίας Ραστισλάβου (846-870), μία συμμαχία πού, άπο 

τή μία πλευρά, άνοιγε το δρόμο για τή Μοράβια καί, άπο τήν άλλη, προεξο

φλούσε τή μελλοντική υπαγωγή τής Βουλγαρίας στο Βυζάντιο, καθηλώνοντας 

τον Βάρη (852-889) ανάμεσα στην αυτοκρατορία τής Κωνσταντινούπολης καί 

τή σύμμαχο της Μοραβία4. Οί προοπτικές τής συμμαχίας αυτής δεν άργη

σαν να γίνουν πραγματικότητα: Ινα χρόνο αργότερα, το 863, ή Μοράβια δεχό-

1. Συνέχεια Θεοφάνη, σελ. 176 (CSHB). Βλ. επίσης Γενέσιο, Δ', σελ. 70 (Lesmueller-

Werner-Thiirn), Βίο 'Ιγνατίου, PG 105, στ. 528Α, Σκυλίτζη, σελ. 101 (Thurn), Ζωνα

ρά, TV, σελ. 11 καί 21 (Dindorf). 

2. Τ. Κ. Λ ο υ γ γ η, Δοκίμιο για τήν κοινωνική εξέλιξη ατή διάρκεια των λεγόμενων 

((Σκοτεινών αιώνων», 'Αθήνα 1985, σελ. 75-81. 

3. Βίος 'Ιγνατίου, PG 105, στ. 528Β: Έμοι μεν πατριάρχης ό Θεόφιλος, ο Φώτιος τφ 

Καίσαρι, καί τοις Χριστιανοί; ο 'Ιγνάτιος καΟέστηκεν. 

4. Πρβλ. J . Β. Β u r y, A History of the Eastern Roman Empire, from the Fall of 

Irene to the Accession of Basil Ι, Λονδίνο 1912, σελ. 383.— F. D v o r n i k , Les Slaves, 

Byzanve et Rome au IXe siècle, Παρίσι 1926, σελ. 152-159.— Τ ο ϋ ϊ δ ι ο υ, Le schisme 

de Photius, histoire et légende, Παρίσι 1950, σελ. 158.— P. P e t r o v , La politique 

étrangère de la Bulgarie au milieu du IXe siècle et la conversion des Bulgares, Byzant i -

nobulgarica 2 (1966), σελ. 45-46.— F. D v o r n i k , Les Slaves, histoire et civilisation 

de l'antiquité aux débuts de l'époque contemporaine, Παρίσι 1970, σελ. 81-82 καί 111. 
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ταν τή βυζαντινή αποστολική προσφορά με τήν άφιξη εκεί των αδελφών Κυ

ρίλλου καί Μεθοδίου1, καί ή εκκλησιαστική ηγεσία τής Κωνσταντινούπολης 

συνέχιζε με μεγαλύτερο ζήλο το αποστολικό της έργο, όταν τήν άνοιξη τοϋ 

864 ή βυζαντινή στρατιωτική εμφάνιση στή Βουλγαρία ματαίωσε τα σχέδια 

του Βόρη να εισβάλει μαζί με τον αυτοκράτορα τής 'Ανατολικής Φραγγίας 

Λουδοβίκο Γερμανικό (840-876) στή Μοραβία, καί ανάγκασε τον Βούλγαρο 

ηγεμόνα να δεχθεί τον χριστιανισμό άπο το Βυζάντιο 2 . Μέσα στα πλαίσια τής 

επέκτασης της, ή βυζαντινή αυτοκρατορία συμπεριέλαβε καί το Σκνθικον ανή-

μερόν τε καί αγροικον έθνος των Ρώς, τους οποίους ό Φώτιος στην περίφημη 

« Ε γ κ ύ κ λ ι ο Ε π ι σ τ ο λ ή προς τους τής ανατολής αρχιερατικούς θρόνους» ισχυ

ρίζεται οτι έχει ήδη εκχριστιανίσει. 3 

Οι εξελίξεις αύτες ήταν αδύνατο να αφήσουν αδιάφορο τον πάπα Ρώμης 
Νικόλαο Α' (858-867), ό όποιος έβλεπε τή Μοραβία να εισέρχεται στή βυ

ζαντινή σφαίρα επιρροής σε μία εποχή πού ολόκληρη ή Δυτική Ευρώπη, έκτος 

άπο τήν αραβική 'Ισπανία, βρισκόταν στην απόλυτη πνευματική επικυριαρχία 

του 4 . Πιο συγκεκριμένα, έκεϊνο πού ό πάπας Νικόλαος πρέπει νά έβλεπε με 

1. ΙΙρβλ. Ι) ν o r n i k, Byzanee et Rome..., σελ. 165-170.- Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , By
zantine Missions among the Slavs. SS. Consta ntme-Cyril and Methodius, Now Bruns
wick-New Jersey 1970, σελ. 103-104.— Τ ο ϋ ' ί δ ι ο υ , Les Slaves..., σελ. 81-84.— 
Η. G r ο t z, Erbe wider Willen. Hadrian II. (867-872) und seine Zeit, Wien-Kóln-Graz 
1970, σελ. 149-155. 

"2. ΙΙρβλ. Β ti r y, δ.HT., σελ. 383-385.— D ν ο r n i k, Byzance et Rome. . ., σελ. 186-
189.- Τ ο ϋ ί δ ι ο υ , Schisme..., σελ. 158.—Ρ e t r ο ν, ο.π., σελ. 41-52.— Ü ν ο Γ-
ιι i k, Les Slaves. . ., σελ. 85-86. Οι βυζαντινές πηγές αποδίδουν τήν υποταγή τοϋ Βόρη 
στις εξουθενωτικές συνέπειες τοϋ λιμοϋ, πού μάστιζε εκείνη τήν εποχή τή Βουλγαρία' (βλ. 
Συνέχεια Θεοφάνη, σελ. 162-165, Συνέχεια Γεωργ. Μονάχου, σελ. 824 (CSHB), Ψευδοσυ-
μεών, σελ. 665 (CSIIB), Λέοντα Γραμματικό, σελ. 238 (CBIIB), Θεοδόσιο Μελιτηνό, σελ. 
166-167 (Tafel), Συνέχεια Γεωργ. Μονάχου, σελ. 8 (Islrin), Γενέσιο, Δ', σελ. 69, Σκυλίτζη, 
σελ. 90-92, Ζωναρά, IV, σελ. 5). 

3. Φωτίου 'Επιστολή, άρ. 2, σελ. 50 (Laourdas - Wcstcrink) καί Συνέχεια Θεο
φάνη, σελ. 196. Πρβλ. H é l è n e Λ h r w e ί 1 e r, Les relations entre les Byzantins et 
les Russes au IXe siècle, Bullelin d'Information et de Coordination de l'Association 
Inlern, des Études Byzant. 5 (1976), σελ. 57-70 ( = Byzance: Les pays et les terri-
foires, Var. Reprints, Λονδίνο 1976, άρ. VII). Για τά θετικά αποτελέσματα τοϋ αποστο
λικού έργου, πού ανέπτυξε το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως κατά τή διάρκεια τής πρώ
της πατριαρχείας τοϋ Φωτίου βλ. επίσης τήν Επιστολή (άρ. 97, σελ. 132), στην οποία ό 
Φώτιος συγχαίρει τον αρχιεπίσκοπο Βοσπόρου 'Αντώνιο, επειδή κατόρθωσε να μετατρέψει 
τον Σκυθικό Πόντο άπο "Αξεινο σε Ενξεινο και Ευσεβή. 

4. Το δτι εδώ και αιώνες ολόκληρη ή Δύση άνηκε στή σφαίρα επιρροής τοϋ πάπα Ρώ
μης φαίνεται άπο τή φράση τοϋ πάπα Γρηγορίου Β' (715-731) . . .πάσα ή ονσις εις τήν 
ήμετέραν ταπείνωσιν έχει τήν άπόβλεφιν.. ., βλ. J. G o u i l l a r d , Aux origines de 
l'Iconoelasme: Le témoignage de Grégoire II?, TM 3 (1968), σελ. 297. Πρβλ. επίσης 
lì ν ο r n i k, Les Slaves . . ., σελ. 84. 
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ιδιαίτερη ανησυχία ήταν ή άσκηση άπο το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως 

άποστολικοΰ έργου στή Δύση, γεγονός πού μέχρι τότε εθεωρείτο αποκλειστικό 

προνόμιο τοϋ εκάστοτε κατόχου τής παπικής "Εδρας, και ή ευκολία με τήν 

οποία ό οικουμενικός πατριάρχης Νέας Ρώμης, Φώτιος, επενέβαινε σε γειτο

νικές με τή Ρώμη περιοχές. "Ετσι, τή στιγμή πού ό Ραστισλάβος άνοιγε τις 

πύλες τοϋ φρουρίου του καί, κατά συνέπεια, τής χώρας του στον Κύριλλο καί 

τον Μεθόδιο, ό Νικόλαος Α' επικύρωνε τα πρακτικά τής συνόδου τοϋ Λατε-

ρανοϋ (863), σύμφωνα μέ τις αποφάσεις τής οποίας ό Φώτιος καθαιρεϊτο 

εξαιτίας τής αντικανονικής του εκλογής1. Ή απευθείας ανάδειξη λαϊκοΰ σε 

επισκοπικό βαθμό ουκ ην. . . ξένον τής εκκλησίας και προσφάτως επινοη-

θέν. . ., σημείωνε ό Θεοφάνης στις αρχές τοϋ ένατου αιώνα, προσπαθώντας να 

αποκρούσει τΙς αντιδράσεις πού προκάλεσε ή εκλογή τοϋ πατριάρχη Νικηφόρου 

(806-815) καί υπαινισσόμενος τον τρόπο ανόδου στον πατριαρχικό θρόνο τοϋ 

Ταρασίου (784-806)2. "Αν, όμως, ή αντικανονική εκλογή τοϋ Φωτίου δεν ήταν 

πρωτόγνωρο για τή βυζαντινή Εκκλησία φαινόμενο, άλλο τόσο καί ή ανα

γνώριση του δεν αποτελούσε πρωτοφανές γεγονός για τήν Παπωσύνη, ή οποία 

χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες είχε αναγνωρίσει τους πατριάρχες Ταράσιο καί 

Νικηφόρο3. 'Αλλά, τώρα, ή άντικανονικότητα τής εκλογής τοϋ Φωτίου προσέ

φερε στον πάπα Νικόλαο Α' τήν κατάλληλη ευκαιρία να αναμιχθεί ως ανώ

τατος ρυθμιστής στα εκκλησιαστικά πράγματα τής βυζαντινής αυτοκρατορίας 

καί, κυρίως, να «απαντήσει» στην πρωτοφανή αποστολική δράση τοϋ πατριαρ

χείου Κωνσταντινουπόλεως, μία δράση πού επέτρεπε στον Φώτιο να κατέχει 

καί ουσιαστικά τον τίτλο τοϋ οικουμενικού πατριάρχη. 

Ωστόσο, όπως τα γεγονότα αποδεικνύουν, ή καθαίρεση τοϋ Φωτίου άπο 

τή σύνοδο τοϋ Αατερανοΰ το 863 δεν μπόρεσε να αποτελέσει φραγμό για το 

αποστολικό έργο, πού για πρώτη φορά άσκοΰσε το πατριαρχείο Κωνσταντι

νουπόλεως, καί το όποιο ενα χρόνο αργότερα, το 864, επισφραγίστηκε με 

τήν υπαγωγή τής Βουλγαρίας στή βυζαντινή σφαίρα επιρροής. "Ετσι, με τον 

Φώτιο να επιμένει να δώσει στον τίτλο τοϋ οικουμενικού πατριάρχη το πραγμα

τικό του περιεχόμενο καί με τον πάπα Νικόλαο Α' να υπερασπίζεται έμπρακτα 

τα πρωτεία τοϋ Αγίου Πέτρου, ή ένταση τής ρήξης πρεσβυτέρας καί Νέας 

1. Πρβλ. J. H e r g e n r o t h e r , Photius Patriarch von Konstantinopel. Sein Le
ben, seine Schriften und das griechische Schisma, τόμ. I, Regensburg 1867 (ανατύπωση, 
Darmstadt 1966), σελ. 519-523— D ν ο r n i k, Schisme..., σελ. 150-157.—G. O-
s t r o g o r s k y , Geschichte des Byzantinischen Staates3, Μόναχο 1963, σελ. 188.— 
F. D ν ο r n i k, Byzantium and the Roman Primacy, Νέα "Τόρκη 1966, σελ. 108-110. 
Για την ακριβή χρονολόγηση τής συνόδου τοϋ 863 βλ. B u r y , δ.π., σελ. 200. 

2. Θεοφάνης, σελ. 481,30-32 (De Boor). 
3. Θεοφάνης, σελ. 460, 25-31 καί 494, 22-25.— ΙΙρβλ. Ο s 1 r ο g ο r s k y, δ.π., σελ. 

187-188. 



36 Β Λ Σ Ι Μ Κ Ι Ι Σ ΒΛΓΣΙΔΟΤ 

Ρώμης έγινε οξύτερη άπο τον Αύγουστο τοϋ 866, όταν ή επιμονή τοϋ Φωτίου 

να μή διορίζει Βούλγαρο επίσκοπο έστρεψε τον Βόρη-Μιχαήλ προς τή Ρώμη 1. 

Ή νέα προσπάθεια διείσδυσης τής πρεσβυτέρας Ρώμης2 στον αμπελώνα κυ

ρίου τον ήγαπημένον και νεάηντον, όπως αποκαλείται ή Βουλγαρία3, προκά

λεσε τήν αγανάκτηση τοϋ Φωτίου, ό όποιος, επειδή otìóèv εΐχεν άλλο δράν 

κατ' αυτόν (Νικολάου), δεν δίστασε να συγκαλέσει σύνοδο τον Αυγουστο-Σε-

πτέμβριο τοϋ 867. να αναθεματίσει τον Νικόλαο Α' καί να επευφημήσει ώς 

βασιλείς στην Κωνσταντινούπολη τον δυτικό αυτοκράτορα Λουδοβίκο Β' 'Ιτα

λικό (850-875) καί τήν σύζυγο του Ingelbei'^e4. ΟΊ καθαιρέσεις καί οι άναθε-

ματισμοί, πού αντάλλαξαν μεταξύ τους ό Νικόλαος Α' καί ό Φώτιος, δεν απο

τελούν παρά το έπισφράγισμα μιας πολιτικής αναμέτρησης τής πρεσβυτέρας 

μέ τή Νέα Ρώμη για τά ζητήματα τής Μοραβίας καί τής Βουλγαρίας. Ή 

αναμέτρηση, όμως, αυτή γύρω στο 866/867 έδειχνε να επιφέρει θετικά απο

τελέσματα μόνο στον δυναμικό πάπα Νικόλαο καί οχι στον Φώτιο, εφόσον ή 

στροφή τοϋ Βόρη προς τή ρο^μαική Εκκλησία, καί ή επισφαλής θέση στή 

Μοραβία των αδελφών Κυρίλλου καί Μεθοδίου άπο το 864 καί έξης, εξαιτίας 

τής υποταγής τοϋ Ραστισλάβου στον Αουδοβίκο Γερμανικό5, έθεταν σε κίν

δυνο ολα τα θρησκευτικά καί πολιτικά επιτεύγματα τοϋ οικουμενικού πατριαρ

χείου Κωνσταντινουπόλεως. 

1. Βλ. Liber Pontil'icalis, II, σελ. 164 (Duchesne). Πρβλ. Il e r y e π r ο I li e r, δ.π., 

σελ. 605-607.— S, V a i Ι h é, Formation de l'église bulgare, EO 14 (191 Ι), σελ 152.— 

D v o r n i k , Byzance et Rome..., σελ. 190-191.— Τ ο ϋ ' ί δ ι ο υ , Schisme..., σελ. 

170-17 I.- - V. S w υ h ο (1 a, L'origine de l'organisation de l'église en Bulgarie et ses 

rapports avec le patriarcat d" Constantinople (870-910), Byzanl inobulgarira 2 (1966), 

σελ. 68-69. Για τή σύνθεση τ ή ; πρεσβείας τοϋ Βόρη προς τον Χικόλαο Α' βλ. .Ioannis 

l 'apae VITI Ε ρ ρ . , Mansi, XVIf, 128I). 

2. Για τήν απάντηση τοϋ πάπα Χικολάου Α' στο Βούλγαρο ηγεμόνα βλ. MGH Ερρ. , 

VI, σελ. 592. Πρβλ. Π e r g e n r o t h e r, δ.π., σελ. 606-617.— L) ν ο r n i k, Byzance 

et Rome. . ., σελ. 191-194. Τ où ί δ ι ο υ, Schisme. . ., σελ. 171-174.— I. I) u j δ e ν, 

Die Responso Nicolai I. Papae ad Consulta Bulgarorum als Quelle fur die bulgarische 

Geschichte, Medioevo Bizantino-Slavo. τόμ. Λ', Ρώμη 1965, σελ. 125-148. 

3. Φωτίου Επιστολή, άρ, 2, σελ. 42. 

4. Βίος 'Ιγνατίου, PG 103, στ. 537BC, M a n s i , XVI, 4011), 417Ε. Σχετικά μέ τή 

σύνοδο τοϋ 867, ό μητροπολίτης Σμύρνης Μητροφάνης καταγγέλλει τήν πλαστογράφηση 

των υπογραφών των όνο βασιλέων (Μιχαήλ Γ'- Βασιλείου), και των τοποτηρητών των 

τριών ανατολικών θρόνων, καί πόντων των συγκλητικών, άλλα όί και ήγονμένων και κλη

ρικών (βλ. M a n s i, XVI, 4171)), ενώ το Liber Ponlificalis, 11, σελ. 179, μίλα για με

ταγενέστερη χάλκευση μόνο τής υπογραφής τοϋ τότε συναυτοκράτορα Βασιλείου. Πρβλ. 

Η e r g e n r ό t h e r, δ.π., σελ. 639-666.- Β ιι r y, ο.π., σελ 201-202.— D ν ο r n i k, 

Schisme. . ., σελ. 179-195.— Ο s t r ο g ο r s k y, δ.π., σελ. 193.— Λ ο υ γ γ ή, δ π., σελ, 80. 

5. Annales Fuldenses, στο έτος 864 (MG1I SKRG, Ι, σελ. 378). ΙΙρβλ. D ν ο r n i k, 

Byzance et Rome. . ,, σελ. 171.— Τ ο ΰ ί δ ι ο υ, Les Slaves. . ., σελ. 85-86.— G r o t z, 

ο.π., σελ. 156-158. 
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Β' 

Ένώ, λοιπόν, ή πολιτική τής ανασύστασης τής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, 

για τήν οποία αγωνιζόταν ό Φώτιος1, κλονιζόταν καί ή ρήξη μέ τον πάπα 

Ρώμης έπαιρνε ολοένα καί οξύτερες μορφές, ή αυτοκρατορία τής Κωνσταντι

νούπολης έβλεπε νά επαναλαμβάνεται μέσα στην κοινωνία της ένα τυπικά με

σαιωνικό φαινόμενο: πρόκειται για το φαινόμενο εκείνο πού συνεπάγεται πτώση 

τής κοσμικής εξουσίας, όταν αυξάνεται ή δύναμη τής Εκκλησίας. Καθώς ό 

πατριάρχης Φώτιος ακολουθούσε τήν τακτική τής επικίνδυνης όξυνσης των 

σχέσεων μέ τήν Παπωσύνη εξαιτίας των προβλημάτων τής Μοραβίας καί τής 

Βουλγαρίας, πού περιέκλειαν το επίμαχο θέμα τής οικουμενικότητας, ό βυζαν

τινός αυτοκρατορικός θεσμός, δπως ήδη ειπώθηκε, είχε περιέλθει σε πλήρη 

εξασθένιση, με αποτέλεσμα ό Καίσαρας Βάρδας νά συνεχίζει νά διοικεί τα 

πολιτικά πράγματα τής αυτοκρατορίας. Ή εξασθένιση αυτή τοϋ αυτοκρατορι

κού θεσμοΰ ολοκληρωνόταν στο μέτρο πού μέσα στή βυζαντινή κοινωνία υπήρ

χαν δυνάμεις, οι όποιες έτειναν νά οικειοποιηθούν προς δφελός τους δικαιοδο

σίες καθαρά αυτοκρατορικές. 

"*Αν ή εξαφάνιση άπο το πολιτικό προσκήνιο τοϋ Καίσαρα Βάρδα, ό όποιος 

δολοφονήθηκε στις 21 'Απριλίου 8662, αποτελεί το πρώτο βήμα άνόρθο^σης 

τοϋ βυζαντινού αυτοκρατορικού θεσμοΰ, ή ανάδειξη τοϋ ταπεινής καταγωγής 

Βασιλείου σε συναυτοκράτορα Ινα μήνα αργότερα, στις 26 Μάιου 866, πρέπει 

αναμφισβήτητα νά θεωρηθεί ως το δεύτερο βήμα προς τήν κατεύθυνση αυτή. 

Οι πηγές είναι κατηγορηματικές γι* αυτό: επει δε χρόνου προϊόντος τα κοινά 

διοικεΐν ούχ οΐός τε ό Μιχαήλ ήν καί τής εαυτόν αφέλειας ήσθάνετο και άμα 

επανάστασιν μελετασθαι και άποστασίαν παρά τής συγκλήτου διήκονεν τω τα 

των 'Ρωμαίων διοικεϊσθαι κακώς, καί το περιμάχητον διάδημα τή κεφαλή 

αυτοϋ επιτίθησι, και βασιλέα. . . άναδείκννσί τε και αναγορεύει. . .3. Τήν επο

χή, όμως, πού ό Μιχαήλ Γ' έπιχειροΰσε νά αναδιοργανώσει τον βυζαντινό 

1. Για τις πολιτικές απόψεις τοϋ Φωτίου πρβλ. Α. Ρ. Κ a ί d a n, Socialnye ι poHti-

éeskie vzgliady Fotija, E ïegodnik niuseja istorii religii i ateizma 2 (1958), σελ. 131. 

2. Βλ. Συνέχεια Θεοφάνη, σελ. 205-206 καί 235-238, Συνέχεια Γεωργ. Μονάχου, σελ. 

829-831, Ψευδοσυμεών, σελ. 678-679, Λέοντα Γραμματικό, σελ 244-245, Θεοδόσιο Με-

λιτηνό, σελ, 170-171, Συνέχεια Γεωργ. Μονάχου, σελ. 12-13 (Istrin). Γενέσιο, Δ', σελ. 75, 

Σκυλίτζη, σελ. 11 1-112 καί 128, Ζωναρά, IV, σελ. 21. 

3. Συνέχεια Θεοφάνη, σελ. 207" βλ. στο Ί'δίο, σελ. 239-240: . . εγίνοντο καταβοήσεις 

τε και οιαγογγνσμοι κατά τον βασιλ,έως παρά τε τής συγκλήτου βουλής και τον πολιτεν-

ματος καί παρά πάντα>ν των όντων έπί των διοικήσεων και μεταχειριζο/ιένοίν τα πράγ

ματα, ετι όί καί παρά των στρατευμάτων καί παντός τον πλήθους τον άστικοίν . . .και 

ίπιγνονς τήν οίκείαν περί τα κοινά ου μόνον άμέλειαν καί ραθυμίαν αλλά καί άνεπιτηόειό-

τητα καί άφέλειαν, και επανάστασιν ή Λπόστασιν παρά τοϋ πλιήθονς εΰλαβηθείς, εγνω 

κοινωνον τών πραγμάτιον προσλαβέσθαι καί τής αρχής. . . 
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αυτοκρατορικό θεσμό, στέφοντας τον μέχρι τότε παρακοιμώμενο του Βασί

λειο Μακεδόνα συναυτοκράτορα, ή ρήξη μέ τον πάπα Ρώμης γινόταν βαθύ

τερη καί ό Φο^τιος, μέσα στα πλαίσια τής αντιπαράθεσης του μέ τον Νικό

λαο Α', έπεξέτεινε ακόμη περισσότερο τις δικαιοδοσίες του: ή αναγόρευση 

στην Κωνσταντινούπολη τοϋ \ουδοβίκου Β' 'Ιταλικού ώς βασιλέως καί τής 

Ingelberge ώς αύγούστας, καθώς καί οι σχέσεις πού ό Φώτιος επιδίωξε νά 

έχει ιδιαίτερα μέ τήν Inge!borge, προς ήν και γέγραφεν έπιστολήν ευφημίας 

πεπληρ«>μένψ, ώς άξιοίθεΐσαν άναρρήσειος εν οίκονμενική δήθεν συνάδω τή 

Ι/ουλ.χερία παραπλήσιος, ώς ωετο καί κατηντιβάλει καί παρεσκεναζε κατά-

πεΐσαι τον ίδιον σύζυγον Λοδόηχον, άπεΤρξαι τής 'Ρώμης τον πάπαν Νικύ-

λαον, ώς νπο συνόδου καθηρημένον οικουμενικής καί, καθολικής, ής το ϊσον 

και προς αυτήν έξαπέστειλε μετά δώριον1, αποτελούν ρητή επιβεβαίωση οτι 

ό Φ ώ τ ι ο ς ε π ι δ ι δ ό τ α ν σε μ ί α κ α θ α ρ ά π ο λ ι τ ι κ ή δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α , ή οποία, στην 

εξωτερική πολιτική υποσκέλιζε τις αυτοκρατορικές αρμοδιότητες. Επιπλέον, 

αν το 812 ή τυπική αναγνώριση τοϋ αυτοκρατορικού τίτλου τοϋ Καρλομάγνου 

μέ τήν πρεσβεία στο Aachen σήμαινε τήν κατάργηση τής βυζαντινής αυτο

κρατορικής αποκλειστικότητας2, στο δεύτερο μισό τοϋ ένατου αιώνα ή πολι

τική ενέργεια τοϋ Φωτίου νά επευφημήσει ώς βασιλείς στην Κοινσταντινούπο-

λη τον Αουδοβίκο 'Ιταλικό καί τήν Ingelberge αποτελούσε σοβαρή απειλή για 

τήν ί'δια τήν ύπαρξη τοϋ ήδη υποβαθμισμένου βυζαντινού αυτοκρατορικού θε

σμοΰ. 

Τις επιζήμιες για το Βυζάντιο συνέπειες, πού εμπεριείχαν οι πρωτοφανείς 

πολιτικές πρωτοβουλίες τοϋ Φωτίου, πρέπει πολύ καθαρά νά έβλεπε ό Βασί

λειος ΜακεδοΊν, ό όποιος αμέσως μετά τήν άνοδο του στο θρόνο έσπευσε νά 

καθαιρέσει τον Φώτιο καί νά αποδώσει στην Εκκλησία τον γνήσιον ννμφ'ιον 

της3, τον 'Ιγνάτιο, αυτόν πού οι Χριστιανοί θεωρούσαν ó>c πραγματικό πα

τριάρχη τους1. Πιο συγκεκριμένα, ό βυζαντινός αυτοκρατορικός θεσμός δεν 

θα μπορούσε ποτέ νά επανέλθει στην παλιά του ισχύ, οσο επικεφαλής τοϋ 

Ι. Μ a n .-% ι, XVI, 417Ε. βλ. και πιο πάνω, σελ. 36, σημ. 4. 

2. Θεοφάνη:, σελ. 494, 20-22. ΙΙρβλ. B u r y , ο.π., σελ. 325.— D o l g e r , Rege-

sten, 385.—W. Ο h n S ο r g e, Ortkodoxus Imperator. Vom religiösen Motiv fur das 

Kaisertum Earls des Grossen, Abendland und Byzanz2 , Darms tad t 1963, σελ. 64-78.— 

I1' r. Ι) ό 1 g e r, Europas Gestaltung im Spiegel der frankisch-byzantinischen Auseinan

dersetzung des 9. Jahrhunderts, By/.anz und die europäische Staatcnwelt '-, Darmsladl 

1964, σελ. 306-308.— {). X. T s i r ρ a n 1 i s, Byzantine Reactions to the Coronation oj 

Charlemagne (780-813), Βυζαντινά 6 (197Ί), σελ. 356-357.— Τ. C. L ο ιι n g h i s, Les 

ambassades byzantines en Occident depuis la fondation des états barbares jusqu'aux 

Croisades (407-1096), ' Αθήνα 1980, σελ 160-162 V. C L I S M M I Karl der Ut-osse. 

das P a p s t t u m und Byzanz 3,.Sigmaringen 1985, σελ 9Ί-Μ5. 

lì, Συνέ/εια Θεοφάνη, σελ. 262. 

Ί Β/ πιο πάνω. σελ 33, ση μ 3. 
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πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως θα ήταν ό Φώτιος μέ τις καθαρά «παπικές» 

πρωτοβουλίες του. 'Εξάλλου, ή συνεχιζόμενη Οξυνση των σχέσεων μέ τον πάπα 

Νικόλαο Α', σε συνδυασμό μέ τήν υποστήριξη τοΰ Αουδοβίκου Β' Τταλικοΰ 

άπο τον Φώτιο, ήταν φανερό οτι προωθούσε μία νέα Οικουμένη υπό τον οικου

μενικό πατριάρχη Νέας Ρώμης, ό όποιος Οά είχε δικαιοδοσία πάνω σε δύο αυ

τοκράτορες, τον βυζαντινό καί τον δυτικό. Ένώ, όμως, ή ρήξη μέ τήν Παπω-

σύνη επέτρεπε στον Φώτιο νά διευρύνει τις αρμοδιότητες του, για τον βυζαντινό 

αυτοκράτορα περιέκλειε τον κίνδυνο νά χάσει οριστικά οποιαδήποτε δυνατότητα 

επέμβασης στα εδάφη τής «Εσπέρας», εφόσον τήν ευχέρεια πού είχε ώς τότε 

ό κάτοχος τής παπικής "Εδρας νά επικαλείται τις απαγορευτικές διατάξεις τής 

Κωνσταντίνειας Δωρεάς1 θα αντικαθιστούσε ή δικαιωματική πια κυριαρχία 

τοΰ Λουδοβίκου 'Ιταλικού πάνω στα εδάφη αυτά μέ έγκριση τοΰ Φωτίου. Οι 

πραγματικά αρνητικές διαστάσεις, πού έπαιρναν για τήν αυτοκρατορία τής 

Κωνσταντινούπολης ή όλη δραστηριότητα τοΰ Φωτίου καί ή μέχρι τότε βυ

ζαντινή εξωτερική πολιτική, σε συνάρτηση μέ τήν εξασθένιση τοΰ βυζαντινοΰ 

αύτοκρατορικοΰ θεσμοΰ τον ένατο αιώνα, συνετέλεσαν ώστε ό νέος κάτοχος 

τοΰ θρόνου Βασίλειος Α' νά κατανοήσει οτι οποιαδήποτε προσπάθεια ανόρθω

σης τής αυτοκρατορικής εξουσίας συνεπαγόταν συμφιλίωση μέ τον πάπα τής 

Ρώμης καί άμεση μείωση τής δύναμης τοΰ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 

""Ετσι, ή πρώτη εκθρόνιση τοΰ Φωτίου άπο τον πατριαρχικό θρόνο πρέπει νά 

ενταχθεί μέσα στα πλαίσια των ενεργειών τοΰ ιδρυτή τής Μακεδόνικης δυνα

στείας νά ενισχύσει τον βυζαντινό αυτοκρατορικό θεσμό, επαναφέροντας τον 

στό προγενέστερο πολιτικό κΰρος του, καί τής εφαρμογής ενός νέου πολιτικοΰ 

προγράμματος, πού προέβλεπε συμφιλίωση μέ τον πάπα Ρώμης, μία συμφι

λίωση, πού σκοπό της είχε νά αποκτήσει ό βυζαντινός αυτοκράτορας τό δι

καίωμα ανάμιξης στην «Εσπέρα» 2. 

Τέλος, άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι ό πατριάρχης Φώτιος δεν κα

τέχει τήν ανάλογη μέ τή δραστηριότητα του θέση στα έργα τοΰ Κωνσταντίνου 

Πορφυρογέννητου, τοΰ απολογητή καί εφαρμοστή τής πολιτικής τοΰ Βασι

λείου Α' τό δέκατο αιώνα3. "Η φειδωλέστατη αναφορά στον Φώτιο καί τα 

1. ΙΙρβλ. W. Ο h n s ο r g e, Die Konstantinische Schenkung, Leo III. und die An

fänge der kurialen römischen Kaiseridee, Abendland und Byzanz2 , σελ. 79-110.— IL 

F u h r m a n n , Das frühmittelalterliche Papsttum und die Konstantinische Schenk

ung, SCIAM 20 (1973), σελ. 257-292.— R. .1. L ο e n e r t z, Constitutum Constantin!. 

Destination, destinataires, auteur, date, Aevum 48 (1974), σελ. 199-245.— A ο υ γ γ ή, 

Ή πρώιμη βιιζαντινή ιστοριογραφία και τό λεγόμενο «Μεγάλο Χάσμα», Σύμμεικτα 4 (1981), 

σελ. 69-72.— C l a s s e n, ο.π., σελ. 8, σημ. 19. 

2. Β α σ ι λ ι κ ή ς Β λ υ σ ί δ ο υ, Συμβολή στή μελέτη τής εξωτερικής πολιτικής τον 

Βασιλείου Α' στή οεκαετία 867-877, Σύμμεικτα 4 (1981), σελ. 308-310. 

3. Ενδεικτικό παράδειγμα των προσπαθειών τοϋ Κωνσταντίνου Ι Ιορφυρογέννητου νά 

αποφύγει, στο μέτρο τοϋ δυνατού βέβαια, τήν ενασχόληση μέ τον Φώτιο, τή σπουδαιότερη 
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οικουμενικά ιδεώδη πού πιστά υπηρέτησε πρέπει, όσον άφορα τήν πρώτη 

εκθρόνιση του, νά αποτελεί μία έμμεση καί σιωπηλή πολιτική καταδίκη, πού 

επέβαλε ή μακεδόνικη 'ιστοριογραφία, μέσω τοϋ Κωνσταντίνου Ζ', στην προ

σπάθεια τοΰ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως νά επιβληθεί στον αυτοκρατο

ρικό θεσμό, τηρώντας τήν πολιτική τής απόλυτης οικουμενικότητας, ή οποία, 

μέ τή σειρά της. ερχόταν σέ επικίνδυνη ρήξη μέ τον πάπα Ρώμης. 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β Λ Τ Σ Ι Δ Ο Γ 

ϊσωα εκκλησιαστική καί πολιτική φυσιογνωμία που ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο τής 

Κωνσταντινούπολης, αποτελεί το γεγονός οτι στο «Βίο Βασιλείου» ό Φώτιος μνημονεύεται 

ονομαστικά μία καί μόνη φορά: πρόκειται για τήν έ'ννομη καί κανονική επάνοδο του στον 

πατριαρχικό θρόνο το 877 (βλ. Συνέχεια Θεοφάνη, σελ. 276-277). Σέ όλες τις άλλες περι

πτώσεις ό Ιίορφυρογέννητος αρνείται νά τον κατονομάσει, αφήνοντας μόνο του τον ανα

γνώστη νά καταλάβει οτι αναφέρεται στον Φώτιο (βλ. Συνέχεια Θεοφάνη, σελ. 261-262, 

284, 312 καί 350). Παράλληλα, όμως, μέ τήν προσπάθεια αποσιώπηση:: τής δραστηριότη

τας τοϋ Φωτίου μπορεί κανείς να διακρίνει στο «Βίο Βασιλείου» καί μία τάση αρνητικής 

αποτίμησης τοΰ Ιργου του. Πιο συγκεκριμένα, ό Πορφυρογέννητος, αναφερόμενος στο επί

μαχο ζήτημα τοϋ έκχριστιανισμοϋ των Βουλγάρων, παραδέχεται μεν ότι το έθνος αΰτο 

είχε εκχριστιανιστεί πριν άπο τον Βασίλειο Α', άλλα σπεύδει νά συμπληρώσει ότι άπαγές 

ψ ετι προς το καλόν καί Λνίορυτον, ώς ΰπο άνεμου φνλλα ραοίως σαλενόμενον καί μετα

κινούμενοι' (βλ Συνέχεια Θεοφάνη, σελ. 342) Συνεχίζοντας τή διήγηση του μέ τον έκχρι-

στιανισμο των Ρώς, μα; πληροφορεί ότι οι Ρώς βαπτίστηκαν κατά τή διάρκεια τής βασι

λείας τοϋ Βασιλείου Λ' καί οτι ό αρχιεπίσκοπο; πού στάλθηκε στή χώρα τους χειροτονή

θηκε άπο τον πατριάρχη 'Ιγνάτιο (βλ. Συνέχεια Θεοφάνη, σελ. 342-343), αναιρώντας μέ τον 

τρόπο αυτό τους ισχυρισμούς τοϋ Φωτίου οτι είχε ήδη εκχριστιανίσει τοϋ; Ι 'ώ; (βλ. πιο 

πάν (ο, σελ. 34, σημ. 3). 
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