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Σχίσµα γιὰ τὴν ἀρχαία Ἐκκλησία εἶναι ἡ διακοπὴ τῆς ὁρα,
τῆς ἑνότητας µεταξὺ τοπικῶν Ἐκκλησιῶν+ µὲ ἐµφανὲς σύµ,
πτωµα τὴ διακοπὴ τῆς µνηµόνευσης τοῦ πρώτου τῆς συγκε,
κριµένης τοπικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες- Συνέπεια
αὐτοῦ εἶναι νὰ µὴν ὑπάρχει πλήρης µυστηριακὴ κοινωνία-
Ἁναφερόµενοι στοὺς µύθους ποὺ λέει ὁ τίτλος+ πρέπει κατ’ ἀρ,
χὴν καὶ πολὺ πρόχειρα νὰ διαλύσουµε ὁρισµένους-

Ὁ πρῶτος βασίζεται στὴ συχνὰ διαδιδόµενη ἄποψη γιὰ
µιὰ ἐµµενὴ διχαστικὴ γραµµὴ µεταξὺ ἑλληνικοῦ καὶ λατινι,
κοῦ κόσµου ἀπὸ τὸν 3ο αἰ- 'πολιτιστική+ νοοτροπίας κλπ-(
καθὼς καὶ στὰ µονοµερῆ αἰτήµατα τῆς Ρώµης γιὰ πρωτεῖο
ἀπὸ τὴν ἀρχή- Αὐτὰ ἔχουν δώσει τὴν ἐντύπωση ὅτι τὸ σχίσµα
ὑπῆρχε δυνάµει ἀπὸ τὴν ἀρχή+ ἄποψη ποὺ ὑποβάλλει µὲ τὴ
σειρά της τὴν ὕπαρξη κάποιας νοµοτέλειας – ὅτι δηλαδὴ τὸ
Σχίσµα θὰ γινόταν κάποια στιγµὴ οὕτως ἢ ἄλλως- Ὁ δεύτε,
ρος εἶναι ὅτι τὸ Σχίσµα ἐντοπίζεται σὲ κάποια τελετουργικὰ
περιστατικὰ τοῦ Ἰουλίου 0/43- Γιὰ νὰ ξεκαθαρίσουµε λίγο
τὴν πραγµατικότητα θὰ παρουσιάσουµε πρῶτα λίγα ἱστορικὰ
στοιχεῖα-

Α- Περίγραµµα τῆς προϊστορίας

Ἡ χριστιανικὴ Ἐκκλησία γεννήθηκε καὶ ἀναπτύχθηκε τὸν 0ο
αἰώνα µέσα σὲ ἕνα ἑνιαῖο ὑπερ,κράτος ὡς ἕνα σύνολο ἐπικοι,
νωνουσῶν µεταξύ τους κοινοτήτων ποὺ τὶς κρατοῦσε ἑνωµέ,
νες ἡ ἀδιαίρετη ἀποστολικὴ αὐθεντία µεγάλων µορφῶν τῆς κί,
νησης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ 'µαθητές+ συνεργάτες τους κλπ-(-
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Μέσα στὸ κράτος αὐτὸ διαµορφώθηκαν σταδιακὰ µέχρι καὶ
τὴν ∆΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο τὸ 340 συνθετότερες δοµές 'πρῶτα
ὁ θεσµὸς τοῦ ἐπισκόπου+ κατόπιν ἡ τυποποίηση τῶν συνόδων+
τὸ µητροπολιτικὸ σύστηµα+ τὰ πέντε Πατριαρχεῖα – ἡ λεγό,
µενη Πενταρχία µὲ σειρὰ πρεσβείων τιµῆς καὶ πρώτη τὴ
Ρώµη(0- Αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη δὲν ἔγινε χωρὶς συγκρούσεις+ ὅπου
πολλὲς φορὲς ἡ Ρώµη διεκδικοῦσε πρῶτο ρόλο 'συνήθως µαζὶ
µὲ τὴν Ἁλεξάνδρεια(+ ἐνῶ συγκέντρωνε τὰ πυρὰ σὲ περιόδους
σύγκρουσης- Ὅµως+ σὲ κάθε περίπτωση ἦταν στὰ πλαίσια
ἐσωτερικῶν διεκδικήσεων καὶ ἀναδιατάξεων ὑπὸ τὴν ὀµπρέλα
ἑνὸς στέρεου συστήµατος ἐξουσίας+ ποὺ συγκαλοῦσε τὶς συ,
νόδους καὶ ἐπικύρωνε τὰ συµφωνηθέντα καὶ δὲν ἐξαρτιόταν ἀπὸ
τὸ τί ὑποστήριζαν οἱ µεµονωµένοι θρόνοι ἢ πρόσωπα- Κατὰ µία
εἰρωνεία τῆς ἱστορίας+ ἀκριβῶς στὰ χρόνια ἀπαρτίωσης αὐτοῦ
τοῦ σύνθετου συστήµατος+ συνέβησαν µεγάλες θρησκευτικές+
πολιτιστικὲς καὶ πολιτικοδηµογραφικὲς ἐξελίξεις στὴν Εὐρώπη
καὶ τὴ Μ- Ἁνατολή- Ἡ∆ύση 'καὶ ἡ ἴδια ἡ Ἰταλία τὸ 365( κα,
τακτήθηκε ἀπὸ γερµανικὰ βασίλεια ποὺ ἦταν τυπικὰ χρι,
στιανικὰ ἀλλὰ ἀρειανικά – µὲ ἐξαίρεση τὸ κράτος τῶν Φράγ,
κων ποὺ ἔγινε τὸ 388 χριστιανικὸ καθολικό 'δηλ- ὀρθόδοξο(- Σ’
ὅλη αὐτὴ τὴν πορεία τῶν νέων µεταρωµαϊκῶν χριστιανικῶν
κρατῶν ἡ Ρώµη ἦταν ἁπλὸς θεατὴς καὶ µεταβλήθηκε σ’ ἕνα
ἀσήµαντο χωριὸ µ’ ἔνδοξο παρελθὸν ἀλλὰ κανένα παρόν-

Μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ Ἰουστινιανοῦ τὸ 416 καὶ τὴ Qdbnmpthrs`
ποὺ ἐπιχειρήθηκε+ τὰ κράτη αὐτὰ εἴτε ἐξαφανίσθηκαν εἴτε µι,
µήθηκαν τὸ βυζαντινό+ ὅπως τὸ βησιγοτθικό- ἩΡώµη+ ὅµως+
δὲν ξαναέγινε ποτὲ πρωτεύουσα- Πῆρε+ πάντως+ ὡς δικαιοδο,
σία της ἐπίσηµα τὸ Ἁνατολικὸ Ἰλλυρικό- Σ’ ὅλο τὸν 5ο+ 6ο καὶ
ἀρχὲς τοῦ 7ου αἰώνα ἡ βασικὴ ταυτότητα τῆς Ρώµης εἶναι
αὐτὴ τοῦ «πράκτορα» τῆς ἑλληνορωµαϊκῆς χριστιανικῆς παι,
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δείας στὴν ἀχανὴ ∆υτικὴ Εὐρώπη 'ὡς µέρος τῆς ρωµαϊκῆς
αὐτοκρατορίας( καὶ τῆς αὐθεντίας τοῦ ἀποστόλου Πέτρου-
Παράδειγµα εἶναι ὁ πάπας Βιταλιανός '546,561(+ ἐνῶ δεκα,
τρεῖς πάπες ἀπὸ τὸ 567 ἕως τὸ 641 εἶναι Ἕλληνες+ Σικελοὶ ἢ
Σύροι ἑλληνικῆς παιδείας1- Εἶναι ἕνα προκεχωρηµένο ἑλληνο,
ρωµαϊκὸ φυλάκιο στὴ ∆ύση- ∆ὲν ἔχει πραγµατικὴ κανονικὴ δι,
καιοδοσία µὲ πρακτικὲς συνέπειες+ ἀφ’ ἑνὸς λόγῳ δυσκολιῶν+
ἀφ’ ἑτέρου καὶ λόγῳ τῆς φεουδαρχίας+ ποὺ ἀνατινάζει τὶς ἐκ,
κλησιαστικὲς δοµὲς καθὼς ἡ χορήγηση προσωπικὰ γῆς 'ad,
mdehbhtl.φέουδο( ἀπὸ τὸν ἀνώτερο στὸν κατώτερο συµπερι,
λάµβανε ἐξουσία 'φορολόγηση+ δικαστικὴ ἐξουσία( σ’ ὅσους
ὑπῆρχαν σ’ αὐτή+ ἑποµένως καὶ ἐκκλησιαστικοὺς θεσµοὺς
'ἐνορίες+ µοναστήρια+ κατώτερες ἐπισκοπές(-

Στὸ µεταξὺ οἱ βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες φαίνονται νὰ
ἀγνοοῦν τὰ προβλήµατα τῆς παπικῆς ἕδρας ποὺ ἀπειλεῖται
στρατιωτικοπολιτικὰ ἀπὸ τὸ κράτος τῶν Λογγοβάρδων στὴ Β-
Ἰταλία καὶ τὰ δουκάτα τοῦ Μπενεβέντο καὶ τῆς Κάπουα στὰ
νότιά της- Τὸ 622 ὁ Λέων Γ΄+ ἐν µέρει γιὰ νὰ τιµωρήσει τὸν
πάπα ποὺ δὲν συναινοῦσε στὸ εἰκονοµαχικό του διάταγµα+
ἀφαίρεσε αὐτὲς τὶς περιοχὲς ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ δικαιο,
δοσία τῆς Ρώµης+ κι ἔτσι τώρα αὐτὴ δὲν θὰ εἶχε καµία ἐκκλη,
σιαστικὴ δικαιοδοσία στὴ βασιλεία τῶν Ρωµαίων- Εἶναι ἀκρι,
βῶς τότε '643( ποὺ ὁ πάπας Στέφανος ἔκανε τὴν ἱστορικὴ
στροφὴ τοῦ παπικοῦ θρόνου σὲ µία συµµαχία µὲ τὸν βασιλιὰ
Πιππίνο τῆς νέας ἡγεµονίας τοῦ µόνου πραγµατικοῦ χριστια,
νικοῦ βασιλείου στὴν ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη 'τὸ βησιγοτθικὸ
εἶχε ἐξαφανισθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἄραβες(+ ποὺ θὰ ἐγγυόταν µιὰ πο,
λιτικὴ αὐτονοµία καὶ προστασία ἀπὸ τοὺς Λογγοβάρδους+ δη,
λαδὴ τὸ καρολίγγειο φραγκικὸ κράτος- Ἁπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα τί,
ποτε δὲν θὰ εἶναι ὅπως πρίν-
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Ἡ ἀναβίωση τῆς ρωµαϊκῆς πολιτικῆς κληρονοµιᾶς στὴ
∆ύση σ’ ἕνα κράτος θέτει τελείως νέα δεδοµένα+ καθὼς προ,
σπαθεῖ νὰ δείξει µιὰ ἐφάµιλλη µὲ τὴ βυζαντινὴ θεολογικὴ ἀνα,
ζήτηση 'µὲ φτωχὸ ἀποτέλεσµα( καὶ νὰ βρεῖ µιὰ καινούρια
σχέση ἰσορροπίας µὲ τὸν παπικὸ θρόνο- Ἡ φραγκογερµανικὴ
θεολογία φαίνεται στὴ διάδοση τοῦ ehkhnptd κατὰ τὸν 8ο αἰ- καὶ
στὴν καταδίκη τῶν ἀποφάσεων τῆς Ζ΄ Οἰκουµενικῆς Συνόδου
γιὰ τὴν τιµὴ τῶν εἰκόνων ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Φραγκφούρτης
τὸ 683- Τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ παπικὸς θρόνος εἶχε ἀγωνιστεῖ γιὰ
τὴν τιµὴ τῶν εἰκόνων καὶ εἶχε τιµωρηθεῖ γι’ αὐτό+ ἔδειχνε τὶς
µελλοντικὲς δυσκολίες- Κάθε προσπάθεια τοῦ πάπα ἢ τῶν
ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν+ ποὺ προσέφευγαν στὸν πάπα γιὰ νὰ
αὐτονοµηθοῦν ἀπὸ τὴν ἀπειλητικὴ πολιτικὴ ἀρχὴ ἢ τὴ διαφθορὰ
τῶν φεουδαρχῶν+ ὁδηγοῦσε σὲ διακηρυκτικὸ µαξιµαλισµὸ τῆς
ἀρχῆς τοῦ παπικοῦ πρωτείου- Καὶ αὐτὸ εἶχε ἄµεση ἀρνητικὴ
συνέπεια στὴν Ἁνατολή- Αὐτὸ εἶναι τὸ ὑπόβαθρο γιὰ νὰ κα,
ταλάβουµε τὴ συνέχεια-

Β- Φάσεις τοῦ Σχίσµατος

Τὰ ἑπόµενα γεγονότα ἀνάµεσα στὸν 8ο καὶ τὸν 01ο αἰ- εἶναι
λίγο,πολὺ γνωστὰ καὶ ἐδῶ ἁπλῶς θὰ τὰ ὑπενθυµίσω κάνοντας
µιὰ µικρὴ προσπάθεια ἑρµηνείας-

0- Σχίσµα ἐπὶ Φωτίου

Ὅταν τὸ 747 καθαιρέθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ὁ αὐστη,
ρὸς πατριάρχης Ἰγνάτιος καὶ τοποθετήθηκε '«ἀθρόον»( ὁ Φώ,
τιος+ ὁ Πάπας Νικόλαος Α΄ ἀπαίτησε νὰ συγκροτηθεῖ σύνοδος
µὲ παπικοὺς ἐκπροσώπους ἡ ὁποία νὰ κρίνει τὴν καθαίρεση τοῦ
Ἰγνατίου 'γιατὶ ἡ Ρώµη ἔπρεπε νὰ ἔχει τὸν τελικὸ λόγο σ’ ἕνα
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τέτοιο θέµα(- Αὐτὴ συνῆλθε τὸ 750 στὴν Κωνσταντινούπολη
'Πρωτοδευτέρα( καὶ τελικὰ δικαίωσε τὸν Φώτιο- Ὁ πάπας
προσπάθησε νὰ ξαναεπέµβει τὸ 752 ἀπορρίπτοντας τὴν Πρω,
τοδευτέρα καὶ τιµωρώντας τοὺς ἴδιους του τοὺς ἐκπροσώπους
ποὺ συµµετεῖχαν- Ἁνταλλάχθηκαν ὀξύτατες ἐπιστολὲς καὶ οἱ
παπικοὶ προσπάθησαν νὰ εἰσαγάγουν τὰ δικά τους ἔθιµα στὴ
Βουλγαρία+ ποὺ δεχόταν ἀκριβῶς τότε τοὺς βυζαντινοὺς ἱερα,
ποστόλους- Ὁ Φώτιος ἔστειλε τελικὰ τὸ 756 τὴν περίφηµη
Ἐγκύκλιο Ἐπιστολή του ποὺ καταδίκαζε στοὺς Πατριάρχες
τῆς Ἁνατολῆς τὶς ρωµαϊκὲς καινοτοµίες στὴν πίστη 'ehkhnptd(
καὶ τὰ λατινικὰ ἔθιµα στὴ λατρεία καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ
ζωή- Ταυτόχρονα σύνοδος στὴν Κωνσταντινούπολη καταδί,
καζε τὴ Ρώµη 'Ἰούλιος ἢ Αὔγουστος 756· Πρακτικὰ δὲν σώ,
θηκαν( γιὰ τὰ θέµατα αὐτά-

Ὅταν ὁ Βασίλειος δολοφόνησε τὸν Μιχαὴλ Γ΄ καὶ ἀνέβηκε
στὸ θρόνο ὡς Βασίλειος Α΄+ ἐπανέφερε τὸν Ἰγνάτιο καὶ ἀπο,
µάκρυνε τὸν Φώτιο- Αὐτὸ ἐπικυρώθηκε σὲ 'παπόφιλη( σύνοδο
τοῦ 758 πάλι στὴν Ἁγία Σοφία+ ὅπου οἱ παπικοὶ ἀντιπρόσωποι
ἦρθαν ὡς κριτὲς γιὰ νὰ ἀπαιτήσουν συµµόρφωση σὲ ἀποφάσεις
ποὺ εἶχαν ἤδη λάβει σὲ σύνοδο στὴ Ρώµη- Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι
καὶ στὴ Σύνοδο αὐτή 'ποὺ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τοὺς Ρωµαι,
οκαθολικοὺς ὡς Η΄ Οἰκουµενική(+ καὶ ποὺ ὑπέγραψαν τελικὰ
µόνο 0/2 ἐπίσκοποι+ ἡ ἀλαζονικὰ προβαλλόµενη παπικὴ αὐθεν,
τία ἔγινε δεκτὴ µόνο ἐνταγµένη στὸ πλαίσιο τῆς Πενταρχίας-
Μὲ τὸν θάνατο τοῦ Ἰγνατίου τὸ 766+ ὁ Φώτιος ἀποκαταστά,
θηκε καὶ αὐτὸ ἐπικυρώθηκε σὲ σύνοδο στὴν Ἁγία Σοφία τὸ
768,77/+ ὅπου συµµετεῖχαν ἐκπρόσωποι καὶ τῶν πέντε Πα,
τριαρχείων+ καὶ προέβησαν σὲ βαρυσήµαντη ἐπαναβεβαίωση
τῆς ἀρχῆς τῆς Πενταρχίας ἀποκρούοντας τὶς παπικὲς διεκδι,
κήσεις- Ἐπίσης+ ἀναγνωρίσθηκε ἡ Σύνοδος τῆς Νικαίας τοῦ
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676 ὡς Οἰκουµενική- Στὸ τέλος ἀναγνώσθηκε καὶ ἐπανεπι,
κυρώθηκε ἀπὸ ὅλους τὸ Σύµβολο Νικαίας,Κωνσταντινουπό,
λεως- ἩΣύνοδος αὐτὴ θεωρήθηκε ὅτι ἔκλεισε ὁριστικὰ τὸ λε,
γόµενο «Φώτειο Σχίσµα»+ καὶ οἱ παλαιότερες ἀπόψεις ὅτι ἀπὸ
τότε ἔχουµε Σχίσµα καταρρίφθηκαν µὲ µιὰ ἐνδελεχὴ δουλειὰ
τοῦ ρωµαιοκαθολικοῦ ἱστορικοῦ Eq- Cunqmhj+ ποὺ κατέδειξε ὅτι
δὲν ὑπῆρξε συνέχεια στὸ συγκεκριµένο ζήτηµα2-

1- Σχίσµα δύο Σεργίων

Ἐνῶ ὁ ὑπόλοιπος 8ος αἰώνας καὶ ὁ 0/ος δὲν ἐµφανίζονται µὲ
κάποια σύγκρουση+ ἐνῶ ὑπάρχουν καὶ δείγµατα ἐνεργοῦ συµ,
µετοχῆς στὸ σύστηµα τῆς Πενταρχίας+ ὅπως ἔγινε µὲ τὴ Σύ,
νοδο τοῦ 81/ ποὺ ἐξέδωσε τὸν λεγόµενο «Τόµο Ἑνώσεως» γιὰ
νὰ λύσει τὸ πρόβληµα τῆς τετραγαµίας τοῦ Λέοντος Ὼ΄- Ἤδη+
ὅµως+ ἕνα µοναστήρι στὴ Βουργουνδία ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 80/
εἰσήγαγε µία ὁλόκληρη τάση ἀναµόρφωσης τῶν ἠθῶν στὴν
Ἐκκλησία ποὺ ἔδινε ἔµφαση καὶ στὴν ὑπερτοπική+ ἀπόλυτη
ἐξουσία τοῦ πάπα- Ἦταν ἡ λεγόµενη κίνηση τοῦ Κλουνιακοῦ-
Μαρτυρίες γιὰ κάποια µορφὴ Σχίσµατος ἔχουµε τὸ 0//8+
ὁπότε ἀπορρίφθηκε ἡ µνηµόνευση τοῦ πάπα Σεργίου ∆΄ ἀπὸ τὸν
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως+ ἐπίσης Σέργιο Β΄ '888,
0/08(+ καὶ ἔχουµε τὸ λεγόµενο Σχίσµα τῶν ∆ύο Σεργίων ποὺ
διήρκεσε γιὰ ἀπροσδιόριστο+ ἀλλὰ πάντως µικρὸ χρονικὸ διά,
στηµα-

2- Σχίσµα 0/43

Μετὰ τὴν ἐγκατάστασηΝορµανδῶν στὴ βυζαντινὴ Ἰταλία καὶ
τὴν ἐπιθετική τους στάση ἐναντίον ὅλων+ ὁ δυναµικὸς πάπας
Λέων Θ΄ µέσα ἀπὸ µία σειρὰ διπλωµατικῶν κινήσεων προ,
σπαθοῦσε νὰ συµµαχήσει µὲ τὸν βυζαντινὸ αὐτοκράτορα καὶ
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ταυτόχρονα νὰ φέρει στὴ δικαιοδοσία του τὶς πατριαρχικὲς
περιοχὲς τῆς Ἁπουλίας 'Λογκιβαρδίας(- Καθώς+ ὅµως+ στὶς
τελευταῖες µέρες του καταβεβληµένος ἀπὸ τὴν ἀρρώστια
ἔστειλε µιὰ τριµελὴ ἀντιπροσωπεία µὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Οὐµ,
βέρτο+ ἀρχιεπίσκοπο τῆς Σίλβα Κάντιντα Σικελίας+ παθια,
σµένο ὀπαδὸ τοῦ Κλουνύ+ αὐτὴ ἔφθασε στὴν Κωνσταντινού,
πολη καὶ ἀµέσως συγκρούσθηκε µὲ τὸν ἄκαµπτο καὶ φίλαρχο
Πατριάρχη Μιχαὴλ Κηρουλάριο- Μετὰ ἀπὸ κατηγορίες ἀσύ,
στατες καὶ ἐµπαθεῖς+ κατέθεσαν τελικὰ στὸν ἑσπερινὸ τῆς
05ης Ἰουλίου τοῦ 0/43 ἔγγραφο ἀφορισµοῦ κατὰ τοῦ Πα,
τριάρχη καὶ ὁρισµένων µελῶν τῆς συνοδείας του+ ἐνῶ ὁ πάπας
Λέων εἶχε ἀπὸ διµήνου πεθάνει3- Ὑποτίθεται ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ
κρίσιµο καὶ τελικὸ σηµεῖο τοῦ Σχίσµατος-

Λέω ὑποτίθεται+ διότι ἀφ’ ἑνὸς τὸ περιστατικὸ αὐτὸ δὲν ἀνα,
φέρεται σὲ βυζαντινὲς πηγές 'µὲ ἐξαίρεση κάποια µνεία τοῦ
ΜιχαὴλΨελλοῦ στὸν ἐπικήδειο τοῦ Κηρουλαρίου(+ καὶ δεύτε,
ρον οἱ ἐπαφὲς µεταξὺ Ἁνατολῆς καὶ ∆ύσης σὲ ἐπίπεδο βάσης
δὲν σταµάτησαν καθόλου+ ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ προσκυνη,
µατικὰ ταξίδια καὶ τὶς διαρκεῖς ἀπόπειρες δυτικῶν νὰ µετα,
φέρουν στὴ ∆ύση ἱερὰ λείψανα+ ὁλόκληρα ἢ καὶ κοµµάτια
τους4- Ἐπίσης+ οἱ ἐπαφὲς µεταξὺ παπισµοῦ καὶ βυζαντινοῦ αὐ,
τοκράτορα κατὰ κύριο λόγο δὲν διακόπηκαν+ παρὰ τὴν ἐπιθε,
τικὴ συµπεριφορὰ τοῦ γενικὰ πληθωρικοῦ Γρηγορίου Ζ΄ 'ποὺ
συγκρούστηκε µὲ τὸν Γερµανὸ αὐτοκράτορα στὴν περίφηµη
ἔριδα περὶ περιβολῆς(+ διότι ἀργότερα µὲ τὴν ἀνάρρηση τοῦ
αὐτοκράτορα Ἁλεξίου Α΄ τὸ 0/70 ὁ νέος πάπας Οὐρβανὸς Β�
ἐγκαινίασε µία περίοδο ἐγκάρδιας σχέσης+ ποὺ κατέληξε στὴ
συνδροµὴ γιὰ βοήθεια στὸν Ἁλέξιο+ ὥστε νὰ ἀντιµετωπίσει τοὺς
Σελτζούκους- Ἔστειλε µάλιστα τὸ 0/78 γράµµα στὸν αὐτο,
κράτορα γιὰ νὰ τὸν ρωτήσει γιατί δὲν µνηµονεύεται στὴν
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Κωνσταντινούπολη- Ὁ αὐτοκράτορας ρώτησε µὲ τὴ σειρά του
τὴν πατριαρχικὴ γραµµατεία κι αὐτὴ τοῦ ἀπάντησε πὼς δὲν
ὑπάρχει κάποια καταδίκη τοῦ πάπα+ ἀλλὰ ἐκκρεµεῖ ἡ ἀποστολὴ
κοινωνικοῦ γράµµατος- Ἐάν+ ἔλεγε ἡ Πατριαρχικὴ Σύνοδος+
ἕνα τέτοιο γράµµα ἐρχόταν+ ὁ πάπας θὰ µνηµονευόταν κανο,
νικά+ καὶ ὅ+τι προβλήµατα εἶχαν θὰ τὰ ἐπέλυαν ἀργότερα σὲ σύ,
νοδο5- Αὐτὸ τὸ γράµµα τελικὰ δὲν ἦρθε ποτέ+ ἀλλὰ ὁ πάπας συ,
νέχισε νὰ καλεῖ τοὺς δυτικοὺς εὐγενεῖς γιὰ βοήθεια στὴν
Ἁνατολή- Ἡ προτροπή+ ὅµως+ γιὰ βοήθεια πῆρε ἀνεξέλεγκτες
διαστάσεις ποὺ τελικὰ ἔφεραν τὸ ἀντίθετο ἀποτέλεσµα-

Προτοῦ πᾶµε στὶς Σταυροφορίες+ θὰ δώσουµε κι ἕνα ἀκόµα
στοιχεῖο γιὰ τὸ 0/43- Ἁκολούθησε ἀλληλογραφία τοῦ Πατρι,
άρχη Κηρουλαρίου µὲ τὸν Πέτρο Ἁντιοχείας+ ὅπου ὁ Κηρου,
λάριος παρέθετε τὶς λατινικὲς πλάνες ἀλλὰ καὶ ἐξέφραζε τὶς
ἀµφιβολίες του ἂν ἡ παπικὴ ἀντιπροσωπεία ἦταν ἔγκυρη καὶ
τὰ γράµµατα γνήσια- ὉΠέτρος ἀπάντησε γιὰ ὅλα τὰ θέµατα
λέγοντας ὅτι τὰ βασικὰ εἶναι τὸ ehkhnptd καὶ ἡ ἀπαγόρευση τοῦ
γάµου τῶν κληρικῶν- Γιὰ τὰ ἄλλα πρέπει νὰ δείξει κανεὶς κα,
τανόηση-

3- Α΄ Σταυροφορία9 ἐγκατάσταση Λατίνων σὲ Ἁντιόχεια καὶ Ἰερο,
σόλυµα

Μετὰ τὸ 0/84 ἡ Α΄ Σταυροφορία+ ποὺ ἔφερε µιὰ νέα πραγµα,
τικότητα+ ἔκανε γιὰ πρώτη φορὰ αἰσθητὲς τὶς συνέπειες τοῦ
σχίσµατος- Οἱ δυτικοὶ πολέµαρχοι+ καὶ κυρίως οἱ Νορµανδοὶ
ἀνάµεσά τους+ ὅταν ἔνιωσαν ἐγκαταλελειµµένοι ἀπὸ τὴ βυ,
ζαντινὴ βοήθεια µετὰ τὴν Ἁλεξανδρέττα+ κατέλαβαν τὴν Ἁν,
τιόχεια γιὰ λογαριασµό τους- Ἐκεῖ ἐπέβαλαν Πατριάρχη καὶ
κλῆρο δικό τους- Τὸ ἴδιο ἀκολούθησε καὶ στὴν Ἰερουσαλὴµ τὸ
0/88- Ὑπάρχει ἕνα ἀποκαλυπτικὸ γράµµα ποὺ γράφεται ἀπὸ
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τοὺς ἀρχηγοὺς λίγο µετὰ ἀφ’ ὅτου ὁ πνευµατικὸς καθοδηγη,
τής+ ὁ µετριοπαθὴς παπικὸς ἐκπρόσωπος Ἁντεµὰρ τοῦ Πουΐ+
πέθανε- Ἁνεξέλεγκτοι πλέον καὶ ἔχοντας καταλάβει τὴν Ἁν,
τιόχεια λένε στὸν πάπα9

Τί λοιπὸν µοιάζει νὰ εἶναι πιὸ σπουδαῖο σὲ ὅλη τὴν οἰκουµένη ἀπὸ
τὸ νὰ ἔρθεις ἐσύ+ ποὺ εἶσαι ὁ πατέρας καὶ ἡ κεφαλὴ τῆς χριστια,
νικῆς θρησκείας+ στὴν ἀρχικὴ καὶ πρώτη πόλη ὅπου χρησιµο,
ποιήθηκε τὸ ὄνοµα χριστιανὸς καὶ νὰ φέρεις εἰς πέρας γιὰ λογα,
ριασµό σου τὸν πόλεµο ποὺ εἶναι δικός σου: Γιατὶ ἔχουµε νικήσει
τοὺς Τούρκους καὶ τὰ ἔθνη+ ἀλλὰ δὲν γνωρίζουµε πῶς νὰ κατα,
βάλουµε τοὺς αἱρετικούς+ τοὺς Γραικοὺς καὶ τοὺς Ἁρµενίους+
καθὼς καὶ τοὺς Σύρους Ἰακωβίτες- Σὲ ἱκετεύουµε λοιπὸν δια,
καῶς+ ἀγαπητέ µας πατέρα+ νὰ ἔρθεις ἐσύ+ ποὺ εἶσαι ὁ βικάριος
τοῦ ἁγίου Πέτρου+ στὸ θρόνο του καὶ νὰ δεῖς ἐµᾶς τοὺς ὑπάκουους
γιούς σου νὰ πράττουµε παντοῦ τὸ ἀγαθό- Καὶ ἔτσι θὰ µπορέσεις+
µὲ τὴν ἐξουσία σου καὶ τὴ δύναµή µας+ νὰ ξεριζώσεις καὶ νὰ κα,
ταστρέψεις ὅλες τὶς αἱρέσεις+ ὅποιας λογῆς κι ἂν εἶναι6-

Ὅταν ὁ Νορµανδὸς Βοηµοῦνδος τοῦ Ταρέντο 'Τάραντα(+
κατάφερε νὰ πείσει τὸν πάπαΠασχάλη Β΄ '0/88,0007( ὅτι γιὰ
τὴν ἀποτυχία τῶν σταυροφορικῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων
στὴν περιοχὴ τοῦ Λιβάνου ἔφταιγε ἡ odqehcd` Fq`dbnqtl 'ἀπι,
στία τῶν Ἑλλήνων(+ τὸ στερεότυπο ἔκτοτε διαδόθηκε σ’ ὅλη
τὴν Εὐρώπη καὶ συνέβαλε καὶ στὴν ἐκτροπὴ τῆς ∆΄ Σταυρο,
φορίας στὴν κατάληψη τῆς Κωνσταντινουπόλεως 'ποὺ βέβαια
προκλήθηκε ἀπὸ τὸν βυζαντινὸ διεκδικητὴ τοῦ θρόνου Ἁλέξιο
Ἄγγελο( τὸ 01/3 - Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀπίστευτες βιαιότητες καὶ
βανδαλισµοὺς ἐπιβλήθηκε καὶ ἡ ἐγκατάσταση Λατίνου Πα,
τριάρχη Κωνσταντινουπόλεως+ ὅπως καὶ στὴ Μέση Ἁνατολή-
Αὐτὸ ὑπῆρξε τὸ τελειωτικὸ χτύπηµα σὲ µιὰ διαδικασία ποὺ εἶχε
ἀρχίσει τὸν 8ο αἰώνα-
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Γ- Λίγα λόγια γιὰ τὴ συνέχεια
Ὅπως καταλάβαµε+ τὸ βασικὸ πρόβληµα εἶναι ἡ διαφορετικὴ
ἐκκλησιολογία ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴ διαφορετικὴ ἑρµηνεία τοῦ
παπικοῦ πρωτείου- Μαζὶ µ’ αὐτό+ ἡ συζήτηση γιὰ τὸ ehkhnptd+
ὄχι τόσο πολὺ ἐπὶ τῆς οὐσίας τοῦ θέµατος+ ὅσο ἐπὶ τῆς διαδι,
κασίας+ δηλαδὴ γιὰ τὸ ποιὸς ἔχει τὴν αὐθεντία νὰ τὸ προσθέ,
σει στὸ σύµβολο τῆς πίστεως- Κοντὰ σ’ αὐτὰ ἔχουµε ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ µακροὺς καταλόγους µὲ λειτουργικὲς ἰδιαιτερότητες
καὶ ἀργότερα διδασκαλίες ποὺ ἡ λατινικὴ θεολογία ἀνέπτυσσε
µόνη της στὸ θρησκευτικὸ τοπίο ποὺ συναντοῦσε 'Καθαρτή,
ριο(- Ἁργὰ ἢ γρήγορα ὅλοι καταλαβαίνουν ὅτι αὐτοὶ οἱ κατά,
λογοι εἶναι πολὺ ὑποδεέστεροι γιὰ νὰ ἀποτελοῦν αἰτίες σχί,
σµατος- Τὸ βασικὸ εἶναι ἡ διαδικασία ἐπίλυσης τῶν διαφορῶν-
Κι ἐδῶ εἶναι ποὺ παρουσιάσθηκε τὸ πρόβληµα9 στὴ ∆ύση ἡ
ἕνωση εἶναι µιὰ διαδικασία «ἐπανυπαγωγῆς» τῶν «Ἑλλήνων»
στὴ δικαιοδοσία τῆς Ρώµης 'qdctbshn Fq`dbnqtl(- Ἄρα ἡ συ,
ζήτηση µετατρέπεται σὲ διαπραγµάτευση γιὰ τὸ τί εἴδους αὐ,
τονοµίες θὰ διατηρήσουν- Οἱ Ὀρθόδοξοι ζητοῦν µιὰ γνήσια
πενταρχικὴ συνοδικὴ διαδικασία+ ποὺ ὅµως αὐτὸς ποὺ τὴν κι,
νεῖ εἶναι ὁ αὐτοκράτορας+ ὅπως στὴν ἀρχαίαἘκκλησία- Αὐτό+
ὅµως+ εἶναι προβληµατικό+ γιατὶ ἐκ προοιµίου ἄφηνε τὴν πρω,
τοβουλία στοὺς αὐτοκράτορες ποὺ ἐπεδίωκαν ὅλοι ἀνεξαιρέτως
νὰ ἐπιτύχουν πολιτικοὺς σκοποὺς µὲ τὴν Ἕνωση- Κι ὅταν
αὐτοὶ ἐξέλειπαν+ δὲν ὑπῆρξε καὶ ἡ δυνατότητα ὀργανωµένης
συζήτησης- Ἁπὸ τὴν ἄλλη ἡ Ρώµη+ κάθε φορὰ ποὺ ἀντιµετώ,
πιζε προκλήσεις 'Γερµανοὶ αὐτοκράτορες+ συνοδικὴ κίνηση
τὸν 04ο αἰώνα+ Μεταρρύθµιση+ ἐκκοσµίκευση καὶ ∆ιαφωτι,
σµός(+ σκλήραινε τὴ στάση της στὸ ἐσωτερικό της καὶ γιὰ νὰ
γίνει πειστικὴ ἢ νὰ ἰσοφαρίσει τὴν ἀπώλεια στὸ ποίµνιό της
ἐπεκτεινόταν στὴν Ἁνατολή-
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Τὰ παραπάνω ἔδειξαν ὅτι τὸ Σχίσµα εἶναι µιὰ πολὺ σύνθετη
ὑπόθεση µὲ παγιωµένα στερεότυπα καὶ µύθους+ ἀλλὰ καὶ δυ,
νατότητες γιὰ ἐπανεύρεση τοῦ χαµένου νήµατος τῆς ἑνότητας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς πρώτης χιλιετίας+ ἐὰν τελικὰ ὁ παραµε,
ρισµὸς τῶν µύθων συνοδευτεῖ ἀπὸ συστηµατικὴ κριτικὴ δου,
λειὰ καὶ πραγµατικὰ διακαὴ πόθο γιὰ ἑνότητα 'ποὺ ὅµως δυ,
στυχῶς σὲ πολλὲς ἐκκλησιαστικὲς παραδόσεις καὶ ἱστορικὲς
περιοχὲς εἶναι ἀκόµη ζητούµενος(-

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στήβεν Ράνσιµαν+ ∆ύση καὶ Ἁνατολὴ σὲ Σχίσµα 'µετάφρ- Χ- Μα,
κρόπουλος(+ Ἁθήνα 1//7 'α΄ ἔκδοση 0844(-

Βλ- Ἰω- Φειδᾶ+ Θεολογικὸς διάλογος Ὀρθοδόξου καὶ Ρωµαιοκαθο,
λικῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοῦ σχίσµατος µέχρι τῆς Ἁλώσεως
'0/43,0342(+ Ἁθήνα 0866-

Ἁριστείδης Παπαδάκης . Ingm Ldxdmcnqee+ ἩΧριστιανικὴ Ἁνατολὴ
καὶ ἡ ἄνοδος τοῦ παπισµοῦ- Ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ 0/60 ὣς τὸ
0342 'µετάφ- Στ- Εὐθυµιάδης(+ Ἁθήνα 1//2 'α΄ ἔκδ- 0883(-

Gdmqx Bg`cvhbj+ D`rs `mc Vdrs- Sgd l`jhmf ne ` Qhes hm sgd Bgtqbg
eqnl sgd @onrsnkhb Shldr tmshk sgd Bntmbhk ne Eknqdmbd+ Nwenqc
1//2-
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

0- Ἁναλυτικότερα ἡ ἐξέλιξη αὐτὴ µπορεῖ νὰ σκιαγραφηθεῖ ὡς ἑξῆς9 µε,
ρικὲς κοινότητες καὶ προσωπικότητες ἔπαιζαν σηµαντικότερο ρόλο ἀπ’ ὅ+τι
ἄλλες- Ἡ Ρώµη ἦταν µιὰ ἀπὸ αὐτὲς γιὰ πολλοὺς λόγους- Ἁπὸ τὶς πρῶτες
δεκαετίες τοῦ 1ου αἰώνα ἡ ὀργάνωση σηµαδεύθηκε ἀπὸ τὴν παγίωση τοῦ θε,
σµοῦ τοῦ ἐπισκόπου µὲ τὸ πρεσβυτέριο γύρω του καὶ τοὺς διακόνους- Πολὺ
γρήγορα οἱ ἐπίσκοποι ὀργάνωσαν µορφὲς ἐπικοινωνίας µεταξύ τους 'συνο,
δοιπορίας( ποὺ ἀπετέλεσαν τὸν θεσµὸ τῆς συνόδου+ οἱ ὁποῖες συγκαλοῦνταν
µὲ πρωτοβουλία τοῦ ἐπισκόπου τῆς σηµαντικότερης πόλεως – σηµαντικό,
τερης πολιτικὰ καὶ ἀπὸ πλευρᾶς ἀποστολικῆς αὐθεντίας+ π-χ- Ρώµη+ Κό,
ρινθος+ Ἁντιόχεια+ Θεσσαλονίκη+ Σµύρνη+ πολὺ σύντοµα Ἁλεξάνδρεια κλπ-
Τὶς πρῶτες δεκαετίες τοῦ 3ου αἰώνα συµβαίνουν τρία σηµαντικὰ γεγονότα
µαζί- Ἐµφανίζεται ὁ πρῶτος Ρωµαῖος αὐτοκράτορας ποὺ κάνει τὴ Χρι,
στιανικὴ ἐκκλησία µέρος τοῦ κυρίαρχου δηµόσιου λόγου 'νοµοθετικά+ ρητο,
ρικὰ κλπ-(+ ὁ ἴδιος ἱδρύει µιὰ νέα πρωτεύουσα στὴ θέση τοῦ ἀρχαίου Βυζαν,
τίου+ καὶ τρίτον συγκαλεῖ µία ὑπερ,σύνοδο ἀπὸ ὅλο τὸ ρωµαϊκὸ κράτος+ ποὺ
κατανοοῦσε τὸν ἑαυτό του ὡς τὸ σύνολο τοῦ πολιτισµένου κόσµου- Τὰ θέµατα
ξεπερνοῦσαν τὶς τοπικὲς δυνατότητες 'ἡ µεγαλύτερη µοναρχιανικὴ θεολο,
γικὴ ἄποψη τῆς ἐποχῆς – ὁ ἀρειανισµός( καὶ αὐτὸ φάνηκε καὶ στὴ συνέχεια
ὅταν ἔπρεπε νὰ δηµιουργηθεῖ ἕνα πιὸ σύνθετο ὀργανωτικὸ σύστηµα 'ἐπαρ,
χιακὲς σύνοδοι – δηλαδὴ τοπικὲς σύνοδοι µιᾶς διοικητικῆς µονάδας ὑπὸ τὸν
τοπικὸ µητροπολίτη( καὶ κατόπιν ὑπερµητροπολιτικὲς µονάδες+ τῶν ὁποίων
ἡ κορυφὴ,πόλη ἐγγυόταν γιὰ τὴ λειτουργία τῆς συνόδου 'χειροτονίες+ ἐκδί,
καση ζητηµάτων+ κ-ἄ-(- Αὐτὰ ἦταν τὰ λεγόµενα Πατριαρχεῖα+ ποὺ ἀπὸ τὴν
Β΄ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο τὸ 270 µέχρι τὴν ∆΄ τὸ 340 ἀπέκτησαν συγκεκριµένη
διοικητικὴ δικαιοδοσία+ σειρὰ πρεσβείων τιµῆς µεταξύ τους+ καὶ ἐνέταξαν
ἀνάµεσά τους τὴν Κωνσταντινούπολη ὡς Νέα Ρώµη 'συνέχεια τῆς πα,
λαιᾶς( καὶ τελευταῖα τὰ Ἰεροσόλυµα- Βλέπε Βλ- Ἰω- Φειδᾶ+ Ὁ θεσµὸς τῆς
Πενταρχίας τῶν Πατριαρχῶν+ τ- Α΄,Β΄+ Ἁθῆναι 0858-

1- Γιὰ τὸ θέµα αὐτὸ βλ- @- I- Djnmnlnt+ Axy`mshmd Qnld `mc sgd
Fqddj Onodr+ K`mg`l 1//8-

2- Eq`mbhr Cunqmhj+ Sgd Ognsh`m rbghrl9 ghrsnqx `mc kdfdmcr+ Knmcnm
086/ 'ἀγγλ- µετάφρ- τῆς γαλλικῆς α΄ ἔκδοσης τοῦ 084/(-

3- Τὸ κείµενο τοῦ ἀναθέµατος στὰ λατινικά βρίσκεται στὸ Lhfmd O`,
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sqnknfh` K`shm`+ τ- 032+ στ- 0//1,0//3- Ἑλληνικὴ µετάφραση αὐτοῦ καὶ τὸ
κείµενο τοῦ ἀναθέµατος τῶνὈρθοδόξων στὸ Lhfmd O`sqnknfh` Fq`db`+ τ- 01/+
στ- 625,637-

4- Εἰδήσεις γι’ αὐτὰ στὴν παλαιὰ ἀλλὰ πολὺ χρήσιµη ἐργασία τοῦ A-
Kdha+ Qnld+ Jhdu ds Axy`mbd à k` ehm ct WHd rhèbkd+ O`qhr 0813-

5- Τὶς σχετικὲς πηγὲς ἐξέδωσε ὁ V- Gnksyl`mm+ «Chd Tmhnmrudqg`mc,
ktmfdm yvhrbgdm J`hrdq @kdwhnr H tmc O`ors Tqa`m HH hl I`gqd 0/78»+ Axy`m,
shmhrbgd Ydhsrbgqhes 17 '0817(+ 27,56-

6- Κείµενο ἀπὸ Ἁριστείδης Παπαδάκης . Ingm Ldxdmcnqee+ Ἡ Χρι,
στιανικὴ Ἁνατολή 'βλ- βιβλιογραφία(+ σ- 035-
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