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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Μ
ε τον όρο Σχίσμα εννοούμε τη διάσπαση της 
αδιαίρετης κατά την πρώτη χιλιετία Χριστια-
νικής Εκκλησίας, που συνέβη συμβατικά το 
1054. Το Σχίσμα επηρεάστηκε από πολιτικούς, 

πολιτιστικούς και οικονομικούς παράγοντες, αλλά η 
βασική του αιτία δεν ήταν κοσμική, αλλά θεολογική. 
Οι Χριστιανοί της Ανατολής και της Δύσης διαφωνού-
σαν για τις Παπικές αξιώσεις και το Filioque. Πολλούς 
αιώνες πριν από το Σχίσμα προέκυψαν ορισμένες δια-
φορές ανάμεσά τους, που σταδιακά τους αποξένωσαν. 
Αφορούσαν τον τρόπο της εκκλησιαστικής διοίκησης 
(Συνοδικό σύστημα στην Ανατολή, μονοκρατορία του 
Πάπα στη Δύση), τον τρόπο ερμηνείας της Παράδοσης 
(Filioque) και κυρίως τον τρόπο τέλεσης της Λατρεί-
ας (Εικονομαχία, διαφορές στη νηστεία και την τέλε-
ση των μυστηρίων, χρήση αγαλμάτων στους ναούς της 
Δύσης, υποχρεωτική αγαμία για όλο τον κλήρο στη 
Δύση κ.ά).
Ωστόσο, η επιδείνωση των σχέσεων της Ορθόδοξης 
Ανατολής και της Λατινική Δύσης επιταχύνθηκε από 
τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις, που σημειώθηκαν 
κυρίως τον 8ο αιώνα, αποτέλεσμα των οποίων υπήρξε 
η ανασύσταση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
από τους Φράγκους, ως ανταγωνίστριας δύναμης της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Ρώμη, που μέχρι τότε 
ήταν τμήμα του Βυζαντινού Κόσμου, περνούσε προ-
οδευτικά στην επιρροή των Φράγκων, ιδιαίτερα από 
την εποχή του Καρλομάγνου. Από την περίοδο εκείνη 
υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για το λεγόμενο Με-
γάλο Σχίσμα και έλλειπαν μόνο οι αφορμές που δεν 
άργησαν να έλθουν.
Τα δύο μεγάλα «αγκάθια» που οδήγησαν στο Σχίσμα 
ήταν οι Παπικές Αξιώσεις και το Filioque. Οι Παπικές 
Αξιώσεις συνοψίζονται στο Πρωτείο του Ποντίφικα, 
έναντι των άλλων τεσσάρων Πατριαρχών της Ανατο-
λής (Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας Αντιοχείας 
και Ιεροσολύμων). Στη Δύση υπήρχε μόνο μία μεγάλη 
επισκοπική έδρα που προέβαλε το προνόμιο της ίδρυ-
σής της από τον Απόστολο Πέτρο. Η Ορθόδοξη Ανατο-
λή δεν αρνείται το Πρωτείο της Εκκλησίας της Ρώμης, 
αλλά το εντάσσει στο πλαίσιο της Συνοδικότητας.
Η άλλη μεγάλη δυσκολία ήταν το Filioque. H διαμάχη 
είχε σχέση με τη διατύπωση του Συμβόλου της Πίστεως 
(«Πιστεύω») για το Άγιο Πνεύμα. Το επίμαχο σημείο, 
όπως διαμορφώθηκε από τις Συνόδους Νικαίας και 
Κωνσταντινουπόλεως και ισχύει έως σήμερα στην Ορ-
θόδοξη Εκκλησίας, είχε ως εξής: «…και εις το πνεύμα 
το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός 
εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνού-
μενον…». Η Δυτική Εκκλησία παρενέβαλε μια πρόσθε-
τη φράση «Και εκ του Υιού» (Filioque στα Λατινικά), 
έτσι ώστε το Σύμβολο της Πίστεως να διαβάζεται στο 
συγκεκριμένο σημείο: «…και εις το πνεύμα το Άγιον, 
το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός και εκ του 
Υιού εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπρο-
σκυνούμενον …».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας και ο Πάπας 
Παύλος ΣΤ΄ ανακάλεσαν τους αφορισμούς το 1965.
Δεν υπάρχει βεβαιότητα για το πότε παρενεβλήθη η 
προσθήκη, φαίνεται όμως ότι κατάγεται από την Ισπα-
νία και χρησιμοποιήθηκε από τους εκεί Χριστιανούς 
ως προστασία κατά της αίρεσης του Αρειανισμού. Οι 
Ορθόδοξοι αποκρούουν την προσθήκη του Filioque 
για δύο λόγους. Τη θεωρούν θεολογικό λάθος και υπο-
στηρίζουν ότι η όποια αλλαγή στο Σύμβολο της Πίστε-
ως θα πρέπει να γίνει μόνο με τη σύγκληση Οικουμε-
νικής Συνόδου.
Η πρώτη μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ Ανατολικής και 
Δυτικής Εκκλησίας σημειώθηκε το 857 με τη διαμάχη 
Ιγνατίου και Φωτίου για τον Θρόνο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Στη διαμά-
χη επενέβη ο Πάπας Νικόλαος Β’, ο οποίος έθεσε το 

θέμα των Πρωτείων του και αξίωσε να έχει λόγο στην 
εκλογή του Πατριάρχη. Η αντιπαράθεση έληξε το 869 
με αμοιβαίες υποχωρήσεις και αφού ο αυτοκράτορας 
Βασίλειος Α’ ο Μακεδών είχε χρίσει Πατριάρχη τον 
εκλεκτό του Πάπα, Ιγνάτιο, στοχεύοντας στην υποστή-
ριξή του, προκειμένου να κατοχυρώσει τα συμφέροντα 
του Βυζαντίου στην Ιταλία, που απειλούνταν από τους 
Φράγκους.
Η νέα διαμάχη, που έφθασε τα πράγματα στα άκρα 
και τη ρήξη, σημειώθηκε επί πατριαρχίας του Μιχαήλ 
Κηρουλάριου (1043-1059), ο οποίος θέλησε να αντι-
μετωπίσει αποφασιστικά την προσπάθεια του Πάπα 
Λέοντος Θ’ (1049-1054) να επιβάλλει εκκλησιαστικές 
καινοτομίες στις βυζαντινές επαρχίες της Νότιας Ιταλί-
ας. Ο Πάπας, περνώντας στην αντεπίθεση, αμφισβή-
τησε τον τίτλο του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Μι-
χαήλ και ζήτησε να υπαχθούν στη δικαιοδοσία του οι 
Εκκλησίες της Βουλγαρίας και της Ιλλυρίας (σημερινής 
Αλβανίας).
Το επόμενο βήμα ήταν ο αφορισμός του Πατριάρχη από 
τον Πάπα. Ο απεσταλμένος του Πάπα στην Κωνσταντι-
νούπολη καρδινάλιος Ουμβέρτος επέθεσε επιδεικτικά 
τη Βούλα Αφορισμού στην Αγία Τράπεζα της Αγίας Σο-
φίας στις 16 Ιουλίου 1054, πριν από την έναρξη της 
Θείας Λειτουργίας, παρόντων του Αυτοκράτορα και του 
Πατριάρχη. Αμέσως μετά, ο Ουμβέρτος και η ακολου-
θία του αναχώρησαν από την Κωνσταντινούπολη με 
προορισμό τη Ρώμη, έχοντας πληροφορηθεί τον θάνα-
το του Νικόλαου Β’. Καθώς περνούσαν από τη δυτική 
πύλη της Βασιλεύουσας, ο καρδινάλιος ακούστηκε να 
λέει «Ο Θεός ας δει και ας κρίνει». Μάταια ένας διάκο-
νος έτρεξε πίσω του, παρακαλώντας τον να πάρει πίσω 
το έγγραφο του Αφορισμού. Ο Ουμβέρτος αρνήθηκε 
και πέταξε το έγγραφο στον δρόμο.
Η αντίδραση του Μιχαήλ ήταν άμεση. Παρά τις επι-
φυλάξεις του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Θ’ του Μο-
νομάχου, συγκάλεσε την ενδημούσα Σύνοδο στις 24 
Ιουλίου και ανταφόρισε όσους Παπικούς είχαν συντά-
ξει τον αφορισμό ή συμφωνούσαν με το περιεχόμενό 
του. Επιπλέον, ζήτησε από τους υπόλοιπους Πατριάρ-
χες να αποδεχθούν την απόφαση αυτή της ενδημούσας 
Συνόδου. Έτσι, οριστικοποιήθηκε το Μεγάλο Σχίσμα 
Ανατολικής και Δυτικής Χριστιανοσύνης, το οποίο επι-
σφραγίστηκε με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης 
από τους Σταυροφόρους (1204).
Μέχρι την Άλωση της Πόλης από τους Οθωμανούς 
Τούρκους (1453) έγιναν κάποιες προσπάθειες για την 
επανένωση των Εκκλησιών. Προσέκρουσαν, όμως, 
στις αξιώσεις του Πάπα και στο ανθενωτικό κλίμα που 
επικρατούσε στο Βυζάντιο. Οι σημαντικότερες ήταν οι 
Σύνοδοι της Λυόν (1274) και της Φεράρας - Φλωρε-
ντίας (1438-1445). Το Σχίσμα υφίσταται και σήμε-
ρα, παρά το γεγονός ότι στις 7 Δεκεμβρίου του 1965 
ο Πάπας Παύλος ΣΤ’ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
Αθηναγόρας ανακάλεσαν τους αφορισμούς του Πάπα 
Λέοντα Θ’ και του Πατριάρχη Μιχαήλ Κηρουλάριου, με 
τους οποίους είχε επέλθει η ρήξη του 1054.

Το Μεγάλο ΣχίσμαΓΕΓΟΝΟΤΑ
1349 Επτακόσιοι Εβραίοι καίγονται ζω-
ντανοί στη Βασιλεία της Ελβετίας, επειδή 
θεωρούνται υπεύθυνοι για τη βουβωνική 
πανώλη που έπληξε την πόλη.
1438 Αρχίζει στη Φεράρα της Ιταλίας η 
ομώνυμη σύνοδος των Εκκλησιών της 
Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης, με 
στόχο την άρση του Σχίσματος του 1054. 
Στη σύνοδο, η οποία αργότερα θα μετα-
φερθεί στη Φλωρεντία, συμμετέχει και 
ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιωάννης 
Η’. Αν και αποφασίζεται η ένωση των δύο 
Εκκλησιών, η ανθενωτική μερίδα της 
Κωνσταντινούπολης υπερισχύει και τελικά 
ανατρέπει την αρχική απόφαση.
1823 Η ρωσική κυβέρνηση, με υπόμνημά 
της προς τις άλλες Μεγάλες Δυνάμεις, 
προτείνει ως λύση του ελληνικού ζητή-
ματος τη σύσταση τριών ηγεμονιών κατά 
το πρότυπο της Βλαχίας και της Μολδα-
βίας. Οι προταθείσες ηγεμονίες ήταν: α) 
Θεσσαλία και Ανατολική Στερεά Ελλάς, 
β) Δυτική Στερεά Ελλάς και Ήπειρος, γ) 
Πελοπόννησος και Κρήτη. Για τα νησιά του 
Αιγαίου πρότεινε δημοτικούς θεσμούς και 
τοπική αυτοδιοίκηση. Οι τρεις ηγεμόνες θα 
πλήρωναν ετήσιο φόρο στην Τουρκία και 
θα εκπροσωπούνταν από τον Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως.
1905 Η Ματωμένη Κυριακή της Αγίας 
Πετρούπολης. Η τσαρική αστυνομία βάλει 
εναντίον διαδηλωτών που διαμαρτύρονται 
για την πολιτική του τσάρου, με συνέπεια 
να υπάρχουν εκατοντάδες νεκροί.
1949 Σοβιετικοί οικονομολόγοι, που 
συναντώνται στη Μόσχα, προσπαθούν να 
βρουν το λόγο για τον οποίο η καπιταλι-
στική Αμερική δεν επλήγη από τη μεγάλη 
οικονομική κρίση, που είχε προβλέψει ο 
Μαρξ.
1979 Η ελληνική τηλεόραση αποκτά χρώ-
μα, χάρη στο γαλλικό σύστημα SECAM, 
που αργότερα θα αντικατασταθεί από το 
γερμανικό PAL.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
1890 Κάρελ Τσάπεκ, τσέχος συγγραφέας, 
που έγραψε κυρίως έργα επιστημονικής 
φαντασίας. Ήταν ο πρώτος που χρησιμο-
ποίησε σε έργο του τη λέξη «ρομπότ», η 
οποία σημαίνει «εργάτης» στα τσέχικα. 
(Θαν. 25/12/1938)
1908 Σιμόν Ντε Μποβουάρ, γαλλίδα 
φεμινίστρια, συγγραφέας και σύζυγος του 
φιλόσοφου Ζαν Πολ Σαρτρ. (Το δεύτερο 
φύλο) (Θαν. 14/4/1986)
1941 Τζόαν Μπαέζ, αμερικανίδα τραγου-
δίστρια και αγωνίστρια υπεράσπισης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ΘΑΝΑΤΟΙ
1876 Σάμιουελ Χάου, φιλέλληνας αμερικα-
νός γιατρός, που έλαβε ενεργό μέρος στην 
Ελληνική Επανάσταση. (Γεν. 10/11/1801)
1941 Δημήτριος Γολέμης, έλληνας ολυ-
μπιονίκης. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο 
στα 800 μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Αθήνας (1896). (Γεν. 15/11/1874)
2004 Νορμπέρτο Μπόμπιο, ιταλός φιλόσο-
φος. (Γεν. 18/10/1909)


