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Μέσα από τις ενότητες 2.2-2.4 του βιβλίου σας ( τόµος Β΄, σελ. 55-83) να 

τοποθετηθείτε πάνω στα ακόλουθα θέµατα ( συνολικό κείµενο 2.000 λέξεις) : 

1) να σχολιάσετε θεολογικά την ανάδειξη και προβολή του πρωτείου του Πάπα 

2) να εντοπίσετε την ευθύνη της Ανατολικής Εκκλησίας για την επικράτηση και 

ενίσχυση του παπικού πρωτείου . 

3) να εκφέρετε την κρίση σας για το ποιες υποχωρήσεις θα µπορούσαν να γίνουν 

και από ποια πλευρά , ώστε να είχε αποφευχθεί το Σχίσµα. 

 

 

Εισαγωγή 
 

            Στην παρούσα εργασία  θα  εντοπίσουµε τι ήταν αυτό που οδήγησε τους 

∆υτικούς στη παρερµηνεία των λόγων του Χριστού, την ολιγωρία  και τα λάθη 

της Ανατολικής Εκκλησίας στην επικράτηση του παπικού Πρωτείου και θα 

τοποθετηθούµε αν θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί το Σχίσµα. 

           Η εργασία µας  χωρίζεται  σε δυο ενότητες . Στην πρώτη ενότητα  

σχολιάζουµε τους παράγοντες µε τους οποίους η ∆υτική Εκκλησία πρόβαλε  το 

Πρωτείο του Πάπα και την  ευθύνη της Ανατολικής εκκλησίας στην  επικράτησή 

του.  Στη δεύτερη ενότητα θα εκφέρουµε τη γνώµη µας  αν µέσα από το διάλογο  

Ανατολικής – ∆υτικής Εκκλησίας   µε τις ανάλογες υποχωρήσεις  µπορούσε  να 

είχε προληφθεί  το   Σχίσµα. . 

           Είναι η εποχή που το φαινόµενο της εικονοµαχίας , οι έριδες  µεταξύ 

Ζηλωτών – Πολιτικών καθώς και ο « ρόλος » πολλών Πατριαρχών έφεραν την 

Ανατολική Εκκλησία σε περιπέτειες και τις επιδιώξεις  της Ρωµαιοκαθολικής  

Εκκλησίας πιο κοντά στο στόχο τους. Έτσι τα κυριότερα αίτια του σχίσµατος 

(1054 µ.Χ.) τα οποία ήταν : εκκλησιαστικά ( παπικό πρωτείο) , θεολογικά (filioque  

χρήση άζυµου άρτου στη Θεία Λειτουργία ) και πολιτικά ( ίδρυση του παπικού 

κράτους και της αυτοκρατορίας του Καρλοµάγνου) ήταν εύκολο να διασπάσουν 

την ενότητα της Εκκλησίας..  
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Ι.  Το Πρωτείο του Πάπα και οι ευθύνες της Ανατολικής Εκκλησίας. 
 

Το Πρωτείο του Πάπα . 

 

        Οι κύριοι παράγοντες µε τους οποίους η εκκλησία της Ρώµης πρόβαλλε την 

αξίωση  του Πρωτείου είναι τρεις: α) η πόλη της Ρώµης µε την αίγλη που 

απέκτησε από το µαρτύριο των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και στην οποία 

επίσκοπος ήταν ο Πέτρος, β) ο θρόνος της Ρώµης , που όφειλε το πρωτείο στη 

θέση που κατείχε η πόλη στην Αυτοκρατορία και γ) στους πρώτους αιώνες η 

ρωµαϊκή έδρα είχε κηρύξει και υπερασπιστεί την πίστη (Φούγιας ,1996,σ.239)1. 

         Το ιδιαίτερο προνόµιο που είχε η Ρώµη από το τέλος του 1ου αιώνα εξαιτίας 

της παρουσίας των σκηνωµάτων των δύο αποστόλων Πέτρου και Παύλου 

προερχόταν από την παρουσία τους κι όχι από το µαρτύριο των Αποστόλων . Η 

θυσία του µαρτυρίου δηλαδή για τους δυτικούς δεν αποτελεί κεντρικό σηµείο του 

προνοµίου. Οι σχέσεις  των  Εκκλησιών όµως δε µπορούν να έχουν θεµέλιο 

εξωτερικό ή ανθρώπινους θεσµούς ( Sherrard , 1992, σ.34) 2.  ∆ε µπορεί το 

δευτερεύον ( σκήνωµα ) να ξεπερνά το ουσιώδες ( µαρτύριο ). 

           Η οικοδοµή της Εκκλησίας θεµελιώνεται στη θυσία του Χριστού ,των 

Αποστόλων και των διαδόχων τους  γι αυτό και η Θεία Ευχαριστία αποτελεί 

µυστήριο θεµελιώδες για τη φύση και την αποστολή της εκκλησίας. Κάτι βέβαια 

που η ∆υτική Θεολογία το αντιµετωπίζει όχι ως κεντρικό µυστήριο της 

Εκκλησίας αλλά ως ένα από τα επτά µυστήρια ,ως ένα µέσο για τη σωτηρία του 

ανθρώπου (Ζηζιούλας ,1990,σ.9). Με τον τρόπο αυτό και ο ρόλος του επισκόπου 

χάνει το βαθύ θεολογικό του περιεχόµενο και παρερµηνεύεται .3 

           Εποµένως η φύση της Εκκλησίας είναι αυτή που προσδιορίζει το αξίωµα 

του Επισκόπου ο οποίος είναι εικόνα και τύπος Χριστού. Και αφού ο κάθε 

Επίσκοπος είναι τύπος και εικόνα Χριστού είναι το ορατό όργανο της 

καθολικότητας και ενότητας της Εκκλησίας. Αυτό σηµαίνει ότι όλοι οι Επίσκοποι 

έχουν το ίδιο αξίωµα που τους δόθηκε από το Χριστό και εποµένως είναι 

ουσιαστικά ίσοι.4 

                                                 
1 Μ. Μπέγζος , και άλλοι , Η Ορθόδοξη Εκκλησία σε Ανατολή και ∆ύση . ( Πάτρα 2001) σελ.59 
2 Στο ίδιο, σελ.58 
3 Στο ίδιο, σελ.58 
4 Στο ίδιο , σελ.58 
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           Η παρερµηνεία των λόγων του Χριστού για τον ρόλο του Αποστόλου 

Πέτρου στην Εκκλησία δηµιούργησε και τις αξιώσεις των  ∆υτικών για τον 

επισκοπικό θρόνο της Ρώµης.5 

           Οι λόγοι του Ευαγγελίου που ορίζουν τον ρόλο του Αποστόλου Πέτρου κι 

έχουν οδηγήσει την ρωµαιοκαθολική Εκκλησία  στην υποστήριξη του πρωτείου 

του Πάπα είναι οι εξής : αφού έχει προηγηθεί µια οµολογία του Πέτρου προς τον 

Χριστό ότι είναι « ο υιός του Θεού του ζώντος » , ο Χριστός του απαντά  « συ ει 

Πέτρος , και ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οικοδοµήσω µου την εκκλησίαν…»(Ματθ.16,16-

18).6 Η φράση «ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ» σηµαίνει κατά τον Άγιο Ιωάννη τον 

Χρυσόστοµο: «τη πίστει της οµολογίας». Για τον ιερό Χρυσόστοµο,  γνήσιο 

εκφραστή της εκκλησιαστικής παραδόσεως, η Εκκλησία οικοδοµήθηκε όχι στον 

απόστολο Πέτρο, αλλά στον βράχο της πίστης, στον ίδιο τον Χριστό.7  

            Η ερµηνεία της λέξης «πρώτος» στην αποστολική διαδοχή δε σηµαίνει 

µοναδικός. Πρώτος είναι αυτός που εντάσσεται σε µια σειρά διαδοχής και όχι η 

«αρχή» , διότι « αρχή » είναι µόνο ο Χριστός. Ο Απόστολος Πέτρος ονοµάστηκε 

πρώτος στη λίστα των αποστόλων γιατί είναι ο πρώτος στην οµολογία της 

µεσσιανικότητας του Χριστού . Είναι εκείνος που δίνει την έννοια της 

Πεντηκοστής και έκτοτε παρουσιάζεται ως η θύρα – λόγος της εκκλησίας που 

ιδρύεται(Clement,1997,σ.18-19).8 

           Α΄ Κορινθίους 3/γ: 11: «θεµέλιον γαρ άλλον ουδείς δύναται θείναι παρά 

τον κείµενον, ος εστιν Ιησούς Χριστός.» 

           Εφεσίους 2/β: 20: «εποικοδοµηθέντες επί τω θεµελίω των αποστόλων και 

προφητών, όντος ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού».9  

            Στα παραπάνω εδάφια, ο Ακρογωνιαίος λίθος είναι ο Χριστός, και ειδικά 

το δεύτερο µας δείχνει ότι όλοι οι απόστολοι αποτελούν θεµέλιο. ∆εν ξεχωρίζει 

κανέναν! 

 

 

 
                                                 
5 Στο ίδιο, σελ.58 
6  Στο ίδιο, σελ.58 
7 http://www.xfe.gr/modules.php?name=News&file=article&sid=302 ( 16/4/06 ) 
8 Μ. Μπέγζος , ό.π. , σελ.58  
9 http://www.xfe.gr/ ό. π. , ( 16/4/06 ) 
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Οι Ευθύνες της Ανατολικής Εκκλησίας. 

 

         Το Πρωτείο  του Πάπα αρχίζει ήδη από τον 1ο αιώνα µ.Χ. να καλλιεργείται 

στη ∆ύση χωρίς να το αντιληφθεί η Ανατολή ,ώστε να λάβει τα ανάλογα µέτρα.   

Στην τοπική σύνοδο της Σαρδικής (347 µ.Χ. ) θεσπίστηκαν κανόνες που δίνουν 

στον Επίσκοπο το δικαίωµα της τελικής κρίσης για εκκλησιαστικές υποθέσεις.10 

         To παπικό Πρωτείο βασίστηκε στα πρεσβεία τιµής του θρόνου της Ρώµης τα 

οποία θεσπίστηκαν από την Εκκλησία ως κανόνες µε την ∆΄ Οικουµενική Σύνοδο 

( 451 µ.Χ.)11. Σε αυτά τα πρεσβεία από τον 5ο αιώνα θεµελιώνει τη διεκδίκησή 

του και το παπικό Πρωτείο.12  

        Η Ορθόδοξη Εκκλησία δέχεται σύµφωνα µε τις Οικουµενικές Συνόδους ότι 

η Ρωµαϊκή Εκκλησία είναι αρχαιότερη ,αλλά όχι προεξάρχουσα της 

Κωνσταντινούπολης. 

       Κατά τον 5ο αιώνα οι Πατέρες της Ανατολής Φλαβιανός , Θεοδώρητος 

Κύρου , Μάξιµος ο Οµολογητής ,Θεόδωρος Στουδίτης µιλούν για τον Πάπα ως  

« διάδοχο του Πέτρου ». Στη « Νεαρά » του Ιουστινιανού όπου µνηµονεύεται η 

πενταρχία , η Εκκλησία της Ρώµης είναι επικεφαλής.13 

        Σε κείµενα της ∆΄ και  ΣΤ΄ Οικουµενικής Συνόδου ο Πάπας θεωρείται η 

κεφαλή που οδηγεί τους Επισκόπους και εκείνος που καταλαµβάνει τον «πρώτο 

θρόνο » ολόκληρης της Εκκλησίας. 

        Βασικότατο ρόλο στην ενίσχυση και επικράτηση του παπικού Πρωτείου από 

τη µεριά της Ανατολικής Εκκλησίας έπαιξαν  οι συγκρούσεις εικονοµάχων – 

εικονολατρών η ρήξη  των δυο οµάδων Πολιτικών και Ζηλωτών στην 

Κωνσταντινούπολη καθώς και η προσφυγή της   στη ∆ύση αρκετές φορές για να 

λύσει εσωτερικές της διαφορές .14 Έτσι έδινε άθελα ή και ηθεληµένα  το δικαίωµα 

στη ∆ύση να επεµβαίνει στα εσωτερικά της και να διαδραµατίσει  καθοριστικό 

ρόλο στο µέλλον της. 

 

 

                                                 
10  Μ.Μπέγζος , ό. π. ,  σελ.63 
11  Στο ίδιο , σελ.62 
12 Στο ίδιο , σελ.63  
13  Στο ίδιο , σελ.63  
14  Στο ίδιο , σελ.96 
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II . ∆ιάλογος Ανατολικής και ∆υτικής Εκκλησίας  . 

 

          Το 10ο αιώνα και στις αρχές του 11ου ο θρόνος του Πάπα γνωρίζει µεγάλη 

παρακµή . Σε αυτή τη περίοδο υπάρχει επιτακτική ανάγκη για αναδόµηση του 

θρόνου του Πάπα . Η φραγκική και γερµανική νοοτροπία  που είχε ανέκαθεν 

στόχο να αποκόψει τη ∆υτική Εκκλησία από την κοινή εκκλησιαστική παράδοση 

εκµεταλλεύεται την παρακµή  του θρόνου και καλλιεργεί  στενές σχέσεις του 

Φραγκικού κράτους µε τον Πάπα.  

         Ο Πάπας Ρώµης Σέργιος ∆΄ στην ενθρονιστική του επιστολή παραθέτει το 

σύµβολο της πίστης µε τη προσθήκη του  filioque ( διδασκαλία περί της 

εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύµατος εκ του Πατρός και εκ του Υιού ) .Έτσι µια 

απαίτηση των Φράγκων από τον 4ο αιώνα γίνεται πραγµατικότητα και επίσηµα. 

          Εκτός  από το  filioque επιδίωξη των Παπών ήταν να διαδώσουν και τα 

λατινικά εκκλησιολογικά έθιµα στη νότια Ιταλία που εξαρτιόταν εκκλησιαστικά 

από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης.15 Ακολούθησαν αντίποινα από την 

Ανατολική Εκκλησία και αναθεµατισµοί από τη ∆υτική. 

           Πριν φτάσουν σε αυτό το οριακό σηµείο  οι δυο Εκκλησίες  έπρεπε 

ψύχραιµα συζητώντας τα αίτια της σύγκρουσης να ιεραρχήσουν τις διαφορές  και 

να προσπαθήσουν να βρουν λύσεις µε αµοιβαίες υποχωρήσεις. Συµφωνώ µε τη 

µετριοπαθή στάση του Πατριάρχη Αντιοχείας Πέτρου 16 η οποία ήθελε το 

διαχωρισµό των αιτίων σε πρωτεύουσας σηµασίας ( filioque , Πρωτείο ) και 

δευτερεύουσας ( εβδοµάδα της Μ. Τεσσαρακοστής , αγαµία κληρικών παροχή 

κοινωνίας σε γυναίκες που βρίσκονται σε τοκετό κ.ά.). Έτσι θα µπορούσαν να 

έρθουν πιο κοντά στα κυρίαρχα αίτια του Σχίσµατος . Στο σηµείο αυτό του 

διαλόγου οι υποχωρήσεις   ανήκαν στη ∆υτική Εκκλησία, αφού ήταν αυτή που 

ερµήνευσε λάθος τα χωρία της Καινής ∆ιαθήκης περί Πρώτου και η προσθήκη  

στο σύµβολο της Πίστεως του filioque έπρεπε να αφαιρεθεί αφού πρόκειται για 

µεγάλη θεολογική πλάνη η οποία µειώνει τη µοναρχία του Πατρός, καταργεί τη 

τέλεια ισότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος  και  υποτιµά το Άγιον Πνεύµα 

ως µη ισοδύναµο µε τα ∆ύο άλλα  Πρόσωπα . 

                                                 
15 Μ. Μπέγζος , ό. π. ,  σελ.80 
16 Στο ίδιο , σελ.82 
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          Πιστεύω δηλαδή  ότι  µια προσέγγιση µετριοπαθής , πνευµατική και 

ψύχραιµη κι από τις δυο πλευρές µε προσπάθεια ειλικρινούς διαλόγου και χωρίς 

τις επιθυµίες και επεµβάσεις εξωκκλησιαστικών παραγόντων  θα µπορούσε να  

φέρει θετικά αποτελέσµατα . Επειδή όµως η διοίκηση της Εκκλησίας ήταν και 

είναι στενά δεµένη µε κάθε µορφή εξουσίας πολιτικής και άλλης , ήταν αδύνατο 

να προλάβει το Σχίσµα και θα είναι δύσκολο βέβαια και στο µέλλον να υπάρξει 

κάποια θετική εξέλιξη . Αυτό βέβαια βαρύνει τη ∆υτική Εκκλησία που λειτουργεί 

περισσότερο ως κοσµική εξουσία ( κράτος Βατικανού ) και όχι ως πνευµατική . Η 

Εκκλησία πρέπει να απέχει από κοσµικές και άλλες αποκλίσεις και πνευµατικά να 

αναζητήσει µέσα από το διάλογο σηµεία προσέγγισης. 

 

Σύνοψη 
 

        Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι το Πρωτείο  και η προσθήκη του 

filioque στο σύµβολο της Πίστεως ήταν από τα κυριότερα αίτια του Σχίσµατος 

(1054 µ.Χ.). 

        Η θέση περί Πρώτου που καλλιεργείται στη Ρωµαιοκαθολική Εκκλησία   και 

αρχίζει να θεµελιώνεται απ΄ την ∆΄ Οικουµενική Σύνοδο  µε την ανεκτική στάση 

και τα λάθη της Ανατολικής Εκκλησίας ενισχύεται και επικρατεί.  

        Η προσέγγιση Ανατολής και ∆ύσης µπορεί να προέλθει από το µυστικισµό 

της ορθόδοξης φιλοκαλίας  η οποία ήταν  ενιαία  παράδοση των δυο Εκκλησιών 

πριν το Σχίσµα.  

         Η πνευµατικότητα και η ενότητα του Χριστιανισµού µπορεί να ξαναβρεθεί 

µέσα από τη εµπειρία της θείας χάριτος ,των θείων ενεργειών και της ταπείνωσης 

που βρίσκονται στην άσκηση στην προσευχή και τη µυστηριακή πραγµατικότητα. 
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