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Ανάμεσα στις δύο βασικές εκφάνσεις του Χριστιανισμού υφίστανται δύο 

διαφοροποιήσεις, οι οποίες καθορίζονται με κριτήρια γεωγραφικά ( Ανατολή  -Δύση) 

και γλωσσικά (ελληνόφωνος- λατινόφωνος). Όμως πίσω από αυτή τη διπλή 

διαφοροποίηση βρίσκεται και μια άλλη επίσης διπλή διαφοροποίηση: φιλοσοφική ( 

ουσιοκρατία –προσωποκρατία) και θεολογική (filioque).  Οι διαφοροποιήσεις αυτές 

οπωσδήποτε επιφέρουν  συνέπειες στον ιστορικό βίο του χριστιανισμού ως τις μέρες 

μας. Οι προϋποθέσεις της διαφοροποίησης του Χριστιανισμού σε Ανατολικό –Δυτικό 

και ελληνόφωνο –λατινόφωνο ανάγονται στη φιλοσοφία, τη θεολογία και την ιστορία 

και η αφορμή αφορά τη διαφορετική ερμηνεία του Τριαδικού δόγματος από τους 

Έλληνες Πατέρες και τους Λατίνους εκκλησιαστικούς συγγραφείς.  

   Είναι αξιοσημείωτο ότι η θεολογική απόκλιση οφείλεται στην αρχαιοελληνική 

φιλοσοφική παράδοση, η οποία κληροδοτήθηκε με διαφορετικό τρόπο στην 

ελληνόφωνη Ανατολή από ότι στη λατινόφωνη Δύση.   Συνάμα οι ισχύοντες 

ιστορικοί όροι συντέλεσαν στην παγίωση και τη διεύρυνση αυτών των αποκλίσεων, 

ώστε οι διακρίσεις να εξελιχθούν σε διαιρέσεις, οι οποίες στις αρχές της δεύτερης 

χιλιετίας θα οδηγήσουν στο μεγάλο Σχίσμα.   

Θεολογική αφορμή  

Η πίστη σε ένα και μοναδικό Θεό συνιστά το μονοθεϊσμό και εκτείνεται από τον 

Ιουδαϊσμό μέχρι το Ισλάμ, ενώ η πίστη σε πολλές θεότητες συνιστά τον πολυθεϊσμό 

και ανευρίσκεται από την αρχαιοελληνική θρησκευτικότητα μέχρι τις θρησκείες της 

Άπω Ανατολής. Ο Χριστιανισμός διαφοροποιείται  και από τις δύο ομάδες  λόγω του 

Τριαδικού δόγματος. Σύμφωνα με αυτό ο Θεός είναι Ένας και Τριαδικός και κατά 

την ακριβή δογματική διατύπωση «Τριάς εν Μονάδι και Μονάς εν Τριάδι». Η 

διάκριση μονάδας και τριάδας οδηγεί στη διάκριση ουσίας και προσώπων στον Θεό ή 

στο ισοδύναμό τους φύσης και υποστάσεων. Αυτό  το εννοιολογικό ζεύγμα ουσία-

φύση και πρόσωπα –υποστάσεις χρησιμοποιείται στη διατύπωση του Τριαδικού 

δόγματος. 



Με το τριαδολογικό δόγμα η θεότητα θεωρείται ως σύνθεση ενότητας και 

πολλαπλότητας και συνύπαρξη μοναδικότητας και τριαδικότητας. Μοναδική και 

ενιαία ως προς την ουσία –φύση, αλλά ως προς την υπόσταση –πρόσωπο είναι 

τριαδική και πολλαπλή: «η εν τρισίν ενιζομένη θεότης». Αντιλαμβάνεται κανείς 

εύκολα ότι η ταυτότητα του χριστιανικού Θεού, όπως εμφανίζεται στη δογματική 

διατύπωσή του, αποκαλύπτεται ως διαφορά τόσο από τον μονοθεϊσμό, όσο και  από 

τον  πολυθεϊσμό. Ο Χριστιανισμός εμφανίστηκε ιστορικά ανάμεσα στον Ιουδαϊσμό 

και  στον ελληνισμό. Ο Χριστιανισμός διαφέρει από τον Ιουδαϊσμό εφόσον ο 

μονοθεϊσμός του είναι τριαδολογικός, ενώ ο ιουδαϊκός μονοθεϊσμός είναι 

μοναδολογικός. Επίσης  διακρίνεται από τον ελληνικό  πολυθεϊσμό αφού η 

τριαδικότητα που προϋποθέτει τη μοναδικότητα της θείας ουσίας δεν συγχέεται με 

την πολλαπλότητα του αρχαιοελληνικού πανθέου. 

Με την τριαδολογία ασχολήθηκε από νωρίς η χριστιανική θεολογία σε Ανατολή και 

Δύση, αλλά η ελληνόφωνη και η λατινόφωνη Εκκλησία επέλυσαν με εντελώς 

διαφορετικό τρόπο το πρόβλημα, με αποτέλεσμα σοβαρές κοσμοϊστορικές συνέπειες. 

Στην τριαδικότητα του θείου υποκρύπτεται ένα φιλοσοφικό αίνιγμα που απασχολεί τη 

θεολογία αλλά και τον κοινό νου. Ο φιλοσοφικός γρίφος της χριστιανικής 

τριαδολογίας βρίσκεται στον συνδυασμό ενότητας και πολλαπλότητας και στη 

συνάρτηση μοναδικότητας και τριαδικότητας. Εάν κάτι είναι μοναδικό και ενιαίο δεν 

μπορεί να είναι ταυτόχρονα πολλαπλό και τριαδικό με τρόπο λογικό και φυσικό. 

Αυτό το φιλοσοφικό πρόβλημα αναλαμβάνει να ερμηνεύσει η χριστιανική θεολογία 

ανατρέχοντας στην αρχαιοελληνική φιλοσοφική ορολογία.  

Φιλοσοφική αφετηρία 

 Ο όρος ουσία ή φύση υποδηλώνει μία οντότητα γενική, συνολική και καθολική, από 

την οποία αντλούν την ύπαρξή τους όλα τα επιμέρους όντα. Η ουσία κάνει τα όντα να 

υπάρχουν , διαχωρίζοντάς τα από τα μη όντα, προάγοντας κάθε ον από την ανυπαρξία 

στην ύπαρξη. Η ουσία δίνει το «είναι» στα όντα, τα κάνει να υπάρχουν, να 

υφίστανται, δηλαδή να έχουν ύπαρξη, υπόσταση. Επιπλέον η ουσία είναι μια γενική 

έννοια, απρόσωπη άυλη και άχρονη. 

Ο όρος πρόσωπο ή υπόσταση παραπέμπει σε μια έννοια με ακριβώς αντίθετο 

περιεχόμενο της λέξης ουσία ή φύση. Πρόσωπο είναι το ατομικό, ειδικό, επιμέρους, 

συγκεκριμένο, η εξατομικευμένη μονάδα της ύπαρξης. Έτσι λοιπόν η ανθρωπότητα 



είναι ουσία, αλλά ο άνθρωπος είναι ον και η θεότητα είναι ουσία, ενώ ο Πατέρας, ο 

Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπα. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η ουσία 

είναι αόρατη και μη αισθητή, κανείς δεν έχει ολόκληρη την ανθρωπότητα, αλλά 

γίνεται νοητή. Αντίθετα το πρόσωπο, η ύπαρξη και γενικά το ον είναι ορατό και απτό.  

Τι προηγείται ; η ουσία ή το ον; Τι προτάσσεται; το γενικό ή το ειδικό; Το ολικό 

(ουσία) ή το επιμέρους ( πρόσωπο) ; Σε αυτό το σημείο διαχωρίζονται οι φιλοσοφικοί 

δρόμοι του Ιουδαιοχριστιανισμού και του αρχαιοελληνισμού και συγκλίνουν οι 

κατευθύνσεις του προχριστιανικού και του εκχριστιανισμένου ελληνισμού.  Η 

προτεραιότητα της ουσίας έναντι του προσώπου στη φιλοσοφική ορολογία 

αποκαλείται ουσιοκρατία, ενώ η πρόταξη του προσώπου έναντι της ουσίας 

προσωποκρατία. 

Η αρχαιοελληνική φιλοσοφία ήταν ουσιοκρατική, ενώ η βιβλική και Πατερική 

οντολογία ήταν προσωποκεντρική. Ουσιοκρατία και προσωποκρατία διαφοροποιούν 

τον χριστιανισμό από τον ελληνισμό, αλλά επιπλέον διακρίνουν τον ανατολικό –

ελληνόφωνο από το δυτικό –λατινόφωνο  χριστιανισμό. Τόσο οι ανατολικοί όσο και 

οι δυτικοί θεολόγοι χρησιμοποιούν τους ίδιους ελληνικούς φιλοσοφικούς όρους 

ουσία, φύσις, πρόσωπο-υπόστασις για την περιγραφή του τριαδολογικού δόγματος, 

αλλά διαφοροποιούνται σε ένα καίριο σημείο. Εννοιολογούν, ιεραρχούν την ενότητα 

της θεότητας και την τριαδικότητα των προσώπων με εντελώς διαφορετικό και 

αντίθετο τρόπο.  

Οι Έλληνες Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας τηρούν την προσωποκρατία και 

δίνουν προτεραιότητα στην τριαδικότητα των προσώπων έναντι της ενότητας της 

θεότητας. Οι Λατίνοι Πατέρες αποδίδουν προτεραιότητα στην ενότητα της θείας 

ουσίας αντί της τριαδικότητας των θείων προσώπων. Αυτό σημαίνει ότι για το δυτικό 

χριστιανό ο Θεός είναι ουσία απρόσωπη, άσαρκη, άυλη και άχρονη που 

προσωποποιείται ως Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα στην Αγία Τριάδα. Για τον 

ανατολικό χριστιανό ο Θεός είναι πρόσωπο, δεν «είναι» απλώς Θεός που «γίνεται» 

πρόσωπο. Συγκεκριμένα ο Θεός είναι Πατέρας και στην προσωπική πατρότητα 

έγκειται η απρόσωπη θεότητα. 

 

 



Ιστορική συγκυρία 

Η διαφοροποίηση του ανατολικού –ελληνόφωνου από τον δυτικό –λατινόφωνο 

χριστιανισμό πρέπει να αναζητηθεί στην ιστορία. Τον 4
ο
 αιώνα σημειώνεται η 

κάθοδος των Φράγκων στη Δυτική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία επιφέροντας δύο 

συνέπειες. Σε επίπεδο ιστορικό και πολιτικό γίνεται η αποσύνδεση της Δυτικής 

Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και η αποκοπή της από την Ανατολική Ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία. Επίσης σε πολιτιστικό και γλωσσικό επίπεδο επέρχονται 

διαφοροποιήσεις καθότι η λατινική γλώσσα μονοπωλεί την παιδεία του δυτικού 

χριστιανισμού και η ελληνική γλώσσα πρυτανεύει στον ανατολικό χριστιανισμό. 

Κάτω από το βάρος αυτών των ιστορικών συνθηκών η λατινική Δύση απομακρύνεται 

από την κληρονομιά της ελληνικής παράδοσης η οποία συνεχίζεται αδιάπτωτα στην 

Ανατολή. Ό,τι πλεόναζε στους Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας, αυτό ακριβώς 

έλειπε στους Λατίνους, δηλαδή η ελληνική παιδεία, γλώσσα και φιλοσοφία. Έτσι 

ήταν αναπόφευκτο να τύχουν παρερμηνείας ελληνικοί φιλοσοφικοί όροι από τους 

Λατίνους Πατέρες ή ακόμα να χρησιμοποιούν με ασαφές και συγκεχυμένο 

φιλοσοφικό λεξιλόγιο στη θεολογική ορολογία.  

Ο όρος πρόσωπο στη λατινική γλώσσα αποδίδεται ως persona και σημαίνει το 

προσωπείο. Έτσι στην Ανατολή ο Θεός κατανοείται ως πρόσωπο, ενώ στη Δύση  ως 

προσωπείο , δηλαδή μάσκα. Η διαφορά βεβαίως είναι τεράστια αφού το μεν πρόσωπο 

δηλώνει κάτι το αληθινό, το δε προσωπείο ( μάσκα) παραπέμπει στο αναληθές και 

απατηλό. Επίσης οι λατίνοι θεωρούσαν ότι ο όρος substantia σημαίνει ουσία, ενώ 

στην πραγματικότητα ισοδυναμεί με τον όρο «υπόστασις» και δηλώνει το ακριβώς 

αντίθετο της ουσίας. 

Από τα παραπάνω καταφαίνεται η οντολογική υποτίμηση του προσώπου στον δυτικό 

–λατινόφωνο χριστιανισμό, σε αντίθεση με τη σημασία που λαμβάνει από τον 

ανατολικό –ελληνόφωνο χριστιανισμό. Αποκαλύπτεται πάντως η συνύφανση των 

τριών συντελεστών της διαφοροποίησης μεταξύ ανατολικού και δυτικού 

χριστιανισμού, δια της ενεργούς συμβολής της θεολογίας, της φιλοσοφίας και της 

ιστορίας. 

 

 



Συνέπειες της διαφοροποίησης ανατολικού και δυτικού χριστιανισμού. 

Σε πέντε κύρια πεδία εντοπίζονται οι συνέπειες της διαφοροποίησης του ανατολικού 

–ελληνόφωνου από το δυτικό –λατινόφωνο χριστιανισμό. Πρόκειται για τη θεολογία 

την γνωσιολογία, την ηθική, την εκκλησιολογία και την πολιτική. Από αυτές 

διαμορφώθηκε μια ολόκληρη νοοτροπία, ένας τρόπος συμπεριφοράς και θεσμίσεων 

που ισχύουν μέχρι σήμερα.  

Θεολογικές συνέπειες. Ο λατινόφωνος χριστιανισμός αντιλαμβάνεται την 

πραγματικότητα διχοτομημένη σε δύο επίπεδα. Το «άνω» και το «κάτω». Το 

«κατώτερο» επίπεδο είναι το επίγειο, το φυσικό το εφάρματο, το ενδοκοσμικό και 

περιλαμβάνει τον κόσμο και τον άνθρωπο. Αντίθετα το «ανώτερο» είναι το 

υπερφυσικό, το άυλο, το υπερφυσικό, το αναμάρτητο και ταυτίζεται με το θείο.  

Επειδή ο Θεός εκλαμβάνεται ως υπέρτατη ουσία χωρίς το πρωτείο του προσώπου, 

διχάζεται ο κόσμος από το Θεό, απομονώνεται ο άνθρωπος από το θείο και 

πολώνεται το ενδοκοσμικό από το υπερβατικό.  Η ανατολική ελληνόφωνη θεολογία 

ερμηνεύει την πραγματικότητα με το σχήμα «κτιστό –άκτιστο». Ο Θεός είναι το 

άκτιστο ον και ο άνθρωπος με τον κόσμο αποτελούν το κτιστό. Μεταξύ κτιστού και 

ακτίστου υφίσταται οντολογική διαφορά και αναφορά ταυτόχρονα. Το θείο ως 

άκτιστο διαφέρει απολύτως από το κτιστό και συνάμα σχετίζεται με αυτό. Δεν 

διαφέρει μόνο αλλά και αναφέρεται σε αυτό διαμέσου της κτίσης, αφού το σύμπαν 

είναι δημιούργημά Του. Στην οντολογία του ανατολικού χριστιανισμού αναφορά και 

διαφορά συνυπάρχουν χάρη στη διαλεκτική σχέση κτιστού –ακτίστου. Εδώ η 

διαφοροποίηση δεν οδηγεί σε διάσπαση και διαίρεση αλλά σε σχέση. 

Γνωσιολογικές συνέπειες. Η λογική του δυτικού χριστιανισμού διαφοροποιείται από 

την αντίστοιχη του ανατολικού. Στη Δύση επικρατεί ο ορθολογισμός και στην 

Ανατολή ο αποφατισμός. Με τον όρο ορθολογισμός εννοείται η χρήση του ορθού 

λόγου, δηλαδή της απλής λογικής για τη γνώση της πραγματικότητας. Ο ορθός λόγος 

εκλαμβάνεται ως μοναδική και αποκλειστική πηγή έγκυρης γνώσης υποτιμώντας ή 

αποκλείοντας κάθε άλλο γνωστικό εργαλείο του ανθρώπου. Στον ανατολικό 

χριστιανισμό εμφανίζεται ο αποφατισμός, ο οποίος σημαίνει την οριοθέτηση του 

ορθολογισμού. Εδώ ο ορθός λόγος χρειάζεται, αλλά δεν αρκεί μόνος του για τη 

γνώση της πραγματικότητας. Κάθε γνώση είναι σχετική, δηλαδή αποτέλεσμα σχέσης 



του υποκειμένου με το γιγνωσκόμενο αντικείμενο. Αυτό σημαίνει ότι η γνώση 

υπηρετεί τη σχέση, την επικοινωνία, την προσωπική ένωση.  

Εκκλησιολογικές συνέπειες. Ο ουσιοκρατικός προσανατολισμός της δυτικής 

θεολογίας ανάδειξε τη βατικάνεια εκκλησιολογία. Εάν ο Θεός νοείται ως μια ενιαία 

και μοναδική υπέρτατη ουσία, τότε η επικράτηση της ουσίας έναντι του προσώπου 

σημαίνει την πρόταξη της ενότητας αντί της πολλαπλότητας, της ταυτότητας αντί της 

ετερότητας, της ομοιομορφίας αντί της ποικιλίας. Στην πράξη επιβάλλεται να υπάρχει 

μια πανίσχυρη και «ορατή» αρχή, η οποία αποτελεί το συντονιστικό όργανο της 

χριστιανικής ενότητας ανά τον κόσμο. Όπως ακριβώς υπάρχει ένας και μοναδικός 

Θεός, έτσι και η Εκκλησία οικουμενικά βρίσκει μοναδικό ορατό σημείο αναφοράς 

στο πρόσωπο του Πάπα.   

Στην Ανατολή λόγω της προσωποκρατίας ισχύει η ετερότητα αντί της ταυτότητας και 

η ενότητα στην ποικιλία. Αυτό επέφερε την συλλογικότητα και δημοκρατικότητα της 

συνόδου. Η προτεραιότητα του προσώπου σημαίνει την πρόταξη της ιδιαιτερότητας , 

της προσωπικότητας, της συλλογικότητας στους θεσμούς της εκκλησιαστικής 

διοίκησης σε αντίθεση με το συγκεντρωτισμό της Δυτικής εκκλησιολογίας. 

Πολιτειολογικές συνέπειες.  Η πολιτική θεωρία και πράξη διαφοροποιούνται σε 

Ανατολή και Δύση. Ένα παράδειγμα αυτής της διαφοροποίησης είναι ο θεσμός της 

φεουδαρχίας, ο οποίος παρατηρείται μόνο στο δυτικό –λατινόφωνο χριστιανισμό και 

απουσιάζει από τον ανατολικό ελληνόφωνο χριστιανισμό. Στη Δύση αναπτύχθηκε η 

φεουδαρχία εξαιτίας της οντολογίας που ίσχυε η οποία ευνοούσε τον συγκεντρωτισμό 

και απέρριπτε την αποκέντρωση. Η φεουδαρχία είναι πολιτική έκφραση της 

ουσιοκρατικής οντολογίας. Η ενότητα αντί της ιδιαιτερότητας και η ιεραρχία αντί της 

ισότητας αποτελούν τον κοινό παρονομαστή μεταξύ φεουδαρχίας και ουσιοκρατίας. 

Αντίθετα στην Ανατολή η φιλολαϊκή κοινωνική νομοθεσία και ο κρατικός 

παρεμβατισμός συγκροτούν ένα κράτος πρόνοιας με έντονο κοινωνισμό, 

εφαρμόζοντας με αυτό τον τρόπο την προσωποκεντρική οντολογία στο πεδίο της 

πολιτικής.   

Αξιολογικές συνέπειες. Η ηθική του ανατολικού χριστιανισμού διαφοροποιείται από 

την αντίστοιχη του δυτικού. Η προσωποκεντρική θεώρηση της ανατολικής θεολογίας 

οδηγεί σε μια ηθική «ιατρική» ή «ιαματική» διότι στο επίκεντρο θέτει την ίαση των 

παθών, τη θεραπεία του αμαρτωλού ανθρώπου. Στον αντίποδα αυτής της θεώρησης 



βρίσκεται η δυτική, η οποία διαποτισμένη από την ουσιοκρατική οντολογία και υπό 

το βάρος της κληρονομιάς του Ρωμαϊκού δικαίου, διαμορφώνει μια ηθική «νομική» ή 

«ποινική» και «δικανική». 

Μια σειρά θεμελιωδών εννοιών θα μας βοηθούσαν να παρακολουθήσουμε 

συγκριτικά την ανατολική –ελληνόφωνη «ιατρική ηθική» και τη δυτική –λατινόφωνη 

«νομική ηθική». Ο αμαρτωλός θεωρείται ασθενής, αδύναμος, άρρωστος στην 

ανατολική ηθική, ενώ στη δυτική εκλαμβάνεται ως παράνομος, υπόδικος και 

κατάδικος. Ο άγιος, που  τοποθετείται στον εντελώς αντίθετο πόλο του αμαρτωλού 

θεωρείται στον ελληνόφωνο χριστιανισμό ως μετανοημένος αμαρτωλός, στον 

λατινόφωνο ως δικαιωμένος αμαρτωλός. 

Για την Ανατολική Εκκλησία προέχει η θέωση του ανθρώπου. Η ενανθρώπιση του 

Θεού επιφέρει τη θέωση του ανθρώπου, την υιοθεσία του ανθρώπου από το Θεό. Η 

θέωση είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής και προϋποθέτει τη μετάνοια του 

ανθρώπου, για αυτό και ο άγιος είναι ο μετανοημένος αμαρτωλός.  

Αναμαρτησία, δηλαδή απουσία της αμαρτίας, δεν υπάρχει μέσα στο κτιστό και 

ιδιαίτερα στον άνθρωπο. Εκείνο που πλεονάζει και καταδικάζεται από την ανατολική 

ιατρική ηθική δεν είναι η αμαρτία, αλλά η απουσία της μετάνοιας. Μετάνοια 

σημαίνει τη μεταβολή, τη μεταλλαγή νοοτροπίας, σύμφωνα άλλωστε με την 

ετυμολογία της λέξης «μετάνοια» = μετά + νους.  

Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος. Άγιος γίνεται ο μετανοημένος άνθρωπος που ήταν 

αμαρτωλός. Άλλωστε η ελληνική λέξη «αμαρτία» σημαίνει στην αρχαιοελληνική 

φιλολογία την αστοχία, την αδυναμία, την ανικανότητα επίτευξης ενός στόχου, όπως 

ο τοξότης που «αμαρτάνει» δηλαδή σφάλλει στη στόχευσή του. Αντίθετα στη δυτική 

θεολογία, με τη βαριά κληρονομιά του Ρωμαϊκού νομικού πνεύματος, θεωρείται η 

δικαίωση και όχι η θέωση, το επίκεντρο της χριστιανικής ζωής. Η δικαίωση θυμίζει 

δικαστήριο και μάλιστα ποινική δίκη με υπόδικο τον αμαρτωλό άνθρωπο, ο οποίος 

δεν ζητά τη θέωση αλλά επιζητά το δίκιο του, να δικαιωθεί και να ικανοποιηθεί 

δικανικά στο πλαίσιο της «νομικής ηθικής» του λατινόφωνου χριστιανισμού. 

Ο ιερέας, ως εξομολόγος, είναι για την ανατολική θεολογία ο πνευματικός πατέρας ή 

ο «πρεσβύτερος της μετάνοιας», ενώ για τη δυτική θεολογία παραμένει ο κριτής των 

ανομημάτων, ο δικαστής του αμαρτωλού ανθρώπου που επιζητά τη δικαίωσή του 



ενώπιον του Θεού. Η αμαρτία από αστοχία και υπαρξιακή αδυναμία, από ανθρώπινο 

σφάλμα και ασθένεια, μετατρέπεται στη λατινόφωνη Δύση σε ανομία, αδικία και 

παράβαση νόμου. Η σωτηρία επομένως κατανοείται  ως μετάνοια και θέωση στην 

«ιατρική ηθική» της Ανατολής και ως δικαίωση και εξιλέωση στη «νομική ηθική» 

της Δύσης.  

Η οντολογική παράδοση της προσωποκρατίας και η μεταφυσική της ουσιοκρατίας 

οδηγούν στη διαφοροποίηση της χριστιανικής ηθικής σε ανατολική –ελληνόφωνη 

«ιατρική ηθική» και σε δυτική-λατινόφωνη  «νομική ηθική», με όλες τις συνέπειες 

που μια τέτοια διαφοροποίηση προκάλεσε και ενδέχεται να επιφέρει μελλοντικά στη 

μακρά πορεία της Εκκλησίας. 

Αντιλαμβάνεστε σίγουρα ότι η παραπάνω εισήγηση αφορά και τη Φόνισσα. Και για 

να γίνω πιο συγκεκριμένος, τη Φόνισσα είναι δυνατό να την αντιμετωπίσει κάποιος 

τόσο μέσα από το πρίσμα της Ανατολικής όσο και της Δυτικής ηθικής. Η στάση που 

ζητά την τιμωρία της εδώ και τώρα, επειδή κρίνει τις πράξεις της σύμφωνα με τους 

ανθρώπινους νόμους διαπνέεται από τη δυτική αντίληψη της «νομικής ηθικής». Αυτή 

εξάλλου η στάση ζητά την τιμωρία του αμαρτωλού, αλλά ταυτόχρονα δικαιώνει και 

όλους όσους δεν έχουν πράξει τα ίδια και τους καθιστά κατ΄ αυτό τον τρόπο δίκαιους 

ή «καθώς πρέπει» ενώπιον του Θεού. Στους θιασώτες αυτής της αντίληψης 

εντάσσονται όλοι οι τυπολάτρες και ηθικιστές χριστιανοί που μετατρέπουν τη 

χριστιανική ζωή σε καθηκοντολογία και τήρηση εντολών, προσδοκώντας από την 

καθαρότητα και ηθικότητα του βίου τους και την ανταπόδοση κατά την ημέρα της 

Κρίσης, όπου ο Θεός θα τους δικαιώσει τιμωρώντας όλους τους άλλους ανήθικους-

αμαρτωλούς. 

Στο σημείο αυτό έρχεται στο νου μου το σκηνικό του Γολγοθά. Εκεί όπου ο Χριστός 

απευθυνόμενος στο ληστή του άνοιξε την πόρτα της Βασιλείας. Ας αναρωτηθούμε 

ποιος ήταν ο ληστής  θα καταλήξουμε ότι σίγουρα ήταν εγκληματίας, ληστής, 

άνθρωπος αμαρτωλός. Τι συνέβη λοιπόν και ο Χριστός ανατρέπει τα δεδομένα των 

ηθικιστών και «δικαίων»; Θα θυμάστε βέβαια ότι πριν το «Σήμερον μετ΄ εμού έσει εν 

τη Βασιλεία μου» προηγήθηκε από το στόμα του ληστή το υπέροχο: «Μνήσθητί μου 

Κύριε εν τη Βασιλεία Σου». Η μετάνοια του αμαρτωλού είναι εκείνη που έσωσε τον 

ληστή και τον ανέδειξε ως πρότυπο, όπως εξάλλου και λίγο νωρίτερα η μετάνοια του 

τελώνη επιβραβεύτηκε, ενώ η τυπολατρεία και καθαρότητα του Φαρισαίου 



καταδικάστηκαν και απορρίφθηκαν ως υποκριτικές συμπεριφορές. Τα δύο 

αγιογραφικά παραδείγματα αναδεικνύουν την ανατολική «ιατρική ηθική» αλλά 

ταυτόχρονα και την πηγή της, που είναι ο Θεός της Αγάπης και όχι της Κρίσης. 

 Το πνεύμα του Παπαδιαμάντη  είναι διαποτισμένο από τις αρχές της Ορθόδοξης 

πνευματικότητας και φαίνεται ότι αντιμετωπίζει τη Χαδούλα με επιείκεια. 

Αναγνωρίζει στον άνθρωπο την αδυναμία και το λάθος, δεν καταδικάζει, ούτε 

κατακρίνει, αλλά εξετάζοντας την πράξη ανιχνεύει τα κίνητρά της. Στην Ορθόδοξη 

ηθική καμιά πράξη δεν κρίνεται από μόνη της αλλά πάντα σε συνάρτηση με τα 

κίνητρα που ωθούν σε αυτή. Έτσι ο συγγραφέας αποδεικνύει ότι δεν είναι δική του 

δουλειά ούτε η κρίση, ούτε η κατάκριση, αλλά η συμπόνοια για την αμαρτωλή και η 

«ελάφρυνση» των κακών που διέπραξε. Θα έλεγα ότι κρατά μια φιλάνθρωπη στάση 

όπως ακριβώς και ο Θεός απέναντι σε κάθε αμαρτωλό και σε καμιά περίπτωση στάση 

καταδικαστική όπως θα ανέμενε κάποιος προκειμένου ικανοποιηθεί το αίσθημα του 

δικαίου. 

Ο Παπαδιαμάντης γνωρίζει ότι η σωτηρία του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της 

μετάνοιας. Της  μετάνοιας που διενεργείται στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής ως 

έκφραση ανάγκης προσέγγισης του Θεού, αναγνώρισης της αστοχίας του βίου και 

επανόδου στο «αρχέγονο κάλλος» και κατά «φύσιν προορισμό» που είναι η Κοινωνία 

του Θεού. Επειδή ακριβώς η μετάνοια είναι εσωτερική διεργασία που συντελείται 

στην ψυχή του όποιου αμαρτωλού, παραμένει στον οποιονδήποτε από εμάς άγνωστο 

το αν και πότε διενεργείται και γίνεται αποδεκτή από το Θεό. Για αυτό ακριβώς το 

λόγο οι άνθρωποι δεν έχουν το δικαίωμα της Κρίσης και καταδίκης ,εν προκειμένω 

ούτε της Φόνισσας… Αν η Φόνισσα μετανόησε δεν το γνωρίζουμε, το γνωρίζει μόνο 

ο καρδιογνώστης Θεός «ο εττάζων νεφρούς και καρδίας». 

Στην Ορθόδοξη θεώρηση η Κρίση του Θεού ταυτίζεται με τη φιλανθρωπία Του.  Οι 

πράξεις δεν κρίνονται ποτέ καθαυτές, αλλά πάντα με βάση τα κίνητρα που ωθούν σε 

αυτές. Αυτή η εκδοχή αναδεικνύει τον κρυφό της «καρδίας άνθρωπο» και επιβάλλει 

τη φιλάνθρωπη και ανεκτική κρίση για τις πράξεις των άλλων. Κάτι τέτοιο τελικά 

δείχνει ότι «μείζον πάντων η αγάπη εστί» η οποία «πάντα υπομένει, πάντα ανέχεται , 

πάντα συγχωρεί….» 

                                                                        Πάτρα 20/2/2014 



                                                                       


