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Oριστικό σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας 1054 μ.Χ. 
Μεταρρύθμιση 16ος αι. 
 
α) Η έννοια της Ορθοδοξίας 
 ορθή + δόξα (δοκώ = πιστεύω) ορθή πίστη στο Θεό 

        ΟΧΙ τυφλή πίστη στο Θεό. 
Η ορθή πίστη είναι βιωμένη πίστη του συνόλου της Εκκλησίας από την 
εποχή των Αποστόλων στην «εν Χριστώ» αποκάλυψη του Θεού. 
Η ίδια πίστη βιώνεται μέχρι σήμερα ο λαός και ο κλήρος σε κάθε Θ. 
Ευχαριστία και αυτό που ζουν το παραδίδουν γραπτά ή προφορικά 
από γενιά σε γενιά. 
 
                                     

 
 
 
β) Χαρακτηριστικά της Ορθοδοξίας 
 
1. Σύσταση και διοίκηση της Εκκλησίας. 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 
 Πρωταρχικό ρόλο παίζει η ευχαριστιακή σύναξη (Θ. Ευχαριστία) με 

την αδιάκοπη συνέχεια και σωστή λειτουργία της. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ 

ΔΙΑΔΟΧΗ 

 Την εξασφαλίζει ο  θεσμός του επισκόπου: 
 αδιάσπαστα συνεχίζεται από την εποχή των αποστόλων 
 βρίσκεται σε κοινότητα πίστεως με τους υπόλοιπους 

επισκόπους 



 Διοίκηση και αποφάσεις για την εκκλησίας παίρνονται από το 
σύνολο των επισκόπων μέσα από το θεσμό της Συνόδου 
(Οικουμενικής - Άγ. Πνεύμα) 

 
 
ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ 

 Πρωταρχικό ρόλο παίζει ο Πάπας (επίσκοπος) Ρώμης διότι 
θεωρείται διάδοχος του αποστόλου Πέτρου. Ο απόστολος Πέτρος 
θεωρείται από τους Ρωμαιοκαθολικούς: 

 ο επικεφαλής των αποστόλων  
 ο αρχηγός της εκκλησίας και 
 ο ιδρυτής της εκκλησίας της Ρώμης,  

      συνεπώς ο επίσκοπος Ρώμης ως διάδοχός του έχει:  
 απόλυτη εξουσία λόγω του αλάθητου που διαθέτει 
 

Μόλις το 1965 στη Β΄ Σύνοδο του Βατικανού  
 αναβαθμίστηκε η θέση των υπολοίπων επισκόπων στη 

διοίκηση και  
 αναγνωρίστηκε ο ρόλος των λαϊκών για συμμετοχή τους στη 

λατρεία διότι μέχρι τότε υπήρχε κληρικοκρατισμός. 
 

ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ *  (Λουθηρανοί, Καλβινιστές, Βαπτιστές) 
 Πρωταρχικό ρόλο παίζει η λεγόμενη σύνοδος ή Συνέδριο των   
      Προτεσταντών, κάτι αντίστοιχο με τα Κοινοβούλια των κρατών. 
 Υπακούνε στην αρχή της αντιπροσωπευτικότητας  
 θετικό αποτέλεσμα αυτής της αρχής= ο χριστιανός δε ζει υπό 
πνευματική καταπίεση 
  αρνητικό αποτέλεσμα αυτής της αρχής = δε διασφαλίζει την υπόσταση 
της Εκκλησίας γιατί κάθε κοινότητα διαμορφώνει τη δική της 
διδασκαλία ξεχωριστά από τις άλλες προτεσταντικές κοινότητες και 
ξεχωριστή από την πρώτη χριστιανική κοινότητα.                     
  
 

* λατ. protesto = διαμαρτύρομαι (αντέδρασαν στον συγκεντρωτισμό της 
Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας) 
 

 

 



2. Εκκλησία και Παράδοση 
Παράδοση= Η παραδομένη διδασκαλία και λατρεία. 
 
 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 
Κατανοεί τον εαυτό της ως συνέχεια της αρχαίας εκκλησίας των 
Αποστόλων, των αγίων, των Πατέρων της Εκκλησίας. 
Παίρνει τη διδασκαλία και τη λατρεία της αρχαίας εκκλησίας και την 
επιβεβαιώνει, την αξιοποιεί , την αναπτύσσει και την εξηγεί ανάλογα με  
τις ανάγκες και τα ερωτήματα κάθε εποχής. 
 
 
ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ 
Λόγω του παπικού θεσμού υπέταξαν την Παράδοση στο θεσμό αυτό 
που μπορεί να αναπτύξει ακόμα και νέα δόγματα (άσπιλη σύλληψη της 
Μαρίας – Μαριολογία, καθαρτήριο πυρ κά.)  

Μόλις το 1965 στη Β΄ Σύνοδο του Βατικανού  ορίστηκε ότι η 
εκκλησία αντλεί τη βεβαιότητα της αλήθειας της πίστης και από 
την Αγ. Γραφή και από την ιερά  Παράδοση. 

 
 
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ  
Αρνούμενοι τις αυθαιρεσίες του Πάπα και του Ρωμαιοκαθολικισμού 
βάσισαν την πίστη τους μόνο στην Αγία Γραφή κι αρνήθηκαν 
οποιαδήποτε έννοια Παράδοσης. 
Συνέπεια= έχασαν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα 
που παρουσιάζονταν στην εποχή τους με βάση  το εκκλησιαστικό 
φρόνημα και τη στάση των αγίων. 
Αποτέλεσμα= δημιούργησαν ένα δικό τους ιδεολογικό σύστημα αρχών 
 ομολογίες, χωρίς καμία εγγύηση ότι ο Χριστιανισμός είχε ποτέ στην 
ιστορία του εφαρμόσει αυτές τις αρχές. 

Μετά τη δεκαετία του 60 και με διάλογο με την Ορθοδοξία 
ανταποκρίθηκαν θετικότερα σε βασικά στοιχεία της Παράδοσης 
και του λειτουργικού της πλούτου. 

  
 

 



 
3. Η ασκητικότητα 
 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 
Χαρακτηρίζεται από ασκητικότητα που τη βλέπει κανείς όχι μόνο στα 
μοναστήρια, αλλά και στη ζωή του χριστιανού που ζει στον κόσμο. Ο 
χριστιανός ασκεί τον εαυτό του να δεχτεί το Χριστό  και να δώσει νέο 
νόημα στον κόσμο προετοιμάζοντάς τον για τη Βασιλεία του Θεού. Η 
προετοιμασία γίνεται με συμμετοχή και του σώματος (νηστεία, 
αγρυπνίες, μετάνοιες κ.λ.π.) 
 
 
ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ 
Η άσκηση συνδέθηκε με την προσπάθεια του ανθρώπου να ταυτιστεί με 
τη σταύρωση του Χριστού, να μιμηθεί το Χριστό και να θυσιάζεται 
προσφέροντας αγάπη.  
Η δικαίωση έρχεται με τα έργα της πίστεως που τα κατευθύνει η 
εκκλησία ως οργανισμός. 
Οι ασκητές οργανώθηκαν σε μοναχικά «τάγματα» που επιδόθηκαν σε 
κοινωνικό, μορφωτικό και ιεραποστολικό έργο. 
 
 
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ  
Αρνούνται την άσκηση του Ρωμαιοκαθολικισμού λόγω νομικισμού*. 
Προσαρμόζουν τη ζωή του κάθε ατόμου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
κάθε ατόμου. Μερικές προτεσταντικές ομάδες (Καλβινιστές= ο Θεός 
σώζει αυθαίρετα όποιον θέλει)  αντικατέστησαν την άσκηση με τον 
ηθικισμό κάτι που δημιουργεί στον άνθρωπο μόνιμο αίσθημα ενοχής. 
 
 

 
 
 
 
 
 



*οι πιστοί πρέπει να υπακούν σε κάποιους νόμους για να σωθούν 
 
4. Τιμή των αγίων 
 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 
Αποτελεί συνέχεια της τιμής των πρώτων μαρτύρων . Τα άγια λείψανα 
προσκυνούνται, ώστε κάθε χριστιανός να παραδειγματίζεται, να τους 
μιμείται και οδηγείται στην  αγιότητα μέσω των πρεσβειών τους. 
Η αναγνώριση ενός προσώπου ως αγίου ξεκινά αυθόρμητα από τον 
ορθόδοξο λαό που δίνει έμφαση στα σημεία με τα οποία ο Θεός 
αναδεικνύει τον  άγιο (θαύματα κ.ά.) 
 
ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ 
Η τιμή των αγίων υπάρχει. Η ανακήρυξή του γίνεται με μια 
γραφειοκρατική διαδικασία που θυμίζει δικαστήριο στο οποίο κρίνεται 
η προσωπικότητα του αγίου. 
 
ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ  
Αρνούνται κάθε τιμή στους αγίους. 
 
 

 
 
 
 
 
5. Ορθόδοξη πνευματικότητα 
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
Χαρακτηρίζεται από πνευματικότητα= η ύπαρξη του αγ. Πνεύματος 
διαπερνά κάθε πτυχή της ζωής του πιστού (οικογένεια, εργασία, στόχοι, 
σχέσεις) την κάνει καινούργια , την ανακαινίζει φέρνοντας τα 
χαρακτηριστικά του κόσμου του Θεού ανακαινίστηκε με την Ανάσταση 
του Χριστού. Ο υλικός κόσμος είναι μια πρόγευση της Βασιλείας του 
Θεού. Υπάρχει αναμονή των εσχάτων. «Προσδοκώ …και ζωή του 
μέλλοντος αιώνος».  



Στην Ορθόδοξη εκκλησία υπάρχει εκκλ. ευσέβεια, εγκάρδια 
αδελφοσύνη, οι σχέσεις των ανθρώπων φωτίζονται από την παρουσία 
του Αγ. Πνεύματος. 
 
 
ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ- ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
Υπάρχουν αξιόλογα δείγματα θρησκευτικότητας, όμως η ζωή της 
Εκκλησίας εμφανίζεται είτε ως  διαχείριση κοινωνικού έργου είτε ως 
βοήθεια ψυχοθεραπευτική . ΄Όλα αυτά είναι σπουδαία με τη διαφορά 
ότι εγκλωβίζονται σο παρόν, τους λείπει η προοπτική της Βασιλείας του 
Θεού.   
 
 

 


