
ΧΡΙΣΙΑΝΙΜΟ 

Ο Χριςτιανιςμόσ είναι μονοκεϊςτικι κρθςκεία που βαςίηεται ςτθ ηωι και τθ 
διδαςκαλία του Ιθςοφ Χριςτοφ και ςυγκαταλζγεται ςτισ αβρααμικζσ κρθςκείεσ που 
ζλκουν τθν καταγωγι τουσ από τθ μιτρα του ιουδαϊκοφ μονοκεϊςμοφ. Είναι θ 
μεγαλφτερθ κρθςκεία ςτον κόςμο αποτελϊντασ τθν πλειοψθφοφςα πίςτθ ςτο 
μεγαλφτερο μζροσ τθσ Τποςαχάριασ Αφρικισ, τθσ Νότιασ και τθσ Κεντρικισ 
Αμερικισ, τθσ Καραϊβικισ, των Φιλιππίνων, τθσ Παποφα Νζασ Γουινζασ, του 
Καυκάςου και ςθμαντικοφ κομματιοφ τθσ Ευρωπαϊκισ Ηπείρου με περιςςότερουσ 
από 2,4 διςεκατομμφρια πιςτοφσ, το ζνα τρίτο δθλαδι τθσ ανκρωπότθτασ. 
Βαςίηεται ςτθν πεποίκθςθ ότι ο Ιθςοφσ είναι ο υιόσ του Θεοφ και ο ςωτιρασ τθσ 
ανκρωπότθτασ, ο οποίοσ ιρκε ςτθ Γθ ωσ Μεςςίασ (Χριςτόσ) όπωσ προφθτεφονταν 
ςτθν Παλαιά Διακικθ, δίδαξε και μετά τον μαρτυρικό του κάνατο, αναςτικθκε. 
Σα ιερά κείμενα του Χριςτιανιςμοφ ονομάηονται «Αγία Γραφι» και αποτελείται από 
δφο μζρθ: τθν Παλαιά και τθν Καινι Διακικθ.  
Παλαιά Διακικθ: 49 βιβλία διαφόρων ςυγγραφζων που γράφτθκαν από τον 15ο αι. 
π.Χ. μζχρι και τον 1ο αι. π.Χ. 
 Καινι Διακικθ: 27 βιβλία, τα 4 από τα οποία ονομάηονται Ευαγγζλια (επειδι 
εςτιάηονται ςτο χαρμόςυνο μινυμα τθσ ενανκρϊπθςθσ του ίδιου του Θεοφ) και 
γράφτθκαν από το 50 μ.Χ. ζωσ το τζλοσ του 1ου αι. μ.Χ.  
Θ Χριςτιανικι Εκκλθςία, παρότι ζχουν κατά καιροφσ διατυπωκεί αντιρριςεισ, 
δζχεται τθν ενότθτα μεταξφ των δφο Διακθκϊν. ε αντίκεςθ με τθ ςθμαςία που 
λαμβάνουν τα ίδια αυτά βιβλία ςτθν Εβραϊκι υναγωγι, θ Χριςτιανικι Εκκλθςία 
κεωρεί τθν Παλαιά Διακικθ ωσ ζνα είδοσ ειςαγωγισ ςτθν Καινι Διακικθ, 
κεωρϊντασ ότι είναι θ διδαςκαλία του Ιθςοφ που τισ ενϊνει, ςαν μια εξιςτόρθςθ 
τθσ προετοιμαςίασ για τον ερχομό του Μεςςία.    
Σο 1054, είναι θ χρονολογία τθσ γζννθςθσ των Ορκόδοξων Εκκλθςιϊν ζπειτα από το 
χίςμα ανάμεςα ςτθν Ανατολι και τθ Δφςθ. Θ προςπάκεια του επιςκόπου τθσ 
Ρϊμθσ να μετατρζψει το κζντρο «πρωτοκακεδρίασ και αγάπθσ» ςε κζντρο νομικισ 
εξουςίασ πάνω ςε όλεσ τισ χριςτιανικζσ κοινότθτεσ, ιταν θ αιτία που οδιγθςε ςτο 
χίςμα. 
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ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ 
Θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία είναι μια κοινωνία τοπικϊν αυτοκζφαλων ι αυτόνομων 
Εκκλθςιϊν, που διακρίνονται ςε Πατριαρχεία, ςε αυτοκζφαλεσ Εκκλθςίεσ (όπωσ τθσ 
Ελλάδασ), ςε αυτόνομεσ Εκκλθςίεσ (Φινλανδία κ.α.). Σο Πατριαρχείο τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ ζχει τον ςυντονιςτικό ρόλο και εκφράηει τθν ενότθτα των 
Εκκλθςιϊν. 
 



Η λατρεία 
Σόςο ςτο ςπίτι όςο και ςτθν εκκλθςία, οι ορκόδοξοι προςεφχονται όρκιοι. Κατά τθ 
διάρκεια τθσ λειτουργίασ οι πιςτοί ψζλνουν, ανάβουν κεριά, προςκυνοφν, κάνουν 
το ςταυρό τουσ,… 
Σο τυπικό τθσ λειτουργίασ περιλαμβάνει προςευχζσ, ανάγνωςθ εδαφίων από τθν 
Καινι Διακικθ και τθ Θεία Κοινωνία. Σα μθνφματα των Ευαγγελίων μεταδίδονται με 
ςφμβολα που απευκφνονται ςε όλεσ τισ αιςκιςεισ. τθν ακοι, με τισ ψαλμωδίεσ 
μζςω τθσ ανκρϊπινθσ φωνισ, γιατί δεν χρθςιμοποιοφνται μουςικά όργανα, ςτθ 
γεφςθ, με αγιαςμζνο ψωμί και κραςί τθσ Θείασ μετάλθψθσ, ςτθν όςφρθςθ, με το 
κυμίαμα και ςτθν όραςθ, με τα κεριά, τα άμφια και τισ εικόνεσ. 
 

Σα ςφμβολα 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Ο κλιροσ 
 Σα λειτουργικά κακικοντα εκτελοφνται από τουσ ιερείσ με τθ βοικεια των 

διακόνων.  

 Οι επίςκοποι ζχουν τθν ευκφνθ των χριςτιανικϊν κοινοτιτων. Οι 
μθτροπολίτεσ και οι πατριάρχεσ είναι αντίςτοιχα επίςκοποι ςε περιφεριακό 
και εκνικό επίπεδο. 

 Θ πρωτοκακεδρία αναγνωρίηεται ςτον Οικουμενικό Πατριάρχθ 
Κωνςταντινουπόλεωσ αλλά όχι και θ εξουςία. Οι μεγάλεσ αποφάςεισ 
παίρνονται πάντα ςτισ υνόδουσ. 

 Ο κλιροσ περιλαμβάνει και τουσ μοναχοφσ/μοναχζσ που ηουν ςε 
μοναςτιρια. Ανάμεςα ςτον 4ο και 14ο αιϊνα, κάποιοι μοναχοί 
αποτραβιχτθκαν ςτθν ζρθμο (Ερθμίτεσ) ενϊ άλλοι ηοφςαν ανεβαςμζνοι ςε 
ςτφλουσ (τυλίτεσ). 
 

Ζκιμα και γιορτζσ 
 Θ ςθμαντικότερθ γιορτι είναι το Πάςχα, εφόςον με τθν Ανάςταςθ νικικθκε 

ο κάνατοσ. αράντα θμζρεσ πριν από τθν Ανάςταςθ προθγείται νθςτεία ςτθ 
διάρκεια τθσ οποίασ απαγορεφεται θ κατανάλωςθ κάποιων τροφίμων. 

 Σα Θεοφάνεια γιορτάηονται ςτισ 6 Ιανουαρίου, ςε ανάμνθςθ τθσ βάπτιςθσ 
του Ιθςοφ ςτο Ιορδάνθ. Δφο εβδομάδεσ νωρίτερα γιορτάηονται τα 
Χριςτοφγεννα, γιορτι που υιοκετικθκε τον 4ο αι.  

 Θ Μεταμόρφωςθ του ωτιροσ, ςτισ 6 Αυγοφςτου, προαναγγζλλει τθν 
Ανάςταςθ. 

Οι Ορκόδοξοι ονομάηουν μυςτιρια τισ ιερζσ τελετζσ. Σο βάπτιςμα γίνεται με όλο το 
ςϊμα μζςα ςτο νερό, ςαν ζνασ ςυμβολικόσ πνιγμόσ, που χαρίηει τθ νζα ηωι. 
Ακολουκεί το χρίςμα: ο ιερζασ αλείφει με μυρωμζνο λάδι τα ςθμαντικότερα ςθμεία 
του ςϊματοσ. Είναι το χάριςμα του Αγίου Πνεφματοσ. 
 
Θ Εκκλθςία τθσ Αικιοπίασ διατθρεί ζκιμα που προςεγγίηουν περιςςότερο τον 
Ιουδαϊςμό. Για ζνα μεγάλο διάςτθμα ιταν εξαρτθμζνθ από τθν κοπτικι Εκκλθςία 
τθσ Αιγφπτου. τθν Αικιοπία, τα Θεοφάνεια γίνεται περιφορά των Πλακϊν του 
Νόμου και οι ιερείσ φοράνε εντυπωςιακζσ μίτρεσ.  
 

Αγιογραφία 
Εξαρχισ ο ςκοπόσ τθσ αγιογραφίασ ιταν θ υπθρεςία, θ «διακονία» ςτισ ανάγκεσ του 
πλικουσ των πιςτϊν, του «ποιμνίου» τθσ Εκκλθςίασ. Θα λζγαμε ότι αναφερόμαςτε 
ςε μια «ςτρατευμζνθ» τζχνθ. 
Οι τοίχοι των ναϊν δεν ηωγραφίηονται για να ςτολίςουν και να ευχαριςτιςουν 
αιςκθτικά τουσ εκκλθςιαηόμενουσ. Αποδίδοντασ με ιδιαίτερθ τεχνικι κϊδικεσ και 
ςυμβολιςμοφσ, αλλθγορικά και με τον ρεαλιςμό τθσ κεολογικισ απόδοςθσ, 
κατορκϊνει τθν υπερβατικότθτα που οδθγεί ςτα ςκαλοπάτια τθσ πνευματικισ 
κλίμακασ, ϊςτε να μορφωκεί ςτισ ψυχζσ των πιςτϊν ο «μυςτικόσ παράδειςοσ», ο 
«ευωδιάηων με πνευματικιν ευωδίαν».  



Η εικόνα είναι μια ηωγραφιά που προςπακεί να ςυλλάβει το αόρατο. Ο Θεόσ-
Πατζρασ δεν παριςτάνεται παρά ςε ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ. Τπονοείται διαμζςου του 
Ιθςοφ, τθσ Παρκζνου και των Αγίων. Θ τεχνικι τθσ αγιογραφίασ διδάχκθκε 
διαμζςου των αιϊνων από δάςκαλο ςε μακθτι.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 



Θ βυηαντινι τζχνθ τθσ εικονογραφίασ ςτον Ορκόδοξο κόςμο ακολουκεί τθν 
ανατολικι παράδοςθ ςτθν αιςκθτικι τθσ αποκάλυψθ, παραςφροντασ ςτο 
υπερβατικό κλίμα όλο τον χϊρο του ναοφ, αναηθτϊντασ τθν οντολογικι παρουςία 
του «κείου». Ζτςι, οι άγιοι παρουςιάηονται ουρανοπολίτεσ, ςε τόπο όπου δεν 
υπάρχει θ αντιςτοίχθςθ του φυςικά ωραίου και τα μζτρα του φυςικά αλθκινοφ.  
 

 
 

 
 
 είναι μια από τισ εμφανείσ διαφοροποιιςεισ ςτον ρόλο τθσ τζχνθσ ανάμεςα ςτθν 
Ανατολι και τθ Δφςθ, όπου θ ηωγραφικι και θ γλυπτικι αποτελεί διάκοςμο και 
απόδοςθ ρεαλιςτικισ πραγματικότθτασ χωρίσ βακφτερο νόθμα. 
Θ βυηαντινι ηωγραφικι, αποφεφγοντασ τθν εφιμερθ τζχνθ, διατθρεί τον 
εςωτερικό-εξωτερικό τθσ χαρακτιρα χωρίσ όμωσ να παραμζνει ςτείρα και ακίνθτθ, 
προςαρμοηόμενθ ςτθν εποχι, τουσ διαφορετικοφσ τόπουσ και τουσ εκάςτοτε 
«τοπικοφσ» ηωγράφουσ. 
 

Οι ναοί 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 Οι Παλαιοθμερολογίτεσ 
Σο κίνθμα των Παλαιοθμερολογιτϊν ξεκίνθςε ςτουσ κόλπουσ τθσ Ορκόδοξθσ 
Εκκλθςίασ τον Μάρτιο του 1935 από τρεισ ιεράρχεσ: τον Δθμθτριάδοσ Γερμανό, των 
Φλωρίνθσ Χρυςόςτομο και τον Ηακφνκου Χρυςόςτομο, που αρχικά αποςχίςτθκαν 
από τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ και τα Πατριαρχεία Κων/πόλεωσ, Αλεξανδρείασ και 
Αντιοχείασ, όπου όμωσ αργότερα διλωςαν μετάνοια και επανιλκαν. Σο πρόβλθμα 
ξεκίνθςε με τθν εναρμόνιςθ ςτο Γρθγοριανό θμερολόγιο, το οποίο κακιερϊκθκε ωσ 
ενιαίο θμερολόγιο, και τθσ Ελλάδασ που το υιοκετεί επιςιμωσ το 1923 με τθν … 
εξαφάνιςθ 13 θμερϊν. Ουςιαςτικά, θ Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ αποδζχκθκε όχι το 
Γρθγοριανό, αλλά το Νζο Διορκωμζνο Ιουλιανό (Γρθγοριανό με τθν προςκικθ 13 
θμερϊν). 



Μάρτυρεσ του Ιεχωβά: 

 
 
Σο κίνθμα, Προτεςταντικισ προζλευςθσ, ιδρφκθκε από τον Αμερικανό 
αντβεντιςτι Ρϊςελ ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα με ζδρα το Μπροφκλιν τθσ 
Νζασ Τόρκθσ. Επιςκζπτονται τα ςπίτια και με τθ Βίβλο ςτο χζρι προτείνουν 
το δικό τουσ μινυμα για τθ ςυντζλεια του κόςμου. Αναγγζλουν τθ βαςιλεία 
του Ιθςοφ, καταγγζλλουν τον ατανά και αποκαλοφν τον Θεό με το 
αυκεντικό του όνομα: Ιεχωβάσ. Επιςιμωσ δείχνουν απόλυτο ςεβαςμό ςτισ 
άλλεσ κρθςκείεσ.  

 
 

 
 

θμαντικζσ διαφοροποιιςεισ με τουσ Ορκόδοξουσ: 

 Δεν αναφζρουν τθν Αγία Σριάδα γιατί υποςτθρίηουν ότι δεν 
αναφζρεται αυτι πουκενά ςτθν Αγία Γραφι. 

 Δεν γιορτάηουν τα Χριςτοφγεννα γιατί κεωροφν ότι ο Χριςτόσ ζδωςε 
εντολι να γιορτάηεται θ επαίτιοσ του κανάτου του και όχι τθσ 
γζννθςισ του. 

 Σο Πάςχα δεν βαςίηεται ςτθν  Αγία Γραφι. 
 



 

 

 

 

 

    

 
 

 Μια ςειρά από ςφμβολα, όπωσ τα κόκκινα αυγά, τα παςχαλινά 
ςοκολατζνια κουνελάκια κ.λπ. κεωροφνται παγανιςτικά. Ειδικότερα 
δε  ο ταυρόσ, κεωρείται ειδωλολατρία.  

 Πιςτεφουν ότι θ ζδρα τθσ ψυχισ βρίςκεται ςτο αίμα γι’ αυτό, για 
κρθςκευτικοφσ λόγουσ, αρνοφνται τθ μετάγγιςθ αίματοσ. Σο αίμα 
ότι αντιπροςωπεφει γι’ αυτοφσ τθ ηωι, γιατί μόνο ο Θεόσ μπορεί να 
τθ δϊςει. 

 Αρνοφνται τθ ςτρατιωτικι κθτεία ωσ αντιρρθςίεσ ςυνείδθςθσ. 


