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Μέσω της διπλωματικής εργασίας προσεγγίζεται η διαμόρφωση του 
ορθόδοξου χριστιανικού δόγματος κατά τον 4ο αιώνα στην υστερορωμαϊκή 
Ανατολή, όπως αυτή επιχειρήθηκε από την αυτοκρατορική και την 
επισκοπική εξουσία. Η εξέταση του ζητουμένου δεν γίνεται με τη λογική της 
«νίκης» της «ορθοδοξίας» εις βάρος των «αιρέσεων», αφού μία τέτοια εξήγηση 
δεν ανταποκρίνεται στα τότε ιστορικά συμφραζόμενα αλλά στη θεολογική 
πίστη της a priori αναγνώρισης ορθοδοξίας στο ύμβολο της Νίκαιας. Γι’ 
αυτό η προσέγγιση τοποθετείται στο πλαίσιο της εν γένει απόρριψης του 
πνευματικού πλουραλισμού, όπως αυτή γεννήθηκε από τις μεταβολές που 
επέφερε η κρίση του 3ου αιώνα.      

Η κρίση στο ρωμαϊκό κράτος τον 3ου αιώνα επέφερε αίσθημα 
ανασφάλειας στους εκάστοτε αυτοκράτορες και στους υπηκόους τους. Ως εκ 
τούτου, τέθηκαν στο στόχαστρο θρησκευτικές αντιλήψεις που λόγω των 
ιδιορρυθμιών τους, θεωρήθηκαν ως ανασταλτικός παράγοντας για τη θεία 
βοήθεια. Πλέον, η διαφορετική άποψη αντιμετωπιζόταν ως επικίνδυνη. Οι 
χριστιανοί βρέθηκαν υπό διωγμό, μέχρι το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 
4ου αιώνα.        

Ωστόσο, καθώς είχαν και οι ίδιοι επηρεασθεί από το κλίμα της 
θρησκευτικής αδιαλλαξίας, ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ τους. Μήλον της 
έριδος αποτελούσε ο καθορισμός της σχέσης Πατρός – Τιού, ο οποίος από την 
αρχή της νέας θρησκείας απασχολούσε τον θεολογικό στοχασμό. Σην αφορμή 
προσέφερε η φιλοσοφική θεολογία του Αρείου που υποστήριζε ότι ο Τιός 
αποτελούσε το πρώτο κτίσμα του Πατρός. Παρά τις τοπικές καταδίκες της 
διδασκαλίας του, χρειάσθηκε η σύγκληση συνόδου στη Νίκαια με μέριμνα 
του Κωνσταντίνου, όπου και καθορίσθηκε το πρώτο κοινά -σε φαινομενικό 
επίπεδο-  αποδεκτό δόγμα στην Ιστορία του Χριστιανισμού, το οποίο 
βασιζόταν στο ομοούσιο των δύο προσώπων. Για να επιβάλει ο Κωνσταντίνος 
τις αποφάσεις της συνόδου στους χριστιανούς υπηκόους, εξόρισε τους 
αντιφρονούντες επισκόπους, διέταξε την καύση των συγγραμμάτων του 
Αρείου και απαγόρευσε στους αιρετικούς να συνέρχονται για λατρεία. Όντας 
μετριοπαθής και μάλλον αδιάφορος για τις λεπτές δογματικές αποχρώσεις, 
έδειξε επιείκεια προς μεταμελούντες πρώην αρειανούς επισκόπους ενώ 
στράφηκε κατά του φανατικού ομοουσιανού Αθανασίου.    
 Μετά τον θάνατό του, ο γιος του, Κωνστάντιος, στήριξε τη γενική 
ομοιότητα μεταξύ των δύο προσώπων της Σριάδας, μία αντίληψη που 
καταδείκνυε την επιβίωση του ωριγενικού στοχασμού σε μερίδα μορφωμένων 
ιεραρχών. Θιασώτης του ομοίου ήταν και ο αυτοκράτορας Βάλης. Οι δύο 
αυτοί ηγέτες σχεδόν εκρίζωσαν το ομοούσιο από την Ανατολή. Η κατάσταση 
άλλαξε άρδην επί Θεοδοσίου Α΄, ο οποίος, όπως και ο προκάτοχός του, 
βαπτίσθηκε λίγο μετά την ανάρρησή του στο θρόνο, με αποτέλεσμα η 



θρησκευτική πολιτική του να επηρεασθεί από τον συνειδησιακό παράγοντα. 
Σο όμοιο θεωρήθηκε βλάσφημο, κάτι το οποίο επιβεβαιωνόταν από τις νίκες 
των Γότθων εις βάρος των Ρωμαίων. Η θεοδοσιανή νομοθεσία και η σύνοδος 
της Κωνσταντινούπολης το 381 διατράνωσαν την πίστη της Νίκαιας. Όσοι 
έκτοτε αμφισβητούσαν το ομοούσιο θεωρούταν εχθροί του κράτους. Η 
αποκοπή από την εκκλησιαστική κοινωνία οδηγούσε πλέον στον κοινωνικό 
αποκλεισμό.    

Η κάθε χριστιανική ομολογία προβαλλόταν ως ορθόδοξη και επομένως 
αρμόζουσα Καθολική Εκκλησία. Άλλοτε προσέγγιζε άλλες δογματικές ομάδες, 
αν διέβλεπε περιθώριο συνδιαλλαγής ενώ άλλοτε, και συνηθέστερα, 
περιχαρακωνόταν και εξέφραζε μέσω των επισκόπων της μία έντονα 
αντιαιρετική ρητορική. Σέλος, παρά τις διαβεβαιώσεις των ποικίλων 
επισκόπων ότι η ομολογία τους ήταν πιστή στις Γραφές και στην αποστολική 
παράδοση, δεν υπήρχαν αποκρυσταλλωμένες δογματικές νόρμες, αφού και οι 
ίδιοι κατά καιρούς αναθεωρούσαν τις απόψεις τους. 
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The dissertation treats the formation of orthodox Christian doctrine 
during the 4th century AD in the Late Roman East, as attempted by the 
imperial and episcopal power. The topic at hand is not seen through the 
“victory” of “orthodoxy” against the “sects”, given the fact that this point of 
view does not correspond with the historical realities of Late Antiquity. The 
chosen approach focuses instead on the rejection of spiritual pluralism, which 
was born as a result of the crisis in the 3rd century.    

This crisis brought insecurity both to the emperors and their citizens.  
Several religious groups were therefore persecuted, because they were 
considered an obstacle preventing divine help. From then on, each different 
view was seen as dangerous. Christians were being persecuted until the end 
of the first decade of the 4th century. However, as they were too affected by 
the climate of religious intolerance, they turned against each other. The 
determination of the relationship between Father and Son was considered a 
thorny issue which troubled the theological thought already from the 
beginning of the new religion. Arius ignited the debate, whose philosophical 
theology emphasized on the Father’s divinity over the Son. The Council of 
Nice, prompted by Constantine I, established what seemed to be the first 
commonly acceptable creed of Christianity, which was based on the 
Homoousian Christology. Constantine imposed this orthodoxy by ordering the 
exile of dissident bishops, the burning of Arius books and by banning any 
heretical parties from worshiping. Being modest and rather indifferent to the 
minor doctrinal differences, he showed leniency towards the former Arian 
bishops who regretted their actions, while turning against the fanatical 
homoousian Athanasios.        

After his death, his son Constantius II, supported the general similarity 
(ὅμοιον) between the two persons of the Trinity, a notion that proved the 



survival of the Origenic thought. The emperor Valens was also in favour of 
ὅμοιον. These two emperors almost eradicated the homoousion from the East. 
The situation changed radically when Theodosius I, like his predecessor, was 
baptized shortly after his accession to the throne, and thus his religious policy 
was affected by his personal ethics. The ὅμοιον was considered blasphemous, 
a fact also confirmed by the victories of the Goths over the Romans. The 
Theodosian legislation, along with the Council of Constantinople in 381, 
established the creed of Nice. Those who doubted the homoousion were 
considered enemies of the state. They were also excluded from ecclesiastical 
communion and as a result, from society itself.    

Each Christian creed was considered orthodox and thus proper 
Catholic Church. These beliefs were sometimes assimilated to the beliefs of 
other doctrinal groups, if there were middle ground to be found, but in most 
cases, the bishops separated themselves and using a strong anti-heretic 
rhetoric. Finally, despite the assurances of various bishops that their creed 
was true and based on Scripture and the apostolic tradition, no crystallized 
doctrinal norms existed, since the bishops themselves occasionally revised 
their views. 

 

 

 


