Πρώτη Οικοσμενική Σύνοδος της Νικαίας
(έλαο ηζηνξηθόο ζρνιηαζκόο ηνπ γεγνλόηνο από ηνλ Μάξθν Γελδξηλό)

Τελ 20ε Μαΐνπ AD 325 αλνίγεη ηππηθά ε Πξώηε Οηθνπκεληθή Σύλνδνο ηεο λέαο ζξεζθείαο
ζηε Νίθαηα ηεο Μηθξάο Αζίαο.
Τν γεγνλόο απηό ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο έλα από ηα θαζνξηζηηθόηεξα γεγνλόηα ηεο
Δπξσπατθήο ηζηνξίαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηεο Παγθόζκηαο. Δίλαη γηα πξώηε θνξά πνπ ην
επίζεκν θξάηνο ππό ηνλ Κσλζηαληίλν, ν νπνίνο κάιηζηα πξνεδξεύεη, ζθηρηαγθαιηάδεηαη κε
ηε ζξεζθεία, πνπ νδεγεί ζηε ζπλέρεηα ζηε θπξηαξρία ηεο Χξηζηηαληθήο ζξεζθείαο σο ηεο
κόλεο αιεζηλήο θαη απνδεθηήο πνπ ζα είρε θαη ην ‘άλσζελ’ δηθαίσκα ή θαη ππνρξέσζε λα
θαηαζηείιεη όιεο ηηο ππόινηπεο ζξεζθείεο. Δίλαη ε πξώηε θνξά πνπ ε ζξεζθεία απνθηά
απόιπηε εμνπζία θαη πξνρσξά ζηε ζπλέρεηα ζηε ζπζηεκαηηθή εμαθάληζε κηαο αλζνύζαο θαη
όρη παξεθκαζκέλεο όπσο ηελ παξνπζίαδαλ ζξεζθεία. Η κόλε κέρξη ηόηε ζξεζθεία πνπ
αμίσλε κνλαδηθή αιήζεηα ήηαλ ε Δβξατθή, αιιά απηή δελ είρε ην ζρέδην ηνπ πξνζειπηηζκνύ.
Ήηαλ απνκνλσκέλε θαη πεξηραξαθσκέλε - θαη θαιά έθαλε - ζηνλ ‘πεξηνύζην’ ιαό ηεο. Με
ηνλ Χξηζηηαληζκό όια αιιάδνπλ θαη μεθηλά ε πεξίνδνο ηεο πλεπκαηηθήο βαξβαξόηεηαο. Η
εηξσλεία είλαη όηη απηό ζπκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ κηαο απηνθξαηνξίαο ζπγθξεηηζηηθήο θαη
αλεθηηθήο όζν θακία, ηεο ξσκατθήο.
Καη κόλν από ην απνηέιεζκα ηεο Πξώηεο Σπλόδνπ κπνξεί λα θαηαιάβεη θάπνηνο ην επίπεδν
πλεπκαηηθόηεηάο ηεο. Καηέιεμαλ ζην ιεγόκελν Σύκβνιν ηεο Πίζηεσο (πηζηεύσ εηο έλα ζεόλ
παηέξα θιπ θιπ) πνπ βξίζεη παξαινγηζκώλ ρηππώληαο έηζη ηνλ Άξεην, ηνλ θηιόζνθν πνπ
επεμεξγαδόηαλ ηνλ ρξηζηηαληθό κύζν κε ηα νξζνινγηθά εξγαιεία ηεο Διιεληθήο ζθέςεο,
κηιώληαο πνιύ ζσζηά γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ηνπ ζενύ Πεγήο (ηνπ Παηέξα όπσο
απνθαιείην θαη από ηνλ Πιάησλα) θαη ηνπ ζενύ ηνπ δεκηνπξγεκέλνπ Σύκπαληνο (ηνπ Λόγνπ
όπσο απνθαιείην θαη από ηνλ Ηξάθιεηην θαη ηνπο Σησηθνύο). Η νξζνινγηθή άπνςε ηνπ
Αξεηαληζκνύ πνπ ρηππήζεθε ηόζν άγξηα (αθόκε θαη κε ζθαγέο) από ηνπο ζρνιαζηηθνύο
θπξίαξρνπο ρξηζηηαλνύο δηαηεξήζεθε ζην πλεύκα πνιιώλ θηινζόθσλ θαη επηζηεκόλσλ κέρξη
θαη θαηά ηελ Δπηζηεκνληθή Δπαλάζηαζε, κε πην ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε εθείλε ηνπ
Νεύησλα.
Δπίζεο πξέπεη λα ηνληζηεί όηη νη έξεπλεο ησλ εξεπλεηηθώλ ησλ ηδεώλ ζρεηηθά κε ηα
ζξεζθεπηηθά θηλήκαηα ησλ πξώησλ αηώλσλ AD δείρλεη όηη απηό πνπ θπξηάξρεζε ήηαλ (όπσο
ζπλήζσο ζπκβαίλεη) ό,ηη πην ζρνιαζηηθό, εζηθηζηηθό, δνγκαηηθό θαη αλνξζνινγηθό από όιε
απηήλ ηελ θίλεζε πνπ πεξηειάκβαλε ηνπο επνλνκάδόκελνπο γλσζηηθνύο. Οη γλσζηηθνί ζε
αληίζεζε κε ηνπο ζρνιαζηηθνύο ρξηζηηαλνύο πνπ ηειηθά θπξηάξρεζαλ ήηαλ θαιιηεξγεκέλνη
ιόγηνη κε κεγάιεο επηδξάζεηο από ηελ αξρηθή ειιεληθή θηινζνθία θαη ζξεζθεία όπσο θαη από
ηνπο Ινπδατθνύο κύζνπο ηνπο νπνίνπο αληηκεηώπηδαλ αιιεγνξηθά θαη θαηά θύξην ιόγν
αληεζηξακκέλα. Γηαζθέδαδαλ θαη γεινύζαλ κε ηα θακώκαηα ησλ δνγκαηηθώλ ρξηζηηαλώλ,
γηα ηελ θπξηνιεθηηθή εξκελεία ηνπ ‘κύζνπ ηνπ Ιεζνύ’, γηα ηνλ πόζν ησλ ιεγόκελσλ
‘καξηύξσλ’ λα βαζαληζηνύλ θαη λα καξηπξήζνπλ κηκνύκελνη ηνλ ππνηηζέκελν ζηαπξηθό ηνπ
ζάλαην. Οη γλσζηηθνί έβιεπαλ ζηελ κπζηθή κνξθή ηνπ Ιεζνύ, άιιν έλα ζύκβνιν ησλ
δπλάκεσλ ηεο θύζεο, ηεο επαλελζάξθσζεο, ηεο θώηηζεο, ηεο θαζόδνπ ζηνλ θάησ θόζκν θαη
ηεο Αλάζηαζεο. Η αηπρέζηαηε ινηπόλ εμέιημε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ ζρνιαζηηθνύ
Χξηζηηαληζκνύ, πνπ εδξαηώλεηαη ζηελ Σύλνδν ηεο Νηθαίαο ηνπ 325 έλαληη ηεο αλζεξόηαηεο

θαη πιένλ ηζνξξνπεκέλεο ζηελ ηζηνξία ζξεζθείαο, ηνπ Διιεληθνύ Πάλζενπ αιιά θαη έλαληη
ησλ γλσζηηθώλ θηλεκάησλ ηνπ Σίκσλα θαη ηεο Διέλεο, ηνπ Βαζηιείδε, ηνπ Βαιεληίλνπ, ηνπ
Καξπνθξάηε, ηνπ Δπηθάλε, ηνπ Μάξθνπ θαη άιισλ, είλαη ε απαξρή ησλ ζθνηεηλώλ αηώλσλ
ηνπ αλνξζνινγηζκνύ.

