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Ο ασηοθράηορας Κωλζηαληίλος

θαη ε ελόηεηα ηες Εθθιεζίας 

Ο Φιάβηνο Βαιέξηνο Κσλζηαληίλνο (

) ή Μέγαο Κσλζηαληίλνο ή Άγηνο θαη

Ιζαπόζηνινο Κσλζηαληίλνο ππήξμε Ρσκαίνο απηνθξάηνξαο από ην 2 7 4

κ Υ έσο ηνλ ζάλαηό ηνπ ην 3 3 7 κ Υ Τπήξμε απηνθξάηνξαο ηεο

Γύζεσο από ην 3 1 2 κ Υ έσο ην 3 2 4 κ Υ θαη κνλνθξάηνξαο

από ην 3 2 4 κ Υ σο ην 3 3 7 κ Υ [ 1 ]

Δίλαη αλακθηζβήηεην γεγνλόο όηη κόλν απηόο ν ραξηζκαηηθόο εγέηεο ν

απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο θαη όρη θάπνηνο άιινο θαζηέξσζε ακεηάθιεηα ηε

ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία σο ηελ επίζεκε ζξεζθεία θαη αθηέξσζε όιε ηνπ ηελ

πνιηηηθή δξαζηεξηόηεηα ππέξ ηεο επηθξαηήζεσο ηνπ ρξηζηηαληζκνύ ηνλ νπνίν

ηζρπξνπνίεζε θαη ελδπλάκσζε Η κεγάιε ηνπ βέβαηα πξνζθνξά – ε νπνία

δέρεηαη θαη ηελ ζθιεξόηεξε θξηηηθή – ήηαλ λα αληηιεθζεί ην κεγαιείν ηνπ

Υξηζηηαληζκνύ γηα ηνλ νπνίν πίζηεςε πσο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη κέγηζην

ξόιν ζηελ αλζξώπηλε ηζηνξία Πξάγκαηη ην απνηέιεζκα ηνλ δηθαίσζε γηαηί

ν Υξηζηηαληζκόο καδί κε ηνλ Διιεληζκό ηνλ Αλζξσπηζκό ηελ Αλαγέλλεζε

ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη ηηο άιιεο θαηαθηήζεηο ηνπ αλζξώπηλνπ

πλεύκαηνο δεκηνύξγεζαλ ηνλ ζύγρξνλν πνιηηηζκό ηνπ ιεγόκελνπ Γπηηθνύ

θόζκνπ

Ο Κσλζηαληίλνο ελώ δνύζε ζηελ απιή ηνπ Γηνθιεηηαλνύ γλώξηδε όια ηα

αίηηα θαζώο θαη ηελ έθηαζε ησλ άγξησλ δησγκώλ ελαληίνλ ησλ ρξηζηηαλώλ

Σν ηέινο απηώλ ησλ δησγκώλ άξρηζε κόλν κεηά ην όξακα ηνπ Κσλζηαληίλνπ 
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πξηλ από ηε κάρε ηεο Μαιβίαο γέθπξαο ην 3 1 2 κ Υ όηαλ είδε

( Κσλζηαληίλν) ζηνλ νπξαλό ζρεκαηηζκέλν ην κνλόγξακκα ηνπ Ιεζνύ

Υξηζηνύ κε ηελ πξνηξνπή: «ελ ηνύησ λίθα» ( ζηα

ιαηηληθά: ) [ 2 ]

Αξρέο ηνπ έηνπο 3 1 3 κ Υ αξρίδεη ε επνρή ηνπ Υξηζηηαληζκνύ κε ην

πεξίθεκν Γηάηαγκα ησλ Μεδηνιάλσλ ( ζεκεξηλό Μηιάλν) κε ην νπνίν

δόζεθε ζηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία απόιπηε ειεπζεξία θαη ην νπνίν δηθαίσο

ζεσξείηαη σο ε ηεο ραξαθηεξηζηηθήο νκνινγίαο ηνπ

Υξηζηηαληζκνύ Η επλντθή θαη ζεηηθή ζηάζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ απέλαληη ζην

Υξηζηηαληζκό από πνιινύο ζεσξήζεθε σο θαηξνζθνπηζκόο θαη σο έλαο

πνιηηηθόο ειηγκόο γηα ηελ ελόηεηα ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ Απηό όκσο δελ

επζηαζεί γηα πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο Ήδε ζπέξκαηα ζπκπάζεηαο

ηνπ πξνο ηνλ Υξηζηηαληζκό ππήξραλ από ην νηθνγελεηαθό ηνπ πεξηβάιινλ

Όπσο είλαη γλσζηό ε κεηέξα ηνπ Διέλε ήηαλ Υξηζηηαλή Αιιά θαη ν

παηέξαο ηνπ Κσλζηάληηνο Υισξόο αλ θαη εηδσινιάηξεο δηάθεηην επκελώο

πξνο ηνπο Υξηζηηαλνύο θαη όπσο καο δηαζώδεη θαη ν Δπζέβηνο όρη κόλν δελ

ηνπο θαηεδίσθε αιιά ζπκβνύιεςε ηνλ Κσλζηαληίλν λα πξάμεη θαη απηόο ην

ίδην: « Ο βαζηιεύο Κσλζηάληηνο αθνύ πέξαζε όιε ηνπ ηελ δσή πξαόηαηα

θέξζεθε επλντθά πξνο ηνπο ππεθόνπο ηνπ θαη θηιηθά πξνο ηνλ ζείν

ιόγν»[ 3 ] Σελ εηιηθξηλή κεηαζηξνθή ηνπ ζην Υξηζηηαληζκό δείρλεη θαη ην

εμήο γεγνλόο Σν 3 2 6 κ Υ κεηέβε ν Κσλζηαληίλνο ζηε Ρώκε γηα λα

γηνξηάζεη ηα Βηθελάιηα ηα εηθνζάρξνλα δει ηεο βαζηιείαο ηνπ Όηαλ

θιήζεθε από ηελ ύγθιεην λα ζπκκεηάζρεη ζε εηδσινιαηξηθή γηνξηή κε

ζπζίεο ζηνπο ζενύο όρη κόλν αξλήζεθε αιιά θαη ηηο εηξσλεύηεθε κε

απνηέιεζκα ν νξγηζκέλνο όρινο λα ιηζνβνιήζεη ην άγαικά ηνπ Όπσο καο

καξηπξεί ν Θενθύιαθηνο Βνπιγαξίαο όηαλ ην έκαζε ν Κσλζηαληίλνο όρη

κόλν δελ ηηκώξεζε ηνπο ελόρνπο αιιά ραξηηνινγώληαο ξώηεζε ηνπο απιηθνύο 
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ηνπ αλ βιέπνπλ θάπνηα ζεκάδηα ζην πξόζσπό ηνπ θαη όηαλ έιαβε

αξλεηηθή απάληεζε άθεζε ειεύζεξνπο ηνπο ελόρνπο[ 4 ]

Δπηπιένλ όζσλ έρνπκε αλαθέξεη δελ πξέπεη λα δηαθεύγεη ηελ πξνζνρή

καο θαη ηνύην όηη ν απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο ζηέιλεη επηζηνιή ζηνλ

βαζηιηά ησλ Πεξζώλ απώξ ζηελ νπνία εθζεηάδεη ην κεγαιείν ηεο

ρξηζηηαληθήο πίζηεο[ 5 ] Πεξηηηό βέβαηα ζεσξνύκε λα αλαθεξζνύκε ζηα

γλσζηά κέηξα πνπ πήξε ππέξ ηνπ Υξηζηηαληζκνύ θαη ηα νπνία πξνθάιεζαλ

ηε κήληλ ησλ Δζληθώλ ( εηδσινιαηξώλ) π ρ αλέγεξζε Ναώλ ζύγθιεζε

Οηθνπκεληθήο πλόδνπ θαζηέξσζε Πάζρα θαη Κπξηαθήο αξγίαο θαη ηόζσλ

άιισλ πνπ κπνξεί λα βξεη ν αλαγλώζηεο ζηνλ «Βίνλ

Κσλζηαληίλνπ» ηνπ Δπζέβηνπ

Ο απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλνο πξνζπάζεζε λα απνθαηαζηήζεη ηελ ελόηεηα

ηεο Δθθιεζίαο έπεηηα από ηέζζεξα ρξόληα δησγκώλ όκσο άξρηζε λα δείρλεη

αλνρή ζηνπο ζρηζκαηηθνύο γηαηί απηό πνπ ηνλ ελδηέθεξε θπξίσο ήηαλ ε

εηξήλε ζηνπο θόιπνπο ηεο Δθθιεζίαο θαη ε νκόλνηα κεηαμύ ησλ

ζξεζθεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ

Από όια ηα ζξεζθεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηώπηζε ν Κσλζηαληίλνο

ζηελ Αλαηνιή ην κεγαιύηεξν ήηαλ ε δηακάρε ηνπ Αιεμάλδξνπ επηζθόπνπ

Αιεμαλδξείαο κε ηνλ πξεζβύηεξν Άξεην Η δηδαζθαιία ηνπ Αξείνπ έσο ηνλ

7 ν αηώλα είρε κεγάιε απήρεζε θαη πέξα από ηα ζύλνξα ηεο Ρσκατθήο

Απηνθξαηνξίαο Ο Άξεηνο ακθηζβεηνύζε ηε ζετθή ηδηόηεηα ηνπ Ιεζνύ ηνλ

νπνίν ζεσξνύζε θηίζκα ηνπ Θενύ ε πνιιέο ηνπηθέο ζπλόδνπο

ε δηδαζθαιία απηή όπσο θαη νη νπαδνί ηεο είραλ θαηαδηθαζηεί θαη

αλαζεκαηηζηεί σζηόζν ε επηξξνή ηεο απμαλόηαλ Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ

3 2 5 ν Άξεηνο θαηαδηθάζηεθε αθόκα κία θνξά ζηελ Αληηόρεηα ζε άιιε 
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κηα ηνπηθή ζύλνδν Σελ ίδηα ρξνληά ιίγν αξγόηεξα ν Άξεηνο

πξνζπάζεζε λα ζπλαληήζεη ηνλ Κσλζηαληίλν ζηε Νηθνκήδεηα γηα λα ηνλ

πείζεη γηα ην ζεκηηό ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Ο απηνθξάηνξαο όκσο ιόγσ ηεο

δπζάξεζηεο πείξαο ηνπ από ην δνλαηηζηηθό ζρίζκα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο –

γηα ην νπνίν αλ θαη πξνεγείηαη ρξνληθά ζα αλαθεξζνύκε παξαθάησ –

εγθαηέιεηςε ηα δηπισκαηηθά κέζα θαη ηα εκίκεηξα θαη ζπγθάιεζε ζηε Νίθαηα

ηεο Βηζπλίαο ηελ Α΄ ύλνδν ηεο Δθθιεζίαο ύλνδνο απηή δελ

ζπγθιήζεθε σο «νηθνπκεληθή» Ο όξνο απηόο είλαη κεηαγελέζηεξνο έρεη

ζενινγηθό θαη θπξίσο δνγκαηηθό πεξηερόκελν Μία ζύλνδνο ραξαθηεξίδεηαη

νηθνπκεληθή από θάπνηα επόκελε πνπ απνδέρεηαη ηηο απνθάζεηο ηεο

πξνεγνύκελεο σο δνγκαηηθό ζέζθαην θαη θπξίσο γηα λα απνδείμεη όηη δέρεηαη

ην θύξνο ηεο πξνεγνύκελεο Έηζη θαηά ηε ύλνδν ηνπ 3 8 1 ζηελ

Κσλζηαληηλνύπνιε ε ύλνδνο ηεο Νίθαηαο ηνπ 3 2 5 ραξαθηεξίζηεθε «Α΄

Οηθνπκεληθή»

ύκθσλα κε ηνλ Δπζέβην 2 5 0 επίζθνπνη θαη αλαξίζκεηνη πξεζβύηεξνη

δηάθνλνη θαη αθόινπζνη ζπλέξξεπζαλ ζηε Νίθαηα πξνο ην ηέινο ηεο άλνημεο

ηνπ 3 2 5 από θάζε άθξε ηεο ρξηζηηαλνζύλεο: «Καί Πέξζεο ἐπίζθνπνο ηῇ

ζπλόδῳ παξῆλ νὐδέ θύζεο ἀπειηκπάλεην ηῆο ρνξείαο»[ 6 ] Παξόιν πνπ ν

απηνθξάηνξαο ήηαλ αβάπηηζηνο θαη ηόηε ήηαλ αθόκα θαηερνύκελνο ν ίδηνο

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλόδνπ θαη πξνήδξεπε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο[ 7 ]

Η έλαξμε νξγαλώζεθε έηζη ώζηε λα ζπληειέζεη ζηελ πξνβνιή ηνπ

απηνθξαηνξηθνύ αμηώκαηνο κε ηνληζκό ηεο ππόζηαζεο ηνπ εγεκόλα σο

ηνπ ξσκατθνύ θξάηνπο Όηαλ καδεύηεθαλ όινη

θαη δόζεθε ην ζύλζεκα νη πύιεο άλνημαλ θαη εκθαλίζηεθε ν Κσλζηαληίλνο

«νἵα Θενῦ ἄγγεινο ιακπξάλ κελ ὣζπεξ θσηόο καξκαξπγαῖο ἐμαζηξαπῶλ

πεξηβνιήλ ἀινπξγίδνο ππξσπνῖο θαηαιακπόκελνο ἀθηῖζη ρξπζνῦ ηε θαί ιίζσλ

πνιπηειῶλ δηαπγέζη θέγγεζη θνζκνύκελνο»[ 8 ] 9 Με ηνλ ηξόπν απηό ν 
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Κσλζηαληίλνο απνθξπζηάιισζε ηελ ηεξαηηθή εηθόλα ηνπ εγεκόλα γηα

νιόθιεξε ηε Βπδαληηλή επνρή 1 0 ηνλίδνληαο ηνλ θαηζαξνπαπηζκό ηνπ θξαηηθνύ

ζπζηήκαηνο θαηά ην Μεζαίσλα ζηελ Αλαηνιή Τπνβάιινληαο όκσο ζηνπο

επηζθόπνπο ηελ ηδέα γηα ην κεγαιείν ηνπ απηνθξαηνξηθνύ αμηώκαηνο ν

Κσλζηαληίλνο ζέιεζε λα επηδείμεη ζην θνηλό θαη ηε ρξηζηηαληθή ηαπεηλόηεηα

πνπ ηππηθά ηε ζεσξνύζε απαξαίηεην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ εγεκόλα Έηζη

αξλήζεθε ην θάζηζκα πνπ ηνπ πξόηεηλαλ πεξηκέλνληαο επιαβηθά λα πάξνπλ

ζέζε πξώηα νη ηεξείο ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ πξνζπαζνύζε

ζπλέρεηα λα δεκηνπξγεί θιίκα εγθαξδηόηεηαο εθθξάδνληαο κε ζπαζκέλα

ειιεληθά ηε γλώκε ηνπ πάλσ ζε θάζε ζέκα ζύκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ

Δπζέβηνπ 1 1 Σνλ ελαξθηήξην ιόγν ηνπ εθθώλεζε ζηα ιαηηληθά θαη ηόληζε ην

ζέκα ηεο εηξήλεο θαη ηεο νκόλνηαο κέζα ζηελ Δθθιεζία Μεηά ηνλ

ελαξθηήξην ιόγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ ν απηνθξάηνξαο πήξε θαη έθαςε γξαπηά

αηηήκαηα πνπ ηνπ είραλ παξαδώζεη πξνεγνπκέλσο νη επίζθνπνη θαη ηα νπνία

πεξηείραλ αιιεινθαηεγνξίεο ιέγνληαο: «Ο Υξηζηόο απαηηεί από εθείλνλ πνπ

επηδεηεί λα ιάβεη ζπγρώξεζε λα ζπγρσξεί ηνλ αδειθό ηνπ»[ 9 ]

Η ύλνδνο ηειηθά ζπλέηαμε ηα επηά πξώηα άξζξα ηνπ πκβόινπ ηεο

Πίζηεσο[ 1 0 ] κε ηνλ θξίζηκν ραξαθηεξηζκό ηνπ Τηνύ σο «νκννπζίνπ» κε

ηνλ Παηέξα θαζώο θαη 2 0 θαλόλεο πνπ θαζόξηδαλ ζέκαηα ζξεζθεπηηθήο

πξνηεξαηόηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο Δπίζεο νξίζηεθε ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο

εκέξαο ηνπ ενξηαζκνύ ηνπ Πάζρα Απνθαζίζηεθε επίζεο ζρεδόλ νκόθσλα

λα εμνξηζηεί ν Άξεηνο από ηελ Αίγππην[ 1 1 ] – ελώ ζηελ εμνξία θαη ηελ

ηαπείλσζε ηνλ αθνινύζεζαλ νη νπαδνί ηνπ Δπζέβηνπ Νηθνκήδεηαο θαη

ηνπ Θεόγληδνο Νηθαίαο Δίλαη ζρεδόλ αδύλαην λα δηακνξθσζεί αθξηβήο

γλώκε γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δηεμήρζεζαλ νη ζπλεδξηάζεηο επεηδή ηα

πξαθηηθά απηήο ηεο ζπλόδνπ δελ έρνπλ δηαζσζεί [ 1 2 ] Σν βέβαην όκσο

είλαη όηη ν Κσλζηαληίλνο κε ηνλ ελεξγό θαη απνθαζηζηηθό ξόιν ηνπ ζε όιε 
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ηε δηαδηθαζία ζεκειίσζε ηελ αξρή ηεο αλάκεημεο ηεο θνζκηθήο εμνπζίαο

ζηα εθθιεζηαζηηθά

Σν 3 1 3 ν Μέγαο Κσλζηαληίλνο εμέδσζε όπσο είδακε καδί κε ηνλ

ζπλάξρνληά ηνπ Ληθίλην ην δηάηαγκα εθείλν πνπ ράξηζε ηελ εηξήλε ζηελ

Δθθιεζία Μεηά από ην δηάηαγκα εθείλν αθνινύζεζαλ θαη άιια κε ηα

νπνία παξαρσξήζεθαλ δηάθνξα πξνλόκηα ζηελ Δθθιεζία Η ζπλελλόεζε όκσο

ησλ δύν αξρόλησλ δελ θξάηεζε γηα πνιύ Ο Ληθίληνο άξρηζε πάιη λα

ππνζηεξίδεη ηελ εζληθή ( εηδσινιαηξηθή) ζξεζθεία Έηζη ν πόιεκνο κεηαμύ

ησλ δύν αξρόλησλ ( ην 3 2 3 ) ήηαλ πόιεκνο αλάκεζα ζε δύν ζξεζθείεο

Ο Υξηζηηαληζκόο λίθεζε ζην πξόζσπν ηνπ Μ Κσλζηαληίλνπ ν νπνίνο από

ηόηε πιένλ αλαδείρηεθε κνλνθξάηνξαο Ο Κσλζηαληίλνο ππνζηήξημε ηνλ

Υξηζηηαληζκό κε όιε ηνπ ηελ δύλακε ρσξίο όκσο λα εκπνδίζεη ηελ εζληθή

ζξεζθεία Μέρξη ηνλ ζάλαηό ηνπ δηαηήξεζε ηνλ ηίηιν ηνπ «κέγηζηνπ

πνληίθηθα»ηεο εζληθήο ζξεζθείαο ελώ ηαπηόρξνλα ήηαλ θαηερνύκελνο ζηνλ

Υξηζηηαληζκό Δπάλσ ζηα λνκίζκαηά ηνπ ήηαλ απνηππσκέλεο νη εηθόλεο ηνπ

Υξηζηνύ θαη ηνπ ήιηνπ Αιιά απηά κνλάρα ήηαλ ηα θνηλά ζεκεία πνπ

ζπλέδεαλ αθόκε ηνλ Κσλζηαληίλν κε ηελ αξραία πίζηε γηαηί ήηαλ θαλεξό

όηη είρε εγθαηαιείςεη όια ηα ππόινηπα εζληθά ζξεζθεπηηθά έζηκα ηηο

πεξηζζόηεξεο κεγαινππόιεηο ηεο Αλαηνιήο αλήγεηξε ρξηζηηαληθνύο λανύο

Δπάλσ ζηνλ παλάγην ηάθν νηθνδόκεζε ην λαό ηεο Αλαζηάζεσο ηνπ Υξηζηνύ

Σόηε θαηά ηελ παξάδνζε βξήθε ε κεηέξα ηνπ ε αγία Διέλε ηνλ ηίκην

ηαπξό Σν 3 3 0 κεηέθεξε ηελ έδξα ηνπ Ρσκατθνύ θξάηνπο από ηελ

Ρώκε ζην Βπδάληην ην νπνίν κεηνλόκαζε Κσλζηαληηλνύπνιε θαη Νέα Ρώκε

θαη θαηέζηεζε πξσηεύνπζα ηνπ ρξηζηηαληθνύ Διιεληζκνύ Βαπηίζηεθε

Υξηζηηαλόο ιίγν πξηλ ηνλ ζάλαηό ηνπ πνπ ζπλέβε ζηελ Νηθνκήδεηα ζηηο 2 1

Μαΐνπ ηνπ 3 3 7  
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Ο Κσλζηαληίλνο δηείδε κε ην αιάζεην ηεο δηνξαηηθόηεηαο ζηελ πεηζαξρηθή

αξκνλία ηελ νπνία δηέζεηε ε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία όηη επξόθεηην γηα έλα

δσληαλό νξγαληζκό γεκάην ζθξίγνο θαη έηνηκν λα δηαδξακαηίζεη έλα

παγθόζκην ζεηηθό γηα ην ζύλνιν ηνπ θξάηνπο ζθνπό Έβιεπε παξάιιεια όηη

ε ρξηζηηαληθή Δθθιεζία απνηεινύζε ηνλ εγγπεηή κηαο εζσηεξηθήο γαιήλεο θαη

αζθάιεηαο θαη κε δνζκέλε από ην Θεό ειπίδα θαη βεβαηόηεηα ζα

ζπληεινύζε ζηε ζηεξέσζε κηαο δηαξθνύο εηξήλεο Μπνξεί ζηελ ελέξγεηά ηνπ

λα αλαγλσξίζεη επίζεκα ηε ρξηζηηαληθή ζξεζθεία λα ζπληέιεζαλ θαη ιόγνη

πνιηηηθήο ζθνπηκόηεηαο Όκσο ε ξίςε όινπ ηνπ βάξνπο ηεο απηνθξαηνξηθήο

ηνπ ηδηόηεηαο ππέξ ηεο ζξεζθείαο απηήο ππό ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ ήδε

εθηεζεί ζα απνηεινύζε έλαλ επηθίλδπλν πεηξακαηηζκό εάλ δελ ζπλνδεύνληαλ

από ηελ πξνζσπηθή ηνπ πίζηε όηη απηή είλαη από Θενύ δνζκέλε ζξεζθεία

Ο Υξηζηηαληζκόο από ηηο πξώηεο ώξεο ηεο επίζεκεο αλαγλσξίζεώο ηνπ

έηπρε πνιιαπιώλ πξνλνκηώλ θαη άξρηζε έηζη ε επίζεκε ζηεξέσζή ηνπ κε

ηελ θξαηηθή ζπκπαξάζηαζε ηελ ελεξγεηηθόηεηα ησλ επηζθόπσλ ηελ πίζηε

ησλ ρξηζηηαλώλ

Ο όξνο Καζνιηθή Δθθιεζία απνηεινύζε απ’ αξρήο γηα ηνλ Κσλζηαληίλν

έλαλ πνιύ ζπνπδαίν ξόιν Δπηζπκνύζε λα είλαη ε Δθθιεζία ελσκέλε θαη

αδηαίξεηε θαζνιηθή ζε όιν ηνπ ην θξάηνο Σελ επηζπκία ηνπ θαη πξόζεζή

ηνπ γηα ην ζθνπό απηόλ εμέθξαζε ζε κία ηνπ επηζηνιή πξνο ηνλ επίζθνπν

Διάθην ην 3 1 4 κ Υ ζηελ νπνία γξάθεη ηα εμήο παξαθάησ: «Μόλν ηόηε

ζα είκαη επηπρήο θαη απόιπηα βέβαηνο όηη ζα ηύρσ ηεο επηπρίαο θαη ηεο

ζεξαπείαο ηνπ παληνδύλακνπ Θενύ εάλ δηαπηζηώζσ όηη όινη ππό ηελ 
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πξνθαζνξηζζείζα κνξθή ηεο θαζνιηθήο Δθθιεζίαο ηνπ Παλαγίνπ Θενύ ηνλ

ηηκνύλ ελ αδειθηθή εηξήλε»

Η επηζηνιή ηνπ απηή γξάθηεθε επ’ επθαηξία ηνπ γελόκελνπ ζρίζκαηνο

ζηελ Αθξηθαληθή εθθιεζία εμαηηίαο ησλ Γνλαηηζηώλ Ο Κσλζηαληίλνο

αλέζεζε ζε εθθιεζηαζηηθό δηθαζηήξην ππό ηελ πξνεδξεία ηνπ επηζθόπνπ

Ρώκεο Μηιηηάδε ν νπνίνο ζπγθάιεζε ζρεηηθή επ’ απηνύ ύλνδν Όηαλ νη

Γνλαηηζηέο δηακαξηπξήζεθαλ γηα ηελ εθδνζείζα απόθαζε ε νπνία ήηαλ

ελαληίνλ ηνπο ν Κσλζηαληίλνο ζπγθάιεζε ην 3 1 4 κηα λέα ύλνδν ζηελ

Άξιε θαη γηα ηελ νπνία θαη πάιη νη Γνλαηηζηέο δηακαξηπξήζεθαλ Σόηε ν

Κσλζηαληίλνο έγξαςε θαη απέζηεηιε ζ’ όινπο ηνπ ζπλνδηθνύο επηζθόπνπο κηα

επηζηνιή ζηελ νπνία επηζήκαλε όηη νη απνθάζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη

απνδεθηέο από ηνπο ηεξσκέλνπο ζαλ λα είλαη παξώλ ν Κύξηνο Με ηνλ

ηξόπν απηό ν Κσλζηαληίλνο ήζειε λα θαζηεξώζεη θαη ζηε πξάμε ην ζεζκό

ησλ πλόδσλ ζηνλ νπνίν πξνζέδσζε κηα ηδηαίηεξε αξκνδηόηεηα Καλνληθνύ

Γηθαίνπ παξάιιεια όκσο αλέζεζε ζηνπο δηνηθεηηθνύο ππάιιεινπο ηνπ

θξάηνπο ηνπ ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ησλ πλνδηθώλ

απνθάζεσλ ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ησλ Γνλαηηζηώλ ζε κηα επηζηνιή ηνπ

πξνο ηνλ αλαπιεξσηή επίζθνπν ηεο Αθξηθαληθήο Δθθιεζίαο Κέιζν έγξαθε

όηη ζα κεηαβεί ν ίδηνο ζηελ Αθξηθή κε ηελ απόθαζε λα δηαζθνξπίζεη θαη

λα εμαθαλίζεη ηνπο αλππόηαθηνπο απνδεηθλύνληαο γηα αθόκε κηα θνξά πόζν

κεγάιε ζεκαζία έδηλε ζηελ ελόηεηα ηεο εθθιεζίαο

ε έλδεημε ηεο κεγαινζύλεο ηνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη ηελ ελόηεηα

ζηελ εθθιεζία ηεο Αθξηθήο αθύξσζε ηηο απνθάζεηο ηνπ πεξί εμνξίαο

πνιιώλ Γνλαηηζηώλ θαη ηνπο επέηξεςε λα επαλέιζνπλ ζηηο έδξεο ηνπο Θα

ήηαλ ιάζνο αλ ζεσξνύζε θάπνηνο όηη νη ελέξγεηέο ηνπ απηέο απνηεινύζαλ

κηα παξέθθιηζε ηεο αξρήο λα αλακηγλύεηαη ζηελ απηνλνκία ηεο εθθιεζίαο Ο 
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Κσλζηαληίλνο ζεσξνύζε όηη ε εθθιεζία κε δεδνκέλε ηελ

παξαρσξεζείζα εηξήλε θαη ηελ απειεπζέξσζή ηεο ζε κεγάιν βαζκό από ηελ

θξαηηθή εμνπζία ζα έπξεπε λα απνδείμεη έκπξαθηα ηελ αξκνληθή ηεο

ζπλεξγαζία κε ηηο Γηνηθεηηθέο Αξρέο ώζηε Δθθιεζία θαη θξάηνο λα

παγηώζνπλ ηε γεληθή εηξήλε

Παξάιιεια ε εθθιεζία απειεπζεξσκέλε από ηηο δηώμεηο απνιάκβαλε ζε

πνιύ κεγάιν βαζκό κηα ειεπζεξία ζηελ απηνδηνίθεζή ηεο θαη ήηαλ πξόζπκε

λα αλαγλσξίζεη ζηνλ Κσλζηαληίλν ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο ράξεο ηνπ Θενύ θαη

πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ πηζηώλ ηεο Σν ρσξίο αληίξξεζε αλαγλσξηζζέλ από

ηελ εθθιεζία ζηνλ Κσλζηαληίλν δηθαίσκα λα ζπγθαιεί πλόδνπο βαζηδόηαλ

ζηελ πεπνίζεζε ηεο εγεζίαο ηεο όηη δηα ηνπ νξζνδόμνπ απηνύ ηξόπνπ ε

δηθή ηεο πιεηνςεθία απνθάζηδε θαη γηα ζέκαηα θαζαξά δνγκαηηθά γηα ηελ

ελόηεηα θαη ηελ ζηεξέσζε ηεο ππαξμήο ηεο Γεκηνπξγήζεθε έηζη εθ ησλ

πξαγκάησλ κηα αλώηαηε Δθθιεζηαζηηθή Αξρή θπξίσο κεηά ηελ εκθάληζε

ηεο Αξεηαλήο αηξέζεσο ε νπνία δηαηεξήζεθε επί αηώλεο θαη είρε

αξκνδηόηεηα λα απνθαζίδεη ε ίδηα ε εθθιεζία γηα ηελ ηύρε ηεο ηε

ιεηηνπξγία απηήο ηεο Αξρήο έγηλε απ’ αξρήο νινθάλεξν όηη αδηάθνπε

κέξηκλα ηεο Αλαηνιηθήο Δθθιεζίαο ήηαλ λα θαζνξηζζεί ζύκθσλα κε ηηο

Αγίεο Γξαθέο κηα εληαία κνξθή πίζηεο ε νπνία ζα ζσξάθηδε όιε ηελ

εθθιεζία από ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αηξεηηθώλ λα ηε δηαζπάζνπλ θαη λα

θαηαζηήζνπλ ηνλ απηνθξάηνξα πξνκαρώλα θαη παιιάδην ζηελ ππεξάζπηζε ηεο

πίζηεο απηήο

Καη’ εθαξκνγή απηήο ηεο αξρήο θαη ζαλ απόηνθν ηεο πλόδνπ ηεο

Νίθαηαο ζπληάρζεθε ην ζύκβνιν ηεο Πίζηεσο θαη άιινη Δθθιεζηαζηηθνί

Καλόλεο πνπ ππνγξάθηεθαλ ηε 1 9 ε Ινπιίνπ ηνπ 3 2 5 Ο απηνθξάηνξαο

Κσλζηαληίλνο κε ηελ ελέξγεηα απηή θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζπκκεηνρή ζηε 
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ύλνδν θαηόξζσζε λα θέξεη ηελ ελόηεηα ζηελ Δθθιεζία θαη ζην

θξάηνο ηνπ

Άιισζηε θαη ν Υξήζηνο Γηαλλαξάο ζην βηβιίν ηνπ «Αιήζεηα θαη ελόηεηα

ηεο Δθθιεζίαο» αλαθέξεη γηα ηνλ απηνθξάηνξα Κσλζηαληίλν σο ζεκειησηή

ηεο ελόηεηαο ηεο Δθθιεζίαο ηα εμήο παξαθάησ: «Αλ ζηα πξόζσπα ησλ

Απνζηόισλ είδε ε Δθθιεζία ηνπο «ζεκειίνπο» ηεο ζείαο νηθνδνκήο ηεο «όληνο

αθξνγσληαίνπ απηνύ ηνπ Υξηζηνύ – ηνπο ζεκειησηέο ηεο θαλέξσζεο –

Βαζηιείαο ηνπ Θενύ πάλσ ζηε γε – ζην πξόζσπν ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ

είδε ηνλ Ιζαπόζηνιν ηνλ ζεκειησηή ηεο νξαηήο θαζνιηθόηεηαο θαη

νηθνπκεληθόηεηαο ηεο Δθθιεζίαο»

Σνπ Ἰσάλλνπ Β Βειηηζηάλνπ Γηδάθησξ Θενινγίαο Α Π Θ –

Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ( Ι Δ Θ Π )
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ΠΕΡΑΑΝ  ΠΕΝΣΕ  ΦΡΟΝΙΑ  ΡΑΔΙΟΥΩΝΟΤ… 

«Λίγα λόγια για ηον διαδικησακό Ραδιοθωνικό Σηαθμό ηης Ενορίας Αγίας Τριάδος

ύρωνος ηης Ιεράς Μηηροπόλεως Καιζαριανής Βύρωνος και Υμηηηού

Καλώς ήλθαηε ζην δηαδηθηπαθό Ραδηνθσληθό ηαζκό ηεο Δλνξίαο Αγίαο Σξηάδνο

Βύξσλνο Αηηηθήο ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο Καηζαξηαλήο Βύξσλνο θαη Τκεηηνύ

Με ηε ράξε ηνπ Θενύ ηηο Παηξηθέο Δπινγίεο θαη ηελ Αγάπε ηνπ εβαζκησηάηνπ

Πνηκελάξρνπ καο Καηζαξηαλήο Βύξσλνο θαη Τκεηηνύ θ θ Γαληήι ζηηο 1 8

Απξηιίνπ 2 0 1 3 ν δηαδηθηπαθόο Ραδηνθσληθόο ηαζκόο ηεο Δλνξίαο καο έγηλε

πξαγκαηηθόηεηα

ηόρνο ηνπ Ραδηνθσληθνύ απηνύ ηαζκνύ είλαη λα κεηαδώζεη ζηα πέξαηα ηεο

Οηθνπκέλεο ην Δπαγγέιην ηνπ Ιεζνύ Υξηζηνύ ηα δόγκαηα ηεο πίζηεώο καο ηνπο

ιόγνπο ησλ Αγίσλ Παηέξσλ καο ηελ Ιεξά Παξάδνζή καο ηηο Ιεξέο Αθνινπζίεο καο

αιιά θαη λα αζρνιεζεί κε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο λένπο καο

Διπίδνπκε αθ’ ελόο πνιύ ζύληνκα λα θαηαθέξνπκε λα εθπέκςνπκε έλα 2 4 σξν

πξόγξακκα πινύζην ζε πλεπκαηηθή ηξνθή θαη αθ’ εηέξνπ ν Ραδηνθσληθόο απηόο

ηαζκόο λα γίλεη κηα όκνξθε θαη απαξαίηεηε πλεπκαηηθή παξέα γηα όινπο εζάο

Τπεύζπλνο γηα απηό ην εγρείξεκα είλαη ν π Σηέθανος Κωζηόποσλος πξντζηάκελνο

ηνπ Ιεξνύ Νανύ Αγίαο Σξηάδνο Βύξσλνο θαη έκπξαθηνο ζπκπαξαζηάηεο ν

Παλνζηνινγηώηαηνο Αξρηκαλδξίηεο π Καιιίληθνο Νηθνιάνπ Ιεξνθήξπθαο θαη

ππεύζπλνο γηα ην ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεώο καο

Σέινο ζα ζέιακε από θαξδηάο λα επραξηζηήζνπκε ηνλ Παλνζηνινγηώηαην

Αξρηκαλδξίηε π Αλαζηάζην Σαζόπνπιν Πξσηνζύγθειιν ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεώο καο

θαζώο επίζεο όινπο ηνπο Παηέξεο θαη ην Δθθιεζηαζηηθό πκβνύιην ηεο Δλνξίαο καο

γηα ηελ ζηήξημε θαη ηελ αγάπε πνπ έδεημαλ ζηε πξνζπάζεηα καο απηή

Δύρνκαη ε Αγία Σξηάδα λα ζθεπάζεη λα ζηεξίμεη θαη λα ζηεξεώζεη ην εγρείξεκά

καο πξνο δόμα Θενύ θαη κόλν!
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Αδελθοί μοσ καλή ακρόαζη! »

Κάπσο έηζη μεθηλήζακε ην ηαμίδη καο απηό κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνύ Ραδηνθσληθνύ

ηαζκνύ ηεο Δλνξίαο καο πρηλ από πέληε τρόληα ζηης 1 8 Απρηιίοσ 2 0 1 3

Οη δπζθνιίεο απηνύ ηνπ ηαμηδηνύ ήηαλ πνιιέο θαη ππαξθηέο Ο ζηόρνο καο

όκσο γηα έλα Οξζόδνμν ξαδηόθσλν όπνπ ε θσλή ηνπ επαγγειίνπ ζα θηάλεη ζηα

πέξαηα ηεο νηθνπκέλεο ήηαλ θαη παξακέλεη ηόζν δπλαηόο πνπ θαη απηέο νη

δπζθνιίεο κε ηε ράξε ηνπ Σξηαδηθνύ Θενύ κπόξεζαλ λα αληηκεησπηζηνύλ

Θα ζέιακε από θαξδηάο λα επραξηζηήζνπκε ηνλ εβαζκηώηαην Πνηκελάξρε καο

Μεηξνπνιίηε Καηζαξηαλήο Βύξσλνο θαη Τκεηηνύ θ θ Δαληήι πνπ κε πλεπκαηηθή

θαζνδήγεζε θαη παηξηθή αγάπε αγθάιηαζε θαη ζηήξημε ηελ πξνζπάζεηά καο απηή

Δπρόκαζηε εβαζκηώηαηε ν Παλάγαζνο Θεόο εβαζκηώηαηε λα αο ελδπλακώλεη

ζηελ Αξρηεξαηηθή αο δηαθνλία!

Ασηή ε πορεία ζσλετίδεηαη αδειθοί κοσ!

Σσλετίδεηαη κε ππμίδα θαη αξρεγό ηνλ Κύρηο κας Ιεζού Χρηζηό! Σσλετίδεηαη

εθπέκπνληαο εθηόο από ην ιόγν ηνπ Δπαγγειίνπ ιόγν Πλεπκαηηθό ιόγν Διπίδνο

Αγάπεο θαη Παξεγνξηάο! Λόγν Οξζόδνμν θαη Διιεληθό!

Καιή Αθρόαζε!

π Σηέθαλος Κωζηόποσιος

Τπεύζπλνο δηαδηθηπαθνύ Ραδηνθσληθνύ ηαζκνύ
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Λόγος ζηοσς Αγίοσς Ιζαποζηόιοσς

Κωλζηαληίλο θαη Ειέλε 
 

οσ Σεβ Μεηροποιίηοσ Μάλες θ Χρσζοζηόκοσ Γ´

Πνιινὶ ἅγηνη ηῆο θθιεζίαο εἶλαη ἁπινὶ θαὶ ἄζεκνη Ὑπάξρνπλ ὅκσο θαὶ νἱ

ὀλνκαζηνὶ θαὶ ἐπίζεκνη Ὅινπο ηνὺο ἀγθαιηάδεη θαὶ ηηκᾶ ἡ κήηεξ θθιεζία

Δἰδηθόηεξα νἱ ἅγηνη Κσλζηαληῖλνο θαὶ ιέλε ἀπνηεινῦλ μερσξηζηὲο κνξθὲο πνὺ

ἡ κὲλ ἱζηνξία ηὸλ Κσλζηαληῖλν ηὸλ ὠλόκαζε κέγαλ ἡ δὲ θθιεζία θαὶ ηνὺο δύν

πἱὸλ θαὶ κεηέξα θαηέηαμε ζηὸ ἁγηνιόγην αὐηῆο θαὶ κάιηζηα κὲ ηὸλ ηίηινλ

«ἰζαπνζηόινπο»

* * *

Ἀιιὰ γηὰ λὰ θαηαλνήζνπκε θαὶ πξνζεγγίζνπκε βαζύηεξα ηὶο κεγάιεο αὐηὲο

πξνζσπηθόηεηεο εἶλαη ἀδήξηηε ἀλάγθε λὰ γλσξίδνπκε ἐπαξθῶο ηὸ ἱζηνξηθὸ

ὑπόβαζξν ηὶο ἱζηνξηθὲο ζπλζῆθεο ηὰ ἰδενινγηθνθηινζνθηθὰ ξεύκαηα θαὶ ηὶο

πνιηηηθνθνηλσληθὲο θαηαζηάζεηο ηῶλ ρξόλσλ πνὺ ἔδεζαλ θαὶ ἕδξαζαλ Γὲλ κπνξνῦκε

λὰ ηνὺο θαηαιάβνπκε ἂλ δὲλ ηνὺο ζεσξήζνπκε ζηὴλ ἐπνρή ηνπο Καὶ πξάγκαηη

εὑξηζθόκεζα ζηὰ ὅξηα δύν θόζκσλ ηνῦ ἀξραίνπ θαὶ ηνῦ λένπ ηνῦ εἰδσινιαηξηθνῦ

θαὶ ηνῦ ρξηζηηαληθνῦ Ἡ θθιεζία κόιηο ἐμήξρεην ἀπὸ ηὶο θαηαθόκβεο Οἱ δησγκνὶ

ἦζαλ λσπνί Ἡ καλία ηῶλ δησθηῶλ εἶρε κεηαβάιιεη ζὲ ἐξείπηα ηνὺο νἴθνπο ηῆο

ρξηζηηαληθῆο ιαηξείαο Σὸ αἷκα ἑθαηνκκπξίσλ καξηύξσλ ἔξεε ὄρη κόλνλ ζηὸ

Κνινζζαῖν ἀιιὰ ζ᾿ ὅινπο ηνὺο ηόπνπο ηῆο Ρσκατθῆο Αὐηνθξαηνξίαο

Ὡζηόζν ἔξρεηαη ἡ θαιὴ ἀιινίσζε ἡ ἐζσηεξηθὴ ἀιινίσζε πνὺ ζπληειεῖηαη ζηὸλ 
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Μέγα Κσλζηαληῖλν Καὶ ηνηνύηνπ εἴδνπο πλεπκαηηθὲο ἀιινηώζεηο δὲλ

ζπληεινῦληαη θάζε κέξα Ο Θεὸο ηὸλ ἀμηώλεη λὰ γίλεη ὁ πξῶηνο ρξηζηηαλὸο

αὐηνθξάησξ! Ὁ Κσλζηαληῖλνο εἶλαη ἀιεζὲο ὅηη θαὶ ὅηαλ ἀθόκε ἦηαλ

εἰδσινιάηξεο ἀληίθξπδε ηνὺο ρξηζηηαλνὺο κὲ βιέκκα ζπκπαζείαο θαὶ ἐθηίκεζεο Σὶο

εὐλντθὲο αὐηὲο δηαζέζεηο ηὶο ἔιαβε ὡο πνιύηηκε θιεξνλνκηθὰ ἰδηαίηεξα ἀπὸ ηὴλ

κεηέξα ηνπ ηὴλ Ἁγία ιέλε Νένο ζηὴλ ἡιηθία ὁ Κσλζηαληῖλνο ὑπνρξεώζεθε λὰ

κείλεη ἕλα ρξνληθὸ δηάζηεκα ζηὴλ αὐιὴ ηνῦ αὐηνθξάηνξνο Γηνθιεηηαλνῦ πρλὰ

ἔβιεπε ηνὺο ηξνκεξνὺο δησγκνὺο θαηὰ ηῶλ ρξηζηηαλῶλ θαὶ ἡ εὐγελὴο ςπρή ηνπ

δνθίκαδε ἀγαλάθηεζε θαὶ ἀπνηξνπηαζκό Ἀπὸ ηὸ ἄιιν κέξνο ηὸ ἡξστθὸ θξόλεκα

θαὶ ἡ ὁκνινγία ηῶλ καξηύξσλ ηῆο πίζηεσο γέκηδε ηὸ εἶλαη ηνπ κὲ ζαπκαζκὸ θαὶ

ζπγθίλεζε Αὐηὲο νἱ πλεπκαηηθὲο δπκώζεηο ζπληεινύληαλ ζηὸλ ἐζσηεξηθὸ θόζκν ηνῦ

Κσλζηαληίλνπ ὅηαλ ηὰ ξσκατθὰ ζηξαηεύκαηα ηὸλ ἀλαθήξπμαλ Καίζαξα ζηὸ δπηηθὸ

κέξνο ηῆο αὐηνθξαηνξίαο Πιὴλ ὅκσο ζὲ ιίγν ρξνληθὸ δηάζηεκα βξέζεθε ζηὴλ

ἀλάγθε λὰ δερζεῖ ηὸλ πόιεκν ηὸλ ὁπνῖν ηνῦ θήξπμε ὁ Μαμέληηνο Σόηε ἀθξηβῶο

ἕλα κεγάιν γεγνλὸο ἦιζε λὰ δώζεη ἀπνθαζηζηηθὴ ζηξνθὴ ζηὴ δσή ηνπ ἀιιὰ θαὶ

ζὲ ὁιόθιεξε ηὴλ ἱζηνξία ηὴ θξίζηκε ζηηγκὴ ἔμσ ἀπὸ ηὴλ Ρώκε πξὸ ηῆο κάρεο

ὁ Κσλζηαληῖλνο κὲ ἔθπιεμε θαὶ θόβν βιέπεη ζηὸλ νὐξαλό ιακπξὸ θαὶ θσηεηλὸ

ηαπξὸ κὲ ηὴλ ἐπηγξαθὴ «λ ηνύηῳ λίθα» Ὁ Κσλζηαληῖλνο λίθεζε θαὶ θπξίεπζε

ηὴ Ρώκε Ἀπὸ ηὴλ ἡκέξα ἐθείλε ὁ γελλαῖνο αὐηνθξάησξ πιεζίαζε πεξηζζόηεξν ηὸλ

Υξηζηὸ θαὶ ηὴλ δηδαζθαιία ηνπ Ἡ ἐπίδξαζε ηῆο ἀιήζεηαο ηνῦ Δὐαγγειίνπ ηνῦ

Υξηζηνῦ ὑπῆξμε γηὰ ηὴλ δσή ηνπ ἐμαηξεηηθὰ εὐεξγεηηθὴ θαὶ θαλεξή

* * *

Ἔηζη ἡ πξώηε ηνπ κεγάιε πξάμε πνὺ ἀπεηέιεζε ἀιεζηλὸ ζηαζκὸ ζηὴλ ἱζηνξία

ηνῦ Υξηζηηαληζκνῦ ἦηαλ ηὸ δηάηαγκα ηῶλ Μεδηνιάλσλ ( 3 1 3 κ Υ ) Οἱ

ἀπάλζξσπνη θαὶ ζθιεξνὶ δησγκνὶ θαηὰ ηῶλ ρξηζηηαλῶλ νἱ ὁπνῖνη θξάηεζαλ ηξεῖο

ὁιόθιεξνπο αἰῶλεο ζηακάηεζαλ Οἱ ρξηζηηαλνὶ κπνξνῦζαλ πιένλ λὰ ραξνῦλ ηὴλ 
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πιήξε ἐιεπζεξία Οἱ θπιαθηζκέλνη θαὶ ἐμόξηζηνη ὁκνινγεηὲο ηῆο πίζηεσο

ἐιεπζεξώζεθαλ Οἱ δηῶθηεο ὑπνρξεώζεθαλ λὰ ἐπηζηξέςνπλ ηὶο πεξηνπζίεο ηὶο ὁπνῖεο

ἥξπαζαλ ἀπὸ ηνὺο Υξηζηηαλνύο Καζηεξώζεθε πιένλ ἡ γεληθὴ ἀξρὴ ηῆο

ἀλεμηζξεζθείαο Μία δεύηεξε κεγάιε πξάμε ηνῦ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ εἶλαη ἡ

ἀπόθαζε θαὶ ἡ ζύγθιεζε ηῆο Α´ Οἰθνπκεληθῆο πλόδνπ ζηὴ Νίθαηα ηῆο Βηζπλίαο

ηὸ 3 5 κ Υ ἡ ὁπνία θαὶ θαηεδίθαζε ηὴλ θνβεξὴ ἐθείλε αἴξεζε ηνῦ Ἀξεηαληζκνῦ

Ἔπεηηα ἄιιε πξάμε ηνπ εἶλαη ἡ λνκνζεζία ηνπ Μὲ αὐηὴλ θαηήξγεζε ηὴλ

ζενπνίεζε ηῶλ ἡγεκόλσλ θαὶ θαζηέξσζε ηὸλ ἑνξηαζκὸ θαὶ ηὴλ ἀξγία ηῆο Κπξηαθῆο

ζ᾿ ὅιε ηὴλ αὐηνθξαηνξία Καηήξγεζε ηὶο κνλνκαρίεο θαὶ ηὶο ἄιιεο ζθιεξόηαηεο θαὶ

ἀθόιαζηεο ηειεηὲο ηῶλ εἰδσινιαηξῶλ μέδσθε ζεηξὰ δηαηαγκάησλ γηὰ λὰ ἐμπςώζεη

ἠζηθῶο ηὴλ νἰθνγέλεηα Καηήξγεζε ηὴλ ἔθζεζε θαὶ πώιεζε ηῶλ λεπίσλ θαὶ

δηεθήξπμε ὅηη ἡ δνπιεία εἶλαη ἀληίζεηε πξὸο ηὴλ ἰζόηεηα ηῶλ ἀλζξώπσλ Ἀθόκε

κεηέθεξε ηὴλ πξσηεύνπζα ηῆο αὐηνθξαηνξίαο ἀπὸ ηὴλ Ρώκε ζηὴ «λέα Ρώκε» ηὴλ

Κσλζηαληηλνύπνιε πνὺ ἐγθαηληάζζεθε ἐπίζεκα ηὴλ 1 1 ε Μαΐνπ ηνῦ ἔηνπο 3 3 0

κ Υ πξσηεύνπζα πνὺ ἔκειε λὰ δηαδξακαηίζεη ἐπὶ ρίιηα ἔηε ἀμηνινγώηαην ξόιν

ηνῦ ὅινπ ἑιιεληθνῦ θαὶ ρξηζηηαληθνῦ πνιηηηζκνῦ

Ἔπεηηα ἀπέδσζε ηὴλ πξέπνπζα ηηκὴ ζηνὺο κάξηπξεο θαὶ ὁκνινγεηὲο ηῆο

ρξηζηηαληθῆο πίζηεσο Δἶλαη πνιὺ ραξαθηεξηζηηθὸ ηὸ γεγνλὸο ηὸ ὁπνῖν ἀλαθέξεη ὁ

βηνγξάθνο ηνπ Δὐζέβηνο ὅηη θαινῦζε ζπρλὰ ζηὰ ἀλάθηνξα ἕλαλ θιεξηθὸ ὁκνινγεηὴ

ηῆο ἁγίαο ρξηζηηαληθῆο πίζηεσο ηνῦ ὁπνίνπ ηὸλ ἕλαλ ὀθζαικὸ εἶρνλ βγάιεη ζὲ

ζθιεξόηεηα νἱ δηῶθηεο ηνπ θαηὰ ηὸλ ηειεπηαῖν δησγκὸ θαὶ ὁ Κσλζηαληῖλνο ηὸλ

ἐλεγθαιίδεην θαὶ ηὸλ ἀζπαδόηαλ Ἀιιὰ θαὶ ὅπσο πάιη γξάθεη ὁ ἴδηνο ἱζηνξηθὸο

ζηὴλ Α´ Οἰθνπκεληθὴ ύλνδν «βιέπνληαο ὁ Μ Κσλζηαληῖλνο ηνὺο πηζθόπνπο

πνιινὶ ἀπὸ ηνὺο ὁπνίνπο γεξαζκέλνη πηά εἶραλ πάλσ ζηὸ ζῶκα ηνπο ηὰ ζεκάδηα

ηῶλ βαζαληζηεξίσλ ἀπὸ ηνὺο δησγκνύο ηνὺο θηινῦζε ηὸ ρέξη θαὶ ηὰ ηξαύκαηά

ηνπο γηαηὶ πίζηεπε πὼο ἔηζη ἐιάκβαλε κεγάιε εὐινγία»  
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πηπξνζζέησο ζπλείξγεζε ζηὴλ ἵδξπζε θηιαλζξσπηθῶλ ἱδξπκάησλ βνήζεζε ηὴλ

ὀξγάλσζε ἱεξαπνζηνιῶλ θαὶ ἀλέιαβε καδὶ κὲ ηὴλ κεηέξα ηνπ ηὴλ Ἁγία ιέλε

ηὴλ ἀλνηθνδόκεζε πνιπάξηζκσλ ἱεξῶλ λαῶλ

* * *

Δἰδηθόηεξα ἡ ἁγία ιέλε ἀμηώζεθε ὕζηεξα ἀπὸ κεγάιεο θαὶ πνιιὲο

πξνζπάζεηεο ἀιιὰ θαὶ ζαπκαηνπξγηθὲο ζεῖεο ἐπεκβάζεηο λὰ εὕξεη ηὸλ Σίκην ηαπξὸ

ηνῦ Υξηζηνῦ ζηὰ Ἱεξνζόιπκα θαὶ λὰ ἔρνπκε θαὶ ἐκεῖο ζήκεξα ηὸ «παλζεβάζκηνλ

μύινλ» θαὶ ἱεξὸλ ζύκβνινλ εἰο πξνζθύλεζηλ

Δἶλαη ἐμόρσο ραξαθηεξηζηηθὸλ ὅηη ἡ εἰθόλα ηῶλ ἁγίσλ Κσλζηαληίλνπ θαὶ ιέλεο

δείρλεη ηνὺο ἰζαπνζηόινπο θαὶ ηνὺο δύν καδὶ λὰ θξαηνῦλ ηὸλ ηαπξόλ Αὐηόο ηῷ

ὄληη ὁ ηαπξὸο ἦηαλ ἡ δύλακή ηνπο θαὶ Αὐηὸλ εὐιαβνῦλην Ὁ κὲλ Μέγαο

Κσλζηαληῖλνο ηὸλ εἶδε ἡ δὲ ἁγία ιέλε ηὸλ εὗξε

* * *

Ἀιιὰ ἐθεῖλν ὅκσο πνὺ ηὸλ ἐμπςώλεη ἀθόκε πεξηζζόηεξν εἶλαη ηὰ ρξηζηηαληθὰ

θαὶ ἅγηα ηέιε ηῆο δσῆο ηνπ Ὅηαλ αἰζζάλζεθε ηὸ ηέινο λὰ πιεζηάδεη πξνζῆιζε

ζηὴλ ἐμνκνιόγεζε δήηεζε ζπγρώξεζε ἀπὸ ηὸλ Θεὸ θαὶ ηνὺο ζπλαλζξώπνπο ηνπ

θαὶ κὲ ζεξκὴ πίζηε πξνρώξεζε πξὸο ηὸ Ἅγηνλ Βάπηηζκα θάιεζε ινηπόλ ηνὺο

πηζθόπνπο ἐθεῖ ζηὴ Νηθνκήδεηα ὅπνπ βξηζθόηαλ ηνὺο ἀλεθνίλσζε ηὴλ ἱεξή ηνπ

ἐπηζπκία λὰ πξνζέιζεη ζηὸ Μπζηήξην ηνῦ Βαπηίζκαηνο θαὶ ηνὺο εἶπε κεηαμὺ

ἄιισλ: «Ἀπὸ πνιιὰ ρξόληα δηςνῦζα θαὶ πνζνῦζα λὰ ἀμησζῶ θαὶ ἐγὼ ηῆο

ζσηεξίαο ηὴλ ὁπνία δίδεη ὁ Θεόο Ὁ θαηξὸο πνὺ ηόζν ἤιπηδα ἦιζε Ὥξα εἶλαη λὰ

ἀπνιαύζσ θαὶ ἐγὼ ηὴλ ζθξαγίδα ηῆο ἀζαλαζίαο λὰ ιάβσ ηὴλ ζθξαγίδα ηῆο 



ΣΥΝΑΝTΗΣΗ 
 

Απρίλιος-Μαϊος-Ιούνιος  2018 - Τεύχος 18ο   Σελίδα 20 
 

ζσηεξίαο ηὸ ἅγηνλ βάπηηζκα Δἶρα ηὸλ πόζνλ λὰ βαπηηζζῶ ζηὰ ξεῖζξα ηνῦ

Ἰνξδάλνπ ὅπνπ ὁ σηὴξ ἡκῶλ ἐβαπηίζζε γηὰ λὰ πξνηππώζεη ηὸ δηθό καο

βάπηηζκα Ἀιιὰ ὁ Θεὸο ὁ ὁπνῖνο γλσξίδεη θαὶ θαλνλίδεη ὅια πξὸο ηὸ ζπκθέξνλ

καο κὲ ἀμηώλεη ἐδῶ λὰ ιάβσ ηὸ ἅγηνλ Βάπηηζκα» Βαπηίζζεθε θαὶ ζηὶο ὑπόινηπεο

ἡκέξεο ηῆο δσῆο ηνπ δὲλ θόξεζε πιένλ ηὴλ αὐηνθξαηνξηθὴ πνξθύξα ἀιιὰ ἔθεξε

ηὸλ ιεπθόηαην ρηηῶλα ηνῦ βαπηίζκαηνο Γεκᾶηνο ἀγαιιίαζε ἀθνύζζεθε λὰ ιέγεη:

«Νῦλ ἀιεζεῖ ιόγῳ καθάξηνλ νἶδ᾿ ἐκαπηόλ λῦλ ηῆο ἀζαλάηνπ δσῆο πεθᾶλζαη ἄμηνλ

λῦλ ζείνπ κεηεηιεθέλαη θσηὸο πεπίζηεπθα»!

Παξέδσθε ηὸ πλεῦκα ηνπ ζηὸλ Κύξην ζηὶο 2 1 Μαΐνπ ηνῦ ἔηνπο 3 3 7 κ Υ

ἐλῶ ἡ ζεβάζκηα κεηέξα ηνπ ἁγία ιέλε ηὸ 3 2 8 κ Υ

Γηθαίσο ηνὺο ηηκνῦκε ὡο Ἰζαπνζηόινπο θαὶ πάλπ εὐιαβῶο πάληνηε ἑνξηάδνπκε

ηὴλ κλήκε ηνπο  
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ΚΑΙ ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ

Εσταρηζηούκε ζερκά ηνλ εβαζκησηαην Πνηκελάξρε καο θ θ Δαληήι

πνπ από ηελ πξώηε ζηηγκή αγθάιηαζε θαη ζηήξημε ηελ έθδνζε

ηνπ Φεθηαθνύ Δλνξηαθνύ καο Πεξηνδηθνύ  

 

 

 

 

 


