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Ο ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΙΑΝΙΜΟ 

Ζνα από τα πιο αξιόλογα γεγονότα που αντιμετϊπιςε θ ωμαϊκι Αυτοκρατορία 
κατά τον 4. αι. μ.Χ. υπιρξε θ κρίςθ ανάμεςα ςτον πολιτιςμό και ςτθ κρθςκεία. Μια 
νζα κρθςκεία, ο Χριςτιανιςμόσ, ςυγκροφςτθκε με τον παλιό ειδωλολατρικό πολιτις-
μό, βγικε νικθτισ και αφοφ αναγνωρίςτθκε -φςτερα από μακροχρόνια περίοδο 
διωγμϊν- από το Μζγα Κωνςταντίνο, κακιερϊκθκε ωσ επίςθμθ κρθςκεία του Κρά-
τουσ ςτα τζλθ του ίδιου αιϊνα από ζναν άλλον αυτοκράτορα, το Μζγα Κεοδόςιο. 
Το αξιοπερίεργο είναι ότι δυο εκ διαμζτρου αντίκετοι παράγοντεσ, ο Χριςτιανιςμόσ 
και ο παγανιςτικόσ Ελλθνιςμόσ, βρικαν μια αμοιβαία ςυμφωνία, αναμείχτθκαν και 
δθμιοφργθςαν ςτθ ςυνζχεια ζνα νζο πολιτιςμό, τον Ελλθνοχριςτιανικό, γνωςτό με 
το όνομα Βυηάντιο. 
Κζντρο αυτοφ του πολιτιςμοφ ζγινε θ Κωνςταντινοφπολθ, θ νζα πρωτεφουςα τθσ 
ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ. Θ παλιά ειδωλολατρικι αυτοκρατορία ζγινε τϊρα μια 
Χριςτιανικι Αυτοκρατορία κι εκείνοσ που ζπαιξε τον κυριότερο ρόλο ς' αυτό, όπωσ 
και ς' άλλεσ μεταβολζσ, ιταν ο Μζγασ Κωνςταντίνοσ. 
Αναρωτιζται κανείσ πϊσ μια αυτοκρατορία, που είχε ιδθ αποκτιςει ζναν πολιτιςμό 
παγκόςμια αναγνωριςμζνο, με ιςχυρότατθ διοίκθςθ, ςτακερι μορφι ιδεϊν, μετα-
ςτράφθκε και μάλιςτα ςχετικά γριγορα και από ειδωλολατρικι ζγινε χριςτιανικι, 
μπαίνοντασ ςε μια νζα εποχι, αντίκετθ με το παρελκόν τθσ. Το κυριότερο αίτιο 
πρζπει να το αναηθτιςουμε ακριβϊσ ςτθν ειδωλολατρεία. Ο παλιόσ δθλ. ειδωλο-
λατρικόσ κόςμοσ, τόςο ςτθν πολιτικι όςο και ςτθν κρθςκεία, δεν μποροφςε πια να 
ικανοποιιςει τισ προςδοκίεσ του ζκνουσ. Είχαν παρουςιαςτεί ςτο μεταξφ νζεσ 
απαιτιςεισ και επικυμίεσ, που μόνον ο Χριςτιανιςμόσ φαινόταν ικανόσ να τισ ικανο-
ποιιςει. Ακόμα και για το ότι τθν εποχι αυτι βρζκθκε μια μεγάλθ προςωπικότθτα, 
ο Μζγασ Κωνςταντίνοσ, για να υλοποιιςει τισ ανάγκεσ αυτζσ. 
 

Ο ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

Ο Κωνςταντίνοσ γεννικθκε πικανότατα το 285 μ.Χ. ςτθ Ναΐςςό (ςθμερινι Νίσ) τθσ 
Γιουγκοςλαβίασ. Ιταν γιοσ του Λλλυριοφ Κωνςταντίνου του Χλωροφ και τθσ ανεπί-
ςθμθσ ςυηφγου του Ελζνθσ, που ιταν Χριςτιανι. Από νεαρι θλικία ο Κωνςταντίνοσ  
ακολοφκθςε το ςτρατιωτικό επάγγελμα, ςτο οποίο διζπρεψε. 



Πταν το 305 μ.Χ. οι δυο πρϊτοι Αφγουςτοι τθσ ϊμθσ, Μαξιμιανόσ και Διοκλθτια-
νόσ, παραιτικθκαν από το αξίωμα τουσ, νζοι Αφγουςτοι ανακθρφχτθκαν, ςτθν Ανα-
τολι ο Γαλζριοσ και ςτθ Δφςθ ο Κωνςτάντιοσ. Το επόμενο ζτοσ (306) ο Κωνςτάντιοσ 
πζκανε ςτθ Βρετανία και ο ςτρατόσ ανακιρυξε Αφγουςτο ςτθ Δφςθ τον Κωνςταν-
τίνο. 
Ο γάμοσ του με τθν Φοφςτα, κόρθ του Μαξιμιανοφ και αδερφι του κατοπινοφ 
Αφγουςτου Μαξζντιου, τον διευκόλυνε από πολιτικισ πλευράσ ς' αυτό. Ρραγματικά 
τθν ίδια εποχι μια επανάςταςθ ςτθν ϊμθ από το λαό και ςτρατό ανζτρεψε το 
Γαλζριο και ανακιρυξε Αφγουςτο το Μαξζντιο, γιο του Μαξιμιανοφ που είχε παραι-
τθκεί. Ο Μαξιμιανόσ ενϊκθκε με το γιο του και πιρε πάλι το αυτοκρατορικό 
αξίωμα. Ο Γαλζριοσ ςτο μεταξφ είχε αναγνωρίςει ωσ νζο Αφγουςτο τθσ Ανατολισ το 
Λικίνιο. 
Ακολουκεί μια περίοδοσ εμφφλιου πολζμου, κατά τθν διάρκεια του οποίου ο 
Γαλζριοσ και ο Μαξιμιανόσ πζκαναν. Ο Κωνςταντίνοσ τότε ζκλειςε ςυμμαχία με το 
Λικίνιο και νίκθςε το Μαξζντιο ςε αποφαςιςτικι μάχθ κοντά ςτθ ϊμθ, το 312 μ.Χ. 
Ο Μαξζντιοσ, προςπακϊντασ ν' αποφφγει τθν αιχμαλωςία του, πνίγθκε ςτον Τίβερθ. 
Οι δυο νικθτζσ Κωνςταντίνοσ και Λικίνιοσ ςυναντικθκαν ςτο Μεδιόλανο (Μιλάνο), 
όπου υπζγραψαν το περίφθμο «"Εδικτον των Μεδιολάνων» (Διάταγμα του Μιλά-
νου), το τόςο ςοβαρό για το Χριςτιανιςμό, για το οποίο κα μιλιςουμε ςτθ ςυνζχεια. 
Ωςτόςο, οι ειρθνικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτουσ δυο Αφγουςτουσ δεν κράτθςαν πολφ. 
Ο αγϊνασ άρχιςε μεταξφ τουσ και κατζλθξε ςε ολοκλθρωτικι νίκθ του Κωνςταντίνου 
του 324 μ.Χ., ςτο κάνατο του Λικίνιου και ςτθν ανάδειξθ του Κωνςταντίνου ωσ 
μοναδικοφ αυτοκράτορα τθσ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ. 
Θ βαςιλεία του Κωνςταντίνου επθρζαςε ςθμαντικά τθ μελλοντικι ιςτορία, όχι μόνο 
τθσ αυτοκρατορίασ, αλλά και του κόςμου ολόκλθρου. Σπουδαιότερα γεγονότα τθσ 
βαςιλείασ του πάντωσ ιταν θ ίδρυςθ και μεταφορά ςτισ όχκεσ του Βοςπόρου, ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ (τθν «Νζα ϊμθ»), τθσ πρωτεφουςασ τθσ αυτοκρατορίασ και θ 
επίςθμθ αναγνϊριςθ του Χριςτιανιςμοφ ωσ ιςότιμθσ κρθςκείασ με τισ άλλεσ, κζμα 
με το οποίο κα αςχολθκοφμε ςτθν παροφςα ζρευνα. 
Οι λόγοι τθσ μεταςτροφισ του Κωνςταντίνου 
Γιατί όμωσ ο Κωνςταντίνοσ ευνόθςε το Χριςτιανιςμό, που μζχρι τότε ιταν ςε διωγμό 
και ςε παρανομία; Με το ηιτθμα αυτό αςχολικθκαν τόςο ιςτορικοί όςο και 
κεολόγοι. Ρολλά ερωτθματικά είχαν γεννθκεί όπωσ: 
- Θ εφνοια αυτι πρζπει να κεωρθκεί ςαν απλι ζνδειξθ τθσ πολιτικισ του ςοφίασ; 
- Κεϊρθςε το Χριςτιανιςμό απλϊσ ωσ μζςον επιτυχίασ των πολιτικϊν του ςκοπϊν; 
- Στθν απόφαςθ του μιπωσ ςυνζβαλαν και οι δυο αυτοί παράγοντεσ (δθλ. πολιτικοί 
και πνευματικοί ); 
Θ λφςθ του προβλιματοσ παρουςιάηει μεγάλθ δυςκολία, εξαιτίασ των εντελϊσ 
αντίκετων πλθροφοριϊν που δίνουν οι πθγζσ. Ο Επίςκοποσ Ευςζβιοσ, για παρά-
δειγμα, περιγράφει ζναν Κωνςταντίνο που είναι τελείωσ αλλιϊτικοσ απ' αυτόν που 
μασ δίνει ο ειδωλολάτρθσ ςυγγραφζασ Ηϊςιμοσ. Ζτςι οι ιςτορικοί βρικαν μια 
διζξοδο, να δίνουν δθλ. απαντιςεισ ςτο πολφπλοκο αυτό πρόβλθμα ςφμφωνα με 
τισ προςωπικζσ τουσ απόψεισ. Ο Γάλλοσ ιςτορικόσ Boissier γράφει ςχετικά ςτο 
βιβλίο του «Θ πτϊςθ του Ειδωλολατριςμοφ»: «Δυςτυχϊσ, όταν αςχολοφμεκα με 
μεγάλουσ άνδρεσ, που ζπαιξαν ζνα ςπουδαίο ρόλο ςτθν ιςτορία και προςπακοφμε 
να μελετιςουμε τθ ηωι τουσ και τθ δράςθ τουσ, ςπάνια είμαςτε ικανοποιθμζνοι κι 
από τισ πιο φυςικζσ εξθγιςεισ. 



Το γεγονόσ ότι οι άνκρωποι αυτοί ζχουν κάτι το διαφορετικό από τουσ ςυναν-
κρϊπουσ τουσ, μασ κάνει να μθν πιςτεφουμε ότι μποροφν να ενεργοφν όπωσ και οι 
κοινοί άνκρωποι. Ψάχνουμε να βροφμε απόκρυφεσ αιτίεσ, πίςω και από τθν πιο 
απλι τουσ πράξθ, ενϊ ςυγχρόνωσ τουσ αποδίδουμε μια λεπτότθτα και ζνα βάκοσ 
ςκζψεωσ ι απιςτίασ, τισ οποίεσ ποτζ τουσ δεν είχαν διανοθκεί.' Πλα αυτά ζχουν τθν 
εφαρμογι τουσ ςτθν περίπτωςθ του Κωνςταντίνου. Ζχει επικρατιςει μια βαςιςμζνθ 
ςτθν προκατάλθψθ πεποίκθςθ, ότι ο ικανόσ αυτόσ πολιτικόσ κζλθςε να μασ ξεγε-
λάςει. Πςο κερμότερα αφιζρωνε τον εαυτό του. ςτισ κρθςκευτικζσ υποκζςεισ, που 
τον πρόβαλλαν ςαν ζνα γνιςιο πιςτό, τόςο πιο βάςιμεσ γίνονταν οι προςπάκειεσ 
μασ ν' αποδείξουμε ότι ο Κωνςταντίνοσ ιταν αδιάφοροσ για τα ηθτιματα αυτά και 
ότι υπιρξε ζνασ ςκεπτικιςτισ, που ςτθν πραγματικότθτα δεν ενδιαφερόταν για κα-
μιά κρθςκεία, προτιμϊντασ τθ κρθςκεία1 εκείνθ που τον ευνοοφςε περιςςότερο». 
Στο ζργο του Α. Vasiliev Λςτορία τθσ Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ βρίςκει κανείσ ζνα 
μεγάλο αρικμό απόψεων ιςτορικϊν και κεολόγων όλων των εποχϊν για τα αίτια τθσ 
μεταςτροφισ του Κωνςταντίνου υπζρ του Χριςτιανιςμοφ. Είναι απόψεισ από όμοιεσ 
ι παραπλιςιεσ μζχρι εντελϊσ αντίκετεσ, παράδοξεσ, αφφςικεσ, που είναι ολοφά-
νερο πωσ απθχοφν εντελϊσ προςωπικζσ εκτιμιςεισ, ανάλογα με το αν το κζμα 
εξετάηεται με γνϊμονα τθν πολιτικι οξυδζρκεια και ςκοπιμότθτα ι τθ κρθςκευτικι 
και πνευματικι πεποίκθςθ του αυτοκράτορα. 
Ωςτόςο, μελετϊντασ τθ ςτροφι του Κωνςταντίνου προσ το Χριςτιανιςμό, βλζπουμε 
ότι θ πολιτικι του οπωςδιποτε επθρζαςε βακφτατα τθ νζα κρθςκεία, θ οποία τον 
εξυπθρετοφςε από πολλζσ απόψεισ. Ο Κωνςταντίνοσ αντιλιφκθκε ότι ςτο μζλλον ο 
Χριςτιανιςμόσ κ' αποτελοφςε τθν κφρια ενωτικι δφναμθ ανάμεςα ςτισ φυλζσ τθσ 
αυτοκρατορίασ και κζλθςε να ενιςχφςει τθν ενότθτα τθσ, μζςα από μια ενοποίθςθ 
τθσ Εκκλθςίασ. 
Θ μεταςτροφι του Κωνςταντίνου ςυνικωσ ςχετίηεται με το «δράμα» που είδε κατά 
τθ διάρκεια του πολζμου του με το Μαξζντιο, που ιταν ζνασ φωτεινόσ Σταυρόσ 
ςτον ουρανό με τισ λζξεισ «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΛΚΑ». Υπάρχουν, ωςτόςο, πολλζσ εκδοχζσ 
γφρω απ' αυτό το περιςτατικό: 
- Θ πρϊτθ περιγραφι του καφματοσ αυτοφ ανικει ςτο ςφγχρονο του Κωνςταντίνου 
και χριςτιανό Λακτάνιο, ο οποίοσ μίλθςε όχι για όραμα αλλά για όνειρο, ςτο βιβλίο 
του «Π κάνατοσ των Διωκτϊν» (DE MORTIBUS PERSECOTORUM) και τονίηει ότι μ' 
αυτό ο Κωνςταντίνοσ πιρε κεϊκό μινυμα να χαράξει ςτισ αςπίδεσ του το ομοίωμα 
του κεϊκοφ ςθμείου του Σταυροφ. 
- Ο Ευςζβιοσ, ςφγχρονοσ κι αυτόσ του Κωνςταντίνου, αναφζρεται ςε δυο ζργα του 
ςτα ςχετικά με τθ νίκθ κατά του Μαξζντιου: Στο παλιότερο ζργο του «Εκκλθςιαςτικι 
Λςτορία» γράφει μόνον ότι ο Κωνςταντίνοσ, ξεκινϊντασ εναντίον τθσ ϊμθσ, «προς-
ευχικθκε ςτο κεό του ουρανοφ και ςτο Λόγο του, τον Λθςοφ Χριςτό, το Λυτρωτι του 
Σφμπαντοσ», χωρίσ ν' αναφζρει τίποτε για όραμα ι όνειρο. 
Σ' ζνα νεότερο κατά 25 χρόνια ζργο του «Ι ηωι του Κωνςταντίνου» αναφζρει ότι ο 
ίδιοσ ο αυτοκράτορασ επιβεβαίωςε με όρκο το γνωςτό περιςτατικό του οράματοσ 
με το Σταυρό, που κατατρόμαξε και τον ίδιο και το ςτρατό του. Τθν επόμενθ νφχτα 
είδε ςε όνειρο το Χριςτό, που τον ςυμβοφλεψε να καταςκευάςει ομοίωμα του 
Σταυροφ και μ' αυτό επικεφαλισ να βαδίςει εναντίον των εχκρϊν του. 
Τθν επόμενθ μζρα, πραγματικά ο Κωνςταντίνοσ κάλεςε τουσ ςυμβοφλουσ του και 
τουσ διοικθτζσ του ςτρατοφ του, τουσ περιζγραψε το όνειρο και διζταξε τθν κατα-
ςκευι μιασ ςθμαίασ, γνωςτισ ωσ «Λάβαρον». Αυτό ιταν ζνασ μεγάλοσ Σταυρόσ, ςε 



ςχιμα κονταριοφ. Από το εγκάρςιο τμιμα του κρεμόταν ζνα μεταξωτό φφαςμα, 
κεντθμζνο με χρυςάφι και διακοςμθμζνο με πολφτιμεσ πζτρεσ, που πάνω του είχε 
τισ εικόνεσ του Κωνςταντίνου και των δυο παιδιϊν του. Στθν άκρθ του Σταυροφ, 
γφρω από το μονόγραμμα του Χριςτοφ, υπιρχε ζνα χρυςό ςτεφάνι. Το Λάβαρο 
αυτό από τότε ζγινε θ Σθμαία τθσ Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ. 
Υπάρχουν και άλλεσ ακόμα μαρτυρίεσ και πλθροφορίεσ για το κείο όραμα ςε 
ςυγγράμματα άλλων ςυγγραφζων, που όμωσ διαφζρουν τόςο μεταξφ τουσ, ϊςτε 
δεν μποροφν ν' αποτελζςουν ιςτορικό υλικό. 
Το «Εδικτον των Μεδιολάνων» ( «Εδικτον» (Λατ. ΕDICTUΜ): Διάταγμα άρχοντα 
ςτουσ ωμαίουσ, που κυρίωσ αφοροφςε ςτον τρόπο και τον τφπο απονομισ τθσ 
δικαιοςφνθσ. Αργότερα, κατά το Μεςαίωνα, υποδιλωνε και το Νόμο του Κράτουσ.) 
Ο Χριςτιανιςμόσ επί βαςιλείασ του Μεγάλου Κωνςταντίνου απόκτθςε επίςθμα το 
δικαίωμα να υπάρχει και να διαδίδεται. Ωςτόςο, το πρϊτο Διάταγμα υπζρ των 
Χριςτιανϊν εκδόκθκε το 311 μ.Χ. από τον Γαλζριο, που ιταν ζνασ από τουσ 
τρομερότερουσ διϊκτεσ του. Με το Διάταγμα αυτό επιτρεπόταν ςτουσ Χριςτιανοφσ 
να υπάρχουν νόμιμα και ςυγχωροφςε τθν αντίςταςθ τουσ να γίνουν ειδωλολάτρεσ, 
όπωσ διζταηε θ Κυβζρνθςθ. Ζγραφε ςχετικά το Διάταγμα αυτό του Γαλζριου : «Οι 
Χριςτιανοί μποροφν να ζχουν και πάλι τισ ςυναντιςεισ τουσ, εφόςον δεν κάνουν 
τίποτε το αντίκετο προσ το κοινό καλό και υποχρεϊνονται να προςεφχονται για το 
καλό μασ και για το καλό τθσ Ρολιτείασ». 
Το Φεβρουάριο του 313 μ.Χ., δυο χρόνια αργότερα, φςτερα από τθν ιττα του 
Μαξζντιου, ο Κωνςταντίνοσ ςυμφϊνθςε με το ςφμμαχο του Λικίνιο και εξζδωςαν 
ςτο Μιλάνο το εξαιρετικοφ ενδιαφζροντοσ για το Χριςτιανιςμό ζγγραφο, το οποίο 
ονομάςτθκε «"Εδικτον των Μεδιολάνων». Το Διάταγμα αυτό αποκακιςτοφςε τθ 
κρθςκευτικι ειρινθ ςτθ ωμαϊκι Αυτοκρατορία με τθ Διακιρυξθ τθσ ελευκερίασ 
τθσ ςυνειδιςεωσ, τθσ ελεφκερθσ ειςόδου ςτο Χριςτιανιςμό, τθσ επιςτροφισ ςτισ 
χριςτιανικζσ Εκκλθςίεσ των τόπων προςευχισ και των κτθμάτων που είχαν δθμευκεί 
από τθν Ρολιτεία, κακϊσ και τθσ απαλλαγισ του Κλιρου από τα δθμόςια βάρθ. 
 Πλα τα μζχρι τότε μζτρα εναντίον των Χριςτιανϊν κεωρικθκαν άκυρα. 
Το πρωτότυπο του εγγράφου αυτοφ δυςτυχϊσ δεν διαςϊκθκε. 
Υπάρχει ζνα Λατινικό αντίγραφο, που είχε ςταλεί από το Λικίνιο ςτο Νομάρχθ τθσ 
Νικομιδειασ και διαςϊκθκε από το Λακτάνιο ( DE MORTIBUS PERSECOTORUM ) και 
μια ελλθνικι μετάφραςθ, που περιλαμβάνεται ςτθν «Εκκλθςιαςτικι Λςτορία» του 
Ευςζβιου. 
Με το Διάταγμα αυτό ο Κωνςταντίνοσ και ο Λικίνιοσ ζδωςαν ςτο Χριςτιανιςμό τα 
δικαιϊματα που είχαν οι ειδωλολάτρεσ και οι οπαδοί των άλλων κρθςκειϊν. Δεν 
μποροφμε βζβαια να μιλοφμε ακόμα για κρίαμβο, είναι όμωσ πολφ ςθμαντικό το ότι 
οι Χριςτιανοί όχι μόνον απζκτθςαν το δικαίωμα να υπάρχουν, αλλά και μπικαν για 
πρϊτθ φορά κάτω από τθν προςταςία του Κράτουσ, βγαίνοντασ από τθν παρα-
νομία. 
Ραρόλο που οριςμζνοι ιςτορικοί δζχονται ότι το Εδικτον των Μεδιολάνων τοπο-
κετοφςε το Χριςτιανιςμό πάνω απ' όλεσ τισ άλλεσ κρθςκείεσ (ο δικόσ μασ Στεφα-
νίδθσ δζχεται ότι ανυψϊκθκε τότε ςε επίςθμθ κρθςκεία του Κράτουσ), παρατθρ-
οφμε ότι το Διάταγμα αυτό χωρίσ να τονίηει τθν υπεροχι του Χριςτιανιςμοφ, ζκετε 
το ηιτθμα τθσ εκλογισ μεταξφ τθσ υπεροχισ ι των ίςων δικαιωμάτων του Χριςτια-
νιςμοφ, οπότε αςφαλϊσ κλίνουμε προσ τα ίςα δικαιϊματα. Βζβαια τα ςυμπλθρω-
ματικά προνόμια που δόκθκαν ςτο Χριςτιανιςμό-κυρίωσ με τθν μεςολάβθςθ τθσ 



Χριςτιανισ μθτζρασ του Κωνςταντίνου-και θ εξάπλωςθ που ζπαιρνε ςυνεχϊσ θ νζα 
κρθςκεία, αφξθςαν τθ ςθμαςία του Εδίκτου των Μεδιολάνων. 
Ππωσ λζει ζνασ ιςτορικόσ «ςτθν πραγματικότθτα, χωρίσ υπερβολζσ, θ ςθμαςία του 
Εδίκτου του Μιλάνου παραμζνει αςυηιτθτα μεγάλθ, γιατί αποτελεί μια πράξθ που 
ζκεςε τζρμα ςτθν εκτόσ νόμου κζςθ των Χριςτιανϊν, ενϊ ςυγχρόνωσ αναγνϊριςε 
πλιρθ κρθςκευτικι ελευκερία, υποβιβάηοντασ ζτςι τθν ειδωλολατρεία, de jure, από 
τθν προθγοφμενθ κζςθ τθσ ωσ τθσ μόνθσ επίςθμθσ κρθςκείασ, ςτθν ίδια κζςθ που 
είχαν και οι άλλεσ κρθςκείεσ». 
 
Ο Μζγασ Κωνςταντίνοσ και η Εκκληςία 
Ο Μ. Κωνςταντίνοσ φςτερα από το Ζδικτο των Μεδιολάνων κζςπιςε δυο Νόμουσ 
πολφ ουςιαςτικοφσ για το χριςτιανικό κόςμο και ιδίωσ τθσ Ανατολισ: 
- Με τον πρϊτο Νόμο κανόνιςε με γενναιοδωρία τθν αποηθμίωςθ των Χριςτιανϊν 
τθσ Ανατολισ, για όςεσ ηθμίεσ είχαν πάκει από τουσ προκατόχουσ του, κατά τθ 
διάρκεια των διωγμϊν. 
- Με το δεφτερο Νόμο ηθτοφςε τθν ευλογία του Κεοφ, κάτω από τθ προςταςία του 
οποίου ζκετε τον εαυτό του και φανζρωνε πολφ κακαρά τθν ιδιαίτερθ πρόνοια του 
για τουσ Ανατολικοφσ: «Σε, τϊρα παρακαλϊ τον μζγιςτον Κεόν, να είςαι ευμενισ 
και πράοσ εισ τουσ ιδικοφσ Σο ανατολικοφσ και να προςφζρθσ εισ αυτοφσ τθν 
λφτρωςιν δι' εμοφ το φπθρζτου Σου». 
Σφμφωνα με τα λόγια αυτά κα νόμιηε κανείσ ότι ο Κωνςταντίνοσ ζμελλε να επιβάλει 
τθ νζα Ρίςτθ ωσ επίςθμθ κρθςκεία. Ιταν όμωσ αρκετά ςυνετόσ για να αντιλθφκεί 
πωσ αυτό ιταν ακόμα πρόωρο. Και προςκζτει «Επικυμϊ ο λαόσ Σου να ηθ ειρθνικά 
και χωρίσ επαναςτάςεισ. Οι παραπλανθμζνοι να απολαφουν τθν ιδίαν ειρινθν και 
θςυχίαν με τουσ πιςτοφσ. Διότι αυτι θ διαμόρφωςισ τθσ κοινωνίασ είναι κατάλλθλοσ 
δια να οδθγιςει εισ τον ίςιον δρόμον. Κανείσ να μθν παρενοχλι τον άλλον ασ κάμνθ 
ο κακζνασ ο,τι ι ψυχι του επικυμεί». 
Ο Κωνςταντίνοσ, ωςτόςο, πζρα από τθν απλι παραχϊρθςθ δικαιωμάτων ςτουσ 
Χριςτιανοφσ, ζκαμε και κάτι παραπάνω. Ζδωςε ςτουσ κλθρικοφσ όλα τα δικαιϊματα 
που είχαν οι ειδωλολάτρεσ ιερείσ, τουσ απάλλαξε από τουσ κρατικοφσ φόρουσ και 
άλλεσ υποχρεϊςεισ, που κα τουσ απαςχολοφςαν ζξω από τα κακικοντα τουσ. Ο 
κάκε άνκρωποσ μποροφςε να αφιερϊςει τθν περιουςία του ςτθν Εκκλθςία. Ζτςι, 
μαηί με τθν διακιρυξθ τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ, αναγνωριηόταν και θ νομικι 
υπόςταςθ τθ Χριςτιανικισ Κοινότθτασ. 
Θ Εκκλθςία απόκτθςε επίςθσ αξιόλογα προνόμια και ςτον τόμεα τθσ δικαιοςφνθσ. 
Ρροσ το τζλοσ ιδίωσ τθσ βαςιλείασ του Κωνςταντίνου τα δικαιϊματα των Εκκλθςι-
αςτικϊν Δικαςτθρίων αυξικθκαν ακόμα περιςςότερο. Ζτςι: 
- Οι αποφάςεισ ενόσ Επιςκόπου ζπρεπε να γίνονται δεκτζσ ωσ τελικζσ για ανκρϊ-
πουσ οποιαςδιποτε θλικίασ. 
- Οποιαδιποτε περίπτωςθ, που δεν αφοροφςε ςε Εκκλθςιαςτικό Δικαςτιριο, μπο-
ροφςε να ειςαχκεί ς' αυτό, ζςτω και αν δεν ςυμφωνοφςε ζνασ αντίδικοσ. 
- Οι αποφάςεισ των Εκκλθςιαςτικϊν Δικαςτθρίων ζπρεπε να επικυρωκοφν από τα 
Ρολιτικά Δικαςτιρια. 
Μ' όλα αυτά τα μζτρα είναι φυςικό ότι θ Εκκλθςία πλοφτιηε κι ο πλοφτοσ τθσ αυτόσ 
μεγάλωνε με τισ δωρεζσ, με τθν μορφι παραχϊρθςθσ κτιματα χρθμάτων, τροφίμων 
και πολφτιμων αφιερωμάτων.  
Οι Χριςτιανοί δεν ιταν πια υποχρεωμζνοι να ςυμμετζχουν ςε ειδωλολατρικζσ  



γιορτζσ. Ραράλλθλα, θ χριςτιανικι διδαςκαλία επζδραςε ςθμαντικά ςτο μετριαςμό 
των άγριων και απάνκρωπων ποινϊν ςτουσ εγκλθματίεσ. 
Ο Κωνςταντίνοσ φρόντιςε επίςθσ για τθν ανζγερςθ πολλϊν χριςτιανικϊν ναϊν ς' 
όλα τα μζρθ τθσ απζραντθσ αυτοκρατορίασ. Σ' αυτϊν αποδίδονται θ Βαςιλικι του 
Αγίου Ρζτρου και θ Βαςιλικι του Λατερανοφ ςτθ ϊμθ. Λδιαίτερα ςτθν Ραλαιςτίνθ, 
όπου θ μθτζρα του Αγία Ελζνθ βρικε φςτερα από αναςκαφζσ ςτο λόφο του 
Γολγοκά τον Τίμιο Σταυρό, ζχτιςε πολλζσ Εκκλθςίεσ: Στθν Λερουςαλιμ, εκεί που είχε 
ταφεί ο Χριςτόσ, χτίςτθκε θ Εκκλθςία του Ραναγίου Τάφου, ςτο Προσ των Ελαίων θ 
Εκκλθςία τθσ Αναλιψεωσ και ςτθν Βθκλεζμ θ Εκκλθςία τθσ Γεννιςεωσ. 
Επίςθσ θ Κωνςταντινοφπολθ και τα περίχωρα τθσ πλουτίςτθκαν με αξιόλογεσ 
Εκκλθςίεσ, κυριότερεσ από τισ οποίεσ είναι θ Εκκλθςία των Αγίων Αποςτόλων και θ 
Εκκλθςία τθσ Αγίασ Ειρινθσ. Ρικανολογείται ότι ο Κωνςταντίνοσ είχε κεμελιϊςει και 
τθν Αγία Σοφία, που ςυμπλθρϊκθκε από το διάδοχο του Κωνςτάντιο. Αλλά και ς' 
άλλα μζρθ κατά τθ διάρκεια τθσ βαςιλείασ του Κωνςταντίνου χτίςτθκαν πολλζσ 
Εκκλθςίεσ, όπωσ ςτθν Αντιόχεια, ςτθν Νικομιδεια, ςτθν βόρεια Αφρικι και αλλοφ. 
Πλεσ αυτζσ ο» Εκκλθςίεσ, όπωσ κι άλλεσ που χτίςτθκαν αργότερα ςτα τρία μεγάλα 
Χριςτιανικά Κζντρα (ϊμθ, Κωνςταντινοφπολθ και Λερουςαλιμ) αποτελοφν τα ςφμ-
βολα του κριάμβου τθσ Χριςτιανικισ Ρίςτθσ, που γριγορα ζγινε θ επίςθμθ κρθς-
κεία του Κράτουσ ( το 339 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Κεοδόςιο το Μζγα ). 
 
ΕΩΣΕΡΙΚΕ ΔΙΑΜΑΧΕ ΣΟΤ ΧΡΙΣΙΑΝΙΜΟΤ 
Δυςτυχϊσ ο ςυμβιβαςμόσ, που είχε πετφχει ο Μ. Κωνςταντίνοσ ανάμεςα ςτουσ 
Χριςτιανοφσ και ςτουσ Εκνικοφσ (ειδωλολάτρεσ), δεν μπόρεςε ν' αποτρζψει και «τον 
μζγα εμφφλιον πόλεμον του Χριςτιανιςμοφ)», όπωσ τον χαρακτθρίηει ο ιςτορικόσ 
μασ Κων. Ραπαρρθγόπουλοσ και τον οποίο είχε προβλζψει ο Απόςτολοσ Ραφλοσ 
ςτθν Επιςτολι του προσ Κολαςςαείσ: «Ρροςζχετε μιπωσ ςασ ξεγελάςει κανείσ με τθ 
φιλοςοφία ι με κάποια νζαν απάτθ»! 
Ζτςι, μετά από μια περίοδο εντατικισ δθμιουργικισ δράςθσ τθσ Εκκλθςίασ, άρχιςαν 
να εκδθλϊνονται αντικζςεισ, κυρίωσ ςτο δογματικό τομζα. Κατά τον 3. αι. μ.Χ. τα 
δογματικά ηθτιματα απαςχολοφςαν μόνον οριςμζνα άτομα, όπωσ τον Τερτιλλιανό 
και τον Ωριγζνθ, αλλά ςτον 4ο αιϊνα ζπαιρναν μζροσ ς' αυτά ολόκλθρεσ ομάδεσ 
ανκρϊπων, καλά οργανωμζνεσ. Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των διαφορϊν κεωρι-
κθκε ότι το μόνο κοινό και κατάλλθλο όργανο ιταν οι «Σφνοδοι», ςτισ οποίεσ 
δινόταν θ ευκαιρία ςυηθτιςεωσ των αντικζςεων. 
Στθν προςπάκεια αυτιν όμωσ ανάμεςα ςτθν Εκκλθςία και ςτθν Ρολιτεία παρουςιά-
ςτθκε ζνασ νζοσ παράγοντασ, που επζδραςε ςθμαντικά ςτθν κατοπινι εξζλιξθ των 
ςχζςεων πνευματικϊν και υλικϊν δυνάμεων. 
Ξζρουμε πωσ από τθν εποχι του Μ. Κωνςταντίνου το Κράτοσ ζπαιρνε μζροσ ςτισ 
κρθςκευτικζσ φιλονικίεσ, διευκφνοντασ τισ ςυηθτιςεισ κατάλλθλα. Ιταν όμωσ φυςι-
κό να μθ ςυμπίπτουν πάντοτε τα ςυμφζροντα Κράτουσ και Εκκλθςίασ. 
Για πολλοφσ αιϊνεσ το κζντρο του πολιτιςμοφ τθσ Ανατολισ ιταν θ Αλεξάνδρεια τθσ 
Αιγφπτου, όπου άκμαηε θ επιςτθμονικι, φιλοςοφικι και καλλιτεχνικι δράςθ. Ιταν 
λοιπόν φυςικό, οι νζεσ δογματικζσ ιδζεσ να προζλκουν από τθν Αλεξάνδρεια, θ 
οποία ςφμφωνα με τον κακθγθτι Α. Spassky «ζγινε ςτθν Ανατολι το κζντρο τθσ 
κεολογικισ εξζλιξθσ, αποκτϊντασ ζτςι ςτο χριςτιανικό κόςμο τθν φιμθ μιασ φιλος-
οφθμζνθσ Εκκλθςίασ, που ποτζ δεν κουράςτθκε να μελετά τα μεγάλα κρθςκευτικά  
και επιςτθμονικά ηθτιματα». 



Ωςτόςο, θ μεγαλφτερθ κρθςκευτικι αναςτάτωςθ, ο Αρειανιςμόσ-για τον οποίο κα 
μιλιςουμε αμζςωσ παρακάτω-δεν προιλκε από τθν Αλεξάνδρεια αλλά από τθν 
Αντιόχεια τθσ Συρίασ, παρόλο που ο Άρειοσ ιταν Αλεξανδρινόσ ιερζασ κι αυτό γιατί 
ςτθν Αντιόχεια υπιρχε θ Κεολογικι Σχολι του Λουκιανοφ, ενόσ από τουσ πιο 
μορφωμζνουσ ανκρϊπουσ τθσ εποχισ εκείνθσ, που όπωσ λζει ο Α. Θarnacκ, υπιρξε 
θ γενζτειρα του Αρειανιςμοφ. 
 
Άρειοσ και Αρειανιςμόσ 
Αφορμι για τθν εςωτερικι αυτι αναςτάτωςθ ςτισ τάξεισ των Χριςτιανϊν ζδωςε ο 
Άρειοσ με τθ διδαςκαλία του, που ονομάςτθκε «Αρειανιςμόσ». Ο Άρειοσ καταγόταν 
από τθ Λιβφθ και μορφϊκθκε ςτθ Σχολι του Λουκιανοφ ςτθν Αντιόχεια. Στισ αρχζσ 
του 4. αι. μ.Χ. ωσ Ρρεςβφτεροσ ςτθν Αλεξάνδρεια εκδιλωςε αιρετικά φρονιματα 
και διατφπωςε απόψεισ για τον Λθςοφ Χριςτό που ςυνκζτουν τθ διδαςκαλία του, τον 
Αρειανιςμό. Το κφριο ςθμείο τθσ διδαςκαλίασ του είναι θ άρνθςθ τθσ κεότθτασ του 
Λόγου, δθλ. του Λθςοφ. Ενϊ δθλ. κατά τθ χριςτιανικι διδαςκαλία ο Λόγοσ (Υιόσ του 
Κεοφ) είναι πραγματικά Κεόσ, όπωσ ο Ρατιρ, κατά τον Άρειο και τουσ οπαδοφσ του 
ζχει δευτερεφουςα ι υποδεζςτερθ κεϊκι ιδιότθτα κι αυτό γιατί είναι «κτίςμα», που 
δεν γεννικθκε από τον Ρατζρα αλλά «καταςκευάςτθκε» (ποιθκείσ): «'Εξ ουκ όντων 
θν ποτζ, ότε ουκ θν πριν γζνθται, άλλ' αρχιν του κτίηεςκαι ζςχε και αυτόσ». 
Ο Αρειανιςμόσ υπιρξε μια από τισ ςοβαρότερεσ κρίςεισ τθσ Χριςτιανοςφνθσ. 
Στθν προςπάκεια του να περιορίςει το Χριςτιανιςμό ςε λογικά ςτοιχεία, τον κακι-
ςτοφςε κενό από κάκε κρθςκευτικό περιεχόμενο. 
Ωςτόςο, θ κρίςθ αυτι είχε και τα καλά τθσ. Ανάγκαςε τουσ κρθςκευτικοφσ θγζτεσ 
τθσ εποχισ να εμβακφνουν κεολογικά ςτο νζο δόγμα και με τθν διαςπορά των 
εξόριςτων οπαδϊν του ςτθν Ανατολι και τθ Δφςθ ζκαμε δυνατι τθν αλλθλογνωμία 
των δυο ομάδων των Χριςτιανικϊν Εκκλθςιϊν. Θ αρειανι κρίςθ, που ζγινε ςιγά-
ςιγά πολιτικοκρθςκευτικι, εξακολοφκθςε μζχρι τθν βαςιλεία του Μ. Κεοδοςίου 
(379 μ.Χ.), όπωσ κα δοφμε ςτθ ςυνζχεια. 
Το 319 μ.Χ., ο Επίςκοποσ Αλεξάνδρειασ Αλζξανδροσ, άνκρωποσ ενάρετοσ και πράοσ, 
όταν πλθροφορικθκε για τθ διδαςκαλία του Αρείου, τον κάλεςε και του ηιτθςε να 
απολογθκεί. Ο Άρειοσ απάντθςε με υπεκφυγζσ και διζδωςε ότι ςυμφωνεί με τον 
Επίςκοπο. Σε νζα καταγγελία του όμωσ ο Επίςκοποσ, ςε μια του εκκλθςιαςτικι 
διάλεξθ με κζμα «Ι Αγία Τριάσ», προςπάκθςε με ηιλο ν' αποδείξει ότι οι τρεισ 
υποςτάςεισ τθσ ιταν ενωμζνεσ απόλυτα μεταξφ τουσ και εντελϊσ ίςεσ. Τότε ο 
Άρειοσ προχϊρθςε ςτο μζςον τθσ αίκουςασ και υποςτιριξε ότι αυτόσ που πιςτεφει 
ςτθν πλιρθ ιςοτιμία των τριϊν υποςτάςεων του Κεοφ πζφτει ςε πλάνθ, τθν οποία 
ζχει καταδικάςει θ Εκκλθςία. Γιατί είναι ςαν να πιςτεφει ότι οι υποςτάςεισ αυτζσ 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά διαφορετικά ονόματα του «Μδιου όντοσ». Αλλϋ εκείνοσ 
που τισ εξιςϊνει τόςο πολφ, προφανϊσ τισ ςυγχζει. Κατόπιν ο Άρειοσ διατφπωςε τον 
πολφκροτο ςυλλογιςμό, ότι «αν ο Ρατιρ γζννθςε τον Υιό, ο γεννιςασ προχπιρχε 
του γεννθκζντοσ, επομζνωσ ο Υιόσ δεν υπιρχε εξαρχισ με τον Ρατζρα». 
Θ άποψθ αυτι προκάλεςε μεγάλθ διχογνωμία ςτθν Αίγυπτο, που δεν μποροφςε ν' 
αποςοβιςει ο Αλζξανδροσ με τθν αδφνατθ φφςθ του. Αλλά μεταξφ των κλθρικϊν 
ιταν και κάποιοσ «Διάκονοσ», μικρόσ ςτο ανάςτθμα αλλά με φλογερι ψυχι, ο 
Ακανάςιοσ, μόλισ 20 ετϊν, ο οποίοσ κατάλαβε από τθ ςυηιτθςθ ότι ο Άρειοσ, αν και 
δεν τολμοφςε να εξθγθκεί κακαρά, είχε οπωςδιποτε τθν πρόκεςθ ν' αρνθκεί τθ 
κεία φφςθ του Χριςτοφ και παρουςίαηε τθ διδαςκαλία του ςαν ανκρϊπινο δόγμα, 



απογυμνωμζνο από τθν πανοπλία τθσ Κείασ Αποκαλφψεωσ, ς' όλεσ τισ επικζςεισ 
του φιλοςοφικοφ πνεφματοσ. Ο Ακανάςιοσ αφιζρωςε από τότε όλεσ του τισ 
δυνάμεισ για τθν άμυνα του «ζνςαρκωκζντοσ Λόγου», με τόςο μεγάλθ κρθςκευτικι 
πεποίκθςθ και τόςο κάρροσ, ϊςτε αναδείχτθκε ο θρωικότεροσ από όλουσ τουσ 
αγίουσ τθσ Εκκλθςίασ ςτον πνευματικό τομζα. 
Ραρακινοφμενοσ λοιπόν ο Αλζξανδροσ από το φλογερό αυτό Διάκονο κάλεςε τον 
Άρειο ν' απολογθκεί ενϊπιον του Κλιρου τθσ Αλεξάνδρειασ και αφοφ τον πίεςε 
μζχρι του ςθμείου-παρά τθν ρθτορικι του δεινότθτα-να βλαςφθμιςει ότι «ο Λόγοσ 
του Κεοφ δεν είναι αναμάρτθτοσ», τον αφόριςε αδίςτακτα, τον ανακεμάτιςε ωσ 
αιρετικό και μαηί μ' αυτόν άλλουσ 11 Διακόνουσ και 2 Επιςκόπουσ. Ο Άρειοσ όμωσ 
είχε μεγάλθ ευχζρεια λόγου (κακϊσ μασ λζει διαςωκείςα παροιμία «του Αρείου το 
άπφλωτον ςτόμα») και ιταν ευφυζςτατοσ και δραςτιριοσ ϊςτε, εκμεταλλευόμενοσ 
και τθν μεγάλθ περιπλοκι του όλου ηθτιματοσ και τα εξθμμζνα πνεφματα, ςυγ-
κρότθςε ς' όλθ τθν Ανατολι μεγάλθ μερίδα οπαδϊν, μεταξφ των οποίων ςυγκατα-
λζγονταν και ιδιαίτεροι φίλοι του αυτοκράτορα, όπωσ οι Επίςκοποι Νικομιδειασ 
Ευςζβιοσ και Καιςαρείασ Ευςζβιοσ. 
Ο Κωνςταντίνοσ, που μόλισ είχε νικιςει το Λικίνιο, ζφταςε το 324 ςτθ Νικομιδεια 
όπου πλθροφορικθκε για τισ φιλονικίεσ και αντικζςεισ που δθμιοφργθςε ο Άρειοσ. 
Κζλοντασ πάνω απ' όλα να κακιερϊςει μια κρθςκευτικι ειρινθ ςτθν αυτοκρατορία 
του, ζςτειλε από μια Επιςτολι ςτον Επίςκοπο Αλζξανδρο και ςτον Άρειο, με τισ 
οποίεσ τουσ καλοφςε να βρουν κάποιο τρόπο ςυμφωνίασ, προβάλλοντασ τουσ για 
παράδειγμα τουσ φιλόςοφουσ που ηουν ειρθνικά, παρ' όλεσ τισ διαφορζσ που τουσ 
χϊριηαν. Στισ επιςτολζσ του ακόμα τόνιηε πωσ δεν ιταν δφςκολθ μια ςυμφωνία, 
αφοφ και οι δυο αντίδικοι πίςτευαν ςτθ Κεία Ρρόνοια και τον Λθςοφ Χριςτό. Ζγραφε 
ςχετικά: «Δϊςτε μου πίςω τθν θρεμία, ζτςι ϊςτε θ χαρά και θ γαλινθ να ρυκμίηουν 
από τϊρα και ςτο εξισ τθ ηωι μου». 
Οι Επιςτολζσ αυτζσ ςτάλκθκαν ςτθν Αλεξάνδρεια διαμζςου του Επιςκόπου Κορ-
δοφθσ τθσ Λςπανίασ. Αλλ' θ φωνι τθσ ςφνεςθσ δεν ειςακοφςτθκε. Ο Άρειοσ απάντθ-
ςε ςτον αυτοκράτορα με αυκάδεια, παραπονοφμενοσ γιατί του επιβλικθκε αργία. 
Ταυτόχρονα ο Κωνςταντίνοσ πλθροφορικθκε ότι ςτθν Αλεξάνδρεια ξζςπαςαν ταρα-
χζσ, ςτισ οποίεσ ο όχλοσ δεν ςεβάςτθκε οφτε τισ δικζσ του εικόνεσ. Τότε το οξφ του 
πνεφμα τον οδιγθςε ςτθν ςωςτι λφςθ. Και αφοφ οι Λεράρχεσ δεν μποροφςαν μόνοι 
τουσ ν' αποφαςίςουν για το κζμα του Αρειανιςμοφ, ο αυτοκράτορασ ςυγκάλεςε ςτθ 
Νίκαια τθσ Καππαδοκίασ Οικουμενικι Σφνοδο, 'για να λφςει τθ διαφορά αυτι. 
 
Η φνοδοσ τησ Νίκαιασ (325 μ.Χ.) 
Στθ Σφνοδο τθσ Νίκαιασ προςκλικθκαν από τον Κωνςταντίνο όλοι οι Επίςκοποι του 
Χριςτιανιςμοφ. Ραρόλο όμωσ που ο αυτοκράτορασ ανζλαβε ςε βάροσ του δθμοςίου 
όλα τα ζξοδα τουσ (οδοιπορικά, διατροφι, διαμονι κ.λ.π.) από τουσ 300 και πλζον 
(μερικοί τουσ ανεβάηουν ςε 318) Επιςκόπουσ που ςυγκεντρϊκθκαν ςτθ Νίκαια, 
μόνο 3-4 προζρχονταν από τθ Δφςθ. Οφτε ο ίδιοσ ο Επίςκοποσ ϊμθσ (Ράπασ) δεν 
ιρκε, αλλ' ζςτειλε ωσ αντιπροςϊπουσ του δυο Ρρεςβφτερουσ. Πλοι οι άλλοι ανικαν 
ςε ελλθνικζσ ι εξελλθνιςμζνεσ χϊρεσ τθσ Ανατολισ και μεταξφ τουσ πιο διαπρεπείσ 
ιταν ο γζροντασ Αλζξανδροσ, ζχοντασ κοντά του πάντα το νεαρό ςφμβουλο του 
Ακανάςιο. 
Με τθν ζναρξθ των εργαςιϊν τθσ Συνόδου ο Κωνςταντίνοσ, ωσ Ρρόεδροσ τθσ Συν-
όδου, απάγγειλε ςτα λατινικά τον εναρκτιριο λόγο του, που μεταφράςτθκε ςτα 



ελλθνικά, αλλ' όταν αργότερα αναμείχτθκε ςτισ ςυηθτιςεισ τθσ Συνόδου μίλθςε ςτα 
ελλθνικά. 'Οπωσ λζει ο Ευςζβιοσ «ζχρθςιμοποίθςε τθν ζλλθνικιν γλϊςςαν, διότι και 
αυτιν τθν ζγνϊριηε». Επίςθσ όλεσ οι Ρράξεισ τθσ Συνόδου ςυντάχτθκαν ςτα ελλθνι-
κά, όπωσ και το Σφμβολο τθσ Ρίςτεωσ, το οποίο κανονίςτθκε τότε. 
Οι Επίςκοποι ςυγκεντρϊκθκαν ςτθ Νίκαια ςτα μζςα του Λουνίου του 325 μ.Χ. αλλ' θ 
πρϊτθ επίςθμθ ςυνεδρίαςθ τουσ ζγινε ςτισ 5 ι 6 Λουλίου. Θ Σφνοδοσ κράτθςε 20 
περίπου μζρεσ και μζςα ς' αυτό το ςχετικά μικρό χρονικό διάςτθμα ζλυςε, εκτόσ 
από μερικά άλλα δευτερεφοντα ηθτιματα, το κεφαλαιϊδεσ κζμα που είχε πριν λίγο 
διαιρζςει τθν Εκκλθςία και κακιζρωςε το δόγμα ότι ο Υιόσ του Κεοφ ιταν 
«ομοοφςιοσ τω Ρατρί», ανακεμάτιςε τουσ αιρετικοφσ και εξόριςε τον Άρειο και τουσ 
πιο πειςματικοφσ οπαδοφσ του ςτθ Γαλατία τθσ Μ. Αςίασ. Οι δυο Ευςζβιοι, φςτερα 
από λίγουσ διςταγμοφσ, υποχϊρθςαν μπροςτά ςτθν πλειοψθφία και υπζγραψαν το 
Σφμβολο τθσ Ρίςτεωσ, γιατί είδαν ότι ο Κωνςταντίνοσ είχε αμετάκλθτθ απόφαςθ να 
υποςτθρίξει όςα θ Σφνοδοσ είχε επικυρϊςει. 
Ρραγματικά ο αυτοκράτορασ εκτόσ από αυτά ζβγαλε και ιδιαίτερο. Διάταγμα κατά 
των αιρετικϊν, με το οποίο διζταξε να καοφν όλα τα ςυγγράμματα του Αρείου και 
επζβαλε τθν ποινι του κανάτου ς' όποιον ζκρυβε οποιοδιποτε από τα ςυγγράμ-
ματα αυτά. Είναι φανερό ότι θ επζμβαςθ αυτι τθσ πολιτικισ αρχισ ςτα δόγματα τθσ 
Εκκλθςίασ είναι αντίκετθ ς' όλεσ τισ κρθςκευτικζσ αντιλιψεισ που επικρατοφν 
ςιμερα. Αλλ' ο Κωνςταντίνοσ πίςτευε τότε-και είχε δίκιο να το πιςτεφει-ότι αν δεν 
πάψουν εντελϊσ οι ςυηθτιςεισ αυτζσ, κινδφνευε να γκρεμιςτεί όλο το οικοδόμθμα 
του Χριςτιανιςμοφ. 
Ρίςτευε - και δίκαια - ότι οι αποφάςεισ τθσ Συνόδου, όςο οικουμενικι κι αν ιταν, 
δεν μποροφςε να ξερριηϊςει το κακό, αν οι αποφάςεισ αυτζσ δεν επικυρϊνονταν με 
αυτοκρατορικό Νόμο. Ρολφ ορκά μάλιςτα δικαιολόγθςε τθν ενζργεια του αυτι, 
λζγοντασ ςτουσ Αρχιερείσ: «Σεισ μεν είςκε Επίςκοποι εισ τα εςωτερικά τθσ 
Εκκλθςίασ, εγϊ δε ζτάχκθν υπό του Κεοφ επίςκοποσ των ζκτοσ τθσ Εκκλθςίασ». Κι 
όταν ςτα τζλθ Λουλίου ζλθξαν οι εργαςίεσ τθσ Συνόδου, μίλθςε πάλι ςτουσ Επιςκό-
πουσ με πολλι πραότθτα και προπαντόσ τουσ ςυμβοφλεψε να μθν ςταςιάηουν 
μεταξφ τουσ, δίνοντασ ζτςι αφορμι να τουσ χλευάηουν εκείνοι που είναι πάντα 
ζτοιμοι να βλαςφθμιςουν το όνομα του Κεοφ. 
Θ επίςθμθ διακιρυξθ τθσ Συνόδου πλθροφόρθςε όλεσ τισ Χριςτιανικζσ Κοινότθτεσ 
για τθ νζα κατάςταςθ αρμονίασ και ειρινθσ που επικράτθςε ςτθν Εκκλθςία. Ο Κων-
ςταντίνοσ ζγραφε: «Ο διάβολοσ δεν ζχει πια καμιά δφναμθ εναντίον μασ, εφόςον 
εκείνο το οποίο με κακοικεια είχε επινοιςει για τθν καταςτροφι μασ, χτυπικθκε 
γερά ςτθ ρίηα του. Θ Αλικεια, με τθ βοικεια του Κεοφ, ςκόρπιςε όλεσ τισ δια-
φωνίεσ, τα ςχίςματα, τισ οχλαγωγίεσ και τα κανάςιμα δθλθτιρια τθσ αςυμφωνίασ». 
Φςτερα από αυτά διαλφκθκε θ Ρρϊτθ Οικουμενικι Σφνοδοσ, που το κφριο ζργο τθσ 
ιταν ο ακριβισ κακοριςμόσ του μζρουσ εκείνου από το Σφμβολο τθσ Ρίςτεωσ που 
ανατρζπει τθ κεωρία του Αρείου και κακορίηει ςτον κάκε χριςτιανό τθν Ομολογία 
του για τον Χριςτό: «...και εισ ζνα Κφριον Λθςοφν Χριςτόν, τον Υίόν του Κεοφ, τον 
μονογενι, τον εκ του Ρατρόσ γεννθκζντα προ πάντων των αιϊνων. Φωσ εκ φωτόσ, 
Κεόν άλθκινόν, εκ Κεοφ αλθκινοφ γεννθκζντα, ου ποιθκζντα, όμοοφςιον τω Ρατρί, 
διϋ ου τα πάντα ζγζνετο». 
Ρόςο φρόνιμα διαχειρίςτθκε τθν υπόκεςθ αυτιν ο Κωνςταντίνοσ φαίνεται από τα 
γεγονότα που ακολοφκθςαν μζχρι ςιμερα. Ρζραςαν από τότε 16 αιϊνεσ. Το κράτοσ 
ςτο οποίο βαςίλευε ο Κωνςταντίνοσ διαλφκθκε. Ράνω ςτα ερείπια του δθμιουρ-



γικθκαν νζα κράτθ. Διαμορφϊκθκαν νζα ζκνθ. Διαπλάςτθκαν νζεσ γλϊςςεσ. 
Ανακαλφφτθκαν νζοι κόςμοι. Εφευρζκθκαν νζεσ επιςτιμεσ και τζχνεσ. Νζα πολιτεφ-
ματα ρφκμιςαν τισ τφχεσ των λαϊν. Νζεσ ανάγκεσ παρουςιάςτθκαν, δοξαςίεσ και 
τάςεισ. Θ θκικι και υλικι άποψθ του πλανιτθ μασ άλλαξε εντελϊσ. Και όμωσ ς' όλα 
τα μζρθ τθσ γθσ, με κάκε ανκρϊπινθ γλϊςςα, αντθχεί ακόμα θ προςευχι εκείνθ, 
που ορίςτθκε τότε ςτθ Νίκαια από τουσ αντιπροςϊπουσ του χριςτιανικοφ Ελλθνι-
ςμοφ : «Ριςτεφω εισ ζνα Κεόν, Ρατζρα Ραντοκράτορα......» 
 
Κωνςταντινοφπολη, το κζντρο του Χριςτιανιςμοφ 
Ο Μζγασ Κωνςταντίνοσ μετά τθν Σφνοδο τθσ Νικαίασ αποφάςιςε να χτίςει νζα 
πρωτεφουςα ςτο ανατολικό τμιμα τθσ αυτοκρατορίασ και μετά από πολλζσ ςκζψεισ 
κατζλθξε ςτθν εκλογι του αρχαίου Βυηαντίου ςτο Βόςπορο. Οι ιςτορικοί αποδί-
δουν, ςε διαφορετικά ο κακζνασ αίτια, τουσ λόγουσ που οδιγθςαν τον Κωνςταντίνο 
ς' αυτιν τθν απόφαςθ: 
- Οι Χρονογράφοι τθσ εποχισ του και ο Άγγλοσ ιςτορικόσ Γίββων κεωροφν ότι ο 
Κωνςταντίνοσ, μετά τα κλιβερά οικογενειακά του γεγονότα (κανάτωςε το γιο του 
Κρίςπο φςτερα από ραδιουργίεσ τθσ μθτριάσ του Φοφςτασ και μετά και αυτιν τθν 
ίδια), κακϊσ και τον θκικό ξεπεςμό τθσ ϊμθσ, που δεν μποροφςε να κατανοιςει τθ 
μεταβολι που γινόταν ςτον κόςμο με το Χριςτιανιςμό, αποφάςιςε να εγκαταλείψει 
τθν πρωτεφουςα του και να εγκαταςτακεί ςτισ ελλθνικζσ εκείνεσ χϊρεσ, ςτισ οποίεσ 
γεννικθκε κι ευδοκίμθςε το ευαγγελικό κιρυγμα. 
- Άλλοι ιςτορικοί ιςχυρίηονται ότι ο Κωνςταντίνοσ, ςαν υπζρμαχοσ των Χριςτιανϊν, 
κεϊρθςε ςκόπιμο να μεταφζρει τθν πρωτεφουςα του ςε περιοχι που το χριςτιανικό 
ςτοιχείο υπερτεροφςε ςε αρικμό και δφναμθ. Λζγεται ότι αρχικά διάλεξε τθν 
περιοχι τθσ ςθμερινισ Σόφιασ τθσ Βουλγαρίασ κι άλλοι ότι κζλθςε να χτίςει τθ νζα 
πρωτεφουςα μεταξφ τθσ Τροίασ και τθσ Ρεργάμου. 
Τελικά, ο Κωνςταντίνοσ κατζλθξε ςτθν περιοχι του Βυηαντίου. Στθν εκλογι αυτι 
οφείλεται θ εξαςφάλιςθ τθσ πολιτικισ αναβιϊςεωσ του ελλθνικοφ ζκνουσ και θ 
διατιρθςθ τθσ αυτονομίασ του για 1.000 περίπου χρόνια. Αυτό οφείλεται όχι μόνο 
ςτο ότι χτίςτθκε ςτθν περιοχι αυτι μια πόλθ μεγάλθ και ιςχυρι, αλλά κυρίωσ ςτο 
ότι χτίςτθκε ςε χϊρο που παρουςίαηε ιδιαίτερα και μοναδικά πλεονεκτιματα και 
φαινόταν προοριςμζνθ να γίνει αυτό που ονομάςτθκε αργότερα «θ Βαςιλίδα των 
Ρόλεων». 
Ρραγματικά, ο Κωνςταντίνοσ διζκρινε τον κίνδυνο από τθν Αςία κι ικελε να 
εποπτεφει καλφτερα, από το κοντινό Βυηάντιο, τισ κινιςεισ των Σαρματϊν και 
Γότκων ςτο Δοφναβθ, όπωσ και των Ρερςϊν ςτθν Αςκί. Με τθν ςυνθκιςμζνθ του 
δραςτθριότθτα αποπεράτωςε το ζργο του μζςα ςε εννιά μινεσ. Τθν 11 Μαΐου του 
330 μ.Χ. ζγιναν τα εγκαίνια τθσ νζασ πρωτεφουςασ, που ο Κωνςταντίνοσ ονόμαςε 
Νζα ϊμθ (Κωνςταντινοφπολθ ονομάςτθκε αργότερα προσ τιμιν του). Θ νζα πόλθ 
αυξικθκε πολφ γριγορα ςε ζκταςθ, πλθκυςμό και πλοφτο. Ο Κωνςταντίνοσ με 
κζρμθ λάμπρυνε τθ νζα του πρωτεφουςα με μεγαλοπρεπι ανάκτορα και δθμόςια  
οικοδομιματα, πλατείεσ, λιμάνια, Λππόδρομο, τείχθ και άλλα ζργα. 
Εδϊ όμωσ ςκοπόσ μασ είναι να δοφμε τθν Κωνςταντινοφπολθ ςαν κρθςκευτικό, 
χριςτιανικό κζντρο. Ρραγματικά ς' αυτόν τον τομζα ο Κωνςταντίνοσ δεν φάνθκε 
κακόλου φειδωλόσ. Τίμθςε τθ νζα πόλθ με πολυάρικμεσ Εκκλθςίεσ, όπωσ είπαμε 
(των Αγίων Αποςτόλων, τθσ Αγίασ Ειρινθσ, τθσ Αγίασ του Κεοφ Σοφίασ και άλλεσ). 



Τουσ ναοφσ αυτοφσ προίκιςε με τα αναγκαία για τθ λατρεία ιερά βιβλία και το ζργο 
αυτό ανζκεςε ςτο φίλο του Επίςκοπο Καιςαρείασ. 
Τα ςφμβολα τισ νζασ Ρίςτεωσ ςτόλιηαν με πολλοφσ τρόπουσ τθ νζα πόλθ και τα 
ανάκτορα τθσ. Ραράλλθλα φρόντιςε να ςυγκεντρϊςει ς' αυτιν πολλά από τα αρις-
τουργιματα τθσ αρχαίασ τζχνθσ και κρθςκείασ, πράγμα για το οποίο κατθγορικθκε 
άδικα. Γιατί αν εξετάςουμε με προςοχι αυτά που ο Κωνςταντίνοσ μετζφερε ςτθ νζα 
πόλθ από τισ διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, κα δοφμε ότι και λίγα ιταν και τα πιο 
εγκαταλειμμζνα, που οπωςδιποτε κα χάνονταν. Οφτε από τθν Ακινα, οφτε από τθν 
Ολυμπία, οφτε από τουσ Δελφοφσ μετακίνθςε τα αριςτουργιματα τθσ αρχαίασ 
τζχνθσ. Μόνο ςτον Λππόδρομο ςτικθκε τότε ο «χρυςοφσ τρίπουσ των Δελφϊν» με 
τον τρικζφαλο χάλκινο όφι. Από τα άλλα αναφζρουμε τισ εικόνεσ των Ελικωνίδων 
Μουςϊν (από τθν κορυφι του Ελικϊνα), που κόςμθςαν τα ανάκτορα τθσ Κωνςτα-
ντινοφπολθσ. 
Τα εγκαίνια, όπωσ είπαμε, ζγιναν ςτισ 11 Μαίου 330 μ.Χ. με μεγαλοπρζπεια και θ 
πόλθ αφιερϊκθκε ςτθν ιδιαίτερθ προςταςία τθσ Υπεραγίασ Κεοτόκου, Υπερμάχου 
Στρατθγοφ τθσ Ρόλεωσ. Οι γιορτζσ κράτθςαν 40 μζρεσ κι επαναλαμβάνονταν για 
πολλοφσ αιϊνεσ. Οι Βυηαντινοί ςυμπλιρωςαν τθν αίγλθ και τθν δόξα τθσ Βαςιλεφ-
ουςασ και προπαντόσ τθν κατζςτθςαν το κζντρο του Χριςτιανιςμοφ και τθσ Ορκο-
δοξίασ. Εκεί οικοδομικθκε το Οικουμενικό Ρατριαρχείο και εκεί παρζμεινε θ ζδρα 
του μζχρι ςιμερα. Θ ιερι πόλθ ζχει ςυνδζςει το όνομα τθσ με τθν βυηαντινι δόξα, 
με τουσ αγϊνεσ και τισ κυςίεσ του Ελλθνιςμοφ κατά των απειράρικμων εχκρϊν του.   
Και αν υποδουλϊκθκε, ςτθ ςυνείδθςθ των Ελλινων μζνει αδοφλωτθ. Εξακολουκεί 
να είναι το κζντρο του Ελλθνιςμοφ και τθσ Χριςτιανοςφνθσ κι ζτςι κα τθ βλζπουν 
πάντα οι γενιζσ που κ' ακολουκιςουν. Είναι ζνασ κρφλοσ αιϊνιοσ, ελλθνικόσ και 
χριςτιανικόσ. 
 
Οι Δυο Ευςζβιοι. Ο θάνατοσ τοφ Αρείου 
Στα τελευταία αυτά χρόνια τθσ βαςιλείασ του ο Κωνςταντίνοσ υπιρξε άτυχοσ από 
πολλζσ απόψεισ. Οι δυο Ευςζβιοι (Νικομιδειασ και Καιςαρείασ) είχαν, όπωσ είδαμε, 
υπογράψει το Σφμβολο τθσ Ρίςτεωσ ςτθ Νίκαια, αλλά πάντα ζδειχναν ςυμπάκεια 
ςτον αρχθγό τθσ αιρζςεωσ (του Αρειανιςμοφ) που είχε καταδικάςει θ Σφνοδοσ 
εκείνθ. Ζτςι ο Νικομιδειασ Ευςζβιοσ κατάφερε να πείςει τον αυτοκράτορα ν' 
ανακαλζςει από τθν εξορία τον Άρειο, για να ςταματιςει δικεν θ εκκλθςιαςτικι 
διαίρεςθ που υπζβοςκε. 
Ο Κωνςταντίνοσ πείςτθκε και δζχτθκε τον Άρειο, με τον οποίο ςυμφιλιϊκθκε και 
επειδι αυτόσ ιταν πριν από τθν καταδίκθ του Ρρεςβφτεροσ, ενζκρινε να επιςτρζψει 
πάλι ςτθ κζςθ του. Για το ςκοπό αυτό ο Ευςζβιοσ ζγραψε επιςτολι ςτον Επίςκοπο 
Αλεξάνδρειασ, με τθν οποία εξθγοφςε όλα όςα είχαν ςυμβεί και τον παρακαλοφςε 
να δεχτεί τον Άρειο. Στο μεταξφ όμωσ είχε πεκάνει ο γθραιόσ Αλζξανδροσ και 
διάδοχοσ του είχε εκλεγεί, από 54 Επιςκόπουσ τθσ επαρχίασ Αιγφπτου και από τον 
ενκουςιϊδθ λαό τθσ Αλεξάνδρειασ, ο Ακανάςιοσ. 
Ο νζοσ Επίςκοποσ κατάλαβε αμζςωσ ότι ο Άρειοσ δεν είχε διόλου απαρνθκεί τισ  
πρϊτεσ αρχζσ του για τθν κεϊκι φφςθ του Χριςτοφ και ότι αν ξαναρχόταν ςτθν 
Αλεξάνδρεια κα ξαναηωντάνευαν τα παλιά πάκθ τθσ διχόνοιασ των Χριςτιανϊν. Δεν 
δίςταςε λοιπόν κακόλου να απορρίψει τθν παράκλθςθ του Επιςκόπου Νικομιδειασ. 
Τότε πιρε επιςτολι από τον ίδιο τον αυτοκράτορα με το ίδιο περιεχόμενο, αλλά και 
πάλι ο Ακανάςιοσ αρνικθκε.  



Απάντθςε απλά ςτον Κωνςταντίνο ότι ηθτάει κάτι το αδφνατο. Ο αυτοκράτορασ 
ζςτειλε δεφτερθ επιςτολι με τθν οποία φοβζριηε τον Επίςκοπο ότι κα τον κακαι-
ροφςε και κα τον ζδιωχνε από τθν Αλεξάνδρεια, αν ςυνζχιηε ν' αρνιζται να δεχτεί 
ςτουσ κόλπουσ τθσ Εκκλθςίασ αυτοφσ που ηθτοφςαν να προςζλκουν ς' αυτιν. Αλλ' ο 
Ακανάςιοσ απάντθςε ότι «θ Εκκλθςία του Χριςτοφ δεν μπορεί να ζχει τίποτε το 
κοινό με τθν αίρεςθ, θ οποία αρνείται τθν κεϊκι φφςθ του Χριςτοφ». 
Τότε ο Ευςζβιοσ μεταχειρίςτθκε κάκε ραδιουργία και ςυκοφαντία και κατόρκωςε 
να πείςει τον αυτοκράτορα να εξορίςει τον Ακανάςιο ςτθ γαλλικι πόλθ Αφγουςτο 
των Τριβθρϊν, όπου ο Ακανάςιοσ ζφταςε ςτισ αρχζσ του χειμϊνα του 336 μ.Χ. Ιταν 
όμωσ τόςο μεγάλθ θ θκικι υπεροχι του Λεράρχθ αυτοφ, κακϊσ και θ ευλάβεια που 
ενζπνεε ο ατρόμθτοσ πρόμαχοσ τθσ Ορκοδοξίασ, ϊςτε θ αποδθμία του εκείνθ 
ζμοιαηε περιςςότερο με κρίαμβο παρά με εξορία. Ο Επίςκοποσ Τριβθρϊν τον δζχ-
τθκε ςαν φίλο και τον φιλοξζνθςε. Και ο ίδιοσ ο μεγαλφτεροσ γιοσ του αυτοκράτορα, 
ςυνϊνυμοσ του Κωνςταντίνοσ, που κυβερνοφςε τθν Γαλλία και είχε τθν ζδρα του 
ςτθν πόλθ Αφγουςτο, επιςκζφτθκε με ςεβαςμό τον εξόριςτο Επίςκοπο. 
Στο μεταξφ ςτθν Ανατολι εξακολουκοφςε να επικρατεί φοβερι κρθςκευτικι ανα-
ρχία και ο Κωνςταντίνοσ, μζςα ςτθν αμθχανία του, κάλεςε ςτθν πρωτεφουςα τον 
Άρειο και του είπε: «"Ορκίηεςαι ενϊπιον του Κεοφ ότι άπζβαλεσ κάκε βλαςφθμίαν 
κατά του Κυρίου θμϊν;». Ο 'Αρειοσ ορκίςτθκε αδίςτακτα. Και ο αυτοκράτορασ: 
«Ριγαινε λοιπόν. Και εάν θ πίςτισ ςου είναι ορκι ασ είναι καλόσ και ο όρκοσ ποφ 
μου ζδωςεσ. Εάν όμωσ θ πίςτισ ςου είναι αςεβισ, ο Κεόσ να ςε τιμωριςθ ωσ 
ζπίορκον». Ο Άρειοσ βγικε τότε από τα ανάκτορα κριαμβευτισ, ςυνοδευόμενοσ 
από πολλοφσ φίλουσ του, μόλισ όμωσ προχϊρθςε λίγο ζπεςε κάτω νεκρόσ. 
Θ είδθςθ τοφ κανάτου του Αρείου διαδόκθκε αςτραπιαία και προξζνθςε βακιά 
εντφπωςθ ς' όλθ τθν πόλθ. Ρροπαντόσ όμωσ τάραξε τον Κωνςταντίνο, που από τότε 
θ θκικι του κατάςταςθ ζγινε αξιοκρινθτθ. Είχε ελπίςει να εξαλείψει κάκε αφορμι 
κρθςκευτικισ φιλονικίασ και τϊρα τθν ζβλεπε να φουντϊνει ακόμα περιςςότερο. 
Είχε αγωνιςτεί να εξαςφαλίςει τθν Ορκοδοξία κι όμωσ κατάντθςε να φτάςει ςε ριξθ 
με τουσ κυριότερουσ προμάχουσ τθσ. Είχε κάμει τόςεσ υποχωριςεισ για τον Άρειο κι 
όμωσ αυτόσ καταδικάςτθκε από τθ Κεία Ρρόνοια. Απογοιτευςθ και κλίψθ γζμιςαν 
τθν ψυχι του και τον βαςάνιηαν μζχρι τον κάνατο του. 
 
Ο Μζγασ Αθανάςιοσ 
Είδαμε παραπάνω ότι ο Μ. Κωνςταντίνοσ εξόριςε τον Επίςκοπο Αλεξάνδρειασ 
Ακανάςιο κι ότι δζχτθκε ν' αποκαταςτιςει τον Άρειο. Μετά τον ξαφνικό κάνατο του 
Αρείου κα περίμενε κανείσ πωσ ζπρεπε να ςταματιςει θ φιλονικία ςτουσ κόλπουσ 
τθσ Εκκλθςίασ, αφοφ ζφυγε από τθν μζςθ ο ςκανδαλοποιόσ. Τα αμαρτιματα όμωσ 
ευκολότερα γίνονται παρά διορκϊνονται. Ο αυτοκράτορασ δίςταηε ν' ανακαλζςει 
από τθν εξορία τον Ακανάςιο, για να μθν δθμιουργθκεί ριξθ με τουσ αντιπάλουσ 
του Λεράρχθ ςτθν Αίγυπτο, που ιταν και προςωπικοί του φίλοι, ενϊ αυτοί είχαν το 
φόβο μιπωσ ο Κωνςταντίνοσ αλλάξει γνϊμθ και αποκαταςτιςει τον Ακανάςιο, 
παρακινοφμενοσ και από το γιο του, που τον προςτάτευε φανερά. 
Γι' αυτό, μόλισ πζκανε ο αυτοκράτορασ και ςφμφωνα με τθ κζλθςθ του, ανζλαβε 
τθν εξουςία ςτθν Ανατολι ο δευτερότοκοσ γιοσ του Κωνςταντίνου, ο Κωνςτάντιοσ, 
οι άνκρωποι αυτοί τθσ Αλεξάνδρειασ (οι αντίκετοι του Ακαναςίου) κατόρκωςαν με 
πολλά τεχνάςματα να επθρεάςουν τον Κωνςτάντιο και να ςυγκροτιςουν ςτθν 
Κωνςταντινοφπολθ Σφνοδο από ομόφρονεσ Αρχιερείσ, με τθν οποία να κακιε-



ρϊςουν νζο Σφμβολο τθσ Ρίςτεωσ, το οποίο ζλεγε ότι ο Υιόσ δεν είναι «ομοοφςιοσ 
τω Ρατρί» αλλά «όμοιοφςιοσ». Ο όροσ αυτόσ δεν ιταν νζοσ αλλά τον είχαν 
προτείνει οι φίλοι του Αρείου ςτθ Σφνοδο τθσ Νικαίασ ωσ κατάλλθλο, γιατί ζτςι δεν 
διευκρίνιηε τθν ταυτότθτα τθσ ουςίασ, αλλά άφθνε να φανεί κάποια ομοιότθτα και 
ςυγγζνεια του Χριςτοφ με το Κεό, που μποροφςε να ζχει εφαρμογι και ςε κάκε 
άνκρωπο. Αυτόσ όμωσ ο κρίαμβοσ των Αρειανϊν δεν κράτθςε πολφ, χάρθ ςτθν 
ακλόνθτθ πίςτθ των ορκοδόξων προσ το Σφμβολο τθσ Ρίςτεωσ τθσ Νικαίασ και 
προπαντόσ χάρθ ςτουσ αγϊνεσ του μεγάλου Λεράρχθ τθσ Αιγφπτου. 
Πταν πζκανε ο Μ. Κωνςταντίνοσ, ο Ακανάςιοσ ιταν ακόμα εξόριςτοσ ςτθν Γαλατία. 
Τότε ο βαςιλιάσ τθσ Κωνςταντίνοσ ο νεότεροσ ηιτθςε αμζςωσ και πζτυχε τθν απο-
κατάςταςθ του Ακαναςίου ςτθν Αλεξάνδρεια, από το βαςιλιά τθσ Ανατολισ αδελφό 
του Κωνςτάντιο, ο οποίοσ δεν είχε ακόμα επθρεαςτεί από τουσ Αρειανοφσ και 
ζςπευςε να ικανοποιιςει το αίτθμα του μεγαλφτερου αδελφοφ του.  
Φςτερα από λίγο όμωσ ο Κωνςταντίνοσ κανατϊκθκε και αμζςωσ οι αντίπαλοι του 
Ακαναςίου Αρχιερείσ τον κακαίρεςαν και ζδωςαν το κρόνο τθσ Αλεξάνδρειασ ςε 
κάποιο Γρθγόριο. 
Ο Ακανάςιοσ αναγκάςτθκε να πάρει το δρόμο τθσ εξορίασ για δεφτερθ φορά. Ριγε 
πάλι ςτθ Δφςθ, όπου βρικε ιςχυρό προςτάτθ το νζο βαςιλιά Κϊνςτα, ο οποίοσ 
φςτερα από λίγα χρόνια κατόρκωςε να πείςει τον αδελφό του Κωνςτάντιο να 
αποκαταςτιςει και πάλι τον Ακανάςιο ςτον επιςκοπικό του κρόνο ςτθν Αλεξάν-
δρεια. Θ είςοδοσ του Ακαναςίου τότε ςτθν Αλεξάνδρεια υπιρξε κριαμβευτικι.       
Οι ςυμφορζσ του είχαν ςυγκινιςει αφάνταςτα τουσ κατοίκουσ τθσ μεγάλθσ εκείνθσ 
πόλθσ. Θ δφναμθ του ζγινε πια ακλόνθτθ και θ δόξα του αντιχθςε απ' άκρο ς' άκρο 
του χριςτιανικοφ κόςμου. Δίκαια λοιπόν θ Εκκλθςία τον αγιοποίθςε και τον 
ονόμαςε Μζγα. 
 
ΕΠΙΜΕΣΡΟ 
Ο Μ. Κωνςταντίνοσ πζκανε τθν 22α Μαΐου του 337 μ.Χ. κοντά ςτθν Νικομιδεια; ςε 
θλικία 63 χρονϊν, αφοφ βαςίλεψε για 30 χρόνια. Λίγο πριν από το κάνατο του 
βαφτίςτθκε από τον Επίςκοπο Νικομιδειασ Ευςζβιο. Ο Κωνςταντίνοσ πζκανε 
ςχετικά νζοσ, ενϊ θ μθτζρα του ζηθςε πάνω από 80 χρόνια. Τα παιδιά του, ωςτόςο, 
τα είχε βαφτίςει χριςτιανοφσ από μικρι θλικία. 
Τόςο το ζργο του όςο και ο ίδιοσ εκτιμικθκαν ςε μεγάλο βακμό από πολλζσ 
πλευρζσ. Αν και μποροφμε να ποφμε ότι ο Κωνςταντίνοσ πζκανε χωρίσ να ζχει 
ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα του, ωςτόςο άφθςε πίςω του ζνα αξιόλογο ζργο, τόςο 
ςτον πολιτικό όςο και ςτο κρθςκευτικό τομζα: 
- Ρραγματοποίθςε τθν ενότθτα του Κράτουσ. 
- Ρζτυχε ςε μεγάλο βακμό τθν ενότθτα του Χριςτιανιςμοφ. 
- Ρεριόριςε τουσ κινδφνουσ από τουσ εξωτερικοφσ εχκροφσ. 
- Δθμιοφργθςε τθν νζα πρωτεφουςα, που κ' αποτελζςει τθν εςτία αναβιϊςεωσ του 
Ελλθνιςμοφ, με το Βυηάντιο και το κζντρο τθσ Ορκοδοξίασ. 
Για όλεσ αυτζσ τισ προςφορζσ του θ ωμαϊκι Σφγκλθτοσ, όπωσ αναφζρει ο ιςτορικόσ  
του 4. αι. μ.Χ. Ευτρόπιοσ, κεοποίθςε τον Κωνςταντίνο, θ ιςτορία τον ονόμαςε Μζγα 
και θ Εκκλθςία αυτόν μαηί με τθν μθτζρα του Ελζνθ τουσ ανακιρυξε «Αγίουσ και 
Λςαποςτόλουσ». Ρολλοί ςφγχρονοι ιςτορικοί παρομοίωςαν τον Κωνςταντίνο με το 
Μ. Ρζτρο τθσ ωςίασ και τον Μ. Ναπολζοντα τθσ Γαλλίασ. 



Ο Επίςκοποσ Καιςαρείασ Ευςζβιοσ ζγραψε τον «Ρανθγυρικϊν του Κωνςταντίνου», 
με ςκοπό να δοξολογιςει το κρίαμβο του Χριςτιανιςμοφ, που ζκεςε τζρμα ςτα 
δθμιουργιματα του Σατανά-τουσ ψεφτικουσ κεοφσ-και που εξαφάνιςε τθν ειδωλο-
λατρεία. Γράφει ςχετικά: «Ζνασ κεόσ κθρφχτθκε ς' όλθ τθν ανκρωπότθτα, ενϊ ςυγ-
χρόνωσ αναπτφχκθκε μια παγκόςμια δφναμθ: θ ωμαϊκι Αυτοκρατορία. Ακριβϊσ 
τθν ίδια εποχι, με πίςτθ ςτον ίδιο κεό, ςαν δυο πθγζσ ευλογίασ, παρουςιάςτθκαν 
για το καλό των ανκρϊπων θ ωμαϊκι Αυτοκρατορία και θ Χριςτιανικι ευςζβεια. 
Δυο παντοδφναμεσ δυνάμεισ, ξεκινϊντασ από το ίδιο ςθμείο, θ ωμαϊκι Αυτο-
κρατορία και ο Χριςτιανιςμόσ δάμαςαν και ςυμβίβαςαν όλα αυτά τα αντίκετα 
ςτοιχεία, για να ενωκοφν τελικά ςε μια ζκφραςθ κακαρά ελλθνικι, το Βυηάντιο». 
Μζςα ς' αυτιν τθ νζα ελλθνικι και χριςτιανικι μορφι, ςτο Βυηάντιο, κα ανα-
δειχτοφν Μεγάλοι Ρατζρεσ τθσ Εκκλθςίασ, φλογεροί Λεράρχεσ και κλθρικοί, ευςεβείσ 
αυτοκράτορεσ, που κα παραλάβουν τθ ςκυτάλθ από τθν εποχι του Μ. Κωνςταν-
τίνου για να ςτθρίξουν, εδραιϊςουν και μεταδϊςουν τθν αλθκινι πίςτθ ς' Ανατολι 
και Δφςθ. 
Εμείσ οι Ζλλθνεσ οφείλουμε βζβαια μεγάλθ ευγνωμοςφνθ ςτουσ αρχαίουσ προ-
γόνουσ μασ, οι οποίοι με το πνεφμα και τα αριςτουργιματα τουσ όριςαν τουσ 
νόμουσ του καλοφ και υψθλοφ, νόμουσ που καυμάηονται μζςα ςτουσ αιϊνεσ. Αλλά 
δεν οφείλουμε μικρότερθ ευγνωμοςφνθ και ςτουσ Χριςτιανοφσ εκείνουσ προγόνουσ 
μασ, επϊνυμουσ και ανϊνυμουσ, οι οποίοι κακόριςαν με τθ ηωι, το ζργο και τουσ 
αγϊνεσ τουσ, τουσ κανόνεσ τθσ ανκρϊπινθσ ςυνείδθςθσ για τθ φφςθ τθσ Κεότθτασ, 
κανόνεσ που πάνω τουσ κεμελιϊκθκε μζχρι ςιμερα ο νεότεροσ πολιτιςμόσ και οι 
αξίεσ τθσ ηωισ. 
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