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Τὸ Ὅραμα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
ἡ κατὰ μεσημβρίαν εἰς τὸν οὐρανὸν ὑπὲρ τὸν ἥλιον
ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, «Ἐν Τούτῳ Νίκα»

(τοιχογραφία Ραφαήλ 1520 Βατικανόν).

Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Α´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, 
ἡ συγκροτηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου 

τὸ 325 μ.Χ. εἰς τὴν Νίκαιαν τῆς Βιθυνίας
(ἔργον Μιχαὴλ Δαμασκηνοῦ, 16ος αἰών

Ἁγία Αἰκατερίνη τῶν Σιναϊτῶν, Ἡράκλειον, Κρήτη)
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ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
2 0 1 32 0 1 3

ἀπὸ τοῦ Σωτηρίου Ἔτους τῆς Δευτέρας, κατὰ Σάρκα, Γεννήσεως
TOY ΑΝΑΡΧΟΥ, ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΥ, ΑΤΡΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛ ΛΟΙ -
 ΩΤΟΥ  ΠΡΟΣΩΠΟΥ  ΤΟΥ  ΚΥΡΙΟΥ  ΚΑΙ  ΘΕΟΥ  ΚΑΙ  ΣΩΤΗ -
ΡΟΣ  ΗΜΩΝ  ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ,  ΤΟΥ  ΜΟΝΟΓΕ ΝΟΥΣ  ΚΑΙ
ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ  ΥΙΟΥ  ΚΑΙ  ΛΟΓΟΥ  ΤΟΥ  ΘΕΟΥ  ΠΑΤΡΟΣ,
«ΟΣ  ΕΣΤΙ  ΠΡΩΤΟΤΟΚΟΣ  ΠΑΣΗΣ  ΚΤΙΣΕΩΣ» (Κολ. Α´

12-18) «ΔΙ’ ΟΥ ΤΑ ΠΑΝΤΑ  ΕΓΕΝΕΤΟ».

Α Φ Ι Ε Ρ Ο Υ Τ Α ΙΑ Φ Ι Ε Ρ Ο Υ Τ Α Ι
Eἰς τὸ Ἱστορικὸν ΔΙΑΤΑΓΜΑ  ΤΩΝ  ΜΕΔΙΟ -

 ΛΑΝΩΝ, τὸν Νόμον περὶ ΑΝΕΞΙΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ
ἢ Ἐλευθερίας Πίστεως καὶ Λατρείας πρὸς τὸν
ΘΕΟΝ, ἐπὶ τῇ συμ πληρώσει 1700 ἐτῶν ἀπὸ τῆς
θεσπίσεως καὶ νο μοθετήσεώς του τὸ 313 μ.Χ.
ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου: «...σκοποῦντες τὴν
ἐλευθερίαν τῆς θρη σκείας οὐκ ἀρνητέαν εἶναι, ἀλλ᾽ ἑνὸς
ἑκάστου τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ βουλήσει ἐξουσίαν δοτέον τοῦ
τὰ θεῖα πράγματα τημελεῖν κατὰ τὴν αὐτοῦ προαίρεσιν
ἕκαστον, κεκελεύ κειμεν...» (Διάταγμα Μεδιολάνων).
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ΕΙΚΟΝΕΣ  ΤΩΝ  ΕΞΩΦΥΛΛΩΝΕΙΚΟΝΕΣ  ΤΩΝ  ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
ΠΡΩΤΗ  ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Οἱ Θεόστεπτοι Βασιλεῖς καὶ
Ἰσαπόστολοι Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη μετὰ τῆς
Ἁγίας Τριάδος, ἄνωθεν, τῆς Παναγίας καὶ τοῦ Προδρό -
μου (σύνθεσις εἰκόνος).
ΔΕΥΤΕΡΑ  ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ἡ Θεοσημεία τοῦ Ὁράμα-
τος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἡ κατὰ μεσημβρίαν εἰς
τὸν οὐρανὸν ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, «Ἐν Τούτῳ
Νίκα» (τοιχογραφία Ραφαήλ 1520, Βατικανόν).
ΤΡΙΤΗ  ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Ἡ Ἁγία Α  ́Οἰκουμενικὴ Σύν οδος,
ἡ συγκροτηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Μ. Κωνσταντίνου τὸ 325 μ.Χ.
ἐν ᾗ καὶ προήδρευσεν (ἔργον Μιχαὴλ Δαμασκηνοῦ, 16ος
αἰών, Ἁγ. Αἰ κατερίνη τῶν Σιναϊτῶν, Ἡράκλειον Κρήτης).
ΤΕΤΑΡΤΗ  ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Τὸ Ὅραμα τοῦ Μεγάλου
Κωνσταντίνου τὸ 312 μ.Χ., «Ἐν Τούτῳ Νίκα», (φορητὴ
εἰκών, Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀρείας Ναυπλίου).

ΕΚΔΟΤΗΣ:ΕΚΔΟΤΗΣ:
Η  ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  Γ.Ο.Χ.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κωνσταντινουπόλεως 174, Τ.Κ. 542 49, Χαριλάου Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 300177

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο ΝΗ Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΓΝΗΣΙΩΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣΓΝΗΣΙΩΝ  ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΥ  ΕΤΟΥΣΤΟΥ  ΕΤΟΥΣ

20132013

Ἀναπαράστασις Λαβάρου ἐποχῆς Μ. Κωνσταντίνου,
φέροντος τὰ σύμβολα τοῦ τὴν νίκην διδόντος Χριστοῦ
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20132013

Ἀναπαράστασις Λαβάρου ἐποχῆς Μ. Κωνσταντίνου,
φέροντος τὰ σύμβολα τοῦ τὴν νίκην διδόντος Χριστοῦ

†
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Ὁ Ἀείμνηστος καὶ Ἀοίδιμος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας
τῶν Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, τῆς ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ τοῦ
ΘΕΟΥ, Ματθαῖος ὁ Α´, ἐν ὥρᾳ Θείας Λειτουργίας τὸ 1948

(1 Μαρτίου 1861 - 14 Μαΐου 1950)
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Ο  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  Γ.Ο.Χ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ)

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ε Υ Χ Α Ι   Κ Α Ι   Ε Υ Λ Ο Γ Ι Α ΙΕ Υ Χ Α Ι   Κ Α Ι   Ε Υ Λ Ο Γ Ι Α Ι
ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΤΩΝΤΩΝ Γ.Ο.Χ.Γ .Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (( ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥΥ ))

Πρὸς τὰ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Πνευματικὰ ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ ΚΥΡΙῼ καὶ ΘΕῼ ἡμῶν τέκνα
καὶ τίμια μέλη τοῦ Ἁγίου Σώματος τῆς ΜΙΑΣ
ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΟΡΘΟ -
ΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗ  ΣΙΑΣ καὶ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ τῆς ΑΓΙΑΣ
ΤΡΙΑΔΟΣ, τῆς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ Πνευματικὰ καὶ ἀγαπητά,

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ἐκ βάθους ψυ -
χῆς καὶ καρδίας πρὸς ΚΥΡΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
ἡμῶν, ὅπως, 
ἡ Θεία Χάρις τῆς ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ, ΟΜΟΟΥ ΣΙΟΥ,
ΖΩΑΡΧΙΚΗΣ, ΖΩΟΠΟΙΟΥ, ΑΧΩΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ
ΑΔΙΑΙ ΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ, ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΥ
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, 
δωρίζῃ ὑμῖν ὑγείαν ψυχῆς τε καὶ σώματος, χα ρίζῃ
ὑμῖν πλούσια τὰ ἐλέη, ἐνισχύῃ καὶ ἑ δραι ώνῃ ὑμᾶς
ἀενάως εἰς τὴν ἀπ᾽ αἰῶνος Γνησίαν Ὀρθόδοξον Χρι-
στιανικὴν Πίστιν τῆς Ἐκ κλησίας τοῦ Θεανθρώπου
Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ὁ χορὸς τῶν Προφητῶν προεκή-
ρυξεν, ἣν ὁ Θεάν θρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς διὰ τοῦ
Αἵματος τοῦ Δεσποτικοῦ ἐσφράγισεν, ἣν οἱ Θεοκή-
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ΕΥ ΧΑ Ι   ΜΗΤ ΡΟΠΟΛ ΙΤ ΟΥΕΥ ΧΑ Ι   ΜΗΤ ΡΟΠΟ ΛΙΤ ΟΥ

ρυκες Ἀπό στολοι ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην ἐδίδαξαν,
ἣν οἱ γεναῖοι Μάρτυρες ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ὡμολόγη-
σαν, ἣν «ΤΑ ΠΑΓΧΡΥΣΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟ ΓΟΥ»,
οἱ Ἅγιοι καὶ Θεοφόροι Πατέρες, ἐν Συν όδοις Θεο-
πνεύστως ἐδογμάτισαν, ἣν καὶ ἡμεῖς παρ᾽ ἀδόλων
Πνευμα τικῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλη σίας τῶν Γ.Ο.Χ.
Ἑλλά δος παρελάβομεν, ἣν καὶ ὁ Ἀείμνηστος καὶ Ἀοί -
διμος Πατὴρ ἡμῶν Ἀρχι επίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πά-
σης Ἑλλάδος κυρὸς Ματθαῖος Καρπαθά κης διεφύ-
λαξεν, ἐξ οὗ Ἀνό  θευτον καὶ Ἀπαραχάρακτον τὴν
ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ καὶ Ἀδιάκοπον καὶ Κα-
νονικὴν τὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ ἕλκομεν.

Προσευχόμεθα νυχθημερὸν ὅπως ὁ ΤΡΙΣΥΠΟ -
ΣΤΑΤΟΣ ΘΕΟΣ ἐνισχύῃ ἅπαντας ὑμᾶς καὶ ἡμᾶς
ἵνα διατηρήσωμεν ὅσα πιστῶς παρελάβομεν πρὸ
τῶν ἐπαράτων Σχισμάτων καὶ ΘΕΟΜΑΧΩΝ Αἱ -
ρέσεων τῶν τελευταίων ἐτῶν, τῆς Νεο εικονο μα -
χίας τὸ 1995, καὶ τῆς Ἐκκλησιομαχίας-Τριαδο-
μαχίας-Χριστομαχίας τὸ 2002. 

Εὐχαριστοῦμεν τὸν πρὸ ἡλίου Ἥλιον Χριστόν,
τὸν πρὸ Ἑωσφόρου Κύριον Δεσπότην καὶ Δημι-
ουργὸν τῶν ἁπάντων Ἰησοῦν, τὸν πρὸ πάντων
τῶν αἰώνων ἐκ ΘΕΟΥ ΘΕΟΝ καὶ αὐτόν, τῇ φύ-
σει καὶ τῇ ὑποστάσει Ἀτρέπτως καὶ Ἀναλλοιώτως,
ἐπ᾽ ἐσχάτων ἐν χρόνῳ ἐκ Παρθένου σαρκωθέντα
ἄνθρωπον Ἐμμανουήλ. Αὐτὸς ἐστὶν ὁ ὬΝ καὶ
ΠΡΟΩΝ καὶ ΠΡΟΫΠΑΡΧΩΝ Μόνος Ἀληθινὸς
ΘΕΟΣ ἡμῶν, ὅστις καὶ εἰς τοὺς ἐσχάτους τούτους

8 ΕΥΧΑ Ι   Μ ΗΤΡ ΟΠΟΛ ΙΤ ΟΥΕΥ ΧΑ Ι   ΜΗΤ ΡΟΠΟΛ Ι Τ ΟΥ

καιροὺς διασώζῃ ἡμᾶς εἰς τὴν ΚΙΒΩΤΟΝ τῆς
Ἁγίας Του Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν Κατα κλυσμὸν τῆς
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝ ΑΙΡΕΣΕΩΣ καὶ ΠΑΝ ΘΡΗ -
ΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕ ΝΙΣΜΟΥ, εἰς
τὸν ὁποῖον συμμετέχει ὁ Νεοημε ρολογιτισμός,
οἱ κοινωνοῦντες καὶ προερχόμενοι ἐξ αὐ τοῦ Πα -
λαιοημερολογῖται ἢ Οὐνῖται τοῦ Νεοη μερο   λογι -
τισμοῦ, καὶ αἱ πάσης φύσεως ἐν γένει Αἱρέσεις
καὶ Θρησκεῖαι.

Ἐπειδὴ σκοπὸς τῆς ζωῆς καὶ τῆς ὑπάρξεως ἡμῶν
εἶναι ἡ Σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν, παρακαλοῦμε
τὸν Θεὸν ἵνα διατηρήσῃ ἡμᾶς εἰς τὴν Θείαν
ΚΙΒΩΤΟΝ, τὴν ΑΓΙΑΝ Του Ἐκκλησίαν καὶ Βα -
σιλείαν, ἡνωμένους κατὰ Χάριν μετ᾽ Αὐτοῦ καὶ
μετ᾽ ἀλλήλων, τόσον εἰς τὴν παροῦσαν ὅσον
καὶ εἰς τὴν Αἰώνιον Ζωὴν καὶ Βασιλείαν τῶν
Οὐρανῶν.

ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ.

Μετ᾽ εὐχῶν ἀπείρων 
Διάπυρος πρὸς Κύριον Εὐχέτης

†† Ο  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ἅγια Θεοφάνεια, Ἰανουάριος 2013
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ρυκες Ἀπό στολοι ἀνὰ τὴν Οἰκουμένην ἐδίδαξαν,
ἣν οἱ γεναῖοι Μάρτυρες ἀνὰ τοὺς αἰῶνας ὡμολόγη-
σαν, ἣν «ΤΑ ΠΑΓΧΡΥΣΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΟ ΓΟΥ»,
οἱ Ἅγιοι καὶ Θεοφόροι Πατέρες, ἐν Συν όδοις Θεο-
πνεύστως ἐδογμάτισαν, ἣν καὶ ἡμεῖς παρ᾽ ἀδόλων
Πνευμα τικῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλη σίας τῶν Γ.Ο.Χ.
Ἑλλά δος παρελάβομεν, ἣν καὶ ὁ Ἀείμνηστος καὶ Ἀοί -
διμος Πατὴρ ἡμῶν Ἀρχι επίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πά-
σης Ἑλλάδος κυρὸς Ματθαῖος Καρπαθά κης διεφύ-
λαξεν, ἐξ οὗ Ἀνό  θευτον καὶ Ἀπαραχάρακτον τὴν
ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ καὶ Ἀδιάκοπον καὶ Κα-
νονικὴν τὴν ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ ἕλκομεν.

Προσευχόμεθα νυχθημερὸν ὅπως ὁ ΤΡΙΣΥΠΟ -
ΣΤΑΤΟΣ ΘΕΟΣ ἐνισχύῃ ἅπαντας ὑμᾶς καὶ ἡμᾶς
ἵνα διατηρήσωμεν ὅσα πιστῶς παρελάβομεν πρὸ
τῶν ἐπαράτων Σχισμάτων καὶ ΘΕΟΜΑΧΩΝ Αἱ -
ρέσεων τῶν τελευταίων ἐτῶν, τῆς Νεο εικονο μα -
χίας τὸ 1995, καὶ τῆς Ἐκκλησιομαχίας-Τριαδο-
μαχίας-Χριστομαχίας τὸ 2002. 

Εὐχαριστοῦμεν τὸν πρὸ ἡλίου Ἥλιον Χριστόν,
τὸν πρὸ Ἑωσφόρου Κύριον Δεσπότην καὶ Δημι-
ουργὸν τῶν ἁπάντων Ἰησοῦν, τὸν πρὸ πάντων
τῶν αἰώνων ἐκ ΘΕΟΥ ΘΕΟΝ καὶ αὐτόν, τῇ φύ-
σει καὶ τῇ ὑποστάσει Ἀτρέπτως καὶ Ἀναλλοιώτως,
ἐπ᾽ ἐσχάτων ἐν χρόνῳ ἐκ Παρθένου σαρκωθέντα
ἄνθρωπον Ἐμμανουήλ. Αὐτὸς ἐστὶν ὁ ὬΝ καὶ
ΠΡΟΩΝ καὶ ΠΡΟΫΠΑΡΧΩΝ Μόνος Ἀληθινὸς
ΘΕΟΣ ἡμῶν, ὅστις καὶ εἰς τοὺς ἐσχάτους τούτους

ΕΥ ΧΑ Ι   ΜΗΤ ΡΟΠΟΛ ΙΤ ΟΥΕΥ ΧΑ Ι   ΜΗ ΤΡΟΠ ΟΛ ΙΤΟΥ

καιροὺς διασώζῃ ἡμᾶς εἰς τὴν ΚΙΒΩΤΟΝ τῆς
Ἁγίας Του Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸν Κατα κλυσμὸν τῆς
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΝ ΑΙΡΕΣΕΩΣ καὶ ΠΑΝ ΘΡΗ -
ΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕ ΝΙΣΜΟΥ, εἰς
τὸν ὁποῖον συμμετέχει ὁ Νεοημε ρολογιτισμός,
οἱ κοινωνοῦντες καὶ προερχόμενοι ἐξ αὐ τοῦ Πα -
λαιοημερολογῖται ἢ Οὐνῖται τοῦ Νεοη μερο   λογι -
τισμοῦ, καὶ αἱ πάσης φύσεως ἐν γένει Αἱρέσεις
καὶ Θρησκεῖαι.

Ἐπειδὴ σκοπὸς τῆς ζωῆς καὶ τῆς ὑπάρξεως ἡμῶν
εἶναι ἡ Σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν, παρακαλοῦμε
τὸν Θεὸν ἵνα διατηρήσῃ ἡμᾶς εἰς τὴν Θείαν
ΚΙΒΩΤΟΝ, τὴν ΑΓΙΑΝ Του Ἐκκλησίαν καὶ Βα -
σιλείαν, ἡνωμένους κατὰ Χάριν μετ᾽ Αὐτοῦ καὶ
μετ᾽ ἀλλήλων, τόσον εἰς τὴν παροῦσαν ὅσον
καὶ εἰς τὴν Αἰώνιον Ζωὴν καὶ Βασιλείαν τῶν
Οὐρανῶν.

ΑΜΗΝ ΓΕΝΟΙΤΟ ΠΑΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΕΙΝ.

Μετ᾽ εὐχῶν ἀπείρων 
Διάπυρος πρὸς Κύριον Εὐχέτης

†† Ο  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ἅγια Θεοφάνεια, Ἰανουάριος 2013
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο ΣΠ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Τὸ Ἡμερολόγιον τοῦ παρόντος ἔτους 2013

ἀφιεροῦται εἰς ἓν μέγιστον ἱστορικὸν γεγονός,
ὄχι κοσμικῆς ἢ πολεμικῆς φύσεως ἀλλὰ πνευμα -
τικῆς καὶ πολιτιστικῆς, τὸ ὁποῖον ἐπέδρασεν καὶ
ἤλλαξεν τὸν ῥοῦν τῆς παγκοσμίου ἱστορίας τῆς
ἀνθρωπότητος, τὸ γνωστὸν μὲ τὸ ὄνομα «ΔΙΑ -
ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ», τὸ θεσπισθὲν
καὶ νο μο θετηθὲν τὸ 313 μ.Χ. ὑπὸ τοῦ αὐτοκρά-
τορος Κωνσταν τίνου τοῦ Μεγάλου. Τῇ ἀληθείᾳ
ὅμως αὐτὸ ἦτο ἐπέμβασις καὶ ἔργον Θεοῦ.

Τὸ Διάταγμα τοῦτο, γνωστὸν ὡς ΔΙΑΤΑΓΜΑ
ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ἐσήμαινεν ὅτι ἔκτοτε εἰς
τὴν εἰδωλολατρικὴν Ρωμαϊκὴν Αὐτοκρατορίαν ἦτο
καθεὶς ἐλεύθερος νὰ πιστεύῃ καὶ νὰ λατρεύῃ ὅποι-
ον Θεὸν ἤθελε. Σήμερον αὐτὴ ἡ ἐλευθερία θεω -
ρεῖται ἀνὰ τὴν ὑφήλιον ὡς θεμελιῶδες ἀν θρώπινον
δικαίωμα καὶ ἀπολαμβάνεται εὐρέως ὡς δεδομένη
εἰς πολλὰ κράτη. Πρὸ τοῦ 313 μ.Χ. ὅμως ἦτο ἐν
πολλοῖς ἄγνωστος ἢ σφόδρα περιο ρισμένη.

Ἡ θέσπισις τῆς παραχωρήσεως καὶ ἀναγνωρί -
σεως τῆς Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας ὑπὸ τῆς κεν -
τρικῆς ἐξουσίας μιᾶς γιγαντιαίας αὐτοκρατορίας
ὡς ἦτο ἡ Ρωμαϊκή, πνευματικὸν ἅλμα ἀδιανόητον

Ὁ Κωνσταντῖνος κατὰ τὸν νόμον τῆς φύσεως
λαμβάνει παρὰ τοῦ ἑτοιμοθανάτου πατρός του
Κωνσταντίου τὸν κλῆρον τῆς Βασιλείας καὶ
ἀνακηρύσσεται ὑπὸ τοῦ στρατοῦ Αὔγουστος
τὴν ἑπομένην, 26 Ἰουλίου 306, εἰς τὸ Ὑὸρκ
τῆς Βρετανίας (Peter Paul Rubens, 1623-1625).
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Τὸ Ἡμερολόγιον τοῦ παρόντος ἔτους 2013

ἀφιεροῦται εἰς ἓν μέγιστον ἱστορικὸν γεγονός,
ὄχι κοσμικῆς ἢ πολεμικῆς φύσεως ἀλλὰ πνευμα -
τικῆς καὶ πολιτιστικῆς, τὸ ὁποῖον ἐπέδρασεν καὶ
ἤλλαξεν τὸν ῥοῦν τῆς παγκοσμίου ἱστορίας τῆς
ἀνθρωπότητος, τὸ γνωστὸν μὲ τὸ ὄνομα «ΔΙΑ -
ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ», τὸ θεσπισθὲν
καὶ νο μο θετηθὲν τὸ 313 μ.Χ. ὑπὸ τοῦ αὐτοκρά-
τορος Κωνσταν τίνου τοῦ Μεγάλου. Τῇ ἀληθείᾳ
ὅμως αὐτὸ ἦτο ἐπέμβασις καὶ ἔργον Θεοῦ.

Τὸ Διάταγμα τοῦτο, γνωστὸν ὡς ΔΙΑΤΑΓΜΑ
ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ἐσήμαινεν ὅτι ἔκτοτε εἰς
τὴν εἰδωλολατρικὴν Ρωμαϊκὴν Αὐτοκρατορίαν ἦτο
καθεὶς ἐλεύθερος νὰ πιστεύῃ καὶ νὰ λατρεύῃ ὅποι-
ον Θεὸν ἤθελε. Σήμερον αὐτὴ ἡ ἐλευθερία θεω -
ρεῖται ἀνὰ τὴν ὑφήλιον ὡς θεμελιῶδες ἀν θρώπινον
δικαίωμα καὶ ἀπολαμβάνεται εὐρέως ὡς δεδομένη
εἰς πολλὰ κράτη. Πρὸ τοῦ 313 μ.Χ. ὅμως ἦτο ἐν
πολλοῖς ἄγνωστος ἢ σφόδρα περιο ρισμένη.

Ἡ θέσπισις τῆς παραχωρήσεως καὶ ἀναγνωρί -
σεως τῆς Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας ὑπὸ τῆς κεν -
τρικῆς ἐξουσίας μιᾶς γιγαντιαίας αὐτοκρατορίας
ὡς ἦτο ἡ Ρωμαϊκή, πνευματικὸν ἅλμα ἀδιανόητον

Ὁ Κωνσταντῖνος κατὰ τὸν νόμον τῆς φύσεως
λαμβάνει παρὰ τοῦ ἑτοιμοθανάτου πατρός του
Κωνσταντίου τὸν κλῆρον τῆς Βασιλείας καὶ
ἀνακηρύσσεται ὑπὸ τοῦ στρατοῦ Αὔγουστος
τὴν ἑπομένην, 26 Ἰουλίου 306, εἰς τὸ Ὑὸρκ
τῆς Βρετανίας (Peter Paul Rubens, 1623-1625).
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ἐπὶ αἰῶνας, ἀπετέλεσε τὸ 313 μ.Χ. σταθμὸν φωτὸς
διὰ πᾶσαν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ γεγονὸς ὑψίστης
Ἱστορικῆς σημασίας ἄνευ προηγουμένου. Ἀπὸ τοὺς
Χριστιανοὺς ἐθεωρήθη ὡς Θεία ἐπέμβασις, καὶ
πράγματι ἦτο, ἐὰν ληφθῇ ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι, μέχρι τό-
τε, τελοῦσαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖ στον ὑπὸ διωγμόν.
Ὑ πὸ τῶν προ κατόχων τοῦ Μεγάλου Κωνσταντί-
νου διωκτῶν Βασιλέων εἶχον μαρτυρήσει μὲ φρι-
κτὰ βασανιστήρια ἄνω τῶν 11.000.000 Χριστια-
νοί, ὡμολογήσαντες τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ὡς τὸν
μόνον Ἀληθινὸν καὶ Προαιώνιον ΘΕΟΝ, τὸν Δη-
μιουργὸν ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Διατάγματος τῆς Ἀνεξιθρη -
σκείας εἰς τὰ Μεδιόλανα ὑπὸ Κωνσταντίνου καὶ
Λικινίου τῶν Βασιλέων, κατὰ νεῦσιν, προτρο -
πὴν καὶ πρωτοβουλίαν τοῦ Κωνσταντίνου, τὸν
μὲν Κωνσταντῖνον ἀναδεικνύει ὄντως Μέγαν,
τὸν δὲ ΘΕΟΝ, ὡς τὸν πραγματικὸν Αἴτιον τοῦ
Διατάγματος, τὸν ἀποκαλύπτει προνοητὴν φι-
λάνθρωπον καὶ τῶν Βασιλέων Βασιλέα.

Ἐκ τῶν ὅσων συμβαίνουν εἰς τὸν κόσμον, πολ -
λὰ συμβαίνουν κατὰ τὴν Βούλησιν τοῦ Θεοῦ καὶ
πολλὰ κατὰ τὴν Παραχώρησιν Αὐτοῦ. Πάντα δὲ
ἄγονται ὑπὸ τῆς Προνοίας τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ἐξυ -
πηρέτησιν τοῦ φιλανθρώπου Σχεδίου Αὐτοῦ. Τὸ

Σχέδιον τοῦ Θεοῦ πραγματοποιοῦν ἐνσυνειδήτως
καὶ ἑκουσίως οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι καὶ οἱ πιστοὶ εἰς
τὸν Θεὸν ἄνθρωποι. Τὸ αὐτὸ ὅμως Σχέδιον τοῦ
Θεοῦ πραγματοποιοῦν, ἀκουσίως καὶ χωρὶς νὰ
τὸ συνειδητοποιοῦν, ἄνθρωποι Ἄπιστοι ἢ καὶ
Θεομάχοι, ὡς καὶ αὐτοὶ οἱ πονηροὶ Δαίμονες. Ὁ
Θεός, κατὰ τὴν ἄπειρον Αὐτοῦ Σοφίαν καὶ κατὰ
τὰς ἀνεξιχνιάστους Αὐτοῦ Βουλάς, χρησιμοποι-
εῖ τὴν πολεμικὴν τῶν πολεμίων Του διὰ τὴν ἐκ -
πλήρωσιν τῶν προαιωνίων σχεδίων Αὐτοῦ.

Διδασκόμεθα οὕτω ἐκ τῆς Ἱστορίας ὅτι καὶ ἐχ -
θροὶ καὶ πολέμιοι τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,
οἱ ὁποῖοι ἀφιέρωσαν τὴν ζωήν των διὰ τὴν ἐξαφά -
νισιν Αὐτῆς, ὄχι μόνον δὲν κατώρθωσαν τοῦτο,
ἀλλ᾽ ἀπεναντίας, ἄνευ τῆς θελήσεώς των, προώ -
θησαν τὸ Ἔργον Της. Καὶ λέγουν περὶ τῶν θαυ -
μαστῶν αὐτῶν περιπτώσεων οἱ Ἅγιοι Πατέρες
ὅτι, ὁ Θεὸς καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων καὶ πολεμίων
Αὐτοῦ ἐργάζεται τὴν πρόοδον τῆς Ἐκκλησίας Του. 

Κακὸν παμμέγιστον τὸ ὑπὸ τῶν Σταυρωτῶν
ἀνοσιούργημα τῆς Θεοκτονίας. Ἀγαθὸν τρισμέ -
 γιστον, ἐνταχθὲν προαιωνίως εἰς τὴν Θείαν περὶ
τῆς κτίσεως Οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ, ἡ διὰ τῆς Σταυ -
ρώσεως τοῦ Χριστοῦ Λύτρωσις τοῦ ἀνθρω πίνου
γένους. Κακὸν Θεοστυγὲς ὁ ἀνὰ τοὺς αἰῶ νας κατὰ
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ἐπὶ αἰῶνας, ἀπετέλεσε τὸ 313 μ.Χ. σταθμὸν φωτὸς
διὰ πᾶσαν τὴν ἀνθρωπότητα καὶ γεγονὸς ὑψίστης
Ἱστορικῆς σημασίας ἄνευ προηγουμένου. Ἀπὸ τοὺς
Χριστιανοὺς ἐθεωρήθη ὡς Θεία ἐπέμβασις, καὶ
πράγματι ἦτο, ἐὰν ληφθῇ ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι, μέχρι τό-
τε, τελοῦσαν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖ στον ὑπὸ διωγμόν.
Ὑ πὸ τῶν προ κατόχων τοῦ Μεγάλου Κωνσταντί-
νου διωκτῶν Βασιλέων εἶχον μαρτυρήσει μὲ φρι-
κτὰ βασανιστήρια ἄνω τῶν 11.000.000 Χριστια-
νοί, ὡμολογήσαντες τὸν Ἰησοῦν Χριστὸν ὡς τὸν
μόνον Ἀληθινὸν καὶ Προαιώνιον ΘΕΟΝ, τὸν Δη-
μιουργὸν ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

Ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Διατάγματος τῆς Ἀνεξιθρη -
σκείας εἰς τὰ Μεδιόλανα ὑπὸ Κωνσταντίνου καὶ
Λικινίου τῶν Βασιλέων, κατὰ νεῦσιν, προτρο -
πὴν καὶ πρωτοβουλίαν τοῦ Κωνσταντίνου, τὸν
μὲν Κωνσταντῖνον ἀναδεικνύει ὄντως Μέγαν,
τὸν δὲ ΘΕΟΝ, ὡς τὸν πραγματικὸν Αἴτιον τοῦ
Διατάγματος, τὸν ἀποκαλύπτει προνοητὴν φι-
λάνθρωπον καὶ τῶν Βασιλέων Βασιλέα.

Ἐκ τῶν ὅσων συμβαίνουν εἰς τὸν κόσμον, πολ -
λὰ συμβαίνουν κατὰ τὴν Βούλησιν τοῦ Θεοῦ καὶ
πολλὰ κατὰ τὴν Παραχώρησιν Αὐτοῦ. Πάντα δὲ
ἄγονται ὑπὸ τῆς Προνοίας τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ἐξυ -
πηρέτησιν τοῦ φιλανθρώπου Σχεδίου Αὐτοῦ. Τὸ

Σχέδιον τοῦ Θεοῦ πραγματοποιοῦν ἐνσυνειδήτως
καὶ ἑκουσίως οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι καὶ οἱ πιστοὶ εἰς
τὸν Θεὸν ἄνθρωποι. Τὸ αὐτὸ ὅμως Σχέδιον τοῦ
Θεοῦ πραγματοποιοῦν, ἀκουσίως καὶ χωρὶς νὰ
τὸ συνειδητοποιοῦν, ἄνθρωποι Ἄπιστοι ἢ καὶ
Θεομάχοι, ὡς καὶ αὐτοὶ οἱ πονηροὶ Δαίμονες. Ὁ
Θεός, κατὰ τὴν ἄπειρον Αὐτοῦ Σοφίαν καὶ κατὰ
τὰς ἀνεξιχνιάστους Αὐτοῦ Βουλάς, χρησιμοποι-
εῖ τὴν πολεμικὴν τῶν πολεμίων Του διὰ τὴν ἐκ -
πλήρωσιν τῶν προαιωνίων σχεδίων Αὐτοῦ.

Διδασκόμεθα οὕτω ἐκ τῆς Ἱστορίας ὅτι καὶ ἐχ -
θροὶ καὶ πολέμιοι τῆς ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,
οἱ ὁποῖοι ἀφιέρωσαν τὴν ζωήν των διὰ τὴν ἐξαφά -
νισιν Αὐτῆς, ὄχι μόνον δὲν κατώρθωσαν τοῦτο,
ἀλλ᾽ ἀπεναντίας, ἄνευ τῆς θελήσεώς των, προώ -
θησαν τὸ Ἔργον Της. Καὶ λέγουν περὶ τῶν θαυ -
μαστῶν αὐτῶν περιπτώσεων οἱ Ἅγιοι Πατέρες
ὅτι, ὁ Θεὸς καὶ ἐκ τῶν ἐναντίων καὶ πολεμίων
Αὐτοῦ ἐργάζεται τὴν πρόοδον τῆς Ἐκκλησίας Του. 

Κακὸν παμμέγιστον τὸ ὑπὸ τῶν Σταυρωτῶν
ἀνοσιούργημα τῆς Θεοκτονίας. Ἀγαθὸν τρισμέ -
 γιστον, ἐνταχθὲν προαιωνίως εἰς τὴν Θείαν περὶ
τῆς κτίσεως Οἰκονομίαν τοῦ Θεοῦ, ἡ διὰ τῆς Σταυ -
ρώσεως τοῦ Χριστοῦ Λύτρωσις τοῦ ἀνθρω πίνου
γένους. Κακὸν Θεοστυγὲς ὁ ἀνὰ τοὺς αἰῶ νας κατὰ
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τῆς Ἐκκλησίας Διωγμός. Θυμίαμα ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ ἡ Χριστομίμητος θυσία τῶν Ἁγίων Μαρ -
τύρων τῶν ὁμολογούντων Θεὸν Ἄναρχον τὸν
Ἰησοῦν ἐνώπιον αἱμοβαφῶν Διωκτῶν. Ὅσο κα -
κὸν ἐπίστευον οἱ Ἀντίχριστοι Ἑβραῖοι ὅτι ἔκα-
ναν εἰς τὸν Χριστὸν σταυρώνοντάς Τον, ἄλλο τό-
σο κακὸν ἐπίστευον ὅτι κάνουν εἰς τὴν Ἐκκλη -
σίαν οἱ Ἀντί θεοι Διῶκται καὶ Αἱρετικοὶ ὅλων τῶν
αἰώνων. Ὅμως, παρὰ τὴν θέλησίν των, ἡ πολε -
μικὴ αὐτὴ μετεστράφη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐναντίον
των καὶ ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας.

Τὸ Σχέδιον τοῦ Θεοῦ ὑπηρέτησαν ἄνευ τῆς θελή -
σεώς των καὶ τὰ ἔθνη, οἱ ἄπιστοι καὶ εἰδωλολά -
τραι, προλέγοντες μὲ χρησμοὺς καὶ ἀναμένοντες
μὲ αἰνιγματώδεις τρόπους τὴν Θείαν Ἐνανθρώ -
πησιν. Ὡμίλουν εἰς τὴν ἀρχαιότητα πολλοὶ φιλό -
σοφοι ὅτι θὰ ἔλθῃ ἀπὸ τὸν οὐρανὸν Κάποιος ὡς
ΘΕΟΣ μὲ ἀνθρωπίνην μορφὴν διὰ νὰ καθοδη γή -
σῃ καὶ νὰ λυτρώσῃ τοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὴν τὴν
προσδοκίαν τῶν ἐθνῶν τὴν εἶχε προφητεύσει ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ ὁ Πατριάρχης Ἰακὼβ εἰς τὸν υἱόν
του Ἰούδα, λέγων: «οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ἰούδα
καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἐὰν
ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ, καὶ αὐτὸς προσδοκία
ἐθνῶν» (Γέν. ΜΘ´ 10), δηλαδή, θὰ γεννηθῇ

ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους του Αὐτὸς ὁ ὁποῖος θὰ
εἶναι ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ  ΕΘΝΩΝ, θὰ τὸν περιμέ-
νουν ὅλα τὰ ἔθνη. Αὐτὴ ἡ παγκόσμιος προσ-
δοκία ἦτο ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός.

Τοῦ Θεοῦ τὸ Σχέδιον ὑπηρέτησεν ἐπίσης ὁ Μέ -
γας Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος διὰ τῶν κατακτήσεών
του μετέδωσεν εἰς τὰ πέρατα τοῦ κόσμου τὸν
Ἑλληνικὸν πολιτισμὸν καὶ ἰδιαιτέρως τὴν Ἑλλη -
νικὴν Γλῶσσαν, εἰς τὴν ὁποίαν μετεφράσθη ἡ
ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ, τὸ 285 π.Χ. ἐπὶ Πτολε -
μαίου Β´ τοῦ Φιλαδέλφου, καὶ εἰς τὴν ὁποίαν ἐγρά-
φη πρωτοτύπως ἀργότερον καὶ ὁλόκληρος ἡ
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Οὕτω διὰ τῆς Ἑλληνικῆς
γλώσσης μετεδόθη ἡ Ἁγία Γραφὴ εἰς ὅλα τὰ Ἔ -
θνη, τὰ καθήμενα ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου,
καὶ ἐπραγματώθη τὸ Σχέδιον τοῦ Θεοῦ διὰ τὸν
Εὐαγγελισμὸν ὅλων τῶν λαῶν, ὅπερ ὁ ἴδιος ὁ
Χριστὸς ἀπεκάλυψεν λέγων διὰ τοὺς Ἕλληνας
τὸ γνωστόν, «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ
Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου» (Ἰωάν. ΙΒ´ 23).   

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, καὶ ὁ Μέγας Κων-
σταντῖνος ἦτο ἓν πρόσωπον τὸ ὁποῖον ὑπηρέτη-
σε τὸ Σχέδιον τοῦ Θεοῦ πολυτρόπως, ἀλλ᾽ ἐν πρώ-
τοις μὲ τὸ ἱστορικὸν ΠΕΡΙ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ, τὸ ὁποῖον
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τῆς Ἐκκλησίας Διωγμός. Θυμίαμα ἐνώπιον τοῦ
Θεοῦ ἡ Χριστομίμητος θυσία τῶν Ἁγίων Μαρ -
τύρων τῶν ὁμολογούντων Θεὸν Ἄναρχον τὸν
Ἰησοῦν ἐνώπιον αἱμοβαφῶν Διωκτῶν. Ὅσο κα -
κὸν ἐπίστευον οἱ Ἀντίχριστοι Ἑβραῖοι ὅτι ἔκα-
ναν εἰς τὸν Χριστὸν σταυρώνοντάς Τον, ἄλλο τό-
σο κακὸν ἐπίστευον ὅτι κάνουν εἰς τὴν Ἐκκλη -
σίαν οἱ Ἀντί θεοι Διῶκται καὶ Αἱρετικοὶ ὅλων τῶν
αἰώνων. Ὅμως, παρὰ τὴν θέλησίν των, ἡ πολε -
μικὴ αὐτὴ μετεστράφη ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἐναντίον
των καὶ ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησίας.

Τὸ Σχέδιον τοῦ Θεοῦ ὑπηρέτησαν ἄνευ τῆς θελή -
σεώς των καὶ τὰ ἔθνη, οἱ ἄπιστοι καὶ εἰδωλολά -
τραι, προλέγοντες μὲ χρησμοὺς καὶ ἀναμένοντες
μὲ αἰνιγματώδεις τρόπους τὴν Θείαν Ἐνανθρώ -
πησιν. Ὡμίλουν εἰς τὴν ἀρχαιότητα πολλοὶ φιλό -
σοφοι ὅτι θὰ ἔλθῃ ἀπὸ τὸν οὐρανὸν Κάποιος ὡς
ΘΕΟΣ μὲ ἀνθρωπίνην μορφὴν διὰ νὰ καθοδη γή -
σῃ καὶ νὰ λυτρώσῃ τοὺς ἀνθρώπους. Αὐτὴν τὴν
προσδοκίαν τῶν ἐθνῶν τὴν εἶχε προφητεύσει ἐν
Πνεύματι Ἁγίῳ ὁ Πατριάρχης Ἰακὼβ εἰς τὸν υἱόν
του Ἰούδα, λέγων: «οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ἰούδα
καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἐὰν
ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ, καὶ αὐτὸς προσδοκία
ἐθνῶν» (Γέν. ΜΘ´ 10), δηλαδή, θὰ γεννηθῇ

ἀπὸ τοὺς ἀπογόνους του Αὐτὸς ὁ ὁποῖος θὰ
εἶναι ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ  ΕΘΝΩΝ, θὰ τὸν περιμέ-
νουν ὅλα τὰ ἔθνη. Αὐτὴ ἡ παγκόσμιος προσ-
δοκία ἦτο ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός.

Τοῦ Θεοῦ τὸ Σχέδιον ὑπηρέτησεν ἐπίσης ὁ Μέ -
γας Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος διὰ τῶν κατακτήσεών
του μετέδωσεν εἰς τὰ πέρατα τοῦ κόσμου τὸν
Ἑλληνικὸν πολιτισμὸν καὶ ἰδιαιτέρως τὴν Ἑλλη -
νικὴν Γλῶσσαν, εἰς τὴν ὁποίαν μετεφράσθη ἡ
ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ, τὸ 285 π.Χ. ἐπὶ Πτολε -
μαίου Β´ τοῦ Φιλαδέλφου, καὶ εἰς τὴν ὁποίαν ἐγρά-
φη πρωτοτύπως ἀργότερον καὶ ὁλόκληρος ἡ
ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ. Οὕτω διὰ τῆς Ἑλληνικῆς
γλώσσης μετεδόθη ἡ Ἁγία Γραφὴ εἰς ὅλα τὰ Ἔ -
θνη, τὰ καθήμενα ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου,
καὶ ἐπραγματώθη τὸ Σχέδιον τοῦ Θεοῦ διὰ τὸν
Εὐαγγελισμὸν ὅλων τῶν λαῶν, ὅπερ ὁ ἴδιος ὁ
Χριστὸς ἀπεκάλυψεν λέγων διὰ τοὺς Ἕλληνας
τὸ γνωστόν, «Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ
Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου» (Ἰωάν. ΙΒ´ 23).   

Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, καὶ ὁ Μέγας Κων-
σταντῖνος ἦτο ἓν πρόσωπον τὸ ὁποῖον ὑπηρέτη-
σε τὸ Σχέδιον τοῦ Θεοῦ πολυτρόπως, ἀλλ᾽ ἐν πρώ-
τοις μὲ τὸ ἱστορικὸν ΠΕΡΙ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ, τὸ ὁποῖον

5) ἀπεκλείσθη ἡ εἰσβολὴ θανασί-
μων ἐχθρῶν εἰς τὴν ποίμνην τοῦ
Χριστοῦ, διὰ τῶν Θείων Δογμά-
των, τὰ ὁποῖα καθορίζουν τὰ Αἰώ-
νια Ὅρια τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, 

2013 POCKET CAL 1-49_2008/sel 1...13  2/14/13  10:15 AM  Page 15



16 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο ΣΠ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ16 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο ΣΠ Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

ἐ θέσπισε καὶ ἐνομοθέτησε τὸ 313 μ.Χ. καὶ τὸ
ὁποῖον ἤλλαξε τὴν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος.
Ἐνῶ ἕως τότε εἰς τὰ θέματα τῆς Θρησκείας καὶ
τῆς Λατρείας ἐπεβάλετο διὰ τῆς βίας καὶ τυραννίας
ἡ βούλησις τοῦ Αὐτοκράτορος, ἴσχυεν δηλαδὴ καὶ
εἰς τὴν κοι νωνίαν τῶν ἀνθρώπων ὁ νόμος τῆς ζού-
γκλας, τὸ δίκαιον τοῦ ἰσχυροτέρου, «ἔστω δὲ ἡμῶν
ἡ ἰσχὺς νόμος» (Σοφ. Σολ. Β´ 11), μὲ τὸ νέον
αὐτὸ Διάταγμα ἦλθεν εἰς ἐφαρμογὴν τὸ λόγιον
τοῦ Κυρίου: «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν...
ἀκολου θήτω μοι» (Ματθ. ΙΣΤ´ 24). Αὐτὴν τὴν
Ἐλευ θερίαν εἰς τὰ τῆς Πίστεως τῶν ἀνθρώπων
μόνον ὁ Ἀληθὴς Θεὸς τῶν Χριστιανῶν τὴν παρέ-
χει καὶ δὲν τὴν παραβιάζει, καὶ μόνον ὁ Ἀληθὴς
Θεὸς τῶν Χριστιανῶν τὴν ΕΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΝ
διὰ τοῦ Εὐαγγελίου Του. Τοῦτον τὸν Θεῖον Νόμον
τῆς Ἐλευθερίας ἐθέσπισεν ὁ ἐν Βασιλεῦσι Μέγας
καὶ τὸ Σχέδιον τοῦ Θεοῦ ὑπηρετῶν Κωνσταντῖνος.

Τέλος ἂς προσθέσωμεν εἰς τοὺς ἐναντίους, οἱ
ὁποῖοι μὲ τὴν πολεμικήν των ὑπηρετοῦν ἄθελά
των τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς Αἱρετικοὺς καὶ
Σχισματικοὺς ὅλων τῶν αἰώνων, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ
ἐπολέμησαν λυσσωδῶς καὶ δαιμονικῶς ἐλαυνό-
μενοι τὴν ᾽Εκκλησίαν Του ποι οῦντες ἔργον κατα -
στροφῆς, τοῦτο μετεστράφη εἰς ἔργον οἰκοδομῆς,

καθὼς διὰ τοῦ πολέμου αὐ τοῦ, 1) ἐχωρίσθησαν
τὰ πρόβατα ἀπὸ τὰ ἐρίφια, οἱ Ὀρθόδοξοι ἀπὸ τοὺς
Αἱρετικούς, 2) ἀνεδείχθησαν οἱ Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι
κατέστησαν ΣΤΟΜΑΤΑ ΘΕΟΥ κηρύσσοντα τὴν
Αἰώνιον Ἀλήθειαν, 3) καθωρίσθησαν τὰ Αἰώνια
Σύνορα τῆς τοῦ ΘΕΟΥ Ἐκκλησίας διὰ τῆς διατυ-
πώσεως Θείων Δογμάτων, 4) ἀνεδείχθησαν Ἅγιοι
Μάρ τυρες, οἱ ὁποῖοι ἔχυσαν τὸ αἷμά των διὰ τὸν
Χρι στόν, 5) ἀπεκλείσθη ἡ εἰσβολὴ θανασίμων ἐ -
χθρῶν εἰς τὴν ποίμνην τοῦ Χριστοῦ, διὰ τῆς ἐπι -
βολῆς τῶν Αἰωνίων Ἀναθεμάτων καὶ τῆς θεσπί -
σεως Ἱερῶν Κανόνων ὡς Αἰώνια Ὅρια, 6) ἐσώ -
θησαν τὰ πρόβατα τὰ κατασπαρασσόμενα ἀπὸ
«λύκους βαρεῖς μὴ φειδομένους τοῦ ποιμνίου»
(Πράξ. Κ´ 29), καὶ 7) ἐδόθη ἀφορμὴ εἰς τὴν Ἐκ -
κλησίαν πολεμουμένη νὰ νικήσῃ διὰ τῆς Θείας Χά-
ριτος, νὰ ποτίσῃ τὸν Ἀμπελῶνα τοῦ Χριστοῦ δι᾽
Ἁγίων Αἱμάτων, καὶ νὰ ἀποδώσῃ βλαστοὺς Εὐαγ-
γελίου καρποὺς ἀμαράντους τοὺς Ἁγίους Πάντας.

Οἱ Αἱρετικοὶ καὶ ὅλοι οἱ πολέμιοι τῆς Ἐκκλη -
σίας ἀπέτυχον τῶν σατανικῶν σκοπῶν των πα -
ταγωδῶς, διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀήττητος, «καὶ
πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ.
ΙΣΤ´ 18), εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ μένουσα
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ἐ θέσπισε καὶ ἐνομοθέτησε τὸ 313 μ.Χ. καὶ τὸ
ὁποῖον ἤλλαξε τὴν πορείαν τῆς ἀνθρωπότητος.
Ἐνῶ ἕως τότε εἰς τὰ θέματα τῆς Θρησκείας καὶ
τῆς Λατρείας ἐπεβάλετο διὰ τῆς βίας καὶ τυραννίας
ἡ βούλησις τοῦ Αὐτοκράτορος, ἴσχυεν δηλαδὴ καὶ
εἰς τὴν κοι νωνίαν τῶν ἀνθρώπων ὁ νόμος τῆς ζού-
γκλας, τὸ δίκαιον τοῦ ἰσχυροτέρου, «ἔστω δὲ ἡμῶν
ἡ ἰσχὺς νόμος» (Σοφ. Σολ. Β´ 11), μὲ τὸ νέον
αὐτὸ Διάταγμα ἦλθεν εἰς ἐφαρμογὴν τὸ λόγιον
τοῦ Κυρίου: «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν...
ἀκολου θήτω μοι» (Ματθ. ΙΣΤ´ 24). Αὐτὴν τὴν
Ἐλευ θερίαν εἰς τὰ τῆς Πίστεως τῶν ἀνθρώπων
μόνον ὁ Ἀληθὴς Θεὸς τῶν Χριστιανῶν τὴν παρέ-
χει καὶ δὲν τὴν παραβιάζει, καὶ μόνον ὁ Ἀληθὴς
Θεὸς τῶν Χριστιανῶν τὴν ΕΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕΝ
διὰ τοῦ Εὐαγγελίου Του. Τοῦτον τὸν Θεῖον Νόμον
τῆς Ἐλευθερίας ἐθέσπισεν ὁ ἐν Βασιλεῦσι Μέγας
καὶ τὸ Σχέδιον τοῦ Θεοῦ ὑπηρετῶν Κωνσταντῖνος.

Τέλος ἂς προσθέσωμεν εἰς τοὺς ἐναντίους, οἱ
ὁποῖοι μὲ τὴν πολεμικήν των ὑπηρετοῦν ἄθελά
των τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς Αἱρετικοὺς καὶ
Σχισματικοὺς ὅλων τῶν αἰώνων, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ
ἐπολέμησαν λυσσωδῶς καὶ δαιμονικῶς ἐλαυνό-
μενοι τὴν ᾽Εκκλησίαν Του ποι οῦντες ἔργον κατα -
στροφῆς, τοῦτο μετεστράφη εἰς ἔργον οἰκοδομῆς,

καθὼς διὰ τοῦ πολέμου αὐ τοῦ, 1) ἐχωρίσθησαν
τὰ πρόβατα ἀπὸ τὰ ἐρίφια, οἱ Ὀρθόδοξοι ἀπὸ τοὺς
Αἱρετικούς, 2) ἀνεδείχθησαν οἱ Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι
κατέστησαν ΣΤΟΜΑΤΑ ΘΕΟΥ κηρύσσοντα τὴν
Αἰώνιον Ἀλήθειαν, 3) καθωρίσθησαν τὰ Αἰώνια
Σύνορα τῆς τοῦ ΘΕΟΥ Ἐκκλησίας διὰ τῆς διατυ-
πώσεως Θείων Δογμάτων, 4) ἀνεδείχθησαν Ἅγιοι
Μάρ τυρες, οἱ ὁποῖοι ἔχυσαν τὸ αἷμά των διὰ τὸν
Χρι στόν, 5) ἀπεκλείσθη ἡ εἰσβολὴ θανασίμων ἐ -
χθρῶν εἰς τὴν ποίμνην τοῦ Χριστοῦ, διὰ τῆς ἐπι -
βολῆς τῶν Αἰωνίων Ἀναθεμάτων καὶ τῆς θεσπί -
σεως Ἱερῶν Κανόνων ὡς Αἰώνια Ὅρια, 6) ἐσώ -
θησαν τὰ πρόβατα τὰ κατασπαρασσόμενα ἀπὸ
«λύκους βαρεῖς μὴ φειδομένους τοῦ ποιμνίου»
(Πράξ. Κ´ 29), καὶ 7) ἐδόθη ἀφορμὴ εἰς τὴν Ἐκ -
κλησίαν πολεμουμένη νὰ νικήσῃ διὰ τῆς Θείας Χά-
ριτος, νὰ ποτίσῃ τὸν Ἀμπελῶνα τοῦ Χριστοῦ δι᾽
Ἁγίων Αἱμάτων, καὶ νὰ ἀποδώσῃ βλαστοὺς Εὐαγ-
γελίου καρποὺς ἀμαράντους τοὺς Ἁγίους Πάντας.

Οἱ Αἱρετικοὶ καὶ ὅλοι οἱ πολέμιοι τῆς Ἐκκλη -
σίας ἀπέτυχον τῶν σατανικῶν σκοπῶν των πα -
ταγωδῶς, διότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀήττητος, «καὶ
πύλαι ᾍδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ.
ΙΣΤ´ 18), εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ Πατρὸς καὶ
τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἡ μένουσα
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εἰς τοὺς αἰῶνας, ἔχει Θεϊκὰς δυνάμεις ὡς καὶ ἡ
Θεϊκὴ Κεφαλὴ αὐτῆς, Χριστὸς ὁ ΘΕΟΣ, ἐνεργεῖ τὴν
αἰώνιον Λύτρωσιν, τὸν Ἁγιασμόν, τὴν Θέω σιν,
διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἤτοι,
διὰ τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ προστάτης καὶ
αὐτῆς τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ προστατευόμενος
πολίτης ἀνεδείχθη ὁ Μέγας τῶν Ρωμαίων Βασι-
λεὺς Κωνσταντῖνος, ὁ τοῦ Σχεδίου τοῦ Θεοῦ συν -
εργὸς ἅμα τε καὶ εὐνοούμενος ἐργάτης. Ἀρχὴ δὲ
εἰς τὸ μεγαλεῖον αὐτοῦ ἐστάθη ἡ πρᾶξίς του νὰ
θεσπίσῃ διὰ νόμου τὴν προστασίαν τῆς θρησκευ -
τικῆς Ἐλευθερίας τῶν ὑπηκόων του, Ἐλευθερίας
εἰς τὴν ῥιζικὴν καὶ ὁλοκληρωμένην αὐτοδιάθεσιν
τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, Ἐλευθερίας τῆς ὁ -
ποίας χορηγὸς εἶναι ὁ Πλάστης Χριστὸς σὺν τῷ
Ἀνάρχῳ Αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
αὐτὸς ὁ μόνος Ἀληθινὸς ΘΕΟΣ, τοῦ ὁποίου τὴν
λατρείαν ἐδίωξαν τυραννικῶς πολλοὶ πρὸ τοῦ
Μεγάλου Κωνσταντίνου ἐπίγειοι Βασιλεῖς.

Αὗται αἱ σκέψεις ὡδήγησαν τὴν ἀφιέρωσιν τοῦ
παρόν τος ἡμερολογίου τοῦ 2013 εἰς τὸ Ἱστορικὸν
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ τοῦ 313 μ.Χ.
τὸ περὶ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ἐπὶ τῇ συμ πλη -
ρώσει 1700 ἐ τῶν ἀπὸ τῆς Θεσμοθετήσεως του.

Οἱ Ἅγιοι Πάντες, ἄνωθεν ἡ Ἁγία Τριὰς 
καὶ εἰς τὸ μέσον οἱ Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη. 
Ἡ ἐν οὐρανῷ Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ

(Ρουμανικὴ Σκήτη Ἁγίου Ὄρους)
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θεσπίσῃ διὰ νόμου τὴν προστασίαν τῆς θρησκευ -
τικῆς Ἐλευθερίας τῶν ὑπηκόων του, Ἐλευθερίας
εἰς τὴν ῥιζικὴν καὶ ὁλοκληρωμένην αὐτοδιάθεσιν
τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως, Ἐλευθερίας τῆς ὁ -
ποίας χορηγὸς εἶναι ὁ Πλάστης Χριστὸς σὺν τῷ
Ἀνάρχῳ Αὐτοῦ Πατρὶ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι,
αὐτὸς ὁ μόνος Ἀληθινὸς ΘΕΟΣ, τοῦ ὁποίου τὴν
λατρείαν ἐδίωξαν τυραννικῶς πολλοὶ πρὸ τοῦ
Μεγάλου Κωνσταντίνου ἐπίγειοι Βασιλεῖς.

Αὗται αἱ σκέψεις ὡδήγησαν τὴν ἀφιέρωσιν τοῦ
παρόν τος ἡμερολογίου τοῦ 2013 εἰς τὸ Ἱστορικὸν
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ τοῦ 313 μ.Χ.
τὸ περὶ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ἐπὶ τῇ συμ πλη -
ρώσει 1700 ἐ τῶν ἀπὸ τῆς Θεσμοθετήσεως του.

Οἱ Ἅγιοι Πάντες, ἄνωθεν ἡ Ἁγία Τριὰς 
καὶ εἰς τὸ μέσον οἱ Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη. 
Ἡ ἐν οὐρανῷ Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ

(Ρουμανικὴ Σκήτη Ἁγίου Ὄρους)

2013 POCKET CAL 1-49_2008/sel 1...13  2/14/13  10:15 AM  Page 19



20

†  ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ Μ. Βασιλείου,  Ἐμελείας μητ. αὐτοῦ (Ἀργία)
Σιλβέστρου πάπα Ρώμης, Σεραφεὶμ ὁσίου ἐν Σαρὼφ

†  Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μάρτυρος, Πέτρου ὁσίου
Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου
Θεωνᾶ, Θεοπέμπτου μ., Συγκλητικῆς ὁσίας   ( Παραμ. Θεοφ. -  Νηστ.)
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, Ρωμανοῦ ἱερομάρτυρος (Ἀργία)
ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ✳
Γεωργίου Χοζεβίτου τοῦ ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας
Πολυεύκτου μάρτ., Εὐστρατίου ὁσίου τοῦ θαυματουργοῦ
Γρηγορίου ἐπ. Νύσ., Δομετιανοῦ ἐπ. Μελιτ., Θεοσεβείας ἀδ. Μ. Βασιλ.
Θεοδοσίου ὁσίου Κοινοβιάρχου, Μαΐρου μάρτ. Βιταλίου ὁσίου
Τατιανῆς κ.λπ. μαρτ., 8 μαρτ. ἀπὸ Νικαίας, Μερτίου & Πέτρου μαρτ.
Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτύρων, Μαξίμου ὁσίου
ΜΕΤΑ ΤΑ  ΦΩΤΑ✳, Ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ μ., Νίνας Ἰσαπ. (Ἀπόδ. Θεοφ.)
Παύλου τοῦ Θηβαίου & Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίων
Προσκύνησις ἁλύσεως ἀπ. Πέτρου, Πευσίππου μάρτυρος

† Ἀντωνίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου,  Ἀντωνίου ὁσ. νέου ἐν Βερροίᾳ (Ἀργία) 
Ἀθανασίου & Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας                  (Ἀργία) 
Μάρκου Εὐγενικοῦ ἐπ. Ἐφέσου, Μακαρίων ὁσίων
Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Εὐσεβίου μ. & σὺν αὐτῷ           (Ἀργία)
ΙΔ ' ΛΟΥΚΑ, Μαξίμου ὁσ. ὁμολ., Νεοφύτου μ., Εὐγενίου μ. Τραπεζ.

† Τιμοθέου Ἀπ., Ἀναστασίου μ. τοῦ Πέρσου, Μανουήλ κ.λπ. 377 μ. 
Κλήμεντος μ., Ἀγαθαγγέλου μ., Διονυσίου ὁσ. ἐν Ὀλύμπῳ
Ξένης ὁσ., Βαβύλα ἱερομ., Φίλωνος μάρτ., Ἑλλαδίου μάρτυρος
Γρηγορίου Θεολόγου Πατρ. Κων/ λεως, Δημητρίου ὁσίου       (Ἀργία) 
Ξενοφῶντος ὁσ. & τῆς συνοδείας αὐτοῦ, Ἀμμωνᾶ ὁσ., Συμεὼν ὁσ.
Ἀνακομιδὴ λειψάνων ἁγίου  Ἰωάννου  Χρυσοστόμου              (Ἀργία )
ΙΕ ' ΛΟΥΚΑ ( ΖΑΚΧ.) Εὐφραὶμ & Ἰσαάκ ὁσ. Σύρ., Παλλαδίου ὁσίου

Ἀνακ. Λειψ. ἁγ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Σιλουανοῦ & σὺν αὐτῷ μαρτ.
Ἁγ.  3  Ἱεραρχῶν, Βασιλείου, Γρηγορίου,  Ἰωάννου Χρυσοστ. (Ἀργία )
Κύρου &  Ἰωάννου  Ἀναργ., Ἀθανασίας & σύν αὐτῇ μαρτύρων
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�Hµερ. N.H.

I A N O Y A P I O Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 31. �Ηµ7ρα 6ρας 10, Ν9> 6ρας 14

✳ΠΡΟΣΟΧΗ: Τὴν Κυρια-
κήν 7 Ἰανουαρίου, ἀναγινώ-
σκονται ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ &
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ τοῦ Τιμίου
Προδρόμου καὶ ὄχι τῆς Κυ-
ριακῆς Μετὰ τὰ Φῶτα,. Ἡ δὲ
Κυριακὴ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
μετατίθεται εἰς τὴν 14ην Ἰα-
νουαρίου, ὅτε ἡ ΑΠΟΔΟΣΙΣ
τῆς ἑορτῆς. Βλέπε Τυπικὸν
Βιολάκη, σελ. 148, 149, §16, &
τὴν σχετικὴν ὑποσημείωσιν.

HM.
1
6
7
14
17
18
20
21
25
27
28
30

KYPIAKAI - EOPTAI
ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, Μ. Βασιλ.

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΠΡΟΔΡ.

ΚΥΡ. ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
Ἁγίου Ἀντωνίου Μεγάλου

Ἁγίου Ἀθανασίου & Κυρίλλου
Ἁγίου Εὐθυμίου Μεγάλου

ΙΔ́  ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ
Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου

Ἁν. Λειψάν. Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου
ΙΈ  ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)

Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
I A N O Y A P I O Y   2 0 1 3
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ΙΔ ' ΛΟΥΚΑ, Μαξίμου ὁσ. ὁμολ., Νεοφύτου μ., Εὐγενίου μ. Τραπεζ.

† Τιμοθέου Ἀπ., Ἀναστασίου μ. τοῦ Πέρσου, Μανουήλ κ.λπ. 377 μ. 
Κλήμεντος μ., Ἀγαθαγγέλου μ., Διονυσίου ὁσ. ἐν Ὀλύμπῳ
Ξένης ὁσ., Βαβύλα ἱερομ., Φίλωνος μάρτ., Ἑλλαδίου μάρτυρος
Γρηγορίου Θεολόγου Πατρ. Κων/ λεως, Δημητρίου ὁσίου       (Ἀργία) 
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Ἁγ.  3  Ἱεραρχῶν, Βασιλείου, Γρηγορίου,  Ἰωάννου Χρυσοστ. ( Ἀργία )
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AΠOΣTOΛOΣ
Κολ. β́ 8 - 12

Τίτ. β´11 -14,  γ´4-7
Πράξ. ιθ´1 - 8
Ἐφεσ. δ´7 - 13
Ἑβρ. ιγ´17 - 21
Ἑβρ. ιγ´7 - 16

Β´Κορ. δ´6 - 15
Α´Τιμ. α´15 - 17
Ἑβρ. ζ´26 - η´2
Ἑβρ. ζ´26 - η´2
Α´Τιμ. δ´9 - 15
Ἑβρ. ιγ´7 - 16

KYPIAKAI - EOPTAI
ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, Μ. Βασιλ.

ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΠΡΟΔΡ.

ΚΥΡ. ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
Ἁγίου Ἀντωνίου Μεγάλου

Ἁγίου Ἀθανασίου & Κυρίλλου
Ἁγίου Εὐθυμίου Μεγάλου

ΙΔ´ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ
Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου

Ἁν. Λειψάν. Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου
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Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

EYAΓΓEΛION
Λουκ. β´20-21, 40-52

Ματθ. γ´13 - 17
Ἰωάν. α´29 - 34
Ματθ. δ´12 - 17
Λουκ. στ´17 - 23
Ματθ. ε´14 - 19
Λουκ. στ´17 - 23
Λουκ. ιη´35 - 43

Ἰωάν. ι´9 - 16
Ἰωάν. ι´9 - 16

Λουκ. ιθ´1 - 10
Ματθ. ε´14 - 19

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
I A N O Y A P I O Y   2 0 1 3

Ὁ Ἅγιος Κωνσταν τῖνος 
ψηφιδωτὸν Ἁγίας Σοφί ας

Κωνσταντινουπόλεως
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Τρύφωνος μάρτυρος, Περπετούας & σὺν αὐτῇ μαρτύρων
† Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ( Ἀργία)

Συμεὼν Θεοδόχου,  Ἄννης προφ., Ἀνδριανοῦ καὶ Εὐβούλου μαρτ.
ΙΖ´ΜΑΤΘΑΙΟΥ ( ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ ),  Ἰσιδώρου ὁσίου Πηλουσιώτου
Ἀγάθης μάρτυρος, Πολυεύκτου ἐπισκόπου
Φωτίου Μεγ., Ὁμολ., Βουκόλου ἐπισκ. Σμύρνης

Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου, Λουκᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Στειρίῳ
Θεοδώρου Στρατηλ. μεγαλομ., Ζαχαρίου Προφήτου 
Νικηφόρου μ., Παγκρατίου ἐπ., Μαρκέλλου μ.   (Ἀπόδ. Ὑπαπαντῆς)
Χαραλάμπους ἱερομ., Οὐαλεντίνης μ., Ζήνωνος ὁσ. ταχυδρ.        (Ἀργία)
ΙΣΤ´ΛΟΥΚΑ ( ΤΕΛ-ΦΑΡ.), Βλασίου ἱερομ., Θεοδώρας Αὐγούστης

† Μελετίου πατρ. Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου ἐπ. Κωνσταντινουπόλεως 
Ἀκύλλα καὶ Πρισκίλλης τῶν Ἀποστόλων

† Αὐξεντίου ὁσίου, Ἀβραὰμ & Μάρωνος ὁσίων
Ὀνησίμου Ἀποστόλου,  Εὐσεβίου ὁσίου, Μαΐωρος μάρτυρος

† Παμφίλου μάρτ. καὶ σὺν αὐτῷ μαρτ., Φλαβιανοῦ μ. πατρ. Κ/λεως
Θεοδώρου Τήρωνος μεγαλομ., Μαρκιανοῦ & Πουλχερίας ὁσ. βασιλ.
ΙΖ´ΛΟΥΚΑ (ΑΣΩΤΟΥ), Λέοντος πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ἐπ. ὁμολ. 
Ἀρχίππου Ἀπ., Φιλήμονος & Ἀπφίας Ἀπ., Φιλοθέης μ. Ἀθηναίας 
Λέοντος ἐπισκ. Κατάνης, Σαδὼκ μ. & τῶν σὺν αὐτῷ 120 μαρτύρων
Τιμοθέου ὁσίου τοῦ ἐν Συμβόλοις, Εὐσταθίου ἐπισκ. Ἀντιοχείας
Εὕρεσις ἁγ. λειψάνων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτύρων
Πολυκάρπου ἱερομ. ἐπ. Σμύρνης, Γοργονίας ὁσ. ἀδελφ. ἁγ. Γρηγορίου
Α ' & Β ' Εὕρεσις Κεφαλῆς τοῦ Τιμ.Προδρόμου ( ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ )
ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ, Ταρασίου ἐπ. Κ/λεως, Ἀλεξάνδρου μάρτυρος 

† Πορφυρίου ἐπ. Γάζης, Φωτεινῆς  Σαμαρ. ἰσαπ. & ἀδελφῶν αὐτῆς 
Προκοπίου ὁμολογητοῦ,  Γελασίου μάρτυρος

† Βασιλείου ὁμολ., Κυράννης μάρ., Κασσιανοῦ ὁσ. ὁμολ. τοῦ Ρωμαίου
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

Φ Ε Β Ρ 2 Υ Α Ρ Ι 2 Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 28. �Ηµ7ρα 6ρας 11, Ν9> 6ρας 13

HM.
2
4
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25

KYPIAKAI - EOPTAI
YΠAΠANTH  TOY KYPIOY

ΙΖ' ΚΥΡ. ΜΑΤΘ. (Χαναν.)
Ἁγίου Χαραλάμπους

IΣT´ ΛOYKΑ (Tελ.-Φαρ.)
IZ´ ΛOYKΑ (Ἀσώτου)

ΚΥΡ. ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
Φ E B P O Y A P I O Y   2 0 1 3

Ἐρείπια 
Αὐτοκρατορικῶν ἀνακτόρων
εἰς Μεδιόλανα καὶ σύγχρονος
πλακέττα ἀναμνηστικὴ τῆς
ὑπογραφῆς τοῦ Διατάγμα-

τος τῶν Μεδιολάνων
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Τρύφωνος μάρτυρος, Περπετούας & σὺν αὐτῇ μαρτύρων
† Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (Ἀργία)

Συμεὼν Θεοδόχου,  Ἄννης προφ., Ἀνδριανοῦ καὶ Εὐβούλου μαρτ.
ΙΖ´ΜΑΤΘΑΙΟΥ ( ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ ),  Ἰσιδώρου ὁσίου Πηλουσιώτου
Ἀγάθης μάρτυρος, Πολυεύκτου ἐπισκόπου
Φωτίου Μεγ., Ὁμολ., Βουκόλου ἐπισκ. Σμύρνης

Παρθενίου ἐπισκόπου Λαμψάκου, Λουκᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Στειρίῳ
Θεοδώρου Στρατηλ. μεγαλομ., Ζαχαρίου Προφήτου 
Νικηφόρου μ., Παγκρατίου ἐπ., Μαρκέλλου μ.   ( Ἀπόδ. Ὑπαπαντῆς)
Χαραλάμπους ἱερομ., Οὐαλεντίνης μ., Ζήνωνος ὁσ. ταχυδρ.        (Ἀργία)
ΙΣΤ´ΛΟΥΚΑ ( ΤΕΛ-ΦΑΡ.), Βλασίου ἱερομ., Θεοδώρας Αὐγούστης

† Μελετίου πατρ. Ἀντιοχείας, Ἀντωνίου ἐπ. Κωνσταντινουπόλεως 
Ἀκύλλα καὶ Πρισκίλλης τῶν Ἀποστόλων

† Αὐξεντίου ὁσίου, Ἀβραὰμ & Μάρωνος ὁσίων
Ὀνησίμου Ἀποστόλου,  Εὐσεβίου ὁσίου, Μαΐωρος μάρτυρος

† Παμφίλου μάρτ. καὶ σὺν αὐτῷ μαρτ., Φλαβιανοῦ μ. πατρ. Κ/λεως
Θεοδώρου Τήρωνος μεγαλομ., Μαρκιανοῦ & Πουλχερίας ὁσ. βασιλ.
ΙΖ´ΛΟΥΚΑ (ΑΣΩΤΟΥ), Λέοντος πάπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ἐπ. ὁμολ. 
Ἀρχίππου Ἀπ., Φιλήμονος & Ἀπφίας Ἀπ., Φιλοθέης μ. Ἀθηναίας 
Λέοντος ἐπισκ. Κατάνης, Σαδὼκ μ. & τῶν σὺν αὐτῷ 120 μαρτύρων
Τιμοθέου ὁσίου τοῦ ἐν Συμβόλοις, Εὐσταθίου ἐπισκ. Ἀντιοχείας
Εὕρεσις ἁγ. λειψάνων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτύρων
Πολυκάρπου ἱερομ. ἐπ. Σμύρνης, Γοργονίας ὁσ. ἀδελφ. ἁγ. Γρηγορίου
Α ' & Β ' Εὕρεσις Κεφαλῆς τοῦ Τιμ.Προδρόμου ( ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ )
ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ, Ταρασίου ἐπ. Κ/λεως, Ἀλεξάνδρου μάρτυρος 

† Πορφυρίου ἐπ. Γάζης, Φωτεινῆς  Σαμαρ. ἰσαπ. & ἀδελφῶν αὐτῆς 
Προκοπίου ὁμολογητοῦ,  Γελασίου μάρτυρος

† Βασιλείου ὁμολ., Κυράννης μάρ., Κασσιανοῦ ὁσ. ὁμολ. τοῦ Ρωμαίου
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�Hµ7ραι 28. �Ηµ7ρα 6ρας 11, Ν9> 6ρας 13
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AΠOΣTOΛOΣ
Ἑβρ. ζ´ 7 - 17

Β´Κορ. στ´16  -  ζ1
Β  ́Τιµ. β´ 1 - 10
B´ Tιµ. γ´ 10 - 15
Α´Κορ. στ´12 - 20
Α´Κορ. η´8 - θ´2

KYPIAKAI - EOPTAI
YΠAΠANTH  TOY KYPIOY

ΙΖ' ΚΥΡ. ΜΑΤΘ. (Χαναν.)
Ἁγίου Χαραλάμπους

IΣT´ ΛOYKΑ (Tελ.-Φαρ.)
IZ  ́ΛOYKΑ (Ἀσώτου)

ΚΥΡ. ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

EYAΓΓEΛION
Λουκᾶ β´ 22 - 40

Ματθ. ιε´21 - 28
Ἰωάν. ιε´ 17 - ιστ´ 2

Λουκ. ιη´10 - 14
Λουκ. ιε´ 11 - 32
Ματθ. κε´31 - 46

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
Φ E B P O Y A P I O Y   2 0 1 3

Ἐρείπια 
Αὐτοκρατορικῶν ἀνακτόρων
εἰς Μεδιόλανα καὶ σύγχρονος
πλακέττα ἀναμνηστικὴ τῆς
ὑπογραφῆς τοῦ Διατάγμα-

τος τῶν Μεδιολάνων
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Εὐδοκίας ὁσιομ., Δομνίνης ὁσίας, Ἀντωνίνης μ., Σωφρονίου μ.
† Ἡσυχίου μ., Θεοδότου μ., Εὐθαλίας μάρτυρος

Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου μαρτύρων          ( Ψυχοσάββατον )
ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ, Γερασίμου ὁσ. Ἰορδαν., Παύλου, Ἰουλ. μ.
Κόνωνος μ.,  Ἀρχελάου μ. & 142 μαρτύρων              (Ἀρχὴ Νηστείας)
Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων, Ἰουλιανοῦ μάρτυρος
Λαυρεντίου, Ἐλπιδίου, Αἰθερίου, Ἀγαθοδώρου ὁσίων
Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδείας, Ἑρμοῦ Ἀπ., Παύλου ὁμολογητοῦ

Ἁγ. 40 μ. ἐν Σεβαστ., Καισαρίου ὁσίου    ( Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ- Ἀργία )
Θαῦμα κολλύβων Ἁγ. Θεοδώρου, Κοδράτου μ.  ( Ψυχοσάββατον )
Α ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ), Σωφρονίου ἐπισκ. Ἱεροσολ.
Θεοφάνους ὁμ., Γρηγορίου ὁσ. Διαλόγ., Συμεὼν ὁσ. Νέου Θεολόγου
Ἀνακ. λειψ. Νικηφόρου Κ/λεως, Χριστίνης, Ἀβίβου, Πουπλίου μαρτ.
Βενεδίκτου ὁσ., Ἀλεξάνδρου μ., Εὐσχήμονος ὁμ. ἐπ. Λαμψάκου
Ἀγαπίου & σὺν αὐτ. 7 μ., Ἀριστοβούλου Ἀποστόλου   
Σαββίνου μ., Χριστοδούλου ὁσ. τοῦ ἐν Πάτμῳ    ( Β ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ )
Ἀλεξίου ὁσ. «ἀνθρ. Θεοῦ», Θεοστηρίκτου ὁσ., Παύλου μάρτυρος
Β ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΓΡΗΓ. ΠΑΛΑΜΑ )Κυρίλλου  Ἱερ., Εὐκαρπίωνος μ.
Χρυσάνθου & Δαρείας μαρτ., Κλαυδίου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων
Τῶν ἐν τῇ Μονῇ  ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντων Πατέρων
Ἰακώβου ἐπισκ. ὁμολογ., Φιλήμονος καὶ Δομνίνου μαρτύρων 
Βασιλείου ἱερομ., Καλλινίκης μάρτ., Εὐθυμίου νεομάρτυρος
Νίκωνος & σὺν αὐτῷ 199 μαρτύρων, Δομετίου μ.  ( Γ ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
Ζαχαρίου ὁσίου, Ἀρτέμωνος ἱερομάρτυρος

†  Γ ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡ/ΣΕΩΣ )   ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ
†  Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου ὁμολογητοῦ

Ματρώνης ὁσίας, Φιλητοῦ μάρτυρος 
Ἡρωδίωνος Ἀποστόλου,  Ἱλαρίωνος  ὁσίου τοῦ Νέου 
Μάρκου ἱερομάρτ. ἐπισκ. Ἀρεθουσῶν, Κυρίλλου μ. Διακόνου, Ἰωνᾶ μ.
Ἰωάννου ὁσίου τῆς Κλίμακος, Εὐβούλης ὁσίας    ( Δ ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ )
Ὑπατίου ἱερομ., Ἀκακίου ὁσ. ὁμολογητοῦ, Μενάνδρου μάρτυρος
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

Μ Α Ρ Τ Ι 2 Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 31. �Ηµ7ρα 6ρας 12, Ν9> 6ρας 12
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KYPIAKAI - EOPTAI

KYP. THΣ TYPOΦAΓOY
Ἁγ. 40 Μαρτύρων

KYP. A´ NHΣT. (OPΘ.)
ΚΥΡ. Β´ NHΣT. (ΓΡ.ΠΑΛ.)
ΣΤΑΥΡΟΠΡ.- ΕΥΑΓ. ΘΕΟΤ.

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
Μ  Α  Ρ  Τ  Ι  Ο Υ 2 0 1 3

Τὸ νυκτερινὸν Ἐνύπνιον τοῦ Με -
γάλου Κωνσταντίνου μετὰ τὸ
κατὰ τὴν μεσημβρίαν Ὅραμα
τοῦ «Ἐν Τούτῳ Νίκα». Εἰς τὸ
ὄνειρον ὁ Χριστὸς τοῦ ἐξηγεῖ τὸ
Ὅραμα καὶ τοῦ ὑποδεικνύει τὸ
Σύμβολον τῆς Νίκης ἐναντίον

πάντων τῶν ἐχθρῶν (ἁγιογραφία εἰς Ναὸν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας).

Τὸ Ὅραμα τοῦ 
Μεγάλου Κων -
σταντίνου 
πρὸ 
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Εὐδοκίας ὁσιομ., Δομνίνης ὁσίας, Ἀντωνίνης μ., Σωφρονίου μ.
† Ἡσυχίου μ., Θεοδότου μ., Εὐθαλίας μάρτυρος

Εὐτροπίου, Κλεονίκου, Βασιλίσκου μαρτύρων          ( Ψυχοσάββατον )
ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ, Γερασίμου ὁσ. Ἰορδαν., Παύλου, Ἰουλ. μ.
Κόνωνος μ.,  Ἀρχελάου μ. & 142 μαρτύρων              (Ἀρχὴ Νηστείας )
Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων, Ἰουλιανοῦ μάρτυρος
Λαυρεντίου, Ἐλπιδίου, Αἰθερίου, Ἀγαθοδώρου ὁσίων
Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδείας, Ἑρμοῦ Ἀπ., Παύλου ὁμολογητοῦ

Ἁγ. 40 μ. ἐν Σεβαστ., Καισαρίου ὁσίου    ( Α' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ- Ἀργία )
Θαῦμα κολλύβων Ἁγ. Θεοδώρου, Κοδράτου μ.  ( Ψυχοσάββατον )
Α ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ), Σωφρονίου ἐπισκ. Ἱεροσολ.
Θεοφάνους ὁμ., Γρηγορίου ὁσ. Διαλόγ., Συμεὼν ὁσ. Νέου Θεολόγου
Ἀνακ. λειψ. Νικηφόρου Κ/λεως, Χριστίνης, Ἀβίβου, Πουπλίου μαρτ.
Βενεδίκτου ὁσ., Ἀλεξάνδρου μ., Εὐσχήμονος ὁμ. ἐπ. Λαμψάκου
Ἀγαπίου & σὺν αὐτ. 7 μ., Ἀριστοβούλου Ἀποστόλου   
Σαββίνου μ., Χριστοδούλου ὁσ. τοῦ ἐν Πάτμῳ    (Β ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ )
Ἀλεξίου ὁσ. «ἀνθρ. Θεοῦ», Θεοστηρίκτου ὁσ., Παύλου μάρτυρος
Β ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΓΡΗΓ. ΠΑΛΑΜΑ )Κυρίλλου  Ἱερ., Εὐκαρπίωνος μ.
Χρυσάνθου & Δαρείας μαρτ., Κλαυδίου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων
Τῶν ἐν τῇ Μονῇ  ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντων Πατέρων
Ἰακώβου ἐπισκ. ὁμολογ., Φιλήμονος καὶ Δομνίνου μαρτύρων 
Βασιλείου ἱερομ., Καλλινίκης μάρτ., Εὐθυμίου νεομάρτυρος
Νίκωνος & σὺν αὐτῷ 199 μαρτύρων, Δομετίου μ.  ( Γ ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ)
Ζαχαρίου ὁσίου, Ἀρτέμωνος ἱερομάρτυρος

†  Γ ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΣΤΑΥΡ/ΣΕΩΣ )   ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ
†  Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου ὁμολογητοῦ

Ματρώνης ὁσίας, Φιλητοῦ μάρτυρος 
Ἡρωδίωνος Ἀποστόλου,  Ἱλαρίωνος  ὁσίου τοῦ Νέου 
Μάρκου ἱερομάρτ. ἐπισκ. Ἀρεθουσῶν, Κυρίλλου μ. Διακόνου, Ἰωνᾶ μ.
Ἰωάννου ὁσίου τῆς Κλίμακος, Εὐβούλης ὁσίας    ( Δ ' ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ )
Ὑπατίου ἱερομ., Ἀκακίου ὁσ. ὁμολογητοῦ, Μενάνδρου μάρτυρος
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AΠOΣTOΛOΣ

Pωµ. ιγ´ 11 - ιδ´ 4
Ἑβρ. ιβ´1 - 10

Ἑβρ. ια´ 24-26, 32-40
Ἑβρ. α´10 - β´3 
Ἑβρ. δ´14 - ε´6

KYPIAKAI - EOPTAI

KYP. THΣ TYPOΦAΓOY
Ἁγ. 40 Μαρτύρων

KYP. A´ NHΣT. (OPΘ.)
ΚΥΡ. Β´ NHΣT. (ΓΡ.ΠΑΛ.)
ΣΤΑΥΡΟΠΡ.- ΕΥΑΓ. ΘΕΟΤ.

EYAΓΓEΛION

Mατθ. στ´ 14  - 21
Ματθ. κ´1 -16

Ἰωάν. α´ 44  - 52
Mαρκ. β  ́1 - 12

Λουκ. α´24 - 38

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
Μ  Α  Ρ  Τ  Ι  Ο Υ 2 0 1 3

Τὸ νυκτερινὸν Ἐνύπνιον τοῦ Με -
γάλου Κωνσταντίνου μετὰ τὸ
κατὰ τὴν μεσημβρίαν Ὅραμα
τοῦ «Ἐν Τούτῳ Νίκα». Εἰς τὸ
ὄνειρον ὁ Χριστὸς τοῦ ἐξηγεῖ τὸ
Ὅραμα καὶ τοῦ ὑποδεικνύει τὸ
Σύμβολον τῆς Νίκης ἐναντίον

πάντων τῶν ἐχθρῶν (ἁγιογραφία εἰς Ναὸν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας).

Τὸ Ὅραμα τοῦ 
Μεγάλου Κων -
σταντίνου 
πρὸ 

τῆς Μάχης εἰς 
τὴν Μουλβίαν 

Γέφυραν, 
312 μ.Χ.
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Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝ. ΚΛΙΜ. ), Μαρίας ὁσ. Αἰγυπ., Μακαρίου ὁσίου
Τίτου ὁσίου θαυμ., Πολυκάρπου μ., Ἀμφιανοῦ μάρτυρος
Νικήτα ὁσ. Μηδικίου,  Ἰωσήφ ὁσίου τοῦ  Ὑμνογράφου
Ζωσιμᾶ ὁσ., Θεοδούλου μ., Πλάτωνος ὁσίου    ( ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ )✳
Κλαυδίου, Διοδώρου & σὺν αὐτοῖς μαρτύρων, Γεωργίου μάρτυρος
Εὐτυχίου πατρ. Κ/πόλεως, 120 μ. Περσίας   (ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ)
Καλλιοπίου μάρτυρος, Γεωργίου ἐπισκόπου ὁσίου
Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠ.), Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ρούφου Ἀπ.
Εὐψυχίου μάρ., Βαδίμου ὁσίου & τῶν σὺν αὐτῷ ὁσίων πατέρων
Τερεντίου, Πομπηΐου, Μιλτιάδου & σὺν αὐτ.μ. Γρηγορίου Ε' Κ/λεως
Ἀντύπα ἐπ. Περγάμου, Φαρμουθίου ὁσίου, Τρυφαίνης ὁσίας
Βασιλείου ἐπισκ. ὁμολογητοῦ, Ἀκακίου ὁσίου, Ἀνθούσης μάρτυρος
Μαρτίνου ὁμολογητοῦ πάπα Ρώμης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου, Ἀριστάρχου, Πούδη, Τροφίμου ἐκ τῶν  70
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Λεωνίδου ἐπ. Ἀθηνῶν ἱερομ., Κρήσκεντος μάρτυρος
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσὴφ Παγκάλου, Ἀγάπης, Χιονίας, Εἰρήνης μαρτ.
Μ. ΤΡΙΤΗ, τῶν 10 παρθένων, Συμεών ἱερομ. & σὺν αὐτῷ μαρτ.
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον, Ἰωάννου ὁσ. Δεκαπολ.
Μ.ΠΕΜΠΤΗ, ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος, Παφνουτίου ἱερμ., Συμεὼν ὁσίου
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τὰ Ἅγια Πάθη, Θεοδώρου ὁσ. Τριχινᾶ       ( Ἀργία )
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ἡ Ταφὴ & ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος, Ἰανουαρίου μάρτ. 
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ Κ. Η. Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, Θεοδώρου ὁσ.  ✳ 

† Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ Τροπαιοφόρου               ( Ἀργία)
Παναγίας Πορταϊτίσσης,✳ Ἐλισάβετ ὁσίας, Σάββα & 70 μαρτ.

† Μάρκου Ἀπ. & Εὐαγγ., Νίκης μ., Μακεδονίου πατρ. Κων/λεως
Βασιλέως ἱερομ. ἐπισκ. Ἀμασείας, Γλαφύρας ὁσίας

† ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, Συμεὼν ἱερομ. ἐπ.  Ἱεροσολύμων 
Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων, Μέμνωνος ὁσ. θαυματουργοῦ
Β' ΘΩΜΑ, Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου  Ἀποστ., Κερκύρας μάρτυρος 
’Ιακώβου Ἀπ. Υἱοῦ Ζεβεδαίου,  Ἀργυρῆς νεομάρτυρος
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

Α Π Ρ Ι Λ Ι 2 Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 30. �Ηµ7ρα 6ρας 13, Ν9> 6ρας 11

✳ Ἡ Διακαινήσιμος Ἑβδομὰς ὡς Μία λαμπροφόρος ἡμέρα & Ἀργία λογίζεται.

✳ Ὁ Μέγας Κανών ψάλλεται ἢ τὴν Τετάρτην ἑσπέρας
τῆς Ε´ Ἑβδομάδος μετὰ τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου ἢ τὴν
Πέμπτην τῆς Ε´ Ἑβδομάδος εἰς τὸν Ὄρθρον μετὰ τὸν
Ν´ψαλμόν (Τυπικὸν Γ. Βιολάκη, σελ. 345, §44-48).

HM.

1
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22

23

27
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KYPIAKAI - EOPTAI

ΚΥΡ. Δ´ΝΗΣΤ.( ΙΩΑΝ.ΚΛ.)
ΚΥΡ. Ε´ΝΗΣΤ. (ΜΑΡ. ΑΙΓ.)

ΑΝΑΣΤ. ΛΑΖΑΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
ΔΕΥΤ. ΔΙΑΚ. - ΑΓ. ΓΕΩΡΓ.

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
Β´ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΩΜΑ

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
A Π P I Λ I O Y   2 0 1 3

✳Τὴν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, ἡ κάθε Μονὴ τοῦ Ἁγίου
Ὄρους ἑορτάζει τὴν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος τὴν ὁποίαν τιμᾶ
ὡς ἐφέστιον. Εἰς τὰς ἐκτὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐκκλησίας,
τὴν ἡ μέραν αὐτὴν ἑορτάζεται ἡ θαυματουρ γὸς εἰκὼν τῆς
Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης, ἡ εὑρι σκομένη εἰς τὴν Μονὴν
Ἰβήρων.
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Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΙΩΑΝ. ΚΛΙΜ. ), Μαρίας ὁσ. Αἰγυπ., Μακαρίου ὁσίου
Τίτου ὁσίου θαυμ., Πολυκάρπου μ., Ἀμφιανοῦ μάρτυρος
Νικήτα ὁσ. Μηδικίου,  Ἰωσήφ ὁσίου τοῦ  Ὑμνογράφου
Ζωσιμᾶ ὁσ., Θεοδούλου μ., Πλάτωνος ὁσίου    ( ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ )✳
Κλαυδίου, Διοδώρου & σὺν αὐτοῖς μαρτύρων, Γεωργίου μάρτυρος
Εὐτυχίου πατρ. Κ/πόλεως, 120 μ. Περσίας   (ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ )
Καλλιοπίου μάρτυρος, Γεωργίου ἐπισκόπου ὁσίου
Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ ( ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠ.), Ἡρωδίωνος, Ἀγάβου, Ρούφου Ἀπ.
Εὐψυχίου μάρ., Βαδίμου ὁσίου & τῶν σὺν αὐτῷ ὁσίων πατέρων
Τερεντίου, Πομπηΐου, Μιλτιάδου & σὺν αὐτ.μ. Γρηγορίου Ε' Κ/λεως
Ἀντύπα ἐπ. Περγάμου, Φαρμουθίου ὁσίου, Τρυφαίνης ὁσίας
Βασιλείου ἐπισκ. ὁμολογητοῦ, Ἀκακίου ὁσίου, Ἀνθούσης μάρτυρος
Μαρτίνου ὁμολογητοῦ πάπα Ρώμης καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου, Ἀριστάρχου, Πούδη, Τροφίμου ἐκ τῶν  70
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, Λεωνίδου ἐπ. Ἀθηνῶν ἱερομ., Κρήσκεντος μάρτυρος
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ, Ἰωσὴφ Παγκάλου, Ἀγάπης, Χιονίας, Εἰρήνης μαρτ.
Μ. ΤΡΙΤΗ, τῶν 10 παρθένων, Συμεών ἱερομ. & σὺν αὐτῷ μαρτ.
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ, τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον, Ἰωάννου ὁσ. Δεκαπολ.
Μ.ΠΕΜΠΤΗ, ὁ Μυστικὸς Δεῖπνος, Παφνουτίου ἱερμ., Συμεὼν ὁσίου
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τὰ Ἅγια Πάθη, Θεοδώρου ὁσ. Τριχινᾶ       ( Ἀργία )
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ἡ Ταφὴ & ἡ εἰς Ἅδου Κάθοδος, Ἰανουαρίου μάρτ. 
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ Κ. Η. Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, Θεοδώρου ὁσ.  ✳ 

† Γεωργίου μεγαλομάρτυρος τοῦ Τροπαιοφόρου               ( Ἀργία )
Παναγίας Πορταϊτίσσης,✳ Ἐλισάβετ ὁσίας, Σάββα & 70 μαρτ.

† Μάρκου Ἀπ. & Εὐαγγ., Νίκης μ., Μακεδονίου πατρ. Κων/λεως
Βασιλέως ἱερομ. ἐπισκ. Ἀμασείας, Γλαφύρας ὁσίας

† ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ, Συμεὼν ἱερομ. ἐπ.  Ἱεροσολύμων 
Τῶν ἐν Κυζίκῳ 9 μαρτύρων, Μέμνωνος ὁσ. θαυματουργοῦ
Β' ΘΩΜΑ, Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου  Ἀποστ., Κερκύρας μάρτυρος 
’Ιακώβου Ἀπ. Υἱοῦ Ζεβεδαίου,  Ἀργυρῆς νεομάρτυρος
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

Α Π Ρ Ι Λ Ι 2 Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 30. �Ηµ7ρα 6ρας 13, Ν9> 6ρας 11

✳ Ἡ Διακαινήσιμος Ἑβδομὰς ὡς Μία λαμπροφόρος ἡμέρα & Ἀργία λογίζεται.

✳ Ὁ Μέγας Κανών ψάλλεται ἢ τὴν Τετάρτην ἑσπέρας
τῆς Ε´ Ἑβδομάδος μετὰ τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου ἢ τὴν
Πέμπτην τῆς Ε´ Ἑβδομάδος εἰς τὸν Ὄρθρον μετὰ τὸν
Ν´ψαλμόν (Τυπικὸν Γ. Βιολάκη, σελ. 345, §44-48).
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AΠOΣTOΛOΣ

Ἑβρ. στ´13 - 20
Ἑβρ. θ´11 - 14

Ἑβρ. ιβ´28  -  ιγ´8
Φιλιπ. δ´4 - 9
Πράξ. α´1 - 8

Πράξ. ιβ´1 - 11
Πράξ. γ´1-8
Πράξ. α´1-8

KYPIAKAI - EOPTAI

ΚΥΡ. Δ´ΝΗΣΤ.( ΙΩΑΝ.ΚΛ.)
ΚΥΡ. Ε´ΝΗΣΤ. (ΜΑΡ. ΑΙΓ.)

ΑΝΑΣΤ. ΛΑΖΑΡΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
ΔΕΥΤ. ΔΙΑΚ. - ΑΓ. ΓΕΩΡΓ.

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
Β´ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΩΜΑ

EYAΓΓEΛION

Μάρκ. θ´17 - 31
Ἑβρ. θ´11 - 14
Ἰωάν. ια´1 - 45
Ἰωάν. ιβ´1 - 18
Ἰωάν. α´1 - 17

Ἰωάν. α´18 - 28
Ἰωάν. β´12 - 22
Ἰωάν. α´1 - 17

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
A Π P I Λ I O Y   2 0 1 3

✳Τὴν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, ἡ κάθε Μονὴ τοῦ Ἁγίου
Ὄρους ἑορτάζει τὴν εἰκόνα τῆς Θεομήτορος τὴν ὁποίαν τιμᾶ
ὡς ἐφέστιον. Εἰς τὰς ἐκτὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐκκλησίας,
τὴν ἡ μέραν αὐτὴν ἑορτάζεται ἡ θαυματουρ γὸς εἰκὼν τῆς
Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης, ἡ εὑρι σκομένη εἰς τὴν Μονὴν
Ἰβήρων.
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Ἱερεμίου προφήτου, Εὐθυμίου καὶ σὺν αὐτῷ ὁσιομαρτύρων
† Μεγ. Ἀθανασίου ἀνακ. λειψάνων, Ἑσπέρου, Ζωῆς & τέκνων μαρτ.

Τιμοθέου & Μαύρας μαρτύρων, Πέτρου ὁσ. ἐπ. Ἄργους 
Πελαγίας μάρτ., Ἱλαρίου ὁσίου θαυματουργοῦ, Λεοντίου μάρτυρος
Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος, Εὐθυμίου ἐπισκόπου Μαδύτου
Γ ' ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ,  Ἰὼβ Δικαίου, Σεραφεὶμ ὁσ. Λεβαδ., Δονάτου μ.
’Εμφάνισις Τιμ. Σταυροῦ, Ἀκακίου μ., Νείλου ὁσ, μυροβλήτου
Ἰωάννου Θεολόγου Εὐαγγελ., Ἀρσενίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου     (Ἀργία)
Ἡσαΐου προφ., Χριστοφόρου μάρτ., Νικολάου μάρτ. ἐν Βουνένοις
Σίμωνος Ἀποστόλου, τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσίου 
Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαποστόλων
Ἐπιφανίου ἐπισκ. Κύπρου, Γερμανοῦ ἐπισκόπου Κων/πόλεως
Δ' ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Γλυκερίας μ., Σεργίου ὁμ. Εὐθυμίου ὁσ. Ἁγιορίτου
Ἰσιδώρου μάρτυρος ἐν Χίῳ, Θεράποντος μάρτυρος

Παχωμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Ἀχιλλείου ὁσίου ἐπισκ. Λαρίσης
† ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Θεοδώρου ὁσ. ἡγ., Νικολάου  ἐπ. Κ/λεως

Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας Ἀπ., Ἀθανασίου ἐπ. Χριστιανουπόλεως
Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης κ.λπ. μ., τῶν 7 ἁγίων Γυναικῶν μαρτ.
Πατρικίου, Ἀκακίου, Μενάνδρου κ.λπ. σὺν αὐτῷ μαρτύρων    
Ε ' ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Νικήτα,  Ἰωσὴφ,  Ἰωάννου ὁσ. πατέρων ἐν Χίῳ 

† Κωνσταντίνου &  Ἑλένης Βασιλ. & ἰσαποστόλων                    ( Ἀργία)
Μαρκέλλου μάρτυρος, Βασιλίσκου μάρτυρος 
Μιχαὴλ ἐπ. Συννάδων, Μαρίας Κλωπᾶ μυροφόρ.  (Ἀπόδοσις Μεσ/τῆς)
Συμεὼν ὁσ. θαυμαστ., Μελετίου μ., Σωσάννης μ. & σὺν αὐτῇ μαρτ.

† Γ ' Εὕρεσις Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, Ἀλβιανοῦ ὁσιομ.
Κάρπου & Ἀλφαίου Ἀποστόλων, Ἀβερκίου  καὶ  Ἑλένης μάρτυρος
ΣΤ ' ΤΥΦΛΟΥ,  Ἰωάννου Ρώσσου μάρτυρος,  Ἑλλαδίου μάρτυρος   
Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Μελιτινῆς
Θεοδοσίας μ., Θεοδοσίας ὁσιομ., Ὀλβιανοῦ ἐπ. ἱερομάρτυρος  

† Ἰσαακίου ὁσ. ἡγ. μον. Δαλμάτων, Βαρλαάμ ὁσίου    (Ἀπόδοσις Πάσχα)
ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ,  Ἑρμείου μάρτ., Πετρονίλας μάρτυρος (Ἀργία)
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

M A Ϊ O Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 31. �Ηµ7ρα 6ρας 14, Ν9> 6ρας 10
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KYPIAKAI - EOPTAI

Γ´ ΚΥΡ. ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ  
Ἰωάννου Θεολόγου 
καὶ Εὐαγγελιστοῦ

Δ´ΚΥΡ. ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Ε´ΚΥΡ. ΣΑΜΑΡ/ΔΟΣ

Ἁγ. Κων/νου &  Ἑλένης ᾽Ισαπ. 
ΣΤ´ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΦΛΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
M A Ϊ O Y   2 0 1 3
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Ἱερεμίου προφήτου, Εὐθυμίου καὶ σὺν αὐτῷ ὁσιομαρτύρων
† Μεγ. Ἀθανασίου ἀνακ. λειψάνων, Ἑσπέρου, Ζωῆς & τέκνων μαρτ.

Τιμοθέου & Μαύρας μαρτύρων, Πέτρου ὁσ. ἐπ. Ἄργους 
Πελαγίας μάρτ., Ἱλαρίου ὁσίου θαυματουργοῦ, Λεοντίου μάρτυρος
Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος, Εὐθυμίου ἐπισκόπου Μαδύτου
Γ ' ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ,  Ἰὼβ Δικαίου, Σεραφεὶμ ὁσ. Λεβαδ., Δονάτου μ.
’Εμφάνισις Τιμ. Σταυροῦ, Ἀκακίου μ., Νείλου ὁσ, μυροβλήτου
Ἰωάννου Θεολόγου Εὐαγγελ., Ἀρσενίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου     (Ἀργία)
Ἡσαΐου προφ., Χριστοφόρου μάρτ., Νικολάου μάρτ. ἐν Βουνένοις
Σίμωνος Ἀποστόλου, τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσίου 
Κυρίλλου & Μεθοδίου ἰσαποστόλων
Ἐπιφανίου ἐπισκ. Κύπρου, Γερμανοῦ ἐπισκόπου Κων/πόλεως
Δ' ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Γλυκερίας μ., Σεργίου ὁμ. Εὐθυμίου ὁσ. Ἁγιορίτου
Ἰσιδώρου μάρτυρος ἐν Χίῳ, Θεράποντος μάρτυρος

Παχωμίου ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Ἀχιλλείου ὁσίου ἐπισκ. Λαρίσης
† ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, Θεοδώρου ὁσ. ἡγ., Νικολάου  ἐπ. Κ/λεως

Ἀνδρονίκου καὶ Ἰουνίας Ἀπ., Ἀθανασίου ἐπ. Χριστιανουπόλεως
Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης κ.λπ. μ., τῶν 7 ἁγίων Γυναικῶν μαρτ.
Πατρικίου, Ἀκακίου, Μενάνδρου κ.λπ. σὺν αὐτῷ μαρτύρων    
Ε ' ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Νικήτα,  Ἰωσὴφ,  Ἰωάννου ὁσ. πατέρων ἐν Χίῳ 

† Κωνσταντίνου &  Ἑλένης Βασιλ. & ἰσαποστόλων                    (Ἀργία)
Μαρκέλλου μάρτυρος, Βασιλίσκου μάρτυρος 
Μιχαὴλ ἐπ. Συννάδων, Μαρίας Κλωπᾶ μυροφόρ.  (Ἀπόδοσις Μεσ/τῆς)
Συμεὼν ὁσ. θαυμαστ., Μελετίου μ., Σωσάννης μ. & σὺν αὐτῇ μαρτ.

† Γ ' Εὕρεσις Κεφαλῆς τοῦ Τιμίου Προδρόμου, Ἀλβιανοῦ ὁσιομ.
Κάρπου & Ἀλφαίου Ἀποστόλων, Ἀβερκίου  καὶ  Ἑλένης μάρτυρος
ΣΤ ' ΤΥΦΛΟΥ,  Ἰωάννου Ρώσσου μάρτυρος,  Ἑλλαδίου μάρτυρος   
Εὐτυχοῦς ἱερομάρτυρος ἐπισκόπου Μελιτινῆς
Θεοδοσίας μ., Θεοδοσίας ὁσιομ., Ὀλβιανοῦ ἐπ. ἱερομάρτυρος  

† Ἰσαακίου ὁσ. ἡγ. μον. Δαλμάτων, Βαρλαάμ ὁσίου    (Ἀπόδοσις Πάσχα)
ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ,  Ἑρμείου μάρτ., Πετρονίλας μάρτυρος (Ἀργία)
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

M A Ϊ O Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 31. �Ηµ7ρα 6ρας 14, Ν9> 6ρας 10

HM.

6

8

13

16

20

21

27

31

AΠOΣTOΛOΣ

Πράξ. στ´1 - 7 
Α´ Ἰωάν. α´ 1 - 7

Πράξ. θ´32 - 42 
Πράξ. ιδ´6 - 18

Πράξ. ια´19 - 30
Πράξ. κστ´1,12 - 20

Πράξ. ιστ´16 - 34
Πράξ. α´1 - 12

KYPIAKAI - EOPTAI

Γ´ ΚΥΡ. ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ  
Ἰωάννου Θεολόγου 
καὶ Εὐαγγελιστοῦ

Δ´ΚΥΡ. ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Ε´ΚΥΡ. ΣΑΜΑΡ/ΔΟΣ
Ἁγ. Κων/νου &  Ἑλένης ᾽Ισαπ. 
ΣΤ´ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΦΛΟΥ

ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

EYAΓΓEΛION

Μάρκ. ιε´43 - ιστ´8
Ἰωάν. ιθ´25 - 27,

κα´24 - 25
Ἰωάν. ε´1 - 15
Ἰωάν. ζ´14 - 30
Ἰωάν. δ´5 - 42
Ἰωάν. ι´1 - 9

Ἰωάν. θ´1 - 38
Λουκ. κδ´36 - 53

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
M A Ϊ O Y   2 0 1 3

Ὁ Μ. Κωνσταντῖνος
ἐπιβλέπει τὴν οἰκοδόμησιν
τῆς νέας πρωτευούσης τῆς
αὐτοκρατορίας, τῆς Νέ-
ας Ρώμης, ἡ ὁποία θεμε-
λιώθηκε τὴν 8-11-324, ἐγ -
καινιάσθηκε τὴν 11-5-330
μ.Χ. καὶ ἀφιερώθηκε εἰς

τὴν προστασίαν τῆς Θεο-
τόκου, ἡ δὲ Παναγία τὴν
ἔκανε γνωστὴν ὡς Κων-

σταντινούπολιν (ὑφαντὸς
πίνακας τοῦ Peter Paul

Rubens, 1623-1625).
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Ἰουστίνου Φιλοσ. μ., Πύρρου ἱερομ., Χαρίτωνος μ., Βαλλεριανοῦ μ.
Νικηφόρου ἀρχ/που Κ/λεως ὁμ.,  Ἐράσμου ἱερομ., τῶν ἁγ. 38 μαρτ.
Ζ ' ΠΑΤΕΡΩΝ (Α' Οἰκ. Συνόδου ),  Λουκιλιανοῦ & Παύλης μαρτ. 
Μητροφάνους ἀρχιεπ. Κ/λεως, Μάρθας & Μαρίας ἀδελφῶν Λαζάρου
Δωροθέου ἐπ. Τύρου, Μάρκου ὁσ. ἐν Χίῳ, Νικάνδρου & σὺν αὐτῷ μ.
Ἱλαρίωνος ὁσ. Νέου ἡγ. Μον .Δαλμ., Ἀττάλου ὁσ. &  ὁσ. 5 παρθένων
Θεοδότου ἐπ. Ἀγκύρας  ἱερομ., Ζηναΐδος μ., Σεβαστιανῆς ὁσίας

†  Ἀνακ. λειψ. Θεοδώρου Στρατ., Καλλιόπης μ.      (Ἀπόδ.  Ἀναλήψεως )
Κυρίλλου ἀρχ/που Ἀλεξ., Θέκλης μάρτυρος       (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ)
Η' ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἀλεξάνδρου, Ἀντωνίνης μ., Θεοφάνους ὁσίου

†  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Ἄξιον ᾽Εστίν, Βαρθολομ. Ἀπ.   (Ἀργία)
Ὀνουφρίου ὁσ. Αἰγυπτίου, Πέτρου ὁσ. Ἀθωνίτου, Ἀντωνίνης μάρτ.
Ἀκυλίνης μάρτυρος, Ἄννης ὁσίας & τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάννου
Ἐλισσαίου προφ., Μεθοδίου ὁμ., Νήφωνος ὁσ., Κυρίλλου ἐπ. Γορτύν.
Ἀμὼς προφ., Ἱερωνύμου ὁσ., Αὐγουστίνου ἁγ. ἐπισκ. Ἱππῶνος
Τύχωνος ἐπ. Ἀμαθ. Κύπρου, Μάρκου ἱερομ.      ( Ἀπόδ. Πεντηκοστῆς)
Α' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ), Ἰσαύρου, κ.λπ. μ. , Φήλικος μ.
Λεοντίου, Ὑπατίου, Αἰθερίου, Θεοδούλου μαρτ.      ( Ἀρχὴ Νηστείας )
Ἰούδα Ἀποστ., Παϊσίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου, Ζήνωνος ὁσ., Ζωσιμᾶ μ.
Καλλίστου πατρ. Κων/πόλεως, Μεθοδίου ἱερομ. ἐπ. Πατάρων
Ἰουλιανοῦ μ. τοῦ Ταρσέως, Τερεντίου ἐπ. Ἰκονίου μ., Ἀφροδισίου μ.
Εὐσεβίου ἱερομάρτυρος, Ζήνωνος & Ζηνᾶ τῶν μαρτύρων
Ἀγριπίννης & Ἀριστοκλέους μαρτ., Βαρβάρου ὁσ., Ἀριστοκλέους μ.
Β' ΜΑΤΘ.  (ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ), Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου
Φεβρωνίας ὁσίας, Διονυσίου ὁσίου, Δομετίου ὁσίου
Δαβίδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσ/νίκῃ, Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας
Σαμψὼν ὁσ. τοῦ Ξενοδόχου, Ἰωάννας Μυροφόρου, Ἀνέκτου μάρτυρος
Ἀνακ. λειψ. Κύρου &  Ἰωάννου Ἀναργύρων, Παππίου μάρτυρος

†  Πέτρου & Παύλου τῶν Ἀποστόλων                                    ( Ἀργία)
Σύναξις τῶν ἁγίων 12 ἐνδόξων  Ἀποστόλων                             ( Ἀργία )
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

Ι 2 Υ Ν Ι 2 Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 30. �Ηµ7ρα 6ρας 15, Ν9> 6ρας 9
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KYPIAKAI - EOPTAI

Ζ´ΑΓ.ΠΑΤ. (Α´Οἰκ. Συν.)
Η´ΚΥΡ. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Α´ΜΑΤΘ. (ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ)

Β´ΜΑΤΘ. (ΑΓΙΟΡ.ΠΑΤ.),
Γενέθλιον Τιμ. Προδρόμου
Ἁγ. Ἀπ. Πέτρου & Παύλου
Σύναξις 12 Ἀποστόλων          

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
I O Y N I O Y   2 0 1 3

Ἄποψις τοῦ σημερινοῦ Μιλάνου, ἤτοι,
τῶν Ρωμαϊκῶν Μεδιολάνων, ὅπου τὸν
Φεβρουάριον τοῦ 313 μ.Χ. ὑπεγράφη τὸ
ὁμώνυμον Διάταγμα τῆς Ἀνε ξιθρησκείας
ὑπὸ Κωνσταντίνου καὶ Λικινίου.
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Ἰουστίνου Φιλοσ. μ., Πύρρου ἱερομ., Χαρίτωνος μ., Βαλλεριανοῦ μ.
Νικηφόρου ἀρχ/που Κ/λεως ὁμ.,  Ἐράσμου ἱερομ., τῶν ἁγ. 38 μαρτ.
Ζ ' ΠΑΤΕΡΩΝ (Α' Οἰκ. Συνόδου ),  Λουκιλιανοῦ & Παύλης μαρτ. 
Μητροφάνους ἀρχιεπ. Κ/λεως, Μάρθας & Μαρίας ἀδελφῶν Λαζάρου
Δωροθέου ἐπ. Τύρου, Μάρκου ὁσ. ἐν Χίῳ, Νικάνδρου & σὺν αὐτῷ μ.
Ἱλαρίωνος ὁσ. Νέου ἡγ. Μον .Δαλμ., Ἀττάλου ὁσ. &  ὁσ. 5 παρθένων
Θεοδότου ἐπ. Ἀγκύρας  ἱερομ., Ζηναΐδος μ., Σεβαστιανῆς ὁσίας

†  Ἀνακ. λειψ. Θεοδώρου Στρατ., Καλλιόπης μ.      (Ἀπόδ.  Ἀναλήψεως )
Κυρίλλου ἀρχ/που Ἀλεξ., Θέκλης μάρτυρος       (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ)
Η' ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ἀλεξάνδρου, Ἀντωνίνης μ., Θεοφάνους ὁσίου

†  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, Ἄξιον ᾽Εστίν, Βαρθολομ. Ἀπ.   (Ἀργία )
Ὀνουφρίου ὁσ. Αἰγυπτίου, Πέτρου ὁσ. Ἀθωνίτου, Ἀντωνίνης μάρτ.
Ἀκυλίνης μάρτυρος, Ἄννης ὁσίας & τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάννου
Ἐλισσαίου προφ., Μεθοδίου ὁμ., Νήφωνος ὁσ., Κυρίλλου ἐπ. Γορτύν.
Ἀμὼς προφ., Ἱερωνύμου ὁσ., Αὐγουστίνου ἁγ. ἐπισκ. Ἱππῶνος
Τύχωνος ἐπ. Ἀμαθ. Κύπρου, Μάρκου ἱερομ.      (Ἀπόδ. Πεντηκοστῆς)
Α' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ), Ἰσαύρου, κ.λπ. μ. , Φήλικος μ.
Λεοντίου, Ὑπατίου, Αἰθερίου, Θεοδούλου μαρτ.      (Ἀρχὴ Νηστείας)
Ἰούδα Ἀποστ., Παϊσίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου, Ζήνωνος ὁσ., Ζωσιμᾶ μ.
Καλλίστου πατρ. Κων/πόλεως, Μεθοδίου ἱερομ. ἐπ. Πατάρων
Ἰουλιανοῦ μ. τοῦ Ταρσέως, Τερεντίου ἐπ. Ἰκονίου μ., Ἀφροδισίου μ.
Εὐσεβίου ἱερομάρτυρος, Ζήνωνος & Ζηνᾶ τῶν μαρτύρων
Ἀγριπίννης & Ἀριστοκλέους μαρτ., Βαρβάρου ὁσ., Ἀριστοκλέους μ.
Β' ΜΑΤΘ.  (ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ), Γενέθλιον Τιμίου Προδρόμου
Φεβρωνίας ὁσίας, Διονυσίου ὁσίου, Δομετίου ὁσίου
Δαβίδ ὁσίου τοῦ ἐν Θεσ/νίκῃ, Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας
Σαμψὼν ὁσ. τοῦ Ξενοδόχου, Ἰωάννας Μυροφόρου, Ἀνέκτου μάρτυρος
Ἀνακ. λειψ. Κύρου &  Ἰωάννου Ἀναργύρων, Παππίου μάρτυρος

†  Πέτρου & Παύλου τῶν Ἀποστόλων                                    ( Ἀργία)
Σύναξις τῶν ἁγίων 12 ἐνδόξων  Ἀποστόλων                             ( Ἀργία)
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

Ι 2 Υ Ν Ι 2 Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 30. �Ηµ7ρα 6ρας 15, Ν9> 6ρας 9

HM.
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AΠOΣTOΛOΣ

Πράξ. κ´16-18, 28-36
Πράξ. β´1 - 11

Ἐφεσ. ε´8 - 19
Ἑβρ. ια´33 - ιβ´2

Ρωμ. ιγ´11- ιδ´4

Β´Κορ. ια´21 - ιβ´9
Α´Κορ. δ´9 - 16

KYPIAKAI - EOPTAI

Ζ´ΑΓ.ΠΑΤ. (Α´Οἰκ. Συν.)
Η´ΚΥΡ. ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Α´ΜΑΤΘ. (ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ)

Β´ΜΑΤΘ. (ΑΓΙΟΡ.ΠΑΤ.),
Γενέθλιον Τιμ. Προδρόμου
Ἁγ. Ἀπ. Πέτρου & Παύλου
Σύναξις 12 Ἀποστόλων          

EYAΓΓEΛION

Ἰωάν. ιζ´1 - 13
Ἰωάν. ζ´37-52, ή 12

Ματθ. ιη´10 - 20 
Ματθ. ι´32-33,
37-38, ιθ´27-30

Λουκ. α´1 -25,
57-68,  76- 80

Ματθ. ιστ́ 13 - 19
Ματθ. θ́ 36, ί 1 - 8

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
I O Y N I O Y   2 0 1 3

Ἄποψις τοῦ σημερινοῦ Μιλάνου, ἤτοι,
τῶν Ρωμαϊκῶν Μεδιολάνων, ὅπου τὸν
Φεβρουάριον τοῦ 313 μ.Χ. ὑπεγράφη τὸ
ὁμώνυμον Διάταγμα τῆς Ἀνε ξιθρησκείας
ὑπὸ Κωνσταντίνου καὶ Λικινίου.
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Γ ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων, Κων/νου μάρτ.
† Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις

Ὑακίνθου μ., Ἀνατολίου ἐπ. Κ/λεως, Γερασίμου ὁσ., Θεοδότου μ.
Ἀνδρέου ἐπ., Κρήτης, Κυπρίλλης & Λουκίας μάρτ, Θεοφίλου ἱερομ.
Ἀθανασίου Ἀθωνίτου ὁσίου, Λαμπαδοῦ ὁσίου
Σισώη ὁσίου, Λουκίας & Ρήξου μ., Ἀρχίππου κ.λπ. Ἀποστ. ἐκ τῶν 70
Θωμᾶ ὁσίου ἐν Μαλεῷ, Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος
Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Προκοπίου μ., Θεοδοσίας μ., Θεοφίλου ὁσίου
Παγκρατίου ἱερομ., Διονυσίου, Μητροφάνους ὁσίων

Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ Ρώσσου, τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων
Εὐφημίας μεγαλομ., Ὄλγας ἰσαπ., Λέοντος ὁσίου, Μαρκιανοῦ μάρτ.
Πρόκλου & Ἱλαρίου μαρτύρων, Βερονίκης αἱμορροούσης μάρτυρος
Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου
Νικοδήμου ὁσ. Ἁγιορείτου, Ἀκύλλα Ἀπ., Ἰωσήφ ἀρχιεπ. Θεσ/νίκης
ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ' Οἰκ. Συν.), Κηρύκου  & Ἰουλίττης μαρτύρων
Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος, Φαύστου & σὺν αὐτῷ 15.000 μαρτύρων
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος, Βηρονίκης & Σπεράτου μαρτύρων
Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος, Παύλου & Παμβὼ τῶν ὁσίων
Μακρίνης & Δίου ὁσ., Ἀνακομιδὴ λειψάνων ὁσ. Σεραφείμ ἐν Σαρώφ

†  Ἠλιοῦ προφήτου Θεσβίτου ἡ πυρφόρος εἰς οὐρανοὺς ἀνάβασις  (Ἀργία)
Συμεὼν ὁσίου, Ἰωάννου ὁσίου, Παρθενίου ἐπισκόπου Ἄρτης
ΣΤ ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μαρίας Μαγδαληνῆς  ἰσαπ., Μαρκέλλης  μάρτυρος
Φωκᾶ ἱερομ., Ἰεζεκιήλ πρ., Πελαγίας ὁσίας ἐν Τήνῳ
Χριστίνης μεγαλομάρτυρος, Ἀθανασίου μάρτυρος

†  Κοίμησις ἁγίας Ἄννης Θεοπρομήτορος                                    (Ἀργία)
Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος

†  Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος, Ἀνθούσης μάρτυρος       (Ἀργία)
Εἰρήνης ὁσίας Χρυσοβαλάντου, Προχόρου κ.λπ. Ἀποστόλων
Ζ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Καλλινίκου & Θεοδότης μαρτ., Βασιλίσκου μάρτυρος
Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος κ.λπ. Ἀποστόλων
Εὐδοκίμου δικαίου, Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

Ι 2 Υ Λ Ι 2 Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 31. �Ηµ7ρα 6ρας 14, Ν9> 6ρας 10
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  KYPIAKAI - EOPTAI

Γ´ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Ἁγ. Ἀναργ.
Δ´ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

ΑΓ.  ΠΑΤ.  Δ´ΟΙΚ.  ΣΥΝΟΔΟΥ
Ἠλιοῦ Προφήτου

ΣΤ´ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Κοίμησις  Ἁγ. Ἄννης
Ἁγ. Παντελεήμονος  

Ζ´ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
I O Y Λ I O Y   2 0 1 3

Τὸ σόλιδον, νόμισμα τὸ ὁποῖον εἰσήγαγεν 
ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, φέρον εἰς τὴν μίαν ὄψιν 

τὴν προσωπογραφίαν του.
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Γ ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων, Κων/νου μάρτ.
† Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις

Ὑακίνθου μ., Ἀνατολίου ἐπ. Κ/λεως, Γερασίμου ὁσ., Θεοδότου μ.
Ἀνδρέου ἐπ., Κρήτης, Κυπρίλλης & Λουκίας μάρτ, Θεοφίλου ἱερομ.
Ἀθανασίου Ἀθωνίτου ὁσίου, Λαμπαδοῦ ὁσίου
Σισώη ὁσίου, Λουκίας & Ρήξου μ., Ἀρχίππου κ.λπ. Ἀποστ. ἐκ τῶν 70
Θωμᾶ ὁσίου ἐν Μαλεῷ, Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος
Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Προκοπίου μ., Θεοδοσίας μ., Θεοφίλου ὁσίου
Παγκρατίου ἱερομ., Διονυσίου, Μητροφάνους ὁσίων

Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ Ρώσσου, τῶν ἐν Νικοπόλει 45 μαρτύρων
Εὐφημίας μεγαλομ., Ὄλγας ἰσαπ., Λέοντος ὁσίου, Μαρκιανοῦ μάρτ.
Πρόκλου & Ἱλαρίου μαρτύρων, Βερονίκης αἱμορροούσης μάρτυρος
Σύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, Στεφάνου ὁσίου τοῦ Σαββαΐτου
Νικοδήμου ὁσ. Ἁγιορείτου, Ἀκύλλα Ἀπ., Ἰωσήφ ἀρχιεπ. Θεσ/νίκης
ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ' Οἰκ. Συν.), Κηρύκου  & Ἰουλίττης μαρτύρων
Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος, Φαύστου & σὺν αὐτῷ 15.000 μαρτύρων
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος, Βηρονίκης & Σπεράτου μαρτύρων
Αἰμιλιανοῦ μάρτυρος, Παύλου & Παμβὼ τῶν ὁσίων
Μακρίνης & Δίου ὁσ., Ἀνακομιδὴ λειψάνων ὁσ. Σεραφείμ ἐν Σαρώφ

†  Ἠλιοῦ προφήτου Θεσβίτου ἡ πυρφόρος εἰς οὐρανοὺς ἀνάβασις  (Ἀργία)
Συμεὼν ὁσίου, Ἰωάννου ὁσίου, Παρθενίου ἐπισκόπου Ἄρτης
ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μαρίας Μαγδαληνῆς  ἰσαπ., Μαρκέλλης  μάρτυρος
Φωκᾶ ἱερομ., Ἰεζεκιήλ πρ., Πελαγίας ὁσίας ἐν Τήνῳ
Χριστίνης μεγαλομάρτυρος, Ἀθανασίου μάρτυρος

†  Κοίμησις ἁγίας Ἄννης Θεοπρομήτορος                                    (Ἀργία)
Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἑρμολάου ἱερομάρτυρος

†  Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος, Ἀνθούσης μάρτυρος       (Ἀργία)
Εἰρήνης ὁσίας Χρυσοβαλάντου, Προχόρου κ.λπ. Ἀποστόλων
Ζ ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Καλλινίκου & Θεοδότης μαρτ., Βασιλίσκου μάρτυρος
Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος κ.λπ. Ἀποστόλων
Εὐδοκίμου δικαίου, Ἰωσήφ τοῦ ἀπό Ἀριμαθαίας
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Παλ.
�Hµερ. N.H.
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�Hµ7ραι 31. �Ηµ7ρα 6ρας 14, Ν9> 6ρας 10
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AΠOΣTOΛOΣ

Α´Κορ. ιβ´27- ιγ´8
Ρωμ. στ´18 - 23

Τίτ. γ´8 - 15
Ἰακ. ε´10 - 20

Ρωμ. ιβ´6 - 14
Γαλ. δ´22 - 27
Β´Τιμ. β´1 - 10
Ρωμ. ιε´1 - 7

  KYPIAKAI - EOPTAI

Γ´ΜΑΤΘΑΙΟΥ - Ἁγ. Ἀναργ.
Δ´ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

ΑΓ.  ΠΑΤ.  Δ´ΟΙΚ.  ΣΥΝΟΔΟΥ
Ἠλιοῦ Προφήτου

ΣΤ´ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Κοίμησις  Ἁγ. Ἄννης
Ἁγ. Παντελεήμονος  

Ζ´ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

EYAΓΓEΛION

Ματθ. στ´22 - 33
Ματθ. η´5 - 13
Ματθ. ε´14 - 19
Λουκ. δ´22 - 30
Ματθ. θ´1 - 8
Λουκ. η´16 - 21

Λουκ. κα´12 - 19
Ματθ. θ´27 - 35

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
I O Y Λ I O Y   2 0 1 3

Τὸ σόλιδον, νόμισμα τὸ ὁποῖον εἰσήγαγεν 
ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, φέρον εἰς τὴν μίαν ὄψιν 

τὴν προσωπογραφίαν του.

τοῦ Διατάγμα-
τος τῶν Με-
διολάνων διὰ
τοῦ ὁποίου ἡ

Ἐλευθερία τῆς
Πίστεως καὶ
τῆς Λατρείας

πρὸς τὸν Θεὸν
καθιερώνεται
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Πρόοδ. Τιμ. Σταυροῦ, 7 Μακκαβαίων & σὺν αὐτοῖς      (᾽Αρχὴ Νηστ.)
Ἀνακομιδὴ λειψάνων πρωτομάρτυρος Στεφάνου, Φωκᾶ μάρτυρος
Σαλώμης μυροφ., Στεφάνου μ., Θεοκλητοῦς ὁσ., Ἰσαακίου κ.λπ. ὁσίων
Τῶν ἁγίων 7 παίδων τῶν ἐν Ἐφέσσῳ, Εὐδοκίας μάρτυρος
Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Εὐσιγνίου μ., Νόννης μητρὸς ἁγ. Γρηγορίου Θεολ.

† Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ                            (Ἀργία )
Δομετίου ὁσιομ., Νικάνορος θαυματ., Ἀστερίου ὁσιομάρτυρος
Αἰμιλιανοῦ ἐπισκ. ὁμολογητοῦ, Μύρωνος ἐπισκ. Κρήτης
Ματθίου Ἀπ., Ἀντωνίου μ., Πατρικίας μ., 10 μαρτ. ἐν Χαλκῇ Πύλη
Λαυρεντίου διακ., Σύξτου πάπα Ρώμης, Ἱππολύτου μάρτυρος
Εὔπλου διακ., Νήφωνος πατρ. Κων/λεως, θαῦμα ἁγ. Σπυρίδωνος
Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥΦωτίου, Ἀνικήτου μαρτ., Σεργίου & Στεφάνου ὁσ.
Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Εἰρήνης ὁσίας                  (Ἀπόδοσις Μετ/σεως)
Μιχαίου προφήτου, Συμεὼν νεομ. Τραπεζοῦντος

† Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  ( Ἀργία)
Ἁγίου Μανδηλίου, Γερασίμου ὁσίου Κεφαλ., Διομήδους μάρτυρος
Μύρωνος, Παύλου, Ἰουλιανῆς, Κυπριανοῦ τῶν μαρτύρων
Φλώρου & Λαύρου μαρτύρων, Ἑρμοῦ & Λέοντος μαρτύρων
Ι ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνδρέου & σὺν αὐτῷ μ., Θεοφάνους ὁσ. Ναούσης
Σαμουὴλ πρ., Θεοχάρους μ. Νεοπολ. ἐν Καισαρείᾳ
Θαδδαίου Ἀπ., Βάσσης μάρτυρος & τῶν τέκνων αὐτῆς
Παναγίας Προυσσιωτίσης, Ἀγαθονίκου μ., Ζωτικοῦ, Ζήνωνος μαρτ.
Λούπου μ., Εἰρηναίου ἱερ., Καλλινίκου πατρ.  (Ἀπόδοσις Κοιμήσεως)
Εὐτυχοῦς ἱερομ., Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ μάρτ., Διονυσίου ἐπισκ. Αἰγίνης
Βαρθολομαίου & Τίτου Ἀποστόλων, Σάββα μ., Γενναδίου ὁσίου
ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μ.,  Ἰωάσαφ ὁσ. βασ. Ἰνδιῶν
Ποιμένος ὁσίου, Φανουρίου μάρτυρος, Ἀνθούσης μάρτυρος

Μωϋσέως ὁσ. Αἰθίοπος,  Ἐζεκίου βασιλ., Ἄννης προφήτιδος
Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου                   (Ἀργία- Νηστεία)
Ἀλεξάνδρου, Παύλου, Ἰωάννου, Πατριαρχῶν Κων/πόλεως

† Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

Α Υ Γ 2 Υ Σ Τ 2 Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 31. �Ηµ7ρα 6ρας 13, Ν9> 6ρας 11
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KYPIAKAI - EOPTAI

H´ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΕΤ/ΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Θ´ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ι´ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἀποτ. Κεφ. Τιμ. Προδρόμου

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
A Y Γ O Y Σ T O Y   2 0 1 3

καὶ τρεῖς παρα θαλασσίους πλευράς, 
τὴν ὁποίαν ἐπέλεξεν ὁ Κωνστανῖνος ὡς 
κέντρον τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.
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Πρόοδ. Τιμ. Σταυροῦ, 7 Μακκαβαίων & σὺν αὐτοῖς      (᾽Αρχὴ Νηστ.)
Ἀνακομιδὴ λειψάνων πρωτομάρτυρος Στεφάνου, Φωκᾶ μάρτυρος
Σαλώμης μυροφ., Στεφάνου μ., Θεοκλητοῦς ὁσ., Ἰσαακίου κ.λπ. ὁσίων
Τῶν ἁγίων 7 παίδων τῶν ἐν Ἐφέσσῳ, Εὐδοκίας μάρτυρος
Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Εὐσιγνίου μ., Νόννης μητρὸς ἁγ. Γρηγορίου Θεολ.

† Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ                            ( Ἀργία)
Δομετίου ὁσιομ., Νικάνορος θαυματ., Ἀστερίου ὁσιομάρτυρος
Αἰμιλιανοῦ ἐπισκ. ὁμολογητοῦ, Μύρωνος ἐπισκ. Κρήτης
Ματθίου Ἀπ., Ἀντωνίου μ., Πατρικίας μ., 10 μαρτ. ἐν Χαλκῇ Πύλη
Λαυρεντίου διακ., Σύξτου πάπα Ρώμης, Ἱππολύτου μάρτυρος
Εὔπλου διακ., Νήφωνος πατρ. Κων/λεως, θαῦμα ἁγ. Σπυρίδωνος
Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥΦωτίου, Ἀνικήτου μαρτ., Σεργίου & Στεφάνου ὁσ.
Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Εἰρήνης ὁσίας                  (Ἀπόδοσις Μετ/σεως )
Μιχαίου προφήτου, Συμεὼν νεομ. Τραπεζοῦντος

† Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ  (Ἀργία)
Ἁγίου Μανδηλίου, Γερασίμου ὁσίου Κεφαλ., Διομήδους μάρτυρος
Μύρωνος, Παύλου, Ἰουλιανῆς, Κυπριανοῦ τῶν μαρτύρων
Φλώρου & Λαύρου μαρτύρων, Ἑρμοῦ & Λέοντος μαρτύρων
Ι ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀνδρέου & σὺν αὐτῷ μ., Θεοφάνους ὁσ. Ναούσης
Σαμουὴλ πρ., Θεοχάρους μ. Νεοπολ. ἐν Καισαρείᾳ
Θαδδαίου Ἀπ., Βάσσης μάρτυρος & τῶν τέκνων αὐτῆς
Παναγίας Προυσσιωτίσης, Ἀγαθονίκου μ., Ζωτικοῦ, Ζήνωνος μαρτ.
Λούπου μ., Εἰρηναίου ἱερ., Καλλινίκου πατρ.  (Ἀπόδοσις Κοιμήσεως)
Εὐτυχοῦς ἱερομ., Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ μάρτ., Διονυσίου ἐπισκ. Αἰγίνης
Βαρθολομαίου & Τίτου Ἀποστόλων, Σάββα μ., Γενναδίου ὁσίου
ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μ.,  Ἰωάσαφ ὁσ. βασ. Ἰνδιῶν
Ποιμένος ὁσίου, Φανουρίου μάρτυρος, Ἀνθούσης μάρτυρος

Μωϋσέως ὁσ. Αἰθίοπος,  Ἐζεκίου βασιλ., Ἄννης προφήτιδος
Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου                   (Ἀργία- Νηστεία)
Ἀλεξάνδρου, Παύλου, Ἰωάννου, Πατριαρχῶν Κων/πόλεως

† Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
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�Hµερ. N.H.
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AΠOΣTOΛOΣ

Α´Κορ. α´10 - 17
Β´Πέτρ. α´10-19
Α´Κορ. γ´9 - 17 

Φιλιπ. β´5-11

Α´Κορ. δ´9 - 16
Α´Κορ. θ´2 - 12
Πράξ. ιγ´25 - 32

KYPIAKAI - EOPTAI

H´ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΜΕΤ/ΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Θ´ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ι´ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ´ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ἀποτ. Κεφ. Τιμ. Προδρόμου

EYAΓΓEΛION

Ματθ. ιδ´14 -22
Ματθ. ιζ´1 -9

Ματθ. ιδ´22 -34
Λουκ. ι´38-42,

ια´27-28
Ματθ. ιζ´14 -23
Ματθ. ιη´23 - 35

Μάρκ. στ´14 - 30

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
A Y Γ O Y Σ T O Y   2 0 1 3

Ὁ Χάρτης τῆς
Κωνσταν -

τινουπόλεως
εἰς τὴν στρα-

τηγικὴν
ἑπτάλοφον

θέσιν τῆς
ἀρχαίας 

πόλεως τοῦ
Βύζαντος, 

μὲ μίαν 
χερσαίαν 

καὶ τρεῖς παρα θαλασσίους πλευράς, 
τὴν ὁποίαν ἐπέλεξεν ὁ Κωνστανῖνος ὡς 
κέντρον τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.
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Ἀρχή Ἰνδίκτου, Συμεών ὁσ. Στυλ., Ἰησοῦ Ναυῆ, 40 ὁσ.γυναικ.  (Ἀργία)
ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μάμαντος μ., Εὐτυχίου μ., Ἰωάννου Νηστευτοῦ ὁσ.
Ἀνθίμου ἱερομ., Πολυδώρου μ., Θεοκτίστου μάρτυρος
Βαβύλα ἱερομ., Μωυσέως προφήτου, Ἑρμιόνης μάρτυρος
Ζαχαρίου προφήτου, Ἀβδαίου μάρτ., Οὐρβανοῦ μ., Θεοδώρου μάρτυρος
Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύμ. τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ
Σώζοντος μάρτυρος, Εὐψυχίου μάρτυρος, Λουκᾶ ὁσίου
ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἀργία )
ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Ἰωακεὶμ & Ἄννης Θεοπατ., Σεβηριανοῦ μ. 
Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων  
Θεοδώρας ὁσ., Εὐανθίας μάρτ., Εὐφροσύνου ὁσίου τοῦ μαγείρου
Αὐτονόμου, Θεοδώρου ἱερομ., Μακεδονίου μ.       (Ἀπόδ. Γενεθλίου)
Ἐγκαίνια Ναοῦ Ἀναστάσεως, Κορνηλίου μ. Ἑκατοντάρχου
Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                   (Ἀργία - Νηστεία)
Νικήτα μεγαλομ., Βησσαρίωνος ἐπ. Λαρίσης, Γερασίμου ὁσίου
ΜΕΤA ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Εὐφημίας μεγαλομ., Μελιτινῆς μάρτυρος
Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης μ., Ἀγαθοκλείας & Θεοδότης μ.

Εὐμενίου ἐπισκόπου Κρήτης, Ἀριάδνης & Εἰρήνης μαρτύρων
Τροφίμου, Σαββατίου & Δορυμέδοντος μαρτύρων
Εὐσταθίου & Θεοπίστης μαρτ. & τῶν τέκνων Ἀγαπίου & Θεοπίστου 
Ἰωνᾶ Προφήτου, Κοδράτου Ἀποστόλου (Ἀπόδοσις  Ὑψώσεως)

Φωκᾶ ἱερομ., Κοσμᾶ μάρτ. & σὺν αὐτῷ 26 μαρτ. ἐπί Βέκκου
Α' ΛΟΥΚΑ, Σύλληψις τιμίου Προδρόμου, Νικολάου νεομάρτυρος
Θέκλης  Ἰσαπ. & πρωτομάρτ., Παναγίας Μυρτιδιωτίσης

Εὐφροσύνης ὁσίας, Παφνουτίου ὁσίου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων
†  Μετάστασις ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου                               (Ἀργία)

Καλλιστράτου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων, Ἀριστάρχου Ἀποστόλου
Χαρίτωνος ὁμ., Βαροὺχ προφ., Μάρκου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων
Κυριακοῦ ἀναχωρ., Πετρωνίας ὁσιομ., Τροφίμου κ.λπ. μαρτύρων
Β ' ΛΟΥΚΑ, Γρηγορίου ἱερομ. ἐπ. Ἀρμενίας, Γαϊανῆς κ.λπ. μαρτύρων
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι 2 Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 30. �Ηµ7ρα 6ρας 12, Ν9> 6ρας 12

HM.

2
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30

KYPIAKAI - EOPTAI

ΙΒ´ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΚΥΡ. ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
ΥΨΩΣΙΣ  ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΥΡ. ΜΕΤ. ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
Ά  ΚΥΡ. ΛΟΥΚ. - Σύλ. Προδρ.

Μετάστασις Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου

Β´ ΚΥΡ.  ΛΟΥΚΑ

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
Σ E Π T E M B P I O Y   2 0 1 3

Ἡ Εὕρεσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπὸ τῆς Ἁγίας Ἑλένης 
εἰς Ἰεροσόλυμα
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Ἀρχή Ἰνδίκτου, Συμεών ὁσ. Στυλ., Ἰησοῦ Ναυῆ, 40 ὁσ.γυναικ.  (Ἀργία)
ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Μάμαντος μ., Εὐτυχίου μ., Ἰωάννου Νηστευτοῦ ὁσ.
Ἀνθίμου ἱερομ., Πολυδώρου μ., Θεοκτίστου μάρτυρος
Βαβύλα ἱερομ., Μωυσέως προφήτου, Ἑρμιόνης μάρτυρος
Ζαχαρίου προφήτου, Ἀβδαίου μάρτ., Οὐρβανοῦ μ., Θεοδώρου μάρτυρος
Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύμ. τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ
Σώζοντος μάρτυρος, Εὐψυχίου μάρτυρος, Λουκᾶ ὁσίου
ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ( Ἀργία)
ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ, Ἰωακεὶμ & Ἄννης Θεοπατ., Σεβηριανοῦ μ. 
Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων  
Θεοδώρας ὁσ., Εὐανθίας μάρτ., Εὐφροσύνου ὁσίου τοῦ μαγείρου
Αὐτονόμου, Θεοδώρου ἱερομ., Μακεδονίου μ.       (Ἀπόδ. Γενεθλίου)
Ἐγκαίνια Ναοῦ Ἀναστάσεως, Κορνηλίου μ. Ἑκατοντάρχου
Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ                   ( Ἀργία - Νηστεία)
Νικήτα μεγαλομ., Βησσαρίωνος ἐπ. Λαρίσης, Γερασίμου ὁσίου
ΜΕΤA ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ, Εὐφημίας μεγαλομ., Μελιτινῆς μάρτυρος
Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδος, Ἀγάπης μ., Ἀγαθοκλείας & Θεοδότης μ.

Εὐμενίου ἐπισκόπου Κρήτης, Ἀριάδνης & Εἰρήνης μαρτύρων
Τροφίμου, Σαββατίου & Δορυμέδοντος μαρτύρων
Εὐσταθίου & Θεοπίστης μαρτ. & τῶν τέκνων Ἀγαπίου & Θεοπίστου 
Ἰωνᾶ Προφήτου, Κοδράτου Ἀποστόλου (Ἀπόδοσις  Ὑψώσεως)

Φωκᾶ ἱερομ., Κοσμᾶ μάρτ. & σὺν αὐτῷ 26 μαρτ. ἐπί Βέκκου
Α' ΛΟΥΚΑ, Σύλληψις τιμίου Προδρόμου, Νικολάου νεομάρτυρος
Θέκλης  Ἰσαπ. & πρωτομάρτ., Παναγίας Μυρτιδιωτίσης

Εὐφροσύνης ὁσίας, Παφνουτίου ὁσίου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων
†  Μετάστασις ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου                               (Ἀργία)

Καλλιστράτου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων, Ἀριστάρχου Ἀποστόλου
Χαρίτωνος ὁμ., Βαροὺχ προφ., Μάρκου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων
Κυριακοῦ ἀναχωρ., Πετρωνίας ὁσιομ., Τροφίμου κ.λπ. μαρτύρων
Β ' ΛΟΥΚΑ, Γρηγορίου ἱερομ. ἐπ. Ἀρμενίας, Γαϊανῆς κ.λπ. μαρτύρων
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι 2 Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 30. �Ηµ7ρα 6ρας 12, Ν9> 6ρας 12
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AΠOΣTOΛOΣ

Α´Κορ. ιε´1-11
Φιλιπ. β´5-11

Γαλ. στ´11-18
Ά  Κορ. α´18-24

Γαλ.β´16-20  
Γαλ. δ´22-27

Ά  Ἰωάν. δ´12-19

Β´Κορ. στ´1-10

KYPIAKAI - EOPTAI

ΙΒ´ΚΥΡ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΚΥΡ. ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
ΥΨΩΣΙΣ  ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΚΥΡ. ΜΕΤ. ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
Ά  ΚΥΡ. ΛΟΥΚ. - Σύλ. Προδρ.

Μετάστασις Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Θεολόγου

Β´ ΚΥΡ.  ΛΟΥΚΑ

EYAΓΓEΛION

Ματθ. ιθ´16 - 26
Λουκ. ι´38 - 42,

ια´27 - 28
Ἰωάν. γ´13 - 17
Ἰωάν. ιθ´6 - 11,

13-20, 25-28, 30-35
Μάρκ. η´34 - θ´1

Λουκ. ε´1 - 11
Ἰωάν. ιθ´25 - 27,

κα´24 - 25
Λουκ. στ´31 - 36

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
Σ E Π T E M B P I O Y   2 0 1 3

Ἡ Εὕρεσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ὑπὸ τῆς Ἁγίας Ἑλένης 
εἰς Ἰεροσόλυμα
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Ἁγ. Σκέπης, Γοργ/κόου, Ρωμανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννου Κουκουζέλη
Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος, Ἰουστίνης μάρτυρος
Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου ἐπ. Ἀθηνῶν, Θεαγένους  μάρτυρος
Ἱεροθέου ἐπ. Ἀθηνῶν, Δομνίνης μάρτ., Καλλισθένης μάρτυρος
Χαριτίνης, Ζαχαρίου, Μαμέλχθης μαρτ., Εὐδοκίμου μάρτυρος    
Θωμᾶ Ἀποστόλου, Ἐρωτηΐδος μάρτυρος, Μακαρίου ἐπισκόπου   

Γ ' ΛΟΥΚΑ, Σεργίου & Βάκχου μαρτ., 99 ὁσ. πατέρων  ἐν Κρήτῃ
Ἰγνατίου ὁσιομ. Ἁγιορ., Πελαγίας ὁσίας, Ταϊσίας ὁσίας 
Ἰακώβου Ἀπ. Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου ὁσ., Ἀβραὰμ & Λώτ τῶν δικαίων
Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μαρτύρων, Θεοφίλου ὁμολογητοῦ
Φιλίππου διακόνου, Θεοφάνους Γραπτοῦ μάρτυρος
Πρόβου, Ταράχου & Ἀνδρονίκου μαρτ., Συμεών Νέου Θεολόγου 
Κάρπου, Παπύλου κ.λπ. μαρτύρων, Χρυσῆς μάρτυρος
Δ' ΛΟΥΚΑ (Ἁγ. Πατέρων Ζ ' Οἰκ. Συν.), Ναζαρίου, Γερβασίου μαρτ. 
Λουκιανοῦ ἱερομ, Σαββίνου & Βάρσου ὁσ., Εὐθυμίου ἐπ. Θεσ/νίκης
Λογγίνου μ. ἑκατοντάρχου, Λεοντίου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων
Ὠσηὲ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσίου τοῦ ἐν Κρίσει
Λουκᾶ Εὐαγγ., Συμεὼν & Θεοδώρου ὁσίων, Μαρίνου μάρτυρος
Ἰωὴλ προφήτου, Οὐάρου μάρτυρος, Κλεοπάτρας ὁσίας
Γερασίμου ὁσ. Κεφαλ., Ἀρτεμίου μ., Ματρώνης ὁσ. τῆς ἐν Χίῳ
ΣΤ ' ΛΟΥΚΑ, Ἱλαρίωνος ὁσίου Μεγάλου, Γαΐου μ., Δασίου μάρτυρος
Ἀβερκίου ἐπισκ. θαυμ. & 7 παίδων ἐν Ἐφέσσῳ
Ἰακώβου Ἀπ. ἀδελφοθέου Α´ἐπισκόπου  Ἱεροσολύμων
Ἀρέθα μεγαλο μάρτυρος & σὺν αὐτῷ, Σεβαστιανῆς μάρτυρος
Μαρκιανοῦ μ., Χρυσαφίου μ., Ταβιθᾶς ἐλεήμονος

†  Δημητρίου μεγαλομάρτυρος Μυροβλήτου, Ἰωάσαφ ὁσίου      ( Ἀργία)
Νέστορος μ., Πρόκλης  συζ. Πιλάτου, Κυριακοῦ  ἐπ. Κων/λεως
Ζ ' ΛΟΥΚΑ, Τερεντίου & Νεονίλλης μ., Εὐνίκης μ., Ἀγγελῆ νεομάρτυρος
Ἀναστασίας ὁσ. Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσίου
Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μ., Κλεόπα Ἀπ., Ἀστερίου κ.λπ. μαρτύρων
Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου κ.λπ. Ἀποστόλων
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

2 Κ Τ Ω Β Ρ Ι 2 Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 31. �Ηµ7ρα 6ρας 11, Ν9> 6ρας 13
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KYPIAKAI - EOPTAI

Γ´ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ
Δ´ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ ( ΑΓ. ΠΑΤΕΡ.)

ΣΤ´ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ
Ἁγίου Δημητρίου Μυροβλήτου

Ζ´ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
2 Κ Τ Ω Β Ρ Ι 2 Υ   2 0 1 3

Ἡ κατὰ κράτος Νίκη τοῦ Κωνσταντίνου ἐπὶ τοῦ Μαξεντίου
Ἡ Μάχη εἰς τὴν Μουλβίαν Γέφυραν, 28 Ὀκωβρίου 312 μ.Χ. 

(ἔργον Peter Paul Rubens, ὕφανσις εἰς ἐργαστήριον τῶν Πα-
ρισίων, 1623-1625, μὲ κλωστὴν ἀπὸ χρυσόν, ἀσήμι, ἔριον καὶ

μέταξαν, Μουσεῖον Καλῶν Τεχνῶν Φιλαδελφίας, Η.Π.Α.).
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Ἁγ. Σκέπης, Γοργ/κόου, Ρωμανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάννου Κουκουζέλη
Κυπριανοῦ ἱερομάρτυρος, Ἰουστίνης μάρτυρος
Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου ἐπ. Ἀθηνῶν, Θεαγένους  μάρτυρος
Ἱεροθέου ἐπ. Ἀθηνῶν, Δομνίνης μάρτ., Καλλισθένης μάρτυρος
Χαριτίνης, Ζαχαρίου, Μαμέλχθης μαρτ., Εὐδοκίμου μάρτυρος    
Θωμᾶ Ἀποστόλου, Ἐρωτηΐδος μάρτυρος, Μακαρίου ἐπισκόπου   

Γ ' ΛΟΥΚΑ, Σεργίου & Βάκχου μαρτ., 99 ὁσ. πατέρων  ἐν Κρήτῃ
Ἰγνατίου ὁσιομ. Ἁγιορ., Πελαγίας ὁσίας, Ταϊσίας ὁσίας 
Ἰακώβου Ἀπ. Ἀλφαίου, Ἀνδρονίκου ὁσ., Ἀβραὰμ & Λώτ τῶν δικαίων
Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μαρτύρων, Θεοφίλου ὁμολογητοῦ
Φιλίππου διακόνου, Θεοφάνους Γραπτοῦ μάρτυρος
Πρόβου, Ταράχου & Ἀνδρονίκου μαρτ., Συμεών Νέου Θεολόγου 
Κάρπου, Παπύλου κ.λπ. μαρτύρων, Χρυσῆς μάρτυρος
Δ' ΛΟΥΚΑ (Ἁγ. Πατέρων Ζ ' Οἰκ. Συν.), Ναζαρίου, Γερβασίου μαρτ. 
Λουκιανοῦ ἱερομ, Σαββίνου & Βάρσου ὁσ., Εὐθυμίου ἐπ. Θεσ/νίκης
Λογγίνου μ. ἑκατοντάρχου, Λεοντίου & σὺν αὐτῷ μαρτύρων
Ὠσηὲ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσίου τοῦ ἐν Κρίσει
Λουκᾶ Εὐαγγ., Συμεὼν & Θεοδώρου ὁσίων, Μαρίνου μάρτυρος
Ἰωὴλ προφήτου, Οὐάρου μάρτυρος, Κλεοπάτρας ὁσίας
Γερασίμου ὁσ. Κεφαλ., Ἀρτεμίου μ., Ματρώνης ὁσ. τῆς ἐν Χίῳ
ΣΤ ' ΛΟΥΚΑ, Ἱλαρίωνος ὁσίου Μεγάλου, Γαΐου μ., Δασίου μάρτυρος
Ἀβερκίου ἐπισκ. θαυμ. & 7 παίδων ἐν Ἐφέσσῳ
Ἰακώβου Ἀπ. ἀδελφοθέου Α´ἐπισκόπου  Ἱεροσολύμων
Ἀρέθα μεγαλο μάρτυρος & σὺν αὐτῷ, Σεβαστιανῆς μάρτυρος
Μαρκιανοῦ μ., Χρυσαφίου μ., Ταβιθᾶς ἐλεήμονος

†  Δημητρίου μεγαλομάρτυρος Μυροβλήτου, Ἰωάσαφ ὁσίου      (Ἀργία)
Νέστορος μ., Πρόκλης  συζ. Πιλάτου, Κυριακοῦ  ἐπ. Κων/λεως
Ζ' ΛΟΥΚΑ, Τερεντίου & Νεονίλλης μ., Εὐνίκης μ., Ἀγγελῆ νεομάρτυρος
Ἀναστασίας ὁσ. Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσίου
Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μ., Κλεόπα Ἀπ., Ἀστερίου κ.λπ. μαρτύρων
Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου κ.λπ. Ἀποστόλων
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

2 Κ Τ Ω Β Ρ Ι 2 Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 31. �Ηµ7ρα 6ρας 11, Ν9> 6ρας 13

HM.

7

14

21

26

28

AΠOΣTOΛOΣ

Β´Κορ. στ´16  -  ζ´1
Τίτ. γ´8 - 15

Β´Κορ. ια´31  -  ιβ´9
Β´Τιμ. β´1 - 10
Γαλ. α´11 - 19

KYPIAKAI - EOPTAI

Γ´ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ
Δ´ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ ( ΑΓ. ΠΑΤΕΡ.)

ΣΤ´ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ
Ἁγίου Δημητρίου Μυροβλήτου

Ζ´ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ

EYAΓΓEΛION

Λουκ. ζ´11 - 16
Λουκ. η´4 - 15

Λουκ. η´26 - 39
Ἰωάν. ιε´17 - ιστ´2

Λουκ. η´41 - 56

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
2 Κ Τ Ω Β Ρ Ι 2 Υ   2 0 1 3

Ἡ κατὰ κράτος Νίκη τοῦ Κωνσταντίνου ἐπὶ τοῦ Μαξεντίου
Ἡ Μάχη εἰς τὴν Μουλβίαν Γέφυραν, 28 Ὀκωβρίου 312 μ.Χ. 

(ἔργον Peter Paul Rubens, ὕφανσις εἰς ἐργαστήριον τῶν Πα-
ρισίων, 1623-1625, μὲ κλωστὴν ἀπὸ χρυσόν, ἀσήμι, ἔριον καὶ

μέταξαν, Μουσεῖον Καλῶν Τεχνῶν Φιλαδελφίας, Η.Π.Α.).
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Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργ., Δαυὶδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ
Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδοφόρου μαρτύρων
Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσὴφ, Ἀειθαλᾶ μαρτύρων., ἀνακ. λειψ. ἁγ. Γεωργίου
Ε ' ΛΟΥΚΑ, Ἰωαννικίου Μεγ., Πορφυρίου μ., Ἰωάννου ὁσ. Βατάτζη
Ἑρμᾶ, Φιλολόγου Ἀπ., Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μαρτύρων 

Παύλου ἀρχ/που Κ/λεως ὁμολ., Λουκᾶ ὁσ., Παύλου ὁσ. Σαλοῦ
Ἱέρωνος κ.λπ.  ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτύρων, Λαζάρου ὁσίου
Σύναξις Ἀρχαγγέλων & πασῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων (Ἀργία )
Ὀνησιφόρου μ., Πορφυρίου μ., Νεκταρίου ὁσ. Ἐπισκ. Αἰγίνης
Ρωδίωνος, Σωσιπάτρου, Ὀλυμπᾶ κ.λπ. Ἀπ. ἐκ τῶν 70
Η ' ΛΟΥΚΑ, Μηνᾶ, Βίκτωρος, Βικεντίου μ., Θεοδώρου Στουδίτου

† Ἰωάννου Ἐλεήμονος ὁσ., Νείλου ὁσίου Σιναΐτου
Ἰωάννου Χρυσοστόμου πατρ. Κ/λεως, Δαμασκηνοῦ ὁσίου       (Ἀργία)
Φιλίππου Ἀπ., Γρηγορίου  Παλαμᾶ, Κων/νου μ.  Ὑδραίου       (Ἀργία)
Γουρίου, Σαμωνᾶ & Ἀβίβου μαρτύρων, Ἐλπιδίου      (Ἀρxὴ Νηστείας )

†  Ματθαίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ
Γρηγορίου ἐπισκ. Νεοκαισαρείας, Γενναδίου ὁσίου
Θ ' ΛΟΥΚΑ, Πλάτωνος, Ρωμανοῦ μαρτύρων, Ζακχαίου μάρτυρος
Ἀβδιοῦ προφ., Βαρλαὰμ μ., Ἀγαπίου μ., Παγχαρίου μ.

Πρόκλου ἀρχιεπ. Κ/λεως, Γρηγορίου ὁσ. Δεκαπ/του, Θεοκτίστου  μ.
†  ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἀργία)

Φιλήμονος & τῶν σὺν αὐτῷ Ἀποστόλων, Κικιλίας μάρτυρος
Γρηγορίου ἐπισκ. Ἀκραγ/νων, Ἀμφιλοχίου ἐπισκ. Ἰκονίου
Κλήμεντος πάπα Ρώμης, Πέτρου ἐπ.Ἀλεξανδρείας, Θεοδώρου μάρτ.
ΙΓ' ΛΟΥΚΑ, Αἰκατερίνης μεγ., Μερκουρίου μάρ.,    (Ἀπόδ. Εἰσοδίων)
Στυλιανοῦ ὁσ. Παφλαγ., Νίκωνος ὁσ. τοῦ «Μετανοεῖτε», Ἀλυπίου ὁσ.
Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου, Ναθαναήλ ὁσίου
Στεφάνου ὁσίου, Ἀνδρέου, Πέτρου, Ἄννης μαρτύρων
Παραμόνου & Φιλουμένου τῶν μαρτύρων

†  Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου (Ἀργία )
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

Ν 2 Ε Μ Β Ρ Ι 2 Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 30. �Ηµ7ρα 6ρας 10, Ν9> 6ρας 14

HM.

4

8
11

13

14

18

21

25

30

KYPIAKAI - EOPTAI

Ε´ ΚΥΡ.  ΛΟΥΚΑ
Ἡ Σύναξις τῶν Ἀρχαγγέλων

Η´ ΚΥΡ.  ΛΟΥΚΑ - Ἁγίου Μηνᾶ
Ἁγίου  Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Ἁγίου Φιλίππου
Θ´ ΚΥΡ.  ΛΟΥΚΑ

ΤΑ  ΕΙΣΟΔΙΑ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ - Ἁγίας Αἰκατερίνης
Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
N O E M B P I O Y   2 0 1 3

«Ἐν τούτῳ νίκα» Σταυρὸς
καὶ Χριστογράμματα εἰς ἀν -

τίγραφα Λαβάρων καὶ εἰς
Νομίσματα τῆς ἐποχῆς τοῦ

Μεγάλου Κωνσταντίνου.
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Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ Ἀναργ., Δαυὶδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ
Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδοφόρου μαρτύρων
Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσὴφ, Ἀειθαλᾶ μαρτύρων., ἀνακ. λειψ. ἁγ. Γεωργίου
Ε ' ΛΟΥΚΑ, Ἰωαννικίου Μεγ., Πορφυρίου μ., Ἰωάννου ὁσ. Βατάτζη
Ἑρμᾶ, Φιλολόγου Ἀπ., Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης μαρτύρων 

Παύλου ἀρχ/που Κ/λεως ὁμολ., Λουκᾶ ὁσ., Παύλου ὁσ. Σαλοῦ
Ἱέρωνος κ.λπ.  ἐν Μελιτινῇ 33 μαρτύρων, Λαζάρου ὁσίου
Σύναξις Ἀρχαγγέλων & πασῶν Ἐπουρανίων Δυνάμεων ( Ἀργία)
Ὀνησιφόρου μ., Πορφυρίου μ., Νεκταρίου ὁσ. Ἐπισκ. Αἰγίνης
Ρωδίωνος, Σωσιπάτρου, Ὀλυμπᾶ κ.λπ. Ἀπ. ἐκ τῶν 70
Η ' ΛΟΥΚΑ, Μηνᾶ, Βίκτωρος, Βικεντίου μ., Θεοδώρου Στουδίτου

† Ἰωάννου Ἐλεήμονος ὁσ., Νείλου ὁσίου Σιναΐτου
Ἰωάννου Χρυσοστόμου πατρ. Κ/λεως, Δαμασκηνοῦ ὁσίου       (Ἀργία )
Φιλίππου Ἀπ., Γρηγορίου  Παλαμᾶ, Κων/νου μ.  Ὑδραίου       (Ἀργία)
Γουρίου, Σαμωνᾶ & Ἀβίβου μαρτύρων, Ἐλπιδίου      ( Ἀρxὴ Νηστείας )

†  Ματθαίου Ἀποστόλου & Εὐαγγελιστοῦ
Γρηγορίου ἐπισκ. Νεοκαισαρείας, Γενναδίου ὁσίου
Θ ' ΛΟΥΚΑ, Πλάτωνος, Ρωμανοῦ μαρτύρων, Ζακχαίου μάρτυρος
Ἀβδιοῦ προφ., Βαρλαὰμ μ., Ἀγαπίου μ., Παγχαρίου μ.

Πρόκλου ἀρχιεπ. Κ/λεως, Γρηγορίου ὁσ. Δεκαπ/του, Θεοκτίστου  μ.
†  ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἀργία)

Φιλήμονος & τῶν σὺν αὐτῷ Ἀποστόλων, Κικιλίας μάρτυρος
Γρηγορίου ἐπισκ. Ἀκραγ/νων, Ἀμφιλοχίου ἐπισκ. Ἰκονίου
Κλήμεντος πάπα Ρώμης, Πέτρου ἐπ.Ἀλεξανδρείας, Θεοδώρου μάρτ.
ΙΓ' ΛΟΥΚΑ, Αἰκατερίνης μεγ., Μερκουρίου μάρ.,    (Ἀπόδ. Εἰσοδίων)
Στυλιανοῦ ὁσ. Παφλαγ., Νίκωνος ὁσ. τοῦ «Μετανοεῖτε», Ἀλυπίου ὁσ.
Ἰακώβου μεγαλομάρτυρος τοῦ Πέρσου, Ναθαναήλ ὁσίου
Στεφάνου ὁσίου, Ἀνδρέου, Πέτρου, Ἄννης μαρτύρων
Παραμόνου & Φιλουμένου τῶν μαρτύρων

†  Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου (Ἀργία )
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

Ν 2 Ε Μ Β Ρ Ι 2 Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 30. �Ηµ7ρα 6ρας 10, Ν9> 6ρας 14

HM.

4
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21
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30

AΠOΣTOΛOΣ

Γαλ. β´16 - 20
Ἑβρ. β´2 - 10

Β´Κορ. δ´6 - 15
Ἑβρ. ζ´26 - η´2
Πράξ. η´26 - 39
Ἐφεσ. β´4 - 10

Ἑβρ. θ´1 - 7

Γαλ. γ´23 - δ´5
Α´Κορ. δ´9 - 16

KYPIAKAI - EOPTAI

Ε´ ΚΥΡ.  ΛΟΥΚΑ
Ἡ Σύναξις τῶν Ἀρχαγγέλων

Η´ ΚΥΡ.  ΛΟΥΚΑ - Ἁγίου Μηνᾶ
Ἁγίου  Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Ἁγίου Φιλίππου
Θ´ ΚΥΡ.  ΛΟΥΚΑ

ΤΑ  ΕΙΣΟΔΙΑ  ΤΗΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΙΓ´ ΛΟΥΚΑ - Ἁγίας Αἰκατερίνης
Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου

EYAΓΓEΛION

Λουκ. ιστ´19 - 31
Λουκ. ι´16 - 21
Λουκ. ι´25 - 37
Ἰωάν. ι´9 - 16

Ἰωάν. α´44 - 52
Λουκ. ιβ´16 - 21

Λουκ. ι´38 - 42, 
ια´27 - 28

Λουκ. ιη´18 - 27
Ἰωάν. α´35 - 52

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
N O E M B P I O Y   2 0 1 3

«Ἐν τούτῳ νίκα» Σταυρὸς
καὶ Χριστογράμματα εἰς ἀν -

τίγραφα Λαβάρων καὶ εἰς
Νομίσματα τῆς ἐποχῆς τοῦ

Μεγάλου Κωνσταντίνου.
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι 2 Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 31. �Ηµ7ρα 6ρας 9, Ν9> 6ρας 15

Ναοὺμ προφήτου., Φιλαρέτου ὁσίου,  Ἀνανίου μάρτ. τοῦ Πέρσου
ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ, Ἀββακοὺμ προφ., Κυρίλλου ὁσ., Μυρώπης μάρτυρος
Σοφονίου προφ., Θεοδώρου μάρτ., Ἀγγελῆ νεο μάρτυρος
Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ὁσίου

†  Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου, Διογένους μάρτυρος (Ἀργία)
Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ                    (Ἀργία)
Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων, Γρηγορίου ὁσίου
Παταπίου ὁσίου, Σωσθένους, Ἀπολλώ κ.λπ. Ἀποστόλων ἐκ τῶν 70
Ι ' ΛΟΥΚΑ, Σύλληψις Ἁγίας  Ἄννης Μητρὸς τῆς Θεοτόκου                       
Μηνᾶ, Ἑρμογένους καὶ Εὐγράφου τῶν μαρτύρων
Δανιήλ ὁσίου Στυλίτου, Λεοντίου ὁσίου, Ἀειθαλᾶ μάρτυρος

†  Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ (Ἀργία )
Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου & Λουκίας τῶν μαρτύρων
Θύρσου, Λευκίου & Καλλινίκου τῶν μαρτύρων
Ἐλευθερίου ἱερομ., Ἀνθείας μ. μητρὸς αὐτ., Παύλου ὁσ., Σωσάννης μ.
ΙΑ ' ΛΟΥΚΑ (Προπατ.), Ἀγγαίου πρ.., Θεοφανοῦς Βασ., Μοδέστ. ἐπ.

†  Δανιήλ προφ.  & 3 σὺν αὐτῷ παίδων, Διονυσίου ἐπ. Ζακύνθου
Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς, Εὐβιότου μάρτ., Φλώρου ὁσίου, Ζακχαίου μ.
Βονιφατίου μ., Εὐτυχίου μ., Θεσ/νίκης μ., Γρηγεντίου ὁσ. ἐπ. Αἰθιοπίας
Ἰγνατίου Θεοφόρου ἱερομάρτ., Φιλογονίου ὁσίου ἐπισκ. Ἀντιοχείας
Ἰουλιανῆς & σὺν αὐτῇ 500 μαρτ., Θεμιστοκλέους μάρτυρος
Ἀναστασίας μάρτ. Φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου μάρτυρος
ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, 10 μ. Κρήτης, Παύλου ἐπ. Νεοκαισ.
Εὐγενίας ὁσιομ. & Φιλίππου μ. πατ. αὐτῆς      (Νηστ - Παραμ. Χριστ. )
Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ Κ. Η. Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ          ( Ἀργία)

† ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἀργία)
Στεφάνου τοῦ ἀρχιδιακόνου & πρωτομάρτυρος                   (Ἀργία )

†  Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ ἁγ. δισμυρίων μαρτ., Δόμνης μάρτυρος
Τῶν ἐν Βηθλεέμ ὑπὸ τοῦ  Ἡρώδου ἀναιρεθέντων ἁγ. Νηπίων
ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Ἀνυσίας μ., Θεοδώρας ὁσ., Γεδεὼν μ.

†  Μελάνης ὁσίας τῆς  Ρωμαίας, Ζωτικοῦ μάρτυρος (Ἀπόδ. Χριστουγ.)
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KYPIAKAI - EOPTAI

ΙΣΤ´ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ
Ἁγ. Σάββα  Ἡγιασμένου

Ἁγίου  Νικολάου
Ι´ ΛΟΥΚΑ - Σύλ. Ἁγ. Ἄννης

Ἁγ. Σπυρίδωνος
ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ (Προπατόρων)
ΚΥΡ. ΠΡΟ ΓΕΝΝ. ΧΡΙΣΤΟΥ
ΓΕΝΝΗΣΙΣ Κ.Η.Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ

Σύναξις τῆς Θεοτόκου
Ἁγ. Στεφάνου πρωτομ.

ΚΥΡ. ΜΕΤ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
∆ E K E M B P I O Y   2 0 1 3

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ὅταν τύχῃ ἡ ἑορτὴ τῆς Γεννήσεως
ἡμέραν Τρίτην, τὸ ἑπόμενο Σάββατον, 29 Δεκεμβρί-
ου καὶ τὴν Κυριακὴν 30 Δεκεμβρίου, Ἀπόστολος καὶ
Εὐαγγέλιον ἀναγινώσκονται τὰ μετὰ τὴν Χριστοῦ
Γέννησιν. (Βλέπε ΤΥΠΙΚΟΝ Γ. Βιολάκη, σελ. 134,
περίπτωσις Ε´, § 40- 43). Ἡ Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν
Χριστουγέννων κατὰ τὴν περίπτωσιν αὐτήν, γίνεται
ὡς εἴθισται, τὴν ἑπομένην, ἡμέραν Δευτέραν 31 Δε-
κεμβρίου.
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι 2 Σ   2 0 1 3
�Hµ7ραι 31. �Ηµ7ρα 6ρας 9, Ν9> 6ρας 15

Ναοὺμ προφήτου., Φιλαρέτου ὁσίου,  Ἀνανίου μάρτ. τοῦ Πέρσου
ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ, Ἀββακοὺμ προφ., Κυρίλλου ὁσ., Μυρώπης μάρτυρος
Σοφονίου προφ., Θεοδώρου μάρτ., Ἀγγελῆ νεο μάρτυρος
Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ ὁσίου

†  Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου, Διογένους μάρτυρος (Ἀργία )
Νικολάου ἐπισκόπου Μύρων τοῦ Θαυματουργοῦ                    (Ἀργία)
Ἀμβροσίου ἐπισκόπου Μεδιολάνων, Γρηγορίου ὁσίου
Παταπίου ὁσίου, Σωσθένους, Ἀπολλώ κ.λπ. Ἀποστόλων ἐκ τῶν 70
Ι ' ΛΟΥΚΑ, Σύλληψις Ἁγίας  Ἄννης Μητρὸς τῆς Θεοτόκου                       
Μηνᾶ, Ἑρμογένους καὶ Εὐγράφου τῶν μαρτύρων
Δανιήλ ὁσίου Στυλίτου, Λεοντίου ὁσίου, Ἀειθαλᾶ μάρτυρος

†  Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ ( Ἀργία)
Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου & Λουκίας τῶν μαρτύρων
Θύρσου, Λευκίου & Καλλινίκου τῶν μαρτύρων
Ἐλευθερίου ἱερομ., Ἀνθείας μ. μητρὸς αὐτ., Παύλου ὁσ., Σωσάννης μ.
ΙΑ ' ΛΟΥΚΑ (Προπατ.), Ἀγγαίου πρ.., Θεοφανοῦς Βασ., Μοδέστ. ἐπ.

†  Δανιήλ προφ.  & 3 σὺν αὐτῷ παίδων, Διονυσίου ἐπ. Ζακύνθου
Σεβαστιανοῦ, Ζωῆς, Εὐβιότου μάρτ., Φλώρου ὁσίου, Ζακχαίου μ.
Βονιφατίου μ., Εὐτυχίου μ., Θεσ/νίκης μ., Γρηγεντίου ὁσ. ἐπ. Αἰθιοπίας
Ἰγνατίου Θεοφόρου ἱερομάρτ., Φιλογονίου ὁσίου ἐπισκ. Ἀντιοχείας
Ἰουλιανῆς & σὺν αὐτῇ 500 μαρτ., Θεμιστοκλέους μάρτυρος
Ἀναστασίας μάρτ. Φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου μάρτυρος
ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, 10 μ. Κρήτης, Παύλου ἐπ. Νεοκαισ.
Εὐγενίας ὁσιομ. & Φιλίππου μ. πατ. αὐτῆς      (Νηστ - Παραμ. Χριστ. )
Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ Κ. Η.Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ          (Ἀργία)

† ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ἀργία)
Στεφάνου τοῦ ἀρχιδιακόνου & πρωτομάρτυρος                   ( Ἀργία)

†  Τῶν ἐν Νικομηδείᾳ ἁγ. δισμυρίων μαρτ., Δόμνης μάρτυρος
Τῶν ἐν Βηθλεέμ ὑπὸ τοῦ  Ἡρώδου ἀναιρεθέντων ἁγ. Νηπίων
ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Ἀνυσίας μ., Θεοδώρας ὁσ., Γεδεὼν μ.

†  Μελάνης ὁσίας τῆς  Ρωμαίας, Ζωτικοῦ μάρτυρος (Ἀπόδ. Χριστουγ.)
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HM.

2

5

6

9

12

16

23

25

26

27

30

AΠOΣTOΛOΣ

Ἐφεσ. δ´ 1 - 7
Γαλ. ε´ 22  -  στ´ 2

Ἑβρ. ιγ´ 17 - 21
Γαλ. δ´ 22 - 27
Ἐφεσ. ε´ 8 - 19
Κολ. γ´ 4 - 11

Ἑβρ. ια´ 9 -10, 32-40
Γαλ. δ´ 4 - 7

Ἑβρ. β´ 11 - 18
Πράξ. στ´ 8 - ζ´ 5

Γαλ. α´ 11 - 19

KYPIAKAI - EOPTAI

ΙΣΤ´ ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ
Ἁγ. Σάββα  Ἡγιασμένου

Ἁγίου  Νικολάου
Ι´ ΛΟΥΚΑ - Σύλ. Ἁγ. Ἄννης

Ἁγ. Σπυρίδωνος
ΙΑ´ ΛΟΥΚΑ (Προπατόρων)
ΚΥΡ. ΠΡΟ ΓΕΝΝ. ΧΡΙΣΤΟΥ
ΓΕΝΝΗΣΙΣ Κ.Η.Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ

Σύναξις τῆς Θεοτόκου
Ἁγ. Στεφάνου πρωτομ.

ΚΥΡ. ΜΕΤ. ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝ.

EYAΓΓEΛION

Ματθ. κε´14  -  30

Ματθ. ια´27 - 30
Λουκ. στ´17 - 23
Λουκ. ιγ´10 - 17

Ἰωάν. ι´9 - 16
Λουκ. ιδ´16 - 24
Ματθ. α´1 - 25
Ματθ. β´1 - 12

Ματθ. β´13 - 23
Ματθ. κα´33 - 42
Ματθ. β´13 - 23

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
∆ E K E M B P I O Y   2 0 1 3

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ὅταν τύχῃ ἡ ἑορτὴ τῆς Γεννήσεως
ἡμέραν Τρίτην, τὸ ἑπόμενο Σάββατον, 29 Δεκεμβρί-
ου καὶ τὴν Κυριακὴν 30 Δεκεμβρίου, Ἀπόστολος καὶ
Εὐαγγέλιον ἀναγινώσκονται τὰ μετὰ τὴν Χριστοῦ
Γέννησιν. (Βλέπε ΤΥΠΙΚΟΝ Γ. Βιολάκη, σελ. 134,
περίπτωσις Ε´, § 40- 43). Ἡ Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν
Χριστουγέννων κατὰ τὴν περίπτωσιν αὐτήν, γίνεται
ὡς εἴθισται, τὴν ἑπομένην, ἡμέραν Δευτέραν 31 Δε-
κεμβρίου.
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✳ Τὸ ἅγιον Πάσχα κατὰ τὸ ἔτος 2014 ἑορτάζεται τὴν 7ην Ἀπριλίου.

ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ Μ. Βασιλείου,  Ἐμελείας μητ. αὐτοῦ   (Ἀργία)
†  Σιλβέστρου πάπα Ρώμης, Σεραφεὶμ ὁσ. ἐν Σαρὼφ

Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μάρτυρος, Πέτρου ὁσίου
†  Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου

Θεωνᾶ, Θεοπέμπτου μ., Συγκλητικῆς ὁσ.   ( Παραμονὴ Θεοφ. -  Νηστ.)
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, Ρωμανοῦ ἱερομάρτυρος (Ἀργία)

†  Σύναξις ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου                               (Ἀργία)
Γεωργίου Χοζεβίτου τοῦ ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας
Πολυεύκτου μάρτυρος, Εὐστρατίου ὁσίου τοῦ  θαυματουργοῦ
Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς

†  Θεοδοσίου ὁσίου Κοινοβιάρχου, Μαΐρου μάρτ. Βιταλίου ὁσίου
Τατιανῆς κ.λπ. μαρτ., 8 μαρτ. ἀπὸ Νικαίας, Μερτίου & Πέτρου μαρτ.
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτ., Μαξίμου ὁσίου 
Ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ ἀναιρ. πατ., Νίνας Ἰσαπ., Ἁγνῆς μ.    (Ἀπόδ. Θεοφ.)

Παύλο  υ τοῦ Θηβαίου & Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίων
†  Προσκύνησις ἁλύσεως ἀπ. Πέτρου, Πευσίππου μάρτυρος

Ἀντωνίου ὁσ. τοῦ Μεγ.,  Ἀντωνίου ὁσ. νέου ἐν Βεροίᾳ ( Ἀργία)                                         
†  Ἀθανασίου & Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας                 ( Ἀργία) 

Μάρκου Εὐγενικοῦ ἐπισκ. Ἐφέσου, Μακαρίων ὁσίων
ΙΕ ' ΛΟΥΚΑ ( ΖΑΚΧΑΙΟΥ), Εὐθυμίου ὁσ. τοῦ Μεγ., Εὐσεβίου μ. 
Μαξίμου ὁσίου ὁμολογ., Νεοφύτου μ., Εὐγενίου μ. Τραπεζουντίου

Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου, Βικεντίου μάρτ.
Κλήμεντος μ., Ἀγαθαγγέλου μ., Διονυσίου ὁσ. ἐν Ὀλύμπῳ
Ξένης ὁσ., Βαβύλα ἱερομ., Φίλωνος μάρτ., Ἑλλαδίου μάρτυρος

†  Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Πατρ. Κων/ λεως, Δημητρίου ὁσ.     (Ἀργία ) 
Ξενοφῶντος ὁσ. & τῆς συνοδείας αὐτοῦ, Ἀμμωνᾶ ὁσ., Συμεὼν ὁσ.
ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ ( ΤΕΛ.-ΦΑΡ.), Ἀνακ. λειψ. ἁγ.  Ἰωάν. Χρυσοστόμου 
Εὐφραὶμ & Ἰσαάκ ὁσίων τῶν Σύρων, Παλλαδίου ὁσίου
Ἀνακ. Λειψ. ἁγ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Σιλουανοῦ & σὺν αὐτῷ μαρτ.

†  Ἁγίων 3  Ἱεραρχῶν, Βασιλείου, Γρηγορίου,  Ἰωάννου Χρυσοστ. (Ἀργία)
Κύρου &  Ἰωάννου Ἀναργύρων, Ἀθανασίας & σύν αὐτῇ μαρτύρων
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�Hµερ. N.H.

I A N O Y A P I O Σ   2 0 1 4 ✳
�Hµ7ραι 31. �Ηµ7ρα 6ρας 10, Ν9> 6ρας 14

K Y P I A K O ∆ P O M I O N
I A N O Y A P I O Υ   2 0 1 4

6
13
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27

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τῶν Φώτων

Μετὰ τὰ Φῶτα
Ἁγίου Εὐθυμίου
Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσ.

HM.

1

6

7

13
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25

27

30

KYPIAKAI - EOPTAI

ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, Μ. Βασιλ.
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΠΡΟΔΡ.
ΚΥΡ. ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Ἁγίου Ἀντωνίου Μεγάλου
Ἁγίων Ἀθανασίου & Κυρίλλου

ΚΥΡ. ΖΑΚΧΑΙΟΥ - Ἁγ. Εὐθυμίου 
Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου

ΤΕΛ. &  ΦΑΡΙΣ. - Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσ.
Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
I A N O Y A P I O Y   2 0 1 4
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✳ Τὸ ἅγιον Πάσχα κατὰ τὸ ἔτος 2014 ἑορτάζεται τὴν 7ην Ἀπριλίου.

ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ Μ. Βασιλείου,  Ἐμελείας μητ. αὐτοῦ   (Ἀργία)
†  Σιλβέστρου πάπα Ρώμης, Σεραφεὶμ ὁσ. ἐν Σαρὼφ

Μαλαχίου προφήτου, Γορδίου μάρτυρος, Πέτρου ὁσίου
†  Σύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου ὁσίου

Θεωνᾶ, Θεοπέμπτου μ., Συγκλητικῆς ὁσ.   (Παραμονὴ Θεοφ. -  Νηστ.)
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ, Ρωμανοῦ ἱερομάρτυρος (Ἀργία )

†  Σύναξις ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου                               (Ἀργία)
Γεωργίου Χοζεβίτου τοῦ ὁσίου, Δομνίκης ὁσίας
Πολυεύκτου μάρτυρος, Εὐστρατίου ὁσίου τοῦ  θαυματουργοῦ
Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, Δομετιανοῦ ἐπισκόπου Μελιτινῆς

†  Θεοδοσίου ὁσίου Κοινοβιάρχου, Μαΐρου μάρτ. Βιταλίου ὁσίου
Τατιανῆς κ.λπ. μαρτ., 8 μαρτ. ἀπὸ Νικαίας, Μερτίου & Πέτρου μαρτ.
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ, Ἑρμύλου & Στρατονίκου μαρτ., Μαξίμου ὁσίου 
Ἐν Σινᾷ & Ραϊθῷ ἀναιρ. πατ., Νίνας Ἰσαπ., Ἁγνῆς μ.    (Ἀπόδ. Θεοφ.)

Παύλο  υ τοῦ Θηβαίου & Ἰωάννου Καλυβίτου ὁσίων
†  Προσκύνησις ἁλύσεως ἀπ. Πέτρου, Πευσίππου μάρτυρος

Ἀντωνίου ὁσ. τοῦ Μεγ.,  Ἀντωνίου ὁσ. νέου ἐν Βεροίᾳ (Ἀργία)                                         
†  Ἀθανασίου & Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας                 (Ἀργία) 

Μάρκου Εὐγενικοῦ ἐπισκ. Ἐφέσου, Μακαρίων ὁσίων
ΙΕ ' ΛΟΥΚΑ ( ΖΑΚΧΑΙΟΥ), Εὐθυμίου ὁσ. τοῦ Μεγ., Εὐσεβίου μ. 
Μαξίμου ὁσίου ὁμολογ., Νεοφύτου μ., Εὐγενίου μ. Τραπεζουντίου

Τιμοθέου Ἀποστόλου, Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου, Βικεντίου μάρτ.
Κλήμεντος μ., Ἀγαθαγγέλου μ., Διονυσίου ὁσ. ἐν Ὀλύμπῳ
Ξένης ὁσ., Βαβύλα ἱερομ., Φίλωνος μάρτ., Ἑλλαδίου μάρτυρος

†  Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου Πατρ. Κων/ λεως, Δημητρίου ὁσ.     (Ἀργία) 
Ξενοφῶντος ὁσ. & τῆς συνοδείας αὐτοῦ, Ἀμμωνᾶ ὁσ., Συμεὼν ὁσ.
ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ ( ΤΕΛ.-ΦΑΡ.), Ἀνακ. λειψ. ἁγ.  Ἰωάν. Χρυσοστόμου 
Εὐφραὶμ & Ἰσαάκ ὁσίων τῶν Σύρων, Παλλαδίου ὁσίου
Ἀνακ. Λειψ. ἁγ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Σιλουανοῦ & σὺν αὐτῷ μαρτ.

†  Ἁγίων 3  Ἱεραρχῶν, Βασιλείου, Γρηγορίου,  Ἰωάννου Χρυσοστ. (Ἀργία)
Κύρου &  Ἰωάννου Ἀναργύρων, Ἀθανασίας & σύν αὐτῇ μαρτύρων
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Παλ.
�Hµερ. N.H.

I A N O Y A P I O Σ   2 0 1 4 ✳
�Hµ7ραι 31. �Ηµ7ρα 6ρας 10, Ν9> 6ρας 14

K Y P I A K O ∆ P O M I O N
I A N O Y A P I O Υ   2 0 1 4

6
13
20
27

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τῶν Φώτων

Μετὰ τὰ Φῶτα
Ἁγίου Εὐθυμίου
Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσ.

EYAΓΓEΛIΟΝ
ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ

ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
ΙΕ' ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ (Ζακχ.)
ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ (Τελ.-Φαρ.)

HXOΣ
-

πλ. Β´
Βαρὺς
πλ. Δ´

EΩΘ.
-

Θ´
Ι´

ΙΑ´

HM.

1

6

7

13

17

18

20

25

27

30

AΠOΣTOΛOΣ

Κολ. β́ 8 - 12
Τίτ. β´11- 14, γ´4-7

Πράξ. ιθ´1 - 8
Ἐφεσ. δ´7 - 13
Ἑβρ. ιγ´17 - 21
Ἑβρ. ιγ´7 - 16

Β´Κορ. δ´6 - 15
Ἑβρ. ζ´26 - η´2
Ἑβρ. ζ´26 - η´2
Ἑβρ. ιγ´7 - 16

KYPIAKAI - EOPTAI

ΠΕΡΙΤΟΜΗ Ι. ΧΡΙΣΤΟΥ, Μ. Βασιλ.
ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

ΣΥΝΑΞΙΣ ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΠΡΟΔΡ.
ΚΥΡ. ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ

Ἁγίου Ἀντωνίου Μεγάλου
Ἁγίων Ἀθανασίου & Κυρίλλου

ΚΥΡ. ΖΑΚΧΑΙΟΥ - Ἁγ. Εὐθυμίου 
Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου

ΤΕΛ. &  ΦΑΡΙΣ. - Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσ.
Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν

EYAΓΓEΛION

 Λουκ. β´20-21,  40-52
Ματθ. γ´13 - 17
Ἰωάν. α´29 - 34
Ματθ. δ´12 - 17
Λουκ. στ´17 - 23
Ματθ. ε´14 - 19
Λουκ. ιθ´1 - 10
Ἰωάν. ι´9 -16

Λουκ. ιη´10  - 14
Ματθ. ε´14 - 19

�AναγνDσµατα Kυριακ�ν κα8 µεγ0λων �Cρτ�ν
I A N O Y A P I O Y   2 0 1 4
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πλ. Δ´

Α´
Β´
Γ´
Δ´

πλ. Α´
πλ. Β
Βαρὺς
πλ. Δ´

Α´
Β´ 
Γ´
Δ´

πλ. Α´
-

-

-

Β´
Γ´
Δ´

πλ. Α´
πλ. Β´
-

πλ. Δ´
A´

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡ.
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
ΙΔ' ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ

ΙΕ' ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ (Ζακχ.)
ΙΖ' ΜΑΤΘ. (Χαναναίας)
ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ (Τελ.-Φαρ.)

ΙΖ'  ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου)
ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ
Α' ΝΗΣΤ. (Ὀρθοδοξίας)

Β' ΝΗΣΤ. (Γρηγ. Παλαμᾶ)
ΕΥΑΓΓΕΛ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Δ' ΝΗΣΤ. ( Ἰωάν. Κλίμακος)
Ε' ΝΗΣΤ. (Μαρίας Αἰγυπτ.)

ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Β' Κυρ. (ΤΟΥ ΘΩΜΑ)
Γ' Κυρ. (ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ)
Δ' Κυρ. (ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ)
Ε' Κυρ. (ΣΑΜΑΡ/ΔΟΣ)

ΣΤ' Κυριακὴ (ΤΥΦΛΟΥ)
Ζ' Κυρ.(Πατ.Α´ΟΙΚ.ΣΥΝ)
Η' Κυριακὴ (ΠΕΝΤ/ΤΗΣ)
Α' ΜΑΤΘ. (Ἁγ. Πάντων)
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡ.

ΙΑ´
Α´
Β´
Γ´
Δ´
Ε´

ΣΤ´
Ζ´
Η´
Θ´
Ι´
-

Α´
Β´
-

-

Α´
Δ´
Ε´
Ζ´
Η´
Ι´
-

A´
Β´

1
8

15
22
29
5

12
19
26
2
9

16
23
30
7

14
21
28
4

11
18
25
2
9

16
23
30

Ἁγ. Αναργ.
Δ´

Ἁγ. Πατ. Δ´Οἰκ.
ΣΤ´
Ζ´
Η´
Θ´
Ι´

ΙΑ´
ΙΒ´
ΚΒ´
ΚΑ´

Σύλ. Προδρόμου
ΙΣΤ´
ΙΖ´

Ἁγ. Πατ. Ζ´Οἰκ.
ΙΘ´
Κ´

ΚΑ´
Ἁγ. Μηνᾶ

ΚΓ´
Ἁγ. Αἰκατερίνης

ΚΕ´
Ἁγίας Ἄννης

ΚΘ´ 
Πρὸ Χριστ. Γεν.
Μ. Χριστ. Γέν.
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K Y P I A K O ∆ P O M I O N
EYAΓΓEΛIOΝ HXOΣ EΩΘ. EYAΓΓEΛIOΝAΠOΣTOΛOΣ HXOΣ EΩΘ.

ΑΥ
ΓΟ

ΥΣ
ΤΟ

Σ
ΣΕ

ΠΤ
ΕΜ

ΒΡ
ΙΟ

Σ
ΟΚ

ΤΩ
ΒΡ

ΙΟ
Σ

ΝΟ
ΕΜ

ΒΡ
ΙΟ

Σ
ΔΕ

ΚΕ
Μ

ΒΡ
ΙΟ

Σ
Τ 2 Υ  2 Λ 2 Υ  Ε Ν Ι Α Υ Τ 2 Υ  2 0 1 3

ΙΟ
ΥΛ

ΙΟ
Σ

πλ. Δ´

Α´
Β´
Γ´
Δ´

πλ. Α´
πλ. Β
Βαρὺς
πλ. Δ´

Α´
Β´ 
Γ´
Δ´

πλ. Α´
-

-

-

Β´
Γ´
Δ´

πλ. Α´
πλ. Β´
-

πλ. Δ´
A´

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡ.
ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
ΙΔ' ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ

ΙΕ' ΚΥΡ. ΛΟΥΚΑ (Ζακχ.)
ΙΖ' ΜΑΤΘ. (Χαναναίας)
ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ (Τελ.-Φαρ.)

ΙΖ'  ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου)
ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ
Α' ΝΗΣΤ. (Ὀρθοδοξίας)

Β' ΝΗΣΤ. (Γρηγ. Παλαμᾶ)
ΕΥΑΓΓΕΛ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Δ' ΝΗΣΤ. ( Ἰωάν. Κλίμακος)
Ε' ΝΗΣΤ. (Μαρίας Αἰγυπτ.)

ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Β' Κυρ. (ΤΟΥ ΘΩΜΑ)
Γ' Κυρ. (ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ)
Δ' Κυρ. (ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ)
Ε' Κυρ. (ΣΑΜΑΡ/ΔΟΣ)

ΣΤ' Κυριακὴ (ΤΥΦΛΟΥ)
Ζ' Κυρ.(Πατ.Α´ΟΙΚ.ΣΥΝ)
Η' Κυριακὴ (ΠΕΝΤ/ΤΗΣ)
Α' ΜΑΤΘ. (Ἁγ. Πάντων)
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡ.

ΙΑ´
Α´
Β´
Γ´
Δ´
Ε´

ΣΤ´
Ζ´
Η´
Θ´
Ι´
-

Α´
Β´
-

-

Α´
Δ´
Ε´
Ζ´
Η´
Ι´
-

A´
Β´

1
8

15
22
29
5

12
19
26
2
9

16
23
30
7

14
21
28
4

11
18
25
2
9

16
23
30

Ἁγ. Αναργ.
Δ´

Ἁγ. Πατ. Δ´Οἰκ.
ΣΤ´
Ζ´
Η´
Θ´
Ι´

ΙΑ´
ΙΒ´
ΚΒ´
ΚΑ´

Σύλ. Προδρόμου
ΙΣΤ´
ΙΖ´

Ἁγ. Πατ. Ζ´Οἰκ.
ΙΘ´
Κ´

ΚΑ´
Ἁγ. Μηνᾶ

ΚΓ´
Ἁγ. Αἰκατερίνης

ΚΕ´
Ἁγίας Ἄννης

ΚΘ´ 
Πρὸ Χριστ. Γεν.
Μ. Χριστ. Γέν.

Γ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Δ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΑΓ. ΠΑΤ. (Δ' Οἰκ. Συν.)
ΣΤ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ζ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Η' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Θ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Ι' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΙΑ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΙΒ' Κυρ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ

Α' Κυρ. ΛΟΥΚΑ
Β' Κυρ. ΛΟΥΚΑ
Γ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ

Δ' ΛΟΥΚ. (Πατ. Ζ' Οἰκ.)
ΣΤ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ
Ζ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ  
Ε' Κυρ. ΛΟΥΚΑ
Η' Κυρ. ΛΟΥΚΑ
Θ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ
ΙΓ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ

ΙΣΤ' Κυρ. ΛΟΥΚΑ
Ι' Κυρ. ΛΟΥΚΑ

ΙΑ' ΛΟΥΚΑ Προπατόρων
ΠΡΟ ΧΡΙΣ. ΓΕΝΝ.

ΜΕΤΑ ΧΡΙΣ. ΓΕΝΝ.

Γ´
Δ´
Ε´

ΣΤ´
Ζ´
Η´
Θ´
Ι´

ΙΑ´
Α´
Β´
Γ´
Δ́
Ε´

ΣΤ´
Ζ´
Η´
Θ´
Ι´

ΙΆ
Α´
Β´
Γ´
Δ́
Ε´

ΣΤ´
Ζ´

Β´
Γ´
Δ´

πλ. Α´
πλ. Β´
Βαρὺς
πλ. Δ´

Α´
Β´
Γ´
Δ´

πλ. Α´
πλ. Β´
Βαρὺς
πλ. Δ´

Α´
Β´
Γ´
Δ´

πλ. Α´
πλ. Β´
Βαρὺς
πλ. Δ´

Α´
Β´
Γ´
Δ´
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Οἱ Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη
(φορητὴ εἰκὼν, Γ. Παπασταματίου 1975,

Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου
Ντάρδεζα, Κερατέα Ἀττικῆς)

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝΕΓΚΟΛΠΙΟΝ
ΠΕΡΙ  ΤΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

ΤΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΙΣΤΕΩΣ
ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

ΩΣ  ΔΙΑ  ΝΟΜΟΥ  ΕΘΕΣΠΙΣΘΗ  
ΜΕ  ΤΟ  ΕΝ  Τῼ  313 μ.Χ. ΕΚΔΟΘΕΝ

ΔΙΑΤΑΓΜΑ  ΤΩΝ  ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ
ΚΑΙ

Ε Φ Ο Δ Ι Ο ΝΕ Φ Ο Δ Ι Ο Ν
ΚΑΤΑ  ΠΑΣΗΣ  ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΕΩΣ  

Ἢ ΒΕΒΗΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΙ ΚΟΝΑ
ΘΕΟΥ  ΤΙΜΗΘΕΝΤΟΣ  ΑΝ ΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΝ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚ -
ΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΔΟΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  ΤΩΝ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ : 
ΦΡΕΝΟΠΑΘΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ,

ΔΥΣΣΕΒΩΝ  ΤΥΡΑΝΝΩΝ,  ΕΒΡΑΙΟ ΚΙ ΝΗ -
ΤΩΝ  ΔΙΩΚΤΩΝ,  ΣΑΤΑΝΟΚΙ ΝΗ ΤΩΝ

ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΕΒΡΑΙΟ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ,
ΣΑΤΑΝΟ ΛΑΤΡΩΝ  ΜΑΣΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.
.
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Οἱ Ἅγιοι Κωνσταντῖνος καὶ Ἑλένη
(φορητὴ εἰκὼν, Γ. Παπασταματίου 1975,

Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Γεωργίου
Ντάρδεζα, Κερατέα Ἀττικῆς)

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝΕΓΚΟΛΠΙΟΝ
ΠΕΡΙ  ΤΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  

ΤΗΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΙΣΤΕΩΣ
ΚΑΙ  ΤΗΣ  ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

ΩΣ  ΔΙΑ  ΝΟΜΟΥ  ΕΘΕΣΠΙΣΘΗ  
ΜΕ  ΤΟ  ΕΝ  Τῼ  313 μ.Χ. ΕΚΔΟΘΕΝ

ΔΙΑΤΑΓΜΑ  ΤΩΝ  ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ
ΚΑΙ

Ε Φ Ο Δ Ι Ο ΝΕ Φ Ο Δ Ι Ο Ν
ΚΑΤΑ  ΠΑΣΗΣ  ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΕΩΣ  

Ἢ ΒΕΒΗΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΙ ΚΟΝΑ
ΘΕΟΥ  ΤΙΜΗΘΕΝΤΟΣ  ΑΝ ΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΝ
ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΩΝ
ΠΟΛΕΜΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚ -
ΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΟΣΔΟΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  ΤΩΝ  ΑΝΘΡΩΠΩΝ : 
ΦΡΕΝΟΠΑΘΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ,

ΔΥΣΣΕΒΩΝ  ΤΥΡΑΝΝΩΝ,  ΕΒΡΑΙΟ ΚΙ ΝΗ -
ΤΩΝ  ΔΙΩΚΤΩΝ,  ΣΑΤΑΝΟΚΙ ΝΗ ΤΩΝ

ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΕΒΡΑΙΟ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ,
ΣΑΤΑΝΟ ΛΑΤΡΩΝ  ΜΑΣΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.
.
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Τὸ θέμα εἰς τὸ ὁποῖον εἶναι ἀφιερωμένον τὸ Ἡ -
με ρολόγιον τοῦ παρόντος ἔτους, τὸ Διάταγμα τῶν
Μεδιολάνων, τὸ ἐκδοθὲν ὑπὸ τῶν συμβασιλέων
Κωνσταντίνου καὶ Λικινίου τὸ 313 μ.Χ., ὡς Νόμος
Ἀνεξιθρησκείας καὶ θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας, ἀπο -
τελεῖ νόμον πρωτοφανοῦς σημασίας. Κατ᾽ ἀρχάς,
ἐξήγαγε τὴν Ῥωμαϊκὴν αὐ τοκρατορίαν ἀπὸ τὸν
βαρβαρισμὸν τῆς τυραννίας. Διὰ τοῦ Νόμου αὐτοῦ
ἡ Ῥώμη διέβη τὸ κατώφλιον τοῦ ὑπαρξιστικοῦ σκο -
ταδισμοῦ πρὸς τὸ φῶς τοῦ πολιτισμοῦ. Μακρο-
πρόθεσμα δέ, ἐπέδρασε κατα λυτικῶς εἰς ἅπασαν
τὴν Οἰκουμένην ἀπὸ τότε ἕως σήμερον, καὶ ἐπέ-
βαλε τὴν διαχρονικὴν καὶ Διεθνῆ ἀναγνώρισιν τῆς
θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας τῆς Πίστεως ὡς βασι-
κοῦ ἀνθρωπίνου δικαιώματος.

Ἡ ἀναγνώρισις αὐτὴ τῆς Ἐλευθερίας τῆς Πίστε-
ως ἀποτελεῖ ἀναγνώρισιν μιᾶς βασικῆς φυσικῆς
ἀνάγκης περὶ αὐτοδιαθέσεως καὶ ἀφοσιώσεως τοῦ
ἀνθρώπου εἰς τὸν Θεόν. Ὅπως ἀναγνωρίζονται αἱ
φυσικαὶ ἀνάγκαι τοῦ σώματος διὰ τροφήν καὶ ἀνά -
παυσιν καὶ ἀναπνοήν, ἀναγνωρίζεται τώρα, ὡς φυσικὴ
ἀνάγκη τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ἡ θρησκευτικὴ

50

Χάρτης τῆς 
Ρωμαϊκῆς
Αὐτοκρα-
τορίας

ἐπὶ Μεγά-
λου Κων-
σταντίνου

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ ΗΕ Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
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Τὸ θέμα εἰς τὸ ὁποῖον εἶναι ἀφιερωμένον τὸ Ἡ -
με ρολόγιον τοῦ παρόντος ἔτους, τὸ Διάταγμα τῶν
Μεδιολάνων, τὸ ἐκδοθὲν ὑπὸ τῶν συμβασιλέων
Κωνσταντίνου καὶ Λικινίου τὸ 313 μ.Χ., ὡς Νόμος
Ἀνεξιθρησκείας καὶ θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας, ἀπο -
τελεῖ νόμον πρωτοφανοῦς σημασίας. Κατ᾽ ἀρχάς,
ἐξήγαγε τὴν Ῥωμαϊκὴν αὐ τοκρατορίαν ἀπὸ τὸν
βαρβαρισμὸν τῆς τυραννίας. Διὰ τοῦ Νόμου αὐτοῦ
ἡ Ῥώμη διέβη τὸ κατώφλιον τοῦ ὑπαρξιστικοῦ σκο -
ταδισμοῦ πρὸς τὸ φῶς τοῦ πολιτισμοῦ. Μακρο-
πρόθεσμα δέ, ἐπέδρασε κατα λυτικῶς εἰς ἅπασαν
τὴν Οἰκουμένην ἀπὸ τότε ἕως σήμερον, καὶ ἐπέ-
βαλε τὴν διαχρονικὴν καὶ Διεθνῆ ἀναγνώρισιν τῆς
θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας τῆς Πίστεως ὡς βασι-
κοῦ ἀνθρωπίνου δικαιώματος.

Ἡ ἀναγνώρισις αὐτὴ τῆς Ἐλευθερίας τῆς Πίστε-
ως ἀποτελεῖ ἀναγνώρισιν μιᾶς βασικῆς φυσικῆς
ἀνάγκης περὶ αὐτοδιαθέσεως καὶ ἀφοσιώσεως τοῦ
ἀνθρώπου εἰς τὸν Θεόν. Ὅπως ἀναγνωρίζονται αἱ
φυσικαὶ ἀνάγκαι τοῦ σώματος διὰ τροφήν καὶ ἀνά -
παυσιν καὶ ἀναπνοήν, ἀναγνωρίζεται τώρα, ὡς φυσικὴ
ἀνάγκη τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς, ἡ θρησκευτικὴ

51

Χάρτης τῆς 
Ρωμαϊκῆς
Αὐτοκρα-
τορίας

ἐπὶ Μεγά-
λου Κων-
σταντίνου

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ ΗΕ Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
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λου, παρὰ Θεοῦ πᾶσα ἐξουσία δίδεται, «οὐ γὰρ ἔστιν
ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ Θεοῦ τε-
ταγμέναι εἰσίν. Ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ
τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκό -
 τες ἑαυτοῖς κρίμα λήψονται.... Θεοῦ γὰρ διάκονός
ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν... οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν
φορεῖ» (Ρωμ. ΙΓ´ 1-4). Παρα χωρῶν εἰς τοὺς ὑπηκό -
ους του ἐλευθερίαν θρησκευ τικῆς Πίστεως, ὁ αὐτο -
κράτωρ δὲν μειώνει τὴν ἐξου σίαν του, ἀλλὰ κερδίζει
σύμμαχον τὸν Θεόν, τὸν ἐν τέλλοντα πρὸς τοὺς αὐ -
τοὺς ὑπηκόους νὰ ὑπακού ουν εἰς τὸν αὐτοκράτορα.

Ἡ ἀναγνώρισις τῆς Ἐλευθερίας τοῦ θρησκεύεσθαι,
τῆς Ἐλευθερίας τῆς Πίστεως καὶ τῆς Λατρείας πρὸς
τὸν Θεόν, καὶ ἡ διὰ νόμου προστασία αὐτῆς τῆς Ἐ -
λευ θερίας ὡς βασικῆς ἐξουσίας ἑνὸς ἑκάστου, εἶναι
προϊὸν τῆς φιλοσόφου ψυχῆς καὶ μεγαλοπρε ποῦς
ἐπιεικείας τοῦ Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ κύ-
ριος ἐμπνευστὴς τῆς διατυπώσεως καὶ ἐκδόσεως
τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων. Ἐπιδεικνύει δὲ
πολλὰς ἀρετάς: 

α) Ἐπιδεικνύει βαθυτάτην κατανόησιν τῆς ἀνθρω-
πίνης ὑπάρ ξεως, ὅτι μόνον εἰς τὸν Θεὸν ἀφιερώ-
νεται ὁ ἄνθρωπος μὲ ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνην,
καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν πρέπει νὰ ἐμποδίζεται·

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ ΗΕ Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Ἐλευθερία νὰ ἀποδώσῃ Λατρείαν εἰς τὸν Θεόν.
Ἐπειδὴ δὲ κατὰ κανόνα ὁ ἄνθρωπος δὲν γνωρίζει
τὸν πραγματικὸν Θεόν, τὸν Δημιουργόν του, τὴν
πρώ την αἰτίαν τῆς ὑπάρξεώς του καὶ τῆς ὑπάρξεως
ὅ λων τῶν ὄντων, θρη σκευτικὴ Ἐλευθερία σημαίνει
ἀνεξιθρησκεία, σημαίνει ἐπιλογὴ νὰ πιστεύῃ ὁ κα -
θεὶς εἰς τὸν Θεὸν τῆς προ τι μήσεώς του.

Ἐπὶ πλέον, ὁ ὀξυδερκὴς Ἡγέτης καταλαβαί νει ὅτι
αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἔμαθε νὰ σέβεται καὶ νὰ
πειθαρχῇ εἰς τὸν Θεόν θὰ σεβαστῇ καὶ ἀνθρώ πους
καὶ ἄρχοντας, καὶ θὰ πειθαρ χήσῃ εἰς τοὺς νόμους
καὶ τὰ διατάγματα ἀνθρώπων. Τοῦτο δὲ τὸ σέβας
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι προϊὸν καταναγκασμοῦ καὶ τυ-
ραννικῆς ἐπιβολῆς, ἀλλὰ γεννᾶται μό νον ὑπὸ τῆς
ἐλευθέρας Πίστεως.

Εἰς τοῦτο συντείνει καὶ ὁ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ δια-
χωρισμὸς τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ ἀνθρώπου πρὸς
τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν Καίσαρα, «ἀπόδοτε οὖν τὰ
Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Ματθ.
ΚΒ´ 21, Μάρκ. ΙΒ´ 17, Λουκ. Κ´ 25). Διαχωρίζων τὰ
καθήκοντα, ἱεραρχεῖ καὶ ἑνώνει τὰς Ἀρχὰς πρὸς τὰς
ὁποίας ὑφίστανται τὰ καθήκοντα. Διὰ νὰ ὑπακού σῃ
ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν ἐπίγειον ἄρχοντα πρέπει πρῶτον
καὶ συγχρόνως νὰ ὑπακούσῃ εἰς τὸν Θεόν. Ἐξ ἄλ -
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λου, παρὰ Θεοῦ πᾶσα ἐξουσία δίδεται, «οὐ γὰρ ἔστιν
ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ, αἱ δὲ οὖσαι ὑπὸ Θεοῦ τε-
ταγμέναι εἰσίν. Ὥστε ὁ ἀντιτασσόμενος τῇ ἐξουσίᾳ
τῇ τοῦ Θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν, οἱ δὲ ἀνθεστηκό -
 τες ἑαυτοῖς κρίμα λήψονται.... Θεοῦ γὰρ διάκονός
ἐστιν σοὶ εἰς τὸ ἀγαθόν... οὐ γὰρ εἰκῇ τὴν μάχαιραν
φορεῖ» (Ρωμ. ΙΓ´ 1-4). Παρα χωρῶν εἰς τοὺς ὑπηκό -
ους του ἐλευθερίαν θρησκευ τικῆς Πίστεως, ὁ αὐτο -
κράτωρ δὲν μειώνει τὴν ἐξου σίαν του, ἀλλὰ κερδίζει
σύμμαχον τὸν Θεόν, τὸν ἐν τέλλοντα πρὸς τοὺς αὐ -
τοὺς ὑπηκόους νὰ ὑπακού ουν εἰς τὸν αὐτοκράτορα.

Ἡ ἀναγνώρισις τῆς Ἐλευθερίας τοῦ θρησκεύεσθαι,
τῆς Ἐλευθερίας τῆς Πίστεως καὶ τῆς Λατρείας πρὸς
τὸν Θεόν, καὶ ἡ διὰ νόμου προστασία αὐτῆς τῆς Ἐ -
λευ θερίας ὡς βασικῆς ἐξουσίας ἑνὸς ἑκάστου, εἶναι
προϊὸν τῆς φιλοσόφου ψυχῆς καὶ μεγαλοπρε ποῦς
ἐπιεικείας τοῦ Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ κύ-
ριος ἐμπνευστὴς τῆς διατυπώσεως καὶ ἐκδόσεως
τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων. Ἐπιδεικνύει δὲ
πολλὰς ἀρετάς: 

α) Ἐπιδεικνύει βαθυτάτην κατανόησιν τῆς ἀνθρω-
πίνης ὑπάρ ξεως, ὅτι μόνον εἰς τὸν Θεὸν ἀφιερώ-
νεται ὁ ἄνθρωπος μὲ ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνην,
καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν πρέπει νὰ ἐμποδίζεται·
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Ἐλευθερία νὰ ἀποδώσῃ Λατρείαν εἰς τὸν Θεόν.
Ἐπειδὴ δὲ κατὰ κανόνα ὁ ἄνθρωπος δὲν γνωρίζει
τὸν πραγματικὸν Θεόν, τὸν Δημιουργόν του, τὴν
πρώ την αἰτίαν τῆς ὑπάρξεώς του καὶ τῆς ὑπάρξεως
ὅ λων τῶν ὄντων, θρη σκευτικὴ Ἐλευθερία σημαίνει
ἀνεξιθρησκεία, σημαίνει ἐπιλογὴ νὰ πιστεύῃ ὁ κα -
θεὶς εἰς τὸν Θεὸν τῆς προ τι μήσεώς του.

Ἐπὶ πλέον, ὁ ὀξυδερκὴς Ἡγέτης καταλαβαί νει ὅτι
αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἔμαθε νὰ σέβεται καὶ νὰ
πειθαρχῇ εἰς τὸν Θεόν θὰ σεβαστῇ καὶ ἀνθρώ πους
καὶ ἄρχοντας, καὶ θὰ πειθαρ χήσῃ εἰς τοὺς νόμους
καὶ τὰ διατάγματα ἀνθρώπων. Τοῦτο δὲ τὸ σέβας
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι προϊὸν καταναγκασμοῦ καὶ τυ-
ραννικῆς ἐπιβολῆς, ἀλλὰ γεννᾶται μό νον ὑπὸ τῆς
ἐλευθέρας Πίστεως.

Εἰς τοῦτο συντείνει καὶ ὁ ὑπὸ τοῦ Χριστοῦ δια-
χωρισμὸς τῶν ὑποχρεώσεων τοῦ ἀνθρώπου πρὸς
τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν Καίσαρα, «ἀπόδοτε οὖν τὰ
Καίσαρος Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» (Ματθ.
ΚΒ´ 21, Μάρκ. ΙΒ´ 17, Λουκ. Κ´ 25). Διαχωρίζων τὰ
καθήκοντα, ἱεραρχεῖ καὶ ἑνώνει τὰς Ἀρχὰς πρὸς τὰς
ὁποίας ὑφίστανται τὰ καθήκοντα. Διὰ νὰ ὑπακού σῃ
ὁ ἄνθρωπος εἰς τὸν ἐπίγειον ἄρχοντα πρέπει πρῶτον
καὶ συγχρόνως νὰ ὑπακούσῃ εἰς τὸν Θεόν. Ἐξ ἄλ -
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Θὰ ἦτο βεβαίως ἀσυγχώρητος παράλειψις νὰ μὴν
ἀναγνωρισθῇ ὡς κίνητρον τοῦ Κωνσταντίνου, διὰ
τὴν ἔκδοσιν τοῦ Διατάγματος τῆς Ἀνεξιθρησκεί-
ας τὸν Φεβρουάριον τοῦ 313 μ.Χ., ἡ εὐγνωμοσύνη
του πρὸς τὸν ἐπὶ αἰῶνας διωκόμενον ΘΕΟΝ τῶν
Χριστιανῶν, ὁ ὁποῖος μόλις τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 312
μ.Χ. τὸν συνέδραμε διὰ τοῦ ὁράματος τοῦ «Ἐν
Τούτῳ Νίκα» νὰ κατατροπώσῃ τὸν ἐχθρόν του καὶ
τύραννον Μαξέντιον πλησίον τῆς Ρώμης. Αὐτὸ
ὅμως τὸ ψυχολογικὸν ἢ προσωπικὸν κίνητρον
τοῦ Κωνσταντίνου δὲν ἐκ τοπίζει οὔτε ἀντικαθι-
στᾶ τὴν ἐπιείκειαν, τὴν μεγα λοπρέπειαν καὶ τὴν
σοφίαν τῆς ψυχῆς του. Μᾶλλον δὲ συνάδει μὲ τὴν
περὶ τὰ Θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα καλιέργειαν τῶν
φρονημάτων του, μὲ τὴν σύνεσιν καὶ τὴν εὐγνω-
μοσύνην τῆς Θεαρέστου ψυχῆς του.

Δεδομένης τῆς χρηστῆς ψυχῆς καὶ εὐλαβοῦς δια -
θέσεως τοῦ Κωνσταντίνου, τοῦ ἐδόθησαν καὶ παρὰ
Θεοῦ μεγάλαι δωρεαί: «Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶ -
σιν τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ
πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν. Ὅτι οὓς προέγνω καὶ προ-
ώρισεν... οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσεν· καὶ
οὓς ἐκάλεσεν τούτους καὶ ἐδικαίωσεν· οὓς δὲ ἐδι-
καίωσεν, τούτους καὶ ἐδόξασεν» (Ρωμ. Η´ 28-30).
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β) Ἐπιδεικνύει ὀξεῖαν ἀντίληψιν τῆς σχέσεως μεταξὺ
ἐλευθερίας καὶ εὐθύνης, ὅτι μόνον ὁ ἐνεργῶν ἐλευ -
θέρως εἶναι καὶ ὑπεύθυνος διὰ τὰς πράξεις του,
ἐπιμελούμενος αὐ τὰς μετὰ πάσης προθυμίας καὶ
προσοχῆς·
γ) Ἐπιδεικνύει οὐσιαστικὴν γνῶσιν τῶν βασικῶν προϋ -
ποθέσεων τῆς ὑποταγῆς εἰς τὴν κρατικὴν ἀρχήν,
ὅτι μόνον ὁ ἔχων τὴν ἐλευθερίαν νὰ λατρεύσῃ τὴν
πηγὴν τῆς ὑπάρξεώς του, τὸν Θεόν, εἶναι διατεθη-
μένος νὰ ὑπακούσῃ μέχρις αὐτοθυσίας εἰς τὴν ἐπί-
γειον ἀρχὴν ἡ ὁποία τοῦ ἐξασφαλίζει αὐτὴν τὴν
ἐξουσίαν ·

δ) Ἐπιδεικνύει ὀρθὴν κριτικὴν ἐκτίμησιν τῶν ἀπαι-
τήσεων τῆς κοι νωνικῆς συνοχῆς καὶ εἰρήνης, ὅτι
μόνον ὁ μὴ ἐμ ποδιζόμενος ἀπὸ τὸν πλησίον νὰ
ἀγαπήσῃ καὶ νὰ λα τρεύσῃ καὶ νὰ ἐμπιστευθῇ εἰς
τὸ Θεῖον εἶναι ἀν εμ  πόδιστος εἰς τὴν ἀλληλεγ-
γύην του πρὸς τὸν πλησίον ·

ε) Ἐπιδεικνύει ἀκριβῆ ἐπίγνωσιν ὅτι ὁ Θεὸς θέλει τὸν
ἄνθρωπον ἐλεύθερον ἀπέναντί Του, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι
εὐμενὴς καὶ εὐ λογεῖ καὶ εὐαρεστεῖται εἰς ἐκεῖνον ὁ
ὁποῖος ἔρχεται πρὸς Αὐ τὸν ἐν πίστει καὶ λατρείᾳ
ἀβιά στως, ἀκωλύτως καὶ ἐλευθέρως.
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Θὰ ἦτο βεβαίως ἀσυγχώρητος παράλειψις νὰ μὴν
ἀναγνωρισθῇ ὡς κίνητρον τοῦ Κωνσταντίνου, διὰ
τὴν ἔκδοσιν τοῦ Διατάγματος τῆς Ἀνεξιθρησκεί-
ας τὸν Φεβρουάριον τοῦ 313 μ.Χ., ἡ εὐγνωμοσύνη
του πρὸς τὸν ἐπὶ αἰῶνας διωκόμενον ΘΕΟΝ τῶν
Χριστιανῶν, ὁ ὁποῖος μόλις τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 312
μ.Χ. τὸν συνέδραμε διὰ τοῦ ὁράματος τοῦ «Ἐν
Τούτῳ Νίκα» νὰ κατατροπώσῃ τὸν ἐχθρόν του καὶ
τύραννον Μαξέντιον πλησίον τῆς Ρώμης. Αὐτὸ
ὅμως τὸ ψυχολογικὸν ἢ προσωπικὸν κίνητρον
τοῦ Κωνσταντίνου δὲν ἐκ τοπίζει οὔτε ἀντικαθι-
στᾶ τὴν ἐπιείκειαν, τὴν μεγα λοπρέπειαν καὶ τὴν
σοφίαν τῆς ψυχῆς του. Μᾶλλον δὲ συνάδει μὲ τὴν
περὶ τὰ Θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα καλιέργειαν τῶν
φρονημάτων του, μὲ τὴν σύνεσιν καὶ τὴν εὐγνω-
μοσύνην τῆς Θεαρέστου ψυχῆς του.

Δεδομένης τῆς χρηστῆς ψυχῆς καὶ εὐλαβοῦς δια -
θέσεως τοῦ Κωνσταντίνου, τοῦ ἐδόθησαν καὶ παρὰ
Θεοῦ μεγάλαι δωρεαί: «Οἴδαμεν δὲ ὅτι τοῖς ἀγαπῶ -
σιν τὸν Θεὸν πάντα συνεργεῖ εἰς ἀγαθόν, τοῖς κατὰ
πρόθεσιν κλητοῖς οὖσιν. Ὅτι οὓς προέγνω καὶ προ-
ώρισεν... οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσεν· καὶ
οὓς ἐκάλεσεν τούτους καὶ ἐδικαίωσεν· οὓς δὲ ἐδι-
καίωσεν, τούτους καὶ ἐδόξασεν» (Ρωμ. Η´ 28-30).
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β) Ἐπιδεικνύει ὀξεῖαν ἀντίληψιν τῆς σχέσεως μεταξὺ
ἐλευθερίας καὶ εὐθύνης, ὅτι μόνον ὁ ἐνεργῶν ἐλευ -
θέρως εἶναι καὶ ὑπεύθυνος διὰ τὰς πράξεις του,
ἐπιμελούμενος αὐ τὰς μετὰ πάσης προθυμίας καὶ
προσοχῆς·
γ) Ἐπιδεικνύει οὐσιαστικὴν γνῶσιν τῶν βασικῶν προϋ -
ποθέσεων τῆς ὑποταγῆς εἰς τὴν κρατικὴν ἀρχήν,
ὅτι μόνον ὁ ἔχων τὴν ἐλευθερίαν νὰ λατρεύσῃ τὴν
πηγὴν τῆς ὑπάρξεώς του, τὸν Θεόν, εἶναι διατεθη-
μένος νὰ ὑπακούσῃ μέχρις αὐτοθυσίας εἰς τὴν ἐπί-
γειον ἀρχὴν ἡ ὁποία τοῦ ἐξασφαλίζει αὐτὴν τὴν
ἐξουσίαν ·

δ) Ἐπιδεικνύει ὀρθὴν κριτικὴν ἐκτίμησιν τῶν ἀπαι-
τήσεων τῆς κοι νωνικῆς συνοχῆς καὶ εἰρήνης, ὅτι
μόνον ὁ μὴ ἐμ ποδιζόμενος ἀπὸ τὸν πλησίον νὰ
ἀγαπήσῃ καὶ νὰ λα τρεύσῃ καὶ νὰ ἐμπιστευθῇ εἰς
τὸ Θεῖον εἶναι ἀν εμ  πόδιστος εἰς τὴν ἀλληλεγ-
γύην του πρὸς τὸν πλησίον ·

ε) Ἐπιδεικνύει ἀκριβῆ ἐπίγνωσιν ὅτι ὁ Θεὸς θέλει τὸν
ἄνθρωπον ἐλεύθερον ἀπέναντί Του, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι
εὐμενὴς καὶ εὐ λογεῖ καὶ εὐαρεστεῖται εἰς ἐκεῖνον ὁ
ὁποῖος ἔρχεται πρὸς Αὐ τὸν ἐν πίστει καὶ λατρείᾳ
ἀβιά στως, ἀκωλύτως καὶ ἐλευθέρως.
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ἢ πρᾶγμα ὀφείλεται εἰς τὰ ἀκόλουθα διακριτικὰ
χαρακτηριστικά, τὰ ὁποῖα εἶναι ἔμφυτα, χαραγ-
μένα εἰς τὴν ἄϋλον ψυχήν του, τὴν πεμπτουσίαν,
καὶ λειτουργοῦν ἀπὸ μόνα των χωρὶς νὰ τὰ διδα-
χθῇ:

- Ἔχει γνῶσιν ὑπάρξεως, ἔστω ἀμυδρὰν νόησιν
τοῦ τί σημαίνει νὰ ὑπάρχῃ κάτι. 

- Ἔχει ἐπίγνωσιν τῆς ὑπάρξεώς του, δηλαδή, ὅτι
ὑπάρχει.

- Ἔχει ἐπίγνωσιν τοῦ «Ἐγώ» του, ὅτι διακρίνε-
ται ὡς ὑπόστασις καὶ ξεχωρίζει τὸν ἑαυτόν του
ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα ὄντα.

- Ἔχει Λογικήν, τὴν δύναμιν, τὴν ὁποίαν δὲν
ἔχουν τὰ ἄλλα δημιουργήματα τοῦ ὁρατοῦ κό-
σμου, νὰ ἀντιλαμβάνεται τί εἶναι τὰ ὄντα γύρω
του,  καὶ νὰ συλλογίζεται ἀλη θῶς περὶ αὐτῶν καὶ
περὶ τῆς σχέσεώς του μετ᾽ αὐτῶν.

- Ἔχει γνῶσιν περὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ, ὡς
Δημι ουργοῦ τῶν ὄντων καὶ Πρώτου Αἰτίου, ὡς
Ἀναιτίου Αἰτίου τῶν πάντων.

- Ἔχει ἐπίγνωσιν τῆς ψυχῆς του ὡς τῆς πεμπτου -
σίας τῆς φύσεώς του, ὡς αἰωνίου καὶ νοερᾶς καὶ
ἀΰλου καὶ διαφόρου τοῦ ὑλικοῦ σώματος, «νοῦς
ὁρᾶ καὶ νοῦς ἀκούει».
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Τὸ μεγαλεῖον τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου τὸ
ὁποῖον τὸν διακρίνει ἀπὸ τοὺς συγχρόνους καὶ προ -
γενεστέρους ὁμολόγους του, οἱ ὁποῖοι ἐξουσίαζον
ἀνθρώπους ὡς σταυλάρχαι ἢ θηριοδαμασταὶ ἢ βα -
σιλεῖς ἀγρίων ζώων, καὶ τὸν ἀναβιβάζει εἰς τὴν
τάξιν τοῦ Σολομῶντος, ἔγκειται εἰς τὴν νόησιν τῆς
ἀληθείας τὴν ὁποίαν ἀνέπτυξε περὶ τῆς ὑπάρξεως
τοῦ ἀνθρώπου, καὶ εἰς τὴν ὀρθὴν ἀποτίμησιν τοῦ
ἀνθρώπου ὡς προσώπου καὶ ὄχι ὡς κοινοῦ ζώου
τῶν ἐνστίκτων.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ τελειότερον δημιούργημα
τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ, προικισμένος ἀπὸ τὸν
Δημιουργόν του μὲ ἰδιαίτερα καὶ μοναδικὰ χαρί-
σματα, τὰ ὁποῖα τὸν διακρίνουν ἀπὸ τὰ ἄλλα κτί -
σματα, ὡς εἰκόνα Θεοῦ. Εἶναι δηλαδὴ ὁ ἄνθρω-
πος Ὑπόστασις, εἶναι Πρόσωπον, μὲ τὴν φιλοσο-
φικὴν καὶ θεολογικὴν ἔννοιαν.

Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ὂν μεταξὺ ὄν -
των. Δὲν ἀσχολεῖται ἁπλῶς μὲ τὸ τί εἶναι ἢ τί κά-
νουν τὰ ὄντα γύρω του. Καταλαβαίνει πρωτίστως
ὅτι ὑπάρχουν. Νοεῖ τὰ ὄντα ὅτι εἶναι καὶ ὄχι
ἁπλῶς τὸ τί εἶναι τὸ κάθε ἕνα.

Τὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι Πρόσωπον καὶ ὄχι ζῶον
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ἢ πρᾶγμα ὀφείλεται εἰς τὰ ἀκόλουθα διακριτικὰ
χαρακτηριστικά, τὰ ὁποῖα εἶναι ἔμφυτα, χαραγ-
μένα εἰς τὴν ἄϋλον ψυχήν του, τὴν πεμπτουσίαν,
καὶ λειτουργοῦν ἀπὸ μόνα των χωρὶς νὰ τὰ διδα-
χθῇ:

- Ἔχει γνῶσιν ὑπάρξεως, ἔστω ἀμυδρὰν νόησιν
τοῦ τί σημαίνει νὰ ὑπάρχῃ κάτι. 

- Ἔχει ἐπίγνωσιν τῆς ὑπάρξεώς του, δηλαδή, ὅτι
ὑπάρχει.

- Ἔχει ἐπίγνωσιν τοῦ «Ἐγώ» του, ὅτι διακρίνε-
ται ὡς ὑπόστασις καὶ ξεχωρίζει τὸν ἑαυτόν του
ἀπὸ ὅλα τὰ ἄλλα ὄντα.

- Ἔχει Λογικήν, τὴν δύναμιν, τὴν ὁποίαν δὲν
ἔχουν τὰ ἄλλα δημιουργήματα τοῦ ὁρατοῦ κό-
σμου, νὰ ἀντιλαμβάνεται τί εἶναι τὰ ὄντα γύρω
του,  καὶ νὰ συλλογίζεται ἀλη θῶς περὶ αὐτῶν καὶ
περὶ τῆς σχέσεώς του μετ᾽ αὐτῶν.

- Ἔχει γνῶσιν περὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ, ὡς
Δημι ουργοῦ τῶν ὄντων καὶ Πρώτου Αἰτίου, ὡς
Ἀναιτίου Αἰτίου τῶν πάντων.

- Ἔχει ἐπίγνωσιν τῆς ψυχῆς του ὡς τῆς πεμπτου -
σίας τῆς φύσεώς του, ὡς αἰωνίου καὶ νοερᾶς καὶ
ἀΰλου καὶ διαφόρου τοῦ ὑλικοῦ σώματος, «νοῦς
ὁρᾶ καὶ νοῦς ἀκούει».
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Τὸ μεγαλεῖον τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου τὸ
ὁποῖον τὸν διακρίνει ἀπὸ τοὺς συγχρόνους καὶ προ -
γενεστέρους ὁμολόγους του, οἱ ὁποῖοι ἐξουσίαζον
ἀνθρώπους ὡς σταυλάρχαι ἢ θηριοδαμασταὶ ἢ βα -
σιλεῖς ἀγρίων ζώων, καὶ τὸν ἀναβιβάζει εἰς τὴν
τάξιν τοῦ Σολομῶντος, ἔγκειται εἰς τὴν νόησιν τῆς
ἀληθείας τὴν ὁποίαν ἀνέπτυξε περὶ τῆς ὑπάρξεως
τοῦ ἀνθρώπου, καὶ εἰς τὴν ὀρθὴν ἀποτίμησιν τοῦ
ἀνθρώπου ὡς προσώπου καὶ ὄχι ὡς κοινοῦ ζώου
τῶν ἐνστίκτων.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τὸ τελειότερον δημιούργημα
τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ, προικισμένος ἀπὸ τὸν
Δημιουργόν του μὲ ἰδιαίτερα καὶ μοναδικὰ χαρί-
σματα, τὰ ὁποῖα τὸν διακρίνουν ἀπὸ τὰ ἄλλα κτί -
σματα, ὡς εἰκόνα Θεοῦ. Εἶναι δηλαδὴ ὁ ἄνθρω-
πος Ὑπόστασις, εἶναι Πρόσωπον, μὲ τὴν φιλοσο-
φικὴν καὶ θεολογικὴν ἔννοιαν.

Ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα ὂν μεταξὺ ὄν -
των. Δὲν ἀσχολεῖται ἁπλῶς μὲ τὸ τί εἶναι ἢ τί κά-
νουν τὰ ὄντα γύρω του. Καταλαβαίνει πρωτίστως
ὅτι ὑπάρχουν. Νοεῖ τὰ ὄντα ὅτι εἶναι καὶ ὄχι
ἁπλῶς τὸ τί εἶναι τὸ κάθε ἕνα.

Τὸ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι Πρόσωπον καὶ ὄχι ζῶον
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ἔκαμε μὲ τὰς τέχνας καὶ τὰς ἐπιστήμας. Αὐτὰ
ἀνήκουν εἰς τὸν ἄνθρωπον διότι εἶναι πρόσωπον
καὶ ὄχι ἁπλῶς ἕνα κοινὸν ἀπρόσωπον ὄν ὅπως
τὰ ζῶα.

Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι τέκνα
τοῦ Θεοῦ προσπαθοῦν νὰ καταπατήσουν, νὰ ἀ -
γνοήσουν, νὰ καταργήσουν ὅλα αὐτὰ τὰ χαρί-
σματα τὰ ὁποῖα ἐκ φύσεως ἀνήκουν εἰς τὸν Θεὸν
καὶ ὁ Θεὸς τὰ ἔδωκεν εἰς τὸν ἄνθρωπον κατὰ χά-
ριν, καὶ βλέπουν τὸν Ἄνθρωπον ὡς τυχαίαν ὕπ -
αρξιν, ἕνα ἁπλοῦν ὄν, ἄψυχον, ὅπως τὰ ζῶα, τὰ
φυτά καὶ λοιπά. Μεταξὺ ἄλλων τοῦ στεροῦν καὶ
τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας νὰ πιστεύῃ ὅπου καὶ
ὅπως θέλῃ. Τὸν βλέπουν ὡς ἕνα ἄβουλον ἀντι-
κείμενον ἢ ἐργαλεῖον.

Τοῦτο γίνεται καὶ σήμερον 2.000 καὶ πλέον
χρόνια μετὰ τὴν γέννησιν τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ καθεστῶτα ἀθέων, Σα-
τανιστῶν, Ἑβραιομασσόνων καὶ Ἑβραιοσιωνι-
στῶν, τῶν ὁποίων δόγμα εἶναι «ζῶμεν διὰ νὰ
τρῶμε» καὶ «εἴμαστε ὅ,τι τρῶμε», δηλαδή, ζῶμεν
κτηνωδῶς καὶ μόνον διὰ τὴν ὕλην καὶ τὰς χη-
μικὰς διεργασίας τοῦ σώματος. Τοῦτο εἶναι τὸ
δόγμα τῶν ἀθέων ὑλιστῶν.

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ ΗΕ Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

- Ἔχει γνῶσιν τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀΰλου, ἀοράτου,
πνευματικοῦ καὶ ἀδιαστάτου κόσμου.

- Ἔχει ἐλευθερίαν βουλήσεως, ἤτοι, δύναμιν ἀπο -
φάσεως, τὴν δύναμιν νὰ ἐνεργήσῃ μὲ ἕνα τρόπον
ἢ ἄλλον, εἶναι αὐτεξούσιος.

- Ἔχει γνῶσιν καὶ διά  κρισιν καλοῦ καὶ κακοῦ.
- Ἔχει γνῶσιν ἠθικῆς εὐθύνης, ὅτι ὅλη του ἡ

ζωὴ θὰ περάσῃ ἀπὸ κρίσιν καὶ ἀπολογίαν εἰς τὸν
Θεὸν διὰ τὰς πράξεις του εἰς τὴν ἄλλην ζωήν. 

- Ἔχει γνῶσιν τῆς Αἰωνίου ζωῆς, ὅτι ὑπάρχει
ἄλλη ζωὴ μετὰ θάνατον.

- Ἔχει γνῶσιν Αἰωνίων Ἀληθειῶν, ὄχι μόνον γνῶ -
σιν ὅσων ἔρχονται καὶ παρέρχονται, ἀλλὰ καὶ τῶν
μεταφυσικῶν, ὅσων πάντοτε διαμένουν ὡς ἄχρο-
να καὶ ἀπόλυτα καὶ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντα.

- Ἔχει γνῶσιν καὶ δύναμιν ὅσων ἄλλων ἀπορρέ -
ουν ἐξ αὐτῶν, ὅπως εἶναι ἡ δύναμις τῆς δημιουρ-
γίας, τῆς ἐφευρέσεως, τῆς ἀνακαλύψεως, τῆς ὀργα -
νώσεως εἰς κοινωνίας δικαίου, τῆς ἱεραρχημένης
διοικήσεως καὶ ἄλλων.

Ὅλα αὐτὰ λειτουργοῦν ἐμφύτως ἀπὸ μόνα των
εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι δωρήματα
τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν τὰ
ἀνεκάλυψε κατὰ τὴν πορείαν τῆς ζωῆς του, ὅπως
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ἔκαμε μὲ τὰς τέχνας καὶ τὰς ἐπιστήμας. Αὐτὰ
ἀνήκουν εἰς τὸν ἄνθρωπον διότι εἶναι πρόσωπον
καὶ ὄχι ἁπλῶς ἕνα κοινὸν ἀπρόσωπον ὄν ὅπως
τὰ ζῶα.

Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δὲν εἶναι τέκνα
τοῦ Θεοῦ προσπαθοῦν νὰ καταπατήσουν, νὰ ἀ -
γνοήσουν, νὰ καταργήσουν ὅλα αὐτὰ τὰ χαρί-
σματα τὰ ὁποῖα ἐκ φύσεως ἀνήκουν εἰς τὸν Θεὸν
καὶ ὁ Θεὸς τὰ ἔδωκεν εἰς τὸν ἄνθρωπον κατὰ χά-
ριν, καὶ βλέπουν τὸν Ἄνθρωπον ὡς τυχαίαν ὕπ -
αρξιν, ἕνα ἁπλοῦν ὄν, ἄψυχον, ὅπως τὰ ζῶα, τὰ
φυτά καὶ λοιπά. Μεταξὺ ἄλλων τοῦ στεροῦν καὶ
τὸ δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας νὰ πιστεύῃ ὅπου καὶ
ὅπως θέλῃ. Τὸν βλέπουν ὡς ἕνα ἄβουλον ἀντι-
κείμενον ἢ ἐργαλεῖον.

Τοῦτο γίνεται καὶ σήμερον 2.000 καὶ πλέον
χρόνια μετὰ τὴν γέννησιν τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ καθεστῶτα ἀθέων, Σα-
τανιστῶν, Ἑβραιομασσόνων καὶ Ἑβραιοσιωνι-
στῶν, τῶν ὁποίων δόγμα εἶναι «ζῶμεν διὰ νὰ
τρῶμε» καὶ «εἴμαστε ὅ,τι τρῶμε», δηλαδή, ζῶμεν
κτηνωδῶς καὶ μόνον διὰ τὴν ὕλην καὶ τὰς χη-
μικὰς διεργασίας τοῦ σώματος. Τοῦτο εἶναι τὸ
δόγμα τῶν ἀθέων ὑλιστῶν.
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- Ἔχει γνῶσιν τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀΰλου, ἀοράτου,
πνευματικοῦ καὶ ἀδιαστάτου κόσμου.

- Ἔχει ἐλευθερίαν βουλήσεως, ἤτοι, δύναμιν ἀπο -
φάσεως, τὴν δύναμιν νὰ ἐνεργήσῃ μὲ ἕνα τρόπον
ἢ ἄλλον, εἶναι αὐτεξούσιος.

- Ἔχει γνῶσιν καὶ διά  κρισιν καλοῦ καὶ κακοῦ.
- Ἔχει γνῶσιν ἠθικῆς εὐθύνης, ὅτι ὅλη του ἡ

ζωὴ θὰ περάσῃ ἀπὸ κρίσιν καὶ ἀπολογίαν εἰς τὸν
Θεὸν διὰ τὰς πράξεις του εἰς τὴν ἄλλην ζωήν. 

- Ἔχει γνῶσιν τῆς Αἰωνίου ζωῆς, ὅτι ὑπάρχει
ἄλλη ζωὴ μετὰ θάνατον.

- Ἔχει γνῶσιν Αἰωνίων Ἀληθειῶν, ὄχι μόνον γνῶ -
σιν ὅσων ἔρχονται καὶ παρέρχονται, ἀλλὰ καὶ τῶν
μεταφυσικῶν, ὅσων πάντοτε διαμένουν ὡς ἄχρο-
να καὶ ἀπόλυτα καὶ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντα.

- Ἔχει γνῶσιν καὶ δύναμιν ὅσων ἄλλων ἀπορρέ -
ουν ἐξ αὐτῶν, ὅπως εἶναι ἡ δύναμις τῆς δημιουρ-
γίας, τῆς ἐφευρέσεως, τῆς ἀνακαλύψεως, τῆς ὀργα -
νώσεως εἰς κοινωνίας δικαίου, τῆς ἱεραρχημένης
διοικήσεως καὶ ἄλλων.

Ὅλα αὐτὰ λειτουργοῦν ἐμφύτως ἀπὸ μόνα των
εἰς τὴν ψυχὴν τοῦ ἀνθρώπου. Εἶναι δωρήματα
τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν φύσιν τοῦ ἀνθρώπου καὶ δὲν τὰ
ἀνεκάλυψε κατὰ τὴν πορείαν τῆς ζωῆς του, ὅπως
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Νομοθετῶν τὴν Ἐλευθερίαν τῆς Θρησκείας, ἔδωκεν
διὰ τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων εἰς τοὺς μὲν
ἕως τότε διωκομένους Χριστιανοὺς τὸ ἀνεμπόδι-
στον τῆς Λατρείας πρὸς τὸν Θεόν των, εἰς τοὺς δὲ
μὴ Χριστιανοὺς τὴν δυνατότητα νὰ γνωρίσουν
τὴν Ἀληθινὴν Πίστιν, ἡ ὁποία δὲν πηγάζει ἀπὸ τὴν
φαντασίαν καὶ τὴν θέλησιν τῶν ἀνθρώπων οὔτε
μετατρέπει τοὺς ἀνθρώπους εἰς θηρία καὶ δαίμο-
νας, ἀλλὰ ἀποκαλύπτεται ἀπὸ τὸν Θεόν, σφραγί-
ζεται μὲ Αἷμα Δεσποτικόν, καὶ θεοποιεῖ κατὰ χάριν
τὸν ἄνθρωπον.  Ἔδωκεν ὁ Κωνσταντῖνος εἰς τοὺς
Ρωμαίους τὴν φυσικὴν τῶν ἀνθρώπων ἐξουσίαν
νὰ ἐπι λέξουν ἢ τὸν Ἀληθινὸν Ζῶντα Θεὸν ἢ τὰ
ψευδῆ νεκρὰ Εἴδωλα, καὶ οὕτω νὰ ἀποκαλύψῃ ὁ
καθεὶς ἐκ βαθέων τὸ φύραμα τῆς ψυχῆς του καὶ τὸ
πραγματικὸν περιεχόμενον τῆς προαιρέσεώς του.

Τὸ ἐνδιαφέρον, λοιπόν, διὰ τὸ Διάταγμα τῶν
Μεδιολάνων πηγάζει ἀπὸ τὸν σεβασμὸν πρὸς τὸν
Θεὸν καὶ πρὸς τὴν θεόθεν δωρεάν τῆς Ἐλευθερίας
εἰς τὸν ἄνθρωπον, Ἐλευθερία ἡ ὁποία ἀναδεικνύει
τὴν ἀβίαστον πίστιν τοῦ καθ᾽ ἑνός ὡς διάφανον
καθρέπτην τῆς ὑπάρξεώς του καὶ ὡς μέτρον ἐν ᾧ ὁ
ἴδιος ἀντιμετριθήσεται.

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ ΗΕ Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Κανένα πολιτικόν, στρατιωτικόν, δικτατορι -
κὸν ἢ διοικητικὸν σύστημα εἰς τὸν κόσμον δὲν
ἀφήνει ἐλευθέρους τοὺς ὀπαδούς του νὰ πιστεύ-
ουν ἐλευθέρως ὅπου θέλουν. Ἰδιαιτέρως τὰ ἄθεα
σατανικὰ καὶ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα κατα-
πιέζουν τοὺς ἀνθρώπους τυραννικῶς καὶ θανα-
τώνουν ὅσους ἀντιδροῦν. Μόνον ὁ Χριστός, ὁ
ὁποῖος εἶναι Θεὸς καὶ Δημιουργός, ἀφήνει ἐλεύ-
θερον τὸ πλάσμα Του τὸν ἄνθρωπον νὰ ἐπιλέξῃ
ὅ,τι θέλει. «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν»
(Ματθ. ΙΣΤ´ 24). 

Τὸ αὐτεξούσιον, τὸ χάρισμα τῆς ἐλευθερίας τῆς
βουλήσεως, τῆς πίστεως καὶ τῆς λατρείας, ἡ ἐλευ-
θερία τοῦ θρησκεύεσθαι, εἶναι δῶρον τὸ ὁποῖον ὁ
Θεὸς Δημιουργὸς ἐχάρισεν εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ
τὸ σέβεται καὶ δὲν τὸ παραβιάζει. Ὅμως τὸ καταρ-
γοῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Δια βόλου, οἱ Ἄθεοι ὑλισταὶ
καὶ οἱ Σατανισταὶ ἀνέκαθεν καὶ ἕως τῆς σήμερον.

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ὅμως, ὡς φιλόθεος καὶ
θεόφιλος, ἀνεδείχθη ὑπερασπιστὴς αὐτῆς τῆς θείας
δωρεᾶς πρὸς τὸν ἄνθρωπον καὶ θεμελιωτὴς τοῦ νο-
μικοῦ θεσμοῦ τῆς Ἀνεξιθρησκείας ὁ φιλάνθρωπος.
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Νομοθετῶν τὴν Ἐλευθερίαν τῆς Θρησκείας, ἔδωκεν
διὰ τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων εἰς τοὺς μὲν
ἕως τότε διωκομένους Χριστιανοὺς τὸ ἀνεμπόδι-
στον τῆς Λατρείας πρὸς τὸν Θεόν των, εἰς τοὺς δὲ
μὴ Χριστιανοὺς τὴν δυνατότητα νὰ γνωρίσουν
τὴν Ἀληθινὴν Πίστιν, ἡ ὁποία δὲν πηγάζει ἀπὸ τὴν
φαντασίαν καὶ τὴν θέλησιν τῶν ἀνθρώπων οὔτε
μετατρέπει τοὺς ἀνθρώπους εἰς θηρία καὶ δαίμο-
νας, ἀλλὰ ἀποκαλύπτεται ἀπὸ τὸν Θεόν, σφραγί-
ζεται μὲ Αἷμα Δεσποτικόν, καὶ θεοποιεῖ κατὰ χάριν
τὸν ἄνθρωπον.  Ἔδωκεν ὁ Κωνσταντῖνος εἰς τοὺς
Ρωμαίους τὴν φυσικὴν τῶν ἀνθρώπων ἐξουσίαν
νὰ ἐπι λέξουν ἢ τὸν Ἀληθινὸν Ζῶντα Θεὸν ἢ τὰ
ψευδῆ νεκρὰ Εἴδωλα, καὶ οὕτω νὰ ἀποκαλύψῃ ὁ
καθεὶς ἐκ βαθέων τὸ φύραμα τῆς ψυχῆς του καὶ τὸ
πραγματικὸν περιεχόμενον τῆς προαιρέσεώς του.

Τὸ ἐνδιαφέρον, λοιπόν, διὰ τὸ Διάταγμα τῶν
Μεδιολάνων πηγάζει ἀπὸ τὸν σεβασμὸν πρὸς τὸν
Θεὸν καὶ πρὸς τὴν θεόθεν δωρεάν τῆς Ἐλευθερίας
εἰς τὸν ἄνθρωπον, Ἐλευθερία ἡ ὁποία ἀναδεικνύει
τὴν ἀβίαστον πίστιν τοῦ καθ᾽ ἑνός ὡς διάφανον
καθρέπτην τῆς ὑπάρξεώς του καὶ ὡς μέτρον ἐν ᾧ ὁ
ἴδιος ἀντιμετριθήσεται.
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Κανένα πολιτικόν, στρατιωτικόν, δικτατορι -
κὸν ἢ διοικητικὸν σύστημα εἰς τὸν κόσμον δὲν
ἀφήνει ἐλευθέρους τοὺς ὀπαδούς του νὰ πιστεύ-
ουν ἐλευθέρως ὅπου θέλουν. Ἰδιαιτέρως τὰ ἄθεα
σατανικὰ καὶ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα κατα-
πιέζουν τοὺς ἀνθρώπους τυραννικῶς καὶ θανα-
τώνουν ὅσους ἀντιδροῦν. Μόνον ὁ Χριστός, ὁ
ὁποῖος εἶναι Θεὸς καὶ Δημιουργός, ἀφήνει ἐλεύ-
θερον τὸ πλάσμα Του τὸν ἄνθρωπον νὰ ἐπιλέξῃ
ὅ,τι θέλει. «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν»
(Ματθ. ΙΣΤ´ 24). 

Τὸ αὐτεξούσιον, τὸ χάρισμα τῆς ἐλευθερίας τῆς
βουλήσεως, τῆς πίστεως καὶ τῆς λατρείας, ἡ ἐλευ-
θερία τοῦ θρησκεύεσθαι, εἶναι δῶρον τὸ ὁποῖον ὁ
Θεὸς Δημιουργὸς ἐχάρισεν εἰς τὸν ἄνθρωπον καὶ
τὸ σέβεται καὶ δὲν τὸ παραβιάζει. Ὅμως τὸ καταρ-
γοῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Δια βόλου, οἱ Ἄθεοι ὑλισταὶ
καὶ οἱ Σατανισταὶ ἀνέκαθεν καὶ ἕως τῆς σήμερον.

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ὅμως, ὡς φιλόθεος καὶ
θεόφιλος, ἀνεδείχθη ὑπερασπιστὴς αὐτῆς τῆς θείας
δωρεᾶς πρὸς τὸν ἄνθρωπον καὶ θεμελιωτὴς τοῦ νο-
μικοῦ θεσμοῦ τῆς Ἀνεξιθρησκείας ὁ φιλάνθρωπος.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
(27-2-272 μ.Χ. ἕως 21-5-337 μ.Χ.)

Λόγῳ τῆς ἀφιερώσεως τοῦ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
τοῦ 2013 εἰς τὸ Ἱστορικὸν ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ
ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ τοῦ 313 μ.Χ. ΠΕΡΙ ΑΝΕΞΙ -
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ἤτοι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΕΥ -
ΘΕΡΙΑΣ, ἐκρίθη ἀπαραίτητον νὰ ἀνα φερ θῶ -
μεν συνοπτικῶς εἰς τὸν βίον τοῦ Με  γάλου
Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ κύριος ἐμ -
πνευστὴς καὶ συντάκτης αὐτοῦ.

Περὶ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἔχουν
συγγράψει πολλοὶ ἱστορικοί, σύγχρονοι ἤ
καὶ μεταγενέστεροι αὐτοῦ, καὶ Χριστιανοὶ
καὶ εἰδωλολάτραι. Ἐξ ὅλων τῶν Βιογρά-
φων του, δύο ἦσαν οἱ σημαντικότεροι οἱ
ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὶς πλέον αὐθεντικὲς
πηγές: ὁ Εὐσέβιος Παμφίλου, Ἐπίσκοπος
Καισαρείας καὶ φίλος του, καὶ ὁ Λακτά-
ντιος, Χριστιανὸς νομικός, ρήτωρ καὶ δι-
δάσκαλος τοῦ πρωτοτόκου υἱοῦ αὐτοῦ,
Κρίσπου. Αὐτοὶ τὸν εἶχον γνω ρίσει προσω-
πικῶς καὶ ἦσαν αὐτήκοοι μάρτυρες περὶ
τοῦ βίου του, ἰδιαιτέρως δὲ περὶ τοῦ Ὁρά-

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ὁ δὲ πρωτεργάτης τοῦ Διατάγματος καθίσταται
κεντρικὸν σημεῖον ἀναφορᾶς ὡς Μέγας, διότι, ἐνῶ
ἄλλοι αὐτοκράτορες, βασιλεῖς καὶ βασιλίσκοι ἐπέβα-
λον τὴν λατρείαν ὁρισμένων θεοτήτων ἢ καὶ ἀνεκή-
ρυσσαν τοὺς ἑαυτούς των θεοὺς τῶν ὑπηκόων των,
ὁ υἱὸς τῆς Ἑλένης εἶχε τὴν αὐτογνωσίαν, τὴν νηφα-
λιότητα, τὴν ἐπιείκειαν καὶ τὴν δικαιοσύνην νὰ κα-
ταργήσῃ τὴν λατρείαν τοῦ αὐτοκράτορος ὡς θεοῦ
καὶ νὰ ἀφαιρέσῃ ἀπὸ τὴν κρατικὴν ἐξουσίαν τὸ σύ-
νηθες δικαίωμα νὰ ὑπαγορεύῃ καὶ ἐπιβάλῃ τὴν Λα-
τρείαν ἑνὸς ἢ ἄλλου θεοῦ. 

Διὰ τοῦτο ἡ Βιογραφία τοῦ Αὐτοκράτορος Κων -
σταντίνου θὰ προηγηθῇ τῆς παραθέσεως τοῦ Δια -
τάγματος τοῦ Μεδιολάνων, ὡς συνυφασμένη μὲ
τὸ ἄνευ προηγουμένου ὑψηλόν του περιεχόμενον,
τοῦ ὁποίου ἡ δυναμικὴ ἐπηρέασε τὴν παγκόσμιον
Νομοθεσίαν καὶ ἀπεδείχθη ἱστορικῶς ὡς Νόμος
παναθρωπίνης ἐμβελείας. Τὸ Διάταγμα τῶν Με-
διολάνων, σταθμὸς εἰς τὴν ἀνθρωπίνην Ἱστορίαν,
χαρακτηρίζεται διὰ τὴν Νομικήν του Δικαιοσύνην,
τὴν πολιτικήν του ὀξυδέρκειαν, καὶ τὴν θρησκευ -
τικήν του ἀνωτερότητα.

62 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ ΗΕ Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
(27-2-272 μ.Χ. ἕως 21-5-337 μ.Χ.)

Λόγῳ τῆς ἀφιερώσεως τοῦ  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
τοῦ 2013 εἰς τὸ Ἱστορικὸν ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ
ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ τοῦ 313 μ.Χ. ΠΕΡΙ ΑΝΕΞΙ -
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ἤτοι ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΕΥ -
ΘΕΡΙΑΣ, ἐκρίθη ἀπαραίτητον νὰ ἀνα φερ θῶ -
μεν συνοπτικῶς εἰς τὸν βίον τοῦ Με  γάλου
Κωνσταντίνου, ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ κύριος ἐμ -
πνευστὴς καὶ συντάκτης αὐτοῦ.

Περὶ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ἔχουν
συγγράψει πολλοὶ ἱστορικοί, σύγχρονοι ἤ
καὶ μεταγενέστεροι αὐτοῦ, καὶ Χριστιανοὶ
καὶ εἰδωλολάτραι. Ἐξ ὅλων τῶν Βιογρά-
φων του, δύο ἦσαν οἱ σημαντικότεροι οἱ
ὁποῖοι ἀποτελοῦν τὶς πλέον αὐθεντικὲς
πηγές: ὁ Εὐσέβιος Παμφίλου, Ἐπίσκοπος
Καισαρείας καὶ φίλος του, καὶ ὁ Λακτά-
ντιος, Χριστιανὸς νομικός, ρήτωρ καὶ δι-
δάσκαλος τοῦ πρωτοτόκου υἱοῦ αὐτοῦ,
Κρίσπου. Αὐτοὶ τὸν εἶχον γνω ρίσει προσω-
πικῶς καὶ ἦσαν αὐτήκοοι μάρτυρες περὶ
τοῦ βίου του, ἰδιαιτέρως δὲ περὶ τοῦ Ὁρά-
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Ὁ δὲ πρωτεργάτης τοῦ Διατάγματος καθίσταται
κεντρικὸν σημεῖον ἀναφορᾶς ὡς Μέγας, διότι, ἐνῶ
ἄλλοι αὐτοκράτορες, βασιλεῖς καὶ βασιλίσκοι ἐπέβα-
λον τὴν λατρείαν ὁρισμένων θεοτήτων ἢ καὶ ἀνεκή-
ρυσσαν τοὺς ἑαυτούς των θεοὺς τῶν ὑπηκόων των,
ὁ υἱὸς τῆς Ἑλένης εἶχε τὴν αὐτογνωσίαν, τὴν νηφα-
λιότητα, τὴν ἐπιείκειαν καὶ τὴν δικαιοσύνην νὰ κα-
ταργήσῃ τὴν λατρείαν τοῦ αὐτοκράτορος ὡς θεοῦ
καὶ νὰ ἀφαιρέσῃ ἀπὸ τὴν κρατικὴν ἐξουσίαν τὸ σύ-
νηθες δικαίωμα νὰ ὑπαγορεύῃ καὶ ἐπιβάλῃ τὴν Λα-
τρείαν ἑνὸς ἢ ἄλλου θεοῦ. 

Διὰ τοῦτο ἡ Βιογραφία τοῦ Αὐτοκράτορος Κων -
σταντίνου θὰ προηγηθῇ τῆς παραθέσεως τοῦ Δια -
τάγματος τοῦ Μεδιολάνων, ὡς συνυφασμένη μὲ
τὸ ἄνευ προηγουμένου ὑψηλόν του περιεχόμενον,
τοῦ ὁποίου ἡ δυναμικὴ ἐπηρέασε τὴν παγκόσμιον
Νομοθεσίαν καὶ ἀπεδείχθη ἱστορικῶς ὡς Νόμος
παναθρωπίνης ἐμβελείας. Τὸ Διάταγμα τῶν Με-
διολάνων, σταθμὸς εἰς τὴν ἀνθρωπίνην Ἱστορίαν,
χαρακτηρίζεται διὰ τὴν Νομικήν του Δικαιοσύνην,
τὴν πολιτικήν του ὀξυδέρκειαν, καὶ τὴν θρησκευ -
τικήν του ἀνωτερότητα.
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λόγους εὑρέθη εἰς τὴν πόλιν Δρέπα νον τῆς
Βιθυνίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀργότερον μετο -
νομασθεῖσαν πρὸς τιμήν της Ἑλενόπολιν. 

Ὁ Κωνστάντιος, πρώην ἡλιολάτρης, ἐφαί -
νετο ὅτι ἦτο κρυφὸς Χριστιανός, δεχθεὶς καὶ
χριστιανικὴν ἐπίδρασιν ἀπὸ τὴν σύζυγόν του
Ἑλένην. Τοῦτο ἐφάνη καὶ ἀπὸ τὴν μετέπειτα
διαγωγήν του, ὅπου, ἐνῶ ἦτο εἰς τὴν ἐξου-
σίαν δὲν ἔγινε ποτὲ διωγμὸς ἀπ᾽ αὐτὸν εἰς
τούς Χριστιανοὺς τῆς περιοχῆς του. Ἀντι-
θέτως ἦτο προστάτης των. Ἀπέκτησαν ἕνα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ματος τοῦ  «Ἐν Τούτῳ Νίκα» καὶ περὶ τοῦ
Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων.

Ἐπειδὴ κύριος σκοπὸς τοῦ θέματός μας εἶ ναι
τὰ περὶ τοῦ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟ -
ΛΑΝΩΝ, ἔνεκα τῆς ἐπετείου τῆς συμ πληρώ -
σεως 1700 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Νομοθετήσεώς του
(313 μ.Χ. - 2013 μ.Χ.), θὰ γίνῃ ἀναφορὰ
μόνον εἰς τοὺς κυριωτέρους σταθμοὺς τῆς
ζωῆς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.

ΓΟΝΕΙΣ, ΓΕΝΝΗΣΙΣ, ΑΝΑΤΡΟΦΗ

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἐγεννήθη κατὰ
τοὺς ἐπικρατεστέρους ἱστορικοὺς τὴν 27ην
Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 272 μ.Χ., εἰς τὴν
Ναϊσσόν ἢ Νίσσαν τῆς Μοισίας, σημερινὴν Νίς
τῆς κεντρικῆς Σερβίας κειμένην ἐπὶ τοῦ πο-
ταμοῦ Νισσάβα, παραποτάμου τοῦ Μοράβα.

Πατέρας του, ἐθνικὸς τὸ θρήσκευμα, ἦτο ὁ
πιθανὸν Ἰλλυρικῆς κα ταγωγῆς Κωνστάντιος
ὁ Χλωρός, ὁ ὁποῖος ἔζησεν ἕως τὴν 25ην Ἰου -
λίου 306 μ.Χ., καὶ μητέρα του ἡ Ἑλληνικῆς
καταγωγῆς Ἑλένη. Ὁ Πατέρας του ἦτο ἀξιωμα -
τικὸς τοῦ Ρωμαϊκοῦ Στρατοῦ καὶ ἐ νυμφεύ θη
τὴν Χριστιανὴν Ἑλένην, ὅταν διὰ στρατιωτικοὺς
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Ἡ Νὶς τῆς Σερβίας (σημερινὴ ἄποψις τῆς πόλεως), 
ὅπου ἐγεννήθη ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος τὸ 272 μ.Χ.
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λόγους εὑρέθη εἰς τὴν πόλιν Δρέπα νον τῆς
Βιθυνίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ἀργότερον μετο -
νομασθεῖσαν πρὸς τιμήν της Ἑλενόπολιν. 

Ὁ Κωνστάντιος, πρώην ἡλιολάτρης, ἐφαί -
νετο ὅτι ἦτο κρυφὸς Χριστιανός, δεχθεὶς καὶ
χριστιανικὴν ἐπίδρασιν ἀπὸ τὴν σύζυγόν του
Ἑλένην. Τοῦτο ἐφάνη καὶ ἀπὸ τὴν μετέπειτα
διαγωγήν του, ὅπου, ἐνῶ ἦτο εἰς τὴν ἐξου-
σίαν δὲν ἔγινε ποτὲ διωγμὸς ἀπ᾽ αὐτὸν εἰς
τούς Χριστιανοὺς τῆς περιοχῆς του. Ἀντι-
θέτως ἦτο προστάτης των. Ἀπέκτησαν ἕνα
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ματος τοῦ  «Ἐν Τούτῳ Νίκα» καὶ περὶ τοῦ
Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων.

Ἐπειδὴ κύριος σκοπὸς τοῦ θέματός μας εἶ ναι
τὰ περὶ τοῦ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕ ΔΙΟ -
ΛΑΝΩΝ, ἔνεκα τῆς ἐπετείου τῆς συμ πληρώ -
σεως 1700 ἐτῶν ἀπὸ τῆς Νομοθετήσεώς του
(313 μ.Χ. - 2013 μ.Χ.), θὰ γίνῃ ἀναφορὰ
μόνον εἰς τοὺς κυριωτέρους σταθμοὺς τῆς
ζωῆς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου.

ΓΟΝΕΙΣ, ΓΕΝΝΗΣΙΣ, ΑΝΑΤΡΟΦΗ

Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἐγεννήθη κατὰ
τοὺς ἐπικρατεστέρους ἱστορικοὺς τὴν 27ην
Φεβρουαρίου τοῦ ἔτους 272 μ.Χ., εἰς τὴν
Ναϊσσόν ἢ Νίσσαν τῆς Μοισίας, σημερινὴν Νίς
τῆς κεντρικῆς Σερβίας κειμένην ἐπὶ τοῦ πο-
ταμοῦ Νισσάβα, παραποτάμου τοῦ Μοράβα.

Πατέρας του, ἐθνικὸς τὸ θρήσκευμα, ἦτο ὁ
πιθανὸν Ἰλλυρικῆς κα ταγωγῆς Κωνστάντιος
ὁ Χλωρός, ὁ ὁποῖος ἔζησεν ἕως τὴν 25ην Ἰου -
λίου 306 μ.Χ., καὶ μητέρα του ἡ Ἑλληνικῆς
καταγωγῆς Ἑλένη. Ὁ Πατέρας του ἦτο ἀξιωμα -
τικὸς τοῦ Ρωμαϊκοῦ Στρατοῦ καὶ ἐ νυμφεύ θη
τὴν Χριστιανὴν Ἑλένην, ὅταν διὰ στρατιωτικοὺς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ἡ Νὶς τῆς Σερβίας (σημερινὴ ἄποψις τῆς πόλεως), 
ὅπου ἐγεννήθη ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος τὸ 272 μ.Χ.
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πολιτικοὺς λόγους, νὰ χωρίσῃ τὴν Ἑλένην,
ὡς μὴ ἔχουσαν βασιλικὴν καταγωγήν, καὶ νὰ
νυμφευθῇ τὴν Θεοδώραν, συγγενῆ τοῦ συν -
 αυτοκράτορός του Μαξιμιανοῦ. 

Ὁ 15ετὴς τότε Κωνσταντῖνος ἐκρατήθη διὰ
πολιτικοὺς λόγους ὡς ὅμηρος εἰς τὸ ἀνά κτο -
ρον τοῦ Διοκλητιανοῦ εἰς τὴν Νικομήδειαν,
ὅπου καὶ συνεχίσθη ἡ ἐκπαίδευσίς του ὑπὸ
τὴν ἀνακτορικὴν ἐπιρροήν. 

Παρ᾽ ὅλον τὸν διαφορετικὸν τρόπον ζωῆς,
τὴν μεγαλοπρέπειαν, τὴν χλιδὴν, τὶς μηχα -
νορραφίες καὶ ραδιουργίες ποὺ δὲν ἔλειπον
ἀπὸ τὸ περιβάλλον τῶν ἀνακτόρων τῆς Νι-
κομηδείας, γαλουχημένος μὲ τὴν ἀνατροφὴν
τῶν γονέων του, ὁ Κωνσταντῖνος δὲν ἐπη -
ρεάσθη εἰς τὸ ἦθος καὶ τὸν χαρακτῆρα του. 

Τὸν ἐχαρακτήριζε μετριοφροσύνη, εὐγένεια,
τόλμη, ἐπιείκεια, εὐφυΐα, ἀνδρεία, καὶ πολυ -
μάθεια. Εἶχεν εὔμορφον παράστημα, φυσι -
κὲς καὶ διοικητικὲς ἱκανότητες, καὶ κα θὼς
ηὔξανεν ἀξίως, ἐφαίνετο ὅτι θὰ γίνῃ διάδο-
χος εἰς τὴν διοίκησιν τῆς αὐτοκρατορίας.
Πολλάκις ἀπὸ τὶς ἐπιβουλὲς τοῦ παλατίου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

υἱόν, τὸν Κωνσταντῖνον, καὶ ἀνέθρεψαν αὐ -
τὸν μὲ ἠθικὰς ἀρχὰς καὶ ἀξίας. 

Ἡ μητέρα του Ἑλένη, ὅπως ἀναφέρουν οἱ
ἱστορικοί, «ἐξεπαίδευεν αὐτὸν νὰ ἔχῃ ὑγειὲς
φρόνημα, νά ἐπιμελῇται τὴν ἀρετὴν καὶ τὸν
ὀρθὸν βίον· αὐτὸς δὲ ἐφύλαττε τὰς ἐντο-
λάς της καὶ ἐκαρποφόρει». Καὶ ὁ πατέρας
του, «λίαν ἀγαθὸς καὶ εὐσεβής, ὁμοίως τὸν
υἱὸν ἐπαίδευε...». Ὁ δὲ Κωνσταντῖνος: «Μέ-
τριος ἦτο καὶ λιτὸς εἰς ὅλα καὶ εἰς τὸν κα-
θημερινὸν βίον του, ὥστε οὔτε πολύτιμα
σκεύη χρησιμοποιοῦσε, οὔτε ὅ,τιδήποτε ἄλ -
λο ἀποβλέπον εἰς τὴν τρυφὴν τοῦ σώματος».

Αὐτοκράτωρ τῆς Ρώμης τότε ἦτο ὁ Διοκλη -
τια νός, φοβερὸς διώκτης τῶν Χριστιανῶν, ὁ
ὁ ποῖος διὰ τὴν διοίκησιν τῆς Αὐτοκρατορίας
καθιέρωσε τὸν θεσμὸν τῆς Τετραρχίας, μὲ δύο
Αὐγούστους καὶ δύο Καίσαρας βοηθούς.

Μὲ αὐτὸ τὸ σύστημα διοικήσεως διώρισε τὸν
Στρατηγὸν Κωνστάντιον τὸν Χλωρὸν Καί-
σαρα, βοηθὸν τοῦ Αὐγούστου Μαξιμιανοῦ-
Ἑρκουλίου εἰς τὴν Δύσιν. Τὸν ὑπεχρέωσε δέ,
σύμφωνα μὲ τὸν Ρωμαϊκὸν νόμον καὶ διὰ
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πολιτικοὺς λόγους, νὰ χωρίσῃ τὴν Ἑλένην,
ὡς μὴ ἔχουσαν βασιλικὴν καταγωγήν, καὶ νὰ
νυμφευθῇ τὴν Θεοδώραν, συγγενῆ τοῦ συν -
 αυτοκράτορός του Μαξιμιανοῦ. 

Ὁ 15ετὴς τότε Κωνσταντῖνος ἐκρατήθη διὰ
πολιτικοὺς λόγους ὡς ὅμηρος εἰς τὸ ἀνά κτο -
ρον τοῦ Διοκλητιανοῦ εἰς τὴν Νικομήδειαν,
ὅπου καὶ συνεχίσθη ἡ ἐκπαίδευσίς του ὑπὸ
τὴν ἀνακτορικὴν ἐπιρροήν. 

Παρ᾽ ὅλον τὸν διαφορετικὸν τρόπον ζωῆς,
τὴν μεγαλοπρέπειαν, τὴν χλιδὴν, τὶς μηχα -
νορραφίες καὶ ραδιουργίες ποὺ δὲν ἔλειπον
ἀπὸ τὸ περιβάλλον τῶν ἀνακτόρων τῆς Νι-
κομηδείας, γαλουχημένος μὲ τὴν ἀνατροφὴν
τῶν γονέων του, ὁ Κωνσταντῖνος δὲν ἐπη -
ρεάσθη εἰς τὸ ἦθος καὶ τὸν χαρακτῆρα του. 

Τὸν ἐχαρακτήριζε μετριοφροσύνη, εὐγένεια,
τόλμη, ἐπιείκεια, εὐφυΐα, ἀνδρεία, καὶ πολυ -
μάθεια. Εἶχεν εὔμορφον παράστημα, φυσι -
κὲς καὶ διοικητικὲς ἱκανότητες, καὶ κα θὼς
ηὔξανεν ἀξίως, ἐφαίνετο ὅτι θὰ γίνῃ διάδο-
χος εἰς τὴν διοίκησιν τῆς αὐτοκρατορίας.
Πολλάκις ἀπὸ τὶς ἐπιβουλὲς τοῦ παλατίου
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υἱόν, τὸν Κωνσταντῖνον, καὶ ἀνέθρεψαν αὐ -
τὸν μὲ ἠθικὰς ἀρχὰς καὶ ἀξίας. 

Ἡ μητέρα του Ἑλένη, ὅπως ἀναφέρουν οἱ
ἱστορικοί, «ἐξεπαίδευεν αὐτὸν νὰ ἔχῃ ὑγειὲς
φρόνημα, νά ἐπιμελῇται τὴν ἀρετὴν καὶ τὸν
ὀρθὸν βίον· αὐτὸς δὲ ἐφύλαττε τὰς ἐντο-
λάς της καὶ ἐκαρποφόρει». Καὶ ὁ πατέρας
του, «λίαν ἀγαθὸς καὶ εὐσεβής, ὁμοίως τὸν
υἱὸν ἐπαίδευε...». Ὁ δὲ Κωνσταντῖνος: «Μέ-
τριος ἦτο καὶ λιτὸς εἰς ὅλα καὶ εἰς τὸν κα-
θημερινὸν βίον του, ὥστε οὔτε πολύτιμα
σκεύη χρησιμοποιοῦσε, οὔτε ὅ,τιδήποτε ἄλ -
λο ἀποβλέπον εἰς τὴν τρυφὴν τοῦ σώματος».

Αὐτοκράτωρ τῆς Ρώμης τότε ἦτο ὁ Διοκλη -
τια νός, φοβερὸς διώκτης τῶν Χριστιανῶν, ὁ
ὁ ποῖος διὰ τὴν διοίκησιν τῆς Αὐτοκρατορίας
καθιέρωσε τὸν θεσμὸν τῆς Τετραρχίας, μὲ δύο
Αὐγούστους καὶ δύο Καίσαρας βοηθούς.

Μὲ αὐτὸ τὸ σύστημα διοικήσεως διώρισε τὸν
Στρατηγὸν Κωνστάντιον τὸν Χλωρὸν Καί-
σαρα, βοηθὸν τοῦ Αὐγούστου Μαξιμιανοῦ-
Ἑρκουλίου εἰς τὴν Δύσιν. Τὸν ὑπεχρέωσε δέ,
σύμφωνα μὲ τὸν Ρωμαϊκὸν νόμον καὶ διὰ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2013 POCKET CAL 49-111_2008/sel 1...13  2/14/13  10:21 AM  Page 67



χου, ἐφ᾽ ὅσον εἶχε λάβει μέρος εἰς νι κηφόρους
πολεμικὰς ἐπιχειρήσεις παρὰ τῷ πλευρῷ του.
Αὐτὸ ἐκίνησε καὶ τὸ μῖσος τῶν ἀντιπάλων του
ἐπιζήλων τῆς ἐξουσίας, οἱ ὁ ποῖοι διὰ διαφό -
ρων δολοπλοκιῶν κατ᾽ ἐπανάληψιν προσπά -
 θησαν νὰ τὸν θα να τώσουν. Ἕνεκα τούτου
εὑ ρέθη καὶ θηριο μαχῶν, μὲ δόλιον σκοπὸν νὰ
ἐξοντωθῇ, ἀλλὰ κατάφερε νὰ διαφύγῃ τὸν
κίνδυνον.

Εἰς νεαρὰν ἡλικίαν, ἀκολουθῶν τὸ παρά -
δειγμα τῶν γονέων του, ἐνυμφεύθη τὴν ἁ -
πλῆν ἀστὴν Μινερ βίναν, καὶ ἀπέκτησαν ἕνα
υἱόν, τὸν Κρῖσπον, ὁ ὁποῖος ἐτύγχανεν ἰδιαι -
τέρας ἀγάπης καὶ προστασίας ὑπὸ τῆς μάμ -
 μης του Ἑλένης, καθὼς εἰς τὸ πρόσ ωπόν του
ἔβλεπεν ἐκείνη τὸ τέκνον της τὸ ὁποῖον εἶχε
νωρὶς στερηθῆ.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τὸ 305 παρῃτήθησαν τῶν θρόνων των ὁ
Μαξιμιανὸς καὶ ὁ Διοκλητιανός, καὶ προή-
χθησαν εἰς Αὐγούστους, εἰς μὲν τὴν Δύσιν
ὁ Κωνστάντιος, πα τὴρ τοῦ Κωνσταντίνου,
εἰς δὲ τὴν Ἀνατολὴν ὁ Γαλέριος, ὁ ὁποῖος
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ἐκινδύνευσεν καὶ ἡ ἰδία ἡ ζωή του, καθὼς οἱ
ἐπίβουλοί του διέβλεπον εἰς τὸ πρόσωπόν
του ἕνα μελλοντικὸν ἡγέτη. 

Μὲ τὸν Διοκλητιανὸν εἶχεν ἐπισκεφθῆ, ἔφη -
βος ὤν, καὶ τὸ Μαντεῖον τῶν Δελφῶν, ὅπου
ἔγινεν αὐτήκοος τῶν ἱερέων, οἱ ὁποῖοι ἔλεγον,
ὅτι οἱ ἐπὶ τῆς γῆς δίκαιοι, οἱ Χριστιανοὶ δη -
λαδή, γίνονται ἐμπόδιον εἰς τὸ νὰ ἐκπλη -
ρώνωνται ὀρθῶς οἱ χρησμοί των.

Ἔζησεν εἰς τὸ περιβάλλον τῶν φοβερῶν
Διωγμῶν τοῦ Διοκλητιανοῦ, κατὰ τῆς ἀνα-
δυομένης θρησκείας τῶν Χριστιανῶν. Εἶδεν
ὅλην τὴν φρίκην καὶ τὴν ὡμότητά των, ἀλλὰ
ἔζησε καὶ τὴν καρτερικότητα καὶ τὴν ἐμ -
μονὴν εἰς τὴν πίστιν τῶν χιλιάδων ὁμολο -
γητῶν. Ἔγινε μάρτυς καὶ θαυμασίων γενο-
μένων μὲ τὴν παρέμβασιν τῆς θείας Δικαι -
οσύνης, καὶ ἔλαβεν οὐράνια μηνύματα τὰ
ὁποῖα ἐπηρέασαν βαθύτατα τὴν χριστιανι -
κῶς ἀνατεθραμμένην ψυχήν του. 

Ὁ Διοκλητιανός, ἐκτιμῶν τὰ προτερήματα
καὶ τὸ βασιλικὸν φρόνημα τοῦ Κωνσταν τίνου,
τὸν προήγαγεν εἰς τὸ ἀξίωμα τοῦ Α´ Χιλιάρ -
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χου, ἐφ᾽ ὅσον εἶχε λάβει μέρος εἰς νι κηφόρους
πολεμικὰς ἐπιχειρήσεις παρὰ τῷ πλευρῷ του.
Αὐτὸ ἐκίνησε καὶ τὸ μῖσος τῶν ἀντιπάλων του
ἐπιζήλων τῆς ἐξουσίας, οἱ ὁ ποῖοι διὰ διαφό -
ρων δολοπλοκιῶν κατ᾽ ἐπανάληψιν προσπά -
 θησαν νὰ τὸν θα να τώσουν. Ἕνεκα τούτου
εὑ ρέθη καὶ θηριο μαχῶν, μὲ δόλιον σκοπὸν νὰ
ἐξοντωθῇ, ἀλλὰ κατάφερε νὰ διαφύγῃ τὸν
κίνδυνον.

Εἰς νεαρὰν ἡλικίαν, ἀκολουθῶν τὸ παρά -
δειγμα τῶν γονέων του, ἐνυμφεύθη τὴν ἁ -
πλῆν ἀστὴν Μινερ βίναν, καὶ ἀπέκτησαν ἕνα
υἱόν, τὸν Κρῖσπον, ὁ ὁποῖος ἐτύγχανεν ἰδιαι -
τέρας ἀγάπης καὶ προστασίας ὑπὸ τῆς μάμ -
 μης του Ἑλένης, καθὼς εἰς τὸ πρόσ ωπόν του
ἔβλεπεν ἐκείνη τὸ τέκνον της τὸ ὁποῖον εἶχε
νωρὶς στερηθῆ.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τὸ 305 παρῃτήθησαν τῶν θρόνων των ὁ
Μαξιμιανὸς καὶ ὁ Διοκλητιανός, καὶ προή-
χθησαν εἰς Αὐγούστους, εἰς μὲν τὴν Δύσιν
ὁ Κωνστάντιος, πα τὴρ τοῦ Κωνσταντίνου,
εἰς δὲ τὴν Ἀνατολὴν ὁ Γαλέριος, ὁ ὁποῖος
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ἐκινδύνευσεν καὶ ἡ ἰδία ἡ ζωή του, καθὼς οἱ
ἐπίβουλοί του διέβλεπον εἰς τὸ πρόσωπόν
του ἕνα μελλοντικὸν ἡγέτη. 

Μὲ τὸν Διοκλητιανὸν εἶχεν ἐπισκεφθῆ, ἔφη -
βος ὤν, καὶ τὸ Μαντεῖον τῶν Δελφῶν, ὅπου
ἔγινεν αὐτήκοος τῶν ἱερέων, οἱ ὁποῖοι ἔλεγον,
ὅτι οἱ ἐπὶ τῆς γῆς δίκαιοι, οἱ Χριστιανοὶ δη -
λαδή, γίνονται ἐμπόδιον εἰς τὸ νὰ ἐκπλη -
ρώνωνται ὀρθῶς οἱ χρησμοί των.

Ἔζησεν εἰς τὸ περιβάλλον τῶν φοβερῶν
Διωγμῶν τοῦ Διοκλητιανοῦ, κατὰ τῆς ἀνα-
δυομένης θρησκείας τῶν Χριστιανῶν. Εἶδεν
ὅλην τὴν φρίκην καὶ τὴν ὡμότητά των, ἀλλὰ
ἔζησε καὶ τὴν καρτερικότητα καὶ τὴν ἐμ -
μονὴν εἰς τὴν πίστιν τῶν χιλιάδων ὁμολο -
γητῶν. Ἔγινε μάρτυς καὶ θαυμασίων γενο-
μένων μὲ τὴν παρέμβασιν τῆς θείας Δικαι -
οσύνης, καὶ ἔλαβεν οὐράνια μηνύματα τὰ
ὁποῖα ἐπηρέασαν βαθύτατα τὴν χριστιανι -
κῶς ἀνατεθραμμένην ψυχήν του. 

Ὁ Διοκλητιανός, ἐκτιμῶν τὰ προτερήματα
καὶ τὸ βασιλικὸν φρόνημα τοῦ Κωνσταν τίνου,
τὸν προήγαγεν εἰς τὸ ἀξίωμα τοῦ Α´ Χιλιάρ -
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νάτου. Ἐγκαίρως ἀντιληφθεὶς τὴν παγίδα
ὁ Κωνσταντῖνος, ἀνεχώρησε κρυφίως καὶ
ἔφθασε σῶος εἰς τὸν προορισμόν του, τοὺς
Τρεβήρους τοὺς Γαλατίας, ὅπου συνήντη-
σε τὸν πατέρα του.

Πατὴρ καὶ υἱὸς ἀνεχώρησαν μαζὶ εἰς ἐκ -
στρατείας ἐναντίον τῶν βαρβάρων τῆς Βο-
ρείου Ἀγγλίας ὅπου ὁ Κωνσταντῖνος διε-
κρίθη διὰ τὶς ἱκανότητές του. Ὁ πατήρ του
Κωνστάντιος, ἄρρωστος καὶ ἐξηντλημένος,
ἐπέστρεψεν εἰς τὴν πόλιν Ἑβόρακον τῆς Βρε-
τανίας (σημερινὸν Ὑόρκ). Πληροφορηθεὶς
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ἐχθρεύ ετο, ἐμίσει καὶ ἐπεβουλεύετο τὸν Κων -
 σταν τῖνον, διὰ ὅλας τὰς ἀρετάς του καὶ διὰ
τὸ ὅτι ἦτο λίαν ἀγαπητὸς εἰς τὸν λαόν. Ὡς
Καίσαρες ἀνεδείχθησαν, κατόπιν σκοτεινῶν
διεργασιῶν τοῦ ραδιούργου Γαλερίου, δύο
ἄτομα τῆς προτιμήσεώς του, ὁ Μαξιμῖνος εἰς
τὴν Ἀνατολήν καὶ ὁ Σεβῆρος εἰς τὴν Δύσιν,
ὁμοίας μὲ αὐτὸν κακοήθους καὶ βαρβάρου
διαγωγῆς ἀμφότεροι.

Ο  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ὁ Κωνσταντῖνος εἰς αὐτὴν τὴν συγκυρίαν,
ὄχι μόνον δὲν ἐκλέγεται εἰς τὴν τετραρχίαν
ὡς Καῖσαρ, ἀλλὰ φοβᾶται καὶ διὰ τὰς κατο-
πινὰς ἀντιδράσεις τοῦ πανισχύρου πλέον
Αὐγούστου Γαλερίου, ὁ ὁποῖος στήνει δια-
φόρους μηχανὰς ἐξοντώσεώς του. Διὰ τοῦτο
ἀναζητεῖ εὐκαιρίαν νὰ φύγῃ ἀπὸ τὴν Νικο-
μήδειαν καὶ τὴν ἐπιτήρησιν τοῦ Γαλερίου.

Ὁ πατήρ του, Κωνστάντιος, ἀσθενὴς ὤν,
ἐζήτησε νὰ πάῃ πρὸς αὐτὸν ὁ υἱός του, Κων -
σταντῖνος. Ὁ Γαλέριος μετὰ βίας ἔδωκε τὴν
ἄδειαν νὰ φύγῃ ὁ Κωνσταντῖνος, ἔχων εἰς
τὸ σχέδιόν του, νὰ τοῦ στήσῃ ἐνέδραν θα-
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Ἡ Ἀγγλικὴ πόλις Ὑὸρκ (τὸ Ἑβόρακον τῆς Ρωμαϊκῆς
Αὐτοκρατορίας), ὅπου ὁ Κωνσταντῖνος ἀνεκηρύχθη

Αὔγουστος τὸν Ἰούλιον τοῦ 306 μ.Χ.

Ὑόρκ,
ἡ ἀρχὴ τῆς
ἱστορικῆς ἀνα-
δείξεως τοῦ
σπουδαιοτέρου
αὐτοκράτορος.
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νάτου. Ἐγκαίρως ἀντιληφθεὶς τὴν παγίδα
ὁ Κωνσταντῖνος, ἀνεχώρησε κρυφίως καὶ
ἔφθασε σῶος εἰς τὸν προορισμόν του, τοὺς
Τρεβήρους τοὺς Γαλατίας, ὅπου συνήντη-
σε τὸν πατέρα του.

Πατὴρ καὶ υἱὸς ἀνεχώρησαν μαζὶ εἰς ἐκ -
στρατείας ἐναντίον τῶν βαρβάρων τῆς Βο-
ρείου Ἀγγλίας ὅπου ὁ Κωνσταντῖνος διε-
κρίθη διὰ τὶς ἱκανότητές του. Ὁ πατήρ του
Κωνστάντιος, ἄρρωστος καὶ ἐξηντλημένος,
ἐπέστρεψεν εἰς τὴν πόλιν Ἑβόρακον τῆς Βρε-
τανίας (σημερινὸν Ὑόρκ). Πληροφορηθεὶς

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 71

ἐχθρεύ ετο, ἐμίσει καὶ ἐπεβουλεύετο τὸν Κων -
 σταν τῖνον, διὰ ὅλας τὰς ἀρετάς του καὶ διὰ
τὸ ὅτι ἦτο λίαν ἀγαπητὸς εἰς τὸν λαόν. Ὡς
Καίσαρες ἀνεδείχθησαν, κατόπιν σκοτεινῶν
διεργασιῶν τοῦ ραδιούργου Γαλερίου, δύο
ἄτομα τῆς προτιμήσεώς του, ὁ Μαξιμῖνος εἰς
τὴν Ἀνατολήν καὶ ὁ Σεβῆρος εἰς τὴν Δύσιν,
ὁμοίας μὲ αὐτὸν κακοήθους καὶ βαρβάρου
διαγωγῆς ἀμφότεροι.

Ο  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ὁ Κωνσταντῖνος εἰς αὐτὴν τὴν συγκυρίαν,
ὄχι μόνον δὲν ἐκλέγεται εἰς τὴν τετραρχίαν
ὡς Καῖσαρ, ἀλλὰ φοβᾶται καὶ διὰ τὰς κατο-
πινὰς ἀντιδράσεις τοῦ πανισχύρου πλέον
Αὐγούστου Γαλερίου, ὁ ὁποῖος στήνει δια-
φόρους μηχανὰς ἐξοντώσεώς του. Διὰ τοῦτο
ἀναζητεῖ εὐκαιρίαν νὰ φύγῃ ἀπὸ τὴν Νικο-
μήδειαν καὶ τὴν ἐπιτήρησιν τοῦ Γαλερίου.

Ὁ πατήρ του, Κωνστάντιος, ἀσθενὴς ὤν,
ἐζήτησε νὰ πάῃ πρὸς αὐτὸν ὁ υἱός του, Κων -
σταντῖνος. Ὁ Γαλέριος μετὰ βίας ἔδωκε τὴν
ἄδειαν νὰ φύγῃ ὁ Κωνσταντῖνος, ἔχων εἰς
τὸ σχέδιόν του, νὰ τοῦ στήσῃ ἐνέδραν θα-
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Βασιλείας. Βάσει τῶν νόμων τοῦ κράτους, ὡς
Αὔγουστος, εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ τὸν διορίσῃ
Καίσαρα. «Τὸν κλῆρον τῆς βασιλείας νόμῳ
φύσεως τῷ τῇ ἡλικίᾳ προάγοντι τῶν παί-
δων παραδούς, διεπνεύσατο» (Εὐσέβειος).

Ὁ Κωνσταντῖνος ὑπεσχέθη νὰ τηρήσῃ τὰ
αἰτήματα τοῦ πατρός του, ὁ ὁποῖος ἀπέθα -
νε τὴν 25ην Ἰουλίου 306, χωρὶς να προλάβῃ
νὰ ἐνδύσῃ τὸν υἱόν του μὲ τὴν πορφύραν.
Τὴν ἰδίαν ἡμέραν ἐτάφη εἰς τὸ Ἑβόρακον μὲ
μεγάλες τιμές καὶ ὁ στρατὸς τὴν ἑπομένην
ἀνεκήρυξε μὲ μεγάλον ἐνθουσιασμὸν τὸν
Κωνσταντῖνον Αὔγουστον εἰς τὴν θέσιν τοῦ
 θανόντος πατρός του. Ὡς Αὔγουστος, ἦτο
ἀγαπητὸς καὶ πρὸς τὸ στράτευμα καὶ πρὸς
τὸν λαόν, λόγῳ τῆς μετριοπα θοῦς πολιτικῆς
του.

Ὡς ἕδραν του καὶ πρωτεύουσαν τῶν ἐπι-
χειρήσεών του ἔκαμε τοὺς Τρεβήρους τῆς
Γαλατίας, σημερινὴν Trier τῆς Γερμανίας.
Τὸ πλῆρες ὄνομά του κατὰ τὴν συνήθειαν
τῆς ἐποχῆς του ἦτο: Γάιος Φλάβιος Βαλέ-
ριος Αὐρήλιος Κλαύδιος Κωνσταντῖνος.
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τὴν ἐπιδείνωσιν τῆς ὑγείας τοῦ πατρός του,
ὁ Κωνσταντῖνος σπεύδει δρομέως καὶ τὸν
προλαμβάνει ἐν ζωῇ. Ἐκεῖ, ὁ Κωνστάντιος
χαρούμενος ποὺ βλέπει τὸν Κωνσταντῖνον,
εὐχαριστεῖ τὸν Θεὸν ποὺ τοῦ τὸν ἔστειλε πρὸ
τοῦ θανάτου του. Δίδει εἰς τὸν Κωνσταντῖ -
νον τὶς τελευταῖες ὑποθῆκες νὰ προστατεύῃ
τὴν οἰκογένειά του καὶ τοῦ παραδίδει κατὰ
τὸν νόμον τῆς φύσεως τὴν διαδοχὴν τῆς
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Ἡ Ἀγγλικὴ πόλις Ὑὸρκ (σημερινὴ ἄποψις), 
ὅπου ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἀνεκηρύχθη 

Αὔγουστος τὸν Ἰούλιον τοῦ 306 μ.Χ.
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Βασιλείας. Βάσει τῶν νόμων τοῦ κράτους, ὡς
Αὔγουστος, εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ τὸν διορίσῃ
Καίσαρα. «Τὸν κλῆρον τῆς βασιλείας νόμῳ
φύσεως τῷ τῇ ἡλικίᾳ προάγοντι τῶν παί-
δων παραδούς, διεπνεύσατο» (Εὐσέβειος).
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Ἀκολουθεῖ μία περίοδος ἀναταραχῶν εἰς
τὸ Ρωμαϊκὸν κράτος μὲ πολλοὺς συναυτο -
κράτο ρες νὰ κυβερνοῦν, μὲ σφετερισμούς,
ἐπανα στάσεις, ταραχές, ἀναρχία καὶ ἀλλη -
λοεξον τώσεις. Εἰς τὴν Δύσιν, εἰς τὰ δυτικώ -
τερα σύνορα τῆς αὐτοκρατορίας, διοικοῦσε
ὁ Κωνσταντῖνος, ἡ ἐπαρχία τοῦ ὁποίου ἦτο
ἡ μόνη ποὺ ἔχαιρεν ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀσφαλείᾳ.
Εἰς τὴν Ρώμην, ὁ Μαξέντιος, υἱὸς τοῦ Μα -
ξιμιανοῦ, ἀνὴρ νωθρός, σκληρός, μὲ ἀνομο -
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Τότε ἐκάλεσε κοντά του καὶ τὴν σεβαστή
του μητέρα Ἑλένη, πρὸς τὴν ὁποίαν ἔτρεφε
ἀπεριόριστον τιμήν, ἀγάπην καὶ σεβασμόν,
καὶ εἰς τὴν ὁποίαν τὸ 317 ἀπένειμε τὸν
τίτλον τῆς Αὐγούστης. 

Ὁ Γαλέριος εἰς τὴν Ἀνατολὴν δὲν ἐδέχθη τὸ
νέον ἀξίωμα τοῦ Κωνσταντίνου ὡς Αὐ γού -
στου, ἀλλὰ τὸν ὑπεβίβασεν εἰς τὴν κατωτέραν
θέσιν τοῦ Καίσαρος, καὶ ἀνεκήρυ ξεν ἄλλον
Αὔγουστον, τὸν Σεβῆρον, μὲ πρῶτον Καίσα-
ρα τὸν Μαξιμῖνο. Μὲ τὸν ὑπομονετικὸ χαρα-
κτῆρα του ὁ Κων σταντῖνος ἠρκέσθη εἰς τὸ
ἀξίωμα αὐτὸ τοῦ δευτέρου Καίσαρος.

74 ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ρωμαϊκὰ ἐρείπια εἰς τὰ Τρέβηρα τῆς Γαλατίας, σημε-
ρινὴ Trier τῆς Γερμανίας, ὅπου ὁ Κωνσταντῖνος ὡς
Αὔγουστος εἶχε τὸ κέντρον τῶν ἐπιχειρήσεών του.

Τὸ Παλάτιον τοῦ Κωνσταντίνου εἰς τὰ Τρέβηρα (Tri-
er τῆς Γερμανίας), τὸ ὁποῖον ἀργότερα λειτουργοῦσε
ὡς Χριστιανικὸς ναὸς καὶ εἶναι γνωστὸς μὲ τὸ ὄνομα
Konstantinbasilika, Βασιλικὴ τοῦ Κωνσταντίνου.
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Ἡ ὑπατεία του ὡς Αὐγούστου δὲν ἀνεγνω-
ρίσθη εἰς τὴν Ἀνατολήν. Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ
Μαξιμιανός, ἐλθὼν εἰς ρῆξιν μὲ τὸν υἱόν του
Μαξέντιον, ζητᾶ καταφύγιον εἰς τὴν Γαλα-
τίαν, εἰς τὸν γαμβρόν του Κωνσταντῖνον.
Ἐκεῖ ὅμως ἐπιδίδεται εἰς μηχανορραφίες ἐν -
αντίον του καὶ ἀφοῦ ἐπιχειρεῖ ἀνεπιτυχῶς
νὰ τὸν θανατώσῃ, συλλαμβάνεται, φυλακίζε-
ται καὶ θανατώνεται (ἢ αὐτοκτονεῖ) τὸ 310.

Τὸ 311 πεθαίνει ὁ Γαλέριος εἰς τὴν Ἀνατο-
λήν, ἀπὸ φρικτὴν ἀσθένειαν, ἀφοῦ ὀλίγον
πρωτύτερον ἀνακαλεῖ τὰ ἐναντίον τῶν Χρι-
στιανῶν διατάγματα. Τοὺς ἀπαλλάσει ἀπὸ
τὴν ὑποχρέωσιν νὰ προσφέρουν θυσίας λα-
τρείας πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα, καὶ τοὺς δίδει
τὸ δικαίωμα νὰ ἐκκλησιάζωνται, ὑπὸ τὸν
ὅρον ὅτι δὲν θὰ προκαλοῦν προβλήματα εἰς
τὴν πολιτείαν: «Μικρὸν πρότερον, ἐν μέσῳ
τῶν βασάνων τῆς ἀσθενείας του, ἀνεκάλεσε
τὰ κατὰ τῶν Χριστιανῶν ἐπιτάγματα, ἐπι-
τρέψας αὐτοῖς νὰ ἐκκλησιάζωνται καθ᾽ ὅσον
δὲν ἐπιχειροῦσί τι κατὰ τῆς πολιτείας».

Ἔχουν μείνει τώρα μόνον τέσσαρες αὐτο-
κράτορες εἰς τὸ Ρωμαϊκὸν κράτος: εἰς μὲν τὴν
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λόγητες αἰσχρές συνήθειες καὶ μαγεῖες, ὁ Μα-
ξιμιανός, ὁ ὁποῖος ἔγινε πάλιν Αὔγουστος, καὶ
εἰς τὴν Ἰταλίαν ὁ Σεβῆρος. Εἰς τὴν Ἀνατολήν,
ὁ Γαλέριος εἰς τὴν Μ. Ἀσίαν, ὁ Μαξιμῖνος,
διαβόητος διὰ τὴν σκληρότητα καὶ τὴν ἀκο-
λασία του, εἰς τὴν Συρίαν, καὶ ὁ Λικίνιος.

Τὸ 306 στασιάζει καὶ ἐπαναστατεῖ ἡ Ρώ-
μη, ἡ ὁποία σιγὰ-σιγὰ εἶχε ἐγκαταληφθῇ
ἀπὸ τὴν φρον τίδα τῶν διοικούντων. Εἰς
τὴν στάσιν αὐτὴν φονεύεται ὁ Σεβῆρος
ἀπὸ τὸν Μαξιμιανό, καὶ αὐτὸς διὰ νὰ ἀπο-
φύγῃ ἀντίποινα ἀπὸ τὸν Γαλέριο, ζητᾶ τὴν
συμμαχίαν τοῦ Κωνσταντίνου. Τὸν συνα-
ντᾶ εἰς τὴν Γαλατίαν καὶ τοῦ ἀναγνωρίζει
τὸν τίτλον τοῦ Αὐγούστου, προσφέροντάς
του τὴν κόρην του Φαῦσταν ὡς σύζυγον. 

Ὁ νέος Αὔγουστος εἶναι τώρα ὑποχρεωμέ -
νος κατὰ τοὺς κρατοῦντας νόμους νά χω-
ρίσῃ τὴν ταπεινῆς καταγωγῆς σύζυγόν του,
Μινερβῖναν, καὶ νὰ νυμφευθῇ τὴν Φαῦσταν.
Ἡ ἱστορία τῆς μητρός του Ἑλένης ἐπανλαμ -
βάνεται μὲ τὴν Μινερβῖναν. Μὲ τὴν Φαῦσταν
ἀπέκτησε τρεῖς υἱούς, τὸν Κωνσταντῖνον, τὸν
Κωνστάντιον καὶ τὸν Κώνσταν. 
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νὰ προκαταλάβῃ τὸν ἀντίπαλόν του, ἀλλά δι-
πιστώνει ὅτι ὁ ἐχθρικὸς στρατὸς εἶναι πολυα-
ριθμότερος τοῦ ἰδικοῦ του, διπλάσιος ἢ καὶ
περισσότερος. Οἱ στρατηγοί του δειλιοῦν καὶ
οἱ οἰωνοὶ ἐκ τῶν εἰδωλολατρῶν διὰ τὴν ἔκβα-
σιν τῆς μάχης δὲν εἶναι καθόλου εὐνοϊκοί. Ὁ
Κωνσταντῖνος σκεπτόμενος νὰ ζητήσῃ τὴν θεί-
αν προστασίαν, ἐνθυμεῖται ὅτι ὅλοι οἱ προη-
γούμενοι συναυτοκράτορές του, παρ᾽ ὅλον ὅτι
ἐπεκαλοῦντο τοὺς θεούς, δὲν εἶχον ἐξ αὐτῶν
βοήθειαν καὶ ἀπέλαβον οἰκτρὸν τέλος. Ἀντι-
θέτως ὁ πατέρας του ποὺ ἐπεκαλεῖτο τὸν Μό-
νον Θεὸν τῶν Χριστιανῶν, ἀπήλαυσεν στέρεον
Θρόνον, νικηφόρους ἐκστρατεῖες, καὶ φυσικὸν
θάνατον. Αὐτὸ προστίθεται εἰς τὶς μονοθε-
ϊστικές του προτιμήσεις καὶ τὸν στρέφει εἰς
τὸ νὰ ἐπικαλεσθῇ εἰς βοήθειαν τὸν Θεὸν τῆς
μητέρας του Ἑλένης καὶ τῶν Χριστιανῶν.

Ὁ ἱστορικὸς Εὐσέβιος, ὁ ὁποῖος ἔγινεν πολ -
λάκις αὐτήκοος ὅλων τῶν διηγήσεων ἀπὸ τὸν
ἴδιον τὸν βασιλέα, γράφει ὅτι ἐνῶ προσηύχετο
ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν πατρῷον Θεόν, καὶ εὑρί-
σκετο μαζὶ μὲ τὸ στράτευμά του, περὶ τὴν
μεσημβρίαν, ἐφάνη εἰς τὸν οὐρανὸν θεο-
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Ἀνατολὴν ὁ Λικίνιος καὶ ὁ Μαξιμῖνος, οἱ
ὁποῖοι ἔχουν προστριβές, εἰς δὲ τὴν Δύσιν ὁ
Κωνσταντῖνος καὶ ὁ τυραννικὸς Μαξέντιος.

Ἡ διαμάχη μεταξὺ τῶν αὐτοκρατόρων λαμ-
βάνει διαστάσεις ἀπὸ διαφόρους ἀφορμάς. Ἀκο-
λουθοῦν ἐξοντωτικοὶ ἐμφύλιοι πόλεμοι καὶ φο-
νεύονται ὁ Σεβῆρος καὶ ὁ Μαξιμῖνος. 

«ΕΝ ΤΟΥΤῼ ΝΙΚΑ» 
ΟΡΑΜΑ  ΚΑΙ  ΛΑΒΑΡΟΝ (312 μ.Χ.)

Ὁ λαὸς τῆς Ρώμης εἶχε δεχθῆ κατ᾽ ἀρχὰς
τὸν σφετεριστὴν Μαξέντιον διὰ νὰ τοὺς
ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὴν δυσβάστακτον φορολο-
γίαν τὴν ὁποίαν εἶχεν ἐπιβάλει ὁ Γαλέριος.
Ἕνεκα ὅμως τῆς τυραννικῆς, ἀκολάστου καὶ
αἰσχρῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Μαξεντίου, ὁ
λαὸς πλέον ὑπέφερε καὶ ἀνέμενε ἐναγωνίως
ἄλλον ἐλευθερωτὴν ὁ ὁποῖος θὰ ἔθετε τέρμα
εἰς τὴν ἀπαράδεκτον αὐτὴν κατάστασιν.

Ὁ Μαξέντιος, ἐπιθυμῶν τὴν κατάκτησιν τῶν
Δυτικῶν ἐπαρχιῶν, ὥστε νὰ γίνῃ αὐτὸς μόνος
κυρίαρχος, ἑτοιμάζεται νὰ καταλάβῃ τὴν ση-
μερινὴν Βόρειαν Ἰταλίαν, προκαλῶν εἰς ρῆξιν
τὸν Κωνσταντῖνον. Ὁ Κωνσταντῖνος σπεύδει
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νὰ προκαταλάβῃ τὸν ἀντίπαλόν του, ἀλλά δι-
πιστώνει ὅτι ὁ ἐχθρικὸς στρατὸς εἶναι πολυα-
ριθμότερος τοῦ ἰδικοῦ του, διπλάσιος ἢ καὶ
περισσότερος. Οἱ στρατηγοί του δειλιοῦν καὶ
οἱ οἰωνοὶ ἐκ τῶν εἰδωλολατρῶν διὰ τὴν ἔκβα-
σιν τῆς μάχης δὲν εἶναι καθόλου εὐνοϊκοί. Ὁ
Κωνσταντῖνος σκεπτόμενος νὰ ζητήσῃ τὴν θεί-
αν προστασίαν, ἐνθυμεῖται ὅτι ὅλοι οἱ προη-
γούμενοι συναυτοκράτορές του, παρ᾽ ὅλον ὅτι
ἐπεκαλοῦντο τοὺς θεούς, δὲν εἶχον ἐξ αὐτῶν
βοήθειαν καὶ ἀπέλαβον οἰκτρὸν τέλος. Ἀντι-
θέτως ὁ πατέρας του ποὺ ἐπεκαλεῖτο τὸν Μό-
νον Θεὸν τῶν Χριστιανῶν, ἀπήλαυσεν στέρεον
Θρόνον, νικηφόρους ἐκστρατεῖες, καὶ φυσικὸν
θάνατον. Αὐτὸ προστίθεται εἰς τὶς μονοθε-
ϊστικές του προτιμήσεις καὶ τὸν στρέφει εἰς
τὸ νὰ ἐπικαλεσθῇ εἰς βοήθειαν τὸν Θεὸν τῆς
μητέρας του Ἑλένης καὶ τῶν Χριστιανῶν.

Ὁ ἱστορικὸς Εὐσέβιος, ὁ ὁποῖος ἔγινεν πολ -
λάκις αὐτήκοος ὅλων τῶν διηγήσεων ἀπὸ τὸν
ἴδιον τὸν βασιλέα, γράφει ὅτι ἐνῶ προσηύχετο
ὁ βασιλεὺς εἰς τὸν πατρῷον Θεόν, καὶ εὑρί-
σκετο μαζὶ μὲ τὸ στράτευμά του, περὶ τὴν
μεσημβρίαν, ἐφάνη εἰς τὸν οὐρανὸν θεο-
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Ἀνατολὴν ὁ Λικίνιος καὶ ὁ Μαξιμῖνος, οἱ
ὁποῖοι ἔχουν προστριβές, εἰς δὲ τὴν Δύσιν ὁ
Κωνσταντῖνος καὶ ὁ τυραννικὸς Μαξέντιος.

Ἡ διαμάχη μεταξὺ τῶν αὐτοκρατόρων λαμ-
βάνει διαστάσεις ἀπὸ διαφόρους ἀφορμάς. Ἀκο-
λουθοῦν ἐξοντωτικοὶ ἐμφύλιοι πόλεμοι καὶ φο-
νεύονται ὁ Σεβῆρος καὶ ὁ Μαξιμῖνος. 

«ΕΝ ΤΟΥΤῼ ΝΙΚΑ» 
ΟΡΑΜΑ  ΚΑΙ  ΛΑΒΑΡΟΝ (312 μ.Χ.)

Ὁ λαὸς τῆς Ρώμης εἶχε δεχθῆ κατ᾽ ἀρχὰς
τὸν σφετεριστὴν Μαξέντιον διὰ νὰ τοὺς
ἐλευθερώσῃ ἀπὸ τὴν δυσβάστακτον φορολο-
γίαν τὴν ὁποίαν εἶχεν ἐπιβάλει ὁ Γαλέριος.
Ἕνεκα ὅμως τῆς τυραννικῆς, ἀκολάστου καὶ
αἰσχρῆς συμπεριφορᾶς τοῦ Μαξεντίου, ὁ
λαὸς πλέον ὑπέφερε καὶ ἀνέμενε ἐναγωνίως
ἄλλον ἐλευθερωτὴν ὁ ὁποῖος θὰ ἔθετε τέρμα
εἰς τὴν ἀπαράδεκτον αὐτὴν κατάστασιν.

Ὁ Μαξέντιος, ἐπιθυμῶν τὴν κατάκτησιν τῶν
Δυτικῶν ἐπαρχιῶν, ὥστε νὰ γίνῃ αὐτὸς μόνος
κυρίαρχος, ἑτοιμάζεται νὰ καταλάβῃ τὴν ση-
μερινὴν Βόρειαν Ἰταλίαν, προκαλῶν εἰς ρῆξιν
τὸν Κωνσταντῖνον. Ὁ Κωνσταντῖνος σπεύδει
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Ὁ ἱστορικὸς Εὐσέβιος μαρτυρεῖ ὅτι καὶ ὁ
ἴδιος εἶδε κάποτε τὸ Λάβαρον τὸ ὁποῖο ἦτο
ἀπεριγράπτου ὡραιότητος. Τὸ σύμπλεγμα
τῶν γραμμάτων Χ Ρ ἐχαράχθη εἰς τὸ κρά-
νος τοῦ Κωνσταντίνου καὶ εἰς τὰς ἀσπίδας
τῶν στρατιωτῶν του, ὡς ἔμβλημα καὶ φυ-
λακτήριον ἐκ τῶν ἐχθρῶν καὶ τῶν κινδύνων.  

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΟΥΛΒΙΑΣ (312 μ.Χ.)

Μὲ αὐτὰ τὰ ἐφόδια, μὲ προσευχὴ καὶ ἐλπί-
δα εἰς τὸν Θεόν, προετοιμάσθηκαν νὰ ἀντι-
μετωπίσουν μὲ θάρρος τὸν ἐχθρόν, ὁ ὁποῖος
ἐπέρασε τὴν νύκτα του μὲ θυσίες πρὸς τὰ
εἴδωλα καὶ μαντεῖες.

Τὴν ἑπομένην ἐδόθη μάχη κατὰ τοῦ Μα -
ξεντίου, ὁ ὁποῖος εἶχε βγεῖ ἀπὸ τὴν Ρώμη,
εἶχε περάσει τὸν ποταμὸ Τίβερι, ἀπὸ γέφυρα
κατα σκευασμένη προχείρως ὡς παγίδα--μο-
ναδικὴν διάβασιν--διὰ τὸν Κωνσταντῖνον,
ὀνομαζομένην Μουλβίαν (ἢ Μιλβίαν), καὶ
εἶχε στρατοπεδεύσει ἔμπροσ θεν τοῦ ποτα-
μοῦ ἀναμένων τὸν Κωνσταντῖνον. 

Ὁ Κωνσταντῖνος, μὲ προπορευόμενον τὸ πα-
ρατεταμένον Λάβαρον, ἐπετέθη μὲ τὸ ἱππικόν
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σημία παράδοξος. Τρόπαιον Σταυροῦ λα-
μπρὸν ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἥλιον καὶ γραφὴ ἡ
ὁποία ἔλεγεν «ΕΝ  ΤΟΥΤῼ ΝΙΚΑ». Τὸ θαῦμα
εἶδαν ἔκπληκτοι καὶ αὐτὸς καὶ τὸ στράτευ-
μά του. Καὶ ἐν ἀπορίᾳ καὶ συλλογισμῷ εὑρι-
σκόμενος ἦλθεν ἡ νύκτα. Καὶ ὅπως ἐκοιμή-
θη, ἐφάνη εἰς τὸν ὕπνον του ὁ Χριστὸς μαζὶ
μὲ τὸ σημεῖον ὅπου εἶχεν ἰδῇ εἰς τὸν οὐρα-
νόν, καὶ τοῦ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ κατασκευάσῃ
ὁμοίωμα τοῦ Σημείου πρὸς βοήθειάν του
καὶ πρὸς νίκην κατὰ τῶν ἐχθρῶν του.

Τὴν ἑπομένην, ὁ Κωνσταντῖνος ἐκάλεσε
τεχνίτας ἀργυροχρυσοχόους καὶ ἔδωσε προ-
σωπικὲς ὁδηγίες διὰ νὰ κατασκευασθῇ τὸ
τρόπαιον τὸ ὁποῖον ὠνομάσθη Λάβαρον. Τὸ
κατεσκεύασεν ἀπὸ χρυσὸν εἰς σχῆμα σταυ-
ροειδές, φέρον εἰς τὴν κορυφήν του στέφα-
νον χρυσὸν καὶ ἐκ πολυτίμων λίθων μὲ τὰ
γράμματα τοῦ Χριστοῦ Χ Ρ περιπεπλεγμένα.
Εἶχε καὶ ὕφασμα κρεμασμένο κόκκινο, χρυ-
σοΰφαντο, κοσμημένο μὲ πολυτίμους λίθους
καὶ φέρον τὴν εἰκόνα τοῦ βασιλέως καὶ τῶν
δύο μεγαλυτέρων υἱῶν του καθὼς καὶ τὸ
μήνυμα τοῦ ὁράματος, ἐν τούτῳ νίκα.
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Ὁ ἱστορικὸς Εὐσέβιος μαρτυρεῖ ὅτι καὶ ὁ
ἴδιος εἶδε κάποτε τὸ Λάβαρον τὸ ὁποῖο ἦτο
ἀπεριγράπτου ὡραιότητος. Τὸ σύμπλεγμα
τῶν γραμμάτων Χ Ρ ἐχαράχθη εἰς τὸ κρά-
νος τοῦ Κωνσταντίνου καὶ εἰς τὰς ἀσπίδας
τῶν στρατιωτῶν του, ὡς ἔμβλημα καὶ φυ-
λακτήριον ἐκ τῶν ἐχθρῶν καὶ τῶν κινδύνων.  

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΟΥΛΒΙΑΣ (312 μ.Χ.)

Μὲ αὐτὰ τὰ ἐφόδια, μὲ προσευχὴ καὶ ἐλπί-
δα εἰς τὸν Θεόν, προετοιμάσθηκαν νὰ ἀντι-
μετωπίσουν μὲ θάρρος τὸν ἐχθρόν, ὁ ὁποῖος
ἐπέρασε τὴν νύκτα του μὲ θυσίες πρὸς τὰ
εἴδωλα καὶ μαντεῖες.

Τὴν ἑπομένην ἐδόθη μάχη κατὰ τοῦ Μα -
ξεντίου, ὁ ὁποῖος εἶχε βγεῖ ἀπὸ τὴν Ρώμη,
εἶχε περάσει τὸν ποταμὸ Τίβερι, ἀπὸ γέφυρα
κατα σκευασμένη προχείρως ὡς παγίδα--μο-
ναδικὴν διάβασιν--διὰ τὸν Κωνσταντῖνον,
ὀνομαζομένην Μουλβίαν (ἢ Μιλβίαν), καὶ
εἶχε στρατοπεδεύσει ἔμπροσ θεν τοῦ ποτα-
μοῦ ἀναμένων τὸν Κωνσταντῖνον. 

Ὁ Κωνσταντῖνος, μὲ προπορευόμενον τὸ πα-
ρατεταμένον Λάβαρον, ἐπετέθη μὲ τὸ ἱππικόν
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σημία παράδοξος. Τρόπαιον Σταυροῦ λα-
μπρὸν ἐπάνω ἀπὸ τὸν ἥλιον καὶ γραφὴ ἡ
ὁποία ἔλεγεν «ΕΝ  ΤΟΥΤῼ ΝΙΚΑ». Τὸ θαῦμα
εἶδαν ἔκπληκτοι καὶ αὐτὸς καὶ τὸ στράτευ-
μά του. Καὶ ἐν ἀπορίᾳ καὶ συλλογισμῷ εὑρι-
σκόμενος ἦλθεν ἡ νύκτα. Καὶ ὅπως ἐκοιμή-
θη, ἐφάνη εἰς τὸν ὕπνον του ὁ Χριστὸς μαζὶ
μὲ τὸ σημεῖον ὅπου εἶχεν ἰδῇ εἰς τὸν οὐρα-
νόν, καὶ τοῦ ἔδωσε ἐντολὴ νὰ κατασκευάσῃ
ὁμοίωμα τοῦ Σημείου πρὸς βοήθειάν του
καὶ πρὸς νίκην κατὰ τῶν ἐχθρῶν του.

Τὴν ἑπομένην, ὁ Κωνσταντῖνος ἐκάλεσε
τεχνίτας ἀργυροχρυσοχόους καὶ ἔδωσε προ-
σωπικὲς ὁδηγίες διὰ νὰ κατασκευασθῇ τὸ
τρόπαιον τὸ ὁποῖον ὠνομάσθη Λάβαρον. Τὸ
κατεσκεύασεν ἀπὸ χρυσὸν εἰς σχῆμα σταυ-
ροειδές, φέρον εἰς τὴν κορυφήν του στέφα-
νον χρυσὸν καὶ ἐκ πολυτίμων λίθων μὲ τὰ
γράμματα τοῦ Χριστοῦ Χ Ρ περιπεπλεγμένα.
Εἶχε καὶ ὕφασμα κρεμασμένο κόκκινο, χρυ-
σοΰφαντο, κοσμημένο μὲ πολυτίμους λίθους
καὶ φέρον τὴν εἰκόνα τοῦ βασιλέως καὶ τῶν
δύο μεγαλυτέρων υἱῶν του καθὼς καὶ τὸ
μήνυμα τοῦ ὁράματος, ἐν τούτῳ νίκα.
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του ἐβυθίσθησαν ὡσὰν λίθοι μέσα εἰς τὸν ποτα-
μόν, τὴν 28ην Ὀκτωβρίου τοῦ 312, ὡσὰν τοὺς
ἀρχαίους Αἰγυπτίους εἰς τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασ-
σαν, κατὰ τὸ ψαλμικόν: «Ἵππον καὶ ἀναβάτην
ἔρριψεν εἰς θάλασσαν» (Ἔξοδ. ΙΕ ́1).

Ὁ Κωνσταντῖνος, εἰσέρχεται πανηγυρικῶς εἰς
τὴν Ρώμην, ὅπου λαὸς καὶ Σύγκλητος τὸν ἀνα-
μένουν ὡς ἐλευθερωτήν, καὶ ἐκεῖνος γνωρίζων
ὅτι θαυματουργικῶς ἐνίκησε μὲ τὴν βοήθειαν
τοῦ Θεοῦ τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐπεκαλέσθη
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του μὲ τόσην βιαιότητα ὥστε προκλήθηκε ἀνα-
ταραχὴ καὶ σύγχυσις εἰς τὸ πολυάριθμον
ἐχθρικὸν στράτευμα. Ἐδόθη μάχη δυνατή,
ἀλλὰ τὸ ἐχθρικὸ στράτευμα καὶ οἱ ξένοι συμ-
μαχοί τους, οἱ ὁποῖοι κρυφὰ ἐπιθυμοῦσαν ν᾽
ἀπελευθερωθοῦν ἀπὸ τὴν τυραννία τοῦ Μαξε-
ντίου, ἦταν ἀπρόθυμοι νὰ διακινδυνεύσουν καὶ
νὰ θυσιάσουν τὴν ζωή τους. Ἔτσι νικώμενοι
κατὰ κράτος ὀπισθοχώρησαν καὶ ὡδηγήθησαν
πρὸς τὴν ὀπίσω αὐτῶν εὑρισκομένην γέφυραν.
Αὐτὴ ὅμως, σκοπίμως σαθρὰ διὰ νὰ κατα-
ποντιστῇ ὁ Κωνσταντῖνος, ἀπέβη μοιραία διὰ
τὸν Μαξέντιον, «λάκκον ᾤρυξε καὶ ἀνέσκαψεν
αὐτόν, καὶ ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον, ὃν εἰργάσατο»
(Ψαλμ. Ε ́16). Ὅσοι εὑρέθησαν ἐπάνω της καθὼς
καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μαξέντιος μὲ τὴν βαριὰ πανοπλία
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Ἡ Μουλβία Γέφυρα (σημερινὴ ἄποψις)

ὅπου τὴν 28 Ὀκτωβρίου 312 μ.Χ. ὁ Κωνσταντῖνος
κατετρόπωσε τὸν Μαξέντιον τῇ δυνάμει 

τοῦ Σταυροῦ, «Ἐν Τούτῳ Νίκα». Ὁ Κωνσταντῖνος εἰσέρχεται θριαμβευτὴς 
εἰς τὴν Ρώμην (Peter Paul Rubens 1625)
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του ἐβυθίσθησαν ὡσὰν λίθοι μέσα εἰς τὸν ποτα-
μόν, τὴν 28ην Ὀκτωβρίου τοῦ 312, ὡσὰν τοὺς
ἀρχαίους Αἰγυπτίους εἰς τὴν Ἐρυθρὰν Θάλασ-
σαν, κατὰ τὸ ψαλμικόν: «Ἵππον καὶ ἀναβάτην
ἔρριψεν εἰς θάλασσαν» (Ἔξοδ. ΙΕ ́1).

Ὁ Κωνσταντῖνος, εἰσέρχεται πανηγυρικῶς εἰς
τὴν Ρώμην, ὅπου λαὸς καὶ Σύγκλητος τὸν ἀνα-
μένουν ὡς ἐλευθερωτήν, καὶ ἐκεῖνος γνωρίζων
ὅτι θαυματουργικῶς ἐνίκησε μὲ τὴν βοήθειαν
τοῦ Θεοῦ τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐπεκαλέσθη
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του μὲ τόσην βιαιότητα ὥστε προκλήθηκε ἀνα-
ταραχὴ καὶ σύγχυσις εἰς τὸ πολυάριθμον
ἐχθρικὸν στράτευμα. Ἐδόθη μάχη δυνατή,
ἀλλὰ τὸ ἐχθρικὸ στράτευμα καὶ οἱ ξένοι συμ-
μαχοί τους, οἱ ὁποῖοι κρυφὰ ἐπιθυμοῦσαν ν᾽
ἀπελευθερωθοῦν ἀπὸ τὴν τυραννία τοῦ Μαξε-
ντίου, ἦταν ἀπρόθυμοι νὰ διακινδυνεύσουν καὶ
νὰ θυσιάσουν τὴν ζωή τους. Ἔτσι νικώμενοι
κατὰ κράτος ὀπισθοχώρησαν καὶ ὡδηγήθησαν
πρὸς τὴν ὀπίσω αὐτῶν εὑρισκομένην γέφυραν.
Αὐτὴ ὅμως, σκοπίμως σαθρὰ διὰ νὰ κατα-
ποντιστῇ ὁ Κωνσταντῖνος, ἀπέβη μοιραία διὰ
τὸν Μαξέντιον, «λάκκον ᾤρυξε καὶ ἀνέσκαψεν
αὐτόν, καὶ ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον, ὃν εἰργάσατο»
(Ψαλμ. Ε ́16). Ὅσοι εὑρέθησαν ἐπάνω της καθὼς
καὶ ὁ ἴδιος ὁ Μαξέντιος μὲ τὴν βαριὰ πανοπλία
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Ἡ Μουλβία Γέφυρα (σημερινὴ ἄποψις)

ὅπου τὴν 28 Ὀκτωβρίου 312 μ.Χ. ὁ Κωνσταντῖνος
κατετρόπωσε τὸν Μαξέντιον τῇ δυνάμει 

τοῦ Σταυροῦ, «Ἐν Τούτῳ Νίκα». Ὁ Κωνσταντῖνος εἰσέρχεται θριαμβευτὴς 
εἰς τὴν Ρώμην (Peter Paul Rubens 1625)
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τῶν εἰδωλολατρῶν, εἰς πολλὲς ἐκ τῶν ὁποίων
ἔπρεπε ἐκ τοῦ ἀξιώματος νὰ παρίσταται.
Ἐτήρει ἀξιοσημείωτον ἰσορροπίαν εἰς τὸ θρη-
σκευτικὸν ζήτημα, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπέρρεεν
καὶ ἡ πολιτικὴ ἰσορροπία. Οἱ Χριστιανοὶ ἀνε-
θάρρησαν καὶ ἄρχισαν νὰ ἀνέρχονται καὶ εἰς
κοινωνικὲς καὶ δημόσιες διοικητικὲς θέσεις. 

Ὀλίγον καιρὸν μετὰ τὴν μεγαλειώδη νίκην
του, τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 312, ὑπογράφει εἰς
τὴν Ρώμην τὸ ἤδη ὑπάρχον ἀπὸ τὸ 311 Διά-
ταγμα Ἀνοχῆς τοῦ Γαλε ρίου, τὸ ὁποῖον πα-
ρεῖχε ὀλίγα προνόμια εἰς τοὺς Χριστιανούς.
Αὐτὴ ἡ πρᾶξίς του ἐδείκνυε τὴν εὐλά βειαν
τοῦ αὐτοκράτορος πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔδιδε
πρὸς τὸ περιβάλλον του κατευθυντή ριες
γραμ μὲς διὰ τὸ πῶς ἔπρεπε νὰ κινοῦν ται.

ΤΟ  ΔΙΑΤΑΓΜΑ  ΤΩΝ  ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ 
( 313 μ.Χ.) ΚΑΙ  ΑΛΛΑΙ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τὸν Φεβρουάριον τοῦ 313, εὑρίσκεται ὁ
Κωνσταντῖνος μὲ τὸν Λικίνιον εἰς τὸ Με-
διόλανον τῆς Ἰταλίας διὰ τὸν γάμον τοῦ
δευτέρου μετὰ τῆς ἑτεροθαλοῦς ἀδελφῆς
του Κωνσταντίας, εἰς ἔνδειξιν πολιτικῆς φι-
λίας καὶ στηρίξεως ἐκ μέρους τοῦ Λικινίου.
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καὶ ἐλάτρευεν εἰς τὸ βάθος τῆς καρδίας του,
εἰς τὸν ἀνδριάντα του τὸν ὁ ποῖον ἔστησεν εἰς
κεντρικὸν σημεῖον τῆς Ρώμης, κρατεῖ τὸ τρό-
παιον τῆς νίκης καὶ ἐπι γράφει ἐπιγραφήν, ἡ
ὁποία μαρτυρεῖ ὅτι μὲ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐνί-
κησεν. Ἔκτοτε εἰς κάθε μάχην ἔδωκε διαταγὴν
νὰ προηγῇται τὸ Λάβαρον, τὸ τρόπαιον τῆς νί-
κης, ὡς ση μεῖον ἀλεξιτήριον παντὸς ἐχθροῦ.

Ὁ Κωνσταντῖνος ἐπολιτεύετο πλέον μὲ με-
τριοπάθειαν καὶ σύνεσιν, ἰδίως ὡς πρὸς τὸ
θρη σκευτικὸν ζήτημα. Δὲν ὡμολόγει ρητῶς
καὶ φανερῶς τά δόγματα τῆς νέας πίστεως,
ἀλλὰ καὶ δὲν συμμετεῖχε εἰς τὶς ἱεροτελεστίες
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τῶν εἰδωλολατρῶν, εἰς πολλὲς ἐκ τῶν ὁποίων
ἔπρεπε ἐκ τοῦ ἀξιώματος νὰ παρίσταται.
Ἐτήρει ἀξιοσημείωτον ἰσορροπίαν εἰς τὸ θρη-
σκευτικὸν ζήτημα, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπέρρεεν
καὶ ἡ πολιτικὴ ἰσορροπία. Οἱ Χριστιανοὶ ἀνε-
θάρρησαν καὶ ἄρχισαν νὰ ἀνέρχονται καὶ εἰς
κοινωνικὲς καὶ δημόσιες διοικητικὲς θέσεις. 

Ὀλίγον καιρὸν μετὰ τὴν μεγαλειώδη νίκην
του, τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 312, ὑπογράφει εἰς
τὴν Ρώμην τὸ ἤδη ὑπάρχον ἀπὸ τὸ 311 Διά-
ταγμα Ἀνοχῆς τοῦ Γαλε ρίου, τὸ ὁποῖον πα-
ρεῖχε ὀλίγα προνόμια εἰς τοὺς Χριστιανούς.
Αὐτὴ ἡ πρᾶξίς του ἐδείκνυε τὴν εὐλά βειαν
τοῦ αὐτοκράτορος πρὸς τὸν Θεὸν καὶ ἔδιδε
πρὸς τὸ περιβάλλον του κατευθυντή ριες
γραμ μὲς διὰ τὸ πῶς ἔπρεπε νὰ κινοῦν ται.

ΤΟ  ΔΙΑΤΑΓΜΑ  ΤΩΝ  ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ 
( 313 μ.Χ.) ΚΑΙ  ΑΛΛΑΙ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τὸν Φεβρουάριον τοῦ 313, εὑρίσκεται ὁ
Κωνσταντῖνος μὲ τὸν Λικίνιον εἰς τὸ Με-
διόλανον τῆς Ἰταλίας διὰ τὸν γάμον τοῦ
δευτέρου μετὰ τῆς ἑτεροθαλοῦς ἀδελφῆς
του Κωνσταντίας, εἰς ἔνδειξιν πολιτικῆς φι-
λίας καὶ στηρίξεως ἐκ μέρους τοῦ Λικινίου.
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καὶ ἐλάτρευεν εἰς τὸ βάθος τῆς καρδίας του,
εἰς τὸν ἀνδριάντα του τὸν ὁ ποῖον ἔστησεν εἰς
κεντρικὸν σημεῖον τῆς Ρώμης, κρατεῖ τὸ τρό-
παιον τῆς νίκης καὶ ἐπι γράφει ἐπιγραφήν, ἡ
ὁποία μαρτυρεῖ ὅτι μὲ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἐνί-
κησεν. Ἔκτοτε εἰς κάθε μάχην ἔδωκε διαταγὴν
νὰ προηγῇται τὸ Λάβαρον, τὸ τρόπαιον τῆς νί-
κης, ὡς ση μεῖον ἀλεξιτήριον παντὸς ἐχθροῦ.

Ὁ Κωνσταντῖνος ἐπολιτεύετο πλέον μὲ με-
τριοπάθειαν καὶ σύνεσιν, ἰδίως ὡς πρὸς τὸ
θρη σκευτικὸν ζήτημα. Δὲν ὡμολόγει ρητῶς
καὶ φανερῶς τά δόγματα τῆς νέας πίστεως,
ἀλλὰ καὶ δὲν συμμετεῖχε εἰς τὶς ἱεροτελεστίες
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ξεις, τὶς δημεύσεις, τὰ φρικτὰ μαρτύρια, τοὺς
θανάτους, ἔναντι τῶν ἄλλων συμπολιτῶν των.

Ο  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΟΝΟΚΡΑΤΩΡ 
Τὸ Διάταγμα τοῦτο δέχεται προσποιούμε-

νος καὶ ὁ τρίτος Αὔγουστος, ὁ Μαξιμῖνος, ὁ
ὁποῖος, ἀπόντος τοῦ Λικινίου εἰς τὰ Μεδιό-
λανα, ἐκστρατεύει καὶ κυριεύει τὸ Βυζάντιον.
Ἐλθὼν ὅμως ὁ Λικίνιος εἰς τὴν Ἀνδριανού-
πολιν ἐνίκησεν αὐτὸν (1 Μαΐου 313), καὶ
ἔγινεν κύριος εἰς ὅλην τὴν Ἀνατολήν.

Μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ Κωνσταντίνου
εἰς τὴν Γαλατίαν, ξέσπασε πόλεμος μὲ τὸν
Λικίνιον, τὸν ὁποῖον ἐνίκησεν ὁ Κωστα-
ντῖνος εἰς τὸ Σύρμιον τὸ 314 καὶ ὑπεγρά-
φη εἰρήνη μεταξύ των. Ὁ νικητὴς ἐκράτη-
σε δι᾽ ἑαυτὸν τὸ Ἰλλυρικόν, γενόμενος ἔτσι
ὁ μόνος κύριος τῆς Δύσεως, ἤτοι τῆς μισῆς
Αὐτοκρατορίας.

Ὁ Λικίνιος ἀθετεῖ τὸ ὑπογραφὲν Διάταγμα
τῶν Μεδιολάνων καὶ κινεῖ προστριβάς καὶ
διωγμοὺς καὶ πάλιν ἐναντίον τῶν Χριστια -
νῶν, πρῶτον διωγμὸν τὸ 321. Εἰς τὸν πό-
λεμον ὁ ὁποῖος ξεσπᾶ ὡς ἐκ τούτου, ὁ Λικί -
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Ἐκεῖ ἀποφασίζεται καὶ νομοθετεῖται τὴν
27ην Φεβρουαρίου τοῦ 313 τὸ λε γόμενον
ΕΔΙΚΤΟΝ ΤΟΥ ΜΕΔΙΟΛΑΝΟΥ ἢ
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ ἢ
ΔΙΑΤΑΓΜΑ  ΠΕΡΙ  ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Μὲ τὴν προτροπὴν τοῦ Κωνσταντίνου, ὁ
ὁποῖος εἶχεν ἤδη ἀντιληφθῆ ὅτι ἐκ τῶν πρώ -
των νομοθετημάτων μιᾶς Αὐτοκρατορίας
πρέπει νὰ εἶναι ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ρυθμίζουν
τὰ τῆς Λατρείας πρὸς τὸ Θεῖον, ἐκ δίδεται ἀπὸ
κοινοῦ μὲ τὸν Λικίνιον Διάταγμα διὰ τοῦ
ὁποίου, α) ἐπιτρέπεται εἰς τοὺς Χριστιανοὺς
καὶ εἰς ὅλους τοὺς ὑπη κόους τοῦ κράτους
νὰ ἀκολουθοῦν μὲ κάθε ἐλευθερίαν τὸ θρη-
σκευτικὸν δόγμα τῆς ἐπιλογῆς των· β) δί-
δεται ἐντολὴ νὰ ἀποδο θοῦν εἰς τοὺς Χρι-
στιανούς, ἄνευ πληρω μῆς, οἱ Ἐκκλησίες καὶ
τὰ κτήματά των τὰ ὁποῖα εἶχον ἀφαιρεθῇ
ἀπ᾽ αὐτοὺς καὶ εἶχον δημευθῇ κατὰ τὶς περι -
όδους τῶν διωγμῶν· γ) Καταργοῦνται τυχὸν
ἐνάντιοι πρὸς τὰ νῦν διατασσόμενα νόμοι.

Κατ᾽ οὐσίαν, τὸ Διάταγμα αὐτὸ ὠφελεῖ τοὺς
Χριστιανοὺς διότι αὐτοὶ εἶχον ὑποστῆ τὶς διώ-
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ξεις, τὶς δημεύσεις, τὰ φρικτὰ μαρτύρια, τοὺς
θανάτους, ἔναντι τῶν ἄλλων συμπολιτῶν των.

Ο  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΜΟΝΟΚΡΑΤΩΡ 
Τὸ Διάταγμα τοῦτο δέχεται προσποιούμε-

νος καὶ ὁ τρίτος Αὔγουστος, ὁ Μαξιμῖνος, ὁ
ὁποῖος, ἀπόντος τοῦ Λικινίου εἰς τὰ Μεδιό-
λανα, ἐκστρατεύει καὶ κυριεύει τὸ Βυζάντιον.
Ἐλθὼν ὅμως ὁ Λικίνιος εἰς τὴν Ἀνδριανού-
πολιν ἐνίκησεν αὐτὸν (1 Μαΐου 313), καὶ
ἔγινεν κύριος εἰς ὅλην τὴν Ἀνατολήν.

Μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ Κωνσταντίνου
εἰς τὴν Γαλατίαν, ξέσπασε πόλεμος μὲ τὸν
Λικίνιον, τὸν ὁποῖον ἐνίκησεν ὁ Κωστα-
ντῖνος εἰς τὸ Σύρμιον τὸ 314 καὶ ὑπεγρά-
φη εἰρήνη μεταξύ των. Ὁ νικητὴς ἐκράτη-
σε δι᾽ ἑαυτὸν τὸ Ἰλλυρικόν, γενόμενος ἔτσι
ὁ μόνος κύριος τῆς Δύσεως, ἤτοι τῆς μισῆς
Αὐτοκρατορίας.

Ὁ Λικίνιος ἀθετεῖ τὸ ὑπογραφὲν Διάταγμα
τῶν Μεδιολάνων καὶ κινεῖ προστριβάς καὶ
διωγμοὺς καὶ πάλιν ἐναντίον τῶν Χριστια -
νῶν, πρῶτον διωγμὸν τὸ 321. Εἰς τὸν πό-
λεμον ὁ ὁποῖος ξεσπᾶ ὡς ἐκ τούτου, ὁ Λικί -
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Ἐκεῖ ἀποφασίζεται καὶ νομοθετεῖται τὴν
27ην Φεβρουαρίου τοῦ 313 τὸ λε γόμενον
ΕΔΙΚΤΟΝ ΤΟΥ ΜΕΔΙΟΛΑΝΟΥ ἢ
ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ ἢ
ΔΙΑΤΑΓΜΑ  ΠΕΡΙ  ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ
ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Μὲ τὴν προτροπὴν τοῦ Κωνσταντίνου, ὁ
ὁποῖος εἶχεν ἤδη ἀντιληφθῆ ὅτι ἐκ τῶν πρώ -
των νομοθετημάτων μιᾶς Αὐτοκρατορίας
πρέπει νὰ εἶναι ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ρυθμίζουν
τὰ τῆς Λατρείας πρὸς τὸ Θεῖον, ἐκ δίδεται ἀπὸ
κοινοῦ μὲ τὸν Λικίνιον Διάταγμα διὰ τοῦ
ὁποίου, α) ἐπιτρέπεται εἰς τοὺς Χριστιανοὺς
καὶ εἰς ὅλους τοὺς ὑπη κόους τοῦ κράτους
νὰ ἀκολουθοῦν μὲ κάθε ἐλευθερίαν τὸ θρη-
σκευτικὸν δόγμα τῆς ἐπιλογῆς των· β) δί-
δεται ἐντολὴ νὰ ἀποδο θοῦν εἰς τοὺς Χρι-
στιανούς, ἄνευ πληρω μῆς, οἱ Ἐκκλησίες καὶ
τὰ κτήματά των τὰ ὁποῖα εἶχον ἀφαιρεθῇ
ἀπ᾽ αὐτοὺς καὶ εἶχον δημευθῇ κατὰ τὶς περι -
όδους τῶν διωγμῶν· γ) Καταργοῦνται τυχὸν
ἐνάντιοι πρὸς τὰ νῦν διατασσόμενα νόμοι.

Κατ᾽ οὐσίαν, τὸ Διάταγμα αὐτὸ ὠφελεῖ τοὺς
Χριστιανοὺς διότι αὐτοὶ εἶχον ὑποστῆ τὶς διώ-
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νικῶν ἀκτῶν μέχρι τῶν ἀντιθέτων τούτων
χωρῶν τῆς Ἀνατολῆς, διὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν
παντοῦ αἱ διαταγαὶ τοῦ Νόμου περὶ Ἐλευ-
θέρας λατρείας πρὸς τὸ Θεῖον. Ὡς ἐκ τούτου
ἐκανόνιζεν ἀκριβέστερον καὶ τὶς ἀποζημιώ-
σεις τῶν ἀδικηθέντων Χριστιανῶν καὶ τὴν
λαμπροτάτην ἀποκατάστασιν τῆς Χριστια-
νικῆς Ἐκκλησίας.

Εἰς τὸν δεύτερον Νόμον, σαφέστερον ἐχα -
ρακτήριζε τὸν Θεόν, ὑπὸ τὴν Σκέπην τοῦ
ὁποίου ἔθετε τὸν ἑαυτόν του καὶ διὰ κατα -
νυκτικῆς προσευχῆς ἐζήτει τὴν εὐλογίαν Του:
«Σὲ νῦν τὸν Μέγιστον Θεὸν παρακαλῶ, εἴης
πρᾶός τε καὶ εὐμενὴς τοῖς .... ὑπὸ χρονίου
συμφορᾶς συντριβεῖσι, δι᾽ ἐμοῦ τοῦ Σοῦ
θεράποντος.... καὶ ταῦτα αἰτῶ, ὦ Δέσποτα
τῶν ὅλων, ἅγιε Θεέ· ταῖς σαῖς γὰρ ὑφηγή -
σεσιν ἐνεστησάμην σωτηριώδη πράγματα
καὶ διήνυσα· τὴν Σὴν Σφραγῖδα πανταχοῦ
προβαλλόμενος καλλινίκου ἡγησάμην στρα -
τοῦ.... Διὰ ταῦτο ἀνέθηκά Σοι τὴν ἐμαυτοῦ
ψυχήν, ....τὸ μὲν γάρ ὄνομά Σου γνησίως
ἀγαπῶ, τὴν δὲ δύναμίν Σου εὐλαβῶ, ἣν
πολλοῖς τεκμηρίοις ἔδειξας καὶ τὴν ἐμὴν
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νιος νικᾶται εἰς τὴν Ἀνδριανούπολιν τὸν
Ἰούλιον τοῦ 323 καὶ εἰς τὴν Χρυσόπολιν τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 323. Τέ-
λος ἀποκλείεται εἰς τὴν Νικομήδειαν. Ἐκεῖ
ἔρχεται εἰς μυστικὰς συμφωνίας μὲ τοὺς βαρ -
βάρους, ἀλλὰ τελικῶς θανατοῦται τὸ 324.

Οὕτω μετὰ ἀπὸ δεκαετίας διαιρέσεων,
ὁ Κωνσταντῖνος γίνεται μοναδικὸς Αὐτο-
κράτωρ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως τὸ 324.

Μέσα εἰς τὰ νέα του καθήκοντα, ὡς Μονο-
κράτωρ, ὁ Κωνσταντῖνος ἀναλαμβάνει τὴν ἀνα -
νέωσιν τῶν ἐπιταγῶν τοῦ Διατάγματος τοῦ 313.
Οἱ Δύο Νόμοι οἱ ὁποῖοι ὑπεγράφησαν ὑπὸ τοῦ
βασιλέως διεσώθησαν διὰ τοῦ Εὐσεβίου, ὁ ὁπ -
οῖος τοὺς μετέφρασεν ἐκ τῆς Λατινικῆς καὶ
πιθανὸν νὰ ἦτο καὶ ὁ συντάκτης αὐτῶν.

Εἰς τὸν πρῶτον Νόμον, ἀφοῦ ὑπενθυμί-
ζοντο τὰ δεινὰ τὰ ἐκ τῶν Διωγμῶν προερχό -
μενα, ἀνεφέρετο ὅτι ἡ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ αὐτὰ
ὠφείλετο μόνον εἰς τὴν Θείαν ἐπέμβασιν καὶ
ἐθεώρει ὅτι ὁ ἴδιος ἦτο ὁ ὑπὸ τῆς Θείας Δυ -
νάμεως ἐκλεγεὶς εἰς ὅλην τὴν Αὐτοκρατο-
ρίαν, ἀπὸ τῶν πιὸ ἀπομακρυσμένων Βρετα-
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νικῶν ἀκτῶν μέχρι τῶν ἀντιθέτων τούτων
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χρησμοὶ ἀρχαῖοι καὶ προφητεῖες, ἀπὸ τῆς
ὑπερφυσικῆς ὑποδείξεως τοῦ τόπου ἕως τῆς
διορατικῆς ἐπιλογῆς του, ἀπὸ τὸ στρατηγικὸ
πνεῦμα τοῦ Κωνσταντίνου. Διὰ τὴν ὑπο-
στήριξιν αὐτῶν, ἔχουν ἐπιστρατευθῆ διηγή-
σεις, θαύματα καὶ ἱστορικὲς ἀναφορές. Τὸ
βέβαιον εἶναι ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος μὲ τὴν
ἰσχυρὴ διορατικότητά του καὶ τὴν στρατη-
γικὴν ἱκανότητά του διέβλεπεν τὸν ἐξ Ἀνα-
τολῶν κίνδυνον, καὶ ἐπεθύμει νὰ εὑρίσκεται
ἡ πρωτεύουσα τοῦ κράτους πλησιέστερον εἰς
τὰ σύνορα αὐτά. Ἀρχικῶς εἶχον ἐπιλεγῆ καὶ
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πίστιν βεβαιοτέραν εἰργάσω.... Εἰρηνεύειν
Σοῦ τὸν λαὸν... ἐπιθυμῶ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ
τῆς οἰκουμένης καὶ τοῦ πάντων ἀνθρώπων
χρησίμου. Ὁμοίαν τοῖς πιστεύουσιν οἱ πλα -
νώμενοι χαίροντες λαμβανέτωσαν εἰρήνης
τε καὶ ἡσυχίας ἀπόλαυσιν.... Μηδεὶς τὸν
ἕτερον παρενοχλείτω· ἕκαστος ὅπου ἡ ψυχὴ
βούλεται τοῦτο καὶ πραττέτω». 

Η  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ  ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
(324 μ.Χ.)

Ἕν ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων πεπραγμένων
τοῦ Κωνσταντίνου, ὡς Αὐτοκράτορος Ἀνα-
τολῆς καὶ Δύσεως, ὑπῆρξεν ἡ μεταφορὰ τῆς
πρωτευούσης τοῦ κράτους ἐκ τῆς Δύσεως εἰς
τὴν Ἀνατολὴν πλέον. Διεῖδεν ὅτι τὸ μέλλον
τῆς Αὐτοκρατορίας ἐπέπρωτο νὰ συνεχισθῇ
εἰς τὴν Ἀνατολήν. Τοῦτο εἶχεν ἐπιχειρήσει
παλαιότερον καὶ ὁ Διοκλητιανός, προσπαθῶν
νὰ μεταθέσῃ τὴν διοίκησιν τῆς Αὐτοκρατο-
ρίας εἰς τὸ βασίλειόν του, εἰς τὴν Νικομή-
δειαν τῆς Βιθυνίας, ἀλλὰ δὲν ἐτελεσφόρησεν.

Διὰ τὴν ἐπιλογὴν τοῦ τόπου τῆς νέας πρω -
τευούσης θρυλλοῦνται ἱστορίες διάφορες,
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Ἡ θέσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
εἰς τὸ κέντρον τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου.
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Οἱ ἱστορικοὶ μᾶς πληροφοροῦν ὅτι ἡ πόλις
ὠχυρώθηκε μὲ χερσαῖα τείχη. Ἐστολίσθη μὲ
περικαλλεῖς ναοὺς (Ἁγίων Ἀποστόλων, Ἁγίας
Εἰρήνης, Ἁγίας Σοφίας, κ.ἄ.). Ἐξωραΐσθη μὲ
δημοσίους χώρους, μεγαλοπρεπῆ ἀνάκτορα
καὶ οἰκοδομήματα, δεξαμενές, πλατεῖες, λιμά-
νια, τείχη, πηγές, σκεπαστὲς εἰσόδους προσό-
ψεων, μὲ περίφημα κτίρια ὅπως τὸ Παλά-
τιον, ἡ Σύγκλητος, ἡ Δημόσια Βιβλιοθήκη,
τὸ Πανεπιστήμιον, ὁ Ἱππόδρομος, τὸ Δικα-
στήριον, τὸ Μίλιον, κ.ἄ. Κατέστη μὲ αὐτὸν
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ἄλλοι χῶροι, ὅπως ἡ Θεσσαλονίκη ἤ ἡ Τροία,
ὅπου μάλιστα εἶχε θεμελιώσει καὶ τείχη.

Η  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΠΟΛΙΣ

Ἡ ἐπιλογὴ ἀπεφασίσθη ὑπὲρ τοῦ τόπου
ὅπου εὑρίσκετο ἡ μικρὰ πόλις Βυζάντιον,
εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν ἀκτὴν τοῦ Βοσπόρου,
εἰς τὰ ὅρια δύο ἠπείρων καὶ εἰς τὸ πέρασμα
δύο θαλασσῶν. Τόπος ὀχυρωματικῶς ἀπόρ -
θητος διὰ φυσικῆς προστασίας, ἀφοῦ περι -
βάλλεται ἀπό τὰ τρία σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος
ἀπὸ θάλασσαν καὶ ἀπὸ τὸ τέταρτον ἠδύ-
νατο νὰ προστατευθῇ ἀπὸ ἰσχυρὸν τεῖχος.

Τὰ ὅρια τῆς νέας πόλεως χαράσσει ὁ ἴδιος
ὁ Κωνσταντῖνος μὲ τὸ κοντάρι του καβάλ-
λα εἰς τὸ ἄλογόν του καὶ, κατὰ τοὺς ἱστορι-
κοὺς Φιλοστόργιον καὶ Κωδινόν, ἐξαπλοῖ
αὐτὴν ἐπὶ ἑπτά λόφων ( Ἑπτάλοφος ), ὁδη-
γούμενος ὑπὸ θείας ὑποδείξεως, καὶ ἐνῶ τὴν
ὀνομάζει Νέαν Ρώμην, γρήγορα γίνεται γνω-
στὴ ὡς Κωνσταντίνου Πόλις. Μὲ τὴν παρα-
χώρησιν προνομίων εἰς τοὺς νέους κατοίκους
συντόμως αὐξάνεται ὁ πληθυσμός της καὶ τὴν
8ην Νοεμβρίου 324 θέτει τὸ θεμέλιόν της.
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Ὁ Μ. Κωνσταν τῖνος χαράσσει τὰ ὅρια τῆς Νέας Ρώμης, νέας
πρω τευούσης τῆς αὐ τοκρατο ρίας, ἐπὶ 7 λόφων μεταξὺ 3 θα-

λασσῶν, εἰς τὴν θέσιν τῆς ἀρ χαίας πόλεως τοῦ Βύζαντος. 
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λασσῶν, εἰς τὴν θέσιν τῆς ἀρ χαίας πόλεως τοῦ Βύζαντος. 
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑΙ  ΤΟΠΙΚΑΙ  ΣΥΝΟΔΟΙ 
καὶ Α ́ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (325 μ.Χ.)

Ὁ Κωνσταντῖνος παρεχώρησεν προνόμια
καὶ δῶρα εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἐφήρμοσε
νομοθετικὰς ῥυθμίσεις ὑπὲρ τῶν ἱστορικῶς
ἀδικηθέντων καὶ ἀπεινῶς διωχθέντων Χρι-
στιανῶν. Πλέον τούτων ἐπέδειξεν καὶ ζωηρὸν
ἐνδιαφέρον διὰ τὴν ἐσωτερικὴν ἑνότητα τῆς
Ἐκκλησίας καὶ τῶν πιστῶν της.

Ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία εὑρίσκετο εἰς Διωγμοὺς
ἢ ὀλίγον χρόνον μετὰ ἀπ᾽ αὐτούς, καὶ ἡ ἐπι -
κοινωνία μεταξὺ τῶν κατὰ τόπους ἐκκλη-
σιῶν δὲν ἦτο δυνατή, ὥστε νὰ ὑπάρχῃ ἑνι -
αῖος Δογματικὸς λόγος, πολλάκις ἡ ἀνάπτυ -
ξις τῆς νέας πίστεως καὶ θρησκείας ἐγίνε-
το εἰς συνδιασμὸν καὶ συνεργασία μὲ τὶς ἕως
τότε γνωστὲς φιλοσοφικὲς καὶ εἰδωλολατρι -
κὲς θεωρίες. Ἐδημιουργοῦντο ἔτσι διαφορε -
τικὲς βλάσφημες ἔννοιες, οἱ ὀνομαζόμενες
αἱρέσεις, οἱ ὁποῖες ἐξαπλώνονταν εἰς ὅλα τὰ
ἐπίπεδα τῶν πιστῶν. Ἐξ αὐτῶν προήρχοντο
διενέξεις, ταραχές, συγκρούσεις, ἀκόμη καὶ
βιαιότητες οἱ ὁποῖες συνετάρασσαν τὴν ἑνό -
τητα τῆς ’Εκκλησίας καὶ εἶχον ἀντίκτυπον

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

τὸν τρόπον ἀνταξία τῆς Ρώμης (μὲ ἀπου-
σίαν εἰδωλολατρικῶν ναῶν) καὶ χαρακτηρι-
στικὸν ἦτο ὅτι τὸ ὄνομά της, ὁ πληθυσμός
της, ἡ γλῶσσά της, ὁ πολιτισμός της, καὶ ἡ
σημαία της ἦταν ἑλληνικά.

Τὰ ἐγκαίνια τῆς πόλεως γίνονται μὲ κάθε
ἐπισημότητα τὴν 11ην Μαΐου 330, ἀλλὰ
τὰ ἔργα συνεχίσθησαν καὶ ἀργότερον. 

Ἡ νέα πρωτεύουσα διὰ μίαν καὶ πλέον
χιλιετίαν ἀνεδείχθη Βασιλὶς τῶν Πόλεων
καὶ ἔγραψεν σελίδας ἐνδόξου ἱστορίας.
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Τμῆμα τῶν τειχῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 
ἐπιβλητικὸν ὀχυροματικὸν ἔργον τοῦ Κωνσταντίνου 

μὲ μνημειώδη ἱστορίαν πλέον τῶν χιλίων ἐτῶν.
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑΙ  ΤΟΠΙΚΑΙ  ΣΥΝΟΔΟΙ 
καὶ Α ́ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ (325 μ.Χ.)
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σιῶν δὲν ἦτο δυνατή, ὥστε νὰ ὑπάρχῃ ἑνι -
αῖος Δογματικὸς λόγος, πολλάκις ἡ ἀνάπτυ -
ξις τῆς νέας πίστεως καὶ θρησκείας ἐγίνε-
το εἰς συνδιασμὸν καὶ συνεργασία μὲ τὶς ἕως
τότε γνωστὲς φιλοσοφικὲς καὶ εἰδωλολατρι -
κὲς θεωρίες. Ἐδημιουργοῦντο ἔτσι διαφορε -
τικὲς βλάσφημες ἔννοιες, οἱ ὀνομαζόμενες
αἱρέσεις, οἱ ὁποῖες ἐξαπλώνονταν εἰς ὅλα τὰ
ἐπίπεδα τῶν πιστῶν. Ἐξ αὐτῶν προήρχοντο
διενέξεις, ταραχές, συγκρούσεις, ἀκόμη καὶ
βιαιότητες οἱ ὁποῖες συνετάρασσαν τὴν ἑνό -
τητα τῆς ’Εκκλησίας καὶ εἶχον ἀντίκτυπον
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τὸν τρόπον ἀνταξία τῆς Ρώμης (μὲ ἀπου-
σίαν εἰδωλολατρικῶν ναῶν) καὶ χαρακτηρι-
στικὸν ἦτο ὅτι τὸ ὄνομά της, ὁ πληθυσμός
της, ἡ γλῶσσά της, ὁ πολιτισμός της, καὶ ἡ
σημαία της ἦταν ἑλληνικά.

Τὰ ἐγκαίνια τῆς πόλεως γίνονται μὲ κάθε
ἐπισημότητα τὴν 11ην Μαΐου 330, ἀλλὰ
τὰ ἔργα συνεχίσθησαν καὶ ἀργότερον. 

Ἡ νέα πρωτεύουσα διὰ μίαν καὶ πλέον
χιλιετίαν ἀνεδείχθη Βασιλὶς τῶν Πόλεων
καὶ ἔγραψεν σελίδας ἐνδόξου ἱστορίας.
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Ἀλεξανδρείας, ἐπηρεασθεὶς ἀπὸ τὶς φιλοσο-
φικὲς θεωρίες τοῦ Ὠριγένους καὶ τοῦ Λου-
κιανοῦ, ἐδογμάτιζε βλάσφημες θεωρίες περὶ
τοῦ δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁ γίας Τριάδος,
τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ,
ὅτι ἦτο κτίσμα καὶ ἔλεγεν, «ἦν ποτὲ ὅτε οὐκ
ἦν», ἐνῶ οἱ Ὀρθοδοξοι διεκήρυσσον ὅτι, «οὐκ
ἦν ποτὲ ὅτε οὐκ ἦν» ὁ Χριστός. Ἡ νέα αὐ -
τὴ θεωρία, μὲ ὅλα τὰ περὶ αὐτῆς, ἐδημιούρ -
γησε μέγαν ἐκκλησιαστικὸν σάλον.

Ὁ Κωνσταντῖνος, ἂν καὶ δὲν εἶχε δογματικὰς
γνώσεις, ἐφοβήθη δι᾽ ἐπερχόμενον κίνδυνον
ταραχῶν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἐξ ἐκείνης εἰς
τὴν πολιτείαν καὶ διὰ τοῦτο πρῶτον ἔστειλεν
ἀντιπρόσωπον ἐπίσκοπον εἰς τὴν Αἴγυπτον,
τὸν Κορδούβης Ὅσιον, νὰ προτρέψῃ εἰς ἐκκλη-
σιαστικὴν ἑνότητα. Δὲν ἐδόθη ὅμως λύσις οὔτε
μὲ τὶς προσωπικὲς διαμεσολαβήσεις οὔτε μὲ τὶς
ἐπιστολές ὅπου ἀπεστάλησαν, καὶ ἔτσι διὰ
αὐτοκρατορικῆς διαταγῆς συγκαλεῖται Σύνο-
δος Ἐκκλησιαστικῶν Πατέρων εἰς τὴν Νίκαι-
αν τῆς Βιθυνίας τὸ 325 μ.Χ. Οἱ ἐργασίες της
ἄρχισαν τὴν 19ην Ἰουνίου καὶ συμμετεῖχον
318 Ἅγιοι Πατέρες. Μετὰ ἀπὸ πολὺν χρόνον,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

καὶ εἰς τὴν κοινωνικὴν ἰσορροπίαν καὶ ἑνό -
τητα τῆς αὐτοκρατορίας.

Ὁ Κωνσταντῖνος, ὁ ὁποῖος ἐκ φύσεως ἠγά -
πα τὴν ἡρεμίαν εἰς τὴν πολιτείαν καὶ εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν, ἐμερίμνα ὥστε καὶ τὰ ἑκάστοτε
παρουσιαζόμενα ἐκκλησιαστικὰ προβλήματα
νὰ ἐπιλύωνται διά τῆς συνάξεως τῶν ἁρμο-
δίων ἀντιπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας, ὁποῖοι
ἦσαν οἱ Ἐπίσκοποι.

Ἀνέθεσεν, οὕτω, τὸ 313, εἰς τὸν ἐπίσκοπον
Ρώμης Μιλτιάδην, τὴν διαιτησίαν εἰς τὸ ἐμ -
 φανισθὲν ζήτημα τῶν Δονατιστῶν. Τὸ 314
εἰς τὴν Ἀρελάτην συνήθροισεν τοὺς ἐπισκό -
πους τῆς περιοχῆς του, ἐπίσης, διὰ τὸ ἴδιον
ζήτημα. Ἄλλες Σύνοδοι ἔγιναν εἰς τὴν Ἄγκυ -
ραν, τὴν Νεοκαισάρειαν, δευτέρα εἰς τὴν Ἀρε -
λάτην καὶ ἡ Ἐλιβερτινή. 

Σοβαροτέρα ὅμως ἀπ᾽ ὅλες τὶς ἐμφανισθεῖ -
σες αἱρέσεις, ἡ ὁποία συνετάραξεν ὅλον τὸν
τότε γνωστὸν Χριστιανικὸν κόσμον, ἦτο ἐκείνη
τοῦ Ἀρείου. Ὁ Ἄρειος, λόγιος Πρεσβύ τερος μὲ
εὐρυτάτην μόρφωσιν περὶ τά φιλοσοφικὰ καὶ
περὶ τὰ τῶν Γραφῶν, εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς
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Ἀλεξανδρείας, ἐπηρεασθεὶς ἀπὸ τὶς φιλοσο-
φικὲς θεωρίες τοῦ Ὠριγένους καὶ τοῦ Λου-
κιανοῦ, ἐδογμάτιζε βλάσφημες θεωρίες περὶ
τοῦ δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁ γίας Τριάδος,
τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ,
ὅτι ἦτο κτίσμα καὶ ἔλεγεν, «ἦν ποτὲ ὅτε οὐκ
ἦν», ἐνῶ οἱ Ὀρθοδοξοι διεκήρυσσον ὅτι, «οὐκ
ἦν ποτὲ ὅτε οὐκ ἦν» ὁ Χριστός. Ἡ νέα αὐ -
τὴ θεωρία, μὲ ὅλα τὰ περὶ αὐτῆς, ἐδημιούρ -
γησε μέγαν ἐκκλησιαστικὸν σάλον.

Ὁ Κωνσταντῖνος, ἂν καὶ δὲν εἶχε δογματικὰς
γνώσεις, ἐφοβήθη δι᾽ ἐπερχόμενον κίνδυνον
ταραχῶν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἐξ ἐκείνης εἰς
τὴν πολιτείαν καὶ διὰ τοῦτο πρῶτον ἔστειλεν
ἀντιπρόσωπον ἐπίσκοπον εἰς τὴν Αἴγυπτον,
τὸν Κορδούβης Ὅσιον, νὰ προτρέψῃ εἰς ἐκκλη-
σιαστικὴν ἑνότητα. Δὲν ἐδόθη ὅμως λύσις οὔτε
μὲ τὶς προσωπικὲς διαμεσολαβήσεις οὔτε μὲ τὶς
ἐπιστολές ὅπου ἀπεστάλησαν, καὶ ἔτσι διὰ
αὐτοκρατορικῆς διαταγῆς συγκαλεῖται Σύνο-
δος Ἐκκλησιαστικῶν Πατέρων εἰς τὴν Νίκαι-
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ραν, τὴν Νεοκαισάρειαν, δευτέρα εἰς τὴν Ἀρε -
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Σοβαροτέρα ὅμως ἀπ᾽ ὅλες τὶς ἐμφανισθεῖ -
σες αἱρέσεις, ἡ ὁποία συνετάραξεν ὅλον τὸν
τότε γνωστὸν Χριστιανικὸν κόσμον, ἦτο ἐκείνη
τοῦ Ἀρείου. Ὁ Ἄρειος, λόγιος Πρεσβύ τερος μὲ
εὐρυτάτην μόρφωσιν περὶ τά φιλοσοφικὰ καὶ
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Μετὰ ἀπὸ πολὺν ἀγῶνα πνευματικὸν πε-
ρίπου δύο μηνῶν, ὑπὸ τῆς πλειοψηφίας τῶν
Πατέρων ἐλήφθησαν καὶ ὑπεγράφησαν οἱ ἀ -
ποφάσεις: Ἐθεσπίσθη ὁ Καταστατικὸς Χάρ-
της τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι, τὸ Σύμβολον τῆς
Πίστεως μὲ τὰ ἑπτὰ πρῶτα ἄρθρα του, συ-
νετάχθησαν 20 Ἱεροὶ Κανόνες διὰ τὴν Δι-
οίκησιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν Ἱερωσύνην,
καθωρίσθη ἡ ἡμέρα κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ
Πάσχα, ἐθεσπίσθη ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς,
καὶ ἄλλα. Ἐπὶ πλέον, ἀπεκηρύχθη ὁ Γνωστι -
κισμός καὶ ἡ αἵρεσις τοῦ Ἀρείου τῆς ὁποίας
τὰ συγγράμματα ἐκάησαν.

Ὁ ρόλος τοῦ Κωνσταντίνου εἰς τὴν ὀργά -
νωσιν καὶ τὴν ἀρτιότητα τῆς Συνόδου, λέ-
γει ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων, ἦτο ὑπο -
δειγματικὸς καὶ ἄξιος πρὸς μίμησιν. Ἡ συμ -
μετοχὴ του τελικῶς εἰς τὴν Σύνοδον ἐκρίθη
ὡς ἔργον τῆς Θείας Προνοίας.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ὅπως μᾶς βεβαιώνουν οἱ ἱστορικοί, τὸ
ἔργον του καὶ τὰ χαρίσματά του ἐπῃνέθησαν
καὶ ἀπὸ τοὺς ἐναντίους. «Οἶδε καὶ πολέμιος
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διαφωνίες, ἀντικρούσεις καὶ θαυμαστά γεγο-
νότα ἐλήφθησαν τελικῶς ὁριστικὲς ἀποφάσεις.

Πρόσωπα ἱκανὰ καὶ φωτισμένα ἀπὸ τὶς ἐκ -
κλησίες τῆς Εὐρώπης, Ἀφρικῆς καὶ Ἀσίας διε -
κρίθησαν εἰς αὐτὴν τὴν Σύνοδον, ἄλλοι διὰ
τὶς ἰδιαίτερες θεολογικές τους γνώσεις καὶ τὴν
διαλεκτική τους ἱκανότητα «ἐν ἀρετῇ καὶ ἱ κα -
νότητι διαλάμποντες», καὶ ἄλλοι «θαυ ματουρ -
γοὶ καὶ ἰσάγγελοι φέροντες τὰ στίγ ματα τοῦ
Χριστοῦ, ἐκ τῶν προλαβόντων διωγμῶν», τῶν
ὁποίων ὁ Αὐτοκράτωρ ἠσπά ζετο καὶ κατεφίλει
τὰς διὰ τὴν Πίστιν τοῦ Χριστοῦ πληγάς, ὅπως
οἱ: Ἰάκωβος Ἀντιοχείας, Παῦλος Νεοκαισαρείας,
Παφνούτιος ὁ Αἰγύπτιος, Ἀθανάσιος ὁ Μέγας
(τότε διάκονος), Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος,
Νικόλαος Μύρων, Μακάριος Ἱεροσολύμων,
Εὐστάθιος, Ἀχίλλιος, Μάξιμος καὶ ἄλλοι.

Ὁ Κωνσταντῖνος προήδρευεν τῶν ἐργασιῶν,
(ὁ ἴδιος ἀπό σεβασμὸν καὶ ἐκτίμησιν πρὸς
τοὺς Ἁγίους Πατέρας ἐκάθητο ταπεινῶς εἰς
χαμηλὴν καθέδραν), καὶ διηύθυνεν αὐτὰς μὲ
ἰδιαιτέραν διακριτικότητα, ἐπιδεξιότητα, ὀξυ -
δέρκειαν καὶ πνεῦμα ὁμονοίας, δίδων λύσεις
σοφὰς καὶ δικαίας. 
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ποφάσεις: Ἐθεσπίσθη ὁ Καταστατικὸς Χάρ-
της τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι, τὸ Σύμβολον τῆς
Πίστεως μὲ τὰ ἑπτὰ πρῶτα ἄρθρα του, συ-
νετάχθησαν 20 Ἱεροὶ Κανόνες διὰ τὴν Δι-
οίκησιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν Ἱερωσύνην,
καθωρίσθη ἡ ἡμέρα κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ
Πάσχα, ἐθεσπίσθη ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς,
καὶ ἄλλα. Ἐπὶ πλέον, ἀπεκηρύχθη ὁ Γνωστι -
κισμός καὶ ἡ αἵρεσις τοῦ Ἀρείου τῆς ὁποίας
τὰ συγγράμματα ἐκάησαν.

Ὁ ρόλος τοῦ Κωνσταντίνου εἰς τὴν ὀργά -
νωσιν καὶ τὴν ἀρτιότητα τῆς Συνόδου, λέ-
γει ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων, ἦτο ὑπο -
δειγματικὸς καὶ ἄξιος πρὸς μίμησιν. Ἡ συμ -
μετοχὴ του τελικῶς εἰς τὴν Σύνοδον ἐκρίθη
ὡς ἔργον τῆς Θείας Προνοίας.

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ὅπως μᾶς βεβαιώνουν οἱ ἱστορικοί, τὸ
ἔργον του καὶ τὰ χαρίσματά του ἐπῃνέθησαν
καὶ ἀπὸ τοὺς ἐναντίους. «Οἶδε καὶ πολέμιος
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διαφωνίες, ἀντικρούσεις καὶ θαυμαστά γεγο-
νότα ἐλήφθησαν τελικῶς ὁριστικὲς ἀποφάσεις.

Πρόσωπα ἱκανὰ καὶ φωτισμένα ἀπὸ τὶς ἐκ -
κλησίες τῆς Εὐρώπης, Ἀφρικῆς καὶ Ἀσίας διε -
κρίθησαν εἰς αὐτὴν τὴν Σύνοδον, ἄλλοι διὰ
τὶς ἰδιαίτερες θεολογικές τους γνώσεις καὶ τὴν
διαλεκτική τους ἱκανότητα «ἐν ἀρετῇ καὶ ἱ κα -
νότητι διαλάμποντες», καὶ ἄλλοι «θαυ ματουρ -
γοὶ καὶ ἰσάγγελοι φέροντες τὰ στίγ ματα τοῦ
Χριστοῦ, ἐκ τῶν προλαβόντων διωγμῶν», τῶν
ὁποίων ὁ Αὐτοκράτωρ ἠσπά ζετο καὶ κατεφίλει
τὰς διὰ τὴν Πίστιν τοῦ Χριστοῦ πληγάς, ὅπως
οἱ: Ἰάκωβος Ἀντιοχείας, Παῦλος Νεοκαισαρείας,
Παφνούτιος ὁ Αἰγύπτιος, Ἀθανάσιος ὁ Μέγας
(τότε διάκονος), Σπυρίδων ὁ Τριμυθοῦντος,
Νικόλαος Μύρων, Μακάριος Ἱεροσολύμων,
Εὐστάθιος, Ἀχίλλιος, Μάξιμος καὶ ἄλλοι.

Ὁ Κωνσταντῖνος προήδρευεν τῶν ἐργασιῶν,
(ὁ ἴδιος ἀπό σεβασμὸν καὶ ἐκτίμησιν πρὸς
τοὺς Ἁγίους Πατέρας ἐκάθητο ταπεινῶς εἰς
χαμηλὴν καθέδραν), καὶ διηύθυνεν αὐτὰς μὲ
ἰδιαιτέραν διακριτικότητα, ἐπιδεξιότητα, ὀξυ -
δέρκειαν καὶ πνεῦμα ὁμονοίας, δίδων λύσεις
σοφὰς καὶ δικαίας. 
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κοφάντας, ἦτο ἄνθρωπος μεγάλης ἐνεργείας,
στρατηγικὸς νοῦς ὡς πρὸς τὰ πολεμικά, ἀπο-
φασιστικός, γλυκύς, γενναιόδωρος, δημοφι-
λής, ἠγάπα τὴν μελέτην, τὶς καλὲς τέχνες καὶ
τὶς σπουδές. Ὁ ἐθνικὸς ρήτωρ καὶ φιλόσοφος
Λιβάνιος τὸν ἀποκαλεῖ Μέγαν Αὐτοκράτορα.

Οἱ φίλοι του εἶναι περισσότερον ἐγκωμια-
στικοί: Ὁ Εὐσέβιος Παμφίλου ἐπίσκοπος
Καισαρείας, προσωπικός του φίλος, μᾶς δίδει
λεπτομερῆ τὴν ἱστορίαν του καὶ τὸ ἔργον του,
ἐγκωμιάζων τὶς ἀρετές του. Ὁ Λακτάντιος,
διδάσκαλος τοῦ υἱοῦ του Κρίσπου, ὁ ὁποῖος
τὸν ἔζησεν ἐκ τοῦ πλησίον, χαρακτηρίζει αὐ -
τὸν ἠθικόν, ἄνδρα μεγάλης ἀξίας, κόσμιον,
ἐνάρετον, προσηνῆ καὶ προσφιλῆ καὶ εἰς τὰ
στρατεύματά του. Ὁ Εὐμένιος εἰς τοὺς πανη -
γυρικούς του γράφει ὅτι ἔχει κληρονομήσει
ἀπὸ τὸν πατέρα του, τὴν δύναμιν τὸ θάρ-
ρος, τὴν προσωπικὴν ἐμφάνισιν, τὴν εὐσέ-
βειαν. Ὁ Ναζάριος ἐπισημαίνει τὴν εὐσπλαγ -
χνίαν του. Ὁ Μαλάλας (6ος αἰ.) γράφει: «Ἦν
δὲ μακρός, πυρρός, μεγαλόψυχος, ἥσυχος,
θεοφιλής». Ὁ Ἰωάννης ὁ Ἀντιοχεὺς ἐπαινεῖ
τὶς σωματικὲς καὶ ψυχικές του ἀρετές: «οὐ
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ἀρετὴν ἀνδρὸς θαυμάζειν». Ἔτσι οἱ παγα-
νισταὶ Εὐτρόπιος καὶ Αὐρήλιος Σέξτος ἀπὸ
τοὺς βασικοὺς κατηγόρους του, ἀναγνωρί-
ζουν ὅτι ἐπεδίωκε τὴν εἰρήνην, ἤλεγχεν διὰ
τῶν νόμων τοὺς κακοβούλους καὶ τοὺς συ-
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Ἡ Δόξα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὑπὸ τὴν σκέπην αὐτοῦ
ὁ Κωνσταντῖνος ἀνεδείχθη ἀήττητος εἰς κάθε μάχην

καὶ πόλεμον (εἰκὼν τοῦ 12ου αἰῶνος).
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Ἐθωράκισε τὸ Κράτος ἀπὸ τοὺς συνοριακοὺς
ἐχθρούς, ἐνίσχυσε τὸ στράτευμα, ἐπολέμησε
τοὺς Σαρμάτες καὶ τοὺς Γότθους, δὲν ἐνικήθη
ποτέ. Πάντοτε ἀήτητος μὲ τὸν Σταυρὸ στὸ
χέρι. Συνένωσε τὸ Κράτος μὲ τὴν Ἐκκλησία.
Ἀναδιοργάνωσε τὸ φορολογικὸ σύστημα, τὴν
κρατικὴν διοίκησιν, ἐξυγίανε τὴν οἰκονομίαν.
Ἔκοψε νέο σταθερὸ νόμισμα, τὸ Σόλιδο. Κα -
τῄργησε τὸ σῶμα τῶν πραιτοριανῶν καὶ τὴν
λατρεία τοῦ Αὐτοκράτορος ὡς Θεοῦ. Στόχος
του ἔγινε ἡ Χριστιανικὴ μετάπλασις τῆς κοι -
νωνίας μὲ χριστιανικὴν εὐσέβειαν καὶ ἦθος.
Ἔθεσε τὴν Κυριακὴν Ἀργίαν. Κατῄργησε τὶς
μονομαχίες. Κατῄργησε τὴν ποινὴ τοῦ σταυ -
ρικοῦ θανάτου. Κατῄργησε τὴν βρεφοκτο-
νίαν. Προστάτευσε τὸ ἀπαραβίαστο τοῦ ἀν -
θρωπίνου προσώπου (σημάδεμα ἀπὸ βασανι -
στήρια). Προστάτευσε καὶ ἐνίσχυσε τὸν θεσμὸ
τῆς οἰκογενείας. Κατεδίκασε τὴν μοιχεία.
Ἀνύψωσε τὴν θέσιν τῆς μητέρας. Προστά-
τευσε τὰ παιδία ἀπὸ τὴν κατάχρησιν, τὴν
ἐκμετάλλευσιν, τὴν ἀπαγωγήν. Ἀπηγόρευσε
τὴν τιμωρία τῶν ἀτέκνων. Ῥύθμισε ζητή-
ματα διαζυγίου, προικός, κληρονομιᾶς καὶ
περιόρισε τὸν ἀριθμὸν τῶν γάμων μέχρι τὸν
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γὰρ ῥάδιον εἰπεῖν ὁπόσαι τῆς ψυχῆς τε καὶ
τοῦ σώματος διέλαμπον ἀρεταὶ τὸν ἄνδρα»
Ὁ Ἅγιος Θεοφάνης (8ος αἰ.) ὁ χρονογράφος,
δίδει πληρεστέραν περιγραφήν, καθὼς καὶ οἱ
χριστιανοὶ συγγραφεῖς, Σωκράτης, Σωζομε-
νός, Θεοδώρητος, καὶ λοιποί.

Τὸ ἔργο του ἦτο καὶ στρατηγικῆς σημασίας,
καὶ στρατιωτικῆς καὶ πολιτικῆς καὶ ἀστικῆς
καὶ θρησκευτικῆς καὶ νομοθετικῆς, καὶ δικα -
στικῆς καὶ ἐκπαιδευτικῆς καὶ προστατευτι -
κῆς ὡς πρὸς τὰ γράμματα καὶ τὰς τέχνας. 
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Χρυσοῦν Μετάλλιον
τῶν μέσων τοῦ 4ου
αἰῶνος.
Ὁ Κωνστα-
ντῖνος στεφό-
μενος ὑπὸ
τοῦ Θεοῦ 
καὶ δύο ἀπὸ
τοὺς υἱούς του
στέφονται ὑπὸ
τῆς Νίκης 
(Βιέννη, Μουσεῖον
Ἱστορίας τῆς Τέχνης)

2013 POCKET CAL 49-111_2008/sel 1...13  2/14/13  10:21 AM  Page 102



Ἐθωράκισε τὸ Κράτος ἀπὸ τοὺς συνοριακοὺς
ἐχθρούς, ἐνίσχυσε τὸ στράτευμα, ἐπολέμησε
τοὺς Σαρμάτες καὶ τοὺς Γότθους, δὲν ἐνικήθη
ποτέ. Πάντοτε ἀήτητος μὲ τὸν Σταυρὸ στὸ
χέρι. Συνένωσε τὸ Κράτος μὲ τὴν Ἐκκλησία.
Ἀναδιοργάνωσε τὸ φορολογικὸ σύστημα, τὴν
κρατικὴν διοίκησιν, ἐξυγίανε τὴν οἰκονομίαν.
Ἔκοψε νέο σταθερὸ νόμισμα, τὸ Σόλιδο. Κα -
τῄργησε τὸ σῶμα τῶν πραιτοριανῶν καὶ τὴν
λατρεία τοῦ Αὐτοκράτορος ὡς Θεοῦ. Στόχος
του ἔγινε ἡ Χριστιανικὴ μετάπλασις τῆς κοι -
νωνίας μὲ χριστιανικὴν εὐσέβειαν καὶ ἦθος.
Ἔθεσε τὴν Κυριακὴν Ἀργίαν. Κατῄργησε τὶς
μονομαχίες. Κατῄργησε τὴν ποινὴ τοῦ σταυ -
ρικοῦ θανάτου. Κατῄργησε τὴν βρεφοκτο-
νίαν. Προστάτευσε τὸ ἀπαραβίαστο τοῦ ἀν -
θρωπίνου προσώπου (σημάδεμα ἀπὸ βασανι -
στήρια). Προστάτευσε καὶ ἐνίσχυσε τὸν θεσμὸ
τῆς οἰκογενείας. Κατεδίκασε τὴν μοιχεία.
Ἀνύψωσε τὴν θέσιν τῆς μητέρας. Προστά-
τευσε τὰ παιδία ἀπὸ τὴν κατάχρησιν, τὴν
ἐκμετάλλευσιν, τὴν ἀπαγωγήν. Ἀπηγόρευσε
τὴν τιμωρία τῶν ἀτέκνων. Ῥύθμισε ζητή-
ματα διαζυγίου, προικός, κληρονομιᾶς καὶ
περιόρισε τὸν ἀριθμὸν τῶν γάμων μέχρι τὸν

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 103

γὰρ ῥάδιον εἰπεῖν ὁπόσαι τῆς ψυχῆς τε καὶ
τοῦ σώματος διέλαμπον ἀρεταὶ τὸν ἄνδρα»
Ὁ Ἅγιος Θεοφάνης (8ος αἰ.) ὁ χρονογράφος,
δίδει πληρεστέραν περιγραφήν, καθὼς καὶ οἱ
χριστιανοὶ συγγραφεῖς, Σωκράτης, Σωζομε-
νός, Θεοδώρητος, καὶ λοιποί.

Τὸ ἔργο του ἦτο καὶ στρατηγικῆς σημασίας,
καὶ στρατιωτικῆς καὶ πολιτικῆς καὶ ἀστικῆς
καὶ θρησκευτικῆς καὶ νομοθετικῆς, καὶ δικα -
στικῆς καὶ ἐκπαιδευτικῆς καὶ προστατευτι -
κῆς ὡς πρὸς τὰ γράμματα καὶ τὰς τέχνας. 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Χρυσοῦν Μετάλλιον
τῶν μέσων τοῦ 4ου
αἰῶνος.
Ὁ Κωνστα-
ντῖνος στεφό-
μενος ὑπὸ
τοῦ Θεοῦ 
καὶ δύο ἀπὸ
τοὺς υἱούς του
στέφονται ὑπὸ
τῆς Νίκης 
(Βιέννη, Μουσεῖον
Ἱστορίας τῆς Τέχνης)

2013 POCKET CAL 49-111_2008/sel 1...13  2/14/13  10:21 AM  Page 103



εἰς τὶς ἡμέρες του μεγάλην ἄνθησιν. Ὁ ἴδιος
ἐδιάβαζε, ἔγραφε, ἐμελετοῦσε. 

Ἔκτισε ναοὺς ἀρχιτεκτονήματα θαυμαστά,
ὅπως: τὴν βασιλικὴν τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου, τὴν
βασιλικὴν τοῦ Ἁγ. Πέτρου, τὴν βασιλικὴν
τοῦ Ἁγ. Σεβαστιανοῦ, τὴν Ἁγία Σοφία, εἰς
τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἀλλὰ καὶ εἰς Νικο-
μήδειαν, Ἀντιόχειαν, Γάζαν, Ἀλεξάνδρειαν
καὶ ἄλλους ἀλλαχοῦ. 

Τὸ μοναδικῆς σημασίας γεγονὸς τῆς ζωῆς
του ἦτο ἡ μεταστροφή του εἰς τὸν Χριστια -
νισμόν, μὲ ἀφορμὴν τὸ ὅραμα τοῦ «ἐν τούτῳ
νίκα».

Οἱ δύο σημαντικότερες προσφορὲς τῆς βα -
σιλείας του ἦταν, τὸ Διάταγμα τῶν Μεδιο -
λάνων καὶ ἡ Μεταφορὰ τῆς πρωτευούσης
ἀπὸ τὴν Ρώμην εἰς τὸ Βυζάντιον. Τὸ Διά-
ταγμα τῶν Μεδιολάνων ἔφερε τὴν εἰρήνην
εἰς τὸν κόσμον τῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὴν
ἐλευθέραν ἀνάπτυξιν τῆς θρησκείας πρᾶγμα
τὸ ὁποῖον ἀπετέλεσε σταθμὸν εἰς τὴν ἱστο-
ρίαν τῆς Νομικῆς ἐπιστήμης καὶ ἐπηρέασε
παγκοσμίως τὶς νομοθεσίαες τῶν κρατῶν μέ -
χρι σήμερον. Ἡ μεταφορὰ τῆς πρωτευούσης
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τρίτον. Ἔθρεψε πτωχούς, χῆρες, ὀρφανά. Ἵ -
δρυσε σχολεῖα, προστάτεψε τὶς Τέχνες καὶ τὰ
Γράμματα. Ἡ Κλασσικὴ Παιδεία ἐγνώρισε
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«Ἡ Ἑλένη τῆς Κωνσταντινουπόλεως» 
(Ἀναγεννησιακὸς πίναξ ζωγραφικῆς τοῦ Giovanni Battista
Cima daConegliano, 1495, Ἐθνικὴ Πινακοθήκη Οὐάσινγκτων).
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εἰς τὶς ἡμέρες του μεγάλην ἄνθησιν. Ὁ ἴδιος
ἐδιάβαζε, ἔγραφε, ἐμελετοῦσε. 

Ἔκτισε ναοὺς ἀρχιτεκτονήματα θαυμαστά,
ὅπως: τὴν βασιλικὴν τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου, τὴν
βασιλικὴν τοῦ Ἁγ. Πέτρου, τὴν βασιλικὴν
τοῦ Ἁγ. Σεβαστιανοῦ, τὴν Ἁγία Σοφία, εἰς
τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἀλλὰ καὶ εἰς Νικο-
μήδειαν, Ἀντιόχειαν, Γάζαν, Ἀλεξάνδρειαν
καὶ ἄλλους ἀλλαχοῦ. 

Τὸ μοναδικῆς σημασίας γεγονὸς τῆς ζωῆς
του ἦτο ἡ μεταστροφή του εἰς τὸν Χριστια -
νισμόν, μὲ ἀφορμὴν τὸ ὅραμα τοῦ «ἐν τούτῳ
νίκα».

Οἱ δύο σημαντικότερες προσφορὲς τῆς βα -
σιλείας του ἦταν, τὸ Διάταγμα τῶν Μεδιο -
λάνων καὶ ἡ Μεταφορὰ τῆς πρωτευούσης
ἀπὸ τὴν Ρώμην εἰς τὸ Βυζάντιον. Τὸ Διά-
ταγμα τῶν Μεδιολάνων ἔφερε τὴν εἰρήνην
εἰς τὸν κόσμον τῆς αὐτοκρατορίας καὶ τὴν
ἐλευθέραν ἀνάπτυξιν τῆς θρησκείας πρᾶγμα
τὸ ὁποῖον ἀπετέλεσε σταθμὸν εἰς τὴν ἱστο-
ρίαν τῆς Νομικῆς ἐπιστήμης καὶ ἐπηρέασε
παγκοσμίως τὶς νομοθεσίαες τῶν κρατῶν μέ -
χρι σήμερον. Ἡ μεταφορὰ τῆς πρωτευούσης
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τρίτον. Ἔθρεψε πτωχούς, χῆρες, ὀρφανά. Ἵ -
δρυσε σχολεῖα, προστάτεψε τὶς Τέχνες καὶ τὰ
Γράμματα. Ἡ Κλασσικὴ Παιδεία ἐγνώρισε
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θεοσημεῖες καὶ ἐθέσπισε νόμους ὑψίστης ση-
μασίας ὑπὲρ τῶν Χριστιανῶν, ὅπως τὸ Διά-
ταγμα τῶν Μεδιολάνων καὶ ἄλλους σχε -
τικούς, παρ᾽ ὅλον ὅτι προστάτευσε τοὺς Χρι-
στιανούς, ὅτι ἔκαμεν ναοὺς Μεγαλοπρεπεῖς,
παρ᾽ ὅλον ὅτι χρηματοδότησε διὰ νὰ κτι-
σθοῦν ὑπό τῆς μητρός του Ἁγ.  Ἑλένης ἱεροὶ
Ναοὶ εἰς Ἱερουσαλήμ, ἐφ᾽ ὅσον εἶχεν εὕρει
αὕτη τὸν Τίμιον τοῦ Σωτῆρος Σταυρόν, παρ᾽
ὅλον ὅτι συμμετεῖχεν εἰς τὰς Ἱερὰς Συνό-
δους, παρ᾽ ὅλα αὐτὰ δὲν ἐκύρωσε τὴν χρι-
στιανικήν του πίστιν ἀμέσως διὰ τοῦ θείου
Βαπτίσματος. Οἱ λόγοι δὲν εἶναι γνωστοί,
ἀλλὰ εἶναι ἱστορικῶς κατανοητοί. Πρέπει νὰ
ληφθῇ ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ἐκείνην τὴν ἐποχήν,
ἀλλὰ καὶ 50-100 ἢ περισσότερα χρόνια ἀργό-
τερον, πολλοὶ Χριστιανοὶ ἀκόμη καὶ Ἅγιοι τῆς
Ἐκκλησίας μας, κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν συ-
νήθειαν, εἶχον βαπτισθῆ εἰς μεγάλην ἡλι-
κίαν ἢ καὶ πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς των.

Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ἐπεθύμει νὰ βα-
πτισθῇ εἰς τὸν Ἰορδάνη ποταμὸν κατὰ τὸ
παράδειγμα τοῦ Κυρίου. Λόγοι ὑγείας ὅμως
δὲν τὸ ἐπέτρεψαν καὶ κατὰ τὴν ἐπικρατε-
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εἰς τὸ Βυζάντιον ἐξησφάλισε τὴν συνέχισιν
τῆς ὑπάρξεως τῆς αὐτοκρατορίας, κατεστάθη
τὸ κέντρον τοῦ κόσμου, καὶ διαδραμάτισε
κεντρικὸν κοσμοϊστορικὸν ρόλον γιὰ περισσ -
ότερα ἀπὸ 1.000 χρόνια. 

Ὁ Κωνσταντῖνος, ὁ ὁποῖος κυβέρνησε 31
ἒτη ὡς μονοκράτωρ ὅλην τὴν αὐτοκρατορίαν,
θεωρεῖται ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιοτέρους
αὐτοκράτορες, διότι ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΡΟΥΝ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ μὲ τὰ μο-
ναδικά του ἐπιτεύγματα, τὶς θρησκευτικές,
στρατιωτικές, καὶ πολιτικὲς ἀλλαγές. Ὁ
Κωνσταντῖνος εἶναι μοναδικὸ φαινόμενο
δυναμισμοῦ καὶ θελήσεως εἰς τὴν παγκό-
σμιον ἱστορίαν, ὅπου τὰ ἔργα καὶ οἱ ἀπο-
φάσεις του ἔχουν διαχρονικότητα καὶ οἰ -
κουμενικότητα. Δικαίως τοῦ ἀπενεμήθη,
δι᾽ ὅλους τοὺς αἰῶνας ἕως καὶ σήμερον, ὁ
τίτλος τοῦ ΜΕΓΑΛΟΥ. 

Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ - ΤΟ ΤΕΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ

Παρ᾽ ὅλον ὅτι ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἀπὸ
νεαρᾶς ἡλικίας ἔτρεφε συμπάθειαν εἰς τὸν
Ἕνα καὶ μόνον Θεόν, παρ᾽ ὅλον ὅτι εἶδε καὶ
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ὅλον ὅτι συμμετεῖχεν εἰς τὰς Ἱερὰς Συνό-
δους, παρ᾽ ὅλα αὐτὰ δὲν ἐκύρωσε τὴν χρι-
στιανικήν του πίστιν ἀμέσως διὰ τοῦ θείου
Βαπτίσματος. Οἱ λόγοι δὲν εἶναι γνωστοί,
ἀλλὰ εἶναι ἱστορικῶς κατανοητοί. Πρέπει νὰ
ληφθῇ ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ἐκείνην τὴν ἐποχήν,
ἀλλὰ καὶ 50-100 ἢ περισσότερα χρόνια ἀργό-
τερον, πολλοὶ Χριστιανοὶ ἀκόμη καὶ Ἅγιοι τῆς
Ἐκκλησίας μας, κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν συ-
νήθειαν, εἶχον βαπτισθῆ εἰς μεγάλην ἡλι-
κίαν ἢ καὶ πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς των.

Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ἐπεθύμει νὰ βα-
πτισθῇ εἰς τὸν Ἰορδάνη ποταμὸν κατὰ τὸ
παράδειγμα τοῦ Κυρίου. Λόγοι ὑγείας ὅμως
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ναδικά του ἐπιτεύγματα, τὶς θρησκευτικές,
στρατιωτικές, καὶ πολιτικὲς ἀλλαγές. Ὁ
Κωνσταντῖνος εἶναι μοναδικὸ φαινόμενο
δυναμισμοῦ καὶ θελήσεως εἰς τὴν παγκό-
σμιον ἱστορίαν, ὅπου τὰ ἔργα καὶ οἱ ἀπο-
φάσεις του ἔχουν διαχρονικότητα καὶ οἰ -
κουμενικότητα. Δικαίως τοῦ ἀπενεμήθη,
δι᾽ ὅλους τοὺς αἰῶνας ἕως καὶ σήμερον, ὁ
τίτλος τοῦ ΜΕΓΑΛΟΥ. 
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Παρ᾽ ὅλον ὅτι ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος ἀπὸ
νεαρᾶς ἡλικίας ἔτρεφε συμπάθειαν εἰς τὸν
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Μυστηρίων καὶ ἔκτοτε δὲν ἐνεδύθη τὰ βα-
σιλικὰ ἐνδύματα, ἀλλά παρέμεινεν μὲ τὸν
λευκὸν χιτῶνα τοῦ θείου Βαπτίσματος,
βιῶν ταπεινοφρόνως ἕως τοῦ θανάτου του.

Ἐτελειώθη ἡρέμως καὶ ἡσύχως ὀλίγας ἡ -
μέρας ἀργότερον τὴν 21ην Μαΐου 337 μ.Χ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

στέραν ἄποψιν τῶν ἱστορικῶν, ἐβαπτίσθη
εἰς τὴν Νικομήδειαν τὸ 337 μ.Χ. ὀλίγας
ἡμέρας πρὸ τοῦ θανάτου του. (Ἀπορρίπτε-
ται ἔτσι ἡ ἄποψις ὅτι ἐβάπτισεν αὐτὸν καὶ
τὸν υἱόν του Κρῖσπον ὁ  Ἅγιος Σίλβεστρος
πάπας Ρώμης). Μὲ τὸ Μυστήριον ᾐσθάνθη
ὅτι ἀναγεννήθηκε, ὅτι ἔλαβε τὴν θείαν
σφραγίδα καὶ τὸ θεῖον φῶς. Ἐξομολογήθη
τὶς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες, τὰ λάθη καὶ τὶς
ἁμαρτίες του, ἐκοινώνησε τῶν Ἀχράντων
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Ἡ Βάπτισις τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου

Ὁ Θάνατος τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου 
(Peter Paul Rubens, tapestry, 1623-1625)
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σε μὲ νόμους τὴν ἐξάπλωσιν τοῦ Εὐαγγελίου. 

Οἱ ῞Αγιοι Πατέρες γνωρίζοντες αὐτὰ καὶ
πάρα πολλὰ ἄλλα, τὰ ὁποῖα δὲν δύνανται νὰ
ἱστορηθοῦν ἐδῶ, δέχονται αὐτόν, ὡς Σκεῦος
ἐκλογῆς τοῦ Θεοῦ, ὡς ἄλλον Ἀπόστολον
Παῦλον, καθὼς ψάλλεται εἰς τὸ ἀπολυτί-
κιόν του, «Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον ἐν
οὐρανῷ θεασάμενος καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν
κλῆσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος...»,
καὶ ἀνεγνώρισαν ἀπὸ τὸν 5ον αἰῶνα τὴν
ἁγιότητά του. Ὁ οὐρανὸς εἶχε δώσει σημεῖα
ἁγιότητος καὶ «ἡ λάρναξ ἰάσεις βρύει» ψάλ -
λει ὁ ὑμνωδός, τόσον αὐτοῦ ὅσον καὶ τῆς
Ἁγίας αὐτοῦ μητρὸς Ἑλένης († 328 μ.Χ).

Ἡ  Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀναγνωρίζουσα
τὸ μέγιστον Ἀποστολικὸν καὶ φιλανθρωπι -
κὸν ἔργον τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ
τῆς μητρός του Ἑλένης, ἀνεκήρυξεν αὐτοὺς
Ἁγίους καὶ Ἰσαποστόλους καὶ ὥρισε νὰ τι -
μᾶται ἡ μνήμη αὐτῶν τὴν 21ην Μαΐου.

Αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός,
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
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εἰς τὸ προάστιον Ἀγκυρώνα τῆς Νικομη-
δείας, κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Ἁγίας Πεντη-
κοστῆς. Ἔσβησεν ἔτσι τὸ πολυτάλαντο, γι-
γάντιο ἄστρο τῆς βασιλείας του. Τὸν θάνα -
τόν του ἐθρήνησεν ὅλος ὁ κλῆρος, ὁ λαὸς καὶ
οἱ ἄρχοντες.

Ὁ  Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γράφει
ὅτι ἐνταφιάσθη εἰς τὸν ἐν Κωνσταντινουπό -
λει ναὸν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τὸν ὁποῖον
εἶχεν ἀνεγείρει ὁ ἴδιος.

Ἡ χριστιανικὴ ζωή του πρὶν καὶ μετὰ ἀπὸ
τὸ Βάπτισμά του, ἦτο γνωστή. Προσηύχετο
μὲ πίστιν εἰς τὸ παρεκκλήσιον τοῦ παλατίου,
ἀγρυπνοῦσε εἰς τὴν μελέτην τῶν θείων
Γραφῶν, ἔκαμεν ἀγαθοεργίες καὶ ἐλεημοσύ-
νες, συμπαρεστάθη εἰς τοὺς ὑπὸ τῶν διωγ-
μῶν Μάρτυρας τῆς Πίστεως, ἀπέδωσεν εἰς
τοὺς Χριστιανοὺς τοὺς τόπους τῶν μαρτυ-
ρίων, ἐπέστρεψε τά δημευμένα κτίρια καὶ
ἔδωκεν ἀποζημιώσεις εἰς τούς διωχθέντας.
Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἡ Χριστιανικὴ Ἐκκλη-
σία ἐξῆλθεν ἀπὸ τὶς κατακόμβες καὶ εἶδεν
τὸ φῶς τοῦ ἡλίου. ᾽Ενεθάρρυνε καὶ ἐνίσχυ-
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ἁγιότητος καὶ «ἡ λάρναξ ἰάσεις βρύει» ψάλ -
λει ὁ ὑμνωδός, τόσον αὐτοῦ ὅσον καὶ τῆς
Ἁγίας αὐτοῦ μητρὸς Ἑλένης († 328 μ.Χ).

Ἡ  Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀναγνωρίζουσα
τὸ μέγιστον Ἀποστολικὸν καὶ φιλανθρωπι -
κὸν ἔργον τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καὶ
τῆς μητρός του Ἑλένης, ἀνεκήρυξεν αὐτοὺς
Ἁγίους καὶ Ἰσαποστόλους καὶ ὥρισε νὰ τι -
μᾶται ἡ μνήμη αὐτῶν τὴν 21ην Μαΐου.

Αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός,
ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς.
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εἰς τὸ προάστιον Ἀγκυρώνα τῆς Νικομη-
δείας, κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς Ἁγίας Πεντη-
κοστῆς. Ἔσβησεν ἔτσι τὸ πολυτάλαντο, γι-
γάντιο ἄστρο τῆς βασιλείας του. Τὸν θάνα -
τόν του ἐθρήνησεν ὅλος ὁ κλῆρος, ὁ λαὸς καὶ
οἱ ἄρχοντες.

Ὁ  Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γράφει
ὅτι ἐνταφιάσθη εἰς τὸν ἐν Κωνσταντινουπό -
λει ναὸν τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τὸν ὁποῖον
εἶχεν ἀνεγείρει ὁ ἴδιος.

Ἡ χριστιανικὴ ζωή του πρὶν καὶ μετὰ ἀπὸ
τὸ Βάπτισμά του, ἦτο γνωστή. Προσηύχετο
μὲ πίστιν εἰς τὸ παρεκκλήσιον τοῦ παλατίου,
ἀγρυπνοῦσε εἰς τὴν μελέτην τῶν θείων
Γραφῶν, ἔκαμεν ἀγαθοεργίες καὶ ἐλεημοσύ-
νες, συμπαρεστάθη εἰς τοὺς ὑπὸ τῶν διωγ-
μῶν Μάρτυρας τῆς Πίστεως, ἀπέδωσεν εἰς
τοὺς Χριστιανοὺς τοὺς τόπους τῶν μαρτυ-
ρίων, ἐπέστρεψε τά δημευμένα κτίρια καὶ
ἔδωκεν ἀποζημιώσεις εἰς τούς διωχθέντας.
Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του ἡ Χριστιανικὴ Ἐκκλη-
σία ἐξῆλθεν ἀπὸ τὶς κατακόμβες καὶ εἶδεν
τὸ φῶς τοῦ ἡλίου. ᾽Ενεθάρρυνε καὶ ἐνίσχυ-

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΤΟ  ΔΙΑΤΑΓΜΑ 
ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ
Ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 1700 ἐτῶν ἀπὸ τὴν

ἔκδοσιν τοῦ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟσ ΤΩΝ ΜΕΔΙΟ -
ΛΑΝΩΝ τὸ 313 μ.Χ., ὑπὸ τῶν δύο Αὐγούστων
τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, Κωνσταντίνου
καὶ Λικιννίου, τὸ Ἡμερολόγιον τοῦ 2013 ἀφιε -
ρώνεται ἐπετειακῶς, εὐγνωμόνως καὶ παιδείας
ἕνεκεν εἰς τὸν θεμελιώδη αὐτὸν νόμον τῆς
ΑΝΕΞΙΘΡΗσΚΕΙΑσ καὶ τοῦ δικαιώματος τῆς
ΕΛΕΥ ΘΕΡΙΑσ ΤΟΥ ΘΡΗσΚΕΥΕσΘΑΙ, δι-
καιώματα ἐκ Θεοῦ δοθέντα καὶ συνάδοντα μὲ
τὴν Εὐαγγελικὴν ὑπὸ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ διδαχθεῖσαν Ἐλευθερίαν, «ὅστις
θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν... ἀκολουθείτω μοι»
(Μάρκ. Η´ 34, Ματθ. ΙσΤ´ 24, Λουκ. Θ´ 23).

Τὸ Διάταγμα ἐξεδόθη καὶ ἀπεστάλη ἀπὸ
τοὺς δύο συμβασιλεύοντας Αὐγούστους πρὸς
τοὺς κατ᾽ ἐπαρχίαν Κυβερνήτας τῆς Ρωμαϊκῆς

Ὁ ἐντεταλμένος Κήρυξ ἀναγγέλει δημοσίως εἰς τὴν Ἀγορὰν
τὸ Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων, διὰ τοῦ ὁποίου ἡ Ἐλευθερία
τῆς Πίστεως καὶ τῆς Λατρείας πρὸς τὸν Θεὸν καθιερώνεται
Νομικῶς εἰς τὴν Ρωμαϊκὴν Αὐτοκρατορίαν διὰ κάθε πολίτην. 

Εἰς αὐτὴν τὴν ἐλευθερίαν ὁ Μέ-
γας Κωνσταντῖνος ἀνεγνώρισε
τὴν βασικὴν προϋπό θεσιν διὰ
τὴν ἐξασφάλισιν τῆς Θείας
εὐμενίας καὶ τῆς κοινωνικῆς
εἰρήνης.
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Ὁ ἐντεταλμένος Κήρυξ ἀναγγέλει δημοσίως εἰς τὴν Ἀγορὰν
τὸ Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων, διὰ τοῦ ὁποίου ἡ Ἐλευθερία
τῆς Πίστεως καὶ τῆς Λατρείας πρὸς τὸν Θεὸν καθιερώνεται
Νομικῶς εἰς τὴν Ρωμαϊκὴν Αὐτοκρατορίαν διὰ κάθε πολίτην. 
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Αὐτοκρατορίας, μὲ σαφῆ διατύπωσιν τῆς Ἐλευ -
θερίας τῆς Πίστεως τῶν Χριστιανῶν καὶ τῶν
ἄλλων θρησκευμάτων, ὡς Νόμου πλέον. Εἰς
τὴν πρόνοιαν τοῦ Διατάγματος περιλαμβάνε-
ται ἡ ἐλευθερία τῶν Χριστιανῶν ὡς καὶ ὅλων
τῶν ἄλλων νὰ ἀσκοῦν τὰ τῆς θρησκείας των,
ἡ κατάργησις ὅλων τῶν ἕως τότε ἰσχυόντων
ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν νό μων, καὶ ἡ ὑπο-
χρέωσις τῆς ἀποδόσεως εἰς τοὺς Χριστιανοὺς
τῶν τόπων τῆς λατρείας αὐτῶν ἄνευ ὅρων καὶ
τιμήματος. Οἱ Κυβερνῆται ἐντέλλονται νὰ συν -
δράμουν ἐπιμελῶς εἰς τὴν ταχεῖαν, εὐρυτάτην
καὶ ἀπόλυτον ἐφαρμογὴν τοῦ νέου Νόμου.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ἠκολούθη -
σαν καὶ ἄλλοι συμπληρωματικοὶ νόμοι οἱ ὁποῖοι
ἀφοροῦσαν γενικῶς εἰς τὴν Θρησκευτικὴν
Ἐλευθερίαν καὶ εἰδικώτερον εἰς θέματα τῶν
Χριστιανῶν. Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ἀφ᾽
ἑνός, κατήργησεν ὅλους τοὺς ἐναντίον τῶν
Χριστιανῶν νόμους τῶν προγενεστέρων του
καί, ἀφ᾽ ἑτέρου, ἐξέδωκεν εὐεργετικοὺς ὑπὲρ
τῶν Χριστιανῶν νόμους καὶ βουλεύματα.

Παρεχώρησεν εἰς τοὺς Ἐπισκόπους τὸ δικαίω-
μα νὰ συνέρχωνται ἐν συνόδῳ, νὰ ἐκδικάζουν
ὑποθέσεις τῶν Χριστιανῶν, νὰ εἶναι ὑποχρεω -
τικὴ ἡ ὑπ᾽ αὐτῶν διαιτησία ὅταν τὴν ἐπικα-
λεῖτο ἔστω καὶ ὁ εἷς τῶν διαδίκων, νὰ μὴν χωρῇ
ἐπὶ τῶν ἀποφάσεων αὐτῶν ἔκκλησις εἰς τὴν
πολιτικὴν δικαιοσύνην. Ἐνομοθέτησε τὸ δι-
καίωμα ἀναστηλώσεως κατεστραμμένων ναῶν
καὶ τῆς οἰκοδομήσεως νέων, τὸ δικαίωμα τῶν
ἐκκλησιῶν νὰ δέχωνται δωρεὰς καὶ διαθήκας,
τὴν παραχώρησιν δώρων καὶ προνομίων εἰς
τὰς κατὰ τόπους ἐκκλησίας. Χαρακτηριστικὴ
εἶναι ἡ ἐντολὴ του εἰς τὸν Ἀνουλῖνον, ἀνθύ-
πατον τῆς Ἀφρικῆς, νὰ φροντίσῃ νὰ ἀποδο-
θοῦν ἄμεσα εἰς τὴν καθολικὴν Ἐκκλησίαν τῶν
Χριστιανῶν ὅσα εἶχον χάσει, ναούς, οἰκίας,
κήπους, κ.λπ., καὶ νὰ διαθέσῃ εἰς τὴν ἐκκλη-
σίαν τῆς Καρχηδόνος μεγάλα ποσά. Διὰ δὲ τὰς
μερίμνας τῶν πτωχῶν ἔδωσε κανονικὰς χο-
ρηγήσεις εἰς τὰς Ἐκκλησίας τῶν ἐπὶ μέρους
πόλεων. Ἐθέσπισε τὴν ἐξαίρεσιν τῶν ἐκκλη-
σιῶν ἀπὸ τὴν φορολόγησιν καὶ τὰς ἐτησίας
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εἰσφοράς, καὶ ἀπήλλαξε τοὺς κληρικοὺς ἀπὸ τὰς
ὑποχρεωτικὰς δημοσίας ὑπηρεσίας. Ὁ Μέγας
Κωνσταντῖνος ἐξ ἀρχῆς ἐπέδειξεν ἐνδιαφέρον
διὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, συμμετεῖχεν
εἰς διαφόρους τοπικὰς συνόδους, συνεκάλεσε
δὲ τὸ 325 μ.Χ.  καὶ τὴν Πρώτην Οἰκουμενικὴν
σύνοδον. Δι᾽ εἰδικῶν Νόμων καθιέρωσε τὴν
Κυριακὴν ὡς ἡμέραν Ἀργίας, κατήργησε τὴν
λατρείαν τοῦ Αὐτοκράτορος ὡς Θεοῦ, κατήρ -
γησε τὴν διὰ σταυροῦ ποινὴν τοῦ θανάτου, καὶ
ἐφρόντισε νὰ βοηθηθῇ μὲ κάθε τρόπον ἡ Ἐκ -
κλησία τῶν Χριστιανῶν ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Αὐτο -
κρατορίας.

Τὸ παρατιθέμενον εἰς τὴν συνέχειαν κείμε-
νον τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων ἐλήφθη
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Ἱστορίαν τοῦ ἐπισκό -
που Καισαρείας Παλαιστίνης Εὐσεβίου τοῦ
Παμφίλου, 275-339 μ.Χ., (P.G. 20, 880-885 ·
Β.Ε.Π.Ε.Σ., τόμ. 20, σελ. 97-98· Ε.Π.Ε. Εὐσε-
βίου Καισαρείας, τόμ.3, σελ. 286-293), καὶ συν -
οδεύεται ἀπὸ μετάφρασιν διὰ τὴν διευκόλυν -
σιν τῶν φιλομαθῶν ἀναγνωστῶν.

Κωνσταντῖνος ἄναξ σὺν Ἑλένῃ τῇ θείᾳ
Χριστοῦ τῆς Πίστεως τιμηταὶ ἅμα τε τῇ Ἐκκλησίᾳ
ἀνεδείχθησαν ἄγρυπνοι φρουροὶ καὶ τοῦ ἔθνους

ἡμῶν προστάται.
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Ἀνδριὰς τοῦ Μεγά-
λου Κωνσταντίνου

εἰς τὴν Ρώμην ἐγερ-
θεὶς μετὰ τὸν θρίαμ-
βόν του ἐπὶ τοῦ Μα-

ξεντίου. 
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ΤΟ  ΔΙΑΤΑΓΜΑ 
ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α σ Ι σ
Ἀντίγραφα Βασιλικῶν Νόμων

(Nic. H. E. VII, 42)

Ἂς ἔλθωμε λοιπὸν καὶ εἰς τὰς βασι-
λικὰς διατάξεις Κωνσταντίνου καὶ Λι-
κιννίου, τὰς ὁποίας παραθέτομεν ἐκ τῆς
Λατινικῆς γλώσσης μεταφρασθείσας.

Ἀντίγραφον βασιλικῶν διατάξεων 
ληφθὲντων ἐκ τῆς Λατινικῆς γλώσσης.

«Ἤδη πρὸ πολλοῦ θεωροῦντες ὅτι δὲν
εἶναι σωστὸν νὰ ἀπαγορεύεται ἡ θρησκευ-
τικὴ ἐλευθερία, ἀλλὰ νὰ δίδεται εἰς τὴν
κρίσιν καὶ τὴν θέλησιν τοῦ καθενὸς ἡ ἐ -
ξουσία νὰ ἐπιμελῇται τῶν θείων πραγ-

ΤΟ  ΔΙΑΤΑΓΜΑ 
ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ

Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο Ν
Ἀντίγραφα Βασιλικῶν Νόμων

(Nic. H. E. VII, 42)

Φέρε δὴ λοιπὸν καὶ τῶν βασιλικῶν δια-

τάξεων Κωνσταντίνου καὶ Λικιννίου τὰς ἐκ

τῆς Ῥωμαίων φωνῆς μεταληφθείσας ἑρμη-

νείας παραθώμεθα.

Ἀντίγραφον βασιλικῶν διατάξεων 

ἐκ Ῥωμαϊκῆς γλώττης μεταληφθεισῶν.

«Ἤδη μὲν πάλαι σκοποῦντες τὴν
ἐλευθερίαν τῆς θρησκείας οὐκ ἀρνητέαν
εἶναι, ἀλλ᾽ ἑνὸς ἑκάστου τῇ διανοίᾳ καὶ
τῇ βουλήσει ἐξουσίαν δοτέον τοῦ τὰ θεῖα
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ΤΟ  ΔΙΑΤΑΓΜΑ 
ΤΩΝ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ
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ξουσία νὰ ἐπιμελῇται τῶν θείων πραγ-
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ἐλευθερίαν τῆς θρησκείας οὐκ ἀρνητέαν
εἶναι, ἀλλ᾽ ἑνὸς ἑκάστου τῇ διανοίᾳ καὶ
τῇ βουλήσει ἐξουσίαν δοτέον τοῦ τὰ θεῖα
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μάτων κατὰ τὴν προαίρεσίν του, ἔχομεν
διατάξει καὶ διὰ τοὺς Χριστιανοὺς νὰ
διαφυλάττουν τὴν πίστιν τῆς ἰδικῆς των
πεποιθήσεως καὶ θρησκείας.

»          Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πολλαὶ καὶ διάφοροι ἑρ -
μη νεῖαι προέκυπτον ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ Διά -
ταγμα (τοῦ Γαλερίου τὸ 311, Διάταγμα
Ἀνοχῆς, δημοσιευθὲν καὶ μὲ τὰς ὑπο-
γραφὰς Κων σταντίνου καὶ Λικιννίου τὸ
312), διὰ τοῦ ὁποίου παρεχω ρήθη εἰς τοὺς
Χριστιανοὺς τέτοια ἐξουσία, ἐχρειάζετο
νὰ ἐκδοθοῦν ἐπὶ πλέον διευκρινίσεις με-
ρικαὶ ἐκ τῶν ὁποίων ὅμως θὰ ἠδύναντο
ἴσως μετὰ ἀπὸ κάποιον καιρὸν νὰ ἀναι-
ρέσουν τὴν παραχωρηθεῖσαν ἀνοχήν.

»      Ὡς ἐκ τούτου, ὅταν ἐγώ, Κωνσταν -
τῖνος ὁ Αὔγουστος, καὶ ἐγώ, Λικίννιος ὁ
Αὔγουστος, ἤλθομεν κατ᾽ εὐτυχῆ συγκυ -
ρίαν εἰς συνάντησιν εἰς τὴν πόλιν τοῦ
Μεδιολάνου, λαβόν τες ὑπ᾽ ὄψιν ὅλα ὅσα
συντρέχουν εἰς τὸ δημόσιον συμφέρον
καὶ τὴν δημοσίαν ἀσφάλειαν, ἀπεφασί-

ΔΙΑΤΑΓΜΑΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝΜΕΔΙΟΛΑΝΩΝ

πράγματα τημελεῖν κατὰ τὴν αὐτοῦ προ-
αίρεσιν ἕκαστον, κεκελεύκειμεν τοῖς τε
Χριστιανοῖς τῆς αἱρέσεως καὶ τῆς θρη-

σκείας τῆς ἑαυτῶν τὴν πίστιν φυλάττειν·

»ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πολλαὶ καὶ διάφοροι αἱ
ρέσεις ἐν ἐκείνῃ τῇ ἀν  τιγραφῇ, ἐν ᾗ τοῖς
αὐτοῖς συνεχωρήθη ἡ τοιαύτη ἐξουσία,
ἐδόκουν προστεθεῖσθαι σαφῶς, τυχὸν
ἴσως τινὲς αὐτῶν μετ᾽ ὀλίγον ἀπὸ τῆς τοι-
αύτης παραφυλάξεως ἀπεκρούοντο.

»Ὁπότε εὐτυχῶς ἐγὼ Κωνσταντῖνος ὁ
Αὔγουστος κἀγὼ Λικίννιος ὁ Αὔγουστος
ἐν τῇ Μεδιολάνῳ ἐληλύθειμεν καὶ πάντα
ὅσα πρὸς τὸ λυσιτελὲς καὶ τὸ χρήσιμον τῷ
κοινῷ διέφερεν, ἐν ζητήσει ἔσχομεν, ταῦτα
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σαμεν ὅτι, μεταξὺ ὅλων ὅσων φαίνεται
νὰ ὁδηγοῦν εἰς τὴν δημοσίαν εὐημερίαν,
ἐκεῖνα θὰ ἔπρεπε νὰ νομοθετηθοῦν πρῶ -
τον τὰ ὁποῖα διαφυλάσσουν τὸ ἀπαιτού -
μενον σέβας καὶ τὴν τιμὴν πρὸς τὴν Θεό -
τητα, δηλαδή, νὰ δώσωμεν καὶ εἰς τοὺς
Χριστιανούς καὶ εἰς ὅ λους ἐλευθερίαν
καὶ ἄ δειαν νὰ ἀκολουθοῦν οἱανδήποτε
θρησκείαν ἐπιθυμεῖ ὁ καθείς, ὥστε, ὅ,τι -
δήποτε εἶναι Θεῖον καὶ Οὐράνιον νὰ ἐξευ -
μενίζεται καὶ οὕτω νὰ διάκειται εὐ νοϊκῶς
πρὸς ἡμᾶς καὶ πρὸς τοὺς τελοῦντας ὑπὸ
τὴν ἐξουσίαν ἡμῶν.

»      Αὐτὴν λοιπὸν τὴν ἀπόφασιν, τὴν σύμ -
φωνον μὲ τὸ δημόσιον ἀγαθὸν καὶ μὲ τὸν
ὀρθὸν λόγον, ἐνομοθετήσαμεν ὥστε νὰ
μὴν ἀπαγορευθῇ εἰς οὐδένα ἡ ἐξουσία
τοῦ νὰ ἀκολουθῇ καὶ νὰ ἐπιλέγῃ τὴν δι -
δασκαλίαν ἢ θρησκείαν τῶν Χριστι ανῶν,
ἀλλὰ νὰ δοθῇ εἰς τὸν κάθε ἕνα ἡ ἐξουσία
νά ἀφιερώνῃ τὴν ψυχήν του εἰς ἐκείνην
τὴν θρησκείαν τὴν ὁποίαν νο μίζῃ ὅτι τοῦ
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μεταξὺ τῶν λοιπῶν ἅτινα ἐδόκει ἐν πολ-
λοῖς ἅπασιν ἐπωφελῆ εἶναι, μᾶλλον δὲ ἐν
πρώτοις διατάξαι ἐδογματίσαμεν, οἷς ἡ
πρὸς τὸ Θεῖον αἰδώς τε καὶ τὸ σέβας ἐνεί -
χετο, τοῦτ᾽ ἔστιν, ὅπως δῶμεν καὶ τοῖς Χρι -
στιανοῖς καὶ πᾶσιν ἐλευθέραν αἵρεσιν τοῦ
ἀκολουθεῖν τῇ θρησκείᾳ ᾗ δ᾽ ἄν βουληθῶ -
σιν, ὅπως ὅ τὶ ποτέ ἐστι Θειότης καὶ οὐρα -
νίου πράγματος, ἡμῖν καὶ πᾶσι τοῖς ὑπὸ
τὴν ἡμετέραν ἐξουσίαν διάγουσιν εὐμενὲς
εἶναι δυνηθῇ.

»Τοίνυν ταύτην τὴν βούλησιν τὴν ἡμε-
τέραν ὑγιεινῷ καὶ ὀρ θοτάτῳ λογισμῷ ἐδογ-
ματίσαμεν, ὅπως μηδενὶ παντελῶς ἐξουσία
ἀρνητέα ᾗ τοῦ ἀκολουθεῖν καὶ αἱρεῖσθαι
τὴν τῶν Χριστιανῶν παραφύλαξιν ἢ θρη-
σκείαν, ἑκάστῳ τε ἐξουσία δοθείη τοῦ δι-
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ἁρμόζῃ, οὕτως ὥστε τὸ Θεῖον, λατρευό -
με νον ἀπὸ ἡμᾶς μὲ κάθε ἐλευθερίαν, νὰ
δύναται νὰ παρέχῃ εἰς ὅλους ἡμᾶς τὴν
συνήθη ἀγαθότητα καὶ εὔνοιαν.

»      Ἡ ἐξοχότης σας θὰ προσέξῃ τὴν ἐπι -
θυμίαν ἡμῶν νὰ ἀ παλειφθοῦν ὅλοι οἱ πε -
ριορισμοὶ οἱ ὁποῖοι ἐμπεριείχοντο εἰς
προηγουμένας διατάξεις ἀποσταλείσας
πρὸς ὑμᾶς σχε τικῶς μὲ τοὺς Χριστιανούς,
αἱ ὁποῖαι εἶναι παντελῶς κακο σύστατοι
καὶ ἀλλότριαι τῆς ἡμετέρας ἐπιεικείας·
ταῦτα πάντα πρέπει νὰ ἀκυρωθοῦν ἐν -
τελῶς, ὥστε τώρα ὅποιος προαιρεῖται νὰ
φυλάττῃ τὴν θρησκείαν τῶν Χριστιανῶν,
ἐπιτρέπεται ἐλεύθερα καὶ χωρὶς φόβο νὰ
τηρῇ αὐτὴν χωρὶς καμμίαν ἐνόχλησιν.

»      Ἀπεφασίσαμε νὰ ἐκφράσωμεν αὐτὰ
εἰς τὴν ἐξοχότητά σας μὲ τὸν πλέον σαφῆ
τρόπον, ὥστε νὰ γνωρίζετε καλῶς ὅτι
ἔχομεν ἀποδώσει εἰς τοὺς προαναφερ-
θέντας Χριστια νοὺς ἐλευθέραν καὶ ἀπε -
ριόριστον ἔγκρισιν νὰ ἐπιμελοῦνται τὰ
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δόναι ἑαυτοῦ τὴν διάνοιαν ἐν ἐκείνῃ τῆ
θρησκείᾳ, ἣν αὐτὸς ἑαυτῷ ἀρμόζειν νομίζῃ,
ὅπως ἡμῖν δυνηθῇ τὸ Θεῖον ἐν πᾶσι τὴν ἔθι-
μον σπουδὴν καὶ καλοκἀγαθίαν παρέχειν ·

»ἅτινα οὕτως ἀρέσκειν ἡμῖν ἀντιγράψαι
ἀκόλουθον ἦν, ἵν᾽ ἀφαιρεθεισῶν παντελῶς
τῶν αἱρέσεων, αἵτινες τοῖς προτέροις ἡμῶν
γράμμασι τοῖς πρὸς τὴν σὴν καθοσίωσιν
ἀποσταλεῖσι περὶ τῶν Χριστιανῶν ἐνείχον -
το καὶ ἅτινα πάνυ σκαιὰ καὶ τῆς ἡμετέρας
πραότητος ἀλλότρια εἶναι ἐδόκει, ταῦτα
ὑφαιρεθῇ, καὶ νῦν ἐλευθέρως τε καὶ ἁπλῶς
ἕκαστος αὐτῶν τῶν τὴν αὐτὴν προαίρεσιν
ἐσχηκότων τοῦ φυλλάτειν τὴν τῶν Χριστια -
νῶν θρησκείαν ἄνευ τινὸς ὀχλήσεως τοῦτο
αὐτὸ παραφυλάττοι.

»Ἅτινα τῇ σῇ ἐπιμελείᾳ πληρέστατα
δηλῶσαι ἐδογματίσα μεν, ὅπως εἰδείης ἡμᾶς
ἐλευθέραν καὶ ἀπολελυμένην ἐξουσίαν τοῦ
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ἁρμόζῃ, οὕτως ὥστε τὸ Θεῖον, λατρευό -
με νον ἀπὸ ἡμᾶς μὲ κάθε ἐλευθερίαν, νὰ
δύναται νὰ παρέχῃ εἰς ὅλους ἡμᾶς τὴν
συνήθη ἀγαθότητα καὶ εὔνοιαν.

»      Ἡ ἐξοχότης σας θὰ προσέξῃ τὴν ἐπι -
θυμίαν ἡμῶν νὰ ἀ παλειφθοῦν ὅλοι οἱ πε -
ριορισμοὶ οἱ ὁποῖοι ἐμπεριείχοντο εἰς
προηγουμένας διατάξεις ἀποσταλείσας
πρὸς ὑμᾶς σχε τικῶς μὲ τοὺς Χριστιανούς,
αἱ ὁποῖαι εἶναι παντελῶς κακο σύστατοι
καὶ ἀλλότριαι τῆς ἡμετέρας ἐπιεικείας·
ταῦτα πάντα πρέπει νὰ ἀκυρωθοῦν ἐν -
τελῶς, ὥστε τώρα ὅποιος προαιρεῖται νὰ
φυλάττῃ τὴν θρησκείαν τῶν Χριστιανῶν,
ἐπιτρέπεται ἐλεύθερα καὶ χωρὶς φόβο νὰ
τηρῇ αὐτὴν χωρὶς καμμίαν ἐνόχλησιν.

»      Ἀπεφασίσαμε νὰ ἐκφράσωμεν αὐτὰ
εἰς τὴν ἐξοχότητά σας μὲ τὸν πλέον σαφῆ
τρόπον, ὥστε νὰ γνωρίζετε καλῶς ὅτι
ἔχομεν ἀποδώσει εἰς τοὺς προαναφερ-
θέντας Χριστια νοὺς ἐλευθέραν καὶ ἀπε -
ριόριστον ἔγκρισιν νὰ ἐπιμελοῦνται τὰ
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δόναι ἑαυτοῦ τὴν διάνοιαν ἐν ἐκείνῃ τῆ
θρησκείᾳ, ἣν αὐτὸς ἑαυτῷ ἀρμόζειν νομίζῃ,
ὅπως ἡμῖν δυνηθῇ τὸ Θεῖον ἐν πᾶσι τὴν ἔθι-
μον σπουδὴν καὶ καλοκἀγαθίαν παρέχειν ·

»ἅτινα οὕτως ἀρέσκειν ἡμῖν ἀντιγράψαι
ἀκόλουθον ἦν, ἵν᾽ ἀφαιρεθεισῶν παντελῶς
τῶν αἱρέσεων, αἵτινες τοῖς προτέροις ἡμῶν
γράμμασι τοῖς πρὸς τὴν σὴν καθοσίωσιν
ἀποσταλεῖσι περὶ τῶν Χριστιανῶν ἐνείχον -
το καὶ ἅτινα πάνυ σκαιὰ καὶ τῆς ἡμετέρας
πραότητος ἀλλότρια εἶναι ἐδόκει, ταῦτα
ὑφαιρεθῇ, καὶ νῦν ἐλευθέρως τε καὶ ἁπλῶς
ἕκαστος αὐτῶν τῶν τὴν αὐτὴν προαίρεσιν
ἐσχηκότων τοῦ φυλλάτειν τὴν τῶν Χριστια -
νῶν θρησκείαν ἄνευ τινὸς ὀχλήσεως τοῦτο
αὐτὸ παραφυλάττοι.

»Ἅτινα τῇ σῇ ἐπιμελείᾳ πληρέστατα
δηλῶσαι ἐδογματίσα μεν, ὅπως εἰδείης ἡμᾶς
ἐλευθέραν καὶ ἀπολελυμένην ἐξουσίαν τοῦ
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τῆς θρησκείας των. Ἡ ἐξοχότης σας κατα -
νοεῖ ὅτι, ἐπειδὴ παρεχωρήσαμεν πρὸς
αὐτοὺς ἄνευ ὅρων τὴν ἔγκρισιν, ἔχει δοθῆ
καὶ εἰς τοὺς λοι ποὺς τῶν πολιτῶν ἡ ἐξου -
σία νὰ τελοῦν ἐλευθέρως τὰ τῆς θρησκευ -
τικῆς λατρείας των· ἀπο τέλεσμα αὐτῆς
τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἡ ἡρεμία ἡ φανερὴ
ἐπὶ τῶν ἡμε ρῶν μας, ὥστε νὰ ἔχῃ ἕκα-
στος τοιαύτην ἐλευθέ ραν ἐξουσίαν νὰ
πιστεύῃ καὶ νὰ λατρεύῃ ὅπως τὴν θέλει
καὶ ὁ Θεός. Τοῦ το δὲ ἐπράξαμε διὰ νὰ
μὴ φανῇ ὅτι προτιθέμεθα νὰ μειώσωμεν
ὅ,τιδήποτε ἀξίζει τιμῆς καὶ θρησκευτικοῦ
σεβασμοῦ.  

»      Περὶ δὲ τῶν Χριστιανῶν, ἕνα ἐπὶ πλέ-
ον νόμον ἐκδίδομεν ἀφορῶντα εἰς τοὺς
τόπους λατρείας (ναούς), εἰς τοὺς ὁποί -
ους παλαιότερον συνήθιζον νὰ συνέρχων -
ται, σχετικῶς μὲ τοὺς ὁποίους καὶ ἕνας
πολὺ διαφορετικὸς κανονισμὸς διετάχθη
διὰ προηγουμένης πρὸς τὴν ἐξοχότητά
σας ἐντολῆς, ὥστε ἐὰν κάποιοι παρουσια -
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τημελεῖν τὴν ἑαυτῶν θρησκείαν τοῖς αὐτοῖς
Χριστιανοῖς δεδωκέναι. Ὅπερ ἐπειδὴ ἀπο -
λελυμένως αὐτοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν δε δωρῆσθαι
θεωρεῖ ἡ σὴ καθοσίωσις καὶ ἑτέροις δε -
δόσθαι ἐξουσίαν τοῖς βουλομένοις τοῦ
μετέρχεσθαι τὴν παρατήρησιν καὶ θρη-
σκείαν ἑαυτῶν, ὅπερ ἀκολούθως τῇ ἡσυ-
χίᾳ τῶν ἡμετέρων καιρῶν γίνεσθαι φανε-
ρόν ἐστιν, ὅπως ἐξουσίαν ἕκαστος ἔχῃ
τοῦ αἱρεῖσθαι καὶ τημελεῖν ὁποίαν δ᾽ ἂν
βούληται τὸ Θεῖον. Τοῦτο δὲ ὑφ᾽ ἡμῶν
γέγονεν, ὅπως μηδεμιᾷ τιμῇ μηδὲ θρη-
σκείᾳ τινὶ μεμειῶσθαί τι ὑφ᾽ ἡμῶν δοκοίη. 

»Καὶ τοῦτο δὲ πρὸς τοῖς λοιποῖς εἰς τὸ
πρόσωπον τῶν Χριστιανῶν δογματίζομεν,
ἵνα τοὺς τόπους αὐτῶν εἰς οὓς τὸ πρότε-
ρον συνέρχεσθαι ἔθος ἦν αὐτοῖς, περὶ ὧν
καὶ τοῖς πρότερον δοθεῖσι πρὸς τὴν σὴν
καθοσίωσιν γράμμασι τύπος ἕτερος ἦν
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τῆς θρησκείας των. Ἡ ἐξοχότης σας κατα -
νοεῖ ὅτι, ἐπειδὴ παρεχωρήσαμεν πρὸς
αὐτοὺς ἄνευ ὅρων τὴν ἔγκρισιν, ἔχει δοθῆ
καὶ εἰς τοὺς λοι ποὺς τῶν πολιτῶν ἡ ἐξου -
σία νὰ τελοῦν ἐλευθέρως τὰ τῆς θρησκευ -
τικῆς λατρείας των· ἀπο τέλεσμα αὐτῆς
τῆς ἐλευθερίας εἶναι ἡ ἡρεμία ἡ φανερὴ
ἐπὶ τῶν ἡμε ρῶν μας, ὥστε νὰ ἔχῃ ἕκα-
στος τοιαύτην ἐλευθέ ραν ἐξουσίαν νὰ
πιστεύῃ καὶ νὰ λατρεύῃ ὅπως τὴν θέλει
καὶ ὁ Θεός. Τοῦ το δὲ ἐπράξαμε διὰ νὰ
μὴ φανῇ ὅτι προτιθέμεθα νὰ μειώσωμεν
ὅ,τιδήποτε ἀξίζει τιμῆς καὶ θρησκευτικοῦ
σεβασμοῦ.  

»      Περὶ δὲ τῶν Χριστιανῶν, ἕνα ἐπὶ πλέ-
ον νόμον ἐκδίδομεν ἀφορῶντα εἰς τοὺς
τόπους λατρείας (ναούς), εἰς τοὺς ὁποί -
ους παλαιότερον συνήθιζον νὰ συνέρχων -
ται, σχετικῶς μὲ τοὺς ὁποίους καὶ ἕνας
πολὺ διαφορετικὸς κανονισμὸς διετάχθη
διὰ προηγουμένης πρὸς τὴν ἐξοχότητά
σας ἐντολῆς, ὥστε ἐὰν κάποιοι παρουσια -
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τημελεῖν τὴν ἑαυτῶν θρησκείαν τοῖς αὐτοῖς
Χριστιανοῖς δεδωκέναι. Ὅπερ ἐπειδὴ ἀπο -
λελυμένως αὐτοῖς ὑφ᾽ ἡμῶν δε δωρῆσθαι
θεωρεῖ ἡ σὴ καθοσίωσις καὶ ἑτέροις δε -
δόσθαι ἐξουσίαν τοῖς βουλομένοις τοῦ
μετέρχεσθαι τὴν παρατήρησιν καὶ θρη-
σκείαν ἑαυτῶν, ὅπερ ἀκολούθως τῇ ἡσυ-
χίᾳ τῶν ἡμετέρων καιρῶν γίνεσθαι φανε-
ρόν ἐστιν, ὅπως ἐξουσίαν ἕκαστος ἔχῃ
τοῦ αἱρεῖσθαι καὶ τημελεῖν ὁποίαν δ᾽ ἂν
βούληται τὸ Θεῖον. Τοῦτο δὲ ὑφ᾽ ἡμῶν
γέγονεν, ὅπως μηδεμιᾷ τιμῇ μηδὲ θρη-
σκείᾳ τινὶ μεμειῶσθαί τι ὑφ᾽ ἡμῶν δοκοίη. 

»Καὶ τοῦτο δὲ πρὸς τοῖς λοιποῖς εἰς τὸ
πρόσωπον τῶν Χριστιανῶν δογματίζομεν,
ἵνα τοὺς τόπους αὐτῶν εἰς οὓς τὸ πρότε-
ρον συνέρχεσθαι ἔθος ἦν αὐτοῖς, περὶ ὧν
καὶ τοῖς πρότερον δοθεῖσι πρὸς τὴν σὴν
καθοσίωσιν γράμμασι τύπος ἕτερος ἦν
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σθοῦν νὰ τοὺς ἔχουν ἀγοράσει αὐτοὺς
τοὺς τόπους ἢ ἀπὸ τὸ ἰδικό μας ταμεῖον
ἢ ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον πρέπει νὰ τοὺς
ἀποδώσουν τοὺς ἰδίους εἰς τοὺς Χριστια -
νοὺς χωρὶς χρήματα καὶ χωρὶς κάποιο
ἀντίτιμον, ἀφήνοντες κατὰ μέρος κάθε
ἀμφισβήτησιν ἢ καθυστέρησιν. Παρομοί-
ως ὅσοι ἔχουν λάβει αὐτοὺς τοὺς τόπους
ὡς δωρεὰς νὰ τοὺς ἀποδώσουν γρήγορα
εἰς τοὺς ἰδίους τοὺς Χριστιανούς. Ἐὰν
ὡστόσον οἱ παρόντες ἰδιοκτῆται, ἀνεξαρ -
τήτως τοῦ ἐὰν ἀπέκτησαν αὐτοὺς δι᾽ ἀ -
γορὰς ἢ διὰ δωρεᾶς, ἐπιθυμοῦν νὰ λά-
βουν ἀποζημίωσιν ἀπὸ τὴν ἀγαθότητά
μας, ἂς προσέρχωνται εἰς τὸν τοπικὸν
Δικαστήν, ὥστε νὰ λαμβάνεται καὶ δι᾽
αὐτοὺς πρόνοια ἀπὸ τὴν ἐπιείκειάν μας.
Θὰ εἶναι ἰδικόν σας καθῆκον νὰ μεριμνή -
σετε νὰ ἐπιστραφῇ ἡ περιουσία αὐτὴ εἰς
τὴν κοινότητα τῶν Χριστιανῶν χωρὶς οὐ -
δεμίαν καθυστέρησιν. 

»      Καὶ ἐπειδὴ οἱ Χριστιανοί, ὅπως εἶναι
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ὡρισμένος τῷ προτέρῳ χρόνῳ, ἵν᾽, εἴ τινες
ἢ παρὰ τοῦ ταμείου τοῦ ἡμετέρου ἢ παρά
τινος ἑτέρου φαίνοιντο ἠγορακότες τού-
τους, τοῖς αὐτοῖς Χριστιανοῖς ἄνευ ἀργυ-
ρίου καὶ ἄνευ τινὸς ἀπαιτήσεως τῆς τιμῆς
ὑπερτεθείσης, δίχα πάσης ἀμελείας καὶ
ἀμφιβολίας ἀποκαταστήσωσι, καὶ εἴ τινες
κατὰ δῶρον τυγχάνουσιν εἰληφότες τοὺς
αὐτοὺς τόπους, ὅπως εἰ τοῖς αὐτοῖς Χρι-
στιανοῖς τὴν ταχίστην ἀποκαταστήσωσιν
οὕτως, ἢ οἱ ἠγορακότες τοὺς αὐτοὺς τό-
πους ἢ οἱ κατὰ δωρεὰν εἰληφότες αἰτῶσί τι
παρὰ τῆς ἡμετέρας καλοκἀγαθίας, προ-

σέλθωσι τῷ ἐπὶ τόπων ἐπάρχῳ δικάζοντι·
ὅπως καὶ αὐτῶν διὰ τῆς ἡμετέρας χρηστό -
τητος πρόνοια γένηται. Ἅτινα πάντα τῷ
σώματι τῷ τῶν Χριστιανῶν παρ᾽ αὐτὰ διὰ
τῆς σῆς σπουδῆς ἄνευ τινὸς παρολκῆς πα -

ραδίδοσθαι δεήσει·
»καὶ ἐπειδὴ οἱ αὐτοὶ Χριστιανοὶ οὐ μό -
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σθοῦν νὰ τοὺς ἔχουν ἀγοράσει αὐτοὺς
τοὺς τόπους ἢ ἀπὸ τὸ ἰδικό μας ταμεῖον
ἢ ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον πρέπει νὰ τοὺς
ἀποδώσουν τοὺς ἰδίους εἰς τοὺς Χριστια -
νοὺς χωρὶς χρήματα καὶ χωρὶς κάποιο
ἀντίτιμον, ἀφήνοντες κατὰ μέρος κάθε
ἀμφισβήτησιν ἢ καθυστέρησιν. Παρομοί-
ως ὅσοι ἔχουν λάβει αὐτοὺς τοὺς τόπους
ὡς δωρεὰς νὰ τοὺς ἀποδώσουν γρήγορα
εἰς τοὺς ἰδίους τοὺς Χριστιανούς. Ἐὰν
ὡστόσον οἱ παρόντες ἰδιοκτῆται, ἀνεξαρ -
τήτως τοῦ ἐὰν ἀπέκτησαν αὐτοὺς δι᾽ ἀ -
γορὰς ἢ διὰ δωρεᾶς, ἐπιθυμοῦν νὰ λά-
βουν ἀποζημίωσιν ἀπὸ τὴν ἀγαθότητά
μας, ἂς προσέρχωνται εἰς τὸν τοπικὸν
Δικαστήν, ὥστε νὰ λαμβάνεται καὶ δι᾽
αὐτοὺς πρόνοια ἀπὸ τὴν ἐπιείκειάν μας.
Θὰ εἶναι ἰδικόν σας καθῆκον νὰ μεριμνή -
σετε νὰ ἐπιστραφῇ ἡ περιουσία αὐτὴ εἰς
τὴν κοινότητα τῶν Χριστιανῶν χωρὶς οὐ -
δεμίαν καθυστέρησιν. 

»      Καὶ ἐπειδὴ οἱ Χριστιανοί, ὅπως εἶναι
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ὡρισμένος τῷ προτέρῳ χρόνῳ, ἵν᾽, εἴ τινες
ἢ παρὰ τοῦ ταμείου τοῦ ἡμετέρου ἢ παρά
τινος ἑτέρου φαίνοιντο ἠγορακότες τού-
τους, τοῖς αὐτοῖς Χριστιανοῖς ἄνευ ἀργυ-
ρίου καὶ ἄνευ τινὸς ἀπαιτήσεως τῆς τιμῆς
ὑπερτεθείσης, δίχα πάσης ἀμελείας καὶ
ἀμφιβολίας ἀποκαταστήσωσι, καὶ εἴ τινες
κατὰ δῶρον τυγχάνουσιν εἰληφότες τοὺς
αὐτοὺς τόπους, ὅπως εἰ τοῖς αὐτοῖς Χρι-
στιανοῖς τὴν ταχίστην ἀποκαταστήσωσιν
οὕτως, ἢ οἱ ἠγορακότες τοὺς αὐτοὺς τό-
πους ἢ οἱ κατὰ δωρεὰν εἰληφότες αἰτῶσί τι
παρὰ τῆς ἡμετέρας καλοκἀγαθίας, προ-

σέλθωσι τῷ ἐπὶ τόπων ἐπάρχῳ δικάζοντι·
ὅπως καὶ αὐτῶν διὰ τῆς ἡμετέρας χρηστό -
τητος πρόνοια γένηται. Ἅτινα πάντα τῷ
σώματι τῷ τῶν Χριστιανῶν παρ᾽ αὐτὰ διὰ
τῆς σῆς σπουδῆς ἄνευ τινὸς παρολκῆς πα -

ραδίδοσθαι δεήσει·
»καὶ ἐπειδὴ οἱ αὐτοὶ Χριστιανοὶ οὐ μό -
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γνωστόν, δὲν κατεῖχον μόνον τοὺς τόπους
ἐκείνους εἰς τοὺς ὁποίους συνήθιζον νὰ
συναθροίζωνται, ἀλλὰ καὶ ἄλλους οἱ ὁ -
ποῖοι ἀνῆκον εἰς αὐτοὺς ὄχι ὡς μεμονω -
μένα ἄτομα ἀλλὰ ὡς Χριστιανικὴ κοινό -
τητα, ὡς ἐκκλησίαν, συμπεριλαμβάνομεν
ὅλους αὐτοὺς εἰς τὸν προαναφερθέντα
νόμον περὶ ἀποκαταστάσεως περιουσιῶν.
Καὶ ἐσεῖς θὰ ἐπιβάλετε τὴν ἐπιστροφὴν
αὐτῶν ἄνευ οὐδεμιᾶς δικαστικῆς ἀμφι -
σβητήσεως εἰς τοὺς αὐτοὺς Χριστιανούς,
τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τὸ ὄργανον ἢ τὴν θρησκευ -
τικὴν κοινότητα αὐτῶν, ὑπὸ τὸν ἴδιον
ὅρον ὅπως καὶ πρίν, δηλαδή, ὅσοι ἀπο-
δίδουν περιουσίας εἰς τοὺς Χριστιανοὺς
χωρὶς ἀντίτιμον νὰ ἐλπίζουν ὅτι θὰ λά-
βουν ἀποζημίωσιν ἀπὸ τὴν ἰδικήν μας
ἐπιείκειαν.

»      Εἰς ὅλα αὐτὰ τὰ θέματα ὀφείλεις νὰ
παράσχῃς εἰς τὴν κοινότητα τῶν Χριστια -
νῶν περισσὴν φροντίδα καὶ βοήθειαν, ὥσ -
τε ἡ διαταγή μας νὰ ἐκτελεσθῇ ταχέως
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νον ἐκείνους εἰς οὓς συνέρχεσθαι ἔθος εἶ -
χον, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους τόπους ἐσχηκέναι
γινώσκονται διαφέροντας οὐ πρὸς ἕκα-
στον αὐτῶν, ἀλλὰ πρὸς τὸ δίκαιον τοῦ αὐ -
τῶν σώματος, τοῦτ᾽ ἔστι τῶν Χριστιανῶν,
ταῦτα πάντα ἐπὶ τῷ νόμῳ ὃν προειρήκα-
μεν, δίχα παντελοῦς τινὸς ἀμφισβητήσεως
τοῖς αὐτοῖς Χριστιανοῖς, τοῦτ᾽ ἔστι τῷ σώ -
ματι αὐτῶν καὶ τῇ συνόδῳ, ἑκάστῳ αὐτῶν
ἀποκαταστῆναι κελεύσεις, τοῦ προειρημέ -
νου λογισμοῦ δηλαδὴ φυλαχθέντος, ὅπως
αὐτοὶ οἵτινες τοὺς αὐτοὺς ἄνευ τιμῆς, καθὼς
προειρήκαμεν, ἀποκαθιστῶσι, τὸ ἀζήμιον
τὸ ἑαυτῶν παρὰ τῆς ἡμετέρας καλοκἀγα-
θίας ἐλπίζοιεν.

»Ἐν οἷς πᾶσι τῷ προειρημένῳ σώματι
τῶν Χριστιανῶν τὴν σπουδὴν δυνατώτατα
παρασχεῖν ὀφείλεις, ὅπως τὸ ἡμέτερον κέ -
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γνωστόν, δὲν κατεῖχον μόνον τοὺς τόπους
ἐκείνους εἰς τοὺς ὁποίους συνήθιζον νὰ
συναθροίζωνται, ἀλλὰ καὶ ἄλλους οἱ ὁ -
ποῖοι ἀνῆκον εἰς αὐτοὺς ὄχι ὡς μεμονω -
μένα ἄτομα ἀλλὰ ὡς Χριστιανικὴ κοινό -
τητα, ὡς ἐκκλησίαν, συμπεριλαμβάνομεν
ὅλους αὐτοὺς εἰς τὸν προαναφερθέντα
νόμον περὶ ἀποκαταστάσεως περιουσιῶν.
Καὶ ἐσεῖς θὰ ἐπιβάλετε τὴν ἐπιστροφὴν
αὐτῶν ἄνευ οὐδεμιᾶς δικαστικῆς ἀμφι -
σβητήσεως εἰς τοὺς αὐτοὺς Χριστιανούς,
τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τὸ ὄργανον ἢ τὴν θρησκευ -
τικὴν κοινότητα αὐτῶν, ὑπὸ τὸν ἴδιον
ὅρον ὅπως καὶ πρίν, δηλαδή, ὅσοι ἀπο-
δίδουν περιουσίας εἰς τοὺς Χριστιανοὺς
χωρὶς ἀντίτιμον νὰ ἐλπίζουν ὅτι θὰ λά-
βουν ἀποζημίωσιν ἀπὸ τὴν ἰδικήν μας
ἐπιείκειαν.

»      Εἰς ὅλα αὐτὰ τὰ θέματα ὀφείλεις νὰ
παράσχῃς εἰς τὴν κοινότητα τῶν Χριστια -
νῶν περισσὴν φροντίδα καὶ βοήθειαν, ὥσ -
τε ἡ διαταγή μας νὰ ἐκτελεσθῇ ταχέως
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καὶ οὕτω διὰ τῆς ἐπιεικείας μας νὰ ἐξα -
σφαλίζεται ἡ κοινὴ δημοσία ἡσυχία. Κατ᾽
αὐτὸν τὸν τρόπον, ἡ Θεία φροντὶς καὶ
προστασία πρὸς ἡμᾶς, τῆς ὁποίας ἤδη
ἔχομεν λάβει πεῖραν εἰς πολλὰς ἕως τώρα
περιπτώσεις (τὸ ὅραμα τοῦ «Ἐν Τούτῳ
Νίκα» καὶ ἡ νίκη κατὰ τοῦ Μαξεντίου),
θὰ εἶναι βέβαιον πὼς θὰ παραμείνῃ πάν -
τοτε μεθ᾽ ἡμῶν. 

»      Ἀλλὰ διὰ νὰ μπορέσῃ νὰ γίνῃ γνω-
στὸς εἰς ὅλους ὁ ὁρι σμὸς αὐτῆς τῆς νομο-
θεσίας καὶ τῆς ἀγαθῆς μας προαιρέσε-
ως, αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἐνομοθετήσαμεν ἐξυ-
πακούεται ὅτι θὰ τὰ προτάξετε τῆς
ἰδικῆς σας προ σταγῆς καὶ θὰ τὰ προβά-
λετε παντοῦ καὶ θὰ τὰ φέρετε εἰς
γνῶσιν ὅλων, ὥστε νὰ μὴν ξεφύγῃ τῆς
προσοχῆς κανενὸς αὐτὴ ἡ νομοθεσία
τῆς ἀγαθῆς μας διαθέσεως.»      
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λευσμα τὴν ταχίστην παραπληρωθῇ, ὅπως
καὶ ἐν τούτῳ διὰ τῆς ἡμετέρας χρηστότη-
τος πρόνοια γένηται τῆς κοινῆς καὶ δημο-
σίας ἡσυχίας. Τούτῳ γὰρ τῷ λογισμῷ, κα -
θὼς καὶ προείρηται, ἡ θεία σπουδὴ περὶ
ἡμᾶς, ἧς ἐν πολλοῖς ἤδη πράγμασιν ἀπε-
πειράθημεν, διὰ παντὸς τοῦ χρόνου βε-
βαίως διαμεῖναι. 

»Ἵνα δὲ ταύτης τῆς ἡμετέρας νομοθε-
σίας καὶ τῆς καλο κἀγαθίας ὁ ὅρος πρὸς
γνῶσιν πάντων ἐνεχθῆναι δυνηθῇ, προ -
ταχθέντα τοῦ σοῦ προστάγματος ταῦτα
τὰ ὑφ᾽ ἡμῶν γραφέντα πανταχοῦ προ-
θεῖναι καὶ εἰς γνῶσιν πάντων ἀγαγεῖν
ἀκόλου θόν ἐστιν, ὅπως ταύτης τῆς ἡμε-
τέρας καλοκἀγαθίας ἡ νομοθεσία μηδέ-
να λαθεῖν δυνηθῇ».
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ  ΨΥΧΗσ  
Η  ΔΙΑ  ΝΟΜΟΥ  ΘΕσΠΙσΙσ  

ΤΗσ  ΘΡΗσΚΕΥΤΙΚΗσ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑσ
ΥΠΟ  ΤΟΥ  ΜΕΓΑΛΟΥ  ΚΩΝσΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ὁ πρῶτος Αὐτοκράτωρ ὁ ὁποῖος σέβεται τὴν
θρησκευτκὴν ἐλευθερίαν τῶν ὑπηκόων του καὶ τὴν
θεσμοθετεῖ διὰ νόμου ὡς καθῆ κον τῆς Πολιτείας
πρὸς αὐτούς, ἐνῶ οἱ προγενέστεροί του κατὰ κανό-
να τὴν κατεδυνάστευον, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶναι
Μέγας, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ διαθέτῃ φιλόσοφον
ψυχήν, δὲν μπο ρεῖ παρὰ νὰ ἔχῃ ἐπισκιασθῆ ἀπὸ τὴν
Χάριν τοῦ Θεοῦ. Τοιοῦτος ἦν ὁ Γάιος Φλάβιος Βα -
λέριος Αὐρήλιος Κλαύδιος Κωνσταντῖνος, ὁ ἰδικός
μας Ἅγιος Κωνσταντῖνος, ὁ φιλόθεος καὶ θεοσε-
βής, ὁ τῆς Ἀληθείας φοιτητὴς καὶ ἰσαπόστολος.

Αὐτὸ τὸ ὁποῖον θέλει ὁ Θεὸς νὰ ἔχουν οἱ ἄν -
θρωποι, τὴν ἐλευθέραν ἐξουσίαν ἕκαστος νὰ πι-
στεύῃ καὶ νὰ λατρεύῃ καὶ νὰ ἀφιερώνῃ τὸν ἑαυ-
τόν του ἐξ ὁλοκλήρου εἰς ὃν ἀγαπᾶ Θεόν, αὐτὸ
καθιέρωσεν ὁ Κωνσταντῖνος διὰ τοῦ Διατάγματος
τῶν Μεδιολάνων ὡς ὑποχρέωσιν, ὡς δέσμευ σιν,

Δεξιά, ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος προσφέρει εἰς τὴν Παναγίαν 
καὶ Θεομήτορα τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ Ἀριστερὰ ὁ Ἰουστι-
νιανὸς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν (Μωσαϊκὸν Ἁγίας Σοφίας 10ος αἰών).
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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ΕΠΙΛΟΓΟΣΕΠΙΛΟΓΟΣ

θρη σκευτικῆς ἐλευθερίας εἰς τοὺς ὑπηκόους της
Αὐτο κρατορίας, ἡ Ρώμη, οὐσιαστικῶς διὰ πρώ-
την φοράν, ἀποκτᾶ πλέον ἐλευθέρους πολίτας. 

Ὁ λαμβάνων τὴν ἐλευθερίαν τῆς Πίστεως καὶ
τῆς Λατρείας, ἀπὸ ὑπήκοος καθίσταται πολίτης, ὁ
δὲ παραχωρῶν αὐτήν, ἀπὸ τύραννος ἀσκῶν ἐξου -
σίαν αὐθαιρεσιῶν καθίσταται βασιλεὺς ἐξουσιάζων
διὰ νόμων, καὶ ἀπὸ κοινὸς ἄρχων ἀναδεικνύεται
Μέγας ἐν βασιλεῦσι καὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ Λαμ -
πρός.

Ὑποκλινόμεθα εἰς τὸ μεγαλεῖον τῆς πεφωτισμέ -
 νης ὑπὸ τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ ψυχῆς τοῦ Μεγάλου
Κωνσταντίνου καὶ παρακαλοῦμεν αὐτὸν εὐλαβῶς
ὅπως πρεσβεύῃ τῷ Κυρίῳ πάντοτε ὑπὲρ ἡμῶν. Εὐ -
γνωμονοῦμεν δὲ αὐτὸν ἰδιαιτέρως διὰ τὴν καθιέ-
ρωσιν τῆς ἀνεξιθρησκείας καὶ τὴν παραχώρησιν
τῆς ἀνεμποδίστου ἐλευθερίας εἰς τοὺς Χριστιανούς,
ὅπως προσερχώμεθα ἀφόβως εἰς τὸν ἄρ χοντα τῆς
Εἰρήνης, τὸν Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα Χρι -
στόν, τὸν ἀνιστῶντα ἡμᾶς ἐκ τοῦ θανάτου τῆς
ἁμαρτίας καὶ προσάγοντα ἡμᾶς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι
τῷ Προανάρχῳ Αὐτοῦ Πατρί, ἵνα καὶ ζήσωμεν ἐν
Αὐτῷ ὡς υἱοὶ καὶ κληρονόμοι τῆς Βασιλείας Αὐτοῦ,
ὡς βασιλεῖς βασιλεύοντες αἰωνίως σὺν Αὐτῷ. Ἀμήν.
Γένοιτο.

136 ΕΠΙΛΟΓΟΣΕΠΙΛΟΓΟΣ

ὡς πρωταρχικὸν μέλημα τῆς Πολιτείας, καὶ οὕτω
ἀνεδείχθη ὄντως Μέγας. Ἡ δὲ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ
εὗρεν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ αὐτὴ Βασιλέα προστάτην τῆς
ἐλευθερίας της ὁμοίαν ἣν ἀπολαμβάνει ἐν οὐρα-
νοῖς.

Ὁ παραχωρῶν ἐλευθερίαν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ
ἀπαιτῇ εὐθύνην. Παραχωρῶν θρησκευτικὴν ἐλευ -
θερίαν εἰς τὴν Ρωμαϊκὴν Αὐτοκρατορίαν, ὁ Μέγας
Κωνσταντῖνος κατέστησε διὰ πρώτην φορὰν τοὺς
πάντας ἀτομικῶς καὶ προσωπικῶς ὑπευθύνους ἐνώ -
πιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Πολιτείας, διὰ τὸν προσα -
νατολισμὸν τῆς θρησκευτικῆς Πίστεώς των καὶ
διὰ τὸ ἠθικὸν περιεχόμενον τῆς ζωῆς των. Οὐ -
δεὶς πλέον προσέρχεται εἰς τὴν Λατρείαν τυραν-
νικῶς. Οὐδεὶς πλέον τελεῖ ὑπὸ θρησκευτικὴν κη-
δεμονίαν. Πάντες ὑπευθύνως, ὡς ἡλικίαν ἔχοντες
καὶ ὄχι ὡς ἄφρονα μωρά, κατὰ τὴν ἰδίαν ἐξουσίαν
ἕκαστος, προσεγγίζουν τὸ Θεῖον ἢ μακραίνουν φυ -
γαδεύοντες ἀπὸ τὸν Θεόν. Βιώνων ἐλευθέρως ὁ
καθεὶς τὸν βίον του κατὰ Θεὸν ἢ κατὰ τοῦ Θεοῦ,
ἀπολαμβάνει ἀναλόγως τῆς εὐμενίας ἢ τῆς δυσ -
μενίας τοῦ Θεοῦ, εἰς δὲ τὴν Πολιτείαν συνεισφέ-
ρει ἢ τὴν δωρεὰν τῆς Εἰρήνης τοῦ Θεοῦ ἢ τὴν κα-
τάραν τῆς τιμωρίας τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦ Διατάγμα -
τος τῶν Μεδιολάνων, διὰ τῆς παραχωρήσεως τῆς
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τῆς Λατρείας, ἀπὸ ὑπήκοος καθίσταται πολίτης, ὁ
δὲ παραχωρῶν αὐτήν, ἀπὸ τύραννος ἀσκῶν ἐξου -
σίαν αὐθαιρεσιῶν καθίσταται βασιλεὺς ἐξουσιάζων
διὰ νόμων, καὶ ἀπὸ κοινὸς ἄρχων ἀναδεικνύεται
Μέγας ἐν βασιλεῦσι καὶ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ Λαμ -
πρός.

Ὑποκλινόμεθα εἰς τὸ μεγαλεῖον τῆς πεφωτισμέ -
 νης ὑπὸ τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ ψυχῆς τοῦ Μεγάλου
Κωνσταντίνου καὶ παρακαλοῦμεν αὐτὸν εὐλαβῶς
ὅπως πρεσβεύῃ τῷ Κυρίῳ πάντοτε ὑπὲρ ἡμῶν. Εὐ -
γνωμονοῦμεν δὲ αὐτὸν ἰδιαιτέρως διὰ τὴν καθιέ-
ρωσιν τῆς ἀνεξιθρησκείας καὶ τὴν παραχώρησιν
τῆς ἀνεμποδίστου ἐλευθερίας εἰς τοὺς Χριστιανούς,
ὅπως προσερχώμεθα ἀφόβως εἰς τὸν ἄρ χοντα τῆς
Εἰρήνης, τὸν Ἐσταυρωμένον καὶ Ἀναστάντα Χρι -
στόν, τὸν ἀνιστῶντα ἡμᾶς ἐκ τοῦ θανάτου τῆς
ἁμαρτίας καὶ προσάγοντα ἡμᾶς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι
τῷ Προανάρχῳ Αὐτοῦ Πατρί, ἵνα καὶ ζήσωμεν ἐν
Αὐτῷ ὡς υἱοὶ καὶ κληρονόμοι τῆς Βασιλείας Αὐτοῦ,
ὡς βασιλεῖς βασιλεύοντες αἰωνίως σὺν Αὐτῷ. Ἀμήν.
Γένοιτο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣΕΠΙΛΟΓΟΣ

ὡς πρωταρχικὸν μέλημα τῆς Πολιτείας, καὶ οὕτω
ἀνεδείχθη ὄντως Μέγας. Ἡ δὲ Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ
εὗρεν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ αὐτὴ Βασιλέα προστάτην τῆς
ἐλευθερίας της ὁμοίαν ἣν ἀπολαμβάνει ἐν οὐρα-
νοῖς.

Ὁ παραχωρῶν ἐλευθερίαν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ
ἀπαιτῇ εὐθύνην. Παραχωρῶν θρησκευτικὴν ἐλευ -
θερίαν εἰς τὴν Ρωμαϊκὴν Αὐτοκρατορίαν, ὁ Μέγας
Κωνσταντῖνος κατέστησε διὰ πρώτην φορὰν τοὺς
πάντας ἀτομικῶς καὶ προσωπικῶς ὑπευθύνους ἐνώ -
πιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Πολιτείας, διὰ τὸν προσα -
νατολισμὸν τῆς θρησκευτικῆς Πίστεώς των καὶ
διὰ τὸ ἠθικὸν περιεχόμενον τῆς ζωῆς των. Οὐ -
δεὶς πλέον προσέρχεται εἰς τὴν Λατρείαν τυραν-
νικῶς. Οὐδεὶς πλέον τελεῖ ὑπὸ θρησκευτικὴν κη-
δεμονίαν. Πάντες ὑπευθύνως, ὡς ἡλικίαν ἔχοντες
καὶ ὄχι ὡς ἄφρονα μωρά, κατὰ τὴν ἰδίαν ἐξουσίαν
ἕκαστος, προσεγγίζουν τὸ Θεῖον ἢ μακραίνουν φυ -
γαδεύοντες ἀπὸ τὸν Θεόν. Βιώνων ἐλευθέρως ὁ
καθεὶς τὸν βίον του κατὰ Θεὸν ἢ κατὰ τοῦ Θεοῦ,
ἀπολαμβάνει ἀναλόγως τῆς εὐμενίας ἢ τῆς δυσ -
μενίας τοῦ Θεοῦ, εἰς δὲ τὴν Πολιτείαν συνεισφέ-
ρει ἢ τὴν δωρεὰν τῆς Εἰρήνης τοῦ Θεοῦ ἢ τὴν κα-
τάραν τῆς τιμωρίας τοῦ Θεοῦ. Διὰ τοῦ Διατάγμα -
τος τῶν Μεδιολάνων, διὰ τῆς παραχωρήσεως τῆς
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885 καὶ 944-948.
3. _____, Β.Ε.Π.Ε.Σ., τόμ. 20, σελ. 97-99, καὶ Τόμ. 24,
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Ἑλ ληνικοῦ Ἔθνους», Τόμος τρίτος, Ἔκδοσις Ὀγδόη.
13. σΤΕφανιΔΗσ ΒασιλΕιΟσ, Ἀρχι μανδρίτης, «Ἐκ κλη -
σιαστικὴ Ἱστορία», Ε´ ἔκ δο σις, ασΤΗρ, Ἀ θῆ ναι, 1990.
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Οἱ Ἀργίες δὲν ἐπισημαίνονται διὰ σταυροῦ. Διακρίνον -
ται μόνο μὲ τὴν λέξιν (Ἀργία), π.χ. ἡ 6η Ἰανουαρίου.
Εἰς τὶς ᾽Αργίες οἱ ὁποῖες συμπίπτουν ἡμέραν Κυριακὴν
δὲν ἀναγράφεται ἡ λέξις (Ἀργία), ἐπειδὴ ἡ Κυριακὴ
εἶναι Ἀργία ἀφ᾽ ἑαυτῆς, π.χ. ἡ 7η  Ἰανουαρίου.
Ὁ σταυρός (†) σημαίνει μόνον ΚΑΤΑΛΥσΙΝ ΝΗσΤΕΙΑσ
καὶ τίθεται:
α) εἰς τὶς ἡμέρες οἱ ὁποῖες ἔχουν Κατάλυσιν Νηστείας
ἀναλόγως ὅπως αὐτὴ ὁρίζεται ἀπὸ τοὺς πίνακες
ΚΑΤΑΛΥσΕΩΝ ΝΗσΤΕΙΩΝ, σελ. 140-141, π.χ. ἡ 25η
Μαΐου, 29η Ἰουνίου, καὶ λοιπές. 
β) εἰς τὶς Δευτέρες, Τετάρτες & Παρασκευές τῶν ἑβδο -
μάδων Τελώνου καὶ Φαρισαίου, Τυρινῆς, Διακαινησί-
μου, Ἁγίου Πνεύματος καὶ τοῦ 12ημέρου τῶν Χριστου-
γέννων κατὰ τὶς ὁποῖες γίνεται ΚΑΤΑΛΥσΙσ εἰς πάν -
τα, π.χ. ἡ 3η  Ἰανουαρίου.
Ὅταν τίθεται ἡ λέξις (Νηστεία), εἰς ἑορτὴν ἤ παραμονὴν
Δεσποτικῆς Ἑορτῆς, ἀκόμη καὶ ἄν αὐτὲς τύχουν ἡμέραν
σάββατον ἤ Κυριακὴν, γίνεται Νηστεία, ὅπως δεικνύει
ὁ πίνακας ΝΗσΤΕΙΩΝ (σελ.140), π.χ. ἡ 5η  Ἰανουαρίου.
Μέ ΚΟΚΚΙΝΟΚΟΚΚΙΝΟ χρῶμα σημειοῦνται ὅλες οἱ Κυριακὲς τοῦ
ἔτους, καθὼς καὶ οἱ Δεσποτικὲς ἑορτές.
Μὲ ΜΜ ΠΠ ΛΕΛΕ χρῶμα σημειοῦνται οἱ Θεομητορικὲς ἑορτὲς
καὶ οἱ Χαιρετισμοὶ τῆς Παναγίας.
Μὲ ΜΑΥΡΟΜΑΥΡΟ ἔντονο χρῶμα σημειοῦνται ἑορτὲς Ἁγίων
μὲ Ἀργίαν, Ἀποδόσεις ἑορτῶν, Ψυχοσάββατα κ.λπ.
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ΚΑΤΑΛΥΣΕΙΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥ

ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΥΣΕΙΣ ΙΧΘΥΟΣ
ΟΤΑΝ ΣΥΜΠΙΠΤΟΥΝ ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Ἰανουάριος 7. • Φεβρουάριος 2. • Μάρτιος 25.
• Ἰούνιος 24, 29. • Αὔγουστος 6, 15. • Σεπτέμ -
βριος 8. • Νοέμβριος 14, 21. • Τὴν Τετάρτην τῆς
Μεσοπεντηκοστῆς. • Τὴν Τετάρτην τῆς Ἀποδό-
σεως τοῦ ΠΑΣΧΑ.

ΚΑΤΑΛΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ
Ἀπὸ 25 Δεκεμβρίου ἕως 4 Ἰανουαρίου. Τὴν 6ην
Ἰανουαρίου. Ἀπὸ τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καὶ
Φαρισαίου ἕως τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἀσώτου. Ἀπὸ
τῆς Ἀπόκρεω ἕως τῆς Τυροφάγου, πλὴν κρέατος.
Τὴν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου. Τὴν ἑβδομά-
δα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἰανουάριος 
Φεβρουάριος 

Μάρτιος 
Άπρίλιος 

Μάϊος 
Ἰούνιος 
Ἰούλιος 

Αὔγουστος
Σεπτέμβριος 

Ὀκτώβριος 
Νοέμβριος 
Δεκέμβριος

ΠΩΣ ΝΗΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΙ ΝΗΣΤΕΙΑΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΝΗΣΤΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
Γίνεται κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου, μόνον κάθε Σάβ-
βατον καὶ Κυριακήν.

ΝΗΣΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Κάθε Τρίτην καὶ Πέμπτην, γίνεται κατάλυσις οἴνου
καὶ ἐλαίου, κατὰ δὲ τὸ Σάββατον καὶ τὴν Κυριακὴν
κατάλυσις ἰχθύος.

ΝΗΣΤΕΙΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Γίνεται κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου, μόνον κάθε Σάβ-
βατον καὶ Κυριακήν. Τῆς Μεταμορφώσεως, ὁποιαδή -
ποτε ἡμέρα συμπέσῃ, γίνεται κατάλυσις ἰχθύος.

ΝΗΣΤΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Κάθε Τρίτη καὶ Πέμπτη, γίνεται κατάλυσις οἴνου καὶ
ἐλαίου, κατὰ δὲ τὸ Σάββατον καὶ τὴν Κυριακὴν γίνεται
κατάλυσις ἰχθύος. Διευκρίνισις: Κατὰ τὴν παράδοσιν, εἰς
τὴν νηστείαν αὐτήν, ὅσοι πρόκειται νὰ μεταλάβουν τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων, εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν Εἰσοδίων καὶ
εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν Χριστουγέννων ἀντιστοίχως, κατάλυ-
σιν ἰχθύος κάνουν μόνον τὰ Σαββατοκύριακα, ἀπὸ τῶν
Εἰσοδίων μέχρι τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, οὕτως ὥστε νὰ
προετοιμάζωνται καταλλήλως διὰ τὸ Ἱερὸν Μυστήριον.

ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ
Γίνεται εἰς τὶς 5 Ἰανουαρίου, 29 Αὐγούστου, 14 Σε-
πτεμβρίου, 24 Δεκεμβρίου, ἐκτὸς ἐὰν τύχουν Σάββατον
ἤ Κυριακήν, ὁπότε καταλύομεν οἶνον καὶ ἔλαιον. Ἐὰν
τύχῃ ἑορτὴ Καταλύσιμος τὴν Καθαράν ἤ τὴν Μεγά -
λην Ἑβδομάδα, δὲν καταλύομεν οἶνον καὶ ἔλαιον. 
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ΝΗΣΤΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
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κατάλυσις ἰχθύος. Διευκρίνισις: Κατὰ τὴν παράδοσιν, εἰς
τὴν νηστείαν αὐτήν, ὅσοι πρόκειται νὰ μεταλάβουν τῶν
Ἀχράντων Μυστηρίων, εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν Εἰσοδίων καὶ
εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν Χριστουγέννων ἀντιστοίχως, κατάλυ-
σιν ἰχθύος κάνουν μόνον τὰ Σαββατοκύριακα, ἀπὸ τῶν
Εἰσοδίων μέχρι τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, οὕτως ὥστε νὰ
προετοιμάζωνται καταλλήλως διὰ τὸ Ἱερὸν Μυστήριον.

ΝΗΣΤΕΙΑ ΕΚ ΠΑΝΤΩΝ
Γίνεται εἰς τὶς 5 Ἰανουαρίου, 29 Αὐγούστου, 14 Σε-
πτεμβρίου, 24 Δεκεμβρίου, ἐκτὸς ἐὰν τύχουν Σάββατον
ἤ Κυριακήν, ὁπότε καταλύομεν οἶνον καὶ ἔλαιον. Ἐὰν
τύχῃ ἑορτὴ Καταλύσιμος τὴν Καθαράν ἤ τὴν Μεγά -
λην Ἑβδομάδα, δὲν καταλύομεν οἶνον καὶ ἔλαιον. 
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ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
•Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, Μεσορράχη, Λαρίσης.
Τηλ. 2410 751067.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
•Ἁγίου Γεωργίου, Κων/πόλεως 174, Τ.Κ. 542
49, Χαριλάου Θεσ/νίκη. Τηλ. 2310 300177.
•Ἁγίων Πάντων, Τ.Κ. 592 00, Νάουσα, Ἀραπί-
τσα (Χῶρος Θυσίας Ἡρώων). Τηλ. 23320 25062.
•Ἁγίου Σπυρίδωνος, Τ.Κ. 592 00, Χαρίεσσα Νάουσα.
•Ἁγίας Τριάδος, Σταυροδρόμιον Σερρῶν. Τηλ.
2310 771649, 2310 772529, 6944781923.
•Ἁγίου Νικολάου Ραφαήλ, Τ.Κ. 671 00, Χρύ-
σα, Ξάνθη. Τηλ. 25410 25876.

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
•Κελλίον Ἅγιος Γεώργιος, Καψάλα, Τ.Κ. 630 86,
Καρυαί, Ἅγιον Ὄρος.

ΚΡΗΤΗΣ
•Ἁγία Παρασκευή, Λαμπιῶτες Ἀμαρίου, Ρέθυμνον.

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ
•Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, Ἀθήκια Κορινθίας.
Τ.Κ. 200 05, Τηλ. 27410 39279.
•Ἅγίου Γεωργίου, Τ.Κ. 190 01, Ντάρδεζα Κε-
ρατέα Ἀττικῆς. Τηλ. 22990 68379.
•Ἅγίας Παρασκευῆς, Τάχιον, Θῆβαι.

ΚΥΠΡΟΥ
•Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, Τσουκαλιά, Τ.Κ.
17, Κόρνος, Λάρνακα, ΚΥΠΡΟΣ. Τηλ. 0035-
799343547.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ: Κων/πόλεως 174, Τ.Κ. 542
49, Χαριλάου Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310 300177.
ΠΑΝ/ΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Κων/πόλεως 174, Τ.Κ. 542
49, Χαριλάου Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310 300177.

ΙΕΡΕΩΝ
Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάσαφ, Κελλίον Ἅγιος Γεώρ-
γιος, Καψάλα Τ.Κ. 63 086 Καρυαί, Ἅγιον Ὄρος.
Ἱερεύς Νικόλαος Ζαρδούκας, Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωρ-
γίου, Κων/πόλεως 174, Τ.Κ. 542 49, Θεσσαλο-
νίκη. Τηλ. 2310 300177 (24950 41883).
Δ/ΝΣΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ – ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
•Τριῶν Ἱεραρχῶν, Τέρμα Ἱπποκράτους, Τ.Κ.
202 00, Κιάτον Κορινθίας. Τηλ. 27420 24704.
•Ἁγίας Βαρβάρας, Τ.Κ. 200 01, Ζευγολατιό
Κορινθίας. Τηλ. 27410 54316.
•Ἁγίας Θεοδώρας, Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας,
Τ.Κ. 203 00. Τηλ. 27430 23492.
•Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δαλαμανάρα, Τ.Κ. 212 00.
Ἀργολίδος.
•Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, Περιοχή Ἁγίου
Γεωργίου Καβαλλάρη. Τ.Κ. 191 00 Μέγαρα.
Τηλ. 22960 24648.
•Ἁγίας Αἰκατερίνης, Δρίτσα, Νέα Πέραμος Ἀττικῆς.
•Ἁγίας Τριάδος, Δομοκός Λαμίας.
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ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
•Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, Μεσορράχη, Λαρίσης.
Τηλ. 2410 751067.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
•Ἁγίου Γεωργίου, Κων/πόλεως 174, Τ.Κ. 542
49, Χαριλάου Θεσ/νίκη. Τηλ. 2310 300177.
•Ἁγίων Πάντων, Τ.Κ. 592 00, Νάουσα, Ἀραπί-
τσα (Χῶρος Θυσίας Ἡρώων). Τηλ. 23320 25062.
•Ἁγίου Σπυρίδωνος, Τ.Κ. 592 00, Χαρίεσσα Νάουσα.
•Ἁγίας Τριάδος, Σταυροδρόμιον Σερρῶν. Τηλ.
2310 771649, 2310 772529, 6944781923.
•Ἁγίου Νικολάου Ραφαήλ, Τ.Κ. 671 00, Χρύ-
σα, Ξάνθη. Τηλ. 25410 25876.

ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
•Κελλίον Ἅγιος Γεώργιος, Καψάλα, Τ.Κ. 630 86,
Καρυαί, Ἅγιον Ὄρος.

ΚΡΗΤΗΣ
•Ἁγία Παρασκευή, Λαμπιῶτες Ἀμαρίου, Ρέθυμνον.

ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ
•Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, Ἀθήκια Κορινθίας.
Τ.Κ. 200 05, Τηλ. 27410 39279.
•Ἅγίου Γεωργίου, Τ.Κ. 190 01, Ντάρδεζα Κε-
ρατέα Ἀττικῆς. Τηλ. 22990 68379.
•Ἅγίας Παρασκευῆς, Τάχιον, Θῆβαι.

ΚΥΠΡΟΥ
•Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, Τσουκαλιά, Τ.Κ.
17, Κόρνος, Λάρνακα, ΚΥΠΡΟΣ. Τηλ. 0035-
799343547.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Γ.Ο.Χ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ: Κων/πόλεως 174, Τ.Κ. 542
49, Χαριλάου Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310 300177.
ΠΑΝ/ΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Κων/πόλεως 174, Τ.Κ. 542
49, Χαριλάου Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310 300177.

ΙΕΡΕΩΝ
Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάσαφ, Κελλίον Ἅγιος Γεώρ-
γιος, Καψάλα Τ.Κ. 63 086 Καρυαί, Ἅγιον Ὄρος.
Ἱερεύς Νικόλαος Ζαρδούκας, Ἱ.Ν. Ἁγίου Γεωρ-
γίου, Κων/πόλεως 174, Τ.Κ. 542 49, Θεσσαλο-
νίκη. Τηλ. 2310 300177 (24950 41883).
Δ/ΝΣΕΙΣ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ – ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ
•Τριῶν Ἱεραρχῶν, Τέρμα Ἱπποκράτους, Τ.Κ.
202 00, Κιάτον Κορινθίας. Τηλ. 27420 24704.
•Ἁγίας Βαρβάρας, Τ.Κ. 200 01, Ζευγολατιό
Κορινθίας. Τηλ. 27410 54316.
•Ἁγίας Θεοδώρας, Κάτω Τρίκαλα Κορινθίας,
Τ.Κ. 203 00. Τηλ. 27430 23492.
•Κοιμήσεως Θεοτόκου, Δαλαμανάρα, Τ.Κ. 212 00.
Ἀργολίδος.
•Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου, Περιοχή Ἁγίου
Γεωργίου Καβαλλάρη. Τ.Κ. 191 00 Μέγαρα.
Τηλ. 22960 24648.
•Ἁγίας Αἰκατερίνης, Δρίτσα, Νέα Πέραμος Ἀττικῆς.
•Ἁγίας Τριάδος, Δομοκός Λαμίας.
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Τὸ Ὅραμα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
ἡ κατὰ μεσημβρίαν εἰς τὸν οὐρανὸν ὑπὲρ τὸν ἥλιον
ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, «Ἐν Τούτῳ Νίκα»

(τοιχογραφία Ραφαήλ 1520 Βατικανόν).

Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Α´ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, 
ἡ συγκροτηθεῖσα ὑπὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου 

τὸ 325 μ.Χ. εἰς τὴν Νίκαιαν τῆς Βιθυνίας
(ἔργον Μιχαὴλ Δαμασκηνοῦ, 16ος αἰών

Ἁγία Αἰκατερίνη τῶν Σιναϊτῶν, Ἡράκλειον, Κρήτη)
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Τὸ Ὅραμα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου τὸ 312 μ.Χ.,
«Ἐν Τούτῳ Νίκα», ὁρόσημον ζωῆς διὰ τὴν μεταστρο -
φήν του εἰς τὸν Χριστὸν καὶ ἀφορμὴ διὰ τὴν ἔκδοσιν
τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων τὸ 313 μ.Χ. 

(φορητὴ εἰκὼν, Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Μονῆς Ἀρείας Ναυπλίου).

Τοιχογραφία Καθολικοῦ Μονῆς Ἀρείας Ναυπλίου
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