Διάταγμα των Μεδιολάνων:

ένας νέος δρόμος
ανοίγεται για τους χριστιανούς

Πολιτικά αίτια που οδήγησαν
στο διάταγμα των Μεδιολάνων
 Υπήρχε ανάγκη ενότητας στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
 Έπρεπε να σταματήσουν οι εμφύλιοι πόλεμοι που







προκαλούσαν οι δυνατοί στρατηγοί.
Ο Κωνσταντίνος υποστήριξε ότι οι Χριστιανοί θα
ενώσουν την Αυτοκρατορία.
Έπρεπε να σταματήσουν οι διωγμοί εναντίον των
Χριστιανών.
Ένα Διάταγμα Ανεξιθρησκίας θα έφερνε ειρήνη και
ενότητα.
Η Χριστιανική Θρησκεία πρόβαλλε την αγάπη και είχε
οικουμενικό πνεύμα.
Ο Χριστιανισμός ήταν το Μέλλον της Αυτοκρατορίας.

Ρωμαϊκό δηνάριο, τέθηκε σε κυκλοφορία το 18 π.Χ επί ηγεμονίας Αυγούστου.
Αναπαριστά τον θεοποιημένο Ιούλιο Καίσαρα. Στην μπροστινή πλευρά η προτομή του Αυγούστου με
την επιγραφή στα λατινικά CAESAR AVGVSTVS (Καίσαρ Αύγουστος ), στον οπισθότυπο ο κομήτης που
εμφανίστηκε το 44 π.Χ την πρώτη μέρα έναρξης των αγώνων προς τιμή του Ιουλίου Καίσαρα .Ο
κομήτης θεωρήθηκε πως αντιπροσώπευε την ψυχή του νεκρού Αυτοκράτορα και από εκείνη την
στιγμή το σημάδι του αστέρα χρησιμοποιήθηκε ως οικόσημο της Ιουλιοκλαυδιανής δυναστείας. Φέρει
την επιγραφή DIVVS IVLIV[S] (Θεϊκός Ιούλιος ).

Θρησκευτικά αίτια για τη θετική στάση του Κων/νου προς το Χριστιανισμό
α. Μετά την κατάργηση της Δημοκρατίας, κυρίως από την εποχή των Καισάρων και
καθ’ όλη τη διάρκεια της Μοναρχίας, καθιερώθηκαν τελετές αποθεώσεως των
αυτοκρατόρων. Προς τιμήν του Ιούλιου Καίσαρα και όσων αυτοκρατόρων
αποθεώθηκαν στη συνέχεια, κτίστηκαν ναοί, λατρεύτηκαν όπως οι άλλοι θεοί,
συστήθηκε ειδικό ιερατείο για την επιτέλεση της λατρείας τους και θεσπίσθηκαν
ετήσιοι αγώνες προς τιμήν τους.
Οι Ρωμαίοι πολίτες αποκαλούσαν «Κύριο» τον Αυτοκράτορα και τον λάτρευαν
ως Θεό.

Αντίθετα Οι Χριστιανοί αποκαλούσαν «Κύριο» μόνο τον Ιησού Χριστό.

Η στάση αυτή των Χριστιανών προσέβαλλε τον Αυτοκράτορα και

ήταν αφορμή για μεγάλους διωγμούς.

Ένα Διάταγμα Ανεξιθρησκίας θα έφερνε γαλήνη.
β. Ο Χριστιανισμός επιβίωσε παρά τις διώξεις.
 Μέλη όλων των τάξεων έγιναν Χριστιανοί ακόμη και ανώτεροι αξιωματούχοι
 Στα Μεδιόλανα (Μιλάνο)
αναγνωρίστηκε η πολιτιστική προσφορά του
Χριστιανισμού.
γ. Η οικογένεια του Κωνσταντίνου είχε δεχθεί μονοθεϊστικές και χριστιανικές
επιρροές.
 Ο πατέρας του και ο ίδιος πίστευαν στο Θεό Ήλιο.
 Η μητέρα του, η Ελένη, ήταν Χριστιανή.
 Ο Κωνσταντίνος μέχρι το τέλος της ζωής του υποστήριξε τους Χριστιανούς.

Στις 27 Οκτωβρίου του
312 ο Κωνσταντίνος
είδε το όραμα του
Σταυρού στον ουρανό
και το θεϊκό
πρόσταγμα

«ἐν τούτῳ νίκα»,
για να νικήσει στη
συνέχεια τον Μαξέντιο
στη μάχη στην
Μουλβία γέφυρα, έξω
από την Ρώμη.

Σύμφωνα με τον Ευσέβιο Καισαρείας, το
ίδιο βράδυ, μετά το πρώτο όραμα, είχε
και δεύτερη αποκάλυψη, όπου ο
Χριστός
τον
συμβούλεψε
να
κατασκευάσει λάβαρο με το σημείο του
Σταυρού και το λάβαρο αυτό να
προπορεύεται στη μάχη, στην οποία
τελικά και νίκησε.

Τα ιστορικά γεγονότα πριν τις αποφάσεις των Μεδιολάνων
 Το 311 μ.Χ. ο Γαλέριος έπαυσε προσωρινά τους διωγμούς και

επέτρεπε στους χριστιανούς να ασκούν τα θρησκευτικα τους
καθήκοντα. Το διάταγμα της Σαρδικής ή της Νικομήδειας όριζε:
«ἵνα αὖθις ὧσι χριστιανοί καὶ τὰς συναθροίσεις αὐτῶν τελῶσιν».
 Ο ιστορικός Ευσέβιος αναφέρει ότι ο Γαλέριος επέτρεψε τη
χριστιανική λατρεία, αλλά υπό όρους, όπως να μην ενεργούν οι
χριστιανοί οτιδήποτε εναντίον των νόμων του καθεστώτος, αλλά
και να εύχονται υπέρ του αυτοκράτορα και του κράτους.
 Η ερμηνεία της φιλοχριστιανικής στάσεως του αυτοκράτορα
Γαλερίου εδράζεται από τους ιστορικούς, αφενός μεν στην
βαρύτατη ασθένεια αυτού, αφετέρου δε στην θετική επίδραση
του Μεγάλου Κωνσταντίνου επί του Γαλερίου. Πάντως το
διάταγμα αυτό ειδή δεν αναγνωρίστηκε από τον φανατικό
χριστομάχο και εκκλησιομάχο αυτοκράτορα Μαξιμίνο, δεν
απάλλαξε τους χριστιανούς από τους απηνείς και οδυνηρούς
διωγμούς και ακυρώθηκε εν τοις πράγμασι.

Οριστικό τέλος των διωγμών
Κωνσταντίνος και Λικίνιος
 Το Φεβρουάριο του 313 μ.Χ. ο Κωνσταντίνος, μονοκράτορας στη
Δύση, συναντιέται με το Λικίνιο στα Μεδιόλανα και αποφασίζουν
να τηρήσουν ενιαία πολιτική στάση απέναντι στους χριστιανούς.
 Οι αποφάσεις δεν έλαβαν μορφή νομικού εγγράφου - όμως
έγιναν αποδεκτές από όλους (Διάταγμα Μεδιολάνων).
 Το «Διάταγμα» που κοινοποιήθηκε στον Έπαρχο Βιθυνίας
αναγνώριζε πλήρη θρησκευτική ελευθερία όλων των ρωμαίων
πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των χριστιανών.
 Ο Λικίνιος το 321 απομακρύνθηκε από το πνεύμα αυτών των
αποφάσεων και προσπάθησε να επαναφέρει την εθνική λατρεία.
Η ρήξη ήταν αναπόφευκτη. Ο Λικίνιος ηττάται και ο
Κωνσταντίνος γίνεται μονοκράτορας σ' όλη την αυτοκρατορία.

Στο χειρόγραφο διαβάζουμε:
Ο Μέγας Κωνσταντίνος ο βασιλεύς.

Το κείμενο του διατάγματος
Εδώ και πολύν καιρό, έχοντας αποφασίσει ότι δεν πρέπει να απορρίπτεται η ελευθερία της
θρησκείας και πως πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στη βούληση του καθενός να υπηρετεί τα
θεία πράγματα σύμφωνα με την προαίρεσή του, παραγγείλαμε στους χριστιανούς να φυλάνε
την πίστη της θρησκείας τους… Όταν εγώ, ο Αύγουστος Κωνσταντίνος, κι εγώ, ο Αύγουστος
Λικίνιος, με καλούς οιωνούς ήρθαμε στα Μεδιόλανα και συζητήσαμε όλα όσα αφορούν την
ωφέλεια του δημοσίου, ανάμεσα στα άλλα μέτρα που κρίναμε ότι θα είναι επωφελή σ' όλους
από πολλές απόψεις, αποφασίσαμε κατά πρώτο και κύριο λόγο να διατάξουμε να
εξασφαλιστεί η τιμή και ο σεβασμός προς το Θείο, δηλαδή να δώσουμε και στους
χριστιανούς και σ' όλους την ελευθερία να ακολουθήσουν όποια θρησκεία θέλουν, έτσι
ώστε, όποια κι αν είναι η θεότητα και η ουράνια δύναμη, να μπορέσει να είναι ευμενής και σε
μας τους ίδιους και στους υπηκόους μας… Ήταν λοιπόν φυσικό να θεωρήσουμε καλό να
εκδώσουμε αυτή τη διαταγή, για να αφαιρεθούν εντελώς οι όροι που υπήρχαν σε
προηγούμενα έγγραφα σχετικά με τους χριστιανούς, όροι οι οποίοι ήσαν σκληροί και ξένοι
στην πραότητά μας. Τώρα ελεύθερα και απλά μπορεί καθένας από εκείνους που
πρεσβεύουν τη θρησκεία των χριστιανών να τη διατηρεί χωρίς καμιά ενόχληση…
Έχουμε δώσει στους χριστιανούς ελεύθερη και απεριόριστη εξουσία να επιμελούνται τη
θρησκεία τους… Έχει δοθεί η εξουσία αυτή και σε όσους άλλους θέλουν να ακολουθούν
τη λατρεία και θρησκεία της αρεσκείας τους, κατά τρόπον ώστε να μπορεί καθένας να
προτιμά και να υπηρετεί οποιανδήποτε θρησκεία θέλει. Αυτό γίνεται, για να μη φαίνεται
ότι κάποια λατρεία ή θρησκεία μειώνεται στο ελάχιστο από εμάς… Με αυτό το λογισμό… είθε
να διαμένει σταθερή καθ' όλο το χρόνο η θεία πρόνοια για εμάς, της οποίας εμπειρία είχαμε
σε πολλές περιστάσεις. Για να μπορέσουν να μάθουν όλοι τις διατάξεις της νομοθεσίας
αυτής… είναι εύλογο η διαταγή αυτή να δημοσιευτεί παντού… έτσι ώστε να μην ξεφύγει την
προσοχή κανενός (Ευσεβίου Καισαρείας Εκκλησιαστική Ιστορία Χ, 5,1-14 -επιλογή).

Ανεξιθρησκία
Ο Κωνσταντίνος εξασφάλισε ελευθερία σε κάθε
θρήσκευμα, οπότε και οι Χριστιανοί απέκτησαν το
δικαίωμα να λατρεύουν ελεύθερα το Θεό τους.
Ανεξιθρησκία: η ελευθερία κάθε πολίτη να πιστεύει σε
όποια θρησκεία επιθυμεί και να μη διώκεται για τις
θρησκευτικές του πεποιθήσεις.

Η θρησκευτική συνείδηση αποτελεί θεόσδοτο αγαθό.
«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν…», τόνισε ο Χριστός
(Μάρκ. 8, 34).

Προοπτικές
 Το διάταγμα των Μεδιολάνων δίνει στο
Χριστιανισμό, όπως και σε όλες τις θρησκείες, ίσα
δικαιώματα και ευκαιρίες.
 Αναγνωρίζει πλήρη θρησκευτική
έκφρασης, συνείδησης και λατρείας.

ελευθερία

 Οι αρχές του αποτελούν τη βάση για τη συνύπαρξη
ή την αμοιβαία ανοχή λαών ή ομάδων με
διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις και
δημιουργούν πάντα τις προϋποθέσεις για διάλογο,
κατανόηση και συνεννόηση.

Εξελίξεις που δρομολόγησαν
οι αποφάσεις στα Μεδιόλανα
Στον τομέα της λατρείας
1. Οι χριστιανοί είναι πια ελεύθεροι να λατρεύσουν το Θεό,
χωρίς να στερούνται κανένα άλλο πολιτικό, κοινωνικό ή
προσωπικό δικαίωμα.
2. Οι χριστιανοί κληρικοί έχουν πια τις ίδιες φορολογικές
ελαφρύνσεις με τους εθνικούς ιερείς.
3. Η Εκκλησία αναγνωρίζεται ως κοινωνικός θεσμός. Είναι
υπό την προστασία του Αυτοκράτορα
4. Η Κυριακή καθιερώθηκε ως ημέρα αργίας.
5. Ανοικοδομήθηκαν λαμπροί ναοί σε όλη την
αυτοκρατορία.
6. Σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου στη Νίκαια.

Στον Κοινωνικό τομέα
1.Το δίκαιο άρχισε να εξανθρωπίζεται.
2. Απελευθερώθηκαν
οι
δούλοι
και
επιστράφηκαν οι περιουσίες που είχε
κατασχέσει το κράτος.
3. Καταργήθηκε ο ατιμωτικός σταυρικός
θάνατος.
4.Καταργήθηκε ο στιγματισμός στο πρόσωπο.
5. Καταργήθηκε η πλήρης απομόνωση των
φυλακισμένων.

Η στάση του Μ. Κωνσταντίνου έναντι της ειδωλολατρίας
Ένα χρόνο μετά τη Σύνοδο της Νικαίας το 326, ο
Κωνσταντίνος έρχεται στη Ρώμη για να γιορτάσει τα
εικοσάχρονα της Βασιλείας του, τα δεύτερα δεκενάλια.
Κλήθηκε στο Καπιτώλιο να συμμετάσχει σε μια
στρατιωτική, ειδωλολατρική γιορτή και να προσφέρει τις
νενομισμένες θυσίες.
Ο αυτοκράτορας που ετιμάτο ως θεός - και ο
Κωνσταντίνος μέχρι τότε ετιμάτο - αρνείται να
προσφέρει τα νενομισμένα όπως επέβαλε η θρησκεία
της Ρώμης. Ύστερα απ’ όσα είχε βιώσει εις την Σύνοδο της
Νικαίας, δεν μπορούσε να δεχθεί όλα αυτά.
Κράτησε όμως τυπικά τον τίτλο του «Μεγάλου
Αρχιερέως». Προσπαθούσε να τηρήσει την ισορροπία και
να εξασφαλίσει την ισότητα και ενότητα των πολιτών.

Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης (αρχαίο Βυζάντιο) οφειλόταν
 στη γεωπολιτική της σημασία,
 στην εμπορική της σπουδαιότητα.
Η Ανατολή παρείχε ισχυρή οικονομία και ακμαίο πληθυσμό
οι Χριστιανοί - σ' αυτούς στηρίχτηκε πολιτικά ο Κωνσταντίνος - ήταν πολυπληθέστεροι
στην Ανατολή
η απόκρουση των Γότθων (στο Δούναβη) και των Περσών (στον Ευφράτη) ήταν από αυτή
τη θέση ευκολότερη.

Η Κωνσταντινούπολη (τα εγκαίνια της έγιναν στις 11 Μαΐου του 330) χτίστηκε
με βάση το ρυμοτομικό σχέδιο της Ρώμης. Προικίστηκε και στολίστηκε με:
τείχη, λεωφόρους, πλατεία, έργα τέχνης, το Ιερόν Παλάτι, το κτίριο της
Συγκλήτου, δεξαμενές, λουτρά, εκκλησίες.

Η Εκκλησία αναγνωρίζει το έργο του Μ. Κωνσταντίνου
1. Η συμβολή του αυτοκράτορα Κων/νου στην κατάπαυση των
διωγμών
και στη δημιουργία προϋποθέσεων επαναδραστηριοποίησης της Εκκλησίας είναι ολοφάνερη.
2. «Και αν ακόμα διέπραξε και κάποια ανομήματα ο Κωνσταντίνος,
αυτό δεν οφείλεται σε αγριότητα της ψυχής, αλλά γιατί ο ίδιος
γεννήθηκε και έζησε μέσα σε καθιερωμένες από αιώνες ολέθριες
έξεις και παραδόσεις. Οι προκάτοχοι και οι συνάρχοντές του, κανένα
δε σεβάσθησαν θείο ή ανθρώπινο νόμο. Είναι απορίας άξιο όμως
και θαυμασμού, ότι κατανικώντας τόσο μεγάλους πειρασμούς,
κατόρθωσε να κατανοήσει και να ομολογήσει τις αρχές του
Ευαγγελίου», (Κ.Παπαρηγόπουλος).
3. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, λίγο πριν πεθάνει, μετανόησε
ειλικρινά, εξομολογήθηκε ενώπιον ομήγυρης επισκόπων,
βαπτίσθηκε και κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Έκτοτε δεν
φόρεσε αυτοκρατορικό ένδυμα, αλλά τον λευκό χιτώνα του
βαπτίσματος.
4. Η Εκκλησία για το έργο και τη μετάνοιά του τον ονόμασε «Μέγα»
και τον τιμά ως Άγιο και Ισαπόστολο, (όπως αναφέρεται
και στο απολυτίκιό του.

Το Άρθρο 13 του Ελληνικού Συντάγματος
αποδίδει με σαφήνεια την έννοια της ανεξιθρησκίας:
1. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη. Η
απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων δεν εξαρτάται
από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις καθενός.
2. Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία
της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. H άσκηση
της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα
χρηστά ήθη. O προσηλυτισμός απαγορεύεται.
3. Oι λειτουργοί όλων των γνωστών θρησκειών υπόκεινται στην ίδια
εποπτεία της Πολιτείας και στις ίδιες υποχρεώσεις απέναντί της, όπως
και οι λειτουργοί της επικρατούσας θρησκείας.
4. Kανένας δεν μπορεί, εξαιτίας των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, να
απαλλαγεί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Kράτος ή να
αρνηθεί να συμμορφωθεί προς τους νόμους.
5. Kανένας όρκος δεν επιβάλλεται χωρίς νόμο, που ορίζει και τον τύπο
του.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
Οικουμενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα
10 Δεκεμβρίου 1948
Άρθρο 2
Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και
όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη,
χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το
χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή
οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική
καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη
κατάσταση.
Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του
πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την
οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική
περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται
υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας.



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
Οικουμενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα
10 Δεκεμβρίου 1948

Άρθρο 18
Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της
σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο
δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την
αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η
ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις
θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους,
δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη
λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.

ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΥΛΙΚΟ

Schlosskirche des ehemaligen Deutschordensschlosses in Ellingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
(Mittelfranken/Bayern), Langhaus mit Régencestuckaturen von Franz Joseph Roth und Deckenmalereien vermutlich von
Johann Anton Pinck mit der Darstellung der Kreuzerscheinung Kaiser Konstantins, von 1717/18

Médaille de pélerinage, Metz 1913, rappelant l'édit de Milan, revers

Νόμισμα με την παράσταση του Μ. Κων/νου και του λαβάρου.
Κατασκευάστηκε στη Κων/λη το 337 μ.Χ.

Αργυρό νόμισμα που παριστάνει τον Μ. Κων/νο με κράνος, στο οποίο είναι
χαραγμένο το χριστόγραμμα.
(Μόναχο, Κρατική Νομισματική Συλλογή)

ChiRho auf alter römischer Münze

Το όραμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου.
Λεπτομέρεια από τοιχογραφία του Ραφαήλ στο Βατικανό

Η Βάπτιση του Κωνσταντίνου. Λεπτομέρεια από τοιχογραφία του Ραφαήλ στο Βατικανό

Cristoforo Roncalli - Pope Sylvester Baptizes Constantine - WGA18063

Bas-relief des baptêmes de Constantin, Jésus et Clovis (de gauche à droite) à la basilique
Saint-Rémi de Reims. Ils datent de 1610.

First Nicea Council
Icon from New Skete, 1768

First Nicea Council
Icon from Protatos Church, 1770

Byzantine emperor St. Constantine
with mother St. Elena. From frescos
in Sofia's cathedral in Kiev. XI
century.

The Roman Emperor Constantinus I Magnus with his mother Helena of Constantinople, which has
found the relic of the holy cross in Jerusalem. Icon painted by Nikolla, son of Onufri, in the Church of
St. Mary of Vllaherna, Berat (Albania), second half of 16th century.

Emperor Constantine and saint Helen
Τα χέρια της θείας Πρόνοιας, με τα οποία ο Θεός αγκάλιασε τον κόσμο

Bleiglasfenster Nr. 5 (Kapelle des Chorumgangs: Chapelle de la Sainte Croix) in der katholischen Pfarrkirche
Sainte Clotilde in Paris, Darstellung (Ausschnitt): Konstantin der Große wird getauft; Ausführung: Laurent &
Gsell (siehe: Les vitraux de la basilique Sainte-Clotilde à Paris, Paris 1987, S. 19-20)

Katholische Pfarrkirche Sainte-Croix in
Bordeaux (Region Aquitanien, Frankreich),
Bleiglasfenster, Darstellung: Taufe
Konstantins

«Ένθρονος Θεοτόκος» κρατά αγκαλιά τον Χριστό, και οι αυτοκράτορες Ιουστινιανός και Μέγας
Κωνσταντίνος αριστερά και δεξιά να της προσφέρουν ο ένας το ναό και ο άλλος την Πόλη. Ψηφιδωτό
του 10ου αιώνα και βρίσκετε στο τύμπανο του τόξου της Νότιας Πύλης του νάρθηκα της Αγίας Σοφίας.

Η Αψίδα του Κωνσταντίνου που ανήγειρε προς τιμήν του η Σύγκλητος στη Ρώμη.

Άγαλμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου στο Γιορκ της Αγγλίας

