
Ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικαίας κ. Ἀλεξίου

 «Ὅλην συγκροτήσαντες τήν τῆς ψυχῆς ἐπιστήμην,
καί τῷ θείῳ Πνεύματι συνδιασκεψάμενοι,

τό μακάριον καί σεπτόν Σύμβολον,
οἱ σεπτοί Πατέρες θεογράφως διεχάραξαν...».

(Τροπάριον τῶν Αἴνων)

 
Ὁ καθορισμός τῆς σημερινῆς Κυριακῆς, ὡς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων, πού

συνεκρότησαν τήν Α΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, ἔχει βαθιά θεολογική σημασία
καί νόημα. Ἑορτάζεται μεταξύ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καί τῆς Πεντηκοστῆς.

Καθορίσθηκε ἡ σημερινή Κυριακή ὡς ἑορτή τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία τό ἔτος 325 μ.Χ. ἄρχισε τίς ἐργασίες της προκαταρκτικῶς
μέν τήν 20ήν Μαΐου , ἐπισήμως δέ τήν 14ην Ἰουνίου. Ἡ σύγκλησή της ἔγινε «εἰς τά
βασίλεια» καί μάλιστα στήν μεγάλη αἴθουσα τοῦ Παλατίου τῆς Νικαίας στή Βιθυνία τῆς
Μ. Ἀσίας. Ἡ Σύνοδος ἀσχολήθηκε μέ ἕνα σοβαρότατο Χριστολογικό θέμα πού
ταλαιπωροῦσε τότε τήν Ἐκκλησία,  ἡ δέ Σύγκληση τῆς Συνόδου ἀπετέλεσε σταθμό στήν
Ἐκκλησιαστική Ἱστορία. Γι’ αὐτό μνημονεύεται πολλές φορές σέ μεταγενέστερες Τοπικές
καί Οἰκουμενικές Συνόδους. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας σέ
μία ἐπιστολή του τήν ὀνομάζει αὐθεντική Σύνοδο. Στή Νίκαια οἱ Πατέρες τῆς Α΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀνεκήρυξαν καί ὁμολόγησαν ὅτι ὁ Χριστός, ὡς Λόγος τοῦ
Πατρός, εἶναι ὁμοούσιος καί ὁμότιμος μέ τόν Πατέρα.

Ὁ ἀρειανισμός τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων, ἀλλά καί ὁ σύγχρονος, πού
στηρίζεται στή λογική καί τόν ἀνθρώπινο λόγο, οὐσιαστικά ἀρνεῖται τήν θεότητα τοῦ
Χριστοῦ. Ὅμως, ἄν ἀρνηθοῦμε αὐτήν τήν ἀλήθεια, τότε καταργεῖται ἡ Ἐκκλησία, ἡ
ἀνθρωπολογία καί ἡ σωτηριολογία. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι δημιουργημένος κατ’ εἰκόνα τοῦ
Λόγου, ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό ἀναστημένο Σῶμα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, καί ἡ σωτηρία
ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἕνωσή μας μέ τόν Χριστό. Ὁπότε, ὅταν ἀμφισβητῆται ἡ Θεότητα τοῦ
Λόγου, τότε κλονίζονται τά ἄλλα θεμέλια τῆς πίστεως.

Θά ἤθελα, ὅμως, στά στενά ὅρια μιᾶς εὐχαριστιακῆς ὁμιλίας, νά ἀναφερθῶ στόν
ἐπίσημο ἐναρκτήριο λόγο τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου στήν ἑλληνική γλῶσσα, ὁ ὁποῖος
ὄχι μόνο συνεκάλεσε τήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο, ἀλλά καί συμμετεῖχε στίς ἐργασίες της.
Θά ἐπικεντρώσω τήν προσοχή σέ πολύ ἐνδιαφέροντα σημεῖα. Σημεῖα πού ἀποτελοῦν
ἔλεγχο γιά ὅλους μας, μάλιστα δέ γιά τούς πολιτειακούς καί πολιτικούς φορεῖς κάθε
ἐποχῆς, πού συχνά δυστυχῶς, ὡς ἐπηρμένοι, φέρονται ἀσεβῶς στούς ἐκπροσώπους τῆς
Ἐκκλησίας.

Πρῶτον, ἐπισημαίνω τόν σεβασμό τοῦ αὐτοκράτορος Μ. Κωνσταντίνου, στούς
μετέχοντας Ἐπισκόπους. Τούς Ἁγίους ἐκείνους Πατέρας. 
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Κατ’ ἀρχήν πρέπει νά ποῦμε ὅτι στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο ἦταν παρόντες
μεγάλοι Πατέρες καί ὁμολογητές τῆς Πίστεως, ὅπως ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ θαυματουργός, ὁ
Ἅγιος Σπυρίδων ὁ θαυματουργός, ὁ Ὅσιος Παφνούτιος, ὁ Μέγας Ἀθανάσιος καί ἄλλοι
Ἅγιοι. Πολλοί ἀπό αὐτούς ἦταν ὁμολογητές τῆς πίστεως κατά τή διάρκεια τῶν μεγάλων
διωγμῶν, δηλαδή εἶχαν δώσει ὁμολογία πίστεως, ἀλλά δέν ἔφθασαν στό μαρτύριο, γιατί ἐν
τῷ μεταξύ σταμάτησαν οἱ διωγμοί. Πρόκειται, δηλαδή, γιά ἕνα «δῆμο μαρτύρων» καί
ὁμολογητῶν. Ὁ ἱστορικός Εὐσέβιος Καισαρείας μᾶς λέγει ὅτι ἄλλοι ἀπό τούς παρόντες
πατέρες διέπρεπαν στή σοφία, ἄλλοι στή σταθερότητα τοῦ βίου καί τήν ὑπομονετική
καρτερία, ἄλλοι κοσμοῦνταν ἀπό μετριοπάθεια, ἄλλοι ἦταν τιμημένοι μέ τή μακαριότητα
τοῦ βίου, ἄλλοι ἔλαμπαν μέ τή νεότητα καί τήν ψυχική ἀκμαιότητα. Στά Πρακτικά τῆς
Συνόδου μνημονεύεται ὁ Ὅσιος Παφνούτιος ὡς ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποίου  ὁ
Βασιλεύς Μαξιμίνος ἐξόρυξε τόν δεξιό ὀφθαλμό. Μνημονεύεται ἐπίσης στά Πρακτικά καί
ὁ Ἅγιος Σπυρίδων ὡς «ἀνήρ ἐπίσημος ἐν Κυρίῳ» ὁ ὁποῖος ἐτιμᾶτο πολύ καί
ἀναγνωριζόταν ὅτι εἶχε προφητικό βίο καί ἦταν «χρηστός καί ἀνεξίκακος».

Ὁ Μ. Κωνσταντῖνος, καίτοι τότε ἦταν ἀβάπτιστος, ἐπέδειξε ἀπέραντο σεβασμό στή
Σύνοδο τῶν Ἐπισκόπων. Ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας λέγει ὅτι εἰσῆλθε στό χῶρο τῆς Συνόδου
μέ φόβο Θεοῦ καί εὐλάβεια. Ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι σηκώθηκαν γιά νά δείξουν τό σεβασμό
τους, ἀλλά καί αὐτός ἐκφράζοντας  τό σεβασμό του πρός αὐτούς, δέν κάθισε στό θρόνο
πρίν τοῦ νεύσουν οἱ Ἐπίσκοποι.

Ἀλλά καί οἱ λόγοι τοῦ μεγάλου αὐτοῦ αὐτοκράτορος πρός τούς Ἐπισκόπους
δήλωναν βαθύ σεβασμό. Ἀρχίζοντας τόν λόγο του ἐξέφρασε τή χαρά του διότι ἀξιώθηκε
ἀπό τόν Θεό νά τούς συναντήσει. Βίωνε τή συνάντηση αὐτή ὡς πνευματική ἀπόλαυση.
Θεωροῦσε τόν ἐαυτό του ὡς υἱό, καί τούς Ἐπισκόπους ὡς Πατέρες. Ἔνιωθε ὡς  υἱός
φιλοπάτωρ καί μέ αὐτόν τόν τρόπο ἔδειχνε πῶς πρέπει νά συμπεριφέρονται οἱ λαϊκοί πρός
τούς Ἐπισκόπους, ὅσο ψηλά καί ἄν βρίσκονται στά πολιτικά  ἤ κοινωνικά  ἀξιώματα.
Μάλιστα αὐτήν τήν διαγωγή τοῦ Μ. Κωνσταντίνου πρέπει κανείς νά τήν δῆ σέ συνάρτηση
πρός τό γεγονός ὅτι ἦταν ὁ μονοκράτωρ τοῦ ἰσχυροῦ τμήματος τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς
Αὐτοκρατορίας. 
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Δεύτερο σημεῖο, πού πρέπει νά ὑπογραμμίσουμε ἀπό τόν ἐναρκτήριο λόγο τοῦ Μ.
Κωνσταντίνου, εἶναι ἡ ἀντίληψή του γιά τίς αἱρέσεις πού δημιουργοῦν σύγχυση στήν
ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Φαίνεται ἐδῶ ἡ προσπάθεια τήν ὁποία καταβάλλει ὁ Μ.
Κωνσταντῖνος γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας. Βέβαια, ἡ ἐκκλησιαστική ἑνότητα εἶναι
ἔργο πρωτίστως τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἀλλ’ ἐπειδή ὁ Θεός δέν καταργεῖ τήν
ἀνθρώπινη ἐλευθερία, γι’ αὐτό καί ἡ ἑνότητα ἐπιτυγχάνεται καί μέ τίς προσπάθειες τῶν
ἀνθρώπων, ἰδίως τῶν Ἐπισκόπων. Ἡ μεγαλύτερη προσφορά τῶν Ἐπισκόπων πάντοτε
ἀλλά καί στή σημερινή ἐποχή, εἶναι νά διαφυλάσσουν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν
σύνδεσμο τῆς ἀγάπης, καί τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως. Σ’ αὐτό τό ἔργο εἶναι ἀπαραίτητο
νά συντελοῦν καί οἱ πολιτικοί ἄρχοντες, ἀφοῦ καί αὐτοί εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί
πρέπει νά τήν ἀγαποῦν. Ἄν ὑπάρχουν ἄρχοντες πού ἐνθαρρύνουν ἤ συντηροῦν σχίσματα
καί διαιρέσεις, ἤ ἀκόμη ὑποθάλπουν ἀνταρσίες στήν Ἐκκλησία, σημαίνει ὅτι βρίσκονται
ἔξω ἀπό τήν ἀτμόσφαιρα τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως. Ὅλοι, Ἐπίσκοποι, ἄρχοντες
καί ἀρχόμενοι, πρέπει νά ἀγωνιζόμαστε νά διαφυλάττουμε τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας,
γιά τήν ὁποία προσευχήθηκε ὁ Χριστός στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ, λίγο πρίν ἀπό τό
σωτήριο Πάθος Του.

Ἀκόμη καί τό Μαρτύριο τοῦ Αἵματος δέν ἐξαλείφει τό ἁμάρτημα τοῦ σχίσματος.
Τό Μήνυμα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς λοιπόν, τό μήνυμα τῶν Ἁγίων Πατέρων εἶναι:

«Ἑνότης καί ὑπακοή, ταπείνωσις καί εἰρήνη, ἀντί πάσης θυσίας...».
Στά Πρακτικά τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου λέγεται ὅτι, ἐνῶ ὁ Μ. Κωνσταντῖνος

προέτρεπε ὅλους τούς παρευρισκομένους νά ἀγωνίζονται γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας,
ἐν τούτοις διαφορετική ἦταν ἡ στάση μερικῶν αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντιμάχονταν τά
ἀποστολικά δόγματα. Οἱ τριακόσιοι δέκα ὀκτώ ὅμως Πατέρες, «τήν τε πρός ἀλλήλους
ὁμόνοιαν, τήν τε τῶν δογμάτων ὑγιείαν ἠσπάζοντο».

Εἶναι σημαντική ἡ φράση ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες «τήν τῶν δογμάτων ὑγιείαν
ἠσπάζοντο». Πράγματι, τά δόγματα δέν εἶναι φιλοσοφικές ἀρχές καί φιλοσοφικά
ἀξιώματα, ἀλλά ἰατρικά φάρμακα. Ὅπως οἱ συμβουλές καί οἱ ἐντολές τοῦ ἰατροῦ δέν
ἔχουν νά κάνουν μέ φιλοσοφία καί μισανθρωπία, ἀλλά μέ θεραπεία τοῦ σώματος, ἔτσι καί
τά δόγματα εἶναι φάρμακα διά τῶν ὁποίων ὁ ἄνθρωπος ἀποβάλλει τή σύγχυση, θεραπεύει
τά πάθη καί μπορεῖ νά ἀποκτήσῃ τή σωτηρία. Τά δόγματα, στήν Ὀρθοδοξία, πέραν τῆς
σωτηριολογίας, ἐξασφαλίζουν ἰσορροπία ψυχοδιανοητική στόν ἄνθρωπο, ἀσφάλεια,
θεραπεία καί χαρά.
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Ἀπό τήν διαγωγή τοῦ Μ. Κωνσταντίνου ἀποδεικνύεται τό ἐκκλησιαστικό του
φρόνημα. Αὐτό φανερώνει τό λόγο πού ἡ Ἐκκλησία τόν  κατέταξε μεταξύ τῶν Ἁγίων. Ὁ
ἄνθρωπος σώζεται ὄχι ἁπλῶς γιά τά καλά του ἔργα, τά ὁποῖα μπορεῖ νά κάνη καί ἕνας
ἄθεος, οὔτε καταδικάζεται γιά τά ἁμαρτωλά του ἔργα, ἀφοῦ καί ὁ ληστής ἦταν
ἐγκληματίας, ἀλλά σώθηκε ὁμολογώντας ὅτι ὁ Χριστός ἦταν Θεός. Ὁ ἄνθρωπος
πρωτίστως σώζεται ἀπό τή σχέση πού ἔχει μέ τόν Χριστό, τήν Ἐκκλησία καί τήν
Ὀρθόδοξη Παράδοση. Ὁ Μ. Κωνσταντῖνος σέβεται τούς Ἐπισκόπους, τούς ὁποίους
θεωρεῖ πνευματικούς Πατέρες καί ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας πού
στηρίζεται πάνω στόν ἀποκαλυπτικό λόγο, τά λεγόμενα δόγματα. Γιατί, ἡ ἑνότητα τῆς
Ἐκκλησίας δέν μπορεῖ νά στηριχθεῖ πάνω σέ κοσμική νοοτροπία καί ἀνθρωποκεντρικά
μέσα. Ὄζει προτεσταντισμοῦ κάθε ἀπόπειρα, σέ παλαιότερες καί νεότερες ἐποχές, νά
ἑρμηνευθῆ τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Πατερική Ὀρθόδοξη Θεολογία, μέ τόν
ἐγωκεντρισμό καί τήν λογικοκρατία τῶν συγχρόνων ἀντιλήψεων.

Ἀγαπητοί μου,
Ἡ Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ἡ πόλη ὅπου συνεκλήθη ἡ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος,

ἀπέκτησε μεγάλη δόξα. Ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας, μιλώντας γιά τή Νίκαια, λέγει: «Ὥριστο
δέ καί πόλις, ἐμπρέπουσα τῇ Συνόδῳ, νίκης ἐπώνυμος, κατά τό Βιθυνῶν ἔθνος, ἡ Νίκαια».
Μεγάλη ἡ Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος, ἀλλά καί κατάλληλη γιά τήν Σύνοδο αὐτή καί ἡ
πόλις Νίκαια.

Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη τιμή πού ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ μέ ἐγκατέστησε πρίν 25 ἔτη
Μητροπολίτη στή νέα αὐτή Νίκαια, καί φέρω τόν τίτλο τοῦ Μητροπολίτου Νικαίας, ὅπου
κατοικοῦν, κατά τό πλεῖστον, Χριστιανοί ἕλκοντες τήν καταγωγή ἀπό τήν ἁγιοτόκο καί
ἡρωϊκή Μικρά Ἀσία μέ τίς τόσες παραδόσεις. 

Ἔχουμε ὅλοι μας χρέος νά παραμένουμε πιστοί στίς ἐκκλησιαστικές παραδόσεις
καί στά δόγματα πού   διετύπωσαν και φύλαξαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μέ αἵματα καί θυσίες.
Πρέπει νά ἀγαπήσουμε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ὡς τίμια μέλη της καί νά κάνουμε τά
πάντα γιά νά ἐπικρατῆ εἰρήνη, ἑνότητα καί ἀγάπη. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ
πνευματική μας μητέρα, ἡ κιβωτός τῆς σωτηρίας. Ἔξω ἀπό αὐτήν καί τήν Παράδοσή της
εἴμαστε τραγικές ὑπάρξεις. Ἀγωνίζεται δέ ὁ σατανᾶς νά μᾶς ἐξώσῃ τῆς Ἁγίας μας
Ἐκκλησίας μέ ἰσχυρότερο ὅπλο τόν ἐγωϊσμό καί τήν ἔπαρση. Τήν Ἑωσφορική ἔπαρση
πού ἐπέδειξε ὁ Ἄρειος, ὁ Χριστομάχος καί Θεομάχος, ὁ ἐκπεσών Πρεσβύτερος, ὡς ὁ
πεσών Ἑωσφόρος.

Εἴθε, ἀδελφοί μου, οἱ Ἅγιοι Πατέρες νά μᾶς φωτίζουν ὥστε νά παραμένουμε πιστά
καί ὑπάκουα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας. Πιστά καί ταπεινά τέκνα !  
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Σηµειώνεται ὅτι στήν ἱερή µνήµη αὐτῶν ἀκριβῶς τῶν 318 Θεοφόρων Πατέρων εἶναι
ἀφιερωµένη καί ἡ σεβασμία αὐτή Μονή, πού προσφέρουμε σήμερα τήν ἀναίμακτο Θεία
Εὐχαριστία. Καί βρίσκεται ἡ Ἱερά Μονή μας ἐδῶ στό ἱστορικό Ὄρος Αἰγάλεω, ὅπου ἔστησε
τό θρόνο του ὁ βασιλιάς τῶν Περσῶν Ξέρξης τό 480 π. Χ. καί παρακολουθοῦσε τήν ἔκβαση
τῆς Ναυμαχίας τῆς Σαλαμῖνος, τῆς ἱστορικῆς ναυμαχίας, πού τελικά ἦταν νικηφόρος γιά τούς
ἕλληνες. Καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ γι’ αὐτόν τόν πνευματικό πυλώνα τῆς Μητροπόλεώς μας, γιά
τό Μοναστήρι μας, τό θρόνο τῆς τρισηλίου Θεότητος, πού παρέχει φιλανθρωπία καί στήριξη,
στοργή καί παρηγοριά στούς εὐλαβεῖς χριστιανούς οἱ ὁποῖοι καταφεύγουν καθημερινά γιά νά
λυτρωθοῦν ἀπό τά ποικίλα προβλήματά τους.

Μέ πατρικά αἰσθήματα προσεύχομαι καί εὐλογῶ τό θεοφιλές ποίμνιό μου. Παρακαλῶ τόν
Δωρεοδότη Κύριο καί Θεό γιά τούς ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Μικρασιάτες, γιά τούς νέους καί τούς
γέροντες, γιά τούς ἀγωνιστές οἰκογενειάρχες καί τούς ἀνέργους, ἀστέγους καί ἀσθενεῖς
συνανθρώπους μας, γιατί στό πρόσωπο τοῦ καθενός συναντᾶμε τόν Σωτῆρα Κύριό μας, τόν
ἐνδοξαζόμενο εἰς τούς ἀπεράντους αἰώνας. Ἀμήν.
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