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Κωνσταντίνος ο Μέγας και η ιστορική αλήθεια
(Μέρος 1ο – Γενικά περί Αγίου Κωνσταντίνου)
Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Συναξαριακές Μορφές

Εικόνα των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης σε εξωκκλήσι τους στο
Ναύπλιο.

Με αφορμή την σημερινή εθνική γιορτή των αγίων ενδόξων ισαποστόλων
Κωνσταντίνου και Ελένης, σας παραθέτουμε μια πολύ ωραία και
κατατοπιστική απομαγνητοφωνημένη ομιλία του π. Γεώργιου
Μεταλληνού, μαζί με μερικά απαραίτητα σχόλια (με μπλε). Σημειώνουμε
ότι πολλά από τα σχόλια είναι γραμμένα με τέτοιο τρόπο, που να μπορεί
το καθένα να διαβαστεί και αυτοτελώς, ανεξάρτητα από το βασικό
κείμενο της ομιλίας. Στο δημοσίευμα αυτό ανατρέπονται όλα τα ψέμματα
εναντίον του μεγάλου αυτοκράτορα και αγίου.
Είναι απίστευτο πόσο μίσος έχει εισπράξει ο άγιος Κωνσταντίνος. Εδώ και αιώνες
τον μισούν θανάσιμα και τον συκοφαντούν συντονισμένα και συστηματικά

ειδωλολάτρες (παλιοί και νέοι), ταλμουδιστές, μασόνοι, αιρετικοί, καπιταλιστές
της ασύδοτης αγοράς, αθεϊστές, ακόμα και… ιμπεριαλιστές εχθροί της Ελλάδας.
Είναι η πολιτική φυσιογνωμία που βρίσκεται, περισσότερο απ’ οποιαδήποτε άλλη,
στο στόχαστρο σύσσωμης της Νέας Τάξης Πραγμάτων – Παγκοσμιοποίησης, διότι
ενσαρκώνει το απόλυτο αντίθετο όλων των βδελυγμάτων της. Και έχει γίνει το
αντικείμενο όλης αυτής της κατασυκοφάντησης όχι για άλλον λόγο, παρά για
λογαριασμό του ονόματος του Χριστού.
Ο Χριστός είπε: «Μακάριοι εστέ όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσι και είπωσι παν
ρήμα πονηρόν καθ’ υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλλιάσθε, ότι ο
μισθός υμών πολύς εν τοις ουρανοίς.» («Μακάριοι είσθε, όταν σας εμπαίξουν και
σας υβρίσουν οι άνθρωποι, και σας διώξουν και, ψευδόμενοι, είπουν παντός είδους
κακολογίας και κατηγορίας ενάντιον σας, επειδή πιστεύετε εις εμέ. Χαίρετε και
γεμίστε από αγαλλίασιν, διότι η ανταμοιβή σας στους ουρανούς θα είναι μεγάλη
και ανυπολόγιστος.») (Κατά Ματθαίον ε΄ 11-12). Και επίσης αυτό που λέει στους
Ψαλμούς του Δαβίδ «ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με, και οι ονειδισμοί των
ονειδιζόντων σε επέπεσον επ’ εμέ» («(Πάσχω δε όλα αυτά,) διότι ο φλογερός ζήλος
υπέρ του ναού σου ως πυρ με έχει καταφλέξει· αι αναίσχυντοι ύβρεις, αι οποίαι
εκτοξεύονται εναντίον Σου από τους ασεβείς ανθρώπους, πίπτουν όλαι βαρείαι
επάνω μου.») (Ψαλμοί ξη΄ 10) εφαρμόζεται και στον άγιο Κωνσταντίνο.
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