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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΛΕΜΙΟΙ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Ἡ περίπτωση τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά  

 
 Ἡ Ἑταιρεία «Σκοπιά» τῶν λεγομένων Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά στήν 
προσπάθεια τῆς ἰδεολογικῆς χειραγώγησης τῶν ὀπαδῶν της, πολλές 
φορές παρουσιάζει στά ἔντυπά της διαφόρες ἱστορικές προσωπικότητες 
καί γεγονότα, σέ πλαίσια καθαρά προπαγανδιστικά. Αὐτό ἰσχύει καί γιά 
τήν περίπτωση τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ἡ συστηματική ἀπαξίωσή 
του στά ἔντυπα τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά ἀνήκει στίς πιό 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις τῆς ἀνιστόρητης καί προπαγανδιστικῆς 
πρακτικῆς τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά». 
 Ἄς δοῦμε ὅμως πῶς ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά» ἐκφράζεται γιά τό 
πρόσωπο τοῦ Μ. Κων/νου καί πῶς παρουσιάζει τά διάφορα ἱστορικά 
γεγονότα πού σχετίζονται μέ τήν προσωπικότητά του. Ἐν προκειμένῳ 
πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι διατυπώνονται ἰσχυρισμοί πού ὡς πρός τήν 
τεκμηρίωσή τους βασίζονται σέ μιά συλλογή καί συρραφή φρασιδίων ἀπό 
διάφορα ἔντυπα (ποιᾶς ἐγκυρότητας καί ἀξιοπιστίας ἄραγε;), κατά τήν 
προσφιλή τακτική τῆς ἑταιρείας, πού ἔχουν ἀποκοπεῖ ἀπό τήν εὐρύτερη 
νοηματική τους συνάφεια. Ἔτσι οἱ ἰσχυρισμοί της ἀποκτοῦν μία 
ἀληθοφάνεια πειστικότητας. 
 Ὡς πρός τό πρόσωπο τοῦ Μ. Κωνσταντίνου ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά» 
ἰσχυρίζεται μεταξύ τῶν ἄλλων ὅτι: i) «ὁ Κων/νος εἶχε σοβαρά προβλήματα 
προσωπικότητας»1, ii) ἦταν «καχύποπτος»2, iii) «κατέπνιγε ἀμέσως 
ὁποιαδήποτε διιστάμενη ἄποψη»3, iv) τόν χαρακτηρίζει εἰδωλολάτρη 
πολιτικό4, v) «Ὁ Κων/νος ἦταν ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ὡς προεδρεύων τῆς Συνόδου 
τῆς Νικαίας ἔθεσε ὑπό ἀμφισβήτησιν τήν προσωπικότητα καί τίς ἰδιότητες 
τοῦ Ἰεχωβᾶ Θεοῦ μέ τό νά ὑποστηρίξη τή Βαβυλωνιακή δοξασία τῆς 
Τριάδος»5.  
 Στήν ἴδια συνάφεια οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά ἰσχυρίζονται ὅτι τό 
μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι ἕνας «μῦθος» πού ἐπινοήθηκε τόν 
τέταρτο αἰώνα καί τόν προώθησε ὁ Μ. Κων/νος μέ σκοπό νά σταματήσει 
τίς θεολογικές διενέξεις τοῦ 4ου αἰώνα6, vi) Κάτω ἀπό τήν ἐπιρροή τοῦ Μ. 
Κων/νου ἡ Ἐκκλησία νόθευσε μερικές πεποιθήσεις της, μία ἀπό τίς ὁποῖες 
ἀφοροῦσε τήν ἴδια τή φύση τοῦ Θεοῦ7, vii) ἀμφισβητεῖ τήν εἰλικρίνεια τῶν 
κινήτρων του γιά τό βάπτισμά του8, viii) ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Μ. Κων/νος 
γιά λόγους πολιτικῆς ὑστεροβουλίας καί σκοπιμότητας γιά νά προωθήσει 
τά πολιτικά του σχέδια υἱοθέτησε «τά θεμέλια τῆς ἀποστατικῆς 
χριστιανοσύνης». Κατά τήν ἑταιρεία «Σκοπιά» στά χρόνια τοῦ Μ. Κων/νου 
ἡ Χριστιανική θρησκεία ἦταν ἤδη «ἀποστατική καί βουτηγμένη στή 
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διαφθορά»9, καί ix) «Ἀπό τόν Μ. Κων/νο ἡ Ἐκκλησία κληρονόμησε τήν τάση 
γιά αὐταρχισμό»10. 
 Σέ σχέση μέ τά ἱστορικά γεγονότα ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά»: α) 
ἀμφισβητεῖ τήν ἱστορική ἀξιοπιστία τοῦ γεγονότος τῆς ἐμφάνισης τοῦ 
ὁράματος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τήν χαρακτηρίζει ὡς «ἱστορία μέ 
πολλούς ἀναχρονισμούς»11, β) ἀμφισβητεῖ καί ὑποτιμᾶ τή σπουδαιότητα 
τοῦ διατάγματος τῶν Μεδιολάνων (313) μέ ἀοριστολογίες καί γενικότητες 
ὑποστηρίζοντας ὅτι «πολλοί ἱστορικοί ὑποβαθμίζουν τή σημασία αὐτοῦ τοῦ 
ἐγγράφου, λέγοντας ὅτι ἦταν μιά κοινότοπη ἐπίσημη ἐπιστολή καί ὄχι ἕνα 
σημαντικό αὐτοκρατορικό ἔγγραφο»12, γ) λόγῳ τῆς ἀπόρριψης τῶν 
χριστιανικῶν ἑορτῶν ἀπό τούς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά, ὡς ἑορτές πού 
ἔχουν δῆθεν εἰδωλολατρική προέλευση, ἡ ἑταιρεία ἰσχυρίζεται ὅτι: «Στήν 
ἐποχή του “εἰδωλολατρικά” ἔθιμα καί γιορτές ἀπέκτησαν “χριστιανικά” 
ὀνόματα"13, καί δ) κατά τή «Σκοπιά» ὁ χριστιανικός κόσμος «εἶναι ἐν μέρει 
ἀποτέλεσμα τῆς πολιτικῆς σκοπιμότητας καί τῶν δόλιων ἐλιγμῶν ἑνός 
εἰδωλολάτρη αὐτοκράτορα»14. 
 Βεβαίως ἀπέναντι στή μυθολογία πού κατασκευάζει ἡ ἑταιρεία 
«Σκοπιά» σχετικά μέ τό πρόσωπο καί τήν ἀνεκτίμητη προσφορά τοῦ Μ. 
Κων/νου, ὑπάρχει ἡ ἱστορική ἐτυμηγορία πού τόν χαρακτηρίζει «Μέγα» 
καί ἡ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἐκκλησιαστική αὐτοσυνειδησία πού τόν θεωρεῖ 
καί Ἅγιο καί Ἰσαπόστολο καί ὄργανο τῆς θείας Πρόνοιας. 
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