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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΙΟΥ 2019 

ΚΥΡΙΑΚΗ 5η ΜΑΙΟΥ- Αγ. Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, Αγ. Εφραίμ 

Μεγαλομάρτυρος, Όρθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-11.00μμ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8η ΜΑΙΟΥ- ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ, Keilor, από 8.00πμ  

ΚΥΡΙΑΚΗ 12η ΜΑΙΟΥ- ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, ‘Ορθρος και Θεία 

Λειτουργία, 7.30-11.00πμ  

ΤΡΙΤΗ 14η ΜΑΙΟΥ- Αγ. Θεράποντος Επισκόπου Κύπρου, ‘Ορθρος και 

Θεία Λειτουργία, 7.30-9.30πμ  

ΚΥΡΙΑΚΗ 19η ΜΑΙΟΥ- ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, ‘Ορθρος και Θεία Λειτουργία, 

7.30-11.00πμ  

ΤΡΙΤΗ 21η ΜΑΙΟΥ-  Των Αγ. Ισαποστόλων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΕΛΕΝΗΣ, ‘Ορθρος και Θεία Λειτουργία, 7.30-10.00 πμ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 22α ΜΑΙΟΥ- Της ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ, ‘Ορθρος και Θεία 

Λειτουργία, 7.30-10.00πμ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 26η ΜΑΙΟΥ- ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, ‘Ορθρος και Θεία 

Λειτουργία, 7.30-11.00πμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΟ «ΧΑΙΡΕ» ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ 

 

Του Αρχιμ. Γεωργίου Γιαννιού, εφημερίου του Αγ. Δημητρίου Αλμυρού  

   Διανύουμε την πιο όμορφη περίοδο της άνοιξης: τη περίοδο του 
Πεντηκοσταρίου. Μια περίοδο, όπου τα γεγονότα του Θείου Δράματος, αλλά και 
της ένδοξης Ανάστασης του Κυρίου είναι ακόμη νωπά στο νου και τις καρδιές 
μας. Τούτη την ευφρόσυνη περίοδο του χρόνου, λοιπόν, η Εκκλησία μας τη 
σημαδότησε με σταθμούς πνευματικούς, με σκοπό, αφενός μεν να φέρει στη 
μνήμη μας γεγονότα σπουδαία και ιδιαίτερα, αφετέρου δε, να μας διδάξει με 
περίσσια σοφία και σύνεση. Και ένας από αυτούς τους σταθμούς είναι και η 
Κυριακή των Μυροφόρων. Μια ημέρα κατά την οποία τιμούμε τις γυναίκες 
εκείνες που στάθηκαν ηρωίδες πραγματικές, ακλόνητες, ρωμαλέες, αψηφώντας 
κάθε κίνδυνο και πρόστρεξαν ν’ αποδώσουν τις πρέπουσες νεκρικές τιμές στο 
Διδάσκαλο και Κύριό τους. Τα ονόματά τους γνωστά. Οι πράξεις πιότερο 
γνώριμες. Το μέγεθος, το νόημα δηλαδή των όσων έπραξαν στη συνέχεια από 
κείνο το χάραμα, όπου η Ζωή ανέτειλε από το κενό μνήμα, τεράστιο και 
σηματοδοτεί το ρου της ιστορίας. Ωστόσο, εκείνο που καλούμαστε να φέρουμε 
στη μνήμη μας και να διδαχθούμε τούτη την Κυριακή, είναι η θέση της γυναίκας 
στη ζωή της Εκκλησίας. Η γυναίκα στην προ Χριστού εποχή δεν είχε τη θέση 
και την τιμή που της αναλογούσε. Θεωρούνταν ως πλάσμα κατώτερο έναντι του 
άνδρα. Δυστυχώς, πολλοί και από τους χριστιανούς όλων των εποχών στήριξαν 
την άποψή τους αυτή, εξαιτίας της παρακοής της Εύας. Ωστόσο, εκείνο το 
γλυκοχάραμα της Κυριακής, ο Κύριος πρόσφερε την ουσιαστική διάβαση - 
πέρασμα, από την πλάνη στην αλήθεια, αποκαθιστώντας άπαξ διαπαντός τη 
γυναίκα στη θέση που της αρμόζει. Πρώτο το γυναικείο φύλο καθίσταται 
μάρτυρας της Ανάστασης του Χριστού. Οι Μυροφόρες γυναίκες είναι εκείνες 
που μεταφέρουν το χαρμόσυνο νέο στους έντρομους Μαθητές και καθίστανται 
έκτοτε οι πρώτες ευαγγελίστριες! Αλλά στη συνείδηση της Εκκλησίας μας, το 
κατεξοχήν γυναικείο πρόσωπο του λατρεύεται και τιμάται ιδιαίτερα, είναι εκείνο 
της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αν από την Εύα ξεκίνησε η παρακοή στον Παράδεισο, 
η νέα Εύα, η Παναγία μας, προσκαλεί με την άκρα ταπείνωσή της τον καθένα 
από εμάς να γίνει κοινωνός με τον Υιό της και να κερδίσει εκ νέου την τρυφή 
του χαμένου Παραδείσου. Εξάλλου, άνδρες και γυναίκες κοσμούν το αγιολόγιο 
της Εκκλησίας μας. Αν προσέξουμε την αγιογραφία ενός ορθόδοξου Ναού, θα 
παρατηρήσουμε πως οι Άγιοι της πίστεώς μας προέρχονται και από τα δύο φύλα, 
μετέχοντας εξίσου ισότιμα και ισόκυρα στην αγιότητα του Τριαδικού Θεού. 
Αλλά και στη σύγχρονη Εκκλησία η γυναίκα διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο. 



Στην Εκκλησία των χαρισμάτων, η γυναίκα τα ιδιαίτερα τάλαντά της, τα 
αξιοποιεί προς δόξα του Θεού και διακονία του συνανθρώπου. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, λοιπόν, προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της στη διοίκηση της 
Εκκλησίας ως μέλος των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων, σε άλλες επιτελικές 
θέσεις της διοικούσας Εκκλησίας, ως διδάσκουσα στις θεολογικές σχολές και 
στα λοιπά εκπαιδευτικά κέντρα της Εκκλησίας, ως κατηχήτρια, ως ιεροψάλτης, 
κ.ο.κ., Ιδιαίτερη δε μνεία χρειάζεται να γίνει για τον γυναικείο μοναχισμό, όπου 
η γυναικεία ψυχή προσεύχεται «υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας» 
αδιάλειπτα. Όπου οι μοναχές βιώνουν καθημερινά το μαρτύριο της συνειδήσεως 
και κατ’ αυτό τον τρόπο αγιάζονται. Ωστόσο και μια άλλη γυναικεία φιγούρα 
είναι εκείνη που στερεώνει τον ιερέα σύζυγό της, που συμπαρίσταται στο 
δύσκολο ποιμαντικό έργο, που αναλαμβάνει την ανατροφή της ιερατικής 
οικογένειας. Ο λόγος για τις πρεσβυτέρες… Αλλά το κυριότερο απ’ όλα, εκείνο 
που την έχει εδραιώσει είναι το ότι αποτελεί την ψυχή της Εκκλησίας. Η 
συντριπτική πλειοψηφία των εθελοντικά εργαζομένων στο γεώργιο της 
Εκκλησίας του Χριστού, αποτελείται από γυναίκες. Ολόκληρο το οικοδόμημα 
του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας μας βασίζεται στην ολοπρόθυμη, 
ευγενική, ακάματη και γεμάτη ζωντάνια και χάρη, προσφορά της γυναίκας. Το 
«Χαίρε», λοιπόν, των Μυροφόρων, ο αναστάσιμος δηλαδή αυτός χαιρετισμός 
που απηύθυνε ο Κύριός μας προς τις ηρωίδες και αγίες εκείνες γυναίκες, είναι 
συνάμα και ένα «Χαίρε», μια πρόσκληση σωτηρίας, αλλά και μια υπενθύμιση 
της σημαίνουσας παρουσίας των γυναικών στη ζωή της Εκκλησίας και στην 
κοινωνία ολόκληρη!  

 
Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: Αναστάσιμο Μήνυμα ! 
Αντί άλλης Πασχαλινής ευχής, θα σας μεταφέρω τα χαρμόσυνα αναστάσιμα 
βιώματα του μακαριστού Γέροντα Πορφυρίου, όπως τα έζησα μια Τρίτη 
Διακαινησίμου στο κελλάκι του. Πήγα να τον δω σαν γιατρός. Μετά την 
καρδιολογική εξέταση και το συνηθισμένο καρδιογράφημα, με παρεκάλεσε 
να μη φύγω. Κάθησα στο σκαμνάκι κοντά στο κρεβάτι του. Έλαμπε από 
χαρά το πρόσωπό του. Με ρώτησε: – Ξέρεις το τροπάριο που λέει “Θανάτου 
εορτάζομεν νέκρωσιν…”; 
– Ναι, Γέροντα, το ξέρω. 

– Πες το. Άρχισα γρήγορα γρήγορα. “Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, Άδου την 
καθαίρεσιν, άλλης βιοτής, της αιωνίου, απαρχήν· και σκιρτώντες υμνούμεν τον 
αίτιον, τον μόνον ευλογητόν των πατέρων Θεόν και υπερένδοξον”. 



– Το κατάλαβες; – Ασφαλώς το κατάλαβα. Νόμισα πως με ρωτάει για την 
ερμηνεία του. Έκανε μια απότομη κίνηση του χεριού του και μου είπε: – 
Τίποτε δεν κατάλαβες, βρε Γιωργάκη! Εσύ το είπες σαν βιαστικός 
ψάλτης…Άκου τι φοβερά πράγματα λέει αυτό το τροπάριο: 

Ο Χριστός με την Ανάστασή Του δεν μας πέρασε απέναντι από ένα ποτάμι, από 
ένα ρήγμα γης, από μια διώρυγα, από μια λίμνη ή από την Ερυθρά θάλασσα. 
Μας πέρασε απέναντι από ένα χάος, από μια άβυσσο, που ήταν αδύνατο να την 
περάσει ο άνθρωπος μόνος. Αιώνες περίμενε αυτό το πέρασμα, αυτό το Πάσχα. 
Ο Χριστός μας πέρασε από τον θάνατο στη ζωή. Γι’ αυτό σήμερα “θανάτου 
εορτάζομεν νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν”. Χάθηκε ο θάνατος. Το κατάλαβες; 
Σήμερα γιορτάζουμε την “απαρχή” της “άλλης βιοτής, της αιωνίου” ζωής κοντά 
Του. Μίλαγε με ενθουσιασμό και βεβαιότητα. Συγκινήθηκε. Σιώπησε λίγο και 
συνέχισε πιο δυνατά: 

– Τώρα δεν υπάρχει χάος, θάνατος, νέκρωση, άδης. Τώρα όλα χαρά, χάρις στην 
Ανάσταση του Χριστού μας. Αναστήθηκε μαζί Του η ανθρώπινη φύση. Τώρα 
μπορούμε και μεις να αναστηθούμε, να ζήσουμε αιώνια κοντά Του… Τι ευτυχία 
η Ανάσταση! “Και σκιρτώντες υμνούμεν τον αίτιον”. Έχεις δει τα κατσικάκια 
τώρα την άνοιξη να χοροπηδούν πάνω στο γρασίδι· να τρώνε λίγο από τη μάνα 
τους και να χοροπηδούν ξανά; Αυτό είναι το σκίρτημα, το χοροπήδημα. Έτσι 
έπρεπε και μεις να χοροπηδούμε από χαρά ανείπωτη για την Ανάσταση τον 
Κυρίου και τη δική μας. Διέκοψε πάλι το λόγο του. Ανέπνεα μια ευφρόσυνη 
ατμόσφαιρα. – Μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή; συνέχισε. Σε κάθε θλίψη 
σου, σε κάθε αποτυχία σου να συγκεντρώνεσαι μισό λεφτό στον εαυτό σου και 
να λες αργά αργά αυτό το τροπάριο. Θα βλέπεις ότι το μεγαλύτερο πράγμα στη 
ζωή σου -και στη ζωή του κόσμου όλου- έγινε. Η Ανάσταση του Χριστού, η 
σωτηρία μας. Και θα συνειδητοποιείς ότι η αναποδιά που σου συμβαίνει είναι 
πολύ μικρή για να χαλάσει τη διάθεσή σου. Μου ’σφιξε το χέρι, λέγοντας: – Σου 
εύχομαι να “σκιρτάς” από χαρά, κοιτάζοντας πίσω σου το χάος, από το οποίο σε 
πέρασε ο Αναστάς Κύριος, “ο μόνος ευλογητός των Πατέρων”… Ψάλε τώρα και 
το “Χριστός Ανέστη”. 

Κείμενο του Καθηγητή καρδιολογίας Γεωργίου Παπαζάχου (1935-2001) 
δημοσιευμένο στο βιβλίο: “Πάσχα το τερπνόν” των εκδόσεων Ακρίτας 
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Ποιοι είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία 
Ελένη που γιορτάζουν στις 21 Μαϊου; 
 
Η γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης είναι μια από τις σημαντικότερες μέσα στη χρονιά. 
Γιατί όμως ένας αυτοκράτορας και η μητέρα του αγιοποιήθηκαν και γιορτάζουν; 
Ο Μέγας Κωνσταντίνος 
Πρόκειται για τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα, επί των ημερών του οποίου κατοχυρώθηκε η 
ανεξιθρησκεία και προωθήθηκε η χριστιανική πίστη η οποία μέχρι τότε ήταν υπό διωγμό. Την 
εποχή που ο πατέρας του Κωνστάντιος υπηρετούσε στα Ανάκτορα, ο Κωνσταντίνος βρισκόταν 
στην αυλή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού στη Νικομήδεια, κατέχοντας το αξίωμα του Χιλίαρχου. 
Όταν όμως οι δύο Αύγουστοι, Διοκλητιανός και Μαξιμιανός παραιτούνται από τα αξιώματά τους, 
στο αξίωμα του Αυγούστου προάγονται ο Κωνστάντιος για τη Δύση και ο Γαλέριος για την 
Ανατολή. Όταν πεθαίνει ο Κωνστάντιος (306) ο στρατός της δύσης αναγνώρισε ως Αύγουστο τον 
Κωνσταντίνο. 
Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, ανακηρύχθηκε σε Αύγουστο κατόπιν της νίκης του εναντίον του 
Μαξεντίου. Ο ιστορικός Ευσέβιος, αναφέρει ότι ο Κωνσταντίνος δεν γνώριζε καλά-καλά σε ποιόν 
ακριβώς Θεό να προσευχηθεί για να αντιμετωπίσει τον Μαξέντιο. Όταν, όμως, άρχισε να 
αναπέμπει παρακλήσεις, μετά το μεσημέρι φάνηκε στον ουρανό ένα σημείο, ο Σταυρός  με την 
περίφημη επιγραφή «εν τούτῳ νίκα». Έτσι, έχοντας τη βεβαιότητα της θείας συμπαράστασης 
επιτίθεται εναντίον του Μαξεντίου, τον οποίο και κατατροπώνει. 
Μετά τα γεγονότα αυτά και αφού πλέον είναι ο μόνος άρχων της Αυτοκρατορίας, ο Κωνσταντίνος 
θα πάρει μια απόφαση που έμελλε να αλλάξει την πορεία της ανθρωπότητας: μεταφέρει την 
πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη σε ένα ψαροχώρι του Βοσπόρου και πάνω στο 
παλαιό Βυζάντιο οικοδομεί την Κωνσταντινούπολη. Αξιοσημείωτο γεγονός, μεταξύ άλλων, είναι η 
υπογραφή του διατάγματος των Μεδιολάνων το 313, το οποίο προέβλεπε να σταματήσουν οι 
διωγμοί και να αποφυλακισθούν οι πιστοί. Το διάταγμα υπογράφηκε με την ευκαιρία του γάμου 
του Λικινίου με την αδελφή του Κωνσταντία. 
Με την επικράτηση του Χριστιανισμού ξεκινούν και οι πρώτες έριδες στο σώμα της Εκκλησίας. Η 
πρώτη βόμβα που θα ταράξει τα θεμέλιά της είναιο Άρειος ο οποίος θα υποστηρίξει τη μια και 
μόνη φύση του Ιησού Χριστού. Ο Κωνσταντίνος αντιλαμβανόμενος το πρόβλημα που 
προκαλούσαν οι αιρέσεις στη συνοχή της Αυτοκρατορίας συγκαλεί την Α' Οικουμενική Σύνοδο στη 
Νίκαι της Βιθυνίας το 325, η οποία και αποφάνθηκε ότι ο Άρειος διδάσκει αιρετικές απόψεις. 
Μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου ο ίδιος ο Κωνσταντίνος ανέλαβε την γνωστοποίηση 
των σχετικών αποφάσεων προς όλη την επικράτεια της Αυτοκρατορίας. Ο Άρειος, όμως, και οι 
ομόφρονές του παραπλάνησαν τον Κωνσταντίνο ασκώντας την φιλολογική και φιλοσοφική τους 
τέχνη έπεισαν τον Κωνσταντίνο ότι η διδασκαλία τους δεν αφίσταται από το δόγμα της 
Οικουμενικής Συνόδου. 
Αποτέλεσμα της επέμβασης αυτής του Αρείου ήταν η σύγκληση νέας συνόδου το 327 μ.Χ., η 
οποία ανακάλεσε τον Άρειο από την εξορία και αποκατέστησε τους ομοφρόνους του Επισκόπους 
Νικομηδείας Ευσέβιο και Νικαίας Θεόγνιο. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε αντιδράσεις από πλευράς 
Ορθοδόξων, γι’αυτό, τόσο ο Αλεξανδρείας Αλέξανδρος, όσο και ο Μέγας Αθανάσιος δεν 
συμβιβάστηκαν με τις αποφάσεις της Συνόδου, παρόλο που ο Αυτοκράτορας απειλούσε με 
καθαίρεση. Ακολούθως, νέα Σύνοδος αιρετικών Επισκόπων, που συνήλθε στην Αντιόχεια το 330, 
καθαίρεσε και εξόρισε τον ο Άγιο Ευστάθιο, Επίσκοπο Αντιοχείας και στη συνέχεια, το 335, άλλη 
Σύνοδος, που έγινε στην Τύρο της Συρίας, επέβαλε την ποινή της καθαιρέσεως στον Μέγα 
Αθανάσιο, ο οποίος, ως εκ τούτου ζήτησε από τον Κωνσταντίνο να τον ακούσει, αλλά ο 
Αυτοκράτορας, στην αρχή, δεν αποδέχτηκε την πρόταση του Αθανασίου, παρά μόνο όταν ο 
μεγάλος αυτός θεολόγος είπε σε αυτόν: «Δικάσει Κύριος ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ». 
Μετά την ακρόαση, και αφού ο Κωνσταντίνος κάλεσε όλους αυτούς που συμμετείχαν στη Σύνοδο 
της Τύρου, ο Ευσέβιος Νικομηδείας παρουσιάστηκε, με άλλο επιχείρημα ενώπιον του 
Αυτοκράτορα, αυτή τη φορά, θέτοντας το θέμα της δήθεν παρεμπόδισης της μεταφοράς σιταριού. 
Ο Αυτοκράτορας εξόρισε, τελικά, τον Μέγα Αθανάσιο στα Τρέβιρα της Γαλλίας, όμως δεν 
επικύρωσε την απόφαση της Συνόδου εκείνης και παράλληλα δεν προχώρησε σε αναπλήρωση 



της επισκοπικής έδρας της Αλεξάνδρειας. Το ζήτημα του Αρείου έλυσε την περίοδο εκείνη η 
Πρόνοια του Θεού, αφού την παραμονή της πανυγηρικής αναγνώρισης του Αρείου, αυτός 
απέθανε με φρικτό τρόπο ενώ βρισκόταν στο αποχωρητήριο. 
Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος σε όλη του τη ζωή λάτρευε τον θεό Ήλιο, λίγο πριν πεθάνει 
αποφάσισε να βαπτισθεί χριστιανός. Κατά το μυστήριο είπε και την περίφημη φράση: «Νυν αληθεί 
λόγω μακάριον οιδ’ εμαυτόν, νυν της αθανάτου ζωής πεφάναι άξιον, νυν του θείου μετειληφέναι 
φωτός πεπίστευκα». Από τότε και μέχρι την ημέρα της κοιμήσεώς του το 337 σε προάστιο της 
Νικομήδειας δεν ενδύθηκε βασιλικό μανδύα. Ή κοίμησή του σημειώθηκε εννέα χρόνια μετά την 
κοίμηση της μητέρας του σε ηλικία 63 ετών και έγινε την ημέρα της εορτής της Πεντηκοστής, όπως 
αναφέρει ο ιστορικός Ευσέβιος. 
Η Αγία Ελένη 
Η Αγία Ελένη ήταν η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στο Δρέπανο της Βιθυνίας 
(Γιάλοβα Μ. Ασίας) στα μέσα του 3ου αιώνα μ.Χ. Είκοσι περίπου χρόνια μετά τη γέννησή της, η 
Ελένη γνωρίστηκε με τον Κωνστάντιο Χλωρό, αξιωματούχο της Αυτοκρατορίας, τον οποίο 
παντρέυτηκε το 270, με βάση πρόνοια ειδικού νόμου, ο οποίος επέτρεπε το γάμο αξιωματούχων 
με γυναίκες λαϊκής καταγωγής. Ο Κωνστάντιος ήταν συγγενής του Κλαυδίου, ο οποίος βασίλευσε 
πριν από τον Διοκλητιανό και προσελήφθει στα ανάκτορα από τον Διοκλητιανό. Καρπός του 
γάμου της Ελένης και του Κωνστάντιου ήταν ο Κωνσταντίνος, ο μετέπειτα μονοκράτορας της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τον οποίο η Αγία Ελένη γέννησε στη Ναϊσσό της Μοισίας (Νίσσα 
Σερβίας). 
Προκειμένου, όμως, ο Κωνστάντιος να προβιβαστεί από τον Διοκλητιανό σε Καίσαρα Γαλατίας, 
Ισπανίας και Βρεττανίας χώρισε την Αγία Ελένη και παντρεύτηκε την ανιψιά του Μαξιμιανού 
Θεοδώρα. Τότε, η Αγία Ελένη μαζί με τον Κωνσταντίνο παρέμειναν υπό φρούρηση του 
Διοκλητιανού και στη συνέχεια του Γαλέριου, για να μπορούν να ελέγχουν τον Κωνστάντιο. 
Ωστόσο, η ανάληψη του Καισαρικού αξιώματος από τον Κωνστάντιο λειτούργησε ευνοϊκά για την 
Εκκλησία, αφού ακόμη και κατά την περίοδο των διωγμών, που εξαπέλυσε ο Διοκλητιανός,  οι 
πιστοί σε αυτή την περιοχή δεν καταδιώχτηκαν. Επίσης, με την άνοδο του Χλωρού στο αξίωμα 
αυτό ανοίχθηκε ο δρόμος και για τον γιό του Κωνσταντίνο. 
Η Αγία Ελένη επανήλθε στη δημόσια ζωή κατά την ανάδειξη του Κωνσταντίνου σε Καίσαρα το 
306, οπότε ο Κωνσταντίνος την έφερε κοντά του στα Τρέβηρα και ακολούθως την πήρε μαζί του 
στη Ρώμη, όταν επρόκειτο να ανακηρυχθεί σε Αύγουστο. Η Αγία ανακηρύχθηκε σε Αυγούστα από 
τον Κωνσταντίνο, όταν αυτός παρέμεινε μονοκράτορας νικώντας τον Λικίνιο, ενώ στην πορεία 
λειτούργησε ως σύμβουλος και συνεργάτιδά του. Αυτή η αγάπη και ο σεβασμός του Κωνσταντίνου 
προς την μητέρα του φάνηκε και με την ύψωση δύο στηλών στη μεγάλη πλατεία «Φόρος», η μία 
στο όνομα της Αγίας Ελένης και η άλλη στο όνομά του, και ανάμεσα τους ένας σταυρός, που 
έφερε την επιγραφή: «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού πατρός, Αμήν». 
Επίσης, για να την τιμήσει, έκοψε νομίσματα με τ” όνομα και τη μορφή της και μετονόμασε το 
Δρέπανο σε Ελενόπολη. 
Ακόμη, μεταξύ άλλων, παραχώρησε στη μητέρα του το ανάκτορο στο Σεσσόριο του Λατερανού, 
όπου έκτισε μία εκκλησία, ώστε αυτή να μπορεί να επιτελεί φιλανθρωπικό και πνευματικό έργο. 
Στη συνέχεια, η Αγία Ελένη, με τη συγκατάθεση του Κωνσταντίνου, ανάλαβε η ίδια την ευθύνη της 
ανοικοδόμησης ναών και το κτίσιμο νέων εκκλησιών και ευαγών ιδρυμάτων σε όλη την επικράτεια 
της Αυτοκρατορίας. Ο ιστορικός Ευσέβιος αναφέρει σχετικά: «Ελένη Αυγούστα…ευσεβούς 
τεκμήρια διαθέσεως ίδρυσε». 
Πέραν όμως της ζωής και του έργου της Αγίας Ελένης στο πλευρό του γιού της, το πιο σημαντικό 
γεγονός που σφράγισε την ίδια ήταν η μετάβασή της στους Αγίους Τόπους. Εκεί σύμφωνα με την 
Παράδοση, κατόπιν θεϊκού σημείου, βρήκε τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου το 326 μ.Χ. 
Όταν έφθασε στα Ιεροσόλυμα, λοιπόν, καθ’ υπόδειξη του Αγίου Κυριάκου, που ήταν Εβραίος και 
τότε λεγόταν Ιούδας, αλλά και με βάση μία παράδοση που έλεγε ότι μετά την Αποκαθήλωση ο 
Τίμιος Σταυρός πετάχθηκε σε λάκκο, κοντά στον Γολγοθά, άρχισε αμέσως τις σχετικές έρευνες. 
Επειδή όμως επρόκειτο για υπέρογκη εργασία, οι έρευνες στράφηκαν στο μέρος εκείνο, όπου 
βλάστανε το λουλούδι βασιλικός, του οποίου η ευωδία ήταν έντονη. Ο χρονογράφος Γεώργιος 
μοναχός σημειώνει το γεγονός της ευρέσεως ως εξής: «Μαθών δε ο Επίσκοπος (Μακάριος), τα 
της Βασιλικής ελεύσεως…πάντας παρακάλεσε ησυχία να κάμουσι και σπουδαιοτέραν ευχήν υπέρ 
τούτου, στον Θεό προσέφερε… Τούτου δε γενομένου, ευθύς θεόθεν εδείχθη στον Επίσκοπο ο 



τόπος, όπου ο ακαθάρτου δαίμονος, ο ναός και το άγαλμα της Αφροδίτης υπήρχε. Τότε η 
βασίλισσα, πλήθος πολύ τεχνιτών και εργατών συγκέντρωσε και εκ βάθρων το αισχρό οικοδόμημα 
κατέστρεψε. Τούτου δε γενομένου, ανεφάνη το θείον Μνήμα, ο τόπος του κρανίου και τρεις 
καταχωμένοι σταυροί…Αμηχανία και θλίψη κατέλαβε την Βασίλισσα, αφού κανείς δεν γνώριζε 
ποιός είναι ο Τίμιος Σταυρός. Ο δε Επίσκοπος μετά πίστεως έλυσε την απορία…Γυναίκα 
άρρωστη, υπό πάντων απεγνωσμένη και τα λοίσθια πνέουσα, έφεραν μεταξύ των σταυρών…Με 
τη σκιά του Τιμίου Σταυρού η ασθενούσα…ευθέως αναπήδησε, δοξάζουσα μετά μεγάλης φωνής 
τον Θεό…Η δε Βασίλισσα Ελένη, μετά χαράς μεγάλης παρέλαβε τον Σταυρό…και μέρος αυτού 
παρέδωσε στον Επίσκοπο της πόλεως» (Γεώργιος Μοναχός, Περί της ευρέσεως του σταυρού, 
110.620-621). 
Επίσης, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει ότι στον Γολγοθά βρέθηκαν τρεις σταυροί, από 
τους οποίους ο ένας διαγνώστηκε ότι ανήκει στον Ιησού Χριστό. Το Συναξάρι της εορτής της 
Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού αναφέρει: «διαπορούσης δε της Βασιλίσσης (δηλ. της Αγίας Ελένης), 
τίς αν είη ο του Κυρίου Σταυρός, διά της εις θανούσαν γυναίκα χήραν θαυματουργίας δείκνυται· και 
ανέστη τη τούτου προσψαύσει· των δε λοιπών δύο σταυρών των Ληστών μηδέν εις τούτο 
ενδειξαμένων εις θαυματοποιΐας υπόδειγμα». 
Μετά το σημείο αυτό η Αγία Ελένη αποφάσισε να οικοδομήσει επί τόπου το ναό της Αναστάσεως, 
ένα ακόμη ναό επάνω από το Σπήλαιο της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ και άλλους δύο, ένα στο όρος 
της Αναλήψεως και ένα στο ορός Θαβώρ. 
Κατόπιν, η Αγία Ελένη αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας μαζί της τεμάχια του 
Τιμίου Ξύλου. Στην πορεία της πέρασε για δεύτερη ορά από την Κύπρο. Έτσι αποβιβάστηκε νότια 
του νησιού κοντά στο σημερινό Ζύγι. Η περιοχή στην οποία αποβιβάστηκε, υπήρχε ένα ποτάμι, το 
οποίο τότε ονομάστηκε βασιλοπόταμο, κοντά στο οποίο εναπόθεσε τους σταυρούς – κατά την 
παράδοση, επειδή οι τρεις σταυροί είχαν παραμείνει μαζί για πολλά χρόνια, τους αποσύνδεσε, 
έσμιξε τα ξύλα τους και τους ξαναέφτιαξε. Από το ξύλο του υποποδίου του σταυρού του Χριστού 
έφτιαξε, επίσης, ένα άλλο μικρό σταυρό. 
Εκεί, εξαντλημένη καθώς ήταν, η ογδοντάχρονη Αγία, έγειρε για να ξεκουραστεί λίγο, ώστε να 
μπορέσει να συνεχίσει την πορεία της προς την Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με την Παράδοση 
κατά τη διάρκεια του ύπνου της, ένας νέος με αγγελική μορφή της είπε: «Σεβαστή μου βασίλισσα, 
είμαι απεσταλμένος του Παναγάθου Θεού, για να σου εκφράσω το θέλημά Του. Όπως εκεί στα 
Ιεροσόλυμα έκτισες ναούς, για να δοξάζεται και να υμνείται ο Θεός, έτσι κι εδώ, σε τούτο το νησί το 
ευλογημένο, πρέπει να πράξεις το ίδιο. Να κτίσεις κι εδώ ιερό ναό, τον οποίο μάλιστα να 
θεμελιώσεις με το Τίμιο Ξύλο, για να προσκυνείται και να δοξάζεται στους αιώνες ο Σταυρός του 
Κυρίου από τους κατοίκους αυτού του τόπου. Εδώ θα ζουν Χριστιανοί μέχρι τη συντέλεια του 
κόσμου». 
Η Αγία όταν ξύπνησε, διέταξε αμέσως να γίνει όπως ο λαμπρός εκείνος νέος της υπέδειξε. Ο ένας 
όμως από τους μεγάλους σταυρούς είχε εξαφανιστεί και εθεάθη στην κορυφή του βουνού 
Όλυμπος. Εκεί, λοιπόν, βρέθηκε το Τίμιο Ξύλο, το οποίο προς στιγμή είχε χαθεί. Τότε, η Αγία 
Ελένη με τους συνεργάτες της έκτισαν ναό τον οποίο εγκαινίασαν με το τίμιο Ξύλο και από τότε 
(327) το βουνό αυτό ονομάζεται Σταυροβούνι, όπου μέχρι σήμερα υπάρχει η ομώνυμη Ιερά Μονή. 
Κατόπιν η Αγία αναχώρησε για την Βασιλεύουσα, όπου ο Κωνσταντίνος υποδέχθηκε τον Τίμιο 
Σταυρό, τους τέσσερις Ήλους (=καρφιά) και την μητέρα του με κάθε λαμπρότητα. Σημειώνουμε ότι 
απ’αυτούς τους τέσσερις Ήλους, οι δύο τοποθετήθηκαν στο Στέμμα, το οποίο φορούσε ο βασιλιάς 
Κωνσταντίνος. 
Η Αγία Ελένη κομήθηκε ένα χρόνο αργότερα, σε ηλικία 81 περίπου ετών (328-329) ενώ σήμερα, 
το μεγαλύτερο μέρος του Τιμίου Ξύλου φυλάγεται στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιο Όρος. 
 
 


