
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΑ!Α 49 

Η Αγία Ελένη εηισκi:πτεται τους Αγίους Τόπους. 

Γvωστί:'ς ιωι άγνωστες σελίδες και παραδόσης 

Σύμφωνα με τους ιστορικούς όταν συ

ιεπληρώθη το κτίσιμο της Νέας Ρώμης ή 
(ωνσταντινούπολη όπως την ονόμασαν 

:ργότερα την Βασίλισσα των πόλεων, η 

ιητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου η 

1\ακαρiα Ελένη, έφυγε για τους Αγίους 

"όηους προς ανεuρεση του Τιμίου Σταυ

•οu. Το έργο της Αγίας Ελένης ήταν πολύ 
,ιJσκολο γιατί όλα τα ίχνη της σται)ρω

;ης, της ταφής και της ανάστασης του 

:ριστού τα είχε σκι:πάσει ο φθόνος και το 
ίσος του aχάριστου γένους των Εβραί

Ιν. 

Οπλισμένη με ευτολμiαν και υπομονή 

ου είναι τα μεγαλύτερα αγαθά που 

πειλε ο Θεός στον άνθρωπο, η Α γiα Ελέ
η ξεκινούσε με αρκετούς άρχοντες και 

τραηιίJτες για τον μεγάλο σκοπό που 

ιαξε στη ζωή της. Να βρει τον τίμιο 

ταυρό. Αηάλλαγμl::νη από κάθε είδους 

νησικακiας για την χώρα της Κατάρας 
:ιι τουc ιωτοίιωυς τηc, σε λίγες μέρες η 

γία Ελί:νη έφθανε στο~ς Λγiους Τόπους. 
<εi την υποδeχτηκαν σαν ΒασίλΙσσα κω 
IC απέδωσαν μεγάλες τιμές. Η Α γiα Ελέ-
1 για χάρη της Ρωμαϊκί1ς Αυτοκρατορί
; δέχθηκε τις τιμές και την επαύριον άρ
σε κιόλας δουλειά για το μεγάλο έργο 

1ς αποστολής της. 

Πρώτα κάλεσε σε κριτήριο όλους τους 

•ευματικούς ανθρώπους της χώρας, 

uς δικαστές, τους κριτές, τους δασκά

υς, όλους τους ανθρώπους τωv γραμμά

iV της εποχής. Υπολογίζετω ότι σ' αυτό 
κρπ-ήριο έλαβαν μέρος περί ης δυο χι

!δες άνθρωποι. Μετά η Αγία Ελένη 
Jς μίλησε για τη γέννηση του Χριστού, 
ι την διδασκαλία του, για τα θαύματα 
J, για τα πάθη του, για την ανάστασή 
J και τους εζι'1τησε να απολογηθούν. 

·λις τα ήκουσαν όλα αυτι'J ΟΙ Εβραίοι 

Ανικοβλήθησαν και άρχισαν να σκέ-

φτονται πως να αντιμετωπίσουν αυτές ης 

σοβαρές κατηγορίες εναντίον των προγό
νων τους. Εζήτησαν από την Αγiα Ελένη 
να τους επΙΊρέψει να αποσυρθούν για να 
μπορέσουν να ετοιμάσουν την αηολογίαν 

τους προς την εκπρόσωπο της Μεγόλης 

Αυτοκρατορίας. Τελικά όλοι συμφώνη
σαν να εκλέξουν ένα συμβούλιο το οποίο 
θα αποτελeίτο από τους εητά πιο οοφοuς 
ανθρώπους της χώρας για να χειρισθούν 
το όλο θέμα. Μόλις έγιvι: αυτό όλοι οι άλ
λοι απεσύρθησαν στα ση!ηα τους. 

Ανάμεσά στους eπτά συμβούλους που 
εξέλεξαν ήταν και Ι<άηοιος με το όνομα 
Ιούδας ο οποίος φαίνεται va ήξερε πολλά 
1{01 για τον Μεσσiαν Ι'>αι γΙα τα θεία πάθη 
του. Ο Ιούδας μόλις απεσύρθη ο υπόλοι
πος λαός άρχισε να μιλά προς τους άλ
λους έξι του συμβουλίου. Εγιi.1, τους είrτε, 
νομίζω, όη ξέρω τον σι<οnόν της επίσκε
ψης της Βασίλισσας στον τόπο μας. Δεν 
νομίζω 6η η Μεγάλη Βοσ!λισσα μας επε· 
σι<έφθη για να ζήτήσει απολογiαν για ι<άτι 
που δεν εκάμαμε ι::μεiι; αλλά οι προγόνοι 
μας. Πιστεύω ότι η Βασίλισσα είναι κάτι 
άλλο που θέλει 'Ηλθε στον τόπον μας 
για να βρει τον ξύλινο σταυρό τrου ιφέ
μασαν τον Μεσσία. Αλλά προς Θεού, να 
. μην αποκαλύψει κανένας cιηό μας το μέ· 
ρος που εσταύρωααv τον Χριστό γιατί 
κινδuνεuουν να χο.θούv όλες μας οι πα
ραδόσεις που ει<ληρονομήοι::ψε από τους 

προγόνους μας. Θα χαθούν οι παραδό
σεις για τον Αδάμ και την · Ευα, για τον 
Νιuε, για τον Αβραόμ τον Ισαάι~, τον Ια
κώβ. Θα χαθι:ί ο Μωϋσής, ο Δαυίδ, ο Σο
λομών. Προς Θeού μη πεiτι: λsξη γι' αυτό 
το ζήτημα. 

Οι άλλοι έξι του συμβοuλ!ου άκουαν με 
προσοχή αυτό που τους έλεγε ο Ιούδας 
χωρίς να πουν ούτε μια λέξη. · Ομως δεν 
ξiχαν το θάρρος να αντιμετωπίσουν την 
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Βασίλισσα και την συνοδεία της και γι' 
αυτό καθυστερούσαν. 

Η Αγία Ελένη βλέποντας να αργούν, 
έστειλε αμέσως αρκετούς στρατιώτες και 
τους είπαν:«Η Βασίλισσα βιάζεται να 
ακούσει την απολογίαν σας, πρέπει να 
έλθετε αμέσως». 

Και αυτοί μη έχοντας άλλη εκλογή 
επροχώρησαν με μεγάλον φόβον προς 

την Αγία Ελένη. Τότε η Αγία Ελένη άρχι
σε να τους ρωτά τι έχουν να της πουν για 

την ένοχη διαγωγή των προγόνων τους 
και που είναι κρυμμένος ο τίμιος Σταυ

ρός. Αυτοί αρνήθησαν ότι γνωρίζουν 

ο,τιδήποτε για τα πάθη του Χριστού και 
της είπαν ότι ούτε είδαν, ούτε άκουσαν 
ο,τιδήποτε για τον ξύλινο σταυρό. 

Όμως η Αγία Ελένη επέμενε να της 
πουν την αλήθεια διαφορετικά τους απεί
λησε ότι θα διατάξει τους στρατιώτες να 
θανατώσουν και τους επτά. · Ομως αυτοί 
και πάλιν αρνήθησαν να της αποκαλύ
ψουν την <;Jλήθεια και τότε η Αγία Ελένη 

κυτάζοντας τους στρατιώτες τους είπε:

«Ανάψατε φωτιά και κάψετε και τους 

επτά». Μόλις άκουσαν αυτά τα λόγια οι 
Εβραίοι ετρομοκρατήθησαν και ένας από 
αυτούς της είπε: «Μεγάλη μου Κυρία, αν 
θέλεις να βρείς τον ξύλινο σταυρό και ό,τι 
άλλο επιθυμείς ένας )1όνο τρόπος υπάρ
χει. Να πάρεις αυτόν τον άνθρωπο και να 
τον εξετάσεις. Τ ο όνομα του είναι Ιούδας 
και γνωρίζει τα πάντα. Είναι γιος του 
προφήτη Σίμωνα ποu ήταν ένας δίκαιος 
και ευσεβής άνθρωπος. Αυτός γνωρίζει 
και για τα πάθη του Μεσσία και ίσως και 
για το μέρος που είναι κρυμμένος ο ξύλι

νος σταυρός». 

Τότε η Αγία Ελένη διέταξε να αφήσουν 

ελεύθερους τους έξι Εβραίοuς και να 
κρατήσουν μόνο τον Ιούδα. Και χωρίς να 

χάσει καιρό του είπε:« Ιούδα, δεν είμαι 

σκληρή βασίλισσα. Ακολουθώ κατά 
γραμμή την διδασκαλία του Μεσσία σας 

που έζησε και πέθανε για το καλό των 
ανθρώπων. Σε όλη i,ιου τη ζωή έμαθα να 
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αγαπώ και να σuγχωρώ τοvς συνανθρώ
ποvς μου. • Ομως πρέπsι να με βοηθfισεις 
για νσ βρούμε τον τίμιον Σταυρόν, Αν 
αρνηθείς να με βοηθήσεις τότε είμαι 
αναγκασμένη να διατάξω τους στρατιώ
τες μου να σε τιμωρήσουν». 

'Ομως ο Ιούδας εφαίνετο αν~νδατος 
και επροοnοιεiτο, ότι δεν tΊξερε τίποτε και 
της είπε:« Kupiα μου κόμε ό,τι νοJ.ιiζεις, 
πάντως εγώ δεν γνωρίζω τίπότε». 

Και τότε η Αγία Ελένη μη sχοuσα άλλη 
εκλογή διέταξε ΚΟ\ i;;βαλαν τον Ιούδα σ.ε 
ένα βαΟΟ ξεροπήγαδο και εκεί τον άψη· 
σαν επτά ημέρες, Τον άΦrιaαν χωρίς ψω
μί, χωρίς νερό και την aβδομrι ημέρα ο 
Ιούδας ποu εψαίνeτο μισοnεθομένος άρ
χισε να βογγά και να φωνάζει μεγαλοΦώ· 
νως:« Εβγάλτε με, απ' εδώ στο πηγάδι 
σας παρα!ΦΛώ. Σας υπόσχομαι ν(;Ι σας 
δείξω τον τόπο όποu εσταυρώθη ο Χρι
στός και να σας βοηθήσω να βρείτε τον 
ξύλινο σταuρό. πού τον εσταuρωσαv οι 
πρόγονοι μ()υ. Βοηθήστε με σας παρακα· 
λώ για να σας βοηθήσω ... » 
Και αμέσως οι στραηώτες που εφρου· 

ρούοον το πηγάδι τον Ι;βγαλαν και εκά
λeσαν την Αγiαν Ελένη για να τον ακοU-~ 
σει. Ο ΙQύδας καινούργιpς τώρα άνθρω· 
πος, γιατl η αισχύνη και η απεΛτησlα του 
εiχαν δώσει διαφορετικές και μεγάλeς δu· 
νάμεις, άρχισε να απολογείται για τι 
αμαρτiις των προπατόρων του και προ 
σφέρθηκε να συνοδεόσει την Αγία Ελέν.-,.~c". "·· 
στο μl!ρος ποu εσταuρώθηκε ο Χριστός 
Ο ίδιος, όπως εiπε δεν ήξερε ακριβώς πο 
εu.ρiόκετο ο εταuρός και μόλις έφθασα 
στο μέρος της σταUρωσης l!riεae μπροατο..ι--
στην Α γΙα Ελj!νη λέγοντας .•. 

«ΔέσΠοτα, Kupιe, ο θεός ημών. Ο ποιή 
σας τον όνθρωπ()ν κατ' εικόνα και ομο 
ωση σοu. Ο δεσπόζων οuρανοi> και γη 
αγγέλων και ανθρώπων. Ο ηέμψας το 
μονογενή σου uιόν τοv Κύριον ημών !η 
σο\> Χριστόν, ο οποlος δια την ημeτ:Ι!ρ 
σωτηρία καταδέξατο σταpρωθήναι κ 
τηv. τρίτη μέραν αναστήναι. Σοu δεόμεθ 
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κω σε παρακαλούμεν οι δούλοι σου ίνα 

εμφανr1 ποιήσΕΙς ημίν τον κεκρυμμένο 

θησαυρόv, τοv Τiμιοv σου και ζωοrιοιόv 
Σταιφόv, ίvα εκ της τούτου ευωδίας 
επλουτισθώμε χάριτος rιvευματικώς. Και 
εγώ ο αμαρτωλός πιστεύσω εις Αυτόν κω 
τύχω συγχώρεσης ... » 

1\αι μόλις ετελείωοε ο Ιούδας την προ
σευχή του, ώ του θαύματος, αμέσως εσεί

σθη ο τόπος και εβγήκε θυμίαμα ευωδές 
υπό μορφή καπνού από το μέρος που 
ήταν κρυμμένος ο Ίϊμιος Σταυρός. 

Κω όλοι οι παρόντες μαζί με την Βασί
λισσαv εθαύμασαν και εχάρηκαν πάρα 
πολύ. Και ο Ιούδας ευχαριστήσας τον 
Θεό ν είπε:« Επ' αληθείας Χριστέ μου, εσύ 
είσαι ο σωτήρας του ι~όσμου. Εσύ ι:ίσαι 
του ζώντος Θεού ο πραγματικός υιός. 
Κω τότε ο Ιούδας μαζί με τους άλλους 

παρευρισκομένους επήραν aξίνες και 

φτυάρια ιωι άρχισαν να σκάβουν για να 

βρουν τον Τίμιο Σταυρό. · Ομως όταν 
έφθασαν σε κάποω βάθος βρήιων όχι ένα 

σταυρό αλλά τρεις. Εκείνο του Χριστού 

. και εκείνους των δυο ληστιίιν με τους 
οποίους συνεσταυρώθη. 

Μόλις τους είδε η Αγία Ελένη εχάρη 

ηολίι και ευχαριστούσε τον Θεό nou την 
βοήθησε να τους βρει. Και γυρίζοντας 

προς τον Ιούδα του λέγει:« Και τώρα Ιού
δα πώς να γνωρiσοuμε ηοως εivαι ο 

σταυρός του Χριστού»; 

· Ομως τα προβλήματα τα οποία δεν 
μπορούν να λι)σουν οι άνθρωποι, κάποια 

ανωτέρα δύναμη πάντοτε τα λύει Γιατί 

εκείνη την στιγμή επερνούσαν απ' εκεί 

ένα νεκρό για να τον θάψουν κ ω ο Jούδας 
τους παρεκάλεσε να φί:ρουν τον νεκρό 

μπροστά στη Βασίλισσα. Και αμέσως ο 

Ιούδας τοποθετεί τον πρώτο σταυρό πά

vω στο ξυλο;φέβατο. · Ομως κανένα ση
Jείο δεν εφάνη. Ακολούθως ετοποθέτησε 

rον δεύτερο σταυρό αλλά και αυτός δεν 
'δε;ξε τίποτε γιατί κω οι δυο ανιiκαν 

πους ληστές. Μετά έβαλαν τον τρίτον 

ηαυρόν, εκείνον του Χριστού· ιωι αμέ-
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σως ανεστήθη ο νεκρός και εφανερώθη η 
δόξα του Θεού ιωι η δύναμη του Ζωοποι· 
ού Σταυρού. 

Τότε αρκετοί από τους Εβραίους όταν 
εiδαν το θαύμς:ι επiστευοαν στον Χριστό η 
δε μαι<αρία Ελένη γεμάτη ευτυχία εδόξαζε 
τον Θεόν που την αξiωqε να απολαuοει 
τέτοιον μεγόληαyαλλiαση. Και εΘαύμασε 
την πίστην τοu Ιοι)δα που έδς1ξε τόοη με
γάλη μετ.αβολή και χωρίς ν.α διστάσει τον 
εβάπτισε και τον έστεψε ως πρώτον χρι
στιανό ν cφχιφέο τwν lεροσι)λύμωv. 

Ακολούθως η ευσsβεοrάτη και ευλο· 
βεστάτη Αγία Ελένη έκτισε στους Αγίους 
Τόπους μεγάλες εκκλησίες στη Βι)θλε

έμ, στο όρος των Ελαιών, οtην Ιερουσα
λήμ, στο Θαβιίιρtο\1 και σι: ι'ιλλουςτόηους 
που επάτησε ο Χριστόζ, γta να δοξάζεται 
ιωι να λατρείJεται η Αγάπη. 

Από το ταξiδι της στους Αγίους ΤiJπους 
έμαθε πολλά. · Εμαθε αρκετά για την 
Προσευχfι που είναι σαν να μαθαίνεΙς μια 
άλλην γλώσσαν. Η Προσευχή, έλεγε η 
Αγία Ελένη, σε βοηθά να φ6γεις από το 
σαριακό σου εγώ γtα να μπεις στο πνευ

ματικό σου εγώ. Η ΠροοευχτΊ είναι όπλο 
6:μυνας εναντίον των πεφασμ<ίJν, των με
ρψνών και της Σt βοηθά να 
καθαρίσεις το μυαλό σου από κάθε σκέψη 
από ι~άθε σuναiσθημα και κάθε φαντασία. 
Εκμηδενίζει την θλίψη και χαλιναγωγεί 
την οργή. Η Προσευχή είναι τροφή της 

ψυχιiς και φωτισμός του νου. Σε φi;ρνcι σε 
επαφi1 με τον Θεό. Με αυτi) μαθαfνεκ; να 
υποτάσσεσω, να ταπεινώνεσαι και να 
φοβάσαι την συνείδηση σου. 

Με αυτά τα πωτεύω η Αγία Ελένη συνί:
χισε τον δρόμον της προσφέροντας στους 
ουνανθρώποuς της Αγάπη κω διδάσ!ωv
τας την Μετάνοια κω την εηαγρύπνησrι 
εναντίον των εχθρών της ανθρώπινης 
γαλήνης. 

Με όλα αυτά η Αγία Ελένη κατόρθωσε 
να ζr1σει μαζi μας, ιδωίτερα στη Κύηρο 
μας, και μετά τον θάνατό της. 

Α.Μ. Δημητριάδης 


