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Το λείψανο της Αγίας Ελένης κατέφθασε στην Αθήνα από τη Βενετία και έγινε

δεκτό από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τιμές
αρχηγού κράτους.
Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το δημαρχείο Αιγάλεω, αλλά και τον ιερό
ναό της Αγίας Βαρβάρας προκειμένου να υποδεχτεί τα λείψανα της Αγίας Ελένης,
που κατέφθασαν στη χώρα μας από τη Βενετία. Έξω από τον ναό, τα ιερά κειμήλια
υποδέχθηκαν ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος, με τον μητροπολίτη Νικαίας Αλέξιο, καθώς και άλλους
μητροπολίτες, βουλευτές και αξιωματούχους.
Στην τελετή δοξολογίας στον Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας στο Αιγάλεω για την
έλευση του ιερού λειψάνου της Αγίας Ελένης και του τιμίου ξύλου, παρευρέθησαν
και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας.

Η
Αθήνα υποδέχθηκε το ιερό λείψανο της Αγίας Ελένης και τον Τίμιο Σταυρό στο
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με τις δέουσες τιμές από τις Ένοπλες Δυνάμεις
και μια σύντομη δέηση από τον μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαο.
Παρών στην υποδοχή και τη λιτή τελετή, ήταν ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Πάνος
Καμμένος. Στους παραβρισκόμενους στον χώρο του αεροδρομίου δόθηκε η
δυνατότητα να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο της αγίας, η οποία χαρακτηρίζεται
ως 14η Απόστολος.

Η επίσημη υποδοχή του ιερού λειψάνου της Αγίας Ελένης και του Τιμίου Σταυρού,
σύμφωνα με το πρόγραμμα, έγινε μπροστά από το Δημαρχείο Αιγάλεω, επί της
Ιεράς Οδού και από εκεί μεταφέρθηκε με λιτανευτική πομπή στον Ι.Ν. της Αγίας
Βαρβάρας.
Η ιταλική φιλαρμονική «Τεσέρα» παιάνισε τον εθνικό ύμνο της Ιταλίας και η
ελληνική, αντίστοιχα, της Ελλάδας. Τις τιμητικές κορδέλες του ιερού λειψάνου
κρατούσαν οι επίσκοποι Μεθώνης Κλήμης, Σαλώνων Αντώνιος, Θαυμακού Ιάκωβος
και Χριστιανουπόλεως Προκόπιος, ενώ το περιέβαλε τιμητικό άγημα στρατιωτών.
Στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες προσκυνητές από
όλη την Ελλάδα.

«Ευχαριστώ θερμώς για την άκρως τιμητική διαμνημόνευση την οποία η Εκκλησία
της Ελλάδος, δι’ Υμών, προσφέρει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την
τελετή υποδοχής του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Σκηνώματος της Αγίας Ελένης,
της

Ισαποστόλου»,

ανέφερε

ο

Πρόεδρος

της

Δημοκρατίας,

Προκόπης

Παυλόπουλος, στην αντιφώνηση του προς τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης
Ελλάδος Ιερώνυμο .

«Η Πολιτεία είναι σήμερα παρούσα σ’ αυτήν την κορυφαία ιερή τελετή και για έναν ακόμη λόγο, ο
οποίος ξεπερνά τα όρια του θρησκευτικού προσκυνήματος και αναδεικνύει τις ρίζες αυτού τούτου του
Πολιτισμού μας.

οι Ισαπόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη έθεσαν και τις
βάσεις του τρίτου πυλώνα του Πολιτισμού μας, ήτοι
του Ευρωπαϊκού
Κλείνοντας οριστικά την σκοτεινή περίοδο των Διωγμών και ανοίγοντας, μέσ’ από
την διακήρυξη της ανεξιθρησκείας, τον δρόμο για την επί ίσοις όροις διάδοση της
Χριστιανικής Διδασκαλίας, οι Ισαπόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη έθεσαν και τις
βάσεις του τρίτου πυλώνα του Πολιτισμού μας, ήτοι του Ευρωπαϊκού και,
γενικότερα, του Δυτικού Πολιτισμού. Στον οποίο κληροδότησαν, ύστερα από την
πνευματική συνεισφορά της Αρχαίας Ελλάδας και την θεσμική συνεισφορά της
Αρχαίας Ρώμης, τις βασικές αρχές και αξίες που προσδιορίζουν σήμερα τα
ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά του: Δηλαδή τις αρχές και τις αξίες της Ειρήνης,
της Αλληλεγγύης και της Δικαιοσύνης, μ’ έμφαση στην πτυχή της Κοινωνικής
Δικαιοσύνης.

Στους σημερινούς ταραγμένους και χαλεπούς καιρούς
μας, ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να τιμούμε την

μνήμη των Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης
Στους σημερινούς ταραγμένους και χαλεπούς καιρούς μας, ο πιο ενδεδειγμένος
τρόπος για να τιμούμε την μνήμη των Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης είναι
να υπερασπιζόμαστε αυτές τις αρχές και αξίες της Χριστιανοσύνης και του
Πολιτισμού μας. Δηλαδή, σε τελική ανάλυση, τον Άνθρωπο και τον Συνάνθρωπο»
ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Η έλευση του ιερού λειψάνου εντάσσεται στο πλαίσιο των εορτασμών για τη
συμπλήρωση 80 ετών από την ίδρυση της Αποστολικής Διακονίας και τελούν κάτω
από το γενικότερο σύνθημα «Αναδεικνύουμε την πνευματική ταυτότητα της
Ευρώπης».
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