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ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΣΤΗΝ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ

Ὁ Flavius Valerius Constantinus ἢ Μέγας Κωνσταντίνος ἢ ἅγιος
καὶ ἰσαπόστολος Κωνσταντίνος ὑπῆρξε αὐτοκράτορας κατὰ τὴν
κρίσιµη περίοδο ποὺ ἡ Ρωµαϊκὴ Αὐτοκρατορία µετασχηµατίσθηκε
στὴν Ὕστερη Ρωµαϊκὴ Αὐτοκρατορία, γενικὰ γνωστὴ ὡς Βυζαντινὴ
Αὐτοκρατορία. Στὸ πρόσωπό του συναντᾶµε τὴ µετάβαση ἀπὸ
τὴν Ἀρχαιότητα στὸ Μεσαίωνα, τὸ πέρασµα ἀπὸ τὸν Παγανισµὸ
στὸ Χριστιανισµό. Ἔχει χαρακτηριστεῖ ὡς ὁ σηµαντικότερος
αὐτοκράτορας τῆς ὕστερης ἀρχαιότητας καὶ ὡς ἡγέτης ποὺ ἄλλαξε
τὴν ἱστορία τῆς Εὐρώπης καὶ ἐπηρέασε ἔµµεσα καὶ τὸν ὑπόλοιπο κόσµο.
Εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ νίκησε τὸ Μαξέντιο στὴ µάχη τῆς Μιλβίας
Γέφυρας, στὶς 28 Ὀκτωβρίου 312 µ.Χ., καὶ θεωρεῖται µιὰ ἀπὸ τὶς
ἀποφασιστικότερες µάχες ὅλων τῶν ἐποχῶν1. Εἶναι ὁ αὐτοκράτορας
ποὺ ἔλαβε δύο κοσµοϊστορικὲς ἀποφάσεις.
Πρῶτο, µετέφερε τὴν πρωτεύουσα τῆς αὐτοκρατορίας ἀπὸ τὴ
Ρώµη στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐγκαινιάζοντας µιὰ νέα ἐποχὴ καὶ
µιὰ νέα αὐτοκρατορία, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ διαγράψει µιὰ πορεία 1000
χρόνων2.
Καὶ δεύτερο, ὑπέγραψε τὸ διάταγµα τοῦ Μεδιολάνου τὸ 313
µ.Χ. µὲ τὸ ὁποῖο θεσπιζόταν ἡ ἀνεξιθρησκεία3. Βέβαια, ἡ ὕπαρξη
αὐτοῦ τοῦ διατάγµατος ἀµφισβητεῖται, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἡ κατάλλληλη στιγµὴ νὰ ἀσχοληθοῦµε µὲ τὸ θέµα.
Ἐµεῖς θὰ παρουσιάσουµε τὴν εἰκόνα τοῦ Μεγάλου
Κωνσταντίνου στὴν ὑµνογραφία, ὅπως αὐτὴ ἐµφανίζεται µέσα ἀπὸ
ἐκδεδοµένα καὶ ἀνέκδοτα κείµενα. Ἀφοῦ ἀνάλογη µελέτη ἔγινε πρὶν
ἀπὸ 100 περίπου χρόνια4, θεωροῦµε σηµαντικὴ µιὰ ἀνακοίνωση σήµερα µὲ τὸ ἴδιο περιεχόµενο. Ἐξάλλου ἡ ἔρευνα ἔχει προχωρήσει καὶ
νέα κείµενα καὶ χειρόγραφα ἔχουν γίνει γνωστά.
1

Lactantius, Mort. Pers. 44· Eusebius, Hist. Eccl. 9.9· Eusebius, Vita Const.

1.38.
2 G. Dagron, Ἡ γέννηση µιᾶς πρωτεύουσας. Ἡ Κωνσταντινούπολη καὶ ἡ θεσµοί της ἀπὸ τὸ 330 ὣς τὸ 451, (µτφ. Μαρίνα Λουκάκη), Ἀθήνα 2000.
3 Lactantius, Mort. Pers. 48· Eusebius, Hist. Eccl. 10.5.
4 S. Gassisi, Innologia greca in onore dei Santi Constantino ed Elena, Roma e
l’ Oriente 6 (1913) 80-84.
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Στὴν ὑµνογραφία αὐτὸ ποὺ κυριαρχεῖ εἶναι ὅτι οἱ ἅγιοι
Κωνσταντίνος καὶ Ἑλένη ἦταν οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ αὐτοκράτορες5.
Εἶναι µεγάλης σηµασίας τὸ γεγονὸς ὅτι µὲ τὸν Κωνσταντίνο πραγµατοποιήθηκε ἡ µετάβαση ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα – Θεὸ στὸν ἐλέῳ
Θεοῦ αὐτοκράτορα. Ἡ πεποίθηση αὐτὴ σφραγίζει ὅλο τὸ Μεσαίωνα
τῆς Εὐρώπης καὶ ἐπηρεάζει τὴν πολιτικὴ σκέψη. Ἐπίσης, παρουσιάζεται ὡς νέος Δαβίδ6, σηµαντικὴ εἰκόνα γιὰ τὴ νέα θρησκεία, ἀφοῦ οἱ
Ἑβραῖοι εἶχαν τοὺς µεγάλους βασιλιάδες τους ἐνῶ οἱ χριστιανοὶ ὄχι.
Ἐπίσης, µνηµονεύεται ἡ µεταφορὰ τῆς πρωτεύουσας τὸ 330
µ.Χ. καὶ τονίζεται ἡ διορατικότητά του στὴν ἐπιλογὴ τοῦ τόπου7.
Αὐτὴ εἶναι ἡ Βασιλεύουσα, ἡ Ἑπτάλοφος, ἡ Νέα Ρώµη ἢ Δεύτερη
Ρώµη, καὶ σὲ τελευταία ἀνάλυση ἡ πόλη τοῦ Κωνσταντίνου, ἡ
Κωνσταντινούπολη.
Ἰδιαίτερα τονίζεται ἡ προσφορά του στὸ χριστιανισµὸ ἐπειδὴ
τὸ 325 συγκάλεσε τὴν Α΄ Οἰκουµενική Σύνοδο στὴ Νίκαια καὶ καταδίκασε τὸν ἀρειανισµό, µιὰ αἵρεση ποὺ ἀποτελοῦσε µεγάλο κίνδυνο
γιὰ τὴ νέα θρησκεία8.
Τέλος, τὸ συµβὰν ποὺ κυριαρχεῖ στὴν ὑµνογραφία εἶναι τὸ
ὅραµα τοῦ Κωνσταντίνου πρὶν ἀπὸ τὴ µάχη τῆς Μιλβίας γέφυρας9:
ὁ σταυρὸς ποὺ σχηµατίστηκε µὲ τὰ ἑλληνικὰ γράµµατα Χ-Ρ καὶ τὴν
ἐπιγραφὴ “Ἐν τούτῳ νίκα”, στὰ λατινικὰ “hoc signo victor eris”10. Ὁ
χριστιανὸς ρήτορας Λακτάντιος λέει ὅτι τὸ ὅραµα ἦταν ἐνύπνιο11.
Ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας περιγράφει τὸ γεγονός ὡς ἀληθινὸ ὅραµα,
ποὺ ἐµφανίστηκε στὸ µεσηµεριάτικο οὐρανὸ καὶ τὸ εἶδαν καὶ οἱ
στρατιῶτες12.
Ἡ ἁγία Ἑλένη, µητέρα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, πάντα
ἑορτάζεται µαζὶ µὲ τὸ γιό της. Ἔτσι καὶ στὴν ὑµνογραφία, στὰ κεί5
“Παντοκράτορ ὕψιστε Χριστέ, βασιλεῦ αἰώνιε, φῶς νοητὸν οὐρανόθεν
µοι δώρησαι … ὅπως εὐφηµήσω τῶν χριστιανῶν τοὺς πρώτους ἄνακτας”, Cd. Marcianus gr. II 140, f. φεv (476v).
6 “Νέος γέγονας Δαυῒδ τοῖς τρόποις”, Μηναῖον τοῦ Μαΐου (Ἀποστολικῆς
Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος), Ἀθήνα 1992, σ. 203 (στὸ ἑξῆς Μηναῖον
Μαΐου).
7 “Πόλιν τερπνὴν … συνέστησας, τὴν ἀληθῶς ἑπτάλοφον καὶ θεοπύργωτον”, Cd. Σόφιας (Sofije), ΕΗΑΙ gr. 384, p. 326 (EHAI= Ecclesiastical Historical and
Archival Institute of the Patriarchate of Bulgaria).
8 “Ἐκ τῶν τεσσάρων τῆς γῆς περάτων, ἔνδοξε, ἡ ἐν Νικαίᾳ σύνοδος τῷ σῷ
προστάγµατι συνηθροίσθη, παµµάκαρ, Ἀρείου καθελοῦσα δόγµα τὸ ἄθεον”, Cd.
Σόφιας (Sofije), ΕΗΑΙ gr. 384, p. 326.
9 Γιὰ τὸ ἀνωτέρω περιστατικὸ βλ. M. Di Maio – J. Zeugne – N. Zotov, Ambiguitas Constantiniana: The Caeleste Signum Die of Constantine the Great, Byzantion 58 (1988) 333-360· P. Weiss, Die Vision Constantins, in Jochen Bleicken (ed.),
Colloquium aus Anlass des 80. Geburtstages von Alfred Heuss, [Frakfurter Althistorische
Studien 13], Kallmünz 1993, σ. 143-169.
10 “Σοὶ νικοποιὸν ὡράθη, ἄναξ, τὸ κεκρυµµένον ὑπὸ γῆν, ἐν ὕψει ἐξαστράπτον
ὅπλον τοῦ ζωηφόρου σταυροῦ”, Cd. Sinaiticus gr. 670, f. 208r.
11 Lactantius, Mors Pers. 44.5-6.
12 Eusebius, Vita Const. 1.28-29.
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µενα ποὺ ἀναφέρονται στὸν ἅγιο Κωνσταντίνο παρουσιάζεται παράλληλα καὶ αὐτή. Τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ γεγονὸς τοῦ βίου της
ποὺ ἀναφέρεται στὰ ὑµνογραφικὰ κείµενα εἶναι ὅτι σὲ ἔρευνες ποὺ
ἔκανε στοὺς Ἅγιους Τόπους βρῆκε τὸ Σταυρό, πάνω στὸν ὁποῖο µαρτύρησε ὁ Χριστός13.
Ἡ κοινὴ µνήµη τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης ἑορτάζεται
ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὶς 21 Μαΐου. Τὸ ἑλληνικὸ Μηναῖο
γράφει: “Μνήµη τῶν Ἁγίων, ἐνδόξων, µεγάλων, θεοστέπτων καὶ
ἰσαποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης”14, ἐνῶ τὸ ρωσικὸ
“Svjatih Velikih carej i ravnoapostolov Konstantina i Jeleni”15.
Τὸ ἑλληνικὸ Μηναῖο Μαΐου περιέχει πλήρη ἀκολουθία τῶν
ἁγίων χωρὶς ὅµως νὰ ἀναφέρεται τὸ ὄνοµα τοῦ συγγραφέα της.
Κάποια τροπάρια εἶναι ἔργα τοῦ ὑµνογράφου Βύζαντος, ἐνῶ τὸ
δοξαστικὸ τῶν αἴνων εἶναι ποίηµα Μεθοδίου πατριάρχου. Εἶναι οἱ
κύριοι ἅγιοι τῆς ἡµέρας· παραδίδεται ὁ κανόνας τῶν ἁγίων καὶ τὸ
συναξάριό τους µετὰ τὴν ς΄ ὠδή.
Στὰ χειρόγραφα Μηναῖα ὑπάρχουν πέντε ἀνέκδοτοι κανόνες
στὴ µνήµη τῶν ἁγίων:
1. Inc.: Δεῦτε πιστοὶ ἅπαντες ἀνευφηµήσωµεν
Ἰωάννου µοναχοῦ.
Ἦχος β΄. Δεῦτε, λαοί.
Cd. Parisinus gr. 344, ﬀ. 77v-85r16.
Cd. Σόφιας (Sofije), EHAI gr. 384, pp. 326-33217.
2. Inc.: Σοὶ τῷ βασιλεύοντι τῶν αἰώνων
Ἰωάννου µοναχοῦ.
Ἦχος δ΄. Ἄισοµαί σοι, Κύριε ὁ Θεός µου
Cd. Alexandrinus Patr. 93, ﬀ. 75v-77v.
Cd. Parisinus gr. 1566, ﬀ. 65r-67v.
Cd. Sinaiticus gr. 637, ﬀ. 63v-66r18.
Cd. Sinaiticus gr. 670, ﬀ. 190v-210r19.
13 “Κωνσταντῖνος σήµερον σὺν τῇ µητρὶ τῇ Ἑλένῃ τὸν Σταυρὸν ἐκφαίνουσι,
τὸ πανσεβάσµιον ξύλον”, Μηναῖον Μαΐου, σ. 206.
14 Στὸ ἑλληνικὸ Μηναῖο τὴν ἀκολουθία τῶν ἁγίων βλ. Μηναῖον Μαΐου, σ.
197-212 .
15 Στὸ ρωσσικὸ Μηναῖο τὴν ἀκολουθία τῶν ἁγίων βλ. Mineja mjesjac Maj,
Kĳevo-Pečersko Uspenska Lavra 1866, f. ρλθr-ρµςv.
16 Ἑλένη Παπαηλιοπούλου – Φωτοπούλου, Ταµεῖον ἀνεκδότων βυζαντινῶν
ᾀσµατικῶν κανόνων seu Analecta Hymnica Graeca e codicibus eruta Orientis Christiani,
Ι. Κανόνες Μηναίων, [Σύλλογος πρὸς Διάδοσιν Ὠφελίµων Βιβλίων 62], Ἀθῆναι
1996, 612.
17 D. Getov, Incipitarium for the apparently unedited liturgical canons, as
contained in the greek manuscripts kept in Bulgarian Libraries, Bollettino della Badia
greca di Grottaferrata terza serie vol. I (2004) 98.
18 Παπαηλιοπούλου, ὅ.π., 613.
19 Τὴν πληροφορία ὀφείλω στὸν ἐκλεκτὸ συνάδελφο καὶ φίλο κ. Dorotei
Getov, τὸν ὁποῖο καὶ εὐχαριστῶ.
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3. Inc. : Ὁ προγνώστης Θεός, ὁ ἐκ µὴ ὄντων τὸ πρίν
Ἦχος πλ. α΄. Τῷ σωτῆρι Θεῷ
Cd. Αthoniticus, Kausokalyvion (?)20.
4. Inc.: Ἐξ ἀναξίων χειλέων καὶ ῥυπαρῶν δεήσεων
Acr.: Ἕκτην δέησιν προσδέχου, Κωνσταντῖνε.
Ἦχος πλ. β΄. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας
Cd. Athoniticus, Lavrae Θ 32, ﬀ. 312v-314r21.
5. Inc.: Παντοκράτορ ὕψιστε Χριστέ, βασιλεῦ αἰώνιε,
Acr.: Πιστῶν ἀνάκτων τὴν ἀπαρχὴν αἰνέσω· ὁ Μαλαξός.
Νικολάου Μαλαξοῦ, πρωτοπαπᾶ Ναυπλίου.
Ἦχος πλ. β΄. Ἐν βυθῷ κατέστρωσε
Cd. Marcianus gr. II 140, ﬀ. φεv-φηr (476v-479r)22.
Γενικά, µποροῦµε νὰ ποῦµε ὅτι τὰ ὑµνογραφικὰ κείµενα ποὺ
ἀναφέρονται στὴ µνήµη τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης εἶναι
λίγα καί, ἐνῶ αὐτοὶ στὴν Κωνσταντινούπολη γιορτάζονταν µὲ µεγαλοπρέπεια23, φαίνεται ὅτι ἡ λατρεία τους δὲν εἶχε µεγάλη διάδοση
στὴν ὑπόλοιπη αὐτοκρατορία.
Αὐτὸ τὸ διαπιστώνουµε καὶ ἀπὸ τὶς αὐτοτελεῖς ἐκδόσεις τῆς
ἀκολουθίας τους στὰ ἑλληνικά24. Εἶναι γνωστὲς µέχρι σήµερα
µόνο δύο ἐκδόσεις, µιὰ τοῦ 1899 καὶ µιὰ τοῦ 1917. Καὶ οἱ δύο τυπώθηκαν στὴν Ἀθήνα καὶ ἡ δεύτερη ἀποτελεῖ ἀνατύπωση τῆς πρώτης. Ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων προέρχεται ἀπὸ τὸ Μηναῖο Μαΐου
τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ ὑπάρχει ἐπιπλέον
παρακλητικὸς κανόνας καὶ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον:
1. Ὁ παρακλητικὸς κανόνας25.
Inc.: Κύριε τῆς δόξης καὶ βασιλεῦ τῆς κυριευούσης
Acr.: Κωνσταντῖνον, Ἑλένην, ἄνακτας γεραίρω.
Σεραφεὶµ Ἀργυρουπόλεως.
Ἦχ. πλ. δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας.
20

Παπαηλιοπούλου, ὅ.π., 614.
Παπαηλιοπούλου, ὅ.π., 615.
22 Δ. Στρατηγόπουλος, Ὁ Νικόλαος Μαλαξὸς καὶ τὸ ὑµνογραφικό του
ἔργο, [Ἀνέκδοτη Διδακτορικὴ Διατριβή], Θεσσαλονίκη 2003, σ. 149.
23 “Τελεῖται δὲ ἡ αὐτοῦ σύναξις ἐν τῇ Ἁγιωτάτῃ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν
τοῖς Ἁγίοις Ἀποστόλοις καὶ ἐν τῷ θείῳ αὐτοῦ Ναῷ, τῷ ἐν τῇ Κινστέρνῃ τοῦ Βώνου,
τοῦ Πατριάρχου, ἅµα τῷ Βασιλεῖ καὶ τῇ Συγκλήτῳ, µετὰ λιτῆς ἐκεῖσε παραγινοµένου καὶ τὴν θείαν Μυσταγωγίαν ἐπιτελοῦντος”, Μηναῖον Μαΐου, σ. 208.
24 L. Petit, Bibliographie des acolouthies grecques, [Subsidia Hagiographica 16],
Bruxelles 1926, σ. 44-45.
25
Ἀκολουθία καὶ Bίος τῶν ἁγίων ἐνδόξων µεγάλων βασιλέων καὶ
ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης … Ἐν Ἀθήναις, 1899, σ. 14-17.
21
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2. Οἱ κδ΄ οἶκοι κατ’ ἀλφάβητον26.
Κοντάκιον: Τῶν χριστωνύµων ἡ πληθύς, δεῦτε συνέλθετε
Οἶκος: Ἄνοιξόν µου τὸ στόµα, Ἰησοῦ ὁ Θεός µου, ὑµνῆσαι
Κωνσταντῖνον
Τέλος, ἡ σύγκριση τῆς σλαβικῆς καὶ τῆς ἑλληνικῆς ἀκολουθίας
τῶν ἀντιστοίχων Μηναίων Μαΐου µᾶς ὁδηγεῖ στὸ συµπέρασµα ὅτι ἡ
σλαβικὴ ἀποτελεῖ ἀκριβὴ µετάφραση τῆς ἑλληνικῆς.
Ἀπὸ τὰ παραπάνω συµπεραίνουµε ὅτι ὑπάρχει ἕνα παράδοξο.
Ἐνῶ ὁ Κωνσταντίνος ἔµεινε στὴν ἱστορία ὡς Μέγας, στὴν Ἐκκλησία
ὡς ἰσαπόστολος, καὶ δέκα τουλάχιστον διάδοχοί του ἔφεραν τὸ ὄνοµά
του, γεγονότα ποὺ δείχνουν πόσο σηµαντικὴ ἦταν ἡ ὑστεροφηµία του
καὶ πόσο µεγάλης ὑπόληψης ἔχαιρε, στὴν ὑµνογραφία ἡ παρουσία
του εἶναι περιορισµένη. Λίγα ὑµνογραφικὰ κείµενα ἔχουν ἐκδοθεῖ
µέχρι σήµερα καὶ κάποια ἄλλα, ποὺ µετριοῦνται στὰ δάκτυλα τῶν
χεριῶν µας, παραµένουν ἀνέκδοτα.

Dimostenis Stratigopulos
SVETI KONSTANTIN I SVETA JELENA U HIMNOGRAFIJI
Smatra se da se ovi svetci javqaju kako u {tampanoj toliko i u ne{tampanoj
himnografiji. Ono {to je va`no jeste da su sv. Konstantin i Jelena bili prvi
hri{}anski rimski imperatori. Konstantin se pojavquje kao novi David,
a pomiwe se i preme{taj glavnog grada imperije u Vizantion. Naro~ito se
nagla{ava wegov doprinos hri{}anstvu zato {to je 325. godine sazvao ekumenski crkveni sabor u Nikeji kao i vizija koju je video pre bitke kod Milvijskog
mosta. Najupe~atqiviji doga|aj koji se spomiwe iz `ivota sv. Jelene je obilazak Svetih Mesta i otkri}e ^asnog Krsta na kome je mu~en Hristos.
Javqa se pet ne{tampanih kanona svetaca i rukopisi koji govore o wima,
kao i dva posebna izdawa o wihovoj slu`bi koja je bila 1899. i 1917. godine
u Atini. Na kraju, komparacija gr~ke i slovenske slu`be pokazuje da je druga
verni prevod prve.
Mo`emo zakqu~iti da je pojavqivawe sv. Konstantina i sv. Jelene u himnografiji ograni~eno, jer je broj {tampanih i ne{tampanih himnografskih
dela u wihovu slavu jako mali.

26
Ἀκολουθία καὶ Bίος τῶν ἁγίων ἐνδόξων µεγάλων βασιλέων καὶ
ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης … Ἐν Ἀθήναις, 1899, σ. 17-20.
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Sl. 1. Cd. Σόφιας (Sofije), EHAI gr. 384, p. 326.
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Sl. 2. Cd. Σόφιας (Sofije), EHAI gr. 384, p. 331.
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3. Ἡ σλαβωνικὴ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης (ρωσσικὸ
Μηναῖο Μαΐου).
Sl. 3 Slovenska slu`ba sv. Konstantina i sv. Jelene (ruski Minej za maj).

Slika 4. Ἡ ἑλληνικὴ ἀ+κολουθία τῶν
ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
(ἔκδοση 1899).
Sl. 4 Gr~ka slu`ba sv. Konstantina i sv.
Jelene (izdawe 1899.).

Slika 5. Ἡ ἑλληνικὴ ἀκολουθία τῶν
ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης
(ἔκδοση 1917).
Sl. 5 Gr~ka slu`ba sv. Konstantina i sv.
Jelene (izdawe 1917.).

