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E

Στον στόχο
νας κίνδυνος: Ο Σταυρός του Κυρίου κενός. Άδειος. Σύμβολο 
χωρίς νόημα.

Πότε; Όταν 
α. αντί να λαλούμε το λόγο του Σταυρού,  που είναι λόγος θυσίας και 
αγώνα, μιλούμε με λόγια ανθρώπινα. Για ν’ αρέσουμε στους ανθρώπους.
β. αντικαθίσταται από άλλα σύμβολα. Γεμάτα μίσος. Κακία. Εγωϊσμούς. 
Εχθρότητες. 
γ. τον θεωρούμε ανίσχυρο. Σκουριασμένο. Παμπάλαιο ίσως.



 Όταν τον αφήνουμε σε παροπλισμό. Όταν καταφεύγουμε σ’ άλλα 
όπλα. Όταν χρησιμοποιούμε όπλα βίας θέλοντας να επικρατήσουμε.

δ. η θέα του δεν γεμίζει την καρδιά μας.
Δεν πλημμυρίζει από ελπίδα και αγαλλίαση η ψυχή μας. 
Ζητούμε να γεμίσουμε την ψυχή μας με τις ψεύτικες χαρές του 

κόσμου. 
ε. δεν μας συγκλονίζει το μήνυμά του. 
Ο Σταυρός δεν είναι μια σιωπηλή υπόθεση.
Είναι ένα μήνυμα αγάπης και θυσίας.
Μπορεί να γίνει μια σωστή πορεία αγώνα.
στ. τον έχουμε μόνο για στολίδι.
Δεν έχει σχέση με τη ζωή μας. 
ζ. δεν τιμάται. Χλευάζεται. 
Γίνεται αντικείμενο ντροπής από μέρους μας. 
Ο Σταυρός είναι μια πραγματικότητα. Η άρνησή μας να τον 

δεχθούμε, δεν τον εξαφανίζει. 
Θα σταθούμε λοιπόν στη σκιά του; Ή θα τραπούμε σε φυγή; 
Με τούτα τα δεδομένα, πώς προχωρούμε στη ζωή;
Ποιά κατεύθυνση ακολουθούμε;
Να τον αγνοήσουμε; Μα είναι λύση;
Να τον προσπεράσουμε;
Να τον αφήσουμε απλώς να “κοσμεί” τους τάφους στα κοιμητήρια; 

Τους τρούλλους των εκκλησιών;
Ν’ αρκεστούμε να κάμνουμε το σημείο του χωρίς συνείδηση των 

πραττομένων; Τυπικά;
Μερικές μάλιστα φορές οι κινήσεις μας είναι άσχετες. Ότι άλλο 

θυμίζουν. Όχι όμως τον Σταυρόν.
Υπάρχει για μας; Μήπως όχι;
Όλα τούτα περιπλέκονται στο μυαλό μας.
Μένουμε συνήθως στα τυπικά.
Κι όταν κάποτε τον θυμηθούμε, επαναλαμβάνουμε το σύμβολό του 

ακατάσχετα.



Σταυρός σημαίνει στόχος ζωής. Αγώνας πνευματικός. Άνοδος από 
της ζωής τα κράσπεδα στις κορφές. Όπου ο Θεός μας περιμένει.

Της καθημερινότητας οι ρηγματώσεις ας μην μας απασχολούν. Τα 
μάτια μας; Ψηλά.  Στον στόχο.

+ ο π. Γ.

Το ζωηφόρον φυτόν
Ο Τίμιος Σταυρός είναι το αγιώτατον σύμβολον των χριστιανών. 

Προσκυνούμε μόλις δούμε το απλόν σχήμα του που γίνεται μόνον με 
δύο γραμμές. 

Ο κάθε άνθρωπος μπορεί εύκολα να το σχεδιάσει, ή πάνω του ή 
πάνω εις άλλον ή πάνω στον τοίχον ή πάνω στο νερό ή στον αέρα.  
Αλλά και η πλάσις είναι γεμάτη από αυτό το ιερό σχήμα και θυμίζει 
στους χριστιανούς το πάθος του Χριστού. 

Φαίνεται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, εις τας λεγομένας 
σταυρώσεις των δέντρων, εις τα συμπλέγματα των άστρων, εις τας 
σχισμάς των βράχων, εις το ξεκλάδισμα των ποταμών, εις τα κόκκαλα 
των ζώων και των ιχθύων, εις το δέρμα των φιδιών, εις τα φύλλα των 
ανθέων, εις το σχέδιον που έχει το χιόνι, εις τα μαλακόστρακα της 
θαλάσσης. 

Και εις τα έργα των ανθρώπων φανερώνεται το σχήμα του Σταυρού 
άθελά των, εις τας θύρας και εις τα παράθυρα των σπιτιών, εις το 
σταύρωμα των δοκών, εις τα πλακόστρωτα εις τα  σταυροδρόμια, εις 
τους τροχούς και εις τους ζυγούς των αμαξών, εις τις σκάφες και εις τα 
πανιά των καραβιών, εις τα διάφορα εργαλεία των τεχνών. 

Νομίζεις ότι ο Θεός έβαλε το σχήμα του Σταυρού εις όλην την 
φύσιν και εις πολλά από τα τεχνικά έργα που κάμνει ο άνθρωπος, για 
να το θυμίζει εις την διάνοιάν του. [...]

Αυτό το σχήμα είχε και η κρεμάλα που βασανίζανε τους 
κακούργους τον καιρόν των Ρωμαίων, καμωμένη από δυό 
μεγάλα σανίδια, επάνω στα οποία τους εκάρφωναν. Και 
από αυτήν την αιτίαν ο κόσμος το εσυχαίνετο και το είχε εις 
φόβον και ατιμίαν: “Επικατάρατος ο κρεμάμενος επί ξύλου”. 



Ο Χριστός εκαρφώθη επάνω εις ένα τέτοιο καταραμένον  ξύλον, και 
άλλαξε τα αισθήματα που είχαν γι’ αυτό οι άνθρωποι. Από εργαλείον 
αποτρόπαιον το μετεμόρφωσεν σε προσκυνητόν σχήμα και σύμβολον.[...]

Οι Χριστιανοί βάζουν τον Σταυρόν πανταχού, εις τους τρούλλους 
και εις τα κωδωνοστάσια των εκκλησιών, εις τους τάφους, εις τας 
οικοδομάς, εις τας σημαίας, εις τα κατάρτια των πλοίων, εις  μέρη δια 
να φαίνεται υψηλά μακρόθεν, εις τα στολίδια των γυναικών, εις τα 
ψωμιά, εις τας κρήνας.[...]

Ο Τίμιος Σταυρός, μετά την σταύρωσιν του Κυρίου απέμεινε 
χωμένος στον Γολγοθάν. Η αγία Ελένη επήγεν εις τα Ιεροσόλυμα και 
τον εβρήκε και έμεινεν εκεί δια προσκύνημα. 

Έπειτα από πολλά χρόνια τον άρπαξαν  οι Πέρσαι. Αλλά ο βασιλεύς 
Ηράκλειος τον εξαναπήρε και τον έφερε μετά θριάμβου εις Ιερουσαλήμ,  
όπου τον ύψωσε πανηγυρικώς την 14 Σεπτεμβρίου του 629. Αυτήν την 
εορτήν της Υψώσεως του Σταυρού εορτάζομεν και ημείς σήμερον.

Ήτο δε καμωμένος ο Σταυρός, κατά την παράδοσιν από τριών ειδών 
ξύλα, από κυπάρισσον, πεύκον και κέδρον, όπως είπεν ο προφήτης 
Ησαϊας “εν κυπαρίσσω και πεύκη και κέδρω άμα, δοξάσαι τον τόπον 
τον άγιόν μου”. (Ησ.μ΄,13)[...]

Δια τους απολλυμένους, δι’ εκείνους που δεν πιστεύουν και που 
δεν θέλουν να σωθούν, ο Σταυρός είναι ανοησία. Πριν να σταυρωθή 
ο Χριστός, ο Σταυρός ήταν ένα βασανιστήριον καταραμένον, αλλά 
και όταν αγιάσθηκε από τον Κύριον, πάλιν δια τους αμετανοήτους και 
υπερηφάνους που στηρίζονταν εις την γνώσιν των, είναι μωρία. Οι 
αγιογράφοι ζωγραφίζουν το σχήμα του Σταυρού γύρω από την κεφαλήν 
του Χριστού.

Ο δε Εσταυρωμένος τοποθετείται εις την κορυφήν του εικονοστασίου 
επάνω από την Ωραίαν Πύλην και δεξιόθεν αυτού  η Παναγία και 
αριστερόθεν ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής εις στάσιν θρηνητικήν.

(Φώτιος Κόντογλους)
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