
Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, συνήλθατε σήμερα
γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ τιμίου Σταυροῦ, χαί-ρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε. «Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐ ποί-

 ησεν ὁ Κύριος· ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφραν θῶ -
μεν ἐν αὐτῇ» (Ψαλμ. 117,24). «Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο
καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡ -
μῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 6,14)· ὁ σταυρὸς τοῦ
Κυ ρίου μας εἶνε τὸ καύχημά μας. Ὡς ἐπίσκο-
πος δι ατελῶ ὑπὸ τὸ κράτος βαθυτάτων αἰ -
σθη μάτων συγ κινήσεως καὶ χαρᾶς, πιστεύω
δὲ ὅτι τὰ ἴδια αἰσθήματα ἔχετε κ᾽ ἐσεῖς.

Μεταξύ μας, ὅλων ὅσοι βρισκόμαστε τώρα
ἐδῶ, δὲν ὑπάρχει οὔτε ἄπιστος, οὔτε ἄ θεος,
οὔτε χιλιαστής, οὔτε κάποιος ἄλλος ποὺ δὲν
ἀ  γαπᾷ τὸν τίμιο σταυρό. Γι᾿ αὐτούς, τοὺς ἀπί-στους καὶ ἀπάτριδες, ὁ τίμιος σταυ ρὸς εἶ νε
«σημεῖον ἀντιλεγόμενον» (πρβλ. Λουκ. 2,34) καὶ «σκάν-
δαλον», ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦ λος (Α΄ Κορ.
1,18,23. Γαλ. 5,11). Ὅπως ὁ ἥλιος εἶνε ἐνοχλη τικὸς γιὰ
τὰ νυκτόβια πουλιὰ καὶ γιὰ ἐκείνους ποὺ πά-
σχουν ἀπὸ ὀφθαλμίασι, ἔτσι, λέει ὁ Μέγας Βα-
 σίλειος, καὶ οἱ λαμ περὲς ἀκτῖνες τοῦ σταυ-
 ροῦ εἶνε πολὺ ἐνοχλητικὲς καὶ δυσάρεστες
γιὰ ἐ κείνους ποὺ πάσχουν ἀπὸ πνευματικὴ
ὀφθαλ μίασι καὶ ζοῦν σὰν τὰ νυκτόβια πουλιά.

Ἀλλὰ γιὰ τοὺς πιστούς, καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ
ἐ μᾶς τοὺς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἔχουμε τὴν εὐ -
τυχία καὶ τὸ προνόμιο ἀλλὰ καὶ τὴν εὐθύνη
νὰ κατοι κοῦ με στὴν εὐλογημένη αὐτὴ γωνία
τῶν Βαλ κανίων ποὺ λέγεται Ἑλλάς, γιὰ ἐμᾶς
τοὺς Ἕλ ληνες ὁ τίμιος σταυρὸς εἶνε ὅ,τι τι-
μι ώτερο, ὅ,τι ἁγιώτερο, ὅ,τι θειότερο. Γιατὶ ὁ
σταυρὸς ἐκφράζει τὶς ὑπέρτατες ἀξίες τῆςζωῆς. Ἀποτελεῖ ὁ σταυρὸς ὄχι μόνο θρησκευ -
τικὸ σύμβο λο, ἀλλὰ καὶ ἐθνικὸ σύμβολο. Καὶ
ἐπ᾿ αὐ τοῦ θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε νὰ πῶ λίγες λέ-
ξεις καὶ νὰ ἐξηγήσω γιατί ὁ σταυρὸς εἶνε ἐ -
θνικὸ καὶ γιατί εἶνε θρησκευτικὸ σύμβολο.

* * *Ἐθνικὸ μὲν σύμβολο εἶνε, ἀγαπητοί μου,

διότι ἀπὸ τὴν ἀρχαιοτάτη ἐποχή, ἀφ᾿ ὅτου
ἐμ φανίσθηκε ὁ Χριστιανισμὸς καὶ ἡ Ἑλλάδα
μας πίστεψε στὸ Χριστό, ὁ τίμιος σταυρὸς ἔ -
γινε τὸ σύμβολο τοῦ ἔθνους.

Πρῶτος ποὺ ὕψωσε τὸν τίμιο σταυρό, ὅπως
γνωρίζουν ἀκόμη καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ δημοτι-
κοῦ, εἶνε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὁ ὁποῖ ος μὲ
τὸ «Ἐν τούτῳ νίκα» κοντὰ στὴ Μουλβία γέφυ-
ρα νίκησε τὰ στρατεύματα τοῦ Μαξεν τίου καὶ
μπῆκε νικητὴς καὶ θριαμβευτὴς στὴ ῾Ρώ μη, τὴν
«αἰωνία πόλι». Ἀπὸ τότε –μετρῆστε– ἐπὶ χίλια
ὁλόκληρα χρόνια ὁ τίμιος σταυρὸς σελάγιζε
στὸ ὑψηλότερο σημεῖο τῆς ἱερᾶς πό λεως τῶν
Ἑλλήνων, τῆς Κωνσταντινουπόλεως, σὰν φω-
τεινὸς φάρος ἐπάνω στὴν κορυφὴ τοῦ τρούλ-
λου τῆς Ἁγίας Σοφίας· καὶ ἐκεῖ ἔ μεινε μέχρι
τὴ θλιβερὴ ἐκείνη ἡμέρα ποὺ τὰ τέκνα τῆς
Ἄγαρ, βάρβαρος λαός, κατέ βασαν ἀπὸ τὸν
τροῦλλο τὸν τίμιο σταυρὸ κι ἀ νέβασαν τὴν ἡ -
μι σέληνο, σύμβολο σκότους καὶ ἐ ρέ  βους. Φά-
νηκε τότε ὅτι ὁ σταυρὸς ἔσβησε στὸ σκοτά-
δι τῆς δουλείας αἰώνων ὁλοκλήρων.

Ἀλλὰ ὄχι, δὲν ἔσβησε! Ὅπως ὁ ἥλιος ὅταν
δύει δὲν σβήνει, ἔτσι καὶ ὁ σταυρός. Ἀνέτειλεπάλι. Ἀνέτειλε τὴν 23η Φεβρουαρίου 1821 λαμ -
 πρὸς φωτοβόλος ἀκτινο βόλος, καὶ θάμ πωσε
τὸν κόσμο. Ἀ νέτειλε τότε κοντὰ στὸν Προῦθο
ποταμό, ὅ ταν ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης σάλ-
πισε ἐ κεῖ νο τὸν ὑπέροχο λόγο· Σήμερα ὑψώ-
νουμε τὸν τίμιο σταυρὸ καὶ ἐνώπιον ὅλου τοῦ
κόσμου φωνάζουμε ὅτι ἐν τούτῳ τῷ σημείῳ
ἡ Ἑλλὰς θὰ νικήσῃ· ζήτω ἡ ἐλευθερία! Μετὰ
ἀπὸ λίγες μέρες ἄλλο τέκνο τῆς πατρίδος, ὁ
ἱεράρχης Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, ὕψωσε
τὸ λάβαρό του καὶ αὐτὸς μὲ τὸν τίμιο σταυρό.
Ἀπὸ τότε ὁ σταυρὸς ἔγινε τὸ σύμβολο ὅλωντῶν ἀγωνι ζο μένων Ἑλλήνων. Σταυρὸς στὴν πε-
 ρικεφαλαία τοῦ ἀειμνήστου Κολοκοτρώνη,
σταυρὸς στὸν ἱστὸ τῆς ναυαρχίδος τοῦ Μια-
ούλη, σταυ ρὸς σὲ ὅλο τὸ ναυτικὸ καὶ σὲ ὅλο
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τὸ στρατὸ τῆς μαχομένης πατρίδος μας. Νά
γιατί εἶπα ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει ὡς ἐθνικὸ σύμ-
βολο τὸν τίμιο σταυρό.

Ἂν παρατηρήσετε στὸ προαύλιο τῶν Ἡνω-
 μέ  νων Ἐθνῶν, ὅπου ὑψώνονται πλῆθος ση-
μαῖ ες, θὰ δῆτε ὅτι ἡ ἑλληνικὴ σημαία διακρί  νε-ται. Ὄχι μόνο γιὰ τὸ λευκὸ καὶ γαλανὸ χρῶ μα
της ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ σύμβολό της. Ἄλλα ἔ θνη
ἔ χουν ὡς σύμβολα φιγοῦρες τοῦ ζῳολογικοῦ
κό σμου (γεράκια, ἀετούς, κοράκια, ἑρ πετά, ἐ -
λάφια, ῥινόκερους), καὶ ἄλ λα ἔχουν σφυρο δρέ-
πανα ἢ ἄλλα σύμβολα· ἡ Ἑλλάδα μας ὡς ἀ θά-
νατο σύμβολό της διάλεξε τὸν τίμιο σταυρό.

Ἐθνικὸ λοιπὸν σύμβολο ὁ σταυρός, ποὺ ἐξ α-
 κολουθεῖ νὰ σελαγίζῃ στὰ ὕψη τῶν σημαιῶν μας.

* * *Ἀλλὰ ὁ τίμιος σταυρὸς εἶνε καὶ θρησκευτι -κὸ σύμβολο. Γιατὶ δὲν περιορίζει τὴν ἀκτινοβο -
λία του μόνο σὲ ἕνα λαό. Εἶνε παγκόσμιο σύμ  -
βολο, πανανθρώπινο πνευματικὸ σύμβολο.

Θὰ μιλήσω μὲ μαθηματικὴ γλῶσσα. Ὁ τίμι ος
σταυρός, ὅπως βλέπουμε, σχηματίζεται ἀπὸ δύο
ῥάβδους· ἡ μία λέγεται κάθετος καὶ ἡ ἄλ  λη ὁρι-
ζοντία. Ἔχει λοιπὸν τέσσερα ἄκρα. Ἐὰν τὸ ἕ  ναἄκρο τῆς καθέτου, τὸ πρὸς τὰ ἄνω, τὸ ἐ πεκ τεί-
 νουμε σὲ εὐθεῖα γραμμή, ἡ γραμμὴ αὐ τή, ἐ -
πεκτεινομένη ἐπ᾿ ἄπειρον λένε οἱ μαθηματι-
κοί, ἐμεῖς λέμε ἠθικῶς καὶ ψυχολογικῶς, θὰ
ξεπεράσῃ τὸ διάστημα, τὰ ἄστρα, τοὺς ἥ λι-
ους, τοὺς γαλαξίες, καὶ θὰ φτάσῃ –ὤ θαῦ μα–
μέχρι τὰ κράσπεδα τῆς Θεότητος! ἐ κεῖ πού,
ὅπως λέει ὁ Ἰωάννης στὴν Ἀποκάλυψι, ἀ κού-
γονται «κιθάρες» καὶ «Ἀλληλούια» (Ἀπ. 5,8· 19,1-6).

Καὶ ἂν μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἐπεκτείνουμε τὸκά τω ἄκρο τῆς καθέτου, τότε ἡ γραμμὴ θὰ βυ-
 θι στῇ στὴν Ἀχερουσία λίμνη, θὰ φτάσῃ στὰ
Τάρταρα καὶ τὰ ἐρέβη τοῦ ᾍδου, κ᾽ ἐκεῖ θ᾿ ἀ -
κουστῇ ὁ Χάρος νὰ λέῃ· Χριστέ, μᾶς νίκησες·
μὲ τὸ σταυρό σου συνέτριψες τὶς χάλκινες
πύ λες τῆς φυλακῆς. Δόξα σ᾽ Ἐσένα, τὸν νικη -
τὴ τῶν αἰώνων!

Ἂν πάλι ἐπεκτείνουμε τὴ γραμμὴ τῆς ὁρι-ζοντίου ῥάβδου δεξιὰ καὶ ἀριστερά, πρὸς ἀ να-
 τολὰς καὶ πρὸς δυσμάς, καὶ καμπυλώσῃ, τό τε
ἡ γραμμὴ θὰ σχηματίσῃ κύκλο, ἐπάλληλους
κύκλους, ποὺ θὰ περιζώσουν ὁλόκληρη τὴν ὑ -
δρόγειο σφαῖρα. Οἱ ἀκτῖνες τοῦ σταυροῦ ἁ πλώ-
νονται παντοῦ (πρὸς βορρᾶν, πρὸς νότον, πρὸς
ἀνατολάς, πρὸς δυσμάς, στὸν Βόρειο Πόλο,
στὸ Νότιο Πόλο), ἀγκαλιάζουν ὁ λόκληρο τὸν κό-
  σμο, ὅλα τὰ ἔθνη. Κι ἀπὸ παν τοῦ, ἀπὸ κάθε πλά-
 σμα, βγαίνει ὁ ὕ μνος· «Αἰνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦ -
τε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας» (Δαν. 3,35-65). Ἀπ᾽ ὅλα τὰ
στόματα ἀκούγεται τὸ θεσπέσιο ἐκεῖ νο ῥῆμα,

ποὺ θὰ περάσουν ἀκόμη αἰῶνες γιὰ νὰ γίνῃ
τὸ βίωμα ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, αὐτὸ ποὺ
συνοψίζεται σὲ δύο λέξεις· «Ἀγαπᾶτε ἀλλή-
λους» (Ἰω. 13,34· 15,12,17).

Νά γιατί εἶπα, ἀγαπητοί μου, ὅτι ὁ σταυρὸς
εἶνε παγκόσμιο σύμβολο. Σύμβολο εἰρήνης,συνδιαλλαγῆς, δικαιοσύνης, ἀγάπης, ὅ,τι ὡ -
ραῖο καὶ ἂν πῇ κανείς.

Ζοῦμε σὲ μιὰ ἐποχὴ ὑλοκρατική, ἐποχὴ εὐ -
δαιμονισμοῦ, ποὺ μπορεῖ νὰ γί νῃ ὁ τάφος τῆς
ἀνθρωπότητος. Γιατὶ ὁ κόσμος νομίζει ὅτι προ-
 οδεύει στὸν πολιτισμό, ἀλλὰ διαρκῶς γλιστάει
στὸν ἐκφυλισμό. Καὶ εἴμαστε μὲν ὑπὲρ τοῦ πο-
 λιτισμοῦ, τεχνικοῦ καὶ πνευματικοῦ, ἀλλὰ ὁ ἐκ -φυλισμὸς δὲν εἶνε πολιτισμός. Ἡ παγκόσμι  ος ἱ -
στορία διὰ μέσου τῶν αἰώνων μαρτυρεῖ, ὅτι ὁ
ἐκφυλισμὸς ὑπῆρξε ὁ τάφος με γάλων πολιτι-
σμῶν. Σήμερα λοιπόν, στὴν ἐποχὴ αὐτή, ὁ τί-
μιος σταυρὸς προβάλλει ὡς σύμβολο θυσίας.
Διότι τί εἶνε ἡ ζωή; Ὁ κόσμος νομίζει ὅτι ἡ
ζωὴ εἶνε ἀπόλαυσις. Ἀλλ᾿ ἂν ἀτενίσετε τὸ
σταυρό, θὰ δῆτε ὅτι ἡ ζωὴ δὲν εἶνε ἔτσι. Ὄχι!
Καὶ οἱ θεῖες γραφές, καὶ οἱ πη γὲς τῆς ἱστορί -
ας, καὶ τὰ ἀ νασκαφικὰ εὑρήματα, καὶ «οἱ λίθοι
κεκράξονται» (πρβλ. Λουκ. 19,40)· τὰ νεκροταφεῖα καὶ οἱ
τάφοι μας καὶ ὅλη ἡ ἱστορία τοῦ γένους μας.Ἡ ζωὴ εἶ νε θυσία. Καὶ σύμβολο τῆς θυσίας εἶ -
νε ὁ τίμιος σταυρός. Ἡ ζωὴ εἶνε σταυρός.

Αὐτὸ τὸ μεγάλο δίδαγμα σαλπίζει σήμερα
στὸν κόσμο ὁ σταυρός· Ἂν τὰ ἔθνη θέλουν
νὰ ζήσουν καὶ νὰ προοδεύσουν, ἂς ἐναγκαλι-
σθοῦν τὸ σταυρὸ ὡς σύμβολο συνδιαλλαγῆς,θυσίας, αὐ ταπαρνήσεως καὶ ἀληθείας.

* * *Συγκινοῦμαι, ἀγαπητοί μου, σήμερα καὶ γιὰ ἕ -
να προσωπικὸ λόγο. Ἐπιτρέψτε μου μία ἀνα-
φο ρὰ σχετικὴ μὲ τὸ ὕψωμα 1.020 τῆς Φλωρίνης,
ἐπάνω στὸ ὁποῖο μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεὸς καὶ ὑψώ-σαμε μεγάλο σταυρό, φρουρὸ τῆς πόλεως.

Εἶμαι πιὰ γέροντας καὶ σὲ λίγο ὁ τάφος θὰ
μὲ δεχθῇ· ἀλλὰ θυμᾶμαι, ὅτι τὸ 1947 ὡς στρα-
τιωτικὸς ἱερεὺς ἀνέβηκα κατ᾿ ἐπανάληψιν στὸ
ὕψωμα αὐτὸ καὶ θαύμασα τοὺς γενναίους ἀ -ξι ωματικοὺς καὶ στρατιῶτες, οἱ ὁποῖοι μετέ-
βα λαν τὸν λόφο αὐτὸν σὲ Θερμοπύλες, ὅπως
καὶ τὸν ἀντίστοιχο δίδυμο λόφο, τὸ 1.030. Συ-
νάντησα τότε ἀετοὺς τῆς πατρίδος, ποὺ οἱ πε-
 ρισσότεροι ἔπεσαν μαχόμενοι καὶ τώρα ἀ να-
παύονται στὸ πολυάνδριο, στὸ στρατιωτι κὸ νε-
κροταφεῖο τῆς Φλωρίνης. Ἂς εἶνε ἀναπαυμέ-
νες οἱ ψυχὲς τῶν παιδιῶν ἐκείνων, ποὺ θυ-
σιάσθηκαν γιὰ νὰ ζήσῃ ἡ πατρίδα, καὶ ἂς ποῦ -
με γι᾽ αὐτοὺς τὸ «Αἰωνία αὐτῶν ἡ μνήμη».
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