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Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας 

Στις 14 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο, η 
Εκκλησία υψώνει θριαμβευτικά τη σημαία 

της: Τον τίμιο Σταυρό του Κυρίου. Πράγμα

τι ο Σταυρός είναι το καύχημα και το στολίδι 

της Εκκλησίας μας και όπλο αήττητο κατά 

των πολεμίων. Επάνω στο Σταυρό μάτωσε 

η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και άν

θισε η λύτρωση του ανθρώπου από την 

αμαρτία. Τ α ουράνια σκύβουν ξαφνιασμένα 

και κοιτάζουν την φρικτή θυσία του Χριστού 

στο Σταυρό. Η γη ατενίζει με ευγνωμοσύνη 

το Σταυρό και λυτρωμένη δοξολογά το 

Θεό. Ολόκληρη η ανθρωπότητα κοιτάζει 

με άπειρη αγάπη το Θεάνθρωπο που υψι~

θηκεαπότονάνθρωπο-με τη δική Του θεία 

θέληση -στο Σταυρό για να τη σώσει. 

Στηριγμένη η ανθρωπότητα στη νίκη 

του Θεανθρώπου πάνω στο Σταυρό συνε

χίζει την πορεία της στους aτέρμονες αιώ

νες με ασφάλεια. Ο Σταυρός έγινε «Ο 

φύλαξ πάσης της οικουμένης>> και την προ~ 

στατεύει από το δαίμονα της καταστρο

φής. Καμιά δι)ναμη καταστροφής, πόλεμcι, 

συνωμοσίες, παραφροσύνη, έχουν τη δύ

ναμη να την εξαφανίσουν. Ο Σταυρός του 

Κυρίου τη φρουρεί μέσα από την Εκκλησία 

Του. 

Έγινε ο Σταυρός σύμβολο του θριάμ

βου του Νικητή Χριστού, ο οποίος δεν προ

σφέρθηκε φρικτό σφάγιο πάνω στο Σταυ

ρό για να μας εγκαταλείψει κατόπιν στην 

κάθε καταστροφική δύναμη, αλλά μας 

φρουρεί και μας καλεί να γίνουμε μέλη της 

επουράνιος Βασιλείας Τ ου. 

Ψάλλει θριαμβευτικά η Εκκλησία μας: 

«Ο Σταυρός Σου Κύριε, ζωή και Ανάστασις 

υπάρχει τω λαώ Σου ... » Πάνω από των 
Ναών μας τους τρούλλους, έκτοτε, πάνω 
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από το κοντάρι της Γαλανόλευκης σημαίας 

του Έθνους μας, πάνω από τα προσκυνη

τάρια των δρόμων της πατρίδας μας και 

των σπιτιών μας τα εικονοστάσια και των 

καραβιών μας τα κατάρτια, πάνω από τους 

τάφους των νεκρών μας, σύμβολο ζωής, 

υψώνεται ο Σταυρός και γίνεται το στήριγ

μα και η ελπίδα και στην παρούσα και στη 

μέλλουσα ζωή. 

Σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής 

μας, ας aτενίζουμε προς το Σταυρό του Κυ

ρίου και ας παίρνουμε δύναμη από Αυτόν 

που άπλωσε από αγάπη για μας των ψυχών 

μας και της πατρίδας μας. «ΕΝ ΤΟΥΤΩ 

NIKA». Με αυτόν το Σταυρό θα νικήσεις, 
έγραψε με αστέρια στον ουρανό ο Κύριος 

στον ισαπόστολο Βασιλέα Κωνσταντίνο 

και με επικεφαλής του στρατού του τον 

Σταυρό, ο Κωνσταντίνος νίκησε κατά κρά

τος την ειδωλολατρία και ανήγαγε την χρι

στιανική θρησκεία εις ουράνια ύψη, σε θρη

σκεία των καισάρων. 

Με σύμβολο το Σταυρόιωιμεις, ο Ελ

ληνισμός της Κύπρου και με πίστη στον 

Θεάνθρωπο Ιησού θα νικήσουμε το βάρβα

ρο Τούρκο εισβολέα και σύντομα θα υψώ

σουμε το Σταυρό σε κάθε Εκκλησία και πα

ρεκλήσι της κατεχόμενης μας πατρίδας, 

σε κάθε σπίτι χριστιανικό και θα αναπετά

σουμε τη σημαία του Σταυρού σ' ολόκληρη 

την Κύπρο μας, από τη μια μέχρι την άλλη 

μεριά. 

Ας στραφούμε όλοι στο Χριστό και 

στο Πανάγιο θέλημα του και σύντομα θα 

δούμε και μεις την ουράνια επιγραφή: «ΕΝ 

ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ». 




