
Φορᾶτε Σταυρό;... 
Ἕνα κρίσιμο ὑπαρξιακὸ ἐρώτημα

Ὁ Ἐρανιστὴς 
† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανὸς

13.1.2019 ἐκ. ἡμ., 
† Ἁγίων Μαρτύρων Ἑρμύλου καὶ Στρατονίκου

Στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ᾿60, ἕνας δεκαεννιάχρονος ἑλληνο-
αυστραλός, ὁ Θεμιστοκλῆς Ἀδαμόπουλος μαζὶ μὲ μερικοὺς φίλους 
του ἔφτιαξαν ἕνα συγκρότημα ρὸκ μουσικῆς, τοὺς «Φλάϊς» (Flies). 
Τὸ συγκρότημα ταχύτατα ἔγινε διάσημο ἀνὰ τὸν κόσμο. 

Διηγεῖται ὁ Θεμιστοκλῆς:
«Τότε ἦταν πολὺ τῆς μόδας τὰ διάσημα 

μέλη τῶν ρὸκ συγκροτημάτων νὰ ἐπισκέ-
πτονται στὴν Ἰνδία κάποιον γκουροῦ (διδά-
σκαλο γιὰ μύηση στὸν Βουδδισμό), γιὰ συμ-
βουλὲς καὶ πνευματικὴ καθοδήγηση! 

Ἄρχισα, λοιπόν, νὰ πηγαίνω καὶ ἐγώ.
Σὲ ἕνα τέτοιο ταξίδι μου, ὁ γκουροῦ ἀκουμποῦσε τὸ 

χέρι του στὸ κεφάλι τοῦ κάθε ἐπισκέπτη λέγοντας: 
«Σοῦ μεταδίδω γνώση». Ὅταν ἦρθε ἡ σειρά μου, στα-
μάτησε καὶ μοῦ εἶπε: «Βγάλε τὸν σταυρό σου»(!). Ἦταν 
ἐπίσης τῆς μόδας, τότε, γιὰ μᾶς, νὰ φορᾶμε σταυρό. 
Ὄχι πὼς πιστεύαμε, ἀλλὰ τὸν φορούσαμε ὡς διακο-
σμητικὸ μᾶλλον στοιχεῖο. Ἐξεπλάγην ἀπὸ τὴν προ-
τροπὴ τοῦ γκουροῦ καὶ τοῦ εἶπα: «Γιατί;». Ἀπάντησε ὁ 
γκουροῦ: «Δὲν μπορῶ νὰ σοῦ μεταδώσω γνώση. Λοι-
πόν, θὰ τὸν βγάλεις;». Ἀπάντησα: «Ὄχι». Καὶ ἔφυγα, 
συγκλονισμένος ἀπὸ τὸ γεγονός. Γιατί ἄραγε δὲν μπο-
ροῦσε νὰ δράσει ὁ γκουροῦ (εἰδωλολάτρης!) ἐνώπιον 
τοῦ σταυροῦ; Τί εἶναι, ἐπιτέλους ὁ Σταυρός; Ἄρχισα νὰ 
διαβάζω μὲ πάθος τὸ Εὐαγγέλιο. Ἔτσι ἀνακάλυψα τὴν 
πίστη στὸν Χριστό. Τὰ παράτησα ὅλα. Ἔγινα Ὀρθόδο-
ξος Χριστιανός. Ἔκανα θεολογικὲς σπουδὲς καὶ ἀφιέ-
ρωσα τὴν ζωή μου στὸν Χριστό, γενόμενος Μοναχός».

* * *
Ὁ ἄλλοτε μουσικὸς τῆς ρὸκ εἶναι σήμερα ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Θε-

μιστοκλῆς. Ἐπὶ εἴκοσι χρόνια ἱεραπόστολος στὴν Σιέρα Λεόνε τῆς 
Ἀφρικῆς. Ἐκεῖ, μὲ ἀπόλυτη αὐταπάρνηση καὶ κάτω ἀπὸ τρομακτικὰ 
δύσκολες συνθῆκες, μεταδίδει τὴν πίστη στοὺς ἀφρικανοὺς ἀδελ-
φούς μας. Φροντίζοντας, ὅσο μπορεῖ καὶ τὶς τεράστιες ὑλικές τους 
ἀνάγκες. Διεθνῶς εἶναι γνωστὸς ὡς ὁ «ἅγιος τῆς Ἀφρικῆς»!

Ἀπὸ τὴν στάση τοῦ γκουροῦ ἔναντι τοῦ Σταυροῦ καταλαβαίνου-
με σὲ τὶ πνευματικὸ σκοτάδι θὰ βρισκόμασταν ἀκόμη χωρὶς τὸν 
Σταυρὸ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καὶ γενικότε-
ρα χωρὶς τὴν ἐνανθρώπησή Του...


