
Σ Τ Ι Λ Β Η   Ζ Ω Η Σ 
(Δυό λόγια σ’ έναν Πατέρα) 

 
  Απέραντη η στάχτη της μόνωσης.  
  άνθρακες αναμμένοι στα στήθη. 
  και η Αγάπη 

ανεξαγόραστη (Κ. Τσιρόπουλος) 
 Το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ο προσωπικός 
μας βίος μια ανηφοριά. Σιωπηλοί την ανεβαίνουμε. 
Κι όλο προς τη φωταψία την αθάνατη πάμε. 
 Στου θείου ωκεανού τα πλάτη να εισ-
χωρήσουμε θέλουμε.  
 Στη χούφτα μας μέσα κρατούμε το μυστικό 
μας. Αυτό το επτασφράγιστο που θέλουμε να 
φυλάξουμε. Έξω από της όποιας φθοράς το φόβο.  
 Να νικήσουμε το χρόνο. 
 Μ’ ένα πέταγμα αθάνατο να χωρήσουμε στην 
Ανάσταση. 
 Όσο κι αν μερικοί διαφωνούν, νιώθουμε σε 
μια ευταξία υποδειγματική να ζούμε. Σε μια 
ελευθερία γνήσια.  
 Του χρόνου το κύλισμα μας φέρνει πάντα 
προς τα πάνω. Μακριά από το θάνατο.  
 Η ζωή μας δεν είναι μνήμη. Μα παρουσία 
ολοζώντανη. Σ’ ένωση με το Θεό μας προσκαλεί. Σε 
μεταμόρφωση. Σε κοινωνία με τους αγίους. 
 Κι η ζωή μας έτσι σε περιβόλι της Χάρης 
μετατρέπεται. Σκοπός του θανάτου η κατάργηση. 
Φλογάτος ο πόθος. Έντονος. Θεσπέσια της 
αιωνιότητας η αμμουδιά. Στου Χριστού του 



αναστημένου το  δίφρο στηριγμένοι χωρούμε στο 
δραστήριο παρόν. Όντα αθάνατα να αναδειχθούμε. 
 Ο χρόνος κάποτε όμως φθάνει στη μεθόριό 
του. Και τότε έρχεται η κλήση. Την ενότητα με το 
Θεό πιο άμεσα ν’ αναζητήσουμε. 
 Σ’ αυτή τη γραμμή κινώντας, ανεχώρησε για 
την ουράνια πατρίδα ο Σεβασμιώτατος Μητρο-
πολίτης Μίνσκ (Λευκορωσία) κυρός Φιλάρετος. 
 Του χρόνου το ρολόϊ το ακοίμητο, σε χρόνο 
ανύποπτο, τον έφερε στη δική του πολεμίστρα. Να 
ποιμάνει τον λαό. 
 Κι ήταν οι εποχές δύσκολες. 
 Οι κατατρεγμοί συχνοί. 
 Η καχυποψία; Σ’ έξαρση. 
 «Μισοκοιμόταν» η πίστη. Μιαν ανάφλεξη 
περίμενε. Για να γίνει φωτιά. Να κάψει ό,τι άχρηστο. 
Στης αγκαλιάς του Θεού Πατέρα τ’ αναρριπίσματα 
να φέρει. 
 Δύσκολο το έργο. Βαρειά η ευθύνη. Οι καιροί 
«ου μενετοί». 
 Κάτω από το πετραχήλι του εκατομμύρια οι 
ψυχές. Αναμένουν, μαζύ του να φωνάξουν: «Είδομεν 
το φως το αληθινόν». 
 Υποστηλώματα λοιπόν παντού χρειάζονταν. 
Κι ο Σεβασμιώτατος επί το έργον. Στις επάλξεις.  
 Αντιμετώπισε και λειψανδρίαν. 
 Φορτώθηκε του κόσμου τις ευθύνες. 
Πρύτανης της Θεολογικής Ακαδημίας. Του 
Θεολογικού κλάδου του Πανεπιστημίου. Και τόσα 
άλλα.  



 Δίδασκε διάφορα μαθήματα. Περισσότερο 
όμως με την παρουσία του. Το παράδειγμά του. 
 Εύχαρις. Ευγενικός. Με το χαμόγελο πάντα 
στο  πρόσωπο ζωγραφισμένο. Απλός. Της αγάπης 
προσωποποίηση.  
 Μ’ ενθουσιασμό μας αγκάλιασε. 
 Επικοινωνούσε μαζύ μας με άνεση πλήρη. 
 Πίστεψε μ’ εμάς. 
 Πάντα με αγάπη μας περιέβαλλε. Μ’ ένα δικό 
του τρόπο μας αντίκρυζε. Με τα χέρια του στους 
ώμους μας. Και να βυθίζει το βλέμμα του, το τόσο 
εταστικό, στα δικά μας τα μάτια. 

Σε διάφορες συνάξεις μας έδωσε τον λόγο. Να 
μεταφέρουμε στους ανθρώπους μήνυμα ελπίδας. 
Αγάπης. Πίστης στο Χριστό.  
 Μας είχε δείξει πολλήν εμπιστοσύνη. Κάτι 
που όλο και μεγάλωνε τη δική μας ευθύνη. 
 Επιδίωξη δική μας; Το έργο το χριστιανικό. Οι 
ανάξιοι εμείς, το «δίλεπτο της χήρας». 
 Προ απροόπτου πολλές φορές βρέθηκα. Ήταν 
θέμα υπακοής για μένα. Σ’ εκπλήξεις. Είπα τα 
δέοντα. Ειδικώτερα τη μέρα της ανακήρυξής μου σ’ 
Επίτιμο Διδάκτορα της Ακαδημίας. 
 Ιδιαίτερη αγάπη έτρεφε προς την 
Κατασκηνωτική προσπάθεια. 
 Είχε, από την αρχή, πάρει τον σφυγμό των 
γεγονότων. Συνειδητοποίησε τις πολλαπλές ανάγκες. 
 Τελευταία, είχε «μπει» στο αλτσχάϊμερ. 
 Τον είδαμε. Χάρηκε. Συγκινηθήκαμε. Ήταν 
τόσο εγκάρδιος. 



 Ευχήθηκα, στην επόμενή μας επίσκεψη 
 να τον βρούμε καλά. Σύννους κούνησε το κεφάλι. 
 Στο επόμενο ταξίδι μας έλειπε. Δυστυχώς!... 
 Και τώρα; Βρίσκεται στην αγκαλιά του 
Πατέρα. Δέεται και για μας. Είμαι βέβαιος γι’ αυτό. 
 Βλατίκα Φίλαρετ, Χριστός βοσκρέσε. 
 Καλήν Ανάσταση!... 
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