
ΑΝΤΛΗΜΑ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗΣ 

 

 Απευκταία εκείνη η ώρα. 

 Δεν παύει όμως ο κίνδυνος να καραδοκεί. 

 Οι ποιμένες θα συγκλονιστούν; Θα σπεύσουν να 

βοηθήσουν; Να περισώσουν το ποίμνιο; Ν’ απομακρύνουν την 

απειλήν; 

 Ήδη το ποίμνιον προχωρεί στους γκρεμούς. 

Σκορπισμένο στα δάση. Και τις ρεματιές. 

 Κι από κοντά; Οι λύκοι. Να το αποδεκατίσουν, θέλουν. 

Ουρλιάζουν ανατριχιαστικά.  

 Αν οι ποιμένες αδρανήσουν; Τι θα γίνει τότε; Διότι 

υπάρχει και η πιθανότητα να ευωχούνται στις στάνες τους. 

ασφαλισμένοι κατά πάντα. Ανυποψίαστοι (!) 

 Διακινδύνευση λοιπόν. Μακριά από το χώρο της όποιας 

φλυαρίας. 

 Τούτο όμως (η στάση των ποιμένων) στοιχειοθετεί 

παραμερισμό. Απώλεια βάθους. Ανυπαρξία νοήματος. 

 Θα εκμεταλλευθούν άραγε την ευκαιρία να 

υπερμαχήσουν; Ή θ’ αδιαφορήσουν φυγομαχούντες;  

 Κινδυνεύει το πρόσωπο. Ναι. 

 Οι παγίδες συχνές. Και τα έλη απροσδιόριστα. 

 Τόλμημα θεωρείται η όποια επανάσταση. Της 

αγνότητας η αναζήτηση. Και της αγιότητας. Άγγελμα 

αποκαλυπτικό. 

 Η διάσωση του προσώπου όμως είναι, ειδικώτερα 

σήμερα, πέρα από αναγκαία. Άσχετο αν χρειαστεί να διαβούμε 

ρεύματα. Σε πέτρες αμφίβολες πατώντας. Αθεμελίωτες ίσως. 

Που όλο και παρασύρονται από το ρέμα. 

 Καιρός λοιπόν να θηρεύσουμε όρους. Τρόπους. 

Στόχους. Μέσα. Όπλα.  

 Εκ του μηδενός ξεκινούμε. Αφετηριακή η πορεία μας. 

Ενέρημα πνευματικό. Ανάγκη βασική νοηματοδότησης της 

ζωής μας. Και αδήριτη. 

 Ο προσδιορισμός των κινδύνων; Sine qua non σήμερα. 

Πραγματικότητα αναντίρρητη.  
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 Καραδοκεί ο καταποντισμός μας. Ναι. Στο μηδέν. Η 

(χριστιανική) σωτηρία είναι άπειρη όμως. Κείται πέραν του 

θανάτου. Και αφειδώλευτα προσφέρεται. 

 Υψίστης σημασίας το θέμα. 

 Παραμονή στην αδράνεια, την επανάπαυση, μόνο στη 

λησμονιά μας φέρνουν. Και την καταστροφή. 

 Χρειάζεται λοιπόν λόγος φλογερός. Στης ψυχής τις 

ερημιές ν’ ακουστεί. Στα κοντινά και τα μακρινά πέρατα. Για 

να εξυφανθεί το μέγα όραμα. Ο χριστιανικός τρόπος εμβίωσης 

στ’ αποκορύφωμά του. Σ’ όλο του το μεγαλείο. 

 Η πνευματική ζωή δεν είναι παράξενο τροπικό φυτό, 

που θέλει το κλίμα κατάλληλο. Ή απαραίτητα θερμοκήπιο.  

 Κατακερματισμός. Διασκορπισμός. Καιροσκοπισμός. 

Μόνο ένδεια κομίζουν. Και προδοσία. 

 Προδίδουν οι ποιμένες; 

 Προδίδονται;  

 Ότι και να συμβαίνει, η αναζήτηση του χαμένου (;) 

ποιμνίου είναι τελείως απαραίτητη σήμερα. 

 Και ποιμένες; Όχι μόνο οι εκκλησιαστικοί. Όλοι μας. Ο 

καθένας στον τομέα του. Χωρίς «μα…» 

 Η διόδευση εσωτερική πρώτα. Των ορίων το ακρωτήρι 

σαφές. Ο λόγος της ευαγγελίας ακραίος. Της ζωής η περιφέρεια 

όλο και απρόβλεπτα συναπαντήματα επιφυλάσσει. Θεμελιακές 

όμως οι δομές. Στην πέτρα (Εκείνον) επάνω. Χωρίς τους 

μαιάνδρους της καθημερινότητας. Και τα αθύρματα. 

 Άνεμοι πολλοί φυσούν βέβαια. Ορυμαγδός. Σημεία. 

Και τέρατα πολλά. Ανάγκες. Αναζητήσεις. Πόθοι.  

 Πορεία προς την απώλεια; Λόγος ευαγγελισμένος; 

Ευωχία στις στάνες; Ή άντλημα εγρήγορσης;  

 Περιπέτεια; Εκτροπή; Προδοσία; Ή…;  

 Μ’ αμηχανία το ποίμνιο διερωτάται. Και περιμένει την 

επόμενη κίνηση. Τη δική μας. Ποια θα είναι λοιπόν;  

 Σ’ αυτή την κορυφογραμμή θητεύοντας κίνησε για την 

ουράνια πατρίδα ο μεγάλος και μοναδικός φίλος. Ο αδελφός 

Πρωτοπρεσβύτερος Ελευθέριος Χριστοδούλου. 

 Ποιμένας ανεπανάληπτος. Ανύστακτος.  

 Με ψυχή καθαρή. Παιδική.  
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 Αγωνίστηκε με όλους τους τρόπους. 

 Στήριξε ανθρώπους που κινδύνευαν μπροστά στης 

καταστροφής το χάος.  

 Συμπαραστάθηκε, πονεμένος ο ίδιος, σε πολλούς που 

υπέφεραν. 

 Ενσυναίσθηση. «Κλαίειν μετά κλαιόντων». Το κύριο 

χαρακτηριστικό του. 

 Υποστηλώματα έδωσε σ’ ανθρώπους που έτρεμαν με το 

παραμικρό αεράκι. 

 Με το πετραχήλι του σήκωσε πεσμένους. 

 Ενίσχυσε ψυχές που τους έπαιρνε πέρα-δώθε και το πιο 

μικρό κύμα. 

 Όπου υπηρέτησε, μόνο αγαθές αναμνήσεις άφησε.  

 Ευθύς. Υψίκορμος πνευματικά. Με το βλέμμα 

ακοίμητο. Πάντα στραμμένο στα ιδανικά της φυλής: Χριστός 

και Ελλάδα. Σ’ αυτά ήταν πάντα προσηλωμένος. 

 Με μια καρδιά που να πάλλει ακατάπαυστα για τον 

άλλο. Το διπλανό. 

 Εξαιρετικός ως λειτουργός. 

 Παραδοσιακός κατά πάντα. 

 Στύλος και εδραίωμα της αλήθειας.  

 Το «παρών» του πάντα αισιοδοξία μετάγγιζε. 

Εμπιστοσύνη. Ασφάλεια.  

 Αγρυπνούσε εκείνος στέλλοντας τους άλλους, της ζωής 

του φρουρούς, να κοιμηθούν. 

 Στο μετερίζι του άκαμπτος. Να φυλάσσει Θερμοπύλες. 

 Πολλοί προσέτρεχαν κοντά του. Πρόσφερε τα πάντα 

στους άλλους. Κι από το υστέρημά του.  

 Ανάπαυση έδινε στους ταλαιπωρημένους.  

 Στήριγμα στους αδύνατους.  

 Αγάπη σε όλους. Αγάπη μοναδική. 

 Αγαπούσε.  Ναι,  ο  πατήρ  Ελευθέριος.  Και  φίλους  

και … Όχι. Όχι εχθρούς. Δεν είχε εχθρούς. 

 Μυσταγωγική η λειτουργία του.  

 Μεγαλοπρεπής.  
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 Πάντα επιμελημένη η παρουσία του. Ο λόγος του 

«άλατι ηρτυμένος». Η γνώμη του βαρύνουσα. Οι απόψεις του; 

Προσγειωμένες. Λογικές. Τετραγωνισμένες.  

 Ήταν και τέλειος αγιογράφος. Άνθρωπος της 

λεπτομέρειας. Χωρίς επιπολαιότητες. Ακρότητες και τα 

σχετικά.  

 Είχα την τιμή να τον έχω μαθητή μου στην Ιερατική 

Σχολή. Συνεργάτη στο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο. Οδηγό σε 

πολλά θέματα. Αδελφό. Και προπάντων φίλο.  

 Δυσαναπλήρωτο το κενό που άφησε. 

 Πού να βρεις τέτοιους φίλους σήμερα;  

 Την απουσία του αισθάνομαι να την αναπληρώνει με 

την προσευχή του για όλους μας στο ουράνιο θυσιαστήριο. 

 Καλήν Ανάσταση, αδελφέ. 

+ ο π.Γ. 

 


