
ΕΛΕΓΧΕ ΣΟΦΟΝ, ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣΕΙ ΣΕ (Παροιμ.9,8)  

----  .  ----

«Δίδου σοφῷ ἀφορμήν, καί σοφώτερος ἔσται» (Παρ.9,9)

«Εἰσακούει δέ συμβουλίας σοφός» (Παρ.12,15)

«Λόγος σοφός εἰς εὐήκοον οὖς» (Παρ.25,32)

«Καρδία σοφῶν ἐν οἴκῳ πένθους» (Ἐκκλ.7,5)

«Ξένια καί δῶρα ἀποτυφλοῖ ὀφθαλμούς 

σοφῶν» (Σοφ.Σειρ.20,29)

----

«Μή ἔλεγχε κακούς, ἵνα μή μησήσωσί σε» (Παρ.9,8)

«Μεμίσηκα δέ ἐγώ διεστραμμένας ὁδούς κακῶν» (Παρ.8,13)

«Ὁ ποιῶν εἰρήνην, καί κτίζων κακά» (λυκοφιλία) (Ἡσαΐ.45,7)

«Πανοῦργος κακῶν ἐπερχομένων ἀπεκρύβη» (Παροιμ.27,12)

«Πρόσθες αὐτοῖς κακά, Κύριε, πρόσθες αὐτοῖς κακά

τοῖς ἐνδόξοις τῆς γῆς» (Ἡσαΐ.26,15)

----

Ἄς τήν κακία στό Κακό καί τόν Τρελό στήν τρέλα του, κι’ οἱ δυό νά πάρουν τά βουνά, ἡ 
Φλώρινα ἔχει μπόλικα κι’ ἄς φτάσουν μέχρι Σμόλικα …

***

Ἐν  ἀναμονῇ  ἐπισκέψεως  τοῦ  Πατριάρχου  τήν  Κυριακήν  29ην Μαΐου,  ἀπό  τοῦ 
Σαββάτου δέν παρέλειψα νά σοῦ ὑπομνήσω  ν’ ἀποφύγῃς νά φανῇς  γλείφτης,  κόλακας καί 
ὑπερβολικός -ὅπως συνηθίζεις πάντα-, καί μή γιά μία ἀκόμη φορά  ἀρχίσῃς νά τεκταίνεσαι 
(κατασκευάζῃς) καί σκαρφίζεσαι πράγματα πού δέν ἁρμόζουν σέ ἐπίσκοπο.

Καί  ἐνῶ  δέν τά  ἀπέφυγες  ὅσα  σοῦ  προεῖπα,  ὁ  δέ  Πατριάρχης  εὐθέως καί  κατά 
πρόσωπον σέ «ἄδειασε», καλέσας τό ἐκκλησίασμα νά προβῇ εἰς «ἔκπτωσιν» τῶν ὅσων μεθ’ 
ὑπερβολῆς,  πολλοῦ λιβανίσματος καί  πλείστης κολακίας «ἔχτισες, σοβάτισες καί στόλισες» 
τόν ἐπαινετικόν πρός τό πρόσωπόν του λόγον σου, ἐκείνου μειδιῶντος καί εἰρωνευομένου 
καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν πού μέ τόσο στόμφο τόν ἀπήγγελες, προσπαθώντας νά τόν ντύνῃς 
μέ  τήν  γνωστήν  σου  Μπαρδάκειον ψευτοταπείνωσιν, πώς  δῆθεν  ἐσύ δέν  εἶσαι τίποτε, 
ἔμπροσθεν ἐκείνου τόν ὁποῖον ἐπαινεῖς· ἀντιπαρερχόμενος  πάσας τάς ἀντιδράσεις, τούς 
μορφασμούς  τούς  λόγους  του,  καί  ἀποκαλύπτων  τό  μέγεθος  τῆς  ἀφροσύνης καί  τῆς 
ἀλαζονείας πού  σέ  διακατέχουν,  ἔσπευσας  -ὅλως  ἀναισθήτως-  νά  ἐπιχειρήσῃς  νά  τοῦ 
κλείσῃς τά δυό του μάτια,  προσφέροντας του  δῶρον διά χειρῶν τῶν δύο γειτνιαζόντων 
Δημάρχων, ἐπιστήθια Ἀρχιερατικά Ἐγκόλπια καί Τίμιον Σταυρόν. 

Ποιανοῦ(;) τέτοια κόλπα μέ Ἐγκόλπια, τέτοια τερτίπια, πονηρίτσες καί τσακλίμια πᾶς 
νά τά περάσῃς, ἀφελῆ Μπαρδάκα; Τοῦ Βαρθολομαίου;! Πολύ ἀστεῖος κατήντησες! Ρίξε κι’ 
ἄλλα δωράκια  -καί  Εὐρουλάκια ἀπαραιτήτως,  βεβαίως  βεβαίως-,  καί  ὁ  Βαρθολομαῖος, 
εὐρέως εὐρέως,  εὐκταίως εὐκταίως,  καί  τοῦ  χρόνου θά  σέ  ξαναθυμηθῇ  μέ  πολλή πολλή 
συμπάθεια!  Δέν ξέρεις πόση  εὐγένεια τοῦ ἔχει ἐναπομείνει ἀκόμη, καί ἄς τοῦ πέσανε τά 



γένεια!  Ἄλλο τό ’να,  ἄλλο τ’ ἄλλο. Ἕτερον  ἑκάτερον. Τό  Κότερον καί τό Πλοιάριον πού 
διαπορθμεύει τόν Βόσπορον καί τόν διαπερνᾶ  στήν  ἀντίπερα Πέραν ὄχθη, χρειάζεται νά 
καταναλώσῃ  πετρέλαιο, ἄν ὄχι «μπιζίνα», κοντά καί ἡ  λιμουζίνα, καί ἡ  «φτωχή» Κουζίνα, 
μέ  τούς  τόσους  καθημερινούς ἐπισκέπτες,  φιλοξενίες,  Ξενοδοχεῖα,  δέν  εἶναι  -βλέπεις- 
ἄγγελοι, φέρουν σάρκα καί ὀστά, καί γιά νά σταθοῦν ὄρθια θέλουν ὅλα «τροφή, συντήρηση 
καί ἐξυπηρέτηση».  Καποιανῶν λοιπόν πρέπει κι’ ἐσύ Μπαρδάκα, «νά τούς βγάλῃς τό λάδι 
καί νά τούς ἀλλάξῃς τά πετρέλαια καί  τά φῶτα»,  ἄν ὄχι  «τόν ἀδόξαστο»!!!, «ὅπερ ἐστί 
βλασφημία»!   Δέν κυκλοφοροῦν αὐτές οἱ ἐκφράσεις ὅμως,  ἄνευ λόγου καί αἰτίας μεταξύ 
τῶν πιστῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλ’ ἐκ τῆς κακῆς τακτικῆς καί πείρας τήν ὁποίαν 
ἔχουν ἀποκτήσει ἐκ τῆς ὅλης ἀκορέστου συμπεριφορᾶς ὑμῶν τῶν ἐπισκόπων -τοῦ κοινῶς 
καλουμένου  «ἀμέλγματος-ἀρμέγματος»-,  γιά  νά τά δωρίζετε ἀφειδῶς   στή συνέχεια σεῖς, 
προσφέροντάς  τα  δεσμίδες καί  μάτσα,  τοῦ  λαοῦ  πενομένου καί  σφόδρα 
κατασκανδαλιζομένου ἐκ  τῆς  τοιαύτης  ἀχαρακτηρίστου καί  τελείως ἀψυχολογήτου, 
ἐπαισχύντου καί ἀνοσίου συμπεριφορᾶς σας.

Μπορεῖς νά μπῇς στό μυαλό του, γιατί ἔρχεται καί πατᾶ τό πόδι του σ’ αὐτό τό χῶρο 
καί  τό  ἔδαφος  αὐτή  τή  χρονική  καί  ἱστορική  συγκυρία,  ἐκμεταλλευόμενος τό  φτηνό 
προσωπάκι σου, τί προγραμματίζει καί ποῦ τό πάει;

Ποῦ  εἶσαι  ἀκόμα  νυχτωμένος δύστυχε,  ἤ  μᾶλλον  θῦμα καί  νεροκουβαλητή σέ ξένο 
Μύλο!

Ἀλλά,  Κρυφοπόνηρε  καί  ἰδιοτελῆ  συμφεροντολόγε,  πόσο  σπασμωδικά,  εὐχάριστα 
ὅμως,  ἄν  καί  ὑποθετικά καί  μέ  ἐναγώνια  προσμονή,  προδίδοντας  ἐν γνώσει σκόπιμα, 
ἔχοντας πόθο καί σκοπό κάποια Σκόπια στό ἐγγύς μέλλον πού θά σοῦ χαρίσουν θέλγητρα 
καί ἀνώτερο βαθμό, ὀργανώνεις ὅλα τοῦτα τά γιορτάσια, τά χοροστάσια, τά βεγγαλικά καί 
τά  ξεφαντώματα,  ἀπό  κοινοῦ  συμπράξας  καί  συναποφασίσας  μετά  τῶν  Δημάρχων, 
προσωπικῶς  ἔχων τήν πεποίθησιν ὅτι  σύ πρός ἴδιον-προσωπικόν ὄφελος καί  συμφέρον 
μάλιστα, κατώρθωσες νά ἐπιρεάσῃς καί  ἀναγκάσῃς αὐτούς νά λάβουν  τέτοιες ἀποφάσεις 
καί νά ἐγκρίνουν  τέτοια ἔξοδα. 

 Ἐξ  ἄλλου τά  σαρκοβώρα καί  χωριστά ἀκόμη,  ψάχνουν  μέ  τήν  ἴδια πεθυμιά  καί 
ἀδημονία γιά τό θήραμά τους!

Πάντως,  ὁ  π.  Κωνσταντῖνος  Θερμός ἐξ  Αὐστραλίας,  συμφοιτητής  τοῦ Πατριάρχου 
(1954 – 1961) στή  Χάλκη. Ἐγώ  «γκαρδιακός»  ἀδελφός μέ τόν π. Κωνσταντῖνο  13 ἔτη στό 
Ζάννειο Ὀρφανοτροφεῖο  καί  τήν  Πατμιάδα  Ἐκκλησιαστική  Σχολή.  Βαρθολομαῖος 
Ἀρχοντώνης δέ,  Κώστας  Θερμός κι’  ἐγώ,  οἱ  τρεῖς  μας  -ὡς  γνωστόν-  σάν  μιά  γροθιά 
ἑνωμένοι,  μέ  ἐμπιστοσύνη,  ἄνεση  καί  φιλία  ἀπό  ἐφηβικῶν  ἐτῶν,  τά  εἴπαμε καί  χθές 
Δευτέρα τό ἀπόγευμα στίς 6.00΄ στό Ξενοδοχεῖο του «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ» πού διαμένει, ὅπως τά 
λέμε οἱ τρεῖς μας κατά μόνας, ἐξυπνούλη κ. Μπαρδάκα.

Ναί!  Γιά  νά  μή  διεκδικῇς  τήν  μοναδικότητα,  τήν  ἀποκλειστικότητα καί  τήν 
καπατσοσύνη, καί νά πληροφορῆσαι καί λιγουλάκι ἀπόρρητο παρασκήνιο, κακό δέν θά σοῦ 
κάνῃ. Ἐπειδή εἶσαι ξερόλας, βάζεις τά παντοειδῆ σου ὑλικά μέσα στήν ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ’, τ’ 
ἀνακατεύῃς καί τά  σιγοβράζεις ὕπουλα, νά  σερβίρῃς στή συνέχεια τό πετυχημένο ἔδεσμά 
σου - παρασκεύασμά σου – μαγείρευμά σου στόν Πατριάρχη,  ἀλλά καταφθάνω βλέπεις ἐγώ 
ὁ γρουσούζεις καί  «σοῦ χαλάω τή σούπα»…

 Σούπερ Ντράϊβερ, ἀξεπέραστε ὁδηγέ καί Καθοδηγητά ἐσύ τῶν Πνευματικῶν ἀγώνων 
τῆς περιοχῆς, «παμφίλτατο καί ξεχωριστό, διακεκριμμένο τέκνο τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντος 
Αὐγουστίνου Καντιώτη», ὅπως -δέν χάνεις εὐκαιρία-  καπηλευόμενος  τό σεπτό ὄνομα καί 
τήν ἱερά καί σεβασμία Μνήμη του  νά διατρανώνῃς·  πρόσεξε στό  «ράλυ»  τῆς ἑορτῆς σου 
αὔριο στήν  «πίστα»  τῆς  Μηχανιώνας,  ἱκανοποιημένος  ἀπό  τίς  «ἐπιτυχίες(!)»  σου,  μή 
οἰστρηλατηθῇς περισσότερο,  ἀναπτύξῃς μεγαλύτερες,  «ὑπερβολικές ταχύτητες»,  πατώντας 
«τέρμα,  ὅλα  τά  γκάζια  τῆς  παραφροσύνης»,  καί  ἐπιτρέψῃ  ἡ  Κυρία  Θεοτόκος  νά 
«ἐκτροχιασθῇς»  !!!   (Β΄Θεσ.2,11)  Ναί.  Σέ  σένα  πού  ἔγινες  Σαλονικιός  πλέον,  τά  λέει  ὁ 



Παῦλος καί γιά σένα τά γράφει, γιά πρόσεξέ τα καλά, προτοῦ σέ παραδώσῃ σέ μεγαλύτερη 
«ἐνέργεια  πλάνης»  τοῦ  Σατανᾶ  γιά  νά  συνέλθῃς.  Δέν  τά  λέει  γιά  τό  «Σαλονικιό»  τοῦ 
Στράτου Διονυσίου καί τά «Λαδάδικα»!

 Ἀλλά τί ξεστομίζω; Ἐκεῖ μέσα ὁ Ἰησοῦς ὅταν περπάτησε πάνω στή γῆ,  διατηροῦσε 
τούς καλύτερούς του φίλους, ἦταν «φίλος Τελωνῶν καί Πορνῶν»,  κι’ ὁ Στράτος ἦταν πιό 
εὐθύς καί μπεσαλῆς ἀπό σένα καί πολλούς τῆς Κλίκας σου, τῶν συγχρόνων ὑποκριτῶν καί 
Φαρισαίων, Μπαρδάκα.

Σέ  θωρῶ  ὑπερβολικά  ἐρυθριῶντα κατ’  αὐτάς  (νά  κοκκινίζῃς),  οὐχί  ἀσφαλῶς  ἐκ 
συστολῆς ἐντροπῆς, ἀλλά μᾶλλον ἐκ πιέσεως ἀρτηριακῆς. Ἄν σοῦ ἀπέμεινε «νοῦς ἡγεμών» 
(Α΄Κορ.2,16 / Ψαλ.50,12), χρησιμοποίησέ τον πρός ἴδιον βιολογικόν τουλάχιστον ὄφελος καί 
συμφέρον. 

Χρόνια εὐλογημένα,  σωτήρια παρά Θεοῦ,  διά  μετανοίας καί ταχυτάτης  εἰλικρινοῦς 
συγγνώμης καί ἐπιστροφῆς.

Χριστός ἀνέστη,  πρός τόν σκοπόν τοῦτον καί πλεῖστα ἄλλα, εἰς τά ὁποῖα σέ καλῶ νά 
καταφύγῃς πάραυτα καί ἐπανασυνδεθῇς ἐπαναναγινώσκων καί  μελετῶν τόν Κατηχητικόν 
λόγον τοῦ Πάσχα, τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου («Εἴ τις εὐσεβής καί φιλόθεος …»),  ἀλλά καί 
τηρῶν  αὐτόν!  Σύ,  μόλις  χθές  -ἐξ  ἄλλου-  ἐκήρυξες  περί  ἐννοίας  καί  συμβολισμοῦ  τοῦ 
«Πάσχα»,  ἤτοι ὡς  «διαβάσεως καί  ἐξόδου»  σημαινούσης καί ἑρμηνευομένης τῆς λέξεως. 
Πόθεν; Ἀπό τοῦ  ἐσμοῦ καί τοῦ  κλοιοῦ, τοῦ προτέρου σου  ἀνοικτίρμονος,  ἀσπλάχνου καί 
ἀνελεήμονος βίου, εἰς τόν τῆς ἐλευθερίας, τῆς συγχωρήσεως καί τῆς ἀγάπης!

Θά  τό  τολμήσῃς φέτος,  μετά  μάλιστα  τήν  παρουσίαν  καί  τήν  ἐπίσκεψιν,  τήν 
συγκατάβασιν νά κλίνῃ ἡ Κορυφή πρός τήν ταπεινότητά σου, τίς ὑπώρειες, τίς παρυφές, τό 
κράσπεδόν τῶν ἱματίων σου ἐγγίσασα;!

 Θά πάρῃς  -ἐπί τέλους- τήν ἀπόφαση,  σκληρέ καί ἐπί ἑξαετίαν  ὑποκριτά, ἐμπαίκτα, 
Ἰουστῖνε  Μπαρδάκα,  -ὄχι  τι  ἄλλο-,  ἀλλ’  «ἵνα  μή (ἐπισκόπου)  τήν  γῆν-τόν  τόπον 
καταργῇς»;! (Λουκ.13,7). 

Χαραμοφαγά γιά ξερίζωμα σέ ἐκλαμβάνει, σέ κρίνει καί  γνωμοδοτεῖ, ἀποφασίζοντας 
γιά σένα ὁ λόγος τοῦ εὐαγγελίου! Δέν σέ τρομάζει τοῦτο;!

Μετά τό κατ’ ἐξακολούθησιν θράσος σου καί τόν ἀσεβέστατον διαρκῆ ἐμπαιγμόν σου, μέ 
ὅλο τό θάρρος 

Ἱερεύς Ἰωάννης Νικολόπουλος 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 31.5.2022 

(Παραμονή τῆς ἑορτῆς σου. 

Εἴθε «νά ἱδρώσῃ τό αὐτί σου») 


