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ΤΑΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙΣ ΜΑΤΑΙΑΙΣ ΔΟΞΑΙΣ, ΑΝΑΘΕΜΑ
----  .  ----

Τί τό καινούργιο, Σαλτιμπάγκο,
μπροστά στό λόγο τοῦ Θεοῦ

θ’ ἁπλώσῃς πάνω εἰς τόν πάγκο
γιά νά «πουλήσῃς» τοῦ λαοῦ;

«Τά σά ἐκ τῶν σῶν» ὅλο φωνάζεις
ἀλλά τί λές δέν χαμπαριάζεις.
Ὅλα σ’ Ἐκεῖνον τά χρωστᾶς

καί «τήν ζωήν σου σύ κρατᾶς»; (Λουκ.12,25)

Πόσο μπορεῖς αὐτήν ν’ αὐξήσῃς
μή λογαριάζοντας Θεόν; (Ματ.6,27)

Τά πάντα μόνος κατορθώνεις
ἐνῶ Αὐτός εἶναι ἀπών;

Ἐπαραφρόνησες, Μπαρδάκα
καί τά περνᾶς ὅλα στήν πλάκα.

Παράτα πιά τόν Πατριάρχη
στό Φαναράκι του νά ἄρχῃ.

Θέσε στή γούρνα τό κεφάλι,
βρές τήν ταπείνωση καί πάλι,
κλάψε τό μαῦρο σου τό χάλι,
βλέψε στόν οὐρανό καί πάλι,

Στάσου σέ θέση ὀκλαδόν
ἐξαπαρίθμησε τ’ ἀστέρια,

ὕψωσ’ ἐκεῖ τά δυό σου χέρια,
ψάξ’ τό Θεό, εἶναι παρών!

Ἀλλοῦ μήν τρέφεις τήν ἐλπίδα,
βοήθεια  ἀπό τόν Θεόν,

ὅπως καί «πᾶσαν μέριμνάν σου
ἐπίρριψον μόν’ ἐπ’ αὐτόν». (Α΄Πέτ.5,7)



2

Σέ πλάνεψε ὁ ἐγωϊσμός σου,
ἡ ἄτιμη ἡ ἀρχομανία

πού σοῦ ’χει φάει τό μεδούλι,
σ’ αὐτή δουλεύεις μεροδούλι.

Πῶς νά σοῦ δώσῃ ἀμνηστία
στήν τόση σου ἀχαριστία

πού ἔχεις ἐκφράσει πρός Αὐτόν,
τόν εὐεργέτη σου Θεόν;!

Ὅταν, ὅλα τά ἀναφέρεις
καί τ’ ἀποδίδεις σ’ ἀλλουνούς,
καί ὄχι στό Θεό, ὅπου ξέρεις,

ἀλλά σέ φαύλους, οὐτιδανούς;

Στό  ἐν  χρήσει λειτουργικό  βιβλίο  τῆς  Ἐκκλησίας  μας  τό  καλούμενον
Τριώδιον,  τήν  Α΄ Κυριακήν  τῆς  Ἁγίας  καί  Μεγάλης  Τεσσαρακοστῆς  τήν  τῆς
Ὀρθοδοξίας καλουμένην,  εἰς  τήν  -ἐν  τῷ  τέλει-  ἰδιαιτέραν ἀκολουθίαν  τῆς
Ἀναστηλώσεως  τῶν  Ἱερῶν  Εἰκόνων  καί  εἰς  τά  ἰδιότυπα  Ἀναθέματα  πού
ἀντιφωνοῦνται,  εἰς  τήν 147ην σελίδα -τῶν ὑπό τῆς Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος  ἐκδοθέντων-,  εἶναι  καταχωρημένα  καί  τά  ἑξῆς δύο  Κείμενα
Θεσπισθέντων «Ἀναθεματισμῶν»,  τά σχέσιν  ἔχοντα μέ τίς  περιπτώσεις  ἐκείνων
πού ἀναζωπυρώνουν «ἀρχαῖα εἰδωλολατρικά ἔθιμα, συνήθειες καί τελετές», τά
ὁποῖα ἔχουν ἀπασχολήσει  καί  ἔχουν  καταδικάσει αἱ  Οἰκουμενικαί Σύνοδοι,  ὡς
ἐμφανέστατα εἶναι ἐκεῖσε διαφυλαγμένα πρός  ὑπόμνησιν ἡμῶν, καί  πιστήν  καί
ἀπαρέκκλιτον τήρησιν  καί  ἐφαρμογήν  τῶν  Ἱερῶν  Κανόνων!  Ἀνασύρω  καί
καταχωρῶ ταῦτα τά δύο σχετικά «Ἀναθέματα», ἵνα ἔλθῃ εἰς προσωπικήν ἐπαφήν
καί λάβῃ  γνῶσιν τούτων  κάθε πιστός  Ὀρθόδοξος εὐσεβής Χριστιανός,  μή τά
εἴδωλα  ἀσπαζόμενος καί  μή  αὐτά  προσκυνῶν,  ἤ  τοῖς ἔθεσι,  συνηθείαις καί
ἑορταῖς  καί  Γενεθλίοις  αὐτῶν  ἑπομένοις  καί  ἀναβιοῦσι,  συνευδοκῶν  καί
συντασσόμενος.  Τῷ  εὐαγγελίῳ,  τοῖς  Κανόσι καί  τῇ  Ἱερᾷ  Παραδόσει τῆς
Ἁγιωτάτης  ἡμῶν,  Ἐκκλησίας  δεῖ  ἡμᾶς  προσέχειν καί  ὑπακούειν,  «τάς  δέ
νεωτερικάς  ἐπιθυμίας  δεῖ  ἡμᾶς  φεύγειν»  (Β΄Τιμ.2,22),  καθώς  ἐπίσης  «νά
παραιτούμεθα τῶν μωρῶν καί ἀπαιδεύτων συζητήσεων,  εἰδότες ὅτι γεννῶσι
μάχας»  (Β΄Τιμ.2,23),  «δοῦλος  δέ  Κυρίου  οὐ  μάχεται,  ἀλλ’  εἶναι  ἤπιος πρός
πάντας, διδακτικός, ἀνεξίκακος» (Β΄Τιμ.2,24).

Καί ὑπῆρξε αἰτία καί λόγος, ἀποτεινόμενος πρός τούς Γαλάτας ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος νά ξεκαθαρίσῃ τά πράγματα  ἅπαξ διά παντός, ἐξ ἀφορμῆς καί ἀνάγκης
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ἐπιλύσεως προβλημάτων ἀμφισβητουμένων ὁμοίων περιπτώσεων ὡς τῶν ὡς ἄνω,
μετ’ ἐπαναλήψεως τονίσας καί εἰπών, «ἀκόμη κι’ ἐμεῖς ἤ ἄγγελος ἀπό τόν οὐρανό
ἄν  σᾶς  εὐαγγελίζεται  εὐαγγέλιο  διαφορετικό ἀπ’  αὐτό  πού  σᾶς  κηρύξαμε,
ἀνάθεμα ἔστω, νά εἶναι ἀπόβλητος. Τό εἴπαμε καί θά τό ξαναπῶ· Ἄν κανείς σᾶς
κηρύττῃ  εὐαγγέλιο  διαφορετικό ἀπ’  αὐτό  πού  παραλάβατε,  νά  εἶναι  ἀνάθεμα,
ἀπόβλητος.  Δέν προσπαθῶ νά ἀρέσω σέ ἀνθρώπους. Ἄν προσπαθοῦσα ν’ ἀρέσω
σέ  ἀνθρώπους,  δέν θά  ἤμουν  δοῦλος  τοῦ  Χριστοῦ»  (Γαλ.1,8-9).  Μπαρδάκα,
ξεκαθάρισε τή θέση σου. Ὄχι μεσοβέζικα πράγματα. Ὄχι «ὁ σκοπός ἁγιάζει τά
μέσα».

 (Κείμενο):
        Α) «Τοῖς λέγουσιν, ὅτι οἱ τῶν Ἑλλήνων σοφοί καί πρῶτοι τῶν αἱρεσιαρχῶν, οἱ
παρά  τῶν  ἑπτά  ἁγίων,  καί  Καθολικῶν  Συνόδων,  καί  παρά  πάντων  τῶν  ἐν
Ὀρθοδοξίᾳ λαμψάντων Πατέρων ἀναθέματι καθυποβληθέντες, ὡς ἀλλότριοι τῆς
Καθολικῆς  Ἐκκλησίας  διά  τήν  ἐν  λόγοις  αὐτῶν  κίβδηλον,  καί  ρυπαράν
περιουσίαν, κρείττονές εἰσι κατά πολύ, καί ἐνταῦθα, καί ἐν τῇ μελλούσῃ κρίσει,
καί τῶν εὐσεβῶν μέν καί ὀρθοδόξων ἀνδρῶν, ἄλλως δέ κατά πάθος ἀνθρώπινον ἤ
ἀγνόημα πλημμελησάντων,  
                                                     Ἀ  ν  ά  θ  ε  μ  α . »

(Ἑρμηνεία):  
        Α) «Ἀξίζουν «Ἀνάθεμα»-νά εἶναι ἀπόβλητοι· αὐτοί οἱ ὁποῖοι λέγουν ὅτι, οἱ
σοφοί τῶν Ἑλλήνων καί οἱ πρῶτοι τῶν αἱρετικῶν οἱ ὁποῖοι κατά τάς ἑπτά Ἁγίας
καί Καθολικάς Συνόδους ἀπό ὅλους τούς διαλάμψαντας Πατέρας τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας  ἐτιμωρήθησαν  μέ  ἀναθεματισμόν  ὡς  διαφορετικοί,  ἀπό  τήν
Καθολικήν Ἐκκλησίαν, ἕνεκα ΤΩΝ γεμάτων μέ ψεύδη καί βρωμερή ἐννοιολογική
οὐσία ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ τους, εἶναι «καλύτεροι κατά πολύ»(;;;;!!!!), καί ἐδῶ εἰς τήν
γῆν  καί εἰς  τήν  μέλλουσαν κρίσιν ἀπό  ὅλους τούς  εὐσεβεῖς  καί  ὀρθοδόξους
ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι εἴτε ἀπό ἀνθρώπινη ἀδυναμία ἤ ἀπό ἄγνοια ἔπεσαν σέ ἁμαρτία».

(Κείμενο):
       Β) «Τοῖς τά Ἑλληνικά διεξιοῦσι μαθήματα, καί μή διά παίδευσιν μόνον ταῦτα
παιδευομένοις,  ἀλλά  καί  ταῖς  δόξαις  αὐτῶν  ταῖς  ματαίαις  ἑπομένοις,  καί  ὡς
ἀληθέσι πιστεύουσι καί οὕτως αὐταῖς ὡς τό βέβαιον ἐχούσαις ἐγκειμένοις, ὥστε
καί  ἑτέρους ποτέ  μέν  λάθρα,  ποτέ  δέ  φανερῶς ἐνάγειν  αὐταῖς,  καί  διδάσκειν
ἀνενδοιάστως,
                                                      Ἀ  ν  ά  θ  ε  μ  α . »

 (Ἑρμηνεία):
         Β) «Ἀξίζουν «Ἀνάθεμα»-νά εἶναι ἀπόβλητοι· ὅσοι ἔχουν δεξιότητα εἰς τά
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Ἑλληνικά  μαθήματα καί  τά  ὁποῖα  μαθαίνουν  ὄχι μόνον  χάριν  τῆς  Παιδείας
(μορφώσεως),  ἀλλά  καί  τίς  δοξασίες τους  τίς  μάταιες ἀκολουθοῦν  καί  ὡς
ἀλήθειες τίς πιστεύουν καί λένε ὅτι  αὐτές ἐμπεριέχουν τό  σωστό, καί οἱ ὁποῖοι
ἄλλοτε λαθραῖα καί ἄλλοτε φανερά τίς παρουσιάζουν καί τίς διδάσκουν χωρίς νά
ντρέπωνται».       

Αὐτά τά δύο κοντολογίς λένε ὅτι,  μπορεῖς ὅπως οἱ Καππαδόκαι Πατέρες  νά
σπουδάσῃς θύραθεν φιλοσοφία,  ἀλλά ΔΈΝ θά ἀναβιώσῃς ἀρχαῖες συνήθειες
καί ἑορτές  εἰδωλολατρικές!  Εἶναι  μή  χριστιανικόν,  πλάϊ  στά  Δελφικά,  στά
Ἐλευσίνια  Μυστήρια  καί  τά  Βακχικά,  νά  ἀνασταίνωνται  Δημήτρια,  Παύλεια,
Εὐγένια καί  βάλε,  ὅσα  ἀκόμη θά  ἐπιφέρῃ-θά  σκαρφιστῇ  ἡ ἀσέβεια  καί  ἡ
παραφροσύνη τῶν ἐπερχομένων ἀγυρτῶν,   ἀργυρολόγων τοῦ μέλλοντος, μετά
(καί)  Γενεσίων συνεορταζόντων τούς  ὑπ’ αὐτῶν -ὑπεράγαν δῆθεν-  τιμωμένους
Ἁγίους των,  ἤτοι  τούς  «ἀφορισθέντας-διαχωρισθέντας  τοῦ  κοσμικοῦ
φρονήματος»  (Β΄Κορ.6,17),  «ἐγνωσμένης  τῆς  εὐσεβείας αὐτῶν  ὑπό  τοῦ
πληρώματος τῆς ἐκκλησίας»,  «συσσώμους καί  συναίμους γενομένους» (Νικ.
Καβάσιλα:«Ἡ  ἐν  Χριστῷ  ζωή»)   τοῦ  Σωτῆρος  Χριστοῦ διά  τῆς  πυκνῆς
προσελεύσεως αὐτῶν εἰς τό Ποτήριον τῆς Ζωῆς, κοινωνούντων τοῦ ἀχράντου
Σώματος καί τοῦ Τιμίου Αἵματος Αὐτοῦ! 

Οὐ περελάβομεν,  οὐδέ ὑπό τῶν Πατέρων ἐδιδάχθημεν  ποιάν τινα  τοιαύτην
νεωτερικήν ἀντιγραφήν,  ἀναπαράστασιν  καί  ἀναβίωσιν ἑορτῆς,  Μνήμης,  ἤ
Γενεθλίου ἡμέρας  Προσώπου,  πλήν  τῆς  τοῦ  Κυρίου,  τῆς  Θεοτόκου καί  τοῦ
Τιμίου Προδρόμου, ὡς ταῦτα διά μέσου τῶν αἰώνων διεσώθησαν, ἀφίχθησαν καί
ἔφθασαν μέχρι τῶν ἡμερῶν μας καί τελοῦμεν αὐτά  ὀρθοδόξως,  τοῖς  Πατρᾶσιν
ἑπόμενοι καί τῇ Παραδόσει ἐχόμενοι. 

Ἀναθεματίζει  δέ  εὐθέως,  ἄνευ περιστροφῶν  καί  συζητήσεων  ἡ  Ἁγία  μας
Ἐκκλησία  πᾶσαν  τοιαύτην  ἐναρχουμένην  ἤ  καί  προκεχωρημένην νοσηράν
κατάστασιν. (;;;;;;;!!!!!!!)  Τί λέτε,  συμβαίνει κάτι τέτοιο; Εἶναι ἀλήθεια ἤ  ψέμα;
Εἴμεθα  γιά  γέλοια  ἤ  γιά  κλάματα;  Ὑπάρχουν ταγοί  στήν  Ἐκκλησία  σήμερα;
Ἀγρυπνοῦσι Πατριάρχαι  και  Ἀρχιεπίσκοποι;  Τηροῦν Νόμο  Θεοῦ,  Ἱερούς
Κανόνες,  Σέβονται ἀποφάσεις  Οἰκομενικῶν  Συνόδων,  «ἐν  φόβῳ καί  τρόμῳ
κατεργάζονται  τήν  σωτηρία  των  καί  τοῦ  ποιμνίου-τοῦ  πληρώματος»,  ἤ ἔχουν
ὑποπέσει  οἱ  ἴδιοι τῷ  «Ἀναθέματι»,  εἶναι  ἄξιοι  ἀποβολῆς,  ἔχουν  ἐλαφρᾷ  τῇ
συνειδήσει  παραχωρήσει  τῷ  διαβόλῳ τήν  ἐξουσίαν  καί  ἔχουν  προδόσει  τά
πάντα;;;;;!!!!! 

Κεκλεισμένων τῶν  χώρων  λατρείας  -  Ἱερῶν  Ναῶν,  καί  ἐστερημένοι  τῆς
Πηγῆς τῆς Ζωῆς, τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἴματος τοῦ  Κυρίου, -εἰ πάλι γένηται-,
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πῶς ζήσωμεν;! Τίνι, -ἐκτός τοῦ σαρκίου του εἷς ἕκαστος ἐξ ὑμῶν-, μέλλει περί τῆς
Κεφαλῆς  τῆς Ἐκκλησίας τοῦ  Χριστοῦ, καί τῶν  μελῶν τοῦ σώματός Του, ἅτινα
εἰσί  τό  Πλήρωμα τῆς  Ἐκκλησίας,  οἱ  ἐγγύς  ὑμῶν  πλησίον,  τό  ποίμνιό σας,
Ψευδοποιμένες;!!! Σέ  ποιά «ἀλεπότρουπα» ἐξαφανιστήκατε καί χώθηκε καθένας
σας,  ἐξ  ἀφορμῆς  τοῦ  Κορωνοϊοῦ;  Σεῖς εἶστε  οἱ  καυχόμενοι  στρατιῶται καί
μάρτυρες Χριστοῦ, πού ἀδιάσατε ἀπό  ἀσπρόρουχα ἐσωρούχων ὅλες τίς ἀγορές
τίς Ἑλλάδος, ρέ Ψευτοπαλληκαράδες καί Ψευτοάντρες;! Ἀντί να πέσετε πρῶτοι
με τά μοῦτρα μέσα στά Νοσοκομεῖα καί τίς Κλινικές, χωρίς μάσκες, μέ αὐτοθυσία
ὁμολογώντας  τήν  πίστη σας,  κουβαλώντας  καί  «Πάπιες»  ἀκόμη  ἀσθενῶν
κατακοίτων, πού δέν ξενυχτήσατε ἕνα βράδυ οὔτε στά δικά σας Γηροκομεῖα τῶν
Μητροπόλεών σας, νά στηρίξετε καί τονώσετε τό τόσο καταπονηθέν Νοσηλευτικό
καί Διοικητικό ἐκεῖσε Προσωπικό,  οἰκειέστερο πάντως καί  πάνυ ἐγγύτερον τοῦ
τῶν Νοσοκομείων. Οὔτε ὅμως καί αὐτό ἐξεπληρώσατε, ὡς ἕν ἐκ τῶν βασικοτέρων
καί πλέον ἐπιβεβλημένων ἐπισκοπικῶν σας καθηκόντων!

Συνεκρατήθη,  περιορισθεῖσα  καί  συναποφθεγξαμένη,  ὁρίσασα  καί
καθορίσασα  τήν  «τιμητικήν  προσκύνησιν  τῶν  εἰκόνων  τῶν  ἁγίων,  τήν
μεταβαίνουσαν  ἐπί  τό εἰκονιζόμενον  πρωτότυπον»,  καί  μή «λατρευτικήν»
τοιαύτην, ἥτις «λατρεία μόνον εἰς τήν Ἁγίαν Τριάδα πρέπει καί ἁρμόζει».

Ἐάν δέ ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν ὁ λόγος τοῦ εὐαγγελίου, ὅτι «πάντες οἱ ἅγιοι, ἄν και
μαρτυρήθηκαν γιά τήν πίστη τους, δέν ἀπήλαυσαν τήν ἐκπλήρωση τῆς ἐπαγγελίας
τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή Οὗτος πρόβλεψε κάτι  ἀνώτερο γιά μᾶς, γιά νά μήν τελειωθοῦν
χωρίς ἐμᾶς» (Ἑβρ.11,39), καί τό τοῦ  Παύλου «καί ὁ καιρός νά μοῦ λύσουν τά
λουριά  ἔφτασε. τόν ἀγῶνα τόν καλόν τόν  ἀγωνίστηκα, τό δρόμο τόν  τελείωσα,
τήν πίστη τήν τήρησα· καί τώρα μέ περιμένει τό στεφάνι τῆς δικαιοσύνης (οὔτε τό
ἔχω ’δῆ ἀκόμη), τό ὁποῖο ὁ Κύριος θά μοῦ τό ἀποδώσῃ κατά τήν ἡμέρα ἐκείνη, ὁ
δίκαιος κριτής, καί ὄχι μόνο σ’ ἐμένα, ἀλλά καί σ’ ὅλους ὅσοι λαχταροῦν γιά τό
πότε θά ἐμφανιστῇ ἀπό πάνω» (Β΄Τιμ.4,7-8).

Ἀπό  τά  δύο  ὡς  ἄνω  χωρία  βλέπουμε  μέ  ψυχραιμία ὅτι  δέν εἶναι
προσωπολήπτης,  τσαπατσούλης-ἀνακατωσούρας,  καί  ἀναμπουμπούλας ὁ Θεός.
Εἶναι Θεός τάξεως καί ὑπομονῆς. 

Ὅλοι οἱ  Ἅγιοι  καί ὁ  Ἀπόστολος  Παῦλος,  λαβόντες  παρά  τοῦ  Θεοῦ  τήν
ὑπόσχεσιν  ὅτι  ἄν  μαρτυρήσουν  γιά  τό  ὄνομά  Του  καί  τελέσουν τόν  δρόμον
πατώντας στά  χνάρια Του καί ἀθλήσουν  νομίμως,  μιά μέρα  ΘΆ στεφανωθοῦν
ἀπό μέρους Του,  ΔΈΝ τούς ἔχει στεφανώσῃ ἀκόμη,  οὔτε τούς μέν,  οὔτε τόν δε,
προβλέψας καί θέλοντας νά εἴμαστε καί ἐμεῖς, ὅλοι παρόντες τή στιγμή ἐκείνη, κι’



6

ἄν περιμένουμε καί λαχταρᾶμε κι’ ἐμεῖς νά τόν δοῦμε νά κατεβαίνῃ καί νά ’ρχεται
κατά τή Δευτέρα Του παρουσία, νά στεφανώσῃ κι’ ἐμᾶς μαζί μ’ αὐτούς. 

Αὐτές τίς  ἀλήθειες  φανερώνουν  σ’  ἐμᾶς  τά  λόγια  τοῦ  εὐαγγελίου,  ἀλλά  -
δυστυχῶς-  οἱ  ψευδομάρτυρες  καί  οἱ  ψευδοπροφῆτες,  οἱ  χρηματολάτρες καί
φρενοβλαβεῖς,  τελοῦν  ὅ,τι κατεβάσῃ ἡ τρέλα καί ὁ  ἐγωϊσμός τους,  εἰσάγοντας
καινοφανῆ,  ἐντυπωσιακά,  λαοπλάνα,  μοντέρνα,  ἐξωφρενικά κατασκευάσματα,
πού σιγά σιγά διενεργεῖται τοιαύτη ἀλλοίωσις, πού ἐκ τῶν ὑστέρων διερωτώμεθα,
πῶς  ἐξέκλιναν  τοσοῦτον  τοῦ  Ὀρθοδόξου  πνεύματος  ταῦτα,  καί  ποῦ ἔτι
βαδίζομεν;;;!!!

Οἰηματία Μπαρδάκα.  Σέ  γνωρίζω  πάρα πολύ  καλά.  Προτοῦ μᾶς
«ξεφουρνίσῃς»  καί  τήν  «νεκροκεφαλή»  «ΓΕΡΩΝ  ΜΕΛΙΤΗΣ»,  πού  τήν
καθάρισες καί τήν ἔδωσες στόν ἀφελῆ τόν Τραπεζικό καί τήν  ἐπαργύρωσε. Τήν
ὁποία σοῦ ἔδωκε αὐστηράν ἐντολήν ὁ Μακαριστός Γέροντας Αὐγουστῖνος νά τήν
καταστρέψῃς καί τήν ἐξαφανίσῃς, καί σύ δέν τό ἔπραξες, ἀλλά τό τοῦ Χωρίου σου
«Μελίτης» ὄνομα, ἁπλῶς, στόν Τεχνίτη Χρυσοχόο, μετέτρεψες εἰς  νέαν μορφήν
ἀπό Γέρων  Μελίτης  εἰς  «ΓΕΡΩΝ  ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ»,  δηλαδή  αἰσχύστου ψεύδους
χρῆσιν, κι’ ἄν ἡ μία ἐκ τῶν «νεκροκεφαλῶν» τοῦ ἀνασκαφθέντος Παρεκκλησίου
τοῦ Χωριοῦ σου Μελίτη δέν ἀνῆκε σέ ἕνα ὑπό σοῦ πεποιημένον δῆθεν Ψευτοάγιο
Γέροντα  τοῦ Χωριού  σου  ΜΕΛΙΤΗ,  τό  ἔκανες  -τρέχα  γύρευε-  τῆς
ΜΕΛΙΤΙΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ,  καί ἴσως ἔχεις κρατημένη πλυμένη, καί καμιά ἀκόμη
τοῦ  «ΓΕΡΟΝΤΑ  ΤΗΣ  ΠΑΝΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗΣ»  ἤ  τῆς
«ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΝΙΑΜΑΤΙΚΗΣ»!!!!! 

 Ἔ! Ρε, ξύλο πού πῆγε χαμένο. Νά σ’  εἴχαμε ἐμεῖς 547 παιδιά  συντρόφιμο
στό  Ζάννειο,  καί  θά  «σοῦ  στρώναμε  γιά  τά  καλά τήν  καμπούρα»!  Ἀλλά  μᾶς
ξέφυγες. Τώρα τί να σέ κάνω. Δέν ἀκοῦς τίποτε καί κανέναν!

Εἶπα καί ἐλάλησα. Καί εὐαγγέλιο, καί Κανόνες, καί Τριώδιο, καί Παράδοση,
καί Καντιώτη ἀνέσυρα, καί Προσωπικές ἐμπειρίες καί πληροφορίες ἀπεκάλυψα,
καί  σελίδες μπορώ  νά  γεμίσω  νά  σέ  προειδοποιήσω  νά  συμπτυχθῇς,  νά
συμμαζευτῇς, νά γίνῃς ἀπέριττος καί  ὀλιγαρκής, νά μήν ἔχῃς «τόν ἐλαύνοντα»
μέσα σου (Λουκ.8,29). Ἡρέμησε. Μετανόησε. Ταπεινώσου. 

Τί εἴδους Καλόγερος «Ξεφαντωμάτων», εἶσαι σύ;! Ἄσε καί τοῦ «Ἀφεντικοῦ»
σου τοῦ Διαβόλου τίποτε, τόν ἄδιασες, ὅλα τοῦ τά πῆρες. Ἐκεῖνος, σέ μιά ἀκρίτσα
ρίχνει «μπηχτές» τοῦ Μνήστορα νά παρατήσῃ τήν Παναγία. Ἐσύ, φαρδύ πλατύ
ἅπλωσες  τόν  ἑαυτό  σου,  ΤΌ  σκουληκιάρικο αὔριο,  πέντε  μέτρα ἐμφανέστατο
ἀκατέργαστο  σώμα  σου  στό  Νάρθηκα  τοῦ  Ναοῦ  τῆς  Μεταμορφώσεως,  καί  ἡ
εἰκόνα κοντεύει νά βγῇ ἔξω ἀπό τήν πόρτα, δέν χωράει, ἐμποδίζει στά κεριά, καί
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θά  τήν  στείλῃς  παραθέριση-ἐξοχή  στίς  Κατασκηνώσεις τοῦ  ΘΑΒΩΡ … στή
Χαλκιδική. Εἶσαι ἀνεκδιήγητος τέλος πάντων, δέν ἔχεις  Θεό καί σύγκριση. 

Ἄσε τό μιμητισμό σου!!! Νά μήν ἀνοίξω αὐτό τό θέμα, βρωμάει πάρα πολύ.
Καί εἶναι σχεδόν ἄγνωστο στόν κόσμο. Νά πῶ εἶσαι ἐφάμιλλος τοῦ ΑΓΡΑΠΙΔΗ
πού «φαγώθηκε  λάχανο» ὁ  Μεθόδιος τῆς  Ἀγγλίας ἄδικα ἐξ αἰτίας του ἀπό τόν
Πατριάρχη Δημήτριο, ἕνεκα τῆς πιστοτάτης ἱκανότητος μιμήσεως τῆς φωνῆς του,
διά  τῆς  ὁποίας  δῆθεν  ἦτο  ὁ  Μεθόδιος πού ἐξηύριζε  τόν  Πατριάρχην;!  Ἤσουν
νιάνιαρο τότε, ἀλλά θά τὄχῃς ἀκούσει καί πληροφορηθῆ, γιατί ἐμπίπτει μέσ’ στίς
διαολιές σου.

Ἔστωσαν  ἀρκετά ταῦτα.  Εἰ  Γραφή  καί  Κανόνες  οὐκ ἀρκοῦσι  σοι,  ἐγώ
παράκειμαι  εἰς  μάτην φθεγγόμενος  καί  γράφων,  ὡς  «εἰς  ἀέρα  δέρων»
(Α΄Κορ.9,26).

«Τίς ἔστε ὁ παρηγορῶν με καί ἡ  παραμυθία μου»; (Ἡσαΐ.51,12 / Ψαλ.76,3)
Ἔγνωκα καί «ἐπ’ αὐτῶ πέποιθα»! (Ἡσαΐ.8,17). «Κύριος φυλάσσει πάντα τά ὀστᾶ
μου»  (Ψάλ.33,20),  «ἡ  σάρξ μου  κατασκηνώσει  ἐπ’  ἐλπίδι»  (Ψαλ.15,9)  καί
«εὐφρανῇ τήν καρδίαν μου» (Ψαλ.15,9). «Λυτρώσεται ἐν εἰρήνῃ τήν ψυχήν μου ὁ
Κύριος»! (Ψαλ.54,19)

                                                         Ἱερεύς Ἰωάννης Νικολόπουλος
                                                                              ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
                                                                                   26.6.2022


