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«ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΟΚ» !!!
----  .  ----

Πατέρα Τύραννε, Ἐρντογκάν,
πού μπαίνεις μόνο σέ Volkswan.
Σύ, γιά  τή δόξα καί τό χρῆμα,

ὡς καί τή μάνα σου πουλᾶς
καί σέ  κ α ν έ ν α  δέν μιλᾶς!!!                                                                   

***

Μεγάλε Πάτερ Ἰουστῖνε μας,
νιόφερτε σύ Ἀνθέ καί Κρίνε μας,

πού θές τοῦ Πάτερ Αὐγουστίνου μας
νά λές κι’ ἐσύ ὅτ’ εἶσαι γιός!

Μπουκιά μεγάλη ὅση θέλῃς
κι’ ὅσες φορές στό στόμα βάλε,

ἀλλά τή λέξη πιά αὐτή,
ἀπό τό στόμα πλέον βγάλε.

Γελάει ὁ κόσμος σάν ἀκούῃ
«παιδί ὅτι εἶσαι τοῦ Αὐγουστίνου».

Γιά νά τοῦ μοιάσῃς δέν μπορεῖς,
 εἰς τό νυχάκι του Ἐκείνου!

Αὐτοῦ, ἀπέχεις παρασάγγας.
Παιδί ’σαι σύ τοῦ Πασαλῆ
κι’ ἀλί γιά σέ καί τρισαλί,

Διαβόλῳ τά πάντα παραδόσας,
πίστιν καί ἅγια προδόσας,

ζῆς γιά «μαρμίτα» ὥσπερ μάγκας!

Δέν εἶναι μόνο ὅτι ἔχεις προδόσει,
ἔχεις κι’ ἄλλους ἀποβλακώσει,
γίναν πειθήνια ὄργανά σου, 

κάνουν ὅ,τι «τραβᾶ» ἡ καρδιά σου·

στέκουν σάν νἆν’ ἀφιονισμένοι
ξέροντας τί τούς περιμένει

ἄν κάτι τί σοῦ τ’ ἀρνηθοῦνε,
πώς μακριά σου θά βρεθοῦνε,
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οἰκτρά θά ταλαιπωρηθοῦνε,
βαναύσως θά τιμωρηθοῦνε.

Αὐτό τό λέν’ δημοκρατία;
Κλείνει μέσα ἐλευθερία;

Κάνει ἀνθρώπους ἐλευθέρους
ἤ δούλους καί ὑποδεεστέρους;

Ποῦ ἐνυπάρχει δικαιοσύνη;
Ποῦ κατοικεῖ ἀδελφοσύνη;

Πνεῦμα Θεοῦ ποῦ, καί ἀγάπη;
Ὅλα αὐτά πηγαίνουν στράφι!

Πότε ὀνειρεύεσαι ν’ ἀρχίσῃς
Ταούς κι’ Ἐλάφια ν’ ἀποκτήσῃς,
παράδειγμα ὕψιστο ἀντιγράφων

ἀστήρ ὤν πλέον Κινηματογράφων!
καί οὐχί μόνον θαμών Ἀγράφων;

Θεάτρων καί Γηπέδων δόξαν
καί «κοσμικήν» τε πᾶσαν λόξαν

ἤδη τήν ἔχεις ἐξαντλήσει
καί γι’ ἀλλαχοῦ ἔχεις κινήσει.

Ἀφίχθης εἰς Ἀμερικήν
εἰς Η.Π.Α. πάτησες τό πόδι,

στό Χόλυγουντ σάν τό Χταπόδι
τώρα θ’ ἁπλώσῃς τά πλοκάμια,

θ’ ἀρχίσῃς «Ἀνανές», «Μακάμια»,
Γιορτές, Ἐφέ καί Ἐπιδείξεις,

καί Κολοσσούς θά καταπλήξῃς,
τούς Πρώτους τῶν Ἠθοποιῶν,

Μπαρδάκας ὁ ἐκ τῶν Ἐκλεκτῶν
Μῖμος ἀνά τήν Οἰκουμένην,
νοσοῦσαν τε καί κοιμωμένην,
«Νάρθηκι» ἔτι τεθειμένην!!!

Ὅπως Ἐκείνη ἡ Καλή Γρηά
ἡ Μπεζενίτου στήν «Καλογρέζα»

Πηγάδι ἔχτισε τοῦ λαοῦ
νά ξαποσταίνῃ ὅταν διαβαίνῃ,
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νά πίνῃ, νά δροσίζεται,
γιά δαύτη νά μαθαίνῃ·

Κι’ ἐσύ εἰς τήν Ἐπανομή,
πρίν ἄλλοι τήν ἐξόρυξη

τῶν κοιτασμάτων κάνουν,
πότε μας «τά πετρέλαια»

ὅλων θέ «νά μᾶς βγάλῃς»,

καί τό Πηγάδι τ’ Ἅγιου
τοῦ Ἀργυρίου κάμῃς

Πηγή θαυμάτων, ἰάσεων,
ἀκένωτον, ἀείρροον,

ἀπό Βαρθολομαίου αὐτό
ἐγκαινιασθέν κι’ εὐλογηθέν,
χαριτωθέν, «ἀγυρτωθέν»,

ἕτοιμον ὄν εἰς χρήση,
τήν τσέπη νά γεμίσῃ;;;!!!

Εἶσαι, Μπαρδάκα ἀπίθανος, 
κι’ ἡ τσέπη σου ἀπύθμενος,
καί δέν νομίζω νά ’μαι ἐγώ

ἰδέες πού σοῦ βάζω;!

Οὐδείς σέ φτάνει σέ διαολιές
καί «ταῖρι» σου δέν γίνεται,
οὔτε στέργει τίς τσιβουζιές

πού ἀπ’ ὅλους κατακρίνονται.

Σέ ὅλα προπορεύεσαι,
τά πάντα ἐμπορεύεσαι,
ὅλα μέ μιᾶς προδίδεις

στό διάολο παραδίδεις.

Κάτι ὅσιο καί ἱερό
ἐπάνω σου δέν μένει,
ἀκόμα καί ἡ μάνα σου

φοβᾶται ἡ καημένη.

Ἄν τύχῃ καί σοῦ προταθῇ:
Πιότερη δόξα θ’ ἀποκτήσῃς
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ἄν μάνα θά ἀπαρατήσῃς;
καί τοῦτο θά τό ἀποτολμήσῃς!

Μοιάζεις τοῦ Ἰησοῦ ἐσύ;
Τοῦ Αὐγουστίνου εἶσαι παιδί;
Ντροπή σου πού πατᾶς τή γῆ!
Φέρεις τοῦ κόσμου τήν ὀργή!!!

Βάρος σέ νιώθει πάνω της,
σ’ ἀκοῦν σάν λαοπλάνο,

πού ἤ μ’ αὐτοκίνητο γυρνᾶς
ἤ μέ ἀεροπλάνο.

Τό στόμα καί τά πόδια σου 
σταματημό δέν ἔχουν,

γιά νά ἐπιφέρουν χαλασμό
«ἀκαταπαύστως τρέχουν».

Ζῆλος «Μπαρδάκειος» καλεῖται αὐτός,
 ἐνέχει τόν «ἐλαύνοντα». (Λουκ.8,29)

Ὁ Γέρων εἶπε περί αὐτοῦ,
πού ἐγνώριζε τά πράγματα …

Ἐδῶ αὐτά τά καταγράφω
καί, ὡς ἤκουσα, προσυπογράφω

πρός ἄρσιν τῆς ἀμφιβολίας
καί κολασμόν ἀνωμαλίας,

ἔχων πρέπουσαν ἡλικίαν,
ζήσας αὐτῶν τήν ἱστορίαν,
γνωρίζοντας τά πράγματα,

κι’ ἀπό «ἀγύρτην» Ἰουστῖνον
μή ἀναμένων «θαύματα»!!!

Υ.Γ.: Γλειφτράκι, Ἐ! γλειφτράκι, ἀπό μικρός θυμήσου,

Γιά πότε εὑρισκόσουνα
εἰς τήν Βατοπεδίου,

ἀφοῦ καπνός γινόσουνα
ἀπ’ τήν Δοχειαρίου;!
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Προτίμαγες, γάλα νά πιῇς
στήν πιό «παχειά» ἀγελάδα,
καί τόν ΖΟΥΜΗ* παράταγες

νά τρώῃ «ταχινάδα»!

Ὑποσημείωσις: * Ἐμμανουήλ Ζουμῆς, Πάριος τήν καταγωγήν συμμαθητής
μου εἰς Πατμιάδα Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν μέχρι τοῦ 1957 – 1958. Μετέβη εἰς
Ἱεράν Μονήν Μυρτιᾶς, Προυσοῦ, καί ἐπί μακράν σειράν ἐτῶν εὑρέθη εὐαρεστῶν
τῷ Θεῷ διακονῶν ὡς  Ἡγούμενος ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ι. ΜΟΝΗΣ ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ὁ
Μακαριστός,  οὐ μόνον ὡς  ὁ  κ τ ί τ ω ρ ,  ἀλλ’ ὁ καί δι’  ὁλοκλήρου τοῦ βίου
πολλά κοπιάσας, ἐν ἀκαμάτῳ καί  ἀόκνῳ κόπῳ καταβάλλων καί ἀναλίσκων καθ’
ἡμέραν ἑαυτόν  μέχρι  τελευταίας αὐτοῦ  πνοῆς,  ἐν  ἐσχάτῃ ταπεινώσει  καί
ἀνεξικακίᾳ,  ἐν  ἀπεράντῳ ἀδελφοσύνῃ  καί  ἀνεξαντλήτῳ ἀγάπῃ  καί  προσφορᾷ
πρός  πάντας.  Ἄς  εἶναι ἡ  μνήμη  αὐτοῦ  ζῶσα  καί  αἰωνία,  καί  οἱ  εὐχές  καί  οἱ
προσευχές  του  νά  μᾶς  συνοδεύουν  καί  νά  μᾶς  στηρίζουν  πάντοτε,  μέ  τίς
Θεοπειθεῖς δεήσεις  τῆς  Παναγίας  μας,  τῆς  ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΌΟΥ Μητρός  τοῦ
Κυρίου, καί Θεοῦ της καί Θεοῦ μας, εἰδικά στίς δύσκολες μέρες πού διαβαίνουμε.
«Πολύ γάρ ἰσχύει δέησις μητρός πρός εὐμένειαν δεσπότου»! Κι’ ἄν αὐτό τό ξέρει
ὁ  κόσμος  ὅλος,  ἡ  Μονή  Δοχειαρίου περισσότερο  πάντων.  Γιατί  τήν  ἔχει
ἰδιαιτέραν «σκέπην, προστασίαν καί εὐλογίαν» της!

Ἱερεύς Ἰωάννης Νικολόπουλος
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
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