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Επιβεβλημένη απάντηση σε συκοφαντικό 
δημοσίευμα ενός ηθικά και οικονομικά  
χρεοκοπημένου παροικιακού “εντύπου”
Ε

να αισχρό άρθρο, πλήρες 
αναληθειών και συκοφα-
ντιών είδε το φως τής δη-
μοσιότητας (πού αλλού;) σε 

παροικιακό έντυπο με στόχο την 
Αρχιεπισκοπή και τον «Κόσμο». 
Γι’ αυτό θεωρήσαμε αναγκαίο ν’ 
απαντήσουμε στον ανώνυμο συγ-
γραφέα του, ο οποίος επικαλείται... 
τη σπαρτιάτικη γενναιότητα τής εν 
λόγω “εφημερίδας”. Υπενθυμίζου-
με ότι οι ομολογουμένως γενναί-
οι Σπαρτιάτες δεν κρύβονται πίσω 
από το παραβάν τής ανωνυμίας, 
αλλά βάζουν φαρδειά πλατειά την 
υπογραφή τους επειδή έχουν το 
θάρρος τής γνώμης τους. Με τίτλο 
«Ο Ελληνισμός ζητάει να μάθει πού 
ανήκουν και πού καταλήγουν οι πε-
ριουσίες και τα έσοδα εκκλησιών 
και ενοριών-κοινοτήτων» το άρθρο 
δήθεν γράφτηκε για να προστατεύ-
σει την περιουσία τής Αρχιεπισκο-
πής, με αναμασημένες για πολλές 
δεκαετίες αστήριχτες καταγγελίες, 
αισχρά υπονοούμενα και ανόητες 
ερωτήσεις για τις οποίες ο ανωνυ-
μογράφος απαιτεί απαντήσεις σαν 
εκπρόσωπος τού… Ελληνισμού. 
Δεν αναφέρεται στο άρθρο, όμως, 
ποιός και με ποιά κριτήρια τον δι-
όρισε εκπρόσωπο τού Ελληνισμού. 
Δεν πρόκειται εμείς να γίνουμε δι-
κηγόροι τής Αρχιεπισκοπής, αλλά 
ούτε και να δεχτούμε αδιαμαρτύ-
ρητα συκοφαντίες που αφορούν 
την εφημερίδα μας. Για το πού πη-
γαίνουν τα εισοδήματα των φορέ-
ων τής Εκκλησίας δεν χρειάζεται 
απάντηση, αφού όποιος έχει μάτια 
βλέπει τα μεγάλα έργα και την προ-
σφορά των Ενοριών - Κοινοτήτων, 
τού Ιδρύματος «Βασιλειάδα», της 
Κοινωνικής Πρόνοιας κλπ., που 
εξυπηρετούν δεκάδες χιλιάδες χρι-
στιανούς ορθόδοξους Ελληνες και 
μη. Αντί ο ανωνυμογράφος να χαί-
ρεται επειδή η επίσημη Εκκλησία 
μας στην Αυστραλία είναι εύρωστη 
οικονομικά και επιτελεί ένα τερά-
στιο έργο με εκατοντάδες εκκλησίες 
σε ολόκληρη την Αυστραλία, με Γη-
ροκομεία και Γηριατρεία που φιλο-
ξενούν χιλιάδες ηλικιωμένους συ-
μπατριώτες μας μέσα σε ένα ζεστό, 
φιλόξενο ελληνικό περιβάλλον, με 
τα κολλέγια που προσφέρουν ελ-
ληνική Παιδεία και την Κοινωνι-
κή Πρόνοια που δίνει ανακούφιση 
σε όσους κτυπούν την πόρτα της, 

ο θρασύς ανωνυμογράφος λασπο-
λογεί με αισχρά υπονοούμενα ότι 
δήθεν η ομολογουμένως τεράστια 
περιουσία δεν ανήκει στην Αρχιε-
πισκοπή. Μάλιστα, ο άθλιος κάνει 
την ερώτηση με βρωμερό υπονοού-
μενο ότι η περιουσία ανήκει στον... 
Αρχιεπίσκοπο: «Οταν φύγει ο Αρχι-
επίσκοπος έχει κάνει διαθήκη πού 
θα μείνει όλη αυτή η περιουσία;»     
Μόνο κάποιος ανήθικος που ντρέ-
πεται να βάλει την υπογραφή του 
σε τέτοιες συκοφαντίες θα τολμού-
σε ένα τόσο μεγάλο ψεύδος, που 
δεν θα χρησιμοποιούσε ο χειρότε-
ρος εχθρός του ελληνισμού της Αυ-
στραλίας. Είναι ένα ανατριχιαστικό 
ερώτημα που δεν προσβάλει μόνο 
την Εκκλησία, αλλά και τις χιλιά-
δες ιερωμένων και πιστών που την 
υπηρετούν εθελοντικά, δήθεν σαν 
συνένοχοι. Δεν άκουσε άραγε ο τι-
μητής της παροικίας για τον μεγάλο 
παναυστραλιανό έρανο που έγινε 
πρόσφατα με στόχο να βοηθηθούν 
τα θύματα της οικονομικής κρίσης 
στην Ελλάδα;

Ο ανωνυμογράφος αναφέρει και 
μια «καλή ιδέα» του να ιδρυθεί 
ένα ελληνοαυστραλέζικο κολλέγιο 
στο Enmore Park με τον νεοαφι-
χθέντα τότε Αρχιεπίσκοπο. Ευτυ-
χώς, όμως, που ο Αρχιεπίσκοπος 
απέρριψε την... καλή ιδέα και δεν 
συνεργάστηκε με τον ηθικά και οι-
κονομικά χρεοκοπημένο “ανωνυ-
μογράφο” γιατί αν είχε ιδρυθεί το 
κολλέγιο, ασφαλώς θα είχε αλλάξει 
όνομα κάμποσες φορές και θα είχε 
χρεοκοπήσει άλλες τόσες, όπως η 
εφημερίδα που δημοσίευσε αυτό 
το κακόβουλο άρθρο και το οποίο 
αναφέρεται και στον «Κόσμο», με 
τον εξωφρενικό ισχυρισμό ότι ο 
Αρχιεπίσκοπος κρατά ζωντανή την 
εφημερίδα μας με τις διαφημίσεις 
των Κολλεγίων, των Εκκλησιών και 
των Γηροκομείων.
Ο ανωνυμογράφος είναι κάτι πα-
ραπάνω από ψεύτης και συκοφά-
ντης. Ούτε λίγο, ούτε πολύ απαιτεί 
από τα Κολλέγια, τις Εκκλησίες και 
τα Γηροκομεία να μη διαφημίζουν 
τις υπηρεσίες που προσφέρουν, τα 

επιτεύγματά τους, τα εγκαίνια για 
τα μεγάλα έργα τους κλπ.! Σύμφω-
να με την περιορισμένη νοημοσύ-
νη του, τα Κολλέγια, οι Εκκλησίες 
και τα Γηροκομεία θα πρέπει να 
λειτουργούν... μυστικά, για να μην 
ωφελείται «Ο Κόσμος» από τις δι-
αφημίσεις τους! Αλλά πόσα από τα 
κολλέγια και τις εκκλησίες και πότε 
ακριβώς… διαφημίζονται συστημα-
τικά στον Κόσμο;  «Ο Κόσμος» δεν 
κρατιέται στη ζωή μόνο από αυτές 
τις διαφημίσεις, αλλά και από τις 
διαφημίσεις δεκάδων φορέων και 
οργανώσεων τής παροικίας μας, 
τα διαφημιστικά γραφεία και τις 
επιχειρήσεις που αναγνωρίζουν 
την ολοένα και αυξανόμενη επιρ-
ροή τού «Κόσμου» στα κοινά. «Ο 
Κόσμος» κρατιέται στη ζωή κυρίως 
από τον εκδότη του, τους ευσυνεί-
δητους και ικανότατους συντάκτες 
και εκλεκτούς συνεργάτες του, τους 
γραφίστες και διαφημιστές, αλλά 
κυρίως από τους αναγνώστες του 
που τον επιβραβεύουν με τα δύο 
δολάριά τους στην κάθε έκδοση. 
Σε μια εποχή παρακμής του τύπου, 
μια μικρή παροικιακή εφημερίδα 
με λίγους ανθρώπους που πραγμα-
τικά αγαπούν την δουλειά τους κα-
τάφερε τα τελευταία δύο χρόνια να 
ξαναβρεθεί στο κέντρο της παροι-
κιακής ενημέρωσης. Μήπως ενό-
χλησε τον ανωνυμογράφο μας το 
άλμα που πραγματοποιεί ο Κόσμος 
αυτή την περίοδο στον χώρο των 
ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης 
ή μήπως προσπαθεί να στρέψει το 
ενδιαφέρον του κόσμου αλλού με 
τα ίδια παλιά αναμασήματα πιστεύ-
οντας ότι έτσι θα κρύψει την παρακ-
μή του, την επερχόμενη πτώση, το 
τέλος της εποχής του; Ο «Κόσμος» 
δεν κινδυνεύει από τις συκοφαντί-
ες επαγγελματιών στον παροικιακό 
κίτρινο Τύπο. Εκείνοι που κινδυ-
νεύουν είναι οι χρεοκοπημένοι που 
μπαινοβγαίνουν στα δικαστήρια και 
πετούν λάσπη. “Ο Κόσμος” ούτε το 
όνομά του έχει αλλάξει, ούτε έχει 
χρεοκοπήσει ποτέ... Αυτή είναι και 
η επιβεβλημένη απάντησή μας σε 
ανώνυμους συκοφάντες...  

(Φωτό:Λεπτομέρεια από έργο του 
Ιερώνυμου Μπος)


