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Αναμασώντας (πολύ) παλιές ιστορίες…
Ήρθε η ώρα να πούµε µερικά πράγµατα 
µε το όνοµα τους. Αφορµή είναι η χυδαία 
επίθεση που έκανε πρόσφατα ο αµφιλε-
γόµενος εκδότης παροικιακής εφηµε-
ρίδας στον Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό. Ο 
«Κόσµος» δεν είναι δικηγόρος κανενός, 
ούτε αυτόκλητος προστάτης της ηθικής, 
όπως ισχυρίζεται ότι είναι ο «γενναίος» 
ανωνυµογράφος του κειµένου που δη-
µοσιεύτηκε στις 22 Φεβρουαρίου στον 
«Κήρυκα». Το θέµα µας δεν είναι το 
πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου, ούτε καν 
το πρόσωπο του εκδότη του Κήρυκα. Το 
θέµα µας είναι οι δύο θεσµοί, αυτός των 
εφηµερίδων και αυτός της εκκλησίας και 
ο ρόλος τους. Για αυτό θα προσπαθήσου-
µε να εξηγήσουµε τα κίνητρα µιας τέτοιας 
επίθεσης. 

Στην µία περίπτωση έχουµε έναν επιχει-
ρηµατία που επί δεκαετίες προσπάθησε 
να σταθεί δίπλα στους πραγµατικά µεγά-
λους επιχειρηµατίες του ελληνισµού της 
διασποράς και που µία από τις δραστη-
ριότητες του είναι η έκδοση εφηµερίδας. 
Απέτυχε και στα δύο. Και µεγάλος επιχει-
ρηµατίας δεν έγινε και µια ιστορική εφη-
µερίδα παρέλαβε και την έκανε συνώνυµο 
και πρεσβευτή του προσωπικού του ύφους 
και ήθους. Αυτό δεν είναι µια εµπαθής 
αλλά µια αντικειµενική διαπίστωση και θα 
το εξηγήσουµε αναλυτικά. Αν είχε προσέ-
ξει λίγο τι συµβαίνει γύρω του θα έβλεπε 
ότι οι πραγµατικά µεγάλοι επιχειρηµατίες 
έχουν ένα χαρακτηριστικό που ο ίδιος δεν 
είχε ποτέ: Την µεγάλη προσφορά στην 
κοινωνία. Ακόµα κι αν είχαν ελαττώµα-
τα, ακόµα κι αν δεν πήγαιναν πάντα µε το 
σταυρό στο χέρι, κάποια στιγµή πρόσφε-
ραν κάτι για το κοινό καλό. 

Την αιτία για την διπλή αυτή αποτυχία 
του, αντί να την κατανοήσει, έστω και 
αργά, την αποδίδει σε οποιονδήποτε άλ-
λον εκτός από τις επιλογές του. Χρησι-
µοποιεί µια ιστορική εφηµερίδα για να 
παρουσιάσει µε χυδαίο τρόπο το µαύρο 
και να το κάνει άσπρο. ∆εν υπάρχει ούτε 
ένας νοήµων άνθρωπος που να µην κα-
ταλαβαίνει ότι πίσω από τις φωνασκίες 
και τις ύβρεις προσπαθεί να κρύψει την 
προσωπική του αποτυχία και παρακµή σε 
όλα τα επίπεδα. Οι µόνοι «πεισµένοι» για 
το αντίθετο είναι όσοι τον φοβούνται κι 
όποιος σε φοβάται δεν σου λέει ποτέ την 
αλήθεια…  Κανείς άλλος. Κάθε φορά που 
έχυνε την καρδάρα µε το γάλα έψαχνε να 
βρει φανταστικούς εχθρούς για να τους 
ρίξει την ευθύνη. 

Ας δούµε από κοντά την κατάσταση που 
επικρατεί στις δύο εφηµερίδες της παροι-
κίας σήµερα. Η µία έµεινε χωρίς δηµοσι-
ογράφους. Την ίδια στιγµή, στον Κόσµο 
γράφουν σε ετήσια βάση 30 αρθρογρά-
φοι κάθε γενιάς, µέσα σε µοναδικό κλίµα 
σύµπνοιας και συνεργασίας και µεταξύ 
τους και µε την παροικία που υπηρετούν. 
(Και να σκεφτεί κανείς ότι οι περισσό-
τεροι από αυτούς πέρασαν από τον Κή-
ρυκα, αλλά είπαν µε την πρώτη ευκαιρία 
«απού φύγει φύγει…»)

Κάθε βδοµάδα, όλοι εσείς που διαβά-
ζετε τον «Κόσµο», ενηµερώνεστε για τις 
παροικιακές δραστηριότητες, (που φυσι-
κά δεν θα µπορούσε να καλύψει χωρίς 
δηµοσιογράφους ο αντίπαλός µας). ∆η-

µοσιεύουµε σελίδες επί σελίδων φωτο-
γραφίες από αυτές τις δραστηριότητες και 
ενδιαφέροντα άρθρα και σχόλια από τους 
συντάκτες και συνεργάτες τής εφηµερίδας 
µας και έχουµε έτοιµο το «πέρασµα» µας 
στον ψηφιακό κόσµο µε τις πρώτες εν-
δείξεις ανταπόκρισης της δεύτερης και 
τρίτης γενιάς να είναι εντυπωσιακές, ενώ 
ο αντίπαλός αντί να κοιτάξει να αφήσει 
στους επόµενους µια εφηµερίδα ιστορική 
που θα στέκεται στα πόδια της, ψάχνει να 
βρει ποιος του φταίει και γιατί δεν έγινε ο 
ίδιος αυτό που νόµιζε ότι θα γίνει. 

Ποιο είναι, λοιπόν, το έργο και η προ-
σφορά στον ελληνισµό της παροικίας 
αυτού του ανθρώπου που είχε στα χέρια 
του επί δεκαετίες µια ιστορική ελληνική 
εφηµερίδα; Την έκανε καλύτερη από ότι 
ήταν όταν την παρέλαβε; Την προετοίµα-
σε για το µέλλον; ∆ιαβάστε τα κατά και-
ρούς δηµοσιεύµατα του Αυστραλιανού 
τύπου και θα δείτε. Αφήστε τι λέει η εφη-
µερίδα «ο Κόσµος» και κοιτάξτε τι έχουν 
γράψει κατά καιρούς οι Αυστραλοί. Ποια 
είναι τα επιτεύγµατα του που αναφέρουν 
και τι εικόνα του ελληνισµού δίνει προς 
τα έξω εδώ και δεκαετίες; Το τελευταίο 
µεγάλο επίτευγµα του, που απασχόλησε 
τον αυστραλιανό τύπο, ήταν ότι παρενό-
χλησε σεξουαλικά µια νεαρή κοπέλα και 
λόγω ηλικίας πλήρωσε µόνο πρόστιµο. 
Ποια άλλα επιτεύγµατα έχει να επιδείξει; 
Πρόσφερε για τον πολιτισµό, έκανε κοι-
νωνικό έργο, έχτισε κανένα νοσοκοµείο; 
Ποιος είναι ο εκδότης του Κήρυκα που 
κουνάει το δάχτυλο κρυµµένος πίσω από 
τον ανωνυµογράφο που χρησιµοποιεί 
για να πετάει τις σβουνιές του;

Την ίδια στιγµή που ο εκδότης του Κό-
σµου έκανε όλες τις προσπάθειες που 
ήταν δυνατές να διατηρήσει ζωντανό τον 
Κόσµο, δέχτηκε και αυτός τις επιθέσεις 
της εφηµερίδας του κ. Σκάλκου, που έχει 
κάνει την πρώτη του σελίδα, όχηµα της 
εµπάθειας του και µιας µνησικακίας για 
όποιον προχωράει µπροστά και κάνει 
καλύτερα αυτό στο οποίο ο ίδιος απέτυ-
χε. Όποια γνώµη και να έχει κανείς για 
τον Σπύρο Χαραλάµπους, για αυτές τις 
ίδιες υποθέσεις που αλάλαζε ο κ. Σκάλ-
κος µέσω του Κήρυκα στην πρώτη του 
σελίδα, είδατε την εφηµερίδα µας να αφι-
ερώνει, όχι την πρώτη σελίδα, αλλά έστω 
και δυο γραµµές για να επιτεθεί ο εκδό-
της της σε οποιονδήποτε αντίπαλο του; 
Όσο για τις χυδαίες αναφορές και επιθέ-
σεις να του πούµε ότι ίσως θα ένιωθε έκ-
πληξη αν ήξερε που έχουµε τραβήξει την 
κόκκινη γραµµή όσον αφορά την προσω-
πική ζωή οποιουδήποτε, ακόµη και του 
ίδιου, που τόσες φορές χωρίς τσίπα δεν 
σεβάστηκε τίποτα. ∆εν είµαστε όλοι ίδιοι 
κ. Σκάλκο…

Αν ξόδευε την µισή ενέργεια που ξοδεύει 
σε επιθέσεις λάσπης για να εργαστεί για 
την εφηµερίδα του θα είχε ίσως κερδίσει 
κάποιο σεβασµό. Έχει άραγε τα κότσια ο 
επονοµαζόµενος από τα αυτραλιανά µέσα 
«βαρόνος του εθνοτικού τύπου» να ρω-
τήσει γύρω του αν ο βασιλιάς είναι γυ-
µνός; Τον αφήνει η εµπάθεια του να δει 
τη γύµνια του και την παρακµή του και τα 
αίτια της;

Πάµε τώρα στην περίπτωση της Αρχιεπι-

σκοπής. Κανονικά θα έπρεπε να πούµε 
ότι το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου δεν 
έχει σηµασία και ότι ο θεσµός δεν βασί-
ζεται σε πρόσωπα. ∆εν είναι όµως έτσι 
και το άσπρο δεν γίνεται µαύρο επειδή 
κάποιος το βρωµίζει µε ψεύδη καλυµµέ-
να µε ηθικολογίες και φούµαρα και ότι 
πιο χυδαίο έχει να επιδείξει ο κίτρινος 
τύπος. 

Αν κάποιος κρίνει αντικειµενικά και αυ-
στηρά τον Στυλιανό, θα πρέπει καταρ-
χήν να τον δει ως άνθρωπο της γενιάς 
του. Και ρωτάµε εδώ, πόσοι ιεράρχες 
της γενιάς του πέρασαν τα στενά όρια 
του ελληνισµού, απέκτησαν διεθνές κύ-
ρος και κέρδισαν διεθνή αναγνώριση; 
Πόσες εν ζωή προσωπικότητες του ελ-
ληνισµού και της ορθόδοξης εκκλησίας 
αναγνωρίζονται εκτός των στενών ορίων 
της Ελλάδας; Πόσοι από αυτούς είχαν τη 
ικανότητα να διοικήσουν µεγάλους οργα-
νισµούς και την ίδια στιγµή να παράγουν 
προσωπικό πνευµατικό έργο; Ελάχιστοι, 
µετρηµένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. 
Ακόµη και σήµερα που έχουµε εκατοντά-
δες µορφωµένους κληρικούς, είτε τον 
συµπαθεί κάποιος τον Αρχιεπίσκοπο 
Στυλιανό, είτε τον αντιπαθεί, παραµένει 
µια από τις πιο αναγνωρίσιµες µορφές 
του ελληνισµού της ∆ιασποράς σε όλο 
τον κόσµο. Βέβαια καταλαβαίνουµε ότι ο 
εκδότης του Κήρυκα αν και βγάζει εφηµε-
ρίδα δεν είχε φαίνεται τον χρόνο να ενη-
µερωθεί και µάλλον δεν είναι στα προ-
σωπικά του ενδιαφέροντα η… ποίηση. 

Το ίδιο ισχύει για τον Αρχιεπίσκοπο Στυ-
λιανό και εντός της Αυστραλίας. ∆εν το 
λέει η εφηµερίδα «ο Κόσµος». Το λένε οι 
πολιτικοί που τον γνώρισαν, το λένε οι 
άνθρωποι των επιστηµών, των τεχνών 
και των γραµµάτων, το λένε οι απλοί 
άνθρωποι. Το λένε και οι αντίπαλοι 
του, ακόµη και αυτοί που αναφέρονται 
στο «δύσκολο χαρακτήρα του». Ξινίζουν 
τα µούτρα τους αυτοί που δεν τους έκα-
νε τα χατηράκια, αυτοί που δεν άφησε 
να κάνουν τον θεσµό της Αρχιεπισκο-
πής µαγαζάκι προς ίδιον όφελος, γιατί 
ο Αρχιεπίσκοπος γνώριζε καλά τι λέει ο 
Ματθαίος: «Μη δώσετε τα άγια πράγµατα 
στους σκύλους ούτε να πετάξετε τα µαρ-
γαριτάρια στους χοίρους, γιατί αλλιώς, οι 
χοίροι θα τα καταπατήσουν µε τα πόδια 
τους και οι σκύλοι θα στραφούν εναντίον 
σας και θα σας καταξεσκίσουν». Κάποιοι 
θα θέλανε ένα άβουλο ή ένα χειραγωγή-
σιµο Αρχιεπίσκοπο για να µπορούν να 
προωθούν προσωπικά συµφέροντα, να 
παρουσιάζουν την απληστία ως αρετή, να 
προβάλουν την µετριότητα… 

Κάθε θεσµός και κάθε προσωπικότη-
τα πρέπει να υποβάλλονται σε κριτική. 
Αλλά τα µέλη µιας κοινότητας θέλουν να 
ξέρουν και τα κίνητρα της κριτικής για 
να µην τα ταΐζει ο κάθε πονεµένος µε 
κουτόχορτο. Και µια και τα λέµε όλα έξω 
από τα δόντια ας προσθέσουµε και αυτό: 
Ποιος µπορεί να ισχυριστεί ότι έστει-
λε τεκµηριωµένη κριτική στον Κόσµο, 
είτε για τον θεσµό της Αρχιεπισκοπής 
και τις δραστηριότητες της, είτε για τον 
Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό προσωπικά και 
δεν δηµοσιεύτηκε; Σας λέµε µε το χέρι 
στην καρδιά: κανείς. Και για να πάµε κι 
ένα βήµα παραπέρα: Αυτοί που ασκούν 

«κριτική» αλλά χωρίς αποδείξεις, έχουν 
ένα κοινό µε τον εκδότη του Κήρυκα… 
τη µανία καταδίωξης. Για κάθε προσωπι-
κή αποτυχία στους πιο απίθανους τοµείς 
βλέπουν από πίσω συνοµωσία. Κι όταν 
τους ρωτάς, καλά και αφού είναι έτσι που 
τα λες γιατί το έργο σου δεν αναγνωρί-
στηκε από οποιονδήποτε άλλο φορέα, 
φεύγουν µε γοργά πηδηµατάκια φοβού-
µενοι µήπως η συζήτηση οδηγήσει στη 
αυτογνωσία…

∆εν χρειάζεται να τα ξαναπούµε πάλι, 
όποιος έχει µάτια βλέπει: Ιεροί ναοί, κολ-
λέγια, γηροκοµεία, κοινωνική πρόνοια, 
θεολογική σχολή, µοναστήρια κλπ, ιδρύ-
θηκαν και κτίστηκαν για να υπηρετούν 
την κοινωνία µας. Αυτά µας ενδιαφέρουν 
και το γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος Στυ-
λιανός, ως ένα από τα δηµόσια πρόσωπα 
του ελληνισµού στην Αυστραλία µας έκα-
νε περήφανους και έκανε την παροικία 
µας πιο ισχυρή. Βοήθησε να βγει ο ελ-
ληνισµός από το µικρόκοσµο του και να 
πρωταγωνιστήσει. Και το πιο σηµαντικό, 
δεν ενέδωσε στις απαιτήσεις εκβιαστών, 
κατεργαραίων και ανθρώπων που έβαζαν 
το προσωπικό τους συµφέρον πάνω από 
το κοινό καλό. ∆εν υπάρχει κανείς που 
να το έχει κάνει αυτό και να µην έχει κά-
νει άσπονδους εχθρούς. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός έχει πει 
στους πιστούς ότι «οι λειτουργοί του Υψί-
στου δεν είναι ασφαλώς ούτε άµεµπτοι 
ούτε αναµάρτητοι... κανείς µας δεν θα 
ισχυριζόταν ότι είµεθα αγγέλοι και ανα-
µάρτητοι. Αλλά πρέπει να ξέροµε ότι η 
προσπάθειά µας είναι ειλικρινής, ασχέ-
τως αν το αποτέλεσµα δεν µας δικαιώνει 
πάντοτε.»

Ο κ. Σκάλκος είναι ο τελευταίος άνθρω-
πος που µπορεί να κρίνει τον ιεράρχη 
που ανέδειξε την Αρχιεπισκοπή, το Οι-
κουµενικό Πατριαρχείο και την Ορθο-
δοξία, µε µεγάλα έργα σε ολόκληρη την 
Αυστραλία κατά τη διάρκεια τής ποιµα-
ντορίας του. 

Στο ίδιο χρονικό διάστηµα, ο κ. Σκάλκος 
που σύρεται στα δικαστήρια, πληρώνει 
αποζηµιώσεις, ζητάει συγνώµες, αντί 
να ενσωµατωθεί στην παροικία και να 
βάλει πλάτη για την πρόοδό της και τη 
δική του. Τώρα αναµάσησε µια ιστορία 
25 χρόνων για την ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΚΑ-
ΤΑ∆ΙΚΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, 
έχει υποχρεωθεί να ζητήσει συγγνώµη 
και έχει πληρώσει τσουχτερό πρόστιµο. 
Αν έχει το θάρρος ας κοιτάξει γύρω του. 
Θα αντικρύσει τον οίκτο για τον άνθρω-
πο που παρέλαβε τον «Πανελλήνιο Κήρυ-
κα», µια ιστορική εφηµερίδα και την κα-
τάντησε ένα έντυπο που εκφράζει µόνο το 
ασίγαστο µίσος τού εκδότη του εναντίον 
των πάντων. Κρίµα που θα τελειώσει το 
«έργο» του µε αυτόν τον τρόπο. Οι µελλο-
ντικές γενιές θα αναφέρονται στο πρόσω-
πο του µε γέλωτες και συγκατάβαση. Οι 
ίδιες γενιές θα περνάνε µπροστά από το 
οίκηµα της Αρχιεπισκοπής στο Ρέντφερν 
ή θα ανοίγουν ένα βιβλίο ιστορίας και θα 
ξέρουν το όνοµα του ανθρώπου που έχτι-
σε το «πνευµατικό τους σπίτι». 

«Ο ΚΟΣΜΟΣ»




