
ΑΝΙΚΑΝΗ Η ΚΡΑΣΙΚΗ ΣΗΛΕΟΡΑΗ (ΡΙΚ) 

 

Δπζηπρώο γηα κηα αθόκε θνξά βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε κηα αζηνρία ηνπ ΡΙΚ. Ο 

όξνο αζηνρία είλαη ν πην επηεηθήο, πνπ κπνξέζακε λα βξνύκε. Θέκαηα, ηα νπνία 

αλήθνπλ ζην παξειζόλ θαη έρνπλ δηράζεη γηα ρξόληα ηνπο ειιελνθππξίνπο, 

αλαδσππξώλνληαη κε ηνλ πην θξηθηαζηηθό ηξόπν κπξνζηά ζηα κάηηα καο μαλά. Καη 

θπζηθά αλαθεξόκαζηε ζηελ εθπνκπή ηεο Εηξήλεο Χαξαιακπίδνπ «ην ζπδεηάκε», ε 

νπνία ηηηινθνξείηαη «Σν εθθιεζηαζηηθό πξαμηθόπεκα» θαη ε νπνία πξνβιήζεθε ηελ 

πεξαζκέλε Δεπηέξα. Πνηα όκσο ζθνπηκόηεηα εμππεξεηεί απηή ε αλαδσπύξσζε; 

Αζθαιώο ν κόλνο ιόγνο, ηνλ νπνίν εμππεξεηεί είλαη λα δηράδεη ηνπο ειιελνθππξίνπο 

θαη λα μαλαθέξλεη ζηε κλήκε καο δνθεξέο κέξεο δηραζκνύ. 

 

Όκσο επηπρώο νη λένη άλζξσπνη δελ αθνινπζνύλ απηή ηελ θαηεύζπλζε θαη βιέπνπλ 

πάληνηε «πξνο ηα εκπξόο» θαη όρη πξνο ηα πίζσ. Απνηειεί αλαρξνληζκό, ν νπνίνο 

εμππεξεηεί θάπνηα ζπκθέξνληα, ην λα αλαηξέρνπκε ζην παξειζόλ θαη λα 

πξνζπαζνύκε λα ππνδαπιίζνπκε δηρόλνηα κεηαμύ ησλ ειιελνθππξίσλ, ηε ζηηγκή πνπ 

ην εζληθό καο ζέκα βξίζθεηαη ζηελ πην θξίζηκε θάζε. 

 

Καινύκε όινπο ηνπο ειιελνθππξίνπο λα κε αθνινπζνύλ ηε παξάινγε ινγηθή ηεο 

θξαηηθήο ξαδηνηειεόξαζεο θαη λα παξακεξίζνπλ θαη πεξηζσξηνπνηήζνπλ ηα ζηνηρεία 

πνπ δηαζπνύλ ηελ ελόηεηα ηνπ ιανύ. Καινύκε ηνπο λένπο αλζξώπνπο θαη ζε όζνπο 

έρνπλ απνκείλεη ίρλε από παηξησηηζκό λα θιείζνπλ ηα απηηά ηνπο ζηελ ζηείξα θαη 

άγνλε παξειζνληνινγία θαη λα θνηηάμνπλ «πξνο ηα εκπξόο». Σν ηη έρεη γίλεη ζην 

παξειζόλ είλαη ήδε θαηαγξακκέλν θαη ζα έιζεη ε ηζηνξηθή επηζηήκε θαζώο θαη ην 

εθθιεζηαζηηθό θαλνληθό δίθαην λα ην αμηνινγήζεη. Δπζηπρώο ε θξαηηθή ηειεόξαζε 

κε ηηο εθπνκπέο πνπ θάλεη, ην κόλν πνπ εμππεξεηεί είλαη λα ππνδαπιίδεη ηηο δηρόλνηεο 

ηνπ παξειζόληνο θαη λα ηηο αλαδσππξώλεη. 

 

Είκαζηε ζίγνπξνη όηη ηνπο λένπο δελ ηνλ εθθξάδνπλ ηέηνηνπ είδνπο ρακειήο 

πνηόηεηαο εθπνκπέο θαη όηη ηηο πεξηζσξηνπνηεί κέζα ζηε ζπλείδεζή ηνπ. Καινύκε γηα 

κηα αθόκε θνξά ηελ θξαηηθή ξαδηνηειεόξαζε λα αξζεί ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ 

θαη λα πξνβάιεη επηηέινπο ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ελώλνπλ ηνπο ειιελνθππξίνπο θαη 

όρη απηά πνπ ηνπο δηράδνπλ. Είκαζηε ζίγνπξνη όηη ε απάληεζε ησλ λέσλ αλζξώπσλ 

ζ’ απηή ηελ εθπνκπή είλαη ε πεξηθξόλεζε. 


