
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ίσως ακόμη ότι
υπήρχε καταρχήν συμφωνία σε σχέση με την δια-

δικασία και τον διαχωρισμό του πολιτικού όρκου με τον
θρησκευτικό. Ωστόσο τα πράγματα εξελίχθηκαν ακρι-
βώς εκείνη την στιγμή, λίγο μετά το τέλος της ομιλίας του
Κ. Μπακογιάννη. Οπως αποκαλύπτουμε και μέσα από ει-
κόνες ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας πλησίασε τον Κ.
Μπακογιάννη και του σημείωσε ότι οι Ιεράρχες δεν θα
μείνουν παρόντες στην διαδικασία του πολιτικού όρκου.
Είναι χαρακτηριστικές οι διαβουλεύσεις που εξελίχθη-
καν εκείνη την στιγμή καθώς στην δεύτερη εικόνα ο Κ.
Μπακογιάννης απομακρύνει το μικρόφωνο για να μην αποκαλύπτονται οι συμφωνίες. Προς στιγμήν ο Μακαριώτατος Ιερώνυμος να έχει διάθεση να παραμείνει και στην
διαδικασία του πολιτικού όρκου, χωρίς όμως να το επιθυμούν οι υπόλοιποι ιεράρχες. Ετσι ο κ. Μπακογιάννης με τον Μακαριώτατο ανανεώνουν το ραντεβού στον Αγιο
Λουκά λίγο αργότερα μετά το τέλος της διαδικασίας στην τρίτη εικόνα. Ετσι όταν δόθηκε ο πολιτικός όρκος οι ιεράρχες είχαν ήδη αποχωρήσει.

Τα είπαν τα... γαλλικά
Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ήταν το τέλος της κό-

ντρας. Λίγο μετά την υπογραφή του Θανάση Γιαννόπουλου
αποτυπώνεται πλέον αυτή η κατάσταση που εμφανίζει ότι ίσως
κάποιος τους διακόπτει μία πολύ χαλαρή στιγμή. Τα πράγματα
δεν είναι έτσι όμως. Μία ψυχρή χειραψία αρχικά και στην συ-
νέχεια ένα ίσως άγαρμπο γύρισμα έδειξε εικόνα αγάπης. Οταν
επανήλθε όμως μόνο όσοι ήταν κοντά μπόρεσαν να ακούσουν
κάποια.. γαλλικά με αρκετές υπονοούμενα που είχαν σχέση
με τις επιλογές και τις υποψηφιότητες. Οι αυτήκουοι μάρτυ-
ρες ένιωσαν ιδιαίτερη έκπληξη. Λίγο αργότερα ο Θανάσης Γιαν-
νόπουλος σε δηλώσεις του χαρακτήριζε την τελετή “φαρα-
ωνική” κατηγορώντας ευθέως τον Αρχιεπίσκοπο ότι“συμμε-

τείχε συνειδητά σε αυτό το σκηνικό”. Φαίνεται ότι είχε αρκετά κρατημένα από τις εκλογές αφού
υποστήριξε πως αρκούσε η παρουσία του Μητροπολίτη Φθιώτιδας για την τελετή ορκωμοσίας,
θεωρώντας περιττή την παρουσία του Αρχιεπισκόπου. Αφησε βέβαια αιχμές και κατά του κ. Μπα-
κογιάννη όταν δήλωνε πως “θα μπορούσαν να φέρουν εδώ και το σύνολο της Ιεράς Συνόδου ή
ακόμη και τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως". Πάντως ο ίδιος ο Θανάσης Γιαννόπουλος συνέ-
χισε λάβρος την κριτική του κατηγορώντας τον Αρχιεπίσκοπο για “ενεργή ανάμειξη στην εκλογή
του Κώστα Μπακογιάννη” όπως χαρακτηριστικά σημείωσε και συμπλήρωσε ότι “τέτοιες ενέργει-
ες δεν έχουν καμία σχέση, δεν συνάδουν με το σχήμα και τον θεσμικό ρόλο του Ιεράρχη”.

Δεν έδειξαν να ενθουσιάζονται τα
δυο παιδιά του Κώστα Μπακογιάν-

νη από όλη αυτή την τελετή της ορ-
κωμοσίας. Ισως γιατί έβλεπαν τον πα-
τέρα τους με γραβάτα. Ισως γιατί όλο το
σκηνικό ήταν πολύ μακριά από την
παιδική τους οπτική γωνία. Ισως γιατί
αρκετός κόσμος τα φώναζε κοντά του.
Σε κάθε περίπτωση έδειξαν να θέλουν
περισσότερη ηρεμία. Αλλωστε γι’αυτό
βρήκαν καταφύγιο στην αγκαλιά της
θείας τους Αλεξίας. Σε γνώριμο περι-
βάλλον δηλαδή.

Παρασκευή 29 Αυγούστου 201432

Συμφωνία στα όρθια
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συγχαίρουμε θερμά τους μαθητές μας που έζησαν μία από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής τους
βλέποντας το όνειρό τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να γίνεται πραγματικότητα.

Η επιτυχία τους υπήρξε προϊόν συνδυασμού αφενός της δικής τους θέλησης και σκληρής προσπάθειας και
αφετέρου της μεθοδολογίας και του προγράμματος μελέτης που τους συστήσαμε από τη δική μας πλευρά.

Συνεργαστήκαμε αρμονικά καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσιμης σχολικής χρονιάς της Γ’ Λυκείου
αλλά και σε προηγούμενες τάξεις, για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα της δικαίωσης.

Μια τέτοια συνεργασία επιδιώκουμε με όλους τους μαθητές μας, γι’ αυτό και εξακολουθούμε να επιμένουμε
στην ποιότητα με συνέπεια και υπευθυνότητα. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των μαθητών μας

μας γεμίζουν με αίσθημα ικανοποίησης αλλά και ευθύνης για τη συνέχεια. Ξεκινούμε, λοιπόν, τη 14η χρονιά
λειτουργίας του φροντιστηρίου μας στοχεύοντας σε ακόμη περισσότερες επιτυχίες και διακρίσεις.
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Παύλος Τσιτσίας ......................................................................................................................................Νοσηλευτικής ΤΕΙ Λαμίας

Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται.
Πως θα μπορούσαν να ξεχαστούν

άλλωστε όταν σφυρυλατήθηκαν σε
ένα καυτό αμώνι μιας άλλης περιόδου.
Θύμιος Καραΐσκος ορκισμένος πλέον
αντιπεριφερειάρχης και Θανάσης
Μπουραντάς δήμαρχος πλέον στον
Δήμο Κύμης - Αλιβερίου δεν χάνουν
την ευκαιρία να καταθέσει ο ένας για
τον άλλον την εκτίμησή του.


