
Κλεῖστε τὰς τηλεοράσεις 

Προφητεύει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός:
«Θἄρθη καιρός, ποὺ ὁ διάβολος θὰ μπῆ μέσα σ’ ἕνα κουτὶ καὶ θὰ φωνάζη. Καὶ τὰ 
κέρατά του θά’ ναι στὰ κεραμίδια».
Ὅπως φαίνεται αὐτὲς οἱ προφητεῖες ἀναφέρονται κυρίως στὴν τηλεόραση. Τὰ 
κέρατα ποὺ ἀναφέρει προφανῶς ἐννοεῖ τὶς κεραῖες τῆς τηλεοράσεως. Καὶ ὄχι μόνο 
γιὰ τὴν τηλεόραση μίλησε ὁ Ἅγιος, ἀλλὰ γιὰ ὅλες τὶς ἐπιστῆμες. «Θὰ βγοῦν 
πράγματα ἀπὸ τὰ σχολεῖα ποὺ ὁ νοῦς σας δὲν φαντάζεται».
«Θὰ ἔλθη καιρὸς ποὺ θὰ διευθύνουν τὸν κόσμο τὰ ἄλαλα καὶ τὰ μπάλαλα». Ἐννοεῖ 
ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τηλεόραση καὶ ὅλα τὰ ἄψυχα μηχανήματα τῶν διαφόρων ἐφευρέσεων,
ἠλεκτρονικοὶ ὑπολογιστές, τὰ κομπιοῦτερ ποὺ ὅλα αὐτὰ μὲν εἶναι χρήσιμα ἀλλὰ 
δυστυχῶς κάνουμε καὶ κακὴ χρήση.
Ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ὅτι «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη ἀρετῆς οὐκ ἔστι 
ἐπιστήμη». Κάθε πρόοδος τῆς ἐπιστήμης πρέπει νὰ χρησιμοποιῆται γιὰ τὸ καλὸ τοῦ 



ἀνθρώπου καὶ ὄχι γιὰ τὴν καταστροφή του.
Ὁ μακαριστὸς π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἐτόνιζε:
«Δὲν εἶναι ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι τὰ 95% τῶν προγραμμάτων τῆς τηλεοράσεως εἶνε 
ἠθικῶς καὶ θρησκευτικῶς ἄχρηστο καὶ ἐπιβλαβὲς ὑλικό. Ἀνοίγεις τὴν τηλεόρασι καὶ 
γεμίζει τὸ μυαλό σου μὲ σκουπίδια. Τρῶς τὸν πολύτιμο καιρό σου, ποὺ θὰ μποροῦσες
νὰ τὸν χρησιμοποιήσης γιὰ ἕνα ἀνώτερο σκοπό. Βάζεις μέσ’ στὸ σπίτι σου τὸ 
Διάβολο ἢ μᾶλλον πολλοὺς διαβόλους. Ἄλλοτε δὲν ἄνοιγες τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ 
σου στὸν ὁποιοδήποτε. Ἔδιωχνες κάθε ὕποπτο πρόσωπο ποὺ σὲ ἐπισκεπτόταν μὲ 
σκοπὸ νὰ διαφθείρη τὴν οἰκογένειά σου. Ἀλλὰ τώρα μὲ τὴν τηλεόρασι τὸ σπίτι σου 
ἄνοιξε τὶς πόρτες καὶ ἀπ’ ὅλες τὶς μεριὲς τοῦ κόσμου μπαίνουν οἱ βάρβαροι, μπαίνουν
μέσα κάθε λογῆς ἄνθρωποι, «μουσικοὶ» καὶ καλλιτέχνιδες» καὶ λογοτεχνάδες, καὶ 
διδάσκουν τὴ γυναῖκα σου καὶ τὰ παιδιά σου τὰ πιὸ παράξενα καὶ ἁμαρτωλὰ 
πράγματα.
Ὁ Διάβολος δὲν περπατάτει πιὰ ἔξω· μπῆκε μέσ’ στὰ σπίτια καὶ διαλύει τὸ πᾶν. 
Κάποιος ἅγιος προφήτεψε καὶ εἶπε, ὅτι μία μέρα ἕνα κουτὶ θὰ τρελλάνη τὸν κόσμο· 
εἶνε ἡ τηλεόρασις. Κλεῖστε τὶς τηλεοράσεις, διῶξτε τὸ Διάβολο ἀπὸ τὸ σπίτι, καὶ 
ἀνοῖξτε, παρακαλῶ, μία ἄλλη τηλεόρασι, ἀνοῖξτε τὴν Ἁγία Γραφή, γιὰ νὰ δῆτε καὶ νὰ
θαυμάσετε τὰ πιὸ ὄμορφα καὶ ὠφέλιμα πράγματα, τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ».
Σὲ κάποιο γνωστὸ περιοδικὸ ἀναφέρεται τὸ ἑξῆς γεγονός. Κάποιο παιδάκι τοῦ 
δημοτικοῦ συνήθιζε νὰ θυμιάζη τὰ δωμάτια τοῦ σπιτιοῦ. Σὲ ἕνα δωμάτιο ποὺ εἶχε τὴν
τηλεόραση δὲν πήγαινε, νὰ θυμιάση. Τοῦ εἶπε ὁ πατέρας του, πολιτικὸς μηχανικὸς τὸ 
ἐπάγγελμα. Γιατί παιδί μου δὲν θυμιάζεις σ’ αὐτὸ τὸ δωμάτιο; Καὶ ἀπαντᾶ τὸ παιδὶ 
«Διότι ἐκεῖ πάνω ἀπὸ τὴν τηλεόραση εἶναι ἕνας μαῦρος καὶ δὲν μὲ ἀφήνει νὰ 
θυμιάσω», προφανῶς ὁ ἴδιος ὁ διάβολος. Ἀμέσως ὁ πατέρας πέταξε τὴν τηλεόραση 
στὰ σκουπίδια. Μέσῳ τῆς τηλεοράσεως καὶ γενικὰ τῶν μέσων ἐνημερώσεως οἱ 
ἐπιτήδειοι, μᾶς περνοῦν τὰ χειρότερα μηνύματα. Τρέφουν τοὺς ἀνθρώπους μὲ ὅ,τι 
χειρότερο σκουπίδι ὑπάρχει καὶ τελικὰ τοὺς ἀρρωσταίνουν ψυχικὰ καὶ πνευματικά. 
Εἰδικὰ τώρα μὲ τὸν κορωνοϊό. Νὰ τί μᾶς συμβουλεύει ἕνας δάσκαλος καὶ πατέρας:
Ὁ δάσκαλος Κώστας Βραχνὰς ἀπὸ τὸ Βόλο ἔστειλε σὲ Ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα τὴν 
παρακάτω ἐπιστολή. Πρόκειται γιὰ ἐπιστολὴ- κραυγή, ποὺ πρέπει νὰ ἀκουσθεῖ ὅσο 
εἶναι ἀκόμη καιρός.
Γράφει ὁ ἐπιστολογράφος:
«Θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ γίνουν λῃστές, γκάγκστερ καὶ κακοποιοί; Ἀνοῖξτε τὴν 
τηλεόρασή σας.
* Θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ γίνουν μηδενιστές, ἀπάτριδες, ζαμανφουτίστες καὶ 
καλοπερασάκηδες; Βάλτε τα νὰ παρακολουθοῦν τηλεόραση.
* Θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ γίνουν τυχοδιῶκτες, χαρτόμουτρα, τζογαδόροι καὶ 
μοιρολάτρες; Φροντίστε νὰ βλέπουν τηλεόραση.
* Θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ γίνουν ἕρμαια τῶν ἐνστίκτων τους καὶ σεξουαλικὰ ζῷα; 



Ἀφῆστε νὰ παρακολουθοῦν τηλεόραση.
* Θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ πάθουν γλωσσικὴ σύγχυση, νὰ ξεχάσουν ὅτι εἶναι 
Ἕλληνες, νὰ μάθουν νὰ αἰσχρολογοῦν καὶ νὰ βρίζουν; Ἀνοῖξτε διάπλατα τὶς 
τηλεοράσεις σας.
* Ἀδελφοὶ Ἕλληνες, θέλετε τὰ παιδιά σας νὰ ἀποφύγουν ὅλες αὐτὲς τὶς πληγὲς τοῦ 
Φαραώ;
ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ!»
Γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦμε ὑπάρχουν καὶ τὰ ραδιόφωνα καὶ κυρίως οἱ ἐκκλησιαστικοὶ 
σταθμοὶ ποὺ καὶ ἐνημερώνουν καὶ βοηθοῦν πνευματικά.
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