
Ο ΚΟΣΜΟΣ TUESDAY 26 JULY 2016 11ΣΧΟΛΙΑ

Στο σωστό δρόμο η κυβέρνηση για 
την αντιμετώπιση τής τρομοκρατίας
Η

κυβέρνηση Τέρνμπουλ ξεκίνησε σωστά τη 
νέα θητεία της, τουλάχιστον όσον αφορά 
στην αντιμετώπιση τής τρομοκρατίας και 
τού διχαστικού λόγου από την Πολίν Χάν-

σον που, ύστερα από μια ζωή στην πολιτική, ακόμη 
δεν ξέρει τί λέει. Αλλά θα μου πείτε μήπως ξέρουν 
και αυτοί που την ψηφίζουν; Πάντως, παρόλο που 
θα χρειαστεί την ψήφο της στην Γερουσία, ο  πρω-
θυπουργός, Μάλκολμ Τέρνμπουλ, απέρριψε αμέ-
σως τις προτάσεις της Χάνσον να σταματήσει η εί-
σοδος μουσουλμάνων στην Αυστραλία και να γίνει 
επίσημη έρευνα για ν’ αποδειχτεί αν το Ισλάμ είναι 
θρησκεία ή... ιδεολογία. Υπήρχαν βέβαια υποψίες 
πως η Πολίν Χάνσον είχε σύμμαχο για να υπο-
στηρίζει τα αιτήματά της τον αντιπρόεδρο τής κυ-
βέρνησης, Μπάρναμπι Τζόις, ο οποίος έσπευσε να 
το διαψεύσει με τον πιο εμφατικό τρόπο, λέγοντας 
πως μισαλλόδοξοι υπάρχουν σε όλες τις θρησκεί-
ες. Ο κ. Τζόις υπενθύμισε στους ισλαμοφοβικούς 
τα εγκλήματα των Καθολικών στην Βόρεια Ιρλαν-
δία με τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των Προ-
τεσταντών συμπατριωτών τους.
Την περασμένη Κυριακή το πρωί παρακολούθησα 
το πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα Insiders στο ABC, 
όπου προσκεκλημένος ήταν ο υπουργός Δικαιοσύ-
νης, Τζορτζ Μπράντις και απάντησε σε ερωτήσεις 
για την αντιμετώπιση τής τρομοκρατίας και τού 
διχαστικού ρόλου τής Πολίν Χάνσον. Υπενθυμί-
ζω ότι στο παρελθόν, ο κ. Μπράντις, έχει δηλώσει 
πως είναι δικαίωμα τού καθενός να είναι μισαλ-
λόδοξος και δέχτηκε σκληρή κριτική. Προχθές 

επανέλαβε πως η Πολίν Χάνσον έχει δικαίωμα να 
εκφράζει τις μισαλλόδοξες απόψεις της, εφόσον 
μάλιστα έχει εκλεγεί γερουσιαστής και την έχουν 
ψηφίσει μισό εκατομμύριο πολίτες.
Ομως, ο κ. Μπράντις πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να 
μένουν αναπάντητα τα αναπόδεικτα επιχειρήματά 
της, ούτε οι ανυπόστατες καταγγελίες της και συμ-
φωνώ απόλυτα πως αντί να περιθωριοποιήσουμε 
την Χάνσον για να προβάλλει τα απεχθή πιστεύω 
της, θα πρέπει ν’ αποκαλύπτουμε συνεχώς τα ψεύ-
δη και την ασχετωσύνη της.
Οσον αφορά στις σχέσεις τού κράτους με την 
μουσουλμανική κοινότητα στην Αυστραλία, ο κ. 
Μπράντις, σαν υπουργός Δικαιοσύνης, απεκάλυψε 
πως υπάρχει στενή συνεργασία και οι μουσουλμά-
νοι πολίτες βοηθούν τις διωκτικές αρχές για την 
καταπολέμηση τής τρομοκρατίας. Ο κ. Μπράντις 
είπε ότι οι μουσουλμάνοι στην Αυστραλία είναι 
νομοταγείς πολίτες που ανησυχούν για την τρομο-
κρατία επειδή είναι τα πρώτα θύματά της. Καμμία 
μουσουλμανική οικογένεια δεν συμφωνεί με τους 
τρομοκράτες και δεν θέλει να θυσιάζεται ένα παιδί 
της για τους ισλαμιστές.
Είναι αυτό που υποστηρίζει ανέκαθεν αυτή η στή-
λη, πως ο πιο σίγουρος τρόπος για να υποστούμε 
τρομοκρατική επίθεση είναι η περιθωριοποίηση 
και η καταδίωξη των μουσουλμάνων Αυστραλών, 
όπως επιδιώκουν οι ρατσιστές, χωρίς αυτό να ση-
μαίνει υποχωρήσεις στις εξοργιστικές απαιτήσεις 
των ισλαμιστών που δεν σέβονται τους νόμους τής 
χώρας μας. Είναι μια πολιτική που ασκούν όλες οι 

κυβερνήσεις στην Αυστραλία με φιλικές σχέσεις με 
την μουσουλμανική κοινότητα, ενώ φυλακίζονται 
οι επίδοξοι ισλαμιστές τρομοκράτες.
Τέλος, η κυβέρνηση Τέρνμπουλ υιοθέτησε την 
άποψη πως οι τρομοκράτες και κυρίως οι μοναχι-
κοί λύκοι αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήμα-
τα, γιατί δεν είναι δυνατόν ένας λογικός άνθρωπος 
να σκοτώνει εν ψυχρώ αθώους. Προσωπικά δεν 
έχω αμφιβολία, γιατί υπάρχουν πολλές ενδείξεις 
όπως πρόσφατα στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο 
Ορλάντο τής Αμερικής και τη Νίκαια στη Γαλλία, 
όπου οι μακελλάρηδες δεν ήταν φανατικοί μου-
σουλμάνοι, αλλά προφανώς αντιμετώπιζαν ψυχο-
λογικά προβλήματα.
Ομως, θα επαναλάβω ακόμη μια φορά ότι καμμία 
κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά 
μας, όσο συνεχίζεται το χάος στη Μέση Ανατολή, 
με θύματα εκατομμύρια μουσουλμάνους και θερ-
μοκέφαλους που διψούν για εκδίκηση. Αντί οι 
Αμερικανοί, Βρετανοί, Γάλλοι και Ρώσοι να βομ-
βαρδίζουν τους Αραβες, θα πρέπει να χρησιμο-
ποιήσουν τη δύναμή τους για να επιβάλουν την 
τάξη στη Μέση Ανατολή, αρχίζοντας από την πλή-
ρη ανεξαρτησία της Παλαιστίνης με τα εδάφη της 
που έχει καταπατήσει το Ισραήλ, συνεχίζοντας με 
μια πολιτική λύση στη Συρία χωρίς τον δικτάτορα 
Ασάφ. Η ανεξαρτησία τής Παλαιστίνης και η ει-
ρήνευση στη Συρία θα απομονώσει τα τέρατα τού 
Ισλαμικού Εθνους, ενώ θα αντιστραφεί το μίσος 
εναντίον των Δυτικών, που θεωρούνται συνένοχοι 
στα εγκλήματα εναντίον των Αράβων.. 

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κ. Μητσοτάκης: Πολιτικός 
κρατούμενος 6 μηνών! 

Γέλασε και το παρδαλό κατσίκι με 
τη δήλωση τού Κυρ. Μητσοτάκη ότι 
υπήρξε αντιστασιακός επί χούντας: 
“Σέβομαι και τιμώ τους αγώνες της 
Αριστεράς κόντρα στον φασισμό και 
στη δικτατορία. Δεν ήσασταν οι μόνοι 
που πολεμήσατε. Εγώ ήμουν πολιτικός 
κρατούμενος 6 μηνών από τη χούντα 
και πέρασα τα πρώτα 6 χρόνια της 
ζωής μου στην εξορία”.
Στόχος τής χούντας, λοιπόν, ο ηγέ-
της τής Ν.Δ. όταν ήταν νήπιο, μαζί με 
άλλους που πολέμησαν τον φασισμό 
και τη δικτατορία. Οπως ο Σπύρος 
Μουστακλής που ήταν Αντιστράτηγος 
του ελληνικού στρατού με σημαντική 
αντιδικτατορική δράση, ο οποίος βα-
σανίστηκε άγρια από την Χούντα των 
Συνταγματαρχών με αποτέλεσμα την 
παράλυσή του, ή ο Αλέξανδρος Πανα-
γούλης και ο Σάκης Καράγιωργαςπου 
φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν από 
τη χούντα. 
Ο μικρός αντιχουντικός ήρωας, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης, καυχάται και πως 

έζησε τα πρώτα 6 χρόνια τής ζωής του 
στην εξορία στο... Παρίσι! Τέτοια εξο-
ρία, φίλοι μου, θα ήθελα και εγώ...
Ομως, δεν φταίει ο Μητσοτάκης για τις 
ανοησίες που τσαμπουνάει και τις πα-
ρέες που κάνει με ακροδεξιούς θαυ-
μαστές τής χούντας. Αυτοί που τον το-
ποθέτησαν στην ηγεσία τής Ν.Δ. είναι 
οι υπεύθυνοι...  
 
Αναξιόπιστες και 
αναλώσιμες χώρες

Οπως έχουμε ήδη αναφέρει σ’ αυτή 
τη στήλη, «αναξιόπιστες και αναλώσι-
μες» χώρες χαρακτήρισαν την Ελλάδα 
και την Κύπρο ο ακαδημαϊκός Πανα-
γιώτης Ηφαιστος με έναν ανώνυμο 
ισραηλίτη συνάδελφό του. Μάλιστα, 
πρόσθεσαν ότι θα χάσουμε το Αιγαίο 
και όλη την Κύπρο, επειδή ο Ερντο-
γάν είναι μάγκας και προσκύνησε 
τον Πούτιν και Νετανιάχου. Τις προ-
βλέψεις τού καθηγητή Ηφαιστου έχω 
σχολιάσει σε προηγούμενη έκδοση 
όταν έγραψα πριν εκδηλωθεί το πρα-
ξικόπημα εναντιον τού Ερντογάν, πως 
η μόνη χώρα που είναι αναξιόπιστη 

και αναλώσιμη είναι η Τουρκία.
Η οποία, μετά το πραξικόπημα και την 
εκδικητική αντίδραση τού Ερντογάν, 
κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης 
και να την αποβάλουν από το ΝΑΤΟ. 
Την ίδια ώρα, ο κίνδυνος εξ ανατολών 
για την Ελλάδα αντιμετωπίζει ανοιχτά 
μέτωπα με ισλαμιστές τρομοκράτες 
και Κούρδους, αλλά και η οικονομία 
της είναι βαριά τραυματισμένη. Τί να 
λένε τώρα ο κ. Ηφαιστος και ο ανώνυ-
μος ισραηλίτης προφήτης για αναξιό-
πιστες και αναλώσιμες χώρες;    

Θανάσης Χειμωνάς
Ο Θανάσης Χειμωνάς γεννήθηκε το 
1971 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος φι-
λολογίας του Πανεπιστημίου του Στρα-
σβούργου, σπούδασε κινηματογράφο 
στο ίδιο πανεπιστήμιο και δημοσιο-
γραφία στο Λονδίνο. Στις βουλευτικές 
εκλογές του 2012 ήταν υποψήφιος 
βουλευτής με τους συνδυασμούς του 
ΠΑΣΟΚ, χωρίς να εκλεγεί. Σήμερα εί-
ναι γραμματέας του Τομέα Πολιτισμού 
του ΠΑΣΟΚ.
Αξιόλογος άνθρωπος των γραμμάτων, 

λοιπόν, ο Χειμωνάς, αλλά και τρανή έν-
δειξη τής ηθικής κατρακύλας τού ΠΑ-
ΣΟΚ, αφού  πρόκειται για ένα χυδαίο 
υποκείμενο που η Φώφη δεν τολμά να 
διαγράψει από το Κόμμα. Τα γράφω 
αυτά έχοντας διαβάσει κάποιες δηλώ-
σεις του που δείχνουν θαμώνα χαμαι-
τυπείου, ο οποίος δεν σέβεται ούτε τη 
Μάνα, το πιο ιερό πρόσωπο σε όλες τις 
κοινωνίες. Δεν είμαι σεμνότυφος και 
μπορώ να δικαιολογήσω βωμολοχί-
ες ενός οργισμένου ανθρώπου, αλλά 
υπάρχουν και όρια που θα πρέπει να 
σέβεται ο γραμματέας του Τομέα Πο-
λιτισμού, ενός έστω πρώην μεγάλου 
κόμματος.

Καλόο!
- Τα έμαθες, ο Γιάννης είναι στο νοσο-
κομείο.
- Μα πως, εγώ μόλις χθές τον είδα με 
μια δίμετρη ξάνθια και ήταν μια χαρά ;
- Τον είδε όμως και η γυναίκα του...

Ακόμη ένα:
Το κοκορέτσι έχει μέσα κόκορα, ή είναι 
απάτη όπως το ψαρονέφρι;

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


