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∆ΙΟΤΙ όντως δεν εξεφτελίζεται κάποιος
µόνο από πονηρές, ή κι ακόµη χειρότε-
ρες πράξεις του, αλλά και από πράξεις
ΑΝΟΗΤΕΣ, που µπορεί να βλάψουν
ακόµη περισσότερο. Καθότι πολύ περισ-
σότερα κακά από έναν κακό µπορεί να
προκαλέσει ένας βλάκας, ή ανεύθυνος,
σ’ ένα λαό, σ’ ένα κόµµα, ή και σε µια
οµάδα συνανθρώπων του. Και τελικά
στον εαυτός του!

Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, µε λίγη�
καλή θέληση µπορεί να ενταχτεί κι ο
Γιωργάκης ο Παπανδρεόυ (πήρε κόµµα
του 44% και τ’ άφησε στο 4%) ίσως και η

Φώφη που τον δέχτηκε µ’ ανοιχτάς τας
αγκάλας της για να τον βλέει τώρα να
γλύφει τον Τσίπρα και να δηλώνει ότι
ψηφζει την Συµφωνίατων Πρεσπών.

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ που απορρίπτει
τουλάχιστον το 70% του Λαού της Ελλά-
δος και ίσως το 99% των Ελλήνων του
εξωτερικού που δεν έχουν ανάγκη από
κυβερνητικές ΣΥΡΙΖΑικές παροχές. Οι
οποίες ΥΠΑΡΧΟΥΝ και συνεχίζονται µε
την αναµφισβήτητη ικανότητα του κ. Τσί-
πρα να εφευρίσκει τρόπους για να διατη-
ρείται στην εξουσία και για να κάνει
κοµµατάκια τα µικρά κόµµατα� κατα-

βροχθίζοντας τα κατακοµµατιασµένα
µέλη τους.

ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ που για� µπιρ παρά (δη-
λαδή για ένα εξευτελιστικό αντίτιµο) εν-
τάσσονται τις τελευταίες ηµέρες στους
υποστηρικτές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
προκειµένου να πετύχουν την πρώτη
παγκοσµίως στήριξη κυβέρνησης από
µέλη, όχι ανεξαρτήτων, αλλά βουλευτών
εξαγορασθέντων από άλλα κοµµατα�

ΚΙ ΑΣ ΜΗ σας ξενίζει ο χαρακτηρισµός
εξαγορασθέντων, διότι ουδείς των απο-
στατών µπορεί να ισχυριστεί ότι δεν επι-
διώκει κάποια ατοµική εξυπηρέτηση µε
την αποστασία. Είτε αποµάκρυνση διεξα-
γωγής των εκλογών κι εξασφάλιση πε-
ρισσότερων µισθών, είτε περισσότερες
πιθανότητες επανεκλογής, ή και υπό-
σχεση παροχής, ή διατήρησης κάποιου
αξιώµατος!
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∆ΕΝ Μ’ΑΡΕΣΕΙ να ισοπεδώνω τους πάντες, σ’ οποιεσδήποτε κατηγορίες κι ανήκουν.
Επαγγελµατικές, ιδεολογικές, ακόµη και κοµµατικές στις οποίες, η ένταξη οφείλεται σε
συµφεροντολογικούς, ή και� κληρονοµικούς λόγους! ∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ όµως πια να
µη δικαιολογήσουµε όσους και όσες έχουν συχαθεί γενικά τους πολιτικούς της Ελλάδος
και δεν θέλουν ν’ ακούσουν καλό λόγο για κανέναν! ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ιδιαίτερα συµ-
βάντα, έ-τοιµος είµαι να ενταχθώ στην ανωτέρω κατηγορία, των Ελλήνων, που απορρί-
πτει ΟΛΟΥΣ τους ΕΛΛΗΝΕΣ πολιτικούς. Ξεφτίλες µ’ όλη τη σηµασία του όρου είτε από
αδιάντροπο συµφεροντολογισµό, είτε από ΑΝΟΗΣΙΑ που χρειάζεται� θεραπεία!

Έθλιψε τους πολλούς φίλους
ο θάνατος του Γ. Αθανασιάδη
Η ΘΛΙΨΗ που από καιρό ένοιωθαν, πέρα
από τα µέλη της οικογενείας του που

ζούν στην Ελλάδα, οι φίλοι, γνωστοί, συ-
νάδελφοι, ακόµη κι αναγνώστες για την
‘ανιση πάλη του φίλου δικηγόρου και συ-
νεργάτη του ΚΟΣΜΟΥ, Γιώργο Αθανα-
σιάδη, που µήνες τώρα πάλευε µε την
επάρατη νόσο, κορυφώθηκε προχθές µε

την αγγελία του θανάτου του.
Η οποία αν και αναµενόµενη συντάραξε
όσους την πληροφορήθηκαν. Τα παιδιά
του, όσοι του συµπαραστάθηκαν κι όσοι
τον γνώρισαν να ζουν να τον θυµούνται.
Η κηδεία του θα τελεστεί στο ναό του νε-
κροταφείου του Ροόκγουντ την Παρα-
σκευή. Καλοτάξιδος Γιώργο κι ας έχουν
την εξ’ Ύψους παρηγορία τα παιδιά σου.

Σ’ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ από τα διεθνή ΜΜΕ µεταδόθηκαν ρεπορτάζ και πληροφορίες
γύρω από το Κυριακάτικο Συλλαλητήριο διαµαρτυρίας για το Μακεδονικό στην
Αθήνα. Ak;omh kai h xuesin;h Nt;aihly Ακόµη και την χθεσινή Νταίηλυ Τέλεγκραφ
απασχόλησε το θέµα, µε το µισοσέλιδο που βλέπετε πάνω δεξιά. Ενώ αριστερά ένας
από τους ανδραγαθίες που πρόσφεραν ποικίλες... υπηρεσίες. Τα πολλά απαράδεκτα
του Συλλαλητηρίου είναι πλέον γνωστά, όπως και οι τελυταίες αποκαλύψεις ντοκου-
µενταρισµένες µε φωτογραφίες που δείχνουν ότι κουκουλοφόροι οπλισµένοι µε συδε-
ρόβεργες και άλλα… σύνεργα (ως σύνεργα κι οι ίδιοι του καθεστώτος) πέρασαν
ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ δίπλα από αστυνοµικούς και έφτασαν ως τη βουλή για ν’ αρχίσει η
συµπλοκή. Κι εν συνεχεία το σπαράλιασµα του Ειρηνικού Συλλαλητηρίου! της δια-
µαρτυρίας. Τισ φωτογραφίες αυτές έδωσε στην δηµοσιότητα η Νέα ∆ηµοκρατία, κα-
ταγγέλλοντας εσκεµµένη προσπάθεια της κυβέρνησης να χρησιµοποιήσει τους κου-
κουλοφόρους για πολιτικό όφελος. Κι αναµένονται απαντήσεις.. µάλλον δύσκολες!!

Το
... αληταριό του Συλλαλητηρίου

στο γύρο του κόσµου φθάνει κι ως
εδώ


