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ΤΑ ΜΑΘΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ;
Επιμέλεια Γιώργος Χατζηβασίλης

ΠΕΝΘΗ: Γιώργος Αθανασιάδης
Πολύ νωρίς εγκατέλειψε καταπο-

νημένος τα εγκόσμια προχθές 
ο Γιώργος στα 59 του χρόνια 
και εμείς εδώ στον «Κόσμο» 

θρηνούμε τον πρόωρο θάνατό του. Ο 
Γιώργος Αθανασιάδης δεν ήταν μόνο 
ο εκλεκτός, ο ευσυνείδητος συνεργάτης 
μας, ήταν και ο καλοδεχούμενος φίλος 
τακτικός επισκέπτης στα γραφεία μας 
για ένα ευχάριστο διάλειμμα. 
Μαζί μας πενθούν σήμερα και εκατο-
ντάδες συμπάροικοι που τον γνώρισαν, 
τον εκτίμησαν και τον αγάπησαν. Επει-
δή ο Γιώργος Αθανασιάδης δεν ήταν 
από τους ανθρώπους που περνούν 
απαρατήρητοι από τη ζωή μας. Εξω-
στρεφής με μπριόζικο στιλ, με χιούμορ 
πολλές φορές καυστικό, πολυγραφό-
τατος με συγγραφικό ταλέντο, πανέξυ-
πνος ενδιαφέρων συνομιλητής, ευσυ-
νείδητος συνεργάτης και καλός φίλος 
για δεκάδες αν όχι εκατοντάδες συμπά-
ροικους επώνυμους και ανώνυμους. 
Ο Γιώργος ήταν γενναιόδωρος με τις 

νομικές γνώσεις του και με τον ευρύ 
κύκλο γνωριμιών στην Ελλάδα, για να 
βοηθήσει αυτούς που είχαν ανάγκη τη 
βοήθειά του, αλλά και σαν τρυφερός 
πατέρας, έκανε σχέδια για το μέλλον 
των δύο παιδιών του.
Ο Γιώργος Αθανασιάδης ήταν μαχητής 
που δεν φοβόταν τίποτε και κανέναν, 
ούτε τον θάνατο όταν τον απείλησε με 
την επάρατο ασθένεια, που αναπάντε-
χα τον κτύπησε ύπουλα και ζήσαμε από 
κοντά τη σκληρή δοκιμασία και οδυνη-
ρή μάχη που έδωσε ο φίλος μας για να 
κρατηθεί στη ζωή. 
Ολοι ελπίζαμε και ευχόμασταν να κερ-
δίσει αυτή την μάχη που έδινε καθη-
μερινά ο Γιώργος μέχρι την τελευταία 
στιγμή, ακόμη και όταν το ταλαιπωρη-
μένο σώμα του άρχισε να προετοιμάζε-
ται για το μοιραίο τέλος. 
«Το πεπρωμένο φυγείν αδύνατο», 
έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας και 
ο Γιώργος υπέκυψε τελικά στο άδικο, 
φρικτό πεπρωμένο του. Η κηδεία του 

θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή στο νε-
κροταφείο Rookwood, όμως δεν πρέ-
πει να θάψουμε εκεί και τη μνήμη του. 
Οι φίλοι δεν είναι μόνο για τις χαρές 
και τα γλέντια, ο καλός φίλος στην ανά-
γκη φαίνεται και η ανάγκη που νιώ-
θουμε σήμερα είναι να συντηρήσουμε 
ζωντανή την μνήμη τού Γιώργου, γιατί 
μόνο αν τον ξεχάσουμε θα πεθάνει ο 
καλός μας φίλος.
Είμαστε πολλοί οι φίλοι τού Γιώργου 
και θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά 
για να τον κρατήσουμε ζωντανό στις 
καρδιές μας με μια υποτροφία που θα 
χρηματοδοτήσουμε, βραβεία με το όνο-
μά του σε αριστεύσαντες μαθητές, με 
ετήσιες πνευματικές εκδηλώσεις στη 
μνήμη του. Ισως είναι νωρίς για τέτοιες 
προτάσεις, άλλωστε δεν είμαστε εμείς 
που θα αποφασίσουμε αυτά, αλλά ασφα-
λώς θα συμβάλουμε σε όποια προσπά-
θεια για να τιμήσουμε αυτόν που μάς τί-
μησε με την φιλία του, που μάς έκανε να 
γελάσουμε με το χιούμορ του, που μας 

βοήθησε με τις γνώσεις του, που μάς 
συγκίνησε με τη λεβεντιά του...
Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο...   
***  Με την ευκαιρία να ευχαριστήσου-

με φίλους του που τού συμπαρα-
στάθηκαν καθημερινά μέχρι την τε-
λευταία του αναπνοή και δεν έφυγε 
μόνος... 

Δικαιολογούν τους νεοναζί
Θλιβερό δείγμα... δημοκρατών οι πολιτικοί στην 
Ελλάδα, που ενώ διαμαρτύρονται για το άβατο 
των Εξαρχείων διαμαρτύρονται επειδή οι αστυ-
νομικοί έστω με χημικά όπλα έσωσαν την Βουλή 
από τους φασίστες που προσπάθησαν να μπουν 
μέσα και να την πυρπολήσουν. Εκτός αν οι απολο-
γητές τής Χρυσής Αυγής μας πουν ότι οι φασίστες 
που τραυμάτισαν 25 αστυνομικούς με σιδηρολο-
στούς, ρόπαλα και πέτρες ήθελαν να μπουκάρουν 
στη Βουλή για να κάνουν... επισκευές!
Λες και ήταν η πρώτη φορά που οι αστυνομικοί 
χρησιμοποιούν χημικά όπλα εναντίον διαδηλω-
τών (ξέχασαν τους συνταξιούχους;), ακόμη και 
το ΚΚΕ διαμαρτυρήθηκε εναντίον τής Αστυνομί-
ας επειδή χρησιμοποίησε χημικά όπλα εναντίον 
των ναζί. Βέβαια, ο σύντροφος Κουτσούμπας έχει 
εγκαταλείψει προ πολλού τη διδασκαλία τού μαρ-
ξισμού και για μερικές ψήφους συμμάχησε με 
τούς ταξικούς εχθρούς του για να αντικαταστή-
σουν μια αριστερή κυβέρνηση...
Το αστείο τής υπόθεσης είναι πως ο παλαιοκομ-
ματισμός έλεγε ότι έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις βιαι-
οπραγίες σε μαζικές διαμαρτυρίες όταν ήταν στην 
αντιπολίτευση, αλλά φταίει για τις βιαιοπραγίες 
των ναζί και όταν είναι στην κυβέρνηση! 
 
Το Μακεδονικό και 
η ασχήμια μας
Εγραψε μεταξύ άλλων ο Σεραφείμ Κοτρώτσος: 
«Το Μακεδονικό έβγαλε στην επιφάνεια όλη μας 
την ασχήμια. Από τους φασίστες που κρύβονται 
πίσω από τις αφίσες της πατριδοκαπηλίας μέχρι 
εκείνους που τους υποθάλπουν ή τους ανέχονται. 
Συζητήσεις της ατάκας και επιχειρηματολογία της 
πλάκας. Ελάχιστοι τολμούν να μιλήσουν (από 

κάθε πλευρά) με γνώση και επιχειρήματα. Οι πε-
ρισσότεροι σιωπούν και κρύβονται. Από τον Ση-
μίτη και τον Παπανδρέου μέχρι τον Καραμανλή. 
Ή, ακόμα, χειρότερα «σπουδαιολογούν» για τις 
Πρέσπες δίχως να έχουν διαβάσει τη συμφωνία, 
δίχως να κάνουν τον κόπο να ακούσουν τον Πα-
μπούκη, τον Μέρτζο, τον Ροζάκη, τον Μαραντζί-
δη, τον Σφέτα και πολλούς ακόμα. Είτε υπέρ, είτε 
λελογισμένα κατά.
Δεν βλέπουν ούτε καν τον Μόσκοβο και τον 
Τούρκο που ξεδιπλώνουν τη δική τους στρατη-
γική σχετικά με τα δυτικά Βαλκάνια και τον βό-
ρειο γείτονα. Στρατηγική καταφανώς αντίθετη στα 
εθνικά μας συμφέροντα και στο δυτικό αφήγημα 

της χώρας. Κι όταν τους λένε «είναι η γεωπολι-
τική, ηλίθιε», κοιτάζουν μόνο χαχανίζοντας τις 
δημοσκοπήσεις. Και ντοπάρουν έναν πληθυσμό 
στην ευκολία της αδράνειας και της απομόνωσης.

ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ

Ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις συγκεντρώνει 
η ΠΓΔΜ στα σύνορα με την Ελλάδα 
μετά τη συμφωνία για το όνομα
Το σύνολο σχεδόν των στρατιωτικών τους δυνάμεων συγκεντρώνουν στα σύνορα τους με την Ελλάδα 
τα Σκόπια, μετά τη συμφωνία μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Ζόραν Ζάεφ για την ονομασία. Η εμ-
φάνιση ισχυρής δύναμης τουλάχιστον 10 στρατιωτών φαίνεται να επιβεβαιώνει τα χειρότερα σενάρια, 
δηλαδή ότι η επίτευξη συμφωνίας για το όνομα θα έδινε το πράσινο φως να βάλει η γειτονική χώρα σε 
εφαρμογή τα επεκτατικά της σχέδια εναντίον της Ελλάδας.
Την εμφάνιση τους έκαναν παράλληλα ισχυρές δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού των Σκοπίων στη 
Μεγάλη Πρέσπα, ωστόσο το υπουργείο Άμυνας διέψευσε το γεγονός, τονίζοντας πως πρόκειται για 
σκοπιανούς ψαράδες που βγήκαν όπως κάθε μέρα να απλώσουν δίχτυα και να ρίξουν παραγάδι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, στα σύνορα με τα Σκόπια σπεύδει αυτή την ώρα επίλεκτη δύναμη 
της Χρυσής Αυγής, με παραδοσιακές πανοπλίες και αρχαιοελληνικά σπαθιά που προμηθεύτηκαν από 
Τζάμπο κοντά στα ελληνοσκοπιανά σύνορα, με κόστος μόλις 19.99 ευρώ, τιμή η οποία σύμφωνα με τον 
αρχηγό της ελληνικής δύναμης, είναι πραγματική ευκαιρία.

Πηγη: Το «Βατράχι»


