Περί φημολογούμενης ανάμειξης του "Παρατηρητηρίου Μ.Δ." στο σκάνδαλο Βατοπαιδίου

Παρατηρητήριο
Μεταλλευτικών
Δραστηριοτήτων
http://antigoldgreece.wordpress.com, www.antigold.gr
13 Μαϊου 2009
Περί της φημολογούμενης ανάμειξης του “Παρατηρητηρίου” στο σκάνδαλο Βατοπαιδίου
Η ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ, Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ο άνθρωπος που είναι η φωνή της εταιρείας στη συζήτηση που γίνεται σε αυτό το
ιστολόγιο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα συλλογικά αντανακλαστικά των Ελλήνων στο
άκουσμα της λέξης «Βατοπαίδι» για να μας δυσφημίσει
, εμπλέκοντας μας στο
περιώνυμο σκάνδαλο. Ο προφανής του στόχος είναι να αποσπάσει την προσοχή των
αναγνωστών από τα θέματα της εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων που συζητάμε εδώ και
να καλύψει την έλλειψη επιχειρημάτων πίσω από ένα θολό προπέτασμα λάσπης.
Επειδή αυτή η βρωμιά εναντίον μας κυκλοφορεί και αναπαράγεται εδώ και πολύ καιρό στο
διαδίκτυο, θεωρούμε ότι είναι καιρός να γίνει γνωστή επιτέλους η αλήθεια και να
ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε και τίποτα να φοβηθούμε.
Είναι αλήθεια ότι ο ιδρυτής του «Παρατηρητηρίου» και Δημοτικός Σύμβουλος
Σταγείρων-Ακάνθου κ. Τόλης Παπαγεωργίου κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης της
Μονής Βατοπαιδίου στις 11/12/2008 στο Δικαστήριο της Ξάνθης, όπου εκδικάσθηκε η αγωγή
κατοίκων της Ουρανούπολης για την ακύρωση της μεταβίβασης έκτασης του Δήμου στη
Μονή. Για όσους δεν έχουν ειδική γνώση για το θέμα της Ουρανούπολης, αυτό συνιστά
απόδειξη χρηματισμού και αυτή είναι η συκοφαντική λάσπη που δεχόμαστε εδώ και τόσον
καιρό.
Όλοι όσοι επιθυμούν να μάθουν τι πραγματικά συμβαίνει στην Ουρανούπολη, ας διαβάσουν
με προσοχή το παρακάτω κείμενο. Ας ξεχάσουν για λίγο όλα τα τρομερά που έχουν ακούσει
τον τελευταίο χρόνο για το μεγάλο «σκάνδαλο Βατοπαιδίου»: την εμπλοκή πολιτικών, τα
Ολυμπιακά ακίνητα, το real estate και ακόμα το γενικότερο ζήτημα της μοναστηριακής
περιουσίας, τις διεκδικήσεις άλλων Ιερών Μονών κ.λ.π. Ας αφήσουν για λίγο στην άκρη τις
απόψεις τους για τις Μονές και για την Εκκλησία και τον δικαιολογημένο θυμό τους για τη
διαφθορά του πολιτικού συστήματος. Όλα αυτά είναι σημαντικά ζητήματα για γενικότερο
προβληματισμό, όμως δεν θα τα συζητήσουμε εδώ. Θα μιλήσουμε συγκεκριμένα και
αποκλειστικά για την Ουρανούπολη και το Δήμο Σταγείρων-Ακάνθου.
ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ
ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ
ΤΟΥ Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ, ΟΠΩΣ
ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ Η ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ.
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Αναμένουμε με ενδιαφέρον κρίσεις και σχόλια, ειδικά από τον Πρόεδρο και τους Τοπικούς
Συμβούλους της Ουρανούπολης!
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Τόλης Παπαγεωργίου: 6973 317816
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