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Διαπίστωσα ότι υπάρχουν διάφορα κείμενα στα ελληνικά που καταφέρονται κατά του
Ηρακλή Μήλλα. Εδώ θα παρουσιάσω πρώτα μερικές αναφορές από ορισμένες ιστοσελίδες
όπου ο ΗΜ μέμφεται, ομαδικά μαζί με άλλους έλληνες για κάποιες θέσεις: υποστήριξη του
σχεδίου Άνναν, σχολικά βιβλία, κ.α. … Μετά μερικά άλλα που αναφέρονται μόνο σε μένα. 
Χωρίς σχόλια.  

  

Ηρακλής Μήλλας

  

------

  

Όχι στους αδιόρθωτους που ακόμα και σήμερα επιμένουν στην ορθότητα του επάρατου
Σχεδίου ΑΝΑΝ, το οποίο αν εφαρμοζόταν, ο μισός πληθυσμός των Ε/κ θα βρίσκονταν στη
ξενητειά (με ονομαστική λίστα στο τέλος)

  

ΣΤΑ ΗΡΩΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ
ΦΙΛΟΑΝΝΑΝΙΚΟ  ΣΚΑΤΟΧΑΡΤΟ ΘΑ ΕΨΑΧΝΑΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΡΒΑ. 

  

ΤΩΡΑ ΟΙ ΗΡΩΙΚΟΙ ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΗΜΟΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ  ΗΠΙΑ ΟΠΛΑ: ΤΟ
ΓΙΑΟΥΡΤΩΜΑ, ΤΑ ΑΥΓΑ, ΤΑ ΖΑΡΖΑΒΑΤΙΚΑ, κ.α. ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΑΛΛΩΝ
ΠΙΟ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ. 

  

ΝΑ ΑΓΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟΛΜΗΣΑΤΕ. ΓΙΝΑΤΕ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ.  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΦΥΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, 5ΦΑΛΑΓΓΙΤΕΣ ΚΑΙ
ΔΩΣΙΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ Η ΣΑΡΑ ΚΑΙ Η ΜΑΡΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ
-ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΑ ΑΓΙΑ ΧΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ. 

  

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΑΣ:Ή  ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ Ή ΕΚΕΙΝΟΙ ΟΙ
ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ. . .
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http://amphiktyon.blogspot.com/     

  

[Συνημμένα πίνακας των υπογραψάντων το 2004 υπέρ του σχεδίου ΑΝΑΝ.]  
 …………..
152.     Ηρακλής Μήλλας, 
153.     Παρασκευάς Μιμίδης, 
154.     Γιάννης Μίχας, κ.α., σύνολο περίπου 300

  

------

  

[Η ίδια λίστα εμφανίζεται σε διάφορα «εθνικά» sites. Παραθέτω ένα ακόμα με μερικά
χαρακτηριστικά «σχόλια»]

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΠΑΚ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΑ ΚΑΤΟΧΗ... 

  

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΧΟΥΝΤΑ ΜΑΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝΕΙ... 

  

Όταν ξένες δυνάμεις σας πληρώνουν για να βλάψετε την Πατρίδα και το Γένος σας, πώς
πρέπει να σας αποκαλέσει ο λαός; Όποιο «ιδεολογικό» μανδύα και να φορέσετε, τα
γεγονότα και οι πράξεις μετράνε και καταγράφονται. Ελέγξατε τα σχολικά βιβλία μας για
«Εθνοκεντρισμό» και τα αλλάξατε. Εμείς τα ελέγξαμε για «ανθελληνισμό» και
«παγκοσμιοποιητισμό»; Μιλάμε για έγκλημα καθοσιώσεως, για συστηματική συμμετοχή σε
Πρόγραμμα αλλαγής της «εθνοκεντρικής» Ιστορίας.

  

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΩΜΟΤΩΝ 

  

http://deltio11.blogspot.com/2010/01/blog-post_01.html
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ΟΙ ΙΔΙΟΙ «ΝΕΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ» ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΝ, ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ «ΝΕΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ» ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΘΑΛΕΙΑΣ ΔΡΑΓΩΝΑ

  

------

  

[Στης «greekalert» διαβάζουμε τα ακόλουθα:]

  

Δευτέρα, 6 Αύγουστος 2007

  

Η πιο ακραία ανθελληνική ιστοσελίδα υπερασπίζεται το βιβλίο ιστορίας της ΣΤ 

  

Πρόκειται για την σελίδα www.greekmurderers.net…Το άρθρο το οποίο αναφέρεται στον
κύριο Ηρακλή Μήλλα (professor of Turkish studies at the University of Athens) που εργάζεται
για να επαναπροσδιοριστούν οι αντιλήψεις μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων από το 1985!!!!!!Ο
ίδιος ο κύριος Μήλλας αναφέρει (όπως ισχυρίζεται το άρθρο) πως τα τελευταία 20 χρόνια
στα ιστορικά βιβλία δεν γίνεται προσπάθεια για καταγραφή ιστορίας αλλά για διαμόρφωση
εθνικής ταυτότητας.

  

Στην συνέχεια ο κύριος Μήλλας αναφέρει πως στην Ελλάδα υπήρξε πολύ καλύτερη
προσπάθεια σε αυτό το θέμα γιατί το γράψιμο και η έκδοση των βιβλίων ορίζονται στους
ακαδημαϊκούς και στους επαγγελματίες ενώ στην Τουρκία οι προδιαγραφές ελέγχονται
αυστηρότερα!!!!!

  

Το καταλάβατε και αυτό ή να το ξαναγράψουμε;;;;

  

Να σας πούμε τι καταλαβαίνουμε εμείς;....Εδώ στο Ραγιαδιστάν τα βιβλία τα γράφουν
επαγγελματίες άρα δεν υπάρχει πρόβλημα...ενώ στην Τουρκία που έχει καταφέρει να είναι
πιο σοβαρή χώρα από εμάς οι προδιαγραφές είναι αυστηρότερες και δεν μπορεί να κόβει
και να ράβει όποιος θέλει την ιστορία!
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ενδιαφέρον δεν νομίζετε;;;

  

πιο κάτω έχει και καλύτεραο κύριος Μήλλας μάλιστα δίνει και την δική του εξήγηση γιατί
στην Ελλάδα (πάντα σύμφωνα με το άρθρο) κάποιοι αντιστέκονται στα βιβλία, γιατί όπως
λέει ...."in Greece everyone has an opinion" η στα Ελληνικά "Στην Ελλάδα όλοι έχουν
άποψη"!!!!!!!!!!!!!!!Τι να πεις τώρα; τι να σχολιάσεις; είχαμε ακούσει κάπου, κάποτε περι
δημοκρατίας και πως στην δημοκρατία έχει ο καθένας δικαίωμα να εκφράσει ελεύθερα την
άποψη του. αλλά μάλλον δεν είχαμε καταλάβει καλά... μετά από αυτό γκρεμίστηκαν τα
πάντα...από εδώ και στο εξής να ξέρετε όλοι όσοι διαβάζετε αυτό το κείμενο...δημοκρατία
δεν είναι να έχεις το δικαίωμα να εκφράζεις την άποψη σου ελεύθερα...δημοκρατία είναι να
επιβάλεις την άποψη σου έναντι των άλλων όπως θέλουν να κάνουν όλοι αυτοί που
δημιουργούν Εθνικές ταυτότητες, ξαναγράφουν την ιστορία και πολλά άλλα εν αγνοία μας!

  

Το άρθρο όμως έχει και συνέχεια...500 ακαδημαϊκοί λέει υπέγραψαν επιστολή που καλούν
τις αρχές της εκπαίδευσης στην Ελλάδα να κρατήσουν το βιβλίο!!!

  

Και φυσικά το άρθρο κλείνει με αναφορά σε ποιόν άλλον;σε δήλωση της
κυρίας....Ρεπούση!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  

(βρε σαν τα χιόνια) 

  

[Και μερικά σχόλια από την ίδια ιστοσελίδα:]

  

Τι να την κάνουμε την βιογραφία του Μήλλα; Σπουδές μπορεί να κάνει κανείς, αλλ' αυτό
δεν εμποδίζει να είναι και προδότης. Άλλωστε, ο περί ου ο λόγος πιστεύω ότι πρέπει να
είναι Τούρκος υπήκοος. Οι άλλοι όλοι που στήριζαν το "σχέδιο" Ανάν, όπως και ο Μήλλας,
και που είναι οι ίδιοι που τάσσονται υπέρ της ονομασίας της ΠΓΔΜ με το συνταγματικό της
όνομα, μήπως δεν είναι μορφωμένοι και σπουδασμένοι. Απ' αυτούς να φοβάσαι
περισσότερο. Από την κλίκα των διεθνιστών θολοκουλτουριάρηδων!!
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Μην πιάνεστε κορόϊδα. Το όνομα Μήλας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ!Ούτε βέβαια και το
Βαρθολομαίος.

  

------

  

[Για τις αρνητικές απόψεις του Νεοκλή Σαρρή για τον Η.Μ. μπορείτε να παρακολουθήσετε
το βίντεο στο]

  

Τομές 23.11.10 5/5 - Ο οψιμαθής κ. Ηρακλής Μήλλας - YouTube  

  

www.youtube.com/watch?v=b3NG5IKmpYg13  min - 26 Nov 2010 - Uploaded by LoMak62

  

Νεοκλής Σαρρής Σχετικά: [1] Hercules Millas, History Teaching and the Formation of National
Identity: The Greek and Turkish Cases Compared ...

  

------

  

Το 1988 εξέδωσα μια συγκριτική μελέτη των ελληνικών και τουρκικών σχολικών βιβλίων του
δημοτικού του 1986-1987. 

  

Η δημοσίευση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις. Κάποιος Κ. Αλή («κούρδος ιστορικός») με
κατηγόρησε ότι «βάζω στο ίδιο τσουβάλι» τις δύο πλευρές και ότι είμαι όργανο της
τουρκικής προπαγάνδας (Ελευθεροτυπία, 29/7/1988 και 31/10/1988). Ο Παύλος Χιδίρογλου
στο βιβλίο του Η Ελληνική Προσέγγιση της Τουρκικής Λογοτεχνίας (1997) με παρουσιάζει
«να ομιλώ ως η Τουρκία να είναι η πατρίδα μου» , να έχω «πολιτικές σκοπιμότητες που 
αποβλέπουν στον στιγματισμό των σχετικά με την Τουρκία ελληνικών θέσεων»  , «να
εξισώνω τις δύο χώρες»  , και να «υπεραμύνομαι της Τουρκίας, μολονότι κρίνω αρνητικά
την εθνικιστική ατμόσφαιρα που επικρατεί στα τουρκικά σχολικά βιβλία». Σαν αποδεικτικά
στοιχεία των ανωτέρω ο Π. Χιδίρογλου παραθέτει δύο γεγονότα α) ότι το βιβλίο του
Γιουνούς Εμρέ (ποιητή του 14ου αιώνα) που μετάφρασα στα ελληνικά χρηματοδοτήθηκε
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από το τουρκικό υπουργείο πολιτισμού και β) ότι σε μια συνέντευξη μου υποστήριξα ότι «η
παιδεία, και στις δύο χώρες αναπαράγει τα στερεότυπα που έχουμε εμείς γι’ αυτούς και
αυτοί για μας» (σ. 75).

  

------

  

[Ορισμένοι συμπολίτες μου, Κωνσταντινουπολίτες,  κυκλοφόρησαν κείμενα όπως το κάτωθι
στο διαδίκτυο:]

  

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ

  

… ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΛΙΣΤΑ-ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ- ΕΝΗΜΕΡΩΝΟ 
ΟΣΟΥΣ ΜΠΟΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΘΕΚΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ
ΟΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ.

  

Ο ΝΙΚΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΜΥΘΗΣΤΟΡΗΜΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΕΠΕΣΕ
ΜΑΧΩΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ ΛΑΚΤΗΣΕ.. O A.HΡΑΚΛΕΙΔΗΣ    ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΗΣ   ΟΜΑΔΑΣ HERK
UL  MILLAS
  ( να φταιει αραγε το επωνυμο  ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ =HERKUL  )  ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΜΙΑ
ΔΕΚΑΡΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΙΑ  ΟΠΩΣ  Η ΡΕΠΟΥΣΗ   ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ   ΤΟΥ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ    ΤΟΝ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ  (ΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ), ΠΟΥ
ΣΥΝΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΠΟΙΟΣ  ΘΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΠΟΙΟ   ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΕΣ  ΨΕΥΤΙΕΣ  ΚΑΙ
ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ   ΕΘΝΙΚΩΝ  ΜΑΣ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ., ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΣΥΝΗ , ΠΟΥ ΤΟΥΣ
ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΚΟ.   ΙΣΩΣ  ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η  ΟΙΟΜΚΩ  ΝΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ   ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ  ΤΩΝ ΓΕΛΟΙΩΝ  ΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΩΝ 
ΠΡΟΒΑΚΑΤΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΟΥΝ ΟΛΟΙ  ΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΕΣ.

  

------
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Όσοι ξέρουν τουρκικά μπορούν να διαβάσουν σε αυτή την ιστοσελίδα μου ότι και οι τούρκοι
εθνικιστές τα ίδια γράφουν για μένα, από την ανάποδη: δηλαδή ότι είμαι έλληνας
πράκτορας, εχθρός της Τουρκίας, κ.α. Άρα η ψυχική διάθεση εναρμονίζεται με την
ιδεολογία.    

  

Παράκληση μου: φίλοι ή μη-φίλοι, παρακαλώ να με ενημερώσετε και αν δυνατόν να μου
στείλετε κείμενα που είναι κριτικά κατά του ΗΜ. Θα τα δημοσιεύσω γιατί πιστεύω στην
πολύπλευρη ενημέρωση, στον «διάλογο» και στην ανάγκη να γίνει γνωστό το πολιτιστικό
επίπεδο ορισμένων.  

  

Ηρακλής Μήλλας
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