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τα σύµβολα της χριστιανικής πίστης, που 
θα εξόργιζαν κι’ ένα φανατικό ισλαµιστή. 
Η άποψή µου, την οποία είπα κι’  ας τη 
σχολιάσουν όπως θέλουν, είναι ότι υπάρ-
χουν όρια όταν κάποιος υπηρετεί δηµόσιο 
λειτούργηµα όπως όλοι οι άνθρωποι του 
Τύπου. Άλλωστε ζούµε σε µια πολυπολι-
τισµική κοινωνία, αλλά και σε µια προ-
σπάθεια οικοδόµησης ενός οικουµενικού 
ανθρωπιστικού δικαίου, αφού συµβάσεις 
και διακηρύξεις για το σεβασµό της όποιας 
πίστης υπάρχουν, άσχετα αν δεν γίνονται 
σεβαστά», µού έγραψε η διακεκριµένη επι-
στήµων και συµφωνώ απόλυτα. Ασφαλώς, 
όµως, η κα Καλτσόγια - Τουρναβίτη και 
εγώ, δεν συµφωνούµε πως η γελοιοποίη-
ση θρησκευτικών συµβόλων είναι έγκληµα 
που τιµωρείται µε την εσχάτη των ποινών 
από κάποια τέρατα στο ρόλο τού δικαστή 
και δηµίου. 

Η βία δεν έλυσε ποτέ κανένα πρόβληµα, 
αλλά δυστυχώς ζούµε µια πολύ ταραγµένη 
περίοδο και θα δούµε περισσότερα κρού-
σµατα αθλιότητας από αυτούς που προσ-
δοκούν µια τελική αναµέτρηση ανάµεσα 
σε λευκούς και έγχρωµους, χριστιανούς 
και µουσουλµάνους, Ευρωπαίους και πρό-
σφυγες. Προβλέπεται ότι θα χυθεί και άλλο 
αίµα από τις πληγές που άνοιξαν οι φανα-
τισµένοι µε πρόθεσή τους έναν δήθεν πα-
γκόσµιο «θρησκευτικό» πόλεµο, ενώ στην 
πραγµατικότητα έχουµε να κάνουµε µε νεο-
ναζί και από τις δύο πλευρές που δεν έχουν 

τίποτε να κάνουν µε τον χριστιανισµό ή το 
ισλάµ. Μήπως δεν ήταν «χριστιανοί» ο Χίτ-
λερ και ο Μουσολίνι, που αιµατοκύλησαν 
την Ευρώπη και σκότωσαν δεκάδες εκα-
τοµµύρια άλλους χριστιανούς; Στην Ιρλαν-
δία δεν ήταν χριστιανοί οι Καθολικοί «τρο-
µοκράτες», ή µήπως δεν ήταν χριστιανοί οι 
Αγγλοι κατακτητές που σκότωσαν τα παιδιά 
τής Κύπρου; 

Γι’ αυτό ενοχλούµαι όταν ακούω γνω-
στούς ρατσιστές να γίνονται υπέρµαχοι τής 
ελευθερίας τού Τύπου και να χύνουν κρο-
κοδείλια δάκρια για τους δηµοσιογράφους 

τού Charlie Hebdo επειδή δολοφονήθη-
καν από µουσουλµάνους, ενώ αν τους εί-
χαν σκοτώσει νεοναζί θα προσπαθούσαν 
να τους δικαιολογήσουν. Και εκνευρίζοµαι 
περισσότερο όταν αρχίζουν τα ρατσιστικά 
σχόλιά τους µε τη διαβεβαίωση πως δεν εί-
ναι ρατσιστές, ισλαµοφοβικοί, ή ισλαµοφά-
γοι, ίσως επειδή γνωρίζουν πόσο απεχθή 
είναι τα πιστεύω τους.

Οµως, δεν διερωτώνται πώς βρέθηκαν 
τόσα εκατοµµύρια µουσουλµάνοι και έγ-
χρωµοι στις ευρωπαϊκές χώρες; Γιατί δεν 
ανοίγουν ένα βιβλίο, ή να πάνε στο Google 
για να ενηµερωθούν; Αυτοί οι άνθρωποι 
δεν εισέβαλαν παράνοµα στην Ευρώπη, εί-
ναι πρώην κάτοικοι στις ευρωπαϊκές αποι-
κίες που ξεζούµισαν η Αγγλία, η Γαλλία, η 
Ολλανδία, η Ιταλία κλπ. και είχαν δικαίω-
µα να εγκατασταθούν σ’ αυτές τις χώρες. 
Γι’ αυτό, σχεδόν όλοι οι τροµοκράτες είναι 
γέννηµα θρέµµα ευρωπαϊκών χωρών και 
όχι κάποιοι πρόσφυγες που εισέβαλαν για 
να σκοτώσουν. 

Προφανώς, λύση στο τεράστιο πρόβλη-
µα δεν είναι η βίαιη αντιµετώπιση αυτών 
των εκατοµµυρίων, αλλά η ενσωµάτω-
σή τους στις χώρες που έχουν γεννηθεί, 
µορφωθεί και εργάζονται, ή έφτιαξαν επι-
χειρήσεις. Αλλη λύση δεν υπάρχει, εκτός 
από έναν εξοντωτικό πόλεµο που θα τον 
πληρώσουµε µε ποταµούς αίµατος αν επι-
κρατήσουν οι ανεγκέφαλοι εξτρεµιστές και 
από τις δυο πλευρές.

Ποιοί θέλουν έναν παγκόσµιο
«θρησκευτικό» πόλεµο;

Θ’ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ

ΦΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον
Προφανώς, το οικονοµικό κατεστηµένο στην Ελλάδα 
προβλέπει νίκη τού ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές τής 25ης Ια-
νουαρίου και προετοιµάζεται ν’ αλλάξει στρατόπεδο, 
αδειάζοντας κανονικά τον Αντώνη Σαµαρά. Γι’ αυτό 
αναδηµοσιεύω σήµερα περίληψη άρθρου τού Κώστα 
Βαξεβάνη:
«Από το απόγευµα του Σαββάτου τα γκάλοπ είναι περιττά. 
Η ναυαρχίδα του ∆ΟΛ, «Το Βήµα» , κυκλοφορεί µε τίτλο 
«η Ευκαιρία της Αριστεράς». Όταν ακόµη και η διαπλοκή 
προβλέπει για να µην πω προωθεί πλέον Τσίπρα, ο κύβος 
έχει ριφθεί. Ο Τσίπρας δεν είναι πια ανεύθυνος, θαυµα-
στής Στάλιν, αρκούδα της βαρυχειµωνιάς για τον Σταύρο 
Ψυχάρη. Έχει µετατραπεί σε ηγέτη ο οποίος αντιµετωπί-
ζει µια ιστορική ευκαιρία αφού το Βήµα προεξοφλεί τη 
νίκη του.
Ακούγεται επίσης πως τα κανάλια του βούρκου, αφού 
απέτυχαν να εµφανιστούν ως γάργαρο νερό και Ποτάµι, 
αναζητούν τώρα εναγωνίως αριστερούς σχολιαστές για να 

δοµήσουν µια πιο αντικειµενική εικόνα. Απ’ ό,τι φαίνεται οι 
δηλώσεις στελεχών του Συριζα και του ίδιου του Τσίπρα 
πως οι καναλάρχες πρέπει να πληρώσουν για τις συχνότη-
τες που κατέχουν δωρεάν, έχει θορυβήσει τους µιντιάρχες. 
Άσε που αυτό το «να πληρώσουν» µεταφράζεται στο δικό 
τους µυαλό διαφορετικά γιατί  εσύ µπορεί να µην ξέρεις τι 
έχουν κάνει ,αλλά αυτοί το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και 
έχουν κάθε δικαίωµα να φοβούνται.
Η επικοινωνιακή πολιτική του Μαξίµου, επιβεβαιώνει 
πως είναι σε αδιέξοδο. Τα επιχειρήµατα περί Grexit ακυ-
ρώθηκαν όχι µόνο από οικονοµολόγους στην Ευρώπη 
αλλά από το ίδιο το πολιτικό προσωπικό της Ευρώπης και 
της Γερµανίας. Έτσι έχει ακυρωθεί ο βασικός µοχλός πί-
εσης των ψηφοφόρων που είναι ο φόβος. Εξαίρεση ίσως 
αποτελούν οι ελάχιστοι υπέργηροι που παρακολουθούν 
τις συγκεντρώσεις του Σαµαρά και του Βενιζέλου. Αν ψά-
ξετε σχετικές φωτογραφίες στο ίντερνετ από οµιλίες, θα 
νοµίζετε πως πρόκειται για οµιλία σε ιατρικό συνέδριο για 
τη φαλάκρα. 

Ο Σαµαράς έχει καταλήξει γραφικός επιλέγοντας το επι-
κοινωνιακό µοτίβο των τυχαίων συναντήσεων µε του-
ρίστες και δηµοσιογράφους έξω από το Μαξίµου ή µε 
πιτσιρικάδες που παίζουν µπάλα, άκουσον άκουσον, στο 
Ζάππειο. Η πολιτική άποψη πίσω από την επικοινωνιακή 
τακτική είναι καταστροφική και συνίσταται στο δόγµα πως 
η µάζα µπορεί να καταπιεί ό,τι του προσφέρει η επικοι-
νωνία. Όχι µόνο πως ο ο Σαµαράς είναι καλός πρωθυ-
πουργός και λαϊκή φυσιογνωµία, αλλά ακόµη και µπαλα-
δόρος.»

 Καλόο!
- Αλλαξε πλευρό, ροχαλίζεις!
- Γιατί στο άλλο τί νοµίζεις πως παίζει; Πάριο;
Ακόµη ένα:
Αστυνοµικός: Σπασµένο φανάρι και φλας,τρύπια εξά-
τµιση, στα 500ευρώ σε κόβω.
Οδηγός: ∆εν µε νoιάζουν τα λεφτά. Απλά πες µου πότε 
θα το έχεις έτοιµο!

H 
συγκλονιστική εκδήλωση οµο-
ψυχίας στη Γαλλία µε 40 πο-
λιτικούς ηγέτες απ’ όλο τον 
κόσµο και περισσότερους από 

ένα εκατοµµύριο πολίτες ήταν η απάντηση 
τής ανθρωπότητας στους σκοταδιστές κάθε 
φυλής, κάθε ιδεολογίας και κάθε θρησκεί-
ας. Με σηµαίες τής πατρίδας τους και µε 
πινακίδες «Είµαι Charlie», «Είµαι Γάλλος», 
«Είµαι Αγγλος», «Είµαι Εβραίος», «Είµαι 
Μουσουλµάνος», ένα εκατοµµύριο άν-
θρωποι εκδήλωσαν την απέχθειά τους στο 
ρατσισµό και τη συµπαράστασή τους στην 
ελευθερία τού Τύπου. Προχθές Κυριακή, η 
Πόλη τού Φωτός έγινε Φάρος που διέλυσε 
το σκοτάδι τής µισαλλοδοξίας και επιβεβαί-
ωσε τον πρωτοσέλιδο τίτλο τού «Κόσµου» 
«Η ΓΑΛΛΙΑ ΟΡΘΙΑ», µετά τις τραγωδίες 
που προκάλεσαν οι σκοταδιστές τζιχαδι-
στές και τον θάνατο 17 αθώων, χριστια-
νών, εβραίων και µουσουλµάνων ακόµη. 
Χαρακτηριστικά, σαν ένδειξη παγκόσµι-
ας αλληλεγγύης εναντίον των σκοτεινών 
δυνάµεων, ο πρωθυπουργός τού Ισραήλ 
Βενιαµίν Νετανιάχου και ο Παλαιστίνιος 
ηγέτης Μαχµούτ Αµπάς κατέθεσαν τα όπλα 
για να δώσουν µαζί το παρών στη µαζική 
αντίδραση στο αποτρόπαιο έγκληµα, ενώ 
το παρών έδωσε και ο ισλαµιστής πρωθυ-
πουργός τής Τουρκίας Νταβούτογλου.

Οσοι διαβάζετε τακτικά αυτή τη στήλη 
γνωρίζετε πολύ καλά τούς αγώνες τού «Κό-
σµου» για να εξασφαλίσει και να προστα-
τεύσει το δικαίωµα τής ελεύθερης γνώµης 
στους συντάκτες και συνεργάτες του, γι’ 
αυτό µ’ εξόργισε η δολοφονία των τεσσά-
ρων δηµοσιογράφων τού Charlie Hebdo, 
παρόλο που διαφωνώ µε το αντιθρησκευ-
τικό µένος του. 

∆εν πιστεύω στον εξευτελισµό θρησκευ-
τικών συµβόλων όχι µόνο γιατί µπορεί να 
προκαλέσει βίαιες αντιδράσεις, αλλά και 
επειδή αν πιστεύουµε πραγµατικά στην 
ελευθερία τού ατόµου, ο κάθε άνθρωπος 
έχει δικαίωµα να πιστεύει σε κάποια θρη-
σκεία χωρίς να τη χλευάζουν αυτοί που δι-
αφωνούν. Το Charlie Hebdo εκτός από την 
γελοιοποίηση τού Μωάµεθ και τού Βούδα, 
δηµοσίευσε µια αισχρότατη γελοιογραφία 
µε τον Θεό, τον Χριστό και το Αγιο Πνεύ-
µα, που δεν θα τολµούσε ποτέ να κάνει 
µια ελληνική εφηµερίδα χωρίς να υποστεί 
σκληρές αντιδράσεις. Για το θέµα αυτό 
ρώτησα την άποψη τής εκλεκτής συνεργά-
τιδάς µας, Αναπλ. Καθηγήτρια Παντείου 
Πανεπιστηµίου, Νίκη Καλτσόγια - Τουρ-
ναβίτη, η οποία µού απάντησε: 

«Κυκλοφορούν ήδη αισχρές γελοιο-
γραφίες που προσβάλλουν αναίσχυντα 

Το ιστορικό εξώφυλλο-σοκ της Charlie Hebdo 
που «ξεγύµνωνε» τη χούντα στην Ελλάδα: “Χιλή, 
Ελλάδα: Ο στρατός βασανίζει, η τάξη βασιλεύει”.


