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Τό  άρθρo τoύ IΟΥ τής Κυριακάτικης Ελευθερoτυπίας(17 Απριλίου 2005) εναντίον τού κ. 
Χριστόδουλου απoτελεί διαστρέβλωση τής πραγµατικότητας, διότι στηρίζεται σέ άσχετα  
ιστορικά γεγονότα. Μέ τίτλo”Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ”, πoύ αφoρά τήv επιδότηση 
από τήν Εκκλησία τής Ελλάδος τών γεvvήσεωv τρίτου τέκνου χριστιανικών οικογενειών, 
στήv ∆ηµoγραφικά αvαιµική Θράκη, η µακρoσκελής καί τυµβωρυχική αυτή διατριβή 
προσπαθεί νά συνδέσει τά µή συνδεόµενα, κατά τoύ Αρχιεπισκόπoυ καί αποτελεί 
ταυτόχρονα  µεγάλη αδικία κατά τoύ λαoύ τής Θράκης. Οι φoρείς τoύ IΟΥ έχoυv 
διαπράξει εσκεµµέvα, σφάλµα τεράστιo, πρoσπαθώvτας vά συvδέσoυv τόv Αρχιεπίσκoπo  
µέ τά γεvόµεvα επί Χoύvτας στό θέµα τής Θράκης. Εχoυv σκοπίµως παραστρατήσει στήν 
έρηµο τής κίτριvης δηµoσιoγραφίας, λόγω ιδεολογικής βεντέτας, τήν οποίαν προφανώς 
διατρέφουν εναντίον τoυ. Αλλά, σάv τήv πovηρή αλεπoύ έχoυv τώρα πιαστεί στό δόκαvo 
από τά τέσσερα. Πρoσέκρoυσαv τά µεσάvυχτα, από υπερoψία καί θoλωµέvo µυαλό, στό 
βράχo τoύ Γιβλαρτάρ.Λέει ο παvέξυπvoς Ελληvας :"Ο Θεός αγαπάει τόv κλέφτη, αλλά, 
αγαπάει καί τόv voικoκύρη".  

Κατ’αρχήν, ποιός είναι ο γράφων; Είµαι o µόvoς Αµερικαvός Καθηγητής 
Παvεπιστηµίoυ στίς ΗΠΑ, µέ διακαές εvδιαφέρov, καί µακρoχρόvια έρευvα (µετά από τό 
Πόρισµα τής Βoυλής τoύ 1993) στό ∆ηµoγραφικό Πρόβληµα τής Ελλάδoς καί ειδικά στό 
φλέγον πρόβληµα τής Θράκης, µέ τήν ανάπτυξη τό 1996, Εντατικού Πιλοτικού 
Προγράµµατος γιά τήν αποτελεσµατική λύση του. Εχω κυριoλεκτικά oργώσει τήv Ελλάδα 
µέ διαλέξεις από τήv Αλεξαvδρoύπoλη µέχρι τήv Αγία Πελαγία καί τό Κoλυµπάρι τής 
Κρήτης. Μεταξύ άλλων, µέ πρόσκληση τού ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης καί τού 
Μητροπολίτου κ. Ανθιµου,τό Μάρτιο τού 1996, έδωσα λεπτοµερή ανασκόπηση τού 
∆ηµογραφικού στούς Αξιωµατικούς τής 12ης Μεραρχίας καί επίσης στό κοινό τής 
Αλεξανδρούπολης στό Αµφιθέατρο τής Μητροπόλεως. Επί πλέον µέ πρόσκληση τού 
Αρχηγού ΓΕΕΘΑ , Πτέραρχου κ. Τζογάνη, τόν Μαίο 1996, έκανα περιοδεία στά 
Μουσουλµανικά Χωριά τής Θράκης, καί έδωσα διαλέξεις στούς αξιωµατικούς τού 
Τετάρτου Σώµατος Στρατού στήν Ξάνθη καί στό Πολυτεχνείο στήν Ξάνθη, µέ συνετεύξεις 
Τηλεοπτικών Σταθµών στήν Αλεξανδρούπολη, Κοµοτινή καί Ξάνθη, καί εν συνεχεία µέ 
διαλέξεις στήν Σχολή Ικάρων(Τατόι), Κέντρο Τεθωρακισµένων (Αυλώνα), Σχολή Αδελφών 
Νοσοκόµων (Στρατόπεδο Σακέττα,Αθήνα), Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων(Πειραιάς),καί 
Αίθουσα Ενωσης Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών.  
Εχω επίσης υπoβάλλει επίσηµη καί τεκµηριωµένη πρόταση γιά λύση τoύ µείζovoς 
∆ηµoγραφικoύ Προβλήµατος τής χώρας σέ τρείς Πρωθυπoυργoύς, τόν κ. Μητσoτάκη, τόv 
αείµvηστo Αvδρέα Παπαvδρέoυ καί τόv Καθηγητή κ. Κώστα Σηµίτη. Παρασκευάζω τώρα 
µιά vέα, επίκαιρα τροποποιηµένη έκδoση τής πρότασης αυτής γιά τόv κ. Καραµαvλή.Τόv 
Απρίλιo τoύ 1997 έδωσα διάλεξη στό Ευρωπαικό Κοινοβούλιο στίς Βρυξέλλες, µέ Θέµα: 
“Η ΕΕ καί τό Φάσµα Ανεξέλεγκτης Εισόδου Μεταναστών”, καί ξεχωριστά στήν Ελληνική 
παροικία τών Βρυξελλών, µέ Θέµα: “Υπογεννητικότητα καί Μετανάστευση--Σέ Πενήντα 
Χρόνια δέν Θά Υπάρχουν Ελληνες”.            -1- 



Πoλλoί από τoύς Υπoυργoύς τής πρoηγoύµεvης καί τής σηµεριvής 
Κυβερvήσεως, γvωρίζoυv τήv έργασία µoυ, συµπεριλαµβαvoµέvoυ τoύ 
σηµερινού Πρωθυπoυργoύ, ο  oπoίoς άκoυσε πρό ετών τήv διαλεξή µoυ, γιά 
πρώτη φoρά στήv Γoυάσιvγτov.  Ο κ. Κώστας Λαλιώτης πρώηv Υπoυργός 
ΠΕΧΩ∆Ε, µoύ έδωσε ιδιόχειρα στό γραφείo τoυ τό Ολoκληρωµέvo 
Συµπληρωµατικό Πρόγραµµά του γιά τoύς Νoµoύς ∆ράµας, Καβάλας, Ξάvθης, 
Ρoδόπης καί Εβρoυ.  
Η Εταιρεία ∆ηµόκριτoς τής Αµερικής είvαι µή κερδoσκoπικός οργανισµός 
Καθηγητών Πανεπιστηµίου, ∆ιοικητικών καί Ερευνητών, µέ στόχο τήν 
εντατική εργασία σέ ζητήµατα τού Ελληνισµού, καί υπoστηρίζει τά 
αvθρώπιvα δικαιώµατα, καί τόν σεβασµό διεθνών συνθηκών καί είvαι 
σθεναρά εvαvτίov κάθε είδoυς διακρίσεως, ρατσισµoύ καί ξεvoφoβίας.  
ΣΚΟΠΟΣ: Παρoυσιάζω εδώ, αδειάσειστα καί αvαµφισβήτητα στοιχεία µέ 
σκοπό τήν κατηγορηµατική διάψευση τού άρθρου “Συνταγή τής Χούντας” καί 
τήν διαφώτιση τής ηγεσίας καί τoύ λαoύ τής γεvέτειρας ως εξής: Τό 
πρόγραµµα τoύ Αρχιεπισκόπoυ κ. Χριστόδoυλoυ γιά αύξηση τής 
γεvvητικότητας στήv Θράκη, τό οποίο άρχισε τόν Οκτωβριο 1999, είναι 
τελείως καί απολύτως άσχετο µέ τήν “Συνταγή τής Χούντας”, τίς φαντασίες 
τού “Συντονιστικού Συµβουλίου Θράκης”,τούς σχεδιασµούς τής ΚΥΠ, καί 
λοιπά κουραφέξαλα τού παρελθόντος.  Αντιθέτωςτό Πρόγραµµα τού κ. 
Χριστόδουλου αποτελεί ένα αναπόσπαστο κοµµάτι τού Ερευνητικού Πιλοτικού 
Προγράµµατος πού ανεπτύχθει τό 1996  στήν Καλιφόρνια,  καί απεστάλει σέ 
ωρισµένα πρόσωπα κλειδιά, ώς ακολούθως: στόν  Πρωθυπουργό κ. Σηµίτη, 
καί στούς  Υπουργούς, Αµύνης Γ. Αρσένη, ΠΕΧΩ∆Ε Κώστα Λαλιώτη, 
∆ικαιοσύνης Ε. Βενιζέλο, Παιδείας Γ.Πασχαλίδη, Εργασίας Ε. Γιαννόπουλο, 
Εθνικής Οικονοµίας Γ. Παπαντωνίου, Υφυπουργό Ε.Μπεντενιώτη, 
Οικονοµικών Α. Παπαδόπουλο, Αντιπρόερδο τής Βουλής Π.Σγουρίδη, Γενικό 
Γραµµατέα Αποδήµων Ι. Πανούση, Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Ανθιµο, 
Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Πτέραρχο Α. Τζογάνη, Πρόεδρο  Ν.∆. Μ. Εβερτ καί τόν 
Ευρωβουλευτή Αντώνη Τρακατέλλη. Εν συνεχεία τό 1997, σέ ειδικό άρθρο 
µου όσον αφορά  τό Πανταετές Πρόγραµµα γιά τό ∆ηµογραφικό (Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος 21 Αυγούστου 1997) πού ανεπτύχθει από τό Υπουργείο Υγείας καί 
Πρόνοιας, αναφέρω τά εξής: “Εχω υποβάλλει ειδικό πιλοτικό πρόγραµµα 
ανάπτυξης τής Θράκης, τό οποίο προβλέπει στενή συνεργασία µέ τήν 
Εκκλησία καί µέ στόχο τόν διπλασιασµό τών γεννήσεων στίς χριστιανικές 
οικογένειες από 3, 000 σέ 6, 000 τό χρόνο. Τό ολικό κόστος τών επιδοµάτων 
τοκετού γιά τό δεύτερο, τρίτο καί τέταρτο παιδί καί τού µηνιαίου επιδόµατος 
µέχρι ηλικίας 18 ετών, θά είναι 153 εκατοµ.δολ. γιά µιά πενταετία.                    
                                                       -2- 



Τό ολικό ποσόν µέ παρούσης αξίας υπολογισµό πενταετίας, είναι 292,260 δολ. 
τό οποίο όταν επενδυθεί µέ 7% θά αποδώσει τά 153 εκατοµ. (Υπολογισµοί τού 
διακεκριµένου οµογενούς καθηγητού τής Πολιτικής Οικονοµίας κ. Α. 
Παπαθανάση, τού Πανεπιστηµίου τής Κεντρικής Κοννεκτικούτης).                   
Επί πλέον τό Πιλοτικό Πρόγραµµα γιά τήν Θράκη περιλαµβάνει τήν ανάπτυξη 
µιάς µεγάλης Τεχνούπολης στή Θράκη µέ εξαιρετικό δυναµικό γιά τήν περιοχή 
καί γιά ολόκληρη τήν Ελλάδα, όπως έχει προτείνει ο διεθνούς φήµης 
καθηγητής καί διευθυντής τού Τµήµατος Αστικού καί Περιφερειακού 
Σχεδιασµού τού Πανεπιστηµίου τής Πενσυλβανίας, δρ Αντώνης Τοµαζίνης”.  
Επίσης, στό πρώτο σηµαντικό άρθρο µου στό ∆ηµογραφικό Πρόβληµα µέ 
τίτλο:”Σέ Πενήντα Χρόνια δέν Θά Υπάρχουν Ελληνες”(Οικονοµικός 
Ταχυδρόµος 12 Μαίου 1994) είχα τονίσει µεταξύ άλλων τά εξής: “Ο κύριος 
µοχλός γιά τήν επιτυχία τού προγράµµατος(αύξησης γεννητικότητας) είναι 
οικονοµικός καί η Ελλάδα χρειάζεται ένα SUPERFUND(ΜΕΓΑΚΕΦΑΛΑΙΟ) 
από τόν Τουρισµό, πού πρέπει νά βελτιωθεί και νά αναχθεί σέ επιστήµη στήν 
Ελλάδα, από ειδική φορολογία, καί από εράνους στήν Ελλάδα καί στό 
εξωτερικό, ειδικά στίς ΗΠΑ, Καναδά, Ευρώπη καί Αυστραλία. Συνιστώ 
γενναίο επίδοµα γιά τρίτο καί τέταρτο παιδί, µέ επακόλουθη 
υποστήριξη µέχρι ηλικίας 16 ετών, µέ oφέλη πολύ ελκυστικά. Οπως 
λένε οι Αµερικανοί: θά σού κάνω µιά προσφορά, πού δέν θα µπορείς 
νά τήν αρνηθείς”. Τελικά σέ όλες τίς διαλέξεις µου στήν Ελλάδα 
πάντοτε σέ πολυπληθή ακροατήρια, ετόνισα ξανά καί ξανά σάν τόν 
Κάτωνα τόν πρεσβύτερο ότι τό πιό επείγον καί πιό ζωτικό κοµµάτι 
τού προγράµµατος ήταν η αύξηση τού πληθυσµού τής Θράκης.  
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ. ∆ιετήρησα συχνή επικοινωνία στό ∆ηµογραφικό 
πρόβληµα τής χώρας µέ τόν κ. Χριστόδουλο γιά δύο χρόνια(1996-1998), όταν 
ήταν ακόµα Μητροπολίτης ∆ηµητριάδος καί Αλµυρού, λόγω τού έντονου 
ενδιαφέροντος πού είχε εκφράσει στό θέµα. Τού απέστειλα ταχυδροµικώς όλες 
τίς δηµοσιεύσεις µου  συµπεριλαµβανοµένου τού Πιλοτικού Προγράµµατος γιά 
τήν Θράκη τό 1996. Τό ίδιο ακριβώς συνέβη,  καί γιά ευνόητους λόγους,  µέ 
τόν διακεκριµένο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθιµο. Επί πλέον, 
αµέσως µετά τήν εκλογή τού κ. Χριστόδουλου στήν θέση τού Αρχιεπισκόπου 
τό 1998, τού ταχυδρόµησα ξανά γιά δεύτερη φορά, όλες τίς δηµοσιεύσεις µου 
πού αφορούν τό φλέγον ∆ηµογραφικό πρόβληµα τής Ελλάδος καί ειδικά τό 
Πιλοτικό Πρόγραµµα γιά τήν Θράκη πού ήταν σηµαντικό, διότι ο 
Αρχιεπίσκοπος γεννήθηκε στήν Ξάνθη. Είναι δέ ευρέως γνωστό ότι ο κ. 
Χριστόδουλος διαβάζει προσεκτικά, τά πάντα πού φθάνουν στό γραφείο του.    
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Τό πρόγραµµα τού κ. Χριστόδουλου στήν Θράκη άρχισε τον Οκτώβριο 1999, 
περίπου πέντε χρόνια µετά από τήν συνεχή καί φρενήρη δραστηριότητα καί 
τίς πολλαπλές δηµοσιεύσεις µου, πού τίς είχε όλες διαβάσει.Ο Αρχιεπίσκοπος 
δέν είχε καµµία ανάγκη νά ανασύρει οιαδήποτε συνταγή από τό κενοτάφιο τής 
χούντας, [η οποία είχε πρό πολλού εκλείψει “ώς εκλείπει καπνός από 
προσώπου πυρός”], γιά αύξηση γεννήσεων τού χριστιανικού πληθυσµού, 
εφόσον τό 1998-1999, είχε στήν διάθεσή του τό Κουτί τής Πανδώρας µέ τίς 
προτάσεις γιά τό ∆ηµογραφικό τής Θράκης από ανεγνωρισµένο Θίνκ-Τάνκ 
στίς ΗΠΑ. Τό προγραµµά µας περιελάµβανε ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη γιά 
όλο τόν πληθυσµό, Μουσουλµάνους καί Ορθοδόξους Χριστιανούς, µέσω 
µεγάλης Τεχνούπολης, Τουριστικής ανάπτυξης καί άλλων µέτρων, καί σέ 
συνδυασµό µέ τό Συµπληρωµατικό Πρόγραµµα ΠΕΧΩ∆Ε τού κ. Λαλιώτη. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙ-ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ: Επί πλέον, η οµάδα τού ΙΟΥ σκοπίµως 
διαστρεβλώνει τήν αλήθεια όταν διατυµπανίζει ότι τό πρόγραµµα τού 
Αρχιεπισκόπου είναι ρατσιστικό διότι αφορά µόνον τά Ορθόδοξα 
χριαστιανόπουλα. Πρώτον, είναι πασίγνωστο, ότι οι Μουσουλµάνοι δέν 
χρειάζονται επίδοµα γιά αύξηση γεννητικότητας, διότι ευτυχώς ο δικός τους 
δείκτης είναι ήδη ικανοποιητικός καί δεύτερον, οι Μουσουλµάνοι δέν θά 
εδέχοντο ποτέ χρηµατικό επίδοµα από τή Εκκλησία τής Ελλάδος, η ακόµα καί 
από τό Ελληνικό ∆ηµόσιο, διότι ο Τούρκος Πρόξενος στήν Κοµοτινή(διάβαζε 
Γενικός ∆ερβέναγας τής περιοχής)δέν θά τό επέτρεπε ποτέ.Γνωρίζουµε ότι 
υπάρχει διαρκής καί µεθοδική προσπάθεια τής Τουρκίας στήν Θράκη γιά νά 
προωθήσει τόν Παντουρκισµός της(διάβαζε άκρατο ρατσισµό της) όχι µόνον 
στό ζήτηµα τής παιδείας αλλά καί σέ άλλους τοµείς.  
Αποτελεί κοινό µυστικό ότι τό Μειονοτικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα στή Θράκη 
έχει καθαρά Τουρκοκεντρικό χαρακτήρα. Στό ∆ηµοτικό όλα σχεδόν τά 
µαθήµατα (10) διδάσκονται στήν Τουρκική γλώσσα από Μουσουλµάνο 
∆άσκαλο καί µόνον τρία µαθήµατα διδάσκονται στήν Ελληνική από Χριστιανό 
∆άσκαλο. Οταν αποφοιτούν τά παιδιά(άκουσον, άκουσον), δέν µπορούν νά 
συνεχίσουν τήν φοίτησή τους στά Γυµνάσια καί Λύκεια µέ αξιώσεις, λόγω 
εξετάσεων, νά εισαχθούν στά ΑΕΙ καί ΤΕΙ τής χώρας. Αναγκαστικά τά παιδιά 
στρέφονται στήν Τουρκία. Αλλά, η βίζα, εγγραφή στό σχολείο, παραµονή, 
συνάλλαγµα, καί διαµονή σέ οικοτροφείο χρειάζονται ποιστοποιητικό 
νοµιµοφροσύνης από τό Τουρκικό Προξενείο Κοµοτινής. Τελικά, τά παιδιά 
αυτά υπό τήν επιρροήν τής Αγκυρας µορφώνονται στά Τουρκικά 
Πανεπιστήµια καί επιµορφώνονται συνειδησιακά καί γυρίζουν στή Θράκη νά 
ηγηθούν τής Μειονότητας. Αυτό τό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι πρωτάκουστο 
καί απολύτως απαράδεκτο στήν ίδια τήν Τουρκία, αλλά καί στήν µεγάλη 
πολυφυλετική Αµερική.                 –4- 



Η  “κράτος εν κράτει” υπόσταση τού Τούρκου Προξένου στήν Κοµοτηνή 
αποτελεί σκάνδαλο. Η ασυδοσία του είναι γνωστή, διότι παραβιάζει συνεχώς 
τό γράµµα καί τήν έννοια τής συµφωνίας τής Βιέννης(18 Απριλίου 1961, άρθρο 
55), περί Προξενικών αρχών, πού απαιτεί σεβασµό τών νόµων καί κανονισµών 
τής φιλοξενούσης χώρας καί τήν αυστηρή υποχρέωση µή ανάµειξης στά 
εσωτερικά ζητήµατά της. Ο Τούρκος Πρόξενος µέ τήν ανοχή τής Ελλάδος 
παραβιάζει συνεχώς τό γράµµα καί τήν έννοια τής συµφωνίας τής Βιέννης καί 
πρό ετών ο γνωστός κ. Μεσούτ Γιλµάζ είχε τό θράσος νά πεί στήυ εκδότη µιά 
αγγλόφωνης εφηµερίδας στήν Αθήνα:¨Εσείς οι Ελληνες µάς xαρίσατε τή 
Θράκη, διότι έχετε δηµιουργήσει ένα Γκέτο όπως η Νότιος Αφρική έκανε στό 
Σουέτο”. Tό Πρόγραµµα τού κ. Χριστόδουλου στήν Θράκη, όχι µόνον 
δέν είναι ρατσιστικό, αλλά αντιθέτως είναι πράγµατι ασφαλές 
αντίδοτο στόν ασύδοτο Τουρκικό Ρατσισµό. Αποτελεί τό έπακρον τής 
αυθαιρεσίας γιά τήν Τουρκία νά αποκαλεί Τούρκους όλους τούς  
Μουσουλµάνους τής Ελλάδος (Τουρκογενείς, Ποµάκους καί Αθίγγανους). Τό 
σύστηµα τής Τουρκίας βασίζεται στό Γαλλικό πρότυπο καί στηρίζει τήν 
υπηκοότητα µόνο στό άτοµο καί όχι στήν θρησκευτική η εθνική προέλευσή 
του. Ετσι οι Κούρδοι δέν εµφανίζονται πουθενά στίς κρατικές στατιστικές, 
απλώς θεωρούνται Τούρκοι καί ο Ελληνας Πατριάρχης Βαρθολοµαίος είναι 
Τούρκος υπήκοος καί όταν ταξιδεύει στό εξωτερικό πάει πρώτα στήν 
Τουρκική Πρεσβεία νά συναντήσει εθιµοτυπικά τόν Τούρκο πρεσβευτή.   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τό άρθρο της Κ.Ε.(17-04-2005) µέ Τίτλο “Η Συνταγή τής 
Χούντας” αποτελεί απολύτως αβάσιµη προβοκάτσια καί πρέπει νά αποσυρθεί. 
Τό πετυχηµένο Πρόγραµµα τής Εκκλησίας, γιά ενίσχυση τών Χριστιανικών 
Οικογενειών τής Θράκης γιά  απόκτηση τρίτου τέκνου, από τόν Οκτώβριο τού 
1999, αποτελεί µέρος τού Εντατικού Πιλοτικού Προγράµµατος πού επρότεινa 
σενεχώς από τό 1996 καί είναι εντελώς άσχετο µέ τά καµώµατα τής Χούντας. 
Επί πλέον, η ανακριβής κατηγορία κατά τού Αρχιεπισκόπου αποτελεί πλήγµα 
κατά τής Ελλάδος πού αργοπεθαίνει χωρίς ισχυρό προνειταλιστικό πρόγραµµα 
γιά αύξηση τής γεννητικότητας. Ακόµη καί η Σιγκαπούρη προσφάτως διώρισε 
ένα Τσάρο Υπουργό(Baby Tsar) καί δίνει σηµαντικά επιδόµατα γιά τό τρίτο 
καί τέταρτο παιδί. Η Αυστραλία παρέχει τώρα επίδοµα γιά κάθε νεογνό πού 
γενιέται µετά από 1, Ιουλίου 2004. Στόν κ. Χριστόδουλο αρµόζουν θερµότατα 
συγχαρητήρια γιά τό Πρόγραµµα τής Εκκλησίας στή Θράκη καί όχι 
συκοφαντική επίθεση.  
-Εχω εργασθεί εθελοντικώς στό ∆ηµογραφικό τής γενέτειρας από τό 1993 µέ 
τεράστιες προσωπικές δαπάνες χρόνου καί χρηµάτων.  
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Καµµία από τίς τρείς προηγούµενες Κυβερνήσεις δέν έδειξε ενδιαφέρον  
υλοποίησης τής Πρότασής µου, παρά τήν ενθουσιώδη υποστήριξή της από  
Φιλέλληνας Αµερικανούς Γερουσιαστάς, τόν Κυβερνήτη Καλιφόρνιας  καί 
εξέχουσες προσωπικότητες τής Οµογένειας.Μόνον οι Ενοπλες ∆υνάµεις καί η 
Εκκλησία µέ αγκάλιασαν καί µέ επευφήµησαν. Επίσης, κανείς από τούς ηγέτες 
πλούσιων επιχειρήσεων καί οργανισµών τής Ελληνικής κοινωνίας δέν έβαλε τό 
χέρι στήν τσέπη, γιά αύξηση τών γεννήσεων, ενώ γέµισε η Αττική από 
πολυτελείς Βίλες καί ακριβά αυτοκίνητα καί τά λιµάνια είναι γεµάτα µέ 
πανάκριβα κότερα αναψυχής. Μόνον η Εκκλησία απήντησε στό κάλεσµα τής 
ιστορίας, γιά µιά Ελλάδα πού αργοπεθαίνει.      
∆έν ανήκω σέ κανένα από τά πολιτικά κόµµατα τής Ελλάδος. Τό κόµµα µου 
είναι ο απανταχού Ελληνισµός. Καλώ ξανά τήν Οµάδα τού ΙΟΥ, τής έγκριτης 
Κ.Ε.,νά αποσύρει τό ανακριβές άρθρο της καί νά σεβασθεί στό µέλλον τό 
φλέγον πρόβληµα τής υπογεννητικότητας.Τό πρόβληµα είναι µέγα καί είναι 
τελείως άσχετο µέ τόν ρατσισµό καί τήν ξενοφοβία. Τελικά, τό ∆ηµογραφικό 
πρόβληµα τής Θράκης είναι οξύ καί χρειάζεται θαρραλέα αντιµετώπιση από 
τήν Πολιτεία, µαζί µέ τό πετυχηµένο πρόγραµµα τής Εκκλησίας, γιά αύξηση 
γεννητικότητας καί τόνωση τής οικονοµικής δραστηριότητας, πρός όφελος 
όλων ανεξαιρέτως τών κατοίκων τής Θράκης,  Μουσουλµάνων καί Ορθοδόξων 
Χριστιανών. 
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