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Μείζον πολιτικό θέμα δημιουργεί η δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Χίου Σταμάτη Κάρμαντζη ότι «Καλός Τούρκος είναι ο
νεκρός Τούρκος». Πρόκειται για μία δήλωση με σαφή εθνικιστικό, ρατσιστικό και μισαλλόδοξο περιεχόμενο.

Μείζον πολιτικό θέμα δημιουργεί η δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Χίου Σταμάτη Κάρμαντζη ότι «Καλός Τούρκος είναι ο
νεκρός Τούρκος». Πρόκειται για μία δήλωση με σαφή εθνικιστικό, ρατσιστικό και μισαλλόδοξο περιεχόμενο.

Η Περιφερειάρχης Χριστιάνα Καλογήρου αρχικά σε δηλώσεις της σε μέσα ενημέρωσης της Χίου πήρε αποστάσεις,
κάνοντας λόγο για προσωπική άποψη που δεν εκφράζει την Περιφέρεια. Στη συνέχεια, με γραπτή δήλωση που έδωσε στη
δημοσιότητα αποδοκίμασε τις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Χίου. Την απομάκρυνση τού κ. Κάρμαντζη από τη θέση
του Αντιπεριφερειάρχη ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ Χίου. Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Νάσος Γιακαλής έκανε λόγο για παραλήρημα και έμμεσα ζήτησε την απομάκρυνση τού κ. Κάρμαντζη.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Οικολογικός Άνεμος» Βασίλης Μπάλλας σε δήλωσή του κάνει λόγο για απαράδεκτες
δηλώσεις που θέτουν σε κίνδυνο την οικονομία της Χίου. Ο Ανδρέας Μπάλλας τής παράταξης «Ανταρσία στο Αιγαίο»
θεωρεί ότι οι δηλώσεις τού κ. Κάρμαντζη δεν είναι τυχαίες και εκτιμά πως εκφράζουν εθνικιστικούς και ακροδεξιούς
κύκλους της Χίου και θέτει και ο ίδιος θέμα απομάκρυνσης τού κ. Κάρμαντζη από την Περιφερειακή Αρχή. Η παράταξη
«Βόρειο Αιγαίο-Γόνιμη Γραμμή» της Αγλαΐας Κυρίτση έκανε λόγο για «ακροδεξιό κρεσέντο».

Ο κ. Κάρμαντζης έχει κατηγορηθεί αρκετές φορές το προηγούμενο διάστημα από τον επικεφαλής της «Λαϊκής
Συσπείρωσης στο Βόρειο Αιγαίο» Στρατή Κόρακα για κήρυγμα μίσους και ρατσιστικές δηλώσεις σε βάρος των προσφύγων,
κριτική που βρήκε τη στήριξη κι άλλων Περιφερειακών Συμβούλων. 
Σε ρεπορτάζ του Στρατή Μπαλάσκα για το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τονίζεται πως ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου
προέβη σε διευκρινιστική δήλωση, η οποία αναφέρει: «Η ανάρτησή μου δεν απευθύνεται στον τουρκικό λαό, αλλά στο
βαθύ στρατιωτικό κράτος που με τις γνωστές μεθόδους του προκαλεί το κοινό αίσθημα.

Ο ελληνικός και τουρκικός λαός είναι μακριά από τα παιχνίδια της τουρκικής διπλωματίας και στρατιωτικής ηγεσίας και
αυτοί οι δύο λαοί θα ανατρέψουν τέτοιου είδους ακραίες πολιτικές». 
Οι σχέσεις της κ. Καλογήρου και του κ. Κάρμαντζη κατά την έναρξη της θητείας της Περιφερειακής Αρχής δεν ήταν καλές.
Ωστόσο, το τελευταίο εξάμηνο ο κ. Κάρμαντζης, με συνεχείς παρεμβάσεις του στις συνεδριάσεις του συμβουλίου,
υποστήριζε τις θέσεις της Περιφερειακής Αρχής ενεργά αλλά και την ίδια την Περιφερειάρχη Χριστιάνα Καλογήρου. Το
περιεχόμενο των δηλώσεων τού κ. Κάρμαντζη και η πίεση της αντιπολίτευσης προς την κ. Καλογήρου δημιουργούν νέα
προβλήματα στην περιφερειακή αρχή.  

Ατόπημα ολκής 
Πηγές προσκείμενες στην Περιφέρεια, χθες το απόγευμα, ανέφεραν ότι ο κ. Κάρμαντζης δεν είναι θεματικός

Αντιπεριφερειάρχης, που έχει οριστεί με απόφαση της κ. Καλογήρου, αλλά είναι γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης που
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Αντιπεριφερειάρχης, που έχει οριστεί με απόφαση της κ. Καλογήρου, αλλά είναι γεωγραφικός Αντιπεριφερειάρχης που
έχει εκλεγεί άμεσα από το λαό και ο νόμος του Καλλικράτη δεν δίνει δυνατότητα απομάκρυνσής του ή καθαίρεσής του από
την Περιφερειάρχη.

Η τελευταία, μπορεί να πήρε σαφείς αποστάσεις από τις δηλώσεις του κ. Κάρμαντζη, δεν παύει ωστόσο αυτές να
δημιουργούν τεράστιο πολιτικό πρόβλημα στην περιφερειακή αρχή, που μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις και να έχει
οικονομικές επιπτώσεις σ’ όλα τα νησιά της περιφέρειας.

Το αν η περιφερειακή αρχή -πέρα από τη δήλωση της κ. Καλογήρου- θα προβεί και σε άλλες ενέργειες, είναι ακόμη νωρίς
για να το δούμε, όπως και αν η κατακραυγή σύσσωμης της αντιπολίτευσης και των μέσων ενημέρωσης -εγχώριων και μη-
αναγκάσει τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου ακόμη και σε παραίτηση! 
Το βέβαιο είναι ότι η δήλωση Κάρμαντζη είναι από τις πιο ακραίες που έχουν διατυπωθεί ποτέ από επίσημα χείλη και
αναμφισβήτητα πλήττουν κυρίως τον ίδιο και το ρόλο του σ’ ένα νησί που μόνο τέτοιες φωνές δεν θέλει. Πρόκειται για
ατόπημα ολκής, που έγινε συνειδητά και ως τέτοιο αντιμετωπίζεται και από την κοινή γνώμη. Αναρωτιόμαστε, μετά απ’
αυτά ο κ. Κάρμαντζης νιώθει υπερήφανος που κατατρόπωσε τους Τούρκους και υπεύθυνος απέναντι των συμπολιτών του
και των νησιών που υποτίθεται ότι υπηρετεί! 

Μεγάλη ζημιά στον τουρισμό της Χίου 
Οι δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη Χίου ρίχνουν λάδι στη φωτιά του εθνικιστικού μίσους, που έντεχνα καλλιεργείται
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία κι είναι βέβαιο ότι θα αναπαραχθούν με πηχυαίους τίτλους από τα τουρκικά μέσα
ενημέρωσης. Τέτοιες δηλώσεις αποτελούν βούτυρο στο ψωμί των εθνικιστικών κύκλων της Τουρκίας.

Οι εκ των υστέρων διευκρινίσεις του κ. Κάρμαντζη σε τίποτα δεν αλλάζουν τα πράγματα. Κανένας λαός δεν μπορεί να δει
θετικά ένα κήρυγμα μίσους κατά της κυβέρνησής του και του στρατού του, όση κριτική κι αν ασκεί ο ίδιος.  
Οι δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη γίνονται την ώρα που ανοίγει η τουριστική περίοδος κι η Χίος προσμένει τους
Τούρκους τουρίστες να γεμίσουν καταστήματα και καταλύματα. Λόγω της εγγύτητας της Χίου με τη Σμύρνη αλλά και των
πολύ περιορισμένων αφίξεων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τουρισμός της Χίου εξαρτάται σχεδόν
αποκλειστικά από τους Τούρκους τουρίστες.

Παράλληλα, τέτοιες δηλώσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική που έχει χαράξει ως σήμερα η περιφερειακή
αρχή της Χριστιάνας Καλογήρου, η οποία είχε διοργανώσει ειδική εκδήλωση, όπου παρουσίασε το δίκτυο μεταφορών των
νησιών του βορείου Αιγαίου στη Σμύρνη.

Επίσης, τον Ιανουάριο η κ. Καλογήρου είχε μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να στηρίξει τις συμμετοχές των νησιών
του βορείου Αιγαίου στην τουριστική έκθεση «EMITT», κινήσεις που δείχνουν ότι στόχος της Περιφέρειας είναι να
προσελκύσει Τούρκους τουρίστες στα νησιά του βορείου Αιγαίου.

 

Το κήρυγμα μίσους του «πατριώτη» κ. Κάρμαντζη 

Όλη η αναφορά του κ. Κάρμαντζη, που προκάλεσε τις αντιδράσεις, έχει ως εξής: «Τις τελευταίες δύο ημέρες υπάρχει μία
διάχυτη ανησυχία με τις συνεχείς παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας στις Οινούσσες και τα Ψαρά! Βρίσκεται δε σε
εξέλιξη ναυτική άσκηση των Τούρκων!»

Και συνεχίζει: «Το σύνθημα των καταδρομέων μας, με το οποίο Συμφωνώ Απόλυτα και το εκφράζω απόλυτα με τις
ιδιότητες που φέρω με τη σειρά που ακολουθούν ως Έφεδρος Επίλαρχος, πρώην Βουλευτής Χίου και Νυν
Αντιπεριφερειάρχης Χίου, είναι ότι καλός Τούρκος είναι ο νεκρός Τούρκος! Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα που
πρέπει να λέγεται από τα χείλη όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων απανταχού της γης!

Έχουμε ένα γείτονα άθλιο, άπληστο, μπαμπέση, βάρβαρο και απολίτιστο, ένα γείτονα βουτηγμένο στο αίμα, πάντα
ύπουλο και επικίνδυνο που καιροφυλακτεί πάντα για να χτυπήσει και να αρπάξει χωρίς οίκτο! Γνωρίζουμε δε ότι αυτό
το αισχρό κράμα των 50 και βάλε Εθνικών και Θρησκευτικών μειονοτήτων το κανάκεψαν και το δημιούργησαν οι άθλιοι
μπάσταρδοι της Αναθεματισμένης Δύσης, προαιώνιοι εχθροί του Γένους μας, με διάφορους άλλους και τώρα πληρώνουν
γι’ αυτά που δημιούργησαν και θα πληρώσουν πολλά ακόμα! Πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο Ενωμένοι Έλληνες,
Έλληνες ομόψυχοι, Έλληνες αδελφωμένοι και μονιασμένοι (σ’ αυτούς τους Έλληνες χωράνε ακόμα μετανιωμένοι όπως
Φίληδες Τασίες Ρεπούσενες και Σιες) μπορούμε να αντισταθούμε και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ορδές περιμετρικά
του Έθνους μας και μόνο με τις δικές μας δυνάμεις και αλήθεια μπορούμε!! 
Επειδή υπάρχει αναστάτωση αυτήν την ώρα, χρειάζεται ηρεμία και ψυχραιμία και έχουν γνώση οι φύλακες!

Οι Ένοπλες μας δυνάμεις είναι ΕΔΩ! Ας δοκιμάσουν και θα δουν!! Τέλος, αν το ύφος της γραφής μου ξαφνιάσει κάποιους,
δεν Ζητώ Συγγνώμη, διότι αυτό που μας έχει ρημάξει τελικά είναι ο καθωσπρεπισμός, έχοντας χάσει την αυθεντικότητά
μας!! Πατριώτες, ας σηκωθούμε από τους καναπέδες μας, ας ξαναβρούμε τη χαμένη ελληνική ψυχή μας για να
πορευτούμε στο αύριο! Φυσικά τούτες τις στιγμές είναι η ευκαιρία να μετρήσουμε και πόσους πατριώτες πολιτικούς
ηγέτες έχουμε και πώς θα αντιδράσουν επιτέλους για να σταθούν επάξια στο ύψος των περιστάσεων!!!»
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Πανελλαδικός σάλος και αντιδράσεις  

Το θέμα έλαβε τεράστιες διαστάσεις, όπως ήταν φυσικό, στα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Χίου. Ακολούθησε το εκτενές
ρεπορτάζ του ΑΠΕ για το θέμα και στη συνέχεια η είδηση μεταδόθηκε απ’ όλες τις ηλεκτρονικές ειδησεογραφικές
ιστοσελίδες.  
Το «CNN Greece» δημοσιεύει το θέμα με τίτλο «Αντιπεριφερειάρχης Χίου: Καλός Τούρκος, ο νεκρός Τούρκος».

Η ιστοσελίδα topontiki.gr δημοσίευσε το θέμα με τίτλο «Ξέφυγε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου: Καλός Τούρκος ο νεκρός
Τούρκος», με ανάλογο τρόπο αντιμετώπισαν την είδηση το in.gr, το tvxs.gr και άλλες ιστοσελίδες. 
Η Περιφερειάρχης Χριστιάνα Καλογήρου στη λιτή δήλωσή της σημειώνει: «Λυπάμαι για την τοποθέτηση τού κ. Σταμάτη
Κάρμαντζη. Την αποδοκιμάζω. Φυσικά δεν εκφράζει την Περιφέρεια».

Ο πρώην Περιφερειάρχης Νάσος Γιακαλής, σχολιάζοντας τις απόψεις του κ. Κάρμαντζη, μεταξύ άλλων σημειώνει: «Είναι
απόψεις που μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν ανεύθυνες αλλά και εθνικά επικίνδυνες, αφού δεν τις είπε κάποιος
τυχαίος, αλλά ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου που η θεσμική του ιδιότητα είναι τέτοια που του δίνει το δικαίωμα να
εκπροσωπεί το νησί της Χίου».

Η παράταξη «Βόρειο Αιγαίο - γόνιμη γραμμή» επισημαίνει: «Απόψεις και πρακτικές αυτού του είδους προκαλούν την
κοινωνία, το δημοκρατικό φρόνημα, προσβάλλουν κατάφωρα λαούς και χώρες και δεν συνάδουν με θέσεις και απόψεις
δημοσίου προσώπου, ενώ είναι τουλάχιστον απαράδεκτο να “ντύνονται” με επικλήσεις στο δημοκρατικό φρόνημα, τις
ευαισθησίες και αξίες των πολιτών των νησιών μας».

Ο περιφερειακός σύμβουλος Βασίλης Μπάλλας μεταξύ άλλων σημειώνει: «Ο κ. Κάρμαντζης αφενός υιοθετεί ακροδεξιές
θέσεις, προσβάλλοντας τους πολίτες της γειτονικής χώρας, αφετέρου δε θέτει σε κίνδυνο όλη την οικονομική ζωή του
νησιού που τα τελευταία χρόνια με τις επισκέψεις των Τούρκων τουριστών έχει πάρει μια βαθιά ανάσα» και διερωτάται:
«Καταλαβαίνει ο κ Κάρμαντζης τις επιπτώσεις στον τουρισμό του νησιού, εάν μεταφερθούν οι δηλώσεις του στα
τουρκικά ΜΜΕ;».

Ο περιφερειακός σύμβουλος Ανδρέας Μπάλλας ανέφερε: «Αποτελεί σαφή προσπάθεια των κύκλων της ακροδεξιάς και
του παρακράτους της Χίου να δείξουν ότι δεν κάμπτονται από την πανελλαδική κατακραυγή που δημιούργησε το
πογκρόμ που έστησαν σε βάρος τον προσφυγών, στο λιμάνι της Χίου, το βράδυ της Πέμπτης 7 Απριλίου.

(/koinonia/sto-
evropaiko-
dikastirio-

prosefyge-o-
str-balaskas)
Στο ευρωπαϊκό
δικαστήριο

προσέφυγε ο Στρ.
Μπαλάσκας

(/koinonia/sto-
evropaiko-dikastirio-

prosefyge-o-str-
balaskas)

(/paideia/adedy-
kai-elme-

zitoyn-
posostosi)
ΑΔΕΔΥ και ΕΛΜΕ

ζητούν ποσόστωση
(/paideia/adedy-kai-

elme-zitoyn-
posostosi)

(/paideia/i-
mytilinia-

maria-
kofopoylou-

paei-ti-nomiki-
brosta)

Η Μυτιληνιά Μαρία
Κωφοπούλου πάει τη
Νομική μπροστά!

(/paideia/i-mytilinia-
maria-kofopoylou-

paei-ti-nomiki-brosta)

(/paideia/ana-
pedio-kai-

omada-
prosanatolismoy)
Ανά πεδίο και ομάδα
προσανατολισμού

(/paideia/ana-pedio-
kai-omada-

prosanatolismoy)

(/paideia/apofasi-
gia-tin-

prosorini-
stegasi-tou-

sxoleiou-
vrisas)

Απόφαση για την
προσωρινή στέγαση
του σχολείου Βρίσας
(/paideia/apofasi-gia-
tin-prosorini-stegasi-
tou-sxoleiou-vrisas)

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas


17/7/2017 Εθνικιστικό παραλήρημα από Κάρμαντζη - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/82942-ethnikistiko-paralirima-apo-karmantzi 4/5

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Ανασύρθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα στη Βρίσα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — κουραγιο στην οικογενεια

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
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