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Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Θεωρώ απαραίτητο να αναφερθώ σε προηγούμενα ιστορικά δεδομένα για την
φυσικήν εξέλιξιν του πληθυσμού της Ελλάδος, και τούτο διότι τα στοιχεία αυτά
καθορίζουν στο σύνολό τους τη σημερινή δημογραφική κατάσταση.
Οι παλαιότερον διατυπωθείσες απόψεις για τα ιστορικά δημογραφικά δεδομένα
της Ελλάδος, εκφράζουν υποκειμενικές θέσεις των ερευνητών, οι οποίες δεν
έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικώς. Η πλέον τεκμηριωμένη και σημαντική επίσημη
πληροφορία που αναφέρεται και στη διεθνή βιβλιογραφία, δίδεται από τα στοιχεία
απογραφής κατά την Ρωμαϊκήν εποχήν επί Καίσαρος Αυγούστου, όπου αναφέρεται
ότι ο χώρος της Ελλάδος κατοικείται από 3 εκατ. κατοίκους, αλλά αντιστοιχεί εις
πλέον εκτεταμένον χώρον της σημερινής Ελλάδος.
Να υπενθυμίσουμε την απελευθέρωσιν των νέων χωρών (Θεσσαλία 1881,
Κρήτη, Νήσοι Αιγαίου και Μακεδονία 1912, Ήπειρος 1913, Θράκη 1920, της
Δωδεκανήσου μετά τον Β’ παγκόσμιον πόλεμον), οι οποίες ενσωματώθηκαν και
ηύξησαν τον πληθυσμόν της Ελλάδος.
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Η πρώτη απογραφή του 1828 προσδιόρισε πληθυσμόν 753.000 χιλιάδων,
οι οποίοι κατοικούσαν στον περιορισμένο γεωγραφικό χώρο της Πελοποννήσου
και της Στερεάς Ελλάδος και με βάση αυτήν την απογραφήν, ο πληθυσμός της
Ελλάδος κατά το 1821 ανέρχεται περίπου σε 938.000 χιλιάδες.
Το 1940 ο πληθυσμός της χώρας είχε αγροτικόν χαρακτήρα, κατά μελέτην του
Ευάγγελου Αβέρωφ το 1939, και στοιχεία δυναμικής εξελίξεως. Με το μείζον
πρόβλημα της Πατρίδος μας έχουν ασχοληθεί ο καθηγητής Βαλαώρας ήδη από το
1939 με την επί Υφηγεσίαν διατριβήν του και με πολλές ακόμη δημοσιεύσεις, αλλά
και οι δάσκαλοί μου Νικόλαος Λούρος και Γεώργιος Μερίκας με ανακοινώσεις των
εις την Ακαδημίαν Αθηνών, ευθύς μετά την εκλογήν των.
Οι σχετικές αναφορές Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι όπως η σημερινή, για
το Δημογραφικό πρόβλημα της πατρίδος μας και τις συνέπειές του, σκοπόν
έχουν κυρίως την ενημέρωσιν του ευρύτερου κοινού, αλλά και να μη λησμονείται
ή να παραβλέπεται, ότι ορισμένα από τα προβλήματα της καθημερινής ζωής,
οφείλονται κυρίως στην υπογεννητικότητα και την μείωσιν των γεννήσεων. Θα
πρέπει να αναφερθεί όμως ότι το ίδιο πρόβλημα αφορά και εις τα Μεσογειακά
κράτη, αλλά και στα κράτη της Ενωμένης Ευρώπης. Τούτο ανάγκασε τον μεγάλο
Γάλλο δημογράφο Alferd Sauvy να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την
δημογραφική παρακμή της Γαλλίας και της Ευρώπης, αλλά και τον πρόεδρον της
Γαλλικής Δημοκρατίας F. Mitterand, να υπογραμμίσει την μεγάλην ανησυχίαν του
εις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
“Άνδρες πόληος πύργος αρήϊος”
Κάστρο της πόλης άπαρτο, είν’ οι πολεμιστές (Αλκαίος).

Το οξύ δημογραφικόν πρόβλημα της χώρας μας και η ανυπαρξία Εθνικής
Δημογραφικής πολιτικής προς ανατροπήν της υφισταμένης καταστάσεως η οποία
οδηγεί στην συρρίκνωση του πληθυσμού με εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στα
ζωτικά συμφέροντα   της χώρας, εθνικά και κοινωνικά, δεν έχει γίνει δυστυχώς
αντιληπτόν εις όλης τους την έκτασιν από την Ελληνικήν κοινωνίαν αλλά και τις
κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας. Η υπερβολική πτώση της γονιμόνητας
προσλαμβάνει τα τελευταία έτη επικίνδυνες διαστάσεις καθ’ όσον χαρακτηρίζει το
σύνολον του πληθυσμού ακόμη και τις αγροτικές περιοχές, οι οποίες παλαιότερον
αποτελούσαν την πηγήν ανανεώσεως του Ελληνικού πληθυσμού. Διά πρώτην
∆ΕΙΚΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ
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φοράν σε ειρηνικήν περίοδον ο Ελληνικός πληθυσμός δεν αυξάνει, και τούτο
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διότι παρατηρείται ενίοτε υπεροχή των θανάτων επί των γεννήσεων.
ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ - ΘΑΝΑΤΟΙ)
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Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να επισημανθούν μερικά από τα
προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με την υπογεννητικότητα, τα κυριότερα αίτια
τα οποία την προκαλούν και οι επιπτώσεις από την άρνησιν της τεκνοποιίας, αλλά
και η προσπάθεια προς ενημέρωσιν της Ελληνικής κοινωνίας, καθ’ όσον αφορά
εις την έκτασιν και το μέγεθος του προβλήματος, ώστε σταδιακά να αναστραφεί η
γήρανση του πληθυσμού και οι συνακόλουθες επιπτώσεις.

ΑΙΤΙΑ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ελλάτωση του αριθμού του αγροτικού πληθυσμού
Ασύμμετρη αστικοποίησις
Η εκτός σπιτιού εργασία της γυναίκας
Έλλειψη οικογενειακής πολιτικής
Ανεπάρκεια στεγαστικής οικογενειακής πολιτικής
Περιορισμός των γάμων & αύξηση των διαζυγίων
Άνοδος του επιπέδου ζωής και επομένως των αναγκών
Ελάττωση της επίδρασης της Εκκλησίας
Αποτελεσματικότερα αντισυλληπτικά μέτρα
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10. Νομιμοποίησις της τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης (εκτρώσεις)
11. Αναβολή της γεννήσεως του πρώτου παιδιού
12. Διαφοροποίησις ηθικών αξιών και προτύπων
Η ελάττωση των γεννήσεων οφείλεται και εις το γεγονός ότι οι γάμοι
πραγματοποιούνται εις μεγαλυτέραν ηλικίας της γυναικός και κατ’ επέκτασιν η μέση
ηλικία της μητέρας κατά την γέννησιν του πρώτου παιδιού είναι μεγαλυτέρα.
Το ίδιο παρατηρείται και για περισσότερα εκ των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.
ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ TOY 1ου ΠΑΙ∆ΙΟΥ
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ΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΣ του 1ου ΠΑΙ∆ΙΟΥ
(στην Ευρώπη το 1980)
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Οι γεννήσεις ζώντων παρέμειναν σταθερές μέχρι το έτος 1980, με μέσον όρο
148.000 περίπου γεννήσεις ετησίως. Μετά το 1981 αρχίζει ταχύτατατη και ραγδαία
μείωση των γεννήσεων ώστε το 1983 να είναι 132.500 ετησίως, το 1986 112.900
ετησίως, το 1989 101.657,  το 1991 102.620, το 1996 100.718 και τέλος το 2005
107.545 ετησίως.

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩN ΕΤΗΣΙΩΣ
148.134
132.608
112.810

έως 1980

1983

1986

107.545

101.657

102.620

101.495

100.718

1989

1991

1995

1996

2005

Η αύξηση η οποία παρετηρήθη κατά το έτος 2005 οφείλεται εις την αύξησιν του
αριθμού των γεννήσεων  των μεταναστών, ο αριθμός των οποίων κατά τα τελευταία
έτη έχει αυξηθεί υπερμέτρως.
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Η μεγαλύτερη πτώση των γεννήσεων παρατηρείται εις την περιοχήν  
πρωτευούσης (30,5%), Στερεάς Ελλάδος (40,2), της Θράκης και της Ηπείρου με
33% και 30% μείωσιν των γεννήσεων αντιστοίχως, ως και των νήσων του Αιγαίου
με μείωσιν 28,5%.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
50%

40,2%

40%

33%

30,5%

30%

30%

28,5%

20%

10%

0

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

Η

ταχύτατη

αυτή

πτώση

ΘΡΑΚΗ

των

ΗΠΕΙΡΟΣ

γεννήσεων,

ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

συνεπάγεται

αδυναμίαν

συνειδητοποιήσεως του μεγέθους των συνεπειών της από την Ελληνικήν
κοινωνίαν, οι κυριότερες των οποίων είναι η μακροχρόνια ελλάτωση του
πληθυσμού και η αύξηση της αναλογίας των ηλικιωμένων, με άμεσον επίπτωσιν
όχι μόνο επί του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, αλλά και του συστήματος
συνταξιοδοτήσεως.
Όπως προκύπτει από μελέτες του ΟΟΣΑ, η κατά κεφαλήν δαπάνη για υπηρεσίες
υγείας των ηλικιωμένων, είναι 6-8 φορές μεγαλύτερη από την μέση δαπάνη όλων
των ηλικιών. Εκ του γεγονότος αυτού οι προβλέψεις του ως άνω οργανισμού,
είναι περισσότερο απαισιόδοξες, κατά τα πρώτα έτη του επόμενου αιώνος κατά τα
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οποία οι μεταβολές διαρθρώσεως του πληθυσμού καθ’ ηλικίαν, θα είναι ιδιαίτερα
διαφοροποιημένες.
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ
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Συγχρόνως με την υπογεννητικότητα συμβαδίζει η πτώση της γαμηλιότητας, του
ετήσιου δηλαδή αριθμού γάμων επί 1000 κατοίκων, από 8% το 1970 σε 5,65
το έτος 1986, ενώ ο δείκτης διαζυγίων, το ποσοστό δηλαδή διαζυγίων επί 100
γάμων, διπλασιάζεται από 8,3% σε 15,95 το 1987.
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ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΣ
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Αίτια Αναβολής της γεννήσεως του 1ου παιδιού
1. Πολυετής εκπαίδευση εις υψηλότερα επίπεδα και προσήλωση στην
επαγγελματική σταδιοδρομία και επαγγελματικός ανταγωνισμός.
2. Η επιδίωξις καλύτερης ποιότητας ζωής αλλά και ο υπέρμετρος
καταναλωτισμός, ο  οποίος απαιτεί αντίστοιχους οικονομικούς πόρους.
3. Η συμβίωσις που συνήθως δεν συνοδεύεται από την απόκτησιν παιδιών.
4. Και τέλος η ευρεία χρήσις αντισυλληπτικών μεθόδων αλλά και η
ανεπαρκής υποστήριξις της νέας μητέρας από το κράτος πρόνοιας.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Η υπογεννητικότητα και η συνακόλουθα γήρανση του Ελληνικού πληθυσμού
συνεπάγεται επίσης μεγάλους εθνικούς κινδύνους, ως τούτο αναφέρεται και από
Ελληνικές ιστορικές μαρτυρίες. Η δημογραφική εξασθένησις του Βυζαντίου και η
δημογραφική υπεροχή των μουσουλμάνων, υπήρξεν ο ουσιαστικός συντελεστής
της εξαφανίσεως του και των μετέπειτα δεινών του Ελληνισμού. Δεν επιτρέπεται
επίσης να λησμονούμε το μείζον πρόβλημα της Γιουγκοσλαβίας με το Κοσυφοπέδιο,
όπου οι Αλβανοί αντιπροσωπεύουν πλέον το 75% του συνολικού πληθυσμού της
περιοχής, ενώ οι Σέρβοι είναι τελικά μειονότης και αφού έχασαν την δημογραφικήν
μάχην, έχασαν και το Κοσυφοπέδιο, το λίκνον της Σερβίας. Ο μελλοντικός δι’ ημάς
κίνδυνος δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, καθ’ όσον η Αλβανία έχει υπερδιπλάσιαον
δείκτην γονιμότητας (6,2 παιδιά/γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας) έναντι του
αντιστοίχου μέσου δείκτη των χωρών της Ευρώπης και του αντίστοιχου Ελληνικού.
Συνέπεια τούτου είναι η νεανική σύνθεση του Αλβανικού πληθυσμού, ώστε η
Αλβανία να συγκαταλέγεται μεταξύ των νεότερων χωρών του κόσμου, έναντι
της Ελλάδος η οποία είναι δημογραφικά η πλέον γηρασμένη των Βαλκανίων. Η
ελεύθερη ή μη διακίνησις του Αλβανικού εργατικού δυναμικού, είναι επόμενον να
στρέψει τον μεταναστευτικόν προσανατολισμόν προς την Ελλάδα, συμβατικά ή
παράνομα, ώστε μελλοντικά να υπάρξει κίνδυνος του Ελληνικού χώρου, αφού η
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αφομοίωση είναι αμφίβολη, άν όχι ανεπιθύμητος. Επίσης η δημογραφική πυκνότης
της Αλβανίας με 140 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρον, την κατατάσσει
μεταξύ των πλέον πυκνοκατοικημένων περιοχών των Βαλκανίων, και ιδιαιτέρως
έναντι της μέσης Ελληνικής δημογραφικής πυκνότητας των 75 κατοίκων κατά
τετραγωνικόν χιλιόμετρον.  (πίνακας Νο 11)
Παρόμοιον πρόβλημα παρατηρείται και εις την Θράκην όπου η μουσουλμανική
μειονότης έχει 40% υψηλότερη γονιμότητα από τον χριστιανικόν πληθυσμόν.
Είναι περισσότερον από βέβαιον ότι σε σχετικά όχι μεγάλο χρονικό διάστημα, η
μουσουλμανική μειονότης θα μετατραπεί σε πλειονότητα στην εθνικά ευαίσθητη
αυτή περιοχή, ενώ δυστυχώς ακόμη και σήμερα παρατηρείται έντονο μεταναστευτικό
ρεύμα από την Θράκην προς διαφόρους περιοχές της χώρας, ώστε ο πληθυσμός
της μεταξύ των απογραφών 1981 και 1991 να έχει ελαττωθεί κατά 8.000 κατοίκους
περίπου. Η Δυτική Θράκη κατά το έτος 1940 αποτελούσε το 5% του Ελληνικού
πληθυσμού ενώ στο τέλος του 20ου αιώνος το 3,3%. Το ακριβώς αντίθετο
παρατηρείται για τον μουσουλμανικό πληθυσμό, ο οποίος το 1951 ήτο 98.839
άτομα, ενώ στην απογραφή του 2001 αυξήθηκε σε 112.668 κάτοικοι.
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ
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Να σημειωθεί επίσης ότι οι επιπτώσεις στα εθνικά προβλήματα εντείνονται από
την ελάττωσιν του πληθυσμού ορισμένων ακριτικών νησιών, όπως η Λέσβος, εις
την οποίαν ο πληθυσμός μεταξύ των απογραφών του 1971 και 1991 μειώθηκε
κατά 10.000 κατοίκους ή 9%, ενώ δυστυχώς εξακολουθεί να παρατηρείται έντονο
11

μεταναστευτικό ρεύμα προς την περιοχήν της πρωτεύουσας.
Ο αριθμός των παιδιών της υποχρεωτικής δημοτικής εκπαιδεύσεως μειώθηκε
κατά 25.000 παιδιά μεταξύ του 1980 και 1987 στο σύνολο των μαθητών της
Ελλάδος, ενώ ειδικότερα στους νομούς Λέσβου κατά 11% και τους νομούς της
Θράκης από 8%-10% μεταξύ των ετών 1984 και 1989.
ΜΑΘΗΤΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Αποτέλεσμα της μειώσεως του αριθμού των μαθητών δημοτικής εκπαιδεύσεως
αλλά και της εξωτερικής μετανάστευσης είναι και η αντίστοιχη ελάττωση κατά
1000 περίπου των δημοτικών σχολείων της Ελλάδος. Ο αριθμός μαθητών των
δημοτικών σχολείων κατά το 1995-6 ήταν 679.288 ενώ μετά δεκαπενταετίαν, ήτοι
το 2009-10 ήταν 633.406 μαθητές.
ΜΑΘΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
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2009-10

Η επίπτωσις επί των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας

Το δημογραφικόν πρόβλημα απασχολεί όχι μόνον την Ελλάδα, αλλά και τις
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και είναι πολύπλευρον και ακανθώδες.
Οι διαπιστώσεις της εξεληκτικής πορείας του προβλήματος έχει άμεσον σχέσιν
με την στράτευσιν και την στελέχωσιν των Ενόπλων Δυνάμεων και επομένως με
την εθνικήν ασφάλειαν, και με τα αναγκαία μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν.
Δεδομένου ότι η πατρίδα μας απειλείται σταθερά και ενίοτε και προκλητικά
από τον εξ’ ανατολών γείτονα, επιβάλλει την λήψιν αποτρεπτικών μέτρων,
γνωστού όντος ότι η γείτων χώρα είναι πολυπληθέστερη και διαθέτει και ισχυρές
ένοπλες δυνάμεις. Το έμψυχο δυναμικόν, δηλ. ο κυριότερος παράγων αξίας του
στρατεύματος, μειούται επικίνδυνα τα τελευταία έτη. Χαρακτηριστικά αναφέρεται
ότι η κλάσις 1999 (έτος γεννήσεως 1978) είχε 89.208 άνδρες, ενώ η κλάσις 2021
(έτος γεννήσεως 2000) είναι μόνον 50.719. Δηλαδή εντός 20ετίας παρατηρείται
μείωσις στρατευσίμων κατά 38.489.
Να υπενθυμίσω επίσης τα επεξεργασμένα στοιχεία των απογραφών πληθυσμού
κατά υπηκοότητα και ομάδες ηλικιών των ετών 1991-2001 καθώς και τα στατιστικά
στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για τις γεννήσεις και τους θανάτους, εκ των οποίων προκύπτει
η εκτίμηση, ότι για ολόκληρη την δεκαετία οι θάνατοι των Ελλήνων ξεπέρασαν τις
γεννήσεις κατά 43.718. Αντιθέτως οι γεννήσεις των αλλοδαπών υπερέβησαν τους
θανάτους κατά 62.253, ώστε η μικρή αύξηση του συνόλου των γεννήσεων έναντι
των θανάτων να οφείλεται αποκλειστικά στους αλλοδαπούς.
Η πληθυσμιακή παρακμή της χώρας μας είναι γεγονός. Δηλαδή οι ηλικιωμένοι
είναι περισσότεροι!
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Τούτο ανάγκασε την Ακαδημίαν Αθηνών το 1990 και την Βουλήν των Ελλήνων το
1993, να ασχοληθούν επί τέλους με το μείζον τούτο θέμα και να ληφθούν έστω
και αποσπασματικά ορισμένα μέτρα.
Σήμερα, Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, η Ελλάδα, η Πατρίδα μας, είναι
γερασμένη αφού πλέον του 18% είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, ενώ τα παιδιά  
ηλικίας 0-14 ετών είναι αντίσχοιχα 15% περίπου του συνολικού πληθυσμού.
Να υπενθυμίσω τα κριτήρια του Ο.Η.Ε.: μία χώρα χαρακτηρίζεται γηρασμένη
όταν το ποστοστό των ηλικιωμένων υπερβαίνει το 7% του πληθυσμού. Να
υπενθυμίσω ακόμη τι είπε στους Έλληνες Δημοσιογράφους, ο πρόεδρος της
Τουρκίας Τουργκούτ Οζάλ, κατά την επίσημον επίσκεψίν του στην Ελλάδα:
“ Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα, αφού οι πληθυσμιακές
εξελίξεις των δύο χωρών θα επιλύσουν και το Κυπριακό και τις διαφορές μας στο
Αιγαίο”.
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Τούτο με υποχρεώνει Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι να αναφερθώ στην αραίωση
του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών και ιδιαιτέρως στα νησιά του Β.Α. Αιγαίου
και την Δυτικήν Θράκην.
Έτσι ενώ το 1971 στην Λέσβο οι γεννήσεις ήσαν 1564, το 1999 ήσαν μόλις
962, στην Χίο από 855 σε 449 και στη Σάμο από 548 σε 331 κατά το άνω χρονικόν
διάστημα.
Η Δυτική Θράκη κατά το 1940 αποτελούσε το 5% του πληθυσμού της χώρας,
ενώ στο τέλος του 20ου αιώνος το 3,3%. Το ακριβώς αντίθετο παρατηρείται για
τον μουσουλμανικό πληθυσμό, ο οποίος το 1951 ήτο 98.839 άτομα, ενώ στην
απογραφή του 2001 αυξήθηκε στ 112.668.
Επιτρέψατε να αναφερθώ στον Αριστοτέλη για να διασκεδάσω επ’ ολίγον τα
δυσάρεστα συναισθήματα που δημιουργούνται απ’ αυτές τις παρατηρήσεις μου.
Στην Πλάτωνος Πολιτεία αναφέρεται:
“Βουλόμενος ο νομοθέτης ως πλείστους είναι τους Σπαρτιάτας, προάγεται τους
πολίτας ότι πλείστους ποιείσθαι παίδας, εστί γαρ αυτοίς νόμος τον μεν γεννήσαντα
τρεις νέους άφρουρον είναι, το δε τέσσερας ατελή πάντων”.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
“Άνδρες γαρ πόλεις και ου τείχη
ουδέ νήες ανδρών κεναί”

«Θουκυδίδης - Νικίας»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

α. Μείωση και γήρανση του εργατικού δυναμικού και είσοδος παρανόμων
    ξένων μεταναστών  (για την Γαλλία Paris - Lyon - Marceille)
β. Επιπτώσεις στην υγειονομική περίθαλψη
γ. Χωρίς παιδιά σήμερα, χωρίς σύνταξη αύριο
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

α. Σκλήρυνση του κοινωνικού σώματος
β. Κρίση θεσμού της οικογένειας
μονογονεικές οικογένειες
ελάττωση πολυτέκνων οικογενειών
γ. Ξενοφοβία - ρατσιστικές εκδηλώσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

α. Μείωση αριθμού των Ελλήνων μαθητών νηπιαγωγείου και δημοτικού
β. Πιθανώς μείωσις του επιπέδου εκπαίδευσης του πληθυσμού
γ. Υποαπασχόληση και ανεργία διδακτικού προσωπικού

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ - ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η από του έτους 1980 ραγδαία και απότομη πτώση των γεννήσεων πολύ κάτω
του ορίου αντικαταστάσεως των γενεών, επιβάλλει κατ’ αρχήν την ανακοπήν της
καταρρεύσεως των γεννήσεων με την έντονη δημογραφική ενημέρωση. Το χρέος
κατ’ αρχήν των Μαιευτήρων, επιβάλλει όχι μόνον την διαφώτισην επί του θέματος
της ελληνικής κοινωνίας γενικώς , αλλά και των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας
ειδικότερα. Είναι απαραίτητον να πεισθούν οι αρμόδιοι δια την ολοκληρωμένην
προστασίαν της μητρότητας, με την χορήγησιν γενναίων οικονομικών επιδομάτων
για το 3ο παιδί, την καθιέρωσιν ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τις
πολύτεκνες οικογένειες, και τις κατάλληλες διευκολύνσεις για την απόκτησιν παρ’
αυτών οικογενειακής στέγης.
Τα τελευταία χρόνια ομότεχνοι Ιατροί έχουν καταλάβει υπεύθυνες θέσεις στις
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κυβερνήσεις, και κατά συνέπειαν είναι δυνατόν να προσδιορισθούν συντονισμένοι
βασικοί στόχοι δημογραφικής πολιτικής, οι οποίοι δεν θα διαφοροποιούνται
εκάστοτε με τις κατά καιρούς επερχόμενες υπουργικές αλλαγές.
Η προσπάθεια δημογραφικής ενημέρωσης επιβάλλει ιδίως εις ημάς να είμεθα
γνώστες του θέματος αλλά και του μεγέθους του προβλήματος, αφού δια να
εξηγηθεί ποιά τις δημογραφική πολιτική, απαιτούνται σημαντικές επιστημονικές
γνώσεις και ορθή χρήση των επισήμων στατιστικών στοιχείων.

Η προτεινόμενη αλλαγή της δημογραφικής πολιτικής έχει τους κατωτέρω τέσσερις
στόχους:

1ος στόχος :

Ανακοπή της καταρρεύσεως των γεννήσεων

2ος στόχος :

Συνεχής προσπάθεια της ομαλής πληθυσμιακής εξελίξεως.

3ος στόχος :

Ισορροπημένη εσωτερική μετανάστευσις.

4ος στόχος :

Μεταναστευτική πολιτική.

Ανακοπή της καταρρεύσεως των γεννήσεων

1. Δημογραφική ενημέρωση
2. Προτεραιότης στο 3ο παιδί και άνω
3. Ολοκληρωμένη προστασία της μητρότητος
4. Ειδικόν φορολογικόν καθεστώς για την οικογένεια με παιδιά
5. Δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών

Ομαλή πληθυσμιακή εξέλιξις

1. Επίδομα γάμου και παροχή δανείου
2. Υποστήριξη οικογενειακής στέγης
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3. Ελεύθερη επιλογή της μερικής απασχόλησης
4. Δημογραφική πολιτική στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης

Ισορροπημένη εσωτερική μετανάστευση

1. Προς ενίσχυσιν των κωμοπόλεων και των μικρών αστικών κέντρων, αντί
των πρωτευουσών των νομών

Μεταναστευτική πολιτική
1. Ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος της διαμονής και της απασχολήσεως
των ξένων μεταναστών

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Στις 22.7.2010 η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Eurostat,
έδωσε στην δημοσιότητα τις εκτιμήσεις της για τον πληθυσμό των 27 κρατώνμελών και τις προβλέψεις της για την 20ετία 2010-2030.
Με βάση τα ανακοινωθέντα στοιχεία για τον εκτιμώμενο και προβλεπόμενο
πληθυσμό, το 2030 στο σύνολο της χώρας και σε 10 περιφέρειες, το σύνολον
των θανάτων θα ξεπεράσει το σύνολον των γεννήσεων, παρά την συμμετοχήν
στις γεννήσεις των αλλοδαπών, οι οποίες την 5ετίαν 2004-2008 ανέρχονται στο
17,5% επί του συνόλου των γεννήσεων.
Πρόκειται για πολύ δυσμενή εξέλιξη για την πατρίδα μας, και μάλιστα επειδή
θα μειωθεί ο Ελληνικός Πληθυσμός κρίσιμων παραμεθορίων περιοχών.
Για να αποτραπεί η δυσμενής αυτή πρόβλεψη πρέπει να αλλάξει, να
διαφοροποιηθεί ριζικά, η εγκληματική αδιαφορία την οποίαν έχουν επιδείξει
όλες οι Κυβερνήσεις της τελευταίας 30ετίας, ώστε να αυξηθεί η γεννητικότης
των Ελλήνων.
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Δυστυχώς τα μέτρα που λαμβάνονται ευρίσκονται σε εντελώς διαφορετική
κατεύθυνση, δεδομένου ότι πλήττουν τις οικογένειες με παιδιά, και την
οικογένεια γενικότερα......
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