Το δηµογραφικό µας πρόβληµα οξύνεται µε τη νέα κατοχή
Πριν λίγα χρόνια, (προ κρίσης), γινόταν µεγάλη συζήτηση για το δηµογραφικό
πρόβληµα και τις επιπτώσεις του. Γήρανση του πληθυσµού, µείωση του ποσοστού
των ελλήνων σε σχέση µε τους αλλοεθνείς µετανάστες, πρόβληµα στα
συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταµεία, ελάττωση της παραγωγικής ικανότητας των
Ελλήνων λόγω µείωσης των νέων στις παραγωγικές ηλικίες. Περιέργως τον τελευταίο
καιρό δεν ακούγεται τίποτα από τους αρχηγούς των κοµµάτων πλην των ΑΝΕΛ.
Μήπως λύθηκε το πρόβληµα; Στη διπλανή Τουρκία ο Ερντογάν έκανε δηλώσεις και
προτροπές στα νέα ζευγάρια, να αυξηθεί ο τουρκικός πληθυσµός! Στην Ελλάδα η
συγκυβέρνηση Ν∆-ΠΑΣΟΚ έκανε ό,τι τους υπαγόρευαν οι ξένοι και µε τα µνηµόνια
τσάκισαν τους πολύτεκνους µε τους φόρους και απαγόρευσαν ουσιαστικά στους
νέους να κάνουν οικογένεια µε τη θηριώδη ανεργία και τα αντικίνητρα που θέσπισαν.
Τα άλλα κόµµατα δεν τους απασχολεί το δηµογραφικό
Μια ελληνική κυβέρνηση, αν υπάρξει, που να ενδιαφέρεται για τα ελληνικά
συµφέροντα θα έρθει σίγουρα αντιµέτωπη µε το δηµογραφικό, το οποίο δεν έχει
απλώς επιδεινωθεί, αλλά έχει γιγαντωθεί µε συνέπειες φοβερές για το µέλλον της
πατρίδας και του λαού µας. Η κρίση χτυπάει κατευθείαν στην καρδιά της ελληνικής
οικογένειας.
Το 1996 για πρώτη φορά οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις κατά 22 άτοµα. Το
2012 η διαφορά έφτασε τα 16.300 άτοµα και συνεχώς µεγαλώνει. Ποιες είναι οι
προοπτικές όταν η ανεργία στις αναπαραγωγικές ηλικίες (25 – 29 ετών), είναι πάνω
από 50% και (30 – 44 ετών) κοντά στο 35%; Πώς µπορούν τα νέα παιδιά να κάνουν
οικογένεια και παιδιά; ∆εν είναι µόνο το κόστος του τοκετού. Με τα µνηµόνια και τα
νέα κοινωνικοοικονοµικά δεδοµένα, όλο και περισσότερα ζευγάρια αδυνατούν να
ανταπεξέλθουν στα οικονοµικά βάρη ενός παιδιού και η πολιτεία όχι µόνο δε βοηθάει
τους γονείς, αλλά τους αντιµετωπίζει ως οικονοµικά εύπορους και τα παιδιά ως
τεκµήριο ευµάρειας και τους υποχρεώνει να πληρώνουν παραπάνω φόρους.
Οι δηµόσιοι παιδικοί σταθµοί κλείνουν ή υπολειτουργούν και οι φοροαπαλλαγές
σταµατούν για τους γονείς. Τα οικογενειακά επιδόµατα µειώνονται και η
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σχεδόν εξαφανίστηκε. Πολλά ζευγάρια αναβάλουν ή
ακόµα και ακυρώνουν τα αρχικά τους σχέδια για να αποκτήσουν δεύτερο ή
περισσότερα παιδιά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αυτή η ψυχολογική κατάσταση επιδρά
αρνητικά στην γονιµότητά τους. ∆εν είναι να απορεί κανείς γιατί µειώνεται συνεχώς
ο ελληνικός πληθυσµός. Ο δείκτης γονιµότητας στις ελληνίδες είναι ο χαµηλότερος
της Ευρώπης και κυµαίνεται κάτω από 1 ενώ για την αντικατάσταση απλά του
πληθυσµού απαιτείται 2,1.
Κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται περισσότερες από 250.000 αµβλώσεις και
διπλασιάστηκε το ποσοστό των παλίνδροµων κυήσεων. Ένας από τους βασικούς

λόγους είναι ότι πολλές γυναίκες τεκνοποιούν σε µεγάλες ηλικίες, µετά τα 30 ή δεν
τεκνοποιούν καθόλου. Η κρίση δε δηµιούργησε, αλλά επέκτεινε το ήδη τεράστιο
πρόβληµα. Ο ετήσιος αριθµός γεννήσεων ανά 1000 κατοίκους από 30,8 που ήταν το
1931, έφτασε τώρα κάτω από το 9. Όσοι νέοι µας µπορούν, µεταναστεύουν και
µεγαλώνει η πληγή. Τι µπορεί να γίνει; Όσο είµαστε δέσµιοι κάτω από την µπότα του
νέου κατακτητή ο λαός µας οδηγείται σε δηµογραφικό εκφυλισµό.
Οι αµερικανοί και ευρωπαίοι «φίλοι» και «σύµµαχοι» προσβλέπουν σε
αντικατάστασή µας από τους µουσουλµάνους µετανάστες, που κατά εκατοντάδες
χιλιάδων λαθραία εισρέουν στη χώρα µας, αλλοιώνοντας την κοινωνική και εθνική
µας ταυτότητα, τα ήθη και τα έθιµα, την πολιτισµική µας παράδοση, όπως κάποτε
ονειρευόταν ο Κίσινγκερ.
Κάθε λαός δικαιούται να διατηρεί την ταυτότητά του και αυτό δεν έχει ίχνος
εθνικισµού, ρατσισµού ή φυλετικής διάκρισης.
Η νεολαία της Ελλάδας έχει δικαίωµα να µπορεί να δηµιουργεί οικογένειες και
να µεγαλώνει νέες γενιές. Υποχρέωσή µας είναι να εξασφαλίσουµε τις
προϋποθέσεις γι’ αυτό, αγωνιζόµενοι για κοινωνική οικονοµική και εθνική
απελευθέρωση της πατρίδας µας απ’ αυτή τη νέα κατοχή που µας έχουν
επιβάλλει µε την Ε.Ε. και το γερµανικό ευρώ της.

