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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

	 Δεν	χωρει�	αμφιβολι�α,	ο� τι	πολλα� 	μεγα� λα	

και	δυσεπι�λυτα	ει�ναι	τα	Εθνικα� 	προβλη� ματα	

τα	οποι�α	απασχολου� ν	την	συ� γχρονη	Ελληνι-

κη� 	κοινωνι�α.

	 Όμως	το	πιο	σοβαρο� ,	το	πιο	μεγα� λο,	το	

πιο	οξυ� ,	το	πιο	σημαντικο� ,	το	πιο	δυ� σκολο	και	

το	πιο	 κρι�σιμο	ΠΡΟΒΛΗΜΑ,	που	 κινδυνευ� ει	

να	εξαφανι�σει	το	γε�νος	των	Ελλη� νων	απο� 	του

προσω� που	 της	 γης	 ει�ναι	 το	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ	

και	ειδικο� τερα	η	ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ.

	 Όσο	και	να	φαι�νεται	υπερβολικη� ,	η	α� πο-

ψη� 	μας	αυτη� ,	ο� μως	δεν	ει�ναι.	Και	αυτο� 	θα	το	

διαπιστω� σει	και	ο	πλε�ον	δυ� σπιστος,	αν	κα� νει	

τον	κο�πο	και	ε�χει	την	υπομονη� 	να	μελετη� σει	

το	ανα� 	χει�ρας	μικρο� 	αυτο� 	πο� νημα,	για	να	πει-

σθει�	και	να	του	φυ� γει	κα� θε	αμφιβολι�α,	επι�	των

ο� σων	ισχυριζο� μαστε.

	 Θα	μπορου� σαμε	να	αρκεστου� με	στον	μι-
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κρο� 	αυτο� 	προ� λογο,	αν	δεν	κρι�ναμε	αναγκαι�ο	

να	τονι�σουμε	ευθυ� ς	εξ’	αρχη� ς	την	εγκληματι-

κη� 	αδιαφορι�α	της	Πολιτει�ας,	η	οποι�α	παρ’	ο� τι

γνωρι�ζει	επιση� μως,	λεπτομερω� ς	και	σε	ο� λες	

του	τις	πτυχε�ς	το	προ� βλημα,	-που	αναλυ� εται	

στο	Ομο�φωνο	ΠΟΡΙΣΜΑ	της	Διακομματικη� ς	

Κοινοβουλευτικη� ς	 Επιτροπη� ς	 (Δ.Κ.Ε.),	 το	 ο-

ποι�ο	υπεβλη�θη	στο	Προεδρει�ο	της	Βουλη� ς	των

Ελλη� νων	το	Φεβρουα� ριο	του	1993-	αδρανει�	

και	δεν	πρα� ττει,	ο� σα	θα	ε�πρεπε	για	την	επι�λυ-

ση� 	του.

	 Αντιθε�τως	πρα� ττει,	τα	εκ	διαμε�τρου	αν-

τι�θετα,	τα	οποι�α	οδηγου� ν	με	μαθηματικη� 	ακρι�-

βεια	στον	αφανισμο� 	της	φυλη� ς	των	Ελλη� νων.

	 Βαρυ� ς	ο	λο�γος	μα	πε�ρα	για	πε�ρα	αληθι-

νο� ς.	Για	την	στα� ση	και	την	συμπεριφορα� 	αυτη� 	

της	 Ελληνικη� ς	 Πολιτει�ας,	 η	 οποι�α	 ο� πως	 θα	

δου� με	στη	συνε�χεια,	ει�ναι	αντι�θετη	προς	το	Ε-

θνικο� 	συμφε�ρον,	εμει�ς	τουλα� χιστον	δεν	μπο-

ρου� με	να	δω� σουμε	καμια� 	λογικη� 	ερμηνει�α.

	 Αν	κανει�ς	απο� 	τους	εγκρι�τους	αναγνω� -

στες	μας	θα	μπορου� σε	να	μας	δω� σει	μια	λογι-

κη� 	εξη� γηση	θα	του	ει�μεθα	ευγνω� μονες.

	 Όμως	περισσο� τερο	ευτυχει�ς	θα	ει�μεθα,	

αν	το	πενιχρο� 	μας	αυτο� 	πο� νημα	-με	το	οποι�ο	

δεν	διεκδικου� με	τον	τι�τλο	του	συγγραφε�α-	γι�-



15

νει	η	αφορμη� 	και	δω� σει	το	κε�ντρισμα	στην	Πο-

λιτει�α	να	σκυ�ψει,	με	το	επιβαλλο� μενο	ενδια-

φε�ρον,	επα� νω	στο	ΚΕΦΑΛΑΙΩΔΟΥΣ	σημασι�ας	

αυτο� 	προ� βλημα.

	 Λυ� σεις	μπορου� ν	να	υπα� ρξουν	πολλε�ς	και

αποτελεσματικε�ς,	αρκει�	να	υπα� ρξει	ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΒΟΥΛΗΣΗ,	γιατι�	ο�που	υπα� ρχει	ε�να	ΘΕΛΩ	υπα� ρ-

χει	και	ε�να	ΜΠΟΡΩ	και	ο	ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ	ε�χει	α-

ποδει�ξει	κατα� 	την	μακραι�ωνη	και	ε�νδοξη	ιστο-

ρικη� 	του	διαδρομη� ,	ο� τι	ο� ταν	θε�λει,	ο�χι	μο� νον	

μπορει�	αλλα� 	και	επιτυγχα� νει	ΘΑΥΜΑΤΑ.

	 Ας	ευχηθου� με	και	ας	προσευχηθου� με	εις

τον	Ύψιστο	να	ευλογη� σει	και	αυτο� 	το	ΘΑΥΜΑ.

Βασι�λειος	Ι.	Βα� σιλας

Αθη� να	2013
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

	 Ει�ναι	πλε�ον	προφανε�ς,	ο� τι	ο	ανα� 	την	Υ-

φη� λιο	Ελληνισμο� ς	συρρικνου� ται	(μειω� νεται)	

συνεχω� ς	λο�γω	των	συνεχω� ν	και	αλλεπα� λλη-

λων	γενοκτονιω� ν,	σφαγω� ν,	διωγμω� ν,	βιασμω� ν

και	ξεριζωμω� ν,	τους	οποι�ους	υπε�στη	κατα� 	την

μακραι�ωνη	ιστορικη� 	του	πορει�α,	απο� 	εχθρου� ς	

οι	οποι�οι	τον	περιε�βαλαν	και	κυρι�ως	απο� 	τους	

Βουλγα� ρους	και	τους	Του� ρκους.

	 Αν	κα� νουμε	ε�ναν	απολογισμο� 	 της	πλη-

θυσμιακη� ς,	αλλα� 	και	της	καθο� λου	παρουσι�ας	

του	Ελληνισμου� 	ανα� 	την	Υφη� λιο,	απο� 	της	α-

πελευθερω� σεως	του	1830	και	της	επανασυ-

στα� σεως	 του	 πρω� του	 ελευ� θερου	 τμη� ματος	

του	Ελληνικου� 	Κρα� τους,	 θα	διαπιστω� σουμε	

ο� τι	:	 	Οι	αλυ� τρωτες	Ελληνικε�ς	περιοχε�ς,	παρ’	

ο� τι	συνε�χιζαν	να	ζουν	υπο� 	τον	ζυγο� 	της	δου-

λει�ας,	διε�θεταν	ακμα� ζοντας	και	πολυπληθει�ς	

Ελληνικου� ς	Πληθυσμου� ς.
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	 Το	πολυπληθε�ς	αυτο� 	Ελληνικο� 	στοιχει�ο	

στη� ριζε	 και	 συντηρου� σε	 ε�ντονη	 την	 ελπι�δα	

του	λυτρωμου� 	και	της	ΕΝΩΣΗΣ	με	την	Μητε�-

ρα	Πατρι�δα	την	Ελλα� δα.

	 Οι	 μεθοδευμε�νες	 ο� μως	 γενοκτονι�ες,	 οι	

βιασμοι�,	οι	σφαγε�ς,	οι	εξισλαμισμοι�,	το	παιδο-

μα� ζωμα,	οι	εκπατρισμοι�,	οι	ξεριζωμοι�	των	Ελ-

ληνικω� ν	πληθυσμω� ν	απο� 	τις	προαιω� νιες	ρι�-

ζες	τους,	απο� 	με�ρους	των	εχθρω� ν	της	Ελλα� -

δος,	εξαφα� νισαν	τους	Ελληνικου� ς	αυτου� ς	πλη-

θυσμου� ς	των	αλυ� τρωτων	αυτω� ν	περιοχω� ν	και

μαται�ωσαν	κα� θε	ελπι�δα	λυτρωμου� ,	απελευ-

θερω� σεως	και	ΕΝΩΣΕΩΣ	τους	με	την	Ελλα� δα.

	 Η	σημερινη� 	ελευ� θερη	Ελλα� δα,	ει�ναι	βε-

βαι�ως	μεγαλυ� τερη	σε	ε�κταση	και	σε	πληθυ-

σμο� 	απο� 	την	Ελλα� δα	του	1830,	ει�ναι	ο� μως	κα-

τα� 	πολυ� 	λιγο� τερος	ο	Ελληνισμο� ς	στο	συ� νολο� 	

του	απο� 	τον	Ελληνισμο� 	της	εποχη� ς	εκει�νης	για	

τους	προαναφερθε�ντες	λο�γους.

	 Δεν	πρε�πει	α� λλωστε	να	αγνοου� με	ο� τι	η	

Εθνικο� τητα	και	η	αυτοδια� θεση	της	πλειοψη-

φι�ας	των	πληθυσμω� ν,	που	κατοικου� ν	σε	μι�α

περιοχη� ,	αποτελου� ν	τους	πιο	βασικου� ς	λο�γους

και	τα	πιο	ισχυρα� 	επιχειρη� ματα	(θα	λε�γαμε	τα	

μοναδικα� )	για	την	διεκδι�κηση	των	Εδαφικω� ν	

αυτω� ν	Διαμερισμα� των	η� 	 Εθνικω� ν	Διεκδικη� -
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σεων.

	 Αυτο� 	το	γνω� ριζαν	καλα� 	οι	κατακτητε�ς	και

για	τον	λο�γο	αυτο� 	προσπα� θησαν	με	κα� θε	αθε�-

μιτο,	βι�αιο,	βα� ρβαρο	και	απα� νθρωπο	τρο�πο	

να	ξεριζω� σουν	τον	Ελληνισμο� 	απο� 	τις	προαι-

ω� νιες	ΕΣΤΙΕΣ	του	και	να	τις	εποικη� σουν	με	ε-

πη� λυδες	(ξενο�φερτους),	ο� πως	το	εφαρμο� ζουν

ακο� μη	και	με�χρι	ση� μερα	στην	κατεχο� μενη	Κυ� -

προ,	περιφρονω� ντας	κατα� 	τον	πλε�ον	προκλη-

τικο� ,	ιταμο� 	και	θρασυ� 	τρο�πο	την	παγκο� σμια	

κοινη� 	γνω� μη	και	τους	Διεθνει�ς	Οργανισμου� ς.

	 Η	 συρρι�κνωση	ο� μως	αυτη� 	 του	Ελληνι-

σμου� 	δεν	περιορι�στηκε	μο� νο	στα	αλυ� τρωτα	

Ελληνικα� 	εδα�φη,	στα	οποι�α	κατοικου� σαν	Έλ-

ληνες	επι�	πολλε�ς	χιλιετι�ες.	Επεκτα� θηκε	και	σε	

ο� λες	τις	α� λλοτε	ακμα� ζουσες	Ελληνικε�ς	Κοινο� -

τητες	του	εξωτερικου� ,	στις	οποι�ες	ζου� σε,	με-

γαλουργου� σε	και	η� κμαζε	ο	Ελληνισμο� ς,	ο� πως	

η� ταν	η	Αι�γυπτος,	η	Ρωσι�α	και	πολλε�ς	χω� ρες	

της	πρω� ην	Σοβιετικη� ς	Ενω� σεως,	πολλε�ς	χω� -

ρες	της	Κεντρικη� ς	Ευρω� πης,	της	Συρι�ας,	της	

Παλαιστι�νης	και	α� λλες.

	 Όλα	αυτα� 	τα	Ελληνικα� 	Εδαφικα� 	διαμερι�-

σματα,	ο� πως	ει�ναι	η	Βο� ρειος	και	η	Ανατολικη� 	

Θρα� κη,	η	Μικρα� 	Ασι�α,	ο	Πο� ντος,	η	Β.	Μακεδο-

νι�α	(οι	περιοχε�ς	Μοναστηρι�ου	και	Στρου� μνιτ-
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σας),	πλην	της	Β.	Ηπει�ρου	που	διαθε�τει	ακο� μα	

Ελληνικο� 	πληθυσμο� ,	οι	α� λλες	περιοχε�ς	δεν	δι-

αθε�τουν	πλε�ον	Ελληνικου� ς	πληθυσμου� ς,	οπο� -

τε	κα� θε	σκε�ψη	ενω� σεω� ς	τους	με	την	Ελλα� δα	

μοια� ζει	να	ει�ναι	ουτοπικη� .

	 Και	του� το,	διο� τι	ο� πως	αναφε�ρει	ο	μεγα� -

λος	διανοου�μενος	του	παρελθο�ντος	αιω� νος	και

μεγα� λος	ευπατρι�δης	ο	Νεοκλη� ς	Καζα� ζης	στο	

προφητικο� 	του	ε�ργο	με	τι�τλο	«ΤΟ	ΜΑΚΕΔΟ-

ΝΙΚΟ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ»	στο	οποι�ο	 λε�ει	 επιγραμ-

ματικα� 	ο� τι	«Το	μεγαλυ� τερο	και	το	πιο	ισχυρο�

επιχει�ρημα,	για	να	διεκδικη� σει	ε�να	Κρα� τος	ε�να

Εδαφικο� 	 Διαμε�ρισμα	 ει�ναι	 η	 Εθνικο� τητα,	 η	

Αυτοδια� θεση	και	η	βου� ληση	του	πληθυσμου� 	ο	

οποι�ος	κατοικει�	σε	αυτο� ,	να	το	επιθυμει�».

	 Αν	λοιπο� ν	ο	Ελληνικοι�	πληθυσμοι�	των	Ε-

δαφικω� ν	αυτω� ν	Διαμερισμα� των,	μετα� 	την	γε-

νοκτονι�α	και	τον	ξεριζωμο� 	τον	οποι�ο	εφα� ρμο-

σαν	οι	Βου� λγαροι	και	οι	Του� ρκοι,	ο�χι	απλα� 	μει-

ω� θηκαν	 αλλα� 	 εξαφανι�σθηκαν	 και	 την	 θε�ση	

τους	 κατε�λαβαν	αλλοεθνει�ς,	 κατο�πιν	αυτου� 	

βα� σει	 ποι�ων	 δεδομε�νων	 και	 επιχειρημα� των	

θα	προβα� λει	η	Ελλα� δα	αξιω� σεις	επι�	των	εδα-

φω� ν	αυτω� ν;

	 Βεβαι�ως	δεν	συμβαι�νει	το	ι�διο	και	με	την	

Β.	Ήπειρο,	ο	Ελληνισμο� ς	της	οποι�ας	παρα� 	τις	
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ανυπε�ρβλητες	δυσκολι�ες,	τους	διωγμου� ς	και	

τα	βασανιστη� ρια	τα	οποι�α	υπε�στη,	συνεχι�ζει	

τουλα� χιστον	 με�χρι	 ση� μερα	 να	 διακατε�χεται	

απο� 	υψηλο� 	Εθνικο� 	και	αγωνιστικο� 	φρο� νημα,

που	ο� μως	κινδυνευ� ει	και	αυτο� ς	να	χαθει�,	λο�γω

των	α� στοχων	και	λανθασμε�νων	χειρισμω� ν	της

Ελληνικη� ς	Πολιτει�ας.

	 Όσο	για	το	Κυπριακο� ,	το	οποι�ο	αποτελει�	

το	πιο	σοβαρο� 	Εθνικο� 	μας	προ� βλημα	μετα� 	το	

Δημογραφικο� ,	ε�χει	περιπλακει�	σε	τε�τοιο	βαθ-

μο� ,	ω� στε	κα� θε	σκε�ψη	ΕΝΩΣΕΩΣ	της	ΚΥΠΡΟΥ	

με	την	ΕΛΛΑΔΑ	ε�χει	απομακρυνθει�.

	 Παραμε�νει	ο�μως	ακμαιο� ς	και	δυναμικα� 	δη-

μιουργικο� ς	ο	Ελληνισμο� ς	της	Κυ� πρου	σε	σχε�-

ση	με	α� λλες	περιοχε�ς	της	Ελλα� δος,	ο	οποι�ος	ενω�

αντιμετω� πιζε	και	αυτο� ς	ε�ντονο	το	προ� βλημα	

της	υπογεννητικο� τητας	χα� ρη	στα	με�τρα	τα	ο-

ποι�α	ε�λαβε	Πολιτει�α	και	Εκκλησι�α,	κατο� ρθω-

σε	να	αναστρε�ψει	την	δυσμενη� 	τροπη� 	και	η	Κυ� -

προς	να	εμφανι�ζει	ση�μερα	αυ� ξηση	πληθυσμου� .

	 Όμως	ο	Καζα� ζης	αναφε�ρει	και	κα� τι	α� λλο

πα� ρα	πολυ� 	σημαντικο� 	που	το	διατυπω� νει	στον

προ� λογο	του	προαναφερθε�ντος	βιβλι�ου	που	

λε�ει	ο� τι	«Η	μο� νη	δυ� ναμη	των	Εθνω� ν	ει�ναι	η	

στρατιωτικη� 	αυτω� ν	αρετη� .	Εα� ν	η	Ελλα� ς	δεν	

ει�χε	το� σους	η� ρωες	απο� 	το	1821	με�χρι	το	1829	
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δεν	θα	υφι�στατο	ση� μερον	ως	Έθνος».

	 Με	την	μει�ωση	του	Ελληνικου� 	πληθυσμου�

που	συντελει�ται	στις	με�ρες	μας	στον	ελευ� θερο

Ελληνικο� 	χω� ρο,	λο�γω	της	υπογεννητικο� τητας

και	της	αυξη�σεως	των	μειονοτικω� ν	πληθυσμω� ν

που	κατακλυ� ζουν	την	Ελλα� δα	απο� 	α� κρου	εις	

α� κρον,	που	θα	βρεθει�	το	Ελληνικο� 	ανθρω� πινο	

δυναμικο� 	για	να	επανδρω� σει	τις	Ένοπλες	Δυ-

να� μεις	και	που	θα	αναπτυχθει�	και	που	θα	στη-

ριχθει�	η	Στρατιωτικη� 	Αρετη� 	των	Ελλη� νων	ο� -

ταν	δεν	θα	υπα� ρχουν	Έλληνες	για	να	επαν-

δρω� σουν	τις	Ένοπλες	Δυνα� μεις;

	 Τις	απαντη� σεις	στο	Κεφαλαιω� δους	ση-

μασι�ας	και	σοβαρο� 	αυτο� 	ερω� τημα,	αλλα� 	και	

στις	προτα� σεις	της	Δ.Κ.Ε.	και	των	διαφο� ρων	

οργανω� σεων	και	φορε�ων,	που	ασχολου� νται	

με	το	προ� βλημα	θα	επιχειρη� σουμε	να	δω� σου-

με	στους	ε�γκριτους	αναγνω� στες	μας	με	το	ανα�

χει�ρας	πο� νημα,	αν	μας	κα� νετε	την	τιμη� 	να	το	

μελετη� σετε.

	 Μαζι�	με	τις	θερμε�ς	ευχαριστι�ες	μας	για	

την	τιμη� 	που	μας	κα� νετε,	για	την	υπομονη� 	και	

την	καλοσυ� νη	σας	να	μελετη� σετε	το	πο� νημα� 	

μας,	επικαλου� μεθα	και	την	επιει�κεια	της	κρι-

τικη� ς	 σας	 καθ’	 ο� σον,	 ο� πως	 προαναφε�ραμε,

δεν	διεκδικου� με	την	ιδιο� τητα	του	συγγραφε�α.
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ΓΕΝΙΚΑ

ΤΟ	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΤΗΣ	

ΕΛΛΑΔΟΣ	ΚΑΙ	ΟΙ	ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	ΤΟΥ	

ΣΤΗΝ	ΕΘΝΙΚΗ	ΑΜΥΝΑ	ΚΑΙ	ΣΤΟ	

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ	ΣΥΣΤΗΜΑ

	 Έχει	γι�νει	πλε�ον	συνει�δηση	στο	μεγαλυ� -

τερο	με�ρος	του	Ελληνικου� 	Λαου� ,	ο� τι	το	ΔΗ-

ΜΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	αποτελει�	το	πιο	σο-

βαρο� ,	το	πιο	οξυ� 	και	το	πιο	κρι�σιμο	ΠΡΟΒΛΗ-

ΜΑ	της	χω� ρας	μας,	για	το	οποι�ο,	αν	δεν	λη-

φθου� ν	δραστικα� 	και	γενναι�α	με�τρα	ο� σο	ει�ναι	

ακο� μη	καιρο� ς,	θα	ε�χει	σαν	αποτε�λεσμα	την	ε-

ξαφα� νιση	του	γε�νους	των	Ελλη� νων	απο� 	του

προσω� που	της	Γης.

	 Για	την	καλυ� τερη	κατανο� ηση	του	θε�μα-

τος	θα	 το	 χωρι�σουμε	στα	παρακα� τω	κεφα� -

λαια	:

	 1.	Στον	Ορισμο� 	και	το	Ιστορικο� .
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	 2.	Στις	διαπιστω� σεις	του	ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ	

	 	 της	Διακομματικη� ς	Κοινοβουλευτικη� ς

	 	 Επιτροπη� ς	(Δ.Κ.Ε.)	και	α� λλων	πηγω� ν.

	 3.	Στις	αιτι�ες	που	προκα� λεσαν	και	συν-

	 	 τηρου�ν	το	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ.

	 4.	Στο	πω� ς	θα	επε�λθει	η	σταδιακη� 	μει�ω-

	 	 ση	και	εξαφα� νιση	του	Ελληνισμου� ,	απο�

	 	 προσω� που	της	γης.

	 5.	Στις	επιπτω� σεις	εκ	της	μειω� σεως	του	

πληθυσμου� 	στο	με�λλον	του	ΕΘΝΟΥΣ.

	 6.	Στο	πω� ς	εμφανι�ζεται	το	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙ-

ΚΟ	στα	ο� μορα	κρα� τη,	Τουρκι�α,	Αλβα-

νι�α.

	 7.	Ένα	σχο� λιο	σχετικο� 	με	τις	εκτρω� σεις.

	 8.	Μια	αναφορα� 	στο	Σωματει�ο	Άγονων	

ζευγαριω� ν	«ΚΥΒΕΛΗ».

	 9.	Μια	αναφορα� 	στα	θε�ματα	:

	 	 α.	Υιοθεσιω� ν.

	 	 β.	Ανα� δοχων	Οικογενειω� ν.

	 	 γ.	Επιτροπειω� ν.

	 10.	Στα	 με�τρα	 που	 ε�λαβαν	 α� λλες	 χω� ρες	

ο� πως	:

	 	 α.	Η	Γαλλι�α.

	 	 β.	Η	Γερμανι�α	και

	 	 γ.	Η	Κυ� προς.

	 11.	Στις	προτα� σεις	:
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	 	 α.	Της	 Διακομματικη� ς	 Κοινοβου-

λευτικη� ς	Επιτροπη� ς.

	 	 β.	Του	Καθηγητου� 	κυρι�ου	Μ.	Γκιο� -

κα.

	 	 γ.	Του	Σωματει�ου	Φι�λων	του	Ιδρυ� -

	 	 	 ματος	του	Δημογραφικου� 	προ-

βλη� ματος.

	 	 δ.	Του	ψηφι�σματος	 της	 ημερι�δας	

	 	 	 της	30/03/1996.

	 12.	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ	ΠΟΡΩΝ.

	 13.	ΣΤΟΝ	ΕΠΙΛΟΓΟ.

	 14.	ΣΤΗΝ	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

	 15.	ΣΤΑ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	:

	 	 α.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	 Α΄	 ΤΟ	 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ	

Δια� ταγμα	123/1996.

	 	 β.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β΄	Τα	α� ρθρα	του	 Ι-

σχυ� οντος	Συντα� γματος	τα	σχετι-

κα� 	με	το	Δ.Π..

	 	 γ.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Γ΄	Το	Φ.Ε.Κ.	της	29ης	

Μαΐου	 του	2001	που	αφορα� 	 την	

υιοθεσι�α	ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

	 	 δ.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	 Δ΄	 Σκοποι�	 του	 Σω-

ματει�ου	«ΚΥΒΕΛΗ».
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ΟΡΙΣΜΟΣ	ΙΣΤΟΡΙΚΟ

	 Όταν	λε�με	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ	εννοου� με	την	

επιστη� μη	η	οποι�α	μελετα� 	τα	στοιχει�α	του	πλη-

θυσμου� 	ο� πως	ει�ναι,	οι	αυξομειω� σεις	των	πλη-

θυσμω� ν	λο�γω	των	γεννη� σεων,	των	θανα� των,	

της	μεταναστευ� σεως	των	ημεδαπω� ν	πληθυ-

σμω� ν	σε	α� λλες	χω� ρες	και	της	εισροη� ς	μετανα-

στω� ν	απο� 	α� λλες	χω� ρες.

	 Η	αρνητικη� 	πορει�α	 των	στοιχει�ων	που	

προαναφε�ραμε	στην	Ελλα� δα	ε�χουν	δημιουρ-

γη� σει	προ� βλημα	το	οποι�ο	αποκαλου� με	Δημο-

γραφικο� 	Προ� βλημα.

	 Το	Δημογραφικο� 	Προ� βλημα,	ο� πως	εμφα-

νι�ζεται	ση� μερα	στη	χω� ρα	μας,	αλλα� 	και	σε	α� λ-

λες	χω� ρες	της	Ευρωπαϊκη� ς	Ενω� σεως	ε�χει	δυ� ο	

κυρι�ως	παραμε�τρους	οι	οποι�ες	ει�ναι	:

	 Η	Υπογεννητικο� τητα,	με	ο� σα	μπορει�	να	

συνεπα� γεται	για	το	με�λλον	της	φυλη� ς	και	του	

Έθνους	και
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	 Η	αθρο�α	και	ανεξε�λεγκτη	ει�σοδος	στη	χω� -

ρα	μας,	ο� πως	και	σε	α� λλες	χω� ρες	της	Ευρωπα-

ϊκη� ς	Ενω� σεως,	μεγα� λου	αριθμου� 		λ	α	θ	ρ	ο	μ	ε-	

τ	α	ν	α	σ	τ	ώ	ν,	κυρι�ως	απο� 	ο� μορες	χω� ρες,	οι	

οποι�οι	τει�νουν	να	αλλοιω� σουν	την	συ� νθεση	

του	πληθυσμου� 	και	απο� 	καθαρω� ς	αμιγη� ,	 να	

τον	καταστη� σουν	πολυεθνικο� .

	 Και	στις	δυ� ο	περιπτω� σεις	τα	πρα� γματα	

ει�ναι	 ιδιαιτε�ρως	ανησυχητικα� ,	 καθ’	 ο� σον	με	

τις	 χω� ρες	 προελευ� σεως	 των	 λαθρομετανα-

στω� ν,	υπα� ρχουν	προαιω� νιες	ιστορικε�ς	και	ε-

θνολογικε�ς	διαφορε�ς	και	εδαφικε�ς	διεκδικη� -

σεις,	οι	οποι�ες	παρα� 	το	γεγονο� ς	ο� τι	βρι�σκον-

ται	σε	υ�φεση,	τι�ποτα	δεν	αποκλει�ει	να	ενερ-

γοποιηθου� ν	και	να	επαναληφθει�	και	στην	ΕΛ-

ΛΑΔΑ	αυτο� 	που	ε�γινε	στο	ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟ.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ

	 Το	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ,	α� ρχισε	

να	εμφανι�ζεται	αμε�σως	μετα� 	 τον	Β΄	Παγκο� -

σμιο	Πο� λεμο	και	τα	τελευται�α	15-20	χρο� νια	

ε�χει	λα� βει	α� κρως	ανησυχητικε�ς	διαστα� σεις,	οι	

οποι�ες	ενω� 	ει�ναι	ορατε�ς	και	προβλε�ψιμες,	η	

Ελληνικη� 	Πολιτει�α	δεν	κα� νει	απολυ� τως	τι�πο-

τα	για	να	διασω� σει	την	ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΣΑ	ΕΛ-

ΛΑΔΑ	απο� 	βε�βαιο	θα� νατο.

	 Το	Δ.Π.	ε�γινε	και	επιση� μως	γνωστο� 	στο	

ευρυ� τερο	Ελληνικο� 	Κοινο� 	απο� 	τις	25	Νοεμβρι�-

ου	του	1991,	απο� 	το� τε	δηλαδη� 	που	ο	το� τε	Πρω-

θυπουργο� ς	της	Ελλα� δος	συγκρο� τησε	Διακομ-

ματικη� 	 Κοινοβουλευτικη� 	 Επιτροπη� 	 με	ΑΠΟ-

ΣΤΟΛΗ	«Τη	μελε�τη	του	Δημογραφικου� 	Προ-

βλη� ματος	της	χω� ρας	και	την	υποβολη� 	Προτα� -

σεων	προς	επι�λυση� 	του».

	 Η	Δ.Κ.Ε.	που	αποτελει�το	απο� 	23	Βουλευ-

τε�ς	ο� λων	των	κομμα� των	της	Βουλη� ς	συνεπι-
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κουρου�μενη	και	απο� 	ειδικου� ς	επιστη�μονες	απο�

την	Ελλα� δα	και	το	Εξωτερικο� 	και	αφου� 	ανε�-

λυσε	ο� λες	τις	παραμε�τρους	του	προβλη� ματος	

και	το� νιζε	τις	επιπτω� σεις	που	θα	ε�χει,	κατε�-

ληξε	σε	ε�να	ΟΜΟΦΩΝΟ	ΠΟΡΙΣΜΑ	το	οποι�ο	υ-

πε�βαλε	στο	Προεδρει�ο	της	Βουλη� ς	στις	10	Φε-

βρουαρι�ου	του	1993,	χωρι�ς	να	πραγματοποι-

ηθει�	καμια� 	απο� 	τις	 	Π	ρ	ο	τ	α� 	σ	ε	ι	ς	 	οι	οποι�ες	

περιε�χονταν	στο	ΠΟΡΙΣΜΑ,	α� γνωστο	για	ποι-

ου� ς	λο�γους.
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΟΙ	ΟΠΟΙΕΣ	

ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ	ΣΤΟ	ΠΟΡΙΣΜΑ

	 Οι	πιο	σημαντικε�ς	διαπιστω� σεις	του	ΠΟ-

ΡΙΣΜΑΤΟΣ	της	Δ.Κ.Ε.	ει�ναι	:

	 α.	 Η	 μει�ωση	 των	 γεννη� σεων,	 αλλα� 	 και	

των	θανα� των,	λο�γω	της	προο� δου	της	Ιατρι-

κη� ς	Επιστη� μης.

	 Έτσι	:

	 Όπως	φαι�νεται	παρακα� τω	στον	ΠΙΝΑ-

ΚΑ	1

	 Το	1939	ει�χαμε	 178.852	γεννη� σεις	και

	 	 	 	 100.459	θανα� τους.

Ει�χαμε	 δηλαδη� 	 78.393	περισσο� τερες	 γεννη� -

σεις	απο� 	θανα� τους.

	 Το	1990	ει�χαμε	 102.854	γεννη� σεις	και

	 	 	 	 			93.942	θανα� τους.

Ει�χαμε	 δηλαδη� 	 78.998	 λιγο� τερες	 γεννη� σεις

απο� 	το	1939	και	μο� νο	8.912	περισσο� τερες	γεν-

νη� σεις	απο� 	τους	θανα� τους	της	ι�διας	χρονια� ς.
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	 Το	1997	ει�χαμε	 98.200	γεννη� σεις	και

	 	 	 	 98.700	θανα� τους.

Βλε�πουμε	δηλαδη� ,	ο� τι	το	1997	ει�ναι	η	πρω� τη	

χρονια� 	κατα� 	την	οποι�α	οι	θα� νατοι	ξεπε�ρασαν	

τις	γεννη� σεις	κατα� 	500	ψυχε�ς.

	 β.	 Όπως	φαι�νεται	 παρακα� τω	 στον	ΠΙ-

ΝΑΚΑ	2	η	αναλογι�α	των	γυναικω� ν	που	ε�χουν	:

	 1.	Ένα	μο� νο	παιδι�	αυξη� θηκε	απο� 	41,5%	

το	1970	σε	45,4%	το	1987.

	 2.	Δυ� ο	παιδια� 	παραμε�νει	σχεδο� ν	σταθε-

ρη� 	το	ι�διο	χρονικο� 	δια� στημα	σε	ποσοστο� 	38-

39%.

	 3.	Τρι�α	παιδια� 	μειω� θηκε	την	ι�δια	περι�ο-

δο	απο� 	13,39%	σε	12%.

	 4.	Τε�σσερα	και	α� νω	παιδια� 	μειω� θηκε	την	

ι�δια	περι�οδο	απο� 	7,1%	σε	4,8%.

	 γ.	Λο�γω	των	παραπα� νω	δυσμενω� ν	μετα-

βολω� ν	ει�χαμε	τα	εξη� ς	επακο� λουθα	:

	 Ενω� 	την	δεκαετι�α	του	1980	αναλογου� -

σαν	 2,09	 παιδια� 	 ανα� 	 γυναι�κα	 παραγωγικη� ς	

ηλικι�ας	 (18	ε�ως	44	 ετω� ν)	 την	δεκαετι�α	 του	

1990	η	αναλογι�α	αυτη� 	ε�πεσε	στο	1,4.

	 Ση� μερα	που	γρα�φονται	αυτε�ς	οι	γραμμε�ς

η	αναολογι�α	αυτη� 	ε�χει	πε�σει	κα� τω	του	1,2.
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	 Σημειω� νουμε	εδω� ,	ο� τι	για	την	ανανε�ωση	

των	γενεω� ν	πρε�πει	ο	δει�κτης	αυτο� ς	που	λε�γε-

ται	 Δει�κτης	 Γονιμο� τητας	 (Δ.Γ.)	 να	 ει�ναι	 2,1,	

δηλαδη� 	2.100	παιδια� 	ανα� 	1.000	γυναι�κες	πα-

ραγωγικη� ς	ηλικι�ας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ	1

ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ	ΚΑΙ	ΘΑΝΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	:

	 1.	Βλε�πουμε	τη	μεγα� λη	διαφορα� 	γεννη� -

σεων	μεταξυ� 	1939	και	1990.

	 2.	Βλε�πουμε,	ο� τι	για	πρω� τη	φορα� 	απο� 	το	

1997	οι	θα� νατοι	η� ταν	περισσο� τεροι	των	γεν-

νη� σεων	κατα� 	500.

	 3.	Η	φαινομενικη� 	αυ� ξηση	των	γεννη� σε-

ων	απο� 	το	1998	οφει�λεται	στις	γεννη� σεις	των	

αλλοδαπω� ν.

	 4.	Το	πο� σες	η� σαν	οι	γεννη� σεις	των	αλλο-

δαπω� ν	στη	χω� ρα	μας	δεν	κατε�στη	δυνατο� 	πα-

ρα� 	τις	προσπα� θειε�ς	μας	να	πληροφορηθου� με,	

διο� τι	το	Υπουργει�ο	Εσωτερικω� ν	και	η	«ΕΘΝΙ-

ΚΗ»	Στατιστικη� 	Υπηρεσι�α	δεν	διαθε�τουν	στοι-

χει�α.

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΙ ΔΙΑΦΟΡΑ

1939 178.852 100.459 +78.393

1990 102.854 93.942 +8.912

1997 98.200 98.700 -500

1998 100.894 102.668 -1.774

1999 100.643 103.304 -2.661
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ΠΙΝΑΚΑΣ	2

ΠΟΥ	ΔΕΙΧΝΕΙ	ΤΗΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΕ	ΠΟΣΟΣΤΑ	ΜΕΤΑΞΥ	1970	ΚΑΙ	1987

	 Ο	Δει�κτης	Γονιμο� τητας	 (Δ.Γ.)	μειω� θηκε	

και	ενω� 	το	1980	η� ταν	2,09,	το	1990	ε�γινε	1,4	

ση� μερα	ει�ναι	κα� τω	του	1,2.

	 Για	την	ανανε�ωση	των	γενεω� ν	πρε�πει	ο

Δ.Γ.	να	ει�ναι	2,1	δηλαδη� 	2100	παιδια� 	ανα� 	1000	

γυναι�κες	 παραγωγικη� ς	 ηλικι�ας	 δηλαδη� 	 απο� 	

18	ε�ως	44	ετω� ν.

ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΑΙΔΙΩΝ	
ΚΑΤΑ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ		ΚΑΤΑ		ΕΤΟΣ

1970 1987

ΜΕ	ΕΝΑ	ΜΟΝΟ	ΠΑΙΔΙ 41,5% 45,4%

ΜΕ	ΔΥΟ	ΠΑΙΔΙΑ 39% 38%

ΜΕ	ΤΡΙΑ	ΠΑΙΔΙΑ 13,39% 12%

ΜΕ	ΤΕΣΣΕΡΑ	ΚΑΙ	ΑΝΩ	
ΠΑΙΔΙΑ

7,1% 4,8%
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ΑΙΤΙΕΣ	ΠΟΥ	ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ	ΚΑΙ	

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ	ΝΑ	ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ	ΤΟ	

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ

α.	 Σαν	 πρω� τη	 αιτι�α	 μειω� σεως	 του	 πληθυ-

σμου� 	η� ταν	οι	αυξημε�νες	απω� λειες	Ανθρω-

	 πι�νων	υπα� ρξεων	και	μα� λιστα	νε�ων	ανθρω� -

	 πων	παραγωγικη� ς	ηλικι�ας	που	ει�χε	η	χω� -

	 ρα	μας	κατα� 	τον	Β΄	Παγκο�σμιο	Πο�λεμο.		Βα� -

	 σει	επιση� μων	στοιχει�ων	του	Ο.Η.Ε.	η	Ελ-

λα� δα	η� ταν	η	πρω� τη	σε	απω� λειες,	απο� 	ο� λες	

τις	χω� ρες	που	πη� ραν	με�ρος		στον	 φοβερο� 	

ε	κει�νον	πο� λεμο	με	ποσοστο� 	10%	επι�	του

	 πλη	θυσμου� 	της,	με	δευ� τερη	τη	Ρωσι�α	η	ο-

ποι�α	ει�χε	απω� λειες	2,8%.

	 Μο� νο	στο	εκτελεστικο� 	απο� σπασμα	:

	 Οι	Γερμανοι�	εκτε�λεσαν	50.000	συμπατρι-

ω� τες	μας.

	 Οι	Ιταλοι�	8.000.
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	 Οι	Βου� λγαροι	στη	Μακεδονι�α	και	τη	Θρα� -

κη	25.000	και

	 Οι	Αλβανοι�	στην	Ήπειρο	1.165,	στις	περι-

οχε�ς	Θυα� μιδος		150,	 Παραμυθια� ς	 201,	

Μαργαριτι�ου	114	και	Πα� ργας	600.

β.	 Σαν	δευ� τερη,	η� ταν	οι	απω� λειες	και	η	εσω-

τερικη� 	και	εξωτε	ρικη� 	μετανα� στευση	κατα�

	 την	περι�οδο	του	εμφυλι�ου,	ο�που	εκτο� ς	απο�

	 τις	απω� λειες	μα� χης	και	απο� 	τις	δυ� ο	πλευ-

ρε�ς	που		ανη� λθαν	στις	185.000,	ει�χαμε	και

	 28.000	απαχθε�ντα	Ελλη	νο�πουλα,	βα� σει	ε-

	 πιση� μων	στοιχει�ων	του	Ο.Η.Ε.	και	20.000	

	 πολι�τες	που	τους	οδη�γησαν	στις	χω� ρες	του

	 Σιδηρου� 	Παραπετα� σματος	 (ε�τσι	 αποκα-

λου� σαν	το� τε	τις	χω� ρες	του	υπαρκτου� 	Σο-

σιαλισμου� ).		Πα� ρα	πολλοι�	απο� 	τους	μαχη-

τε�ς	του	αντα� ρτικου	στρατου� 	κατε�φυγαν	

μετα� 	 την	 η� ττα	 τους	 στα	 γειτονικα� 	 κομ-

μουνιστικα� 	 κρα� τη	 (Αλβανι�α,	 Σερβι�α,	

Βουλγαρι�α,	Ρουμανι�α)	και	ε�φθασαν	με�χρι	

την	Τασκε�νδη	του	ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ.	Πα-

ρα� λληλα	προς	αυτα� 	 ει�χαμε	 και	 750.000	

συμμοριο�πληκτους	οι	οποι�οι,	για	λο�γους	

ασφαλει�ας,	 εγκατε�λειψαν	 την	 υ� παιθρο	

και	τα	χωρια� 	τους	και	κατε�φυγαν	στα	με-

γα� λα	αστικα� 	κε�ντρα	κυρι�ως	στην	Αθη� να	
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και	στην	Θεσσαλονι�κη,	απο� 	ο� που	ολι�γοι	

επε�στρεψαν	μετα� 	το	τε�λος	του	εμφυλι�ου	

και	του� το	διο� τι	συνη� θισαν	σε	ε�ναν	πιο	α� -

νετο	τρο�πο	ζωη� ς.

γ.	 Σαν	τρι�τη	μεγα� λη	αιτι�α	που	χαρακτηρι�ζε-

ται	ως	η	ΕΘΝΙΚΗ	ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ	της	μετα-

	 πολεμικη� ς	Ελλα� δας	η� ταν	η	μετανα� στευση

	 που	πραγματοποιη� θηκε	απο� 	το	1952	ως	

το	1974		κατα� 	την	οποι�α	αποδη� μησαν	στο	

εξωτερικο� 	1.439.521	συμ	πατριω� τες	 μας	

που	η� σαν	ο� λοι	νε�οι	παραγωγικη� ς	ηλικι�ας.

δ.	 Σαν	α� λλη	σημαντικη� 	αιτι�α	ει�ναι	η	υπογεν-

νητικο� τητα,	ο� πως	την	αναλυ� σαμε	η� δη	και	

η	οποι�α	οφει�λεται	:

	 	 1.	 	Στην	 ανεργι�α,	 η	 οποι�α	 μαστι�ζει	 τη	

χω� ρα	μας	και	η	οποι�α	πλη� ττει	κυρι�-

ως	τους	νε�ους.	Πω� ς	να	παντρευτου� ν	

οι	νε�οι	που	ει�ναι	α� νεργοι	και	πω� ς	να	

αποκτη� σουν	 παιδια� 	 που	 απαιτου� ν	

ε�ξοδα;

	 	 2.	 Στη	μει�ωση	των	γα� μων,	που	και	αυ-

τη� 	οφει�λεται	στην				ανεργι�α.

	 	 3.	 Στην	αυ� ξηση	των	διαζυγι�ων	που	ο-

	 	 	 φει�λεται	στην	φτω� χεια	και	την	ανερ-

	 	 	 γι�α.

	 	 4.	 Στον	υπε�ρμετρο	ευδαιμονισμο� ,	στην
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	 	 	 αυ� ξηση	δηλαδη� 	των	απαιτη�σεων	των

	 	 	 συ� γχρονων	ζευγαριω� ν	για	να	ζη�σουν

	 	 	 μια	καλυ� τερη	και	ανετο� τερη	ζωη� .

	 	 5.	 Στην	συγκε�ντρωση	των	πληθυσμω� ν

	 	 	 στις	μεγαλου			πο�λεις,	ο�που	μεγα� λο	πο-

	 	 	 σοστο� 	του	πληθυσμου� 	ει�ναι	υποχρε-

ωμε�νο	να	διαμε�νει	σε	μικρα� 	διαμερι�-

σματα,	τα	οποι�α	δεν	προσφε�ρονται	

για	να	ζουν	σε	αυτα� 	πολυμελει�ς	οι-

	 	 	 κογε�νειες.	Με�σα	σε	αυτα� 	τα	μικρα� 	δι-

	 	 	 αμερι�σματα,	δεν	χωρου� ν	ο	Παππου� ς	

και	η	Γιαγια� ,	ο� πως	ζου� σαν	στα	χω-

ρια� 	 οι	 παραδοσιακε�ς	 Ελληνικε�ς	 οι-

	 	 	 κογε�νειες,	οι	οποι�ες	εκτο� ς	απο� 	την	οι-

	 	 	 κονομικη� 	ενι�σχυση	που	παρει�χαν	στα

	 	 	 νεαρα� 	ζευγα� ρια,	πολλε�ς	φορε�ς	ανε-

λα� μβαναν	 και	 την	 περιποι�ηση	 και	

φροντι�δα	των	παιδιω� ν,	τις	ω� ρες	που	

οι	νεαροι�	γονει�ς	απουσι�αζαν	στις	ερ-

γασι�ες	τους.	Πολλε�ς	φορε�ς	το	ρο� λο	

αυτο� 	ανελα� μβαναν	και	οι	συγγενει�ς	

ακο� μα	και	οι	γει�τονες.

	 	 6.	 Στην	ανα� γκη	 να	 εργα� ζωνται	 και	 οι	

δυ� ο	γονει�ς	για	να	μπορε�σουν	να	αν-

ταποκριθου� ν	στις	αυξημε�νες	ανα� γ-

κες	της	συ� γχρονης	ζωη� ς	και	στη	μη	
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υ� παρξη	βρεφονηπιακω� ν	και	παιδι-

	 	 	 κω� ν	σταθμω� ν	στους	οποι�ους	θα	μπο-

	 	 	 ρου� ν	να	αφη� νουν	τα	παιδια� 	τους	κα-

τα� 	την	ω� ρα	της	εργασι�ας	τους.

	 	 7.	 Στο	υψηλο� 	κο�στος	ζωη� ς	που	στις	Με-

	 	 	 γαλουπο� λεις	ει�ναι	κατα� 	πολυ� 	υψη-

λο� τερο	σε	σχε�ση	με	τα	χωρια� ,	καθ’	

ο� σο	τα	ζευγα� ρια	που	ζουν	σε	αυτε�ς	

«κρε�μονται»	κατα� 	την	κοινη� 	ε�κφρα-

ση	«απο� 	ε�να	ξερο� 	μισθο� »	απο� 	τον	ο-

ποι�ο	πρε�πει	να	τα	πληρω� νουν	ο� λα,	

ενω� 	αποστερου� ν			ται	την	οικονομικη� 	

βοη� θεια	απο� 	την	οικιακη� 	οικονομι�α	

(τα	ζαρζαβατικα� 	και	τα	φρου� τα	απο� 	

τους	κη� πους,	το	κρε�ας	και	το	γα� λα	

απο� 	τα	ζω� α,	τα	αυγα� 	απο� 	τις	κο� τες,	

το	λα� δι	κ.λπ.).

	 	 8.	 Στην	απομα� κρυνση	απο� 	τα	Ελληνο-

χριστιανικα� 	προ� τυπα.

	 	 9.	 Στην	επιδι�ωξη	των	γονιω� ν	να	δω� σουν

	 	 	 ανω� τερη	μο� ρφωση	στα	παιδια� 	τους.

	 	 10.	Στην	μο� δα	που	στην	εποχη� 	μας	κα-

θορι�ζει	τον	τρο�πο	ζωη� ς.

	 	 11.	Στην	επιδει�νωση	του	φυσικου� 	πε-

ριβα� λλοντος	η	οποι�α	επηρεα� ζει	αρ-

νητικα� ,	κυρι�ως	τους	α� νδρες.
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	 	 12.	Στις	πολλε�ς	ευκαιρι�ες	ψυχαγωγι�ας.

	 	 13.	Στην	τηλεο� ραση.

ε.	 Μεγα� λο	με�ρος	της	μειω� σεως	των	γεννη� -

σεων	 οφει�λεται	 στις	 εκτρω� σεις	 ο� πως	

φαι�νεται	στον	ΠΙΝΑΚΑ	3	παρακα� τω,	στις	

οποι�ες	θα	αναφερθου� με	στη	συνε�χεια.

στ.	 Στα	Τροχαι�α	Ατυχη� ματα	ο� πως	φαι�νονται

	 στους	ΠΙΝΑΚΕΣ		4	και	5	των	επο� μενων	σε-

	 λι�δων,	που	αν	τις	μελετη� σουμε	προσεκτι-

κα� 	θα	διαπιστω� σουμε	ο� τι	τα	Τροχαι�α	ε�-

χουν	αυξηθει�	σημαντικα� .

ζ.	 Στα	ναρκωτικα� ,	που	αποτελου� ν	τη	μα�στι-

γα	της	εποχη� ς	μας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ	3
ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ	ΑΝΑ	1000	ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Πηγη� 	Ινστ.	ALLAN	GUTTMACHER	1988

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Αν	υπολογι�σουμε	ο� τι	το	1/5	του	πληθυσμου� 	της	χω� -

ρας	αποτελει�ται	απο� 	γυναι�κες	παραγωγικη� ς	ηλικι�ας	

το� τε	 θα	 ε�χουμε	περι�που	δυ� ο	 εκατομμυ� ρια	 γυναι�κες	

παραγωγικη� ς	ηλικι�ας.	Με	βα� ση	και	τα	δεδομε�να	του	

ΠΙΝΑΚΑ	το� τε	ε�χουμε	περι�	τις	300	χιλια� δες	εκτρω� σεις	

το	χρο� νο.

ΣΕΙΡΑ ΧΩΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ	

ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1 ΠΡΩΗΝ	ΣΟΒ.
ΕΝΩΣΗ

181 *	Ση� μερα
14/04/2002

πληροφορηθη� -

καμε	ο� τι	η	ΕΛΛΑΔΑ

πη� ρε	την	πρωτια�

με	150	ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ

ανα� 	1000	γυναι�κες.

Σε	αυτο� 	βοηθα� 	και

ο	αντιχριστιανικο� ς

νο� μος	1609	του

1986,	που	νομιμο-

ποιει�	τις	εκτρω� -

σεις.

2 ΕΛΛΑΣ	* 140

3 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 90,9

4 Η.Π.Α. 27,4

5 ΙΣΡΑΗΛ 21,9

6 ΙΤΑΛΙΑ 19

7 ΠΟΛΩΝΙΑ 16,5

8 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 15,2

9 ΓΑΛΛΙΑ 14,9

10 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 12,8

11 ΚΑΝΑΔΑΣ 10,2

12 Δ.	ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7,3

13 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 5,6
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ΠΙΝΑΚΑΣ	4

ΤΡΟΧΑΙΑ	ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ	ΑΠΟ	ΤΟ	1988	ΕΩΣ	

ΤΟ	1998	ΣΤΗΝ	ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.	Ένα	 ποσοστο� 	 απο� 	 τους	 βαρια� 	 τραυματι�ες	

καταλη�γουν,	ενω� 	ε�να	α� λλο	απο� 	αυτου� ς	παρα-

με�νουν	ισοβι�ως	ανα�πηροι.

2.	Οι	περισσο� τεροι	νεκροι�	και	τραυματι�ες	ει�-

ναι	νε�οι	ηλικι�ας	μεταξυ� 	15	και	45	ετω� ν.

ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΝΕΚΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ

1988 20.753 1.852 30.881

1991 20.764 2.195 30.789

1994 22.222 2.340 32.206

1997 24.681 2.141 32.849

1998 24.875 2.218 33.081



45

ΠΙΝΑΚΑΣ	5

ΠΟΥ	ΔΕΙΧΝΕΙ	ΤΑ	ΘΥΜΑΤΑ	ΑΠΟ	ΤΡΟΧΑΙΑ	

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ	ΣΤΗΝ	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ	ΕΝΩΣΗ

	 Σε	προ� σφατη	ε�ρευνα	της	Ε.Ε.	διαπιστω� -

θηκε	ο� τι	η	χω� ρα	μας	παρουσια� ζει	σημαντικη� 	

αυ� ξηση	στον	αριθμο� 	των	θυμα� των	απο� 	Τρο-

χαι�α	ατυχη� ματα.

	 Κατα� 	την	περι�οδο	1989-1996	το	ποσοστο� 	

των	 θυμα� των	 στην	 Ελλα� δα	 αυξη� θηκε	 κατα� 	

22%	ενω� 	ο	Με�σος	Όρος	στις	α� λλες	Ευρωπαϊ-

ΧΩΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΑΝΑΤΩΝ

ΜΕΣΟΣ	ΟΡΟΣ
89-96

ΔΙΑΦΟΡΑ
89-96

ΠΑΡΑΤΗ-
ΡΗΣΕΙΣ

ΕΛΛΑΔΑ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ

ΗΛ.	ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

2.381
71
453
6.193
8.758
2.100
1.180
522
8.080
1.027
1.356
3.740
4.464
537
404

+22%
+6%
-2%
-3%
-10%
-13%
-19%
-22%
-23%
-27%
-32%
-33%
-38%
-41%
-45%

Στην	Ελλα� δα	κα� θε	
χρο� νο	γι�νονται
23.000	τροχαια� 	ατυ-
χη� ματα,	στα	οποι�α
χα�νουν	την	ζωη� 	τους
2.200	α� νθρωποι	και
4.000	τραυματι�ζον-
ται	σοβαρα� 	απο� 	τους
οποι�ους	πολλοι�	με�-
νουν	ανα� πηροι	δια
βι�ου	και	32.000
τραυματι�ζονται
ελαφρα� .
Το	κο� στος	στην
Εθνικη� 	Οικονομι�α
απο� 	Τροχαι�α	ανε�ρ-
χεται	στα	115	δις	το
χρο� νο.

ΣΥΝΟΛΟ 42.852 -20%
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κε�ς	χω� ρες	μειω� θηκε	κατα� 	20%.

	 Ειδικο� τερα	στη	χω� ρα	μας	κα� θε	χρο� νο	σε	

συ� νολο	περι�που	23.000	Τροχαι�ων	ατυχημα� -

των,	 χα� νουν	την	 ζωη� 	 τους	2.200	α� νθρωποι,	

4.000	περι�που	τραυματι�ζονται	σοβαρα� ,	απο�

τους	οποι�ους	πολλοι�	καταλη� γουν	και	κατα� 	συ-

νε�πεια	αυξα� νει	ο	αριθμο� ς	των	νεκρω� ν,	ενω� 	αρ-

κετοι�	με�νουν	ανα� πηροι	δια	βι�ου	και	32.000	πε-

ρι�που	τραυματι�ζονται	ελαφρα� .

	 Πε�ρα	απο� 	τον	ανθρω� πινο	πο� νο	και	τη	δυ-

στυχι�α,	προκυ� πτει	και	ε�να	οικονομικο� 	κο� στος	

115	δις	δρχ.	το	χρο� νο	στην	Εθνικη� 	μας	Οικο-

νομι�α.	Η	Ελλα� δα	ει�ναι	η	χω� ρα	της	Ευρωπαϊ-

κη� ς	Ένωσης	που	ε�χει	τη	μεγαλυ� τερη	αυ� ξηση	

σε	νεκρου� ς	και	τραυματι�ες	απο� 	Τροχαι�α	ατυ-

χη� ματα.

	 Την	20ετι�α	1975-1995	ει�χαμε	αυ� ξηση	νε-

κρω� ν	κατα� 	105%	σε	αντι�θεση	με	την	Γερμανι�α	

που	την	ι�δια	περι�οδο	ει�χε	μει�ωση	35%.

ζ.	 Στα	ναρκωτικα� 	που	αποτελου� ν	τη	μα� στι-

γα	της	εποχη� ς	μας		και	που	εκτο� ς	απο� 	τους	

300	θανα� τους	το	χρο� νο	ε�χουμε	και	τους	

χρη�στες	οι	οποι�οι	αν	δεν	αποτοξινωθου� ν	

η� 	δεν		επα	νενταχθου� ν	 προσμετρω� νται	

στους	χρονι�ως	πα� σχοντες	οι	οποι�οι	ει�ναι	
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ανι�κανοι	προς	εργασι�α.

η.	 Στους	φοιτητε�ς	του	εξωτερικου� ,	οι	οποι�οι	

για	να	αποφυ� γουν	την	Στρα� τευση	παρα-

με�νουν	στο	εξωτερικο� 	και	ε�χουμε	70.000	

φυγο�στρατους.
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ΠΩΣ	ΘΑ	ΕΠΕΛΘΕΙ	Η	ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

ΤΟΥ	ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

	 Αν	κα� νουμε	ε�ναν	απλο� 	υπολογισμο� 	θα	δου� -

με	πω� ς	θα	επε�λθει	η	εξαφα� νιση	του	Ελληνι-

κου� 	Γε�νους	απο� 	του	προσω� που	της	Γης	με�σα	

στο	ορατο� 	με�λλον.	Μια	εξαφα� νιση	η	οποι�α	θα	

ει�ναι	με	ο� λη	τη	σημασι�α	της	λε�ξεως	φοβερα� 	

οδυνηρη� .	Με	δεδομε�νο	τις	γεννη� σεις	του	1997	

που	φαι�νονται	στον	ΠΙΝΑΚΑ	6	παρακα� τω,	ο� -

που	οι	γεννη� σεις	κατα� 	το	οριακο� 	αυτο� 	ε�τος	η� -

ταν	98.200	και	με	δεδομε�νο	επι�σης	ο� τι	ο	Δει�-

κτης	Γονιμο� τητας	βρι�σκεται	γυ� ρω	στο	1	πα-

ρατηρου� με	ο� τι	:

	 •	 Απο� 	τα	98.200	παιδια� 	που	γεννη� θηκαν	το	

1997	τα	49.100	ει�ναι	αγο� ρια	και	τα	49.100	ει�-

ναι	κορι�τσια.

	 •	 Τα	49.100	κορι�τσια	μετα� 	20	χρο�νια	δηλα-

δη� 	 το	2017	θα	γεννη�σουν	24.550	αγο�ρια	 και	

24.550	κορι�τσια.



50

	 •	 Τα	24.550	κορι�τσια	μετα� 	20	χρο� νια	δηλα-

δη� 	το	2037	θα	γεννη� σουν	12.275	αγο� ρια	και	

12.275	κορι�τσια.

	 •	 Τα	12.275	κορι�τσια	μετα� 	20	δηλαδη� 	 το	

2057	θα	γεννη� σουν	6.138	αγο� ρια	και	6.138	

κορι�τσια.

	 •	 Τα	6.138	κορι�τσια	μετα� 	20	χρο� νια	δηλαδη� 	

το	2077	θα	γεννη�σουν	3.069	αγο� ρια	και	3.069	

κορι�τσια.



51

ΠΙΝΑΚΑΣ	6

ΠΟΥ	ΔΕΙΧΝΕΙ	ΤΗΝ	ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ	ΜΕΙΩΣΗ

ΤΩΝ	ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ	ΑΝΑ	20ΕΤΙΑ

	 Αυτο� 	ει�ναι	το	λεγο� μενο	ορατο� 	με�λλον	

που	δεν	το	βλε�πουν	ο� σοι	εθελοτυφλου� ν	η� 	

κατα� 	το	κοινω� ς	λεγο� μενο	

στρουθοκαμηλι�ζουν.

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

1997 98.200 49.100 49.100

2017 49.100 24.550 24.550

2037 24.550 12.275 12.275

2057 12.275 6.138 6.138

2077 6.138 3.069 3.069
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	 Απο� 	’κει	και	πε�ρα	νομι�ζουμε	ο� τι	δεν	ει�ναι	

ανα� γκη	 να	 συνεχι�σουμε	 το	 συλλογισμο� 	 μας	

για	να	αποδει�ξουμε	ο� τι	με�σα	σε	70	ε�ως	80	το	

πολυ� 	χρο� νια	θα	εξαφανιστει�	απο� 	του	προσω� -

που	της	Γης	το	γε�νος	των	Ελλη� νων.

	 Όσο	και	να	φαι�νεται	τραγικη� 	αυτη� 	ει�ναι	

δυστυχω� ς	η	μοι�ρα	του	Ελληνικου� 	Έθνους.

	 Ενο� ς	Έθνους	το	οποι�ο	βρι�σκεται	στο	προ-

σκη� νιο	της	Ιστορι�ας	επι�	το� σους	αιω� νες.

	 Ενο� ς	Έθνους	το	οποι�ο	ει�ναι	απο� 	τα	μακρο-

βιο� τερα	που	αναφε�ρονται	στην	 Ιστορι�α	της	

ανθρωπο� τητας.

	 Ενο� ς	Έθνους	το	οποι�ο	δημιου� ργησε	τον	

πιο	περι�λαμπρο	πολιτισμο� 	με�σα	στους	αιω� -

νες	και	ο	οποι�ος	αποτε�λεσε	τον	α� ξονα	γυ� ρω

απο� 	τον	οποι�ο	περιστρε�φεται	ο	συ� γχρονος	Δυ-

τικο� ς	Πολιτισμο� ς.

	 Ενο� ς	Έθνους	το	οποι�ο	κατο� ρθωσε	να	δια-

τηρη� σει	αλω� βητη	την	Εθνικη� 	του	Ταυτο� τητα

κατα� 	την	μακραι�ωνη	περι�οδο	της	δουλει�ας	του

κα� τω	απο� 	τον	Οθωμανικο� 	ζυγο� ,	για	τον	οποι�ο	

ο	Ιστορικο� ς	Κων/νος	Παπαρηγο�πουλος	ανα-

φε�ρει	στο	μνημειω� δες	Ιστορικο� 	του	ε�ργο	ο� τι	

«Τα	δυ� ο	Έθνη	(Ελληνικο� 	και	Τουρκικο� )	παρε�-

μειναν	α� μικτα	ο� πως	το	υ� δωρ	και	το	ε�λαιον».

	 Όμως	παρ’	 ο� λα	 αυτα� ,	 αυτη� 	 ει�ναι	 η	ωμη� 	
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πραγματικο� τητα	και	αυτη� 	θα	ει�ναι	η	αδυσω� -

πητη	και	τραγικη� 	του	μοι�ρα,	αν	δεν	ληφθου� ν	

ο� λα	εκει�να	τα	αναγκαι�α	και	απαραι�τητα	με�-

τρα,	 ο� σο	 ει�ναι	ακο� μα	καιρο� ς,	 για	 να	 εξαλει-

φθου� ν	οι	δυσμενει�ς	συνθη� κες	που	δημιουρ-

γου� ν	το	προ�βλημα,	γιατι�	σε	αντι�θετη	περι�πτω-

ση	ει�ναι	απολυ� τως	βε�βαιο	ο� τι	θα	επε�λθει	το	

μοιραι�ο	με�σα	απο� 	οδυνηρε�ς	καταστα� σεις.

	 Παρα� λληλα	προς	την	σταδιακη� 	αλλα� 	τα-

χει�α	μει�ωση	του	Ελληνικου� 	πληθυσμου� ,	ο� πως	

την	περιγρα�ψαμε,	ε�χουμε	την	συνεχη� 	αυ� ξηση	

των	λαθρομεταναστω� ν	οι	οποι�οι	θα	αλλοιω� -

σουν	την	συ� νθεση	του	πληθυσμου� 	της	Ελλα� -

δος.

	 Η	αθρο� α	ει�σοδος	και	παραμονη� 	λαθρομε-

ταναστω� ν	στην	Ελλα� δα,	οι	οποι�οι	προε�ρχον-

ται	κυρι�ως	απο� 	τις	ο� μορες	προς	αυτη� 	τη	χω� ρα,	

ο� πως	ει�ναι	:		η	Αλβανι�α,	η	FYROM,	η	Σερβι�α,	η	

Βουλγαρι�α	και	η	Τουρκι�α,	θα	δημιουργη� σουν	

μελλοντικα� 	προβλη� ματα	στη	χω� ρα	μας.

	 Και	αυτο� 	γιατι�	οι	χω� ρες	αυτε�ς	δια� κεινται	

για	αιω� νες	εχθρικα� 	προς	την	Ελλα� δα	και	ε�χουν	

επεκτατικε�ς	βλε�ψεις	σε	Ελληνικα� 	εδα�φη,	ενω� 	

θα	ε�πρεπε	να	συμβαι�νει	το	αντι�θετο.

	 Δεν	θα	αποτελου� σε	υπερβολη� 	αν	θα	λε�-

γαμε	ο� τι	ακο� μα	και	αυτο� 	το	νεοσυ� στατο,	πο-



54

λυεθνικο� 	και	 -ας	μας	επιτραπει�	 η	 ε�κφραση-	

θνησιγενε�ς	κρα� τος	της	FYROM	που	στηρι�ζει	

ο� λη	του	την	υ� παρξη	πα� νω	στο	ψε�μα,	την	απα� -

τη	και	στην	πλαστογρα�φηση	της	Ιστορι�ας,	ε�-

χει	το	θρα� σος	και	τολμα� 	να	εγει�ρει	αξιω� σεις	

και	διεκδικη� σεις	:
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ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΕΣ	και	ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ

	 Με	την	πλαστογρα�φηση	της	 Ιστορι�ας	 ι-

σχυριζο� μενο	ο� τι	οι	σημερινοι�	του	κα� τοικοι	ει�-

ναι	 απο�γονοι	 των	ΑΡΧΑΙΩΝ	ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ*,	

οι	οποι�οι	κατα� 	την	δικη� 	τους	παρερμηνει�α	δεν	

η� ταν	 Έλληνες	 αλλα� 	 αποτελου� σαν	 ιδιαι�τερη	

ΕΘΝΟΤΗΤΑ	και	ιδιαι�τερη	φυλη� 	και	ε�χουν	την	

αφε�λεια	να	περιμε�νουν	να	τους	πιστε�ψει	η	Δι-

εθνη� ς	Κοινη� 	Γνω� μη,	η	οποι�α	γνωρι�ζει	καλυ� -

τερα	απο� 	αυτου� ς	την	τρισε�νδοξη	Ιστορι�α	των	

Αρχαι�ων	 Ελλη� νων	Μακεδο� νων	 ο� πως	 επιβε-

βαιω� νουν	περι�τρανα,	εκτο� ς	απο� 	τα	αρχαι�α	κει�-

μενα	και	τα	προ� σφατα	αρχαιολογικα� 	ευρη� μα-

τα	στους	Βασιλικου� ς	τα� φους	της	Βεργι�νας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
*	Κατα� 	τον	Εθναπο�στολο	Νεοκλη� 	Καζα� ζη	το	εδαφικο� 	Δια-

με�ρισμα	της	Μακεδονι�ας	αποτελει�ται	απο� 	τα	Βιλαε�τια	Θεσ-

σαλονι�κης	και	Μοναστηρι�ου,	ενω� 	το	Βιλαε�τιο	του	Κοσσυ-

φοπεδι�ου	με	πρωτευ� ουσα	τα	ΣΚΟΠΙΑ	δεν	ανη� κε	ποτε�	στο	

ΕΔΑΦΙΚΟ	ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	της	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
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ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ

	 Ισχυριζο� μενο	ο� τι	στη	χω� ρα	μας	διαβιου� ν,	

ο� πως	αρε�σκεται	να	τους	αποκαλει�,	Μακεδο-

νικε�ς	μειονο� τητες,	ενω� 	συμβαι�νει	το	εκ	διαμε�-

τρου	αντι�θετο,	δηλαδη� 	υπα� ρχει	στη	FYROM	με-

ταξυ� 	πολλω� ν	και	μεγα� λων	(πολυπληθω� ν)	μει-

ονοτη�των	και	Ελληνικη� 	μειονο�τητα,	αποτελου� -

μενη	 απο� 	 200.000	 ομοεθνει�ς	 μας,	 οι	 οποι�οι	

δεν	τολμου� ν	ου� τε	να	δηλω� σουν	την	ΕΘΝΙΚΟ-

ΤΗΤΑ	τους	και	για	το	λο�γο	αυτο� 	δεν	αναφε�ρε-

ται	ου� τε	στις	(επι�σημες)	απογραφε�ς.

ΕΔΑΦΙΚΕΣ

	 Σε	βα� ρος	της	μιας	και	ενιαι�ας	ΜΑΚΕΔΟΝΙ-

ΑΣ*,	γιατι�	ε�να	με�ρος	του	εδα�φους	της	FYROM

ανη�κει	γεωγραφικα� 	και	ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΑ	στη	ΜΑ-

ΚΕΔΟΝΙΑ	που	η� ταν	απο� 	την	αρχαιο� τητα	ΕΛ-

ΛΑΔΑ.

	 Και	σαν	να	μην	ε�φθαναν	μο� νο	αυτα� ,	να	δι-

εκδικει�	και	να	σφετερι�ζεται	το	Ιστορικο� 	και	

Ηρωικο� 	ο� νομα	της	χω� ρας	του	Φιλι�ππου	και	

του	Μεγα� λου	Αλεξα� νδρου	καθω� ς	και	τα	συ� μ-

βολα,	ο� πως	ει�ναι	ο	δεκαεξα� κτινος	ΗΛΙΟΣ	της	

ΒΕΡΓΙΝΑΣ,	 ενω� 	 καλω� ς	 γνωρι�ζει	 ο� τι	 δεν	του	

ανη� καν	ποτε�,	γιατι�	οι	σημερινοι�	του	κα� τοικοι,	

που	 κατα� 	 κυ� ριο	 λο�γο	 ει�ναι	 Σλα� βοι,	 εγκατα-
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στα� θηκαν	στην	περιοχη� 	6	αιω� νες	μετα� 	τον	Φι�-

λιππο	και	τον	Με�γα	Αλε�ξανδρο.

	 Ένα	 Κρα� τος	 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ)	 προς	

εξυπηρε�τηση	συγκεκριμε�νων	σκοπιμοτη� των,	

στο	οποι�ο	η	Ελλα� δα	παρε�χει	γενναιο� δωρα	και	

απλο�χερα,	ο�χι	μο� νο	οικονομικη� 	βοη� θεια	αλλα� 	

και	παντο� ς	ει�δους	στη� ριξη	σε	ο� λους	τους	Διε-

θνει�ς	Οργανισμου� ς.

	 Αντιλαμβα� νεστε	φι�λοι	 αναγνω� στες,	 πο� -

σο	προσεκτικη� 	 και	 επιφυλακτικη� 	πρε�πει	να	

ει�ναι	η	Ελληνικη� 	Εξωτερικη� 	Πολιτικη� .

	 Όμως	δεν	ει�ναι	μο� νο	η	FYROM,	ει�ναι	και	

Βουλγαρι�α,	ει�ναι	και	η	Τουρκι�α,	ει�ναι	και	η	Αλ-

βανι�α,	οι	οποι�ες	ε�χουν	βλε�ψεις	και	διεκδικη� -

σεις	στα	Ελληνικα� 	εδα�φη.

	 Ει�ναι	γνωστε�ς	οι	προσπα� θειες	της	Τουρ-

κι�ας	 να	 προσεταιριστει�	 τις	 μοναδικε�ς	 με�χρι	

προ� τινος	 Μουσουλμανικε�ς(*)	 μειονο� τητες	

της	Δ.	Θρα� κης,	τις	οποι�ες	υποκινει�	να	διεκδι-

κη� σουν	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ.

	 Ει�ναι	επι�σης	γνωστε�ς	οι	προθε�σεις	της	ΑΛ-

ΒΑΝΙΑΣ,	για	την	περιοχη� 	της	ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ.

	 Όλα	αυτα� 	τα	οποι�α	προαναφε�ραμε	δικαι-

ω� νουν	την	α� ποψη	του	καθηγητη� 	κ.	Μιχ.	Γκιο� -

κα,	στον	οποι�ο	θα	αναφερθου� με	στην	συνε�-

χεια,	ο	οποι�ος	λε�ει	ο� τι	«η	Ελλα� δα	βρι�σκεται	
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στην	πιο	παλιογειτονια� 	του	κο� σμου.	Όλοι	της	

οι	γει�τονες	με	πρω� τη	την	Τουρκι�α,	ει�χαν	και	

ε�χουν	 εδαφικε�ς	 διεκδικη� σεις	 σε	 βα� ρος	 της,	

ενω� 	κανονικα� 	θα	ε�πρεπε	να	συμβαι�νει	το	αν-

τι�θετο».

	 Βεβαι�ως	ο	πιο	ευ� κολος	αντι�λογος,	για	ο� -

ποιον	 διατυπω� νει	 τε�τοιες	 απο�ψεις	 ει�ναι	 να	

τον	χαρακτηρι�σουν	ρατσιστη� .	Όσοι	ο� μως	δια-

νοηθου� ν	να	αποκαλε�σουν	την	ε�μφυτη	αυτη� 	

φιλοπατρι�α	και	τις	απο� 	αυτη� ς	ανησυχι�ες	που	

πρε�πει	να	ε�χουμε	ο� λοι	οι	Έλληνες	ρατσισμο� ,	

το� τε	μπορου� με	να	που� με	ο� τι	σι�γουρα	οι	α� ν-

θρωποι	αυτοι�	ε�χουν	μπερδε�ψει	τις	ε�ννοιες	η� 	

απε�χουν	πολυ� 	απο� 	την	πραγματικο� τητα.

	 Με	την	αθρο� α	και	ανεξε�λεγκτη	ει�σοδο	λα-

θρομεταναστω� ν	στη	χω� ρα	μας	απο� 	τις	χω� ρες	

που	προαναφε�ραμε,	φαινο� μενο	το	οποι�ο	δεν	

συμβαι�νει	 σε	 καμια� 	 ευνομου� μενη	 χω� ρα	 του	

κο� σμου,	και,	 με	 τους	υψηλου� ς	Δει�κτες	Γονι-

μο� τητας	που	ε�χουν,	σε	λι�γα	χρο� νια	οι	επη� λυ-

δες	(ξε�νοι)	θα	γι�νουν	πλειονο� τητες	και	οι	γη-

γενει�ς	θα	γι�νουμε	μειονο� τητα	στον	το�πο	μας	

οπο� τε	θα	πα� θουμε	ο� τι	ε�παθε	το	ΚΟΣΣΥΦΟΠΕ-

ΔΙΟ.

	 Με	ο� λα	αυτα� 	η	χω� ρα	μας	ε�χει	η� δη	κατα-

στει�	πολυεθνικη� 	με	ο� σα	κακα� 	μπορει�	να	συ-
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νεπα� γεται	για	το	με�λλον	της	το	γεγονο� ς	αυτο� .	

Και	αν	α� λλες	χω� ρες	ο� πως	ει�ναι	οι	Η.Π.Α.,	ο	Κα-

ναδα� ς,	 η	Αυστραλι�α	 και	α� λλες,	 μπορου� ν	 ο�χι	

μο� νο	να	συμβιω� νουν	αρμονικα� ,	αλλα� 	και	να

ευημερου� ν	ως	Πολυεθνικε�ς	κοινωνι�ες,	δε	μπο-

ρει�	να	συμβει�	το	ι�διο	και	με	την	Ελλα� δα	γιατι�	

το	μεγαλυ� τερο	ποσοστο� 	(ο	ο�γκος	θα	λε�γαμε	

των	λαθρομεταναστω� ν)	προε�ρχεται	απο� 	τις	

ο� μορες	χω� ρες	που	προαναφε�ραμε	και	οι	κι�ν-

δυνοι	για	τους	λο�γους	που	αναφε�ραμε,	ει�ναι	

και	πολλοι�	και	μεγα� λοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ(*)

	 Η	Συνθη� κη	της	Λοζα� ννης	του	1923	αναφε�ρεται

σε	Μουσουλμανικε�ς	και	ο�χι	Τουρκικε�ς	μειονο� τητες	της

Δ.	Θρα� κης.	Το	35%	των	μειονοτη� των	αυτω� ν	αποτε-

λει�ται	απο� 	 εξισλαμισθε�ντες	Έλληνες,	 τους	αρχαι�ους	

Αγρια� νες,	 οι	 οποι�οι	 η� ταν	 οι	 α� ριστοι	 ακοντιστε�ς	 της	

Στρατια� ς	του	Μ.	Αλεξα� νδρου.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

	 Η	μει�ωση	του	ενεργου� 	πληθυσμου� 	της	χω� -

ρας,	των	ανθρω� πων	δηλαδη� 	της	παραγωγικη� ς	

ηλικι�ας	και	η	αυ� ξηση	του	γεροντικου� 	πληθυ-

σμου� ,	λο�γω	της	αυξη�σεως	του	ορι�ου	ζωη� ς	που	

οφει�λεται	στην	προ� οδο	της	ιατρικη� ς	επιστη� -

μης,	θα	ε�χει	τρομερε�ς	επιπτω� σεις	και	δυσμε-

νε�στατες	συνε�πειες.

	 α.	Στην	Εθνικη� 	Άμυνα	και	την	Ασφα� λεια	

της	χω� ρας,	λο�γω	μειω� σεως	χρο� νο	με	το	χρο� νο	

των	στρατευσι�μων	οπλιτω� ν.

	 β.	Στο	 Κοινωνικοασφαλιστικο� 	 συ� στημα	

λο�γω	της	μειω� σεως	των	εργαζομε�νων	και	της	

αυξη� σεως	των	συνταξιου� χων.

	 γ.	Στην	Υγει�α,	ο� που	λο�γω	της	αυξη� σεως	

του	ορι�ου	ζωη� ς	αυξα� νουν	και	τα	ε�ξοδα	Ιατρο-

φαρμακευτικη� ς	και	νοσοκομειακη� ς	περι�θαλ-

ψης.

	 δ.	Στην	Παιδει�α,	ο� που	κα� θε	χρο� νο	μειω� νε-
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ται	ο	μαθητικο� ς	πληθυσμο� ς	και	αυξα� νει	ο	αριθ-

μο� ς	των	αλλοδαπω� ν	μαθητω� ν.	Ενδεικτικο� ς	ΠΙ-

ΝΑΚΑΣ	7	παρακα� τω.

	 ε.	 Στην	συ� νθεση	του	πληθυσμου� 	της	χω� -

ρας	που	μειω� νεται	ο	γηγενη� ς	Ελληνικο� ς	πλη-

θυσμο� ς	της	χω� ρας	και	αυξα� νεται	ο	πληθυσμο� ς

των	αλλοδαπω� ν.

						στ.	Στον	Πολιτισμο� ,	και	α� λλα.

	 Στο	πο� νημα� 	μας	αυτο� 	θα	αναφερθου� με	μο� -

νο	στις	επιπτω� σεις	επι�	των	τριω� ν	πρω� των	κα-

ταστα� σεων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ	7

ΣΧΕΣΗ	ΕΛΛΗΝΩΝ	ΚΑΙ	ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ	

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΟΛΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

ο22 	Δημοτικο� -Πλ.	Κολια� τσου 191 52 109

ο26 	Δημοτικο� -Πλ.	Αμερικη� ς 256 106 150

ο55 	Δημοτικο� -Πλ.	Βα� θη 288 135 152

ο79 	Δημοτικο� -Πατησι�ων 228 92 136

ο132 	Δημοτικο� -Κ.	Πατησι�ων 212 90 122

ο159 	Δημοτικο� -Πατησι�ων 129 57 72

ο164 	Δημοτικο� -Πεδ.	Άρεως 170 55 115

ο165 	Δημοτικο� -Πεδ.	Άρεως 150 42 108

ο5 	Γυμνα� σιο	Εξαρχει�ων 263 111 125
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α.	 ΣΤΗΝ	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΚΑΙ	ΤΗΝ	ΕΘΝΙΚΗ

	 ΑΜΥΝΑ

	 Όπως	η� δη	αναφε�ραμε	η	Ελλα� δα	περιβα� λ-

λεται	απο� 	εχθρικα� 	διακει�μενες	προς	αυτη� ν	χω� -

ρες	(μακα� ρι	να	ει�χαμε	τα	συ� νορα	της	Ισπανι�-

ας).	Το	μη� κος	των	χερσαι�ων,	θαλασσι�ων	και	

εναερι�ων	συνο� ρων	της	χω� ρας	μας	ει�ναι	δυσα-

να� λογο	προς	το	με�γεθος	και	τον	πληθυσμο� 	της.

	 Αν	αναλογιστου� με	ο� τι	τα	συ� νορα	της	χω� -

ρας	ε�χουν	μη� κος	:

	 	 •	 Προς	την	Αλβανι�α	 250,5	χλμ

	 	 •	 Προς	την	FYROM	 236,8	χλμ

	 	 •	 Προς	την	Βουλγαρι�α	 408,5	χλμ

	 	 •	 Προς	την	Τουρκι�α	 199,0		χλμ

	 Οπο� τε	ε�χουμε	συ� νολο	 1.094,8	χλμ

	 Αν	 στο	 συ� νολο	 αυτο� 	 συνυπολογι�σουμε	

και	 τα	 θαλα� σσια	 συ� νορα	 της	 χω� ρας	 και	 τις	

στρατιωτικε�ς	δυνα� μεις	που	πρε�πει	να	διατη-

ρει�	στα	νησια� 	του	Ανατολικου� 	Αιγαι�ου,	σε	συν-

δυασμο� 	με	το	ΕΝΙΑΙΟ	ΑΜΥΝΤΙΚΟ	ΔΟΓΜΑ	με-

ταξυ� 	ΕΛΛΑΔΟΣ	και	ΚΥΠΡΟΥ,	αντιλαμβα� νεστε	

ο� τι	για	την	περιφρου� ρηση	ο� λων	αυτω� ν	των	

συνο� ρων	απαιτου� νται	πα� ρα	πολλε�ς	δυνα� μεις	

για	την	επιτη� ρηση� 	τους.	Αναλογιστει�τε	πο� σο	

περισσο� τερες	δυνα� μεις	απαιτου� νται	για	την	
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αποτελεσματικη� 	α� μυνα	της	χω� ρας

	 Γενικα� 	θα	μπορου� σαμε	να	που� με	ο� τι	:

	 1)	Η	διατη� ρηση	δυναμικου� 	πληθυσμου� 	ει�-

ναι	εξ	ι�σου	σημαντικη� 	με	την	ΕΘΝΙΚΗ	ΑΜΥΝΑ.

Και	του� το	διο� τι	μακροπρο� θεσμα	η	ΕΘΝΙΚΗ	Α-

ΜΥΝΑ	ει�ναι	περιττη� 	για	ε�ναν	πληθυσμο� 	που	

εξαφανι�ζεται.

	 2)	Μικρα� 	ΕΘΝΗ	με	χαμηλο� 	Δ.Γ.	δεν	θα	μπο-

ρε�σουν	να	διεξα� γουν	παρατεταμε�νες	ΠΟΛΕ-

ΜΙΚΕΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

	 3)	Μο� νο	ΕΘΝΗ	με	υψηλο� 	αριθμο� 	γεννη� σε-

ων	θα	ει�ναι	σε	θε�ση	να	διατηρη� σουν	μεγα� λους

στρατου� ς	αποκτω� ντας	ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ	σαν	τοπι-

κε�ς	υπερδυνα� μεις.

	 4)	Ο	γηρα� σκων	πληθυσμο� ς	της	χω� ρας	ισο-

δυναμει�	με	μονομερη� 	ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ.

	 5)	Οι	Δημογραφικε�ς	αλλοιω� σεις	που	τω� ρα

ε�χουν	οξυνθει�	ει�ναι	αμει�λικτες	και	η	ανατροπη�

τους	απαιτει�	α� μεσα	και	δραστικα� 	με�τρα.

	 6)	Οι	Ελληνι�δες	αποτελου� ν	το	με�γιστο	και	

εν	πολλοι�ς	αχρησιμοποι�ητο	απο� θεμα	ενεργει�-

ας	και	κρατου� ν	στα	χε�ρια	τους	το	με�λλον	της	

ΠΑΤΡΙΔΟΣ.

	 7)	Η	ζωη� 	και	το	με�λλον	μι�ας	χω� ρας	στηρι�-

ζεται	στη	νεολαι�α	της.

	 8)	Όσο	περισσο� τεροι	νε�οι	το� σο	ισχυρο� τε-
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ρες	ΕΝΟΠΛΕΣ	ΔΥΝΑΜΕΙΣ.

	 9)	Οπλικα� 	συστη� ματα	χωρι�ς	χειριστε�ς	ει�-

ναι	α� χρηστα.

	 10)	Όσο	ισχυρο� τερες	Ένοπλες	Δυνα� μεις	

το� σο	περισσο� τερο	απομακρυ� νεται	ο	πο� λεμος,	

λο�γω	ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ.

	 11)	Ισχυρε�ς	Ένοπλες	Δυνα� μεις	σημαι�νει	

ισχυρη� 	διαπραγματευτικη� 	θε�ση.

	 12)	Βασικη� 	προϋπο� θεση	της	οικονομικη� ς	

αναπτυ� ξεως	και	της	προσελκυ� σεως	ΕΠΕΝΔΥ-

ΣΕΩΝ	ει�ναι	η	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	των	συνο� ρων.

	 Με	τη	συνεχη� 	μει�ωση	των	γεννη� σεων,	το	

προ� βλημα	που	ει�ναι	η� δη	οξυ� ,	θα	γι�νεται	κα� θε	

με�ρα	και	οξυ� τερο.

β.	 ΣΤΟ	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

	 ΣΥΣΤΗΜΑ

	 Η	μει�ωση	του	νεανικου� 	(του	ενεργου� )	πλη-

θυσμου� 	και	η	αυ� ξηση	του	γεροντικου� ,	θα	αυ-

ξα� νει	συνεχω� ς	τον	αριθμο� 	των	συνταξιου� χων,	

ενω� 	μειω� νεται	συνεχω� ς	ο	αριθμο� ς	των	εργα-

ζομε�νων.

	 Ενδεικτικα� ,	αναφε�ρεται	ο� τι	 ενω� 	την	δε-

καετι�α	του	1950	αντιστοιχου� σαν	στο	ΙΚΑ	14	
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εργαζο� μενοι	προς	ε�να	συνταξιου� χο,	το	1999	η	

αναλογι�α	αυτη� 	ε�χει	μειωθει�	στο	1,8	εργαζο� με-

νοι	προς	ε�να	συνταξιου� χο,	ο�πως	φαι�νεται	στον

ΠΙΝΑΚΑ	8	παρακα� τω.

	 Αντιλαμβα� νεται,	λοιπο� ν,	κανει�ς	ο� τι	κανε�-

νας	νο� μος	δεν	θα	μπορε�σει	να	επιλύσει	το	Α-

σφαλιστικο� 	προ� βλημα	για	το	οποι�ο	το� σος	λο� -

γος	γι�νεται	τον	τελευται�ο	καιρο� .

	 Σημειω� νουμε	εδω� ,	ο� τι	τα	Διεθνω� ς	παρα-

δεδεγμε�να	λε�νε	ο� τι	για	να	μπορου� ν	τα	Ταμει�α	

να	ανταποκρι�νονται	στις	υποχρεω� σεις	 τους	

πρε�πει	η	αναλογι�α	αυτη� 	να	ει�ναι	4,5	προς	1.
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ΠΙΝΑΚΑΣ	8

ΠΟΥ	ΔΕΙΧΝΕΙ	ΤΗ	ΣΧΕΣΗ	ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ	ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	 Βλε�πουμε	ο� τι	η	συνεχη� ς	μει�ωση	της	σχε�-

σεως	εργαζομε�νων	προς	συνταξιου� χους	ει�ναι

ραγδαι�α	και	εκτο� ς	ελε�γχου	και	αν	συνεχιστου� ν

οι	σημερινοι�	ρυθμοι�	μειω� σεως,	με�σα	στο	ορα-

το� 	με�λλον	η	σχε�ση	θα	γι�νει	ε�να	προς	ε�να	και	

στη	συνε�χεια	δυ� ο	συνταξιου� χοι	προς	ε�να	ερ-

γαζο� μενο.	Τι�θεται	το	ερω� τημα,	πω� ς	θα	αντα-

ποκριθου� ν	τα	Ασφαλιστικα� 	Ταμει�α	προς	τις	

αυξανο� μενες	ανα� γκες	του;

ΕΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

1951 14 1

1980 4 1

1994 2,4 1

1999 1,8 1



69

γ.	 ΣΤΗΝ	ΥΓΕΙΑ

	 Μια	α� λλη	σημαντικη� 	αλλαγη� 	που	θα	επι-

φε�ρει	η	μει�ωση	του	ενεργου� 	πληθυσμου� ,	ει�ναι	

η	αυ� ξηση	του	γεροντικου� 	πληθυσμου� 	που	θα	

ε�χει	σαν	συνε�πεια	και	την	αυ� ξηση	των	δαπα-

νω� ν	της	νοσοκομειακη� ς	και	ιατροφαρμακευ-

τικη� ς	περιθα� λψεως.

	 Έχει	υπολογιστει�	ο� τι	οι	δαπα� νες	αυτε�ς	για

ηλικιωμε�νους	α� νω	των	65	ετω� ν	ει�ναι	15πλα� -

σιες	ε�ναντι	των	νε�ων	και	για	τους	α� νω	των	80	

ετω� ν	ει�ναι	τριακονταπλα� σιες.

δ.	 ΣΤΗΝ	ΣΥΝΘΕΣΗ	ΤΟΥ	ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

	 Οι	 πληθυσμοι�,	 ο� πως	 ο	 αε�ρας,	 κινου� νται	

απο� 	την	αρχαιο� τητα,	απο� 	τα	πυκνο� τερα	προς	

τα	αραιο� τερα	και	αυτο� 	το	γνωρι�ζουμε	εμει�ς	οι	

Έλληνες,	αν	αναλογιστου� με	ο� τι	απο� 	τις	αυγι-

νε�ς	ω� ρες	της	Ιστορι�ας	οι	προ�γονοι�	μας	εξαπλω� -

θηκαν	με	τις	αποικι�ες	τους	σε	ο� λο	το	γνωστο� 	

κο� σμο	της	αρχαιο� τητος.

	 Και,	ενω� 	παρη� λθε	η	εποχη� 	που	μο� λις	προ

ολι�γων	δεκαετιω� ν	οι	Ελληνικοι�	πληθυσμοι�	με-

τανα� στευαν	σε	α� λλες	χω� ρες	της	Αμερικη� ς,	της	
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Αυστραλι�ας	και	της	Γερμανι�ας,	μετα� 	την	πτω� -

ση	του	υπαρκτου� 	Σοσιαλισμου� 	η	χω� ρα	μας	ε�-

χει	γι�νει	πο� λος	ε�λξεως	μεταναστω� ν	κατα� 	α� ναρ-

χο	τρο�πο.

	 Ενω� 	οι	χω� ρες	που	δε�χονταν	Έλληνες	και

α� λλων	εθνικοτη� των	μετανα� στες	ζητου�σαν	και

επε�τρεπαν	την	ει�σοδο	στις	χω� ρες	τους	μο� νο	

τους	επαγγελματι�ες	που	εχρεια� ζοντο	σε	αυ-

τε�ς,	στην	Ελλα� δα	δεν	ε�γινε	κα� τι	ανα� λογο.

	 Ειδικο� τερα	οι	Η.Π.Α.	προκειμε�νου	να	πα-

ραχωρη� σουν	υπηκοο� τητα	στους	μετανα� στες,

τους	επε�βαλαν	να	ορκι�ζονται	ο� τι	«σε	περι�πτω-

ση	κατα� 	την	οποι�α	η	θετη� 	τους	πατρι�δα	ε�λθει	

σε	πο� λεμο	με	τη	γενε�τειρα� 	τους,	θα	συστρα-

τευθου� ν	και	θα	συμπολεμη� σουν	με	την	θετη� 	

τους	πατρι�δα	κατα� 	της	γενε�τειρα� ς	τους».

	 Αντιθε�τως	προς	αυτα� 	στη	χω� ρα	μας,	ο�χι	

μο� νο	ε�γιναν	ανεξε�λεγκτες,	παρα� νομες	και	α-

θρο� ες	 ει�σοδοι	 λαθρομεταναστω� ν,	 αλλα� 	 και	

θεσμοθετη� θηκαν	νο� μοι	υπε�ρ	αυτω� ν,	ο� πως	θα	

αναφε�ρουμε	στη	συνε�χεια.
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ΠΩΣ	ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ	ΤΟ	Δ.Π.

ΣΤΑ	ΟΜΟΡΑ	ΚΡΑΤΗ

	 Εα� ν	συνεχιστου� ν	οι	σημερινοι�	ρυθμοι�	γο-

νιμο� τητας	-και	τι�ποτα	δεν	δει�χνει	ο� τι	θα	αλλα� -

ξουν	προς	 το	 καλυ� τερο,	 αντιθε�τως	 ο� λα	 δει�-

χνουν	ο� τι	θα	αλλα� ξουν	προς	το	χειρο� τερο-	το	

2030	θα	ε�χουμε	τις	παρακα� τω	εξελι�ξεις	:

α.	Η	Τουρκια� 	θα	ε�χει	πληθυσμο� 	100	εκ.	περιπ� ου.

β.	Η	Αλβανι�α	θα	ε�χει	πληθυσμο� 	12,5	εκ.	περι�-

που	και

γ.	 Η	Ελλα� δα	θα	ε�χει	πληθυσμο� 	μο� νο	8,5	εκ	πε-

ρι�που.

	 Για	τον	λο�γο	αυτο� 	ο	Του� ρκος	Προ� εδρος	Ο-

ζα� λ	ει�χε	πει	ο� τι	σε	λι�γα	χρο� νια	η	Τουρκι�α	δεν	

θα	χρεια� ζεται	να	κα� νει	πο� λεμο	για	να	κυριευ� -

σει	την	Ελλα� δα.
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ΕΝΑ	ΣΧΟΛΙΟ	ΣΧΕΤΙΚΟ

ΜΕ	ΤΙΣ	ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ

	 Η	μει�ωση	των	γεννη�σεων	οφει�λεται	μετα-

ξυ� 	των	α� λλων	που	η� δη	αναφε�ραμε	και	στις	εκ-

τρω� σεις,	οι	οποι�ες	αποτελου� ν	το	πιο	θλιβερο� 	

κεφα� λαιο	του	Δημογραφικου� 	μας	προβλη� μα-

τος.

	 Βα� σει	 στοιχει�ων	 του	 Ινστιτου� του	ALAN

GUTTMACHER	του	1988	η	Ελλα� δα	κατει�χε	την

δευ� τερη	θε�ση	με	140	εκτρω� σεις	ανα� 	1000	γυ-

ναι�κες	με	πρω� τη	την	Πρω� ην	Σοβιετικη� 	Ένω-

ση,	η	οποι�α	ει�χε	181	εκτρω� σεις	ανα� 	1000	γυ-

ναι�κες.

	 Ήδη	βα� σει	 νεωτε�ρων	πληροφοριω� ν	της	

14/04/2002	του	 ι�διου	 Ινστιτου� του,	 η	 χω� ρα	

μας	πη� ρε	την	πρω� τη	θε�ση	με	150	εκτρω� σεις	

ανα� 	1000	γυναι�κες.	Αν	υπολογι�σουμε	ο� τι	το	

1/5	του	πληθυσμου� 	 της	 χω� ρας	αποτελει�ται	

απο� 	γυναι�κες	παραγωγικη� ς	ηλικι�ας,	το� τε	θα	
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ε�χουμε	περι�που	2	εκ.	γυναι�κες	που	μπορου� ν	

να	τεκνοποιη� σουν.	Με	βα� ση	τα	δεδομε�να	του	

ΠΙΝΑΚΑ	3	θα	ε�χουμε	περι�	τις	300.000	εκτρω� -

σεις	το	χρο� νο,	ενω� 	α� λλοι	τις	ανεβα� ζουν	στις	

500.000.

	 Οι	χιλια� δες	αυτε�ς	εκτρω� σεις	γι�νονται	απο� 	

ε�γγαμες	γυναι�κες,	οι	οποι�ες	δεν	ε�χουν	την	δυ-

νατο� τητα	να	γεννη� σουν	και	να	αναθρε�ψουν	

τα	παιδια� 	τους,	ο� σο	και	απο� 	ανυ� παντρες	κο-

πε�λες	μικρη� ς	ηλικι�ας	που	δεν	ε�χουν	στη� ριγμα.

	 Η	 διαπι�στωση	 αυτη� 	 καθορι�ζει	 και	 τον

τρο�πο	αντιμετω� πισης	του	προβλη� ματος,	τους

στο�χους	δηλαδη� 	που	πρε�πει	να	θε�σει	η	Πολι-

τει�α	και	οι	οποι�οι	πρε�πει	να	ει�ναι	:

	 α.	Η	γενναι�α	οικονομικη� 	ενι�σχυση	των	οι-

κογενειω� ν	εκει�νων	που	λο�γω	της	φτω� χειας	και

των	περιορισμε�νων	οικονομικω� ν	τους	δυνα-

τοτη� των	δεν	μπορου� ν	να	κρατη� σουν	τα	παι-

δια� 	τους	και	αναγκα� ζονται	να	απαλλαγου� ν	απο�

αυτα� ,	με	ο� σες	τραγικε�ς	συνε�πειες	μπορει�	να	ε�-

χει	η	εγκληματικη� 	αυτη� 	πρα� ξη,	και

	 β.	Η	δημιουργι�α	ευνοϊκω� ν	συνθηκω� ν,	ω� -

στε	να	μπορε�σουν	ο� σες	απο� 	τις	ανυ� παντρες	

κοπε�λες	επιθυμου� ν	να	γεννη� σουν	τα	παιδια� 	

τους	με	ασφα� λεια	και	μακρια� 	απο� 	τα	αδια� κρι-

τα	βλε�μματα	και	την	διαπο� μπευση	που	υφι�-
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στανται	σε	αυτε�ς	τις	περιπτω� σεις,	αλλα� 	και	να

ε�χουν	εξασφαλισμε�νη	την	εχεμυ� θεια,	την	επι-

βι�ωση	και	 την	αποκατα� σταση	 των	παιδιω� ν	

τους,	ανατρε�φοντα� ς	τα	οι	ι�διες,	η� 	δι�δοντα� ς	τα	

προς	υιοθεσι�α,	η� 	σε	ανα� δοχες	οικογε�νειες	ο� -

πως	θα	δου� με	στα	επο� μενα	κεφα� λαια.

	 Μια	α� λλη	ολε�θρια	συνε�πεια	των	εκτρω� -

σεων	ει�ναι	ο� τι	το	15%	με	18%	των	γυναικω� ν	

οι	οποι�ες	κα� νουν	εκτρω� σεις,	υφι�στανται	τε�-

τοιες	επιπλοκε�ς	στην	υγει�α	τους	που	τις	καθι-

στου� ν	στει�ρες	δια	βι�ου.	Υπολογι�ζεται	ο� τι	στη	

χω� ρα	μας	υπα� ρχουν	περι�που	150.000	στει�ρες	

γυναι�κες	ε�νεκα	των	εκτρω� σεων.

	 Το	ομο�φωνο	πο� ρισμα	της	Δ.Κ.Ε.	 μεταξυ� 	

των	α� λλων	προτει�νει	να	καταργηθει�	ο	αντι-

χριστιανικο� ς	νο� μος	1609/86	που	επιτρε�πει	τις

εκτρω� σεις.	 Επειδη� 	 το	θε�μα	 των	 εκτρω� σεων	

ει�ναι	 πολυσυ� νθετο,	 γιατι�	 εκτο� ς	 των	 α� λλων	

σχετι�ζεται	και	με	τις	προσωπικε�ς	ελευθερι�ες	

και	τα	ανθρω� πινα	δικαιω� ματα	καθω� ς	και	με	

την	ελευθερι�α	της	βουλη� σεως,	του	οικογενει-

ακου� 	προγραμματισμου� 	και	των	οικονομικω� ν

συνθηκω� ν	και	των	συνθηκω� ν	υγει�ας,	απαιτει�	

μακρε�ς	συζητη� σεις	με	την	συμμετοχη� 	ειδικω� ν	

επιστημο� νων	και	οπωσδη�ποτε	δεν	ει�ναι	απλη� 	

υπο� θεση.
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	 Οφει�λουμε	στο	σημει�ο	αυτο� 	να	κα� νουμε	

μια	εξη� γηση	για	να	μην	παρεξηγηθου� με	για	τα	

ο� σα	θα	αναφε�ρουμε,	να	που� με	δηλαδη� 	ο� τι	ει�-

μαστε	υπε�ρ	του	θεσμου� 	του	Ιερου� 	Μυστηρι�ου	

του	Γα� μου	και	της	οικογε�νειας,	ο� πως	τον	υπα-

γορευ� ουν	οι	Θει�οι	και	Ιεροι�	Κανο� νες	της	Ορθο-

δο� ξου	Χριστιανικη� ς	Πι�στεως.

	 Πιστευ� ουμε	ο� μως,	ο� τι	πρε�πει	η	Πολιτει�α	

να	δημιουργη� σει	την	αναγκαι�α	και	απαραι�τη-

τη	υποδομη� 	και	τις	κατα� λληλες	προϋποθε�σεις,

ω� στε	εα� ν	παρ’	ελπι�δα	βρεθει�	κα� ποια	ανυ� παν-

τρη	κοπε�λα	σε	αυτη� 	την	ανεπιθυ� μητη	γι’	αυτη� 	

κατα� σταση	εγκυμοσυ� νης	να	ε�χει	την	δυνατο� -

τητα,	κα� τω	απο� 	τις	απαραι�τητες	προϋποθε�-

σεις	 ασφαλει�ας	 και	 προστασι�ας,	 απερι�σπα-

στη	και	με	εξασφαλισμε�νη	την	ιατροφαρμα-

κευτικη� 	και	την	νοσοκομειακη� 	της	περι�θαλψη

που	επιβα� λλει	η	κατα� σταση	της	εγκυμοσυ� νης,

να	μπορε�σει	να	γεννη� σει	το	παιδι�	της	μακρια�

απο� 	το	συνη� θως	εχθρικο� 	οικογενειακο� 	της	πε-

ριβα� λλον	και	κα� τω	απο� 	συνθη�κες	αξιοπρεπου� ς

και	α� νετης	διαβιω� σεως	και	μακρια� 	απο� 	την	δι-

απο� μπευση	του	κοινωνικου� 	της	περιγυ� ρου.

	 Όλα	αυτα� 	που	προαναφε�ραμε	θα	μπορου� -

σαν	να	πραγματοποιηθου� ν	μο� νο	με	την	δημι-

ουργι�α	των	ΣΤΕΓΩΝ	ΤΩΝ	ΑΝΥΠΑΝΤΡΩΝ	ΜΗ-



77

ΤΕΡΩΝ	που	λειτουργου� ν	σε	α� λλες	προηγμε�-

νες	χω� ρες.

	 Η	προ� ταση	αυτη� 	παρα� 	το	ο� τι	ακου� γεται	

λι�γο	πρωτο� τυπη	και	ε�ρχεται	εκ	πρω� της	ο�ψε-

ως	σε	αντι�θεση	με	τις	απο� λυτες	Χριστιανικε�ς	

μας	αρχε�ς	και	πεποιθη� σεις,	ο� μως	αν	συγκρι�-

νουμε	τις	δυ� ο	πρα� ξεις,	την	αντιδεοντολογικη� 	

συ� λληψη	απο� 	την	μια	και	την	ε�κτρωση	απο� 	

την	α� λλη,	θα	δου� με	ο� τι	η	πρω� τη	ει�ναι	ασφα-

λω� ς	μια	αμαρτι�α,	ενω� 	η	δευ� τερη	ει�ναι	ε�να	ε�γ-

κλημα.

	 Πρε�πει	α� λλωστε	να	ε�χουμε	κατα� 	νου	σαν	

Ορθο� δοξοι	Χριστιανοι�	ο� τι	ο	ερχομο� ς	ενο� ς	παι-

διου� 	στη	ζωη� 	ει�ναι	Θεϊκο� 	δω� ρο	και	ο� τι	σε	κα-

μια� 	περι�πτωση	ε�να	παιδι�	δεν	ευθυ� νεται	για	τις

πρα� ξεις	των	α� λλων,	ε�στω	και	αν	ει�ναι	οι	ι�διοι	

του	οι	γονει�ς.	Αντιθε�τως	οι	α� λλοι	ευθυνο� μα-

στε	για	τις	πρα� ξεις	που	γι�νονται	σε	βα� ρος	του	

και	που	φθα� νουν	με�χρι	του	θανα� του	του.

	 Με�σα	σε	ο� λα	τα	αρνητικα� 	που	προαναφε�-

ραμε	σχετικα� 	με	την	υπογεννητικο� τητα,	υπα� ρ-

χει	και	ε�να	αρνητικο� 	που	ει�ναι	πολυ� 	παρη� γο-

ρο,	γιατι�	θα	μπορου� σε	με	σχετικε�ς	βε�βαια	δυ-

σκολι�ες	να	γι�νει	θετικο� 	και	να	συμβα� λλει	απο-

τελεσματικα� 	στην	οριστικη� 	επι�λυση	του	Δη-

μογραφικου� 	μας	προβλη� ματος.
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	 Ει�ναι	αυτο� 	που	θα	μας	επιτρε�ψετε	να	το	

αποκαλε�σουμε	 «Δεξαμενή	 αναξιοποίητου

Εθνικού	Δημογραφικού	Πλούτου».	Ει�ναι	τα

300.000	Ελληνο�πουλα	που	χα� νουν	κα� θε	χρο� -

νο	τη	ζωη� 	τους	στο	βωμο� 	του� 	κακω� ς	νοουμε�-

νου	 οικογενειακου� 	 προγραμματισμου� 	 (στο	

βωμο� 	της	ελευθερι�ας),	της	οικονομικη� ς	ευμα� -

ρειας	 και	 των	 αναχρονιστικω� ν	 αντιλη�ψεων	

περι�	ηθικη� ς.

	 Οι	προσπα� θειες	ο� λων	μας	αλλα� 	προ	πα� ν-

των	εκει�νων,	οι	οποι�οι	διαχειρι�ζονται	τις	τυ� -

χες	αυτη� ς	 της	χω� ρας,	πρε�πει	 να	συντει�νουν	

στο	πω� ς	θα	περισω� σουμε,	ο� σο	μπορου� με,	πε-

ρισσο� τερα	απο� 	τα	παιδια� 	αυτα� 	και	να	μη	περι-

φρονου� με	τα	θεϊκα� 	αυτα� 	δω� ρα	κατα� 	τρο�πο	υ-

βριστικο� .

	 Πρε�πει	επι�σης	να	γνωρι�ζουν	οι	μεγα� λοι	νο-

μοθε�τες,	με	ο� λο	το	σεβασμο� 	που	ε�χουμε	προς	

τους	θεσμου� ς	 και	 τους	 νο� μους,	 ο� τι	 κανε�νας

ανθρω� πινος	νο� μος	δεν	μπορει�	να	ει�ναι	αντι�θε-

τος	και	ανω� τερος	απο� 	τον	Θεϊκο� 	νο� μο.	Ότι	κα-

μια� 	με�λλουσα	μητε�ρα,	ε�στω	και	αν	της	το	επι-

τρε�πει	ο	ανθρω� πινος	νο� μος	και	αν	της	το	επι-

βα� λλει	η	ανα� γκη,	δεν	κα� νει	αβασα� νιστα	και	

χωρι�ς	να	αισθα� νεται	για	ο� λη	τη	ζωη� 	της	ενο-

χε�ς,	την	πρα� ξη	της	εκτρω� σεως.
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	 Ότι	αν	της	το	επε�τρεπαν	οι	κοινωνικοοι-

κονομικε�ς	συνθη� κες	δεν	θα	σκεπτο� ταν	να	δι-

απρα� ξει	μια	το� σο	επικι�νδυνη	για	την	υγει�α	της

και	ανι�ερη	πρα� ξη,	αλλα� 	θα	περιε�βαλε	το	ε�μ-

βρυο� 	της	με	στοργη� 	και	με	το	Μητρικο� 	Φι�λτρο	

που	ο	Ύψιστος	Δημιουργο� ς	ε�χει	προικι�σει	τις	

γυναι�κες	να	το	ε�χουν	αναπτυγμε�νο	σε	υπε�ρ-

τατο	βαθμο� .

	 Μια	σωστη� 	αντιμετω� πιση	του	προβλη� μα-

τος	των	εκτρω� σεων	θα	η� ταν	η	επε�κταση	και	η	

γενι�κευση	του	θεσμου� 	των	Στεγω� ν	των	Ανυ� -

παντρων	Μητε�ρων	σε	ο� λες	τις	Ιερε�ς	Μητρο-

πο� λεις	και	τις	Γυναικει�ες	Ιερε�ς	Μονε�ς,	τον	ο-

ποι�ο	θεσμο� 	ε�χουν	η� δη	εφαρμο�σει	οι	Μητρο-

πο� λεις	που	αναγρα�φονται	στον	ΠΙΝΑΚΑ	9	πα-

ρακα� τω	και	στις	οποι�ες	μπορου� ν	να	απευθυ� -

νονται	ο� σες	κοπε�λες	αντιμετωπι�ζουν	προ�βλη-

μα	εγκυμοσυ� νης.

	 Ενω� 	 τα	παιδια� 	 που	θα	γεννιου� νται	στις	

Στε�γες	αυτε�ς	θα	μπορου� ν	η� 	να	τα	ανατρε�φουν	

οι	φυσικε�ς	τους	μητε�ρες,	η� 	να	δι�δονται	προς	

υιοθεσι�α	η� 	να	δι�δονται	σε	ανα� δοχες	οικογε�-

νειες	η� 	να	εντα� σσονται	στα	χωρια� 	S.O.S..
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ΠΙΝΑΚΑΣ	9

ΠΟΥ	ΔΕΙΧΝΕΙ	ΤΙΣ	ΣΤΕΓΕΣ

ΑΝΥΠΑΝΤΡΩΝ	ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
Ή

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ	ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ	ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ
ΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	78	Α
Τ.Κ.	106	78

ΤΗΛ.	:		210	3638496
210	3622586

1.	Ψυχολογικη� 		-		κοι-

νωνικη� 		και		οικονο-

μικη� 	προστασι�α.

2.	Εξασφα� λιση	στε�-

γης	με	ο� ρους	ανθρω� -

πινης	διαβιω� σεως.

3.	Ιατροφαρμακευ-

τικη� 	και	νοσοκομει-

ακη� 	περι�θαλψη.

4.	Επιλογη� 	τρο�που

ανατροφη� ς	:

				-			Υιοθεσι�α

				-			Αναδοχη�

				-		Χ	 ωριο� 		SOS

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ	ΙΕΡΑΣ	ΜΗ-
ΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΑΣ

ΘΕΡΜΗ	
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τ.Θ.	570	01
ΤΗΛ.	:		2310461145

ΟΙΚΟΣ	ΡΑΧΗΛ	ΤΗΣ
ΙΕΡΑΣ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΛΕΡΟΥ	-	ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΤΗΛ.	:		2247022211
2243023000

ΙΕΡΑ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ	ΒΟΛΟΥ ΤΗΛ.	:		2421047503

ΙΕΡΑ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ.	:		2621022069

ΙΕΡΑ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ	ΚΩ ΤΗΛ.	:		2242022230

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ	ΖΩΗΣ
(ΕΠΑΖ)

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ	17
ΤΗΛ.	:		2103633149
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	 Η	προ�ταη� 	μας	αυτη� 	δεν	αποτελει�	ου� τε	πρω-

τοτυπι�α,	ου� τε	καινοτομι�α,	γιατι�	ο� πως	αναφε�-

ρει	σε	συ� γγραμμα� 	του	ο	διαπρεπη� ς	καθηγητη� ς

του	Ρωμαϊκου� 	Δικαι�ου	της	Νομικη� ς	Σχολη� ς	του

Πανεπιστημι�ου	Αθηνω� ν,	ο	αει�μνηστος	Πετρο� -

πουλος,	ο	θεσμο� ς	τον	οποι�ο	προτει�νουμε,	δη-

λαδη� 	 των	 Στεγω� ν	 των	 α� γαμων	 μητε�ρων,	 ε-

φαρμο�στηκε	 πρω� τα	 απο� 	 τον	 Μεγα� λο	 Κων-

σταντι�νο,	 ο	 οποι�ος	 εμφορου� μενος	 απο� 	 Χρι-

στιανικε�ς	Αρχε�ς,	αποκα� λεσε	τα	εξω� γαμα	και	

ανεπιθυ� μητα	βρε�φη	τα	οποι�α	πετου� σαν	στο	

δρο� μο	οι	μητε�ρες	τους	και	τα	κατασπα� ραζαν

τα	σκυλια� 	και	τα	α� γρια	θηρι�α	σαν	«Τε�κνα	Θεου�

και	εικο� να	της	Αρρη� του	Αυτου� 	Δο� ξης».

	 Προς	δια� σωση	των	βρεφω� ν	αυτω� ν	θε�σπι-

σε	σχετικη� 	νομοθεσι�α,	βα� ση	της	οποι�ας	τα	ε�κ-

θετα	αυτα� 	βρε�φη	μαζευ� ονταν	απο� 	ειδικα� 	εν-

τεταλμε�να	ο� ργανα	της	Πολιτει�ας,	τους	ονομα-

ζο� μενους	Collectores	 (συλλε�κτες).	Τα	βρε�φη	

αυτα� 	τα	οποι�α	ονο� μαζαν	«κοπροαι�ρετα»	που	

σημαι�νει	«αι�ρω	εκ	της	κο�πρου»,	τα	συγκε�ν-

τρωναν	 σε	 ειδικου� ς	 βρεφονηπιακου� ς	 σταθ-

μου� ς	προς	δια� σωση	και	ανατροφη� .
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ΑΓΟΝΑ	(ΣΤΕΙΡΑ)	ΖΕΥΓΑΡΙΑ

	 Στην	χω� ρα	μας	ση� μερα	συντελου� νται	τα

πιο	παρα� δοξα	και	τα	πιο	παρα� λογα	πρα� γματα.

Βλε�πουμε	δηλαδη� 	απο� 	την	μια	μερια� 	το	φοβε-

ρο� 	ανοσιου� ργημα,	που	αποτελει�	ε�να	ιδιαιτε�-

ρως	ειδεχθε�ς	ε�γκλημα,	το	οποι�ο	συντελει�ται	με

τις	ευλογι�ες	της	Πολιτει�ας,	(νο� μος	1609/86),	

να	πετιου� νται	στον	Καια� δα	των	εκτρω� σεων	

300.000	και	πλε�ον	αγε�ννητα	παιδια� 	κα� θε	χρο� -

νο	και	απο� 	την	α� λλη	μερια� ,	α� λλα	300.000	επι�-

σης	α� τεκνα	ζευγα� ρια	να	πα� σχουν	απο� 	το	συ� ν-

δρομο	της	αγονι�ας	(ατεκνι�ας)	και	να	λαχτα-

ρου� ν	να	αποκτη� σουν	ε�να	δικο� 	τους	παιδι�.

	 Βλε�πουμε	τους	ταλαι�πωρους	αυτου� ς	αν-

θρω� πους	να	ε�χουν	αποδυθει�	σε	ε�να	απε�λπιδα	

αγω� να,	να	περιφε�ρονται	απο� 	γιατρο� 	σε	για-

τρο� ,	απο� 	νοσοκομει�ο	σε	νοσοκομει�ο	και	να	ξο-

δευ� ουν	τερα� στια	ποσα� ,	πε�ρα	και	πα� νω	απο� 	τις

οικονομικε�ς	τους	δυνατο� τητες.
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	 Τα	α� γονα	αυτα� 	ζευγα� ρια	ε�χουν	ιδρυ� σει	και

το	Σωματει�ο	«Η	ΚΥΒΕΛΗ»	(που	ως	γνωστο� 	η	

Κυβε�λη	η� 	Ρε�α	η� ταν	μια	απο� 	τις	κο� ρες	του	Ου-

ρανου� 	και	της	Γης,	συ� ζυγος	του	Κρο� νου	και	μη-

τε�ρα	του	Δι�α	κατα� 	την	μυθολογι�α).

	 Το	Σωματει�ο	αυτο� 	ε�χει	ιδρυθει�	και	ε�χει	ως	

σκοπο� 	να	προωθη�σει	τα	συμφε�ροντα	των	α� -

γονων	ζευγαριω� ν	με	παραστα� σεις	προς	την	

Πολιτει�α,	απο� 	την	οποι�α	ζητου� ν	να	τα	ενισχυ� -

σει	οικονομικα� 	και	ηθικα� 	στον	αγω� να	τους	για

να	μπορε�σουν	να	αποκτη� σουν	ε�να	τουλα� χι-

στον	δικο� 	τους	παιδι�.

	 Για	 τα	 α� γονα	 αυτα� 	 ζευγα� ρια	 δεν	 κα� νει	

μνει�α	 το	 ομο�φωνο	 πο� ρισμα	 της	 Δ.Κ.Ε.	 της	

Βουλη� ς	των	Ελλη� νων,	παρα� 	το	γεγονο� ς	ο� τι	α-

ποτελει�	ε�να	απο� 	τα	σοβαρο� τερα	κεφα� λαια	του

Δημογραφικου� 	μας	Προβλη� ματος,	το	οποι�ο	α-

φορα� 	α� μεσα	μεν	300.000	ομοεθνει�ς	μας	ε�μμε-

σα	δε	ολο� κληρο	το	Ελληνικο� 	Έθνος.

	 Και	του� το	διο� τι	τα	παιδια� 	που	θα	προε�λ-

θουν	απο� 	τα	α� γονα	αυτα� 	ζευγα� ρια,	αν	τελικα�

και	με	τη	βοη� θεια	της	Πολιτει�ας	κατορθω� σουν

να	τεκνοποιη� σουν,	θα	αλλα� ξουν	καθοριστικα� 	

το	ισοζυ� γιο	υπε�ρ	των	γεννη� σεων	και	θα	ικα-

νοποιη� σουν	απο� 	τη	μια	μερια� 	την	σφοδρη� 	επι-

θυμι�α	των	ζευγαριω� ν	αυτω� ν	για	την	απο� κτη-
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ση	ενο� ς	δικου� 	τους	παιδιου� ,	και	απο� 	την	α� λλη	

θα	 μετατρε�ψουν	 το	 αρνητικο� 	 ισοζυ� γιο	 των	

γεννη� σεων	που	δυστυχω� ς	υπα� ρχει	ση� μερα	σε	

θετικο� .

	 Στο	σημει�ο	αυτο� 	η	παρε�μβαση	της	Πολι-

τει�ας	θα	μπορου� σε	να	ει�ναι	καθοριστικη� ,	πα-

ρε�χοντας	πλη� ρη	Ιατροφαρμακευτικη� 	και	Νο-

σοκομειακη� 	κα� λυψη	στα	α� γονα	ζευγα� ρια,	ω� -

στε	να	μπορε�σουν	χωρι�ς	να	ξοδευ� ονται	να	α-

ποκτη� σουν	ε�να	η� 	και	περισσο� τερα	παιδια� .

	 Θα	μπορου� σε	ακο� μη	η	Πολιτει�α	να	συστη� -

σει	ειδικη� 	Νοσοκομειακη� 	Μονα� δα	στην	οποι�α	

να	εφαρμο� ζονται	ο� λα	τα	συ� γχρονα	επιτευ� γ-

ματα	της	Ιατρικη� ς	Επιστη� μης.
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ΥΙΟΘΕΣΙΑ	-	ΑΝΑΔΟΧΗ	-	

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ

α.	 ΥΙΟΘΕΣΙΑ

	 Η	υιοθεσι�α	ει�ναι	υπο�θεση	πολυ�πλοκη,	χρο-

νοβο� ρα	και	κοπιαστικη� .	Απαιτει�	πολυ� πλοκες	

διαδικασι�ες	και	διατυπω� σεις	και	προσκρου� ει	

στα	πολυ� πλοκα,	απαρχαιωμε�να	και	δυσκι�νη-

τα	γρανα� ζια	της	γραφειοκρατι�ας	του	Κρατι-

κου� 	 Μηχανισμου� 	 και	 ει�ναι	 ο� πως	 θα	 λε�γαμε	

βραδει�ας	εξε�λιξης.

	 Έτσι	πα� ρα	πολλα� 	ζευγα� ρια	αναγκα� ζονται,

προς	αποφυγη� 	των	επι�πονων	αυτω� ν	διαδικα-

σιω� ν	να	προσφευ� γουν	στην	παρανομι�α	και	να

γι�νονται	αντικει�μενα	εκμεταλλευ� σεως	και	εκ-

βιασμω� ν	για	ο� λη	τους	τη	ζωη� .

	 Το	γεγονο� ς	αυτο� 	το	διαπι�στωσε	η	Δ.Κ.Ε.	

και	για	τον	λο�γο	αυτο� 	προτει�νει	στο	ομο�φωνο
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πο�ρισμα� 	της	«να	τροποποιηθει�	(προς	το	απλου� -

στερο)	η	ισχυ� ουσα	νομοθεσι�α	για	την	υιοθε-

σι�α».	Βεβαι�ως	η	υιοθεσι�α	ενο� ς	ανηλι�κου	ει�ναι	

μια	πολυ� 	σοβαρη� 	και	υπευ� θυνη	υπο� θεση,	για-

τι�	πρε�πει	να	υπα� ρχει	απο� λυτη	βεβαιο� τητα	ο� τι	

οι	θετοι�	γονει�ς	συγκεντρω� νουν	ο� λα	εκει�να	τα	

αναγκαι�α	και	απαραι�τητα	προσο� ντα,	για	την	

ανατροφη� 	ενο� ς	παιδιου� .

	 Πρε�πει	δηλαδη� 	οι	υιοθετου� ντες	να	μην	ει�-

ναι	ναρκομανει�ς,	να	μην	ει�ναι	αλκοολικοι�,	να

μην	ει�ναι	χαρτοπαι�κτες,	να	μην	ει�ναι	ανη� θικοι,

να	μην	ει�ναι	κλε�πτες,	να	μην	ει�ναι	ανε�ντιμοι,

να	μην	ει�ναι	εγκληματι�ες,	να	μην	ει�ναι	διαζευγ-

με�νοι,	ενω� 	αντιθε�τως	να	ει�ναι	σεμνοι�	και	χρη-

στοι�	πολι�τες,	καλοι�	νοικοκυραι�οι	και	να	ε�χουν

την	«ε�ξωθεν	καλη� ν	μαρτυρι�α»	για	να	μπορου� ν

να	αναθρε�ψουν	σωστα� 	τα	υιοθετημε�να	παι-

δια� .

	 Η	Πολιτει�α	ε�χει	καθη� κον,	υποχρε�ωση	και	

ευθυ� νη	να	προστατευ� ει	τα	υιοθετημε�να	παι-

δια� 	ω� στε	να	μην	γι�νονται	αντικει�μενα	εκμε-

ταλλευ� σεως	στα	χε�ρια	θετω� ν	γονιω� ν,	οι	οποι�-

οι	δεν	συγκεντρω� νουν	υπε�ρ	αυτω� ν	τα	αναγ-

και�α	προσο� ντα	που	προαναφε�ραμε.

	 Η	σχετικη� 	με	την	υιοθεσι�α	νομοθεσι�α	ανα-
ο ου

φε�ρεται	στο	13 	κεφα� λαιο	του	4 	βιβλι�ου	του	



89

Αστικου� 	Κω� δικα,	απο� 	τα	α� ρθρα	1542	ε�ως	και	

1588	και	απο� 	τα	α� ρθρα	2	ε�ως	11.	Τα	α� ρθρα	

αυτα� 	μεταξυ� 	των	α� λλων	αναφε�ρουν	ο� τι	η	υιο-

θεσι�α	επιτρε�πεται	με	εξαι�ρεση	την	περι�πτω-

ση	του	α� ρθρου	1574,	μο� νο	ο� ταν	αυτο� ς	που	υι-

οθετει�ται	ει�ναι	ανη� λικος.

	 Βεβαι�ως	το	α� ρθρο	1579	προβλε�πει	«την	

υιοθεσι�α	ενηλι�κου	υπο� 	την	προϋπο� θεση	ο� τι	ο	

υιοθετου� μενος	ει�ναι	συγγενη� ς	ως	και	τον	τε�-

ταρτο	βαθμο� 	εξ’	αι�ματος	η� 	εξ’	αγχιστει�ας	αυ-

του� 	που	υιοθετει�».	Βλε�πε	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α΄.

	 Το	α� ρθρο	αυτο� 	ει�ναι	α� κρως	επικι�νδυνο	για

την	ασφα� λεια,	την	α� μυνα	και	την	ακεραιο� τητα

της	Πατρι�δος	μας,	αν	μα� λιστα	αναλογιστου� με	

ο� τι	το	φυ� λλο	της	Εφημερι�δος	της	Κυβερνη� σε-

ως	με	το	οποι�ο	κοινοποιη� θηκε	ο	σχετικο� ς	νο� -

μος	ε�χει	ημερομηνι�α	29	Μαΐου	2001,	μας	θυμι�-

ζει	την	αποφρα� δα	ημε�ρα	της	29	Μαΐου	1453,	

που	ε�γινε	η	α� λωση	της	Βασιλευ� ουσας.

	 Κατο�πιν	ο� λων	αυτω� ν	δεν	θα	αποτελου� σε	

υπερβολη� 	αν	αποκαλου� σαμε	το	α� ρθρο	1579

του	νο� μου	αυτου� 	ως	συ� γχρονη	Κερκο�πορτα	κι

αυτο� 	γιατι�,	αν	ε�νας	Έλληνας	υπερη� λικας	ε�λθει	

σε	γα� μου	κοινωνι�α	με	μι�α	χη� ρα	η� 	διαζευγμε�νη	

αλλοδαπη� 	 (Αλβανη� ,	 Σκοπιανη� ,	 Βουλγα� ρα,	

κ.λπ.)	προφανω� ς	για	να	τον	γηροκομη� σει,	η	
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αλλοδαπη� 	αυτη� ,	εκτο� ς	απο� 	την	συ� νταξη	που	

θα	λαμβα� νει	ισοβι�ως	μετα� 	τον	θα� νατο� 	του	(σε	

βα� ρος	των	Ελλη� νων	φορολογου� μενων),	θα	ε�-

χει	και	το	νο� μιμο	δικαι�ωμα	να	υιοθετη� σει	ο	

Έλληνας	συ� ζυγο� ς	της	(ως	συγγενη� ς	εξ’	αγχι-

στει�ας)	ο�χι	μο� νο	τα	παιδια� 	που	ενδεχομε�νως	

ει�χε	με	τον	πρω� το	της	αλλοδαπο� 	συ� ζυγο,	αλλα� 	

και	τα	ανι�ψια	της	ο� σα	και	αν	ει�ναι	αυτα� .

	 Αυτε�ς	ει�ναι	οι	τυπικα� 	νο� μιμες	και	ουσια-

στικα� 	παρα� νομες	Ελληνοποιη� σεις	απο� 	χω� ρες	

που	δια� κεινται	εχθρικα� 	προς	τη	χω� ρα	μας,	η	

οποι�α	 με	 αυτο� ν	 τον	 τρο�πο	 με�σα	 στο	 ορατο� 	

με�λλον	θα	ε�χει	την	τυ� χη	του	Κοσσυφοπεδι�ου.

	 Η	νομοθεσι�α	περι�	υιοθεσι�ας	αναφε�ρει	ε-

πι�σης	ο� τι	 «Η	υιοθεσι�α	πρε�πει	να	αποβλε�πει	

στο	συμφε�ρον	του	υιοθετουμε�νου»	βεβαι�ως	

αναφερο� μεθα	στις	υιοθεσι�ες	ανηλι�κων.

	 Το	α� ρθρο	1453	αναφε�ρει	ο� τι	«Αυτο� ς	που	

υιοθετει�	ανη� λικο	πρε�πει	να	ει�ναι	ικανο� ς	να	υι-

οθετη� σει.	Πρε�πει	επι�σης	να	ει�ναι	 ικανο� ς	για	

δικαιοπραξι�α,	να	ε�χει	συμπληρω� σει	τα	30	του	

χρο� νια	και	να	μην	ε�χει	υπερβει�	τα	60».

	 Επειδη� 	η	διαδικασι�α	της	υιοθεσι�ας	ει�ναι	

πολυ� πλοκη	και	χρονοβο� ρα	οι	ενδιαφερο� μενοι	

να	υιοθετη� σουν	ανη� λικα	μπορου� ν	να	απευθυ� -

νονται	:
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	 (1).	 Στο	ΠΙΚΠΑ.

	 (2).	 Στις	Διευθυ� νσεις	Υγει�ας	και	Προ� νοι-

ας	των	Νομαρχιω� ν.

	 (3).	 Στον	Εθνικο� 	Οργανισμο� 	Προ� νοιας.

	 (4).	 Στο	Κε�ντρο	Βρεφω� ν	η	ΜΗΤΕΡΑ	και�

	 (5).	 Στον	Άγιο	Στυλλιανο� 	Θεσσαλονι�κης.

	 Στο	σημει�ο	αυτο� 	θα	μας	επιτρε�ψετε	να	δι-

ατυπω� σουμε	 μια	 α� ποψη	 η	 οποι�α	 απορρε�ει	

απο� 	την	πολυ� χρονη	ενασχο� ληση� 	μας	με	το	Δη-

μογραφικο� 	Προ� βλημα.

	 Επειδη� 	ο� πως	προαναφε�ραμε	οι	διαδικα-

σι�ες	και	οι	διατυπω� σεις	ει�ναι	πολυ� πλοκες	και	

χρονοβο� ρες,	για	τον	λο�γο	αυτο� 	πολλα� 	α� τεκνα	

ζευγα� ρια	αναγκα� ζονται	να	αποκτη� σουν	παι-

δια� 	με	τελει�ως	παρα� νομους,	επικι�νδυνους	και	

εξαιρετικα� 	δαπανηρου� ς	τρο�πους	και	γι�νονται

υποχει�ρια	σε	εκβιασμου� ς	εκει�νων	που	τους	τα

προμηθευ� ουν.

	 Εδω� 	ο	ρο�λος	της	Εκκλησι�ας	μπορει�	και	πρε�-

πει	να	καταστει�	καθοριστικο� ς,	αν	οι	διαδικα-

σι�ες	της	υιοθεσι�ας	και	της	αναδοχη� ς	-στην	ο-

ποι�α	θα	αναφερθου� με	στη	συνε�χεια-	ανατε-

θου� ν	 	στις	Εκκλησιαστικε�ς	Ενορι�ες,	με	την	ε-

νι�σχυση� 	τους	με	ε�να	νομικο� 	συ� μβουλο	κατα� 	ε-

νορι�α,	που	γνωρι�ζουν	τους	ενορι�τες	τους	και	

μπορου� ν	να	ε�χουν	α� ποψη	επι�	της	οικογενεια-
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κη� ς	τους	εντιμο� τητας	και	της	εν	γε�νει	κατα-

στα� σεως,	αλλα� 	και	την	δυνατο� τητα	να	παρα-

κολουθου� ν	την	πορει�α	των	υιοθετημε�νων	και	

των	υπο� 	αναδοχη� 	παιδιω� ν.

β.	 ΑΝΑΔΟΧΗ

ο ου	 Το	13 	κεφα� λαιο	του	4 	βιβλι�ου	του	Αστι-

κου� 	Κω� δικα	και	απο� 	τα	α� ρθρα	1655	ε�ως	και	

1665	 καθω� ς	 και	 το	 α� ρθρο	 13	 αναφε�ρονται	

στην	ΑΝΑΔΟΧΗ	η	οποι�α	σε	γενικε�ς	γραμμε�ς	ε�-

χει	ως	εξη� ς	:

	 Ανα� δοχες	οικογε�νειες	με	την	ε�ννοια	του	

νο� μου	ει�ναι	οι	οικογε�νειες	στις	οποι�ες	τοπο-

θετου� νται	προσωρινα� ,	απροστα� τευτα	ανη� λι-

κα	παιδια� 	προς	ανατροφη� .

	 Οι	ανα� δοχες	οικογε�νειες	λαμβα� νουν	μηνι-

αι�α	 αποζημι�ωση	 για	 την	 αναδοχη� 	 ανηλι�κου	

που	φθα� νει	στις	65.000	δραχμε�ς.

	 Για	την	αναδοχη� 	παιδιω� ν	με	ειδικε�ς	ανα� γ-

κες	 η	 αποζημι�ωση	 αυξα� νει	 ανα� λογα	 με	 τον	

βαθμο� 	αναπηρι�ας	η� 	παθη� σεως.

	 Φορει�ς	οι	οποι�οι	ει�ναι	αρμο� διοι	για	την	το-

ποθε�τηση	ανηλι�κων	σε	ανα� δοχες	οικογε�νειες,	

κατα� 	τις	διατα� ξεις	του	νο� μου	ει�ναι	:
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	 (1).	 Οι	Διευθυ� νσεις	Υγει�ας	και	Προ� νοιας	

των	Νομαρχιω� ν.

	 (2).	 Το	ΠΙΚΠΑ.

	 (3).	 Ο	Εθνικο� ς	Οργανισμο� ς	Προ� νοιας	και

	 (4).	 Το	Κε�ντρο	Βρεφω� ν	«ΜΗΤΕΡΑ».

γ.	 ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ

ου
	 Τα	α� ρθρα	απο� 	1589	ε�ως	και	1654	του	14 	

ου ου
και	15 	κεφαλαι�ου	του	4 	βιβλι�ου	του	Αστι-

κου� 	Κω� δικα	αναφε�ρονται	στην	ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ	

και	λε�νε	ο� τι	«ο	ανη� λικος	τελει�	υπο� 	Επιτροπει�α	

ο� ταν	κανε�νας	γονε�ας	δεν	ε�χει	η� 	δεν	μπορει�	να	

ασκη� σει	τη	γονικη� 	με�ριμνα,	ο� ταν	το	δικαστη� -

ριο	ορι�σει	επι�τροπο	κατα� 	τα	α� ρθρα	1532	και	

1535	η� 	αναθε�σει	την	α� σκηση	της	γονικη� ς	με�-

ριμνας	σε	τρι�τον	κατα� 	τα	α� ρθρα	1513	και	1514,

καθω� ς	και	ο� ταν	συντρε�χουν	οι	περιπτω� σεις	

των	α� ρθρων	1660	και	1661».

	 Το	α� ρθρο	1590	καθορι�ζει	τα	ο� ργανα	της	

Επιτροπει�ας	τα	οποι�α	ει�ναι	ο	Επι�τροπος	και	

το	Εποπτικο� 	Συμβου� λιο.

	 Το	α� ρθρο	1591	καθορι�ζει	ο� τι	το	δικαστη� -

ριο	διατα� ζει	υ� στερα	απο� 	αι�τηση	η� 	και	αυτε-

παγγε�λτως	την	Επιτροπει�α,	διορι�ζει	τον	Επι�-
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τροπο	και	ορι�ζει	τα	σχετικα� 	με	την	οργα� νωση	

και	 τη	λειτουργι�α	 της	συ� μφωνα	με	το	νο� μο	

και	τε�λος,

	 Το	α� ρθρο	1542	αναφε�ρει	ο� τι	ο	Επι�τροπος	

διορι�ζεται	πα� ντοτε	απο� 	το	δικαστη� ριο	(δοτη� 	

Επιτροπει�α),	κατα� 	προτι�μηση	απο� 	συγγενικα� 	

προ� σωπα.
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ΜΕΤΡΑ	ΠΟΥ	ΕΛΑΒΑΝ	ΑΛΛΕΣ	

ΧΩΡΕΣ	ΠΡΟΣ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ	

ΤΟΥ	Δ.Π.	ΚΑΙ	ΙΔΙΩΣ	Η	ΚΥΠΡΟΣ

	 Το	προ� βλημα	της	υπογεννητικο� τητας	δεν	

ει�ναι	μο� νο	Ελληνικο� .	Ει�ναι	προ� βλημα	που	α-

πασχολει�	πολλε�ς	χω� ρες	της	Ευρω� πης.

	 Εμει�ς	θα	αναφερθου�με	στα	με�τρα	τα	οποι�α

ε�λαβαν	η	Γαλλι�α,	η	Γερμανι�α	και	η	Κυ�προς	προς

επι�λυση	του	προβλη� ματος,	ε�τσι	:

α.	 Η	ΓΑΛΛΙΑ

	 Η	ε�γκυρη	εφημερι�δα	LE	MONT	της	10	Φε-

βρουαρι�ου	1995	ε�γραψε	ο� τι	«Προκειμε�νου	οι

γυναι�κες	να	ενθαρρυνθου� ν	να	μει�νουν	στο	σπι�-

τι	για	να	ασχοληθου� ν	με	την	ανατροφη� 	των	

παιδιω� ν	 τους,	 η	 Γαλλικη� 	 Κυβε�ρνηση	μεταξυ� 	

των	α� λλων	με�τρων,	διπλασι�ασε	τα	μηνιαι�α	ε-

πιδο� ματα	απο� 	2.000	σε	3.946	Γαλλικα� 	Φρα� γ-



96

κα»,	δηλαδη� 	σε	185.000	δρχ	για	κα� θε	παιδι�.

γ.	 Η	ΓΕΡΜΑΝΙΑ

	 Η	Γερμανι�α,	η	οποι�α	αντιμετωπι�ζει	και	ε-

κει�νη	σοβαρο� 	προ� βλημα	υπογεννητικο� τητας,	

ε�λαβε	δραστικα� 	με�τρα	προς	αναστροφη� 	της.

	 Έτσι,	 απο� 	 01/01/1996	κα� θε	οικογε�νεια	

παι�ρνει	για	τα	δυ� ο	πρω� τα	παιδια� 	200	Γερμα-

νικα� 	Μα� ρκα	(33.000	δρχ)	και	για	κα� θε	επο� με-

νο	παιδι�	το	επι�δομα	αυξα� νεται	σε	300	Μα� ρκα,	

δηλαδη� 	50.000	δρχ.

	 Έτσι	μια	οικογε�νεια	με	4	παιδια� 	απο� 	 το	

1996	παι�ρνει	1.000	Μα� ρκα,	δηλαδη� 	166.000	

δρχ.	Παρα� λληλα	προς	τις	παροχε�ς	αυτε�ς	απο� 	

01/01/1996	το	αφορολο�γητο	ποσο� 	για	κα� θε	

παιδι�	αυξη� θηκε	σε	1	εκ.,	οπο� τε	μια	οικογε�νεια	

με	4	παιδια� 	ε�χει	αφορολο�γητο	4	εκ.	δρχ.

	 Λο�γω	 της	 παρελευ� σεως	 σχετικα� 	 ικανου� 	

χρονικου� 	 διαστη� ματος,	 ει�ναι	 ενδεχο� μενο	 να	

ε�χουν	αυξηθει�	οι	παροχε�ς	αυτε�ς,	ο� μως	σε	κα-

μι�α	περι�πτωση	δεν	ε�χουν	μειωθει�.
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γ.	 Η	ΚΥΠΡΟΣ

	 Η	Κυ�προς	αντιμετω� πιζε	και	αυτη� 	θε�μα	μει-

ω� σεως	του	Ελληνικου� 	πληθυσμου� .

	 Ο	πληθυσμο� ς	της	Ελευ� θερης	Κυ� πρου	το

1974	η� ταν	638.300,	ενω� 	οι	πληθυσμοι�	των	κα-

τεχομε�νων	ει�χαν	ως	εξη� ς	:

-	 Τουρκοκυ� πριοι	 91.500

-	 Τουρκικα� 	στρατευ� ματα	 50.000	και

-	 Έποικοι	 85.000

	 Λο�γω	 της	 αυταρχικη� ς,	 βι�αιης	 και	 απα� ν-

θρωπης	 συμπεριφορα� ς	 των	 στρατευμα� των	

κατοχη� ς	και	των	εποι�κων,	πολλοι�	Τουρκοκυ� -

πριοι	αναγκα� στηκαν	να	εκπατριστου� ν	και	ε�-

μειναν	μο� νο	35.000.	Το	γεγονο� ς	αυτο� 	δυστυ-

χω� ς	δεν	το	αξιοποι�ησε	σε	ο� σο	βαθμο� 	θα	ε�πρε-

πε,	ου� τε	η	Ελληνοκυπριακη� 	αλλα� 	ου� τε	και	η	

Ελληνικη� 	διπλωματι�α.

	 Στο	ερω� τημα	γιατι�	η	Κυ� προς,	και	αναφε-

ρο� μαστε	στην	ελευ� θερη,	παρα� 	το	ο� τι	ε�χει	τα	

χαρακτηριστικα� 	 των	 ανεπτυγμε�νων	 χωρω� ν	

της	Ευρω� πης,	υψηλο� 	κατα� 	κεφαλη� 	εισο� δημα,	

υψηλο� 	βιοτικο� 	και	μορφωτικο� 	επι�πεδο,	αυξη-

με�νο	ποσοστο� 	απασχο� λησης,	μειωμε�νη	ανερ-

γι�α	κ.λπ.,	παρα� 	ταυ� τα	ο	Δει�κτης	Γονιμο� τητα� ς	

της	ει�ναι	ο	υψηλο� τερος	της	Ευρω� πης.	Πω� ς	ε-
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ξηγει�ται;

	 Η	απα� ντηση	στο	ερω� τημα	αυτο� 	ει�ναι	ο� τι	

το	γεγονο� ς	αυτο� 	οφει�λεται	στους	παρακα� τω	

λο�γους	:

	 (1).	 Στον	 απελευθερωτικο� 	 αγω� να	 του	

1955-1959.

	 (2).	 Στην	μετα� 	απο� 	κα� θε	πο� λεμο	παρου-

σιαζο� μενη	αυ� ξηση	των	πληθυσμω� ν.

	 (3).	 Στην	 επιτυχη� 	 δραστηριο� τητα	 της	

Παγκυπρι�ας	 Ομοσπονδι�ας	 Πολυτε�-

κνων	(Π.Ο.Π.),	η	οποι�α	με	τους	αγω� -

νες	της	και	τη	σωστη� 	διαφω� τιση	του	

λαου� 	ανε�στρεψε	την	κακη� 	εντυ� πω-

ση	που	επικρατου� σε	στο	λαο� 	«ο� τι	ο	

πολυ� τεκνος	 ει�ναι	 καθυστερημε�νος	

α� νθρωπος».

	 	 	 Η	δραστηριο� τητα	της	Π.Ο.Π.	ει�χε	σαν

	 	 	 αποτε�λεσμα	την	επιβράβευση	της	

πολύτεκνης	οικογένειας	της	Κύ-

πρου,	ω� στε	να	αισθα� νεται	περη�φα-

νη	και	να	ανε�βει	η	εκτι�μηση� 	της	στην	

Κυπριακη� 	Κοινωνι�α.

	 (4).	 Η	παραχω� ρηση	απο� 	 την	Εκκλησι�α,	

την	Πολιτει�α	και	την	Τοπικη� 	Αυτοδι-

οι�κηση	πολλω� ν	ευεργετημα� των	και

	 	 	 πα� σης	φυ� σεως	οικονομικω� ν	ενισχυ� -
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	 	 	 σεων	 προς	 τις	 πολυ� τεκνες	 οικογε�-

νειες.

	 	 	 Οι	πα� σης	φυ� σεως	παραχωρη�σεις	ε�-

	 	 	 γιναν	κατορθωτε�ς,	γιατι�	τα	πολιτικα�

	 	 	 κο� μματα	και	οι	εκα� στοτε	κυβερνη� -

σεις	αντιλη�φθηκαν	ο� τι	θα	ε�χουν	πο-

	 	 	 λιτικο� 	κο�στος	αν	δεν	ανταποκριθου� ν

	 	 	 θετικα� 	στα	αιτη� ματα	της	Π.Ο.Π..

	 Αναφερθη� καμε	στις	χω� ρες	αυτε�ς	για	να	

δου� με	ο� τι	το	πιο	σημαντικο� 	και	παρη� γορο	ει�-

ναι	ο� τι	τα	με�τρα	αυτα� 	αποδι�δουν	και	αυτο� 	α-

ποτελει�	 σαφε�στατη	 απο� δειξη	 της	 αποτελε-

σματικο� τητας	των	με�τρων	τα	οποι�α	πη� ραν	οι	

κυβερνη� σεις	 των	 χωρω� ν	 αυτω� ν,	 ο� πως	 απε�-

δωσαν	και	τα	με�τρα	τα	οποι�α	πη� ρε	η	Αρχιεπι-

σκοπη� 	Αθηνω� ν	και	Πα� σης	Ελλα� δος	στην	περι-

οχη� 	της	Θρα� κης.

	 Αντι�θετα	με	τα	ο� σα	υποστηρι�ζουν	μερι-

κοι�,	ο� τι	στην	Ελλα� δα	οι	πλου� σιοι	δεν	κα� νουν	

παιδια� ,	α� ρα	το	προ� βλημα	δεν	ει�ναι	οικονομι-

κο� ,	η	απα� ντηση� 	μας	ει�ναι	ο� τι	οι	πλου� σιοι	δεν	

κα� νουν	παιδια� 	επειδη� 	δεν	θε�λουν.	Οι	φτωχοι�	

ο� μως	που	θε�λουν	να	κα� νουν	παιδια� 	δεν	ε�χουν

την	οικονομικη� 	δυνατο�τητα	να	τα	αναθρε�ψουν

και	να	τα	αποκαταστη� σουν	επαγγελματικα� .
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δ.	 Η	ΕΛΛΑΔΑ

	 Αφου� 	 ει�δαμε	 τα	με�τρα	που	 ε�χουν	 λα� βει	

α� λλες	χω� ρες	προς	αντιμετω� πιση	της	υπογεν-

νητικο� τητας,	ας	ε�λθουμε	να	δου� με	και	τα	με�-

τρα	τα	οποι�α	ε�λαβε	η	Ελληνικη� 	Πολιτει�α	για	

την	αντιμετω� πιση	του	προβλη� ματος	στην	Ελ-

λα� δα.

	 Με	α� ρθρο	μο� νο	που	ψηφι�στηκε	στις	17	

Μαΐου	του	1996	και	ι�σχυσε	απο� 	01/01/1996	

το	ποσο� 	που	ορι�ζεται	μηνιαι�ως	για	κα� θε	παιδι�

ει�ναι	ανα� λογο	του	ετησι�ου	καθαρου� 	(πριν	απο�

τις	 οποιεσδη�ποτε	 φορολογικε�ς	 επιπτω� σεις,	

μειω� σεις	και	ελαφρυ� νσεις)	οικογενειακου� 	ε-

πιδο� ματος	του	προηγου� μενου	της	επιδοτη� σε-

ως	ημερολογιακου� 	ε�τους,	που	φαι�νεται	στον	

ΠΙΝΑΚΑ	10	παρακα� τω.

	 Με	νεω� τερη	νομοθετικη� 	ρυ� θμιση	εξαλει�-

φθηκε	το	(πλαφο� ν)	ο� ριο	του	ετη� σιου	εισοδη� -

ματος	και	κα� θε	οικογε�νεια	με	4	παιδια� 	επιχο-

ρηγει�ται	ανα� 	δι�μηνο	με	72.000	δρχ,	δηλαδη� 	με	

36.000	δρχ	το	μη� να,	που	αναλογου� ν	σε	9.000	

δρχ	για	κα� θε	παιδι�	το	μη� να	η� 	με	300	δρχ	την	η-

με�ρα,	δηλαδη� 	με	δυ� ο	κουλου� ρια.

	 Κα� θε	σχο� λιο	περιττευ� ει.
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ΠΙΝΑΚΑΣ	10

ΜΗΝΙΑΙΟ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ	ΕΠΙΔΟΜΑ	

ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

	 Για	κα� θε	παιδι�	πα� νω	απο� 	τα	4	στο	ποσο�

του	επιδο�ματος	που	ορι�ζεται	κατα� 	περι�πτωση

για	το	τε�ταρτο	παιδι�	στις	προηγου� μενες	κα-

τηγορι�ες	(Ι	ε�ως	IV)	προστι�θενται	2.500	δρχ	το	

μη� να.

Ο	Προ� εδρος	της	Ελληνικη� ς	Δημοκρατι�ας	κ.λπ.

Στον	Υπουργο� 	 Εργασι�ας	 και	Κοινωνικω� ν	Α-

σφαλι�σεων	αναθε�τουμε	την	δημοσι�ευση	και	

εκτε�λεση	του	παρο� ντος	Διατα� γματος.

Ει�ναι	το	υπ’	αριθμ.	123/1996	Προεδρικο� 	Δια� -

ταγμα	(Εφημερι�δα	της	Κυβερνη� σεως,	τευ� χος	

ΕΤΗΣΙΟ
ΚΑΘΑΡΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΠΡΟΗΓ.	ΕΤΟΥΣ 2.200.000

Απο�
2.200.001

ε�ως
2.500.000

Απο�
2.500.001

ε�ως
2.800.00

Πα� νω
απο�

2.800.001

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ I II III IV

Για	1	παιδι� 1.620	δρχ 1.310	δρχ 1.120	δρχ 1.120	δρχ

Για	2	παιδια� 5.560	δρχ 4.370	δρχ 3.620	δρχ 2.620	δρχ

Για	3	παιδια� 12.060	δρχ 11.430	δρχ 10.230	δρχ 6.860	δρχ

Για	4	παιδια� 14.300	δρχ 13.450	δρχ 11.510	δρχ 9.580	δρχ
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Β΄	Φ91	της	28	Μαΐου	1996)	-ΒΛΕΠΕ	συνημμε�-

νο	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α΄.

Ο	Υπουργο� ς	Ε.	Γιαννο�πουλος,	ο	Προ� εδρος	της	

Ελληνικη� ς	Δημοκρατι�ας	Κ.	Στεφανο�πουλος.

Αθη� να	17	Μαΐου	1996
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

	 Οι	προτα� σεις	για	τα	με�τρα	τα	οποι�α	πρε�-

πει	να	λα� βει	η	Πολιτει�α	για	την	αποτελεσματι-

κη� 	αντιμετω� πιση	του	Δημογραφικου� 	Προβλη� -

ματος,	χωρι�ζονται	σε	4	με�ρη	ως	εξη� ς	:

	 •	 Στις	προτα� σεις	του	πορι�σματος	της	Δι-

	 	 ακομματικη� ς	 Κοινοβουλευτικη� ς	 Επι-

	 	 τροπη� ς.

	 •	 Στις	προτα�σεις	του	Καθηγητου� 	κ.	Γκιο�κα.

	 •	 Στις	προτα� σεις	του	Ιδρυ� ματος	Αντιμε-

	 	 τωπι�σεως	του	Δημογραφικου� 	Προβλη� -

	 	 ματος	(Ι.Α.ΔΗ.Π.)	και

	 •	 Στις	προτα� σεις	του	ψηφι�σματος	της	30

	 	 Μαρτι�ου	του	1996.

	 Τα	με�τρα	στα	οποι�α	θα	πρε�πει	να	καταλη� -

ξει	η	Πολιτει�α	ει�ναι	με�τρα	τα	οποι�α	επιτα� σσει	

το	ισχυ� ον	Συ� νταγμα	της	Ελλα� δος	και	δεν	ει�ναι	

ου� τε	περιστασιακα� 	ου� τε	χαριστικα� .
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	 Πιο	συγκεκριμε�να	:

	 Η	παρα� γραφος	1	του	α� ρθρου	21	του	Συν-

τα� γματος	(Συνημμε�νο	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β΄	1)	ανα-

φε�ρει	επι�	λε�ξη	ο� τι	:

	 «1.	 Η	οικογε�νεια,	ως	θεμε�λιο	της	συντη� -

ρησης	και	προαγωγη� ς	του	Έθνους,	

καθω� ς	και	ο	γα� μος,	η	μητρο� τητα	και

	 	 	 η	παιδικη� 	ηλικι�α	τελου� ν	υπο� 	την	προ-

	 	 	 στασι�α	του	Κρα� τους».	Ενω� 	η	παρα� -

γραφος	2	του	ι�διου	α� ρθρου	αναφε�-

ρει	ο� τι	:

	 «2.	 Πολυ� τεκνες	 οικογε�νειες,	 ανα� πηροι	

πολε�μου	και	ειρηνικη� ς	περιο� δου,	θυ� -

ματα	πολε�μου,	χη� ρες	και	ορφανα� 	ε-

κει�νων	που	ε�πεσαν	στον	πο� λεμο	κα-

θω� ς	 και	 ο� σοι	 πα� σχουν	 απο� 	 ανι�ατη	

σωματικη� 	η� 	πνευματικη� 	νο� σο,	ε�χουν	

δικαι�ωμα	 ειδικη� ς	 φροντι�δας	 του	

Κρα� τους».

α.	 ΟΙ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ

	 ΤΗΣ	Δ.Κ.Ε.

	 (1).	 Οικογε�νεια	με	3	παιδια� 	να	χαρακτη-

ρι�ζεται	πολυ� τεκνη.
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	 (2).	 Να	γενικευθου� ν	και	να	επεκταθου� ν	

τα	με�τρα	για	την	προστασι�α	της	γυ-

	 	 	 ναι�κας	κατα� 	την	εγκυμοσυ� νη	και	τον

	 	 	 τοκετο� 	και	να	προβλε�πεται	η	κατα-

βολη� 	ο� λων	των	αποδοχω� ν	στην	ε�γ-

κυο	γυναι�κα.

	 (3).	 Να	βελτιωθου� ν	οι	Υπηρεσι�ες	Υγει�ας	

για	μεγαλυ� τερη	μει�ωση	της	βρεφι-

κη� ς	θνησιμο� τητας.

	 (4).	 Η	εξασφα� λιση	οικογενειακη� ς	στε�γης

	 	 	 ει�ναι	ε�να	απο� 	τα	ισχυρο�τερα	κι�νητρα.

	 	 	 Στο	σημει�ο	αυτο� 	θα	μας	επιτρε�ψετε	

μια	παρε�νθεση	για	να	αναφε�ρουμε	

ο� τι	η	παρα� γραφος	4	του	α� ρθρου	21	

	 	 	 του	Συντα� γματος	(συν.	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

	 	 	 Β΄	1)	αναφε�ρει	επι�	λε�ξη	ο� τι	:

	 	 	 «-	Η	απο�κτηση	κατοικι�ας	απο� 	αυτου� ς

	 	 	 που	τη	στερου� νται	η� 	που	στεγα� ζον-

ται	ανεπαρκω� ς	αποτελει�	αντικει�με-

νο	ειδικη� ς	φροντι�δας	του	Κρα� τους».

	 (5).	 Να	δημιουργηθου� ν	νε�ες	θε�σεις	εργα-

	 	 	 σι�ας	στην	περιφε�ρεια.

	 	 	 Εδω� 	θα	μας	επιτρε�ψετε	πα� λι	μια	πα-

	 	 	 ρε�νθεση	για	να	αναφε�ρουμε	ο� τι	η	πα-

	 	 	 ρα� γραφος	1	του	α� ρθρου	22	του	Συν-

τα� γματος	(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β΄	1)	ανα-
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	 	 	 φε�ρει	ο� τι	«Η	εργασι�α	αποτελει�	δικαι�-

	 	 	 ωμα	και	προστατευ� εται	απο� 	το	Κρα� -

τος	που	μεριμνα� 	για	την	δημιουργι�α	

συνθηκω� ν	απασχο� λησης	ο� λων	των	

πολιτω� ν...	Όλοι	οι	εργαζο� μενοι	ανε-

ξα� ρτητα	απο� 	φυ� λο	η� 	α� λλη	δια� κριση,

	 	 	 ε�χουν	δικαι�ωμα	ι�σης	αμοιβη� ς	για	πα-

	 	 	 ρεχο� μενη	εργασι�α	ι�σης	αξι�ας».

	 (6).	 Να	καταρτιστει�	ΕΘΝΙΚΟ	ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑ	για	τους	Ομογενει�ς	Ποντι�ους.

	 (7).	 Να	απαγορευθει�	η	ει�σοδος	λαθρομε-

ταναστω� ν	στην	Ελλα� δα.

	 (8).	 Το	επι�δομα	για	το	τρι�το	παιδι�	να	αυ-

ξηθει�	στο	50%	του	κατω� τατου	μηνι-

αι�ου	μισθου� .

	 (9).	 Να	 ιδρυθου� ν	 περισσο� τεροι	 βρεφο-

νηπιακοι�	σταθμοι�.

	 (10).	Να	θεσπιστου� ν	φορολογικε�ς	απαλ-

λαγε�ς	για	κα� θε	παιδι�.

	 (11).	Να	τροποποιηθει�	η	ισχυ� ουσα	νομο-

θεσι�α	για	την	υιοθεσι�α.

	 (12).	Να	 συνταξιοδοτου� νται	 οι	 πολυ� τε-

κνες	οικογε�νειες.

	 (13).	Να	γι�νει	αυστηρο� ς	ο	Κ.Ο.Κ.	για	την	

αποφυγη� 	τροχαι�ων	ατυχημα� των.

	 (14).	Στους	 πολυ� τεκνους	 να	 δι�δονται	 α� -
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δειες	ΤΑΧΙ	και	α� λλες	παροχε�ς.

	 (15).	Να	συσταθου� ν

	 	 	 (α).	 Εθνικο� 	 Συμβου� λιο	 οικογε�νειας

	 	 	 	 και	πληθυσμου� .

	 	 	 (β).	 Μο�νιμη	Διακομματικη� 	Κοινοβου-

	 	 	 	 λευτικη� 	Επιτροπη� 	για	το	Δημο-

	 	 	 	 γραφικο� 	Προ� βλημα.

	 	 	 (γ).	 Να	οριστει�	Υφυπουργο� ς	στο	Υπ.

	 	 	 	 Εθ.Ο.	ο	οποι�ος	να	συντονι�ζει	ο� λα

	 	 	 	 τα	θε�ματα	της	Δημογραφι�ας.

	 	 	 (δ).	 Να	συσταθει�	Ινστιτου� το	Δημο-

	 	 	 	 γραφικω� ν	 Μελετω� ν	 και	 Ερευ-

	 	 	 	 νω� ν.

	 Παρα� 	το	γεγονο� ς	ο� τι	οι	ομο�φωνες	αυτε�ς	

προτα� σεις	ει�ναι	αο� ριστες	και	γενικο� λογες,	ο� -

μως	 εα� ν	 εφηρμο� ζοντο	 θα	 αποτελου� σαν	 μια	

καλη� 	αρχη� 	η	οποι�α	με	συνεχει�ς	βελτιω� σεις	θα	

μπορου� σαν	να	προσεγγι�σουν	το	τε�λειο.

	 Όμως	καμια� 	απο� 	αυτε�ς	τις	προτα� σεις	δεν

πραγματοποιη� θηκε.	Για	τον	λο�γο	αυτο� 	επικρι�-

νουμε	 δριμυ� τατα,	 ο�χι	 μο� νο	 τις	 Κυβερνη� σεις	

που	η� ταν	στην	εξουσι�α	απο� 	το	1993	με�χρι	ση� -

μερα,	αλλα� 	και	τους	Κυρι�ους	-	Κυρι�ους	Βου-

λευτε�ς	που	συμμετει�χαν	στην	Δ.Κ.Ε.	γιατι�	δεν	

αντε�δρασαν	ο� πως	και	ο� σο	θα	ε�πρεπε	δυναμι-
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κα� 	ο� ταν	ει�δαν	να	πετιε�ται	στα	αζη� τητα,	δηλα-

δη� 	στο	καλα� θι	των	αχρη� στων,	η	εργασι�α	τους	

για	την	οποι�α	το� σο	χρο� νο	διε�θεσαν	και	το� σο	

μο�χθο	κατε�βαλαν.

	 Τους	επικρι�νουμε	επι�σης	γιατι�	ανε�χθηκαν	

την	 υποβα� θμιση	 της	 προσωπικο� τητα� ς	 τους	

με	το	να	περιφρονει�ται	το	ε�ργο	τους.

	 Δεν	συναισθα� νθησαν	ο� τι	θι�γεται	η	αξιο-

πρε�πεια� 	τους	ο� ταν	ει�δαν	να	αγνοει�ται	και	να	

περιφρονει�τε	η	πνευματικη� 	τους	εργασι�α;

	 Ου� τε	ως	εκει�	δεν	φτα� νει	η	ευθιξι�α	τους;

	 Ποι�α	 εμπιστοσυ� νη	 μπορει�	 να	 εμπνε�ουν	

πλε�ον	οι	κοινοβουλευτικοι�	αυτοι�	α� νδρες	προς	

τον	λαο� 	τον	οποι�ο	εκπροσωπου� ν;

β.	 ΟΙ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ

	 κ.	ΓΚΙΟΚΑ

	 Στα	προηγου� μενα	αλλα� 	και	στην	βιβλιο-

γραφι�α,	αναφερο� μαστε	στον	διαπρεπη� 	ομο-

γενη� 	καθηγητη� 	κ.	Γκιο� κα	ο	οποι�ος	τιμα� 	την	Ελ-

λα� δα	στο	εξωτερικο� 	και	ο	οποι�ος	ε�χει	αποδυ-

θει�	σε	ε�να	τιτα� νιο	αγω� να	για	την	προβολη� 	και	
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επι�λυση	του	Δ.Π.	της	Ελλα� δος	και	με	την	ιδιο� -

τητα� 	του	ως	με�λους	του	Συνεδρι�ου	Αποδη� μου	

Ελληνισμου� 	(Σ.Α.Ε.)	που	πραγματοποιη� θηκε	

τον	Δεκε�μβριο	του	1995	στη	Θεσσαλονι�κη,	ε�-

κανε	ειση� γηση	σχετικα� 	με	το	Δ.Π..

	 Ο	κ.	Γκιο� κας	προτει�νει	:

	 (1)	 Ανα�πτυξη	νε�ας	Εθνικη� ς	Πολιτικη� ς	για

	 	 	 την	ε�κτρωση	και	την	στει�ρωση...

	 	 	 Πρε�πει	να	γι�νει	με	νο� μο	σεβαστο� 	το	

απαραβι�αστο	και	η	προστασι�α	της

	 	 	 ζωη� ς	του	εμβρυ� ου	και	η	συνε�χιση	της

	 	 	 εγκυμοσυ� νης,	με	παρα� λληλη	εξασφα� -

	 	 	 λιση	και	προστασι�α	της	εγκυ� ου,	ευ� -

κολης	και	νο� μιμης	υιοθεσι�ας	του	νε-

ογνου� 	 και	 ισχυρο� τατα	 οικονομικα� 	

κι�νητρα	για	την	πραγματικη� 	και	θε-

τη� 	μητε�ρα.

	 (2)	 Ισχυρα� 	κι�νητρα	για	το	δευ� τερο,	τρι�-

το	και	πα� νω	παιδι�.

	 (3)	 Ίδρυση	αθρο�ων	βρεφονηπιακω� ν	και

	 	 	 παιδικω� ν	σταθμω� ν	ενο� ς	τουλα� χιστον

	 	 	 κατα� 	Εκκλησιαστικη� 	Ενορι�α.

	 (4)	 Άμεση	 ανα� πτυξη	 (συγκε�ντρωση)	

Μεγακεφαλαι�ου	για	το	Δ.Π.	απο� 	 ε-

ρα� νους	εντο� ς	και	εκτο� ς	Ελλα� δος	και	

απο� 	α� λλες	πηγε�ς.	Θε�σπιση	Δημογρα-
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φικου� 	Τε�λους	και	ενι�σχυση	απο� 	τον	

Κρατικο� 	Προϋπολογισμο� .

	 (5)	 Ουσιαστικη� 	 συμμετοχη� 	 της	 Εκκλη-

σι�ας	(ο� πως	πραγματοποιη� θηκε	η� δη	

στην	Κυ� προ	με	θεαματικα� 	αποτελε�-

σματα)	με�σω	της	οποι�ας	να	δι�νονται	

οι	πα� σης	φυ� σεως	παροχε�ς	προς	τις	

πολυ� τεκνες	 οικογε�νειες	 για	 ευνοη� -

τους	λο�γους,	ο� πως	ε�γινε	στη	Θρα� κη	

με	εξαιρετικα� 	αποτελε�σματα.

	 (6)	 Ευρει�α	χρησιμοποι�ηση	των	Με�σων	

Ευρει�ας	 Ενημερω� σεως	 (Τηλεορα� -

σεων,	 Ραδιοφω� νου,	 Εφημερι�δων,	

Περιοδικω� ν,	Σχολικω� ν	Βιβλι�ων,	Ομι-

λιω� ν,	κ.λπ.)	προς	διαφω� τιση	και	ε-

νημε�ρωση	του	λαου� 	επι�	του	Δ.Π..

	 Η	εκστρατει�α	ενημερω� σεως	προτει�νει	ο	

κ.	Γκιο� κας,	να	αρχι�σει	με	θερμε�ς	και	πειστικε�ς	

εκδηλω� σεις	προς	τον	λαο� 	απο� 	 τον	Προ� εδρο

της	Δημοκρατι�ας,	τον	Πρωθυπουργο� ,	τους	αρ-

χηγου� ς	των	Κομμα� των,	την	Εκκλησι�α,	τα	Πα-

νεπιστη� μια,	τα	Σχολει�α,	τον	Στρατο� 	κ.α� ..

	 Και	συνεχι�ζει	ο	κ.	Γκιο� κας	λε�γοντας	:

	 Ισχυρη� 	εξωτερικη� 	Πολιτικη� 	της	Ελλα� δος

θα	ει�ναι	δυνατη� 	μο� νο	ο� ταν	βασι�ζεται	στη	σφυ� -

ζουσα	 ζωτικο� τητα	 και	 ενεργητικο� τητα	 του	
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πληθυσμου� 	της.

	 Η	αυ� ξηση	της	γεννητικο� τητας	και	η	βιο-

λογικη� 	διαιω� νιση	της	φυλη� ς	εξαρτω� νται	απο� 	

τα	νια� τα	της	Ελλα� δος	και	καταλη� γει	με	την	ε-

πι�κληση	:	 	Έλληνες	μην	αφήσουμε	την	Ελ-

λάδα	να	σβήσει.

	 Τι	θα	μπορου� σε	να	προσθε�σει	κανει�ς	στη	

συγκινητικη� 	 και	 πατριωτικη� 	 αυτη� 	 ε�κκληση	

του	καταξιωμε�νου	και	λαμπρου� 	αυτου� 	Έλλη-

να	που	διαπρε�πει	και	τιμα� 	την	Ελλα� δα	στο	ε-

ξωτερικο� ;

γ.	 ΟΙ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

	 ΤΗΣ	30/03/1996

	 Στις	30	Μαρτι�ου	του	1996	πραγματοποι-

η� θηκε	Ημερι�δα	στο	Αμφιθε�ατρο	του	Πανεπι-

στημι�ου	Πειραιω� ς	με	θε�μα	«Προς	μια	Ελλα� δα	

που	γερνα� ει»,	υπο� 	την	αιγι�δα	της	Πειραϊκη� ς	

Εκκλησι�ας	και	με	την	συμμετοχη� 	πολλω� ν	Συν-

δε�σμων	και	Σωματει�ων	του	Πειραια� .

	 Μετα� 	τις	εισηγη� σεις	των	ειδικω� ν	επιστη-

μο� νων	εγκρι�θηκε	ψη�φισμα	προς	ο� λες	τις	πο-

λιτικε�ς	και	πνευματικε�ς	αρχε�ς	της	χω� ρας.	Απο� 	

το	ψη�φισμα	αυτο� 	αναφε�ρουμε	τις	προτα� σεις	
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που	ε�χουν	ως	εξη� ς	:

	 Προτει�νουμε	το	Κρα� τος	να	γι�νει	Κρα� τος	

Προ� νοιας	με	την	υιοθε�τηση	με�τρων	ο� πως	:

	 (1)	 Ελαστικο� 	ωρα� ριο	για	την	εργαζο� με-

νη	μητε�ρα	και	δημιουργι�α	παιδικω� ν	

σταθμω� ν.

	 (2)	 Προβολη� 	απο� 	τα	με�σα	ευρει�ας	ενη-

	 	 	 μερω� σεως	προτυ�πων	συ� γχρονης	Ελ-

	 	 	 ληνι�δας	καθω� ς	και	του	νεαρου� 	συν-

τρο�φου	της.

	 (3)	 Την	δημιουργι�α	Ταμει�ου	Οικογενει-

ακη� ς	Προστασι�ας	με	την	επωνυμι�α	

Τ.Ο.Π.	με	πο� ρους	2-3%	επι�	της	φορο-

λογι�ας	 κα� θε	 φυσικου� 	 και	 νομικου� 	

προσω� που.

	 	 	 Για	την	συγκε�ντρωση	ποσω� ν	που	να	

επαρκου� ν	για	την	χορη� γηση	σημαν-

τικου� 	οικογενειακου� 	επιδο� ματος.	Το

	 	 	 Ταμει�ο	αυτο� 	θα	ει�ναι	ανεξα� ρτητο	του

	 	 	 Δημοσι�ου	 Προϋπολογισμου� 	 που	 η� -

	 	 	 ταν,	ει�ναι	και	θα	ει�ναι	ελλειμματικο� ς.

	 Διαπιστω� νουμε	ο� τι	η	α� μβλωση	ει�ναι	απο� 	

τις	κυ� ριες	αιτι�ες	του	προβλη� ματος,	αποτελει�	

απαρα� δεκτο	με�τρο	γιατι�	στερει�	τη	ζωη� 	του	α-

γε�ννητου	παιδιου� .
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	 Επι�	τε�λους	οι	νομοθε�τες	μας	πρε�πει	να	νο-

μοθετου� ν	υπε�ρ	και	ο�χι	κατα� 	της	ανθρω� πινης	

ζωη� ς.	Υποστηρι�ζουμε	ο� τι	ει�ναι	Κοινωνικη� 	και	

Εθνικη� 	ανα� γκη	να	καταργηθει�	ο	αντιχριστια-

νικο� ς	 νο� μος	 1609/86	 περι�	 νομιμοποιη� σεως	

των	αμβλω� σεων.

	 Αυτο� 	 αποτελει�	 Εθνικη� 	 Δημογραφικη� 	 α-

να� γκη	που	θεμελιω� νεται	απο� 	την	παρα� γραφο	

1	του	α� ρθρου	25	του	Συντα� γματος	(ΠΑΡΑΡ-

ΤΗΜΑ	Β΄	2)	που	λε�ει	ο� τι	:

	 «1.	Τα	δικαιω� ματα	του	ανθρω� που,	ως	α-

το� μου	και	ως	με�λους	του	κοινωνικου� 	συνο� -

λου,	τελου� ν	υπο� 	την	εγγυ� ηση	του	Κρα� τους.	Ό-

λα	τα	Κρατικα� 	ο� ργανα	υποχρεου� νται	να	δια-

σφαλι�ζουν	την	ανεμπο� διστη	α� σκηση� 	τους».

	 (4)	 Επισημαι�νουμε	τε�λος	ο� τι	οι	ευθυ� νες

	 	 	 ο� λων	εκει�νων	που	χειρι�ζονται	τις	τυ� -

	 	 	 χες	του	Ελληνισμου� 	θα	ει�ναι	μεγα� λες

	 	 	 στην	περι�πτωση	κατα� 	την	οποι�α	συ-

	 	 	 νεχι�σουν	να	αντιμετωπι�ζουν	το	Δη-

	 	 	 μογραφικο� 	με	την	ι�δια	με�χρι	ση� μερα

	 	 	 εγκληματικη� 	αδιαφορι�α.

	 Το	ψη�φισμα	εγκρι�θηκε	ομο�φωνα	απο� 	τους

450	συνε�δρους	οι	οποι�οι	συμμετει�χαν	στις	ερ-

γασι�ες	της	Ημερι�δας.
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δ.	 ΟΙ	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

	 ΤΟΥ	Φ.Ι.ΔΗ.Π.

	 Οι	προτα� σεις	του	Φ.Ι.ΔΗ.Π.	θα	μπορου� σαν	

να	περιοριστου� ν	σε	μια	που	να	λε�ει	ο� τι	:

	 Ζητου� με	απο� 	την	Πολιτει�α	να	εφαρμο�σει

τις	προτα� σεις	του	Ομο�φωνου	Πορι�σματος	της

Δ.Κ.Ε.	και	να	προβει�	στις	αναγκαι�ες	νομοθετι-

κε�ς	 ρυθμι�σεις	 για	 την	 ταχυ� τατη	 υλοποι�ηση� 	

τους.

	 Για	την	οριστικη� 	και	αποτελεσματικη� 	αν-

τιμετω� πιση	του	Δ.Π.	απαιτει�ται	να	υπα� ρξει	Ε-

θνική	 Συνεννόηση,	 αγαστη� 	 και	 ειλικρινη� ς	

συνεργασι�α	ο� λων	των	πολιτικω� ν	κομμα� των	

και	των	κοινωνικω� ν	φορε�ων	ω� στε	οι	αποφα� -

σεις	οι	οποι�ες	θα	λαμβα� νονται	να	ει�ναι	ομο� -

φωνες,	πρακτικα� 	εφαρμο�σιμες	και	να	συνεχι�-

ζουν	να	ισχυ� ουν	και	να	εφαρμο� ζονται	απο� 	ο-

ποιοδη�ποτε	κο� μμα	βρι�σκεται	στην	εξουσι�α.

	 Τονι�ζεται	ιδιαιτε�ρως	ο� τι	το	Δ.Π.	ει�ναι	το

κατ’	εξοχη� ν	Εθνικό	Πρόβλημα	της	χω� ρας,	δεν

προσφε�ρεται	για	κομματικη� 	εκμετα� λλευση	και

θα	πρε�πει	οι	προσπα� θειες	και	οι	αποφα� σεις	να

ει�ναι	ομόφωνες,	ο� πως	ομο�φωνο	ει�ναι	και	το	

πο� ρισμα	και	οι	προτα� σεις	οι	οποι�ες	περιε�χον-

ται	σε	αυτο� .
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	 Επειδη� 	το	Δ.Π.	ει�ναι	ε�να	προ� βλημα	το	ο-

ποι�ο	αναφε�ρεται	σε	αυτη� 	καθ’	αυτη� 	την	υπο� -

σταση	και	την	υ� παρξη	του	Έθνους,	η	οριστικη� 	

του	αντιμετω� πιση	εκτο� ς	απο� 	την	Εθνικη� 	Συ-

νεννο�ηση	που	προαναφε�ραμε,	απαιτει�	και	την

αγαστη� ,	απο� λυτη	και	στενη� 	συνεργασι�α	Εκ-

κλησι�ας	και	Πολιτει�ας	σε	κοινα� 	προγρα� μματα	

και	την	θε�σπιση	γενναι�ων	παροχω� ν	σε	βα� θος	

χρο� νου	με	στο�χους	:

	 -	 ΑΜΕΣΟΥΣ

	 -	 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ	και

	 -	 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ
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(1)	ΑΜΕΣΟΙ	ΣΤΟΧΟΙ

	 Σε	αυτου� ς	πρε�πει	να	συμπεριλαμβα� νον-

ται	τα	με�τρα	τα	οποι�α	πρε�πει	να	ληφθου� ν	:

	 (α)	 Για	τις	Πολυ� τεκνες	οικογε�νειες	ο�πως

	 	 	 ει�ναι	η	παροχη� 	οικονομικω� ν	και	α� λ-

λων	ενισχυ� σεων,	ανεξαρτη� τως	εισο-

δημα� των	τα	οποι�α	διαθε�τουν	και	η	

οποι�α	θα	ει�ναι	ανα� λογη	του	αριθμου�

	 	 	 των	παιδιω� ν.	Οι	παροχε�ς	αυτε�ς	να	χο-

	 	 	 ρηγου� νται	με�σω	της	Εκκλησι�ας	για	

ευνο� ητους	λο�γους.

	 (β)	 Για	τα	α� γονα	(στει�ρα)	ζευγα� ρια	να	

παρασχεθει�	απο� 	το	Κρα� τος	δωρεα� ν

	 	 	 Ιατροφαρμακευτικη� 	και	Νοσοκομει-

	 	 	 ακη� 	περι�θαλψη,	ω� στε	τα	ζευγα�ρια	αυ-

	 	 	 τα� 	να	πετυ� χουν	να	τεκνοποιη�σουν	με

	 	 	 τις	συ� γχρονες	επιστημονικε�ς	μεθο� -

δους	 εξωσωματικη� ς	 εγκυμοσυ� νης.	

Μα� λιστα	επειδη� 	ο	αριθμο� ς	των	α� γο-

νων	 ζευγαριω� ν	 υπερβαι�νει	 τις	 300	

χιλια� δες	θα	η� ταν	σκο�πιμο	να	ιδρυθει�

	 	 	 ειδικη� 	Νοσοκομειακη� 	Μονα� δα,	ο� πως

	 	 	 θα	δου� με	στους	Μακροπρο� θεσμους	

στο�χους.

	 (γ)	 Την	ενι�σχυση	των	νε�ων	ανθρω� πων
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	 	 	 οι	οποι�οι	επιθυμου� ν	να	παντρευτου� ν

	 	 	 και	να	αποκτη� σουν	οικογε�νειες	και	

οι	οποι�οι	δεν	το	αποφασι�ζουν	γιατι�	

δεν	τους	το	επιτρε�πουν	τα	οικονομι-

	 	 	 κα� 	τους	γιατι�	στερου� νται	εργασι�α	και

	 	 	 εισοδημα� των.	Αν	η	Πολιτει�α	μεριμνη� -

	 	 	 σει	για	την	ουσιαστικη� 	επι�λυση	των	

προβλημα� των	τους	αυτω� ν	 το� τε	θα	

ε�χουμε	αυ� ξηση	των	γα� μων	και	των	

γεννη� σεων,	ο� πως	ε�γινε	στην	Κυ� προ	

ο� που	υπη� ρξαν	θεαματικα� 	αποτελε�-

σματα.

	 (δ)	 Άλλα	α� μεσα	με�τρα	που	μπορου� ν	να	

ληφθου� ν	ει�ναι	:

	 	 	 -	 Η	 επιδο� τηση	 του	 ενοικι�ου	 στους	

νε�ους	που	στερου� νται	κατοικι�ας.

	 	 	 -	 Η	μει�ωση	των	τιμολογι�ων	της	ΔΕΗ	-

	 	 	 	 ΟΤΕ	-	ΕΥΔΑΠ	στα	νε�α	και	α� πορα

	 	 	 	 ζευγα� ρια	και	στις	πολυ� τεκνες	οικο-

	 	 	 	 γε�νειες	ανεξαρτη� τως	εισοδη�ματος.

	 	 	 -	 Η	δωρεα� ν	μετακι�νηση	με	τα	με�σα	

συγκοινωνι�ας,	αστικα� 	και	υπερα-

στικα� .

	 	 	 -	 Η	απαλλαγη� 	απο� 	 του	Φ.Π.Α.	στις	

παιδικε�ς	τροφε�ς.

	 	 	 -	 Η	δωρεα� ν	παροχη� 	Ιατροφαρμακευ-
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	 	 	 	 τικη� ς	και	Νοσοκομειακη� ς	περι�θαλ-

	 	 	 	 ψης.

	 	 	 -	 Η	μει�ωση	της	τιμη� ς	του	πετρελαι�ου

	 	 	 	 θε�ρμανσης.

	 	 	 -	 Η	α� μεση	ανευ� ρεση	εργασι�ας	στους

	 	 	 	 ανε�ργους	Πολυ� τεκνους.

	 	 	 -	 Οι	πα� σης	φυ� σεως	φορολογικε�ς	α-

παλλαγε�ς.

	 	 	 -	 Η	παροχη� 	απολυ� του	και	πραγμα-

	 	 	 	 τικη� ς	Δωρεα� ν	Παιδει�ας	στα	παιδια�

	 	 	 	 των	Πολυ� τεκνων	οικογενειω� ν	κ.α� .

(2)	ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ	ΣΤΟΧΟΙ

	 Στους	στο�χους	αυτου� ς	μπορου� ν	να	συμ-

περιληφθου� ν	:

-	 Η	παροχη� 	ακι�νητης	περιουσι�ας	σε	α� πορα	

ζευγα� ρια.

-	 Η	καταβολη� 	εξο� δων	μετακινη� σεως	και	εγ-

	 καταστα� σεως	σε	περιοχε�ς	εργασι�ας	απο� -

ρων	ζευγαριω� ν.

-	 Η	δημιουργι�α	βρεφονηπιακω� ν	και	παιδι-

κω� ν	σταθμω� ν	κατα� 	Ενορι�α	η� 	Κοινο� τητα	

και	σε	χω� ρους	ο� που	υπα� ρχουν	πολλοι�	ερ-

	 γαζο�μενοι	(Νοσοκομει�α,	εργοστα� σια	κ.α� .).
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(3)	ΣΤΟΥΣ	ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥΣ

	 Σε	αυτου� ς	θα	μπορου� σαν	να	συμπεριλη-

φθου� ν	:

-	 Οι	παραχωρη�σεις	οικιω� ν	σε	νε�α	α�πορα	ζευ-

	 γα� ρια	και	σε	πολυ� τεκνους.

-	 Η	εξευ� ρεση	εργασι�ας	σε	α� νεργους	και	α-

νυ� παντρους	νε�ους.

-	 Η	δημιουργι�α	Στεγω� ν	Ανυ� παντρων	Μητε�-

ρων.

-	 Η	δημιουργι�α	ελκυστικω� ν	κινη� τρων	σε	α-

να� δοχες	οικογε�νειες.

-	 Η	παροχη� 	 διευκολυ� νσεων	 για	 υιοθεσι�ες	

με�σω	των	Εκκλησιαστικω� ν	Ενοριω� ν.

-	 Η	δημιουργι�α	χωριω� ν	SOS.

-	 Η	γενναι�α	ενι�σχυση	των	πολυτε�κνων.
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ΑΝΕΥΡΕΣΗ	ΠΟΡΩΝ

	 Ει�ναι	γεγονο� ς	μη	επιδεχο� μενο	αμφισβη-

τη� σεως	ο� τι	για	να	μπορε�σουν	Πολιτει�α,	Εκ-

κλησι�α	και	Τοπικη� 	Αυτοδιοι�κηση	σε	αγαστη� 	

συνεργασι�α	να	ασκη� σουν	την	επιβαλλο� μενη,	

αναγκαι�α	και	αποτελεσματικη� 	Δημογραφικη� 	

Πολιτικη� 	προς	επι�λυση	του	κρισιμο� τατου	αυ-

του� 	Εθνικου� 	προβλη� ματος,	πρε�πει	να	διατε-

θου� ν	τερα� στια	κεφα� λαια,	τα	οποι�α	δεν	διατι�-

θενται	επι�	τουπαρο� ντος	και	πρε�πει	η	Πολιτει�α

να	μεθοδευ� σει	την	εξοικονο� μηση	των	αναγ-

και�ων	οικονομικω� ν	πο� ρων	που	απαιτου� νται	

για	τον	σκοπο� 	αυτο� .

	 Πρε�πει	επι�σης	να	γνωρι�ζουμε	ο� τι	για	την	

επι�λυση	 του	 Δημογραφικου� 	 Προβλη� ματος,	

δεν	αρκει�	η	δια� θεση	εφ’	α� παξ	κονδυλι�ων,	αλ-

λα� 	η	συνεχη� ς	παροχη� 	χρηματικω� ν	ποσω� ν	επι�	

ετη� σιας	βα� σεως	ω� στε	να	καλυ� πτουν	ο�χι	μο� νο	

τις	αναγκαι�ες	ενισχυ� σεις	των	πολυ� τεκνων	οι-
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κογενειω� ν	οι	οποι�ες	θα	αυξα� νονται	απο� 	χρο� -

νο	σε	χρο� νο,	αλλα� 	και	προς	κα� λυψη	των	αναγ-

κω� ν	που	θα	προκυ�ψουν	απο� 	της	υλοποιη� σε-

ως	των	προτα� σεων	της	παραγρα�φου	11δ	(1)	

ε�ως	(3)	που	κατα� 	την	α� ποψη� 	μας	ει�ναι	οι	πλη-

ρε�στερες,	οι	πλε�ον	ολοκληρωμε�νες	και	οι	μο� -

νες	που	θα	αποφε�ρουν	τα	επιθυμητα� 	και	πο-

θου� μενα	αποτελε�σματα,	δηλαδη� 	την	οριστικη�

επι�λυση	του	Δημογραφικου� 	μας	προβλη�ματος.

	 Πρε�πει	επι�σης	να	γνωρι�ζουμε	ο� τι	ο� λα	τα	

τακτικα� 	ετη� σια	ε�ξοδα	θα	αυξα� νουν	χρο� νο	με	

το	χρο� νο	γιατι�,	 ελπι�ζουμε	ο� τι	με	τα	κι�νητρα	

αυτα� 	θα	αυξα� νουν	συνεχω� ς	και	οι	πολυ� τεκνες	

οικογε�νειες,	οι	ανα� γκες	των	Στεγω� ν	των	Ανυ� -

παντρων	 Μητε�ρων,	 των	 Βρεφονηπιακω� ν	

Σταθμω� ν	και	τα	ε�ξοδα	Νοσοκομειακη� ς	και	Ια-

τροφαρμακευτικη� ς	περι�θαλψης	των	α� γονων	

(στει�ρων)	ζευγαριω� ν.

	 Στο	σημει�ο	αυτο� 	βρι�σκει	πλη� ρη	και	απο� -

λυτη	εφαρμογη� 	η	ρη� ση	του	μεγα� λου	Αθηναι�ου

ρη� τορα	Δημοσθε�νη,	το	περι�φημο	«Δει	δη	χρη-

μα� των	α� νδρες	Αθηναι�οι	και	α� νευ	του� των	ου-

δε�ν	εστι�ν	γενε�σθαι	των	δεο� ντων».

	 Δεν	θα	πρε�πει	να	διαθε�τει	κανει�ς	ειδικε�ς	

γνω� σεις	επι�	δημοσιονομικω� ν	θεμα� των	για	να	

αντιληφθει�	ο� τι	η	εξοικονο� μηση	των	απαραι�-
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τητων	κονδυλι�ων	αποτελει�	την	πλε�ον	θετικη� 	

και	την	πλε�ον	αναγκαι�α	προϋπο� θεση	για	την	

αποτελεσματικη� 	επι�λυση	του	Δημογραφικου� 	

μας	Προβλη� ματος.

	 Η	σκε�ψη	αυτη� 	μας	οδηγει�	αβι�αστα	στα	πα-

ρακα� τω	συμπερα� σματα	:

-	 Ότι	απαιτου� νται	μεγα� λα	κεφα� λαια,	για	να	

μπορε�σουν	Πολιτει�α,	Εκκλησι�α	και	Τοπικη�

	 Αυτοδιοι�κηση	να	εφαρμο�σουν	αποτελεσμα-

	 τικη� 	Δημογραφικη� 	Πολιτικη� .

-	 Για	να	συγκεντρωθου� ν	και	εξασφαλιστου� ν	

τα	αναγκαι�α	αυτα� 	κεφα� λαια,	πρε�πει	η	Πο-

λιτει�α	να	μεθοδευ� σει	τις	προσπα� θειε�ς	της

	 ω� στε	αφ’	ενο� ς	μεν	να	μηδενι�σει	τις	περιττε�ς

	 και	αλο�γιστες	δαπα� νες,	ο� πως	ει�ναι	:		οι	επι-

χορηγη� σεις	πολιτιστικω� ν	και	α� λλων	εκδη-

λω� σεων,	οι	χρηματοδοτη� σεις	προς	δια� σω-

ση	αγρι�ων	ζω� ων	και	α� λλων,	ενω� 	αφη� νεται	

να	χα� νεται	αβοη� θητος	ο	Ελληνισμο� ς,	αφ’	ε-

	 τε�ρου	δε	να	επιβα� λει	ειδικη� 	φορολογι�α	προς

	 δημιουργι�α	του	απαιτου� μενου	Μεγακεφα-

λαι�ου,	 προς	 ενι�σχυση	 ο� λων	 εκει�νων	 των	

παραγο� ντων	οι	οποι�οι	συνιστου� ν	το	Δημο-

γραφικο� 	Προ� βλημα.

	 	 	 Άλλες	πηγε�ς	οι	οποι�ες	θα	μπορου� σαν	να

αποτελε�σουν	σημαντικου� ς	πο� ρους	του	Ταμει�-
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ου	Δημογραφι�ας	θα	μπορου� σαν	να	ει�ναι	:

-	 Οι	 προσφορε�ς	 Εθνικω� ν	 Ευεργετω� ν	 προς

	 τους	οποι�ους	πρε�πει	να	απευθυνθου� ν	η	Πο-

	 λιτει�α	και	η	Εκκλησι�α	ω� στε	να	τους	πει�σει	

να	κα� νουν	 γενναι�ες	προσφορε�ς	προς	 τον	

σκοπο� 	αυτο� ,	ο� πως	γινο� νταν	τον	περασμε�-

νο	αιω� να,	ο� που,	οι	ανα� 	την	υφη� λιο	Έλληνες	

μεγιστα� νες	προ� σφεραν	τερα� στια	ποσα� 	για	

Εθνικε�ς	Ευεργεσι�ες.

-	 Για	να	βρει	ανταπο� κριση	η	προσπα� θεια	αυ-

τη� 	ο� πως	προτει�νει	και	ο	καθηγητη� ς	κ.	Γκιο� -

κας,	ω� στε	να	υπα� ρξουν	προσφορε�ς	για	την	

δημιουργι�α	 ενο� ς	 Μεγακεφαλαι�ου,	 που	 ε-

κτο� ς	των	α� λλων	πηγω� ν	να	χρηματοδοτει�-

ται	 και	 απο� 	 τον	 τακτικο� 	 προϋπολογισμο� .	

Πρε�πει	κατ’	αρχη� ν	να	εξασφαλιστει�	πρωτι�-

στως	και	αρχικω� ς,	η	ε�ντιμη,	χρηστη� 	και	α-

πο� λυτα	δια� φανη	διαχει�ριση	των	χρημα� των	

του	Ταμει�ου	Ενι�σχυσης	του	Δημογραφικου� 	

Προβλη� ματος.

-	 Η	αξιοποι�ηση	της	Εκκλησιαστικη� ς	και	Κρα-

	 τικη� ς	περιουσι�ας,	αποτελει�	την	πιο	βασικη� 	

πηγη� 	εξοικονομη� σεως	πο� ρων.

-	 Προς	περιφρου� ρηση	της	χρηστη� ς,	ε�ντιμης	

και	δια� φανης	διαχει�ρισης	των	πο� ρων	του	

Ταμει�ου	Ενισχυ� σεως	Δημογραφικη� ς	Πολι-
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τικη� ς	που	προαναφε�ραμε,	πρε�πει	να	δημι-

ουργηθου� ν	απο� 	την	Πολιτει�α	ο� λοι	εκει�νοι	

οι	αναγκαι�οι	και	απαραι�τητοι	μηχανισμοι�	

ελε�γχου	και	διαφα� νειας.

	 Μο� νο	κατα� 	αυτο� ν	τον	τρο�πο	θα	εδραιω-

θει�	η	εμπιστοσυ� νη	των	Ελλη� νων	και	προ	πα� ν-

των	 των	Μεγιστα� νων	 του	 πλου� του	 για	 την	

χρηστη� 	και	δια� φανη	διαχει�ριση	των	Δωρεω� ν	

και	 των	 Ευεργετημα� των,	 που	 αποτελει�	 την	

πλε�ον	 βασικη� 	 προϋπο� θεση	 προκειμε�νου	 να	

προκαλε�σει	το	ενδιαφε�ρον	τους,	προς	οικο-

νομικη� 	ενι�σχυση	του	μεγα� λου	αυτου� 	Ταμει�ου

για	την	χρηματοδο� τηση	των	αναγκω� ν	του	Δη-

μογραφικου� 	μας	Προβλη� ματος.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

	 Με�σα	στο	ανα� 	χει�ρας	αυτο� 	πο� νημα	προ-

σπαθη�σαμε	να	παρουσια� σουμε	στο	ε�γκριτο	α-

ναγνωστικο� 	μας	κοινο� 	το	Δημογραφικο� 	Προ� -

βλημα	της	χω� ρας,	το	οποι�ο	κατα� 	την	ταπεινη�

μας	α� ποψη	αποτελει�	το	πιο	σοβαρο� ,	το	πιο	ση-

μαντικο� ,	το	πιο	σπουδαι�ο,	το	πιο	οξυ� 	και	το	πιο

κρι�σιμο	προ� βλημα	της	χω� ρας	μας.

	 Αναφερθη� καμε	στις	δυσμενει�ς,	τραγικε�ς	

και	οδυνηρε�ς	επιπτω� σεις,	τις	οποι�ες	θα	ε�χει	η	

μει�ωση	του	πληθυσμου� ,	η	οποι�α	οδηγει�	με	μα-

θηματικη� 	ακρι�βεια	στον	αφανισμο� 	της	Φυλη� ς	

και	του	Έθνους	των	Ελλη� νων	στο	ορατο� 	με�λ-

λον.

	 Προσπαθη� σαμε	ο� σο	η	πε�ννα	μας	το	επι-

τρε�πει	να	κρου� σουμε	τον	κω� δωνα	του	κινδυ� -

νου	ω� στε	να	αφυπνι�σουμε	τους	αρμοδι�ους	να	

σκυ�ψουν	πα� νω	στο	προ� βλημα	με	τη	δε�ουσα	

σοβαρο� τητα,	υπευθυνο� τητα	και	μεθοδικο� τη-
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τα	που	επιβα� λλει	η	κρισιμο� τητα	του	προβλη� -

ματος	και	χωρι�ς	καθυστε�ρηση	και	χρονοτριβη�

να	λα� βουν	ο� λα	εκει�να	τα	απαραι�τητα	και	αναγ-

και�α	με�τρα	για	να	σταματη� σουν	τον	ολε�θριο	

και	ολισθηρο� 	κατη�φορο	και	να	αναστρε�ψουν	

ο� σο	ει�ναι	καιρο� ς	την	πορει�α	του	Ελληνισμου� 	

προς	τον	αφανισμο� .



129

ΕΠΙΚΛΗΣΗ

	 Τελειω� νουμε	 με	 τη	 δραματικη� 	 επι�ληση	

προς	ο� λους	τους	ανα� 	την	Υφη� λιο	Έλληνες	κα-

τα� 	την	οποι�α	θα	χρησιμοποιη� σουμε	τα	σοφα� 	

και	συνετα� 	λο�για	του	μεγα� λου	Ομογενου� ς	πα-

τριω� του	καθηγητου� 	Πανεπιστημι�ου	κ.	Μιχα� -

λη	Γκιο� κα,	ο	οποι�ος	λε�ει	:

	 «Ολο� κληρη	η	Ελλα� δα	πρε�πει	να	τεθει�	επι�	

ποδο� ς	πολε�μου.	Η	πορει�α	των	Ελλη� νων	προς	

την	α� βυσσο	της	Δημογραφικη� ς	καταστροφη� ς	

πρε�πει	να	σταματη� σει	εδω� »	και	συνεχι�ζει,

	 «πρε�πει	να	σημα� νει	πολεμικη� 	ε�γερση	και	

να	 αναληφθει�	 εκστρατει�α	 ενημερω� σεως	 με

θερμε�ς	και	πειστικε�ς	εκδηλω� σεις	προς	τον	Ελ-

ληνικο� 	λαο� 	απο� 	:

	 -	 Τον	Προ� εδρο	της	Ελληνικη� ς	Δημοκρα-

	 	 τι�ας.

	 -	 Τον	Πρωθυπουργο� 	και	την	Κυβε�ρνηση.

	 -	 Τους	αρχηγου� ς	των	Κομμα� των.
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	 -	 Την	Εκκλησι�α.

	 -	 Τα	Πανεπιστη� μια	και	τα	Σχολει�α.

	 -	 Τον	Στρατο� .

	 -	 Τους	Κοινωνικου� ς	φορει�ς	και

	 -	 Όλους	τους	ανα� 	την	υφη� λιο	Έλληνες».

	 Ας	αποδυθου� με	ο� λοι	μαζι�	στον	αγω� να	που

μας	καλει�	ο	ομογενη� ς	μας	Μ.	Γκιο� κας	ας	δια-

φωτι�σουμε	 τον	 απανταχου� 	 της	 Γης	 Ελληνι-

σμο� 	επι�	της	κρισιμο� τητας	του	προβλη� ματος.

	 Παρα� λληλα	με	την	πι�εση	προς	την	Πολι-

τει�α	για	να	παραχωρη�σει	ισχυρα� 	και	γενναι�α

κι�νητρα	για	την	απο� κτηση	ο� σο	το	δυνατο� ν	πε-

ρισσοτε�ρων	 παιδιω� ν,	 ας	 προτρε�ψουμε	 και	

τους	νε�ους	που	ει�ναι	σε	γο� νιμη	και	παραγωγι-

κη� 	ηλικι�α	προς	τον	ι�διο	σκοπο� .

	 Άλλοι	συμπατριω� τες	μας	θυσι�ασαν	το	πο-

λυτιμο� τερο	αγαθο� ,	την	ζωη� 	τους	και	ε�πεσαν	

μαχο� μενοι	ηρωϊκα� 	στα	Πεδι�α	των	μαχω� ν	για	

την	σωτηρι�α	της	Πατρι�δος.	Όσοι	ει�ναι	σε	γο� -

νιμη	και	παραγωγικη� 	ηλικι�α	ας	της	χαρι�σουν	

σωτηρία,	ο�χι	με	τον	θα� νατο	ο� πως	οι	η� ρωες,	

αλλα� 	με	τη	γονιμο� τητα	και	τη	γε�ννηση	ο� σο	το	

δυνατο� ν	περισσο� τερων	παιδιω� ν.

	 Ει�ναι	το	λιγο� τερο	που	μπορου� με	να	κα� -

νουμε	για	μια	Πατρι�δα	σαν	την	Ελλα� δα.	Η	γο-
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νιμο� τητα	σε	ανθρω� πινες	υπα� ρξεις	που	το� σο	

τις	ε�χει	ανα� γκη	το	Έθνος	μας,	και	που	θα	προ-

ε�λθουν	απο� 	 τη	θεα� ρεστη	αυτη� 	προσπα� θεια,	

θα	ξαναζωντανε�ψει	και	θα	αναζωογονη� σει	τη	

Φυλη� 	των	Ελλη� νων.

	 Θα	θωρακι�σει	 την	πατρι�δα	και	θα	 ει�ναι	

χρη� σιμη	στα	παιδια� 	μας,	τα	εγγο� νια	μας	και	

στις	επερχο� μενες	Ελληνικε�ς	γενιε�ς.

	 Με�χρι	ση� μερα	Εκκλησι�α	και	Πολιτει�α	επι-

κεντρω� νουν	το	Προνοιακο� 	τους	ε�ργο	στην	ι�-

δρυση	γηροκομει�ων	και	ΚΑΠΗ.	Χωρι�ς	να	στα-

ματη� σουν	αυτη� 	τους	την	προσπα� θεια,	ας	επε-

κτει�νουν	 το	 προνοιακο� 	 τους	 ε�ργο	 και	 προς

την	δια� σωση,	ε�στω	και	με�ρους	απο� 	τα	300.000

βρε�φη	που	δολοφονου� νται	-πριν	γεννηθου� ν-	

κα� θε	χρο� νο	στο	βωμο� 	 των	εκτρω� σεων,	σω� -

ζοντας	ε�να	με�ρος	απο� 	αυτα� ,	με	την	κατα� ργη-

ση	του	αντιχριστιανικου� 	νο� μου	1609/86	και	

με	την	ι�δρυση	Στεγω� ν	για	τις	ανυ� παντρες	μη-

τε�ρες.

	 Με�χρι	 ση� μερα	 η	Πολιτει�α	 χρηματοδοτει�	

τις	καρναβαλικε�ς	 εκδηλω� σεις,	 την	Καρε�τα	 -	

Καρε�τα	 και	 α� λλες	 πολιτιστικε�ς	 εκδηλω� σεις,	

καιρο� ς	να	στρε�ψει	και	το	βλε�μμα	της	στοργι-

κα� 	 προς	 τον	 α� νθρωπο	 και	 να	 δημιουργη� σει	

βρεφονηπιακου� ς	και	παιδικου� ς	σταθμου� ς	σε	
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κα� θε	Εκκλησιαστικη� 	Ενορι�α,	στις	πο� λεις	και	

στα	χωρια� ,	γιατι�	και	στα	χωρια� 	εργα� ζονται	οι	

γυναι�κες	και	μα� λιστα	σε	πιο	σκληρε�ς	και	πιο	

βαριε�ς	εργασι�ες.

	 Με�χρι	ση� μερα	κατασκευα� ζουμε	δρο� μους,	

λιμα� νια,	 αεροδρο� μια,	 αθλητικε�ς	 εγκαταστα� -

σεις	και	α� λλα	με	κο� στος	πολλω� ν	δισεκατομ-

μυρι�ων.	Ποιοι	θα	απολαμβα� νουν	αυτα� 	τα	ε�ργα

ο� ταν	δεν	θα	υπα� ρχουν	Έλληνες;

	 Τελειω� νουμε	με	την	κραυγη� 	απογνω� σεως	

που	πρε�πει	να	γι�νει	εφια� λτης	και	να	μας	συν-

ταρα� σσει	στον	υ� πνο	μας	και	να	μη	μας	αφη� νει	

να	κοιμηθου� με.

	 Και	η	κραυγη� 	αυτη� 	ει�ναι	:

-	 ΕΛΛΗΝΕΣ	Η	ΕΛΛΑΔΑ	ΑΙΜΟΡΡΑΓΕΙ

-	 ΕΛΛΗΝΕΣ	Η	ΕΛΛΑΔΑ	ΣΦΑΔΑΖΕΙ

-	 ΕΛΛΗΝΕΣ	Η	ΕΛΛΑΔΑ	ΨΥΧΟΡΡΑΓΕΙ

-	 ΕΛΛΗΝΕΣ	Η	ΕΛΛΑΔΑ	ΠΕΘΑΙΝΕΙ

-	 ΕΛΛΗΝΕΣ	ΜΗΝ	ΑΦΗΣΟΥΜΕ	ΤΗΝ

	 ΕΛΛΑΔΑ	ΝΑ	ΠΕΘΑΝΕΙ
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ΑΜΕΣΗ	ΕΠΕΜΒΑΣΗ	S.O.S.

	 Πρω� το	και	ΑΜΕΣΟ	ΜΕΤΡΟ,	που	θα	μπο-

ρου� σαμε	να	το	χαρακτηρι�σουμε	ως	ΜΕΤΡΟ	

S.O.S.,	το	οποι�ο	πρε�πει	να	λα� βει	η	ΠΟΛΙΤΕΙΑ,

ει�ναι	η	δημιουργι�α	ΕΙΔΙΚΟΥ	ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	(Ε.Γ.Ν.)	στο	οποι�ο	θα	μπορου� ν

να	προσφευ� γουν	 τα	α� γονα	 ζευγα� ρια	 για	 να	

τους	παρε�χεται	τελει�ως	ΔΩΡΕΑΝ	νοσοκομει-

ακη� 	περι�θαλψη,	ω� στε	να	τους	δοθει�	η	δυνατο� -

τητα	να	αποκτη� σουν	παιδια� ,	με	την	εφαρμο-

γη� 	συγχρο� νων	επιστημονικω� ν	μεθο� δων.

	 Προσωρινα� 	και	με�χρι	της	δημιουργι�ας	του

προτεινο� μενου	αυτου� 	(Ε.Γ.Ν.)	η� 	επεκτα� σεως	

του	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	«ΕΛΕΝΑ»,	να	διατεθου� ν,	

απο� 	μι�α	ΠΤΕΡΥΓΑ	των	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ	των	Ε-

ΝΟΠΛΩΝ	ΔΥΝΑΜΕΩΝ	(401	Γ.Σ.Ν.	-	251	Γ.Ν.Α.	-	

Ναυτικο� 	-	424	Γ.Σ.Ν.Θ.	κ.α� .),	οι	οποι�ες	αφου� 	ε-

νισχυθου� ν	με	ειδικευμε�νο	ιατρικο� 	και	παραϊα-

τρικο� 	προσωπικο� ,	θα	αναλα� βουν	το	ε�ργο	αυτο� .
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	 Έτσι	μαζι�	με	την	 ικανοποι�ηση	της	ε�ντο-

νης	επιθυμι�ας	των	ζευγαριω� ν	αυτω� ν	να	απο-

κτη� σουν	παιδια� ,	παρα� λληλα	θα	συμβα� λλουν	

και	στην	σημαντικη� 	αυ� ξηση	των	γεννη� σεων	

και	δι’	αυτη� ς	στην	σωτηρι�α	της	Φυλη� ς	και	του	

Έθνους.

	 Η	υλοποι�ηση	της	προτα� σεως	αυτη� ς	θα	α-

ποτελε�σει	 τερα� στιο	 επι�τευγμα,	 το	 οποι�ο	 θα	

ει�ναι	κατα� 	πολυ� 	μεγαλυ� τερο	απο� 	την	ΕΝΤΑΞΗ	

της	χω� ρας	μας	στην	ΕΥΡΩΖΩΝΗ	απο� 	την	ΕΝ-

ΤΑΞΗ	της	ΚΥΠΡΟΥ	στην	ΕΥΡΩΠΑΙ�ΚΗ	ΕΝΩΣΗ	

και	απο� 	την	ΕΠΙΤΥΧΗ	ΤΕΛΕΣΗ	ΤΩΝ	ΟΛΥΜΠΙ-

ΑΚΩΝ	ΑΓΩΝΩΝ	του	2004.	Θα	καταγραφει�	δε

στην	Ιστορι�α,	ως	το	μεγαλυ� τερο	επι�τευγμα	της

πολιτικη� ς	εκει�νης	παρατα� ξεως,	η	οποι�α	θα	ε�χει

την	 πολιτικη� 	 βου� ληση	 να	 πραγματοποιη� σει	

ε�να	το� σο	ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΙΟ	ε�ργο,	το	οποι�ο	θα	ει�-

ναι	κατα� 	πολυ� 	ανω� τερο	απο� 	το	ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,	απο� 	τη	ΖΕΥΞΗ	ΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ,	απο� 	το	ΜΕΤΡΟ	και	απο� 	οποιοδη� -

ποτε	α� λλο	τεχνικο� 	ε�ργο	και	το	οποι�ο	κατα� 	την

ταπεινη� 	μας	α� ποψη	θα	ει�ναι	ισα� ξιο	αν	ο�χι	ανω� -

τερο	και	απο� 	αυτη� ν	ακο� μα	την	ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ	

του	1821.
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ΕΜΠΡΟΣ	ΛΟΙΠΟΝ	ΑΣ	ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ

ΟΛΟΙ	ΜΑΖΙ	ΣΤΗΝ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ	ΤΟΥ

ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΙΟΥ	ΑΥΤΟΥ	ΕΡΓΟΥ

ΟΣΟ	ΕΙΝΑΙ	ΑΚΟΜΑ	ΚΑΙΡΟΣ
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ΕΠΙΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ	ΤΗΝ	ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ	ΚΑΙ	

ΠΟΛΙΤΙΚΗ	ΗΓΕΣΙΑ	ΤΗΣ	ΧΩΡΑΣ

	 Επικαλου� μεθα	τον	ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ	του	πο-

λιτικου� 	κο� σμου	και	τους	παρακαλου� με	να	αρ-

θου� ν	εις	το	υ�ψος	των	περιστα� σεων	και	απαλ-

λαγμε�νοι	:		απο� 	μι�ση,	πα� θη	και	κακι�ες,	εν	αγα-

στη� 	και	εποικοδομητικη� 	συνεργασι�α	να	επι-

ληφθου� ν	της	επιλυ� σεως	του	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ,	που	αποτελει�	το	πιο	σοβαρο� ,

το	πιο	κρι�σιμο,	το	πιο	οξυ� 	και	το	πιο	επει�γον	

προ� βλημα	του	Ελληνισμου� 	απο� 	 της	εμφανι�-

σεω� ς	του	στο	προσκη� νιο	της	Ιστορι�ας.

	 Ειδικω� τερα	παρακαλου� με	και	προτει�νου-

με	στον	εξοχο� τατο	Προ� εδρο	της	Ελληνικη� ς	Δη-

μοκρατι�ας,	ο� πως	συγκαλε�σει	σε	συ� σκεψη	το	

ΕΘΝΙΚΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,	με	την	συμμετοχη� 	του	

Μακαριωτα� του	 Αρχιεπισκο�που	 Αθηνω� ν	 και	

Πα� σης	Ελλα� δος,	με	μοναδικο� 	θε�μα	την	ΕΠΙΛΥ-
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ΣΗ	του	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.

	 Αν	δεν	γι�νει	αυτο� 	το� τε	η	Πολιτειακη� 	και

Πολιτικη� 	ηγεσι�ες	της	χω� ρας	θα	ει�ναι	υπο� λογοι

ε�ναντι	της	Φυλη� ς	και	του	Γε�νους	και	ε�ναντι	

της	Ιστορι�ας.
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ	ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙ	ΤΟΥ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ	ΣΧΕΔΙΟΥ	

ΝΟΜΟΥ	ΓΙΑ	ΙΔΡΥΣΗ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

	 Λο�γοι	υψι�στης	ΕΘΝΙΚΗΣ	ΣΗΜΑΣΙΑΣ	κα-

θιστου� ν	επιτακτικη� 	την	ανα� γκη	ιδρυ� σεως

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

	 Και	του� το	διο� τι

ΤΟ	ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ

	 αφ’	ενο� ς	μεν	η	συνεχη� ς	και	δραματικη� 	μει�-

ωση	των	γεννη� σεων	με	αποτε�λεσμα	τη	μει�ω-

ση	του	γηγενου� ς	πληθυσμου� 	της	χω� ρας,	αφ’

ετε�ρου	δε	η	αθρο�α	ει�σοδος	λαθρομεταναστω� ν,
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οι	οποι�οι	στο	μεγα� λο	τους	ποσοστο� 	προε�ρχον-

ται	απο� 	ο� μορες	προς	την	ΕΛΛΑΔΑ	χω� ρες	των	

οποι�ων	οι	επεκτατικε�ς	βλε�ψεις	ε�ναντι	της	χω� -

ρας	μας	ει�ναι	γνωστε�ς.	Οι	προαναφερθει�σες	

καταστα� σεις,	συνιστου� ν	το	μεγαλυ� τερο,	το	ο-

ξυ� τερο,	το	πλε�ον	ακανθω� δες,	το	πλε�ον	επικι�ν-

δυνο	αλλα� 	και	το	πλε�ον	δυσεπι�λυτο	προ� βλη-

μα	της	χω� ρας	«ΤΟ	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ».

	 Το	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	αυτο� 	πρε�πει	να	αντιμετω-

πιστει�	 ως	 το	 κατ’	 εξοχη� ν	 ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΡΩ-

ΤΑΡΧΙΚΗΣ	ΕΘΝΙΚΗΣ	ΣΗΜΑΣΙΑΣ	και	ΠΡΟΤΕ-

ΡΑΙΟΤΗΤΟΣ,	το	οποι�ο	σε	καμια� 	περι�πτωση	δεν

θα	πρε�πει	να	καταστει�	αντικει�μενον	μικροκομ-

ματικη� ς	εκμεταλλευ� σεως.

	 Ως	πρω� το	αναγκαι�ο	και	πολυ� 	σημαντικο�

με�τρο	φρονου� με,	ο� τι	ει�ναι	η	συ� σταση	(ι�δρυση)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ,	με	μο� νιμο	υπερ-

κομματικο� ν	Υπουργο� ν,	ο	οποι�ος	να	χαι�ρει	της	

απολυ� του	και	καθολικη� ς	εμπιστοσυ� νης	και	ε-

κτιμη� σεως	ο� λων	των	εν	τη	Βουλη� 	Κομμα� των.

	 Στο	προς	ι�δρυση	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ,	προτει�νεται

να	δοθου� ν	ευρυ� τατες	αρμοδιο� τητες	και	γεν-

ναι�οι	οικονομικοι�	πο� ροι.

	 Το	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	αυτο� 	σε	αγαστη� 	συνεργα-

σι�α	με	την	ΕΚΚΛΗΣΙΑ	της	ΕΛΛΑΔΟΣ,	θα	ε�χει	

ως	ΑΠΟΣΤΟΛΗ,	την	θε�σπιση	θεσμω� ν	και	την	
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διαχει�ριση	πο� ρων,	με	σκοπο� 	την	αυ� ξηση	της	

γονιμο� τητος.	 Πριν	 ο� μως	 αναφερθου� με	 στις	

αρμοδιο� τητες	του	προτεινομε�νου	προς	ι�δρυ-

ση	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ,	θα	επιχειρη� σουμε	να	κατα-

δει�ξουμε	την	κατα� σταση	ως	ε�χει	ση� μερα,	και

τις	προβλε�ψεις	για	το	ορατο� 	με�λλον,	εα� ν	συνε-

χιστει�	 η	σημερινη� 	 ανυπαρξι�α	δημογραφικη� ς	

πολιτικη� ς,	εκ	της	οποι�ας	προκυ� πτει	αδη� ριτος	

και	επιτακτικη� 	η	ανα� γκη	ιδρυ� σεως	του	εν	θε�-

ματι	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ,	αναφε�ροντας	ε�να	και	μο�νον

(το	σημαντικο� τερον)	απο� 	τα	επιχειρη� ματα,	τα

οποι�α	παραθε�τουμε	σε	βιβλι�ο,	το	οποι�ο	εκπο-

νη� σαμε	με	τι�τλο	«ΤΟ	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΠΡΟ-

ΒΛΗΜΑ	ΤΗΣ	ΕΛΛΑΔΟΣ»	στο	οποι�ο	αποδει-

κνυ� ουμε	με	μαθηματικη� 	ακρι�βεια	την	ανα� γκη	

αυτη� ν,	και	το	οποι�ο	επιχει�ρημα	ε�χει	ως	ακο-

λου� θως	:

	 Με	δεδομε�να	:

	 Πρώτον,	ο� τι	το	1997	ει�χαμε	98.200	γεν-

νη� σεις	και	98.700	θανα� τους.	Και	ει�ναι	η	πρω� -

τη	φορα� 	στην	ιστορι�α	της	Ελλα� δος,	μετα� 	την	

απελευθε�ρωση	του	1821	κατα� 	την	οποι�αν	οι

θα� νατοι	η� σαν	περισσο� τεροι	απο� 	τις	γεννη�σεις,

οπο� τε	αρχι�ζει	 και	ουσιαστικα� 	 η	μει�ωση	του	

πληθυσμου� 	της	Ελλα� δος	και
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	 Δεύτερον,	ο� τι	ο	Δει�κτης	Γονιμο�τητος	(Δ.Γ.)

ση� μερα	ει�ναι	1	που	σημαι�νει	ο� τι	1000	γυναι�-

κες	παραγωγικη� ς	ηλικι�ας	γεννου� ν	1000	παι-

δια� ,	τον	χρο� νο,	ενω� 	θα	ε�πρεπε	να	γεννου� ν	2100

για	να	ε�χουμε	ανανε�ωση	γενεω� ν.

	 Με	τα	δυ� ο	αυτα� 	δεδομε�να	κα� νουμε	τους	

παρακα� τω	συλλογισμου� ς	:

	 Απο� 	τα	γεννηθε�ντα	(98.200)	παιδια� 	το	ε�-

τος	αφετηρι�α	1997,	τα	μισα� 	κατα� 	τεκμη� ριον

τα	49.100	η� σαν	αγο� ρια	και	 τα	49.100	η� σαν	

κο-ρι�τσια.

	 Μετα� 	απο� 	20	χρο� νια	(την	1η	εικοσαετι�α),	

δηλαδη� 	το	2017	τα	49.100	κορι�τσια	θα	γεννη� -

σουν	24.550	αγο� ρια	και	24.550	κορι�τσια.

	 Μετα� 	απο� 	20	χρο� νια	(την	2η	εικοσαετι�α),	

δηλαδη� 	το	2037	τα	24.550	κορι�τσια	θα	γεννη� -

σουν	12.275	αγο� ρια	και	12.275	κορι�τσια.

	 Μετα� 	απο� 	20	χρο� νια	(την	3η	εικοσαετι�α),	

δηλαδη� 	το	2057	τα	12.275	κορι�τσια	θα	γεννη� -

σουν	6.138	αγο� ρια	και	6.138	κορι�τσια.

	 Μετα� 	απο� 	20	χρο� νια	(την	4η	εικοσαετι�α),	

δηλαδη� 	το	2077	τα	6.138	κορι�τσια	θα	γεννη� -

σουν	3.069	αγο� ρια	και	3.069	κορι�τσια.

	 Όλοι	αυτοι�	οι	υπολογισμοι�	γι�νονται	υπο�

την	προϋπο� θεση	ο� τι	ο	Δ.Γ.	παραμε�νει	σταθερα�

στο	1	γιατι�	αν	πε�σει	κα� τω	απο� 	το	1	π.χ.	στο	0,9	
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η� 	στο	0,8	κ.λπ.	το� τε	τα	αποτελε�σματα	ως	αν-

τιλαμβα� νεστε	θα	μεταβληθου� ν	επι�	το	δυσμε-

νε�στερο.

	 Κατ’	αυτο� ν	τον	τρο�πο	με�σα	στο	ορατο� 	με�λ-

λον,	δηλαδη� 	με�σα	σε	τε�σσερις	εικοσαετι�ες	θα	

επε�λθει	μετα� 	μαθηματικη� ς	ακριβει�ας	(με	την	

αδια�ψευστη	και	αδυσω� πητη	γλω� σσα	των	α-

ριθμω� ν)	ο	ΕΠΩΔΥΝΟΣ	ΘΑΝΑΤΟΣ	του	γε�νους	

των	ΕΛΛΗΝΩΝ.	Και	τον	αποκαλου� με	επω� δυ-

νον,	γιατι�	οι	υπερη� λικες	της	περιο� δου	εκει�νης,	

δεν	θα	λαμβα� νουν	συ� νταξη	γη� ρατος	και	δεν	

θα	απολαμβα� νουν	Νοσοκομειακη� ς	και	Ιατρο-

φαρμακευτικη� ς	περιθα� λψεων,	καθ’	ο� σον	τα	

Ασφαλιστικα� 	 Ταμει�α	 δεν	 θα	 διαθε�τουν	 πο� -

ρους	η� 	και	αν	διαθε�τουν	θα	τους	διαχειρι�ζον-

ται	επη� λυδες.

	 Μετα� 	απο� 	τον	απλο� ν	αυτο� ν,	αλλα� 	ευ� γλωτ-

τον,	συλλογισμο� ν	που	θα	πρε�πει	να	ανησυχει�	

σφο� δρα	(να	σοκα� ρει	στην	κυριολεξι�α)	ο� λους	

τους	Έλληνες	καταφαι�νεται	επιτακτικη� 	η	α-

να� γκη	να	ληφθου� ν	α� μεσα	και	ο� σο	ει�ναι	ακο� μα	

καιρο� ς,	ο� λα	εκει�να	τα	αναγκαι�α,	απαραι�τητα,	

δραστικα� 	και	αποτελεσματικα� 	με�τρα,	με	σκο-

πο� ν	την	αναστροφη� 	της	πορει�ας	του	ΕΛΛΗΝΙ-

ΣΜΟΥ	απο� 	 τον	ο� λεθρον	και	τον	αφανισμο� ν.	

Και	ε�να	απο� 	τα	με�τρα	αυτα� 	φρονου� με	ο� τι	πρε�-
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πει	να	ει�ναι	η	ι�δρυση	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΔΗΜΟΓΡΑ-

ΦΙΑΣ.

	 Στις	 αρμοδιο� τητες	 του	 προς	 ι�δρυση	 Υ-

ΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ	πρε�πει	να	περι-

λαμβα� νονται	:

	 •	 Η	μεθο� δευση	των	ενεργειω� ν	και	η	θε-

	 	 σμοθε�τηση	ευεργετικω� ν	με�τρων	και	ου-

	 	 σιαστικω� ν	ηθικω� ν	και	οικονομικω� ν	κι-

	 	 νη� τρων,	που	θα	αποτελε�σουν	την	πραγ-

	 	 ματικη� 	στη� ριξη	των	θεσμω� ν	:	 	του	γα� -

μου,	 της	 δημιουργι�ας	 οικογε�νειας	 και	

των	πολυτε�κνων	οικογενειω� ν,	που	θα

	 	 αποβλε�πουν	στην	αυ� ξηση	της	ΓΟΝΙΜΟ-

	 	 ΤΗΤΟΣ	με	απω� τερον	σκοπο� ν	την	αυ� ξη-

ση	του	γηγενου� ς	πληθυσμου� .

	 •	 Η	στη� ριξη	των	παλιννοστου� ντων	ομο-

	 	 γενω� ν	απο� 	τις	χω� ρες	της	πρω� ην	Σ.	Ενω� -

	 	 σεως,	αλλα� 	και	απο� 	α� λλες	χω� ρες.

	 •	 Ο	απο� λυτος	ε�λεγχος	των	διαβιου� ντων	

στην	Ελλα� δα	λαθρομεταναστω� ν,	ω� στε	

να	απολαμβα� νουν	της	κρατικη� ς	με�ρι-

	 	 μνας	και	της	κοινωνικη� ς	προ� νοιας	αφου�

	 	 ο�μως	προηγουμε�νως	ενταχθου�ν	στο	φο-

	 	 ρολογικο� 	και	το	κοινωνικοασφαλιστι-

κο� 	Συ� στημα	της	Χω� ρας.

	 •	 Η	εξοικονο� μιση	των	αναγκαι�ων	πο� ρων	
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και	κεφαλαι�ων,	για	την	εφαρμογη� 	και	

την	συνεχη� 	α� σκηση	της	επιβαλλο� μενης	

Δημογραφικη� ς	Πολιτικη� ς.

	 •	 Η	Δωρεα� ν	παροχη� 	Ιατροφαρμακευτικη� ς

	 	 και	Νοσοκομειακη� ς	περιθα� λψεως	στα	

α� γονα	(στει�ρα)	ζευγα� ρια,	τα	οποι�α	α-

νε�ρχονται	στις	300	χιλια� δες	και	αποτε-

λου� ν	την	αναξιοποι�ητη,	με�χρι	ση� μερα

	 	 χρυση� 	ΕΦΕΔΡΕΙΑ	του	ΕΘΝΙΚΟΥ	ΔΗΜΟ-

	 	 ΓΡΑΦΙΚΟΥ	ΠΛΟΥΤΟΥ,	για	την	ανα� καμ-

ψη	των	γεννη� σεων,	ω� στε	να	αναστρα-

	 	 φει�	ο	ρυθμο�ς	της	υπογεννητικο�τητος	και

	 	 να	αυξηθου� ν	σημαντικα� 	οι	γεννη� σεις.

	 •	 Η	δημιουργι�α	Στεγω� ν	για	την	διαμονη� 	

και	 την	 περι�θαλψη	 των	 ανυ� παντρων	

επιτο� κων	ω� στε	να	διασω� σουμε,	ο� σο	το	

δυνατο� ν	περισσο� τερα	απο� 	τα	300	χιλι-

α� δες	και	πλε�ον	νη� πια	που	θυσια� ζονται	

κα� θε	χρο� νο	στο	βωμο� 	των	αμβλω� σεων.

	 •	 Η	ενι�σχυση	των	νε�ων	ζευγαριω� ν,	τα	ο-

ποι�α	ε�νεκα	της	ανεργι�ας,	η	οποι�α	μα-

στι�ζει	τη	χω� ρα,	δεν	διαθε�τουν	τις	αναγ-

και�ες	οικονομικε�ς	δυνατο� τητες,	για	να

	 	 προχωρη�σουν	σε	γα� μο	και	την	δημιουρ-

	 	 γι�α	οικογενει�ας.
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	 Για	ο� λους	αυτου� ς	τους	λο�γους

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

	 την	ι�δρυση	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ	

το	οποι�ο	εκτο� ς	των	α� λλων	ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ	και	

εκ	του	γεγονο� τος	ο� τι	ση� μερα	στην	ΕΛΛΑΔΑ	υ-

πα� ρχουν	 και	 λειτουργου� ν	 καταγεγραμμε�νες

35	Δημο�σιες	υπηρεσι�ες,	συ� λλογοι,	οργανω� σεις

κ.λπ.	οι	οποι�ες	ε�χουν	ως	αντικει�μενο	την	στη� -

ριξη	της	οικογε�νειας,	την	αυ� ξηση	της	ΓΟΝΙΜΟ-

ΤΗΤΑΣ	και	το	Δ.Π.	εν	γε�νει,	γεγονο� ς	το	οποι�ο

δημιουργει�	ΒΑΒΕΛ	το�σο	στη	χα� ραξη	της	αναγ-

και�ας	ΕΘΝΙΚΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	ο� σο	και	για	τη	θε�-

σπιση	και	εφαρμογη� 	 των	απιτουμε�νων	γεν-

ναι�ων	και	αποτελεσματικω� ν	με�τρων	προς	α-

ναστροφη� 	της	ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

	 Το	προτεινο�μενο	προς	ι�δρυση	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ,	 θα	 ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ,	 θα	 κατευ-

θυ� νει	και	θα	ΥΛΟΠΟΙΕΙ	τις	προσπα� θειες	ο� λων	

των	φορε�ων	αλλα� 	προ	πα� ντων	θα	εφαρμο� ζει	

την	ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ	ΠΟΛΙΤΙΚΗ	επι�	του	ΔΗΜΟ-

ΓΡΑΦΙΚΟΥ	και	θα	εισηγει�ται	την	θεσμοθε�τη-

ση	των	αναγκαι�ων	νο� μων	και	θεσμω� ν	προς	

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	του	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ,	ο� -

πως	διαγρα�φεται	στην	ΟΡΓΑΝΩΣΗ	και	ΑΠΟ-

ΣΤΟΛΗ	του	Υ.Δ.	που	ακολουθει�.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α΄

ΟΡΓΑΝΩΣΗ	ΚΑΙ	ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΤΟΥ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

1.	 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

	 Η	οργα� νωση	του	Υπουργει�ου	Δημογραφι�-

ας	(Υ.Δ.)	ω� στε	να	ει�ναι	σε	θε�ση	να	ανταποκρι�-

νεται	στην	ΑΠΟΣΤΟΛΗ	του,	ε�χει	ως	εμφαι�νε-

ται	στο	συνημμε�νο	τυπικο� 	ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ	

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Α΄».

2.	 ΑΠΟΣΤΟΛΗ

	 Αποστολη� 	του	Υ.Δ.	ει�ναι	η	θε�σπιση	της	α-

ναγκαι�ας	νομοθεσι�ας	και	η	διαχει�ριση	των	α-

παραι�τητων	οικονομικω� ν	πο�ρων	με	σκοπο� 	την

αυ� ξηση	της	ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ.
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3.	 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

α.	 ΥΠΟΥΡΓΟΥ	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

	 Ο	Υπουργο� ς	Δημογραφι�ας	ει�ναι	υπευ� θυ-

νος	για	την	χα� ραξη	και	υλοποι�ηση	της	Δημο-

γραφικη� ς	Πολιτικη� ς,	ως	αυ� τη	καθορι�ζεται	υπο�

του	Υπουργικου� 	Συμβουλι�ου.

	 Ειδικο� τερον	 ο	 Υπουργο� ς	 Δημογραφι�ας	

βα� σει	των	γενικω� ν	κατευθυ� νσεων	του	Πρω-

θυπουργου� 	που	αφορου� ν	 την	Δημογραφικη� 	

Πολιτικη� 	:

	 Συντα� σσει	και	υποβα� λλει	προς	το	Υπουρ-

γικο� 	Συμβου� λιο	την	πολιτικη� 	και	το	προ�γραμ-

μα	του	Υπουργει�ου	του.

	 Μετα� 	την	ε�γκριση	της	εισηγη� σεω� ς	του,	η� 	

της	 τροποποιημε�νης	 υπο� 	 του	 Υπουργικου� 	

Συμβουλι�ου	εισηγη� σεω� ς	του,	ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ	

εξ	ολοκλη� ρου	την	ευθυ� νη	της	πλη� ρους	υλο-

ποιη� σεως	της	αποφα� σεως	αυτη� ς.

	 Η	τελικη� 	απο�φαση	δε�ον	απαραιτη� τως	να	

συνοδευ� εται	απο� 	 τεχνικοοικονομικη� 	 μελε�τη

στην	οποι�α	να	προϋπολογι�ζεται	το	κο�στος	της

απαιτουμε�νης	δαπα� νης	προς	υλοποι�ηση	της	

αποφα� σεως.

	 Η	ειση� γηση	επι�σης	πρε�πει	να	συνοδευ� ε-

ται	με	προτα� σεις	του	Υπουργου	για	τη	θεσμο-
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θε�τηση	της	αναγκαι�ας	νομοθεσι�ας	που	κρι�νε-

ται	απαραι�τητη	για	την	ι�δρυση,	την	απρο�σκο-

πτη	λειτουργι�α	του	Υπουργει�ου	Δημογραφι�-

ας	και	των	προτεινομε�νων	θεσμω� ν	καθω� ς	και

την	εξευ� ρεση	των	αναγκαι�ων	οικονομικω� ν	πο� -

ρων,	πε�ραν	των	διατιθεμε�νων	υπο� 	του	προϋ-

πολογισμου� 	στους	οποι�ους	θα	αναφερθου� με	

στη	συνε�χεια.

β.	 ΓΕΝΙΚΟΥ	ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

	 Ει�ναι	ο	αναπληρωτη� ς	και	α� μεσος	βοηθο� ς	

του	Υπουργου� .

	 Συμμετε�χει	σε	ο� λα	τα	συμβου� λια	και	λαμ-

βα� νει	γνω� ση	ο�λων	των	αποφα�σεων	του	Υπουρ-

γικου� 	Συμβουλι�ου	και	του	Υπουργου� 	καθω� ς	

και	 των	δραστηριοτη� των	των	Διευθυ� νσεων	

του	Υπουργει�ου,	και	τους	συνδρα� μει	ο� που	α-

παιτει�ται	στο	ε�ργο	τους.

	 Ει�ναι	ενη� μερος	ανα� 	πα� σα	στιγμη� 	επι�	ο� λων	

των	θεμα� των	του	Υπουργει�ου,	ω� στε	να	ει�ναι	

σε	θε�ση	να	αναπληρω� σει	τον	Υπουργο� 	σε	πε-

ρι�πτωση	απουσι�ας	του.

	 Διορι�ζεται	υπο� 	του	Πρωθυπουργου� 	κατο� -

πιν	αιτιολογημε�νης	προτα� σεως	του	Υπουργου�

Δημογραφι�ας.
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γ.	 ΝΟΜΙΚΟ	ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

	 Ει�ναι	 το	 Επιτελικο� 	 Όργανο	 που	 ελε�γχει

την	νομιμο� τητα	των	πα� σης	φυ�σεως	αποφα� σε-

ων	και	ενεργειω� ν	του	Υπουργου� 	ω� στε	να	ει�ναι

καθ’	ο� λα	απολυ� τως	συ� μφωνες	με	το	γρα� μμα	

και	το	πνευ� μα	του	νο� μου.

	 Αποτελει�	την	νομοπαρασκευαστικη� 	Επι-

τροπη� 	του	Υπουργει�ου	και	καταρτι�ζει	τα	πα� -

σης	φυ� σεως	νομοσχε�δια	τα	οποι�α	αφου� 	τα	εγ-

κρι�νει	ο	Υπουργο� ς	τα	προωθει�	προς	ε�γκριση	

στο	Υπουργικο� 	Συμβου� λιο	και	μετα� 	την	ε�γκρι-

ση� 	τους	ο	Υπουργο� ς	τα	προωθει�	στη	Βουλη� 	

προς	ψη�φιση.

δ.	 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

	 Ει�ναι	 υπευ� θυνη	 για	 την	 πρωτοκο� λληση	

τον	χαρακτηρισμο� 	και	την	χρε�ωση,	κατα� 	Δι-

ευ� θυνση	των	εισερχομε�νων	εγγρα�φων.

	 Ει�ναι	υπευ� θυνη	για	την	αποστολη� 	της	ε-

ξερχο� μενης	αλληλογραφι�ας	προς	τους	αποδε�-

κτες	της.

	 Τηρει�	το	ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ	εισερχομε�νης	και	

εξερχομε�νης	αλληλογραφι�ας	την	οποι�α	κατα-

γρα�φει	κατα� 	ημερομηνι�α.
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ε.	 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

	 1.	ΤΗΣ	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

	 Για	την	αγαστη� 	και	στενη� 	συνεργασι�α	της	

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ	της	ΕΛΛΑΔΟΣ	με	το	Υ.Δ.	ει�ναι	α-

πεσπασμε�νος	απο� 	την	ΙΕΡΑ	ΣΥΝΟΔΟ	της	ΕΚ-

ΚΛΗΣΙΑΣ	της	ΕΛΛΑΔΟΣ	ανω� τατος	κληρικο� ς	

Επι�σκοπος	η� 	Αρχημανδρι�της.

	 2.	ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

	 Για	την	στενη� 	και	απρο�σκοπτη	συνεργασι�α

του	Υ.Δ.	με	τα	συναρμο� δια	Υπουργει�α	και	την	

ταχει�α	διεκπεραι�ωση	των	υποθε�σεων	που	α-

ναφυ� ονται	μεταξυ� 	των,	ε�χουν	αποσπαστει�	α-

νω� τατοι	υπα� λληλοι	απο� 	τα	Υπουργει�α	αυτα� 	

ως	συ� νδεσμοι.

	 Το	ι�διο	ισχυ� ει	και	με	τους	διαφο� ρους	Συλ-

λο�γους	και	φορει�ς,	οι	οποι�οι	ε�χουν	σχε�ση	με	

το	Δ.Π..

στ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΣΟΔΩΝ

	 Ει�ναι	υπευ� θυνη	για	την	εξοικονο� μηση	και

διαχει�ριση	των	πο� ρων	και	των	κονδυλι�ων	που

διατι�θενται	στο	Υ.Δ.	εκ	διαφο� ρων	πηγω� ν	και	

εκ	του	Τακτικου� 	Προϋπολογισμου� 	ως	το	συ-

νημμε�νο	«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β΄».
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ζ.	 Δ Ι Ε ΥΘΥ Ν Σ Η 	 Π Ρ Ο Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Ε Ω Σ	

ΔΑΠΑΝΩΝ

	 Ει�ναι	υπευ� θυνη	για	την	κατο�πιν	ελε�γχου	

της	αναγκαιο� τητος	και	της	νομιμο� τητος	 -σε	

συνεργασι�α	με	το	Νομικο� 	Τμη� μα	του	Υπουρ-

γει�ου	ο� που	απαιτει�ται-	των	υποβαλλομε�νων	

τακτικω� ν	και	 εκτα� κτων	αιτη� σεων	απαιτου-

με�νων	δαπανω� ν	που	εμπι�πτουν	στις	ευεργε-

τικε�ς	διατα� ξεις	του	Υ.Δ..

	 Μετα� 	την	ε�γκριση	προβαι�νει	στην	ε�κδοση	

διαταγη� ς	εγκρι�σεως	της	δαπα� νης	και	διαθε�-

σεως	των	εγκριθε�ντων	κονδυλι�ων	και	βα� σει	

αυτω� ν	εκδι�δεται	η	Διαταγη� 	πληρωμω� ν	προς

τη	Διευ� θυνση	εσο�δων	η	οποι�α	διαθε�τει	τα	χρη� -

ματα.

η.	 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΛΕΓΧΟΥ	και

	 ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΔΑΠΑΝΩΝ

	 Μετα� 	την	πραγματοποι�ηση	της	εγκριθει�-

σης	δαπα� νης,	ο	φορε�ας,	ο	οποι�ος	διεχειρι�σθη	

τα	χρη� ματα	υποβα� λλει	στην	Διευ� θυνση	Ελε�γ-

χου	τα	παραστατικα� 	των	δαπανω� ν	(Αποδει�-

ξεις,	 Τιμολο�για,	 Επιμετρη� σεις,	 πρωτο� κολλα	

παραλαβη� ς	ε�ργων	κ.λπ.)	και	μετα� 	απο� 	ενδελε-

χη� 	 ε�λεγχο	της	νομιμο� τητος	των	παραστατι-
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κω� ν	καταλογι�ζει	στα	οριστικα� 	ε�ξοδα	το	διατε-

θε�ν	ποσο� ν.

θ.	 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

	 Ει�ναι	υπευ� θυνη	για	την	τη� ρηση	και	συνε-

χη� 	ενημε�ρωση	του	ΜΗΤΡΩΟΥ	ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ	

και	την	εφαρμογη� 	των	ευεργετικω� ν	με�τρων	

και	της	ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	προς	αυ-

του� ς,	ως	αναφε�ρονται	 στο	συνημμε�νο	 «ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑ	Γ΄».	Συνεργα� ζεται	με	τον	Προ� εδρο

της	Συνομοσπονδι�ας	ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ	ΕΛΛΑΔΟΣ

και	προωθει�	τα	αιτη� ματα	της	Συνομοσπονδι�-

ας	προς	επι�λυση.

	 Δε�χεται	και	εξετα� ζει	τα	παρα�πονα	των	ΠΟ-

ΛΥΤΕΚΝΩΝ	και	ο� σα	εξ	αυτω� ν	ει�ναι	νο� μιμα,	λο-

γικα� 	και	εξυπηρετου� ν	τους	ΣΚΟΠΟΥΣ	του	ΔΗ-

ΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ	 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	 τα	 προωθει�	

προς	επι�λυση.

ι.	 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΓΟΝΩΝ	ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

	 Ει�ναι	υπευ� θυνη	για	την	τη� ρηση	και	συνε-

χη� 	 ενημε�ρωση	 του	 Μητρω� ου	 των	 ΑΓΟΝΩΝ	

ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ	και	την	απρο�σκοπτη	και	ομαλη� 	

λειτουργι�α	του	συστη� ματος	και	την	εφαρμο-
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γη� 	των	ευεργετικω� ν	με�τρων	και	της	εν	γε�νει	

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,	προς	αυτα� ,	ως	

αναφε�ρονται	στο	συνημμε�νο	 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	

Δ΄».

	 Συνεργα� ζεται	με	τον	Προ� εδρο	της	ΣΥΝΟ-

ΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ	 ΑΓΟΝΩΝ	 ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ	 ΕΛΛΑ-

ΔΟΣ	η	«ΚΥΒΕΛΗ»	και	προωθει�	 τα	αιτη� ματα� 	

της	προς	επι�λυση.

	 Επισκε�πτεται	 κατα� 	 συχνα� 	 χρονικα� 	 δια-

στη� ματα	τις	ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ	ΚΛΙΝΙΚΕΣ,	στις	ο-

ποι�ες	ακολουθου� ν	την	ειδικη� 	θεραπευτικη� 	α-

γωγη� 	οι	α� γονες	μητε�ρες,	για	να	μορφω� νει	προ-

σωπικη� 	αντι�ληψη	επι�	της	προο� δου	και	των	α-

ποτελεσμα� των,	αλλα� 	και	των	δυσχερειω� ν	τις	

οποι�ες	αντιμετωπι�ζει	το� σο	το	θεραπευο� μενο	

ο� σο	και	το	επιστημονικο� 	ιατρικο� 	προσωπικο� .

ια.	 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΣΤΕΓΩΝ

	 ΑΓΑΜΩΝ	ΜΗΤΕΡΩΝ

	 Ευθυ� νεται	 για	 την	 οργα� νωση	 και	 καλη� 	

λειτουργι�α	των	ΣΤΕΓΩΝ	ΤΩΝ	ΑΝΥΠΑΝΤΡΩΝ	

ΕΠΙΤΟΚΩΝ,	ο� πως	αναφε�ρεται	στο	συνημμε�-

νο	«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Ε΄».

	 Για	τον	σκοπο� 	αυτο� 	συνεργα� ζεται	στενα� 	

με	τον	Συ� νδεσμο	της	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,	η	οποι�α	ε-
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λε�γχει	τις	ΣΤΕΓΕΣ	των	ΑΝΥΠΑΝΤΡΩΝ	ΕΠΙΤΟ-

ΚΩΝ	και	επισκε�πτεται	συχνα� 	τις	στε�γες	αυτε�ς	

για	να	διαπιστω� νει	την	ευ� ρυθμη	λειτουργι�α	

τους	και	να	επιλυ� ει	επι�	το� που	τυχο� ν	αναφυο� -

μενα	προβλη� ματα.

	 Προτει�νεται	 ο� πως	 η	 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	 ΤΩΝ	

ΣΤΕΓΩΝ	αυτω� ν	ανατι�θεται	σε	ΓΥΝΑΙΚΕΣ,	κα-

θω� ς	επι�σης	και	η	Διευ� θυνση	του	Υπουργει�ου,	

για	 ψυχολογικου� ς	 κυρι�ως	 λο�γους,	 αλλα� 	 και	

διο� τι	ως	γυναι�κες	συνεννοου� νται	και	αλληλο-

κατανοου� νται	καλυ� τερα	(λο�γω	μητρικου� 	φι�λ-

τρου).

ιβ.	 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΒΡΕΦΩΝ

	 Κυ� ριο	ε�ργο	της	Διευθυ� νσεως	αυτη� ς	ει�ναι	

η	υποδοχη� 	και	περι�θαλψη	των	βρεφω� ν	τα	ο-

ποι�α	εγκαταλει�πονται	κυρι�ως	απο� 	α� γνωστες	

μητε�ρες	(στο	δρο� μο)	η� 	γεννιου� νται	στις	στε�-

γες	 ΑΝΥΠΑΝΤΡΩΝ	 ΕΠΙΤΟΚΩΝ,	 η� 	 απο� 	 γνω-

στε�ς	ε�γγαμες	η� 	α� γαμες	μητε�ρες,	οι	οποι�ες	αδυ-

νατου� ν	να	τα	αναθρε�ψουν.

	 Η	 Διευ� θυνση	 προστασι�ας	 ΒΡΕΦΩΝ	 ε�χει	

να	επιτελε�σει	σοβαρο� τατο	ε�ργο	διο� τι	πε�ραν	

της	περιθα� λψεως	οφει�λει	να	παρε�χει	απο� λυ-

τη	προστασι�α	στα	νεογνα� ,	ο� πως	λεπτομερω� ς	
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αναφε�ρονται	στο	συνημμε�νο	 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	

Ζ΄».

	 Επισκε�πτεται	 κατα� 	 συχνα� 	 χρονικα� 	 δια-

στη� ματα	τις	ανα� 	την	Επικρα� τεια	ΣΤΕΓΕΣ,	για	

να	μορφω� νει	ιδι�αν	αντι�ληψη	των	προβλημα� -

των,	τα	οποι�α	αντιμετωπι�ζουν,	ω� στε	να	επι-

λαμβα� νεται	ταχε�ως	γαι	την	επι�λυση� 	τους,	για-

τι�	τα	νεογνα� 	ει�ναι	ζωντανε�ς	υπα� ρξεις	που	δεν	

μπορου� ν	να	περιμε�νουν.

	 Ιδιαι�τερη	με�ριμνα	πρε�πει	να	δι�δεται	για	

την	 πλη� ρη	 επα� νδρωση	 των	 παιδειατρει�ων	

των	ΣΤΕΓΩΝ,	ω� στε	τα	βρε�φη	να	παρακολου-

θου� νται	επιμελω� ς	και	ανελλιπω� ς,	να	γι�νονται	

εγκαι�ρως	και	με�σα	στις	τακτε�ς	προθεσμι�ες	τα	

προβλεπο� μενα	 εμβο� λια	 και	 γενικα� 	 να	 μερι-

μνου� ν	για	την	υγιεινη� 	διατροφη� 	και	να	διαβι-

ου� ν	υπο� 	α� ριστες	συνθη� κες	περιβα� λλοντος.

	 Έχει	την	ευθυ� νη	για	την	ε�γκριση	υιοθεσι-

ω� ν	και	για	το	λο�γο	αυτο� 	διαθε�τει	πεπειραμε�-

νους	κοινωνικου� ς	λειτουργου� ς	οι	οποι�οι	ελε�γ-

χουν	τον	βι�ο	και	την	πολιτει�α	των	αιτου� ντων	

βρε�φη	προς	υιοθεσι�α	αλλα� 	και	μετα� 	την	υιο-

θεσι�α	παρακολουθου� ν	το	περιβα� λλον	των	υι-

οθετημε�νων	βρεφω� ν.
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ιγ.	 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ

	 ΣΤΑΘΜΩΝ

	 Ει�ναι	υπευ� θυνη	για	την	ευ� ρυθμη	λειτουρ-

γι�α	των	ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ	ΣΤΑΘΜΩΝ	καθ’	α� -

πασαν	την	ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΝ	ω� στε	να	αφη� νουν	σ’	

αυτου� ς	τα	παιδια� 	τους	οι	εργαζο� μενες	μητε�-

ρες,	ο� πως	λεπτομερω� ς	αναφε�ρονται	στο	συ-

νημμε�νο	«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Η».	Σε	συνεργασι�α	με	

την	Τ.Α..

ιδ.	 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΠΟΡΩΝ	ΝΕΩΝ	και

	 ΝΕΑΝΙΔΩΝ	και	ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ	ΓΑΜΩΝ

	 Ει�ναι	υπευ� θυνη	για	την	τη� ρηση	ΜΗΤΡΩ-

ΟΥ	ΑΠΟΡΩΝ	ΝΕΩΝ	και	ΝΕΑΝΙΔΩΝ	και	μερι-

μνα� 	για	την	ανευ� ρεση	σε	αυτου� ς	εργασι�ας	α-

να� λογης	με	τα	προσο� ντα	τα	οποι�α	διαθε�τουν,	

η� 	τους	ενισχυ� ει	για	να	ασχοληθου� ν,	με	ιδιωτι-

κε�ς	γεωργικε�ς	η� 	επαγγελματικε�ς	η� 	εμπορικε�ς	

επιχειρη� σεις,	ω� στε	να	αποκτη� σουν	την	αναγ-

και�α	επαγγελματικη� 	και	οικονομικη� 	αποκα-

τα� σταση,	η	οποι�α	θα	τους	παρε�ξει	την	δυνα-

το� τητα	να	ε�λθουν	εις	γα� μου	κοινωνι�αν,	ο� πως	

λεπτομερω� ς	 αναφε�ρονται	 στο	 συνημμε�νο	

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Θ΄».
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ιε.	 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ

	 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

	 Ει�ναι	υπευ� θυνη	για	την	οργα� νωση	Στεγα-

στικω� ν	Προγραμμα� των	σε	συνεργασι�α	με	την	

Τοπικη� 	Αυτοδιοι�κηση	καθ’	α� πασαν	την	ΕΠΙ-

ΚΡΑΤΕΙΑ,	προκειμε�νου	να	παρε�χει	ΣΤΕΓΗ	στα	

στερου� μενα	στε�γης	ζευγα� ρια,	ανα� λογα	με	την	

οικογενειακη� 	 τους	κατα� σταση,	ως	λεπτομε-

ρω� ς	αναφε�ρονται	στο	συνημμε�νο	«ΠΑΡΑΡΤΗ-

ΜΑ		Ι΄».

ιστ.	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ	και

	 ΔΗΜΟΣΙΩΝ	ΣΧΕΣΕΩΝ

	 Ει�ναι	 υπευ� θυνη	 για	 την	 ενημε�ρωση	 της	

Ελληνικη� ς	κοινωνι�ας	και	του	ανα� 	την	υφηλι�ο	

Ελληνισμου� ,	επι�	των	αναφυομε�νων	Δημογρα-

φικω� ν	προβλημα� των	και	της	εφαρμοζομε�νης	

Δημογραφικη� ς	πολιτικη� ς,	 υπο� 	 της	Κυβερνη� -

σεως.

	 Προς	τον	σκοπο� 	αυτο� ν	εκδι�δει	σχετικα� 	ε-

νημερωτικα� 	φυλλα� δια,	στα	οποι�α	περιε�χον-

ται	 ο� λα	 τα	 ευεργετικα� 	 με�τρα,	 προς	 στη� ριξη	

του	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ	ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ,	ως	λε-

πτομερω� ς	αναφε�ρονται	στο	συνημμε�νο	«ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑ	Κ΄».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Β΄
Συνημμένο	στην	Οργάνωση	του	Υ.Δ.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ	ΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ	ΕΣΟΔΩΝ

	 Βασικη� 	ΑΠΟΣΤΟΛΗ	της	Διευθυ� νσεως	Ε-

ΣΟΔΩΝ	του	Υ.Δ.	ει�ναι	η	εξοικονο� μηση	και	συγ-

κε�ντρωση	των	αναγκαι�ων	κεφαλαι�ων	που	ει�-

ναι	απολυ� τως	απαραι�τητα	για	την	υλοποι�ηση	

και	την	πλη� ρη	εφαρμογη� 	του	προγρα� μματος

επιλυ� σεως	του	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ-

ΤΟΣ.

	 Έτσι	εκτο� ς	απο� 	τα	κονδυ� λια	τα	οποι�α	πρε�-

πει	 να	 διατι�θενται	 απο� 	 τον	 ετη� σιο	 κρατικο� 	

ΠΡΟΥ� ΠΟΛΟΓΙΣΜΟ,	προτει�νεται	ο� πως	τα	κε-

φα� λαια	αυτα� 	ενισχυ� ονται	σημαντικα� 	και	απο� 	

τους	παρακα� τω	πο� ρους	:

	 1.	Απο� 	τη	δια� θεση	στο	Ταμει�ο	Εσο� δων	του

	 	 Υ.Δ.	των	αζη� τητων	των	πα� σης	φυ� σεως	

τυχερω� ν	 παιγνι�ων	 (ΠΡΟΠΟ	 -	 ΛΟΤΟ	 -	
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ΤΖΟΚΕΡ	-	ΞΥΣΤΟ	-	ΛΑΧΕΙΩΝ	κ.λπ.)	εφ’	

ο� σον	παραμει�νουν	στα	αζη� τητα	επι�	ε-

ξα� μηνο,	ο� πως	προβλε�πεται	απο� 	τον	ι-

σχυ� οντα	κανονισμο� .

	 2.	Απο� 	τη	δια� θεση	στο	Ταμει�ο	Δημογραφι�-

	 	 ας	τουλα� χιστον	του	10%	της	εκτα� σεως

	 	 του	ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ	του	ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ	για

	 	 την	κατασκευη� 	Οικιω� ν	για	τις	ανα� γκες	

του	Υ.Δ.	ως	αυτη� 	περιγρα�φεται	στο	ΠΑ-

ΡΑΡΤΗΜΑ	Ι΄.

	 3.	Απο� 	 τη	 δια� θεση	 των	 εκτα� σεων	 των	

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ	που	βρι�σκονται	εντο� ς

	 	 η� 	εγγυ� ς	των	πο� λεων	για	τον	ι�διο	ως	α� νω

	 	 σκοπο� .

	 4.	Απο� 	την	επιβολη� 	Δημογραφικου� 	Τε�λους

	 	 (Δ.Τ.)	20%	επι�	των	κερδω� ν	των	ΚΑΖΙ-

ΝΩΝ	και	των	πα� σης	φυ� σεως	τυχερω� ν

	 	 παιγνι�ων.	Το	τε�λος	αυτο� 	θα	καταβα� λλε-

	 	 ται	ο�χι	μο� νον	απο� 	τα	κε�ρδη	των	παικτω� ν

	 	 αλλα� 	και	απο� 	τα	κε�ρδη	των	ιδιοκτητω� ν	

των	ΚΑΖΙΝΩΝ.	Η	ει�σπραξη	και	η	απο� -

δοση	θα	πραγματοποιει�ται	υπ’	ευθυ� νη	

των	ιδιοκτητω� ν	των	ΚΑΖΙΝΩΝ.

	 5.	Απο� 	την	επι�	των	πα� σης	φυ� σεως	εισιτη-

ρι�ων	 των	 Δημοσι�ων	 Θεαμα� των	 (θεα� -

τρων,	κινηματογρα�φων,	γηπε�δων,	συ-
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ναυλιω� ν,	πολυτελω� ν	κε�ντρων	διασκε-

δα� σεως,	καφενει�ων	κ.λπ.).

	 6.	Με	την	επιβολη� 	Δ.Τ.	5%	επι�	των	ποτω� ν	

και	τσιγα� ρων.

	 7.	Με	 τις	 Δωρεε�ς	 Εθνικω� ν	 Ευεργετω� ν	 η� 	

και	των	πα� σης	φυ� σεως	φορολογουμε�-

νων	 (εφ’	ο� σον	γι�νει	 ειδικη� 	 καμπα� νια)	

ο� πως	 αναφε�ρεται	 στο	 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	

Κ΄».	Κα� θε	δωρεα� 	προς	το	Ταμει�ο	Δημο-

γραφι�ας	θα	εκπι�πτει	απο� 	το	βεβαιωμε�-

νο	φο� ρο	του	Δωρητου� ,	κατα� 	10%	επι�	

του	δωριζομε�νου	ποσου� 	το	οποι�ο	δεν	

θα	μπορει�	να	υπερβαι�νει	το	1/3	του	βε-

βαιωμε�νου	φο� ρου.	Αν	π.χ.	ο	βεβαιωθει�ς	

φο� ρος	του	ε�τους	ει�ναι	600	ευρω� 	ο	φο-

ρολογου� μενος	ε�χει	το	δικαι�ωμα	να	δια-

θε�σει	υπε�ρ	του	Ταμει�ου	Δημογραφι�ας	

το	ποσο� 	των	200	ευρω� 	(σε	Τραπεζικο� 	

Λογαριασμο� )	οπο� τε	θα	υποχρεου� ται	να

	 	 καταβα� λλει	το	υπο� λοιπο	φο�ρου	ο�χι	400

	 	 ευρω� 	αλλα� 	380	ευρω� .

	 8.	Απο� 	την	επιβολη� 	Δημογραφικου� 	Τε�λους

	 	 20%	επι�	των	ποσω� ν	που	λαμβα� νουν	οι	

αθλητε�ς	 (παι�κτες)	 κατα� 	 τις	 μεταγρα-

φε�ς	τους	απο� 	Σωματει�ο	(ομα� δα)	σε	Σω-

ματει�ο	αλλα� 	και	οι	ομα� δες	για	την	μετα-
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	 	 	 γραφη� 	των	αθλητω� ν,	ημεδαπω� ν	η� 	αλ-

λοδαπω� ν.

	 9.	 Απο� 	 την	 επιβολη� 	 Δημογραφικου� 	 Τε�-

λους	20%	επι�	των	εισπρα� ξεων	εκ	των	

πωλη� σεων	 δι�σκων	 (τραγουδιω� ν,	 cd	

κ.λπ.)	το	οποι�ο	θα	αυξα� νεται	στο	30%

	 	 ο� ταν	οι	δι�σκοι	γι�νονται	χρυσοι�	και	στο	

40%	ο� ταν	γι�νονται	πλατινε�νιοι.

	 10.	Απο� 	την	αξιοποι�ηση	της	ακι�νητης	και	

την	εκποι�ηση	της	κινητη� ς	περιουσι�ας	

του	Δημοσι�ου,	που	δεν	χρησιμοποιει�-

ται.

	 11.	Απο� 	την	αξιοποι�ηση	και	ο�χι	εκποι�ηση	

της	 εκκλησιαστικη� ς	 περιουσι�ας	 και	

των	Ιερω� ν	Μονω� ν.

	 12.	 Απο� 	την	αξιοποι�ηση	της	εγκαταλελειμ-

	 	 	 με�νης	ιδιωτικη� ς	ακινη� του	περιουσι�ας	

μετα� 	παρε�λευση	20ετι�ας	και	των	αζη� -

τητων	Τραπεζικω� ν	 καταθε�σεων	 και	

πα� σης	φυ� σεως	τιμαλφω� ν	και	τι�τλων.

	 13.	Απο� 	την	ολικη� 	η� 	μερικη� 	δια� θεση	στο	

Υ.Δ.	της	δημευθει�σης	Βασιλικη� ς	περι-

ουσι�ας	προς	αξιοποι�ησης	και	ο�χι	προς	

εκποι�ηση.

	 14.	Απο� 	την	ολικη� 	μεταβι�βαση	στο	Υ.Δ.	ε-

	 	 	 κτα� σεων	των	Στρατοπε�δων	των	εγκα-
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	 	 	 ταλειφθεισω� ν	Αμερικανικω� ν	Βα� σεων

	 	 	 προς	αξιοποι�ηση	και	ο�χι	προς	εκποι�η-

ση.

	 15.	Απο� 	τη	μεταβι�βαση	ολοκλη� ρου	της	ε-

	 	 	 κτα� σεως	του	εγκαταλειφθε�ντος	Ιππο-

	 	 	 δρο� μου	του	ΦΑΛΗΡΟΥ	προς	αξιοποι�-

ηση.

	 16.	Απο� 	την	μεταβι�βαση	του	20%	της	ε-

	 	 	 κτα� σεως	του	ΕΛΑΙΩΝΟΣ,	στο	Υ.Δ.	προς

	 	 	 αξιοποι�ηση.

	 17.	Απο� 	την	μεταβι�βαση	ποσοστου� 	30%

	 	 	 της	εκτα�σεως	των	Στρατοπε�δων	(ΓΟΥ-

	 	 	 ΔΗ	-	ΖΩΓΡΑΦΟΥ	-	ΠΑΠΑΓΟΥ	-	ΧΟΛΑΡ-

ΓΟΥ)	στο	Υ.Δ.	προς	αξιοποι�ηση.

	 18.	Απο� 	 την	 επιβολη� 	 Δημογραφικου� 	 Τε�-

λους	επι�	των	πα� σης	φυ� σεως	βεβαιου-

με�νων	προστι�μων	(επι�	δικαστικω� ν	α-

ποφα� σεων,	 τροχαι�ων	 παραβα� σεων,	

αγορανομικω� ν	παραβα� σεων	κ.λπ.).

	 19.	Απο� 	 την	 επιβολη� 	 Δημογραφικου� 	 Τε�-

λους	1%	επι�	των	πωλη� σεων	στερεω� ν	

και	υγρω� ν	καυσι�μων.

	 20.	Απο� 	την	οργα� νωση	καλλιτεχνικω� ν	εκ-

	 	 	 δηλω� σεων	των	οποι�ων	τα	ε�σοδα	θα	

διατι�θενται	υπε�ρ	του	Ταμει�ου	Δημο-

γραφι�ας.



166

	 21.	Απο� 	 την	 οργα� νωση	 ΜΑΡΑΘΩΝΙΩΝ	

συγκεντρω� σεως	χρημα� των	υπε�ρ	του	

Ταμει�ου	Δημογραφι�ας,	ταυτοχρο� νως	

απο� 	ο� λα	τα	Μ.Μ.Ε.	σε	συνεργασι�α	με	

τον	Ο.Τ.Ε..

	 22.	Απο� 	 την	 επιβολη� 	 Δημογραφικου� 	 Τε�-

λους	επι�	των	πα� σης	φυ� σεως	συμβα� -

σεων	του	Ο.Τ.Ε.	με	ιδιωτικε�ς	επιχειρη� -

σεις	 (ΜΕΝΤΙΟΥΜ,	 ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣ	

κ.λπ.)	καθω� ς	και	των	πα� σης	φυ� σεως	

κερδω� ν	εκ	των	τηλεοπτικω� ν	παιγνι�-

ων	σε	ποσοστο� 	20%.

	 23.	Απο� 	 την	 επιβολη� 	 Δημογραφικου� 	 Τε�-

λους	10%	επι�	των	πα� σης	φυ� σεως	δια-

φημι�σεων	 το� σο	 υπο� 	 του	 ηλεκτρονι-

κου� 	ο� σο	και	υπο� 	του	εντυ� που	τυ� που.

	 24.	Απο� 	την	διενε�ργεια	ερα� νων	στο	εσω-

τερικο� 	και	στο	εξωτερικο� 	μεταξυ� 	των	

ομογενω� ν.

	 25.	Απο� 	 την	 περιφορα� 	 δι�σκου	 στις	 Εκ-

κλησι�ες	τουλα� χιστον	μι�α	φορα� 	το	μη� -

να	υπε�ρ	του	Ταμει�ου	Δημογραφι�ας.

	 26.	Απο� 	 την	 επιβολη� 	 Δημογραφικου� 	 Τε�-

	 	 	 λους	10%	στα	πα� σης	φυ� σεως	χερσαι�α

	 	 	 και	θαλα� σσια	ΔΙΟΔΙΑ.

	 27.	Απο� 	 την	 επιβολη� 	 Δημογραφικου� 	 Τε�-
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λους	1%	επι�	της	χορηγι�ας	του	Προε�-

δρου	της	Δημοκρατι�ας	και	των	απο-

δοχω� ν	 του	 Πρωθυπουργου� ,	 των	 Υ-

πουργω� ν	και	των	Βουλευτω� ν.

	 28.	Απο� 	 την	 επιβολη� 	 Δημογραφικου� 	 Τε�-

λους	10%	επι�	των	δικαιωμα� των	των

	 	 	 Υπουργω� ν	εκ	των	συμβα� σεων	του	Δη-

	 	 	 μοσι�ου.

	 29.	Απο� 	 την	 επιβολη� 	 Δημογραφικου� 	 Τε�-

λους	10%	επι�	των	μισθω� ν	ο� λων	των	

αποδοχω� ν	των	Διοικητω� ν	των	κρατι-

	 	 	 κω� ν	οργανισμω� ν	και	των	οργανισμω� ν

	 	 	 κοινη� ς	ωφελει�ας	και	των	Διοικητω� ν	

Τραπεζω� ν	 και	 των	 υπαλλη� λων	 του	

ευρυ� τερου	Δημοσι�ου	Τομε�α.

	 30.	Απο� 	 την	 επιβολη� 	 Δημογραφικου� 	 Τε�-

λους	0,5%	επι�	των	πα� σης	φυ� σεως	με-

ταβιβαζο� μενων	 ακινη� των	 και	 κινη-

τω� ν	αξιω� ν	(ακι�νητα,	ομο� λογα,	χρη� μα-

τα,	τιμαλφη� ,	μετοχε�ς	κ.λπ.).

	 31.	Την	αναζη� τηση	πο� ρων	και	απο� 	α� λλες

	 	 	 πηγε�ς	τις	οποι�ες	δεν	κατε�στη	δυνατο� ν

	 	 	 να	προβλε�ψουμε.

	 32.	Απο� 	ενισχυ� σεις	του	Ταμει�ου	Δημογρα-

	 	 	 φι�ας	απο� 	προγρα� μματα	της	Ευρωπαϊ-

	 	 	 κη� ς	Ενω� σεως.
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	 Αναφερθη� καμε	διεξοδικω� ς	και	λεπτομε-

ρω� ς	στο	ΠΑΡΟΝ	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	στην	αναζη� τη-

ση	πηγω� ν	και	πο� ρων	για	τον	εμπλουτισμο� 	του	

Ταμει�ου	Δημογραφι�ας,	διο� τι	πιστευ� ουμε	απο-

λυ� τως	 -αυτο� 	 που	 αναφε�ρει	 στα	 γραφο� μενα� 	

του,	επι�	του	Δημογραφικου� 	προβλη� ματος	της	

Ελλα� δος	ο	διαπρεπη� ς	Ελληνοαμερικανο� ς	κα-

θηγητη� ς	Πανεπιστημι�ου	κ.	Μιχ.	Γκιο� κας-	ο� τι	

για	 να	 σχεδιαστει�	 και	 να	 πραγματοποιηθει�	

γενναι�α	και		α	π	ο	τ	ε	λ	ε	σ	μ	α	τ	ι	κ	η� 		Δημογρα-

φικη� 	Πολιτικη� ,	σε	ο� σο	βαθμο� 	κρι�νεται	αναγ-

και�α,	για	την	επιβι�ωση	της	Ελληνικη� ς	Φυλη� ς	

και	του	Έθνους	απαιτου� νται	τερα� στια	(θα	λε�-

γαμε	αστρονομικα� )	ποσα� 	τα	οποι�α	δεν	μπο-

ρου� ν	να	διατεθου� ν	απο� 	τον	ετη� σιο	κρατικο�

ΠΡΟΥ� ΠΟΛΟΓΙΣΜΟ,	ο	οποι�ος	ως	γνωστο� ν	η� ταν

πα� ντα	και	φοβου� μεθα	ο� τι	θα	συνεχι�ζει	να	πα-

ραμε�νει	ελλειμματικο� ς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Γ΄
Συνημμένο	στην	Οργάνωση	του	Υ.Δ.

ΠΑΡΟΧΕΣ	ΠΡΟΣ	ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ

	 Προς	τον	σκοπο� ν	αυξη� σεως	της	γονιμο� τη-

τας,	ει�ναι	επιτακτικη� 	ανα� γκη	να	ενισχυθου� ν	

οι	πολυ� τεκνες	οικογε�νειες	-και	ο�χι	μο� νον-	αφ’

ενο� ς	μεν	για	να	ει�ναι	σε	θε�ση	να	ανταποκρι�νον-

ται	προς	τις	αυξημε�νες	ανα� γκες	επιβιω� σεως	

και	αποκαταστα� σεως	των	τε�κνων	των,	αφ’	ε-

τε�ρου	δε	για	να	αποτελε�σουν	δε�λεαρ	για	α� λλα

μη	πολυ� τεκνα	ζευγα� ρια,	ω� στε	να	τις	μιμηθου� ν.

	 Για	τον	σκοπο� 	αυτο� ν	προτει�νονται	τα	α-

κο� λουθα	:

	 1.	Οικογε�νεια	με	τρι�α	παιδια� 	να	χαρακτη-

ρι�ζεται	πολυ� τεκνη	και	να	τυγχα� νει	των	ευερ-

γετημα� των	των	πολυ� τεκνων	οικογενειω� ν.

	 Και	του� το	για	δυ� ο	βασικου� ς	λο�γους	:

	 α)	Διο� τι	αν	ληφθει�	υπ’	ο�ψιν	το	γεγονο� ς	ο� τι	
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για	 την	ανανε�ωση	των	γενεω� ν	πρε�πει	 κα� θε	

γυναι�κα	 παραγωγικη� ς	 ηλικι�ας	 να	 γεννα� 	 2,1	

παιδια� 	(δηλαδη� 	για	να	παραμε�νει	σταθερο� ς	ο	

πληθυσμο� ς	της	Ελλα� δος	θα	πρε�πει	1000	γυ-

ναι�κες	παραγωγικη� ς	ηλικι�ας	να	γεννου� ν	2100	

παιδια� )	κατα� 	συνε�πεια	η	γυναι�κα	που	γεννα� 	3	

παιδια� 	(η� 	οι	1000	γυναι�κες	που	γεννου� ν	3000	

παιδια� )	συμβα� λλουν	σημαντικα� 	στην	αυ� ξηση	

του	πληθυσμου� 	και	γι’	αυτο� 	πρε�πει	να	αμει�-

βονται	ηθικα� 	και	υλικα� .

	 β)	Διο� τι	και	αυτο� 	μο� νο	να	επιτυ� χουμε	(να	

αυξη� σουμε	δηλαδη� 	τις	οικογε�νειες	με	τα	τρι�α	

παιδια� )	θα	ε�χουμε	σημαντικη� 	αυ� ξηση	της	γο-

νιμο� τητας	και	κατ’	ακολουθι�α	του	πληθυσμου�

της	χω� ρας.

	 2.	Το	Υ.Δ.	πρε�πει	να	τηρει�	πλη� ρες	και	συ-

νεχω� ς	ενημερου� μενο	ΜΗΤΡΩΟ	ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ.	Να	βρι�σκεται	σε	επαφη� 	με	την	

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ	 ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ	 ΠΟΛΥΤΕ-

ΚΝΩΝ	ΕΛΛΑΔΟΣ,	για	να	λαμβα� νει	γνω� ση	των

προβλημα� των	που	την	απασχολου� ν	και	να	με-

ριμνα� 	για	την	ε�γκαιρη	επι�λυση� 	τους.

	 3.	Να	εκδοθου� ν	δελτι�α	ταυτο� τητος	ΠΟΛΥ-

ΤΕΚΝΩΝ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ	με	καθορισμε�νο	ΚΩ-

ΔΙΚΟ	για	κα� θε	ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

	 Εκτο� ς	απο� 	τον	ΚΩΔΙΚΟ,	ο� πως	αναλυ� εται	



171

στη	συνε�χεια,	να	τοποθετου� νται	επι�	των	ΤΑΥ-

ΤΟΤΗΤΩΝ	οι	φωτογραφι�ες	ο� λων	των	μελω� ν	

της	ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ	οικογε�νειας.

	 Ταυτο� τητες	θα	χορηγου� νται	σε	ο� λα	τα	με�-

λη	της	πολυ� τεκνης	οικογε�νειας	στις	οποι�ες	ο	

ΚΩΔΙΚΟΣ	θα	ει�ναι	κοινο� ς	και	θα	ε�χει	ως	εξη� ς	:

	 Ο	Αρχηγο� ς	της	οικογε�νειας	(πατε�ρας	η� 	μη-

τε�ρα)	θα	ε�χει	π.χ.	το	88453/1	το	Δευ� τερο	με�-

λος	(μητε�ρα	η� 	τε�κνο)	θα	ε�χει	88453/2.	Το	τρι�-

το	με�λος	θα	ε�χει	88453/3	και	ου� τω	καθ’	εξη� ς.

	 Ο	κωδικο� ς	της	οικογε�νειας	δεν	θα	αλλα� ξει	

ακο� μα	και	αν	ο� λα	τα	με�λη	της	απολε�σουν	τα	

ΔΕΛΤΙΑ	ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ	των.

	 Οι	ταυτο� τητες	θα	ανανεω� νονται	ανα� 	10	

ε�τη	για	να	προσαρμο� ζονται	οι	φωτογραφι�ες	

ηλικιακα� 	η� 	σε	περιπτω� σεις	αποκτη� σεως	νε�ου	

με�λους	η� 	απω� λειας	παλαιου� 	με�λους	η� 	σε	περι�-

πτωση	γα� μου	ενο� ς	με�λους	της	οικογε�νειας.

	 Οι	ταυτο� τητες	θα	ει�ναι	πλαστικοποιημε�-

νες	και	θα	εκδι�δονται	απο� 	τις	κατα� 	το�πους	Εκ-

κλησιαστικε�ς	 Ενορι�ες	 κατο�πιν	 πιστοποιητι-

κου� 	οικογενειακη� ς	καταστα� σεως	του	Δη� μου	

η� 	της	Κοινο� τητος	στα	Μητρω� α	του	οποι�ου	ει�-

ναι	εγγεγραμμε�νη	η	οικογε�νεια.	Οι	Ενορι�ες	για	

τον	σκοπο� 	αυτο� 	θα	εφοδιαστου� ν	με	τα	αναγ-

και�α	με�σα.
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	 Οι	ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ	ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ	εκτο� ς	απο�

αποδεικτικο� 	ε�γγραφο,	θα	χρησιμευ� ουν	και	για

τις	πα� σης	φυ� σεως	συναλλαγε�ς	παροχε�ς	 και	

διευκολυ� νσεις	ο� πως	περιγρα�φονται	στη	συ-

νε�χεια.

	 4.	Πε�ραν	των	υπο� 	του	Δημοσι�ου	παρεχο-

με�νων	διευκολυ� νσεων	η	Πολιτει�α	θα	ζητη� σει	

απο� 	τα	πα� σης	φυ� σεως	εμπορικα� 	καταστη� μα-

τα	και	εταιρει�ες	παροχη� ς	υπηρεσιω� ν	την	προ-

σφορα� 	εκπτω� σεων	διαρκου� ς	ισχυ� ος	προς	τις	

πολυ� τεκνες	οικογε�νειες,	που	θα	δηλω� νεται	με	

ειδικη� 	πινακι�δα	που	θα	τοποθετει�ται	στην	ει�-

σοδο	του	καταστη� ματος	ο� πως	γι�νεται	με	τις	

πιστωτικε�ς	κα� ρτες.

	 5.	Οι	πολυ� τεκνες	οικογε�νειες	στις	αγορε�ς	

ειδω� ν	υποδη� σεως,	ενδυ� σεως	και	σχολικω� ν	ει-

δω� ν	 θα	 ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ	 του	 συνο� λου	 του	

Φ.Π.Α.	με�χρι	του	ποσου� 	της	αξι�ας	των	αγορα-

ζομε�νων	εμπορευμα� των	των	1000	Ευρω� 	μη-

νιαι�ως.

	 Δηλαδη� 	για	αγορε�ς	με	Φ.Π.Α.	1000	Ευρω� 	

θα	πληρω� νουν	(1000	-	230	=	770	Ευρω� ).	Το	ι�-

διο	ποσο� 	των	1000	Ευρω� 	θα	ισχυ� ει	μηνιαι�ως	

και	για	τις	αγορε�ς	τροφι�μων,	το	οποι�ο	ο� μως	

θα	αυξα� νεται	κατα� 	200	Ευρω� 	μετα� 	το	τρι�το	

παιδι�	για	κα� θε	επιπλε�ον	παιδι�.	Για	την	αγορα� 	



173

οικοσκευη� ς	 το	 ποσο� 	 που	 θα	 απαλλα� σσεται	

απο� 	Φ.Π.Α.	θα	ανε�ρχεται	στα	3000	Ευρω� 	ετη-

σι�ως.

	 6.	Οι	πολυ� τεκνοι	και	τα	με�λη	των	οικογε-

νειω� ν	των,	με�χρι	της	επαγγελματικη� ς	τους	α-

ποκαταστα� σεως,	 δεν	θα	πληρω� νουν	 εισιτη� -

ριο	 στα	 δημο� σια	 με�σα	 μεταφορω� ν	 αστικω� ν	

και	υπεραστικω� ν	συγκοινωνιω� ν,	με	απλη� 	επι�-

δειξη	 του	 ΔΕΛΤΙΟΥ	 ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ	 ΠΟΛΥΤΕ-

ΚΝΟΥ	η� 	ΜΕΛΟΥΣ	της	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ	ΠΟΛΥΤΕ-

ΚΝΟΥ.	Όσον	αφορα� 	τα	 ιδιωτικα� 	θα	 ισχυ� ουν	

τα	ακο� λουθα	:

	 Αν	ταξιδευ� ει	ε�να	με�λος	θα	πληρω� νει	το	μι-

σο� 	εισιτη� ριο.

	 Αν	 ταξιδευ� ουν	 δυ� ο	 με�λη	 θα	 πληρω� νουν	

δυ� ο	μισα� 	εισιτη� ρια.

	 Αν	ταξιδευ� ουν	τρι�α	με�λη	θα	πληρω� νουν	

τρι�α	εισιτη� ρια	στο	1/3	της	τιμη� ς	ε�καστο.

	 Αν	ταξιδευ� ουν	τε�σσερα	με�λη	θα	πληρω� -

νουν	 τε�σσερα	 εισιτη� ρια	 στη	 τιμη� 	 του	 ενο� ς	

κ.ο.κ..

	 Δηλαδη� 	σε	καμια� 	περι�πτωση	τα	εισιτη� ρια	

της	πολυ� τεκνης	οικογε�νειας	δεν	θα	υπερβαι�-

νουν	την	τιμη� 	του	ενο� ς.

	 7.	Πολυ� τεκνες	μητε�ρες	που	εργα� ζονται	στο

Δημο�σιο	και	ιδιωτικο� 	τομε�α	θα	συνταξιοδοτη-
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θου� ν	απο� 	της	ψηφι�σεως	του	Νο� μου.

	 Εα� ν	επιθυμου� ν	να	συνεχι�σουν	να	εργα� ζον-

ται	:

	 α.	Θα	λαμβα� νουν	μισο� 	μηνιαι�ο	μισθο� 	επι-

πλε�ον	αυτου� 	που	θα	ελα� μβαναν	εργαζο� μενες.

	 β.	Θα	συνταξιοδοτου� νται	οποτεδη�ποτε	το

θελη�σουν,	αλλα� 	δεν	θα	λαμβα� νουν	τον	επιπλε�-

ον	μισθο� .

	 γ.	Η	συ� νταξη	 την	 οποι�αν	 θα	 λαμβα� νουν	

κατα� 	την	προ�ωρη	συνταξιοδο� τηση� 	τους	θα	ει�-

ναι	η	ι�δια	με	αυτη� ν	την	οποι�α	θα	ελα� μβαναν	

εα� ν	συνταξιοδοτου� ντο	με	πλη� ρη	συνταξιοδο-

τικα� 	δικαιω� ματα	ως	ισχυ� ουν	ση� μερα.

	 8.	Συ� νταξη	θα	χορηγει�ται	και	στις	πολυ� -

τεκνες	μητε�ρες	ε�στω	και	αν	δεν	εργα� σθηκαν	

ποτε�	και	θα	ει�ναι	ισο� βια	ο� πως	και	αυτω� ν	που	

εργα� σθηκαν.

	 9.	Στις	ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ	που

δεν	διαθε�τουν	δικη� 	τους	στε�γη	η	ΠΟΛΙΤΕΙΑ	θα

παραχωρει�	κατοικι�α	ανα� λογη	με	τις	ανα� γκες	

της	οικογε�νειας.	Με�χρι	οριστικη� ς	διαθε�σεως	

ιδιο� κτητης	κατοικι�ας	η	ΠΟΛΙΤΕΙΑ	θα	τους	κα-

ταβα� λλει	το	μηνιαι�ο	ενοι�κιο.

	 10.	Οι	ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ	θα	α-

παλλα� σσονται	ολοκλη� ρου	του	Φ.Π.Α.	των	τι-

μολογι�ων	των	Οργανισμω� ν	Κοινη� ς	Ωφελει�ας
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και	θα	πληρω� νουν	μο� νο	το	η�μισυ	της	αξι�ας	που

αναγρα�φεται	επι�	των	τιμολογι�ων	της	Δ.Ε.Η.,	

Ο.Τ.Ε.,	Ε.ΥΔ.ΑΠ.,	Φ.Α.	με	την	καταχω� ρηση	επι�	

του	τιμολογι�ου,	 του	ΚΩΔΙΚΟΥ	της	ΠΟΛΥΤΕ-

ΚΝΗΣ	οικογε�νειας.

	 11.	Οι	μαθηται�	των	ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ	οικο-

γενειω� ν	οι	οποι�οι	θα	παρακολουθου� ν	ενισχυ-

τικα� 	μαθη� ματα	σε	φροντιστη� ρια	της	επιλογη� ς

τους	θα	απαλλα� σσονται	ολοκλη�ρου	του	Φ.Π.Α.

και	του	ημι�σεως	των	διδα� κτρων.

	 12.	 Τα	τε�κνα	των	ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ	οικογε-

νειω� ν	που	εισα� γονται	στα	Α.Ε.Ι.	και	Τ.Ε.Ι.	θα	

φοιτου� ν	σε	πο� λεις	της	προτιμη� σεω� ς	τους	ανε-

ξαρτη� τως	μορι�ων	τα	οποι�α	συγκε�ντρωσαν.

	 Αν	τα	Α.Ε.Ι.	και	Τ.Ε.Ι.	ει�ναι	μακρα� ν	των	το� -

πων	καταγωγη� ς	η� 	διαμονη� ς	των,	το� τε	το	ενοι�-

κιο	της	οικι�ας	διαμονη� ς	τους	θα	το	καταβα� λ-

λει	το	Δημο� σιο,	εα� ν	δεν	υπα� ρχουν	φοιτητικε�ς	

ΕΣΤΙΕΣ.

	 13.	Οι	επι�τοκες	για	τρι�το	και	α� νω	παιδι�	

μητε�ρες	θα	γεννου� ν	εντελω� ς	δωρεα� ν	σε	ΜΑΙ-

ΕΥΤΙΚΕΣ	κλινικε�ς	της	επιλογη� ς	τους	σε	δι�κλι-

νο	δωμα� τιο.	Αν	επιθυμου� ν	μονο� κλινο	θα	κα-

ταβα� λλουν	τη	διαφορα� .

	 14.	 Οι	ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ	οικογε�νειες	θα	απαλ-

λα� σσονται	της	φορολογι�ας	ως	ακολου� θως	:
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	 α.	Οικογε�νεια	με	3	παιδια� 	θα	απαλλα� σσε-

ται	για	ετη�σια	εισοδη�ματα	με�χρι	του	ποσου� 	των

26.000	Ευρω� .

	 β.	Οικογε�νεια	με	4	παιδια� 	για	εισοδη� ματα	

με�χρι	του	ποσου� 	των	28.000	Ευρω� .

	 γ.	Για	κα� θε	παιδι�	πα� νω	απο� 	το	τε�ταρτο	το

αφορολο�γητο	εισο� δημα	θα	αυξα� νει	κατα� 	4000

Ευρω� .

	 15.	 Τα	με�χρι	ση� μερα	ισχυ� οντα	ευεργετη� -

ματα	υπε�ρ	των	πολυτε�κνων	οικογενειω� ν	θα	

συνεχι�σουν	να	ισχυ� ουν.

	 16.	Οι	πολυ� τεκνες	οικογε�νειες	θα	δικαι-

ου� νται	πολυθε�σιο	πολυτελε�ς	Ι.Χ.Ο.	ΠΟΥΛΜΑ-

ΝΑΚΙ	τελει�ως	αφορολο�γητο	(χωρι�ς	δασμου� ς	

εισαγωγη� ς)	ο� πως	και	θα	προμηθευ� ονται	 τα	

πα� σης	φυ� σεως	καυ� σιμα	(κινη� σεως	-	θερμα� ν-

σεως	κ.λπ.)	τελει�ως	αφορολο�γητα.

	 17.	 Απο� 	το	τρι�το	και	πα� νω	παιδι�	συμπερι-

λαμβανο� μενο	οι	βαπτι�σεις	θα	γι�νονται	δωρε-

α� ν.

	 18.	Όλες	οι	προαναφερθει�σες	παροχε�ς	θα

παρε�χονται	με�σω	της	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Δ΄
Συνημμένο	στην	Οργάνωση	του	Υ.Δ.

ΘΕΜΑΤΑ	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

ΑΓΟΝΩΝ	ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ

	 Για	να	αντιμετωπιστου� ν	αποτελεσματικα�

και	τελεσι�δικα	τα	προβλη� ματα	τα	οποι�α	αντι-

μετωπι�ζουν	 τα	ΑΓΟΝΑ	ΖΕΥΓΑΡΙΑ	προκειμε�-

νου	να	αποκτη� σουν	τε�κνα,	και	τα	οποι�α	εκτο� ς	

του	ο� τι	θα	χαρι�σουν	την	ευτυχι�α	στα	ταλαι�-

πωρα	αυτα� 	ζευγα� ρια,	θα	αποδω� σουν	και	στο	

ΕΛΛΗΝΙΚΟ	ΕΘΝΟΣ	και	στην	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑ	σημαντικο� 	αριθμο� 	γο� νων,	απο� 	την	ΓΟ-

ΝΙΜΟΤΗΤΑ	η	οποι�α	θα	προε�λθει	απο� 	μεγα� λο	

με�ρος	εκ	των	300	χιλια� δων	ΣΤΕΙΡΩΝ	ΖΕΥΓΑ-

ΡΙΩΝ.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ

τα	παρακα� τω	:

	 1.	Με	με�ριμνα	της	Διευθυ� νσεως	ΑΓΟΝΩΝ

ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ	του	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

σε	συνεργασι�α	με	το	Συ� λλογο	ΑΓΟΝΩΝ	ΖΕΥ-

ΓΑΡΙΩΝ	«ΚΥΒΕΛΗ»	και	την	ΤΟΠΙΚΗ	ΑΥΤΟΔΙ-

ΟΙΚΗΣΗ,	να	καταρτι�σει	ΜΗΤΡΩΟΝ	ΑΓΟΝΩΝ	

ΖΕΥΓΑΡΙΩΝ,	το	οποι�ο	να	ενημερω� νεται	συνε-

χω� ς.	Στο	ΜΗΤΡΩΟ	να	αναφε�ρεται	και	η	ηλικι�α	

του	ΖΕΥΓΟΥΣ.

	 2.	Η	ΠΟΛΙΤΕΙΑ	να	προβει�	α� μεσα	στην	ι�δρυ-

ση	(δημιουργι�α)	Ειδικω� ν	Μαιευτικω� ν	ΚΛΙΝΙ-

ΚΩΝ	στις	οποι�ες	τα	ΑΓΟΝΑ	ΖΕΥΓΑΡΙΑ	θα	απο-

λαμβα� νουν	ΔΩΡΕΑΝ	πλη� ρους	Νοσοκομειακη� ς

και	Ιατροφαρμακευτικη� ς	Περιθα� λψεως.

	 3.	Με�χρι	 να	 ιδρυθου� ν	 οι	 προτεινο� μενες	

ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ	ΚΛΙΝΙΚΕΣ	να	διατεθου� ν	απο� 	μι�α

ΠΤΕΡΥΓΑ	στα	Νοσοκομει�α	των	ΕΝΟΠΛΩΝ	ΔΥ-

ΝΑΜΕΩΝ,	οι	οποι�ες	ΠΤΕΡΥΓΕΣ	αφου� 	ενισχυ-

θου� ν	με	με�ριμνα	του	Υ.Ε.Θ.Α.	με	ειδικου� ς	Μαι-

ευτη� ρες,	οι	οποι�οι	να	γνωρι�ζουν	και	να	εφαρ-

μο� ζουν	τις	συ� γχρονες	επιστημονικε�ς	μεθο�δους

γονιμοποιη� σεως,	θα	αναλα� βουν	το	ε�ργο	της	

κυη� σεως	των	α� γονων	γυναικω� ν.

	 4.	Η	εισαγωγη� 	προς	θεραπει�α	και	γονιμο-



179

ποι�ηση	των	αγο� νων	μητε�ρων,	να	γι�νεται	με	

με�ριμνα	της	Διευθυ� νσεως	ΑΓΟΝΩΝ	ΖΕΥΓΑΡΙ-

ΩΝ	του	Υπουργει�ου	Δημογραφι�ας	και	των	Δι-

ευθυντω� ν	των	Μαιευτικω� ν	Κλινικω� ν	με	απο� -

λυτη	ηλικιακη� 	προτεραιο� τητα,	ω� στε	να	προ-

φθα� σουν	οι	πλε�ον	ενη� λικες	μητε�ρες	να	απο-

κτη� σουν	τα	ποθου� μενα	τε�κνα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Ε΄
Συνημμένο	στην	Οργάνωση	του	Υ.Δ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ	ΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ

ΑΓΑΜΩΝ	ΕΠΙΤΟΚΩΝ

	 Για	να	επιτυ� χει	η	ΠΟΛΙΤΕΙΑ	να	περισω� σει

ε�στω	και	ελα� χιστο	αριθμο� 	εκ	των	κατ’	ε�τος	θα-

νατουμε�νων	εκ	των	αμβλω� σεων	300	και	πλε�-

ον	χιλια� δων	εμβρυ�ων	προτει�νονται	τα	ακο� -

λουθα	:

	 1.	Με	 απο� λυτη	 και	 αγαστη� 	 συνεργασι�α

ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	και	ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ	να	ιδρυθου� ν	ΣΤΕ-

ΓΕΣ	(ΞΕΝΩΝΕΣ)	Άγαμων	Επιτο� κων	Γυναικω� ν,

μι�α	κατα� 	Περιφε�ρεια	Ιερα� ς	Μητροπο� λεως,	οι	

οποι�ες	να	διαθε�τουν	ο� λα	τα	αναγκαι�α	και	α-

παραι�τητα	με�σα	για	την	α� νετη	και	ευχα� ριστη	

διαβι�ωση,	επιβι�ωση,	ψυχαγωγι�α	και	απασχο� -

ληση,	σε	ο� σες	επιθυμου� ν,	να	διαθε�τουν	επι�σης
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Ιατρει�ο	με	Μαιευτη� ρα	για	την	παροχη� 	Ιατρο-

φαρμακευτικη� ς	φροντι�δας.

	 2.	Όσες	 απο� 	 τις	 φιλοξενου� μενες	 α� γαμες	

μητε�ρες	επιθυμου� ν	να	εργα� ζονται	εντο� ς	του	

Ξενω� νος	θα	εργα� ζονται,	το	δε	προϊο� ν	της	ερ-

γασι�ας	τους	θα	τους	ανη� κει	εξ	ολοκλη� ρου.

	 Εα� ν	ε�χουν	ανα� γκη	μικρου� 	κεφαλαι�ου	για

προμη� θεια	πρω� των	υλω� ν,	η	Στε�γη	θα	τους	πα-

ρε�χει	σχετικο� 	α� τοκο	δα� νειο,	το	οποι�ο	θα	εξο-

φλου� ν	μετα� 	την	εκποι�ηση	των	προϊο� ντων	της	

εργασι�ας	τους.

	 3.	Οι	α� γαμες	επι�τοκες	θα	γεννου� ν	σε	Μαι-

ευτικε�ς	Κλινικε�ς	της	αρεσκει�ας	των	στην	πλη-

σιε�στερη	πο� λη	εντελω� ς	ΔΩΡΕΑΝ.	Τα	ε�ξοδα	τα	

αναλαμβα� νει	η	Πολιτει�α.

	 4.	Εα� ν	θα	παραμει�νει	μυστικη� 	η� 	ο�χι	η	δια-

μονη� 	των	φιλοξενουμε�νων	στους	Ξενω� νες	ε-

ναπο� κειται	στη	βου� ληση� 	των.

	 Εα� ν	οι	φιλοξενου� μενες	ει�ναι	ανη� λικες,	το� -

τε	με	ευθυ� νη	της	υπευθυ� νου	του	Ξενω� νος	θα

αποστε�λλεται	επιστολη� 	προς	τους	οικει�ους	της

φιλοξενου� μενης,	με	την	οποι�αν	θα	τους	πληρο-

φορει�,	ο� τι	η	φιλοξενου� μενη	διαμε�νει	με	την	θε�-

ληση� 	της	στον	Ξενω� να	και	χαι�ρει	α� κρας	υγει�-

ας,	και	ο� τι	ο� ταν	θελη� σει	να	αποχωρη�σει	εκ	του

Ξενω� νος	για	να	μεταβει�	στους	οικει�ους	της	θα
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ειδοποιηθου� ν	να	την	παραλα�βουν.	Το	ι�διο	ισχυ� -

ει	και	για	τις	ενη� λικες	εφ’	ο� σον	το	επιθυμου� ν.

	 5.	Τα	νεογνα� 	που	θα	γεννιου� νται	στους	Ξε-

νω� νες	η� 	θα	τα	παραλαμβα� νουν	οι	φυσικε�ς	τους

μητε�ρες	προς	ανατροφη� 	και	προς	τις	οποι�ες	η	

Πολιτει�α	θα	παρε�χει	τα	ε�ξοδα	της	διατροφη� ς,	

η� 	θα	δι�δονται	προς	υιοθεσι�α	με	την	συγκατα� -

θεση	της	φυσικη� ς	τους	μητε�ρας,	η� 	προς	αναδο-

χη� 	η� 	τε�λος	στα	Χωρια� 	S.O.S.	(στις	στε�γες	Βρε-

φω� ν,	η� 	τα	παιδικα� 	χωρια� ).

	 6.	Διευθυ� ντριες	στις	Στε�γες	Άγαμων	Επι-

το� κων	να	διορι�ζονται	μο� νο	γυναι�κες	α� νω	των	

40	ετω� ν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Ζ΄
Συνημμένο	στην	Οργάνωση	του	Υ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΒΡΕΦΩΝ

	 Μεταξυ� 	των	καθηκο� ντων	της	Διευθυ� νσε-

ως	Προστασι�ας	των	Βρεφω� ν	(Δ.Π.Β.)	συμπε-

ριλαμβα� νονται	και	δυ� ο	πολυ� 	βασικα� 	καθη� κον-

τα	ο� πως	ει�ναι	:

	 Η	υιοθεσι�α,	της	οποι�ας	η	διαδικασι�α	εκτο� ς

απο� 	επι�πονη	και	βασανιστικη� 	ει�ναι	και	χρονο-

βο� ρα	αλλα� 	και	δαπανηρη� .

	 Βεβαι�ως	ει�ναι	μι�α	πολυ� 	σημαντικη� 	πρα� ξη	

γιατι�	αφορα� 	το	με�λλον	και	την	ζωη� 	ενο� ς	αν-

θρω� που,	ο	οποι�ος	λο�γω	της	νηπιακη� ς	η� 	 της	

βρεφικη� ς	ηλικι�ας	και	της	ε�νεκα	ταυ� της	μειω-

με�νης	αντιλη�ψεως	και	νοημοσυ� νης	δεν	ε�χει	τη	

δυνατο� τητα	επιλογη� ς	 των	μελλοντικω� ν	του	

γονε�ων,	μιας	α� κρως	σημαντικη� ς	αποφα� σεως	

η	οποι�α	θα	το	συνοδευ� ει	δια	βι�ου	και	ο� τι	την	ε-
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πιλογη� 	 αυτη� ν	 την	 αναλαμβα� νουν	 α� λλοι	 για	

λογαριασμο� 	του,	αποφασι�ζουν	δηλαδη� 	α� λλοι	

για	την	ζωη� 	και	το	με�λλον	του,	γι’	αυτο� ,	χωρι�ς	

αυτο� .

	 Η	χρονοβο� ρα	και	επι�πονη	αυτη� 	εργασι�α	

θα	πρε�πει	να	ανατεθει�	στην	Εκκλησι�α	και	μα� -

λιστα	στις	κατα� 	το� πους	Εκκλησιαστικε�ς	Ενο-

ρι�ες	αφου� 	ο� μως	ενισχυθου� ν	με	ανα� λογο	ειδι-

κευμε�νο	προσωπικο� 	 ο� πως	π.χ.	Κοινωνικου� ς	

Λειτουργου� ς,	Νομικου� ς	Συμβου� λους	κ.λπ..

	 Προτει�νουμε	τις	Εκκλησιαστικε�ς	Ενορι�ες	

διο� τι	οι	Ιερει�ς	της	κα� θε	Ενορι�ας	γνωρι�ζουν	η� 	

πρε�πει	τουλα� χιστον	να	γνωρι�ζουν	το	οικογε-

νειακο� 	 περιβα� λλον	 των	 αιτου� ντων	 παιδια� ,	

προς	υιοθεσι�α,	αλλα� 	και	μπορου� ν	να	παρακο-

λουθη� σουν	και	την	μετα� 	την	υιοθεσι�α	συμπε-

ριφορα� 	των	γονε�ων	προς	τα	υιοθετηθε�ντα	τε�-

κνα	τους.

	 Ανα� λογη	 απλου� στευση	 της	 διαδικασι�ας	

που	προτει�νεται	για	τις	υιοθεσι�ες	πρε�πει	να	ι-

σχυ� ουν	και	για	τις	Αναδοχε�ς,	οι	οποι�ες	και	αυ-

τε�ς	θα	πρε�πει	να	γι�νονται	με�σω	των	Εκκλησι-

αστικω� ν	Ενοριω� ν	και	ο	ε�λεγχος	και	η	παρακο-

λου�θηση	πρε�πει	να	ει�ναι	συνεχη� ς	και	μεθοδικη� .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Η΄
Συνημμένο	στην	Οργάνωση	του	Υ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ	ΣΤΑΘΜΩΝ

	 Προς	διευκο� λυνση	των	εργαζομε�νων	γο-

νε�ων	θα	ιδρυθου� ν	σταδιακα� 	-και	θα	ολοκλη-

ρωθου� ν	το	αργο� τερο	εντο� ς	ενο� ς	ε�τους-	καθ’	

α� πασαν	την	επικρα� τεια	και	κατα� 	Εκκλησια-

στικη� 	Ενορι�α,	ε�νας	η� 	και	περισσο� τεροι	-ανα� -

λογα	με	τις	πληθυσμιακε�ς	ανα� γκες-	Βρεφονη-

πιακοι�	Σταθμοι�	(Β.Σ.),	στους	οποι�ους	οι	εργα-

ζο� μενοι	γονει�ς	θα	ε�χουν	τη	δυνατο� τητα	να	α-

φη� νουν	τα	παιδια� 	τους,	ω� στε	να	επιδι�δονται	

απερι�σπαστοι	στην	εργασι�α	τους.

	 Οι	Β.Σ.	θα	διαθε�τουν	ο� λα	τα	αναγκαι�α	και	

απαραι�τητα	με�σα,	ω� στε	να	ει�ναι	σε	θε�ση	να	

ανταποκρι�νονται	απολυ� τως	και	στο	ακε�ραιο	
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στην	αποστολη� 	τους	με	την	επιβαλλο� μενη	Α-

ΣΦΑΛΕΙΑ	και	την	συναι�σθηση	της	αυξημε�νης	

ευθυ� νης	προς	τα	παιδια� 	(βρε�φη	-	νη� πια	-	παι-

δια� ),	τα	οποι�α	τους	εμπιστευ� ονται	οι	γονει�ς	

τους	(για	τους	οποι�ους	αποτελου� ν	τον	πολυ-

τιμο� τερο	θησαυρο� ),	παρε�χοντας	σε	αυτα� 	:

ΥΓΙΕΙΝΗ	-	ΑΣΦΑΛΗ	-	ΑΝΕΤΗ	-	ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ	-	

ΠΑΤΡΙΚΗ	-	ΣΤΟΡΓΙΚΗ	και	ΩΦΕΛΙΜΗ	διαμονη� .

	 Πε�ραν	ο� λων	αυτω� ν	παρε�χουν	σε	αυτα� 	Υ-

ΠΝΟ,	για	ο� σα	το	απαιτει�	η	ηλικι�α	τους	-	ΦΑΓΗ-

ΤΟ	ανα� λογα	με	την	ηλικι�α	τους	-	ΑΤΟΜΙΚΗ	ΠΕ-

ΡΙΠΟΙΗΣΗ	(πλυ� σιμο,	α� λλαγμα	κ.λπ.)	-	ΙΑΤΡΟ-

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ	ΦΡΟΝΤΙΔΑ	 ο� που	 απαιτει�-

ται,	και	του� το	διο� τι	τα	παιδια� 	ει�ναι	υποχρεω-

με�να	να	παραμε�νουν	στους	Σταθμου� ς	επι�	10	

περι�που	ω� ρες	(υπολογιζο� μενου	και	του	χρο� -

νου	μεταβα� σεως	και	επιστροφη� ς	των	γονε�ων	

στην	εργασι�α	τους).

	 Οι	Β.Σ.	θα	δε�χονται	κατα� 	κυ� ριο	λο�γο	παι-

δια� 	(νη� πια	-	βρε�φη	-	παιδια� )	οικογενειω� ν	που	

ε�χουν	ε�να	η� 	δυ� ο	παιδια� ,	καθω� ς	και	τα	παιδια� 	

των	μητε�ρων	εκει�νων	οι	οποι�ες	ενω� 	ει�ναι	πο-

λυ� τεκνες	και	μπορου� ν	να	μην	εργα� ζονται	(δι-

ο� τι	θα	μπορου� ν	να	συνταξιοδοτου� νται)	ως	α-

ναφε�ραμε	στο	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Γ΄,	αυτε�ς	επιθυ-

μου� ν	να	συνεχι�σουν	εργαζο� μενες.
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	 Το	προσωπικο� 	που	θα	ασχολει�ται	σε	κα� θε	

Β.Σ.	θα	ει�ναι	ανα� λογο	του	αριθμου� 	των	τροφι�-

μων	(οικο� τροφων)	τους	οποι�ους	θα	φιλοξενει�

και	της	ηλικι�ας	τους.

	 Οι	Β.Σ.	θα	διαθε�τουν	παιδια� τρους	αναλο� -

γως	της	δυνα� μεως	των	τροφι�μων	και	σε	περι�-

πτωση	μικρου� 	αριθμου� 	τροφι�μων	ε�νας	παιδι�-

ατρος	θα	μπορει�	να	εξυπηρετει�	ε�να	η� 	δυ� ο	η� 	και	

περισσο� τερους	Β.Σ..	Οι	παιδι�ατροι	των	Β.Σ.	ε-

κτο� ς	των	α� λλων	θα	παρακολουθου� ν	και	τα	α-

τομικα� 	Βιβλια� ρια	Υγει�ας	των	τροφι�μων	και	θα

κα� νουν	τα	προβλεπο� μενα	παιδικα� 	εμβο� λια.

	 Οι	Β.Σ.	θα	διαθε�τουν	εκτο� ς	των	α� λλων	και	

παιδικε�ς	χαρε�ς	και	κατασκηνω� σεις	(ο� που	ει�-

ναι	δυνατο� ν).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Θ΄
Συνημμένο	στην	Οργάνωση	του	Υ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΠΟΡΩΝ	ΝΕΩΝ	και

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ	ΓΑΜΩΝ

	 Η	Διευ� θυνση	Απο� ρων	και	Ανε�ργων	Νε�ων	

και	Νεανι�δων	και	Οργανω� σεως	Γα� μων	(Δ.Α.Ν.	

Ο.Γ.)	ε�χει	ως	αποστολη� 	κατ’	αρχη� ν	την	επαγ-

γελματικη� 	αποκατα� σταση	των	Απο� ρων	και	Ά-

νεργων	Νε�ων	και	Νεανι�δων,	ω� στε	αφου� 	απο-

κατασταθου� ν	επαγγελματικα� 	στη	συνε�χεια	να

τους	δοθει�	η	δυνατο� τητα	να	προχωρη� σουν	σε	

Γα� μο.

	 Προς	εκπλη� ρωση	της	αποστολη� ς	της	αυ-

τη� ς	η	εν	θε�ματι	Διευ� θυνση	καταρτι�ζει	τους	Πι�-

νακες	των	απο� ρων	Νε�ων	τους	οποι�ους	υπο-

βα� λλουν	σε	αυτη� ν	οι	κατα� 	το� πους	Αυτοδιοι-

κη� σεις	ως	ακολου� θως.
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	 Οι	Άποροι	και	Άνεργοι	Νε�οι	και	Νε�ες	αφου� 	

συμπληρω� σουν	το	18ο	ε�τος	της	ηλικι�ας	των	

υποβα� λλουν	αι�τηση	στον	Δη� μο	η� 	την	Κοινο� -

τητα	στην	οποι�α	υπα� γονται	και	ζητου� ν	να	εν-

ταχθου� ν	 στους	 σχετικου� ς	 Πι�νακες	 Απο� ρων	

και	Ανε�ργων	προς	ανευ� ρεση	εργασι�ας	η� 	επαγ-

γελματικη� ς	αποκατα� στασης.

	 Οι	Τοπικοι�	Άρχοντες	αφου� 	εξετα� σουν	δια	

των	οργα� νων	τους	την	οικογενειακη� 	και	οικο-

νομικη� 	κατα� σταση	των	αιτου� ντων	και	εφ’	ο� -

σον	διαπιστω� σουν	ο� τι	ει�ναι	πρα� γματι	α� ποροι	

και	α� νεργοι	τους	εγγρα�φει	σε	σχετικο� 	Πι�νακα	

και	στη	συνε�χεια	ενημερω� νει	την	αντι�στοιχη	

Διευ� θυνση	του	Υ.Δ..

	 Στο	ε�γγραφο	της	Τ.Α.	προς	το	Υ.Δ.	επισυ-

να� πτεται	και	περιληπτικο� 	βιογραφικο� 	σημει�-

ωμα	στο	οποι�ο	αναφε�ρονται	:		η	ηλικι�α,	οι	γνω� -

σεις,	το	επα� γγελμα,	η	επιθυμι�α	των	νε�ων	να	

παραμει�νουν	στον	το�πο	καταγωγη� ς	τους	και	

σε	ποια� 	περιοχη� 	 επιθυμου� ν	να	κατοικη� σουν	

και	 με	 ποια� 	 εργασι�α	 επιθυμου� ν	 να	 ασχολη-

θου� ν	(π.χ.	Δημο� σιοι	η� 	 Ιδιωτικοι�	υπα� λληλοι	-	

γεωργοι�	-	τεχνι�τες	-	ε�μποροι	κ.λπ.)	και	προαι-

ρετικη� 	απα� ντηση	στο	ερω� τημα	εα� ν	διατηρου� ν

ερωτικο� 	δεσμο� 	με	σκοπο� 	τον	«ΓΑΜΟΝ»	τον	ο-

ποι�ον	 επιθυμου� ν	 να	πραγματοποιη� σουν	 ευ-
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θυ� ς	μετα� 	την	επαγγελματικη� 	τους	αποκατα� -

σταση.

	 Μετα� 	την	συλλογη� 	των	πληροφοριω� ν	αυ-

τω� ν	η	εν	θε�ματι	Διευ� θυνση	του	Υ.Δ.	αλλα� 	και	η	

Τ.Α.	προβαι�νουν	εις	την	αναζη� τηση	και	ανευ� -

ρεση	εργασι�ας	που	να	ανταποκρι�νεται	στην	

επιθυμι�α	του	αιτου� ντος	η� 	στην	δια� θεση	αγρο-

τικου� 	 κλη� ρου	 η� 	 ιδιωτικη� ς	 επιχειρη� σεως	 και	

στην	περι�πτωση	που	επιθυμει�	να	παντρευτει�	

την	παραχω� ρηση	στε�γης	(οικι�ας)	η� 	την	δια� θε-

ση	χρημα� των	για	την	προσωρινη� 	ενοικι�αση	οι-

κι�ας	με�χρι	να	λα� βει	οικι�α	βα� σει	του	προγρα� μ-

ματος	της	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ	ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ	ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	του	Υ.Δ..

	 Οι	επιχορηγου�μενοι	λαμβα� νουν	γνω� ση	των

διευκολυ� νσεων	και	σε	συνεργασι�α	με	την	Το-

πικη� 	Αυτοδιοι�κηση	προγραμματι�ζουν	τα	επο� -

μενα	βη� ματα	της	ζωη� ς	και	του	με�λλοντο� ς	τους.

	 Πε�ραν	ο� λων	αυτω� ν	των	διευκολυ� νσεων	σε

περι�πτωση	κατα� 	την	οποι�α	οι	Άποροι	νε�οι,	με-

τα� 	την	επαγγελματικη� 	η� 	εργασιακη� 	τους	απο-

κατα� σταση	εκδηλω� σουν	την	επιθυμι�α	να	παν-

τρευτου� ν,	το	Υ.Δ.	τους	χορηγει�	εφ’	α� παξ	το	πο-

σο� 	των	30.000	Ευρω� 	για	τις	πρω� τες	ανα� γκες	

του	Γα� μου	και	το	στη� σιμο	του	νε�ου	νοικοκυ-

ριου� .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ		Ι΄
Συνημμένο	στην	Οργάνωση	του	Υ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

	 Η	Διευ� θυνση	Οικιστικω� ν	Προγραμμα� των	

σε	συνεργασι�α	με	την	Διευ� θυνση	Ανε�ργων	Α-

πο� ρων	Νε�ων	και	την	Τοπικη� 	Αυτοδιοι�κηση	:

	 Καταρτι�ζει	κατα� 	περιοχε�ς	καταστα� σεις	με

τις	οικιστικε�ς	ανα� γκες	των	Πολυτε�κνων,	των	

Ατο� μων	με	Ειδικε�ς	Ανα� γκες	και	των	Απο� ρων	

Ανε�ργων	Νε�ων	και	Οργανω� σεως	Γα� μων	και	

μεριμνου� ν	για	την	αναζη� τηση	και	ανευ� ρεση	

οικιω� ν	η� 	οικοπε�δων	για	τις	ανα� γκες	των	προ-

αναφερθεισω� ν	περιπτω� σεων.

	 Για	την	ταχυ� τερη	διαδικασι�α	αγορα� ς	η� 	α-

ποπερατω� σεως	 των	 κατασκευαζομε�νων	 οι-

κιω� ν,	οι	οποι�ες	προφανω� ς	θα	ει�ναι	απολυ� τως	
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συ� μφωνες	 με	 τους	 πολεοδομικου� ς	 κανονι-

σμου� ς,	οι	Τοπικοι�	Άρχοντες	πρε�πει	να	συνερ-

γα� ζονται	υποχρεωτικω� ς	με	τους	δικαιου� χους

αυτω� ν,	ω� στε	να	επιβλε�πουν	και	να	επιμελου� ν-

ται	των	κατασκευαστικω� ν	εργασιω� ν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Κ΄
Συνημμένο	στην	Οργάνωση	του	Υ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΔΗΜΟΣΙΩΝ	ΣΧΕΣΕΩΝ

και	ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ

	 Η	Διευ� θυνση	Δημοσι�ων	Σχε�σεων	και	Δια-

φωτι�σεως	ε�χει	να	διαδραματι�σει	σοβαρο� τατο

ρο� λο	:

	 Αφ’	ενο� ς	μεν	για	να	ενημερω� σει	τον	πλη-

θυσμο� 	της	χω� ρας	και	ειδικο� τερα	τις	πολυ� τε-

κνες	οικογε�νειες,	τα	στει�ρα	ζευγα� ρια	και	τις	α� -

γαμες	επι�τοκες	αλλα� 	και	τον	Ελληνισμο� 	της

ΚΥΠΡΟΥ	και	της	Διασπορα� ς	επι�	του	πρωτοπο-

ριακου� 	ΕΡΓΟΥ	του	Υ.Δ.	για	την	αναστροφη� 	της

ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	και	της	συνεχου� ς	με�-

χρις	εξαφανι�σεως	στο	ορατο� 	με�λλον	του	ΕΛ-

ΛΗΝΙΣΜΟΥ.

	 Αφ’	ετε�ρου	δε	για	την	το� νωση	του	ηθικου� 	
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των	πολυ� τεκνων	και	γενικα� 	 των	 ζευγαριω� ν	

για	να	αποκτη� σουν	πολλα� 	παιδια� ,	αλλα� 	και	να	

αισθα� νονται	μεγα� λη	τιμη� 	και	ξεχωριστη� 	ΥΠΕ-

ΡΗΦΑΝΕΙΑ	για	την	μεγα� λη,	την	απροσμε�τρη-

της	αξι�ας	προσφορα� 	τους	προς	την	Πατρι�δα	

και	το	ΕΘΝΟΣ.

	 Για	να	ανταποκριθει�	με	επιτυχι�α	στους	το� -

σο	σημαντικου� ς	αυτου� ς	στο�χους	θα	πρε�πει	:

	 1.		Να	εκδω� σει	εγχειρι�διο	στο	οποι�ο	με	πο-

λυ� 	απλα� 	και	ευκο� λως	κατανοητα� 	λο�για	 -για	

να	τα	κατανοου� ν	και	οι	πιο	αγρα� μματοι-	να	α-

ναλυ� ει	και	να	τονι�ζει	τα	πα� σης	φυ� σεως	ευερ-

γετη� ματα	τα	οποι�α	παρε�χει	η	ΠΟΛΙΤΕΙΑ	προς	

τους	 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ,	 τα	 ΑΓΟΝΑ	 ΖΕΥΓΑΡΙΑ,

τις	ΑΓΑΜΕΣ	ΕΠΙΤΟΚΕΣ	και	τους	ΕΛΛΗΝΕΣ	της

ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ	αλλα� 	και	προς	τους	α� νεργους	και	

α� πορους	Νε�ους	ω� στε	να	αντιληφθου� ν	το	συμ-

φε�ρον	τους,	αλλα� 	και	τον	τρο�πο	με	τον	οποι�ον

θα	διεκδικη�σουν	τα	νο�μιμα	προνο�μια	που	τους

παρε�χει	η	ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

	 2.	Να	οργανω� σει	Διαφωτιστικε�ς	(Διαφη-

μιστικε�ς,	καμπα� νιες	με	Τηλεοπτικε�ς,	Ραδιοφω-

νικε�ς	εκπομπε�ς	και	δια	του	Τυ� που,	τα	οποι�α	

με�σα,	θα	μεταδι�δουν	δωρεα� ν	τα	προαναφερ-

θε�ντα	ευεργετη� ματα	ο� πως	π.χ.	:

	 «Κα� νετε	πολλα� 	παιδια� 	σας	συμφε�ρει».
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	 «Τα	πολλα� 	παιδια� 	ει�ναι	ευτυχι�α.	Η	Πολι-

τει�α	σας	βοηθα� 	στην	ευτυχι�α	σας».

	 «Ελληνι�δες	Μητε�ρες	να	ει�στε	ΥΠΕΡΗΦΑ-

ΝΕΣ	για	την	ΠΡΟΣΦΟΡΑ	σας	προς	το	ΕΘΝΟΣ».

	 «Κα� νοντας	πολλα� 	παιδια� 	γι�νεστε	πιο	ευ-

τυχισμε�νοι,	το	μπορει�τε,	το	δικαιου� στε,	το	αξι�-

ζετε.	Η	Πολιτει�α	σας	συμπαρι�σταται	στο	ΘΕΑ-

ΡΕΣΤΟ	αυτο� 	ε�ργο».

	 «Αν	ει�στε	αληθινοι�	ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ	μην	πετα� -

τε	τα	παιδια� 	σας,	γιατι�	ει�ναι	ΔΩΡΑ	ΘΕΟΥ.	Όσοι

το	ε�καναν	με�χρι	τω� ρα	συγχωρου� νται	διο� τι	δεν

ει�χαν	τα	με�σα	να	τα	ζη� σουν,	να	τα	μορφω� σουν

και	να	τα	αποκαταστη� σουν	επαγγελματικα� .

	 Ση� μερα	ο� μως	ε�ρχεται	αρωγο� ς	και	συμπα-

ραστα� της	σας	η	ΕΚΚΛΗΣΙΑ	και	η	ΠΟΛΙΤΕΙΑ	ο�χι

με	λο�για	αλλα� 	με	ε�ργα.	Σε	σας	δεν	με�νει	παρα� 	

να	απολαυ� σετε	την	αληθινη� 	ευτυχι�α	των	πολ-

λω� ν	παιδιω� ν	της	πλου� σιας	και	μυροβο� λου	αν-

θοδε�σμης	με	την	ποικιλι�α	των	χρωμα� των	και	

αρωμα� των	και	ο�χι	με	το	ε�να	βλασταρα� κι	που	

τρε�μει	η	ψυχη� 	σας	επα� νω	του».

	 Και	τε�λος	ας	θυμηθου� με	αυτο� 	που	λε�ει	ο	

Λαο� ς	:

	 «Αν	ε�χεις	πολλα� 	παιδια� 	κα� ποιο	θα	σε	κοι-

τα� ξει	(φροντι�σει).	Αν	ο� μως	ε�χεις	ε�να	και	δεν	σε

κοιτα� ξει	τι	θα	απογι�νεις;».
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	 Παρεμφερει�ς	προτροπε�ς	μπορου� με	να	α-

πευθυ� νουμε	:

	 •	 Προς	τα	ΑΓΟΝΑ	ΖΕΥΓΑΡΙΑ.

	 •	 Προς	τις	ΑΓΑΜΕΣ	ΕΠΙΤΟΚΕΣ.

	 •	 Προς	τις	ΑΤΕΚΝΕΣ	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ	ω� στε

	 	 να	υιοθετη�σουν	ε�να	η� 	περισσο� τερα	παι-

	 	 δια� .

	 •	 Προς	κα� θε	οικογε�νεια	για	ΑΝΑΔΟΧΗ,	και

	 •	 Προς	τους	Ομογενει�ς	της	διασπορα� ς.

	 3.	Καθη� κον	ο� μως	της	Διευθυ� νσεως	Δημο-

σι�ων	Σχε�σεων	και	Διαφωτι�σεως	ει�ναι	να	απευ-

θυ� νεται	και	προς	τον	Λαο� 	και	προ	πα� ντων	προς

τους	πλου�σιους	και	τους	μεγιστα� νες	για	να	τους

πει�σει	να	ενισχυ� σουν	οικονομικα� 	το	το� σο	ση-

μαντικο� 	ε�ργο	του	Υπουργει�ου	Δημογραφι�ας.

	 4.	Άλλο	καθη� κον	της	Διευθυ� νσεως	Δημο-

σι�ων	Σχε�σεων	ει�ναι	να	διαφωτι�σει	τα	ε�γγαμα	

ζευγα� ρια	επι�	των	δυσα� ρεστων	συνεπειω� ν	τις	

οποι�ες	ε�χουν	τα	διαζυ� για	επα� νω	στον	Οικογε-

νειακο� 	και	Κοινωνικο� 	ιστο� 	και	προπα� ντων	στον

ψυχικο� 	κο� σμο	των	παιδιω� ν	τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Λ΄

Συνημμένο	στην	Οργάνωση	του	Υ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΤΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ	ΖΩΗΣ

	 Η	Διευ� θυνση	Προστασι�ας	της	Ανθρω� πινης

Ζωη� ς	(Δ.Π.Α.Ζ.)	ε�χει	να	επιτελε�σει	σοβαρο� τατη

ΑΠΟΣΤΟΛΗ	και	σημαντικο� τατο	ε�ργο	στην	επι�-

λυση	του	Δημογραφικου� 	μας	Προβλη�ματος	λαμ-

βανομε�νου	υπ’	ο�ψιν	ο� τι	:

	 •	 Οι	θα� νατοι	και	οι	σοβαροι�	τραυματισμοι�

	 	 που	καταλη� γουν	σε	ισο� βιες	αναπηρι�ες,	

κυρι�ως	ανθρω� πων	παραγωγικη� ς	ηλικι�-

	 	 ας,	που	προκαλου� νται	απο� 	τροχαι�α	ατυ-

	 	 χη� ματα,	ανε�ρχονται	σε	πολλε�ς	χιλια� δες	

κα� θε	χρο� νο.

	 •	 Οι	θα� νατοι	απο� 	Ναρκωτικα� 	ανε�ρχονται

	 	 σε	πολλε�ς	εκατοντα� δες	κα� θε	χρο� νο.

	 •	 Οι	θα� νατοι	απο� 	πνιγμου� ς	ανε�ρχονται	και
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	 	 αυτοι�	σε	πολλε�ς	εκατοντα� δες	ετησι�ως.

	 •	 Οι	θα� νατοι	απο� 	εργατικα� 	και	α� λλα	ατυ-

	 	 χη� ματα	ανε�ρχονται	και	αυτοι�	σε	πολλε�ς

	 	 εκατοντα� δες	ετησι�ως.

	 •	 Η	παιδικη� 	θνησιμο� τητα	δεν	ε�χει	ακο� μα	

εξαλειφθει�	παρα� 	 την	προ� οδο	της	 επι-

στη� μης.

	 •	 Ο	αλκοολισμο�ς	των	νε�ων	κυρι�ως	ανθρω� -

	 	 πων	ε�χει	επανακα� μψει	δριμυ� τερος	και	

απειλητικο� ς.

	 •	 Οι	αμβλω� σεις	(εκτρω� σεις)	στην	χω� ρα	

μας	ανε�ρχονται	στις	300.000	το	χρο� νο	

και	στο	θε�μα	αυτο� 	η	Πατρι�δα	μας	κατε�-

χει	δυστυχω� ς	το	παγκο� σμιο	ρεκο� ρ.

	 Κατο�πιν	ο� λων	αυτω� ν	που	προαναφε�ραμε	

πρωταρχικο� 	 καθη� κον	 της	 Δ.Π.Α.Ζ.	 ει�ναι	 να	

προστατευ� ει	τις	ανθρω� πινες	υπα� ρξεις	απο� 	ο� -

λες	αυτε�ς	τις	μα� στιγες	της	Πατρι�δος	μας	με	:

	 •	 Τη� ν	ι�δρυση	ο� σο	το	δυνατο� ν	περισσο� τε-

ρων	κοινοτη� των	ΣΤΡΟΦΗΣ	 (θεραπει�-

ας)	στις	οποι�ες	θα	θεραπευ� ονται	(διο� τι

	 	 περι�	ασθενειω� ν	προ�κειται)	ο� λοι	οι	εξαρ-

	 	 τημε�νοι	απο� 	τα	Ναρκωτικα� 	ΝΕΟΙ	μας,	

ω� στε	να	αποδι�δονται	στην	Κοινωνι�α	α-

πεξαρτημε�νοι	τελει�ως	υγιει�ς	και	ικανοι�	

να	επιδοθου� ν	στον	δυ� σκολο	αγω� να	της
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	 	 επιβιω� σεως.

	 •	 Την	ι�δρυση	Σχολω� ν	μαθητει�ας	ΝΑΥΑΓΟ-

	 	 ΣΩΣΤΩΝ	σε	οργανωμε�νες	και	μη	ΠΛΑΖ	

ακο� μα	και	σε	ΠΙΣΙΝΕΣ,	εκπαιδευμε�νων	

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ	ναυαγοσωστω� ν.

	 •	 Η	ε�νταση	των	προσπαθειω� ν	βελτιω� σε-

ως	του	οδικου� 	δικτυ� ου	ω� στε	να	κατα-

στει�	ασφαλε�στερο.	Ο	εκσυγχρονισμο� ς	

του	 Κω� δικος	 Οδικη� ς	 Κυκλοφορι�ας.	 Η	

	 	 προμη� θεια	του	απαιτου� μενου	τεχνικου�

	 	 εξοπλισμου� 	(ραντα� ρ	κ.λπ.).	Και	η	πλε�ον

	 	 εντατικη� 	προσπα� θεια	των	οργα� νων	της

	 	 Τροχαι�ας,	ω� στε	να	μετριαστου� ν	εα� ν	δεν

	 	 καταστει�	 δυνατο� ν	 να	μηδενιστου� ν	 τα	

θανατηφο� ρα	Τροχαι�α	ατυχη� ματα.	Πο-

	 	 λυ� 	ευεργετικε�ς	επιπτω� σεις	θα	ε�χει	και	η

	 	 καθιε�ρωση	του	μαθη� ματος	της	ΟΔΙΚΗΣ

	 	 ΑΓΩΓΗΣ	σε	ο� λες	τις	κλι�μακες	της	ΕΚ-

ΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ.

	 •	 Η	παροχη� 	ιατρικη� ς	και	νοσοκομειακη� ς

	 	 περιθα� λψεως	στα	βρε�φη	και	νη�πια	και	η

	 	 εφαρμογη� 	καθολικη� ς	και	αποτελεσμα-

	 	 τικη� ς	προληπτικη� ς	ΥΓΙΕΙΝΗΣ,	και	τε�λος,

	 •	 Η	αυστηρη� 	απαγο�ρευση	χορηγη�σεως	οι-

	 	 νοπνευματωδω� ν	ποτω� ν	σε	ανη� λικους.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.	 Το	Ομο�φωνο	Πο� ρισμα	της	Διακομματικη� ς

Κοινοβουλευτικη� ς	Επιτροπη� ς	της	Βουλη� ς	των

Ελλη� νων,	Φεβρουαρι�ου	του	1993.

2.	 «ΤΟ	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΤΗΣ	ΕΛ-

ΛΑΔΟΣ,	Η	ΣΗΜΕΡΙΝΗ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	και	οι	ΠΡΟ-

ΟΠΤΙΚΕΣ	ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ»	του	Γ.	Ν.	Τζιαφε�τα,	Εκ-

δο� σεων	ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΩΣ	ΔΗ-

ΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ	 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ	 (Ι.Α.ΔΗ.Π.),	

1990.

3.	 «ΤΟ	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	-	ΥΠΟ-

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	και	ΓΗΡΑΝΣΗ	του	ΠΛΗΘΥ-

ΣΜΟΥ»,	Εκδο� σεων	Ακαδημι�ας	Αθηνω� ν,	1990.

4.	 Τα	α� ρθρα	21	και	22	του	ισχυ� οντος	Συντα� γ-

ματος	της	Ελλα� δος.

5.	 Το	 βιβλι�ο	 «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ	 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ	

στην	ΕΛΛΑΔΑ	1961-1990»	του	Μανο� λη	Δρε-

τα� κη,	Εκδο� σεων	Ι.Α.ΔΗ.Π.,	1996.

6.	 Το	βιβλι�ο	«Η	ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ	του	ΕΛΛΗΝΙ-
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ΣΜΟΥ»	του	ΜΕΓΑ	Α.	ΡΕΥΜΙΩΤΗ,	Αθη� να	1984.

7.	 Το	 βιβλι�ο	 «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ	 και	 ΑΜΥΝΑ»,	

Εκδο� σεων	Ακαδημι�ας	Αθηνω� ν,	2009.

8.	 Το	βιβλι�ο	«ΤΟ	Δ.Π.	της	ΕΛΛΑΔΟΣ»,	Εκδο� -

σεων	της	ΕΝΩΣΕΩΣ	ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ	ΑΞΙΩΜΑ-

ΤΙΚΩΝ	ΣΤΡΑΤΟΥ	(Ε.Α.Α.Σ.),	2001.

9.	 Το	Περιοδικο� 	«ΚΕΝΤΡΟ	ΣΤΗΡΙΞΗΣ	ΟΙΚΟ-

ΓΕΝΕΙΑΣ»	της	Ιερα� ς	Αρχιεπισκοπη� ς	Αθηνω� ν.

10.	 Άρθρο	με	τι�τλο	«ΣΒΗΝΕΙ	ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ	η	ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΗ	ΦΥΛΗ»	του	Δρ.	Χαραλ.	Δ.	Μαστρογι-

α� ννη	(Ιατρου� ),	Αθη� να	1987.

11.	 Το	Περιοδικο� 	 «ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ	ΕΝΗΜΕ-

ΡΩΣΗ»	του	Ι.Α.ΔΗ.Π..

12.	 Η	Ειση� γηση	του	Βουλευτου� 	Μεσσηνι�ας	κ.

Λευτε�ρη	Ι.	Παπανικολα� ου	προς	την	Βουλη� 	των

Ελλη� νων,	Αθη� να	22/04/2002.

13.	 Το	Περιοδικο� 	«ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ	ΑΓΩΓΗ»

της	κ.	Ιωα� ννας	Μαρη� 	Συμβου� λου	Επικρατει�ας.

14.	 Το	Περιοδικο� 	«ΦΩΤΕΙΝΗ	ΓΡΑΜΜΗ»	του

Ιδρυ� ματος	Προασπι�σεως	Ηθικω� ν	και	Πνευμα-

τικω� ν	Αξιω� ν	(Ι.Π.Η.Π.Α.).

15.	 Το	ΑΦΙΕΡΩΜΑ	της	Εφημερι�δος	«ΕΛΕΥΘΕ-

ΡΟΤΥΠΙΑ»	της	19ης	Αυγου� στου	2000	με	θε�μα	

«ΤΟ	Δ.Π.».

16.	 Το	ΨΗΦΙΣΜΑ	της	18/1/2004	της	Π.Σ.Α.Δ.

Ε.Δ.Σ.Α.	προς	την	Βουλη� 	των	Ελλη� νων.
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17.	 Το	Συ� γγραμμα	του	Καθηγητου� 	της	Νομι-

κη� ς	του	Πανεπιστημι�ου	Αθηνω� ν	Πετροπου� λου

με	το	ΡΩΜΑΙ�ΚΟ	ΔΙΚΑΙΟ	που	αναφε�ρεται	το	δι-

α� ταγμα	του	Μ.	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	για	τα	κοπρο-

αι�ρετα	της	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

18.	 Το	Φυλλα� διο	του	Ομογενου� ς	Καθηγητου� 	

του	Πανεπιστημι�ου	της	ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ	των	

Η.Π.Α.	Δρ.	Μ.	Γκιο� κα	με	θε�μα	το	Δ.Π..

19.	 Άρθρα	απο� 	τον	Ημερη� σιο	και	Περιοδικο� 	

τυ� πο	και	απο� 	Ρ/Φ	και	Τ/Ο	εκπομπε�ς.

20.	 Η	ε�ξωθεν	μαρτυρι�α	της	ΚΟΙΝΗΣ	ΓΝΩΜΗΣ.

Περι�	των	αποτελεσμα� των	της	ΑΝΕΡΓΙΑΣ	και	

της	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	ΔΥΣΠΡΑΓΙΑΣ.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΟΥ	ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

Ταξιάρχου	Τ.Θ.	ε.α.	ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	Ι.	ΒΑΣΙΛΑ

	 	 	 	 	 Γεννη� θηκε	στο	Φιλω� τι	της	Ε-

	 	 	 	 παρχι�ας	Να� ξου	του	Νομου� 	Κυ-

	 	 	 	 κλα� δων,	το	ε�τος	1932	και	εκει�

	 	 	 	 περα� τωσε	τις	Γυμνασιακε�ς	του

	 	 	 	 Σπουδε�ς.

	 Το	1953	ειση� χθη	στην	Στρατιωτικη� 	Σχολη�

Ευελπι�δων,	απο� 	ο� που	απεφοι�τησε	ως	Ανθυπι�-

λαρχος	(Ανθυπολοχαγο� ς	Τ.Θ.)	το	1956.

	 Το	1957	τοποθετη� θηκε	σε	Μονα� δα	Τεθω-

ρακισμε�νων	της	Ξα� νθης,	και	στη	συνε�χεια	σε

α� λλες	Μονα� δες	της	Β.	Ελλα� δος	και	της	Κυ� πρου

(απο� 	το	1967	ε�ως	το	1969).

	 Φοι�τησε	σε	ο� λα	τα	Σχολει�α	του	Όπλου	και	

στη	Σχολη� 	Πεζικου� 	Χαλκι�δος,	καθω� ς	και	στη

Σχολη� 	Τακτικη� ς	Ανωτε�ρων	Στελεχω� ν	στη	Θεσ-

σαλονι�κη	και	στην	Ανωτε�ρα	Σχολη� 	Πολε�μου	η� 	

Σχολη� 	Επιτελω� ν	στη	Θεσσαλονι�κη.
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	 Μετα� 	την	αποφοι�τηση� 	του	απο� 	την	Α.Σ.Π.	

τοποθετη� θηκε	ως	επιτελη� ς	Σχηματισμου� 	(Τε-

θωρακισμε�νης	Ταξιαρχι�ας)	στην	Αλεξανδρου� -

πολη,	και	στη	συνε�χεια	ως	Διοικητη� ς	Μονα� δος

Επιλαρχι�ας	Με�σων	Αρμα� των	στην	ι�δια	περιο-

χη� .

	 Το	1981	τοποθετη�θηκε	στη	Διευ� θυνση	του

Ιππικου� 	Τεθωρακισμε�νων	στο	ΓΕΣ,	απο� 	ο� που	

και	απεστρατευ� θη	τη	αιτη� σει	του,	το	1985,	με	

τον	βαθμο� 	του	Ταξια� ρχου.

	 Μετα� 	την	αποστρατει�α	του	παρακολου� -

θησε	μαθη�ματα	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ	στην	Εταιρει�α

Φι�λων	του	Ιδρυ�ματος	αντιμετωπι�σεως	του	Δη-

μογραφικου� 	Προβλη� ματος	(Φ.Ι.Α.ΔΗ.Π.)	απο� 	

τους	καθηγητα� ς,	αει�μνηστους	Γ.	Τζιαφε�τα	και	

Ν.	Πολυ� ζο	και	στη	συνε�χεια	ε�κανε	ομιλι�ες	και	

ε�γραψε	α� ρθρα	επι�	του	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ	ΠΡΟ-

ΒΛΗΜΑΤΟΣ,	αλλα� 	και	επι�	Ιστορικω� ν	Θεμα� των,

ο� πως	η	ανα� δειξη	της	α� γνωστης	Ιστορι�ας	της	

ΘΡΑΚΗΣ,	επι�	θεμα� των	περιβα� λλοντος,	ο� πως	

ει�ναι	οι	κι�νδυνοι	εκ	του	Πυρηνικου� 	Σταθμου� 	

Παραγωγη� ς	Η/Ε	του	ΚΟΖΛΟΝΤΟΥΙ�	της	Βουλ-

γαρι�ας	και	α� λλα.

	 Συνεργα� ζεται	με	τις	Εφημερι�δες	ΗΧΩ,	ΕΛ-

ΛΗΝΙΚΗ	ΑΓΩΓΗ,	ΕΛΕΥΘΕΡΗ	ΘΡΑΚΗ,	ΓΕΝΙΚΗ	

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ	ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ,	ΝΑΥΤΙΚΗ	ΕΠΙ-
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ΘΕΩΡΗΣΗ	και	α� λλα.	Έχει	συγγρα�ψει	δυ� ο	βι-

βλι�α	με	τι�τλους	«ΤΟ	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΠΡΟΒΛΗ-

ΜΑ	ΤΗΣ	ΕΛΛΑΔΑΣ»	και	«ΠΡΟΤΑΣΗ	ΠΕΡΙ	ΙΔΡΥ-

ΣΕΩΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ».	 Τα	 βι-

βλι�α	 αυτα� 	 ε�χουν	 καταχωρηθει�	 στο	 «Ενιαι�ο	

Αυτοματοποιημε�νο	 Συ� στημα	 Πληροφοριω� ν	

(Ε.Α.Σ.Π.)	του	Υ.Ε.Θ.Α..

	 Κατο�πιν	εγκρι�σεως	των	Υπουργει�ων	Εθν.	

Αμυ� νης	και	Δημοσι�ας	Τα� ξεως	πραγματοποι�η-

σε	διαλε�ξεις	με	θε�μα	«ΤΟ	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΖΗ-

ΤΗΜΑ	και	ΟΙ	ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΕΠΙ	ΤΗΣ	ΕΘΝΙ-

ΚΗΣ	ΑΜΥΝΑΣ	ΚΑΙ	ΤΗΣ	ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΤΗΣ	ΕΛ-

ΛΑΔΑΣ»	στις	Σχολε�ς	:

	 •	 Διοι�κησης	και	Επιτελω� ν	(Σ.ΔΙ.ΕΠ.)	του

	 	 ΓΕΣ.

	 •	 Ανωτε�ρα	 Διακλαδικη� 	 Σχολη� 	 Πολε�μου

	 	 (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.)	του	Γ.Ε.ΕΘ.Α..

	 •	 Σχολη� 	 Εθνικη� ς	 Αμυ� νης	 (Σ.ΕΘ.Α.)	 του

	 	 Υ.ΕΘ.Α.	και

	 •	 Στις	Σχολε�ς	Δοκι�μων	Αξιωματικω� ν	της

	 	 ΕΛ.ΑΣ..

	 Η	Ακαδημι�α	Αθηνω� ν	ε�χει	εκδο�σει	το	βιβλι�ο

με	τι�τλο	«ΤΟ	ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	της	

ΕΛΛΑΔΟΣ	και	ΟΙ	ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	ΤΟΥ	ΕΠΙ	ΤΗΣ	Ε-

ΘΝΙΚΗΣ	ΑΜΥΝΗΣ	ΤΗΣ	ΧΩΡΑΣ»	το	οποι�ο	εκ-

πο� νησαν	απο� 	κοινου� 	οι	:
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	 α.	Ακαδημαϊκο� ς	Στρατηγο� ς	ε.α.	και	πρω� ην

Αρχηγο� ς	Γ.Ε.ΕΘ.Α.	κ.	Δ.	Σκαρβε�λης.

	 β.	Υποστρα� τηγος	ε.α.	κ.	Παρι�σης	Ιωα� ννης	

και

	 γ.	Ταξι�αρχος	Τ.Θ.	ε.α.	κ.	Βασι�λειος	Βα� σιλας.

	 Απο� 	την	ομιλι�α	του	Ταξια� ρχου	ε.α.	κ.	Βασι-

λει�ου	Ι.	Βα� σιλα	στην	αι�θουσα	της	Παλαια� ς	Βου-

λη� ς	κατα� 	την	ημερι�δα	την	οποι�αν	επραγματο-

ποι�ησε	ο	Πανελλη�νιος	Συ� νδεσμος	Αποστρα� των

Αξιωματικω� ν	των	Ενο�πλων	Δυνα� μεων	και	των

Σωμα� των	 Ασφαλει�ας	 (Π.Σ.Α.Α.Ε.Δ.Σ.Α.)	 την	

18/1/2004	με	θε�μα	το	Δ.Π.,	ο� που	ΥΠΕΓΡΑΦΗ	

σχετικο� 	ΨΗΦΙΣΜΑ	προς	την	Βουλη� 	των	ΕΛ-

ΛΗΝΩΝ.
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«Τα	ΠΑΙΔΙΑ	είναι	ΔΩΡΑ	ΘΕΟΥ	και	
εικόνα	της	ΑΡΡΗΤΟΥ	ΑΥΤΟΥ	ΔΟΞΗΣ»

Μέγας	Κωνσταντίνος
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ	ΔΙΑΘΕΣΙΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ	ΟΙΚΟΣ	«ΗΛΕΚΤΡΟΝ»
Σκουφα� 	81	-	Τ.Κ.	106	80	-	Αθη� να

Τηλ.	:		210	3605305
Τηλεαντιγραφικο�ν	:		210	3605325
Ιστοσελιδ� α	:			www.hilektron.gr
e-mail	:		info@hilektron.gr


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215

