
ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ
ΧΡΟΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ;

Η  αλλαγή του τρόπου ζωής τα τελευταία τριάντα χρόνια,
με κορύφωση την πανδημία, άλλαξε το δημογραφικά
χαρακτηριστικά της χώρας μας που έχουν κοινωνικό,
οικονομικό και εθνικό χαρακτήρα. Με συνέπεια την γήρανση
του πληθυσμού, την μείωση του εργατικού δυναμικού, την
επιβάρυνση του ασφαλιστικού συστήματος και την
κατάρρευση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος!

Όλοι είμαστε μάρτυρες του γεγονότος, ότι το
δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι τεράστιο και
πάρα πολύ σοβαρό και απαιτεί την άμεση εύρεση μιας
ολοκληρωμένης κεντρικής λύσης που θα δώσει μια
καινούργια ώθηση στην κοινωνία, στην οικονομία, στον
πολιτισμό και γιατί όχι στην ύπαρξη της χώρας μας, στα
επόμενα πενήντα - εκατό χρόνια!
Ερημώνει ανησυχητικά η χώρα μας από νέους στην
επαρχία και σε όλη τη χώρα και μετατρεπόμαστε σε μια
χώρα γερόντων!

Πολλοί είναι οι παράγοντες που συνέτειναν σε αυτό το
τόσο σοβαρό γεγονός, όπως:
1- Οι αυξημένες υποχρεώσεις με το να εργάζονται και οι δύο
γονείς και η έλλειψη χρόνου  στην ανατροφή των παιδιών,
μείωσε δραστικά τη δημιουργία οικογένειας και την αύξηση
των γεννήσεων.
2- Ένα από τα πλέον σοβαρά αίτια είναι η χειραφέτηση της
γυναίκας που μπήκε δυναμικά στην παραγωγή και μετέθεσε
τα ηλικιακά όρια για τον σχηματισμό οικογένειας, με
συνέπεια την υπογεννητικότητα.



3- Το καταναλωτικό πνεύμα των ημερών μας, που
αναγκάζει τους γονείς να παρέχουν πολλές ανέσεις στα
παιδιά τους, γλώσσες, φροντιστήρια, αθλητισμό
μουσική κ.ά. αυξάνοντας έτσι τον οικογενειακό
προϋπολογισμό.
4- Τα νεοταξικά κοινωνικά πρότυπα, όπως τα ομόφυλα
ζευγάρια(νομιμοποιήθηκαν με σχετικό νόμο), οι πολλές
μονογονεϊκές οικογένειες, δίχασαν ή και άλλαξαν τα
πρότυπα της παραδοσιακής οικογένειας που ξέραμε.Και
δεν είναι μόνο ότι νομιμοποίησαν τα ξένα αυτά πρότυπα,
αλλά και τα προβάλλει η κεντρική εξουσία, ως
διαφορετικότητα!
5- Το σοβαρότερο ίσως πρόβλημα της υπογεννητικότη-
τας είναι η διαχρονική οικονομική κρίση και η ανεργία που
μαστίζει τα νέα ζευγάρια και γενικά τους νέους. Πολλά
ζευγάρια παραμένουν σε ελεύθερη σχέση για πολλά χρόνια
και παραμένουν χωρίς απογόνους, γιατί δεν έχουν την
οικονομική δυνατότητα να επισημοποιήσουν την σχέση
τους.
6- Οι γάμοι σε μεγάλη ηλικία, ο εύκολος τρόπος έκδοσης
των διαζυγίων και ειδικά οι χιλιάδες εκτρώσεις. Παίρνουμε
χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο ως πρώτοι στην Ευρώπη
και επίσης χάλκινο ολυμπιακό μετάλλιο ως τρίτοι στον
κόσμο με 400.000 εκτρώσεις ανεπίσημα και 250.000
επίσημα. Δηλαδή υπερδιπλάσιες από τις γεννήσεις!
7- Η εγκληματική εγκατάλειψη της παραδοσιακής
οικογενειακής ζωής, όπως εμείς οι παλιοί και ώριμοι στην
ηλικία την ξέραμε με χαλάρωση των ηθών και εθίμων που
έδεναν και κρατούσαν την Ελληνική οικογένεια.
8- Η μετανάστευση στο εξωτερικό 500.00 και πλέον νέων
μας, από τα καλύτερα μυαλά στο εξωτερικό τα χρόνια των



μνημονίων όταν η ανεργία είχε πιάσει την οροφή του 60%.
Αυτό το γεγονός ήταν μια νέα σύγχρονη Μικρασιατική
καταστροφή!
9- Ενώ υπάρχει συνταγματική πρόβλεψη για ενίσχυση του
κοινωνικού κράτους, οι κυβερνήσεις των τελευταίων τριάντα
χρόνων έλαμψαν με την απουσία τους. Αν και η
συνταγματική επιταγή λέει:<< Ο σχεδιασμός και η
εφαρμογή της δημογραφικής  πολιτικής, καθώς και η
λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί
υποχρέωση του κράτους!>>. Αν και το 2011-2014 ο
πληθυσμός της Ελλάδος μειώθηκε κατά 60.000 άτομα, οι
κυβερνήσεις περί άλλων τυρβάζουν! Ήδη βρισκόμαστε στο
+1 και πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα από τους
κυβερνήτες μας πριν είναι πολύ αργά και γίνουμε και
επίσημα χώρα γερόντων!

Έτσι η μείωση του πληθυσμού,που το άμεσο εγγύς
μέλλον το 2030 θα είμαστε κατά 3,5 εκατομ. κάτοικοι
λιγότεροι σύμφωνα με την Eurostat. Έτσι εξηγείται γιατί
οι κυβερνήσεις μας των τελευταίων ετών ενεργούν ως
εντολοδόχοι της Ν. Τάξης πραγμάτων με το σχέδιο Καλλέργι
και ανοίγουν τα σύνορα, για να περιθάλψουμε δήθεν
κατατρεγμένους λαθρο εισβολείς με πανάκριβα κινητά
τηλέφωνα και τσέπες γεμάτες ευρώ, ή και προσκαλούμε
νέους κατά το πλείστον Μουσουλμάνους και μάλιστα τους
εχθρικά προς την Ελλάδα Πακιστανούς. Γιατί δεν κοιτάζουν
και λίγο κατά Ινδία και Αίγυπτο που είναι και φιλικές μας
χώρες για να εργαστούν στη αγροτιά για κάποιο χρονικό
διάστημα. Ή ακόμη και από Ουκρανία και Ρωσία! Μήπως
κάτω από το τραπέζι υπάρχει καμία συμφωνία με τους
Τούρκους ή τους άσπονδους δήθεν φίλους μας
Αμερικανούς και Γερμανούς; Ποιός μας εγγυάται ότι



αυτός ο συρφετός θα επιστρέψει στην πατρίδα του, ή θα
παραμείνει στα Άγια και ποτισμένα με τόσο αίμα χώματά
μας αλλάζοντας την σύσταση και την σύνθεση του
πληθυσμού της χώρας μας!

Άξια προσοχής ήταν και η δήλωση της αξιοτίμου κας
προέδρου της Δημοκρατίας μας πριν λίγους μήνες για τους
μετανάστες - λαθρο έποικους:
<< Η ομαλή ένταξη τους δεν συμβάλλει μόνο στην
οικονομική ανάπτυξη, αλλά βοηθά και στην αναγκαία



ανανέωση του πληθυσμιακού δυναμικού της χώρας
μας!>>. Αξιότιμος κα Πρόεδρος με τους 2.000.000
μετανάστες που έχουμε ήδη στη χώρα μας, θα έπρεπε η
οικονομία να πρωτεύει στην Ευρώπη, αλλά συμβαίνει το
αντίθετο φορτώνοντας μάλιστα και πρόσθετα φορολογικά
βάρη στους χειμαζόμενους φορολογικά και εισοδηματικά
Έλληνες για να έχουν αυτοί οι λαθρο εισβολείς δωρεάν:
τηλέφωνο, κατοικία, ρεύμα και φαγητό και επίδομα από 400
ευρώ! Γιατί δεν πηγαίνουν στις αδελφές μουσουλμανικές
πλούσιες χώρες να τους συνδράμουν κοινωνικά και
οικονομικά και έρχονται σε μια οικονομικά κατεστραμμένη
από τα μνημόνια χώρα μας;  Άρα άλλοι είναι οι λόγοι της
λαθραίας προσέλευσής τους στη Ελλάδα μας!!! Πιστεύω η
ιστορία, ο αδιάψευστος κριτής μέσα στους αιώνες, θα
γράψει με τα πιο μελανά χρώματα και γράμματα το
γεγονός  της συμπεριφοράς των εθνομηδενιστών μας
πολιτικών σχετικά με τους λαθρο μετανάστες!

Μάλιστα το Υπουργείο Μετανάστευσης, εν αγνοία του
Ελληνικού λαού ψήφισε σχετικό νόμο-πρόγραμμα για
τους ασυνόδευτους ανηλίκους συνήθως πολύ πάνω από 16
ετών! Μας λέγουν ότι σκοπός του προγράμματος είναι :
η υποστήριξη και η ενδυνάμωση ασυνόδευτων εφήβων για
την μετάβαση στην ενηλικίωση και την  ένταξή τους στην
κοινωνία. Έτσι με την ευγενική χορηγία όλων εμάς των
κορόϊδων θα δώσουν επιδότηση 1350-1590 ευρώ τον
μήνα συν 4.400 ευρώ για την επίπλωση του σχετικού
διαμερίσματος για μουσουλμάνους νέους άνω των 16
ετών, ώστε να γίνουν πολύ καλοί Μουσουλμάνοι! Να
στείλουμε και εμείς στα παιδιά μας χαιρετίσματα που τα
στείλαμε στα πέρατα της γης για να βρουν καλύτερη
τύχη και να τους ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη γιατί



ψηφίζουμε λαθρο μουσουμο λάγνους πολιτικούς και να
πληρώνουμε και στην ώρα του τον ΕΝΦΙΑ γιατί έχει
τόσο ανάγκη ο κάθε Αχμέτ και ο κάθε Μαχμούτ!
Οι εξαίρετοι καθηγητές κ.κ. Κοτζαμάνης  και Παππάς σε
πρόσφατη έρευνα μελέτη μας λέγουν ότι: Στην τελευταία
δεκαετία σε 325 δήμους της χώρας μας οι 56 μόνον είχαν
θετικά φυσικά ισοζύγια(περισσότερες γεννήσεις από
θανάτους). Στον αντίποδα από τους υπόλοιπους 269
δήμους με περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, σε 50
από αυτούς τα φυσικά τους ισοζύγια υπερβαίνουν το 10%,
και σε 139 το 5% του πληθυσμού τους. Έτσι οι θάνατοι και
μετά την πανδημία θα συνεχίσουν να αυξάνονται λόγω της
δημογραφικής γήρανσης και οι γεννήσεις δεν αναμένονται
να ανακάμψουν ακόμη και στις νεότερες γενιές! Μάλιστα οι
θάνατοι την περίοδο 2021-2040 σε εθνικό επίπεδο θα
είναι κατά 950.000 περισσότεροι από τις γεννήσεις.

Μάλιστα ο υπουργός Ανάπτυξης και επενδύσεων,
πρόσφατα απατώντας σε ερώτηση Έλληνα τηλεθεατή γιατί
δεν μπορούν οι πολίτες να κάνουν παιδιά, είπε εν τη ρήμει
του λόγου του: << Δεν μπορείτε να τα έχετε όλα και εγώ
μπορεί να θέλω τώρα να γίνω ξανθός και γαλανομάτης,
δεν γίνεται, δεν μπορείτε να τα έχετε όλα. Άρα μην τα
ζητάμε όλα>>.Η ειρωνεία σε όλο το μεγαλείο της!

Βλέποντας την πραγματικότητα κατάματα, στην μαζική
Ισλαμο εισβολή πριν 4 χρόνια στα μαιευτήρια της Αθήνας τα
παιδιά που γεννιούνται από Μουσουλμάνες είναι σχεδόν
ίσα και περισσότερα σε αριθμό με αυτά που γεννούν
Ελληνίδες μητέρες! Καμία ιστορία δεν θα είναι πιο
εφιαλτική από αυτή των Ελλήνων του 2060 που δεν θα
έχουν πια πατρίδα, όπως την ξέραμε χθες!



Αν πάει κάποιος μια βόλτα στο Πεδίο του Άρεως ή
άλλη πλατεία στις μεγάλες πόλεις της πατρίδας μας, θα δει
κατάματα την νέα πραγματικότητα! Πληθώρα μουσουλμά-
νων  κοριτσιών με μαντίλες που είναι κάτω από 25
χρονών με δύο και τρία και τέσσερα μωρά τουλάχιστον
η κάθε μία και οι ελληνίδες, τριάντα και τριάντα πέντε
χρονών να έχουν μόνο σκύλους και αντί για καροτσά-
κια μωρών να έχουν σακουλάκια και φτυαράκια για να
μαζεύουν τα περιττώματά τους! Μάλιστα ένας 28άρης
πιτσιρικάς γείτονας του μεροκάματου, βρήκε μια Σύρια και
έκανε οικογένεια. Είχε απηυδήσει το παλικάρι με τις άθλιες,
απαιτητικές, κομπλεξικές και αδιάφορες για φαμίλια
ελληνίδες!  Έγιναν ξαφνικά όλοι οι νέοι και νέες φιλόζωοι!
Γέμισαν οι δρόμοι με σκυλιά και γάτες αντί παιδικών φωνών
και παιχνιδιών. Που πάμε βρε Έλληνες πατριώτες;
Αναστενάζουν σήμερα οι πλατείες και οι δρόμοι της
Ελλάδας από μικρούς, μεγάλους, μεγάλες, άνδρες,
γυναίκες και παιδιά, εγγόνια, ακόμη και παππούδες.
Όλοι αντάμα  με ένα σκύλο και ένα καπίστρι στο χέρι!
Που είναι οι δεκαετίες μέχρι το 1980 που γέμιζαν οι γειτονιές
και οι μαχαλάδες από παιδικές φωνές και αγγελικά ελληνικά
τραγούδια και παιχνίδια; Τα pet shop κάνουν χρυσές
δουλειές αυτή τη στιγμή στη πατρίδα μας! Οι δε κτηνίατροι
έγιναν περιζήτητοι, καθότι δεν προλαβαίνουν να εξυπηρε-
τούν τους απίστευτα ξαφνικά φιλόζωους Έλληνες!
<<Οποία κατάντια!>> Μήπως θα πρέπει να νομοθετήσει
νόμο η βουλή και η Α.Α.Δ.Ε ώστε η κατοχή σκύλου ή
σκύλων να είναι τεκμήριο διαβίωσης πολυτέλειας!
Τεράστια έσοδα θα εισπρακτούν άμεσα, από το πλήθος των
σκύλων που κατέχουν οι ξαφνικά φιλόζωοι Νεοέλληνες,
τώρα μάλιστα την εποχή της πανδημίας και να δοθούν στις
πολύτεκνες οικογένειες! Εδώ ψήφισαν και ειδικούς νόμους
οι πολιτευτές, να είναι η κακή συμπεριφορά προς ένα ζώο
ακόμη και κακούργημα! Είπαμε να αγαπάμε τα ζώα και είναι
πολιτισμός η καλή συμπεριφορά απέναντί τους, αλλά εδώ



εμείς περάσαμε στην αντιπέρα όχθη και γίναμε υπερβολικά
προστατευτικοί και βασιλικότεροι  του βασιλέως! Η Ελλάδα
αλλάζει δυστυχώς σήμερα από τη σαπίλα, τη σήψη και την
νοοτροπία  που κυριαρχούν στο μυαλό του (ψωνισμένου)
Έλληνα γονέα. Είναι αυτοί που προτρέπουν την κόρη
τους να βρει λεφτάκια και ας είναι χοντρός, αδελφή, ή
άσχημος ο υποψήφιος γαμπρός! Αρκεί να έχουν μια
άνετη και βολική ζωή, με το  χοντρό πορτοφόλι του
γαμπρού.

Σίγουρα το δημογραφικό πρόβλημα έγινε ένας
εφιάλτης και μία ωρολογιακή βόμβα που βρίσκεται στα
θεμέλια της χώρας. Η πνευματική παρακμή μας αποτελεί
την βασική αιτία για την κατάσταση που βιώνει η χώρα
μας. Η κρίση αξιών και θεσμών, ως και η κρίση ελπίδας και
η έλλειψη οραμάτων είναι ορατή από ποτέ. Δίχως όραμα
δεν υφίσταται βούληση. Δίχως βούληση δεν υφίσταται
αποφασιστικότητα, τόλμη και έμπνευση. Στην εκκλησία της
Ελλάδος, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος
και της εν γένει πανδημίας, ήταν παντελώς ανύπαρκτη και
προβληματική, ειδικά μεταξύ των επισκόπων-μητροπολιτών
Οι φωνές ελαχίστων γενναίων ιεραρχών χάνονται ή
φιμώνονται εξαγοραζόμενες από τα κυβερνητικά ΕΣΠΑ. Ο
Ευαγγελικός της λόγος θα ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία για
να ακουστεί και να ξαναβρεί το σωτηριολογικό της έργο και
προσανατολισμό. Η απουσία πνευματικών κληρικών έχει
ήδη οδηγήσει την κοινωνία σε μια νοσηρή πνευματική
κατάσταση. Ευλαβείς ιεράρχες έχετε το μπόϊ, την
πνευματικότητα και το κουράγιο να κατηχήσετε και να
εκχριστιανίσετε αυτά τα στίφη των βαρβάρων
μουσουλμάνων που έρχονται στα αγιασμένα και
αιματοποτισμένα αυτά χώματα, ως άλλοτε οι Μεθόδιος
και Κύριλλος; Χρησιμοποιήστε τον άμβωνα, την πειθώ



και την δύναμή σας! Μόνο έτσι μπορεί να ενταχθούν
στην Ελληνική κοινωνία, ή να αφομοιωθούν οι
βάρβαροι. Διαφορετικά μόνο πόνο, ανωμαλία και
καταστροφή θα φέρουν! Το έγκλημα εναντίον των
χριστιανών αλλοθρήσκων τους το έχουν στην τσέπη!
Ένα νεύμα από την μαμά Τουρκία και είναι αρκετό για
να μακελέψουν τη χώρα μας. Διαφορετικά θα πρέπει
κάποια στιγμή να εγκαταλείψουν τη χώρα όπως ήρθαν
απρόσκλητοι και το μόνο που απομένει είναι να βάλει
το χέρι του ο Μεγάλος Θεός και να νουθετήσει αυτούς
που εγκληματικά αμελούν και τους προσκαλούν εδώ,
ως λαθρολάγνοι με την συμπεριφορά τους και
ανοίγουν τα σύνορα, για να σταματήσει αυτή την
κατρακύλα της αλλαγής του πληθυσμού και να βρει την
γαλήνη και την προκοπή η χώρα μας!

Αξιότιμοι κ.κ. της Κυβέρνησης, της Αντιπολίτευσης και
όλων αυτών που νομοθετούν, αν έχει μείνει έστω και ένα
ελάχιστο ψήγμα ευαισθησίας, ανθρωπιάς, ελληνικότητας και
υπευθυνότητας μέσα σας, επειδή είμαστε στο συν ένα,
πάρτε επειγόντως μέτρα για την Ελλάδα που χάνεται, για
την Ελλάδα που αργοσβήνει. Δώστε, ψηφίστε,
νομοθετείτε άμεσα τέτοια μέτρα και κίνητρα που θα δώσουν
ζωή και ελπίδα στο νέο ζευγάρι να αποκτήσει παιδιά! Η
απόκτηση παιδιών δεν είναι τεκμήριο πλούτου!
Μια σειρά φοροαπαλλαγών υπέρ των εχόντων δύο,τρία
τέσσερα, ή και περισσότερα παιδιά, με αντίστοιχη
προοδευτική αύξηση της φορολογίας σε αυτούς που
μπορούν, αλλά δεν θέλουν να κάνουν παιδιά, είναι μια
πολύ καλή επιλογή και θα τύχει ευρύτερης αποδοχής.
‘Όπως και επιδότηση με μόρια ελληνοπαίδων που εισέρχο-
νται στις Ανώτατες σχολές και δει στρατιωτικές, όπως και σε



υπηρεσίες του Δημοσίου και προέρχονται από πολυμελείς
οικογένειες είναι μια πολύ καλή σκέψη! Αλλά και γενναία
επιδόματα πολυτεκνίας από τον κρατικό προϋπολογισμό,
πολύ πάνω από τον πληθωρισμό!

Κ.κ. πολιτικοί και νομοθετούντες. Αμ¨ έπος, αμ¨έργον!
Ο αξέχαστος μεγάλος Ντοστογιέφσκι έλεγε και ξαναέλεγε
μια μυρίπνοο φράση: <<Τρία πράγματα μας θυμίζουν τον
παράδεισο: το άρωμα των λουλουδιών, το κελάϊδισμα
των πουλιών και το γέλιο των παιδιών>>. Επειδή το
γέλιο δεν ευφραίνει μόνο την ακοή, αλλά και την όραση και
το πρόσωπο και την ελληνική κοινωνία, φροντίστε στο χέρι
σας είναι να ξαναγεμίσουν οι δρόμοι και τα σοκάκια, τα
χωριά και οι κάμποι, από παιδικές ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ φωνούλες
και να λάμψουν τα πρόσωπα των γεροντοτέρων από χαρά
και η πατρίδα μας από ελπίδα και αισιοδοξία, ότι η Ελληνική
φυλή θα συνεχίζει να αυξάνει και να προοδεύει πολιτιστικά
και πληθυσμιακά στο διάβα των αιώνων!
Κ.κ. νομοθέτες πολιτικοί, μην βλέπετε το δέντρο και χάνετε
το δάσος! Μην γίνεσθε πιόνια των Νεοταξικών και των
Καμπαλιστών που θέλουν το κακό της χώρας μας!
Και να έχουμε πάντα στο νου μας: <<Οι Έλληνες δεν
κάνουν παιδιά, γιατί δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν.
Οι λαθρο μετανάστες κάνουν πολλά παιδιά γιατί τα
μεγαλώνουν οι Έλληνες!>>

Μάρτιος 2022       Ιωάννης   Καλάκος.


