
Ὅσο τὰ βλέμματα τῶν Ἑλλήνων ἀναζητοῦν ἀπεγνωσμένα τὸν φορέα καὶ 
τὰ πρόσωπα ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα θὰ τοὺς προσφέρουν τὴν λύση τῶν οἰκονο-
μικῶν τους προβλημάτων, ὀλίγοι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν ὑπομονή, 
τὴν νηφαλιότητα, ἀλλὰ καὶ τὴν προνοητικότητα νὰ ἑστιάσουν  τὴν προσοχή 
τους στὸ προδιαγραφόμενο μέλλον. 

Ἕνα μέλλον ζοφερό, ποὺ ἐπιφυλάσσει πολὺ μεγαλύτερα ζητήματα ἀπὸ αὐτὸ 
τῆς διασώσεως τῆς περιουσίας καὶ τῆς διασφαλίσεως στοιχειώδους ποιότη-
τος ζωῆς.

Ἡ ἀνησυχία γιὰ τὴν ἐπιβίωσή μας ὡς   Ἔθνους, ὅποια καὶ ἂν εἶναι ἡ ἑρμη-
νεία τῆς λέξεως «ἔθνος», εἴτε ἀφορᾶ σὲ φυλετικὰ ὁμοιογενῆ ὀντότητα εἴτε 
σὲ ἕναν διαχρονικὸ φορέα ἑνὸς μεγαλειώδους Πολιτισμοῦ, τοποθετεῖται 
ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐλὶτ στὴν σφαῖρα τοῦ γραφικοῦ.

Ὅμως ἡ  Ἑλλάδα γερνᾶ, ἀλλὰ δὲν γεννᾶ. Ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς συρρι-
κνοῦται ταχύρρυθμα καὶ τὸ δημιουργούμενο κενὸ συμπληρώνεται ἀπὸ –ἐξ 
Ἀνατολῶν κυρίως– ἐποίκους. 

Γιὰ ὅσους ἀντιλαμβάνονται τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος ὡς ἕναν ζωντανὸ ὀργα-
νισμὸ μὲ βιολογικὴ συνέχεια, τὰ στοιχεῖα τῆς «Eurostat», ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπο-
γραφῆς τοῦ 2011, δείχνουν ὅτι μέχρι τὸ 2100 οἱ  Ἕλληνες δὲν θὰ ὑπερβαί-
νουν τὰ τρία ἑκατομμύρια, ἐνῶ πρὶν ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ ἑπομένου αἰῶνος δὲν 
θὰ ὑπάρχουν.

 Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὑπάρχει ἡ σχολὴ ποὺ δὲν πιστεύει στὰ  Ἔθνη, τὰ ἀντιλαμ-
βάνεται ἁπλὰ ὡς πληθυσμιακὰ σύνολα μὲ κοινὸ πολιτισμό. Ἡ σχολὴ αὐτή, 
δεσπόζουσα στὶς ἐλὶτ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, εἶναι πού, χάριν τῆς ἀνα-
στροφῆς τῶν συνεπειῶν τῆς δημογραφικῆς γηράνσεως, ἐνθαρρύνει τὴν ἀπο-
δοχὴ τῶν μεταναστευτικῶν ρευμάτων. 

Ἀκόμη ὅμως καὶ ὑπ᾿ αὐτὸ τὸ πρῖσμα, τίποτε δὲν δείχνει ὅτι ὁ εὐρωπαϊκὸς 
πολιτισμὸς καὶ οἱ βασικοί του πυλῶνες: Ἑλλάδα - Ρώμη - Χριστιανισμός, 
θὰ διασωθοῦν μπροστὰ στὴν λαίλαπα ποὺ λέγεται ἰσλαμικὸς ἐποικισμὸς τῆς 
Εὐρώπης. 

Γιὰ τὰ εὐρωπαϊκὰ  Ἔθνη, καὶ εἰδικὰ τὸ  Ἑλληνικὸ  Ἔθνος, ἡ ἀντίστροφη 
μέτρηση ἔχει ξεκινήσει. Οἱ εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες μετατρέπονται σὲ κοινω-
νίες γερόντων. Κοινωνίες πού, αὐτομαστιγωνόμενες, κάνουν τὴν μία ἔκπτω-
ση μετὰ τὴν ἄλλη, χάριν ἑνὸς «ἀναιμάκτου θανάτου».

Στατιστικὲς ἐπισημάνσεις: Ἡ  Ἑλλάδα εἶναι ἡ τρίτη πλέον γηρασμένη χώρα 
τοῦ κόσμου· τὸ 20% καὶ πλέον τοῦ πληθυσμοῦ της εἶναι ἄνω τῶν 65 ἐτῶν... 
Τὸ πρῶτο ὀκτάμηνο τοῦ 2015 οἱ θάνατοι ἀνῆλθαν στοὺς 78.749 καὶ οἱ γεν-
νήσεις ἦσαν μόλις 56.534, ὑπεροχὴ δηλαδὴ τῶν θανάτων κατὰ 22.215 !...
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