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11. *ΟΜΛΛΛΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΛΚΟ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΑΚΘΝΩΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΝΑΓΟΕΥΣΘ+

ΤΟ ΔΘΜΟΓΑΦΛΚΟ ΑΔΛΕΞΟΔΟ ΤΘΣ ΕΥΩΡΑΛΚΘΣ ΕΝΩΣΘΣ

************************************************
Στίσ 15 Απριλίου, 1997, ζδωςα μιά ομιλία ςτό ΚΕΡΕ*Κζντρο
Ρρογραμματιςμοφ καί Οικονομικϊν Ερευνϊν+ μζ τίτλο,
"ΤΟ ΔΘΜΟΓΑΦΛΚΠ ΡΟΒΛΘΜΑ ΤΙΣ ΕΥΩΡΘΣ ΚΑΛ ΤΟ
ΦΑΣΜΑ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΘΣ ΛΑΚΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ"

Θ ομιλία μου άρχιςε ωσ εξισ:
"Στά πρόκυρα τοφ 21 Αιϊνα θ Ευρϊπθ αντιμετωπίηει ενα
γιγαντιαίο καί εξαιρετικά δφςκολο Δθμογραφικό Ρρόβλθμα.
Υπογεννθτικότθτα καί ςτακερι γιρανςθ τοφ πλθκυςμοφ,
λακρομετανάςτεσ καί άτομα ποφ ηθτοφν αςυλία,
δυςκολότατθ αφομοίωςθ τϊν μουςουλμάνων μεταναςτϊν
τθσ, καί τό φάςμα ανεξζλεγκτθσ μετανάςτευςθσ ςτιν Ευρϊπθ
από Νότο καί Νοτιοανατολικά, ςτά επόμενα 25 χρόνια".

Φαίνεται ότι οι προβλζψεισ ιταν ςωςτζσ. Αγαπθτοί
μου μζ ρωτάνε από παντοφ εάν είμαι προφιτθσ, δζν είμαι
Ρροφιτθσ, είμαι απλϊσ Ερευνθτισ.
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Εχει κάνει δζ τεράςτια εντφπωςθ θ Συνζτευξι
μου, μζ τιν Λιάνα Κανζλλθ, ςτόν τθλεοπτικό
Στακμό Μζγα τόν Απρίλιο τοφ 1997. Καί τϊρα

επανζρχομαι ςτό καυτό Κζμα ποφ μάσ
ενδιαφζρει ςιμερα: Τό Δθμογραφικό
Αδιζξοδο τισ Ευρωπαικισ Ενωςθσ.
Τό καλοκαίρι τοφ 2004, ςζ μιά ςυνζτευξθ ο
διακεκριμζνοσ ακαδθμαικόσ, ειδικόσ ςτόν
Μουςουλμανιςμό, Μπαςςάμ Τίμπι προζβλεψε
ζνα ηοφερό μζλλον γιά τιν Γερμανία, τό οποίο
πολλοί εκεϊρθςαν ςάν μιά γελοία κεωρία.Σζ
δζκα χρόνια είπε ο Τίμπι, θ Γερμανία κά γίνει
πεδίο μαχϊν μεταξφ τισ Αςτυνομίασ καί ομάδων
νεαρϊν Μουςουλμάνων ποφ ζχουν μείνει ςτό
κοινωνικό περικϊριο, καί οι οποίοι κά
δθμιουργιςουν μιά χαϊδθ κατάςταςθ ςτό
Βερολίνο, Κολονία, καί Φρανκφοφρτθ.
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Αυτό είπε, κά είναι τό αναπόφευκτο αποτζλεςμα
μιάσ ιςχυρισ προκατάλθψθσ ποφ είναι ςιμερα
ολοφάνερθ! ΟΛ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΛ ΔΖΝ
ΕΝΔΛΑΦΖΟΝΤΑΛ ΚΑΚΠΛΟΥ ΣΤΘΝ ΑΦΟΜΟΜΩΣΘ
ΔΛΟΤΛ ΕΜΝΑΛ ΑΡΠΛΥΤΑ ΥΡΟΧΕΩΜΕΝΟΛ ΝΑ ΜΘ
ΑΦΟΜΟΛΩΚΟΦΝ ΑΡΠ ΤΙΝ ΕΡΑΝΑΣΤΑΤΛΚΙ
ΛΣΛΑΜΛΚΘ ΛΔΕΟΛΟΓΛΑ, ΡΟΥ ΡΟΕΧΕΛ ΣΤΙΝ
ΚΟΛΝΩΝΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛ ΕΤΣΛ ΗΟΥΝ ΤΕΛΕΜΩΣ
ΑΡΟΜΟΝΩΜΖΝΟΛ ΣΖ ΜΛΆ ΡΑΑΛΛΘΛΘ
ΓΕΜΑΝΛΚΙ ΚΟΛΝΩΝΛΑ.Θ ςπουδαία διαφορά μεταξφ
τοφ 2004 καί 2014 πιςτεφει ο κ. Τίμπι, είναι θ εξισ:

αυτόσ ο λαόσ ποφ ηεί ςτό περικϊριο κά
διπλαςιαςκεί ςτά 10 εκατομμφρια, ο νόμοσ τισ
ΣΑΛΑ κά ζχει βακμθδόν ειςαχκεί ςτιν Γερμανία
καί τό είδοσ τοφ Λςλαμιςμοφ ποφ κά διδάςκεται
κά είναι τόςο περιςςότερο ριηοςπαςτικό, ποφ κά
κυμίηει τόν ολοκλθρωτικό Ναηιςμό. Εγϊ νομίηω
ότι τά παραλζει.Αλλά, ΜΛΑ ΜΕΛΖΤΘ ΤΟΦ ΥΡΟΥΓΕΛΟΥ
ΕΣΩΤΕΛΚΏΝ ΤΘΣ ΓΕΜΑΝΛΑΣ ΦΑΛΝΕΤΑΛ ΟΤΛ ΕΡΛΒΕΒΑΛΩΝΕΛ
ΤΟΦΣ ΦΠΒΟΥΣ ΤΟΦ κ. ΤΜΜΡΛ.
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Σζ μιά Δθμοςκόπθςθ 44% τϊν Μουςουλμάνων
βρζκθκαν νά ζχουν ιηοςπαςτικζσ Λςλαμιςτικζσ
Ρεποικιςεισ, 50% πιςτεφουν ότι Μουςουλμάνοι
ποφ πεκαίνουν ςτι ζνοπλθ ςφγκρουςθ γιά τιν
Ρίςτθ(τό περίφθμο Ηιχάντ) πάνε λζει ςτόν
Ραράδειςο καί ζνασ ςτοφσ τζςςερισ είναι ζτοιμοσ
νά λάβει μζροσ ςτι μάχθ εναντίον μι
Μουςουλμάνων.

Τό ερϊτθμα είναι τό εξισ: λζει ο Αλεξ Αλζξιεβ
τοφ Κζντρου γιά τιν Ρολιτικι ςζ ηθτιματα
Αςφάλειασ ςτιν Γουάςινγτον: είναι αυτό τό
ανθςυχθτικό φαινόμενο ενδεικτικό τισ
αναπόφευκτθσ επικράτθςθσ τοφ Λςλαμιςμοφ ςτιν
Ευρϊπθ? Θ είναι κάτι ποφ μπορεί νά διορκωκεί
μζ κατάλλθλεσ αλλαγζσ πολιτικισ ςτιν Ευρϊπθ?
Αλλά πρϊτα κά εξετάςουμε: ΡΟΛΟ ΕΝΑΛ ΤΟ
ΔΘΜΟΓΑΦΛΚΠ ΣΕΝΑΛΟ ΤΘΣ ΕΞΑΣΚΕΝΘΣΘΣ ΤΘΣ
ΕΥΏΡΘΣ? Θ κρίςθ ποφ μαςτίηει τιν Ευρϊπθ ςιμερα
λζγεται Δευτζρα Δθμογραφικι αλλαγι.
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Αυτι θ ακϊα φράςθ Αγαπθτοί μου, καλφπτει ζνα δραματικό
φαινόμενο ποφ είναι πρωτοφανζσ ςτιν Λςτορία τοφ
ανκρϊπου. AYTO EINAI ΕΛΝΑΛ Θ ΑΝΘΣΘ ΣΤΛΣ ΜΕΓΆΛΕΣ
ΚΟΛΝΩΝΜΕΣ ΣΕ ΡΕΛΟΔΟ ΕΛΙΝΘΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΚΕΤΑ
ΡΑΛΔΛΆ Ω ΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΛΣΟΥΝ ΤΘΝ ΜΑΚΟΡΝΟΘ
ΕΡΛΒΜΩΣΘ ΤΟΥΣ. Μζ άλλα λόγια, ζχει γίνει ςτροφι, από τό
Βαςιλζα Ραιδί μζ γονείσ, πρόσ το βαςιλικό ηευγάρι μζ ζνα θ
δφο παιδιά.
Οι γεννιςεισ ςτιν Ευρϊπθ τό 1995, θ ολικι

γεννθτικότθτα, τό περίφθμο TFR, είχει πζςει ςτό 1,5
παιδιά κατά γυναίκα αναπαραγωγικισ θλικίασ, ενϊ
ιταν τριπλάςιοσ αυτόσ ο αρικμόσ, πρό 30 ετϊν. Αυτό
ςθμαίνει από πρακτικι αποψθ ότι ςυνεχισ δείκτθσ
γεννθτικότθτασ 1,5 ςζ μιά κοινωνία, ςθμαίνει, οτι χάνει
περι τά 0,5 % τοφ πλθκυςμοφ τό χρόνο. Τά Φζρετρα

είναι περιςςότερα από τίσ κοφνιεσ. Αυτό
ακριβϊσ ςυμβαίνει ςτι ωςςία γιά πολλά χρόνια.

Μζ πλθκυςμό 143,000,000 (20 μζ 25%
μουςουλμάνοι) καί δείκτθ γεννθτικότθτασ 1.3 θ
ωςία χάνει περίπου 700,000 άτομα τό χρόνο καί
τό 2050 προβλζπεται ότι κά ζχει τό πολφ 110
εκατομμφρια πλθκυςμό. -5-

Οι κατακλυςμικζσ αυτζσ εξελίξεισ είναι μζν
ςτό απϊτερο μζλλον τισ Ευρϊπθσ, αλλά
υπάρχουν άμεςα καί μεςαίου διαςτιματοσ
χρόνου επακόλουκα, ποφ είναι πάρα πολφ
ανθςυχθτικά καί ςοβαρά.
1. Θ Ευρϊπθ μζ ΤFR λίγο κάτω από τό 1,5 κά ζχει
ζλλειμα 2 εκατομμφρια γεννιςεισ τό χρόνο γιά
τιν απλι αντικατάςταςθ τϊν γενεϊν.
2. Θ Ευρϊπθ*EU-25 κρατϊν μζ 450,000,000+ μζχρι τό
2050 κά χάςει 100 μζ 150 εκατομμφρια άτομα.*Ενα
τζταρτο μζχρι ζνα τρίτο τοφ πλθκυςμοφ+. Θ μόνθ
αφξθςθ οφείλεται ςτιν νόμιμθ καί παράνομθ
μετανάςτευςθ. Εχουμε τό ίδιο ςτιν Ελλάδα μζ 1,3
δείκτθ γεννθτικότθτασ. Ο Καρλ Χαυμπ τοφ Population
reference Bureau,ςτιν Washington, μοφ είπε ότι 1,3
ΤFR γιά περιςςότερο από 30 χρόνια, πάει θ κουλτοφρα.
3. Αυτι θ ιςτορικά πρωτάκουςτθ ελάττωςθ

πλθκυςμοφ, κά ελαττϊςει τό μερίδιο πλθκυςμοφ
τισ Ευρϊπθσ ςτό 4%, τοφ πλθκυςμοφ τισ γισ το
2050, από τό 12% τοφ πλθκυςμοφ τό 1950. -6-

4. Το Μζγα Ρρόβλθμα είναι ότι, τά αρνθτικά
επακόλουκα τθσ υπογεννθτικότθτασ, δζν κά
περιμζνουν μζχρι τό 2050, αλλά κά
δθμιουργιςουν μεγάλα κοινωνικά καί οικονομικά
προβλιματα ςτό εγγφσ μζλλον.
5.Οι Δθμογράφοι χρθςιμοποιοφν τόν όρο,
Δυναμικι Αναλογία Υποςτιριξθσ (Potential
Support Ratio-PFR) ποφ εκφράηει τιν αναλογία
ατόμων ποφ εργάηονται(θλικίασ 15-64) πρόσ τόν
αρικμό ατόμων πάνω από 65, ςτιν κοινωνία.
Μζχρι αργά ςτόν 20 αιϊνα θ αναλογία ιταν
υψθλι ςτίσ Δυτικζσ κοινωνίεσ, όπου θ μζςθ θλικία
τοφ Ρλθκυςμοφ ιταν κάτω από 30. Αλλά αυτό
ζχει αλλάξει δραματικά.
6. Αυτοί πάνω από 65 ξεπερνοφν τϊρα αυτοφσ
από 0-14 ςτι Γαλλία καί ςτά περιςςότερα
Ευρωπαικά κράτθ, κάτι ποφ δζν ζχει ςυμβεί ποτζ
ςτιν Λςτορία.
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7. Το 2025 αυτοί ποφ είναι πάνω από 60, κά
είναι διπλάςιοι από αυτοφσ από 0 μζχρι 24.

ΤΛ ΜΡΟΕΜ ΝΑ ΓΛΝΕΛ?
8. Στά Ευρωπαικά ζκνθ κά πρζπει νά αυξθκεί
θ θλικία Σφνταξθσ από 58 ςτά 65 θ 66 καί νά
αυξθκεί ο αρικμόσ Εργαηομζνων ςτά 62% θ
όπωσ ςτι Δανία (75%).
9. Τό άλλο φάρμακο είναι αυξθςθ τισ
Γεννθτικότθτασ καί Μετανάςτευςθ.
10. Αλλά, υπάρχει γενικι ςυμφωνία μεταξφ τϊν
Δθμογράφων ότι αφξθςθ τισ γεννθτικότθτασ ςτό
2.1 είναι αδφνατθ τά επόμενα 10-20 χρόνια.Αλλά
καί εάν αυτό πραγματοποιθκεί ςζ 20 χρόνια, τά
αρνθτικά Δθμογραφικά επακόλουκα κά ζχουν
ςυμβεί ζτςι καί αλλοιϊσ.
11. Αυτό αφινει τιν Μετανάςτευςθ, ποφ καί αυτι
είναι πρόβλθμα όπωσ απζδειξε μεγάλθ ζρευνα
τοφ ΑΝΤ(RAND) Corporation, ότι δζν λφνει τό -8-

πρόβλθμα τισ υπογεννθτικότθτασ, λόγω τισ
αποκαλοφμενθσ αλυςιδωτισ Μετανάςτευςθσ. Καί
τϊρα αντικζτωσ μζ όλα αυτά ζχουμε τιν,
12. ΕΚΘΞΘ ΤΟΦ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΛΚΟΥ ΣΤΟΛΧΕΛΟΥ

Τό Μουςουλμανικό ςτοιχείο ςτιν Ευρϊπθ ΕU25, μζ πλθκυςμό 450 εκατ. είναι ςιμερα περί
τά 20 εκατομμφρια, από 250,000, ποφ ιταν τό
1950. Ραρά τό γεγονόσ ότι ςιμερα είναι 3-4% τοφ
ολικοφ πλθκυςμοφ τισ Ευρϊπθσ, αυξάνεται ο
πλθκυςμόσ αυτόσ ταχζωσ, καί γίνεται επίςθσ,
γριγορα ριηοςπαςτικόσ.

13. Ωςτε, Λόγω υψθλισ γεννθτικότθτασ, καί
τισ αλυςιδωτισ μετανάςτευςθσ, καί αυτϊν
ποφ ηθτοφν αςυλία, καί οι παράνομοι
μετανάςτεσ, αποτελοφν όλοι, επάνω από ζνα
εκατομμφριο καινοφργιουσ Μουςουλμάνουσ
τό χρόνο .
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Αυτό ςθμαίνει ότι τά 20 εκατομμφρια τοφ
ςιμερα, κά αυξθκουν κατά 50% κάκε 10
χρόνια . Αποτζλεςμα:
Τό 2035 οι περιςςότεροι νζοι ςτά μεγάλα
αςτικά κζντρα τισ Ευρϊπθσ κά είναι
Μουςουλμάνοι. Αλλά τό ςθμαντικότερο
ηιτθμα είναι θ αποφυγι αφομοίωςθσ. Γάμοι
μζ Ρροξενειό θ διά τισ βίασ, αποτελοφν μζγα
εμπόδιο γιά αφομοίωςθ. Νεαροί Τοφρκοι ςτι
Γερμανία τρζχουν ςτιν Τουρκία παντρεφονται
καί γυρίηουν ςτιν Γερμανία.Ο περίφθμοσ
φιλόςοφοσ Φράνςισ Φουκουγιάμα πιςτεφει
ότι οι μετανάςτεσ ςτιν Αμερικι ποφ
παντρεφονται ξζνεσ, αυξάνουν δραματικά τιν
αφομοίωςθ καί τιν επαγγελματικι επιτυχία
τουσ.
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Αυτό ςθμαίνει ότι, οι Μουςουλμάνοι γονείσ
ποφ περιορίηουν τιν εκλογι ςυηφγου ςτά
παιδιά τουσ, ςτιν πραγματικότθτα
υποςκάπτουν καί τά δφο-τιν αφομοίωςθ καί
επαγγελματικι επιτυχία τϊν παιδιϊν τουσ.
ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΟΥ ΛΗΟΣΡΑΣΤΛΚΟΥ ΛΣΛΑΜ
**********************************
Οι Ευρωπαίοι ζκαναν αρχικά λάκοσ νομίηοντασ
ότι οι πρϊτοι μετανάςτεσ κά γυρίςουν πίςω ςτίσ
χϊρεσ τουσ μετά τό καφμα τισ Ευρωπαικισ
ανάπτυξθσ. Ο διαχωριςμόσ τϊν Μουςουλμάνων
από τιν μεγαλφτερθ κοινωνία άρχιςε ζντονα μζ
τιν δεφτερθ γενεά τό 1970, οπότε ξεκίνθςε τό
ιηοςπαςτικό Λςλάμ καί τά επόμενα 30 χρόνια τό
κίνθμα ενιςχφκθκε, περαιτζρω από άλλο
ιηοςπαςτικό Λςλάμ, ποφ ιλκε ςτιν Ευρϊπθ μζ
τοφσ ξζνουσ τισ Μουςουλμανικισ Αδελφότθτασ
καί μζ τά τεράςτια ποςά χρθμάτων από τιν
Σαουδικι Αραβία.
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Αυtό κατζλθξε ςτι δθμιουργία Οργανιςμϊν
μζ κοντρόλ από τιν Σαουδικι Αραβία: 1500
Τηαμιά, και 150 Κζντρα Μουςουλμανικά , 202
Μουςουλμανικά Κολλζγια καί 2,000 Λςλαμικά
Σχολεία.
Σχεδόν όλεσ οι ςθμαντικζσ πόλεισ ςτιν
Ευρϊπθ, ζχουν ζνα Οργανιςμό ποφ τόν
κοντρολλάρει θ Σουδικι Αραβία καί διδάςκει
εξτρεμιςτικι ιδεολογία καί αναμυρθκάηει
μίςοσ εναντίον τοφ Δυτικοφ Ρολιτιςμοφ καί
άμεςα θ κατά πλάγιο τρόπο, προτείνει τιν
καταςτροφι του.
Σφμφωνα μζ επίςθμα νοφμερα τισ Σαουδικισ
Αραβίασ από τό 1973 μζχρι τό 2002 θ
Σαουδικι Αραβία ξόδεψε πάνω από 80
διςεκατομμφρια δολλάρια γιά νά υποςτθρίξει
Μουςουλμανικοφσ ςκοποφσ ςτά μι
Μουςουλμανικά κράτθ. -12-

Τό αποτζλεςμα τϊρα είναι ότι μιά εκτεταμζνθ
ριηοςπαςτικι ιδεολογία τϊν Μουςουλμάνων
ξαπλϊνει τϊρα ςζ όλθ τιν Δυτικι Ευρϊπθ.
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ: Θ Ευρϊπθ τϊν 25 Κρατϊν μζ
τά 450 εκατομ. ζχει ςοβαρό πρόβλθμα
υπογεννθτικότθτασ, γιρανςθσ πλθκυςμοφ,
ςυνεχι είςοδο λακρομεταναςτϊν, μεγάλο
αρικμό απομονωμζνων καί δυςαρεςτθμζνων
Μουςουλμάνων, με υψθλι γεννθτικότθτα,
απζχκεια πρόσ αφομοίωςθ, κακθμερινι ηωι
ςζ μιά παράλλθλθ κοινωνία, μζ ςυνεχι
καλιζργεια ριηοςπαςτικοφ Λςλαμ, με ςφςτθμα
ποφ τό υποςτθρίηει θ Σαουδικι Αραβία.
Ο κ. Ερντογκάν παρϊτρυνε τουσ Τοφρκουσ
ΡΟΣΦΑΤΩΣ ςτό Βερολίνο νά μείνουν
Τοφρκοι καί νά μι αφομοιωκοφν ςτιν
Γερμανία.
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ΑΥΤΟ ΚΑΛ ΜΟΝΟ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΘΣΕΛ ΤΘΝ
ΤΟΥΚΛΑ ΑΚΑΤΑΛΛΘΛΘ ΓΛΑ ΝΑ ΜΡΕΜ ΣΤΘΝ ΕΕ.
Θ ΕΛΛΑΔΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΑΡΟΣΥΕΛ ΤΘΝ
ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΡΟΣ ΤΘΝ ΤΟΥΚΛΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΕ.
ΕΛΣΟΔΟΣ 75 ΕΚΑΤΟΜΥΛΩΝ ΤΟΥΚΩΝ ΣΤΘΝ
ΕΥΩΡΘ ΚΑ ΕΡΛΤΑΧΦΝΕΛ ΤΙΝ ΛΣΛΑΜΟΡΟΛΘΣΘ
ΤΘΣ ΓΘΑΛΑΣ ΘΡΕΛΟΥ, άςε ποφ θ Ελλάδα κά
υποφζρει.
ΤΕΛΛΚΑ-ΤΛ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΚΑΝΕΛ Θ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ?
ΛΣΧΥΟ ΡΟΝΕΛΤΑΛΛΣΤΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΚΑΛ
ΔΑΣΤΛΚΘ ΕΛΑΤΤΩΣΘ ΤΏΝ ΕΚΤΏΣΕΩΝ.
ΜΕ ΤΘΝ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΝΑΓΕΝΝΘΣΘ, ΡΕΡΕΛ
ΝΖ ΕΛΚΕΛ ΕΡΜΣΘΣ, ΛΥΣΘ ΤΟΦ ΔΘΜΟΓΑΦΛΚΟΦ
ΡΟΒΛΘΜΑΤΟΣ. Εμείσ οι Ελλθνεσ τισ
Διαςποράσ, τα πζντε εκατομμφρια Κά
παίξουμε ςθμαντικό ρόλο ςτι λφςθ τοφ
Δθμογραφικοφ Ρροβλιματοσ τισ Ελλάδοσ.
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