11.10-11.30: «Οικονομική κρίση και άλλες αιτίες
συρρίκνωσης του πληθυσμού (υπογεννητικότητα,
ατυχήματα, αμβλώσεις, αντισύλληψη)»
κ. Στέλιος Παπαθεμελής, πρ. Υπουργός.
11.30 -11.50: Ερωτήσεις – Συζήτηση
11.50 -12.10: Διάλειμμα
ΣΥΝΕΔΡΊΑ 2Η

Συνέπειες της Δημογραφικής 			
συρρίκνωσης του πληθυσμού.

18.30-18.50: «Εθνική πληθυσμιακή στρατηγική»
κ. Αναστάσιος Λαυρέντζος, 			
Πανεπιστημιακός Δάσκαλος - Συγγραφέας.
18.50-19.10: «Βέλτιστες πρακτικές οικογενειακών
πολιτικών στην ΕΕ.»
Δρ. Λάσζλο Μάρκι, Πρόεδρος της European
Large Families Confederation, Ερευνητής
– Καθηγητής Μαθηματικών, Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών Ουγγαρίας

ΣΥΝΕΔΡΊΑ 4Η

12.30-12.50: «Οι επιπτώσεις στο κοινωνικό-ασφαλιστικό
σύστημα από την μείωση του ενεργού 		
πληθυσμού σε συνάρτηση με την ανεργία και
την ανασφάλιστη εργασία»
κ. Νότης Μαριάς, Καθηγητής Ευρωπαϊκών
Θεσμών, Ευρωβουλευτής.

19.30-19.50: «Η οικογένεια ως συνταγματικώς
προστατευόμενο αγαθό»
κ. Βασίλειος Νικόπουλος, Επίτιμος 		
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου.

13.10-13.30:  Ερωτήσεις – Συζήτηση
ΔΙΑΚΟΠΗ: Ώρα 13.30-17.50

Γεύμα Συνέδρων
ΣΥΝΕΔΡΊΑ 3Η

Πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 		
σε άλλες χώρες για τη στήριξη της 		
οικογενείας και την αύξηση του
πληθυσμού τους - Προτάσεις για
την αναχαίτιση της δημογραφικής 		
κατάρρευσης.

18.10-18.30: «Το Δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας»
κ. Κων/νος Χρυσόγονος, Καθηγητής 			
Συνταγματικού Δικαίου, Ευρωβουλευτής

Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος
Σύλλογος Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης “Οι Άγ. Πάντες”

Προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι πολύτεκνες οικογένειες
στην Ελλάδα.

19.50-20.10: «Σχολική εκπαίδευση και οικογένεια»
κ. Δημήτριος Νατσιός,
Συγγραφέας - Εκπαιδευτικός.
20.10-20.30: «Αναγκαία η άρση των οικονομικών και
λοιπών εμποδίων, που αντιμετωπίζει
η πολύτεκνη οικογένεια στη σύγχρονη
κοινωνική πραγματικότητα»
κ. Γεώργιος Παλαιτσάκης,
Δημοσιογράφος - Ερευνητής.
20.30-20.50: Ερωτήσεις – Συζήτηση
20.50-21.10: Συμπεράσματα

Διακοπή - Παράθεση Δείπνου

8 Οκτωβρίου 2017
Υπό την αιγίδα Κυριακή
της
Α.Ε. του Προέδρου
της
∆ηµοκρατίας
Κυρίου Προκοπίου
Παυλοπούλου
(Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο
CAPSIS)

10 ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
8.00:

ο ∆ιεθνές Συνέδριο
Συγκέντρωση στο Συνεδριακό χώρο.

8.30-10.30: Εκκλησιασμός - Αναχώρηση

Πλ. Ελευθερίας
22, 10533 Αθήνα
Ανωτάτη
Συνοµοσπονδία
Πολυτέκνων Ελλάδος
T: 210 3232513 | F: 210 3255363
Σύλλογος
Πολυτέκνων
Θεσσαλονίκης
“Οι Άγ. Πάντες”
e-mail: info@aspe.org.gr www.aspe.org.gr
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“Η δηµογραφική
κατάρρευση
της Ελλάδoς:

η αθέατη
γενοκτονία

”

Πρόγραµµα

Συνεδρίου

17.50-18.10: «Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ευρώπη και
οι Πολιτικές της Ε.Ε. για τη στήριξη της
οικογένειας και την αντιμετώπιση της
υπογεννητικότητας»
κα. Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, 			
Δικηγόρος, Ευρωβουλευτής

10 ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ο ∆ιεθνές Συνέδριο

19.10-19.30: Ερωτήσεις – Συζήτηση

12.10-12.30: «Οι επιπτώσεις του δημογραφικού
προβλήματος»
Δρ. Φραγκούλης Φράγκος,
Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ.   

12.50 -13.10: «Είναι επιθυμητή λύση για το δημογραφικό
η μετανάστευση;»
κ. Γεώργιος Καραμπελιάς, Συγγραφέας.

Υπό την αιγίδα της
Α.Ε. του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου

“Η δηµογραφική
κατάρρευση
της Ελλάδoς:

η αθέατη
γενοκτονία

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
Βασίλειος Θεοτοκάτος, Πρόεδρος ΑΣΠΕ
Νικόλαος Φωτόπουλος, Αντιπρόεδρος ΑΣΠΕ
Δημήτρης Σταμούλης, Αντιπρόεδρος ΑΣΠΕ
Δήμητρα-Ινές Αγγελή, Αναπλ. Ταμίας ΑΣΠΕ
Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος, Πρόεδρος Σ.Π.
«Οι Άγιοι Πάντες»
Χαράλαμπος Παύλος, Διευθυντής ΑΣΠΕ

Το Γενικό Συμβούλιο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδος και ο Σύλλογος Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης «Οι Άγιοι Πάντες»,
που έχουν την ευθύνη και το συντονισμό της διοργάνωσης του παρόντος
Συνεδρίου, σάς καλωσορίζουν στο Συνέδριό μας με θέμα: «Η Δημογραφική Κατάρρευση της Ελλάδος: η Αθέατη Γενοκτονία».
Το σημαντικότατο αυτό ζήτημα θα αναλυθεί σε τέσσερεις Συνεδρίες και
οι θεματικές ενότητες θα αναπτυχθούν από έγκριτους επιστήμονες και ειδικούς εισηγητές οι οποίοι προσφέρθηκαν ανιδιοτελώς να συνεισφέρουν
στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι Πολύτεκνοι για την επίλυση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας.
Αποτελεί κοινή ομολογία και γεγονός που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης
ότι σήμερα η πατρίδα μας έχει μεταβληθεί σε χώρα γερόντων. Το πρόβλημα της συρρίκνωσης του Ελληνικού πληθυσμού είναι πολυσύνθετο και πολυδιάστατο. Τα μέτρα αντιμετώπισής του, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι
γενναία, μακροπρόθεσμα και ρηξικέλευθα. Η μέχρι σήμερα δημογραφική
πολιτική, που ακολουθήθηκε κατέδειξε ότι υπήρξε αποσπασματική και αναποτελεσματική, αφού ο κατήφορος της υπογεννητικότητας συνεχίζεται. Οι
επιπτώσεις από την ακάθεκτη πληθυσμιακή μείωση των αυτοχθόνων Ελλήνων είναι πολλές και δυσάρεστες για το μέλλον του Ελληνισμού.
Τα λόγια του μεγάλου δημογράφου Alfred Sauvy που είπε «...ότι τα προβλήματα του πληθυσμού είναι τόσο θεμελιώδη που εκδικούνται τρομερά
εκείνους που τα αγνοούν και καμία χώρα δεν μπορεί να ζήσει αν δεν πιστεύει στη ζωή», θα πρέπει να μας προκαλούν αίσθημα δυσφορίας και ενοχής,
αφού όλοι έχουμε ποσοστό ευθύνης για το κατάντημα του τόπου μας.
Το γεγονός ότι σήμερα εξακολουθεί το μεγάλο αυτό Εθνικό πρόβλημα
να αντιμετωπίζεται χωρίς την ανάλογη προσοχή, αφού δεν υπάρχει μία αξιόπιστη δημογραφική πολιτική ικανή να αναστρέψει τη σημερινή δυσάρεστη
πληθυσμιακή κατάσταση της χώρας μας, ώθησε τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΑΣΠΕ να διοργανώσουν το παρόν Διεθνές Συνέδριο, δεδομένου ότι αποτελεί διακαή πόθο και επιθυμία τους η εξασφάλιση των συνθηκών επιβίωσης του Ελληνισμού.
Πιστεύοντας λοιπόν στην αξία και τη σημασία της ζωής και προασπίζοντας με κάθε τρόπο το θεσμό της οικογένειας και μάλιστα της πολύτεκνης
στην παραδοσιακή της μορφή, η οποία πραγματικά αποτελεί και την πιο ζωτική μονάδα της κοινωνίας μας, μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο.

Υπό την αιγίδα της
Α.Ε. του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου

10 ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
ο ∆ιεθνές Συνέδριο

Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος
Σύλλογος Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης “Οι Άγ. Πάντες”

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017

Αξιότιμοι Κύριοι Σύνεδροι,

Στο εν λόγω Συνέδριο, θα επισημανθούν από έγκυρους επιστήμονες
και ειδικούς εισηγητές οι συνέπειες της Δημογραφικής συρρίκνωσης του
πληθυσμού και η Συνταγματική υποχρέωση που έχει η πολιτεία να σχεδιάζει
και εφαρμόζει δημογραφική πολιτική και να λαμβάνει προς τούτο τα αναγκαία μέτρα.
Περαιτέρω ευελπιστούμε ότι τα συμπεράσματα του εν λόγω Συνεδρίου
θα υποβοηθήσουν αποφασιστικά και το έργο της ήδη συσταθείσης Διακομμάτικης Επιτροπής της Βουλής για τη μελέτη του Δημογραφικού προβλήματος.

		
Θεσσαλονίκη 7 Οκτωβρίου 2017
Με εξαιρετική τιμή
Η Οργανωτική Επιτροπή

(Θεσσαλονίκη, Ξενοδοχείο CAPSIS)
9.30:

Έναρξη Εργασιών

9.35-9.40:

Καλωσόρισμα Συνέδρων από τον Πρόεδρο 		
της ΑΣΠΕ κ. Βασίλειο Θεοτοκάτο

9.40-10.20: Χαιρετισμοί από:
• Οικείους Μητροπολίτες
• Εκπροσώπους: Κυβερνήσεως, Αξιωματικής 		
Αντιπολίτευσης, Περιφέρειας Κεντρικής 		
Μακεδονίας, Δήμου Θεσσαλονίκης,
Πολιτικών Κομμάτων, Παγκύπριας Οργάνωσης 		
Πολυτέκνων.
• κα. Annemie Drieskens, Δικηγόρο,
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας
των Οικογενειακών Οργανώσεων - COFACE-		
Families Europe.
• κο. Λουκά Παναγιώτου, Γεν. Γραμματέα
της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων
• κο. Ερωτόκριτο Θεοτοκάτο, Πρόεδρο
Σ.Π. Θεσσαλονίκης «Οι Άγιοι Πάντες»
• από διάφορους Φορείς
Εισαγωγική Ομιλία του Αντιπρόεδρου
της ΑΣΠΕ κ. Ν. Φωτόπουλου
Συντονιστής: Βασίλειος Θεοτοκάτος, 			
Πρόεδρος της ΑΣΠΕ
ΣΥΝΕΔΡΊΑ 1Η

Παράγοντες της Δημογραφικής 			
κατάρρευσης της Ελλάδος.

10.30-10.50: «Η φυγή προσοντούχων νέων στην
αλλοδαπή και η υπογεννητικότητα - Μέτρα
αναχαίτισης του φαινομένου»
κ. Ιωάννης Αμανατίδης, Υφυπουργός 			
Εξωτερικών, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης.
10.50-11.10: «Η απουσία παραγωγικής ανασυγκρότησης
και αγροτικής ανάπτυξης επιταχύνει τη
δημογραφική κατάρρευση»
κ. Γεώργιος Κασαπίδης,
Βουλευτής Κοζάνης.

