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Β,25 ο ΠΛΗΘΥΣΜοΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-

πληθυσμüò τηò ΕλλÜδαò (üπωò και ο ηληθυσμüò του συνüλου σχεδüν
των ανεπτυγμÝνων χωρþν του πλαν6τη μαò) στην μεταπολεμικιß περßοδο
Ýχει αυξηθεßσημαντικÜ (7,6 εκατομ. το 1951, 11,0 το 2014) και ιαρÜλληλα

γηρÜσκει ηροοδευτικÜ (μÝση ηλικßα 29 Ýτητο 1951,43 Ýτη το2Ο1,4,6τοι *14 Ýτη).
Στην ßδια αυτιß περßοδο ο πληθυσμüò μαò; ι) Ýχει περιορßσει τη γονιμüτητÜ του και
αυξfiσει κατÜ 10 Ýτη περßπου τον μÝσο προσδüκιμο χρüνο Ζω6ò του στη γÝννηση
-απü τα 69 στα 78 Ýτη για τουò üνδρεò και απü τα 73 στα 83 Ýτη νια τιò γυναßκεò
(εξοý καΙ η ηροοδευτικιß του γιßρανση), ιι) Ýχεß ασιικοποιηθεß (80% του συγüλου
κατοικεß ηλÝον σε αστικÝò περιοχÝò το 2011) και Ýχει συνκεντρωθεß σε Ýνα εξαιρε-
τικÜ περιορισμÝνο ιμιßμα (στο 6%) τηò συνολικ6ò εηιφÜνειαò τηò χþραò με τη δη-
μΙουργßα δýο μεγÜλων μητροπολιτικþν περιοχþν (Αθιßναò και Θεσσαλονßκηò), ιιι)
αηü σχετικÜ «ομοιογεν6ò» gQylK6 μετÜ τον Β' Παγκüσμιο Πüλεμο (οι μη Ýχοντεò
την ελληνικιß υπηκοüτητα το 1951 ιßταν λßγεò χιλιdδεò) συμπεριλαμΒdνει σιßμερα
ηερßπου 1.000.000 αλλοδαποýò, η τερdστια πλειονüτητα ιων οιοßων προÝρχεται
απü τιò ηρþην σοσιαλιστικÝò χþρεò κα1 ιιò λιγüτερο ανειιτυγμÝνεò περιοχÝò του
πλανιßτη μαò (σημαντικü τμιßμα των τελευιαßων Ýχουν εισÝλθει παρανüμωò στη
χþρα μαò και δεν Ýχουν Üδεια παραμονιßò).

Η μεταηολεμικÞ ηερßοδοò δýναται να διακριθεß σχηματικÜ σε τÝσσεριò υποπερι-
üδουò, Üνισηò διüρκειαò. Η πρþτη, η οποßα Ýχει ωò σημεßο εκκßνησηò το τÝλοò του
εμφυλßου και διαρκεß περßπου μßα τριακονταετßα, χαρακτηρßΖεται απü υψηλ6 μετα-
νÜστευση προò το εξωτερικü, Ýντονη κινητικüτητα στο εσωτερικü (απü την οποßα
επωφελεßται, κυρßωò, η πρωτεýουσα και δευτερευüντωò μüνον η Θεσσαλονßκη
και οι Üλλεò μεγÜλεò πüλειò-πρωτεýουσεò των νομþν), καθþò και υψηλÜ θετικd
φυσικÜ ισοΖýγια (γεννιßσειò-θÜνατοι) που οφεßλονται, κυρßωò, σιο üτι οι γεννιßσειò
υπερκαλýπιουν τουò θανÜτουò ηαρ6λο ηου αυτοß αυξdνονται σταθερÜ κüθε xpovιd
εξαιτßαò τηò ηροοδευτικιßò γ6ρανσηò, τηò αýξησηò δηλ. του ειδικοý ΒÜρουò των
ηλικιωμÝνων στον συνολικü πληθυσμü (ενδεικτικÜ το 1951 οι γενν6σειò υηερÝΒαι_
ναν τlò 150 χιλ., οι δε θÜνατοι ιßταν λιγüτεροι απü 65 χιλ., ενþ το 1979 οι ηρþτεò
ανÝρχονται σε 148 χιλ. και οι δεýτεροι υπερΒαßνουν ιιò 82 χιλ.), Η üηοια αýξηση
του ηληθυσμοý κατÜ την περßοδο αυτ6 (* 2 εκατομμ.) οφεßλεται αποκλειστικd στο
γεγονüò üτΙ το αρνητικü μεταναστευτικü ισοΖýγιο τηò ιεριüδου (Ýξοδοι-εßσοδοι)
υπερκαλýητεται αηü το θετικüτατο φυσικü τηò ισοΖýγιο (γεννιßσειò-θdνατοι).

Η δεýτερη μετα6ατικιß περßοδοò, μικρüτερηò διÜρκειαò, ξεκινÜ απü τα τÝλη τηò
δεκαετßαò του '70 και διαρκεß μÝχρι τα τÝλη τηò δεκαετßαò του '80. ΧαρακτηρßΖεται
απü την ταχυτÜτη συρρßκνωση των γενν6σεων 148.000 το 1979, 102.000 το 1990,
την απρüσκουτη αýξηση των θανÜτων (αηü 82.000 στιò 94.000), την ανακοπ6 τηò
εξωτερικιßò μετανÜστευσηò (και την επlστροφιß ενüò τμ6ματοò των μειαναστþν των
τιροηγοýμενων δεκαετιþν) ωò κα1 την Ýντονη κινητικüτητα στο εσωτερικü (εσωτε-
ρικ6 μετανÜστευση). Η αýξηση του ηληθυσμοý (+0,5 εκατομ.) οφεßλεται, κυρßωò,
στο θετικü -αν και προοδευτικü συρρικνοýμενο- ισοΖýγιο γεννιßσεων-θανÜτων
και δευτερευüντωò μüνον στο μεταναστευτικü ισοΖýγιο που απ6 αρνητικü μετα-
θÜλλεται πλÝον σε θετικü.

Βýρων ΚοτΖαμüνηò, Καθηγητιßò Πανεηιστημßου Θεσσαλßαò.



350 Λεγκι-ι Βιeιτοε rι,c τππ Εη,ΔΗπικυ Ε:οτερικπ Ποηιτικπ, Al.ιyπR keι Αεφ,ò,Δε:,,

Κατd την τρßτη περßοδο, απü τιò αρχÝò τηò δεκαετßαò του '90 Ýωò και ια τÝλη τηò

επüμενηò δεκαετßαò, η ιτþση των γεννιßσεων ανακüπτειαι προσωρινü (σταθερο-

ποιοýνται γýρω αηü τιò 100 χιλ.), ενþ οι θÜνατοι συνεχßΖουν να αυξÜνονται, με
αποτÝλεσμα το ισοΖýγιο τηò ηεριüδου να αφιßνει ελÜχιστο θετικü πλεüνασμα (λι-

γüτερο αηü 80.000). Η εσωτερικÞ μετανüστευση επιΒραδýνεται (και κατευθýνεται.
κυρßωò, προò ιη Θεσσαλονßκη και τα Üλλα μεγÜλα αστικü κÝντρα) και ταυτüχρονα
η χþρα μειατρÝπεται σε χþρα εισροιßò αλλοδαπþν: ο αριθμüò τουò ιετραπλασιÜ-
Ζεται σχεδüν ανdμεσα στο 1989 και ιο 2010, ενþ αλλÜΖει ριΖικü και η σýνθεσιß
του, καθþò το ειδικü Βüροò των προερχ6μενων απü τιò πλÝον ανεητυγμÝνεò χþρεò
του πλαν6τη μαò μειþνεται σημαντικÜ. Στη μαΖικιß αυτιß ηροσÝλκυση αλλοδαπþν
αποδßδεται Ýτσι σχεδüν αηοκλεισιικÜ η αýξηση (+1,2 εκατομμ.) του συνολικοý
πληθυσμοý τηò Ελλüδαò την εlκοσαετßα αυτ6.

Η τÝταρτη περßοδοò Ýχει ωò σημεßο εκκßνησηò τα πρþτα Ýιη τηò δεκαετßαò που
διανýουμε και συμηßητει με την τρÝχουσα οικονομικιß κρßση. ΒασικÜ ιηò χαρα-
κτηριστικÜ: η εκ νÝου μεßωση των γεννιßσεων μετÜ απü μια εικοσαετßα σχετικ6ò
σιαθεροηοßησιßò τουò και η συνεχιßò αýξηση ιων θανÜτων λüγω τηò γιßρανσηò
(με αηοτÝλεσμα την εμφÜνιση αρνητικþν φυσικþν ισοΖυγßων), η ανατροπ6 των

θειικþν μειαναστευτικþν ισοΖυγßων (ωò και τηò φορüò των εσωιερικþν μετακινιß-
σεων). Ειδικüτερα: ß) τμ6μα των εγκατεστημÝνων τιò δυο ηροηγοýμενεò δεκαετßεò
αλλοδαπþν-οικονομικþν μεταναστþν επιστρÝφει στη χþρα ιου, ßß) συνεχßΖεται η

εισρο6 αλλοδαπþν αηü ιιò ευρισκüμενεò σε κρßση λιγüτερο ανεπτυγμÝνεò περ1-

οχÝò του πλανιßιη στη χþρα μαò, που αποτελεß την κýρια πýλη εισ6δου στην ΕΕ
των ομÜδων αυτþν, ßßß) Ýνα νÝο κýμα μετανüστευσηò Ελλ6νων προò το εξωτερικü
αναδýεται με Ýντονη συμμετοχιß σε αυιü αη6φοιτων τριτοΒÜθμιαò εκηαßδευσηò
ωò και ατüμων με κÜηοια μετανασιευτικ6 -üμεση ιß Ýμμεση- εμηειρßα (δεýτερη

τß τρßτη γενεÜ μελþν νοικοκυριþν, νοlκοκυριþν ηου εßχαν μετανασιεýσει στο πα-

ρελθüν σε κÜποια ευρωπαßκιß συν6θωò χþρα και εηÝστρεψαν τιò προηγοýμενεò
δεκαειßεò στην ΕλλÜδα), ßν) ανακüπτεται σχεδüν πλιßρωò η τÜση μετακßνησηò προò
τα μεγÜλα αστικÜ κÝνιρα και αναδýεται δειλÜ μια τÜση επιστροφ6ò των εσωτερ1-

κþν μεταναστþν των ηροηγοýμενων δεκαετιþν στιò ηεριοχÝò ηροÝλευσ6ò τουò. Ο
ηληθυσμüò τηò ΕλλÜδαò Ýχει αρχßσει ηλÝον να μειþνεται εξαιτßαò του αρνητικοý
πρüσημου των φυσικþν και των μεταναστευτικþν ισοΖυγßων.

Οι ηροαναφερθεßσεò εξελßξειò των Ýξι πρþτων μεταπολεμικþν δεκαετιþν εßχαν
ωò αποτÝλεσμα μια σημαντικß αλλαγ6 των πληθυσμιακþν μαò πυραμßδων, την

εξαιρετικÜ Üvισn κατανομ6 του πληθυσμοý στον ελλαδικü χþρο και ταυτüχρονα
την αλλαγιß τηò σýνθεσηò του πληθυσμοý, καθþò η χþρα μαò, με τουò αλλοδα-
ηοýò να αηοτελοýν πλÝον το 10% του συνüλου, ελÜχιστα διαφοροηοιεßται ηλÝον
απü Üλλεò ευρωηαßκÝò χþρεò με μεταναστευτικ6 παρüδοση πολλþν δεκαετιþν.

Η τελευταßα ηερßοδοò, η οποßα Ýχει ωò σημεßο εκκßνησηò τα ηρþτα χρüνια
ιηò ιρÝχουσαò δεκαετßαò και συμπßπτεß με την εκδιßλωση τηò οικονομικιßò κρßσηò,
παραμÝνει «ανοικτÞ». Η κρßση αυτ6 αναμÝνεται üμωò να εηιταχýνει (και ενδεχο-

μÝνωò κα1 να ανατρÝψει) τιò μακρüχρονεò ιÜσειò εξÝλιξηò των Βασικþν δημογρα-

φικþν συνιστωσþν, Ειδικüτερα, üσον αφορÜ τη γονιμüτηια, η πορεßα τηò, üηωò
προαναφÝρθηκε, εßναι φθßνουσα, καθþò οι γυναßκεò των διαδοχικþν γενεþν που

γεννηθfiκαν μετÜ τα ιÝλη του 19ου αιþνα στη χþρα μαò κÜνουν üλο και λιγüτερα
τιαιδιÜ (η Ελλ6δα δεν γνþρισε το baby-boom Üλλων ευρωηαßκþν χωρþν), ενþ
αυτÝò που γεννηθιßκαν αηü τον Μεσοηüλεμο και μετÜ δεν εξασφαλßΖουν ηλÝον
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Ιην αναΠαραγωγιß τουò (η κÜθε μητÝρα, δηλαδß, δεν αντικαθßσταται λαμ6Üνονταò
υπüψη και τιò υφιστÜμενεò συνθfiκεò θνησιμüτηταò απü μßα κüρη). Η μÝση ηλτκßα
στην αηüκτηση του πρþτου ηαιδτοý εßναι σ6μερα (2014) ιßδη εξαιρετικd υψηλιß εγ-
γßΖονταò τα 30 Ýτη και η üποια αναΒολ6 των γεννιßσεων νια αργüτερα εξαιτßαò των
δυσμενþν κοινωνικü οικονομικþν συνθηκþν απü τιò γενεÝò, οι οποßεò στα χρüνια
τηò κρßσηò θα 6ρεθοýν στιò ηλικßεò 25-35 (τιò γυναßκεò δηλαδ6 που γενν6θηκαν
στα τÝλη τηò δεκαετßαò του '70 και μετÝπειτα) πιθανüτατα θα οδηγιßσει στην επιιü-
χυνση τηò τÜσηò μεßωσηò του αριθμοý των παιδιþν τουò, εξαιτßαò τηò συρρßκνωσηò
τüσο ιου διατιθÝμενου αναπαραγωγικοý «χρüνου» üσο και τηò 6ßολογικιßò ιουò
ικανüτηταò σýλληψηò.

Αυτ6, ιιιθανüτατα, θα Ýχει ωò αηοτÝλεσμα το ακüμη μεγαλýτερο «dνοινμα» με-
ταξý του ορßου αναπαραγωγιßò (2,1 ηαιδιd/γυναßκα) και του αριθμοý των παιδιþν
ηου θα φÝρουν στον κüσμο οι γυναßκεò ηου γεννηθ6καν μετÜ το 1975 (η γενεd
ιου 1950 Ýφερε στον κüσμο 1,9 παιδιü/γυναßκα κατd μÝσο üρο, η γενεÜ του '65
1,7 naιδιÜ και αυτÞ του 1975 -εκτßμηση- 1,55). Ταυτüχρονα, η τüση αýξησηò τηò
ατεκνßαò (η αýξηση δηλαδιß του ποσοστοý των γυναικþν ηου δεν θα κdνουγ ηαιδß)
σιιò γενεÝò που γενν6θηκαν μετÜ το 1965 συνεχßΖεται, ενþ η συρρßκνωση των
πολýτεκνων οικογενειþν που Ýχει ξεκιν6σει εδþ και δεκαετßεò δεν Ýχει ανακοπεß
(οι γεννιßσειò του τÝιαριου και dνω παιδιοý που υηερÝ6αιναν το 13% ιου συγüλου
των γεννιßσεων σιτò αρχÝò τηò δεκαετßαò του '50, αηοιελοýν σ6μερα μüλιò το 3%
και αναμÝνεται να σταθεροποιηθοýν στο 2º" στα μÝσα τηò ειüμενηò δεκαετßαò).

Η κρßση του δημüσιου συστιßματοò υγεßαò και η μεßωση των εισοδημÜτων ευ-
ρýτατου τμ6ματοò του ελληνικοý πληθυσμοý πιθανüτατα θα Ýχει επιητþσειò στηγ
υγεßα και ιη μακροΖωßα του. Ειδικüτερα, Ýχει 6δη εηι6ραδυνθεß σημαντικd (και σý-
ντομα πιθανüτατα θα ανακοπεß) η ηρüτερη μακροχρüνια τÜση αýξησηò του προσ-
δüκιμου Ζωιßò στη γÝννηση (ενþ πιθανüτατα θα αυξηθοýν κα1 τα χρüνια Ζωιßò σε
κακÞ κατÜσταση υγεßαò πριν απü ιον θÜνατο).

'οσον αφορÜ τιò μετανασιευτικÝò ροÝò, εßναι προφανÝò üτι σε συνθιßκεò κρßσηò
η ΕλλÜδα δεν αιιοτελεß «ε}χψο.,«ü» προορισμü για οικονομικοýò μετανdστεò και,
πιθανüτατα, αν η οικονομικιß κατdσταση δεν σταθεροποιηθεß, Ýνα επιτιλÝον τμιßμα
Ιων ενΚατεστημÝνων ακüμη και σιßμερα οικονομικþν μειαναστþν στην Ελλdδα θα
επΙστρÝψει στη χþρα του (αν και η πλειονüτητα το Ýχει ιßδη κdνει την τελευταßα πε-
νταετßα). ΑντιθÝτωò, λαμ6ανομÝνων υπüψη ιüσο των συνθηκþν σε πλειÜδα χωρþν
του ευρýτατου γεωτιολιτικοý μαò χþρου που δεν αναμÝνεται να μεταΒληθοýν (και
τηò ευρωΠαΙκ6ò ηολιτικιßò στο θÝμα αυτü) üσο και τηò ιδιαιτερüτηταò των φυσικþγ
μαò συνüρων, οι ροÝò ατüμων απü τιò χþρεò αυτÝò θα συνεχισθοýν. Ταυτüχρονα,
θα συνεχισθεß ηιθανüτατα, εξαιτßαò κυρßωò τηò αυξημÝνηò ανεργßαò των νÝων στην
ηερßιιτωση που αυτÞ δεν περιοριστεß σημαντικd ια επüμενα χρüνια, η Ýξοδοò κυρßωò
νÝων αποφοßτων τριτο6Üθμιαò εκηαßδευσηò (και δευιερευüντωò μüνον ημι-ειδικευ-
μÝνων ατüμων).

Τα προαναφερθÝντα, ηαρüλο τον σχειικü Βαθμü α6ε6αιüτηταò, οδηγοýν σε
κÜηοιεò ΒεΒαιüτητεò üσον αφορÜ τιò μÝλλουσεò πληθυσμιακÝò μαò εξελßξειò. Το
2ο25:
ß. ο πληθυσμüò τηò ΕλλÜδαò θα υηολεßπειαι κατd 300-4Ο0 χιλιÜδεò αυιοý του

2015,
τα φυσικÜ (γενν6σειò-θÜναιοι) ωò και τα μεταναστευτικd ισοΖýγια (εßσοδοι-Ýξο-
δοι) την εηüμενη δεκαετßα θα εßναι αρνητικd,
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ßßß. η δημογραφικιß γ6ρανση -μη αναστρÝψιμη τÜση- θα συνεχισθεß καθþò το πο-

σοστü των Üνω των 65 ετþν το 2Ο25 θα υηερθεß το 22º" του συνολικοý πληθυ-
σμοý και οι Üνω των 85 ετþν θα αηοτελοýν ηιθανüτατα το 15% τηò ομÜδαò των

65+ (υηενθυμßΖεται üτι στιò αρχÝò τηò δεκαετßαò του 1950 οι 65+ αποτελοýσαν

μüλιò το 6,7γο, οι δε 85+ το 0,4Υο αντßστοιχα του συν6λου) ενþ η μÝση ηλικßα
θα υπερΒεßτα 45 Ýτη.

ßν. το προσδüκιμο Ζω6ò στη γÝννηση μετÜ αηü 10 χρüνια -στην ευνοßκüτερη των

ηεριητþσεων- δεν θα μειωθεß σημαντικü, ενþ η πιθανüτητα να αυξηθοýν τα

χρüνια Ζωfiò npιv τον θÜνατο σε κακιß κατÜσταση υγεßαò εßναι ισχυριß.
ν. η γονιμüτητα των γενεþν που γενν6θηκαν την δεκαειßα 1975-1985 θα συρρι,

κνωθεß ακüμη περισσüτερο (θα ηεριορισθεß 1,4 παιδιÜ/γυναßκα) και, τÝλοò,
νß. το ειδικü 6Üροò των αλλοδαπþν δεν αναμÝνεται να μεταΒληθεß (+- 10% ακüμη

το 2025), ενþ Ýναò στουò 7 νÝουò κÜτω των 15 ετþν το Ýτοò αυτü θα Ýχει γεν-
νηθεß απü αλλοδαπü γονÝα/γονεßò.

ΠΙΝΑΚΑΣ º

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΛΗΘΥΣΜοΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΗΛΙΚιΑ (ΕτΗ)

Πληθυσμüò (εκατομμ.) ΜÝση ηλικßα
ι951 7,65 3ο,1

ι952 7,73 3ο,3
ι953 7,82 3ο.5
ι954 7,Β9 3ο,8
ι955 7,97 31,ο
ι956 8,ο3 31,2

1957 8,1ο 31,4

ι958 8,17 3],6
ι959 Β,26 3],8
ι96ο 8,33 32,ο
196ι Β,4ο 32,2
ι962 8,45 32,4
ι963 8,48 32,6
ι964 8,51 32,8
1965 Β,55 33,ο
1966 8,61 33,2
1967 α,72 33,3
1968 8,8ο 33,4
1969 8,83 33,5
ι97ο 8,79 34,7
1971 8,82 34,9
1972 8,89 34,7
1973 8,93 34,9
1974 8,96 35,2
]975 9,ο5 35,3
1976 9,17 35,5
1977 9,27 35,6
ι978 9.36 35,7
1979 9,45 35,8
t98ο 9,64 36,ο
ι98Ι 9,73 36,2
]982 9,79 36,3
1983 9,85 36,5
1984 9,9ο 36,7
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ΓΡΑΦΗΜΑ º

ΕΛ^ΑΔΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
(ΓΕΝΝΗΣΕιΣ-ΘΑΝΑτοι)

Ι

ι985 9,93 36,9
1986 9,97 Ξ6,9
ι987 ]ο,οο 37,1
1988 ]ο,ο4 37,4
ι989 ιο,ο9 37,6
199ο 1ο,16 37,9
ι991 1ο,26 38,]
ι992 1ο,37 38,2
]993 1ο,47 38,4
ι994 .Iο,55

38,6
ι995 ιο,63 38,8
ι996 ιο,7] 38,9
1997 'lο,78 39,1
ι998 ºο,83 39,4
ι999 1ο,88 39,6
2οοο 1ο,92 39,8
2οοι ]ο,95 4ο,1
2οο2 ºο,98 4ο,3
2οο3 ιl,ο2 4ο,5
2οο4 ºº,ο6 4ο,8
2οο5 ºº,ο9 4],ο
2οο6 1],]3 41,2
2οο7 º],º6 41,4
2οο8 ]],º9 41,6
2οο9 ]],]9 4],8
2οιο ι],]5 42,1
2ο11 11,12 42,3
2ο12 ]ι,ο9 42,6
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2
ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΑ

ΚΑι ΜΕΣΗ ΗΛιΚιΑ ΣΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤοΥΣ (º96ο-2οº2)
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