
 

 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΙΙ: ∆ηµογραφικές ανησυχίες 
και δηµογραφική πολιτική 

 Βύρων Κοτζαµάνης 
  

  

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

Την τελευταία δεκαπενταετία, τόσο τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης όσο και ορισµένοι επιστήµονες, 

προερχόµενοι συνήθως από συγγενή προς τη δηµογραφία γνωστικά πεδία, παρουσιάζουν µια 

καταστροφολογική εικόνα των δηµογραφικών εξελίξεων της χώρας µας: η εικόνα αυτή εδράζεται 

στην επιλεκτική παρουσίαση στοιχείων και δεικτών που οδηγούν "αβίαστα" στο συµπέρασµα ότι η 

Ελλάδα "µαστίζεται" από τη µεγαλύτερη δηµογραφική κρίση της ιστορίας της, µε άµεσο αποτέλεσµα 

την ταχύτατη συρρίκνωση του ελληνικού πληθυσµού και την "πρώιµη" γήρανσή του, και απώτερο, 

την απώλεια του δυναµισµού του και την αµφισβήτηση της ύπαρξής του στο γεωγραφικό χώρο που 

κατέχει, µε απροσδόκητες εποµένως συνέπειες (οικονοµικές, κοινωνικές, και εθνικές).  

Τα δεδοµένα επί των οποίων συνήθως εδράζονται οι πρότερες θέσεις και απόψεις αφορούν κυρίως: 

α) την εξέλιξη της πορείας του συνολικού αριθµού γεννήσεων 

β) την εξέλιξη των λεγόµενων "συγκυριακών" δεικτών γονιµότητος (µέσος αριθµός παιδιών ανά 

γυναίκα) που προσµετρώνται ετησίως  

γ) τις προβλέψεις για το µελλοντικό µέγεθος του ελληνικού πληθυσµού (στο τέλος της δεύτερης ή 

ακόµη τρίτης δεκαετίας του επόµενου αιώνα) ο οποίος "αναµένεται" να συρρικνωθεί κατά 0,5 έως 2 

εκατοµµύρια αναλόγως των παρουσιαζόµενων σεναρίων. 

δ) τέλος, τη διαφορική δηµογραφική εξέλιξη της Ελλάδος και Τουρκίας τόσο στον παρόντα χρόνο 

όσο και στο άµεσο µέλλον. 

"Το δηµογραφικό πρόβληµα" της χώρας µας θεωρείται συνήθως αποκλειστικά ως άµεση 

συνάρτηση: α) της εξέλιξης της γεννητικότητας και γονιµότητας µε προβολή επιλεκτικών δεικτών 

και περιόδων σύγκρισης (πεντηκονταετία για τις γεννήσεις, εικοσαετία για τους συγκυριακούς 

δείκτες γονιµότητας), β) των "αναµενόµενων" εξελίξεων του συνολικού πληθυσµού στην επόµενη 

τριακονταετία (χωρίς να αναφέρονται συχνότατα οι υποθέσεις που  λανθάνουν πίσω από τα τελικά 

αποτελέσµατα των εν λόγω σεναρίων), γ) της µαζικής µετανάστευσης στη χώρα µας 

"Μουσουλµάνων" από τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής, δευτερευόντως δε από την γειτονική 

Αλβανία και δ) της διαφοροποιηµένης εξέλιξης του πληθυσµού Ελλάδος-Τουρκίας . 

Ενδιαφέρον κινεί κατ' αρχάς: α) η µερική αποσιώπηση και η περιθωριακή αναφορά των δεδοµένων 

που αναφέρονται αφ' ενός στην εξέλιξη του µεγέθους του ελληνικού πληθυσµού στη διάρκεια της 

τελευταίας πεντηκονταετία (1951-2001), αφ' ετέρου στις δύο άλλες δηµογραφικές συνιστώσες 

(µετανάστευση/θνησιµότητα) οι οποίες συµβάλλουν, όπως η γεννητικότητα/γονιµότητα, στις 
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µεταβολές του πληθυσµού β) η επιλεκτική επιλογή των χρονικών περιόδων αναφοράς, οι οποίες 

συστέλλονται και διαστέλλονται αναλόγως των αναγκών της "τεκµηρίωσης" των θέσεων όσων 

παρουσιάζουν µια αποκαλυπτική εικόνα των σύγχρονων δηµογραφικών µας εξελίξεων γ) η 

επιλεκτική επίκληση δεικτών και δεδοµένων για τη στήριξη των προαναφερθέντων απόψεων και 

τέλος δ) η περιθωριακή "ενασχόληση" των ιδίων µε τα θέµατα που άπτονται της άνισης κατανοµής 

του πληθυσµού στο γεωγραφικό χώρο. Ποια όµως τα πραγµατικά δεδοµένα του "προβλήµατος"; 

   

ΙΙ. ΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

  

Α) Ο συνολικός πληθυσµός 

Ο συνολικός πληθυσµός της χώρας µας αυξάνεται συνεχώς στη διάρκεια της µεταπολεµικής 

περιόδου: 7.632.800 το 1951, 10.264.200 στην απογραφή του πληθυσµού του 1991 και 

10.970.000 σε αυτήν του 2000, ήτοι µε βάση 100 το 1951, 144 το 2001. Η αύξηση αυτή είναι από 

τις υψηλότερες στις χώρες µέλη της ΕΟΚ στη διάρκεια της ίδιας περιόδου. Αλλά ακόµη και αν 

συγκρίνουµε τα µεταπολεµικά στοιχεία µε αυτά της περιόδου 1928-1951 (στα ίδια γεωγραφικά όρια 

της ∆ωδεκανήσου εποµένως εξαιρουµένης) οι µέσοι ετήσιοι ρυθµοί αύξησης ελάχιστα 

διαφοροποιούνται: 9,05‰(1928-1951) έναντι 6,88‰ στη πρώτη µεταπολεµική πεντηκονταετία. 

Θα µπορούσε ασφαλώς να αντιτάξει κανείς ότι ο συνολικός πληθυσµός (και η εξέλιξή του) δεν 

αποδεικνύουν τίποτα, στο βαθµό που εµπεριέχει νέους και γέρους, Έλληνες και αλλοδαπούς, και ότι 

θα πρέπει να εξετάσουµε ιδιαίτερα την πορεία των γεννήσεων που αποτελούν τη δύναµη του 

µέλλοντος, ενώ οι ηλικιωµένοι αποτελούν το "παρελθόν" του. Εξετάζοντας, φυσικά, αποκλειστικά 

την πορεία της γεννητικότητας (ως συνήθως γίνεται) σηµαίνει ότι δεν θεωρούµε ιδιαιτέρου 

ενδιαφέροντος την εξέλιξη της θνησιµότητας και των µεταναστευτικών κινήσεων. Αποσιωπάται 

τέλος το γεγονός ότι οι θάνατοι στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας κυµαίνονται γύρω στις 

100.000 ετησίως, όσο και στην τελευταία προπολεµική πενταετία (1936-1940) για ένα πληθυσµό 

κατά 1,5 φορά πολυπληθέστερο το 2001 απ' ότι προπολεµικά, ενώ ο µέσος όρος προσδοκώµενης 

ζωής στη γέννηση έχει σχεδόν διπλασιασθεί τα τελευταία 70 χρόνια ανερχόµενος σε 77 έτη για τον 

άνδρα και 82 για την γυναίκα (από τους υψηλότερους της Ευρώπης). 

  

Β) Θνησιµότητα, γονιµότητα, γαµηλιότητα και γήρανση 

Η βρεφική θνησιµότητα στη χώρα µας συρρικνώνεται σηµαντικά ( 41‰  το 1960, 6,5‰ το 2000) 

και ο µέσος όρος ζωής ανέρχεται ελαφρώς ταχύτερα από τον µέσο κοινοτικό. Η Ελλάδα διατηρεί 

παρ' αυτά σχετικά υψηλή βρεφική και παιδική θνησιµότητα, οι οποίες αν περιορισθούν, θα 

επιτρέψουν ακόµη µεγαλύτερα κέρδη στο µέσο όρο ζωής των Ελλήνων. 

Η γονιµότητα των γενεών (µέσος αριθµός παιδιών/γυναίκα) ακολουθεί και στη χώρα µας φθίνουσα 

πορεία, αν και µε ρυθµούς συγκριτικά βραδύτερους. Οι Ελληνίδες δεν αναπαράγονται πλήρως: αυτό 
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όµως δεν αφορά µόνον τις γυναίκες που γεννήθηκαν µεταπολεµικά, αλλά και αυτές του 

µεσοπολέµου. Εποµένως, το φαινόµενο έχει ένα ιστορικό βάθος που οι συγκυριακοί δείκτες 

καλύπτουν ή υπερεκτιµούν. Παράλληλα η χώρα µας διαφοροποιείται σε δύο σηµεία ως προς το 

σύνολο σχεδόν των βόρειων και δυτικών χωρών της ηπείρου µας: α) δεν γνώρισε το baby-boom 

της περιόδου 1945-1965  (εκτός από την περιφέρεια Πρωτευούσης) και η αναστροφή των 

πτωτικών τάσεων της µέσης ηλικίας στην τεκνογονία (της µέσης ηλικίας δηλ. στην απόκτηση των 

παιδιών) εµφανίστηκε µε µεγάλη υστέρηση (>1980)  β) η αναπαραγωγή των γενεών 1920 και 

εντεύθεν (µέχρι και αυτών που γεννήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960) στη χώρα µας κατά 

τι µόνον υπολείπεται του ορίου αναπαραγωγής (2,1 παιδιά/γυναίκα σήµερα). Η ελληνική διαγενεακή 

γονιµότητα (γενεές 1965-1970) βρίσκεται κοντά στο µέσο κοινοτικό, παρ' όλο που οι συγκυριακοί 

δείκτες, επηρεαζόµενοι κυρίως από τις ταχύτατες αλλαγές της µέσης ηλικίας στη τεκνογονία είναι 

σχετικά χαµηλοί την τελευταία δεκαετία (1,3 παιδιά/γυναίκα).  

Η γήρανση και η πρώιµη ωρίµανση του πληθυσµού έχει και στη χώρα µας εκδηλωθεί, όπως και στις 

λοιπές ανεπτυγµένες χώρες, στην περίοδο 1961-2001. Η Ελλάδα όµως δεν αναµένεται να βρεθεί 

µεσοπρόθεσµα (την επόµενη εικοσαετία) σε ιδιαίτερα µειονεκτική θέση, στο βαθµό που, µη έχοντας 

γνωρίσει το baby boom, δεν θα έχει, όπως οι περισσότερες βιοµηχανικές χώρες της ηπείρου µας, 

µαζική είσοδο στις ηλικιακές οµάδες 65 ετών και άνω των πολυπληθέστατων γενεών της πρώτης 

µεταπολεµικής εικοσαετίας. 

Τέλος, όσον αφορά την σύσταση και διάλυση των έγγαµων συµβιώσεων, που καθοριστικά 

επηρεάζουν τη γονιµότητα των γενεών (στο βαθµό που οι εκτός γάµου γεννήσεις είναι ασήµαντες 

στην χώρα µας  3,5% (έναντι 47% στην ∆ανία και 38% στην Γαλλία), η Ελλάδα διαφοροποιείται 

προς το παρόν σηµαντικά: τα διαθέσιµα στοιχεία δεν επιτρέπουν την έκφραση ιδιαίτερων 

"ανησυχιών" για το θεσµό του γάµου, αν και δεχόµαστε τους µακρινούς απόηχους της γενικευµένης 

του "κρίσης" στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, όπου, οι έγγαµες συµβιώσεις, όλο και λιγότερες και 

ολοένα τελούµενες από πιο "ηλικιωµένα" άτοµα αποδεικνύονται όλο και πιο εύθραυστες. Εάν 

υπάρχει σύγκλιση στον τοµέα αυτό, αφορά µόνον τους ρυθµούς σύστασης της οικογένειας: όπως 

και στην EUR 15, έτσι και στην Ελλάδα, τα νέα ζευγάρια συνάπτουν κάθε χρόνο κατά τι πιο 

ηλικιωµένα γάµο, ενώ οι οµάδες που διαφοροποιούνται σηµαντικά από τα κυρίαρχα κοινωνικά 

πρότυπα (άγαµοι/εκτός γάµου συµβιούντες χωρίς να νοµιµοποιούν τελικά την σχέση τους, άτοµα 

που διαλύουν τον γάµο τους χωρίς να συνάψουν νέο) παραµένουν "περιθωριακές", αν και 

προοδευτικά διευρυνόµενες, ιδίως στην Αθήνα και Θεσ/νίκη.  

Εκ των προαναφερθέντων συνάγεται ότι η χώρα µας δεν βρίσκεται σε τραγική δηµογραφική θέση: 

προφανώς τείνουµε σε µια νέα δηµογραφική "ισορροπία", όχι αναγκαστικά δυσµενέστερη αυτής 

των αρχών του αιώνα µας, που θα χαρακτηρίζεται κυρίως από: πλέον "ώριµο" πληθυσµό µε 

υψηλούς µέσους όρους ζωής, λιγότερο πρώιµη και έντονη γαµηλιότητα και γονιµότητα (γονιµότητα 

που θα υπολείπεται µερικώς του ορίου αναπαραγωγής) και έγγαµες συµβιώσεις κατά τι λιγότερο 
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σταθερές από το παρελθόν. Οφείλουµε ταυτόχρονα να υπενθυµίσουµε ότι εάν για τα 

προαναφερθέντα είµαστε σε θέση να προβλέψουµε χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο το άµεσο µέλλον, 

υπάρχει µια σηµαντική παράµετρος, που επηρεάζει σηµαντικότατα τις δηµογραφικές εξελίξεις τόσο 

στην Ελλάδα όσο και στην EUR 15, η οποία συνήθως αποσιωπάται και υποτιµάται: η µετανάστευση 

είναι ο αστάθµητος παράγοντας των επόµενων δεκαετιών, τόσο για την χώρα µας όσο και για µια 

σειρά άλλων κοινοτικών χωρών και µπορεί να ανατρέψει άρδην το προαναφερθέν σενάριο. 

  

ΙΙΙ. ΟΙ ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ 

ΕΠΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ 

  

Βάσει των προτέρων συνοπτικά εκτεθειµένων στοιχείων και εκτιµήσεων δυνάµεθα να εγείρουµε 

σειρά συναφών ερωτήσεων: προς τι η προβολή των πλέον "ανησυχητικών" δεικτών, η επίκληση 

ιδιοτήτων που δεν έχουν, η αποσιώπηση άλλων λιγότερο "ανησυχητικών", η επικέντρωση της 

ανάλυσης στον συγκυριακά µικρό χρόνο, µε άµεση συνέπεια την έλλειψη αναφοράς στην ιστορία, 

το µονοµερές ενδιαφέρον για µια από τις συνιστώσες του προβλήµατος (γονιµότητα) και η 

επιλεκτική επιλογή περιόδων αναφοράς, δεδοµένων, δεικτών, χωρών προς σύγκριση; 

Οι απαντήσεις στα πρότερα ερωτήµατα δεν είναι προφανείς: Θα µπορούσε κανείς να επικαλεσθεί 

την ελλιπή δηµογραφική παιδεία αλλά θα ήταν αρκετά απλοϊκό. Θα πρέπει µάλλον, για να 

εξηγήσουµε αυτή την "αποκαλυπτική" παρουσίαση της δηµογραφικής µας κατάστασης  (βλέπε 

"γονιµότητα") στη βάση επιλεκτικής και µονοµερούς παρουσίασης δεδοµένων, και το επιχειρούµενο 

αµάλγαµα (σύγκριση επιλεκτικά περιόδων αναφοράς και ανοµοιογενών µεγεθών), να ανατρέξουµε 

στην κοινωνιολογία των επιστηµών και κυρίως στην κυρίαρχη ιδεολογία που χαρακτηρίζει 

σηµαντικά τµήµα των ενασχολούµενων µε τα δηµογραφικά δρώµενα στην χώρα µας: Το κυρίαρχο 

αυτό ρεύµα σκέψης και ιδεών στο οποίο εντάσσονται χαρακτηρίζεται από τις εξής συντεταγµένες: 

απόλυτη αναγκαιότητα αύξησης του "ελληνικού" πληθυσµού, φόβος για την αύξηση των ξένων και 

για την αλλοίωση της εθνικής ταυτότητος, αναγκαιότητα παρεµβάσεων για την αύξηση των 

γεννήσεων. ∆εν θα χαρακτηρίζαµε άλλωστε ως τυχαία ή συγκυριακή τη "συµπόρευση" των 

επιστηµόνων αυτών µε όσους προβάλλουν λιγότερο "επιστηµονικές" προτάσεις και θέσεις για τους 

κινδύνους "αφελληνισµού", απώλειας "δυναµισµού" του έθνους, κατάκτησης µας ("όπως και στο 

παρελθόν") από τους πολυπληθέστερους, νεώτερους (και δυναµικότερους) "βαρβάρους", τους 

οποίους µόλις δυνάµεθα να κρατήσουµε "εκτός των τειχών". Από τον Gobbert έως τον Ναπολέοντα, 

από τον Bertillon έως τον Petain, οι βασικές ιδέες παραµένουν οι ίδιες και οι επελθούσες γενεές 

ελάχιστα είχαν να προσθέσουν.  

Επάγωγο της αποσπασµατικής αυτής θεώρησης των δηµογραφικών δεδοµένων και της µονοµερούς 

αυτής επικέντρωσης της προσοχής στην αναπαραγωγή (γεννητικότητα/γονιµότητα) είναι και η 

συσσώρευση των εµποδίων για µια νηφάλια, στη βάση των υπαρκτών δεδοµένων και δυνατών 
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αναλύσεων συζήτηση για τις δηµογραφικές εξελίξεις και προοπτικές. Έτσι, ελάχιστα µας 

προβληµατίζει η σχετικά υψηλή βρεφική µας θνησιµότητα (διπλάσια σχεδόν αυτής της Σουηδίας,-

3,5‰το 2000) ή ακόµη η θνησιµότητα σε ορισµένες ηλικίες από ιδιαίτερες αιτίες (τροχαία 

δυστυχήµατα) που είναι και από τις υψηλότερες της ∆υτικής Ευρώπης. Ελάχιστα επίσης µας 

προβληµατίζει η ιδιαίτερα άνιση κατανοµή του πληθυσµού µας στο γεωγραφικό χώρο (>40% στο 

<3% του ελληνικού εδάφους, ήτοι στην Περιφέρεια Πρωτευούσης και στο υπόλοιπο τµήµα του 

νοµού Αττικής) και οι επιπτώσεις της. Εκλείπει ουσιώδης προβληµατισµός για τις µεταναστευτικές 

ροές που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δηµογραφική µας ιστορία, αλλά και θα έχουν ολοένα και 

µεγαλύτερο ειδικό βάρος στο άµεσο και απώτερο µέλλον (Ελλήνων, παλιννόστηση, πρόσφυγες, 

είσοδος ξένων εργαζόµενων, εγκατάσταση "οµογενών"/ελληνικών "µειονοτικών" οµάδων στη χώρα 

µας). Εκλείπει ακόµη και o προβληµατισµός για την "ποιότητα" του πληθυσµού της χώρας µας (σε 

σχέση µε την υγεία του, την παιδεία του, τη δυνατότητα προσαρµογής του στις ταχύτατα 

εξελισσόµενες συνθήκες, στην παραγωγή µε την ευρεία έννοια). Παράλληλα προβάλλεται η 

"ποσότητα" σε συνάρτηση µε όµορες "ποσότητες" για να τονισθούν οι ανισότητες, µε επίκληση 

ιστορικών "παραδειγµάτων" (Ρώµη, Αρχαία Αθήνα) που συνειρµικά µας οδηγούν σε 

καταστροφολογικά σενάρια του τύπου "γεννάτε γιατί χανόµαστε", όταν τα αναφερόµενα 

παραδείγµατα, συνήθως, ουδαµώς  επιτρέπουν την αναζήτηση τέτοιων αιτιωδών σχέσεων. Τέλος, 

ως δαµόκλειος σπάθη, παρουσιάζεται η αύξηση του αριθµού των ηλικιωµένων -"γήρανση"- στη 

βάση ενός ορίου (65 έτη) που αυθαίρετα τίθεται, χωρίς αναφορά στα φυσιολογικά, νευρολογικά, 

και ψυχολογικά δεδοµένα του τέλους του 20ου αιώνα, θεωρώντας ότι η ηλικία είναι ο µοναδικός 

ασφαλής δείκτης για τη "µέτρηση" της κατάστασης της υγείας και των παραγωγικών δυνατοτήτων 

του ατόµου, και επιχειρώντας την αναγωγή µιας "φυσικής" σε µια "κοινωνική" κατηγορία (εργασία). 

Ταυτόχρονα και παράλληλα, ως επάγωγο της πρότερης µονοµερούς και αποσπασµατικής 

προσέγγισης, η αναπαραγωγή και η γεννετήσια συµπεριφορά τείνουν να εξετασθούν 

"αυτονοµηµένα", ως να υπερίπτανται του υπάρχοντος εποικοδοµήµατος όσο και της υλικής του 

βάσης. Ως να είναι ένα σύνθετο θέµα µεν, που αναγάγεται δε αποκλειστικά σε ατοµικές επιλογές: Ως 

τα άτοµα να επιλέγουν "ελεύθερα" και "συνειδητά" τον αριθµό των παιδιών τους, κάνοντας πάντοτε 

λιγότερα από αυτά που επιθυµούν (διαφορά ανάµεσα στο "ιδεατό", "επιθυµητό" και "αποκτώµενο" 

αριθµό παιδιών που καταγράφουν όλες οι εµπειρικές έρευνες). Ως οι επιλογές αυτές να µην 

εγγράφονται στα πλαίσια των τρεχόντων κοινωνικών κανόνων, να µην επηρεάζονται από τις 

"προτροπές" ενός συλλογικού συστήµατος αναφοράς. Ως να είναι απλώς "άθροισµα" ατοµικών 

επιλογών, σε πλήρη "ρήξη" και αναντιστοιχία µε την κοινωνία (στα πλαίσια της οποίας εκφράζονται 

και µορφοποιούνται). Ως αυτή να µην εµπεριέχει µια δική της δυναµική, δυναµική που δεν 

προσδιορίζει µόνον την πορεία του συγκεκριµένου φαινοµένου, αλλά ένα ευρύτερο πεδίο όπου 

κινούνται, εκφράζονται, εκδηλώνονται τόσο οι γνώµες, στάσεις, κίνητρα, στόχοι, επιδιώξεις, όσο και 

οι δράσεις µας. Ως κοινωνία, οικογένεια και αναπαραγωγή να µην αποτελούν ενιαίο σύστηµα. 
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ΙV. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ 

  

Υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες και σε έντονα φορτισµένο συγκινησιακά κλίµα πληθαίνουν οι 

παρεµβάσεις φορέων και επιστηµόνων που θέτουν επιτακτικά την αναγκαιότητα χάραξης µιας 

ενεργούς δηµογραφικής πολιτικής και βασικά της λήψης επειγόντων µέτρων που θα στοχεύουν την 

αναπαραγωγή. Το ζήτηµα που τίθεται είναι προς ποια κατεύθυνση, σε ποια πεδία πρέπει να 

ληφθούν τα "µακρόπνοα και γενναιόδωρα µέτρα για την ανακοπή της δηµογραφικής παρακµής του 

έθνους" (sic) που οφείλεται κυρίως στην υπογεννητικότητα και ποια η εµβέλεια - 

αποτελεσµατικότητά τους; 

∆εχόµενοι ως δεδοµένη τόσο την αναγκαιότητα αύξησης της γονιµότητας όσο και την οξύτητα του 

προβλήµατος, ας εξετάσουµε τις δυνατότητες και τα όρια των πολιτικών παρέµβασης. Ας 

υπενθυµίσουµε κατ' αρχάς ότι για τη χάραξη-υλοποίηση µιας δηµογραφικής πολιτικής απαιτούνται: 

i) η σύλληψη και ο προσδιορισµός των προβληµάτων ii) η διατύπωση σαφών στόχων-µέσων της 

πολιτικής, iii) η υλοποίηση της και τέλος iv) η αξιολόγησή της. Από ό,τι έχουµε ήδη αλλού 

εκτεταµένα αναπτύξει καθίσταται κατά τη γνώµη µας σαφές ότι στη χώρα µας δεν συντρέχουν οι 

προαναφερθέντες παράγοντες - ιδιαίτερα οι δύο πρώτοι - οι οποίοι θεωρούνται και ως η αναγκαία 

συνθήκη για την υλοποίηση και αξιολόγηση µιας τέτοιας πολιτικής. Ειδικότερα δε, ακόµη και στην 

περίπτωση που υιοθετήσουµε πλήρως τις κυρίαρχες θέσεις (αναπαραγωγή - γονιµότητα µοναδική 

συνισταµένη του "δηµογραφικού προβλήµατος") δυνάµεθα βάσιµα να θέσουµε ερωτήµατα και ως 

προς την εµβέλεια - αποτελεσµατικότητα των ληφθέντων ήδη και προτεινόµενων µέτρων πολιτικής.  

Θα υπενθυµίσουµε απλώς ότι: 

α) Η πολιτική που στοχεύει στην ανακοπή των αργών ρυθµών πτώσης της γονιµότητας των γενεών 

(και ακόµη περισσότερο στην αναστροφή µεσοπρόθεσµα της τάσης αυτής), οφείλει να είναι 

ενσωµατωµένη, να αποτελεί οργανικό τµήµα µιας γενικότερης πολιτικής που θα έχει σαφείς 

στόχους, για την υλοποίηση ενός συλλογικού κοινωνικού οράµατος-σχεδίου επί του οποίου θα έχει 

ήδη επιτευχθεί ευρύτερη συναίνεση στην ελληνική κοινωνία (στο πλαίσιο π.χ. ενός συνολικού 

προγραµµατισµού για µια δεδοµένη, σαφώς προσανατολισµένη και οριοθετηµένη, κοινωνική, 

οικονοµική, και πολιτισµική ανάπτυξη). Η ενσωµάτωση µιας πολιτικής γονιµότητας, στα πλαίσια 

ενός γενικότερου συλλογικού "σχεδιασµού", προϋποθέτει τη σαφή διατύπωση στόχων για την 

επίδραση των τάσεων αναπαραγωγής, οι οποίες θα απορρέουν από τις ανάγκες της υλοποίησης των 

γενικότερων στόχων της πολιτικής και θα ευρίσκονται σε αντιστοιχία µε αυτές. Κατ' επέκταση, µε 

κριτήριο την επίτευξη των γενικότερων στόχων και τη συµβολή τους σε αυτήν θα πρέπει να 

αξιολογηθούν τα προγράµµατα και τα µέσα της πολιτικής για τη γονιµότητα. Ταυτόχρονα και 

παράλληλα, θα πρέπει να ληφθούν πιθανόν σοβαρά υπόψη ορισµένες ιδιαιτερότητες της σύγχρονης 

ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα ορισµένων υποσυνόλων της. Κατ' επέκταση, δεν δυνάµεθα να 

φανταστούµε την ύπαρξη "προκατασκευασµένων" πολιτικών ("έτοιµων πακέτων") οι οποίες 
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µπορούν να εφαρµοσθούν "ελαφρώς" προσαρµοζόµενες σε όλες τις κοινωνίες που έχουν τον ίδιο 

στόχο (π.χ. ανόρθωση της γονιµότητας). Στα πλαίσια των προαναφερθέντων, από µεθοδολογική 

σκοπιά, οφείλουµε όχι µόνον να διατυπώσουµε µια πολιτική για τη γονιµότητα σε συνάρτηση µε 

τους συνολικότερους διατυπωµένους στόχους της κοινωνίας µας και τις επάγωγες τοµεακές 

πολιτικές, αλλά ακόµη, να αναρωτηθούµε και να προβληµατισθούµε κατ' αρχάς και για την 

εγκυρότητά της και κατόπιν για τις δράσεις που θα προταθούν. 

β) Ειδικότερα δε, προ της λήψης οιουδήποτε µέτρου για την ανόρθωση της γονιµότητας, 

προτάσσονται σαφείς και τεκµηριωµένες απαντήσεις στα κάτωθι βασικά ερωτήµατα: 

i) Ποια είναι , θεωρητικά, τα δυνητικά πεδία µιας τέτοιας πολιτικής (πολιτικής που στοχεύει να 

παρέµβει στην πορεία της γονιµότητας και εποµένως στους παράγοντες που την προσδιορίζουν); 

ii) Ποια θεωρία είναι η πλέον "ισχυρή" σήµερα, δυνάµενη να ερµηνεύσει τις πτωτικές τάσεις της 

γονιµότητας, και κατ’ επέκταση να προσδιορίσει τις καθοριστικές, προσδιοριστικές παραµέτρους που 

οδηγούν στη συρρίκνωσή της, αναδεικνύοντας τις σχέσεις αιτίου-αιτιατού; 

   

V. ΟΙ «ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΑ» 

  

Ελλείψει ικανοποιητικών και τεκµηριωµένων απαντήσεων στα πρότερα τιθέµενα ερωτήµατα από 

τους προτείνοντες αναφανδόν µέτρα "ανόρθωσης" της γονιµότητας, το όλο εγχείρηµα, καθίσταται 

αίολο. Προσκαλούµε δε ταυτόχρονα, όλους όσους, επικαλούµενοι την αµφιλεγόµενη οξύτητα του 

προβλήµατος, προτείνουν "περισσότερη δράση" και "λιγότερη επιστήµη", να µας εκθέσουν τις 

θεωρητικές βάσεις και τις λανθάνουσες παραδοχές- υποθέσεις που υιοθετούν, ως και τα στοιχεία 

της εγκυρότητας και της ισχύος των µέτρων που προτείνουν. Υποστηρίζουµε δε ταυτόχρονα ότι 

είναι πρωτόγονα αφελές πλέον να διατείνεται κανείς ότι µε µέτρα που στοχεύουν το ατοµικό 

επίπεδο είναι δυνατόν να αναστραφούν οι τάσεις και οι δείκτες γονιµότητας και να επιτευχθούν 

τιµές άνω του ορίου αναπαραγωγής των γενεών (2,1 παιδιά/γυναίκα).  

Θα πρέπει ταυτόχρονα να τονισθεί η µαταιότητα εκείνων των τεχνοκρατών που διαβεβαιώνουν µε 

έπαρση ότι κατέχουν το κλειδί της λύσης, ότι για να ανορθωθεί η γονιµότητα πρέπει να ληφθούν 

αυτά ή εκείνα τα µέτρα. Στη χώρα µας, ιδιαίτερα στην τελευταία περίοδο παρουσιάζεται µια 

ενδηµική κατάσταση (βλέπε δηµοσιεύµατα ηµερήσιου βασικά τύπου). Υπενθυµίζουµε σε όλους 

όσους διατείνονται ότι έχουν έτοιµη την οποιανδήποτε λύση ότι δύσκολα αντικαθίσταται ο 

Νάρκισσος από ένα παιδί της αγάπης βοµβαρδίζοντάς τον µε οικογενειακά επιδόµατα, φορολογικές 

ελαφρύνσεις, µειωµένα τιµολόγια, ατέλειες στην απόκτηση αυτοκινήτου µεγάλου κυβισµού και 

λοιπά κίνητρα… (χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αντιτιθέµεθα στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και 

του κράτους-πρόνοιας στη λήψη µέτρων που "αποκαθιστούν" κοινωνικές ανισότητες και 

διευκολύνουν τη συµµετοχή στην οικονοµική, κοινωνική κια πολιτιστική ζωή παράλληλα µε την 

εκπλήρωση των οικογενειακών "υποχρεώσεων")... Στο βαθµό όµως που η εξέλιξη της πορείας της 
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γονιµότητας, τόσο στη χώρα µας όσο και στην πλειονότητα των ανεπτυγµένων χωρών της ηπείρου 

µας, συνδέεται µε βαθύτατα ριζωµένους στους δυτικούς πολιτισµούς µηχανισµούς, µήπως θα ήταν 

πλέον ευφυές να ασχοληθεί κανείς µε αυτούς, εάν θέλει να ανατρέψει την υπάρχουσα κατάσταση 

πραγµάτων, αντί να καταστροφολογεί, προτείνοντας αποκλειστικά µέτρα παρέµβασης σε ατοµικό 

επίπεδο; µήπως θα ήταν ταυτόχρονα πλέον ενδιαφέρον εάν η προσοχή εστρέφετο στον εντοπισµό 

και τον προσδιορισµό των µηχανισµών αυτών και των δοµικών τους στοιχείων, λαµβάνοντας 

παράλληλα υπ' όψη και το ρόλο πιθανώς άλλων µεταβλητών, αλλά και τα φαινόµενα διάδρασης 

(καθώς και την "ευαισθησία" των µηχανισµών αυτών στις παρεµβάσεις για να αποφευχθούν 

"απευκταίες" επιπτώσεις); 

Όµως σήµερα - και φυσικά όσο δεν αναπροσανατολίζουµε την έρευνα και δεν υιοθετούµε και άλλες 

οπτικές γωνίες θεώρησης - µε βάση τις κεκτηµένες γνώσεις και εµπειρίες, µια τέτοια παρέµβαση 

είναι αναποτελεσµατική. Έτσι, εκτός και αν επιθυµούµε να προγραµµατίσουµε µια νέα κοινωνική, 

οικονοµική, πολιτισµική και οικολογική επανάσταση (πιθανόν ευκταία και αναγκαία κάτω από άλλη 

οπτική γωνία και όχι ασφαλώς ορµώµενοι από την πτωτική πορεία της γονιµότητας - δηλαδή εξ 

αιτίας της), αναρωτώµεθα εάν θα ήταν πλέον λογικό και ρεαλιστικό για τις κοινωνίες µας να 

οργανωθούν και να "προγραµµατίσουν" την πορεία τους µε βάση τις υπάρχουσες δηµογραφικές 

πραγµατικότητες (υιοθετώντας µικρής εµβέλειας διορθωτικές παρεµβάσεις εάν το κρίνουν σκόπιµο 

και µη θέτοντας ανέφικτους στόχους) αναζητώντας, ανεξαρτήτως της χαµηλής σχετικά γονιµότητας 

(κάτω του ορίου αναπαραγωγής των γενεών), µε ποιους τρόπους είναι δυνατόν να πραγµατώσουν 

τους στόχους τους και τα οράµατά τους (εάν φυσικά έχουν ακόµη κάποια). 

Στον επίλογο θεωρούµε τέλος σκόπιµο να επισηµάνουµε  τη δυσκολία, κάτω από τις υπάρχουσες 

συνθήκες, του εγχειρήµατος της ανάπτυξης της συζήτησης για τις παρούσες δηµογραφικές εξελίξεις 

και προοπτικές και για τα ενδεικνυόµενα πιθανόν µέτρα πολιτικής, µε νηφαλιότητα και ψυχραιµία, 

χωρίς ακρότητες, τόσο ανάµεσα στους "ειδήµονες" όσο και στην ευρύτερη κοινή γνώµη. Η χωλή 

δηµογραφική µας παιδεία και έρευνα ασφαλώς δεν το διευκολύνει αλλά δεν αποτελεί ταυτόχρονα 

και ανυπέρβλητο εµπόδιο. Εκείνο που αντιθέτως παίζει αρνητικό ρόλο, είναι το δηµιουργούµενο 

"κλίµα": στη χώρα µας όσοι, µη όντας εκ πεποιθήσεως και "θέσεως" (πολιτικής, ιδεολογικής, 

θρησκευτικής, πολυτεκνικής ακόµη...) δεν λαµβάνουν σαφώς θέση υπέρ όποιας πολιτικής ενεργούς 

παρέµβασης για την ανόρθωση της γονιµότητας και αναπτύσσουν προβληµατισµούς και επιφυλάξεις 

στις ακραίες θέσεις του τύπου "χανόµαστε" (θέτοντας επί τάπητος αφ' ενός µεν το σύνολο των 

δεδοµένων που χαρακτηρίζουν την παρούσα δηµογραφική θέση της Ελλάδας, αφ' ετέρου δε 

"παρεκκλίνοντα" ερωτήµατα) κινδυνεύουν στην καλύτερη των περιπτώσεων να χαρακτηρισθούν ως 

νεοµαλθουσιανοί και αντίθετοι προς κάθε παρέµβαση, στη χειρότερη δε, ως "παραπλανώντες" την 

κοινή γνώµη και τους φορείς που µελετούν τη λήψη µέτρων ή ακόµη εκφράζοντες "προσωπικές 

εκτιµήσεις και προβλέψεις…… 
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Τέλος, θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε σε όσους από τους επιστήµονες εκείνους θα ήθελαν να 

παίξουν καθοριστικό ρόλο στη χάραξη δηµογραφικής πολιτικής ως "σύµβουλοι του πρίγκιπα", ότι οι 

απαντήσεις σε σειρά ερωτηµάτων που θέτουν οι πολιτικοί κάτω από τη δική τους οπτική γωνία, 

ουδαµώς είναι προφανείς. Των απαντήσεων αυτών προτάσσεται νέα σειρά ερωτηµάτων όπως π.χ. 

πρέπει να ληφθούν µέτρα ή όχι για την ανόρθωση της γονιµότητας; Υπάρχει επιστηµονική 

απάντηση στο ερώτηµα αυτό; Υπάρχει ένα "φυσιολογικό όριο" αναπαραγωγής, ώστε η τοποθέτηση 

της γονιµότητας των γενεών κάτω από αυτό να θεωρείται αρνητική, άνω δε από αυτό θετική; 

Έχουµε, όσο µας αφορά, ήδη σαφώς τοποθετηθεί στο θέµα αυτό: πιστεύουµε ότι δεν υπάρχει ένα 

σαφές ("φυσικό", "φυσιολογικό") όριο που να επιτρέπει αφ' εαυτού θετική ή αρνητική αξιολόγηση 

(πρέπει / δεν πρέπει να ληφθούν µέτρα), ότι δεν υπάρχει επιστηµονική απάντηση σε ένα µε 

τέτοιους όρους διατυπωµένο ερώτηµα (όπως δεν υπάρχουν απαντήσεις και σε πληθώρα παρόµοιων 

ερωτηµάτων: αναγκαιότητα ή µη για τη διεύρυνση των ατοµικών ελευθεριών, την ισότητα των 

φύλων ή των φυλών, θετικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης κ.ο.κ). ∆υνάµεθα όµως να δώσουµε 

απαντήσεις σε συναφή ερωτήµατα. Π.χ.: µε δεδοµένους τους στόχους και τα οράµατα της 

κοινωνίας, τα σχέδιά της για το παρόν και το µέλλον (που δεν προσδιορίζονται καθοριστικά από την 

επιστήµη), ο πληθυσµός (στάσιµος, αυξανόµενος, µειούµενος, νέος ή γηρασµένος, ανοικτός ή 

απολύτως κλειστός στις µεταναστεύσεις, αποτελούµενος από σταθερές ή µη συµβιώσεις, µε 

γονιµότητα κάτω ή άνω του εκάστοτε ορίου αναπαραγωγής, µε µέσο προσδοκώµενο χρόνο ζωής 

αυτόν ή τον άλλον, µε αυτή ή την άλλη δοµή κατά φύλο ή ηλικία κ.λ.π.) αποτελεί ανασταλτικό ή 

θετικό παράγοντα; Όµως στην περίπτωση αυτή ο πληθυσµός µας θεωρείται ως µέσον για την 

υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί και ο επιστήµονας δύναται να κληθεί να εξετάσει εάν είναι 

το µόνο µέσον ή ένα από τα δυνατά, ένα µέσο αποτελεσµατικό ή µη και αντιστοίχως να προτείνει, 

εάν δύναται, και µε επιφυλάξεις, τον ή τους τρόπους για να αυξηθεί η "αποτελεσµατικότητά" του. 

Όµως ακόµη και στην περίπτωση αυτή όπου είναι δυνατές και νοµιµοποιηµένες οι αξιολογήσεις 

(θετικές ή αρνητικές) των διαφόρων µεγεθών και παραµέτρων, οι απαντήσεις του επιστήµονα, οι 

προτεινόµενες λύσεις και τα µέτρα συνήθως είναι υποθέσεις κατά το µάλλον ή ήττον βάσιµες και 

παράλληλα (και µερικώς µόνον) βάση για τη λήψη οιασδήποτε πολιτικής θέσης/παρέµβασης. Εάν 

υπάρχουν επιστήµονες που πιστεύουν το αντίθετο, καλούνται να παρουσιάσουν τις απόψεις τους 

ελπίζοντας ότι θα αποφύγουν την ταύτιση των επιθυµιών και πιστεύω τους µε τις επιστηµονικές 

αλήθειες που δεν είναι και αυτές ακόµη παρά υποθέσεις υπό αίρεση (πόσο µάλλον οι ιδεολογικές 

τους τοποθετήσεις...). 
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