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Του ΜΠΑΜΠΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ

Η Ελλάδα τεκνοποιεί ξανά, αλλά στην αύξηση των τοκετών καθοριστικό ρόλο παίζει πλέον η παρουσία αλλοδαπών στη
χώρα μας. Από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνεται ότι την τελευταία δεκαετία υπάρχει
σημαντική άνοδος στις γεννήσεις, αλλά σχεδόν το 20% των παιδιών έχουν αλλοδαπή μητέρα, κυρίως Αλβανίδα.
*Εχουμε, λοιπόν, limit-up τοκετών, καθώς από τα 100.643
παιδιά που γεννήθηκαν το 1999 ο αριθμός τους έφτασε πέρυσι
τα 118.302 και κινείται με σαφή αυξητική τάση.
*Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι γεννήσεις με βάση την
υπηκοότητα της μητέρας για την τετραετία 2004-2007. Η ΕΣΥΕ
δεν έχει κάνει καταγραφή για την υπηκοότητα πριν από το
2004, ενώ τα στοιχεία του 2008 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Το 2004, οι γεννήσεις των αλλοδαπών αντιστοιχούσαν στο
15,95% του συνολικού αριθμού των γεννήσεων και τώρα
αναλογούν στο 18,29% με τάση επίσης ανοδική. Στο ίδιο
διάστημα, περισσότερο φάνηκε ότι γέννησαν οι Ελληνίδες, αλλά
μόλις κατά 2,99%. Οι γεννήσεις των αλλοδαπών μανάδων
«έτρεξαν» με σχεδόν δεκαπλάσια ταχύτητα (21,48%).
*Με το θέμα της συμβολής των μεταναστών στη γεννητικότητα
του πληθυσμού μας έχει ασχοληθεί και το Εργαστήριο
Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ), το οποίο
απάντησε, μεταξύ άλλων, και στο ερώτημα πόσες είναι οι «εν
δυνάμει» μητέρες, δηλαδή οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας
(από 15 έως 49 ετών): Ελληνίδες 2.746.663 και αλλοδαπές
261.052.
*Σύμφωνα, με τον αριθμό των γεννήσεων το 2004 και το 2005
προκύπτει ότι έφερε στον κόσμο παιδί το 65,77% των
αλλοδαπών γυναικών και μόλις το 32,48% των Ελληνίδων.
*Από την ίδια μελέτη εξάγεται το συμπέρασμα, ότι χάρη στις
γεννήσεις των αλλοδαπών την περίοδο 1991-2001 το ισοζύγιο
γεννήσεων-θανάτων ήταν οριακά θετικό κατά 13.000 άτομα.
Είναι, δηλαδή, προφανές ότι οι ξένες γυναίκες στη χώρα μας
γεννούν περισσότερο σε σχέση με τις Ελληνίδες, κάτι που
φαίνεται να δικαιολογεί και την αύξηση στις γεννήσεις τρίτου,
τέταρτου και πέμπτου παιδιού την τριετία 2005-2007.
*Το ότι γεννούν, όμως, οι αλλοδαπές περισσότερο δεν σημαίνει
ότι σε λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν θα κατοικείται από Ελληνες. Ο
Βύρων Κοτζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας και διευθυντής του ΕΔΚΑ, εξηγεί:
«Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι, αν και τα στοιχεία δείχνουν
περισσότερες γεννήσεις των αλλοδαπών, δεν σημαίνει ότι στην
πραγματικότητα κάνουν τα διπλάσια παιδιά. Απλά, οι
περισσότερες αλλοδαπές που κάνουν τα παιδιά τους τώρα μετανάστευσαν στη χώρα μας την προηγούμενη δεκαετία.
Λόγω των πρώτων δυσκολιών προσαρμογής (εύρεση εργασίας, κατοικίας κ.λπ.) στη δεκαετία του '90, ανέβαλλαν τη
γέννηση των παιδιών τους τότε. Οπότε, μετά την πρώτη φάση ενσωμάτωσής τους και την καλυτέρευση των συνθηκών
διαβίωσής τους, τα παιδιά τα οποία θα έκαναν "λογικά" την προηγούμενη δεκαετία τα κάνουν μαζικά τη δεκαετία αυτή».
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