
Εισαγωγή

Την τελευταία εικοσιπενταετία, τόσο τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης όσο και ορισµένοι
επιστήµονες, προερχόµενοι συνήθως από συγγενή προς τη δηµογραφία γνωστικά πεδία και
συνεπικουρούµενοι από την Ανωτάτη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων1, παρουσιάζουν µια
αποκαλυπτική εικόνα των δηµογραφικών εξελίξεων της χώρας µας2. Η εικόνα αυτή
εδράζεται στην επιλεκτική παρουσίαση στοιχείων και δεικτών που οδηγούν στο συµπέρασµα
ότι η Ελλάδα "µαστίζεται" από την 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, µε
απροσδόκητες εποµένως συνέπειες (οικονοµικές, κοινωνικές και εθνικές). 

Τα δεδοµένα επί των οποίων συνήθως εδράζονται οι θέσεις και απόψεις αυτές αφορούν
κυρίως:
α) την εξέλιξη της πορείας του συνολικού αριθµού γεννήσεων
β) την εξέλιξη των λεγόµενων "συγχρονικών" δεικτών γονιµότητας (µέσος αριθµός παιδιών

ανά γυναίκα ετησίως) 
γ) τις προβλέψεις για το µελλοντικό µέγεθος του ελληνικού πληθυσµού στο τέλος της

τέταρτης δεκαετίας του αιώνα µας3

δ) τις διαφοροποιηµένες δηµογραφικές εξελίξεις Ελλάδος και Τουρκίας

Ενδιαφέρον κινεί κατ' αρχάς: α) η περιστασιακή ενασχόληση όσων παρουσιάζουν µιαν
ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα των σύγχρονων δηµογραφικών µας εξελίξεων τόσο µε την άνιση

Οι προβληµατισµοί για την πορεία της
γεννητικότητας και της γονιµότητας
στην Ελλάδα, λόγος και αντίλογος

Β. Κοτζαµάνης
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1. Για τι θέσεις της ΑΣΠΕ σχετικά µε το δηµογραφικό, βλέπε ειδικότερα τον δικτυακό τόπο http://www.aspe.gr και την
περιοδική έκδοση «Ο κόσµος των πολυτέκνων». Για µια συνοπτική παρουσίαση των θέσεών της βλέπε την συνέντευξη
Τύπου στις 26.10.2003 (Η ωρολογιακή βόµβα του δηµογραφικού). Η ΑΣΠΕ έχει πλέον αναδειχθεί σε προνοµιακό
εταίρο της πολιτείας σε θέµατα πολιτικής για την οικογένεια, προβάλλοντας σταθερά την ενίσχυση αποκλειστικά και
µόνον των πολυτέκνων οικογενειών για την επίλυση του «δηµογραφικού», προτείνοντας µέτρα τα οποία έχουν προ
πολλού εγκαταλειφθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες  (Μ. Ματσαγγάνης., Ε.  Κουφάκη-Πρέπη, 2003).
2. Βλέπε την επιλεγµένη βιβλιογραφία στο τέλος του κειµένου, ειδικότερα δε την ενότητα «Τύπος» ως και επιλεκτικά:
ΑΣΠΕ (1988), ΙΑ∆ΗΠ (1989-1993), Ε. ∆οκορφίκη (1985), Μ. ∆ρεττάκης (1996), ∆. Θωµαίδης (1989), ∆. Λώλης (2001),
Ν. Πολυζος (1991), Α. Ροµπόκου-Καραγιάνη (2000), Γ. Τζιαφέτας (1988 και 1990), Ν. Ψαρουδάκης (1985).
3. Μείωση κατά 330 χιλ. κατά την ΕΣΥΕ, κατά 550 χιλ σύµφωνα µε την EUROSTAT και κατά 400 χιλ σύµφωνα µε την ∆ιεύθυνση
Πληθυσµού των Ηνωµένων Εθνών (βάσει πάντοτε των «ενδιάµεσων σεναρίων» των προαναφερθέντων φορέων).
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κατανοµή του πληθυσµού στον χώρο όσο και µε τις δύο άλλες δηµογραφικές συνιστώσες
(µετανάστευση/θνησιµότητα) οι οποίες συµβάλλουν, όπως η γεννητικότητα/γονιµότητα, στις
µεταβολές του πληθυσµού β) η επιλεκτική επιλογή των χρονικών περιόδων αναφοράς, οι
οποίες συστέλλονται και διαστέλλονται αναλόγως των αναγκών της "τεκµηρίωσης" των
θέσεών τους και τέλος γ) η επιλεκτική επίκληση δεικτών και δεδοµένων για την στήριξη των
θέσεών τους. Ποια είναι στην πραγµατικότητα τα δεδοµένα του "προβλήµατος";

Οι µεταπολεµικές δηµογραφικές εξελίξεις

Ο πληθυσµός

Ο συνολικός πληθυσµός της χώρας µας αυξάνεται απρόσκοπτα σε όλη την µεταπολεµική
περίοδο, από 7,6 εκατοµµύρια το 1951 σε 10,9 στην τελευταία απογραφή (2001) και σε 11,1
το 2007 (ήτοι µε βάση 100 το 1951, 144 το 2001 και 147 το 2007). Η ποσοστιαία αύξησή του
είναι από τις υψηλότερες στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 154 κατά την
διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου και για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία µας δεν
οφείλεται στην προσάρτηση νέων εδαφών και πληθυσµών. Προκύπτει ως συνισταµένη του
«παιγνίου» των τριών βασικών συντελεστών ανανέωσης του πληθυσµού, δηλαδή των
γεννήσεων, των θανάτων και των µεταναστεύσεων (εισόδων και εξόδων)5. Στην περίοδο
όµως αυτή το ειδικό βάρος του φυσικού ισοζυγίου περιορίζεται προοδευτικά λόγω των
έντονων µεταναστευτικών ρευµάτων: οι γεννήσεις υπερκαλύπτουν τους θανάτους στις τρεις
πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες, συρρικνώνονται στη συνέχεια και σταθεροποιούνται την
τελευταία εξαετία γύρω στις 107.000 ετησίως6 ενώ αντιθέτως οι θάνατοι βαίνουν
αυξανόµενοι εξ αιτίας της προοδευτικής γήρανσης του πληθυσµού µας. Το αποτέλεσµα της
διαφοροποιηµένης αυτής πορείας της γεννητικότητας και της θνησιµότητας είναι ορατό τις
τελευταίες δεκαετίες, καθώς η όποια αύξηση του πληθυσµού µας µετά το 1980 ελάχιστα
πλέον οφείλεται στο ισοζύγιο γεννήσεις – θάνατοι (Πίνακας 1). Ο ρόλος των
µεταναστευτικών κινήσεων και της θνησιµότητας καθίσταται πρωτεύων, αν και συχνότατα,
εξετάζοντας τις µεταβολές του πληθυσµού της χώρας µας, επικεντρωνόµαστε αποκλειστικά
στην πορεία των γεννήσεων και αποσιωπούµε την εξέλιξη των δύο άλλων παραµέτρων, µε
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4. Βλέπε ειδικότερα το τρίτο άρθρο στον ίδιο συλλογικό τόµο, Οι δηµογραφικές εξελίξεις στην ΕΕ15 και την
Ελλάδα (1957-2009).
5. Το µεταναστευτικά ισοζύγια είχαν καθοριστικό ρόλο κατά την διάρκεια της τελευταίας πεντηκονταετίας: από
αρνητικά στις δύο πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες, εξ αιτίας των σηµαντικών µεταναστευτικών ρευµάτων, προς
τις υπερατλαντικές χώρες αρχικά και προς την δυτική Ευρώπη µετέπειτα, µετατρέπονται στη συνέχεια σε θετικά
(παλιννόστηση ελλήνων µεταναστών κυρίως κατά την δεκαετία του ’80, εισροή οικονοµικών µεταναστών και
παλιννόστηση οµογενών τις δύο τελευταίες δεκαετίες).
6. Εκ των οποίων, ένα τµήµα, προέρχεται από αλλοδαπές µητέρες (Β. Κοτζαµάνης, Κ. Σοφιανοπούλου, 2008). 
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αποτέλεσµα να περνά απαρατήρητο ότι: α) οι 105.000 θάνατοι/έτος της περιόδου 2001-
2007, όσοι περίπου και την τελευταία προπολεµική πενταετία, προέρχονται από έναν
πληθυσµό κατά 1,6 φορές πολυπληθέστερο από αυτόν της περιόδου 1935-1939, και β) στο
µεταναστευτικό ισοζύγιο οφείλεται το 98% της συνολικής προσµετρώµενης αύξησης του
πληθυσµού της χώρας µας ανάµεσα στις δύο τελευταίες απογραφές (το ειδικό βάρος του
φυσικού ισοζυγίου περιορίζεται  µόλις στο 2%).

ΠΠίίνναακκααςς  11::  ΕΕλλλλάάδδαα,,  ππλληηθθυυσσµµόόςς,,  φφυυσσιικκόό  κκααιι  µµεετταανναασσττεευυττιικκόό  ιισσοοζζύύγγιιοο  
((φφααιιννόόµµεεννηη  µµεεττααννάάσσττεευυσσηη)),,  11992255--22000077

Περίοδοι Μέσος Μέσος Μέσος Μέσο Μέσο Μέση Μέση
πληθυσµός ετήσιος ετήσιος ετήσιο ετήσιο ετήσια φαινόµενη

περιόδου αριθµός αριθµός φυσικό φυσικό φαινόµενη µετανάστευση
(.000) γεννήσεων θανάτων ισοζύγιο ισοζύγιο µετανάστευση (‰)

(.000) (.000) (.000) (‰) (.000)
1925-1929 6.180,00 200,5 107,7 92,8 15,0 112,0 18,1
1930-1934 6.647,20 201,9 110,0 91,9 13,8 113,9 17,1
1935-1939 7.124,80 186,7 101,3 85,4 12,0 µ.δ µ.δ
1940-1944 µ.δ µ.δ µ.δ µ.δ µ.δ µ.δ µ.δ
1945-1950 µ.δ µ.δ µ.δ µ.δ µ.δ µ.δ µ.δ
1951-1960*** 7.981,5 154,2 57,9 96,3 12,07 -20,1 -2,51
1956-1960 8.180,5* 157,4 60,1 97,3 11,89 -24,4 -2,98
1961-1970 8.587,3* 153,2 69,3 84,0 9,78 -39,1 -4,55
1971-1980 9.255,2* 143,9 80,1 63,8 6,90 24,8 2,68
1981-1990 9.945,7* 118,3 91,0 27,3 2,74 22,2 2,23
1991-2000 10.562,1** 102,1 100,0 2,1 0,20 71,7 6,79
2001-2007 11.065,6** 106,7 105,2 1,5 0,13 36,9 3,34

*Πραγµατικός πληθυσµός. 
**Μόνιµος πληθυσµός. 
*** Θάνατοι και γεννήσεις περιόδου 1951-1955: εκτιµήσεις.

µδ =µη διαθέσιµα δεδοµένα.

Πηγές: Γ. Σιάµπος (1973) και ίδιοι υπολογισµοί βάσει των δεδοµένων της ΕΣΥΕ για την περίοδο 1956-2007

(εκτιµώµενοι πληθυσµοί και Φυσική Kίνηση). 

Θνησιµότητα, γεννητικότητα, γαµηλιότητα και γήρανση

Η θνησιµότητα στην χώρα µας έχει συρρικνωθεί σηµαντικά στη µεταπολεµική περίοδο.
Αφενός µεν η βρεφική θνησιµότητα από 55‰ το 1955 έχει περιορισθεί στο 4‰ το 2007,
αφετέρου δε ο µέσος όρος ζωής αγγίζει τα 77 έτη για τους άνδρες και 82 για τις γυναίκες το
2008 -από τους υψηλότερους της Ευρώπης- έναντι 63 και 66 έτη αντίστοιχα στις αρχές της
δεκαετίας του ‘50.
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Η γεννητικότητα (γεννήσεις επί 1000 κατοίκων) ακολουθεί στην Ελλάδα φθίνουσα πορεία,
όπως και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο συγχρονικός δείκτης γονιµότητας
(µέσος αριθµός παιδιών/γυναίκα ετησίως) συρρικνώνεται µετά το 1980 για να σταθεροποιηθεί
σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, την τελευταία δεκαπενταετία. Πτώση της γεννητικότητας και της
θνησιµότητας οδηγούν αναπόφευκτα, όπως και σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες του πλανήτη
µας, στην προοδευτική γήρανση του πληθυσµού, µε αποτέλεσµα το ποσοστό των 65 ετών και
άνω να ανέλθει στο 18,5 % το 2007 (έναντι του 7% στις αρχές της δεκαετίας του 1950). Τέλος,
όσον αφορά τη σύσταση και διάλυση των έγγαµων συµβιώσεων, που επηρεάζουν καθοριστικά
τη γονιµότητα -στο βαθµό που οι εκτός γάµου γεννήσεις είναι ασήµαντες στη χώρα µας7-, η
Ελλάδα διαφοροποιείται προς το παρόν σηµαντικά: τα διαθέσιµα στοιχεία δεν επιτρέπουν την
έκφραση ιδιαίτερων "ανησυχιών" για τον 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 σε µεγαλύτερη ηλικία, αποδεικνύονται
όλο και πιο εύθραυστες. Εάν υπάρχει σύγκλιση στον τοµέα αυτό, αφορά µόνον τους ρυθµούς
σύστασης της οικογένειας. Έτσι, όπως και στην ΕΕ των 15, έτσι και στην Ελλάδα, τα νέα ζευγάρια
συνάπτουν κάθε χρόνο σε µεγαλύτερη κατά τι ηλικία τον γάµο τους, 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 στα µεγάλα αστικά κέντρα.
Μπορούµε εποµένως να συµπεράνουµε ότι η χώρα µας δεν χαρακτηρίζεται από κάποια
«ιδιαιτερότητα» και δεν αποτελεί εξαίρεση ανάµεσα στις ανεπτυγµένες χώρες του πλανήτη
µας. 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 και έγγαµες συµβιώσεις κατά τι λιγότερο σταθερές σε σχέση µε το
παρελθόν. Οφείλουµε όµως 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 η οποία µέχρι
πρόσφατα υποτιµάτο: η µετανάστευση είναι ο αστάθµητος παράγοντας των επόµενων
δεκαετιών, τόσο για την χώρα µας, όσο και για µια σειρά άλλων ευρωπαϊκών χωρών και
µπορεί να ανατρέψει το προηγούµενο σενάριο.
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7. 5,0% το 2007 έναντι 55% στην Σουηδία-µέγιστο- και άνω του 30% σε όλες τις χώρες- µέλη της ΕΕ προ της
τελευταίας διεύρυνσης (της Ιταλίας εξαιρουµένης).
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Οι γεννήσεις: γεννητικότητα και γονιµότητα

Με δεδοµένες τις προηγούµενες παρατηρήσεις µας, ας επικεντρώσουµε κατ' αρχήν το
ενδιαφέρον µας στην ύφεση της γεννητικότητας που προβάλλεται εντονότατα από τα ΜΜΕ,
και η οποία αποτυπώνεται µε την πτώση των γεννήσεων και των τιµών του αδρού δείκτη
γεννητικότητας8. Προφανώς, σε όλη την µεταπολεµική περίοδο έχουµε σαφή µείωση της
γεννητικότητας (Πίνακας 1 και ∆ιάγραµµα 1), καθώς ο µέσος ετήσιος αριθµός γεννήσεων
της περιόδου 2001-2007 είναι κατά 43% µικρότερος από αυτόν της πενταετίας 1935-1939
(και κατά 32% µικρότερος σε σχέση µε το 1956-1960), οι δε µεταβολές είναι εκ πρώτης
όψεως όντως συνταρακτικές. Ποιά όµως τα συµπεράσµατα που µπορούµε να εξάγουµε για
την αναπαραγωγή των γυναικών µε βάση τα πρότερα δεδοµένα; Γεννούν οι Ελληνίδες, κατά
µέσο όρο, τα µισά παιδιά από ότι 50 ή 60 χρόνια πριν; Κάνουν τα «αναγκαία» σε αριθµό
παιδιά για να αναπαραχθούν ώστε να µην µειωθεί ο πληθυσµός στην περίπτωση ενός
µηδενικού µεταναστευτικού ισοζυγίου στο µέλλον ή όχι;

Ασφαλώς, µε βάση τα προηγούµενα στοιχεία, ο «κοινός νους» θα συµπέραινε ότι η
κατάσταση είναι όντως καταστροφική, ότι η αναπαραγωγή µας έχει µειωθεί συνταρακτικά, ότι
δεν αναπαραγόµαστε «ικανοποιητικά» όπως πριν από 50 ή 60 χρόνια. Θα υπενθυµίσουµε
ότι στο ερώτηµα αν αναπαραγόµαστε ή όχι, είναι αδύνατον να δώσουµε απάντηση δια
«γυµνού οφθαλµού», εξετάζοντας απλά και µόνον τη διαχρονική εξέλιξη του αριθµού των
γεννήσεων, καθώς ο αριθµός τους εξαρτάται από πολλές παραµέτρους: από τον πληθυσµό
των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας (15-49 ετών), από τη µέση ηλικία τους, από την
οικογενειακή τους κατάσταση (έγγαµες, χήρες, διαζευγµένες), από τον τελικό αριθµό
παιδιών που θα αποκτήσουν στο τέλος του «αναπαραγωγικού κύκλου» τους. Για
παράδειγµα, σε δύο χώρες µε τον ίδιο ακριβώς πληθυσµό, ο ίδιος αριθµός γεννήσεων
ετησίως αντιστοιχεί σε διαφορετικές πραγµατικότητες: στο Βέλγιο, µε πληθυσµό κατά τι
µικρότερο της Ελλάδος το 1985 (9,85 έναντι 9,92 εκατοµµυρίων) οι γεννήσεις κατά την
διάρκεια της δεκαετίας 1981-1990 ήταν λίγο περισσότερες από αυτές που καταγράφηκαν
στην χώρα µας (1.190.000 έναντι 1.180.000). Οι Βελγίδες όµως που διένυαν στην ίδια
περίοδο την πλέον αναπαραγωγική περίοδο της ζωής τους, (γενεές9 1955-1960)
αναµενόταν στο τέλος του «κύκλου» τους να έχουν, κατά µέσο όρο, λιγότερα παιδιά από τις
Ελληνίδες των ίδιων γενεών (1,80 έναντι 1,90 ανά γυναίκα). Αντιθέτως, µία εικοσαετία πριν
(1961-1970) οι γεννήσεις στην χώρα µας υπερέβαιναν, κατά τι, αυτές του Βελγίου
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8. Οι τιµές του Α∆Γ [(γεννήσεις ετησίως /µέσος πληθυσµός κατά την διάρκεια του ιδίου έτους) * 1000] κυµαίνονται
από  24-30‰ το 1931-40, 18-20‰ το 1950-60, 10-14‰ το 1981-90, και 9,5‰ την τελευταία δεκαπενταετία
(10‰ για τον κοινοτικό µέσο της ΕΕ15 κατά την διάρκεια της ιδίας περιόδου). 
9.  Η γενεά αποτελείται από το σύνολο των γυναικών που γεννήθηκαν το ίδιο ηµερολογιακό έτος.
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(1.532.000 έναντι 1.512.000), παρ' όλο που ο πληθυσµός µας ήταν µικρότερος κατά
800.000 περίπου άτοµα. Παρ' όλα αυτά οι γενεές των Βελγίδων που διέτρεχαν την ίδια
περίοδο τα «πλέον» αναπαραγωγικά τους χρόνια (γενεές 1935-1945) έκαναν κατά µέσο
όρο περισσότερα παιδιά από ότι οι αντίστοιχες Ελληνίδες (2,2-2,3 έναντι 1,9-2,0).
Παράδοξο; Πιθανώς ναι για τον ανυποψίαστο και τον µη έχοντα εξειδικευµένες γνώσεις,
ασφαλώς όχι για τον δηµογράφο που έχει στην διάθεσή του τις µεθόδους και τεχνικές για να
αποµονώσει τους παράγοντες που υπεισέρχονται και είναι σε θέση να δώσει σαφείς
απαντήσεις στα κεντρικά ερωτήµατα που ενδιαφέρουν όλους µας: Αναπαραγόµαστε
«ικανοποιητικά» ή όχι; Αναπαραγόµασταν «ικανοποιητικότερα» στο απώτερο και πρόσφατο
παρελθόν; Είναι οι αλλαγές όντως σηµαντικές ή ακόµη και συνταρακτικές;

∆∆ιιάάγγρρααµµµµαα  11::  ΓΓεεννννήήσσεειιςς  ((ααππόόλλυυττεεςς  ττιιµµέέςς))  κκααιι  ΑΑδδρρόόςς  ∆∆εείίκκττηηςς  ΓΓεεννννηηττιικκόόττηηττααςς  ((‰‰)),,  11995566--22000077

Πηγή: Β. Κοτζαµάνης., Κ. Σοφιανοπούλου (2009).
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Έχοντας επίγνωση ότι δεν απευθυνόµαστε σε εξειδικευµένους επιστήµονες, θα προσπαθήσουµε
µε απλό τρόπο να απαντήσουµε στα ερωτήµατα αυτά, εκθέτοντας παράλληλα τις επιφυλάξεις
µας για τον τρόπο που προσεγγίζονται συνήθως, και τις σκέψεις µας για το τι «λανθάνει» πίσω
από τις  προσεγγίσεις αυτές.

Η γονιµότητα των γενεών (διαγενεακή ανάλυση και δείκτες)

Για να υπάρξει πλήρης «αναπαραγωγή» των γενεών θα πρέπει οι 1000 µητέρες µιας γενεάς
ή οµάδας γενεών10 να αντικατασταθούν από 1000 κόρες. ∆εδοµένου όµως ότι οι γεννήσεις
θηλέων είναι κατά τι λιγότερες από αυτές των αρρένων (σε κάθε 1050 αγόρια που
γεννιούνται αντιστοιχούν 1000 κορίτσια), η κάθε γυναίκα, για να αντικατασταθεί πλήρως σε
έναν «κλειστό πληθυσµό» µε µηδενική θνησιµότητα, θα πρέπει να φέρει στον κόσµο κατά
µέσο όρο 2,05 παιδιά. Πάντοτε, όµως, υπάρχει η πιθανότητα κάποια από τα παιδιά που θα
γεννηθούν να πεθάνουν, είτε πριν γίνουν 15 ετών (αρχή του κύκλου αναπαραγωγής), είτε
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής τους ζωής. Με τις υφιστάµενες σήµερα συνθήκες
θνησιµότητας στην ∆υτική Ευρώπη, ο κίνδυνος αυτός είναι µικρός. Προφανώς, όµως,
ανατρέχοντας στο παρελθόν ο κίνδυνος ήταν σαφώς µεγαλύτερος: λ.χ. για τις γυναίκες που
γεννήθηκαν στις αρχές του αιώνα µας απαιτείτο η απόκτηση 2,6 (Νορβηγία) έως 3,5
παιδιών/γυναίκα (Ισπανία, Ιταλία) για να αναπαραχθούν πλήρως. Συνεπώς, εάν σήµερα,
λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα θνησιµότητα, για να αντικατασταθεί «πλήρως» µία
γυναίκα από µια κόρη απαιτούνται κατά µέσο όρο 2,1 γεννήσεις (το όριο αυτό 2,1
παιδιά/γυναίκα είναι και το σηµερινό «όριο αναπαραγωγής των γενεών») ενώ στο
παρελθόν για τον ίδιο σκοπό απαιτείτο σηµαντικά µεγαλύτερος αριθµός παιδιών.

Εποµένως, στο ερώτηµα αν αναπαραγόµαστε πλήρως ή όχι, θα πρέπει να δοθεί αρνητική
απάντηση, όχι όµως βάσει των γεννήσεων και του Αδρού ∆είκτη Γεννητικότητας, αλλά ενός
άλλου δείκτη που θα αναφέρεται, καταρχάς, σε συγκεκριµένες γενεές και θα µετρά τις
γεννήσεις που προέρχονται από 1000 γυναίκες των γενεών αυτών. Ο δείκτης αυτός (που
συνήθως ονοµάζεται από τους δηµογράφους και ∆ιαγενεακός ∆είκτης Γονιµότητας) είναι
δυνατόν να υπολογισθεί, όταν φυσικά τα διαθέσιµα στοιχεία το επιτρέπουν, για τις διαδοχικές
γενεές γυναικών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές έχουν συµπληρώσει τον αναπαραγωγικό
κύκλο της ζωής τους (έχουν δηλαδή συµπληρώσει τα 49 συνήθως έτη). Ταυτόχρονα όµως
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η θνησιµότητα των γενεών αυτών, θνησιµότητα η οποία
συρρικνώθηκε, όπως προαναφέρθηκε, σηµαντικά κατά την διάρκεια των τελευταίων
δεκαετιών. Κατ' επέκταση, όποιες συγκρίσεις γίνονται, τόσο διαχρονικά (γονιµότητα των
Ελληνίδων που γεννήθηκαν το 1925 σε σχέση µε την γονιµότητα αυτών που γεννήθηκαν
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10. ∆ηλαδή οι γυναίκες που γεννήθηκαν κατά την διάρκεια ενός έτους ή διαδοχικών ετών.
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µετά από 40 χρόνια) όσο και συγχρονικά, ή ακόµη η γονιµότητα των Ελληνίδων που
γεννήθηκαν το 1925 σε σχέση µε την γονιµότητα των γυναικών άλλων χωρών δεν µπορούν
να µην λαµβάνουν υπόψη τον παράγοντα «θνησιµότητα», στον βαθµό που ο παράγοντας
αυτός παίζει καθοριστικό ρόλο για να απαντήσουµε στο ερώτηµα «πόσα παιδιά απαιτείται να
φέρουµε στον κόσµο για να αντικατασταθούν πλήρως οι γενεές;». Σε αντίθετη περίπτωση,
εάν η παράµετρος «θνησιµότητα» δε ληφθεί υπόψη, τα συµπεράσµατα που συνάγουµε είναι
παραπλανητικά: φανταζόµαστε αµέσως µεγάλες οικογένειες µε πληθώρα παιδιών και
ταχύτατους ρυθµούς αύξησης του πληθυσµού, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα και που διαψεύδεται από τα διαθέσιµα διαχρονικά στοιχεία.

Αν εξετάσουµε την πορεία του διαγενεακού αυτού δείκτη γονιµότητας στην χώρα µας (µέσος
αριθµός παιδιών ανά γυναίκα στις διαδοχικές γενεές των γυναικών) θα διαπιστώσουµε ότι
ακολουθεί σταθερά αργή πτωτική πορεία τουλάχιστον από τα µέσα της τρίτης µεταπολεµικής
δεκαετίας έως το 1965-197011 καθώς οι Ελληνίδες που γεννήθηκαν γύρω στο 1925 έφεραν
στον κόσµο κατά µέσο όρο 2,2 παιδιά/γυναίκα (κατ’ εκτίµηση), αυτές που γεννήθηκαν το 1965
1,7 παιδιά/γυναίκα, ήτοι 0,5 παιδιά λιγότερα. Θα µπορούσαµε, εποµένως, να συµπεράνουµε ότι
στο παρελθόν αναπαραγόµασταν «πλήρως», ενώ σήµερα όχι. Για όσους παρακολούθησαν τον
πρότερο συλλογισµό µας ένα παρόµοιο συµπέρασµα δεν είναι προφανές, διότι ναι µεν κάναµε
περισσότερα παιδιά αλλά αυτά που παρέµεναν εν ζωή για να αντικαταστήσουν τις µητέρες τους
ήταν και τότε και τώρα λιγότερα από τα «αναγκαία». Αν το «όριο αναπαραγωγής», λαµβάνοντας
υπόψη και την θνησιµότητα, είναι 2,1 παιδιά για τις γυναίκες που γεννήθηκαν στην χώρα µας το
1965, για αυτές που γεννήθηκαν το 1925 το όριο ήταν ασφαλώς υψηλότερο (2,7). Εποµένως,
για να υπάρξει πλήρης αντικατάσταση των γενεών και «τότε» και «τώρα», υπολείπονται 0,4-0,5
παιδιά/γυναίκα. Αν θελήσουµε να ανατρέξουµε ακόµη πιο πίσω στο παρελθόν, στις αρχές του
αιώνα µας, οι Ελληνίδες των αναπαραγωγικών ηλικιών της περιόδου εκείνης, µε µέσο αριθµό
παιδιών/γυναίκα (ετήσιοι εκτιµώµενοι συγχρονικοί δείκτες12) 4,5-5,0 δηλαδή µε σχεδόν
τετραπλάσιο «µέσο αριθµό παιδιών» από ότι στην τελευταία πενταετία, µε βάση τον συγχρονικό
δείκτη γονιµότητας, µε τις τότε επικρατούσες συνθήκες θνησιµότητας πάλι οριακά
«αναπαράγονταν» (απαιτούντο περισσότερα από 4 παιδιά για να επιτευχθεί η πλήρης
αντικατάστασή τους). Τέλος, οφείλουµε να υπενθυµίσουµε ότι, παρόλο που δεν διασφαλίζεται
σίγουρα η πλήρης αντικατάσταση των γενεών µας µε τις γυναίκες που γεννήθηκαν στην τρίτη
δεκαετία του 20ου αιώνα, ο πληθυσµός µας αυξήθηκε την τελευταία εξηκονταετία, εφόσον η
γονιµότητα δεν αποτελεί τον µόνο παράγοντα µεταβολής του. Οι πληθυσµιακές δοµές, η
θνησιµότητα και η µετανάστευση, έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο κατά την
διάρκεια της ίδιας περιόδου, παρόλο που συχνότατα αποσιωπούνται, µε αναγωγή του
«δηµογραφικού προβλήµατος» σε πρόβληµα αποκλειστικά «γεννητικότητας-γονιµότητας».
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11. Β. Κοτζαµάνης., Κ. Σοφιανοπούλου (2009).
12. Γ. Σιάµπος (2003).
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Εποµένως, µε βάση τα προαναφερθέντα, δυνάµεθα να ισχυρισθούµε ότι η αποκαλούµενη
«υπογεννητικότητα» των Ελληνίδων δεν είναι φαινόµενο της τελευταίας εικοσιπενταετίας
(κατά τη διάρκεια της οποίας οι ετήσιοι συγχρονικοί δείκτες γονιµότητας συρρικνώθηκαν
σηµαντικά από 2100-2200 σε 1200-1400 παιδιά ανά 1000 γυναίκες). Στην περίπτωση αυτή
τίθενται όµως τρία βασικά ερωτήµατα: α) είναι δυνατόν η αναζήτηση των «αιτίων» της
υπογεννητικότητας να περιορίζεται αποκλειστικά σχεδόν στο «βραχύ χρόνο», στην ανάλυση
δηλαδή των οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών, πολιτισµικών αλλαγών που επήλθαν
κατά τις τελευταίες δεκαετίες; β) η έκταση και ένταση του φαινοµένου είναι αυτή που του
προσδίδεται; και γ) αποτελεί ελληνική «ιδιαιτερότητα»; Στα ερωτήµατα αυτά δεν είναι
δυνατόν να απαντήσουµε παρά µόνον αρνητικά γιατί αν µας χαρακτηρίζουν κάποιες
«ιδιαιτερότητες», αυτές είναι η έλλειψη φερέγγυων στατιστικών σειρών και η ανυπαρξία
δηµογραφικής παιδείας και έρευνας13.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι τυχαίο γεγονός η «ανακάλυψη» και η ανάδειξη της
«υπογεννητικότητας» σε κύριο θέµα της τελευταίας εικοσιπενταετίας, όπως δεν είναι και
τυχαία, κατά την γνώµη µας, η αποκλειστική παράθεση δεικτών που δίδουν αποσπασµατική
εικόνα της πραγµατικότητας, και η αποσιώπηση δεικτών (όπως της διαγενεακής γονιµότητας
και του ορίου αναπαραγωγής σε συνάρτηση µε την εξέλιξη της θνησιµότητας) οι οποίοι δεν θα
επέτρεπαν την εξαγωγή άκρως  «καταστροφολογικών» συµπερασµάτων.

Συγχρονική ανάλυση: ετήσιοι ή συγχρονικοί δείκτες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τόσο η χρήση και επίκληση των λεγοµένων
«συγχρονικών ή ετήσιων δεικτών γονιµότητας», επίκληση που προέρχεται από τα ΜΜΕ και
από επιστήµονες προερχόµενους από συγγενή της δηµογραφίας πεδία, οι οποίοι δίδουν ως
µέγεθος ένα «µέσο αριθµό παιδιών/γυναίκα» ετησίως, και αποσιωπούν το τί πραγµατικά
σηµατοδοτεί η διαχρονική εξέλιξή τους, όσο και ο χρόνος δηµοσιοποίησης των απόψεων
όλων όσων παρουσιάζουν µιαν «αποκαλυπτική» εικόνα των δηµογραφικών µας εξελίξεων.
Θα µπορούσε ασφαλώς να ερωτηθεί ο µη ειδικός: πώς είναι δυνατόν για το ίδιο φαινόµενο
«γονιµότητα» να υπάρχουν διαφορετικοί δείκτες που να προσµετρούν µεν «ίδια» µεγέθη
(«µέσος αριθµός παιδιών/γυναίκα»), αλλά να εκφράζουν διαφορετικές καταστάσεις και να
παρουσιάζουν διαφοροποιηµένες πορείες;
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13. Οι φερέγγυες στατιστικές σειρές, αν υπήρχαν, θα µας επέτρεπαν να µελετήσουµε το απώτερο δηµογραφικό
παρελθόν µας και θα µας βοηθούσαν να εξάγουµε σαφή συµπεράσµατα για την πορεία του φαινοµένου στην
175χρονη ιστορία µας ως ανεξάρτητου κράτους. Ανεπτυγµένη δηµογραφική παιδεία και έρευνα θα επέτρεπαν,
από την άλλη πλευρά, την αποφυγή διατύπωσης θέσεων, απόψεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων που στηρίζονται
σε µεταφυσικούς φόβους ή πρωτογενείς αντιδράσεις (ή ακόµη και σε ιδεολογικές τοποθετήσεις) και λιγότερο
στην επιστηµονική ανάλυση και τεκµηρίωση.
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Για να απαντήσουµε στο ερώτηµα αυτό θα πρέπει να αποσαφηνίσουµε εννοιολογικά το
«περιεχόµενο» του συγχρονικού δείκτη γονιµότητας: οφείλουµε να υπενθυµίσουµε ότι ο
δείκτης αυτός δεν αντικατοπτρίζει την πραγµατική γονιµότητα καµίας γενεάς ή οµάδας
γενεών. Είναι µία θεωρητική «κατασκευή», ένας µέσος, που δίδει τον αριθµό παιδιών που
«αναµένεται» να γεννηθούν (χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η θνησιµότητα) από µία
πλασµατική (δηλαδή από µια µη υπαρκτή) γενεά 100 ή 1.000 γυναικών, αν αυτή
ακολουθήσει το πρότυπο αναπαραγωγικής συµπεριφοράς ενός έτους (δηλαδή αν οι
γυναίκες της υποθετικής αυτής γενεάς ηλικίας 15 έως 49 ετών, έχουν σε κάθε ηλικία την
ίδια γονιµότητα µε την προσµετρούµενη στη διάρκεια του συγκεκριµένου έτους γονιµότητα
των διαφορετικών γενεών που το τέµνουν). Η τελική τιµή του δείκτη είναι το αποτέλεσµα µιας
«λογικής» κατασκευής που «στήνεται» τοποθετόντας, τον ένα µετά τον άλλον, «κύβους»
που ο καθένας τους αποτελεί τµήµα διαφορετικών οργανικών συνόλων (γενεών γυναικών).
Ο δείκτης αυτός, εποµένως, αποκρυσταλλώνει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε χρονικής
περιόδου, δίδοντάς του πολλαπλασιαστική ισχύ, στον βαθµό που καµιά υπαρκτή γενεά
γυναικών δεν αναµένεται στην πραγµατικότητα να έχει κατά την διάρκεια της
αναπαραγωγικής της ζωής (35 έτη) την ίδια «αντίδραση» που έχουν οι 35 γενεές που
τέµνουν µία συγκεκριµένη χρονιά (ή περίοδο).

Η ταχύτατη όµως πτώση των εγκάρσιων ή συγχρονικών δεικτών και η τοποθέτησή τους, από το
1980 και εντεύθεν, σε επίπεδα ιδιαίτερα χαµηλά (∆ιάγραµµα 2), αποτελούν, για την ευρεία
κοινή γνώµη και για πλήθος ενασχολούµενων επιστηµόνων µε τα δηµογραφικά µας
δρώµενα, ένδειξη της οξύτερης δηµογραφικής κρίσης που γνώρισε η χώρα µας τα τελευταία
170 έτη. Παράλληλα, οι επιστήµονες αυτοί, συγκρίνοντας τις τιµές του δείκτη ετήσιας
γονιµότητας την τελευταία εικοσιπενταετία στην Ελλάδα, µε αυτές των υπολοίπων χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώνουν ότι αυτές βρίσκονται στη χώρα µας σε χαµηλότερα
σχετικά επίπεδα από τις περισσότερες εξ αυτών και καταλαµβάνονται από ιδιαίτερη ανησυχία,
η οποία εντείνεται ακόµη περισσότερο όταν στρέφονται προς ανατολάς για να συγκρίνουν τις
δηµογραφικές εξελίξεις της δυτικής Ευρώπης (και της Ελλάδας) µε αυτές των
µουσουλµανικών χωρών που έχουν διέξοδο στη Μεσόγειο και ιδιαίτερα της γειτονικής
Τουρκίας. Η κοινή γνώµη δέχεται, έτσι, έναν βοµβαρδισµό από τον ηµερήσιο και περιοδικό
Τύπο, ο οποίος, συχνότατα, µε την προχειρότητα που τον χαρακτηρίζει και σε µόνιµη
αναζήτηση «ηχηρών» τίτλων, αναπαράγει διευρυµένα, τις πρότερες θέσεις, παρουσιάζοντας
συνήθως ένα αµάλγαµα «εκλαϊκευµένων» δεικτών και όρων, καθιστώντας εξαιρετικά
δύσκολη την νηφάλια και ψύχραιµη εξέταση των φαινοµένων και την αναζήτηση των
αιτιωδών σχέσεων. Εάν, σε όλα τα προηγούµενα, προσθέσουµε τον «αφελή» βολονταρισµό
του πολιτικού λόγου που επιδίδεται σε ασκήσεις του τύπου «κοινός νους» για την
αντιµετώπιση των κοινωνικών προβληµάτων, έχουµε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο πάζλ, στο
οποίο ο δηµογράφος έχει σηµαντική δυσκολία να τοποθετηθεί και να εκφρασθεί έναντι του
«προφανούς» και «αυταπόδεικτου».
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∆∆ιιάάγγρρααµµµµαα  22:: ΣΣ∆∆ΓΓ  ((µµέέσσοοςς  ααρριιθθµµόόςς  ππααιιδδιιώώνν//γγυυννααίίκκαα))  κκααιι  µµέέσσηη  ηηλλιικκίίαα  σσττηηνν  ττεεκκννοογγοοννίίαα  ((έέττηη)),,  11995566--22000077

Πηγή: Β. Κοτζαµάνης, Κ. Σοφιανοπουλου, op.cit.

Ας επανέλθουµε όµως στην συγχρονική ανάλυση της γονιµότητας. Έχοντας εξηγήσει τι
αντιπροσωπεύει ο συγχρονικός δείκτης και µε ποιο τρόπο υπολογίζεται, είναι προφανές ότι
ο δείκτης αυτός είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητος» στις αλλαγές του περιβάλλοντος και αυτό
επιβεβαιώνεται από τις εµπειρίες του παρελθόντος. Ξεκινώντας έτσι από τη διεθνή
βιβλιογραφία, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι οι διακυµάνσεις του δείκτη αυτού είναι
σηµαντικότατες, συγκρινόµενες µε αυτές της πορείας της γονιµότητας των γενεών
(διαγενεακής γονιµότητας), τόσο στην Ελλάδα (∆ιάγραµµα 3) όσο και στις λοιπές
ευρωπαϊκές χώρες, τις χρονολογικές σειρές των οποίων διαθέτουµε για τα τελευταία 100
τουλάχιστον χρόνια. Ο συγχρονικός δείκτης είναι ένας δείκτης ευαίσθητος που υπερτονίζει
την ανοδική ή πτωτική πορεία της διαγενεακής γονιµότητας. Για ποιους λόγους όµως;

Οι διακυµάνσεις των τιµών της συγχρονικής γονιµότητας (Σ∆Γ) δύνανται να αποδοθούν είτε
στην αλλαγή της έντασης της γονιµότητας των γενεών που τέµνουν ένα ηµερολογιακό έτος,
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είτε στην µεταβολή του ηµερολογίου της γονιµότητάς τους (αύξηση ή µείωση της µέσης
ηλικίας τους στην απόκτηση των παιδιών), είτε σε αµφότερα. Πτώση π.χ. του συνθετικού
δείκτη µπορεί να οφείλεται είτε σε άνοδο της µέσης ηλικίας στην τεκνογονία (χωρίς καµιά
µεταβολή της διαγενεακής γονιµότητας), είτε σε πτώση της έντασης της γονιµότητας των
γενεών, χωρίς να υπάρχει µεταβολή του ηµερολογίου της γονιµότητάς τους, είτε, τέλος, σε
πτώση της έντασης της γονιµότητας των γενεών και στην παράλληλη µεταβολή του
ηµερολογίου τους (δηλαδή στην άνοδο της µέσης ηλικίας τους στην τεκνογονία). 

∆∆ιιάάγγρρααµµµµαα  33::  ΣΣυυγγχχρροοννιικκόόςς  ∆∆εείίκκττηηςς  ΓΓοοννιιµµόόττηηττααςς  ((ΣΣ∆∆ΓΓ))  κκααιι  ττεελλιικκήή  γγοοννιιµµόόττηητταα  ττωωνν  γγεεννεεώώνν  

Πηγή: Β. Κοτζαµάνης, Κ. Σοφιανοπουλου, op.cit.

Οι αλλαγές στο ηµερολόγιο της γονιµότητας (οι αυξοµειώσεις δηλαδή της µέσης ηλικίας στην
γέννηση των παιδιών, όπως αυτές που συνέβησαν στη χώρα µας -βλ. ∆ιάγραµµα 2- ),
επηρεάζουν τον συγχρονικό µας δείκτη, πολύ περισσότερο από τις µεταβολές της έντασης του
φαινοµένου (τις µεταβολές δηλαδή του αριθµού των παιδιών που φέρνουν στον κόσµο οι
γενεές των γυναικών). Ας δώσουµε ένα απλό παράδειγµα: ας φανταστούµε ότι όλες οι
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γυναίκες που θα επιθυµούσαν να αποκτήσουν παιδί κατά την διάρκεια ενός έτους x (ή µιας
περιόδου x) αποφάσιζαν, για κάποιο λόγο, να το αποκτήσουν το επόµενο έτος x+1 (ή την
επόµενη περίοδο x+1). Στη διάρκεια του έτους αυτού δεν θα είχαµε καθόλου γεννήσεις µε
αποτέλεσµα ο συγχρονικός δείκτης γονιµότητας να είχε µηδενικές τιµές, και εποµένως, όσοι
βασίζονταν σε αυτόν για την εξαγωγή συµπερασµάτων όσον αφορά την αναπαραγωγή των
γυναικών, θα κατελαµβάνοντο από µη ελεγχόµενο πανικό. Όµως, εξ όσων έχουµε ήδη
αναπτύξει, οι µηδενικές τιµές του δείκτη δεν µας επιτρέπουν να συµπεράνουµε ότι ο
πληθυσµός µας αρνείται να αναπαραχθεί (αρνείται απλώς να κάνει παιδιά το συγκεκριµένο
έτος). Από το επόµενο έτος x+1 ο δείκτης θα πάρει ιδιαίτερα υψηλές τιµές εφόσον θα έχουµε
υπερ-πληθώρα γεννήσεων (γεννήσεις «εξ αναβολής»- δηλαδή αυτές που δεν
πραγµατοποιήθηκαν το προηγούµενο έτος x - και ταυτόχρονα τις «αναµενόµενες» γεννήσεις
του έτους x+1). Εξ αιτίας όµως αυτής της «καθυστέρησης/αναβολής», οι 35 γενεές γυναικών
αναπαραγωγικής ηλικίας (15-49 ετών) που διατρέχουν τα διαδοχικά ηµερολογιακά έτη θα
αποκτήσουν το έτος x+1 τα παιδιά τους κατά µέσο όρο σε λίγο µεγαλύτερη ηλικία από το έτος
x, χωρίς αυτό να σηµαίνει αναγκαστικά ότι ο τελικός αριθµός παιδιών που θα φέρουν στη ζωή
(η διαγενεακή δηλαδή γονιµότητά τους) θα µεταβληθεί σηµαντικά. Είναι εποµένως προφανές
ότι ο ετήσιος δείκτης είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητος» στις µεταβολές της µέσης ηλικίας στη
γέννηση των παιδιών (αποκαλείται συνήθως από τους δηµογράφους και «µέση ηλικία στην
τεκνογονία») και η σχέση που συνδέει τα δύο µεγέθη είναι άµεση.

Εάν, αντιθέτως,, η καθυστέρηση αυτή ήταν κατά 1 µόνον µήνα και όχι ένα χρόνο (εάν δηλαδή
σε ένα µήνα κάποιου έτους δεν είχαµε καθόλου γεννήσεις ) και οι γεννήσεις των επόµενων
11 µηνών παρέµεναν οι ίδιες, θα µας «υπολειπόταν» το 1/12 µόνον των αναµενόµενων
γεννήσεων και η τιµή του συγχρονικού δείκτη γονιµότητας του έτους αυτού θα µειωνόταν
σχεδόν κατά το 1/12. Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχουν τέτοιες «µηχανικές» αλλαγές
συµπεριφορών αλλά συνήθως, κάποια ζευγάρια αναβάλλουν την απόφασή τους να
αποκτήσουν παιδί για µερικούς µήνες. Έτσι, εάν π.χ. κατά τη διάρκεια ενός ηµερολογιακού
έτους, το 1/12 των ζευγαριών καθυστερήσουν κατά µέσο όρο 12 µήνες την έλευση του
παιδιού τους, η µέση «καθυστέρηση» θα είναι ενός µηνός, και εποµένως και το στατιστικά
προσµετρούµενο αποτέλεσµα θα είναι ακριβώς το ίδιο µε αυτό που προαναφέρθηκε. Αυτή η
αλλαγή, αν συνεχιστεί για σειρά ετών, ουδαµώς συνεπάγεται την αµετάκλητη µαταίωση της
έλευσης των παιδιών τους. Σηµαίνει απλά και µόνον, ότι κάθε χρονιά το 1/12 των ζευγαριών,
που δεν είναι υποχρεωτικά τα ίδια ζευγάρια µε αυτά της προηγούµενης χρονιάς που έλαβαν
την ίδια απόφαση, καθυστερεί κατά ένα µήνα την έλευση του επιθυµητού παιδιού.
Επαγωγικά, µε βάση το προηγούµενο παράδειγµα, στην προκειµένη περίπτωση θα έχουµε:

α) µείωση των γεννήσεων κατά 1/12
β) πτώση της τιµής του συνθετικού δείκτη κατά 1/12 περίπου
γ) αύξηση κατά ένα µήνα της µέσης ηλικίας της µητέρας στην τεκνογονία 
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δ) µικρή µετακίνηση -προς τις µεγαλύτερες ηλικίες- της κατανοµής των ειδικών κατά ηλικία
δεικτών γονιµότητας, χωρίς µεταβολή της µορφής της καµπύλης κατανοµής των δεικτών
αυτών.

Το αντίστροφο ακριβώς των όσων εκθέσαµε θα συµβεί εάν τα ζευγάρια αποφάσιζαν κάθε
έτος να επιταχύνουν ένα µήνα κατά µέσο όρο την έλευση των παιδιών τους. ∆ιαπιστώνουµε
ότι, αυτό το υποθετικό σενάριο µε µικρές αποκλίσεις, ισχύει για τη χώρα µας κατά την πρώτη
µεταπολεµική περίοδο: ενώ π.χ. η γονιµότητα των γυναικών που γεννήθηκαν το 1967 δε
διαφέρει συνταρακτικά αυτών που γεννήθηκαν το 1927 (1,64 παιδιά κατά µέσο όρο οι
πρώτες, 2,15 οι δεύτερες, ήτοι 0,5 παιδιά λιγότερα ανά γυναίκα), ο συγχρονικός δείκτης την
περίοδο 1955-1985 παρουσιάζει πολύ εντονότερες αυξοµειώσεις14, ενώ, παράλληλα, η
µέση ηλικία στην τεκνογονία µειώνεται κατά 2 σχεδόν έτη ανάµεσα στο 1963 και το 1981
(28,4 έτη έναντι 26,1 έτη) και αυξάνεται στην συνέχεια, ανάµεσα στο 1982 και 2007 (30,0
σχεδόν έτη το 2007). Εποµένως, παρόλο που οι διαδοχικές γενεές γυναικών που
γεννήθηκαν ανάµεσα στο 1927 και το 1967 γενούν κατά τι λιγότερα παιδιά (αργή σταθερή
πτωτική πορεία της διαγενεακής γονιµότητας), οι ετήσιοι δείκτες αποκρύπτουν αρχικά
(µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’70) την πτώση, δίδοντας την εντύπωση ότι αναπαραγόµαστε
πλήρως, στο βαθµό που οι τιµές που λαµβάνουν υπερβαίνουν τα 2,2 παιδιά/γυναίκα
ανάµεσα στο 1963 και το 1980. Αντιθέτως, «υπερτονίζουν» την πτώση αυτή µετά το 1981-
1982 λαµβάνοντας ιδιαίτερα χαµηλές τιµές (1,3 παιδιά/ γυναίκα). Είναι προφανές λοιπόν ότι
τα «παιχνίδια» του συγχρονικού δείκτη στη χώρα µας για µια πεντηκονταετία (1956-2007)
επηρεάζονται περισσότερο από τις µεταβολές της µέσης ηλικίας στην τεκνογονία, και
λιγότερο από τις µεταβολές της γονιµότητας των γενεών που τέµνουν, στις πλέον «γόνιµες»
ηλικίες τους, την περίοδο αυτή.

Συγχρονική έναντι διαγενεακής ανάλυσης;

Τίθεται εποµένως το ερώτηµα: προς τι αυτή η εµµονή στην εξαγωγή συµπερασµάτων για το
παρόν και το µέλλον της αναπαραγωγής των Ελληνίδων, αποκλειστικά και µόνον από την
ανάλυση της πορείας των συγχρονικών δεικτών γονιµότητας και η πλήρης αδιαφορία για την
διαγενεακή µελέτη της; Γιατί οι διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στους δυο τύπους
αναλύσεων-δεικτών αποσιωπώνται, όταν ακόµη και ένα φοιτητής της δηµογραφίας σε
κάποια πανεπιστηµιακή σχολή καλείται  πριν απ’ όλα να τους κατανοήσει στην δηµογραφική
ανάλυση; Πώς είναι δυνατόν ορισµένοι να διατείνονται µε βεβαιότητα, ακόµη και σήµερα, ότι
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14. Από 2,22 παιδιά/γυναίκα (1961) ανέρχεται σε 2,39 παιδιά/γυναίκα το 1976 και εν συνεχεία µειώνεται σε
1,94 παιδιά/γυναίκα το 1983, 1,50 το 1988 και 1,3-1,4 την τελευταία πενταετία (ήτοι εύρος διακύµανσης 1
περίπου παιδιά/ γυναίκα).
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οι γυναίκες (ποιές γυναίκες;) κάνουν κατά µέσο όρο 1,2 παιδιά; Πώς είναι δυνατόν, κάτι, που
οποιοσδήποτε λογιστής µιας επιχείρησης είναι σε θέση να κατανοήσει, διακρίνοντας τη
διαφορά ανάµεσα στο ετήσιο ισοζύγιο της και στα έξοδα-έσοδά της κάποια χρονική στιγµή t
(ο ισολογισµός δύναται να είναι ισοσκελισµένος όταν οι καταβολές των οφειλόµενων και οι
εισπράξεις των εσόδων µπορεί να θέτουν προβλήµατα), επιστήµονες, ασχολούµενοι µε τα
δηµογραφικά δρώµενα, δεν είναι σε θέση να συλλάβουν; Πώς είναι δυνατόν να γίνονται
προβλέψεις για την µελλοντική εξέλιξη του πληθυσµού µας µε βάση τις τιµές της
γονιµότητας της δεκαετίας του 1990, όταν ήταν προφανές ότι οι ιδιαίτερα χαµηλές τιµές του
συγχρονικού δείκτη γονιµότητας στην περίοδο αυτή οφείλονταν σε µεγάλο βαθµό στη
«συγκυρία», δηλαδή στην αύξηση της µέσης ηλικίας στην τεκνογονία;15

Είναι φανερό ότι η επικέντρωση της προσοχής στην αναπαραγωγή (γεννητικότητα/
γονιµότητα) και η εν συνεχεία µονοµερής προσέγγισή της µέσω των συγχρονικών δεικτών
δεν δηµιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για µια ψύχραιµη και νηφάλια συζήτηση για
τις δηµογραφικές εξελίξεις και προοπτικές, τόσο ανάµεσα στους επιστήµονες όσο και στην
ευρύτερη κοινή γνώµη, ενώ παράλληλα εκλείπει ένας ουσιαστικός προβληµατισµός για την
«ποιότητα» του πληθυσµού της χώρας µας και τονίζονται οι ανισότητες, µε επίκληση
ιστορικών «παραδειγµάτων» που συνειρµικά µας οδηγούν σε σενάρια του τύπου «γεννάτε
γιατί χανόµαστε»16. 

Οι µονοµερείς προσεγγίσεις των δηµογραφικών εξελίξεων και οι συνέπειές τους

Βάσει των ανωτέρω δεδοµένων και αναλύσεων δυνάµεθα να εγείρουµε και µια σειρά
επάγωγων ερωτηµάτων, όπως: προς τι η προβολή των πλέον "ανησυχητικών" δεικτών και η
επίκληση ιδιοτήτων που οι δείκτες αυτοί δεν έχουν, η αποσιώπηση άλλων λιγότερο
"ανησυχητικών" δεικτών, η επιλεκτική επιλογή περιόδων αναφοράς, δεδοµένων, χωρών
προς σύγκριση και το µονοµερές ενδιαφέρον για µια από τις συνιστώσες των δηµογραφικών
µας εξελίξεων (γονιµότητα);

135

ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

15. Και στην περίπτωση αυτή, στο βαθµό που η µέση αυτή ηλικία θα σταθεροποιηθεί κάποια στιγµή, µια µικρή
άνοδος του δείκτη γονιµότητας είναι «αναπόφευκτη» την επόµενη περίοδο; 
16. Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να αποσιωπηθεί και το γεγονός ότι, σε συνδυασµό µε τα προαναφερθέντα,
παρουσιάζεται από τους κύκλους εκείνους που «εκπέµπουν» αποκαλυπτικές εικόνες για την γονιµότητα και τις
δηµογραφικές µας εξελίξεις, ως δαµόκλειος σπάθη και η αύξηση του ποσοστού των ηλικιωµένων («γήρανση»)
στην βάση ενός ορίου (65 έτη), που αυθαίρετα τίθεται χωρίς αναφορά στα φυσιολογικά, νευρολογικά και
ψυχολογικά δεδοµένα των αρχών του 21ου αιώνα, µε αποτέλεσµα η βιολογική ηλικία να θεωρείται ως ο
µοναδικός ασφαλής δείκτης για τη «µέτρηση» της κατάστασης των παραγωγικών δυνατοτήτων της κοινωνίας µας
(επιχειρώντας προφανώς ένα λογικό άλµα, ταυτίζοντας µια «φυσική» κατηγορία –ηλικία- µε µια «κοινωνική»
κατηγορία-γήρανση Β. Κοτζαµάνης,1996).

Ερ
γα

στ
ήρ

ιο 
Δη

μο
γρ

αφ
ικώ

ν &
 Κ

οιν
ων

ικώ
ν Α

να
λύ

σε
ων



Οι απαντήσεις στα ερωτήµατα αυτά δεν είναι προφανείς. Θα µπορούσε κανείς να επικαλεσθεί
την ελλιπή δηµογραφική παιδεία αλλά κάτι τέτοιο θα ήταν απλοϊκό. Θα πρέπει µάλλον, για
να εξηγήσουµε αυτή την "αποκαλυπτική" παρουσίαση της δηµογραφικής µας κατάστασης επί
τη βάσει επιλεκτικής και µονοµερούς παρουσίασης δεδοµένων και δεικτών, να ανατρέξουµε
στην κοινωνιολογία των επιστηµών και κυρίως στην κυρίαρχη ιδεολογία που χαρακτηρίζει
σηµαντικό τµήµα των ενασχολούµενων µε τα δηµογραφικά δρώµενα στην χώρα µας17. Το
κυρίαρχο αυτό ρεύµα σκέψης και ιδεών, στο οποίο εντάσσονται, χαρακτηρίζεται, κατά την
γνώµη µας, από τις εξής σταθερές: απόλυτη αναγκαιότητα αύξησης του ελληνικού
πληθυσµού µέσω µέτρων ενίσχυσης της γεννητικότητας και φόβος για την «αλλοίωση» της
εθνικής µας ταυτότητος από την αύξηση των αλλοδαπών (προφανώς δε από την αύξηση
αυτών που δεν προέρχονται από τις χώρες-µέλη της ΕΕ). ∆εν θα χαρακτηρίζαµε άλλωστε ως
τυχαία ή συγκυριακή την "συµπόρευση" ενός τµήµατος αυτών που προβάλλουν τις
προαναφερθείσες απόψεις για τα δηµογραφικά µας δρώµενα µε όλους όσους προβάλλουν
λιγότερο επιστηµονικές προτάσεις και θέσεις για τους κινδύνους "αφελληνισµού", απώλειας
"δυναµισµού" του έθνους, κατάκτησής µας "όπως και στο παρελθόν", από τους
πολυπληθέστερους, νεώτερους και δυναµικότερους "βαρβάρους", τους οποίους οφείλουµε
να κρατήσουµε "εκτός των τειχών"18. 

Άµεση συνέπεια αυτής της θεώρησης των δηµογραφικών δεδοµένων19 και της µονοµερούς
επικέντρωσης της προσοχής στην αναπαραγωγή είναι, όπως προαναφέρθηκε, και η
συσσώρευση εµποδίων για µια νηφάλια συζήτηση για τις δηµογραφικές µας εξελίξεις και
προοπτικές. Έτσι, επί δεκαετίες, ελάχιστα µας προβληµάτιζε η σχετικά υψηλή βρεφική µας
θνησιµότητα (διπλάσια σχεδόν αυτής της Σουηδίας) ή ακόµη η θνησιµότητα σε ορισµένες
ηλικίες από ιδιαίτερες αιτίες (τροχαία δυστυχήµατα) που είναι και από τις υψηλότερες της
∆υτικής Ευρώπης. Ακόµη, ελάχιστα µας προβληµατίζει η ιδιαίτερα άνιση κατανοµή του
πληθυσµού µας στο γεωγραφικό χώρο και οι επιπτώσεις της (>45% του πληθυσµού στον νοµό
Αττικής) ενώ εκλείπει ακόµη ο ουσιώδης προβληµατισµός για τις παλαιότερες
µεταναστευτικές ροές, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην δηµογραφική µας ιστορία -
εξωτερική µετανάστευση και παλιννόστηση, εγκατάσταση οµογενών- αλλά και για τις
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17. Είναι άλλωστε προφανής η επίδραση στους κύκλους αυτούς, τµήµατος της γαλλικής δηµογραφικής σχολής
µε µακρά παράδοση και ρίζες στους  µερκαντελιστές και τους  ποπουσιοναλιστές του 17ου-18ου αιώνα. 
18. Βλέπε ενδεικτικά  τα κείµενα των ∆. Λώλη, ∆. Λώλη και Ν. Πλαχούρα, Κ. Χολέβα, Στ. Παπαθεµελή και Α.
Σουλµανίδη στον πρόσφατα εκδοθέντα συλλογικό τόµο που επιµελήθηκε ο ∆. Λώλης (2001). 
19. Ιδιαίτερη εντύπωση µας προκαλεί και η θέση της Ελληνικής ∆ηµογραφικής Εταιρείας (και των κύριων
εκπροσώπων της), η οποία συνέβαλε αρχικά άµεσα στην προβολή των µονοµερών προσεγγίσεων των
δηµογραφικών µας εξελίξεων και εν συνεχεία εµµέσως µέσω του άτυπα συνδεδεµένου µε αυτήν Ιδρύµατος για
τη Αντιµετώπιση του δηµογραφικού προβλήµατος/ΙΑ∆ΗΠ (βλ. ενδεικτικά Ν. Πολύζος, 1981,1985,1988, Γ.
Τζιαφέτας, 1988 και 1990, ΙΑ∆ΗΠ 1989-1993).
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νεότερες που θα έχουν ολοένα και µεγαλύτερο ειδικό βάρος στο άµεσο και απώτερο µέλλον
(πρόσφυγες και αλλοδαποί εκτός της ΕΕ). 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) ενώ αντίθετα,
προβάλλεται η "ποσότητα" σε συνάρτηση µε όµορες "ποσότητες" για να ενταθούν οι ανησυχίες,
µε επίκληση ιστορικών "παραδειγµάτων" (Ρώµη, Αρχαία Αθήνα)20, όταν τα αναφερόµενα
παραδείγµατα, συνήθως, δεν επιτρέπουν την ανάδειξη παρόµοιων αιτιωδών σχέσεων.

Ταυτόχρονα, ως επάγωγο της πρότερης κυρίαρχης προσέγγισης, η αναπαραγωγή και η
γενετήσια συµπεριφορά τείνουν να εκληφθούν "αυτονοµηµένα", ως εάν να υπερίπτανται του
υπάρχοντος εποικοδοµήµατος και της υλικής του βάσης. Ως εάν να είναι µεν ένα σύνθετο
φαινόµενο αλλά αναγόµενο αποκλειστικά σχεδόν σε ατοµικές επιλογές. Ως εάν τα άτοµα να
επιλέγουν "ελεύθερα" και "συνειδητά" τον αριθµό των παιδιών τους, κάνοντας πάντοτε λίγο
λιγότερα από αυτά που επιθυµούν (διαφορά ανάµεσα στον "ιδεατό", "επιθυµητό" και
"αποκτώµενο" αριθµό παιδιών που καταγράφουν όλες οι εµπειρικές έρευνες). Ως εάν οι
επιλογές αυτές να µην εγγράφονται στο πλαίσιο των υφιστάµενων κοινωνικών κανόνων, να
µην επηρεάζονται από τις "προτροπές" ενός συλλογικού συστήµατος αναφοράς. Ως εάν να
είναι απλώς "άθροισµα" ατοµικών επιλογών, σε πλήρη "ρήξη" και αναντιστοιχία µε την
κοινωνία, στο πλαίσιο της οποίας εκφράζονται και µορφοποιούνται. Ως εάν η αναπαραγωγή
να µην εµπεριέχει µια δική της δυναµική, η οποία 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 εάν κοινωνία, οικογένεια και αναπαραγωγή να µην αποτελούν ενιαίο σύστηµα.

Κοινωνία, οικογένεια και αναπαραγωγικές  συµπεριφορές (γονιµότητα)

Ας επικεντρώσουµε προς στιγµήν την προσοχή µας στο προαναφερθέν τρίπτυχο και ιδιαίτερα
στο τελευταίο του σκέλος και στις αµφίδροµες σχέσεις µε τα δύο προηγούµενα. Ας δεχθούµε
ως υπόθεση εργασίας ότι το πρόβληµα της αναπαραγωγής στη χώρα µας είναι το
καθοριστικό, υιοθετώντας τις κυρίαρχες απόψεις των ενασχολούµενων µε αυτό. Ακόµη όµως
και σε αυτήν την περίπτωση, οι επικρατούσες προσεγγίσεις είναι προβληµατικές,
αποσπασµατικές και µονοµερείς. Η συνήθης κατάληξη αυτών που τις υιοθετούν είναι -και
δεν θα µπορούσε να είναι διαφορετική- ότι «Οι Ελληνίδες θέλουν αλλά δεν µπορούν», θα
«µπορούσαν» δε, εάν υπήρχε πολιτική ενεργούς, υλικής-οικονοµικής, στήριξης της
οικογένειας (και της γονιµότητας)21.
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20. Βλ. ενδεικτικά Κ. Χολέβας (1988),  Ν. Πολύζος (1981), ∆. Λώλης (2001), Θ. Παπαγγελής  (2001).
21. Βλέπε ειδικότερα πρακτικά της Βουλής (1978-1993).
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Κατά την γνώµη µας, όσοι υιοθετούν αυτή την άποψη για το πρόβληµα, αποφεύγουν να
απαντήσουν σε µερικά βασικά ερωτήµατα. Θα προσπαθήσουµε να τα διατυπώσουµε
συνοπτικά: α) οι δηµογραφικές συµπεριφορές (της γονιµότητας συµπεριλαµβανοµένης)
εγγράφονται ή όχι στο πλαίσιο των «προτύπων» της οικογένειας όπως έχουν διαµορφωθεί
και εξελιχθεί σήµερα στις ανεπτυγµένες χώρες του πλανήτη µας, εκφράζουν έµµεσα και
αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα αυτά (ακόµη και αν η συγκυρία -βραχύς χρόνος- τις επηρεάζει
µερικώς); β) τα πρότυπα αυτά βρίσκονται ή όχι σε αναντιστοιχία µε τα υπόλοιπα στοιχεία που
χαρακτηρίζουν τις ανεπτυγµένες καταναλωτικές κοινωνίες στις οποίες βιώνουµε; και τέλος,
γ) είναι δυνατόν να κατανοήσουµε τις δηµογραφικές συµπεριφορές και τις εξελίξεις τους
χωρίς να αναφερθούµε στα ευρύτερα σύνολα που τις εµπεριέχουν, δηλαδή τις σύγχρονες
δυτικές κοινωνίες µας;

Οι «υποθέσεις» αυτές διατυπωµένες υπό µορφή ερωτηµάτων, αποτελούν προπολλού
αντικείµενο προβληµατισµού και έρευνας στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στην
χώρα µας µόλις τίθενται. Είναι αδύνατο, στο πλαίσιο του κειµένου αυτού, να αναπτύξουµε τον
πλούτο του προβληµατισµού που έχει ήδη αναπτυχθεί. Συνοψίζοντας ωστόσο τον
επιστηµονικό διάλογο, που αναπτύσσεται διεθνώς, επιγραµµατικά και µόνον θα µπορούσαµε
να διατυπώσουµε ορισµένα συµπεράσµατα:

α) Οικογένεια και κοινωνία αποτελούν ενιαίο σύστηµα, εγγράφονται σε «κοινές λογικές»:
όλοι οι τύποι/ πρότυπα της οικογένειας δεν είναι δυνατόν να εµφανιστούν σε όλους τους
τύπους των κοινωνιών. Αν και η οικογένεια ως πραγµατικότητα και ως θεσµός δεν
αποτελεί πιστή αναπαραγωγή της κοινωνίας, έχοντας δικούς της ρυθµούς εξέλιξης και
ίδιες αδράνειες, εντούτοις υπόκειται στις πιέσεις του περιβάλλοντος κοινωνικού χώρου,
ως φορέας λειτουργιών που δύσκολα υποκαθίσταται. Αυτό δεν σηµαίνει βεβαίως ότι η
οικογένεια είναι απόλυτα «προκαθορισµένη» από την κοινωνία και ότι σε κάθε κοινωνία
συναντάται ένα µοναδικό κυρίαρχο µοντέλο.

β) Οι τύποι οικογένειας που αναπτύχθηκαν στη µακρόχρονη ιστορία µας µεταβάλλονται,
έχοντας ο καθένας τους ιδιαίτερους στόχους που αντιστοιχούν σε «ίδιες» δηµογραφικές
συµπεριφορές.

γ) Ιδιαίτερα κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες αναδύεται, µία «νέα» κοινωνία, µε αρχές
οργάνωσης που δεν βασίζονται στο φόβο του χειρότερου αλλά στην ελπίδα για το
καλύτερο. Σε µία πρώτη φάση, η οικογένεια παραµένει συλλογικός ρυθµιστής,
βασιζόµενη στην αρµονία του ιδιωτικού µε το δηµόσιο χώρο, ταυτόχρονα όµως,
µετεξελίσσεται, ιδιαίτερα την µεταπολεµική περίοδο, όταν το ιδιωτικό επικρατεί του
δηµοσίου, φάση κατά την οποία η αλλαγή επιταχύνεται µε τη διάδοση ασφαλών
αντισυλληπτικών µέσων και τη µαζική είσοδο της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Κατά
την µεταβατική αυτή περίοδο οι θεσµοί, ως στρατηγικές ενάντια στον θάνατο, ατονούν όλο
και περισσότερο για να αναδειχθούν προοδευτικά σε διαύλους που θα οδηγήσουν στην
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ολοκλήρωση της «ευτυχίας». Επιτρέπουν αρχικά την ανάδυση του ερωτικού αισθήµατος
στο πλαίσιο της σύγκλισης του δηµόσιου συµφέροντος και της προσωπικής ικανοποίησης
(και µιας εµπιστοσύνης στην κοινωνία, σχετικά µε τις δυνατότητες που δίδονται για να
υλοποιηθεί µία τέτοια σύγκλιση). Ο γάµος αποκτά νέο υπόβαθρο και υιοθετούνται νέες
δηµογραφικές συµπεριφορές σε σχέση µε το παρελθόν π.χ. συρρικνωµένη γονιµότητα σε
αντιστοιχία µε την κάθετη πτώση της θνησιµότητας. Ταυτόχρονα και προοδευτικά ο ρόλος
της γυναίκας/συζύγου µεταλλάσσεται: δεν είναι πλέον όπως στο παρελθόν οι
πολυπληθείς γεννήσεις που την «τιµούν», αλλά οι ικανότητές της ως καλής
παιδαγωγού, και οι προσπάθειες της να παραµείνει ο «άρχοντας της εστίας».

Φυσικά, η µεταβατική αυτή περίοδος δεν διήρκησε αιώνες. Η οικογένεια µετεξελίσσεται και
ως βασικός στόχος των δύο εταίρων, ως βασική επιδίωξη, αναδεικνύεται προοδευτικά η
ατοµική ολοκλήρωση/ευτυχία που εκφράζεται µε την µορφή µεγιστοποίησης των
«απολαβών», υλικών και µη, σε όλους τους τοµείς. Είναι η «ευτυχία - έκρηξη» που αρνείται
να αναµένει και να ικανοποιείται µε τη λογική εφικτού και σαρώνει ότι στέκεται εµπόδιο στο
δρόµο της. Όλα τείνουν, στο πλαίσιο της «οικογένειας», να αναδειχθούν σε ιδιωτική
υπόθεση και τα παιδιά της «τύχης»22 αντικαθίστανται από τα παιδιά της επιθυµίας.

Νέοι κανόνες και ρόλοι που διέπουν/ρυθµίζουν την «οικογενειακή» ζωή αναδεικνύονται:
άρνηση εξωτερικών ρυθµιστών κατ' αρχάς, ανάδειξη της συναίνεσης και της
διαπραγµάτευσης ως βασικών αρχών εσωτερικής ρύθµισης των αντιθέσεων, αναγνώριση της
αυτονοµίας και της ισότιµης θέσης της γυναίκας. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι, ανεξαρτήτως
των επιφανειακών αναντιστοιχιών µεταξύ οικογένειας και κοινωνίας (τρυφερότητα/
ανταγωνισµός, αίσθηµα/λογική-νόµος, συλλογικές ιστορίες/συλλογικοί καταναγκασµοί...),
επικρατούν νέες αξίες που διαπερνούν κοινωνία και οικογένεια. Τα ζευγάρια αναπτύσσουν
συµπεριφορές που εγγράφονται στην προέκταση συνολικότερων επιλογών και
αναδεικνύονται πλέον ως κυρίαρχες κοινωνικές αξίες: η αναζήτηση της άµεσης ευτυχίας-
ολοκλήρωσης, η θέληση για έναν πλήρη και απόλυτο αυτοπροσδιορισµό και η απαίτηση για
αυτονοµία, ισοτιµία και ισότητα βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τις ευρύτερες αξίες των δυτικών
κοινωνιών µας, όπου συνυπάρχουν και µε κάποιους καταναγκασµούς (πειθαρχία,
αποτελεσµατικότητα, άµιλλα-ανταγωνισµός). Παράλληλα, ένα τέτοιο µοντέλο οικογένειας
τείνει να βρεθεί σε πλήρη αντιστοιχία µε την «ισορροπία» του οικονοµικού συστήµατος: σε
τελευταία ανάλυση, η «ευηµερία» του δυτικού κόσµου και του οικονοµικού συστήµατος που
τον ανέδειξε δεν έγκειται στον πολλαπλασιασµό των αναγκών, στη συσσώρευση προϊόντων
λιγότερο ή περισσότερο χρήσιµων, στην εξατοµίκευση της κατανάλωσης, στην «επίδειξη»;
Πώς θα ήταν δυνατόν να συνεχισθεί η διευρυµένη αναπαραγωγή του οικονοµικού υπόβαθρου
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22. Παιδιά που γεννιόντουσαν συχνότατα χωρίς να είναι επιθυµητά εξαιτίας της µη αποτελεσµατικής
αντισύλληψης  (ή ακόµη της µη χρήσης αντισυλληπτικών µεθόδων).
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αν οι επιθυµίες συρρικνώνονται και κάθε «νέο» παύει να είναι ελκυστικό και επιθυµητό; Η
προσωρινότητα, το «στιγµιαίο», έχει αναδειχθεί τόσο στην κοινωνία, όσο και στην οικογένεια
ως µία από τις προϋποθέσεις της «ισορροπίας». Εποµένως, όσο η «αναγκαιότητα» για την
ανάπτυξη των αναγκών στο διηνεκές συνεχίζει να είναι ένας από τους κινητήριους µοχλούς
του οικονοµικού συστήµατος, άλλο τόσο ο περιορισµός των επιθυµιών µας θεωρείται
«καταστροφικός».

Κατ' επέκταση, η αναπαραγωγική συµπεριφορά των ζευγαριών τείνει να εγγραφεί στο πλαίσιο
των συλλογικών τους συµπεριφορών. Ως αποτέλεσµα, τείνουµε να έχουµε ένα περιορισµένο
αριθµό παιδιών που δίνει τη δυνατότητα να εκπληρωθούν οι ταχύτατα αναπτυσσόµενες
επιθυµίες-στόχοι των δύο εταίρων στο σύγχρονο ζευγάρι, η σχέση του οποίου εδράζεται πλέον
σε µία συναινετική συµφωνία: η απόκτηση απογόνων συνεχίζει να υφίσταται για την µεγάλη
πλειοψηφία των ατόµων, αλλά παράλληλα -και ταυτόχρονα-, µε την υλοποίηση των επιθυµιών
τους, τη µεγιστοποίηση των ικανοποιήσεων τους στο «βραχύ χρόνο». Το όριο τοποθετείται
πλέον γύρω από τα δύο παιδιά. Άνω των δύο, για ευρύτατα στρώµατα των ανεπτυγµένων
κοινωνιών µας, καθίσταται προβληµατική -έως ανέφικτη- η υλοποίηση στόχων που έχουµε ήδη
αναφέρει. Τα αντισυλληπτικά µέσα που διατίθενται καθιστούν πλέον εφικτή µία τέτοια επιλογή,
επιλογή που στο κοντινό παρελθόν δεν αποτελούσε παρά µόνο µία επιθυµία- επιδίωξη23.

Οι προοπτικές εξέλιξης της γονιµότητας

Συνάγεται εποµένως ότι οι δηµογραφικές συµπεριφορές δεν είναι δυνατόν να εξετασθούν
αυτονοµηµένα, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στα άλλα δύο επίπεδα (οικογένεια/κοινωνία),
πόσο µάλλον δε που οι επιµέρους δηµογραφικές συνιστώσες (γονιµότητα, σύσταση και
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23. Β. Κοτζαµάνης (1988β) Η διάδοση και διάχυση ασφαλών αντισυλληπτικών µεθόδων και προϊόντων και η
αποποινικοποίηση-απελευθέρωση των εκτρώσεων στη διάρκεια της τελευταίας τριακονταετίας, στο σύνολο
σχεδόν των χωρών που αντιµετωπίζουν σήµερα πρόβληµα "υπογεννητικότητας", περιόρισε τις "ανεπιθύµητες"
γεννήσεις του παρελθόντος διαµέσου ενός ασφαλέστερου ελέγχου της γονιµότητας, υπό τις προαναφερθείσες
συνθήκες, δεν είναι όµως δυνατόν να εξηγήσει τις αλλαγές της γενετήσιας συµπεριφοράς των νεότερων γενεών
και κατ' επέκταση την πτώση και σχετική σταθεροποίηση της γονιµότητας σε επίπεδο που δεν εξασφαλίζει την
πλήρη αναπαραγωγή τους (2,1 παιδιά/γυναίκα). Η ασφάλεια και η δυνατότητα προγραµµατισµού και υλοποίησης
του µελλοντικού µεγέθους της οικογένειας, που επέτρεψαν οι σύγχρονες αντισυλληπτικές µέθοδοι (και σε
περίπτωση αποτυχίας η έκτρωση), δεν είναι δυνατόν να προβάλλονται ως αίτια της συρρίκνωσης της γονιµότητας,
όπως συχνότατα γίνεται (βλ. ενδεικτικά Ε. ∆οκορφίκη, 1985, Ν. Ψαρουδάκης, 1985, Ν. Λούρος, 1967 και 1970,
Ν. Πολύζος, 1981 και 1988, ∆. Λώλης., Γ. Αντωνακάκης, 2001). Αν οι νεότερες γενεές είναι σε θέση να
αποφασίζουν και παράλληλα να υλοποιούν τις αποφάσεις τους για το µέγεθος της οικογένειάς τους, µάλλον
αλλού θα πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια που τις ωθούν να στοχεύουν σ' έναν περιορισµένο, κοινό συνήθως,
αριθµό παιδιών που δεν επιτρέπει την πλήρη αναπαραγωγή τους, αιτιολογώντας ταυτόχρονα, ανεξαρτήτως
εθνικής καταγωγής, θρησκευτικού πιστεύω, πολιτισµικής ένταξης, κοινωνικής οικονοµικής κατηγορίας, µε
κοινά επιχειρήµατα την "επιλογή" τους αυτή.
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διάλυση των έγγαµων συµβιώσεων) αποτελούν τις διαφορετικές όψεις «µοντέλων»
οικογένειας που στα βασικά τους σηµεία βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τις κυρίαρχες αξίες των
δυτικών κοινωνιών µας. Τίθεται προφανώς το ερώτηµα, ιδιαίτερα για όσους
προβληµατίζονται για το άµεσο µέλλον: Οι νέες γενεές, αυτές που µετά το 1990
συµπληρώνουν το 20ο έτος της ηλικίας τους, πόσα παιδιά θα φέρουν στον κόσµο; Όσο µας
αφορά, πιστεύουµε ότι αν το µοντέλο, που τείνει να γίνει κυρίαρχο στις αναπτυγµένες χώρες
του πλανήτη µας, συνεχίσει να διαχέεται και στην χώρα µας, ελάχιστες πιθανότητες υπάρχουν
οι δηµογραφικοί δείκτες να µεταβληθούν ριζικά. Θα µπορούσε φυσικά να αναρωτηθεί κανείς
κατά πόσο ο κυρίαρχος «ιδεατός τύπος» στις δυτικές και βόρειες κοινωνίες της ηπείρου µας
τείνει να διαχυθεί και στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, ποιές αντιστάσεις συναντά (αν
συναντά) και για ποιους λόγους. Οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες και η έρευνα, και στον
τοµέα αυτό, παραµένει στην χώρα µας εµβρυακή. 

Τα ερωτήµατα δεν είναι προφανώς θεωρητικά και αναλόγως των απαντήσεων που θα
δοθούν, δυνάµεθα να διατυπώσουµε κάποιες υποθέσεις για την πορεία αναπαραγωγής των
νεώτερων Ελληνίδων, που γεννήθηκαν µετά το 1975 και διατρέχουν τις πρώτες δεκαετίες
του αιώνα µας στις πλέον γόνιµές τους ηλικίες. Θα αποτολµήσουµε τη διατύπωση κάποιων
προβλέψεων. Κατά την γνώµη µας, θα πρέπει να αναδυθούν ιδιαίτερα έντονες απειλές και
αµεσότατοι κίνδυνοι στις κοινωνίες µας, που θα εδράζονται στο φόβο ενός άµεσου
συλλογικού θανάτου, για να επανακάµψουµε σε πρότυπα υψηλής γονιµότητας. Όµως αυτό
δεν φαίνεται προς στιγµήν ορατό. Θα πρέπει, εποµένως, να αναµένουµε µία σχετική
«σταθεροποίηση» των δηµογραφικών δεικτών σε επίπεδα κάτω από το όριο αναπαραγωγής
(2,1 παιδιά/γυναίκα).

∆ηµογραφικές ανησυχίες και δηµογραφική πολιτική

Παρεµβάσεις και µέτρα πολιτικής: δυνατότητες και όρια

Υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες και σε έντονα φορτισµένο συγκινησιακά κλίµα, οι
παρεµβάσεις φορέων24 και επιστηµόνων που θέτουν επιτακτικά την αναγκαιότητα χάραξης µιας
ενεργούς δηµογραφικής πολιτικής και της λήψης επειγόντων µέτρων που θα στοχεύουν στην
«αποκατάσταση µιας οµαλής πληθυσµιακής εξέλιξης» (βλ. ενίσχυση της γεννητικότητας)
πληθαίνουν. Το ζήτηµα εποµένως που τίθεται είναι προς ποία κατεύθυνση, και σε ποιά πεδία
πρέπει να ληφθούν τα "µακρόπνοα και γενναιόδωρα µέτρα για την ανακοπή της δηµογραφικής
παρακµής του έθνους" (sic) που «οφείλεται βασικά στην υπογεννητικότητα» και ποιά η
εµβέλεια - αποτελεσµατικότητά τους.
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24. Και φυσικά και των πολιτικών κοµµάτων στη χώρα µας, που όλα σχεδόν, στα προεκλογικά προγράµµατα των
δύο τελευταίων δεκαετιών, εµπερικλείουν προτάσεις για την επίλυση του «δηµογραφικού».
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Ας υποθέσουµε ότι αποδεχόµαστε τις κυρίαρχες απόψεις ως δεδοµένες (και κατ’ επέκταση
τόσο την αναγκαιότητα αύξησης της γονιµότητας όσο και την οξύτητα του προβλήµατος) και
ας εξετάσουµε τις δυνατότητες και τα όρια των πολιτικών παρέµβασης. Ας υπενθυµίσουµε,
κατ' αρχάς, ότι για την χάραξη-υλοποίηση µιας δηµογραφικής πολιτικής απαιτούνται:

i) ο προσδιορισµός των προβληµάτων, ii) η διατύπωση σαφών στόχων-µέσων, iii) η
υλοποίησή τους και τέλος, iv) η αξιολόγησή τους. Από ό,τι έχουµε ήδη αλλού εκτεταµένα
αναπτύξει καθίσταται, κατά την γνώµη µας σαφές, ότι στη χώρα µας δεν συντρέχουν οι
προαναφερθείσες συνθήκες, ιδιαίτερα δε οι δύο πρώτες, οι οποίες θεωρούνται και ως
αναγκαίες για την υλοποίηση και αξιολόγηση µιας τέτοιας πολιτικής. Ειδικότερα, ακόµη και
στην περίπτωση που υιοθετήσουµε πλήρως τις κυρίαρχες θέσεις (αναπαραγωγή -
γονιµότητα ως µοναδική συνισταµένη του "δηµογραφικού προβλήµατος") δυνάµεθα να
θέσουµε ερωτήµατα ακόµη και ως προς την εµβέλεια - αποτελεσµατικότητα τόσο των ήδη
ληφθέντων25 όσο και προτεινόµενων µέτρων πολιτικής. Θα τονίσουµε απλώς ότι:
α) Η πολιτική που στοχεύει στην ανακοπή των αργών ρυθµών πτώσης της γονιµότητας των
γενεών (και ακόµη περισσότερο στην αναστροφή της τάσης αυτής µεσοπρόθεσµα), 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, η ευρύτερη δυνατή συναίνεση στην ελληνική κοινωνία.
Πολιτική που θα εντάσσεται στο πλαίσιο ενός συνολικού προγραµµατισµού για µια δεδοµένη,
σαφώς προσανατολισµένη και οριοθετηµένη, κοινωνική, οικονοµική, και πολιτισµική
ανάπτυξη. Η ενσωµάτωση µιας πολιτικής γονιµότητας, στο πλαίσιο ενός γενικότερου
συλλογικού "σχεδιασµού" προϋποθέτει την σαφή διατύπωση στόχων για την επίδραση των
τάσεων αναπαραγωγής, που θα απορρέουν από τις ανάγκες της υλοποίησης των
γενικότερων οραµάτων της ελληνικής κοινωνίας και θα ευρίσκονται σε αντιστοιχία µε
αυτούς. Πριν γίνουν όλα αυτά θα πρέπει πιθανόν να ληφθούν σοβαρά υπόψη ορισµένες
ιδιοµορφίες της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα δε ορισµένων υποσυνόλων της. Κατ'
επέκταση, δεν δυνάµεθα να φανταστούµε την ύπαρξη "έτοιµων πακέτων" τα οποία µπορούν
να εφαρµοσθούν "ελαφρώς" προσαρµοζόµενα σε όλες τις κοινωνίες που έχουν θέσει ως
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25. Για µια συνοπτική παρουσίαση της νοµοθεσίας που αφορά την οικογενειακή/δηµογραφική πολιτική στην
Ελλάδα βλ. Χ. Συµεωνίδου., Α. Φακούρα (2007). Οι Μ. Μαγδαληνός και Χ. Συµεωνίδου (2007) επιχείρησαν µια
αξιολόγηση των µέτρων οικογενειακής-δηµογραφικής πολιτικής στην Ελλάδα για την περίοδο 1980-1999. Οι δύο
συγγραφείς επέλεξαν εννέα από τα ληφθέντα µέτρα πολικής και µε τη µέθοδο των παλινδροµήσεων προσπάθησαν
να αναδείξουν συναρτησιακές σχέσεις ανάµεσα σε κάθε µέτρο και τις µεταβολές της γονιµότητας των νοµών στην
υπό εξέταση περίοδο. Το κατά πόσον η ύπαρξη ή µη συναρτησιακών σχέσεων σηµατοδοτεί την ύπαρξη ή µη
αιτιακών σχέσεων δεν φαίνεται να προβληµάτισε ιδιαίτερα τους δύο συγγραφείς, οι οποίοι δεν φαίνεται επίσης να
έχουν πλήρως κατανοήσει τις διαφορές ανάµεσα στη συγχρονική και τη διαγενεακή ανάλυση και προφανώς και τις
µεταβολές του ηµερολογίου της γονιµότητας στις νεώτερες γενεές (µεταβολές που ελάχιστα επηρεάστηκαν στη
χώρα µας από τα ληφθέντα µέτρα πολιτικής που δεν είχαν άλλωστε και αυτόν τον στόχο). 
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στόχο την ανόρθωση της γονιµότητας26. Από µεθοδολογική σκοπιά, οφείλουµε όχι µόνον να
διατυπώσουµε µια πολιτική για την γονιµότητα σε συνάρτηση µε τους συνολικότερους
διατυπωµένους στόχους της κοινωνίας µας και τις συναφείς τοµεακές πολιτικές αλλά ακόµη,
να αναρωτηθούµε και να προβληµατισθούµε κατ' αρχάς και για την εγκυρότητα της πολιτικής
αυτής και κατόπιν για τις δράσεις που θα προταθούν.
β) Ειδικότερα, ακόµη και εάν δηµιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες, προ της λήψης
οποιουδήποτε µέτρου για την ανόρθωση της γονιµότητας, πρέπει να προτάσσονται σαφείς και
τεκµηριωµένες απαντήσεις στα κάτωθι βασικά ερωτήµατα: i) ποιά είναι, θεωρητικά, τα
δυνητικά πεδία µιας τέτοιας πολιτικής (πολιτικής που στοχεύει να παρέµβει στην πορεία της
γονιµότητας και εποµένως στους παράγοντες που την προσδιορίζουν); και ii) ποιά θεωρία είναι
σήµερα η πλέον "ισχυρή", αυτή που µπορεί 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-αιτιατού27;

Οι «Σύµβουλοι του “Πρίγκιπα”

Ελλείψει ικανοποιητικών και τεκµηριωµένων απαντήσεων στα ερωτήµατα που τίθενται από
τους προτείνοντες αναφανδόν µέτρα "ανόρθωσης" της γονιµότητας, το όλο εγχείρηµα
παραµένει αίολο. Προσκαλούµε, έτσι, όλους όσους, επικαλούµενοι την ιδιαίτερη οξύτητα του
προβλήµατος, προτείνουν "περισσότερη δράση" και "λιγότερη επιστήµη", να µας εκθέσουν
τις θεωρητικές βάσεις και τις λανθάνουσες παραδοχές-υποθέσεις που υιοθετούν και
υποστηρίζουµε ταυτόχρονα ότι είναι πλέον αφελές να διατείνεται κάποιος ότι, µε µέτρα που
στοχεύουν αποκλειστικά στο 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). Οφείλουµε δε, ταυτόχρονα, να τονίσουµε και τη µαταιοδοξία όλων εκείνων
που διαβεβαιώνουν µε έπαρση ότι κατέχουν το κλειδί της επίλυσης του προβλήµατος,
επιµένοντας ότι για να ανορθωθεί η γονιµότητα πρέπει να ληφθούν αυτά ή εκείνα τα µέτρα,
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26. Ο P. MacDonald στο εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του (Les politiques de soutien de la fécondité, l’éventail
du possible, Population, 2,2002) επισηµαίνει, κατά την γνώµη µας, ορθότατα ότι «Αν και πληθώρα µελετών
αναδεικνύουν το βαθµό αποτελεσµατικότητας κάποιων µέτρων, σε ένα συγκεκριµένο χώρο κάποια
συγκεκριµένη στιγµή, είναι συνήθως µάταιο παρόλα αυτά να επιχειρήσουµε την αξιολόγηση αυτού ή του άλλου
συγκεκριµένου µέτρου, γιατί η αποτελεσµατικότητά τους εξαρτάται από το ευρύτερο περιβάλλον στα πλαίσια του
οποίου αυτά υλοποιούνται. Η συνθήκη ceteris paribus έχει ελάχιστες πιθανότητες ισχύος όταν περνάµε από µια
εποχή σε µια άλλη, από έναν πολιτισµό σε έναν άλλο… Εν κατακλείδι, αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο, δεν
είναι αυτά ή τα άλλα υλοποιηθέντα µέτρα πολιτικής αλλά η κοινωνία στο σύνολό της..».
27. Για µια συνοπτική παρουσίαση, αφενός µεν των θεωρητικών προσεγγίσεων που επιχειρούν να «ερµηνεύσουν»
τη χαµηλή γονιµότητα των ανεπτυγµένων χωρών, αφετέρου δε του οπλοστασίου των προτεινόµενων µέτρων, που
προφανώς διαφέρουν αναλόγως της προσέγγισης (ερµηνευτικού σχήµατος) που υιοθετείται βλ. ειδικότερα το
εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο του P. MacDonald, op.cit.
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συνήθως δε οικονοµικά28. Υπενθυµίζουµε σε όλους, όσους διατείνονται ότι έχουν έτοιµη την
οποιανδήποτε λύση, ότι δύσκολα αντικαθίστανται οι απόγονοι ενός Νάρκισσου από ένα παιδί της
αγάπης29, ακόµη και αν του προσφέρουµε απλόχερα οικογενειακά επιδόµατα, φορολογικές
ελαφρύνσεις, µειωµένα τιµολόγια, ατέλειες και λοιπά κίνητρα30. Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι,
στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους-πρόνοιας, δεν πρέπει να ληφθούν µέτρα
που να αποκαθιστούν κοινωνικές ανισότητες και να διευκολύνουν τη συµµετοχή των νέων τόσο
στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή όσο και στο να αποκτήσουν τον αριθµό των
παιδιών που επιθυµούν. Στο βαθµό όµως που η εξέλιξη της πορείας της γονιµότητας, τόσο στη
χώρα µας όσο και στην πλειονότητα των ανεπτυγµένων χωρών της ηπείρου µας, συνδέεται µε
βαθύτατα ριζωµένους στις δυτικές ανεπτυγµένες κοινωνίες µηχανισµούς, τα όποια µέτρα
ληφθούν δεν πρόκειται να ανατρέψουν τις υφιστάµενες τάσεις, και οριακά µόνον θα έχουν
κάποια αποτελέσµατα. Σήµερα, όσο δεν επαναπροσανατολίζουµε την έρευνα και δεν
υιοθετούµε και άλλες οπτικές γωνίες θεώρησης, µε βάση τις κεκτηµένες γνώσεις και εµπειρίες,
οι οικονοµικές ενισχύσεις είναι ελάχιστα αποτελεσµατικές, οι όποιες δε θετικές επιπτώσεις τους
στη γονιµότητα περιορίζονται στο βραχύ χρόνο31. Έτσι, εκτός και αν επιθυµούµε να
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28. Βλέπε και επιλεγµένα δηµοσιεύµατα ηµερήσιου και περιοδικού τύπου στην βιβλιογραφία που παρατίθεται.
29. Ακόµη και αν είναι εφικτό, γεγονός που βάσιµα αµφισβητείται λαµβάνοντας υπόψη την θέση της ελληνικής
οικονοµίας.
30. Ο P. Demeny στην ανακοίνωσή του “Policy interventions” στο Expert Group Meeting on Below Replacement
Fertility που διοργανώθηκε το 1997 στη Νέα Υόρκη από την ∆ιεύθυνση Πληθυσµού των Ην. Εθνών (Population
Division, Department of Economic and Social Affairs, United Nations Secretariat) εµµένει ότι οι κοινωνίες που
αντιµετωπίζουν πρόβληµα µείωσης του πληθυσµού λόγω της χαµηλής γονιµότητας θα πρέπει να εγκαταλείψουν
«το απλό οικονοµικό πεδίο και να στραφούν στην πολιτική οικονοµία, να περάσουν από µια πολιτική
αναδιανοµής σε µια συµφωνία επί των βασικών αλλαγών του θεσµικού συµβολαίου που καθορίζει τους κανόνες
της κοινωνικής ζωής σε ένα κράτος».
31. Βλ. Ειδικότερα Α. Gautier., D. Philipov (2008) Can policies enhance fertility in Europe?, Vienna Yearbook of
Population Research, Vienna Institute of Demography- Austrian Academy of Science, Vienna. Βλέπε επίσης το
τελευταίο άρθρο της ιδίας (A. Gautier, The impact of family policies on fertility in industrialized countries,
Population Research and Policy Review, 26, 2007) ως και αυτά των: J.C. Chesnais, Fertility, family and social
policy in contemporary western Europe, Population and Development Review, 4 και  Below –replacement fer-
tility in European Union, facts and policies, Review of Population and Social Policy, 7,1998, A. Gautier και J.
Hatzius, Family benefits and fertility: An econometric Analysis, Population studies, 3, O. Ekert, Effets et lim-
ites des aides financières aux familles: une expérience et un modèle, Population, 2, 1988). Στις σκανδιναβικές
χώρες, οι οποίες έχουν την υψηλότερη γονιµότητα στην ΕΕ27 (αν και κάτω από το όριο αναπαραγωγής) και
ταυτόχρονα τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών, γεννήσεων εκτός γάµου και διαζυγίων, ως και
γυναικών που δεν παντρεύονται, το γενικότερο περιβάλλον εδώ και δεκαετίες διαφοροποιείται των λοιπών
ευρωπαϊκών χωρών (υψηλά επίπεδα ζωής, περιορισµένη φτώχεια και ανεργία, ανεπτυγµένο κράτος πρόνοιας
και συνδυασµένες τοµεακές πολιτικές στα πεδία της παιδείας, της υγείας, της κατοικίας, της εργασίας, ισότητας
των δύο φύλων κ.ο.κ µε συµµετοχή του κράτους, των επιχειρήσεων των οικογενειών και της κοινωνίας των
πολιτών) µε αποτέλεσµα η σχετικά υψηλότερη γονιµότητα στις χώρες αυτές (1,9 -2,0 παιδιά  κατά µέσο όρο για
τις γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω από το 1970) να θεωρείται περισσότερο ως υπο-προϊόν (by-product) των
προαναφερθέντων και όχι ως άµεσο αποτέλεσµα των µακρόθεν υφιστάµενων οικογενειακών πολιτικών.  
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πραγµατοποιήσουµε µια νέα κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και οικολογική επανάσταση
(αν τη θεωρούµε ευκταία και αναγκαία κάτω από άλλη οπτική γωνία και όχι ασφαλώς
ορµώµενοι από την πτωτική πορεία της γονιµότητας), µήπως θα ήταν πλέον λογικό και
ρεαλιστικό για τις κοινωνίες µας να οργανωθούν και να "προγραµµατίσουν" την πορεία τους
µε βάση τις υπάρχουσες δηµογραφικές πραγµατικότητες; Με µικρής εµβέλειας διορθωτικές
παρεµβάσεις, εάν το κρίνουν σκόπιµο, αφήνοντας κατά µέρος τους ανέφικτους στόχους και
αναζητώντας, ανεξαρτήτως της χαµηλής σχετικά γονιµότητας  τους τρόπους που είναι δυνατόν
να πραγµατώσουν τους στόχους και τα οράµατά τους (εάν φυσικά έχουν ακόµη κάποια);

Κατόπιν όλων αυτών επισηµάνουµε ακόµη µια φορά τη δυσκολία, κάτω από τις υπάρχουσες
συνθήκες, της ανάπτυξης µιας 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
και ανυπέρβλητο εµπόδιο. Εκείνο που κυρίως παίζει σηµαντικά αρνητικό ρόλο, είναι η
περιρρέουσα ατµόσφαιρα: Στη χώρα µας, όσοι εκ πεποιθήσεως και "θέσεως" (πολιτικής,
ιδεολογικής, θρησκευτικής, πολυτεκνικής ακόµη...) δεν λαµβάνουν σαφώς θέση υπέρ της
όποιας ενεργούς πολιτικής παρέµβασης για την ανόρθωση της γονιµότητας και αναπτύσσουν
προβληµατισµούς και επιφυλάξεις στις ακραίες θέσεις του τύπου "χανόµαστε", θέτοντας επί
τάπητος, αφ' ενός, το σύνολο των δεδοµένων που χαρακτηρίζουν την παρούσα δηµογραφική
θέση της Ελλάδας, αφ' ετέρου, "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 και ως εκφράζοντες "προσωπικές εκτιµήσεις και προβλέψεις».

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 την
δική τους οπτική γωνία, δεν 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, πάνω δε από αυτό θετική; Υπάρχει ένας ιδανικός (“optimum”) πληθυσµός;

Έχουµε, όσο µας αφορά, ήδη σαφώς τοποθετηθεί στο θέµα αυτό32: πιστεύουµε ότι δεν υπάρχει
ένας αφ' εαυτού “optimum” πληθυσµός, ένα "φυσικό"/ "φυσιολογικό" όριο αναπαραγωγής
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32. Β. Κοτζαµάνης, 1988α και 1994.
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που να επιτρέπει θετική ή αρνητική αξιολόγηση και κατ’ επέκταση απάντηση στο αν πρέπει ή
δεν πρέπει να ληφθούν µέτρα. Πιστεύουµε ότι δεν υπάρχουν επιστηµονικές απαντήσεις σε
διατυπωµένα µε τέτοιους όρους ερωτήµατα όπως δεν υπάρχουν απαντήσεις και σε πληθώρα
παρόµοιων ερωτηµάτων: αναγκαιότητα ή µη για την διεύρυνση των ατοµικών ελευθεριών,
την ισότητα των φύλων ή των φυλών, κ.ο.κ. ∆υνάµεθα όµως να δώσουµε απαντήσεις σε
συναφή ερωτήµατα, όπως π.χ.: «µε δεδοµένους τους στόχους και τα οράµατα της κοινωνίας
µας, τα σχέδιά της για το παρόν και το µέλλον (που δεν προσδιορίζονται αναγκαστικά 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 και ηλικία κ.λ.π.)
αποτελεί ανασταλτικό ή θετικό παράγοντα»; Στην περίπτωση αυτή, αν ο πληθυσµός µας
θεωρηθεί ως «µέσον» για την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, ο επιστήµονας
καλείται να εξετάσει εάν είναι ένα µέσον 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 πληθυσµιακών 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)
αφετηρία για τη λήψη οιασδήποτε πολιτικής θέσης ή παρέµβασης. Εάν υπάρχουν
επιστήµονες που πιστεύουν το αντίθετο, καλούνται να παρουσιάσουν τις απόψεις τους
ελπίζοντας ότι θα αποφύγουν την ταύτιση των επιθυµιών και των πιστεύω τους µε τις
επιστηµονικές αλήθειες που και αυτές ακόµη δεν είναι παρά υποθέσεις υπό αίρεση.
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