
∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Οι πρόσφατοι προβληµατισµοί για την πορεία της γονιµότητας στην χώρα µας, λόγος και αντίλογος 

∆ηµογραφικές ανησυχίες και δηµογραφική πολιτική 

Β. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Την τελευταία εικοσιπενταετία, τόσο τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης όσο και ορισµένοι επιστήµονες, 
προερχόµενοι συνήθως από συγγενή προς την 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 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 στον 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 προβαλλοµένων σεναρίων. 
δ) τέλος, την 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 στην χώρα µας "Μουσουλµάνων" από τις χώρες της Ασίας 
και της Αφρικής, δευτερευόντως δε από την γειτονική Αλβανία και δ) της διαφοροποιηµένης εξέλιξης 
του πληθυσµού της Ελλάδος και της Τουρκίας . 

Ενδιαφέρον κινεί κατ' αρχήν: α) η µερική αποσιώπηση και η περιθωριακή αναφορά των δεδοµένων 
που αναφέρονται, αφ' ενός, στην εξέλιξη του µεγέθους του ελληνικού πληθυσµού κατά την τελευταία 
πεντηκονταετία (1951-2001), αφ' ετέρου, στις 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 θέσεων όσων παρουσιάζουν µιαν 
αποκαλυπτική εικόνα των σύγχρονων δηµογραφικών µας εξελίξεων γ) η επιλεκτική επίκληση δεικτών 
και δεδοµένων για την στήριξη των προαναφερθεισών απόψεων και τέλος,  δ) η περιθωριακή 
"ενασχόληση" των ιδίων µε τα θέµατα που άπτονται της άνισης κατανοµής του πληθυσµού στον 
γεωγραφικό χώρο. Ποια όµως τα πραγµατικά δεδοµένα του "προβλήµατος"; 

 

2. ΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

2.1. Ο συνολικός πληθυσµός  

Ο συνολικός πληθυσµός της χώρας µας αυξάνεται απρόσκοπτα καθ’ όλη την µεταπολεµική περίοδο: 
7,6 εκατοµµύρια το 1951, 10, 9 στην τελευταία απογραφή του πληθυσµού, ήτοι µε βάση 100 το 1951, 
144 το 2001. Η αύξηση αυτή είναι από τις υψηλότερες στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 
την διάρκεια της ίδιας 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 του 
µεταναστευτικού ισοζυγίου (εισόδων και εξόδων προς/ από την χώρα µας). Τα µεταναστευτικά 
ισοζύγια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο κατά την διάρκεια της τελευταίας πεντηκονταετίας: Από αρνητικά 
στις τρεις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες, εξ’ αιτίας των σηµαντικών µεταναστευτικών ρευµάτων, 
προς τις υπερατλαντικές χώρες αρχικά και προς την δυτική Ευρώπη εν συνεχεία, αλλάζουν κατόπιν Ερ
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πρόσηµο (παλιννόστηση ελλήνων µεταναστών κυρίως κατά την δεκαετία του ’80, εισροή οικονοµικών 
µεταναστών και παλιννόστηση οµογενών τις δύο τελευταίες δεκαετίες). 

Κατά την ίδια περίοδο, λόγω των έντονων µεταναστευτικών ρευµάτων, το φυσικό ισοζύγιο είχε 
περιορισµένες σχετικά επιπτώσεις. Οι γεννήσεις υπερκαλύπτουν τους θανάτους στις τρεις πρώτες 
µεταπολεµικές δεκαετίες, συρρικνώνονται εν συνεχεία και σταθεροποιούνται την τελευταία δεκαετία 
γύρω στις 100.000 ετησίως. Αντιθέτως, οι θάνατοι βαίνουν αυξανόµενοι εξ’ αιτίας της προοδευτικής 
γήρανσης του πληθυσµού µας. Κατά την περίοδο 1980-2000, το αποτέλεσµα της διαφοροποιηµένης 
αυτής πορείας της γεννητικότητας και της θνησιµότητας είναι πλέον ορατό, εφόσον η όποια αύξηση 
του πληθυσµού µας ουδαµώς πλέον οφείλεται στο φυσικό, αλλά αποκλειστικά στο µεταναστευτικό 
ισοζύγιο (βλ. Πίνακα 1). Οφείλουµε στο σηµείο αυτό να επιµείνουµε ακόµη µία φορά στον ρόλο των 
µεταναστευτικών κινήσεων και της θνησιµότητας, στο βαθµό που, συχνότατα, εξετάζοντας τις 
µεταβολές του πληθυσµού της χώρας µας, επικεντρωνόµαστε αποκλειστικά στην πορεία των 
γεννήσεων και αποσιωπούµε συνήθως την εξέλιξη των δύο άλλων παραµέτρων, µε αποτέλεσµα να 
περνά απαρατήρητο ότι: α) αν και οι θάνατοι κατά την διάρκεια της τελευταίας πενταετίας 
κυµαίνονται γύρω από το όριο των 100.000 ετησίως (όσοι και την τελευταία προπολεµική πενταετία, 
1936-1940), οι θανόντες προέρχονται από έναν πληθυσµό κατά 1,5 φορά πολυπληθέστερο (2001) απ' 
ότι προπολεµικά (ο µέσος όρος προσδοκώµενης ζωής στην γέννηση έχει ανέλθει σε 77 έτη για τον 
άνδρα και 82 για την γυναίκα -από τους υψηλότερους της Ευρώπης- έναντι 45 και 48 έτη αντίστοιχα 
την δεκαετία του ΄20, και β) την τελευταία δεκαετία στο µεταναστευτικό ισοζύγιο αποδίδεται το 98% 
της συνολικής προσµετρώµενης ανάµεσα στις δύο απογραφές αύξησης του πληθυσµού της χώρας µας, 
το ειδικό βάρος του φυσικού ισοζυγίου περιοριζόµενο στο 2%. 

2.2. Θνησιµότητα, γονιµότητα, γαµηλιότητα και γήρανση 

Η βρεφική θνησιµότητα στην χώρα µας συρρικνώνεται σηµαντικά ( 41‰ το 1960, 5,5‰ το 2001) και 
ο µέσος όρος ζωής ανέρχεται ελαφρώς ταχύτερα από τον µέσο κοινοτικό. Η Ελλάδα διατηρεί παρ’ όλ' 
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 στην χώρα µας φθίνουσα 
πορεία, αν και µε ρυθµούς συγκριτικά βραδύτερους. Οι Ελληνίδες δεν αναπαράγονται πλήρως: αυτό 
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 
τεκνογονίας (δηλαδή της µέσης ηλικίας 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) στην χώρα µας κατά τι µόνον υπολείπεται του ορίου 
αναπαραγωγής (2,1 παιδιά/ γυναίκα σήµερα). Η ελληνική διαγενεακή γονιµότητα (γενεές 1965-1970) 
βρίσκεται κοντά στον µέσο κοινοτικό, παρ' όλο που οι συγκυριακοί δείκτες, επηρεαζόµενοι κυρίως 
από τις ταχύτατες αλλαγές της µέσης ηλικίας τεκνογονίας, είναι σχετικά χαµηλοί την τελευταία 
δεκαετία (1,3 παιδιά/ γυναίκα). 

Η γήρανση και η πρώιµη ωρίµανση του πληθυσµού έχει και στην 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, εφόσον δεν θα έχει µαζική 
είσοδο στις ηλικιακές οµάδες 65 ετών και άνω των πολυπληθέστατων γενεών της πρώτης 
µεταπολεµικής εικοσαετίας, όπως οι περισσότερες βιοµηχανικές χώρες της ηπείρου µας, που γνώρισαν 
το baby boom. 

Τέλος, όσον αφορά την σύσταση και διάλυση των έγγαµων συµβιώσεων, που επηρεάζουν καθοριστικά 
την γονιµότητα των γενεών (στον βαθµό που οι εκτός γάµου γεννήσεις είναι ασήµαντες στην χώρα µας 
4,0% (έναντι 49% στην Νορβηγία, και 41% στην Γαλλία), 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 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 Ερ
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νέο) παραµένουν "περιθωριακές", αν και προοδευτικά διευρυνόµενες, ιδίως στην Αθήνα και την 
Θεσσαλονίκη. 

Εκ των προαναφερθέντων συνάγεται ότι η χώρα µας δεν βρίσκεται σε “τραγική” δηµογραφική θέση 
(και φυσικά 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 (γονιµότητα που θα υπολείπεται 
µερικώς του ορίου αναπαραγωγής) και έγγαµες συµβιώσεις κατά τι λιγότερο σταθερές σε σχέση µε 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 ευρωπαϊκών χωρών και 
µπορεί να ανατρέψει άρδην το ανωτέρω σενάριο. 
 
Πίνακας 1.: Φυσικά ισοζύγια και φαινόµενη µετανάστευση (1960-2000) 

Γεγονότα 

Π
ερ
ίο
δο
ι  

 
Μέσος 

Πληθυσµός 
(.000) 

 
Γεννήσεις 

(.000) 

 
Θάνατοι   

(.000) 

 
Φυσικό 
Ισοζύγιο 

(.000) 

 
Φυσικό 

Ισοζύγιο (‰)

 
Φαινόµενη 

µετανάστευση 
(.000) 

 
Φαινόµενη 

µετανάστευση 
(‰) 

1925-29 6.180,0 200,5 107,7 92,8 15,0 560,0 90,6 
1930-34 6.647,2 201,9 110,0 91,9 13,8 569,5 85,7 
1935-39 7.124,8 186,7 101,3 85,4 12,0  - -  
1940-44 µ.δ µ.δ µ.δ µ.δ µ.δ µ.δ µ.δ 
1945-50 µ.δ µ.δ µ.δ µ.δ µ.δ µ.δ µ.δ 
1951-60 8.010,7 154,2 57,9 96,3 12,0 664,1 82,9 
1961-70 8.578,5 153,2 69,3 83,9 9,8 759,4 88,5 
1971-80 9.254,0 143,9 80,1 63,8 6,9 809,6 87,5 
1981-90 9.999,8 118,4 91,1 27,3 2,7 639,5 64,0 
1991-00 10.612,0 102,1 100,1 2 0,2 - - 
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε (Αποτελέσµατα Απογραφών 1951 - 2001) και Στατιστικές Επετηρίδες, ίδια επεξεργασία 

 

2.3. Οι γεννήσεις: Γεννητικότητα και γονιµότητα 

Με δεδοµένες τις προηγούµενες επιφυλάξεις, ας επικεντρώσουµε κατ' αρχήν το ενδιαφέρον µας στην 
ύφεση της γεννητικότητας (γεννήσεις και αδρούς δείκτες), βάσει των στοιχείων που προβάλλονται 
συνήθως από τον τύπο, αλλά και από τις «επιστηµονικές» αναφορές1:  Προφανώς έχουµε σε ολη την 
µεταπολεµική περίοδο σαφή µείωση των γεννήσεων (κατά 90% ανάµεσα στο 1931-1940 και το1991-
2000, κατά 50% σε σχέση µε το 1953-1960). Οι συγκρίσεις και οι εξελίξεις εκ πρώτης όψεως είναι 
όντως συνταρακτικές. Ποια όµως τα συµπεράσµατα που δυνάµεθα βάσιµα να συνάγουµε για την 
αναπαραγωγή των Ελλήνων µε βάση τα πρότερα στοιχεία; Οι Ελληνίδες κάνουν κατά µέσο όρο τα 
µισά παιδιά από ότι 50 ή 60 χρόνια πριν; Κάνουν τα «αναγκαία» σε αριθµό παιδιά για να 
αναπαραχθούµε (δηλ. για να µην µειωθεί ο πληθυσµός στην περίπτωση ενός µηδενικού 
µεταναστευτικού ισοζυγίου στο µέλλον) ή όχι; 

Ασφαλώς, στην βάση των πρότερων στοιχείων ο «κοινός νους» θα συνήγαγε ότι η κατάσταση είναι 
όντως καταστροφική, ότι η αναπαραγωγή µας έχει µειωθεί συνταρακτικά, ότι δεν αναπαραγόµεθα 
«ικανοποιητικά», όπως πριν από 50 ή 60 χρόνια. Θα υπενθυµίσουµε ότι στα πρότερα ερωτήµατα, είναι 
αδύνατον να δώσουµε ικανοποιητικές απαντήσεις δια «γυµνού οφθαλµού», εξετάζοντας απλά την 
διαχρονική εξέλιξη του αριθµού των γεννήσεων, εφόσον ο αριθµός αυτός εξαρτάται από πολλές 
παραµέτρους: Από τον πληθυσµό των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας (15-45 ετών), από την µέση 
ηλικία τους, από την οικογενειακή τους κατάσταση (έγγαµες, χήρες, διαζευγµένες), από τον τελικό 

                                                 
1 200.000-180.000 γεννήσεις την περίοδο 1931-1940, 160.000-145.000 τo 1953-1960, 140.000-103.000 το 1981-1990, 102.000 
περίπου το 1991-2000. Τα ποσοστά γεννητικότητας [(γεννήσεις ετησίως / µέσος πληθυσµός κατά την διάρκεια του ιδίου έτους) 
* 1000] ανέχονται σε 24-30‰ την πρώτη περίοδο, 18-19‰ την δεύτερη, 14-10‰ την τρίτη και 9,5‰ την τέταρτη (10‰ για τον 
κοινοτικό µέσο κατά την διάρκεια της ιδίας περιόδου). Ερ
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αριθµό παιδιών που θα αποκτήσουν στο τέλος του «κύκλου» τους, από τον χρόνο που θα τα 
αποκτήσουν... Για Παράδειγµα, σε δύο χώρες µε τον ίδιο ακριβώς πληθυσµό, ο ίδιος αριθµός 
γεννήσεων ετησίως δεν αντιστοιχεί στις ίδιες πραγµατικότητες: Στο Βέλγιο, µε πληθυσµό κατά τι 
µικρότερο της Ελλάδος, το 1990 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 αναµενόταν 
στο τέλος του «κύκλου» τους να έχουν, κατά µέσο όρο, λιγότερα παιδιά από τις αντίστοιχες Ελληνίδες 
(1,75 έναντι 1,85 ανά γυναίκα). Αντιθέτως, µία εικοσαετία πριν (1961-1970) οι γεννήσεις στην χώρα 
µας υπερέβαιναν κατά τι αυτές του Βελγίου (1.532.000 έναντι 1.512.000), παρ' όλον που ο πληθυσµός 
µας ήταν µικρότερος κατά 800.000 περίπου. Παρ' όλ’ αυτά οι γενεές των Βελγίδων που διέτρεχαν την 
ίδια περίοδο τα «πλέον» αναπαραγωγικά τους χρόνια πιθανότατα θα κάνουν κατά µέσο όρο 
περισσότερα παιδιά από ότι οι αντίστοιχες Ελληνίδες (2,3-2,2 έναντι 2,0-1,9). 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 (εάν δεν υπεισέλθουν άλλοι 
παράγοντες βλ. µετανάστευση); Ο πληθυσµός θα αυξηθεί, θα µειωθεί ή θα µείνει στάσιµος στο µέσο 
και απώτερο µέλλον; Ακόµη, αναπαραγόµασταν «ικανοποιητικότερα» στο απώτερο και πρόσφατο 
παρελθόν; Οι πιθανές αλλαγές/ εξελίξεις των τελευταίων ετών είναι σηµαντικές (βλέπε 
συνταρακτικές); 

Θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στα ερωτήµατα αυτά απλά, έχοντας επίγνωση ότι δεν 
απευθυνόµαστε σε εξειδικευµένους επιστήµονες, εκθέτοντας παράλληλα και ταυτόχρονα τις 
επιφυλάξεις µας για τον τρόπο που αυτά προσεγγίζονται από µερικούς «ειδήµονες» και τις σκέψεις µας 
για το τι «λανθάνει» πίσω από παρόµοιες «επιστηµονικές» προσεγγίσεις. 

2.3.1. Η γονιµότητα των γενεών (διαγενεακή ανάλυση και δείκτες) 

 Για να υπάρξει πλήρης «αναπαραγωγή» των γενεών θα πρέπει οι 100 µητέρες µιας γενεάς ή οµάδας 
γενεών2 να αντικατασταθούν από 100 κόρες. ∆εδοµένου όµως ότι οι γεννήσεις θηλέων είναι κατά τι 
λιγότερες από αυτές των αρρένων (σε κάθε 105 αγόρια που γεννιούνται αντιστοιχούν 100 κορίτσια), οι 
µητέρες, για να αντικατασταθούν πλήρως, υπό απουσία θνησιµότητας θα πρέπει να φέρουν στον 
κόσµο 205 παιδιά. Υπάρχει όµως, πάντοτε η πιθανότητα κάποια από τα 100 κορίτσια που θα 
γεννηθούν, να πεθάνουν είτε πριν γίνουν 15 ετών (αρχή του κύκλου αναπαραγωγής), είτε κατά την 
διάρκεια της αναπαραγωγικής τους ζωής (πριν τα 45 έτη). Με τις υφιστάµενες σήµερα συνθήκες 
θνησιµότητας στην ∆υτική Ευρώπη, ο κίνδυνος αυτός είναι µικρός. Προφανώς όµως, ανατρέχοντας 
στο παρελθόν ο κίνδυνος ήταν 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 
αντικατασταθούν πλήρως 100 µητέρες απαιτούνται 210 γεννήσεις  (το όριο αυτό 2,1 παιδιά/ γυναίκα 
αποκαλείται και «όριο αναπαραγωγής των γενεών») στο παρελθόν απαιτείτο για τον ίδιο σκοπό 
σηµαντικά µεγαλύτερος αριθµός παιδιών. 

Εποµένως, στο ερώτηµα αν αναπαραγόµαστε πλήρως ή όχι, θα πρέπει να δοθεί απάντηση βάσει ενός 
συνθετικού δείκτη που θα αναφέρεται σε συγκεκριµένες γενεές ή οµάδες γυναικών και θα µετρά τις 
γεννήσεις που προέρχονται από 1000 γυναίκες των γενεών αυτών. Ο δείκτης αυτός (που συνήθως 
ονοµάζεται από τους δηµογράφους και διαγενεακός δείκτης 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 45 συνήθως έτη). Ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η θνησιµότητα 
των γενεών αυτών, θνησιµότητα η οποία συρρικνώθηκε, όπως είδαµε, σηµαντικά κατά την διάρκεια 
των τελευταίων δεκαετιών. Κατ' επέκταση όποιες συγκρίσεις γίνονται τόσο διαχρονικά, όσο και 
συγχρονικά (γονιµότητα των Ελληνίδων που γεννήθηκαν το 1925 σε σχέση µε την γονιµότητα αυτών 
που γεννήθηκαν µετά από 40 χρόνια, ή ακόµη γονιµότητα των Ελληνίδων που γεννήθηκαν το 1925 σε 
σχέση µε την γονιµότητα των γυναικών άλλων χωρών) θα πρέπει να λαµβάνουν παράλληλα υπόψη τον 
παράγοντα της θνησιµότητας, στον βαθµό που, για να απαντήσουµε στο ερώτηµα: «πόσα παιδιά 
απαιτείται να φέρουµε στον κόσµο για να αντικατασταθούµε πλήρως;» ο παράγοντας αυτός παίζει 
καθοριστικό ρόλο. Η θνησιµότητα προσδιορίζει και τον υπολογισµό του «ορίου αναπαραγωγής», όριο 
που σήµερα µεν είναι, όπως προαναφέραµε, 2,1 παιδιά/ γυναίκα, στο απώτερο όµως παρελθόν, µε 
υψηλές πιθανότητες θνησιµότητας και χαµηλούς µέσους όρους προσδοκώµενης ζωής στην γέννηση 
                                                 
2 ∆ηλαδή οι γυναίκες που γεννήθηκαν κατά την διάρκεια ενός έτους ή ακόµη διαδοχικών ετών) Ερ
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υπερέβαινε τα 5,0 παιδιά/ γυναίκα (∆υτική Ευρώπη του 18ου-αρχές του 19ου αιώνα). Σε αντίθετη 
περίπτωση, εάν η παράµετρος «θνησιµότητα» δεν ληφθεί υπόψη, τα συµπεράσµατα που συνάγουµε 
είναι ασφαλώς λανθασµένα: 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 ενδιαφερθούµε τώρα για 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 1950-55: Οι Ελληνίδες που γεννήθηκαν γύρω στο 1925 έφεραν στον κόσµο κατά 
µέσο όρο 2,3-2,5 παιδιά/ γυναίκα (εκτίµηση), αυτές που γεννήθηκαν 40 χρόνια αργότερα 1,7-1,8 
παιδιά/ γυναίκα, ήτοι 0,6-0,8 παιδιά λιγότερο. Θα µπορούσαµε εποµένως να συµπεράνουµε ότι πριν 
αναπαραγόµασταν «πλήρως» ενώ σήµερα όχι. Για όσους παρακολούθησαν τον πρότερο συλλογισµό 
µας ένα παρόµοιο συµπέρασµα είναι ασφαλώς λανθασµένο, διότι ναι µεν κάναµε περισσότερα παιδιά, 
αλλά αυτά που έµεναν στην ζωή για να αντικαταστήσουν τις µητέρες ήταν και τότε και τώρα λιγότερα 
από τα «αναγκαία» 2,05 (105 κόρες και 100 αγόρια). Αν το «όριο αναπαραγωγής» για τις γυναίκες που 
γεννήθηκαν µετά το 1950 είναι 2,1 παιδιά, για τις γυναίκες του 1925 το όριο ήταν ασφαλώς 
υψηλότερο. Αν είχαν τις συνθήκες θνησιµότητας των Νορβηγίδων ή των ∆ανών (τις χαµηλότερες της 
Ευρώπης), για να αντικατασταθούν πλήρως, θα έπρεπε να φέρουν στον κόσµο περισσότερα από 2,25 
παιδιά. Αν είχαν αυτές των Ισπανίδων ή Ιταλίδων (το πιθανότερο), περισσότερα των 2,6-2,7. 
Εποµένως, και «τότε» και «τώρα», υπολείπονται 0,3-0,4 παιδιά/ γυναίκα για να υπάρξει πλήρης 
αντικατάσταση των γενεών. Αν θελήσουµε να ανατρέξουµε ακόµη πιο πίσω στο παρελθόν, στις δύο 
πρώτες δεκαετίες του αιώνα µας (παρ' ότι οι πιθανότητες απόκλισης από την πραγµατικότητα στην 
περίπτωση αυτή µπορεί να είναι σηµαντικές), οι Ελληνίδες των αναπαραγωγικών ηλικιών της 
περιόδου εκείνης, µε µέσο αριθµό παιδιών/ γυναίκα (ετήσιοι δείκτες) 4,0-5,0 (δηλαδή µε σχεδόν 
τριπλάσιο «µέσο αριθµό παιδιών» από ότι στην τελευταία πενταετία), µε τις τότε επικρατούσες στις 
γενεές τους συνθήκες θνησιµότητας πάλι οριακά «αναπαράγονται» (απαιτούντο πάνω 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 ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, ο 
πληθυσµός µας συνεχίζει να αυξάνεται, στον βαθµό που η γονιµότητα δεν αποτελεί τον µόνο 
παράγοντα. 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 «γεννητικότητας-
γονιµότητας». 

Εποµένως, µε βάση τα προαναφερθέντα, δυνάµεθα να ισχυρισθούµε ότι η λεγόµενη 
«υπογεννητικότητα» των Ελληνίδων δεν είναι φαινόµενο της τελευταίας εικοσαετίας (κατά την 
διάρκεια της οποίας οι ετήσιοι δείκτες γονιµότητας συρρικνώθηκαν σηµαντικά, από 2,1-2,2 σε 1,4-1,3 
παιδιά/ γυναίκα). Κατ' επέκταση, η αναζήτηση των «αιτίων» είναι δυνατόν να περιορισθεί 
αποκλειστικά στον «βραχύ χρόνο», στην ανάλυση των οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών, 
πολιτισµικών αλλαγών που επήλθαν κατά την τελευταία εικοσαετία; Η έκταση και ένταση του 
φαινοµένου είναι αυτή που του προσδίδεται; Αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα; Στα ερωτήµατα αυτά 
δεν είναι δυνατόν να απαντήσουµε παρά µόνον αρνητικά. Αν µας χαρακτηρίζουν κάποιες 
«ιδιαιτερότητες», αυτές είναι η έλλειψη φερέγγυων στατιστικών σειρών και η ανυπαρξία 
δηµογραφικής παιδείας και έρευνας. Οι φερέγγυες στατιστικές σειρές θα επέτρεπαν να µελετήσουµε το 
απώτερο δηµογραφικό παρελθόν µας και θα µας βοηθούσαν να συνάγουµε σαφή συµπεράσµατα για 
την πορεία του φαινοµένου, κατά την 170χρονη ιστορία µας ως ανεξάρτητου κράτους. Η ανυπαρξία 
δηµογραφικής παιδείας και έρευνας, καθώς και η ελλιπής αφοµοίωση των µεθοδολογικών εργαλείων 
οδηγεί συχνότατα σε διατύπωση θέσεων, απόψεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων που στηρίζονται 
κυρίως σε µεταφυσικούς φόβους, πρωτογενείς αντιδράσεις, ιδεολογικές τοποθετήσεις και λιγότερο 
στην επιστηµονική ανάλυση και τεκµηρίωση. 

Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι «τυχαίο» γεγονός η «ανακάλυψη» και η ανάδειξη της 
«υπογεννητικότητας» των Ελλήνων σε κύριο θέµα την τελευταία εικοσαετία, όπως κατά την γνώµη 
µας, δεν είναι τυχαία η αποκλειστική παράθεση δεικτών που δίδουν αποσπασµατική εικόνα της 
πραγµατικότητας και η αποσιώπηση αυτών (όπως της διαγενεακής γονιµότητας και του ορίου 
αναπαραγωγής σε συνάρτηση µε την εξέλιξη της θνησιµότητας) οι οποίοι δεν επιτρέπουν την 
συναγωγή παρόµοιων «καταστροφολογικών» συµπερασµάτων. 
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2.3.2. Συγχρονική ανάλυση (ετήσιοι ή συγκυριακοί δείκτες) 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση και επίκληση των λεγοµένων «συγκυριακών ή ετήσιων 
δεικτών γονιµότητας» οι οποίοι δίδουν, ως µέγεθος, επίσης ένα «µέσο αριθµό παιδιών/ γυναίκα» κατά 
έτος (ως επίσης και η αποσιώπηση του τι πραγµατικά σηµατοδοτεί η διαχρονική εξέλιξή τους) και 
τέλος, σε συνάρτηση µε τα προαναφερθέντα, ο χρόνος εµφάνισης και δηµοσιοποίησης των απόψεων 
από τους «εξειδικευµένους» εκείνους επιστήµονες που 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 προσµετρούν «ίδια» µεγέθη («µέσος αριθµός 
παιδιών/ γυναίκα») και οι οποίοι εκφράζουν διαφορετικές καταστάσεις και παρουσιάζουν 
διαφοροποιηµένες πορείες; 

Για να απαντήσουµε στο ερώτηµα αυτό θα πρέπει να αποσαφηνίσουµε εννοιολογικά -όπως το κάναµε 
και για τον διαγενεακό δείκτη γονιµότητας- το «περιεχόµενο» του ετήσιου 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 από µία πλασµατική -µη υπαρκτή- γενεά 1000 γυναικών αν 
αυτή ακολουθήσει το πρότυπο αναπαραγωγικής συµπεριφοράς ενός έτους (δηλαδή, αν οι γυναίκες της 
υποθετικής αυτής γενεάς έχουν σε κάθε ηλικία την ίδια γονιµότητα µε την προσµετρούµενη στην 
διάρκεια του συγκεκριµένου έτους γονιµότητα των 35 διαφορετικών γενεών που το τέµνουν, ηλικίας 
15 έως 50). 

Το τελικό µέγεθος του δείκτη είναι το αποτέλεσµα µιας διαδροµής, µιας «λογικής» κατασκευής που 
«στήνεται» θέτοντας, τον ένα µετά τον άλλον, κύβους που ο καθένας τους αποτελεί τµήµα ενός 
διαφορετικού οργανικού συνόλου (γενεάς 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 (30-35 έτη) την ίδια «αντίδραση» που έχουν οι 35 γενεές όταν τέµνουν µία 
συγκεκριµένη χρονιά ή περίοδο. 

Η ταχύτατη όµως πτώση των εγκάρσιων ή συγχρονικών δεικτών και η τοποθέτησή τους τα τελευταία 
έτη σε επίπεδα ιδιαίτερα χαµηλά (1,3-1,4 παιδιά/ γυναίκα), αποτελούν για την ευρεία κοινή γνώµη και 
για ορισµένους ακόµη ειδήµονες των δηµογραφικών δρώµενων ένδειξη της οξύτερης δηµογραφικής 
κρίσης που γνώρισε η χώρα µας. Αναµφισβήτητα, για την πλειονότητα των ενασχολούµενων µε τις 
πληθυσµιακές εξελίξεις, η Ελλάδα, από το 1980 και εντεύθεν µαστίζεται από την οξύτερη 
δηµογραφική κρίση των τελευταίων 150 ετών. Παράλληλα, οι ίδιοι αυτοί «ειδήµονες» συγκρίνοντας 
τις τιµές του δείκτη ετήσιας γονιµότητας (ICF) την τελευταία δεκαετία στην χώρα µας µε αυτές των 
υπολοίπων χωρών της Ευρώπης των 15 και διαπιστώνοντας ότι αυτές βρίσκονται σε χαµηλά σχετικά 
επίπεδα καταλαµβάνονται από ιδιαίτερο πανικό, ο οποίος 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 στην Μεσόγειο (και ιδιαίτερα 
της γειτονικής Τουρκίας). Η κοινή γνώµη δέχεται έτσι έναν αδιάκοπο βοµβαρδισµό από τον ηµερήσιο 
και περιοδικό Τύπο, ο οποίος συχνότατα, µε την ιδιαίτερη προχειρότητα που τον χαρακτηρίζει και σε 
µόνιµη αναζήτηση «ηχηρών» τίτλων, αναπαράγει διευρυµένα, τις πρότερες ανησυχίες, 
παρουσιάζοντας συνήθως ένα αµάλγαµα «εκλαϊκευµένων» δεικτών και όρων καθιστώντας ιδιαίτερα 
δύσκολη την νηφάλια και ψύχραιµη εξέταση των φαινοµένων και την αναζήτηση των αιτιωδών 
σχέσεων. Εάν προσθέσουµε σε όλα τα προηγούµενα 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 ιδιαίτερη δυσκολία 
να τοποθετηθεί και να εκφρασθεί - έναντι του «προφανούς» και «αυταπόδεικτου». 

Ας επανέλθουµε όµως στην συγκυριακή ανάλυση της γονιµότητας. Έχοντας κατανοήσει το τι 
αντιπροσωπεύει ο συγκεκριµένος δείκτης και µε ποιο τρόπο υπολογίζεται, είναι προφανές ότι είναι 
ιδιαίτερα «ευαίσθητος» στις αλλαγές του περιβάλλοντος και αυτό επιβεβαιώνεται από τις εµπειρίες του 
παρελθόντος και τους λογικούς ελέγχους. Ξεκινώντας έτσι από τις διαθέσιµες εµπειρίες, οφείλουµε να 
επισηµάνουµε ότι οι διακυµάνσεις του συγκυριακού αυτού δείκτη ήταν σηµαντικότατες, 
συγκρινόµενες µε αυτές της πορείας της γονιµότητας των γενεών (διαγενεακής γονιµότητας), τόσο 
στην Ελλάδα, όσο και στις λοιπές ανεπτυγµένες χώρες (τις χρονολογικές σειρές των οποίων 
διαθέτουµε για τα τελευταία 150 τουλάχιστον χρόνια). Είναι ένας δείκτης υπερευαίσθητος που 
υπερτονίζει την ανοδική ή πτωτική πορεία της διαγενεακής γονιµότητας: για ποιους λόγους όµως; 
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Για να απαντήσουµε οφείλουµε να υπενθυµίσουµε ότι η «ετήσια» γονιµότητα µεταβάλλεται βασικά, 
αφενός, εξ αιτίας κυρίως της αύξησης ή µείωσης του αριθµού των πολύτεκνων οικογενειών, αφετέρου, 
εξ αιτίας της αύξησης ή µείωσης της µέσης ηλικίας των γυναικών στην απόκτηση των παιδιών τους 
(του οριζόµενου άλλως και ως «ηµερολογίου της γονιµότητας»). Η διάδοση των αντισυλληπτικών 
µέσων επηρεάζει τις δυο προαναφερθείσες συµπεριφορές, διότι δίδει την δυνατότητα να αποφευχθούν 
οι µη επιθυµητές συλλήψεις και διότι επιτρέπει στα ζεύγη να προγραµµατίσουν την έλευση των 
παιδιών τους, επιταχύνοντας ή επιβραδύνοντάς την. 

Οι αλλαγές στο ηµερολόγιο της γονιµότητας (οι αυξοµειώσεις δηλαδή της µέσης ηλικίας απόκτησης 
παιδιών), επηρεάζουν άµεσα τον συνθετικό µας δείκτη. Ας δώσουµε ένα απλό παράδειγµα: Ας 
φανταστούµε ότι όλες οι γυναίκες που θα επιθυµούσαν να αποκτήσουν παιδί κατά την διάρκεια ενός 
έτους α (ή µιας περιόδου α) απεφάσιζαν, για κάποιο σοβαρό λόγο, να το αποκτήσουν το επόµενο έτος 
β (ή την επόµενη περίοδο). Στην πρώτη αυτή περίοδο δεν θα είχαµε καθόλου γεννήσεις µε αποτέλεσµα 
ο ετήσιος (ή άλλως αποκαλούµενος συνθετικός δείκτης) γονιµότητας θα ελάµβανε µηδενικές τιµές, και 
εποµένως, όσοι εβασίζοντο σε αυτόν για την εξαγωγή συµπερασµάτων για την αναπαραγωγή των 
γυναικών θα κατελαµβάνοντο από µη ελεγχόµενο πανικό. Όµως, εξ όσων έχουµε ήδη αναπτύξει, δεν 
συνάγεται ότι οι µηδενικές τιµές του δείκτη µας επιτρέπουν να συµπεράνουµε ότι ο πληθυσµός µας 
αρνείται να αναπαραχθεί. Από το επόµενο έτος (ή περίοδο), ο δείκτης θα έπαιρνε υψηλότατες τιµές 
εφόσον θα είχαµε πληθώρα γεννήσεων (γεννήσεις που δεν έλαβαν χώρα την προηγούµενη χρονιά ή 
περίοδο και γεννήσεις που αναµένονταν λογικά να πραγµατοποιηθούν την επόµενη χρονιά ή περίοδο). 
Όµως εξ αιτίας αυτής της «καθυστέρησης», όλες σχεδόν οι γυναίκες (35 γενεές) θα αποκτήσουν τα 
παιδιά τους πιο ηλικιωµένες, χωρίς αυτό να σηµαίνει αναγκαστικά ότι ο τελικός αριθµός παιδιών που 
θα φέρουν στην ζωή (η διαγενεακή δηλαδή γονιµότητα) µεταβλήθηκε σηµαντικά. Εποµένως, είναι 
φανερό ότι ο ετήσιος δείκτης είναι ιδιαίτερα «ευαίσθητος» στις µεταβολές της µέσης ηλικίας της 
µητέρας στην γέννηση των παιδιών της (αποκαλείται συνήθως από τους δηµογράφους και «µέση 
ηλικία στην τεκνογονία») και η σχέση που συνδέει τα δύο µεγέθη καθίσταται προφανής. 

Εάν αντιθέτως µε το προηγούµενο παράδειγµα, η καθυστέρηση αυτή είναι κατά 1 µόνον µήνα, οι 
γεννήσεις των επόµενων 11 µηνών θα παραµείνουν οι ίδιες, ενώ στον πρώτο µήνα δεν θα έχουµε 
καθόλου γεννήσεις: θα µας «υπολείπεται» εποµένως το 1/12 των γεννήσεων που αναµέναµε, και ο 
συνθετικός ετήσιος δείκτης θα «συρρικνωθεί» σχεδόν κατά το 1/12. Στην πραγµατικότητα δεν 
συναντώνται φυσικά τέτοιες «µηχανικές» αλλαγές συµπεριφορών, αλλά, συνήθως, µερικά ζευγάρια 
αναβάλλουν για µερικούς µήνες την απόφασή τους να αποκτήσουν παιδί. Εάν π.χ. κατά την διάρκεια 
ενός έτους, το 1/12 των ζευγαριών καθυστερήσουν κατά µέσο όρο ένα έτος 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 προαναφέραµε. Αυτή η αλλαγή, αν συνεχιστεί για 
σωρεία ετών, ουδαµώς συνεπάγεται την αµετάκλητη µαταίωση της έλευσης κάποιου παιδιού, αλλά 
απλά και µόνον ότι κάθε χρονιά το 1/12 των ζευγαριών (που δεν είναι υποχρεωτικά και τα ίδια 
ζευγάρια µε αυτά της προηγούµενης χρονιάς που απεφάσισαν το ίδιο) καθυστερεί κατά ένα χρόνο την 
έλευση του επιθυµητού παιδιού. Επαγωγικά, µε βάση το προηγούµενο αυτό πρότυπο, στην προκειµένη 
περίπτωση θα έχουµε: 

α) µείωση των γεννήσεων κατά 1/12 

β) πτώση του συνθετικού δείκτη κατά 1/12 

γ) η ηλικία της µητέρας στην τεκνογονία (¨η άλλως η µέση ηλικία τεκνοποίησης) θα ανέρχεται κατά 
ένα µήνα 

δ) η καµπύλη των ποσοστών γονιµότητας κατά ηλικία της µητέρας στην γέννηση θα µετακινηθεί κατά 
ένα µήνα, προς τις πιο µεγάλες ηλικίες, διατηρώντας πάντοτε την ίδια µορφή. 

Το αντίστροφο ακριβώς των όσων εκθέσαµε θα συµβεί ασφαλώς εάν τα ζευγάρια αποφάσιζαν κάθε 
έτος να επιταχύνουν κατά µέσο όρο ένα µήνα την έλευση των παιδιών τους. Αυτό το υποθετικό λογικό 
σενάριο, καθαρά νοητική κατασκευή, µε µικρές αποκλίσεις, διαπιστώνουµε ότι «κολλάει» σαφώς στην 
πραγµατικότητα της χώρας µας κατά την πρώτη µεταπολεµική τριακονταετία (1955 ): Ενώ π.χ. η 
γονιµότητα των γυναικών που γεννήθηκαν µεταξύ του 1930 και του 1955 ελάχιστα διαφέρει (2 παιδιά 
σχεδόν κατά µέσο όρο οι πρώτες, 1,9 οι δεύτερες, ήτοι 0,10 παιδιά/ γυναίκα λιγότερα), ανάµεσα στο 
1960 και το 2000 ο συνθετικός δείκτης από 2,14 παιδιά/ γυναίκα (1963) ανέρχεται σε 2,39 παιδιά/ 
γυναίκα το 1976, σε 2,23 παιδιά/ γυναίκα το 1980 σε 1,65 παιδιά/ γυναίκα το 1985 και 1,3-1,4 την 
τελευταία πενταετία (ήτοι εύρος διακύµανσης 0,8 περίπου παιδιά/ γυναίκα), ενώ παράλληλα η µέση 
ηλικία στην τεκνογονία κατέρχεται κατά 2 σχεδόν έτη ανάµεσα στο 1963 και το 1981 (28,4 έτη έναντι 
26,1 έτη) και ακολουθεί αντίστροφη πορεία ανάµεσα στο 1982 και 2000 (28,0 σχεδόν έτη). Εποµένως, 
παρόλο που οι διαδοχικές γενεές γυναικών που γεννήθηκαν ανάµεσα στο 1935 και το 1955 κάνουν Ερ
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κατά τι λιγότερα παιδιά (αργή σταθερή πτωτική πορεία της διαγενεακής γονιµότητας), οι συνθετικοί ή 
ετήσιοι δείκτες το «αποκρύπτουν» για µεγάλη περίοδο, δίδοντας την εντύπωση ότι αναπαραγόµαστε 
πλήρως (στον βαθµό που λαµβάνουν τιµές άνω του 2,2 παιδιά/ γυναίκα ανάµεσα στο 1963 και το 
1980) και το «υπερτονίζουν» κατόπιν (µετά το 1981-1982) λαµβάνοντας ιδιαίτερα χαµηλές τιµές που 
φτάνουν στο 1,4-1,3 παιδιά/ γυναίκα. ∆εν µπορούµε να αρνηθούµε ότι τα «παιχνίδια» του 
συγκυριακού δείκτη στην χώρα µας µέχρι σήµερα (1960-2000) 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 τελευταία τεσσαρακονταετία,  

2.3.3. Συγχρονική έναντι διαγενεακής ανάλυσης; 

Τίθεται εποµένως το ερώτηµα: Προς τι αυτή η εµµονή στην συναγωγή συµπερασµάτων για το παρόν 
και το µέλλον της αναπαραγωγής µας, αποκλειστικά και µόνον από την ανάλυση και παρουσίαση των 
ετήσιων ή συγκυριακών δεικτών γονιµότητας και η πλήρης «αδιαφορία» για την διαγενεακή µελέτη 
της γονιµότητας; Γιατί οι διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στους δυο δείκτες αποσιωπώνται, (όταν και 
δευτεροετής ακόµη φοιτητής της δηµογραφίας σε κάποια σχολή είναι εκ των πρώτων που καλείται να 
κατανοήσει στην δηµογραφική ανάλυση); Πώς είναι δυνατόν ορισµένοι να διατείνονται µε 
βεβαιότητα, ακόµη και σήµερα, ότι οι Ελληνίδες κάνουν (ή θα κάνουν) 1,3 παιδιά/ γυναίκα (όταν 
απαιτούνται, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, 2,1 για να αναπαραχθούν πλήρως) και εποµένως 
ότι ο πληθυσµός µας θα µειωθεί κατά 0,5 έως 1,0 εκατοµµύρια µετά από τριάντα έτη; 

Πώς είναι δυνατόν, κάτι, που οποιοσδήποτε λογιστής µιας επιχείρησης είναι σε θέση να κατανοήσει, 
διακρίνοντας την διαφορά ανάµεσα στο ετήσιο ισοζύγιο της και στα έξοδα-έσοδά της κάποια χρονική 
στιγµή t (το ισοζύγιο δυνάµενο να είναι ισοσκελισµένο -όπως η διαγενεακή γονιµότητα- όταν οι 
καταβολές των οφειλόµενων και οι εισπράξεις των εσόδων µπορούν να θέτουν προβλήµατα), 
επιστήµονες ενασχολούµενοι µε τα δηµογραφικά δρώµενα δεν είναι σε θέση να συλλάβουν; Πώς είναι 
δυνατόν να γίνονται προβλέψεις για την µελλοντική εξέλιξη του πληθυσµού µας µε τις τιµές της 
γονιµότητας κατά ηλικία που προσµετρώνται την τελευταία δεκαετία, όταν είναι προφανές, ότι οι 
ιδιαίτερα χαµηλές τιµές του δείκτη οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στην «συγκυρία» (αύξηση της µέσης 
ηλικίας στην τεκνογονία) και θα πρέπει να αναµένουµε -στον βαθµό που οι αλλαγές αυτές θα 
περιοριστούν- την µικρή άνοδό του ίδιου δείκτη κατά την επόµενη περίοδο (τα παιδιά που, κατά την 
προηγούµενη δεκαετία, οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας «ανέβαλαν» να φέρουν στον κόσµο θα τα 
φέρουν αργότερα, δηλαδή πιο ηλικιωµένες); 

Καθίσταται προφανές ότι η µονοµανής αυτή επικέντρωση της προσοχής στην αναπαραγωγή 
(γεννητικότητα/ γονιµότητα) και η συνακόλουθη καταστροφολογική αναπαράσταση της 
πραγµατικότητας εµποδίζουν την ψύχραιµη και νηφάλια συζήτηση για τις δηµογραφικές εξελίξεις και 
προοπτικές, τόσο ανάµεσα στους εξειδικευµένους επιστήµονες, όσο και στην ευρύτερη κοινή γνώµη. 
Εκλείπει κάθε ουσιαστικός προβληµατισµός για την «ποιότητα» του πληθυσµού της χώρας µας, ενώ 
παράλληλα προβάλλεται η «ποσότητα» σε συνάρτηση µε όµορες «ποσότητες». Τονίζονται συνεπώς οι 
ανισότητες, µε επίκληση ιστορικών «παραδειγµάτων» που συνειρµικά µας οδηγούν σε 
καταστροφολογικά σενάρια του τύπου «γεννάτε γιατί χανόµαστε», ενώ τα αναφερόµενα 
παραδείγµατα, συνήθως, δεν επιτρέπουν την ανάδειξη παρόµοιων αιτιωδών σχέσεων. Τέλος, 
παρουσιάζεται ως δαµόκλειος σπάθη η αύξηση του αριθµού 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. Οπότε, θεωρείται ότι η ηλικία είναι ο µοναδικός 
ασφαλής δείκτης για την «µέτρηση» της κατάστασης της υγείας και των παραγωγικών δυνατοτήτων 
του ατόµου, επιχειρείται δηλαδή η αναγωγή µιας «φυσικής» κατηγορίας (ηλικία) σε «κοινωνική» 
(εργασία). 

Έτσι, ως επαγωγό της κυρίαρχης αυτής θεώρησης, η αναπαραγωγή και η γενετήσια συµπεριφορά 
τείνουν να εξετασθούν «αυτονοµηµένα», ως εάν τα άτοµα να επιλέγουν «ελεύθερα» και «συνειδητά» 
τον αριθµό των παιδιών τους, ως εάν οι επιλογές αυτές να µην εγγράφονται στο πλαίσιο των 
τρεχόντων-κυρίαρχων κοινωνικών κανόνων, να µην επηρεάζονται από τις «προτροπές» ενός 
συλλογικού συστήµατος αναφοράς. Ως εάν κοινωνία, οικογένεια και αναπαραγωγή να µην αποτελούν 
ενιαίο σύστηµα. 
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3. ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ 

3.1. Οι µονοµερείς προσεγγίσεις των δηµογραφικών εξελίξεων και τα επαγωγά 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 κάτι τέτοιο θα ήταν αρκετά απλοϊκό. Θα πρέπει µάλλον, για να 
εξηγήσουµε αυτή την "αποκαλυπτική" παρουσίαση της δηµογραφικής µας κατάστασης (βλέπε 
"γονιµότητα"), στην 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 την 
αλλοίωση της εθνικής ταυτότητος, αναγκαιότητα παρεµβάσεων για την αύξηση των γεννήσεων. ∆εν 
θα χαρακτηρίζαµε άλλωστε ως τυχαία ή συγκυριακή την "συµπόρευση" των επιστηµόνων αυτών µε 
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 µόλις δυνάµεθα 
να κρατήσουµε "εκτός των τειχών". Από τον Gobbert ως τον Ναπολέοντα, από τον Bertillon ως τον 
Petain, οι βασικές ιδέες παραµένουν οι ίδιες και οι επελθούσες γενεές ελάχιστα είχαν να προσθέσουν.  

Επαγωγό 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, στην βάση των υπαρκτών δεδοµένων και δυνατών 
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 στον γεωγραφικό χώρο και οι 
επιπτώσεις της (>45% στο <2,9% του ελληνικού εδάφους στον νοµό Αττικής). Εκλείπει ουσιώδης 
προβληµατισµός για τις µεταναστευτικές ροές που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην δηµογραφική µας 
ιστορία, αλλά και θα έχουν ολοένα και µεγαλύτερο ειδικό βάρος στο άµεσο και απώτερο µέλλον 
(εξωτερική µετανάστευση και παλιννόστηση, είσοδος προσφύγων και ξένων εργαζόµενων, 
εγκατάσταση "οµογενών"/ελληνικών "µειονοτικών" οµάδων στην χώρα µας). Εκλείπει ακόµη και o 
προβληµατισµός για την "ποιότητα" του πληθυσµού της χώρας µας (σε σχέση µε την υγεία του, την 
παιδεία του, την 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, δεν επιτρέπουν την ανάδειξη παρόµοιων 
αιτιωδών σχέσεων. Τέλος, ως δαµόκλειος σπάθη, παρουσιάζεται η αύξηση του αριθµού των 
ηλικιωµένων -"γήρανση"- στην 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 την "µέτρηση" της κατάστασης της υγείας και των 
παραγωγικών δυνατοτήτων του ατόµου, και επιχειρώντας την αναγωγή µιας "φυσικής" κατηγορίας 
(ηλικία) σε "κοινωνική" (εργασία). 

Ταυτόχρονα και παράλληλα, ως επαγωγό της πρότερης µονοµερούς και αποσπασµατικής προσέγγισης, 
η αναπαραγωγή και η γενετήσια συµπεριφορά τείνουν να εξετασθούν "αυτονοµηµένα", ως εάν να 
υπερίπτανται του υπάρχοντος εποικοδοµήµατος και της υλικής του βάσης. Ως εάν να είναι ένα σύνθετο 
θέµα µεν, που ανάγεται δε αποκλειστικά σε ατοµικές επιλογές. Ως εάν τα άτοµα να επιλέγουν 
"ελεύθερα" και "συνειδητά" τον αριθµό των παιδιών τους, κάνοντας πάντοτε 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 Ερ
γα

στ
ήρ

ιο 
Δη

μο
γρ

αφ
ικώ

ν &
 Κ

οιν
ων

ικώ
ν Α

να
λύ

σε
ων



των υφισταµένων 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 
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 εάν κοινωνία, 
οικογένεια και αναπαραγωγή να µην αποτελούν ενιαίο σύστηµα. 

3.2. Κοινωνία, οικογένεια και δηµογραφικές συµπεριφορές (γονιµότητα) 

Ας επικεντρώσουµε προς στιγµήν την προσοχή µας στην προαναφερθείσα τριλογία, και ιδιαίτερα στο 
τελευταίο της σκέλος και στις αµφίδροµες σχέσεις που ενυπάρχουν µε τα δύο προηγούµενα. Ας 
δεχθούµε ως σχολική υπόθεση ότι, το πρόβληµα της αναπαραγωγής είναι το καθοριστικό, υιοθετώντας 
τις κυρίαρχες απόψεις των ενασχολούµενων µε το «δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας µας». Ακόµη 
και σε αυτήν την περίπτωση, στην χώρα µας οι προσεγγίσεις είναι ελλειπτικές, αποσπασµατικές, 
µονοµερείς και ελάχιστα επιστηµονικές. Η συνήθης κατάληξη είναι -και δεν θα µπορούσε να είναι 
διαφορετική-  «Οι Ελληνίδες θέλουν αλλά δεν µπορούν», θα «µπορούσαν» δε, εάν υπήρχε πολιτική 
ενεργούς υλικής -οικονοµικής στήριξης της οικογένειας (και της γονιµότητας). 

Κατά την γνώµη µας, οι υιοθετούντες την πρότερη απάντηση-λύση στο πρόβληµα αποφεύγουν να 
απαντήσουν σε βασικά ερωτήµατα. Θα προσπαθήσουµε να τα διατυπώσουµε συνοπτικά: α) οι 
δηµογραφικές συµπεριφορές (της γονιµότητας συµπεριλαµβανοµένης) εγγράφονται ή όχι στο πλαίσιο 
των «προτύπων» της οικογένειας, εκφράζουν έµµεσα, αντικατοπτρίζουν τα πρότυπα αυτά; β) αν η 
«συγκυρία» (βραχύς χρόνος) τις επηρεάζει µερικώς, οι γενικές τάσεις προσδιορίζονται καθοριστικά 
από το «πρότυπο» της οικογένειας όπως έχει διαµορφωθεί και εξελιχθεί σήµερα στις ανεπτυγµένες 
χώρες του πλανήτη µας; γ) τέλος, το µοντέλο αυτό της οικογένειας (τα πρότυπά του) βρίσκεται ή όχι 
σε αναντιστοιχία µε τα υπόλοιπα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις καταναλωτικές κοινωνίες στις οποίες 
εντασσόµεθα; και δ) είναι εποµένως δυνατόν να κατανοήσουµε τις δηµογραφικές συµπεριφορές και τις 
εξελίξεις τους χωρίς να αναφερθούµε στο ευρύτερο σύνολο που τις εµπεριέχει, δηλαδή την κοινωνία 
µας; 

Οι πρότερες «υποθέσεις», διατυπωµένες υπό την µορφή ερωτηµάτων, αποτελούν αντικείµενο 
προβληµατισµού και έρευνας στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ συνήθως στην χώρα µας ούτε 
καν τίθενται. Είναι αδύνατο στο πλαίσιο του κειµένου αυτού να αναπτύξουµε τον πλούτο του 
προβληµατισµού που έχει αναπτυχθεί. Συνοψίζοντας τον αναπτυχθέντα επιστηµονικό διάλογο, 
επιγραµµατικά και µόνον, θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε ορισµένα συµπεράσµατα ακολουθώντας 
την πρότερη λογική διαδροµή. 

α) Οικογένεια και ολική 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 ιδιαίτερους ρυθµούς εξέλιξης και ίδιες αδράνειες, εντούτοις υπόκειται στις 
πιέσεις του περιρρέοντα κοινωνικού χώρου, ως φορέας λειτουργιών που δύσκολα υποκαθίσταται 
(χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι απόλυτα «προκαθορισµένη» από την κοινωνία και ότι σε κάθε 
κοινωνία συναντάται ένα µοναδικό κυρίαρχο µοντέλο οικογένειας). 

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

γ) Ιδιαίτερα κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες αναδύεται κατ' αρχήν µία «νέα» κοινωνία της οποίας 
οι αρχές της οργάνωσης δεν βασίζονται στον φόβο του χειρότερου, αλλά στην ελπίδα για το καλύτερο. 
Σε µία πρώτη φάση, η οικογένεια παραµένει συλλογικός ρυθµιστής, βασιζόµενη στην αρµονία του 
ιδιωτικού µε τον δηµόσιο χώρο, ταυτόχρονα όµως, µετεξελίσσεται, ιδιαίτερα την µεταπολεµική 
περίοδο, όταν το ιδιωτικό επικρατεί του δηµοσίου (και σ' αυτή την φάση η αλλαγή επιταχύνεται µε την 
διάδοση ασφαλών αντισυλληπτικών µέσων και την µαζική είσοδο της γυναίκας στην αγορά της 
εργασίας). 

Στην µεταβατική αυτή περίοδο οι θεσµοί ατονούν όλο και περισσότερο ως στρατηγικές ενάντια στον 
θάνατο για να αναδειχθούν προοδευτικά σε διαύλους που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της 
ευτυχίας. Επιτρέπουν προοδευτικά την ανάδυση του ερωτικού αισθήµατος, στο πλαίσιο της σύγκλισης 
του δηµόσιου συµφέροντος και της ιδιωτικής ικανοποίησης και µιας πλήρους εµπιστοσύνης στην 
κοινωνία, σχετικά µε τις δυνατότητές της, να υλοποιηθεί µία τέτοια σύγκλιση. Ο γάµος αποκτά νέο 
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υπόβαθρο και υιοθετούνται νέες δηµογραφικές συµπεριφορές σε σχέση µε το παρελθόν 
(συρρικνωµένη π.χ. γονιµότητα σε αντιστοιχία µε την κάθετη πτώση της θνησιµότητας), ενώ 
ταυτόχρονα και προοδευτικά ο ρόλος της γυναίκας/ συζύγου µεταλλάσσεται: ∆εν είναι πλέον όπως στο 
παρελθόν οι πολυπληθείς γεννήσεις που την «τιµούν», αλλά οι ικανότητές της ως καλής παιδαγωγού, 
παραµένοντας ταυτόχρονα «άρχοντας της εστίας». 

Η µεταβατική αυτή περίοδος δεν θα διαρκέσει φυσικά αιώνες. Στην διάρκειά της η οικογένεια 
µετεξελίσσεται προοδευτικά και ως βασικός στόχος των δύο εταίρων, βασική επιδίωξη, αναδεικνύεται 
σήµερα 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 περιορισθεί σε ένα µόνον τµήµα του δυνατού και σαρώνει ότι στέκεται εµπόδιο στον 
δρόµο της. Όλα τείνουν, στο πλαίσιο της «οικογένειας», να αναδειχθούν σε ιδιωτική υπόθεση, και 
ιδιαίτερα οι δηµογραφικές συµπεριφορές: Τα παιδιά της τύχης αντικαθίστανται µε τα παιδιά της 
επιθυµίας. 

Παράλληλα, αναδεικνύονται νέοι κανόνες και ρόλοι που διέπουν/ ρυθµίζουν την οικογενειακή ζωή: 
άρνηση εξωτερικών ρυθµιστών κατ' αρχήν, ανάδειξη της συναίνεσης και της διαπραγµάτευσης ως 
βασικών αρχών εσωτερικής ρύθµισης των αντιθέσεων, αναγνώριση της αυτονοµίας και της ισότιµης 
θέσης της γυναίκας. Ταυτόχρονα 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, οι συµπεριφορές της οποίας εγγράφονται στην προέκταση και εξειδίκευση συνολικότερων 
επιλογών που αναδεικνύονται πλέον ως κυρίαρχες κοινωνικές αξίες: Η αναζήτηση της άµεσης 
ευτυχίας-ολοκλήρωσης, η θέληση για πλήρη και απόλυτο αυτοπροσδιορισµό των ατοµικών διαδροµών 
και η απαίτηση για αυτονοµία, ισοτιµία και ισότητα βρίσκονται σε αντιστοιχία µε τις αξίες της ολικής 
κοινωνίας, όπου αν και λιγότερο προφανείς συνυπάρχουν µε άλλους καταναγκασµούς (πειθαρχία, 
αποτελεσµατικότητα, άµιλλα-ανταγωνισµός). Παράλληλα, ένα τέτοιο πρότυπο οικογένειας τείνει να 
βρίσκεται 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, στην συσσώρευση προϊόντων λιγότερο ή περισσότερο 
χρήσιµων, στην εξατοµίκευση των µονάδων κατανάλωσης, στην «επίδειξη»; Πώς θα ήταν δυνατόν να 
συνεχισθεί η διευρυµένη αναπαραγωγή του οικονοµικού υπόβαθρου αν οι επιθυµίες συρρικνώνονται 
και κάθε «νέο» παύει να είναι ελκυστικό και επιθυµητό; Η προσωρινότητα, το «στιγµιαίο», έχουν 
αναδειχθεί τόσο στην κοινωνία, όσο και στην οικογένεια ως µία εκ των προϋποθέσεων της 
«ισορροπίας» της οικονοµίας. Εποµένως, όσο η «αναγκαιότητα» για την ανάπτυξη των αναγκών στο 
διηνεκές και την ανάδειξη συνεχίζει να είναι ένας από τους κινητήριους µοχλούς του οικονοµικού 
συστήµατος, άλλο τόσο ο περιορισµός των επιθυµιών µας είναι καταστροφικός… 

Κατ' επέκταση, η αναπαραγωγική µας συµπεριφορά τείνει να εγγραφεί στο πλαίσιο των συλλογικών 
και οικογενειακών κωδίκων συµπεριφοράς. Ως αποτέλεσµα, τείνουµε προς έναν περιορισµένο αριθµό 
παιδιών (γύρω στα δύο) που δίδει την δυνατότητα να εκπληρωθούν οι ταχύτατα αναπτυσσόµενες 
επιθυµίες-στόχοι των δύο εταίρων στο σύγχρονο «ζεύγος», η σχέση του οποίου εδράζεται πλέον σε µία 
συναινετική συµφωνία: Στόχος του είναι η συνύπαρξη απογόνων, παράλληλα και ταυτόχρονα µε την 
υλοποίηση των επιθυµιών του, την µεγιστοποίηση των ικανοποιήσεων του στον «βραχύ χρόνο». Το 
όριο τοποθετείται πλέον γύρω από τα δύο παιδιά: Άνω των δύο, για ευρέα στρώµατα των 
ανεπτυγµένων κοινωνιών, καθίσταται ανέφικτη -ή προβληµατική- η υλοποίηση των πρότερων στόχων 
και τα αντισυλληπτικά µέσα που διατίθενται καθιστούν πλέον εφικτή µία τέτοια επιλογή, επιλογή που 
στο κοντινό παρελθόν δεν αποτελούσε παρά µόνο µία επιθυµία- επιδίωξη… 

3.3. Οι προοπτικές εξέλιξης της γονιµότητας 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι οι δηµογραφικές «συµπεριφορές» δεν είναι δυνατόν να εξετασθούν 
αυτονοµηµένα, ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στα άλλα δύο επίπεδα (οικογένεια/ κοινωνία), πόσο 
µάλλον οι επιµέρους δηµογραφικές συνιστώσες (γονιµότητα, γαµηλιότητα, διάλυση των έγγαµων 
συµβιώσεων), ανεξάρτητες οι µεν των δε, όταν αυτές αποτελούν τις διαφορετικές όψεις ενός προτύπου 
οικογένειας που στα βασικά του σηµεία βρίσκεται σε αντιστοιχία µε τις κυρίαρχες αξίες των 
σύγχρονων κοινωνιών. Τίθεται προφανώς το ερώτηµα, ιδιαίτερα για όσους προβληµατίζονται για το 
άµεσο µέλλον: Οι νέες γενεές, αυτές που κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών 
συµπληρώνουν τα 20 έτη, ποιο µοντέλο θα υιοθετήσουν; Θεωρούµε ότι αν το µοντέλο που τείνει να 
γίνει κυρίαρχο στις αναπτυγµένες χώρες του πλανήτη µας, συνεχίσει να διαχέεται, ελάχιστες 
πιθανότητες υπάρχουν οι δηµογραφικοί δείκτες να µεταβληθούν ριζικά. Αν αντίθετα, το µοντέλο αυτό 
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δεν είναι παρά κάτι το «παροδικό», µία παρένθεση στην σύγχρονη ιστορία, προφανές είναι ότι οι 
συµπεριφορές µας θα µεταβληθούν. 

Κατά την γνώµη µας, θα πρέπει να αναδυθούν ιδιαίτερα έντονες απειλές και αµεσότατοι κίνδυνοι στις 
κοινωνίες µας για να επανακάµψουµε σε πρότυπα που θα εδράζονται στον φόβο ενός άµεσου 
συλλογικού θανάτου. Όµως αυτό δεν φαίνεται άµεσα ορατό, τουλάχιστον µέχρι τις αρχές της επόµενης 
χιλιετίας. Θα πρέπει εποµένως να αναµένουµε µία σχετική «σταθεροποίηση» των δηµογραφικών 
δεικτών, ιδιαίτερα αυτών που χαρακτηρίζουν την αναπαραγωγή, στον βαθµό που δεν αναµένεται ούτε 
ιδιαίτερη ανάπτυξη /διάδοση αντισυλληπτικών µέσων (όπως έγινε στις δεκαετίες του '60 και του '70) 
ούτε συνταρακτική αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναµικό. Οι αλλαγές (αν 
επέλθουν) θα εξαρτηθούν κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, από τις εξελίξεις στις στάσεις και αντιλήψεις, 
οι οποίες όµως παρουσιάζουν σηµαντικές αδράνειες. 

Θα µπορούσε ασφαλώς να αναρωτηθεί κανείς κατά πόσο οι προαναφερθείσες αλλαγές αφορούν την 
χώρα µας, και κατά πόσο ο κυρίαρχος «ιδεατός τύπος» στις βόρειες κοινωνίες της ηπείρου µας τείνει 
να διαχυθεί και στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου, ποιες αντιστάσεις συναντά και για ποιους λόγους. 
Οι απαντήσεις δεν είναι προφανείς: Η έρευνα και στον τοµέα αυτό παραµένει εµβρυακή, πόσο µάλλον 
όταν συνολικά η αναγκαιότητα ανάπτυξης της κοινωνικής έρευνας αµφισβητείται. 

Τα πρότερα ερωτήµατα δεν είναι θεωρητικά και έχουν άµεσες συνέπειες στην πορεία αναπαραγωγής 
των νεώτερων Ελληνίδων (των γενιών που γεννήθηκαν το 1960-1975) και διατρέχουν τις δεκαετίες 
1990-2010, Θα αποτολµήσουµε την διατύπωση καποιων σκέψεων-προβλέψεων. 

Η οποία αλλαγή της αναπαραγωγικής µας συµπεριφοράς προϋποθέτει την συνύπαρξη δύο συνθηκών: 
Κατ' αρχήν οι κοινωνικές αναπαραστάσεις θα πρέπει να είναι ευµενώς διακείµενες και τόσο ευνοϊκές, 
ώστε να δίδουν την δυνατότητα να υλοποιηθεί αυτό που είναι επιθυµητό. Παράλληλα θα πρέπει να 
είναι σε αντιστοιχία µε τον γενικό περιρρέοντα οικονοµικό και κοινωνικό χώρο. Πιστεύουµε ότι και 
στην χώρα µας οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την ανάδυση ενός νέου «ιδεατού τύπου» (προτύπου 
οικογένειας) συγκεντρώνονται προοδευτικά: Αστικό και κοινωνικό δίκαιο εξελίσσονται προς αυτήν 
την κατεύθυνση, τείνοντας να κατοχυρώσουν την ισότητα και την αυτονοµία των εταίρων στην 
οικογένεια, δίδοντας, όλο και περισσότερο, στην γυναίκα την δυνατότητα να «βιώσει» την διάλυση της 
έγγαµης συµβίωσης και την επιλογή της να παραµείνει, αν το επιθυµεί, µόνη. Η ανάπτυξη ορισµένων 
τοµέων της οικονοµικής δραστηριότητας δίδει επίσης την δυνατότητα στην γυναίκα να δοκιµάσει την 
τύχη της στην αγορά της εργασίας, ενώ ταυτόχρονα τα µέσα αντισύλληψης της επιτρέπουν πλήρη 
σχεδόν έλεγχο της γονιµότητάς της. Οι στάσεις και οι αντιλήψεις συνεχίζουν να εξελίσσονται και οι 
νέες γενεές τείνουν να υιοθετήσουν διαφορετικές συµπεριφορές από αυτές των προηγούµενων δυο 
γενεών. Τα καταναλωτικά πρότυπα ουδαµώς τις διαφοροποιούν από αυτές των βορειότερων 
αναπτυγµένων χωρών, η επίδραση της Ορθοδόξου Εκκλησίας (πολύ περισσότερο «διακριτικής» στον 
τοµέα που µας ενδιαφέρει σε αντίθεση µε τον Καθολικισµό) και της «ηθικής» της ατονεί, και η 
επιρροή της σκοντάφτει στο κατώφλι της ιδιωτικής ζωής. Κατ' επέκταση, συγκεντρώνονται 
προοδευτικά οι υλικοί, πολιτισµικοί και θεσµικοί όροι που επιτρέπουν την ανάδυση και στην χώρα 
µας, στον τοµέα της οικογένειας, του ίδιου «κυρίαρχου» προτύπου που διαχέεται ταχύτατα σε µία 
σειρά χώρες της αναπτυγµένης Ευρώπης. Παράλληλα, η προωθούµενη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
αποτελεί είναι ευνοϊκό πλαίσιο για την σύγκλιση θέσεων, αποφάσεων και συµπεριφορών σε µία σειρά 
τοµείς της οικονοµικής και κοινωνικής σφαίρας. Εποµένως, στον βαθµό που οι οικονοµικοί, 
κοινωνικοί, πολιτισµικοί και θεσµικοί παράγοντες εξελίσσονται ακολουθώντας αργές συγκλίνουσες 
πορείες στον ευρωπαϊκό χώρο, δεν είναι αβάσιµη η υπόθεση ότι και οι δηµογραφικές µας 
συµπεριφορές (της αναπαραγωγής συµπεριλαµβανοµένης) δεν δύνανται στο µέλλον να αποκλίνουν 
συνταρακτικά από αυτές που καταγράφονται ήδη σήµερα σε µία σειρά αναπτυγµένες χώρες της 
ηπείρου µας. ∆εν δύνανται να αποκλίνουν σηµαντικά, στον βαθµό που θα εγγράφονται στο πλαίσιο 
ενός νέου τύπου οικογένειας (οικογένεια προνοµιακού χώρου για την πραγµάτωση µιας στο έπακρο 
απαιτητικής «ευτυχίας») που αναδύεται αργά και στην χώρα µας, κερδίζοντας σταδιακά ευρύτερα 
στρώµατα του νεανικού πληθυσµού που βρίσκεται στην αρχή του αναπαραγωγικού του κύκλου, και 
που δύναται, στον βαθµό που το επίπεδο ζωής µεσοπρόθεσµα ανέρχεται, βάσιµα να ελπίζει στην 
πραγµάτωση των αρχικών φιλόδοξων στόχων του... 

 

4. ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

4.1. Παρεµβάσεις και µέτρα πολιτικής: ∆υνατότητες και όρια 

Υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες και σε έντονα φορτισµένο συγκινησιακά κλίµα πληθαίνουν οι 
παρεµβάσεις φορέων και επιστηµόνων που θέτουν επιτακτικά την αναγκαιότητα χάραξης µιας Ερ
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ενεργούς δηµογραφικής πολιτικής και βασικά της λήψης επειγόντων µέτρων που θα στοχεύουν την 
αναπαραγωγή. Το ζήτηµα που τίθεται είναι προς ποία 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' αρχήν ότι για την 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 την γνώµη µας σαφές ότι στην 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 ήδη ληφθέντων 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 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 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, στο πλαίσιο ενός 
γενικότερου συλλογικού "σχεδιασµού", προϋποθέτει την 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 την συµβολή τους σε αυτήν θα πρέπει να αξιολογηθούν τα 
προγράµµατα και τα µέσα της πολιτικής για την γονιµότητα. Ταυτόχρονα και παράλληλα, θα πρέπει 
πιθανόν να ληφθούν 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 µπορούν να εφαρµοσθούν 
"ελαφρώς" προσαρµοζόµενες σε όλες τις κοινωνίες που έχουν τον ίδιο στόχο (π.χ. ανόρθωση της 
γονιµότητας). Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων, 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 επάγωγες τοµεακές πολιτικές, αλλά ακόµη, να αναρωτηθούµε και 
να προβληµατισθούµε κατ' αρχήν 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 στην συρρίκνωσή της, αναδεικνύοντας τις σχέσεις αιτίου-αιτιατού; 

4.2. Οι «Σύµβουλοι του Πρίγκιπα" 

Ελλείψει ικανοποιητικών και τεκµηριωµένων απαντήσεων στα πρότερα τιθέµενα ερωτήµατα από τους 
προτείνοντες αναφανδόν µέτρα "ανόρθωσης" της γονιµότητας, το όλο εγχείρηµα, καθίσταται έωλο. 
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, καθώς 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). 
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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. Στην χώρα µας, ιδιαίτερα κατά την 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, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και του κράτους-
πρόνοιας, στην λήψη µέτρων που "αποκαθιστούν" κοινωνικές ανισότητες και διευκολύνουν την 
συµµετοχή στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή παράλληλα µε την εκπλήρωση των 
οικογενειακών "υποχρεώσεων")... Στον βαθµό όµως που η εξέλιξη της πορείας της γονιµότητας, τόσο 
στην 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 τον 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), διερωτώµεθα 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, 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 την 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": 
Στην χώρα µας όσοι εκ πεποιθήσεως και "θέσεως" (πολιτικής, ιδεολογικής, θρησκευτικής, 
πολυτεκνικής ακόµη...) δεν λαµβάνουν σαφώς θέση υπέρ της 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, 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, στην χειρότερη δε, ως "παραπλανώντες" την κοινή γνώµη και 
τους φορείς που µελετούν την λήψη µέτρων ή ακόµη εκφράζοντες "προσωπικές εκτιµήσεις και 
προβλέψεις… 

Τέλος, θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε σε όσους από τους επιστήµονες εκείνους θα ήθελαν να παίξουν 
καθοριστικό ρόλο στην χάραξη δηµογραφικής πολιτικής ως "σύµβουλοι του πρίγκιπα", ότι οι 
απαντήσεις σε σειρά ερωτηµάτων που θέτουν οι πολιτικοί κάτω από την 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 την διεύρυνση των ατοµικών ελευθεριών, την ισότητα των 
φύλων ή των φυλών, θετικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης κ.ο.κ). ∆υνάµεθα όµως να δώσουµε 
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απαντήσεις σε συναφή ερωτήµατα. Με δεδοµένους λ.χ. 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 
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 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 την 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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