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Όψεις του δηµογραφικού προβλήµατος

«∆
ηµογραφική κατάρρευση: µια νέα 
απειλή»  είναι ίσως ο πλέον αντι-
προσωπευτικός τίτλος (Καθηµε-
ρινή, 8.4.2012), θέµατος που 

επανέρχεται µε µεγάλη συχνότητα στην  ειδησε-
ογραφία, ως µεγάλης σηµασίας  πρόβληµα: «Αν 
ο 20ός αιώνα υπήρξε ο αιώνας της πληθυσµι-
ακής έκρηξης, ο 21ος φαίνεται ότι είναι ο αιώ-
νας κατάρρευσης της γεννητικότητας». Η µελέτη 
και αντιµετώπισή του ως  εθνικού προβλήµατος  
αλλά  και µε παγκόσµια διάσταση τέθηκε στους 
σκοπούς του ΟΗΕ µετά τον 2ο Παγκόσµιο Πόλε-
µο, ενταγµένο κι’ αυτό στις προσπάθειες οικοδό-
µησης µιας ειρηνικής και δίκαιης σε παγκόσµιο 
επίπεδο κοινωνίας, µε σεβασµό των ατοµικών 
και κοινωνικών δικαιωµάτων  των πολιτών. Για 
το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν  από το 1954 
έξι Παγκόσµιες ∆ιασκέψεις, πέραν των περιφε-
ρειακών.  Οι σηµαντικότερες ήταν η   5η του Κα-
ΐρου (1994) και η 6η στη Νέα Υόρκη  (1999), 
οι οποίες  υιοθέτησαν Προγράµµατα ∆ράσης για 
τα επόµενα 20 χρόνια, που έδιναν έµφαση στην 
άρρηκτη σχέση µεταξύ πληθυσµού, ανάπτυξης 
σ’  ένα πλαίσιο οικουµενικής αναγνώρισης υψη-
λού επιπέδου ατοµικών και κοινωνικών δικαιω-
µάτων των πολιτών. 

Τα  στοιχεία της   δηµογραφικής εξέλιξης  κατά 
χώρα, ήπειρο αλλά και σε παγκόσµια κλίµακα 
εµφανίζουν  διαφορές  από ήπειρο σε ήπειρο 
και από χώρα σε χώρα. Και είναι χαρακτηρι-
στικό ότι οι χώρες της Αφρικής και της Ασίας 
παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση του πληθυ-
σµού τους, µε τάση µείωσής της µετά το 2010. Η 
Αµερικανική Ήπειρος  ο Καναδάς παρουσιάζουν 
µείωση της γεννητικότητας τις τελευταίες τρεις 
δεκαετίας, ενώ η Ωκεανία  παρουσιάζει αύξηση. 
Αντίθετα, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, οι χώρες της 
Ευρώπης δεν ξεπερνούν το 5% κατά µέσο όρο 
στην αύξηση του πληθυσµού, ενώ ο πληθυσµός 
της είναι πολύ λιγότερος σε σύγκριση µε αυτόν 
των άλλων ηπείρων.  Ασφαλώς η εξέλιξη του 
πληθυσµού κατά χώρα και ήπειρο δεν µπορεί 
να αξιολογηθεί µόνο αριθµητικά. Ιστορικοί πα-
ράγοντες,  ο βαθµός κοινωνικής και οικονοµι-
κής  ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού,  ακόµα και 
η θέση µιας χώρας  στη γεωπολιτική σκακιέρα 
της εποχής µας, είναι παράγοντες  που πρέπει 
να συνεκτιµηθούν. Βέβαια, δεν αµφισβητείται 
ότι Ευρώπη, ΗΠΑ, Καναδάς και Αυστραλία ανή-
κουν στον αναπτυγµένο κοινωνικά, οικονοµικά 
και πολιτισµικά δυτικό κόσµο.  
  Μια ιδιαίτερα σηµαντική διάσταση για 
την αξιολόγηση της γεννητικότητας ή υπογεν-
νητικότητας που παρουσιάζουν οι χώρες είναι 
και  το φαινόµενο της µετανάστευσης, που  µετά 
τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο, έχει πάρει τεράστι-
ες διαστάσεις. Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, 
Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα που κατά τη δεκαε-
τία του 60 σηµείωσαν πτώση της µετανάστευσης 
προς υπερπόντιες χώρες και στράφηκαν προς 
τη βιοµηχανική Ευρώπη, από τη δεκαετία του 
1980 µετατράπηκαν σε χώρες υποδοχής ξένων 
µεταναστών. Στον πίνακα µε τα δηµογραφικά 
στοιχεία των ευρωπαϊκών χωρών η Ελλάδα πα-
ρουσιάζει αύξηση κατά 17.31% τη δεκαετία του 
1960, οφειλόµενη στην παλιννόστηση απόδη-
µων Ελλήνων. Αύξηση 8,02% τη δεκαετία του 
2000 έναντι 2,10% τη δεκαετία του 2010, µε 

υπολογισµό µείωσης στο ποσοστό του 0.11% τις 
δύο επόµενες δεκαετίες.  
Το πρόβληµα της υπογεννητικότητας εµφανίζε-
ται πρωταρχικά ως οικονοµικό πρόβληµα, γιατί 
η γήρανση του πληθυσµού δηµιουργεί σοβαρό 
κυρίως ασφαλιστικό  πρόβληµα, ιδιαίτερα έντο-
νο στη σηµερινή  οικονοµική κρίση, λόγω του 
πολύ υψηλού ποσοστού  ανεργίας των νέων, 
που  τους ωθεί  εκτός  των χωρών τους σε ανα-
ζήτηση εργασίας.  
Ειδικά για την Ελλάδα το δηµογραφικό αναδει-
κνύεται ως µέγιστο  εθνικό πρόβληµα έχει πολ-
λές διαστάσεις, όπως αναδείχθηκε  από µεγάλη 
έρευνα της Ακαδηµίας Αθηνών του 1990, και 
από τις  εργασίες της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής 
της Βουλής το 1993. Γενικά τονίζεται ότι  σε 
σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η χώρα 
µας, µε τη «δραµατική µείωση των γεννήσεων 
την τελευταία δεκαετία,  διατρέχει µεγάλους κιν-
δύνους, που εντείνονται λόγω της γεωγραφικής 
της θέσης και της έλλειψης συγγενικών λαών». 
Ειδικά για την Ελλάδα το πρόβληµα παρουσιά-
ζεται ως «ωρολογιακή βόµβα. Είναι χαρακτηρι-
στική η  συχνή αρθρογραφία για το θέµα  του 
διακεκριµένου καθηγητή και τ. υπουργού Μα-
νώλη ∆ρεττάκη, ο οποίος τονίζει τις τραγικές 
για τη χώρα διαστάσεις του. Ενδεικτικά: «Η αν-
θρωπιστική κρίση “αδειάζει” τη χώρα» (Αυγή, 
1.3.2015, όπου δίνει στατιστικά στοιχεία για 
τη µείωση του πληθυσµού και τη µετανάστευση 
στις τετραετίες 2006-2009 και 2010-2013. Εί-
ναι χαρακτηριστικό ότι µε την αναθεώρηση του 
Συντάγµατος του 2001 τέθηκε ειδική διάταξη 
στο Σύνταγµα για το δηµογραφικό (άρθρα 21 
παρ. 5), αλλά και εξαιρετικής σηµασίας διάταξη 
του άρθρου  108 για την οφειλόµενη µέριµνα 
του κράτους για τη ζωή του απόδηµου ελληνι-
σµού, την παιδεία του και τις σχέσεις µε τη «µη-
τέρα Πατρίδα».  
Με το δηµογραφικό πρόβληµα  της εποχής µας 
βέβαια σχετίζονται βέβαια και οι βαθιές αλλαγές  
των πολιτισµικών αξιών µας, που αγγίζουν τον 
πυρήνα της ζωής των ανθρώπων. Όχι µόνο της 
∆ύσης. Αυτός είναι πολύ µικρός. Αλλά του πλα-
νήτη ολόκληρου. Παγκοσµιοποίηση, πέρασµα 
στη νέα µεταµοντέρνα εποχή, µετάλλαξη αξιών 
και τρόπων ζωής κυρίως των νέων ανθρώπων, 
κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, νέο-φιλε-
λευθερισµός και άκρατος ατοµικισµός, βάρβαρη 
και αναίσχυντη ανισότητα, σε ατοµικό, εθνικό 

και διεθνές επίπεδο είναι η γυµνή πραγµατι-
κότητα. Και ακόµα τα συνασπισµένα οικονοµι-
κά συµφέροντα των ισχυρών κρατών, αλλά και 
οι  γεωπολιτικοί σχεδιασµοί τους περιφρονούν 
κάθε έννοια ανθρωπιστικού δικαίου. Αυτό που 
βιώνει η Ελλάδα σήµερα είναι ένα χαρακτηρι-
στικό παράδειγµα αυτής της τραγικής πραγµατι-
κότητας. 
Αλλά, αναµφισβήτητα,  το µεγαλύτερο πρόβλη-
µα του  αιώνα µας, αυτού που χαιρετίστηκε πα-
νηγυρικά µε προσδοκίες ειρήνης και ευηµερίας 
των λαών, είναι  το πρόβληµα της µετανάστευ-
σης κυρίως από την πληττόµενη µε πολέµους 
για τα συµφέροντα των ισχυρών περιοχή της Μ. 
Ανατολής,  έγινε τέρας που χλευάζει µε το απο-
τρόπαιο πρόσωπό του τον ανθρωπισµό της ∆ύ-
σης: «60.000.000 ξεριζωµένοι αναζητούν πα-
τρίδα». Βιώνουµε τη µεγαλύτερη ανθρωπιστική 
κρίση από τον β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.(ρεπορταζ 
Τάνιας Μποζανίνου, εφ. «Το Βήµα», 21.6.2015  
Η Μεσόγειος, από θάλασσα πολιτισµού έγινε 
υγρός τάφος όνειρο χιλιάδων µεταναστών, τί-
µηµα για το κυνήγι του ονείρου  και της ελευ-
θερίας. Όµως οι αριθµοί έχουν ψυχή. Όνειρα. 
Ελπίδες. Και πάν’  απ’ όλα δικαίωµα στη ζωή και 
στο όνειρο. ∆ικαιώµατα που τους διασφαλίζει 
το ανθρωπιστικό δίκαιο που θεµελιώθηκε στη 
µεγάλη Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρω-
πίνων ∆ικαιωµάτων, του 1948 µε το τέλος του 
Β΄ παγκοσµίου πολέµου και µε το πλήθος των 
συµβάσεων, διακηρύξεων και προγραµµάτων 
διεθνούς δράσης που πάρθηκαν. Η θάλασσα 
της Μεσογείου, η πιο γαλήνια θάλασσα της γης,  
κοιτίδα του πολιτισµού της ανθρωπότητας όπως 
αναγνωρίζεται,  ειδικά µετά την έκρηξη των πο-
λέµων στη Μέση Ανατολή έγινε τάφος αλλά και 
έξοδος ελευθερίας για εκατοµµύρια απεγνωσµέ-
νων πολιτών. Και ν’  ανοίξει µε το ραβδί ενός 
νέου Μωυσή θα βρει τείχη απόρθητα και φύλα-
κες ανελέητους, που τους οπλίζει ο ρατσισµός 
και η ξενοφοβία. Η άρνηση των ισχυρών δυ-
τικών κρατών της Ευρώπης να αντιµετωπίσουν 
ορθολογικά το πρόβληµα αυτό στο πλαίσιο των 
ήδη θεσπισµένων κανόνων του οικουµενικού 
ανθρωπιστικού δικαίου είναι χαρακτηριστική. 
Παράλληλα η άνοδος των κοµµάτων που εκφρά-
ζουν φασιστικές ιδεολογίες, που εκκολάπτονται 
ανησυχητικά σ’  αυτές  είναι το δηλητήριο που 
εισπνέουν και οι λαοί της ∆ύσης.
Ας αφυπνισθούµε. 
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