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∆ηµογραφικό: το κορυφαίο εθνικό θέµα
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ (*)

Έ

να «καλό», αν
µπορεί να το αποκαλέσει κανείς
έτσι, της οικονοµικής
κρίσης που όλοι βιώνουµε την τελευταία δεκαετία, είναι το ότι αρχίζουµε να ανακαλύπτουµε το δηµογραφικό
πρόβληµα και τις ήδη σοβαρές του συνέπειες
για το παρόν και το µέλλον του ελληνικού
έθνους. Η επιταχυνόµενη γήρανση και µείωση του πληθυσµού της Ελλάδας, η οποία
έχει τις ρίζες της στις αρχές της δεκαετίας
του 1980, µας απασχολεί πλέον όλο και πιο
πολύ, έστω και για δευτερεύοντα αίτια - δηλαδή, λόγω των επιπτώσεών της στο ασφαλιστικό, αντί για πληθώρα άλλων εθνικών λόγων
που υφίστανται εδώ και δεκαετίες. Ο προβληµατισµός αυτός, µάλιστα, έχει προ πολλού περάσει τα σύνορά µας (π.χ. η αµερικανική Washington Post προ εβδοµάδος αναρωτιόταν «πού πήγαν τα παιδιά στην Ελλάδα;»,
ενώ αντίστοιχο «καµπανάκι» χτυπούσε και το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο τον Οκτώβριο).
Η διαρκώς επιδεινούµενη πτώση στις γεννήσεις από Ελληνίδες, σε συνδυασµό µε την
αύξηση των αλλοδαπών, έχει δηµιουργήσει
ορατά και δραµατικά αποτελέσµατα, τα οποία
είναι πολύ δύσκολο πλέον να αναστραφούν.
Για παράδειγµα, το 2009 που άρχισε η οικονοµική κρίση, οι γεννήσεις έπεσαν κάτω από
τις 118.000 ετησίως, ενώ φέτος πιθανόν θα
πέσουν και κάτω από τις 88.000, δηλαδή
30.000 τον χρόνο λιγότερες γεννήσεις, που
και αυτές δεν είναι µόνο Ελληνόπουλων. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι η Ελλάδα χάνει έναν
ολόκληρο Νοµό Αχαΐας κάθε 10 χρόνια.
Αν δεν αντιδράσουµε άµεσα, ποια θα είναι η
κατάληξη; Τι στρατό θα στέλνουµε στα σύνορα; Ποιος θα εργάζεται; Πώς θα πληρώνονται οι συντάξεις;
ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ∆ΙΑΡΚΗΣ
Α∆ΙΑΦΟΡΙΑ
Το δηµογραφικό είναι ένα θέµα που, όπως
εύλογα παρατηρεί και µια στενή συνεργάτις
µου, δεν είναι «πιασάρικο». Ακόµα και σήµερα δεν µας απασχολεί όσο θα έπρεπε, αν
και ουσιαστικά έχει αρχίσει να καταγράφεται
µετά το 1980, όταν ο µέσος αριθµός παιδιών
ανά γυναίκα έπεσε κάτω από τα 2,1 που είναι
το φυσικό όριο ανανέωσης του πληθυσµού.
Προσωπικά, έχω έρθει σε επαφή µε το ζήτηµα
από τα µαθητικά και τα εφηβικά µου χρόνια,
από τη δεκαετία του 1990, όταν άρχισα να
ασχολούµαι µε τα κοινά και ειδικότερα µε την
πολιτική. ∆ιότι κατά την άποψή µου η πολιτική,
όπως πρέπει να είναι, αφορά πρωτίστως τα
µεγάλα εθνικά θέµατα και δευτερευόντως σε
άλλα, περισσότερο ή λιγότερο σηµαντικά,
όπως η οικονοµία.
Πριν από 20 και 30 χρόνια, λοιπόν, ελάχιστες
φωνές ακούγονταν, αλλά δεν εισακούονταν, για
το τι έρχεται σε σχέση µε το δηµογραφικό.
Για παράδειγµα, τα φυλλάδια των πολυτέκνων
που διαβάζουµε στις Εκκλησίες, κρούουν τον
κώδωνα του κινδύνου από τότε. Μεµονωµένες φωνές του δηµοσίου βίου, µεταξύ των
οποίων και πολιτικοί όπως ο Μανόλης ∆ρετ-

τάκης, ιστορικό στέλεχος της Κεντροαριστεράς (πρώην Βουλευτής του ενιαίου Συνασπισµού της Αριστεράς), έχουν προσπαθήσει
ανεπιτυχώς να προωθήσουν µια συστηµατική
πολιτική αντιµετώπισης του προβλήµατος,
χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Η Πολιτεία, γενικότερα, συνήθως αρκείται στην απλή καταγραφή
των δεδοµένων.
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Το 1992, η Βουλή των Ελλήνων ανέθεσε σε ειδική ∆ιακοµµατική Επιτροπή της να µελετήσει το ζήτηµα. Συµµετείχαν 23 Βουλευτές από
όλα τα κόµµατα και πράγµατι έγινε εξαιρετική δουλειά, η οποία συνοψίζεται σε εκτενές
Πόρισµα που δηµοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο
του 1993. Στις 80 περίπου σελίδες του περιγράφεται η κατάσταση που τότε ήταν απλώς
ανησυχητική (πλέον είναι επικίνδυνη), αναλύονται τα αίτια του σύγχρονου δηµογραφικού προβλήµατος της χώρας και προτείνεται
σειρά λύσεων - οι οποίες σε µεγάλο βαθµό,
δυστυχώς, έµειναν στο συρτάρι.
Πρόκειται για ένα σύντοµο, αλλά ενδιαφέρον
πόνηµα, το οποίο αξίζει να αναζητήσει κανείς στο ∆ιαδίκτυο (στην ιστοσελίδα της Βουλής δεν υπάρχει) και να το µελετήσει, ειδικά
ως προς το αιτιολογικό κοµµάτι. Για παράδειγµα, εκεί διαπιστώνεται ότι «Η αποµάκρυνση από τα παραδοσιακά ελληνικά πρότυπα ζωής και η κοινωνική παρακµή µε την
υπονόµευση των αξιών του γάµου, της οικογένειας και των τέκνων… ο υπέρµετρος ευδαιµονισµός, η χαλάρωση των ηθών…επιδρούν αρνητικά στο δηµογραφικό».
Προτείνεται, δε, µεταξύ άλλων να «προβληθούν οι εθνικές και θρησκευτικές παραδόσεις του λαού µας, ώστε να θεωρηθεί ως µεγάλη κοινωνική αξία η απόκτηση τέκνων», µε
σκοπό να µειωθούν οι εκτρώσεις, καθώς
«πάνω από 150.000 ζευγάρια δεν µπορούν να
κάνουν παιδί, γιατί έχουν στο ιστορικό τους
µία έκτρωση», ενώ «είναι δυνατόν το 40% των
γυναικών να αποφασίσει να µην προχωρήσει σε έκτρωση». Το ίδιο κείµενο καταγράφει την Ακαδηµία Αθηνών να προειδοποιεί
ότι «κύριο αίτηµα της υπογεννητικότητας είναι η έκτρωση και η εξ αυτής στείρωση», ενώ
γνωστός Καθηγητής Ιατρικής τονίζει πως το 40%
της µείωσης της αναπαραγωγικότητας στη
χώρα µας οφείλεται σε προκλητές εκτρώσεις.
(Σηµειωτέον ότι το συγκεκριµένο Πόρισµα
υπογράφεται από όλους τους εκπροσώπους
των κοινοβουλευτικών κοµµάτων, συµπεριλαµβανοµένου και του ενιαίου, τότε, Συνασπισµού της Αριστεράς - προκατόχουτων σηµερινών κοµµάτων ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ.)
Τα ανωτέρω συµπεράσµατα επιβεβαιώνουν
αυτό που γνωρίζουµε όσοι παρακολουθούµε
το δηµογραφικό, ότι δηλαδή έχει µεν επιδεινωθεί σηµαντικά ως προς τις γεννήσεις την τελευταία δεκαετία, λόγω οικονοµικής κρίσης,
αλλά δεν προκλήθηκε από αυτή. Με άλλα λόγια, δεδοµένου ότι το πρόβληµα εξελίσσεται
αρνητικά από το 1981, αντιλαµβάνεται κανείς
ότι δεν είναι πρωτίστως οικονοµικό, ούτε αποτέλεσµα της κρίσης, αφού την περίοδο 19812008 η Ελλάδα ζούσε σε διαρκώς αυξανόµενη ευµάρεια (έστω και επίπλαστη). Λεφτά
υπήρχαν εκείνες τις εποχές, αλλά παιδιά γεννιόντουσαν όλο και λιγότερα. Εποµένως, είναι και πνευµατικά τα αίτια, όπως σωστά επισηµαίνει το Πόρισµα της Βουλής και διακηρύσσει εξ αρχής η Εκκλησία µας.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ BRAIN DRAIN
Μια παράµετρος που έχει σηµαντικά αρνητική επίδραση στη δηµογραφική σύνθεση του
πληθυσµού της Ελλάδας είναι και η µετανάστευση, ειδικά από το 1990 και εντεύθεν. Το
προαναφερθέν Πόρισµα της Βουλής σηµειώνει
το 1993 (µε την υπογραφή, επαναλαµβάνω,
και του τότε Συνασπισµού της Αριστεράς) ότι
«Με την αθρόα είσοδο λαθροµεταναστώναλλοδαπών κυρίως µουσουλµάνων από αφρικανοασιατικές χώρες, η Ελλάς µεταβάλλεται
σε τόπο υποδοχής µεταναστών που δηµιουργούν σοβαρά κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα... και δεν µπορούν να προσαρµοστούν προς την ελληνική κοινωνία...».
Ανεξαρτήτως του πόσο αποδέχεται ή απορρίπτει κανείς τέτοια συµπεράσµατα σήµερα,
25 χρόνια µετά, από δηµογραφικής άποψης
γεγονός παραµένει ότι ο γηγενής πληθυσµός
αντικαθίσταται σταδιακά από ξένους συνανθρώπους µας. Η αντικατάσταση αυτή, ακόµα
και αν γινόταν από άλλους µετανάστες, µε
τους οποίους µας συνέδεαν οι «κοινές πολιτιστικές ρίζες και η Ορθοδοξία» που επισηµαίνει το Πόρισµα της Βουλής, θα πρέπει να
µας προβληµατίσει, αν θέλουµε στις επόµενες δεκαετίες η Ελλάδα να διατηρήσει την
ιστορική πληθυσµιακή της µορφή.
Πέραν της εισροής ξένου πληθυσµού, µετά
το 2008 δυστυχώς παρατηρείται και αθρόα
εκροή νέων κυρίως Ελλήνων, οι οποίοι µεταναστεύουν για οικονοµικούς λόγους, όπως
συνέβαινε την περίοδο 1952-1974. Το φαινόµενο αυτό, γνωστό και ως «brain drain» («διαρροή εγκεφάλων») λόγω της εξόδου υψηλής
κατάρτισης εργατικού δυναµικού κατά εκατοντάδες χιλιάδες την τελευταία δεκαετία, επιδεινώνει ακόµα περισσότερο τους δηµογραφικούς δείκτες, καθώς αποστερεί την πατρίδα
µας από νέους και νέες αναπαραγωγικής ηλικίας.
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
Για να αντιµετωπιστεί δραστικά το δηµογραφικό, απαιτείται γενναία επιδοµατική πολιτική, υπό την έννοια της παροχής οικονοµικών κινήτρων που θα βοηθήσουν πραγµατικά όσα ζευγάρια επιθυµούν να αποκτήσουν παιδιά και δυσκολεύονται για οικονοµικούς λόγους. Τέτοια χρήση επιδοµάτων είναι πολύ πιο εθνικά και κοινωνικά
ωφέλιµη από τις ψηφοθηρικές παροχές λαϊκίστικων κυβερνήσεων σαν τη σηµερινή. Η
κυβέρνηση Μητσοτάκη το 1990-1993 µε τις
συντάξεις στις πολύτεκνες µητέρες και η
κυβέρνηση Καραµανλή το 2004-2009 µε τα
επιδόµατα στους τριτέκνους, είχαν επιτύχει
µετρήσιµα θετικά αποτελέσµατα, οπότε γνωρίζουµε ότι µια τέτοια προσέγγιση όντως
δουλεύει - όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και
σε άλλες χώρες, όπως π.χ. στη Γαλλία, στο
πρόσφατο παρελθόν.
Προφανώς, δεν αρκούν µόνο τα επιδόµατα.
Επιπλέον επενδύσεις, ικανού ύψους, πρέπει να γίνουν και σε άλλους τοµείς, όπως
οι παιδικοί σταθµοί, η διευκόλυνση των εργαζοµένων γονέων, η στήριξη των µεγάλων
οικογενειών και, οπωσδήποτε, η σωστή ενηµέρωση της κοινής γνώµης περί του προβλήµατος. Ένας τέτοιος τοµέας, ο οποίος
µε ενδιαφέρει ιδιαίτερα και στον οποίο δραστηριοποιούµαι, είναι ο εκσυγχρονισµός του

θεσµικού και διοικητικού πλαισίου των υιοθεσιών, που, αν επιτευχθεί, θα οδηγήσει και
σε µείωση των εκτρώσεων, καθώς πολλές
νέες γυναίκες καταφεύγουν στην έσχατη
και οδυνηρή αυτή πρακτική, θεωρώντας ότι
δεν έχουν εναλλακτική λύση. Κοινωνικοί
φορείς και σωµατεία όπως η «Αγκαλιά»
(Αθήνα) και «Το Αγέννητο Παιδί» (Πάτρα)
κάνουν εξαιρετικό έργο προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά για να υπάρξουν ευρείας
κλίµακας αποτελέσµατα, πρέπει οπωσδήποτε να ενεργοποιηθεί και η Πολιτεία.
Εξαιρετικά ελπιδοφόρο θεωρώ το πρόγραµµα
για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού, το
οποίο ανακοίνωσε την προηγούµενη εβδοµάδα η Νέα ∆ηµοκρατία, η παράταξη στην
οποία ανήκω και δραστηριοποιούµαι από
παιδί. Λαµβάνοντας υπόψη τους αυστηρούς
περιορισµούς που θέτει η σοβούσα οικονοµική κρίση, προτείνει σειρά ρεαλιστικών
και εφαρµόσιµων µέτρων, τα οποία όλοι
πρέπει να αγκαλιάσουµε και να στηρίξουµε,
γιατί αφορούν το µεγαλύτερο εθνικό θέµα της
σύγχρονης Ελλάδας.
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Οι αξίες του γάµου, της οικογένειας και των
τέκνων, στις οποίες αναφερόταν το 1993 το
Πόρισµα της Βουλής, παραµένουν κυρίως ευθύνη του λαού, όλων εµάς των απλών πολιτών. Πρέπει να ενηµερωθούµε και να ενηµερώσουµε περισσότερο για το δηµογραφικό, να στηρίξουµε όσο µπορούµε τον θεσµό της µητρότητας, να σταθούµε πλάι στις
µονογονεϊκές αλλά και στις πολύτεκνες οικογένειες, να πιέσουµε την Πολιτεία και τις
πολιτικές παρατάξεις να αναλάβουν, επιτέλους, συντονισµένη και υπερκοµµατική
δράση για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Στο πλαίσιο αυτό, προωθούµε µε τους συνεργάτες µου σειρά πρωτοβουλιών, µε πιο
πρόσφατη την ανοιχτή εκδήλωση για το δηµογραφικό που διοργανώσαµε στις 3 ∆εκεµβρίου στο Αίγιο, σε συνεργασία µε την
Μητρόπολη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, τη
∆Η.Κ.ΕΠ.Α και τον ∆ήµο Αιγιαλείας. Πέραν
της δικής µου εισήγησης, κεντρικός οµιλητής ήταν ο γνωστός Συγγραφέας και Σύµβουλος Επιχειρήσεων Αναστάσιος Λαυρέντζος, ο οποίος δραστηριοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο για την ενηµέρωση της κοινής γνώµης επί του θέµατος και έχει µιλήσει στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής για
αυτό. Η συµµετοχή και το ενδιαφέρον του κοινού στη συγκεκριµένη εκδήλωση, µας υποδεικνύουν να συνεχίσουµε την προσπάθεια,
συστρατεύοντας τις µικρές µας δυνάµεις µε
όποιον επιθυµεί να συνεισφέρει στην τιτάνια προσπάθεια που απαιτεί η αντιµετώπιση
του ελληνικού δηµογραφικού ζητήµατος.
∆ιότι, πλέον, δεν είναι προαιρετική η δράση:
έχει καταστεί αδήριτη υποχρέωση όλων µας.
(*) Η Χριστίνα Αλεξοπούλου (www.xalexopoulou.gr) είναι Πολιτικός Μηχανικός και
Επιχειρηµατίας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος
της ΟΝΝΕ∆ Αχαΐας, Μέλος της Κεντρικής
Επιτροπής της ΟΝΝΕ∆ και Νοµαρχιακή
Σύµβουλος Αχαΐας. Σήµερα είναι Μέλος της
Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), εκλεγµένη
µε την παράταξη που υποστηρίζει η Νέα
∆ηµοκρατία.

