
Συμμετοχή του Προέδρου του ΕΚΚΕ στο συνέδριο του Economist 

 

Με τίτλο εισήγησης «Το αξιακό υπόβαθρο του δημογραφικού προβλήματος» 

συμμετείχε ο καθηγητής Νίκος Δεμερτζής, Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου 

Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο πρόσφατο συνέδριο του Economist που έγινε στις 

11-12 Δεκεμβρίου στην Αθήνα με γενικό θέμα «The demographic crisis in Greece». Η 

εισήγησή του είχε ως ακολούθως:  

Σήμερα στην Ελλάδα παρατηρείται μια  «μια διπλή δημογραφική πρόκληση». 

Συνίσταται στη γήρανση και την ταυτόχρονη συρρίκνωση του πληθυσμού λόγω κυρίως 

της περιστολής των γεννήσεων. Η συρρίκνωση του πληθυσμού της χώρας  δεν είναι 

καινούργιο φαινόμενο. Επιστημονικά έχει επισημανθεί και έχει σχολιαστεί ήδη από τη 

δεκαετία του ’80.  Εκτός από μια ανάκαμψη στα μέσα της δεκαετίας του 2000, η τάση 

είναι σταθερά πτωτική, με κατά τόπους διακυμάνσεις. Αυτό σημαίνει ότι η 

πληθυσμιακή μείωση – πρωτίστως λόγω υπογονιμότητας- προϋπήρχε της 

δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης του 2010.  

 

Είναι λάθος να νομίζουμε ότι είναι αποκλειστικά οικονομικοί οι παράγοντες που 

οδηγούν μια γυναίκα ή έναν άνδρα στην  τεκνοποιία  ή την ατεκνία. Για αρκετό καιρό 

βασική έννοια μεταξύ των δημογράφων ήταν το λεγόμενο «κόστος ευκαιρίας» για την 

απόκτηση τέκνου ή τέκνων. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Εξ ίσου ή και μεγαλύτερη 

σημασία έχει και η αποκαλούμενη Δεύτερη Δημογραφική Μετάβαση. Πρόκειται για 

μια ευρεία έννοια που αναφέρεται σε ένα σύνολο μεταβαλλόμενων και 

αλληλεξαρτώμενων στάσεων, κοινωνικών αξιών και συμπεριφορών, αναφορικά με την 

εξέλιξη της οικογένειας και κυρίως σε σχέση με τη μείωση της γεννητικότητας. Σε 

αντίθεση με την Πρώτη Δημογραφική Μετάβαση που παρατηρήθηκε τον 19
ο
 αιώνα με 

το  προοδευτικό πέρασμα από ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα γεννητικότητας και 

θνησιμότητας σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά θνησιμότητας κυρίως, ποσοτικά, η ΔΔΜ 

αναφέρεται στη μείωσης της γονιμότητας και τη μετακίνησή της κάτω από το επίπεδο 

αντικατάστασης των γενεών (2,1 παιδιά ανά γυναίκα). Ποιοτικά, η θεωρία της ΔΔΜ 

υποστηρίζει ότι η αλλαγή στις ατομικές αξίες και η αλλαγή του ειδικού βάρους του 

«πολιτισμικού συντελεστή» και όχι οι οικονομικοί παράγοντες είναι εκείνοι που 

πρωτίστως προσδιορίζουν την πτώση των ποσοστών γονιμότητας. Εδώ εντοπίζεται μια 

διαδικασία αλλαγής των αξιών και των προτιμήσεων όσον αφορά τους προσωπικούς 

στόχους, τις σχέσεις οικειότητας, τη δημιουργία οικογένειας και την μειωμένη επιρροή 

των θρησκευτικών προτύπων. Ειδικά όσον αφορά τις αξίες, η ΔΔΜ συνδέεται με την 

εξάπλωση των μετα-υλιστικών αξιών που έχουν καλλιεργηθεί στις δυτικές κυρίως 

κοινωνίες όπως είναι λόγου χάριν η αυτοπραγμάτωση, η ατομική ανεξαρτησία, η 

ελευθερία, η διαφορετικότητα, η συμμετοχικότητα, η φαντασία, η ισότητα, κ.λπ. Το 

μεταϋλιστικό φαινόμενο απασχολεί τις πολιτικούς κοινωνιολόγους τις τελευταίες 

τέσσερις δεκαετίες και φυσικά εδώ δεν μπορώ να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες. Αξίζει 

ωστόσο να επισημανθεί ότι οι μεταϋλιστικές αξίες και οι αλλαγές που επέφεραν 



αφενός μεν στους κύκλους ζωής των ατόμων (π.χ. η ρευστότητα των κοινωνικών 

ταυτοτήτων, παρατεταμένη εφηβεία), αφετέρου δε   στο περιεχόμενο της έννοιας 

«οικογένεια» ως προς τη δομή και το μέγεθός της (μονογoνεϊκές, συγκατοικήσεις 

κ.λπ.) συνδέονται με την μετατόπιση της Προτεραιότητας Από το Παιδί (ή τα Παιδιά) 

στο Ζευγάρι, από «το παιδί βασιλιάς» στο «ζευγάρι βασιλιάς».  

 

Αν όμως οι εν λόγω αξίες ήταν αρκετές για να καταλάβουμε τη μείωση της 

γεννητικότητας στην Ελλάδα, τότε πως εξηγείται το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες με 

πολύ μεγαλύτερη διάδοση των μεταϋλιστικών αξιών όπως π.χ. η Γαλλία και τα 

Σκανδιναβικά κράτη, όπου μάλιστα η απασχόληση των γυναικών έχει καταστεί πλέον 

κανόνας, τα τελευταία χρόνια η σχέση μεταξύ γυναικείας απασχόλησης και 

γονιμότητας από  αρνητική που ήταν την περίοδο 1960-1970 έχει μετατραπεί σε 

θετική;   

 

Είναι προφανές ότι εξ ορισμού η επιθυμία τεκνοποίησης δεν συνδέεται αρνητικά με τις 

μεταϋλιστικές αξίες. Εκείνο που μετρά περισσότερο είναι η απουσία 

μακροπρόσθεσμης και στοχοθετημένης δημόσιας οικογενειακής πολιτικής, 

κατάλληλης αγοράς εργασίας, καθώς και η ισότητα των φύλων στην πράξη με την 

θεσμοθέτηση μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

αμφότερων των φύλων. Άρα είναι η ευρύτερη κουλτούρα, οι αξίες, τα οικογενειακά 

πρότυπα και βεβαίως η ύπαρξη και αποτελεσματικότητα υποστηρικτικών κοινωνικών 

δομών που συμβάλλουν στην μείωση ή την αύξηση του πληθυσμού. Αν όμως 

συμβάλλουν εξίσου ή με διαφορικό τρόπο είναι ένα ανοικτό ερώτημα, η απάντηση του 

οποίου φυσικά ποικίλλει από χώρα σε χώρα.  

 

Σήμερα πλέον η Ελλάδα έχει πέσει στην παγίδα της υπογονιμότητας με 1,3 παιδί να 

αντιστοιχεί σε κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας. Ειδικοί μάλιστα επισημαίνουν 

ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να ανατραπεί και ότι η σοβαρότητά της είναι 

μεγαλύτερη από  εκείνη της οικονομικής και μεταναστευτικής κρίσης.  Το θέμα 

έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την οποία όμως γρήγορα απομακρύνεται. Το 

ότι το εν λόγω ζήτημα δεν έχει τελεσίδικα αναγορευτεί σε κοινωνικό πρόβλημα δεν 

έχει να κάνει με τη σοβαρότητά του, αλλά με τη φέρουσα ικανότητα της δημόσιας 

σφαίρας εντός της οποίας η αναβάθμιση ενός θέματος και η μετατροπή του σε 

κοινωνικό πρόβλημα που αξιώνει ανακατανομή πόρων συνοδεύεται από την 

υποβάθμιση ενός άλλου.  

Η αναγόρευση του δημογραφικού σε κοινωνικό πρόβλημα δεν είναι μια ουδέτερη και 

τεχνοκρατικού τύπου διαδικασία. Εξαρτάται από τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ 

πολιτικών ελίτ, κοινωνικών εταίρων και μερίδων του εκλογικού σώματος καθώς τα 

απαιτούμενα μέτρα μακροχρόνιας πολιτικής (α) θα επιδράσουν στους όρους 

νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, (β) θα στερήσουν ενδεχομένως προνόμια 

από οργανωμένα συμφέροντα (π.χ. Ένωση Πολυτέκνων) προς όφελος λιγότερο 

ισχυρών ομάδων. Το σίγουρο είναι πως η αντιμετώπιση του δημογραφικού δεν πρέπει 



να γίνει υπό το κράτος ηθικού πανικού, να χαρακτηριστεί δηλαδή ως εθνική απειλή. Η 

διαχείρισή του ως κοινωνικού προβλήματος που απαιτεί δέσμευση, επαγγελματισμό 

και πρόγραμμα που ξεπερνά τον εκάστοτε εκλογικό κύκλο θεωρώ πως είναι το 

αρμόζον. Εδώ θα κριθεί και ανοικτός χαρακτήρας της δημοκρατίας μας, καθώς αργά ή 

γρήγορα η πολιτεία θα πρέπει να αποφασίσει για την ισότιμη ένταξη προσφύγων και 

μεταναστών και την απονομή σε αυτούς της ιδιότητας του πολίτη. Αυτό φυσικά δεν θα 

λύσει από μόνο του την υπογεννητικότητα. Θα είναι όμως ένα μέρος της λύσης για την 

οποία πρέπει να υπάρξει λειτουργικός συνδυασμός διαφορετικών  τομεακών 

πολιτικών: οικονομική, οικογενειακή, δημοσιονομική, αγοράς εργασίας, υγείας, 

πρόνοιας, κ.λπ. Τα μέτρα που θα εφαρμοστούν πρέπει να είναι 

χρονοπρογραμματισμένα, ιεραρχημένα και κοστολογημένα σε μεγάλο βάθος χρόνου. 

Και βέβαια να προβλέπονται διαδικασίες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των εν 

λόγω πολιτικών υπό την αιγίδα συντονιστικού οργάνου ώστε να αποφευχθούν η 

επικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Προς τούτο, το ΕΚΚΕ έχει προτείνει την ίδρυση 

ανεξάρτητου Γραφείου Δημογραφικής Πολιτικής στη Βουλή. Ένα τέτοιο όργανο δεν 

θα επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις των κομματικών συσχετισμών και τις ανάγκες 

της συγκυρίας.     

 

   

 


