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εισαγωγή
Δέν μπορεί νά υπάρξει άμφιθολία ότι άπό τήν
άποψη τής βιολογικής αναπαραγωγής, ή κρητική
κοινωνία τής περιόδου 1951-1971 άκολούθησε τό
πρότυπο των αναπτυγμένων χωρών τής Δύσεως, άν
καί ενα παρόμοιο γεγονός δέν συνέβη μέ τίς οι
κονομικές δομές καί, κατά μία άναλογία, μέ τίς
αναπτυξιακές εξελίξεις πού σημειώθηκαν στό
χρονικό αυτό διάστημα.
Τό χαμηλό βιοτικό επίπεδο, ό έντονα άγροτικός
χαρακτήρας τής οικονομίας, ή υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα στίς άγροτικές περιοχές, οί όχι
απόλυτα εύνοϊκές οικολογικές συνθήκες, ή
ύπαρξη σέ όλη σχεδόν τήν εικοσαετία συγκεκαλυμμένης ή φανερής άνεργίας καί ύποαπασχολήσεως, παρ’ όλη τήν άξιόλογη μετανάστευση, όδηγοϋν άσφαλώς στό συμπέρασμα ότι οί εύνοϊκές
δημογραφικές δομές καί εξελίξεις ύπήρξαν παρά
γοντες συντελεστικοί γιά τήν εύκολώτερη ανά
πτυξη τής Νήσου.
Βέβαια, ισχυρότερες άναπτυξιακές προσπάθειες
—άπό αύτές πού καταβλήθηκαν—μέ παράγωγο
ύψηλότερο ρυθμό άναπτύξεως, θά ήταν δυνατό νά
συγκρατήσουν μέ συνθήκες ύψηλοϋ εισοδήματος
καί πλήρους άπασχολήσεως άν όχι όλο, ενα με
γάλο μέρος τού μεταναστευτικοΰ ρεύματος τής ει
κοσαετίας, μέ συνέπεια, έκτος τών άλλων, μιά εύνοϊκότερη κατανομή ήλικιών κατά τό τέλος τής
περιόδου.
ιστορική επισκόπηση
Στήν εργασία αύτή τό ενδιαφέρον εντοπίζεται
στά χρονικά πλαίσια τής εικοσαετίας 1951-1971.
Κατά συνέπεια, διεξοδική άνάλυση τών δημογραφικών μεταβολών θά γίνει γιά τήν περίοδο αύτή.
Παρ’ όλα αύτά θεωρήθηκε σκόπιμη μιά άπόλυτα
συνοπτική ιστορική έπισκόπηση τών μακροχρο
νίων δημογραφικών έξελίξεων, γιά τό λόγο τής
δυνατότητας συγκρίσεως τής δημογραφικής καταστάσεως κατά τήν έρευνώμενη εικοσαετή περίοδο,
πρός τίς βασικές δημογραφικές καταστάσεις τού
Ιστορικού παρελθόντος τής Νήσου.
Ή όλη διερεύνηση τού μακροχρονιότερου
ιστορικού φάσματος όδηγεί άνετα στή διάκριση
τριών μεγάλων περιόδων, άν ληφθεΐ ύπ’ όψη τό
κριτήριο τής ύπάρξεως καί άξιοπιστίας τών σχε
τικών δημογραφικών στοιχείων καί πληροφοριών.
Συγκεκριμένα: α) τήν πρό τού 1212 μ.Χ. ιστορική
περίοδο, θ) τήν περίοδο τής Ενετοκρατίας ( 121 Ο
Ι 669) καί Τουρκοκρατίας (1669-1898) καί τέλος, γ)
τήν άπό τό έτος 1898 καί έδώ έποχή.1
1. Ί. Γρ. Νιωτάκη, Οικονομική Ερευνα τής Κρήτης, 'Ηρά
κλειο 1958.

βασικές όημογραφι,κές μεταβολές στην Κρήτη κατά τήν περίοδο 1951-1971

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 . Μακροχρόνια έξέλιξη πληθυσμών Έλλάόος καί Κρήτης
"Ετος
1881
1900
1920
1928
1940
1951
1961
1971

(1879)
(1896)

'Ελλάς

SI

Κρήτη

S2

%

1.679.470
2.433.806
5.016.889
6.204.684
7.344.860
7.632.801
8.388.553
8.768.641

100
123,7
146,4
152,1
167,2
174,8

279.165
303.543
346.584
386.425
438.239
462.104
483.258
456.642

100
111,5
126,4
133,3
139,4
131,7

6,90
6,22
5,96
6,05
5,76
5,20

Πηγή: ΕΣΥΕ, Άπογραφές άντίστοιχων έτών.

Ό Όμηρος—όπως είναι γενικότερα γνω
στό—αναφέρει ότι ή Κρήτη είχε 90 ή 100 «πό
λεις». Ή πληροφορία αυτή δέν είναι δυνατό νά
άποτελέσει ισχυρό διαφωτιστικό στοιχείο γιά μιά
άξιόλογη θεώρηση τοϋ συνολικού πληθυσμού, δε
δομένου ότι ή έννοια τής πόλεως κατά τήν έποχή
εκείνη πρέπει νά ήταν ούσιαστικά διάφορη τής
σημερινής, όχι μόνο άπό πολλές άλλες άπόψεις,
αλλά καί άπό τήν άποψη πού μάς ενδιαφέρει
ιδιαίτερα εδώ, τήν άποψη τοϋ πληθυσμιακοϋ με
γέθους των οικισμών.
Μετά τήν κατάκτηση τής Νήσου άπό τούς Ε
νετούς κατά τό 1210 μ.Χ.—καί έδώ θά πρέπει νά
άναφερθεΐ ότι δέν ύπάρχουν πληροφορίες γιά τόν
πληθυσμό τής Νήσου γιά τήν, πρό τής χρονολο
γίας αύτής, περίοδο έκτος άπό αύτές πού άναφέραμε παραπάνω—διάφοροι Ενετοί χρονογράφοι
ασχολήθηκαν μέ τό θέμα αυτό. Σύμφωνα μ’ αυ
τούς, ό πληθυσμός κατά τή λαμπρότερη περίοδο,
τήν περίοδο τής μεγάλης στρατιωτικής, ναυτικής,
εμπορικής καί πολιτιστικής ισχύος τής Κρήτης
(1500 π.Χ.), είχε φθάσει τό ένα καί πλέον έκατ.
κατοίκους.2 Οί περισσότεροι άπό τούς νεώτερους
συγγραφείς συμφωνούν μέ τούς πρώτους αυτούς
Ενετούς
χρονογράφους.
Διαφορετική
όμως
υπήρξε ή γνώμη τοϋ Γάλλου συγγραφέα Victor
Raulin ,3ό όποιος βασίσθηκε σέ συγκριτικές έρευ
νες καί ύποστήριξε ότι ό πληθυσμός τής Κρήτης
είναι αδύνατο νά έπέρασε τίς 500.000 κατοίκους
καί στίς περισσότερο ευνοϊκές περιόδους τής
ιστορίας της.
”Αν λάβουμε ύπ’ όψη πολύ ευρύτερες γεωγραφι
κές περιοχές, γιά τίς όποιες διαθέτουμε σχετικά
στοιχεία,4 καί γιά τίς περιόδους πρό τοϋ 1750, ή
2. Χαρακτηριστικά σημειώνουμε ότι σύμφωνα μέ όρισμένες
εκτιμήσεις (Encyclopedia Americana, 1947 Edition, Vol. 8,
P· 184) ό πληθυσμός τής Νήσου μεταξύ τού 3000 καί 1100
π.Χ. ανερχόταν σέ ί.200.000 κατοίκους περίπου, ένώ σύμφωνα
μέ τήν Encyclopedia Britannica (1946 Edition, Vol.6, p. 6768), ό πληθυσμός πρέπει νά ήταν μεγαλύτερος τής σημερινής
εποχής.
3. V. Roulin, Description physique de Γ He de Crète, 1869.
4. Simon Kuznets, Modern Economie Growth, Yale Univer
sity Press, 1967. 'Ελληνική "Εκδοση Παπαζήση.

άποψη τοϋ συγγραφέα πού άναφέραμε φαίνεται
περισσότερο βάσιμη άπό εκείνη τών Ενετών
ιστορικών. Πράγματι, άνεξάρτητα άπό τίς περιπτωσιακές, ισχυρές βραχυχρόνιες μεταβολές, ή
παγκόσμια μακροχρόνια πληθυσμιακή αύξηση, γιά
τίς περιόδους πού άναφέραμε παραπάνω, ύπήρξε
έξαιρετικά βραδεία, μέ συνέπεια, τή χαμηλή σέ
εύρεία γεωγραφική κλίμακα πληθυσμιακή πυκνό
τητα. Βασικός συντελεστής τής δημογραφικής αύ
τής έξελίξεως ύπήρξε ή ύψηλή θνησιμότητα πού
συνδεόταν συναρτησιακά μέ τό χαμηλό βιοτικό
επίπεδο καί τίς δυσμενείς συνθήκες ύγιεινής, δη
λαδή συνθήκες πού εξουδετέρωναν σέ μεγάλη
άναλογία τήν ύψηλή γεννητικότητα πού έπίσης
επικρατούσε τότε.5 ’Ίσως θά ήταν δυνατό νά ύποστηριχθεϊ καί ένας κάπως μεγαλύτερος άριθμός
κατοίκων άπό έκεΐνον πού άναφέρεται άπό τόν V.
Raulin, κατά τή λαμπρή περίοδο τοϋ Μινωϊκοΰ
Πολιτισμού, άν ληφθει ύπ’ όψη άφ’ ένός μέν ή
ισχυρή οικονομική θέση τής Νήσου στή Μεσό
γειο καί άφ’ ετέρου τό εξαιρετικά χαμηλό βιοτικό
επίπεδο τών κοινωνιών έκείνων, άν εξαιρεθούν μι
κρές μειοψηφίες γύρω άπό τούς βασιλείς καί άρ
χοντες τής εποχής.6
Συμπερασματικά, ή έλλειψη ιστορικών πηγών
γιά τίς πρό τοϋ 1210 περιόδους, καθιστά άδύνατη
τή συναγωγή βάσιμων συμπερασμάτων άναφορικά
μέ τό μέγεθος τοϋ πληθυσμού- πιθανότατα όμως ό
πληθυσμός τής Νήσου έφθασε περίπου τούς
500.000 κατοίκους, ή, καί άν ξεπέρασε τόν άριθμό
αύτό, ή ύπέρβαση δέν πρέπει νά ήταν μεγάλη.
Οί κάτοικοι τής Νήσου έφθαναν τίς 500.000
κατά τήν περίοδο τής κατακτήσεώς της άπό τούς
Ενετούς (1206-1212). Μετά παρέλευση τεσσάρων
περίπου αιώνων (1575 μ.Χ.) ό πληθυσμός άνέρχεται σέ 219.000 κατοίκους, σύμφωνα μέ τήν άπογραφή τοϋ Προβλεπτή τής Κρήτης Foskarini.7
5. R.T. Gill, Economic Development. Past and Present,
Prentice Hall Inc.
6. Ένθ’ άνωτ., R. T. Gill.
7. 'H Κρήτη είχε τό 1577 193.798 κατ. Άπογραφή Franc
Barozzi, Relazione, Bibliothèque de Paris, Hai 384.
Κατά τόν Gyacomo Foscarini, Relazione, κατά τό 1575 ή
Κρήτη είχε 219.000 κατοίκους περίπου. (Biblioteca Marciana.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Μ ακροχρόνια εξέλιξη πληθυσμού τής Κρήτης

”Αν καί δέν είναι δυνατό νά υπάρξει σοβαρή
άμφιθολία δτι καί στή Νήσο επικράτησαν όμοιες
συνθήκες μέ τίς άναφερόμενες άπό άλλους συγ
γραφείς8 γιά ευρύτερες περιοχές καί περιόδους
—μικρή παραγωγή, κακές εσοδείες, επιδημίες με
γάλης έκτάσεως—ειδικότερα γιά τήν Κρήτη οί
σεισμοί, οί έπαχθεΐς αγγαρείες, τά καταπιεστικά
μέτρα των Ενετών καί οί συνεχείς έπαναστάσεις
των Κρητών, όπως ή επανάσταση των Άργυρόπουλων 1212, τών Σκορδίληδων καί Μελισσηνών
1217, τών Σκορδίληδων καί Δρακοντόπουλων
1228-1234, του ’Αλεξίου Καλλέργη 1283-1299 καί
άλλων, συνετέλεσαν (σέ μιά επιπρόσθετη άναλογία) στήν εξαιρετικά σημαντική μείωση τοϋ πλη
θυσμού μεταξύ τοϋ 1206 καί τοϋ 1577.
Ό πληθυσμός επίσης πρέπει νά κυμάνθη
κε—μέσα σέ ευρύτατα πλαίσια—μεταξύ 130.000270.000 κατοίκους κατά τήν περίοδο τής ’Οθωμα
νικής κατοχής τής Νήσου. Οί σημαντικές αύτές
μεταβολές οφείλονται στίς ιδιαίτερα σκληρές
συνθήκες τής εποχής, τούς διωγμούς, τίς σφαγές,
τίς μεταναστεύσεις καί τή δυσβάστακτη φορολο
γία. Πρέπει όμως νά σημειωθεί εδώ ότι στήν ί’δια
αυτή περίοδο παρατηρειται έγκατάσταση Μου
σουλμάνων στή Νήσο.
Κατά τό 1834, υστέρα άπό τήν αιμορραγία τής
Έπαναστάσεως τοϋ 1821-1830, εγινε άπογραφή
τοϋ πληθυσμού καί τά άποτελέσματά της ανέβα
ζαν τόν πληθυσμό στίς 129.000.9 Σύμφωνα μέ μιά
δεύτερη άπογραφή τοϋ πληθυσμού, πού διενεργήθηκε άπό τίς οθωμανικές άρχές κατά τό 1858, ό
πληθυσμός ήταν 278.900 κάτοικοι, ενώ σύμφωνα
μέ τήν άπογραφή τοϋ έτους 1881 ό πληθυσμός
ήταν 279.165.10
Δεδομένου ότι άξιόπιστα σέ σημαντικό βαθμό
προσεγγίσεως στοιχεία διαθέτουμε άπό τό 1881
καί έξής, θεωρήθηκε σκόπιμη μιά περισσότερο
λεπτομερής άνάλυση τής περιόδου 1881-1971,πού
υπάρχει στή σχετική μελέτη.11 Γιά τίς άνάγκες
όμως τοϋ άρθρου αύτοϋ άρκοϋν οί παρακάτω συν
οπτικές παρατηρήσεις.
Άν ληφθεΐ σάν βάση ύπολογισμοϋ τής έξελίξεως τοϋ κρητικοϋ πληθυσμού τό έτος 1881, τότε,
όπως φαίνεται άπό τή σχετική χρονολογική σει
ρά, ή μακροχρόνιος εξέλιξη μέχρι τό 1961 άκο-
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MSS. Hal. CL. 7, No 631a/7476). To 1583 ή Κρήτη είχε
198.136 κατοίκους. Άπογραφή Καστροφυλάκα (Biblioteca
Marciana, MSS Hal No 156/6005).
8. Ένθ’ άνωτ., S. Kuznets.
9. Κατά τήν άπογραφή τοϋ 1834, ή όποια δτενεργήθηκε άπό
τίς τουρκικές άρχές, ό πληθυσμός ήταν 129.000 (Βλ. Robert
Pashley Esq., Travels in Crete, Voi. II, p. 325).
10. Emile Y. Kolodny,«La Crète: mutations et évolution d’
une population insulaire grecque», Révue de Géographie de
Lyon.
11. Ιωάν. I. Μαυρομμάτη, Βασικαί Δημογραφικαί Μεταβολαι τής περιόδου 1951-1971. Τό Χωρονομικόν Πρότυπον τής
Κρήτης, 'Ηράκλειον 1976.
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λουθεί μιά «λογιστική καμπύλη» (logistic curve)12
μέ τή μεγαλύτερη έτήσια αύξηση στην περίοδο
1928-1940, καί μέ τάση συνεχούς μειώσεως εκτοτε
τού ποσοστού τής ετήσιας αύξήσεως, τό όποιο
έγινε τελικά αρνητικό ποσοστό στήν περίοδο
1961-1971, μέ συνέπεια ό πληθυσμός τής Νήσου
κατά τό 1971 νά είναι μικρότερος άπό τόν πληθυ
σμό κατά τό 1951 (Βλ. διαγρ. 1). Χαρακτηριστικά
άναφέρονται έδώ τά ποσοστά τής ετήσιας πραγ
ματικής αύξήσεως τού πληθυσμού κατά μέσο
όρο, καί γιά ορισμένα διαστήματα τής περιόδου
1881-1971.

1881-1900
1900-1920
1920-1928

0,46% έτησίως
0,71%
»
1,43%
»

1940-1951
1951-1961
1961-1971

0,54% έτησίως
0,45%
»
-0.56%
»

Πηγή: Στοιχεία πίνακα 1. Υπολογισμοί δικοί μας.

πραγματική αύξηση τού πληθυσμού
Ό πληθυσμός τής Νήσου αύξήθηκε κατά 21.251
άτομα στήν περίοδο 1951-1961, μειώθηκε δέ κατά
27.050 άτομα στή διάρκεια τής δεκαετίας 19611971. Συνεπώς ή μέση έτήσια πραγματική αύξηση
ήταν 2.115 άτομα ή 0,45% γιά τό πρώτο διάστημα
καί -2.705 άτομα ή -0,56% γιά τό δεύτερο. Τά
άντίστοιχα ποσοστά γιά τόν πληθυσμό τής Χώρας
άνήλθαν σέ 1% καί 0,45%, δηλαδή κατά τήν
πρώτη δεκαετία ό πληθυσμός τής Ελλάδος αυξά
νεται, σέ αναλογική βάση, δύο φορές περισσό
τερο άπό ό,τι ό Κρητικός, ενώ κατά τή δεύτερη, ή
αύξηση τού σχετικού εθνικού μεγέθους συνοδεύθηκε άπό μείωση τού περιφερειακού. Χαρακτηρι
στικό επίσης είναι τό γεγονός ότι τά ποσοστά
αύτά τής εικοσαετίας ήταν τά μικρότερα τών τε
λευταίων 90 ετών στή Νήσο. Ή συνολική πληθυσμιακή μεταβολή κατά τή διάρκεια τής περιόδου
πού έξετάζουμε υπήρξε έπομένως άρνητική.
Οί παραπάνω πληθυσμιακές μεταβολές ύπήρξαν—όπως θά εκθέσουμε αναλυτικά παρακά
τω—κατά μία πρώτη συναρτησιακή σχέση, τό
συνδυαστικό άποτέλεσμα τόσο τών αύξομειώσεων
τής
βιολογικής
αναπαραγωγής
(γεννήσεις θάνατοι), όσο καί—κυρίως—τών μετακινήσεων
πού σημειώθηκαν (μετανάστευση-παλιννόστηση),
ενώ οί δύο τελευταίες αυτές κατηγορίες μεταβο
λών επηρεάσθηκαν στή συνέχεια άπό τίς ίδιάζουσες οικονομικές καί κοινωνικές συνθήκες οί
12. Τ. Yamane, Statistics: An Introductory Analysis, Second
Edition. A. Happer International Edition.
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όποιες έπικράτησαν κατά τήν περίοδο πού ερευ
νούμε στή Νήσο καί άλλοΰ.
φυσική αύξηση
Όπως εξάγεται άπό τά στοιχεία τού σχετικού
πίνακα, τό ποσοστό τής φυσικής αύξήσεως μειώ
θηκε άπό 12,6 άτομα στούς 1.000 κατοίκους τό
1951, σέ 10,7 κατά τά μέσα τής εικοσαετίας
(1961), καί σέ 9,6 κατά τό 1971. Ή μείωση αυτής
τής φυσικής αύξήσεως τού πληθυσμού τής Νήσου
οφείλεται τόσο στήν αναλογική μείωση τών γεν
νήσεων, όσο καί στήν αναλογική αύξηση τών θα
νάτων.
Πράγματι, σύμφωνα μέ τά στοιχεία τού σχετι
κού πίνακα καί τόν πληθυσμό τού 1951, τού 1961
καί τού 1971, ή γεννητικότητα τού κρητικού πλη
θυσμού, μετρούμενη πάντοτε στούς 1.000 κατοί
κους, κατήλθε άπό 19,8 κατά τήν άρχή τής εικο
σαετίας, σέ 18,2 κατά τό 1961, εκτοτε δέ παρέμεινε στά ’ίδια περίπου επίπεδα, αφού τό 1971
αύτή βρισκόταν στό 18,0 περίπου. ’Αντίθετα, ή
θνησιμότητα—μετρούμενη πάνω στήν αυτή βά
ση—άνήλθε άπό 7,2 άτομα κατά τό 1951, σέ 7,5
κατά τό 1961, καί τέλος σέ 8,9 κατά τό έτος 1971.
Συνεπώς, σ’ όλη τή διάρκεια τής εικοσαετίας, ή
Κρήτη παρουσίασε μιά αισθητή μείωση τής φυ
σικής της αύξήσεως.
Όσον αφορά τίς αντίστοιχες εξελίξεις γιά τό
σύνολο τής Χώρας, θά πρέπει νά σημειωθεί ότι
παρατηρήθηκαν οί ’ίδιες τάσεις, άν καί οί σχετι
κές αναλογίες μεταβολής ύπήρξαν διαφορετικές
άπό τίς περιφερειακές. Γενικά μπορεί νά ύποστηριχθεϊ ότι οί διαφορές πού σημειώθηκαν ήταν
οριακής μορφής καί κατά συνέπεια δέν διαφορο
ποιούσαν τήν Κρήτη άπό τό έθνικό σύνολο, άπό
τήν άποψη αυτή. Ειδικότερα, ή γεννητικότητα
στήν Κρήτη ύπερεΐχε, πολύ λίγο όμως, άπό τόν
έθνικό δείκτη, όπως έπίσης καί ή άναλογία τών
θανάτων. Θά μπορούσε έπιπρόσθετα νά σημειωθεί
έδώ ότι ή γεννητικότητα στήν περιφέρεια έξελίσσεται ευνοϊκότερα άπό τό άντίστοιχο έθνικό μέγε
θος, μέ άποτέλεσμα μιά έντονώτερη άπόκλιση τών
δεικτών αυτών κατά τό τέλος τής εικοσαετίας. Έξ
άλλου, στό άρθρο αύτό, όπως είναι φυσικό, δέν
μπορούμε νά έκθέσουμε τίς ένδοπεριφερειακές
διαφοροποιήσεις, οί όποιες σέ ορισμένες περι
πτώσεις ήταν άρκετά σημαντικές.
Στόν πίνακα 4 άναφέρονται ή γεννητικότητα, ή
θνησιμότητα καί ή φυσική αύξηση σέ διάφορες
χώρες τού δυτικού κόσμου κατά τήν εικοσαετία
1951-1971. Όπως φαίνεται άπό τά στοιχεία αύτά,
ή γεννητικότητα στίς ευρωπαϊκές χώρες τού πίνα
κα, κατά τό διάστημα 1951-61, κυμάνθηκε μεταξύ
19 (μέγιστη) καί 16 (ελάχιστη) στούς 1.000 κατοί
κους, παρέμεινε όμως αισθητά μικρότερη άπό τά
άντίστοιχα μεγέθη τής Βορείου ’Αμερικής. ’Αντί-

βασικές δημογραφικές μεταβολές στην Κρήτη κατά τήν περίοδο 1951—1971

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

’Έτος

Γεννήσεις

Φυσική αύξηση
Θάνατοι

Αύξηση

Μονίμως

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

10.145
8.887
8.537
8.842
9.320
9.430
9.085
9.393
9.461
9.219
8.502
8.774
8.673
8.203
8.085
8.433
8.899
8.796
8.540
8.141
7.975
7.767
7.271

3.541
3.175
3.370
3.319
3.199
3.594
3.620
3.456
3.626
3.456
3.791
3.705
3.688
4.194
3.792
3.880
3.953
4.204
3.964
4.103
4.081
4.198
4.072

6.604
5.712
5.165
5.523
6.121
5.836
5.465
5.937
5.835
5.763
4.711
5.069
4.985
4.009
4.293
4.533
4.936
4.592
4.576
4.038
3.894
3.569
3.199

428
535
460
411
368
562
928
2.013
3.009
5.134
3.502
2.501
986
1.136
2.495
3.215
2.527
1.401
707

’Εξωτερική Μετανάστευση
Προσωρινώς
Σύνολο

428
697
669
511
477
789
1.161
2.332
3.600
6.299
5.266
4.477
2.656
3.289
4.753
5.477
5.016
3.757
3.219

-

162
209
100
109
227
233
319
591
1.165
1.764
1.946
1.670
2.153
2.258
2.262
2.489
2.356
2.512

Πηγή: ΕΣΥΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Γεννήσεις, θάνατοι καί φυσική αϋξηση σέ διάφορες χώρες
(στούς 1.000 κατοίκους)
Χώρες

’Αγγλία - Ούαλλία
Δανία
Σουηδία
Βέλγιον
Γερμανία
‘Ελβετία
’Ιταλία
Γαλλία
ΗΠΑ
Καναδάς

Γεννήσεις

Φυσική Αύξηση

Θάνατοι

1950-59

1960-70

1950-59

1960-70

1950-60

1960-70

16
17
17
17
17
17
18
19
25
28

17,5
17,4
14,7
16,1
17,1
17,9
18,5
17,5
20,3
21,9

12
9
10
12
11
10
10
12
9
8

11,8
9,9
9,9
12,2
11,2
9,3
9,7
11,0
9,4
7,6

4
8
7
5
6
7
8
7
16
20

5,7
7,5
4.8
3,9
5,9
8,6
8,8
6.6
10,9
14,3

Πηγή: UN Demographic Yearbook 1959, Table 9, and Demographic Yearbook 1955, Table 25. US Demographic Yearbook, Περιόδου 1960-70.

θετά, ή θνησιμότητα στίς ευρωπαϊκές χώρες
υπήρξε μεγαλύτερη άπό αυτή τής Βορείου ’Αμερι
κής. Κατά τή δεύτερη δεκαετία τής εξεταζόμενης
περιόδου, οί διαφοροποιήσεις στίς χώρες αυτές
τής Δύσεως ύπήρξαν περίπου οί ίδιες. Χαρακτη
ριστική μόνο είναι ή κάμψη πού παρουσιάζεται
στή γεννητικότητα τής Βορείου ’Αμερικής.
Σύμφωνα μέ τήν άνάλυση πού προηγήθηκε καί
τά στατιστικά στοιχεία πού εκθέσαμε, ή φυσική
πληθυσμιακή αύξηση τής κρητικής κοινωνίας
κατά τή μεταπολεμική εικοσαετία ύπήρξε μάλλον

ύψηλή, συγκρινόμενη μέ τά αντίστοιχα χρονικώς
πρότυπα τών προηγμένων χωρών τής Δύσεως,
άλλά σημαντικά μικρή άν ληφθεϊ πεδίο συγκρίσεως ό χώρος τών ύποανάπτυκτων χωρών τού ση
μερινού κόσμου.13 Πράγματι, ή φυσική αύξηση
τού πληθυσμού τής Νήσου βρισκόταν στό άνώ13. Γεννήσεις 35-40 άτόμων στούς 1.000 κατοίκους δέν
ύπήρξαν οί εξαιρέσεις γιά τίς ύπό άνάπτυξη χώρες τής περι
όδου. Βλ. Α. Π. Κανελλόπουλου, Οικονομική τής Άναπτνξειυς, Άνάλυσις καί Πολιτική, Τόμος I. ’Επίσης, Benjamin
Higgins, Economic Development, New York.
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τατο όριο των αντίστοιχων δεικτών τών ευρωπαϊ
κών χωρών του πίνακα, ήταν όμως μικρότερη τής
φυσικής αύξήσεως στίς ύποανάπτυκτες χώρες.
Δέν μπορεί νά υπάρξει αμφιβολία δτι άπό τήν
άποψη τής βιολογικής αναπαραγωγής ή κρητική
κοινωνία ακολούθησε τά πρότυπα τών αναπτυγμέ
νων χωρών τής Δύσεως, άν καί ένα παρόμοιο γε
γονός δέν συνέβη μέ τίς οικονομικές δομές καί,
κατά μιά άναλογία, μέ τίς αναπτυξιακές έξελίξεις
πού σημειώθηκαν στό έρευνώμενο χρονικό διά
στημα.14
φαινομενική μετακίνηση
καί μετανάστευση τοϋ πληθυσμού
Άπό τίς σχετικές στατιστικές καί τούς ύπολογισμούς μας, άποδεικνύεται ότι άπό μιά φυσική
αύξηση 57.963 άτόμων κατά τή δεκαετία
1951-1961, ή εσωτερική καί ή εξωτερική μετανά
στευση άφαίρεσε 36.000 άτομα, ενώ κατά τή δεύ
τερη δεκαετία ή φυσική αύξηση κατήλθε στίς
46.558 άτομα καί ή συνολική μετανάστευση
εφθασε στίς 73.000 περίπου, γεγονός πού οδήγησε
στή μείωση τοϋ πληθυσμού τής Νήσου. Φανερό
επομένως γίνεται ότι τό σημαντικό ρόλο στή δια
μόρφωση τών έξελικτικών τάσεων τοϋ πληθυσμού
διαδραμάτισαν παράγοντες κοινωνικοοικονομικής
φύσεως (μετανάστευση) καί πολύ λιγότερο σημαν
τικό ρόλο οί κοινωνικοβιολογικοί παράγοντες
(φυσική αύξηση). Έξ άλλου, άπό τά στοιχεία τοϋ
σχετικοΰ πίνακα (πίνακας 3) προκύπτει ότι ή
μετανάστευση πρός τό εξωτερικό διατηρείται σέ
σχετικώς χαμηλά έπίπεδα, συγκρινόμενη τόσο μέ
τή φυσική αύξηση, όσο καί μέ τή συνολική μετα
νάστευση τής άντίστοιχης περιόδου, μέχρι τό
1960. Συγκεκριμένα, ή μετανάστευση πρός τό εξω
τερικό αποτελούσε τό 17% τής συνολικής πληθυσμιακής διαρροής καί τό 11% περίπου τής φυ
σικής αύξήσεως τής περιόδου. Άπό τό 1960 ή
εξωτερική μετανάστευση άκολουθεΐ μιά έντονα
άνοδική πορεία, γιά νά φθάσει ενα maximum
6.300 μεταναστών τό διάστημα 1964-65. Στό διά
στημα 1961-68 ή μετανάστευση πρός τό έξωτερικό—μέσος όρος 3.630 μετανάστες—άποτελοϋσε τό
50% περίπου τής συνολικής μεταναστεύσεως καί
τό 80% περίπου τής φυσικής αύξήσεως. Κατά
συνέπεια, μεταξύ τών δύο δεκαετιών παρατηρή
θηκε μιά έντονη διαφοροποίηση στίς παραπάνω
δημογραφικές άναλογίες. Είναι περιττό νά ση
μειωθεί καί εδώ—άφοϋ τό γεγονός είναι γενικότε
ρο—ότι τή μεγαλύτερη άναλογία τών μεταναστών
άποτελοϋσαν οί βιολογικά εύρωστες καί κατά
συνέπεια παραγωγικά σημαντικές ήλικίες, ένώ
14. Ιωάν. Ε. Μαυρομμάτη, Δομαί, Λειτονργικότης
Άνάπτνξις τής Κρητικής Οικονομίας, 1951-1971.
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καί

άντίθετα αύτοί πού παλιννοστοϋσαν ήταν στή με
γάλη πλειοψηφία άτομα γεροντικών ήλικιών.
κατανομή ήλικιών
Αποτέλεσμα τών μεταβολών πού άναφέρθηκαν
παραπάνω ύπήρξε ή σημαντική μεταβολή τοϋ
ονομαζόμενου δείκτη γηράνσεως τοϋ πληθυσμού,
δηλαδή τοϋ δείκτη έκείνου ένιαίας ποσοτικής
συλλήψεως τών μετασχηματισμών στίς πυραμίδες
ήλικιών τοϋ πληθυσμού. Πράγματι, ή τιμή τοϋ
δείκτη αύτοϋ άνήλθε άπό 30,0% κατά τό 1951, σέ
33,5% κατά τά μέσα τής εικοσαετίας, καί σέ
50,7% κατά τό 1971 (πίνακας 5).
Πρέπει νά σημειωθεί ιδιαίτερα έδώ ότι ένώ ή
άλλοίωση τής συνθέσεως τών βασικών ομάδων
ήλικιών ύπήρξε σχεδόν οριακής μορφής στό διά
στημα τής πρώτης δεκαετίας, άντίθετα ύπήρξε έξαιρετικά έντονη κατά τό δεύτερο ήμισυ τής περι
όδου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Δείκτης γηράνσεως κατά νομούς καί περιοχές
(άναλογία πληθυσμοΟ 65 έτών καί άνω έπί 100 άτόμων
ηλικίας 0-14 έτών)

'Ηρακλείου
Χανίων
Ρεθύμνης
Λασιθίου
Άστικές
Ημιαστικές
Άγροτικές

1951

1961

1971

25,2
31.7
33,5
37,3
24,7
26,4
32,0

28,1
35,0
36,6
43,4
24,7
28,2
37,9

42,8
52,1
55,8
71,1
33,9
36.9
65,0

Πηγή: ΕΣΥΕ. Υπολογισμοί μας.

Θά πρέπει επίσης νά σημειωθεί έδώ ότι σημαν
τικές ύπήρξαν οί ένδοπεριφερειακές διαφοροποιή
σεις στή σύνθεση τών ήλικιών. Οί άστικές περι
οχές τής Νήσου παρουσίασαν τό χαμηλότερο δεί
κτη γηράνσεως, γεγονός πού μαρτυρεί τή σχετικά
μέ τίς αγροτικές περιοχές έντονη δημογραφική
ζωτικότητά τους. Πλάι στίς άστικές περιοχές βρί
σκονται—πάντοτε άπό τήν άποψη αύτή—οί ήμιαστικές περιοχές, ένώ οί άγροτικές παρουσιάζουν
σημαντικά υψηλότερους δείκτες. Χαρακτηριστικό
έπίσης είναι τό πολύ σοβαρό γεγονός ότι ή κατά
σταση στίς άγροτικές περιοχές (πίνακας 5) χειροτέρευσε διαχρονικά μέ πολύ ταχύτερο ρυθμό άπό
ό,τι στίς δυό άλλες κατηγορίες περιοχών.
αγροτικός, αστικός πληθυσμός
Όπως φαίνεται άπό τά στοιχεία τοϋ παρακάτω
πίνακα, παρ’ όλες τίς συγκριτικά μέ τά διεθνή
πρότυπα ικανοποιητικές διαχρονικές μεταβολές
στή σύνθεση τοϋ πληθυσμού, ή άναλογία τοϋ
άστικοϋ πληθυσμού στή Νήσο σέ όλη τήν έρευ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ’Αναλογίες άστικυν. ημιαστικόν καί άγροτικον πληθυσμόν Έλλάόος καί Κρήτης

Ελλάς
Κρήτη

1951

'Αστικός
1961

1971

1951

Ημιαστικός
1961

1971

1951

37,7
23,2

43,3
26,8

53,2
31,8

24,8
8,8

12,9
9,2

11,7
11,4

47,5
68,0

νώμενη περίοδο υπήρξε μικρότερη τής άντίστοιχης εθνικής αναλογίας, όπως μικρότερο του έθνικοϋ υπήρξε κατά τόν αυτό χρόνο τό κατά κεφα
λήν περιφερειακό προϊόν.
’Από τίς διατοπικές καί διαχρονικές αυτές δια
πιστώσεις, συνάγεται ότι καί στήν περίπτωση τής
Κρήτης ισχύει ή θετική σχέση μεταξύ τού ύψους
του κατά κεφαλήν εισοδήματος καί τού ποσοστού
τού αστικού πληθυσμού, σχέση πού προκύπτει
άπό τήν έμπειρία τής έξελίξεως των προηγμένων
σήμερα χωρών.15 Θά πρέπει έπίσης νά σημειωθεί
έδώ ότι ή αναλογία μεταξύ αστικού πληθυσμού
τής Νήσου καί τού συνολικού άστικοΰ πληθυσμού
τής Χώρας μειώθηκε πολύ λίγο κατά τή διάρκειά
τής έρευνώμενης περιόδου, άφοΰ αύτή κατήλθε
άπό 3,6% κατά τό 1951 σέ 3,3% κατά τό 1971.
Επομένως, παρ’ όλη τήν άναπτυξιακή πορεία τής
κρητικής οικονομίας, οί άναπτυξιακές προσπά
θειες δέν υπήρξαν τέτοιας φύσεως καί έκτάσεως,
ώστε ή σχετική άναλογία μεταξύ εθνικού καί
περιφερειακού μεγέθους νά γίνει εύνοϊκότερη γιά
τήν περιφέρεια, γεγονός πού άποδεικνύει σέ ενα
βαθμό τήν άποτυχία τής πολιτικής περιφερειακής
άναπτύξεως γιά τή Νήσο.16 Πράγματι, τό πρό
βλημα αυτό συνδέεται βασικά μέ τό πρόβλημα
τής σχετικής έλλείψεως ευκαιριών άπασχολήσεως
είς τούς έκτος Γεωργίας κλάδους τής κρητικής
οικονομίας,’ άλλά καί μέ τόν ιδιαίτερο οικονομικό
δυναμισμό ορισμένων γεωργικών καλλιεργειών
τής Νήσου.
Χαρακτηριστικά άναφέρεται ότι, σύμφωνα μέ
τούς ύπολογισμούς μας, 41.000 περίπου άγρότες
έγκατέλειψαν τήν ύπαιθρο τής Κρήτης, κατά τό
πρώτο ήμισυ τής εικοσαετίας, ενώ οί αστικές
περιοχές άπερρόφησαν μόνο 4.000 περίπου άτομα,
δηλαδή τό 10% τών μετακινηθέντων άγροτών.
Κατά τή δεύτερη δεκαετία, ή τάση αύτή παρου
σιάζεται έντονώτερη, άφού ή πληθυσμιακή διαρ
ροή άπό τήν ύπαιθρο ύπήρξε υψηλότερη, συγκε
κριμένα 71.000 περίπου άτομα, οί δέ άστικές
περιοχές—στήν περίπτωση αυτή τό Πολεοδομικό
Συγκρότημα Ηρακλείου—μπόρεσαν νά συγκρα
τήσουν μόνο τό 2,5% τών άγροτών πού μετακινή
θηκαν. Τά ποσοστά αυτά είναι πολύ μικρά καί
σχετίζονται άμεσα μέ τήν άδυναμία ουσιαστικών
15. ‘Ιωάν. Ε. Μαυρομμάτη. Δομαί, Λίΐτονργικότης καί
Άνάπτνξις τής Κρητικής Οικονομίας, 1951-1971.
16. Βλ. παραπάνω μελέτη.

’Αγροτικός
1961
43,8
64,0

1971
35,1
56,8

διαρθρωτικών μεταβολών στήν κρητική οικονομία
κατά τήν περίοδο αυτή.
δημογραφικές μεταβολές
καί οικονομική ανάπτυξη
Δέν ύπάρχει καμιά αμφιβολία σήμερα ότι ή
σχέση μεταξύ πληθυσμιακών δομών καί εξελίξεων
άφ’ ενός καί οικονομικής άναπτύξεως άφ’ έτέρου,
κατά τήν άμφίπλευρη καί δυναμική εννοιά της,
άποτελεί ενα άπό τά περισσότερο πολύπλοκα, πο
λυσύνθετα, άλλά καί θεμελιώδη προβλήματα στόν
όλο χώρο τής Οικονομικής τής Άναπτύξεως.17
Ένας άρκετά σημαντικός παράγοντας στή δια
μόρφωση ευνοϊκής ή μή σχέσεως μεταξύ πληθυ
σμού καί οικονομικής άναπτύξεως, είναι ή ιδιαί
τερη δημογραφική διάρθρωση τής κοινωνίας, καί
ειδικότερα ή κατανομή τού πληθυσμού μεταξύ
παραγωγικών καί μή ηλικιών. Πράγματι, μιά πληθυσμιακή αύξηση πού συντελεϊται μέσα σέ υψη
λές άναλογίες τών παραγωγικών ηλικιών—ενώ
διατηρούνται βέβαια όλοι οί άλλοι παράγοντες
πού έπηρεάζουν τήν παραγωγικότητα τής οικονο
μίας σταθερών—είναι λογικό νά έχει ευνοϊκότερα
άποτελέσματα στήν αύξηση τού κατά κεφαλήν
προϊόντος, άπό ό,τι άν αυτή γινόταν σέ διαφορε
τικό πλαίσιο ήλικιών. Καί αύτό, γιατί στήν
πρώτη περίπτωση οί παραγωγικές δυνάμεις τής
οικονομίας αυξάνονται—πάντοτε σ’ ενα ορι
σμένο χρονικό πλαίσιο—ταχύτερα άπό τίς κατα
ναλωτικές μονάδες της.
Είναι γενικότερα γνωστό ότι γιά τή μέτρηση
τής σχετικής έπιβαρύνσεως τών παραγωγικών
ήλικιών έχει καθιερωθεί διεθνώς ένας άριθμοδείκτης, πού ονομάζεται δείκτης έξαρτήσεως, καί εί
ναι ένα κλάσμα τού όποιου ό άριθμητής είναι τό
σύνολο τού πληθυσμού τών ήλικιών άπό 0-15 καί
65 καί άνω,18 ενώ παρονομαστής είναι τό σύνολο
τών άτόμων πού έχουν ήλικία άπό 15-59 ή 64 έτών.
Όπως είναι φανερό, μέ τό κλάσμα αύτό προσδιο
ρίζεται ή σχέση μεταξύ παραγωγικών καί μή ήλι
κιών. Στόν παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ή
δομή τού πληθυσμού τής Ελλάδος κατά τρεις θα-

17. Ενθ’ άνωτ., K. Τ. Gill. 'Επίσης, Simon Kuznets, Benja
min Higgins καί A. Π. Κανελλόπουλου.
18. Σέ πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιείται, σάν άριθμητής,
τό άθροισμα τών ήλικιών 0-15 καί 60 καί άνω.
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σικές ομάδες ήλικιών, όπως έπίσης καί οί αντί
στοιχοι δείκτες γηράνσεως καί έξαρτήσεως σέ
διάφορες εποχές. ’Από τά στοιχεία αύτά συνάγε
ται ότι ό δείκτης έξαρτήσεως διαχρονικά μειώνε
ται άφοϋ άπό 75 τό 1907 κατήλθε σέ 53 τό 1961.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ή μείωση τοϋ δείκτη
έξαρτήσεως οφείλεται στή μείωση τών νεαρών
ήλικιών, άποτέλεσμα τής ισχυρής κάμψεως τής
γεννητικότητας διαχρονικά, άφοϋ τό ποσοστό τών
γεροντικών ήλικιών αυξάνεται στόν άντίστοιχο
χρόνο.
ΠΙΝΑΚΑΣ. Δομή τοϋ ελληνικού πληθυσμού
Πληθυσμός τής 'Ελλάδος κατά μεγάλες όμάδες ήλικιών
(έκατοστιαΐες άναλογίες), δείκτες γηράνσεως καί έξαρτήσεως
Έτος

1907
1920
1928
1940
1951
1961
1971

Πληθυσμός
0-14

15-64

65

38,3
34,3
32,2
33,0
28,3
26,4
25,4

57,6
60,0
62,0
60,7
64,8
65,3
63,7

4.1
5,7
5,8
6,3
6,9
8,3
10,9

Δείκτης
γηράνσεως

Δείκτης
έξαρτήσεως

10,7
16,6
18,0
19,0
24,3
31,4
42,9

75
66,7
61,3
64,7
54.3
53,1
56,9

Πηγή: ΕΣΥΕ. Έπίσης, ή Μορφολογία τής Νεοελληνικής Κοινωνίας, Δ.Γ. Τσαού
ση, Άθήναι 1973.

”Αν ληφθοϋν,έξ άλλου, ύπ’ όψη τά στοιχεία τοϋ
έπόμενου πίνακα, πού άναφέρονται σέ όμάδες
άναπτυγμένων καί άναπτυσσομένων χωρών, έπιβεθαιώνεται καί πάλι έμπειρικά ή άποψη γιά τίς
αξιόλογες άλλοιώσεις τής διαρθρώσεως τών ήλι
κιών κατά τήν οικονομική ανάπτυξη. Άπό τά
στοιχεία αύτά προκύπτει μιά ισχυρή συσχέτιση
μεταξύ τοϋ έπιπέδου τοϋ κατά κεφαλήν προϊόντος
καί τοϋ δείκτη έξαρτήσεως, μέ τήν έννοια ότι οί
χώρες μέ υψηλό κατ’ άτομο εισόδημα παρουσιά
ζουν χαμηλό δείκτη έξαρτήσεως. Έπίσης, πρέπει
νά σημειωθεί ότι τό ποσοστό τών νεαρών ήλικιών
στίς ύπό άνάπτυξη οικονομίες, κατά τά μέσα τής
εικοσαετίας, ήταν περίπου δυό φορές μεγαλύτερο
άπό τό άντίστοιχο τών άναπτυγμένων χωρών.
Διάρθρωση πληθυσμού στίς άναπτυγμένες καί ύπό άνάπτυξη
χώρες κατά τό 1960
Κατά κεφαλήν άκαθάριστο έγχώριο προϊόν

Πληθυσμός 0-14
Πληθυσμός 15-59
Πληθυσμός 60 καί άνω
Δείκτης έξαρτήσεως

575
καί άνω

200575

200
καί κάτω

27,4%
58,2%
14,4%
0:72

39,8%
52,6%
7.6%
0,90

43,3%
51,3%
5,4%
0,95

Πηγή: Simon Kuznets, Modern Economic Growth, σελ. 438, Πίνακας 8.2.

Μέ βάση τό πολύ συνοπτικό αύτό θεωρητικό
πλαίσιο άναλύσεως, θά προσπαθήσουμε νά διερευνήσουμε τίς ειδικές συνθήκες πού έπικράτησαν
στή Νήσο κατά τήν έρευνώμενη περίοδο.
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Συγκεκριμένα, τό ποσοστό τών ήλικιών 0-15
στήν Κρήτη ήταν 29,9% στήν άπογραφή τοϋ
1951, 28,3% στήν άπογραφή τοϋ 1961, καί τέλος
25,9% στήν τελευταία άπογραφή τής εικοσαετίας.
Αύτά τά ποσοστά θά πρέπει νά συγκριθοϋν μέ τά
ποσοστά 28,6%, 26,6% καί 24,9% τής Ελλάδος
κατά τίς αντίστοιχες άπογραφές. Μέ βάση τά
σχετικά στοιχεία τής ΕΣΥΕ μποροϋμε νά υπολο
γίσουμε τό δείκτη έξαρτήσεως γιά τή Νήσο καί
γιά ολόκληρη τή Χώρα. Πράγματι, αυτός άνήλθε
σέ 64 κατά τό 1951, σέ 60 κατά τό 1961 καί σέ 64
περίπου κατά τό 1971, ένώ τά αντίστοιχα έθνικά19
μεγέθη ήταν 54, 53 καί 56.
Μέ βάση τά παραπάνω στοιχεία καί υπολογι
σμούς μπορούν νά συναχθοϋν τά άκόλουθα συμ
περάσματα: α) Μέ τήν άνοδο τοϋ έπιπέδου τοϋ
κατά κεφαλήν εισοδήματος, ό δείκτης έξαρτήσεως
τής Κρητικής κοινωνίας παραμένει σταθερός στό
ύψος 64. Θά πρέπει όμως νά τονισθεϊ ιδιαίτερα
έδώ, ότι ή σταθερότητα τοϋ δείκτη αύτοΰ στή
Νήσο δέν άναιρεΐ τή γενική τάση μειώσεώς του
μέ τήν οικονομική άνάπτυξη πού διαπιστώσαμε
παραπάνω, καί αύτό γιά δυό λόγους. Ό πρώτος
είναι ότι ή τιμή τοϋ δείκτη ήταν καί κατά τήν
άρχή τής περιόδου σημαντικά μικρή, άν λάβουμε
υπ’ όψη διεθνή πρότυπα, καί ό δεύτερος, γιατί ή
σταθερότητά του έπηρεάσθηκε άπό τήν αύξηση
τών γεροντικών μόνο ήλικιών. β) Τόσο κατά τήν
πρώτη όσο καί κατά τή δεύτερη καί τρίτη άπο
γραφή ό δείκτης έξαρτήσεως στή Νήσο παραμέ
νει άρκετά ύψηλότερος τοϋ άντίστοιχου τής Χώ
ρας, γεγονός πού βρίσκεται σέ συμφωνία μέ τίς
συσχετίσεις πού άναφέραμε παραπάνω, γ) Όπως
φαίνεται άπό τά στοιχεία τοϋ σχετικοϋ πίνακα,
τόσο τό ποσοστό γιά τίς νεαρές ήλικίες, όσο καί
γιά τίς γεροντικές, καί κατά συνέπεια ό δείκτης
έξαρτήσεως στή Νήσο, έπλησίαζαν τούς άντίστοιχους δείκτες τών άναπτυγμένων χωρών, δη
λαδή τών χωρών πού βρίσκονταν άπό άποψη κατά
κεφαλήν προϊόντος πάνω άπό τά 575 δολ., ένώ τό
κατά κεφαλήν προϊόν τής Νήσου κατά τά μέσα
τής έρευνωμένης περιόδου ανερχόταν μόνο στά
250 δολ. περίπου.20 ’Αναμφίβολα τό γεγονός αύτό
τής εύνοϊκής δημογραφικής καταστάσεως συνετέλεσε άρκετά στήν εύκολώτερη καί ταχύτερη άνά
πτυξη τής οικονομίας τής Νήσου, καί είναι μεγά
λης σημασίας, γιατί άποδεικνύει ότι όρισμένες
δημογραφικές—όπως καί πολιτιστικές—έξελίξεις
καί συνθήκες στήν κρητική κοινωνία τής περι
όδου δέν φαίνεται νά ήταν έξαρτημένες έντονα
άπό οικονομικές παραμέτρους, όπως συνέβαινε σέ
άλλες χώρες χαμηλού βιοτικού έπιπέδου. δ) Έπί
σης πρέπει νά σημειωθεί ότι ό περιφερειακός χα19. Γιά τόν ύπολογισμό τών δεικτών αυτών χρησιμοποιήθη
καν οί όμάδες ήλικιών 0-15 καί 65 καί άνω.
20. Βλ. άνωτ. I. Ε. Μαυρομμάτη, Δομαί, Λειτουργικότης καί
Άνάπτνξις τής Κρητικής Οικονομίας, 1951-1971.

βασικές όημογραφικές μεταβολές στην Κρήτη κατά τήν περίοδο 1951-1971

ρακτήρας τής κρητικής οικονομίας διαφορο
ποιούσε τό πρόβλημα τής έπιβαρύνσεως των
παραγωγικών ηλικιών, δεδομένου δτι τό πρό
βλημα αυτό συνδεόταν άμεσα μέ τό δημοσιονο
μικό ισοζύγιο (δαπάνες τακτικού καί προϋπολογι
σμού δημοσίων επενδύσεων—φόροι καί άλλα
έσοδα γιά τήν καί άπό τήν Κρήτη) μιάς εύρυτέρας οικονομίας. 'Οπωσδήποτε όμως ή εύνοϊκή
κατάσταση καί τής Χώρας καί τής περιφέρειας,
άπό άποψη δημογραφικοΰ προτύπου, συνετέλεσε
θετικά στήν οικονομική άνάπτυξη τής Νήσου.
Μέ βάση τά έκτεθέντα στοιχεία καί τίς αναλύ
σεις γιά τή φυσική αύξηση τού κρητικοΰ πληθυ
σμού, μπορούμε συμπερασματικά νά σημειώσουμε
τά ακόλουθα: α) Τό σχετικά χαμηλό βιοτικό επί
πεδο, ό άγροτικός χαρακτήρας τής οικονομίας, ή
ύψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα στίς άγροτικές
περιοχές, οί όχι άπόλυτα εύνοϊκές οικολογικές
συνθήκες, ή ύπαρξη σέ όλη σχεδόν τήν εικοσαε
τία συγκαλυμμένης ή φανερής άνεργίας καί ύποαπασχολήσεως παρ’ όλη τήν άξιόλογη μετανά
στευση, όδηγούν ασφαλώς στό συμπέρασμα ότι ή
σχετικά χαμηλή φυσική αύξηση τού πληθυσμού,
καί οί λοιπές εύνοϊκές δημογραφικές δομές, ύπήρξαν παράγοντες συντελεστικοί γιά τήν εύκολώτερη άνάπτυξη τής Νήσου. Είναι φανερό ότι
οποιοσδήποτε παράγοντας πού θά προκαλοΰσε
πληθυσμιακή αύξηση—έπομένως καί ή φυσική
αύξηση—θά συνέτεινε στή δημιουργία δυσμενούς
γιά τήν άνάπτυξη δημογραφικού πλαισίου, έφ’
όσον βέβαια γίνει άποδεκτή ή υπόθεση—ύπόθεση
άπόλυτα βάσιμη γιά μάς—ότι μόνον έντονώτερες
πληθυσμιακές πιέσεις δέν θά είχαν θετικές επι
πτώσεις στό ρυθμό άναπτύξεως τής οικονομίας.21
β) Βέβαια, κάτω άπό όρισμένες προϋποθέσεις,
όπως πλήρης έλλειψη παλιννοστήσεως ή μεγαλύ
τερος ύποβιβασμός τής γεννητικότητας τού πλη
θυσμού, ή συνέχιση τών ύψηλών αναλογιών εσω
τερικής καί έξωτερικής μεταναστεύσεως—ύποθέσεις πού δέν φαίνονται βάσιμες κάτω άπό τίς τρέ
χουσες εξελίξεις καί προβλέψεις —,ή χαμηλή φυ
σική αύξηση τής εικοσαετίας θά είχαν δυσμενείς
επιπτώσεις στή μελλοντική πορεία τής κρητικής
οικονομίας, αυτό όμως δέν άναιρεΐ αύτά πού εκ
θέσαμε παραπάνω γιά τό χρονικό διάστημα 1951 1971.
Κατ’ άναλογία (καί πάντοτε μέ τήν ύπόθεση ότι
ή μεγαλύτερη προσφορά εργατικού δυναμικού
κατά τήν εικοσαετία δέν θά συντελούσε σέ ισχυ
ρότερο βαθμό οικονομικής άναπτύξεως), καί ή

μετανάστευση άποτέλεσε ευνοϊκό αναπτυξιακό
παράγοντα. Πράγματι, ή διαροοή πληθυσμού άπό
τή Νήσο άμβλυνε τίς πληθυσμιακές πιέσεις επί
τών κεφαλαιουχικών καί φυσικών πόρων πού δια
χρονικά δημιουργήθηκαν ή άξιοποιήθηκαν, μέ
συνέπεια—γι’ αύτούς πού άπόμειναν—ή σχέση
κεφαλαίου-έργασίας καί τό κατά κεφαλήν προϊόν
νά είναι ύψηλότερα. Μέ τή βάσιμη δέ ύπόθεση
ότι καί τά εισοδήματα τών Κρητών μεταναστών
ύπήρξαν ύψηλά στήν άλλοδαπή κατά τήν ίδια
περίοδο, καί ακόμη ότι ή τεχνολογική επιμόρ
φωση τών εργατών αύτών μπορεί νά άποτελέσει
ισχυρό μελλοντικό κεφάλαιο, ισχυροποιείται ή
άποψη τής εύνοϊκής έπιδράσεως τής συνολικής
μεταναστεύσεως, άν βέβαια δέν συνεκτιμηθοΰν πι
θανές συναισθηματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές
καί γενικότερα μή οικονομικές δυσμενείς επιπτώ
σεις γιά τούς μετανάστες.
Οί άπόψεις πού έκθέσαμε δέν άποκλείουν τή
σκέψη ότι ισχυρότερες άναπτυξιακές προσπά
θειες—απ' αύτές πού καταβλήθηκαν—μέ παράγωγο ύψηλότερο ρυθμό άναπτύξεως καί μεγαλύ
τερη οικονομική δραστηριότητα, θά ήταν δυνατό
νά συγκρατήσουν, κάτω άπό συνθήκες σχετικά
ύψηλοΰ εισοδήματος καί πλήρους άπασχολήσεως,
άν όχι όλο, ένα μεγάλο μέρος τού μεταναστευτικοΰ ρεύματος τής εικοσαετίας. Μεθοδολογικά
όμως φθάνουμε τώρα στό δεύτερο σκέλος τού
όλου προβλήματος, δηλαδή στίς έπιδράσεις τίς
όποιες έχει ή οικονομική άνάπτυξη ή ή
έλλειψη αυτής πάνω στίς πληθυσμιακές συνθή
κες καί εξελίξεις. Πράγματι, μπορεί νά ση
μειωθεί μέ βεβαιότητα ότι, παρ’ όλη τήν αύξηση
τού κατά κεφαλήν εισοδήματος, ή οικο
νομία τής Νήσου δέν άναπτύχθηκε σέ τέ
τοιο βαθμό, γιά νά μπορέσει νά συγκροτήσει ένα
μεγάλο μέρος τής μεταναστεύσεως.
Άπό τήν άποψη αύτή κρινόμενη ή όλη άναπτυξιακή πορεία τής περιόδου—καί κατά τή γνώμη
τού συγγραφέα αυτή είναι ή ορθή άποψη—δέν
μπορεί νά θεωρηθεί ικανοποιητική, όσο ικανο
ποιητική τήν παρουσιάζουν οί ρυθμοί αύξήσεως
τού κατά κεφαλήν προϊόντος πού αναφέρουμε σέ
άλλες θέσεις.22 Πρέπει νά γίνει άποδεκτό ότι τό
γεγονός αύτό μειώνει τή σημασία τής οικονομι
κής προόδου πού επιτεύχθηκε κατά τό διάστημα
1951-1971. Ή κρητική οικονομία δέν ήταν δυνατό
νά άπορροφήσει, μέ τίς δεδομένες γενικότερες
αναπτυξιακές συνθήκες καί έξελίξεις, τό προϊόν
τού φυσικού δυναμισμού τού πληθυσμού της.

21. 'Ορισμένοι οικονομολόγοι καί κυρίως ό A. Ο. Hirsch
man έχουν ύποστη ρίξει άντίθετες θέσεις όσον άφορά τίς πληθυσμιακές πιέσεις στήν οικονομική άνάπτυξη.

22. Βλ. άνωτ. Ι.Ε. Μαυρομμάτη. Αομαί, Λειτονργικότης καί
Άνάπτνξις τής Κρητικής Οικονομίας, 1951-1971.
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