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κοινωνικοδημογραφικαί 
εξελίξεις 

εις τήν Ελλάδα, 
1922-1971

ύπό

Ήλία Δημητρά

'Ομιλία γενομένη είς τήν ΑΣΟΕΕ τήν 27.10.71, 
έπί τή έπετείφ τής 28.10.40

είσαγωγικαί παρατηρήσεις

Ή Μικρασιατική Καταστροφή ύπήρξεν άφετηρία 
ήμίσεος αίώνος σημαντικών πολιτιστικών, δημογρα- 
φικών, κοινωνικών καί οικονομικών έξελίξεων είς 
τήν Ελλάδα. Βασικόν σταθμόν είς τάς έξελίξεις ταύ- 
τας έσημείωσεν ή 28 ’Οκτωβρίου 1940, διότι ώθησεν 
είς το προσκήνιον τής νεωτέρας ελληνικής ιστορίας 
τήν γενεάν, ή όποια έγεννήθη περί τό 1922, ήνδρώθη 
μεταξύ 1940 καί 1950 (διά τούτο καί άποκαλεϊται 
γενεά τού 1940), ώρίμασε κατά τήν μετά τό 1950 δεκα
πενταετίαν, άνήλθεν είς τό μέσον τής δημογραφικής 
πυραμίδος, καί άπό τού 1967 κατέλαβεν ήγετικήν 
θέσιν είς τήν κορυφήν τής κοινωνικοπολιτικής 
ιεραρχίας τής χώρας.

Διά νά συμβάλω είς τήν μελέτην τής πεντηκοντα
ετίας 1922-1971 καί τής έκφραζούσης ταύτην γε
νεάς τού 1940, παραθέτω συνοπτικήν δημογραφικήν 
καί κοινωνιολογικήν (κοινωνικοδημογραφικήν) άνά- 
λυσιν τών διαδοχικών περιόδων 1922-1940,1940-1949, 
1950-1966, 1967-1971. Αί έξελίξεις τής πεντηκοντα
ετίας δικαιολογούν τούς έν λόγω χρονικούς διαχω
ρισμούς. Πράγματι, μέχρι τού 1940 συντελεΐται μία 
προετοιμασία, ή όποια θά έξασφαλίση τάς προϋπο
θέσεις τού ’Αλβανικού Έπους. Έν συνεχείς, τό 
Έπος τούτο καί αί μέχρι τού 1949 προεκτάσεις του 
δημιουργούν άμέσους καί άπωτέρας συνέπειας μεγά
λης σημασίας διά τήν χώραν κατά τήν έπακολου- 
θοϋσαν περίοδον 1950-1966. Ή περίοδος αύτη χαρα
κτηρίζεται άπό μίαν άνάπτυξιν, ή όποια άπολήγει 
είς κρίσεις καί άναζητήσεις λύσεων. Ουτω τό 1967 
δίδεται ή λύσις τής γενεάς τού 1940, ή όποια είχε 
καταβάλει τό τίμημα άπασών τών προηγουμένων 
έξελίξεων τής πεντηκονταετίας.

α. δημογραφικαί καί κοινωνικοί έξελίξεις 1922-40

"Ας ίδωμεν, λοιπόν, κατά πρώτον, τήν δημογραφι
κήν καί κοινωνικήν κατάστασιν τής Ελλάδος κατά 
τό 1940. Κατά τό έτος τούτο, όλίγον προ τής έκ- 
ρήξεως τού πολέμου, έγινε γενική άπογραφή πλη
θυσμού. Κατεμετρήθησαν δέ 7.344.860 κάτοικοι.1 
Άνάλυσιν τών στοιχείων τής άπογραφής έκείνης 
δυστυχώς δέν διαθέτομεν, διότι μέγα μέρος τών άπο- 
γραφικών δελτίων κατεστράφη κατά τήν κατοχήν, 
προ τής έπεξεργασίας αυτών. Έν τούτοις, ό Καθη
γητής κ. Β. Βαλαώρας είς μελέτην δημοσιευθεΐσαν 
τό 1960 άποκατέστησε τήν πυραμίδα ήλικιών τού 
πληθυσμού κατά τό 1940, δηλαδή ύπελόγισε τήν ή- 
λικίαν τήν όποιαν οί 'Έλληνες καί αί Έλληνίδες εϊχον 
κατά τήν 1 Ίανουαρίου 1940 (πίν. 1). Έκ τών ύπολο-

1. Βλ. Συνοπτική ’Επετηρΐς τής 'Ελλάδος 1970, Έκδ. ΕΣΥΕ, 
ΆΟήναι 1971, σ. 11. Κατά τό μέσον του έτους τούτου ό πλη
θυσμός ύπελογίσθη είς 7.318.915. Βλ. σ. 12 της ώς άνω 
έπετηρίδος, ήτις τοϋ λοιπού θά άναφέρεται χάριν συντομίας 
ώς «Στατιστική Έπετηρΐς 1970».



κοινωηκοδημογραφικαί εξελίξεις είς την 'Ελλάδα, 1922-1971

ΔΙΑΓΡ. 1. Πυραμίδες τοΰ πληθυσμού τής 'Ελλάδος (κατανομή κατά φϋλον καί πενταετείς ομάδας ηλικιών), 1900 καί 1940 
(καθ’ υπολογισμόν) καί κατά τάς άπογραφάς 1928 καί 1961
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Πηγή: ΔημογραφίκαΙ ροπαί καί μελλοντικαί προεκτάσεις τοΰ πληθυσμού τής ‘Ελλάδος 1960-1985.

Πίναξ 1. Πυραμίς ηλικιών πληθυσμού έτους 1940

'Ομάδες
ηλικιών

Είς άπολύτους 
"Αρρενες

άριθμ. (χιλ.)
Θήλεις

Έπί % τοΰ συνολ. πληθυσμού
"Αρρενες Θήλεις

'Ομάδες
ήλικιών

Είς άπολύτους άριθ. (χιλ.)
"Αρρενες Θήλεις

’Επί % τοΰ συνολ. πληθυσμοϋ
"Αρρενες Θήλεις

0 — 4 441,0 420,0 5,99 5,70 50 — 54 141,7 159,0 1,93 2,16
5 — 9 423,3 409,0 5,75 5,56 55 — 59 126,8 140,9 1,72 1,91

10 — 14 403,3 395,8 5,48 5,38 60 — 64 107,4 118,4 1,46 1,61
15 — 19 328,4 326,4 4,46 4,43 65 — 69 86,6 95,4 1,18 1,30
20 — 24 272,7 273,5 3,70 3,71 70 — 74 60,5 68,8 0,82 0,93
25 — 29 299,7 302,1 4,07 4,10 75 — 79 36,2 43,9 0,49 0,60
30 — 34 280,2 283,0 3,81 3,84 80 — 84 20,2 26,4 0,27 0,36
35 — 39 243,8 249,0 3,31 3,38 85 + 12,1 18,6 0,16 0,25
40 — 44 197,3 211,0 2,68 2,87 Σύνολον 3.641,5 3.721,7 49,46 50,54
45 — 49 160,3 180,5 2,18 2,45 Συν. πληθυσμός 7 . 363,2
Πηγή: V. Valaoras (καθ’ υπολογισμόν).
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Έπιθεώρησις Κοινωνικών ’Ερευνών γ' καί δ' τρίμηνον 1971

γισμών αυτών προκύπτει ότι ό πληθυσμός τής χώ
ρας μας1 ήτο τότε πολύ ακμαίος άπό δημογραφικής 
άπόψεως. Ίο ποσοστόν των μέχρις ήλικίας 19 ετών 
παιδιών καί νέων ήτο σημαντικόν (αρρενες καί θή- 
λεις 42,75%). Άλλα καί τό ποσοστόν των δυναμένων 
νά φέρουν όπλα άρρένων Ελλήνων 20-34 ετών ήτο 
άξιόλογον (47,5% επί τοΰ συνόλου τού ένήλικος 
άρρενος πληθυσμού 20-64 ετών). Άντιθέτως, ήτο 
ακόμη χαμηλόν τό ποσοστόν τών κατοίκων ήλικίας 
άνω τών 65 ετών (αρρενες καί θήλεις 6,36 %). Ό πλη
θυσμός αύτός χαρακτηρίζεται εις τήν Δημογραφίαν 
ώς άρκετά νεανικός (διάγρ. 1). Ία νεανικά αύτά χαρα
κτηριστικά, ό Ελληνικός Πληθυσμός τού 1940 ώφει- 
λε εις τάς δημογραφικάς έξελίξεις τής περιόδου 1920 
-1940. Κατά τήν περίοδον εκείνην, λόγω τής Μι
κρασιατικής Καταστροφής, κατέρρευσεν ή Μεγάλη 
Ιδέα καί συνέρρευσεν εις τήν Ελλάδα περίπου 1.200. 
000 προσφύγων, οί όποιοι άντηλλάγησαν μέ όλίγας 
έκατοντάδας χιλιάδων άλλοεθνών.2 "Ετσι ό έλληνικός 
πληθυσμός, ό όποιος κατά τό μέσον τού έτους 1922 
ύπελογίζετο εις 5.097.000, άνήλθε κατά τό μέσον τού 
έπομένου έτους 1923 εις 6.010.000, αυξηθείς περίπου 
κατά 913.000 κατοίκων,3 ήτοι κατά 17,91 %.

Ή μικρά Ελλάς τών 5.007.500 κατοίκων κατά τό 
19204 επραγματοποίησε τότε τό πρώτον δημογρα- 
φικόν καί οικονομικόν θαύμα της. Άπερρόφησε καί 
άξιοποίησε ταχύτατα τόν προσφυγικόν πληθυσμόν. 
Όμοιον «θαύμα» μόνον ή Δυτική Γερμανία έχει νά 
έπιδείξη μεταπολεμικώς διά τής άπορροφήσεως καί 
άξιοποιήσεως σημαντικού άριθμοΰ προσφύγων εκ τής 
Ανατολικής Γερμανίας.

Όμιλοΰμεν περί «θαύματος», διότι λογικώς άνε- 
μένετο ότι ή απότομος καί τεραστία αϋξησις τοΰ 
πληθυσμού κατά τό 1922 θά ώδήγει εις πτώσιν τοΰ 
βιοτικού επιπέδου, έκτεταμένην άνεργίαν καί ύπο- 
απασχόλησιν, ώς καί εις καθυστέρησιν πάσης άνα- 
πτύξεως. Έθεωρεΐτο ύπό πολλών ότι ή έγκατάστασις 
τών προσφύγων θά άπερρόφει έπί πολλά έτη τό μι
κρόν πλεόνασμα τοΰ χαμηλού τότε έτησίου εισοδή
ματος τών Ελλήνων. Έν τούτοις, τίποτε έξ αυτών 
δέν συνέβη. Άντιθέτως, ή παρουσία τών προσφύγων 
κατέστησε πολιτικώς δυνατήν τήν Αγροτικήν Με- 
ταρρύθμισιν, τήν υποχρεωτικήν στοιχειώδη έκπαί- 
δευσιν καί άλλας κοινωνικός μεταβολάς. Τοιουτο
τρόπως ηύξήθη ή άγροτική παραγωγή ώστε νά δια- 
θρέψη τόν πρόσθετον πληθυσμόν. ’Επίσης, χάρις

1. Βλ. Vasilios G. Valaoras, «A Reconstruction of the 
Demographic History of Modem Greece», άνάτυπον έκ τοδ 
περιοδικού The Milbank Memorial Fund Quarterly, τεΰχ. 2, 
Απριλίου 1960, New York, σσ. 138-139. 'Ο συγγραφεύς έκτι- 
μά είς 7.363.200 τόν πληθυσμόν κατά τήν 1.1.1940, είς 3.147.200 
τούς άρρενας καί θήλεις 0-19 έτων, είς 1.854.100 τούς άρρενας 
ήλικίας 20-64 έτών, είς 852.600 τούς άρρενας ήλικίας 20-34 
έτων, τέλος δέ είς 469.000 τούς άρρενας καί θήλεις 65 έτών 
καί άνω.

2. Βλ. V. Valaoras, ένθ’ άνωτ., σσ. 123-177.
3. καί 4. Βλ. Στατιστική Έπετηρίς 1970, ένθ’ άνωτ., σ. 12.

ΔΙΑΓΡ. 2. ’Εκτιμήσεις τον ποσοστού γεννητικότητος και 
θνησιμότητος ini 1.000 κατοίκων, ώς και τον ποσοστού βρε

φικής θνησιμότητας ini 100 κατοίκων εις τήν 'Ελλάδα

°L

Πηγή: V. VALAORAS, Deinogr. History of Modern Greece (1860- 
1965) καί ΕΣΤΕ (1969).

είς τήν έγκατάστασιν τών προσφύγων είς τά αστικά 
κέντρα έδημιουργήθη ή άπαραίτητος δημογραφική 
βάσις τής έκβιομηχανίσεως. Δηλαδή, συνεκεντρώ- 
θησαν είς τάς πόλεις έπαρκείς έργατικαί χείρες, 
δυνάμεναι νά πλαισιώσουν τάς νέας βιομηχανίας.

’Ιδιαιτέρας προσοχής άξιον είναι τό γεγονός ότι 
πριν ακόμη άρχίσουν νά άναφαίνωνται τά προανα- 
φερθέντα ευνοϊκά αποτελέσματα, ό πληθυσμός γη
γενών καί προσφύγων, όμοϋ, εϊχεν έκδηλώσει τήν 
πίστιν του είς τήν άνόρθωσιν τής Ελλάδος. 'Ο Ελ
ληνικός Πληθυσμός έδωσεν αποδείξεις τής αισιοδο
ξίας αυτής αύξάνων τάς γεννήσεις (διάγρ. 2). Αί γεν
νήσεις τό 1921 καί 1922 ένέρχονται, άντιστοίχως, είς 
21,18 καί 21,51 έπί 1.000 κατοίκων, ένω άπότό 1925 
ώςτό 1929 αυξάνονται κυμαινόμενοι άπό 26,25 μέχρι 
30,47. 'Ομοίως άπό τό 1930 ώς τό 1935 κυμαίνονται 
μεταξύ 28,16 καί 31,34 έπί 1.000 κατοίκων. Μόνον 
άπό τού 1937 μέχρι τού 1940 τό ποσοστόν τών γεν
νήσεων έπανέρχεται είς χαμηλότερα έπίπεδα άπό 
27,87 ώς 24,53 έπί 1.000 κατοίκων.5 Είς άπολύτους 
άριθμούς ή διακύμανσις τών γεννήσεων έχει ώς 
έξής: 1921=106.935, 1925=156.367, 1931=199.243, 
1934=208.929, 1940=179.500.

5. Ένθ’ άνωτ., σ. 22.
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κοινωνικοδημογραφικαί εξελίξεις είς τήν 'Ελλάδα, 1922-1971

ΔΙΑΓΡ. 3. Αιάρθρωσις τον Ελληνικού πληθυσμού κατά με
γάλος ομάδας ήλικιών καί ποσοατάν εξηρτημένου πληθυσμού 

(0-15 καί 65 καί άνω προς 15-64 ετών)

%

Πηγή: V. VALAORAS, Demogr. History of Modern Greece (1860- 
1965) καί ESTE (1969).

Εντός κλίματος αύτοπεποιθήσεως διά τό έπιτελε- 
σθέν προπολεμικώς ειρηνικόν «θαύμα» καί μέ τό
σον νεανικά χαρακτηριστικά τοϋ πληθυσμού της, 
ή Ελλάς των 5.097.000 κατοίκων κατά τό 1922 πα
ρατάσσει 7.344.860 άδαμάστους μαχητάς τήν 28 
’Οκτωβρίου 1940. Πράγματι, είς τό πλευράν καί τά 
μετόπισθεν των 852.600 στρατευσίμων άνδρων 20-34 
έτων παρατάσσονται καί όσοι μένουν άστράτευτοι, 
καί αί γυναίκες καί τά παιδιά καί οί γέροντες γονείς.

Αυτοί οί γονείς, οί όποιοι εφερον τότε είς τόν 
κόσμον κατά μέσον όρον 3,68 τέκνα, δηλαδή περίπου 
τέσσαρα τέκνα,1 διά τά όποια όταν εγεννώντο, ε- 
λεγον: «Τό ενα άνήκει στό Θεό—Μεγάλη ή Χάρη 
του. Τό άλλο άνήκει στήν Πατρίδα—Μεγάλη ή 
Δόξα της! Τά άλλα δύο, άς ζήσουν νά προκόψουν 
καί νά μάς γηροκομήσουν» (διάγρ. 3).

Εντός τοιούτου συστήματος άξιων, εντός άτμο- 
σφαίρας έθνικής καί άναπτυξιακής έξάρσεως καί 
πέριξ τοϋ νεανικού πυρήνος των στρατευμένων Ελ
λήνων σφυρηλατεΐται «κατά τήν Μάχην τής ’Αλ
βανίας μία Ιδεολογική καί πνευματική ένότης, ό
μοια τής όποίας σπανίως συναντάται είς τήν σύγ
χρονον ελληνικήν ιστορίαν», ως παρατηρεί ό ’Ιτα
λός συγγραφεύς Mario Cervi είς πρόσφατον βιβλίον 
του περί Ελλάδος.2

1. Δημογραφικαι Ροπαί καί Μελλοντικοί Προεκτάσεις 
τού Πληθυσμού τής Ελλάδος, 1960-1985. Έκδ. ΕΣΥΕ, Ά- 
θήναι 1966, σ. 30.

2. Mario Cervi, Dove va la Grecia1, Έκδ. U. Mursia καί
Co., Milano 1968, σσ. 86-87.

Είς τήν Δημογραφίαν καί τήν Κοινωνιολογίαν 
ή συχνοτέρα μέθοδος εργασίας είναι ή σύγκρισις 
γεγονότων καί δεδομένων. Διά νά καταστή σαφέ- 
στερον ποιαν σημασίαν εϊχεν ό δυναμισμός των 
ηύξημένων γεννήσεων καί ό νεανικός χαρακτήρ τοϋ 
πληθυσμοϋ είς τό Έπος τοϋ 1940, άρκεΐ νά άναφέρω 
προς σύγκρισιν τήν δημογραφικήν κατάστασιν τής 
Γαλλίας, τής όποίας τό μέτωπον κατέρρευσε τόσον 
άδόξως κατά τό 1939. Ώς παρετήρησαν οί Γάλλοι 
Δημογράφοι, καί ιδιαιτέρως ό Καθηγητής Alfred 
Sauvy, ή πτωσις τής Γαλλίας ώφείλετο είς τόν ψυ
χικόν μαρασμόν τοϋ Γαλλικοϋ πληθυσμοϋ, ό όποιος 
επί δεκαετίας προηγουμένως είχε μειώσει τάς γεν
νήσεις τόσον, ώστε έπί μακρόν οί έτήσιοι θάνατοι 
ήσαν περισσότεροι των ετησίων γεννήσεων.3 ’Ενώ 
κατά τήν άντίστοιχον περίοδον είς τήν Ελλάδα αί 
έτήσιαι γεννήσεις ήσαν σχεδόν διπλάσιαι των ε
τησίων θανάτων.

Κατά τούς Γάλλους μελετητάς πάντοτε, ό Γαλ
λικός πληθυσμός, έντός τοϋ όποιου «ηϋξανον διαρ
κώς οί άγαμοι καί οί μοναχογυιοί», ήτο έπόμενον 
νά μήν εχή τό σθένος νά πολεμήση, ήτο άναπόφευ- 
κτον νά διερωτάται «προς τί ό πόλεμος;»—pourquoi 
la guerre?

Ή Ήττα τής Γαλλίας όπως καί ή Νίκη τής Ελ
λάδος είχον τεράστιας επιπτώσεις διά τόν κόσμον 
ολόκληρον καί παραλλήλους συνέπειας διά τήν τύ
χην έκάστης των δύο τούτων χωρών μέχρι σήμερον, 
ώς καί διά τό μέλλον. Τάς συνέπειας ταύτας διά τήν 
Ελλάδα θά έπισημάνω άκολούθως.

β. δημογραφικαι καί κοινωνικά! επιπτώσεις 1940-49

Εισέρχομαι, λοιπόν, είς τό δεύτερον μέρος, δη
λαδή είς τάς άμέσους δημογραφικάς επιπτώσεις τάς 
όποίας είχον ή ήρωϊκή άντίστάσις τών Ελλήνων 
καί Έλληνίδων είς τήν εισβολήν τών ’Ιταλών, τών 
Γερμανών καί τών Βουλγάρων, ώς καί τά γεγονότα 
τής Κατοχής καί τής επακολουθησάσης ξενοκι- 
νήτου άνταρσίας.

Είναι γνωστόν ότι υπήρξε βαρύτατον τό δημογρα- 
φικόν τίμημα, τό όποιον κατέβαλε ό Ελληνικός πλη
θυσμός τόσον κατά τήν διάρκειαν τών πολεμικών 
επιχειρήσεων άπό βορείων συνόρων μέχρι Κρήτης, 
όσον καί είς τήν Μέσην ’Ανατολήν καί άλλαχοϋ, 
καθώς καί κατά τήν Κατοχήν, λόγφ τής συμμετοχής 
του είς τήν ’Αντίστασιν, έξ αιτίας τών άντιποίνων 
ή άλλων διώξεων καί, τέλος, λόγφ τής έπιβληθείσης 
είς τοϋτον έξολοθρευτικής πείνης.

Συμφώνως προς έκτιμήσεις καί στοιχεία δημοσι- 
ευθέντα τό 1945 υπό τοϋ 'Υπουργείου Άνοικοδο- 
μήσεως, εάν δέν έμεσολάβει ό πόλεμος καί ή κατοχή, 
ό Ελληνικός πληθυσμός κατά τό τέλος τοϋ 1944

3. Βλ. La Population Française, Έκδ. Προεδρία τήςΚυβερ- 
νήσεως (La Documentation Française), Paris 1955, Τόμος 
1ος, σσ. 51 καί 54.
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ΔΙΑΓΡ. 4. Ανξησις τον άριθμον των θανάτων κατά την κατοχήν 
Διοίκησις Πρωτευοΰοης

Πίναξ 2. Άπώλειαι πληθυσμόν άναλντικ&ς κατά την διάρκειαν 
τής εχθρικής κατοχής 1941-1944

Αποδημία
Πολΐται πρός Μέσην ’Ανατολήν 30.000
Στρατιωτικοί προς Μέσην ’Ανατολήν 20.000
"Ομηροι είς Βουλγαρίαν 10.000
"Ομη poi είς Γερμανίαν 10.000
"Ομη poi είς ’Ιταλίαν 10.000
Εβραίοι άπαχθέντες είς Πολωνίαν 60.000
Μέγιστον άποδημίας 140.000
Τελικαί άπώλειαι λόγω άποδημίας

(α+β)* 
70.000 (β)

Φυσική κίνησις (Διαφορά μή βιαίων
θανάτων καί γεννήσεων) 300.000

Έλλη νο-Ίταλικός καί Έλληνο-Γερ- 
μανικός πόλεμος 15.700

’Εχθρικοί βομβαρδισμοί 3.000
Βουλγαρικοί σφαγαί 30.000
’Εκτελέσεις άπό Γερμανούς καί ’Ιταλούς 11.000 
’Ανταρτοπόλεμος 30.000
Συμμαχικοί βομβαρδισμοί 1.000

Σύνολο V 390.700

300.000 (δ)

90.700 (γ)

390.700

Τελική έλάττωσις πληθυσμού
Διακοπή φυσικής αύξήσεως 300.000
Μή εισροή νέων κατοίκων 110.000
Φυσική κίνησις 390.700
’Αποδημία 70.000

Σύνολον 870.700

(ε)
(ζ)

* (α, β» γ, δ, ε, ζ). Βλέπε διάγραμμα έπομέυης στήλης.
Πηγή : Κων. Α. ΔΟΞΙΑΔΗ. Καταστροφές οίκισμών. Έκδ. 'Υφυ
πουργείου Άνοικοδομήσεως, Άθήναι 1946, σελ. 29.
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ΔΙΑΓΡ. 5. Γενική πτώαις πληθυσμού κατά την διάρκειαν τής 
έχθρικής κατοχής 1941-1944

(α, 0» Ύ» δ, ε, ζ,)· Βλέπε πίνακα 2.
Πηγή: Κων. Α. ΔΟΞΙΑΔΗ, Καταστροφές οίκισμών, Έκδ. ’Τφυπουρ- 

γείου Άνοικοδομήσεως, ’Αθήναι 1946, σελ. 31.

θά άνήρχετο εις 7.745.000 κατοίκους, ένω είς την 
πραγματικότητα υπολογίζεται δτι κατήλθεν είς 6. 
804.300 κατοίκους (πίν. 2, διάγρ. 5).1

Δηλαδή έμειώθη κατά 940.700 κατοίκους. Έτσι 
εχασε σχεδόν όσους είχε κερδίσει είκοσι δύο ετη 
ένωρίτερον διά τής έγκαταστάσεως των προσφύγων 
έκ Μικρός ’Ασίας.

Ή μείωσις αυτή υπολογίζεται ώς έξης:
Κατά τήν πενταετίαν 1940-1944: α) Οί φυσικοί 

θάνατοι, κυρίως, έξ άσθενειων καί έκ πείνης ήσαν 
κατά 300.000 περισσότεροι των γεννήσεων (διάγρ. 4).

β) Έσημειώθησαν επί πλέον 90.700 βίαιοι θάνα
τοι, λόγω τοΰ πολέμου καί τής τριπλής κατοχής 
(τυφεκισμοί, σφαγαί, κτλ.).

1. Βλ. Κων. Α. Δοξιάδη, Καταστροφές Οικισμών, Έκδ. 
Ύφυπουργεΐον Άνοικοδομήσεως, Άθήναι 1946, σσ. 29-33.
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ΔΙΑΓΡ. 6. Μετακινήσεις κατοίκων πράς ’Εξωτερικόν

■'1 » Μετακινήσεις πρός Κρήτη καί Μέση 'Ανατολή

Από τά νησιά πρός τήν Μέση Ανατολή 

Από τήν'Ηπειρωτική Ελλάδα πρός τήν Μέση Ανατολή 

’Από τά Βουλγαροκρατούμενα εδάφη πρός τήν Μ Ανατολή 

Απαχθέντες πρός τήν Βουλγαρία 

■ Γερμανία

ΙΙΙΙΙ^ » Ιταλία

Πηγή: Κων. Α. ΔΟΞΙΑΔΗ, Καταστροφές οικισμών, Έκδ. Υφυπουργείου ’ Ανοικοδομήσεως, Άθήναι 1946, 
σελ. 27.
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ΔΙΑΓΡ. 7. Μετακινήσεις πληθυσμόν εκδιωχθέντος υπό Βουλγάρων

i Βουλγαροκρατουμένη περιοχή 

1 - 1 000 κάτοικοι 
. 1000- 5000

. 5 000-10 000 

I 10 000-20000 

120000-50000

Πηγή: Κων. Α. ΔΟΞΙΑΔΗ, Καταστροφές οικισμών, Έκδ. Υφυπουργείου Άνοικοδομήσεως, Άθήναι 1946, 
σελ. 21.

72



κοινωνικοδημογραφικαί εξελίξεις είς την 'Ελλάδα, 1922-1971

γ) Διέφυγον είς τό έξωτερικόν ή άπήχθησαν εκτός 
'Ελλάδος 140.000 κάτοικοι. Σύνολον μειώσεως 530. 
700 κάτοικοι.

Πρέπει όμως, νά προστεθούν έπίσης: δ) αί γεν
νήσεις αί όποΐαι θά έπραγματοποιοϋντο αν δεν έ- 
μεσολάβει ό πόλεμος καί ή κατοχή. Αΰται θά ήσαν 
κατά 300.000 άνώτεραι των θανάτων.

ε) Ή μή πραγματοποιηθεΐσα συνήθης παλιννό- 
στησις Ελλήνων του Εξωτερικού καί έγκατάστασις 
είς τήν Ελλάδα, έκτιμωμένη είς 110.000 κατοίκους.

Σύνολον μή πραγματοποιηθείσης αύξήσεως 410. 
000. Επομένως έχομεν ουσιαστικήν μείωσιν πλη
θυσμού κατά τήν περίοδον 1940-1944: α) 530.700

β) 410.000 
Σύνολον 940.700

Ό πόλεμος καί ή Κατοχή εΐχον καί άλλας επι
πτώσεις δημογραφικοϋ καί κοινωνικού χαρακτήρος. 
Τεράστιοι μετακινήσεις πληθυσμών παρετηρήθησαν 
κατά τήν περίοδον ταύτην (διαγρ. 6, 7). Τουλάχιστον 
1.500.000 κάτοικοι μετεκινήθησαν εκ των έστιών των 
καί έδημιούργησαν προσφυγικόν πρόβλημα.1 Τέλος, 
ή υγιεινή κατάστασις τού πληθυσμού έκλονίσθη σο- 
βαρώς. 'Ο άριθμός τών φυματικών έδιπλασιάσθη ά- 
νελθών είς 400.000 καί τό ποσοστόν τών έλονοσούν- 
των άπό 25% άνήλθεν είς 40% τού πληθυσμού. Έ
πίσης, 21.000 "Ελληνες κατέστησαν άνάπηροι.2

Δυστυχώς, όμως, ώς νά μή ήσαν άρκεταί αί θυ- 
σίαι αύταί, ήλθεν ή ξενοκίνητος άνταρσία νά έπι- 
βάλη καί νέας θυσίας είς τόν έλληνικόν πληθυσμόν. 
Νέοι θάνατοι λόγφ τών στρατιωτικών έπιχειρήσεων, 
νέα άνακοπή τής γεννητικότητος, παιδομάζωμα καί 
άναπηρίαι, μετακινήσεις πληθυσμού είς τό εσωτε
ρικόν καί προς τό έξωτερικόν, έρχονται νά επιδει
νώσουν τήν δημογραφικήν καί κοινωνικήν κατά- 
στασιν τής χώρας. Δεν θά αναφέρω σχετικούς αρι
θμούς. Θά υπενθυμίσω μόνον ότι, ευτυχώς, αί νέαι 
θυσίαι κατέληξαν εις νέαν Νίκην, ή όποια ήρ- 
χισε τόν Δεκέμβριον τού 1944 καί ώλοκληρώθη 
τό 1949 επί τού Γράμμου καί τού Βίτσι. Θά υπεν
θυμίσω, έπίσης, ότι τήν Νίκην έκέρδισαν οι στρα- 
τευμένοι Έλληνες νέοι, πλαισιούμενοι υπό τών 
ιδίων στελεχών τού στρατεύματος, με τά όποια εΐχον 
γράψει τάς χρυσός σελίδας τού ’Αλβανικού Έπους. 
’Ακόμη καί ό ’Αρχιστράτηγος τής Νίκης τού 1940 
ήτο ’Αρχιστράτηγος τής Νίκης τού Γράμμου καί 
τού Βίτσι τό 1949. Έπί τών γεγονότων τούτων δέν 
έπεκτείνομαι περισσότερον. Θά έπανέλθω, όταν φθά- 
σω είς τό τέταρτον καί τελευταΐον μέρος τής με
λέτης μου.

γ. δημογραφικαί καί κοινωνικοί κρίσεις 1950-66

Έπεσκόπησα τάς άμέσους δημογραφικάς καί κοι-

1. Ένθ’ άνωτ., σσ. 16-30.
2. Ένθ’ άνωτ., σσ. 15-16.

νωνικάς έπιπτώσεις τού πολέμου, τής κατοχής καί 
τής άνταρσίας. ’Απομένει πλέον νά έπισημάνω τάς 
μετά τό 1950 άπωτέρας καί μακρας διάρκειας δημο
γραφικάς καί κοινωνικός έπιπτώσεις τής δεκαετίας 
τών έθνικών άγώνων 1940-1949.

Εύθύς, πρέπει νά τονίσω ότι ή συμπεριφορά τού 
πληθυσμού έναντι τών γεννήσεων μετεβλήθη ρι- 
ζικώς κατά τήν διάρκειαν τής δεκαετίας 1940-1950. 
Έκ τών δοκιμασιών τάς όποιας ύπέστη ό έλληνικός 
πληθυσμός, φαίνεται ότι ήσθάνθη δημογραφικήν κό- 
πωσιν. Τήν κόπωσιν ταύτην θά έπρεπε νά άπαλείψη 
τό πρότυπον άναπτύξεως, τό όποιον ή ήγεσία τής 
χώρας, κατά τήν περίοδον 1950-1967, έπρότεινεν είς 
τόν έλληνικόν πληθυσμόν. Δυστυχώς, τό πρότυπον 
τούτο ήτο άπαισιόδοξον, μαλθουσιανικόν, όπως λέ- 
γομεν οί ασχολούμενοι μέ τήν Δημογραφίαν. ’Αρχή 
τής άναπτύξεως ήτο: «Όσον όλιγώτεροι εϊμεθα, τό
σον καλύτερον θά ζήσωμεν». Εκείνοι οί όποιοι 
υιοθέτησαν αυτό τό πρότυπον δέν έπίστευον είς 
τήν δυνατότητα έπιτεύξεως είς τήν μεταπολεμικήν 
Ελλάδα πλήρους άπασχολήσεως τού πληθυσμού 
της έντός εύλογου χρόνου καί ίσορρόπου αύξήσεως 
τών δραστηριοτήτων καί τών εισοδημάτων είς όλας 
τάς κατηγορίας τού πληθυσμού καί είς όλας τάς 
περιφερείας τής Χώρας. Διά τούτο, τό μεταπολεμι
κόν πρότυπον άναπτύξεως δέν ένέπνευσεν είς τόν 
Έλληνικόν πληθυσμόν τήν αύτοπεποίθησιν καί αι
σιοδοξίαν διά τό μέλλον, αί όποΐαι ήσαν άπαραί- 
τητοι διά νά έπανεύρη οδτος τόν προπολεμικόν 
δημογραφικόν καί αναπτυξιακόν δυναμισμόν του. 
Οί έγγαμοι "Ελληνες μεταπολεμικώς έπίστευσαν ότι 
αν άπέκτων ένα εύλογον άριθμόν παιδιών, δέν θά 
ήδύναντο νά βελτιώσουν τό βιοτικόν έπίπεδον τής 
οικογένειας των καί δέν θά έξησφάλιζον επαρκή 
έκπαίδευσιν καί συνεχή άπασχόλησιν εις τά τέ
κνα των. Διά τούτο περιώρισαν τόν αριθμόν τών οι
κογενειακών βαρών, μειοϋντες τό 1960 είς 2,19 τόν 
μέσον άριθμόν τέκνων κατά οικογένειαν, αντί 3,68 
τέκνων, τά όποια άπέκτα αύτη προπολεμικώς (1935).3

Τί σημαίνει, όμως, 2 τέκνα κατά οικογένειαν; 
Σημαίνει ότι όταν άποθάνουν οί 2 γονείς θά έχουν 
άφήσει είς τήν θέσιν των μόνον 2 άντικαταστάτας. 
Ένω άν εΐχον 3 ή 4 τέκνα, τά 2 έξ αύτών θά άντι- 
καθίστων απλώς τούς γονείς των είς τόν πληθυσμόν 
καί τό 1 ή τά 2 έπί πλέον τέκνα θά προσετίθεντο 
είς τόν πληθυσμόν διά νά τόν αύξήσουν. Είς τήν 
Δημογραφίαν λέγομεν ότι, χονδρικώς, δύο τέκνα 
κατά μέσον όρον έξασφαλίζουν απλώς τήν αναπαρα
γωγήν τού πληθυσμού. Περισσότερα τών δύο τέ
κνων αύξάνουν τόν πληθυσμόν, ένω όλιγώτερα τών 
δύο τόν μειώνουν. ”Ας σημειωθή ότι λεπτομερέστεροι 
υπολογισμοί τής ΕΣΥΕ, τούς οποίους δέν θά ανα
φέρω διά νά μή κουράσω, άποδεικνύουν ότι 
κατά τήν περίοδον 1960-1962 ούτε ή άπλή άναπα-

3. Βλ. Δημογραφικαί ΡοπαΙ..., ενθ’ άνωτ., σ. 30.
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ραγωγή τοϋ έλληνικοϋ πληθυσμού δέν έξησφαλί- 
ζετο πλέον.1 Αυτό τό φαινόμενον αν συνεχίζετο 
επί μακράν περίοδον, θά ώδήγει την Ελλάδα είς 
τήν κατάστασιν τής προπολεμικής Γαλλίας, οπού 
οί θάνατοι έτησίως ύπερέβαινον τάς γεννήσεις. Εύ- 
ιυχώς, παρουσιάζεται τελευταίως ελαφρά βελτίωσις 
τοϋ δείκτου καθαράς αναπαραγωγής. ’Αλλά ή βελ- 
τίωσις αυτή δέν άνατρέπει τό βασικόν συμπέρασμα 
ότι ή γεννητικότης τοϋ 'Ελληνικού Πληθυσμόν ε- 
μειώθη έπικινδύνως.

Τά αποτελέσματα έκ τής μετά τό 1950 μειώσεως 
τοϋ άριθμοϋ τών τέκνων κατά οικογένειαν έθεωρή- 
θησαν ύπό ώρισμένων δημογράφων καί οικονομο
λόγων ώς ευνοϊκά διά τήν μέχρι τοϋδε οικονομικήν 
άνάπτυξιν.2 Ύπεστηρίχθη οτι επερίσσευσαν προς 
κατανάλωσιν, άποταμίευσιν καί έπένδυσιν τά πρόσ
θετα έξοδα, τά όποια θά έβάρυνον τήν οικογένειαν 
αν εΐχεν όχι 2 άλλά 3 ή 4 τέκνα κατά μέσον όρον. 
Προς έπιβεβαίωσιν άναφέρεται τό παράδειγμα γει
τονικών χωρών τής Ανατολικής Μεσογείου ή τοϋ 
Τρίτου Κόσμου γενικώς, των όποιων ή όπερβολικώς 
ηύξημένη γεννητικότης άποτελεΐ έμπόδιον διά τήν 
ταχεΐαν άνάπτυξιν.

Βεβαίως, αναγνωρίζω οτι ή έλάφρυνσις των οικο
γενειών έκ τοϋ βάρους άνατροφής περισσοτέρων 
τέκνων είχε τό προαναφερθέν αναπτυξιακόν αποτέ
λεσμα (διάγρ. 3). Άλλά, ή ιστορία τής άναπτύξεως 
διδάσκει ότι «πολλοί δρόμοι όδηγοϋν στη Ρώμη». Δη
λαδή τό αυτό ΰψος τοϋ έθνικοϋ, ίσως δέ καί τοϋ μέσου 
κατά κεφαλήν, εισοδήματος ήτο δυνατόν νά έπιτευ- 
χθή εντός οίκονομικοϋ συστήματος «έλευθέρας ά- 
γοράς», λειτουργοΰντος όμως βάσει προτύπου άνα
πτύξεως διαφόρου τοϋ έφαρμοσθέντος μεταξύ 1950- 
1967. Μέ άλλους λόγους, θά ήτο δυνατόν καί μέ 
μέσον άριθμόν 3 ώς 4 τέκνων κατά οικογένειαν νά 
φθάσωμεν είς τά σημερινά έπίπεδα άναπτύξεως, καί 
μάλιστα ύπό καλυτέρους όρους. Θά ήτο, δηλαδή, 
δυνατόν νά έπιτύχωμεν άνάπτυξιν πολιτιστικήν μάλ
λον παρά υλιστικήν, μέ πλέον σύμμετρον συμμετο
χήν είς τάς θυσίας καί τούς καρπούς τής άναπτύξεως 
ταύτης όλων των ήλικιών, τοϋ πληθυσμοΰ όλων των 
περιφερειών τής χώρας,όλωντώνκοινωνικώνόμάδων.

Έάν εν όρθότερον πρότυπον άναπτύξεως εΐχεν 
άκολουθηθή, ίσως δέν θά εϊχομεν οϋτε τήν άναγκαίαν 
πλέον καταστάσαν, άπό τοϋ 1960 καί έντεΰθεν προσ
ωρινήν, μετανάστευσιν τών Ελλήνων πρός Δυ
τικήν Ευρώπην, οϋτε τήν υπερβολικήν άστυφιλίαν. 
Διότι έξωτερική μετανάστευσις καί άστυφιλία είναι 
φαινόμενα δημογραφικά άρρήκτως συνδεδεμένα 
μέ τήν συμπεριφοράν τοϋ πληθυσμοΰ έναντι τής 
γεννητικότητος, ή οποία γεννητικότης έκφράζει 
τόν βαθμόν πίστεως είς τό Μέλλον τής χώρας. Άλλά 
τοιαύτη πίστις, εΐπον, δέν έκαλλιεργήθη. Τό μαλθου-

1. Ένθ’ άνωτ., σ. 32.
2. Βλ. Δημογραφικαί Ροπαι..., ενθ’ άνωτ., σ. 14.
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σιανικόν πρότυπον άναπτύξεως έσήμαινεν: «"Οσον 
όλιγώτεροι εΐμεθα, τόσον καλύτερον θά ζώμεν». Διά 
τοΰτο όχι μόνον οί κάτοικοι τών πόλεων, άλλά καί 
οί κάτοικοι τής ύπαίθρου ήλάττωσαν τάς γεννήσεις 
των. Καί διά νά γίνουν άκόμη όλιγώτεροι έφυγαν 
έκ τής ύπαίθρου διά τήν Δυτικήν Εύρώπην ή διά 
τά μεγάλα άστικά κέντρα τής χώρας. Άς σημειωθή 
όμως ότι είς τά ύδροκεφαλικά άστικά κέντρα τό 
μαλθουσιανικόν πρότυπον άναπτύξεως τής χώρας 
ήτο άντιφατικόν πρός έαυτό. Διότι είς ταϋτα έξη- 
σφάλιζε τάς συνθήκας, ώστε «Όσον περισσότεροι 
εΐμεθα, τόσον καλύτερον νά ζώμεν».

ΔΓ όσους άμφιβάλλουν κατά πόσον ήτο δυνατόν 
νά άκολουθήσωμεν άλλο πρότυπον άναπτύξεως στη- 
ριζόμενον είς ηύξημένην γεννητικότητα καί αύξα- 
νόμενον πληθυσμόν, άπάντησιν δίδει τό παράδει
γμα τής Ελλάδος μεταξύ 1922 καί 1940, τό όποιον 
ήδη άνέφερον. Άπάντησιν δίδει καί τό παράδειγμα 
τής μεταπολεμικής Γαλλίας, ή όποια, χάρις εις έφαρ- 
μοσθεΐσαν δημογραφικήν πολιτικήν, μέ οικογενεια
κά έπιδόματα καί άλλα κίνητρα, ηύξησε τόν πληθυ
σμόν της καί άνέπτυξεν έντυπωσιακώς τήν οικο
νομίαν της. Θεωρείται δέ ότι, χάρις είς τόν άνακτη- 
θέντα δημογραφικόν δυναμισμόν της, ή Γαλλία 
άπέκτησε μεταπολεμικώς αύτόνομον θέσιν είς τήν 
χορείαν τών Δυτικών Κρατών καί παγκοσμίως.

Άλλά καί ή Ρουμανία, ή όποια φιλοδοξεί νά 
άποκτήση αύτόνομον θέσιν είς τήν χορείαν τών Α
νατολικών Κρατών, έφήρμοσε προ όλίγων έτών ρι
ζοσπαστικήν δημογραφικήν πολιτικήν. Ένω είς 
τάς Άνατολικάς Χώρας έπιτρέπονται καί διευκο
λύνονται αί έκτρώσεις, ή Ρουμανία ελαβε δρακόν
τεια μέτρα άπαγορεύσεως τών έκτρώσεων, άλλά καί 
άνακουφίσεως τής οικογένειας άπό μέρος τών βα
ρών άνατροφής τών τέκνων. Τό άποτέλεσμα ήτο 
πρωτοφανές είς τά χρονικά τής Δημογραφίας.3 Αί 
γεννήσεις είς τήν Ρουμανίαν μεταξύ 1966 καί 1967 
σχεδόν έδιπλασιάσθησαν:

1966 = 273.678 γεννήσεις
1967 = 527.764 »
1968 = 526.091 »

Θά κλείσω τό τρίτον μέρος τής μελέτης μου μέ 
μόνην τήν ύπόμνησιν τών άποτελεσμάτων τής άπο- 
γραφής πληθυσμοΰ, ή όποια έγινε τόν Μάρτιον 
1971 είς τήν Ελλάδα. Κατά τήν προηγουμένην 
άπογραφήν, ή όποια είχε γίνει προ δεκαετίας, τό 
1961, εΐχον καταμετρηθή 8.388.553 κάτοικοι. Κα
τά τό 1971 άπεγράφησαν 8.745.084 κάτοικοι.4 Δη
λαδή ό πληθυσμός μεταξύ τών δύο άπογραφών ηύξή- 
θη μόνον κατά 356.531 κατοίκους ή κατά 4,2%. Δέν 
είναι διαθέσιμα άκόμη τά άποτελέσματα τής άπογρα-

3. Βλ. «Le redressement spectaculaire de la natalité, en 
Roumanie», είςΠεριοδ.Economie et Statistique,τεύχ. 12 (1970), 
Έκδ. I.N.S.E.E., Paris.

4. Βλ. Προσωρινά-συνοπτικά άποτελέσματα τής γενικής 
άπογραφής πληθυσμοΰ τής 14.3,1971, Έκδ. ΕΣΥΕ 1971, σ. 8.
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ΔΙΑΓΡ. 8. ’Υπολογιζόμενος πληθυσμός
Ήλ,κία

Πληθυσμός 65 ετών καί άνω

Πηγή : Συνοπτική στατιστική έπετηρίς ΕΣΥΈ.

φής κατά ήλικίας διά να δώσω περισσότερα στοιχεία. 
Καί αί εκτιμήσεις τοϋ πληθυσμού (διάγρ. 8), αί όποιαι 
έγιναν καθ’ υπολογισμόν διά τό 1969, αποκλίνουν των 
αποτελεσμάτων τής άπογραφής τουλάχιστον κατά 
100.000 κατοίκους.1 Διά τούτο με έπιφύλαξιν προς τό 
παρόν θά χρησιμοποιήσω τά στοιχεία των εκτιμή
σεων τούτων. Διά τόν ίδιον λόγον μέ έπιφύλαξιν 
θά άναφέρω καί τάς προβλέψεις2 περί τής έξελί- 
ξεως τοϋ Ελληνικού πληθυσμού εις τό Μέλλον, 
έφ’ όσον καί αδται θά άναθεωρηθοϋν μόλις έχωμεν 
τά άναλυτικά άποτελέσματα τής άπογραφής τοϋ 1971.

Έν πάση περιπτώσει, ιδού ώρισμένοι στρογγυ- 
λοποιημένοι άριθμοί έκφράζοντες κατά κάποιον τρό
πον τήν σημερινήν καί μελλοντικήν κατάστασιν τοϋ 
Έλληνικοϋ πληθυσμοΰ:
Πληθυσμός κατά τό 1940 = 7.320.000
Πληθυσμός κατά τό 1971 = 8.745.000

1. Βλ. 'Υπολογιζόμενος πληθυσμός κατά τήν 30.6.1969 
κάτοικοι 8.834.858, ήτοι άνώτερος τοβ μετά είκοσι καί ήμισυ 
μήνας άπογραφέντος (14.6.1971). Βλ. Στατιστική Έπετηρίς 
1970, σσ. 12-13.

2. Βλ. Στατιστική Έπετηρίς 1970, σ. 21, καί Δημογραφι- 
καί ΡοπαΙ..., 6νθ’ άνωτ., σ. 73.

Διαφορά = (+) 1.380.000
Χωρίς υπολογισμόν μεταναστεύσεως
Πρόβλεψις 1985 = 9.910.000
Διαφορά = (+) 1.141.000
Γεννήσεις κατά τό 1940 = 180.000
Γεννήσεις κατά τό 1969 = 154.000
Διαφορά ετησίως (—) 26.000
Χωρίς υπολογισμόν μεταναστεύσεως
Πρόβλεψις 1985 = 146.000
Διαφορά έτησίως (—) 8.000
Παιδιά καί Νέοι 0-19 ετών κατάτό 1940= 3.147.000
Παιδιά καί Νέοι 0-19 ετών κατά τό 1969=2.917.000
Διαφορά (—) 230.000
Χωρίς ύπολογισμόν μεταναστεύσεως
Πρόβλεψις 1985 = 2.902.000
Διαφορά (—) 15.000
Ηλικιωμένοι άνω τών 65 ετών κατά τό 1940=469.000
Ηλικιωμένοι άνω τών 65 ετών κατάτό 1969=872.000
Διαφορά (+) 403.000
Χωρίς υπολογισμόν μεταναστεύσεως
Πρόβλεψις κατά τό 1985 = 1.141.000
Διαφορά (+) 269.000

Τό συμπέρασμα έκ τών προαναφερθέντων στοι
χείων είναι δτι ένω ό πληθυσμός, έστω βραδέως, 
αύξάνεται, ό άριθμός καί ή άναλογία τών έτησίων 
γεννήσεων μειοϋται αίσθητώς. Παρά τήν αϋξησιν 
τοϋ συνολικού πληθυσμού, τά παιδιά καί οί νέοι 
0-19 ετών είναι σημαντικώς όλιγώτεροι εις άριθμόν 
καί άναλογίαν. ’Αντιθέτους οί ήλικιωμένοι άνω
τών 65 ετών αυξάνουν καί εις άριθμόν καί εις άνα
λογίαν. Τοιουτοτρόπως, ό έλληνικός πληθυσμός
φθίνει καί γηράσκει, άκόμη καί ύπό τήν πλέον αί- 
σιόδοξον ύπόθεσιν, ήτοι καί άνευ υπολογισμού τής 
μεταναστεύσεως εις τάς σχετικάς προβλέψεις.

Μετά ταΰτα μία μόνον άσφαλής πρόβλεψις δύναται 
νά γίνη. ’Εάν δέν άλλάξωμεν τό πρότυπον άναπτύ- 
ξεως τό όποιον υίοθετήσαμεν άπό τό 1950 καί έν- 
τεϋθεν, ή άνάπτυξις άφ’ ενός μεν θά άρχίση νά στη
ρίζεται είς τούς ξένους έργάτας, οί όποιοι ήρχισαν 
ήδη νά ερχωνται είς τήν χώραν μας, άφ’ έτέρου δέ 
θά όδηγή είς διαδοχικός κρίσεις πληθυσμοΰ καί 
πολιτισμοϋ, όμοιας τών οποίων δημιουργεί τό άπο- 
τυχόν άπό πολιτιστικής άπόψεως πρότυπον άνα- 
πτύξεως τόσον τών Δυτικών όσον καί τών ’Ανατολι
κών Χωρών. Διά τοϋτο, τό δημογραφικόν πρόβλημα 
τής χώρας είναι ύπόθεσις επιλογής ένός νέου ’Ε
θνικού Προτύπου Άναπτύξεως. ’Αλλά ή έπιλογή καί 
ή συνεπής έφαρμογή ένός νέου προτύπου έθνικής 
άναπτύξεως προϋποθέτει παραμερισμόν τής ήγε- 
σίας, ή όποια εφήρμοσε τό άποτυχόν δημογραφικώς 
καί πολιτιστικούς παλαιόν πρότυπον άναπτύξεως. 
Προϋποθέτει δηλαδή άνάδειξιν νέας ήγεσίας, ή 
οποία νά έμπνευσθή τό ’Εθνικόν Πρότυπον Άναπτύ- 
ξεως έκ τών έθνικοκοινωνικών έμπειριών τής ήρωϊ- 
κής περιόδου 1940-1949. Μέ άλλους λόγους, πρέπει 
ή νέα ήγεσία νά προέρχεται έκ τής γενεάς ή όποια
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ήνδρώθη κατά τήν περίοδον 1940-1949, έκ τής γε
νεάς, ή οποία τόσον εις αίμα δσον καί εις ίδρωτα 
έπλήρωσε τό τίμημα τής διασφαλίσεως τής εθνι
κής ανεξαρτησίας κατά τήν προαναφερθεϊσαν κρί- 
σιμον περίοδον, έκ τής γενεάς, ή όποια έχάρισεν 
έκ νέου εις τήν Ελλάδα τήν πίστιν εις τον έαυτόν 
της καί εις τα πεπρωμένα της.

δ. δημογραφικαί καί κοινωνικαί διέξοδοι 1967-71

Θά τελειώσω τήν ομιλίαν μου, εισερχόμενος τώρα 
εις τό τέταρτον μέρος αυτής, διά νά έξετάσω, έν 
συντομίμ, τήν άνοδον τής γενεάς τοϋ 1940 έκ τής 
βάσεως προς τήν κορυφήν τής δημογραφικής πυρα- 
μίδος, άνοδον διά τής οποίας άνεδείχθη προσφάτως 
ή νέα ήγεσία τής χώρας.

Ή γενεά των μαχητών τοϋ 1940 περιλαμβάνει τούς 
άγοντας τότε ήλικίαν 20-34 ετών. Οί παλαιότεροι τής 
γενεάς ταύτης εϊχον ένηλικιωθή μετά τό 1922. Οί 
νεώτεροι τής γενεάς τοϋ 1940 ήσαν π. χ. οί εικοσά
χρονοι τότε μαθηταί τής Σχολής τών Εύελπίδων οί 
όποιοι, όπως τόσοι άλλοι, σπουδασταί, έργάται καί 
άγρόται, έζήτουν νά τούς έπιτραπή νά πολεμήσουν 
εις τήν Αλβανίαν. Έκ τούτων όσοι δέν έπρόλαβαν 
τό ’Αλβανικόν Μέτωπον, μετέσχον τής Μάχης τής 
Κρήτης, εις τούς ’Αγώνας τής Μέσης ’Ανατολής, 
είς τό Ρίμινι καί τήν ’Εθνικήν ’Αντίστασιν.

Νεώτεροι καί παλαιότεροι τής γενεάς τοϋ 1940 
με τό Έπος τής ’Αλβανίας άνώρθωσαν είς τά υψη 
τό όνομα τής Ελλάδος καί τοϋ Στρατοϋ της, ό όποιος 
18 έτη ένωρίτερον είχε γευθή τήν πικρίαν τής ύπο- 
χωρήσεως έκ Μικράς ’Ασίας.1 Ή γενεά τοϋ 1940 
προσέδωσεν έκ νέου είς τήν Ελλάδα τήν πολεμικήν 
αύτοπεποίθησιν, ή όποια προσετέθη είς τήν αύτο- 
πεποίθησίν της διά τό προηγηθέν οικονομικόν καί 
δημογραφικόν «θαϋμα» τής περιόδου 1922-1939. Τε- 
ραστίαν σημασίαν εϊχεν ή δημιουργηθεϊσα πεποί- 
θησις ότι ή Ελλάς δύναται νά άκολουθήση εν Ιδι- 
κόν της πρότυπον εθνικής ζωής, καί μάλιστα ότι 
δύναται νά τό υπερασπίζεται καί στρατιωτικώς, όταν 
παρίσταται άνάγκη.

Ύπό τό πρίσμα τοΰτο θεωρούμενον, τό ΟΧΙ τοϋ 
1940 ήτο άρνησις αποδοχής ένός ξενικοϋ προτύπου 
ζωής, ήτο άπόρριψις τής Νέας Τάξεως Πραγμάτων 
τοϋ Άξονος.

Κατά τό κίνημα τής Μέσης ’Ανατολής, μέ τήν 
’Εθνικήν ’Αντίστασιν, κατά τό Δεκεμβριανόν Κίνημα 
τοϋ 1944, ώς καί είς τόν Γράμμον τό 1949, ή νικηφόρος 
γενεά τοϋ 1940 απορρίπτει πάλιν εν ξενικόν πρό
τυπον ζωής. Αυτήν τήν φοράν άπορρίπτει τό Μαρ
ξιστικόν πρότυπον.

Οί νεώτεροι τής γενεάς τοϋ 1940 έχουν κατά τό 
1949 ήλικίαν περίπου 30 έτών καί οί παλαιότεροι 
ήλικίαν 45 έτών. Μετά μίαν δεκαετίαν σκληρών θυ
σιών προσβλέπουν μέ ελπίδας είς τήν ειρηνικήν πε

ι. Βλ. Μ. Cervi, ένθ’ άνωτ., σσ. 84-85.

ρίοδον τήν όποιαν έξησφάλισαν. ’Ονειρεύονται έν 
καλύτερον Μέλλον διά τούς ίδιους καί διά τά τέ
κνα των. 'Υπολογίζουν ότι ή ήγεσία τής χώρας θά 
καθορίση έν έθνικόν πρότυπον άναπτύξεως, τό όποιον 
νά θέτη τάς βάσεις όχι μόνον διά «τό ζήν» άλλά καί 
διά τό «εδ ζήν» όλων τών Ελλήνων καί Έλληνίδων.

Δυστυχώς, όμως, ή μεταπολεμική ήγεσία τής χώ
ρας προέρχεται κατά πλειοψηφίαν έκ μιας παλαιο- 
τέρας γενεάς. Δέν συλλαμβάνει τό αίτημα τής γενεάς 
τοϋ 1940. ’Αντιθέτως υιοθετεί είς τήν πράξιν έν 
μαλθουσιανικόν πρότυπον άναπτύξεως τοϋ όποιου 
άνέφερον ήδη τάς άδυναμίας. Τό πρότυπον τοΰτο 
κάθε άλλο παρά οδηγεί είς τήν κατάληψιν υπό τής 
Ελλάδος διακεκριμένης πολιτιστικής θέσεως μεταξύ 
τών Δυτικών Κρατών, άνταξίας τής παγκοσμίου ακτι
νοβολίας, τήν όποιαν ή γενεά τοϋ 1940 έξησφάλισε 
δέκα ετη ένωρίτερον. Διά τοΰτο άπό τοϋ 1961 τό 
καθιερωθέν πρότυπον άναπτύξεως περιέρχεται είς 
κρίσιν. Μεταξύ 1961 καί 1966 ό Ελληνικός Λαός 
καί ιδιαιτέρως ή γενεά τοϋ 1940 συνειδητοποιοϋν 
ότι ή κρίσις πρέπει νά όδηγήση είς υίοθέτησιν νέου 
προτύπου έθνικής ζωής. Τρία διαφορετικά πρότυπα 
έτοιμάζουν νά έπιβάλουν έπί τών Ελλήνων τρεις 
διαφορετικοί παλαιαί ήγεσίαι. Τό έν είναι τό είς 
κρίσιν περιελθόν παλαιόν πρότυπον. Τό δεύτερον 
είναι πάλιν τό ήδη άπορριφθέν Μαρξιστικόν πρό
τυπον. Τό τρίτον είναι πρότυπον άναρχομηδενιστι- 
κόν, τό όποιον έχει άρχίσει άπό τότε νά διαμορφώ
νεται είς τήν Δύσιν.

Καί τά τρία πρότυπα αποτελούν μέγαν έθνικόν 
κίνδυνον. Πρέπει νά άποκρουσθοΰν, καί νά έφαρμο- 
σθή έπί τέλους έν Ελληνικόν Πρότυπον’Αναπτύξεως.

Οί νεώτεροι τής γενεάς τοϋ 1940 έχουν κατά τό 
1967 ήλικίαν 47 έτών περίπου. Είναι ή ώρα νά έκ- 
φράσουν τήν γενεάν των καί τήν νεωτέραν αυτών 
γενεάν, τήν σημερινήν γενεάν τών 20 ώς 35 έτών 
Ελλήνων καί Έλληνίδων. Είναι ή ώρα νά πάρουν 
τά ήνία τής χώρας είς τάς χεϊρας των διά νά άπομα- 
κρύνουν όριστικώς τόν κίνδυνον έπιστροφής είς 
τό παρελθόν ή υίοθετήσεως καταστροφικών διά τήν 
ύπόστασιν τής Ελλάδος ξενικών προτύπων.

Τό τμήμα έκεινο τής γενεάς τοϋ 1940, τό όποιον 
έχει τήν ιδιαιτέραν εύθύνην καί τήν δύναμιν τής προ
στασίας τής άνεξαρτησίας τής χώρας, παίρνει λοιπόν 
τήν άπόφασιν νά λύση τήν εθνικήν κρίσιν τό 1967, νά 
άποτρέψη τόν έθνικόν καί πολιτιστικόν κίνδυνον καί 
νά άνοιξη έλπιδοφόρον δρόμον είς ολόκληρον τήν 
γενεάν τοϋ 1940, είς τούς έπιστήμονας καί τούς τε
χνικούς, είς τούς έργοδότας, τούς έργάτας καί ά- 
γρότας, είς τούς κληρικούς καί τούς διανοουμένους. 
Καί έκτελεΐ τήν άπόφασιν ταύτην όχι μόνη, άλλά 
μαζί μέ τήν στρατευμένην νεότητα, μαζί μέ τήν 
σημερινήν νέαν γενεάν. Διά τοΰτο ή Έπανάστασις 
τοϋ 1967 είναι καί Έπανάστασις τών σημερινών νέων.

Όταν μία νέα γενεά διαδέχεται τήν άλλην, όταν 
μία νέα ήγεσία έμφανίζεται είς τό προσκήνιον, διέρ
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χεται άπό εν στάδιον «δοκιμασίας» καί «μαθητείας». 
Άφοϋ έπιτυχώς διέλθη άπό τό στάδιον τούτο, εισέρ
χεται εις τήν φάσιν τής καταρτίσεως τοΰ ίδικοΰ της 
προτύπου έθνικής ζωής καί πολιτιστικής άναπτύ- 
ξεως. Εις τό δεύτερον τούτο στάδιον, νομίζω δτι 
είσήλθεν ή νέα ήγεσία τής χώρας μας. "Ας τήν περι- 
βάλωμεν μέ εμπιστοσύνην καί άς τήν βοηθήσωμεν 
νά φέρη εις πέρας τό εργον της, τό όποιον είναι καί 
εργον μας. Τοιουτοτρόπως, θά άξιοποιήσωμεν τό 
ύπέροχον παράδειγμα καί δίδαγμα εθνικής ένότητος, 
τό όποιον μάς έρχεται ως μήνυμα βαθειά άπό τούς 
τάφους των ήρώων τού ’Αλβανικού "Επους. Τοΰ 
Έπους, τό όποιον όπως έπί τριάκοντα έτη μέχρι 
σήμερον, έτσι καί μετά τριάκοντα έτη, θά έξακο- 
λουθή νά δεσπόζη μέ τό Μεγαλεΐον του, Μεγαλεΐον 
άφθαστον προ τοΰ όποιου άς ύποκλιθώμεν μέ ά
πειρον θαυμασμόν καί μέ βαθύτατον σεβασμόν προς 
τήν μνήμην εκείνων, οί όποιοι μέ θυσίαν τής ζωής 
των τό έδημιούργησαν.

συμπεράσματα καί παρατηρήσεις

Θεώρησιν τής εικοσαετίας 1945-1965, υπό τό πρί
σμα τής Δημογραφίας καί τής Κοινωνιολογίας, έπε- 
χείρησα τό πρώτον εις ομιλίαν μου γενομένην εις 
τό Συνέδριον τής Εταιρείας Ελληνικών Σπουδών 
(Ηράκλειον Κρήτης 1966) καί δημοσιευθεΐσαν εις 
τήν Έπιθεώρησιν Κοινωνικών Ερευνών (τεύχ. 2-3 / 
1970) υπό τον τίτλον «Πολιτική άντιμετωπίσεως τής 
μεταναστεύσεως» (σσ. 152-157). "Ηδη, έπ’ ευκαιρία 
έτέρας όμιλίας γενομένης κατά τήν επέτειον τής 28ης 
’Οκτωβρίου εις τήν ΑΣΟΕΕ (27.10.1971), έπεξέ- 
τεινα τήν θεώρησιν ταύτην καλύψας τήν πεντηκοντα
ετίαν 1922-1971. Τό παρόν άρθρον άποδίδει κατά βά- 
σιν τάς άναλύσεις τής εν λόγφ όμιλίας, εμφανίζει 
όμως τά σχετικά άριθμητικά δεδομένα όχι κατά 
προσέγγισιν ή στρογγυλευμένα άλλά μέ πάσαν δυνα
τήν άκρίβειαν. ’Επίσης, τό άρθρον πλαισιοΰται καί 
μέ ώρισμένα χαρακτηριστικά διαγράμματα, μή χρη- 
σιμοποιηθέντα κατά τήν ομιλίαν.

Αί προαναφερθεΐσαι προσπάθειαι δημογραφικής 
καί κοινωνιολογικής θεωρήσεως τής προσφάτου καί 
τής συγχρόνου ιστορίας τής 'Ελλάδος φιλοδοξούν 
οχι νά εξαντλήσουν τό θέμα, άλλά άπλώς νά άποτε- 
λέσουν εναυσμα διά βαθυτέρας άναλύσεις αύτού τοΰ 
είδους. Έν τούτοις, ή χρησιμότης τών άπλών τού
των προσεγγίσεων γίνεται καταφανής, άν ένθυμη- 
θώμεν ότι προ δεκαετίας ή προ πενταετίας ελάχιστοι 
διέβλεπον τόν δημογραφικόν κίνδυνον εκ τής μειώ- 
σεως τών γεννήσεων, διότι μόνη ή έξωτερική μετα- 
νάστευσις εντυπώσιαζε τήν κοινήν γνώμην καί τούς 
άρμοδίους. Διά τόν λόγον αυτόν, οσάκις έγραψα ή 
ώμίλησα περί μεταναστεύσεως, καί άργότερον περί 
κοινωνικής προνοίας, έτόνισα ότι ό μέγιστος κίν
δυνος προέρχεται εκ τής ύπογεννητικότητος καί ότι 
έπείγει ή έφαρμογή δημογραφικής πολιτικής περι-

λαμβανούσης, μεταξύ άλλων πολλών μέτρων, τήν 
χορήγησιν ούσιωδών οικογενειακών έπιδομάτων εις 
όλας τάς Έλληνίδας μητέρας καί τήν άνύψωσιν τοΰ 
θεσμού τοΰ γάμου, τής οικογένειας καί τής τεκνο
γονίας εις τήν σύγχρονον Ελληνικήν κοινωνίαν.1

Σήμερον, μετά τά άποτελέσματα τής άπογραφής 
πληθυσμού τοΰ 1971, πολλοί κρούουν τόν κώδωνα 
τοΰ κινδύνου έκ τής μειώσεως τών γεννήσεων. Ε
πίσης έγιναν δεκτά όσα άπό τόσων ετών ύπεστή- 
ριξα: ότι ή μετανάστευσις προς καί άπό τό έξωτερι- 
κόν θά συνεχισθή καί κατά τήν διάρκειαν τής προσε
χούς δεκαπενταετίας, ότι θά δεχθώμεν ξένους έρ- 
γάτας, δτι ό γεωργικός πληθυσμός πρέπει νά μειω- 
θή εις τό 1 /3 τοΰ σημερινοΰ διά νά αύξηθή άντι- 
στοίχως ή επιφάνεια τής άγροτικής έκμεταλλεύσεως, 
δτι τό βάρος τών επενδύσεων καί τής άναπτυξιακής 
προσπάθειας δέον νά ριφθή εις τάς βορείους περιο- 
χάς, όπόθεν προέρχονται οί πλεΐστοι τών μετανα
στών, διά νά άνακοπή ό υψηλός ρυθμός μεταναστεύ
σεως προς τό εξωτερικόν καί ή υπερτροφική άνά- 
πτυξις τής εύρυτέρας περιοχής ’Αθηνών καί Θεσσα
λονίκης.

Διά τοΰ παρόντος άρθρου καταλήγομεν εις τό συμ
πέρασμα δτι έπείγει ή διατύπωσις καί έπιλογή ενός 
’Εθνικού Προτύπου Άναπτύξεως, δημογραφικώς δυνα- 
μικοΰ καί έστραμμένου οχι προς τήν παραγωγήν καί 
κατανάλωσιν όλονέν περισσοτέρων υλικών άγαθών, 
άλλά προς τήν περαιτέρω παραγωγήν καί διάδοσιν 
τών πολιτιστικών άγαθών. Αύτή ή δυναμική δημογρα- 
φική καί πολιτιστική άνάπτυξις άπαιτεΐ μεταβολήν 
τοΰ συστήματος άξιών καί τών συνηθειών μας, άπαι- 
τει θυσίας τών ολίγων υπέρ τών πολλών καί παραχω
ρήσεις τών τεχνοκρατών ύπέρ τών διανοουμένων καί 
τών καλλιτεχνών, τών παλαιοτέρων ύπέρ τών νεω- 
τέρων. ’Ιδίως δέ άπαιτεΐται δπως ή γενεά τοΰ 1940 
έτοιμασθή νά δώση τήν σκυτάλην εις τήν γενεάν 
τοΰ 1970, διά νά προεκτείνη δι’ αυτής τήν επανά- 
στασιν τοΰ 1967 μέχρι τό 2000 έτος.

1. «'Η Μετανάστευση, ευλογία ή κατάρα;», Εποχές, τεύχη 
21-26 (1965), Άθηναι, άνάτυπον. «Εσωτερική Μετανάσευση 
καί περιφερειακή Ανάπτυξη», ’Εποχές, τεϋχ. 29 (1965), Άθηναι. 
«Greece Prepares for the Return of Her Intra-european Mi
grants», Migration News, τεϋχ. 3 (1967), Genève, σσ. 1-3. «La 
Grèce face au retour de ses migrants intra-euporeens,Aoai<eÎtes, 
τεϋχ. 2 (1967), Genève, σσ. 1-3. «Per un’azione in favore dei 
laboratori greci che ritornano dalla Germania», Studi Emi
grazione, τεϋχ. 8 (1967), Roma, σσ. 179-181. «Tò Néov Σύντα
γμα καί τό πρόβλημα των γεννήσεων», Απογευματινή, 1, 
8 καί 9 Αύγούστου 1968, Άθηναι. «'Η 'Υγεία, πρωταρχικόν 
δικαίωμα τοϋ Παιδιοϋ», ’Αρχεία Υγιεινής, τεϋχ. 3-4 (1968), 
Άθηναι (έκδ. καί εις τήν γαλλικήν). «Δόο ετη παιδικής προσ
τασίας, 1969-1970», ’Εργατική ’Επιθεώρηαις, τεϋχ. 24 (1969). 
«Πολιτική άντιμετωπίσεως τής μεταναστεύσεως», Έπιθεώ- 
ρηαις Κοινωνικών ’Ερευνών, τεϋχ. 2-3 (1970), Άθηναι. Συνερ
γασία I. Μαγγανάρα, συμβολή εις τήν άνακοίνωσιν τοϋ Ίωάν- 
νου Μητσοϋ, «'Η έπιστροφή τών μεταναστών εις τήν Ελλάδα». 
’Επιθεώρηαις Κοινωνικών ’Ερευνών, τεϋχ. 2-3 (1970). «Ή 
δημογραφική πολιτική», Νέα Πολιτεία, 12 ’Ιουλίου 1970, 
Άθηναι.
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