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Μιχαήλ Ε. Παπαδάκης*

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εκτιμήσεις των μελλοντικών τάσεων του ελληνικού πληθυσμού έχουν επανειλημ
μένα επιχειρηθεί στο παρελθόν, είτε ρπό κρατικούς φορείς (ΕΣΥΕ1965 και 1973, 
ΚΕΠΕ1978) και διεθνείς οργανισμούς (OECD 1979, UN 1979), είτε από μεμονωμέ
νους ερευνητές (Βαλαώρας 1966 και 1980, Παπαδάκης 1971 και 1979, Σιάμπος 
1969 και 1973). Οι εκτιμήσεις αυτές έχουν ως κοινό γνώρισμα ότι δεν υπερβαί
νουν το χρονικό ορίζοντα του 2000 και στηρίζονται στις απογραφές πληθυσμού 
που πραγματοποιήθηκαν στη χώρα μας πριν από το 1981. Επιπρόσθετα σ ’ αυτές 
τόσο η διατύπωση των υποθέσεων όσο και η παρουσίαση και η αξιολόγηση των 
ευρημάτων αντιμετωπίζονταν κατά κανόνα περιγραφικά, χωρίς να αναφέρονται 
ρητά οι λειτουργικές διασυνδέσεις τους με τα συστήματα δημογραφικής πολιτικής 
και με τις οικονομικές και τις κοινωνικές μεταβλητές που συνήθως τις επηρεά
ζουν και τις προσδιορίζουν (UN 1973).

Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να συμβάλει στην αναζήτηση των μακροχρόνι
ων μεταβολών του ελληνικού πληθυσμού στο μέλλον, καλύπτοντας τις προσδο- 
κώμενες εξελίξεις του μεγέθους και των δομών του κατά φύλο και ηλικία σε 
διάστημα ενός αιώνα (1980 - 2080) και αξιοποιώντας τα πρόσφατα στοιχεία της 
απογραφής πληθυσμού 1981, στα πλαίσια μιας δέσμης από τέσσερις εναλλακτικές 
υποθέσεις. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η οριοθέτηση της διαδικασίας σταθεροποίη
σης του πληθυσμού, με κύριο στόχο την επισήμανση ενός οριακού χρονικού 
ορίζοντα, από τον οποίο και μετά αναμένεται να παραμείνουν ως αμετάβλητοι 
παράγοντες ο ετήσιος ρυθμός εξέλιξης του πληθυσμού καθώς και η δομή του κατά 
φύλο και ηλικία. Για τον προσδιορισμό του χρονικού ορίζοντα σταθεροποίησης
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ενός πληθυσμού έχει εκδηλωθεί, σε παγκόσμια κλίμακα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον (CE 
1978, Frejka 1968, UN 1966). Σχηματικά στην εργασία αυτή, αφού παρουσιαστεί η 
μέθοδος και το υλικό που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (ενότητα 2), διατυπώ
νονται οι υποθέσεις της προβολής (ενότητα 3) και, τέλος, αναλύονται και σχολιά
ζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν (ενότητες 4 και 5).

2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ

2.1. ΓΕΝΙΚΑ

Η προέκταση των ιστορικών τάσεων του πληθυσμού στο μέλλον αποτελεί 
απλό μαθηματικό χειρισμό, αρκεί να επιλεγεί η κατάλληλη τεχνική προβο
λής και να διατυπωθούν οι υποθέσεις ως προς τις πιθανολογούμενες τάσεις 
μεταβολής των παραμέτρων που προσδιορίζουν τη δημογραφική εξέλιξη. 
Σχετικά με τη μέθοδο προβολής, είναι γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι 
έχουν επινοηθεί και εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές, περισσότερο ή λιγό
τερο πολύπλοκες και ικανοποιητικές, και ανήκει στον ερευνητή να επιλέξει 
μία από αυτές, ανάλογα με τις ανάγκες του. Ειδικότερα η επιλογή της μεθό
δου θα εξαρτηθεί από το σκοπό της έρευνας, την ποσοτική επάρκεια και την 
αξιοπιστία του διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού, τον χρονικό ορίζοντα 
της προβολής, την ποικιλία και το βαθμό λεπτομέρειας των υποθέσεων που 
υιοθετούνται, καθώς και από άλλους ενδεχομένως παράγοντες, δευτερεύου- 
σας σημασίας (Henry 1973, Pressât 1983, Shryock 1976, UN 1956α).

Στην περίπτωσή μας, η επιλογή της μεθόδου προβολής υπαγορεύτη
κε από τα εξής στοιχεία: (α) Ο πληθυσμός θεωρείται «κλειστός», δηλαδή 
λαμβάνεται ως ανθρωποσύνολο που υπόκειται αποκλειστικά και μόνο στην 
επίδραση των παραμέτρων θνησιμότητας και γονιμότητας, ενώ αποκλείον
ται οι μεταναστευτικές κινήσεις, (β) Ο χρονικός ορίζοντας της προβολής 
εκτείνεται ως το 2080, με ενδιάμεσα βήματα προβολής ανά πενταετία μέχρι 
το 2000 και ανά δεκαετία στη συνέχεια, (γ) Ο αρχικός πληθυσμός προέρχε
ται από την τελευταία απογραφή πληθυσμού (1981) και έχει κατανεμηθεί 
κατά φύλο και κατά πενταετείς ομάδες ηλικιών, (δ) Οι ιστορικές ροπές της 
θνησιμότητας και της γονιμότητας δικαιολογούν, ως ένα βαθμό, εξαρχής 
την παραδοχή ότι ο πληθυσμός τείνει να σταθεροποιηθεί στη διάρκεια του 
χρονοδιαστήματος αναφοράς.

2.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Η προβολή του πληθυσμού στηρίζεται στην εφαρμογή μιας τεχνικής, η 
οποία με βάση τα στοιχεία πλαισίου που προαναφέρθηκαν, επιτρέπει να
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εκτιμηθούν οι επιζώντες στο μέλλον καθώς και οι γεννήσεις που προβλέπον- 
ται στα μικρο-χρονοδιαστήματα προβολής.
(Α) Εκτίμηση επιζώντων

Για την εκτίμηση των επιζώντων από περίοδο σε περίοδο υπολογίζονται 
καταρχήν οι γνωστοί στη βιβλιογραφία ως λόγοι επιβίωσης (survival ratios). 
Αν, συγκεκριμένα, συμβολιστούν με x τα πενταετή κλιμάκια ηλικιών και με 
A τα ημερολογιακά χρόνια, τότε ο λόγος επιβίωσης ηλικίας x(sx) δίνει την 
πιθανότητα επιβίωσης ενός ατόμου από την ηλικία x κατά την 1.1.A στην 
ηλικία χ+5 κατά την 1.1.Α+5. Εφόσον δε, είναι διαθέσιμοι πίνακες θνησιμό
τητας, ο υπολογισμός των λόγων επιβίωσης είναι πολύ εύκολος (Henry 
1973, Pressât 1983).

Πράγματι από τη σειρά των επιζώντων ενός πίνακα θρησιμότητας 
στην αρχή της ηλικίας sx εκτιμάται η σειρά των επιζώντων στο μέσο της 
ηλικίας ζΧ, ως απλός αριθμητικός μέσος των όρων της σειράς sx:

(1) Z, = 5· —*Sx+5

Ο τύπος (1) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις ηλικίες από 5-9 μέχρι 
70-74 χρόνων. Για την ηλικία 0-4 χρόνων, εφόσον είναι γνωστοί και οι 
επιζώντες στην αρχή της ηλικίας 1, υπολογίζεται το ζ0_4 με τον ακόλουθο 
τύπο (Henry 1973):

(2) Ζο-4 = 0,2So+0,8S,+4- ...

Αφού ολοκληρωθεί ο υπολογισμός των ζχ, είναι δυνατό να προκό
ψουν και οι λόγοι επιβίωσης (sx). Ειδικότερα εκτιμώνται οι εξής περιπτώ
σεις:

α) Ο λόγος επιβίωσης των ατόμων που γεννήθηκαν στη διάρκεια 
μιας πενταετίας, δη λ. μεταξύ Α και Α+5, στο κλιμάκιο ηλικιών 0-4 χρόνων 
κατά την 1.1.Α+5 είναι (Pressât 1983):

(3) Sb =
Ζο-4
5S7

β) Ο λόγος επιβίωσης των ατόμων ηλικίας 0-4 χρόνων κατά την
1.1.Α στο κλιμάκιο ηλικίας 5-9 χρόνων κατά την 1.1.Α+5 είναι:

(4) So-4
Ζ5-9

Ζο-4

γ) Ο λόγος επιβίωσης των ατόμων ηλικίας 5-9 χρόνων κατά την
1.1.Α στο κλιμάκιο ηλικίας 10-14 χρόνων κατά την 1.1.Α+5 είναι:

22



(5) s5-9 = z10-14
z5-9

Με τον τύπο (5) υπολογίζονται, αντίστοιχα, οι λόγοι επιβίωσης ως το 
τέλος της σειράς των ζχ,. Ειδική περίπτωση αποτελεί ο λόγος επιβίωσης των 
ατόμων που περιέχονται σε ένα «ανοικτό» κλιμάκιο ηλικίας. Αν, σαν παρά
δειγμα, η αρχική κατανομή κατά ηλικία καταλήγει στο κλιμάκιο «85 χρό
νων και πάνω», τότε υπολογίζεται ως λόγος επιβίωσης των ατόμων «80 
χρόνων και πάνω» την 1.1.A στο κλιμάκιο «85 χρόνων και πάνω» την
1.1.Α+5 (Pressât 1983):

(6) s80+ = 

όπου, Ζβ5+ = 0,5S85+S9o+S95+ ....

ζ85+
ζ80+

και Ζ8ο+ = 0,5Sso+S85+S9o+

Είναι ευνόητο ότι τα άτομα ηλικίας χκατά την 1.1.A (τα Ρχ) μεταφέ- 
ρονται στην ηλικία χ+5 κατά την 1.1 .Α+5 (ως Ρχ.5), αρκεί ο απόλυτος αριθμός 
τους να πολλαπλασιαστεί επί τον αντίστοιχο λόγο επιβίωσης sx:

(7) Α+5ρΧ+5 =AP-Sx

(Β) Εκτίμηση γεννήσεων

Η εκτίμηση των γεννήσεων που αναμένεται να πραγματοποιηθούν στη διάρ
κεια κάθε πενταετίας στηρίζεται στην εκτίμηση των επιζώντων στις αναπα
ραγωγικές ηλικίες (15-49 χρόνων) και στους γνωστούς από τη δημογραφι- 
κή ανάλυση ειδικούς κατά ηλικία δείκτες γονιμότητας (age-specific fertility 
rates). Συγκεκριμένα η διαδικασία για την εκτίμηση των γεννήσεων περι
λαμβάνει τους ακόλουθους χειρισμούς:

α) Υπολογίζεται σε κάθε κλιμάκιο των αναπαραγωγικών ηλικιών ο 
πληθυσμός των γυναικών στο μέσο της πενταετίας (Fx), ως απλός αριθμητι
κός μέσος όρος των γυναικών κατά την 1.1.Α (το AFX) και των γυναικών κατά 
την 1.1.Α+5 (το A+5F χ)>

(8) Fx aFx+A+5x
2

β) Οι μέσοι πληθυσμοί γυναικών που θα προκύψουν (Fx) πολλαπλα- 
σιάζονται επί τους ειδικούς δείκτες γονιμότητας των αντίστοιχων ηλικιών 
(fx)Küi τα σχετικά γινόμενα αθροίζονται, οπότε εκτιμάται ο μέσος ετήσιος 
αριθμός των γεννήσεων της πενταετίας,

49_
(9) N = ZF Χ· fx

15
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γ) Ο αριθμός αυτός (Ν) πολλαπλασιάζεται επί 5 και το σύνολο των 
γεννήσεων που λαμβάνεται (Ν) επιμερίζεται σε γεννήσεις αγοριών (N J και 
σε γεννήσεις κοριτσιών (Nf), αφού πολλαπλασιαστεί επί το γνωστό από 
ιστορικές δημογραφικές σειρές γεννήσεων συντελεστή αρρενογονίας (mas^ 
culinity coefficient) (Κ). Δηλαδή έχουμε:

— ως σύνολο γεννήσεων
(10) N = 5.N

— ως γεννήσεις αγοριών
(11) N. = N.K

— ως γεννήσεις κοριτσιών
(12) Np N. (1-K)

2.3. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Ο αμερικανός δημογράφος και θεμελιωτής της σύγχρονης Μαθηματικής 
Δημογραφίας A. Lotka (1880 - 1949) απέδειξε πρώτος, στο κλασικό έργο του 
Théorie analytique des associations biologiques (1939), ότι σε έναν «κλειστό» 
πληθυσμό, αν τα κατά ηλικία επίπεδα της θνησιμότητας και της γονιμότη
τας παραμείνουν αμετάβλητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε ο ρυθμός 
φυσικής αύξησης του πληθυσμού και η κατανομή του πληθυσμού αυτού 
κατά ηλικία, τελικά, σταθεροποιούνται. Η σταθεροποίηση του πληθυσμού, 
ως οριακή εξελικτική κατάσταση, είναι ανεξάρτητη από την αρχική κατα
νομή του πληθυσμού κατά ηλικία. Η κατανομή αυτή, οποιαδήποτε και αν 
είναι, δεν εμποδίζει, αλλά απλώς μεταθέτει χρονικά τη σταθεροποίηση του 
πληθυσμού, επιβραδύνοντας ή επιταχύνοντάς την κατά περίπτωση.

Ο δείκτης φυσικής αύξησης που αντιστοιχεί σε έναν σταθεροποιημέ
νο πληθυσμό είναι γνωστός στη βιβλιογραφία ως δείκτης εγγενούς φυσικής 
αύξησης (intrinsic rate of natural increase) ή, απλούστερα, ως δείκτης Lotka 
(Lotka rate) και συμβολίζεται με r (Pressât 1979). Ο υπολογισμός του δείκτη 
Lotka είναι πολύ εύκολος, αν υπάρχουν διαθέσιμα δύο στοιχεία: ο καθαρός 
δείκτης αναπαραγωγής (net reproduction rate) (R0) και η πραγματική μέση 
ηλικία των μητέρων κατά την τεκνογονία (average effective rate of mothers at 
birth of children) (α). Ο δείκτης Lotka εκτιμάται με βάση τον ακόλουθο τύπο 
(Pressât 1983):

(13) r = %/Ίΐο-Ι

49
LxSx fx

15
όπου, Ro = (1-K)5si fx και α = —--------

Es; fx 
15

3
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αν X = η μέση ηλικία στις πενταετείς ομάδες,
sx = οι λόγοι επιβίωσης από τη γέννηση ως την ηλικία (‘■ΐ)

fx = οι ειδικοί κατα ηλικία δείκτες γονιμότητας,
Κ = ο συντελεστής αρρενογονίας.

Είναι προφανές ότι ενδέχεται να προκόψουν τα ακόλουθα ζεύγη 
τιμών R0 και π

— αν το R0 = 1, το r = 0 και το μέγεθος του σταθεροποιημένου 
πληθυσμού παραμένει αμετάβλητο. Είναι η περίπτωση του στάσιμου πληθυ
σμού (stationary population),

— αν το R0 <1, το γ<1 και το μέγεθος του σταθεροποιημένου πληθυ
σμού μειώνεται σταθερά,

— αν το R0 >1, το r >1 και το μέγεθος του σταθεροποιημένου πλη
θυσμού αυξάνεται σταθερά.

Εφαρμόζοντας την τεχνική που περιγράψαμε παραπάνω (2.2.), προ
βάλλουμε διαδοχικά τον πληθυσμό μέχρι το 2080 και εκτιμούμε ανά πενταε
τία (μεταξύ 1980 - 2000) ή ανά δεκαετία (μεταξύ 2000 - 2080) τον ετήσιο 
ρυθμό μεταβολής του. Ο ρυθμός μιας από τις υπο-περιόδους αναφοράς θα 
συμπέσει με το r, οπότε εκεί προσδιορίζεται χρονικά το σημείο σταθεροποί
ησης του πληθυσμού. Βέβαια εκτός από τον εμπειρικό αυτό τρόπο υπολογι
σμού του χρονικού σημείου σταθεροποίησης υπάρχουν στη βιβλιογραφία 
μαθηματικά υποδείγματα που επιτρέπουν την απευθείας εκτίμησή του, ως 
συνάρτηση διάφορων δημογραφικών στοιχείων (Pressât 1983).

2.4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Για τη διατύπωση των υποθέσεων και την εφαρμογή της επιλεγμένης μεθό
δου για την προβολή σταχυολογούνται στοιχεία από δημοσιεύματα της 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) που αφορούν τις τρεις 
τελευταίες απογραφές του ελληνικού πληθυσμού (1961, 1971 και 1981) και 
τη φυσική του κίνηση στην περίοδο από το 1956 μέχρι το 1982.

Από τις ιστορικές χρονολογικές σειρές λαμβάνονται οι ειδικοί κατά 
ηλικία της μητέρας δείκτες γονιμότητας. Οι δείκτες αυτοί διορθώνονται με 
βάση τις τιμές τους στα γύρω από τις απογραφές πληθυσμού τριετή διαστή
ματα, ώστε να περιορίζονται τα σφάλματα εκτίμησης που κατ’ ανάγκη υπει
σέρχονται στις μεσοαπογραφικές περιόδους.

Επίσης από τα ετήσια δημοσιεύματα της ΕΣΥΕ προέρχονται οι ειδικοί 
κατά ηλικία και φύλο δείκτες θνησιμότητας των περιόδων 1960 - 62, 1970 - 
72 και 1980 - 82, καθώς και οι πίνακες θνησιμότητας των ετών 1960 και 1970. 
Για το έτος 1980 επιχειρήθηκε ο υπολογισμός πινάκων θνησιμότητας, με 
βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ και τα περιεχόμενα των προτύπων πινάκων Read-
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Merrell, ύστερα από ορισμένες δευτερεύουσας σημασίας εξομαλύνσεις, στις 
μεγάλες ιδίως ηλικίες.

Τέλος, ως αφετηρία της προβολής λαμβάνεται η κατανομή του πλη
θυσμού κατά φψλο και ηλικία της απογραφής πληθυσμού 1981.

3. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

3.1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η προέκταση των ιστορικών ροπών του ελληνικού πληθυσμού, με διαδοχι
κές εκτιμήσεις, ως τον απομακρυσμένο χρονικό ορίζοντα της προβολής που 
έχει επιλεγεί, θεμελιώνεται στη γενική παραδοχή ότι η δημογραφική εξέ
λιξη στο μέλλον εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τις συνιστώσες της 
φυσικής κίνησης του πληθυσμού, δηλαδή από τη γεννητικότητα και τη 
θνησιμότητα. Έτσι αγνοείται συμβατικά η επίδραση της μεταναστευτικής 
επικοινωνίας της χώρας με το εξωτερικό και αντιμετωπίζεται ο πληθυσμός 
σαν ένα ανθρωποσύνολο που αυτοτροφοδοτείται και αυτοπροσδιορίζεται, 
στηριγμένο στις δικές του βιολογικές δυνάμεις. Η απλουστευμένη αυτή 
προσέγγιση επιβάλλει, σε αντιστάθμιση, τη λεπτομερειακή εξειδίκευση των 
στοιχείων που εμπεριέχονται στις επιμέρους υποθέσεις της προβολής, αφού 
πρώτα διερευνηθεί σε αδρές γραμμές το σύγχρονο δημογραφικό περιβάλλον 
και οριοθετηθεί δέσμη «προτύπων», σταχυολογημένων από αντίστοιχες 
εμπειρικές έρευνες, καθώς και από περιπτώσεις χωρών με συναφή προς την 
Ελλάδα πληθυσμικά καθεστώτα (CCE 1978, CE 1978, Coale 1966, Henry 1973, 
Le Bras 1979, Pressât 1983, UN 1973).

3.2. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

H συνθετική επισκόπηση του σύγχρονου δημογραφικού περιβάλλοντος στη 
χώρα μας έχει επανειλημμένα επιχειρηθεί στο παρελθόν από έμπειρους 
ερευνητές (Βαλαώρας 1966 και 1980, ΚΕΠΕ 1978, Σιάμπος 1969 και 1973, 
κ.ά.), ώστε να είναι έγκυρα τεκμηριωμένη η απλή και γενική στατιστική 
παρατήρηση ότι, μακροσκοπικά, η γεννητικότητα του πληθυσμού παρουσι
άζει συνεχή μείωση και η θνησιμότητα διαρκή βελτίωση.

Για την επισήμανση των ειδικών αποχρώσεων της γεννητικότητας 
του πληθυσμού το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάλυση της τεκνογονι- 
κής συμπεριφοράς των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας, όπως αυτή μπο
ρεί να διαγράφει στατιστικά με την εκτίμηση των ήδη γνωστών, από την 
προηγούμενη ενότητα, δεικτών γονιμότητας, και συγκεκριμένα με τους ειδι
κούς κατά ηλικία δείκτες γονιμότητας (age-specific fertility rates), το δείκτη 
ολικής γονιμότητας (total fertility rate) και τον καθαρό δείκτη αναπαραγωγής 
(net reproduction rate). Τα σχετικά ευρήματα συνοψίζονται στον Πίνακα 1 
και αποκαλύπτουν τα εξής: (α) Η γονιμότητα των γυναικών κάτω των 25
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Ελλάδα: Δείκτες γονιμότητας, 1956 - 1983 

(Μέσοι ετήσιοι όροι περιόδων) (ΕΣΥΕ 1956 - 1983)

Περίοδοι
Ειδικοί κατά ηλικία δείκτες γονιμότητας Δείκτης

ολικής
γονιμότητας

Καθαρός
δείκτης

αναπαραγωγής14-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

1956-1960 16 97 153 110 56 16 3 226 1,00
1961-1965 20 108 147 101 48 12 2 2,19 0,98
1966-1970 33 132 160 96 45 10 1 2,38 1,09
1971-1975 41 146 149 83 39 9 1 2,34 1,08
1976-1980 51 156 138 71 32 8 I 2,28 1,07
1981-1983 46 144 120 62 25 6 1 2,02 · 0,95

χρόνων αυξανόταν προοδευτικά μέχρι το 1980, ενώ από το έτος αυτό και 
μετά άρχισε να μειώνεται, γεγονός που συναρτάται με αντίστοιχες εξελίξεις 
στη γαμηλιότητα. (β) Η γονιμότητα των γυναικών άνω των 25 χρόνων ακο
λούθησε στην περίοδο αναφοράς (1956 - 83) καθοδική τάση, εμφανίζοντας 
σημαντικότερη επιτάχυνση καθόδου μετά το 35ο έτος, (γ) Οι κατά ηλικία 
εξελίξεις αυτές επηρέασαν πτωτικά το δείκτη ολικής γονιμότητας, ο οποίος 
ήδη σήμερα (1981 - 83) κυμαίνεται σε επίπεδα κατώτερα από εκείνα που 
απαιτούνται για την αντικατάσταση των γενεών και την αδιατάρακτη 
αύξηση του πληθυσμού, (δ) Η καθοδική φορά των ιστορικών τάσεων τεκμη
ριώνει την απαισιόδοξη πρόβλεψη ότι η μείωση της γονιμότητας δεν έχει 
πρόσκαιρο χαρακτήρα, αλλά αποτελεί φαινόμενο που πιθανολογείται να 
συνεχιστεί και στο μέλλον, με αναμφίβολα δυσμενείς συνέπειες στο οικονο
μικό - κοινωνικό και στο δημο-γεωπολιτικό περιβάλλον.

Η εξέλιξη της θνησιμότητας κατά την εικοσαετία 1960 - 80 μπορεί, 
αντίθετα, να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα ικανοποιητική. Πράγματι, από τις 
εκτιμήσεις της προσδοκώμενης ζωής κατά τη γέννηση (expectation of life at 
birth), που θεωρείται ως ο πιο αντιπροσωπευτικός (αντίστροφος) δείκτης 
του γενικού επιπέδου της θνησιμότητας (Pressât 1979), καθώς και από τις 
εκτιμήσεις των ειδικών κατά ηλικία δεικτών της θνησιμότητας (age-specific 
mortality rates), που περιέχονται στους Πίνακες 2 και 3 αντίστοιχα, συνά
γονται τα ακόλουθα συμπεράσματα: (α) Η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέν
νηση εκτιμάται σήμερα (1980 - 82) σε 72,2 χρόνια στους άνδρες και σε 76,0 
χρόνια στις γυναίκες, (β) Η διάρκεια της προσδοκώμενης ζωής επιμηκύνε
ται προοδευτικά, με συνέπεια να προστεθούν πέντε συνολικά χρόνια σ’ 
αυτήν κατά την εικοσαετία 1960 - 80. (γ) Η επιμήκυνση της προσδοκώμενης 
ζωής εμφανίζεται μεγαλύτερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες, ώστε το 
χάσμα επιβίωσης μεταξύ των φύλων (σε βάρος των άνδρών) να διευρύνεται 
βαθμιαία, (δ) Αν και στην εξελικτική διαδικασία για την παράταση του 
ορίου της ζωής μετέχουν ενεργά όλες ανεξάρτητα οι ηλικίες, η συμπίεση
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Ελλάδα: Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση ανδρών και γυναικών, 
I960 - 1980 (ΕΣΥΕ 1960 - 1983)

Μεταβολή Μεταβολή
Φύλο 1960 1970 1980 (σε έτη) (%)

1960—70 1970-•80 1960—70 1970—80

Άνδρες 67,3 70,1 72,2 2,8 2,1 4,2 3,0
Γ υναίκες 70,4 73,6 76,0 3,2 2,4 4,5 3,3

Διαφορά 3,1 3,5 3,8 0,4 0,3 0,3 0,3

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Ελλάδα: Ειδικοί κατά ηλικία δείκτες θνησιμότητας, 1960 - 1982 (ΕΣΥΕ 1960 - 1982)

Ηλικία 1960-
1962

1980-
1982

Μεταβολή
(%)

Ηλικία 1960-
1962

1 ΟδΟ- 
Ι 982

Μεταβολή
(%)

0 39,50 16,38 -59 35-39 1,57 1,12 -29
1-4 1,91 0,45 -76 40-44 2,12 1,56 -26
5-9 0,61 0,26 -57 45-49 3,48 2,75 -21

10-14 0,46 0,27 -41 50-54 5,89 4,51 -23
15-19 0,65 0,57 -12 55-59 10,08 7,90 -22
20-24 0,92 0,76 -17 60-64 16,82 13,38 -20
25-29 1,14 0,74 -35 65-69 28,31 24,04 -15
30-34 1,32 0,80 -39 70-74 47,60 42,39 -11

της θνησιμότητας είναι πιο αισθητή στο βρεφικό και τον παιδικό πληθυσμό 
καθώς και στην ομάδα των 25 - 44 χρόνων.

3.3. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι ροπές μεταβολής της γονιμότητας των Ελληνίδων στο μέλλον είναι 
δυνατό να προδιαγράφουν συνθετικά και αναλυτικά, αφού σταθμιστούν οι 
ήδη γνωστές ιστορικές τάσεις του φαινομένου και ορισμένα «ασύμπτωτα» 
και «πρότυπα», σταχυολογημένα από περιπτώσεις χωρών συγγενικού δημο- 
γραφικού περιβάλλοντος και προσαρμοσμένα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 
και τις προσδοκίες της πολιτικής επηρεασμού της αναπαραγωγικής συμπε
ριφοράς του ζευγαριού και του ατόμου (Berelson 1974, CE 1978, Le Bras 1979, 
Παπαδάκης 1979, Verrière 1978). Τα επίπεδα και οι εξελικτικές τάσεις της 
γονιμότητας εξαρτώνται από ένα σύνολο πολυάριθμων και ανισοβαρών 
ρυθμιστικών παραγόντων που δρουν σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο και 
έχουν κατά καιρούς επισημανθεί και ταξινομηθεί από τη σχετική βιβλιο
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γραφία (Cox 1976, Παπαδάκης 1984, Petersen 1975). Η τεχνική μετουσίωση 
της ταυτόχρονης δράσης των παραγόντων αυτών υλοποιείται με τον υπολο
γισμό των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω, δηλαδή τόσο με το 
δείκτη ολικής γονιμότητας και τον ομόλογό του καθαρό δείκτη αναπαραγω
γής όσο και με τους ειδικούς κατά ηλικία δείκτες γονιμότητας.

Γίνεται, καταρχήν, γενικά αποδεκτό ότι η γονιμότητα των Ελληνί- 
δων θα εξακολουθήσει να μεταβάλλεται προς ορισμένη γραμμική κατεύ
θυνση, αυτόνομα ή προγραμματισμένα, μέχρι το 2000, ενώ κατόπιν θα παρα
μένει αμετάβλητη, προετοιμάζοντας έτσι το κλίμα για τη σταθεροποίηση 
του πληθυσμού σε απώτερο χρονικό ορίζοντα. Ειδικότερα η αναμενόμενη 
εξέλιξη της γονιμότητας, σύμφωνα με τα περιεχόμενα στοιχεία στον 
Πίνακα 4, σχηματοποιείται στις εξής τέσσερις εναλλακτικές εικόνες:

— εικόνα I: Αυτόνομη προέκταση των ιστορικών τάσεων. Θεωρείται ότι η 
πτωτική πορεία του φαινομένου θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και στο μέλλον, 
ώστε το 2000 ο δείκτης ολικής γονιμότητας να έχει συμπιεστεί στο χαμηλό 
επίπεδο του 1,5 παιδιού ανά γυναίκα κατά μέσο όρο και ο καθαρός δείκτης 
αναπαραγωγής να είναι μόλις 0,71. Μια τέτοια υποχώρηση της γονιμότητας 
του πληθυσμού μας μπορεί άνετα να χαρακτηριστεί ως ρεαλιστική, αφού 
ήδη σημειώνονται αντίστοιχες χαμηλές επιδόσεις σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες (Α. Γερμανία, Δ. Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Λουξεμβούργο, Ολλαν
δία, Σουηδία, Φιλανδία), σύμφωνα με τελευταία στοιχεία του OHE (1983). Η 
μείωση της γονιμότητας προβλέπεται καθολική, δηλαδή αναμένεται να επε
κταθεί σε ολόκληρο το φάσμα των ηλικιών. Διαφαίνεται όμως ότι θα είναι 
πιο έντονη στις ηλικίες 30 χρόνων και πάνω, καθώς και στις πρώιμες αναπα
ραγωγικές ηλικίες. Η εκτίμηση αυτή αντανακλά την τάση επικέντρωσης 
της τεκνογονίας στα πρώτα χρόνια του γάμου και την αποφυγή απόκτησης 
2ου και 3ου παιδιού από τα περισσότερα ζευγάρια- επίσης συνδέεται με την 
αντιστροφή της ροπής για σύναψη γάμου σε μικρή ηλικία, που άρχισε να 
εκδηλώνεται πρόσφατα.

— εικόνα il: Συγκρατημένη ενίσχυση των γεννήσεων. Στηρίζεται στην 
εύλογη παραδοχή της ελαφράς ανατροπής των πτωτικών τάσεων της γονι
μότητας και στην επικράτηση, γύρω στο 2000, ενός μέσου μεγέθους οικογέ
νειας που θα διασφαλίζει καθαρό δείκτη αναπαραγωγής ίσο με τη μονάδα, 
οριοθετώντας έτσι την αφετηρία της χρονικής διαδικασίας στασιμοποίησης 
του πληθυσμού. Ο ενισχυτικός αναπροσανατολισμός της τεκνογονίας στο
χεύει στην ουσιαστική αύξηση της γονιμότητας των γυναικών ηλικίας 25-29 
χρόνων κυρίως και των γυναικών ηλικίας 30 - 34 χρόνων δευτερευόντως. 
Ταυτόχρονα επιδιώκεται η επιβράδυνση της πτωτικής εξέλιξης της γονιμό
τητας των γυναικών ηλικίας 20 - 24 χρόνων και η σταθεροποίηση της γονι
μότητας των γυναικών ηλικίας 35 - 39 χρόνων, ενώ δεν καταβάλλεται προ
σπάθεια επηρεασμού των τεκνογονικών ροπών στις ακραίες αναπαραγωγι
κές ηλικίες.
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— εικόνα ni: Μέτρια ενίσχυση των γεννήσεων. Η συμμετοχή του αναπαρα
γωγικού πληθυσμού των γυναικών στην επιδιωκόμενη αύξηση της τεκνογο
νίας προβλέπεται να είναι σχεδόν καθολική, με σημαντικές όμως διαφορο
ποιήσεις κατά ηλικία. Η ενισχυτική διαδικασία θα καταλήξει στην επικρά
τηση, γύρω στο 2000, ενός μέσου μεγέθους οικογένειας που θα εγγυάται την 
άνετη ανάπλαση των γενεών, αφήνοντας ταυτόχρονα ορισμένα περιθώρια 
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αφαιμακτικών δημογραφικών γεγονό
των (πολέμων, επιδημιών, μαζικών μετακινήσεων). Πράγματι γίνεται δεκτό 
ότι ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα θα διαμορφωθεί τελικά σε 2,35 και 
ο αντίστοιχος καθαρός δείκτης αναπαραγωγής θα είναι 1,12. Η αύξηση της 
ολικής γονιμότητας θα προέλθει ουσιαστικά από την έντονη αναπαραγω
γική δράστηριοποίηση των γυναικών ηλικίας 25 - 29 και 30 - 34 χρόνων. 
Δευτερεύοντα ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η προγραμματισμένη ενί
σχυση των γεννήσεων στα κλιμάκια ηλικιών 20 - 24 και 35 - 39 χρόνων. 
Τέλος, επιδιώκεται η συγκρατημένη ανάσχεση των πτωτικών τάσεων στις 
ακραίες αναπαραγωγικές ηλικίες.

— εικόνα IV: Έντονη ενίσχυση των γεννήσεων. Αντιστοιχεί στην περί
πτωση της ριζοσπαστικής αναθεώρησης της τεκνογονικής συμπεριφοράς 
του πληθυσμού. Από την καθολική και την ουσιαστική συμμετοχή του ανα
παραγωγικού πληθυσμού των γυναικών στην αύξηση των γεννήσεων, που θα 
διευρύνεται βαθμιαία και θα κλιμακώνεται χρονικά, αναμένεται να προκύψει 
και να επικρατήσει ως το τέλος του 20ού αιώνα ο τύπος μεγέθους της οικογέ
νειας που υπερ-εξασφαλίζει την ανάπλαση των γενεών και εγγυάται πολύ 
ικανοποιητικό ρυθμό πληθυσμιακής αύξησης για το απώτατο μέλλον. Συγ
κεκριμένα εκτιμάται ότι ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα θα είναι, 
γύρω στο 2000, 2,51 και ο ομόλογός του καθαρός δείκτης αναπαραγωγής θα 
διαμορφωθεί σε 1,19. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι τα περισσότερα ζευγά
ρια θα αποκτούν από το 2000 και μετά 3ο παιδί, κλιμακώνοντας για την 
επίτευξη του στόχου αυτού την τεκνογονική δραστηριότητά τους μέχρι και 
τις πιο προχωρημένες αναπαραγωγικές ηλικίες. Και στην εικόνα όμως αυτή 
δεν προβλέπεται η πλήρης ανάσχεση των πτωτικών ροπών τεκνογονίας στις 
πρώτες αναπαραγωγικές ηλικίες.

3.4. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Όπως σημειώσαμε παραπάνω (3.2.), το επίπεδο γενικής θνησιμότητας, ως 
αντίστροφη έκφραση του επιπέδου της προσδοκώμενης ζωής κατά τη γέν
νηση, είναι ήδη ικανοποιητικό και τα περιθώρια για την επιπρόσθετη συμ
πίεσή του περιορισμένα. Διαπιστώνεται όμως, παρ ’ όλα αυτά, από διεθνείς 
συγκρίσεις (OECD 1979, UN 1979 και 1983), ότι η κατά ηλικία δομή της 
θνησιμότητας στη χώρα μας έχει ακόμη ορισμένες δυνατότητες βελτίωσης, 
που εντοπίζονται κυρίως στο γεροντικό πληθυσμό και σε μικρότερο βαθμό 
στον παιδικό πληθυσμό. Οι προοπτικές, πράγματι, που διαγράφονται και
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Ελλάδα: Υποθέσεις εξέλιξης της θνησιμότητας, 1980-1991 
___________ (ΕΣΥΕ 1980 - 1982, Coale 1966)_______________

Λόγοι επιβίωσης

Οριακές τιμές Μέσες τιμές

Ηλικία 1980 1990 Μεταβολή
(%)

1981—85 1986—90

Α. ΑΝΔΡΕΣ 
(Γ εννήσεις) (0,98200) (0,98658) (0,47) (0,98314) (0,98543)

0-4 0,99736 0,99787 0,05 0,99749 0,99774
5-9 0,99843 0,99880 0,04 0,99852 0,99871

10-14 0,99711 0,99825 0,11 0,99739 0,99796
15-19 0,99522 0,99720 0,20 0,99571 0,99670
20-24 0,99461 0,99682 0,22 0,99517 0,99627
25-29 0,99474 0,99670 0,20 0,99523 0,99621
30-34 0,99372 0,99590 0,22 0,99426 0,99535
35-39 0,99127 0,99379 0,25 0,99190 0,99316
40-44 0,98670 0,98896 0,23 0,98726 0,98839
45-49 0,97790 0,98004 0.22 0,97844 0,97951
50-54 0,96156 0,96425 0,28 0,96223 0,96357
55-59 0,93571 0,93927 0,38 0,93660 0,93838
60-64 0,89336 0,90051 0,80 0,89515 0,89872
65-69 0,82651 0,83932 1,55 0,82971 0,83612
70-74 0,72701 0,74882 3,00 0,73247 0,74337
75-79 0,59420 0,61796 4,00 0,60014 0,61202
80+ 0,38468 0,40392 5,00 0,38949 0,39911

Β. ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
(Γεννήσεις) (0,98553) (0,99102) (0,56) (0,98691) (0,98965)

0-4 0,99801 0,99872 0,07 0,99818 0,99854
5-9 0,99890 0,99942 0,05 0,99903 0,99929

10-14 0,99868 0,99928 0,06 0,99883 0,99913
15-19 0,99813 0,99888 0,08 0,99831 0,99869
20-24 0,99788 0,99846 0,06 0,99803 0,99832
25-29 0,99753 0,99797 0,04 0,99764 0,99786
30-34 0,99661 0,99709 0,05 0,99673 0,99697
35-39 0,99522 0,99538 0,02 0,99526 0,99534
40-44 0,99174 0,99190 0,02 0,99178 0,99186
45-49 0,98606 0,98630 0,02 0,98612 0,98624
50-54 0,97716 0,97752 0,04 0,97725 0,97743
55-59 0,96001 0,96283 0,29 0,96072 0,96213
60-64 0,92792 0,93482 0,74 0,92964 0,93309
65-69 0,87002 0,88360 1,56 0,87342 0,88021
70-74 0,77491 0,79890 3,10 0,78091 0,79290
75-79 0,64278 0,66914 4,10 0,64937 0,66255
80+ 0,41091 0,43146 5,00 0,41604 0,42632
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αφορούν τη συνεχή αναβάθμιση και την καλύτερη χωροθέτηση των υπηρε
σιών υγείας όλων των βαθμιδών, σε συνδυασμό με την πάνδημη προσπάθεια 
για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού, όπου το κράτος δια
δραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο (ΚΕΠΕ 1977 και 1983), δικαιολογούν την 
αισιόδοξη πρόβλεψη ότι σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα θα έχ<» ν 
πλήρως εξαντληθεί τα περιθώρια βελτίωσης της θνησιμότητας σε ολό
κληρη την κλίμακα ηλικιών. Έτσι υπολογίζεται ότι η Ελλάδα θα επιτι χι.ι 
μέσα σε δέκα χρόνια τη μακροχρονιότερη διάρκεια προσδοκώμενης ζωής 
κατά τη γέννηση, όπως αυτή προσδιορίζεται σήμερα με βάση τη σύγχρονη 
ιατρική τεχνολογία και τη νοσο-διαγνωστική και τη θεραπευτική της επο
χής μας (Coale 1966, Le Bras 1979, ΚΕΠΕ 1978).

Τεχνικά έχει διαπιστωθεί (Παπαδάκης 1979) ότι το γενικό επίπεδο 
της θνησιμότητας καθώς και η δομή της θνησιμότητας κατά ηλικία στη 
χώρα μας αποκλίνουν ελάχιστα από το «Δυτικό Πρότυπο» των πινάκων 
επιβίωσης Coale-Demeny (1966). Γίνεται δεκτό ότι ο ελληνικός πληθυσμός 
θα φτάσει το ανώτατο επίπεδο του προτύπου αυτού γύρω στο 1990, που 
αντιστοιχεί σε προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση 73,4 χρόνων 
στους άνδρες και 77,5 χρόνων στις γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στη 
δεκαετία 1980 - 90 η προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση θα παραταθεί 
στους άνδρες κατά 1,2 χρόνια και στις γυναίκες κατά 1,5 χρόνια.

Για τη μετατροπή των υποθέσεων αυτών σε συντελεστές άμεσα χρη
σιμοποιήσιμους στις προβολές που επιχειρούνται εδώ έχουν υπολογιστεί 
στον Πίνακα 5 οι λόγοι επιβίωσης για τις περιόδους 1981 - 85 και 1986 - 90. 
Ο υπολογισμός έγινε με βάση τους τύπους (3) ως (6), από τη σειρά των 
επιζώντων του «Δυτικού Προτύπου» των πινάκων Coale-Demeny που αντι
στοιχεί στο ανώτατο όριο της προσδοκώμενης ζωής κατά τη γέννηση. Συγ
κεκριμένα οι λόγοι επιβίωσης των περιόδων αυτών προέκυψαν με γραμμικές 
παρεμβολές ανάμεσα στο γνωστό επίπεδο επιβίωσης του ελληνικού πληθυ
σμού για το 1980 και το προβλεπόμενο να επιτευχθεί ανώτατο επίπεδο επιβί
ωσης με βάση το «Δυτικό Πρότυπο» των πινάκων Coale-Demeny για το 
1990. Μετά το 1990 αναμένεται ότι τα περιθώρια βελτίωσης της θνησιμότη
τας θα εξαντληθούν εξολοκλήρου και κατά συνέπεια οι λόγοι επιβίωσης θα 
παραμένουν αμετάβλητοι. Τέλος, από την εκτίμηση των αποκλίσεων ανά
μεσα στις οριακές τιμές των λόγων επιβίωσης προκύπτει ότι η μείωση της 
θνησιμότητας κατά την περίοδο 1980 - 90 θα αφορά περισσότερο τη βρεφική 
ηλικία και τις ηλικίες 60 χρόνων και πάνω.

3.5. ΡΥΘΜΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Με αφετηρία τις υποθέσεις που διατυπώθηκαν παραπάνω, ότι δηλαδή τόσο 
οι εξελίξεις της γονιμότητας όσο και οι εξελίξεις της θνησιμότητας θα 
έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2000, ενώ κατόπιν τα φαινόμενα της φυσικής 
αύξησης δε θα παρουσιάσουν δομικές μεταβολές, γίνεται σαφές ότι ο ελλη
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νικός πληθυσμός θα οδηγηθεί προοδευτικά μετά το 2000 στην κατάσταση 
της σταθεροποίησης, σύμφωνα με την εμπειρικά τεκμηριωμένη θεωρία του 
A. Lotka (2.3.)

Εφαρμόζοντας τον τύπο (13), με βάση τα στοιχεία που περιέχονται 
στους Πίνακες 4 και 5, εκτιμώνται οι ρυθμοί της ετήσιας εγγενούς φυσικής 
αύξησης του ελληνικού πληθυσμού, για κάθε μία από τις εναλλακτικές 
εικόνες εξέλιξης της γονιμότητας, ως εξής:

— ΕΙΚΟΝΑ I r = -1,31%
— ΕΙΚΟΝΑ II Γ = 0,00%

— ΕΙΚΟΝΑ III Γ = 0,42%
— ΕΙΚΟΝΑ IV Γ = 0,65%

Ο χρονικός προσδιορισμός επίτευξης των ρυθμών αυτών στη διάρ
κεια του 21ου αιώνα θα γίνει στην επόμενη ενότητα, κατά την ανάλυση των 
ευρημάτων της προβολής του πληθυσμού ως το 2080.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Η κατανομή του ελληνικού πληθυσμού κατά φύλο και ηλικία που προέκυψε 
από την Απογραφή της 5.4.1981 μεταφέρεται στην 31.12.1980, αφού αφαιρε- 
θούν οι γεννήσεις του μεσοδιαστήματος 1.1.1981 - 4.4.1981. Η κατανομή 
αυτή προβάλλεται από πενταετία σε πενταετία μέχρι το 2080, σύμφωνα με 
τους κανόνες και τους τύπους της τεχνικής που αναπτύξαμε στην ενότητα 2 
και τις υποθέσεις γονιμότητας και θνησιμότητας που διατυπώθηκαν στην 
ενότητα 3. Τα ευρήματα της προβολής περιέχονται στο Παράρτημα (Πίνα
κες Π1 - Π4) και συνοψίζονται στους Πίνακες 6 και 7,

4.2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Οι εναλλακτικές εικόνες της πιθανής εξέλιξης του πληθυσμού, που, όπως 
είναι γνωστό, αντικατοπρίζουν αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στην εξέλιξη 
της γονιμότητας, καταλήγουν το 2080 σε σημαντικά αποκλίνουσες μεταξύ 
τους εκτιμήσεις. Έτσι ο πληθυσμός που προβλέπεται για το 2080 εκτιμάται 
στην Εικόνα 1 σε 5 εκατ. περίπου και στην Εικόνα II σε 11 εκατ., ενώ στην 
Εικόνα III φτάνει σε 15 εκατ. και στην Εικόνα IV σε 18 εκατ. άτομα. Είναι 
άξιο προσοχής ότι οι αποκλίσεις στην εκτίμηση του πληθυσμού γίνονται 
αισθητές και διευρύνονται ταχύρρυθμα μετά το 2000, ενώ μέχρι τότε το 
μέγεθος του πληθυσμού δε διαφοροποιείται σημαντικά από εικόνα σε 
εικόνα, έστω και αν οι εξελίξεις της γονιμότητας ποικίλλουν εξαρχής. Ιδιαί
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τερης μάλιστα σπουδαιότητας αποκλίσεις επισημαίνονται από το 2050 και 
μετά, όταν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, αρχίζουν να επικρατούν συνθή
κες σταθεροποίησης των τάσεων του πληθυσμού και κατά συνέπεια οριστι- 
κοποιείται ο ρυθμός ετήσιας μεταβολής του και ομαλοποιείται η πυραμίδα 
ηλικιών (Frejka 1968, Pressât 1983, UN 1966).

Ως προς την εξέλιξη του πληθυσμού κατά ηλικία, από την ομαδοποί
ησή του σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, που περιέχεται στον Πίνακα 6, συνά
γεται ως κύριο συμπέρασμα ότι η σχετική σημασία του ενεργού πληθυσμού 
(15 - 64 χρόνων) ούτε μεταβάλλεται αισθητά κατά τη διάρκεια της μακρο
χρόνιας περιόδου αναφοράς, ούτε διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από 
εικόνα σε εικόνα. Αντίθετα, η σχετική σημασία του παιδικού πληθυσμού 
(0-14 χρόνων) και του γεροντικού πληθυσμού (65 χρόνων και πάνω) μετα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Ελλάδα: Εναλλακτικές εικόνες εξέλιξης του μεγέθους 
και της δομής του πληθυσμού κατά φύλο και ηλικία,

1980 - 2080

Κατανομή κατά ηλικία Άνδρες Κατανομή κατά ηλικία Ανδρες
Πληθυσμός (%) σε 100 Πληθυσμός (%) σε 100

Ετος (.000) 0-14 15-64 65+ γυναίκες (.000) 0-14 15-64 65+ γυναίκες

1980 9.699
ΕΙΚΟΝΑ
23,4

I
63,8 12,8 96 9.669

ΕΙΚΟΝΑ
23,4

II
63,8 12,8 96

1985 9.897 21,9 65,5 12,6 97 9.908 21,9 65,5 12,6 97
1990 10.047 20,5 66,6 12,9 97 10.136 21,2 66,0 12.8 97
1995 10.129 19,0 66,4 14,6 98 10.366 20,8 64,9 14,3 98

2000 10.118 17,6 66,5 15,9 98 10.574 21,0 63,7 15.3 99
2010 9.938 15,5 67,7 16,8 99 10,843 20,4 64,2 15,4 100
2020 9.529 14,5 67,6 17,9 100 11.000 19,8 64,7 15.5 101
2030 8.983 13,3 66,3 20,4 100 11.156 19,8 63,8 16,4 102
2040 8.284 12,7 63,7 23,6 101 11.220 19,6 63,0 17,4 102
2050 7.455 12,4 61,8 25,8 ΙΟΙ 11.228 19,5 63,3 17,2 102
2060 6.587 12,3 61,2 26,5 100 11.223 19,6 63,2 17,2 103
2070 5.784 12,3 61,5 26,2 101 11.229 19,5 63,1 17,4 103
2080 5.076 12,3 61,3 26,4 101 11.227 19,6 63,2 17,2 103

1980 9.699
ΕΙΚΟΝΑ

23,4
III

63,8 12,8 96 9.699
ΕΙΚΟΝΑ

23,4
IV
63,8 12,8 96

1985 9.917 22,0 65,4 12,6 97 9.925 22,1 65,3 12,6 97
1990 10.179 21,5 65,7 12,8 97 10.211 21,8 65,5 12,7 98
1995 10.470 21,6 64,3 14.1 98 10.542 22,1 63,8 14.1 98

2000 10.766 22,3 62,7 15.0 99 10.896 23,2 62,0 14,8 99
2010 11.227 22,2 62,9 14.9 100 11.484 23,3 62,2 14,5 100
2020 11.647 21,8 63,5 14.' 101 12.082 23,1 62,8 14,1 101
2030 12.153 22,3 62.7 15.0 102 12.829 23,8 62,0 14,2 102
2040 12.628 22,1 62,4 Ι\5 103 13.599 23,7 61,9 14,4 103
2050 13.123 22,2 63,1 14. 103 14.452 23,8 62,8 13,4 103
2060 13.669 22,3 63,0 14.7 103 15.419 23,9 62,8 13,3 104
2070 14.261 22,2 62,8 15,0 103 16.477 23,8 62,5 13,7 104
2080 14.866 22,3 63,0 14,7 103 17.594 23,9 62,7 13,4 104

35



βάλλεται έντονα κατά τη διάρκεια της περιόδου 1980 - 2080 και διαφοροποι
είται σημαντικά από εικόνα σε εικόνα. Έτσι στο καταληκτικό χρονικό 
σημείο της προβολής η αναλογία των ηλικιωμένων ποικίλλει από 26,4% 
(Εικόνα I) ως 13,4% (Εικόνα IV), με ενδιάμεσες τιμές 17,2% (Εικόνα II) και 
14,7% (Εικόνα III). Στο ίδιο χρονικό σημείο η αναλογία των παιδιών κλιμα
κώνεται από 12,3% (Εικόνα I) σε 23,9% (Εικόνα IV), λαμβάνοντας ως ενδιά
μεσες τιμές 19,6% (Εικόνα II) και 22,3% (Εικόνα III). Οι εξελίξεις αυτές 
είναι αποτέλεσμα της διαφοροποιημένης διαδικασίας στη γήρανση του 
πληθυσμού ανάμεσα στις τέσσερις εικόνες της προβολής, η οποία, σύμφωνα 
με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας ( Έμκε-Πουλοπούλου 1983, Pressât 
1984, UN 1956β), εξαρτάται κυρίως από τις τάσεις της γονιμότητας.

Γενικά από τα όσα προηγήθηκαν προκύπτει ότι ο πληθυσμός της 
Εικόνας I είναι ένας συνεχώς υποβαθμίζομενος πληθυσμός τόσο ως προς το 
μέγεθος όσο και ως προς τη δομή του. Συγκριτικά σε μικρότερο βαθμό 
υποβαθμιζόμενος είναι ο πληθυσμός της Εικόνας II. Αντίθετα οι Εικόνες III 
και IV εγγυώνται έναν πληθυσμό ενισχυμένο από άποψη μεγέθους και 
ακμαίο από άποψη δομής κατά ηλικία. Η πραγματοποίηση όμως των τελευ
ταίων αυτών εικόνων στηρίζεται, όπως διαπιστώθηκε παραπάνω (3.3), στην 
έγκαιρη θεσμοθέτηση και εφαρμογή μιας δυναμικής πολιτικής για την ενί
σχυση των γεννήσεων.

Αναφορικά με το ισοζύγιο των φύλων, καθώς αυτό εκφράζεται εδώ 
αριθμητικά ως αναλογία των ανδρών σε 100 γυναίκες, ας σημειωθεί ότι σε 
όλες τις εικόνες η ελλειμματικότητα των ανδρών είναι εμφανής μέχρι το 
2000, ενώ κατόπιν και μέχρι το 2030 περίπου εξισορροπείται η συμμετοχή 
των φύλων στον πληθυσμό. Τέλος, μετά το 2030 περίπου, οι άνδρες καθί
στανται ως προς τις γυναίκες πλεονασματικοί, χωρίς όμως ο σχετικός δεί
κτης της αναλογίας των φύλων να ξεπερνά το 104%.

4.3. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Το μέγεθος, η δομή κατά φύλο και ηλικία και η φυσική κίνηση του πληθυ
σμού αλληλοπροσδιορίζονται και αλληλεπηρεάζονται στα πλαίσια διεργα
σιών απλών ή πολύπλοκων, που είναι γνωστές και αποτελούν τον κύριο 
κορμό προβληματισμού στη δημογραφική βιβλιογραφία (Cox 1976, Henry 
1972, Pressât 1983, Shryock 1976, UN 1973). Η αναμενόμενη εξέλιξη της 
θνησιμότητας και τα εναλλακτικά σχήματα προγραμματισμένης επέμβασης 
στον τομέα της γονιμότητας, που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη ενό
τητα, προβλέπεται να δραστηριοποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συμ
βάλλουν δυναμικά στη διαφοροποίηση των παραμέτρων της φυσικής κίνη
σης του ελληνικού πληθυσμού σε ολόκληρο το διάστημα της περιόδου 
αναφοράς. Οι σχετικές εκτιμήσεις κατά υποπεριόδους περιέχονται στον 
Πίνακα 7.

Τα απόλυτα μεγέθη της φυσικής κίνησης ακολουθούν, όπως είναι
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αυτονόητο, παράλληλη εξέλιξη προς εκείνη του συνολικού μεγέθους του 
πληθυσμού. Υπάρχουν όμως και ιδιομορφίες στη μακροχρόνια πορεία τους 
εμφανείς και άξιες προσοχής. Συγκεκριμένα η διαφοροποίηση στον ετήσιο 
αριθμό των γεννήσεων μεταξύ των εικόνων που υιοθετήθηκαν είναι ήδη 
αισθητή στα πρώτα χρόνια της περιόδου αναφοράς, και αυτό συντελεί στην 
εμφάνιση πολύ σημαντικών αποκλίσεων στην καταληκτική δεκαετία της 
προβολής. Πράγματι στη δεκαετία 2071 - 80 ο μέσος ετήσιος αριθμός των 
γεννήσεων εκτιμάται σε 41 χιλ. στην Εικόνα I και 288 χιλ. στην Εικόνα IV, 
με ενδιάμεσες επιδόσεις 148 χιλ. στην Εικόνα II και 226 χιλ. στην Εικόνα 
III. Αντίθετα η διαφοροποίηση στον ετήσιο αριθμό των θανάτων μεταξύ των 
εικόνων που επιλέξαμε αρχίζει να γίνεται αισθητή σε πολύ προχωρημένη 
υποπερίοδο, δηλαδή γύρω στην τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με αποτέ
λεσμα να μην παρουσιάζονται ουσιώδεις αποκλίσεις στην καταληκτική 
δεκαετία της προβολής. Πράγματι στη δεκαετία 2071 - 80 ο μέσος ετήσιος 
αριθμός των θανάτων υπολογίζεται σε 112 χιλ. στην Εικόνα I και 177 χιλ. 
στην Εικόνα VI, ενώ εκτιμώνται ως ενδιάμεσα επίπεδα 149 χιλ. στην Εικόνα 
II και 165 χιλ. στην Εικόνα III.

Οι αδροί δείκτες της φυσικής κίνησης ακολουθούν ομόρροπες προς 
τα απόλυτα μεγέθη τάσεις. Έτσι ο αδρός δείκτης γεννητικότητας (crude birth 
rate), ως λόγος των γεννήσεων ενός χρόνου σε πληθυσμό 1000 ατόμων, 
διαφοροποιείται εξαρχής μεταξύ των επιλεγμένων εικόνων και καταλήγει το 
2080 να είναι 7,5°/00 στην Εικόνα I και 16,9°/00 στην Εικόνα IV, με ενδιάμε
σες τιμές 13,2°/00 στην Εικόνα II και 15,5°/00 στην Εικόνα III. Αντίθετα ο 
αδρός δείκτης θνησιμότητας (crude death rate), ως λόγος των θανάτων ενός 
χρόνου σε πληθυσμό 1000 ατόμων, αρχίζει να διαφοροποιείται μεταξύ των 
εικόνων της προβολής από το 2000 και μετά, με συνέπεια να φτάσει το 2080 
σε 2Θ,5°/00 στην Εικόνα I και σε 1θ,3°/00 στην Εικόνα IV, διαμορφώνοντας 
ως ενδιάμεσες τιμές 13,2°/00 στην Εικόνα II και 15,S0/^, στην Εικόνα III.

Ο ρυθμός φυσικής αύξησης του πληθυσμού, που, όπως είναι γνωστό 
(Pressât 1979 και 1983), προκύπτει ως διαφορά των τιμών των αδρών δεικτών 
γεννητικότητας και θνησιμότητας και ταυτίζεται εδώ με το ρυθμό μεταβο
λής του πληθυσμού (αφού αγνοείται η επίδραση των μεταναστευτικών κινή
σεων), δίνει ασφαλώς την πιο συνθετική και συνάμα την πιο ενδιαφέρουσα 
ένδειξη των προσδοκώμενων δημογραφικών εξελίξεων. Από τη σύγκριση 
του ρυθμού μεταβολής του πληθυσμού (Πίνακας 7) και των δεικτών της 
εγγενούς φυσικής αύξησης που εκτιμήθηκαν προηγούμενα (3.5.) πιστοποιεί
ται, κατά πρώτον, ότι ο ελληνικός πληθυσμός δεν προβλέπεται να σταθερο
ποιηθεί μέχρι το 2050, εφόσον επαληθευτούν οι υποθέσεις εξέλιξης της 
θνησιμότητας και της γονιμότητας που υιοθετήσαμε. Η σταθεροποίηση 
εικάζεται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσα στη δεκαετία του 2050 και θα δια
μορφωθεί σε επίπεδα διαφορετικά κατά εικόνα. Έτσι ο ετήσιος ρυθμός 
σταθεροποίησης του πληθυσμού θα είναι αρνητικός (-1,3%) στην Εικόνα I,
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μηδενικός στην Εικόνα II, χαμηλόβαθμα θετικός (0,4%) στην Εικόνα III και 
σχετικά υψηλόβαθμα θετικός (0,7%) στην Εικόνα IV.

Τα τελευταία ευρήματα επιβεβαιώνουν και ενισχύουν τα γενικά συμ
περάσματα που διατυπώθηκαν παραπάνω (4.2.): ότι στην Εικόνα I προβλέπε- 
ται ένας πληθυσμός βαθμιαία υποβαθμιζόμενος από άποψη μεγέθους, δομής 
κατά ηλικία και ρυθμού μεταβολής, ενώ στην Εικόνα IV αναμένεται ένας 
πληθυσμός προοδευτικά αναβαθμιζόμενος και ακμαίος, που ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της χώρας μας σε ανθρώπινο δυναμικό (ΚΕΠΕ 1978 και 1983). 
Ενδιάμεση είναι η θέση του πληθυσμού στις Εικόνες II και III.

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

5.1. ΓΕΝΙΚΑ

Τα ευρήματα της προβολής του πληθυσμού, που σχολιάστηκαν σε αδρές 
γραμμές στην προηγούμενη ενότητα, είναι δυνατό να αξιολογηθούν με διά
φορα κριτήρια και προς δύο κυρίως κατευθύνσεις. Επιδιώκεται, ειδικότερα, 
η τεχνική αξιολόγηση των ευρημάτων, η σχετική με τον έλεγχο της αξιοπι
στίας των πρωτογενών στατιστικών πληροφοριών και τη δοκιμασία της 
πληρότητας της μεθόδου που εφαρμόζεται. Συνακόλουθη της τεχνικής αξιο
λόγησης είναι η πραγματιστική αξιολόγηση, η οποία αφορά την παραδοχή 
ή την απόρριψη των υποθέσεων της προβολής και ταυτόχρονα αναφέρεται 
στην επάρκεια ή την ανεπάρκεια των ευρημάτων από άποψη μεγέθους και 
δομής, διασυνδέοντάς τα με το ευρύτερο οικονομικό - κοινωνικό και ιστορι- 
κο-γεωπολιτικό περιβάλλον.

5.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρωτογενές πληροφοριακό υλικό προέρχεται, όπως σημειώθηκε ήδη 
(2.4.), από τις περιοδικές απογραφές πληθυσμού — και συγκεκριμένα από 
τις τρεις τελευταίες απογραφές (1961, 1971 και 1981)—, καθώς επίσης και 
από τα στοιχεία των ληξιαρχικών καταγραφών των γεννήσεων και των 
θανάτων που δημοσιεύονται σε τακτικές εκδόσεις της ΕΣΥΕ. Ως προς την 
πρώτη πηγή πληροφόρησης, έχει αποδειχτεί, με σειρά μεταπογραφικών 
δειγματοληπτικών δοκιμασιών, ότι τα στοιχεία των απογραφών από το 1961 
μέχρι σήμερα μπορεί να θεωρηθούν σε ικανοποιητικό βαθμό αντιπροσωπευ
τικά και δεν περιέχουν παρά τα συνήθη και διεθνώς παραδεκτά στατιστικά 
σφάλματα (Σιάμπος 1978). Έτσι η ποιοτική επάρκεια της πυραμίδας ηλι
κιών, που αποτέλεσε την αφετηρία της διαδικασίας προβολής του πληθυ
σμού και αντλήθηκε από την τελευταία απογραφή (1981), δεν είναι δυνατό 
να αμφισβητηθεί, στα πλαίσια της εργασίας αυτής. Επίσης, ως προς τη
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δεύτερη πηγή πληροφόρησης, είναι γνωστό ότι τα στοιχεία της βελτιώνον
ται βαθμιαία από άποψη αξιοπιστίας και πληρότητας, και τούτο οφείλεται 
τόσο στην άρτια οργάνωση των ληξιαρχικών καταγραφών όσο και στις 
επαληθευτικές προσεγγίσεις και τις διορθώσεις των δεδομένων που επιχει
ρεί συστηματικά η ΕΣΥΕ (ΕΣΥΕ 1956 - 82, Σιάμπος 1978). Σε ορισμένες περι
πτώσεις, κατά την εκτίμηση των δεικτών γονιμότητας και θνησιμότητας, 
όπως είδαμε, έγιναν εξομαλύνσεις στά πρωτογενή στοιχεία, με βάση τις 
γνωστές από τη βιβλιογραφία τεχνικές (Coale 1966, Shryock 1976, Σιάμπος 
1978), ώστε να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των χρονολογικών σειρών.

Αναφορικά με τη μέθοδο της προβολής, το υπόδειγμα που χρησιμο
ποιήθηκε για την εκτίμηση των επιζώντων και των γεννήσεων στο μέλλον 
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, επειδή το ίδιο έχει επανειλημμένα εφαρμοστεί 
με επιτυχία στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό, ακόμη και σε επίσημες 
κρατικές προβλέψεις, και, επιπρόσθετα, είναι πολύ γνωστό στη βιβλιογρα
φία (Henry 1973, Παπαδάκης 1979, Pressât 1983, UN 1956α). Βέβαια υπάρ
χουν και έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί πιο εκλεπτυσμένα και πιο 
πολύπλοκα υποδείγματα προβολής από ό,τι το υπόδειγμα που εφαρμόστηκε 
εδώ- τα περισσότερα όμως από αυτά επιδιώκουν τη διατύπωση βραχυχρό
νιων προβλέψεων και προϋποθέτουν αρτιότερη από την ελληνική στατι
στική πληροφόρηση (Henry 1973, Shryock 1976).

5.2. ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η προέκταση του ελληνικού πληθυσμού φτάνει στην εργασία αυτή μέχρι το 
2080, καλύπτοντας έτσι περίοδο διάρκειας ενός αιώνα. Η επιλογή του μακρι
νού αυτού ορίζοντα δικαιολογείται πλήρως, αν ληφθούν υπόψη τα χρονοδι- 
αστήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εξέλιξης των δημογρα- 
φικών φαινομένων και οι μακροχρόνιες διεργασίες που συνήθως κινητοποι
ούνται για τη σταθεροποίηση του πληθυσμού. Πράγματι τα περισσότερα 
δημογραφικά φαινόμενα εκτείνονται και δρουν σε μεγάλα χρονικά διαστή
ματα. Τα παιδιά, σαν παράδειγμα, που έρχονται σήμερα στον κόσμο θα 
ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό και θα αποτελέσουν μέρος του «ενεργού» 
αναπαραγωγικού πληθυσμού μετά το 2000, ενώ ορισμένα από αυτά θα επιβι
ώσουν ως το 2080. Επίσης, επειδή τα στερεότυπα της θνησιμότητας και της 
γονιμότητας υποτίθεται ότι θα διαμορφωθούν γύρω στο τέλος του 20ού 
αιώνα, η σταθεροποίηση του πληθυσμού, που έχει επιλεγεί εδώ ως κατά
σταση προς διερεύνηση, θα πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένο χρονικό 
σημείο.

Η αξιοπιστία των προβλέψεων δεν εξαρτάται τόσο από τη μέθοδο που 
υιοθετείται και εφαμόζεται όσο, κυρίως, από το κύρος των υποθέσεων που 
διατυπώνονται και αφορούν την αναμενόμενη εξέλιξη των παραμέτρων της 
πληθυσμικής μεταβολής. Για την εξέλιξη της θνησιμότητας διατυπώθηκε 
μία και μόνο υπόθεση, σύμφωνα με την οποία ο ελληνικός πληθυσμός θα
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έχει φτάσει την ανώτατη προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση μέχρι το 
1990. Η υπόθεση αυτή είναι ρεαλιστική και άνετα επιτεύξιμη, γιατί τα περι
θώρια της δυνατής συμπίεσης της θνησιμότητας του πληθυσμού μας τείνουν 
να εξαντληθούν σε σύντομο σχετικά χρόνο, όπως δείχνουν οι ιστορικές 
τάσεις στην τελευταία εικοσαετία ( 1960 - 80). Ενδέχεται μάλιστα το ανώτατο 
όριο προσδοκώμενης ζωής κατά τη γέννηση του «Δυτικού Προτύπου» των 
πινάκων επιβίωσης Coale-Demeny που υιοθετήθηκε για το 1990 να προσεγ
γιστεί και πριν από το χρονικό αυτό ορόσημο.

Αντίθετα προς τη θνησιμότητα, η οριοθέτηση των μελλοντικών 
τάσεων της γονιμότητας παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες και είναι σχε
δόν εξολοκλήρου συμβατικός ο καθορισμός «ασύμπτωτων» σημείων στην 
εξέλιξή της (Henry 1973, Le Bras 1979, UN 1956α και 1979). Για το λόγο 
αυτό, αντί μιας και μόνο υιοθετήθηκαν τέσσερις υποθέσεις ως προς την 
εξέλιξη της γονιμότητας του ελληνικού πληθυσμού, στα πλαίσια της γενι
κής παραδοχής ότι η εξέλιξη αυτή θα συνεχιστεί μέχρι το 2000 και θα έχει 
γραμμικό χαρακτήρα. Η γενική παραδοχή δεν είναι βέβαια αδιάσειστη, έχει 
όμως το σημαντικό πλεονέκτημα της απλής διατύπωσης και αφήνει περιθώ
ρια για την προσέγγιση του επιπέδου σταθεροποίησης του πληθυσμού μέσα 
στα χρονικά όρια της περιόδου της προβολής. Από τις μερικές υποθέσεις 
(Εικόνες) η Εικόνα I είναι ασφαλώς η πιο ρεαλιστική, αφού στηρίζεται 
στην απλή προέκταση των ιστορικών τάσεων της γονιμότητας στο μέλλον. 
Οι άλλες εικόνες θεμελιώνονται στην έννοια της ενισχυτικής «εκτροπής» 
από τις εκδηλούμενες και αυτοτροφοδοτούμενες τάσεις, με την εφαρμογή 
μιας πολιτικής χαμηλής αποτελεσματικότητας στην Εικόνα II, μέσης απο- 
τελεσματικότητας στην Εικόνα III και υψηλής αποτελεσματικότητας στην 
Εικόνα IV. Μολονότι δε, όπως θα διαπιστωθεί παρακάτω, κρίνεται ως πιο 
επιθυμητή η τελευταία εικόνα, η πραγματοποίησή της προσκρούει σε σχε
δόν ανυπέρβλητα εμπόδια, τουλάχιστον κάτω από τις σημερινές και τις 
προεξοφλούμενες για το άμεσο μέλλον συνθήκες. Πράγματι οι ιστορικές 
απόπειρες αναπροσανατολισμού των αναπαραγωγικών ροπών, ακόμη και 
στις χώρες που υιοθέτησαν πολύ γενναιόδωρη φιλο-τεκνογονική πολιτική, 
δεν κατέληξαν παρά σε μέτριες και πρόσκαιρες επιδόσεις, δικαιώνοντας 
έτσι την άποψη ότι η αναπαραγωγικότητα μπορεί να συμπεριληφθεί στα πιο 
«αδρανή», έναντι των προγραμματισμένων επεμβάσεων, κοινωνικά φαινό
μενα (Berelson 1974, UN 1973). Η επιχειρηματολογία αυτή συγκλίνει, συμ
περασματικά, στην αποδοχή της Εικόνας III, θεωρώντας ότι η εικόνα αυτή 
είναι πραγματοποιήσιμη και ταυτόχρονα επιθυμητή. Βέβαια η πραγματο
ποίησή της προϋποθέτει ότι θα θεσμοθετηθούν και θα τεθούν έγκαιρα σε 
εφαρμογή μέτρα για την ενίσχυση των γεννήσεων που έχουν δοκιμαστεί με 
επιτυχία σε διεθνή κλίμακα, και ιδιαίτερα σε χώρες με συναφές προς το 
ελληνικό δημογραφικό περιβάλλον (Berelson 1974, UN 1973 και 1979, Varri- 
ère 1978).

Η δέσμη των τεσσάρων υποθέσεων εξέλιξης της γονιμότητας αντι
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στοιχεί στην εκτίμηση τεσσάρων εικόνων εξέλιξης του πληθυσμού, που 
αφορούν το μέγεθος, τη δομή κατά ηλικία και το ρυθμό μεταβολής του. Από 
αυτές η Εικόνα I κρίνεται εξαρχής απαράδεκτη, αφού καταλήγει στη διαρκή 
μείωση του πληθυσμού και συνεπάγεται τη σημαντική υποβάθμιση της 
διάρθρωσής του κατά ηλικίες. Η Εικόνα II, που προβλέπει το μηδενισμό του 
ρυθμού μεταβολής του πληθυσμού, δεν μπορεί επίσης να επιλεγεί ως επιθυ
μητή, εξαιτίας ιδίως των διορθωτικών αδυναμιών της. Έτσι η προτίμηση 
προσανατολίζεται στην αποδοχή μιας από τις δυναμικές Εικόνες III και IV. 
Η Εικόνα III θεωρείται μεταξύ τους ως λιγότερο επιθυμητή, αλλά είναι 
αναμφίβολα ευκολότερα επιτεύξιμη, αν ληφθούν συνδυαστικά υπόψη οι 
ιστορικές τάσεις και οι δυνατότητες ενισχυτικής «εκτροπής» των συντελε
στών της δημογραφικής εξέλιξης. Τέλος, η Εικόνα IV συγκεντρώνει το 
ενδιαφέρον των υπεύθυνων για τον οικονομικό και τον κοινωνικό προγραμ
ματισμό, καθώς και των τεχνοκρατικών κύκλων που υποστηρίζουν ότι είναι 
εθνικά σκόπιμη η ουσιαστική ενδυνάμωση του πληθυσμού μας, ποσοτικά 
και ποιοτικά (ΚΕΠΕ 1977 και 1983).

Η δογματική προσέγγιση των δημογραφικών τάσεων στις αναπτυγμέ
νες χώρες προσφέρει αναμφισβήτητα ιδιαίτερης σπουδαιότητας πλαίσιο για 
πραγματιστικές αξιολογήσεις. Στις χώρες αυτές, μετά το δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο, επικράτησε η άποψη ότι η διατήρηση ενός θετικού ρυθμού στην 
πληθυσμική εξέλιξη είναι κατά κανόνα επωφελής, αφού συμβάλλει στην 
ενίσχυση της ενεργού ζήτησης και συνακόλουθα δημιουργεί, μακροχρόνια, 
τις προϋποθέσεις για πλήρη απασχόληση. Υπάρχουν βέβαια και οι υπέρμα- 
χοι της μηδενικής αύξησης του πληθυσμού, που στηρίζουν την επιχειρημα
τολογία τους κυρίως σε οικολογικές αναφορές. Διατείνονται, ειδικότερα, 
ότι η σ·"·εχής αύξηση του πληθυσμού υποβαθμίζει το περιβάλλον και επιτα
χύνει τ / εξάντληση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Τέλος, προβάλ
λεται και η θέση ότι ήδη η αύξηση του πληθυσμού στις βιομηχανικά προη
γμένες χώρες είναι τόσο μικρή, ώστε διαδραματίζει σχεδόν ουδέτερο ρόλο 
από οικονομική άποψη, ενώ επιβάλλεται η βελτιστοποίηση στη χρησιμο
ποίηση των εξαντλήσιμων πόρων και η προγραμματισμένη αναχωροθέτηση 
των παραγωγικών και των κοινωνικο-πολιτισμικών δραστηριοτήτων, που 
συνήθως συναρτάται με την εκλογικευμένη γεωγραφική ανακατανομή του 
ανθρώπινου δυναμικού (Berelson 1974, UN 1973 και 1975).

Παρόμοιες δογματικές θέσεις διατυπώνονται συχνά και στη χώρα 
μας. Η σχετική, εντούτοις, επιχειρηματολογία, σχεδόν πάντα, διανθίζεται 
και εμπλουτίζεται με εξω-οικονομικούς ισχυρισμούς. Έτσι, χωρίς να παρα- 
βλέπεται η σημασία της επίδρασης που ασκεί στην οικονομική ανάπτυξη η 
θετική δημογραφική εξέλιξη, υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα επίτευξης 
ενός ενισχυμένου ρυθμού αύξησης του πληθυσμού για λόγους ιδίως γεωπο
λιτικούς. Η επιχειρηματολογία αυτή οδηγεί, όπως είδαμε, στην αποδοχή 
της Εικόνας IV από την Πολιτεία και από ορισμένες τεχνοκρατικές ομάδες. 
Βέβαια δεν πρέπει να παραγνωρίζονται τα σημαντικά εμπόδια που προβάλ
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λονται στην επίτευξη της εικόνας αυτής και συνδέονται με τα οικογενειακά 
«στερεότυπα» και την έντονη ολιγο-τεκνογονική νοοτροπία του πληθυσμού 
(Παπαδάκης 1979, UN 1973 και 1975).

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ενατένιση του δημογραφικού μέλλοντος της Ελλάδας στην εργασία αυτή 
στηρίζεται στη γενική παραδοχή ότι ο πληθυσμός αποτελεί «κλειστό» 
ανθρωποσύνολο και πιθανολογείται να σταθεροποιηθεί στη διάρκεια της 
επιλεγμένης μακροχρόνιας περιόδου αναφοράς (1980 - 2080). Με μία και 
μόνο υπόθεση ως προς την εξέλιξη της θνησιμότητας και τέσσερις εναλλα
κτικές υποθέσεις ως προς την εξέλιξη της γονιμότητας εκτιμήθηκαν με 
καταληκτικό ορίζοντα το 2080 οι ακόλουθες εικόνες πληθυσμού:

1. Η Εικόνα 1 στηρίζεται στην απλή προβολή των ιστορικών τάσεων 
της γονιμότητας και καταλήγει σ’ έναν πληθυσμό έντονα υποβαθμισμένο, 
τόσο από άποψη μεγέθους όσο και από άποψη δομής κατά ηλικία. Το κύριο 
χαρακτηριστικό είναι η αποκρυστάλλωση ενός αρνητικού ρυθμού μεταβο
λής, εξαιτίας του οποίου η εικόνα αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιη
τική και να γίνει αποδεκτή.

2. Η Εικόνα II θεμελιώνεται στην εφικτή υπόθεση της συγκρατημέ
νης ενισχυτικής «εκτροπής» των τάσεων της γονιμότητας και καταλήγει σ’ 
έναν πληθυσμό μέτρια υποβαθμισμένο. Το πρωτεύον γνώρισμα είναι η επι
κράτηση ενός ρυθμού μηδενικής πληθυσμικής αύξησης, που για πολλές 
χώρες κρίνεται επαρκής, στην περίπτωση όμως της Ελλάδας χαρακτηρίζε
ται γενικά ως ανεπιθύμητος.

3. Η Εικόνα III σχηματοποιείται στα πλαίσια της αισιόδοξης υπόθε
σης για ουσιαστική ενίσχυση της γονιμότητας και καταλήγει σ’ έναν πλη
θυσμό ικανοποιητικού μεγέθους και δομής. Η προβλεπόμενη μεγέθυνση της 
οικογένειας στην εικόνα αυτή δεν είναι ανέφικτη, αρκεί να υιοθετηθεί και 
να τεθεί έγκαιρα σε εφαρμογή η κατάλληλη δημογραφική πολιτική και να 
αντιμετωπιστούν τα αντικίνητρα της τεκνογονίας.

4. Η Εικόνα IV συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των υπεύθυνων του 
οικονομικού και του κοινωνικού προγραμματισμού και ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες που εκφράζουν ορισμένοι τεχνοκρατικοί κύκλοι συλλογικής 
ευθύνης. Η εικόνα στηρίζεται στη ριζική αναθεώρηση της αναπαραγωγικής 
συμπεριφοράς και καταλήγει σ’ έναν πληθυσμό ουσιαστικά ανανεωμένο. Η 
πραγματοποίησή της όμως προβλέπεται ότι θα προσκρούσει σε σοβαρά 
εμπόδια, αν σταθμιστεί η έντονη ολιγο-τεκνογονική νοοτροπία του πληθυ
σμού μας, που δεν αποτελεί εθνικό ιδίωμα και μόνο, αλλά είναι κοινό γνώρι
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σμα στις χώρες με συγγενικό δημογραφικό περιβάλλον. Έχει δε τεκμηριω
θεί ιστορικά ότι οι προγραμματισμένες επεμβάσεις στο χώρο της τεκνογο
νίας απαιτούν σημαντικούς πόρους και προϋποθέτουν ουσιαστικές θεσμικές 
προσαρμογές, ενώ η αποτελεσματικότητά τους δεν είναι πάντα ανάλογη με 
τους στόχους που οριοθετούνται από τους υπεύθυνους φορείς των επεμβά
σεων αυτών.
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