
Ποια συμπεράσματα μπορούμε να
εξάγουμε για την πορεία του φαινομέ-
νου της υπογεννητικότητας στην
Ελλάδα;  Μεταβάλλονται οι
αναπαραγωγικές μας συμπεριφορές;
Σε αυτά τα ερωτήματα όπως και σε
άλλα απαντά ο κ. Βύρων Κοτζαμάνης,
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας και  Διευθυντής του
Εργαστηρίου Δημογραφικών και
Κοινωνικών Αναλύσεων. 

Η συνέντευξη
* Πόσο σημαντικό θεωρείτε ότι είναι το

πρόβλημα της υπογεννητικότητας για μια
χώρα όπως η Ελλάδα; Τι συνέπειες μπορεί να
έχει για αυτήν;  

Εξετάζοντας κανείς την πορεία των δει-
κτών (γεννήσεις ζώντων σε απόλυτους αριθ-
μούς, ποσοστά υπογεννητικότητας για πα-
ράδειγμα) μετά τον πόλεμο, από τη δεκαετία
του ́ 50 μέχρι σήμερα, μπορεί να εξάγει κά-
ποια συμπεράσματα αλλά και τάσεις για την
πορεία του φαινομένου της υπογεννητικό-
τητας στην Ελλάδα; 

- «Για να απαντηθούν τα ερωτήματά αυτά
πρέπει να οριστεί ο όρος «υπογεννητικότητα».
Τι σημαίνει «υπογεννητικότητα»; Ότι κάνουμε
λιγότερες γεννήσεις από αυτές που «πρέπει» να
κάνουμε; (και στην περίπτωση αυτή από πού
προκύπτει πόσες γεννήσεις «πρέπει» να κάνου-
με; Ποιος το ορίζει και πώς ορίζεται το όριο αυ-
τό; Αν οι γεννήσεις είναι ελαφρώς περισσότερες
από τους θανάτους δεν υπάρχει «υπογεννητι-
κότητα», αν είναι λιγότερες από τους θανάτους
υπάρχει;). Ο όρος «υπογεννητικότητα» δεν είναι
σαφής (και προφανώς δεν υπάρχει κάποιος δεί-
κτης που να ορίζεται ως «ποσοστό υπογεννη-
τικότητας»). Οι δημογράφοι χρησιμοποιούν στις
αναλύσεις τους έναν άλλο δείκτη, το «όριο ανα-
παραγωγής των γενεών». Ο δείκτης αυτός απαν-
τά σε ένα σαφές ερώτημα: πόσα παιδιά απαι-
τούνται κατά μέσο όρο ώστε κάθε μητέρα μιας
γενεάς να αντικαθίσταται από μια κόρη λαμβά-
νοντας υπόψη και τη θνησιμότητα. Αν κατά μέσο
όρο οι γυναίκες μιας γενεάς σε μια χώρα φέρουν
στον κόσμο ακριβώς τον αριθμό των παιδιών
που απαιτούνται για να αντικατασταθεί κάθε μη-
τέρα από μια κόρη (λαμβάνοντας υπόψη και την
θνησιμότητα) τότε ο πληθυσμός της χώρας αυ-
τής θα παραμείνει σταθερός, αν κάνουν περισ-
σότερα ο πληθυσμός θα αυξηθεί και προφανώς
αν κάνουν λιγότερα, ο πληθυσμός θα μειωθεί.
Φυσικά τα προαναφερθέντα για αύξηση, μείωση
η σταθεροποίηση του πληθυσμού ισχύουν στην
περίπτωση που ο πληθυσμός μιας χώρας είναι
«κλειστός», δηλαδή όταν δεν έχουμε μετανα-
στεύσεις -η ακόμη όταν οι είσοδοι και έξοδοι
από τη χώρα μηδενίζονται. Είναι προφανές ότι
όσο η θνησιμότητα είναι υψηλή τόσο περισσό-
τερα παιδιά απαιτούνται για να αντικατασταθεί
κάθε μητέρα από μια κόρη, όσο η θνησιμότητα
συρρικνώνεται, τόσο λιγότερα».

* Δηλαδή;
- «Παραδείγματος χάριν για να αναπληρωθούν

πλήρως οι Ελληνίδες που γεννήθηκαν γύρω στο
1925 απαιτούνταν 2,8 παιδιά/γυναίκα κατά μέσο
όρο, ενώ για αυτές που γεννήθηκαν το 1965-
1970 απαιτούνται μόνον 2,1 παιδιά /γυναίκα.
Κατ’ επέκταση όποιες συγκρίσεις γίνονται τόσο
διαχρονικά, όσο και συγχρονικά (γονιμότητα των
Ελληνίδων που γεννήθηκαν το 1925 σε σχέση
με τη γονιμότητα αυτών που γεννήθηκαν το
1970, ή ακόμη γονιμότητα των Ελληνίδων που
γεννήθηκαν το 1925 σε σχέση με τη γονιμότητα
των γυναικών που γεννήθηκαν σε άλλες χώρες
την ίδια χρονιά) δεν μπορούν να μην λαμβάνουν
υπόψη τον παράγοντα «θνησιμότητα που παίζει
καθοριστικό ρόλο. Σε αντίθετη περίπτωση,  τα
συμπεράσματα που εξάγουμε είναι παραπλανη-
τικά: φανταζόμαστε αμέσως μεγάλες οικογένειες
με πληθώρα παιδιών και ταχύτατους ρυθμούς
αύξησης του πληθυσμού, κάτι που δεν ανταπο-
κρίνεται στην πραγματικότητα και που διαψεύ-
δεται από τα διαθέσιμα διαχρονικά στοιχεία».

* Επομένως με βάση τα προαναφερθέντα,
«υπογεννητικότητα» μπορούμε να πούμε ότι
έχουμε όταν οι γενεές των Ελληνίδων δεν
αναπληρώνονται πλήρως, όταν δηλαδή, λαμ-
βάνοντας υπόψη και τη θνησιμότητα, τα παι-
διά που κάνουν κατά μέσο όρο δεν επιτρέ-
πουν σε κάθε μητέρα να αντικατασταθεί από
μια κόρη.

- «Προφανώς στη χώρα μας σε όλη τη μετα-
πολεμική περίοδο είχαμε μια μείωση των γεν-
νήσεων. Αν συγκρίνουμε π.χ. τον μέσο ετήσιο
αριθμό γεννήσεων της περιόδου 2001-2007
(106,7 χιλ), αυτές είναι κατά 57% λιγότερες από
τις γεννήσεις που είχαμε κατά μέσο όρο ετησίως
στην περίοδο 1935-1939 (186,7 χιλ.) και κατά
33% σε σχέση με το 1956-1960 (157,4 χιλ). Οι
συγκρίσεις και οι εξελίξεις εκ πρώτης όψεως εί-
ναι όντως συνταρακτικές. Ποια όμως τα συμπε-
ράσματα που δυνάμεθα να εξάγουμε για την
αναπαραγωγή των γυναικών (και την «υπογεν-
νητικότητα»;) Οι Ελληνίδες (αλλά ποιες Ελληνί-
δες, αυτές που γεννήθηκαν πριν από 80 χρόνια,
πριν από 60 χρόνια, πριν από 40 χρόνια;) κάνουν
κατά μέσο όρο τα μισά παιδιά από ό,τι 50 ή 60
χρόνια πριν; Κάνουν τα «αναγκαία» σε αριθμό
παιδιά για να αναπαραχθούν (δηλ. για να μην
μειωθεί ο πληθυσμός στην περίπτωση ενός μη-
δενικού μεταναστευτικού ισοζυγίου στο μέλλον)
ή όχι;

Ασφαλώς, στη βάση των προτέρων στοιχείων
ο «κοινός νους» θα συμπέρανε ότι η κατάσταση
είναι όντως καταστροφική, ότι η αναπαραγωγή
μας έχει μειωθεί συνταρακτικά, ότι δεν αναπα-
ραγόμαστε «ικανοποιητικά» όπως πριν από 50 ή
70 χρόνια. Θα υπενθυμίσουμε ότι στα ερωτήματα
που τίθενται, είναι αδύνατον να δώσουμε ικανο-
ποιητικές απαντήσεις διά «γυμνού οφθαλμού»,
εξετάζοντας απλά τη διαχρονική εξέλιξη του αριθ-
μού των γεννήσεων, εφόσον ο αριθμός τους εξαρ-
τάται από πολλές παραμέτρους: από τον πληθυ-
σμό των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας (15-
45 ετών), από τη μέση ηλικία τους, από την οι-
κογενειακή τους κατάσταση (έγγαμες, χήρες, δια-
ζευγμένες), από τον τελικό αριθμό παιδιών που
θα αποκτήσουν στο τέλος του «κύκλου» τους,
από τον χρόνο που θα τα αποκτήσουν κ.ο.κ. Στο
ερώτημα («αναπαραγόμαστε πλήρως ή όχι»), θα
πρέπει να δοθεί απάντηση βάσει ενός άλλου δεί-
κτη που δίδει τις γεννήσεις που προέρχονται κατά
μέσο όρο από 1000 γυναίκες των διαδοχικών γε-
νεών στη χώρα μας (δείκτης που ορίζεται από
τους δημογράφους ως  «διαγενεακός δείκτης γο-
νιμότητας») και θα συνεκτιμά και τις επικρατούσες
εκάστοτε συνθήκες θνησιμότητας (και επομένως
θα επιτρέπει και τον υπολογισμό του  «ορίου ανα-
παραγωγής»).  

Αν ενδιαφερθούμε τώρα για την πορεία του
διαγενεακού αυτού δείκτη στη χώρα μας μέσος
αριθμός παιδιών ανά γυναίκα στις διαδοχικές
γενεές των γυναικών), θα διαπιστώσουμε ότι
ακολουθεί σταθερά αργή πτωτική πορεία του-
λάχιστον από τα μέσα της τρίτης μεταπολεμικής
δεκαετίας έως το 1965-1970. Έτσι, οι Ελληνίδες
που γεννήθηκαν γύρω στο 1925 έφεραν στον
κόσμο κατά μέσο όρο 2,2 παιδιά/ γυναίκα (εκτί-
μηση), αυτές που γεννήθηκαν το 1965 σχεδόν
1,7 παιδιά/ γυναίκα, δηλαδή 0,5 παιδιά λιγότε-
ρα».

* Ποιο μπορούμε να πούμε είναι το συμ-
πέρασμα;

- «Θα μπορούσαμε επομένως να συμπερά-
νουμε ότι στο παρελθόν αναπαραγόμασταν «πλή-
ρως» ενώ σήμερα όχι. Για όσους παρακολούθη-
σαν τον πρότερο συλλογισμό μας ένα παρόμοιο
συμπέρασμα δεν είναι προφανές, διότι ναι μεν
κάναμε περισσότερα παιδιά, αλλά αυτά που πα-
ρέμειναν εν ζωή για να αντικαταστήσουν τις μη-
τέρες τους ήταν και τότε και τώρα λιγότερα από
τα «αναγκαία». Αν το «όριο αναπαραγωγής»,
λαμβάνοντας υπόψη και τη θνησιμότητα είναι
2,1 παιδιά για τις γυναίκες που γεννήθηκαν στη
χώρα μας το 1965,  για αυτές που γεννήθηκαν
το 1925 το όριο ήταν ασφαλώς υψηλότερο (2,8
παιδιά). Επομένως, και «τότε» και «τώρα», υπο-

λείπονται 0,3-0,4 παιδιά/ γυναίκα για να υπάρξει
πλήρης αντικατάσταση των γενεών, και  αυτό
προφανώς συνέτεινε και στην προοδευτική γή-
ρανση του πληθυσμού μας (το ποσοστό των άνω
των 65 ετών αυξήθηκε από 7% το 1951 στο
18,5% το  2008)».

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ
* Μεταβάλλονται οι αναπαραγωγικές μας

συμπεριφορές;
- «Οι αναπαραγωγικές συμπεριφορές στην Ελ-

λάδα μεταβάλλονται (όπως και στις υπόλοιπες
ανεπτυγμένες χώρες, η Ελλάδα δεν αποτελεί
εξαίρεση) και το μοντέλο της οικογένειας με
περιορισμένο αριθμό παιδιών (δύο) τείνει να
κυριαρχήσει και στη χώρα μας. Οι στάσεις και
οι αντιλήψεις προοδευτικά αλλάζουν και τα νέα
ζευγάρια (οι γυναίκες και οι άνδρες που γεννή-

θηκαν μετά το 1950-1960) τείνουν να υιοθε-
τήσουν διαφορετικές συμπεριφορές από αυτές
των προηγούμενων γενεών. Το δίκαιο εξελίσ-
σεται παράλληλα, τείνοντας να κατοχυρώσει την
ισότητα και την αυτονομία των εταίρων στο
πλαίσιο της συμβίωσης, δίδοντας, όλο και πε-
ρισσότερο, στην γυναίκα τη δυνατότητα να «βιώ-
σει» τη διάλυση της συμβίωσης αυτής (εντός ή
εκτός γάμου) και την επιλογή της να παραμείνει,
αν το επιθυμεί, μόνη, ενώ ταυτόχρονα τα μέσα
αντισύλληψής της τείνουν να επιτρέψουν τον
πλήρη σχεδόν έλεγχο της γονιμότητάς της. Ταυ-
τόχρονα τα καταναλωτικά μας πρότυπα στη χώρα
μας ουδαμώς διαφοροποιούνται από αυτά των
βορειότερων αναπτυγμένων χωρών της Ευρώ-
πης, η επίδραση της Ορθοδόξου Εκκλησίας (πολύ
περισσότερο «διακριτικής» στον τομέα που μας
ενδιαφέρει σε αντίθεση με τον Καθολικισμό)
ατονεί και η όποια επιρροή της προσκρούει στο
κατώφλι της ιδιωτικής ζωής. Κατ’ επέκταση, η
αναπαραγωγική μας συμπεριφορά τείνει να εγ-
γραφεί στο πλαίσιο των γενικών συλλογικών κω-
δίκων συμπεριφοράς με  αποτέλεσμα να τείνου-
με προς έναν περιορισμένο αριθμό παιδιών που
δίδει τη δυνατότητα να εκπληρωθούν οι ταχύ-
τατα αναπτυσσόμενες επιθυμίες-στόχοι των δύο
εταίρων στο σύγχρονο «ζεύγος», η σχέση του
οποίου εδράζεται πλέον σε μία συναινετική συμ-
φωνία: η ύπαρξη απογόνων συνεχίζει να υφί-
σταται για τη μεγάλη πλειοψηφία των νέων, αλλά
παράλληλα και ταυτόχρονα, με την υλοποίηση
των επιθυμιών τους, τη μεγιστοποίηση των ικα-
νοποιήσεων τους στον «βραχύ χρόνο»».

* Και πού τοποθετείται το όριο;
- «Το όριο τοποθετείται πλέον γύρω από τα

δύο παιδιά: άνω των δύο, για ευρύτατα στρώ-
ματα των ανεπτυγμένων κοινωνιών μας, καθί-
σταται ανέφικτη –και δευτερευόντως  προβλη-
ματική- η υλοποίηση των πρότερων στόχων (και
τα αντισυλληπτικά μέσα που διατίθενται καθι-
στούν πλέον εφικτή μία τέτοια επιλογή, επιλογή
που στο κοντινό παρελθόν δεν αποτελούσε παρά
μόνο μία επιθυμία- επιδίωξη). Επομένως, στο
βαθμό που οι οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτι-
σμικοί και θεσμικοί παράγοντες εξελίσσονται
ακολουθώντας αργές συγκλίνουσες πορείες στο
πλέον «ανεπτυγμένο» τμήμα του πλανήτη μας,
δεν είναι αβάσιμη η υπόθεση ότι και οι δημο-
γραφικές συμπεριφορές στη χώρα μας (της ανα-
παραγωγής συμπεριλαμβανομένης) δεν δύνανται
να αποκλίνουν συνταρακτικά από αυτές που κα-
ταγράφονται ήδη σήμερα σε μία σειρά άλλες χώ-
ρες. Δεν δύνανται να αποκλίνουν σημαντικά,
στο βαθμό που εγγράφονται στο πλαίσιο ενός
νέου τύπου οικογένειας (οικογένειας -προνο-

μιακού χώρου για την πραγμάτωση μιας στο έπα-
κρο απαιτητικής «ευτυχίας») που αναδύεται και
στην Ελλάδα, κερδίζοντας σταδιακά ευρύτερα
στρώματα του πληθυσμού που βρίσκονται στην
αρχή του αναπαραγωγικού τους κύκλου. Επομέ-
νως, κατά τη γνώμη μου, η όποια αλλαγή των
αναπαραγωγικών μας συμπεριφορών προϋποθέ-
τει την πλήρωση δύο συνθηκών: την αλλαγή
των κυρίαρχων αξιών και την αντικατάστασή
τους από αξίες που -εκτός των άλλων- «ευνο-
ούν» την τεκνογονία (δηλαδή το πρότυπο μιας
οικογένειας που θα έχει περισσότερα από δύο
παιδιά) και ταυτόχρονα την ύπαρξη συνθηκών
(οικονομικών και μη) που να επιτρέπουν την
υλοποίηση ενός τέτοιου επιθυμητού μεγέθους
οικογένειας».

* Ποια είναι η εικόνα αυτών των συνθη-
κών; 

- «Οι δύο πρότερες συνθήκες δεν ισχύουν
προς το παρόν (ούτε στη χώρα μας αλλά ούτε
και στις άλλες αναπτυγμένες χώρες) και δεν δια-
θέτουμε ενδείξεις για τη μελλοντική τους πλή-
ρωση. Οφείλω τέλος να επισημάνω τη μαται-
ότητα όλων εκείνων που διαβεβαιώνουν με
έπαρση ότι κατέχουν το κλειδί της λύσης, ότι
για να ανορθωθεί η γονιμότητα πρέπει να λη-
φθούν αυτά ή εκείνα τα μέτρα, συνήθως δε οι-
κονομικά (βλέπε και επιλεγμένα δημοσιεύματα
ημερήσιου Τύπου). Υπενθυμίζουμε σε όλους
όσοι διατείνονται ότι έχουν έτοιμη την οποιαν-
δήποτε λύση ότι δύσκολα αντικαθίσταται ο Νάρ-
κισσος από ένα παιδί της αγάπης βομβαρδίζον-
τάς τον (ακόμη και αν είναι εφικτό, γεγονός που
βάσιμα αμφισβητείται λαμβάνοντας υπόψη την
θέση της ελληνικής οικονομίας) με οικογενειακά
επιδόματα, φορολογικές ελαφρύνσεις, μειωμένα
τιμολόγια, ατέλειες και λοιπά κίνητρα... Αυτό
φυσικά δεν σημαίνει ότι, στο πλαίσιο της κοι-
νωνικής πολιτικής και του κράτους-πρόνοιας,
δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα που να αποκαθι-
στούν κοινωνικές ανισότητες και να διευκολύ-
νουν τη συμμετοχή των νέων τόσο στην οικο-
νομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή όσο και
στο να αποκτήσουν τον αριθμό των παιδιών που
επιθυμούν. Στο βαθμό όμως που η εξέλιξη της
πορείας της γονιμότητας, τόσο στη χώρα μας
όσο και στην πλειονότητα των ανεπτυγμένων
χωρών της ηπείρου μας, συνδέεται με βαθύτατα
ριζωμένους στις δυτικές αναπτυγμένες κοινωνίες
μηχανισμούς, τα όποια μέτρα δεν πρόκειται κατά
τη γνώμη μου να ανατρέψουν τις υφιστάμενες
τάσεις, και οριακά και μόνον θα έχουν κάποια
αποτελέσματα. Έτσι, -εκτός και αν επιθυμούμε
να πραγματοποιήσουμε μια νέα κοινωνική, οι-
κονομική, πολιτισμική και οικολογική επανάσταση
(πιθανόν ευκταία και αναγκαία κάτω από άλλη
οπτική γωνία και όχι ασφαλώς ορμώμενοι από
την πτωτική πορεία της γονιμότητας (δηλαδή
εξαιτίας της), μήπως θα ήταν πλέον λογικό και
ρεαλιστικό για τις κοινωνίες μας να οργανωθούν
και να «προγραμματίσουν» την πορεία τους με
βάση τις υπάρχουσες δημογραφικές πραγματι-
κότητες (υιοθετώντας μικρής εμβέλειας διορ-
θωτικές παρεμβάσεις, εάν το κρίνουν σκόπιμο
και μη θέτοντας ανέφικτους στόχους) αναζη-
τώντας, ανεξαρτήτως της χαμηλής σχετικά γο-
νιμότητας (κάτω του ορίου αναπαραγωγής των
γενεών), με ποιους τρόπους είναι δυνατόν να
πραγματώσουν τους στόχους τους και τα ορά-
ματά τους (εάν φυσικά έχουν ακόμη κάποια);».

* Και μια τελευταία ερώτηση... Τι μέτρα
θεωρείτε ότι θα πρέπει να ληφθούν για να
αρθεί μια ενδεχόμενη αρνητική συγκυρία για
την Ελλάδα;  

- «Η χώρα μας, κλείνει στο γύρισμα του αιώνα
μια από τις σελίδες της δημογραφικής της ιστο-
ρίας. Έχει πλέον ολοκληρώσει τη δημογραφική
της μετάβαση και τόσο οι πληθυσμιακές της δο-
μές, όσο και η πορεία των βασικών δημογραφι-
κών συνιστωσών ελάχιστα διαφέρουν από αυτές
των πλέον αναπτυγμένων χωρών του πλανήτη
μας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα υποδοχής μετα-
ναστών, ο μέσος όρος ζωής μας είναι από τους
υψηλότερους στην Ευρώπη και η γονιμότητά
μας βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με τις περισσό-
τερες ευρωπαϊκές χώρες, επίπεδα που δεν επι-
τρέπουν την αναπλήρωση των γενεών (και
κατ’επέκταση, στην περίπτωση που δεν επανέλ-
θει σε επίπεδα που να το επιτρέπουν, η όποια
μελλοντική αύξηση του πληθυσμού θα είναι
απόρροια βασικά των θετικών μεταναστευτικών
ισοζυγίων). Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ταυτόχρο-
να από την ιδιαίτερα άνιση γεωγραφική κατανομή
του πληθυσμού της (ο νομός Αττικής π.χ. που
καταλαμβάνει μόλις το 3% της επιφάνειας της
χώρας 2001 συγκεντρώνει σήμερα 4 από τα 11,0
εκατομμύρια των κατοίκων της χώρας μας, ήτοι
το 40% έναντι του 16% το 1940). Τέλος, η χώρα
μας, όπως και οι άλλες ανεπτυγμένες χώρες του
πλανήτη μας «γηράσκει» και η δημογραφική αυτή
γήρανση είναι μη ανατρέψιμη, στο βαθμό που
όλο και περισσότερο θα οφείλεται στην αύξηση
του μέσου όρου ζωής μας. Η Ελλάδα επομένως
αντιμετωπίζει τρεις μείζονες δημογραφικές προ-
κλήσεις: την πληθυσμιακή συρρίκνωση ολόκλη-
ρων περιοχών (κυρίως ορεινών και ορισμένων
μικρών νησιών), τη «διαχείριση» της δημογρα-
φικής γήρανσης (τους τρόπους που θα βρει αφε-
νός μεν για να επιβραδύνει τους ρυθμούς της,
αφετέρου δε για να αξιοποιήσει το τεράστιο
απόθεμα των ανθρώπινων πόρων που αντιπρο-
σωπεύουν τα ηλικιωμένα άτομα) και τέλος τη
«διαχείριση» των μεταναστευτικών ρευμάτων,
με την υιοθέτηση μεταναστευτικών πολιτικών
που θα λαμβάνουν υπόψη το διεθνές περιβάλλον
και θα επιτρέπουν παράλληλα την εκπλήρωση
τόσο των δημογραφικών όσο και των κοινωνι-
κο-οικονομικών της αναπτυξιακών στόχων».

στον Αποστόλη Ζώη

Συνέντευξη:

v EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ v6 Κυριακή  27 Σεπτεμβρίου  2009

Καθώς προχωρούμε προς το τέλος της προ-
εκλογικής περιόδου των πρόωρων εκλογών, που
κατά την άποψή μου αναίτια και επιπόλαια οδη-
γήθηκε η χώρα με πρωταρχική ευθύνη της κυ-
βέρνησης αλλά και της Αντιπολίτευσης. Η κυ-
βέρνηση θα μπορούσε να τις είχε κάνει την 7-
6-2009 μαζί με τις ευρωεκλογές, θα αποφεύ-
γαμε έτσι τη διπλή αναστάτωση και η χώρα μας,
θα είχε όφελος 150 εκατ. ευρώ και το σπου-
δαιότερο και το κυριότερο θα είχε ήδη ηρεμή-
σει. Παρακολουθώντας την εξέλιξη αυτού του
προεκλογικού αγώνα και τις θέσεις, όλων των
κομμάτων και ιδιαίτερα αυτών, της εξουσίας,
εύκολα μπορεί να διαπιστώσει ο καθένας μας
ότι, βλέπουν μόνο τα πρώτα δένδρα και αφή-
νουν ανέπαφο το δάσος.

Τα κόμματα εξουσίας έχουν επικεντρώσει
όλο το ενδιαφέρον τους και όλη τους την καμ-
πάνια στην οικονομική ύφεση, που ταλανίζει
και βασανίζει τη χώρα και το καθένα με τη σει-
ρά του, προσπαθεί με τα δικά του επιχειρήματα
και τις δικές του προτάσεις, να πείσει τον ελ-
ληνικό λαό, πώς θα βγάλει τη χώρα, από την
οικονομική κατάρρευση, που πλησιάζει, προ-
σεγγίζοντας το όλο αυτό πρόβλημα, από δια-
φορετική ματιά και οπτική γωνιά, χωρίς κανένα
απ’ αυτά να βάζει «το δάκτυλό του επί του τύ-
που των ήλων».

Και όμως παρά τη δεινή και οικτρά οικονο-
μική κατάσταση, που έχει περιέλθει η χώρα
μας, τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, εξαιτίας
των κακών πολιτικών χειρισμών και επιλογών
των κομμάτων εξουσίας, που κυβέρνησαν και
κυβερνούν τον τόπο, εντούτοις όμως, το κύριο
πρόβλημα της χώρας, δεν είναι ούτε το δημο-
σιονομικό έλλειμμα (7% του ΑΕΠ), ούτε το τε-
ράστιο Δημόσιο χρέος (282 δισ. ευρώ), αλλά
αυτή η παθογένεια του πολιτικού μας συστή-
ματος, που έχει να κάνει με το ρουσφετολογικό
και πελατειακό κομματικό κράτος, που έχει εγ-
καθιδρυθεί στη χώρα μας, καθώς επίσης και το
διαβόητο και περιβόητο πολιτικό κόστος, που
όλες οι κυβερνήσεις το χρησιμοποιούν συνήθως
ως πυξίδα και μπούσουλα πάνω στη χάραξη της
κυβερνητικής πολιτικής, που ακολουθούν.

Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός είναι ώριμος
και έχει συνειδητοποιήσει πλέον, τις αντικει-
μενικές δυσκολίες και τη δεινή θέση, που βρί-
σκεται η χώρα σε όλους τους τομείς και ιδιαί-
τερα στους εξωτερικούς (Αιγαίο - Κυπριακό -
Σκοπιανό) και όμως από κανέναν και από που-
θενά λέξη δεν λέγεται, πώς θα βγεί η χώρα μας

απ’ αυτά τα αδιέξοδα, που καθημερινά ογκούν-
ται μπροστά της.

Όλες οι πολιτικές δυνάμεις και όλα τα πολι-
τικά κόμματα πρέπει να έχουν συνειδητοποιήσει
πλέον ότι, για να μπορέσει το κράτος να ει-
σπράξει τους ανείσπρακτους φόρους 81 δισ.
ευρώ, κατά άλλους 39 δισ. ευρώ, την πάταξη
της φοροδιαφυγής, που ανέρχεται σε 22 δισ.
ευρώ το χρόνο και να περιορίσει τη γραφει-
οκρατία, που στοιχίζει 14 δισ. ευρώ ετησίων,
θα πρέπει χωρίς καμία άλλη χρονοτριβή και κα-
θυστέρηση, αμέσως μετά τις πρόωρες εκλογές,
όποιο κόμμα θα σχηματίσει κυβέρνηση, όλοι
μαζί χέρι - χέρι θα έλεγα να συνεργασθούν και
να συναινέσουν πάνω στον τρόπο οργάνωσης
του κράτους και της Δημόσιας Διοίκησης σε νέ-
ες σύγχρονες βάσεις. Στην επανίδρυση του κρά-
τους, όπως σωστά είχε επισημάνει ο κ. Καρα-
μανλής αλλά, ως πρωθυπουργός, δεν τόλμησε
να το κάνει πράξη στα πεντέμισι χρόνια που
κυβερνούσε. Αλήθεια πιστεύει κανένας νοήμων
και εχέφρων Έλληνας ότι, μπορεί το σημερινό
κράτος, που βρίσκεται σε άγρυπνο κόμμα, με
την υπάρχουσα διεφθαρμένη Δημόσια Διοίκηση
και τον κομματικό μηχανισμό, παντού και μπρο-
στά παρόντα, να μπορέσει να ανατάξει τις δυ-
νάμεις του, να πατήσει γκάζι και να απογειωθεί;
Σίγουρα όχι.

Η νέα κυβέρνηση όποια και αν είναι αυτή,
που θα προέλθει από τις πρόωρες εκλογές της
4ης-10-2009, δεν κάνει αμέσως, πράξη και έργο
της, τη διαφάνεια τη δικαιοσύνη, την αξιοσύνη,
δεν προχωρήσει στην επανίδρυση ενός μον-
τέρνου και σύγχρονου κράτους και δεν προτάξει
αποκλειστικά και μόνο, το δημόσιο συμφέρον
και του κοινωνικού συνόλου και εξακολουθήσει
και αυτή, να χρησιμοποιεί τη Δημόσια, Διοίκη-
ση, ως δεξαμενή πελατείας, για την αναπαρα-
γωγή του και που, αντιστρατεύεται κάθε εκ-
συγχρονιστική μεταρρύθμιση επειδή τη βλέπει
ως απειλή εναντίον της αναπαραγωγής των ρου-
σφετολογικών και πελατειακών σχέσεων, τότε
η Πατρίδα μας θα είναι και θα παραμείνει μια
τρικοσμική βυθισμένη στη μιζέρια, στην καθυ-
στέρηση, στην υποανάπτυξη, στη διεθνή ανυ-
ποληψία και ό,τι αυτά συνεπάγονται για το μέλ-
λον του Έθνους μας.

Συνεπώς για όλες τις πολιτικές δυνάμεις και
ιδιαίτερα για τη νέα κυβέρνηση, πρέπει να
έχουν ως προμετωπίδα και ως βάση των καθη-
μερινών ενεργειών τους και πράξεών τους το
«Οι καιροί ου μενετοί».

Τους χαρακτηρισμούς και τις ανεκδοτολο-
γίες περί Καραγκιόζηδων, τις έχουμε ακούσει
τον τελευταίο καιρό κατά κόρον. Σε όλες τις
δυνατές εκδοχές. Και με τον όρο «Καραγκιό-
ζης» δυστυχώς χαρακτηρίζονται πολιτικοί και
ιθύνοντες, για την ψευτιά τους, τη δουλο-
πρέπειά τους, την έλλειψη ικανότητας και για
πολλά άλλα υποτιμητικά της προσωπικότητάς
των.

Θα είχαμε μάλιστα πολλούς Καραγκιόζηδες,
κυρίως από τα δύο μεγάλα κόμματα, αν στην
ακατάσχετη και άσχετη λογοδιάρροιά τους,
δεν έθετε φραγμό, πως κάθε τους αρλούμπα,
θα επέσυρε τη διαγραφή ή έστω τη μομφή
του κόμματος.

Στο σημείο αυτό όμως φίλοι μου, επιση-
μαίνεται κάποια παρεξήγηση. Ίσως οφείλεται
και σε άγνοια. Πρόσφατα ακούσαμε πολλά και
είδαμε πως οι γνώσεις των Υπουργών και Βου-
λευτών μας, σχετικά με το Θέατρο Σκιών και
των ηρώων του, είναι ελλειμματικές, έτσι
ώστε να οδηγούν σε μια κατάφωρη αδικία. Οι
άνθρωποι αυτοί μπερδεύουν τον Καραγκιόζη
με τον Χατζηαβάτη.

Ο καημένος ο Καραγκιόζης έπεσε θύμα μιας
ιστορικής απάτης. Οι Πολιτικοί μας δεν πρέπει
να συγκρίνονται με τον Καραγκιόζη, αλλά με
τον Χατζηαβάτη. Και να γιατί. Είναι ιστορικά
αποδεδειγμένο, πως ο Καραγκιόζης ήταν ένας
μάστορας, που ζούσε στην Προύσα. Ο Χατζη-
αβάτης ήταν εργολάβος. Του ανέθεσε λοιπόν
ο Πασάς της Προύσας, να του κτίσει ένα Σεράι
πολυτελές. Ο Χατζηαβάτης προσέλαβε μεταξύ
των μαστόρων του και τον Καραγκιόζη.

Ο Καραγκιόζης όμως δεν ήταν του τύπου
του ωραίου, του προγράμματος και των χρο-
νοδιαγραμμάτων. Ευφυής και καλαμπουρτζής,
όπως ήταν, γλεντούσε τη δουλειά και με τα
καλαμπούρια του, διασκέδαζε τους μαστό-
ρους. Η παράδοση όμως του Σεράι καθυστε-
ρούσε. Μπορεί η ανάθεσή του να μην είχε γί-
νει με τον Μαθηματικό τύπο ή με μειοδοτικό
διαγωνισμό, όμως ο λόγος τότε ίσχυε και ο
Πασάς ζήτησε λογαριασμό και ευθύνες από
τον Χατζηαβάτη. Αυτός όμως, γερό καρφί,
κάρφωσε τον Καραγκιόζη σαν υπαίτιο των κα-
θυστερήσεων, λέγοντας πως απασχολούσε
τους εργάτες με τα καλαμπούρια του.

Οι ρήτρες όμως της σύμβασης εκείνη την
εποχή, δεν ήταν ελαστικές όπως σήμερα.
Μπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δώστε.
Ρήτρα αίματος. Ο Πασάς διέταξε τον αποκε-
φαλισμό του Καραγκιόζη, ως κύριο υπαίτιο.

Το έργο όμως και πάλι αργούσε να γίνει και
μάλιστα με πολύ βραδύτερο ρυθμό. Ο Πασάς
ξαναρωτά να μάθει για τις καθυστερήσεις και
οι εργάτες του απαντούν, πως ευθύνεται ο

Χατζηαβάτης. Λαϊκή κατακραυγή κατά του
ρουφιάνου. Αυτός είπαν, πως φταίει γιατί
φεύγοντας ο Καραγκιόζης, τους έλειψαν τα
αστεία και δεν έχουν όρεξη για δουλειά. Ο
μακαρίτης τους έδινε δύναμη και κέφι για
δουλειά. Ενώ τώρα, έπεσε μουγκαμάρα, που
δυσχεραίνει το έργο. Έχασαν τη διάθεσή τους.

Προς αποκατάσταση λοιπόν της αδικίας,
που έγινε σε βάρος του Καραγκιόζη, ο Πασάς
παίρνει το κεφάλι του Χατζηαβάτη. Και όχι
μόνον. Στο κέντρο της πόλης της Προύσας,
κτίσθηκε και μνημείο προς αποκατάσταση της
μνήμης του Καραγκιόζη, που σώζεται μέχρι
σήμερα και μάλιστα δίπλα του - άκου σύμ-
πτωση -φύτεψε μια ελιά ο Σημίτης κατά την
εκεί επίσκεψή του.

Συνεπώς το πρόβλημα δεν είναι ο Καραγ-
κιόζης. Ο άνθρωπος βέβαια ήταν λίγο τεμπέ-
λης, κατεργαράκος και πονηρούλης. Το πρό-
βλημα ήταν ο Χατζηαβάτης. Ασπόνδυλος,
γλείφτης, οσφυοκάμπτης, κόλακας και κολλη-
τός της εξουσίας. Αυτός παρέμεινε σ’ όλη την
ιστορία του Θεάτρου των Σκιών, ως αμφιλε-
γόμενος, διπρόσωπος και καιροσκόπος, που
πατούσε σε δυο βάρκες. Με το ένα πόδι στο
Σεράι του Πασά και με το άλλο στην ψευτο-
φιλία του με τον άκακο Καραγκιόζη. Ήταν ένας
διπρόσωπος Ιανός, της διαπλοκής και της πα-
ράνομης «κονόμας». Ένα γλοιώδες τσιράκι της
εξουσίας, που την έγλειφε με ιδιοτέλεια. Και
μάλιστα αναίσχυντα. Πότε έκανε τον ντελάλη,
τον μεσίτη, τον μεσάζοντα, τον εργολάβο του
Πασά. Συνάμα επεδίωκε να είναι και ο στε-
νότερος φίλος του Καραγκιόζη. Έ, αυτό, πή-
γαινε πολύ. Εξού και η καρπαζιά, που έπεφτε
σύννεφο από τα μακριά χέρια του ξυπόλυτου
και μονίμως πεινασμένου Καραγκιόζη.

Το πρόβλημα λοιπόν στην κοινωνία μας εί-
ναι πάντα οι Χατζηαβάτηδες. Αυτοί κυριαρ-
χούν στην πολιτική και κοινωνική μας ζωή και
αυτοί δίνουν το στίγμα της διαπλοκής, της
διαφθοράς και των σκοτεινών διεργασιών.

Αυτοί είναι οι πολιτικοί ντελάληδες στα τη-
λεπαράθυρα, οι εργολάβοι των Δημοσίων έρ-
γων, τα καρφιά και οι ρουφιάνοι, οι γλύφτες
των εξουσιαστών. Οι Χατζηαβάτηδες σήμερα
διαπλέκονται, συνηγορούν και συμπράττουν
στα κακώς δρώμενα.

Άδικος λοιπόν ο συσχετισμός τους με τους
Καραγκιόζηδες και πολύ άνισος. Και για τούτο
είναι πια καιρός να φορτώσουμε όλα τα στρα-
βά κι ανάποδα στον Χατζηαβάτη. Κι ακόμα οι
ημέτεροι Πασάδες, μιμούμενοι εκείνον της
Προύσας, να κρεμάσουν τους εν αφθονία σή-
μερα Χατζηαβάτηδες, αν πράγματι επιθυμούν
να κτίσουμε το Σεράι μας δίχως διαπλοκές και
διαβολές.

Η Ελλάδα γηράσκει, καθώς έχει αυξηθεί ο μέσος όρος ζωής και έχουν αλλάξει οι
αναπαραγωγικές μας συμπεριφορές

Την επομένη ημέρα των πρόωρων εκλογών τι;

Μια άδικη κρίση

Στο άλλο άκρο της γεννητικότητας η Ινδία του ενός δισεκατομμυρίου κατοίκων...

ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Ε» Ο κ. ΒΥΡΩΝ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Οι 3 δημογραφικές προκλήσεις της Ελλάδας
* Πώς μεταβάλλονται οι αναπαραγωγικές μας συμπεριφορές και γιατί κυριαρχεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο οικογένειας * Τι σημαίνει 

υπογεννητικότητα και γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε όρους όπως το όριο αναπαραγωγής γενεών και διαγενεακός δείκτης γονιμότητας... 
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