
ΣΤΑΘΗΣ Ν. ΚΑΛΥΒΑΣ*

Ἐθνικὴ καὶ δημογραφικὴ συνέχεια

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 03.11.2019

Ὅλες οἱ μελέτες γιὰ τὴν ἐξέλιξη τοῦ πληθυσμοῦ στὴν Ἑλλάδα συγκλίνουν σὲ ἕνα συ-

μπέρασμα: ἡ χώρα βρίσκεται σὲ πορεία σημαντικῆς πληθυσμιακῆς απομείωσης. Μο-

λονότι ὁ ρυθμὸς τῶν γεννήσεων κινεῖται καθοδικὰ ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ἡ τάση αὐτὴ

εἶχε ἰσοσταθμιστεῖ ἐξαιτίας τῆς εἰσροῆς ἑνὸς μεγάλου ἀριθμοῦ μεταναστῶν μετὰ τὴ

δεκαετία τοῦ ’90.  Παρατηρήθηκε μάλιστα μία μικρὴ αὔξηση καὶ  ἔτσι,  τὸ 2008 ὁ

ἀριθμὸς τῶν γεννήσεων στὴν Ἑλλάδα ἔλαβε τὴν ὑψηλότερη τιμή του ἀπὸ τὸ 1985. Ἡ

κρίση  ὅμως  ἀνέκοψε  τὴν  τάση  αὐτὴ.  Τὸ  σὸκ  ἦταν  τριπλό.  Πολλοὶ  μετανάστες

ἐπέστρεψαν στὶς χῶρες τους, πολλοὶ Ἕλληνες μετανάστευσαν σὲ χῶρες τοῦ ἐξωτερι-

κοῦ, ἐνῶ ὅσοι παρέμειναν κάνουν λιγότερα παιδιά. Ἔτσι, ὁ ἀριθμὸς τῶν γεννήσεων

μειώθηκε δραστικά. Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς τὰ παιδιὰ πού γεννήθηκαν τὸ 2008

καὶ φοίτησαν στὴν Α΄ Δημοτικοῦ τὴ σχολικὴ χρονιὰ 2014-2015 ὑπολογίζονται σὲ

111.300, ἐνῶ, μόλις τρία χρόνια μετά, τὴ σχολικὴ χρονιὰ 2017-2018, ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς

καταβαραθρώθηκε σὲ 102.000 μαθητές. Σύμφωνα μὲ πρόσφατη μελέτη τοῦ ΙΟΒΕ, οἱ

ἐπιπτώσεις θὰ εἶναι καθοριστικὲς γιὰ τὴν ἐκπαίδευση, τὴν ἀγορὰ ἐργασίας καὶ τὴν

οἰκονομία γενικότερα, καὶ θὰ φανοῦν πολὺ πιὸ σύντομα ἀπ’ ὅ,τι νομίζουμε.

Τί μπορεῖ νὰ γίνει; Οἱ περισσότερες προτάσεις ἀφοροῦν ποικίλες παρεμβάσεις πού

σκοπεύουν στὴν οἰκονομικὴ υποβοήθηση νέων ζευγαριῶν προκειμένου νὰ ἀποκτή-

σουν περισσότερα παιδιά. Ὅμως, οἱ οἰκονομικοὶ πόροι παραμένουν πενιχροὶ καὶ οἱ

προοπτικὲς πληθυσμιακῆς ἀνάκαμψης εἶναι χλωμές. Ἐπιπλέον, καθὼς ὁ παγκόσμιος
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πληθυσμὸς  αὐξάνεται  μὲ  ραγδαίους  ρυθμοὺς  εἶναι  σχεδὸν  σίγουρο  πῶς  ἡ  μετα-

νάστευση πρὸς τὴ χώρα μας θὰ αὐξηθεῖ.

Πέρα ἀπὸ τὶς οἰκονομικὲς ἐπιπτώσεις τους, οἱ δημογραφικὲς αὐτὲς τάσεις σχετίζο-

νται μὲ βαθύτερες, ὑπαρξιακὲς ἀνησυχίες. Στὸν βαθμὸ πού ἡ ἀτομικὴ μᾶς ταυτότητα

συνδέεται μὲ αὐτὴ πολλῶν ἄλλων ἀνθρώπων πού συγκροτοῦν τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος, ἡ

προοπτικὴ τῆς συρρίκνωσής μας ὡς συλλογικότητας δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἐκλαμβάνε-

ται ὡς βαθύτατα ἀνησυχητικὴ καὶ εἶναι πιθανὸ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἀκραῖες πολιτικὲς καὶ

κοινωνικὲς ἀντιδράσεις.

Σε πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες πού ἀντιμετωπίζουν ἀντίστοιχα προβλήματα ἔχουν

ἀναπτυχθεῖ συνωμοσιολογικὲς θεωρίες πού συσχετίζουν τὴ δημογραφικὴ παρακμὴ

μὲ τὴν εἰσροὴ μεταναστῶν (π.χ. ἡ «μεγάλη ἀντικατάσταση») καὶ τρέφουν ἀκραία κι-

νήματα. Μποροῦμε ὅμως, καὶ πρέπει, νὰ στρέψουμε τὶς ἀνησυχίες αὐτὲς σὲ μία πιὸ

παραγωγικὴ κατεύθυνση: τὴν ἐθνικὴ καὶ ὄχι τὴ δημογραφικὴ συνέχεια.

Ἄν ἐξετάσει κανεὶς τὴν ἀνθρώπινη ἱστορία στὴ μεγάλη τῆς διάρκεια, θὰ διαπι-

στώσει πῶς ἡ πληθυσμιακὴ καθαρότητα καὶ σταθερότητα εἶναι μύθοι. Οἱ ἄνθρωποι

μετακινοῦνται συνεχῶς εἴτε εἰρηνικὰ εἴτε βίαια, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ πληθυσμὸς δια-

φόρων περιοχῶν νὰ μεταλλάσσεται συνεχῶς.

Ὁ σημερινὸς πληθυσμὸς τῆς Μακεδονίας μικρὴ μόνο σχέση ἔχει μὲ τὸν πληθυσμὸ

της ἕναν αἰώνα πρίν. Ὅπως ἔχουν ἐπίσης ἀποδείξει οἱ γονιδιακὲς μελέτες, τὰ σύγχρο-

να ἔθνη ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἄτομα μὲ πολλές, διαφορετικὲς καταγωγές. Αὐτὸ πού μᾶς

καθιστὰ συλλογικὴ ὀντότητα εἶναι συνάρτηση πολλῶν παραγόντων, ὅπως τῆς γλώσ-

σας, ἀλλὰ καὶ τῆς συνείδησης πῶς ἀνήκουμε σὲ ἕνα ἔθνος. Στην περίπτωσή μας, δια-

θέτουμε ἕνα τεράστιο πλεονέκτημα πού δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴ σχέση μας μὲ ἕναν

σπουδαῖο ἀρχαῖο πολιτισμὸ – μία σχέση πού δια μεσολαβεῖται ἀπὸ τὴ γλώσσα καὶ τὴ

γεωγραφία. Ἄν τονίσουμε τὴ σχέση αὐτὴ μὲ τρόπο ἔξυπνο καὶ κυρίως ἀνοιχτό, τότε

θὰ ἔχουμε κερδίσει ἕνα μεγάλο στοίχημα: τὴ συνέχεια τοῦ ἑλληνισμοῦ.
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Ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ προνομιακὸ τόπο καὶ στὸ κοντινὸ μέλλον θὰ τραβήξει ἀν-

θρώπους τόσο ἀπὸ πλούσιες χῶρες πού θὰ θέλουν νὰ ζήσουν σ’ αὐτὴ γιὰ τὴν ποιότη-

τα ζωῆς πού μπορεῖ νὰ προσφέρει, ὅσο καὶ ἀπὸ φτωχὲς χῶρες, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν

ἀσφάλεια καὶ ἐλευθερία. Εἶναι, δηλαδή, ἐντελῶς ἀπίθανο ἡ Ἑλλάδα νὰ ἀδειάσει ἀπὸ

ἀνθρώπους. Θεωρῶ ἑπομένως πῶς ἐμεῖς, οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες, ἔχουμε τὴν ἱστορικὴ

ἀποστολὴ, ὡς ἕνας κρίκος σὲ μία μακρὰ ἀνθρώπινη ἁλυσίδα πού ἔζησε στὸν τόπο

αὐτόν, νὰ μεταδώσουμε κάποιες πολὺ σημαντικὲς ἀξίες μᾶς στοὺς ἀνθρώπους πού θὰ

μᾶς διαδεχθοῦν στὸν τόπο αὐτό,  εἴτε συνδεόμαστε γονιδιακὰ μαζὶ  τοὺς εἴτε ὄχι.  

* Ὁ κ. Στάθης Ν. Καλύβας εἶναι καθηγητὴς Πολιτικῆς Ἐπιστήμης, κάτοχος τῆς ἔδρας

Gladstone στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Οξφόρδης. 
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