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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τά τελευταῖα ἔτη ἡ μικρή πληθυσμιακά πατρίδα μας ἔχει εἰσέλθει 

σέ ἕναν φαῦλο κύκλο πολλῶν μεγάλων, δυσεπίλυτων, ἀλλά καί συνεχῶς 

νέων ἀναφυόμενων κοινωνικῶν προβλημάτων. Ἀνεργία, δημόσιο χρέος, 

φτώχεια, μετανάστευση, ρατσισμός, βία καί ἐγκληματικότητα, κατάθλιψη 

καί αὐτοκτονίες, κοινωνική ἀσφάλιση, παιδεῖα∙ ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά, 

ὡς ἀπόρροια τῆς βαθιᾶς καί παρατεταμένης οἰκονομικῆς κρίσεως πού 

μαστίζει τή χώρα μας ἀπό τά τέλη τοῦ 2009 εἶναι μερικά ἀπό τά πλέον 

ἀνησυχητικά ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τό μεγαλύτερο μέρος τῆς 

ἑλληνικῆς κοινωνίας μας.  

Ὑστερα ἀπό μία μακρά περίοδο πολιτικῶν διαβουλεύσεων καί 

πολύωρων διαπραγματεύσεων μεταξύ τῶν εὐρωπαίων ἡγετῶν, ὑπό τίς 

προκλητικές μάλιστα, πολλές φορές, ἀπειλές διεθνῶν οἰκονομικῶν 

κύκλων, οἱ ὁποῖοι συνέβαλαν ἀποφασιστικά στή συμφωνία νέων 

οἰκονομικῶν προγραμμάτων οἰκονομικῆς προσαρμογῆς (Μνημόνια), ἡ 

ἑλληνική οἰκονομία δείχνει, μέ τά ἕως τώρα δεδομένα, νά διαφεύγει τόν 

κίνδυνο τῆς χρεοκοπίας, καίτοι ἡ οἰκονομική ὕφεση συνεχίζεται. Τό 

τρέχον μάλιστα ἔτος (2019), μέ τήν ὑποτιθέμενη ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπό 

τά οἰκονομικά αὐτά προγράμματα καί τήν περιβόητη «ἐπιστροφή στήν 

κανονικότητα», ἡ ἑλληνική οἰκονομία παύει τόσο νά ἐξαρτάται ἀπό τήν 

ἐπίβλεψη τῶν προγραμμάτων αὐτῶν, ὅσο καί νά θέτει σέ ἄμεσο κίνδυνο 

τήν κατάρρευση τοῦ ἑνιαίου ἐπισήμου νομίσματος τῆς εὑρωζώνης.  
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Μολονότι ἡ χώρα μας εἰσέρχεται πλέον, ὅπως τουλάχιστον 

φαίνεται,  σέ μία πιό σταθερή τροχιά δημοσιονομικῆς πολιτικῆς, ἡ ὁποία 

ἀσφαλῶς ἐξέλιπε τά προηγούμενα ἔτη, ἐντούτοις, φέροντας μαζί της τίς 

ἀνεπούλωτες πληγές τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ξεκινᾶ τώρα νά 

ἀντιμετωπίζει τήν ἐπόμενη φάση τῆς ἀπειλῆς. Ἡ ἀπειλή αὐτή ἔχει νά 

κάνει μέ τήν ἐντυπωσιακή μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γεννήσεων σέ 

σύγκριση μέ τόν ἀριθμό τῶν θανάτων, γεγονός πού ἔχει αὐξήσει κατά 

μεγάλο ποσοστό τήν πιθανότητα τοῦ τραγικοῦ φαινομένου μιᾶς 

ἀποδυναμωμένης, συρρικνωμένης, ἐξουθενωμένης ἤ καί «γηρασμένης» 

Ἑλλάδος τά χρόνια πού θά ἐπέλθουν.  

Ὁ λόγος βεβαίως, γιά τό «δημογραφικό» πρόβλημα ἤ τό πρόβλημα 

τῆς «ὑπογεννητικότητος», τό ὁποῖο ἀφορᾶ ἕναν μεγάλο καί ὑπαρκτό 

κίνδυνο, ἤ, ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφραση, μία «ὡρολογιακή βόμβα», ἡ ὁποία 

βρίσκεται στά θεμέλια τῆς χώρας μας καί εἶναι πάνω καί πέρα ἀπό 

ὁποιαδήποτε οἰκονομική καί πολιτική κρίση. Ἕνα μεῖζον ζήτημα τῆς 

ἑλληνικῆς κοινωνίας πού διαρκῶς ἐντείνεται καί ὁδεύει πρός μή 

ἀναστρέψιμη πορεία.  

Συνεπῶς, στήν παρακάτω σύντομη μελέτη μας θά προσπαθήσουμε 

ἀρχικά νά ἐμβαθύνουμε στήν προβληματική τοῦ ἐν λόγῳ φαινομένου, 

προκειμένου νά ἀναδείξουμε τούς ἄμεσους ἤ καί ἕμμεσους κινδύνους πού 

ἐγκυμονούνται. Λαμβάνοντας ὑπόψη μας τόσο τίς σύγχρονες 

ἐπιστημονικές ἔρευνες καί τίς προοπτικές μελέτες, ὅσο καί τά πρόσφατα 

στατιστικά στοιχεῖα θά ἀναλύσουμε τόν ἀντίκτυπο τοῦ φαινομένου, ὅπως 

αὐτός ἐκφράζεται σέ πανελλήνιο καί σέ διεθνές ἐπίπεδο μέ τά αἴτια καί 

τίς συνέπειες πού τόν ἀκολουθοῦν. Ἐπιπλέον, θά ἀναφερθοῦμε στίς 

εὐκαιρίες πού παρουσιάζει τό μεταναστευτικό στή χώρα μας καθώς καί 

στόν σημαντικό ρόλο πού καλεῖται στό ἐξῆς νά ἀναλάβει ἤ καί νά 

διαδραματίσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. 
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Ἡ μελέτη μας ὁλοκληρώνεται μέ συγκεκριμένες προτάσεις πού 

ἀπευθύνονται πρός τά σεπτά Μέλη τῆς Ἱεραχίας τῆς Ἐκκλησίας μας καί 

ἀφοροῦν τόσο στήν ἄμεση καί ἐπιτακτική λήψη μέτρων, ὅσο καί στήν 

ἀναγκαῖα δημιουργία ὁράματος. 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

 

Τό ζήτημα τῆς ὑπογεννητικότητος εἶναι ἕνα ἰδιαίτερα 

πολυσύνθετο, πολυσυζητημένο καί ζωτικῆς σημασίας πρόβλημα. Ἡ 

ἀντιμετώπισή του δε εἶναι ἐξαιρετικά δύσκολη ἐξαιτίας διαφόρων καί 

πολυδιάστατων παραγόντων (οἰκονομικοί, κοινωνικοί, θρησκευτικοί, 

μεταναστευτικοί κλπ). Ἀποτέλεσμα τῆς ὑπογεννητικότητος εἶναι ἡ 

συρρίκνωση τοῦ πληθυσμοῦ. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ὕπαρξη τοῦ δείκτη τῶν 

γεννήσεων εἶναι χαμηλότερη σέ σύγκριση μέ τόν δείκτη πού ἀπαιτεῖται 

γιά τήν ἀνανέωση τοῦ πληθυσμοῦ1. Τό γεγονός αὐτό καθιστᾶ τό 

φαινόμενο τῆς ὑπογεννητικότητος ὡς τό μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς 

σύγχρονης Ἑλλάδος, τό ὁποῖο λαμβάνει ἐθνικές διαστάσεις, ἀφοῦ ἀπειλεῖ 

ὄχι μόνο τήν ἐθνική μας ἀνεξαρτησία καί τήν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα2, 

ἀλλά καί τό ἴδιο τό μέλλον τοῦ ἔθνους μας.  

Ἡ σημαντικότητα τοῦ προβλήματος ἀποδεικνύεται ἐπίσης ἀπό τό 

γεγονός ὅτι ἡ Ἑλληνική Βουλή φρόντισε νά τό συμπεριλάβει στό 

Ἑλληνικό Σύνταγμα μέ τήν ἀναθεώρηση τοῦ 2001, ὅπου στό ἄρθρο 21 

παρ. 5 ἀναφέρεται: «Ὁ σχεδιασμός καί ἡ ἐφαρμογή τῆς δημογραφικῆς 

πολιτικῆς, καθώς καί ἡ λήψη ὅλων τῶν ἀναγκαίων μέτρων ἀποτελεῖ 

ὑποχρέωση τοῦ Κράτους», ἀσχέτως βεβαίως ἄν κανένα ἀπό τά πολιτικά 

                                                            
1  Ὑπουργεῖο Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης (2008). Ἐθνικό Σχέδιο Δράσης γιά τήν 

Ἀναπαραγωγική καί Σεξουαλική Ὑγεία, 2008-2012. Ἀνακτήθηκε ἀπό: 

<http://www.ygeianet.gov.gr/HealthMapUploads/Files/ANAPARAGOGIKI_TELIKO.pdf>, σ. 

14-16.     
2 Βλ. Πόρισμα Διακομματικῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν μελέτη τοῦ 

δημογραφικοῦ προβλήματος τῆς χώρας καί διατύπωση προτάσεων γιά τήν 

ἀποτελεσματική ἀντιμετώπισή του, Ἀθήνα, Φεβρουάριος 1993, σ. 1. 

http://www.ygeianet.gov.gr/HealthMapUploads/Files/ANAPARAGOGIKI_TELIKO.pdf
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κόμματα πού κυβέρνησαν ἀπό τότε τή χώρα μας δέν ἔλαβαν ὑπόψιν τους 

τήν συγκεκριμένη συνταγματική ἐπιταγή.   

Ὡστόσο, σήμερα, μέ τά ὑπάρχοντα δεδομένα, γινόμασθε, 

δυστυχῶς, καθημερινά μάρτυρες τῆς ἐθνικῆς μας αὐτοκτονίας. Οἱ 

προβλέψεις γιά τόν μέλλοντικό πληθυσμό τῆς πατρίδος μας εἶναι 

δυσοίωνες, τά ποσοτικά δεδομένα ἀδιαμφισβήτητα καί οἱ ἀριθμοί 

ἀμείλικτοι, γεγονός πού ὑποδεικνύει τήν ἄμεση, ἀλλά καί δίχως 

καθυστέρηση κινητοποίηση ἀπό ὅλους μας. Συνεπῶς, ἡ ἀνάγκη γιά νά 

ἀντιμετωπισθεῖ τό ἐν λόγῳ φαινόμενο, ὥς ἕνα ἄμεσης καί πρώτης 

προτεραιότητος ἐθνικό ζήτημα, εἶναι ἐπιτακτική. Ἡ χώρα μας καλεῖται 

σήμερα ἐσπευσμένα, ὄχι μόνο νά προτείνει διεξοδικές, ἀποτελεσματικές 

καί οὐσιαστικές λύσεις, ἀλλά καί νά λάβει τά ἀναγκαῖα ἐκείνα μέτρα, τά 

ὁποῖα ὀφείλουν νά εἶναι μακρόπνοα καί γενναιόδωρα, ὥστε νά ἀνακοπεῖ 

ἡ συνεχιζόμενη δημογραφική παρακμή τοῦ ἔθνους μας. 

Εἶναι εὑρέως γνωστό ὅτι τά αἴτια τῆς οἰκονομικῆς αὐτῆς κρίσεως 

ἔχουν βαθύτερες ρίζες. Ἡ οἰκονομική κρίση εἶναι κυρίως κρίση 

πνευματική καί ἠθική, εἶναι κρίση ἀξιῶν καί ἰδανικῶν, εἶναι κρίση 

θεσμῶν, ἀλλά κυρίως εἶναι κρίση ἐλπίδος καί ὁραμάτων. Δέν ὠφελεῖ νά 

κρυβόμαστε ἄλλο. Ἡ πνευματική μας παρακμή ἀποτέλεσε καί ἀποτελεῖ 

τήν κύρια καί βασική αἰτία γιά τήν σημερινή κατάσταση πού βιώνουμε ὡς 

λαός, ὡς ἔθνος, ὡς πρόσωπα, ἀλλά καί ὡς Ἐκκλησία. Ἡ ἀπουσία 

ὁράματος εἶναι δυστυχῶς τό κύριο χαρακτηριστικό τῆς σημερινῆς 

Ἑλλάδος. Δίχως ὅραμα δέν ὑφίσταται βούληση. Δίχως βούληση δέν 

ὑφίσταται ἀποφασιστικότητα, δέν ὑφίσταται τόλμη καί ἔμπνευση.  

Ἔτσι, τό σύνηθες πρόβλημα μέ τήν ἑλληνική νοοτροπία καί 

βεβαίως μέ τίς ἐκάστοτε ἑλληνικές κυβερνήσεις εἶναι ὅτι σχεδιάζουν μόνο 

γιά τό «σήμερα». Μελετοῦν τό «σήμερα» καί σπάνια ἕως ποτέ δέν 

κοιτάζουν μπροστά. Βλέπουν τό «τώρα» δίχως νά ἀντιλαμβάνονται τίς 

προκλήσεις τοῦ μέλλοντος καί δίχως βεβαίως νά λαμβάνουν τά 
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ἀπαραίτητα μέτρα. Ἡ ἀτολμία καί ὁ στρουθοκαμηλισμός ὁδήγησαν τήν 

Ἑλλάδα στή σημερινή δυσχερῆ θέση.  

Ἔτσι, χρειάσθηκαν νά περάσουν σχεδόν 27 ἔτη ἀπό τή στιγμή πού ἡ 

Διακομματική Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς (1993) ἐπικεντρώθηκε στό 

δημογραφικό πρόβλημα τῆς χώρας καί διατύπωσε προτάσεις γιά τήν 

ἀντιμετώπισή του. Τό τραγικό εἶναι ὅτι ἀπό τότε οὐδεμία ἀπό τίς 

προτάσεις αὐτές ὑλοποιήθηκε3. Ἐπιπλέον, ἡ μή συνετῆ ὁργάνωση σέ 

ἐθνικό ἐπίπεδο, ἡ ἔλλειψη φερέγγυων στατιστικῶν σειρῶν σέ συνδυασμό 

μέ τήν ἀνυπαρξία δημογραφικῆς παιδείας καί ἔρευνας4 ἔπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο ὥστε νά φθάσουμε στό σήμερα.  

Ἀναμφίβολα, οἱ εὐκαιρίες πού ἀπωλέσαμε ἀπό τά χρόνια πού 

πέρασαν ἦταν πολύτιμες. Φυσικά καί δέν φταίει ἡ κρίση. Δέν μποροῦμε 

                                                            
3  Ἡ Διακομματική Ἐπιτροπή πρότεινε νά συσταθεῖ: «1ον) Ἑθνικό Συμβούλιο Οἰκογένειας 

καί Πληθυσμοῦ ὑπό τήν ἄμεση ἐποπτεῖα  τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Σ’ αὐτό θά 

συμμετέχουν εἰδικοί ἐπιστήμονες, προσωπικότητες  τῆς δημόσιας ζωῆς πού ἀσχολήθηκαν 

μέ τό θέμα, ἐκπρόσωποι κομμάτων, τῶν ἐπιστημονικῶν φορέων καί συναφῶν ἱδρυμάτων, 

τῶν διοικητικῶν ὑπηρεσιῶν καί ἐκπρόσωποι ἐργοδοτῶν καί ἐργαζομένων. Οἱ εἰσηγήσεις 

του θά πρέπει νά εἶναι δεσμευτικές γιά τήν ἑκάστοτε κυβέρνηση. 2ον) Μόνιμη 

Διακομματική Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς γιά τό δημογραφικό πρόβλημα, πού θά ἐπεξεργάζεται 

τίς ἀπαραίτητες προτάσεις καί οἱ ὁποίες μέ τή μορφή νομοσχεδίου θά ἔρχονται στήν 

ὁλομέλεια τοῦ σώματος. Ἐπίσης ἡ ἐπιτροπή αὐτή θά παρακολουθεῖ τήν ἐφαρμογῆ τῶν 

νομοθετημένων μέτρων καί θά συντάσσει κάθε χρόνο ἔκθεση πρός τήν ὁλομέλεια. 3ον) Στό 

ΥΠΕΘΟ νά ὁρισθεῖ ὑφυπουργός μέ ἀποκλειστική ἀρμοδιότητα νά συντονίζει ὅλα τά 

θέματα τῆς δημογραφικῆς πολιτικῆς καί μέ ἐγγραφή ἀνάλογων πιστώσεων στόν 

προϋπολογισμό. 4ον) Ἰνστιτούτο Δημογραφικῶν Μελετῶν καί Ἐρευνῶν πού θά λειτουργεῖ 

ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ ΥΠΕΘΟ καί θά ενεργεῖ σάν συντονιστικό ὄργανο γιά τήν ἐκπόνηση 

ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν καί μελετῶν σχετικά μέ τήν ἐξέλιξη τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος. 

Τό προσωπικό τό διοικητικό καί Ἐπιστημονικό θά ἀπαρτίζεται ἀπό εἰδικούς ἐπιστήμονες μέ 

διαφορετικό, συναφές πρός τό θέμα, γνωστικό ἀντικείμενο πχ. Δημογραφίας,  Οἰκονομίας. 

Κοινωνιολογίας, Στατιστικῆς. Ἰατρικῆς, Πληροφορικῆς,   Ἀστικοῦ καί Περιφερειακοῦ 

Σχεδιασμοῦ, Γεροντολογίας κλπ, θά συντονίζει τή  διεπιστημονική ἔρευνα στό χώρο αὐτό  

μέ  δυνατότητα προκήρυξης  ἤ  ἀνάθεσης μελετῶν-ἐρευνῶν πρός εἰδικούς φορεῖς, 

πανεπιστήμια καί εἰδικούς ἐπιστήμονες. 5ον) Θέσεις Διδακτικοῦ Ἐρευνητικοῦ Προσωπικοῦ 

γιά τή Δημογραφία σέ ὅλα τά ΑΕΙ τῆς χώρας, οἱ ὁποίες πρέπει νά προκηρυχθοῦν καί νά 

πληρωθοῦν τό γρηγορότερο δυνατόν». Βλ. Πόρισμα Διακομματικῆς Κοινοβουλευτικῆς 

Ἐπιτροπῆς γιά τήν μελέτη τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος τῆς χώρας καί διατύπωση 

προτάσεων γιά τήν ἀποτελεσματική ἀντιμετώπισή του, Ἀθήνα, Φεβρουάριος 1993, σ. 42-

43. 
4 Β. Κοτζαμάνης, Οἱ προβληματισμοί γιά τήν πορεία τῆς γεννητικότητας καί τῆς 

γονιμότητας στήν Ἑλλάδα, λόγος καί ἀντίλογος, σ. 9. Ἀνακτήθηκε ἀπό: 

<www.demography-lab.prd.uth.gr/Papers/5_KOTZAMANIS%20problimatismoi_2009.pdf> 

http://www.demography-lab.prd.uth.gr/Papers/5_KOTZAMANIS%20problimatismoi_2009.pdf


6 
 

ὅμως νά στεκόμασθε στό παρελθόν. Καί μόνον ἡ σκέψη ὅτι ἡ 

καταστροφική ἀδράνεια τῶν προηγουμένων έτῶν μπορεῖ νά συνεχισθεῖ 

προκαλεῖ ἀπό μόνη της τρόμο. Ἡ σημερινή κατάσταση τῆς πατρίδος μας 

δέν ἀφήνει χρόνο γιά μεμψίμοιρες κριτικές καί πισωγυρίσματα. Ἑνωμένοι 

μεταξύ μας καί ἀποφασισμένοι, ὅλοι οἱ Ἔλληνες μαζί, καλοῦμασθε νά 

ἀντιμετωπίσουμε τίς προκλήσεις ἑνός τόσο ἐπικίνδυνου φαινομένου. Ὡς 

ἐκ τούτου, ὀφείλουμε νά συνειδητοποιήσουμε ὅλοι μας τό μέγεθος καί τήν 

σημαντικότητα τοῦ προβλήματος καθώς καί τίς ἱστορικές εὐθύνες πού 

ἔχουμε ὡς Ἐκκλησία, προκειμένου νά συμβάλουμε στήν ἐπίλυσή του.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

Μία ἀπλή καί εὔλογη ἐκδοχή πού πρέπει νά ἀκολουθεῖται, 

προκειμένου τό ἱσοζύγιο μεταξύ γεννήσεων καί θανάτων νά εἶναι θετικό, 

εἶναι ὅτι θά πρέπει ἀπό ἕνα ζευγάρι νά γεννιοῦνται τουλάχιστον δύο 

παιδιά, ἔτσι ὥστε μετά τόν θάνατό τους, νά ὑπάρχουν οἱ ἀπόγονοί τους. 

Ἡ στατιστική ὅμως σέ αὐτό τό σημεῖο εἶναι ἰδιαίτερα ἀπαισιόδοξη.  

Σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή (ΕΛΣΤΑΤ)5, ἡ ὁποία 

ἀποτελεῖ τήν ἀρμόδια ὑπηρεσία στήν Ἑλλάδα γιά τήν μελέτη τῆς 

ἐξελίξεως τοῦ πληθυσμοῦ καί τῶν χαρακτηριστικῶν του, τό ἀρνητικό 

ἱσοζύγιο τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γεννήσεων σέ σχέση μέ αὐτό τῶν θανάτων στή 

χώρα μας, τό ὁποῖο ξεκίνησε τό 2011, συνεχίστηκε καί πέρυσι (2018), ὅπου 

οἱ θάνατοι ὑπερίσχυσαν τῶν γεννήσεων. Τά ἱσοζύγια αὐτά φέρουν 

σταθερά, μετά τό 2010, ἀρνητικό πρόσημο καί ὡς ἐκ τούτου ὁ πληθυσμός 

μας συνεχῶς μειώνεται.   

Πιό ἀναλυτικά, κατά τήν τελευταία ἀπογραφή τοῦ 2011, ὁ μόνιμος 

πληθυσμός τῆς χώρας μας ἀνερχόταν σέ 10.816.286 κατοίκους6, 

λιγότερους σχεδόν κατά 118.000 (117.811) σέ σχέση μέ τήν ἀπογραφή τοῦ 

2001. Σύμφωνα μέ τά ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ ὁ πληθυσμός τῆς 

Ἑλλάδος μειώθηκε κατά 35.948 ἀνθρώπους τό 2017 καί τήν 1η Ἰανουαρίου 

τοῦ 2018 ἔφθασε τούς 10,7 ἐκατομμύρια κατοίκους. Τό 2018 οἱ γεννήσεις 

ἀνήλθαν στίς 87.074, ἤτοι 33.812 λιγότερες ἀπό τούς θανάτους, ὁ ὁποῖος 

                                                            
5 Σκοπός τῆς ΕΛΣΤΑΤ εἶναι ἡ συστηματική παραγωγή ἐπισήμων στατιστικῶν καθώς καί 

ἡ διενέργεια ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν καί ἡ κατάρτιση μελετῶν. Οἱ ἀρμόδιότητές της 

περιγράφονται ἀναλυτικά στό ἄρθρο 11 τοῦ Νόμου 3832/2010.  Βλ. σχετικά στόν 

ἱστότοπο: http://www.statistics.gr/ 
6 Βλ. Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή, Ἑλλᾶς μέ ἀριθμούς, Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2018, σ. 15   

http://www.statistics.gr/
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ἀποτέλεσε καί ἀριθμό «ρεκόρ» τά τελευταία 80 ἔτη. Τό 2017 ὁ ἀριθμός τῶν 

γεννήσεων ἦταν 88.553, καταγράφοντας μείωση κατά 4,7% σέ σχέση μέ τό 

2016 πού ἦταν 92.898. Τό 2018 ἦταν τό μοναδικό ἔτος στά τελευταία 80 ἔτη 

πού οἱ γεννήσεις ἦταν κάτω τῶν 90.000 ἀτόμων.  

Ἕνα ἀκόμη θλιβερό στοιχεῖο ἀποτελεῖ ἡ ἐκτίμηση, ὅτι στίς 

ἐπόμενες τέσσερις πενταετίες ὁ ἀναμενόμενος ἀριθμός τῶν γεννήσεων 

θά εἶναι μικρότερος ἀπό αὐτόν τῆς πενταετίας 2010-2014. Ἐκτιμάται δε ὅτι 

οἱ γεννήσεις θά κυμανθοῦν στό σύνολό τους γιά τήν ἐπόμενη εἰκοσαετία 

ἀπό 1,7 (μέγιστο) ἕως 1,4 (ἐλάχιστο) ἐκατομμύρια, ἔναντι 2,1 

ἐκατομμυρίων γεννήσεων κατά τήν εἰκοσαετία 1995-2014.7  

Στόν ἀντίποδα βρίσκεται ὁ συνεχῶς αὐξανόμενος ἀριθμός τῶν 

θανάτων. Ἡ αὔξηση αὐτή ὀφείλεται στήν προοδευτική γήρανση τοῦ 

πληθυσμοῦ μας, ἤτοι στήν αὔξηση τοῦ «βάρους» τῶν ἀνθρωπων ἡλικίας 

65 ἐτῶν καί ἄνω. Τά ἄτομα αὐτά πενταπλασιάστηκαν σχεδόν ἀνάμεσα στό 

1951 καί τό 2015 καί τό ποσοστό τους στόν συνολικό πληθυσμό ἀπό 6,8% 

αὐξήθηκε στό 20,9%. Τήν ἰδια περίοδο ὁ άριθμός ἀνθρώπων ἡλικίας 85 

ἐτῶν καί ἄνω δεκαπλασιάσθηκε8. Ὁ ἀριθμος τῶν θανάτων πέρυσι (2018) 

ἀνήλθε σέ 124.501 καί ἦταν αὐξημένος κατά 4,8% σέ σύγκριση μέ τό 2016 

ὁπότε ἦταν 118.792. Τό 2017 ἀποτελεῖ ἔτος «ρεκόρ» τῶν τελευταίων καί 

πάλι 80 ἐτῶν στόν ἀριθμό τῶν θανάτων στή χώρα μας. Σύμφωνα μέ τά 

ἀριθμητικά δεδομένα τῆς ΕΛΣΤΑΤ τήν ἑξαετία μεταξύ 2011-2017, ὁ 

πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος μειώθηκε κατά 355.000 ἀνθρώπους. 

Ἀξιοσημείωτο ἐπίσης εἶναι ὅτι σέ ποσοστό 86% τῶν γεννήσεων πού 

δηλώθηκαν τό 2018, οἱ μητέρες εἶναι Ἑλληνίδες καί στό 14% ἀλλοδαπές, 

                                                            
7 Β. Κοτζαμάνης, Ἀναπόφευκτη ἡ αὔξηση τῶν θανάτων καί ἡ μείωση τῶν γεννήσεων στήν 

Ἑλλάδα τήν ἐπόμενη εἰκοσαετία, Δημογραφικά Νέα, Ἐργαστήριο Δημογραφικῶν καί 

Κοινωνικῶν Ἀναλύσεων (ΕΔΚΑ), τεῦχος 28, 2017, σ. 3. 
8 Β. Κοτζαμάνης, Ἀναπόφευκτη ἡ αὔξηση τῶν θανάτων καί ἡ μείωση τῶν γεννήσεων στήν 

Ἑλλάδα τήν ἐπόμενη εἰκοσαετία, Δημογραφικά Νέα, Ἐργαστήριο Δημογραφικῶν καί 

Κοινωνικῶν Ἀναλύσεων (ΕΔΚΑ), τεῦχος 28, 2017, σ. 2. 
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ἐνῶ τό γεγονός ὅτι οἱ Ἐλληνίδες κάνουν παιδιά σέ ὅλο καί μεγαλύτερη 

ἡλικία ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τά ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ. 

Τά παραπάνω ανησυχητικά καί συνάμα θλιβερά στοιχεῖα 

ἐπιβεβαιώνουν ὅτι τό φαινόμενο στήν Ἑλλάδα εἶναι ίδιαίτερα ὀξύ. Στήν 

στατιστική ὅμως δέν χωροῦν συναισθηματισμοί.  Τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου 

μας: «αὐξάνεσθε καί πληθύνεσθε»9 τήν παρακούσαμε καί τήν 

μετατρέψαμε σέ «μειώνεσθε καί συρρικνώνεσθε». Αὐτό σημαίνει ὅτι ἑάν ἡ 

ὑπάρχουσα κατάσταση δέν ἀνατραπεῖ, ἄν δέν παρθοῦν ἄμεσα τά 

ἀναγκαῖα μέτρα καί δέν ὑπάρξουν οὐσιαστικές ριζοσπαστικές τομές, σέ 

λίγα χρόνια ἡ ἡλικιακή σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας μας θά ἔχει 

μεγάλο ἀριθμό ὑπερηλίκων ἀνθρώπων, γεγονός τό ὁποῖο εἶναι ἰδιαίτερα 

ἐπικίνδυνο γιά τήν ἐπιβίωση τοῦ ἕθνους μας, ἐνῶ κάποιες ἀπαισιόδοξες 

φωνές ὁμιλοῦν γιά ἀφανισμό του. 

Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό καί σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς ἐρευνητές, ὁ 

πληθυσμός τῆς χώρας μας ἀναμένεται μέχρι τό 2035 νά μειωθεῖ, ἐκτός καί 

ἄν οἱ εἴσοδοι τήν ἐπομένη εἰκοσαετία ὑπερκαλύψουν τίς ἐξόδους, ἤτοι 

στήν περίπτωση πού τό μεταναστευτικό ἱσοζύγιο εἶναι θετικότατο, 

ἀμβλύνοντας ἔτσι καί μέ τόν τρόπο αὐτό τίς ἐπιπτώσεις στόν συνολικό 

πληθυσμό τῶν ἀρνητικῶν φυσικῶν ἱσοζυγίων. Καί στήν περίπτωση ὅμως 

αὐτή ὁ ἀναμενόμενος πληθυσμός τῆς χώρας μας τό 2035 θά εἶναι 

μικρότερος ἀπό αὐτόν τοῦ 2015, ἀφοῦ τά ἐκτιμώμενα φυσικά ἱσοζύγια 

εἰσόδων-ἐξόδων δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπερσκελίσουν τά ἰδιαίτερα 

ἀρνητικά φυσικά ἱσοζύγια γεννήσεων-θανάτων τῆς ἐπόμενης 

εἰκοσαετίας10. Πιό συγκεκριμένα τό 2035 ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος θά 

κυμαίνεται ἀπό 10,4 ἕως 9,5 ἐκατομμύρια, ἕναντι 10,85 ἐκατομμύρια τό 

                                                            
9 Γεν. 1,28 
10 Β. Κοτζαμάνης, Ἀναπόφευκτη ἡ αὔξηση τῶν θανάτων καί ἡ μείωση τῶν γεννήσεων στήν 

Ἑλλάδα τήν ἐπόμενη εἰκοσαετία, Δημογραφικά Νέα, Ἐργαστήριο Δημογραφικῶν καί 

Κοινωνικῶν Ἀναλύσεων (ΕΔΚΑ), τεῦχος 28, 2017, σ. 3. 
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2015, ἤτοι μειώσεις ἀπό 0,44 ἕως 1,4 ἐκατομμύρια.11  Τό ἔτος 2050 ὁ 

πληθυσμός τῆς πατρίδος μας ἐκτιμάται ἀπό 10,0 (μέγιστο) ἕως 8,3 

ἐκατομμύρια (ἐλάχιστο), ἤτοι μειώσεις σέ σχέση μέ τό 2015 κατά 794.000 

καί 2.543.000 ἀντίστοιχα σέ ἀπόλυτες τιμές12.  

 

 

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 

 

Γιά νά ἀποκτήσουμε μία πιό ὁλοκληρωμένη γνώση τῆς σημερινῆς 

δυσμενοῦς καταστάσεως ἀξίζει στό σημείο αὐτό νά ἐξετάσουμε 

ἀναλυτικότερα τήν ἐξέλιξη τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας μας καί τίς βασικές 

δημογραφικές συνιστώσες, ἤτοι τό μέγεθος καί τή δομή του κατά τήν 

μεταπολεμική περίοδο13. Σύμφωνα μέ τόν ἔγκριτο δημογράφο καθηγητή 

Βύρωνα Κοτζαμάνη14, ἡ περίοδος αὐτή δύναται νά διακριθεῖ σχηματικά σέ 

τέσσερις ὑποπεριόδους χρονικῆς διάρκειας: 

 Ἡ πρώτη περίοδος ξεκινᾶ ἀπό τό τέλος τοῦ ἐμφυλίου πολέμου καί 

διαρκεῖ περίπου μία τριακαονταετία. Στήν περίοδο αὐτή, τά φυσικά 

ἱσοζύγια εἶναι θετικά, ἤτοι ὁ ἀριθμός τῶν γεννήσεων εἶναι πολύ 

μεγαλύτερος ἀπό τόν ἀριθμό τῶν θανάτων. Ἡ ἄυξηση τοῦ πληθυσμοῦ 

                                                            
11 Β. Κοτζαμάνης, Ἑλλάδα, δημογραφικές ἐξελίξεις καί δημογραφικές προκλήσεις, 

Δημογραφικά Νέα, Ἐργαστήριο Δημογραφικῶν καί Κοινωνικῶν Ἀναλύσεων (ΕΔΚΑ), 

τεῦχος 35, 2019, σ. 3.  
12 Β. Κοτζαμάνης, ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδας στόν ὁρίζοντα τοῦ 2050, Δημογραφικά Νέα, 

Ἐργαστήριο Δημογραφικῶν καί Κοινωνικῶν Ἀναλύσεων (ΕΔΚΑ), τεῦχος 27, 2016, σ. 3. 
13 Β. Κοτζαμάνης, Ἀναπόφευκτη ἡ αὔξηση τῶν θανάτων καί ἡ μείωση τῶν γεννήσεων στήν 

Ἑλλάδα τήν ἐπόμενη εἰκοσαετία, Δημογραφικά Νέα, Ἐργαστήριο Δημογραφικῶν καί 

Κοινωνικῶν Ἀναλύσεων (ΕΔΚΑ), τεῦχος 28, 2017, σ. 1.  
14 Ο Βύρων Κοτζαμάνης εἶναι Δημογράφος Δρ. Ἀνθρωπιστικῶν Ἐπιστημῶν (Docteur des 

Lettres et Sciences Humains-Université de Paris X), Ἐρευνητής στό Ἐθνικό Κέντρο 

Κοινωνικῶν Ἐρευνῶν καί καθηγητής Δημογραφίας στην Πολυτεχνική Σχολή τοῦ 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμῆμα Μηχανικῶν Χωροταξίας, Πολεοδομίας καί 

Περιφερειακῆς Ἀνάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ). https://www.healthpolicycongress.gr/team/βύρων-

κοτζαμάνης/ 
  

https://www.healthpolicycongress.gr/team/βύρων-κοτζαμάνης/
https://www.healthpolicycongress.gr/team/βύρων-κοτζαμάνης/
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ὀφείλεται ἀποκλειστικά στό ἀρνητικό μεταναστευτικό ἱσοζύγιο 

(εἴσοδοι-ἔξοδοι). 

 Ἡ δεύτερη περίοδος ξεκινᾶ ἀπό τά τέλη τῆς δεκαετίας του ’70 καί 

διαρκεῖ ἕως τά τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’80. Χαρακτηριστικό τῆς 

περιόδου αὐτῆς ἀποτελεῖ ἡ ταχύτατη συρρίκνωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 

γεννήσεων (148.000 τό 1979, 102.000 τό 1990), καθώς καί ἡ ἀπρόσκοπτη 

αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θανάτων (ἀπό 82.000 σέ 94.000). Ἡ αὔξηση 

τοῦ πληθυσμοῦ τήν δεκαετία αὐτή (+0,5 ἐκατομμύρια) ὀφείλεται, 

κυρίως, στό θετικό, καίτοι προοδευτικά συρρικνωμένο, ἱσοζύγιο 

γεννήσεων-θανάτων καί δευτερευόντως στό μεταναστευτικό ἱσοζύγιο. 

 Ἡ τρίτη περίοδος ξεκινᾶ ἀπό τίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕως καί τά 

τέλη τῆς ἐπόμενης δεκαετίας. Τήν περίοδο αὐτή ἡ πτώση τῶν 

γεννήσεων ἀνακόπτεται προσωρινά (ὁ ἀριθμός τῶν γεννήσεων 

σταθεροποιεῖται γύρω στίς 100 χιλιάδες τή δεκαετία τοῦ 1990 καί 

αὐξάνεται ἐλαφρῶς τήν επόμενη ὀκταετία φθάνοντας τίς 118 χιλιάδες 

τήν διετία 2008-09). Οἱ θάνατοι συνεχίζουν νά αὐξάνονται 

ἀπρόσκοπτα, μέ ἀποτέλεσμα τό φυσικό ἱσοζύγιο νά ἀφήνει ἕνα μικρό 

θετικό πλεόνασμα. Ἡ ὅποια αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ τήν περίοδο αὐτή 

(+1,2 ἐκατομμύρια) ὀφείλεται κυρίως στό θετικό μεταναστευτικό 

ἱσοζύγιο καί ἐλάχιστα στό μικρό θετικό φυσικό. 

 Ἡ τέταρτη περίοδος ἀφορᾶ στίς ἡμέρες μας καί συμπίπτει μέ τήν 

τρέχουσα οἰκονομική κρίση. Βασικά χαρακτηριστικά τῆς περιόδου 

αὐτῆς εἶναι ἡ ἐκ νέου μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γεννήσεων καί ἡ 

συνεχῆς αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν θανάτων λόγῳ τῆς γήρανσης τοῦ 

πληθυσμού, καθώς καί ἡ ἀνατροπή τῶν θετικῶν μεταναστευτικῶν 

ἱσοζυγίων. Ὁ πληθυσμός τῆς χώρας μας ἔχει ἀρχίσει, πλέον, νά 

μειώνεται ἐπικίνδυνα ἐξαιτίας τοῦ ἀρνητικοῦ προσήμου τόσο τοῦ 

φυσικοῦ, ὅσο καί τοῦ μεταναστευτικοῦ ἱσοζυγίου.  
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ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ 

 

Άποτελεῖ ἀδιάψευστη ἀλήθεια ὅτι τά τελευταία ἔτη γινόμασθε 

καθημερινά μάρτυρες μιᾶς συνεχοῦς ραγδαίας ἤ ἀκόμη καί ἀνεξέλεγκτης 

ἀνάπτυξης τῆς βιοϊατρικῆς ἐπιστήμης, τῶν νέων τεχνολογιῶν, καθώς καί 

τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ τῶν συστημάτων ὑγειονομικῆς φροντίδος. Ἡ 

ραγδαία αὐτή ἀνάπτυξη, σέ συνδυασμό μέ τήν παροχή καλύτερης 

ποιότητας ζωῆς αὔξησαν τόν προσδόκιμο μέσο ὅρο ζωῆς τῶν Εὐρωπαίων 

στά 81 ἔτη, ἤτοι ἐννέα ἔτη πάνω ἀπό τόν παγκόσμιο μέσο ὅρο. Τό 

προσδόκιμο μάλιστα ὅριο ζωῆς τοῦ μέσου Εὐρωπαίου προβλέπεται ὅτι θά 

αὐξάνεται κατά δύο ἔτη ἀνά δεκαετία, σύμφωνα μέ τή μελέτη τοῦ Κοινοῦ 

Κέντρου Ερευνών (JRC) τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς15. Στήν περίπτωση 

λοιπόν πού ἡ τάση αὐτή ὅντως ἐπιβεβαιωθεῖ, τότε τό 2060 τό 32% τοῦ 

πληθυσμοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, δηλαδή σχεδόν ὁ ἕνας στούς τρεῖς 

κατοίκους, θά ἔχει ἡλίκία ἄνω τῶν 65 ἐτῶν, ἔναντι ποσοστοῦ 19% τό 2015 

καί μόνο 13% τό 1960.   

Εἶναι λοιπόν προφανές ὅτι τό πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητος πού 

μαστίζει τή χώρα μας ἐπηρεάζει τή ζωή καί τῶν εὐρωπαίων κατοίκων. Ἡ 

Εὐρώπη λοιπόν γηράσκει καί τό δημογραφικό ἔλλειμα, παρά τίς μεγάλες 

εἰσροές μεταναστῶν τά τελευταία ἔτη, εἶναι πλέον ὅλο καί πιό ἐμφανές.  

Γιά νά κατανοήσουμε καλύτερα τό παραπάνω ἀρκεῖ νά 

ἀναλογισθοῦμε ὅτι τό ἔτος 1950 ὁ παγκόσμιος πληθυσμός ἀνερχόταν σέ 

2,2 δισεκατομμύρια ἀνθρώπους. Τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1999 ὁ Ὀργανισμός 

Ἡνωμένων Ἐθνῶν καθιέρωσε τήν «Ἡμέρα τῶν 6 δισεκατομμυρίων», ἐνῶ 

                                                            
15 Βλ. Demographic Scenarios for the EU, Μigration, Population and Education, European 

Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2019. 
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σήμερα ὑπάρχουν στόν πλανήτη 7,7 δισεκατομμύρια κάτοικοι16. Πρίν 

ὅμως ἀπό ἕναν αἰώνα ἡ Εὐρώπη ἀντιπροσώπευε τό 15% τοῦ παγκοσμίου 

πληθυσμοῦ, ἤτοι τρεῖς φορές μεγαλύτερη ἀπ’ ὅτι περιμέναμε νά εἶναι τό 

2050. Μέ τά σημερινά ὅμως δεδομένα, ὑπολογίζεται ὅτι τό ἔτος 2050 ὁ 

εὐρωπαϊκός πληθυσμός θά ἀντιπροσωπεύει μόλις τό 5% τοῦ παγκοσμίου 

πληθυσμοῦ. Σύμφωνα μέ τά ἐπίσημα στοιχεία τῆς Eurostat17, τήν 1η 

Ἰανουαρίου 2017 ὁ εὐρωπαϊκός πληθυσμός ἀνερχόταν σέ 511,8 

ἐκατομμύρια κατοίκους, ἀριθμός πού ἱσοδυναμοῦσε μέ τό 7% τοῦ 

πληθυσμοῦ τῆς γῆς.  Ἀπό τήν ἄλλη, οἱ χώρες τοῦ τρίτου κόσμου, πού εἶναι 

ὑπεύθυνες γιά τό 95% τῆς αὐξήσεως τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ, 

παρουσιάζουν συνεχῶς αὔξηση τῶν πληθυσμῶν τους18. 

Ἔτσι, παρά τά σημαντικά ἐπιτεύγματα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης καί τή 

δεδηλωμένη ἐπιθυμία τῶν Εὐρωπαίων νά κάνουν περισσότερα παιδιά, ὁ 

πληθυσμός τῆς Εὐρώπης ἐξακολουθεί νά μειώνεται, ἀφοῦ ὁ ἀριθμός τῶν 

γεννήσεων εἶναι μικρότερος ἀπό τόν ἀριθμό τῶν θανάτων.  

Τό ἔτος 2014 γεννήθηκαν 5,1 ἐκατομμύρια παιδιά στήν Εὐρωπαϊκή 

Ἕνωση. Τό ποσοστό αὐτό ἔχει μειωθεῖ ἀπό 16,4 ἐκατομμύρια τό 1970 σέ 

12,8 τό 1985 καί σέ 10,6 τό 2000. Τό 2016 γεννήθηκαν 5,1 ἐκατομμύρια 

βρέφη καί ἀπεβίωσαν 5,2 ἐκατομμύρια ἄνθρωποι. Τό ἐπίσης θλιβερό εἶναι 

ὅτι τό ποσοστό γεννητικότητος στήν Ἐλλάδα συγκαταλέγεται στά 

χαμηλότερα τῆς Εὐρώπης19 (8,5 γεννήσεις ἀνά 1.000 κατοίκους). Ὡστόσο, ἡ 

μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού στήν Εὐρώπη  καταγράφηκε στή 

                                                            
16 Βλ. ἱστότοπο: https://www.worldometers.info/gr/ 
17 Eurostat Statistics Explained, People in the EU - statistics on demographic changes. 

<https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=People_in_the_EU_-

_statistics_on_demographic_changes> 
18 Βλ. Δημογραφικό τό ἔλλειμα τῆς Εὐρώπης: ζητοῦνται παιδιά!. Ἀνακτήθηκε ἀπό τόν 

ἱστότοπο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου: 

 <https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-

PRESS+20080204FCS20431+0+DOC+XML+V0//EL> 
19 Eurostat Statistics Explained, βλ. ἱστότοπο: <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Beginners:Population/el> 

https://www.worldometers.info/gr/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=People_in_the_EU_-_statistics_on_demographic_changes
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=People_in_the_EU_-_statistics_on_demographic_changes
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080204FCS20431+0+DOC+XML+V0//EL
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20080204FCS20431+0+DOC+XML+V0//EL
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Beginners:Population/el
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Beginners:Population/el
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Λιθουανία (-11,3‰), στή Λετονία (-8,7‰) καί στή Βουλγαρία (-6,7‰), ἐνῶ 

ἀντίθετα, ἡ μεγαλύτερη αὔξηση πληθυσμοῦ σημειώθηκε στόν πλούσιο 

Βορρά, ἤτοι στό Λουξεμβούργο (23,3‰), στήν Αὐστρία (14,4‰) καί στή 

Γερμανία (11,8‰). 

Ἀντιθέτως, σέ παγκόσμια κλίμακα, ὁ πληθυσμός αὐξάνεται καί θά 

συνεχίσει νά αὐξάνεται καί τίς ἐπόμενες δεκαετίες. Μέ βάση τίς 

στατιστικές μετρήσεις, ὁ πληθυσμός τοῦ πλανήτη μας θά ἀγγίξει τό 2050 

τά 9 δις. Θά εἶναι ὅμως ὅλο καί πιό γερασμένος καί τό εἰδικό βάρος τῶν 

πλέον ἀνεπτυγμένων χωρῶν, ἤτοι καί τῆς Εὐρώπης, θά μειωθεῖ ἀκόμη 

περισσότερο καθώς ἡ αὔξηση αὐτή θά προέλθει κυρίως ἀπό τήν Ἀφρική 

καί τήν Ἀσία.  

Συνεπῶς, μία εὔλογη παρατήρηση πού θά μποροῦσε κάποιος νά κάνει 

γι’αὐτήν τήν πληθυσμιακή πλημμυρίδα πού ξεκίνησε τόν περασμένο 

αἰώνα καί ἀφορᾶ κυρίως στίς χώρες τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας καί ὄχι τῆς 

Εὐρώπης εἶναι ὅτι προκαλεῖ ἰδιαίτερα ἀνησυχητικές παρενέργειες τόσο 

στόν παραγωγικό, ὅσο καί στόν οἰκονομικό τομέα τῶν χωρῶν αὐτῶν, 

ἀφοῦ κρίνεται ὑπέρμετρα δύσκολο νά καλυφθοῦν ἐπαρκῶς οἱ διατροφικές 

ἀνάγκες ἑνός τόσο μεγάλου ἀριθμοῦ κατοίκων. Γιά τόν λόγο αὐτό, τέτοιες 

ἀνυπέρβλητες δυσκολίες ἐξαναγκάζουν μεγάλα ρεύματα τοῦ πληθυσμοῦ 

σέ μεταναστευτικές κινήσεις μέ κατεύθυνση κυρίως τίς ἀναπτυγμένες 

χώρες τοῦ δυτικοῦ κόσμου, γεγονός πού οἱ δυτικοί λαοί δέν 

ἀντιμετωπίζουν μέ θετική ἤ καί εὐνοϊκή διάθεση, ἀφοῦ αἰσθάνονται νά 

ἀπειλοῦνται οἱ κοινωνικές καί πολιτισμικές τους ἀξίες.                                                           

Βεβαίως, δέν εἶναι ἐφικτό νά παρέμβουμε ἀποτελεσματικά στήν 

ἀνεξέλεγκτη αὐτή αὔξηση. Ἀξίζει ὅμως νά ἀναλογισθοῦμε ὅτι ἡ ἐπιβίωσή 

μας στό ἄμεσο καί ἀπώτερο μέλλον δέν ἐξαρτάται τόσο ἀπό τό μέγεθος 

τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ, ὅσο βεβαίως ἀπό τίς ἐπιλογές πού κάνουμε 
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καί τίς ἀλλαγές πού ἐπιδιώκουμε στόν τρόπο πού σκεφτόμασθε, 

λειτουργοῦμε καί πράττουμε20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
20 Β. Κοτζαμάνης, Ὁ πληθυσμός τοῦ πλανήτη: 7 δις τό 2011, 9 δις τό 2050; Δημογραφικά 

Νέα, Ἐργαστήριο Δημογραφικῶν καί Κοινωνικῶν Ἀναλύσεων (ΕΔΚΑ), τεῦχος 15, 

Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2011, σ. 4.  
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ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

 

Τά αἴτια τῆς ὑπογεννητικότητος εἴναι πολλά, πολύπλοκα καί 

διαφορετικά μέ μακρές καί σύνθετες προεκτάσεις. Χρειάζεται κλαδική 

μελέτη τῶν μεταβλητῶν αὐτῶν πού διαχρονικά ἐπηρέασαν καί ἐν τέλει 

ὁδήγησαν τήν χώρα μας σέ αὐτήν τήν δύσκολη κατάσταση. Ὑπό τό 

πνεῦμα αὐτό θά προσπαθήσουμε παρακάτω νά ἀναλύσουμε ὁρισμένες 

ἀπό τις βασικότερες, κατά τήν ταπεινή μας ἄποψη, αἰτίες τοῦ φαινομένου 

αὐτοῦ, πού προκαλοῦν τήν μείωση τῶν γεννήσεων στή χώρα μας, οἱ 

ὁποίες καί θά μποροῦσαν νά ἀποτελέσουν τό ἔναυσμα γιά τήν 

δημιουργία ἑνός σχετικοῦ προβληματισμοῦ. 

 Ἡ κρίση τοῦ οἰκογενειακοῦ θεσμοῦ: Ἡ κοινωνία μας περνᾶ σήμερα 

ἕνα στάδιο μεταλλαγῶν καί ἀνακατατάξεων, ὅπου 

ἀμφισβητοῦνται ἤ καί καταρρίπτονται ἀξίες καί θεσμοί. Οὐδεῖς 

βεβαίως μπορεῖ νά ἀμφισβητήσει, ὅτι τῶν κοινωνικῶν αὐτῶν 

ἀλλαγῶν τόν ἀντίκτυπο υπέστη καί ἕνας πανάρχαιος θεσμός, ὁ 

θεσμός τῆς οἰκογενείας, πού στίς ἡμέρες μας περνάει βαθιά κρίση, 

ὅσον ἀφορᾶ στή δύναμη, στήν ταυτότητα καί στόν ρόλο του. Ἡ 

οἰκογένεια σήμερα, βρίσκεται ὑπο τήν ἀπειλή τῆς ἐκκοσμικεύσεως 

καί τοῦ ἡθικοῦ σχετικισμοῦ21. Τό σημερινό μοντέλο τῆς οἰκογενείας 

εἶναι σαφῶς διαφοροποιημένο ἀπό ἐκείνο τοῦ παρελθόντος καί 

εἶναι ἀπόλυτα προσαρμοσμένο τόσο στά νέα κοινωνικο-οἰκονομικά 

καί πολιτικά δεδομένα, ὅσο καί στόν σύγχρονο γρήγορο τρόπο 

ζωῆς. Ὡστόσο, στήν ὀρθόδοξη πατρίδα μας, μποροῦμε νά 

ἱσχυρισθοῦμε ὅτι ὁ θεσμός τῆς οἰκογενείας, καίτοι, δέχεται 

ἀλλεπάλληλες ἐπιθέσεις ἀπό πάμπολλές πλευρές, διατηρεῖ ἀκόμη 

                                                            
21 Βλ. Ἁγία καί Μεγάλη Σὐνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Τό Μυστήριον τοῦ Γάμου καί 

τά κωλύματα αὐτοῦ, παρ. 1, Κρήτη, Ἰούνιος 2016.    
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τήν ἰσχύ του, λόγῳ τῶν βαθύτατων ριζῶν στό ὀρθόδοξο 

ἐκκλησιαστικό ἦθος.  

 Ἡ κρίση τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου: Σήμερα, στό πλαίσιο τῶν 

ρυθμιστικῶν κανόνων τοῦ κοσμικοῦ κράτους καί τῆς 

ἐκκοσμικευμένης λογικῆς, ὁ γάμος θεωρεῖται μία ἀπλή σύμβαση μέ 

κάποιες νομικές συνέπειες καθώς καί θεσμός, ἀπογυμνωμένος 

κάθε ἱερότητος. Ἔτσι, ἡ προστασία τοῦ θεσμοῦ ἐμφανίζεται 

ἐξασθενημένη, δεδομένης καί τῆς εὐκολίας μέ τήν ὁποία λύεται 

ἀπό νομικῆς ἀπόψεως («αὐτόματο διαζύγιο», «συναινετικό διαζύγιο» 

κ.λπ.). Σέ ἀντίθεση μέ τά προηγούμενα ἔτη, παρατηροῦμε ἐπίσης 

σήμερα τήν ἀναβολή τοῦ γάμου πρός μεγαλύτερες ηλικίες, ἤτοι στά 

33 ἔτη μέσο ὅρο γιά τούς ἄνδρες καί στά 30 γιά τίς γυναίκες. Ἔτσι, ἡ 

ἀναβολή τῆς γεννήσεως παιδιῶν πρός τήν ηλικία τῶν 30 ἐτῶν κατά 

μέσο όρο γιά τή γυναίκα εὔλογο εἶναι νά δημιουργεῖ πρόσθετα καί 

βιολογικές πλέον δυσχέρειες στήν σύλληψη παιδιῶν. Συνεπῶς, τά 

στοιχεῖα αὐτά συντελοῦν στήν διατήρηση τοῦ συνολικοῦ δείκτη 

γονιμότητας σέ ἰδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Ἐπιπλέον, παρατηρεῖται 

σήμερα ὅλο καί συχνότερα τό φαινόμενο τοῦ περιορισμοῦ τῶν 

γάμων σέ συνδυασμό μέ τήν διατήρηση τοῦ μεγαλύτερου μέρους 

τῶν γεννήσεων ἐντός γάμου. Στήν Ελλάδα, διατηροῦμε ἀκόμη τό 

μικρότερο ποσοστό γεννήσεων ἐκτός γάμου (9,4%) ἀπό 

ὁποιοδήποτε ἄλλο κράτος τῆς Εὐρώπης, καθώς σέ 11 ἄλλες χώρες, 

οἱ γεννήσεις ἐκτός γάμου εἶναι περισσότερες ἀπό τίς γεννήσεις 

ἐντός (π.χ. στήν Ισλανδία 7 στίς 10 γεννήσεις εἶναι ἐκτός γάμου)22.  

Θλιβερή ἐπίσης διαπίστωση ἀποτελεῖ ἡ μείωση της διάρκειας τοῦ 

                                                            
22 Βλ. τήν ἔρευνα τῆς Διανέοσις στόν ἱστότοπο: <https://www.dianeosis.org/2019/01/elliniki-

oikogeneia-kai-dimografiko-provlima/?utm_source=newsletter&utm_campaign=ca6888008a-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_28_07_25&utm_medium=email&utm_term=0_5bd715c0d4-

ca6888008a-145006661>  

https://www.dianeosis.org/2019/01/elliniki-oikogeneia-kai-dimografiko-provlima/?utm_source=newsletter&utm_campaign=ca6888008a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_28_07_25&utm_medium=email&utm_term=0_5bd715c0d4-ca6888008a-145006661
https://www.dianeosis.org/2019/01/elliniki-oikogeneia-kai-dimografiko-provlima/?utm_source=newsletter&utm_campaign=ca6888008a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_28_07_25&utm_medium=email&utm_term=0_5bd715c0d4-ca6888008a-145006661
https://www.dianeosis.org/2019/01/elliniki-oikogeneia-kai-dimografiko-provlima/?utm_source=newsletter&utm_campaign=ca6888008a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_28_07_25&utm_medium=email&utm_term=0_5bd715c0d4-ca6888008a-145006661
https://www.dianeosis.org/2019/01/elliniki-oikogeneia-kai-dimografiko-provlima/?utm_source=newsletter&utm_campaign=ca6888008a-EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_28_07_25&utm_medium=email&utm_term=0_5bd715c0d4-ca6888008a-145006661
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γάμου σέ σχέση μέ τό παρελθόν, λόγῳ αὐξημένης διαζυγιότητας23 

καθώς καί ὁ ἀριθμός τῶν λεγομένων «πολιτικῶν γάμων», ὁ ὁποῖος 

ὑπερισχύει σέ ἀριθμό τῶν θρησκευτικῶν24. Σημαντικό ἐπίσης 

ἀρνητικό ρόλο πού συμβάλουν στήν αὔξηση τῆς 

ὑπογεννητικότητος παίζουν οἱ νέες «μοντέρνες» μορφές γάμων 

μεταξύ ὁμοφυλοφίλων, ἀνύπανδρων γυναικῶν, συμφώνων 

συμβίωσεως κ.λ.π. 

 Ἡ οἰκονομική κρίση: Εἶναι γεγονός πώς ἡ οικονομική κρίση πού 

μαστίζει γιά σχεδόν 10 ἔτη τήν χώρα μας ἔχει προκαλέσει τεράστιες 

κοινωνικές ἀνισορροπίες. Ἐξαιτίας τῆς φτώχειας, τῆς ἀνεργίας καί 

τῆς ἀρνητικῆς μεταναστεύσεως, τά ἤδη χαμηλά ποσοστά γεννήσεων 

ἔπεσαν ἀκόμη περισσότερο, ὅπως ἔγινε καί σέ ἄλλες προβληματικές 

οἰκονομίες τῆς νότιας Ευρώπης. Συνεπῶς, πολλοί συνάνθρωποί μας, 

γνωρίζοντας πώς στήν ἐποχή μας εἶναι σημαντικό νά διαθέτουν 

ἕστω καί τά ἀναγκαῖα, ἀποφεύγουν νά ἀποκτήσουν παιδιά, 

γνωρίζοντας πώς δέν μποροῦν οἰκονομικά νά προσφέρουν ὅλα ὅσα 

ἐπιθυμοῦν καί ὀνειρεύονται γι’ αὐτά. 

 Οἱ ἀλλαγές στήν σύγχρονη κοινωνία: Ἀναμφίβολα, ἡ δομή τῆς 

ἑλληνικῆς κοινωνίας ἔχει πλέον ἀλλάξει ἐντυπωσιακά. Ζοῦμε στήν 

κοινωνία τῆς ταχύτητας, τῶν συνεχῶν ἀλλαγῶν καί τῆς γρήγορης 

πληροφορίας. Οἱ καιροί ἄλλαξαν καί ἡ νέα τεχνολογία κάνει τούς 

νέους νά αἰσθάνονται εἰκονικά ἐλεύθεροι καί ἀτομικά ἀνεξάρτητοι 

δίχως ἐνεργῆ συμμετοχή στήν κοινωνική ζωή καί δίχως διάθεση νά 

ἀναλάβουν οἰαδήποτε μορφή εὐθύνης. Πλέον, μέσα σέ ἐλάχιστα 

δευτερόλεπτα καί μέ τό πάτημα λίγων πλήκτρων ἔχουν ὅλοκληρο 

                                                            
23 Βλ. ἀναλυτικό πίνακα διαζυγίων 2012-2016.Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή, Ἑλλᾶς μέ 

ἀριθμούς, Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 2018, σ. 24. 
24 Τό 2017 ὁ ἀριθμός τῶν πολιτικῶν γάμων ἄφθασε τούς 25.163, ἐνῶ τῶν θρησκευτικῶν 

τούς 24.975. Βλ. Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή, Ἑλλᾶς μέ ἀριθμούς, Ὀκτώβριος-Δεκέμβριος 

2018, σ. 23. 
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τόν κόσμο στά χέρια τους καί αἰσθάνονται παντοδύναμοι.Ἕστω καί 

εἰκονικά. Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς εἶναι βαθιές και 

κλονίζουν τίς ἀνθρώπινες σχέσεις, δημιουργώντας παράλληλα ἕνα 

ἀνυπέρβλητο χάσμα μεταξύ τῶν νέων καί τῶν ἀτόμων τῆς γ’ 

ἡλικίας.  

 Ἡ ἀλλαγή τοῦ ρόλου τῶν συζύγων: Ἀναμφίβολα, ὁ ρόλος τοῦ ἄνδρα 

σήμερα ἔχει ὑποστεῖ καί αὐτός ριζικές ἀλλαγές σέ σχέση μέ τό 

παρελθόν. Σύμφωνα μέ διεθνεῖς ἔρευνες ὁ χρόνος πού περνᾶ ἕνας 

πατέρας μόνος μέ τά παιδιά του ἀνέρχεται μόλις σέ μία ώρα τήν 

ἡμέρα, ἐξαιτίας τῶν ἀπαιτητικῶν ὡραρίων ἐργασίας του, μέ ἄμεση 

συνέπεια νά ἀπουσιάζει συνεχῶς ἀπό τό σπίτι, ἀλλά καί τίς ὥρες 

πού βρίσκεται ἐκεῖ νά αἰσθάνεται κουρασμένος. Τό γεγονός ὅμως 

αὐτό διαταράσσει την οἰκογενειακή ἱσορροπία καθώς καί τόν ρόλο 

τῶν μελῶν τῆς οἰκογενείας, ἀφοῦ σύμφωνα μέ ἔρευνες, ὅταν ὁ 

πατέρας εἶναι ἀπών, τό ἀγόρι δυσκολεύεται νά ἀνακαλύψει τήν 

ἀνδρική του ταυτότητα, ἐνώ τό κορίτσι δείχνει νά ἀντιμετωπίζει μέ 

καχυποψία τό ἄλλο φύλο25. Οἱ ἀρνητικές ὅμως αὐτές συνέπειες, 

ὅπως εἶναι λογικό, ἐμφανίζονται στό μέλλον καί τά σύγχρονα 

γεγονότα τό μαρτυροῦν. Ἀπό τήν ἄλλη, οἱ γυναίκες διεκδικοῦν 

σήμερα μεγαλύτερη νομική ἰσότητα, ἔχουν περισσότερη ἐλευθερία 

στίς κοινωνικές καί σεξουαλικές τους σχέσεις, ἐνῶ παράλληλα 

μποροῦν νά ἐλέγξουν τή γονιμότητά τους μέσῳ διαφόρων ἰατρικῶν 

μεθόδων26. Οἱ περισσότερες στοχεύουν ἀρχικά στήν ἐξασφάλιση 

τῆς ἐπαγγελματικῆς τους ἀποκαταστάσεως, ἡ ὁποία καί τούς 

προσφέρει ἀφ’ ἑνός μέν οἰκονομική ἄνεση, ἀφ’ ἑτέρου δε ἐλευθερία 

ἤ καί ἀνεξαρτητοποίηση τῶν κινήσεών τους. Ἀποτέλεσμα ὅμως τῆς 

                                                            
25 R. Parke, Ὁ πατέρας. Ἡ συμβολή του στήν διαμόρφωση τοῦ παιδιοῦ, Ἀθήνα, 1987, 

Κουτσούμπος. 
26 Βλ. Δ. Τσαρδάκη, Διαδικασίες κοινωνικοποίησης, Ἀθήνα, 1984. 
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συνεχοῦς ἐργασίας τῶν γυναικῶν ἀποτελεῖ ἡ ἀρνητική ἤ και 

καθυστερημένη ἀπόφασή τους νά κάνουν παιδιά, ἡ γέννηση τῶν 

ὁποίων ἀποτελεῖ τροχοπέδη τόσο στίς ἐπιδιωκόμενες προσωπικές 

τους ἀνέσεις, ὅσο καί στήν ανεξαρτητοποίηση τῶν κινήσεών τους. 

 Ὁ οἰκογενειακός προγραμματισμός:  Ἀναφέρεται στό δικαίωμα τοῦ 

ζευγαριοῦ νά ἐπιλέγει πότε καί πόσα παιδιά ἐπιθυμεί νά 

ἀποκτήσει. Ὁ οἰκογενειακός προγραμματισμός  φέρει ὡς σύνθημα: 

«Κάθε παιδί πού ἔρχεται στόν κόσμο, νά εἶναι ἐπιθυμητό παιδί». Τά 

μέσα ἐλέγχου τῶν γεννήσεων εἶναι, καθώς γνωρίζουμε, ἡ 

ἀντισύλληψη, ἡ ἄμβλωση καί ἡ στειροποίηση. 

 Οἱ ἀμβλώσεις: Τό ζήτημα τῶν ἀμβλώσεων στήν χώρα μας ἀποτελεῖ 

ἕνα διαχρονικά ἀκανθῶδες θέμα, ἀφοῦ τά τελευταῖα ἔτη 

παρουσιάζει ἐντονότατη αὔξηση. Πρόκειται ἀσφαλῶς γιά ἕνα 

συνεχῶς αὐξανόμενο, ἀλλά καί παράδοξο σέ σχέση με τήν κοινή 

λογική «ἔγκλημα» πού συμβαίνει στήν Ἑλλάδα. Ἑάν 

παρατηρήσουμε τά ἀνησυχητικά σταστιστικά στοιχεῖα θά δοῦμε ὅτι 

250.000 ἀμβλώσεις πραγματοποιοῦνται στή χώρα μας ἐτησίως, 

ἀριθμός ὑπερδιπλάσιος τῶν γεννήσεων, ἐνῶ τό 25% αὐτῶν ἀφορᾶ 

νεαρά κορίτσια κάτω τῶν 16 ἐτῶν. Ὡστόσο, ὑπάρχουν φωνές 

εἰδικῶν πού ὑποπτεύονται ὅτι τά περιστατικά ξεπερνούν τά 500.000.  

Ἡ ὀρθόδοξη χώρα μας βρίσκεται δυστυχῶς στήν πρώτη θέση σέ 

ἀριθμό ἀμβλώσεων στήν Εὐρώπη καί πέμπτη στόν κόσμο. 

Ἐπιπλέον, οἱ ἀμβλώσεις ἐκτός από τήν ἐμφανῆ ἀπώλεια ζωῶν 

κατά τρόπο ἔμμεσα ἐγκληματικό, μποροῦν ἄμεσα νά προκαλέσουν, 

ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ καί ἐπιστημονικά, σοβαρά προβλήματα 

γονιμότητας σέ γυναίκες πού ἔχουν ὑποβληθεῖ σέ τέτοιου εἴδους 

ἐπέμβαση.  

 Οἱ ἀπαιτητικές ἐργασιακές συνθήκες: Οἱ ὑποψήφιοι γονεῖς μπορεῖ 

νά ἐργάζονται σε χώρους πολλά χιλιόμετρα μακριά ἀπό τον τόπο 
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κατοικίας τους, γεγονός πού δέν τούς ἐπιτρέπει νά ἀφοσιωθοῦν 

στήν σωστή ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους. Ἀξιοσημείωτο ἐπίσης 

εἶναι τό γεγονός ὅτι οἱ ἀπαιτητικές καί ἀνταγωνιστικές ἀνάγκες 

τῆς ἐποχῆς καθιστοῦν ἀναγκαία τήν συνεχῆ ἐκπαίδευση τῶν 

ἀτόμων, προκειμένου νά  μπορέσουν νά ἀνταποκριθοῦν στά νέα 

δεδομένα. Ἔτσι, οἱ νέοι ἀποπροσανατολίζονται ἀπό τόν στόχο τῆς 

δημιουργίας οἰκογενείας μέ συνέπεια εἴτε νά τό ἀναβάλουν, εἴτε νά 

τό ἀκυρώνουν. 

 Η ὑποτίμηση τῆς μητρότητος, πού ἀποτελεῖ καρπό τῆς γυναικείας 

χειραφέτησης καί τῆς ἐξόδου τῆς γυναίκας στήν ἀγορά ἐργασίας. 

 Ὁ ἐγωιστικός ἀτομικισμός καί ἡ εὐθυνοφοβία: Τό ζήτημα τοῦ 

ἐγωιστικοῦ ἀτομικισμοῦ, πού ἔχει καθιερωθεῖ στίς σύγχρονες 

κοινωνίες, ἀποτρέποντας τίς σύγχρονες γενιές καί κυρίως τίς 

μικρότερες ἡλικίες ἀπό τήν ἀνάληψη σημαντικῶν εὐθυνῶν, 

ὑποχρεώσεων ἤ καί δεσμεύσεων τοῦ γάμου καί τῆς γέννησεως 

παιδιῶν μαστίζει ἀσφαλῶς τή χώρα μας καί ἐπηρεάζει τούς νέους 

μας. Θά μπορούσε ἐδῶ νά γίνει λόγος γιά τήν ἐξέλιξη μιᾶς 

κοινωνίας πού ὅλο καί λιγότερο ὑπολογίζει τήν συμμετοχή καί τήν 

διάθεση νά μοιρασθεῖ κάποιος τόν καλύτερο ή καί χειρότερο ἑαυτό 

του. Εἶναι λοιπόν ἐμφανής ἡ ἀδυναμία τῶν νέων μας ὄχι ἀπλά 

μόνο νά ἀναλάβουν στή ζωή τους σημαντικές εὐθύνες, ἀλλά καί νά 

θυσιάσουν ἕστω καί λίγο ἀπό τόν ἑαυτό τους γιά τόν ἄλλο. Μέ λίγα 

λόγια, θά τολμούσαμε νά ὁμιλήσουμε γιά τήν ἀναπηρία τους νά 

ἀγαπήσουν… νά βγοῦν ἔξω ἀπό τό «ἐγώ» τους καί νά μοιρασθοῦν 

ἄφοβα καί ὁλοκληρωτικά τή ζωή μέ τόν/τήν σύντροφό τους. 

 Οἱ θάνατοι ἀπό τροχαῖα δυστυχήματα καί ναρκωτικά. Περί τούς 

2.500 ἀνθρώπους ἐτησίως χάνουν τίς ζωές τους ἀπό τροχαῖα 

δυστυχήματα καί ναρκωτικά, που θεωρητικά εἶναι νέοι 

παραγωγικῆς ἡλικίας. Σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνική Στατιστική 
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Ἀρχή27 ἀπό τό 2010 ἕως καί τόν Ἰούνιο τοῦ 2019 συνέβησαν σέ 

ὁλόκληρο τόν ἑλλαδικό χώρο 114.510 τροχαῖα ἀτυχήματα κατά τά 

ὁποῖα 8.423 συνάνθρωποί μας ἔχασαν τή ζωή τους, 10.572 

ὑπέστησαν βαρεῖς τραυματισμούς καί 131.410 τραυματίσθηκαν 

ἐλαφρά. Πρόκειται δηλαδή γιά ἄκρως τραγικά ἀποτελέσματα πού 

θά μπορούσαν κάλλιστα νά συγκριθοῦν μέ τίς συνέπειες μιᾶς 

αἱματηρῆς πολεμικῆς συγκρούσεως. Στήν πραγματικότητα, κατά 

τό παραπάνω χρονικό διάστημα, εἶναι σάν νά ἐξαφανίσθηκε μία 

ὁλόκληρη πόλη σάν τήν Ἡγουμενίτσα καί νά κατεστάθησαν βαριά 

ἀνάπηροι ὅλοι οἱ κάτοικοι μιᾶς πόλεως σχεδόν σάν τό Λουτράκι. 

 Ἡ ἔλλειψη βρεφονηπιακῶν σταθμῶν στό χώρο ἐργασίας κάνει τίς 

ἐργαζόμενες γυναῖκες διστακτικές στό νά ἀποφασίσουν μία 

ἐγκυμοσύνη. 

 Ἡ ἔξαρση καί προβολή τῆς ὁμοφυλοφιλίας πού ἐνίσχύθηκε μάλιστα 

ἀπό τό κράτος καθώς ἔχουν ἐγκριθεῖ τά σύμφωνα συμβίωσεως, ἡ 

ἀλλαγή ταυτότητος φύλου κ.λ.π.  

 Ἡ ἔλλειψη μακροχρόνιας καί σταθερῆς στρατηγικῆς (χρόνια 

παθογένεια τοῦ πολιτικοῦ συστήματος) καί ἡ προκλητική ἀδιαφορία τῆς 

πολιτείας γιά ἕνα ζήτημα μείζονος ἐθνικῆς καί κοινωνικο-ἀνθρωπιστικῆς 

σημασίας. 

 Ἡ ἔλλειψη χρόνου: Λόγῳ τοῦ ἰδιαίτερα βεβαρημένου, σέ καθημερινή 

βάση, ἐργασιακοῦ ὡραρίου, ἡ δυνατότητα κάποιου νά προσδώσει 

ἱκανό ἤ και ποιοτικό χρόνο στήν οἰκογένειά του δέν εἶναι ἐπαρκής, 

γεγονός πού δέν εὐνοεῖ τήν λήψη ἀποφάσεως γιά τήν γέννηση 

παιδιών, τά ὁποῖα φυσικά χρειάζονται σέ μεγάλο βαθμό τήν 

ἀφιέρωση τῶν γονέων τους σέ αὐτά. 

 Τό φαινόμενο τῆς ὑπογονιμότητας: Ἡ μεγάλη ἀνάπτυξη τοῦ 

φαινομένου τῆς ὑπογονιμότητας, κυρίως τά τελευταῖα ἔτη, ἐξαιτίας 

                                                            
27 Βλ. ἱστότοπο: <http://www.statistics.gr/statistics/-/publication/SDT03/-> 

http://www.statistics.gr/statistics/-/publication/SDT03/-
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βεβαίως καί τῆς μολύνσεως τοῦ περιβάλλοντος, δημιουργεῖ 

ἐπιπλέον προβλήματα στήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γεννήσεων. 

 Ὁ καταναλωτισμός: Ἡ δυναμική διείσδυση τοῦ μάρκετινγκ γιά τά 

καταναλωτικά προϊόντα στη χώρα μας ἔχει μετατρέψει την 

κοινωνία μας σε μία ἄκρως καταναλωτική πραγματικότητα. Ἔτσι, ὁ 

λαός μας ἔχει αποκτήσει νέες καταναλωτικές συνήθειες μέ 

συνέπεια νά αὐξηθοῦν καί οἱ καταναλωτικές ἀνάγκες τῶν παιδιῶν. 

Αύτό βεβαίως σημαίνει ἐπιπλέον κόστος γιά τήν οἰκογένεια, 

γεγονός πού ἀποτρέπει τήν ἀπόκτηση παιδιοῦ. 

 Ἡ λήθη τῆς παραδόσεως: Ὁ κεντρικός ἄξονας τῆς ἑλληνικῆς 

κοινωνίας ἔπαψε πλέον νά εἶναι ἡ ἀγροτική οἰκονομία, ἡ ὁποία εἴχε 

ὡς ἐπίκεντρο τήν οἰκογένεια πού συνέβαλε στίς ἀγροτικές 

δραστηριότητες. Ἡ ἄλλοτε παραδοσιακή οἰκογένεια πού ὡς βασικό 

στόχο εἴχε τήν πολυτεκνία ἔδωσε τήν θέση της στό μοντέλο τῆς 

πυρηνικῆς οικογενείας μέ ἕνα ἤ τό πολύ δύο παιδιά28. 

 Δυσκολίες στίς διαπροσωπικές σχέσεις: ὁ ἔντονος ἀριβισμός πού 

ἐπικρατεῖ στη σύγχρονη κοινωνία, ὡς προσπάθεια προβολῆς ἤ καί 

ἀναδείξεως τοῦ «ἐγώ» σέ συνδυασμό μέ τήν προσπάθεια ἐπιβολῆς 

μας στόν «ἄλλο» προκαλεῖ ἀσυννενοησία καί σύχγυση μεταξῦ τῶν 

συντρόφων καί καθιστᾶ τίς προσωπικές του σχέσεις ἐπιδερμικές. 

Ἀποτέλεσμα τούτου εἶναι ἡ κατακόρυφη αὔξηση τῶν διαζυγίων. 

 Ὁ περιορισμένος χώρος τῶν κατοικιῶν: Ἡ ζωή στίς πολυκατοικίες 

τῶν μεγαλουπόλεων, μέ τά ὑψηλά πολλές φορές ἐνοίκια καί τήν 

ἔλλειψη στοιχειώδους χώρου, δέν εὐνοοῦν δυστυχῶς μία ἀρμονική 

συνύπαρξη πολλῶν προσώπων στόν ἴδιο χώρο.  

 

 
                                                            
28 Βλ. ἀναλυτικό πίνακα. Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή, Ἑλλᾶς μέ ἀριθμούς, Ὀκτώβριος-

Δεκέμβριος 2018, σ. 22. 
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ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

 

Κάθε μία ἀπό τίς αἰτίες τοῦ φαινομένου τῆς ὑπογεννητικότητος 

ἐπιφέρουν καί τίς ἀνάλογες συνέπειες ἤ καί ἐπιπτώσεις. Ἔτσι, τό μεῖζον 

αὐτό ζήτημα μέ τήν δημογραφική γήρανση τοῦ πληθυσμοῦ στή χώρα μας 

ἐπιφέρει σοβαρότατες κοινωνικές, οἰκονομικές, ἀσφαλιστικές, 

προνοιακές, γεωπολιτικές καί ὑγειονομικές προεκτάσεις. Πιό ἀναλυτικά: 

 Σήμερα μέ τήν ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας καί τήν καλύτερη 

ποιότητα ζωῆς, ὁ μέσος ἄνθρωπος ζεῖ πολύ περισσότερο σέ  σχέση 

μέ παλαιότερα, μέ συνέπεια, συνολικά, νά ὑφίσταται ἕνας 

σημαντικά μεγαλύτερος ἀριθμός ἡλικιωμένων καί νά μειώνεται 

αἰσθητά, ἀντιστοίχως, ὁ ἀριθμός τῶν νέων. Οἱ πληθυσμιακές αὐτές 

ἐξελίξεις ἐπηρεάζουν ὁλόκληρο τόν ἐθνικό ἱστό καί τήν κοινωνική 

συνοχή. Οἱ νέοι ἄνθρωποι ἀποτελοῦν τήν ἐλπίδα καί τό μέλλον 

κάθε χώρας. Δίχως νέους δέν ὑφίσταται μέλλον. 

 Οἱ κατά κεφαλή δαπάνες ὑγείας αὐξάνονται ἔντονα μέ το πέρασμα 

τῶν ἐτῶν καί ἀκόμη περισσότερο ὕστερα ἀπό τά 80 έτη. Ἡ 

ὑψηλότερη νοσηρότητα τῶν ἡλικιωμένων ἀτόμων, ἡ τάση τους γιά 

πολλαπλῆ νοσηρότητα, ἡ μεγαλύτερη σοβαρότητα καί ὁ χρόνιος 

χαρακτήρας τῶν παθολογιῶν πού συνδέονται μέ την ηλικία, 

ἀποτελοῦν τούς παράγοντες πού ἐκτοξεύουν τίς δαπάνες γιά τήν 

ὑγειονομική περίθαλψη. Ἐπιπλέον, πολλές κλινικές καί 

δημογραφικές μελέτες ἐπισημαίνουν, ὅτι τό 30% τῶν ἀτόμων 

ἡλικίας ἄνω τῶν 65 ἐτῶν παρουσιάζουν εἰδικές ἀνάγκες29. 

 Ἡ ὑπογεννητικότητα ἀποτελεῖ σύγχρονο πρόβλημα πού συνδέεται 

ἀφ’ἑνός μέν μέ τήν ἀστικοποίηση τοῦ πληθυσμοῦ καί τή 

                                                            
29 Βλ. Ἰ. Ὑφαντόπουλος, Τά Οἰκονομικά τῆς Ὑγείας, Ἀθήνα, 2006. 
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συγκέντρωσή του στίς πόλεις, ἀφ’ ἑτέρου δε μέ τήν αὔξηση τῆς 

ἀπασχολήσεως τῶν γυναικῶν, τήν ἔλλειψη κατάλληλης ὑποδομῆς 

σέ βρεφονηπιακούς σταθμούς, τήν ἀνεπάρκεια τῶν οἰκογενειακῶν 

ἐπιδομάτων καί γενικότερα τή διαφοροποίηση τῶν κοινωνικῶν 

ἀξιῶν. 

 Οἱ Ἕλληνες ἀπομακρύνονται ἀπό τό παραδοσιακό πρότυπο τῆς 

οἰκογενείας, μέ συνέπεια νά διαφοροποιοῦνται τά πρότυπα στήν 

κοινωνία καί ἀρκετοί νά μήν προσανατολίζονται στή δημιουργία 

οἰκογενείας.  

 Στον εὐαίσθητο τομέα τῆς παιδείας, ἡ μείωση τῶν μαθητῶν συνεπάγεται 

μείωση τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ καί ἐγκατάλειψη σχολικῶν 

ἐγκαταστάσεων. 

 Ἀξιόλογο ἐπιστημονικό προσωπικό τῆς χώρας μας μεταναστεύει 

στό ἐξωτερικό (brain drain). Ὁσοι ἀπό αὐτούς ἐπιτυγχάνουν στή νέα 

τους πατρίδα, τόσο πιό μακρινή ἀρχίζει νά δείχνει ἡ προοπτική 

ἐπιστροφῆς τους στήν Ἑλλάδα. Ἡ μετατροπή τῆς χώρας μας ἀπό 

τόπο ἐξαγωγῆς σέ κέντρο εἰσαγωγῆς μεταναστῶν, ἀποτελεί ἕνα 

σοβαρότατο νέο δεδομένο πού ἀνατρέπει πολλά ἀπό τά 

παλαιότερα παραδοσιακά κοινωνικά, ἡλικιακά, οἰκονομικά καί 

ἐθνικά της χαρακτηριστικά. 

 Πλήττεται ὁ οἰκονομικός καί παραγωγικός τομέας, καθώς 

μειώνεται τό ἐργατικό δυναμικό τῆς χώρας. Ἑάν γιά τήν ἀνανέωση 

τοῦ ἐργατικοῦ μας δυναμικοῦ καί γενικά γιά τήν πορεία τῆς 

οἰκονομίας μας στηριχθοῦμε ἀποκλειστικά στούς μετανάστες τῆς 

Ἀσίας καί τῆς Ἀφρικῆς, τότε πολύ γρήγορα, εἶναι πιθανό, ὅτι θά 

δημιουργηθοῦν προβλήματα σοβαρά μέ κοινωνικές καί ἐθνικές 
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προεκτάσεις, ὅπως ἄλλωστε μᾶς ἔχει διδάξει ἡ ἱστορία με ὅσα 

ἔχουν συμβεῖ στίς χώρες τῆς δυτικῆς Εὐρώπης30. 

 Μειώνονται οἱ εἰσφορές στά κοινωνικά ταμεῖα καί τό κράτος 

πρόνοιας συρρικνώνεται. 

 Ἐρημοποιεῖται ἡ ἑλληνική ἐπαρχία, γεγονός πού προκαλεῖ ὄχι μόνο 

πρόβλημα οἰκονομικό, ἀλλά καί πρόβλημα ἐπιβίωσεως τῶν 

περιοχῶν αὐτῶν. Τά πληθυσμιακά κενά πού δημιουργοῦνται σέ 

διάφορα ἀπομακρυσμένα γεωγραφικά διαμερίσματα (κυρίως 

νησιά) ἀναδεικνύουν τόν κίνδυνο νά καλυφθοῦν ἀπό ἀλλοδαπούς 

(κυρίως Μουσουλμάνους) μέ ἐξαιρετικά δυσμενῆ ἀπώτερα 

ἐπακόλουθα. 

 Ἐξαφανίζεται ἕστω καί μέ βραδεῖς ρυθμούς ἡ πολιτιστική μας 

ταυτότητα καί δέν ἀνανεώνεται ἡ ἱστορική μας συνέχεια. 

 Ἡ χώρα μας μέ τή δραματική μείωση των γεννήσεων τήν τελευταῖα 

δεκαετία διατρέχει μεγάλους κινδύνους, εἰδικότερα στόν τομέα τῆς 

ἄμυνας, μέ την αὔξηση τῶν κονδυλίων γιά πολεμικούς 

ἐξοπλισμούς, τή μείωση τοῦ στρατεύσιμου πληθυσμοῦ καί τήν 

αὔξηση τῆς διάρκειας τῆς στρατιωτικῆς θητείας. Ἀς μήν 

λησμονοῦμε, ὅτι τό 2050 ἡ γειτονική μας Τουρκία ἐκτιμᾶται ὅτι θά 

ἔχει πληθυσμό 95 ἐκατομμυρίων κατοίκων.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
30 Πόρισμα Διακομματικῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν μελέτη τοῦ 

δημογραφικοῦ προβλήματος τῆς χώρας καί διατύπωση προτάσεων γιά τήν 

ἀποτελεσματική ἀντιμετώπισή του, Ἀθήνα, Φεβρουάριος 1993, σ. 31-32. 
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Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ 

 

Ἀναμφίβολα, ἕνας ἀπό τούς σημαντικότερους παράγοντες πού 

διαμορφώνουν δυναμικά τή δημογραφική δομή ἑνός πληθυσμοῦ μιᾶς 

χώρας εἶναι ἡ μετανάστευση (εἰσροές-ἐκροές). Ἄν ἐξετάσουμε λοιπόν τήν 

διεθνῆ βιβλιογραφία μελέτης καί ἀναλύσεως τοῦ μεταναστευτικοῦ 

φαινομένου, θά παρατηρήσουμε ὅτι κύρια καί δεσπόζουσα θέση κατέχει ἡ 

διερεύνηση τῶν ἐπιδράσεων τοῦ μεταναστευτικοῦ στήν οἰκονομία, στόν 

πληθυσμό, στό ἐργατικό δυναμικό, στήν κοινωνική ἀσφάλιση κ.λπ. τῶν 

χωρῶν προελεύσεως καί ὑποδοχῆς. Ἀπό τήν ἄλλη, ὅλοι μας γνωρίζουμε 

ὅτι ἕνα ἔθνος πού δέν εἶναι σέ θέση νά ἀνανεώνει τόν πληθυσμό του εἶναι 

καταδικασμένο νά ἐξαφανισθεῖ.  

Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, τήν τελευταία δεκαετία (2009-2019), ὁ ἑλληνικός 

πληθυσμός θά σημείωνε ἀπειλητική στασιμότητα ἤ μᾶλλον ἐπικίνδυνο 

ἔλλειμμα ἐξαιτίας τῆς σφοδρῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καί τοῦ μεγάλου 

κύμματος μεταναστεύσεως Ἑλλήνων στό ἐξωτερικό31 ἄν δέν 

μεσολαβούσε ἡ ὁρμητικῆ εἰσροή πάνω σχεδόν ἀπό 1,2 ἐκατομμυρίων 

ὁμοεθνῶν παλιννοστούντων καί προσφύγων ἀλλοεθνῶν ἤ καί 

λαθρομεταναστῶν32. Ἡ εἰσροή αυτή μετέτρεψε τήν χώρα μας ἀπό τόπο 

ἐξαγωγῆς σέ κέντρο εἰσαγωγῆς μεταναστῶν, γεγονός πού ἐπέφερε ἕνα 

ἰδιαίτερα σοβαρό νεό καί ἀνατρεπτικό δεδομένο, ἤτοι τήν καθοριστική 

συμβολή τους στά ἱσοζύγια γεννήσεις-θανάτοι. Τό ἱσχυρό αὐτό 

πλεονασματικό ἱσοζύγιο τῶν ἀλλοδαπῶν ἀντιστάθμισε σημαντικά τό 

ἀρνητικό φυσικό ἱσοζύγιο τῶν Ἑλλήνων. 

                                                            
31 Σύμφωνα μέ τίς ἐκτιμήσεις τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ 

περισσότεροι ἀπό 5.000.000 πολίτες ἑλληνικῆς καταγωγῆς ζοῦν σέ χώρες τοῦ ἐξωτερικοῦ. 

Βλ. ἱστότοπο: <https://www.news247.gr/kosmos/chartis-posoi-kai-poy-einai-oi-ellines-toy-

exoterikoy.6482970.html> 
32 Βλ. στατιστικά τῆς Ὕπατης Ἀρμοστίας, στόν ἱστότοπο: 

<https://www.unhcr.org/gr/%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%

CE%B9%CE%BA%CE%AC> 

https://www.news247.gr/kosmos/chartis-posoi-kai-poy-einai-oi-ellines-toy-exoterikoy.6482970.html
https://www.news247.gr/kosmos/chartis-posoi-kai-poy-einai-oi-ellines-toy-exoterikoy.6482970.html
https://www.unhcr.org/gr/%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://www.unhcr.org/gr/%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
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Πιό συγκεκριμένα, ἑάν συγκρίνουμε τίς ἐκτιμήσεις τῆς Eurostat γιά τή 

χώρα μας τό 2007 (Europop 2007), μέ τίς ἐκτιμήσεις τοῦ Ἰουλίου τοῦ 2017 

πού ἀποτυπώνονται στό Ageing Report 201833, διαπιστώνεται ὅτι τό 

ἔλλειμμα, μεταξύ τῶν ἄλλων, πληθυσμοῦ καί ἐργατικοῦ δυναμικοῦ πού 

δημιούργησαν στή χώρα μας οἱ ἀσκούμενες μνημονιακές πολιτικές τῆς 

ὕφεσης καί τῶν περικοπῶν τήν περίοδο 2010-2017 ἐπιδεινώνεται. 

Συγκεκριμένα, ὁ μέσος δείκτης γονιμότητος (ἀριθμός παιδιῶν ἀνά 

γυναίκα ἀναπαραγωγικῆς ἡλικίας ἀπό 1,5 πού ἦταν τό 2007, τό 2017 

μειώνεται στό 1,3. Ὁ δείκτης παραγωγικότητος ἀκολουθεῖ ἀντίστοιχη 

καθοδική πορεία. Ὅλα αὐτά μαζί συμπαρασύρουν πτωτικά τόν πληθυσμό 

καί τό ἐργατικό δυναμικό.  

Την ίδια περίοδο, ἡ μεταναστευτική εἰσροή ἀποτελεῖ σημαντική 

προσθήκη στόν πληθυσμό καί στό ἐργατικό δυναμικό, συγκρατώντας 

τούς δείκτες. Καί αὐτό διότι συνήθως οἱ μετανάστες βρίσκονται σέ ἡλικία 

ἐργασίας (15-64 ἐτῶν), προκαλώντας ἐπιδράσεις στήν οἰκονομία τῆς 

χώρας ὑποδοχής τόσο σέ βραχυπρόθεσμο-μεσοπρόθεσμο, ὅσο καί σέ 

μακροπρόθεσμο ὁρίζοντα. Θά πρέπει λοιπόν νά ἀντιληφθοῦμε, ὅτι ὁ 

πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος εἶναι πλέον «πολυεθνικός» καί ἡ παρουσία τῶν 

ἀλλοδαπῶν ἐπέδρασε καί ἐπιδρᾶ πολλαπλῶς στή δομή τοῦ πληθυσμοῦ 

μας. 

Ἔτσι, σέ βραχυπρόθεσμο καί μεσοπρόθεσμο ὁρίζοντα, οἱ ἀλλοδαποί 

ὁδηγοῦν σέ αὔξηση τοῦ ΑΕΠ, διότι οἱ μεταναστευτικές ροές προκαλοῦν 

δημογραφική ὥθηση στόν πληθυσμό τῆς χώρας, δημιουργώντας μία πιό 

νεανική δημογραφική δομή τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ μέ μεγαλύτερο 

δείκτη παραγωγικότητος τῆς ἐργασίας, ἐνῶ μακροπρόθεσμα,  ὅσο οἱ 

μετανάστες ἐργάζονται καί ἀσφαλίζονται, ταυτόχρονα δημιουργοῦν καί 

                                                            
33 Βλ. ἱστότοπο: <https://ec.europa.eu/info/news/economy-finance/policy-implications-

ageing-examined-new-report-2018-may-25_en> 

https://ec.europa.eu/info/news/economy-finance/policy-implications-ageing-examined-new-report-2018-may-25_en
https://ec.europa.eu/info/news/economy-finance/policy-implications-ageing-examined-new-report-2018-may-25_en
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ὑποχρεώσεις τόσο γιά τό συνταξιοδοτικό σύστημα, ὅσο καί γιά ἄλλες 

κοινωνικές παροχές, ὅπως οἱ δαπάνες ὑγειονομικής περίθαλψης34. 

Στό πλαίσιο αὐτό, οἱ ἐπιδοματικές πολιτικές πού ἐπί δεκαετίες οἱ 

ἐκάστοτε κυβερνήσεις τῆς χώρας μας ἐπιχείρησαν, προκειμένου νά 

ἐνισχύσουν τόν θεσμό τῆς τρίτεκνης καί πολύτεκνης οἰκογενείας δέν 

πέτυχαν κάτι οὐσιαστικό, ἀφοῦ δέν κατάφεραν νά ἀντιστρέψουν τά 

ἀρνητικά πρόσημα. Ἡ μή λήψη ἀναγκαίων μέτρων γιά τήν ἀνάπτυξη 

λειτουργικῶν δομῶν καί ὑπηρεσιῶν ὑπήρξε καθοριστική.  

Συνεπῶς, ἐφόσον ὁ πληθυσμός τῆς χώρας μας σήμερα, ὅπως εἴδαμε, 

δέν αὐξάνεται, τουναντίον μάλιστα μειώνεται, ὁ μόνος τρόπος γιά νά 

ἀντιστραφεῖ τό ἀρνητικό πληθυσμιακό πρόσημο δέν εἶναι ἄλλο, παρά ἡ 

προσέλκυση νέου πληθυσμοῦ. Ἡ πρόταση μάλιστα αὐτή ἐνισχύεται καί 

στήν περίπτωση ἤ καί στήν πιθανότητα ἐπιστροφῆς Ἑλλήνων πού 

ἔφυγαν κατά τήν διάρκεια τῆς κρίσεως, ἡ ὁποία, σύμφωνα μέ μελέτες, δέν 

θά ἦταν ἀρκετή, ἀφοῦ ἡ ὑπογεννητικότητα, ὡς φαινόμενο στήν χώρα μας, 

προϋπῆρχε τῆς κρίσεως.  

Ἐπιπλέον, τήν ὥρα πού ξένα κεφάλαια ἀγοράζουν κρίσιμες 

παραγωγικές μονάδες, κινητή καί ἀκίνητη περιουσία καί ἑλληνικές 

ἐταιρείες, πολλοί ἀπό ἑμᾶς νιώθουμε ἀπειλή ἀπό τή μετανάστευση καί 

ἀρνούμαστε νά δώσουμε εὐκαιρίες στήν ἔνταξη. Ὁ κίνδυνος ὅμως δέν 

εἶναι ἡ ἔνταξη καί ἡ πολιτογράφηση τῶν μεταναστῶν, ἀλλά ἡ γήρανση 

τοῦ πληθυσμοῦ καί ἡ αὔξηση τῆς ὑπογεννητικότητος. Ὅσο ὅμως 

φοβούμασθε τό πρῶτο, τόσο εἶναι πιθανότερο νά ἐπιταχύνουμε τό 

δεύτερο. Ἄλλωστε, στήν Ἐκκλησία μας δεν ἔχουν θέση οἱ ἐθνικές, 

φυλετικές καί κάθε εἴδους ἄλλες διακρίσεις. Αὐτή ἡ οἰκουμενικότητα τῆς 

Ὀρθοδοξίας περιχωρεῖ την ποικιλία στήν ἔκφραση τῆς ζωῆς καί τοῦ 

πολιτισμοῦ μας. Ὁ σεβασμός στά ἀνθρώπινα δικαιώματα ὀφείλει νά 

                                                            
34 Βλ. Σ. Ρομπόλη-Β. Μπέτση, Συγκρατοῦν τους δείκτες, Ἐφημερίδα «Καθημερινή», 

7.10.2018. 
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ἐκφράζεται μέ τόν σεβασμό καί τήν χορήγηση ἵσων εὐκαιριῶν πρός 

ὅλους, ἀφοῦ κάθε ἄνθρωπος ἀποτελεῖ ζῶσα εἰκόνα τοῦ Ζώντος Θεοῦ.      

Συνεπῶς, ἡ συμβολή τῶν ἀλλοδαπῶν τά τελευταῖα ἔτη εἶναι 

καθοριστική γιά τήν δημογραφική ἱσορροπία τῆς χώρας μας τόσο σέ  

ἐθνικό, ὅσο καί σέ περιφερειακό ἐπίπεδο35. Γιά τόν λόγο αὐτό ἡ ἄμεση 

λήψη μέτρων γιά τήν ἀρμονική καί ἤπια ἐνσωμάτωσή τους στήν κοινωνία 

μας εἶναι ὄχι μόνο ἐπιτακτικά ἀναγκαῖα, ἀλλά καί σωτήρια, μέ γνώμονα 

ὅμως τήν ἐνίσχυση καί διατήρηση τῶν δικῶν μας στοιχείων ἐθνικῆς 

ταυτότητος καί θρησκευτικῆς παραδόσεως. 

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Ἀναμφίβολα, στό μεῖζον αὐτό διαχρονικό ἐθνικό ζήτημα πού ἀφορᾶ 

στήν ἑλληνική κοινωνία μας, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει νά 

διαδραματίσει ἕναν σπουδαιότατο, ἀλλά καί συνάμα καθοριστικό ρόλο. 

Ἀνέκαθεν, ἡ ποιμαντική εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπέναντι στά 

κοινωνικά ἀδιέξοδα τοῦ ὀρθοδόξου ποιμνίου Της ἀποτελούσε μαρτυρία 

ἀνιδοτελοῦς ἀγάπης καί φιλανθρωπίας, καθώς καί ἔκφραση τῆς 

γνησιότητος τοῦ εὐαγγελικοῦ ἔργου Της.  

Ἡ ἱστορία μᾶς ἔχει διδάξει, ὅτι σέ κάθε ἐθνική δοκιμασία, σέ κάθε 

δυσκολία καί πρόβλημα, ἡ Ἐκκλησία στάθηκε πάντοτε δίπλα στούς 

ἀγώνες τοῦ Ἔθνους μας, στηρίζοντάς το μέ τήν σωτήρια δράση, φωνή καί 

ἀποστολή Της. Ἄλλωστε, ἡ Ἐκκλησία ἐπιτελεῖ τό σωστικό Της ἔργο ὄχι μέ 

ἐκείνα πού συνήθως πράττει, οὔτε μέ ἐκείνα πού λέγει, ἀλλά κυρίως μέ 

αὐτό πού «εἶναι». Ἔτσι, στό πέρασμα τοῦ χρόνου, ἡ Ἐκκλησία 

δημιούργησε ἄρρηκτους δεσμούς μέ τό ἑλληνικό Ἔθνος, δεσμούς 

                                                            
35 Β. Κοτζαμάνης-Μ. Ν. Ντυκέν, Ἡ συμβολή τῶν ἀλλοδαπῶν στό δημογραφικό δυναμισμό 

τῆς Ἑλλάδας, Δημογραφικά Νέα, Ἐργαστήριο Δημογραφικῶν καί Κοινωνικῶν 

Ἀναλύσεων (ΕΔΚΑ), τεῦχος 15, Μάιος-Ἰούνιος 2012, τεῦχος 19, σ. 4.  
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ἀκλόνητους, ἱσχυρούς, αἱματηρῆς ἀγάπης, θυσίας καί θριάμβου. Τό 

φαινόμενο τῆς ὑπογγενητικότητος ἀποτελεῖ μία ἀκόμη μεγάλη δοκιμασία 

γιά τή χώρα μας καί πρόκληση γιά τήν Ἐκκλησία μας. Τό μέλλον τῆς 

πατρίδος μας ἀπειλεῖται δυστυχῶς μέ ἀργό ἀφανισμό, ἀφοῦ ὁ πληθυσμός 

τῆς χώρας μας ἀπό τό 2011 μειώνεται συνεχῶς, γεγονός πού συμβαίνει 

γιά πρώτη φορά μετά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ὅπως προαναφέραμε.  

Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, ἡ πατρίδα μας καλεῖται πλέον νά συμμετάσχει 

σέ ἕναν ἀκήρυκτο δημογραφικό πόλεμο καί ὅπως σέ κάθε πόλεμο 

καλοῦνται σέ συστράτευση ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς χώρας, ἔτσι καί ἡ 

Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία μας καλεῖται νά συστρατευθεῖ καί σέ αὐτή τήν 

δύσκολη μάχη, ὄχι βεβαίως μέ ὅπλα καί ἄρματα, ἀλλά μέ ἐνεργῆ 

συμμετοχή, μέ ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες καί οὐσιαστικές προτάσεις. 

Ὡστόσο, δέν θά πρέπει νά λησμονοῦμε τόσο τή θέση, ὅσο καί τίς 

πράγματι ἀξιέπαινες πρωτοβουλίες πού εἶχε στό παρελθόν λάβει γιά τήν 

ἀντιμετώπιση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος. Τέτοιες εἶναι: 

 Τό ἔτος 1999, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, πριμοδότησε οἰκονομικῶς τήν 

γέννηση τοῦ τρίτου τέκνου στήν πλέον πολύπαθη δημογραφικά 

περιοχή τῆς Θράκης, ὕστερα ἀπό ἐμπνευσμένη πρωτοβουλία τοῦ 

Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυροῦ 

Χριστοδούλου καί ἔγκριση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας μας, 

καθώς καί μέ τήν καθοριστική ὑποστήριξη τῆς Τραπέζης Πειραιῶς. 

Αὐτό σημαίνει ὅτι κάθε οικογένεια πού ἔχει ἤ ἀποκτᾶ τρίτο παιδί 

ἐπιχορηγεῖται κατά μήνα μέχρι τή στιγμή πού τό παιδί θά 

συμπληρώσει τό δωδέκατο ἔτος τῆς ἡλικίας του. Ὄταν τό 

πρόγραμμα ξεκίνησε, οἱ πριμοδοτοῦμενες οἰκογένειες ἤταν μόλις 

250. Τό 2005 ἔφθασαν τίς 900, ἐνῶ σύμφωνα μέ τά τελευταία 

στοιχεῖα, τό πρόγραμμα σήμερα ἐνισχύει πάνω ἀπό 780 οἰκογένειες 

μέ τήν καθοριστική οἰκονομική συμβολή, πλέον, τοῦ Ἰδρύματος 
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«Σταύρος Νιάρχος». Τό ποσό πού ἀπαιτεῖται γιά τήν κάλυψη τοῦ 

προγράμματος καλύπτεται ἀπό τήν ΕΚΥΟ (Οἰκονομική Ὑπηρεσία 

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος). Πιό συγκεκριμένα, ἀπό τό 1999, ὅταν 

καί τό πρόγραμμα ξεκίνησε, ἕως καί σήμερα, ἡ Ἐκκλησία τῆς 

Ἑλλάδος ἔχει δαπανήσει ἤ καλύτερα ἐπενδύσει στό πρόγραμμα 

αὐτό τό ποσό τῶν 14.700.937,32€. Τό 1999 προσέφερε σέ ἐτήσια βάση 

τό ποσό τῶν 50.000€, ἐνῶ τό 2006, τό ἐτήσιο ποσό ἄγγιξε σχεδόν τά 

1.200.000€. Φέτος, (ἕως καί 15/9/2019) τό ποσό ἀνήλθε στίς 

290.400,00€     

 Ἡ δημιουργία Ἐκκλησιαστικῶν Παιδικῶν Σταθμῶν σέ ὅλες τίς Ἱερές 

Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ελλάδος, μέ τή γενναῖα 

ἐπιχορήγηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀλλά καί λοιπῶν κρατικῶν καί 

ἰδιωτικῶν φορέων. Μέ τόν τρόπο αὐτό οἱ μητέρες μποροῦν νά 

ἐμπιστευθοῦν τά παιδιά τους στήν Ἐκκλησία καί μέ τήν ἐργασία 

τους νά συνεισφέρουν στά οἰκονομικά τῆς οἰκογενείας. 

 Σέ ὅλες τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

ἀναπτύσσεται συστηματικά ἡ Ποιμαντική τῆς οἰκογενείας, πού 

ἀπευθύνεται σέ γονεῖς ἤ καί υποψηφίους γονεῖς καθώς καί στούς 

νέους πού ἀποφασίζουν νά εἰσέλθουν στόν ἔγγαμο βίο, ξεκινώντας 

τήν κοινή ζωή τους μέ τήν τέλεση τοῦ θρησκευτικοῦ Γάμου. 

 Ἡ δημιουργία Σχολῶν Γονέων μέ τή συμμετοχή μεγάλου ἀριθμοῦ 

ζευγαριῶν, ὅπου διδάσκουν ἤ καί συμβουλεύουν εἰδικοί στίς 

σχέσεις τῶν συζύγων καί στήν τέχνη τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς. 

 Ἡ δημιουργία Κέντρων Συμπαραστάσεως Οἰκογενείας ἀπό τήν Ἱερά 

Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν μέχρι καί τίς παραμεθόριες γεωγραφικά 

Ἱερές Μητροπόλεις τῆς πατρίδος μας, ὅπου προσφέρεται κάθε 

εἴδους βοήθεια, ὑλική καί ἡθική, σέ ἄπορες ἤ μονογονεϊκές 

οἰκογένειες.  
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 Ἡ σύσταση καί δημιουργια εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Γάμου, 

Οἰκογενείας, Προστασίας Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ προβλήματος 

(Κανονισμός 135/1999).   

 Ἡ συνεργασία τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τόν Μή Κερδοσκοπικό 

Ὀργανισμό «Hope Genesis»36, πού ἀσχολεῖται μέ τό θέμα τῆς 

ὑπογεννητικότητος στήν Ἑλλάδα καί ὡς ἀποστολή ἔχει τήν παροχή  

ὁλοκληρωμένης ἰατρικῆς περιθάλψεως καί φροντίδος σέ γυναίκες 

ἀπό τήν στιγμή πού μένουν ἔγκυες ἕως τήν ἡμέρα τοῦ τοκετοῦ τους 

μέ συμμετοχή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου κ. 

Δωροθέου. 

 Ἀξίζει ἐπιπλέον νά ἀναφερθεῖ ὅτι πολλά παιδιά εἴδαν τό φῶς τῆς 

ζωῆς, ἐπειδή οἱ γονεῖς τους, ἐμπνεόμενοι καί διδασκόμενοι ἀπό τήν 

διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ὅλη παράδοσή της καί ἔχοντας 

ἀκλόνητη πίστη στό Θεό ἐπιθύμησαν νά τά φέρουν στή ζωή, παρά 

τίς ἀντίξοες συνθήκες καί τίς ποικίλες δυσκολίες πού συνάντησαν 

ἤ συναντοῦν στό δρόμο τους. 

Συνεπῶς, τό φαινόμενο τῆς ὑπογεννητικότητος ἀποτελεῖ γιά τήν 

Ἐκκλησία μας ὄχι ἁπλά μόνο μία τεράστια πρόκληση γιά νά ξαναβρεῖ τόν 

χαμένο δίαυλο ἐπικοινωνίας καί διαλόγου μέ τήν ἑλληνική κοινωνία, 

ἀλλά καί μία ἐξαιρετικά μεγάλη εὐκαιρία γιά νά ἀκουσθεῖ ὁ Εὐαγγελικός 

λόγος Της σέ μία γενιά, πού, ὅπως φαίνεται, ἔχει χάσει τόν σωτηριολογικό 

της προσανατολισμό, τήν διάθεση γιά πνευματική εὐτυχία καί 

ὁλοκλήρωση.   

Πράγματι, ἡ κατάσταση τῆς σημερινῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας εἶναι 

ἀρκετά ἀπογοητευτική. Τά στοιχεῖα ἄλλωστε πού μελετοῦμε καί 

ἀναφέραμε τό ἀποδεικνύουν. Ἡ νέα γενιά τῆς πατρίδος μας, μολονότι 

εἶναι εὐφυέστερη, δείχνει νά πλέει σέ φουρτουνιασμένο πέλαγος δίχως 

                                                            
36 Βλ. ἐπίσημο ἱστότοπο: <http://hopegenesis.org/gr/data.php> 

http://hopegenesis.org/gr/data.php
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πυξίδα, δίχως ὅραμα καί ἰδέες γιά τήν βελτίωση τῆς λειτουργίας τοῦ 

κοινωνικοῦ γίγνεσθαι. Δείχνει, μᾶλλον, νά ἔχει ἀπωλέσει κάθε ἴχνος 

ἐνδιαφέροντος, ἀγγίζοντας τά ὅρια τῆς ἀπαθείας. Βεβαίως, ὅταν ὁμιλοῦμε 

γιά ἀπάθεια ἐννοοῦμε εἴτε παραίτηση καί ἀδιαφορία, εἴτε ἄρνηση καί 

ἀποστροφή ἀπό τά κοινωνικά, πολιτικά, θρησκευτικά καί κάθε εἴδους 

δρώμενα.  

Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, παρατηροῦμε καθημερινά δίπλα μας σκηνές ἀπό 

ἀνθρώπους, κυρίως νέους, οἱ ὁποῖοι δίνουν τήν ἐντύπωση πώς εἶναι 

κυριολεκτικά «χαμένοι», ἤ ἄλλιώς, ὅπως θά λέγαμε ἀπλά, στόν «κόσμο 

τους». Γιά νά τό διατυπώσουμε μάλιστα στήν σημερινή διάλεκτο, 

πρόκειται γιά τούς λεγόμενους «smombies»37, λέξη πού προέρχεται από τή 

σύντμηση τῶν λέξεων «zombie» καί «smartphone». Αὐτή ἡ καθημερινή μας 

ἐξάρτηση ἀπό τίς ὁθόνες τῶν «ἔξυπνων» συσκευῶν μας (smartphones) ἔχει 

παίξει καθοριστικό ρόλο στό φαινόμενο τῆς ὑπογεννητικότητος πού 

μαστίζει τή χώρα μας.   

Ἡ μικρή ὁθόνη ἑνός κινητοῦ τηλεφώνου ἀποτελεῖ τήν εἴσοδο γιά τήν 

ἐξερεύνηση ἑνός μεγάλου κόσμου ἐντυπωσιακῶν εἰκόνων. Πολύ γρήγορα, 

εὔκολα, οἰκονομικά καί κυρίως ἀνώδυνα. Βεβαίως, τό γεγονός ὅτι ἡ 

τεχνολογία καί ὅλα τά σύγχρονα μέσα ἐπικοινωνίας πού ὑπάρχουν πλεόν 

στη ζωή μας, ἤτοι τά smartphones καί οἱ ἐφαρμογές τους, τά μέσα 

κοινωνικῆς δικτύωσης (social media) καί ἡ ἀπεριόριστη πλοήγηση στό 

διαδίκτυο ὁδηγοῦν στήν ἀποξένωση καί στή μελαγχολία, ἀφοῦ ἡ 

ἐπικοινωνία πλέον πραγματοποεῖται κυρίως ἡλεκτρονικά, δέν ἀποτελεῖ 

κάτι τό καινούργιο. Διάφορες μελέτες ἔχουν καταγράψει αὐξημένα 

ποσοστά μοναξιᾶς ἤ καί καταθλίψεως σέ νεαρά ἄτομα πού περνοῦν 

ἀμέτρητες ὥρες στό διαδίκτυο38. Ἀποτέλεσμα τούτου εἶναι ἡ ἀτομική 

                                                            
37 Βλ.σχετικά στόν ἱστότοπο: <https://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone_zombie>. 
38 M. G. Hunt, R. Marx, C. Lipson, J. Young. No More FOMO: Limiting Social Media Decreases 

Loneliness and Depression. Journal of Social and Clinical Psychology, 2018. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone_zombie
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ἀπομόνωση, ἡ ἐσωστρέφεια, ἡ μοναξιά καί ἡ ἀπώλεια τῆς προσωπικῆς 

ἐπικοινωνίας. Δίχως ὅμως τήν ἐπικοινωνία ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ οὔτε 

νά ἐξελιχθεῖ, οὔτε νά ὡριμάσει, ἄλλά οὔτε καί νά κοινωνικοποιηθεῖ. 

Πράγματι, τό πρόβλημα τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου δέν εἶναι ἀπλά ὅτι 

δυσκολεύεται νά ἐπικοινωνήσει, ἀλλά ὅτι δέν μπορεῖ, ἤ ἀκόμη χειρότερα, 

δέν θέλει νά ἐπικοινωνήσει. Ἀποφεύγει τήν προσωπική έπικοινωνία καί 

ἀρέσκεται κυρίως στήν ἡλεκτρονική, ἡ ὁποία κρατᾶ τά πρόσωπα σέ μία 

ἀπόσταση ἀσφαλείας. Ὁ καθένας δηλαδή στόν δικό του κόσμο, ἤ ἀλλιώς, 

«ἀπό μακριά καί ἀγαπημένοι». Προτιμᾶ νά καταφεύγει στήν ἀσφαλῆ καί 

ἥσυχη ἀπομόνωση μιᾶς ἀποχαυνωτικῆς διαδικτυακῆς πλοηγήσεως, παρά 

σέ μία προσωπική ἐπικοινωνία, συζήτηση ἤ καί ἀνταλλαγή λόγων, 

σκέψεων καί ἰδεῶν.  

Στό παρελθόν οἱ ἄνθρωποι ἀφιέρωναν χρόνο σέ συναντήσεις, σέ 

συζητήσεις, σέ προσωπική ἐπικοινωνία. Ἄκουγαν, παρατηρούσαν, 

πρόσεχαν καί ἔδιναν σημασία στά λόγια καί στίς κινήσεις τοῦ ἄλλου, 

κατανοούσαν. Κάλυπταν τίς κοινωνικές τους ἐπιθυμίες μέ τήν προσωπική 

ἐπαφή. Σήμερα, μέ τή δημιουργία τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητος πού 

ἔφεραν στό προσκήνιο τά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης (social media)  κανείς 

δέν γνωρίζει κανέναν, κανείς δεν ἀκούει κανέναν, κανείς δέν προσέχει 

κανέναν. Ἔπαψαν οἱ ἄνθρωποι νά νοιάζονται ὁ ἕνας γιά τόν ἄλλον.  

Ὅλο καί περισσότερος κόσμος καί κυρίως οἱ νέοι ἔχουν περιορίσει τήν 

ἐπικοινωνία τους μέσῳ μηνυμάτων στά social media (facebook, viber, instagram 

κλπ). Συζητοῦν τά νέα τους, τήν καθημερινότητά τους, τά προβλήματα 

τους μέσα ἀπό ἀπρόσωπα μηνύματα καί σύμβολα, τά λεγόμενα 

«emoticons». Εἶμαι στεναχωρημένος; Στέλνω μία θλιμμένη φατσούλα. Ἔχω 

νεύρα στέλνω μία νευριασμένη φατσούλα. Χάρηκα μέ κάτι πού μοῦ εἶπε 

κάποιος; Στέλνω φατσούλα μέ χαμόγελο. Μού ἀρέσει κάποια στέλνω 

καρδούλες.  
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Ἀντικαταστάθηκε ὁ συναισθηματικός κόσμος τοῦ ἀνθρώπου μέ 

αυτοκόλλητα, εἰκόνες, χεράκια καί καρδοῦλες. Πῶς εἶναι δυνατόν νά 

καταλάβει κάποιος ἄν εἶμαι καλά ἤ ὄχι μέσα ἀπό σύμβολα; Καί ἄν ἀκόμη 

μπεῖ στήν διαδικασία νά γράψει τί αἰσθάνεται ἐκεῖ ξεκινάει ἄλλη 

ἱστορία… Τό εἶδε; Δέν τό εἶδε; Δέν ἀπάντησε. Γιατί δέν ἀπάντησε; Πότε θά 

ἀπαντήσει; Μία κατάσταση ἀγχωτική πού ἀντί νά λύνει τό πρόβλημά τό 

μεγενθύνει.  

Λυποῦμαι, ἀλλά ἔχω τήν ἐντύπωση ὅτι λησμόνησαν πιά οἱ ἄνθρωποι 

νά ἀγαποῦν. Τό πρόβλημα ξεκινάει άπό ἐδῶ.    

Ἐπιπλέον, ἡ εὔκολη πρόσβαση στό διαδίκτυο σέ παιδιά μικρῆς ἡλικίας 

σηματοδοτεῖ τήν ἐξερεύνηση ἤ καί ἀνακάλυψη ἑνός κόσμου, ἀκόμη καί 

ἠθικά ἀνεπίτρεπτου ἤδη ἀπό πολύ νωρίς. Σέ αὐτό, σημαντικό ρόλο ἔχει 

παίξει ἡ ἀπώλεια ἐλέγχου ἀπό τήν πλευρά τῶν γονέων, ἀφοῦ μέ τή 

διάθεση ἑνός τάμπλετ στά χέρια τοῦ μικροῦ παιδιοῦ, ἡ ζωή τους γίνεται 

πιό ἥσυχη, πιό ἀνέμελη καί δίχως εὐθύνες.  

Ἔτσι, ἀπό μικρή κιόλας ἡλικία τά παιδιά γνωρίζουν σχεδόν τά πάντα. 

Αὐτός ὅμως ὁ χορτασμός καί ἡ ὑπερπλήρωση τῆς γνώσεως τῶν πάντων 

ἀπό μικρή ἡλικία, κυρίως σέ ζητήματα σεξουαλικῆς ἀγωγῆς, 

μεταμορφώνουν τόν ἄνθρωπο μελλοντικά σέ ἕνα ἀπαθές ὄν. Ὅταν 

μεγαλώσει πλέον τό παιδί δέν ἔχει κάτι νέο νά ἀνακαλύψει. Ἀναζητᾶ 

συνεχῶς τήν ἀτομική του ἀπόλαυση, μία ἔξαψη ἡδονῆς, βυθίζοντας τόν 

ἑαυτό του σέ μία μοναξιά καί ἕναν αὐτοερωτισμό πού δημιουργεῖ 

πνευματικά καί ψυχικά προβλήματα. Ἀκόμη καί τά ἀνδρόγυνα, πού 

συστηματικά καί ἐκ προγράμματος ἀποφεύγουν τήν τεκνογονία, 

προτιμοῦν νά καταφεύγουν σέ ἀτομικές ἠδονικές ἀπολαύσεις, παρά νά 

ἐργασθοῦν πρός τήν μεταξύ τους ἐρωτική ὁλοκλήρωση.  

Ὑπό τό πνεῦμα λοιπόν αὐτό, οἱ ρίζες τοῦ προβλήματος τῆς 

ὑπογεννητικότητος εἶναι βαθύτερες ἀπό τά αἴτια πού παραπάνω 

ἀναφέραμε καί ἔχουν νά κάνουν εἴτε μέ τήν ἀπουσία πνευματικότητος 



37 
 

εἴτε μέ τήν πνευματική ἀσθένεια τοῦ κόσμου. Συνεπῶς, τό πρόβλημα 

εἶναι πνευματικό! Καί ἐδῶ εἶναι ἡ μεγάλη εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας μας.  

Σύμφωνα μέ τόν ἱερό Χρυσόστομο, ἡ Ἐκκλησία εἶναι «ἱατρεῖο 

πνευματικό»39, ἡ ὁποία μπορεῖ νά προσεγγίσει καί νά θεραπεύσει τούς 

πλανεμένους ἀδελφούς. Τό γεγονός λοιπόν ὅτι ὑπάρχουν πολλοί 

συνάνθρωποί μας, οἱ ὁποῖοι πάσχουν ἀπό πνευματική ἀσθένεια, 

σηματοδοτεῖ ὅτι ὀφείλουμε, ὡς Ἐκκλησία, ἀφ’ ἑνός μέν νά 

ἐντατικοποιήσουμε τόν ἀγώνα μας, λαμβάνοντας δραστικότερα μέτρα 

γιά τήν πνευματική τους θεραπεῖα, ἀφ’ ἑτέρου δε νά ἀναλογίσθουμε τίς 

εὐθύνες μας γιά τόν μεγάλο αὐτό ἀριθμό «ἀσθενῶν» καί κατόπιν νά 

ἀποδείξουμε, κατά τρόπο μεθοδικό, ὅτι ἔχουμε νά παρουσιάσουμε 

συγκεκριμένη θεραπεῖα, στο πλαίσιο μιᾶς ἀληθινῆς πνευματικῆς 

ἱατρικῆς, γιά τόν ὅλο ἄνθρωπο.  

Δυστυχῶς σήμερα καί οἱ συνέπειες εἶναι ἐμφανεῖς, χάσαμε τήν ἐπαφή 

μας μέ τόν κόσμο, γι’αὐτό καί ὁ κόσμος, εἰδικά οἱ νέοι, δέν ἀσχολοῦνται μέ 

ἐμᾶς, ὅσο θά ἐπιθυμούσαμε. Δέν μᾶς γνωρίζουν, διότι δέν ὁμιλοῦμε πλέον 

τήν γλώσσα τους. Κατηγορηθήκαμε πολλές φορές, ὄχι πάντα ἀδίκως, γιά 

ἐκκοσμίκευση, ἡ ὁποία συνιστᾶ νοθεῖα τῆς αὐθεντικότητος καί δέν 

δώσαμε πάντοτε τό καλό παράδειγμα, ὄχι βεβαίως εὐσεβιστικά καί 

ὑποκριτικά, ἀλλά σάν ἐλεύθερη καί συνειδητή ἐπιλογή ἑνός τρόπου ζωῆς. 

Παρατηρούσαμε πολλές φορές τήν πνευματική κατάρρευση τῆς 

κοινωνίας μας καί δέν προβήκαμε ἀποτελεσματικά στίς ἀπαιτούμενες 

ἀντιδράσεις. Γίναμε ἐνίοτε πομπώδεις καί λιγότερο οὐσιαστικοί καί 

αὐθεντικοί. Τρομάξαμε τόν κόσμο μέ τά «ὄχι» καί τά «μή» καθῶς καί με 

τόν «τιμωρητικό» μας λόγο ἀπέναντι στίς προγαμιαῖες σχέσεις καί δέν 

ὁμιλήσαμε μέ ἀγάπη γιά τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ 

                                                            
39 Ιωάννου Χρυσοστόμου Εἰς τήν Γένεσιν, PG53, 22.: «ἰατρεῖον ἐστι πνευματικόν ἡ 

Ἐκκλησία καί δεῖ τούς ἐνταῦθα παραγενομένους κατάλληλα τά φάρμακα λαμβάνοντας καί 

τοῖς οἰκείοις τραύμασιν ἐπιτεθέντας, οὕτως ἐπανιέναι». 
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κηρυκτικός μας λόγος παρουσίασε σημάδια ἐγκαταλείψεως τῆς 

Θεολογίας καί τῆς Πατερικῆς διδασκαλίας και ἀπώλεσε τήν ἐπαφή μέ τήν 

πραγματικότητα καθώς καί τόν διάλογο μέ τίς πνευματικές ἀναζητήσεις 

τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου. Δέν εἴχαμε σαφῆ καί ξεκάθαρο λόγο πού νά 

ἀκολουθεῖ μία κοινή θεολογική γραμμή. Ἀναφερθήκαμε πολλές φορές 

γιά τά κανονικά μας δικαιώματα, ὄχι ὅμως καί γιά τίς κανονικές μας 

εὐθύνες.  

Συνεπῶς, ἡ εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν σημερινή κοινωνική 

κατάσταση πού βαραίνει τήν πατρίδα μας εἶναι ἐξίσου σημαντική. Τό 

ἐρώτημα ὅμως πού τίθεται εἶναι τί μποροῦμε νά κάνουμε ἀπό δῶ καί στό 

ἐξής καί ποιές οὐσιαστικές προτάσεις ἔχουμε νά προτείνουμε, ὥστε νά 

κάνουμε τήν κοινωνία μας καλύτερη καί τό δημογραφικό μέλλον τῆς 

πατρίδος μας ἀσφαλέστερο, συμβάλλοντας οὐσιαστικά στήν ἐνδυνάμωση 

τοῦ ἱεροῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογενείας.  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Ὑπό τίς προαναφερθείσες συνθήκες πληθαίνουν οἱ παρεμβάσεις 

φορέων καί ἐπιστημόνων πού θέτουν ἐπιτακτικά τήν ἀναγκαιότητα 

ἀφ’ἑνός μέν τῆς χαράξεως μιᾶς ἐνεργοῦς καί κοινῆς δημογραφικῆς 

πολιτικῆς, ἀφ’ἑτέρου δε τῆς λήψεως ἐπειγόντων μέτρων ἤ καί 

ἐποικοδομητικῶν προτάσεων πού θά στοχεύουν στήν ἀναπαραγωγή 

καθώς καί στήν ἀντιμετώπιση τοῦ φαινομένου τῆς ὑπογεννητικότητος. 

Ὑπό τό πνεῦμα αὐτό, ἡ Ἐκκλησία μας καλεῖται νά λάβει σαφεῖς θέσεις, 

προβαίνοντας σέ τολμηρές, ἀλλά συνάμα ἀποτελεσματικές ἐνέργειες γιά 

τήν ἀνακοπή τῆς δημογραφικῆς παρακμῆς τοῦ Ἔθνους μας.  

Ἀναμφίβολα, τό φαινομένο τῆς ὑπογεννητικότητος ἀποτελεῖ γιά τήν 

Ἐκκλησία μας μία τεράστια εὐκαιρία ἀφ’ἑνὀς μέν γιά νά ἀναδείξει τήν 

προβληματική τοῦ φαινομένου καί τίς εὑρύτερες διαστάσεις του, ἀφ’ 

ἑτέρου δε γιά νά προβάλει τό μεγαλεῖο τοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου. Γιά τόν 

λόγο αὐτό προτείνουμε: 

1) Συνεχῆ Θεολογικά Συνέδρια καί Ἡμερίδες χρονικῆς διάρκειας δύο 

ἐτῶν μέ τή συμμετοχή ὄχι μόνο εἰδικῶν δημογράφων καί 

θεολόγων, ἀλλά καί κληρικῶν πού θά είδικεύονται σέ θέματα 

γάμου καί οἰκογενείας ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

σέ συνεργασία μέ τήν εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Γάμου, 

Οἰκογενείας, Προστασίας Παιδιοῦ καί Δημογραφικοῦ 

προβλήματος, καθώς καί τοῦ συνόλου τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητος.   

2) Προωθητική διαφημιστική καμπάνια, ἤλεκτρονικά καί ἔντυπα, μέσω 

τηλεόρασεως, ραδιοφώνων, διαδικτύου (social media), στά Μέσα 

Μεταφορᾶς, σέ κάθε στάση λεωφορείου, μετρό ἤ τράμ, σέ 

ἐφημερίδες καί περιοδικά καθώς καί σέ ἀθλητικούς χώρους. Ἔχει 

ἀνάγκη ἡ κοινωνία μας μία σύγχρονη, μία «μοντέρνα» Ἐκκλησία, 

πού θά μιλάει τή γλώσσα τοῦ κόσμου, θά παραμένει ὅμως πιστή 
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στίς παραδόσεις Της, διακρίνοντας τά ὅρια τῆς ἐκκοσμικεύσεως. Γιά 

τήν προώθηση τῆς καμπάνιας προτείνουμε τήν χρήση ἑνός 

σύντομου συνθήματος, δυνατοῦ, ἔξυπνου, ἐνθουσιώδους ἀκόμη καί 

προκλητικοῦ∙ ἑνός συνθήματος πού θά ὑπάρχει παντοῦ, θά 

ἐμφανίζεται παντοῦ μέ στόχο νά γίνει συνήθεια, σάν σλόγκαν, στά 

μάτια καί στά χείλη τοῦ κόσμου (π.χ. παιδί…δέν σέ φοβάμαι!).  

3) Τήν ἀνάδειξη τοῦ προβλήματος τῆς χώρας μας σέ εὐρωπαϊκό 

ἐπίπεδο. Στό πλαίσιο αὐτό, προτείνουμε τήν σύσταση εἰδικῆς 

ἀντιπροσωπίας κληρικῶν, ἀνωτάτου ἀκαδημαϊκοῦ ἐπιπέδου, πού 

θά γνωρίζουν ἐπαρκῶς εὐρωπαϊκές γλώσσες, οἱ ὁποῖοι θά 

μεταβοῦν στήν ἕδρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, στίς Βρυξέλλες, σέ 

συνεργασία μέ τό γραφείο τῆς εἰδικῆς Ἀντιπροσωπίας τῆς 

Ἐκκλησίας μας, ὅπου μέ κατ’ἰδίαν ἐπικοινωνία καί συναντήσεις θά 

ἐνημερώσουν ὑπεύθυνα τούς ἐμπλεκόμενους φορεῖς. Ἅς μή 

λησμονοῦμε ὅτι στίς ἀναπτυσσόμενες χώρες τοῦ δυτικοῦ κόσμου τό 

δημογραφικό ζήτημα ἀποτελεῖ τόν κεντρικό ἄξονα τόσο τῆς 

λειτουργίας τοῦ μηχανισμοῦ πού παράγει τόν καταναλωτισμό, ὅσο 

καί τό βασικό ἐκεῖνο γρανάζι τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας καί τῶν 

στρατηγικῶν σχεδιασμῶν. Καλό εἶναι ἐπίσης νά γνωρίζουμε ὅτι οἱ 

χώρες αὐτές σχεδιάζουν ἀπό τώρα τό μέλλον τους βάσει τοῦ 

δημογραφικοῦ, λαμβάνοντας ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα πού 

χρειάζονται γιά νά ἐπιβιώσουν, σέ ἀντίθεση βεβαίως μέ τήν δική 

μας χρόνια νοσηρῆ ἀπραξία. 

4)  Τήν ἀνάθεση τοῦ ζητήματος σέ ἐπίπεδο Ὑπουργῶν. Στό σημεῖο αὐτό 

εἶναι ἀπαραίτητη μία ἀρμονική καί συνάμα ὑπεύθυνη συνεργασία 

μεταξύ Ἐκκλησίας-Πολιτείας. Ὑπό τό πρίσμα αὐτό, προτείνεται ἡ 

σύνταξη ἐπιστολῆς πρός τόν ἴδιο τόν Πρωθυπουργό, πού θά 

καλεῖται νά ὁρίσει ἀντιπροσωπία Ὑπουργῶν, ἀρμοδίων γιά τό 

δημογραφικό, ἔτσι ὥστε νά ἀναπτυχθεῖ ἕνας συνεχῆς καί μόνιμος 
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δίαυλος ἐπικοινωνίας μεταξῦ τῶν δύο πλευρῶν γιά τήν χάραξη 

μιᾶς ἐνιαίας καί κοινῆς στρατηγικῆς κράτους-Ἐκκλησίας. 

5) Τή συνεργασία Ἐκκλησίας-Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, ἔτσι ὥστε νά 

ἀξιοποιηθοῦν ἤ καί νά βρεθοῦν δημόσιοι χώροι ἤ χώροι ναῶν, οἱ 

ὁποῖοι θά πληροῦν βεβαίως τίς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις καί 

προδιαγραφές, προκειμένου νά λειτουργήσουν ὡς παιδικοί 

σταθμοί. Ἔτσι, μέ τήν ἐξεύρεση χώρων καί τήν δημιουργία 

περισσοτέρων παιδικῶν σταθμῶν θά ἐπέλθουν καί περισσότερες 

θέσεις γιά παιδιά, γεγονός πού θά ἐξυπηρετεῖ τούς ἐργαζομένους 

γονεῖς. 

6) Τήν δημιουργία-σύσταση καί ὑπεύθυνη ἀνάθεση μιᾶς τριμελοῦς 

ἐπιτροπῆς Ἀρχιερέων, οὕτως ὥστε νά ἀναζητήσουν συγκέντρωση 

κεφαλαίων (fund-raising) μέσα ἀπό μία χρηματοοικονομική 

καμπάνια σέ δημόσιους καί ἰδιωτικούς φορεῖς, δημιουργώντας ἕνα 

εἰδικό ταμεῖο, μέ πλήρη διαφάνεια, μέ σκοπό τόσο τήν διατήρηση ἤ 

καί τήν ἐνίσχυση τοῦ ἐπιδόματος πού ἀφορᾶ στή γέννηση τοῦ 

τρίτου τέκνου στή Θράκη, ὅσο καί τήν ἐνίσχυση τοῦ τρίτου τέκνου 

στίς λοιπές παραμεθόριες περιοχές τῆς πατρίδος μας, Με λίγα 

λόγια, τήν ἐπέκταση τοῦ προγράμματος γιά τό τρίτο τέκνο τῆς 

Θράκης σέ ὁλόκληρη τήν ἑλληνική ἐπικράτεια.  

7) Ἐντονότερη καί συστηματικότερη ποιμαντική δράση γιά τήν 

ἐνίσχυση καί προβολή τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου και τῆς οἰκογενείας. 

Στό πλαίσιο αὐτό, προτείνεται ἡ χάραξη μιᾶς ἄμεσης ποιμαντικῆς 

πολιτικῆς, μέσα ἀπό τίς σχολές γονέων, ἀπό τά κατηχητικά, ἀπό 

τίς ἐνοριακές δράσεις, ἀπό τά κυριακάτικα κηρύγματα καθώς καί 

ἀπό τίς συνάξεις νέων, πού ἀφ’ἑνός μέν θά δεικνύουν τίς 

πραγματικές ἀνάγκες τῆς οἰκογενείας στήν κοινωνία, ἀφ’ἑτέρου δε 

θά ἀναδεικνύουν τήν ἀξία τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου καί τήν 

ἱσχυροποίησή του μέσα στήν κοινωνία. Ἔχουμε χρέος ὡς Ἐκκλησία 
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νά ὑπερτονίσουμε, ὅτι ὁ σκοπός τοῦ γάμου δέν εἶναι μόνον ἡ 

τεκνοποίηση καί ὅτι ὁ γάμος δέν ἀποτελεῖ μία ἁπλή συμφωνία ἤ 

μία ἕνωση, ἡ ὁποία βασίζεται στήν ἀμοιβαία ἀγάπη τῶν συζύγων, 

ἀλλά Μυστήριο καί ὅπως τό ἀποκαλεῖ ὁ ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 

Παῦλος «μυστήριον μέγα»40, τό ὁποῖο ἐνισχύεται μέσα ἀπό αὐτή τήν 

ἀμοιβαία ἀγάπη, τήν ἀλληλοβοήθεια, τή συνεργασία καί τήν 

ὁμοτιμία τῶν συζύγων. Μποροῦμε νά προτρέψουμε τούς νέους νά 

ἀναλάβουν τίς εὐθύνες τους μέ τήν δική μας ὑποστήριξη.     

8) Τήν θέσπιση εἰδικῶν σεμιναρίων για κληρικούς σχετικά μέ τό γάμο 

καί τήν οἰκογενειακή ζωή καί τήν ὑποχρεωτική, ἀπό αὐτούς, 

συμμετοχή καί παρακολούθηση. Στά σεμινάρια αὐτά θά 

συμμετέχουν ἔμπειροι εἰσηγητές καί θά διοργανώνονται ἀπό τίς 

Ἰερές Μητροπόλεις. Ἔτσι θά ὑπάρξει βαθύτερη καί ποιοτικότερη 

γνώση στούς κληρικούς μας καί ἡ ποιμαντική ἀπέναντι στό 

μυστήριο τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογενείας θά ἐφαρμόζεται 

μεθοδικότερα. 

9) Συγκεκριμένη πρόταση πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί 

Θρησκευμάτων γιά τήν ἐνίσχυση ἤ καί ἀναδιατύπωση τοῦ 

μαθήματος τῆς «Οἰκιακῆς Οἰκονομίας» πρός τήν κατεύθυνση τοῦ 

δημογραφικοῦ προβλήματος. Προτείνεται ἐπίσης ἡ διδασκαλία του 

ἀπό τήν Γ’ τάξη τοῦ Δημοτικοῦ ἕως καί τήν Γ’ τάξη τοῦ Γυμνασίου.  

10) Τήν θέσπιση, ἀπό τίς κατά τόπους Ἱερές Μητροπόλεις, «σεμιναρίων 

γάμου» ἤ «σεμιναρίων μελλονύμφων», μικρῆς διαρκείας πρίν τό 

ζευγάρι λάβει τήν ἄδεια γάμου. Τά σεμινάρια αὐτά, γιά νά γίνουν 

ἐλκυστικά καί ὄχι ἀπωθητικά, καλόν εἶναι νά μήν ἔχουν 

ὑποχρεωτικό χαρακτήρα, ἀλλά νά παρέχονται ἐλκυστικά ὀφέλη 

στά ζευγάρια πού θά συμμετάσχουν (π.χ. κλήρωση γιά ἕνα ταξίδι 

                                                            
40 Ἐφ. 5,32. 
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κ.λ.π.). Ἐπιπλέον, εἶναι προτιμότερο οἱ εἰσηγητές νά εἶναι νέοι 

κληρικοί, πού θά γνωρίζουν καί θα χρησιμοποιοῦν τίς νέες 

τεχνολογίες, μέσα ἀπό τις ὁποῖες θά ἀναπτύσσουν, κατά τρόπο 

ἁπλό καί κατανοητό, τή θεολογία τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου καί τά 

πνευματικά του ὀφέλη. Ἔτσι θά διαμορφωθεῖ ἕνα δυναμικό 

μοντέλο ὀρθοδόξου οἰκογενείας μέσα ἀπό τίς ἐκφράσεις τῆς 

παραδοσιακῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς. 

11) Τήν ἵδρυση Κέντρων γάμου καί οἰκογενείας μέ σκοπό τόσο τήν 

ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων, ὅσο καί τήν πρόληψή τους καθώς 

καί τήν παρακολούθηση τῶν διεθνῶν ἐξελίξεων καί δημογραφικῶν 

ἀλλαγῶν, σέ συνεργασία μέ τά ἀντίστοιχα κρατικά.   

12)  Τήν προσφορά συμβολικοῦ οἰκονομικοῦ ἐπίδοματος ἀπό τίς Ἱερές 

Μητροπόλεις στά παιδιά πολυτέκνων οἰκογενειῶν γιά τήν κάλυψη 

μέρους ἐξόδων σέ σχολικά εἴδη. 

13)  Τήν ἰδρυση κέντρων προστασίας μή ἐργαζομένων ἀγάμων μητέρων 

καί τέκνων. 

14)  Τή δημιουργία εἰδικῶν ἐνημερωτικῶν προγραμμάτων πού θά 

ἀφοροῦν καί θά ἀπευθύνονται σε ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογενείας 

σχετικά μέ τήν ἐκκλησιαστική ζωή, τίς ἐνοριακές δράσεις καί τήν 

ἀντιμετώπιση διαφόρων καθημερινῶν προβλημάτων, 

οἰκογενειακῶν καί μή. 

15) Τήν καλλιέργεια προσωπικῆς σχέσεως καί τήν ἐπιδίωξη συνεχοῦς  

ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν ἐφημερίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν, κυρίως τῶν 

πνευματικῶν, μέ τά ζευγάρια πού πρόκειται νά εισέλθουν στό 

γάμο. Ἡ διαδικασία συμπληρώσεως τῶν ἐντύπων καθώς καί τῶν 

ὑπολοίπων δηλώσεων γιά τήν ἔκδοση τῆς ἀδείας γάμου ἀποτελεῖ 

μία καλή εὐκαιρία γιά τήν ἔναρξη τέτοιου εἴδους ποιμαντικῆς 

ἐπαφῆς. 
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16) Τόν προκαθορισμό ἑνός συγκεκριμένου ποσοῦ ὑποτροφιῶν σέ 

φοιτητές ἤ σπουδαστές πολυτέκνων οἰκογενειῶν μέ χαμηλό 

εἰσόδημα.  

17) Τό συντονισμό ἐθελοντικῆς δράσεως μέ νέα παιδιά, (ἐθελοντές), 

κυρίως μέσα ἀπό τά κατηχητικά ἤ καί τίς συνάξεις νέων, μέ σκοπό 

τή συλλογή σχολικοῦ ὑλικοῦ, σέ κάθε ἔναρξη σχολικού ἔτους, γιά 

οικογένειες πού ἔχουν ἀνάγκη. Ἡ δράση αὐτή θα συντονίζεται εἴτε 

ἀπό τούς ὑπευθύνους Νεότητος τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, εἴτε 

μέσα ἀπό τίς ἑνορίες. 

18)  Τήν εὐγενικῆ παρότρυνση πρός τούς πνευματικούς πατέρες νά 

ἀποφεύγουν τήν ἐνοχοποίηση στούς συζύγους, ὅσον ἀφορᾶ στίς 

εὐαίσθητες πτυχές τῆς προσωπικῆς συζυγικῆς ζωῆς καί σχέσεώς 

τους. 

19)  Τή συνεργασία τῶν κληρικῶν μας μέ γονεῖς καί εἰδικούς 

ἐπιστήμονες, μέ σκοπό νά δημιουργηθοῦν κέντρα ἐνημερώσεως τῶν 

νέων γιά θέματα τοῦ γάμου καί τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς τῶν 

παιδιῶν. 

20) Τή θέσπιση εἰδικῶν συμβουλευτικῶν κέντρων μέ σκοπό τήν 

ἐνημερωτική διαδικασία τόσο γιά τήν ἀποφυγή τῶν ἀμβλώσεων, 

ὅσο καί γιά τήν πολύπλευρη τόνωση (ἡθική καί ὑλική) τῆς ἐγκύου. 

21) Τή σύσταση σώματος βοηθῶν μητέρων, ὑπό τήν ἐπίβλεψη καί τήν 

καθοδήγηση τῶν προϊσταμένων τῶν Ἱερῶν Ναῶν, πού θά 

ἀναπληρώνουν τίς ἐργαζόμενες μητέρες καί θά φυλάττουν τά 

παιδιά.  

22) Τήν ἔνταξη μαθημάτων διδασκαλίας πάνω στίς βασικές ἀρχές τοῦ 

Κώδικα Ὁδικῆς Κυκλοφορίας, ἤδη ἀπό τά κατώτερα κατηχητικά 

τμήματα πρός ἀποφυγή θανατηφόρων ἀτυχημάτων.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Φυσικά, οἱ προτάσεις δέν ὁλοκληρώνονται ἐδῶ. Θά μποροῦσαν νά 

διατυπωθοῦν ἀκόμη κί ἄλλες, πολλές περισσότερες. Οἱ παραπάνω 

ὡστόσο ἔχουν ἕναν προφανῆ σκοπό καί ὁ σκοπός δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό 

ἄνοιγμα διαλόγου μεταξύ Ἐκκλησίας καί κοινωνίας καί συνάμα τή 

δημιουργία ἑνός ὁράματος. Βεβαίως, ἀναγνωρίζουμε τόν βαθμό 

δυσκολίας γιά τήν ἔμπρακτη ἐφαρμογή ὅλων τῶν παραπάνω προτάσεων. 

Ὅλα ὅμως ἐπιτυγχάνονται μέ ἱσχυρή βούληση καί ἀποφασιστικότητα, 

εἰδικά μάλιστα ὅταν ὁ χρόνος δέν ἀποτελεῖ σύμμαχό μας. Τόσα ἔτη 

πέρασαν, ἀκούγοντας προτάσεις, λύσεις καί ἰδέες. Καιρός πλέον νά 

περάσουμε στή δράση καί νά συνδυάσουμε πολλές ἀπό αὐτές μέ τήν 

οἰκονομική μας αὐτοτέλεια.   

  Ὀφείλουμε, ὡς Ἐκκλησία, νά προσεγγίσουμε τόν κόσμο… ὀφείλουμε 

νά ἀνοιχθοῦμε στόν κόσμο καί νά συνδιαλεχθοῦμε μέ τόν κόσμο. Ἔχουμε 

χρέος ὄχι μόνο νά διδάξουμε τά θεῖα καί σωτήρια διδάγματα τοῦ 

Εὐαγγελίου, ἀλλά καί τήν ἐλευθερία πού πηγάζει ἀπό τό σῶμα τῆς 

Ἐκκλησίας. Δίχως ὑποκρισία. Πρώτα ὅμως, ὀφείλουμε νά ἐμπνεύσουμε 

τόν κόσμο καί γιά νά τόν ἐμπνεύσουμε πρέπει νά ὁμιλήσουμε στή 

γλώσσα του. Νά κατανοήσουμε τόν ταραγμένο ἑσωτερικό του κόσμο καί 

νά τόν θεραπεύσουμε. 

Βεβαίως, ἡ Ἐκκλησία δέν ἀποτελεῖ μόνο καταφύγιο τῆς ψυχικῆς 

ἡρεμίας τοῦ καθενός, ἀλλά καί τό φῶς τοῦ κόσμου γιά τήν πνευματική 

μεταμόρφωσή του, τόν κατεξοχήν τόπο θεώσεως, ἀλλά καί τόν μοναδικό 

χώρο κοινωνίας τοῦ Θεοῦ μέ τόν ἄνθρωπο, ἀφοῦ εἶναι τό Σώμα τοῦ 

σαρκωθέντος Θεού Λόγου41. Γι’αὐτό εἶναι καί πέλαγος φιλανθρωπίας. 

Ἄλλωστε, σκοπός Της ἤταν καί εἶναι νά εἶναι σωτηριολογικά δίπλα στόν 

                                                            
41 Ἰ. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία πρό τῆς ἐξορίας, β’, PG 52, 429. 
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κόσμο, δίπλα στόν κάθε ἄνθρωπο, προσκαλώντας τον σέ ἑνότητα, ἀφοῦ 

ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ ἱ. Χρυσόστομος ἡ Ἐκκλησία  εἶναι 

«ἐνώσεως καί συμφωνίας ὄνομα»42. 

Ὑπό τήν ἔννοια αὐτή, καλοῦμασθε νά σταθοῦμε δίπλα στήν κάθε 

εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, δίπλα στόν κάθε κουρασμένο καί ταλαιπωρημένο 

ἄνθρωπο, ἀκολουθώντας τόν λόγο τοῦ Κυρίου μας: «Δεῦτε πρός 

με, πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς»43. Νά 

σταθοῦμε δίπλα στούς νέους, σέ αὐτούς πού ἔχουν ἀπωλέσει τόν δρόμο 

καί ἀναζητοῦν τό νόημα τῆς ζωῆς. Δίπλα σέ αὐτούς πού διψοῦν γιά Θεό.  

Συνεπῶς, τό φαινόμενο τῆς ὑπογεννητικότητος ἀποτελεῖ πράγματι 

ἕνα μεῖζον εθνικό πρόβλημα καί μία τεράστια ἐθνική ἀπειλή. Ἄποτελεῖ 

ὅμως καί γιά τήν Ἐκκλησία μία ἐξίσου τεράστια πρόκληση πού ἀπαιτεῖ 

ἄμεσες καί ἀποφασιστικές κινήσεις καί δράσεις. Δέν ὑπάρχουν πλέον 

περιθώρια ἄλλου χαμένου χρόνου. Δέν ὑπάρχει πλέον χρόνος γιά 

ἐγωισμούς καί μισαλλοδοξίες. 

Σέ αὐτή τήν ἰδιαίτερα εὐαίσθητη ἱστορική στιγμή χρειάζεται ἀπό 

ὅλους μας σύνεση, νηφαλιότητα καί ὁμοψυχία, προκειμένου νά 

ἀντιμετωπισθεῖ τό κρίσιμο αὐτό ζήτημα ἐποικοδομητικά καί 

ἀποτελεσματικά. Ἡ ἀγάπη, ἡ ἑνότητα, ἡ συνεργασία καί ἡ συννενόηση 

μεταξύ μας ἀποτελοῦν τά μοναδικά ἐχέγγυα γιά νά τό ἐπιτύχουμε. Ἀρκεῖ 

μόνο νά κοιτάζουμε ὅλοι μας πρός τό ἴδιο σημεῖο. Νά βάλουμε πάνω ἀπό 

ὅλα τό ἐθνικό ὄφελος, τό καλό τοῦ τόπου μας γιά ἕνα ἀσφαλές καί 

ἀξιοπρεπές μέλλον γιά τά παιδιά μας. 

     

 

 

                                                            
42 Ἰ. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τήν Α’ Κορινθίους, 1,1, PG 61, 13: «τό γάρ τῆς Ἐκκλησίας 

ὄνομα οὐ χωρισμοῦ, ἀλλ’ἑνώσεως ἐστί καί συμφωνίας ὄνομα».       
43 Μτ. 11,28. 
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Δράσης γιά τήν Ἀναπαραγωγική καί Σεξουαλική Ὑγεία, 2008-2012.: 
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παιδιά!:  https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-

PRESS+20080204FCS20431+0+DOC+XML+V0//EL 
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