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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής Πληθυσμού του 2021, 
οδηγούμαστε σε τρία βασικά συμπεράσματα: 

Πρώτον, η απογραφή έρχεται να δικαιώσει τις επιστημονικές  εκτιμήσεις 
και τη διάχυτη αίσθηση ότι έχουμε εισέλθει σε μια μακρά περίοδο 
δημογραφικής κρίσης, καθώς καταγράφεται πληθυσμιακή μείωση κατά 
3,5% από το 2011. 

Δεύτερον, ορισμένες μεγάλες πόλεις και περιοχές τις χώρας, με προεξέχουσα 
την Αττική, μπόρεσαν σε σημαντικό βαθμό να διατηρήσουν τον πληθυσμό 
τους. Το ίδιο, και σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, πέτυχαν οι πόλεις και 
περιοχές αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος, γεγονός που από τη μία 
δείχνει τη δυναμική του τουρισμού και τη θετική συνεισφορά του κατά 
τόπους, από την άλλη όμως καταδεικνύει και τον κίνδυνο της διαμόρφωσης 
μιας τουριστικής «μονοκαλλιέργειας» στην περιφέρεια της χώρας με τις 
αναπτυξιακές συνέπειες που αυτή έχει, αλλά και τις επιπτώσεις στο 
επίπεδο των ανισοτήτων. 

Τρίτον, το βάρος της δημογραφικής κρίσης έπεσε στην υπόλοιπη χώρα, 
όμως τα αποτελέσματα της δημογραφικής κρίσης και εδώ δεν κατανέμονται 
ομοιόμορφα. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι Δήμοι που περιλαμβάνουν 
τις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων  (ΠΕ – πρακτικά, πρώην 
Νομών), περιόρισαν τις απώλειές τους σε ποσοστά προσεγγίζοντας τα 
μέσα εθνικά. Σε έναν όμως πολύ μεγάλο αριθμό Δήμων, άνω του ενός 
τρίτου του συνολικού τους αριθμού στην επικράτεια, τα ποσοστά της 
πληθυσμιακής μείωσης υπερβαίνουν κατά πολύ τα μέσα εθνικά. Στους 
ουσιαστικά αγροτικούς αυτούς Δήμους, οι σκοτεινές γενικές προβλέψεις 
για το δημογραφικό μέλλον της χώρας, με πληθυσμιακές μειώσεις της 
τάξης του 20%, 30% ή και ακόμα παραπάνω περί και μετά τα μέσα 
του αιώνα μας, έπαψαν να είναι προβλέψεις και υφίστανται  ήδη ως 
πραγματικότητες εντός της δεκαετίας του 2010. 

Εμφανίζεται επομένως ένας τριχασμός στη χώρα: ορισμένοι Δήμοι σε ΠΕ 
που περιλαμβάνουν μεγάλες πόλεις και τουριστικές περιοχές καταφέρνουν 
να διατηρήσουν ακόμα και να αυξήσουν τον πληθυσμό τους. Μια δεύτερη 
ομάδα, η πλειοψηφία των ΠΕ  και των Δήμων της χώρας που συνήθως 
συμπεριλαμβάνει και την εκάστοτε πρωτεύουσά τους, παρακολουθούν 
την φθίνουσα πορεία της χώρας με σχετικά περιορισμένες αποκλείσεις 



από τον εθνικό μέσο όρο μείωσης 3,5%. Και τέλος μια τρίτη ομάδα ΠΕ που 
περιλαμβάνει περί το 1/3 των Δήμων της χώρας -που αποτελούνται από 
μικρές επαρχιακές πόλεις και χωριά- κατά βάση αγροτικών και (ημι)ορεινών, 
έχουν υποστεί πληθυσμιακή μείωση άνω του 10% όχι σπάνια άνω του 20% 
και οριακά ακόμα και άνω του 30% μέσα σε μια δεκαετία. Θα μπορούσε 
λοιπόν κανείς να ισχυριστεί πως, σε ένα όχι ασήμαντο μέρος της χώρας, 
παρατηρούνται οριακά έως και φαινόμενα ερημοποίησης. Ονομάσαμε στο 
κείμενο μας αυτήν την ειδική εξέλιξη «περιφερειακό δημογραφικό πρόβλημα» 
για να την αντιδιαστείλουμε από το γενικό και για να αναδείξουμε τον 
απολύτως  επείγοντα χαρακτήρα αντιμετώπισής του.

Χρειάζονται λοιπόν άμεσα πολιτικές βραχυπρόθεσμου αλλά και μεσο-
μακροπρόθεσμου ορίζοντα για την αντιμετώπιση τόσο της δημογραφικής 
κρίσης όσο και της σημαντικής αύξησης των περιφερειακών ανισοτήτων 
(περιφερειακό δημογραφικό πρόβλημα) που με την σειρά τους συμβάλλουν 
στις κοινωνικές ανισότητες, ενώ και αυτές προκαλούν περαιτέρω 
οικονομικές δυσκολίες και συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού εκτός 
αστικών κέντρων ή μεγάλων περιφερειακών πόλεων. Η δημογραφική κρίση 
«εκβάλλει» πλέον στην οικονομική κρίση αλλά και αντίστροφα και στη 
συνέχεια αλλητροφοδοτούνται, μέσα από ένα σύστημα πολλαπλών καναλιών. 
Δυστυχώς όμως η συζήτηση στη χώρα μας, ελάχιστα έχει επιχειρήσει την 
χαρτογράφηση αυτών των καναλιών, πολλώ δε μάλλον την αντιμετώπιση 
του προβλήματος. Στο κείμενό μας επιχειρούμε να αναδείξουμε την πολύ 
στενή σύνδεση των κοινωνικών και των περιφερειακών ανισοτήτων και στη 
συνέχεια και των δύο μαζί με την εκδηλωμένη ήδη δημογραφική κρίση και 
εν τέλει την σύνδεση όλων των παραπάνω προβληματικών καταστάσεων 
με την παραγωγική και εν γένει αναπτυξιακή υστέρηση της χώρας. Ας 
το επισημάνουμε άλλη μια φορά: δεν έχουμε να κάνουμε με μεμονωμένα 
ανεξάρτητα μεταξύ τους προβλήματα αλλά με αλληλοδιαπλεκόμενες και 
αλληλοτροφοδοτούμενες κρίσεις, που η κάθε μια γίνεται αποδέκτης των 
αποτελεσμάτων της κρίσης των άλλων και τις ανατροφοδοτεί. Πρόκειται 
με άλλα λόγια  για τον ορισμό του φαύλου κύκλου, όπου η αντιμετώπιση 
πρέπει να είναι πολυεπίπεδη και ολιστική.

Λίγο πιο αναλυτικά στο κείμενο μας  γίνονται δυο επισημάνσεις: Η 
δημογραφική κρίση είναι κυρίως αποτέλεσμα της μείωσης της γονιμότητας 
και της γήρανσης του πληθυσμού κάτι που αντανακλά βαθύτερες τάσεις στη 
λειτουργία των κοινωνιών μας, αν και βεβαίως δεν πρέπει να υποτιμάται η 
επίδραση και της ήδη 14ετούς κρίσης, υπό τη διπλή μορφή του περιορισμού 
των δυνατοτήτων απόκτησης οικογένειας λόγω της οικονομικής και 
εργασιακής επισφάλειας και της αύξησης της φυγής των πτυχιούχων νέων 
μας στο εξωτερικό (brain drain). Όσο για την ερημοποίηση μέρους της 
υπαίθρου αυτή είναι ως ένα μέρος αποτέλεσμα της παγκόσμιας τάσης 
αστικοποίησης που αποτελεί μια σχεδόν καθολική «μέγα-τάση» (mega trend)
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δηλ., ο κόσμος επιλέγει να ζήσει με τις καλύτερες ή ενίοτε θεωρούμενες 
ως τέτοιες συνθήκες που του προσφέρει η ζωή σε μεγάλους οικισμούς -η 
πόλη παιδεύει. Οι συνθήκες στην πόλη αξιολογούνται ως ελκυστικότερες  
σε επίπεδο εργασιακών δυνατοτήτων, υποδομών και υπηρεσιών αλλά 
κυρίως γιατί προσφέρουν τη δυνατότητα επαφής με κόσμο, να βρίσκεσαι 
σε σύγχρονα πολιτιστικά περιβάλλοντα, να είναι κοντά στις εξελίξεις. 
Ενδεχομένως βέβαια στην περίπτωσή μας έχουμε υπερβεί πλέον τα όρια, 
δηλ. η παρατηρούμενη πλέον υπεραστικοποίηση δεν μπορεί να αποδοθεί 
εύκολα στην γενική τάση αστικοποίησης, αλλά μάλλον στην κρίση 
(ένδειξη περί αυτού είναι και η απουσία της στις περιοχές τουριστικού 
ενδιαφέροντος).

Θεωρούμε ότι οι «λύσεις» σε αυτά τα συνδυαστικά προβλήματα 
δημογραφικού,  παραγωγικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, μπορούν 
να αναζητηθούν μόνο ολιστικά, μέσω της κατάστρωσης μιας Εθνικής 
Αναπτυξιακής Στρατηγικής, με το δημογραφικό, τόσο στην γενική όσο και 
στην περιφερειακή διάστασή του, να αποτελεί ακέραιο μέρος της. Σε αυτή 
τη στρατηγική το μεταναστευτικό είναι κομβικό, όμως αποσπασματικές 
λύσεις ή ακόμα περισσότερο ιδέες-συνθήματα του τύπου «καμία ανοχή στη 
μετανάστευση», ή πάλι αντίθετα «καμία ρύθμιση στη μετανάστευση», δεν 
προσφέρουν λύσεις και μάλλον επιδεινώνουν το δημογραφικό, παραγωγικό 
και κοινωνικό μας πρόβλημα. Η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει 
μέρος της λύσης του δημογραφικού μας προβλήματος.  Η άσκηση μιας 
πιο ανοικτής πολιτικής για την ένταξη των μεταναστών που προτείνεται 
σε αυτό το κείμενο, μολονότι δεν είναι πανάκεια, μπορεί να αποτελέσει 
μια απάντηση, και μάλιστα άμεση, αν και μερική, σε τρία οξυμένα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία: στο δημογραφικό, 
στις ελλείψεις που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, και στην ερήμωση 
σημαντικού μέρους της υπαίθρου. Όμως χρειάζεται προσοχή: όπως και 
για τις υπόλοιπες προκλήσεις/προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και 
οικονομίας, όπως π.χ. το παραγωγικό, το πρόβλημα των περιφερειακών 
και κοινωνικών ανισοτήτων, το περιβαλλοντικό, το brain drain κτλ., έτσι 
και στο πρόβλημα της πολιτικής για την μετανάστευση η λύση δεν μπορεί 
να είναι αποσπασματική αλλά ολοκληρωμένη, να συναντάται με άλλα 
λόγια με τις υπόλοιπες απαντήσεις στις προκλήσεις μας. Δεν πρέπει να 
προκύπτει «εική  και ως έτυχεν», αλλά  βάση αναγκών και σχεδιασμών 
ποιοτικών (π.χ. επίπεδα εκπαίδευσης, ηλικίας, φύλου κτλ.)  και ποσοτικών 
και πάντοτε με πρόθεση ένταξης των μεταναστών και με παράλληλη 
φροντίδα και αντισταθμιστικές παροχές στους θιγόμενους. 
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Έτσι, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αφενός τη «Σκύλλα» δηλ. τη 
γκετοποίηση, τον πολιτισμικό πόλεμο, τις εθνοτικές ρήξεις κτλ. που συχνά 
οδηγεί η απουσία ένταξης των μεταναστών και αφετέρου την «Χάρυβδη» 
δηλ. την ακροδεξιά ρητορική και πρακτική που ενισχύεται από την 
αδιαφορία για την άνιση επίπτωση της μετανάστευσης στο εσωτερικό 
της χώρας, με τους φτωχότερους συχνά να καλούνται να επωμισθούν τα 
όποια βάρη της μετανάστευσης, χωρίς τα οφέλη της. 

Τέλος, στο κείμενό μας δεν υπεισερχόμαστε στην κατάθεση προτάσεων για 
την αύξηση της γεννήσεων και για μια σειρά  μέτρων υποβοηθητικών προς 
αυτόν τον σκοπό (επιδόματα, βρεφονηπιακοί σταθμοί, γονικές παροχές και 
άδειες, επιμόρφωση κτλ.) που είναι καταγεγραμμένα στη διεθνή και εθνική 
βιβλιογραφία (βλ. και το πόρισμα της ειδικής επιτροπής της Βουλής). 
Η εστίασή μας εδώ είναι κυρίως στην ανάδειξη της παραγωγικής και 
περιφερειακής/ανισωτικής διάστασης του δημογραφικού, της στενής τους 
αλληλοδιαπλοκής και στην υπόδειξη της ανάγκης μιας ολοκληρωμένης 
αναπτυξιακής στρατηγικής για την παράλληλη αντιμετώπισή τους.  

8 Γάλλος ιστορικός και πολιτικός διανοητής.



1. Τάσεις γήρανσης και μείωσης του πληθυσμού
Στην ελληνική πολιτική σκηνή απουσιάζει ο ουσιαστικός προβληματισμός 
και κυρίως η αναζήτηση απτών λύσεων για ένα κρίσιμο εθνικό, οικονομικό 
και κοινωνικό ζήτημα: το δημογραφικό πρόβλημα, που αποτελεί μια από 
τις πιο σημαντικές προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα, μαζί 
με την περιβαλλοντική κρίση, την ανισότητα, το  δημόσιο χρέος και το 
παραγωγικό σύστημα. Επειδή όμως οι συνέπειες της πρόκλησης αυτής 
δεν φαίνονται άμεσα, όπως συμβαίνει και με την περιβαλλοντική κρίση, 
τείνουμε να την ξεχνάμε.  Ωστόσο δεν μας ξεχνά αυτή, όπως έδειξαν 
και τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής πληθυσμού που δημοσίευσε 
η ΕΛΣΤΑΤ. Στο διάστημα 2011-2021 υπήρξε μια σημαντική μείωση του 
πληθυσμού κατά 3,5% ή σχεδόν 400.000 ανθρώπους.  Πλέον η δημογραφική 
κρίση είναι μαζί μας, και δεν δικαιούμαστε να την αγνοούμε.

Το δημογραφικό έχει τέσσερεις  στενά συνδεδεμένες  εκφάνσεις/αιτίες: 
το ελλειμματικό/αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων,  την πληθυσμιακή 
γήρανση, την εντελώς άνιση περιφερειακή  κατανομή της πληθυσμιακής 
συρρίκνωσης και  το αρνητικό μεταναστευτικό ισοζύγιο, δηλαδή την 
μεταναστευτική εκροή κυρίως νέων και μορφωμένων, σε συνδυασμό με τη 
μειωμένη εισροή νέων μεταναστών με δυνατότητες και προοπτικές ένταξης. 
Οι τέσσερεις όψεις του οξύτατου αυτού προβλήματος αλληλοδιαπλέκονται 
και συνδυαστικά υποσκάπτουν τα κοινωνικά και δημοσιονομικά θεμέλια 
της χώρας μας. 

Η πορεία του δημογραφικού, όπως δείχνει η ανάλυση των πληθυσμιακών 
τάσεων, ήταν προδιαγεγραμμένη εδώ και χρόνια, από τη στιγμή που δεν 
φαινόταν να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες αντιστροφής της. Συγκεκριμένα, 
ο πληθυσμός της χώρας αυξάνεται συνεχώς μέχρι το 2011, και έκτοτε 
μειώνεται συνεχώς. Ενδεικτικά, το 1960 ήταν 8,3 εκατ., το 2011  11,1, το 
2021 10,7 και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το 2030 θα είναι 10,3 και το 2060 
9 εκατ. Τέτοιες εκτιμήσεις έχουν ήδη δημοσιοποιήσει διάφοροι διεθνείς 
οργανισμοί (π.χ. ΟΗΕ, Eurostat).  Μάλιστα μειώνεται και το ποσοστό του 
πληθυσμού της Ελλάδας στο σύνολο της ΕΕ28 από 2,5% το 2010 σε 2,3% 
το 2030 και σε 2,1% το 2060 (Διάγραμμα 1).
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Ο πληθυσμός γηράσκει. Ενδεικτικά, ενώ το 2000 τα άτομα ηλικίας άνω 
των 65 ετών συνιστούσαν το 17,3% του πληθυσμού, το 2021 συνιστούσαν 
το 22,5%. Μια αντίστοιχη πορεία παρατηρείται και στην ΕΕ (Διάγραμμα 
2). Σύμφωνα με τον Κοτζαμάνη (2015) οι προβλέψεις, ακόμη και με το 
υψηλότερο θετικό μεταναστευτικό ισοζύγιο (758.000), είναι πολύ αρνητικές 
για τον πληθυσμό της χώρας, που εκτιμάται πως το 2050  θα κυμαίνεται 
μεταξύ 8,3 και 10 εκατ. και θα έχει δείκτη γήρανσης1 μεταξύ 2,04-2,73, 
όταν το 1951 ήταν 0,24.

1 δηλ. άτομα 65 ετών και πάνω/ άτομα μικρότερα των  14 ετών

Διάγραμμα 1: Εκτίμηση του πληθυσμού της Ελλάδας, 2013-2060

Πηγή: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=en

Διάγραμμα 2: Ποσοστό πληθυσμού άνω των 65 ετών στην Ελλάδα, 2000-2021

Πηγή: 
Eurostat

Η μείωση και η γήρανση του πληθυσμού σημαίνει μεταξύ των άλλων ότι 
το εργατικό δυναμικό θα μειώνεται συνεχώς και ότι θα αυξάνονται οι 
δαπάνες για συντάξεις και ιατρική περίθαλψη.

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_pjan&lang=en
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2. Αίτια της μείωσης του δείκτη γονιμότητας και 
προτάσεις για τη βελτίωσή του
Ο Συγχρονικός Δείκτης Γονιμότητας της χώρας, από το τέλος του 
πολέμου έως και τις αρχές της δεκαετίας του ’80, καταγράφει υψηλές 
τιμές κινούμενος μεταξύ 2,2-2,5 παιδιών ανά γυναίκα2. Κατά τη δεκαετία 
του 1980 ο δείκτης καταγράφει μια σταθερή και έντονα πτωτική πορεία. 
Μάλιστα, από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, έχει περάσει κάτω από 
το κρίσιμο επίπεδο του 1,5 παιδιού ανά γυναίκα, σηματοδοτώντας την 
είσοδό της χώρας στην κατηγορία της «πολύ χαμηλής γονιμότητας» ή 
της «παγίδας χαμηλής γονιμότητας». Η πτώση συνεχίστηκε και όλη την 
επόμενη δεκαετία, και το 1999 ο δείκτης μειώνεται στο 1,2, μετατάσσοντάς 
πλέον την Ελλάδα στις χώρες με πολύ χαμηλή γονιμότητα.

Η ακραία αυτή κατάσταση αναστράφηκε σε κάποιο βαθμό τη δεκαετία 
του 2000, φτάνοντας στα χρόνια προ της κρίσης στο 1,5. Μια εξέλιξη 
που σε σημαντικό βαθμό οφειλόταν στη μαζική εισροή αλλοδαπών νέων 
τη δεκαετία του ‘90 με πρόθεση ένταξης στη χώρα μας, τάση η οποία 
ωστόσο όχι μόνο έχει ανακοπεί, αλλά έχει αναστραφεί προ πολλού.  
Δυστυχώς η κρίση, που οδήγησε στη μαζική φυγή των μεταναστών που 
είχαν εγκατασταθεί ακόμη και επί πολλά χρόνια στη χώρα μας αλλά 
και πολλών γηγενών νέων ζευγαριών, επανέφερε τον δείκτη σε πτωτική 
τροχιά (Διάγραμμα 3). Η μετανάστευση νέων ανθρώπων (ηλικίες 25-40), 
που ενδεχομένως θα κάνουν οικογένεια/παιδιά στο εξωτερικό, επιβαρύνει 
τη δημογραφική δυναμική της χώρας.

2 Θυμίζουμε εδώ ότι το όριο σταθερής αναπαραγωγής του πληθυσμού είναι περίπου στο 2,1.

Διάγραμμα 3: Δείκτης γονιμότητας Ελλάδα σύγκριση με άλλες χώρες, 2001-2020

Πηγή: 
Eurostat
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Όμως, η γενική τάση μείωσης της γονιμότητας στη χώρα μας θα μπορούσε 
να ερμηνευτεί πρωταρχικά ως αποτέλεσμα κατά ένα μέρος της βελτίωσης του 
μακρο-οικονομικού κλίματος την περίοδο μετά τη Μεταπολίτευση και της 
γενικότερης αύξησης του κόστους φροντίδας και ανατροφής παιδιών, παρά τη 
συνεχή, αν και άνισα κατανεμημένη τόνωση των εισοδημάτων έως την κρίση. 
Η αναζήτηση και η αξιοποίηση ευκαιριών απασχόλησης και για τα δύο φύλα, 
οι αδύναμες παροχές και οι ελλείψεις δομών και υπηρεσιών του  κοινωνικού 
κράτους έχουν επίσης ιδιαίτερη συμβολή για τις χαμηλές τιμές του δείκτη 
γονιμότητας. Πάντως δεν πρέπει εξ αυτού να οδηγούμαστε σε μοιρολατρικές 
απόψεις: δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, υπάρχουν μακροϊστορικές τάσεις 
δημογραφικής συρρίκνωσης κτλ. Όπως δείχνει και το ανωτέρω διάγραμμα 
3, μπορεί όλες οι χώρες της ΕΕ να μοιράζονται σχετικά κοινά πολιτισμικά 
πρότυπα, αλλά άλλες απ΄ αυτές όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, κινούνται στα 
όρια της δημογραφικής απίσχνασης (1,2), ενώ άλλες όπως η Γαλλία και η 
Σουηδία περί το 2, επομένως στα πλαίσια της δημογραφικής συντήρησης. Η 
απόσταση μεταξύ του 1,2 και 2 επιτρέπει και επιβάλλει άμεσες ενεργητικές 
και βαρύνουσες  δημογραφικές πολιτικές, χωρίς εύκολες καταφυγές σε 
ιστορικοκοινωνικές δικαιολογίες.

Η περαιτέρω μείωση της γονιμότητας τις περιόδους της κρίσης θα μπορούσε να 
αποδοθεί κυρίως στην οικονομική αβεβαιότητα των νέων, που τους οδηγεί να 
παραμένουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε 
να αυξήσουν τις πιθανότητες να βρουν μια καλύτερα αμειβόμενη εργασία, αλλά 
και στις νέες μορφές εργασίας (π.χ. ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης 
κτλ.) που επέτειναν την επαγγελματική αβεβαιότητα, αλλά και απορρυθμίζουν 
σε σημαντικό βαθμό την καθημερινότητα των εργαζόμενων, και με τη σειρά 
τους συνέβαλαν στην αναβολή της δημιουργίας οικογένειας και τελικά στη 
μείωση της γονιμότητας. Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και η γενικότερη 
αβεβαιότητα στο οικονομικό και εργασιακό περιβάλλον είναι κάποιοι επιπλέον 
λόγοι που ερμηνεύουν αφενός την καθυστέρηση απόκτησης πρώτου παιδιού 
και αφετέρου τη διστακτικότητα πολλών ζευγαριών στην απόκτηση δεύτερου 
ή περισσότερων παιδιών. Γενικά, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης αυξάνεται 
η κοινωνική και οικονομική αβεβαιότητα, οπότε οι νέοι, διστάζουν να κάνουν 
μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, όπως είναι η απόκτηση παιδιών.

Δεδομένου ότι το βάρος που δίδεται στην προσωπική αυτοπραγμάτωση 
είναι σήμερα μεγαλύτερο σε σύγκριση με περασμένες δεκαετίες, οι 
άνθρωποι προτιμούν να εκπληρώσουν τους ατομικούς τους στόχους αντί 
να εισέρχονται σε καθεστώς γάμου ή να γίνουν γονείς. Μάλιστα, η σημαντική 
άνοδος του εκπαιδευτικού επιπέδου των γυναικών, η δυσκολία συνδυασμού 
της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή λόγω έλλειψης κατάλληλων
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υποστηρικτικών δομών, αποτελεί πρόσκομμα στη δημιουργία οικογένειας 
διότι γνωρίζουν πως θα αντιμετωπίσουν μια «διπλή επιβάρυνση» καθημερινά: 
μετά το πέρας της απασχόλησής τους σε θέσεις μισθωτής εργασίας καλούνται, 
όπως ορίζει η καθιερωμένη κοινωνική προσδοκία, να αναλάβουν αυτές κυρίως 
τις ευθύνες του σπιτιού. Είναι αυτό που αναφέρεται ως το μοντέλο «διπλής 
σταδιοδρομίας/διπλού βάρους των γυναικών» (Fahlen, 2015)3.

Οι πολιτικές για την αύξηση του συντελεστή γονιμότητας δεν επαρκεί να 
στοχεύσουν άμεσα στην ενθάρρυνση της τεκνοποίησης, αν και βεβαίως είναι 
αναγκαίες και αυτές. Άλλοι παράγοντες ίσως λειτουργούν εξ ίσου ή και 
πιο αποτελεσματικά, όπως η ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών στην 
αγορά εργασίας και γενικότερα πολιτικές για την προώθηση της ισότητας 
των φύλων, η δυνατότητα στα άτομα όταν αποκτήσουν παιδί να συνεχίσουν 
την οικογενειακή και επαγγελματική τους διαδρομή χωρίς να εξαρτώνται από 
άλλους, γιατί εμπειρικά γνωρίζουμε ότι η εργασιακή απασχόληση μπορεί και 
να είναι αποτρεπτικός παράγοντας εάν δεν υφίστανται υποστηρικτικές δομές 
και δίκτυα (π.χ. επιδόματα μητρότητας, βρεφονηπιακοί σταθμοί, δημοτικά 
σχολεία που καλύπτουν το ωράριο εργασίας των γονέων) κτλ.

3. Τα δεδομένα της απογραφής επικυρώνουν τις 
αρνητικές δημογραφικές τάσεις 
Τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής πληθυσμού δείχνουν ότι στο διάστημα 
2011- 2021 υπήρξε μια σημαντική μείωση του πληθυσμού της χώρας (Πίνακας 
2), κατά 3,5% ή κατά τι λιγότερο από 400.000 ανθρώπους. Στο διάστημα 
μεταξύ των δυο απογραφών υπήρξαν τρείς αλληλοεπικαλυπτόμενες κρίσεις 
(οικονομική, προσφυγική και επιδημιολογική), οι οποίες αναπόφευκτα είχαν 
σημαντικές επιπτώσεις και στα πληθυσμιακά μεγέθη. Ας θυμίσουμε μόνο 
τους 30.000 περίπου θανάτους μέχρι την περίοδο της απογραφής από τον 
κορονοϊό και βεβαίως ιδίως την οικονομική κρίση που πρακτικά συνεχίζεται 
ως τις μέρες μας. Επιπροσθέτως, αν και είναι αδύνατο να εκτιμήσουμε τις 
γενικότερες επιπτώσεις που θα έχουν στο δημογραφικό μας πρόβλημα η 
άνοδος του πληθωρισμού και ιδίως της ενέργειας αλλά και του πολέμου στην 
Ουκρανία, αρχίζοντας από τα στεγαστικά προβλήματα των νέων οικογενειών 
και φτάνοντας ως την αδυναμία εξυπηρέτησης ως και σχετικά στοιχειωδών 
αναγκών τους, είναι σαφές ότι τίποτα καλό δεν μπορεί να αναμένουμε ως 
προς το δημογραφικό, εάν τα πράγματα αφεθούν στην τύχη τους.

3 Fahlen, S. (2015). Gender equality within dual-earner and dual-career couples across different policy regimes 
and norm systems in Europe. Families and Societies Working Paper 48, Stockholm.



Μέρος της μείωσης του πληθυσμού μεταξύ 2011-2021 οφείλεται, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο γεγονός πως το μεταναστευτικό ισοζύγιο 
(εισερχόμενοι-εξερχόμενοι) ήταν αρνητικό κατά 175.000 άτομα4. Καθοριστικό 
ρόλο στην εξέλιξη αυτή φαίνεται να έπαιξε η οικονομική κρίση, καθώς 
μετανάστες από τις χώρες της Βαλκανικής και της Α. Ευρώπης ιδίως, οι 
οποίοι ήταν για δεκαετίες εγκατεστημένοι στη χώρα μας και πολλοί εξ 
αυτών με  τις οικογένειές τους, αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν. 
Οι μετανάστες, ως οι πιο ευάλωτοι εργαζόμενοι, που αναπληρώνουν 
τα «κενά» της αγοράς εργασίας σε απασχολήσεις τις οποίες αρνείται ο 
αυτόχθων πληθυσμός5, ήταν αυτοί που έχασαν πρώτοι τις δουλειές τους 
(dual labour market6) και έτσι αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα και 
να αναζητήσουν την τύχη τους αλλού. 

Επίσης, στην περίοδο της κρίσης εντάθηκε η φυγή των, κυρίως νέων, 
επιστημόνων (brain drain). Φαινόμενο που είχε πάρει σημαντικές διαστάσεις 
ήδη από τη δεκαετία του 1990. Στη διάρκεια της κρίσης εντάθηκε, έγινε 
«στρατηγική επιβίωσης» (survival strategy), πήγαιναν όπου έβρισκαν 
δουλειά και όχι επιλεγμένα σε αναπτυγμένες χώρες.  Σήμερα εκτιμάται  
ότι περίπου 300.000 Έλληνες επιστήμονες ή 17,5%  του συνόλου των 
Ελλήνων πτυχιούχων ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό7. Η φυγή των 
επιστημόνων οφείλεται κυρίως στην αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης 
επιστημονικού δυναμικού που οδηγεί σε υψηλά ποσοστά: ανεργίας, 
υποαπασχόλησης, ετεροπασχόλησης, αδυναμία εύρεσης δουλειάς με
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4 Στην περίοδο της κρίσης 2008-2020, περίπου 500.000 έφυγαν από την Ελλάδα, μέγεθος που 
υπερβαίνει τη μείωση του πληθυσμού στη δεκαετία 2010-2020  που εντοπίζει η απογραφή https://
www.sev.org.gr/Uploads/Documents/Brain_Drain_executive_summary.pdf

5 Το 2020 το 11,9% των απασχολούμενων πολιτών τρίτων χωρών ήταν «καθαριστές και βοηθοί»  ενώ 
το αντίστοιχο ποσοστό του συνόλου των απασχολούμενων πολιτών της ΕΕ ήταν 3,1%, και αντίστοιχα 
το 9% ήταν «απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών» ενώ ο μ.ό. της ΕΕ ήταν 4,2%, 
το 5,1% ήταν «απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας» ενώ ο μ.ό. της ΕΕ ήταν 2,9%, το 
5,8% ήταν «εργάτες οικοδομών» ενώ ο μ.ό. της ΕΕ ήταν 3,6%, το 5,6% ήταν «ανειδίκευτοι εργάτες 
ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης και μεταφορών» ενώ ο μ.ό. της ΕΕ ήταν 2,4%, το 2,7% ήταν 
«βοηθοί παρασκευής φαγητών» ενώ ο μ.ό. της ΕΕ ήταν 0,5%, το 2,6% ήταν «ανειδίκευτοι εργάτες 
στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας» ενώ ο μ.ό. της ΕΕ ήταν 0,6% https://ec.europa.eu/info/
strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_el

6 Η αγορά εργασίας είναι χωρισμένη σε δύο τομείς/τμήματα την «πρωτεύουσα» & «δευτερεύουσα» 
αγορά εργασίας. Η «πρωτεύουσα» αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητα της 
απασχόλησης και σχετικά καλές συνθήκες εργασίας και μισθούς και με ισχυρή συνδικαλιστική 
εκπροσώπηση. Η «δευτερεύουσα» χαρακτηρίζεται από επισφαλείς, κακοπληρωμένες και 
χαμηλού κύρους θέσεις εργασίας. Οι μετανάστες εισέρχονται στη δευτερεύουσα αγορά εργασίας, 
αναπληρώνουν τις ελλείψεις («κενά» /«τρύπες») της αγοράς εργασίας τις οποίες έχει εγκαταλείψει 
ο αυτόχθων πληθυσμός και καταλαμβάνουν τις χαμηλόμισθες και τις πιο επισφαλείς θέσεις. Αυτοί 
που απασχολούνται στη δευτερεύουσα αγορά είναι οι πρώτοι που θίγονται στις περιόδους κρίσεις 
(Doeringer, Piore, 1972; Reich et al., 1973).
7 Μάλιστα αναφορικά με τους Έλληνες διδάκτορες το 31,3% αυτών εργάστηκαν κάποιο διάστημα 
στο εξωτερικό, ενώ σήμερα το 13,4% εργάζονται στο εξωτερικό (Labrianidis et al. 2021).

https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/Brain_Drain_executive_summary.pdf
https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/Brain_Drain_executive_summary.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_el


προοπτικές κλπ. Η αναντιστοιχία αυτή δεν οφείλεται στην υπερβάλλουσα 
προσφορά πτυχιούχων, είμαστε πολύ κοντά στους μ.ό. τόσο της ΕΕ όσο και 
του ΟΟΣΑ. Οφείλεται κυρίως στην περιορισμένη ζήτηση για εξειδικευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις -ή καλύτερα η 
πλειονότητά τους- δεν παράγουν σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες έντασης 
γνώσης και τεχνολογίας.

Μάλιστα, η φυγή τόσο των ανειδίκευτων όσο και του εξειδικευμένου 
προσωπικού συνέβη ενόσω παράλληλα παρουσιάζεται έλλειψη 
απασχολουμένων σε πολλούς τομείς, από χειρώνακτες (αγρεργάτες, 
εργάτες οικοδομής κτλ.) έως εξειδικευμένο προσωπικό (πτυχιούχοι ΗΥ, 
κτλ.), παρά την εμμένουσα ανεργία. 

Το σημαντικά μεγαλύτερο μέρος του υπολοίπου της μείωσης πρέπει να 
αποδοθεί στο  φυσικό ισοζύγιο (θάνατοι-γεννήσεις). Αυτό αποτελεί εξέλιξη 
μιας ήδη υπάρχουσας τάσης υπερβάλλουσας μείωσης των γεννήσεων και 
γήρανσης του πληθυσμού, ήδη παρούσας από τη δεκαετία του ’80 (σε 
ένα φόντο βεβαίως διαρκούς μείωσης των γεννήσεων μεταπολεμικά), και 
προφανώς η ερμηνεία του πρέπει να αναζητηθεί σε λόγους βαθύτερους 
και μονιμότερους της κρίσης. Συμπερασματικά, μπορούμε να αποδώσουμε 
ένα μόνο μέρος της δημογραφικής συρρίκνωσης στην κρίση και ένα πολύ 
μικρότερο στις επιπτώσεις της πανδημίας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος στην 
υπογεννητικότητα που μαστίζει τη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια περίπου.

Βεβαίως εδώ μπορεί να παρατηρηθεί ένα φαινομενικό κατά την άποψη 
μας παράδοξο: όπως αποδεικνύει η αύξηση του πληθυσμού σχεδόν 
αδιατάρακτα μεταξύ 1980 και 2010, η εκδηλωθείσα μετά το 1980 αύξηση 
της υπογεννητικότητας, δεν οδήγησε άμεσα σε πληθυσμιακή κάμψη, αλλά 
αντίθετα σε σταθερή πληθυσμιακή άνοδο. Θα προσομοιάσουμε το φαινόμενο 
αυτό, με την δανειακή, την αθεμελίωτη αν θέλετε αύξηση του ΑΕΠ κατά την 
αυτή περίοδο, στην οποία άλλωστε οφείλεται εν πολλοίς και το παράδοξο 
της απουσίας δημογραφικής κάμψης παρά την υπογεννητικότητα. Οι 
λόγοι είναι θεωρούμε προφανείς: η εισροή μεταναστών που εργάζονταν 
επί το πλείστον στην γεωργία, στις οικοδομές, σε βοηθητικές οικιακές 
εργασίες, κτλ. στηρίζονταν καθαρά στην επίπλαστη ευμάρεια των ημερών, 
στην καταναλωτική υπερβολή και επίδειξη των μεσαίων και ιδίως των 
πλουσιότερων στρωμάτων. Όλα αυτά έπαψαν να ισχύουν με την έλευση 
της κρίσης, οδηγώντας τους μετανάστες με τις πολύ λιγότερο ισχυρές 
συνδέσεις με την χώρα μας και την μεγαλύτερη αδυναμία συντήρησής τους 
εκτός εργασίας  και τελικά σε μαζική μετανάστευση. Με άλλα λόγια τα 
θεμέλια ήταν ήδη σαθρά και προ του 2010, η δημογραφική μας κατάσταση 
προσέγγιζε την οικονομική/παραγωγική μας και οι δύο βρίσκονταν σε 
αθεμελίωτο καθεστώς «φούσκας». Η χώρα δεν μπορούσε να συντηρήσει,
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με την τότε παραγωγική δομή της, ένα τόσο μεγάλο αριθμό μεταναστών 
(θυμίζουμε την υπερβολική κατασκευαστική δραστηριότητα της περιόδου 
2000-2010, το υπερβολικό μερίδιο της κατανάλωσης στο ΑΕΠ κτλ., καθώς 
επίσης να συντηρήσει με την τότε δημογραφική δομή της μια αυξητική 
πληθυσμιακή τάση. Με άλλα λόγια η «φούσκα» δεν έκρυβε μόνο την 
προβληματική παραγωγική μας δομή, αλλά και την εξ ίσου προβληματική 
δημογραφική μας κατάσταση. Με αφορμή τις παραπάνω παρατηρήσεις 
μπορούμε να οδηγηθούμε και σε μια αρχική προϋπόθεση για την 
μετανάστευση στην χώρα: οσοδήποτε χρήσιμη και αν μπορεί να αποβεί 
για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μας προβλήματος, δεν μπορεί 
να υπερβεί τους περιορισμούς της παραγωγικής μας δομής, επομένως 
πρέπει κυρίως να αποτελεί συμπλήρωμά/  παρακολούθημά της. Δεν 
μπορεί ούτε να προηγείται της αναπτυξιακής προσπάθειας κατά πολύ 
και ούτε επίσης να βρίσκεται σε απουσία διασύνδεσης μαζί της (με τις 
ανάγκες της ποιοτικά και ποσοτικά). Σε άλλη περίπτωση απλώς λειτουργεί 
αποσταθεροποιητικά, διογκώνοντας τις φάσεις υπερθέρμανσης (φούσκας) 
ή κάμψης της οικονομικής δραστηριότητας. που είναι συμπτώματα του 
καπιταλιστικού μοντέλου κοινωνίας και οικονομίας.

2.Ανάγκη για λήψη ριζικών μέτρων προς την δημογραφική μετάβαση 
απέναντι στις ψευτο-λύσεις των αγορών.

Η γενική μείωση κατά 3,5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας 
αποτελεί ένα πρώτο και βαρύνουσας σημασίας προειδοποιητικό σήμα, 
για το επερχόμενο μέσα στις επόμενες δύο ή τρείς δεκαετίες, περίπου 
ως το 2050, υπαρξιακό μας πρόβλημα, τη μείωση έως και άνω του 20% 
του συνολικού πληθυσμού  της χώρας, ενδεχομένως δε και έως και 60% 
του ενεργού πληθυσμού της (κυρίως μεταξύ 15-64 ετών). Συγκεκριμένα, 
η μεταβολή του πληθυσμού μεταξύ 1951 και 2020 κατά ομάδες ηλικιών 
δείχνει μια σημαντική τάση γήρανσης και κυρίως συρρίκνωσης του ενεργού 
πληθυσμού: 0-14 ετών μείωση 14%, 15-44 μείωση 12,1%, 45-64 αύξηση 
10,8%, 65 και άνω αύξηση 15,5%. Ο ενεργός πληθυσμός (ηλικιακή ομάδα 
15-64) μειώνεται συνεχώς: το 1951 ήταν 64,9%, το 2020 63,5% (η μικρή 
σχετικά μείωση οφείλεται στο ότι μεσολάβησε η μαζική εισροή μεταναστών 
μετά το 1990 κυρίως από την Αλβανία), ενώ για το 2035 η εκτίμηση από 
την Eurostat είναι ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 59,7 – 61,2% ενώ από  τον 
ΟΗΕ μεταξύ 52,4 – 62%  (Κοτζαμάνης, 2021: 12 και 50-51).
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4. Ένταση των περιφερειακών ανισοτήτων 
Η μείωση του πληθυσμού από το 2011 μέχρι το 2021 σε επίπεδο χώρας 
παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις Περιφέρειες. Συγκεκριμένα, με εξαίρεση 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (τουριστικού ενδιαφέροντος) όλες οι 
υπόλοιπες Περιφέρειες παρουσιάζουν μείωση. Αλλά και στις υπόλοιπες 
Περιφέρειες της χώρας, που είτε παρατηρείται σχετική πληθυσμιακή 
στασιμότητα (Κρήτη και Αττική) είτε εν πάση περιπτώσει ποσοστιαία 
μείωση μικρότερη του μέσου εθνικού όρου (Βόρειο Αιγαίο και Ιόνια 
Νησιά), είτε ελαφρώς μεγαλύτερη (Κεντρική Μακεδονία), είναι προφανής η 
θετική σύνδεση τουρισμού και πληθυσμιακής διατήρησης. Οι μεγαλύτερες 
μειώσεις σημειώνονται σε Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα και Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη, περιοχές εκτός τουριστικού ενδιαφέροντος και με 
παράλληλη απουσία μεγάλων πόλεων, που όπως θα δούμε στην συνέχεια 
η παρουσία τους διευκόλυνε την διατήρηση του πληθυσμού (Πίνακας 1).
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Πίνακας 1: Η μεταβολή του πληθυσμού των Περιφερειών της χώρας κατά την 
περίοδο 2011-2021

Πηγή: 
Επεξεργασία 
στοιχείων 
ΕΛΣΤΑΤ



Από τις 518 ΠΕ της χώρας, με εξαίρεση 3 ΠΕ που παρουσίασαν αύξηση 
του πληθυσμού τους (Δωδεκανήσου, Αττικής και Λασιθίου) και δύο 
που έμειναν αμετάβλητες (Κυκλάδων και Ικαρίας), οι υπόλοιπες 47 ΠΕ 
παρουσιάζουν μείωση: οι 39 ΠΕ έχουν μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης του 
πληθυσμού τους από αυτό του μ.ό. της χώρας, μάλιστα οι 13 από αυτές 
(Έβρου, Πέλλας, Βοιωτίας, Φωκίδας, Αρκαδίας, Δράμας, Κιλκίς, Φλώρινας, 
Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Ιθάκης, Σερρών και Γρεβενών) έχουν μείωση πάνω 
από 10% (Χάρτης 1).  
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Χάρτης 1: Η μεταβολή του πληθυσμού στις ΠΕ της χώρας, 2011-2021

Πηγή: 
Επεξεργασία 
στοιχείων 
ΕΛΣΤΑΤ

Από τους 332 Δήμους της χώρας, με εξαίρεση τους 82 Δήμους που είχαν 
θετική μεταβολή του πληθυσμού τους και 12 που έμειναν αμετάβλητοι, 
οι υπόλοιποι 238 παρουσίασαν μείωση. Μάλιστα, 188 Δήμοι είχαν μείωση 
μεγαλύτερη από τον μ.ό. της χώρας, και από αυτούς οι 92 μεγαλύτερη

8 Η  ΕΛΣΤΑΤ διακρίνει 74 ΠΕ εδώ κάναμε την ανάλυση με 51 ενώνοντας ΠΕ που συλλειτουργούν  και 
συγκεκριμένα: Καβάλας & Θάσου, Μαγνησίας & Σποράδων, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Λέσβου   & 
Λήμνου, Σάμου & Ικαρίας,  Δωδεκανήσου (Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Ρόδου), Αττικής (Κεντρικού 
τομέα Αθηνών, Βόρειου τομέα Αθηνών, Δυτικού τομέα Αθηνών, Νότιου τομέα Αθηνών, Ανατολικής 
Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς, Νήσων), Κυκλάδων (Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, 
Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Τήνου)



από 10%. Πιο συγκεκριμένα, 94 παρουσίασαν αύξηση (0-19%),  50 μείωση 
μικρότερη από μ.ό. χώρας (-1 έως -3%), 96 μείωση από -4 έως -10%, 75 
μείωση από -11 έως – 20% και τέλος 17 Δήμοι μείωση από -20 έως -33% 
(Χάρτης 2).  
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Χάρτης 2: Η μεταβολή του πληθυσμού στους Δήμους της χώρας, 2011-2021

Πηγή: 
Επεξεργασία 
στοιχείων 
ΕΛΣΤΑΤ

Οι 17 Δήμοι με τη μεγαλύτερη μείωση (-21 έως – 33%) είναι οι εξής: Θερμού 
(ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας), Γορτυνίας (ΠΕ Αρκαδίας), Παρανεστίου και 
Κάτω Νευροκοπίου (ΠΕ Δράμας), Σουφλίου (ΠΕ Έβρου), Βιάννου (ΠΕ 
Ηρακλείου), Πωγωνίου και Δωδώνης (ΠΕ Ιωαννίνων), Ελασσόνας (ΠΕ 
Λάρισας), Ζαγοράς- Μουρεσίου (ΠΕ Μαγνησίας, Οιχαλίας (ΠΕ Μεσσηνίας), 
Αμφίπολης, Εμμανουήλ Παππά, Ηράκλειας και Νέας Ζίχνης (ΠΕ Σερρών), 
Αμφίκλειας – Ελάτειας (ΠΕ Φθιώτιδας) και Πρεσπών (ΠΕ Φλώρινας).

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η πρωτεύουσα είναι και η μεγαλύτερη πόλη 
της ΠΕ, εκτός από το Μεσολόγγι, την Έδεσσα, τον Πολύγυρο, το Ναύπλιο 
και τη Λιβαδειά. Ο Δήμος που είναι η πρωτεύουσα  της ΠΕ έχει  σχεδόν



πάντοτε ευνοϊκότερη μεταβολή πληθυσμού σε σχέση με τους υπόλοιπους 
της ΠΕ. Επομένως, βλέπουμε ως περίπου καθολική την τάση συγκέντρωσης 
στα αστικά κέντρα, που συνήθως είναι και πρωτεύουσες των ΠΕ, με την 
επιφύλαξη του τουρισμού. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει συνήθως πληθυσμιακή 
αύξηση, αλλά απλώς περιορισμό της μείωσης συγκριτικά. Τέλος, ακόμη και 
μεγάλοι Δήμοι με πληθυσμό πάνω από 50.000 παρουσιάζουν μείωση:  Δράμας, 
Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Κομοτηνής, Αγρινίου, Βόλου, Τρικάλων, 
Κέρκυρας, Βέροιας, Θεσσαλονίκης9 και Λαμίας. 

Συνοπτικά, 11 από τις 51 ΠΕ έχουν ήδη από το 2021 διαβεί το κάτω όριο 
(10% μείωση) που προβλέπεται για τη χώρα συνολικά το 2050. Ακόμα πιο 
ανησυχητικά, 113 από τους 332 δήμους της χώρας ήδη παρουσιάζουν το 
προαναφερθέν κατώφλι μείωσης κατά 10% για το σύνολο της χώρας, αλλά 
πολλοί όπως προαναφέραμε κινούνται και άνω του 15%, 20% ακόμα και 
30%. Επομένως, για τον μεγάλο αυτό αριθμό Δήμων τα αποτελέσματα της 
δημογραφικής κρίσης είναι ήδη παρόντα, πολύ συντομότερα βεβαίως  από 
τις δυσμενέστερες  προβλέψεις για το σύνολο της χώρας, που εμφανίζουν 
αντίστοιχες ανησυχητικές  εξελίξεις  περί τα μέσα του αιώνα.

5. Ορισμένες γενικότερες σκέψεις γύρω από το 
περιφερειακό και δημογραφικό μας πρόβλημα
Η γεωγραφική πολυμορφία της Ελλάδας (πλήθος ορεινών, παραμεθόριων 
και νησιωτικών περιοχών, που αντιμετωπίζουν διαφορετικές αναπτυξιακές 
προκλήσεις) ασφαλώς αποτελεί μια ιδιαίτερη παράμετρο που επηρεάζει την 
αναπτυξιακή διαδικασία, κυρίως με την έννοια της άνισης συγκέντρωσης 
του πληθυσμού και της διαφοροποίησης της παραγωγικής δομής. Ο κύριος 
όγκος του πληθυσμού συγκεντρώνεται στις πεδινές και στις παραλιακές 
περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από καλύτερες κλιματικές συνθήκες 
και από μεγαλύτερες δυνατότητες στην ανάπτυξη υποδομών, μεταφορικών 
δικτύων και ευνοϊκότερες συνθήκες βελτίωσης του τεχνολογικού επιπέδου.  

9 Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως της Θεσσαλονίκης, οι μειώσεις μπορεί απλά να οφείλονται στην 
«αστική διάχυση». Δηλαδή μειώνεται ο πληθυσμός του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά αυξάνονται οι 
περιαστικοί του ΠΣΘ.
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Οι περιφερειακές ανισότητες δείχνουν ότι έχει εδραιωθεί ένα πρότυπο 
κέντρου-περιφέρειας, ένα διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ της Αττικής και 
των υπόλοιπων Περιφερειών της χώρας. Το βασικότερο χαρακτηριστικό 
του ελληνικού αστικού συστήματος είναι η κυρίαρχη θέση που κατέχει η 
Αττική, ένα υπερμέγεθες μητροπολιτικό κέντρο το οποίο ασκεί καταλυτική 
επίδραση στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, συγκεντρώνοντας μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητας και βέβαια της 
κοινωνικο-πολιτικής εξουσίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2021 
η Περιφέρεια της Αττικής συγκέντρωνε το 36,4% του πληθυσμού (από 
35,4% το 2011) και το 47,7% του ΑΕΠ της χώρας  (από 48,8% το 2009 
– βλ. Πίνακα 1). Ίσως και αυτή η υποχώρηση της Αττικής να δείχνει τη 
σχετική περαιτέρω αύξηση της «μονοκαλλιέργειας» του τουρισμού, καθώς 
δεν μπορεί να είναι κυρίως αποτέλεσμα των περιφερειακών πολιτικών 
(π.χ. τα κίνητρα που προβλέπει ο αναπτυξιακός νόμος για την Αττική 
είναι πολύ περιορισμένα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα), είτε λοιπών 
αυθόρμητων εξελίξεων. Η παγίωση της κατάστασης δυσχεραίνει την τόσο 
αναγκαία περιφερειακή  και κοινωνική σύγκλιση. 

H αμέσως πιο σημαντική ΠΕ είναι αυτή της Θεσσαλονίκης, που παράγει 
το 8,8% του ΑΕΠ, και έπεται το Ηράκλειο με 2,4%,  η Λάρισα και η Αχαΐα 
με  2,2% έκαστη. Δηλ. οι 4 αυτές ΠΕ μαζί  με αυτή της Αττικής παράγουν 
το 63,3% του ΑΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 36,7% τον μοιράζονται 46 ΠΕ, οι 29 
εκ των οποίων παράγουν λιγότερο από 1% του ΑΕΠ της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή ούτε επιθυμητή είναι αλλά ούτε και αναπότρεπτη, 
ως δήθεν απορρέουσα από τις παγκόσμιες τάσεις αστικοποίησης του 
20ου και 21ου αιώνα αποκλειστικά και μόνο. Πρόκειται για μια ακόμη 
μεγαλειώδη σχεδιαστική αποτυχία του ελληνικού κράτους και της 
κοινωνίας μας συνολικά να μπορέσουν να αντιληφθούν το πρόβλημα και 
να  επιχειρήσουν να το αντιμετωπίσουν. Δυστυχώς η  πλειοψηφία των ΠΕ 
με ελάχιστη οικονομική συμβολή, ιδίως δε αυτών με έντονη δημογραφική 
συρρίκνωση, με αραιό και ιδιαιτέρως γηράσκοντα πληθυσμό, αποτελεί 
πραγματικό αναπτυξιακό βρόχο -ενώ θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να 
είναι αναπτυξιακός καταλύτης- υποβαθμίζοντας την παραγωγή και την
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παραγωγικότητα της χώρας κατά πολλαπλούς τρόπους. Όμως, η άγνοια 
και η αδιαφορία μας δυσκολεύει ακόμα και την απλή αρχική διάγνωση των 
προαναφερθέντων τρόπων μέσω των οποίων η δημογραφική κάμψη, συντελεί 
στην αναπτυξιακή υστέρηση. Δεν έχουμε π.χ. την παραμικρή αίσθηση για το 
πόσα αξιόλογα παραγωγικά σχέδια σε φθίνουσες ΠΕ, έχουν εγκαταλειφθεί 
γιατί απουσιάζουν τα εργατικά χέρια, γιατί οι νέοι/ες φεύγουν καθώς δεν 
βρίσκουν συντρόφους, γιατί δεν υπάρχει κατάλληλη τεχνική υποστήριξη ή 
χρηματοδότηση, γιατί απουσιάζουν οι υποδομές κτλ. Συνοπτικά, αγνοούμε 
τα πολλά ενδεχομένως συγκριτικά πλεονεκτήματα των φθινουσών αυτών 
περιοχών και βεβαίως ελάχιστοι ασχολούνται με αυτά. Και προσοχή 
εδώ δεν μιλάμε για μελλοντικά αβέβαια και υπό κατασκευή συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, αλλά για υπαρκτά σημερινά. Και βεβαίως σε αντίθεση με 
τα χρόνια μετά τον πόλεμο, όταν οι νέοι της επαρχίας έφταναν στα μεγάλα 
αστικά κέντρα και προσδοκούσαν μια βελτίωση της ζωής τους (υλική 
και όχι μόνο), σήμερα αυτό που τους προσφέρεται είναι η εργασιακή 
ανασφάλεια και ένα μέλλον γενικά υπονομευμένο. Παρ΄ όλα αυτά και λόγω 
της καθολικής αδιαφορίας συνεχίζουν να συρρέουν σαν «υπνοβάτες», θα 
λέγαμε, σε μεγάλο βαθμό, προσελκυόμενοι από τα «φώτα της πόλης», 
διότι σε σημαντικό βαθμό, η καλή ζωή και οι οικονομικές ευκαιρίες   
τείνουν να εκλείψουν ακόμα και στις αστικές περιοχές. Συμπερασματικά, 
η οικονομική και εν γένει η κοινωνική ζωή τείνει να εκλείψει στους ταχέως 
φθίνοντες δημογραφικά Δήμους και αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό 
ως απλά μια παγκόσμια τάση συγκέντρωσης του πληθυσμού στις μεγάλες 
αστικές περιοχές.

Το 2019 το ΑΕΠ/κεφαλή είχε μια διακύμανση από 9.800 (ΠΕ Ξάνθης) έως 
23.350 ευρώ (ΠΕ Αττικής). Από τις 20 ΠΕ που έχουν το υψηλότερο ΑΕΠ/
κεφαλή, οι 3 είναι τα μεγάλα αστικά συγκροτήματα της χώρας (η Αττική, 
συμπεριλαμβανομένης και της Βοιωτίας, με μεγάλο μέρος των επενδύσεών 
της να πραγματοποιείται από κατοίκους της Αττικής, και η Θεσσαλονίκη) 
και η Κοζάνη, όπου εμφανίζεται πολύ υψηλό ΑΕΠ λόγω της παρουσίας 
της ΔΕΗ). Από τις υπόλοιπες 16 οι 10 είναι ΠΕ με έντονη τουριστική 
δραστηριότητα. Το ποσοστό  ατόμων 25-65 ετών με πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης έχει μια διακύμανση από 33,8% της ΠΕ Αττικής μέχρι 14,8% 
της Ευρυτανίας (Διάγραμμα 3).
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Διάγραμμα 3: ΑΕΠ, ΑΕΠ/κεφαλή και % ατόμων 25-65 με πτυχίο τριτοβάθμιας (1) 
ανα Περιφερειακή Ενότητα, προσωρινά στοιχεία 2019 

(1) % Κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου /Πτυχιούχοι Παν/μίου - Πολυτεχνείου, 
ΑΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ανώτερων επαγγελματικών και ισότιμων σχολών ηλικίας 25-65

Πηγή: 
Εθνικοί Λογαριασμοί, Περιφερειακοί Λογαριασμοί ΕΛΣΤΑΤ και 
https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL48/2019

21

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL48/2019


Βέβαια, ο δείκτης του ΑΕΠ για την εκτίμηση του δυναμισμού μιας οικονομίας, 
παρότι πολύ σημαντικός, δεν επαρκεί. Ορισμένες φορές δε οδηγεί και 
σε σημαντικές παρανοήσεις, γι’ αυτό χρειάζονται και άλλοι δείκτες, οι 
οποίοι δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την οικονομική σφαίρα, αλλά 
αγγίζουν ευρύτερες πτυχές. Όμως και όταν εισάγει κάποιος στην ανάλυση 
και άλλους σημαντικούς δείκτες δυναμισμού, όπως το εκπαιδευτικό 
επίπεδο των κατοίκων και το ποσοστό νεότερων ατόμων και εν γένει 
το δημογραφικό τους καθεστώς (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση κτλ.), 
φαίνεται ότι και σε αυτά τα χαρακτηριστικά τα μεγάλα αστικά κέντρα της 
χώρας έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις, αφήνοντας εκτεταμένες περιοχές 
της χώρας ουσιαστικά «γυμνές» από βασικούς συντελεστές οικονομικού 
και όχι μόνο δυναμισμού.

Συγκεκριμένα, η παράμετρος της εκπαίδευσης, πέρα από τις θετικές 
επιδράσεις που ασκεί στο ίδιο το άτομο, συμβάλλει και στην ενίσχυση 
της οικονομικής δράσης, μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας 
του εργατικού δυναμικού, τη βελτίωση της υγείας, την τόνωση των 
σχέσεων εμπιστοσύνης, την καλύτερη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, την 
ευκολότερη εισαγωγή καινοτομιών κτλ. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις οι 
χωρικές διαφοροποιήσεις στην περίπτωση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων 
είναι τεράστιες.10 Ένας βασικός ανασταλτικός παράγοντας ανάπτυξης 
της υπαίθρου συνδέεται με τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της: λίγοι 
και κατά κανόνα μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, με χαμηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης, συχνά με εμπειρίες ζωής και εργασίας μόνο στην ύπαιθρο 
κτλ.

Η μελέτη του εκπαιδευτικού συστήματος και γενικότερα του ανθρωπίνου 
κεφαλαίου της χώρας οδηγεί στο συμπέρασμα πως υπάρχει ένας σαφής 
διαχωρισμός της χώρας μεταξύ ΠΕ με σημαντική συμβολή όπως είναι η 
Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Αχαΐα και ορισμένες λίγες άλλες ΠΕ, και όλων 
των υπολοίπων, όπου παρατηρείται σχετική έλλειψη έως και πλήρης 
απουσία σημαντικού ανθρωπίνου κεφαλαίου και εν γένει εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών δομών.

10 Συγκρίνοντας τη μεταβλητή των μέσων ετών εκπαίδευσης, παρατηρούμε ότι σε ορισμένους 
Δήμους της Αττικής (π.χ. Παπάγου, Ψυχικού, Φιλοθέης) τα μέσα έτη εκπαίδευσης του πληθυσμού 
βρίσκονται κοντά στα 13 χρόνια, την ίδια στιγμή που σε άλλες περιοχές (Κοινότητα Σάτρων, Δ. 
Τυμφαίων, Κοινότητα Οργάνης, Δ. Άνω Πωγωνίου και Κοινότητα Θερμών) δεν ξεπερνούν τα 5 
χρόνια, βλ. Λαμπριανίδης κ.ά. 2015 σσ. 481-517.
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Η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ του συνόλου των ποσοστών του 
μόνιμου πληθυσμού ηλικίας 25-65  με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
με τη μεταβολή του πληθυσμού 2011-2021 ανά ΠΕ δίνει έναν συντελεστή 
συσχέτισης Pearson 0,4, που θεωρείται μία μέτρια συσχέτιση11. Η θετική 
συσχέτιση των δύο μεγεθών, έστω και αν αυτή περιγράφει μία μετρίου 
εντάσεως σχέση, καταδεικνύει εν μέρει τον ρόλο της εκπαίδευσης, η 
οποία να μπορεί να υποστηρίξει θέσεις εργασίας και κατά επέκταση  να 
συγκρατήσει πληθυσμό. Εκτιμούμε ότι αν απαλείφαμε τον παράγοντα 
«τουρισμός» η συσχέτιση θα ήταν αρκετά ισχυρότερη.

Η συσχέτιση ΑΕΠ/κεφαλή και ποσοστού ατόμων 25-65 χρόνων με πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο ΠΕ είναι ελαφρώς θετική, όπως 
φαίνεται και από τον συντελεστή συσχέτισης (r=0,21). Αυτό σημαίνει 
ότι ενώ οι ΠΕ με υψηλότερο ΑΕΠ/κεφαλή τείνουν να έχουν υψηλότερο 
ποσοστό πληθυσμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η τάση αυτή είναι ασθενής 
(Διάγραμμα 4) κάτι που δείχνει τη μεγάλη αδυναμία του παραγωγικού 
συστήματος της χώρας. Υπό κανονικές συνθήκες και εφόσον η χώρα 
εξελισσόταν ομαλά προς την προχωρημένη οικονομία της γνώσης, η οποία 
αποτελεί και το κύριο εχέγγυο επιτυχίας στις ημέρες μας, ο συντελεστής 
αυτός θα έπρεπε να ήταν πολύ υψηλότερος. Όμως αυτό δεν συμβαίνει 
διότι: αφενός η χώρα υστερεί σημαντικά στη διαδικασία μετάβασης προς 
την οικονομία της γνώσης12 και αφετέρου διότι τείνει να μην απεξαρτάται 
από την καθοριστική συμβολή του τουρισμού στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται, όχι καλό σε κάθε περίπτωση, καθώς η διεθνής 
εμπειρία αποδεικνύει ότι οι χώρες που διαθέτουν μια πολύπλοκη και 
διαφοροποιημένη παραγωγική βάση είναι αυτές που συντηρούν επί μακρόν 
υψηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς,  πετυχαίνοντας στην πορεία  σύγκληση 
με τις αναπτυγμένες (ενδεικτικά Hidalgo 2009).    

11 Οι συσχετίσεις άνω του 0,4 είναι σχετικά ισχυρές. Οι συσχετίσεις μεταξύ 0,2 και 0,4 είναι μέτριες 
και αυτές κάτω από 0,2 θεωρούνται αδύναμες.
12 https://www.huffingtonpost.gr/entry/yia-ten-anaptexiake-mas-esterese-kai-toes-adiexodoes-paney-
erismoes_gr_6347dea1e4b08e0e608033ff

23

Διάγραμμα 4: Συσχέτιση ΑΕΠ/κεφαλή και % ατόμων 25-65 ετών με πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο ΠΕ

Πηγή: 
Επεξεργασία 
στοιχείων 
ΕΛΣΤΑΤ

https://www.huffingtonpost.gr/entry/yia-ten-anaptexiake-mas-esterese-kai-toes-adiexodoes-paneyerismoes_gr_6347dea1e4b08e0e608033ff
https://www.huffingtonpost.gr/entry/yia-ten-anaptexiake-mas-esterese-kai-toes-adiexodoes-paneyerismoes_gr_6347dea1e4b08e0e608033ff


6. Ορισμένες γενικότερες σκέψεις γύρω από το
περιφερειακό και δημογραφικό μας πρόβλημα
Σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας οι πόλεις υπήρξαν αυτές που 
καθόριζαν την ταχύτητα των αλλαγών. Όλα τα πολιτιστικά επιτεύγματα 
στην ιστορία, οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι πολιτικές κινήσεις 
προήλθαν από τις πόλεις. Οι πόλεις αποτελούν τα εκκολαπτήρια νέων 
οικονομικών δραστηριοτήτων και προτύπων ζωής. Η καθημερινή ζωή μέσα 
στην πόλη –και όχι μόνο σε πόλεις-ζωντανά μουσεία όπως το ιστορικό 
κέντρο της Ρώμης ή της Φλωρεντίας– παιδεύει (μορφώνει).  Αυτό λοιπόν 
οδήγησε σε μια παγκόσμια τάση, που συνεχίζει αδιάλειπτα μέχρι σήμερα 
και εκτιμάται πως θα συνεχιστεί, αύξησης του ποσοστού του πληθυσμού 
που ζει σε αστικές περιοχές: το 1950 το 29,6% του παγκόσμιου πληθυσμού 
ζούσε σε αστικές περιοχές, το 1970 το 36,6%, το 1990 το 43%, το 2010 
το 51,7% και το 2020 το 56,2%. Η τάση αυτή εμφανίζεται ιδιαίτερα 
έντονα και στην Ελλάδα (Πίνακας 2). Φυσικά η υλική βάση της ύπαρξης 
της πόλης και του πολιτισμού μας, δεν παύει να είναι η ύπαιθρος και 
αυτό δεν πρέπει να το αγνοούμε, ιδίως όταν παρατηρούμε σημαντικές 
πληθυσμιακές μειώσεις της, όπως ακριβώς αυτές που συνέβησαν στην 
χώρα μεταξύ 2010-2020. Ακόμη περισσότερο αν λάβουμε υπ΄ όψιν τους 
διαφαινόμενους κινδύνους της παγκοσμιοποίησης και της επιστροφής σε 
με εποχή μεγαλύτερης επάρκειας σε βασικά είδη, μεταξύ των οποίων τα 
αγροτικά κατέχουν περίοπτη θέση. 

13 https://statisticstimes.com/demographics/world-urban-population.php

Πηγή: 
ΕΣΥΕ/ΕΛΣΤΑΤ 
απογραφή 
πληθυσμού - 
κατοικιών

Αγροτικές < 2000, Ημιαστικές 2000-10.000, Αστικές >10.000 κατοίκους
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Πίνακας 2: Ποσοστό πληθυσμού που ζει σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές 
περιοχές, Ελλάδα 1920-2011

 https://statisticstimes.com/demographics/world-urban-population.php


Αναμφίβολα η κατάσταση στην ύπαιθρο, σε πολλές περιοχές του κόσμου 
έχει αλλάξει.  Μέχρι πρότινος η ύπαιθρος οριζόταν σε αντιδιαστολή με 
τον αστικό χώρο ως οι περιοχές που δεν ήταν αστικές, ως ο χώρος όπου 
έμεναν αυτοί που ασχολούνταν με τη γεωργία. Σήμερα τα δεδομένα έχουν 
αλλάξει δραστικά· η έννοια της «υπαίθρου» που χαρακτηριζόταν από 
μονοδραστηριότητα στη γεωργία, και δευτερευόντως στην κτηνοτροφία 
και την αλιεία, σε πολλές χώρες αποτελεί παρελθόν. Σε πολλές χώρες και 
βέβαια στην Ελλάδα, η ύπαιθρος αποτελεί πλέον έναν πολύμορφο και 
πολυλειτουργικό χώρο.

Όμως, η συνεχής μετανάστευση από τις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές 
της υπαίθρου, όσο κατανοητή και εάν είναι, οδηγεί στην απερήμωσή 
τους και αφενός διαβρώνει την κοινωνική διάρθρωση της υπαίθρου και 
τις αναπτυξιακές της προοπτικές της και αφετέρου οδηγεί σε πιέσεις 
και στις αστικές περιοχές, όπου αυτοί οι πληθυσμοί μεταναστεύουν 
προσπαθώντας να βρουν «καταφύγιο» κάνοντας συχνά «δουλειές του 
ποδαριού» (σερβιτόροι, διανομείς κτλ.) ή γίνονται «επιχειρηματίες 
ανάγκης», ενώ είναι αρκετά πιθανό να υπάρχουν καλύτερες ευκαιρίες 
στα μέρη που εγκαταλείπουν, ιδίως κατόπιν  κρατικής συνδρομής. Η 
εγκατάλειψη δημιουργεί τη δική της σωρευτική δυναμική, και βεβαίως 
δεν γίνεται μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και για πολλούς άλλους, 
μεταξύ των οποίων, αξίζει να συμπεριλάβουμε και τη συνεχιζόμενη στον 
21ο αιώνα λάμψη, συχνά απατηλή πλέον, των «φώτων της πόλης». 

Τα μηνύματα είναι εδώ, μπροστά στα μάτια μας, αλλά εμείς, και ιδίως 
η υπεύθυνη για την εύρεση λύσεων πολιτική τάξη, υπνοβατούμε και 
ελπίζουμε στην καλή μας τύχη ή στον «θεό της χώρας»  για να  βρεθεί μια 
λύση. Καθώς  οι δυσοίωνες δημογραφικές προβλέψεις έχουν κατά βάση 
μακροχρόνιο χαρακτήρα, δημιουργείται ένας εφησυχασμός, όμως όπως 
προαναφέραμε ο εφησυχασμός αυτός δεν δικαιολογείται από τα στοιχεία 
ούτε καν βραχυχρονίως για ένα μεγάλο ποσοστό των Δήμων της χώρας 
που καλύπτουν σχεδόν το μισό της γεωγραφικής της έκτασης.  

Συγκεκριμένα, τα στοιχεία δεν επιτρέπουν κανένα εφησυχασμό. Υπάρχει 
μια ιδιαίτερα ανησυχητική μείωση του πληθυσμού της υπαίθρου, των 
κωμοπόλεων και των μικρότερων επαρχιακών πόλεων, με εξαίρεση κυρίως 
τις τουριστικές περιοχές και ορισμένες λίγες (όχι όλες) μεγάλες πόλεις. 
Μείωση που, σπεύδουμε να τονίσουμε, προσλαμβάνει ακόμα και την μορφή 
της ερημοποίησης ή του αφανισμού. Γιατί πως αλλιώς να χαρακτηρίσουμε 
μειώσεις άνω του 10%, του 20%, οριακά δε και πάνω από 30%, εντός μιας 
10ετίας, όχι μεμονωμένων χωριών, αλλά ολόκληρων δήμων14; Θα πρέπει ίσως 

14 Να σημειώσουμε ότι σε κάθε δήμο εκτός από την πόλη που είναι η πρωτεύουσά του ανήκουν 
και μερικοί οικισμοί που βρίσκονται γύρω του. Οι μεγάλες λοιπόν μειώσεις που παρατηρούνται 
στο σύνολο κάποιων δήμων σημαίνουν πολύ μεγαλύτερες μειώσεις στους οικισμούς εκτός της 
πρωτεύουσας. 
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να γυρίσουμε στα αμέσως μεταπολεμικά χρόνια για να βρούμε συγκρίσιμες 
μειώσεις, που τότε ήταν αποτέλεσμα όχι υπογεννητικότητας και κρίσης, 
αλλά της εξωτερικής μετανάστευσης και της αστικοποίησης. Η αστικοποίηση 
ως γενική τάση, παρουσιάζει σημαντικά οφέλη (οικονομικά και λοιπά) 
για τα άτομα και τις κοινωνίες. Οι επισημάνσεις μας στηρίζονται στην 
εκτίμηση ότι η τάση αυτή στην χώρα μας έχει αποκτήσει ακραία πλέον 
χαρακτηριστικά, με φθίνουσες πλέον αποδόσεις για τους εμπλεκόμενους 
με αυτήν, αλλά και την κοινωνία ευρύτερα. Οι επισφαλείς δουλειές του 
ποδαριού που εξασφαλίζει σήμερα η πόλη δεν υπόσχονται κάτι αξιόλογο 
για το μέλλον των νέων που καταφθάνουν σε αυτή και για την χώρα 
γενικότερα, ενώ ταυτόχρονα η επαρχία οδηγείται σε ερημοποίηση και όχι 
σε ορθολογικότερη διαχείριση όπως μάλλον συνέβαινε μεταξύ 1950-1970 
(υπό την επίδραση της μηχανοποίησης, της καλλιεργητικής εξειδίκευσης 
κτλ.).

Πολύ περισσότερο δεν επιτρέπεται εφησυχασμός αν αναλογιστεί 
κανείς ότι οι πληθυσμοί στις περιοχές αυτές δεν μειώνονται επειδή τις 
εγκαταλείπει ο μεσήλικας και υπερήλικας πληθυσμός τους, αλλά οι νέοι 
τους. Θα μπορούσε κανείς βάσιμα να υποθέσει ότι στις περιπτώσεις της 
άνω του 20% γενικής μείωσης του πληθυσμού πολλών δήμων, η μείωση 
του νεανικού πληθυσμού θα πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερη, και με 
αυτή την έννοια μπορεί να οδηγούμαστε στον αφανισμό και ερημοποίηση 
μεγάλων περιοχών της επαρχίας/υπαίθρου.

Δικαιούμαστε επομένως να συμπεραίνουμε ότι το δημογραφικό πρόβλημα 
της χώρας έπαψε να είναι ένα πρόβλημα εκτεινόμενο στον ορίζοντα του 
2030, 2050 και 2100, όπως ήταν η γενική αίσθηση της κοινής γνώμης, αλλά 
και της πολιτικής τάξης, κάτι που με βάση τα επικρατούντα κριτήρια στη 
χώρας μας (πολιτών και πολιτικών), σήμαινε πρακτικά εγκατάλειψη του 
θέματος για το απροσδιόριστο μέλλον. Άνω του 30% των δήμων της χώρας 
αντιμετωπίζει σήμερα, τώρα και όχι μετά από 10 ή 20 ή και 50 χρόνια, οξύ 
και συχνά παραλυτικό δημογραφικό πρόβλημα. Δεν είναι όπως φαίνεται 
μόνο ή κλιματική κρίση που έρχεται τρέχοντας στο σήμερα, καθώς δίπλα 
της την ανταγωνίζεται επάξια και η δημογραφική. Δεν είναι συνεπώς να 
απορεί κανείς γιατί η αγροτική μας παραγωγή στενάζει (και μαζί της 
και η επισιτιστική μας ασφάλεια) από την απουσία εργατικών χεριών 
και την σχετική ακρίβεια των μεροκάματων καθώς οι περισσότεροι απ΄ 
αυτούς τους δήμους είναι βεβαίως αγροτικοί, και ίσως αυτή η απουσία να 
αποτελεί μεγαλύτερο αίτιο της παρατηρούμενης έλλειψης εργατικών χεριών, 
από τα χαμηλά μεροκάματα που συχνά και όχι αδίκως, αλλά μονομερώς 
προβάλλονται ως λόγος. Ενας επιπλέον λόγος μπορεί να αναζητηθεί στην 
απαξίωση των αγροτικών εργασιών από τους εναπομένοντες στην επαρχία 
νέους μας: «αυτές είναι δουλειές για Πακιστανούς, Αλβανούς…»). Και δεν 
επεκτεινόμαστε εδώ, στην ποιότητα της προσφερόμενης εργασίας, στην 
απουσία ανανεωτικού, συνεταιριστικού και επιχειρηματικού πνεύματος, 
καθώς είναι προφανές ότι ένας γηράσκων και απαξιωμένος πληθυσμός 
αδυνατεί να παράσχει τα ανωτέρω.
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Καθώς η κοινωνία συνολικά επιλέγει να αγνοεί το τεράστιο πρόβλημα 
του δημογραφικού, όπως εξάλλου και το περιβαλλοντικό, δεν γίνονται 
καν προσπάθειες κατανόησής του σε βάθος, ιδίως δε στην περιφερειακή 
του διάσταση, που στη συνέχεια θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε 
προτάσεις πολιτικής για την μείωση της έντασής του. Για παράδειγμα, δεν 
πραγματοποιούνται μελέτες στους δήμους με μεγάλη μείωση του πληθυσμού 
τους που θα υποδείκνυαν τους πολλούς και ποικίλους τρόπους με τους 
οποίους η ανοικτή πλέον δημογραφική κρίση των συρρικνούμενων δήμων 
επηρεάζει τη ζωή, την περιουσία και  την εργασία των κατοίκων τους, 
επομένως  στερούμαστε στοιχείων προς τεκμηρίωση του περιφερειακού 
ιδίως δημογραφικού μας προβλήματος. Αυτό με την σειρά του αποτελεί 
ως πηγή τόσο του ευρύτερου προβλήματος των μεγάλων ανισοτήτων που 
μαστίζουν την χώρας μας, όσο και της αγροτικής παραγωγικής μας καχεξίας, 
της εξάρτησης από τα εισαγόμενα τρόφιμα, κτλ. Με άλλα λόγια αποτελεί 
ακέραιο μέρος των μεγάλων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η χώρα (δηλ. ανάγκη για αλλαγή παραγωγικού παραδείγματος, 
καταπολέμηση ανισοτήτων, αύξηση επάρκειας σε σημαντικά προϊόντα, 
δημογραφικό, κτλ.) Και βέβαια δεν μπορεί να υπάρξει πίεση για μέτρα 
πολιτικής που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της συρρίκνωσης της 
υπαίθρου από τους άμεσα θιγόμενους, απλά διότι αυτοί «δεν έχουν φωνή». 
Δηλαδή, η περιφερειακή διάσταση του δημογραφικού μας προβλήματος 
αποτελεί πρωταρχικό πεδίο κρατικής παρέμβασης και κάθε καθυστέρηση 
προς τούτο έχει σημαντικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. 

Ίσως κάποιοι που ασπάζονται και ομνύουν πίστη στα «σωτήρια δόγματα» 
περί των αγορών και των αποτελεσμάτων τους να πουν: ωραία, υπάρχει 
συρρίκνωση της υπαίθρου, και λοιπόν;   Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να  
«ψηφίζουν με τα πόδια τους» επιλέγοντας να αναζητήσουν αλλού την 
τύχη τους (δηλ. να μεταναστεύσουν). Γιατί να παρέμβει η κρατική μηχανή; 
Για να δημιουργήσει στρεβλώσεις και αναδιανεμητικές προσοδοθηρικές 
συμμαχίες, που σε τελική ανάλυση είναι αντιπαραγωγικές, αφού βεβαίως 
οι άνθρωποι εν γένει κινούνται προς περιοχές μεγαλύτερων αμοιβών, άρα 
κατά τεκμήριο μεγαλύτερης παραγωγικότητας;

Για άλλη μια φορά: laissez faire laissez passer, η γνωστή συνταγή για το 
εμπόριο, μεταφερμένη στα του πληθυσμού. Δυστυχώς  όμως δεν είναι 
έτσι, για μια σειρά λόγων που εδώ αναφέρουμε ενδεικτικά μόνο. Αρχικά η 
τρέχουσα κατάσταση της υπαίθρου και ιδίως η διαφαινόμενη εξέλιξή της, 
οδηγεί σε μείωση της αγροτικής μας παραγωγής, επομένως στην έκθεσή

27



μας σε διερευνώμενη επισιτιστική  ανασφάλεια, σε μια εποχή όπου 
τίποτα πλέον δεν είναι δεδομένο και εξασφαλισμένο. Επίσης σε μείωση 
της παραγωγικότητας της χώρας συνολικά, διότι καμία περιοχή που 
εγκαταλείπεται από το 10% ή 20% ή και 30% του πληθυσμού της, δεν 
εγκαταλείπεται και από το  υπολειπόμενο μέρος. Αυτό το υπόλοιπο 
70%, 80% ή 90%  παραμένει και εκτίθεται μεταξύ των άλλων και σε 
μειωμένη παραγωγικότητα λόγω της παρατηρούμενης στενότητας της 
αγοράς εργασίας και εν γένει της απουσίας αναγκαίων συμπληρωματικών 
παραγωγικών συντελεστών, αλλά και έργων υποδομών, καθώς βεβαίως οι 
περιοχές αυτές βρίσκονται χαμηλά στην λίστα προτεραιοτήτων.   Έτσι 
θα υπάρξει μειωμένη παραγωγικότητα συνολικά λόγω της μείωσης της 
παραγωγικότητας του εναπομένοντος στην επαρχία μέρους, εξ αιτίας των 
παρατηρούμενων ελλείψεων και στενοτήτων (π.χ. οι αγρότες που δεν θα 
καλλιεργήσουν ορισμένα κτήματα ή θα κάνουν καλλιέργειες υποάριστες 
λόγω των ελλείψεων των εργατικών χεριών και της ακρίβειας). Και βεβαίως 
οι απώλειες αυτές δεν αντισταθμίζεται από την ουσιαστικά ανύπαρκτη 
αύξηση της παραγωγικότητας του μεταναστεύοντος υπολοίπου  που 
συνωστίζεται εν γένει σε «δουλειές του ποδαριού» στην πόλη. Και 
ασφαλώς ο γηράσκων πληθυσμός αυτών των δήμων είναι απίθανο να 
καινοτομήσει, να συνεταιριστεί, να στραφεί σε νέες και δυναμικές 
καλλιέργειες, σε βιοτεχνική παραγωγή,  σε εξαγωγική διείσδυση κτλ., 
καθώς  όλα αυτά προϋποθέτουν νέους και δυναμικούς παραγωγούς σε 
επαρκείς αριθμούς. Όμως η κατάσταση αυτή δεν είναι αναπόφευκτη, 
και δεν αντανακλά υποχρεωτικά κάποια φυσική μειονεξία, την απουσία 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων για την επαρχία. Πρόκειται μάλλον για 
συνέπεια προηγούμενων ενεργειών (path dependency), όπου τα πράγματα 
θα μπορούσαν να εξελιχθούν διαφορετικά αν υπήρχε έστω και η ελάχιστη 
–κρατική ιδίως- φροντίδα.

Η στατική νεοκλασική οικονομική ανάλυση θεωρεί λόγο εγκατάλειψης 
της υπαίθρου την μειωμένη αμοιβή και άρα παραγωγικότητά της. Αφ’ 
ενός έχουμε να παρατηρήσουμε ότι συχνότατα αυτή σχετίζεται με την 
κρατική εγκατάλειψη και όχι με κάποια «ενυπάρχουσα» στην ύπαιθρο 
ανεπάρκειά της. Μπορεί όμως να υπάρχουν και άλλοι λόγοι εγκατάλειψής 
της. Μπορεί να υπάρχουν θαυμάσιες οικονομικές ευκαιρίες, αλλά λίγες 
«νύφες» ή «γαμπροί» (αδυναμία δηλ. να βρεις σύντροφο γιατί οι γυναίκες/
άνδρες αρνούνται να μείνουν στην επαρχία), ή διότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες 
διασκέδασης στις περιοχές της δημογραφικές συρρίκνωσης και βεβαίως 
αυτό αποτελεί σπουδαίο λόγο εγκατάλειψής τους για τους νέους. Όπως 
επίσης υπάρχουν και πολλοί οικογενειακοί, συναισθηματικοί κ.ά. λόγοι 
που κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση και που σε προσωπικό επίπεδο 
εμποδίζουν ή και ματαιώνουν αυτήν την εγκατάλειψη, καθώς βεβαίως οι 
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άνθρωποι δεν είναι οι μονοδιάστατοι «οικονομικοί άνθρωποι» (homo eco-
nomicus), της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο 
δεν υπάρχει μια μονοσήμαντη σχέση μεταξύ παραγωγικότητας αμοιβών και 
κινήσεων του πληθυσμού, αλλά μια πολύ περισσότερο πολύπλοκη κίνηση 
την οποία πρέπει να λαμβάνει υπ΄ όψιν του ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, 
και που πάντως δεν μπορεί να εγκαταλείπεται στο laissez faire…

Τέλος, στους οικισμούς που βιώνουν μεγάλη  συρρίκνωση του πληθυσμού 
τους, εκτός των άλλων, υπάρχει μείωση της κατανάλωσης προϊόντων και 
υπηρεσιών: τρόφιμα, είδη και υπηρεσίες καθημερινής ανάγκης, κλείσιμο 
καταστημάτων και εξυπηρετήσεων (ΕΛΤΑ, τράπεζες κτλ.), αύξηση κενών 
κατοικιών, μείωση αριθμού μαθητών που συχνά οδηγεί σε κλείσιμο 
σχολείων, κ.α. Κατ ́αυτόν τον τρόπο υποδομές που κόστισαν απαξιώνονται 
και εγκαταλείπονται, ενώ  απαιτούνται αντίστοιχα αυξημένα κόστη για 
την αναπλήρωσή τους αλλού, κόστη που με δεδομένη την δημοσιονομική 
στενότητα είναι δυσαναπλήρωτα. 

Είναι λοιπόν σαφές πως ακόμα και από στενά δημοσιονομική άποψη είναι 
συμφέρον να αντιμετωπισθεί η τάση συρρίκνωσης, παρά να αφεθούμε στην 
υποτιθέμενη φυσική τάξη των αγορών. Δυστυχώς το μοιραίο αυτό δόγμα, 
επέτρεψε σε γενιές πολιτικών και τοπικών παραγόντων να απεκδυθούν 
των ευθυνών τους να διερευνήσουν –πάντα σε συνεργασία με τους 
τοπικούς κοινωνικοοικονομικούς φορείς- τις αναπτυξιακές δυνατότητες 
και διευκόλυνε την απαξίωση της υπαίθρου και των μικρών –μεσαίων 
πόλεων.

Η ανάγκη παρέμβασης για την αποκατάσταση της δημογραφικής προοπτικής 
των συρρικνούμενων δήμων έχει επιπλέον να κάνει με τις ανισότητες και 
τις επιπτώσεις τους. Αποτελεί πλέον περίπου κοινό τόπο στη διεθνή 
βιβλιογραφία των τελευταίων 5-10 ετών ότι οι αυξημένες ανισότητες με 
πολλούς τρόπους ευθύνονται και για την μειωμένη ανάπτυξη, πέραν 
των θεμάτων κοινωνικής δικαιοσύνης. Αλλά βεβαίως οι ανισότητες δεν 
προκαλούνται μόνο σε κοινωνικό επίπεδο, επαγγελματικά/ταξικά, αλλά 
και σε χωρικό επίπεδο περιφερειακά, καθώς οι συρρικνούμενοι δήμοι 
τείνουν να αποσπούν μικρότερες αμοιβές: α) για τα εναπομένοντα μέλη 
τους και β) για τα μετακινούμενα μέλη τους στις πόλεις που μπλέκονται 
με τις «δουλειές του ποδαριού». Βλέπουμε επομένως ότι οι κοινωνικές και 
οι περιφερειακές ανισότητες, είναι αλληλοτροφοδοτούμενες, δεν μπορείς 
να έχεις τις μεν χωρίς τις δε. Επομένως η παρατηρηθείσα τα τελευταία 
10 χρόνια τάση συρρίκνωσης έως και ερημοποίησης του ενός τρίτου των 
δήμων της χώρας μας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αναπόφευκτα θα έχει 
συντείνει στην διεύρυνση των ανισοτήτων εντός της, με όλα τα γνωστά 
αρνητικά συνεπακόλουθα και βεβαίως αυτή είναι μια δυναμική διαδικασία 
επιδείνωσης (φαύλος κύκλος).
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Τέλος, η ανάγκη παρέμβασης για την αποκατάσταση της δημογραφικής 
προοπτικής των συρρικνούμενων δήμων έχει να κάνει και με το γεγονός 
πως ένα πολύ μεγάλο μέρος τους είναι στα σύνορα μας κάτι που αποτελεί 
σαφώς εθνικό πρόβλημα, στο οποίο δεν θα αναφερθούμε εδώ, παρά την 
μεγάλη σημασία του, λόγω χώρου.  

Μια κατεύθυνση πολιτικής θα μπορούσε να αφορά στη δημογραφική 
και οικονομική ενίσχυση περιοχών που βρίσκονται αντιμέτωπες με 
πληθυσμιακή συρρίκνωση. Η ενθάρρυνση της μετακίνησης για απασχόληση 
ή/και επιχειρηματική ανάπτυξη θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνητρα 
π.χ. για την εγκατάσταση ντόπιων αλλά και μεταναστών (σε εθελοντική 
βέβαια βάση) σε περιοχές με τέτοια χαρακτηριστικά. Αυτή θα μπορούσε 
να υποστηριχθεί περαιτέρω με την διευκόλυνση της πρόσβασης στη 
στέγη για νέα ζευγάρια/οικογένειες, αλλά και με επενδύσεις σε υποδομές 
(εκπαίδευση, υγεία, δημόσιες μεταφορές, οικιστικό απόθεμα, ενέργεια) 
στις περιοχές αυτές, υποδομές που μάλιστα συχνά υπάρχουν αλλά 
τείνουν να εγκαταλειφθούν. Μια τέτοια δέσμη μέτρων υπόσχεται δυνητικά 
πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για τους νεοεγκατεστημένους, όσο και 
για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και για τη χώρα συνολικά. Φυσικά αυτό 
απαιτεί εθνικό σχεδιασμό αυτό ακριβώς που απουσιάζει ή έχει πλημμελώς 
και σε λάθος κατεύθυνση  καταστρωθεί. Η ελληνική επαρχία, για την 
ακρίβεια όλοι σχεδόν οι οικισμοί της χώρας, με την εξαίρεση των μεγάλων 
αστικών κέντρων, υφίστανται αυτό που έχουμε αποκαλέσει double brain 
drain. Δηλαδή χάνουν το εξειδικευμένο δυναμικό τους που μεταναστεύει 
είτε στο εξωτερικό είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας και κυρίως 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (Λαμπριανίδης κ.ά. 2015) και βέβαια αυτό 
υποσκάπτει με δραματικό τρόπο τις προοπτικές ανάπτυξής τους. Δεν είναι 
ότι απουσιάζουν οι δυνατότητες, αλλά μάλλον οι ευκαιρίες. Χρειάζεται 
πια να ασκηθούν δραστικές πολιτικές για τη μείωση των περιφερειακών 
ανισοτήτων. Πρέπει να επαναφέρουμε στη συζήτηση την έννοια της 
«ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης» που ήταν κυρίαρχη, έστω και στη 
ρητορεία κυρίως στη δεκαετία του 1980. Σήμερα υπάρχει κυριολεκτικά 
ένας πακτωλός χρημάτων που πρέπει να αξιοποιηθεί και για την μείωση 
των περιφερειακών ανισοτήτων (Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ κτλ.). Για 
παράδειγμα θα δοθούν πολλά χρήματα για την ψηφιακή μετάβαση, θα 
πρέπει να διασφαλιστεί πως οι πολιτικές για την ψηφιακή μετάβαση θα 
βοηθήσουν τη σύγκλιση και όχι τη διεύρυνση των ανισοτήτων χωρικών και 
ταξικών (digital divide).
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7. Ένταξη των μεταναστών ως άμεσο μέτρο 
επίλυσης προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας 
Στην ενότητα αυτή θα υποστηρίξουμε πως ένας άλλος τρόπος να 
αντιμετωπιστεί το δημογραφικό είναι ακολουθώντας μια διαφορετική 
μεταναστευτική πολιτική από αυτή που ασκείται σήμερα. Για το σκοπό 
λοιπόν αυτό θα μιλήσουμε πρώτα για τις θετικές επιπτώσεις στις οικονομίες 
των χωρών υποδοχής από την παρουσία των μεταναστών. 

Η οικονομική μετανάστευση έλκεται από τη ζήτηση για εργασία που 
εκδηλώνεται σε ορισμένες περιοχές του κόσμου και ωθείται από την έλλειψη 
ευκαιριών οικονομικής επιβίωσης σε άλλες. Εκ πρώτης όψεως λοιπόν το 
φαινόμενο της μετανάστευσης ασκεί μια εξισορροπητική λειτουργία που 
«μεταφέρει» ανθρώπινους πόρους από τα σημεία εκείνα στα οποία δεν 
είναι δυνατόν αυτοί να απασχοληθούν, προς τα σημεία εκείνα όπου η 
αγορά έχει εκδηλώσει ανάγκη για χέρια. Στην πράξη, αυτό εξαρτάται και 
από πολλούς άλλους παράγοντες όπως οι υπάρχουσες μεταναστευτικές 
πολιτικές, η ύπαρξη μεταναστευτικών δικτύων, το επικρατούν έναντι της 
μετανάστευσης κλίμα  κτλ. Οι λόγοι που οδηγούν τους ανθρώπους σε 
μετανάστευση είναι συσωρευτικοί. Υπάρχουν βεβαίως και αποκλειστικά 
οικονομικοί μετανάστες. Συνήθως όμως η απόφαση για μετανάστευση 
είναι ταυτόχρονη απόρροια πολλαπλών παραγόντων: μπορεί ο κυρίαρχος 
λόγος να είναι η οικονομική επιβίωση αλλά να συνοδεύεται από φόβο 
για διώξεις (βάσει ταυτοτικών ή πολιτικών δεδομένων), αγωνία για τις 
συνέπειες περιβαλλοντικών καταστροφών (π.χ. ξηρασία), επιδίωξη για 
καλύτερο μέλλον των παιδιών κλπ.    

Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται από το φαινόμενο της διεθνούς 
μετανάστευσης είναι: Ποια είναι η επίδραση της μετανάστευσης στην 
οικονομία υποδοχής; Σε ποιο βαθμό οι μετανάστες δημιουργούν πλούτο 
και σε ποιο απλώς μοιράζονται εισοδήματα και θέσεις εργασίας με τους 
“οικοδεσπότες» τους; Πόσο, εντέλει, η μετακίνηση ανθρώπων αποτελεί ένα 
ευεργετικό φάρμακο για την οικονομία που τους υποδέχεται; Ιδιαίτερα το 
ερώτημα της κατάληψης θέσεων εργασίας από μετανάστες προσλαμβάνει 
πιεστικότερη διάσταση δεδομένου του ενδημικού φαινομένου της ανεργίας 
αλλά και των πάσης φύσεως πιέσεων που δέχονται οι αγορές εργασίας 
διεθνώς (π.χ. η τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση). Όμως ενώ η τεχνολογία 
ή η παγκοσμιοποίηση αποτελούν αφηρημένες έννοιες, η παρουσία των 
ξένων εργαζομένων εγγράφεται ως πολύ συγκεκριμένη και χειροπιαστή 
αιτία προβλημάτων στη συνείδηση των καθημερινών ανθρώπων που 
ανησυχούν.
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Η διεθνής συζήτηση γύρω από τις επιδράσεις που ασκεί η οικονομική 
μετανάστευση στην ευημερία είναι τεράστια, με υποθέσεις, πολιτικές και 
συμπεράσματα συχνά αλληλοσυγκρουόμενα κυρίως επειδή το ζήτημα 
της μετανάστευσης αποτελούσε πάντα ένα πολύ επίμαχο και ευαίσθητο 
πολιτικό θέμα. Στην πλούσια και ποικίλη αυτή ερευνητική παραγωγή 
μπορεί κανείς να συναντήσει ευρήματα κάθε είδους. Ότι υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις η οικονομική μετανάστευση μπορεί να βλάψει την οικονομία 
υποδοχής, έως ότι κάτω από κάποιες συνθήκες μπορεί να την εμβολιάσει 
με ανταγωνιστικό δυναμισμό. Ίσως το μόνο ασφαλές συμπέρασμα που 
προκύπτει από αυτόν τον βιβλιογραφικό πλούτο συμπυκνώνεται στη 
φράση: Το σημαντικότερο δίδαγμα που συνάγεται από το πλήθος των 
εμπειρικών ερευνών είναι ότι οι οικονομικές συνέπειες της μετανάστευσης 
μοιραία θα διαφέρουν ανάλογα με την εποχή και ανάλογα με την χώρα 
υποδοχής.

Βεβαίως είτε το θέλουμε είτε όχι εμείς οι ντόπιοι και αυτοί οι ξένοι 
δεν κατοικούμε σε διαφορετικούς και στεγανούς κόσμους. Οι δίαυλοι 
επικοινωνίας είναι χειροπιαστοί και άρα η προσπάθεια στεγανοποίησης/
απομόνωσης των οικονομικών επιπτώσεων σε δύο διακριτούς κόσμους 
είναι μία άσκηση χωρίς περιεχόμενο και χωρίς νόημα. Αυτό στην πράξη 
σημαίνει ότι και οι κατηγορίες ντόπιος και ξένος αυτές καθαυτές υπάγονται 
σε δυναμικές μεταβολές. Κλασσικό παράδειγμα οι Αλβανοί μετανάστες 
που ήρθαν στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Τριάντα 
χρόνια μετά, οι απόλυτα ξένοι του 1990 είναι σχεδόν ντόπιοι και σίγουρα 
διαφοροποιούνται από τους πιο πρόσφατους ξένους από τις χώρες της 
Αφρικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

Η χώρα μας στη δεκαετία του ’90 μετατράπηκε από χώρα εξαγωγής 
μεταναστών σε χώρα εισροής μεταναστών.. Οι μετανάστες κάλυψαν κενά 
στην αγορά εργασίας καταλαμβάνοντας θέσεις που οι ντόπιοι αρνούνταν 
να κάνουν (π.χ. φροντίδα ηλικιωμένων και παιδιών, καθάρισμα σπιτιών 
και οικοδομή) με άμεσα πολύ θετικά αναπτυξιακά αποτελέσματα για 
την ελληνική οικονομία (βλ. μεταξύ άλλων Λαμπριανίδης και Λυμπεράκη, 
2001/2005) αν και άνισα διαμοιρασμένα, με τις ανώτερες εισοδηματικά 
τάξεις να ωφελούνται περισσότερο και τις κατώτερες λιγότερο ή και να 
πλήττονται. Όμως, και ενώ ο καθένας από εμάς «στηρίζεται» κατά κάποιο 
τρόπο σε κάποιον/α μετανάστη/τρια που του προσφέρει τις υπηρεσίες
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του/της και γνωρίζοντάς τον/την κατανοούμε τα προβλήματά του/της και 
τον/την στηρίζουμε, την ίδια στιγμή μια σημαντική μερίδα της κοινωνίας δεν 
θέλει μετανάστες στη χώρα και ακόμα περισσότερο δεν θέλει πρόσφυγες, 
δεν θέλει να ξέρει πώς παρεμποδίζονται να περάσουν τα σύνορα για 
να ζητήσουν άσυλο ή σε τι συνθήκες ζουν περιμένοντας την απόφαση 
για το εάν θα τους δοθεί άσυλο. Συχνά, ενώ φαίνεται σα να κατανοούμε 
την τεράστια σημασία των μεταναστών με την εργασία που προσφέρουν, 
δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ταυτόχρονα ότι αυτοί είναι άνθρωποι 
που τις υπόλοιπες ώρες θα ζουν ανάμεσά μας γιατί απλά δεν μπορεί 
να «εξαϋλώνονται». Βεβαίως αυτή η απουσία αποδοχής έχει -πέραν των 
ιδεολογικών και των ταυτοτικών– και  σαφείς ταξικές παραμέτρους, καθώς 
τα οφέλη από την μετανάστευση τείνουν να υπερεκπροσωπούνται στην 
κορυφή (οικιακοί βοηθοί, χαμηλότερες εργατικές αμοιβές κτλ.) και τα βάρη 
στην βάση (εργασιακός ανταγωνισμός με αποτέλεσμα μείωση απολαβών 
και επισφάλεια, χωρική συνύπαρξη με τα όποια προβλήματά της κτλ.). 
Πρέπει συνεπώς να υπάρξει προσπάθεια δικαιότερου διαμοιρασμού των 
μεταναστευτικών οφελών, αν θέλουμε η ελληνική κοινωνία να υποδεχθεί 
και συνυπάρξει παραγωγικά και ειρηνικά με την μετανάστευση. Επομένως 
χρειάζονται ενεργητικές (π.χ. παροχή εκπαίδευσης, ασφάλισης κτλ.) και 
παθητικές (απάμβλυνση των αντιδράσεων των ντόπιων μέσω παροχών 
κτλ.) πολιτικές ένταξης των μεταναστών. Αυτό σημαίνει και πολιτικές  
αναδιανεμητικές,  και όχι μόνο, καθώς όταν τα οφέλη διαμοιράζονται στην 
κορυφή της πυραμίδας του πλούτου και τα βάρη (κάθε  τύπου, οικονομικά 
και όχι) στην βάση, όπως συνήθως συμβαίνει, δεν μπορούμε να περιμένουμε 
παρά αντιπαραθέσεις (π.χ. Άγιος Παντελεήμονας στην Αθήνα). Όμως 
αυτές οι πολιτικές απουσιάζουν εντελώς καθώς το πρόβλημα της άνισης 
επίπτωσης της μετανάστευσης έχει ελάχιστα γίνει κατανοητό και εκτιμηθεί 
και βεβαίως η απουσία της ορθολογικής συζήτησης και οι ακρότητες 
της μιας ή της άλλης μορφής (υπέρ της πλήρους στεγανοποίησης ή της 
καθολικής διευκόλυνσης), επιδεινώνουν το πρόβλημα. 

Συνεπώς ένας άλλος τρόπος να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό είναι 
ακολουθώντας μια άλλη μεταναστευτική πολιτική από αυτή που ασκείται 
σήμερα. Μια πολιτική που κινείται μεταξύ των δύο άκρων: θεωρητικά 
πλήρης άρνησή της δια της «στεγανοποιήσεως των συνόρων» και χωρίς 
παράλληλη ενεργό πολιτική προσέλκυσης και εκπαίδευσης μεταναστών, 
στην πράξη δε καταφυγή στην πλήρη ασυδοσία της «ελεύθερης αγοράς» 
για τους μετανάστες  που βρίσκονται στην Ελλάδα με τον ένα ή άλλο 
τρόπο. Ασφαλώς οι πρώτοι στους οποίους θα πρέπει να απευθυνθούμε 
είναι οι Έλληνες μετανάστες που ζουν στο εξωτερικό (low hanging fruits) 
και αυτοί είναι πολλοί εάν συμπεριλάβει κανείς όχι μόνο αυτούς που 
έφυγαν πρόσφατα (κυρίως πολύ εξειδικευμένοι – brain drain) αλλά και
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15 Ένα καλό παράδειγμα τέτοιας πολιτικής είναι οι «Γέφυρες γνώσης και συνεργασίας» https://
www.knowledgebridges.gr/

αυτούς που είναι μετανάστες 2ης, 3ης κτλ. γενιάς.  Όπως έχουμε 
υποστηρίξει επανειλημμένα (π.χ. Labrianidis & Karampekios, 2022) 
πρέπει να υπάρξουν πολιτικές που να βοηθούν την επιστροφή τους αλλά 
και πολιτικές που, αναγνωρίζοντας ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτούς 
δεν θα γυρίσουν άμεσα, τους υποστηρίζουν ενώ είναι στο εξωτερικό να 
συνεργάζονται με την ελληνική οικονομία15. 

Η ένταξη των μεταναστών, χωρίς σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 
πανάκεια. Ως γνωστό έχει τα δικά της πολλαπλά ζητήματα. Το στοίχημα της 
ένταξης αντιμετωπίζει αντιδράσεις από ξενοφοβικές κοινωνικές δυνάμεις 
και πολιτικά κόμματα. Οι όποιες αποτυχίες της ένταξης συμβάλλουν και 
στην άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, μόνο με 
απόλυτο σεβασμό στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των μεταναστών 
και προσφύγων μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η ένταξή τους θα 
αποτελέσει μια απάντηση και μάλιστα άμεση σε τρία οξυμένα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, στο δημογραφικό, στις 
ελλείψεις που υπάρχουν στην αγορά εργασίας και στην ερήμωση μεγάλου 
μέρους της υπαίθρου, πάντοτε όμως υπό τον όρο ότι θα προκύπτει 
ορθολογικά ως απαίτηση ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και όχι 
«εική και ως έτυχεν», όπως συνέβη στη χώρα τα τελευταία 30 χρόνια. 
Βέβαια, θα πρέπει να επισημανθεί πως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί 
ο φόβος των πολιτών απέναντι στους μετανάστες (μας παίρνουν τις 
δουλειές, οι μουσουλμάνοι είναι τρομοκράτες, εγκληματικότητα16 κτλ.). Δεν 
πρέπει να προσπερνάμε «ελαφρά τη καρδία» όλες αυτές τις αιτιάσεις, 
ανεξάρτητα από το πόσο υπερβολικές είναι, ενέχουν απτό ξενοφοβικό 
περιεχόμενο και έχουν ευθείς κομματικούς στόχους. Καμία αντιμετώπιση 
του ζητήματος δεν μπορεί να έχει αποτέλεσμα αν δεν εδράζεται και στα 
αναγκαία αναδιανεμητικά κτλ. μέτρα που πολύ συνοπτικά αναφέραμε. 
Για παράδειγμα, η ΕΕ πριν από μερικά χρόνια θεωρούσε ως βασικό μοχλό 
επίλυσης του δημογραφικού το μεταναστευτικό: «H  ΕΕ -27 θα χρειαστεί 
56 εκατ. μετανάστες μέχρι το 2020 για να αντισταθμίσουν τη μείωση του
πληθυσμού της εργάσιμης ηλικίας» (European Commission 200717 Europe’s 
Demographic future). Όμως σήμερα ευλόγως δεν «τολμάει» να διατυπώσει 
κάτι ανάλογο (θυμηθείτε την μεταβολή του πολιτικού σκηνικού της 
ευημερούσας Γερμανίας από την εισέλευση ενός εκ. προσφύγων/ μεταναστών)

16 Υπάρχει μια μεγάλη βιβλιογραφία που δείχνει ότι η εγκληματικότητα των μεταναστών είναι 
μικρότερη από των ντόπιων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Αυτό είχε επισημανθεί, ήδη από τα μέσα 
της δεκαετίας του 1990 από τον Β. Καρύδη (1996) και για την περίπτωση της Ελλάδας. Αυτό που 
είναι μεγαλύτερο είναι η θεατότητα του εγκλήματος των μεταναστών και, σε λίγες περιπτώσεις, τα 
πιο «ακραία» εγκλήματα (π.χ. επιθέσεις αυτοκτονίας).
17https://warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/csgr/green/foresight/demography/2007_ec_europes_de-
mographic_future_facts_and_figures_on_challenges_and_opportunities.pdf
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και βεβαίως όχι γιατί έπαψε να υπάρχει το πρόβλημα, αλλά γιατί ο τρόπος 
προσέγγισής του, μέσα από ανεξέλεγκτες, ταξικά μονομερείς  και χωρίς 
υποστήριξη για ουσιαστική ένταξη των μεταναστών μεθοδεύσεις συνέβαλε 
στα σημερινά αδιέξοδα.

Ο αριθμός των μεταναστών σε παγκόσμιο επίπεδο το 1960 ήταν 75,5 εκατ. 
το 2,51% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 1980 ήταν 99,3 εκατ. και 2,24%, 
το 2000 ήταν 176,7 εκατ. και 2,89%, το 2017 ήταν 258 και 3,3% και το 2020 
ήταν 281 εκατ. και 3,61% του παγκόσμιου πληθυσμού18. Στο σημείο αυτό 
ας κάνουμε τέσσερεις επισημάνσεις. Πρώτον, υπάρχει ένας διαδεδομένος 
μύθος στον αναπτυγμένο κόσμο ότι όλοι οι μετανάστες καταλήγουν σε 
αυτές τις χώρες, πράγμα που απέχει δραστικά από την πραγματικότητα. 
Συγκεκριμένα, από τα εκτιμώμενα 214 εκατ. μετανάστες σε παγκόσμιο 
επίπεδο σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη (UN DESA:  UN -Department of 
Economic and Social Affairs, UNDP:  United Nations Development Pro-
gramme) και την Παγκόσμια Τράπεζα (WB: World Bank), μόνο το 40% 
του συνόλου των μεταναστών είναι μετακινήσεις από τον παγκόσμιο 
νότιο (global south) στον παγκόσμιο βορά (global north – “αναπτυγμένες 
χώρες”) δηλ. Ν-Β, ενώ ταυτόχρονα έχουμε και αντίστροφες μετακινήσεις, 
πολύ μικρότερες βεβαίως, που είναι το 4% του συνόλου  Β-Ν. To 36,6% 
μεταναστεύει στο εσωτερικό του παγκόσμιου Νότου (Ν-Ν) και το 19,3%

Διάγραμμα 5: Μετανάστες σε παγκόσμιο επίπεδο ανάλογα με περιοχή προέλευσης – 
προορισμού, 2012 (214 εκατ.)

UN DESA: UN -Department of Economic and Social Affairs, WB: World Bank, UNDP: United Nations 
Development Programme

Πηγή: 
ΙΟΜ 2013
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στο εσωτερικό του παγκόσμιου Βορρά (Β-Β)(όπου και εκεί βεβαίως ένα 
σημαντικό μέρος των μετακινήσεων είναι από τον «νότο του βορρά» αν 
μας επιτραπεί η έκφραση, την ημιπεριφέρεια όπως συχνά ονομάζονταν 
παλιότερα στον «αυθεντικό βορρά» (Διάγραμμα  5).

Οι μετανάστες στην Ελλάδα, 7,9 μετανάστες ανά 1.000 κατοίκους, είναι 
λιγότεροι από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ και της Ευρώπης (Διάγραμμα 
6). Βέβαια, δεν είναι μόνο το ποσοστό μεταναστών, αλλά και η σύνθεσή τους 
από άποψη φύλου, εθνική, πολιτισμική, θρησκευτική κτλ., επιδραστικός 
παράγοντας υποδοχής της μετανάστευσης.

Διάγραμμα 6: Μετανάστες ανα 1000 κατοίκους στις χώρες της Ευρώπης, 2020

Δεύτερον, η μεταναστευτική πολιτική δεν είναι ένα απομονωμένο εσωτερικό 
ζήτημα πολιτικής, σχετίζεται άμεσα με το τι πράττουν και οι υπόλοιπες 
χώρες. Έτσι π.χ. δεν μπορεί μια χώρα να ακολουθεί μια «πολιτική ανοικτών 
συνόρων» όταν όλες οι υπόλοιπες χώρες έχουν τα σύνορά τους κλειστά. 
Συνεπώς οι μεταναστευτικές πολιτικές, δεν μπορεί να ανάγονται απλά σε 
πολιτικές αρχών (ανοικτοί, κλειστοί, κτλ.) αλλά πρέπει να συνυπολογίζεται 
σοβαρά και η εκάστοτε συγκυρία.
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Τρίτον, ίσως η ένταξη των προσφύγων και μεταναστών που θα έρθουν 
από εδώ και στο εξής στη χώρα θα πρέπει να υπάγεται σε ορισμένα 
κριτήρια, συναφή με την αγορά εργασίας, όχι τη σημερινή μόνο, αλλά και 
αυτή την οποία θέλουμε. Δεν υπονοούμε ότι μόνο αυτά πρέπει να είναι 
τα κριτήρια. Απλά επισημαίνουμε την αξία και αυτών των κριτηρίων. Η 
παρατήρηση αυτή είναι πολύ κρίσιμη: όπως πραναφέραμε η «άτακτη» 
μετανάστευση των χρόνων της φούσκας, συνέδραμε στην επιδείνωση της, 
με τα γνωστά αποτελέσματα. Ναι χρειαζόμαστε μετανάστες, αλλά αυτό 
πρέπει να προκύπτει ιδίως μέσα από τον εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό, 
για το ποιο παραγωγικό σύστημα πρέπει να επιδιώξουμε. Επιπρόσθετα 
των οικονομικών αναγκών και σχεδιασμών που θα καθορίζουν τις 
επαγγελματικές παράμετροι της μετανάστευσης και επειδή όπως 
προαναφέραμε οι άνθρωποι δεν είναι «homo economicus», θα πρέπει να 
συνυπολογίζοντται και πολλοί άλλοι παράγοντες ένταξης. Χρειάζονται 
προσεκτικά σχεδιασμένες πολιτικές όπου θα λαμβάνονται πολλαπλά 
κριτήρια υπ΄ όψιν (εργασιακά, οικονομικά, περιφερειακά, εθνικά, ειρηνικής 
συνύπαρξης και συνεξέλιξης κτλ.).

Οι πολιτικές αυτές πρέπει να προκύψουν μέσα από μια διαδικασία 
διαβούλευσης με τους κοινωνικούς φορείς που να εξασφαλίσει ευρύτατες 
συναινέσεις. Υπάρχει αναγκαιότητα ενεργητικών πολιτικών μετανάστευσης, 
που να είναι demand-driven, με την έννοια ότι σχεδιάζεται λαμβάνοντας 
υπόψη της παρούσες ανάγκες και μελλοντικές προοπτικές στην αγορά 
εργασίας (παίρνοντας υπόψη βέβαια και την επισήμανση της Sassen 
1991 ότι η προσέλκυση των διεθνικών ελίτ συνεπάγεται την ανάγκη 
προσέλκυσης μεταναστών χαμηλότερου επιπέδου ειδίκευσης για να 
καλύψουν τις ανάγκες αναπαραγωγής των πρώτων και έχοντες στο μυαλό 
μας και τις προαναφερθείσες επισημάνσεις για αναδιανομή κτλ.). Εδώ 
μπορεί να αξιοποιηθεί και να διευρυνθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 
της «μετάκλησης» και να ενεργοποιηθούν πρακτικές διμερών συμφωνιών 
Τέταρτον, ότι υπάρχει αναγκαιότητα της κοινωνικής ένταξης καθολικά, 
για όλους/ες τους πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα, και 
– στο πλαίσιο ενός συνολικότερου αναπτυξιακού σχεδιασμού με στόχο την 
ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και τη δημογραφική τόνωση συρρικνούμενων 
περιοχών, που θα συμπεριλαμβάνει κίνητρα για την εγκατάσταση και 
εργασιακή αποκατάσταση ξένων αλλά και ντόπιων στις περιοχές αυτές 
(προφανώς με κάποια κριτήρια, ποσοστώσεις, κτλ.). Η ιδέα της σύνδεσης της 
ένταξης προσφύγων με την τοπική ανάπτυξη και τη δημογραφική τόνωση 
περιοχών της υπαίθρου έχει μερικώς εφαρμοστεί και μελετηθεί στην Ιταλία, 
τόσο σε συρρικνούμενες ορεινές περιοχές των Άλπεων όσο και σε για την 
πρόσκληση μεταναστών εργατών σε συγκεκριμένες εργασίες.

19 https://bioone.org/journals/mountain-research-and-development/volume-38/issue-3/MRD-JOUR-
NAL-D-17-00070.1/Migration-by-Necessity-and-by-Force-to-Mountain-Areas/10.1659/MRD-JOUR-
NAL-D-17-00070.1.full
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Τέταρτον, ότι υπάρχει αναγκαιότητα της κοινωνικής ένταξης καθολικά, 
για όλους/ες τους πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα, 
και – στο πλαίσιο ενός συνολικότερου αναπτυξιακού σχεδιασμού με 
στόχο την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και τη δημογραφική τόνωση 
συρρικνούμενων περιοχών, που θα συμπεριλαμβάνει κίνητρα για την 
εγκατάσταση και εργασιακή αποκατάσταση ξένων αλλά και ντόπιων 
στις περιοχές αυτές (προφανώς με κάποια κριτήρια, ποσοστώσεις, κτλ.). 
Η ιδέα της σύνδεσης της ένταξης προσφύγων με την  τοπική ανάπτυξη 
και τη δημογραφική τόνωση περιοχών της υπαίθρου έχει  μερικώς 
εφαρμοστεί και μελετηθεί στην Ιταλία, τόσο σε συρρικνούμενες ορεινές 
περιοχές των Άλπεων19 όσο και σε εγκαταλελειμμένα χωριά του Νότου20. 
Ενώ πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ21 εστιάζει σε μελέτες περιπτώσεων σε 
τέσσερεις χώρες (Ιταλία, Αυστρία, Σουηδία, Γερμανία). Αυτό δεν σημαίνει 
ότι πρέπει να δεχόμαστε μετανάστες υπό την προϋπόθεση εγκατάστασης 
σε εγκαταλελειμμένα χωριά. Σημαίνει απλά ότι η ένταξη των μεταναστών 
όταν συνδεθεί με αναπτυξιακές πολιτικές εντέλει συνεισφέρει θετικά και 
στη δημογραφική τόνωση της υπαίθρου. 

Ίσως είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες να ξεκινήσει μια συζήτηση για τη 
διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων και μεταναστών στην 
Ελλάδα με μια μακρόπνοη στρατηγική που θα κατανοεί την πολυπλοκότητα 
και τις ποικίλες διαστάσεις του ζητήματος της ένταξης και τη διασύνδεσή 
της με διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής σε βάθος 
χρόνου. Χρειάζεται να υπάρξουν κάποια απαραίτητα βήματα για τη 
διευκόλυνση της ένταξης των προσφύγων και μεταναστών στην αγορά 
εργασίας. Βήματα όπως: η παροχή δυνατότητας εκμάθησης της ελληνικής 
γλώσσας, η θεσμική αναγνώριση και κατοχύρωση των επαγγελματικών 
δεξιοτήτων τους και των τίτλων σπουδών τους, η ενίσχυση/διεύρυνση των 
δεξιοτήτων τους με βάση τις ανάγκες και προοπτικές της ελληνικής αγοράς 
εργασίας (δηλ. να παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης σε δεξιότητες, 
κλάδους και τομείς όπου υπάρχουν ελλείψεις ειδικευμένου προσωπικού). 

Ειδικά στην περίπτωση των προσφύγων, δηλαδή σε ανθρώπους που 
έρχονται εκδιωγμένοι από την πατρίδα τους λόγω των πολιτικών 
πεποιθήσεών τους, λόγω εμφυλίων, οικονομικής κρίσης22 κτλ. θα πρέπει

20 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1354571X.2020.1716538 https://www.elgaronline.
com/view/edcoll/9781800371774/9781800371774.00058.xml
21 https://www.oecd-ilibrary.org/content/paper/84043b2a-en
22 Υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία για το ζήτημα των προσφύγων και των δυσκολιών που τους 
εξωθούν να γίνουν πρόσφυγες. Εδώ αναφέρω ενδεικτικά ένα μόνο πρόσφατο σχετικό μυθιστόρημα  
που αποτυπώνει την αδυσώπητη πραγματικότητα της αναγκαστικής μετανάστευσης (Cummins 
2022).
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οι δημοκρατικές κοινωνίες να τους δίνουν την ευκαιρία να περάσουν 
νόμιμα και με ασφάλεια τα σύνορα και να ζουν στη χώρα εισόδου με 
ασφάλεια και αξιοπρέπεια μέχρι να αποφασιστεί η όποια περαιτέρω 
πορεία τους.  Η αξιολόγηση για την παροχή ασύλου θα πρέπει να γίνεται 
κάτω από αξιοπρεπείς συνθήκες και με όλες τις προβλέψεις των διεθνών 
συνθηκών και της νομολογίας της ΕΕ. Οι αποτρεπτικές και κατασταλτικές 
προσφυγικές πολιτικές, εκτός από τον ανθρώπινο πόνο που προκαλούν 
και την αναστάτωση που φέρνουν στις περιοχές που επιβαρύνονται 
δυσανάλογα, είναι επίσης κοστοβόρες και αντιαναπτυξιακές και βέβαια 
δυσφημούν τη χώρα μας. 

Η κοινωνική ένταξη των προσφύγων και μεταναστών δεν αφορά μόνο 
στους ίδιους, αφορά στην ελληνική κοινωνία συνολικά και θα προσδιορίσει 
όχι μόνο το παρόν αλλά και το μέλλον της χώρας. Σχετίζεται με την 
κοινωνική συνοχή και την οικονομία, το εκπαιδευτικό σύστημα και 
τη δημόσια υγεία, τις πόλεις και τα χωριά. Υπό αυτή την οπτική, η 
ένταξη των προσφύγων που θα τους δοθεί άσυλο και των μεταναστών 
αποτελεί ζήτημα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και μας καλεί 
να προβληματιστούμε για το είδος της ανάπτυξης που θέλουμε και το 
είδος της κοινωνίας στην οποία θέλουμε να ζούμε. Μια τέτοια πολιτική 
μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της χώρας αλλά και 
στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Δηλαδή, να προσελκύσει 
ανθρώπινο δυναμικό τόσο σε κρίσιμους κλάδους της οικονομίας –με το 
βλέμμα όχι μόνο στις ανάγκες του σημερινού επιπέδου ανάπτυξης της 
οικονομίας (τουρισμός, οικοδομή, γεωργία, κτηνοτροφία κτλ.), αλλά και σε 
αυτό που στοχεύουμε (π.χ. πολύ εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό)– όσο 
και σε φθίνουσες περιοχές συμβάλλοντας έτσι στην αναζωογόνησή τους 
(π.χ. προσφέροντας κίνητρα σε ντόπιους και ξένους να εγκατασταθούν σε 
λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της υπαίθρου). 

8. Αντί συμπεράσματος
Τα προβλήματα του δημογραφικού (κυρίως υπογεννητικότητα και γήρανση 
πληθυσμού) καθώς και της δραστικής μείωσης του πληθυσμού στους 
πιο πολλούς  οικισμούς της υπαίθρου και τις μικρές και μικρομεσαίες 
πόλεις, είναι αναμφίβολα ζητήματα πολυπαραγοντικά. Είναι αποτέλεσμα 
κοινωνικών αντιλήψεων συχνά βαθιά ριζωμένων στη συνείδηση του 
πληθυσμού, ιστορικών τάσεων, αλλά και του τρόπου λειτουργίας της 
ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, της συνεχιζόμενης πολυκρίσης, κτλ.  
και βεβαίως απαιτούν ολοκληρωμένες πολιτικές σε πολλά επίπεδα για 
να μπορέσουν να επιλυθούν σε ένα βάθος χρόνου. Πολιτικές που ούτε 
εύκολες ούτε αυτονόητες είναι.
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Πρέπει όμως να κατανοηθεί πόσο επιτακτική είναι η αντιμετώπιση του 
δημογραφικού προβλήματος και βεβαίως μόνο αυτό δεν συμβαίνει σήμερα, 
παρότι, όπως επιχειρήσαμε να δείξουμε εδώ,  το 1/3 των Δήμων της χώρας 
βρίσκονται σε μεγάλη δημογραφική επιδείνωση ήδη στις μέρες μας και 
όχι όπως είναι οι προβλέψεις, 20, 30 ή 50 χρόνια μετά.  Αφενός πρέπει 
να χαραχθούν πολιτικές που θα στοχεύουν να βελτιώσουν τις συνθήκες 
ώστε τα νέα ζευγάρια να αποφασίσουν να τεκνοποιήσουν, κάτι βέβαια 
που θα φέρει αποτελέσματα μεσο-μακροπρόθεσμα. Αφετέρου χρειάζεται 
μια ευνοϊκότερη και εξυπνότερη  πολιτική ένταξης των μεταναστών. Η 
άσκηση μιας πιο ανοικτής πολιτικής για την ένταξη των μεταναστών, 
χωρίς να αποτελεί πανάκεια, μπορεί να αποτελέσει μια απάντηση και 
μάλιστα άμεση σε τρία οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική 
κοινωνία: στο δημογραφικό, στις ελλείψεις που υπάρχουν στην αγορά 
εργασίας και στην ερήμωση μεγάλου μέρους της υπαίθρου.

Παράλληλα πρέπει να κατανοηθεί η επιτακτικότητα της χάραξης 
πολιτικών για τη συγκράτηση/αναστροφή της πορείας ερήμωσης περιοχών 
της υπαίθρου. Είναι απαραίτητο να ξαναμπεί στη δημόσια συζήτηση ο 
προβληματισμός για την αναγκαιότητα μιας πιο ισόρροπης περιφερειακής 
ανάπτυξης της χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια πολύ πιο 
αναλυτική και σε βάθος κατανόηση του προβλήματος δηλαδή τόσο της 
έκτασής του όσο και των αιτίων του (οι μειώσεις σε ορισμένες περιοχές 
(π.χ. Δήμος Θεσσαλονίκης) μπορεί απλά να είναι αποτέλεσμα της αστικής 
διάχυσης στη γύρω περιοχή (π.χ. στο ΠΣΘ). Σε κάποιες άλλες περιοχές 
οι μεγάλες μειώσεις μπορεί να οφείλονται στην σημαντική παρουσία 
Βαλκάνιων, κυρίως Αλβανών, μεταναστών οι οποίοι έφυγαν μαζικά στη 
διάρκεια της κρίσης. Και βέβαια υπάρχει πάντοτε το ζήτημα του πώς 
δηλώνονται τα στοιχεία στην απογραφή και πώς αντιμετωπίζει κανείς 
αυτές τις στρεβλώσεις ώστε να έχει μια σωστή εικόνα23. 

Επιπρόσθετα πρέπει να κατανοηθεί ότι  η δραστική δημογραφική 
συρρίκνωση του ενός τρίτου των Δήμων της χώρας, δεν συνιστά αποκλειστικά 
ένα πρόβλημα περιφερειακής ανάπτυξης, κάτι που θα παρέπεμπε απλά 
σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης για τις ξεχασμένες αυτές περιοχές. 
Υπάρχουν τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες σε αυτήν την ξεχασμένη Ελλάδα 
που όμως παραμένουν άγνωστες και αναξιοποίητες, ελλείψει μελετών και 
ενδιαφέροντος από την πολιτεία και όχι μόνο. Έναντι αυτών των ευκαιριών 
στους νέους της υπαίθρου, «προσφέρεται» η εναλλακτική της εργασιακής

23 Για παράδειγμα, ο πληθυσμός της Σαντορίνης σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής φαίνεται 
ότι παρέμεινε 15.000 ενώ εκτιμήσεις τοπικών παραγόντων μιλούν για πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό 
(25.000). Είναι πάρα πολλοί που μένουν και δραστηριοποιούνται στο νησί για 7-8 και παραπάνω 
μήνες αλλά απογράφονται αλλού.
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επισφάλειας και των χαμηλών αμοιβών στις σύγχρονες πόλεις, με 
αποτέλεσμα ακόμα και την αδυναμία δημιουργίας  οικογένειας. Έτσι το 
οικονομικό διαπλέκεται και ενισχύει το δημογραφικό και αντιστρόφως σε 
ένα ατέλειωτο φαύλο κύκλο, από τον οποίο αναζητείται η έξοδος… 

Διάφορες πολιτικές που εφαρμόστηκαν και που ως στόχο είχαν την 
ανατροπή του συγκεκριμένου προτύπου αστικοποίησης και ιδιαίτερα 
του αθηνοκεντρισμού, όπως βεβαίως και όσες (ελάχιστες άλλωστε) 
εκπονήθηκαν για την πρόληψη της δημογραφικής συρρίκνωσης, δεν 
απέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές, 
αλλά και οι οικονομικές δομές που επικρατούν στις ελληνικές Περιφέρειες, 
συμβάλλουν με τη σειρά τους στην επιδείνωση των χωρικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων, ενώ τείνουν να αυξάνουν και την εθνική διακινδύνευση. 
Η ισχυρή συγκέντρωση εξουσιών και οι ασθενείς δομές τοπικής και 
περιφερειακής  αυτοδιοίκησης που χαρακτηρίζουν την ελληνική διοίκηση 
συνιστούν βασικό παράγοντα διαιώνισης των περιφερειακών ανισοτήτων. 
Από την άλλη πλευρά, οι δημόσιες επενδύσεις, που αποτελούν σημαντικό 
εργαλείο περιφερειακής πολιτικής, αφενός έχουν συρρικνωθεί δραστικά και 
αφετέρου η απουσία ενός κεντρικού σχεδιασμού και κυρίως κατανόησης 
της σημασίας της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης στερεί τη χώρα 
από σημαντικές δυνατότητες αντιμετώπισης των χωρικών ανισοτήτων. 

Σήμερα υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι πόροι (νέο ΕΣΠΑ24, Ταμείο Ανάκαμψης25 
κτλ.), χρηματοδοτήσεις που επιτρέπουν να ασκηθούν πολιτικές πέραν του 
«business as usual» που θα πρέπει να αξιοποιηθούν παραγωγικά ώστε 
να μη χαθεί ακόμη μια ευκαιρία26 να «αλλάξει η δυναμική της χώρας». 
Αναμφίβολα ένα από τα κεντρικά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να 
επικεντρωθούν πόροι είναι αφενός η αντιμετώπιση του δημογραφικού 
με πολιτικές βραχυπρόθεσμου αλλά και μακροπρόθεσμου ορίζοντα και 
αφετέρου μια προσπάθεια αναζωογόνησης της υπαίθρου. Επείγει να 
ερευνηθεί εμπεριστατωμένα η κατάσταση της ελληνικής επαρχίας, καθώς 
η δημογραφική κρίση, ήδη παρούσα και όχι αναμενόμενη σε 10 ή 20 
χρόνια,  σε πολλές περιοχές  δημιουργεί δραματικά αδιέξοδα. Η αναζήτηση 
των ήδη υπαρκτών προβλημάτων και κρίσεων της ελληνικής επαρχίας, 

24 ΕΣΠΑ 2021-2027 θα εκταμιευθούν 26,2 δις
25 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) θα εκταμιευθούν 17,8 δις σε 
επιχορηγήσεις και 12,7 δις σε δάνεια για την περίοδο 2021-26.
26 Η χώρα τα τελευταία 40 περίπου χρόνια ενισχύθηκε με πολύ σημαντικούς οικονομικούς πόρους 
από την ΕΕ. Είχε ευκαιρίες μεγάλων ποσών χρηματοδότησης από το 1986 στην αρχή με τα ΜΟΠ 
και στη συνέχεια με τα ΚΠΣ και τα ΕΣΠΑ (ΜΟΠ, 1986-1989, ΚΠΣ 1 1989-93, ΚΠΣ 2 1994-99, ΚΠΣ 
ΙΙΙ 2000-2006,  ΕΣΠΑ 2007-13 και ΕΣΠΑ 2014-20). Στις πρώτες μεγάλες χρηματοδοτήσεις είχε 
επιλεγεί να γίνουν μικρά έργα για αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης (αλλά και χάιδεμα 
της εκλογικής πελατείας) αντί για «έργα πνοής» όπως μεγάλοι οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες, 
στεγαστική πολιτική κτλ. Έτσι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να «αλλάξει η δυναμική της χώρας». 
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θα φωτίσει και επομένως θα κινητοποιήσει και την χώρα συνολικά γύρω 
από την αναμενόμενη δημογραφική κρίση και ίσως βοηθήσει και στην 
έγκαιρη αντιμετώπισή της. Επομένως αξίζει να επιχειρηθεί όχι μόνο 
για αυτά καθαυτά τα αναμενόμενα οφέλη, αλλά και για τα και για τα 
αποτελέσματα κατάδειξης «demonstration effects», των εξελίξεων στην 
περίπτωση του εφησυχασμού. 
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