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Περίληψη

Μετά το 2009, η Ελλάδα εισήλθε σε μία μακρά πε-
ρίοδο οικονομικής κρίσης που επηρέασε δυσμενώς διά-
φορες πλευρές της καθημερινής ζωής, μεταξύ των
οποίων ήταν και η επιδείνωση του δημογραφικoύ προ-
βλήματος. Στα 6 χρόνια της κρίσης (2009-2014) το πο-
σοστό των γεννήσεων μειώθηκε από 10,45 γεννήσεις
ανά 1000 κατοίκους σε 8,57 γεννήσεις ανά 1000 κατοί-
κους. Οι γεννήσεις το 2015 ήταν οι λιγότερες (93.429)
από κάθε άλλη χρονιά  μετά το 1955. Ενώ το ποσοστό
των θανάτων ανήλθε από τους 9,6 ανά 1000 κατοίκους
το 2009 στους 10,46 το 2014. 

Επιπροσθέτως, λόγω του μεγάλου ποσοστού της
ανεργίας (27,9% το Σεπτέμβριο του 2013, 23,2% τον
Ιούλιο του 2016), τα ζευγάρια αγωνιούν και είναι επιφυ-
λακτικά στο να  παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. Το
πρόβλημα επιδεινώνεται περισσότερο από  το γεγονός
πως πολλοί νέοι άνθρωποι μεταναστεύουν σε ξένες
χώρες  (ενδεικτικά για το 2014 μετανάστευσαν 107.000
εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν νεώτεροι των 34
ετών). Είναι επιτακτική η ανάγκη, οι αρμόδιοι να ανα-
γνωρίσουν και να δώσουν προτεραιότητα  στην επίλυση
αυτών των προβλημάτων εφαρμόζοντας πολιτικές που
θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση του δημογραφικού
προβλήματος της Ελλάδας.
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Εισαγωγή

Οικονομική Κρίση στην Ελλάδα

Το 2009, η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά ένα
μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού στην Ελλάδα. Τον
Απρίλιο του 2010 ένα Μνημόνιο οικονομικής περιοριστι-
κής πολιτικής εφαρμόσθηκε προκειμένου να αποφευχ-
θεί η χρεωκοπία.  Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα
αποτέλεσε αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος. Πολλά
άρθρα αναφέρονται στα αρνητικά αποτελέσματα στην
υγεία της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Συσχετίσεις
ευρέθηκαν ανάμεσα στην ανεργία, την απώλεια εισοδή-
ματος και την επιδείνωση της υγείας, επιπλέον σημαν-
τικές αυξήσεις στο ποσοστό της μείζονας κατάθλιψης,
του αυτοκτονικού ιδεασμού και των απόπειρων αυτο-
κτονίας  (Madianos et al., 2011; Economou et al.,
2011a,b,c,d,e, 2012a,b, 2013 a,b; Kentikelenis et al.,
2011, 2012; Stuckler et al., 2009, 2011;Theleritis and
Economou, 2014; Fountoulakis et al., 2015; Rachiotis
et al., 2015).

Η ύφεση οδήγησε σε απώλεια εργασιών σε όλους
τους τομείς της οικονομίας και σε άνοδο του ποσοστού
ανεργίας από 7,8% το 2008 σε 9.6% το 2009, 12.7% το
2010, 17.9% το 2011, 24.5% το 2012, 27.5% το 2013,
26,5% το 2014, 23,2% τον Ιούλιο 2016 (Eurostat, 2015;
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, Ιούλιος 2016). Το χρέος
αυξήθηκε μεταξύ του 2007 και του δεύτερου τριμήνου
του 2016 από 105,4% σε 179,2% του ακαθάριστου εγ-
χώριου προϊόντος (από €239,4 δισεκατομμύρια σε
€328,3 δισεκατομμύρια). Την ίδια στιγμή, το ποσοστό
του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας αυξήθηκε από
28,1% το 2008 σε 35,7% το 2013 και 36% το 2014 (Ελ-
ληνική Στατιστική Υπηρεσία, 2015).

Επιπλέον, μία μελέτη της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕ
ΒΕΕ, 2014) ανέδειξε σημαντική απώλεια εισοδήματος
για 93,7 % των νοικοκυριών, λόγω της οικονομικής κρί-
σης, που οδήγησε σε μείωση των εξόδων για βασικά
αγαθά και τρόφιμα. Επιπροσθέτως, ένα στα τρία νοικο-
κυριά ανέφερε καθυστέρηση στην πληρωμή δόσεων δα-
νείων, ενώ το 42,5% των νοικοκυριών ήταν
επιφυλακτικά σε ότι  αφορά  στην  ικανότητά  τους να α-
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ντιμετωπίσουν τις μελλοντικές οικονομικές τους υποχρε-
ώσεις.

Συγχρόνως, ο αρνητικός αντίκτυπος της οικονομικής
κρίσης στα ελληνικά νοικοκυριά επηρέασε και τα παιδιά.
Σύμφωνα με στοιχεία της  UNICEF (2014), υπήρξε μία
σημαντική αύξηση του ποσοστού παιδικής φτώχειας
από 23 % το 2008 σε 40,5 % το 2012.

Μειωμένο ποσοστό γονιμότητας και οικονομική
κρίση στην Ελλάδα 

Ο αριθμός των γεννήσεων στην Ελλάδα μειώθηκε σε
δραματικό επίπεδο, και από το 2009 το ποσοστό γονι-
μότητας έφτασε το  1.1 έως 1.3, όπως υποστηρίζει μια
μελέτη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών
(ΕΚΚΕ). Το ποσοστό γονιμότητας αναφέρεται στον
αριθμό των παιδιών που μία γυναίκα θα γεννήσει αν θα
ζούσε όλα τα χρόνια της τεκνοποιίας της στα τρέχοντα
ποσοστά γονιμότητας για την ηλικία της.   Για τις ανε-
πτυγμένες χώρες για να μην παρουσιάσουν μείωση του
πληθυσμού της, το ποσοστό γονιμότητας πρέπει να
είναι περίπου 2,0-2,1 (The Huffigton Post, Ιανουάριος
2016).

Φαίνεται πως ο κίνδυνος της φτώχειας αποθαρρύνει
τα ζευγάρια από το να κάνουν παιδιά (Michas et al.,
2013; Vrachnis et al., 2014). Σύμφωνα με μελέτη των
Γιατρών του Κόσμου, τέσσερις στις δέκα γυναίκες στην
Ελλάδα αποφάσισαν το 2014 να κάνουν λιγότερα παι-
διά, ή να μην κάνουν παιδιά καθόλου για οικονομικούς
λόγους συμπεριλαμβανομένου του φόβου να χάσουν τις
δουλειές τους. Ως αποτέλεσμα, η μελέτη δείχνει, πως
ένα τέταρτο των γυναικών που γεννήθηκαν την δεκαετία
του '70 δεν θα κάνουν παιδιά (Kαθημερινή, Nοέμβριος
2015).

Επομένως, λόγω της οικονομικής κρίσης οι νέες γυ-
ναίκες έρχονται αντιμέτωπες με πολύ έντονο στρες. Ποιο
είναι το αποτέλεσμα του να ζει όμως κάποιος σε συνθή-
κες τόσο έντονου στρες; Ας προχωρήσουμε στον ορι-
σμό του στρες (Sterling and Eyer,1988; McEwen 1998;
Charney 2004; Benson and Casey, 2008; Chrousos,
2009; Theleritis 2011).

Τι είναι το στρες;

Ο υποθάλαμος, η υπόφυση, και τα επινεφρίδια συγ-
κροτούν τον άξονα που παίζει καθοριστικό ρόλο στην
έκλυση της απάντησης στο stress. Με την απελευθέ-
ρωση κάποιων ορμονών όπως ACTH και κορτιζόλη, ο
προαναφερθείς άξονας προετοιμάζει το σώμα να αντα-
πεξέλθει στις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν. Συγ-
χρόνως απελευθερώνονται επινεφρίνη και
νορεπινεφρίνη από τα επινεφρίδια μετά από παρέμ-
βαση του Συμπαθητικού Νευρικού Συστήματος. Η επί-
δραση αυτών των ορμονών στο σώμα είναι γενικευμένη, 

έτσι οι αισθήσεις μας γίνονται οξύτερες, οι μύες συσπώ-
νται, η καρδιά μας χτυπά πιο δυνατά, η αρτηριακή πίεση
αυξάνεται, και η αναπνοή γίνεται πιο γρήγορη. Ο φυσιο-
λόγος Hans Selye (1956) ήταν ο πρώτος που εισήγαγε
την ιδέα πως οι σωματικοί και οι ψυχολογικοί στρεσσο-
γόνοι παράγοντες εκλύουν την ίδια απάντηση στο stress
σε ότι αφορά στη φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος.

Επιπλέον από τη μία διαχώριζε το «καλό» stress
που έχει βραχεία διάρκεια και μας βοηθά να ξεπερά-
σουμε εμπόδια τα οποία παρουσιάζονται στη καθημε-
ρινή ζωή και από την άλλη το «κακό» υπερβολικό stress
το οποίο καταβάλλει την ικανότητα μας να προσαρμο-
ζόμαστε στις καινούργιες συνθήκες της ζωής. Δύο ερευ-
νητές του Πανεπιστημίου Harvard οιYerkes και Dodson
(1908) παρατήρησαν όπως αύξαναν τα επίπεδα του
stress και του άγχους αύξαναν μέχρι ενός σημείου η
απόδοση και η αποδοτικότητα. Από αυτό το σημείο και
μετά περισσότερο stress και άγχος οδηγούν σε μείωση
στην απόδοση και στην ικανότητα.

Υπάρχει ένας μεγάλος κατάλογος νοσημάτων
που συσχετίζονται με το «κακό» stress: Άγχος, κατά-
θλιψη, Αϋπνία και διαταραχές ύπνου, αλλεργικές δερ-
ματικές παθήσεις, αρθρίτιδα, δυσκοιλιότητα, βήχας,
διαβήτης, ζάλη, καρδιακά προβλήματα (όπως καρδιακή
αρρυθμία, στηθάγχη, καρδιακή ανακοπή), αίσθημα κα-
ψίματος στη καρδιά, υπέρταση, λοιμώδεις νόσοι (ευαι-
σθησία σε γρίπη και σε έρπητα), προβλήματα
γονιμότητας-τεκνοποίησης, σύνδρομο ευερέθιστου εν-
τέρου, ναυτία και έμετος, νευρικότητα, πόνος οποιαδή-
ποτε αιτιολογίας (όπως οσφυαλγία, κεφαλαλγία,
κοιλιακό άλγος, μυαλγίες, αρθραλγίες, πόνος μετά από
χειρουργική επέμβαση, χρόνιος πόνος οποιασδήποτε
αιτιολογίας), προεμμηνορυσιακό Σύνδρομο, ανεπιθύμη-
τες ενέργειες χρόνιων νοσημάτων, επιβράδυνση του
ρυθμού επουλώσεως τραυμάτων.

Είναι σημαντικό επίσης να αναγνωρίζουμε τα
πρώιμα σημάδια του stress:

ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Αυχένας και ώμοι πιασμένοι ή σε σύσπαση, οσφυαλγία,
αίσθημα κόπωσης, ταχυσφυγμία ή αίσθημα παλμών,
τρόμος, εφίδρωση, ζάλη ή αίσθημα λιποθυμίας, δυσκο-
λία στη κατάποση- αίσθημα πνιγμού, κοιλιακό άλγος,
δυσπεψία, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, συχνουρία, αδια-
φορία για σεξουαλική δραστηριότητα, ακαθησία.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Αδυναμία ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων, υπερκατανά-
λωση αλκοόλ, υπερφαγία, έναρξη καπνίσματος ή αύ-
ξηση των τσιγάρων που καπνίζει το άτομο καθημερινώς,
υπερβολική συζήτηση και ενασχόληση με στρεσσογόνες
καταστάσεις.
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

Κλάμα, ευερεθιστότητα, νευρικότητα, θυμός, αίσθημα
ανίκανοτητας να αλλάξουν τα πράγματα, νευρικότητα,
αίσθημα άγχους, γίνεται ευέξαπτος-οξύθυμος, έλλειψη
νοήματος στη ζωή, πλήξη, μοναξιά, δυστυχία χωρίς
σαφή αιτία, κατάθλιψη.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ

Συνεχής ανησυχία, μειωμένη συγκέντρωση, δυσκολία
ανάκλησης αναμνήσεων, απώλεια της αίσθησης του χι-
ούμορ, αναποφασιστικότητα, απώλεια δημιουργικότη-
τας, αδυναμία του ανθρώπου να έχει «καθαρή» σκέψη.

Τι μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει έντονο στρες
στην εργασία;

Η εργασιακή εξουθένωση (burnout syndrome), όρος
που για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε από τον
Freudenberger (1974) (παρατηρώντας στη δεκαετία του
’60 το προσωπικό μίας κλινικής αποτοξίνωσης), είναι
ένα ψυχοσωματικό σύνδρομο πουχαρακτηρίζεται από
τρεις κύριες συνιστώσες: α) συναισθηματική εξουθέ-
νωση, β) αισθήματα αποπροσωποποίησης και γ) μει-
ωμένη λειτουργικότητα/αποτελεσματικότητα στον
επαγγελματικό τομέα σε συνδυασμό με νοητική κό-
πωση. Η αιτιολογία της θεωρείται πως είναι παρατετα-
μένο stress στην εργασία ή αλλού (Maslach και συν
2001). Η εργασιακή εξουθένωση μπορεί να οδηγήσει
ένα άτομο σε διαπροσωπικές συγκρούσεις, καθώς και
εμφάνιση δυσάρεστων σωματικών συμπτωμάτων και
αρνητικών συναισθημάτων που συνοδεύονται από μει-
ωμένη παραγωγικότητα. Το άτομο που υποφέρει πι-
στεύει πως δεν μπορεί να κάνει κάτι για να ξεφύγει από
αυτή την κατάσταση. Ο υποστηρικτικός κοινωνικός και
οικογενειακός περίγυρος μπορούν να προφυλάξουν σε
σημαντικό βαθμό τον άνθρωπο από τις δυσμενείς επι-
πτώσεις του εργασιακού stress. Επιπλέον ένα εργα-
σιακό περιβάλλον το οποίο διακατέχεται από κλίμα
εμπιστοσύνης, αλληλουποστήριξης σεβασμού και ανοι-
χτής επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων μπορεί να
προστατέψει αποτελεσματικά από την ανάπτυξη εργα-
σιακής εξουθένωσης. Δυστυχώς στη σημερινή εποχή, οι
ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες εργασίας, η μεγάλη
αύξηση της ανεργίας σε συνδυασμό με την οικονομική
κρίση έχουν οδηγήσει στην ολοένα και αυξανόμενη έλ-
λειψη κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τη μείωση
του εργασιακού stress. Προκειμένου τώρα οι εργαζόμε-
νοι που υποφέρουν από εργασιακή εξουθένωση να ξε-
φύγουν από αυτήν χρειάζονται βοήθεια να αλλάξουν το
τρόπο που σκέφτονται αλλά και την άποψη που έχουν
ώστε να αναγνωρίσουν και να τροποποιήσουν τις κατα-

στάσεις που τους φέρνουν σε αυτό το αδιέξοδο. Επι-
πλέον, τεχνικές αντιμετώπισης του stress μπορεί να
βοηθήσουν αποτελεσματικά άτομα που υποφέρουν από
αυτό το σύνδρομο.

Τα αυξημένα επαγγελματικά καθήκοντα, τα εξαντλη-
τικά ωράρια, ο ασαφής προσδιορισμός των ρόλων και
οι ανταγωνιστικές σχέσεις με τους συναδέλφους δημι-
ουργούν ένα εργασιακό περιβάλλον, που μειώνει την
απόδοσή των εργαζομένων ενώ συχνά προκαλεί έντονα
συμπτώματα στρες με επιπτώσεις στην προσωπική και
κοινωνική τους ζωή. Το άτομο που υποφέρει πιστεύει
πως δεν μπορεί να κάνει κάτι για να ξεφύγει από αυτή
την κατάσταση. Δυστυχώς στη σημερινή εποχή, οι ιδιαί-
τερα ανταγωνιστικές συνθήκες εργασίας, η μεγάλη αύ-
ξηση της ανεργίας σε συνδυασμό με την οικονομική
κρίση έχουν οδηγήσει στην ολοένα και αυξανόμενη έλ-
λειψη κατάλληλων συνθηκών εργασίας για τη μείωση
του εργασιακού stress.

Οι Lazarus και Folkman (1984), ορίζουν τις στρατη-
γικές αντιμετώπισης (coping) ως συνεχώς μεταβαλλό-
μενες γνωσιακές και συμπεριφορικές προσπάθειες
προκειμένου να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες εσωτε-
ρικές ή/και εξωτερικές ανάγκες του ατόμου που ξεπερ-
νούν τις δυνατότητες του. Ένα άτομο θα είναι
ψυχολογικά ευάλωτο σε μία δεδομένη κατάσταση (π.χ.
στην εργασία του) αν δεν έχει επαρκή αποθέματα αντι-
μετώπισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζει  αλλά και
συγχρόνως δίνει πολύ μεγάλη σημασία στον κίνδυνο
των συνεπειών μίας αποτυχίας να ελέγξουν αποτελε-
σματικά τα πράγματα. 

Είναι αξιοσημείωτο πως ο καθηγητής Peter McDon-
ald, στο Crawford School of Public Policy στο Australian
National University, θεωρεί πως το ποσοστό γονιμότη-
τας είναι μικρότερο σε χώρες με υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας των γυναικών (Καθημερινή Νοέμβριος 2015).
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, περί-
που 1,2 εκατομμύρια Έλληνες ήταν άνεργοι τον Ιούλιο
του 2015, ή περίπου το 25% του εργατικού δυναμικού
της χώρας. Η ανεργία ήταν μεγαλύτερη στις γυναίκες
φτάνοντας σε ποσοστό 29,4 %.

Μείωση Πληθυσμού της Ελλάδας για το 2016

Τον Ιανουάριο του 2016, ο πληθυσμός της Ελλάδας
υπολογίσθηκε ότι είναι 10 933 457 άνθρωποι. Υπήρξε
μία μείωση -0.40% (-44 240 άνθρωποι) σε σχέση με τον
πληθυσμό της προηγούμενης χρονιάς που ήταν 10 977
697. Το 2015 δεν υπήρξε αύξηση του πληθυσμού, αφού
ο αριθμός των θανάτων ήταν μεγαλύτερος των γεννή-
σεων κατά 17 235. Λόγω μετανάστευσης ο πληθυσμός
τελικά μειώθηκε κατά 27 005. 

Κατά το έτος 2016, ο πληθυσμός της Ελλάδας προ-
βλέπεται πως θα μεωθεί κατά -44 062 ανθρώπους και
να φτάσει τον αριθμό 10 889 395 στην αρχή του 2017. 
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Αν η μετανάστευση διατηρηθεί στο επίπεδο του προ-
ηγούμενου χρόνου, ο πληθυσμός συνολικά θα ελαττω-
θεί κατά 26 896 άτομα. Αυτή θα είναι η έκτη συνεχής
χρονιά που ο αριθμός των θανάτων αναμένεται να είναι
μεγαλύτερος των γεννήσεων: Το 2011 οι γεννήσεις ήταν
106.777  και οι θάνατοι 110.729 (έλλειμμα 3952), το
2012 οι γεννήσεις ήταν 100.371 και οι θάνατοι 116.670
(έλλειμμα 16299), το 2013 οι γεννήσεις ήταν 94.134 και
οι θάνατοι 111.794 (έλλειμμα 17660), το 2014 οι γεννή-
σεις ήταν 93.280 και οι θάνατοι 114.086  (έλλειμμα
20806). Το 2015 οι γεννήσεις ήταν μόνο 92.984 (ο μι-
κρότερος αριθμός γεννήσεων από το 1955 ) και οι θά-
νατοι 121.785 (έλλειμμα 28801) (Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (2016).      

Επιπλέον, το 2012, μία αύξηση των παλίνδρομων
κυήσεων παρατηρήθηκε που συσχετίζεται με την οικο-
νομική κρίση. Η πολύ σημαντική πρόληψη και φροντίδα
κατά την διάρκεια της κύησης μπορεί να προλάβει επι-
πλοκές και να διαγνώσει εγκαίρως τις παλίνδρομες κυή-
σεις. Vrachadis και Kornarou (2013) εξέφρασαν την
ανησυχία τους πως το ποσοστό των παλίνδρομων κυή-
σεων θα συνέχιζε να αυξάνεται γιατί ένας αυξανόμενος
αριθμός εγγύων γυναικών ήταν άνεργες και ανασφάλι-
στες, και εξαιρούνταν από το σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης.

Επιπλέον, λόγω της οικονομικής κρίσης ένας πολύ
μεγάλος αριθμός εκτρώσεων γίνεται κάθε χρόνο στην
Ελλάδα (250.000-300.000/ έτος) (The Huffigton Post,
March 2016; Lima et al., 2016). Τέλος, από το 2009, πε-
ρίπου μισό εκατομμύριο Έλληνες μετανάστευσαν προ-
κειμένου να βρουν εργασία, οι μισοί εκ των οποίων ήταν
ηλικίας μικρότερης των 34 ετών. 

Επιπτώσεις του μειωμένου ποσοστού γονιμότητας
στην Ελλάδα 

Η γήρανση του πληθυσμού είναι μία από τις σημαν-
τικότερες προκλήσεις για την Ελλάδα σύμφωνα με την
έκθεση  European Commission’s 2015 Aging Report
(European Commission, 2014). Η έκθεση έδειχνε πως
ο πληθυσμός της Ελλάδας θα ελαττωθεί κατά 2,5 εκα-
τομμύρια μέχρι το 2060 φτάνοντας τα 8,6 εκατομμύρια.
Ο καθηγητής Κοτζαμάνης του Πανεπιστήμιου Θεσσα-
λίας  προειδοποιεί πως ο πληθυσμός της Ελλάδας, που
υπολογίσθηκε στα 11 εκατομμύρια, θα μειωθεί κατά
300-400 χιλιάδες τα επόμενα 10 χρόνια λόγω των θα-
νάτων της μετανάστευσης και των μειωμένων γεννή-
σεων. Σύμφωνα με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό
της Νέας Υόρκης HelpAge International, το 2030, ένας
στους 3 Έλληνες θα έχει ηλικία άνω των 60 ετών, και το
2050 έχει εκτιμηθεί πως το ποσοστό των άνω των 60
θα αυξηθεί στο 40.8% του πληθυσμού (Καθημερινή,
Οκτώβριος 2015). 

Η Έκθεση European Commission’s 2015 Aging Re-

port προειδοποιεί πως το ποσοστό των ατόμων άνω
των 65 ετών σε σχέση με όσους έχουν ηλικία 15-64 έτη
θα αυξηθεί από 31% το 2013 σε 42% το 2030 και στο
απίστευτο ποσοστό 61% το 2060 (European Commis-
sion, 2014).

Τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2000, όταν θα φτά-
σουν στην ηλικία των 50, θα πρέπει να πληρώσουν πε-
ρισσότερους φόρους και περισσότερες ασφαλιστικές
εισφορές για να υποστηρίξουν την μεγαλύτερη σε ηλικία
γενεά, κάτι το οποίο θα υποβάλλει σε μεγάλη πίεση το
σύστημα, αφού το ενεργό εργασιακά τμήμα του πληθυ-
σμού ηλικίας 15-64 ετών αναμένεται να μειωθεί σε 4.6
εκατομμύρια το 2060 από 7.3 εκατομμύρια το 2013. Η
γήρανση του πληθυσμού θα οδηγήσει επίσης τους ερ-
γαζόμενους να μένουν για περισσότερο στην αγορά ερ-
γασίας. Ενώ το 2013μόνο 4.9% των εργαζομένων είχαν
ηλικία 65-75 έτη αυτό το ποσοστό θα αυξηθεί στο 14.3%
το 2030 και 24.4% το 2060, έτος κατά το οποίο η μέση
ηλικία των εργαζομένων θα είναι 44 έτη από 39 έτη που
είναι σήμερα. Η ηλικία συνταξιοδότησης θα είναι 67.5
έτη για τους άνδρες το 2060 από 61 έτη το 2013, και για
τις γυναίκες, θα αυξηθεί από 61.2 έτη σήμερα σε  67.1
έτη το 2060 (Καθημερινή, Οκτώβριος 2015).
.
Προτεινόμενες λύσεις στο δημογραφικό πρόβλημα

Θα πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε
αυτήν την αρνητική οικονομική κατάσταση και να προ-
ωθήσουμε πολιτικές που θα βοηθήσουν τους νέους να
έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Προγράμματα
που απαλλάσσουν από φόρους, δίνουν άτοκα στεγα-
στικά δάνεια και δίνουν ευκαιρίες απασχόλησης σε νέα
ζευγάρια και νέες γυναίκες μπορεί να συμβάλλουν στην
αναστροφή της καθοδικής πορείας του αριθμού των γεν-
νήσεων στη χώρα μας.  Επιπλέον, η υιοθέτηση κρατι-
κών επιδομάτων για νέα ζευγάρια που φέρνουν στην
ζωή ένα παιδί θα μπορούσε να βοηθήσει σε σημαντικό
βαθμό.  

Η δημιουργία δομών όπως κέντρων ημέρας και βρε-
φονηπιακών σταθμών που μπορούν να ενθαρρύνουν
τις γυναίκες να εργασθούν μπορεί να οδηγήσει σε αύ-
ξηση του αριθμού των γεννήσεων. Όπως αναφέρει ο κα-
θηγητής McDonald η έλλειψη τέτοιων δομών
αποθαρρύνουν πολλές γυναίκες να συνδυάζουν την
απόκτηση παιδιών με κάποια απαιτητική σε ωράρια ερ-
γασία.  Μη ασφαλισμένες μητέρες συχνά έχουν δυσκο-
λίες πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, είτε για
διαγνωστικές εξετάσεις πριν τον τοκετό, είτε αργότερα
μετά τον τοκετό για την φροντίδα των μωρών τους, με
αποτέλεσμα να αναγκάζονται αρκετές φορές να καλύ-
πτουν μόνες τους το οικονομικό κόστος αυτών των εξε-
τάσεων (The Huffigton Post, January 2016). Ο
καθηγητής McDonald στο Crawford School of Public
Policy του Australian National University, πιστεύει πως 
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μία αύξηση στις γεννήσεις θα δράσει θετικά στην  οικο-
νομία και θα οδηγήσει σε αύξηση το ακαθάριστο εγχώ-
ριο προϊόν, ενώ θα μειώσει την πίεση που ασκείται στο
ασφαλιστικό σύστημα από την γήρανση του πληθυ-
σμού.  

Το πιο ίσως σημαντικό θέμα λόγω της οικονομικής
κρίσης θα πρέπει να είναι η διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής και η ύπαρξη κοινωνικών προγραμμάτων υπο-
στήριξης των ανέργων και εκείνων που ανήκουν στις μη
προνομιούχες κοινωνικές τάξεις. (Zavras et al., 2013).
Επιπλέον, σχολικά προγράμματα σίτισης μπορούν να
μειώσουν το αίσθημα ανασφάλειας των παιδιών και των
οικογενειών τους που διαμένουν σε υποβαθμισμένες
περιοχές της Ελλάδας  (Petralias et al., 2016).

Για γυναίκες που για οικονομικούς λόγους σκέφτον-
ται να κάνουν έκτρωση, θα πρέπει να υπάρξουν κοινω-
νικές πολιτικές για την υποστήριξη αυτών των γυναικών
που αποφασίζουν για οικονομικούς και κοινωνικούς λό-
γους τον τερματισμό της εγκυμοσύνης, ώστε τελικά να
μην το κάνουν. Θα πρέπει να δίνεται σε αυτές τις γυναί-
κες η δυνατότητα εξασφάλισης της εργασίας τους αλλά
και της δυνατότητας παραμονής των παιδιών τους σε
βρεφονηπιακούς σταθμούς (Lima et al., 2016).

Επιπλεόν, κοινωνική υποστήριξη από φίλους και
συγγενείς μπορεί να απαλύνει το εκσεσημασμένο εργα-
σιακό στρες ενώ η σωματική άσκηση μπορεί να μετριά-
σει την επίπτωση των αγχωδών και καταθλιπτικών
διαταραχών (Theleritis et al., 2010). Επιπροσθέτως, η
μεσογειακή διατροφή έχει συσχετισθεί με μικρότερη επί-
πτωση καταθλιπτικών επεισοδίων. Τέλος η γνωσιακή-
συμπεριφορική ψυχοθεραπεία, οι τεχνικές χαλάρωσης
και η πνευματική ζωή φαίνεται να προστατεύουν από το
έντονο εργασιακό στρες.  

Όλες οι παραπάνω προτάσεις, εφόσον υιοθετηθούν,
σε συνδυασμό με την σταδιακή βελτίωση του οικονομι-
κού κλίματος στη χώρα θα μπορούσαν να βοηθήσουν
στην αύξηση του αριθμού των γεννήσεων στην Ελλάδα.
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