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Εάν σάς πάρει δύο λεπτά η ανάγνωση αυτού του σημειώματος, μέχρι να το 
τελειώσετε θα έχουν γεννηθεί 530 παιδιά στον κόσμο. Διότι κάθε λεπτό 

που περνάει ο πληθυσμός του πλανήτη Γη αυξάνεται κατά μέσο όρο με 265 

νέες ανθρώπινες ψυχές. Κι ενώ είναι άκρως συγκινητικό αυτό για 265 

μητέρες το λεπτό, ταυτόχρονα είναι και τρομακτικό. Και συνάμα τραγικό, 

δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των παιδιών είναι 

καταδικασμένα να ζήσουν – αν επιζήσουν – σε φτώχεια και εξαθλίωση 
στον Τρίτο Κόσμο, συχνά σε εμπόλεμες συνθήκες, χωρίς προοπτικές 

κοινωνικής ανέλιξης και προσωπικής ευτυχίας. 

Το μεγαλύτερο μέρος της εκρηκτικής πληθυσμιακής αύξησης, σε 

απόλυτους αριθμούς, αντιστοιχεί στην Ασία, την πολυπληθέστερη ήπειρο 

του πλανήτη, με 4,5 δισ. κατοίκους σήμερα. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα 

οξυμένο – και, πιθανώς, ανεξέλεγκτο - στην Νότια Ασία. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις του ΟΗΕ, το 2022, σε λιγότερο από μια πενταετία από σήμερα, η 
Ινδία θα ξεπεράσει την Κίνα σε πληθυσμό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για 

την εξεύρεση φυσικών πόρων και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. 

Αλλά δεν είναι μικρότερα τα προβλήματα που απορρέουν από την 

πληθυσμιακή έκρηξη στην Ινδονησία (267 εκατ.), το Πακιστάν (202 εκατ.), 

το Μπανγκλαντές (166 εκατ.), τις Φιλιππίνες (106 εκατ.), κ.ο.κ. 

Τα δημογραφικά στοιχεία είναι εύκολο να τα βρει κανείς στο Διαδίκτυο – αν 
ενδιαφερθεί. Απείρως πιο δύσκολο είναι να επιτευχθεί κάποια συναίνεση 

για την αδήριτη ανάγκη περιορισμού των γεννήσεων. Το μεγαλύτερο 

πρόβλημα είναι ο φαύλος κύκλος ανάμεσα στην φτώχεια που 

αποδεδειγμένα συνοδεύεται από υπερπληθυσμό και τον υπερπληθυσμό που 

καταδικάζει αυτές τις κοινωνίες σε φτώχεια, ανταγωνισμό για πόρους, 

πολεμικές συρράξεις, περιβαλλοντική υποβάθμιση, κ.λπ. Πολύ σημαντικό 
ρόλο διαδραματίζει και το πολιτισμικό υπόβαθρο των κοινωνιών που 

αυξάνονται ανεξέλεγκτα, με τις θρησκείες να παρεμποδίζουν την δημόσια 

συζήτηση για τον περιορισμό των γεννήσεων – τόσο στις ισλαμικές χώρες 

της Ασίας, όσο και σε βουδιστικές (π.χ. Βιρμανία/Μιανμάρ) ή χριστιανικές 

(Φιλιππίνες). 
 


