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Πρόλογος 

Είναι αρκετός καιρός τώρα που η χώρα μας και οι κάτοικοί της διέρχονται μια βαθιά 

κοινωνική και οικονομική κρίση. Στο διάστημα αυτό επιβλήθηκαν διάφορες πολιτικές 

λιτότητας και δημοσιονομικής προσαρμογής, τα αποτελέσματα των οποίων είναι 

ορατά δια γυμνού οφθαλμού, τόσο σε μακρο-οικονομικό, όσο και στο επίπεδο της 

καθημερινής ζωής των πολιτών. 

Στο πλαίσιο αυτό, το συνέδριο ευελπιστεί να συνεισφέρει στον ανοικτό επιστημονικό 

διάλογο για μια σειρά ζητημάτων που έχουν ελάχιστα αποτελέσει μέχρι σήμερα 

αντικείμενο δημόσιας συζήτησης. Ποιά είναι η επίδραση της οικονομικής κρίσης στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του τόπου μας; Σε ποιό βαθμό μεταβλήθηκε η 

θνησιμότητα και η υγεία του πληθυσμού μας; Επηρεάστηκε η γονιμότητα και ο 

γάμος; Πώς εξελίχθηκαν η διεθνής και εσωτερική μετανάστευση; Ποιές είναι οι 

προβλέψεις για τις μελλοντικές τάσεις του πληθυσμού μας; Αυτά είναι κάποια από 

τα κεντρικά ερωτήματα, τα οποία επιχειρείται να προσεγγιστούν στο συνέδριο αυτό. 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους και τους υποψήφιους 

διδάκτορες-μεταπτυχιακούς φοιτητές που συνεισφέρουν στην προσπάθειά μας 

καταθέτοντας και παρουσιάζοντας μια σειρά από εξαιρετικά σημαντικές 

επιστημονικές εργασίες. Είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά του Τμήματος Ιστορίας και 

Εθνολογίας, αλλά και γενικότερα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που 

βρίσκεστε κοντά μας. Επίσης θερμά ευχαριστούμε τους χορηγούς μας: Τον Ειδικό 

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Το 

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών που είναι και συνδιοργανωτής του συνεδρίου. 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Την Ιερά 

Μητρόπολη Μαρωνείας & Κομοτηνής και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κκ. 

Παντελεήμονα. 

Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο σε παρόμοια 

ζητήματα, μέσα από πρωτοβουλίες όχι μόνο από το πανεπιστήμιό μας αλλά και από 

οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο ή δημόσιο φορέα προταθεί, συμβάλλοντας θετικά 

στο διάλογο αλλά και την διαμόρφωση συγκεκριμένων πολιτικών, προκειμένου για 

τη βελτίωση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού μας. 

Σας ευχόμαστε καλή διαμονή στην Κομοτηνή. 

Με εκτίμηση 

Δρ. Κων/νος Ν. Ζαφείρης 

Επ. Καθηγητής Δημογραφίας στο Δ.Π.Θ. 

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου 

 



Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. 

Οργανωτική Επιτροπή 

Κων/νος Ν. Ζαφείρης, Επ. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Πρόεδρος) 

Βύρων Κοτζαμάνης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Χρήστος Σκιαδάς, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης 

Αναστασία Κωστάκη, Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Διονύσης Μπαλούρδος, Διευθυντής Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

Επιστημονική Επιτροπή 

Γεωργία Βερροπούλου, Αν. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Βασίλης Γαβαλάς, Επ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κων/νος Ν. Ζαφείρης, Επ. Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  

Τίνα Κακλαμάνη, Επ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Στεφανία Καλογεράκη, Επ. Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Βύρων Κοτζαμάνης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Αναστασία Κωστάκη, Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Χρήστος Μπάγκαβος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Διονύσης Μπαλούρδος, Διευθυντής Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

Μαρί Νοέλ Ντυκέν, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.  

Κωνσταντίνος Ρόντος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Χρήστος Σκιαδάς, Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης 

Σταματούλα Τομαρά-Σιδέρη, Καθηγήτρια, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Αλεξάνδρα Τραγάκη, Αν. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

Κλέων Τσίμπος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Γραμματεία-Ομάδα υποστήριξης συνεδρίου 

Αναστάσιος Ζήσης (Γραμματέας) 

Ιουλία-Ειρήνη Αθανασίου 

Μαρία Γκιόντου 

Φίλιππος Γρηγοριάδης 

Παναγιώτα Ξανθοπούλου 

Ευδοκία Καραμπατζάκη 

Σοφία Παπαποστόλου 

Στέργιος Χατζής 
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Πρόγραμμα συνεδρίου 

Παρασκευή, 6/10/2017, Αμφιθέατρο Παλιάς Νομικής 

17:00-18:00 Εγγραφές συνέδρων 

18:00-19:00 Τελετή έναρξης 

 Εναρκτήρια Συνεδρία 

 Προεδρείο: Κωνσταντίνος Ρόντος, Αναστασία Κωστάκη 

19:00-19:40 Χρίστος Παπαθεοδώρου  
Επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στη φτώχεια και τις 
συνθήκες διαβίωσης 

19:40-20:20 Βύρων Κοτζαμάνης  
Οι δημογραφικές εξελίξεις στην μεταπολεμική Ελλάδα (1950-2015), 
τάσεις, ρήξεις  και προοπτικές 

20:20-21:00 

 

 

 

 

Πρ. Βασίλειος Λεοντιάδης, εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Ξάνθης 
και Περιθεωρίου κκ. Παντελεήμονα, Προέδρου της Επιτροπής για 
τις Τρίτεκνες οικογένειες στη Θράκη.   

Παρουσίαση του προγραμματος επιδότησης από τις Ιερές 
Μητροπόλεις των τρίτεκων οικογενειών στη Θράκη. 

Δείπνο. Περιήγηση στις τοπικές γεύσεις και μουσικές στο Sultan 

Tepe. 
 

Σάββατο, 7/10/2017, Αμφιθέατρο Παλιάς Νομικής 

 1η συνεδρία: Θνησιμότητα 

 Προεδρείο: Χρήστος Μπάγκαβος, Αλεξάνδρα Τραγάκη 

9:00-9:20 Γεωργία Βερροπούλου, Κλέων Τσίμπος 
Παράγοντες που σχετίζονται με νεκρογεννητικότητα στην Ελλάδα: 2010-
2014 

9:20-9:40 Βασίλειος Σ. Γαβαλάς. 
Μακροχρόνιες τάσεις και πρόσφατες ανατροπές στην περιφερειακή 
θνησιμότητα στην Ελλάδα. 

9:40-10:00 Κλέων Τσίμπος, Γεωργία Βερροπούλου 
Διαφοροποιήσεις στα επίπεδα επιβίωσης του πληθυσμού της Ελλάδας 
κατά αιτία θανάτου ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, την 
υπηκοότητα και το επίπεδο εκπαίδευσης του θανόντος: 2009-2013 

10:00-10:20 Σταματίνα Κακλαμάνη, Κων/νος Ζαφείρης 

Η θνησιμότητα και η νοσηρότητα στην Ελλάδα κατά την περίοδο της 
κρίσης 

10:00-10:30 Συζήτηση 

10:30-11:00 Διάλειμμα για καφέ 



Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. 

 2η συνεδρία: Κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και 
δημογραφία 

 Προεδρείο: Κλέων Τσίμπος, Γεωργία Βερροπούλου 

11:00-11:20 Κωνσταντίνος Ρόντος, Νικόλαος Ναγόπουλος, Μαρία-Ελένη 
Συρμαλή 

Έρευνα για το προσφυγικό - μεταναστευτικό φαινόμενο στην Λέσβο: Ο 
ρόλος της τοπικής κοινωνίας 

11:20-11:40 Στεφανία Καλογεράκη  
Κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες στην υγεία εν καιρώ κρίσης στην 
Ελλάδα 

11:40-12:00 Νίκος Καμπέρης, Φραγκίσκος Μπερσίμης, Άλκηστις Βερέβη 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά και Κοινωνικές Τάσεις των Ωφελούμενων 
από το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού (νομός Αττικής) την 
περίοδο 2011-2015 

12:00-12:20 Αργυρώ Γρίψιου, Μυρσίνη Φωτοπούλου 
Μοτίβα κοινωνικού διαχωρισμού στην Μητροπολιτική Περιοχή Αθήνας 
κατά τα πρώτα χρόνια της κρίσης 

12:20-12:40 Συζήτηση 

  

 3η συνεδρία: Χωρική Δημογραφία 

 Προεδρείο: Βύρων Κοτζαμάνης, Στεφανία Καλογεράκη 

12:40-13:00 Κωνσταντίνος Ν. Ζαφείρης, Παύλος Μπαλτάς 

Η ανάλυση των κύριων συνιστωσών (principal component analysis) ως 
εργαλείο για τη δημογραφική έρευνα: εφαρμογές στην Ελλάδα της 
οικονομικής κρίσης 

13:00-13:20 Δημήτρης Καρκάνης, Μαρί-Νοέλ Ντυκέν 
Αποτύπωση των χωρικών διαφοροποιήσεων της γήρανσης στην Ελλάδα:  
2007-2016 

13:20-13:40 Συζήτηση 

  

Γεύμα, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κομοτηνής κκ. 

Παντελεήμονα. 

 

 
Σάββατο, 7/10/2017, Αμφιθέατρο Παλιάς Νομικής 

 1η συνεδρία: Γονιμότητα και Γάμος 

 Προεδρείο: Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Βασίλης Γαβαλάς 

17:30-17:50 Αλεξάνδρα Τραγάκη, Χρήστος Μπάγκαβος 

Η γονιμότητα τα χρόνια της ύφεσης: η περίπτωση της Ελλάδας 
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17:50-18:10 Σταματίνα Κακλαμάνη,  Κωνσταντίνος Ν. Ζαφείρης 

Η επίδραση της κοινωνικής-οικονομικής κρίσης στους γάμους και τα 
διαζύγια στην Ελλάδα 

18:10-18:30 Κοντογιάννης Γεώργιος 
Η εξέλιξη των θεσμικών συμβιώσεων στην μεταπολεμική Ελλάδα 

18:30-18:50 Σταύρος Καμαρούδης 

Δίγλωσσα ζευγάρια: η περίπτωση  συμβίωσης ελληνικής και γαλλικής. 

Οικογενειακές γλωσσικές πολιτικές, νέες δυναμικές και προοπτικές. 

18:50-19:00 Συζήτηση 

 Τέλος εργασιών 2ης ημέρας 

19:00-21:00 Γενική Συνέλευση των Δημογράφων της Ελλάδας. 
Αίθουσα Γενικής Χρήσης του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας (1ος 
όροφος) 

 

Κυριακή, 8/10/2017, Αμφιθέατρο Παλιάς Νομικής 

 Εναρκτήρια Συνεδρία 

 Προεδρείο: Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Χρήστος Μπάγκαβος 

9:00-9:30 Βύρων Κοτζαμάνης 
Οι προβολές του πληθυσμού της  Ελλάδας στον ορίζοντα του 2050 

9:30-10:00 Χρήστος Σκιαδάς, Χαρίλαος Σκιαδάς 

Στοχαστικά Μοντέλα Θνησιμότητας και Εφαρμογές στα Ελληνικά 
Δεδομένα 
 

10:00-10:10 Συζήτηση 

10:10-10:30 Διάλειμμα για καφέ 

  

 1η Συνεδρία: Μοντέλα Θνησιμότητας 

 Προεδρείο: Χρήστος Σκιαδάς, Κων/νος Ζαφείρης 

10:30-10:50 Παναγιώτης Ανδρεόπουλος, Φραγκίσκος Μπερσίμης, Αλεξάνδρα 
Τραγάκη 
Σύγκριση των νέων μοντέλων θνησιμότητας B.ANBE & ANBE.G σε 
ελληνικά δεδομένα το χρονικό διάστημα 2001-2013, ανά έτος. 

10:50-11:10 Demetris Avraam, Panagiotis Andreopoulos, Fragkiskos G. 
Bersimis 

A simple procedure to forecast mortality trends: evidence from a 
backtesting analysis applied to Greek  death rates of the span 1981-2010 

 

11:10-11:15 Συζήτηση 



Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. 

 2η Συνεδρία: Λοιπά Θέματα 

 Προεδρείο: Γεωργία Βερροπούλου, Σταματίνα Κακλαμάνη 

11:15-11:35 Σοφοκλής Ε. Δρίτσας 
Εκτίμηση των δημογραφικών προκλήσεων από την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής: Η περίπτωση του 
παράκτιου χώρου των δέλτα των ποταμών Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα  

11:35-11:55 Ασπασία Τσώνη, Κωνσταντίνος Ν. Ζαφείρης 

Η θνησιμότητα στη Θράκη τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα 

11:55-12:20 Σοφία Χύτου 

Το κοινωνικό και οικονομικό προφίλ της Θράκης τον 20ο αιώνα 

12:20-12:40 Γιώργος Καπουσίζης, Δέσποινα Ξανθού 

Γεωγραφική ανάλυση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

12:40-13:00 Mατούλα Τομαρά Σιδέρη, Αλέξανδρος Ευαγγέλου 

Η δημογραφική πορεία της Ελλάδας την περίοδο της οικονομικής κρίσης 
(2010-2017) 

13:40-13:10 Συζήτηση 

13:10-13:15 Διάλειμμα 

13:15-14:00 Στρογγυλή Τράπεζα, Συμπεράσματα, τελετή λήξης του 
συνεδρίου.  

16:00- Περιήγηση στην Κομοτηνή. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο, στο Μουσείο της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας-
Κομοτηνής και στο κεντρικό Τζαμί της πόλης 
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«Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης» 

Κομοτηνή, 6-8/10/2017 

Περιλήψεις 

  



Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. 

Σύγκριση των νέων μοντέλων θνησιμότητας B.ANBE & ANBE.G σε 

ελληνικά δεδομένα το χρονικό διάστημα 2001-2013, ανά έτος. 

Παναγιώτης Ανδρεόπουλος1, Φραγκίσκος Μπερσίμης2, Αλεξάνδρα Τραγάκη3 
1Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,  

(e-mail: pandreop@hua.gr)  
2Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 

 (e-mail: fbersim@hua.gr) 
3Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,  

(e-mail: atragaki@hua.gr) 

Περίληψη 

Σε αυτή την εργασία παρατίθενται τα αποτελέσματα της εφαρμογής και σύγκρισης 

παραδοσιακών μοντέλων θνησιμότητας (Gompertz Makeham) με νέα μοντέλα θνησιμότητας 

όπως τα B.ANBE & ANBE.G, τα οποία αποτελούν επεκτάσεις των προηγουμένων με προσθήκη 

νέων παραμέτρων. Η μελέτη αυτή αποτελεί μια περιγραφική αποτύπωση της θνησιμότητας 

του πληθυσμού όλων των ετών στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Στόχος είναι να αποτυπωθούν 

οι τάσεις στους δείκτες θνησιμότητας των συγκεκριμένων ηλικιών, να εκτιμηθεί η επίδραση 

των επί μέρους ηλικιακών ομάδων στη διαμόρφωση του προσδόκιμου ζωής και να εντοπίσει 

ενδεχόμενες αξιόλογες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. Η αξιολόγηση της προσαρμογής 

των μοντέλων έγινε με χρήση γνωστών μέτρων προσαρμογής (AIC, BIC, log - likelihood). Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζουν ότι τα νέα μοντέλα (B.ANBE & ANBE.G) επιτυγχάνουν συνολικά 

καλύτερη προσαρμογή στα δεδομένα σε σχέση με τα παραδοσιακά (Gompertz Makeham). 

Τέλος, επιχειρείται πρόβλεψη των επόμενων 10 ετών με χρήση του εκάστοτε μοντέλου. 

Λέξεις κλειδιά: B.ANBE, ANBE.G, Gompertz, Θνησιμότητα, Δημογραφικοί δείκτες 

 

A simple procedure to forecast mortality trends: 

evidence from a backtesting analysis applied to Greek  

death rates of the span 1981-2010 

Demetris Avraam1, Panagiotis Andreopoulos2, Fragkiskos G. Bersimis3  

1Institute of Health and Society, Newcastle University, Newcastle, UK 

(e-mail: avraam.demetris@gmail.com) 
 2 PhD Candidate, Department of Geography, Harokopio University, Athens, Greece  

(e-mail: pandreop@hua.gr)  
3 PhD Candidate, Department of Informatics and Telematics, Harokopio University, Athens, Greece 

(e-mail: fbersim@hua.gr) 

Abstract 

Many mathematical models have been designed to analyze and forecast human mortality 

dynamics. Some of the developed models are complex in structure and able to generate the 

entire mortality patterns across the lifespan including any peculiarities observed at young and 

extreme old ages, while other models are simpler and able to reproduce only specific parts of 

mailto:pandreop@hua.gr
mailto:fbersim@hua.gr
mailto:atragaki@hua.gr
mailto:pandreop@hua.gr
mailto:fbersim@hua.gr
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those patterns. While the simple functions are preferred for their simplicity and flexibility, the 

complex functions are more frequently used because they provide higher accuracy on fitting 

and forecasting death rates. In this study, we propose a new procedure to forecast mortality 

trends where simple parametric functions preserve high accuracy on the mortality 

projections. We have observed that by fitting period mortality data, the residuals between 

the fitted and the observed values generate time-independent stationary profiles. The 

proposed procedure fits simple models to mortality rates of consecutive periods and 

extrapolates the time-series of the model parameters using Autoregressive Integrated Moving 

Average models. The projected parameters are then used to predict future mortality 

trajectories and the stable profile of the residuals is then added to the predictions. We 

illustrate the procedure with a backtesting analysis by fitting the Gompertz function to Greek 

death rates of the period 1981-2010. The data are provided from the Human Mortality 

Database. 

Keywords: Gompertz, mortality data, forecast, time-series projections, ARIMA, backtesting 

analysis 

 

Παράγοντες που σχετίζονται με νεκρογεννητικότητα στην Ελλάδα: 

2010-2014 

Γεωργία Βερροπούλου1, Κλέων Τσίμπος2 
1Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Institute 

of Education, University of London 

(e-mail: gverrop@unipi.gr) 
2Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

(e-mail: cleon@unipi.gr) 

Περίληψη 

Σκοπός και δεδομένα: Ο κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση 

παραγόντων που σχετίζονται με νεκρογεννητικότητα στην Ελλάδα, βάσει ληξιαρχικών 

καταγραφών, για την περίοδο 2010-2014. Για την ανάλυση έχει γίνει χρήση μικροδεδομένων 

τα οποία προμήθευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή κατόπιν ειδικού αιτήματος. Τα στοιχεία 

αυτά περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία της μητέρας, το εκπαιδευτικό της 

επίπεδο, τον τόπο μόνιμης κατοικίας, την οικογενειακή της κατάσταση, την υπηκοότητά της 

και εάν η μητέρα είχε προηγούμενη γέννηση νεκρού τέκνου. Περιλαμβάνονται επίσης 

πληροφορίες σχετικά με τον πατέρα, όπως η ηλικία του και το εκπαιδευτικό του επίπεδο 

καθώς και για τον τοκετό (απλός – πολλαπλός) και για το βρέφος (φύλο, βάρος, εβδομάδες 

κύησης, σειρά γέννησης). 

Μέθοδοι και αποτελέσματα: Για το σύνολο της περιόδου έχουν καταγραφεί 509,955 

γεννήσεις από τις οποίες το 0,41% (N=2107) είναι γεννήσεις νεκρού τέκνου. Από αυτές, το 

45% αντιστοιχεί σε βρέφη πολύ χαμηλού βάρους (κάτω των 1500 grams) ενώ τα ¾ σε βρέφη 

χαμηλού βάρους (κάτω των 2500 grams). Το 20% των γεννήσεων νεκρού τέκνου αντιστοιχεί 
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σε πρόωρους τοκετούς που συμβαίνουν πριν από την 28 εβδομάδα κύησης. Στις γεννήσεις 

ζώντων το αντίστοιχο ποσοστό είναι 0,33%. 

Η ανάλυση βασίζεται σε μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης τα οποία εξετάζουν τους 

κύριους παράγοντες κινδύνου. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που προβλέπει τη γέννηση 

νεκρού τέκνου είναι εάν η μητέρα είχε στο παρελθόν άλλη τέτοιου είδους γέννηση 

(tetrachoric correlation coefficient: 0.995). Άλλοι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου 

περιλαμβάνουν το είδος της γέννησης (η γέννηση διδύμων ή τριδύμων έχει 4πλάσιες 

πιθανότητες να καταλήξει σε νεκρογέννεση), η γέννηση αγοριού καθώς και η γέννηση του 

1ου τέκνου. Όσον αφορά παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με χαρακτηριστικά της 

μητέρας, αυτοί περιλαμβάνουν ηλικία μεγαλύτερη των 35 ετών, χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης, ξένη υπηκοότητα, μόνιμη κατοικία στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής καθώς 

και γεννήσεις εκτός γάμου.  

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της ανάλυσης δείχνουν σημαντικά μεγαλύτερες 

πιθανότητες νεκρογέννεσης μεταξύ γυναικών με τέτοιου είδους προϊστορία και τακτικός 

έλεγχος της κατάστασης της εγκύου σε τέτοιες περιπτώσεις φαίνεται απαραίτητος. Επιπλέον 

υψηλότερο κίνδυνο για γέννηση νεκρού τέκνου επιδεικνύουν γυναίκες χαμηλότερου 

κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, γεγονός που θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη στη δημιουργία 

πολιτικής και θέσπισης μέτρων ενίσχυσης χαμηλών εισοδηματικών τάξεων. 

 

Μακροχρόνιες τάσεις και πρόσφατες ανατροπές στην περιφερειακή 

θνησιμότητα στην Ελλάδα. 

Βασίλειος Σ. Γαβαλάς. 

Επ. Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

(e-mail: bgav@geo.aegean.gr} 

Περίληψη 

Μεγάλες περιφερειακές διακυμάνσεις στη θνησιμότητα μιας χώρας αντανακλούν άνιση 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και ένα αναποτελεσματικό εθνικό σύστημα υγείας. Από 

την άλλη, μικρές διακυμάνσεις στη θνησιμότητα από τη μια περιοχή στην άλλη φανερώνουν 

μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη και σχετικά ίση πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Η Ελλάδα 

έχει κάνει αξιοσημείωτη πρόοδο σε αυτόν τον τομέα τα τελευταία 35 χρόνια. Η παρούσα 

μελέτη τεκμηριώνει αυτή την πρόοδο με δύο τρόπους: πρώτον με μία εξέταση των 

περιφερειακών διακυμάνσεων στη βρεφική θνησιμότητα και τη θνησιμότητα του γενικού 

πληθυσμού από το 1981 και εξής, και δεύτερον συσχετίζοντας κάποιους δείκτες οικονομικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης της κάθε περιφέρειας (όπως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, την αναλογία 

γιατρών και νοσοκομειακών κλινών ανά 100000 κατοίκους) με το επίπεδο θνησιμότητας της 

περιφέρειας. Η σταδιακή σύγκλιση των δεικτών θνησιμότητας των Περιφερειών της χώρας, 

και η σχετική από-συσχέτιση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ από τους δείκτες θνησιμότητας των 

Περιφερειών υποδηλώνουν ένα ολοένα και πιο αποτελεσματικό σύστημα υγείας στη 

διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η μόνη αμφίβολη περίοδος είναι η περίοδος 2009-

2014, όπου δεν σημειώνεται καμία βελτίωση στους δείκτες βρεφικής θνησιμότητας, 
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πιθανότατα εξαιτίας περικοπών στις δημόσιες δαπάνες για την υγεία, απόρροια της οξείας 

οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα από το 2009.   

Λέξεις κλειδιά: Βρεφική θνησιμότητα, Τυποποιημένος δείκτης θνησιμότητας, Περιφερειακές 

διακυμάνσεις, Διοικητικές διαιρέσεις.  

 Μοτίβα κοινωνικού διαχωρισμού στην Μητροπολιτική Περιοχή 

Αθήνας κατά τα πρώτα χρόνια της κρίσης 

Αργυρώ Γρίψιου1, Μυρσίνη Φωτοπούλου2 
1Υπ. Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

(e-mail: yrwgrips@hotmail.com  ) 
2Μέλος του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Περίληψη 

Ο κοινωνικός διαχωρισμός αποτελεί ένα ετερογενές και πολυδιάστατο φαινόμενο. Μέσα 

από την εξέτασή του, στη διεθνή βιβλιογραφία, διαπιστώνεται ότι τόσο τα αίτια όσο και οι 

τρόποι έκφρασής του διαφοροποιούνται κατά περίπτωση, παρουσιάζοντας όμως παράλληλα 

κοινές τάσεις. Στην περίπτωση της Νοτίου Ευρώπης, το κοινωνικο-οικονομικό και θεσμικό 

πλαίσιο που διαμορφώνει την παραγωγική συγκρότηση και το χωρικό καθεστώς έχει 

προσδώσει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο προφίλ του κοινωνικού διαχωρισμού – στοιχείο 

εμφανές στις ελληνικές πόλεις και, πολύ περισσότερο, στην ελληνική πρωτεύουσα. Η 

ποικιλομορφία των κοινωνικών ομάδων στον μητροπολιτικό χώρο της Αθήνας αποτυπώνεται 

στην οικιστική κατανομή με περίπλοκο τρόπο, γεγονός που σχετίζεται με το ρόλο της 

πατριαρχικής οικογένειας, την κοινωνική διάχυση της ιδιοκτησίας και το ρόλο της 

μικροϊδιοκτησίας, τις πελατειακές σχέσεις και την απουσία στοχευμένων κοινωνικών 

πολιτικών. Έτσι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική πρωτεύουσα χαρακτηρίζεται από 

σχετικά χαμηλά επίπεδα κοινωνικού διαχωρισμού, με εντονότερο το στοιχείο του κάθετου 

κοινωνικού διαχωρισμού σε ένα αστικό κέντρο που αποτελεί πόλο έλξης και κατοικίας για 

διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, με όρους ηλικίας, υπηκοότητας ή ταξικής προέλευσης.  

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η μελέτη και η ανάλυση του κοινωνικού διαχωρισμού κατά τα 

πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, 

προσδιορίζοντας τις σύγχρονες διαχωριστικές τάσεις. Αναλύεται η κοινωνική και αστική 

πραγματικότητα καθώς και οι διεργασίες κατακερματισμού του αστικού χώρου, με έμφαση 

στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα και την ευθραυστότητα των χωρο-κοινωνικών εκφάνσεων 

ενός πληθυσμού σε "κρίση". Η μεθοδολογία της έρευνας βασίζεται στη χρήση κοινωνικο-

οικονομικών δεδομένων που αφορούν τους απογραφικούς τομείς της μητροπολιτικής 

περιοχής της Αθήνας. Βασικός στόχος είναι η μέτρηση και η χωρική αποτύπωση μιας σειράς 

ευρέως διαδεδομένων δεικτών κοινωνικού διαχωρισμού. Για τον πληθυσμό μελέτης 

                                                                 
1 Γρίψιου Αργυρώ- 
2 Φωτοπούλου Μυρσίνη-  
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επιλέγονται οι ηλικιακές ομάδες 20-64 ετών. Τα στοιχεία που προέρχονται από την ΕΛΣΤΑΤ 

(απογραφή 2011) αφορούν τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης, εντούτοις σημάδια 

διαφοροποίησης σε σχέση με την πρότερη περίοδο είναι υπαρκτά. Η επικράτηση της 

οικονομικής κρίσης έχει επιφέρει σχετική ένταση των χωρο-κοινωνικών ανισοτήτων, οι 

οποίες εκδηλώνονται στην περιοχή μελέτης και αφορούν κυρίως τις κοινωνικο-

επαγγελματικές ομάδες. Το βασικό μοτίβο διαχωρισμού  των εύπορων  προαστίων με τις 

εργατικές-δυτικές  περιοχές διατηρείται και ενδυναμώνεται, εκφράζοντας τις 

συγκεντρωτικές τάσεις που συνεχίζουν να επιδεικνύουν ορισμένες κοινωνικές ομάδες στην 

περιοχή της πρωτεύουσας. 

Λέξεις-κλειδιά: κοινωνικός διαχωρισμός, μητροπολιτική Αθήνα, δείκτες κοινωνικού 

διαχωρισμού, οικονομική κρίση 

Εκτίμηση των δημογραφικών προκλήσεων από την άνοδο της 

στάθμης της θάλασσας στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής : Η 

περίπτωση του παράκτιου χώρου των δέλτα των ποταμών Αξιού-

Λουδία-Αλιάκμονα  

Σοφοκλής Ε. Δρίτσας,  

Μέλος Ε.Δ.Ι.Π., Εργαστήριο Ωκεανογραφίας, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου 

Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

(e-mail: dritsas@uth.gr) 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να προσεγγιστεί ο βαθμός τρωτότητας και δυνητικού κινδύνου 

της πλημμύρας, από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής, 

στον παράκτιο χώρο των δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, προκύπτει ότι αυτή η τρωτότητα 

δύναται να εκληφθεί μόνο από περιβαλλοντική άποψη. Στην παρούσα εργασία, έγινε 

προσπάθεια να αποδειχθεί ότι υπάρχει πραγματικά μια άρρηκτη σχέση αλληλεπίδρασης 

μεταξύ της αμιγούς περιβαλλοντικής διάστασης και της πληθυσμιακής διάστασης. 

Στη σημερινή εποχή, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας δεν συμβάλλει με τον ίδιο τρόπο 

στην δυνητική εμφάνιση του κινδύνου πλημμυρών σε παράκτιες περιοχές όπως είναι οι 

εκβολές-δέλτα των ποταμών, παρόλα αυτά στη διεθνή βιβλιογραφία αναγνωρίζεται ότι οι 

μελλοντικοί κίνδυνοι δύνανται να εμφανιστούν σε περιοχές που δεν έχουν επηρεαστεί ή 

επηρεάζονται ελάχιστα από αυτόν τον κίνδυνο (Πούλος και συν, 2009). Για αυτό τον λόγο, 

μας ενυφάνει απαραίτητο να μην περιοριστεί μόνο η ανάλυσή μας καθώς και το πλαίσιο 

διερεύνησης μόνο στις δημοτικές ενότητες υψηλού κινδύνου. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η 

έννοια της έντασης του κινδύνου θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή γιατί μια δημοτική 

ενότητα που σήμερα εμφανίζει ιδιαίτερα χαμηλό βαθμό τρωτότητας θα μπορούσε κάλλιστα 

μελλοντικά να αλλάξει κατηγορία βαθμού επικινδυνότητας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, το κύριο αποτέλεσμα της ερευνητικής προσπάθειας 

αφορά την απόδειξη της ποικιλομορφίας των καταστάσεων και της πολυπλοκότητας της 

σχέσης μεταξύ περιβαλλοντικής τρωτότητας stricto sensu και «ανθρωπο-περιβαλλοντικής 
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τρωτότητας». Στις εκβολές των ποταμών Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, ο αριθμός των δημοτικών 

ενοτήτων με σχετικά υψηλό κίνδυνο εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων, είναι χαμηλός 

και ο πληθυσμός τους ανέρχεται περίπου στους 20.000 κατοίκους.  

Οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στο γεγονός 

ότι η ομάδα των δημοτικών ενοτήτων που σήμερα εμφανίζει χαμηλό βαθμό τρωτότητας είναι 

αυτή που δυνητικά θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυξανόμενες πληθυσμιακές πιέσεις σε 

χρονικό ορίζοντα 2050. Επομένως, ορισμένες δημοτικές ενότητες που σήμερα εμφανίζονται 

με χαμηλή επικινδυνότητα, θα μπορούσαν στο μέλλον να αντιμετωπίσουν μια 

εντατικοποίηση των κινδύνων διότι όχι μόνο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι 

νέες παράκτιες περιοχές στις εκβολές των ποταμών δύνανται να πλημμυρήσουν αλλά 

επιπλέον η πληθυσμιακή αύξηση μπορεί να προκαλέσει πρόσθετες ανθρωπογενείς πιέσεις. 

Είναι πλέον διεθνώς αποδεκτό ότι, η τακτική και συστηματική παρακολούθηση των 

περιβαλλοντικών φαινομένων και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελούν 

προτεραιότητα και απόλυτη αναγκαιότητα. Επιπλέον είναι διεθνώς απόλυτα σαφές ότι θα 

πρέπει να είναι εξίσου μια προτεραιότητα η παρακολούθηση της δημογραφικής εξέλιξης στις 

παράκτιες περιοχές που εμφανίζουν δυνητικά άμεσα ή έμμεσα βαθμό τρωτότητας εξαιτίας 

της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. 

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική μετανάστευση, Ανθρωπο-περιβαλλοντική τρωτότητα, 

Κλιματική αλλαγή, Παράκτιος Χώρος. 

Η ανάλυση των κύριων συνιστωσών (principal component analysis) ως 

εργαλείο για τη δημογραφική έρευνα: εφαρμογές στην Ελλάδα της 

οικονομικής κρίσης 

Κωνσταντίνος Ν. Ζαφείρης1, Παύλος Μπαλτάς2 

1Επ. Καθηγητής, Εργαστήριο Φ. Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης 

(e-mail: kzafiris@he.duth.gr) 
2Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(e-mail: pavlos.baltas@gmail.com) 

Περίληψη 

Η μέθοδος της ανάλυσης των κυρίων συνιστωσών (principal component analysis, PCA) 

χρησιμοποιείται όταν ο αριθμός των μεταβλητών που μελετώνται σε έναν πληθυσμό ή σε 

διάφορους πληθυσμούς είναι μεγάλος. Στην πραγματικότητα, αποτελεί μια μέθοδο 

συμπίεσης δεδομένων ώστε οι συντεταγμένες ενός συνόλου εξ αυτών να 

επαναπροσδιορίζονται γραμμικά σε ένα άλλο σύστημα, το οποίο θα είναι πλέον κατάλληλο 

για τους αναλυτικούς σκοπούς της έρευνας. Από τη διαδικασία αυτή παράγεται ένας αριθμός 

συνιστωσών, εκ των οποίων οι δύο πρώτες είναι οι σπουδαιότερες. Η πρώτη κύρια 

συνιστώσα διατηρεί περισσότερες πληροφορίες από τη δεύτερη, η τελευταία όμως δεν 

διατηρεί πληροφορίες της πρώτης και οι δύο αυτές συνιστώσες δεν συσχετίζονται μεταξύ 

τους. Τελικά, διατηρείται περισσότερο από 90% από τις πληροφορίες που υπήρχαν στα 
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αρχικά στατιστικά δεδομένα. Η μέθοδος αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την εξιχνίαση των 

διαφορών ή ομοιοτήτων που υπήρχαν στο πληθυσμιακό προφίλ σε επίπεδο NUTS3 του 

πληθυσμού της χώρας μας, που εν πολλοίς αντιστοιχεί στους Νομούς της ελληνικής 

επικράτειας. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί σε τρεις τομές: πριν και στην αρχή της 

οικονομικής κρίσης καθώς και στο πιο πρόσφατο χρονικό σημείο, για το οποίο διατίθενται 

δεδομένα για τη χώρα μας. Τα πρωτογενή δεδομένα προέρχονται από τη συλλογή του 

Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο 

οποίο αμφότεροι οι συγγραφείς είναι μέλη. Με βάση τα δεδομένα αυτά έγινε η ανάλυση της 

θνησιμότητας, της συγχρονικής γονιμότητας και της πληθυσμιακής δομής.  

Η σύγκριση των περιοχών που μελετήθηκαν με την πάροδο του χρόνου έδειξε σημαντικές 

διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, οι οποίες συζητώνται διεξοδικά στην εργασία αυτή.  

Λέξεις κλειδιά: ανάλυση κυρίων συνιστωσών, θνησιμότητα, γονιμότητα, πληθυσμιακή δομή, 

Ελλάς, περιοχές NUTS3 

Η θνησιμότητα και η νοσηρότητα στην Ελλάδα  

κατά την περίοδο της κρίσης 

Σταματίνα Κακλαμάνη1,  Κωνσταντίνος Ν. Ζαφείρης2 

1Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

(e-mail: kakltina@otenet.gr) 
2Επ. Καθηγητής, Εργαστήριο Φ. Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης 

(e-mail: kzafiris@he.duth.gr) 

Περίληψη 

Κατά την μεταπολεμική περίοδο οι συνθήκες θνησιμότητας στην Ελλάδα έχουν 

διαφοροποιηθεί. Η θνησιμότητα μειώθηκε και η χώρα έχει ολοκληρώσει την επιδημιολογική 

της μετάβαση. Η πλέον σημαντική μείωση αφορά στην υποχώρηση της θνησιμότητας από 

λοιμώδη νοσήματα, ενώ διαχρονικά διαπιστώνεται αύξηση της θνησιμότητας από κακοήθη 

νεοπλάσματα και από νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, ως αποτέλεσμα των 

σύγχρονων συνθηκών ζωής και της γήρανσης του πληθυσμού. Η σημαντικότητα των χρόνιων 

παθήσεων στο επίπεδο θνησιμότητας της χώρας είναι εύρημα που συναντάται στα δεδομένα 

θνησιμότητας των αναπτυγμένων χωρών. Η νοσηρότητα και η θνησιμότητα που παρουσιάζει 

η χώρα είναι συνυφασμένες με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, όπου η αυξανόμενη 

αποτελεσματικότητα της ιατρικής παρέμβασης συνδυάζεται με την αυξανόμενη επίδραση 

των επιβαρυντικών παραγόντων. 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας  στοχεύουμε στην μελέτη της θνησιμότητας ειδικότερα 

κατά την περίοδο της κοινωνικής-οικονομικής κρίσης, με έτος αναφοράς το 2001 και έτος 

σύγκρισης το 2011. Το φαινόμενο αναλύεται κατά φύλο και ηλικία για το σύνολο της χώρας 

και επικεντρώνεται στις κύριες αιτίες θανάτου στην Ελλάδα.  

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της νοσηρότητας, έμφαση στην ψυχική υγεία, τα λοιμώδη 

νοσήματα, αλλά και  στην βρεφική θνησιμότητα.  
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Λέξεις κλειδιά: Θνησιμότητα, νοσηρότητα, Ελλάδα, κρίση 

Η επίδραση της κοινωνικής-οικονομικής κρίσης στους γάμους και τα 

διαζύγια στην Ελλάδα 

Σταματίνα Κακλαμάνη1,  Κωνσταντίνος Ν. Ζαφείρης2 

1Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

(e-mail: kakltina@otenet.gr) 
2Επ. Καθηγητής, Εργαστήριο Φ. Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης 

(e-mail: kzafiris@he.duth.gr) 

Περίληψη 

Στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η γαμηλιότητα υποχωρεί 

προοδευτικά, με τον συνθετικό δείκτης γαμηλιότητας να παρουσιάζει καθοδική τάση και τη 

μέση ηλικία γάμου  να αυξάνεται ανεξαρτήτως φύλου, ενώ συρρικνώνεται η απόκλιση της 

μέσης ηλικίας μεταξύ των δύο συζύγων. Την ίδια περίοδο οι γάμοι γίνονται όλο και πιο 

εύθραυστοι, ενώ οι εκτός γάμου γεννήσεις αυξάνονται αν και ελάχιστα σε σχέση με άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Σχετικά με τη διαζυγιότητα, έως το 1984 ο αδρός δείκτης διαζυγίων 

παραμένει σταθερός και κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά, μετά το 1995 διαπιστώνεται  

σημαντική  αύξηση. Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν ενδείξεις των σημαντικών μεταβολών που 

συντελούνται στη δομή και τη διάρκεια των έγγαμων συμβιώσεων στην Ελλάδα, καθώς και 

στον τρόπο ρύθμισης της αναπαραγωγής.  Ακόμη, συντελούν στην επικράτηση και διαρκή 

αύξηση νέων μορφών οικογενειακής διαβίωσης και στη  μεγαλύτερη ποικιλία των 

οικογενειακών διαδρομών. Το ερώτημα που θα διερευνηθεί στην παρούσα εργασία είναι 

κατά πόσο οι συνθήκες της κοινωνικής-οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα έχουν επιδράσει 

επιταχυντικά στις ανωτέρω εξελίξεις: η γαμηλιότητα υποχωρεί με ταχύτερους, συγκριτικά με 

την προ κρίσης περίοδο, ρυθμούς και αν ναι, ποιες ηλικίες διαφοροποιούν εντονότερα τη 

συμπεριφορά τους;  Όσον αφορά τα διαζύγια, μπορούμε να μιλήσουμε για αύξηση των 

διαζυγίων τέτοια, που θα υποδήλωνε σοβαρή επίπτωση της κρίσης στην ευστάθεια της 

ελληνικής οικογένειας; 

Λέξεις κλειδιά: Γαμηλιότητα, διαζυγιότητα, Ελλάδα, κρίση 

Κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες στην υγεία εν καιρώ κρίσης στην 

Ελλάδα 

Στεφανία Καλογεράκη,  

Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

(e-mail: kaloge@uoc.gr) 

Περίληψη 

Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από έντονες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, 

οι οποίες -μεταξύ άλλων- επιδρούν σε ζητήματα που άπτονται της υγείας ενός πληθυσμού. 
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Σε περιόδους οικονομικών κρίσεων οι ανισότητες εντείνονται με δυσμενείς επιπτώσεις στην 

υγεία κυρίως ευπαθών ομάδων (όπως οι άνεργοι και γενικότερα τα άτομα με χαμηλά 

εισοδήματα) που πλήττονται περισσότερο από υφεσιακές συνθήκες.  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει τις κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες 

στην αυτοαναφερόμενη κατάσταση της υγείας στην Ελλάδα κατά την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται αντιπροσωπευτικά δεδομένα του 

ελληνικού πληθυσμού από έρευνα που διεξήχθη κατά το 2015 στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού 

ερευνητικού προγράμματος  «Living with Hard Times: How Citizens React to Economic Crises 

and Their Social  and Political Consequences» (LIVEWHAT). Τα αποτελέσματα της 

διερευνητικής ανάλυσης αναδεικνύουν, σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες, ότι άτομα 

κατώτερης κοινωνικο-οικονομικής τάξης (βάσει επαγγελματικής τάξης, επιπέδου 

εκπαίδευσης και εισοδήματος) αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά «κακής» υγείας. Η ανάλυση 

λογιστικής παλινδρόμησης διερευνά το υπό μελέτη φαινόμενο βάσει παραγόντων που 

σχετίζονται με τις επιπτώσεις της κρίσης και δρουν επιβαρυντικά στην υγεία ενός πληθυσμού 

(όπως για παράδειγμα, η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης) αλλά και βάσει των 

προσδιοριστικών εκείνων παραγόντων που δύναται να λειτουργήσουν προστατευτικά (όπως 

για παράδειγμα, η κοινωνική υποστήριξη). 

Στα συμπεράσματα της μελέτης επισημαίνεται ότι η πρόσφατη οικονομική κρίση δύναται να 

οξύνει τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες με επιπτώσεις στην 

επιδείνωση της υγείας κυρίως στο τμήμα εκείνο του ελληνικού πληθυσμού που επωμίζεται 

τον μεγαλύτερο αντίκτυπο της κρίσης. Παρά τα πιθανά οφέλη και χρησιμότητα των 

εμπειρικών ευρημάτων της παρούσας μελέτης,  υπογραμμίζεται ότι η διερεύνηση της υγείας 

ενός πληθυσμού διαμορφώνεται από πλήθος πολυποίκιλων παραγόντων οι οποίοι δύναται 

να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να καθιστούν την εν λόγω διερεύνηση ένα ιδιαίτερα 

δύσκολο και πολύπλοκο εγχείρημα. 

 Λέξεις κλειδιά: κοινωνικο-οικονομικές ανισότητες, υγεία, κρίση, Ελλάδα 

Δίγλωσσα ζευγάρια: η περίπτωση  συμβίωσης ελληνικής και γαλλικής. 

Οικογενειακές γλωσσικές πολιτικές, νέες δυναμικές και προοπτικές. 

Σταύρος Καμαρούδης 

Αν. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

(e-mail: sicar.kamaroudis@outlook.com) 

 

Περίληψη 

Εδώ και σαράντα  περίπου χρόνια, με την πτώση της Δικτατορίας, την εισδοχή της Ελλάδα 

στην ΕΕ, τα προγράμματα " Έρασμος", τον διαρκώς αυξανόμενο τουρισμό αλλά και τη 

γενικότερη ευκολία μετακίνησης στην Ευρώπη, παρατηρούμε τη δημιουργία μεικτών 

οικογενειών.  
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Θα εξετάσουμε αρχικά τα αριθμητικά δεδομένα, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία του 

Γαλλικού Γενικού Προξενείου της Γαλλίας (1027 εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς 

Καταλόγους) καθώς και του Γαλλικού Σχολείου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο αναπτύσσεται 

διαρκώς, προσαρμοζόμενο στα αιτήματα των καιρών. (Πρβλ. και την πρόσφατη διαφημιστική 

εκστρατεία του:  "Ένα Σχολείο, τρεις γλώσσες"). 

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε με συνεντεύξεις τις οικογενειακές γλωσσικές πολιτικές πέντε 

διαφορετικών οικογενειών εγκατεστημένων στη Βόρεια Ελλάδα, τα προβλήματα, τη νέα 

δυναμική από νεαρά δίγλωσσα, τρίγλωσσα ή και πολύγλωσσα άτομα προικισμένα 

με  ιδιαίτερες διαπολιτισμικές δεξιότητες, όπως και τις προοπτικές που διαγράφονται: 

ευχερέστερη αντιμετώπιση προβλημάτων, προσαρμοστικότητα, διεθνείς σταδιοδρομίες. 

Aκόμη και τη δημιουργία κοινωνικών δικτύων, συλλόγων με κοινωνικό ή πολιτικό 

χαρακτήρα. 

Προτείνεται επίσης ο εμπλουτισμός των Δημοτικών Βιβλιοθηκών με βιβλία στη γαλλική ή 

άλλες γλώσσες, όπως επίσης και η ενεργοποίηση των οικογενειών στους τομείς 

αδελφοποίησης πόλεων και σχολείων μέσω διεθνών Προγραμμάτων. Τέλος, σε επίπεδο 

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, απαιτείται η ανάλογη ενημέρωση με την κατάρριψη  μύθων 

για τη διγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα, όπως και η δημιουργία κατάλληλου 

εκπαιδευτικού υλικού. 

Λέξεις - Κλειδιά: Γάμος, μεικτά ζεύγη, επαφή γλωσσών, πολυπολιτισμικότητα, εκπαίδευση. 

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά και Κοινωνικές Τάσεις των 

Ωφελούμενων από το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού 

(νομός Αττικής) την περίοδο 2011-2015 
Νίκος Καμπέρης1, Φραγκίσκος Μπερσίμης2, Άλκηστις Βερέβη3 

1 Ερευνητής Α΄, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, Ακαδημία Αθηνών  

(e-mail: kaberis@academyofathens.gr) 
2 Υποψήφιος διδάκτωρ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής  

(e-mail: fbersim@hua.gr) 
3 Ερευνήτρια Β΄, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας, Ακαδημία Αθηνών  

(e-mail: averevi@academyofathens.gr) 

Περίληψη 

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών διεξήγαγε έρευνα στο 

Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού την περίοδο 2011-2015. Στο πλαίσιο της 

έρευνας αυτής συγκεντρώθηκαν, μεταξύ άλλων, στατιστικά στοιχεία που αφορούν τους 

ωφελούμενους για τα έτη  2011-2015 και αναλύθηκαν,παράγοντας ποικίλα αποτελέσματα. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τις μεταβολές που παρατηρούνται στα δημογραφικά 

στοιχεία των ωφελούμενων στη διάρκεια αυτών των ετών. Ειδικότερα, παρουσιάζουμε τις 

μεταβολές και τις τάσεις που αφορούν το φύλο των ωφελούμενων, τον τόπο διαμονής τους, 

το επάγγελμα, τον φορέα και το έτος διακοπής της ασφαλιστικής τους κάλυψης, τον γιατρό 

που επισκέφτηκαν και το πρόβλημα που εντοπίστηκε. Τα αριθμητικά δεδομένα που 

προκύπτουν ερμηνεύονται μέσα από ένα κοινωνιολογικό πρίσμα. Δηλαδή σχετίζουμε τις 
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στατιστικές τάσεις με στοιχεία που προέκυψαν από την επιτόπια κοινωνική έρευνα η οποία 

συμπεριέλαβε μεταξύ των άλλων 65 συνεντεύξεις με γιατρούς, εθελοντές της γραμματείας 

και ωφελούμενους. Οι συσχετίσεις αυτές αναδεικνύουν ότι τα προαναφερόμενα 

δημογραφικά στοιχεία παραμένουν αδιαχώριστα από στάσεις και συμπεριφορές, 

ταυτότητες και ρόλους που διέθεταν ή αναζήτησαν οι ωφελούμενοι στη διάρκεια των 

επισκέψεών τους στο Κοινωνικό Ιατρείο.  

Γεωγραφική ανάλυση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Γεώργιος Καπουσίζης1, Δέσποινα Ξανθού2 
1Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, Τμήμα Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(e-mail: gkapousi@topo.auth.gr, georkapo@gmail.com) 

2Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, 
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  

(e-mail: xanthoud@topo.auth.gr) 

Περίληψη 

Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και πιο 
συγκεκριμένα της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, ο βορειοελλαδικός χώρος 
μπορεί να επιδιώξει την ολοκληρωμένη και δυναμική ανάπτυξη του σε περίοδο κρίσης. Καθ’ 
αυτόν το λόγο κρίνεται αναγκαία  η ολοκληρωμένη ενδοπεριφερειακή ανάλυση της ίδιας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία και θα εστιάσουμε.  

Μέσω της ενδοπεριφερειακής ανάλυσης εξετάζονται οι τάσεις και οι μεταβολές αναφορικά 
με τα πληθυσμιακά στοιχεία  και την παραγωγική δραστηριότητα, δίνοντας παράλληλα 
έμφαση και στο μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων. Οι αναλύσεις αυτές συντελούνται εις 
διπλούν σε πολλές περιπτώσεις. Μελετώντας την περιφέρεια στο σύνολο της, ως προς τους 
νομούς που τη συγκροτούν αλλά και ως προς τους επιμέρους καποδιστριακούς ΟΤΑ ανά 
νομό, ανακύπτουν εν μέρη διαφορετικά αποτελέσματα. Από την διαδικασία αυτή, τονίζεται 
η σημαντικότητα που επιβάλλεται να δίνεται από τον κάθε αναλυτή ανά περίπτωση μελέτης, 
διότι πολλάκις τα αποτελέσματα ενδέχεται να θεωρηθούν παραπλανητικά.  

Ως προς τα στοιχεία προς επεξεργασία, σημειώνεται ότι αντλούνται από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή. Επιλέγεται η απογραφή του μόνιμου πληθυσμού για το 2001 για δυο 
βασικούς λόγους. Πρώτον ο μόνιμος πληθυσμός σε σχέση με τον πραγματικό θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύει πλήρως την κατανομή του πληθυσμού στο χώρο. Δεύτερον, λαμβάνοντας 
υπόψιν ότι δεν έχουν δημοσιευθεί τα στοιχεία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για την απογραφή 
πληθυσμού του 2011, περιορίστηκε η μελέτη αυτή στα στοιχεία για το 2001.  

Συμπερασματικά, ανακύπτει ότι για τη διάχυση της συγκεντρωμένης ανάπτυξης της 
μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης στο σύνολο του  βορειοελλαδικού χώρου 
απαιτείται πρωταρχικά η άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.       

Λέξεις κλειδιά: ενδοπεριφερειακή ανάλυση, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, πληθυσμός, 
παραγωγική δραστηριότητα, μορφωτικό επίπεδο 
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Αποτύπωση των Χωρικών διαφοροποιήσεων της Γήρανσης στην 

Ελλάδα:  2007-2016 

Δημήτρης Καρκάνης1, Μαρί-Νοέλ Ντυκέν2 
1 Εργαστήριο Δημογραφικών και Χωρικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ), Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 2Καθηγήτρια, Εργαστήριο Δημογραφικών και Χωρικών Αναλύσεων (ΕΔΚΑ), Τμήμα Μηχανικών 

Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

(e-mail: mdyken@uth.gr) 

Περίληψη 

Σκοπός: Η έρευνα αφορά στη διερεύνηση των παραμέτρων που συνθέτουν το φαινόμενο της 

γήρανσης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2007-2016. Έμφαση δίνεται στις πρόσφατες 

χωρικές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο Νόμου (NUTS 3) ενώ, με βάση τα δεδομένα των δύο 

τελευταίων απογραφών (2001 και 2011) γίνεται προσπάθεια αναγωγής των αποτελεσμάτων 

στην κλίμακα των Καλλικρατικών Δήμων.  

Η γήρανση, η οποία αποτελεί κύριο δημογραφικό και οικονομικό διακύβευμα για τη χώρα, 

εξετάζεται στο σύνολο του πληθυσμού καθώς και κατά φύλο, προκειμένου να αναδειχθούν 

τα χωρικά μοτίβα γήρανσης που επικρατούν στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Κεντρικός 

στόχος της έρευνας είναι η χωρική εκτίμηση της έντασης και της εξέλιξης του φαινόμενου 

στο εσωτερικό της Ελλάδας (επίπεδο NUTS 3) κατά την τελευταία δεκαετία. Ταυτόχρονα, 

μέσω της χρήσης των αποτελεσμάτων των δύο τελευταίων απογραφών πληθυσμού (2001-

2011), γίνεται προσπάθεια αναγωγής στην κλίμακα των Καλλικρατικών Δήμων.  

Μέθοδοι: Η χώρο-χρονική ανάλυση της γήρανσης βασίζεται στην κατανομή του μόνιμου 

πληθυσμού κατά ηλικία και φύλο για τα έτη 2007-2016, με βάση τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ. 

Μια σειρά δεικτών υπολογίστηκαν έτσι ώστε να εκτιμηθούν τόσο η ένταση της γήρανσης όσο 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (γήρανση κατά φύλο όπως και κατά τάξεις 

προχωρημένης ηλικίας) στους πρώην νομούς της Ελλάδας. Σε πρώτη φάση, με βάση τους 

παραπάνω δείκτες (panel data), εφαρμόζεται μια ταξινόμηση των 51 νομών της χώρας, η 

οποία αναδεικνύει τα κύρια χωρικά μοτίβα εξέλιξης της γήρανσης στο εσωτερικό της 

Ελλάδας. Σε δεύτερη φάση - λαμβάνοντας υπόψη τις αδυναμίες των αποτελεσμάτων της 

τελευταίας απογραφής πληθυσμού - γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των πρόσφατων 

εξελίξεων της γήρανσης σε επίπεδο δήμων (μέσω αναγωγικής διαδικασίας), δεδομένου ότι 

στη συγκεκριμένη κλίμακα, τα διαθέσιμα δεδομένα περιορίζονται στα αποτελέσματα των 

απογραφών.  

Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναδεικνύουν ότι η αύξηση των δεικτών 

γήρανσης (ένταση του φαινομένου) σε επίπεδο Νομού (NUTS 3) είναι σχετικά περιορισμένη. 

Επίσης, δεν παρουσιάζεται όξυνση των χωρικών ανισοτήτων: οι απλοί και σταθμισμένοι 

παράμετροι μεταβλητότητας (CV, wCV) που αφορούν στους δείκτες γήρανσης παραμένουν 

κατά την περίοδο 2007-2016 σχεδόν σταθεροί. Αντιθέτως, η ανάλυση των προτύπων 

γήρανσης βάσει του φύλου και των υπό-ομάδων γηράσκοντος πληθυσμού συνέβαλε στην 

ανάδειξη σημαντικών χωρικών διαφοροποιήσεων (ειδικότερα σε επίπεδο δήμου), οι οποίες 

οφείλονται στο συνδυασμό τόσο της φυσικής εξέλιξης του πληθυσμού (αύξηση της διάρκειας 
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ζωής), όσο και στην εσωτερική μετανάστευση του πληθυσμού σε ηλικία σύνταξης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις κατά την περίοδο 2001-2011, προκύπτει ότι, σε ορισμένες 

περιοχές της Ελλάδας, η εγκατάσταση συνταξιούχων συνέβαλε καθοριστικά στην 

εντατικοποίηση του φαινομένου. 

Η εξέλιξη των θεσμικών συμβιώσεων στην μεταπολεμική Ελλάδα 

Κοντογιάννης Γεώργιος 

Υποψήφιος διδάκτωρ, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Τμήμα Μηχανικών 

Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

(e-mail: geo_kontog@hotmail.com) 

Περίληψη 

Η σύσταση των έγγαμων συμβιώσεων έχει ελάχιστα διερευνηθεί από Έλληνες δημογράφους, 

ενώ η πορεία της πρωτο-γαμηλιότητας αναμφίβολα επηρέασε και επηρεάζει και τη 

γονιμότητα καθώς τα δύο φαινόμενα συνδέονται σημαντικά (το ποσοστό των παιδιών εκτός 

γάμου είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη). Ταυτόχρονα, την τελευταία δεκαετία νέες 

μορφές συμβίωσης αναδύονται (σύμφωνα συμβίωσης), οι οποίες χρήζουν περαιτέρω 

διερεύνησης. 

To άρθρο εξετάζει: 

• την πορεία των συγκυριακών (εγκάρσιων) δεικτών των πρώτων γάμων των γυναικών  

• την τελική αγαμία των μεταπολεμικών γενεών  

• τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στους πρώτους γάμους των γυναικών  

• τα διαφοροποιημένα δημογραφικά χαρακτηριστικά των γυναικών που επιλέγουν το 

σύμφωνο συμβίωσης έναντι αυτών που επιλέγουν το γάμο  

Λέξεις κλειδιά: Eλλάδα 1956-2015, θεσμικές συμβιώσεις, κρίση 

Οι προβολές του πληθυσμού της  Ελλάδας στον ορίζοντα του 2050 

Βύρων Κοτζαμάνης 

Καθηγητής, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

(e-mail: bkotz@uth.gr) 

Περίληψη 

Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζονται αφενός μεν συνοπτικά η μεθοδολογία και τα 

αποτελέσματα των προβολών πληθυσμού που διεξήχθησαν από ερευνητική ομάδα του ΕΔΚΑ 

το 2016, αφετέρου οι αναμενόμενες βραχυ-πρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα επιπτώσεις των 

επερχόμενων αλλαγών στο μέγεθος και σύνθεση τόσο του συνολικού πληθυσμού και της 

κατανομής του ανά ηλικία, όσο και του πληθυσμού στις διάφορες βαθμίδες του 

εκπαιδευτικού συστήματος / του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας/ οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού.  
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Λέξεις κλειδιά : Ελλάδα, προβολές πληθυσμού  

Οι δημογραφικές εξελίξεις στην μεταπολεμική Ελλάδα (1950-2015), 

τάσεις, ρήξεις  και προοπτικές 

Βύρων Κοτζαμάνης 

Καθηγητής, Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

(e-mail: bkotz@uth.gr) 

Περίληψη 

Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά οι  μεταβολές της δομής του πληθυσμού 

και οι εξελίξεις τριών βασικών δημογραφικών συνιστωσών (θνησιμότητας, γονιμότητας, 

γαμηλιότητας) στην μεταπολεμική Ελλάδα βάσει συγχρονικών και διαγενεακών δεικτών, 

αναδεικνύονται οι κύριες τάσεις και ρήξεις στην εξεταζόμενη περίοδο και εκτιμάται το 

αναμενόμενο φυσικό και μεταναστευτικό ισοζύγιο για την επόμενη εικοσαετία.    

 Λέξεις κλειδιά : Ελλάδα 2050-2015, πληθυσμιακές δομές, θνησιμότητα, γονιμότητα, 

γαμηλιότητα και φυσικά ισοζύγια.  

Η γονιμότητα τα χρόνια της ύφεσης: η περίπτωση της Ελλάδας 

Αλεξάνδρα Τραγάκη1, Χρήστος Μπάγκαβος2  
1Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 

(e-mail: atragaki@hua.gr) 
2Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 (e-mail: christosbagavos@gmail.com) 

Περίληψη 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ οικονομίας και γονιμότητας παραμένει ένα από τα πιο μελετημένα 

και συγχρόνως αμφιλεγόμενα θέματα που εξετάζουν οι δημογράφοι. Η πρόσφατη κρίση που 

ξεκίνησε το 2008 ανανέωσε το ενδιαφέρον για την επίδραση της ύφεσης στην 

αναπαραγωγική συμπεριφορά (Sobotka et al. 2011; Kreyenfeld et al. 2012; Balbo et al. 2013; 

Goldstein et al. 2013; Vignoli et al. 2014). Πρόσφατα στοιχεία από διαφορετικές χώρες 

επιβεβαιώνουν ότι η μείωση των γεννήσεων αντικατοπτρίζει τις δυσμενείς οικονομικές 

μεταβολές.  

Η Ελλάδα βρέθηκε  στο επίκεντρο αυτής της οικονομικής κρίσης που χαρακτηρίστηκε ως η 

χειρότερη μετά τη Μεγάλη ύφεση (Claessens και Kosse 2009, INE 2014). Από το 2008 έως 

σήμερα ο αριθμός των γεννήσεων έφτασε σε πρωτόγνωρα χαμηλά επίπεδα, ενώ ο μέσος 

αριθμός παιδιών ανά γυναίκα είναι σταθερά κάτω του 1,3. Είναι αυτή η πτωτική τάση κοινή 

για το σύνολο του πληθυσμού  ή υπάρχουν συγκεκριμένες κοινωνικο-δημογραφικές ομάδες 

που ακολουθούν μια διαφορετική πορεία γονιμότητας; Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται 

στη μελέτη των τάσεων και των διαφορών της γονιμότητας ως προς το φύλο, την ηλικία, το 
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μορφωτικό επίπεδο, το καθεστώς απασχόλησης καθώς και τη διαφοροποίηση μεταξύ 

Ελλήνων και μεταναστών. Η μελέτη αφορά την περίοδο από το 2000 έως το 2015, η οποία 

καλύπτει αφορά σε έτη πριν και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής ύφεσης. Τα 

ευρήματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και αναδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις 

στην εξέλιξη των επί μέρους δεικτών γονιμότητας, κυρίως ως προς την ηλικία και σε δεύτερο 

επίπεδο ως προς την απασχολησιμότητα. 

 

Επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στη φτώχεια και 

τις συνθήκες διαβίωσης 
Χρίστος Παπαθεοδώρου 

Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

(e-mail: ch.papatheo@gmail.com) 

Περίληψη 

Η παρουσίαση θα εστιάσει στην ανάλυση των επιπτώσεων της κρίσης και των πολιτικών 

λιτότητας στην φτώχεια, στην αποστέρηση αλλά και στο σύστημα κοινωνικής προστασίας 

στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας συγκριτικής ανάλυσης με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Μέσα 

από μία προσέγγιση Πολιτικής Οικονομίας, θα ελεγχθούν τα βασικά επιχειρήματα της 

κυρίαρχης-ορθόδοξης ρητορείας για την οργάνωση και διαχείριση της οικονομίας και της 

κρίσης, εστιάζοντας στην επίπτωση που αυτές οι απόψεις και οι απορρέουσες πολιτικές 

έχουν στην κοινωνική ανισότητα και την φτώχεια.  Η κρίση και η παρατεταμένη ύφεση 

οδήγησε σε περαιτέρω ενίσχυση του νεοφιλελευθερισμού, δίνοντας πλέον μεγαλύτερη 

έμφαση στην απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και την αποδυνάμωση των συστημάτων 

κοινωνικής προστασίας. Η εφαρμογή των πολιτικών λιτότητας αποδυναμώνουν περισσότερο 

το ήδη ασθενές σύστημα κοινωνικής προστασίας της χώρας, επιδεινώνοντας έτσι τις 

επιπτώσεις της κρίσης στην φτώχεια και την αποστέρηση.  Τα βασικά μέτρα πολιτικής που 

επιβάλλονται μέσω των μνημονιακών δεσμεύσεων έχουν ως αποτέλεσμα την 

εμπορευματοποίηση σημαντικού μεριδίου βασικών αγαθών και υπηρεσιών για το επίπεδο 

διαβίωσης των νοικοκυριών, ενώ οδηγούν σε περαιτέρω συρρίκνωση του συστήματος 

κοινωνικής προστασίας και τον μετασχηματισμό του στα πρότυπα ενός υπολειμματικού 

μοντέλου. Παράλληλα στον κυρίαρχο διάλογο αγνοείται ή υποβαθμίζεται η σημασία της 

κοινωνικής προστασίας ως οργανικό κομμάτι της μακροοικονομικής πολιτικής. Σε αντίθεση 

με τις νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις της κυρίαρχης ρητορείας σε εθνικό και υπερεθνικό (ΕΕ) 

επίπεδο, το σύστημα κοινωνικής προστασίας μέσω της  υψηλής τιμής των 

δημοσιονομικών  πολλαπλασιαστών  που έχουν οι σχετικές δαπάνες, μπορεί να έχει 

καθοριστική επίδραση τόσο στην άμβλυνση της φτώχειας και της αποστέρησης όσο και στην 

ενίσχυση της ίδιας της οικονομικής μεγέθυνσης. 

 

Λέξεις κλειδιά: φτώχεια, αποστέρηση, κοινωνική προστασία, οικονομική κρίση, λιτότητα, 

Ελλάδα 
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Έρευνα για το προσφυγικό - μεταναστευτικό φαινόμενο στην Λέσβο: 

Ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας 

Κωνσταντίνος Ρόντος1, Νικόλαος Ναγόπουλος2, Μαρία-Ελένη Συρμαλή3 

1Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(e-mail: K.Rontos@soc.aegean.gr) 
2Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

(e-mail: n.nagopoulos@soc.aegean.gr) 
3Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών  

(e-mail: sirmalimaria@gmail.com) 

Περίληψη 

Οι μετακινήσεις πληθυσμών παρουσιάζονται πολύ νωρίς στην ανθρώπινη κοινωνία και 

αποτελούν βασική παράμετρο διαμόρφωσης του σημερινού κόσμου. Στη σύγχρονη κοινωνία 

οι ανθρώπινες ροές αποτελούν ένα σύνθετο δημογραφικό και κοινωνικο-οικονομικό 

φαινόμενο με τεράστιες συνέπειες τόσο για τις περιοχές προέλευσης όσο και για τις περιοχές 

υποδοχής.  

Η Ελλάδα είναι για πάνω από έναν αιώνα πρωταγωνιστής στις μεταναστευτικές ροές με 

τεράστιες μετακινήσεις προς τις Η.Π.Α. στις αρχές του 20ου αιώνα και προς τις Η.Π.Α. και τις 

ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, όπως είναι η Γερμανία, κατά τις πρώτες δεκαετίες μετά 

τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Στο πρόσφατο παρελθόν και συγκεκριμένα κατά την τελευταία 

25ετία, λόγω των πολιτικών αλλαγών στις γειτονικές βαλκανικές χώρες και κατά την περίοδο 

«ευμάρειας» που απολάμβανε η Ελλάδα, υπήρξε μια μεταστροφή, κατά την οποία από 

παραδοσιακή χώρα προέλευσης, μεταβλήθηκε σε χώρα υποδοχής μεγάλου αριθμού 

μεταναστών.   

Οι πρόσφατες ροές από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρειο Αφρική και την Ασία έχουν πάρει μαζικό 

χαρακτήρα και αφορούν εκατομμύρια ανθρώπους που μετακινούνται προς γειτονικές χώρες 

ή στην περίπτωσή μας επιχειρούν να μετεγκατασταθούν στην Ευρώπη, με πύλες εισόδου 

συγκεκριμένες περιοχές της Νοτίου Ευρώπης. Μεταξύ αυτών τα νησιά του Ανατολικού 

Αιγαίου που αποτελούν βασική πύλη εισόδου προσφύγων από τη Συρία και από άλλες χώρες 

δέχθηκαν το μεγαλύτερο κύμα των ροών και αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν δύσκολες και 

σύνθετες καταστάσεις και προβλήματα τόσο για την επιβίωση των ίδιων των προσφύγων όσο 

και για την καθημερινότητα και διαβίωση των τοπικών κοινωνιών. 

Η μελέτη αυτή σκιαγραφεί ακριβώς αυτή την κατάσταση, δηλαδή την καθημερινότητα και τις 

γενικότερες επιδράσεις που έχει η ζωή στο νησί της Λέσβου, το οποίο δέχεται την 

μεγαλύτερη ροή προσφύγων και μεταναστών μεταξύ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, 

μέσα από τον τρόπο που αναγνωρίζουν, προσλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι 

κάτοικοι το ζήτημα. Έτσι, με τη  θεσμική αναγνώριση και την παροχή υπηρεσιών από τη μεριά 

του κράτους υποδοχής, ο ρόλος της ίδιας της κοινωνίας των πολιτών γίνεται όλο και 

περισσότερο σημαντικός στην ουσιαστική, ομαλή και αποτελεσματική κοινωνική ένταξη των 

ανθρώπων αυτών στα διάφορα επίπεδα οργάνωσης της κοινωνικής ζωής. 



Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. 

Λέξεις κλειδιά: Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, Λέσβος, στάσεις και συμπεριφορές 

του τοπικού πληθυσμού. 

Στοχαστικά Μοντέλα Θνησιμότητας και Εφαρμογές στα Ελληνικά 

Δεδομένα 

Χρήστος Σκιαδάς1 και Χαρίλαος Σκιαδάς2 

1Research Director ASMDA International and ManLab, Τμήμα ΜΠΔ, Πολυτεχνείο Κρήτης  
(e-mail: skiadas@cmsim.net) 

 2Assoc. Prof., Department of Math/Comp Science, Hanover College, IN, USA  
(e-mail: skiadas@hanover.edu) 

 

Περίληψη 

Από την εποχή του Gompertz τα μοντέλα θνησιμότητας υπήρξαν ένα σημαντικό «εργαλείο» 
της δημογραφίας με εφαρμογές σε πολλούς τομείς. Βελτιώσεις , επεκτάσεις (Makeham) και 
νέα μοντέλα ακολούθησαν. Καθώς η δυνατότητες εφαρμογής επεκτάθηκαν με τη χρήση των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και με την ανάπτυξη μεθόδων μη γραμμικής προσαρμογής, 
μοντέλα πολλών παραμέτρων  όπως το Heligman-Pollard των 8 παραμέτρων με πολύ καλή 
προσαρμογή στα δεδομένα θνησιμότητας.  

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε μια εφαρμογή στα δεδομένα θνησιμότητας της Ελλάδας 
ενός μοντέλου που προέρχεται από την ανάπτυξη στοχαστικών διαδικασιών στη δημογραφία 
και ιδιαίτερα στον τομέα που αφορά τη στοχαστική μοντελοποίηση της κατάστασης υγείας 
του πληθυσμού.  

Τα στοχαστικά μοντέλα θνησιμότητας παρουσιάζουν ορισμένες νέες δυνατότητες και 
εφαρμογές μεταξύ των οποίων και καλή προσαρμογή στα δεδομένα μαζί με την εκτίμηση 
σημαντικών δημογραφικών και άλλων παραμέτρων.  Το μοντέλο που παρουσιάζουμε στην 
εργασία αυτή, αν και περιέχει μόνο 4 παραμέτρους, έχει πολύ καλή προσαρμογή στα 
δεδομένα θνησιμότητας περιλαμβάνοντας και την βρεφική-παιδική θνησιμότητα και την 
περιοχή της επιπλέον θνησιμότητας των νέων. Περιλαμβάνει δηλαδή και τις περιοχές που 
δεν καλύπτει το μοντέλο Gompertz. 

Λέξεις κλειδιά: Στοχαστική μοντελοποίηση, Υγεία του πληθυσμού, Δεδομένα θνησιμότητας 
Ελλάδας, Μοντέλο 4-παραμέτρων 
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Η δημογραφική πορεία της Ελλάδας την περίοδο της οικονομικής 
κρίσης (2010-2017) 

Mατούλα Τομαρά Σιδέρη1, Αλέξανδρος Ευαγγέλου2 

1Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(e-mail: matoula.sideri@gmail.com)  

2Φοιτητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Περίληψη: 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια επικεντρώνεται στη μελέτη των δημογραφικών 

εξελίξεων στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής κρίσης. Η βασική υπόθεση της εργασίας 

είναι η επιρροή της οικονομίας ως προσδιοριστικού και εν τέλει καθοριστικού παράγοντα 

διαμόρφωσης των δημογραφικών διαδικασιών. Με μεθοδολογικό συνδυασμό συγχρονικής 

και διαχρονικής ανάλυσης και ενός συνόλου πηγών από την ΕΛΣΤΑΤ, την ΕΛΑΣ, την 

EUROSTAT, άρθρων δημοσιευμένων στον τύπο και ερευνών διαθέσιμων ηλεκτρονικά, η 

εργασία επικεντρώνεται στα εξής: 

• Στις μεταβολές στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό από την έναρξη της οικονομικής κρίσης 

και έπειτα όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, τους απασχολούμενους (σε πλήρη και μερική 

απασχόληση), τους άνεργους, τους κλάδους και τομείς απασχόλησης και τη σχέση της 

απασχολησιμότητας στην Ελλάδα της κρίσης σε συνάρτηση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. 

• Στο δημογραφικό μέρος μελετώνται οι εξελίξεις στα θεμελιώδη δημογραφικά συμβάντα 

(γεννήσεις-γάμοι-θάνατοι) και συγκεκριμένα: 1) Η μείωση ποσοστού 20% τα χρόνια της 

κρίσης στις γεννήσεις με συσχετισμό του αριθμού των γεννήσεων με την ανεργία, την πορεία 

του ΑΕΠ, και τη στάση των δύο φύλων απέναντι στην απόφαση απόκτησης παιδιών. 2) Η 

πριονωτή πορεία των γάμων με σταδιακή απομάκρυνση από το θρησκευτικό γάμο σε 

επικράτηση του πολιτικού τρόπου τέλεσης και ειδικότερα η εκρηκτική άνοδος του αριθμού 

των Συμφώνων Συμβίωσης (που φανερώνει μια νοοτροπική αλλαγή στη συνολική θεώρηση 

του θεσμού του γάμου). 3) Η αύξηση του αριθμού των θανάτων ως απόρροια της κρίσης του 

δημόσιου συστήματος υγείας, της αδυναμίας κάλυψης των αναγκών, η άνοδος του αριθμού 

των αυτοκτονιών και η τελική υπεροχή των θανάτων από τις γεννήσεις (αρνητική φυσική 

αλλαγή). 

• Παράλληλα, εστιάζεται ερευνητικά η μεταναστευτική κίνηση (εσωτερική και εξωτερική), 

δηλαδή μετακινήσεων Ελλήνων στο εσωτερικό της επικράτειας ως κύμα αποκέντρωσης και 

εισροών προσφύγων και μεταναστών εξαιτίας της συριακής κρίσης που θα επηρεάσουν τη 

μελλοντική δημογραφική πορεία του τόπου. Δεν παραλείπονται ωστόσο και οι εκροές 
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χιλιάδων ταλαντούχων νέων που μετακινήθηκαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της κρίσης 

(με αναμονή για τη μεταναστευτική μετακίνηση μιας νέας γενιάς που προετοιμάζεται για να 

φύγουν στο εξωτερικό). Ο μεγάλος αριθμός εκροών δημιούργησε αρνητικό μεταναστευτικό 

ισοζύγιο και έτσι φυσική και τεχνητή αλλαγή εξηγούν την πληθυσμιακή πτωτική τάση και τις 

δυσοίωνες δημογραφικές προβολές για τον πληθυσμό στην Ελλάδα. 

Τέλος με ένα ανοιχτό πεδίο έρευνας, η εργασία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη 

μελλοντική επιβεβαίωση ή διάψευση της βασικής υπόθεσης. 

Λέξεις Κλειδιά: Οικονομική κρίση, δημογραφικές διακυμάνσεις, απομείωση πληθυσμιακής 

φυσιογνωμίας. 

Διαφοροποιήσεις στα επίπεδα επιβίωσης του πληθυσμού της Ελλάδας 

κατά αιτία θανάτου ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, την 

υπηκοότητα και το επίπεδο εκπαίδευσης του θανόντος: 2009-2013 

Κλέων Τσίμπος1, Γεωργία Βερροπούλου2 
1Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

(e-mail: cleon@unipi.gr) 
2Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Institute 

of Education, University of London 

(e-mail: gverrop@unipi.gr) 

Περίληψη 

Σκοπός Εξετάζουμε διαφοροποιήσεις στα επίπεδα επιβίωσης του πληθυσμού της Ελλάδας 

από επιλεγμένες αιτίες θανάτου ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και την 

υπηκοότητα των ατόμων και διερευνούμε τον σχετικό κίνδυνο θανάτου ανάλογα με το 

επίπεδο εκπαίδευσης. 

Δεδομένα Χρησιμοποιούμε μικροδεδομένα ληξιαρχικών καταγραφών θανάτων της 

περιόδου 2009-2013 και πληθυσμιακά δεδομένα που προέρχονται από την απογραφή του 

πληθυσμού της Ελλάδας του έτους 2011. Τα μικροδεδομένα των ληξιαρχικών καταγραφών 

μας τα παρείχε η ΕΛΣΤΑΤ κατόπιν ειδικού αιτήματος. Η ανάλυση επικεντρώνεται σε πέντε 

κατηγορίες αιτιών θανάτων και συγκεκριμένα στα λοιμώδη νοσήματα, τα νεοπλάσματα, τις 

νόσους του κυκλοφορικού συστήματος, τις νόσους του αναπνευστικού συστήματος και στις 

εξωτερικές αιτίες θανάτου (ατυχήματα). Επίσης γίνεται διάκριση μεταξύ θανάτων ατόμων 

Ελληνικής υπηκοότητας, Αλβανικής υπηκοότητας και αλλοδαπών άλλης υπηκοότητας (εκτός 

Αλβανών). Οι ληξιαρχικές καταγραφές θανάτων ταξινομημένες κατά επίπεδο εκπαίδευσης 

του αποβιώσαντος παρέχονται μόνο για το 2013, που είναι το πρώτο έτος για το οποίο οι 

πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα. 

Μέθοδοι Κατασκευάζουμε πίνακες επιβίωσης κατά αιτία θανάτου (Decrement Life Tables by 

Cause of Death) για κάθε μία οικογενειακή κατηγορία χωριστά (άγαμοι, έγγαμοι, χήροι, 

διαζευγμένοι) καθώς και για άτομα ελληνικής και ξένης υπηκοότητας (μετανάστες) που 

μένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Υπολογίζουμε Αναλογικούς Λόγους Θνησιμότητας (Proportional 

Mortality Ratios) και εκτιμάμε μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης (binary logistic regression 

models) με σκοπό να διερευνήσουμε τις σχετικές διαφοροποιήσεις στο ενδεχόμενο θανάτου 
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κατά επίπεδο εκπαίδευσης. Λόγω των σοβαρών αδυναμιών των ληξιαρχικών καταγραφών 

θανάτων κατά επίπεδο εκπαίδευσης, μόνο δύο υποομάδες διαχωρίζονται: η πρώτη 

περιλαμβάνει τους αγράμματους και όσους είχαν ολοκληρώσει το πολύ πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και η δεύτερη όλους τους υπόλοιπους (άτομα με δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή 

ανώτερη). 

Αποτελέσματα Τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, η προσδοκώμενη ζωή κατά τη 

γέννηση είναι υψηλότερη στους έγγαμους ενώ ακολουθούν κατά σειρά οι διαζευγμένοι, οι 

άγαμοι και τέλος οι χήροι. Όσον αφορά τις αιτίες θανάτου, οι άγαμοι και οι χήροι έχουν 

υψηλότερη σχετική θνησιμότητα από νόσους του κυκλοφορικού ενώ οι έγγαμοι από 

νεοπλάσματα. Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων με το υψηλότερο και το χαμηλότερο 

προσδόκιμο επιβίωσης (εγγάμων και χήρων) είναι μεγαλύτερη στους άνδρες. Η εξάλειψη του 

κινδύνου που προέρχεται από τα αγγειοκαρδιακά νοσήματα μειώνει σημαντικά την 

μεταβλητότητα των μέσων επιπέδων επιβίωσης κατά οικογενειακή κατάσταση. Ατυχήματα 

στους άνδρες και τα αγγειοκαρδιακά νοσήματα για τους άνδρες και τις γυναίκες είναι οι 

κύριες αιτίες θανάτου μεταξύ των μεταναστών. Άτομα χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου 

εκτίθενται σε αναλογικά μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από νόσους του κυκλοφορικού και 

του αναπνευστικού συστήματος. 

Λέξεις κλειδιά: πολυ-παραγοντικοί πίνακες επιβίωσης, δείκτες συγκέντρωσης 

κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων 

Η θνησιμότητα στη Θράκη τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα 

Ασπασία Τσώνη1, Κωνσταντίνος Ν. Ζαφείρης2 
1Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

(e-mail: tsoniaspa@gmail.com) 
2Επ. Καθηγητής, Εργαστήριο Φ. Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης 

(e-mail: kzafiris@he.duth.gr) 

 

Tα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

δημογραφικές συνιστώσες στο νευραλγικό χώρο της Θράκης. Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμο 

να μελετηθεί η θνησιμότητα στους νομούς του εν λόγω διαμερίσματος, με την κατασκευή 

πινάκων επιβίωσης, από το 2000 έως και το 2015. Επιπλέον, εκτιμήθηκαν τα διαστήματα 

εμπιστοσύνης για τις μέσες τιμές του πληθυσμού. Τα δεδομένα προέρχονται από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή και αφορούν τους θανάτους και το μέσο πληθυσμό ανά φύλο και 

ηλικία στη διάρκεια του 21ου αιώνα. Τα αποτελέσματα έδειξαν τις σημαντικές 

διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ των νομών της Θράκης καθώς και μια εν γένει 

διαφοροποίηση της περιοχής με το εθνικό σύνολο της Ελλάδας.  

Λέξεις κλειδιά: πίνακες επιβίωσης, Θράκη, Ελλάς. 
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Το κοινωνικό και οικονομικό προφίλ της Θράκης τον 20ο αιώνα 

Σοφία Χύτου 

Κοινωνική Λειτουργός, μεταπτυχιακή φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ. στον τομέα της 

Βιοηθικής, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Akmi Metropolitan College Special Education Needs, 

Δημοσιογραφία Εξ’ Αποστάσεως ANT1 media lab 

(e-mail: sofiachytou@hotmail.com) 

Περίληψη 

Η Θράκη έχει έκταση 8.578 τετρ. χλμ. και πληθυσμό 338.147 κατοίκους, διαιρείται διοικητικά 

σε 3 νομούς (Ν. Έβρου, Ν. Ξάνθης, Ν. Ροδόπης) ενώ στη Θράκη ανήκει και το νησί της 

Σαμοθράκης. Έδρα της Περιφέρειας ΑΜΘ είναι η Κομοτηνή που αποτελείται επίσης από τους 

νομούς της Δράμας, την Ξάνθη, την Καβάλα, την Ροδόπη και τον Έβρο. Από το 1951 έως το 

2011 ο πληθυσμός των Νομών της ΑΜΘ κατέταξε τον Έβρο πρώτο με 147.947 κατοίκους και 

στη συνέχεια την Καβάλα με 138.687, την Ροδόπη με 112.039 κατοίκους ,την Ξάνθη με 

111.222 και τη Δράμα με 98.287. Όσον αφορά τους θανάτους από το 1961 έως το 2011 η 

Θράκη γενικότερα παρουσίασε μείωση των ποσοστών των γεννήσεων παρουσιάζει δηλαδή 

μεγάλη υπογεννητικότητα τη σημερινή εποχή με το Νομό Δράμας να παρουσιάζει το 

μεγαλύτερο ποσοστό υπογεννητικότητας και το Νομό Ξάνθης το μικρότερο. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατά μέσο όρο ηλικίας τεκνοποίησης στην Θράκη όπου το 

1960-1962 μέσος όρος ηλικίας τεκνοποίησης ήταν τα 27,6 χρόνια ενώ το 2000-2002 ήταν τα 

27,4 χρόνια.  

Λέξεις κλειδιά: Θράκη, υπογεννητικότητα, τεκνοποίηση, κοινωνικό προφίλ, οικονομικό 

προφίλ  
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