
 

Η ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ  

 Πώς µεταβάλλεται ένας πληθυσµός κατά τη διάρκεια ενός έτους; 
Γεννητικότητα, θνησιµότητα, µετανάστευση 

 Πώς είναι δυνατόν ο  πληθυσµός µας να αυξάνεται παρόλο που η γονιµότητα 
των γυναικών σε µια περίοδο (συγχρονική ανάλυση) δεν επιτρέπει την 
αναπαραγωγή τους; 

 Βύρων Κοτζαµάνης 
  

 

Ας ενδιαφερθούµε για τον πληθυσµό της Ελλάδας  το έτος 1990. Γνωρίζουµε (EΣYE) ότι ο 

πληθυσµός πέρασε, από την 1 Ιανουαρίου 1990 ως την 1 Ιανουαρίου 1991, από τα 10.120.892 στα 

10.200.104 άτοµα, ήτοι µια αύξηση κατά 79.000 άτοµα. Τα ληξιαρχεία κατέγραψαν κατά τη 

διάρκεια του  ιδίου έτους  102.229 γεννήσεις και 94.152 θανάτους και η Στατιστική Υπηρεσία 

(ΕΣΥΕ) υπολόγισε το µεταναστευτικό πλεόνασµα σε 71.135 άτοµα. Ο µέσος πληθυσµός της 

χώρας µας το 1990 είναι -απλοποιώντας- ίσος µε το µέσο όρο του πληθυσµού στις δυο διαδοχικές 1 

Ιανουαρίου, ήτοι (10.120.892+10.200.104 /2= 10.160.498). Το ετήσιο ποσοστό αύξησης, είναι ίσο 

περίπου µε την απόλυτη διακύµανση (79.212) δια του µέσου πληθυσµού (10.160.498), ήτοι 

7,8‰. Αποκαλούµε δηµογραφικό ισοζύγιο (Β), τη λογιστική ταυτότητα που συνδέει τον πληθυσµό 

στις δυο διαδοχικές 1 Ιανουαρίου, (Ρ1990 και Ρ1991) και η οποία αποσυντίθεται, εξ ορισµού, σε 

τέσσερις σειρές στοιχείων, τις γεννήσεις Ν1990, τους θανάτους D1990, τις εισροές µεταναστών Ι1990 και 

τις εκροές µεταναστών Ε1990.  

Έστω Ρ1991 =Ρ1990 + Ν1990  - D1990  + (Ι1990  - Ε1990) .  Ή, ακόµα B= N+D- (I+E), ήτοι στη Ελλάδα 

για  το 1990: 10.200.104 = 10.120.892 + 102.229  -  94.152  + 71.135. Θα εξετάσουµε διαδοχικά 

τις τρεις σειρές φαινοµένων, στα οποία αποδίδεται η διακύµανση: τη γεννητικότητα, τη 

θνησιµότητα, τη διεθνή µετανάστευση. 

  

Η ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ, ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ  

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ 

  

Η πρώτη συνιστώσα αυτής της αύξησης είναι οι 102.229 γεννήσεις στη διάρκεια του 1990. 

Ορίζουµε για µια δοσµένη χρονιά το ακαθάριστο (αδρό) δείκτη (ποσοστό) γεννητικότητας ως τη 

σχέση των γεννήσεων του έτους µε το µέσο πληθυσµό του ιδίου έτους. Ήτοι: 102.229  / 

10.160.498 =  10,06 ‰. Το πρώτο ερώτηµα, που τίθεται, είναι να µάθουµε, πώς “εξηγούνται” 

αυτές οι γεννήσεις. Από µιαν αυστηρώς δηµογραφική άποψη, χωρίς να αναζητήσουµε προς το 

παρόν τους κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες, ο αριθµός αυτός εξαρτάται από τρεις 

παραµέτρους: τον αριθµό των ατόµων, που είναι σε θέση να κάνουν παιδιά (δηλαδή τους άντρες 

και τις γυναίκες που είναι σε ηλικία τεκνοποίησης), τις προθέσεις των ζευγαριών όσον αφορά τον 
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αριθµό των παιδιών που θα ήθελαν να αποκτήσουν και αυτόν που θα αποκτήσουν πραγµατικά στο 

τέλος της γόνιµης ζωής τους –δηλ. τη διαγενεακή γονιµότητα- και το «ηµερολόγιο» της 

γονιµότητας τους  (που προσδιορίζει πόσα από τα ζευγάρια αναπαραγωγικής ηλικίας µε µια 

δεδοµένη τελική ένταση της γονιµότητας επέλεξαν στη διάρκεια του 1990 να κάνουν παιδιά). 

Με τεχνικούς όρους, θα λέγαµε ότι στην ανάλυση του αριθµού των γεννήσεων που παρατηρήθηκαν 

το 1990, διακρίνουµε µιαν επίδραση δοµής σχετιζόµενη µε την κατανοµή κατά ηλικία του 

πληθυσµού, µιαν επίδραση συµπεριφοράς, που µεταφράζει την επιθυµία απόκτησης παιδιών, µιαν 

επίδραση ηµερολογίου, που έχει να κάνει µε την κατανοµή των επιθυµούµενων παιδιών στη 

διάρκεια του χρόνου. Η δηµογραφική ανάλυση στοχεύει ακριβώς, στο να αναπτύξει µεθόδους που 

επιτρέπουν την αποσύνδεση της αντίστοιχης επίδρασης αυτών των τριών παραγόντων. 

 Σε µια πρώτη φάση, θα επιχειρήσουµε να ξεχωρίσουµε ό,τι οφείλεται στη δοµή κατά ηλικία του 

πληθυσµού µας και στην αναπαραγωγική συµπεριφορά. Τούτο ισοδυναµεί µε “απάλειψη” της 

επίδρασης της δοµής, για να αποµονώσουµε τη γονιµότητα καθαρώς ειπείν. Είναι γνωστό ότι η 

ικανότητα της γυναίκας να κάνει παιδιά, αλλά επίσης και το γεγονός της απόκτησής τους, εξαρτάται 

από την ηλικία. Για να “εξουδετερώσουµε” την επίδραση της δοµής του πληθυσµού κατά ηλικία και 

να επιτύχουµε ένα δείκτη γονιµότητας, επινοούµε έναν τρόπο υπολογισµού, που αναγνωρίζει ίσο 

βάρος σε όλες τις ηλικίες. 

Ας υποθέσουµε ότι διαθέτουµε την κατανοµή των γεννήσεων ανάλογα µε την ηλικία της µητέρας. 

Στην περίπτωση αυτή δυνάµεθα να υπολογίσουµε ποσοστά γονιµότητας, που ανάγουν τις γεννήσεις 

ανάλογα µε την ηλικία της µητέρας στο συνολικό αριθµό των γυναικών της ίδιας ηλικίας (Πίνακας Ι, 

Σχήµα 1). Έτσι π.χ.  7.765 παιδιά έχουν γεννηθεί από 74.010 γυναίκες ηλικίας 25 ετών (πληθυσµός 

γυναικών ηλικίας 25 ετών στα µέση του 1990), ήτοι ένα ποσοστό γονιµότητας σ’ αυτή την ηλικιακή 

οµάδα (κλάση) γυναικών  της τάξης του 104,92‰. Κάνοντας την άθροιση των ποσοστών 

γονιµότητας κατά ηλικία, επιτυγχάνουµε ένα συνθετικό δείκτη γονιµότητας1 (ή άλλως συγκυριακό 

δείκτη γονιµότητας), που δεν επηρεάζεται από τη δοµή της κατά ηλικία κατανοµής του πληθυσµού 

µας κατά το 1990. Εκφραζόµενος σε αριθµό παιδιών ανά γυναίκα, αυτός ο συνθετικός δείκτης είναι 

1,4 το 1990. Τι σηµαίνει όµως αυτός ο αριθµός; Αν δεχτούµε ότι η αναπλήρωση2 των γενεών 

είναι εξασφαλισµένη  όταν τα ανδρόγυνα έχουν δυο παιδιά το καθένα –µια κατά προσέγγιση 

εκτίµηση στην οποία θα επανέλθουµε στη συνέχεια-, το 1990 η προσµετρώµενη γονιµότητα δεν 

επιτρέπει την αναπλήρωση των γενεών. Πώς να συµβιβάσουµε ένα θετικό ποσοστό αύξησης του 

πληθυσµού (7,8 ‰) και ένα επίπεδο γονιµότητας, που δεν εξασφαλίζει την αναπλήρωση των 

γενεών (1,4 παιδιά ανά γυναίκα) και που θα έπρεπε να µεταφραστεί µε µια µείωση του πληθυσµού; 

Η αύξηση µπορεί να οφείλεται στη µετανάστευση. Είναι δυνατό, αλλά δε συµβαίνει σ’ αυτήν την 

                                                 
1 Που τον αποκαλούν επίσης, για λόγους, που έχουν να κάνουν µε τους τρόπους υπολογισµού, 
άθροισµα των επιµεριστικών γεννήσεων. 

2 Η αναπλήρωση των γενεών εξασφαλίζεται όταν κάθε µητέρα αντικαθίσταται από µια κόρη. 
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περίπτωση. Το µεταναστευτικό ισοζύγιο είναι θετικό ( 71.135 άτοµα) αλλά και η φυσική αύξηση, 

δηλαδή η διαφορά ανάµεσα στις γεννήσεις και τους θανάτους (102.229 - 94.152), είναι επίσης 

θετική (8.077 σε απόλυτες τιµές, και 0,79 ‰ –8.077/µέσου πληθυσµού –10.160.498- *1000). 

Πρέπει να βρεθεί µια άλλη εξήγηση! 

Για να καταλάβουµε την αναντιστοιχία ανάµεσα σε µια φυσική θετική αύξηση και µια γονιµότητα 

χαµηλότερη της απαραίτητης για την αναπλήρωση των γενεών, θα προβούµε σε µια πρώτη 

διείσδυση στη δυναµική των πληθυσµών. Ας πάρουµε τον πληθυσµό της Ελλάδας το 1990. Ας 

υποθέσουµε ότι στο µέλλον, τα κατά ηλικία ποσοστά γονιµότητας και θνησιµότητας παραµένουν 

σταθερά στα επίπεδα που παρατηρήθηκαν το 1990. Η θεωρία των σταθερών πληθυσµών 

διδάσκει ότι ένας οποιοσδήποτε πληθυσµός, στον οποίο εφαρµόζουµε µια γονιµότητα 

και µια θνησιµότητα που δεν µεταβάλλονται, συγκλίνει προς ένα πληθυσµό 

αποκαλούµενο σταθερό, του οποίου το ποσοστό αύξησης και η κατανοµή κατά ηλικία 

παραµένουν πάγια, είναι δηλαδή απολύτως ανεξάρτητα από την αρχική δοµή και δεν 

εξαρτώνται πλέον παρά µόνον από τα επίπεδα γονιµότητας και θνησιµότητας (δηλ. αν ο 

πληθυσµός της Κίνας και της Ελλάδας που έχουν σήµερα όλως διόλου διαφορετικές πληθυσµιακές 

δοµές έχουν από εδώ και πέρα την ίδια αµετάβλητη γονιµότητα και θνησιµότητα σε κάποια στιγµή 

οι πληθυσµιακές τους δοµές θα σταθεροποιηθούν και θα ταυτισθούν) . Απαλείφοντας την επίδραση 

της σηµερινής δοµής κατά ηλικία έχουµε, κατά κάποιον τρόπο, µιαν ένδειξη του ποσοστού αύξησης, 

προς το οποίο τείνει αναπόφευκτα ο πληθυσµός, αν η γονιµότητα και η θνησιµότητα παραµένουν 

στα επίπεδα του 1990. Τούτο σηµαίνει ότι ο αριθµός των παρατηρούµενων γεννήσεων επιτρέπει µια 

φυσική αύξηση του πληθυσµού θετική καθότι η κατανοµή κατά ηλικία του πληθυσµού 

ασκεί µια επίδραση θετική. Αλλά, αν οι συνθήκες γονιµότητας και θνησιµότητας παραµένουν 

αµετάβλητες, µακροπρόθεσµα η επίδραση της δοµής εξαφανίζεται και  µόνο η γονιµότητα και η 

θνησιµότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο. Έτσι, όπως η γονιµότητα είναι σε ένα επίπεδο χαµηλότερο 

του απαραίτητου για την αναπλήρωση των γενεών, ο πληθυσµός µας αναπόφευκτα  κάποια στιγµή 

θα µειωθεί. 

Ορίσαµε το σταθερό πληθυσµό ως τον πληθυσµό -όριο (µε τη µαθηµατική έννοια  του όρου) προς 

τον οποίο τείνει ο σηµερινός πληθυσµός, αν η γονιµότητα και η θνησιµότητα παραµένουν 

αµετάβλητες. Μπορούµε να προσεγγίσουµε το πρόβληµα διαφορετικά, αφαιρώντας το χρόνο. 

Τούτο ισοδυναµεί  µε το να υπολογίσουµε το σταθερό πληθυσµό που συνδέεται µε το σηµερινό 

πληθυσµό, δηλαδή να αναρωτηθούµε, ποιο θα ήταν  σε µόνιµη βάση το µέσο ποσοστό αύξησης 

του ελληνικού πληθυσµού και η κατανοµή του κατά ηλικία, µε δεδοµένα σταθερά τα επίπεδα 

γονιµότητας και θνησιµότητας του 1990. Ορίζουµε ως εγγενές ποσοστό φυσικής αύξησης, ή 

ποσοστό του Λότκα, το ποσοστό αύξησης αυτού του σταθερού πληθυσµού. ∆είχνει, ποιο θα ήταν 

αναπόφευκτα το ποσοστό αύξησης, όταν η δοµή κατά ηλικία του πληθυσµού δε θα ασκεί πλέον 

καµιά επίδραση. Το εγγενές ποσοστό φυσικής αύξησης του πληθυσµού της Ελλάδας το 1990  είναι -
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φγ.‰, ενώ το ποσοστό φυσικής αύξησης το ίδιο έτος είναι, όπως είδαµε, +0,79 ‰. Έχουµε άρα 

ένα πρώτο στοιχείο απάντησης στο αρχικό µας ερώτηµα. Αν η δοµή κατά ηλικία του πληθυσµού 

µας δεν ήταν τόσο “ευνοϊκή”, ο αριθµός των γεννήσεων, που θα αντιστοιχούσε στη σηµερινή 

συµπεριφορά  της γονιµότητας, θα ήταν ανεπαρκής, για να επιτρέψει την αύξηση του πληθυσµού. 

Μακροπρόθεσµα εποµένως, τηρουµένων όλων των συνθηκών κατά τα άλλα, (επί ίσοις όροις), 

αν οι σηµερινές συµπεριφορές παραµείνουν αµετάβλητες, η µεταβολή του πληθυσµού θα είναι 

αρνητική. 
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Πίνακας 1: Η γονιµότητα στην Ελλάδα το 1990 

Ηλικία 
το 1990 

Γυναικείος πληθυσµός 
το 1990 

Γεννήσεις το 
1990 

Ποσοστά γονιµότητας 
‰1 

<15 146320 67 0,458 
15 73880 222 3,005 
16 73784 576 7,807 
17 73626 1171 15,905 
18 73905 2067 27,968 
19 74711 3268 43,742 
20 76059 4704 61,847 
21 77311 5864 75,849 
22 78144 6935 88,746 
23 77438 7510 96,981 
24 75826 7667 101,113 
25 74010 7765 104,918 
26 72083 7435 103,145 
27 71308 6930 97,184 
28 71432 6507 91,094 
29 72648 5967 82,136 
30 73338 5372 73,250 
31 72357 4512 62,357 
32 71547 3778 52,804 
33 71001 3177 44,746 
34 70492 2632 37,338 
35 69112 2175 31,471 
36 67205 1670 24,849 
37 66623 1200 18,012 
38 66525 978 14,701 
39 66250 744 11,230 
40 65206 517 7,929 
41 64526 297 4,603 
42 66423 203 3,056 
43 68088 127 1,865 
44 67387 77 1,143 
45 63390 41 0,647 
46 57116 20 0,350 
47 54010 11 0,204 
48 55001 7 0,127 
49 59926 7 0,117 
>50 331251 29 0,088 
Σύνολο    
ICF   1,393 
1. Γεννήσεις ανά 1.000 γυναίκες της κάθε ηλικίας 
Πηγή: Ε∆ΚΑ, Βάση δηµογραφικών δεδοµένων για την Ελλάδα, ίδια επεξεργασία. 
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Σχήµα 1: Ποσοστά γονιµότητας  (‰) ανά ηλικία το 1990 
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 Η ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ, ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 

  

Έχοντας αποµονώσει την επίδραση της δοµής από την επίδραση της συµπεριφοράς, µπορούµε 

µήπως να προχωρήσουµε σε ένα επιπλέον στάδιο αποδίδοντας ό,τι οφείλεται αντίστοιχα στη 

συµπεριφορά και στο ηµερολόγιο (χρονοκατανοµή); Σ’ αυτό το εγχείρηµα, απαιτείται η αναφορά σε 

µιαν ουσιώδη διάκριση στη δηµογραφική ανάλυση, στη διαφορά ανάµεσα στη διαγενεακή 

ανάλυση, που αναφέρεται/αφορά µια γενεά (γενεά οριζόµενη ως το σύνολο των ατόµων, που 

έχουν γεννηθεί την ίδια χρονιά) και την εγκάρσια ανάλυση (η άλλως συγχρονική ανάλυση), 

που αναφέρεται σε ένα πληθυσµό, δηλαδή σε ένα σύνολο ατόµων που ανήκουν σε µιαν 

εκατοντάδα γενεών, παρατηρούµενων κατά την ίδια χρονική στιγµή (π.χ. στη διάρκεια ενός έτους). 

Ας πάρουµε, για παράδειγµα, τις Ελληνίδες που γεννήθηκαν το 1940. Η γονιµότητα της γενιάς του 

1940, δεχόµενοι ότι η περίοδος τεκνοποίησης εκτείνεται από τα 15 στα 49 χρόνια, δεν µπορεί να 

καταστεί γνωστή παρά µετά το 2000, όταν οι γυναίκες της γενεάς αυτής θα έχουν πλέον κλείσει την 

αναπαραγωγική περίοδο της ζωής τους. Μπορούµε σήµερα να καταρτίσουµε τον πίνακα αυτό, όπου 

από έτος σε έτος (ηµερολογιακά έτη), δηλαδή σε διαδοχικές ηλικίες έχουµε τα ποσοστά 

γονιµότητας επί 1000 γυναικών κάθε ηλικιακής οµάδας της γενεάς αυτής. Το πραγµατικό µέτρο της 

γονιµότητας συνίσταται στον υπολογισµό του µέσου αριθµού παιδιών που έφεραν στον κόσµο οι 

γυναίκες της γενεάς αυτής.  Τα δεδοµένα µας επιτρέπουν –κάνοντας κάποιες βασικές παραδοχές- να 

υπολογίσουµε τον αριθµό αυτό για τις γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω στο 1940: είναι περίπου 2,0 
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παιδιά ανά γυναίκα (έναντι 2,3 παιδιά για τη γενιά του 1925 –εκτίµηση-). Είναι αυτό, που 

αποκαλούµε τελική ή διαγενεακή γονιµότητα.  

Το πρόβληµα στο οποίο προσκρούουµε, αν θέλουµε σήµερα ένα δείκτη του επιπέδου γονιµότητας, 

είναι άµεσο. Η εγκάρσια ανάλυση δεν παραπέµπει σε γενεές που έχουν κλείσει τον αναπαραγωγικό 

κύκλο της ζωής τους, αλλά σε παρατηρηθείσες γενεές, που τέµνουν ηµερολογιακά έτη σε διάφορες 

στιγµές του κύκλου ζωής τους. Για να ορίσουµε ένα δείκτη γονιµότητας, επιδιδόµεθα σε µια 

επιχείρηση δύσκολη, που ισοδυναµεί µε το να δεχθούµε ότι γυναίκες που ανήκουν στην 

πραγµατικότητα σε διαφορετικές γενιές, αποτελούν µια  γενεά παρατηρούµενη σε διαφορετικές 

στιγµές του χρόνου. Κάνουµε, ωσάν να είµεθα ενώπιον µιας ιδεατής γενιάς ή µιας ιδεατής κοορτής. 

Πρόκειται, στην πραγµατικότητα, για τη µέθοδο που ακολουθήσαµε προηγουµένως, για να 

υπολογίσουµε σε στιγµιαία τοµή - εγκάρσια ανάλυση- τον µέσο αριθµό παιδιών ανά γυναίκα. Αν οι 

γυναίκες των διαφόρων διαδοχικών γενεών είχαν εν τέλει τον ίδιο αριθµό παιδιών και είχαν κάνει τα 

παιδιά τους στις ίδιες ηλικίες, τα δυο µέτρα θα ήταν ισοδύναµα. Πράγµα που σηµαίνει, µε άλλα 

λόγια, ότι η εγκάρσια παρατήρηση πλησιάζει τόσο περισσότερο το πραγµατικό µέτρο, όσο η ένταση 

και το ηµερολόγιο της γονιµότητας (η χρονοκατανοµή της) είναι αµετάβλητες.3 Η ένταση µετρά τη 

µέση συχνότητα ενός φαινοµένου, για παράδειγµα τον µέσο αριθµό παιδιών ανά γυναίκα, το 

                                                 
3 Η τελική γονιµότητα των γενεών (διαγενεακή γονιµότητα) και η εγκάρσια γονιµότητα είναι δυνατό 
να συµπέσουν υπό αυστηρά προσδιοριζόµενες υποθέσεις: 
α) Η ένταση της γονιµότητας (Df) και ο ρυθµός, το "ηµερολόγιο" σύστασης της τελικής 
γονιµότητας παραµένουν αµετάβλητα στο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή οι στιγµιαίοι δείκτες και η 
τελική γονιµότητα ταυτίζονται, και εποµένως οι πρώτοι αντικατοπτρίζουν απόλυτα τη διαγενεακή 
γονιµότητα. 
β) Οι διαδοχικές γενεές δεν τροποποιούν, δεν αλλάζουν τους ρυθµούς σύστασης της τελικής τους 
γονιµότητας αφενός (δηλαδή η µέση ηλικία στην τεκνογονία παραµένει σταθερή), αφετέρου η 
τελική γονιµότητα των διαδοχικών γενεών µεταβάλλεται γραµµικά.  
Στην περίπτωση αυτή, ο εγκάρσιος δείκτης γονιµότητας του έτους x (ICFx) ταυτίζεται µε την 
τελική γονιµότητα (Df) της γενεάς x-α (όπου α=µέση ηλικία των γυναικών στην απόκτηση των 
παιδιών τους). Στην πραγµατικότητα όµως δεν συναντώνται συχνά οι προηγούµενες 
προϋποθέσεις, και συνήθως έχουµε µεταβολές της έντασης της διαγενεακής γονιµότητας, της 
ταχύτητας σύστασής της ή ακόµη και των δύο προαναφερόµενων  παραγόντων. Στις περιπτώσεις 
αυτές οι δείκτες εγκάρσιας γονιµότητας ICF και διαγενεακής γονιµότητας δεν ταυτίζονται, 
ακολουθώντας παράλληλη, αποκλίνουσα ή συγκλίνουσα πορεία : έτσι, π.χ., ο στιγµιαίος δείκτης 
(ICF) βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα είναι δυνατό να ακολουθεί φθίνουσα πορεία, ακόµη και 
όταν η τελική γονιµότητα των γενεών παραµένει αµετάβλητη, αν οι γυναίκες των διαδοχικών 
γενεών που διανύουν την περίοδο αυτή στις αναπαραγωγικές τους ηλικίες τείνουν να αποκτήσουν 
τα παιδιά τους όλο και σε µεγαλύτερη ηλικία, ενώ αντίθετα είναι δυνατό  να ακολουθεί ανοδική 
πορεία όταν παρουσιάζεται το αντίθετο φαινόµενο (επιτάχυνση των ρυθµών απόκτησης παιδιών 
στη διάρκεια της αναπαραγωγικής τους ζωής). Και στις δύο περιπτώσεις, µε σταθερή την τελική 
(διαγενεακή) γονιµότητα αλλά µε αντίστροφες πορείες στην ταχύτητα ολοκλήρωσής της, οι 
πορείες του ICF διαφοροποιούνται. Αντίστοιχα, όταν οι ρυθµοί ολοκλήρωσης της τελικής 
αναπαραγωγής υιοθετηθούν από το σύνολο των διαδοχικών γενεών αναπαραγωγικής ηλικίας, η 
πορεία του ICF  αναστρέφεται µέχρι να επανέλθει ο δείκτης στο σηµείο εκκίνησης. Στην 
περίπτωση αυτή οι διακυµάνσεις του δείκτη δεν εκφράζουν παρά µόνο τις αλλαγές στους ρυθµούς 
ολοκλήρωσης της τελικής γονιµότητας - συχνά ιδιαίτερα έντονες - και δεν σηµατοδοτούν 
αναγκαστικά και διακυµάνσεις της. 
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ηµερολόγιο την κατανοµή µέσα στο χρόνο (ένας από τους δείκτες που µας δίδουν µια εικόνα για το 

ηµερολόγιο της γονιµότητας είναι για παράδειγµα η µέση ηλικία των γυναικών στην απόκτηση των 

παιδιών….). 

Ας υποθέσουµε ότι οι συµπεριφορές είναι σταθερές -οι Ελληνίδες όλων των διαδοχικών γενεών 

έχουν τελικά τον ίδιο αριθµό τέκνων, τρία, για παράδειγµα- αλλά το ηµερολόγιο µεταβάλλεται από 

τη µια γενιά στην άλλη -για παράδειγµα οι γενεές, που διανύουν µια περίοδο κρίσης καθυστερούν 

την τεκνοποίησή τους. Τότε η εγκάρσια παρατήρηση υπόκειται σε µια επίδραση της 

χρονοκατανοµής, που καθιστά δύσκολη την ερµηνεία των διακυµάνσεων. Έτσι, µια φαινοµενική 

µείωση της γονιµότητας µπορεί να σηµαίνει τόσο µια πραγµατική µείωση του αριθµού των 

επιθυµούµενων παιδιών όσο και µια καθυστέρηση στη χρονοκατανοµή. ∆εν είµεθα πλήρως άοπλοι 

ενώπιον αυτής της δυσκολίας. Στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου η γονιµότητα είναι ελεγχόµενη, στο 

µέτρο που οι γεννήσεις είναι, ουσιαστικά, συγκεντρωµένες στα πρώτα χρόνια µετά το γάµο, όταν 

γνωρίζουµε τη συµπληρωµένη γονιµότητα στα 30 έτη για παράδειγµα, έχουµε µια καλή ένδειξη του 

ποια θα είναι η τελική γονιµότητα της εξεταζόµενης γενιάς. Αλλά, φυσικά, τούτο ισοδυναµεί µε το 

να υποθέσουµε κατά κάποιον τρόπο µια σταθερότητα στο ηµερολόγιο, ή τουλάχιστον να 

υποθέσουµε µια ηλικία, µετά την οποία οι γυναίκες δεν κάνουν παιδιά, γεγονός που µπορεί να 

διαψευσθεί από µια µεταβολή των συµπεριφορών που θα έχει πχ σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση 

«καθυστερηµένων» γεννήσεων (γεννήσεων από γυναίκες µεγαλύτερης από προηγουµένως ηλικίας). 

Ας συνοψίσουµε. Έχουµε αποµονώσει διαδοχικά τις τρεις συνιστώσες, που επιδρούν στον αριθµό 

των γεννήσεων που κατεγράφησαν το 1990. Η δηµογραφική ανάλυση επιτρέπει να µετρήσουµε τη 

σχετική τους επίδραση στη διακύµανση της γεννητικότητας από τη µια χρονιά στην άλλη. 

 

ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ: Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

  

Ας πάρουµε τώρα τη θνησιµότητα. Στη διάρκεια του έτους 1990 είχαµε σε απόλυτες τιµές 94.152 

θανάτους,  που έρχονται να αφαιρεθούν από τις γεννήσεις. Θα χρησιµοποιήσουµε παρόµοια µέθοδο 

µ’ εκείνη, που χρησιµοποιήσαµε για τις γεννήσεις, στην ανάλυση των “ερµηνευτικών” των θανάτων 

παραγόντων. Υπολογίζουµε πρώτα τον ακαθάριστο ή αδρό  δείκτη (ποσοστό) θνησιµότητας, 

ανάγοντας τους θανάτους κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στον µέσο πληθυσµό, ήτοι 94.152 / 

10.160.498 = 9,27‰. Το ποσοστό θνησιµότητας είναι ενδιαφέρον στο µέτρο που, σε σύγκριση 

µε το ποσοστό γεννητικότητας, µας δίδει το ποσοστό φυσικής αύξησης του πληθυσµού, ήτοι 

0,79‰. Αλλά, η θνησιµότητα εξαρτάται από την ηλικία και το αδρό ποσοστό θνησιµότητας 

επηρεάζεται από τη δοµή του πληθυσµού κατά ηλικία. Ένας πληθυσµός νέος υποβαλλόµενος σε 

κακές υγειονοµικές συνθήκες µπορεί να έχει ένα ποσοστό θνησιµότητας συγκρίσιµο µε εκείνο ενός 

πληθυσµού ηλικιωµένου που απολαµβάνει µια καλή υγειονοµική περίθαλψη. Πώς να µετρήσουµε τις 

συνθήκες µιας θνησιµότητας απαλλαγµένης από την επίδραση της δοµής κατά ηλικία; 
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Αντιµετωπίζουµε το ίδιο πρόβληµα της διάρκειας της παρατήρησης, που αντιµετωπίσαµε και µε τη 

γονιµότητα. Θα έπρεπε να περιµένουµε, ώσπου τα άτοµα να έχουν πεθάνει, για να γνωρίσουµε µε 

βεβαιότητα τη διάρκεια ζωής τους. 

Στη χώρα µας, λόγω των ταραγµένων περιόδων στη διάρκεια της πρώτης πεντηκονταετίας του 

προηγούµενου αιώνα (βαλκανικοί πόλεµοι, µικρασιατική καταστροφή, δεύτερος παγκόσµιος 

πόλεµος και εµφύλιος, διαδοχικές µετακινήσεις των συνόρων)  δεν έχουµε µακρές χρονολογικές 

σειρές που θα µας επέτρεπαν να πάρουµε, για παράδειγµα, τους άντρες, που έχουν γεννηθεί το 

1900,  και µε βάση τα δεδοµένα για τους θανάτους κατά ηλικία να καταρτίσουµε έναν πίνακα 

θνησιµότητας της γενιάς 1900, που να δείχνει, σε κάθε ηλικία που έχουν φτάσει τα άτοµα που 

ανήκουν σε αυτήν τον αριθµό των επιζώντων, sΧ και τους επελθόντες µεταξύ δυο γενεθλίων 

θανάτους d (Χ+1). Αν γνωρίζαµε τον αριθµό των επιζώντων σε κάθε ηλικία και τους θανόντες µεταξύ 

δυο διαδοχικών γενεθλίων (ηλικιών), για τα άτοµα της γενεάς αυτής θα µπορούσαµε να 

υπολογίσουµε και  τα  πηλίκα (πιθανότητες) θνησιµότητας κατά ηλικία, δηλαδή τις πιθανότητες για 

τα άτοµα, που έχουν φτάσει µια ηλικία x, να µην επιβιώσουν στην ηλικία x+1, ήτοι qΧ = d (Χ+1) / 

sx. Η µέση διάρκεια ζωής ή µέση προσδοκώµενη  διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση αυτής της γενιάς 

e0 θα ήταν ίση µε το µέσο όρο της κατανοµής των θανάτων κατά ηλικία του πίνακά µας. Η γνώση 

του αριθµού των επιζώντων σε κάθε ηλικία θα µας επέτρεπε έτσι να υπολογίσουµε  και τον αριθµό 

των βιωθέντων ετών σε κάθε ηλικία από τους επιζώντες σ’ αυτήν την ηλικία. Η προσδοκώµενη 

διάρκεια ζωής στη γέννηση στην περίπτωση αυτή είναι ίση µε το σύνολο των ετών που έζησαν τα 

άτοµα της γενεάς αυτής πριν πεθάνουν  αναγόµενο στον αριθµό των ατόµων  που συγκροτούν τη 

συγκεκριµένη γενεά. Σε τέτοιες περιπτώσεις συνηθίζεται να ανάγουµε τον αρχικό αριθµό ατόµων 

της γενιάς - δηλαδή τους επιζώντες σε ηλικία µηδέν - σε 100.000, που αποκαλούµε και ρίζα του 

πίνακα. Θα είχαµε έτσι µια µέση προσδοκώµενη διάρκεια ζωής (προσµετρώµενη σε έτη) στη 

γέννηση καταρχάς -και εν συνεχεία στις διαδοχικές ηλικίες (5, 10, 20, 80..)- για τη γενεά των 

ανδρών που γεννήθηκαν το 1900. Θα επρόκειτο για µια ένδειξη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αλλά η 

οποία δεν θα µας δίδασκε τίποτα για τις συνθήκες της σηµερινής θνησιµότητας. 

  

 Ο «στιγµιαίος» πίνακας θνησιµότητας  

  

Τι µπορούµε να πούµε εποµένως για τις συνθήκες της θνησιµότητας κατά το 1990; Οφείλουµε να 

“απαλείψουµε” εκ νέου την επίδραση του παράγοντα δοµή κατά ηλικία και να προσφύγουµε, για 

τούτο, στο τέχνασµα της ιδεατής γενεάς/κοορτής. Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία (επιµερισµός των 

44.735 θανάτων του 1980 ανά ηλικιακή οµάδα -στήλη 1- και επιµερισµός του µέσου πληθυσµού 

των ανδρών του ιδίου έτους στις ίδιες ηλικιακές οµάδες) υπολογίζουµε τα ποσοστά θνησιµότητας 

και εν συνεχεία τα πηλίκα (πιθανότητες) θνησιµότητας (βλ. στήλη 4) κατά ηλικία ενεργώντας, ωσάν 

αυτές οι ενδείξεις να εφαρµόζονται σε µια και την αυτή γενεά, που φτάνει διαδοχικά σε διάφορες 
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ηλικίες. Φτιάχνουµε έτσι έναν πίνακα θνησιµότητας της στιγµής, ο οποίος δίνει τη µέση διάρκεια 

ζωής στη γέννηση, δηλαδή τον µέσο αριθµό ετών ζωής των ατόµων της  ιδεατής “γενεάς” στην 

οποία εφαρµόζεται ο πίνακας θνησιµότητας (Πίνακας 2, Σχήµατα 3 και 4). Η µέση διάρκεια ζωής 

των αποθανόντων του πίνακα (στήλη 5 και  επεξήγηση εντός πλαισίου) διαφέρει σαφώς από τη 

µέση ηλικία που δυνάµεθα να υπολογίσουµε βάσει των 44.735 (στήλη 1) καταγραφέντων θανάτων 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δείκτη, που επηρεάζεται από τη δοµή του πληθυσµού κατά ηλικία. Η 

χρήση πηλίκων θνησιµότητας κατά ηλικία ισοδυναµεί µε την απόδοση του ίδιου βάρους σε κάθε 

ηλικία και, κατά συνέπεια, µε την απάλειψη, όπως έχουµε κάνει και για τη γονιµότητα, της 

επίδρασης του παράγοντα δοµή κατά ηλικία. Η έτσι υπολογιζόµενη προσδοκώµενη διάρκεια ζωής 

στη γέννηση για τους άνδρες είναι  72,15 χρόνια το 1981 στη χώρα µας. 

 

  

  

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
  
Ο πίνακας θνησιµότητας περιλαµβάνει, εκτός της στήλης των ηλικιών, τα ακόλουθα: 
-         τους επιζώντες sΧ, στην επέτειο της γέννησης x 
-         τους θανάτους ανάµεσα σε δυο γενέθλιες επετείους d (Χ+1). 
-         τα ετήσια πηλίκα θνησιµότητας qΧ = d (Χ+1) /sx. 
Ορίζουµε  
ποσοστό παιδικής θνησιµότητας, το πηλίκο θνησιµότητας σε ηλικία µηδέν, δηλαδή τον λόγο 
θάνατοι παιδιών κάτω του ενός έτους προς τις ζώσες γεννήσεις του έτους Χ,[1]. 
προσδοκώµενη διάρκεια ζωής στην ηλικία Χ, eΧ, ειδικά προσδοκώµενη διάρκεια ζωής στη 
γέννηση (e0) 
Ο υπολογισµός µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους. Υποθέτοντας ότι οι θάνατοι ανάµεσα 
στην ηλικία x και  και x+1, επέρχονται στο µέσο της περιόδου (π.χ, οι θάνατοι µεταξύ 2 και 3 
ετών υποτίθεται ότι επέρχονται στα 2 ½ έτη), έχουµε: 
eο = [0,5d(0,1) + 1,50d(1,2) + 2,5d(2,3) + …] / s0 
          
1Τα ποσοστά ορίζονται σε σχέση µε τον µέσο αριθµό ατόµων της γενεάς, τα πηλίκα 
(πιθανότητες) σε σχέση µε τον αρχικό αριθµό ατόµων που υπόκεινται τον κίνδυνο . Το ποσοστό 
παιδικής θνησιµότητας είναι, στην πραγµατικότητα ένα πηλίκο, πράγµα, που µπορεί να 
προκαλέσει σύγχυση. 
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Πίνακας 2: Πίνακας θνησιµότητας του ελληνικού πληθυσµού -άνδρες- 1981 
(απόσπασµα) 
 

Ηλικία 

Θάνατοι ανδρών 
καταγραφόµενοι 
από τα ληξιαρχεία 
στην διάρκεια του 

1981 
(1) 

Επιζώντες 
του 
πίνακα 

 
(2) 

Θάνατοι 
του 
πίνακα 

 
(3) 

Πηλίκα/ 
πιθανότητες 
θνησιµότητας 

 
(4) 

Προσδοκώµενη 
ζωή σε 

διαδοχικές 
ηλικίες 

(5) 

0 1309 100.000 2.266 22,6600 72,15 
1 54 97.734 102 1,0436 72,82 
2 41 97.632 74 0,7579 71,89 
3 38 97.558 54 0,5535 70,95 
4 37 97.504 46 0,4718 69,99 

5-9 104 97.458 156 1,6007 69,02 
10-14 134 97.302 212 2,1788 64,13 
15-19 294 97.090 377 3,8830 59,26 
20-24 419 96.713 486 5,0252 54,48 
25-29 360 96.227 543 5,6429 49,74 
30-34 343 95.684 617 6,4483 45,01 
35-39 401 95.067 742 7,8050 40,29 
40-44 635 94.325 1.017 10,7819 35,58 
45-49 1071 93.308 1.541 16,5152 30,94 
50-54 1845 91.767 2.672 29,1172 26,42 
55-59 2390 89.095 4.516 50,6875 22,13 
60-64 3166 84.579 7.138 84,3945 18,17 
65-69 5272 77.441 10.541 136,1165 14,59 
70-74 6718 66.900 14.063 210,2093 11,48 
75-79 7282 52.837 16.404 310,4643 8,84 
80-84 6344 36.433 15.877 435,7862 6,68 
85-89 3863 20.556 11.944 581,0469 4,95 
90-100 2615 8.612    3,60 

Ερ
γα

στ
ήρ

ιο 
Δη

μο
γρ

αφ
ικώ

ν &
 Κ

οιν
ων

ικώ
ν Α

να
λύ

σε
ων



 

 

Σχήµα 3: Επιβιώσαντες σε ακριβείς ηλικίες για 100.000 γεννήσεις (Ελλάδα, πίνακας 
θνησιµότητας ανδρών, 1981) 
 

 

  
Σχήµα 4: Προσδοκώµενη ζωή στην γέννηση και σε διαδοχικές µετέπειτα ηλικίες 
(Ελλάδα, πίνακας θνησιµότητας ανδρών, 1981) 
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Η µέση προσδοκώµενη διάρκεια ζωής είναι ένας µέσος όρος. Στις συγκρίσεις των δεικτών στο χρόνο 

και το χώρο, πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη την ανοµοιοµορφία, οφειλόµενη στην επίδραση της 

παιδικής και νεανικής θνησιµότητας επί των δεικτών αυτών στις απώτερες ή λιγότερο αναπτυγµένες 

κοινωνίες: όταν η µέση προσδοκώµενη διάρκεια ζωής  στη γέννηση είναι 25 έτη, η αναλογία 

ατόµων που πεθαίνουν πριν φτάσουν στην ενηλικίωση (στα 20 έτη για παράδειγµα) είναι 

σηµαντική, της τάξης του 53%, αλλά για εκείνους που επιβιώνουν, η προσδοκώµενη διάρκεια ζωής 

στα 15 χρόνια δεν είναι αµελητέα – είναι της τάξης των 30 ετών. Στις σύγχρονες κοινωνίες, η 

πτώση της θνησιµότητας στις νεαρές και ώριµες ηλικίες επιτρέπει στη µεγάλη πλειοψηφία του 

πληθυσµού να φτάσει σε µεγάλες ηλικίες.  

  

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

  

Ο τρίτος παράγοντας, που µπορεί να επιφέρει αλλαγές στο µέγεθος ενός πληθυσµού είναι η 

µετανάστευση. Από δηµογραφική άποψη, η µετανάστευση είναι ένα φαινόµενο αρκετά ειδικό. Η 

ένταση της µετανάστευσης εξαρτάται από το χώρο αναφοράς. Μπορούµε µήπως να βεβαιώσουµε 

ότι οι Έλληνες µεταναστεύουν περισσότερο από τους Γερµανούς ή τους Γάλλους; Για να 

απαντήσουµε, πρέπει να επιλέξουµε διοικητικές ενότητες και να µετρήσουµε τις εισόδους και 

εξόδους σε σχέση µ’ αυτές τις ενότητες. Η συχνότητα του φαινοµένου συναρτάται τότε µε την 

επιλεγείσα διοικητική περιφέρεια. Βασικά, όταν µελετούµε την εσωτερική µετανάστευση, όσο πιο 

µικρές και πολυάριθµες είναι οι επιλεγείσες µονάδες, τόσο πιο πολλές πιθανότητες υπάρχουν η 

µετανάστευση αυτή να είναι υψηλή. Προκειµένου για τη διεθνή µετανάστευση, υπάρχει µια 

δυσκολία. Αντίθετα µε τις γεννήσεις και τους θανάτους - γεγονότα σαφώς καθορισµένα - η 

εξωτερική µετανάστευση καλύπτει κινήσεις λίαν διαφοροποιηµένες - εποχιακοί ή προσωρινοί 

µετανάστες, που εγκαταλείπουν τη χώρα τους για µερικούς µήνες, µετανάστες που επιδιώκουν να 

εγκατασταθούν σε άλλη χώρα, κ.λ.π.-. Πρέπει εποµένως, να ορίσουµε τη µετανάστευση καθαρώς 

ειπείν σε σχέση µε όλες τις µορφές µετακίνησης, να συγκρατήσουµε ένα κριτήριο, για παράδειγµα 

µια διάρκεια παραµονής υπερβαίνουσα το ένα έτος. Μένει να µετρήσουµε την έτσι ορισθείσα 

µετανάστευση. Για µια χώρα ή µια οποιοδήποτε διοικητική µονάδα παρατήρησης, υπάρχουν ροές 

εισόδων και ροές εξόδων, που αποτυπώνονται στο µεταναστευτικό ισοζύγιο, πλεονασµατικό ή 

ελλειµµατικό. Το αποτέλεσµα είναι ότι για κάθε χώρο-µονάδα µπορούµε να ορίσουµε ένα 

ακαθάριστο (αδρό) ποσοστό αποδηµίας, που ανάγει τις ροές εξόδου στο µέσο πληθυσµό, 

ακαθάριστο (αδρό) ποσοστό εισόδων, που ανάγει τις εισόδους στον µέσο πληθυσµό και τέλος ένα 

καθαρό ποσοστό µετανάστευσης, που αναγάγει το µεταναστευτικό ισοζύγιο στον µέσο πληθυσµό4. 

                                                 
4 Ο υπολογισµός του ακαθάριστου ποσοστού δεν έχει αληθές νόηµα παρά σε σχέση µε το χώρο 
εκκίνησης, δηλαδή µε τον εκτιθέµενο σε «κίνδυνο» πληθυσµό. 
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Το καθαρό ποσοστό µετανάστευσης µετρά τη θετική ή αρνητική συµβολή της µετανάστευσης στην 

αύξηση του πληθυσµού του υπό µελέτη χώρου. 

Η εκτίµηση από την ΕΣΥΕ για το 1990 εµφανίζει µια καθαρή µεταναστευτική ροή –θετική- 71.135 

 ατόµων. Αναγόµενο στο µέσο πληθυσµό του έτους, ήτοι 71.135 / 10.160.498, το ισοζύγιο αυτό 

δίδει ποσοστό αύξησης 7,0‰ που προστίθεται στο θετικό φυσικό ισοζύγιο του ιδίου έτους για να 

δώσει ένα ποσοστό συνολικής αύξησης 7,8 ‰ του πληθυσµού της χώρας µας κατά τη διάρκεια 

του 1990. Πρόκειται για µια σηµαντική ένδειξη, που δε λέει όµως τίποτα για τη µεταναστευτική 

δυναµική. Ένα πλεόνασµα 71.000 ατόµων µπορεί να προέρχεται από 71.000 εισόδους και καµιά 

έξοδο ή από 271.000 εισόδους και 200.000 εξόδους! Ο τρόπος, µε τον οποίο έχει παραχθεί το 

µεταναστευτικό ισοζύγιο, δεν επιτρέπει να διευκρινίσουµε περαιτέρω τις συνιστώσες του. Πρέπει να 

αναµείνουµε τα αποτελέσµατα της τελευταίας  απογραφής, για να προβούµε σε µια πιο 

εµπεριστατωµένη ανάλυση. 
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