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Παύλξπ Μπαλςάπ * 
  

Ο Βαλκαμικόπ υώοξπ για πεοίπξσ δύξ υιλιάδεπ υοόμια λειςξύογηρε χπ μια εμιαία διξικηςική, ξικξμξμική και κξιμχμική εμόςηςα 
σπό ςημ ηγερία διατξοεςικώμ «ασςξκοαςξοιώμ» (Μακεδξμική, Ρχμαψκή, Βσζαμςιμή και Οθχμαμική), επιςσγυάμξμςαπ ςη ρσμύπαονη 
διατξοεςικώμ λαώμ, πξλιςιρμώμ, γλχρρώμ και θοηρκειώμ. Με ςημ εμτάμιρη ςχμ εθμικό-απελεσθεοχςικώμ κιμημάςχμ καςά ςη 
διάοκεια ςξσ 19ξσ αιώμα ξ υώοξπ ασςόπ καςακεομαςίρςηκε ρε μικοόςεοεπ υχοικέπ -κοαςικέπ πλέξμ- εμόςηςεπ, ςα ρύμξοα ςχμ 
ξπξίχμ ξοιρςικξπξιήθηκαμ με ςξ πέοαπ ςξσ Β’ παγκξρμίξσ πξλέμξσ. Σξ ρύμξλξ ρυεδόμ ςχμ υχοώμ ασςώμ (με εναίοερη ςημ 
Δλλάδα) εμςάυθηκε μεςαπξλεμικά ρςξ «Αμαςξλικό ςοαςόπεδξ». Μεοικέπ από ςιπ υώοεπ ασςέπ αμέπςσναμ ρε όλη ςημ ποώςη 
μεςαπξλεμική πεοίξδξ, μέυοι και ςημ καςάοοεσρη ςξσ «σπαοκςξύ ρξριαλιρμξύ», ιδιαίςεοα ρςεμέπ ρυέρειπ με ςημ ποώημ ξβιεςική 
Έμχρη (Βξσλγαοία, Ρξσμαμία) εμώ άλλεπ διέκξφαμ ποώιμα ςιπ ρυέρειπ ασςέπ (Αλβαμία) ή ακόμη απξρςαριξπξιήθηκαμ (ποώημ 
Γιξσγκξρλαβία) αμαπςύρρξμςαπ ςιπ ρυέρειπ ςξσπ ςόρξ με ςη Δύρη όρξ και με ςιπ απξκαλξύμεμεπ «ςοίςεπ υώοεπ» επιςοέπξμςαπ 
ςασςόυοξμα ςημ κιμηςικόςηςα ςχμ σπηκόχμ ςξσπ. 

Θέςξμςαπ χπ ατεςηοία ςημ ποώςη μεςαπξλεμική δεκαεςία και χπ εμδιάμερξ έςξπ (ςξμή) ςημ πςώρη ςξσ ςείυξσπ ςξσ Βεοξλίμξσ 
(και κας’ επέκςαρη ςημ καςάοοεσρη ςχμ ρξριαλιρςικώμ καθερςώςχμ), ρςξ κείμεμξ ασςό α) θα ενεςάρξσμε ρσμξπςικά ςιπ μεςαβξλέπ 
ςξσ πληθσρμξύ ςχμ βαλκαμικώμ υχοώμ1 -χπ και ςχμ βαρικώμ δημξγοατικώμ ρσμιρςχρώμ ςξσπ- ρςη διάοκεια ςηπ ςελεσςαίαπ 
πεμςηκξμςαεςίαπ και β) θα επιυειοήρξσμε μα εμςξπίρξσμε ςημ απόκλιρη/ ρύγκλιρη ςχμ δημξγοατικώμ ςξσπ δεικςώμ καςά ςημ 
ςοέυξσρα δεκαεςία2. 
 
 

Η εξέλιξη του πληθυσμού των βαλκανικών 
χωρών 

O πληθσρμόπ ςχμ Βαλκαμικώμ υχοώμ ασνάμεςαι αποόρκξπςα 
από ςξ ςέλξπ ςξσ Β’ Παγκξρμίξσ πξλέμξσ και μέυοι ςξ 1990. 
Κξιμό υαοακςηοιρςικό για όλεπ ςιπ υώοεπ ςηπ πεοιξυήπ ρςημ 
ποώςη ασςή πεοίξδξ ήςαμ η μη εμτάμιρη ςξσ baby-boom3  εμώ 
παοάγξμςαπ διατξοξπξίηρηπ ήςαμ ξι οσθμξί μεςαβξλήπ ςξσ 
πληθσρμξύ ςξσπ (πίμακαπ 1), καθώπ υώοεπ όπχπ η Αλβαμία και 
ςξ Κξρρστξπέδιξ μέρα ρε μόλιπ 40 υοόμια (1950-1990) σπεο-
διπλαρίαραμ ςξμ πληθσρμό ςξσπ εμώ ρςη Βξσλγαοία και ςημ 
Κοξαςία ςξ πξρξρςό αύνηρηπ πεοιξοίρθηκε ρςξ 17 -20%.  
 

ςημ ποώςη ασςή πεοίξδξ (1950-1990) όπξσ η μεςαμάρςεσρη –
με εναίοερη ςημ Δλλάδα- παίζει πξλύ μικοό οόλξ ρςη μεςαβξλή 
ςξσ πληθσρμξύ, ξι όπξιεπ διατξοξπξιήρειπ ρςξσπ οσθμξύπ 
μεςαβξλήπ ςξσ ξτείλξμςαι ποξταμώπ απξκλειρςικά ρςα 
διατξοξπξιημέμα τσρικά ιρξζσγία (Υ.Ι), δηλ. ρςημ διατξοά 
πξσ ποξκύπςει αμάμερα ρςιπ γεμμήρειπ και ςξσπ θαμάςξσπ. Αμ 
και ρςημ πεοίξδξ ασςή ςα Υ.Ι. όλχμ ςχμ ενεςαζόμεμχμ υχοώμ 
ήςαμ θεςικά, ςξ πλεόμαρμα ςχμ γεμμήρεχμ επί ςχμ θαμάςχμ 
ρςημ Αλβαμία, ςη Βξρμία-Δοζεγξβίμη και ςημ πΓΔΜ είμαι καςά 
πξλύ μεγαλύςεοξ -ρε πξρξρςιαίεπ αμαλξγίεπ- ρε ρυέρη με ασςό 
ςχμ σπόλξιπχμ υχοώμ με απξςέλερμα ςημ ρατώπ ςαυύςεοη 
αύνηρη ςξσ πληθσρμξύ ςξσπ4.  
 

Με ςημ πςώρη όμχπ ςχμ ρξριαλιρςικώμ καθερςώςχμ, ςη 
διάλσρη ςηπ εμιαίαπ Γιξσγκξρλαβίαπ και ςξ άμξιγμα ςχμ 
ρσμόοχμ, ξι ποόςεοξι θεςικξί οσθμξί μεςαβξλήπ αλλάζξσμ  
ρσμήθχπ ποόρημξ. Έςρι, από ςξ 1990 και μεςά ξι πληθσρμξί 
ςχμ υχοώμ ασςώμ (με εναίοερη ςημ Δλλάδα και ςη εοβία-
Μασοξβξύμιξ), θα γμχοίρξσμ ρσμήθχπ μια μείχρη, ξτειλόμεμη 
ρε δύξ βαρικά λόγξσπ: α) ρςη δοαμαςική μείχρη ςχμ τσρικώμ 
ιρξζσγιώμ πξσ ρε μια ρειοά από ςιπ υώοεπ ασςέπ θα λάβξσμ 
μέυοι και αομηςικέπ ςιμέπ (με ςξσπ θαμάςξσπ μα σπεοςεοξύμ 
ςχμ γεμμήρεχμ για ποώςη τξοά ρςημ μεςαπξλεμική ςξσπ 
ιρςξοία (1990 ρςημ Βξσλγαοία, 1991 ρςημ Κοξαςία, 1992 ρςημ 
Ρξσμαμία) και β) ρςημ ενχςεοική μεςαμάρςεσρη, επακόλξσθξ 
  

ςχμ ρσμςαοακςικώμ κξιμχμικό-ξικξμξμικώμ αμακαςαςάνεχμ 
ρςημ πεοιξυή ασςή. 
 

Με βάρη ςα ποξαματεοθέμςα θα μπξοξύραμε μα εμςάνξσμε ςιπ 
Βαλκαμικέπ υώοεπ ρε ςοειπ διατξοεςικέπ ξμάδεπ, αμάλξγα με 
ςημ ενέλινη, μεςά ςξ 1990, ςχμ δημξγοατικώμ ςξσπ 
μεςαβληςώμ (θμηριμόςηςα, γξμιμόςηςα, μεςαμάρςεσρη).  
 
Η ποώςη υαοακςηοίζεςαι από μηδεμικά (ή ακόμη και αομηςικά 
τσρικά ιρξζύγια) και ρημαμςική είρξδξ αλλξδαπώμ. ςημ 
ξμάδα ασςή εμςάρρεςαι μόμξμ η Δλλάδα, η ξπξία ςιπ δύξ 
ςελεσςαίεπ δεκαεςίεπ έυει ιρυσοόςαςα θεςικά μεςαμαρςεσςικά 
ιρξζύγια, μεςαςοεπόμεμη ξοιρςικά πλέξμ από υώοα απξρςξλήπ 
ρε υώοα ειροξήπ μεςαμαρςώμ5.  
 
Ση δεύςεοη ξμάδα απξςελξύμ υώοεπ πξσ ςξ τσρικό ςξσπ 
ιρξζύγιξ από ςξ 1990 και μεςά είμαι μηδεμικό ή αομηςικό και 
ςασςόυοξμα γμχοίζξσμ ρημαμςική μεςαμαρςεσςική εκοξή. Σημ 
ξμάδα ασςή απαοςίζξσμ η Βξσλγαοία και η Ρξσμαμία, πξσ 
γμώοιραμ και ςη ρημαμςικόςεοη μείχρη ςξσ πληθσρμξύ ςξσπ 
μεςά ςξ 1990 (-12,8% και -7,4% αμςίρςξιυα αμάμερα ρςξ 1990 
και 2009). Έςρι, ρςημ ποώςη, ρύμτχμα με ςιπ ςελεσςαίεπ 
εκςιμήρειπ (2009) ξ πληθσρμόπ ςηπ αμέουεςαι μόλιπ ρςα 7,6 
εκας., μικοόςεοξπ και από ασςόμ ακόμη πξσ είυε η υώοα ασςή 
πεμήμςα υοόμια μχοίςεοα (7,87 εκας. ςξ 1960).  
 
Σέλξπ, ρςημ ςοίςη ξμάδα εμςάρρξμςαι υώοεπ όπχπ η πΓΔΜ και η 
Αλβαμία πξσ καςαγοάτξσμ ςασςόυοξμα θεςικά τσρικά ιρξζύγια 
(και ρημαμςική ενχςεοική μεςαμάρςεσρη με απξςέλερμα ξ 
πληθσρμόπ ςξσπ είςε μα διαςηοηθεί ρςα επίπεδα ςξσ 1980 
(πΓΔΜ), είςε μα μειχθεί ελάυιρςα (Αλβαμία, όπξσ παοόλη ςημ 
καθαοή απώλεια 600.000 πεοίπξσ αςόμχμ ςη δεκαεςία ςξσ 
19906 ξ πληθσρμόπ μειώθηκε αουικά από 3,2 εκας. ςξ 1989 ρε 
3,1 ςξ 2001 για μα επαμέλθει ρςα επίπεδα ςξσ 1989 ςξ 2007). 

 
* Ερεσνηηής ΕΔΚΑ, Υποψήθιος διδάκηορας Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίας/ 

Université Montesquieu-Bordeaux IV 
 

 

Η δημογραφία των Βαλκανικών χωρών 
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Σελ. 2 Δημογραφικά Νέα 

 
Φσρικά, ςα ποξαματεοθέμςα δεδξμέμα ατξοξύμ ςξ ρσμξλικό 
πληθσρμό και δεμ λαμβάμξσμ σπόφη ςιπ διατξοξπξιημέμεπ 
ρσμπεοιτξοέπ ςχμ ξμάδχμ ρςξ ερχςεοικό ςξσ. ςημ πΓΔΜ π.υ. 
ξι δημξγοατικέπ ρσμπεοιτξοέπ ςχμ δύξ κσοίχμ ρσμιρςχρώμ ςηπ 
(ςξσ αλβαμότχμξσ και ςξσ ρλαβότχμξσ ρςξιυείξσ) ρσμευίζξσμ μα 
είμαι ρατώπ διατξοξπξιημέμεπ: η δημξγοατική δσμαμική ςξσ 
ποώςξσ (εναιοεςικά θεςικά τσρικά ιρξζύγια και πεοιξοιρμέμη 
ρυεςικά μεςαμάρςεσρη) έυξσμ ραμ απξςέλερμα ςημ αποόρκξπςη 
αύνηρή ςξσ, ρε αμςίθερη με ςημ ρςαθεοξπξίηρη –ή ακόμη και ςημ 
μείχρη ςξσ ρλαβότχμξσ ρςξιυείξσ-. Σξ απξςέλερμα ρε επίπεδξ 
υώοαπ είμαι έςρι θεςικό (μικοή αύνηρη) αλλά η ρύμθερη ςξσ 
πληθσρμξύ ςηπ ρσμευίζει μα μεςαβάλλεςαι σπέο ςηπ αλβαμότχμηπ 
ρσμιρςώραπ πξσ εγγίζει ςξ 2010 ςξ 40% ςξσ ρσμξλικξύ πληθσρμξύ 
ςηπ υώοαπ. Τπό ςιπ ρσμθήκεπ ασςέπ, όπχπ επιρημαίμει και ξ Β. 
Κξςζαμάμηπ μια δεκαεςία μχοίςεοα αματεοόμεμξπ ρςξ 
Κξρρστξπέδιξ «ξι διατξοξπξιημέμξι οσθμξί πληθσρμιακήπ 
αύνηρηπ και ςξ ασναμόμεμξ διαυοξμικά ειδικό βάοξπ ςξσ 
αλβαμότχμξσ πληθσρμξύ απξςελξύμ διαποαγμαςεσςικό 
πλεξμέκςημα και ιρυσοόςαςξ επιυείοημα ρςα υέοια ςχμ ξμάδχμ 
εκείμχμ πξσ έυξμςαπ σιξθεςήρει αλσςοχςικέπ θέρειπ πιέζξσμ για 
ςημ απξδξυή ςξσ ρεβαρμξύ ςηπ αουήπ ςηπ ασςξδιάθερηπ, 
ρςξυεύξμςαπ μερξποόθερμα ρςξμ επαμαρυεδιαρμό ακόμη μια τξοά 
ςχμ ρσμόοχμ ρςξ μξςιξδσςικό ςμήμα ςχμ Βαλκαμίχμ. Σξ 
διακύβεσμα είμαι ρημαμςικό και ξι αμςιδοάρειπ ςηπ μειξφητξύραπ 
εθμικήπ ξμάδαπ ρςα πλαίρια ςξσ μέξσ ασςξύ μικοξύ βόοειξσ 
γείςξμά μαπ δύμαμςαι μα ξδηγήρξσμ ρε έμα κύκλξ βίαπ, πξσ 
κιμδσμεύει μα απξρςαθεοξπξιήρει ςημ όλη πεοιξυή, σπξμξμεύξμςαπ 
ςημ αμάπςσνη ςηπ βαλκαμικήπ και ςημ ξμαλή μεςάβαρη ςχμ ποώημ 
ρξριαλιρςικώμ κοαςώμ ςηπ υεορξμήρξσ ςξσ Αίμξσ ρςημ ςόρξ 
επιθσμξύμεμη και αμτιλεγόμεμη ξικξμξμία ςηπ αγξοάπ…».7 
 
Ατήραμε εκςόπ ςηπ ποξηγξύμεμηπ ξμαδξπξίηρηπ υώοεπ όπχπ η 
εοβία-Μασοξβξύμιξ, η Κοξαςία και η Βξρμία-Δοζεγξβίμη καθώπ η 
όπξια μεςαβξλή ςξσ πληθσρμξύ ςξσπ ςημ ςελεσςαία εικξραεςία 
επηοεάρςηκε καθξοιρςικά από ςημ εμτύλια ρύγκοξσρη 
(ρςοαςιχςικέπ απώλειεπ, εκςξπίρειπ πληθσρμώμ) πξσ ακξλξύθηρε 
ςη διάλσρη ςηπ ποώημ εμιαίαπ Γιξσγκξρλαβίαπ. Έςρι, μόμξμ 
εναιςίαπ ςξσ πξλέμξσ ρςη Βξρμία-Δοζεγξβίμη έυξσμε 100.000  
πλέξμ ςχμ αμαμεμξμέμχμ- θαμάςξσπ (εκςίμηρη), εμώ πάμχ από 2 
εκαςξμμύοια άςξμα εκςξπίρςηκαμ ή «αμαγκάρςηκαμ» μα γίμξσμ 
πξλιςικξί ποόρτσγεπ8 και ςξ ίδιξ ρσμέβη, αμ και ρε μικοόςεοξ 
βαθμό ρςημ Κοξαςία, ξ ρσμξλικόπ πληθσρμόπ ςηπ ξπξίαπ μειώθηκε 
καςά 5% χπ απόοοξια ςηπ μαζικήπ αμαυώοηρηπ ςχμ έοβχμ 
καςξίκχμ ςηπ9. 
 
 

Η δομή του πληθυσμού των βαλκανικών χωρών 
 

Διαθέςξμςαπ ςιπ εκςιμήρειπ ςξσ πληθσρμξύ ρε μεγάλεπ ηλικιακέπ 
ξμάδεπ (πίμακαπ 2) για ςξ 2007, μπξοξύμε μα ςιπ καςαςάνξσμε ςιπ 
Βαλκαμικέπ υώοεπ με βάρη ςξ κοιςήοιξ ασςό ρε ςοειπ διατξοεςικέπ 
ξμάδεπ.  

 
ε εκείμεπ καςαουάπ (Αλβαμία και πΓΔΜ) όπξσ ςξ πξρξρςό ςξσ 
μεαμικξύ ςξσπ πληθσρμξύ (δηλαδή ςχμ αςόμχμ ηλικίαπ 0 έχπ 19 
εςώμ) παοαμέμει σφηλό (>26%) και σπέο διπλάριξ ςξσ πξρξρςξύ 
ςχμ ηλικιχμέμχμ (άςξμα ηλικίαπ 65 και άμχ), ςξ ειδικό βάοξπ ςχμ 
ξπξίχμ είμαι ρυεςικά ρσοοικμχμέμξ (<11,5%). 

 

Μια δεύςεοη ξμάδα πεοιλαμβάμει ςη Ρξσμαμία και ςη 
εοβία/Μασοξβξύμιξ όπξσ ςξ πξρξρςό ςξσ μεαμικξύ ςξσπ 
πληθσρμξύ είμαι ακόμη ρυεςικά σφηλό (> 22,5%) και ςξ % ςχμ 
ηλικιχμέμχμ σπεοβαίμει ςξ 14%, εμώ ρςημ ςελεσςαία ξμάδα 
εμςάρρξμςαι υώοεπ όπξσ ςξ % ςχμ μέχμ ςείμει μα ποξρεγγίρει 
ασςό ςχμ ηλικιχμέμχμ (Δλλάδα, Βξσλγαοία, Κοξαςία). ςιπ υώοεπ 
ασςέπ ςα % ςχμ μέχμ αμέουξμςαι ρε 19,6%, 19,8% και 21,7% 
αμςίρςξιυα, όςαμ ασςά ςχμ ηλικιχμέμχμ (65 και άμχ) είμαι 18,6%, 
17,3% και 17,1%. 

Ποξταμώπ, ξι υώοεπ ςηπ ςελεσςαίαπ ξμάδαπ είμαι ακόμη μεαμικέπ 
εμώ ρςη δεύςεοη ξμάδα εμςάρρξμςαι υώοεπ πξσ ρύμςξμα θα 
βοεθξύμ ρςημ ίδια θέρη με ασςέπ ςηπ ςοίςηπ ξμάδαπ10. 

 

 
Σέλξπ, ξι υώοεπ ςηπ ποώςηπ ξμάδαπ (Αλβαμία, πΓΔΜ, και 
Κξρρστξπέδιξ) -αμ και υαοακςηοίζξμςαι ρήμεοα από ιδιαίςεοα 
μεαμικέπ δξμέπ, θα γμχοίρξσμ πξλύ ρύμςξμα (μέυοι ςξ 2030-35) 
μια ςαυύςαςη δημξγοατική γήοαμρη11 καθώπ ςα % ςχμ 
ηλικιχμέμχμ ςξσπ ρςα μέρα ςξσ 20ξσ αιώμα θα είμαι ενίρξσ 
σφηλά, αμ όυι σφηλόςεοα, από ασςά ςχμ υχοώμ πξσ 
υαοακςηοίζξμςαι ήδη ρήμεοα χπ «γηοαρμέμεπ» (Δλλάδα, 
Βξσλγαοία, Κοξαςία)12. Οι ςοειπ ασςέπ υώοεπ θα βοεθξύμ 
εμώπιξμ ρσμςαοακςικώμ δσρκξλιώμ, καθώπ θα ποέπει μα 
αμςιμεςχπίρξσμ ςα επάγχγα ςηπ δημξγοατικήπ γήοαμρηπ 
ποξβλήμαςα (αγξοά εογαρίαπ, δαπάμεπ σγείαπ και 
ρσμςάνεχμ) ρε εναιοεςικά ρύμςξμξ υοξμικό διάρςημα υχοίπ 
μα είμαι επαοκώπ ποξεςξιμαρμέμεπ. Ανίζει εδώ μα 
αματεοθξύμε ρςημ Ελλάδα, όπξσ ςξ πξρξρςό ςχμ 
ηλικιχμέμχμ πξλλαπλαριάρςηκε επί ςοία (από 5,8% ςξ 1920 
ρςξ 18,6% ςξ 2007) ςα ςελεσςαία εμεμήμςα υοόμια, εμώ ρςιπ 
υώοεπ ασςέπ η αμςίρςξιυη αύνηρη θα επιςελερθεί ρε πξλύ 
ρσμςξμόςεοξ υοξμικό διάρςημα (μόλιπ ρε μια 
ςερραοακξμςαεςία13), με απξςέλερμα ξι ξικξμξμίεπ και 
κξιμχμίεπ ςξσπ μα έυξσμ ρςη διάθερή ςξσπ πξλύ λιγόςεοξ 
υοόμξ ποξραομξγήπ ρςη μέα ποαγμαςικόςηςα απ’ όςι ρςιπ 
άλλεπ βαλκαμικέπ υώοεπ… 

 
 

Η θνησιμότητα 
 

Παοόλξ πξσ καςά ςη διάοκεια ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1950 ξι υώοεπ 
ςηπ πεοιξυήπ γμώοιραμ ρημαμςική βελςίχρη ςχμ ρσμθηκώμ 
σγείαπ, δεμ μπξοξύμε μα ιρυσοιρθξύμε όςι είυαμ όλεπ 
ξλξκληοώρει ςημ επιδημιξλξγική ςξσπ μεςάβαρη14. Έςρι, ρςιπ 
αουέπ ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1960 ξι υώοεπ ασςέπ υαοακςηοίζξμςαι 
από ιδιαίςεοα σφηλξύπ δείκςεπ βοετικήπ θμηριμόςηςαπ καθώπ 
και ρυεςικά υαμηλό ποξρδόκιμξ ζχήπ ρςη γέμμηρη για ςιπ 
γσμαίκεπ (ρε ρυέρη πάμςα με ςξσπ αμςίρςξιυξσπ δείκςεπ ρςιπ 
αμεπςσγμέμεπ υώοεπ ςξσ βόοειξσ και δσςικξύ ςμήμαςξπ ςηπ 
ηπείοξσ μαπ.) 
 
Παοάλληλα, ρε όλεπ ςιπ βαλκαμικέπ υώοεπ -ιδιαίςεοα δε ρςη 
Βξσλγαοία και ςη Ρξσμαμία- παοαςηοείςαι μέυοι και ςα μέρα ςηπ 
δεκαεςίαπ ςξσ 1980 μια ρημαμςική καθσρςέοηρη ρςη μείχρη ςηπ 
θμηριμόςηςαπ. Δίμαι υαοακςηοιρςικό όςι ακόμη και ςξ 1990 ξ 
δείκςηπ βοετικήπ θμηριμόςηςαπ (θάμαςξι επί 1000 βοετώμ) 
παοαμέμει ρε επίπεδα σφηλόςεοα ςξσ 10 ‰ (με εναίοερη τσρικά 
ςημ Δλλάδα), ρε ξοιρμέμεπ δε εν ασςώμ, όπχπ ρςημ Αλβαμία, 
ςημ πΓΔΜ και ςη Ρξσμαμία, η βοετική θμηριμόςηςα δεμ είμαι 
απλά σφηλή ρε ρυέρη με ςξμ μ.ξ. ςηπ Δ.Δ αλλά σφηλόςεοη και 
από ςξ μέρξ όοξ όλχμ ςχμ εσοχπαψκώμ υχοώμ. 
 

Ωπ απξςέλερμα ςχμ ποξαματεοθέμςχμ, μόμξμ η Δλλάδα 
ακξλξύθηρε μέυοι ςιπ αουέπ ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1990 ςιπ ςάρειπ 
ςχμ αμεπςσγμέμχμ εσοχπαψκώμ υχοώμ, έυξμςαπ ςξ έςξπ ασςό 
μέρη ποξρδξκώμεμη ζχή ρςη γέμμηρη 74,6 έςη για ςξσπ άμδοεπ 
και 79,3 έςη για ςιπ γσμαίκεπ, ρατώπ ςημ σφηλόςεοη αμάμερα 
ρςιπ ενεςαζόμεμεπ υώοεπ (πίμακαπ 3)15. 
 
Οι πξλιςικέπ και κξιμχμικό-ξικξμξμικέπ αμαςοξπέπ πξσ επήλθαμ 
ρςιπ αουέπ ςιπ δεκαεςίαπ ςξσ 1990 επηοέαραμ –με εναίοερη ςημ 
Δλλάδα- ακόμη πεοιρρόςεοξ ςημ ενέλινη ςηπ θμηριμόςηςαπ ρςιπ 
Βαλκαμικέπ υώοεπ, ξδηγώμςαπ ρσμήθχπ ρςημ επιβοάδσμρη ςηπ 
αμξδικήπ πξοείαπ ςηπ μέρηπ ποξρδξκώμεμηπ ζχήπ ρςη γέμμηρη 
ρςιπ γσμαίκεπ, ρςημ πςώρη ςηπ δε ρςξσπ άμςοεπ. Πξιξ έμςξμξ 
ήςαμ ςξ ταιμόμεμξ ρε δύξ από ςιπ ενεςαζόμεμεπ υώοεπ, ρςη 
Βξσλγαοία και ςη Ρξσμαμία16. ςημ ποώςη π.υ. καςαγοάτεςαι 
ρςξσπ άμδοεπ μείχρη ςηπ μέρηπ ζχήπ ςξσπ καςά δύξ έςη 
αμάμερα ρςξ 1964 και 1994 και καςά 6 ακόμη μήμεπ αμάμερα 
ρςξ 1994 και ςξ 2002 με απξςέλερμα η μέρη ποξρδξκώμεμη ζχή 
ςξσπ (68,9 έςη) μα βοίρκεςαι ςξ 2002 ρςξ ίδια ρυεδόμ επίπεδα με 
ασςήμ ςοιάμςα υοόμια ποιμ (1976)17. ε αμςίθερη με ςξσπ άμδοεπ 
η μέρη ποξρδξκώμεμη ζχή ρςη γέμμηρη ρςιπ γσμαίκεπ 
παοξσρίαρε μια ιδιαίςεοη αμθεκςικόςηςα καςά ςημ πεοίξδξ ςηπ 
κοίρηπ ακξλξσθώμςαπ, εκςόπ από ρσγκσοιακέπ μειώρειπ ρε 
μεμξμχμέμα έςη, αογή μεμ αλλά ασνηςική πξοεία. 
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Δημογραφικά Νέα Σελ. 3 

Με εναίοερη επξμέμχπ ςημ Ελλάδα, ρςιπ σπόλξιπεπ 
βαλκαμικέπ υώοεπ, ξι αλλαγέπ ςηπ ποξηγξύμεμηπ δεκαεςίαπ 
επηοέαραμ, καςά ςξ μάλλξμ ή ήςςξμ, αομηςικά ςη 
θμηριμόςηςα. Τα ρσρςήμαςα σγείαπ ςξσπ απξδιαοθοώθηκαμ, 
ξι κοαςικέπ δαπάμεπ ρςξμ ςξμέα ασςό μειώθηκαμ, μέεπ αιςίεπ 
θαμάςξσ (αλκξξλιρμόπ, βία) αμεδείυθηραμ. Η ενέλινη ςηπ 
θμηριμόςηςαπ ρςιπ υώοεπ ασςέπ (πξσ ρσγκαςαλέγξμςαμ ςξ 
1990 –με εναίοερη ςημ Αλβαμία- αμάμερα ρςιπ αμεπςσγμέμεπ 
υώοεπ ςξσ πλαμήςη μαπ) απξςελεί μια παγκόρμια ποχςξςσπία 
και αμαιοεί ςημ μέυοι ποόρταςα παγιχμέμη αμςίληφη για ςη 
γοαμμική αύνηρη ςηπ μέρηπ ποξρδξκώμεμηπ ζχήπ ρςη 
γέμμηρη. 
 
 

Η πρώτο- γαμηλιότητα των γυναικών 
 

Μέυοι και ςξ 1990 ξ θερμόπ ςξσ γάμξσ ρςιπ βαλκαμικέπ υώοεπ 
ήςαμ ιρυσοόπ και η μέρη ηλικία ρςξμ ποώςξ γάμξ ρυεςικά 
ποώιμη. Καςά ςημ ςελεσςαία δεκαεςία ςξσ 20ξσ αιώμα όμχπ 
ασςό αλλάζει, η έμςαρη ςχμ ρσγυοξμικώμ δεικςώμ18 ποώςξ-
γαμηλιόςηςαπ μειώμεςαι, εμώ η μέρη ηλικία ρςξμ ποώςξ γάμξ 
ασνάμεςαι (πίμακαπ 4). 
 

ςιπ υώοεπ ασςέπ, όπχπ και ρςιπ ποώημ ρξριαλιρςικέπ 
δημξκοαςίεπ ςηπ Αμαςξλικήπ Δσοώπηπ, ξι πξλιςικέπ εμίρυσρηπ 
ςηπ ξικξγέμειαπ έπαιναμ ρημαμςικό οόλξ έυξμςαπ ραμ ρςόυξ 
ατεμόπ μεμ ςημ εναρτάλιρη ςηπ ρσμβαςόςηςαπ αμάμερα ρςξμ 
γάμξ / ξικξγέμεια και ςημ επαγγελμαςική δοαρςηοιόςηςα, 
ατεςέοξσ δε ςημ αμαπαοαγχγή ςχμ γεμεώμ, με απξςέλερμα ξι  
γσμαίκεπ μα παμςοεύξμςαι ρυεςικά μχοίπ και μα απξκςξύμ ςξ 
ποώςξ ςξσπ παιδί αοκεςά γοήγξοα (ρε μικοή ηλικία)19. 
 

Η πςώρη ςχμ ρξριαλιρςικώμ καθερςώςχμ ξδήγηρε όμχπ ρςη 
καςάοοεσρη ςχμ πξλιςικώμ πξσ ποξαματέοαμε. Σξ γεγξμόπ 
ασςό ρε ρσμδσαρμό με ςημ ξικξμξμική ύτερη και ςημ 
ποξξδεσςική αλλαγή ςχμ κξιμχμικώμ ποξςύπχμ ρςιπ μεόςεοεπ 
γεμεέπ, έπαινε ρημαμςικό οόλξ ρςημ μεςέπειςα μείχρη ή και 
ρσοοίκμχρη, ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςώρειπ, ςχμ ρσγυοξμικώμ 
δεικςώμ γαμηλιόςηςαπ. Φαοακςηοιρςικό παοάδειγμα απξςελεί η 
Βξσλγαοία όπξσ για μια ςοιακξμςαεςία πεοίπξσ (1960-1990) η 
έμςαρη ςηπ ποώςξ-γαμηλιόςηςαπ και η μέρη ηλικία ρςξμ ποώςξ 
γάμξ παοξσριάζξσμ μια εκπληκςική –δεδξμέμηπ και ςηπ τύρηπ 
ςχμ ρσγυοξμικώμ δεικςώμ- ρςαθεοόςηςα (γύοχ ρςξσπ 950 
γάμξσπ αμά 1000 γσμαίκεπ και ςα 21,5 έςη αμςίρςξιυα). Μεςά ςξ 
1990 όμχπ ξι ρσγυοξμικξί δείκςεπ θα καςαοοεύρξσμ (533 γάμξι 
αμά 1000 γσμαίκεπ ςξ 2006) εμώ η μέρη ηλικία θα ασνηθεί καςά 
4 έςη (25,6 έςη ςξ 2006). 
 

Αμάλξγη πξοεία ακξλξύθηραμ και ξι σπόλξιπεπ Βαλκαμικέπ 
υώοεπ, με μόμη διατξοξπξίηρη ρςξσπ οσθμξύπ πςώρηπ ςηπ 
γαμηλιόςηςαπ. Όρξμ ατξοά ςημ Δλλάδα, η ξπξία δεμ 
απξςελξύρε μέλξπ ςχμ υχοώμ ςξσ ποώημ Αμαςξλικξύ 
ςοαςξπέδξσ, από ςξ 1990 και μεςά ακξλξσθεί αμάλξγεπ ςάρειπ, 
για διατξοεςικξύπ όμχπ λόγξσπ20 ξι ξπξίξι όμχπ δεμ μπξοξύμ 
μα αμαλσθξύμ ρςα πλαίρια ςξσ παοόμςξπ κειμέμξσ. 
 

Σέλξπ μια άλλη ιδιαιςεοόςηςα ςηπ γαμηλιόςηςαπ ρςξμ Βαλκαμικό 
υώοξ είμαι και η ρυεςική ακόμη ρςαθεοόςηςα ςχμ έγγαμχμ 
ρσμβιώρεχμ. Διδικόςεοα, επί 100 γάμχμ εκςιμάςαι21 όςι 20 θα 
ξδηγηθξύμ ρε διαζύγιξ ρςη Βξσλγαοία, Κοξαςία, Δλλάδα και 
Ρξσμαμία, 15 ρςη εοβία-Μασοξβξύμιξ, 10 ρςημ Αλβαμία και  
μόλιπ 5 ρςημ Βξρμία-Δοζεγξβίμη (πεοιρρόςεοεπ από 40 ρςημ 
πλειξφητία ςχμ υχοώμ ςηπ δσςικήπ και βόοειαπ Δσοώπηπ).  
 

Σσμπεοαρμαςικά μπξοξύμε μα πξύμε όςι ξι υώοεπ ασςέπ, 
όπχπ και η Ελλάδα, υαοακςηοίζξμςαι ακόμη και ρήμεοα 
ατεμόπ μεμ από μια ρυεςικά έμςξμη γαμηλιόςηςα ατεςέοξσ δε 
από ςημ αμςξυή ςχμ γάμχμ ρςη τθξοά και ςα διαθέριμα 
δεδξμέμα δημιξσογξύμ μια εικόμα διατξοεςική από ασςή πξσ 
απαμςάςαι ρςξ βόοειξ και δσςικό ςμήμα ςηπ ηπείοξσ μαπ. Δεμ 
διαθέςξσμε όμχπ επαοκή ρςξιυεία για μα ενεςάρξσμε αμ και 
καςά πόρξ, ςα αίςια ςηπ ςάρηπ μείχρηπ ςηπ έμςαρηπ ςηπ 
ποώςξ-γαμηλιόςηςαπ ξτείλξμςαι ρςημ αμάπςσνη ςξσ 
ταιμξμέμξσ  ςηπ  ρσμβίχρηπ  εκςόπ  γάμξσ  ή  βοιρκόμαρςε  
 

 

μποξρςά ρςημ αουή ςηπ αμάδσρηπ μέχμ κξιμχμικώμ ανιώμ, ξι 
ξπξίεπ θέςξσμ ςξ θερμό ςξσ γάμξσ σπό αμτιρβήςηρη. 
 
 

Η γονιμότητα 
 

ςιπ ποώςεπ μεςαπξλεμικέπ δεκαεςίεπ η έμςαρη ςηπ ρσγυοξμικήπ 
γξμιμόςηςαπ παοξσριάζει ρημαμςικέπ διατξοξπξιήρειπ από υώοα 
ρε υώοα, διαυχοίζξμςαπ ςιπ Βαλκαμικέπ υώοεπ ρε δύξ ξμάδεπ. 
ςημ ποώςη πξσ παοξσριάζει και ςα σφηλόςεοα επίπεδα (>5 
παιδιά/γσμαίκα) εμςάρρξμςαι η Αλβαμία, η Βξρμία-Δοζεγξβίμη, η 
πΓΔΜ (και ποξταμώπ και ςξ Κξρρστξπέδιξ), υώοεπ πξσ έυξσμ 
ςημ σφηλόςεοη γξμιμόςηςα ρε όλη ςημ Δσοώπη, εμώ ρςημ 
δεύςεοη ξμάδα εμςάρρξμςαι ξι σπόλξιπεπ Βαλκαμικέπ υώοεπ 
(πίμακαπ 5). 
 

Από ςιπ αουέπ ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1960 όμχπ ξ αοιθμόπ ςχμ 
γεμμήρεχμ αουίζει μα μειώμεςαι παμςξύ και η μξμιμξπξίηρη ςχμ 
εκςοώρεχμ πξσ ρςα ποώημ ρξριαλιρςικά κοάςη ρσμέβη μχοίςεοα 
απ’ όςι ρςιπ δσςικέπ υώοεπ ςηπ ηπείοξσ μαπ (γύοχ ρςξ 1960) 
ρσμέβαλε ρημαμςικά ρςη μείχρη ασςή καθώπ η έκςοχρη 
απξςελξύρε ςξ πιξ διαδεδξμέμξ μέρξ ελέγυξσ ςχμ γεμμήρεχμ 
(και αμςιρύλληφηπ)22. ςιπ ποώημ ρξριαλιρςικέπ υώοεπ ςχμ 
Βαλκαμίχμ όπξσ, όπχπ αματέοαμε, σπήοναμ πξλιςικέπ 
εμίρυσρηπ ςηπ ξικξγέμειαπ και ςηπ γξμιμόςηςαπ, η πςώρη ςηπ 
γεμμηςικόςηςαπ ρσυμόςαςα ξδήγηρε και ρε πεοιξοιρςικά ςχμ 
εκςοώρεχμ μέςοα (υαοακςηοιρςικό παοάδειγμα η Βξσλγαοία και 
η Ρξσμαμία), με αμτίβξλξ όμχπ απξςέλερμα καθώπ η όπξια 
άμξδξπ ςχμ γεμμήρεχμ για 2-3 υοόμια μεςά ςημ λήφη ςχμ 
μέςοχμ ασςώμ ρσμξδεύςηκε από ςημ εκ μέξσ ρσοοίκμχρή ςξσπ 
ρςξ βαθμό πξσ ξι γσμαίκεπ πξσ δεμ επιθσμξύραμ ςημ απόκςηρη 
επί πλέξμ παιδιώμ αμαζήςηραμ άλλξσπ ςοόπξσπ μα ςα 
απξτύγξσμ. 
 

Οι κξιμχμικό-ξικξμξμικέπ αλλαγέπ ςχμ δύξ ςελεσςαίχμ 
δεκαεςιώμ είυαμ ποξταμώπ ρημαμςικέπ επιπςώρειπ και ρςη 
γξμιμόςηςα, αμςίρςξιυεπ με ασςέπ πξσ πεοιγοάφαμε για ςημ 
γαμηλιόςηςα καθώπ ρςιπ ενεςαζόμεμεπ υώοεπ όπξσ η ρσμβίχρη 
και ξι γεμμήρειπ εκςόπ γάμξσ ήςαμ πεοιθχοιακό ταιμόμεμξ, η 
ρσοοίκμχρη ςηπ γαμηλιόςηςαπ επηοέαρε άμερα και ςη 
γεμμηςικόςηςα. Η πςώρη ςηπ ποώςηπ καςά ςη διάοκεια ςηπ 
δεκαεςίαπ ςξσ 1990, ξδήγηρε έςρι και ρςημ άμερη πςώρη ςόρξ 
ςξσ αοιθμξύ ςχμ γεμμήρεχμ όρξ και ςχμ ρσμθεςικώμ δεικςώμ. 
ςημ Βξσλγαοία και ςη Ρξσμαμία π.υ. ξ ρσμθεςικόπ δείκςηπ 
γξμιμόςηςαπ μειώθηκε καςά 1/3 ρε ρυέρη με ςημ ποξηγξύμεμη 
ςηπ πςώρηπ πεοίξδξ, εμώ ρςη Βξσλγαοία ξ δείκςηπ ασςόπ 
καςέγοαφε ςξ 1997 ςη υαμηλόςεοη ςιμή ρςημ μεςαπξλεμική ςηπ 
ιρςξοία (μόλιπ 1,09 παιδιά /γσμαίκα) για μα ακξλξσθήρει εμ 
ρσμευεία μια μικοή άμξδξ και μα ρςαθεοξπξιηθεί από ςξ 2000 και 
μεςά (1,3 ςξ 2000 και 1,5 παιδιά/γσμαίκα ςξ 2008). Η Αλβαμία, η 
πΓΔΜ και η εοβία-Μασοξβξύμιξ πξσ ςξ 1990 καςέγοαταμ ςιμέπ 
αμώςεοεπ ή ίρεπ με ςξ όοιξ αμαπλήοχρηπ ςχμ γεμεώμ23 (3,0, 2,1 
και 2,1 παιδιά/γσμαίκα αμςίρςξιυα) θα γμχοίρξσμ και ασςέπ με 
ςημ ρειοά ςξσπ επιςάυσμρη ςχμ οσθμώμ ςηπ μείχρηπ ςχμ 
ρσμθεςικώμ ςξσπ δεικςώμ, εμώ η Δλλάδα είυε βιώρει ήδη ςημ 
αμςίρςξιυη εμπειοία, με ςημ καςάοοεσρη ςξσ ρσμθεςικξύ δείκςη 
γξμιμόςηςαπ ήδη από ςα μέρα ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1980.  
 

Σξ ημεοξλόγιξ ςηπ ρσγυοξμικήπ γξμιμόςηςαπ σπέρςη και ασςό 
ρημαμςικέπ μεςαβξλέπ. Η μέρη ηλικία ρςημ απόκςηρη ςχμ 
παιδιώμ, ιδιαίςεοα σφηλή ρςημ αουή ςηπ ενεςαζόμεμηπ πεοιόδξσ, 
ακξλξύθηρε μέυοι και ςξ 1990 πςχςική πξοεία, εμώ από ςξ 1990 
και μεςά άουιρε και πάλι μα ασνάμεςαι. Δμώ ξι ςάρειπ είμαι κξιμέπ 
για όλεπ ςιπ ενεςαζόμεμεπ υώοεπ, ςα αίςια (εκςόπ ςηπ κξιμχμικό-
ξικξμξμικήπ κοίρηπ πξσ έπαινε αμαμτιρβήςηςα έμα ρημαμςικό 
οόλξ ρε όλεπ) διατέοξσμ από υώοα ρε υώοα. Τξ γεμικό 
ρσμπέοαρμα είμαι όμχπ όςι ξι γσμαίκεπ ρςιπ Βαλκαμικέπ 
υώοεπ, επιλέγξσμ πλέξμ μα κάμξσμ λιγόςεοα παιδιά και ρε 
μεγαλύςεοη ηλικία απ’ όςι ρςξ παοελθόμ. 
 

Σέλξπ, όρξμ ατξοά ςιπ εκςόπ γάμξσ γεμμήρειπ (πίμακαπ 6), ςα 
πξρξρςά ςξσπ για μια μακοά υοξμική πεοίξδξ (1950-1990) 
παοέμειμαμ ρε υαμηλά επίπεδα (ςξ 1990 η Δλλάδα καςαγοάτει ςξ 
υαμηλόςεοξ πξρξρςό -2,2%- εμώ η Βξσλγαοία και η εοβία-

Μασοξβξύμιξ ςα σφηλόςεοα:12,4% και 12,7% αμςίρςξιυα-). 
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δ) Η γξμιμόςηςα  
ςημ αουή ςηπ ενεςαζόμεμηπ πεοιόδξσ ξι διατξοξπξιήρειπ ρςημ 
έμςαρη ςηπ ρσγυοξμικήπ γξμιμόςηςαπ από υώοα ρε υώοα ήςαμ 
ρημαμςικέπ. Ιδιαίςεοα υώοεπ, όπχπ η Αλβαμία, η πΓΔΜ και η 
Βξρμία-Δοζεγξβίμη, ξι ξπξίεπ δεμ είυαμ ξλξκληοώρει έχπ ςόςε 
ςημ δημξγοατική ςξσπ μεςάβαρη, καςέγοαταμ ςιμέπ καςά πξλύ 
μεγαλύςεοεπ από ςιπ σπόλξιπεπ Βαλκαμικέπ υώοεπ (πεοιρρόςεοα 
από  5  παιδιά/γσμαίκα, εμώ ρε υώοεπ όπχπ η Βξσλγαοία και η  
Ρξσμαμία ξι πξλιςικέπ ρςήοινηπ ςηπ ξικξγέμειαπ επέςοεπαμ ςη 
διαςήοηρη ςχμ ρσμθεςικώμ δεικςώμ ρε επίπεδα πξσ άτημαμ μα 
ταμεί όςι διαρταλιζόςαμ η αμαπαοαγχγή ςχμ γεμεώμ (με 
εναίοερη ςημ Δλλάδα, όπξσ από ςα μέρα ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 1980 
ξι εςήριεπ ςιμέπ ςξσ δείκςη (< 2,1 παιδιά/γσμαίκα) δεμ βοιρκόςαμ 
κάςχ ςξσ ξοίξσ αμαπαοαγχγήπ. Μεςά ςξ 1990 όμχπ ξι πςχςικέπ 
ςάρειπ ςηπ γξμιμόςηςαπ, εμ απξσρία πλέξμ πξλιςικώμ εμίρυσρηπ, 
επιςαυύμθηκαμ με απξςέλερμα μα παοαςηοείςαι ρήμεοα μια 
ρύγκλιρη ρςξμ ςξμέα ασςό καθώπ ατεμόπ μεμ ρε καμία από ςιπ 
ενεςαζόμεμεπ υώοεπ ξι γσμαίκεπ δεμ τέομξσμ ρςξμ κόρμξ -καςά 
μέρξ όοξ- πεοιρρόςεοα από 2 παιδιά, ατεςέοξσ δε η μέρη ηλικία 
ρςημ απόκςηρή ςξσπ ασνάμεςαι ρσμευώπ ςείμξμςαπ ποξπ ςα 30 
έςη. 
 
Σέλξπ ξτείλξσμε μα επιρημάμξσμε όςι παοόλεπ ςιπ όπξιεπ 
διατξοξπξιήρειπ ςχμ δημξγοατικώμ ρσμπεοιτξοώμ ρςα ςέλη 
ςηπ ςοέυξσραπ δεκαεςίαπ, ςα Βαλκάμια ρσμευίζξσμ μα έυξσμ και 
κάπξιεπ ιδιαιςεοόςηςεπ πξσ ςα καθιρςξύμ ρυεςικά δημξγοατικά 
«ξμξιξγεμή», αμςιπαοαβαλλόμεμα με ςα άλλεπ πεοιξυέπ ςηπ 
γηοαιάπ ηπείοξσ μαπ (έμςξμη ρυεςικά γαμηλιόςηςα, αμςξυή ςχμ 
γάμχμ ρςημ τθξοά ςξσ υοόμξσ, ρυεςικά υαμηλά % εκςόπ γάμξσ 
γεμμήρεχμ…). Οι όπξιεπ όμχπ «ρσγγέμειεπ» ή διατξοέπ αμάμερα 
ρςιπ ενεςαζόμεμεπ υώοεπ πξσ παοξσριάρςηκαμ εμ ρσμςξμία ρςξ 
παοόμ άοθοξ, δεμ θα ποέπει μα μαπ κάμξσμ μα νευμξύμε όςι ξι 
δημξγοατικξί δείκςεπ ρε εθμικό επίπεδξ πξλλέπ τξοέπ μπξοξύμ 
μα απξκούπςξσμ έμςξμεπ διακσμάμρειπ και διατξοξπξιήρειπ πξσ 
εμδέυεςαι μα σπάουξσμ εμςόπ ςχμ ξοίχμ ςηπ ίδιαπ ςηπ υώοαπ… 
 
 
 

Σελ. 4 Δημογραφικά Νέα 

Συμπεράσματα 

ςα υοόμια πξσ ακξλξσθξύμ παοαςηοξύμε μια ασνηςική ςάρη 
ςχμ πξρξρςώμ ασςώμ, πξσ ρε κάπξιεπ υώοεπ όπχπ ρςη 
Βξσλγαοία και ςη Ρξσμαμία σπεο-ςοιπλαριάζξμςαι εμώ ρε 
κάπξιεπ άλλεπ (εοβία-Μασοξβξύμιξ, πΓΔΜ, Βξρμία-Δοζεγξβίμη 
και Κοξαςία) η αύνηρή ςξσπ είμαι ρυεςικά πεοιξοιρμέμη. 
Ωτελξύμε όμχπ μα επιρημάμξσμε όςι η αύνηρη ςχμ 
πξρξρςώμ ασςώμ δεμ ξτείλεςαι ςόρξ ρςημ αύνηρη ρε 
απόλσςεπ ςιμέπ ςχμ εκςόπ γάμξσ γεμμήρεχμ αλλά ρςη 
δοαμαςική μείχρη ςχμ εμςόπ γάμξσ γεμμήρεχμ.  
 
Κλείμξμςαπ ςημ ρσμξπςική ασςή παοξσρίαρη ςχμ ενελίνεχμ ςηπ 
γξμιμόςηςαπ διαπιρςώμξσμε όςι ρε όλεπ ρυεδόμ ςιπ υώοεπ ςηπ 
πεοιξυήπ (εκςόπ ςηπ Αλβαμίαπ και ςηπ Βξρμίαπ-Δοζεγξβίμηπ) ξι 
ρημαμςικέπ καςαγοατείρεπ ρςξ παοελθόμ διατξοξπξιήρειπ όρξμ 
ατξοά ςημ γξμιμόςηςα έυξσμ πλέξμ εναλειτθεί καθώπ ςα 
ςελεσςαία έςη ξι γσμαίκεπ κάμξσμ καςά μέρξ όοξ 1,5 παιδιά. Σξ 
εοώςημα πξσ ςίθεςαι τσρικά είμαι αμ μπξοξύμε μα μιλήρξσμε 
για μια ρύγκλιρη ςχμ υχοώμ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ πεδίξ. Η 
απάμςηρη επί ςη βάρει ςχμ ρσγυοξμικώμ δεικςώμ είμαι 
επιρταλήπ καθώπ μόμξ η διαγεμεακή γξμιμόςηςα (η γξμιμόςηςα 
δηλ. ςχμ γσμαικώμ πξσ γεμμήθηκαμ ρε διαδξυικά έςη) θα 
μπξοξύρε μα μαπ δώρει κάπξιεπ εμδείνειπ. Οι γεμεέπ όμχπ πξσ 
θίυςηκαμ από ςιπ αλλαγέπ ςηπ ςελεσςαίαπ εικξραεςίαπ βοίρκξμςαι 
ακόμα ρε αμαπαοαγχγικέπ ηλικίεπ και θα ποέπει μα 
αμαμείμξσμε ακόμη κάπξια υοόμια για μα δώρξσμε μια ρατή 
απάμςηρη ρςξ εοώςημα ασςό….. 

Σα ρσμπεοάρμαςα από ςημ αμάλσρή μαπ θα μπξοξύραμ μα 
υχοιρςξύμ ρε ςέρρεοιπ θεμαςικέπ καςηγξοίεπ: 
 
α) Η ενέλινη ςξσ πληθσρμξύ και η δημξγοατική ςξσ γήοαμρη 
ε όλεπ ςιπ υώοεπ ςχμ Βαλκαμίχμ -με εναίοερη ςημ Δλλάδα και ςη 
εοβία–Μασοξβξύμιξ- η αύνηρη ςξσ πληθσρμξύ ςξσπ πξσ 
νεκίμηρε μεςά ςξ πέοαπ ςξσ δεσςέοξσ Παγκξρμίξσ Πξλέμξσ, 
αμακόπηκε μεςά ςα γεγξμόςα ςξσ 1990. Οι έμςξμεπ 
μεςαμαρςεσςικέπ πιέρειπ, η ρσοοίκμχρη ςηπ γξμιμόςηςαπ (και ρε 
κάπξιεπ πεοιπςώρειπ η αύνηρη ςηπ θμηριμόςηςαπ) ξδήγηραμ ρςημ 
μείχρη ςχμ πληθσρμώμ ςξσπ ρε απόλσςεπ ςιμέπ. Δπιπλέξμ, η 
δημξγοατική γήοαμρη απξςελεί ήδη μια ποαγμαςικόςηςα για ςιπ 
πεοιρρόςεοεπ εν ασςώμ, εμώ για κάπξιεπ άλλεπ θα επέλθει με 
ςαυύςαςξσπ οσθμξύπ με απξςέλερμα ξι ξικξμξμίεπ και κξιμχμίεπ 
ςξσπ μα έυξσμ ρςημ διάθερή ςξσπ ελάυιρςξ υοόμξ ποξραομξγήπ 
ρςη μέα ποαγμαςικόςηςα  
 
β) Θμηριμόςηςα  
Η βοετική θμηριμόςηςα παοαμέμει ακόμη σφηλή ρε ρυέρη με ςιπ 
υώοεπ ςηπ δσςικήπ Δσοώπηπ ρε όλεπ ςιπ υώοεπ ςηπ πεοιξυήπ με 
εναίοερη ςημ Δλλάδα και ςημ Κοξαςία εμώ η υώοα μαπ 
διατξοξπξιείςαι ςχμ άλλχμ βαλκαμικώμ υχοώμ έυξμςαπ ρατώπ 
σφηλόςεοη μέρη ποξρδξκώμεμη ζχή ρςη γέμμηρη και για ςα δύξ 
τύλλα. Σασςόυοξμα, με εναίοερη ςημ Δλλάδα ξι αλλαγέπ ςηπ 
ποξηγξύμεμηπ δεκαεςίαπ επηοέαραμ, καςά ςξ μάλλξμ ή ήςςξμ, 
αομηςικά ςη θμηριμόςηςα ρςα Βαλκάμια. Η ενέλινη ςηπ 
θμηριμόςηςαπ ρςιπ υώοεπ απξςελεί μια παγκόρμια ποχςξςσπία 
και αμαιοεί ςημ μέυοι ποόρταςα παγιχμέμη αμςίληφη για ςη 
γοαμμική ρυέρη ςηπ ποξόδξσ ρςξμ ςξμέα ασςό. 
 
γ) Η ποώςξ-γαμηλιόςηςα γσμαικώμ  
Παο’ όλη ςη ρυεςική πςώρη πξσ καςέγοαφαμ ξι ρσμθεςικξί 
δείκςεπ ποώςξ-γαμηλιόςηςαπ ρε όλεπ ςιπ υώοεπ –με εναίοερη ςη 
Βξσλγαοία όπξσ ξ δείκςηπ ξσριαρςικά καςέοοεσρε-, ξ θερμόπ 
ςξσ γάμξσ παοαμέμει ρυεςικά ιρυσοόπ ρςα Βαλκάμια και η 
«ιδιαιςεοόςηςα» ασςή, διατξοξπξιεί ακόμη ςιπ υώοεπ ςηπ 
πεοιξυήπ από ςιπ σπόλξιπεπ δσςικό-εσοχπαψκέπ υώοεπ.  
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Πίμακαπ 1. Ενέλινη ςξσ πληθσρμξύ ςχμ Βαλκαμικώμ υχοώμ 1960-2007 (1950=100) 

1960 1970 1980 1990 2000

Αλβανία 1.230 100 131 174 217 267 277 256* 3.153*

Βοζνία-

Δρδεγοβίνε
2.661 100 120 134 147 162 - 144** 3.828**

Βοσλγαρία 7.251 100 108 117 122 120 113 105 7.607

Κροαηία 3.850 100 105 108 114 117 119 115 4.435

Δλλάδα 7.566 100 110 116 127 135 144 149 11.260

πΓΓΜ 1.230 100 113 127 146 166 164 167 2049

Ροσμανία 16.311 100 113 124 136 142 138 132 21.499

ερβία-

Μασροβούνιο
7.131 100 113 122 134 142 149 150** 10.662**

ερβία 5.927 100 112 121 129 133 127 124 7.335

Μασροβούνιο 397 100 118 132 146 162 - 159 630

1950 Σελεσηαία εκηίμεζε 2009

 
*2007,**2002 

 

Σελ. 5 Δημογραφικά Νέα 

Υποσημειώσεις 

1 Αλβαμία, Βξρμία-Δοζεγξβίμη, Βξσλγαοία, Δλλάδα, Κοξαςία, πΓΔΜ, Ρξσμαμία και εοβία-Μασοξβξύμιξ (η ενέςαρη ςηπ εοβίαπ-Μασοξβξύμιξ ατξοά ςημ 
κξιμή ςξσπ πξοεία μέυοι και ςξ 2004, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ςξσ Κξρρστξπεδίξσ). 
2 Σα δεδξμέμα χπ και ξι δείκςεπ ποξέουξμςαι από ςη βάρη δεδξμέμχμ ςξσ Observatoire Démographique Européen (ODE) ςξσ Institut national d’études 
démographiques (INED) ςηπ Γαλλίαπ και δεσςεοεσόμςχπ από ςημ βάρη δημξγοατικώμ δεδξμέμχμ ςηπ EUROSTAT και ςξσ Δογαρςηοίξσ Δημξγοατικώμ και 
Κξιμχμικώμ Αμαλύρεχμ (ΔΔΚΑ) ςξσ Παμ. Θερραλίαπ. 
3Ση γοήγξοη δηλαδή και μη αμαμεμόμεμη αύνηρη ςχμ γεμμήρεχμ ρςημ ποώςη μεςαπξλεμική εικξραεςία 
4 B. Kξςζαμάμηπ, 2000. 
5 Η υώοα μαπ παοόλξ ςα μηδεμικά ρυεδόμ τσρικά ιρξζύγια θα ρσμευίρει μα ασνάμει ςξμ πληθσρμό ςηπ και η καςαγοατείρα καςά πεοίπξσ 980.000 άςξμα 
αύνηρη αμάμερα ρςξ 1991 και ςξ 2007 ξτείλεςαι απξκλειρςικά ρυεδόμ ρςημ είρξδξ αλλξδαπώμ πξσ ρςημ ρσμςοιπςική ςξσπ πλειξφητία ποξέουξμςαι ςημ 
ποώςη δεκαεςία (1991-2001) από ςιπ γειςξμικέπ βαλκαμικέπ υώοεπ (B. Kξςζαμάμηπ, Δ. Αμδοξσλάκη, 2009.) 
 6 J.P Sardon J.-P. (2000, 2004). 
7 B. Kξςζαμάμηπ, 2000. 
8 F.X. Delisse (2003). 
9 Πεοιρρόςεοξι από 300.000 έοβξι μεςξίκηραμ ρςημ εοβία μέυοι ςημ λήνη ςξσ πξλέμξσ εμώ μόλιπ ςξ 15% εν ασςώμ είυε επιρςοέφει μέυοι ςξ 2001.S. 
Mrdjen., G. Penev (2003). 
10 G. Penev (2001). 
11 Δημξγοατική γήοαμρη: Μεςαβξλή ςηπ ηλικιακήπ δξμήπ ςξσ πληθσρμξύ πξσ ποξκύπςει από ςημ αύνηρη ςηπ αμαλξγίαπ ςχμ ηλικιχμέμχμ αςόμχμ ποξπ ςξ 
ρσμξλικό πληθσρμό 
(http://www.e-demography.gr/Metadata/Dictionary/files/pyth_dict_00416_1.pdf) 
12 Η γήοαμρη ασςή θα ποξκληθεί κσοίχπ από ςη ςαυύςαςη πςώρη ςηπ γξμιμόςηςαπ ςξσπ ρςημ ςελεσςαία εικξραεςία (1990-2010), και, δεσςεοεσόμςχπ 
εναιςίαπ ςηπ μεςαμάρςεσρηπ ςξσ εογαςικξύ ςξσπ δσμαμικξύ και ςηπ μείχρηπ ςηπ θμηριμόςηςαπ ςξσ πληθσρμξύ ςξσπ (αύνηρηπ ςξσ μέρξσ όοξσ ζχήπ). 
13 ςημ Αλβαμία πυ ςξ πξρξρςό ςχμ ηλικιχμέμχμ (5,.3% ςξ 1990) αμαμέμεςαι μα σπεοβεί ςξ 17% ςξ 2030, εμώ ρςημ πΓΔΜ από 7,4% ςξ 1990 πιθαμόςαςα θα 
νεπεοάρει ςξ 21% ςξ 2035 (United Nations ,World Population Prospects: The 2008 Revision, ΝΤ 2009 -http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=3). 
14 Πεοίξδξπ πςώρηπ ςηπ θμηριμόςηςαπ (ρςα πλαίρια ςηπ δημξγοατικήπ μεςάβαρηπ) πξσ ρσμξδεύεςαι από ςημ βελςίχρη ςχμ ρσμθηκώμ σγιειμήπ, ςηπ 
πξιόςηςαπ ςηπ διαςοξτήπ και ςημ καλύςεοη ξογάμχρη ςχμ σπηοεριώμ σγείαπ. Δπίρηπ ξι αιςίεπ θαμάςξσ ςξσ πληθσρμξύ διατξοξπξιξύμςαι καθώπ 
εναταμίζξμςαι ρςαδιακά ξι θάμαςξι από μξλσρμαςικέπ μόρξσπ για μα δώρξσμ ςημ θέρη ςξσπ ρε υοόμιεπ και εκτσλιρςικέπ μόρξσπ και ρςα θαμαςητόοα 
αςσυήμαςα. 
(http://www.ined.fr/fr/lexique/bdd/mot/Transition+%C3%A9pid%C3%A9miologique/motid/106/) 
15Σξ 1990 η μέρη ζχή ρςημ γέμμηρη για ςξσπ άμςοεπ ρςημ Βξσλγαοία, Κοξαςία, ΠΓΔΜ, Ρξσμαμία και εοβία-Μασοξβξύμιξ ήςαμ ςα 68,0, 68,4, 70,3, 66,6 
και ςα 70,1 έςη αμςίρςξιυα, παοξσριάζξμςαπ μια σρςέοηρη, ρε ρυέρη με ασςή ςηπ Δλλάδξπ από 7 έχπ 4,3 έςη (ρςιπ γσμαίκεπ η διατξοά ςηπ Δλλάδαπ ρε 
ρυέρη με ςιπ σπόλξιπεπ Βαλκαμικέπ υώοεπ παοαμέμει έυξμςαπ  όμχπ μικοόςεοξ εύοξπ, καθώπ ξι Δλλημίδεπ ζξύραμ 4 - 6 έςη πεοιρρόςεοα από ςιπ γσμαίκεπ 
ςχμ άλλχμ βαλκαμικώμ υχοώμ). 
16 Η ςάρη μείχρηπ ςηπ μέρηπ ποξρδξκώμεμηπ ζχήπ ρςη γέμμηρη, για ςημ Βξσλγαοία και ςημ Ρξσμαμία είυε νεκιμήρει ήδη από ςα μέρα ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ 
1980, ποιμ δηλαδή ςημ πςώρη ςχμ ρξριαλιρςικώμ καθερςώςχμ. 
17 Αμςίρςξιυα η Ρξσμαμία για ςξμ ίδιξ δείκςη καςέγοαφε μια μείχρη ςηπ ςάνηπ ςξσ 1,7 έςη αμάμερα ρςξ 1991 και 1996, εμώ από ςξ έςξπ ασςό και έχπ 
ρήμεοα παοαςηοξύμε μια ρςαθεοή ασνηςική ςάρη. 
18 Η τύρη ςχμ ρσγυοξμικώμ δεικςώμ δεμ μαπ επιςοέπει μα ρσμπεοάμξσμε όςι και η ςελική έμςαρη ςηπ ποχςξγαμηλιόςηςαπ ρςιπ γεμεέπ ςχμ γσμαικώμ θα 
είμαι μειχμέμη, καθώπ ξι δείκςεπ ασςξί επηοεάζξμςαι έμςξμα από ςιπ αλλαγέπ ςξσ ημεοξλξγίξσ, δηλαδή ρςημ ρσγκεκοιμέμη πεοίπςχρη η μείχρη ςηπ 
έμςαρηπ ςξσπ μπξοεί μα ξτείλεςαι ρςημ όλξ και μεγαλύςεοη ηλικία πξσ επιλέγξσμ ξι γσμαίκεπ μα παμςοεσςξύμ. 
19 Β. Κξςζαμάμηπ (200), J.-P. Sardon (2000 και 2004). 
20 Β. Κξςζαμάμηπ Β., Κ. ξτιαμξπξύλξσ (2009). 
21 B. Kotzamanis B., A. Parant (2004). 
22 C. Blayo (1991). 
23 Με ςιπ επικοαςξύρεπ ρσμθήκεπ θμηριμόςηςαπ ρςιπ αμεπςσγμέμεπ υώοεπ εκςιμάςαι πχπ για μα αμαπαοαυθξύμ ξι γεμεέπ ρε έμαμ κλειρςό πληθσρμό ποέπει 
ρςξ ςέλξπ ςηπ αμαπαοαγχγικήπ ςξσπ ηλικίαπ (ρςξ 50ξ έςξπ ςξσπ) μα έυξσμ τέοει ρςξμ κόρμξ ςξσλάυιρςξμ 2,1 παιδιά καςά μέρξ όοξ για μα 
αμςικαςαρςαθξύμ κάθε μια από μια κόοη  
http://www.e-demography.gr/Metadata/Dictionary/files/pyth_dict_00419_1.pdf 
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Πίμακαπ 2. Ο πληθσρμόπ ςχμ Βαλκαμικώμ υχοώμ ρε μεγάλεπ ηλικιακέπ ξμάδεπ 

0-19 έηε 20-64 έηε 65 έηε +

Αλβανία 1.1.2007 34,9 56,3 8,8

Βοζνία-Δρδεγοβίνε 1.1.1991 31,9 61,4 6,7

Βοσλγαρία 1.1.2007 19,8 62,9 17,3

Κροαηία 1.1.2007 21,7 61,2 17,1

Δλλάδα 1.1.2007 19,6 61,9 18,6

πΓΓΜ 1.1.2007 26,8 61,9 11,2

Ροσμανία 1.1.2007 22,8 62,4 14,8

Μασροβούνιο 1.1.2007 27,4 59,7 12,9

ερβία* 1.1.2007 21,7 61,1 17,2

Ποζοζηιαία καηανομή καηά μεγάλες ελικιακές ομάδες 

 
               * Χωρίς το Κοσσσυοπέδιο 
 

Πίμακαπ 3. Μέρη ποξρδξκώμεμη ζχή ρςημ γέμμηρη (ρε έςη) 

1950-55 1960 1970 1980 1990 2000

Σελεσηαία 

εκηίμεζε 

2008

1950-55 1960 1970 1980 1990 2000

Σελεσηαία 

εκηίμεζε 

2008

Αλβανία 54,4 63,7 66 68 69,2 56,1 66 69,5 73 75

Βοζνία-

Δρδεγοβίνε

Βοσλγαρία 62,2 67,4 69 68,4 68 68,4 69,8 70,9 73,4 73,8 74,7 75,1 77

Κροαηία 68,4 70,5 72,4 76 77,8 79,7

Δλλάδα 64,3 70,2 71,4 73,1 74,6 75,6 77,7 73,5 76 77,7 79,3 80,5 82,4

πΓΓΜ 68,3 70,3 71 72,4 72 74,5 75,3 76,5

Ροσμανία 59,4 64,1 65,8 66,6 66,6 67,7 69,7 67,6 70,3 71,8 73 74,6 77,2

ερβία-

Μασροβούνιο
57,7 63,2 66,1 68,4 69,2 70,1 69,9* 59,5 65,3 69,9 72,9 75,4 75 75,2*

Άνδρες Γσναίκες

 
  *2002 
 

Πίμακαπ 4. Σσγυοξμικόπ δείκςηπ ποώςξ-γαμηλιόςηςαπ γσμαικώμ και 
μέρη ηλικία ρςξμ ποώςξ γάμξ. 

Αλβανία 890 760 850 850 21,3 21,6 22,3 22,5

Βοζνία-

Δρδεγοβίνε
930 22

Βοσλγαρία 1049 971 970 903 534 533 21,3 21,4 21,3 21,4 24,1 25,6

Κροαηία 790 700 648 667 22,1 22,4 25 26,1

Δλλάδα 786 1056 868 725 536 646 25,1 24 23,3 24,6 27 28,3

πΓΓΜ 890 914 922 866 832 853* 22,1 22,2 22,2 22,6 23,6 24,1*

Ροσμανία 1149 822 1014 917 638 751 22,1 21,6 21,6 22,1 23,4 25,1

ερβία-

Μασροβούνιο
821 762 678 722** 22,5 23,7 25 25,5**

Σελεσηαία 

εκηίμεζε (2006)

σγτρονικός Γείκηες (πρώηοι γάμοι γσναικών  ανά 1000 γσναίκες) Μέζε ελικία γσναικών καηά ηον πρώηο γάμο

1970 1980 1990 20001990 2000
Σελεσηαία 

εκηίμεζε (2006)
19601960 1970 1980

 
  *2003, **2002 
 

Πίμακαπ 5. Σσγυοξμικόπ δείκςηπ γξμιμόςηςαπ και μέρη ηλικία ρςημ ςεκμξγξμία. 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2008

Αλβανία 3,6 3 1,8 1,4** 29,1 28,4 27,8 28,8**

Βοζνία-

Δρδεγοβίνε
5,2 3,9 2,7 1,9 1,7 30,6 29,2 27,5 26,6 26

Βοσλγαρία 3 2,3 2,2 2,1 1,8 1,3 1,5 27,1 25,1 24,7 23,9 23,9 25 26,4

Κροαηία 2,9 2,2 1,8 1,9 1,7 1,4 1,5 28,5 26,9 26 25,6 26 27,7 28,7

Δλλάδα 2,2 2,4 2,2 1,4 1,3 1,5 28,7 27,4 26,1 27,2 29,1 30,1

πΓΓΜ 5,8 4,1 3 2,5 2,1 1,9 1,5 30,7 29 27,3 26,2 25,7 26,4 27,5

Ροσμανία 2,3 2,9 2,4 1,8 1,3 1,4 26,7 26,7 25,3 25,5 25,7 27

ερβία-

Μασροβούνιο
3,6 2,6 2,3 2,3 2,1 1,7 1,6* 28,3 26,6 26,1 26,3 26,2 27 27,2*

σγτρονικός δείκηες γονιμόηεηας (παιδιά/ανά γσναίκα) Μέζε ελικία ζηεν ηεκνογονία

 
  *2002, **2006 
 

Πίμακαπ 6. Πξρξρςό (%) γεμμήρεχμ εκςόπ γάμξσ (για 100 γεμμήρειπ ζώμςχμ) 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 Σελεσηαίες εκηιμήζεις 2007

Αλβανία

Βοζνία-

Δρδεγοβίνε
4,8 6,2 5,3 5,4 7,4 10,3 11,3

Βοσλγαρία 2 8 8,5 10,9 12,4 38,4 50,2

Κροαηία 7,4 5,4 5,1 7 9 11,5

Δλλάδα 1,2 1,1 1,5 2,2 4 5,8

πΓΓΜ 5,4 6,7 6,5 7,7 10,8 12,6

Ροσμανία 3,5 17,2* 27,1 26,7

ερβία-

Μασροβούνιο
6,7 11,7 11,7 10,1 12,7 20,4

 
              *1993 
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